اإلتمام بشرح كتاب الصيام من عمدة األحكام
رب العالمينُ ،
كرا ِّلنعمته ،واستِّ ْجالبًا ِّلفضله ،وال إله إال هللا
ش ً
الحمد هلل ِّ
إقرارا بِّربوبيَّته وإالهيَّته ،وصلَّى هللا وسلَّم على ِّخيرته
وح َده ال شريك له،
ً
ِّمن ْ
صحبْه
اركين ،و َ
خلقه دمحم بن عبد هللا الهاشمي القرشي ،وعلى آله ال ُم َب َ
ي العظيم.
أئ َّمة ال ُهدى والدِّين ،وال حول وال قوة إال باهلل العل َّ
أ َّما بعد ،أيُّها اإلخوة الفضالء ــ ج َّملكم هللا بالفقه في دينه وشَرعه ــ:
َّ
عمدة األحكام في معالم الحالل والحرام عن خير األنام دمحم
فإن كتابُ " :
عليه الصالة والسالم".
للحافظ الفقيه ال ُمحدِّث أبي دمحم عبد الغني بن عبد الواحد المق ِّد ِّسي ،ث ُ َّم
الدِّمشقي ،الحنبلي ــ رحمه هللا ــ ،ل ِّمن أنفع الكتب لطالب العلم ،حف ً
ظا
ألحاديثه ،ودراسةً له على أيدي أهل العلم والفقه ،و ُمطالعةً لشروحه.
فأحاديثه ُمنتقاة ِّمن أصحِّ كتابين بعد كتاب هللا القرآن باتفاق أهل العلم ،كما
حكاه عنهم:
النَّووي ِّمن الشافعية ،وابن تيميَّة ِّمن الحنابلة ،وبدر الدِّين العيني ِّمن
الحنفية ،وغيرهم.
وهما صحيح أبي عبد هللا البخاري ،وصحيح مسلم بن ال َح َّجاج النيسابوري
ــ رحمهما هللا ــ.
بل أحاديثه ِّم َّما اتفقا ــ رحمهما هللا ــ على إخراجه في "صحي َحيهما".
وشملت عا َّمة أبواب الفقه ،بدأ ً بكتاب "الطهارة" ،وانتهاء بكتاب "ال ِّعتق".
ولهذا اعتنى ِّبه أهل العلم ِّمن ال ُمحدِّثين والفقهاء تحفي ً
ظا للطالب ،وشر ًحا
مطولة
له في المساجد والمدارس ،وكثُرت التصانيف في شرحه ،ما بين
َّ
ومتوسطة و ُمختصره ،وشر َحه وعلَّق عليه علماء ِّمن الحنفية ،والمالكية،
والشافعية ،والحنابلة.
الشرح على أحاديث كتاب "الصيام" ِّمنه ،كنت
ودونكم ــ سلَّمكم هللا ــ هذا ِّ
ألقيته على مسامع إخواني في َدورة علمية شرعية ،وبعد كتابته راجعته
وزدت فيه ،ووثَّقت نصوصه بالجزء والصفحة ،وأرقام
بحسب ما تيسرِّ ،
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األحاديث واآلثار ،وهللا المسؤول ْ
ومن
أن ينفع بِّه ،ويجعله ْ
صاِّ ،
لوجهه خال ً
رضاه ُمدنيًا ،إنَّه سميع ُمجيب.
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َّ
وعز ــ:
ثم أقول مستعينًا باهلل ربِّي ــ ج َّل
قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"عمدة األحكام":

الصيَ ِّام ]
[ ِّكتَاب ِّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصيام في اللغة:
والترك له.
اإلمساك عن الشيء
ْ
سير ،ونحو ذلك ،يقال
فك ُّل ُممسِّكٍ عن طعام أو شراب أو كالم أو ع َمل أو َ
له :صائم.
وقد قال هللا تعالى في شأن مريم ابنة عمران أنَّها قالت لقومها حين كلموها
ص ْو ًما فَلَ ْن أك َِّل َم
لرحْ َم ِّن َ
في ْأمر ابنها عيسى ــ عليه السالم ــِّ { :إنِّي نَ َذ ْرت ِّل َّ
سيًّا }.
ا ْليَ ْو َم إِّ ْن ِّ
ص ْو ًما } أي :إمسا ًكا عن الكالم.
فقولهاَ { :
و ِّقيل للصائم :صائم ،ألنَّه ُمم ِّسك عن الطعام والشراب والجماع وغيرها
ِّمن المفطرات.
وأما في الشَّرع فالصيام هو:
تقربًا
اإلمساك عن ال ُمفطرات ِّمن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ُّ
إلى هللا سبحانه.
حد وقته النَّص واإلجماع.
وقد َد َّل على ِّ
حيث قال هللا تعالى في سورة البقرةَ { :وكلوا َواش َْربوا َحتَّى َيت َ َبيَّ َن لَكم
الصيَا َم إِّلَى اللَّ ْي ِّل }.
ا ْل َخيْط ْاأل َ ْبيَض ِّم َن ا ْل َخي ِّْط ْاأل َ ْ
س َو ِّد ِّم َن ا ْلفَجْ ِّر ث َّم أَتِّ ُّموا ِّ
وأخرج البخاري ( ،)5491واللفظ له ،ومسلم ( ،)5511عن عمر بن
الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( :إِّ َذا أ َ ْقبَ َل اللَّيْل
ت الش َّْمس ،فَقَ ْد أ َ ْف َ
ِّم ْن َها هنَاَ ،وأ َ ْدبَ َر النَّ َهار ِّم ْن َها هنَاَ ،و َ
صائِّم
غ َربَ ِّ
ط َر ال َّ
)).
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وقال الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد" (/51
:)26
«والنهار الذي يجب صيامه ِّمن طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،وعلى
هذا إجماع المسلمين».اهـ
التقرب أيضًا النَّص واإلجماع.
و َد َّل على نِّيَّة
ُّ
َّللاَ م ْخ ِّل ِّص َ
ين
البينةَ { :و َما أ ِّمروا ِّإ ََّّل ِّليَ ْعبدوا َّ
حيث قال هللا تعالى في سورة ِّ
لَه الد َ
ِّين حنَفَا َء }.
ام ِّر ٍئ َما
وص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قالِّ (( :إنَّ َما األ َ ْع َمال ِّبالنِّيَّاتَِّ ،و ِّإنَّ َما ِّلك ِّل ْ
نَ َوى )).
رواه البخاري ( ،)5واللفظ له ،ومسلم ( ،)5411من حديث عمر بن
الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ.
وقال الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد" (/54
:)15
«وأ َّما الصيام في الشريعة فمعناه:
نهارا إذا كان تارك ذلك يُريد ِّبه
اإلمساك عن األكل والشرب ووطء النساء ً
وجه هللا ويَنويه ،هذا معنى الصيام عند جميع علماء األ َّمة».اهـ
ْ
والصيام ينقسم إلى قسمين:
األول :الصيام الواجب.
القسم َّ
وهو على نوعين:
األول :الصيام الواجب ابتدا ًء ِّمن هللا تعالى على العبد.
النوع َّ
والمراد ِّبه :شهر رمضان.
والنوع الثاني :الصيام الذي كان العبد سببًا في إيجابه على نفسه.
ومن أمثلته:
ِّ
صوم النَّذر ،وصوم كفَّارة قتل النفس ،وصوم كفارة الظهار ،وصوم كفارة
الجماع في نهار رمضان ،وصوم كفارة محظورات اإلحرام ،وصوم
القارن والمتمتع إذا لم يَجدا ال َهدي.
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وقال الحافظ ابن ال ُمنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلشراف
على مذاهب العلماء" (:)511 /5
«وأجمعوا على أنَّه ال يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع ،وقد يَجب
بنذر ،وكفارة ،وجزاء صيد».اهـ
ٍ
وقال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع شرح
ال ُمهذَّب" (:)694 /2
«ال يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع باإلجماع ،وقد يَجب بنذر،
وكفارة ،وجزاء الصيد ،ونحوه.
ودليل اإلجماع قوله ملسو هيلع هللا ىلص حين سأله األعرابي عن اإلسالم ،فقال (( :وصيام
ي غيره؟ قالَّ :ل ،إَّل ْ
تطوع )) ،رواه البخاري
أن َّ
رمضان ،قال :هل عل َ
ومسلمِّ ،من رواية طلحة بن عبيد هللا ــ رضي هللا عنه ــ».اهـ
القسم الثاني :الصيام المستحب.
ومن أمثلته:
ِّ
صيام ِّس ٍ
ت ِّمن شوال ،ويوم عرفة ،واأليَّام البِّيض ،واالثنين والخميس،
المحرم ،ويوم عاشوراء والتاسع
وثالثة أيَّام ِّمن كل شهر ،وصيام شهر هللا
َّ
الح ِّجة ،وأكثر شعبان ،وصيام داود.
معه ،وعشر ذي ِّ
وقد َد َّل على تقسيم الصوم إلى واجب ومستحب النَّص واإلجماع.
أ َّما النَّص ،فحديث طلحة بن عبيد هللا ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن أعرابيًا جاء
ي ِّمن الصيام؟ فقال(( :
إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال :أخبرني بما َ
فرض هللا عل َّ
ان إِّ ََّّل أ َ ْن ت َ َّ
ض َ
شه َْر َر َم َ
ش ْيئ ًا )).
ع َ
َ
ط َّو َ
رواه البخاري (.)5945- 92
وأ َّما اإلجماع ،فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمحلَّى" ( 691 /9ــ مسألة رقم:)162:
سبيل في
فرض وتطوع ،وهذا إجما ُ
«الصيام قسمانْ :
حق متيَقَّن ،وال َ
ع ٍ
ِّبنية العقل إلى قسم ثالث».اهـ
وصوم شهر رمضان واجب ،بل ِّمن آكد الواجبات في اإلسالم.
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سنة النَّبوية ،واإلجماع.
وقد د َّل على وجوبه القرآن العزيز ،وال ُّ
أ َّما القرآن ،فقول هللا سبحانه في آيات الصيام ِّمن سورة البقرة { :فَ َم ْن
شه َْر فَ ْليَص ْمه }.
ش َِّه َد ِّم ْنكم ال َّ
سنة النَّبوية ،فحديث طلحة بن عبيد هللا ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن
وأ َّما ال ُّ
ي ِّمن
أعرابيًا جاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال :أخبرني بما َ
فرض هللا عل َّ
ان ِّإ ََّّل أ َ ْن ت َ َّ
ض َ
شه َْر َر َم َ
ش ْيئ ًا )).
ع َ
الصيام؟ فقالَ (( :
ط َّو َ
رواه البخاري (.)5945- 92
صحيحة المشتهرة أنَّه أحد أركان اإلسالم،
بل جاء في ال ُّ
سنة النَّبوية ال َّ
ي عليها.
ومبا ِّنيه ال ِّعظام ،وأصوله ال ِّكبار التي بُ ِّن َ
حيث أخرج البخاري ( ،)9ومسلم ( ،)52عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما
ــ َّ
َّللا
علَى َخ ْم ٍسَ :
سالَم َ
اإل ْ
ش َها َد ِّة أ َ ْن َّلَ ِّإلَهَ ِّإ ََّّل َّ
ي ِّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :ب ِّن َ
اء َّ
ص ْو ِّم
الزكَا ِّةَ ،وال َحجَِّ ،و َ
َّللاَِّ ،وإِّقَ ِّام ال َّ
صالَ ِّةَ ،وإِّيت َ ِّ
َوأ َ َّن م َح َّمدًا َرسول َّ
ض َ
َر َم َ
ان )).
جم ُع كثير ِّمن أهل العلمِّ ،منهم:
وأ َّما اإلجماع ،فقد نقله ْ
ابن المنذر النيسابوري في كتابيه "اإلشراف على مذاهب العلماء" (/5
 )511و"اإلقناع" (ص ،)46:وابن عبد البَ ِّر المالكي في "التمهيد" (/66
 599و  ،)615 /1وابن ُرشد المالكي في "بداية المجتهد" (،)595 /6
وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "ال ُمغني" ( )565 /9والنَّووي الشافعي
في "المجموع شرح ال ُمهذَّب" ( ،)616 /2وابن ُمفلح الحنبلي في "الفروع"
( ،)2 /5وابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (.)552 /61
بل قال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ:
سنة
ضا مجم ٌع عليه ،ودالئل الكتاب وال ُّ
«كون صوم رمضان ُركنًا وفر ً
متظاهرة عليه».اهـ
ونَقل الفقيه أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الفروع"
(:)2 /5
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اإلجماع على َّ
سنة
أن فرض صيام شهر رمضان على الناس كان في ال َّ
الثانية ِّمن هجرة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينةَّ ،
وأن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص مات وقد صام تسع
رمضانات.
فقال ــ رحمه هللا ــ:
سنة الثانية ِّمن الهجرة (ع)،
ض في ال َّ
«صوم رمضان فَ ْر ٌ
ض (ع) ،فُ ِّر َ
صام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تسع رمضانات (ع)».اهـ
ف َ
اختصار لإلجماع.
رمز
والعينْ :
ٍ
وإذا دخل شهر رمضان فتارك صومه ِّمن المكلَّفين َّل يَخرج عن ثالث
حاَّلت:
الحالة األولىْ :
أن يتركه جحودًا لفرضيته أو شرعيته.
وهذا كافر مرتد ،يُستتاب ْ
فإن تاب وإال قتل باتفاق أئمة المسلمين.
قال ذلك اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع الفتاوى" (/51
 511و  512و .)519 /69
ونقل اإلجماع على كفره أيضًا:
الفقيه عالء الدين الكاساني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بدائع الصنائع"
( ،)11 /6وغيره.
ً
الحالة الثانيةْ :
وتكاسال مع إيمانه بشرعيته وفرضيته
أن يتركه تهاونًا
عليه.
وهذا عاص هلل تعالى ،و ُمرتكب لكبيرة ِّمن كبائر الذنوب و ِّعظامها ،إال أنَّه
ال يَكفر عند أكثر أهل العلم ِّمن أهل الفقه والحديث ،كأبي حنيفة ،ومالك،
والشافعي ،وأحمد في رواية ،وغيرهم.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح الباري شرح
صحيح البخاي" (:)65 /5
«وأكثر أهل الحديث على َّ
ترك الصالة كفر ،دون غيرها ِّمن المباني،
أن ْ
كذلك حكاه دمحم بن نَصر المروزي ،وغيره عنهم».اهـ
الحالة الثالثةْ :
أن يتركه بسب عذر شرعي.
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ومن هذه األعذار:
ِّ
والحمل ،والرضاع.
والعجز ،والحيض ،والنِّفاس،
سفر،
ْ
المرض ،وال َّ
ْ
و َمن كان كذلك فال حرج عليه في اإلفطار في شهر رمضان بداللة النَّص
واإلجماع.
حيث قال هللا سبحانه في آية الصيام ِّمن سورة البقرة { :فَ َم ْن ش َِّه َد ِّم ْنكم
شه َْر فَ ْليَص ْمه َو َم ْن ك َ
َّللا
َان َم ِّريضًا أ َ ْو َ
ال َّ
علَى َ
سفَ ٍر فَ ِّع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام أ َخ َر ي ِّريد َّ
س َر }.
س َر َو ََّل ي ِّريد بِّكم ا ْلع ْ
بِّكم ا ْلي ْ
سعَ َها لَ َها }.
سا ِّإ ََّّل و ْ
وقال تعالى في ِّ
َّللا نَ ْف ً
أوآخر نفس السورةََّ { :ل يك َِّلف َّ
وأخرج البخاري ( ،)5491ومسلم ( ،)5559عن أنس بن مالك ــ رضي
ب
صلَّى هللا َ
سافِّر َم َع النَّ ِّبي ِّ َ
علَ ْي ِّه َو َ
هللا عنه ــ أنَّه قال (( :كنَّا ن َ
سلَّ َم فَلَ ْم يَ ِّع ِّ
صا ِّئ ِّم )).
علَى الم ْف ِّط ِّرَ ،وَّلَ الم ْف ِّطر َ
صا ِّئم َ
علَى ال َّ
ال َّ
َّللاَ ــ ع ََّز َو َج َّل ــ َو َ
سافِّ ِّر:
ض َع ع َِّن ا ْلم َ
وثبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إِّ َّن َّ
ص ْو َم )).
َ
ام ِّل َوا ْلم ْر ِّض ِّع :ال َّ
ش ْط َر ال َّ
سا ِّف ِّر َوا ْل َح ِّ
ص َال ِّةَ ،وع َِّن ا ْلم َ
رواه الترمذي ( ،)151والنسائي ( ،)6619وابن ماجه ( ،)5221واللفظ
له ،وغيرهم.
وص َّححه :ابن ُخزيمة ،وابن ال ُم ِّلقن ،وأحمد شاكر.
وجود إسناده :ابن تيمية ،وابن كثير.
َّ
سنه :التِّرمذي ،وابن باز ،واأللباني ،و ُمقبل الوادعي ،ودمحم علي آدم
وح َّ
اإلثيوبي.
وأخرج البخاري ( ،)519عن أبي سعيد الخدري ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن
ص ِّل َولَ ْم
ْس ِّإ َذا َحاضَتْ لَ ْم ت َ
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال في شأن المرأة الحائض (( :أَلَي َ
تَص ْم )).
وقد نَقل جم ٌع عديد ِّمن أهل العلم والفقه اإلجماع على جواز ال ِّفطر في
رمضان:
للشيخ الكبير ،والمرأة العجوز ،الل َذ ِّين ال يُطيقان الصوم ،والمريض،
والمسافر ،والحامل إذا خافت على ما في بطنها ،وال ُمرضع إذا خافت على
رضيعها.
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ضا اإلجماع على ُحرمة الصوم على
ونَقلت جماعة كثيرة ِّمن العلماء أي ً
المرأة الحائض والنُّفساء ،وعدم ص َّحته ِّمنها.
صره":
ول َّما قال الفقيه ِّ
الخ َرقي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في "مخت َ
ضتْ ،
[ وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وق َ
وإن صامت لم يجزئها ].
قال الفقيه َّ
الخ َرقِّي"
الزر َك ِّشي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في "شرح مختصر ِّ
(:)212 /6
«هذا إجماع».اهـ
وسيأتي فيما بعد ــ بإذن هللا تعالى ــ تفصيل أحكام هوالء ،والمسائل
المتعلقة بهم ،مع األحاديث واآلثار ،و َمن نَقل اإلجماع.
ِّ
وأ َّما أهل وجوب الصوم ،فَهم:
البالغ ،العاقل ،القادر على الصيام.
ضا بشروط وجوب الصوم.
وتُس َّمى هذه الثالثة أي ً
أ َّما البلوغ ،فقد نَقل اإلجماع على َّ
أن الصيام ال َيجب على المسلم إال ِّبه:
ابن حزم الظاهري في "ال ُمحلَّى" ( 691 /9ــ مسألة رقم ،)161:وابن
ُرشد الحفيد المالكي في "بداية المجتهد" ( ،)595 /6وغيرهما.
ولو أطاق الصيام قبل البلوغ فصام أ ُ ِّج َر عليه ،واست ُ ِّحبَّ له ذلك.
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في كتابه "درء تعارض العقل والنقل"
()25-26 / 4
لكن المقصود هنا َّ
« َّ
أن األكثرين على انتفاء التكليف قبْل البلوغ ،لقوله
صبي حتى يَحتلم ،وعن المجنون حتى يَفيق ))،
ملسو هيلع هللا ىلص (( :رفع القلم عن ال َّ
سنن" وغيرهاُ ،متلقَّى عند الفقهاء بالقبول».اهـ
وهو معروف في "ال ُّ
والمراد بالقلم :التكليف.
وللبلوغ أربع عالمات:
العالمة األولى :اَّلحتالم.
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الرجل أو المرأة ِّمن غير ِّعلَّة في
والمراد باَّلحتالم :خروج ال َمنِّي ِّ ِّمن َّ
اليقظة أو النوم.
ونَّقل الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( )611 /1اإلجماع على َّ
أن االحتالم ِّمن
عالمات البلوغ في َّ
حق الرجال والنساء ،فقال:
«وقد أجمع العلماء على َّ
أن االحتالم في الرجال والنساء يَلزم ِّبه العبادات،
والحدود ،وسائر األحكام ،وهو:
إنزَ ال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره ،سواء كان في اليقظة أو
المنام.
وأجمعوا على ْ
أن ال أثَر للجماع في المنام إال مع اإلنزال».اهـ
سنة.
العالمة الثانية :إتمام خمس عشرة َ
وإلى كون ذلك ِّمن عالمات البلوغ ذهب أكثر أهل العلم.
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" (:)611 /1
سنة ،على ما في حديث ابن
«والجمهور حدَّه فيهما استكمال خمس عشرة َ
عمر ،في هذا الباب».اهـ
وح َّجة هذا القول:
ما أخرجه البخاري ( ،)6229ومسلم ( ،)5929واللفظ له ،عن نافع ،عن
ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :ع ََر َ
صلَّى هللا
ضنِّي َرسول ِّ
هللا َ
سنَةً ،فَلَ ْم ي ِّج ْزنِّي،
سلَّ َم يَ ْو َم أح ٍد فِّي ا ْل ِّقتَا ِّلَ ،وأَنَا ابْن أ َ ْربَ َع َ
َ
عش َْرةَ َ
علَ ْي ِّه َو َ
سنَةً ،فَأ َ َج َ
َوع ََر َ
ازنِّي )).
س َ
عش َْرةَ َ
َقَ ،وأَنَا ابْن َخ ْم َ
ضنِّي يَ ْو َم ا ْل َخ ْند ِّ
قال نافع « :فقدِّمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة ،فحدَّثته
إن هذا ال َحد بين الصغير والكبير "،فكتب إلى عماله ْ
بهذا الحديث فقالَّ " :
أن
سنة ،و َمن كان دون ذلك فاجعلوه في
فرضوا ِّل َمن كان ابن خمس عشرة َ
يَ ِّ
العيال.اهـ
العالمة الثالثة :اإلنبات.
والمراد ِّبه :إنبات ال َّ
ش ْعر حول القُبُل.
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وهو ِّمن عالمات البلوغ عند كثير ِّمن أهل العلمِّ ،ل َما أخرجه أحمد
( ،)59112واللفظ له ،وأبو داود ( ،)9919والترمذي ( ،)5199وابن
رظي ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :ع ِّر ْ
ضنَا
ماجه ( ،)6195عن عطيَّة القُ ِّ
سلَّ َم يَ ْو َم ق َر ْي َ
ظةَ ،فَك َ
َان َم ْن أ َ ْنبَتَ قتِّ َلَ ،و َم ْن لَ ْم
صلَّى هللا َ
َ
علَى النَّ ِّبي ِّ َ
علَ ْي ِّه َو َ
سبِّي ِّلي )).
ي َ
ي َ
سبِّيله ،فَك ْنت فِّي َم ْن لَ ْم ي ْنبِّتْ  ،فَخ ِّل َ
ي ْنبِّتْ  ،خ ِّل َ
وهو حديث حسن.
وقد ص َّححه :التِّرمذي ،وابن ِّحبَّان ،والحاكم ،والذهبي وابن ال ُم ِّلقن،
واأللباني ،وغيرهم.
الصغرَّ ،
ألن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ص َّح عنه
وهو
ٌ
ظاهر في خروج َمن أ ْن َبت عن َح ِّد ِّ
ِّمن ُ
الصبيان في الحرب.
طرق عديدة النَّهي عن قتل ِّ
وقد قال كثير بن السائب ــ رضي هللا عنه ــ (( :ع ِّرضنا يوم قريظة ف َمن
كان محت ِّل ًما أو نَبَت له عانَة قتِّل ،و َمن َّل ت ِّرك )).
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"اإلصابة في تمييز الصحابة" ( ،)692 /5عقبه« :وهذا سند حسن».اهـ
قلت:
وهو صريح في المساواة بين االحتالم واإلنبات في ال ُحكم.
العالمة الرابعة :خروج دم الحيض.
حق األنثى فقط.
وهو عالمة في ِّ
حيث قال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" (:)611 /9
«وقد أجمع العلماء على َّ
أن الحيض بلوغ في حق النساء».اهـ
ونَقل اإلجماع أيضًا:
الفقيه ابن ُرشد الحفيد المالكي في كتابه "بداية المجتهد" (،)595 /6
وغيره.
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وأ َّما العقل ،فقد نَقل الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمحلَّى" ( 691 /9ــ مسألة رقم )161:اإلجماع على َّ
أن الصيام ال َيجب
ً
عاقال.
على العبد إال إذا كان
وض ُّد العقل الجنون ،فال يجب الصوم على مجنون ،ويَسقط عنه التكليف،
ِّ
ع ِّن النَّائِّ ِّم َحتَّى
ِّل َما ثبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :رفِّ َع ا ْلقَلَم ع َْن ث َ َالث َ ٍةَ :
ست َ ْي ِّق َ
ون َحتَّى يَ ْع ِّق َل )).
ظَ ،وع َِّن ال َّ
يَ ْ
ص ِّبي ِّ َحتَّى يَحْ ت َ ِّل َمَ ،وع َِّن ا ْل َمجْ ن ِّ
والمراد بالقلم :التكليف.
وبرفعه :سقوطه عنه.
ونقل الفقيه ابن ُرشد المالكي في "بداية المجتهد" ( ،)595 /6والنَّووي
الشافعي في "المجموع شرح ال ُمهذَّب" ( ،)611 /2وابن تيمية كما
في"مجموع الفتاوى" :)545 /55
اإلجماع على َّ
أن المجنون ليس ِّمن أهل وجوب الصيام.
ضا كما في"مجموع
ونقل اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ أي ً
الفتاوى"( )545/55اإلجماع على َّ
أن المجنون لو صام لم يَصح ِّمنه.
الرجل ال ُم ِّس ُّن أو المرأة العجوز إلى َح ِّد الخ ََرفَّ ،
فإن الصوم
صل َّ
وإذا و َ
عند أهل العلم يَسقط عنهما ،لفقد أه ِّلية التكليف ،وهي :العقل.
فيُلحقان بالمجنون في ال ُحكم.
تبرع كاألبناء
وعلى هذا ،فال إطعام عنهما ،ال ِّمن مالهما ،وال ِّمن ُم ِّ
والبنات واألحفاد ،وغيرهم.
ْ
فإن كانا يُميِّزان أيَّا ًما ،ويَهذيان أيَّا ًما أ ُ ْخ َرى ،و َجب عليهما الصوم حال
تمييزهما إذا كانا َيقدِّران ،وإال أ ُ ْ
ط ِّعم عنهما ،ولم َيجب حال هذيانهما.
وأ َّما الم ْغ َمى عليه في شهر رمضانَّ ،
فإن أهله ال يصنعون جهته شيئًا حتى
ضح .
َيتبيَّن لهم حاله ويت َّ ِّ
ْ
استمر معه اإلغماء حتى مات فال شيء عليه ،ال صيام عنه ،وال
فإن
َّ
إطعام مساكين ،ألنَّه مات قبل الت َّ َم ُّكن ِّمن القضاء ،فسقط عنه ،وإلى هذا
ذهب عامة فقهاء المسلمين ،ألنَّه مريض ،وقد ص َّح عن ابن عباس ــ
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ض َ
يض فِّي َر َم َ
ان فَ َال يَ َزال
الرج ِّل ا ْل َم ِّر ِّ
رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :فِّي َّ
ش ْي ٌء )).
علَ ْي ِّه َ
ْس َ
َم ِّريضًا َحتَّى يَموتَ  :لَي َ
ْ
بالشفاء وزَ َوا ِّل اإلغماء ،فيجب عليه قضاء جميع أيَّام
وإن َم َّن هللا عليه ِّ
إغمائه بال خالف بين أهل العلم.
وقد قال اإلمام ُم َوفَّق الدين ابن قُدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:599 /9
«فعلَى ال ُم ْغ َمى عليه القضاء بغير خالف علمناه».اهـ
وقال الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية المجتهد" (/6
:)516
«فقهاء األمصار على وجوبه على ال ُم ْغ َمى عليه».اهـ
وقال الفقيه َّ
الزركشي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في "شرحه على متن
الخ َرقي" ( ،)121 /6عن وجوب القضاء:
ِّ
«بال نزاع».اهـ
ض ُّد العاجز ،والصيام ال يجب إال على
وأ َّما القدرة على الصيام ،فالقادر ِّ
قادر له.
مستطيع ٍ
سا
وقد قال هللا تعالى في ِّ
َّللا نَ ْف ً
قر ًرا ذلكََّ { :ل يك َِّلف َّ
أوآخر سورة البقرة ُم ِّ
س َع َها }.
ِّإ ََّّل و ْ
ست َ َط ْعت ْم }.
َّللاَ َما ا ْ
وقال سبحانه في سورة التغابن { :فَاتَّقوا َّ
وأخرج البخاري ( ،)1699واللفظ له ،ومسلم ( ،)5551عن أبي هريرة ــ
رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :إِّ َذا أ َ َم ْرتك ْم بِّأ َ ْم ٍر فَأْتوا ِّم ْنه َما
ست َ َط ْعت ْم )).
ا ْ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع الفتاوى" (:)959 /9
بالعجز».اهـ
«وكذلك الصيام اتفقوا على أنَّه يَسقط
ْ
وم َّمن يدخلون في هذا:
ِّ
أو ًَّل ــ الشيخ ال ُم ِّسنَ والمرأة العجوز إذا لم يُطيقا الصيام.
َّ
ضر بِّه الصوم.
وثانيًا ــ المريض الذي ال يُرجى شفاؤه ويَ ُّ
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مسألة:
ميزَ ين حتى
ال يجب صوم شهر رمضان على الصغير أو الصغيرة ال ُم ِّ
يَبلغا.
وإلى هذا ذهب جماهير العلماء.
وقد نَقله عنهم:
موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "ال ُمغني" ( ،)955 /9والنَّووي الشافعي
في "المجموع شرح ال ُمهذَّب" ( ،)619 /2وابن اللَّحام الحنبلي في"القواعد
والفوائد األصولية" (ص - 59:قاعدة رقم ،)6:وغيرهم.
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الثابت عنه كما تقدَّم (( :ر ِّف َع ا ْلقَلَم ع َْن ث َ َالث َ ٍة :ع َِّن ال َّ
ص ِّبي ِّ
َحتَّى يَبْل َغ.))...،
وفيه تعليق التكليف بالبلوغ.
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في كتابه "درء تعارض العقل والنَّقل"
( ،)25-26 / 4عن هذا الحديث:
سنن" وغيرهاُ ،متلقَّى عند الفقهاء بالقبول».اهـ
«وهو معروف في "ال ُّ
ضا:
وذهب جماهير أهل العلم أي ً
إلى أنَّه يُست َحب ِّلو ِّلي ِّ الصغير أو الصغيرة ْ
أن يأمرهما بالصيام في شهر
ليتمرنا عليه ويعتادانه.
رمضان إذا كانا يُطيقانه
َّ
سلف الصالح ِّمن الصحابة
وقد َجرى العمل على تصويمهم في عهد ال َّ
والتابعين.
وبوب اإلمام البخاري ــ رحمه هللا ــ في "صحيحه" فقال:
َّ
"باب صوم الصبيان".
وقال تحته جاز ًما:
"وقال عمر ــ رضي هللا عنه ــ ِّلنَ ْشوان في رمضانَ (( :و ْيلَكَ َو ِّص ْبيَاننَا
ِّصيَا ٌم ،فَ َ
ض َربَه )).اهـ.
سكران.
ومعنى " ِّلنشوان" أيِّ :لرجل َ
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عوذ ــ رضي هللا
ثم َذكر البخاري ( )5421بعد ذلك حديث ُّ
الربيع بنت ُم ِّ
عنها ــ في شأن تصويم الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ صبيانهم يوم
عاشوراء.
ضا ،ولفظه عنده (( :فَكنَّا بَ ْع َد َذ ِّلكَ نَصومه،
وقد أخرجه مسلم ( )5552أي ً
س ِّجدِّ ،فَنَجْ عَل
َون َ
ار ِّم ْنه ْم إِّ ْن شَا َء هللاَ ،ونَ ْذ َهب إِّلَى ا ْل َم ْ
الصغَ َ
ص ِّوم ِّص ْبيَانَنَا ِّ
علَى ال َّ
طعَ ِّام أ َ ْع َط ْينَا َها ِّإيَّاه ِّع ْن َد
ْن ،فَ ِّإ َذا بَكَى أ َ َحده ْم َ
لَهم اللُّ ْعبَةَ ِّم َن ا ْل ِّعه ِّ
اإل ْف َط ِّار )).
ْ ِّ
ْن ،فَ َن ْذ َهب ِّب ِّه
وفي لفظ آخَر عند مسلمَ (( :و َن ْ
ص َنع لَهم اللُّ ْعبَةَ ِّم َن ا ْل ِّعه ِّ
سأَلونَا ال َّ
ص ْو َمه ْم )).
يه ْم َحتَّى ي ِّت ُّموا َ
َم َعنَا ،فَ ِّإ َذا َ
ط َعا َم ،أ َ ْع َط ْينَاهم اللُّ ْع َبةَ ت ْل ِّه ِّ
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( ،)651 /9عقب هذا الحديث:
«وفي الحديث ُح َّجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام».اهـ
جمعٍ ِّمن
وص َّح عند عبد الرزاق في "مصنَّفه" ( ،)1646-1641عن ْ
التابعين ــ رحمهم هللا ــ و ُهم :ابن ِّسيرينُّ ،
والزهري ،وقتادة ،أنَّهم قالوا(( :
ص ْو ِّم ِّإ َذا أ َ َطاقَه )).
ش َما ْل ِّهَ ،و ِّبال َّ
ي ِّبال َّ
ي ْؤ َمر ال َّ
ف َي ِّمينَه ِّم ْن ِّ
ص َال ِّة ِّإ َذا ع ََر َ
ص ِّب ُّ
ضا ( ،)1645بسند صحيح عن هشام بن عروة ــ
وأخرج عبد الرزاق أي ً
الص ْبيَ َ
رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :ك َ
عقَلو َها،
ص َال ِّة ِّإ َذا َ
ان ِّبال َّ
َان أَبِّي يَأْمر ِّ
الصيَ ِّام إِّ َذا أ َ َطاقوه )).
َو ِّ
وقال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع شرح
ال ُمهذَّب" (:)619 /2
ص ِّبية في هذا كله بغير خالف».اهـ
صبي كال َّ
«وال َّ
آلم ِّر ِّهما ِّمن والد ،أو والدة ،أو
وبهذا ال َحث على الصيام يَحصل ْ
األجر ِّ
وصيٍ ،أو غيرهم.
ِّ
صبي بالصيام قوَّلن:
أم ِّر ال َّ
وألهل العلم ــ رحمهم هللا ــ في وقت ْ
سن معيَّن.
القول َّ
األول :التحديد ِّب ٍ
ومنهم
سنةِّ ،
ث ُ َّم ِّمنهم َمن حدَّه :بعشر ِّسنينِّ ،
ومنهم َمن قال :ثنتي عشرة َ
َمن قال غير ذلك.
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القول الثاني :تعليقه باَّلطاقة.
ونقله الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلشراف
على مذاهب العلماء" ( )551 /5عن:
ابن ِّسيرين ،وعطاءُّ ،
والزهري ،وقتادةِّ ،من التابعين ،والشافعي،
واألوزاعي ،وعبد الملك بن الماجشون ِّمن أصحاب مالك ،ث َّم ر َّجحه.
وقال الفقيه َّ
الخ َرقي"
الزركشي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في "شرح مختصر ِّ
(:)266 /6
الخ َرقِّي قيَّده بعشر ِّسنين ،وغيره يُنيطه بالتمييز مع االطاقة».اهـ
«ثم ِّ
وقد ثبت عند عبد الرزاق في "مصنَّفه" ( 519-515 /9ــ رقم-1641:
عروة بن الزبيرُّ ،
والزهريِّ ،من
 ،)1646عن دمحم بن ِّسيرين ،وقتادة ،و ُ
التابعين تعليقه باالطاقة ،كما تقدَّم.
وهذا القول هو الراجح.
وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة في أثناء أيَّام شهر رمضان ،فإنَّه يجب
عليهما صيام ما بَقي ِّمن أيَّامه ،وال يلزمهما قضاء ما قبلها ِّمن األيَّام،
سواء صاماها أو أفطراها ،ألنَّهما لم يكونا في أثنائها ِّمن أهل التكليف.
وإلى هذا ذهب عا َّمة أهل العلم ،نقله عنهم اإلمام موفق الدين ابن قدامة
الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُمغني" ( ،)959 /9فقال:
ضى من الشهر قبل بلوغه فال قضاء عليه ،وسواء كان قد
«فأ َّما ما م َ
صامه أو أفطره ،هذا قول عامة أهل العلم ،وقال األوزاعي" :يقضيه ْ
إن
كان أفطره وهو ُمطيق لصيامه"».اهـ

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

 3 /381ــ ع َْن أَ ِّبي ه َر ْي َرةَ ــ رضي هللا عنه ــ قَا َل :قَا َل َرسول
ص ْو ِّم يَ ْو ٍم َوَّل يَ ْو َم ْي ِّن إَّلَّ َرج ٌل ك َ
ض َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :ل تَقَدَّموا َر َم َ
َان
َّ ِّ
ان بِّ َ
ص ْو ًما فَ ْليَص ْمه )).
يَصوم َ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
سبْق رمضان بالصوم على سبيل االحتياط لدخوله.
بيان حكم َ
المسألة الثانية  /عن بعض فوائده.
فمن فوائد هذا الحديث:
ِّ
سبْق شهر رمضان بصوم يوم أو يومين.
النَّهي عن َ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :ل تَقَدَّموا )) ،واألصل في النَّهي أنَّه يقتضي التحريم.
وهذا التقديم إما ْ
أن يكون:
3ــ ِّمن باب االستقبال لدخول شهر رمضان.
2ــ أو ِّمن باب االحتياط لرمضان خشية ْ
أن يكون الهالل قد طلع ولم يُر،
أو َّ
أن إكمال شعبان ثالثين يو ًما لم يكن عن يقين.
صا َم يَ ْو َم
وقد ص َّح عن عمار بن ياسر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قالَ (( :م ْن َ
سلَّ َم )).
صلَّى هللا َ
الش َِّّك فَقَ ْد َ
س ِّم َ
ع َ
صى أَبَا القَا ِّ
علَ ْي ِّه َو َ
أخرجه أبو داود ( ،)5491والترمذي ( ،)619والنسائي ( ،)6599وابن
ماجه ( ،)5291وغيرهم.
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وص َّححه :الترمذي ،والدارقطني ،وابن ِّحبَّان ،والحاكم ،والبيهقي،
والبغوي ،وابن ال ُم ِّلقن ،والذهبي ،وابن َح َجر العسقالني ،واأللباني،
وغيرهم.
وعلَّقه البخاري في "صحيحه" جاز ًما ِّبه.
ف َجعل ــ رضي هللا عنه ــ صيامه عصيانًا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
شيبة في "مصنَّفه" ( ،)4945بسند صحيح عن عبد
وأخرج ابن أبي َ
سنَةَ كلَّ َها َأل َ ْف َط ْرت ا ْليَ ْو َم الَّذِّي يشَكُّ
العزيز بن حكيم أنَّه قال (( :لَ ْو ص ْمت ال َّ
فِّي ِّه )).
ويوم الشَّك عند أكثر أهل العلم هو:
اليوم الذي قبل رمضان.
س ِّمي بيوم ال َّ
شك ،ألنَّه مشكوك فيه ،هل هو يوم الثالثين ِّمن شعبان أو
و ُ
األول ِّمن رمضان بسبب وجود المانع ِّمن رؤية الهالل.
َّ
واألصل بقاء شعبان.
سننه" بعد أثَر عمار بن ياسر ــ
وقال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ في " ُ
رضي هللا عنه ــ:
«والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ِّمن أصحاب النَّبي صلى هللا عليه
وسلم ،و َمن بعدهم ِّمن التابعين ،و ِّبه يقول سفيان الثوري ،ومالك بن أنس،
وعبد هللا بن المبارك ،والشافعي ،وأحمد ،وإسحاق:
أن يصوم الرجل اليوم الذي يُشك فيه ،ورأى أكثرهم ْ
كرهوا ْ
إن صامه
فكان ِّمن شهر رمضان ْ
أن يَقضي يو ًما مكانه».اهـ
ومن ِّحكَم النَّهي عن تقدُّم رمضان بصيام يوم أو يومين:
ِّ
أو ًَّل ــ تمييز فرائض العبادات عن نوافلها باإلفطار بينهماَّ ،
ألن رمضان
َّ
َيجب صومه كله ،وشعبان يُستحب صيام عا َّمته ،وكان النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص يصوم
شعبان إال ً
قليال ،كما في "صحيح مسلم" (ِّ ،)5512من حديث عائشة ــ
رضي هللا عنها ــ.
وثانيًا ــ ْ
شعارا لرمضان وح َده.
أن يكون صيام شهر كام ٍل
ً
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ومن فوائده أيضًا:
ِّ
جواز التطوع بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين ِّل َمن وافقت عادته ذلك.
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :إَّلَّ َرج ٌل ك َ
ص ْو ًما فَ ْليَص ْمه )).
َان يَصوم َ
كأن تكون عادته صيام كل اثنين وخميس ِّمن كل شهر ،أو صوم يوم
آخر شعبان.
وإفطار يوم ،فوافقت هذه األيَّام ِّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
جواز التطوع بالصيام بعد منتصف شهر شعبان.
ض َ
ِّلمفهوم قوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :ل تَقَدَّموا َر َم َ
ص ْو ِّم يَ ْو ٍم َوَّل يَ ْو َمي ِّْن )).
ان ِّب َ
سبْق رمضان بالصوم بثالثة أيَّام فأكثر.
إذ َي ُد ُّل على جواز َ
المسألة الثالثة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
كقضاء
األول :عن الصوم قبْل رمضان بيوم أو يومين فيما َيجب
ٍ
الحكم َّ
تضايق ،أو ْ
نذر ،أو كفَّارة.
الصوم قبْل دخول شهر رمضان بيوم أو يومين فيما َيجب ،كقضاءٍ ِّمن
نذر ن َذره العبد ،أو كفَّارة ،جائز عند جماهير
رمضان سابِّق قد تضايق ،أو ٍ
أهل العلم.
ِّمنهم :المالكية ،والشافعية ،وأحمد في رواية.
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الحديث (( :إَّلَّ َرج ٌل ك َ
ص ْو ًما فَ ْليَص ْمه )).
َان يَصوم َ
وقالوا في بيان وجْ ه اَّلستدَّلل ِّمنه:
عا لصاحب العادة ،فالواجب أولى بالجواز.
إذا جاز التقدُّم بالصيام تطو ً
الحكم الثاني :عن التطوع بالصيام بعد انتصاف شهر شعبان.
يجوز التطوع بالصيام بعد منتصف شهر شعبانِّ ،لمفهوم قول النَّبي صلى
ض َ
هللا عليه وسلم في هذا الحديثَّ (( :ل تَقَدَّموا َر َم َ
ص ْو ِّم يَ ْو ٍم َوَّل يَ ْو َمي ِّْن
ان بِّ َ
)).
سبْق رمضان بالصوم بثالثة أيَّام فأكثر.
إذ يَ ُد ُّل على جواز َ
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم.
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وقد نَسبه إليهم:
الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح الباري
شرح صحيح البخاري" (519-515 /9ــ عند حديث رقم،)5459:
وغيره.
وهذا القول هو الصواب ،ألمرين:
ألول :األحاديث الكثيرة الدَّالة على جواز الصوم بعد انتصاف شهر
األمر ا َّ
شعبان.
وسيأتي بعضها.
األمر الثاني :أنَّه لم َيثبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص حديث َيمنع ِّمن الصوم بعد انتصاف
شهر شعبان.
وأ َّما حديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ َّ
ف
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :إِّ َذا ا ْنت َ َ
ص َ
ش ْعبَان َ
فال تَصوموا )) فهو حديث ُمنكر ،وقد أ ُ ِّع َّل ِّمن جهتين:
َ
تفرد العالء بن عبد الرحمن ِّبه.
الجهة األولىُّ :
تفرداته غير واحد.
وقد تكلَّم على ُّ
نص على إعالل هذا الحديث:
وم َّمن َّ
ِّ
أحمد بن حنبل ،وابن معين ،وأبو ُزرعة الرازي ،واألثْرم ،فقالوا :حديث
منكر.اهـ
وأعلَّه أيضًا:
عدي ،والبيهقي ،وابن
عبد الرحمن بن مهدي ،والنَّسائي ،والخليلي ،وابن َ
الجوزي ،و ُمغلطاي ،وابن تيمية ،وابن رجب الحنبلي ،والذهبي ،ومقبل
الوادعي ،وغيرهم.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "لطائف المعارف"
(ص:)551:
ص َّحة هذا الحديث ،ث ُ َّم العمل بِّه.
«واختلف العلماء في ِّ
أ َّما تصحيحه فص َّححه غير واحدِّ ،منهم :الترمذي ،وابن ِّحبَّان ،والحاكم،
وابن عبد البَ َّر ،وتكلَّم فيه َمن هو أكبر ِّمن هؤالء وأعلم ،وقالوا :هو حديث
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ُمنكرِّ ،منهم :عبد الرحمن بن مهدي ،وأحمد ،وأبو ُزرعة الرازي،
واألثْرم.
وردَّه اإلمام أحمد بحديثَّ (( :ل تقدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين ))
َ
َّ
فإن مفهومه جواز التقدُّم بأكثر ِّمن يومين ».اهـ
صرحة بجواز
الجهة الثانية :مخالفته ِّل َما هو أص ُّح ِّمنه ِّمن األحاديث الم ِّ
الصوم بعد النِّصف ِّمن شعبان.
كحديث :أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ الذي َذكره المصنِّف ــ رحمه هللا ــ
هناَّ ،
ض َ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قالََّ (( :ل يَتَقَ َّد َم َّن أ َ َحدك ْم َر َم َ
ص ْو ِّم يَ ْو ٍم أ َ ْو يَ ْو َمي ِّْن
ان ِّب َ
ون َرج ٌل ك َ
ِّإ ََّّل أ َ ْن َيك َ
ص ْو َمه فَ ْليَص ْم َذ ِّلكَ ا ْل َي ْو َم)).
َان َيصوم َ
أخرجه البخاري ( ،)5459واللفظ له ،ومسلم (.)5196
حيث د َّل على جواز تقدُّم رمضان بصوم ثالثة أيَّام فأكثر.
وحديث :عبد هللا بن عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنهما ــ َّ
أن النَّبي صلى
َّللا ِّص َيام دَاودَ ،ك َ
َان يَصوم
الص َي ِّام ِّإلَى َّ ِّ
هللا عليه وسلم قال له (( :أ َ َح ُّ
ب ِّ
يَ ْو ًماَ ،وي ْف ِّطر يَ ْو ًما )).
أخرجه البخاري ( ،)5961ومسلم (.)594-5514
و َمن صام كصيام داود ــ عليه السالم ــ المشروع بالنَّص ،فحت ًما سيصوم
بعد ال ِّنصف ِّمن شعبان.
سئلت عن صيام رسول هللا
وحديث :عائشة ــ رضي هللا عنها ــ حين ُ
شه ٍْر قَ ُّ
ش ْعبَ َ
ان
ام ِّه ِّم ْن َ
صائِّ ًما ِّم ْن َ
ملسو هيلع هللا ىلص ،فقالتَ (( :ولَ ْم أ َ َره َ
ط أ َ ْكث َ َر ِّم ْن ِّصيَ ِّ
ان إِّ ََّّل قَ ِّل ً
ش ْعبَ َ
ان كلَّه ،ك َ
ش ْعبَ َ
ك َ
يال )).
َان يَصوم َ
َان يَصوم َ
أخرجه البخاري ( ،)5411-5424ومسلم ( ،)521-5512واللفظ له.
وحديثِّ :عمران بن حصين ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا صلى هللا
ش ْعبَ َ
ان؟ قَا َل:
عليه وسلم قال له أو آلخَر ِّمن الصحابة (( :أَص ْمتَ ِّم ْن س َر ِّر َ
ََّل ،قَا َل :فَ ِّإ َذا أ َ ْف َط ْرتَ فَص ْم يَ ْو َمي ِّْن )).
رواه البخاري ( ،)5495ومسلم ( ،)5525واللفظ له.
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 616 /9ــ رقم:)5495:
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س ِّميت بذلك
«قال أبو عبيد وال ُجمهور :المراد بال َّ
سرر هنا ِّ
آخر الشهرُ ،
الستسرار القمر فيها ،وهي :ليلة ثمان وعشرين ،وتسع وعشرين،
وثالثين».اهـ
ضا (519-515 /9ــ عند حديث رقم:)5459:
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
«وقال جمهور العلماء:
عا بعد النِّصف ِّمن شعبان ،وضعَّفوا الحديث الوارد فيه،
يجوز الصوم تطو ً
وقال أحمد وابن معين :إنَّه منكر».اهـ

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

َّللا ْب ِّن ع َم َر ــ رضي هللا عنهما ــ َقا َل:
 2 /381ــ ع َْن َ
ع ْب ِّد َّ ِّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يَقول (( :إ َذا َرأَ ْيتموه فَصومواَ ،وإِّ َذا َرأَ ْيتموه
س ِّم ْعت َرسو َل َّ ِّ
َ
علَ ْيك ْم ،فَ ْ
اقدروا لَه )).
فَأ َ ْف ِّطروا ،فَ ِّإ ْن غ َّم َ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان األشياء التي َيثبت بها دخول شهر رمضان ،ووجوب صومه،
والخروج ِّمنه.
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظه.
حيث جاء في هذا الحديث قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :إ َذا َرأَيْتموه )) ،أي :إذا رأيتم هالل
دخول شهر رمضان وشوال.
علَيْك ْم )) ،ومعنى (( غ َّم )) أي :حال
ضا قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :فَ ِّإ ْن غ َّم َ
وجاء فيه أي ً
بينكم وبين رؤية الهالل شيء كغيم أو دُخان أو تُراب.
ضا قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :فَ ْ
اقدروا لَه )) ،أي :أَكملوا ِّعدَّة شعبان ثالثين
وجاء فيه أي ً
يو ًما.
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائده.
ومن فوائد هذا الحديث:
ِّ
يُسر شريعة اإلسالم في أحكامها.
المجردة
حيث علَّقت وجوب صوم رمضان والخروج ِّمنه برؤية العين
َّ
فر ٍد ِّمن أفراد األ َّمة في كل زمان ومكان.
التي تتأتَّى لكل ْ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
إبطال االعتماد على قول أهل الحساب والفلَك في دخول الشهر وخروجه.
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المجردة ،أو إكمال
لتعليق النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الصوم واإلفطار برؤية الهالل بالعين
َّ
إن ُ
ال ِّعدَّة ثالثين يو ًما ْ
غ َّم الهالل.
وقد قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع الفتاوى" (/61
:)611
صحيحة واتفاق الصحابة أنَّه ال يجوز االعتماد
«وال ريب أنَّه ثبت بال ُّ
سنة ال َّ
على حساب النُّجوم.
عتمد على الحساب في الهالل ،كما أنَّه ضا ٌّل في الشريعة ُمبتدع في
وال ُم ِّ
فإن العلماء بالهيئة يَعرفون َّ
الدِّين ،فهو ُمخطئ في العقل و ِّعلم الحسابَّ ،
أن
بأمر حسابي».اهـ
الرؤية ال تَنضبط ٍ
ضا (:)595 /61
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
«فاعلم َّ
أن المحققين ِّمن أهل الحساب كلهم متفقون على أنَّه ال يمكن ضبط
الرؤية بحساب ،بحيث يُح َكم بأنَّه يُرى ال محالة ،أو ال يُرى ألبتَّة ،على
وجه ُم َّ
ط ِّرد ،وإنَّما قد َيتفق ذلك ،أو ال يُمكن بعض األوقات».اهـ
وقال العالمة عبد العزيز بن باز ــ رحمه هللا ــ في التعليق على كتاب
الصيام ِّمن كتاب "المنتقى" ،للمجد ابن تيمية:
«أجمع العلماء على أنَّه ال يُعتمد على الحساب ،ال في الصيام ،وال في
اإلفطار ،وإنَّما العُمدة على رؤية الهالل ،أو إكمال ال ِّعدَّة ،و َحكى اإلجماع
ي عن بعض التابعين األخذ بالحساب ،ولكنه
شيخ اإلسالم ابن تيمية ،و ُح ِّك َ
قول فاسد».اهـ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
وجوب صوم رمضان على المكلَّف إذا ثبتت رؤية هالل شهر رمضان
عا.
شر ً
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :إ َذا َرأَيْتموه فَصوموا )).
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
عا.
وجوب اإلفطار إذا ثبتت رؤية هالل شهر شوال شر ً
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :وإِّ َذا َرأَيْتموه فَأ َ ْف ِّطروا )).
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ومن فوائده أيضًا:
ِّ
وجوب إكمال شعبان أو رمضان ثالثين يو ًما إذا لم يُ َر الهالل أو حال دون
رؤيته غَيم أو نحوه.
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في اللفظ الذي ساقه المصنِّف ــ رحمه هللا ــ لحديث ابن
علَيْك ْم فَ ْ
اقدروا لَه )).
عمر ــ رضي هللا عنهما ــ (( :فَ ِّإ ْن غ َّم َ
علَيْك ْم فَأ َ ْك ِّملوا ا ْل ِّع َّدةَ ث َ َالثِّ َ
ين )).
وفي لفظ للبخاري ( (( :)5411فَ ِّإ ْن غ َّم َ
علَيْك ْم فَ ْ
اقدِّروا لَه ث َ َالثِّ َ
ين )).
ي َ
وفي لفظ لمسلم ( (( :)5191فَ ِّإ ْن أ ْغ ِّم َ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
أنَّه ال يُصام رمضان إال بيقين ِّمن خروج شعبان ،إ َّما برؤية الهالل أو
إكمال شعبان ثالثين يو ًما ،وكذا الخروج ِّمنه.
صار المالكي ــ رحمه هللا ــ كما في "عيون
وقد قال العالمة ابن الق َّ
المجالس" ( 214 /6ــ مسألة:)591:
«وال َيجب صوم رمضان إال برؤية الهالل ،أو بإكمال ِّعدَّة شعبان ثالثين
يو ًما ،هذا مذهب كافة أهل العلم».اهـ
السعدي ــ رحمه هللا ــ كما في شرحه على
وقال العالمة عبد الرحمن ِّ
"عمدة األحكام" (:)141 /6
«أجمعوا على أنَّه يجب الصيام إذا ثبت برؤية ،وإذا أكملوا ِّعدَّة شعبان
ألن الشهر ال يُتصور ْ
ثالثين يو ًماَّ ،
أن يزيد على ثالثين».اهـ
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
جاء في هذا الحديث الذي ذكره المصنِّف ــ رحمه هللا ــ قول النَّبي صلى
هللا عليه وسلم (( :فَ ْ
اقدروا لَه )).
وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى َّ
أن المراد بِّه:
إكمال ِّعدَّة شعبان ثالثين يو ًما.
وقد نَسبه إليهم:
ابن عبد ال َب ِّر المالكي في "التمهيد" ( ،)595-591 /59والنَّووي الشافعي
في "شرح صحيح مسلم" ( 542 /1ــ عند حديث رقم ،)5191:وابن َح َجر
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العسقالني الشافعي في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (-591 /9
 592ــ عند حديث رقم ،)5455:وغيرهم.
اآلمرة بإكمال ال ِّعدَّة ثالثين ،وهي تفسير ِّلمعنى قوله صلى
وذلك لألحاديث ِّ
هللا عليه وسلم (( :فاقدروا له )).
حيث أخرج مسلم (ِّ ،)5195من حديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قالِّ (( :إ َذا َرأَيْت ْم ا ْل ِّه َال َل فَصومواَ ،و ِّإ َذا َرأَيْتموه فَأ َ ْف ِّطروا ،فَ ِّإ ْن غ َّم
علَيْك ْم فَصوموا ث َ َالثِّ َ
ين يَ ْو ًما )).
َ
شهْر فَعدُّوا ث َ َالثِّ َ
ين )).
ي َ
علَيْكم ال َّ
وفي لفظ (( :فَ ِّإ ْن غ ِّم َ
المصنف
وجاء في حديث ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ نفسه ،الذي ساقه
ِّ
علَيْك ْم
ــ رحمه هللا ــ في لفظٍ للبخاري في "صحيحه" ( (( :)5411فَ ِّإ ْن غ َّم َ
فَأ َ ْك ِّملوا ا ْل ِّع َّدةَ ث َ َال ِّث َ
ين )).
علَيْك ْم فَ ْ
اقدِّروا لَه
ي َ
وفي لفظٍ لمسلم في "صحيحه" ( (( :)5191فَ ِّإ ْن أ ْغ ِّم َ
ث َ َال ِّث َ
ين )).

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

 1 /381ــ ع َْن أَ َن ِّس ْب ِّن َما ِّل ٍك ــ رضي هللا عنه ــ قَا َل :قَا َل َرسول
ور َب َركَةً )).
َّ ِّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص (( :تَ َ
س َّحروا فَ ِّإ َّن فِّي ال َّ
سح ِّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
سحور والتَّر ِّغيب فيه.
بيان فضل ال ُّ
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظه.
ور )).
جاء في هذا الحديث قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :ال َّ
سح ِّ
السين ،ال ِّفعل،
السين ،ما يُ
تسحر ب ِّه ،وهو الطعام ،وبضم ِّ
سحور :بفتح ِّ
وال َّ
ُ
الذي هو األكل.
س ِّمي بذلك َّ
آخر الليل.
س َحر ،وال َّ
ألن أكلَه يكون في وقت ال َّ
س َحر ِّ
و ُ
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائده.
ومن فوائد هذا الحديث:
ِّ
سحور.
التَّر ِّغيب في أكلة ال َّ
س َّحروا )) ،ولذِّكره ملسو هيلع هللا ىلص بعض فضل أكلة
لألمر بِّها في قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :ت َ َ
السحور ،كالبركة.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
َّ
بركة.
أن في ال َّ
سحور َ
ور َب َركَةً )).
لقوله ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :ف ِّإ َّن ِّفي ال َّ
سح ِّ
صلَّى
وثبت عن رج ٍل ِّمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قالَ (( :د َخ ْلت َ
علَى النَّ ِّبي ِّ َ
َّللا ِّإيَّا َها فَ َال تَدَعوه
َّللا َ
سلَّ َم َوه َو يَت َ َ
علَ ْي ِّه َو َ
س َّحر ،فَقَا َلِّ :إنَّ َها َب َركَةٌ أ َ ْع َطاك ْم َّ
َّ
)).
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أخرجه أحمد ( ،)65555والنسائي (.)6526
وص َّححه :األلباني ،ودمحم علي آدم اإلثيوبي.
وقال ال ُمحدُّث ال ُمنذري ــ رحمه هللا ــ« :رواه النسائي بإسناد حسن».اهـ
وقال ال ُمحدِّث بدر الدين ال َعيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ« :رجال إسناده
ثقات».اهـ
وقال العالمة مقبل الوادعي ــ رحمه هللا ــ« :حديث صحيح على شرط
الشيخين».اهـ
سحور ،قوالن:
وللعلماء في بَركة ال َّ
بركة دنيوية وأ ْخروية.
القول َّ
األول :أنَّها َ
والرغبة في اإلكثار ِّمن
ِّل َما في السحور ِّمن
التقوي على صيام الغدَّ ،
ِّ
سنة ،و ُمخالفة أهل الكتاب.
الصيام ،واتِّباع ال ُّ
ب
وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :فَصْل َما بَي َْن ِّصيَ ِّ
امنَا َو ِّصيَ ِّام أ َ ْه ِّل ا ْل ِّكتَا ِّ
س َح ِّر )).
أ َ ْكلَة ال َّ
أخرجه مسلم (ِّ ،)5142من حديث عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنه ــ.
واختاره :السعدي ،وابن عثيمين ،والنَّجمي.
القول الثاني :أنَّها بركة دنيوية.
حيث قال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح مسلم"
( 659 /9ــ رقم:)5141:
«هذا هو الصواب المعتمد في معناه».اهـ
َّ
الرغبة في
قوي على صوم الغد ،ويُ ِّ
نشط له ،وتَحصل بسببه َّ
ألن السحور يُ ِّ
الصائم
تسحر ،وال َيلحق
االزدياد ِّمن الصيامِّ ،لخفَّة المشقَّة فيه على ال ُم ِّ
َ
الضَّرر بسببه.
فائدة:
ومن بركات السحور أيضًا:
ِّ
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الرب سبحانه إلى السماء الدنيا،
أو ًَّل ــ االستيقاظ في وقت اإلجابة ونُزول َّ
َّ
فربَّما صلَّى العبد ،أو دعا ربَّه ،أو قرأ شيئًا ِّمن القرآن.
ُ
هللا ــ ع ََّز َو َج َّل
وثانيًا ــ صالة هللا على ال ُم ِّ
تسحرين ،كما في حديث (( :فَ ِّإ َّن َ
س ِّح ِّر َ
صلُّ َ
ين )).
ون َ
ــ َو َم َالئِّ َكتَه ي َ
علَى ا ْلمت َ َ
وقد أخرجه أحمد ( 55192و  ،)55542وغيره.
إن شاء هللا ــ ب ُ
وهو حديث حسن ــ ْ
طرقه وشواهده.
وقد قال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ عنه« :حسن لغيره».اهـ
تأخر
وثالثًا ــ أنَّه يُ ِّعين على صالة الفجر في جماعة ،ألنَّه يكون في وقت ُم ِّ
ِّمن الليل ،قُبيل الفجر.
ومن فوائد الحديث أيضًا:
ِّ
َّ
ختص بنوع ِّمن الطعام ،وال ِّمقدار ُمعيَّن ،بل بكل مأكول
سحور ال َي
أن ال َّ
ُّ
أو مشروب ولو ق َّل.
وقد قال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 552 /9ــ رقم:)5465:
بأقل ما يتناوله المرء ِّمن مأكول ومشروب».اهـ
«و َيحصل السحور ِّ
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)959 /9
«وكل ما حصل ِّمن أكل أو ُ
سحور».اهـ
شرب حصل بِّه فضيلة ال ُّ
وجاء في كتاب "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (ِّ )915 /6من
ُكتب المالكية:
س ُحور بقليل األكل وكثيره ،ولو بالماء».اهـ
«و َيحصل ال ُّ
وقال الفقيه زين الدين ابن نُجيم الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "البحر
الرائق شرح كنز الدقائق" ( ،)551 /6عن أصحابه ِّمن الحنفية:
«ولم أ َ َر صري ًحا في كالمهم َّ
س ُحور،
سنَّة ال َّ
ص ًال ِّل ُ
أن الماء وح َده يكون ُم َح ِّ
وظا ِّهر الحديث يُ ِّفيدُه ،وهو ما رواه أحمد عن أبي سعيد ُمسندًا» ...اهـ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في شرح "عمدة الفقه" (:)156 /5
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«واألشْبه :أنَّه ْ
سنة».اهـ
إن قدر على األكل فهو ال ُّ
وي ُد ُّل على َّ
صحيح (( :فَصْل َما بَي َْن
أن األكل هو األفضل قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ
س َح ِّر )).
ِّصيَ ِّ
ب أ َ ْكلَة ال َّ
امنَا َو ِّصيَ ِّام أ َ ْه ِّل ا ْل ِّكتَا ِّ
وقد أخرجه مسلم (ِّ ،)5142من حديث عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنه
ــ.
وجاء في حديث أبي سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي صلى هللا
ع أ َ َحدك ْم
سحور أ َ ْكلَةٌ بَ َركَةٌ ،فَ َال تَدَعوهَ ،ولَ ْو أ َ ْن يَجْ َر َ
عليه وسلم قال )) :ال ُّ
س ِّح ِّر َ
صلُّ َ
ين )).
ون َ
هللا َو َم َالئِّ َكتَه ي َ
َج ْرعَةً ِّم ْن َم ٍ
علَى ا ْلمت َ َ
اء ،فَ ِّإ َّن َ
ضعف ،عن
وقد أخرجه أحمد ( 55192و ِّ ،)55542من طريقين فيهما َ
أبي سعيد ــ رضي هللا عنه ــ.
وقال المنذري والبوصيري ــ رحمهما هللا ــ عن أحد الطريقين« :إسناده
قوي».اهـ
وص َّححه :السيوطي ،وال ُمناوي.
وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ« :حسن لغيره».اهـ
س َّحر عليه هو :التمر.
وأفضل ما يُت َ َ
سحور ا ْلم ْؤ ِّم ِّن الت َّ ْمر )).
ِّل َّما ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :نِّ ْع َم َ
أخرجه أبو داود ( ،)5449وابن ِّحبَّان (ِّ ،)5911من حديث أبي هريرة ــ
رضي هللا عنه ــ.
وص َّححه :ابن ِّحبَّان ،ودمحم علي آدم اإلثيوبي.
وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ عقبه« :وهذا إسناد صحيح رجاله
صحيح».اهـ
كلهم ثقات رجال ال َّ
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
س َّحروا )).
س ُّحر في قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :ت َ َ
جاء في هذا الحديث األمر بالت َّ َ
وهو ْأمر استحباب ال وجوب باإلجماع.
وقال الفقيه بدر الدين ال َعيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "عمدة القاري
شرح صحيح البخاري" (:)615 /51
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ب باإلجماع».اهـ
س َّحروا )) قد َذكرنا أنَّه ْأمر نَ ْد ٍ
«قوله (( :ت َ َ
وم َّمن نَقل اإلجماع أيضًا على َّ
سحور مستحب َّل واجب:
ِّ
أن ال َّ
ابن المنذر النيسابوري في "اإلشراف" ( ،)561 /5وأبو الحسن اللَّ ْخمي
المالكي في "التبصرة" ( ،)114 /6والقاضي عياض المالكي في "إكمال
المعلم بفوائد مسلم" ( ،)55 /9وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في
"المغني" ( ،)956 /9والنَّووي الشافعي في "المجموع شرح ال ُمهذَّب" (/2
 ،)919وفي "شرح صحيح مسلم" ( 655 /9ــ رقم ،)5141:وابن ُمفلح
الحنبلي في "الفروع" ( ،)15 /5وابن ال ُم ِّلقن الشافعي في "اإلعالم بفوائد
عمدة األحكام" ( ،)599 /1وابن قاسم الحنبلي في "اإلحكام شرح أصول
األحكام" ( ،)612 /6وغيرهم.
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

ت ــ رضي هللا
 1 /381ــ ع َْن أَ َن ِّس ْب ِّن َما ِّل ٍك ،ع َْن َز ْي ِّد ْب ِّن ثَابِّ ٍ
صال ِّة ،قَا َل
س َّح ْرنَا َم َع َرسو ِّل َّ ِّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ث َّم قَا َم إلَى ال َّ
عنهما ــ قَا َل (( :تَ َ
س َ
س :ق ْلت ِّل َز ْي ٍدَ :ك ْم ك َ
ين
ور؟ قَا َل :قَدْر َخ ْم ِّ
ان َوال ُّ
أَنَ ٌ
سح ِّ
َان بَ ْي َن األ َ َذ ِّ
آيَةً )).
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
سحور النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
بيان وقت ُ
المسألة الثانية  /عن بعض فوائده.
ومن فوائد هذا الحديث:
ِّ
آخر الثُلُث األخير ِّمن الليل ،قُبيل
سحور النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وأنَّه كان في ِّ
بيان وقت ُ
الفجر بقليل.
لقول أنس ــ رضي هللا عنه ــ (( :ق ْلت ِّل َز ْي ٍدَ :ك ْم ك َ
ور؟
ان َوال ُّ
سح ِّ
َان بَي َْن األ َ َذ ِّ
س َ
ين آيَةً )).
قَا َل :قَدْر َخ ْم ِّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
سحوره ودخوله في صالة الفجر،
بيان المدَّة التي بين فراغ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ِّمن ُ
وأنَّها ق ْدر قراءة خمسين آية ِّمن القرآن.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
سحور.
استحباب تأخير ال ُّ
لتأخير النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص لسحوره ،حتى كان يَفرغ ِّمنه قبْل الدخول في صالة الفجر
بقدر قراءة خمسين آية.
السعدي ــ رحمه هللا ــ في شرحه على "عمدة
وقد قال العالمة عبد الرحمن ِّ
األحكام" (:)215 /6
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«وهذا تأخير عظيم جدًاَّ ،
فإن خمسين آية قدر ُربع جزء بالقراءة
المتوسطة».اهـ
وقال الفقيه زين الدين ابن نُجيم الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "البحر
الرائق شرح كنز الدقائق" (:)551 /6
س ُحور التَّأخيرَّ ،
ألن معنى االستعانة فيه أبْلغ».اهـ
سنَّة في ال َّ
«وال ُّ
وقال الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية المجتهد" (/5
:)692
«وأجمعوا على َّ
سنن الصوم :تأخير السحور».اهـ
أن ِّمن ُ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
تقدير الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ األوقات بالعبادات النسجامهم معها،
كقراءة القرآن ،وغيرها.
لقول أنس ــ رضي هللا عنه ــ (( :ق ْلت ِّل َز ْي ٍدَ :ك ْم ك َ
ور؟
ان َوال ُّ
سح ِّ
َان بَي َْن األ َ َذ ِّ
س َ
ين آ َيةً )).
قَا َل :قَدْر َخ ْم ِّ
جمرة ــ رحمه هللا ــ عقب هذا الحديث:
وقال الفقيه ابن أبي ْ
«فيه إشارة إلى َّ
أن أوقاتهم كانت ُم ْست َ ْغ ِّرقَة بالعبادة».اهـ
وكانت العرب تُقدِّر األوقات باألعمال ،فتقول :كقدر ْ
حلب شاة ،أو ن َْحر
جزور.
وآثار عن الصحابة ــ
ضا في أحاديث نبوية أ ُ ْخرى،
وورد مثل ذلك أي ً
ٍ
َ
رضي هللا عنهم ــ.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
سحور مع الغير.
مشاركة ال َّ
َّللا
س َّح ْرنَا َم َع َرسو ِّل َّ ِّ
حيث قال زيد بن ثابت ــ رضي هللا عنه ــ (( :ت َ َ
ملسو هيلع هللا ىلص )).
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
التبكير بصالة الفجر بتأديتها في َّأول وقتها.
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لقول أنس ــ رضي هللا عنه ــ (( :ق ْلت ِّل َز ْي ٍدَ :ك ْم ك َ
ور؟
ان َوال ُّ
سح ِّ
َان بَي َْن األ َ َذ ِّ
س َ
ين آيَةً )).
قَا َل :قَدْر َخ ْم ِّ
وفي لفظ آخَر عند البخاري ( ،)112وغيره (( :فَق ْلنَا ِّألَنَ ٍسَ :ك ْم ك َ
َان بَي َْن
الرجل
ور ِّه َما َودخو ِّل ِّه َما فِّي ال َّ
فَ َرا ِّغ ِّه َما ِّم ْن َ
ص َال ِّة؟ قَا َلَ :كقَد ِّْر َما يَ ْق َرأ َّ
سح ِّ
س َ
ين آيَةً )).
َخ ْم ِّ
ُّ
والظ ْلمة ال تزال باقية ــ ذهب
وإلى استحباب أداء الفجر بغَلَس ــ يعني:
جماهير أهل العلم ،لهذا الحديث ،وغيره ِّمن األحاديث.
وقال العالمة ابن سيِّد الناس اليَ ْعمري الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"النفح الشذي شرح جامع الترمذي" ()521 /5
«وكان مالك ،والليث بن سعد ،واألوزاعي ،والشافعي ،يذهبون إلى َّ
أن
التغليس بها أفضل.
وهو قول أحمد بن حنبل ،وأبي ثور ،وداود بن علي ،وأبي جعفر الطبري.
وهو ال َمروي عن عمر ،وعثمان ،وابن َّ
الزبير ،وأنس ،وأبي موسى ،وأبي
هريرة».اهـ
المسألة الثالثة  /عن بعض األحكام التي َيذكرها العلماء عند هذا الحديث.
سحور.
الحكم األول :عن وقت أكل ال َّ
قال الفقيه عالء الدين الكاساني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بدائع
الصنائع" (:)24 /5
سحور :ف َما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر».اهـ
«وأ َّما ال ُّ
وقال الفقيه زين الدين ابن نُجيم الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "البحر
الرائق شرح كنز الدقائق" (:)519 /9
« َّ
ألن السحور هو :األكل بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر».اهـ
وفي "شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني" (ِّ ،)511 /6من
كتب المالكية:
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سحور يدخل ابتداؤه ِّمن نصف الليل األخير ،وكلما تأ َّخر
«ووقت تأخير ال َّ
سحوره ــ عليه الصالة والسالم ــ والفجر :قدر ما
كان أفضل ،فقد كان بين ُ
يَقرأ القارئ خمسين آية ،كما في "البخاري"».اهـ
وجاء نحوه في "شرح مختصر خليل" ( )992 /2للخرشي المالكي ــ
رحمه هللا ــ.
وقال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع" (/2
:)911
سحور بين نصف الليل وطلوع الفجر».اهـ
«وقت ال ُّ
وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "كشف اللثام" (/5
:)941
«قال علماؤنا كالشافعية :يدخل وقته بنصف الليل ،وفيه نظرَّ ،
سحر
ألن ال َّ
سدس األخير».اهـ
صه بعضهم بال ُّ
لغة قُبيل الفجرِّ ،
ومن ث َّم خ َّ
قلت:
فح َّد األكثر ِّمن الفقهاء ــ رحمهم هللا ــ بداية تأخيره بمنتصف الليل.
أن األفضل عند الجميع ْ
إال َّ
قرب السحور ِّمن الفجر ،لحديث أنس ،عن
أن َي ُ
زيد بن ثابت ــ رضي هللا عنهما ــ الذي َذكره المصنِّف ــ رحمه هللا ــ.
وقال الفقيه ابن أبي زيد القيرواني المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "النوادر
والزيادات" (:)51 /6
ب :يُستحبُّ تأخير السحور ،ما لم يَدخل إلى
« ِّمن "المجموعة" ،قال أ ْش َه ُ
الشك في الفجر.
ِّ
آخر
و َمن ع َّجله فواسع ،يُر َجى له ِّمن ْ
األجر ما يُر َجى ِّل َمن أ َّخ َره إلى ِّ
أوقاته».اهـ
الحكم الثاني :عن المراد باألذان المذكور في حديث أنس ،عن زيد بن
ثابت ــ رضي هللا عنهما ــ.
المراد باألذان في هذا الحديث :اإلقامة.
س ِّميت أذانًا ألنَّها إعالم بالقيام إلى الصالة.
و ُ
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وص َّحت تسميتها أذانًا عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،حيث أخرج البخاري ( ،)199ومسلم
(ِّ ،)959من حديث عبد هللا بن ُمغفَّل ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي صلى
ص َالةٌ )).
هللا عليه وسلم قال (( :بَي َْن ك ِّل أ َ َذانَي ِّْن َ
ويد ُّل أيضًا على َ
أن المراد باألذان المذكور اإلقامة:
اللفظ اآلخَر لحديث أنس ،عن زيد بن ثابت ــ رضي هللا عنهما ــ الذي
خرجه البخاري ( 119و  ،)5122حيث جاء فيه (( :فَق ْلنَا ِّألَنَ ٍسَ :ك ْم ك َ
َان
َّ
ص َال ِّة؟ قَا َلَ :كقَد ِّْر َما يَ ْق َرأ
ور ِّه َما َودخو ِّل ِّه َما فِّي ال َّ
بَي َْن فَ َرا ِّغ ِّه َما ِّم ْن َ
سح ِّ
س َ
ين آيَةً )).
الرجل َخ ْم ِّ
َّ

