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كتاب الصيام
حديث [ٔٓٗ]
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :ال تقدموا رمضان بصوم
عن أبي ىريرة َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :قال رسول اهلل َ

يوم وال يومين ،إال رجالً كان يصوم صوماً فليصمو»(ٔ).
✍ شرح الحديث:

ب(ٕ).
ب وُكْت ُ
(كتاب الصيام) الكتاب معروؼ ،واٞتمع ُكتُ ُ

و(الصيام) الصوم في اللغة اإلمساؾ عن الشيء ،وقيل للصائم إلمساكو عن الطعاـ والشراب والنكاح،
ف مع ِ
وقيل للفرس :صائم إلمساكو عن العلَ ِ
قياـ ببل عمل.
الص ْوُـ تَػ ْرُؾ األَكل ،قاؿ ا٠تليل :و َّ
قيامو ،و َّ
الص ْوُـ ٌ
َ
ص ْوماً فَ لَ ْن أُ َكلِّ َم الْيَ ْو َم
ت لِ َّ
اَل﴿ :إِنِّي نَ َذ ْر ُ
وقيل للصامت :صائم إلمساكو عن الكبلـ منو قولو تَػ َع َ ٰ
لر ْح َم ِن َ
إِ ِ
نسيّاً﴾ [مرمي.]ٕٙ :
قاؿ أبو عبيد :كل ٦تسك عن طعاـ أو كبلـ أو سَت فهو صائم.
وانشد النابغة الذبياين:
ِ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائِ َم ٍة
َخْي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػل ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيَ ٌاـ َو َخْي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػل َْيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػر َ

(ٖ)

ػك الل ُت َمػ ػ ػ ػ ػ ػػا
الع َتػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاج وأخػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر تَػ ْعلُػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
َْٖتػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػت َ
اَل باإلمساؾ عن األكل والشرب وسائر ا١تفطرات من طلوع
وأما في الشرع :فهو التعبد هلل ُسْب َحانَوُ وتَػ َع َ ٰ

الفتر إَل روب الشمس.

َّ ِ
آمنُوا
وصوـ رمضاف فرض واجب وركن من أركاف اإلسبلـ ومبانيو العظاـ؛ لقولو تَػ َع َ ٰ
ين َ
اَل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن﴾ [البقرة.]ٖٔٛ :
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ب َعلَى الذ َ
ام َك َما ُكت َ
ُكت َ
وٟتديث ابن عمر َر ِض َي اهللُ َعْنػ ُه َما« :بُني اإلسالم على خمس»(ٗ).
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،تسع رمضانات ،إٚتاعاً.
وافًتض يف السنة الثانية من ا٢تترة ،فصاـ رسوؿ اهلل َ
(ال تقدموا) بفتح التاء ،وأصلو :ال تتقدموا بالتاءين ،حذفت أحدمها كما يف [تَػلَظَّ َى](٘).
(ٔ) رواه البخاري (ٗٔ ،)ٜٔومسلم (ٕ.)ٔٓٛ
(ٕ) لساف العرب (مادة :كتب.)ٜٙٛ/ٔ .
(ٖ) انظر :لساف العرب (مادة :صوـ( ،)ٗٗٙ/ٚ .واحملكم البن سيده مادة [ص و ـ] .)ٖٜٓ/ٛ
(ٗ) رواه البخاري ( ،)ٛومسلم (.)ٔٙ
(٘) أصلها( :تتلظى) تفسَت القرطيب (ٕٓ ،)٘ٛ/إعراب القرآف .لػ الدرويش (.)ٖٖٙ/ٛ
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٘

(رمضان بصوم يوم وال يومين) أي :ال تستقبلوا رمضاف بصياـ على نية االحتياط لرمضاف ،واٟتكمة يف
النهي :أف ال خيتلط صوـ الفرض بصوـ النفل قبلو وال بعده؛ حذراً ٦تا صنعت النصار يف الزيادة على ما افًتض
عليهم برأيهم الفاسد(ٔ).

وقاؿ ابن حتر :اٟتكمة فيو :التقو بالفطر لرمضاف ليدخل فيو بقوة ونشاط(ٕ).
وقاؿ العيٍت :وقيل :ألف اٟتكم علق بالرؤية ،فمن تقدمو بيوـ أو بيومُت فقد حاوؿ الطعن يف ذلك اٟتكم،
وإمنا اقتصر على يوـ أو يومُت؛ ألنو الغالب ٦تن يقصد ذلك(ٖ).
(إال رجالً كان يصوم صوماً فليصمو) و٢تذا استثٌت من وافق صومو ذلك عادة .وا١تعٌت :أف من كاف لو ورد

فقد أذف لو فيو؛ ألنو اعتاده وألفو ،وترؾ ا١تألوؼ شديد ،وليس ذلك من استقباؿ رمضاف يف شيء ،ويلحق بذلك
القضاء والنذر لوجوهبما .وقاؿ بعض العلماء :يستثٌت القضاء والنذر باألدلة القطعية على وجوب الوفاء هبما ،فبل
يبطل القطعي بالظن .اىػ قالو ابن حتر .وقاؿ الًتمذي :والعمل على ىذا عند أىل العلم.

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -النهي عن تقدـ رمضاف بصياـ يوـ أو يومُت.
ٕ -الرخصة يف ذلك ١تن صادؼ قبل رمضاف لو عادة صياـ ،كيوـ ا٠تميس واالثنُت.
ٖ٘ -تييز فرائض العبادات من نوافلها.
ٗ -االستعداد لرمضاف بنشاط ور بة.


(ٔ) ٖتفة األحوذي (ٖٖٖٙ/ح  .)ٜٙٚوعن عبيد اللحاـ قاؿ :كنت أمشي مع الشعيب ،فقاـ إليو رجل فقاؿ :أبا عمرو ما تقوؿ
يف قوـ يصوموف قبل شهر رمضاف بيوـ ويصوموف بعده يوما ،قاؿ :ومل قاؿ حىت ال يفوهتم شيء من الشهر ،قاؿ :ىكذا
ىلكت بنو إسرائيل يقدموا قبل الشهر يوما وبعده يوما ،فصاموا اثنُت وثبلثُت يوما ،فلما ذىب ذلك القرف جاء قوـ آخروف،
فتقدموا قبل الشهر بيومُت وبعده بيومُت حىت صاموا أربعة وثبلثُت يوما حىت بلغ صومهم ٜتسُت يوما .صوموا لرؤيتو وافطروا
لرؤيتو( .حلية األولياء ٗ.)ٖٔ٘/
(ٕ) فتح الباري (فتح الباري ٖٗٔ٘/ح ٗٔ.)ٜٔ
(ٖ) شرح البخاري للعيٍت (ٓٔ ٕٛٛ/باب ال يتقدمن رمضاف بصوـ يوـ وال يومُت).
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حديث [ٕٓٗ]

ِ
يقول« :إذا رأيتموه
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ُ
عن ابن عمر َرض َي اهللُ َعْنػ ُه َما قال :سمعت رسول اهلل َ
فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا ،فإن غُ َّم عليكم فاقدروا لو»(ٔ).

✍ شرح الحديث:

(إذا رأيتموه) أي :ا٢تبلؿ( ،فصوموا) أي :شهر رمضاف .وظاىره إجياب الصوـ حُت الرؤية مىت وجدت ليبلً
أو هناراً ،لكنو ٤تموؿ على صياـ اليوـ ا١تستقبل .وبعض العلماء فرؽ بُت ما قبل الزواؿ أو بعده(ٕ).
(وإذا رأيتموه فأفطروا) أي :إذا رأيتم ىبلؿ شهر شواؿ ،وليس ا١تراد اإلفطار من وقت الرؤية ،حىت يلزـ أف
يفطر قبل الغروب إذا رأ ا٢تبلؿ يف ذلك الوقت ،كما أنو ليس ا١تراد الصوـ من وقت الرؤية ،بل ا١تراد اإلفطار
والصوـ على الوجو ا١تشروع ،فبلبد يف كل منهما معرفة ذلك الوقت(ٖ).
(فإن غم عليكم) أي :حاؿ بينكم وبينو  -أي :ا٢تبلؿ -يم و َته (فاقدروا لو قدره) معناه :قدروا لو ٘تاـ
َّيءَ َوأَقْ َد ْرتُوُ َوقَد َّْرتُوُ ِٔتَْع ٌَت التَّػ ْق ِدي ِر ،أي :انظروا يف أوؿ الشهر واحسبوا ثبلثُت
العدد ثبلثُت يوماً .يػُ َق ُ
اؿ :قَد َّْر ُ
ت الش ْ
يوماً(ٗ).
وقاؿ القاضي عياض :وٛتل ٚتهور الفقهاء ما يف اٟتديث على أف ا١تراد بو إكماؿ العدة ثبلثُت ،كما فسره

يف حديث آخر(٘).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -وجوب صياـ رمضاف إذا ثبت رؤية ىبللو ،أو مضى ثبلثوف يوماً من شعباف ،ووجوب الفطر بثبوت
ىبلؿ شواؿ ،أو إكماؿ رمضاف ثبلثُت يوماً.
ٕ -رؤية ا٢تبلؿ ا١تستند الشرعي ألحكاـ الصياـ واإلفطار ،فبل يعتمد على اٟتساب.
ٖ -ال يشًتط رؤية اٞتميع باإلٚتاع ،بل يكفي إخبار الواحد العدؿ أو االثنُت على ا٠تبلؼ يف ذلك.


(ٔ) رواه البخاري ( ،)ٜٔٓٙومسلم (ٓ.)ٔٓٛ
(ٕ) فتح الباري (ٗٔٗ٘/ح .)ٜٔٓٙ
(ٖ) شرح سنن ابن ماجو للسندي (ٕٖٓٗ/ح ٘٘.)ٔٙ
(ٗ) شرح الزرقاين على موطأ مالك (ٕٕٔٙ/ح .)ٖٙٛ
(٘) شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (ٗٚ/ح ٓ.)ٔٓٛ
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حديث [ٖٓٗ]

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :الشهر تسع وعشرون،
عن ابن عمر َرض َي اهللُ َعْنػ ُه َما قال :قال رسول اهلل َ
فال تصوموا حتى تروه ،وال تفطروا حتى تروه ،فإن غم عليكم فاقدروا لو».

ي فذاك ،وإن لم يُ َر ولم يَ ُحل ُدون
وكان ابن عمر إذا كان شعبان ً
تسعا وعشرين نظر ،فإن رؤ َ
منظره سحاب أو قتر؛ أصبح مفطراً ،وإن حال دون منظره سحاب أو قتر؛ أصبح صائماً.
قال :وكان ابن عمر يفطر مع الناس ،وال يأخذ بهذا الحساب(ٔ).

✍ شرح الحديث:

(الشهر تسع وعشرون ،فال تصوموا حتى تروه ،وال تفطروا حتى تروه) حيتمل أف شهر رمضاف قد يكوف

تسعا وعشرين ،فبل يريبكم نقصو إف نقص ،وال تشرعوا يف صومو حىت تروا ا٢تبلؿ ،وال تفطروا حىت تروا ا٢تبلؿ(ٕ).
ً
* وال يأخذ الشهر على حساب التنتيم.
ؼ ذلك إال
قاؿ القاضي عياض :لو كاف التكليف يتوقف على حساب التنتيم لضاؽ األمر فيو؛ إذ ال يَع ِر ُ

قليل من الناس ،والشرع مبٍت على ما يعلمو اٞتماىَت ،وأيضاً فإف األقاليم ٥تتلفة ويصح أف ير يف إقليم دوف
إقليم(ٖ).
وقاؿ ابن بطاؿ :وٚتهور الفقهاء على أنو ال يصاـ إال بيقُت من خروج شعباف ،إما برؤية ا٢تبلؿ أو إكماؿ
شعباف ثبلثُت يوماً ،وكذلك ال يقضى ٓتروج رمضاف إال بيقُت مثلو؛ ألنو ٦تكن يف الشهر أف يكوف تسعة وعشرين
يوماً ،فالرؤية تصحح ذلك وتوجب اليقُت كإكماؿ العدة ثبلثُت يقيناً(ٗ).

✍ صوم يوم الشك:

اختلف العلماء يف حكم صياـ يوـ الثبلثُت من شعباف إذا كاف يف مغيب ا٢تبلؿ يم أو قًت أو ٨تومها من

األشياء ا١تانعة لرؤيتو.
فا١تشهور يف مذىب اإلماـ "أٛتد" الذي قاؿ كثَت من أصحابو :إف مذىبو ىو وجوب صومو من باب الظن
واالحتياط ،واستدلوا على ذلك بقولو« :فاقدروا لو» وفسروىا ٔتعٌت :ضيقوا على شعباف ،فقدروه تسعة وعشرين
يوماً ،وىذه الرواية عن اإلماـ أٛتد من ا١تفردات ،وىي مروية عن ٚتلة من الصحابة منهم أبو ىريرة ،وابن عمر
(ٔ) رواه البخاري ( ،)ٜٔٓٚومسلم (ٓ ،)ٔٓٛوأبو داود (.)ٕٖٔٚ
(ٕ) ا١تنتقى شرح ا١توطأ  .لػ أبو الوليد الباجي (ٖٔٓ/ح ٖ.)٘ٚ
(ٖ) إكماؿ ا١تعلم شرح مسلم (ٗٚ/ح ٓ )ٔٓٛولشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :كبلـ يف ىذه ا١تسألة .انظر ٣تموع الفتاو
(ٕٖ٘ٔٙ/و.)ٔٚٛ
(ٗ) شرح البخاري البن بطاؿ (باب إذ رأيتم ا٢تبلؿ فصوموا ٗ.)ٕٙ/
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وعائشة وأٝتاء َر ِض َي اهللُ َعْنػ ُهم.
وذىب ٚتهور العلماء ومنهم األئمة الثبلثة ،أبو حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،إَل أنو ال جيب صومو ،ولو
صامو عن رمضاف مل جيزئو.
واختار ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،وقاؿ :ا١تنقوالت الكثَتة ا١تستفيضة عن أٛتد على ىذا ،وقاؿ
صاحب الفروع :مل أجد عن أٛتد صريح الوجوب ،وال أمر بو ،وال يتوجو إضافتو إليو(ٔ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -صياـ شهر رمضاف برؤية الناس أو بعضهم للهبلؿ ،ولو توقف األمر على حساهبم  -أي :ا١تنتمُت -

مل يعرفو إال قليل من الناس.
ٕ -الشهر قد يكوف تسعة وعشرين ،وقد يكوف ثبلثُت.


(ٔ) تيسر العبلـ .للبساـ رٛتو اهلل (ٕ٣ ،)ٖٖ/تموع الفتاو (ٕ٘ ،)ٜٛ/الفروع البن مفلح (ٖ.)ٔٔٚ/
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حديث [ٗٓٗ]

عن ُك َريْب أن أم الفضل بنت الحارث بعثتو إلى معاوية بالشام ،قال :فقدمت الشام ،فقضيت
علي ىالل رمضان وأنا بالشام ،فرأينا الهالل ليلة الجمعة ،ثم قدمت المدينة في
حاجتها ،واستهل َّ
آخر الشهر ،فسألني ابن عباس ،ثم ذكر الهالل قال :متى رأيتم الهالل؟ فقلت :رأيناه ليلة الجمعة.
قال :أنت رأيتو ليلة الجمعة؟ فقلت :نعم ،ورآه الناس ،وصاموا ،وصام معاوية ،فقال :لكن رأيناه ليلة

السبت ،فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثين يوماً ،أو نراه .فقلت :أال تكتفي برؤية معاوية وصيامو؟
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم(ٔ).
قال :ال ،ىكذا أمرنا رسول اهلل َ
✍ شرح الحديث:

(بعثتو) أي :كريب لػ (حاجتها) أي :أـ الفضل (فاستهل) قاؿ ا٢تروي :وأىللنا ا٢تبلؿ إذا دخلنا فيو ،وقاؿ

َته :استهللنا ا٢تبلؿ ٔتعٌت :أىللناه ،وأىل ا٢تبلؿ :طلع .قالو القاضي عياض.

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) قاؿ
(فقلت :أال تكتفي برؤية معاوية وصيامو؟ قال :ال ،ىكذا أمرنا رسول اهلل َ
النووي :والصحيح عند أصحابنا أف الرؤية ال تعم الناس ،بل ٗتتص ٔتن قرب على مسافة ال تقصر فيها الصبلة.
وقيل :إف اتفق ا١تطلع لزمهم .وقيل :إف اتفق اإلقليم وإال فبل .وقاؿ بعض أصحابنا :تعم الرؤية يف موضع ٚتيع
أىل األرض ،فعلى ىذا نقوؿ(ٕ).
وذكر صاحب ٖتفة األحوذي :إف ظاىر اٟتديث يدؿ على أف لكل أىل بلد رؤيتهم ،وال تكفي رؤية أىل
بلد ألىل بلد آخر(ٖ).
وقاؿ أبو عيسى الًتمذي :والعمل على ىذا اٟتديث عند أىل العلم أف لكل بلد رؤيتهم.
وقاؿ أبو عمر بن عبد الرب :قد أٚتعوا أنو ال تُراعى الرؤية فيما بعد من البلداف ،كاألندلس من خرساف،
وكذلك ُكل بلد لو رؤيتو إال ما كاف كا١تصدر الكبَت ،وما تقارب أقطاره من ببلد ا١تسلمُت واهلل أعلم(ٗ).
وقاؿ النووي :إف ابن عباس َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ مل يعمل ٓترب كريب؛ ألنو شهادة ،فبل تثبت حكمها يف حق
البعيد(٘).
وقاؿ الشوكاين :ووجو االحتتاج بو أف ابن عباس مل يعمل برؤية أىل الشاـ ،وقاؿ يف آخر اٟتديث :ىكذا

(ٔ) رواه مسلم ( ،)ٔٓٛٚوأبو داود (ٕٖٖٕ).
(ٕ) شرح مسلم للنووي (ٜٔٚ/ٚح ٖٕٕ٘).
(ٖ) ٖتفة األحوذي (ٖٖٚٙ/ح .)ٜٙٛ
(ٗ) االستذكار (ٖ ٕٖٛ/كتاب الصياـ).
(٘) شرح مسلم للنووي (ٜٔٚ/ٚح ٖٕٕ٘).

ٓٔ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أنو ال يلزـ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ،فدؿ ذلك على أنو قد حفظ من رسوؿ اهلل َ
أمرنا رسوؿ اهلل َ
أىل بلد العمل برؤية أىل بلد آخر(ٔ).
وقاؿ ابن ىبَتة :يف ىذا اٟتديث ما يدؿ على أف لكل إقليم حكمو(ٕ).
وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةٗ :تتلف ا١تطالع باتفاؽ أىل ا١تعرفة هبذا ،فإف اتفقت لزمو الصوـ وإال فبل(ٖ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -أف ا١تطالع ٗتتلف.
ٕ -إذا رأينا ا٢تبلؿ صمنا ،وإذا مل نراه أكملنا شعباف ثبلثُت يوماً.

ٖ -ال تلزـ الرؤيا ببلد بلد آخر إذا بعد ،كما قاؿ ابن عبد الرب :ال تراعى الرؤية فيما بعد من الببلد كخرساف
واألندلس ،وقاؿ ا٠تطايب :اختلف الناس يف ا٢تبلؿ يستهلو أىل بلد يف ليلة ،مث يستهلو أىل بلد آخر يف ليلة قبلها
أو بعدىا.


(ٔ) نيل األوطار (ٗ ٜٔٗ/باب ا٢تبلؿ إذا رآه أىل بلد ىل يلزـ بقية الببلد الصوـ).
(ٕ) اإلفصاح البن ىبَتة (ٖٕٖٖ/ح ٕٓٓٔ).
(ٖ) الفتاو الكرب  ٖٚ٘/٘( .كتاب الصوـ).

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٔٔ

باب النية في الصيام
حديث [٘ٓٗ]

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ذات يوم،
عن عائشة أم المؤمنين َرض َي اهللُ َعْنػ َها قالت" :دخل َعلَ َّي النبي َ
فقال« :ىل عندكم شيء؟» قلنا :ال ،قال« :فإني إذا صائم» ،ثم أتانا يوماً آخر ،فقلنا :يا رسول اهلل

أىدى لنا حيس ،فقال« :أرينيو ،فلقد أصبحت صائماً» ،فأكل"(ٔ).

✍ غريب الحديث:

وحيَّسو خلطو :قاؿ الشاعر:
اٟتيس :ىو األقط خيلط بالتمر والسمن .وحاستو َحْيساًَ ،
وإِذا تَ ُكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ُف َكر َيه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةٌ أ ُْد َعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى َ٢تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

(ٕ)

وقاؿ اآلخر:

ب
س يػُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْد َعى ُجْن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػد ُ
وإذا ُحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػاس اٟتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػي ُ

التم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر والس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمن ٚتيعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً َواألَقِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْط

✍ شرح الحديث:

(ٖ)

س إالَّ أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو مل خيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتلط
اٟت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػي ُ

(فقال  -أي :النبي  -ىل عندكم شيء قلنا ال قال فإني إذاً صائم) ففيو أنو يصح صوـ النفل بنية

النهار قبل الزواؿ أو بعده ،ولكن بشرط أف ال يأيت مفطراً من بعد طلوع الفتر ،فإف أتى فإنو ال يصح .و(إذاً)
ظرؼ للزماف اٟتاضر ،فأنشأ النية من النهار ،فدؿ ذلك على جواز إنشاء النية يف النفل يف أثناء النهار(ٗ).

يوم آخر ،فقلنا :أىدى لنا حيس ،فقال :أرينيو ،فلقد أصبحت صائماً ،فأكل) .وىذا يدؿ
(ثم أتانا ً
على جواز الفطر للصائم ببل عذر(٘).
وقاؿ بعض العلماء .إذ حيتمل أف سؤالو أوالً (ىل عندكم شيء؟) أما أنو ضعف عن الصوـ فاحتاج إَل
الفطر فسأؿ ،فلما مل جيد بقى على صومو(.)ٙ
(ٔ) رواه مسلم (ٗ٘ٔٔ) ،وأبو داود (ٕ٘٘ٗ) ،والًتمذي (ٖٖ)ٚ
(ٕ) احملكم البن سيده (مادة  -ح ي س.)ٕٖٗ/ٖ -
(ٖ) ا١تعلم بفوائد مسلم (ٔ.)ٖٕٓ/
(ٗ) الشرح ا١تمتع للعثيمُت رٛتو اهلل (كتاب الصياـ .)ٖٕٚ/ٙ
(٘) شرح سنن النسائي للسيوطي (ٗ٘ٓٙ/ح ٕٖٕٔ).
( )ٙشرح مسلم للقاضي عياض (ٗٔٔٙ/ح ٗ٘ٔٔ).

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٕٔ
قاؿ اإلماـ النووي :ىذا تأويل فاسد وتكلف بعيد(ٔ).

وحديث أـ ىاين يف رواية ألٛتد والًتمذي ،وفيو :قالت :يا رسوؿ اهلل ،أما إين كنت صائمة فقاؿ« :الصائم

المتطوع أمير نفسو ،إن شاء صام ،وإن شاء أفطر»(ٕ).

وقاؿ ابن عبد الرب :أٚتع العلماء على أنو ال شيء على من دخل يف صياـ أو صدقة تطوع ،فقطعو عليو
عذ ٍر من حدث أو َته مل يكن لو فيو سبب(ٖ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -صحة صوـ التطوع بنية من النهار ما داـ مل يفعل ما ينقض الصوـ.
ٕ -عدـ وجوب إ٘تاـ صوـ التطوع ،بل جيوز قطعو إال أف اإل٘تاـ أفضل.


(ٔ) شرح مسلم للنووي (ٕٚٙ/ٛح ٗ٘ٔٔ).
(ٕ) رواه الًتمذي (ٖٜٔٓ/حٕٖ ،)ٚصحيح اٞتامع الصغَت (ٕحٗ٘ ،)ٖٛمشكاة ا١تصابيح (ٕٔٙٗ/ح  ،)ٕٜٓٚقاؿ
األلباين( :إسناده جيد).
(ٖ) االستذكار (ٖ )ٕٖٛ/ط إحياء الًتاث.

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٖٔ

حديث []ٗٓٙ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال« :من لم يُجمع الصيام قبل الفجر؛
عن ابن عُمر عن حفصة زوج النبي َ
فال صيام لو»(ٔ).

✍ غريب الحديث:

أٚتعت الرأي
ُْجي ِمع :أي يعزـ عليو وجيمع رأيو على ذلك(ٕ) .وقاؿ ابن األثَت :اإلٚتاع :إحكاـ النية والعزدية،
ُ
وأزمعتُو وعزمت عليو(ٖ).
وقاؿ الشاعر:
ػت ِشػ ػ ػ ْػعري وا١تػ ػ ػػٌت َال تَنفػ ػ ػ ُػع
يَػ ػ ػػا ْليػ ػ ػ َ
ُ
َى ػ ػ ْػل أَ ْ ػ ػ ُػد َو ْف يػَ ْوًم ػ ػػا وأ َْم ػ ػػري ُْ٣ت َم ػ ػػع

✍ شرح الحديث:

(من لم يجمع الصيام) أي :ينوي الصياـٔ ،تعٌت :من مل يصمم العزـ على الصوـ(ٗ) (قبل الفجر) أي :قبل

الفتر الصادؽ (فال صيام لو) وفيو دليل على وجوب تبييت النية ،وإيقاعها يف جزء من أجزاء الليل(٘).

وإنو ال يصح الصوـ ببل نية قبل الفتر فرضاً كاف أو نفبلً ،وإليو ذىب ابن عمر وجابر بن زيد ومالك وا١تزين

وأبو داود ،وذىب الباقوف إَل جواز النفل بنية من النهار ،وخصصوا ىذا اٟتديثٔ .تا رو عن عائشة أهنا قالت:
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يأتيٍت ويقوؿ« :أعندك غداء؟» فأقوؿ :ال ،فيقوؿ« :إني صائم».
كاف النيب َ
قلت -أي :صاحب ٖتفة األحوذي :-والظاىر الراجح ىو ما ذىب إليو الباقوف.
وقاؿ الزرقاين :أي عزـ عليو وقصد لو ،فبل يصح صوـ رمضاف وال َتة إال بنية على مشهور ا١تذىب ٠ترب
«األعمال بالنيات» ،وقياساً على الصبلة إذ فرضها ونفلها يف النية سواء ،وقيل :جيوز يف النفل ١تن مل يأكل ومل
يشرب أف يصوـ ،وحيكم لو بو من أوؿ النهار ،فيثاب على ٚتيعو ،وىو مذىب الشافعي ١تا يف الدارقطٍت
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قاؿ لعائشة يوماً« :ىل عندكم من غذاء؟» قالت :ال ،قاؿ« :فإني أصوم»
وصححو أنو َ
وذىب اٟتنابلة إَل صحتو ولو بعد الزواؿ(.)ٙ

(ٔ) رواه أبو داود (ٕٗ٘ٗ) ،والنسائي (ٖٖٕٔ) ،والًتمذي (ٖٓ.)ٚ
(ٕ) شرح سنن النسائي للسيوطي والسندي (ٗ٘ٔٓ/حٕٖٖٕ).
(ٖ) النهاية يف ريب اٟتديث (مادة ٚتع ٔ.)ٕٜٙ/
(ٗ) ٖتفة األحوذي (ٖ ٖٕ٘/ح .)ٕٚٙ
(٘) نيل األوطار (ٗ ٜٔٙ/باب وجوب النية من الليل).
( )ٙشرح موطأ مالك للزرقاين (ٕٕٔٓ/ح ٕٗ.)ٙ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٗٔ
 مسألة:

ىل جيب عليو أف ينوي كل يوـ من الليل أـ تكفيو نية واحدة؟
ذىب بعض أىل العلم :إَل أف ما يشًتط فيو التتابع تكفي النية يف أولو ،ما مل يقطعو لعذر فيستأنف النية،

وعلى ىذا فإذا نو اإلنساف أوؿ يوـ من رمضاف أنو صائم ىذا الشهر كلو؛ فإنو جيزئو عن الشهر كلو ،ما مل
حيصل عذر ينقطع بو التتابع ،كما لو سافر يف أثناء رمضاف ،فإنو إذا عاد جيب عليو أف جيدد النية للصوـ .وىذا
ىو األصح؛ ألف ا١تسلمُت ٚتيعاً لو سألتهم لقاؿ كل واحد منهم :أنا نويت الصوـ أوؿ الشهر إَل آخره ،فإذا مل
تتحقق النية حقيقة فهي ٤تققة حكماً؛ ألف األصل عدـ القطع .وىذا القوؿ الذي تطمئن إليو النفس ،وقاؿ شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية َرِٛتَوُ اللَّوُ :إف عشاء الصائم الذي يصوـ داً خيتلف عن عشاء من ال يصوـ داً ،فالذي ال
يصوـ داً أكثر؛ ألف الصائم سوؼ جيعل فرا اً للسحور(ٔ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -الصياـ البد لو من نية.
ٕ -جيب يف الصوـ الواجب أف ينوي من الليل.
ٖ -جواز صياـ رمضاف بنية واحدة وعدـ ٕتديد النية كل يوـ إذا مل يُقطع التتابع.


(ٔ) الشرح ا١تمتع للشيخ للعثيمُت (.)ٖٜٙ/ٙ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

٘ٔ

باب شهادة الرجل الواحد على رؤية الهالل
حديث []ٗٓٚ

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فقال :أبصرت
عن ابن عباس َرض َي اهللُ َعْنػ ُه َما قال :جاء أعرابي إلى النبي َ
الهالل .قال« :أتشهد أن ال إلو إال اهلل ،وأن محم ًدا عبده ورسولو؟» قال :نعم ،قال« :يا بالل أذن

في الناس فليصوموا غداً» رواه أبو داود والترمذي(ٔ).

✍ شرح الحديث:

(جاء أعرابي) أي :واحد من األعراب وىم سكاف البادية( ،فقال أبصرت الهالل) يعٍت :رمضاف .ويف
اٟتديث دليل على أف الرجل إذا مل يعرؼ منو فسق تقبل شهادتو ،وعلى أف شهادة الواحد مقبولة يف ىبلؿ
رمضاف.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم اكتفى يف ثبوتو بعدؿ واحد ،وىذا عند أكثر أىل العلم للحديث ا١تذكور(ٕ).
والنيب َ
وٟتديث ابن عمر َر ِض َي اهللُ َعْنػ ُه َما الذي رواه أبو داود وابن حباف يف صحيحو واٟتاكم يف مستدركو .قاؿ:
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أين رأيتو ،فصاـ وأمر الناس بصيامو ،قاؿ الًتمذي:
تراءَ الناس ا٢تبلؿ ،فأخربت رسوؿ اهلل َ
والعمل على ىذا اٟتديث عند أكثر أىل العلم ،قالوا بشهادة رجل واحد يف الصياـ .وبو يقوؿ ابن ا١تبارؾ
والشافعي وأٛتد(ٖ).
(قال :أتشهد أن ال إلو إال اهلل وأن محمد رسول اهلل؟) قاؿ ابن ا١تلك :دؿ على أف اإلسبلـ شرط يف
الشهادة(ٗ).
وقيل :أف األمر يف ا٢تبلؿ جار ٣تر اإلخبار ال الشهادة(٘).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -جواز االكتفاء بشهادة الواحد يف دخوؿ رمضاف.
ٕ -اإلماـ أو نائبو ىو الذي يتوَل اإلعبلف بالصياـ.
ٖ -استحباب ترائي ا٢تبلؿ ١تا يًتتب على رؤيتو من أحكاـ الشعائر ا٢تامة.