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

سلَ َمةَ ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أَ َّن
 1 /381ــ ع َْن عَائِّشَةَ َوأ ِّم َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ك َ
سل،
َرسو َل َّ ِّ
ب ِّم ْن أَ ْه ِّل ِّه ،ث َّم يَ ْغتَ ِّ
َان يد ِّْركه ا ْلفَجْ ر َوه َو جن ٌ
َويَصوم )).
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان حكم صوم َمن أصبح ُجنبًا إذا نواه ِّمن الليل.
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظه.
وأم سلمة ــ رضي هللا عنهما ــ (( :ك َ
َان
جاء في هذا الحديث قول عائشة ِّ
ب )) ،أي :يدخل عليه ملسو هيلع هللا ىلص وقت الفجر الذي فيه يُم ِّسك
يد ِّْركه ا ْلفَجْ ر َوه َو جن ٌ
الصائم عن المفطرات ،ويبدأ ِّبه وقت الصالة ،وهو ال زال على ح َدث
جنابة ِّمن ِّجماع لم يَرفعه ب ْعد باالغتسال.
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائده.
ومن فوائد هذا الحديث:
ِّ
ص َّحة صوم ال ُجنب ْ
وإن لم يغتسل إال بعد طلوع الفجر.
ِّ
لقولهما ــ رضي هللا عنهما ــ في شأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( :ك َ
َان يد ِّْركه ا ْلفَجْ ر
سلَ ،ويَصوم )).
ب ِّم ْن أ َ ْه ِّل ِّه ،ث َّم يَ ْغت َ ِّ
َوه َو جن ٌ
حيث دخل عليه ملسو هيلع هللا ىلص جزء ِّمن نهار الصوم وهو ال زال على ح َدث الجنابة.
ومن هذه الفوائد أيضًا:
ِّ
أن ُ
َّ
غسل الجنابة ال يَجب على الفور.
َّ
ألن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص جامع بالليل ،وأ َّخ َر االغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر.
ومن هذه الفوائد أيضًا:
ِّ
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اإلخبار عن بعض ما يُستحيا ِّمنه كالذي يَقع بين الزوجين لحاجة تدعو،
كتفقيه الناس أحكام دينهم.
وأم سلمة ــ رضي هللا عنهما ــ بجماع النِّبي صلى هللا عليه
إلخبار عائشة ِّ
وسلم ألزواجه في ليالي رمضانِّ ،ليُ َب ِّينا أثَر ذلك على الصوم.
ومن هذه الفوائد أيضًا:
ِّ
جواز جماع الرجل امرأته في ليالي رمضان ،وأنَّه ال يُكره.
سنة ،واإلجماع.
والجواز ثابت بالقرآن ،وال ُّ
وقد قال هللا تعالى في آيات الصيام ِّمن سورة البقرة { :أ ِّح َّل لَك ْم لَ ْيلَةَ
َّللا أَنَّك ْم
اس لَه َّن َ
الرفَث ِّإلَى ِّن َ
ع ِّل َم َّ
ِّ
الص َي ِّام َّ
اس لَك ْم َوأ َ ْنت ْم ِّل َب ٌ
سا ِّئك ْم ه َّن ِّل َب ٌ
ك ْنت ْم ت َ ْختَان َ
شروه َّن َوا ْبتَغوا َما
عفَا َ
علَيْك ْم َو َ
اب َ
ع ْنك ْم فَ ْاْل َن بَا ِّ
ون أ َ ْنف َ
سك ْم فَت َ َ
َّللا لَك ْم }.
َكت َ َ
ب َّ
والرفث في اْلية هو :الجماع ،بال خالف بين العلماء.
َّ
قاله الفقيه أبو الحسن الطبري الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "أحكام
القرآن" (.)15 /5
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
األول :عن بقاء الصائم الجنب بسبب الجماع ِّمن غير اغتسال حتى
الحكم َّ
يطلع عليه الفجر.
ص ٍد ِّمن غير اغتسال حتى يطلع
حرج على الصائم في بقائه ُجنبًا عن ق ْ
ال َ
وأم سلمة ــ
عليه الفجر ،وصومه صحيح ،وال قضاء عليه ،لحديث عائشة ِّ
َّللا
رضي هللا عنهما ــ الذي َذكره المصنِّف ــ رحمه هللا ــ (( :أ َ َّن َرسو َل َّ ِّ
ملسو هيلع هللا ىلص ك َ
سلَ ،ويَصوم )).
ب ِّم ْن أ َ ْه ِّل ِّه ،ث َّم يَ ْغت َ ِّ
َان يد ِّْركه ا ْلفَجْ ر َوه َو جن ٌ
شروه َّن
ولقول هللا تعالى في آيات الصيام ِّمن سورة البقرة { :فَ ْاْلَ َن بَا ِّ
َّللا لَك ْم َوكلوا َواش َْربوا َحتَّى يَتَبَيَّ َن لَكم ا ْل َخيْط ْاأل َ ْبيَض ِّم َن
َوا ْبتَغوا َما َكت َ َ
ب َّ
الصيَا َم إِّلَى اللَّ ْي ِّل }.
ا ْل َخي ِّْط ْاأل َ ْ
س َو ِّد ِّم َن ا ْلفَجْ ِّر ث َّم أَتِّ ُّموا ِّ
ووجه اَّلستدَّلل ِّمن هذه اْلية:
َّ
أن هللا تعالى أباح المباشرة إلى تبيُّن الفجر.
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ف َد َّل على َّ
أن َمن باشر إلى حين التَّبيُّن فلن يَقع ِّمنه الغُسل إال بعد دخول
وقت الصوم.
السعدي ــ رحمه هللا ــ في "تفسيره" (ص،)91:
وقال العالمة عبد الرحمن ِّ
عند هذه اآلية:
ألن الزم إباحة الجماع إلى طلوع الفجرْ :
« َّ
أن يُدركه الفجر وهو ُجنب،
الحق حق».اهـ
والزم
ِّ
وقال الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "االستذكار"
(:)99 /51
«وما أعلم خالفًا في ذلك إال ما يُروى عن أبي هريرة ،وهو قولهَ (( :من
أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم ))».اهـ
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)545 /9
«في قول عامة أهل العلم».اهـ
وقد قال العالمة عبد الرحمن السعدي ــ رحمه هللا ــ في شرحه على "عمدة
األحكام" (:)211 /6
صد ،فكان فيه خالف بين الصحابة ،لكن بعد ذلك اتفقوا
«وأ َّما إذا كان بالق ْ
على أنَّه ال بأس ِّبه ،وال يُوجد فيه إال خالف شاذ».اهـ
الحكم الثاني :عن المرأة الحائض أو النُّفساء تطهر قبْل دخول وقت الفجر
ولو بقليل وتنوي الصيام وَّل تغتسل إلى بعد طلوع الفجر.
إذا انقطع دم الحيض أو النِّفاس عن المرأة قبْل طلوع الفجر بقليل أو كثير
فنَوت الصيام ولم تَغتسل إال بعد طلوع الفجر أو بعد صالة الفجر ،ص َّح ما
نوته ِّمن صيام ،وكان صومها لهذا اليوم صحي ًحا.
ص َّحة صوم ال ُجنب إذا لم يغتسل إال بعد طلوع الفجر.
وذلك قيا ً
سا على ِّ
كال منهما ح َد ٌ
أن ً
بجامع َّ
وجب الغُسل ،وبإمكانهما
ث أكبر يُ ِّ
فطر الصائم ،ويُ ِّ
رفعه قبْل دخول وقت الصوم.
وقال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع شرح
ال ُمهذَّب" (:)561 /2
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«وبِّه قال جمهور العلماء ِّمن الصحابة ،والتابعين ،و َمن بعدهم».اهـ
الحكم الثالث :عن بقاء الصائم المحتلم ِّمن غير اغتسال حتى يطلع عليه
الفجر.
اَّلحتالم هو :خروج ال َمنِّي ِّ بسبب رؤية أمور الشهوة حال النوم ً
ليال أو
نهارا.
ً
وال يُف ِّسد االحتالم الصوم بإجماع أهل العلم ،ألنَّه ال إرادة لإلنسان في
حصوله.
وقد نقل اإلجماع على ذلك:
ابن عبد ال َب ِّر المالكي في كتابيه "التمهيد" ( ،)961 /51و "االستذكار"
( ،)94 /51وابن حزم الظاهري في "ال ُمحلَّى" ( 551 /9ــ مسألة
رقم ،)115:وابن هُبيرة الحنبلي في"اإلفصاح" ( ،)914 /5وابن ُرشد
المالكي في"بداية المجتهد" ( ،)525 /6والنَّووي الشافعي في "المجموع
شرح ال ُمهذَّب" ( ،)511 /2وابن تيمية كما في"مجموع الفتاوى" (/61
 ،)669وغيرهم.
ضا باإلجماع.
وإذا لم يغتسل ال ُمحت ِّلم إال بعد طلوع الفجر ص َّح صومه أي ً
حيث قال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع شرح
ال ُمهذَّب" (:)564-569 /2
ِّي وغيره :وأجمعت األ َّمة على أنَّه ْ
إن احتلم في الليل وأمكنه
«قال
َ
الماو ْرد ُّ
االغتسال قبْل الفجر فلم يَغتسل ،وأصبح ُجنبًا باالحتالم ،أو احتلم في النهار
فصومه صحيح ،وإنَّما الخالف في صوم ال ُجنب بالجماع».اهـ
السعدي ــ رحمه هللا ــ في شرح على "عمدة
وقال العالمة عبد الرحمن ِّ
األحكام" (:)211 /6
«ال بأس بالصيام وعليه ُ
غسل ،ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ،فال خالف في
سببه احتالم».اهـ
ذلك إذا كان َ

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

 1 /388ــ ع َْن أَ ِّبي ه َر ْي َرةَ ــ رضي هللا عنه ــ ع َْن النَّ ِّبي ِّ صلى هللا
بَ ،ف ْليتِّ َّم
ي َوه َو َ
عليه وسلم قَا َلَ (( :م ْن نَ ِّ
صائِّ ٌم فَأ َ َك َل أَ ْو ش َِّر َ
س َ
سقَاه )).
َ
َّللا َو َ
ص ْو َمه ،فَ ِّإنَّ َما أَ ْطعَ َمه َّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان حكم صوم َمن أكل أو شرب ناسيًا.
المسألة الثانية  /عن بعض فوائده.
ومن فوائد هذا الحديث:
ِّ
أن األكل وال ُّ
َّ
شرب نسيانًا ال يُف ِّسدان الصوم.
ص ْو َمه )).
ب فَ ْليتِّ َّم َ
ي َوه َو َ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :م ْن نَ ِّ
صائِّ ٌم فَأ َ َك َل أ َ ْو ش َِّر َ
س َ
حيث أمرالنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َمن أكل أو شرب ناسيًا بإتمام الصوم ،وس َّماه صائ ًما،
فد َّل على أنَّه إتمام لصوم صحيح ُمعت َبر.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
َّ
أن صائم الفرض إذا أكل أو شرب ناسيًا ث َّم تذ َّكر صومه و َجب عليه
سد صومه.
التوقف وإال ف َ
ص ْو َمه )).
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :فَ ْليتِّ َّم َ
حيث جعله ملسو هيلع هللا ىلص بعد األكل ناسيًا صائ ًما ،فإذا أكل بعد ت َ َذ ُّكر صومه فقد أكل
والمتعمد صومه فاسد بالنَّص واإلجماع.
متعمدًا،
ِّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
َّ
أن َمن أكل أو شرب ناسيًا لصومه ال إثم عليه ،وال قضاء ،وال كفارة.
سقيه إلى هللا تعالى.
ألمره ملسو هيلع هللا ىلص له باإلمساك وإتمام الصوم ،ونِّ ْسبة إطعامه و َ
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ومن فوائده:
ِّ
سعة رحمة هللا تعالى بعفوه عن الصائم الذي تناول شيئًا ِّمن المفطرات
َ
نسيانًا.
المسألة الثالثة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
األول :عن األكل والشُّرب نسيانًا في نهار الصوم.
الحكم َّ
سنة ،واإلجماع.
إذا أكل أو شَرب الصائم نسيانًا فال إثم عليه بالقرآن ،وال ُّ
حيث أخرج مسلم ( ،)562عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال:
سبَتْ
سا ِّإ ََّّل و ْ
سعَ َها لَ َها َما َك َ
(( لَ َّما نَ َزلَتْ َه ِّذ ِّه ْاْليَةََّ { :ل يك َِّلف هللا نَ ْف ً
سينَا أ َ ْو أ َ ْخ َطأْنَا } قَا َل" :قَ ْد فَ َع ْلت"
َو َ
اخ ْذنَا ِّإ ْن نَ ِّ
س َبتْ َربَّنَا ََّل ت َؤ ِّ
علَ ْي َها َما ا ْكت َ َ
)).
ضا ( ،)561نحوه ِّمن حديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه
وأخرج مسلم أي ً
ــ.
صا ِّئ ٌم فَأ َ َك َل
وللحديث الذي َذكره
ي َوه َو َ
المصنف ــ رحمه هللا ــَ (( :م ْن نَ ِّ
ِّ
س َ
سقَاه )).
ب فَ ْليتِّ َّم َ
ص ْو َمه ،فَ ِّإنَّ َما أ َ ْطعَ َمه هللا َو َ
أ َ ْو ش َِّر َ
وأ َّما اإلجماع ،فقد حكاه اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع
الفتاوى" ( ،)124 /61وغيره.
فقال ــ رحمه هللا ــ:
«وهذا ِّم َّما ال يتنازع فيه العلماءَّ :
أن الناسي ال يأثم ،لكن يتنازعون في
بطالن عبادته».اهـ
وذهب عامة أهل العلم إلى َّ
أن صومه َّل يَفسد.
سنن"
حيث قال الفقيهان الشافعيان أبو سليمان الخطابي في كتابه "معالم ال ُّ
سنة" (/2
( 519 /6ــ رقم ،)199:وأبو دمحم البغوي في كتابه "شرح ال ُّ
 )646ــ رحمهما هللا ــ:
«ذهب عامة أهل العلم إلى َّ
أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا لصومه ال
سد صومه ،غير ربيعة ومالك ،فإنَّهما أوجبا عليه القضاء».اهـ
َيف ُ
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وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال المعلم بفوائد
مسلم" (:)14 /9
«فمالك يَرى عليه القضاء في مشهور مذهبه ،وهو قول جميع أصحابه،
وقول ربيعة ،وذهب كافة الفقهاء إلى أنَّه ال شيء عليهَّ ،
وأن هللا أطعمه
وسقاه ،على ما جاء في حديث أبي هريرة».اهـ
ب فَ ْليتِّ َّم
ي َوه َو َ
وح َّجتهم هذا الحديثَ (( :م ْن نَ ِّ
صائِّ ٌم فَأ َ َك َل أ َ ْو ش َِّر َ
س َ
سقَاه )).
َ
ص ْو َمه ،فَ ِّإنَّ َما أ َ ْطعَ َمه هللا َو َ
وقد قال الفقيه َّ
الزركشي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في "شرح مختصر
وجه االستدالل ِّمن هذا الحديث:
الخ َرقي" ( ،)199 /6في بيان ْ
ِّ
«وفيه دليالن:
ص ْو َمه )) ،فاقتضى َّ
أن ث َ َّم صو ٌم يُتَم.
أحدهما :أنَّه قال (( :فَ ْلي ِّت َّم َ
الرب
سقَاه )) ،فأضاف ال ِّفعل إلى َّ
والثاني :قوله (( :فَ ِّإنَّ َما أ َ ْطعَ َمه هللا َو َ
بالنسبة إليه».اهـ
سبحانه وتعالى ،فد َّل أنَّه ال أثَر لذلك ال ِّفعل ِّ
فرق عند جماهير أهل العلم بين صيام ال ْفرض وصيام التطوعَّ ،
ألن
وال ْ
فصل.
النُّص النَّبوي لم يُ ِّ
صاص الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح
وقال الفقيه أبو بكر الج َّ
صر الطحاوي" (:)955 /6
ُمخت َ
«قد اتفق فقهاء األمصار على َّ
أن أكل الناسي ال يُف ِّسد صوم التطوع،
فوجب ْ
الفرض مثله ،إذ ال يختلفان في َّ
ترك األكل ِّمن شرائط
أن ْ
أن يكون ْ
صحتها».اهـ
ِّ
الحكم الثاني :عن تذكير الصائم اْلكل أو الشَّارب نسيانًا ْ
بأن يتوقف عن
األكل أو الشرب ،وأنَّه صائم.
َذكر الفقيه أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الفروع"
متأخري الحنابلة:
أوجه عند
( ،)91-51 /5في هذه المسألة ثالثة ْ
ِّ
أحدهاَ :يجب إعالم الناسي والجاهل.
والثاني :ال يَجب.
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والثالث :يَجب إعالم جاهل ال ناس.
وقال العالمة دمحم بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه هللا ــ كما في "فتاويه
ورسائله" ( 545 /9ــ رقم:)5559 :
«إذا أكل ناسيًا فهل يجب إخباره؟
منكرا ،هو معذور ،والمسألة فيها قوالن ،هذا
اليَلزم تذكيره ،ألنَّه لم يَفعل
ً
ْأو َالهما ،و َمن قال إنَّه واجب ،فعليه إقامة الدليل».اهـ
وذهب بعض فقهاء الحنفية كما في البَناية" ( ،)51 /9وفي "البحر الرائق
ومنحة المعبود" ( ،)646-645 /6وغيرهما:
ــ مع تكملة الطواريِّ ،
إلى التفريق بين ال َّ
شاب ،فيجب تذكيره ،وبين الكبير الضعيف ،فال يَجب.
وهو تفريق ضعيف ،ال ُمستند له.
وفي "الجوهرة النيرة" (ِّ ،)559 /5من كتبهم:
«وال ُمختار أنَّه يُ َذ ِّكره ،كذا في "الواقعات"».اهـ
ور َّجح وجوب إعالمه:
العالمة ابن عثيمين ــ رحمه هللا ــ كما في "لقاء الباب المفتوح" (/59
.)66
وقال ــ رحمه هللا ــ كما في كتاب ( 99سؤال في الصيام):
« َمن َرأى صائ ًما يأكل أو يشرب في نهار رمضان ،فإنَّه يجب عليه ْ
أن
سيت فَ َذ ِّكرونِّي )).
سها في صالته (( :فَ ِّإ َذا نَ ِّ
يُ ِّ
ذكره ،لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص حين َ
فورا ،وال يجوز له ْ
وعلى الصائم ْ
أن يتمادى في أكله أو
أن يمتنع ِّمن األكل ً
فمه ماء أو شيء ِّمن طعام فإنَّه يجب عليه ْ
ُ
أن يلفظه،
شربه ،بل لو كان في ِّ
وال يجوز له ابتالعه بعد أن ذُ ِّكر ،أو َذ َكر أنَّه صائم».اهـ
وإلى تذكيره ذهب شيخنا اإلمام عبد العزيز ابن باز ــ رحمه هللا ــ.
وقال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُمحلَّى" (/2
:)665
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روينا ِّمن طريق وكيع ،عن ُ
سقَى
ست َ ْ
شعبة ،عن عبد هللا بن دِّينار ،قال (( :ا ْ
ِّ
س ِّقيَنِّي
ستَ َ
ابْن ع َم َر َوه َو َ
َّللا أ َ ْن يَ ْ
صائِّ ٌم ،فَق ْلت :أَلَ ْ
صائِّ ًما ،فَقَا َل :أ َ َرا َد َّ
فَ َمنَ ْعتَنِّي )).
قلت:
ْ
فإن كان ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ قد نَقل هذا األثر ِّمن "جامع
وكيع بن الجراح" فاإلسناد صحيح جدًاْ ،
وإن كان نَقله عن غيره ،فاهلل
أعلم ،ولم أجده عند غيره.
ولع َّل الثاني أظهر ،لقوله ــ رحمه هللا ــ:
روينا ِّمن طريق».اهـ
« ِّ
سلف الصالح ِّمن الصحابة ،ف َمن بعدهم.
ورد التذكير عن ال َّ
وقد َ
 3ــ فأخرج الطبري في "تهذيب اآلثار" ( ،)119والبيهقي (،)9244
سمرقندي في "تنبيه الغافلين" ( ،)999عن عبد هللا بن شقيق،
واللفظ له ،وال َّ
قال (( :أَتَيْت ا ْل َمدِّينَةَ فَ ِّإ َذا َرج ٌل َ
س َود ،فَق ْلتَ :م ْن َه َذا؟ قَا َل :أَبو َذ ٍر،
ط ِّوي ٌل أ َ ْ
صائِّ ٌم أ َ ْنتَ ؟ قَا َل :نَعَ ْم.
فَق ْلت :أل َ ْنظ َر َّن َ
علَى أ َ ِّى َحا ٍل ه َو ا ْليَ ْو َم ،قَا َل ق ْلتَ :
َوه ْم َي ْنت َ ِّظر َ
َّللا َ
اإل ْذ َن َ
ع ْنه ــ فَ َد َخلوا ،فَأَت َ ْينَا ِّب ِّق َ
علَى ع َم َر ــ َر ِّض َى َّ
ون ِّ
صاعٍ
س َما ق ْلت لَكَ  ،أ َ ْخبَ ْرتكَ أَنِّى
فَأ َ َك َل ،فَ َح َّر ْكته أ َذ ِّكره بِّيَدِّى ،فَقَا َل :إِّنِّى لَ ْم أَنَ َ
صا ِّئ ٌم )).
صا ِّئ ٌم ،إِّ ِّنى أَصوم ِّم ْن ك ِّل َ
شه ٍْر ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام فَأَنَا أَبَدًا َ
َ
وإسناد ابن َجرير الطبري صحيح.
 2ــ وأخرج أحمد ( 55415ــ زوائد) ،بإسناد صحيح عن أنس ــ رضي
صائِّ ٌم ،فَ َجعَ َل يَأْكل ِّم ْنه ،قِّي َل لَه:
هللا عنه ــ قال (( :م ِّط ْرنَا بَ َردًا َوأَبو َط ْل َحةَ َ
صائِّ ٌم؟ قَا َلِّ :إنَّ َما َه َذا بَ َركَةٌ )).
أَتَأْكل َوأ َ ْنتَ َ
وص َّححه :ابن حزم ،واأللباني ،وغيرهما.
 1ــ وذُ ِّكر معاذ بن جبل وأبو هريرة ــ رضي هللا عنهما ــ كما عند ابن
َجرير الطبري في "تهذيب اآلثار" ( 194و .)111
الحكم الثالث :عن جماع الصائم نسيانًا هل يَفسد ِّبه الصوم.
نَقل الحافظ ابن المنذر النيسابوري ،والفقيه ابن َّ
بطال المالكي ،ــ رحمهما
هللا ــ كما في "شرح صحيح البخاري" (:)26 /9
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اإلجماع على أنَّه ال إثم على َمن جامع ناسيًا لصومه.
وذهب جماهير أهل العلم إلى َّ
أن صومه ال َيفسد.
وقد نَسبه إليهم:
النَّووي في "شرح صحيح مسلم" (51 /9ــ عند حديث رقم ،)5511:وابن
تيمية كما في "مجموع الفتاوى" ( ،)662 /61وابن َح َجر العسقالني في
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" ( 541 /9ــ رقم.)5452:
سا على اآلكل والشارب نسيانًا بجامع كون الثالثة مفطرات
وذلك قيا ً
سنة واإلجماع ،بل هذه الثالثة هي أصول المفطرات.
بالقرآن وال ُّ
قيم الجوزية ،وابن باز ،والسعدي،
واختار هذا القول :ابن تيمية ،وابن ِّ
وابن عثيمين ،واأللباني.
ومن باب أولى عدم الفساد بتعاطي باقي ال ُمفطرات األ ُ ْخرى.
ِّ
وهذا القول هو الراجح.
وذهب عطاء ،واألوزاعي ،ومالك ،والليث بن سعد:
إلى َّ
سد ،وعليه القضاء فقط ،دون الكفارة.
أن صومه يَف ُ
وذهب أحمد في المشهور عنه ،وهو رواية ابن نافع عن مالك ،وقول ابن
الماجشون ِّمن أصحاب مالك:
إلى َّ
سد ،وعليه القضاء ،والكفارة.
أن صومه َيف ُ
َّ
ألن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أ َمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة ولم يَستفصل ِّمنه ،هل
جامع ناسيًا أو عن ع ْمد؟
وقيل أيضًا:
إنَّه يُستب َعد نسيان الصيام حال الجماع ،الجتماع اثنين فيه ،وهما المرأة
وملك يَمينه ،واحتياجه إلى عمل كثير ،ووقت.
الرجل ِّ
وزوجها ،أو ِّ
وأجيب عن هذا اَّلستدَّلل:
بأنَّه قد جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ عند
البخاري ( 2566و  ،)5911ومسلم (َّ ،)5555
أن المجامع قال (( :يَا
َّللا َهلَ ْكت )).
َرسو َل َّ ِّ
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وعند البخاري ( ،)5451واللفظ له ،ومسلم (ِّ ،)5556من حديث عائشة ــ
سلَّ َم فَقَا َلِّ :إنَّه
َّللا َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
رضي هللا عنها ــ (( :أ َ َّن َرج ًال أَتَى النَّ ِّب َّ
ض َ
صبْت أ َ ْه ِّلي فِّي َر َم َ
َّللا
ي َ
احْ ت َ َرقَ  ،قَا َلَ :ما لَكَ ؟ قَا َل أ َ َ
صلَّى َّ
ان ،فَأتِّ َ
ي النَّبِّ ُّ
َ
صدَّقْ
سلَّ َم ِّب ِّم ْكت َ ٍل ي ْدعَى ا ْلعَ َرقَ فَقَا َل :أَي َْن ا ْلمحْ ت َ ِّرق؟ قَا َل :أَنَا قَا َل ت َ َ
علَ ْي ِّه َو َ
بِّ َه َذا )).
وفي لفظ لهما أنَّه قال (( :احْ ت َ َر ْقت )).
أقره.
ولم يُنكر النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله هذا ،بل َّ
ف َد َّل على أنَّه كان عامدًاَّ ،
ألن الناسي أو الجاهل ال إثم عليه ،فال يكون
هال ًكا وال ُمحترقًا.
وأ َّما استبعاد النِّسيان حال الصيام ،فجوابه َّ
أن الكالم إنَّما هو في المسألة إذا
النسيان.
ت ُ ِّح ِّقق ِّ
سنة" (/2
وقال اإلمام البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ كتابه "شرح ال ُّ
:)646
«وعامة أهل العلم على ْ
أن ال كفارة على غير عامد».اهـ
وبنحوه قال:
سنن" ( 519 /6ــ رقم،)199:
أبو سليمان الخطابي الشافعي في "معالم ال ُّ
وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "ال ُمغني" ( ،)519 /9والنَّووي
الشافعي في "المجموع شرح ال ُمهذَّب" (.)515-516 /2
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

 1 /381ــ ع َْن أَ ِّبي ه َر ْي َرةَ ــ رضي هللا عنه ــ قَا َل (( :بَ ْينَ َما َنحْ ن
وس ِّع ْن َد النَّ ِّبي ِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ْ
َّللا
إذ َجا َءه َرج ٌل فَقَا َل :يَا َرسو َل َّ ِّ
جل ٌ
صائِّ ٌم ــ َوفِّي
َهلَ ْكت ،قَا َلَ :مالَ َك؟ قَا َلَ :وقَ ْعت َ
ام َرأَتِّي َوأَنَا َ
علَى ْ
ض َ
ص ْبت أَ ْه ِّلي فِّي َر َم َ
َّللا صلى هللا عليه
ان ــ ،فَقَا َل َرسول َّ ِّ
ِّر َوايَ ٍة :أَ َ
ستَ ِّطيع أَ ْن تَصو َم
وسلمَ :ه ْل تَ ِّجد َرقَ َبةً ت ْعتِّق َها؟ قَا َلَّ :ل ،قَا َل :فَ َه ْل تَ ْ
ستِّ َ
س ِّكينًا؟
َ
ين ِّم ْ
شه َْر ْي ِّن متَتَا ِّبعَ ْي ِّن؟ قَا َلَّ :ل ،قَا َل :فَ َه ْل تَ ِّجد إ ْطعَا َم ِّ
قَا َلَّ :ل ،قَا َل :فَ َمك َ
ي ملسو هيلع هللا ىلص
ي ملسو هيلع هللا ىلص فَبَ ْينَا نَحْ ن َ
علَى َذ ِّل َك أ ِّت َ
ي النَّ ِّب ُّ
َث النَّ ِّب ُّ
سا ِّئل؟ قَا َل :أَنَا،
ق ِّفي ِّه تَ ْم ٌر ــ َوا ْل َع َرق :ا ْل ِّم ْكتَل ــ قَا َل :أَ ْي َن ال َّ
ِّب َع َر ٍ
علَى أَ ْفقَ َر ِّم ِّني َيا َرسو َل
الرجلَ :
صد َ
قَا َل :خ ْذ َه َذا فَتَ َ
َّق ِّب ِّه ،فَقَا َل َّ
ت أَ ْف َق َر ِّم ْن أَ ْه ِّل
َّللا َما َب ْي َن َّل َبتَ ْي َها ــ ي ِّريد ا ْل َح َّرتَ ْي ِّن ــ أَ ْهل َب ْي ٍ
َّللا؟ فَ َو َ َّ ِّ
َّ ِّ
بَ ْيتِّي ،فَ َ
ي ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى بَدَتْ أَ ْنيَابه ،ث َّم قَا َل :أَ ْط ِّع ْمه أَ ْهلَ َك )).
ض ِّح َك النَّ ِّب ُّ
سو ٌد.
الحرة:
ٌ
أرض تركبها ِّحجارةٌ ٌ
َّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان حكم ِّجماع الصائم في نهار شهر رمضان ،وماذا يجب على َمن
جامع.
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظه.
صبْت
جاء في هذا الحديثَ (( :و َق ْعت َ
صا ِّئ ٌم )) أو (( :أ َ َ
ام َرأ َ ِّتي َوأَنَا َ
علَى ْ
ض َ
أ َ ْه ِّلي فِّي َر َم َ
ان )) ،أي :جامعتها.
المكتل.
وجاء في الحديث أي ً
ق ِّفي ِّه ت َ ْم ٌر )) ،وال َع َرق هوِّ :
ضاِّ (( :ب َع َر ٍ
س َعف النخل يُوضع فيه التمر وغيره.
وهو :و ِّعا ٌء يُصنع ِّمن َ
َّللا َما َبي َْن َّل َبت َ ْي َها )) ،وَّلبتيها :تثنية
ضاَ (( :ف َو َ َّ ِّ
وجاء في الحديث أي ً
"البَة".
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سود.
والالبَة هي :األَرض التي تعلوها ِّحجارة ٌ ُ
والحرتان :هما الجبالن.
َّ
ويُريد ــ رضي هللا عنه ــ َّ
حرتين شرقية
أن مدينة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص تقع بين َّ
وغربية.
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائده.
ومن فوائد هذا الحديث:
ِّ
َّ
أن ُمرتكب المعصية التي ال ح َّد فيها إذا جاء إلى اإلمام تائبًا ُمستفتيًا ال
يُ َّ
عزر.
حيث جاء هذا الصحابي ــ رضي هللا عنه ــ إلى النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص مستفتيًا وناد ًما
ففرج ه َّمه وه َّم
حرم ،فلم يعاقبه ،بل أبانَ له ال ُحكم ،ووزاد َّ
و ُم ِّق ًّرا بفعله ال ُم َّ
عياله بإطعامهم بمكتل التمر.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
أن ِّجماع َّ
َّ
الزوجة في نهار رمضان ِّمن ُمف ِّسدات الصوم.
وقد َد َّل على كونه ِّمن المفطرات:
سنة ،واإلجماع.
القرآن ،وال ُّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
ِّعظم اإلثم في ِّجماع الصائم امرأته أو أ َمتَه في نهار رمضان ،وأنَّه ِّمن
الذنوب المهلكة.
جامع في نهار رمضان على قوله (( :يَا
إلقرار النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا الرجل ال ُم ِّ
َّللا َهلَ ْكت )).
َرسو َل َّ ِّ
وفي لفظ عند البخاري ( ،)2966ومسلم (ِّ ،)5556من حديث عائشة ــ
رضي هللا عنها ــ أنَّه قال (( :احْ ت َ َر ْقت )).
تكفيرا عن ِّجماعه.
وإليجاب الكفارة ال ُمغلَّظة عليه،
ً
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
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بالجماع نهار رمضان ،وبيان
وجوب أغلظ الكفارات في إفساد الصوم ِّ
نوعها.
وهي :عتق رقَبة مؤمنة ،ف َمن لم يَجد أو يستطع فصيام شهرين متتابعين ال
يُفطر بينهما إال بعُذر شرعيْ ،
فإن لم يستطع فإطعام ِّستِّين مسكينًا.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
َّ
الجماع في نهار رمضان على الترتيب في الخصال الثالث
أن كفارة ِّ
بالعجز عنها.
المذكورة ،وال يُنتقل ِّمن كفارة إلى أ ُ ْخرى إال
ْ
وإلى هذا ذهب أكثر العلماء.
وقد نَسبه إليهم:
سنن" ( 511 /6ــ رقم،)916-915:
الخطابي الشافعي في "معالم ال ُّ
وموفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي في "ال ُمغني" ( ،)591 /9وابن َح َجر
العسقالني الشافعي في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ( 549 /9ــ
رقم ،)5452:وغيرهم.
ست َ ِّطيع أ َ ْن
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص للمجامعَ (( :ه ْل ت َ ِّجد َما ت ْعتِّق َرقَبَةً؟ قَا َلَّ :ل ،قَا َل :فَ َه ْل ت َ ْ
س ِّت َ
س ِّكينًا؟
تَصو َم َ
ين ِّم ْ
شه َْري ِّْن متَتَا ِّب َعي ِّْن؟ قَا َلَّ :ل ،قَا َل :فَ َه ْل ت َ ِّجد َما ت ْط ِّعم ِّ
قَا َلَّ :ل )).
وهو ظاهر في الترتيب.
وأ َّما اللفظ الذي جاء فيه التخيير ،فشَاذٌّ ضعيف.
سلَّ َم أ َ َم َر َرج ًال أ َ ْف َ
ض َ
ط َر فِّي َر َم َ
ان
صلَّى هللا َ
وهو (( :أ َ َّن َرسو َل ِّ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
ستِّ َ
س ِّكينًا
ق َرقَبَ ٍة ،أ َ ْو ِّصيَ ِّام َ
ين ِّم ْ
شه َْري ِّْن متَتَابِّعَي ِّْن ،أ َ ْو إِّ ْطعَ ِّام ِّ
أ َ ْن يك َِّف َر بِّ ِّعتْ ِّ
)).
جامع في نهار رمضان على اإلمام ُّ
َّ
الزهري ــ رحمه
ألن مدار حديث ال ُم ِّ
الرواة عنه َذكروا الكفارة على الترتيب ،و ُهم أكثر ِّمن ثالثين
هللا ــ ،وأكثر ُّ
ساَ ،ذكر ذلك غير واحد ِّمن ال ُحفَّاظ.
نف ً
ضا فــ(( أو )) ُمحتملة ْ
سرت
أن تكون للتخيير أو للتقسيم ،وقد ف َّ
وأي ً
الرواية األ ُ ْخرى َّ
أن المراد ِّمنها الترتيب.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
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َّ
س َّد الفقير حاجة نفسه وعياله ُمقدَّم على إخراجه الكفارة.
أن َ
َّ
كفر ِّبه عن إفساد صومه
الرجل ِّمكتل التمر ليُ ِّ
ألن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ل َّما أعطى َّ
بالجماع أخبَره بشدَّة فقره هو وعياله ،فقال ملسو هيلع هللا ىلص (( :أ َ ْط ِّع ْمه أ َ ْهلَكَ )).
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
اشتراط التتابع في َّ
حق َمن كفَّر عن إفساد الصوم بالجماع في نهار
رمضان بصيام شهرين.
شه َْري ِّْن متَتَابِّعَي ِّْن )).
ست َ ِّطيع أ َ ْن تَصو َم َ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :فَ َه ْل ت َ ْ
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)595 /9
«وال خالف بين َمن أو َجبَه أنَّه شهران متتابعان ،لل َخبَر».اهـ
ونَقل اإلجماع أيضًا:
القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال المعلم بفوائد
مسلم" ( ،)19 /9وغيره.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
اشتراط العدد في َّ
حق َمن كفَّر عن إفساد الصوم بالجماع في نهار رمضان
بإطعام المساكين.
س ِّت َ
س ِّكينًا )).
ين ِّم ْ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :إ ْط َعام ِّ
وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه في "إكمال المعلم
بفوائد مسلم" (:)11 /9
«وقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :تطعم ستين مسكينًا )) ُح َّجة لعا َّمة الفقهاء في أنَّها العدد
الواجب ِّمن المساكين».اهـ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
َّ
صرف اإلطعام في كفارات ال ِّفطر في نهار
أن الفقراء والمساكين َم ِّ
رمضان.
س ِّكينًا )).
لقوله ملسو هيلع هللا ىلصِّ (( :م ْ
51

ومن فوائده أيضًا:
ِّ
َّ
أن التوبة ال تُس ِّقط كفارة الجماع في نهار رمضان.
َّ
خرج ،فح َكم النَّبي
ألن الرجل ــ رضي هللا عنه ــ قد أَتَى ناد ًما يُريد ال َم َ
تمر
ملسو هيلع هللا ىلص في شأن إفساده صومه بالجماع بالكفارة المغلظة ،وأعطاه ِّمكتَل ٍ
كفر بِّه.
ليُ ِّ
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
س َد بالجماع.
األول :عن قضاء يوم رمضان الذي أ ْف ِّ
الحكم َّ
الجماع الذي يَقع ِّمن الصائم في صيام ما و َجب عليه ال يَخلو عن حالين:
األولْ :
أن يكون في أيَّام رمضان.
الحال َّ
وصاحب هذا الحال يجب عليه قضاء هذا اليوم ِّمن رمضان الذي أفسد
صيامه بالجماع فيه.
حيث قال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع شرح
ال ُمهذَّب" (:)596 /2
«قال العبدري :وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى األوزاعي ،فقال:
إن كفَّر بالصوم لم َيجب قضاؤهْ ،
ْ
ضاه.اهـ
وإن كفَّر بال ِّعتق أو اإلطعام قَ َ
ويجب القضاء ألمور:
األول ِّمن األ َّمة.
األول :أنَّه إجماع ال َّ
صدر َّ
األمر َّ
حيث قال الفقيه الجوهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "نواد الفقهاء"
(ص:)16:
األولَّ :
أن َمن جامع وهو صحيح ،وال ِّعلَّة بِّه،
«وأجمع الفقهاء في ال َّ
صدر َّ
وال ُح َّجة له تُبيح اإلفطار عامدًا بجماعه فيهَّ ،
أن عليه القضاء لذلك
اليوم».اهـ
األمر الثاني :بالقياس.
حيث قال الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابيه
"االستذكار" ( )511 /51و "التمهيد" (:)524-529 /1
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ومن ِّجهة النَّظر والقياس ال يَسقُط القضاءَّ ،
ألن الكفارة عقوبةٌ على الذَّ ْنب
« ِّ
سده ،وكما ال َيسقط عن ال ُمف ِّسد
الذي َر ِّك َبه ،والقضاء ب َد ٌل عن اليوم الذي أف َ
َح َّجه بالوطء إذا أه َدى القضاء للبَ َدل بالهدي ،فكذلك قضاء ذلك اليوم».اهـ
المجامع في نهار
األمر الثالث :زيادة (( :وص ْم يَو ًما َمكَا َنه )) في حديث
ِّ
رمضان ،عند َمن ر َّجح ثبوتها.
المجامع في نهار رمضان ِّمن طريق أبي
وقد جاءت هذه الزيادة في حديث
ِّ
هريرة ــ رضي هللا عنه ــ عند ابن ُخزيمة ( 669 /5ــ رقم،)5411 :
وغيره.
وهي زيادة ضعيفة شَا َّذة ،كما قال األئمة:
قيم الجوزية ،وابن رجب الحنبلي ،وغيرهم.
البيهقي ،وابن تيمية ،وابن ِّ
ً
رجال ِّمن الثقات لم يَذكروها في حديث ُّ
َّ
الزهري.
ألن نحو أربعين
و َذكرها بعض الضعفاء أو َمن هو مت َكلَّ ٌم فيه.
وم َّمن قال بثبوت هذه الزيادة بال ُّ
طرق والشواهد:
ِّ
ابن َح َجر العسقالني ،واأللباني.
والصواب إعاللها بال ُّ
شذوذ.
الحال الثانيْ :
أن يكون في قضاء رمضان.
ب ما َبقي عليه ِّمن رمضان ،وفي أحد أيَّام
كر ُجل صام في شهر ر َج ٍ
َ
قضائه جامع امرأته.
ف ُهنا حصل الجماع في أيَّام قضاء رمضان ،وليس في أيَّام شهر رمضان.
وصاحب هذا الحال ال كفارة ُمغلَّظة عليه ،وال قضاء عليه ِّلهذا الصوم
سده ،وليس عليه إال قضاء يوم رمضان فقط.
الذي أف َ
َّ
ألن الكفارة إنَّما هي ألجل هتك ُحر َمة رمضان بالفطر فيه بالجماع.
وهذا لم َيحصل ِّجماعه في شهر رمضان ،بل في شهر رجب ،إال َّ
إن
محرم ،وهو آثم ،ألنَّه حصل في صيام واجب ال ُمستحب.
ِّجماعه هذا
َّ
وقد قال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)956 /9
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«و َمن دخَل في واجب ،كقضاء رمضان ،أو ن ْذر معيَّن ،أو ُمطلَق ،أو
صيام كفارة ،لم َي ُجز له الخروج ِّمنه.
َّ
وغير ال ُمتعيِّن تعيَّن بدخوله فيه،
ألن ال ُمتعيِّن وجب عليه الدخول فيه،
َ
تعين ،وليس في هذا ِّخالف ،بحمد هللا».اهـ
فصار بمنزلة ْ
الفرض ال ُم ِّ
وقال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع شرح
ال ُمهذَّب" (:)591 /2
«لو جامع في صوم غير رمضان ِّمن قضاء ،أو ن ْذر ،أو غيرهما ،فال
سبق ،و ِّبه قال الجمهور.
كفارة كما َ
وقال قتادة :تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان».اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد" (/1
:)595
«وأجمعوا َّ
فطر في قضاء رمضان ال يَقضيه ،وإنَّما عليه ذلك اليوم
أن ال ُم ِّ
ب ،فإنَّه جعل عليه يومين
الذي كان عليه ِّمن رمضان ال غير ،إال ابن َو ْه ٍ
سا على الحج».اهـ
قيا ً
ضا (:)595 /1
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
«وأجمعوا على َّ
المجامع في قضاء رمضان عامدًا ال كفارة عليه ،حاشا
أن
ِّ
وح َده».اهـ
قتادة ْ
ونَقل اإلجماع أيضًا:
صار المالكي ــ رحمه هللا ــ كما في كتاب "عيون
العالمة ابن الق َّ
المجالس" ( 262 /6ــ مسألة.)919:
الحكم الثاني :عن بعض أحكام كفارة الجماع في نهار شهر رمضان.
وسوف يكون الكالم ــ بإذن هللا ــ عن هذا الحكم في ستة فروع:
األول :عن وجوب الكفارة المغلَّظة بالجماع في نهار رمضان.
الفرع َّ
إذا جامع ال ُمكلَّف في نهار شهر رمضان عامدًا ،فتجب عليه الكفارة
ال ُمغلَّظة ،لحديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ الذي َذكره المصنِّف ــ
رحمه هللا ــ هنا.
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وهو مذهب عا َّمة أهل العلم.
سبه إليهم:
وقد نَ َ
سنن" ( 511 /6ــ رقم-915:
أبو سليمان الخطابي الشافعي في "معالم ال ُّ
 ،)916وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "ال ُمغني" (.)516 /9
بل قال فقيه الشافعية النَّووي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح مسلم" (/9
 656ــ عند حديث رقم:)5555:
عا
«ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدًا ِّجما ً
سد ِّبه صوم يوم ِّمن رمضان».اهـ
أف َ
وجب للكفارة المغلَّظة.
الفرع الثاني :عن نوع الجماع الم ِّ
جماع الصائم له حاَّلن:
األولْ :
أن يكون في الفَ ْرج أو القبل.
الحال َّ
نزل ،لعموم حديث أبي هريرة ــ
وهذا فيه الكفارة ال ُمغلَّظة أ ْنزَ ل َمنِّيًّا أ ْم لم يُ ِّ
المجامع في نهار رمضان ،حيث لم يَستفصل
صة
ِّ
رضي هللا عنه ــ في ق َّ
نزل.
ِّمنه النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص هل أ ْنزَ ل أ ْم لم يُ ِّ
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)516 /9
نزل في
«الكفارة تلزم َمن جامع في ْ
الفرج في رمضان عامدًا أ ْنزَ ل أو لم يُ ِّ
قول عا َّمة أهل العلم».اهـ
الحال الثانيْ :
أن يكون في ال ُّدبر.
سد صومه باإلجماع ،ويَقضي اليوم
وهذا فِّعله
محرم بالنَّص واإلجماع ،ويَف ُ
َّ
سده عند األئمة األربعة ،وغيرهم ،وعليه الكفارة ال ُمغلَّظة عند
الذي أف َ
جماهير علماء األ ُ َّمة.
حيث قال الفقيه الشافعي النَّووي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع شرح
ال ُمهذَّب" (:)599 /2
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الجماع في القُبُل وال ُّدبُر على الصائم ،وعلى َّ
أن
«أجمعت األ َّمة على تحريم ِّ
بطل صومه ،لآليات الكريمة التي َذكرها المصنِّف ،واألحاديث
الجماع يُ ِّ
صحيحة.
ال َّ
وألنَّه ُمناف للصوم فأبطله ،كاألكل.
وسواء أ ْنزَ ل أ ْم ال ،فيبطل صومه في الحالين باإلجماعِّ ،لعموم اآلية
واألحاديث ،و ِّلحصول المنافي».اهـ
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)614
ً
«واتفقوا على أنَّه إذا أتى المكلَّف الفاحشة ِّمن ْ
رجال في
أن يأتي امرأة أو
سد صومه ،وعليه القضاء.
ال ُّدبُر فقد ف َ
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة ،فأوجبها الجميع إال أبا حنيفة في إحدى
الرايتين عنه :يجب القضاء فقط ،والمنصوص عنه :وجوب الكفارة».اهـ
وقوله" :اتفقوا" َيعني ِّبه :أئمة المذاهب األربعة.
وقال الفقيه أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الفروع"
(:)19 /5
سد صومه ْ
إن أ ْنزَ ل
«والوطء في ال ُّدبُر كالقُبُل يَقضي ويُ ِّ
كفر (و)...لكن يَف ُ
(و) ،وعن أبي حنيفة رواية :ال كفارة».اهـ
والواو (و) تعني :اتفاق المذاهب األربعة على نفس ال ُحكم.
وقال الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع شرح
ال ُمهذَّب" (:)599 /2
ً
رجال في ال ُّدبُر.
وطئ امرأة أو
«فرع :في مذاهب العلماء في َمن ِّ
ذكرنا َّ
أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة ،وبه قال :مالك ،وأبو يوسف،
ودمحم ،وأحمد.
وقال أبو حنيفة :عليه القضاء ،وفى الكفارة روايتان عنه ،أشهرهما عنه :ال
كفارة ،ألنَّه ال يحصل ِّبه اإلحصان والتحليل ،فأش َبه الوطء فيما دون
الفرج.
ْ
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واحت َّج أصحابنا بأنَّه ِّجماع أثِّ َم بِّه ِّلسبب الصوم ،فوجبَت فيه الكفارة
كالقتل».اهـ
الفرج مع اإلنزال.
الفرع الثالث :عن المباشرة في ما دون ْ
الفرج فأنزَ ل َمنِّيًّا ،فأظهر
إذا باشر الصائم في نهار رمضان فيما دون ْ
أقوال أهل العلم أنَّه ال كفارة مغلظة عليه.
وهو مذهب أبي حنيفة ،والشافعي ،وأحمد في رواية.
َّ
عا ،بل مباشرة.
ألن هذا ال يُس َّمى جما ً
وقد أخرج البخاري ( ،)5461ومسلم ( ،)5512عن عائشة ــ رضي هللا
عنها ــ أنَّها قالت (( :ك َ
شر َوه َو
َّللا َ
ي َ
سلَّ َم يقَبِّل َوي َبا ِّ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
َان النَّ ِّب ُّ
صائِّ ٌمَ ،وك َ
َان أ َ ْملَكَك ْم ِّ ِّإل ْر ِّب ِّه )).
َ
الفرج ،فال يُل َحق ِّبه غيره.
والنَّص أي ً
ضا إنَّما َد َّل على الكفارة باإليالج في ْ
وأ َّما إنزال ال َمنِّي ِّ بسبب المباشرة ،فمفسد للصيام باإلجماع.
حيث قال الحافظ ابن عبد ال َب ِّر النَّمري المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"االستذكار" (:)19 /51
ضاء».اهـ
«وكلُّهم يقولَ :من قبَّ َل فأمنَى فليس عليه غير الق َ
وقال اإلمام الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
سنَّة" (:)619 /2
"شرح ال ُّ
«وإذا أنزل بقُبلة أو مباشرة فسد صومه باالتفاق».اهـ
وقال الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الحاوي
الكبير" (:)952 /5
نزل فهو على صومه ال
«أ َّما إن َو ِّطئ دُون الفرج أو قَبَّ َل أَو باشر فلم يُ ِّ
قضاء عليه ،وال كفارة وإن أنزَ ل فقد أفطر ،ولزمه القضاء إجما ًعا».اهـ
وقال الفقيه ُ
ابن ُرشد الحفيد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية
المجتهد" (:)515 /6
«فكلُّهم يقولونَّ :
إن َمن قبَّل فأمنَى ،فقد أفطر».اهـ
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وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)525 /9
الرابع:
«الفصل َّ
قبل ِّمن ثالثة أحوال:
إذا قبَّ َل فأمنَى أو أم َذى ،وال َيخلو ال ُم ِّ
الحال الثَّاني :أن يُمنِّي فيفطر ،بغير خالف نعلمه».اهـ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع
شرح المهذب" (:)594 /2
«إذا قبَّل أو باشَر فيما دُون الفَرج ب َذ َك ِّره أو ل َمس بشرة امرأة بيده أو
غيرهاْ :
فإن أنزَ ل ال َمنِّي بطل صومه وإال فالِّ ،لـ َما َذ َكره المصنِّف ،ونَقل
صاحب «الحاوي» وغيره اإلجماع على بطالن صوم من قبَّل أو باشَر
دُون الفرج فأنزَ ل».اهـ
الرحمن بن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
وقال العالمة عبد َّ
الروض
الروض ال ُمر ِّبع» (ُ ،)962 /5م ِّ
علقًا على ما جاء في « َّ
«حاشية َّ
ً
صائم [ وتحرم ْ
إن َّ
إنزاَّل ]:
ظن
ال ُم ْربِّع» في شأن القُبلَة لل َّ
«قال ال َمجد :بغير خالف ،لتعريضه لل ِّفطر ،ث َّم ْ
إن أنزل أفطر ،وتقدَّم ،وإن
عا».اهـ
لم ينزل ،لم يفطر ،ذكره ابن عبد البَ ِّر إجما ً
الفرع الرابع :عن تكرار الجماع في نهار رمضان.
تكرار الجماع في نهار رمضان له أربع حاَّلت:
مرة دون ْ
الحالة األولىْ :
أن
أن ي ِّ
جامع في يوم واحد ِّمن رمضان أكثر ِّمن َّ
كفر.
ي ِّ
وهذا ليس عليه إال كفارة واحدة باإلجماع.
َّ
بأول جماع ،وما بعده ِّمن جماع
ألن هتك ُحرمة صوم هذا اليوم قد حصلت َّ
مفطرا.
المجامع
حصل حال فساد الصوم ،وكون
ِّ
ً
وقد َحكى اإلجماع على ذلك:
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ابن عبد البَ ِّر المالكي في كتابيه "التمهيد" ( )595 /1و"االستذكار" (/51
 ،)551وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "ال ُمغني" (،)592-591 /9
وابن ُرشد المالكي في "بداية المجتهد" ( ،)591 /6وغيرهم.
الحالة الثانيةْ :
كفر ،ث َّم يعود فيجامع في نفس
جامع في يوم واحد ث َّم ي ِّ
أن ي ِّ
اليوم.
وهذا ليس عليه إال كفارة واحدة فقط عند عا َّمة فقهاء األمصار.
َّ
األول.
ألن الجماع الثاني إنَّما حصل وهو ُم ِّ
فطر بالجماع َّ
صار المالكي ــ رحمه هللا ــ كما في "عيون المجالس"
وقال الفقيه ابن الق َّ
( 251-259 /6ــ مسألة:)956:
رارا فليس عليه إال كفارة واحدة ،و ِّبه قال فقها
«وإذا وطء في يوم واحد ِّم ً
األول و َجب ْ
األمصار ،و ُح ِّكي عن أحمد أنَّه قالْ :
كفر
أن يُ ِّ
إن كفَّر للوطء َّ
للثاني».اهـ
قلت:
ولإلمام أحمد ــ رحمه هللا ــ رواية أ ُ ْخرى َّ
بأن عليه كفارة واحدة فقط.
الحالة الثالثةْ :
الجماع في
جامع في يوم واحد وي ِّ
أن ي ِّ
كفر عنه ،ثم يعا ِّود ِّ
يوم ثان.
فهذا عليه كفارتان باإلجماع.
وقد َحكى اإلجماع على ذلك:
روزي في "اختالف العلماء" (ص ،)15:وابن عبد ال َب ِّر
دمحم بن نَصر ال َم َ
المالكي في "االستذكار" ( ،)551 /51وابن ُرشد المالكي في "بداية
المجتهد" ( ،)591 /6وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "ال ُمغني" (/9
 ،)592-591وغيرهم.
الحالة الرابعةْ :
الجماع
جامع في يوم واحد وَّل ي ِّ
أن ي ِّ
كفر عنه ،ث َّم يعا ِّود ِّ
في يوم آ َخر.
وهذا عليه عند أكثر أهل العلم كفارتان ،عن كل يوم كفارة ُمستقلة.
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َّ
ألن كل يوم ِّمن رمضان له ُحر َمة مست ِّقلَّة ،فتجب بِّ َهتْك ُحر َمة كل يوم ِّمنه
كفارة.
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)592 /9
« َّ
ألن كل يوم عبادة ُمنفردة ،فإذا وجبَت الكفارة بإفساده لم تتداخل،
كرمضانين وكالح َّجتين».اهـ
الفرع الخامس :عن سقوط الكفارة باإلعسار.
جامع في نهار شهر رمضان عن الكفارة ال ُمغلَّظة بجميع
إذا ع َجز ال ُم ِّ
سر أدَّاها.
أنواعها ،فإنَّها ال تَسقط عنه ،بل تَبقى في ذ َّمته ،متى أ ْي َ
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه في "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 615 /9ــ عند حديث رقم:)5452:
«وقال الجمهور :ال تَسقط الكفارة باإلعسا ».اهـ
ْ
فإن قيل:
إن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قد أع َ
َّ
كفر بِّه عن ِّجماعه ،فل َّما أخ َبره
تمر ليُ ِّ
طى ال ُم ِّ
جامع ِّمكت َل ْ
أمره ْ
يأمره بكفارة أ ُ ْخ َرى،
أن يُطعمه أهله ،ولم ْ
عن شدَّة فقره هو وأهلهَ ،
وال أخبَره ببقائها في ِّذ َّمته ،وهذا ي ُد ُّل على سقوط الكفارة.
يب عن ذلك:
أ ِّج َ
وجه الصدقة ال الكفارةَّ ،
َّ
ألن الكفارات ال
بأن إعطاء النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص له كان على ْ
صرف على النَّ ْفس والعيال.
تُ َ
والحديث ليس فيه ذِّكر اإلسقاط ،وكونها لم تُذكر ال يَ ُد ُّل على سقوطهاَّ ،
ألن
الذ َّمة ،ولع َّل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم يَ ْذكرها
األصل في الكفارات والديون بقاؤها في ِّ
جامع.
قرر هذا األصل عند ال ُم ِّ
في هذا الحديث ألجل ت َ ُّ
وقد قال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال المعلم
بفوائد مسلم" (:)11 /9
سر.
«وقيل :بل أطعمه إيَّاه لفقره ،وأبقَى الكفارة عليه متى أي َ
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وهذا تحقيق مذهب كافة أئمة العلماء ،وذهب األوزاعي وأحمد إلى َّ
أن ُحكم
َمن لم َيجد الكفارة ،ف َمن لزمته ِّمن سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا
الرجل».اهـ
َّ
بل قال الفقيه الجوهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "نوادر الفقهاء" (ص-12:
:)11
الرقبة وع َجز عن الصوم ولم يَجد
«وأجمعوا سواهما أنَّه إذا لم يَجد َّ
اإلطعام فإنَّه َدين عليه إلى َميسرته ،إال األوزاعي فإنَّه قال :قد سقطت عنه
بفقره».اهـ
واختار عدم سقوطها:
قيم
ابن عبد البَ ِّر ،وابن الق َّ
صار ،وابن تيمية ،وابن دقيق العيد ،وابن ِّ
الجوزية ،وابن َح َجر العسقالني.
سقوط
وأ َّما اإلمام أحمد بن حنبل ــ رحمه هللا ــ فله رواية أ ُ ْخرى بعدم ال ُّ
كعا َّمة أهل العلم.
حق المرأة.
الفرع السادس :عن كفارة الجماع في نهار رمضان في ِّ
كرهة،
المرأة ال ُم َجا َم َعة في نهار رمضان إذا كانت مطاوعة لزوجها غير ُم َ
صها عند جماهير أهل العلم.
فعليها كفارة ُمست ِّقلة تخ ُّ
وقد نسبه إليهم:
الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح الباري
شرح صحيح البخاري" ( 615 /9ــ عند حديث رقم:)5452:
ووجْ ه لزوم الكفارة عليها بالمطاوعة:
عمد ،وهَت َكت ِّبه
أنَّها ُمكلَّفة بالصيام كالزوج ،وقد وقع ِّمنها اإلفطار عن ْ
ُحر َمة يوم صومها ،فلزمتها كفارة ُمست ِّقلَّة.
وأيضًا:
سد صومها بالمطاوعة باإلجماع ،وو َجب عليها القضاء باإلجماع،
قد ف َ
فكذلك تلزمها كفارة ُمست ِّقلَّة.
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وقد قال الفقيه الجوهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "نوادر الفقهاء"
(ص:)16:
«أجمعوا على َّ
ع ْذر لها
أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في رمضان وال ُ
فعليها كفارة أ ُ ْخرى إال األوزاعي والشافعي قاال :كفارة تُجزئ عنهما».اهـ
ْ
فإن قيل:
جامع َّ
صل ِّمنه حول زوجته ،هل
لم يُ ْذ َكر في حديث ال ُم ِّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص استف َ
كانت ُمطا ِّوعة له أ ْم ال؟
فيقال جوابًا:
َّ
للرجل ٌ
حقها ،الشتراكهما في تحريم ال ِّفطر بالجماع،
بيان في ِّ
إن بيان ال ُحكم َّ
حق أحد ال ُمكلَّ ِّفين كافٍ في َّ
حق
وفساد الصوم ِّبه ،والت َّ ِّ
نصيص بالحكم في ِّ
اآلخ َِّرين.
كرهة ،أو لم تكن صائمة ِّلعذر ِّمن األعذار
أو لعلَّه َ
س َكت ملسو هيلع هللا ىلص ألنَّها كانت ُم َ
ال ُمبيحة للفطر.
َذكر نحو هذا الجواب الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ
في كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (.)511 /9
كرهة ،فال كفارة عليها.
وأ َّما إن كانت م َ
وقد نَقل الفقيه أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"الفروع" ( ،)11 /5اتفاق األئمة األربعة على ذلك ،فقال:
كرهة ْ
«وال كفارة في َّ
نص
إن فسد صومها في ظاهر المذهب (و) َّ
حق ال ُم َ
كفر».اهـ
عليه ،و َذكر القاضي رواية :ت ُ ِّ
والواو (و) ،تعني :اتفاق المذاهب األربعة على نفس ال ُحكم.
وهو أيضًا:
قول الحسن البصري ،والثوري ،واألوزاعي ،والظاهرية.
كرهة على الجماع في نهار رمضان.
وهل يَفسد صوم الم َ
كرهة على الجماع في نهار شهر رمضان قوالن:
للعلماء في صوم ال ُم َ
األول :أنَّه يَفسد.
القول َّ
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وهو قول أكثر أهل العلم.
ِّمنهم :الحسن البصري ،وأبو حنيفة ،ومالك ،وسفيان الثوري ،واألوزاعي،
والشافعي في قول ،وأحمد.
سد صومهاْ ،
القول الثاني :أنَّه ْ
وإن
إن كان الجماع بوعيد حتى فعلَت ف َ
كان إلجاء لم يَفسد.
وهو قو ٌل للشافعي ،وقول أبي ثور ،وابن المنذر ،ورواية عن أحمد.
وهذا القول أظهر.
الحكم الثالث :عن وجوب اإلمساك على َمن أفطر بالجماع في نهار
رمضان حتى تغرب الشمس.
قال الفقيه أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الفروع"
(:)95 /5
واط ٍئ يَلز ُمه اإلمساك (و).اهـ
«وكذا أ ْك ُل ِّ
والواو (و) تعني :اتفاق األئمة األربعة على نفس ال ُحكم.
جامع
سد صو َمه في رمضان باألكل ِّحيلة ،ث َّم ي ِّ
الرجل يف ِّ
الحكم الرابع :عن َّ
امرأته ،هل عليه كفارة مغلَّظة؟.
َمن كان كذلك و َجبَت عليه الكفارة ال ُمغلَّظة ،وال يَنفعه تحايله.
رارا ِّمن
سد صو َمه ِّبه ِّف ً
إذ الجماع هو مقصده وليس الطعام ،وأنَّما أف َ
الكفارة المغلظة ،فيُعامل بقصده.
بل ِّفعله هذا أش ُّد ُجر ًما ،وأو َكد في الكفارة ،وال يُناسبه التخفيف ،بل التغليظ
حر َمين على الصائم ،ومعصيتين ،هتك
أليَق بحاله ،ألنَّه ج َمع بين أمرين ُم َّ
استقر في العقول واألديان أنَّه كلما ع ُ
ظم
ِّبهما ُحر َمة شهر رمضان ،وقد
َّ
الذَّ ْنب كانت العقوبة أبلغ.
كفر أحد ،وال
صار ذريعةً إلى َّأال يُ ِّ
وألنَّه لو لم تَجب الكفارة على مثل هذا ل َ
يَشاء أح ٌد ْ
جامع في رمضان إال أمكنه.
أن يُ ِّ
تيمية وتلميذه ابن قيِّم الجوزيَّة ــ
وقد أشار إلى هذا المعنى اإلمامان ابن ِّ
رحمهما هللا ــ.
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وإلى هذا القول ذهب جماهير الفقهاء.
وقد نَسبه إليهم:
اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع الفتاوى" (.)621 /61
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

فر ،وغير ِّه ]
[ باب
الصوم في ال َّ
ِّ
س ِّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سفر ،وغيره
أي :هذا ٌ
باب فيه ذِّكر األحاديث المتعلقة ب ُحكم الصوم في ال َّ
ِّمن أحكام الصيام.
سفر هو:
وال َّ
ُمفارقة اإلنسان م َح َّل إقامتة مسافة ُمعيَّنة.
وهو راجع في تحديده إلى المسافة ال العُرف.
سلف الصالح ،وأئمة الفقه والحديث
وهذا القول هو المعروف عن ال َّ
األوائل ،وهو المنقول الثابت عن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
فرا ،فالذي عليه جماهير
س ً
ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد المسافة التي تُعتبر َ
أهل العلم ،وهو الصواب:
أنَّها مسافة أربعة بُ ُرد.
سنة.
واألربعة بُ ُرد مسيرة يوم ٍ
تام بالدَّابة الح َ
ترا بالمسافات المعاصرة.
وهي تعادل نحو ( )94كيلو ِّم ً
حيث قال اإلمام البخاري ــ رحمه هللا ــ في "صحيحه" جاز ًماَ (( :وك َ
َان
ان فِّي أ َ ْربَعَ ِّة
َّللا َ
ابْن ع َم َر َوابْن َ
عبَّ ٍ
ي َّ
ان َوي ْف ِّط َر ِّ
ع ْنه ْم ــ يَ ْقص َر ِّ
اس ــ َر ِّض َ
س ًخا.اهـ
ي ِّستَّةَ َ
عش ََر فَ ْر َ
بر ٍد ))َ ،و ِّه َ
ووصلَه الحافظ ابن المنذر ــ رحمه هللا ــ في "األوسط" ( ،)6625بإسناد
صحيح.
سنن الكبرى" (.)1591
ومن طريقه البيهقي ــ رحمه هللا ــ في "ال ُّ
ِّ
وصحح إسناده :النَّووي ،واأللباني.
وقال الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "االستذكار"
(:)99 /2
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تصل اإلسناد عنه ِّمن
«هذا عن ابن عباس معروف ِّمن نَقل الثقات ُم ِّ
وجوه».اهـ
ضا (:)92 /2
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
«قول ابن عباس هذا ال يُش ِّبه ْ
أن يكون رأيًا ،وال يكون مثله إال توفيقًا».اهـ
وفي "حديث إسماعيل بن جعفر" (:)1222
األمر الذي اجتمع الناس عليه ْ
أن ال
«قال الليث ــ وهو ابن سعد ــْ :
يقصروا الصالة وال يفطروا إال في مسيرة أربعة بُ ُرد».اهـ
وأخرج ابن أبي شيبة ( ،)9559بإسناد ثابت عن نافع ــ رحمه هللا ــ(( :
ع َِّن اب ِّْن ع َم َر أَنَّه ك َ
ص َالةَ ِّإ ََّّل فِّي ا ْليَ ْو ِّم الت َّ ِّام )).
َان ََّل َي ْقصر ال َّ
وأخرجه مالك في "الموطأ" ( ،)549بسند صحيح عن سالم ــ رحمه هللا ــ:
َّللا ب َْن ع َم َر ك َ
ير ِّه ا ْليَ ْو َم التَّا َّم )).
(( أ َ َّن َ
ع ْب َد َّ ِّ
َان َي ْقصر ال َّ
صالَةَ ِّفي َم ِّ
س ِّ
وقال الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ:
«ثبت َّ
أن ابن عمر كان يقصر في اليوم التَّام».اهـ
وص َّححه :ابن حزم ،والبيهقي ،والنَّووي ،واأللباني.
وأخرج عبد الرزاق ( ،)9642وابن أبي شيبة ( ،)9591في "مصنَّفيهما"،
واللفظ لهما ،و ُمسدَّد كما في "المطالب العالية" ( )154عن ابن عباس ــ
ص َالةَ ِّفي ا ْليَ ْو ِّم الت َّ ِّامَ ،و ََّل ت َ ْقصر
رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :ت َ ْقصر ال َّ
فِّي َما د َ
ون َذ ِّلكَ )).
وإسناده صحيح.
سفَر ،ولو
وأ َّما القول بإرجاع ال َّ
سفَ ًرا فهو َ
سفر إلى العُرف ،فما عدَّه الناس َ
سفَر ،ولو زادت مسافته
سفَ ًرا فليس ب َ
نقص عن أربعة بُ ُرد ،وما لم يعدُّوه َ
تأخر عن
على أربعة بُ ُرد ،إلطالقات بعض النُّصوص الشرعية ،فقو ٌل ُم ِّ
القرون الثالثة ــ فيما أعلم ــ.
وقد َذ َكر بعض أهل العلم أنَّه لم يُنقل هذا الفَهم للنُّصوص ال ُمطلَقة عن
سلف الصالح ،بل المنقول الثابت عنهم يَ ُد ُّل على خالفه ،حيث تضافرت
ال َّ
النُّصوص عنهم في اعتبار المسافة.
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قلت:
سنة ،واإلجماع.
والفطر في شهر رمضان للمسافر جائز بالقرآن ،وال ُّ
أ َّما القرآن ،فقول هللا هللا تعالى في آيات الصيام ِّمن سورة البقرة { :فَ َم ْن
شه َْر فَ ْليَص ْمه َو َم ْن ك َ
سفَ ٍر فَ ِّع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام
َان َم ِّريضًا أ َ ْو َ
ش َِّه َد ِّم ْنكم ال َّ
علَى َ
س َر }.
س َر َو ََّل ي ِّريد بِّكم ا ْلع ْ
َّللا بِّكم ا ْلي ْ
أ َخ َر ي ِّريد َّ
سنة النَّبوية ،فقد أخرج أحمد ( 591 /9و  ،)64 /1أبو داود
وأ َّما ال ُّ
( ،)6919والترمذي ( ،)151والنسائي ( ،)6699-6624واللفظ له ،وابن
َّللا َو َ
سافِّ ِّر:
ض َع ع َْن ا ْلم َ
ماجة ( ،)5221عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إِّ َّن َّ َ
ص ْو َمَ ،وع َْن :ا ْلح ْبلَى َوا ْلم ْر ِّض ِّع )).
ص َال ِّةَ ،وال َّ
ْف ال َّ
ِّنص َ
وص َّححه :ابن خزيمة ،وابن ال ُم ِّلقن ،وأحمد شاكر.
سنه :الترمذي ،وابن باز ،واأللباني ،ومقبل الوادعي ،ودمحم علي آدم.
وح َّ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع الفتاوى" (/69
« :)512وقد رواه أحمد ،وغيره ،بإسناد جيد».اهـ
وقال الحافظ ابن كثير ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إرشاد الفقيه" (:)695 /5
«وهو حديث جيد».اهـ
وذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "األحاديث
خرجه البخاري
ال ُمختارة أو ال ُم
َ
ستخرج ِّمن األحاديث ال ُمختارة ِّم َّما لم يُ ِّ
ومسلم في صحيحيهما".
سنَّة أيضًا:
ِّ
ومن ال ُّ
ما سيذكره المصنِّف ــ رحمه هللا ــ ِّمن أحاديث اتفق على إخراجها
البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
وأ َّما اإلجماع ،فقد نقله:
ابن حزم الظاهري في "مراتب اإلجماع" (ص ،)91:وابن عبد ال َب ِّر
المالكي في "التمهيد" ( 591 /66و  ،)21 /4وموفق الدين ابن قدامة
الحنبلي في "ال ُمغني" ( ،)591 /9وأبو زكريا النَّووي الشافعي في
"المجموع شرح ال ُمهذَّب" ( ،)521 /2وغيرهم.
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وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع الفتاوى" (/61
:)651-614
سفر حجٍ ،أو جهاد ،أو
«ال ِّفطر للمسافر جائز باتِّفاق المسلمين ،سوا ٌء كان َ
تجارة ،أو نحو ذلك ِّمن األسفار التي ال َيكرهها ّللا ورسوله.
قادرا على الصيام ،أو
ويجوز ال ِّفطر للمسافر باتفاق األ َّمة ،سوا ٌء كان ً
عاجزا ،وسوا ٌء َّ
ً
شق عليه الصوم ،أو لم يَ ُ
مسافرا في
ش َّق ،بحيث لو كان
ً
الظ ِّل والماء ،ومعه َمن يخدمه جاز له ال ِّفطر والقصر.
ِّ
الصيام" ،فإنِّه يُستتاب ْ
و َمن قالَّ " :
فإن
إن ال ِّفطر ال يجوز إال ِّلمن ع َجز عن ِّ
تاب وإال قُتل.
فطر ،فإنَّه يُستتاب ِّمن ذلك.
وكذلك َمن أن َكر على ال ُم ِّ
و َمن قالَّ " :
إن المفطر عليه إثْم" ،فإنَّه يُستتاب ِّمن ذلك.
َّ
سنَّة رسول ّللا صلى هللا عليه
فإن هذه األحوال ِّخالف كتاب ّللا ،وخالف ُ
وسلم ،وخالف إجماع األ َّمة.
ولم تتنازع األ َّمة في جواز الفطر للمسافر».اهـ
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

 8 /311ــ ع َْن عَائِّشَةَ ــ رضي هللا عنها ــ :أَ َّن َح ْم َزةَ ْب َن ع َْم ٍرو
سلَّ َم(( :
َّللا َ
ي ــ رضي هللا عنه ــ قَا َل ِّللنَّ ِّبي ِّ َ
األ َ ْ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
سلَ ِّم َّ
الصيَ ِّام ــ قَا َلْ :
سفَ ِّر؟ ــ َوك َ
شئْتَ َفص ْمَ ،وإِّ ْن
إن ِّ
أَصوم فِّي ال َّ
ير ِّ
َان َك ِّث َ
شئْتَ فَأ َ ْف ِّط ْر )).
ِّ
قلت:
الصوم المسؤول عنه في هذا الحديث يُحت َمل ْ
الفرض أو
أن يكون صوم ْ
صوم التطوع ،أو هما جميعًا.
ويؤيِّد التطوع:
قول حمزة األ ْسلَمي ــ رضي هللا عنه ــ في رواية للبخاري (،)5912
سرد
ومسلم (ِّ ،)5565من حديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ (( :إِّنِّي أ َ ْ
ص ْو َم )).
ال َّ
ويؤيِّد الفرض:
ما أخرجه مسلم (ِّ ،)5565من حديث حمزة األسلمي ــ رضي هللا عنه ــ
ي
سفَ ِّر ،فَ َه ْل َ
َّللا أ َ ِّجد بِّي ق َّوةً َ
أنَّه قال (( :يَا َرسو َل َّ ِّ
الصيَ ِّام فِّي ال َّ
علَى ِّ
علَ َّ
َّللاِّ ،فَ َم ْن
َّللا َ
جنَاحٌ؟ فَقَا َل َرسول َّ ِّ
ي ر ْخ َ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
صةٌ ِّم ْن َّ
صلَّى َّ
سلَّ َمِّ :ه َ
علَ ْي ِّه )).
ب أ َ ْن يَصو َم فَ َال جنَا َح َ
أ َ َخ َذ بِّ َها فَ َح َ
س ٌنَ ،و َم ْن أ َ َح َّ
َّ
الرخصة إنَّما تُطلق في ُمقابلة ما هو واجب.
ألن ُّ
تكرر سؤال حمزة األ ْسلَمي ــ رضي هللا عنه ــ للنَّبي صلى
وال مانع ِّمن ُّ
هللا عليه وسلم ،وأنَّه سأل عن صوم الفريضة ،وصوم النَّفل.
ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

 1 /313ــ وع َْن أَنَ ِّس ْب ِّن َما ِّل ٍك ــ رضي هللا عنه ــ قَا َل (( :كنَّا
ع َلى
صائِّم َ
َّللا َ
سافِّر َم َع النَّبِّي ِّ َ
سلَّ َم فَلَ ْم يَ ِّع ْب ال َّ
علَ ْي ِّه َو َ
ن َ
صلَّى َّ
صائِّ ِّم )).
ا ْلم ْف ِّط ِّرَ ،و ََّل ا ْلم ْف ِّطر َ
علَى ال َّ
قلت:
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والصوم المسؤول عنه في هذا الحديث هو الفريضة ،لقول أنس ــ رضي
علَى ا ْلم ْف ِّط ِّر )).
صائِّم َ
هللا عنه ــ (( :فَلَ ْم يَ ِّع ْب ال َّ
عيبهم ألجل َّ
أن
ألنَّه لو كان فطرهم في الح َ
ضر لعابوهم ،ولكنهم تركوا َ
عيب في تركه
ال َّ
سفر ُ
عذر في ْ
ترك صوم الفرض بالنَّص ،وأ َّما التطوع فال َ
سفر ِّمن باب أولى.
فرا ،بل ال َّ
س ً
ً
حضرا و َ
ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

َاء ــ رضي هللا عنه ــ قَا َلَ (( :خ َرجْ نَا
 31 /312ــ وع َْن أَ ِّبي الد َّْرد ِّ
شدِّي ٍدَ ،حتَّى ْ
إن ك َ
ض َ
شه ِّْر َر َم َ
َان
ان ِّفي َح ٍر َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ِّفي َ
َم َع َرسو ِّل َّ ِّ
صائِّ ٌم إَّلَّ
أَ َحدنَا لَيَ َ
ضع يَدَه َ
ش َّد ِّة ا ْل َح ِّرَ ،و َما فِّينَا َ
س ِّه ِّم ْن ِّ
ع َلى َرأْ ِّ
َّللا ْبن َر َوا َحةَ )).
سلَّ َم َو َ
َّللا َ
ع ْبد َّ ِّ
َرسول َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
قلت:
الفرض رمضان.
وهذا الحديث صريح أنَّه في صيام ْ
ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

َّللا ــ رضي هللا عنهما ــ قَا َل(( :
 33 /311ــ وع َْن َجا ِّب ِّر ْب ِّن َ
ع ْب ِّد َّ ِّ
ك َ
سفَ ٍر فَ َرأَى ِّز َحا ًما َو َرج ًال
َّللا َ
َان َرسول َّ ِّ
َّللا َ
سلَّ َم ِّفي َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
س ِّم ْن ا ْل ِّب ِّر
قَ ْد ظ ِّل َل َ
ع َل ْي ِّه ،فَقَا َلَ :ما َه َذا؟ قَالواَ :
صائِّ ٌم ،قَا َل :لَ ْي َ
سفَ ِّر )).
ال َّ
صوم فِّي ال َّ
ص لَك ْم )).
س ِّل ٍمَ (( :
ص ِّة َّ ِّ
َّللا الَّتِّي َر َّخ َ
علَ ْيك ْم ِّبر ْخ َ
َوفِّي لَ ْف ٍظ ِّلم ْ
قلت:
ص ْوم
ْس ِّم ْن ا ْل ِّب ِّر ال َّ
وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ( ،)5492بلفظ (( :لَي َ
سفَ ِّر )).
فِّي ال َّ
سفَ ِّر )).
ْس ا ْلبِّ َّر أ َ ْن تَصوموا فِّي ال َّ
وأخرجه مسلم ( ،)5551بلفظ (( :لَي َ
ص لَك ْم )).
وأ َّما لفظةَ (( :
ص ِّة َّ ِّ
َّللا الَّتِّي َر َّخ َ
علَيْك ْم بِّر ْخ َ
فقد َذ َكر الحافظ ابن َح َجر العسقالني ــ رحمه هللا ــ في كتابه " فتح الباري
شرح صحيح البخاري" (َّ )592 /9
أن اإلمام مسلم َذ َكرها ِّمن طريق يحيى
بن كثير ،ولم يُوصلها ،ووقعت عند النسائي موصولة.
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قلت:
وهي عند النسائي ( ،)6661 -6662وابن ِّحبَّان (ِّ ،)512من طريق
األوزاعي ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن دمحم بن عبد الرحمن بن ثوبان،
سلَّ َم َم َّر
َّللا َ
عن جابر ــ رضي هللا عنه ــ (( :أ َ َّن َرسو َل َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
احبِّك ْم َه َذا؟ قَالوا :يَا
ش َ
بِّ َرج ٍل فِّي ِّظ ِّل َ
علَ ْي ِّه ا ْل َماء قَا َلَ :ما بَال َ
ص ِّ
ش َج َر ٍة ي َر ُّ
علَيْك ْم
سفَ ِّرَ ،و َ
َرسو َل َّ ِّ
َّللا َ
ْس ِّم ْن ا ْل ِّب ِّر أ َ ْن تَصوموا فِّي ال َّ
صائِّ ٌم ،قَا َلِّ :إنَّه لَي َ
ص لَك ْم فَ ْ
اقبَلو َها )).
ص ِّة َّ ِّ
َّللا الَّتِّي َر َّخ َ
بِّر ْخ َ
وتابع األوزاعي على ذلكُ :
شعبة بن ال َّحجاج ،وعلي بن المبارك.
وص َّحح هذه الزيادة :ابن ِّحبَّان ،واأللباني.
وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إرواء الغليل" (:)12 /9
تفرد يحيى بن أبى كثير بها ،ألنَّه
«هذه الزيادة إسنادها صحيح ،وال َي ُ
ضر ُّ
فأمنَّا
صرح هنا بالتحديثِّ ،
ثقة ثبت ،وإنَّما يَخشى البعض ِّمن التدليس ،وقد َّ
سه».اهـ
بذلك تدلي َ
ٌ
حسن
وقال ال ُمحدِّث ابن القطان الفاسي المالكي ــ رحمه هللا ــ« :إسنادها
متصل».اهـ
ِّ
وهذا اللفظة ت ُد ُّل على َّ
الرخصة فيه،
أن الحديث في صيام ْ
الفرضِّ ،لذ ْكر ُّ
والرخصة إنَّما تطلق في ُمقابلة ما هو واجب.
ُّ
وقد أخرج مسلم (ِّ ،)5555من طريق جعفر ،عن أبيه ،عن جابر بن عبد
سلَّ َم َخ َر َج عَا َم
َّللا َ
هللا ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أ َ َّن َرسو َل َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
ض َ
ا ْلفَتْحِّ إِّلَى َمكَّةَ فِّي َر َم َ
صا َم النَّاس ،ث َّم
صا َم َحتَّى بَلَ َغ ك َرا َ
ع ا ْلغَ ِّم ِّيم ،فَ َ
ان ،فَ َ
ب ،فَ ِّقي َل لَه بَ ْع َد َذ ِّلكَ :
َدعَا ِّبقَدَحٍ ِّم ْن َم ٍ
اء فَ َرفَعَه َحتَّى نَ َظ َر النَّاس ِّإلَ ْي ِّه ث َّم ش َِّر َ
صاة )).
صاة ،أولَئِّكَ ا ْلع َ
صا َم ،فَقَا َل :أولَئِّكَ ا ْلع َ
اس قَ ْد َ
إِّ َّن بَ ْع َ
ض النَّ ِّ
الصيَامَ ،و ِّإنَّ َما
ق َ
اس قَ ْد َ
ش َّ
علَي ِّْه ْم ِّ
وفي لفظ آخَر (( :فَ ِّقي َل لَهِّ :إ َّن النَّ َ
يَ ْنظر َ
ص ِّر)).
اء بَ ْع َد ا ْلعَ ْ
ون فِّي َما فَعَ ْلتَ  ،فَ َدعَا بِّقَدَحٍ ِّم ْن َم ٍ
س ْفرة.
صتان وقعتا في نفس ال َّ
وقد تكون ال ِّق َّ
الفرض.
واللفظ الثاني صريح أنَّه كان في صوم ْ
ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:
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 32 /311ــ وع َْن أَنَ ِّس ْب ِّن َما ِّل ٍك ــ رضي هللا عنه ــ قَا َل (( :كنَّا
صا ِّئمَ ،و ِّمنَّا
َّللا َ
َم َع النَّ ِّبي ِّ َ
سفَ ِّر ،فَ ِّمنَّا ال َّ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َم ِّفي ال َّ
صلَّى َّ
احب
ا ْلم ْف ِّطر ،قَا َل :فَنَ َز ْلنَا َم ْن ِّز ًَّل ِّفي َي ْو ٍم َح ٍارَ ،وأَ ْكثَر َنا ِّظ ًال َ
ص ِّ
ص َّوامَ ،وقَا َم
سقَ َط ال ُّ
س ِّ
س ِّب َي ِّد ِّهَ ،قا َل :فَ َ
ا ْل ِّك َ
اء ،فَ ِّمنَّا َم ْن َيتَّ ِّقي الش َّْم َ
ون فَ َ
ا ْلم ْف ِّطر َ
صلَّى
َاب ،فَقَا َل َرسول َّ ِّ
َّللا َ
ض َربوا األ َ ْب ِّن َي َةَ ،و َ
الرك َ
سقَ ْوا ِّ
ب ا ْلم ْف ِّطر َ
ون ا ْل َي ْو َم بِّاألَجْ ِّر )).
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َمَ :ذ َه َ
َّ
قلت:
صائِّمَ ،و ِّمنَّا
وقول أنس ــ رضي هللا عنه ــ في تقسيم الناس (( :فَ ِّمنَّا ال َّ
ا ْلم ْف ِّطر )).
فرض.
ظاهر أنَّه كان صيام ْ
وأخرجه ابن َجرير الطبري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "تهذيب اآلثار"
(ِّ ،)595من طريق عبد الرحمن بن َمغراء ،عن األعمش ،قال :قال :أنس
سفَ ٍر ،ــ يَ ْعنِّي
صلَّى هللا َ
بن مالكَ (( :خ َرجْ نَا َم َع َرسو ِّل َّ ِّ
َّللا َ
سلَّ َم فِّي َ
علَ ْي ِّه َو َ
صا ِّئم أ َ ْف َ
صا ِّئم َو ِّمنَّا ا ْلم ْف ِّطرَ ،وك َ
ض َ
شه ِّْر َر َم َ
ض َل فِّي
ِّفي َ
َان ال َّ
ان ــ ،فَ ِّمنَّا ال َّ
شتَو َ
ون يَتَعَلَّم َ
َان ا ْلم ْف ِّطر َ
سنَا ِّم َن ا ْلم ْف ِّط ِّرَ ،وك َ
ون ،قَا َل :فَذ ِّك َر َذ ِّلكَ
ون َويَ ْ
أ َ ْنف ِّ
سلَّ َم:
صلَّى هللا َ
صلَّى هللا َ
سلَّ َم ،فَقَا َل َرسول َّ ِّ
ِّل َرسو ِّل َّ ِّ
َّللا َ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
علَ ْي ِّه َو َ
ب ا ْلم ْف ِّطر َ
ون ِّب ْاألَجْ ِّر» )).
« َذ َه َ
الرزي ــ رحمه هللا ــ كما في كتاب "العلل" ()112
وقال الحافظ أبو حاتم َّ
ٌ
حديث ُمن َك ٌر».اهـ
البنه عبد الرحمن ــ رحمه هللا ــ« :هذا
َّ
ألن أحاديث ابن َمغراء ،عن األعمشُ ،متكلَّم فيها.
وجاء الحديث في "فوائد ُم ْك َرم البزاز" (ِّ ،)611من طريق موسى بن
أع َين ،عن حفص بن دمحم ،عن عاصم بن سليمان ،عن أنس بن مالك قال:
َ
رمضان ،قا َل :فصا َم بعضنا
سفر في
خرجْ نا َمع رسو ِّل ِّ
(( َ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص في ٍ
فط َ
رون فاعت َ َملوا ،فقا َل
فطر بعضنا ،قا َل :فأ َّما ال ُّ
سقَطوا ،وأ َّما الم ِّ
ص َّوام ف َ
وأ َ َ
فط َ
باألجر» )).
رون
رسول ِّ
ذهب الم ِّ
هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ « :
ِّ
وقال اإلمام الدارقطني ــ رحمه هللا ــ في كتابه "العلل" (:)6999
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«يَرويه موسى بن أعيَن ،عن حفص بن دمحم ،عن دمحم البصري ،عن
عاصم ،عن أنس.
ضرير ،وعلي بن ُمس ِّهر،
وخالفه أصحاب عاصمِّ ،منهم :أبو معاوية ال َّ
ورق ال ِّعجلي ،عن أنس ،وهو الصواب».اهـ
َ
فروياه عن عاصم ،عن ُم ِّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َذكر المصنف ــ رحمه هللا ــ تحت هذا الباب خمسة أحاديث تتعلق بالصوم
سفر.
في ال َّ
وسوف يكون الكالم عن هذه األحاديث في ِّعدَّة مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعها.
وموضوعها هو:
عا.
بيان حكم الصوم في ال َّ
سفر فريضة كان أو تطو ً
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظها.
علَى ا ْلم ْف ِّط ِّر
صا ِّئم َ
جاء في حديث أنس ــ رضي هللا عنه ــ (( :فَلَ ْم َي ِّعب ال َّ
سفر.
)) أي :لم يُن ِّكر عليه فِّطره في رمضان في ال َّ
علَ ْي ِّه )) أي:
وجاء في حديث جابر ــ رضي هللا عنه ــَ (( :و َرج ًال قَ ْد ظ ِّل َل َ
ضع فوقه ما يُظلَ ِّله عن الشمس ِّمن ثوب وبساط ،ونحوهما.
قد ُو ِّ
ْس ِّم ْن ا ْل ِّب ِّر )) أي :ليس ِّمن الخَير.
وجاء فيه أي ً
ضا (( :لَي َ
هللا )) أي :خذوا بتيسيره وتسهيله لكم
ضاَ (( :
ص ِّة ِّ
علَيْك ْم بِّر ْخ َ
وجاء فيه أي ً
سفر.
بإباحة ال ِّفطر في ال َّ
وجاء في حديث أنس ــ رضي هللا عنه ــ الثاني (( :أ َ ْكثَرنَا ِّظ ًّال )) أي:
أوسعنا ِّظ ً
الال.
ص َّوام ))
سقَ َط ال ُّ
وجاء في حديث أنس ــ رضي هللا عنه ــ الثاني أي ً
ضا (( :فَ َ
ضعُفوا عن ُمباشرة حوائجهم بسبب إضعاف
أي :وقعوا على األرض و َ
الصوم لهم.
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ضاَ (( :وقَا َم ا ْلم ْف ِّطر َ
ون
وجاء في حديث أنس ــ رضي هللا عنه ــ الثاني أي ً
فَ َ
ض َربوا األ َ ْبنِّيَةَ )) أي :نَصبوا األخبية وأقاموها على أوتاد َمضروبة في
األرض.
َاب
وجاء في حديث أنس ــ رضي هللا عنه ــ الثاني أي ً
ضاَ (( :و َ
الرك َ
سقَ ْوا ِّ
سقوا اإلبل التي كانت تحملهم وتحمل أمتعنهم الماء.
)) أيَ :
المسألة الثالثة  /عن فوائدها.
ومن فوائد هذه األحاديث:
ِّ
حرص الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ على السؤال عن العلم ،ليعملوا ِّبه.
حيث قال حمزة بن عمرو األسلمي ــ رضي هللا عنه ــ للنَّبي صلى هللا
سفَ ِّر )).
عليه وسلم (( :أَأَصوم فِّي ال َّ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
إثبات المشيئة للعبد ،وإبطال مذهب الج ْبرية.
شئْتَ فَص ْمَ ،و ِّإ ْن
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص لحمزة األ ْسلَمي ــ رضي هللا عنه ــِّ (( :إ ْن ِّ
شئْتَ فَأ َ ْف ِّط ْر )).
ِّ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
جواز ال ِّفطر والصوم للمسافر في شهر رمضان.
لصوم النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في رمضان كما في حديث أبي الدرداء ــ رضي هللا عنه
ــ.
فطرين على ِّفطرهم ،كما في
ولتقرير النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص للصائمين على صومهم وال ُم ِّ
حديث أنس ،وحديث أبي الدرداء ،ــ رضي هللا عنهما ــ.
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
َّ
يتضرر بِّه
أن الصوم في رمضان للمسافر أفضل إذا كان يَقوى عليه وال
َّ
أو َي ُ
ش َّق عليه.
َّ
ألن الصوم في رمضان هو فِّعل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص كما في حديث أبي الدرداء ــ
رضي هللا عنه ــ.
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
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سفر.
بطالن المذهب القائل بوجوب ال ِّفطر أو الصوم في ال َّ
ألن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قد أف َ
َّ
األمرين ،كما
سفر،
طر وصام في ال َّ
َّ
وأقر أصحابه على ْ
في بعض األحاديث المذكورة ،وغيرها.
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
سفر ِّل َمن يَ ُ
تضرر به ،وأنَّه
كراهة الصوم في ال َّ
ش ُّق عليه حتى إنَّه ربَّما يَ َّ
ليس ِّمن ال ِّب ِّر.
الرجل الذي أضعَفه الصوم حتى ُ
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في َّ
ظ ِّلل عليه ،واز َد َحم
حق َّ
سفَ ِّر )).
ْس ِّم ْن ا ْل ِّب ِّر ال َّ
ص ْوم فِّي ال َّ
الناس حوله (( :لَي َ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
سفر وسؤاله عن أحوالهم وما يَحصل
اعتناء النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص بأصحابه في ال َّ
عليهم.
ورجال قد ُ
ً
ظ ِّل َل عليه كما في لفظ البخاريَ (( :ما
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص حين رأى زحا ًما
صا ِّئ ٌم )).
َه َذا؟ فَقَالواَ :
صائِّ ٌم )).
وفي لفظ مسلمَ (( :ما لَه؟ قَالواَ :رج ٌل َ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
تضرر ِّمنهم ،وقيامهم على
اعتناء الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ ب َمن
َّ
التخفيف عنه.
تضرر عن َح ِّر الشمس.
حيث قاموا بتظليل الصائم ال ُمسافر ال ُم ِّ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
تضرر ِّمنه.
ص َّحة صوم المسافر ولو ش ََّق عليه وأجهده أو
َّ
ِّ
َّ
ألن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ صاموا رمضان مع النَّبي صلى هللا
سقط بعضهم ِّمن التَّعب وال َح ِّر ،و ُ
ظ ِّلل على
عليه وسلم في شدَّة ال َح ِّر ،حتى َ
بعضهم.
وقد قال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)661
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«أ َّما المسافر والمريض فإنَّهما يُباح لهما ال ِّفطرْ ،
وإن صاما ص َّح ِّمنهما،
أج َه َده الصوم ُك ِّره له فِّعله».اهـ
مع كون كل واحد ِّمنهما إذا ْ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
َّ
سفر إذا كانت فيه مصلحة كخدمة الناس أو األهل أو
أن ال ِّفطر في ال َّ
الرفاق أفضل ِّمن الصوم.
ضى أو ِّكبار ِّ
المر َ
السن أو ِّ
ون فَ َ
ص َّوامَ ،وقَا َم ا ْلم ْف ِّطر َ
ض َربوا
سقَ َط ال ُّ
لقول أنس ــ رضي هللا عنه ــ (( :فَ َ
ب
َّللا َ
َاب ،فَقَا َل َرسول َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
األ َ ْبنِّيَةََ ،و َ
سلَّ َمَ :ذ َه َ
الرك َ
صلَّى َّ
سقَ ْوا ِّ
ا ْلم ْف ِّطر َ
ون ا ْليَ ْو َم ِّباألَجْ ِّر )).
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
سفر في شهر رمضان.
إباحة ال َّ
َّ
ور َد ْ
ت في
ألن أحاديث أنس وأبي الدرداء وجابر ــ رضي هللا عنهم ــ َ
سفر في شهر رمضان.
ال َّ
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذه
األحاديث.
سفر.
األول :عن صوم رمضان في ال َّ
الحكم َّ
ألهل العلم ــ رحمهم هللا ــ في صوم المسافر في شهر رمضان قوالن:
جهده.
القول َّ
األول :أنَّه جائز ،وَّل كراهة فيه ِّل َمن لم ي ِّ
وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم.
وقد نَسبه إليهم:
ابن عبد البَ ِّر المالكي في "التمهيد" ( 21 /4و  ،)511/6والقاضي عياض
المالكي في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" ( ،)29 /9وأبو العباس القرطبي
المالكي في "ال ُمف ِّهم ِّلما أشكل ِّمن تلخيص مسلم" ( ،)511 /5وغيرهم.
وهو الصواب.
ويد ُّل على صوابه أمران:
سفر
األمر األول :األحاديث الواردة في حصول الصوم في رمضان في ال َّ
ْ
ِّمن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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كحديث أبي الدرداء ،وابن عباس ،وهما جميعًا عند البخاري ومسلم،
وحديث أبي سعيد عند مسلم ،وغيرها ِّمن األحاديث.
سفر ِّمن الصحابة
األمر الثاني :األحاديث الواردة في حصول الصوم في ال َّ
ْ
ضر النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وهذا إقرار ِّمنه.
ــ رضي هللا عنهم ــ بمح َ
كحديث أنس ،وأبي الدرداء ،وابن عباس ،وهي جميعًا عند البخاري
ومسلم ،وحديث أبي سعيد عند مسلم ،وغيرها ِّمن األحاديث.
القول الثاني :أنَّه َّل يجوز ،وَّل يجزئ.
و ِّبه قال قو ٌم ِّمن أهل الظاهر.
ومن ح َّجتهم:
ِّ
ص ْوم
ْس ِّم ْن ا ْلبِّ ِّر ال َّ
أو ًَّل ــ قول النَّبي صلى هللا عليه وسل ال َّ
َّ
صحيح (( :لَي َ
سفَ ِّر )).
ِّفي ال َّ
ور َّد عليهم َّ
بأن هذا اللفظ:
أج َهده الصوم حتى ُ
ظ ِّلل عليه ،فيتناوله وكل َمن كان في
خرج على ر ُجل ْ
َ
مثل حالته ،وأ َّما َمن لم يكن كذلك فيجوز لهً ،
عمال باألحاديث جميعها.
صحيح في َمن واصل الصيام حين خرج إلى مكة عام
ثانيًا ــ قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ال َّ
الفتح (( :أولئك العصاة )).
ور َّد عليهم َّ
بأن هذا اللفظ:
ورد على سبب ،وهو حصول المشقَّة على الناس ،فيُح َمل على مثل ذلك،
َ
ً
عمال باألحاديث كلها ،حيث جاء في نفس الحديث (( :فَ ِّقي َل لَهَّ :
اس
إن النَّ َ
اس يَ ْنظر َ
ون فِّي َما فَعَ ْلت ،فَ َدعَا بِّقَدَحٍ ِّم ْن
َق َ
قَ ْد ش َّ
علَي ِّْه ْم ِّ
الصيَامَ ،وإِّ َّن النَّ َ
ون إلَ ْي ِّه ،فَأ َ ْف َ
ب َوالنَّاس يَ ْنظر َ
صا َم
ط َر بَ ْعضه ْم َو َ
َم ٍ
اء بَ ْع َد ا ْلعَص ِّْر فَش َِّر َ
صاة )).
صاموا فَقَا َل :أولَئِّكَ ا ْلع َ
سا َ
بَ ْعضه ْم ،فَبَلَغَه أ َ َّن نَا ً
الحكم الثاني :عن األفضل للمسافر في رمضان ،وهل هو الصوم أ ْم
ال ِّفطر؟.
األفضل للمسافر في شهر رمضان هو الصوم إذا لم يكن يُج ِّهده.
وإلى هذا ذهب أكثر العلماء.
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وهذا القول هو أص ُّح األقوال وأرج ُحها.
وذلك ألمور ِّعدَّة:
األول :عموم قوله تعالىَ { :وأ َ ْن تَصوموا َخي ٌْر لَك ْم }.
ْ
األمر َّ
األمر الثاني :أنَّه فِّعل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،كما في حديث أبي الدرداء ــ رضي هللا
ْ
شه ِّْر
سلَّ َم فِّي َ
صلَّى هللا َ
صحيحَ (( :خ َرجْ نَا َم َع َرسو ِّل ِّ
هللا َ
عنه ــ ال َّ
علَ ْي ِّه َو َ
َان أ َ َحدنَا لَيَ َ
شدِّيدٍَ ،حتَّى ِّإ ْن ك َ
ض َ
َر َم َ
ش َّد ِّة
ضع يَدَه َ
ان فِّي َح ٍر َ
س ِّه ِّم ْن ِّ
علَى َرأْ ِّ
هللا بْن
سلَّ َم َو َ
صلَّى هللا َ
عبْد ِّ
صائِّ ٌم إِّ ََّّل َرسول ِّ
هللا َ
ا ْل َح ِّرَ ،و َما فِّينَا َ
علَ ْي ِّه َو َ
َر َوا َحةَ )).
األمر الثالثَّ :
الذ َّمة ،ومسابقة
أن في فِّعله في رمضان ُمبادرة إلى تخليص ِّ
ْ
إلى الخيرات.
ت }.
ستَبِّقوا ا ْل َخي َْرا ِّ
وقد أمر هللا بذلك ،فقال سبحانهَ { :فا ْ
إدراك للصوم في َّ
األمر الرابعَّ :
ٌ
الزمن الفاضل ،وهو شهر
أن في المبادرة
ْ
رمضان ،بخالف القضاء ،فإنَّه َيقع في غير رمضان.
وقد قال الفقيه ابن هُبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)694
«فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي :الصوم أفضلْ ،
فإن أج َه َده الصوم كان
الفطر أفضل وفاقًا».اهـ
ولفظة "وفاقًا" تعني :اتفاق األئمة األربعة على نفس ال ُحكم.
الحكم الثالث :عن حاَّلت المسافر النَّازل في البلد مع الصيام.
للمسافر النَّازَ ل في البلد مع الصيام حاالن:
األولْ :
جمع على اإلقامة.
أن ي ِّ
الحال َّ
وهذا يَجب عليه الصوم عند عا َّمة فقهاء األمصار.
واختلفوا في ال ُمدَّة التي إذا نواها وأج َمع على ُمكثها أصبح ُمقي ًما ،ويأخذ
أحكام ال ُمقيمين فيصوم ،ويُتِّم الصالة.
ولهم في ذلك أقوال ،أشهرها وأص ُّحها أربعة أيَّام فأكثر ،ف َمن نَوى إقامتها
وأج َمع على ُمكثها فهو ُمقيم.
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وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم.
وقد نَسبه إليهم:
أبو زكريا النَّووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" ( ،)615 /1وأبو
العباس القرطبي المالكي في "ال ُمف ِّهم ِّلما أشكل ِّمن تلخيص مسلم" (/5
 ،)611فقال ــ رحمه هللا ــ:
« ُروي عن جمهور أئمة الفتوى :إذا نَوى إقامة أربعة أيَّام بلياليها أت َ َّم».اهـ
وقال الفقيه النَّووي ــ رحمه هللا ــ:
«وبهذه الجملة ،قال الشافعي ،وجمهور العلماء».اهـ
قلت:
ومنهم:
ِّ
سعيد بن المسيب في رواية ،وعطاء ال ُخرساني ،ومالك بن أنس ،والليث
بن سعد ،والشافعي ،وأصحابه ،وأحمد في رواية ،وأبو ثور ،وابن َجرير
َّ
الطبري ،وداود الظاهري.
و َذكر ابن و ْهب عن مالك ــ رحمهما هللا ــ أنَّه قال:
«أحسن ما سمعت والذي لم َيزَ ل عليه أهل العلم عندنا َّ
أن َمن أج َمع إقامة
أربع ليا ٍل وهو مسافر أت َّم الصالة».اهـ
ومن ح َّجتهم على ذلك:
ِّ
ضر ِّم ِّى ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا صلى هللا
حديث العَالء بن ال َح َ
اجر ِّب َمكَةَ بَ ْعد قَ َ
اء نس ِّك ِّه ثَالثا ً )).
ض ِّ
عليه وسلم قال (( :ي ِّقيم الم َه ِّ
وقد أخرجه مسلم (.)5516
وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال المعلم بفوائد
مسلم" (:)51/5
األول باألربعة:
«ووجْ ه القول َّ
أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص أباح للمهاجر ْ
أن يُقيم بمكة بعد قضاء نُسكه ثالثًا ،والمهاجرون ال
ستوطنون مكة ،فد َّل على َّ
سفر ،ال
َي
أن الثالث حكمها ُحكم ال َّ
ِّ
االستيطان».اهـ
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وقال الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "االستذكار"
( ،)515-516 /2بعد هذا الحديث:
هاج ِّري ٍ ْ
«ومعلو ٌم َّ
أن يَتخذها دار إقامة ،فأبانَ رسول هللا
أن مكة ال يجوز ِّل ُم ِّ
ملسو هيلع هللا ىلص َّ
أن ثالثة أيَّام ِّلمن نَوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة َيخرج فيها الذي
نواها عن ُحكم المسافرَّ ،
سفر ال ُحكم اإلقامة ،فوجب
وأن حكمها ُحكم ال َّ
بهذا ْ
أن يكون َمن نَوى ال ُمقام أكثر ِّمن ثالث فهو مقيم ،و َمن كان مقي ًما
ِّلزمه اإلتمام ،ومعلوم َّ
أن َّأول منزلة بعد الثالث األربع».اهـ
ومن ح َّجتهم على ذلك أيضًا:
ِّ
ما قاله الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"المجموع شرح المهذَّب" (:)521 /9
«حديث عمر ــ رضي هللا عنه ــ (( :أَنَّه أَجْ لَى ا ْل َيهو َد ِّم ْن ا ْل ِّح َج ِّاز ،ث َّم أَذ َ
ِّن
اج ًرا أ َ ْن ي ِّقي َم ث َ َالثًا )) ،صحيح رواه مالك في "الموطأ"
ِّل َم ْن قَ ِّد َم ِّم ْنه ْم ت َ ِّ
بإسناده الصحيح».اهـ
وص َّححه أيضًا :أبو ُزرعة العراقي ،وابن ال ُم ِّلقن.
سنن واآلثار" (ِّ ،)2555 -2556من
وهو عند البيهقي في "معرفة ال ُّ
طريقين.
ي ِّمن نُسخ "الموطأ" ( )251إال لفظ الثالثة أيَّام
وليس موجودًا فيما بين َي َد َّ
فقط.
ووجْ ه اَّلستدَّلل ِّمنه:
سنن الكبرى" ( 599 /5ــ
ما قال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ كما في "ال ُّ
حديث رقم )1691 :للبيهقي ــ رحمه هللا ــ:
«ووجدنا النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثالثًا )).
وضرب
ووجدنا عمر ــ رضي هللا عنه ــ أجلَى اليهود ِّمن جزيرة العرب،
َ
لهم ً
أجال ثالثًا ،فرأينا ثالثًا ِّم َّما يُقيم المسافر ،وأربعًا كأنَّها بالمقيم أشبَه،
أن يُقيم أكثر ِّمن ثالث كان شبي ًها ْ
ألنَّه لو كان للمسافر ْ
أن يأ ُمر النَّبي صلى
هللا عليه وسلم بِّه المهاجر ،ويأذن فيه عمر ــ رضي هللا عنه ــ لليهود».اهـ
جمع على إقامة.
أن يكون بقاؤه معلَّقًا بحاجته فال ي ِّ
الحال الثانيِّ :
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وهذا له ال ِّفطر ،وال يُعتبر ُمقي ًما ولو طال ُمكثه ،باإلجماع.
حيث قال الحافظ ابن عبد ال َب ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "االستذكار"
(:)511 /2
نصرفًا إلى أهله ،فهو ُمقا ُم َمن
«ك ُمقام المسافر في حاج ٍة َيقضيها في َ
س ٍ
فر ُم ِّ
ال نِّيَّة له في اإلقامة ،و َمن كان هكذا ،فال ِّخالف أنَّه في ُحكم المسافر
صر».اهـ
يَق ُ
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)559 /6
«وجملة ذلكَّ :
جمع اإلقامة ُم َّدة ً تزيد على إحدى وعشرين
أن َمن لم يُ ِّ
صالة ،فله القصر ،ولو أقام ِّسنين ،مثل ْ
أن يُقيم لقضاء حاج ٍة يَرجو
سلطان ،أو مرض ،وسواء غلَب على
عدو ،أو حبْس ُ
نجاحها ،أو لجهاد ٍ
ظنِّه انقضاء الحاجة في ُمدَّة يسيرة أو كثيرة ،بعد ْ
أن يَحتمل انقضاؤها في
سفر.
ال ُمدَّة التي ال تقطع ُحكم ال َّ
أن للمسافر ْ
قال ابن المنذر" :أجمع أهل العلم َّ
جمع إقامة،
صر ما لم يُ ِّ
أن يَق ُ
ْ
سنون"».اهـ
وإن أَتَى عليه ُ
ونَقل اإلجماع أيضًا:
سننه" ( ،)199وابن ُرشد المالكي في "بداية المجتهد"
اإلمام الترمذي في " ُ
(.)919 /5
وله ذلك أيضًا:
لآلثار الواردة عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ.
حيث قال اإلمام مالك ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الموطأ" (:)916
عن ابن شهاب ،عن سالم بن عبد هللا بن عمرَّ :
أن عبد هللا بن عمر ــ
سافِّ ِّر َما لَ ْم أجْ ِّم ْع م ْكث ًا،
ص ِّلي َ
رضي هللا عنهما ــ كان يقول (( :أ َ
صالَةَ ا ْلم َ
عش َْرةَ لَ ْيلَةً )).
سنِّي َذ ِّلكَ اثْنَت َ ْى َ
َوإِّ ْن َحبَ َ
وإسناده صحيح.
وضابط معرفة ذلك قد َذكره اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه
هللا ــ في كتابه "المغني" ( ،)559 /6كما تقدَّم ،فقال:
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«وسواء غلَب على ظنِّه انقضاء الحاجة في ُمدَّة يسيرة أو كثيرة ،بعد ْ
أن
سفر».اهـ
َيحتمل انقضاؤها في ال ُمدَّة التي ال تقطع ُحكم ال َّ
وقال اإلمام ابن قيِّم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه "زاد المعاد في هدي
خير العباد" (:)999 /5
«واألئمة األربعة متفقون على أنَّه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها ،يقول:
"اليوم أخرج ،غ ًدا أخرج" ،فإنَّه يَقصر أب ًدا إال الشافعي في أ َحد قوليه ،فإنَّه
يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يو ًما وال يقصر بعدها.
وقد قال ابن المنذر في "إشرافه"" :أج َمع أهل العلم َّ
أن للمسافر أ ْن يَقصر
جمع إقامةْ ،
سنون"».اهـ
ما لم يُ ِّ
وإن أتى عليه ُ
الحكم الرابع :عن اَّلفطار في رمضان ِّل َمن كانت نِّيَّته للصيام موجودة في
الح َ
ضر ،وأصبح جز ًءا ِّمن النهار صائ ًما ،ث َّم سافر.
قال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال المعلم بفوائد
مسلم" (:)21 /9
«وكذلك اختلفوا في يوم خروجه:
فذهب مالك ،واألوزاعي ،والشافعي ،وأصحاب الرأي ،وجمهور العلماء:
فطر إذا خرج صائ ًما ،وال يوم خروجه ،وقد ِّلزمه الصوم.
إلى أنَّه ال يُ ِّ
سلف ،وأحمد ،وإسحاق ،وال ُمزَ ني :إلى جواز ذلك له».اهـ
وذهب بعض ال َّ
علَّل الجمهور ال َمنع ِّمن ال ِّفطر:
وقد َ
النيَّة لَ َها ً
َّ
ليال في الحضر
عذر ال َّ
بأن ُ
سفر إنَّما طرأ بعد لزوم العبادة ،بتبييت ِّ
مع اإلمساك في ُجزء ِّمن نهار الصوم.
سفر.
الرخصة ،وهو ال َّ
واعتبر اآلخَرون حصول اإلفطار في وقت ُّ
الحكم الخامس :عن المكلَّف يدخل عليه رمضان وهو في الح َ
ضر ،ث َّم
يصوم أيَّا ًما ِّمنه في الح َ
ضر ،وبعدها يسافر فهل يجوز له الفطر في
السفر.
ذهب جماهير أهل العلم إلى َّ
أن له ال ْفطر.
وقد نَسبه إليهم:
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القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال المعلم بفوائد
مسلم" (.)29 /9
وذلك لحديث عبد هللا بن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ عند البخاري
ي صلى هللا
( ،)5495 54911واللفظ له ،ومسلم ( (( :)5555أ َ َّن النَّ ِّب َّ
عش ََرة َ
ار بِّ َم ْن َمعَه ِّم ْن
عليه وسلم َخ َر َج ِّم ْن ا ْل َمدِّينَ ِّة َو َمعَه َ
آَّل ٍ
ف ،فَ َ
س َ
ون َحتَّى إ َذا بَلَ َغ ا ْل َكدِّي َد أ َ ْف َ
ين إلَى َمكَّةَ يَصوم َويَصوم َ
س ِّل ِّم َ
ط َر َوأ َ ْف َطروا
ا ْلم ْ
)).
ض َ
سلَّ َم فِّي َر َم َ
ان،
صلَّى هللا َ
سافَ َر َرسول ِّ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
وفي لفظٍ لمسلمَ (( :
سفَ َ
ارا ِّل َي َراه
فَ َ
ان ،ث َّم َدعَا ِّب ِّإنَ ٍ
صا َم َحتَّى َبلَ َغ ع ْ
اء ِّفي ِّه ش ََر ٌ
اب ،فَش َِّر َبه نَ َه ً
النَّاس ،ث َّم أ َ ْف َط َر َحتَّى َد َخ َل َمكَّةَ )).
ضا أنَّه
وأخرج البخاري ( ،)9611عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أي ً
ض َ
سلَّ َم فِّي َر َم َ
ان إِّلَى حنَي ٍْن َوالنَّاس
َّللا َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
قالَ (( :خ َر َج النَّ ِّب ُّ
م ْخت َ ِّلف َ
اء ِّم ْن لَ َب ٍن أ َ ْو
ست َ َوى َ
ون فَ َ
احلَ ِّت ِّه َدعَا ِّب ِّإنَ ٍ
صا ِّئ ٌم َوم ْف ِّط ٌر فَلَ َّما ا ْ
علَى َر ِّ
اء فَ َو َ
اس فَقَا َل
علَى َرا َحتِّ ِّه أ َ ْو َ
ضعَه َ
َم ٍ
علَى َر ِّ
احلَتِّ ِّه ث َّم نَ َظ َر إِّلَى النَّ ِّ
ا ْلم ْف ِّطر َ
ص َّو ِّام أ َ ْف ِّطروا )).
ون ِّلل ُّ
الحكم السادس :عن المسافر يَنوي الصيام أثناء سفره ،ويصبح صائ ًما،
ث َّم يقطع صومه ويفطر.
سنة ،واالتفاق.
وهذا يجوز له الفطر بال ُّ
حيث أخرج البخاري ( ،)9611واللفظ له ،ومسلم ( ،)5555عن ابن
علَ ْي ِّه
َّللا َ
صا َم َرسول َّ ِّ
َّللا َ
عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قالَ (( :
صلَّى َّ
سفَ َ
ان أ َ ْف َط َر فَلَ ْم يَ َز ْل
سلَّ َم َحتَّى ِّإ َذا بَلَ َغ ا ْل َكدِّي َد ا ْل َما َء الَّذِّي بَي َْن ق َد ْي ٍد َوع ْ
َو َ
شهْر )).
سلَ َخ ال َّ
م ْف ِّط ًرا َحتَّى ا ْن َ
وأخرج مسلم ( ،)5559عن جابر بن عبد هللا ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أ َ َّن
ض َ
سلَّ َم َخ َر َج عَا َم ا ْلفَتْحِّ إِّلَى َمكَّةَ فِّي َر َم َ
ان
صلَّى هللا َ
َرسو َل ِّ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
اء فَ َرفَعَه،
صا َم َحتَّى بَلَ َغ ك َرا َ
ع ا ْلغَ ِّم ِّيم ،فَ َ
فَ َ
صا َم النَّاس ،ث َّم َدعَا ِّبقَدَحٍ ِّم ْن َم ٍ
اس قَ ْد
ب ،فَ ِّقي َل لَه بَ ْع َد َذ ِّلكَ  :إِّ َّن بَ ْع َ
ض النَّ ِّ
َحتَّى نَ َظ َر النَّاس إِّلَ ْي ِّه ،ث َّم ش َِّر َ
صاة» )).
صاة ،أولَئِّكَ ا ْلع َ
صا َم ،فَقَا َل« :أولَئِّكَ ا ْلع َ
َ
وقال اإلمام البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "تفسيره" (:)611 /5
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«أ َّما المسافر إذا أصبح صائ ًما فيجوز له ْ
فطر باالتفاق».اهـ
أن يُ ِّ

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

 31 /311ــ ع َْن عَائِّشَةَ ــ رضي هللا عنها ــ قَالَتْ  (( :ك َ
َان يَكون
ش ْعبَ َ
ض َ
ص ْوم ِّم ْن َر َم َ
ان )).
ي إَّلَّ فِّي َ
َ
ي ال َّ
ان ،فَ َما أَ ْ
ستَ ِّطيع أَ ْن أَ ْق ِّض َ
علَ َّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبْل دخول رمضان الذي بعده.
المسألة الثانية  /عن بعض فوائده.
ومن فوائد هذا الحديث:
ِّ
صم.
وجوب قضاء ما فات ِّمن أيَّام رمضان فلم ت ُ َ
ض َ
ص ْوم ِّم ْن َر َم َ
لقول عائشة ــ رضي هللا عنها ــ (( :ك َ
ان
َان يَكون َ
ي ال َّ
علَ َّ
)).
صيغ الوجوب.
إذ لفظ(( :
علي )) ِّمن ِّ
َّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
َّ
أن قضاء رمضان ليس واجبًا على الفور ما لم يَدخل رمضان آخَر.
يوم في شهر شوال ،وز َعم
وشذَّ داود الظاهري فأوجب القضاء ِّمن ثاني ٍ
إثْ َم َمن لم يَبدأ بالقضاء فيه.
وقال الفقيه أ[و زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
مسلم" (:)65 /9
سلف
«ومذهب مالك ،وأبي حنيفة ،والشافعي ،وأحمد ،وجماهير ال َّ
والخلَف:
ْ
سفر َيجب على
حق َمن أفطر بعُذر كحيض و َ
أن قضاء رمضان في ِّ
التراخي ،وال يُشترط المبادرة بَه في َّأول اإلمكان.
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ؤخره حينئذ إلى زمان
لكن قالوا :ال يجوز تأخيره عن شعبان اآلتي ،ألنَّه يُ ِّ
ال َيق َبله ،وهو رمضان اآلتي ،فصار ك َمن أ َّخ َره إلى الموت.
وقال داود :تَجب المبادرة بِّه في َّأول يوم بعد العيد ِّمن شوال ،وحديث
عائشة هذا َي ُر ُّد عليه».اهـ
وقال الفقيه أبو الحسن ابن َّ
بطال المالكي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
البخاري" (:)41 /9
«وأجمع أهل العلم على َّ
أن َمن قَضى ما عليه ِّمن رمضان في شعبان بع َده
فرط».اهـ
أنَّه ِّ
مؤد لفرضه غير ُم ِّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
َّ
أن المبادرة بقضاء ما فات صيامه ِّمن أيَّام رمضان أولى.
َّ
ألن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ اعتذرت عن التأخير فقالت (( :فَ َما
ش ْعبَ َ
ان )).
ي إَّل َّ فِّي َ
أَ ْ
ست َ ِّطيع أ َ ْن أ َ ْق ِّض َ
وفي لفظ آ َخر للحديث عند مسلم ( ،)5592أنَّها ــ رضي هللا عنها ــ قالت:
سلَّ َم فَ َما
َّللا َ
ان َرسو ِّل َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
(( إِّ ْن كَانَتْ إِّحْ دَانَا لَت ْف ِّطر فِّي َز َم ِّ
ش ْع َبان
ي َ
َّللا َ
ت َ ْقدِّر َ
علَى أ َ ْن ت َ ْق ِّض َيه َم َع َرسو ِّل َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
سلَّ َم َحتَّى يَأ ْ ِّت َ
)).
سلَّ َم )).
َّللا َ
وأ َّما زيادة (( :ال ُّ
ش ْغل ِّبالنَّ ِّبي ِّ َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
فليست ِّمن كالم عائشة ــ رضي هللا عنها ــ ،بل هي ِّمن كالم َمن دونها،
كما فصلته رواية البخاري ،ورواية غيره.
وقد نبَّه على ذلك بعض ال ُحفَّاظ ِّمن أئمة الحديث.
المسألة الثالثة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
األول :عن كيفية قضاء شهر رمضان ِّل َمن أفطر فيه.
الحكم َّ
ألهل العلم ــ رحمهم هللا ــ في هذه المسألة قوالن:
األول :وجوب التتابع.
القول َّ
ونُ ِّقل عن بعض الصحابة والتابعين ،و ِّبه قال داود ،وابن َحزم.
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وأخرج مالك في "الموطأ" ( ،)215عن نافعَّ ،
أن عبد هللا بن عمر كان
ض َ
ضا َء َر َم َ
يقول (( :يَصوم قَ َ
سفَ ٍر
ض أ َ ْو فِّي َ
ان متَتَا ِّبعا ً َم ْن أ َ ْف َط َره ِّم ْن َم َر ٍ
)).
وإسناده صحيح.
القول الثاني :جواز التفريق مع أفضلية التتابع.
ونُ ِّقل عن جماهير أهل العلم ِّمن الصحابة والتابعين ف َمن بعدهمِّ ،منهم:
األئمة األربعة.
وقد نَسبه إليهم:
ابن عبد البَ َّر المالكي في "االستذكار" ( ،)591 /51والماوردي الشافعي
سنة" (/2
في "الحاوي الكبير" ( ،)919 /5والبغوي الشافعي في "شرح ال ُّ
 ،)566والباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" ( 541 /6ــ
رقم ،)145:والنَّووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" ( ،)65 /9وابن
َح َجر العسقالني الشافعي في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (/9
 ،)594وغيرهم.
وذلك لقول هللا تعالى في آيات الصيام ِّمن سورة البقرة { :فَ َم ْن ك َ
َان ِّم ْنك ْم
سفَ ٍر فَ ِّع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام أ َخ َر }.
َم ِّريضًا أ َ ْو َ
علَى َ
تفرقة ِّمن ُمتتابعة ،ف َد َّل على َّ
تفرقة فقد
أن َمن أَتَى ِّبها ُم ِّ
حيث لم َي ُخص ُم ِّ
فو َجب ْ
أن ت ُ ْج ِّزئَه.
صام ِّع َّدة َ أَي ٍَّام أُخَرَ ،
وص َّح هذا القول عن ابن عباس ،وأبي هريرة ،ــ رضي هللا عنهم ــِّ ،من
أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
حيث أخرج عبد الرزاق ( 1221 -1229و  ،)1215 -1216وابن أبي
شيبة ( 4559و  4552و  4565و  )4556في "مصنَّفيهما" ،عنهما ــ
َ
ض َ
اء َر َم َ
س بِّقَ َ
ان متَفَ ِّرقًا )).
ض ِّ
رضي هللا عنهما ــ أنَّهما قاالََّ (( :ل بَأ ْ َ
وص َّححه عنهما :الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"االستذكار".
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شيبة في "مصنَّفه" ( ،)4551عن أنس بن مالك ــ رضي
وأخرج ابن أبي َ
شئْتَ فَ ْ
ض َ
ض َر َم َ
شئْتَ متَفَ ِّرقًا
ان متَتَا ِّبعًاَ ،و ِّإ ْن ِّ
هللا عنه ــ أنَّه قالِّ (( :إ ْن ِّ
اق ِّ
)).
وإسناده صحيح.
واألفضل هو التتابع ،ألنَّه أسرع في إبراء ال ِّذ َّمة ،وأشبَه برمضان.
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
مسلم" (:)65 /9
«قال الجمهور :ويُست َحبُّ المبادرة ِّبه».اهـ
الحكم الثاني :عن المكلَّف يترك قضاء رمضان ِّمن غير عذر حتى يدخل
عليه رمضان الذي بعده.
ويجب على هذا أمران:
تركه ِّمن رمضان القديم بعد إنتهاء رمضان الجديد.
ْ
األمر َّ
األول :قضاء ما َ
األمر الثاني :الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أ َّخ َره ،،ألجل تأخير
ْ
القضاء مع القدرة عليه.
سلف الصالح ف َمن بعدهم.
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ِّمن ال َّ
سبه إليهم:
وقد نَ َ
سنة" ( ،)565-565 /2وابن َح َجر
أبو دمحم البغوي الشافعي في "شرح ال ُّ
العسقالني الشافعي في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (،)541 /9
وبدر الدين ال َعيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (/55
 ،)11وال َّ
شوكاني في "نيل األوطار" ( ،)619 /9وغيرهم.
ومن ح َّجتِّهم على ذلك:
ِّ
اآلثار الواردة عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ في وجوب الكفارة
عرف بينهم.
باإلطعامِّ ،من غير خالف يُ َ
حيث أخرج ابن ال َج ْعد في "مسنده" ( ،)651بسند صحيح عن ميمون بن
ض َ
اس :ع َْن َرج ٍل َد َخ َل فِّي َر َم َ
علَ ْي ِّه
انَ ،و َ
ِّمهران أنَّه قال (( :سئِّ َل ابْن َ
عبَّ ٍ
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َر َم َ
ضان آ َخر لَ ْم يَص ْمه؟ قَا َل« :يَصوم َه َذا الَّذِّي أَد َْركَهَ ،ويَصوم الَّذِّي
صاعٍ» )).
َ
ْف َ
علَ ْي ِّهَ ،وي ْط ِّعم ِّلك ِّل يَ ْو ٍم ِّم ْ
س ِّكينًا نِّص َ
وإسناده صحيح.
وأخرج نحوه عبد الرزاق في "مصنَّفه" ( ،)1269بإسناد صحيح.
وص َّححه :البيهقي ،والنَّووي.
سننه" ( ،)6595عن عطاء ،عن أبي هريرة ــ
وأخرج الدارقطني في " ُ
صم حتى
ص َّح ولم يَ ُ
مرض في رمضان ثم َ
رضي هللا عنه ــ :في رج ٍل ِّ
أدركه رمضان آخَر؟ قال ((:يَصوم الَّذِّي أَد َْركَهَ ،وي ْط ِّعم ع َِّن ْاأل َ َّو ِّل ِّلك ِّل يَ ْو ٍم
َ
ين ،فَ ِّإ َذا فَ َر َ
صا َم الَّذِّي فَ َّر َط فِّي ِّه )).
غ ِّفي َه َذا َ
َمدًّا ِّم ْن ِّح ْن َط ٍة ِّلك ِّل ِّم ْ
س ِّك ٍ
وقال اإلمام الدارقطني ــ رحمه هللا ــ عقبه« :إسناده صحيح موقوف».اهـ
وله ُ
طرق أ ُ ْخرى عند عبد الرزاق في "مصنَّفه" ( ،)1261والدارقطني في
طرف ،عن أبي إسحاق ،عن
" ُ
سننه" ( 6599و ِّ ،)6599من طريق ُم ِّ
مجاهد ،عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ.
وقال اإلمام الدارقطني ــ رحمه هللا ــ عقبه« :إسناده صحيح موقوف».اهـ
وص َّححها أيضًا :البيهقي.
وقال اإلمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ حمه هللا ــ كما في "مختصر
اختالف العلماء" ( 65-66 /6ــ مسألة رقم:)111:
«إال َّ
بالتفريط
أن هذه الجماعة ِّمن الصحابة قد اتفقت على وجوب اإلطعام
ِّ
إلى دخول رمضان آخَر.
وكان ابن أبي ِّعمران يَح ِّكي أنَّه سمع يحيى بن أ َ ْكثَم يقول:
"وجدته ــ يعنى :وجوب اإلطعام في ذلك ــ عن ِّستَّة ِّمن الصحابة ،ولم أجد
لهم ِّمن الصحابة ُمخالفًا"».اهـ
وقال اإلمام ُموفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُم ْغنِّي" ( ،)915 / 9في ترجيح هذا القول بآثار الصحابة:
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«ولنا :ما ُروي عن ابن عمر ،وابن عباس ،وأبي هريرة ،أنَّهم قالوا(( :
أ َ ْط ِّع ْم عن كل يوم مسكينًا )) ولم يُ ْر َو عن غيرهم ِّمن الصحابة
ِّخالفهم».اهـ
وقال الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الحاوي
الكبير" (:)915 / 5
« ْ
وإن أ َّخ َره غير َمعذور فعليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم ِّب ُم ٍد ِّمن
طعام ،وهو إجماع الصحابة».اهـ
ضا (:)916 / 5
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
عرف لهم خالف».اهـ
«مع إجماع ِّست َّ ٍة ِّمن الصحابة ال يُ َ
َّ
القطان
وقال صاحب كتاب "اإلنباه" ــ رحمه هللا ــ كما في كتاب ابن
الفاسي "اإلقناع بمسائل اإلجماع" ( 191 /6ــ رقم ،)5591:في ترجيح
هذا القول:
«و ِّبه قال َعديد أهل العلم ،وهو عندنا إجماع الصحابة».اهـ
وقال اإلمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "أحكام
القرآن" (:)952 /5
«غير أنَّا نظرنا إلى ما ُروي عن ابن عباس ،وأبي هريرة ،فِّي إيجابهما
اإلطعام على َمن و َجب عليه قضاء رمضان ،فلم َيقضه حتى دخل عليه
رمضان آخَر ،وقد أمكنه صومه مع القضاء الذي أوجبناه عليه في ذلك،
صا في كتاب هللا ــ َّ
سنَّة رسول هللا
عز وج َّل ــ ،وال في ُ
فلم نَره منصو ً
ّللا عليه وسلم ،وال وجدناه يَثبت بالقياس ،فعقلنا بذلك أنَّهما لم يقواله
صلى َّ
رأيًا ،وال استنبا ً
طا ،وإنَّما قااله توقيفًا ،فكان القول ِّبه حسنًا عندنا ،ولم نَجد
عن أحد ِّمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص سواهما إسقاط اإلطعام في هذا ،فقلنا بِّه،
وخال ْفنا أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا في نفيهم وجوب اإلطعام في
ذلك».اهـ
وال ريب َّ
أن هذا القول هو والصواب ِّلعدم الخالف فيه بين أصحاب رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
عمن مات وعليه قضاء ِّمن رمضان.
الحكم الثالثِّ :
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وهذا له حاَّلن:
األولْ :
يفرط فال
أن يتمكَّن ِّمن القضاء بحصول ِّ
الحال َّ
الشفاء له إَّل أنَّه ِّ
قضي حتى يموت.
يَ ِّ
ومن أمثلته:
ِّ
رج ٌل أفطر في شهر رمضان ثالثة أيَّام ،ث ُ َّم عاش بعد رمضان شهرين
وهو ُمعافى ،يستطيع القضاء ،إال أنَّه لم يَقض إلى ْ
أن مات.
متبرع.
فهذا يُطعَم عنه عن كل يوم أفطره مسكينًا ِّمن تركته أو ِّمن ِّ
وقال العالمة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"حاشية الروض ال ُم ْر ْبع" (:)954 / 5
«وهذا مذهب األئمة األربعة ،وغيرهم».اهـ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
مسلم" ( ،615 -611 /9عند حديث رقم:)5592:
«وأجمعوا أنَّه لو مات قبل خروج شعبان لز َمه الفدية في تر ِّكه عن كل يوم
ُمد ِّمن طعام ،هذا إذا كان تم َّكن ِّمن القضاء فلم يَقض».اهـ
ونَقله أبو الحسن الماوردي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الحاوي
عمدة
الكبير" ( ،)916 /5وابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في شرحه على " ُ
الفقه" ( – 594 /6قسم الصيام):
عا ِّمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
إجما ً
الحراني ــ رحمه هللا ــ اإلطعام في شرحه على
سب اإلمام ابن تيمية
َّ
ونَ َ
عمدة الفقه" ( 521 -529 /6ــ قسم الصيام) ،إلى:
" ٌ
عائشة ،وابن عباس ،وابن عمر ــ رضي هللا عنهم ــ ِّمن أصحاب النَّبي
ملسو هيلع هللا ىلص.
ث ُ َّم قال بعد ذلك:
عرف لهم في الصحابة ُمخالف».اهـ
«وال يُ َ
وأخرج أبو ال َجهم في "جزئه" ( ،)66بسند صحيح ،عن نافعَّ ،
أن عبد هللا
ض َ
بن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ كان يقولَ (( :م ْن أ َ ْف َط َر ِّم ْن َر َم َ
ان أَيَّا ًما
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ع ْنه َمك َ
َان ك ِّل يَ ْو ٍم أ َ ْف َط َر ِّم ْن
ي ،فَ ْلي ْطعَ ْم َ
َوه َو َم ِّر ٌ
يض ،ث َّم َماتَ قَ ْب َل أ َ ْن يَ ْق ِّض َ
س ِّكينًا مدًّا ِّم ْن ِّح ْن َط ٍة )).
تِّ ْلكَ ْاألَيَّ ِّام ِّم ْ
وأخرجه البيهقي (ِّ ،)9652من طريق آخَر ،عن نافع.
وص َّححه :األلباني.
وأخرج الطحاوي في كتابه "مشكل اآلثار" ( 519 /2ــ بعد حديث رقم:
ع ْن َها ــ
ي هللا َ
 ،)6542عن َع ْمرة ،أنَّها قالتَ (( :
سأ َ ْلت عَائِّشَةَ ــ َر ِّض َ
علَ ْي َها َر َم َ
ع ْن َها؟
ي َ
ي توفِّيَتْ َو َ
ضان ،أَيَصْلح أ َ ْن أ َ ْق ِّض َ
فَق ْلت لَ َها :إِّ َّن أ ِّم َ
ع ْن َها َمك َ
ينَ ،خي ٌْر ِّم ْن
َان ك ِّل يَ ْو ٍم َ
ص َّدقِّي َ
فَقَالَتْ ََّ :لَ ،ولَ ِّك ْن ت َ َ
علَى ِّم ْ
س ِّك ٍ
ع ْن َها )).
ام ِّك َ
ِّص َي ِّ
ضا سند
وقال ال ُمحدِّث ابن الت ُّركماني الحنفي ــ رحمه هللا ــ عقبه« :وهذا أي ً
صحيح».اهـ
وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه "أحكام الجنائز"
(ص:)511:
«قال ابن الت ُّركماني" :صحيح".
وضعَّفه البيهقي ،ث ُ َّم العسقالنيْ ،
الوجه ،فال
فإن كانا أرادا تضعيفه ِّمن هذا
ْ
وجه لهْ ،
ضره».اهـ
ْ
وإن عنيا غيره ،فال ي ُ
الحال الثانيْ :
ستمر معه المرض حتى يموت ولم يتمكَّن ِّمن القضاء.
أن يَ ِّ
ومن أمثلته:
ِّ
آخر عشرة أيَّام ِّمن شهر رمضان بسبب مرض ُمبِّيح للفطر،
رج ٌل أفطر ِّ
واست َمر في مرضه هذا إلى ْ
أن مات وهو لم يَقض.
وليه ،ال إطعام عنه ،وال صيام.
وهذا ال شيء عليه ،وال على ِّ
وقد قال الفقيه أبو سليمان الخطابي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "معالم
سنن" ( 561 / 6ــ عند حديث رقم:)192:
ال ُّ
سفر ،ث ُ َّم لم
«واتَّفق عا َّمة أهل العلم على أنَّه إذا أفطر في المرض أو ال َّ
فرط في القضاء حتى مات ،فإنَّه ال شيء عليه ،وال َيجب اإلطعام عنه،
يُ ِّ
ضا عن طاوس».اهـ
غير قتادة ،فإنَّه قال :يُطعَم عنه ،وقد ُح ِّكي ذلك أي ً
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وبنحوه قال اإلمام أبو دمحم البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح
سنة" (.)561 /2
ال ُّ
وقال العالمة عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
الروض ال ُم ْر ِّبع" (:)954 / 5
"حاشية َّ
«ال شيء عليه ،وذ َكر النووي اتفاق أهل العلم ،ولو َمضى عليه أحوال،
ألنَّه ٌ
حق هلل تعالى ،و َجب بالشرع ،ومات َمن و َجب عليه ،قبل إمكان فِّعله،
فسقط إلى غير ب َدل ،كالحج».اهـ
وأخرج عبد الرزاق في "مصنَّفه" ( ،)1251بسند صحيح عن ابن عباس
ض َ
يض ِّفي َر َم َ
ان فَ َال َي َزال
الرج ِّل ا ْل َم ِّر ِّ
ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :فِّي َّ
ش ْي ٌء» )).
علَ ْي ِّه َ
ْس َ
َم ِّريضًا َحتَّى يَموتَ « :لَي َ
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