(ٔ) رواه أبو داود (ٖٕٓٗ) والًتمذي (ٔ.)ٜٙ
(ٕ) شرح الطييب على مشكاة ا١تصابيح (ٗٔٚٙ/ح .)ٜٔٚٛ
(ٖ) طرح التثريب يف شرح التقريب (ٗٔٔٓ/حٖ).
(ٗ) ٖتفة األحوذي شرح الًتمذي (ٖٖٕٚ/ح .)ٙٛٙ
(٘) فتح العبلـ شرح بلوغ ا١تراـ (ٕٜٙحٖٔ .)ٙط الكتب العلمية.

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٔٙ

باب السحور
حديث []ٗٓٛ

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو
عن أنس بن مالك َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :قال رسول اهلل َ
السحور بركة» متفق عليو(ٔ).

َو َسلَّ َم« :تسحروا ،فإن في

✍ شرح الحديث:

«تسحروا ،فإن في السحور بركة» السحور :بالفتح اسم ١تا يتسحر بو ،ورو بالضم على أنو مصدر

بركة(ٕ) .وفيو اٟتث على السحور .وأٚتع العلماء على استحبابو وأنو ليس بواجب .أما الربكة اليت فيو فظاىرة؛ ألنو
يقوي على الصياـ وينشط لو(ٖ) ،وخيفف ا١تشقة فيو وقيل يف الربكة ما يتضمن من االستيقاظ والدعاء يف السحر.
وإف الربكة يف السحور ٖتصل ّتهات متعددة ،وىي اتباع السنة ،و٥تالفة أىل الكتاب ،والتقوي بو على
العبادة ،والزيادة يف النشاط ومدافعة سوء ا٠تلق الذي يثَته اٞتوع ،والتسبب بالصدقة على من يسأؿ إذ ذاؾ أو
جيتمع معو على األكل ،والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة اإلجابة.
قاؿ ابن دقيق العيد :ىذه الربكة جيوز أف تعود إَل األمور األخروية ،فإف إقامة السنة يوجب األجر وزيادتو،
وحيتمل أف تعود إَل األمور الدنيوية ،كقوة البدف على الصوـ وتيسَته من َت إضرار بالصائم(ٗ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -استحباب التسحر باإلٚتاع وأف فيو خَتاً عظيماً.
ٕ -الربكة اٟتاصلة من السحور ىي امتثاؿ األمر الشرعي.
ٖ -أكلو السحور فيها ٥تالفة ألىل الكتاب.


(ٔ) رواه البخاري (ٖٕ ،)ٜٔومسلم (٘.)ٜٔٓ
(ٕ) فتح العبلـ شرح بلوغ ا١تراـ (ٔ٘٘ٙ/ح)ٜٙٚ
(ٖ) شرح مسلم للنووي (ٜٔٚ/ٚح٘.)ٜٔٓ
(ٗ) فتح الباري البن حتر (ٗٔٙٙ/ح ٖٕ.)ٜٔ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٔٚ

حديث []ٜٗٓ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال« :فصل ما بين صيامنا وصيام أىل
عن عمر بن العاص أن رسول اهلل َ
الكتاب :أكلة السحر»(ٔ).

✍ شرح الحديث:

«فصل ما بين صيامنا وصيام أىل الكتاب :أكلة السحور» معناه :الفارؽ ا١تميز بُت صيامنا وصيامهم

السحور؛ فإهنم ال يتسحروف .قالو النووي(ٕ).
اَل أباحو لنا إَل
وقاؿ التوريشي :وا١تعٌت أف السحور ىو الفارؽ بُت صيامنا وصياـ أىل الكتاب؛ ألف اهلل تَػ َع َ ٰ

الصبح بعد ما كاف حراماً علينا يف بدء اإلسبلـ ،و٥تالفتنا إياىم تقع موقع الشكر لتلك النعمة(ٖ).
وقاؿ ا٠تطايب :فيو اٟتث على السحور ،وفيو إعبلـ بأف ىذا الدين يسر ال عسر فيو ،وكاف أىل الكتاب إذا
ناموا بعد اإلفطار مل حيل ٢تم معاودة األكل والشرب إَل وقت الفتر(ٗ).
(٘)

والسحر ىو آخر الليل قبيل الصبح .وقيل :ىو من ثلث الليل اآلخر إَل طلوع الفتر .

قاؿ الشوكاين :نقل ابن ا١تنذر اإلٚتاع على ندبية السحور(.)ٙ

✍ الفوائد من الحديث:
ٔ -السحور من خصائص ىذه األمة.
ٕ -فضيلة قدر الثلث األخَت من الليل.
ٖ -يسر ىذا الدين وأنو ال مشقة فيو.
ٗ -عدـ التشبو بأىل الكتاب وأنو ٤ترـ على ا١تسلم.
٘ -فضل السحور.


(ٔ) رواه مسلم ( ،)ٜٔٓٙوالًتمذي ( ،)ٜٚٓوأبو داود (ٖٖٕٗ) ،والنسائي (.)ٕٔٙٙ
(ٕ) شرح مسلم للنووي (ٕٓٚ/ٚح ٕ٘ٗ٘).
(ٖ) ٖتفة األحوذي (ٖٖٜٗ/ح ٖٓ.)ٚ
(ٗ) عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داود (ٗٙٛ/ٙح .)ٕٖٕٙ
(٘) لساف العرب (ٗ/ٖ٘ٓ/مادة سحر).
( )ٙبذؿ اجملهود شرح سنن أيب داود (ٕٔٔٔٗ/باب توكيد السحور) ،شرح مسلم للنووي (ٕٓٙ/ٚح ٕٗٗ٘).

ٔٛ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

حديث [ٓٔٗ]
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،ثم قام إلى الصالة .قلت :كم
عن زيد بن ثابت قال :تسحرنا مع رسول اهلل َ

بين األذان والسحور؟ قال« :قدر خمسين آية» .متفق عليو(ٔ).

✍ شرح الحديث:

(قلت كم) ىو مقوؿ أنس َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ ،وا١تقوؿ لو زيد بن ثابت (قال :قدر خمسين آية) أي:
متوسطة ،ال طويلة ،وال قصَتة ،وال سريعة ،وال بطيئة.
قاؿ ابن حتر قاؿ ا١تهلب :فيو تقدير األوقات بأعماؿ البدف ،وكانت العرب تقدر األوقات باألعماؿ

كقو٢تم :قدر حلب شاة وقدر ٨تر جزور ،فعدؿ زيد بن ثابت عن ذلك إَل التقدير بالقراءة ،إشارة إَل أف ذلك
الوقت كاف وقت العبادة بالتبلوة ،ولو كانوا يقدروف بغَت العمل لقاؿ مثبلً :قدر درجة أو ثلث ٜتس ساعة .وقاؿ
ابن أيب ٚترة :فيو إشارة على أف أوقاهتم كانت مستغرقة بالعبادة(ٕ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -تأنيس الفاضل أصحابو با١تؤاكلة.

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو
ٕ -حسن األدب يف العبارة لقولو" :تسحرنا مع رسول اهلل" ،ومل يقل٨ :تن ورسوؿ اهلل َ
َو َسلَّ َم.
ٖ -جواز االجتماع يف السحور.
ٗ -تأخَت السحور لكونو أبلغ يف ا١تقصود.
٘ -فيو داللة على أف الفراغ من السحور كاف قبل طلوع الفتر.


(ٔ) رواه البخاري (ٕٔ )ٜٔومسلم (.)ٜٔٓٚ
(ٕ) فتح الباري (ٗٔٙٗ/حٕٔ ،)ٜٔشرح البخاري البن بطاؿ (ٗ ٗٗ/باب كم بُت السحور وصبلة الفتر).

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٜٔ

باب الرجل يصبح جنباً وىو يريد الصوم
حديث [ٔٔٗ]

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم كان يدركو الفجر وىو
عن عائشة وأم سلمة َرض َي اهللُ َعْنػ ُه َما :أن رسول اهلل َ
جنب من أىلو ،ثم يغتسل ،ويصوم(ٔ).

✍ شرح الحديث:

(كان يدركو الفجر وىو) أي :واٟتاؿ إنو (جنب من) ٚتاع (أىلو) ويف رواية عن عائشة :كاف يدركو الفتر

من رمضاف من َت حلم.
وللنسائي عنها :من َت احتبلـ ،ويف لفظ لو :كاف يصبح جنباً مٍت (ثم يغتسل ويصوم) بياناً للتواز ،وإال

فاألفضل الغسل قبل الفتر(ٕ).

وكاف قد وقع خبلؼ يف ىذا  -أي :اٟتديث  -فرو فيو أبو ىريرة حديثاً" :من أصبح جنباً فال صوم لو"
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ،فأخربت ٔتا ذكر من كونو َ
إَل أف روجع يف ذلك بعض أزواج رسوؿ اهلل َ
َو َسلَّ َم "كان يصبح جنباً ثم يصوم"(ٖ) ،فرجع أبو ىريرة عما كاف يقوؿ يف ذلك ،فهذه من رواية ابن جريج ،وكذا
عند النسائي عند ابن أيب شيبة من طريق قتادة عن سعيد ابن ا١تسيب أف أبا ىريرة رجع عن فتياه(ٗ).
قاؿ ابن دقيق العيد :واتفق الفقهاء على العمل هبذا اٟتديث ،وصار ذلك إٚتاعاً أو كاإلٚتاع.
وقاؿ ا٠تطايب :أٚتع عامة العلماء على أنو إذا أصبح جنباً يف رمضاف ،فإنو يتم صومو وجيزئو(٘).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -صحة صوـ من أصبح جنباً من ٚتاع الليل.
ٕ -جواز اٞتماع يف ليايل رمضاف ولو كاف قبيل طلوع الفتر.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ال حيتلم إذ االحتبلـ من الشيطاف وىو معصوـ منو.
ٖ -أف النيب َ
ٗ -والصحيح :أنو ال فرؽ بُت الصوـ الواجب والنفل ،وال بُت رمضاف و َته.

(ٔ) رواه البخاري (ٕ٘ )ٜٔومسلم (.)ٜٔٔٓ
(ٕ) عوف الباري (ٕٜٚٙ/ح .)ٜٔ
(ٖ) إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ البن دقيق العيد(ٖٜٗحٕ.)ٔٛ
(ٗ) فتح الباري (ٖٗٔٚ/ح ٕ٘ ،)ٜٔنيل األوطار (ٕٕٗٛ/ح ٗ٘.)ٔٙ
(٘) معامل السنن (ٕ ٜٜ/باب من أصبح جنباً يف شهر رمضاف).

ٕٓ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم العلم
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم وإحساهنن لؤلمة ،فقد نقلن عن النيب َ
٘ -فضل نساء النيب َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم،
الكثَت النافع ،ال سيما األحكاـ الشرعية ا١تنزلية اليت ال يطلع عليها إال ىن من أعماؿ النيب َ
َفر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُهن.


الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٕٔ

باب الصائم إذا نسى فأكل أو شرب
حديث [ٕٔٗ]
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال« :من نسي وىو صائم فأكل أو
عن أبي ىريرة َرض َي اللَّوُ َعْنوُ أن النبي َ
شرب؛ فليتم صومو ،فإنما أطعمو اهلل وسقاه»(ٔ).

✍ شرح الحديث:

(من نسي وىو صائم) أي :الصائم( ،فأكل أو شرب) سواء كاف قليبلً أو كثَتاً (فليتم صومو) ويف رواية:

(فال يفطر) ،وا١تراد :أنو مل حيصل إفطار الناسي باألكل .ويكوف تقديره من أكل أو شرب ناسياً مل يفطر(ٕ).
وقد ذىب اٞتمهور إَل ىذا ،فقالوا :من أكل ناسياً؛ فبل يفسد صومو وال قضاء عليو وال كفارة(ٖ).

(فإنما أطعمو اهلل وسقاه) قاؿ ابن دقيق العيد :يستدؿ بو على صحة الصوـ( ،إنما) للحصر ،أي :ما
اَل ومن لطفو يف حق عباده تيسَتاً عليهم
أطعمو أحد وال سقاه إال اهلل ،فدؿ على أف ىذا النسياف من اهلل تَػ َع َ ٰ
ودفعاً للحرج(ٗ).
وقاؿ السندي :كأف ا١تراد قطع نسبة ذلك الفعل إَل العبد بواسطة النسياف ،فبل يعد فعلو جناية منو على
صومو مفسداً لو(٘).
وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :أف الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو ٥تطئاً ،فبل قضاء عليو ،وىو
قوؿ طائفة من السلف وا٠تلف(.)ٙ
وقاؿ أبو عيسى الًتمذي :والعمل على ىذا عند أكثر أىل العلم(.)ٚ

 إذا أكل ِ
ناسياً ىل يجب إخباره؟

قاؿ الشيخ ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ :ال يلزـ تذكَته؛ ألنو مل يفعل منكراً ،ىو معذور .وا١تسألة فيها
قوالف ،ىذا أوالمها .ومن قاؿ :إنو واجب؛ فعليو إقامة الدليل(.)ٛ
(ٔ) رواه البخاري (ٖٖ )ٜٔومسلم (٘٘ٔٔ).
(ٕ) عمدة القارئ (ٕٔٔ٘/ح ٖٖ.)ٜٔ
(ٖ) نيل األوطار (ٕٕٗٓ/ح ٗٗ.)ٔٙ
(ٗ) إرشاد الساري شرح البخاري (ٗٗٛٙ/حٖٖ.)ٜٔ
(٘) شرح سنن ابن ماجو (ٕٖٔٗ/ح ٖ.)ٔٙٚ
(٣ )ٙتموع الفتاو (ٕ٘.)ٕٕٛ/
(ٖ )ٚتفة األحوذي (ٖٖٖٜ/ح .)ٚٔٛ
( )ٛفتاو ورسائل ٝتاحة الشيخ ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ (ٗ.)ٜٖٔ/

ٕٕ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -صحة صوـ من أكل أو شرب أو جامع ناسياً.
ٕ -أنو ليس عليو إمث يف أكلو وشربو؛ ألنو ليس لو اختيار.
اَل وسقيو أنو وقع من َت اختيار ،وإمنا اهلل الذي قدر لو ذلك بنسيانو صيامو.
ٖ -معٌت إطعامو من اهلل تَػ َع َ ٰ

بو.

ٗ -جرياف النسياف على بٍت آدـ وىو ال يقدح يف اإلنساف؛ ألنو من طبيعتو ،ولو كاف سبباً للقدح ما عذر
٘ -ال فرؽ يف النسياف يف الصوـ بُت الفريضة والنافلة.


الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٖٕ

باب الجماع في شهر رمضان
حديث [ٖٔٗ]

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم إ ْذ جاءه رجل
عن أبي ىريرة َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :بينما نحن جلوس عند النبي َ
مالك؟» قال :وقعت على امرأتي وأنا صائم.
ت ،فقالَ « :
فقال :يا رسول اهللَ ،ىلَ ْك ُ
وفي رواية :أصبت أىلي في رمضان.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :ىل تجد رقبة تعتقها؟» قال :ال ،قال« :فهل تستطيع أن
فقال رسول اهلل َ
تصوم شهرين متتابعين؟» قال :ال .قال« :فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال :ال.
ِ
ِ
ِ ٍ
تمر
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم فبينا نحن على ذلك أُتي النبي َ
فمكث النبي َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ب َع َرق فيو ٌ
والعر ُقِ :
الم ْكتَ ُل قال« :أين السائل؟» قال :أنا ،قال« :خذ ىذا فتصدق بو» .فقال الرجل :على
الح َر ْمي ِن(ٔ) -أىل بيت أفقر من أىل بيتي،
أفقر مني يا رسول اهلل ،فواهلل ما بين البتيها -يريد َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم حتى بدت أنيابو ،ثم قال« :أطعمو أىلك» .أخرجو الجماعة(ٕ).
فضحك النبي َ

✍ غريب الحديث:

 ىلكت :ا٢تبلؾ العذاب ومراده فعلت ما ىو سبب ىبلكي(ٖ). وقعت على امرأيت :كناية عن اٞتماع.ٍ
وعَرقة(ٗ).
بيل منسوج من نسائج ا٠توص .وكل شيء مضفور فهو َعَر ٌؽ َ
 َعَرؽ :وىو ز ٌتاؽ بالفتح(٘).
الع ُ
 عتق :خبلؼ الرؽ وىو اٟترية .وكذلك َ البتيها :تثنية البة ،وىي "اٟترة" ،وىي اليت تعلوىا حتارة سودٚ ،تعو :البات ،وا١تدينة ا١تنورة بُت البتُتشرقية و ربية ،فاٟترة الشرقية تسمى حرة الوبرة ،والغربية حرة واقم(.)ٙ
وقاؿ الثعاليب :فإذا اشتملت عليها حتارة كلها حتارة سود ،فهي اٟترة والبلبة(.)ٚ
أنيابوٚ :تع ناب ،وىي األسناف ا١تبلصقة للرباعيات وىي أربعة.

(اٟتََّرتَػ ْ ِ
ُت) كما عند البخاري.
(ٔ) كذا يف األصل :ولعلها ْ
(ٕ) رواه البخاري ( )ٜٖٔٙومسلم (ٔٔٔٔ) وأبو داود (ٓ )ٕٖٜوالًتمذي (ٕٗ.)ٚ
(ٖ) توضيح األحكاـ (ٖٜٔٛ/ح ٕ.)٘ٙ
(ٗ) النهاية يف ريب اٟتديث (ٖ ٕٜٔ/مادة عرؽ).
(٘) لساف العرب ( ٖٙ/ٜمادة عتق).
( )ٙتوضيح األحكاـ .لػ البساـ (ٖٜٔٓ/ح ٕ.)٘ٙ
( )ٚفقو اللغة للثعاليب (٘ ،)ٔٛوشرح مسلم للنووي (ٜٔٙ/ٚح ٔٔٔٔ).

ٕٗ
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✍ شرح الحديث:

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) فيو حسن أدب يف التعبَت.
(بينما نحن جلوس) أي :معشر الصحابة( ،عند النبي َ

(إذ جاء رجل) قاؿ يف الفتح :مل أقف على تسمية إال عند عبد الغٍت يف "ا١تبهمات"َ ،وتَبعوُ بن بَ ْش ُك َو َاؿ َج ْزًما
بأنو سلماف أو سلمة بن صخر البياضي(ٔ).

(فقال يا رسول اهلل ىلكت) ويف حديث عائشة" :احًتقت".
(فقال مالك) أي :شيء كائن لك أو حاصل لك ،ويف رواية عقيل" :وحيك ما شأنك؟".
(وقعت على امرأتي) ويف رواية" :أصبت أىلي" ،و"وطئت امرأيت" كناية عن اٞتماع .واٟتاؿ أين (صائم)،
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ىل تجد رقبةً تعتقها) أي :تقدر أف تعتق عبداً أو أمةً ،فا١تراد :الوجود
(فقال رسول اهلل َ
الشرعي ليدخل فيو القدرة بالشراء و٨توه(ٕ).
(قال :ال ،قال :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال :ال) ويف رواية" :وىل لقيت ما لقيت إال

من الصوـ" ويف حديث سعد ال أقدر(ٖ).
قاؿ ابن دقيق العيد :ال إشكاؿ يف االنتقاؿ عن الصوـ إَل الطعاـ .وقاؿ ويف بعض الروايات أنو قاؿ" :وىل
أتيت إال من الصوـ" فاقتضى ذلك عدـ استطاعتو بسبب شدة الشبق وعدـ الصرب يف الصوـ عن الوقاع :فنشأ
ألصحاب الشافعي نظر يف أف ىذا  -أي :شدة الشبق -ىل يكوف عذراً مرخصاً يف االنتقاؿ إَل اإلطعاـ يف حق
من ىو كذلك -أعٍت :شديد الشبق-؟ قاؿ بعضهم ذلك.
قاؿ اٟتافظ ابن حتر يف الفتح :والصحيح عندىم اعتبار ذلك(ٗ).
(قال :فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال :ال) وا١تسكُت مأخوذ من السكوف؛ ألف ا١تعدـ ساكن اٟتاؿ

عن أمور الدنيا .وقيل :ىو الذي أسكنتو اٟتاجة والفقر ،وىو الذي ال جيد كفاية عامة من النفقة ،وا١تراد بو ىنا
أعم من الفقَت.
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) ويف رواية" :فسكت" ،ويف رواية" :فقاؿ
قاؿ أبو ىريرة َرض َي اللَّوُ َعْنوُ( :فمكث النبي َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :اجلس» فتلس" ،وقيل :إمنا أمره باٞتلوس النتظار الوحي يف حقو ،أو كاف عرؼ
لو النيب َ
أنو سيؤيت بشيء بعينو بو.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم بعرق فيو تمر والعرق المكتل) قيل :أف العرؽ يسع
(بينما نحن على ذلك أتى النبي َ
ٜتسة عشر صاعاً فأخذ من ذلك .أف إطعاـ كل مسكُت ُم ّد؛ ألف الصاع أربعة أمداد .وقد صرفت ىذه ا٠تمسة
(ٔ) فتح الباري (ٜٗٔٗ/ح .)ٜٖٔٙ
(ٕ) عوف الباري (ٕ.)ٖٛٓ/
(ٖ) فتح الباري (ٜٗٔٙ/ح .)ٜٖٔٙ
(ٗ) إحكاـ األحكاـ (ٓٓٗ) ،فتح الباري (ٜٗٔٙ/ح.)ٜٖٔٙ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٕ٘

عشر صاعاً إَل ستُت مداً .وقسمة ٜتسة عشر إَل ستُت بربع .فلكل مسكُت ربع صاع ،وىو مد .قالو ابن دقيق
العيد.
(قال :أين السائل؟) ويف رواية« :آنفاً» .ويف رواية« :أين المحترق آنفاً؟».

رؽ أو ا١تكتل (فتصدق بو) أي :التمر الذي فيو (فقال
الع َ
(قال) أي :الرجل (أنا ،قال :خذ ىذا) أيَ :
الرجل) أتصدؽ (على) شخص (أفقر مني يا رسول اهلل) وىذا يشعر بأنو فهم اإلذف لو يف التصدؽ على من
يتصف بالفقر.

(فواهلل ما بين ال بتيها) أي :ا١تدينة ،وا١تدينة تكتنفها َحَّرتاف ،واٟترة حتارة سود -كما تقدـ.-

(أىل بيت أفقر من أىل بيتي) ويف رواية عقيل كما قاؿ اٟتافظ يف الفتح" :ما أحد أحق من أىلي وما

أحد أحوج إليو مٍت" ،ويف رواية عائشة" :ما لنا عشاء ليلة".
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم حتى بدت أنيابو) تعتباً من حاؿ الرجل يف كونو أوالً ىالكاً ٤تًتقاً
(فضحك النبي َ
خائفاً على نفسو ،را باً يف فدائها مهما أمكنو ،فلما وجد الرخصة طمع أف يأكل ما أعطيو يف الكفارة .الضحك
َت التبسم وقد ورد أف ضحكو كاف تبسماً ،أي :يف الب أحوالو.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم لو (أطعمو) أي :ما يف ا١تكتل من التمر (أىلك) من تلزمك نفقتو أو
(ثم قال) النيب َ
زوجك أو مطلق أقاربك.

 فائدة:

أف من قدر على عتق رقبة مل جيزه الصياـ وال اإلطعاـ؛ ألف البياف ورد مرتباً كما يف كفارة الظهار .وىو قوؿ
أكثر أىل العلم ،واهلل أعلم(ٔ).

✍ الفوائد من الحديث:

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أقره على أف فعلو
ٔ -أف الوطء للصائم يف هنار رمضاف من الفواحش الكبار ،فالنيب َ
ىذا مهلك.
ٕ -أف الوطء عمداً يف هنار رمضاف يوجب الكفارة ا١تغلظة ،وىي على الًتتيب عتق رقبة مؤمنة ،فإف مل جيد فصياـ

شهرين متتابعُت ،فإف مل يستطع فإطعاـ ستُت مسكيناً.

ٖ -استحباب الرفق با١تتعلم.

ٗ -جواز إخبار الرجل ٔتا يقع بينو وبُت أىلو ٟتاجة.
٘ -جواز التكفَت  -أي :الكفارة  -من الغَت ولو من أجنيب بشرط علم ا١تكفر عنو؛ ألهنا عبادة ٖتتاج إَل
(ٔ) دالئل األحكاـ البن شداد (ٖ ٗٗ/حٓ)ٜٔٓ

ٕٙ
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نية.
 -ٙا١ترأة ا١توطوءة إف كانت مطاوعة فعليها ما على الرجل الواطئ من الكفارة والقضاء واإلمث؛ ألف األصل
تساويهما يف األحكاـ.
-ٚحسن خلق النيب صلَّى اهلل علَي ِو وسلَّم وكرـ الوفادة عليو ،جاءه ىذا الرجل خائفاً ِ
وجبلً فراح فَ ِرحاً معو ما
َ ٰ ُ َْ ََ َ
يطعم منو أىلو.
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ٕٚ

باب الصوم في السفر
حديث [ٗٔٗ]

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم :أأصوم في
عن عائشة َرض َي اللَّوُ َعْنػ َها أن حمزة بن عمرو األسلمي قال للنبي َ

فصم ،وإن شئت فأفطر» متفق عليو(ٔ).
السفر؟ وكان كثير الصيام ،قال« :إن شئت ُ

✍ شرح الحديث:

قولو( :باب الصوم في السفر) أي :إباحة ذلك وٗتيَت ا١تكلف فيو سواء كاف رمضاف أو َته(ٕ).
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم (إن شئت فصم
(أأصوم في السفر وكان) ٛتزة َرض َي اللَّوُ َعْنوُ (كثير الصيام فقال) َ
وإن شئت فأطفر) ،ويف رواية عند مسلم أنو قاؿ :يا رسوؿ اهلل أجد يب قوة على الصياـ يف السفر ،فهل علي
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :ىي رخصة من اهلل ،فمن أخذ بها فحسن ،ومن أحب أن
جناح؟ فقاؿ رسوؿ اهلل َ
يصوم فال جناح عليو» وىذا يشعر بأنو سأؿ عن صياـ الفريضة ،وذلك أف الرخصة ،إمنا تطلق يف مقابلة ما ىو
واجب.
وأصرح من ذلك :ما أخرجو أبو داود واٟتاكم من طريق ٤تمد بن ٛتزة بن عمر عن أبيو أنو قاؿ :يا رسوؿ
اهلل إين صاحب ظهر أعاٞتو أسافر عليو وأكريو ،وأنو رٔتا صادفٍت ىذا الشهر  -يعٍت :رمضاف -وأنا أجد القوة،
وأجدين أف أصوـ أىوف علي من أف أؤخره فيكوف ديناً علي ،فقاؿ« :أي ذلك شئت يا حمزة»(ٖ).
قاؿ القاضي عياض :ظاىر كبلمو أنو سأؿ عن التطوع(ٗ).
اختلف العلماء يف أيهما أفضل يف السفر؛ الفطر أـ الصوـ:
قاؿ قوـ :الفطر أفضل ،وإليو ذىب ابن ا١تسيب ،والشعيب واألوزاعي وأٛتد ،وإسحاؽ ابن راىوية.
وقاؿ قوـ :الصوـ أفضل ،وقاؿ بو أنس بن مالك َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ "،وعثماف بن ابن أيب العاص ،والنخعي،
وسعيد بن حتبَت ،والشعيب ،ومالك ،والشافعي ،والثوري.
اَل﴿ :يُ ِري ُد اللَّوُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد بِ ُك ُم
وقاؿ قوـ :أفضل األمرين أيسرمها على اإلنساف؛ لقولو تَػ َع َ ٰ
الْعُ ْس َر﴾ [البقرة :اآلية ٘ .]ٛفإف كاف الصوـ عليو أيسر صامو ،وإف كاف الفطر أيسر فليفطر ،وإليو ذىب ٣تاىد،
وعمر بن عبد العزيز وقتادة(٘).
(ٔ) رواه البخاري (ٖٗ )ٜٔومسلم (ٕٔٔٔ).
(ٕ) فتح الباري (ٕٗٔٔ/حٔٗ.)ٜٔ
(ٖ) فتح الباري (ٕٕٗٔ/حٖٗ.)ٜٔ
(ٗ) شرح مسلم للقاضي عياض (ٗٚٗ/حٕٔٔٔ).
(٘) معامل السنن (ٕٔٓٙ/ح  ،)٘ٗٚدالئل األحكاـ البن شداد (ٖ٘ٛ/ح .)ٜٔٓٚ

ٕٛ
✍ الفوائد من الحديث:
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ٔ -الرخصة يف الفطر يف السفر؛ ألنو مظنة ا١تشقة.
ٕ -التخيَت بُت الصياـ والفطر ١تن عنده قوة على الصياـ.
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ٕٜ

حديث [٘ٔٗ]

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم في رمضان ،فلم
عن أنس بن مالك َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :كنا نسافر مع النبي َ
يَ ِعب الصائم على المفطر ،وال المفطر على الصائم(ٔ).

✍ شرح الحديث:

(كنا نسافر) أي :الصحابة (مع النبي في) شهر (رمضان فلم يَعب الصائم على المفطر ،وال المفطر
على الصائم)
ويف رواية" :كنا نغزو" ،مل يعب أصلها :يعيب ،فلما سكن للتزـ التقى ساكناف فحذفت الياء.
واٟتديث فيو رد على من أبطل صوـ ا١تسافر؛ ألف تركهم إلنكار الصوـ والفطر يدؿ على أف ذلك عندىم
من ا١تتعارؼ الذي ٕتب اٟتتة بو(ٕ).
وقاؿ اٟتافظ ابن حتر :يروف أف من وجد قوة فصاـ ،فإف ذلك حسن ومن وجد ضعفاً فأفطر ،إف ذلك

حسن .وىذا التفصيل ىو ا١تعتمد وىو نص رافع للنزاع(ٖ).
وقاؿ ابن دقيق العيد :وىذا أقرب يف الداللة على جواز صوـ رمضاف يف السفر .وأما الصوـ ا١ترسل ،فبل
يناسب أف يعاب ،وال حيتاج إَل نفي ىذا الوىم فيو(ٗ).
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم وصومهم يف
وقاؿ القاضي عياض :وما ذكر يف األحاديث من فطر أصحاب النيب َ
عب بعضهم على بعض كلو دليل على إٚتاعهم على جواز األمرين .وخبلؼ لداود ومن وافقو من
السفر ،وأنو مل يَ ْ
الظاىرية على ٖترمي الصوـ يف السفر(٘).

✍ الفوائد من الحديث:
ٔ -جواز الفطر يف السفر.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أصحابو على الصياـ والفطر يف السفر ما يدؿ على أباحو األمرين.
ٕ -إقرار النيب َ
ٖ -جواز السفر يف رمضاف.


(ٔ) رواه البخاري ( )ٜٔٗٚمسلم (.)ٔٔٔٛ
(ٕ) عوف الباري (ٕٛٔٙ/ح  ،)ٜٔإرشاد الساري (ٗ٘ٓٛ/ح .)ٜٔٗٚ
(ٖ) فتح الباري (ٕٕٗٓ/ح .)ٜٔٗٚ
(ٗ) إحكاـ األحكاـ (ٗٓٗح .)ٔٛٙ
(٘) شرح مسلم .للقاضي عياض (ٗٚٓ/ح .)ٔٔٔٛ

ٖٓ
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حديث []ٜٗٔ-ٗٔٛ-ٗٔٚ-ٗٔٙ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم في سفر فرأى زحاماً ورجالً قد
عن جابر بن عبد اهلل قال :كان رسول اهلل َ
ظلل عليو ،فقال« :ما ىذا؟» .قالوا :صائم .فقال« :ليس من البر الصوم في السفر» متفق عليو.

ولمسلم :عليكم برخصة اهلل التي رخص لكم.

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ
وعنو :أن رسول اهلل َ
كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعو حتى نظر الناس إليو ،ثم شرب فقيل لو بعد

ذلك :إن بعض الناس قد صام ،فقال« :أولئك العصاة ،أولئك العصاة».