َّللا صلى
 31 /311ــ ع َْن عَائِّشَةَ ــ رضي هللا عنها ــ :أَ َّن َرسو َل َّ ِّ
ع ْنه َو ِّليُّه )).
صا َم َ
هللا عليه وسلم قَا َلَ (( :م ْن َماتَ َو َ
علَ ْي ِّه ِّصيَا ٌم َ
َوأَ ْخ َر َجه أَبو دَاودَ ،وقَا َل " َه َذا فِّي النَّ ْذ ِّرَ ،وه َو قَ ْول أَحْ َم َد ْب ِّن
َح ْنبَ ٍل".
اس ــ رضي هللا عنهما ــ قَا َل:
َّللا ْب ِّن َ
 31 /311ــ وع َْن َ
ع ْب ِّد َّ ِّ
عبَّ ٍ
َّللا َّ
إن أ ِّمي َماتَتْ
(( َجا َء َرج ٌل إلَى النَّ ِّبي ِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَقَا َل :يَا َرسو َل َّ ِّ
ع ْن َها؟ فَقَا َل :لَ ْو ك َ
علَى أ ِّم َك َد ْي ٌن
َان َ
شه ٍْر أَفَأ َ ْق ِّضي ِّه َ
ص ْوم َ
َو َ
علَ ْي َها َ
ق أَ ْن ي ْق َ
ضى )).
اضيَه َ
ع ْن َها؟ قَا َل :نَ َع ْم ،قَا َل :فَ َد ْين َّ ِّ
َّللا أَ َح ُّ
أَك ْنتَ قَ ِّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص فَ َقا َلتْ َ :يا َرسو َل
َو ِّفي ِّر َوا َي ٍةَ (( :جا َء ِّ
ام َرأَةٌ إ َلى َرسو ِّل َّ ِّ
ت ْ
َّللا َّ
ت
ص ْوم َن ْذ ٍر ،أَ َفأَصوم َ
إن أ ِّمي َماتَتْ َو َ
ع ْن َها؟ فَقَا َل :أَ َرأَ ْي ِّ
َّ ِّ
علَ ْي َها َ
ض ْيتِّي ِّه ،أَك َ
علَى أ ِّم ِّك َد ْي ٌن فَقَ َ
لَ ْو ك َ
ع ْن َها؟ قَا َلتْ  :نَعَ ْم،
َان ي َؤدِّي َذ ِّل َك َ
َان َ
ومي ع َْن أ ِّم ِّك )).
قَا َل :فَص ِّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذين الحديثين في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعهما.
وموضوعهما هو:
بيان حكم قضاء صوم النَّذر عن الميت.
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظهما.
ع ْنه َو ِّليُّه )) أي:
صا َم َ
جاء في حديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــَ (( :
قريبه.
ويدخل في القَرابة الوارث وغير الوارث.
َّ
العطار الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "العُدة في شرح
وقال الفقيه ابن
العُمدة" (:)911 /6
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«فالمختار عند العلماء ِّمن المحققين وغيرهم :أنَّه ُمطلَق القرابة ،سواء كان
القريب وارثًا ،وغيره.
صوبة أو اإلرث».اهـ
ِّ
ومنهمَ :من اشترط فيه العُ ُ
واختار العموم:
النَّووي ،وابن ِّح َجر العسقالني ،والصنعاني.
واختار الوارث:
سام.
ابن عثيمين ،وأحمد النَّجمي ،وعبد هللا الب َّ
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائدهما.
ومن فوائد هذين الحديثين:
ِّ
بيان بعض األعمال التي يَنتفع بها الميت إذا فعلها له ال َحي ِّ ،وتَبرأ ِّبها
ِّذ َّمته.
وقد ذُ ِّكر ِّمنها في هذين الحديثين:
صوم النَّذر عن الميت ،وقضاء َدينه.
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
جواز صوم الو ِّلي ِّ عن و ِّل ِّيه الميت األيَّام التي نَذر ْ
أن يصومها فمات قبْل
ْ
ي بنذره فيصومها أو بعضها.
أن يَ ِّف َ
األمر ،تقديره :فليصم.
صا َم َ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :
ع ْنه َو ِّليُّه )) ،وهو خ َبر بمعنى ْ
وهو لالستحباب عند جماهير أهل العلم.
َذكر ذلك الحافظ ابن ح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" ( ،)545 /9وغيره.
بل نَقل قوم اإلجماع على ذلك.
وشذَّت الظاهرية على عادتها فقالت :بالوجوب.
وي َر ُّد عليهم:
بقول هللا تعالىَ { :و ََّل ت َ ِّزر َو ِّاز َرةٌ ِّو ْز َر أ ْخ َرى }.
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ألنَّه لو قِّيل :إنَّه للوجوب ،للزم ِّمنه تأثيم الو ِّلي ِّ إذا لم يَقض ،وهذا ُمخالف
لصريح هذه اآلية ،حيث نفَت ْ
أن تلحقه تبعة غيره.
ً
استقالال أجزأ في مذهب اإلمام أحمد.
ولو صام غير و ِّلي ِّ الميت
ضا قول بعض الشافعية ،وظاهر صنيع اإلمام البخاري في
وهو أي ً
"صحيحه".
وجوزه أكثرهم إذا كان بإذن الو ِّلي ِّ.
َّ
وقالوا :ذُ ِّك َر الو ِّلي لكونه الغالب.
وعللوا ص َّحة قولهم:
َّ
بنص
بأن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص شبَّهه بقضاء الدَّين ،وقضاء الدَّين ال َيخت ُّ
ص بالقريب ِّ
صحيحة.
ال ُّ
سنة ال َّ
َذكر ذلك الحافظ ابن ِّح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
الطيب
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" ( ،)549 /9عن الفقيه أبي
ِّ
الطبري ــ رحمه هللا ــ ِّمن الشافعية.
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
َّ
برأ ِّذ َّمته ِّمن ال ُمطالَبة.
أن قضاء الدين عن الميت يُ ِّ
ض ْيتِّي ِّه ،أَك َ
علَى أ ِّم ِّك َد ْي ٌن فَقَ َ
ت لَ ْو ك َ
ع ْن َها؟
َان ي َؤدِّي َذ ِّلكَ َ
َان َ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :أ َ َرأ َ ْي ِّ
قَالَتْ  :نَ َع ْم )).
سلَمة بن األكوع ــ رضي هللا عنه ــ(( :
وأخرج البخاري ( ،)6641عن َ
ي بِّ َجنَ َ
علَ ْي ِّه
علَ ْي َها ،فَقَا َلَ « :ه ْل َ
ي َ
صلَّى هللا َ
از ٍة ِّلي َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
ص ِّل َ
سلَّ َم أتِّ َ
أ َ َّن النَّ ِّب َّ
ي بِّ َجنَ َ
از ٍة أ ْخ َرى ،فَقَا َلَ « :ه ْل
صلَّى َ
ِّم ْن َدي ٍْن؟» ،قَالواَّ :لَ ،فَ َ
علَ ْي ِّه ،ث َّم أتِّ َ
اح ِّبك ْم» ،قَا َل :أَبو قَتَا َدةَ
صلُّوا َ
َ
علَى َ
علَ ْي ِّه ِّم ْن َدي ٍْن؟» ،قَالوا :نَعَ ْم ،قَا َلَ « :
ص ِّ
علَ ْي ِّه )).
صلَّى َ
َ
َّللاِّ ،فَ َ
ي َديْنه يَا َرسو َل َّ
علَ َّ
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
َّ
أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلو ًما عند الصحابة ــ رضي هللا
ومتقر ًرا.
عنهم ــ
ِّ
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ض ْيتِّي ِّه ،أَك َ
علَى أ ِّم ِّك َد ْي ٌن فَقَ َ
ت لَ ْو ك َ
َان
َان َ
ولهذا قال النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص للمرأة (( :أ َ َرأ َ ْي ِّ
ع ْن َها؟ قَالَتْ  :نَعَ ْم )).
ي َؤدِّي َذ ِّلكَ َ
وفي لفظ أنَّه قال للرجل (( :لَ ْو ك َ
ع ْن َها؟
اضيَه َ
َان َ
علَى أ ِّمكَ َد ْي ٌن أَك ْنتَ قَ ِّ
قَا َل :نَعَ ْم )).
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
حرص القَرابة على ِّفعل ما فيه نفع موتاهم عند هللا تعالى ،وبراءة ِّذ َم ِّمهم.
حيث سأل الرجل ــ رضي هللا عنه ــ فقال (( :يَا َرسو َل الَّ :
إن أ ِّمي َماتَتْ
ع ْن َها؟ )).
شه ٍْر ،أَفَأ َ ْق ِّضي ِّه َ
ص ْوم َ
َو َ
علَ ْي َها َ
َّللاَّ :
إن أ ِّمي َماتَتْ
أو سألت المرأة ــ رضي هللا عنها ــ فقالتَ (( :يا َرسو َل َّ ِّ
ع ْن َها؟ )).
ص ْوم نَ ْذ ٍر ،أَفَأَصوم َ
َو َ
علَ ْي َها َ
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
إباحة كالم المرأة وسماع صوتها لألجانب عند الحاجةَّ ،
وأن صوتها ليس
بعورة.
لسؤال المرأة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صوم النَّذر عن أ َّمها بدون واسطة.
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
ض ْرب المثَل في العلم ليكون أوضح وأوقع في نفس
إثبات القياس ،و َ
السامع.
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :لَ ْو ك َ
ع ْن َها؟ قَا َل :نَعَ ْم ،قَا َل:
اضيَه َ
َان َ
علَى أ ِّمكَ َدي ٌْن أَك ْنتَ قَ ِّ
ق أ َ ْن ي ْق َ
ضى )).
فَ َديْن َّ ِّ
َّللا أ َ َح ُّ
ض ْيتِّي ِّه ،أَك َ
علَى أ ِّم ِّك َد ْي ٌن فَقَ َ
ت لَ ْو ك َ
َان ي َؤدِّي
َان َ
وفي اللفظ اآلخَر (( :أ َ َرأ َ ْي ِّ
ومي ع َْن أ ِّم ِّك )).
َذ ِّلكَ َ
ع ْن َها؟ قَالَتْ  :نَعَ ْم ،قَا َل :فَص ِّ
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
األول :عن الصوم عن الميت.
الحكم َّ
ألهل العلم ــ رحمهم هللا ــ في هذه المسألة أقوال:
األول :أنَّه َّل يصام عن الميت َّل رمضان ،وَّل غيره.
القول َّ
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وهو قول أكثر الفقهاء.
وقد نَسبه إليهم:
أبو سليمان الخطابي الشافعي في "أعالم الحديث" ( ،)424 /6والقاضي
عياض المالكي في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" ( 519 /9ــ عند حديث
رقم ،)5599-5591 :والنَّووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (62 /9
ــ عند حديث رقم ،)5594-5591 :وغيرهم.
وهذا القول ضعيف ،ومردود باألحاديث التي َذكرها المصنِّف ــ رحمه هللا
ــ ،وغيرها ،حيث تدُل على الجواز.
القول الثاني :أنَّه يصام عن الميت رمضان وغيره ِّم َّما وجب عليه كالنذر
والكفارات.
وهو قول بعض التابعين ،وأبي ثور ،وابن ُخزيمة ،وابن ْ
حزم الظاهري،
َّ
والخطابي ،وطائفة ِّمن أهل الحديث.
واختاره:
البيهقي ،والنَّووي ،وابن تيمية ،وابن ِّح َجر العسقالني ،والشوكاني،
والسعدي ،وابن باز ،وابن عثيمين ،والنَّجمي.
واحتجوا بعموم قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص كما في حديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ:
ع ْنه َو ِّليُّه )).
صا َم َ
(( َم ْن َماتَ َو َ
علَ ْي ِّه ِّصيَا ٌم َ
َّللا
آخر حديث ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ (( :فَ َديْن َّ ِّ
وبالتعليل في ِّ
ق أ َ ْن ي ْق َ
ضى )).
أ َ َح ُّ
وباإلطالق في بعض روايات حديث ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ(( :
َّ
ع ْن َها )).
شه ٍْر أَفَأ َ ْق ِّضي ِّه َ
ص ْوم َ
إن أ ِّمي َماتَتْ َو َ
علَ ْي َها َ
القول الثالث :أنَّه َّل يصام عن الميت إَّل النَّذر.
وهذا أص ُّح األقوال.
عبيد ،وأحمد بن حنبل ،وإسحاق بن
وهو قول الليث بن سعد ،وأبي ُ
راهويه ،وأبي داود.
واختاره:
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موفَّق الدين ابن قدامة ،وابن قيِّم الجوزية ،واأللباني.
ور ِّجح هذا القول بأمرين:
األولَّ :
أن األحاديث ال ُمحتج بها على أنُّه يُصام عن الميت رمضان
ْ
األمر َّ
والكفارات والنذر قد جاءت ِّمن طريق ابن عباس وعائشة ــ رضي هللا
ضى عن الميت إال
عنها ــ ،وقد ص َّح عنهما ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه ال يُق َ
صوم النذر ،والراوي أدرى ِّبفَهم وفِّقه ما رواه ،ولم يُذكر لَهما ُمخالف ِّمن
الصحابة ،فتُحمل هذه األحاديث على صوم النذر.
ض
حيث ص َّح عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قالِّ (( :إ َذا َم ِّر َ
علَ ْي ِّه قَ َ
ض َ
الرجل ِّفى َر َم َ
ضا ٌء،
ع ْنهَ ،ولَ ْم َيك ْن َ
ان ث َّم َماتَ َولَ ْم َيص ْم ،أ ْط ِّع َم َ
َّ
علَ ْي ِّه نَ ْذ ٌر ،قَ َ
َو ِّإ ْن ك َ
ع ْنه َو ِّليُّه )).
ضى َ
َان َ
أخرجه أبو داود ( ،)6915وغيره.
وص َّححه :األلباني.
شيبة في "مصنَّفه" ( ،)56149-56141عن ابن عباس ــ
وأخرج ابن أبي َ
صام
سئِّ َل عن رج ٍل مات وعليه ن ْذر ،فقال (( :ي َ
رضي هللا عنهما ــ أنَّه ُ
ع ْنه النَّ ْذر )).
َ
علَ ْي ِّه نَ ْذ ٌر قَ َ
ع ْنه َو ِّليُّه )).
ضى َ
وفي لفظ (( :إِّ َذا َماتَ َو َ
وص َّححه :ابن حزم الظاهري ،وابن ِّح َجر العسقالني ،وبدر الدين ال َعيني،
عبيد هللا المباركفوري ،واأللباني.
و ُ
وثبت عن َع ْم َرة ابنة عبد الرحمن ،أنَّها قالت :سألتُ عائشة ــ رضي هللا
علَ ْي َها َر َم َ
ي
ي توفِّيَتْ َو َ
ضان ،أَيَصْلح أ َ ْن أ َ ْق ِّض َ
عنها ــ فقُلتُ لَها (( :إِّ َّن أ ِّم َ
ع ْن َها َمك َ
ينَ ،خ ْي ٌر
َان ك ِّل يَ ْو ٍم َ
ص َّدقِّي َ
َ
ع ْن َها؟ فَقَالَتْ ََّ " :لَ ،ولَ ِّك ْن ت َ َ
علَى ِّم ْ
س ِّك ٍ
ع ْن َها" )).
ام ِّك َ
ِّم ْن ِّصيَ ِّ
أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" (.)519 /2
وقال ابن الت ُركماني وبدر الدين العيني ــ رحمهما هللا ــ عقبه« :وهذا سند
صحيح».اهـ
وأقر هذا التصحيح العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ.
َّ
وقال اإلمام ابن قيِّم الجوزيَّة ــ رحمه هللا ــ« :ثابت».اهـ
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األمر الثانيَّ :
صحيح في حديث ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ الذي
أن ال َّ
ْ
والرواة َّ
أن المسؤول عنه ِّمن الصيام الذي كان على
عليه أكثر الروايات ُّ
المرأة أو الرجل هو صوم النذر ،كما في الصحيحين ،وغيرهما.
الحكم الثاني :عن وصول ثواب األعمال المهداة إلى الميت.
قال اإلمام ابن قيِّم الجوزيَّة ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الروح" (ص:)641:
سعى األحياء أ ْم َّل؟.
«هل تنتفع أرواح الموتى بشيء ِّمن َ
سنة
سعى األحياء بأمرين ُمج َمع عليهما بين أهل ال ُّ
فالجواب :أنَّها تنتفع ِّمن َ
ِّمن الفقهاء وأهل الحديث والتفسير:
أحدهما :ما تسبَّب إليه الميت في حياته.
والثاني :دعاء المسلمين له ،واستغفارهم له ،والصدقة ،والحج ،على نزاع
ما الذي َيصل َمن ثوابه؟ هل ثواب اإلنفاق أو ثواب العمل؟
ف ِّعند الجمهور يَصل ثواب العمل نفسه ،وعند بعض الحنفية إنَّما يصل
ثواب اإلنفاق.
واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصالة وقراءة القرآن والذِّكر.
سلف وصولها ،وهو قول بعض أصحاب
فمذهب اإلمام أحمد وجمهور ال َّ
أبى حنيفة.
والمشهور ِّمن مذهب الشافعي ومالكَّ :
أن ذلك ال َيصل.
وذهب بعض أهل البدع ِّمن أهل الكالم أنَّه ال يَصل إلى الميت شيء البتة،
الدعاء ،وال غيره».اهـ
ويَدل على الوصول أمران:
األول :أحاديث جواز الصوم ،والحج ،والصدقة ،واألضحية ،وقضاء
ْ
األمر َّ
الدين ،عن الميت.
األمر الثاني :تشبيه الوفاء بنذر الصوم عن الميت بقضاء الدين ،كما في
ْ
حديث ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ ،وغيره.
سنة ،حيث
بنص ال ُّ
وقضاء الدين َيصح ِّمن القريب والبعيد ،وتَبْرأ ِّبه الذِّمة ِّ
سلَمة بن األكوع ــ رضي هللا عنه ــ (( :أ َ َّن
أخرج البخاري ( ،)6641عن َ
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ي بِّ َجنَ َ
علَ ْي ِّه
علَ ْي َها ،فَقَا َلَ « :ه ْل َ
ي َ
صلَّى هللا َ
از ٍة ِّلي َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
ص ِّل َ
سلَّ َم أتِّ َ
النَّبِّ َّ
ي ِّب َجنَ َ
از ٍة أ ْخ َرى ،فَقَا َلَ « :ه ْل
صلَّى َ
ِّم ْن َدي ٍْن؟» ،قَالواَّ :لَ ،فَ َ
علَ ْي ِّه ،ث َّم أتِّ َ
احبِّك ْم» ،قَا َل :أَبو قَتَا َدةَ
صلُّوا َ
َ
علَى َ
علَ ْي ِّه ِّم ْن َدي ٍْن؟» ،قَالوا :نَعَ ْم ،قَا َلَ « :
ص ِّ
علَ ْي ِّه )).
صلَّى َ
َ
َّللاِّ ،فَ َ
ي َديْنه يَا َرسو َل َّ
علَ َّ
سا ِّن إِّ ََّّل َما
ْل ْن َ
وأ َّما قول هللا ــ ج َّل وعال ــ في سورة النَّجمَ { :وأ َ ْن لَي َ
ْس ِّل ْ ِّ
ف ي َرى }.
س ْعيَه َ
سعَى َوأ َ َّن َ
َ
س ْو َ
فال يَصلح االحتجاج بِّه على عدم الوصول.
حيث قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "جامع المسائل" (-26 /1
 25ــ طبعة :دار عالم الفوائد ــ بتمويل :مؤسسة الراجحي):
سعَى }
ان ِّإ ََّّل َما َ
ْل ْن َ
«و َمن احت َّج على ذلك بقوله تعالىَ { :وأ َ ْن لَي َ
ْس ِّل ْ ِّ
س ِّ
ف ُح َّجته داحضة ،فإنَّه قد ثبت بالنَّص واإلجماع أنَّه يَنت ِّفع بالدعاء له،
واالستغفار ،والصدقة ،وال ِّعتق ،وغير ذلك ،فالقول في مواقع النزاع
كالقول في موارد اإلجماع.
وقد َذكر الناس في اْلية أقاويل ،أصحهاَّ :
أن اآلية لم تَنف انتفاع اإلنسان
بعمل غيره ،وإنَّما نَفت ْ
ان
ْل ْن َ
غير سعيه ،بقولهَ { :وأ َ ْن لَي َ
أن َيستحق َ
ْس ِّل ْ ِّ
س ِّ
سعَى }.
إِّ ََّّل َما َ
سعي نفسه ،ال سعي غيره ،لكن ال َيمنع ذلك َّ
أن
وهذا حق ،ال يستحق إال َ
هللا تعالى يرحمه وينفعه بغير سعيه ،كما يُدخل أطفال المؤمنين الجنَّة بغير
اآلخرة خلقًا يُسكنهم الجنَّة بغير سعيهم ،وكما َينتفع
سعيهم ،وكما يُنشئ في ِّ
اإلنسان بدعاء غيره وشفاعته ،وكما يَنتفع بصدقة غيره ،فكذلك بصيامه،
وقراءته ،وصالته».اهـ
وبهذا الكالم يعلَم:
َّ
سنة مع
أن الخالف في هذه المسألة ،هو ِّمن الخالف الحاصل بين أهل ال ُّ
سنة مع أهل البدع.
بعضهم ،وليس ِّمن الخالف بين أهل ال ُّ

××××××××××××
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ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

سا ِّعدِّي ِّ ــ رضي هللا عنه ــ أَ َّن
س ْه ِّل ْب ِّن َ
 31 /318ــ ع َْن َ
س ْع ٍد ال َّ
ع َّجلوا ا ْل ِّف ْط َر )).
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص قَا َلَّ (( :ل يَ َزال النَّاس ِّب َخ ْي ٍر َما َ
َرسو َل َّ ِّ
 31 /311ــ ع َْن ع َم َر ْب ِّن ا ْل َخ َّ
ب ــ رضي هللا عنه ــ قَا َل :قَا َل
طا ِّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص (( :إ َذا أَ ْقبَ َل اللَّ ْيل ِّم ْن َههنَاَ ،وأَ ْدبَ َر النَّ َهار ِّم ْن َههنَا:
َرسول َّ ِّ
صائِّم )).
فَقَ ْد أَ ْف َط َر ال َّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذين الحديثين في مسائل:
المسألة األولى  /عن تخريج الحديثين ،ومكانة أحاديث تعجيل الفطر
وتأخير السحور.
سهل بن سعد ــ رضي هللا عنه ــ ،أخرجه البخاري (،)5411
حديث َ
ومسلم ( ،)5149بنفس اللفظ.
وحديث عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ ،أخرجه البخاري (،)5419
ومسلم ( ،)5511بلفظ (( :إِّ َذا أ َ ْقبَ َل اللَّيْل ِّم ْن َها هنَاَ ،وأ َ ْدبَ َر النَّ َهار ِّم ْن َها
هنَاَ ،و َ
صا ِّئم )).
غ َر َبتْ الش َّْمس ،فَقَ ْد أ َ ْف َط َر ال َّ
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 659 /9ــ حديث رقم:)5411:
صحاح
« قال ابن عبد البَ َّر :أحاديث تعجيل اإلفطار وتأخير السحور ِّ
متواترة».اهـ
المسألة الثانية  /عن موضوعهما.
وموضوعهما هو:
بيان َّأول وقت فِّطر الصائم ،وأفضلية تعجيل ال ِّفطر فيه.
المسألة الثالثة  /عن شرح بعض ألفاظهما.
جاء في حديث سهل ــ رضي هللا عنه ــ قوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :ل يَ َزال النَّاس بِّ َخي ٍْر
)) أي :الصائمون.
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ع َّجلوا ا ْل ِّف ْط َر )) أي :با َدروا إلى الفطر في َّأول الوقت،
وقوله ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :ما َ
عند تَحقُّق غروب الشمس ،ودخول وقت المغرب.
وجاء في حديث عمر ــ رضي هللا عنه ــ قوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :إ َذا أ َ ْقبَ َل اللَّيْل ِّم ْن
المشرق.
َههنَا )) أي :أقبَل بظالمه ِّمن جهة
ِّ
وقوله ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :وأ َ ْدبَ َر النَّ َهار ِّم ْن َههنَا )) أيْ :
ى بضيائه ِّمن جهة
ول َّ
المغرب.
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :فَقَ ْد أ َ ْف َ
صائِّم )) أي :ح َّل له ْ
أن يُفطرَّ ،
ألن وقت اإلفطار
ط َر ال َّ
قد دخل.
المسألة الرابعة  /عن بعض فوائدهما.
فمن فوائد هذين الحديثين:
ِّ
َّ
أن َّأول وقت دخول فِّطر الصائم هو غروب الشمس.
لحديث عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــِّ (( :إ َذا أ َ ْقبَ َل اللَّيْل ِّم ْن َها هنَا،
َوأ َ ْد َب َر النَّ َهار ِّم ْن َها هنَاَ ،و َ
صا ِّئم )).
غ َر َبتْ الش َّْمس ،فَقَ ْد أ َ ْف َط َر ال َّ
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
حقق ِّمن غروب الشمس.
التحريض على تعجيل الفطر إذا ت ُ ِّ
لحديث سهل ين سعد ــ رضي هللا عنه ــَّ (( :ل يَ َزال النَّاس بِّ َخي ٍْر َما
ع َّجلوا ا ْل ِّف ْط َر )).
َ
وقال عمرو بن ميمون ــ رحمه هللا ــ (( :ك َ
ص َحاب م َح َّم ٍد صلى هللا
َان أ َ ْ
ورا )).
عليه وسلم أ َ ْع َج َل النَّ ِّ
اراَ ،وأ َ ْب َطأَه ْم سح ً
اس ِّإ ْف َط ً
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" ( ،)9456وال ِّفريابي في "الصيام" (16
سنن الكبرى" ()9591
و  ،)12والبيهقي في "ال ُّ
وص َّحح إسناده :النَّووي ،وابن َح َجر العسقالني.
وقال فقيه الشافعية أبو زكريا النَّووي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع
شرح ال ُمهذَّب" (:)919 /2
« اتفق أصحابنا وغيرهم ِّمن العلماء علىَّ :
سنَّة بعد تَحقق
أن تعجيل الفطر ُ
غروب الشمس.
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َّ
َّ
وألن
وألن فيهما إعانة على الصوم،
صحيحة،
ودليل ذلك كله األحاديث ال َّ
فيهما مخالفة للكفار ،كما في حديث أبي هريرة.اهـ
ونَقل اإلجماع أيضًا على س ْنيَّة تعجيل الفطر إذا ت َحقق غروب الشمس:
ابن ُرشد المالكي في "بداية المجتهد" ( ،)592 /6وابن ُمفلح الحنبلي في
"الفروع" ( ،)21 /5وابن ال ُم ِّلقن الشافعي في "اإلعالم بفوائد عمدة
األحكام" ( ،)551 /1والسفاريني الحنبلي في "كشف اللثام" (-115 /5
:)119
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
الشيعة الرافضة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم.
الرد على ِّ
َّ
المسألة الخامسة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذين
الحديثين.
صائِّم )).
األول :عن المراد بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :فَقَ ْد أ َ ْف َط َر ال َّ
الحكم َّ
للعلماء ــ رحمهم هللا ــ في معناه قوالن:
األول :أنَّه دخل في وقت الفطر ،وح َّل له ْ
أن يتناول ما يفطر بِّه،
القول َّ
لكنَّه َّل يزال صائ ًما.
واختاره:
ابن ُخزيمة ،ابن َح َجر العسقالني ،وابن عثيمين ،وغيرهما.
وهو الصواب.
سا.
القول الثاني :أنَّه صار م ِّ
فط ًرا حك ًما َّل ِّح ًّ
َّ
بظرفٍ للصوم الشرعي.
ألن الليل ليس ْ
وي َّرد على هذا القول بشيئين:
األول :حديث أبي سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ الصحيح في جواز
َّ
سحر ،وغيره ِّمن األحاديث ،وستأتي فيما بعد.
الوصال بالصيام إلى ال َّ
والثاني :أحاديث الترغيب في تعجيل الفطر.
مفط ًرا ُحك ًما ،لم يُصبح لها فائدةَّ ،
ألن الناس في ذلك سواء.
ألنَّه لو كان ِّ
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الحكم الثاني :عن الفطر قبْل صالة المغرب.
سنة ْ
فطر الصائم الذي ال يُريد الوصال قبْل أدائه لصالة المغرب،
ال ُّ
أن يُ ِّ
رغبة في
ألنَّه فِّعل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وأصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ ،ولألحاديث ال ُم ِّ
تعجيل الفطر.
وقد قال العالمة أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"الفروع" (:)15 /5
«وال ِّفطر قبل الصالة أفضل (و) لفعله ــ عليه السالم ــ».اهـ
والواو (و) تعني :اتفاق المذاهب األربعة على ال ُحكم المذكور.
لحديث أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :ك َ
صلَّى
َان َرسول َّ ِّ
َّللا َ
ي ،فَ ِّإ ْن لَ ْم تَك ْن ر َ
طبَاتٌ فَعَلَى
سلَّ َم ي ْف ِّطر َ
َّللا َ
علَى ر َطبَا ٍ
ت قَ ْب َل أ َ ْن ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
َّ
ص ِّل َ
اء )).
س َوا ٍ
ت ِّم ْن َم ٍ
سا َح َ
ت َ َم َراتٍ ،فَ ِّإ ْن لَ ْم تَك ْن َح َ
وقد أخرجه أحمد ( ،)56212وأبو داود ( ،)6512واللفظ لهما ،والترمذي
( ،)242وغيرهم ِّمن طريق عبد الرزاق ،عن جعفر بن سليمان ،عن
ثابت ،عن أنس به.
وقال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ عقبه« :هذا حديث حسن غريب».اهـ
سننه" ( ،)591 /6عقبه« :هذا
وقال الحافظ الدارقطني ــ رحمه هللا ــ في " ُ
إسناد صحيح».اهـ
وقال الحافظ أبو عبد هللا الحاكم ــ رحمه هللا ــ في "المستدرك" (،)5112
عقبه« :صحيح على شرط مسلم».اهـ
وقال ال ُمناوي في "فيض القدير" ( 651 /1ــ رقم ،)1561:واأللباني في
"إرواء الغليل" ( 92 /9ــ رقم )466:ــ رحمهما هللا ــ بعد تصحيح الحاكم
للحديث:
وأقره الذهبي».اهـ
« َّ
وقال ابن دقيق العيد ــ رحمه هللا ــ« :وهذا إسناد حسن».اهـ
وقال ال ُمناوي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير"
(« :)192/6وإسناده صحيح».اهـ
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و َذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "األحاديث
خرجه البخاري
ال ُمختارة أو ال ُم
َ
ستخرج ِّمن األحاديث ال ُمختارة ِّم َّما لم يُ ِّ
ومسلم في صحيحيهما" (.)5191-5199
وقال العالمة عبد العزيز ابن باز ــ رحمه هللا ــ« :سنده صحيح».اهـ
وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إرواء الغليل" ( 91 /9ــ
رقم« :)466:حسن ».اهـ
ضا في كتابه "سلسلة األحاديث الصحيحة" (965 /2
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
ــ رقم:)6991:
سنن" بإسناد حسن ،عن أنس
«أخرجه اإلمام أحمد وغيره ِّمن أصحاب "ال ُّ
سنه الترمذي ،وص َّححه الحاكم ،والذهبي
بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ ،وح َّ
والضياء في "المختارة".اهـ
وقال العالمة الوادعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الجامع الصحيح ِّم َّما ليس
في الصحيحين" (« :)961/6حديث حسن على شرط الشيخين».اهـ
شيبة ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه" (:)4194
وقال ابن أبي َ
صلَّى
ي َ
حدثنا حسين بن علي ،عن زائدة ،عن ُحميد ،عن أنس (( :أ َ َّن النَّبِّ َّ
سلَّ َم ك َ
اء )).
هللا َ
َان ََّل ي َ
ص ِّلي َحتَّى ي ْف ِّط َرَ ،ولَ ْو بِّش َْربَ ٍة ِّم ْن َم ٍ
علَ ْي ِّه َو َ
وهذا إسناد صحيح.
وثبت عن أبي َرجاء ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال (( :ك ْنت أ َ ْ
اس ِّع ْن َد
ش َهد اب َْن َ
عبَّ ٍ
ان ،فَيَ َ
ض َ
اإل ْف َط ِّار فِّي َر َم َ
س ،فَ ِّإ َذا
ضع َط َعا َمه ،ث َّم يَ ْبعَث م ْرت َ ِّقبًا يَ ْرقب الش َّْم َ
ْ ِّ
اس فِّي
ص َال ِّة ِّع ْن َد اب ِّْن َ
قَا َل :قَ ْد َو َجبَتْ قَا َل :كلوا ،قَا َلَ :وكنَّا ن ْف ِّطر قَ ْب َل ال َّ
عبَّ ٍ
ض َ
َر َم َ
ان )).
أخرجه الفريابي في كتاب "الصيام" (.)19-15
ومعنىَ (( :و َجبَتْ )) أي :غابت.
وقال اإلمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه هللا ــ كما في حاشية
"التعليق ال ُمم َّجد على موطأ دمحم" (:)611 /6
اإلفطار قبْل الصالة ،ألنَّه الموافق لعادة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وغالب
«يُستحب ِّ
أصحابه».اهـ
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الحكم الثالث :عن الفطر بغلَبَة الظن.
َمن صعُب عليه التحقق ِّمن غروب الشمس بسبب غَيم أو دخان أو غبار،
ونحو ذلك ،فيجوز له ْ
أن يُفطر إذا غلَب على ظنه َّ
أن الشمس قد غربت،
وال إثم عليه ،حتى ولو ظهر بعد ذلك أنَّه قد أخطأ.
وقال العالمة أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"الفروع" (:)11 /5
«والمذهب له الفطر بالظن ( و )َّ ،
ألن الناس أفطروا في عهده ــ عليه
السالم ــ ثم طلعت الشمس ،وكذا أفطر عمر ،والناس في عهده كذلك».اهـ
والواو (و) تعني :اتفاق المذاهب األربعة على ال ُحكم المذكور.
والمراد بالظن هنا :غلَبَته.
وأخرج البخاري ( ،)5414عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ــ رضي هللا
سلَّ َم يَ ْو َم
صلَّى هللا َ
علَى َ
عنهما ــ أنَّها قالت (( :أ َ ْف َط ْرنَا َ
ع ْه ِّد النَّبِّي ِّ َ
علَ ْي ِّه َو َ
َ
ت الش َّْمس )).
غي ٍْم ،ث َّم َطلَ َع ِّ
الحكم الرابع :عن الشاك في بقاء النهار هل يجوز له ْ
أن يفطر.
سنَّة تعجيل الفطر.
ِّمن ال ُّ
والتعجيل إنَّما يكون بعد االستيقان ِّمن مغيب الشمس ،وال يجوز ألحد ْ
أن
يُفطر وهو شاك هل غابت الشمس أ ْم لم ت َ ِّغبَّ ،
الفرض إذا ِّلزم بيقين لم
ألن ْ
خرج عنه إال بيقين ،حيث قال هللا سبحانه في آيات الصيام ِّمن سورة
يُ َ
الصيَا َم ِّإلَى اللَّ ْي ِّل }.
البقرة { :ث َّم أَتِّ ُّموا ِّ
وأول الليل مغيب الشمس كلها في األفق عن أعين الناظرين ،و َمن َّ
شك في
َّ
غيابها ِّلزمه التمادي واالستمرار صائ ًما حتى ال يَشك.
خرج عنه إال بيقين مثله أو غلبة ظن.
واألصل بقاء النهار ،فال يُ َ
وقد قال العالمة أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"الفروع" (:)11 /5
ش ُّكه ،أو أكل َيظن بقاء النهار،
« َمن أكل شا ًّكا في غروب الشمس ودام َ
قَضى (ع )».اهـ
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رمز اختصار لإلجماع.
والعين (ع) ْ
سبكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الدين
وقال الفقيه محمود خطاب ال ُّ
الخالص" ()996 /9
« ْ
وإن أفطر شا ًّكا في غروب الشمس ولم َيتبيَّن األمر فعليه القضاء عند
األئمة األربعة ،والجمهورَّ ،
ألن األصل بقاء النهار».اهـ
الحكم الخامس :عن الرجل يفطر يَظن الشمس قد غربت ثم ترى.
أن المذاهب األربعة اتفقت على جواز الفطر بغلَبة ظن َّ
تقدَّم َّ
أن الشمس قد
غابت ،كما َذكر العالمة أبو عبد هللا بن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ.
فإذا ظهرت الشمس بعدما أفطر الصائم بغلَبة الظن ،فعليه قضاء هذا اليوم
عند جماهير العلماء ،األئمة األربعة ،وغيرهم.
وقد نسبه إليهم:
ابن عبد البَر المالكي في "االستذكار" ( ،)511 /51وأبو سليمان الخطابي
سنن" ( 49 /6ــ حديث رقم ،)156:وابن َّ
بطال
الشافعي في "معالم ال ُّ
المالكي في "شرح صحيح البخاري" ( ،)511 /9وموفق الدين ابن قدامة
الحنبلي في "ال ُمغني" ( ،)594 /9وابن كثير الشافعي في "مسند الفاروق"
( 959 /5ــ رقم ،)622:وابن ال ُم ِّلقن الشافعي في "التوضيح لشرح الجامع
صحيح" ( ،)919 /55وابن َح َجر العسقالني الشافعي في "فتح الباري
ال َّ
شرح صحيح البخاري" ( 652 /9ــ حديث رقم ،)5414:وغيرهم.
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)591
أن الشمس قد غابت ،أو َّ
«واتفقوا على أنَّه إذا أكل وهو َيظن َّ
أن الفجر لم
األمر بخالف ذلك :أنَّه يجب عليه القضاء».اهـ
يطلع فبَان ْ
ضا (:)919 /5
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
أن الشمس قد غابت ،أو َّ
أن َمن وطئ ظانًّا َّ
«واتفقوا على َّ
أن الفجر لم يطلع
ف َبان بخالف ما ظنَّهَّ :
أن القضاء واجب عليه».اهـ
وقال الفقيه حسين ال َم َح ِّلي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "معين األئمة"
(ص:)591:
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« َمن أفطر وهو يَظن َّ
أن الشمس قد غابت اتفقوا على وجوب القضاء
عليه».اهـ
ويَعنيان بقولهما" :اتفقوا" أي :األئمة األربعة.
وقال الفقيه جمال الدين الصردفي الريمي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة" (:)564 /5
«عند الشافعي ،وأحمد ،وأبي حنيفة وأصحابه ،والثوري ،والليث ،وعامة
ظن َّ
العلماء :إذا َّ
أن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب ،ثم بانَ أنَّه قد طلع ،أو
ظن َّ
تغرب لم يَصح
أن الشمس قد غابت فأكل وشرب ،ثم بانَ أنَّها لم ُ
صومه ،وعليه القضاء».اهـ
ور ِّجح هذا القول بأمرين:
األول :ثبوت القضاء عن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ،
األمر َّ
حيث جاء عنه ِّمن ُ
طرق ِّعدَّة ،وهو المشهور عنه.
فقال عبد الرزاق ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه" (:)1546
عن ابن جريج ،قال حدثني زيد بن أ ْسلَم ،عن أبيه ،قال (( :أ َ ْف َط َر النَّاس فِّي
ض َ
شه ِّْر َر َم َ
اظ ٌر فَ ِّإ َذا الش َّْمس ،فَقَا َل ع َمر بْن
َ
ان ِّفي َي ْو ٍم مغَيَّ ٍم ،ث َّم نَ َظ َر نَ ِّ
ا ْل َخ َّ
يرَ ،وقَ ِّد اجْ ت َ َه ْدنَا نَ ْق ِّضي يَ ْو ًما )).
ب« :ا ْل َخ ْطب يَ ِّ
س ٌ
طا ِّ
ضا (: )1545
وقال أي ً
س َحيم ،عن علي بن حنظلة ،عن أبيه ،قال (( :كنَّا ِّع ْن َد ع َم َر
عن جبَلَة بن ُ
ب ِّْن ا ْل َخ َّ
ض َ
شه ِّْر َر َم َ
ان فَ ِّجي َء ِّب َج ْفنَ ٍة ،فَقَا َل ا ْلم َؤذِّن :يَا َهؤ ََّل ِّء ِّإ َّن
ب فِّي َ
طا ِّ
َّللا ِّم ْن ش َِّر ِّك إِّنَّا لَ ْم
َّللا أ َ ْو أ َ ْغنَانَا َّ
س َطا ِّلعَةٌ ،فَقَا َل ع َمر« :أَعَا َذنَا َّ
الش َّْم َ
ص َال ِّة ،يَا َهؤ ََّل ِّء َم ْن ك َ
َان
س ْلنَاكَ دَا ِّعيًا ِّلل َّ
ن ْر ِّ
س ْلكَ َرا ِّعيًا ِّللش َّْم ِّسَ ،ولَ ِّكنَّا أ َ ْر َ
أ َ ْف َط َر ،فَ ِّإ َّن قَ َ
يرَ ،و َم ْن لَ ْم يَك ْن أ َ ْف َط َر فَ ْليتِّ َّم ِّصيَا َمه» )).
ضا َء يَ ْو ٍم يَ ِّ
س ٌ
ضا ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (ِّ ،)4192-4191من طريق
وأخرجه أي ً
س َحيم ،بنحوه.
سفيان ،عن جبَلَة بن ُ
ضا:
وقال عبد الرزاق في "مصنَّفه" ( )1549أي ً

119

عن الثوري ،قال :حدثني ِّزياد بن ِّع َالقة ،عن بِّ ْشر بن قيس ،قال (( :كنَّا
ِّع ْن َد ع َم َر ب ِّْن ا ْل َخ َّ
ض َ
ب فِّي َر َم َ
ت
يق َو َطلَعَ ِّ
ي ِّب َ
انَ ،وال َّ
طا ِّ
س َماء مغَيَّ َمةٌ ،فَأتِّ َ
س ِّو ٍ
ض يَ ْو ًما َمكَانَه» )).
الش َّْمس ،فَقَا َلَ « :م ْن أ َ ْف َط َر فَ ْليَ ْق ِّ
وأخبرنا صاحب لَنا ،عن الح َّجاج ،عن زياد بن َع َالقة،
قال عبد الرزاق:
َ
عن بِّشر نحوه ،إال أنَّه قال :قال عمر (( :أَتِّ ُّموا يَ ْو َمك ْم َه َذا ،ث َّم ْاقض َوا يَ ْو ًما
)).اهـ
ضا ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" (ِّ ،)4191من طريق سفيان
وأخرجه أي ً
الثوري ،عن زياد بن ِّع َالقة ،بنحوه.
وله ُ
ضا عن عمر ــ رضي هللا عنه ــ.
طرق أ ُ ْخرى أي ً
وجاء عن عمر ــ رضي هللا عنه ــ خالف ذلك.
فأخرج عبد الرزاق ( ،)1541وابن أبي شيبة ( )4116في "مصنَّفيهما"،
سوي في "المعرفة والتاريخ" ( ،)121 /6واللفظ له ،وغيرهمِّ ،من
والف َ
ُ
س ِّج ِّد
طرق عن األعمش ،عن زيد بن و ْهب ،قال (( :كنَّا َم َع ع َم َر فِّي َم ْ
اس ِّم ْن لَبَ ٍن ِّم ْن
ابَ ،وأَتَى بِّعَ َ
س َما َء َ
س ٍ
ا ْل َمدِّينَ ِّة َوالنَّاس ِّصيَا ٌم ،فَتَغَشَّى ال َّ
س َح ٌ
س َحاب فَ ِّإ َذا ه ْم
َب ْي ِّ
ت َح ْف َ
ب النَّاس ،ث َّم لَ ْم َي ْل َبثوا أ َ ْن ت َ َجلَّى َذ ِّلكَ ال َّ
صةَ ،فَش َِّر َ
بِّالش َّْم ِّس ،فَقَا َل ع َمر :إِّنَّ َما ه َو يَ ْو ٌم َمك َ
َان يَ ْو ٍم ََّل نَ ْق ِّضي ِّه َو ََّل نَصومهَ ،ما
َّللا ََّل نَ ْق ِّضي ِّه )).
ت َ َجانَ ْفنَا ِّ ِّإلثْ ٍم أ َ ْو ِّم ْن ِّإثْ ٍمَ ،و َّ ِّ
وقال الحافظ ابن كثير ــ رحمه هللا ــ« :إسناده صحيح».اهـ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ« :ثبت».اهـ
سنن الكبرى" (-1911
ور َّجح الحافظ البيهقي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُّ
 )1912روايات القضاء ألنَّها أكثر وأشهر ،فقال ،عقبها:
الروايات عن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ في
«وفي تظائر هذه ِّ
ترك القضاء ،... ،وكان
القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ْ
حمل على زيد بن و ْهب بهذه الرواية المخالفة
يعقوب بن سفيان الفارسي يَ ِّ
للروايات المتقدِّمة و َيعُدُّها ِّم َّما ُخولف فيه ،وزيد ثقة إال َّ
أن الخطأ غير
مأمون».اهـ
سنن واآلثار" (:)9219
ضا في كتابه "معرفة ال ُّ
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
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ضا عن علي بن حنظلة ،عن أبيه ،عن عمر ،وهو أص َّح ِّمن
« َو ُر ِّوينا أي ً
صة (( :وهللا َّل نقضيه ،وما
رواية زيد بن و ْهب ،عن عمر ،في هذه ال ِّق َّ
تجانفنا إلثم ))َّ ،
ألن العدد أولى بالحفظ ِّمن الواحد».اهـ
وقال الحافظ ابن عبد ال َبر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "االستذكار"
( ،)511 /51بعد رواية زيد بن و ْهب:
خالف عن عمر في هذه المسألة ،والرواية األولى أولى بالصائمْ ،
إن
«فهذا
ٌ
شاء هللا».اهـ
ور َّجحها رواية القضاء أيضًا:
الحافظ المنذري ــ رحمه هللا ــ.
وقال ال ُمحدِّث سراج الدين ابن ال ُم ِّلقن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (:)919-911 /55
ضا رواية القضاء على رواية زيد :ابن عبد البَ ِّر ،وغيره».اهـ
«
وصوب أي ً
َّ
ضا (:)914 /55
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
سلف ،وقد ُروي القضاء عن ابن
والرواية األولى أولى بالصواب كما َ
« ِّ
عباس ،ومعاوية ،وهو قول عطاء ،ومجاهد ،والزهري ،واألربعة،
والثوري ،وأبي ثور.
وقال الحسن :ال قضاء عليه كالناسي ،وهو قول إسحاق ،وأهل
الظاهر».اهـ
ضا الفقيه أبو الحسن ابن َّ
بطال المالكي ــ رحمه هللا ــ في
وكذا قال أي ً
"شرح صحيح البخاري" ( ،)512 /9وزاد:
صارَ :يحتمل ما ُروي عن عمر ،أنَّه قالَّ (( :ل نقضى ،وهللا
«قال ابن الق َّ
ما تجانفنا اإلثم ))ْ ،
ترك القضاء إذا لم يَعلم ،ووقع الفطر على
أن يكون ْ
الشك ،وتكون الرواية عنه بثبوت القضاء إذا وقع الفطر فى النهار بغير
شك».اهـ
ور َّجح رواية عدم القضاء عن عمر ــ رضي هللا عنه ــ:
الجوزيَّة ،وشيخه اإلمام ابن تيمية ــ رحمهم هللا ــ.
ابن حزم ،وابن قيِّم
ِّ
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حيث قال ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع الفتاوى" (:)115-116 /61
«وثبت عن عمر بن الخطاب أنَّه أفطر ،ثم تبيَّن النهار فقالَّ (( :ل نقضي،
وروي عنه أنَّه قال (( :نقضي )) ،ولكن إسناد
فإنَّا لم نتجانف إلثم ))ُ ،
األول أثبت».اهـ
َّ
وقال الحافظ شمس الدين الذهبي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُمهذَّب
سنن الكبير" (:)1119
في اختصار ال ُّ
«لعله تغيَّر اجتهاد عمر ،فيكون له في المسألة قوالن».اهـ
األمر الثاني :ما قاله الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ
في كتابه "فتح الباري" ( 652 /9ــ حديث رقم:)5414:
األول :أنَّه لو ُ
غ َّم هالل رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبيَّن َّ
أن ذلك
«يُ ِّ
رج ُح َّ
اليوم ِّمن رمضان فالقضاء واجب باالتفاق ،فكذلك هذا اهـ
وبنحوه أيضًا قال:
الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي كما في "مختصر اختالف العلماء" (/6
 51ــ مسألة ،)942 :واإلمام ابن عبد البَر المالكي في "االستذكار" (/51
 ،)512والفقيه أبو الحسن ابن َّ
بطال المالكي في "شرح صحيح البخاري"
الملقن الشافعي في "التوضيح لشرح الجامع
( ،)512 /9والفقيه ابن
ِّ
الصحيح" ( ،)914 /55وغيرهم.
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ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

َّللا ْب ِّن ع َم َر ــ رضي هللا عنهما ــ قَا َل(( :
 38 /211ــ ع َْن َ
ع ْب ِّد َّ ِّ
اصل ،قَا َل :إنِّي
نَ َهى َرسول َّ ِّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ع َْن ا ْل ِّو َ
صا ِّل ،قَالوا :إنَّ َك ت َو ِّ
سقَى )).
ست َك َه ْيئَتِّك ْم ،إنِّي أ ْطعَ َم َوأ ْ
لَ ْ
َو َر َواه أَبو ه َر ْي َرةََ ،وعَائِّشَةَ ،وأَنَس ْبن َما ِّل ٍك.
س ِّعي ٍد ا ْلخد ِّْري ِّ ــ رضي هللا عنه ــ (( :فَأَيُّك ْم أَ َرا َد
َو ِّلم ْ
س ِّل ٍم ع َْن أَ ِّبي َ
س َح ِّر )).
اص ْل إلَى ال َّ
اص َل فَ ْلي َو ِّ
أَ ْن ي َو ِّ
وسوف يكون الكالم عن هذه األحاديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن تخريجها.
حديث ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ ،أخرجه البخاري ( 5466و
 ،)5426ومسلم (.)5516
وحديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ ،أخرجه البخاري (5422-5421
و  2915و  1696و  ،)1644ومسلم ( ،)5515عنه أنَّه قال« (( :نَ َهى
ص ْو ِّم» فَقَا َل لَه َرج ٌل
صلَّى هللا َ
َرسول َّ ِّ
سلَّ َم ع َِّن ال ِّو َ
َّللا َ
صا ِّل ِّفي ال َّ
علَ ْي ِّه َو َ
س ِّل ِّم َ
َّللاِّ ،قَا َلَ « :وأَيُّك ْم ِّمثْ ِّليِّ ،إنِّي أ َ ِّبيت
ِّم َن الم ْ
اصل يَا َرسو َل َّ
ينِّ :إنَّكَ ت َو ِّ
ص َل ِّب ِّه ْم
صا ِّلَ ،وا َ
ين» ،فَلَ َّما أ َ َب ْوا أ َ ْن َي ْنتَهوا ع َِّن ال ِّو َ
ي ْط ِّعم ِّني َر ِّبي َو َي ْ
س ِّق ِّ
يَ ْو ًما ،ث َّم يَ ْو ًما ،ث َّم َرأَوا ا ْل ِّه َال َل ،فَقَا َل« :لَ ْو تَأ َ َّخ َر لَ ِّزدْتك ْم» كَالت َّ ْن ِّكي ِّل لَه ْم
ِّح َ
ين أ َ َب ْوا أ َ ْن َي ْنتَهوا )).
وحديث عائشة ،أخرجه البخاري ( ،)5429ومسلم ( ،)5511أنَّها ــ
سلَّ َم ع َِّن
صلَّى هللا َ
رضي هللا عنها ــ قالت« (( :نَ َهى َرسول َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
ست َك َه ْيئَتِّك ْم إِّنِّي
ال ِّو َ
اصل ،قَا َل« :إِّنِّي لَ ْ
صا ِّل َرحْ َمةً لَه ْم» ،فَقَالوا :إِّنَّكَ ت َو ِّ
ين» )).
ي ْط ِّعم ِّني َر ِّبي َو َي ْ
س ِّق ِّ
وحديث أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ ،أخرجه البخاري (،)5425
اصلوا»
واللفظ له ،ومسلم ( ،)5519عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قالَّ« (( :لَ ت َو ِّ
سقَى ،أ َ ْو إِّنِّي
ست كَأ َ َح ٍد ِّم ْنك ْم إِّنِّي أ ْطعَمَ ،وأ ْ
اصل ،قَا َل« :لَ ْ
قَالوا :إِّنَّكَ ت َو ِّ
سقَى» )).
أ َ ِّبيت أ ْط َعم َوأ ْ
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وحديث أبي سعيد ،أخرجه البخاري ( 5425و  ،)5421أَنَّهُ ــ رضي هللا
اص َل،
عنه ــ ِّ
اصلوا ،فَأَيُّك ْم أ َ َرا َد أ َ ْن ي َو ِّ
سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولَّ« (( :لَ ت َو ِّ
ست
َّللاِّ ،قَا َل« :لَ ْ
اص ْل َحتَّى ال َّ
اصل يَا َرسو َل َّ
س َح ِّر» ،قَالوا :فَ ِّإنَّكَ ت َو ِّ
فَ ْلي َو ِّ
ين» )).
اق يَ ْ
َك َه ْيئَتِّك ْم ِّإنِّي أ َ ِّبيت ِّلي م ْط ِّع ٌم ي ْط ِّعمنِّيَ ،و َ
س ِّق ِّ
س ٍ
المسألة الثانية  /عن موضوعها.
وموضوعها هو:
صال في الصوم ،ووقته.
بيان حكم ال ِّو َ
المسألة الثالثة  /عن شرح بعض ألفاظهما.
صال.
جاء في هذه األحاديث ذِّكر ال ِّو َ
والوصال هو:
ِّ
أن يُف َ
صوم يومين فصاعدًا ِّمن غير ْ
طر بينهما في الليل.
وقال الفقيه العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "طرح التثريب في شرح
التقريب" ( ،)592 /9بعد أحاديث النَّهي عن الوصال:
الوصال هنا:
« ِّ
ً
مأكوالْ ،
ْ
فإن أكل
أن يصوم يومين فصاعدًا ،وال يتناول في الليل ال ما ًء وال
وص ً
اال ،وكذا ْ
إن أ َّخر األكل إلى
شيئًا
يسيرا أو َ
ً
شرب ولو قطرةً ،فليس ِّ
سحر لمقصو ٍد صحيح ،أو غيره ،فليس بوصال ،كذا قاله الجمهور ِّمن
ال َّ
أصحابنا ،وغيرهم.اهـ
وقال العالمة عبد العزيز ابن باز ــ رحمه هللا ــ كما في "اإلفهام في شرح
عمدة األحكام" (ص)951 :
«معناهْ :
صل يومين أو أكثر مع لياليهما بدون أكل وال ُ
شرب وال
أن َي ِّ
مفطر.
ِّ
صل النهار والليل جميعًا ،وال يأكل شيئًا ال في الليل،
هذا
الوصال ،الذي يَ ِّ
ِّ
وال في النهار ،وال يَشرب ،وال يتعاطى شيئًا ِّمن المفطرات.
صل يو ًما بيوم ،وجعل الليل كالنهار ،ال يأكل
هذا يُس َّمى
ِّ
الوصال ،ألنَّه و َ
فيه».اهـ
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وجاء في حديث أبي سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ (( :فَأَيُّك ْم أ َ َرا َد أ َ ْن
س َح ِّر )).
اص ْل َحتَّى ال َّ
اص َل فَ ْلي َو ِّ
ي َو ِّ
آخر الليل.
سحرهوِّ :
وال َّ
وسحورا لليوم
إفطارا لليوم الذي صامه،
سحر ،فيكون
يعنيِّ :ليُفطر في ال َّ
ً
ً
الذي بعده.
المسألة الرابعة  /عن بعض فوائدها.
فمن فوائد هذه األحاديث:
ِّ
النَّهي عن ال ِّوصال في الصيام.
وقال الحافظ ابن عبد ال َب ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد" (/59
:)525
«أجمع العلماء على َّ
وروي ذلك عنه
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نَهى عن
الوصالُ ،
ِّ
ِّمن حديث أنس ،وحديث ابن عمر ،وحديث أبي هريرة ،وحديث أبي سعيد
ال ُخدري ،وحديث عائشة».اهـ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
َّ
أن الوصال في الصيام أيَّا ًما ِّمن غير أكل غير مكروه في حق النَّبي صلى
هللا عليه وسلم.
حيث قال الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقولهم (( :فَ ِّإنَّكَ
َّللاِّ ،قَا َلَ « :وأَيُّك ْم ِّمثْ ِّلي ،إِّنِّي أَبِّيت ي ْط ِّعمنِّي َربِّي
اصل يَا َرسو َل َّ
ت َو ِّ
ين» )).
َويَ ْ
س ِّق ِّ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
سحر.
جواز الوصال في الصيام إلى ال َّ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص كما في حديث أبي سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ ُمر ِّشدًا
اص ْل َحتَّى
اص َل فَ ْلي َو ِّ
الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ (( :فَأَيُّك ْم أ َ َرا َد أ َ ْن ي َو ِّ
س َح ِّر )).
ال َّ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
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والتزود ِّمنه ولو كان غير
حرص أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص على فِّعل الخير،
ُّ
واجب ،وتلحقهم ِّبه مشقة.
الوصال حين نهاهم.
حيث واصلوا مع النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الصيام ،وراجعوه في
ِّ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
ُحسن تعليم النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص الناس.
وصال الصيام ،جب ًْرا
حيث بيَّن ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه ْ
الفرق بينَه وبينهم في ِّ
ست َك َه ْيئَتِّك ْم ،إِّنِّي ي ْط ِّعمنِّي َربِّي
لخواطرهم ،ورحمة بِّهم ،فقال (( :إِّنِّي لَ ْ
ين )).
َويَ ْ
س ِّق ِّ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
ورفقها بال ُمكلَّفين حيث دفعت عنهم ما فيه مشقة عليهم و ُكلفة.
يُ ْسر الشريعة ِّ
وصال الصيام رحمة ِّبهم ،وإبقا ًء عليهم ،وقد قالت عائشة
حيث نَهتهم عن ِّ
علَ ْي ِّه
صلَّى هللا َ
ــ رضي هللا عنها ــ كما في الصحيحين (( :نَ َهى َرسول َّ ِّ
َّللا َ
صا ِّل َرحْ َمةً لَه ْم )).
سلَّ َم ع َِّن ال ِّو َ
َو َ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
استواء المكلفين في األحكامَّ ،
وأن كل ما ثبَت في حق النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ثبَّت في حق
أ ُ َّمته إال ما است ُثنِّي بدليل.
َّ
ألن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ واصلوا الصيام حين رأوا رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص يواصل ،وحتى بعد ْ
الوصال.
استمروا في
أن نهاهم
ُّ
ِّ
هللا
حيث جاء في حديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ (( :نَ َهى َرسول ِّ
س ِّل ِّم َ
ين :فَ ِّإنَّكَ يَا
صلَّى هللا َ
سلَّ َم ع َِّن ا ْل ِّو َ
َ
صا ِّل ،فَقَا َل َرج ٌل ِّم َن ا ْلم ْ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َمَ « :وأَيُّك ْم ِّمثْ ِّلي؟
صلَّى هللا َ
اصل ،قَا َل َرسول ِّ
َرسو َل ِّ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
هللا ت َو ِّ
صا ِّل،
س ِّقينِّي» فَلَ َّما أَبَ ْوا أ َ ْن يَ ْنتَهوا ع َِّن ا ْل ِّو َ
إِّنِّي أَبِّيت ي ْط ِّعمنِّي َربِّي َويَ ْ
ص َل ِّب ِّه ْم يَ ْو ًما ،ث َّم يَ ْو ًما ،ث َّم َرأَوا ا ْل ِّه َال َل ،فَقَا َل« :لَ ْو تَأ َ َّخ َر ا ْل ِّه َالل
َوا َ
لَ ِّزدْتك ْم» كَا ْلمنَ ِّك ِّل لَه ْم ِّح َ
ين أَبَ ْوا أ َ ْن يَ ْنتَهوا )).
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع الفتاوى" (/66
:)566
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«ولهذا كان جمهور علماء األ ُ َّمة على َّ
بأمر ،أو نهاه عن
أن هللا إذا أ َمره ملسو هيلع هللا ىلص ْ
شيء ،كانت أ ُ َّمته أسوة له في ذلك ما لم َيقم دليل على اختصاصه
بذلك».اهـ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
جواز مراجعة ال ُمفتي عند االستشكال فيما قاله أو فعله لزيادة فَ َهم ال ُحكم.
وصال
لقول الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ للنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص حين نهاهم عن ِّ
اصل )).
الصيام (( :فَ ِّإنَّكَ يَا َرسو َل ِّ
هللا ت َو ِّ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
أن الطعام وال َّ
اإلشارة إلى َّ
شراب ِّمن مفسدات الصوم.
حيث قال النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه ــ رضي هللا عنهم ــَ (( :وأَيُّك ْم ِّمثْ ِّلي؟ ِّإنِّي
س ِّقي ِّني )).
أ َ ِّبيت ي ْط ِّعم ِّني َر ِّبي َويَ ْ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
َّ
أن السحور ليس بواجب.
ووجْ ه ذلك:
ما قاله اإلمام البخاري ــ رحمه هللا ــ في "صحيحه" (:)5466
« َّ
سحور».اهـ
ألن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه واصلوا ،ولم يُ ْذ َكر ال َّ
وصالهم الصيام عدم وجوب السحور ،إذ لو كان
فأخذ ــ رحمه هللا ــ ِّمن ِّ
واجبًا لَ َما واصلوا.
ضا ُمج َمع على استحبابه ،وقد تقدَّم ذِّكر َمن نَقل اإلجماع.
والسحور أي ً
المسألة الخامسة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذه
األحاديث.
الوصال في الصيام.
األول :عن
الحكم َّ
ِّ
الوصال في الصيام كما تقدَّم هو:
ِّ
صوم يومين فصاعدًا ِّمن غير أكل و ُ
شرب بينهما في الليل.
وللعلماء ــ رحمهم هللا ــ في ُحكمه أقوال:
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األول :أنَّه جائز ِّل َمن أطاقه.
القول َّ
وهو قول عبد هللا بن ُّ
الزبير ،وأخت أبي سعيد ال ُخدري ِّمن الصحابة ،وعبد
الرحمن بن أبي أ ْنعُم ،وعامر بن عبد هللا بن ُّ
الزبير ،وإبراهيم بن زيد
التَّيمي ،وأبي ال َجوزاءِّ ،من التابعين.
ونقل فِّعله عن:
ضاح ِّمن المالكية.
اإلمام أحمد بن حنبل ،وابن و َّ
وقال العالمة أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"الفروع" (:)552 /5
ضا إلى إباحته ِّل َمن يُطيقه».اهـ
«وأو َمأ أحمد أي ً
وقال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُمحلَّى" (995 /9
ــ مسألة:)149 :
ضاح يُواصل أربعة أيَّام».اهـ
«وكان ابن و َّ
ي عنه.
القول الثاني :أنَّه م ْن ِّه ٌّ
وهو قول أكثر العلماء.
وقد نَس َبه إليهم:
موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "ال ُمغني" ( ،)952 /9والنَّووي الشافعي
في "شرح صحيح مسلم" ( 654 /9ــ حديث رقم )5516:وفي "المجموع
شرح ال ُمهذَّب" ( ،)916 /2و ِّسراج الدين ابن ال ُم ِّلقن الشافعي في "اإلعالم
بفوائد عمدة األحكام" ( ،)562/1والعراقي في "طرح التثريب" (/9
 ،)5512وغيرهم.
سننه" (:)119
وقال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ في " ُ
وروي عن
«والعمل على هذا عند أهل العلم :كرهوا
الوصال في الصيامُ ،
ِّ
عبد هللا بن َّ
الزبير أنَّه كان يواصل األيَّام ،وال يُفطر».اهـ
سنة"
وقال اإلمام أبو دمحم البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح ال ُّ
(:)625 /2
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«الوصال هوْ :
أن يصوم يومين ال يَطعم بالليل شيئًا ،وهو محظور على
األ ُ َّمة عند عامة أهل العلم».اهـ
وقال الفقيه جمال الدين الحثيثي الصردفي الريمي الشافعي ــ رحمه هللا ــ
في كتابه "المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة" (:)559 /5
ترك األكل
«عند الشافعي وكافة العلماء :يُكره للصائم
الوصال ،وهو ْ
ِّ
والشرب بالليل ،وكان مبا ًحا للنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وهو ِّمن خصائصه».اهـ
قلت:
وقد حصل خالف في هذا النَّهي هل هو للتحريم أم الكراهة؟
سب بعضهم الكراهة إلى أكثر العلماء.
فنَ َ
حيث قال الفقيه أبو عبد هللا القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمفهم ِّلما أشكل ِّمن تلخيص مسلم" (:)521 /5
حرم،
«اخت ُ ِّلف في نَ ْهي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن
الوصال ،فذهب قوم :إلى أنَّه يَ ُ
ِّ
وهو مذهب بعض أهل الظاهر في ِّعلمي.
وذهب الجمهور ،مالك ،والشافعي ،وأبو حنيفة ،والثوري ،وجماعة ِّمن
أهل الفقه :إلى كراهته».اهـ
سب بعضهم التحريم إلى أكثر العلماء.
ونَ َ
فقال الفقيه عالء الدين ابن العطار الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "العُ َّدة
في شرح العُمدة في أحاديث األحكام" (:)999 /6
ونص الشافعي
ومنهم َمن قال :ال يجوز الوصال ،وهو قول الجمهور،
َّ
« ِّ
عليه وأصحابه ،ولهم في ال َمنع ِّمنه وجهان:
أحدهما :م ْنع كراهة.
وأص ُّحهما :م ْنع تحريم ،ألنَّه ال معنى للنَّهي إال التحريم».اهـ
وقال الحافظ ابن عبد ال َب ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "االستذكار"
(:)515 /51
«و َك ِّره مالك ،والثوري ،وأبو حنيفة ،والشافعي ،وجماعة ِّمن أهل الفقه
الوصال على كل حال ِّل َمن قوي عليه ،و ِّلغيره ،ولم يُجيزوه ألحد.
واألث َر،
ِّ
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ومن ح َّجتهمَّ :
الوصال )) ،وأنَّه ــ عليه
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( :نَهى عن
ِّ
ِّ
السالم ــ قال (( :إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ،وإذا أمرتكم بشيء فخذوا
منه ما استطعتم )) ،وحقيقة النَّهيَّ :
الز ْجر والمنع».اهـ
وقال العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلحكام شرح
أصول األحكام" (:)642 /6
«وقِّيل :يَحرم ،حكاه ابن عبد البَر عن الجمهور ،وال يُبطل الصوم ،حكاه
عا».اهـ
ال ُموفَّق إجما ً
قلت:
وتحقيق ذلك ْ
أن يقال:
أ َّما مذهب الحنفية:
فقد قال الفقيه كمال الدين السيواسي ــ رحمه هللا ــ في "شرح فتح القدير"
(:)511 /6
الوصال ،ولو يومين».اهـ
«ويُكره صوم
ِّ
وقال الفقيه زين الدين ابن نُجيم ــ رحمه هللا ــ في كتابه "البحر الرائق
شرح كنز الدقائق" ()619 /6
س َره أبو يوسف ودمحم :بصوم يومين
ومن المكروه :صوم
الوصال ،وقد ف َّ
« ِّ
ِّ
ال ِّفطر بينهما».اهـ
وقال الفقيه حسن الشرنباللي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "مراقي الفالح شرح
نور اإليضاح" (ص)651 :
ً
«و ُكره صوم الوصال ،ولو يومين ،وهو ْ
أصال
أن ال يُفطر بعد الغروب
حتى يتصل صوم الغد باألمس».اهـ
سمرقندي
وللوصال معنى آخَر عند الحنفية ،حيث قال الفقيه عالء الدين ال َّ
ِّ
ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ت ُحفة الفقهاء" (:)599 /5
الوصال ،وهو ْ
أن يُصام في كل يوم دون ليلته ،وهو
«وكذلك يُكره صوم
ِّ
صوم الدهر».اهـ
وهي كراهة تنزيه عندهم.
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وأ َّما مذهب المالكية:
فقد قال الفقيه شهاب الدين القرافي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الذَّخيرة" (/6
:)151
سحر،
«فلو أراد
الوصالَ ،حكى اللَّ ْخمي الم ْنع ،والجواز ،واختاره الى ال َّ
ِّ
وكراهيته الى الليلة القابلة».اهـ
وقال اإلمام ابن أبي زيد القيرواني ــ رحمه هللا ــ في كتابه "النوادر
دونة ِّمن غيرها ِّمن األ ُ َّمهات (:)19 /6
والزيادات على ما في ال ُم َّ
ي ،وقد ر َّ
غب النَّبي
« ِّ
ومن "المجموعة" قال مالكْ :
وترك الوصال أحب إل َّ
ي عن الوصال.
ملسو هيلع هللا ىلص في تعجيل الفطر ،وتأخير السحور ،ونُ ِّه َ
سحر،
سحر إلى ال َّ
و َك ِّره مالك :الوصال ِّمن ال َّ
ومن الليل إلى الليل.
صر"ِّ :
وقال في "ال ُمخت َ
ابن الهاد َّ
أن النَّبي صلى
وقال في "المجموعة" :أيصوم بليل؟ وأ ْن َكر حديث ِّ
الوصال ــ.
أر َخص فيه ،ــ يريد في
هللا عليه وسلم ْ
ِّ
قال أش َهب :و َمن أخذ في صيام أي ٍَّام عليه فأج َم َع على وصالها ،فلي َد ْع ذلك،
شرب متى ما استفاق لذلك ِّمن الليلْ ،
ويقطعه بأكل أو ُ
بالوصال
فإن أت َّمها
ِّ
أجزأه ،وقد أساء».اهـ
وقال الفقيه عبد الباقي ُّ
الزرقاني ــ رحمه هللا ــ في شرحه على " ُمختصر
خليل" (:)699 /5
«[ وإباحة الوصال ] ْ
بأن يُتابع الصوم ِّمن غير أكل وال ُ
شرب ،ويُكره
زروق».اهـ
لغيره ملسو هيلع هللا ىلص على المشهور ،كما قال ُّ
الرعيني ــ رحمه هللا ــ في
وقال الفقيه شمس الدين المعروف بالحطاب ُّ
كتابه "مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (:)519-511 /5
«تنبيهات:
السادس :قال ابن ناجي في "شرح ال ُمدونة" :اختلف في التأخير إذا أراد
الوصال ،فقيل :جائز ،وقيل :ال ،وكالهما حكاه اللَّ ْخمي ،واختار جوازه
ِّ
إلى التسحير ،وكراهيته إلى الليلة القابلة ،انتهى.
121

سحر ،اللَّ ْخمي هو إليه مباح
وقال ابن عرفة :و َك ِّره مالك
الوصال ولو إلى ال َّ
ِّ
للحديثَ (( :من أراد ْ
أن يواصل فليواصل إلى السحور )).انتهى.
وقال في "اإلكمال" قال بعض العلماء :اإلمساك بعد الغروب ال يجوز،
أجر
وهو كاإلمساك يوم الفطر ،ويوم النَّحر ،وقال بعضهم :هو جائز ،وله ْ
الوصال ما يدُل على َّ
الصائم ،واحت َّج هؤالء َّ
أن النَّهي عن
بأن في أحاديث
ِّ
ذلك تخفيف ،ثم َذكر عن ابن و ْهب إجازته ،وعن مالك كراهته ،وقال
اللَّ ْخمي :اخت ُ ِّلف في اإلمساك بعد الغروب بنية الصوم ،فقيل :غير جائز،
وهو بمنزلة اإلمساك يوم الفطر ،ويوم النحر ،وقيل :ذلك جائز ،وله أجر
الصائم .انتهى.
األول يقولَّ :
وظاهر كالم اللَّ ْخمي َّ
إن اإلمساك حرام ،فيكون
أن القول َّ
مخالفًا لقول مالك َّ
بأن الوصال مكروه ،وهللا أعلم».اهـ
وقال الفقيه أبو القاسم بن ُجزي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "القوانين الفقهية"
(ص:)555:
«ومكروهاته :الوصال ،والدخول على المرأة ،والنظر إليها ،وفضول
القول والعمل ،والمبالغة في المضمضة واإلستنشاق ،وإدخال الفم كل
ْ
رطب له َ
ط ْعم ْ
وإن م َّجه ،و َمضْغ العلك ،و َذوق ال ِّق ْدر ،واإلكثار ِّمن النوم
بالنهار».اهـ
وأ َّما مذهب الشافعية:
فقد قال الفقيه أبو زكريا النَّووي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح مسلم"
( 654 /9ــ حديث رقم:)5516:
ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته ،ولهم في هذه الكراهة وجهان:
«
َّ
أص ُّحهما :أنَّها كراهة تحريم.
والثاني :كراهة تنزيه».اهـ
وأ َّما مذهب الحنابلة:
فقد قال الفقيه أبو عبد هللا بن ُمفلح ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الفروع" (/5
:)552