وفي لفظ .فقيل لو :إن الناس قد شق عليهم الصيام ،وإنما ينظرون فيما فعلت ،فدعا بقدح من

ماء بعد العصر.

✍ غريب الحديث:

الرب :ا٠تَت(ٔ).
ض يف الطريق(ٕ).
كراع :ركن من اٞتبل يػَ ْع ِر ُ
القدح :آنية للشرب

✍ شرح الحديث:

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم في سفر ) ظهر أو تبُت من رواية الًتمذي عن جعفر بن ٤تمد عن
(كان رسول اهلل َ

أبيو عن جابر أهنا زوة الفتح؛ ألنو صرح فيو بقولو" :خرج إَل مكة عاـ الفتح "...اٟتديث(ٖ).
(فرأى ِزحاماً) بكسر الزاي اسم للزٛتة ،وا١تراد ىنا الوصف حملذوؼ ،أي :فرأ قوماً مزدٛتُت.
(ورجالً) قاؿ ابن ا١تلقن .ىذا الرجل ا١تبهم الذي ظلل عليو مل أره بعد التتبع(ٗ).

ونقل العظيم آبادي والقسطبلين ومغلطاي بأنو أبو إسرائيل القرشي العامري ،واٝتو قيس .ورد ىذا اٟتافظ
ابن حتر كما يف الفتح .واهلل أعلم(٘).
(ٔ) قالو ابن منضور يف لساف العرب ،وقاؿ :وال أعلم تفسَتاً أٚتع منو؛ ألنو حييط ّتميع ما قالوا .قاؿ :وجعل لبيداً الرب التقي
حيث قاؿ :وما ِ
ات ِمن التػ َقى/ٖٚٓ/ٔ( .مادة برر).
الرب إالًّ ُم ْ
ض َمر ٌ
(ٕ) لساف العرب (ٕٔ /ٕٚ/مادة كراع).
(ٖ) فتح الباري (ٕٜٗٔ/ح  ،)ٜٔٗٙوعمدة القارئ (ٔٔٙٛ/ح  ،)ٜٔٗٙونقل صاحب عوف ا١تعبود إهنا زوة تبوؾ .واهلل
أعلم (ٕ/ٚح ٕٗٓٗ).
(ٗ) اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ (ٕ٘ٚٚ/ح .)ٜٔٛ
(٘) فتح الباري (ٕٜٗٔ/ح .)ٜٔٗٙ
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(قد ظلل عليو) أي :جعل عليو شيء يظللو من الشمس ١تا حصل لو من شدة العطش وحرارة الصوـ.
الس َبل ُـ( :ما ىذا)؟ وللنسائي ما باؿ صاحبكم (قالوا) أي :من حضر من الصحابة
(فقال) َعلَْي ِو َّ
الص َبلةُ َو َّ
الس َبل ُـ( :ليس من البِر) أي :ليس من الطاعة والعبادة واإلحساف وا٠تَت.
(صائم فقال) َعلَْي ِو َّ
الص َبلةُ َو َّ
(الصوم في السفر) قاؿ ابن ا١تلقن :أُخذ من ىذا اٟتديث أف كراىة الصوـ يف السفر ١تن ىو يف مثل ىذه

اٟتالة ٦تن جيهده الصوـ ويشق عليو ،أو يؤدي بو إَل ترؾ ما ىو أوَل من القربات ،ويكوف قولو« :ليس من البر

الصوم في السفر» منزالً على مثل ىذه اٟتالة(ٔ).

وقاؿ ا٠تطايب :ىذا كبلـ خرج على سبب فهو مقصور على من كاف يف مثل ىذه حالو ،كأف قاؿ :ليس من
الرب أف يصوـ ا١تسافر إذا كاف الصوـ يؤذيو إَل مثل ىذه اٟتاؿ(ٕ).

وقاؿ ابن خزدية :أي ليس الرب الصوـ يف السفر حىت يُغشى على الصائم وحيتاج على أف يظلل وينضح عليو،
إذ اهلل َعَّز َو َج َّل رخص للمسافر يف الفطر وجعل لو أف يصوـ يف أياـ أخر ،وأعلم يف ٤تكم تنزيلو أنو أراد هبم
اليسر ال العسر يف ذلك فمن مل يقبل يسر اهلل ،جاز أف يقاؿ لو :ليس أخذؾ بالعسر ،فيشتد العسر عليك من
الرب(ٖ).
وقاؿ البغوي :وحيتج هبذا اٟتديث من ال ير الصوـ يف السفر ،وىو عند عامتهم مقصور على من ُجيهدهُ
ويؤديو إَل مثل اٟتالة اليت صار إليها الرجل الذي جاء يف اٟتديث.
الصوـّ ،
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :ليس من البر الصوم في السفر» ،وقولو :حيث
قاؿ الشافعي :وإمنا معٌت قوؿ النيب َ
اَل ،فأما
بلغو أف ناساً صاموا فقاؿ« :أولئك العصاة» ،فوجو ىذا إذا مل حيتمل قلبو قبوؿ رخصة اهلل ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ ٰ
من رأ الفطر ُمباحاً وقوي على الصوـ ،فصاـ فهو أعتب إيل(ٗ).
(عليكم برخصة اهلل التي رخص لكم) فيو داللة على استحباب التمسك بالرخصة والعمل هبا إذا دعت

اٟتاجة إليها ،وال تًتؾ على وجو التشديد على النفس والتنطع ،والتعمق وقد جاء يف اٟتديث« :ىلك

(٘)
المنتطعون»  .وجاء أيضاً« :إن ىذا الدين متين ،فأوغلوا فيو برفق ،فإن المنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً
أبقى»(.)ٙ

(ٔ) اإلعبلـ بفوائد األحكاـ (ٕ٘ٚٛ/ح  )ٜٔٛوإحكاـ األحكاـ البن دقيق العيد (٘ٓٗ).
(ٕ) معامل السنن .للخطايب (ٕٔٓٚ/ح .)ٜ٘ٗ
(ٖ) صحيح ابن خزدية (ٖٕ٘٘/ح .)ٕٓٔٛ
(ٗ) شرح السنة للبغوي (ٖٓٛ/ٙح ٗ.)ٔٚٙ
(٘) رواه مسلم عن ابن مسعود (ٓ )ٕٙٚوأبو داود (.)ٗٙٓٛ
( )ٙقاؿ ا٢تيثمي يف ٣تمع الزوائد رواه أٛتد ورجالو موثقوف إال أف خلف بن مهراف مل يدرؾ أنس (ٔ ،)ٙٚ/وحسنو األلباين يف
اٞتامع الصغَت ( ،)ٕٕٗٙوقاؿ ا٢تيثمي أيضاً يف اجملمع (ٖ :)ٔٙ٘/رواه الطرباين يف الكبَت والبزار ورجاؿ البزار ثقات
وكذلك رجاؿ الطرباين .وانظر :مصنف عبد الرزاؽ (.)ٕٜٓ٘ٙ

ٕٖ
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وجاء أيضاً« :من يشاد ىذا الدين يغلبو»(ٔ) .ويف صحيح ابن حباف من حديث ابن عباس وابن عمر
مرفوعاً« :إن اهلل يحب أن تؤتى رخصو كما يحب أن تؤتى عزائمو».
وقاؿ الطحاوي :ىذا اٟتديث خرج على شخص معُت وىو ا١تذكور يف اٟتديث ،ومعناه :ليس الرب أف يبلغ
اإلنساف بنفسو ىذا ا١تبلغ(ٕ).

وقاؿ ابن القيم :أما قولو« :ليس من البر الصيام في السفر» فهذا خرج على شخص معُت ،رآه رسوؿ اهلل
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قد ظلل عليو ،وجهده الصوـ ،فقاؿ ىذا القوؿ ،أي :ليس الرب أف جيهد اإلنساف نفسو حىت
َ
يبلغ ٢تا ىذا ا١تبلغ ،وقد فسح اهلل لو يف الفطر.
فاألخذ إمنا يكوف بعموـ اللفظ الذي يدؿ سياؽ الكبلـ على إرادتو ،فليس من الرب ىذا النوع من الصياـ
ا١تشار إليو يف السفر(ٖ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -جواز الصياـ يف السفر ،وجواز األخذ بالرخصة بالفطر.
ٕ -الصياـ يف السفر ليس ًّبرا ،وإمنا جيزئ ويسقط الواجب.

اَل اليت خفف هبا على عباده.
ٖ -األفضل إتياف رخص اهلل تَػ َع َ ٰ
ٗ -تفقد اإلماـ أحواؿ رعاياه وعدـ إمها٢تم.
٘ -الصوـ يف السفر ١تن قوي عليو أفضل من الفطر ،والفطر ١تن شق عليو الصوـ.


(ٔ) رواه أٛتد (٘ ،)ٖ٘ٓ/وقاؿ ا٢تيثمي يف ٣تمع الزوائد :ورجالو موثقوف (ٔ ،)ٕٙ/واٟتاكم يف ا١تستدرؾ (ٔ ٗ٘ٚ/ح،)ٔٔٚٙ
وقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
(ٕ) شرح صحيح البخاري .لػ ابن بطاؿ ( )ٜٗٔ/ٙعمدة القارئ (ٔٔٚٓ/ح .)ٜٔٗٙ
(ٖ) عوف ا١تعبود (ٖٗ/ٚح ٕٗٓٗ).
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حديث [ٕٓٗ]
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم في السفر ،فمنا الصائم ،ومنا
عن أنس َرض َي اللَّوُ َعْنوُ ،قال :كنا مع النبي َ

المفطر.

ِ
ِ
ساء فمنا من يتقي الشمس بيده ،قال:
قال :فنزلنا منزالً في يوم حا ٍر
ُ
وأكثرنا ظ ِّال صاحب الك َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم:
الصوام ،وقام المفطرون ،فضربوا األبنية ،وسقوا ِّ
فسقط ُ
الرَك َ
اب ،فقال رسول اهلل َ
«ذىب المفطرون اليوم باألجر» متفق عليو.

✍ غريب الحديث:

األبنيةٚ :تع بناء وىي البيوت اليت يسكنها العرب يف الصحراء.

الركاب :اإلبل وٚتع ركائب.

✍ شرح الحديث:

حار وأكثرنا ِّ
ظال صاحب الكساء ،فمنا من يتقي الشمس بيده) يريد مل يكن ٢تم
(فنزلنا منزالً في يوم ٍّ

أخبية وذلك ١تا كانوا عليو من القلة ،وأف أكثرىم ظبلً من لو كساء يلقيو على رأسو اتقاء ٟتر الشمس (فسقط

الصوام) أي :قاعدين يف األرض ساقطُت عن اٟتركة ومباشرة حوائتهم لضعفهم بسبب صومهم.
ُّ

(وقام المفطرون فضربوا األبنية) أي :بنصب ا٠تياـ واألخبية (وسقوا الركاب) أي :اإلبل (فقال رسول
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم :ذىب المفطرون اليوم باألجر) أي :بأجر يزيد على الصائمُت ،فإف عملهم كاف
اهلل َ
متعدياً وعمل الصائمُت كاف قاصراً.
قاؿ ابن حتر :وليس ا١تراد نقص أجر الصواـ ،بل ا١تراد أف ا١تفطرين حصل ٢تم أجر عملهم ،ومثل أجر
الصواـ لتعاطيهم أشغا٢تم وأشغاؿ الصواـ(ٔ).

✍ الفوائد من الحديث:

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّم أقر ًّ
كبل على ما ىو عليو.
ٔ -جواز اإلفطار والصياـ يف السفر؛ ألف النيب َ
َ
ٕ -ويف اٟتديث داللة على ما كاف عليو الصحابة من الزىد يف الدنيا والصرب يف طاعة اهلل.
ٖ -ويف أيضاً جواز حكاية مثل ذلك للقدوة والتأسي.
ٗ -وفيو فضل خدمة اإلخواف واألىل ،وأهنا من الدين ومن الرجولة اليت سبقنا فيها صفوة ىذه األمة.
٘ -إف الفطر يف السفر أفضل ،ال سيما إذا اقًتف بذلك مصلحة من التقوي على األعداء و٨توه.

(ٔ) فتح الباري (ٔٓٓ/ٙحٓ.)ٕٜٛ
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 -ٙحث اإلسبلـ على العمل وترؾ الكسل ،فقد جعل للعامل نصيباً كبَتاً من األجر ،وفضلو على ا١تنقطع
للعبادة.
 -ٚفيو جواز اٗتاذ األبنية و٨توىا لبلستظبلؿ.
 -ٛالقياـ ٔتصاحل الدواب من اإلبل و َتىا بالسقي و َته وىو واجب.
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باب تأخير قضاء رمضان
حديث [ٕٔٗ]

عن عائشة ر ِضي اللَّو عْنػها قالت :كان يكون علي الصوم من رمضان ،فما أستطيع أن أَق ِ
ْض َي إال
َ َ ُ ََ

في شعبان .متفق عليو.
✍ شرح الحديث:

(فما أستطيع أن أقضي إال في شعبان) قاؿ النووي :وتعٍت بالشغل أف كل واحدة منهن كانت مهيئة
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم مًتصدة الستمتاعو يف ٚتيع أوقاهتا إف أراد ذلك ،وال تدري مىت يريد ،ومل
نفسها لرسوؿ اهلل َ
تستأذنو بالصوـ ٥تافة أف يأذف ،وقد يكوف لو حاجة فيها فتفوهتا عليو .وىذا من األدب.
وقد اتفق العلماء على أف ا١ترأة ال حيل ٢تا صوـ التطوع وزوجها حاضر إال بإذنو(ٔ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -يف اٟتديث داللة على جواز تأخَت قضاء رمضاف يف اٞتملة ،وأنو موسع الوقت وانفرد داود فأوجب
اَل﴿ :فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام
ا١تبادرة يف ثاين شواؿ ،وإف مل يفعل ذلك فهو آمث ،وىذا اٟتديث يرد عليو ،وكذا قولو تَػ َع َ ٰ
ُخ َر﴾ [البقرة.]ٔٛٗ :
أَ
ٕ -أف األفضل التعتيل مع َت العذر ،فعائشة َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ َها قد بينت عذرىا يف ذلك.
ٖ -يؤخذ من اٟتديث أنو ال يؤخر عن شعباف حىت يدخل رمضاف ثاف ،وىو قوؿ األئمة األربعة وٚتهور
السلف وا٠تلف.
ٗ -حسن عشرة عائشة َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ َها.


(ٔ) شرح مسلم للنووي (ٜٔ/ٛح .)ٔٔٗٙ
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باب من مات وعليو صوم
حديث [ٕٕٗ]
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال« :من مات وعليو صيام؛ صام
عن عائشة َرض َي اللَّوُ َعْنػ َها :أن رسول اهلل َ

عنو وليُّوُ» متفق عليو.

وقال أبو داود :ىذا في النذر .وىو قول أحمد بن حنبل َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ.

✍ غريب الحديث:
الويل :أي الوارث ،وقيل :كل قريب.

✍ شرح الحديث:

(من مات) من ا١تكلفُت (وعليو صيام صام عنو وليو) قاؿ ابن دقيق العيد :وىو دليل بعمومو على أف الويل

يصوـ عن ا١تيت ،وأف النيابة تدخل يف الصوـ ،وىو قوؿ الشافعي يف القدمي .واٞتديد الذي عليو األكثروف :عدـ
دخوؿ النيابة فيو؛ ألهنا عبادة بدنية .واٟتديث ال يقتضي التخصيص بالنذر كما ذكر أبو داود عن أٛتد ابن

حنبل .واهلل أعلم(ٔ).
وقاؿ ابن القيم :إذا مرض الرجل يف رمضاف ،مث مات ومل يصم أطعم عنو ،ومل يكن عليو قضاء .وإف نذر
قضى عنو وليو(ٕ).
وقاؿ أيضاً :وقد اختلف أىل العلم فيمن مات وعليو صوـ ىل يقضي عنو؟ على ثبلثة أقواؿ:
أحدىا :ال يقضي عنو ْتاؿ ال يف النذر وال يف الواجب األصلي .وىذا ظاىر مذىب الشافعي ،ومذىب
مالك وأيب حنيفة وأصحابو.
الثاين :أنو يصاـ عنو فيهما وىذا قوؿ أيب ثور وأحد قويل الشافعي.