122

«يُكره الوصال ،وهوْ :
أن ال يُفطر بين اليومينَّ ،
ألن النَّهي ِّرفق ورحمة،
ولهذا واصل ملسو هيلع هللا ىلص ِّبهم ،وواصلوا بعده.
وقيل :يَحرم ،واختاره ابن البنَّاء.
ضا إلى إباحته ِّل َمن يُطيقه».اهـ
قال أحمد :ال يُعجبني ،وأو َمأ أحمد أي ً
وقال الفقيه عالء الدين المرداوي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلنصاف في
معرفة الراجح ِّمن الخالف" (:)152 /1
حرم ،واختاره ابن
«يُكره الوصال على ال َّ
صحيح ِّمن المذهب ،وقِّيل :يَ ُ
عجبُني».اهـ
البَنَّا ،قال اإلمام أحمد :ال يُ ِّ
وأ َّما الظاهرية:
فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُمحلَّى" (/9
 995ــ مسألة:)141 :
ً
أصال ،وال ْ
صوم يوم بصوم يوم
صل ال َمرء
«وال يَ ِّحل صوم الليل
أن يَ ِّ
َ
آخَر ال يُفطر بينهما.
ض على كل أحد ْ
أن يأكل أو يَشرب في كل يوم وليلة والبُد».اهـ
وفر ٌ
ْ
وأشار إلى هذا االختالف الفقيه زين الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ
في "طرح التثريب في شرح التقريب" ( ،)594-599 /9فقال:
«وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:
فذهب الجمهور إلى النَّهي عنه ،و َح َكى ابن ال ُمنذر كراهته عن مالك،
والثوري ،والشافعي ،وأحمد ،وإسحاق.
وقال العَبْدري ِّمن أصحابنا :هو قول العلماء كافة إال ابن ُّ
الزبير ،وهو
مت َّفق عليه في مذهب الشافعي .
واختلفوا في أنَّها كراهة تحريم أو تنزيه.
نص
وفيه وجهان مشهوران للشافعية ،أص ُّحهما عندهم ــ وهو ظاهر ِّ
الشافعي ــ :أنَّها كراهة تحريم.
وقال ابن شاس في "الجواهر"َ :ح َكى أبو الحسن اللَّ ْخمي قولين ،في جواز
سحر ،وكراهيته إلى الليلة القابلة.
ذلك ونَفيه ،ثم اختار جوازه إلى ال َّ
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حرم».اهـ
وقال ابن قُدامة في "ال ُمغني" بعد تقريره كراهته :أنَّه غير ُم َّ
قلت:
سب إلى األكثرية كراهة التنزيه.
ولعلَّه بما تقدَّم يظهر ُرجحان قول َمن نَ َ
وقد احت َّج َمن ذهب إلى التحريم بأمور:
األول :بالنَّهي الوارد في األحاديث .
ْ
األمر َّ
وقالوا :األصل في النَّهي أنَّه يقتضي التحريم.
قلت:
صحيح َّ
أن النَّهي في األحاديث ليس للتحريمِّ ،ل َما يأتي:
وال َّ
أو ًَّل ــ إخبار الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص إنَّما نَهى عن
َّ
حرمه
ِّ
الوصال دفعًا للمشقَّة عنهم ،ورحمة لهم ،وإبقا ًء عليهم ،وأنَّه لم يُ ِّ
عليهم.
صحيحين(( :
حيث قالت ِّأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ كما في ال َّ
صا ِّل َرحْ َمةً لَه ْم )).
صلَّى هللا َ
نَ َهى َرسول َّ ِّ
سلَّ َم ع َِّن ال ِّو َ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
وأخرج عبد الرزاق ( ،)1151وأحمد ( ،)59966وغيرهما ،عن عبد
صلَّى هللا
الرحمن بن أبي ليلي ،قالَ (( :ح َّدثَنِّي َرج ٌل ِّم ْن أ َ ْ
ب النَّ ِّبي ِّ َ
ص َحا ِّ
سلَّ َم نَ َهى ع َِّن ا ْل ِّح َجا َم ِّة،
صلَّى هللا َ
َ
سلَّ َم :أ َ َّن َرسو َل ِّ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
علَ ْي ِّه َو َ
ص َحابِّ ِّه ،فَ ِّقي َل :يَا َرسو َل هللاِِّّ ،إنَّكَ
صلَ ِّةَ ،ولَ ْم ي َح ِّر ْم َها ِّإ ْبقَا ًء َ
علَى أ َ ْ
َوا ْلم َوا َ
س َح ِّر ،فَ َربِّي ي ْط ِّعمنِّي
اصل إِّلَى ال َّ
اصل إِّلَى ال َّ
س َح ِّر ،فَقَا َل« :إِّ ْن أ َو ِّ
ت َو ِّ
س ِّقينِّي » )).
َويَ ْ
وص َّححه إسناده :ابن َح َجر العسقالني ،وبدر الدين العَيني ،وابن رسالن،
عبيد هللا المباركفوري.
و ُ
وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في "صحيح أبي داود" ( 6111ــ
األصل) ،عقبه« :وهذا إسناد صحيح ،رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين،
ضر كما هو معلوم».اهـ
وجهالة الصحابي ال ت ُ
وقال ابن أبي شيبة ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه" ( 4569و :)4141
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حدثنا وكيع ،عن سفيان ،عن عبد الرحمن بن عباس ،عن عبد الرحمن بن
صلَّى هللا
أبي ليلى ،عن أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قالوا (( :إِّنَّ َما نَ َهى َرسول َّ ِّ
َّللا َ
ص َحابِّ ِّه
الصيَ ِّام إِّ ْبقَا ًء َ
َ
علَى أ َ ْ
صائِّ ِّمَ ،وا ْل ِّو َ
سلَّ َم ع َِّن ا ْل ِّح َجا َم ِّة ِّلل َّ
علَ ْي ِّه َو َ
صا ِّل فِّي ِّ
)).
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 654 /9ــ حديث رقم« :)5429:وإسناده
صحيح».اهـ
وثانيًا ــ مراجعة الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حين نهاهم
َّللا )).
عن
اصل يَا َرسو َل َّ ِّ
الوصال ،حيث قالوا (( :فَ ِّإنَّكَ ت َو ِّ
ِّ
وثالثًا ــ مواصلة الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ للصيام بعد نَهي النِّبي
ملسو هيلع هللا ىلص لهم ،ومواصلته ملسو هيلع هللا ىلص ِّبهم الصيام ،ولو فهموا ِّمنه التحريم ال انكفُّوا على
الفور ،ولَ َما واصل ملسو هيلع هللا ىلص بِّهم الصيام بعد نهيه لهم عنه.
هللا
وقد تقدَّم عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :نَ َهى َرسول ِّ
س ِّل ِّم َ
ين :فَ ِّإنَّكَ يَا
صلَّى هللا َ
سلَّ َم ع َِّن ا ْل ِّو َ
َ
صا ِّل ،فَقَا َل َرج ٌل ِّم َن ا ْلم ْ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َمَ « :وأَيُّك ْم ِّمثْ ِّلي؟
صلَّى هللا َ
اصل ،قَا َل َرسول ِّ
َرسو َل ِّ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
هللا ت َو ِّ
ص َل
صا ِّل َوا َ
س ِّقينِّي» فَلَ َّما أَبَ ْوا أ َ ْن يَ ْنتَهوا ع َِّن ا ْل ِّو َ
إِّنِّي أَبِّيت ي ْط ِّعمنِّي َربِّي َويَ ْ
ِّب ِّه ْم يَ ْو ًما ،ث َّم يَ ْو ًما ،ث َّم َرأَوا ا ْل ِّه َال َل ،فَقَا َل« :لَ ْو تَأ َ َّخ َر ا ْل ِّه َالل لَ ِّزدْتك ْم»
كَا ْلمنَ ِّك ِّل لَه ْم ِّح َ
ين أَبَ ْوا أ َ ْن يَ ْنتَهوا )).
وقال ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" ( ،)4191واللفظ له ،والشافعي كما في
"المسند" (:)591
صلَّى
ي َ
حدثنا عبد الوهاب الثقفي ،عن ُحميد ،عن أنس ،قالَ (( :وا َ
ص َل النَّ ِّب ُّ
سلَّ َم فَقَا َل« :لَ ْو
صلَّى هللا َ
هللا َ
ي َ
سلَّ َم فَ َوا َ
علَ ْي ِّه َو َ
علَ ْي ِّه َو َ
ص ْلنَا ،فَبَلَ َغ َذ ِّلكَ النَّبِّ َّ
ص ً
اَّل يَدَع ا ْلمتَعَ ِّمق َ
ست ِّمثْلَك ْم
أ َ َّن ال َّ
ص ْلت ِّو َ
شه َْر م َّد ِّلي لَ َوا َ
ون تَعَ ُّمقَه ْمِّ ،إنِّي لَ ْ
إِّنِّي أ َ َ
س ِّقينِّي» )).
ظ ُّل ي ْط ِّعمنِّي َربِّي َويَ ْ
وهذا إسناد صحيح.
ورابعًا ــ ثبوت الوصال عن بعض أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته.
حيث قال ابن أبي شيبة ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه" (:)4144
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حدثنا وكيع ،عن األسود بن شَيبان ،عن أبي نوفل بن أبي َعقرب ،قال(( :
علَى اب ِّْن ُّ
اص ٌل )).
سةَ َ
َد َخ ْلت َ
عش ََر ِّم َن ال َّ
الزبَي ِّْر َ
ص ِّبي َحةَ َخ ْم َ
شه ِّْر َوه َو م َو ِّ
وإسناده صحيح.
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح الباري
شرح صحيح البخاري" (:)619 /9
وروى ابن أبي شَيبة بإسناد صحيح  »...اهـ
« َ
األمر الثاني :بالنُّصوص المبيِّنة َّ
أن ح َّد انتهاء الصوم هو دخول الليل.
ْ
الصيَا َم ِّإلَى
كقول هللا تعالى في آيات الصيام ِّمن سورة البقرة {:ث َّم أَتِّ ُّموا ِّ
اللَّ ْي ِّل }.
وأخرج البخاري ( ،)5419ومسلم ( ،)5511عن عمر بن الخطاب ــ
رضي هللا عنه ــ َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالِّ (( :إ َذا أ َ ْق َب َل اللَّيْل ِّم ْن َها هنَاَ ،وأ َ ْد َب َر
النَّ َهار ِّم ْن َها هنَاَ ،و َ
صائِّم )).
غ َربَ ِّ
ت الش َّْمس ،فَقَ ْد أ َ ْف َط َر ال َّ
َور َّد هذا اَّلستدَّلل:
صحيحة في مواصلة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،ومواصلة أصحابه معه.
باألحاديث ال َّ
اصيَّة ــ رضي هللا عنه ــ.
األمر الثالث :بحديث امرأة َبشير بن ال َخ َّ
ْ
ص ِّ
عبْد بن ُحميد ( ،)964واللفظ له ،عن لَيلى
حيث أخرج أحمد ( ،)65411و َ
واصلَةً،
ْامرأة َب ِّشير بن ال َخ َّ
اصيَّة ،قالت (( :أ َ َردْت أ َ ْن أَصو َم يَ ْو َمي ِّْن م ِّ
ص ِّ
ع ْنه ،قَا َل:
سلَّ َم نَ َهى َ
صلَّى هللا َ
يرَ ،وقَا َل :إِّ َّن َرسو َل َّ ِّ
َّللا َ
فَ َمنَعَنِّي بَ ِّ
علَ ْي ِّه َو َ
ش ٌ
الصيَا َم ِّإلَى
«يَ ْف َعل َذ ِّلكَ النَّ َ
ارىَ ،ولَ ِّك ْن صوموا َك َما أ َ َم َركم َّ
َّللاَ ،وأَتِّ ُّموا ِّ
ص َ
اللَّ ْي ِّل ،فَ ِّإ َذا ك َ
َان اللَّيْل فَأ َ ْف ِّطروا» )).
عبيد هللا
وص َّحح إسناده :ابن َح َجر العسقالني ،والبوصيري ،واأللباني ،و ُ
المباركفوري.
وقالوا:
ع ِّلل النَّهي عن الوصال بأنَّه فِّعل النصارى.
ُ
وأ ِّجيب عن هذا األَثَر بشيئين:
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األول :بما قاله الفقيه الشافعي زين الدين العراقي ــ ر حمه هللا ــ في
َّ
"طرح التثريب" (:)545/9
«وهذا يَقتضي َّ
الوصال مخالفة النصارى في ِّفعلهم
أن ال ِّعلة في النَّهي عن
ِّ
لهْ ،
حتمل أنَّه ِّمن قول بشير بن
فإن كان ِّمن قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص فهو ُح َّجة ،و َي ِّ
صاصية أ ُ ْد ِّرج في الحديث».اهـ
الخ َّ
والثاني :بما قاله الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ( 654 /9ــ حديث
رقم:)5429:
س َّوى في ِّعلَّة
«حديث بشير بن الخ َّ
صاصية الذي َذكرته في َّأول الباب َ
كل منهما (( :إنَّه فِّعل
النَّهي بين
الوصال وبين تأخير الفطر ،حيث قال في ٍ
ِّ
أهل الكتاب )) ،ولم َيقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض َمن ال يُعت َد
بِّه ِّمن أهل الظاهر».اهـ
األمر الرابع :بإعالم النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َّ
خاص ِّبه.
الوصال
بأن
ٌّ
ْ
ِّ
س ِّقينِّي )).
ست َك َه ْيئَتِّك ْم ،إِّنِّي أَبِّيت ي ْط ِّعمنِّي َربِّي َويَ ْ
حيث قال لهم (( :إِّنِّي لَ ْ
َور َّد هذا الكالم:
صحيحة في مواصلة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص بأصحابه.
باألحاديث ال َّ
وقد قال ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" ( ،)4191واللفظ له ،والشافعي كما
في "المسند" (:)591
صلَّى
ي َ
حدثنا عبد الوهاب الثقفي ،عن ُحميد ،عن أنس ،قالَ (( :وا َ
ص َل النَّ ِّب ُّ
سلَّ َم فَقَا َل« :لَ ْو
صلَّى هللا َ
هللا َ
ي َ
سلَّ َم فَ َوا َ
علَ ْي ِّه َو َ
علَ ْي ِّه َو َ
ص ْلنَا ،فَبَلَ َغ َذ ِّلكَ النَّبِّ َّ
ص ً
اَّل يَدَع ا ْلمتَعَ ِّمق َ
ست ِّمثْلَك ْم
أ َ َّن ال َّ
ص ْلت ِّو َ
شه َْر م َّد ِّلي لَ َوا َ
ون تَعَ ُّمقَه ْمِّ ،إنِّي لَ ْ
إِّنِّي أ َ َ
س ِّقينِّي» )).
ظ ُّل ي ْط ِّعمنِّي َربِّي َويَ ْ
وهذا إسناد صحيح.
سحر.
القول الثالث :الجواز إلى ال َّ
وهو قول أحمد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وعبد هللا بن و ْهب ِّمن
أصحاب مالك ،وابن ال ُمنذر ،وابن ُخزيمة ،وأبو الحسن اللَّ ْخ ِّمي المالكي.
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لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في حديث أبي سعيد الخدري ــ رضي هللا عنه ــ (( :فَأَيُّك ْم
س َح ِّر )).
اص ْل َحتَّى ال َّ
اص َل فَ ْلي َو ِّ
أ َ َرا َد أ َ ْن ي َو ِّ
وزيَّة ،واأللباني ،وابن عثيمين.
واختاره :ابن قيِّم ال َج ِّ
قلت:
قال العالمة أحمد بن يحيى النجمي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "تأسيس
األحكام" (:)614 /5
«يَتل َّخص لنا ِّمن هذا:
َّ
الوصال ،أو
الوصال مكروه ،وتزيد الكراهة شدَّة في حق َمن ال يَحتمل
أن
ِّ
ِّ
كان يَشق عليه أكثرَّ ،
سحر جائز ِّمن غير كراهة.
وأن
الوصال إلى ال َّ
ِّ
وإنَّما قلنا هذا مع وجود النَّهيَّ ،
ألن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص واصل بأصحابه يومين بعد
النَّهي ،فكان ِّفعله صارفًا للنَّهي ِّمن التحريم إلى الكراهة».اهـ
الحكم الثاني :عن المراد بقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :إنِّي يطعمني ربِّي ويسقيني )).
قال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُمغني"
(:)952 /9
سقَى )).
«وقوله (( :إنِّي أ ْط َعم وأ ْ
حتمل :أنَّه يريد أنَّه يُعان على الصيام ،ويُغنيه هللا تعالى عن الشراب
يَ ِّ
وشرب.
والطعام ،بمنزلة َمن ط ِّعم
ِّ
حتمل :أنَّه أراد إنِّي أ ُ ْ
طعَم حقيقة وأ ُ ْسقَىً ،
واألول
حمال للفظ على حقيقته،
ويَ ِّ
َّ
أظهر ،لوجهين:
ً
أحدهما :أنَّه لو َ
أقرهم على
وشرب حقيقة لم يكن
ط ِّعم
مواصال ،وقد َّ
ِّ
واصل )).
قولهم (( :إنَّكَ ت ِّ
س ِّقينِّي ))،
والثاني :أنَّه قد ُروي أنَّه قال (( :إنِّي أ َظ ُّل ي ِّط ِّعمنِّي َربِّي وي ْ
وهذا َيقتضي أنَّه في النهار ،وال يجوز األكل في النهار له ،وال لغيره».اهـ
ورجح القول األول أيضًا الذي اختاره اإلمام موفق الدين ابن قدامة ــ
رحمه هللا ــ:
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أبو الحسن ابن بَ َّ
طال ،وأبو عبد هللا القرطبي ،والنَّووي ،وابن تيمية ،وابن
قيم الجوزيَّة ،والصنعاني ،وابن باز ،وابن عثيمين ،وأحمد النَّجمي.
ِّ
ونَسبه الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 699 /9ــ حديث رقم،)5429:
والصنعاني في "التحبير إليضاح معاني التيسير" ( ،)511 /2وغيرهما،
إلى جماهير أهل العلم.

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

الصيَ ِّام َو َ
[ بَاب أَ ْف َ
غ ْي ِّر ِّه ]
ض ِّل ِّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصيام ينقسم إلى قسمين:
األول :الصيام الواجب.
القسم َّ
وهو على نوعين:
األول :الصيام الواجب ابتدا ًء ِّمن هللا تعالى على العبد.
النوع ِّ
والمراد بِّه :شهر رمضان.
والنوع الثاني :الصيام الذي كان العبد سببًا في إيجابه على نفسه.
ومن أمثلته:
ِّ
صوم النذر ،وصوم كفارة قتل النفس ،وصوم كفارة الظهار ،وصوم كفارة
الجماع في نهار رمضان ،وصوم كفارة محظورات اإلحرام ،وصوم
القارن والمتمتع إذا لم يَجدا الهدي.
وقال الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلشراف
على مذاهب العلماء" (:)511 /5
«وأجمعوا على أنَّه ال يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع ،وقد َيجب
بنذر ،وكفارة ،وجزاء صيد».اهـ
وبنحوه قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"المجموع شرح ال ُمهذَّب" ( ،)694 /2وقد تقدَّم.
القسم الثاني :الصيام المستحب.
ومن أمثلته:
ِّ
صيام ِّس ٍ
ت ِّمن شوال ،وصيام يوم عرفة ،وصيام األيَّام البيض ،وصيام
االثنين والخميس ،وصيام ثالثة أيَّام ِّمن كل شهر ،وصيام شهر هللا
حرم ،وصيام يوم عاشورا ،ويوم التاسع معه ،وصيام يوم عرفة ،وصيام
ال ُم َّ
الح َّجة ،وصيام داود ،وصيام شعبان إال ً
قليال.
سعة ْأأل ُ َو ِّل ِّمن شهر ذي ِّ
التِّ َ
131

وقد َد َّل على تقسيم الصوم إلى واجب و ُمستحب النَّص واإلجماع.
أ َّما النَّص ،فحديث طلحة بن عبيد هللا ــ رضي هللا عنه ــ:
َّ
ي من
أن أعرابيًّا جاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال :أخبرني بِّما َ
فرض هللا عل َّ
ان ِّإ ََّّل أ َ ْن ت َ َّ
ض َ
شه َْر َر َم َ
ش ْيئ ًا )) ،أخرجه البخاري
ع َ
الصيام؟ فقالَ (( :
ط َّو َ
(.)5945- 92
وأ َّما اإلجماع ،فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمحلَّى" ( 691 /9ــ مسألة رقم:)162:
حق متيقَّن ،وال سبيل في
فر ٌ
«الصيام قِّسمانْ :
ض وتطوع ،وهذا إجماع ٍ
ِّبنية العقل إلى ِّقسم ثالث».اهـ
قلت:
المصنف ــ رحمه هللا ــ:
وقول
ِّ

الص َي ِّام َو َ
[ َباب أَ ْف َ
غ ْي ِّر ِّه ].
ض ِّل ِّ
قد أشار ِّبه إلى ثالثة أمور:
األولَّ :
أن صيام التطوع أنواع.
َّ
والثانيَّ :
أن صيام التطوع يتفاضل ،فبعضه أفضل ِّمن بعض.
والثالث :أنَّه سيذكر تحته غير صيام التطوع.
حيث سيذكر الصيام ال َم ْنهي عنه ،كصوم يوم عيد الفطر ،وعيد األضحى،
والصيام ال َمكروه ،كتخصيص الجمعة أو إفرادها بالصيام.
أهمها:
و ِّللصيام المست َحب فوائد عظيمةِّ ،من ِّ
ورفعة الدرجات.
َّ
أو ًَّل ــ زيادة األجور ،وتكفير السيئاتِّ ،
ع َم ِّل اب ِّْن
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال في تعظيم شأن الصيام (( :ك ُّل َ
آ َد َم ي َ
ف ،قَا َل هللا ــ ع ََّز
سنَة َ
سب ِّ
ْعمائَة ِّض ْع ٍ
عشْر أ َ ْمثَا ِّل َها ِّإلَى َ
ضاعَف ،ا ْل َح َ
شه َْوتَه َو َطعَا َمه ِّم ْن
ص ْو َم ،فَ ِّإنَّه ِّلي َوأَنَا أَجْ ِّزي بِّ ِّه ،يَدَع َ
َو َج َّل ــ :إِّ ََّّل ال َّ
أَجْ ِّلي )).
أخرجه مسلم ( ،)5515من حديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ.
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هللا :م ْرنِّي
وثبت عن أبي أمامة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :يَا َرسو َل ِّ
ص ْو ِّم فَ ِّإنَّه ََّل ِّمثْ َل لَه »،
ع ْنكَ يَ ْنفَعنِّي هللا ِّب ِّه ،قَا َلَ « :
ِّبعَ َم ٍل آخذه َ
علَ ْيكَ ِّبال َّ
فَك َ
ارا أ َ ْو
َان أَبو أ َما َمةَ َو ْ
ام َرأَته َو َخادِّمه ََّل ي ْلفَ ْو َن إِّ ََّّل ِّصيَا ًما ،فَ ِّإ َذا َرأ َ ْوا نَ ً
د َخانًا ِّبالنَّ َه ِّار فِّي َم ْن ِّز ِّل ِّه ْم ع ََرفوا أَنَّه ْم ا ْعت َ َراه ْم َ
ْف )).
ضي ٌ
أخرجه أحمد ( 66595 -66591و  ،)66541واللفظ له ،وابن أبي شيبة
( ،)9941والنسائي ( ،)6665-6661وابن ُخزيمة ( ،)5945وابن ِّحبَّان
( ،) 5962 -5961والحاكم ( ،)5155وغيرهم.
وص َّححه :ابن ُخزيمة ،وابن ِّحبَّان ،والحاكم ،والذهبي ،وابن َح َجر
العسقالني ،والسيوطي ،واأللباني ،ودمحم علي آدم اإلثيوبي.
س ُّد ِّبه يوم القيامة النَّقص والخلَل الذي وقع ِّمن صاحبه في
ثانيًا ــ أنَّه ي َ
صيام الفريضة.
س ِّلم
سب ِّب ِّه ا ْلعَبْد ا ْلم ْ
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص إنَّه قالِّ (( :إ َّن أ َ َّو َل َما ي َحا َ
ص َالة ا ْل َم ْكتو َبة ،فَ ِّإ ْن أَت َ َّم َهاَ ،و ِّإ ََّّل ِّقي َل :ا ْنظروا َه ْل لَه ِّم ْن
َي ْو َم ا ْل ِّق َيا َم ِّة ال َّ
ت ا ْلفَ ِّري َ
ت َ َط ُّوعٍ؟ فَ ِّإ ْن ك َ
سائِّ ِّر
َان لَه ت َ َط ُّو ٌ
ع أ ْك ِّملَ ِّ
ضة ِّم ْن ت َ َط ُّو ِّع ِّه ،ث َّم ي ْفعَل ِّب َ
ْاأل َ ْع َما ِّل ا ْل َم ْفرو َ
ض ِّة ِّمثْل َذ ِّلكَ )).
أخرجه أحمد ( ،)4949وأبو داود ( ،)929والترمذي ( ،)955والنسائي
( ،)922-929وابن ماجه ( ،)5961واللفظ له ،وغيرهم.
وقد جاء هذا الحديث عن غير واحد ِّمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،فجاء ِّمن حديث
ومن حديث ت َميم ال َّداري،
ومن حديث رجل ِّمن الصحابةِّ ،
أبي هريرةِّ ،
ومن حديث ابن مسعود ،و ِّمن حديث أبي سعيد
ومن حديث أنس بن مالكِّ ،
ِّ
ومن حديث ابن عمر ــ رضي هللا عنهم ــ.
ال ُخدريِّ ،
وص َّححه :الحاكم ،وابن عبد البَر ،والنَّووي ،والذهبي ،وابن القطان لفاسي،
وابن ال ُم ِّلقن ،والشوكاني ،وأحمد شاكر ،واأللباني ،ودمحم علي آدم اإلثيوبي.
وجود إسناده :ابن رجب الحنبلي.
َّ
وقال زين الدين العراقي ــ رحمه هللا ــ« :ثبت».اهـ
سنه :الترمذي ،والبغوي.
وح َّ
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ثالثًا ــ أنَّه ِّمن أسباب نَيل العبد محبَّة ربِّه سبحانه له ،ود َْف ِّعه و ِّدفَا ِّعه
عنه ،وتوفِّيقه وتسديده ،وإجابة دعوته.
ع ْبدِّي
ي َ
َّللاَ قَا َلَ :و َما تَقَ َّر َ
حيث ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال (( :إِّ َّن َّ
ب إِّلَ َّ
ي ِّم َّما ْافت َ َر ْ
ي ِّبالنَّ َوافِّ ِّل
علَ ْي ِّهَ ،و َما يَ َزال َ
ضت َ
ِّب َ
ش ْي ٍء أ َ َح َّ
ع ْبدِّي يَتَقَ َّرب ِّإلَ َّ
ب ِّإلَ َّ
ْصر
س َمع بِّ ِّهَ ،وبَ َ
س ْمعَه الَّذِّي يَ ْ
َحتَّى أ ِّحبَّه ،فَ ِّإ َذا أَحْ بَبْته :ك ْنت َ
ص َره الَّذِّي يب ِّ
سأَلَنِّي َألع ِّْطيَنَّه،
ِّب ِّهَ ،ويَدَه الَّتِّي يَب ِّْطش ِّب َهاَ ،و ِّرجْ لَه الَّتِّي يَ ْم ِّ
شي ِّب َهاَ ،و ِّإ ْن َ
ستَعَا َذنِّي َأل ِّعي َذنَّه )) ،أخرجه البخاري (.)2116
َولَئِّ ِّن ا ْ
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

اص ــ رضي هللا عنهما
 31 /213ــ ع َْن َ
ع ْب ِّد َّ ِّ
َّللا ْب ِّن ع َْم ِّرو ْب ِّن ا ْلعَ ِّ
ار،
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَنِّي أَقولَ :و َ َّ ِّ
ــ قَا َل (( :أ ْخبِّ َر َرسول َّ ِّ
َّللا ألَصو َم َّن النَّ َه َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :أَ ْنتَ الَّذِّي ق ْلتَ َذ ِّل َك؟
َوألَقو َم َّن اللَّ ْي َل َما ِّعشْت ،فَقَا َل َرسول َّ ِّ
ستَ ِّطيع َذ ِّل َك ،فَص ْم
فَق ْلت لَه :قَ ْد ق ْلته ِّبأ َ ِّبي أَ ْنتَ َوأ ِّمي ،قَا َل :فَ ِّإنَّ َك َّل تَ ْ
سنَ َة ِّبعَش ِّْر
َوأَ ْف ِّط ْرَ ،وق ْم َونَ ْمَ ،وص ْم ِّم ْن ال َّ
شه ِّْر ثَالثَةَ أَيَّ ٍام ،فَ ِّإ َّن ا ْل َح َ
أَ ْمثَا ِّل َهاَ ،و َذ ِّل َك ِّمثْل ِّصيَ ِّام ال َّد ْه ِّر ،ق ْلت :فَ ِّإنِّي أ ِّطيق أَ ْف َ
ض َل ِّم ْن َذ ِّل َك،
قَا َل :فَص ْم يَ ْو ًما َوأَ ْف ِّط ْر يَ ْو َم ْي ِّن ،ق ْلت :ف ِّإنِّي أ ِّطيق أَ ْف َ
ض َل ِّم ْن َذ ِّل َك،
قَا َل :فَص ْم يَ ْو ًما َوأَ ْف ِّط ْر يَ ْو ًما ،فَ َذ ِّل َك ِّمثْل ِّصيَ ِّام دَاود ــ عليه السالم
الص َي ِّام ،فَق ْلتِّ :إني أ ِّطيق أَ ْف َ
ــَ ،وه َو أَ ْف َ
ض َل ِّم ْن َذ ِّل َك ،قَا َلَّ :ل
ضل ِّ
أَ ْف َ
ض َل ِّم ْن َذ ِّل َك )).
ش ْط َر ال َّد ْه ِّر  -ص ْم
ص ْو ِّم أَ ِّخي دَاود َ -
ص ْو َم َف ْو َ
ق َ
َو ِّفي ِّر َوا َي ٍةَّ (( :ل َ
يَ ْو ًماَ ،وأَ ْف ِّط ْر يَ ْو ًما )).
[ قلت:
وهذه الرواية عند البخاري ( 5491و  ،)2611ومسلم (] .)5514

َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :
الص َي ِّام
 21 /212ــ َو َ
ع ْنه ،قَا َل :قَا َل َرسول َّ ِّ
إن أَ َح َّ
ب ِّ
صالة دَاود ،ك َ
َان يَنَام
صال ِّة إلَى َّ ِّ
إلَى َّ ِّ
َّللا َ
ب ال َّ
َّللا ِّصيَام دَاودَ ،وأَ َح َّ
سهَ ،وك َ
َان يَصوم يَ ْو ًماَ ،وي ْف ِّطر
ْف اللَّ ْي ِّلَ ،ويَقوم ثلثَهَ ،ويَنَام سد َ
نِّص َ
يَ ْو ًما )).
صاني
َّللا عنه ــ قَا َل :أَ ْو َ
 23 /211ــ وع َْن أَبي ه َر ْي َرةَ ــ رضي َّ
شه ٍْرَ ،و َرك َعتَي ال ُّ
ض َحى،
ثِّ :صيَ ِّام ثَ َالثَ ِّة أَيَّ ٍام ِّم ْن ك ِّل َ
َخ ِّلي ِّلي ملسو هيلع هللا ىلص ِّبثَ َال ٍ
َوأَ ْن أو ِّت َر قَ ْب َل أَ ْن أَ َنا َم )).
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذه األحاديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعها.
وموضوعها هو:
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بيان أفضل صيام التطوع ،وأحبِّه إلى هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ ،والوصية بصيام
ثالثة أيَّام ِّمن كل شهر.
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظهما.
جاء في حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنهما ــ(( :
ش ْط َر ال َّد ْه ِّر )) أي :نصف ال َّدهر.
َ
سنَة كاملة.
وال َّدهر هو :ال َّ
صاني َخ ِّلي ِّلي )) أي:
وجاء في حديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ (( :أ َ ْو َ
ي باهتمام.
ع ِّهد إل َّ
وخليله هنا هو النَّبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائدها.
ومن فوائد هذه األحاديث:
ِّ
استحباب صيام ثالثة أيَّام ِّمن كل شهر ،وأنَّه يَعدِّل في الفضل صيام ال َّدهر،
وهو وصية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
سنَة كاملة.
والدَّهر هو :ال َّ
حيث جاء في حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنهما ــ:
سنَةَ بِّعَش ِّْر أ َ ْمثَا ِّل َهاَ ،و َذ ِّلكَ ِّمثْل
(( َوص ْم ِّم ْن ال َّ
شه ِّْر ثَالثَةَ أَيَّ ٍام ،فَ ِّإ َّن ا ْل َح َ
ِّصيَ ِّام ال َّد ْه ِّر )).
صاني َخ ِّلي ِّلي صلى
وجاء في حديث أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ (( :أ َ ْو َ
شه ٍْر )).
ثِّ :صيَ ِّام ث َ َالث َ ِّة أَيَّ ٍام ِّم ْن ك ِّل َ
هللا عليه وسلم ِّبث َ َال ٍ
وأخرج مسلم ( ،)6626عن أبي قتادة ــ رضي هللا عنه ــ قال :قال رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص (( :ث َ َال ٌ
ض َ
ضان ِّإلَى َر َم َ
شه ٍْرَ ،و َر َم َ
ان ،فَ َه َذا ِّصيَام ال َّد ْه ِّر
ث ِّم ْن ك ِّل َ
ك ِّل ِّه )).
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)991 /9
«وجملة ذلكَّ :
أن صيام ثالثة أيَّام ِّمن كل شهر ُمست َحب ،ال نعلم فيه
خالفًا».اهـ
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قلت:
وآخرة،
و َيتحقَّق الفضل بصيام هذه الثالثة أيَّام في َّأول الشهر ،وأوسطهِّ ،
ومتتابعة ،ومتفرقة.
واألفضل ْ
أن تكون في أيَّام ال ِّبيض ،وهي :اليوم الثالث عشر ،والرابع
عشر ،والخامس عشرِّ ،من كل شهر.
وقال الفقيهان ابن ُهبيرة الحنبلي في كتابه "اإلفصاح" (،)961 /5
حلي الشافعي في "معين األ َّمة" (ص ،)591:ــ رحمهما هللا ــ في بيان
وال َم ِّ
مذهب األئمة األربعة ــ رحمهم هللا ــ:
«واتفقوا على استحباب صوم أيَّام ليالي البِّيض التي جاء فيها الحديث
وهي :الثالث عشر ،والرابع عشر ،والخامس عشر».اهـ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
مسلم" (:)94 /9
ٌ
متفق على استحبابه ،وهو استحباب كون الثالثة هي :أيَّام ال ِّبيض،
«وهذا
وهي :الثالث عشر ،والرابع عشر ،والخامس عشر».اهـ
ضا في كتابه "المجموع شرح ال ُمه َّذب" (:)591 /2
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
«أجمعت األ َّمة على َّ
أن أيَّام البِّيض ال يجب صومها اآلن.
قال الماوردي :اختلف الناس هل كانت واجبة في َّأول اإلسالم أ ْم ال؟
فقيل :كانت واجبة فنُسخت بشهر رمضان.
وقيل :لم تكن واجبة ُّ
سنَّة ،قال :وهو أش َبه بمذهب الشافعي ــ
قط وما زالت ُ
رحمه هللا ــ».اهـ
وقال العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلحكام شرح
أصول األحكام" ()615 /6
«واتفق العلماء على أنَّه يُستحب ْ
أن تكون الثالثة المذكورة وسط الشهر،
كما حكاه النَّووي ،وغيره».اهـ
وأخرج النسائي ( ،)6511وابن َجرير الطبري في "تهذيب اآلثار" (-969
 ،)964وأبو يَعلى ( ،)1559عن َجرير بن عبد هللا ــ رضي هللا عنه ــ
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شه ٍْر ِّصيَام ال َّد ْه ِّرَ ،وأَيَّام
عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قالِّ (( :صيَام ث َ َالث َ ِّة أَيَّ ٍام ِّم ْن ك ِّل َ
صبِّي َحةَ ث َ َال َ
عش َْرةَ )).
س َ
عش َْرةََ ،وأ َ ْربَ َع َ
ث َ
يضَ :
ا ْل ِّب ِّ
عش َْرةََ ،و َخ ْم َ
َّ
العطار ،وابن ال ُم ِّلقن ،والعَيني ،والدِّمياطي ،وابن َح َجر
وص َّححه :ابن
العسقالني ،واأللباني ،ودمحم علي آدم اإلثيوبي.
وجود إسناده :المنذري.
َّ
صرح بالتحديث.
وهو ِّمن طريق ابن إسحاق ،وهو ُم ِّ
دلس ،ولم يُ ِّ
لكن يَشهد له ،ما أخرجه أحمد ( ،)61515والنَّسائي ( ،)9651واللفظ له،
وال ُحميدي ( ،)599وغيرهم ،عن أبي َذر ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي
ص ْومكَ ؟ قَا َلِّ :م ْن ك ِّل
صا ِّئ ٌم ،قَا َلَ :و َما َ
ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :كلوا ،فَقَا َل َرج ٌلِّ :إنِّي َ
يض ا ْلغ ِّر :ث َ َال َ
عش َْرةََ ،وأ َ ْربَ َع
ث َ
َ
شه ٍْر ث َ َالثَة أَيَّ ٍام ،قَا َل :فَأَي َْن أ َ ْنتَ ع َْن ا ْل ِّب ِّ
عش َْرةَ )).
س َ
َ
عش َْرةََ ،و َخ ْم َ
وقد ص َّححه :ابن َجرير الطبري ،وابن ُخزيمة ،وابن ِّحبَّان ،وال َعيني ،ودمحم
علي آدم اإلثيوبي.
سنه :الترمذي ،وابن عساكر ،واأللباني.
وح َّ
وأخرج أبو داود ( ،)6145عن ابن ِّم ْل َحان القَ ْي ِّسي ،عن أبيه ،قال (( :ك َ
َان
يض :ث َ َال َ
عش َْرةَ،
ث َ
َّللا َ
َرسول َّ ِّ
سلَّ َم يَأْمرنَا أ َ ْن نَصو َم ا ْلبِّ َ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
عش َْرةََ ،وقَا َل :ه َّن َك َه ْيئ َ ِّة ال َّد ْه ِّر )).
س َ
َوأ َ ْربَ َع َ
عش َْرةََ ،و َخ ْم َ
وص َّححه :ابن ِّحبَّان.
وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ« :صحيح لغيره».اهـ
َّ
ألن عبد الملك أحد رواته لم يُوثِّقه إال ابن ِّحبَّان ،وقال ابن َح َجر
العسقالنيــ رحمه هللا ــ« :مقبول».اهـ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
أن األفضل ِّمن صيام ثالثة أي ٍَّام ِّمن كل شهر ْ
َّ
أن يصوم العبد ثُلُث الشهر،
ْ
بأن يصوم يو ًما ويفطر بعده يومين ،ثم يصوم يو ًما ويفطر يومين ،حتى
َينتهي الشهر.
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لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنهما
شه ِّْر ثَالثَةَ أَيَّ ٍامَ ،و َذ ِّلكَ ِّمثْل ِّصيَ ِّام ال َّد ْه ِّر ،ق ْلت :فَ ِّإنِّي
ــَ (( :وص ْم ِّم ْن ال َّ
أ ِّطيق أ َ ْف َ
ض َل ِّم ْن َذ ِّلكَ  ،قَا َل :فَص ْم يَ ْو ًما َوأ َ ْف ِّط ْر يَ ْو َمي ِّْن )).
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
َّ
أن أفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم ،وهو صيام نَبِّي ِّ هللا داود ــ
سنَة.
عليه السالم ــ ،وهو صوم نِّصف ال َّ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا الصيام (( :ه َو أ َ ْف َ
ص ْو َم
الصيَ ِّام )) ،وقوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :ل َ
ضل ِّ
ص ْو ِّم أ َ ِّخي دَاود )) ،وقوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :
َّللا ِّصيَام دَاود
الصيَ ِّام إلَى َّ ِّ
فَ ْوقَ َ
إن أ َ َح َّ
ب ِّ
)).
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
َّ
عا قبل هذه األ ُ َّمة.
أن صيام يوم وإفطار يوم كان مشرو ً
َّللا ِّصيَام دَاودَ ،وك َ
لقوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :
َان يَصوم يَ ْو ًما َوي ْف ِّطر
الصيَ ِّام إلَى َّ ِّ
إن أ َ َح َّ
ب ِّ
َي ْو ًما )).
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
َّ
أن األعمال تتفاوت في محبَّة هللا تعالى لها ،وكل ما كان أحبَّ إليه فهو
أفضل.
تدرج النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص بعبد هللا بن عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنهما ــ
حيث َّ
في الصيامْ ،
بأن يصوم ثالثة أيَّام ِّمن كل شهر ،ثم نقله إلى ثُلث الشهر ،ثم
سنه ،وهو صيام نبي ِّ هللا داود ــ عليه السالم ــ ،وأخبره أنَّه ال
إلى نصف ال َّ
صيام فوقه ،وأنَّه أفضل الصيام ،وأحبَّه إلى هللا تعالى.
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
َّ
أن االقتصاد في العبادات مع المداومة أبعد عن التَّعب والضَّجر واالنقطاع.
ترك
حيث أرشد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن عمرو ــ رضي هللا عنهما ــ إلى ْ
سنة كاملة ،وبيَّن له
الصيام كل يوم إلى ما هو أخف عليه ،ويَعدِّل صيام ال َّ
أحبَّ الصالة والصيام إلى هللا تعالى.
وقد جاء في الحديث الذي َذكره المصنِّف ــ رحمه هللا ــ ،عن عبد هللا بن
َّللا صلى
عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال (( :أ ْخ ِّب َر َرسول َّ ِّ
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ارَ ،وألَقو َم َّن اللَّ ْي َل َما ِّعشْت،
هللا عليه وسلم أَنِّي أَقولَ :و َ َّ ِّ
َّللا ألَصو َم َّن النَّ َه َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص :أ َ ْنتَ الَّذِّي ق ْلتَ َذ ِّلكَ ؟ فَق ْلت لَه :قَ ْد ق ْلته ِّبأ َ ِّبي أ َ ْنتَ
فَقَا َل َرسول َّ ِّ
ست َ ِّطيع َذ ِّلكَ  ،فَص ْم َوأ َ ْف ِّط ْرَ ،وق ْم َونَ ْم .)) ...
َوأ ِّمي ،قَا َل :فَ ِّإنَّكَ َّل ت َ ْ
وأخرج البخاري ( 5411و  ،)1116ومسلم ( )5514واللفظ له ،عن عبد
هللا بن عمرو ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه ندِّم بعد ذلك ،فقال (( :فَلَ َّما َكبِّ ْرت
سلَّ َم )).
َّللا َ
صةَ نَبِّي ِّ َّ ِّ
َّللا َ
َو ِّددْت أَنِّي ك ْنت قَ ِّب ْلت ر ْخ َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
وأخرج البخاري ( ،)1955ومسلم ( 196و ،)191عن عائشة ــ رضي
هللا عنها ــ َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :يَا أَيُّ َها النَّاس خذوا ِّم ْن ْاأل َ ْع َما ِّل َما
ت ِّطيق َ
َّللا َما دَا َم َو ِّإ ْن
ب ْاأل َ ْع َما ِّل ِّإلَى َّ ِّ
َّللا ََّل يَ َم ُّل َحتَّى ت َ َملُّواَ ،و ِّإ َّن أ َ َح َّ
ون ،فَ ِّإ َّن َّ َ
قَ َّل )).
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذه
األحاديث.
ومن هذه األحكام:
ِّ
سنة كاملة.
حكم صوم الدَّهر الذي هو ال َّ
والمراد بصوم الدَّهر:
حرم صومها ،وهي :يوم
س ْر ُد الصوم في جميع أيَّام ال َّ
سنَة إال األيَّام التي يَ ُ
َ
ضحى ،وأيَّام الت َّ ْش ِّريق.
عيد الفطر ،ويوم عيد األ ْ
وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم.
وقد اختلف العلماء ــ رحمهم هللا ــ في حكم صوم الدَّهر على أقوال:
األول :أنَّه يكره مطلقًا.
القول َّ
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بن عمرو بن العاص ــ رضي هللا عنهما ــ فيما
صا َم ْاألَبَ َد )).
صا َم َم ْن َ
أخرجه البخاري ( ،)5422ومسلم (ََّ (( :)5511ل َ
صا َم ال َّد ْه َر )).
صا َم َم ْن َ
وفي لفظ للبخاري (ََّ (( :)5422ل َ
وأخرج مسلم ( )5526عن أبي قتادة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :قَا َل
صا َم َو ََّل أ َ ْف َط َر ــ
ع َمر :يَا َرسو َل َّ ِّ
ْف ِّب َم ْن يَصوم ال َّد ْه َر كلَّه؟ قَا َلََّ :ل َ
َّللا َكي َ
أ َ ْو قَا َل ــ :لَ ْم يَص ْم َولَ ْم ي ْف ِّط ْر )).
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وقالوا:
صا َم َو ََّل أ َ ْف َط َر ))
صا َم ال َّد ْه َر )) و (( ََّل َ
صا َم َم ْن َ
هذه األلفاظََّ (( :ل َ
وأشباهها ،أق ُّل أحوالها الكراهة.
القول الثاني :أنَّه يَحرم.
وهو قول ابن حزم الظاهري.
و َح َمل أهل هذا القول لفظ حديث عبد هللا بن عمرو ،وحديث أبي قتادة ــ
تقد َمين ،وأشباههما ،على التحريم.
رضي هللا عنهما ــ ال ُم ِّ
ولحديث أبي موسى األشعري ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قالَ (( :م ْن
صا َم ال َّد ْه َر ض ِّيقَت عليه جهنَّم )).
َ
ضعفاء" (،)659 /6
وقد قال الحافظ العُقيلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُّ
عن هذا الحديث:
عا».اهـ
«وقد ُروي هذا عن أبى موسى موقوفًا ،وال يَصح مرفو ً
واختلفوا أيضًا في تأويله ومعناه.
فقال اإلمام ابن قيِّم الجوزيَّة ــ رحمه هللا ــ في كتابه "زاد المعاد في هدي
خير العباد" (:)14-19 /6
«قِّيل قد اخت ُ ِّلف في معنى هذا الحديث:
ص ًرا له فيها ،لتشديده على نفسه ،وح َمله عليها،
فقيلُ :
ض ِّيقَت عليه ح ْ
ورغبَته عن هَدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،واعتقاده ْ
أن غيره أفضل ِّمنه.
ضيِّقَت عليه ،فال َيبقى له فيها موضع.
وقال آ َخرون :بل ُ
ور َّج َحت هذه الطائفة هذا التأويلَّ ،
ضيَّق على نفسه مسالك
بأن الصائم ل َّما َ
الشهوات و ُ
طرقها بالصوم ضيَّق هللا عليه النار ،فال َيبقى له فيها مكان،
ضيَّق طرقها عنه.
ألنَّه ِّ
ور َّج َحت الطائفة األولى تأويلها ْ
ض ِّيقَت
بأن قالت :لو أراد هذا المعنى لقالُ :
عنه ،وأ َّما التضييق عليه فال يكون إال وهو فيها.
قالوا :وهذا التأويل موافق ألحاديث كراهة صوم الدهرَّ ،
وأن فاعله بمنزلة
َمن لم يَصم».اهـ
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قلت:
ْ
وإن ثبت إسناد موقوفه ومعناه كما َذكروا.
سنة دون ْ
فطر في األيَّام ال َمنهي ِّ عن
فهو محمول على َمن صام جميع ال َّ
أن يُ ِّ
صيامها نهي تحريم كالعيدين وأيَّام التشريق.
القول الثالث :أنَّه َّل يكره ِّل َمن قَ ِّوي عليه ،ولم يَ َخف منه َ
ررا ،ولم
ض ً
فوت ِّبه حقًّا.
ي ِّ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع
شرح ال ُمهذَّب" (:)554 /2
«قال صاحب "ال َّ
امل" :وبِّه قال عا َّمة العلماء.
ش ِّ
وكذا نَقله القاضي ِّعياض ،وغيره ،عن جما هير العلماء.
ّللا ،وأبو طلحة،
وم َّمن نَقلوا عنه ذلك :عمر بن الخطاب ،وابنُه عبد َّ
ِّ
وعائشة ،وغير ُهم ِّمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ ،والجمهور ِّمن
بع ِّدهم».اهـ
واحت َّج لهذا القول بما يأتي:
أو ًَّل ــ بما أخرجه البخاري ( ،)5496ومسلم ( ،)5565واللفظ له ،عن
َّ
سأ َ َل َرسو َل
عائشة ــ رضي هللا عنها ــ (( :أ َ َّن َح ْم َزةَ ب َْن ع َْم ٍرو ْاأل َ ْ
ي َ
سلَ ِّم َّ
ص ْو َم
َّللا َ
سلَّ َم ،فَقَا َل :يَا َرسو َل َّ ِّ
َّ ِّ
َّللا َ
سرد ال َّ
َّللا ِّإنِّي َرج ٌل أ َ ْ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
شئْتَ )).
شئْتَ َ ،وأ َ ْف ِّط ْر إِّ ْن ِّ
سفَ ِّر؟ قَا َل :ص ْم إِّ ْن ِّ
أَفَأَصوم فِّي ال َّ
أقره.
س ْرد الصوم ،بل َّ
فلم ينُكر النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص عليه َ
وثانيًا ــ بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما في حديث عبد هللا بن عمرو ــ رضي هللا
شه ِّْر ثَالثَةَ أَيَّ ٍامَ ،و َذ ِّلكَ ِّمثْل
عنهما ــ الذي َذكره المصنِّفَ (( :وص ْم ِّم ْن ال َّ
ِّصيَ ِّام ال َّد ْه ِّر )).
وقالوا:
َج ْع ُل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص صوم ثالثة أيَّام كصيام الدهر يَ ُد ُّل على َّ
أن صوم الدهر
أفضل.
وقالوا أيضًا:
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قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بن عمرو ــ رضي هللا عنهما ــََّ (( :ل أ َ ْف َ
ض َل ِّم ْن َذ ِّلكَ
حقك.
)) أي :في ِّ
َّ
خرج له حول ما بلَغَه عنه ،ويَدخل فيه َمن كانت تلحقه مشقَّة
ألن الخطاب َ
وتفويت ما هو أهَم.
وثالثًا ــ بثبوت صوم ال َّدهر عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ.
حيث قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"المجموع شرح ال ُمهذَّب" (:)541 /2
سئِّل عن صيام الدَّهر ،فقال (( :كنَّا نَع ُّد أولَئِّكَ فِّينَا
«وعن ابن عمر ،أنَّه ُ
سا ِّب ِّق َ
ين )) رواه البيهقي.
ِّم ْن ال َّ
سفَ ِّر َوا ْل َح َ
ض ِّر )) رواه
وعن ُ
ع ْر َوة (( :أ َ َّن عَائِّشَةَ كَانَتْ تَصوم ال َّد ْه َر فِّي ال َّ
البيهقي بإسنا ٍد صحيح.
أنس ،قال (( :ك َ
َّللا
علَى َ
َان أَبو َط ْل َحةَ ََّل يَصوم َ
ع ْه ِّد النَّبِّي ِّ َ
وعن ٍ
صلَّى َّ
سلَّ َم لَ ْم أ َ َره
َّللا َ
َ
ي َ
سلَّ َم ِّم ْن أَجْ ِّل ا ْلغَ ْز ِّو ،فَلَ َّما ق ِّب َ
علَ ْي ِّه َو َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
ض النَّبِّ ُّ
م ْف ِّط ًرا َّإَّل يَ ْو َم ا ْل ِّف ْط ِّر أ َ ْو ْاأل َ ْ
ض َحى )) رواه البخاري في "صحيحه".
صا َم ْاأل َ َب َد )) ،بأجوبة:
صا َم َم ْن َ
وأجابوا عن حديثََّ (( :ل َ
أحدها :جواب عائشة الذي َذكره المصنِّف وتابعها عليه خالئق ِّمن العلماء:
أن المراد َمن صام الدَّهر حقيقةْ ،
َّ
بأن َيصوم معه العيد والتشريق ،وهذا
َمنهي عنه باإلجماع.
والثاني :أنَّه محمول على َّ
أن معناه :أنَّه ال َيجد ِّمن مشقته ما َيجد غيره،
ألنَّه يألفه ،ويَسهل عليه ،فيكون خبَ ًرا ال دعاء.
ومعناه :ال صام صو ًما يلحقه فيه مشقة كبيرة وال أف َ
طر ،بل هو صائم له
ثواب الصائمين.
فوت ِّبه حقًّا.
والثالث :أنَّه محمول على َمن
َّ
تضرر بصوم الدَّهر أو َّ
ويُؤيِّده أنَّه في حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص كان النَّهي خطابًا له.
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عمره وندِّم على كونه لم َيقبل
آخر ُ
صحيح أنَّه ع َجز في ِّ
وقد ثبت عنه في ال َّ
علَ ْي ِّه
َّللا َ
صةَ َرسو ِّل َّ ِّ
َّللا َ
الرخصة ،وكان يقول (( :يا لَ ْيتَنِّي قَ ِّب ْلت ر ْخ َ
َّ
صلَّى َّ
سلَّ َم )).
َو َ
وأقر
فنَ َهى النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمرو بن العاص ِّلعلمه بأنَّه َيضعُف عن ذلك،
َّ
ضرر».اهـ
عمرو ِّلعلمه بقُدرته على ذلك بال َ
حمزة بن ٍ
قلت:
سره به
سرد الصيام ،أو صوم الدَّهر ــ على المعنى الذي ف َّ
وقد ثبت َ
جماهير أهل العلم ــ عن:
عمر بن الخطاب ،وابنه عبد هللا ،وعائشة ِّأم المؤمنين ،وأبي طلحة
األنصاري ،وعمرو بن حمزة األسلمي ــ رضي هللا عنهم ــ ،وغيرهم.
أ َّما أثر عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ:
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" ( 4129و  ،)9411وابن َجرير
الطبري في "تهذيب اآلثار" ( ،)119وال ِّفريابي في "الصيام" (-565
 ،)561وغيرهم.
سنَتَي ِّْن )).
س َر َد ال َّ
ِّ
ص ْو َم قَ ْب َل َم ْو ِّت ِّه ِّب َ
ومن ألفاظه الثابتة (( :أ َ َّن ع َم َر َ
ص ْو َم )).
س َر َد ال َّ
وفي لفظ آخَر ثابتَ (( :ما َماتَ ع َمر َحتَّى َ
الصيَا َم ِّإ ََّّل يَ ْو َم ْاأل َ ْ
وفي لفظ ثالث ثابت (( :ك َ
ض َحى َويَ ْو َم
َان ع َمر يَ ْ
سرد ِّ
سفَ ِّر )).
ا ْل ِّف ْط ِّر أ َ ْو فِّي ال َّ
وص َّحح أسانيده جميعها الحافظ ابن كثير الشافعي ــ رحمه هللا في "مسند
الفارروق" (.)691-695
وأ َّما أثر عائشة ــ رضي هللا عنها ــ:
فقد أخرجه ابن سعد في " الطبقات الكبرى" ( ،)29 /9وابن ال َج ِّعد في
"مسنده" ( 5115و  ،)6252وال ِّفريابي في "الصيام" ( ،)555-551وابن
َجرير الطبري في "تهذيب اآلثار" ( ،)111-115والطحاوي في "شرح
معاني اآلثار" ( ،)5151وغيرهم.
ع ْن َها ــ كَانَتْ تَصوم ال َّد ْه َر
ي هللا َ
ِّ
ومن ألفاظه الثابتة (( :أ َ َّن عَائِّشَةَ ــ َر ِّض َ
سفَ ِّر َوا ْل َح َ
ض ِّر )).
فِّي ال َّ
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وأ َّما أثر أبي طلحة ــ رضي هللا عنه ــ:
فقد أخرجه أحمد في " ُّ
الزهد" ( ،)5561 -5562وابن سعد في "الطبقات
الكبرى" ( ،)112 /5وابن َجرير الطبري في "تهذيب اآلثار" (،)114
وال ِّفريابي في "الصيام" ( ،)569-562والطبراني في "المعجم الكبير"
( ،)9295وغيرهم ،عن أنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ.
صلَّى هللا
ص ْو َم بَ ْع َد َوفَا ِّة النَّبِّي ِّ َ
س َر َد ال َّ
ِّ
ومن ألفاظه الثابتة (( :أ َ َّن أَبَا َط ْل َحةَ َ
ين عَا ًما ََّل ي ْف ِّطر إِّ ََّّل ا ْل ِّف ْط َرَ ،و ْاأل َ ْ
سلَّ َم أ َ ْربَ ِّع َ
ض )).
َ
علَ ْي ِّه َو َ
ض َحى ،أ َ ْو ِّم ْن َم ِّر ٍ
وفي لفظ آخَر ثابت (( :أ َ َّن أَبَا َط ْل َحةَ ك َ
َّللا
علَى َ
ص ْو َم َ
ع ْه ِّد َرسو ِّل َّ ِّ
َان ي ْكثِّر ال َّ
سلَّ َم فَ َما أ َ ْف َ
َّللا ــ ع ََّز َو َج َّل ــ إَِّّلَّ ِّم ْن
َّللا َ
َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
ط َر َب ْعدَه َحتَّى لَ ِّق َ
ي َّ َ
سفَ ٍر )).
ض أ َ ْو فِّي َ
َم َر ٍ
وأخرجه البخاري ( ،)6969بلفظ (( :ك َ
ع ْه ِّد
ع َلى َ
َان أَبو َط ْل َحةَ ََّل َيصوم َ
علَ ْي ِّه
َّللا َ
َّللا َ
ي َ
سلَّ َم ِّم ْن أَجْ ِّل ا ْلغَ ْز ِّو فَلَ َّما ق ِّب َ
النَّ ِّبي ِّ َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
صلَّى َّ
ض النَّبِّ ُّ
سلَّ َم لَ ْم أ َ َره م ْف ِّط ًرا إِّ ََّّل َي ْو َم ِّف ْط ٍر أ َ ْو أ َ ْ
ض َحى )).
َو َ
وأ َّما أثر ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ:
فقد أخرجه ال ِّفريابي في "الصيام" ( ،)559عن نافع مولى ابن عمر (( :أ َ َّن
ض َ
ان بِّ َر َم َ
ش ْعبَ َ
ض َر لَ ْم ي ْف ِّط ْرَ ،وك َ
َان إِّ َذا َح َ
َّللا ب َْن ع َم َر ك َ
ان،
َان يَ ِّصل َ
َ
ع ْب َد َّ ِّ
َويَقول :اللَّيْل أ َ ْف َ
ضل )).
وإسناده حسن.
وأ َّما أثر عمرو بن حمزة األسلمي ــ رضي هللا عنهما ــ:
فقد أخرج البخاري ( ،)5496ومسلم ( ،)5565واللفظ له ،عن عائشة ــ
صلَّى
سأ َ َل َرسو َل َّ ِّ
َّللا َ
رضي هللا عنها ــ (( :أ َ َّن َح ْم َزةَ ب َْن ع َْم ٍرو ْاأل َ ْ
ي َ
سلَ ِّم َّ
ص ْو َم أَفَأَصوم فِّي
َّللا َ
سلَّ َم ،فَقَا َل :يَا َرسو َل َّ ِّ
سرد ال َّ
َّللا إِّنِّي َرج ٌل أ َ ْ
علَ ْي ِّه َو َ
َّ
شئْتَ )).
شئْتَ َ ،وأ َ ْف ِّط ْر ِّإ ْن ِّ
سفَ ِّر؟ قَا َل :ص ْم ِّإ ْن ِّ
ال َّ
قلت:
وقال الحافظ ال ِّفريابي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الصيام" (:)559
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري ،حدثنا َم ْعن ،حدثنا مالك بن أنس ،أنَّه
س بِّ ِّصيَ ِّام ال َّد ْه ِّر ِّإ َذا أ َ ْف َط َر ْاألَيَّا َم الَّتِّي نَ َهى
سمع أهل العلم يقولونََّ (( :ل بَأ ْ َ
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ي يَ ْوم ْاأل َ ْ
ض َحىَ ،ويَ ْوم
صلَّى هللا َ
َرسول َّ ِّ
َّللا َ
سلَّ َم ع َْن ِّصيَ ِّ
علَ ْي ِّه َو َ
ام َهاَ ،و ِّه َ
ا ْل ِّف ْط ِّرَ ،وأَيَّام ِّمنًى )).
وإسناده صحيح.
وقال اإلمام ابن َجرير الطبري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "تهذيب اآلثار"
(:)156
حدثنا ابن ب َّ
شار ،حدثنا عبد األعلى ،أنبأنا سعيد ،عن قتادة ،قال (( :إذا
أفطر يوم الفطر ويوم النَّحر وأيَّام التشريق لم يدخل في صوم الدَّهر )).
وإسناده صحيح.
وقال اإلمام ابن َجرير الطبري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "تهذيب االثار"
(:)554 /5
«والصواب ِّمن القول في ذلك عندنا ْ
أن يًقال:
إن صوم األبَد غير جائزَّ ،
َّ
وإن َمن صامه فقد دخل فيما نَهى عنه النَّبي
ملسو هيلع هللا ىلص ،وتح َّمل بفعله ذلك ِّمن اإلثم عظي ًما ،وذلك إذا صام الدَّهر كله فلم يُفطر
صومهن».اهـ
األيَّام ال َمن ِّهي عن
ِّ

××××××××××××
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ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

سأ َ ْلت َجابِّ َر ْب َن
 22 /211ــ ع َْن م َح َّم ِّد ْب ِّن َ
عبَّا ِّد ْب ِّن َج ْعفَ ٍر ،قَا َلَ :
ص ْو ِّم يَ ْو ِّم
َ
ع ْب ِّد َّ ِّ
ي ملسو هيلع هللا ىلص ع َْن َ
َّللا ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أَنَ َهى النَّبِّ ُّ
ا ْلجمعَ ِّة؟ قَا َل" :نَعَ ْم" )).
ب ا ْل َك ْعبَ ِّة )).
َو َزا َد م ْ
س ِّل ٌم (( َو َر ِّ
س ِّم ْعت
 21 /211ــ ع َْن أَ ِّبي ه َر ْي َرةَ ــ رضي هللا عنه ــ قَا َلَ :
ي ملسو هيلع هللا ىلص يَقولَّ (( :ل يَصو َم َّن أَ َحدك ْم َي ْو َم ا ْلجمعَ ِّة إَّلَّ أَ ْن َيصو َم
النَّ ِّب َّ
يَ ْو ًما قَ ْبلَه أَ ْو َي ْو ًما َب ْعدَه )).
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذين الحديثين في مسائل:
المسألة األولى  /عن تخريجهما.
سأ َ ْلت
حديث دمحم بن عبَّاد بن جعفر ،قد أخرجه مسلم ( ،)5595بلفظَ (( :
ت أَنَ َهى َرسول
َّللا َ
َجابِّ َر ب َْن َ
ع ْنه َما ــ َوه َو يَطوف بِّا ْلبَ ْي ِّ
ع ْب ِّد َّ ِّ
ي َّ
َّللا ــ َر ِّض َ
ب َه َذا
َّللا َ
َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
سلَّ َم ع َْن ِّصيَ ِّام يَ ْو ِّم ا ْلجمعَ ِّة :فَقَا َل :نَعَ ْم َو َر ِّ
ت )).
ا ْلبَ ْي ِّ
ع ْنه ــ:
َّللا َ
وأخرجه البخاري ( ،)5499بلفظَ (( :
ي َّ
سأ َ ْلت َجا ِّب ًرا ــ َر ِّض َ
ص ْو ِّم يَ ْو ِّم الجمعَ ِّة؟ قَا َل« :نَعَ ْم» )).
صلَّى هللا َ
سلَّ َم ع َْن َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
نَ َهى النَّبِّ ُّ
وأخرج مسلم ( ،)5599عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ قال :قال
صوا لَ ْيلَةَ ا ْلجمعَ ِّة بِّ ِّقيَ ٍام ِّم ْن بَي ِّْن اللَّيَا ِّليَ ،و ََّل
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصََّ (( :ل ت َ ْخت َ ُّ
صوا يَ ْو َم ا ْلجمعَ ِّة بِّ ِّصيَ ٍام ِّم ْن بَي ِّْن ْاألَيَّ ِّامِّ ،إ ََّّل أ َ ْن يَك َ
ص ْو ٍم يَصومه
ون فِّي َ
تَخ ُّ
أ َ َحد ))1
وأخرج البخاري ( ،)5491ومسلم ( ،)5599واللفظ له ،عن أبي هريرة
ــ رضي هللا عنه ــ قال سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقولََّ (( :ل َيص ْم أ َ َحدك ْم يَ ْو َم
ا ْلجمعَ ِّة إِّ ََّّل أ َ ْن يَصو َم قَ ْبلَه أ َ ْو يَصو َم بَ ْعدَه )).
وأخرج البخاري ( ،)5911عن ُج َوي ِّْريَّة بنت الحارث ــ رضي هللا عنها ــ:
صائِّ َمةٌ
سلَّ َم َد َخ َل َ
َّللا َ
ي َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
علَ ْي َها يَ ْو َم ا ْلجمعَ ِّة َو ِّه َ
(( أ َ َّن النَّ ِّب َّ
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ومي َ
ت أ َ ْم ِّس؟ قَالَتْ ََّ :ل ،قَا َل :ت ِّريد َ
غدًا ،قَالَتْ ََّ :ل،
فَقَا َل :أَص ْم ِّ
ِّين أ َ ْن تَص ِّ
قَا َل :فَأ َ ْف ِّط ِّري )).
المسألة الثانية  /عن موضوعهما.
وموضوعهما هو:
بيان ُحكم تخصيص يوم الجمعة بالصوم.
أو:
بيان حكم صوم يوم الجمعة ُم ْنفَ ِّردًا.
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائدهما.
ومن فوائد هذين الحديثين:
ِّ
النَّهي عن تخصيص أو إفراد يوم الجمعة بالصوم.
وإلى كراهة إفراد الجمعة أو تخصيصها بالصوم ذهب جماهير أهل العلم.
وقد نَسبه إليهم:
الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح الباري
شرح صحيح البخاري" ( ،)659 /9وغيره.
وقال أبو حنيفة ومالك :ال يُكره.
وقال الداوودى ــ رحمه هللا ــ ِّمن أصحاب مالك:
«لم َيبلُغ مال ًكا حديث النَّهي ،ولو َبلَغَه لم يُخا ِّلفه».
حرم.
وقال ابن حزم الظاهري :يَ ُ
قلت:
وأ َّما ما أخرجه أحمد ( ،)5921والترمذي ( ،)196والنَّسائي (،)6529
وابن ماجه ( ،)5161واللفظ له ،وغيرهم ،عن ابن مسعود ــ رضي هللا
سلَّ َم ي ْف ِّطر يَ ْو َم
عنه ــ أنَّه قال (( :قَلَّ َما َرأَيْت َرسو َل ِّ
هللا َ
صلَّى هللا عَل ْي ِّه و َ
ا ْلجمعَ ِّة )).
وص َّححه :أبو حاتم الرازي ،وابن ِّحبَّان ،وابن حزم ،وابن عبد البَ ِّر ،وابن
قيم الجوزيَّة.
ِّ
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سنه :الترمذي ،والسيوطي ،واأللباني ،ودمحم علي آدم اإلثيوبي.
وح َّ
وقال أبو علي الطوسي ــ رحمه هللا ــ« :حديث حسن صحيح».اهـ
وقال اإلمام الدارقطني في كتابه "العلل" (« :)119ووقَفه ُ
شعبة ،عن
عاصم ،ور ْفعه صحيح».اهـ
فقد أجاب عنه اإلمام ابن قيِّم الجوزية ــ رحمه هللا ــ.
سنن أبي داود وإيضاح مشكالته"
فقال ــ رحمه هللا ــ في كتابه "تهذيب ُ
( 91 /1ــ بحاشية" :عون المعبود" ):
ضة بينه وبين أحاديث النَّهي ،إذ ليس فيه أنَّه كان يُفرده
«وال ُمعار َ
بالصوم ،والنَّهي إنَّما هو عن اإلفراد ،فمتى وصلَهن بغيره زال النَّهي.اهـ
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
َّ
أن كراهة صوم يوم الجمعة تَزول بصيام يوم قبْله أو يوم بعده.
وقد قال اإلمام ابن جرير الطبري ــ رحمه هللا ــ كما في "فتح الباري شرح
صحيح البخاري" ( )659 /9البن َح َجر العسقالني:
فرق بين العيد والجمعةَّ ،
بأن اإلجماع ُمنعقد على تحريم صوم يوم العيد
«يُ َّ
ولو صام قبْله أو بعده ،بخالف يوم الجمعة فاإلجماع ُمنعقد على جواز
صومه ِّل َمن صام قبْله أو بعده».اهـ
الروض
وقال العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "حاشية َّ
ال ُم ْربِّع" (:)914 /5
« ْ
عا ،لهذا الخَبر ،وخ َبر ُجويرية،
فإن صام معه غيره لم يُكره إجما ً
وغيرهما».اهـ
قلت:
وحديث ُج َوي ِّْريَّة بنت الحارث ــ رضي هللا عنها ــ قد أخرجه البخاري
( ،)5911كما تقدَّم.
علَ ْي َها يَ ْو َم ا ْلجمعَ ِّة
سلَّ َم َد َخ َل َ
َّللا َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
حيث أخبَ َرت (( :أ َ َّن النَّبِّ َّ
ومي َ
ت أ َ ْم ِّس؟ قَالَتْ ََّ :ل ،قَا َل :ت ِّريد َ
غدًا،
صائِّ َمةٌ فَقَا َل :أَص ْم ِّ
ي َ
ِّين أ َ ْن تَص ِّ
َو ِّه َ
قَالَتْ ََّ :ل ،قَا َل :فَأ َ ْف ِّط ِّري )).
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وقال اإلمام موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" ( ،)669 /9عقب حديثها هذا:
أن المكروه إ ْف َرادُهَّ ،
«وهذا الحديث يَ ُد ُّل على َّ
ص ْم
ألن نَهيَه ُمعَلَّ ٌل بكونها لم ت َ ُ
ْأمس وال غدًا».اهـ
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
جواز صوم يوم السبت في غير الفريضة.
لقوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :ل يَصو َم َّن أ َ َحدك ْم يَ ْو َم ا ْلجمعَ ِّة إَّلَّ أ َ ْن يَصو َم يَ ْو ًما قَ ْبلَه أ َ ْو يَ ْو ًما
بَ ْعدَه )).
َّ
ألن الذي بعد يوم الجمعة هو يوم السبت.
وإلى هذا ذهب كافة العلماء.
بل قال العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلحكام شرح
أصول األحكام" (:)646 /6
أن يصوم يو ًما قبْله أو بعده )) ،ونحوهَّ ،
«في قوله (( :إَّل ْ
أن صيام يوم
السبت ويوم الجمعة ،أو السبت واألحد ،ال يُكره ،وهو إجماع».اهـ
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في شرحه على كتاب "عمدة الفقه"
( ،)215 /6عند حديث النَّهي عن صوم يوم السبت في غير الفريضة:
« َّ
ألن ظاهر الحديث خالف اإلجماع».اهـ
قلت:
صماء ــ رضي هللا عنهما ــ َّ
أن
وأ َّما حديث عبد هللا بن بُسر ،عن أخته ال َّ
علَيْك ْم ،فَ ِّإ ْن لَ ْم
ض َ
س ْب ِّ
ت َّإَّل فِّي َما ا ْفت ِّر َ
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قالََّ (( :ل تَصوموا يَ ْو َم ال َّ
ش َج َر ٍة فَ ْليَ ْمض ْغه )).
ب أ َ ْو ِّل َحا َء َ
يَ ِّج ْد أ َ َحدك ْم َّإَّل عو َد ِّعنَ ٍ
صحيحة التي
فهو حديث معلُول ال يَصح ،وشاذُّ مخالف لألحاديث الكثير ال َّ
تدُل على جواز صوم يوم السبت في غير الفريضة.
جمع عديد ِّمن أهل العلمِّ ،منهم:
وقد أعلَّه ْ
َّ
الزهري ،ويحيى بن سعيد القطان ،ومالك بن أنس ،واألوزاعي ،وأحمد بن
حنبل ،ويحيى بن معين ،وأبو داود السجستاني ،والنسائي ،واألث َرم ،وأبو
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وز ِّية،
جعفر الطحاوي ،وابن العربي المالكي ،وابن تيمية ،وابن قيِّم الج ِّ
وشمس الدين ابن عبد الهادي ،والذهبي ،وبدر الدين العَيني ،وابن َح َجر
العسقالني ،وابن باز ،وابن عثيمين.
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذين
الحديثين.
األول :عن نوع النَّهي في أحاديث النَّهي عن إفراد أو تخصيص
الحكم َّ
الجمعة بالصوم.
ذهب جماهير أهل العلم إلى َّ
أن النَّهي في أحاديث النَّهي عن صيام يوم
الجمعة للكراهة.
وقد نَسبه إليهم:
الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح الباري
شرح صحيح البخاري" ( ،)659 /9وغيره.
ووجْ ه حمله على الكراهة:
ما قاله قال العالمة العثيمين ــ رحمه هللا ــ في تعليقه على كتاب "الكافي
في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل" (:)696 /5
َحمل النَّهي على التحريم؟ فالرسول أ َّكد النَّهي(( :
«وحينئ ٍذ نَسأل لماذا ال ن ِّ
َّ
صومن )) ،فلماذا ال نقول :إنَّه حرام؟.
َّل يَ
نقولَّ :
ض َّم إليه يوم
ألن الرسول ــ عليه الصالة والسالم ــ أباح صومه إذا ُ
ً
حالال بالضَّم ،كصوم
قبله أو يوم بعده ،ولو كان صو ُمه حرا ًما ما صار
يوم العيد ً
ضم إليه يو ًما آخَر قبَله أو
مثال ،فإنَّه ال يجوز صومه ولو ُ
بعده».اهـ
مر َّ
غبًا في صيامه كيوم عرفه
الحكم الثاني :عن يوم الجمعة يوافق يو ًما َ
وعاشوراء ،أو يوم عادة ،ك َمن عادته صيام يوم وإفطار يوم ،فهل يصام
منفردًا عند َمن يَرى كراهة إفراده.
مذهب الشافعي ،وأحمد ،وابن حزم :أنَّه يجوز.
َّ
ألن هذا الصائم لم يُ ِّرد تخصيص الجمعة بالصوم ،وال تع َّمده بعينه ،وإنَّما
أراد عادته أو هذا اليوم الفاضل.
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ويدل على قوة هذا القول:
ما أخرجه مسلم ( ،)5599عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ َّ
أن النَّبي
صوا يَ ْو َم ا ْلجمعَ ِّة بِّ ِّصيَ ٍام ِّم ْن بَي ِّْن ْاألَيَّ ِّام إِّ ََّّل أ َ ْن يَك َ
ون فِّي
ملسو هيلع هللا ىلص ،قالََّ (( :ل تَخ ُّ
ص ْو ٍم يَصومه أ َ َحد )).
َ
حيث أفاد َّ
بأن ال ُمراد هو تخصيص يوم الجمعة بالصوم لذاته.
واختاره هذا القول:
ابن تيمية ،وابن قيِّم الجوزية ،وابن َح َجر العسقالني ،وابن عثيمين.
الحكمة ِّمن كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم.
الحكم الثالث :عن ِّ
قال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 651 /9ــ حديث رقم:)5492 :
«واخت ُ ِّلف في سبب النَّهي عن إفراده على أقوال:
أحدها :لكونه يوم عيد ،والعيد ال يُصام.
واستُشكل ذلك مع اإلذن بصيامه مع غيره.
وأجاب ابن القيِّم وغيره:
َّ
بأن ِّشبْهه بالعيد ال َيستلزم استواءه معه ِّمن كل جهة ،و َمن صام معه غيره
حري بالصوم.
انتفت عنه صورة الت َّ ِّ
ض ِّعف عن العبادة.
ثانيها :لئال يُ ْ
وهذا اختاره :النووي.
عقب :ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه.
وت ِّ
ثالثها :خوف المبالغة في تعظيمه فيُفتتن بِّه ،كما افتَتن اليهود بالسبت.
ضا فاليهود ال يُعظمون
وهو ُمنتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام ،وأي ً
السبت بالصيام ،فلو كان الملحوظ ت َ ْرك موافقتهم لتحتَّم صومه ،ألنَّهم ال
يصومونه.
رابعها :خوف اعتقاد وجوبه.
وهو ُمنتقض بصوم االثنين والخميس.
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خامسها :خشية ْ
فرض عليهم ،كما خَشي ملسو هيلع هللا ىلص ِّمن قيامهم الليل ذلك.
أن يُ َ
قال المهلَّب:
وهو ُمنتقض بإجازة صومه مع غيره ،وبأنَّه لو كان كذلك لجاز بعده صلى
هللا عليه وسلم ،الرتفاع السبب.
سادسهاُ :مخالفة النصارى.
ألنَّه يجب عليهم صومه ،ونحن مأمورون بمخالفتهم ،نقلَه القمولي ،وهو
ضعيف.
وأقوى األقوال وأوالها بالصوابَّ :أولها.
وورد فيه صري ًحا حديثان:
َ
أحدهما :رواه الحاكم ،وغيرهِّ ،من طريق عامر بن لُ َدي ٍْن ،عن أبي هريرة،
عا (( :يوم الجمعة يوم عيد ،فال تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ،إَّل
مرفو ً
ْ
أن تصوموا قبله أو بعده )).
والثاني :رواه بن أبي شيبة بإسناد حسن ،عن علي ،وقالَ (( :من كان
ِّمنكم متطوعًا ِّمن الشهر فليَصم يوم الخميس وَّل يَصم يوم الجمعة ،فإنَّه
يوم طعام وشراب وذِّكر )).اهـ
قلت:
ضا:
وحديث أبي لُ َدي ٍْن ،عن أبي هريرة ــ رضي هللا عنه ــ  ،قد أخرجه أي ً
أحمد ( 9161و  ،)51941وابن ُخزيمة ( ،)6525وغيرهما.
وص َّححه :ابن ُخزيمة ،والحاكم.
وقال المنذري والهيثمي ــ رحمهما هللا ــ« :إسناده حسن».اهـ
وفي إسناده أبو ِّبشر ،وهو مجهول ،كما قال الحافظ الذهبي ــ رحمه هللا ــ.
وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إرواء الغليل" (،)551 /9
عقب الحديث:
«وهو ُمنكر عندي».اهـ
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ثم تَعقَّب ــ رحمه هللا ــ تحسين الحافظ ابن َح َجر العسقالني ــ رحمه هللا ــ
ألثر علي بن أبي طالب ــ ر ضي هللا عنه ــ ،فقال في كتابه "إرواء
الغليل" (:)551 /9
«كذا قال ،و ِّعمران بن ظبيان ،قال الحافظ نفسه في "التقريب":
ضعيف».اهـ
وقال العالمة العثيمين ــ رحمه هللا ــ في تعليقه على كتاب "الكافي في الفقه
على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل" (:)696 /5
«فإن قال قائل:
ما هي الحكمة ِّمن النَّهي عن صوم يوم الجمعة ،مع أنَّه يو ٌم فاضل ،فهو
عيد األسبوع؟
قلنا:
تفرغ الناس فيه للعبادةَّ ،
ألن يوم
لكونه عيد األسبوع نُهي عن صومه ،وليَ َّ
أجل ْ
تفرغوا فيه نُهي عن إفراده».اهـ
فمن ْ
الجمعة له عبادات خاصةِّ ،
أن َي َّ

××××××××××××
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ثم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

س ْعد ْبن عبَ ْي ٍد
 21 /211ــ ع َْن أَبِّي عبَ ْي ٍد َم ْولَى ا ْب ِّن أَ ْز َه َر َوا ْ
سمه َ
ب ــ رضي هللا عنه ــ
قَا َل (( :ش َِّهدْت ا ْل ِّعي َد َم َع ع َم َر ْب ِّن ا ْل َخ َّطا ِّ
ام ِّه َما :يَ ْوم فِّ ْط ِّرك ْم
ان نَ َهى َرسول َّ ِّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ع َْن ِّصيَ ِّ
ان يَ ْو َم ِّ
فَقَا َلَ :ه َذ ِّ
امك ْمَ ،وا ْليَ ْوم اْل َخر تَأْكل َ
ون ِّفي ِّه ِّم ْن نس ِّكك ْم )).
ِّم ْن ِّصيَ ِّ
س ِّعي ٍد ا ْلخد ِّْري ِّ ــ رضي هللا عنه ــ قَا َل(( :
 21 /211ــ وعن أَ ِّبي َ
ص ْو ِّم يَ ْو َم ْي ِّن :ا ْل ِّف ْط ِّر َوالنَّحْ ِّرَ ،وع َْن
نَ َهى َرسول َّ ِّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ع َْن َ
صال ِّة بَ ْع َد
اح ِّدَ ،وع َْن ال َّ
ال َّ
ص َّم ِّ
ب ا ْل َو ِّ
ي َّ
الرجل فِّي الثَّ ْو ِّ
اءَ ،وأَ ْن يَحْ تَ ِّب َ
ص ْبحِّ َوا ْل َعص ِّْر )).
ال ُّ
ام ِّه.
أَ ْخ َر َجه م ْ
س ِّل ٌم ِّبتَ َم ِّ
ص ْو َم فَ َق ْط.
ي ال َّ
َوأَ ْخ َر َج ا ْلب َخ ِّار ُّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذين الحديثين في مسائل:
المسألة األولى  /عن تخريجهما وشرح بعض ألفاظهما.
حديث أبي سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ ،أخرجه بتمامه البخاري
( )5929فقط.
المصنف ــ رحمه هللا ــ.
وليس عند مسلم ،كما َذكر
ِّ
وقد نبَّه على هذا غير واحد ِّمن أهل العلم.
ضرت
وقول سعد بن ُ
عبيد ــ رحمه هللا ــ (( :ش َِّهدْت ا ْل ِّعي َد )) أي :ح َ
صالته ْ
خلف عمر ــ رضي هللا عنه ــ.
وقول عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ (( :تَأْكل َ
ون ِّفي ِّه ِّم ْن نس ِّكك ْم ))
أيِّ :من لحم أضاحيكم.
اء )) أي :اللبسة
وقول أبي سعيد ــ رضي هللا عنه ــَ (( :وع َْن ال َّ
ص َّم ِّ
صماء.
ال َّ
ب:
وهي عند العر ِّ
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أ َ ْن يِّلف الالبِّس جسده كله بالثوب ،وال يجعل منه جانبًا ِّإلخراج يديه.
فخذي ِّه
الرجل )) أي :يج ِّلس على أَل َيت ْي ِّه و َي ُ
وقول أي ً
ضم ِّ
ي َّ
ضاَ (( :وأ َ ْن يَحْ ت َ ِّب َ
وساقيه ويَ ُ
شدهما مع ظهره بِّسير ،ونحوه ،ليرتاح في جلسته.
المسألة الثانية  /عن موضوعهما.
وموضوعهما هو:
بيان حكم صوم يوم عيد الفطر ،ويوم عيد األضحى.
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائدهما.
ومن فوائد هذين الحديثين:
ِّ
النَّهي عن صوم يوم عيد الفطر ،ويوم عيد األضحى.
جمع عديد ِّمن الفقهاء ِّمن مختلف
وهذا النَّهي للتحريم باإلجماع ،وقد نَقله ْ
المذاهب واألمصار واألزمان.
وقد قال الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"الحاوي الكبير" (:)441 /5
«أ َّما يوم ال ِّفطر ،ويوم النَّحر ،فال يُ ْع َرف خالف في َّ
أن صو َمهما حرام،
علَ ْي ِّه
َّللا َ
ِّلرواية أبي سعيد ال ُخ ْدري وأبي هريرة (( :أ َ َّن َرسو َل َّ ِّ
َّللا َ
صلَّى َّ
سلَّم نَ َهى ع َْن ِّصيَ ِّام يَ ْو ِّم ا ْل ِّف َط ِّر َو ْاأل َ ْ
ض َحى ))».اهـ
َو َ
عمدة القاري
وقال الفقيه بدر الدين ال َعيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه " ُ
شرح صحيح البخاري" (:)621 /1
«وتحريم صوم هذين اليومين ْأمر ُمج َم ٌع عليه بين أهل العلم».اهـ
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
النَّهي عن صالة النافلة بعد صالة الفجر والعصر ،سواء كان تَنفُّ ًال مطلقًا
أو ِّلسبب كتحية المسجد.
وذلك ِّلعموم حديث أبي سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ الذي َذكره
المصنِّف ــ رحمه هللا ــ هنا ،وأشباهه ِّمن األحاديث.
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم.
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ضا عندهم في هذا الحديث وأشباهه للتحريم ،وليس للكراهة.
والنَّهي أي ً
وسيأتي في المسألة الرابعة ــ بإذن هللا ــ َمزيد بيان حول هذه المسألة.
ومن فوائدهما أيضًا:
ِّ
مشروعية األكل ِّمن األضحية.
لقول عمر ــ رضي هللا عنه ــ عن يوم عيد األضحىَ (( :وا ْليَ ْوم اْل َخر
تَأْكل َ
ون فِّي ِّه ِّم ْن نس ِّكك ْم )).
عمدة القاري
وقال الفقيه بدر الدين العَيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه " ُ
شرح صحيح البخاري" ( ،)621 /1بعد حديث عمر ــ رضي هللا عنه ــ
هذا:
«وفي ْأمر عمر ــ رضي هللا تعالى عنه ــ باألكل ِّمن لحم النُّسك إشارة إلى
مشروعية األكل ِّمن األضحية ،وهو متفق على استحبابه ،واخت ُ ِّلف في
وجوبه».اهـ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
مسلم" (:)591 /55
«وأ َّما األكل ِّمنها فيُستحب وال َيجب ،هذا مذهبنا ،ومذهب العلماء كافة إال
سلف أنَّه أو َجب األكل منها ،وهو قول أبى الطيِّب ابن
ي عن بعض ال َّ
ما ُح ِّك َ
األمر
سلَمة ِّمن أصحابنا ،حكاه عنه الماورديِّ ،لظاهر هذا الحديث في ْ
َ
باألك ِّل ،مع قوله تعالى { :فَكلوا ِّم ْن َها }.
األمر على النَّدب أو اإلباحة».اهـ
وح َمل الجمهور هذا ْ
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذين
الحديثين.
الحكم األول :عن صيام يوم عيد األضحى ،ويوم عيد الفطر.
ال يجوز صوم يوم عيد الفطر وال يوم عيد األضحى ،ال في تطوع وال
فرض ،بالنَّص واإلجماع.
ْ
ي
أ َّما النَّص ،فقد قال أبو سعيد ال ُخدري – رضي هللا عنه  (( :-نَ َهى النَّ ِّب ُّ
ص ْو ِّم يَ ْو ِّم ال ِّف ْط ِّر َوالنَّحْ ِّر)).
صلَّى هللا َ
سلَّ َم ع َْن َ
َ
علَ ْي ِّه َو َ
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أخرجه البخاري (  ،) 5445واللفظ له ،ومسلم (.)961
وأخرج البخاري ( ،)5441واللفظ له ،ومسلم ( )5551عن عمر بن
ان نَ َهى
ان يَ ْو َم ِّ
الخطاب – رضي هللا عنه – أنَّه قال في خطبة العيدَ (( :ه َذ ِّ
امك ْم،
صلَّى هللا َ
َرسول َّ ِّ
َّللا َ
ام ِّه َما :يَ ْوم فِّ ْط ِّرك ْم ِّم ْن ِّصيَ ِّ
سلَّ َم ع َْن ِّصيَ ِّ
علَ ْي ِّه َو َ
َواليَ ْوم اْل َخر تَأْكل َ
ون فِّي ِّه ِّم ْن نس ِّكك ْم )).
وأ َّما اإلجماع ،فقد قال الحافظ ابن عبد البَر النَّمري المالكي – رحمه هللا –
في كتابه "التَّمهيد" (:)62 /55
«وصيام هذين اليومين ال خالف بين العلماء أنـَّه ال يجوز على حال ِّمن
ضا ،وال ِّل ُمتمتع ال َيجد
لناذر ،وال
األحوال ال ِّلـمتطوعٍ ،وال
لقاض فر ً
ٍ
ٍ
أن يصومهما ،وهو إجماع ال ُ
كلهم ْ
تنازع
ه ْديًا ،وال ألح ٍد ِّمن الناس ِّ
فيه».اهـ
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)962
«وأجمعوا على َّ
أن يو َمي العيد حرام صومهما ،وأنَّهما ال يُجزئان ِّل َمن
فرض ،وال نذر ،وال قضاء وال كفَّارة ،وال تطوع.
صامهما ال َعن ْ
إال أبا حنيفة فإنَّه قالْ :
إن نذر صوم يوم العيد فاألولى أ َ ْن يُفطر ،ويصوم
غيرهْ ،
أجزَ أه عن النذر».اهـ
فإن لم َيفعل وصامه ْ
وقال اإلمام موفَّق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)969 /9
«أجمع أهل العلم على َّ
محرم في
أن صوم يو َمي العيدين َمنهي عنه
َّ
التطوع ،والنذر ال ُمطلَق ،والقضاء ،والكفارة».اهـ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
مسلم" (:)51 /59
«وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ،سواء
صامهما عن نذر ،أو تطوع ،أو كفارة ،أو غير ذلك.
متعمدًا لعينهما.
ولو نذر صومهما
ِّ
قال الشافعي والجمهور :ال يَنعقد نذره ،وال يلزمه قضاؤهما.
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وقال أبو حنيفة :يَنعقد ويلزمه قضاؤهما ،قالْ :
فإن صامهما أجزأه.
وخالف الناس كلَّهم في ذلك».اهـ
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( ،)654 /9بعد حديث عمر بن الخطاب ــ
رضي هللا عنه ــ ال ُمتقدِّم:
«وفي الحديث تحريم صوم يو َمي العيد ،سواء النذر ،والكفارة ،والتطوع،
والقضاء ،والتمتع ،وهو باإلجماع.
واختلفوا في َمن قَدِّم فصام يوم عيد.
فعن أبي حنيفةَ :ينعقد ،وخالفه الجمهور.
فلو نذر صوم يوم قُدُوم زيدٍ ،فقدِّم يوم العيد.
فاألكثر :ال َينعقد النذر.
وعن الحنفية :يَنعقد ويلزمه القضاء ،وفي رواية :يلزمه اإلطعام.
وعن األوزاعيَ :يقضي إال ْ
إن نَوى استثناء العيد.
وعن مالك في رواية :يَقضي ْ
إن نَوى القضاء وإال فال».اهـ
وقد ر َّد ما نسب إلى أبي حنيفة ــ رحمه هللا ــ.
فقال الفقيه بدر الدين ال َعيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "عمدة القاري
شرح صحيح البخاري" (:)621 /1
«وتحريم صوم هذين اليومين ْأمر ُمج َمع عليه بين أهل العلم ،وك ٌّل ِّمنهما
غير قا ِّبل للصوم عندهم.
أن الرافعي َح َكى عن أبي حنيفة :أنَّه لو ن َذر صومهما لكان له ْ
إال َّ
أن يصوم
فيهما.
قلت:
ليس كذلك مذهب أبي حنيفة ،وإنَّما مذهبه :أنَّه لو ن َذر صوم يوم النَّحر
أفطر ،وقَضى يو ًما مكانه.
َّ
فألن الصوم فيه معصية.
أ َّما الفطر،
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وأ َّما القضاء ،فألنَّه ن ْذ ٌر بصوم مشروع بأصله ،والنَّهي ال ينافي
تقرر في األصول».اهـ
المشروعية ،كما َّ
قلت:
وقد أخرج اإلمام مسلم ( ،)5554عن ِّزياد بن ُجبير ،قالَ (( :جا َء َرج ٌل
ع ْنه َما ــ فَقَا َل :إِّنِّي نَ َذ ْرت أ َ ْن أَصو َم يَ ْو ًما،
ي هللا َ
إِّلَى اب ِّْن ع َم َر ــ َر ِّض َ
فَ َوافَقَ يَ ْو َم أ َ ْ
اء النَّ ْذ ِّر،
ض َحى أ َ ْو فِّ ْط ٍر ،فَقَا َل ابْن ع َم َر« :أ َ َم َر هللا تَعَالَى ِّب َوفَ ِّ
ص ْو ِّم َه َذا ا ْليَ ْو ِّم» )).
صلَّى هللا َ
َونَ َهى َرسول ِّ
سلَّ َم ع َْن َ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
س ِّم َع
وأخرج البخاري ( ،)2111عن َحكيم بن أبي ُح َّرة األ ْسلَ ِّمي (( :أَنَّه َ
ي
َّللا َ
َ
ع ْب َد َّ ِّ
ي َّ
ع ْنه َما ــ :س ِّئ َل ع َْن َرج ٍل نَ َذ َر أ َ ْن َّلَ َيأ ْ ِّت َ
َّللا ب َْن ع َم َر ــ َر ِّض َ
صا َم ،فَ َوافَقَ يَ ْو َم أ َ ْ
ض ًحى أ َ ْو فِّ ْط ٍر ،فَقَا َل { « :لَقَ ْد ك َ
َان لَك ْم فِّي
َ
علَ ْي ِّه يَ ْو ٌم ِّإ ََّّل َ
سنَةٌ } ،لَ ْم َيك ْن َيصوم يَ ْو َم األ َ ْ
ض َحى َوال ِّف ْط ِّرَ ،وَّلَ َي َرى
َرسو ِّل َّ ِّ
َّللا أ ْ
س َوةٌ َح َ
ِّصيَا َمه َما» )).
الحكم الثاني :عن صيام أيَّام التشريق.
أيَّام التَّشريق ،هي:
األيَّام الثالثة التي بعد يوم عيد األضحى ،وهي الحادي عشر ،والثاني
عشر ،والثالث عشر.
ضا إال ِّل َمن لم َيجد الـ َه ْدي.
فر ً
وهذه األيـَّام ال يجوز صيامها ال تطو ً
عا وال ْ
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.
ِّلـ َما أخرجه البخاري ( ،)5449 -5441عن عائشة وابن عمر ــ رضي
هللا عنهم ــ أنـَّهما قاال (( :لم ي َر َّخص في أيَّام التَّشريق ْ
ص ْم َن َّإَّل ِّل َمن
أن ي َ
لم يَجد الـ َهدْي )).
علَى ع َْم ِّرو ب ِّْن
َّللا َ
وثبَت عن (( :أَبِّي م َّرةَ َم ْولَى عقَ ْي ٍل أَنَّه َد َخ َل ه َو َو َ
عبْد َّ ِّ
اص َو َذ ِّلكَ ا ْلغَ َد أ َ ْو بَ ْع َد ا ْلغَ ِّد ِّم ْن يَ ْو ِّم ْاأل َ ْ
ب ِّإلَي ِّْه ْم ع َْم ٌرو َطعَا ًما،
ض َحى ،فَقَ َّر َ
ا ْلعَ ِّ
صائِّ ٌم ،فَقَا َل لَه ع َْم ٌرو :أ َ ْف ِّط ْر؛ فَ ِّإ َّن َه ِّذ ِّه ْاألَيَّا َم الَّتِّي ك َ
َان
فَقَا َل َ
عبْد َّ ِّ
َّللا :إِّنِّي َ
ام َها ،فَأ َ ْف َط َر
صلَّى هللا َ
َرسول َّ ِّ
َّللا َ
سلَّ َم يَأْمر ِّب ِّف ْط ِّر َهاَ ،ويَ ْن َهى ع َْن ِّصيَ ِّ
علَ ْي ِّه َو َ
َّللاِّ ،فَأ َ َك َل )).
َ
عبْد َّ
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أخرجه أحمد ( ،)51129وأبو داود ( ،)6959والدارمي ( ،)5919وابن
ُخزيمة ( ،)6594واللفظ له ،والحاكم ()5194
وص َّححه :ابن ُخزيمة ،وابن ِّحبَّان ،والحاكم ،والذهبي ،واأللباني.
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)961
صد صيامها ً
«وأجمعوا على َك َرا ِّهية الصوم أيَّام الت َّ ْش ِّريقَّ ،
نفال
وأن َمن ق َ
ّللا ،ولم يَصح له ،إال أبا حنيفة فإنَّه قال :يَنعقد صومها مع
فقد عصى َّ
الكراهية.
فرض.
ث َّم اختلفوا في إجزائها ع َّمن صامها عن ْ
فقال أبو حنيفة ،ومالك ،والشافعي في الجديد ِّمن قولَيه ،وأحمد في أظ َهر
جزئه.
ِّروايتيه :ال يُ ِّ
الروايَة ْ
فرض ،مثل :ن ْذ ٍر،
جزئ صيامها عن
ٍ
األخ َرى :يُ ِّ
وقال أحمد في ِّ
وقضاء شهر رمضان ،ودم ال ُمتْ َعة.
صة.
جزئ في النذر ال ُمعيَّن خا َّ
وقال أبو حنيفة :ت ُ ِّ
جزئ في ال َب َدل عن دم ال ُمتْ َعة فقط».اهـ
وقال مالك :يُ ِّ
الحكم الثالث :عن صالة النافلة بعد صالتي الفجر والعصر.
قال الحافظ ابن عبد ال َب ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "االستذكار" (/5
:)591
« ُروي عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص النَّهي عن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس،
وعن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمسِّ ،من:
حديث عمر بن الخطاب ،وأبي هريرة ،وأبي سعيد ال ُخدري ،وسعد بن أبي
صحاح ال مدفع فيها.
وقاص ،ومعاذ بن َعفراء ،وغيرهم ،وهي أحاديث ِّ
إال َّ
عمومها.
أن العلماء اختلفوا في تأويلها ،وفي ُخصوصها ،و ُ
كثيرا ،الختالف اآلثار فيه».اهـ
واختلف العلماء في هذا الباب اختالفًا
ً
وقال الفقيه سراج الدين ابن ال ُم ِّلقن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (:)621 /2
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سبب لها في أوقات النَّهي ،وعلى
«قام اإلجماع على كراهة صالةٍ ال َ
سبب».اهـ
جواز الفرائض ال ُمؤداَّة فيها ،واختلفوا فيما كان له َ
سبب عند أهل الجواز:
ِّ
ومن أمثلة ماله َ
تحيَّة المسجد ،وصالة ركعتين بعد الطواف حول الكعبة.
سبب في وقت النَّهي
وللعلماء ــ رحمهم هللا ــ في صالة النَّفل ِّم َّما له َ
قوالن:
األول :أنَّها َّل تصلَّى في وقت النَّهي.
القول َّ
وهو قول أكثر أهل العلم.
وقد نسبه إليهم جمع عديد ِّمن أهل العلم.
سننه" (:)595
فقال اإلمام الترمذي ــ رحمه هللا ــ في " ُ
«وهو قول أكثر الفقهاء ِّمن أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،و َمن بعدهم أنَّهم:
كرهوا الصالة بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس ،وبعد العصر حتى
تغرب الشمس».اهـ
ُ
صالة في أوقات النَّهي.
وذلك لألحاديث العديدة الواردة في النَّهي عن ال َّ
و َمن هذه األحاديث:
عقبة بن عامر ال ُجهني ــ رضي هللا عنه ــ
ما أخرجه مسلم ( ،)955عن ُ
تك َ
سلَّ َم يَ ْن َهانَا أ َ ْن
صلَّى هللا َ
ساعَا ٍ
َان َرسول ِّ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
أنَّه قال (( :ث َ َالث َ
ين ت َ ْطلع الش َّْمس بَ ِّاز َ
يه َّن َم ْوتَانَاِّ :ح َ
غةً َحتَّى
ن َ
ص ِّل َ
يه َّن ،أ َ ْو أ َ ْن نَ ْقب َر فِّ ِّ
ي فِّ ِّ
ين يَقوم قَائِّم ال َّ
ين ت َ َ
ير ِّة َحتَّى ت َ ِّمي َل الش َّْمسَ ،و ِّح َ
ت َ ْرت َ ِّف َعَ ،و ِّح َ
ضيَّف
ظ ِّه َ
ب )).
ب َحتَّى ت َ ْغر َ
الش َّْمس ِّل ْلغرو ِّ
وأخرج مالك في "الموطأ" ( ،)5514وعبد الرزاق في "مصنَّفه"
( ،)4119بإسناد صحيح عن ُّ
الزهري ،عن ُحميد بن عبد الرحمن بن
عوفَّ ،
ت َم َع
اف ِّبا ْلبَ ْي ِّ
القاري ِّ أخبَره (( :أَنَّه َط َ
أن عبد الرحمن بن عبد ِّ
ع َم َر ب ِّْن ا ْل َخ َّ
صبْحِّ ،فَلَ َّما قَ َ
ضى ع َمر َط َوافَه نَ َظ َر فَلَ ْم يَ َر
طاب بَ ْع َد َ
صالَ ِّة ال ُّ
صلَّى َر ْكعَتَي ِّْن )).
ب َحتَّى أَنَا َخ ِّبذِّي ط ًوى ،فَ َ
س ،فَ َر ِّك َ
الش َّْم َ
وص َّحح إسناده :النَّووي ،واأللباني.
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وعلَّقه اإلمام البخاري ــ رحمه هللا ــ في "صحيحه" ( قبل حديث رقم:
 ،)5269جاز ًما ِّبه.
القول الثاني :أنَّها تصلَّى في وقت النَّهي.
وهو قول اإلمام ال َّ
جمع ِّمن المتأخرين.
شافعي ــ رحمه هللا ــ ،وترجيح ْ
َّ
سبب في
ع ِّلقت في النُّصوص الشرعية بسبب ،فإذا حصل ال َّ
ألن صالتها قد ُ
أي ِّ وق ٍ
ت فُ ِّعلت.
حيث أخرج البخاري ( ،)999ومسلم ( ،)951عن أبي قتادة ــ رضي هللا
عنه ــ َّ
س ِّج َد فَ ْليَ ْرك َْع َر ْكعَتَي ِّْن
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالِّ (( :إ َذا َد َخ َل أ َ َحدكم ال َم ْ
س )).
قَ ْب َل أ َ ْن يَجْ ِّل َ
فعلَّق التَّحيَّة بدخو ِّل المسجد ،فمت دخل صلَّى.
وقد أجيب عن هذا اَّلستدَّلل بجوابين:
األولَّ :
صالة عند الدُّخول إلى المسجد عا ٌّمة في جميع
أن أحاديث ال َّ
َّ
بخاص
صة ببعض األوقات ،فيُقدَّم العمل
األوقات ،وأحاديث النَّهي خا ٌّ
ِّ
األوقات على عامـِّها.
والثَّانيَّ :
أن النَّهي عن الصالة في األوقات الثالثة للتَّحريم ،وتحيَّة المسجد
حرم ْأولى ِّمن فِّعل المستحب.
سنَّة باإلجماعْ ،
ُ
فترك ال ُم َّ

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

س ِّعي ٍد ا ْلخد ِّْري ِّ ــ رضي هللا عنه ــ َقا َل :قَا َل
 21 /218ــ ع َْن أَبِّي َ
َّللا َوجْ َهه ع َْن
سبِّي ِّل َّ ِّ
َرسول َّ ِّ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :م ْن َ
صا َم يَ ْو ًما فِّي َ
َّللا بَعَّ َد َّ
س ْب ِّع َ
ين َخ ِّريفا ً )).
النَّ ِّار َ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن تخريجه.
سبِّي ِّل
هذا الحديث أخرجه البخاري ( ،)6991بلفظَ (( :م ْن َ
صا َم يَ ْو ًما فِّي َ
س ْب ِّع َ
ين َخ ِّريفًا )).
َّ ِّ
َّللا َوجْ َهه ع َِّن النَّ ِّار َ
َّللا َبعَّ َد َّ
ع َد هللا
سبِّي ِّل هللاِّ ،بَا َ
وأخرجه مسلم ( ،)5515بلفظَ (( :م ْن َ
صا َم يَ ْو ًما فِّي َ
س ْب ِّع َ
ين َخ ِّريفًا )).
َوجْ َهه ع َِّن النَّ ِّار َ
ع َد هللا ،بِّ َذ ِّلكَ ا ْليَ ْو ِّم
هللا إِّ ََّّل بَا َ
وبلفظَ (( :ما ِّم ْن َ
سبِّي ِّل ِّ
ع ْب ٍد يَصوم يَ ْو ًما فِّي َ
س ْب ِّع َ
ين َخ ِّريفًا )).
َوجْ َهه ع َِّن النَّ ِّار َ
المسألة الثانية  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان ُحكم الصوم أيَّام الجهاد في سبيل هللا.
المسألة الثالثة  /عن شرح بعض ألفاظه.
سنَة.
جاء في هذا الحديث (( :سبعين خريفًا )) أيَ :
والمراد مسيرة سبعين خريفًا.
سنة األربعة.
والخريف :أحد فصول ال َّ
خترف فيه الثمار.
آخر فصول ال َّ
وهو ِّ
سنة ،وهو الزمان الذي ت ُ َ
وقال العالمة ابن عثيمين ــ رحمه هللا ــ:
سنة كاملة،
سنة على ال َّ
«كان العرب يُطلقون الخريف وهو أحد فصول ال َّ
ِّمن باب إطالق ال ُجزء وإرادة الكل ،وهذا تعبير معروف عند العرب».اهـ
المسألة الرابعة  /عن بعض فوائده.
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ومن فوائد هذا الحديث:
ِّ
عظم فضل الصوم أيَّام الجهاد في سبيل هللا ما لم يُضعف عن الجهاد.
ِّ
س ْب ِّع َ
ين َخ ِّريفًا )).
َّللا َوجْ َهه ع َِّن النَّ ِّار َ
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :بَعَّ َد َّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
وص َّحته مع شيء ِّمن المشقة.
جواز الصوم ِّ
ألن وقت الجهاد ال يَخلو عن مشقة وت َعب ،وقد ر َّ
َّ
غب النَّبي صلى هللا عليه
أج ًرا عظي ًما ،ف َد َّل على جوازه وإجزائه.
وسلم فيه ،و َذكر له ْ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
تطوع الغازي في سبيل هللا بالصوم.
ُّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
َّ
أن الصيام ِّمن أعظم أسباب النَّجاة ِّمن النار.
المسألة الخامسة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا
الحديث.
والحكم المذكور عند هذا الحديث واحد ،وهو:
عن المراد بسبيل هللا في هذا الحديث.
اختلَف العلماء ــ رحمهم هللا ــ في ال ُمراد بقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :من صام يو ًما
في سبيل هللا )) ،على قولين:
األولَّ :
أن المراد بِّه الصوم في الجهاد والغزو.
القول َّ
فقال الفقيه ابن ال ُم ِّلقن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التوضيح لشرح
الجامع الصحيح" ( ،)911 /51وغيره ِّمن الفقهاء وال ُّ
شراح:
«سبيل هللا ،األكثر في الشرع واللغة استعماله في الجهاد».اهـ
واختار هذا القول:
ابن الجوزي ،وابن دقيق العيد ،والنَّووي ،وابن عثيمين.

164

شيبة ،وابن أبي عاصم ،والبغوي،
وهو ظاهر تبويب البخاري ،وابن أبي َ
وغيرهم ،على هذا الحديث.
وقال العالمة العثيمين ــ رحمه هللا ــ في "فتاوى نور على الدرب":
«الصيام في سبيل هللا ،يَعني :الصيام في الجهاد في سبيل هللاَّ ،
ألن الصيام
مع الجهاد فيه مشقَّه ،فلهذا كان جزاء َمن صام فيه وهو مجاهد في سبيل
هللا ْ
أن يُباعد هللا وجهه عن النار سبعين خريفًا».اهـ
القول الثانيَّ :
أن المراد بِّه الصيام طاعة هلل ابتغاء وجْ ه في أي ِّ وقت.
واختار هذا القول:
أبو عبد هللا القرطبي ،وابن َح َجر العسقالني ،وعبد العزيز ابن باز.
وعلَّلوا:
َّ
يتقوى على الجهاد في سبيل
بأن األفضل للمجاهد ،أو هو
ٌ
مأمور بال ِّفطرِّ ،ل َّ
هللا.
ويجاب عن تعليلهم:
بأنَّه يُراد بالحديث الصيام في األوقات التي ليس فيها ُمالقاة العدو
و ُمبارزته ،وال يُحتاج فيها إلى التقوي باإلفطار ،إذ مشقة الصيام حينها
خفيفة.

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

در ]
[ باب ليل ِّة القَ ِّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب فيه بعض األحاديث الواردة عن ليلة القدر.
أي :هذا ٌ
وليلة القدر خاصة بهذه األ َّمة ،عند جماهير أهل العلم.
حيث قال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" ( ،)625 /9حين َذكر األقوال في هذه
المسألة:
«الثالث :أنَّها خاصة بهذه األ َّمة ولم تكن في األ ُ َمم قبلهم ،جزَ م بِّه ابن
َحبيب وغيره ِّمن المالكية ،ونقله عن الجمهور ،وحكاه صاحب "العُدة" ِّمن
الشافعية ور َّجحه».اهـ
وس ِّميت بليلة القدر ألمرين:
األولِّ :لما يُكتب فيها للمالئكة ِّمن األقدار واألرزاق واآلجال
ْ
األمر َّ
سنة.
والحوادث التي تكون في تلك ال َّ
وعزاه الفقيه النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح مسلم" (/9
 11ــ حديث رقم :)5521 :للعلماء.
لقول هللا تعالى في َّأول سورة الدخان { :فِّي َها ي ْف َرق ك ُّل أ َ ْم ٍر َح ِّك ٍيم }.
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع تفسيره"
( ،)691 /6عند هذه اآلية:
صحيح ».اهـ
«
والجمهور على أنَّها ليلةُ الق ْد ِّر ،وهو ال َّ
ُ
وال َمعنَى:
صل ويُميَّز ويُكتب ِّمن اللوح المحفوظ إلى المالئكة
أنَّه في ليلة القدر يُف َ
سنة إلى مثلها ِّمن قابل:
الكتَبة ما يكون في ال َّ
ِّمن ِّرزق أو موت أو حياة أو بالء ،أو مطر ،أو حرب ،أو مرض فالن ،أو
حجِّ فالن ،وأشباه ذلك.
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وقال اإلمام ابن َجرير الطبري ــ رحمه هللا ــ في "تفسيره" (:)4-9 /65
حدثني دمحم بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى.
ح ،وحدثني الحارث ،قال :ثنا الحسن ،قال :ثنا ورقاء ،جميعًا ،عن ابن أبي
نَجيح ،عن مجاهد (( :قَ ْولَه { :فِّي َها ي ْف َرق ك ُّل أ َ ْم ٍر َح ِّك ٍيم } قَا َل« :فِّي لَ ْيلَ ِّة
سنَ ِّة :ا ْل َحيَاة َوا ْل َم ْوت ،يقَدَّر فِّي َها
سنَ ِّة إِّلَى ال َّ
ا ْلقَد ِّْر ك ُّل أ َ ْم ٍر يَكون فِّي ال َّ
صائِّب كلُّ َها» )).
ا ْل َمعَا ِّيش َوا ْل َم َ
حدثنا بِّشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة { (( :إِّنَّا أ َ ْن َز ْلنَاه فِّي
ار َك ٍة } لَ ْيلَ ِّة ا ْلقَد ِّْر { فِّي َها ي ْف َرق ك ُّل أ َ ْم ٍر َح ِّك ٍيم } «كنَّا ن َحدَّث أَنَّه
لَ ْيلَ ٍة مبَ َ
السنَ ِّة» )).
سنَ ِّة ِّإلَى ِّ
ي ْف َرق ِّفي َها أ َ ْمر ال َّ
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" (:)914 /6
«ورواه عبد الرزاق وغيره ِّمن ال ُمفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد،
و ِّعكرمة ،وقتادة ،وغيرهم».اهـ
وأخرج الحاكم ( ،)5219عن ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال(( :
سمه ِّفي ا ْل َم ْوتَى» ،ث َّم
اقَ ،وقَ ْد َوقَ َع ا ْ
شي ِّفي ْاأل َ ْ
الرج َل َي ْم ِّ
« ِّإنَّكَ لَت َ َرى َّ
س َو ِّ
ار َك ٍة ،إِّنَّا كنَّا م ْنذ ِِّّر َ
ين فِّي َها ي ْف َرق ك ُّل أ َ ْم ٍر َح ِّك ٍيم
قَ َرأ َ { :إِّنَّا أ َ ْن َز ْلنَاه فِّي لَ ْيلَ ٍة مبَ َ
} ،يَ ْع ِّني :لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِّْر ،فَ ِّفي ِّت ْلكَ اللَّ ْيلَ ِّة ي ْف َرق أ َ ْمر ال ُّد ْنيَا ِّإلَى ِّمثْ ِّل َها ِّم ْن قَا ِّب ٍل
)).
وص َّححه :الحاكم ،والذهبي.
و َذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "األحاديث
خرجه البخاري
ال ُمختارة أو ال ُم
َ
ستخرج ِّمن األحاديث ال ُمختارة ِّم َّما لم يُ ِّ
ومسلم في صحيحيهما" (.)699
وشرفها وشأنها.
األمر الثانيِّ :لعظم ق ْدرها
ْ
َ
عظ ًما شأن ليلة الق ْدر في كتابه العزيز { :لَ ْيلَة ا ْلقَد ِّْر
حيث قال هللا سبحانه ُم ِّ
الروح فِّي َها ِّب ِّإ ْذ ِّن َربِّ ِّه ْم ِّم ْن ك ِّل أ َ ْم ٍر
ف َ
َخي ٌْر ِّم ْن أ َ ْل ِّ
شه ٍْر تَنَ َّزل ا ْل َم َالئِّكَة َو ُّ
ي َحتَّى َم ْطلَ ِّع ا ْلفَجْ ِّر }.
َ
س َال ٌم ِّه َ
ومعنى ذلك:
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بركتها
خير ِّمن ثالثين ِّ
ألف ليل ٍة أو قريبًا ِّمنهاٌ ،
أنَّها ٌ
خير منها في َ
الرحمة والغُفران،
وأجورها ،وما يُف ِّيض فيها المولى الكريم على عباده ِّمن َّ
ِّ
وإجابة الدعاء ،وقبول األعمال.
ضا ف َمن أحياها بالصالحات َع ُ
ربه وش َُرف ،والعمل فيها له
وأي ً
ظم ق ْدره عند ِّ
ق ْدر عظيم عند هللا ،ويتضاعف إلى أضعافٍ كثيرة.

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

َّللا ْب ِّن ع َم َر ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أَ َّن
 21 /211ــ ع َْن َ
ع ْب ِّد َّ ِّ
ِّر َج ً
س ْب ِّع
اَّل ِّم ْن أَ ْ
ب النَّبِّي ِّ ملسو هيلع هللا ىلص أروا لَ ْيلَ َة ا ْلقَد ِّْر فِّي ا ْل َمنَ ِّام فِّي ال َّ
ص َحا ِّ
س ْب ِّع
األ َ َو ِّ
ي ملسو هيلع هللا ىلص" :أَ َرى ر ْؤيَاك ْم قَ ْد تَ َوا َطأَتْ فِّي ال َّ
اخ ِّر ،فَقَا َل النَّ ِّب ُّ
اخ ِّر ،فَ َم ْن ك َ
اخ ِّر" )).
س ْب ِّع األ َ َو ِّ
األ َ َو ِّ
َان متَ َح ِّري َها فَ ْليَتَ َح َّر َها فِّي ال َّ
َّللا
 28 /231ــ وع َْن عَائِّشَةَ ــ رضي هللا عنها ــ أَ َّن َرسو َل َّ ِّ
اخ ِّر )).
ملسو هيلع هللا ىلص قَا َل (( :تَ َح َّر ْوا لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِّْر فِّي ا ْل ِّوتْ ِّر ِّم ْن ا ْلعَش ِّْر األ َ َو ِّ
س ِّعي ٍد ا ْلخد ِّْري ِّ ــ رضي هللا عنه ــ (( :أَ َّن
 21 /233ــ وع َْن أَ ِّبي َ
ض َ
س ِّط ِّم ْن َر َم َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ك َ
َف
َرسو َل َّ ِّ
َان َي ْعتَ ِّكف فِّي ا ْل َعش ِّْر األ َ ْو َ
ان ،فَا ْعتَك َ
عَا ًما َحتَّى إ َذا كَانَتْ لَ ْيلَة إحْ دَى َو ِّعش ِّْر َ
ي اللَّ ْيلَة الَّ ِّتي َي ْخرج
ين ــ َو ِّه َ
ف
ِّم ْن َ
َف َم ِّعي فَ ْل َي ْعتَ ِّك ْ
ص ِّبي َح ِّت َها ِّم ْن ا ْع ِّتكَا ِّف ِّه ــ قَا َلَ " :م ْن ا ْعتَك َ
سيت َهاَ ،وقَ ْد َرأَ ْيت ِّني
اخ َر ،فَقَ ْد أ ِّريت َه ِّذ ِّه اللَّ ْيلَةَ ،ث َّم أ ْن ِّ
ا ْل َعش َْر األ َ َو ِّ
اخ ِّر،
ين ِّم ْن َ
سجد فِّي َم ٍ
أَ ْ
صبِّي َحتِّ َها ،فَا ْلتَ ِّمسو َها فِّي ا ْلعَش ِّْر األ َ َو ِّ
اء َو ِّط ٍ
س َماء تِّ ْل َك اللَّ ْيلَ ِّةَ ،وك َ
َان
َوا ْلتَ ِّمسو َها فِّي ك ِّل ِّوتْ ٍر "،فَ َم َط َر ِّ
ت ال َّ
َّللا
ص َرتْ َ
س ِّجد َ
اي َرسو َل َّ ِّ
س ِّجد ،فَأ َ ْب َ
َف ا ْل َم ْ
ا ْل َم ْ
علَى ع َِّر ٍ
يش ،فَ َوك َ
ع ْي َن َ
ين ِّم ْن ص ْبحِّ إحْ دَى َو ِّعش ِّْري َن )).
ملسو هيلع هللا ىلص َو َ
علَى َج ْب َهتِّ ِّه أَثَر ا ْل َم ِّ
اء َو ِّ
الط ِّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذه األحاديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن تخريج وألفاظ هذه األحاديث.
حديث ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ ،أخرجه البخاري ( ،)6151ومسلم
المصنف ــ رحمه هللا ــ.
( ،)5521بنفس لفظ
ِّ
وحديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ ،أخرجه البخاري ( )6151بلفظ(( :
ض َ
اخ ِّر ِّم ْن َر َم َ
ان )).
ت َ َح َّر ْوا لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِّْر ِّفي ا ْل ِّوتْ ِّر ِّم ْن ا ْل َعش ِّْر ْاأل َ َو ِّ
واتفق عليه البخاري ( ،)6161ومسلم ( ،)5524بلفظ (( :ت َ َح َّر ْوا لَ ْيلَةَ
ض َ
ا ْلقَد ِّْر فِّي ا ْل َعش ِّْر ْاأل َ َوا ِّخ ِّر ِّم ْن َر َم َ
ان )).
أيَّ :
تفرد بلفظ (( :فِّي ا ْل ِّوتْ ِّر )).
أن البخاري َّ
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وقد نبَّه على هذا غير واحد ِّمن الحفَّاظ.
وهي لفظة ثابتة.
ضا عند مسلم (ِّ ،)5521من حديث ابن عمر ــ رضي هللا
وقد جاءت أي ً
اخ ِّر ،فَا ْطلبو َها فِّي ا ْل ِّوتْ ِّر ِّم ْن َها )).
عنهما ــ (( :أ َ َرى ر ْؤيَاك ْم فِّي ا ْلعَش ِّْر ْاأل َ َو ِّ
ضا عند البخاري ( 6152و  6159و  )6161ومسلم
وجاءت أي ً
(ِّ ،)5521من حديث أبي سعيد ــ رضي هللا عنه ــ.
المسألة الثانية  /عن موضوعها.
موضوع هذه األحاديث هو:
بيان َّ
الزمن الذي يُست َّحب ْ
تحرى فيه ليلة القدر.
أن ت ُ َّ
المسألة الثالثة  /عن شرح بعض ألفاظها.
جاء في حديث ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ (( :أ َ َرى ر ْؤ َياك ْم قَ ْد ت َ َوا َطأَتْ
)) أي :اتَّفقت وتوافقت.
ضاَ (( :ف َم ْن ك َ
اخ ِّر )) أي:
وجاء فيه أي ً
سب ِّْع األ َ َو ِّ
َان مت َ َح ِّري َها َف ْل َيت َ َح َّر َها ِّفي ال َّ
َمن كان يطلب مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها فليجتهد بذلك في
األواخر.
سبْع
ال َّ
ِّ
س ِّجد )) أَي:
َف ا ْل َم ْ
وجاء في حديث أبي سعيد ــ رضي هللا عنه ــ (( :فَ َوك َ
خر وقَ َ
سقفه ماء المطر.
َّ
ط َر ِّمن َ
المسألة الرابعة  /عن بعض فوائدها.
فمن فوائد هذه األحاديث:
ِّ
َّ
أن ليلة القدر حق ،وأنَّها في شهر رمضان ،وباقية لم تُرفع.
ي الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح
وقد قال الفقيه و ِّل ُّ
صدر بِّذكر ليلة القدر" (ص:)69 :
ال َّ
«وقد أجمع َمن يُعت ُّد بِّه ِّمن العلماء على بقائها ،وأنَّها لم تُرفع ،بل هي باقيةٌ
آخر الدَّهر.
إلى ِّ
قال القاضي عياض ــ رحمه هللا ــ:
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َّ
الرجالن (( :فرفعت ))،
وشك قو ٌم ،فقالواُ :رفعت لقوله ملسو هيلع هللا ىلص حين تَالحى َّ
ٌ
غلط ِّمن هؤالء الشاكينَّ ،
آخر الحديث َي ُرد عليهم ،فإنَّه صلى هللا
وهذا
ألن ِّ
عليه وسلم قال (( :فرفعت وعسى ْ
خيرا لكم ،فالتمسوها في
أن يكون ً
سبع أو التِّسع )).
ال َّ
هكذا هو في َّأول "صحيح البخاري".
وفيه:
التصريح َّ
بأن المراد برف ِّعهاَ :رفع بيان ِّعلم عينها ،ولو كان ال ُمراد ر ْفع
وجودها لم يأ ُمر بالتماسها.
قلت:
وقوم.
وحكاه ابن عطية :عن أبي حنيفة،
ٍ
أعني :القول برفعها.
قال :وهذا قو ٌل مردودٌ ،وإنِّما ُرفع تعيينها.انتهى».اهـ
وقال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "مراتب اإلجماع"
(ص:)95:
«وأجمعوا َّ
سنة ليلة واحدة».اهـ
أن ليلة القدر حق ،وأنَّها في كل َ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
َّ
األواخر ِّمن شهر رمضان ،وأرجاها
حرى في ليالي العشر
ِّ
أن ليلة القدر تُت َ َّ
األوتار ِّمنها.
اخ ِّر )).
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :ت َ َح َّر ْوا لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِّْر فِّي ا ْل ِّوتْ ِّر ِّم ْن ا ْل َعش ِّْر األ َ َو ِّ
اخ ِّرَ ،وا ْلت َ ِّمسو َها فِّي ك ِّل ِّوتْ ٍر )).
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص (( :فَا ْلت َ ِّمسو َها فِّي ا ْلعَش ِّْر األ َ َو ِّ
ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
ما قاله الفقيه عالء الدين ابن العطار الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"العُدة في شرح العُمدة في أحاديث األحكام" (:)461 /6
«وفيه :دليل على َّ
صالة ،وهو
أن ال ُّ
سنة لل ُم ِّ
صلي َّأال يَمسح جبهته في ال َّ
متفق على استحبابه عند العلماء».اهـ
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ومن فوائدها أيضًا:
ِّ
استحباب االعتكاف في رمضان.
َّ
وأن االعتكاف في العشر األوسط ِّمن رمضان أفضل ِّمن العشر األ ُ َول،
وفي العشر األخيرة أفضل ِّمنهماَّ ،
ألن في األخيرة ليلة القدر.
المسألة الخامسة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذه
األحاديث.
األول :عن ليلة القدر هل هي في ليلة ثابتة ِّمن ليالي عشر رمضان
الحكم َّ
األخيرة أ ْم تتنَقَّل بينها.
اختلف العلماء القائلون َّ
بأن ليلة القدر تكون في العشر األخيرة هل هي
سنَة أ ْم أنَّها تَنتقل فتكون في سنة في ليلة ،وفي
ثابتة في ليلة ُمعيَّنة ِّمن كل َ
أ ُ ْخ َرى في ليلة أ ُ ْخ َرى ،على قولين:
األول :أنَّها في ليلة ثابتة ِّمن العشر.
القول َّ
فمنهم َمن قال :في ليلة سبع وعشرين.
ثم اختلفواِّ ،
وعلى هذا القول جم ٌع كثير ِّمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ ،وغيرهم.
ومنهم َمن قال :في ليلة ثالث وعشرين.
ِّ
جمعٍ كثير ِّمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ ،وغيرهم.
وهو قول ْ
ومنهم َمن قال :في ليلة إحدى وعشرين.
ِّ
لحديث أبي سعيد ــ رضي هللا عنه ــ الذي َذكره المصنِّف ــ رحمه هللا ــ.
ومنهم ِّمن قال :في ليلة تسع وعشرين.
ِّ
ومنهم َمن قال غير ذلك.
ِّ
القول الثاني :أنَّها تَنتقل في ليالي العشر.
وهذا أصح األقوال ،وبِّه تَجتمع األدلة.
وهو قول جماهير أهل العلم.
حيث قال الفقيه عالء الدين ابن العطار الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكام" (:)459 /6
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«واختلف العلماء في انتقالها وتعيينها.
سنة أ ُ ْخ َرى في ليلة
سنة في ليلة ،وفي َ
فقال قوم :هي ُمنتقلة تكون في َ
أ ُ ْخ َرى ،وهكذا أبدًا.
وهؤَّلء قالوا :إنَّما تَنتقل في شهر رمضان.
األواخر ِّمنه.
وجمهورهم قالوا :تَنتقل في العشر
ِّ
قالوا :وبهذا نَجمع بين األحاديث.
تعارض فيها.
ويقال :في كل حديث جاء في أحد أوقاتها ،وال ُ
وهذا نحو قول مالك ،والثَّوري ،وأحمد ،وإسحاق ،وأبي ثور ،وغيرهم.
السنين ،ال
وقال قوم :هي ُمعيَّنة ،ال تنتقل أبدًا ،بل هي ليلة معيَّنة في جميع ِّ
تُفارقها».اهـ
ي الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح
وقال الفقيه و ِّل ُّ
صدر بِّذكر ليلة القدر" (ص:)96-95 :
ال َّ
سنةً في
سنَةً في ليلة ،و َ
«وذهب جماعةٌ ِّمن العلماء إلى أنَّها تنتقل ،فتكون َ
ليل ٍة أ ُ ْخ َرى ،وهكذا.
وهذا قول مالك ،وسفيان الثوري ،وأحمد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه،
وأبي ثور ،وغيرهم.
وعزاه ابن عبد ال َب ِّر في "االستذكار" للشافعي ،وال نَعرفه عنه ،ولكن قال
بِّه ِّمن أصحابه :ال ُمزني ،وابن ُخزيمة ،وهو المختار عند النَّووي ،وغيره،
للجمع بين األحاديث الواردة في ذلك ،فإنَّها اختلفت اختالفًا ال يُمكن معه
الجمع بينهما إال بما ذَكرناه».اهـ
ْ
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" (:)621 /9
كله.
«القول السابع والعشرون :تنتقل في العشر األخير ِّ
ونص عليه مالك ،والثوري ،وأحمد ،وإسحاق ،وزَ َعم
قاله أبو قِّالبة،
َّ
الماوردي أنَّه ُمتفَق عليه ،وكأنَّه أخذه ِّمن حديث ابن عباس َّ
أن الصحابة
اتفقوا على أنَّها في العشر األخير ،ثم اختلفوا في تعيينها ِّمنه كما تقدَّم.
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القول الخامس والعشرون :أنَّها في أوتار العشر األخير ،وعليه يدُل حديث
عائشة ،وغيرها ،في هذا الباب ،وهو أر َجح األقوال ،وصار إليه أبو ثور،
وال ُمزنى ،وابن ُخزيمة ،وجماعة ِّمن علماء المذاهب».اهـ
وقال العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "وظائف رمضان"
(ص:)22-21:
«وقد اختلف الناس في ليلة القدر.
صحيحة.
والجمهور :أنَّها في العشر
ِّ
األواخر ،كما دلَّت عليه األحاديث ال َّ
أر َجى؟
واختلفوا في أي ِّ ليالي العشر ْ
و ُح ِّكي عن الحسن ومالك :أنها ت ُ ْ
ب في جميع ليالي العشر ،ورج َحهُ
طلَ ُ
بعض أصحابنا.
ُ
أر َجى ِّمن بعض.
وقال األكثرون :بل بعض لياليه ْ
أر َجى في ال ُجملة.
ثم قالوا :أوتاره ْ
نص صري ٌح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّها في ليلة ُمعيَّنة».اهـ
ولم َيرد ٌّ
الحكم الثاني :عن أرجى ليالي ليلة القدر.
قال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" (:)6221 /9
سبع وعشرين».اهـ
«وأرجاها عند الجمهور :ليلة َ
الحكمة ِّمن إخفاء ليلة القدر.
الحكم الثالث :عن ِّ
قال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" (:)621 /9
«قال العلماء:
الحكمة في إخفاء ليلة القدر ِّليَحصل االجتهاد فى التماسها ،بخالف ما لو
ِّ
صر عليها ،كما تقدَّم نحوه في ساعة الجمعة.
ُ
ع ِّينت لَها ليلة ،القت ُ ِّ
الحكمة ُم َّ
سنة ،وفي جميع
ط ِّردة عند َمن يقول أنَّها في جميع ال َّ
وهذه ِّ
رمضان ،أو في جميع العشر األخير ،أو في أوتاره خاصة».اهـ
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وقال العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "وظائف رمضان"
(ص:)22:
والحكمة في ذلك ــ وهللا أعلم ــ ِّليجتهد المؤمن في هذه الليالي الشريفة،
« ِّ
كل ليلة يقول" :هذه ليلة القدر".
ألجل هذه الليلة يد ُّل على
واجتهاده في هذه الليالي العشر ،واعتكافه فيها ْ
ذلك».اهـ
الحكم الرابع :هل لليلة القدر عالمة ترى.
قال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" (:)622 /9
«واختلفوا هل لَها عالمة تَظهر ِّل َمن ُوفِّقَ ْ
ت له أ ْم ال؟
فقيلَ :يرى كل شيء ساجدًا.
وقيل :األنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع ال ُمظلمة.
وقيلَ :يسمع سال ًما أو خطابًا ِّمن المالئكة.
وقيل :عالمتها استجابة دعاء َمن ُوفِّقَ ْ
ت له.
واختار ال َّ
طبريَّ :
أن جميع ذلك غير الزم ،وأنَّه ال يُشترط ِّلحصولها رؤية
شيء وال سماعه.
ضا:
واختلفوا أي ً
هل يحصل الثواب ال ُمرتَّب عليها ِّل َمن اتفق له أنَّه قامهاْ ،
وإن لم يَظهر له
شيء ،أو يتوقف ذلك على كشفها له.
األول :ذهب الطبري ،وال ُمهلَّب ،وابن العربي ،وجماعة.
وإلى َّ
وإلى الثاني :ذهب األكثر.
ويَ ُد َّل له ما وقع عند مسلم ِّمن حديث أبي هريرة ،بلفظَ (( :م ْن يَق ْم لَ ْيلَةَ
ا ْلقَد ِّْر فَي َوافِّق َها )).
سابًا ،ث َّم وفِّقَتْ لَه
وفي حديث ُ
عبادة عند أحمد (( :فَ َم ْن قَا َم َها إِّي َمانًاَ ،واحْ تِّ َ
)).
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قال النَّووي :معنى (( يوافقها )) ،أي :يعلم أنَّها ليلة القدر فيوافقها،
األمرْ ،
و َيحتمل ْ
وإن لم َيعلم هو ذلك.
أن يكون المراد يُوافقها في نفس ْ
وفي حديث ِّز ِّر بن ُحبيش عن ابن مسعود ،قالَ (( :م ْن يَق ْم ا ْل َح ْو َل ي ِّص ْب
ضا.
حتمل للقولين أي ً
لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِّْر )) ،وهو ُم ِّ
ض َ
ضا في حديثَ (( :م ْن قَا َم َر َم َ
ان )) ،وفي حديثَ (( :م ْن
وقال النَّووي أي ً
قَا َم لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِّْر )) معناهَ :من قامه ولو لم يوافِّق ليلة القدر حصل له ذلك،
و َمن قام ليلة القدر فوافقها حصل له.
جار على ما اختاره ِّمن تفسير الموافقة بالعلم بها.
وهو ٍ
وهو الذي يتر َّجح في نظرى ،وال أ ُ ْن ِّكر حصول الثواب الجزيل ِّل َمن قام
البتغاء ليلة القدرْ ،
وإن لم يَعلم بها ،ولو لم تُوفَّق له».اهـ
ب
وأخرج مسلم ( ،)126عن ِّز َّر بن ُحبَي ٍْش ،أنَّه قالَ (( :
ي ب َْن َك ْع ٍ
س ِّم ْعت أ َب َّ
ب لَ ْيلَةَ
يَقولَ :وقِّي َل لَه :إِّ َّن َ
ع ْب َد ِّ
سنَةَ أ َ َ
هللا ب َْن َم ْ
سعو ٍد يَقولَ « :م ْن قَا َم ال َّ
صا َ
ض َ
هللا الَّذِّي ََّل ِّإلَهَ ِّإ ََّّل ه َو ،إِّنَّ َها لَ ِّفي َر َم َ
ان ،يَحْ ِّلف َما
يَ « :و ِّ
ا ْلقَد ِّْر» ،فَقَا َل أبَ ٌّ
ي اللَّ ْيلَة الَّتِّي أ َ َم َرنَا بِّ َها َرسول
ستَثْنِّيَ ،و َو ِّ
يَ ْ
يِّ ،ه َ
ي لَ ْيلَ ٍة ِّه َ
هللا إِّنِّي َأل َ ْعلَم أ َ ُّ
سب ٍْع َو ِّعش ِّْر َ
ين،
صلَّى هللا َ
ِّ
ي لَ ْيلَة َ
هللا َ
سلَّ َم ِّب ِّق َي ِّ
ص ِّبي َح ِّة َ
علَ ْي ِّه َو َ
ام َهاِّ ،ه َ
صبِّي َح ِّة يَ ْو ِّم َها بَ ْي َ
ع لَ َها»)).
ضا َء ََّل شعَا َ
ارت َها أ َ ْن ت َ ْطل َع الش َّْمس فِّي َ
َوأ َ َم َ
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176

ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

اَّلعتكاف ]
[ باب
ِّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب فيه ذِّكر األحاديث الدالة على مشروعية وأحكام االعتكاف
أي :هذا ٌ
في شهر رمضان ،وغيره.
واَّلعتكاف هو:
َّ
وعز ــ.
لزو ُم مسج ٍد لعبادة هللا ــ ج َّل
وال يكون االعتكاف إال في مسجد ،باتفاق أهل العلم ،كما سيأتي.
واالعتكاف في شهر رمضان السيَّما في العشر األخيرة ِّمنهِّ ،من أفضل
وأج ًرا ،وقد كان النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وأزواجه وأصحابه
العبادات وأكثرها نفعًا للعبد ْ
ــ رضي هللا عنهم ــ يعت ِّكفون فيها.
ولالعتكاف ِّح َك ٌم عظيمة ،وفوائد جليلةَ ،منها:
تفر ً
ً
ربه سبحانه،
أوَّل ــ انقطاع العبد عن الدنيا ولذَّاتها ومشاغلهاُّ ،
غا لعبادة ِّ
ومناجاته ،وذِّكره ،ودعائه ،واستغفاره.
آلخرتها ،وما وق َعت
سه ومراجعتها على ما ق َّد َمتْه ِّ
وثانيًا ــ ُمحاسبة العبد نف َ
سل وتفريطٍ في ما فُ ِّرض
فيه ِّمن ذنوب ،وما حصل لها ِّمن
تقصير وتكا ُ
ٍ
عليها ،وما ُر ِّغبت في عمله.
ساره بسبب مناجاة
وثالثًا ــ زوال ق ْسوة القلب ،وحصول ِّلي ِّنه و ُخشو ِّعه وان ِّك ِّ
هللا سبحانه ،واإلكثار ِّمن عبادته ،و ُمحاسبة النَّ ْفس.
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح"
(:)991/5
ّللا ،وقراءة القرآن،
«وأجمعوا على أنَّه يُستحب ِّللمعت ِّكف ذِّكر َّ
والصالة».اهـ
سنَّة النَّبوية ،واإلجماع.
واالعتكاف مشروع بالقرآن ،وال ُّ
أ َّما القرآن ،فقد قال هللا سبحانه في ِّختام آيات الصيام ِّمن سورة البقرة{ :
شروه َّن َوأ َ ْنت ْم عَا ِّكف َ
َّللا فَ َال ت َ ْق َربو َها }.
اج ِّد تِّ ْلكَ حدود َّ ِّ
َو ََّل تبَا ِّ
ون فِّي ا ْل َم َ
س ِّ
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سنة النَّبوية ،فقد أخرج البخاري ( ،)6162ومسلم ( ،)5516عن
وأما ال ُّ
سلَّ َم ك َ
َان
صلَّى هللا َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ (( :أ َ َّن النَّبِّ َّ
ض َ
اخ َر ِّم ْن َر َم َ
ان َحتَّى ت َ َوفَّاه هللا ــ ع ََّز َو َج َّل ــ ،ث َّم
يَ ْعت َ ِّكف ا ْلعَش َْر ْاأل َ َو ِّ
َف أ َ ْز َواجه ِّم ْن بَ ْع ِّد ِّه )).
ا ْعتَك َ
وأ َّما اإلجماع ،فقد قال الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "االستذكار" (:)615 /51
«ف َما أجمع العلماء عليه ِّمن ذلكَّ :
أن االعتكاف جائز الدَّهر كلَّه إال األيَّام
التي نَهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صيامها ،فإنَّها موضع اختالف ،الختالفهم في
جواز االعتكاف بغير صوم».اهـ
وقال الفقيهان الشافعيان أبو زكريا النَّووي في "شرح صحيح مسلم" (/9
 ،)21وتلميذه عالء الدين ابن العطار في كتابه "العُ َّدة في شرح العُمدة في
أحاديث األحكام" ( )465 /6ــ رحمهما هللا ــ:
تأكد في
«وقد أجمع المسلمون على استحبابه ،وأنَّه ليس بواجب ،وأنَّه ُم ِّ
األواخر ِّمن رمضان».اهـ
العشر
ِّ
وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ ر حمه هللا ــ في كتابه "ال ُمف ِّهم
ِّلما أشكل ِّمن تلخيص مسلم" (:)691 /5
«وأ ُ ْج ِّمع على أنَّه ليس بواجب ،وهو قُربة ِّمن القُرب ،ونافلة ِّمن النوافل،
عمل بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وأصحابه ،وأزواجه».اهـ
ِّ
وقال الفقيه زين الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "طرح التثريب
بشرح التقريب" (:)521 /9
«فيه استحباب االعتكاف في الجملة ،وهو ُمج َمع عليه في الجملة ،حكاه
غير واحد».اهـ
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 561 /9ــ رقم:)6161:
«وقال أبو داود عن أحمد :ال أعلم عن أحد ِّمن العلماء خالفًا أنَّه
مسنون».اهـ
وم َّمن نَقل اإلجماع أيضًا على استحبابه:
ِّ
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ابن عبد البَر المالكي في "التمهيد" ( ،)16 /65وموفق الدين ابن قدامة
الحنبلي في "ال ُمغني" ( ،)912 /9وأبو زكريا النَّووي الشافعي في
"المجموع شرح ال ُمهذَّب" ( ،)111 /2وأبو عبد هللا بن ُمفلح الحنبلي في
"الفروع" ( ،)591 /5وغيرهم.
ويَجب اَّلعتكاف بالنذر.
حيث قال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه هللا ــ في كتابيه "اإلجماع"
(ص ،)11:و "اإلشرف على مذاهب العلماء" (:)519 /5
ضا هلل ،إال ْ
«وأجمع أهل العلم على َّ
أن
أن االعتكاف ال يَجب على الناس فر ً
نذرا ،فيجب عليه».اهـ
وجب ال َمرء على نفسه االعتكاف ً
يُ ِّ
عمدة القاري
وقال الفقيه بدر الدين ال َعيني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه " ُ
شرح صحيح البخاري" (:) 591 /55
«قام اإلجماع على َّ
أن االعتكاف ال يجب إال بالنذر».اهـ
وم َّمن نَقل اإلجماع أيضًا على وجوبه بالنذر:
ِّ
موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "ال ُمغني" ( ،)912 /9وأبو زكريا
النَّووي الشافعي في "المجموع شرح ال ُمهذَّب" ( ،)111 /2وأبو عبد هللا
بن ُمفلح الحنبلي في "الفروع" ( ،)591 /5وابن َح َجر العسقالني الشافعي
في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" ( 559 /9ــ حديث رقم،)6161:
وغيرهم.
وقد أخرج البخاري ( ،)2242عن عائشة ــ ر ضي هللا عنه ــ أ َّن النَّبي
َّللاَ فَ ْلي ِّط ْعه )).
ملسو هيلع هللا ىلص قالَ (( :م ْن نَ َذ َر أ َ ْن ي ِّطي َع َّ
وكان اَّلعتكاف معروفًا قبْل مبْعث النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
آمرا خليله إبراهيم وابنه إسماعيل ــ
حيث قال هللا تعالى في سورة البقرة ً
س َما ِّعي َل أ َ ْن َ
ي
عليهما السالم ــَ { :وع َِّه ْدنَا ِّإلَى ِّإب َْرا ِّهي َم َوإِّ ْ
ط ِّه َرا بَ ْيتِّ َ
ِّلل َّ
ين َوا ْلعَا ِّك ِّف َ
طائِّ ِّف َ
سجو ِّد }.
الرك َِّّع ال ُّ
ين َو ُّ
وكان أهل الجاهلية يعتكفون.
حيث أخرج البخاري ( 6156و ،)6196ومسلم ( ،)5212عن ابن عمر ــ
رضي هللا عنهما ــ َّ
هللا :إِّنِّي نَ َذ ْرت
أن عمر بن الخطاب قال (( :يَا َرسو َل ِّ
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ف بِّنَ ْذ ِّركَ »
ف لَ ْيلَةً فِّي ا ْل َم ْ
س ِّج ِّد ا ْل َح َر ِّام ،قَا َل« :فَأ َ ْو ِّ
فِّي ا ْل َجا ِّه ِّليَّ ِّة أ َ ْن أ َ ْعت َ ِّك َ
)).
الروض
وقال العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "حاشية َّ
ال ُم ْر ِّبع" (:)916 /5
سنة ،واإلجماع.
سنَّة وقُ ْربة بالكتاب ،وال ُّ
«االعتكاف ُ
وهو ِّمن الشرائع القديمة.
وفيه ِّمن الق َرب:
ْ
وقطع العالئق عن
ال ُمكث في بيت هللا ،وحبْس النفس على عبادة هللا،
الخالئق ،لالتصال بخدمة الخالق ،وإخالء القلب ِّمن الشواغل عن ذِّكر هللا،
والذكر ،وقراءة القرآن،
حلي بأنواع العبادات ال َم ْحضة ِّمن ال ِّف ْكرِّ ،
والت َّ ِّ
والصالة ،والدعاء ،والتوبة ،واالستغفار ،إلى غير ذلك ِّمن أنواع
القُ َرب».اهـ