الثالث :أنو يصاـ عند النذر دوف الفرض األصلي .وىذا مذىب أٛتد ا١تنصوص عنو وقوؿ أيب عبيد والليث
بن سعد ،وىو ا١تنصوص عن ابن عباس رو األثرـ عنو أنو "سئل عن رجل مات وعليو نذر صوـ شهر وعليو
صوـ رمضاف .قاؿ :أما رمضاف فليطعم عنو ،وأما النذر فيصاـ" وىذا أعدؿ األقواؿ .وعليو يدؿ كبلـ
الصحابة(ٖ).

(ٔ) إحكاـ األحكاـ (.)ٗٓٚ
(ٕ) حاشية عوف ا١تعبود (ٕ٘/ٚح .)ٕٖٜٚ
(ٖ) حاشية عوف ا١تعبود (ٕٚ/ٚح .)ٕٖٜٚ
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وسئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :عن ا١تيت يف أياـ مرضو أدركو شهر رمضاف ،ومل يكن يقدر على الصياـ،
وتويف وعليو صياـ شهر رمضاف .فقاؿ :إذا اتصل ا١ترض ،ومل ديكنو القضاء .فليس على ورثتو إال اإلطعاـ أما من
صاـ تطوعاً وأىداه لو نفعو ذلك ،واهلل أعلم(ٔ).
الس َبل ُـ« :صام عنو وليو» .قيل :ليس ا١تراد أنو يلزمو ذلك ،وإمنا
قاؿ ابن دقيق العيد :وقولو َعلَْي ِو َّ
الص َبلةُ َو َّ
جيوز ذلك لو إف أراد.
ونقل القاضي عياض :اإلٚتاع بغَت خبلؼ أنو ال يصلي أح ٌد عن أحد يف حياتو وال موتو ،وأٚتعوا أنو ال
يصوـ أحد عن أحد يف حياتو ،وإمنا ا٠تبلؼ يف ذلك بعد موتو(ٕ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -ظاىر اٟتديث وجوب قضاء الصياـ عن ا١تيت ،إذ كاف عليو صوـ واجب ،إال أنو اد ِعي اإلٚتاع على

الندب.
ٕ -جواز النيابة يف اٟتج والصوـ.
ٖ -الويل ىو الذي يتوَل أداء الصياـ عن ا١تيت.
اَل ،كالزكاة والصياـ أو لآلدميُت.
ٗ -الديوف اليت على ا١تيت جيب قضاؤىا سواء أكانت هلل تَػ َع َ ٰ

٘ -إذا كاف للميت عدد من األولياء ،فيتوز أف يتقاٝتوا أياـ الصياـ اليت على مورثهم ،ويصوـ كل واحد
منهم قسماً منها سواء أكانوا رجاالً أو نساءً أو من الصنفُت.


(ٔ) ٣تموع الفتاو (ٕ٘.)ٕٜٙ/
(ٕ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ٗٔٓٗ/ح .)ٔٔٗٚ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٖٛ

باب القيء
حديث [ٕ٘ٗ]
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال« :من ذرعو القيء فليس عليو قضاء ،ومن استقاء
عن أبي ىريرة أن النبي َ
عمداً فعليو القضاء» .رواه أبو داود والترمذي ،وقال" :حسن غريب".

✍ غريب الحديث:

ذرعو :لبو وقهره بغَت قصد منو.
استقاء :طلب إخراج القيء من جوفو باختياره.

✍ شرح الحديث:

(من ذرعو القيء) أي :لبو وسبقو يف ا٠تروج.
(فليس عليو قضاء) ألنو ال تقصَت منو.
(ومن استقاء عمداً) أي :من تسبب ٠تروجو قصداً.
(فعليو القضاء) ولكن اختلفوا يف الكفارة ،فقاؿ عامة أىل العلم :ليس عليو َت القضاء .وقاؿ عطاء :عليو

القضاء والكفارة ،وحكى عن األوزاعي ،وىو قوؿ أيب ثور .واهلل أعلم(ٔ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -القيء واالحتبلـ ال يفطراف ،أما االستقاء وطلب خروج القيء باختيار الصائم؛ فيفطر.
ٕ -النهي عن إخراج ما يقويو ويغذيو من الطعاـ والشراب الذي يتغذ بو ،كما يوجب إخراجو نقصاف

بدنو أو ضعفو ،فإذا خرج منو ضره وكاف متعدياً يف عبادتو ال عادالً فيها.


(ٔ) ٣تموع الفتاو (ٕ٘.)ٕٕٔ/

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٖٜ

باب الحجامة
حديث []ٕٗٙ
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال« :أفطر الحاجم والمحجوم» .رواه أبو
عن رافع بن َخديج عن النبي َ

داود والترمذي.

✍ شرح الحديث:

تعرضا لئلفطار ،أما األوؿ فلتذبو الدـ بفيو وعسى أف يبدر إَل جوفو،
(أفطر الحاجم والمحجوم) أيً :

وأما الثاين فلما يطرأ عليو من الضعف بسبب خروج الدـ(ٔ).
قاؿ ا٠تطايب :اختلف الناس يف تأويل ىذا اٟتديث ،فذىبت طائفة من أىل العلم إَل أف اٟتتامة تفطر
الصائم قوالً بظاىر اٟتديث.
وتأوؿ بعضهم اٟتديث فقاؿ« :أفطر الحاجم» أي :تعرضاً لئلفطار ،أما احملتوـ فللضعف الذي يلحقو من

ذلك فيؤذيو إَل أف يعتز عن الصوـ.
أما اٟتاجم فؤلنو ال يؤمن أف يصل إَل جوفو من طعم الدـ أو من بعض إخراجو إذا ضم شفتيو على قصب

ا١تبلزـ(ٕ).

ونقل اٟتافظ ابن حتر عن ابن حزـ :أنو قاؿ صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» ببل ريب ،ولكن
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يف اٟتتامة للصائم" وإسناده صحيح فوجب
وجدنا من حديث أيب سعيد "أرخص النيب َ
األخذ بو؛ ألف الرخصة إمنا تكوف بعد العزدية ،فدؿ على فسخ الفطر باٟتتامة سواء كاف حاٚتاً أو ٤تتوماً(ٖ).
ي عن النيب َ
صلَّ ٰى اهللُ
قاؿ أبو عيسى الًتمذي :وأخربين اٟتسن بن ٤تمد الزعفراين قاؿ :قاؿ الشافعي قد ُرِو َ
ِ َّ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أنو قاؿ« :أفطر الحاجم والمحجوم».
ي عن النيب َ
َعلَْيو َو َسل َم أنو احتتم وىو صائمَ ،وُرِو َ
وال أعلم أحداً من ىذين اٟتديثُت ثابتاً .ولو توقى َر ُجل اٟتتامة وىو صائم كاف أحب إيل ،وإف احتتم وىو
صائم مل َأر ذلك أف يفطر.
وقاؿ أبو عيسى :ىكذا قوؿ الشافعي ببغداد ،وأما ٔتصر فماؿ إَل الرخصة ،ومل يَر باٟتتامة بأساً ،واحتج
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم احتتم يف حتة الوداع وىو ٤ترـ صائم(ٗ).
أف النيب َ
(ٔ) الكوكب الدري على جامع الًتمذي (ٕ.)ٙٗ/
(ٕ) معامل السنن (ٕٜٗ/ح ٖٗ٘).
(ٖ) فتح الباري (ٕٗٔٓ/ح .)ٜٖٔٛ
(ٗ) سنن الًتمذي (ٖٔٗٗ/ح ٖٗ )ٚٚتقيق أٛتد شاكر.

ٓٗ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

وقاؿ اإلماـ مالك :ال تكره اٟتتامة للصائم إال خشية من أف يضعف ،ولوال ذلك مل تُكره ولو أف رجبلً
آم ْرهُ بالقضاء؛ لذلك اليوـ الذي احتتم فيو؛ ألف
احتتم يف رمضاف ،مث سلم من أف يفطر مل أر عليو شيئاً ومل ُ
اٟتتامة إمنا تكره للصائم ١توضع التعزيز بالصياـ ،فمن احتتم وسلم من أف يفطر حىت ُدي ِس َي ،فبل أر عليو

شيئاً ،وليس عليو قضاء ذلك اليوـ(ٔ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -األفضل توقي اٟتتامة وقت الصياـ ،وىو اختيار اإلماـ الشافعي َرِٛتَوُ اللَّوُ.
ٕ -اإلماـ أٛتد و َته من رجاؿ الفقو واٟتديث طعنوا يف زيادة" :وىو صائم" ،وقالوا :الثابت وىو ٤ترـ.
واهلل أعلم.


(ٔ) شرح الزرقاين ١توطأ مالك (ٕٕٖ٘/حٓ.)ٙٚ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٔٗ

باب تعجيل اإلفطار
حديث []ٖٗٓ - ٕٜٗ - ٕٗٛ - ٕٗٚ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم :قال« :ال يزال الناس بخير ما عجلوا
عن سهل بن سعد :أن رسول اهلل َ

الفطر»( .متفق عليو).
وعن أبي عطية قال :دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال لها مسروق :رجالن من أصحاب
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم كالىما ال يألوا عن الخير؛ أحدىما :يعجل المغرب واإلفطار ،واآلخر
محمد َ
يؤخر المغرب واإلفطار.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو
فقالت :من يعجل المغرب واإلفطار؟ قال :عبد اهلل ،قالت .ىكذا كان رسول اهلل َ
َو َسلَّ َم يصنع .رواه مسلم.
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :قال اهلل َعَّز َو َج َّل :أحب
وعن أبي ىريرة َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :قال رسول اهلل َ
عبادي إلي أعجلهم فطراً» رواه الترمذي وقال حسن غريب.
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :إذا أقبل الليل من
وعن عمر بن الخطاب َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :قال رسول اهلل َ
ىهنا .وأدبر النهار من ىهنا .فقد أفطر الصائم» (متفق عليو).
✍ غريب الحديث:

ال يألوا :ال يقصر.

✍ شرح الحديث:
(ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) أي :ال يزاؿ الدين ظاىراً وظهور الدين مستلزـ لدواـ ا٠تَت( ،ما

عجلوا الفطر) أي :ما داموا على ىذه السنة.

قاؿ النووي :أي ال يزاؿ أمر األمة منتظماً وىم ٓتَت ما داموا ٤تافظُت على ىذه السنة ،وإذا أخروه كاف ذلك

عبلمة على فساد يقعوف فيو(ٔ).
وقاؿ القاضي عياض :ظاىره أنو أشار أف فساد األمور يتعلق بتغَت ىذه السنة اليت ىي تعتيل الفطر ،وأف
٥تالفة السنة يف ذلك كالعلم على فساد األمور(ٕ).
وفيو ٥تالفة ألىل الكتاب ،فقد أخرج أبو داود وابن خزدية يف زيادة أليب ىريرة َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ (إن اليهود
(ٔ) شرح مسلم للنووي (ٔٛٔ/ٚح .)ٜٔٓٛ
(ٕ) شرح مسلم للقاضي عياض (ٖٗٗ/ح .)ٜٔٓٛ

ٕٗ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

والنصارى يؤخرون) ،وتأخَت أىل الكتاب لو أمد وىو ظهور النتم(ٔ).
وقاؿ ابن دقيق العيد :وفيو دليل -أي :ىذا اٟتديث -على ا١تتشيعة الذين يؤخروف إَل ظهور النتم .ولعل
ىذا ىو السبب ،فيكوف الناس ال يزالوف ٓتَت ما عتلوا الفطر إذا أخروه كانوا داخلُت يف فعل خبلؼ السنة ،وال

يزالوف ٓتَت ما فعلوا السنة(ٕ).
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم بذلك .قلت - :أي:
قاؿ العيٍت :قاؿ بعضهم :الشيعة مل يكونوا موجودين عند ٖتديثو َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم كاف علم ٔتا يصدر يف ا١تستقبل من أمر الشيعة يف ذلك الوقت
العيٍت -حيتمل أف يكوف أنو َ
باطبلع اهلل َعَّز َو َج َّل إياه(ٖ) .واهلل أعلم.

✍ تنبيو وفائدة:

قاؿ ابن حتر :من البدع ا١تنكرة ما أحدث يف ىذا الزماف من إيقاع األذاف ،الثاين قبل الفتر بنحو ثلث
ساعة يف رمضاف ،وإطفاء ا١تصابيح اليت جعلت عبلمة لتحرمي األكل والشرب على من يريد الصياـ زعماً ٦تن

أحدثو أنو لبلحتياط يف العبادة ،وال يعلم بذلك إال آحاد الناس ،وقد جرىم ذلك إَل أف صاروا ال يؤذنوف إال بعد
الغروب بدرجة لتمكُت الوقت زعموا ،فأخروا الفطر وعتلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم ا٠تَت وكثر
فيهم الشر واهلل ا١تستعاف(ٗ).
(عن أبي عطية قال :دخلت أنا ومسروق على عائشة) أي  :استَأْ َذنَّا يف الد ِ
خوؿ على أ ُِّـ ا١تؤمنُت
ْ
ِ ِ
فدخ ْلنا لِنَسأَ َ٢تا (فقال لها مسرو ٌق :رج ِ
ِ
أصحاب ُم َح َّم ٍد صلَّى اهلل عليو وسلَّم )
الن ِمن
َ ُْ َُ
َعائ َشةَ رضي اهللُ عنهاَ َ ،
ْ
ِ
ٍ
أصحاب النيب صلَّى اهلل عليو وسلَّم يػ ْفع ِ
ُت ُ٥تتَلِ َف ْ ِ
بلف فِعلَ ْ ِ
عل ر ُجلَ ْ ِ
مسألة واحدةٍ( ،
ُت يف
ُت ِمن
ِ ِّ
ََ
أي :السؤ ُاؿ عن ف ِ َ
ِ
قصر عن ِ
طلب ا٠ت َِت واتِّباع ا٢تَُد (أحدىما :يعجل المغرب واإلفطار،
الىما ال يَألُو عن الخي ِر) أي :ال يُ ِّ
ك ُ
واآلخر يؤخر المغرب واإلفطار) أي :أنَّو ي ِ
فطار  .األوؿ عبد
اآلخ ُر يُ ِّ
فطر َ
روب" ،و َ
ؤخر َ
عند ٖتق ِق الغُ َ
ُ
ا١تغرب وا ِإل َ
اهلل بن مسعود الثاين أبو موسى كما عند الًتمذي.
قاؿ الطييب :األوؿ عمل بالعزدية والسنة ،والثاين بالرخصة(٘).
وقاؿ القاري :وىذا إمنا يصح لو كاف االختبلؼ يف الفعل فقط ،أما إذا كاف االختبلؼ قوليًّا فيحمل على
أف ابن مسعود اختار ا١تبالغة يف التعتل وأبو موسى اختار عدـ ا١تبالغة فيو .وإال فالرخصة متفق عليها عند الكل،
واألحسن أف حيمل عمل ابن مسعود على السنة وعمل أيب موسى على بياف اٞتواز.
(ٔ) أبو داود (ٕٖٓ٘/ح ٖٖٕ٘) ،وابن خزدية يف صحيحو (ٖٕٚ٘/حٓ ،)ٕٓٙوقاؿ األلباين :إسناده حسن.
(ٕ) إحكاـ األحكاـ (ٓٔٗحٖ.)ٜٔ
(ٖ) عمدة القارئ (ٜٔٔ٘/ح .)ٜٔ٘ٚ
(ٗ) فتح الباري (ٕٖٗ٘/ح .)ٜٔ٘ٚ
(٘) ٖتفة األحوذي (ٖٖٔٙ/ح .)ٜٙٛ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٖٗ

(قال اهلل َعَّز َو َج َّل" :أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً") أي :أكثرىم تعتيبلً يف اإلفطار ،ولعل السبب يف

ىذه احملبة ا١تتابعة للسنة وا١تباعدة عن البدعة وا١تخالفة ألىل الكتاب.

(إذا أقبل الليل من ىهنا) أي :من جهة ا١تشرؽ( .وأدبر النهار من ىهنا) أي :من جهة ا١تغرب ،وا١تراد بو
حسا ،وذكر يف اٟتديث ثبلثة أمور؛ ألهنا وإف كانت متبلزمة يف األصل لكنها قد تكوف يف الظاىر
وجود الظلمة ًّ
َت متبلزمة ،فقد يظن إقباؿ الليل من جهة ا١تشرؽ ،وال يكوف إقبالو حقيقة ،بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس،
وكذلك إدبار النهار فمن مث قيد بقولو« :وغربت الشمس» إشارة إَل اشًتاط ٖتقق اإلقباؿ واإلدبار وإهنما
بواسطة روب الشمس ال بسبب آخر قالو ابن حتر َرِٛتَوُ اللَّوُ(ٔ).
(فقد أفطر الصائم ) قاؿ النووي :معناه انقضى صومو ومت وال يوصف اآلف بأنو صائم ،فإف بغروب الشمس

خرج النهار ودخل الليل والليل ليس ٤تبلً للصوـ.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس» قاؿ العلماء :كل واحد من ىذه
وقولو َ
الثبلثة يتضمن اآلخرين ويبلزمها وإمنا ٚتع بينها؛ ألنو قد يكوف يف واد و٨توهْ ،تيث ال يشاىد روب الشمس
فيعتمد إقباؿ الظبلـ وإدبار الضياء .واهلل أعلم(ٕ).
وقاؿ ابن خزدية :ىذه اللفظة« :فقد أفطر الصائم» لفظ خرب ومعناه األمر .أي :فليفطر الصائم إذ قد حل

لو اإلفطار(ٖ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -اٟتث على تعتيل الفطر بعد ٖتقيق روب الشمس.

نبيو.

ٕ -تعتيل الفطر دليل على بقاء ا٠تَت.
ٖ -ا٠تَت ا١تشار إليو ىو اتباع السنة ،وال شك إنو سبب خَتي الدنيا واآلخرة.
اَل إثباتاً يليق ّتبللو ،وأف اهلل حيب عباده الذي ديتثلوف أمره ويتبعوف سنة
ٗ -فيو إثبات صفة احملبة هلل تَػ َع َ ٰ
٘ -ىذا اٟتديث من ا١تعتزات النبوية ،فإف تأخَت اإلفطار ىو طريقة بعض الفرؽ الضالة.
 -ٙكراىية التنطع يف الدين.
اَل.
 -ٚجواز التأخَت يف اإلفطار ٟتاجة لكن التعتيل أحب إَل اهلل تَػ َع َ ٰ


(ٔ) فتح الباري (ٕٖٕٗ/ح ٗ٘.)ٜٔ
(ٕ) شرح مسلم للنووي (ٔٛٔ/ٚح ٓٓٔٔ).
(ٖ) صحيح ابن خزدية (ٖٕٚٗ/ح .)ٕٓ٘ٛ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٗٗ

باب كراىية الوصال
حديث [ٖٔٗ ]ٖٗ٘ - ٖٗٗ - ٖٖٗ - ٖٕٗ -
ِ
ِ
ِ
ت
َس ُ
عن أنس ،عن النبي َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم .قال« :ال تُ َواصلُوا» .قالوا :إنك لَتُواص ُل .قال« :ل ْ

كأحد منكم ،إني أطعم وأُسقى».

لست كهيئتكم إني يطعُمني ربي ويسقين».
وعن عائشة« :إني ُ

وعن أبي ىريرة« :إني أبيت يطعمني ربي ويسقين».

فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال ،واصل بهم يوماً ،ثم يوماً ،ثم يوماً ثم رأوا الهالل ،فقال« :لو

تأخر لزدتكم» ،كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يقول« :ال
وفي حديث أبي سعيد الخدري َرض َي اللَّوُ َعْنوُ .سمع النبي َ
تواصلوا ،فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» ،قالوا :فإنك تواصل يا رسول اهلل ،قال« :إني
أبيت لِي مط ِْعم يطعمني ،وس ٍ
اق يَسقيني».
َ
لست كهيئتكم ،إني ُ ُ ٌ ُ

✍ غريب الحديث:

الوصاؿ :ىو أال يفطر يومُت أو أياماً من َت إفطار بالليل(ٔ).
ا١تنكل :أي ا١تعاقب ٢تم ٔتا يرد عنهم.

✍ شرح الحديث:

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم( :ال تواصلوا) اختلف أىل العلم يف الوصاؿ على ثبلثة أقواؿ ،ىل
(قال) أي :النيب َ
ىو جائز أو ٤ترـ أو مكروه:
أحدىا :أنو جائز إف قدر عليو ،وكاف عبد اهلل بن الزبَت و َته ٚتاعة يواصلوف األياـ.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم واصل بالصحابة ،ووصالو ىذا هبم بعد هنيو عن الوصاؿ ،ولو كاف النهي
وأف النيب َ
للتحرمي؛ ١تا أبػَ ْوا أف ينتهوا ،و١تا أقرىم عليو بعد ذلك.
والثاني :أنو ال جيوز الوصاؿ ،قالو مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري َرِٛتَ ُهم اهللُ.
والثالث :أف الوصاؿ جيوز من السحر إَل السحر ،وىذا احملفوظ عن أٛتد وإسحاؽ ٟتديث أيب سعيد
ا٠تدري« :ال تواصلوا ،فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» وىذا أعدؿ األقواؿ .وأسهلُو على الصائم
وىو يف اٟتقيقة ٔتنزلة عشائو إال أنو تأخر(ٕ).
(ٔ) النهاية يف ريب اٟتديث (٘.)ٜٖٔ/
(ٕ) زاد ا١تعاد (ٕ.)ٖٛ ،ٖٖ/

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

٘ٗ

قوـ على ظاىره ،وىو :أف
(إنك تواصل .قال :لست كأحد منكم ،إني أطعم وأُسقى) قاؿ القرطيبٛ :تلو ٌ

ص َد َؽ عليو قو٢تم:
اهلل يطعمو طعاماً ،ويسقيو شراباً حقيقة من َت تأويل .وليس بصحيح ألنو لو كاف كذلك ١تا َ
إنك تواصل ،وال ارتفع اسم الوصاؿ عنو؛ ألنو حينئذ كاف مفطراً ،وكاف خيرج كبلمو عن أف يكوف جواباً ١تا ُسئِل
عنوَّ ،
و"ظل" إمنا تقاؿ فيمن فَػ َع َل
أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»
وألف يف بعض ألفاظ ىذا ا٠ترب« :إني ُّ
َّ

الشيء هناراً و"بات" فيمن فعلو ليبلً ،وحينئذ كاف يلزـ عليو فساد صومو ،وذلك باطل باإلٚتاع .ولذلك قيل معٌت
ي مثل ما خيلقو فيمن أكل وشرب .وىذا القوؿ يبعده النظر إَل
الر ِّ
خيلق فيو من الشبع و ِّ
اٟتديث :إف اهلل تَػ َع َ ٰ
اَل ُ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم.
حالو َ
فإنو كاف جيوع أكثر ٦تا يشبع ،ويربط على بطنو اٟتتارة من اٞتوع ويبعده أيضاً النظر إَل ا١تعٌت ،وذلك أنو
اٞتوع و َّ
ا١تشقةُ ،وحينئذ كاف ترؾ الوصاؿ أوَل.
ِّبع و ِّ
الري ١تا وجد لعبادة الصوـ روحها الذي ىو ُ
لو خلق فيو الش ُ
اَل حيفظ عليو َّقوتو من َت طعاـ وال شراب .كما حيفظها بالطعاـ والشراب ،فكأنو
وقيل :معٌت ذلك :أف اهلل تَػ َع َ ٰ
علي قويت بقدرتو ،كما حيفظها بالطعاـ والشراب .اىػ .واهلل أعلم(ٔ).
قاؿ :إف اهلل تَػ َع َ ٰ
اَل حيفظ َّ

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -استواء ا١تكلفُت يف األحكاـ.

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ثبت يف حق أمتو ،إال ما استُثٍت بدليل.
ٕ -أف كل حكم ثبت يف حق النيب َ
ٖ -وفيو جواز معارضة ا١تفيت فيما أفىت بو إذا كاف ٓتبلؼ حالو ،ومل يعلم ا١تستفيت بسر ا١تخالفة.
ٗ -وفيو االستكشاؼ عن حكمة النهي.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم.
٘ -وفيو ثبوت خصائصو َ
 -ٙالنهي عن الغلو يف الدين.


(ٔ) ا١تفهم شرح مسلم (ٖٔٙٓ/حٔ ،)ٜٚمعامل السنن للخطايب (ٕٜٕ/ح.)ٕٜ٘

ٗٙ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

باب أفضل الصيام
حديث []ٖٗٚ - ٖٗٙ

ِ
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أني أقول :واهلل
عن عبد اهلل بن عمرو َرض َي اهللُ َعْنػ ُه َما قال :أُ ْخب َر رسول اهلل َ
وأمي ،قال« :فإنك ال
ت .فقلت لو :قد قلتو بأبي أنت ِّ
ألصوم َّن النهار ،وألقومن الليل ما ِع ْش ُ
َ
ِ
ص ْم من الشهر ثالثة أيام ،فإن الحسنة بعشر أمثالها ،وذلك
ص ْم وأفْطر ،وقم ،ونَ ْمَ ،و ُ
تستطيع ذلك؛ فَ ُ
ِمثل صيام الدىر» .قلت :إني أطيق أفضل من ذلك .قال« :صم يوماً وأفطر يومين» قلت :إني أطيق
الس َال ُم ،وىو أفضل الصيام»،
أفضل من ذلك .قال« :فصم يوماً وأفطر يوماً ،فذلك صيام داود َعلَْي ِو َّ
فقلت :إني أطيق أفضل من ذلك ،فقال« :ال أفضل من ذلك».
وفي رواية« :ال صوم فوق ِ
صيام داود شطر الدىر ،صم يوماً وأفطر يوماً».

✍ شرح الحديث:

(إني أقول :واهلل ألصومن النهار أو ألقومن الليل ما عشت) أي :مدة حيايت( .قد قلتو بأبي أنت

وأمي) أي أفديك هبما.
(فإنك ال تستطيع ذلك) قاؿ ابن بطاؿ :أي ال تقدر عليو؛ ألف فيو التعمق يف العبادة واإلجهاد للنفس

مكروه لقلة صرب البشر على التزامها ،ال سيما يف الصياـ الذي ىو إضعاؼ للتسم ،وقد رخص فيو للسفر
إلدخاؿ الضعف على من تكلف مشقة اٟتل والًتحاؿ ،فكيف إذا انضاؼ ذلك إَل من كلفو اهلل قتاؿ أعدائو
الكافرين حىت تكوف كلمة اهلل ىي العليا ،وقد كره قوـ من السلف صوـ الدىر ،رو ذلك عن عمر وابن مسعود،
وأيب ذر ،وسلماف ،وعن مسروؽ ،وابن أيب ليلى وعبد اهلل بن شداد وعمرو بن ميموف ،واعتلوا بقولو َعلَْي ِو َّ
الص َبلةُ

الس َبل ُـ يف األبد مرتُت .وقالوا :إمنا هنى عن صياـ األبد ١تا يف ذلك من اإلضرار بالنفس واٟتمل عليها ومنعها من
َو َّ
الغذاء الذي ىو قوامها وقوهتا على ما ىو أفضل من الصوـ ،كالصبلة النافلة وقراءة القرآف واٞتهاد وقضاء حق
الزوج والضيف ،وكاف ابن مسعود يقل الصوـ ،فقيل لو يف ذلك ،فقاؿ :إين إذا صمت ضعفت عن الصبلة،
والصبلة أحب إيل من الصوـ(ٔ).
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم بأمتو أو شفقتو عليهم ،وإرشادىم إَل
وقاؿ النووي :وحاصل اٟتديث :بياف رفق النيب َ
(ٔ) شرح البخاري البن بطاؿ (ٕٗٔٓ/باب صوـ الدىر) .وعند سعيد بن منصور بإسناد صحيح :عن ابن مسعود أنو قيل لو :إنك
لتقل الصياـ .فقاؿ :إين أخاؼ أف يضعفٍت عن القراءة والقراءة أحب إيل من الصياـ( .إرشاد الساري شرح البخاري ٖٗ٘ٗ/ح
.)ٜٔٚٙ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٗٚ

مصاٟتهم وحثهم على ما يطيقوف الدواـ عليو أو هنيهم عن التعمق واإلكثار من العبادات اليت خياؼ عليهم ا١تلل
بسببها ،أو تركها أو ترؾ بعضها وقد بُت ذلك بقولو« :عليكم من األعمال ما تطيقون ،فإن اهلل ال يمل حتى
تملوا» ،وبقولو يف ىذا الباب« :ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل ،فترك قيام الليل» ،ويف اٟتديث اآلخر:

«أحب العمل إليو ما داوم عليو صاحبو»(ٔ).

(فصم وأفطر ،وقم ،ونم) مث بُت ما أٚتل فقاؿ( :وصم من الشهر ثالثة أيام) مل يعينها ،مث علل وجو
كوهنا ثبلثة بقولو( :فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدىر) يعٍت يف الفضيلة واكتساب األجر
وا١تثلية ال تقتضي ا١تساواة من كل وجو(ٕ).

(قلت) يا رسوؿ اهلل( ،إني أطيق أفضل من ذلك) أي :أكثر من صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر (قال) َعلَْي ِو

يوما
َّ
الص َبلةُ َو َّ
الس َبل ُـ( :فصم يوماً وأفطر يومين قلت إني أطيق) أكثر (من ذلك .قال :فصم يوماً وأفطر ً
الس َبل ُـ وىو أفضل الصيام .فقلت :إني أطيق أفضل) أي أكثر (من ذلك فقال النبي
فذلك صيام داود َعلَْي ِو َّ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ال) صوـ (أفضل من ذلك) قاؿ القسطبلين :ويًتجح من حيث ا١تعٌت بأف صياـ الدىر قد
َ
يفوت بعض اٟتقوؽ ،وبأف من أعتاده فإنو ال يكاد يشق عليو ،بل تضعف شهوتو عن األكل ،وتقل حاجتو إَل
الطعاـ والشراب هناراً ،ويألف تناولو يف الليل ْتيث يتتدد لو طبع زائدٓ ،تبلؼ من يصوـ يوماً ويفطر يوماً .فإنو
ينتقل من فطر إَل صوـ ومن صوـ إَل فطر ،وقد نقل الًتمذي عن بعض أىل العلم أنو أشق الصوـ ويأمن مع

ذلك من تفويت اٟتقوؽ(ٖ).
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :إنك ال تدري لعلك
ولقد قاؿ عبد اهلل َرض َي اللَّوُ َعْنوُ كما عند مسلم :قاؿ يل النيب َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم .فلما كربت وددت أين
يطول بك ُع ْم ٌر» قاؿ -أي :عبد اهلل :-فصرت إَل الذي قاؿ النيب َ
الس َبل ُـ.
كنت قبلت رخصة نيب اهلل َعلَْي ِو َّ
الص َبلةُ َو َّ
قاؿ النووي :معلقاً.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم،
معناه :أنو كرب وعتز عن احملافظة على ما التزمو ووظفو على نفسو عند رسوؿ اهلل َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قاؿ لو« :يا عبد اهلل ،ال تكن مثل فالن كان يقوم
فشق عليو فعلو وال ديكنو تركو؛ ألف النيب َ
الليل فترك قيام الليل»  ،ويف ىذا اٟتديث وكبلـ ابن عمرو أنو ينبغي الدواـ على ما صار عادة من ا٠تَت وال
يفرط بو(ٗ).