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

ي صلى
 11 /232ــ ع َْن عَائِّشَةَ ــ رضي هللا عنها ــ (( :أَ َّن النَّ ِّب َّ
ض َ
اخ ِّر ِّم ْن َر َم َ
هللا عليه وسلم ك َ
انَ ،حتَّى
َان يَ ْعتَ ِّكف فِّي ا ْلعَش ِّْر األ َ َو ِّ
َف أَ ْز َواجه بَ ْعدَه )).
َّللا ــ ع ََّز َو َج َّل ــ ،ث َّم ا ْعتَك َ
تَ َوفَّاه َّ
ض َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص يَ ْعتَ ِّكف فِّي ك ِّل َر َم َ
َوفِّي لَ ْف ٍظ (( :ك َ
صلَّى
َان َرسول َّ ِّ
ان ،فَ ِّإ َذا َ
َف فِّي ِّه )).
ا ْلغَدَاةَ َجا َء َمكَانَه الَّذِّي ا ْعتَك َ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان ُحكم االعتكاف في عشر رمضان األخيرة ،ووقت دخول ال ُمعت ِّكف
مكان اعتكافه.
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظه.
صلَّى صالة الفجر.
جاء في هذا الحديث (( :فَ ِّإ َذا َ
صلَّى ا ْلغَدَاةَ )) أيَ :
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائده.
فمن فوائد هذا الحديث:
ِّ
األواخر ِّمن شهر
مشروعية االعتكاف للرجال والنساء في العشر
ِّ
رمضان ،وأنَّها باقية لم تُنسخ.
وذلك العتكافه ملسو هيلع هللا ىلص حتى مات ،واعتكاف أزواجه في حياته ،وبعد وفاته.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
ض ْرب ِّخباءٍ للمعت ِّكف في المسجدَ ،يخلو فيه لوحده ،ليَنفرد فيه عن
جواز َ
الناس بمناجاة ربِّه وذِّكره واستغفاره ودعائه.
صلَّى
لقول ِّأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ـ في هذا الحديث (( :فَ ِّإ َذا َ
َف فِّي ِّه )).
ا ْلغَدَاةَ َجا َء َمكَانَه الَّذِّي ا ْعتَك َ
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وأخرج مسلم ( ،)5516عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت (( :ك َ
َان
صلَّى ا ْلفَجْ َر ،ث َّم َد َخ َل
صلَّى هللا َ
َرسول ِّ
ف َ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َم ِّإ َذا أ َ َرا َد أ َ ْن يَ ْعت َ ِّك َ
اخ ِّر ِّم ْن
َاف فِّي ا ْلعَش ِّْر ْاأل َ َو ِّ
ب ،أ َ َرا َد ِّاَّل ْعتِّك َ
م ْعت َ َكفَهَ ،وإِّنَّه أ َ َم َر بِّ ِّخبَائِّ ِّه فَض ِّر َ
بَ ،وأ َ َم َر َ
ض َ
َر َم َ
ان ،فَأ َ َم َرتْ َز ْينَب ِّب ِّخبَائِّ َها فَض ِّر َ
غيْر َها ِّم ْن أ َ ْز َواجِّ النَّبِّي ِّ
علَ ْي ِّه
صلَّى هللا َ
صلَّى هللا َ
صلَّى َرسول ِّ
هللا َ
ب ،فَلَ َّما َ
َ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َم بِّ ِّخبَائِّ ِّه فَض ِّر َ
ض،
سلَّ َم ا ْلفَجْ َر ،نَ َظ َر ،فَ ِّإ َذا ْاأل َ ْخ ِّبيَة فَقَا َل« :آ ْلبِّ َّر ت ِّرد َْن؟» فَأ َ َم َر ِّب ِّخبَائِّ ِّه فَق ِّو َ
َو َ
ض َ
شه ِّْر َر َم َ
َف ِّفي ا ْل َعش ِّْر ْاأل َ َّو ِّل ِّم ْن
َاف فِّي َ
انَ ،حتَّى ا ْعتَك َ
َوت َ َركَ ِّاَّل ْع ِّتك َ
ش ََّوا ٍل )).
وهذا مشروط ْ
صلين ،وال تَحصل ِّمنه أذية
بأن ال يَضيق المسجد على ال ُم ِّ
لهم ،وال خ َ
وأمنِّهم.
طر على الناس ْ
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
األول :عن وقت دخول المسجد لالعتكاف فيه ،ووقت الخروج.
الحكم َّ
وسوف يكون الكالم ــ بإذن هللا ــ عن هذا الحكم في فرعين:
األول :عن زمن دخول معتكف العشر األخيرة ِّمن رمضان إلى
الفرع َّ
المسجد لالعتكاف فيه.
ذهب جماهير أهل العلم ،األئمة األربعة ،وغيرهم:
"إلى َّ
أن ُمعت ِّكف العشر األخيرة ِّمن رمضان يدخل إلى المسجد الذي
سيعتكف فيه قبْل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين".
وقد نسبه إليهم:
الفقيه زين الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "طرح التثريب في
شرح التقريب" ( ،)529 /9وغيره.
وذلك ِّل َما أخرجه مسلم ( ،)5521عن أبي سعيد ال ُخدري ــ رضي هللا عنه
ــ َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالِّ (( :إنِّي ا ْعت َ َك ْفت ا ْلعَش َْر ْاأل َ َّو َل أ َ ْلت َ ِّمس َه ِّذ ِّه اللَّ ْيلَةَ،
اخ ِّر،
س َط ،ث َّم أتِّيت ،فَ ِّقي َل ِّلي :إِّنَّ َها فِّي ا ْلعَش ِّْر ْاأل َ َو ِّ
ث َّم ا ْعت َ َك ْفت ا ْلعَش َْر ْاأل َ ْو َ
َف النَّاس َمعَه )).
ف فَ ْليَ ْعت َ ِّك ْ
ف ،فَا ْعتَك َ
ب ِّم ْنك ْم أ َ ْن يَ ْعت َ ِّك َ
فَ َم ْن أ َ َح َّ
وفي لفظ للبخاري (َ (( :)6161م ْن ك َ
ف العَش َْر
َف َم ِّعي ،فَ ْليَ ْعت َ ِّك ِّ
َان ا ْعتَك َ
اء
سجد فِّي َم ٍ
سيت َهاَ ،وقَ ْد َرأَيْتنِّي أ َ ْ
اخ َرَ ،وقَ ْد أ ِّريت َه ِّذ ِّه اللَّ ْيلَةَ ث َّم أ ْن ِّ
األ َ َو ِّ
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اخ ِّرَ ،والت َ ِّمسو َها فِّي ك ِّل
ين ِّم ْن َ
صبِّي َحتِّ َها ،فَا ْلت َ ِّمسو َها فِّي العَش ِّْر األ َ َو ِّ
َو ِّط ٍ
ِّوتْ ٍر )).
وأخرج البخاري ( ،)6161ومسلم ( ،)5515عن ابن عمر ــ رضي هللا
عنهما ــ أنَّه قال (( :ك َ
سلَّ َم يَ ْعت َ ِّكف العَش َْر
صلَّى هللا َ
َان َرسول َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
ض َ
اخ َر ِّم ْن َر َم َ
ان )).
األ َ َو ِّ
ووجْ ه اَّلستدَّلل ِّمن هذه الحاديث:
َّ
وأولُها ليلة إحدى وعشرين ،والليلة تبدأ
أن المراد بالعشر
ِّ
األواخر اللياليَّ ،
شهرا.
عشرا أو
ِّمن المغيب ،وإال لم يَكن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قد اعتكف
ً
ً
عمدة الفقه"
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في شرحه على كتاب " ُ
( 111 /6ــ قسم الصيام):
«وإذا أراد ْ
األواخر ،أو شهر رمضان ،ونحو ذلك ،فإنَّه
أن َيعتكف العشر
ِّ
يدخل معت َكفه قبْل غروب الشمس ِّمن َّأول ليلة ،ألنَّه ال يكون معت ِّكفًا جميع
العشر أو جميع الشهر إال باعتكاف َّأول ليلة ِّمنه ،السيَّما وهي إحدى
الليالي التي يُلتمس فيها ليلة القدر».اهـ
وذهب األوزاعي ،والليث بن سعد ،والثوري إلى:
" َّ
أن ال ُمعت ِّكف يدخل ِّمن بعد صالة صبح اليوم الحادي والعشرين".
وذلك ِّلما أخرجه مسلم ( ،)5516عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها
قالت (( :ك َ
صلَّى
صلَّى هللا َ
َان َرسول ِّ
ف َ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َم ،إِّ َذا أ َ َرا َد أ َ ْن يَ ْعت َ ِّك َ
ا ْلفَجْ َر ث َّم َد َخ َل م ْعت َ َكفَه )).
وفي االحتجاج بهذا الحديث نظر.
وقد أ ِّجيب عنه:
َّ
الخباء
بأن المراد بِّه دخول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى مكان اعتكافه ِّمن المسجد ،وهو ِّ
ض ِّرب له في داخله.
الذي ُ
وقد قال الفقيه زين الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "طرح
التثريب في شرح التقريب" (:)529 /9
أولَه الجمهور:
«وت َ َّ
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صبح ،ال
على أنَّه دخل ال ُمعت َكف ،وانقطع فيه وتَخَلَّى بنفسه بعد صالته ال ُّ
َّ
أن ذلك وقت ابتداء االعتكاف ،بل كان ِّمن قبْل المغرب ُمعت ِّكفًا البث ًا في
فرد».اهـ
المسجد فل َّما صلَّى ال ُّ
صبح ا ْن َ
عمدة الفقه"
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في شرحه على كتاب " ُ
( 114/ /6ــ قسم الصيام):
«فإنَّه ليس في حديث عائشة أنَّه كان يدخل معت َ َكفه صبيحة إحدى
وعشرين ،وإنَّما َذ َكرت أنَّه كان يدخل ال ُمعت َكف بعد صالة الفجر ،مع
األواخر )).
قولها (( :إنَّه أ َمر بخبائه فضرب ،ثم أراد اَّلعتكاف في العشر
ِّ
والعشر صفة الليالي ال األيَّام ،ف ُمحال ْ
أن يريد االعتكاف في الليالي العشر،
ضت ليلة ِّمنها ،وإنَّما يكون ذلك إذا استقبلها باالعتكاف ،وقد َذ َك َرت
وقد م َ
عشرا َمن كان
عشرا ،قضاء للعشر التي تركها ،وإنَّما َيقضي
أنَّه اعتكف
ً
ً
يريد ْ
عشرا».اهـ
أن يَعتكف
ً
وقال الحافظ ابن َح َجرالعسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 561 /9ــ حديث رقم:)6159:
«وقال األئمة األربعة ،وطائفة :يدخل قُبيل غروب الشمس.
وأولوا الحديث على أنَّه دخل ِّمن َّأول الليل ،ولكن إنَّما ت َخلَّى بنفسه في
َّ
المكان الذي أ َعدَّه لنفسه بعد صالة الصبح».اهـ
وقال الفقيه ابن ُجزَ ي المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "القوانين الفقهية"
(ص:)599-595 :
«ويُستحب ْ
أن يَدخله قبْل غروب الشمس ِّمن ليلة اليوم الذي يَبدأ فيه.
ْ
فإن فعل ذلك أجزأ اتِّفاقًا.
ْ
وإن دخل بعد الفجر لم يُجزئه.
ْ
الصحة والبُطالن قوالن».اهـ
وإن دخل بين المغرب والعشاء ففي ِّ
وقد جاء في رواية البخاري ( ،)6195لحديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ:
سلَّ َم يَ ْعت َ ِّكف فِّي ك ِّل َر َم َ
(( ك َ
صلَّى
صلَّى هللا َ
َان َرسول َّ ِّ
انَ ،و ِّإ َذا َ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
ض ٍ
َف فِّي ِّه )).
الغَدَاةَ َد َخ َل َمكَانَه الَّذِّي ا ْعتَك َ
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ثم َّ
إن دخوله ملسو هيلع هللا ىلص إلى المسجد الذي هو م َحل االعتكاف لم يَكن بعد صالة
صلَّى الفجر إما ًما بالناس في المسجد.
الفجر ،وإنَّما كان قبلها ،ألنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قد َ
وقد جاء في رواية مسلم ( ،)5516لحديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ(( :
ك َ
صلَّى ا ْلفَجْ َر ،ث َّم
صلَّى هللا َ
َان َرسول ِّ
ف َ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َم ِّإ َذا أ َ َرا َد أ َ ْن يَ ْعت َ ِّك َ
َد َخ َل م ْعت َ َكفَه )).
الفرع الثاني :عن ز َمن خروج معت ِّكف العشر األخيرة ِّمن رمضان ِّمن
المسجد.
غربت
آخر ليلة ِّمن ليالي العشر بغروب شمس ِّ
تنتهي ِّ
آخر يوم ِّمنها ،فإذا َ
جاز للمعتكف ْ
أن َيخرج عند عا َّمة الفقهاء ،أو أكثرهم.
ِّمنهمُّ :
الزهري ،وأبو حنيفة وأصحابه ،ومالك ،والليث بن سعد،
واألوزاعي ،والشافعي ،وأحمد ،وغيرهم.
وقد قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"التمهيد" (:)19 /65
«وقال ابن القاسمْ :
فإن خرج ليلة الفطر فال قضاء عليه.
وقال ابن الماجشونَ :يفسد اعتكافهَّ ،
سنة ال ُمجت َمع عليها أنَّه َيبيت في
ألن ال ُّ
معت َكفه حتى يُصبح.
قال أبو عمر:
وجه له في القياسَّ ،
ألن
لم يَقُل بقو ِّلهما أح ٌد ِّمن أهل العلم فيما َع ِّل ْمت ،وال ْ
ليلةَ الفطر ليست بموضع اعتكاف ،وال صيام ،وال ِّمن شهر رمضان ،وال
يَصح فيها عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص شيء».اهـ
َّ
وإن أ َّخر ال ُمعت ِّكف خروجه حتى الصبح ،وخرج ِّمن ُمعتك ِّفه إلى ال ُمصلَّى
است ُ ِّحب له ذلك.
جم ٌع ِّمن
وقد نُ ِّقل فِّعله عن بعض الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ ،وفَعله ْ
التابعين ،وقال بَه مالك ،وأحمد ،وغيرهما ِّمن الفقهاء وال ُمحدِّثين.
شيبة ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه" ( :)4219
وقد قال ابن أبي َ
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حدثنا وكيع ،عن سفيان ،عن ُمغيرة ،عن أبي َم ْعشَر ،عن إبراهيم ،قال(( :
س ِّج ِّد ِّهَ ،حتَّى يَك َ
ست َ ِّحبُّ َ
ون
ف أ َ ْن يَ ِّبيتَ لَ ْيلَةَ ا ْل ِّف ْط ِّر فِّي َم ْ
كَانوا يَ ْ
ون ِّل ْلم ْعت َ ِّك ِّ
غد ُّوه ِّم ْنه )).
وسنده صحيح.
وقال أبو مصعب ُّ
الزهري ــ رحمه هللا ــ في "موطأ مالك" (:)911
قال مالك بن أنس (( :إنَّه َرأَى أ َ ْه ِّل ا ْلفَ ْ
اخ َر ِّم ْن
ض ِّل إِّ َذا ا ْعتَكَفوا ا ْلعَش َْر األ َ َو ِّ
ض َ
َر َم َ
يه ْم َحتَّى يَ ْ
اس )).
ش َهدوا ا ْلعيد َم َع النَّ ِّ
ان َّلَ يَ ْر ِّجعوا إِّلَى أ َ َها ِّل ِّ
قال مالكَ (( :وبَلَغَنِّي َذ ِّلكَ ع َْن أ َ ْه ِّل ا ْلفَ ْ
ِّين َم َ
ض ِّل الَّذ َ
ض ْوا ،و َذ ِّلكَ أ َ َحسن َما
س ِّم ْعت )).
َ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع
شرح ال ُمهذَّب" (:)115 /2
«واألفضل ْ
صلي فيه صالة العيد ،أو
أن يَم ُكث ليلة العيد في المسجد حتى يُ ِّ
صلَّى لصالة العيد ْ
إن صلَّوها في ال ُمصلَّى».اهـ
َيخرج ِّمنه إلى ال ُم َ
الحكم الثاني :عن مشروعية اَّلعتكاف للنساء.
االعتكاف مشروع للنساء كالرجال ،وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم.
وذلك ِّل َما أخرجه البخاري ( 6155و  ،)6191واللفظ له ،ومسلم
( ،)5516عن َع ْم َرة بنت عبد الرحمن ،عن ِّأم المؤمنين عائشة ــ رضي
ف العَش َْر
صلَّى هللا َ
هللا عنها ــ (( :أ َ َّن َرسو َل َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َم َذك ََر أ َ ْن يَ ْعت َ ِّك َ
صة عَائِّشَةَ
ستَأ ْ َذنَتْه عَائِّشَة ،فَأَذ َ
ض َ
اخ َر ِّم ْن َر َم َ
سأَلَتْ َح ْف َ
ان فَا ْ
األ َ َو ِّ
ِّن لَ َهاَ ،و َ
ستَأْذ َ
اء،
ِّن لَ َها ،فَفَعَلَتْ  ،فَلَ َّما َرأَتْ َذ ِّلكَ َز ْينَب ا ْبنَة جَحْ ٍش أ َ َم َرتْ بِّبِّنَ ٍ
أ َ ْن ت َ ْ
ي لَ َها قَالَتْ َ :وك َ
ف
صلَّى هللا َ
َان َرسول َّ ِّ
صلَّى ا ْن َ
سلَّ َم ِّإ َذا َ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
ص َر َ
فَبنِّ َ
صةَ
إِّلَى بِّنَائِّ ِّه ،فَبَص َر بِّاأل َ ْبنِّيَ ِّة ،فَقَا َلَ :ما َه َذا؟ قَالوا :بِّنَاء عَائِّشَةَ َو َح ْف َ
سلَّ َم :أ َ ْل ِّب َّر أ َ َرد َْن بِّ َه َذاَ ،ما أَنَا
صلَّى هللا َ
ب ،فَقَا َل َرسول َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
َو َز ْينَ َ
عش ًْرا ِّم ْن ش ََّوا ٍل )).
َف َ
بِّم ْعت َ ِّك ٍ
ف ،فَ َر َج َع ،فَلَ َّما أ َ ْف َط َر ا ْعتَك َ
ضا عن عائشة ــ رضي
وأخرج البخاري ( ،)6162ومسلم ( ،)5516أي ً
سلَّ َم ك َ
اخ َر
صلَّى هللا َ
ي َ
َان يَ ْعت َ ِّكف ا ْلعَش َْر ْاأل َ َو ِّ
علَ ْي ِّه َو َ
هللا عنها ــ (( :أ َ َّن النَّبِّ َّ
ض َ
ِّم ْن َر َم َ
َف أ َ ْز َواجه ِّم ْن بَ ْع ِّد ِّه )).
ان َحتَّى ت َ َوفَّاه هللا  -ع ََّز َو َج َّل  -ث َّم ا ْعتَك َ
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وقال الفقيه عالء الدين ابن العطار الشافعي ــ ر حمه هللا ــ في كتابه
"العُ َّدة في شرح العُمدة في أحاديث األحكام" (:)461 /6
كالرجل ،لكن ْ
مزوجة ،فال
«وقد ذكرنا جواز اعتكاف المرأة َّ
إن كانت َّ
يجوز إال بإذن َّ
الزوج ،وهذا ال خالف فيه بين العلماء».اهـ
وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال المعلَم بفوائد
مسلم" ( 511 /9ــ رقم ،)5515:عقب حديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ
السابق:
أن المرأة ال تَعتكف إال بإذن زوجهاَّ ،
«وفيه َّ
وأن له منعها ما لم يأذن لَها،
وكذلك عبْده وأ َمته ،وهو قول كافة العلماء».اهـ
وقال العالمة أبو عبد هللا بن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"الفروع" (:)594 /5
«وال يجوز ْ
أن يَعتكف العبد بال إذن سيده ،وال المرأة بال إذن زوجها (و)
لتفويت منافعهما المملوكة لَهما.
ْ
إذن ،فلهما تحليلهما ،وفاقًا ،لحديث أبي
فإن َ
شرعا في نذر أو نَ ْفل بال ٍ
هريرةََّ (( :ل تَصوم ا ْل َم ْرأَة َو َز ْوج َها شَا ِّه ٌد َي ْو ًما من َ
ض َ
غي ِّْر َر َم َ
ان َّإَّل ِّب ِّإ ْذ ِّن ِّه
)).
سنه الترمذي».اهـ
إسناده جيد ،رواه الخمسة ،وح َّ
ويَعني ــ رحمه هللا ــ بقوله( :و)َ ،و " ِّوفَاقًا" ،اتفاق المذاهب األربعة على
نفس ال ُحكم المذكور.
ولو أذن لَها زوجها باعتكاف التطوع ثم منَعها منه ،لزمها طاعته عند أكثر
أهل العلم.
وقد تقدَّم حديث عائشة المتفق عليه في إذن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص لَ َها ،و ِّلحفصة ،ثم
منَ َعهن حين رأى أبنيتهن مع زينب بن جحش ــ رضي هللا عنهن ــ.
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)954
«واختلفوا فيما إذا أذِّن لزوجته في االعتكاف فدخلت فيه ،هل له منعها ِّمن
اتمامه؟
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فقال أبو حنيفة ومالك :ليس له منعها.
وقال الشافعي وأحمد :له منعها».اهـ
وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"اإلشراف على مذاهب العلماء" (:)529 /5
ألم ولده في
«واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته ،أو لعبده ،أو ِّلمدبره ،أو ِّ
االعتكاف ،ثم يَبدوا له.
فكان الشافعي يقول :له منعهم.
وقال أصحاب الرأي في الزوجة والعبد واأل َمة ،كما قال الشافعي ،غير أنَّه
يأثم إذا منَعهم بعد اإلذن.
وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لَهما في االعتكاف فلما أخذا أراد قطعة:
ليس له ذلك.
قال أبو بكر :له منع الزوجة بعد اإلذن.
ً
استدالال َّ
بأن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أذن لعائشة ،وحفصة ،وزينب ،في االعتكاف ثم
منَعهم ِّمن ذلك بعد ْ
أن دخلن فيه».اهـ
وأب َعد النجعة القاضي الجوهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "نوادر الفقهاء"
(ص 19:ــ رقم ،)59:حيث قال:
أن يمنع زوجته ِّمن االعتكافْ ،
أن للزوج ْ
«وأجمعوا َّ
وإن دخلت فيه كان له
ضا إخراجها ِّمنه ،إال األوزاعي فإنَّه قال :ليس له إخراجها ِّمنه بعد
أي ً
دخولها فيه».اهـ
و َمن اعتكفت ِّمن النساء فإنَّها ت َ ْستتر عن الرجال ،حتى ال تُفتَن أو تَفتِّن،
ْ
صص للنساء.
بأن تكون في ناحية ِّمن المسجد ،أو في مكان قد ُخ ِّ
وقد تقدَّم َّ
ضربت
أن بعض أزواج النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ل َّما اعتكفن أ َم ْرن بأخبيتهن ف ُ
َّ
لهن في المسجد.
وإذا ترتَّب على اعتكافها إخالل بما يَجب عليها ،أو حصل إضرار بحق
زوجها أو ولدها ،أو ُخشي ِّمن فتن ٍة عليها أو بها ،فإنَّها ال ت َعتكف ،وبيتها
خير لها ،حتى في صالتها.
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وقد قال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "االستذكار"
(:)519 /51
«ولم يَختلفوا َّ
أن صالة المرأة في بيتها أفضل ِّمن صالتها في المسجد،
فكذلك االعتكاف».اهـ
الحكم الثالث :عن أفضل وقت لالعتكاف.
أفضل ز َم ٍن لالعتكاف هو العشر األخيرة ِّمن شهر رمضان ،ألمور ثالثة:
َّ
عنهن ــ
األول :أنَّه فِّعل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص األخير ،وفِّعل أزواجه ــ رضي هللا
ْ
األمر َّ
ِّمن بعده.
حيث أخرج البخاري ( ،)6162ومسلم ( ،)5516عن ِّأم المؤمنين عائشة
سلَّ َم ك َ
َان يَ ْعت َ ِّكف ا ْلعَش َْر
صلَّى هللا َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
ــ رضي هللا عنها ــ (( :أ َ َّن النَّ ِّب َّ
ض َ
اخ َر ِّم ْن َر َم َ
َف أ َ ْز َواجه ِّم ْن
ْاأل َ َو ِّ
ان َحتَّى ت َ َوفَّاه هللا ــ ع ََّز َو َج َّل ــ ،ث َّم ا ْعتَك َ
بَ ْع ِّد ِّه )).
األمر الثانيَّ :
أن ليلة القدْر تكون في الليالي الوتر ِّمن العشر األخيرة ِّمن
ْ
رمضان.
حيث أخرج البخاري ( ) 955واللفظ له ،ومسلم ( ،)5521عن أبي سعيد
علَ ْي ِّه
صلَّى هللا َ
َف َرسول َّ ِّ
َّللا َ
ال ُخدري ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :ا ْعتَك َ
ض َ
عش َْر األ َو ِّل ِّم ْن َر َم َ
ان َوا ْعت َ َك ْفنَا َمعَه ،فَأَتَاه ِّجب ِّْريل ،فَقَا َلِّ :إ َّن الَّ ِّذي
سلَّ َم َ
َو َ
س َط ،فَا ْعت َ َك ْفنَا َمعَه فَأَتَاه ِّجب ِّْريل فَقَا َل :إِّ َّن
َف العَش َْر األ َ ْو َ
ت َ ْطلب أ َ َما َمكَ  ،فَا ْعتَك َ
ص ِّبي َحةَ
صلَّى هللا َ
سلَّ َم َخ ِّطيبًا َ
ي َ
علَ ْي ِّه َو َ
الَّذِّي ت َ ْطلب أ َ َما َمكَ  ،فَقَا َم النَّ ِّب ُّ
ان فَقَا َلَ « :م ْن ك َ
ض َ
ين ِّم ْن َر َم َ
ِّعش ِّْر َ
علَ ْي ِّه
صلَّى هللا َ
َف َم َع النَّبِّي ِّ َ
َان ا ْعتَك َ
سيت َهاَ ،و ِّإنَّ َها فِّي ال َعش ِّْر
سلَّ َم ،فَ ْليَ ْر ِّج ْع ،فَ ِّإنِّي أ ِّريت لَ ْيلَةَ القَد ِّْرَ ،وإِّنِّي ن ِّ
َو َ
اخ ِّر ،فِّي ِّوتْ ٍر )).
األ َ َو ِّ
وأخرج البخاري ( ،)6161ومسلم ( ،)5524عن ِّأم المؤمنين عائشة ــ
رضي هللا عنها ــ َّ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :ت َ َح َّر ْوا لَ ْيلَةَ ا ْلقَد ِّْر فِّي ا ْلعَش ِّْر
ض َ
اخ ِّر ِّم ْن َر َم َ
ان )).
ْاأل َ َو ِّ
األمر الثالث :اإلجماع.
ْ
حيث قال العالمة أبو عبد هللا بن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"الفروع" ( ،)591 /5عن وقت االعتكاف:
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«وآ َكده رمضان (ع) ،وآ َكده العشر األخيرة (ع)».اهـ
رمز اختصار لإلجماع.
والعين (ع) ْ
وقال الفقيهان الشافعيان أبو زكريا النَّووي ــ رحمه هللا ــ في "شرح
صحيح مسلم" ( 551 /9ــ حديث رقم ،)5515:وتلميذه عالء الدين ابن
العطار في "العُ َّدة في شرح العُمدة في أحاديث األحكام" ( )465 /6ــ
رحمهما هللا ــ:
متأكد
«وقد أجمع المسلمون على استحبابه ،وأنَّه ليس بواجب ،وعلى أنَّه ِّ
اآلواخر ِّمن رمضان».اهـ
في العشر
ِّ
وقال الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية المجتهد ونهاية
المقتصد" (:)615 /6
«وأ َّما زمان االعتكاف ،فليس ألكثره عندهم َح ٌّد واجبْ ،
وإن كان كلُّهم
األواخر ِّمن رمضان».اهـ
َيختار العشر
ِّ
ونَقل اإلجماع أيضًا على َّ
أن آ َكد أشهره رمضان:
الروض
العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "حاشية َّ
ال ُم ْر ِّبع" ( ،)919 /5ويوسف ابن عبد الهادي الحنبلي في كتابه " ُمغني
ذوي األفهام".
وقال الحافظ ابن عبد ال َبر المالكي ــ ر حمه هللا ــ في كتابه "االستذكار"
(:)615 /51
«وأجمعوا َّ
سنَّة االعتكاف ال َمندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه،
أن ُ
سنة كلها ،إال ما ذكرنا».اهـ
وأنَّه جائز في ال َّ
الحكم الرابع :عن اَّلعتكاف في غير شهر رمضان.
سنة ،وليس بمخصوص بشهر رمضان ،وال
االعتكاف مشروع في جميع ال َّ
عا ،وفي عشره األخيرة
بالعشر األخيرة ِّمنه ،إال أنَّه آ َكد في رمضان إجما ً
عا.
إجما ً
ألمور أربعة:
األول :ما أخرجه البخاري (6155و ،)6191واللفظ له ،ومسلم
ْ
األمر َّ
( ،)5516عن ِّأم المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ ،حين قطع النَّبي
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ملسو هيلع هللا ىلص اعتكافه في رمضان لَ َّما رأى أبنيت َ َّ
هن في المسجد ،فقالَ (( :ما أَنَا
عش ًْرا ِّم ْن ش ََّوا ٍل )).
َف َ
ِّبم ْعت َ ِّك ٍ
ف ،فَ َر َج َع ،فَلَ َّما أ َ ْف َط َر ا ْعتَك َ
األمر الثاني :ما أخرجه البخاري ( 6156و ،)6196ومسلم (،)5212
ْ
عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ َّ
أن عمر بن الخطاب قال (( :يَا َرسو َل
س ِّج ِّد ا ْل َح َر ِّام ،قَا َل:
ِّ
ف لَ ْيلَةً فِّي ا ْل َم ْ
هللا :إِّنِّي نَ َذ ْرت فِّي ا ْل َجا ِّه ِّليَّ ِّة أ َ ْن أ َ ْعت َ ِّك َ
ف ِّبنَ ْذ ِّركَ » )).
«فَأ َ ْو ِّ
وقوله (( :ليلة )) يَشمل كل ليلة.
شروه َّن َوأ َ ْنت ْم عَا ِّكف َ
ون فِّي
األمر الثالث :إطالق قول هللا سبحانهَ { :و ََّل تبَا ِّ
ْ
اج ِّد }.
ا ْل َم َ
س ِّ
األمر الرابع :اإلجماع.
ْ
حيث قال الحافظ ابن عبد ال َبر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد"
(:)611-544 /55
عشرا ِّمن شوال )).
«وأ َّما قوله في هذا الحديث (( :حتى اعتكف
ً
ففيهَّ :
أن االعتكاف في غير رمضان جائز ،كما هو في رمضان ،وهذا ما
ال خالف فيه ،إال َّ
أن العلماء اختلفوا في صوم المعت ِّكف هل هو واجب
عليه أ ْم ال».اهـ
ضا قال ــ رحمه هللا ــ في كتابه "االستذكار" (.)519 /51
وبنحوه أي ً
الروض ال ُم ْربِّع" (/5
وقال الفقيه البهوتي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه " َّ
 919ــ مع حاشية ابن قاسم):
عاِّ ،لفعله ــ عليه السالم ــ ،ومداومته
«وهو [ مسنون ] كل وقت إجما ً
عليه».اهـ
وقال العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ عقب نَ ْقل البهوتي لإلجماع:
«حكاه غير واحد ِّمن أهل العلم ،وقال أحمد" :ال أعلم عن أحد ِّمن أهل
العلم خالفًا أنَّه مسنون".
فال َيختص بزمان ،إال ما نُ ِّهي عن صيامه ،لالختالف في جوازه بغير
صوم».اهـ
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ضا على استحبابه في كل وقت عدد ِّمن فقهاء الشافعية ــ
ونَقل اإلجماع أي ً
رحمهم هللا ــ ،فنَقله:
الشربيني في " ُمغني المحتاج" ( ،)994 /5وابن َح َجر الهيتمي في
الخطيب ِّ
الرملي في "نهاية المحتاج"
" ت ُحفة المحتاج" ( ،)926 /5وشمس الدين َّ
(.)659 /5
محل اَّلعتكاف ومكانه.
الحكم الخامس :عن
ِّ
قال الحافظ ابن عبد البَ ِّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابيه "االستذكار"
( ،)615 /51و "التمهيد" (:)561 /9
«وأجمعوا َّ
أن االعتكاف ال يكون إال في مسجد ،لقوله تعالىَ { :وأ َ ْنت ْم
عَا ِّكف َ
اج ِّد }».اهـ
ون فِّي ا ْل َم َ
س ِّ
وقال الفقيه ِّسراج الدين بن ال ُم ِّلقن الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (:)251 /55
«وقام اإلجماع على َّ
أن االعتكاف ال يكون إال في المسجد لهذِّه اآلية ،وال
ِّعبرة بمخالفة ابن لُبابة المالكي فيه لشذوذه».اهـ
ضا جاء في كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (،)615 /6
وبنحوه أي ً
البن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ.
وم َّمن نَقل اإلجماع أيضًا:
ِّ
ابن َّ
بطال المالكي في "شرح صحيح البخاري" ( ،)525 /9والقاضي عبد
الوهاب المالكي في "المعونة على مذهب عالم المدينة" (ص ،)941 :وابن
َح َجر العسقالني الشافعي في "فتح الباري شرح صحيح البخاري"
الرملي الشافعي في "غاية
( 554/9ــ حديث رقم ،)6161:وشمس الدين َّ
البيان شرح ُزبد ابن رسالن" (ص ،)526 :وابن قاسم الحنبلي في "حاشية
الروض ال ُم ْر ِّبع" ( ،)919 /5وغيرهم.
َّ
قلت:
والمعتكف َّل يَخلو ِّمن ْ
أن يكون أحد هذين:
ً
األولْ :
رجال.
أن يكون
َّ
وهذا ال يُشرع االعتكاف في حقه إال في مسجد بإجماع أهل العلم.
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حيث قال اإلمام ُموفَّق الدين ابن قُدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" (:)925 /9
ً
رجال ،ال نعلم في
يصح االعتكاف في غير مسجد ،إذا كان المعتكف
«وال ِّ
هذا بين أهل العلم ِّخالفًا.
شروه َّن َوأ َ ْنت ْم عَا ِّكف َ
ون فِّي
واألصل في ذلك قول هللا تعالىَ { :و ََّل تبَا ِّ
صها بذلك ،فلو ص َّح االعتكاف في غيرها لم يَختَص تحريم
اج ِّد } ،فخ َّ
ا ْل َم َ
س ِّ
ال ُمباشرة فيهاَّ ،
محرمة في االعتكاف مطلقًا».اهـ
فإن المباشرة
َّ
َّ
عنهن وعنهم ــ
وقد كان اعتكاف النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وأزواجه وأصحابه ــ رضي هللا
في المساجد ،ولم يُنقل عنهم غير ذلك.
الثانيْ :
أن يكون امرأة.
ومكان اعتكافها هو المسجد كالرجل ،وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم ِّمن
سلف الصالح ،ف َمن بعدهم.
ال َّ
وقد نَسبه إليهم:
الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح مسلم"
( 552 /9ــ حديث رقم ،)5516:وغيره.
وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري :إلى أنَّه يجوز لَها ْ
ص َّالها
أن ت َعتكف في م َ
في بيتها.
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)959
«وأجمعوا على أنَّه ال يصح اعتكاف المرأة في بيتها ،إال أبا حنيفة فإنَّه
قال :يجوز لَ َها االعتكاف في مسجد بيتها».اهـ
األول ،ألمور أربعة:
والصواب هو القول َّ
األول :أنَّه المعمول ِّبه في عهد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وعهد أصحابه ــ رضي هللا
ْ
األمر َّ
َّ
عنهن
عنهم ــ ،حيث اعتكف أزواجه معه وبعد موته في المسجد ،ولم يُنقل
وال عن غيرهن االعتكاف في ُمصلَّيات البيوت.
األمر الثاني :ما قاله الفقيه أبو عبد هللا بن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في
ْ
كتابه "الفروع" (ُ ،)512 /5محت ًّجا لهذا القول:
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حرب ،وغيره ،بإسناد جيد عن ابن عباس ــ رضي هللا عنه ــ:
« ِّل َما رواه ْ
س َها فِّي بَ ْيتِّ َها؟
ام َرأ َ ٍة َجعَلَتْ َ
ف فِّي َم ْ
س ِّج ِّد نَ ْف ِّ
علَ ْي َها أ َ ْن ت َ ْعت َ ِّك َ
(( أَنَّه سئِّ َل ع َْن ْ
س ِّج ٍد
فَقَا َل :بِّ ْدعَةٌَ ،وأ َ ْبغَض ْاأل َ ْع َما ِّل إلَى َّ ِّ
َاف َّإَّل فِّي َم ْ
َّللا ا ْلبِّدَع ،فَ َال ا ْعتِّك َ
تقَام فِّي ِّه ا ْل َج َماعَة )).
عمدة الفقه"
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في شرحه على كتاب " ُ
( 199 /6ــ رقم 956 :ــ قسم الصيام):
ضا ما َروى قتادة ،عن أبي حسان وجابر بن زيد (( :أن ابن عباس
«وأي ً
سئل عن امرأة جعلت عليها ْ
أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها؟...
))».اهـ
ضا العالمة ابن قاسم ــ رحمه هللا ــ في كتابه "حاشية
وجود إسناده أي ً
َّ
الروض ال ُم ْر ِّبع" (.)991 /5
َّ
سنن الكبرى" (ِّ ،)9115من طريق شَريك،
وله شاهد عند البيهقي في "ال ُّ
عن لَيث ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن علي األ َ ْزدِّي ،عن ابن عباس ــ
ور ِّإلَى ِّ
رضي هللا عنهما ــ قالِّ (( :إ َّن أ َ ْبغَ َ
ض ْاألم ِّ
هللا ا ْل ِّبدَعَ ،و ِّإ َّن ِّم َن ا ْل ِّبدَعِّ
ُّور )).
َاف فِّي ا ْل َم َ
ِّاَّل ْعتِّك َ
اج ِّد الَّتِّي فِّي الد ِّ
س ِّ
ضعف.
وفي إسناده َ
عمدة الفقه"
وقال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في شرحه على كتاب " ُ
( 199 /6ــ رقم ،)956:عقب أثر ابن عباس هذا:
فرقوا بين الرجال والنساء،
«مع ما تقدَّم عن غيره ِّمن الصحابة ،فإنَّهم لم يُ ِّ
وعائشة ِّمنهم ،ومعلوم أنَّها ال تُه ِّمل شأن اعتكافها ،ولم يُعرف عن صحابي
ع ِّلم أنَّه غير مشروع ،كما أنَّه إذا
خالفه ،السيَّما والصحابي إذا قال :بدعةُ ،
ع ِّلم أنَّه مشروع».اهـ
سنَّةُ ،
قالُ :
األمر الثالثَّ :
صص للصالة في البيت
أن مسجد البيت ــ وهو المكان ال ُمخ َّ
ْ
ص
ــ ال يُعتبر مسجدًا ال حقيقة وال ُحك ًما ،وال يأخذ األحكام التي ت َ ُخ ُّ
عا ،ولهذا يجوز للحائض ْ
أن ت َمكث فيه باتفاق العلماء.
المسجد شر ً
األمر الرابع :ما قاله الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية
ْ
المجتهد ونهاية المقتصد" (:)615 /6
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«والجمهور على َّ
أن العكوف إنَّما أضيف إلى المساجد ،ألنَّها ِّمن
شرطه».اهـ
الحكم السادس :عن اَّلعتكاف في المساجد الثالثة ،المسجد الحرام،
ومسجد النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،والمسجد األقصى.
قال الحافظ ابن المنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلشراف على
مذاهب العلماء" (:)521 /5
«وأجمع أهل العلم على َّ
أن االعتكاف جائز في المسجد الحرام ،ومسجد
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،ومسجد إيلياء».اهـ
وتقدَّم َّ
أن اعتكاف النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وأزواجه وأصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ معه،
كان بمسجده بالمدينة.
وقد اختلَف أهل العلم ــ رحمهم هللا ــ في ُحكم االعتكاف في غير هذه
المساجد الثالثة على أقوال ِّعدَّة:
األولَّ :
أن اَّلعتكاف في كل مسج ٍد جائز ،جمعة كان أو جماعة،
القول َّ
وأقيمت فيه الجماعة أ ْم لم تقم.
حيث قال الفقيه جمال الدين الصردفي الريمي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في
كتابه "المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة" (:)595 /5
«عند الشافعي ،ومالك ،وأكثر العلماء:
يَصح االعتكاف في جميع المساجد ،سواء أُقِّيم فيها الجماعة أ ْم لم تُقَم.
وعند أبي حنيفة ،والثوري ،وأحمد ،ومالك في رواية:
ال يَصح إال في مسجد يُقام فيه الجماعة».اهـ
وقال الفقيه زين الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "طرح التثريب
في شرح التقريب" (:)515 /9
«ثم اختلف الجمهور المشترطون للمسجد العام.
فقال مالك والشافعي وجمهورهم :يَصح االعتكاف في كل مسجد.
وقال أحمد بن حنبلَ :يختص بمسجد تُقام فيه الجماعة الراتبة ،إال في حق
فيصح في جميع المساجد.
المرأةِّ ،
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صلَّى فيه الصالة كلها ،أي :في حق
وقال أبو حنيفة :بمسج ٍد ت ُ َ
الرجل».اهـ
وبنحوه قال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح
صحيح مسلم" ( 551 /9ــ حديث رقم.)5516:
وح َّجتهم على ذلك:
شروه َّن
عموم قول هللا سبحانه في آيات الصيام ِّمن سورة البقرةَ { :و ََّل تبَا ِّ
َوأ َ ْنت ْم عَا ِّكف َ
اج ِّد }.
ون فِّي ا ْل َم َ
س ِّ
حيث تدخل فيه جميع المساجد.
القول الثانيَّ :
مسج ٍد تقام فيه الجمعة.
أن اَّلعتكاف َّل يجوز إَّل في
ِّ
الزبير ،وال َحكم ،وح َّمادُّ ،
عروة بن ُّ
والزهري ،وأبي جعفر دمحم بن
وهو قول ُ
علي ،وأحد قولي مالك.
ونُقل عن بعض الصحابة بأسانيد ال تصح.
وض ِّعف هذا القول بأمرين:
شروه َّن َوأ َ ْنت ْم عَا ِّكف َ
اج ِّد }،
األول :قول هللا سبحانهَ { :و ََّل تبَا ِّ
ون فِّي ا ْل َم َ
َّ
س ِّ
فصل.
حيث لم يُ ِّ
والثاني :اآلثار الثابتة عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ ،بجواز
االعتكاف في مسجد الجماعة.
حيث قال عبد هللا بن أحمد ــ رحمه هللا ــ في "مسائله عن أبيه أحمد بن
حنبل" ( :)155
حدثني أبي ،حدثنا بَهز بن أسد ،حدثنا ه َّمام ،عن قتادة ،عن جابر بن زيد،
صلَ َوات )).
س ِّجد تجْ َمع فِّي ِّه ال َّ
عن ابن عباس ،قالََّ (( :ل ا ْعتِّكَاف اَّل فِّي َم ْ
وإسناده صحيح.
وقال ابن أبي شيبة ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه":
ض ْمرة ،عن علي ،قال:
نا أبو األحوص ،عن أبي إسحاق ،عن عاصم بن َ
ش َه ِّد ا ْل ِّجنَ َ
يضَ ،و ْليَ ْ
الرجل فَ ْليَ ْ
ازةَ،
ش َه ِّد ا ْلجمعَةََ ،و ْليَع ِّد ا ْل َم ِّر َ
(( ِّإ َذا ا ْعتَك َ
َف َّ
ت أ َ ْهلَه َو ْليَأْم ْره ْم بِّا ْل َحا َج ِّة َوه َو قَائِّ ٌم )).
َو ْليَأ ْ ِّ
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وقال أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ« :إسناده صحيح».اهـ
وقال البوصيري ــ رحمه هللا ــ« :رجاله ثقات».اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد" (/9
:)555
و َذكر الحسن ال ُح ْل َوانِّي ،قال:
حدثنا دمحم بن إسحاق ،قال :حدثنا إسحاق الفَزَ ري ،عن أبي إسحاق
س َل
الشيباني ،عن سعيد بن ُجبير ،قال (( :ا ْعت َ َك ْفت فِّي َم ْ
س ِّج ِّد ا ْل َحي ِّ فَأ َ ْر َ
علَى ا ْلكوفَ ِّة،
ير َ
ي ع َْمرو بْن ح َر ْي ٍ
ث ــ رضي هللا عنه ــ يَدْعونِّيَ ،وه َو أ َ ِّم ٌ
ِّإلَ َّ
فَلَ ْم آ ِّت ِّه ،فَ َعا َد فَلَ ْم آ ِّت ِّه ،ث َّم عَا َد فَلَ ْم آ ِّت ِّه ،ث َّم عَا َد فَأَتَيْته ،فَقَا َلَ :ما َي ْمنَعكَ أ َ ْن
ف يَ ْ
ش َهد
تَأْتِّيَنَا؟ ق ْلتِّ :إنِّي ك ْنت م ْعت َ ِّكفًا ،فَقَا َلَ :و َما َ
علَ ْيكَ ِّ ،إ َّن ا ْلم ْعت َ ِّك َ
شي َم َع ا ْل ِّجنَ َ
اإل َما َم )).
ا ْلجم َعةََ ،و َيعود ا ْل َم ِّر َ
يضَ ،و َي ْم ِّ
از ِّةَ ،وي ِّجيب ْ ِّ
وهذا إسناد صحيح.
القول الثالث :أ َّن اعتكاف الرجل َّل يجوز إَّل في مسجد تقام فيه صالة
الجماعة.
وهو مذهب أحمد ،وعليه جمهور أصحابه.
ونسبَه الفقيه أبو وكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع
شرح ال ُمهذَّب" (:)111 /2
ألبي حنيفة ،وأحمد ،وإسحاق ،وأبي ثور.
وقال الفقيه جمال الدين الصردفي الريمي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة" (:)595 /5
«وعند أبي حنيفة ،والثوري ،وأحمد ،ومالك في رواية :ال يصح إال في
مسجد يُقام فيه الجماعة».اهـ
قلت:
وفي كتاب "البَنَاية شرح الهداية" ( ،)562-561 /9للفقيه بدر الدين العَيني
الحنفي ــ رحمه هللا ــ:
«م [ :ثم االعتكاف ال يَصح إال في مسجد الجماعة ].
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ش :أراد بِّه مسجدًا تُصلَّى فيه جماعة بعض الصلوات ،كمساجد األسواق.
م [ :وعن أبي حنيفة :أنَّه ال يصح إال في مسجد تُصلَّى فيه الصلوات
الخمس ].
ش :هذه رواية الحسن ،عن أبي حنيفة :أنَّه ال يجوز إال في مسجد له إمام
ومؤذن ،وتُصلى فيه الصلوات كلها.
وفي "الفتاوى" :يجوز االعتكاف في الجامع ْ
وإن لم يُصلوا فيه بالجماعة،
أ َّما إذا كان يُصلَّى فيه الصلوات الخمس بالجماعة فاالعتكاف فيه أفضل.
وفي "ال ُمنتقى" عن أبي يوسفَّ :
أن االعتكاف الواجب ال يجوز أداؤه في
غير مسجد الجماعة.
وفي "البدائع" :االعتكاف الواجب والنَّفل ال يَص َّحان إال في المسجد.
وقال الطحاويَ :يصح في كل مسجد.
صحيح عندي أنَّه يصح في كل مسجد.
وقال األترازي :وال َّ
قلت :هذا قول الطحاوي ،ونَسبه إلى نفسه».اهـ
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)955
«وأجمعوا على أنَّه يَصح االعتكاف في كل مسجد ،إال أحمد ،فإنَّه قال :ال
يصح إال في مسجد تُقام فيه الجماعات».اهـ
وقوى هذا القول اإلمام ابن تيمة ــ رحمه هللا ــ.
َّ
عمدة الفقه" ( 159 /6ــ
فقال ــ رحمه هللا ــ في شرحه على كتاب " ُ
رقم 919:ــ قسم الصيام) ،عقب قول اإلمام ُّ
سنة َّل
الزهريِّ (( :من ال ُّ
اعتكاف إَّل في مسجد جماعة )):
خص
«وهذا قول عا َّمة التابعين ،ولم يُنقل عن صحابي خالفه ،إال قول َمن
َّ
االعتكاف بالمساجد الثال ثة ،وبمسجد نَ ِّبي ٍ ،فقد أجمعوا كلهم على أنَّه ال
يكون في مسجد ال جماعة فيه».اهـ
وهو ُهنا ــ رحمه هللا ــ يريد إجماع الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ.
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القول الرابعَّ :
أن اَّلعتكاف َّل يصح إَّل في المساجد الثالثة :الحرام،
والنَّبوي ،واألقصى.
وهو قول حذيفة بن اليمان ــ رضي هللا عنه ــ ،ونُ ِّسب إلى سعيد بن
المسيب.
حيث أخرج الطحاوي في "مشكل اآلثار" ( ،)6155والبيهقي (،)9119
امع بن أبي راشد ،عن أبي
وغيرهماِّ ،من طريق سفيان بن ُ
عيينة ،عن َج ِّ
وف بَي َْن د َِّاركَ َود َِّار أَبِّي
وائِّل ،قال :قال حذيفة ِّلعبد هللا بن مسعود (( :عك ٌ
سلَّ َم قَا َلََّ « :ل
َّللا َ
سى ََّل تغَ ِّيرَ ،وقَ ْد َ
ع ِّل ْمتَ أ َ َّن َرسو َل ِّ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
مو َ
صلَّى َّ
َّللا
س ِّج ِّد النَّ ِّبي ِّ َ
س ِّج ِّد ا ْل َح َر ِّامَ ،و َم ْ
اج ِّد الث َّ َالث َ ِّة :ا ْل َم ْ
َاف إِّ ََّّل فِّي ا ْل َم َ
ا ْع ِّتك َ
صلَّى َّ
س ِّ
سيتَ َو َح ِّفظوا،
ِّس» ،قَا َل َ
َ
س ِّج ِّد بَ ْي ِّ
عبْد ِّ
سلَّ َمَ ،و َم ْ
هللا :لَعَلَّكَ نَ ِّ
علَ ْي ِّه َو َ
ت ا ْل َم ْقد ِّ
صابوا )).
َوأ َ ْخ َطأْتَ َوأ َ َ
وقد ذهب عا َّمة أهل العلم إلى ِّخالف هذا الحديثِّ ،لعدة أمور:
األول :أنَّه قد اخت ُ ِّلف على حذيفة ــ رضي هللا عنه ــ في رفعه ووقفه.
ْ
األمر َّ
األمر الثاني :أنَّه قد اض ُ
ط ٍرب متْنه ،وحصل فيه شك.
ْ
فقال سعيد بن منصور ــ رحمه هللا ــ كما في "ال ُمحلَّى" ( ،)955 /5البن
حزم الظاهري ،و"الفروع" ( ،)516 /5البن ُمفلح الحنبلي:
سلَمة ،عن حذيفة أنَّه
حدثنا سفيان ،عن جامع بن أبي راشد ،عن شَقيق بن َ
سلَّ َم قَا َل:
َّللا َ
قال البن مسعود (( :لَقَ ْد َ
ع ِّل ْمتَ أ َ َّن َرسو َل َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
صلَّى َّ
ع ٍة » )).
س ِّج ِّد َج َما َ
اج ِّد الث َّ َالث َ ِّة» أ َ ْو قَا َل فِّي « َم ْ
َاف َّإَّل فِّي ا ْل َم َ
« ََّل ا ْعتِّك َ
س ِّ
وقال العالمة ابن ُمفلح ــ رحمه هللا ــ عقبه« :حديث صحيح».اهـ
وقال ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ عقبه:
«قلنا :هذا شك ِّمن حذيفة أو ِّم َّمن دونه ،وال يُقطع على رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم بشك.
اج ِّد الث َّ َالث َ ِّة ))
َاف َّإَّل فِّي ا ْل َم َ
ولو أنَّه ــ عليه السالم ــ قالََّ (( :ل ا ْعتِّك َ
س ِّ
دخل فيه ش ًّكا ،فص َّح يقينًا أنَّه ــ عليه السالم ــ
لَ َح ِّفظه هللا تعالى علينا ،ولم يُ ِّ
لم يَقله قط».اهـ
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األمر الثالث :أنَّه مخالف للمشهور عن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ
ْ
والمعمول َبه في أزمنتهم ،كما تقدَّم عن علي بن أبي طالب ،وعبد هللا بن
العباس ،وعمرو بن ُحريث بجواز االعتكاف في مساجد الجماعة.
ضا على أنَّه خالف المعمول ِّبه والمشهور:
وقد َد َّل أي ً
حديث حذيفة ــ رضي هللا ــ نفسه ،حيث دخل مسجد الكوفة فإذا هو بأبنية
مض ُْروبة ،فسأل عنها ف ِّقيل :قوم يَعتكفون فانطلَق إلى ابن مسعود ،ثم أخبَره
بخبَ ِّرهم ،وبالحديث.
األمر الرابعَّ :
أن ابن مسعود ــ رضي هللا عنه ــ قد قال لحذيفة ــ رضي
ْ
هللا عنه ــ حين أ ْن َكر االعتكاف في مسجد الكوفة ،وحدَّثه بالحديث (( :لَ َعلَّكَ
صابوا )).
سيتَ َو َح ِّفظواَ ،وأ َ ْخ َطأْتَ َوأ َ َ
نَ ِّ
شروه َّن َوأ َ ْنت ْم عَا ِّكف َ
ون ِّفي
األمر الخامس :عموم قوله سبحانهَ { :و ََّل ت َبا ِّ
ْ
اج ِّد } ،حيث تدخل فيه غير المساجد الثالثة.
ا ْل َم َ
س ِّ
وقد قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح
مشكل اآلثار" ( 615 /1ــ حديث رقم:)6115 :
«فتأ َّملنا هذا الحديث ،فوجدنا فيه إخبار حذيفة ابن مسعود أنَّه قد َع ِّلم ما
وترك ابن مسعود إنكار ذلك عليه ،وجوابه إيَّاه بما
َذكره له عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلصْ ،
سخ ما قد َذكرته ِّمن ذلك،
أجابه ِّبه في ذلك ِّمن قوله (( :لَ َعلَّه ْم َح ِّفظوا )) نَ َ
وأصابوا فيما قد فعلوا ،وكان ظاهر القرآن يدُل على ذلك ،وهو قوله ــ َّ
عز
شروه َّن َوأ َ ْنت ْم عَا ِّكف َ
اج ِّد } ،ف َع َّم المساجد كلها
وج َّلَ { :و ََّل تبَا ِّ
ون فِّي ا ْل َم َ
س ِّ
بذلك ،وكان المسلمون عليه ِّمن االعتكاف في مساجد بلدانهم ،إ َّما مساجد
الجماعات التي تُقام فيها ال ُج ُمعات ،وإ َّما هي وما سواها ِّمن المساجد التي
لها األئمة والمؤذنون ،على ما قاله أهل العلم في ذلك».اهـ
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

 13 /231ــ وع َْن عَائِّشَةَ ــ رضي هللا عنها ــ (( :أَنَّ َها كَانَتْ
ي فِّي
ي َحائِّ ٌ
ف فِّي ا ْل َم ْ
ضَ ،وه َو م ْعتَ ِّك ٌ
س ِّجدَِّ ،و ِّه َ
ي ملسو هيلع هللا ىلص َو ِّه َ
ت َر ِّجل النَّبِّ َّ
سه )).
حجْ َرتِّ َها ،ينَا ِّول َها َرأْ َ
َوفِّي ِّر َوايَ ٍةَ (( :وك َ
ان )).
اإل ْن َ
َان َّل يَدْخل ا ْل َبيْتَ إَّلَّ ِّل َحا َج ِّة ِّ
س ِّ
َوفِّي ِّر َوايَ ٍة أَ َّن عَا ِّئشَةَ ــ رضي هللا عنها ــ قَالَتْ ْ (( :
إن ك ْنت ألَدْخل
ارةٌ )).
سأَل َ
ا ْلبَيْتَ ِّل ْل َحا َج ِّة َوا ْل َم ِّريض فِّي ِّه ،فَ َما أَ ْ
ع ْنه إَّلَّ َوأَنَا َم َّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان ُحكم خروج ال ُمعت ِّكف ِّمن المسجد أو إخراج ُجزء ِّمن ب َدنه.
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظه.
ي ملسو هيلع هللا ىلص )).
جاء في هذا الحديث (( :أَنَّ َها كَانَتْ ت َر ِّجل النَّ ِّب َّ
الترجيل هو :تسريح ال َّ
ش ْعر وتمشيطه.
و
ِّ
ضاَ (( :وك َ
ان )) أي :للبول
وجاء فيه أي ً
اإل ْن َ
َان َّل َيدْخل ا ْل َبيْتَ إَّل َّ ِّل َحا َج ِّة ِّ
س ِّ
والغائط.
وهذا اللفظ ِّكنايةٌ عن ال َح َدث.
سأَل َ
ارةٌ )) أي :عابِّرة بدون وقوفٍ
وجاء فيه أي ً
ضا (( :فَ َما أ َ ْ
ع ْنه إَّلَّ َوأَنَا َم َّ
عنده أو تَعريجٍ عليه.
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائده.
فمن فوائد هذا الحديث:
ِّ
جواز إخراج ال ُمعت ِّكف رأسه ِّمن المسجد إذا احتاج لشيء غير ضروري،
أجره.
ؤثر في االعتكاف ،فال يُبطله ،وال يُن ِّقص ْ
وأنَّه ال يُ ِّ
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َّ
ألن إخراج عضو ِّمن ب َدن اإلنسان ِّمن مكان ال يُعتبر خرو ًجا لصاحبه ،وال
يُقال عنه :إنَّه خرج.
وقال الفقيه زين الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "طرح التثريب
في شرح التقريب" ( ،)511 /9عقب هذا الحديث:
الرأس ِّمن المسجد ال يَ ْب ُ
«وفيهَّ :
طل بِّه االعتكاف.
أن إخراج َّ
اس ِّبه بَ ِّقيَّة األعضاء».اهـ
وتُقَ ُ
وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "كشف اللثام شرح
عمدة األحكام" (:)14 /9
«وفيهَّ :
أن إخراج البعض ال َيجري َم ْجرى ال ُكل.
ويَنبني عليه :ما لو حلَف ال يَدخل بيتًا ،فأدخل بعض أعضائه ،كرأسه ،لم
َيحنث.
قال في "الفروع":
وإن ْ
ْ
بعض جسده ،لم َيبطل في المنصوص،
أخرج ــ َيعني :ال ُمعت ِّكف ــ
َ
وفاقًا.
وإن ْ
مختارا عمدًاَ ،بطلْ ،
واست ُدل بحديث عائشة هذاْ ،
وإن
أخرج جمي َعه
ً
قَ َّل ،وفاقًا.
وأب َ
يوم فقط.
بأكثر ِّمن
طله أَبو يوسف ،ودمحم،
ِّ
نصف ٍ
َ
وأب َ
طله الثوري ،والحسن بن صالحْ :
مره
إن دخل تحت سقفٍ ليس َم ُّ
فيه».اهـ
ومعنى قوله ــ رحمه هللا ــِّ " :وفَاقًا" أيَّ :
أن المسألة المذكورة قد اتَّفقَت
المذاهب األربعة على حكمها.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
جواز تنظيف ال ُمعت ِّكف رأسه وب َدنه وثيابه وأظفاره إذا احتاج.
وقال الفقيه زين الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "طرح التثريب
في شرح التقريب" ( ،)511 /9عقب هذا الحديث:
«وفِّيه :أ َ َّن االشتغال بتسريح ال َّ
ش ْعر ال يُنافِّي االعتكاف.
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قال الخ َّ
الرأس ،وت َ ْق ِّليم األظفار ،وتنظيف البدن ِّمن
َطابي :وفي معناه َح ْلق َّ
ال َّ
ش َعث والد ََّرن.انتهى.
ويؤخذ ِّمن ذلك:
جواز فِّعل سائر األمور ال ُمباحة ،كاألكل وال ُّ
شرب ،وكالم الدنيا ،وع َمل
صرح أصحابنا ،وغيرهم.
ال َّ
صنعة ِّمن خياطة ،وغيرها ،وبهذا َّ
وعن مالك ــ رحمه هللا ــ :أنَّه ال يَشتغل في مجالس العلم ،وال يَكتُبهْ ،
وإن
لم يَخرج ِّمن المسجد.
والجمهور على خالفه.
وهذا الحديث يَ ُر ُّد عليهَّ ،
فإن االشتغال بالعلم وكتابته أ َه ُّم ِّمن تَسريح
ال َّ
ش ْعر».اهـ
وقال الحافظ ابن َح َجرالعسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 561 /9ــ حديث رقم ،)6169:عقب هذا
الحديث:
ْ
والحلق ،والتَّزيُّن إلحاقًا
«وفي الحديث :جواز التَّنظف ،والتطيب ،والغسل،
بالتَّر ُّجل.
والجمهور :على أنَّه ال يُكره فيه إال ما يُكره في المسجد.
والح َرف حتى طلب العلم».اهـ
وعن مالك :تُكره فيه الصنائع ِّ
وقال الفقيه أبو الحسن ابن بطال المالكي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
البخاري" (:)521 /9
نص الحديث ،و َغسل جسده
« َغسل رأس ال ُمعت ِّكف جائز كترجيله ،على ِّ
في معنى غسله رأسه ،وال أعلم في ذلك خالفًا».اهـ
يعني :خالفًا بين أهل العلم.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
ما قاله الفقيه زين الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "طرح التثريب
في شرح التقريب" ( ،)511 /9عقب هذا الحديث:
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«وفِّيهَّ :
ستَهن له إذا كان بغير شهوة ال
سة ال ُمعت ِّكف للنساء و ُمما َّ
أن ُمما َّ
يُنافي اعتكافه.
وهو كذلك بال خالف.
ْ
فإن كان بشهوة فهو حرام ،وهل َيبطل ِّبه االعتكاف؟
فإن ا ْقت َ َرن بِّه إ ْنزَ ا ٌل أ ْب َ
يُنظرْ ،
طل االعتكاف ،وإال فال.
هذا مذهب الشافعي ،وأحمد ،وأبي حنيفة ،وغيرهم.
وقال مالك :يَبطل بِّه االعتكاف ْ
وإن لم يُ ْن ِّزل».اهـ
وقال الحافظ ابن ال ُمنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلجماع"
(ص:)11:
«وأجمعوا على َّ
أن ال ُمعت ِّكف ممنوع ِّمن ال ُمباشرة».اهـ
وقال الحافظ ابن عبد ال َبر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد" (/9
:)555
«أجمع العلماء َّ
قبل.
أن المعتكف ال يُباشر وال يُ ِّ
واختلفوا فيما عليه إذا ف َعل ذلك:
فقال مالك والشافعيْ :
سد اعتكافه.
إن فعل شيئًا ِّمن ذلك ف َ
قال ال ُمزني" :وقال الشافعي في موضع آخَر ِّمن مسائل االعتكاف :ال يُف ِّسد
سا على
االعتكاف ِّمن الوطء ،إال ما يُوجب الح َّد" ،واختاره ال ُمزني قيا ً
أصله في الصوم والحج.
وقال أبو حنيفةْ :
إن فعَل فأ ْنزَ ل بطل اعتكافه».اهـ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
جواز خروج ال ُمعت ِّكف ِّمن المسجد لحاجته الضرورية التي ال يُمكن فِّعلها
في المسجد كالبول والغائط ،وأنَّه ال يَبطل بِّه االعتكاف.
سنة"
وقال اإلمام أبو دمحم البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح ال ُّ
( ،)549 /2عقب هذا الحديث:
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سد بِّه
«وفيه :دليل على أنَّه يَخرج ِّمن المسجد للغائط والبول ،وال يَ ْف ُ
اعتكافه ،وهو إجماع».اهـ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
جواز سؤال ال ُمعت ِّكف عن المريض حال ُمروره ِّبه في طريقه إذا خرج ِّمن
المسجد لحاجته.
لقول ِّأم المؤمنين عائشةَ ــ رضي هللا عنها ــْ (( :
إن ك ْنت ألَدْخل ا ْلبَيْتَ
ارةٌ )).
سأَل َ
ِّل ْل َحا َج ِّة َوا ْل َم ِّريض فِّي ِّه ،فَ َما أ َ ْ
ع ْنه إَّلَّ َوأَنَا َم َّ
وقال اإلمام مالك ــ رحمه هللا ــ في كتابه "الموطأ" (:)556 /5
عن ابن شهاب ،عن َع ْمرة بنت عبد الرحمن (( :أ َ َّن عَا ِّئشَةَ
شي ََّل ت َ ِّقف )).
كَانَتْ ِّإ َذا ا ْعت َ َكفَتْ ََّل ت َ ْ
ي ت َ ْم ِّ
سأَل ع َْن ا ْل َم ِّر ِّ
يض ِّإ ََّّل َو ِّه َ
وإسناده صحيح.
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
األول :عن خروج المعتكف لزيارة المريض ،وشهود الجنازة،
الحكم َّ
وغيرها ِّمن الق َرب التي َّل تَجب عليه.
ألهل العلم ــ رحمهم هللا ــ في هذه المسألة قوالن:
األول :أنَّه َّل يجوز.
القول َّ
وهو مذهب أكثر أهل العلمِّ ،منهم :األئمة األربعة.
حيث قال اإلمام أبو دمحم البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح
سنة" (:)549 /2
ال ُّ
«وذهب أكثرهم إلى :أنَّه ال يجوز له الخروج ِّلعيادة ،وال ِّلصالة جنازة،
إن كان واجبًا ،إال ْ
فإن خرج فسد اعتكافه ْ
ْ
أن َيخرج ِّلقضاء حاجة ،فسأل
مارا ،أو أكل فال يَبطل اعتكافه».اهـ
عن المريض ً
وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "كشف اللثام شرح
عمدة األحكام" (:)25-21 /9
«قال في "الفروع":
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ال يَجوز خرو ُج ال ُمعت ِّكف إال ِّل َما ال ب َّد ِّمنه ،فال يَخرج لكل قُ ْربة ال تتعيَّن،
كعيادة مريض ،وزيارةٍ ،و ُ
شهود جنازة ،وت َ َح ُّم ِّل شهادةٍ وأدائِّها ،وتغسي ِّل
نص عليه اإلمام أحمد ،واختاره األصحاب ،وفاقًا لألئمة الثالثة،
ميتٍَّ ،
انتهى.
فال يَخرج لشيء ِّمن ذلك إال بشرط ،أو وجوب.
قال في "الفروع" :كانوا يُحبُّون لل ُمعت ِّكف ْ
أن يشترط هذه الخصال.انتهى
تنبيه:
ْ
عرج ،جاز له
إن خرج ِّل َما ال بُ َّد ِّمنه ،فسأل عن المريض أو غيره ،ولم يُ ِّ
سبق ،وكبيعه وشرائه ،ولم َي ِّقف لذلك ،فأ َّما ْ
إن وقف لمسألته،
وفاقًاِّ ،ل َما َ
وجهٌ :ال بأس بقدر صالة الجنازة.
بطل اعتكافه ،وفاقًا ،وللشافعية ْ
وعن مالكْ :
شرب ماء وهو قائم،
إن خرج لحاجة اإلنسان ،فلَ ِّق َيه ولدُه ،أو ِّ
أرجو ْ
أن ال بأس».اهـ
ومعنى قوله ــ رحمه هللا ــِّ " :وفَاقًا" أيَّ :
أن المسائل المذكورة قد اتَّفقَت
المذاهب األربعة على ُحكمها.
القول الثاني :أنَّه يجوز.
وهو قول سعيد بن ُجبير ،والحسن البصري ،وإبراهيم النَّخعيِّ ،من
التابعين ،وإسحاق بن راهويه ،وأحمد في رواية.
واحت َّج لهذا القول:
بفتاوى بعض أصحاب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص بجواز مثل ذلك.
شيبة ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه" (:)4255
حيث قال ابن أبي َ
ض ْمرة ،عن علي ،قال:
نا أبو األحوص ،عن أبي إسحاق ،عن عاصم بن َ
ش َه ِّد ا ْل ِّجنَ َ
يضَ ،و ْليَ ْ
الرجل فَ ْليَ ْ
ازةَ،
ش َه ِّد ا ْلجمعَةََ ،و ْليَع ِّد ا ْل َم ِّر َ
(( إِّ َذا ا ْعتَك َ
َف َّ
ت أ َ ْهلَه َو ْليَأْم ْره ْم ِّبا ْل َحا َج ِّة َوه َو قَائِّ ٌم )).
َو ْليَأ ْ ِّ
وقال العالمة أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ« :إسناده
صحيح».اهـ
وقال البوصيري ــ رحمه هللا ــ« :رجاله ثقات».اهـ
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وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد" (/9
:)555
و َذكر الحسن ال ُح ْل َوانِّي ،قال:
حدثنا دمحم بن إسحاق ،قال :حدثنا إسحاق الفَزَ ري ،عن أبي إسحاق
س َل
الشيباني ،عن سعيد بن ُجبير ،قال (( :ا ْعت َ َك ْفت فِّي َم ْ
س ِّج ِّد ا ْل َحي ِّ فَأ َ ْر َ
علَى ا ْلكوفَ ِّة،
ير َ
ي ع َْمرو بْن ح َر ْي ٍ
ث ــ رضي هللا عنه ــ يَدْعونِّيَ ،وه َو أ َ ِّم ٌ
ِّإلَ َّ
فَلَ ْم آتِّ ِّه ،فَعَا َد فَلَ ْم آتِّ ِّه ،ث َّم عَا َد فَلَ ْم آتِّ ِّه ،ث َّم عَا َد فَأَتَيْته ،فَقَا َلَ :ما يَ ْمنَعكَ أ َ ْن
ف يَ ْ
ش َهد
تَأْتِّيَنَا؟ ق ْلتِّ :إنِّي ك ْنت م ْعت َ ِّكفًا ،فَقَا َلَ :و َما َ
علَ ْيكَ ِّ ،إ َّن ا ْلم ْعت َ ِّك َ
شي َم َع ا ْل ِّجنَ َ
اإل َما َم )).
ا ْلجم َعةََ ،و َيعود ا ْل َم ِّر َ
يضَ ،و َي ْم ِّ
از ِّةَ ،وي ِّجيب ْ ِّ
وهذا إسناده صحيح.
الحكم الثاني :عن ِّجماع المعت ِّكف.
إذا جامع ال ُمعت ِّكف عمدًا بطل اعتكافه ،سواء كان اعتكافه مسنونًا أو واجبًا
بالنذر ،بإجماع أهل العلم.
وم َّمن نَقل اإلجماع على ذلك:
ِّ
ابن ال ُمنذر في "اإلشراف على مذاهب العلماء" ( ،)529 /5وابن حزم
الظاهري في "مراتب اإلجماع" (ص ،)95:وأبو سليمان الخطابي الشافعي
سنن" ( ،)566 /6وابن ُهبيرة الحنبلي في "اإلفصاح" (/5
في "معالم ال ُّ
 ،)951وأبو العباس القرطبي المالكي في "ال ُمف ِّهم ِّلما أشكل ِّمن تلخيص
مسلم" ( 694 /5ــ حديث رقم ،)5154:وابن َح َجرالعسقالني الشافعي في
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" ( 565 /9ــ حديث رقم،)6164:
حلي الشافعي في "معين األ َّمة" (ص ،)594:وغيرهم.
وال َم ِّ
شيبة ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه"
وقال الحافظ ابن أبي َ
( 4291و :)56994
حدثنا وكيع ،عن سفيان ،عن ابن أبي نَجيح ،عن مجاهد ،عن ابن عباس،
ف )).
قالِّ (( :إ َذا َجا َم َع ا ْلم ْعت َ ِّكف أ َ ْب َط َل ا ْعتِّكَافَه َوا ْ
ستَأْنَ َ
وإسناده صحيح.
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وقال العالمة ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ« :رواه حرب بإسناد
صحيح».اهـ
وقد نَهى هللا سبحانه وتعالى في ختام آيات الصيام ِّمن سورة البقرة
َّ
شروه َّن َوأ َ ْنت ْم
ال ُمعت ِّكفين عن مباشرة النساء فقال ــ ج َّل
وعز ــَ { :و ََّل تبَا ِّ
عَا ِّكف َ
َّللا فَ َال ت َ ْق َربو َها }.
اج ِّد تِّ ْلكَ حدود َّ ِّ
ون فِّي ا ْل َم َ
س ِّ
وقال الحافظ ابن المنذر ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلشراف على مذاهب
العلماء" (:)529 /5
«والمباشرة التي نَهى هللا عنها ال ُمعت ِّكف الجماع ،ال اختالف فيه
أعلمه».اهـ
و َمن أفسد اعتكافه بالجماع فال كفارة عليه ،وال ُ
غرم في ماله ،عند أكثر
وجب.
أهل العلم ،لعدم ورود ِّ
نص ُم ِّ
وقد نَسبه إليهم:
ابن المنذر النيسابوري في "اإلشراف على مذاهب العلماء" (،)521 /5
وأبو العباس القرطبي المالكي في "ال ُمف ِّهم ِّلما أشكل ِّمن تلخيص مسلم" (/5
 611-694ــ حديث رقم ،)5154:وجمال الدين الصردفي الريمي
الشافعي في "المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة" (/5
 ،)596وغيرهم.
وقال صاحب كتاب "النُّكت" كما في كتاب "اإلقناع في مسائل اإلجماع"
( 119/6ــ رقم )5514:البن القطان الفاسي ــ رحمهما هللا ــ:
سد اعتكافه ولم يَجب عليه كفارة ،بال خالف
«و َمن وطئ حال االعتكاف ف َ
ِّمن الفقهاء في ذلكَ ،من قال ِّمنهمِّ :من شرطه الصوم ،و َمن قال ِّمنهم:
ليس ِّمن شرطه الصوم».اهـ
وأ َّما إذا جامع ناسيًا ،فقد اختلفوا في اعتكافه.
فقال الفقيه زين الدين العراقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "طرح التثريب
في شرح التقريب" (:)511 /9
«وأ َّما الجماع في االعتكاف فهو حرام ُم ْف ِّسد له باإلجماع مع التَّعَ ُّمد.
ْ
فإن كان ناسيًا.
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فقال ال َّ
شافعي :ال يُ ْف ِّسد االعتكاف.
وقال مالك ،وأبو حنيفة ،وأحمد :يُ ْف ِّسد».اهـ
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)959-951
«ث َّم اختلفوا في ال ُمعت ِّكف يَ َ
طأ ناسيًا.
ضا كالعمد في المنذور
فقال أبو حنيفة ،ومالك ،وأحمد :يَبطل االعتكاف أي ً
والمسنون معًا.
وقال الشافعي :ال يَبطل.
ث َّم اختلفوا في وجوب الكفارة فيه.
فقالوا :ال تجب ،إال أحمد فعنه ِّروايتان.
أظهرهما :وجوب الكفارة ،وهي كفارة يمين».اهـ
الحكم الثالث :عن خروج المعت ِّكف ِّمن المسجد لحاجة َّل ب َّد ِّمنها شرعًا أو
طبعًا كبول ،وغائط ،ووضوء ،و ً
غسل جنابة ،وحيض ،ونفاس ،و ِّعدَّة
وفاة ،ونفير إلى جهاد ،وجمعة ،ومرض ،وطعام وشراب ،وأشباه ذلك
ِّم َّما تدعوا إليه ال َّ
ضرورة.
جاء في حديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ ال ُمتقدِّم أنَّها قالت (( :ك َ
ي
َان النَّ ِّب ُّ
سه فَأ َر ِّجلهَ ،وك َ
َان ََّل يَدْخل
صلَّى هللا َ
َ
ي َرأْ َ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َمِّ ،إ َذا ا ْعتَك َ
َف ي ْد ِّني ِّإلَ َّ
ان )).
اإل ْن َ
ا ْلبَيْتَ إِّ ََّّل ِّل َحا َج ِّة ْ ِّ
س ِّ
والمراد بحاجة اإلنسان في هذا الحديث:
البول والغائط.
وقد قال اإلمام أبو دمحم البغوي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "شرح
سنة" ( ،)549 /2عقب هذا الحديث:
ال ُّ
سد بِّه
«وفيه دليل على أنَّه يَخرج ِّمن المسجد للغائط والبول ،وال َي ْف ُ
اعتكافه ،وهو إجماع».اهـ
وقال الحافظ ابن ال ُمنذر ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلشراف على مذاهب
العلماء" (:)526 /5
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أن لل ُمعت ِّكف ْ
«أجمع أهل العلم على َّ
أن يَخرج ِّمن ُمعت َكفه للغائط
والبول».اهـ
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)954-959
«وأجمعوا على أنَّه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما ال بُ َّد ِّم ْنه ،كحاجة
اإلنسان ،والغُسل ِّمن الجنابة ،والنَّ ِّفير ،و ِّلخوف ال ِّفتنة ،ولقضاء ال ِّعدَّة
للمتوفي عنها زوجها ،وألجل الحيض والنفاس».اهـ
ضا (:)951-959 /5
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
«وأجمعوا على أنَّه يجب على ال ُمعت ِّكف الخروج إلى الجمعة.
بالنذر اعتكاف أيَّام يَتخللها يوم الجمعة َّ
أن
وأجمعوا على أنَّه إذا و َجب عليه
ِّ
ال ُمستحب له ْ
أن َيعتكف في المسجد الذي تُقام فيه الجمعةِّ ،لئ َ َّال َيخرج ِّمن
ُمعت َكفة لَ َها».اهـ
وقال صاحب كتاب "اإل ْنباه" كما في كتاب "اإلقناع في مسائل اإلجماع"
( 116/6ــ رقم ،)5519:البن القطان الفاسي ــ رحمهما هللا ــ:
أن ال ُمعت ِّكف له ْ
«والجميع متفقون على َّ
أن َيخرج إلى الجمعة».اهـ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "المجموع
شرح ال ُمهذَّب" (:)161 /2
«يجوز الخروج لحاجة اإلنسان ،وهي البول والغائط ،وهذا ال خالف فيه،
وقد نَقل ابن ال ُمنذر وال َماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على هذا.
ضا الخروج لغُسل االحتالم ،بال خالف».اهـ
قال أصحابنا :وله أي ً
وقال الفقيه أبو الحسن ابن َّ
بطال المالكي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
البخاري" (:)516 /9
«ال خالف في جواز خروج ال ُمعت ِّكف فيما ال ِّغنى ِّبه عنه».اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد" (/9
:)555
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«وأجمعوا َّ
سقف إال في المسجد
أن ال ُمعت ِّكف ال يدخل بيتًا ،وال يَستظل ب َ
الذي َيعتكف فيه ،أو يدخل لحاجة اإلنسان ،أو ما كان مثل ترجيله ملسو هيلع هللا ىلص».اهـ
وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال ال َمعلَم بفوائد
مسلم" ( 29 /1ــ حديث رقم:)6511-6519:
«ولم يَختلف العلماء فى جواز خروجه خارج المسجد ِّل َما ال ِّغنى له عنه،
ِّمن وضوء ،و ُ
غسل جنابة ،أو غائط ،وبول ،و ِّشبهه ،إذا لم يَ ُمر تحت
س ْقف».اهـ
َ
وقال الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية المجتهد ونهاية
المقتصد" (:)614 /6
«وأ َّما موانع االعتكاف ،فاتفقوا على أنَّها ما عدا األفعال التي هي أعمال
ال ُمعت ِّكف ،وأنَّه ال يجوز لل ُمعت ِّكف الخروج ِّمن المسجد إال لحاجة االنسان،
أو ما هو في معناها ِّم َّما تدعو إليه الضرورة.
واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى َينقطع اعتكافه؟
فقال الشافعي :يَنتقض اعتكافه عند َّأول خروجه ،وبعضهم ر َّخص في
الساعة ،وبعضهم في اليوم.
واختلفوا هل له ْ
أن يَدخل بيتًا غير بيت مسجده؟
ورأى
فر َّخص فيه بعضهم و ُهم األكثر :مالك ،والشافعي ،وأبو حنيفةَ ،
بعضهم َّ
أن ذلك يُبطل اعتكافه.
وأجاز مالك له البيع ،والشراءْ ،
وأن َيلي عقد النكاح ،وخالفه غيره في
ذلك».اهـ
ضا (:)655 /6
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
«والجمهور علىَّ :
عذر أنَّه يجب فيه
أن اعتكاف المتطوع إذا قُ ِّطع لغير ُ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أراد ْ
القضاءِّ ،ل َما ثبتَّ (( :
األوآخر ِّمن
أن يعتكف العشر
ِّ
عشرا ِّمن شوال )).
رمضان ،فلم يعتكف ،فاعتكف
ً
وأ َّما الواجب بالنذر ،فال ِّخالف في قضائه فيما أحسب».اهـ
وقال الفقيه عالء الدين ابن العطار الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "العُ َّدة
في شرح العُمدة في أحاديث األحكام" (:)456 /6
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ً
« ْ
جائزا بال
وإن كان الخروج ِّمن المسجد لل ُمعتكف للحاجة الشرعية
خالف».اهـ
وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"ال ُمغني" ( ،)991 /9في شأن ال ُمعت ِّكفة إذا حاضت في المسجد:
«أما خروجها ِّمن المسجد فال خالف فيهَّ ،
ألن الحيض ح َدث يَمنع اللُّبْث
في المسجد».اهـ
وقال الفقيه أبو الحسن ابن َّ
بطال المالكي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
البخاري" (:)951 /5
«والعلماء مجمعون َّ
أن الحائض ال يجوز لها دخول المسجد ،وال االعتكاف
فيه».اهـ
وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "كشف اللثام شرح
عمدة األحكام" (:)14-19 /9
«تنبيهات:
أحدها :ال ُمعتاد لل ُمعت ِّكف ِّمن األعذار:
ع ا.
حاجة اإلنسان إجما ً
عا.
وطهارة الح َدث إجما ً
عا.
والطعام والشراب إجما ً
والجمعة إذا اعتكف في مسجد ال يُ َج َّمع فيه ،فيخرج إليها.
مرض َيتعذَّر معه القيام فيه ،أو ال يُمكنه إال بمشقة شديدةْ ،
بأن
ويخرج ِّل
ٍ
يحتاج إلى خدم ٍة وفراش ،وفاقًا.
إن كان خفيفًا ،كالصداع وال ُح َّمى الخفيفة ،لم َيجز ،وفاقًا ،إال ْ
وأ َّما ْ
أن يُباح
بِّه الفطر.
وتَخرج المرأة إلى نفاس.
أن يَخرج ِّلشهادة إال ْ
وال يجوز لل ُمعت ِّكف ْ
أن يتعيَّن عليه أداؤها ،فيلزمه
الخروج ،خالفًا لمالك ،لظاهر اآليات ،وكالخروج إلى الجمعة ،وال َيبطل
اعتكافه ،خالفًا لمالك ،ولو لم يَتعيَّن عليه التَّح ُّمل ،خالفًا للشافعي.
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ويَلزم المرأة َ ْ
عا،
أن تَخر َج لعدَّة الوفاة في منزلها ،خالفًا لمالك ،لوجوبه شر ً
بطل االعتكاف.
ستدرك إذا ت ُ ِّرك ،وال يُ ِّ
كالجمعة ،وهو حق َّّلل ،وآلدمي ،ال يُ َ
ويَلزمه الخرو ُج ْ
إن احتاج إليه لجهاد ُمتعيِّن ،وال يَبطل بِّه اعتكافه ،وإنقا ِّذ
ترك الجمعة ،فكذا هنا
غريق ،ونحوه ،وال َيبطل اعتكافه؛ ألنَّه عذر في ْ
باألولى».اهـ
وقال الحافظ أبو بكر ابن ال ُمنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"اإلشراف على مذاهب العلماء" (:)521 /5
«واختلفوا في المرأة ال ُمعت ِّكفة تحيض.
فقال ُّ
الزهري ،وعمرو بن دينار ،وربيعة ،ومالك ،واألوزاعي ،والشافعي،
فلترجع.
وأصحاب الرأي :ت َخرج ،فإذا ط ُهرت
ِّ
وروينا عن أبي ِّقالبة أنَّه قال :تَض ِّْرب ِّخباها على باب المسجد إذا
ُّ
حاضت.
ضت تلك األيَّام.
وقال ِّ
النخعي :تَض ِّْرب فسطاطها في دارها ،فإذا ط ُهرت ق َ
قال أبو بكر :كقول مالك ،والشافعي أقول».اهـ
وقال الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية المجتهد ونهاية
المقتصد" (:)651 /6
«وال خالف فيما أحسب عندهم َّ
أن الحائض تَب ِّني».اهـ
وقال ابن القطان الفاسي المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلقناع في
مسائل اإلجماع" ( 116/6ــ رقمً ،)5519:
نقال عن كتاب "االستذكار":
«وإذا حاضت ال ُمعت ِّكفة رجعت إلى بيتها ،فإذا ط ُهرت رجعت إلى المسجد
ساعتئذ ،وتَبنِّي كما إذا حاضت في شهري صيامها إذا و َج َبا عليها
متتابعين ،وعلى ذلك جماعة الفقهاء».اهـ
وهو بنحوه في كتاب الحافظ ابن عبد ال َبر المالكي ــ رحمه هللا ــ
"االستذكار" (.)551 /51
قلت:
وأ َّما المستحاضة:
213

فقد أخرج البخاري ( 514و  ،)6151عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ أنَّها
اج ِّه
صلَّى هللا َ
قالت (( :ا ْعت َ َكفَتْ َم َع َرسو ِّل َّ ِّ
َّللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
سلَّ َم ْ
ام َرأَةٌ ِّم ْن أ َ ْز َو ِّ
ض ْعنَا ال َّ
ص ْف َرةَ ،فَربَّ َما َو َ
ست َ َحا َ
ستَ تَحْ ت َ َها
ضةٌ ،فَكَانَتْ ت َ َرى الح ْم َرةََ ،وال ُّ
ط ْ
م ْ
ص ِّلي )).
يت َ
َو ِّه َ
وقال الفقيه أبو الحسن ابن َّ
بطال المالكي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
البخاري" (:)519 /9
« ُحكم المستحاضة ك ُحكم الطاهر ،وال خالف بين العلماء فى جواز
اعتكافها».اهـ
الحكم الرابع :عن الخروج لشهود صالة الجمعة ِّل َمن اعت َكف في مسجد
جماعة.
شيبة ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه":
قال الحافظ ابن أبي َ
ض ْمرة ،عن علي ،قال:
نا أبو األحوص ،عن أبي إسحاق ،عن عاصم بن َ
الرجل فَ ْل َي ْ
ش َه ِّد ا ْلجم َعةَ )).
(( ِّإ َذا ا ْعتَك َ
َف َّ
وقال العالمة أبو عبد هللا ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ« :إسناده
صحيح».اهـ
وقال البوصيري ــ رحمه هللا ــ« :رجاله ثقات».اهـ
وقال الحافظ ابن عبد البَّر المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التمهيد" (/9
:)555
و َذكر الحسن ال ُح ْل َوانِّي ،قال:
حدثنا دمحم بن إسحاق ،قال :حدثنا إسحاق الفَزَ ري ،عن أبي إسحاق
س َل
الشيباني ،عن سعيد بن ُجبير ،قال (( :ا ْعت َ َك ْفت فِّي َم ْ
س ِّج ِّد ا ْل َحي ِّ فَأ َ ْر َ
علَى ا ْلكوفَ ِّة،
ير َ
ي ع َْمرو بْن ح َر ْي ٍ
ث ــ رضي هللا عنه ــ يَدْعونِّيَ ،وه َو أ َ ِّم ٌ
إِّلَ َّ
فَلَ ْم آتِّ ِّه ،فَعَا َد فَلَ ْم آتِّ ِّه ،ث َّم عَا َد فَلَ ْم آتِّ ِّه ،ث َّم عَا َد فَأَتَيْته ،فَقَا َلَ :ما يَ ْمنَعكَ أ َ ْن
ش َهد ا ْلجمعَةَ
ف يَ ْ
تَأْتِّيَنَا؟ ق ْلت :إِّنِّي ك ْنت م ْعت َ ِّكفًا ،فَقَا َلَ :و َما َ
علَ ْيكَ  ،إِّ َّن ا ْلم ْعت َ ِّك َ
)).
وهذا إسناده صحيح.
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وقال صاحب كتاب "اإل ْنباه" كما في كتاب "اإلقناع في مسائل اإلجماع"
( 116/6ــ رقم ،)5519:البن القطان الفاسي ــ رحمهما هللا ــ:
أن ال ُمعت ِّكف له ْ
«والجميع متفقون على َّ
أن يَخرج إلى الجمعة».اهـ
وقال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)959
«وأجمعوا على أنَّه يجب على ال ُمعت ِّكف الخروج إلى الجمعة».اهـ
ضا (:)951 /5
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
بالنذر اعتكاف أيَّام يتخللها يوم الجمعة
«وأجمعوا على أنَّه إذا وجب عليه
ِّ
أن ال ُمستحب له ْ
َّ
أن يَعتكف في المسجد الذي تُقام فيه الجمعةِّ ،لئ َ َّال يَخرج
ِّمن ُمعت َكفة لَ َها».اهـ
وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "كشف اللثام شرح
عمدة األحكام" (:)14-19 /9
«تنبيهات:
أحدها :ال ُمعتاد لل ُمعت ِّكف ِّمن األعذار:
عا.
عا ،والطعام والشراب إجما ً
عا ،وطهارة الح َدث إجما ً
حاجة اإلنسان إجما ً
مرض
والجمعة إذا اعتكف في مسجد ال يُ َج َّمع فيه ،فيخرج إليها ،ويخرج ِّل
ٍ
َيتعذَّر معه القيام فيه ،أو ال يُمكنه إال بمشقة شديدةْ ،
بأن يحتاج إلى خدم ٍة
وفراش ،وفاقًا».اهـ
ويعني بقوله" ِّوفاقًا" :اتفاق المذاهب األربعة على نفس ال ُحكم.
الحكم الخامس :عن المعت ِّكف يشترط قبْل اعتكافه ْ
أن يَخرج ل ِّفعل شيء
خارج المسجد.
قال الفقيه ابن ُهبيرة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلفصاح" (/5
:)991
«واختلفوا:
هل يجوز لل ُمعت ِّكف ْ
أن َيشترط فِّعل ما في فِّعله قُربة ،كعيادة المريض،
واتَّباع الجنائز؟
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فقال أبو حنيفة ومالك :ال يجوز اشتراط مثل هذا ،وال يُستباح بالشرط.
وقال الشافعي وأحمد :يجوز ذلك ،ويُستباح بالشرط.
صحيح عندي.اهـ
وهو ال َّ
وقال الحافظ ابن ال ُمنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلشراف
على مذاهب العلماء" (:)525 /5
«وقد اختلفوا فيه:
أن يتع َّ
أن يشترط ْ
فكان الحسن البصري ،وقتادة ،وأحمد يقولون :له ْ
شى في
منزله.
وقال الشافعيْ :
إن فعل ذلك فال شيء عليه.
ومنَع منه أبو ِّم ْجلز ،وهو يُشبه مذهب ال َمديني.
سنة».اهـ
و ِّبه نقول :لموافقته لل ُّ
ويقصد بال َمديني :اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ إمام أهل مدينة
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ونقل جواز اَّلشتراط أيضًا عن:
قتادة ،والحسن البصري ،وعطاء بن أبي رباح ،وإبراهيم النخعيِّ ،من
التابعين.
وقال الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية المجتهد ونهاية
المقتصد" (:)651 /6
ضا هل للمعتكف ْ
أن يشترط ِّفعل شيء ِّم َّما َيمنعه االعتكاف
«واختلفوا أي ً
فينفعه شرطه في اإلباحة أ ْم ليس ينفعه ذلك ،مثلْ :
أن يشترط شهود جنازة،
أو غير ذلك؟
أن شرطه ال ينفعه ،وأنَّه ْ
فأكثر الفقهاء على َّ
إن فَعل ،بَطل اعتكافه.
وقال الشافعي :ينفعه شرطه.
والسبب في اختالفهم:
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تشبيههم االعتكاف بالحج ،في َّ
أن كليهما عبادة مانعة لكثير ِّمن المباحات،
واالشتراط في الحج ،إنَّما صار إليه َمن رآه ،لحديث ضباعةَّ ،
لكن هذا
صم ال ُمخالف
األصل مختَلَف فيه في الحج ،فالقياس فيه ضعيف عند الخ ْ
له».اهـ
وقد َذكر بعض أهل العلم َّ
أن هذا الخالف ،إنَّما هو في االعتكاف المسنون
دون الواجب بالنذر.
الطيب للمرأة المعت ِّكفة.
الحكم السادس :عن استخدام ِّ
قال الحافظ أبو بكر ابن ال ُمنذر النيسابوري ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"اإلشرف على مذاهب العلماء" (:)521 /5
الطيب لل ُمعت ِّكفة.
«واختلفوا في ِّ
وم َّمن ر َّخص فيه :مالك ،والشافعي ،وأبو ثور،
فر َّخص فيه أكثرهمِّ ،
وأصحاب الرأي.
وقال عطاء :ال تَطيب ال ُمعت ِّكفة ،وقال :وال َيقطع ذلك اعتكافها.
وقال َم ْع َمر :يُكره ْ
أن تتطيب ال ُمعت ِّكفة.
قال أبو بكر :ال معنى لكرا ِّهيَّة َمن َكره ذلك ،ولع َّل عطاء إنَّما َكره لَها ْ
أن
تتطيب ِّمن جهة ما نُ ِّهي عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد».اهـ
الحكم السابع :عن خروج المعت ِّكف ِّمن المسجد لغير حاجة وَّل ضرور،
وَّل ق ْربَة واجبة أو مستحبَّة.
قال الفقيه ابن حزم الظاهري ــ رحمه هللا ــ في كتابه "مراتب اإلجماع"
(ص:)95:
«واتفقوا على أ َ َّن َمن خرج من ُمعت َ َك ِّفه في المسجد لغير حاجة ،وال
ضرورة ،وال بِّ ٍر أ ُ ِّمر بِّه ،أو نُدِّب إليهَّ ،
فإن اعتكافه قد بَطل ».اهـ

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

 12 /231ــ وع َْن ع َم َر ْب ِّن ا ْل َخ َّ
ب ــ رضي هللا عنه ــ َقا َل(( :
طا ِّ
ف لَ ْيلَةً ــ
ق ْلت :يَا َرسو َل َّ ِّ
َّللا إنِّي ك ْنت نَ َذ ْرت فِّي ا ْل َجا ِّه ِّليَّ ِّة أَ ْن أَ ْعتَ ِّك َ
ف ِّبنَ ْذ ِّر َك )).
َوفِّي ِّر َوايَ ٍة :ــ يَ ْو ًما فِّي ا ْل َم ْ
س ِّج ِّد ا ْل َح َر ِّام ،قَا َل :فَأ َ ْو ِّ
الر َوا ِّة (( :يَ ْو ًما )) وَّل (( :لَ ْيلَةً )).
َولَ ْم يَ ْذك ْر بَ ْعض ُّ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان مشروعية الوفاء باالعتكاف ال َمنذور.
المسألة الثانية  /عن شرح بعض ألفاظه.
جاء في هذا الحديث عن عمر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال (( :ك ْنت نَ َذ ْرت
فِّي ا ْل َجا ِّه ِّليَّ ِّة )) أي :في زمنها ،وذلك قبْل إسالمه ــ رضي هللا عنه ــ.
وأصل معنى الجاهلية :ما قبْل اإلسالم ،ومبْعث النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص.
المسألة الثالثة  /عن بعض فوائده.
فمن فوائد هذا الحديث:
ِّ
جواز االعتكاف يو ًما ِّل َمن نذره.
وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال ال َمعلَم بفوائد
مسلم" (:)515 /9
«وال خالف فى هذا ،وإنَّما الخالف في َمن نذر اعتكافًا ُمبه ًما».اهـ
وقال العالمة ابن قاسم الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "اإلحكام شرح
أصول األحكام" (:)551-514 /6
« ْ
عا ،إال ما ُروي عن مالك».اهـ
وإن نذر يو ًما ،لم تَدخل ليلته إجما ً
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وذلك َّ
ألن أق َّل االعتكاف عند اإلمام مالك بن أنس ــ رحمه هللا ــ :يوم
وليلة.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
شرع للكافر إذا نذر عبادة تجوز في شريعة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ْ
ى ِّبها بعد
أنَّه يُ َ
أن يُ َوفِّ َ
دخوله في اإلسالم.
ف ِّبنَ ْذ ِّركَ )).
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ِّلعمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ (( :فَأ َ ْو ِّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
جواز االعتكاف في غير رمضان.
َّ
ألن عمر ــ رضي هللا عنه ــ لَ َّما قال للنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :إنِّي ك ْنت نَ َذ ْرت ِّفي
ف لَ ْيلَةً ــ َوفِّي ِّر َوايَ ٍة :ــ يَ ْو ًما )).
ا ْل َجا ِّه ِّليَّ ِّة أ َ ْن أ َ ْعت َ ِّك َ
ف بِّ َن ْذ ِّركَ )).
قال له النَّبي ملسو هيلع هللا ىلصَ (( :فأ َ ْو ِّ
وقال الحافظ ابن عبد البَر المالكي ــ ر حمه هللا ــ في كتابه "االستذكار"
(:)615 /51
«وأجمعوا َّ
سنَّة االعتكاف ال َمندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه،
أن ُ
سنة كلها ،إال ما ذكرنا».اهـ
وأنَّه جائز في ال َّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
ت َ َعيُّن المسجد الحرام إذا نَذر ال ُمكلَّف عبادة فيه.
ألمر النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ِّلعمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ ْ
ي بنذره
ْ
أن يَ ِّف َ
االعتكاف يو ًما في المسجد الحرام.
المسألة الرابعة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا الحديث.
األول :عن اَّلعتكاف ِّمن غير صوم.
الحكم َّ
عمدة الفقه" (/6
قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في شرحه على كتاب " ُ
 116ــ قسم الصيام):
َّ
وألن الصوم أعون له
«وقد أجمع الناس على استحباب الصوم لل ُمعت ِّكف،
كف النفس عن الفضول ،فإنَّه مفتاح العبادة ،فيجتمع له حبْس النفس
على ِّ
عن الخروج ،وحبْسها عن الشهوات ،فيتِّم مقصود االعتكاف».اهـ
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ْ
صوم ،فللعلماء ــ رحمهم هللا ــ في اعتكافه
فإن اعتكف العبد ِّمن دون
ٍ
قوالن:
األولَّ :
أن اَّلعتكاف َّل يَصح إَّل بصوم.
القول َّ
سلف الصالح ِّمن الصحابة ،والتابعين ،ف َمن
وإلى هذا القول ذهب جمهور ال َّ
بعدهم.
وقد نَسبه إليهم:
القاضي عياض المالكي في "إكمال ال َمعلَم بفوائد مسلم" ( 511 /9ــ حديث
رقم ،)5515:وأبوالعباس القرطبي المالكي في "ال ُمف ِّهم ِّلما أشكل ِّمن
تلخيص مسلم" ( 691 /5ــ حديث رقم ،)5159:وأبو زكريا النَّووي
الشافعي في "شرح صحيح مسلم" ( 552 /9ــ حديث رقم ،)5516:وابن
قيم الجوزية في "زاد المعاد في هَدي خير العباد" ( ،)95 /6وفي "تهذيب
ِّ
سنن أبي داود وإيضاح مشكالته" ( 592 /1ــ مع عون المعبود) ،وجمال
ُ
الدين الصردفي الريمي الشافعي في "المعاني البديعة في معرفة اختالف
أهل الشريعة" ( ،)595 /5وغيرهم.
وقال الحافظ عبد الرزاق الصنعاني ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه" (:)9155
اس ،قَ َ
ار
عن ابن ُجريج ،عن عطاء (( :ع َِّن اب ِّْن ع َم َر َواب ِّْن َ
عبَّ ٍ
اَّلََّ « :ل ِّج َو َ
ِّإ ََّّل ِّب ِّصيَ ٍام » )).
وإسناده صحيح.
وقال الحافظ ابن َح َجرالعسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 566 /9ــ حديث رقم:)6156:
«وباشتراط الصيام ،قال ابن عمر وابن عباس ،أخرجه عبد الرزاق عنهما
بإسناد صحيح ،وعن عائشة نحوه».اهـ
والجوار :اسم آخَر لالعتكاف.
ِّ
ضا نحوه عن ابن
وأخرج عبد الرزاق ( 9159و 9151و  ،)9152أي ً
عباس ــ رضي هللا عنهما ــِّ ،من ُ
طرق أ ُ ْخرى.
شيبة في "مصنَّفه" ( 4254و  4265و
ضا نحوه ابن أبي َ
وأخرج أي ً
 4266و .)4261
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وأخرج عبد الرزاق ( ،)9151وابن أبي شيبة ( ،)4265في "مصنَّفيهما":
عن الثوري ،عن َحبيب بن أبي ثابت ،عن عطاء ،عن عائشة ،ــ رضي هللا
ص ْوم )).
َف فَعَلَ ْي ِّه ال َّ
عنها ــ أنَّها قالتَ (( :م ِّن ا ْعتَك َ
وسنده صحيح.
شيبة في "مصنَّفه" (.)4265
وله شاهد عند ابن أبي َ
وأخرج البيهقي (ِّ ،)9114من طريق ابن أبي َعروبة ،عن هشام بن
َاف
ُ
عروة ،عن أبيه ،عن عائشة ــ رضي هللا عنه ــ أنَّها قالتََّ (( :ل ا ْعتِّك َ
ص ْو ٍم )).
ِّإ ََّّل ِّب َ
وصحح سنده :األلباني.
شيبة ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه" (:)4261
وقال ابن أبي َ
حدثنا حاتم بن إسماعيل ،عن جعفر ،عن أبيه ،عن علي ،قالََّ (( :ل
ص ْو ٍم )).
َاف إِّ ََّّل ِّب َ
ا ْعتِّك َ
وقال ــ رحمه هللا ــ أيضا ً (:)4269
حدثنا وكيع ،عن هشام الدستوائي ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن عكرمة،
ص ْومَ ،و ِّإ ْن لَ ْم َي ْف ِّر ْ
س ِّه )).
ضه َ
قال :قال عليَ (( :
ف ال َّ
علَى نَ ْف ِّ
علَى ا ْلم ْعت َ ِّك ِّ
وقال ابن ال ُمقرئ ــ رحمه هللا ــ في "معجمه" ( :)419
حدثنا عبد هللا ،ثنا يحيى بن طلحة ،ثنا أبو بكر ،عن األعمش ،عن سعد بن
ص ْو ٍم )).
َاف إِّ ََّّل بِّ َ
ُ
عبيدة ،عن أبي عبد الرحمن ،عن علي ،قالََّ (( :ل ا ْعتِّك َ
ويتقوى أثر علي بن أبي طالب ــ رضي هللا عنه ــ بهذه ُّ
الطرق ال ُمتعدِّدة
وال ُمخت ِّلفة.
وقال الحافظ البيهقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "معرفة اآلثار" (/2
:)549
«قال الشافعي في "القديم" :ورأيت عامةً ِّمن الفقهاء يقولون :ال اعتكاف إال
بصوم».اهـ
وقال اإلمام ابن قيِّم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه "زاد المعاد في هدي
خير العباد" (:)95 /6
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«ول َّما كان هذا المقصود إنَّما يَتِّم مع الصومُ ،
شرع االعتكاف في أفضل
أيَّام الصوم ،وهو العشر األخير ِّمن رمضان.
فطرا قط ،بل قد قالت عائشةََّ (( :ل
ولم يُنقل عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه اعتكف ُم ً
ص ْو ٍم )).
َاف إِّ ََّّل ِّب َ
ا ْعتِّك َ
ولم يَذكر هللا سبحانه االعتكاف إال مع الصوم ،وال فَعله رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم إال مع الصوم.
سلف:
فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور ال َّ
َّ
رجحه شيخ اإلسالم أبو
أن الصوم شرط في االعتكاف ،وهو الذي كان يُ ِّ
العباس ابن تيمية».اهـ
سنن أبي داود وإيضاح
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
ضا في كتابه "تهذيب ُ
مشكالته" ( 511 /1ــ مع عون المعبود):
«لم يُعرف مشروعية االعتكاف إال بصوم ،ولم يَثبت عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وال
أحد ِّمن أصحابه ،أنَّهم اعتكفوا بغير صوم».اهـ
قلت:
وهذا القول هو الراجح ،ألنَّه الثابت عن أصحاب النَّبي صلى هللا عليه
وسلم.
القول الثانيَّ :
أن اَّلعتكاف يَصح بدون صوم ،ولكن يستحب له الصوم.
عليَّة،
وهو قول الحسن البصري ،وعطاء ،وعمر بن عبد العزيز ،وابن ُ
والشافعي ،وأبي ثور ،وداود ،وال ُمزَ ني ،وابن ال ُمنذر ،وإسحاق بن راهويه،
وأحمد في رواية.
واحت َّج لهذا القول:
بما أخرجه البخاري ( ،)2241ومسلم ( ،)5212عن ابن عمر ــ رضي
َّللاِِّّ ،إنِّي نَ َذ ْرت فِّي ال َجا ِّه ِّليَّ ِّة أ َ ْن
هللا عنهما ــ (( :أ َ َّن ع َم َر قَا َل :يَا َرسو َل َّ
ف بِّنَ ْذ ِّركَ » )).
ف لَ ْيلَةً فِّي ال َم ْ
س ِّج ِّد ال َح َر ِّام ،قَا َل« :أ َ ْو ِّ
أ َ ْعت َ ِّك َ
ووجه اَّلستدَّلل ِّمن هذا االحديث:
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أن عمر ــ رضي هللا عنه ــ ن َذر ْ
َّ
أن يَعتكف ليلة ،والليل ال صوم فيه ،فأ َمره
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص بالوفاء ،ولو كان الصوم شر ً
طا ،ل َما جاز اعتكاف ليلة.
وأ ِّجيب عن هذا اَّلستدَّلل:
بأن ال ُمراد" :ن َذ ْرتُ ْ
َّ
ذكر الليالي
أن أعتكف ليلة بيومها" ،إل َّن العرب ت َ ِّ
دخل األيَّام فيها تبعًا.
وت ُ ِّ
قوي ذلك اختالف ألفاظ الحديث.
ويُ ِّ
حيث أخرجه مسلم ( ،)5212وغيره ،بلفظ (( :إِّنِّي نَ َذ ْرت فِّي ا ْل َجا ِّه ِّليَّ ِّة أ َ ْن
ْف ت َ َرى؟ قَا َلْ « :
ف
ف يَ ْو ًما فِّي ا ْل َم ْ
اذ َه ْب فَا ْعت َ ِّك ْ
س ِّج ِّد ا ْل َح َر ِّام ،فَ َكي َ
أ َ ْعت َ ِّك َ
َي ْو ًما» )).
وقد َذكر هذا الجواب اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ في شرحه على كتاب
عمدة الفقه" ( 121-119 /6ــ قسم الصيام) ،وغيره.
" ُ
وقال اإلمام ابن ُخزيمة ــ رحمه هللا ــ في "صحيحه" (:)6664
الرواة في خ َبر نافع ،عن ابن عمر ،عن عمر ،قالِّ (( :إنِّي
و قال بعض ُّ
ف يَ ْو ًما ))ْ ،
فإن ثبتت هذه اللفظة ،فهذا ِّمن الجنس الذي
نَ َذ ْرت أ َ ْن أ َ ْعت َ ِّك َ
أ ْعلَمتُ َّ
أن العرب قد تقول يو ًما بليلته ،و تقول ليلة تريد بيومها ،وقد ثبتت
ال ُّحجة في كتاب هللا ــ َّ
عز و ج َّل ــ في هذا».اهـ
ويزاد على ذلك:
فقه راوي هذا الحديث عبد هللا بن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنهما ــ
ص ْو ٍم )).
َاف ِّإ ََّّل بِّ َ
فقد تقدَّم أنَّه ص َّح عنه أنَّه قالََّ (( :ل ا ْعتِّك َ
الحكم الثاني :عن أقل اَّلعتكاف وأكثره.
أقله.
ال َح َّد ألكثر االعتكاف باإلجماع ،واختلفوا في ِّ
فقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
مسلم" ( 551 /9ــ حديث رقم:)5516:
«وأجمعوا على أنَّه ال ح َّد ألكثر االعتكاف».اهـ
ضا في كتابه "المجموع شرح ال ُمهذَّب" (:)151 /2
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
يصح كثيره وقليله ،ولو لَ ْح َ
ظة.
«الصحيح المشهور ِّمن مذهبنا :أنَّه ِّ
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وهو مذهب داود ،والمشهور عن أحمد ،ورواية عن أبى حنيفة.
وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه :أقله يوم بكماله ،بناء على أصلهما
في اشتراط الصوم.
أن االعتكاف في اللغة يَقع علي القليل والكثير ،ولم يَ ُح ُّده ال َّ
دليلناَّ :
شرع
صه ،فب ِّقى على أصله».اهـ
بشيء يَ ُخ ُّ
وقال الحافظ ابن َح َجر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "فتح
الباري شرح صحيح البخاري" ( 554 /9ــ حديث رقم:)6161:
«واتفقوا على أنَّه ال ح َّد ألكثره.
أقله:
واختلفوا في ِّ
ومنهم َمن قال :يَصح مع شرط
شرط فيه الصيام قال :أقلُّه يومِّ ،
ف َمن َ
الصيام في دون اليوم ،حكاه ابن قدامة ،وعن مالك :يُشترط عشرة أيَّام،
وعنه :يوم أو يومان ،و َمن لم يَشترط الصوم قالوا :أقلُّه ما يُطلق عليه اسم
النية ،كوقوف
لُبْث ،وال يُشترط القعود ،وقيلَ :يكفي المرور مع ِّ
عرفة».اهـ
وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال ال َمعلَم بفوائد
مسلم" (:)515 /9
«وال خالف أنَّه ألح َّد ألكثره ِّل َمن نذره ،وال ألقله ،واست ُ ِّحبَّ ْ
أن يكون أكثره
عشرة أيَّام اقتداء بالنَّبى ــ عليه السالم ــ.
أقله ،وعن مالك فى ذلك روايتان ،قال :أقله يوم وليلة ،وقال:
واختُلف فى ِّ
عشرة أيَّام ،وذلك في َمن نذر اعتكافًا ُمبه ًما».اهـ
وقال الفقيه ابن ُرشد المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "بداية المجتهد ونهاية
المقتصد" (:)615 /6
«وأ َّما زمان االعتكاف ،فليس ألكثره عندهم َح ٌّد واجبْ ،
وإن كان كلُّهم
األواخر ِّمن رمضان.
َيختار العشر
ِّ
بل يجوز ال َّدهر كلَّه ،إ َّما مطلقًا عند َمن ال يَرى الصوم ِّمن شروطه ،وإ َّما
ما َعدا األيَّام التي ال يجوز صومها عند َمن يَرى الصوم ِّمن شروطه.
وأ َّما أقلَّه ،فإنَّهم اختلفوا فيه.
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فعند الشافعي ،وأبي حنيفة ،وأكثر الفقهاء :أنَّه الح َّد له.
واخت ُ ِّلف عن مالك في ذلك ،فقيل :ثالثة أيَّام ،وقيل :يوم وليلة ،وقال ابن
القاسم عنه :أقله عشرة أيَّام ،وعند البغدادين ِّمن أصحابهَّ :
أن العشرة
استحبابَّ ،
وأن أقلَّه يوم وليلة.
والسبب في اختالفهمُ :معارضة القياس لألثر.
أ َّما القياس ،فإنَّه َمن اعتقد َّ
أن ِّمن شرطه الصوم ،قال :ال يجوز اعتكاف
ليلة ،وإذا لم يَ ُجز اعتكافه ليلة ،فال أق َّل ِّمن يوم وليلة ،إذ انعقاد صوم
النهار ،إنَّما يكون بالليل.
خرجه البخاري ِّمن َّ
أن عمر ــ رضي هللا عنه ــ
عارض ،فما َّ
وأ َّما األثر الم ِّ
أن يَعتكف ليلة ،فأ َمره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْ
نذر ْ
أن يَ ِّفي بنذره».اهـ
وقال الفقيه السفاريني الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "كشف اللثام شرح
عمدة األحكام" (:)19 /9
«أق ُّل االعتكاف ساعة.
والمراد بها :ما يَقع عليه االسم إذا ُو ِّجد ،فلو نذر اعتكافًا ،وأطلق ،أجزأته،
عبوره.
وال َيكفي ُ
ص عن يوم وليلة ،للخروج ِّمن خالف أبي حنيفةَّ ،
فإن
ويُستحب َّأال يَ ْنقُ َ
مذهبه :أق ُّل االعتكاف يوم ِّمن َّأوله إلى منتهاه َيمنعه».اهـ
قلت:
يسيرا ،أثر الصحابي َيعلى بن أ ُ َميَّة ــ
ويصح ولو
ألقله،
قوي أنَّه ال َح َّد ِّ
ً
ِّ
ويُ ِّ
رضي هللا عنه ــ ،الذي ذُ ِّكر أنَّه ال يُعرف له فيه ُمخالف ِّمن الصحابة.
حيث قال الحافظ عبد الرزاق ــ رحمه هللا ــ في "مصنَّفه" (:)9112
عن ابن ُجريج ،قال :سمعت عطا ًء يُخبِّر عن يَعلى بن أ ُ َميَّة ،قال« (( :إِّنِّي
ف» )).
َأل َ ْمكث فِّي ا ْل َم ْ
س ِّج ِّد ال َّ
ساعَةََ ،و َما أ َ ْمكث ِّإ ََّّل ِّأل َ ْعت َ ِّك َ
قال :وح ِّسبت َّ
أخبرنيه.اهـ
أن صفوان بن يَعلى
َ
وإسناده صحيح.
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تعارض بين هذا األثر مع آثار الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ
وال ُ
ال ُمشترطة الصوم ِّللمعتكف ،إذ يُح َمل على َّ
أن َيعلى بن أُميَّة ــ رضي هللا
عنه ــ كان في هذه الساعة صائ ًما.
فترق.
وبهذا تجتمع آثار الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ وتأت ِّلف ،وال ت َ ِّ
الحكم الثالث :عن العبد ينذر ق َربة قبل ْ
أن يس ِّلم هل يجب عليه الوفاء بِّها
بعد اإلسالم.
ألهل العلم ــ رحمهم هللا ــ في هذه المسألة قوالن:
األول :أنَّه يجب عليه الوفاءْ ،
وإن حنَث بعد إسالمه ،فعليه الكفارة.
القول َّ
وهو قول أبي ثور ،وابن َجرير الطبري ،وداود ،وابن حزم ،وال ُمغيرة بن
ووجه لبعض الشافعية ،وأحمد في رواية،
عبد الرحمن ِّمن المالكية،
ْ
وإسحاق بن راهويه.
ونُقل عن طاوس ،والحسن البصري ،وقتادةِّ ،من التابعين.
لألمر ِّبه في قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص لعمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ(( :
ْ
ف بِّنَ ْذ ِّركَ )).
فَأ َ ْو ِّ
وغريب جدَّا قول الفقيه ابن العربي المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "القبس
في شرح موطأ مالك بن أنس" (:)151 /5
اإلسالم بإجماع».اهـ
«ونذر الكافر ال َيلزم بعد ِّ
القول الثاني :أنَّه َّل يجب عليه الوفاء ،ولكن يستحب لَه ْ
أن يَ ِّفي.
وهو قول أبي حنفية ،ودمحم بن الحسن ،وأبي يوسف ،والثوري ،ومالك،
والشافعي ،و ُج ِّل أصحابه ،وأبي سليمان.
ونُ ِّسب إلى أكثر أهل العلم.
فقال الفقيه أبو الوليد ابن ُرشد القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"البيان والتحصيل" (:)561 /5
« ُروي َّ
أن عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ قال للنَّبي ــ عليه السالم
ــ (( :إنِّي نذرت في الجاهلية ْ
أن أعتكف يو ًما في المسجد الحرام ،فقال له
النَّبي" :فِّبنذرك" )).
226

وهو عندنا ،وعندك أكثر أهل العلم على َّ
أن ذلك على النَّدب ال على
الوجوب.
ضاَّ :
ف" ال تُستعمل إال فيما ليس بواجب».اهـ
وم َّما يَدل على ذلك أي ً
أن " ِّ
ِّ
وقال الفقيه أبو إسحاق ابن ُمفلح الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُمبدِّع
شرح ال ُمقنع" (:)561 /4
«وقال األكثر :ال يَصح نذره ،وحملوا خبَر عمر على النَّدب».اهـ
سنن الصغير" (/9
وقال الحافظ البيهقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُّ
 552ــ رقم:)5619:
ف بِّنَ ْذ ِّركَ )) ،وهذا محمول عند أهل العلم على
«فقال (( :أ َ ْو ِّ
االستحباب».اهـ
ووجْ ه هذا القول أيضًا مع ما تقدَّم:
ما قاله الفقيه ابن َّ
بطال المالكي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح البخاري"
( ،)529 /9وغيره:
ف بِّنَ ْذ ِّركَ )) محمول عند الفقهاء على
«وقوله ــ عليه السالم ــ (( :أ َ ْو ِّ
والندب ال على الوجوب ،بداللة َّ
أن اإلسالم َيهدم ما قبله».اهـ
الحض ِّ
ِّ
وأ َّما حكم نذر الكافر:
ص َّحته جماهير أهل العلمَّ ،
ألن النَّذر قُ ْربة ،والكافر ليس
فقد ذهب إلى عدم ِّ
ِّمن أهلها.
وقد َنسبه إليهم:
تاج الدين الفاكهاني المالكي في "رياض األفهام في شرح عمدة األحكام"
الملقن الشافعي في "اإلعالم بفوائد عمدة األحكام" (/1
( ،)162 /5وابن
ِّ
سنن أبي داود" (/55
الرملي الشافعي في "شرح ُ
 ،)999وابن رسالن َّ
 161ــ حديق رقم ،)5561 :والشوكاني في "نيل األوطار" (،)565 /4
والقاضي المغربي في "البدر التَّمام شرح بلوغ المرام" (،)111 /4
سبل السالم" ( ،)551 /9وغيرهم.
والصنعاني في " ُ
وقال الفقيه أبو الحسين القدوري الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "التجريد"
( ،)2966 /56بعد حديث عمر بن الخطاب ــ رضي هللا عنه ــ:
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أن ن ْذر الكافر غير الزم ،فإ َّما ْ
«قد أجمعنا َّ
أن يكون ن َذر في الجاهلية بعد
وجه االستحباب».اهـ
إسالمه ،أو يكون أ َم َره بالوفاء على ْ
عمدة
وقال الفقيه عبد ال َحي ِّ اللَّكنوي الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه " ُ
الرعاية بتحشية شرح الوقاية" (:)691 /1
«ثبت في "صحيح البخاري" َّ
أن عمر ــ رضي هللا عنه ــ كان نذر حاله
كفره باعتكاف يوم أو ليلة في المسجد الحرام ،فسال النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له(( :
ف بِّنَ ْذ ِّركَ )).
أ َ ْو ِّ
ألنَّا نقول ذلك ال يَدُل على الوجوب ،بل على االستحباب ،والكالم فيه ،كذا
حقَّقه في "فتح" و "ال َبناية" ،وغيرهما».اهـ
وقال الفقيه زكريا اإلنصاري الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "أسنى
المطالب في شرح َروض الطالب" (:)194 /5
ف بِّنَ ْذ ِّركَ )) محمول
نذر كان نذره في الجاهلية (( :أ َ ْو ِّ
«وقوله ملسو هيلع هللا ىلص لعمر في ٍ
على النَّدب».اهـ
وقال الفقه أبو الحسين العمراني اليمني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه
"البيان في مذهب اإلمام الشافعي" (:)916 /9
فنحمله على االستحباب».اهـ
«وأ َّما ال َخبَر:
ِّ

××××××××××××
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ث َّم قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ــ رحمه هللا ــ:

ت حيَي ٍ ــ رضي هللا عنها ــ َقالَتْ (( :
ص ِّفيَّةَ بِّ ْن ِّ
 11 /231ــ وع َْن َ
ك َ
ب،
ي ملسو هيلع هللا ىلص م ْعتَ ِّكفًا ،فَأَتَ ْيته أَزوره لَ ْي ًال فَ َح َّدثْته ،ث َّم ق ْمت أل َ ْنقَ ِّل َ
َان النَّ ِّب ُّ
فَقَا َم َم ِّعي ِّليَ ْق ِّلبَنِّي ــ َو َك َ
سا َمةَ ْب ِّن َز ْي ٍد ــ فَ َم َّر
ان َم ْ
سكَن َها فِّي د َِّار أ َ
ي ملسو هيلع هللا ىلص:
ص ِّار فَلَ َّما َرأَيَا َرسو َل َّ ِّ
الن ِّم ْن األ َ ْن َ
َّللا ملسو هيلع هللا ىلص أَ ْ
َرج ِّ
س َرعَا ،فَقَا َل النَّ ِّب ُّ
َّللا يَا َرسو َل
َ
ص ِّفيَّة ِّب ْنت حيَيٍ ،فَقَاَّل :س ْب َحا َن َّ ِّ
س ِّلك َما ،إنَّ َها َ
علَى ِّر ْ
ش ْي َط َ
َّللا ،فَقَا َلَّ :
ان يَجْ ِّري ِّم ْن ا ْب ِّن آ َد َم َمجْ َرى الد َِّّمَ ،و ِّإنِّي
إن ال َّ
َّ ِّ
ش ْيئ ًا )).
ِّف فِّي قلو ِّبك َما ش ًَّرا ــ أَ ْو قَا َل ــ َ
َخ ِّ
شيت أَ ْن يَ ْقذ َ
س ِّج ِّد ِّفي
َو ِّفي ِّر َوايَ ٍة (( :أَنَّ َها َجا َءتْ تَزوره ِّفي ا ْع ِّتكَا ِّف ِّه ِّفي ا ْل َم ْ
ض َ
اخ ِّر ِّم ْن َر َم َ
ساعَةً ،ث َّم قَا َمتْ تَ ْنقَ ِّلب،
ا ْل َعش ِّْر األ َ َو ِّ
ان ،فَتَ َح َّدثَتْ ِّع ْندَه َ
ب أ ِّم
اب ا ْل َم ْ
ي ملسو هيلع هللا ىلص َم َع َها َي ْق ِّلب َهاَ ،حتَّى إ َذا َبلَ َغتْ َب َ
س ِّج ِّد ِّع ْن َد َبا ِّ
فَقَا َم النَّ ِّب ُّ
سلَ َمةَ )) ،ث َّم َذك ََره ِّب َم ْعنَاه.
َ
الشرح:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث في مسائل:
المسألة األولى  /عن تخريجه.
هذا الحديث أخرجه مسلم ( )6511بنفس لفظ المصنِّف ــ رحمه هللا ــ ،إال
ان )).
اإل ْن َ
لفظة (( :يَجْ ِّري ِّم ْن اب ِّْن آ َد َم )) ،فإنَّها عند مسلم (( :يَجْ ِّري ِّم َن ْ ِّ
س ِّ
ش ْي َط َ
ان
وأخرجه البخاري ( ،)5695بلفظِّ (( :إ َّن ال َّ
اإل ْن َ
ان يَجْ ِّري ِّم َن ِّ
س ِّ
ش ْيئ ًا )).
ِّف فِّي قلو ِّبك َما سو ًءا ،أ َ ْو قَا َلَ :
َمجْ َرى الد َِّّمَ ،و ِّإنِّي َخ ِّ
شيت أ َ ْن يَ ْقذ َ
ش ْي َط َ
شيت
وبلفظ ( (( :)6151إِّ َّن ال َّ
ان َم ْبلَ َغ الد َِّّمَ ،و ِّإنِّي َخ ِّ
اإل ْن َ
ان يَبْلغ ِّم َن ِّ
س ِّ
ش ْيئ ًا )).
ِّف فِّي قلو ِّبك َما َ
أ َ ْن يَ ْقذ َ
ش ْي َط َ
ان َمجْ َرى الد َِّّمَ ،و ِّإ ِّني
وفي لفظِّ (( :)6159( :إ َّن ال َّ
اإل ْن َ
ان يَجْ ِّري ِّم َن ِّ
س ِّ
ش ْيئ ًا )).
سك َما َ
ي فِّي أ َ ْنف ِّ
َخ ِّ
شيت أ َ ْن ي ْل ِّق َ
ش ْي َط َ
ان يَجْ ِّري ِّم َن اب ِّْن آ َد َم َمجْ َرى
وفي لفظ ( 1515و  (( :)6154فَ ِّإ َّن ال َّ
الد َِّّم )).
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صلَّى
ي َ
وأخرجه مسلم ( ،)6519عن أنس ــ رضي هللا عنه ــ (( :أ َ َّن النَّبِّ َّ
سلَّ َم ك َ
سائِّ ِّه ،فَ َم َّر ِّب ِّه َرج ٌل فَ َدعَاه ،فَ َجا َء ،فَقَا َل:
هللا َ
َان َم َع ِّإحْ دَى نِّ َ
علَ ْي ِّه َو َ
هللا َم ْن ك ْنت أَظ ُّن بِّ ِّه ،فَلَ ْم
«يَا ف َالن َه ِّذ ِّه َز ْو َجتِّي ف َالنَة» فَقَا َل :يَا َرسو َل ِّ
ش ْي َ
ط َ
ان يَجْ ِّري
صلَّى هللا َ
سلَّ َمِّ « :إ َّن ال َّ
أَك ْن أَظ ُّن ِّبكَ  ،فَقَا َل َرسول ِّ
هللا َ
علَ ْي ِّه َو َ
ان َمجْ َرى الد َِّّم» )).
اإل ْن َ
ِّم َن ْ ِّ
س ِّ
المسألة الثانية  /عن موضوعه.
وموضوعه هو:
بيان ُحكم زيارة ال ُمعت ِّكف في ُمعت َكفه والتَّحدُّث معه.
المسألة الثالثة  /عن شرح بعض ألفاظه.
جاء في هذا الحديث قول ِّأم المؤمنين صفية ــ رضي هللا عنها ــ(( :
ل َي ْق ِّل َب ِّني )) أيِّ :ل َي ُردَّني ويُرجعني ِّإلى بيتي.
س ِّلكما )) أي :على مهل
ضا قوله ملسو هيلع هللا ىلص للرجلينَ (( :
وجاء فيه أي ً
علَى ِّر ْ
وتؤدة.
المسألة الرابعة  /عن بعض فوائده.
فمن فوائد هذا الحديث:
ِّ
جواز زيارة ال ُمعت ِّكف ً
ث والخلوة معه ،سواء كان
نهارا والتَّح ُّد ِّ
ليال أو ً
ً
محارمه ،ما لم َيشغلوه عن مقصود االعتكاف.
رجال أو امرأة ِّمن
الزائر
ِّ
لقول زوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صفية بنت ُحيَي ٍ ــ رضي هللا عنها ــ (( :ك َ
َان
ي ملسو هيلع هللا ىلص م ْعت َ ِّكفًا ،فَأَتَيْته أَزوره لَي ًْال ،فَ َح َّدثْته )).
النَّ ِّب ُّ
س ِّج ِّد فِّي ا ْلعَش ِّْر
وفي اللفظ اآلخَر (( :أَنَّ َها َجا َءتْ تَزوره فِّي ا ْعتِّكَافِّ ِّه فِّي ا ْل َم ْ
ض َ
اخ ِّر ِّم ْن َر َم َ
ساعَةً )).
األ َ َو ِّ
ان ،فَت َ َح َّدثَتْ ِّع ْندَه َ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
جواز تشييع ال ُمعت ِّكف زائره إذا َدعت الحاجةْ ،
كأن يكون ِّم َّمن يُخشى عليه
والصغيرا والمريض أو بالليل.
كالمرأة
ً
حيث جاء في حديث صفية بنت ُح َيي ٍ ــ رضي هللا عنها ــ (( :ث َّم ق ْمت
ب ،فَقَا َم َم ِّعي ِّليَ ْق ِّلبَنِّي ــ َوك َ
سا َمةَ ب ِّْن َز ْي ٍد ــ )).
َان َم ْ
سكَن َها فِّي د َِّار أ َ
أل َ ْنقَ ِّل َ
231

اب
ي ملسو هيلع هللا ىلص َمعَ َها يَ ْق ِّلب َهاَ ،حتَّى إ َذا بَلَغَتْ بَ َ
وفي اللفظ اآلخَر (( :فَقَا َم النَّبِّ ُّ
سلَ َمةَ )).
ا ْل َم ْ
ب أ ِّم َ
س ِّج ِّد ِّع ْن َد بَا ِّ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
ت َ َح ُّرز الناس بالقول أو ال ِّفعل السيَّما أهل العلم والفضل و َمن يُقتدى ِّبه عن
كل ْأم ٍر وموطن قد تَجري فيه الظنون بما ال يَنبغي ،طلبًا لسالمتهم ِّمن
الريَب ،وسالمة َمن يَراهم حتى ال يقع في ظن السوء ،والخوض فيهم
ِّ
بالباطل.
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص للرجلين ــ رضي هللا عنهما ــ حين رأيا معه امرأة بالليل(( :
ص ِّفيَّة ِّب ْنت ح َيي ٍ )).
َ
س ِّلك َما ،إنَّ َها َ
علَى ِّر ْ
يعني :زوجته ــ رضي هللا عنها ــ.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
قول "سبحان هللا" عند التَّعجب.
لقول الرجلين ــ رضي هللا عنهما ــ للنَّبي ملسو هيلع هللا ىلص حين طلب تمهلهما وأخبرهما
َّ
بأن المرأة التي معه هي زوجته صفية (( :س ْب َح َ
َّللا )).
َّللا يَا َرسو َل َّ ِّ
ان َّ ِّ
وقال الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
مسلم" ( 919-911 /59ــ حديث رقم ،)6511-6519:عقب هذا الحديث:
«فيه جواز التسبيح تعظي ًما للشيء ،وتع ُّجبًا ِّمنه ،وقد كثُر في األحاديث،
س ِّم ْعتموه ق ْلت ْم َما يَكون لَنَا أ َ ْن
وجاء بِّه القرآن ،في قوله تعالىَ { :ولَ ْو ََّل إِّ ْذ َ
نَت َ َكلَّ َم ِّب َه َذا س ْب َحانَكَ َه َذا ب ْهت َ ٌ
ان ع َِّظي ٌم }».اهـ
وبنحوه وزيادة في كتاب "ال ُمف ِّهم ِّل َما أشكل ِّمن تلخيص مسلم" (111 /1ــ
حديث رقم ،)6191:للفقيه أبي العباس القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ.
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
ظم خ َ
ِّع َ
طر الشيطان على ذُ ِّرية آدم ــ عليه السالم ــ ِّمن الذكور واإلناث،
حتى إنَّه يَجري ِّمنهم َم ْجرى الدم.
ش ْي َط َ
لقول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص للرجلين ــ رضي هللا عنهما ــَّ (( :
ان يَجْ ِّري ِّم ْن
إن ال َّ
ش ْيئ ًا
ِّف فِّي قلوبِّك َما ش ًَّرا أَو قَا َلَ :
ان َمجْ َرى الد َِّّمَ ،وإِّنِّي َخ ِّ
اإل ْن َ
شيت أ َ ْن يَ ْقذ َ
ْ ِّ
س ِّ
)).
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ش ْي َط َ
ان َمجْ َرى الد َِّّم )).
وفي لفظ (( :إِّ َّن ال َّ
اإل ْن َ
ان يَجْ ِّري ِّم َن ْ ِّ
س ِّ
والمراد بابن آدم:
جنس أوالد آدم ،فيدخل فيه الرجال والنساء .
وجريان الشيطان حق ،وهو على ظاهره.
وقال العالمة عبد العزيز بن باز ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع فتاويه"
(:)29 /9
ش ْي َط َ
«وأ َّما تأويل ــ علي بن ُمشرف ــ الحديثَّ (( :
ان يَجْ ِّري ِّم ْن اب ِّْن
إن ال َّ
آ َد َم َمجْ َرى الد َِّّم )):
بأنَّه على سبيل االستعارة ،كما حكاه الحافظ ابن َح َجر في "الفتح" عن
بعضهم.
أوَّ :
ي المذكور.
أن ذلك بالنِّسبة لبعض الموسوسين ،كما قاله عل ٌّ
فهو قول باطل.
والواجب إجراء الحديث على ظاهره ،وعدم تأويله بما يُخالف ظاهرهَّ ،
ألن
الشياطين أجناس ال يَعلم تفاصيل ِّخلقتهم ،وكيفية تسلُّ ِّطهم على بني آدم إال
هللا سبحانه.
شرهم ،واالستقامة على
فالمشروع لكل مسلم االستعاذة بِّه سبحانه ِّمن ِّ
شرعه هللا ِّمن الطاعات واألذكار والتعوذات الشرعية،
الحق ،واستعمال ما َ
وهو سبحانه الواقِّي وال ُمعيذ ِّل َمن استعاذ بِّه ،ولجأ إليه ،ال ربَّ سواه ،وال
إله غيره ،وال حول وال قوة إال ِّبه».اهـ
وقال العالمة ابن عثيمين ــ رحمه هللا ــ في كتابه "القول ال ُمفيد على كتاب
التوحيد" (:)512-511 /6
«وظاهر الحديث:
َّ
أن الشيطان نفسه َيجري ِّمن ابن آدم َمجرى الدم ،وهذا ليس ببعيد على
قُدرة هللا ــ َّ
عز وج َّل ــ ،كما َّ
الروح تَجري َمجرى الدم ،وهي جسم ،إذا
أن ُّ
قُ ِّبضت تُكفَّن ،وتُحنَّط وتَصعد بها المالئكة إلى السماء».اهـ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
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ما قاله الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في "شرح صحيح
مسلم" ( 912 /59ــ حديث رقم ،)6511-6519:وغيره:
«بيان كمال شفقته ملسو هيلع هللا ىلص على أ َّمته ،ومراعاته لمصالحهم ،وصيانة قلوبهم،
ين َر ِّحي ًما } ،فخاف ملسو هيلع هللا ىلص ْ
َان ِّبا ْلم ْؤ ِّمنِّ َ
وجوارحهمَ { ،وك َ
ي الشيطان في
أن يُ ْل ِّق َ
قلوبهما ،فيهلكاَّ ،
فإن ظن السوء باألنبياء ُك ْفر باإلجماع ،والكبائر غير
جائزة عليهم».اهـ
وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال ال َمعلَم بفوائد
مسلم" ( 25 /1ــ حديث رقم:)6511-6519:
ص ِّف ِّيةٌ )) ،وقولهَّ (( :
إن
«وقوله ملسو هيلع هللا ىلص لل َذين رأيا معه صفية (( :إنَّ َها َ
ش ْي َط َ
شيت أ َ ْن ي ْل ِّق َى فِّي
ال َّ
ان يَجْ ِّري ِّم ْن اب ِّْن آ َد َم َمجْ َرى الد َِّّمَ ،وإِّنِّي َخ ِّ
قلو ِّبك َما شَيئ ًا )).
هو إشفاق ِّمنه على أ َّمته ،فقد كان بالمؤمنين رؤوفًا رحي ًما ،وخشيته ِّمن
ظنهم ِّبه شيئًا فيهلكوا ،كما قال ــ عليه السالم ــ ،إذ ظن السوء باألنبياء
ِّ
ُكفر ،والكبائر غير جائزة عليهم ،بإجماعٍ عند الجميع».اهـ
ومن فوائده أيضًا:
ِّ
وطيب ِّع ْش َرته مع زوجاته وإكرامه َّ
لهن وإيناسه.
ُح ْسن ُخلق النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ِّ
سها بالحديث،
حيث ق ِّبل زيارة زوجته صفية ــ رضي هللا عنها ــ له ،وآن َ
وشيَّعها إلى باب المسجد.
وقد ص َّح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قالَ (( :خيْرك ْم َخيْرك ْم أل َ ْه ِّل ِّهَ ،وأَنَا َخيْرك ْم أل َ ْه ِّلي
)).
وص َّححه :الترمذي ،وابن ِّحبَّان ،والحاكم ،والذهبي ،واأللباني ،وابن باز،
ومقبل الوادعي ،ودمحم علي آدم اإلثيوبي.
ستخرج
و َذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُم
َ
خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما"
ِّمن األحاديث ال ُمختارة ِّم َّما لم يُ ِّ
(.)546-545
وله ِّعدة ُ
طرق ،وجاء عن غير واحد ِّمن الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ.
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وقد أخرجه الترمذي ( ،)5941وابن ماجه ( ،)5411وابن أبي عاصم في
سنة" ( ،)5959وأبو َيعلى ( ،)1469وابن ِّحبَّان ( 9511و ،)9592
"ال ُّ
والحاكم ( ،)1514وغيرهم.
المسألة الخامسة  /عن بعض األحكام التي يَذكرها العلماء عند هذا
الحديث.
األول :عن حكم خروج المعت ِّكف إلى باب المسجد.
الحكم َّ
قال القاضي عياض المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "إكمال ال َمع َلم بفوائد
مسلم" ( 29 /1ــ حديث رقم:)6511-6519:
«ولم َيختلف العلماء فى جواز خروجه خارج المسجد ِّل َما ال ِّغنى له عنه،
ِّمن وضوء ،و ُ
س ْقف.
غسل جنابة ،أو غائط ،وبول و ِّشبهه ،إذا لم يَ ُمر تحت َ
ولم يختلفوا أنَّه ال َيفسد اعتكافه خروجه إلى باب المسجد ،أو مشيه في
المسجد لإلمامة ،واألذان ،و ِّشبهه».اهـ
وقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي ــ رحمه هللا ــ في كتابه "ال ُمف ِّهم
ِّلما أشكل ِّمن تلخيص مسلم" (119 /1ــ حديث رقم:)6191:
«ولم َيختلف العلماء أنَّه ال يُف ِّسده خروجه إلى باب المسجد».اهـ
الجنِّي إلى بدَن اْلدمي،
الحكم الثاني :عن تَلَبُّس
الجن باإلنس ،ودخول ِّ
ِّ
وصرعه له.
قال اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع الفتاوى" (-612 /69
:)611
سلف األمة وأئمتها.
«وجود
الجن ،ثابت بكتاب هللا ،و ُ
سنَّة رسوله ،واتفاق َ
ِّ
سنة
الجنِّي في ب َدن اإلنسان ،ثابت باتفاق أئمة أهل ال ُّ
وكذلك دخول ِّ
والجماعة.
الربَا َّل يَقوم َ
ِّين يَأْكل َ
قال هللا تعالى { :الَّذ َ
ون ِّإَّل َك َما يَقوم الَّذِّي يَت َ َخبَّطه
ون ِّ
ش ْي َط َ
ان يَجْ ِّري
صحيح عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص (( :أ َ َّن ال َّ
ال َّ
ش ْي َطان ِّم َن ا ْل َم ِّس } ،وفي ال َّ
ِّم ْن اب ِّْن آ َد َم َمجْ َرى الد َِّّم )).
إن أقوا ًما يقولونَّ " :
وقال عبد هللا بن اإلمام أحمد بن حنبل :قلت ألبيَّ :
إن
الجنِّي ال َيدخل ب َدن المصروع".
ِّ
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ي يكذبون ،هذا يَتكلم على لسانه.
فقال :يا بُن َّ
وهذا الذي قاله ْأم ٌر مشهور ،وليس في أئ َّمة المسلمين َمن يُن ِّكر دخول
الجنِّي في ب َدن المصروع ،وغيره.
ِّ
و َمن أ ْن َكر ذلك وا َّد َعى َّ
أن الشرع يُكذِّب ذلك ،فقد ك َذب على الشرع ،وليس
في األدلة الشرعية ما يَنفي ذلك».اهـ
وقال العالمة عبد العزيز بن باز ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع فتاويه"
(:)516 /5
«وقد د َّل كتاب هللا ــ َّ
سنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،وإجماع األ َّمة :على
عز وج َّل ــ ،و ُ
وصر ِّعه إيَّاه».اهـ
الج ِّني باإلنسي،
ْ
جواز دخول ِّ
سنة النَّبوية على ذلك ،قول النَّبي ملسو هيلع هللا ىلصِّ (( :إ َّن
و َذكر ــ رحمه هللا ــ ِّمن أدلة ال ُّ
ش ْي َط َ
ان يَجْ ِّري ِّم ْن اب ِّْن آ َد َم َمجْ َرى الد َِّّم )).
ال َّ
ضا (:)595 /9
وقال ــ رحمه هللا ــ أي ً
«وهكذا األحاديث عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص في هذا ال َمعنى كثيرة.
ومنها :حديث المرأة التي ش َكت إلى النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّها تُصرع ،وطلبت ِّمن
ِّ
النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ْ
إن شئت ص َبرت ولك الجنَّةْ ،
أن يدعو لها ،فقال لهاْ (( :
وإن شئت
دعوت لك ،فقالت :يا رسول هللا إنِّي أتكشَّف فادعو هللا أَّل أتكشَّف ،فدعا
لها )) عليه ــ الصالة والسالم ــ.
ومنها :قوله ملسو هيلع هللا ىلصَّ (( :
إن الشيطان يَجري ِّمن ابن آدم َمجرى الدم )) متفق
ِّ
على ص َّحته».اهـ
قلت:
صرع ،قد أخرجه البخاري ( ،)1216ومسلم
وحديث المرأة التي كانت ت ُ َ
(ِّ ،)6112من حديث ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ.

××××××××××××
شرح:عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد
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الفهارس
( ِّمن  3إلى  )2ــــ المقدِّمة.
( ِّمن  1إلى  )31ــــ تعريف الصيام ،وأقسامه ،وأنواع تاركيه ،وأهل
وجوبه ،وصوم الصغار.
( ِّمن  31إلى  )22ــــ حديثَّ (( :ل تقدموا رمضان )) ،وصوم يوم الشك،
وبعد النصف ِّمن شعبان.
( ِّمن  21إلى  )21ــــ حديث (( :إذا رأيتموه فأفطروا )).
( ِّمن  21إلى  )13ــــ حديث (( :تس َّحروا َّ
فإن في السحور بركة )).
( ِّمن  12إلى  )11ــــ حديث (( :كم كان بين األذان والسحور ،قال :قدر
خمسين آية )).
( ِّمن  11إلى  )11ــــ حديث (( :كان يدركه الفجر وهو جنب ))،
واغتسال ال ُجنب والحائض والنفساء وال ُمحت ِّلم بعد طلوع الفجر.
( ِّمن  13إلى  )11ــــ حديثِّ (( :من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ))،
بترك األكل والشرب.
وجماع الناسي ،وتذكير الناسي ْ
( ِّمن  18إلى  )11ــــ حديث المجامع في نهار رمضان ،وقضاء يوم
الفرج ،وتكرار
الجماع ،وجماع الصائم في القُبُل أو الدُّبر ،والمباشرة دون ْ
الجماع ،وهل تسقط الكفارة باإلعسار ،والكفارة على المرأة المطاوعة،
وإمساك المجامع عن الطعام والشراب بقية اليوم ،والمفطر حيلة ليجامع.
( ِّمن  11إلى  )18ــــ باب الصوم في السفر ،ومقدِّمة عن السفر وصيام
المسافر وفطره.
( ِّمن  11إلى  )81ــــ أحاديث صوم الفرض والتطوع في السفر،
واألفضل للمسافر ،وحاالت المسافر النازل في البلد ،وإفطار َمن صام
ْ
وقطع المسافر لصومه في النهار.
ضر ثم سافر،
بعض يومه في الح َ
( ِّمن  81إلى  )11ــــ حديث (( :فما أستطيع ْ
أن أقضي إَّل في شعبان ))،
ومن مات قبل القضاء.
وأحكام القضاء ،وكيفيته ،وأحوال أهلهِّ ،
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( ِّمن  11إلى  )313ــــ أحاديث صيام الحي عن الميت ،وصيام رمضان
والنذر والكفارات عن الميت ،وإهداء ثواب األعمال للميت.
( ِّمن  312إلى  )332ــــ أحاديث تعجيل الفطر ،والفطر قبْل صالة
المغرب ،والفطر بغلبة الظن ،أو بالشك ،و َمن أفطر ثم طلعت الشمس.
سحر.
( ِّمن  331إلى  )321ــــ أحاديث الوصال في الصوم أيَّا ًما وإلى ال َّ
( ِّمن  311إلى  )311ــــ باب أفضل الصيام وغيره ،وأقسام الصيام،
وفضل صيام التطوع.
( ِّمن  311إلى  )311ــــ أحاديث صوم الدهر ،ومعناه ،وحكمه ،وصيام
داود ،وثالثة أيَّام ِّمن كل شهر ،وأيَّام البيض.
( ِّمن  311إلى  )311ــــ أحاديث تخصيص الجمعة وإفراده بالصوم،
وجواز صوم يوم السبت في غير الفرض باإلجماع.
( ِّمن  311إلى  )312ــــ أحاديث النهي عن صيام يوم عيد الفطر وعيد
عا ،وصيام أيَّام
ضا وكفارة
األضحى ،وحكم صيامها فر ً
ونذرا وتطو ً
ً
التشريق ،وحكم صالة النافلة وقت النهي.
( ِّمن  311إلى  )311ــــ حديثِّ (( :من صام يو ًما في سبيل هللا )).
( ِّمن  311إلى  )318ــــ باب ليلة القدر ،ومقدِّمة عن ليلة القدر.
األواخر،
تحري ليلة القدر في العشر
ِّ
( ِّمن  311إلى  )311ــــ أحاديث ِّ
وأوتارها.
( ِّمن  311إلى  )318ــــ باب االعتكاف ،ومقدِّمة عن االعتكاف.
( ِّمن  383إلى  )211ــــ أحاديث اعتكاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأزواجه العشر
األواخر ،ووقت دخول معتكف العشر وخروجه ،واعتكاف النساء ،وأفضل
ِّ
وقت االعتكاف ،واالعتكاف في غير رمضان ،واالعتكاف في المساجد
الثالثة وغيرها ،واعتكاف المرأة في بيتها.
( ِّمن  238213إلى  )231ــــ حديث زيارة المعتكف ،وخروجه للحاجة
التي ال ِّغنى له عنها ،وخروجه ِّللقُ َرب كالجنازة وعيادة المريض،
وللمباحات ،وخروج الحائض ،والخروج للجمعة ،وجماع المعتكف عامدًا
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الفرج ،واشتراط المعتكف ،وتطيُّب المعتكفة،
وناسيًا ،ومباشرته فيما دون ْ
واعتكاف المستحاضة.
( ِّمن  238إلى  )228ــــ حديث (( :نذرت في الجاهلية ْ
أن أعتكف ليلة
أو يو ًما )) ،واشتراط الصوم للمعتكف ،وأكثر االعتكاف وأقله ،ووفاء َمن
أسلم بنذر حصل وقت كفره.
( ِّمن  221إلى  )211ــــ حديث (( :على رسلكما إنَّها صفية )) ،وزيارة
المرأة زوجها في االعتكاف ،وخروج المعتكف إلى باب المسجد ،وتلبُّس
الجني باإلنسي.
ِّ
( ِّمن  211إلى  )218ــــ الفهارس.
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