(ٔ) شرح مسلم للنووي (ٕٛٔ/ٛح.)ٜٔٔ٘
(ٕ) فتح الباري (ٕٜٗ٘/ح  ،)ٜٔٚٙعمدة القارئ (ٔٔ ٜٓ/باب صوـ الدىر) ط ا١تنَتية ،اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ
(ٖٖ٘ٛ/ح.)ٜٔٚ
(ٖ) إرشاد الساري شرح البخاري (ٖٗ٘ٗ/ح.)ٜٔٚٙ
(ٗ) شرح مسلم .لػ النووي (ٖ٘/ٛح.)ٜٔٔ٘

ٗٛ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -ر بة عبداهلل بن عمرو بن العاص يف ا٠تَت وقوتو فيو ،إذ أقسم على صياـ الدىر وقياـ الليل.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َم َد القدرة على العمل وعاقبتو ،إذ أخربه أنو ال يستطيع ذلك.
ٕ -معرفة النيب َ
الس َبل ُـ.
ٖ -إف آخر حد للصياـ الفاصل ىو صياـ يوـ وفطر يوـ .وىو صياـ داود َعلَْي ِو َّ
ٗٝ -تاحة الشريعة حيث يكره فيها التعمق والتنطع.


الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٜٗ

باب النهي عن صيام يوم الجمعة
حديث [ٔٗٗ ]ٖٗٗ - ٕٗٗ -
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم عن صيام يوم الجمعة؟
عن محمد بن عباد قال :سألت جابراً :أنَهى النبي َ

قال :نعم .متفق عليو .وزاد مسلم :ورب ىذا البيت.
ِ
ِ
ِ
أح ٌد يوم
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم يقول« :ال يصومن َ
وعن أبي ىريرة َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قالَ :سمعت النبي َ
الجمعة إال يوماً قبلو ويوماً بعده»( .متفق عليو).
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم دخل عليها يوم الجمعة وىي صائمة.
وعن جويرية بنت الحارث :أن النبي َ
أصم ِ
ت أمس؟» قالت :ال« .أتريدين أن تصومي غداً؟» قالت :ال :قال« :فأفطري» .متفق
قالْ ُ « :
عليو.
✍ شرح الحديث:

(عن محمد بن عباد قال :سألت جابراً) بن عبد اهلل األنصاري َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ زاد مسلم و َته وىو يطوؼ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم عن صيام يوم الجمعة قال :نعم ،ورب ىذا البيت)( ،وال يصومن
بالبيت (أنهى النبي َ
أح ٌد يوم الجمعة إال يوماً قلبو ويوماً بعده) (وال يصومن) نفي معناه هني(ٔ) (أح ٌد يوم الجمعة إال) أف يصوـ

(يوماً قبلو) وىو يوـ ا٠تميس (ويوماً بعده) وىو السبت.

قاؿ ابن القيم :العلة يف النهي؛ ألنو يوـ عيد ،فإف قيل :فيوـ العيد ال يُصاـ مع ما قبلو وال بعده .قيل١ :تا

يوـ اٞتمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهو النهي عن ٖتري صيامو ،فإذا صاـ ما قبلو أو ما بعده مل يكن قد
كاف ُ
حكمو حكم صوـ الشهر ،أو العشر منو ،أو صوـ يوـ وفطر يوـ ،أو صوـ يوـ عرفة وعاشوراء إذا
ٖتراه ،وكاف ُ
صومو يف شيء من ذلك(ٕ).
وافق يوـ ٚتعة ،فإنو ال يكره ُ
قاؿ الكرماين :قاؿ العلماء :واٟتكمة يف النهي :أف يوـ اٞتمعة يوـ دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتكبَت
واستماع ا٠تطبة وأمثا٢تا ،فاإلفطار أعوف لو على ىذه الوظائف وأدائها بنشاط والتزامها من َت سآمة.
وقاؿ اإلماـ مالك يف موطئو :مل أٝتع أحداً من أىل العلم والفقو ومن يُقتد بو ينهى عن صياـ يوـ
اٞتمعة(ٖ).

(ٔ) ٖتفة األحوذي (ٖٖٚٔ/حٓٗ.)ٚ
(ٕ) زاد ا١تعاد (ٕ.)ٛٙ/
(ٖ) ا١توطأ (ٖٔٔٓ/حٗ.)ٙٛ

ٓ٘

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

قاؿ الداودي :مل يبلغ مالكاً ىذا اٟتديث ،ولو بلغو مل خيالفو(ٔ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -جواز اٟتلف من َت استحبلؼ
ٕ -االكتفاء يف اٞتواب بنعم من َت ذلك األمر ا١تفسر هبا.
ٖ -من أفرد يوـ اٞتمعة بالصوـ وجب عليو الفطر.


(ٔ) شرح مسلم للقاضي عياض (ٜٗٚ/حٖٗٔٔ) ،شرح البخاري للكرماين (ٖٔٗ/ٜح.)ٔٛٙٚ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٔ٘

باب ال يصام يوم عرفة بعرفة
حديث [ٗٗٗ ]ٗٗٙ - ٗٗ٘ -

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم،
عن أم الفضل بنت الحارث :أن ناساً تماروا عندىا يوم عرفة في صوم النبي َ

فقال بعضهم :ىو صائم .وقال بعضهم :ليس بصائم .فأرسلت إليو بقدح لبن وىو واقف على بعير

فشربو .رواه البخاري ومسلم.

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم .نهى عن
وعن عكرمة قال .كنا عند أبي ىريرة في بيتو .فحدثنا أن رسول اهلل َ

صوم يوم عرفة بعرفة .رواه أبو داود.
✍ شرح الحديث:

(عن أم الفضل بنت الحارث) بن حزف ا٢تبللية أخت ميمونة بنت اٟتارث أـ ا١تؤمنُت (إن ناساً تماروا)
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فقال بعضهم :ىو صائم) على جاري
اختلفوا وٕتادلوا (عندىا يوم عرفة في صوم النبي َ
عادتو يف سرد الصوـ يف اٟتضر (وقال بعضهم :ليس بصائم) لكونو مسافر (فأرسلت) أي :أـ الفضل ويف رواية
إف الذي أرسلت ىي ميمونة أختها ،فيحتمل التعدد وحيتمل أهنما أرسلتا معاً فنسب ذلك إَل كل منهما؛ ألهنما
أختاف كما ذكرنا وتكوف ميمونة أرسلت بسؤاؿ أـ الفضل ٢تا بذلك بكشف اٟتاؿ وحيتمل العكس(ٔ).
(بقدح لبن وىو واقف) أي :راكب (على بعيرة) بعرفات (فشربو) يف حديث ميمونة والناس ينظروف.
(نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) قاؿ ا٠تطايب :ىذا هني استحباب ال هني إجياب ،وإمنا هنى احملرـ عن ذلك؛

خوفاً عليو أف يضعف عن الدعاء واالبتهاؿ يف ذلك ا١تقاـ ،فأما من وجد قوة وال خياؼ معهما ضعفاً فصوـ ذلك
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :صيام يوم عرفة يكفر سنتين سنة قبلها وسنة
اليوـ أفضل لو إف شاء اهلل ،وقد قاؿ َ
بعدىا»(ٕ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -استحباب الفطر للواقف بعرفة.
ٕ -استحباب الوقوؼ راكباً.
ٖ -جواز الشرب قائماً وراكباً.
ٗ -إباحة قبوؿ ىدية ا١ترأة ا١تزوجة ا١توثوؽ بدينها ،وال يشًتط أف يسأؿ :ىل ىو من ما٢تا أـ من ماؿ زوجها

(ٔ) فتح الباري (ٕٜٗٚ/ح  ،)ٜٔٛٛعمدة القارئ (ٔٔٔ٘ٗ/ح )ٜٔٛٛط الكتب العلمية.
(ٕ) معامل السنن (ٕٕٔٔ/ح )٘٘ٚط الكتب العلمية.

ٕ٘

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

أو أنو أذف فيو أـ ال؟ قالو النووي َرِٛتَوُ اللَّوُ(ٔ).
٘ -وفيو جواز مثل ىذا  -أي :الشرب لَتاه الناس  -ألويل ا٢تيئات للضرورة .قالو القاضي عياض َرِٛتَوُ اللَّوُ.


(ٔ) شرح مسلم للنووي (ٖ/ٛح ٖٕٔٔ).

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٖ٘

يومي العيدين
باب كراىية صوم َ
حديث []ٗٗٛ - ٗٗٚ

عن أبي عُبيد َم ْولى ابن أ ْزَى َر واسمو سعد بن عبيد قال :شهدت العيد مع عمر بن الخطاب
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم عن صيامهما؛ يوم فطركم من
َرض َي اللَّوُ َعْنوُ ،فقال :ىذان يومان نهى رسول اهلل َ
س ِك ُك ْم [متفق عليو].
صيامكم ،واليوم اآلخر تأكلون فيو من نُ ُ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم عن صوم يومين :الفطر والنحر ،وعن
وعن أبي سعيد :نهى رسول اهلل َ
الصماء ،وأن يَحتَبِ َى الرجل في ثوب واحد ،وعن الصالة بعد الصبح والعصر .متفق عليو.
✍ شرح الحديث:

(شهدت العيد مع عمر بن الخطاب َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ) يف رواية الًتمذي يف يوـ النحر (ىذا يومان نهى
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم عن صيامهما) أحدمها (يوم فِطركم من صيامكم واليوم اآلخر تأكلون فيو من
رسول اهلل َ
نسككم)

قاؿ النووي :وقد أٚتع العلماء على ٖترمي صوـ ىذين اليومُت بكل حاؿ سواء صامهما نذر أو تطوع أو
كفارة أو َت ذلك ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما .قاؿ الشافعي واٞتمهور ال ينعقد نذره وال يلزمو قضاؤمها(ٔ).
(وعن الصماء ) ا١تراد بو االلتفاؼ يف ثوب واحد من رأسو إَل قدميو خيلل بو جسده وتسمى الشملة

الصماء أيضاً(ٕ).

(وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد) قاؿ ابن األثَت :االحتباء :ىو أف يضم اإلنساف رجليو إَل بطنو بثوب

جيمعهما بو مع ظهره ويشده عليها .وقد يكوف االحتباء عوض الثوب .وإمنا هنى عنو؛ ألنو إذا مل يكن عليو إال
ثوب واحد رٔتا ٖترؾ أو زاؿ الثوب فتبدو عورتو(ٖ).

(وعن الصالة بعد) صبلة (الصبح) حىت ترتفع الشمس (و) بعد صبلة (العصر) حىت تغيب الشمس إال

لسبب.

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -فيو داللة على أف ا٠تطيب يذكر يف خطبتو ما يتعلق بوقتو من أحكاـ.
ٕ -جواز األكل من النسك.

(ٔ) النووي شرح مسلم (ٕٔ/ٛح ،)ٖٔٔٚوشرح السنة للبغوي (ٖٜٗ/ٙح٘.)ٜٔٚ
(ٕ) اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ البن ا١تلقن (ٖ٘ٛٔ/حٖٕٓ).
(ٖ) النهاية البن األثَت (ٔ ٖٖ٘/مادة حبا).

ٗ٘

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٖ -فيو داللة على أف من ٝتع علماً جيوز لو روايتو ،وإف مل يأذف لو ا١تسموع منو يف ذلك.
ٗ -كراىية االحتباء بثوب واحد.
٘ -النهي عن صياـ العيدين وعن الصبلة بعد الصبح والعصر من باب التحرمي.
 -ٙمراعاة الشارع مصاحل العباد يف كل شي.


الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

٘٘

باب صوم أيام التشريق
حديث []ٗ٘ٔ - ٗ٘ٓ - ٜٗٗ

ِ
ِ
َم يجد
عن ابن عمر وعائشة َرض َي اهللُ َعْنػ ُه َما قاال :لم يُرخص في أيام التشريق أن يُ َ
ص ْم َن إال لمن ل ْ

الهدى .رواه البخاري.

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو
وعن نُبَ ْيشةَ ُ
الهذلي قال :قال رسول اهلل َ

وذكر اهلل» .رواه مسلم.

َو َسلَّ َم« :أيام التشريق أيام أكل وشرب

وعن أبي ُمرة مولى أم ىاني أنو دخل مع عبد اهلل بن عمرو على أبيو عمرو بن العاص فقرب
إليهما طعاماً ،فقالُ :كل فقال إني صائم فقال عمرو :كل فهذه األيام التي كان رسول اهلل َ
صلَّ ٰى اهللُ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يأمر بإفطارىا وينهى عن صيامها.

قال مالك :ىي أيام التشريق .رواه أبو داود.

✍ شرح الحديث:

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم (في أيام التشريق) وىي األياـ الثبلثة اليت بعد يوـ النحر (أن
(لم يرخص) أي :النيب َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم من ينادي إهنا (أيام أكل وشرب وذكر هلل).
يُ َ
ص ْم َن) أي :يصاـ فيهن؛ ولذا بعث النيب َ
(عن أبي مرة) مشهور بكنيتو ،واٝتو يزيد بن مرة ،وقيل :عبد الرٛتن( ،مولى أم ىاني) بنت أيب طالب
وأخت علي بن أيب طالب ا٢تامشية الصحابية َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ َها .اٝتها :فاختة ،وقيل :ىند.
(أنو دخل مع عبد اهلل بن عمرو على أبيو عمرو بن العاص ،فقرب إليهما طعاماً فقال :كل ،فقال :إني
صائم) القائل إين صائم ىو عبد اهلل بن عمرو بن العاص(ٔ)( .فقال عمرو :كل فهذه األيام التي كان رسول اهلل
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يأمر بإفطارىا وينهى عن صيامها).
َ
اختلف العلماء يف صياـ أياـ التشريق على ثبلثة أقواؿ.
األوؿ :أنو ال يصح صومهن إال عن صوـ التمتع والقراف لعادـ ا٢تدي.
الثاين :ال يصح صومهن مطلقاً ال عن ٘تتع وال قراف وال َته.
الثالث :جواز صومهن للمتمتع والقراف ،وكل صوـ لو سبب كنذر وكفارة ،دوف مالو سبب فبل يصح.
والصحيح من ىذه األقواؿ :أف صومهن ٤ترـ ال يصح إال للمتمتع والقراف إذا عدـ ا٢تدي ،فإنو جيوز لو صوـ
أياـ التشريق الثبلثة.
(ٔ) انظر الفتح الرباين (ٓٔٔٗ٘/حٖ.)ٜٔ

٘ٙ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

قاؿ النووي :واألرجح يف الدليل صحتها للتمتع ،وجوازىا لو؛ َّ
ألف اٟتديث يف الًتخيص لو صحيح ،وىو
صريح يف ذلك ،فبل عدوؿ عنو(ٔ).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -أياـ التشريق ىن اٟتادي عشر والثاين عشر والثالث عشر من ذي اٟتتة ،وىي أياـ أكل وشرب وذكر
هلل َعَّز َو َج َّل ،فهي أياـ فرح تابعات ليوـ عيد األضحى باألكل من ٟتوـ األضاحي والتبسط يف ا١تباحات.


(ٔ) توضيح األحكاـ .للبساـ (ٖٕٖٔ/حٕ.)٘ٚ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

٘ٚ

باب ليلة القدر
حديث [ٕ٘ٗ ]ٗ٘٘ - ٗ٘ٗ - ٖٗ٘ -
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم أروا ليلة القدر في المنام
عن عبد اهلل بن عمر :أن رجاالً من أصحاب النبي َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :أرى ُرؤياكم قد تواطأت في السبع األواخر،
في السبع األواخر ،فقال رسول اهلل َ

فمن كان متحريها؛ فليتحرىا في السبع األواخر» .متفق عليو.

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال« :تحروا ليلة القدر في الوتر من
وعن عائشة َرض َي اللَّوُ َعْنػ َها أن رسول اهلل َ

العشر األواخر من رمضان» .متفق عليو.

ِ
التمسوىا في العشر األواخر من رمضان،
وعن ابن عباس :أن النبي َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قالُ « :
ليلة القدر في تاسعة تبقى ،في سابعة تبقى ،في خامسة تبقى».

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ليخبرنا بليلة القدر فتالحا رجالن
عن عبادة بن الصامت قال :خرج النبي َ

من المسلمين ،فقال« :خرجت ألخبركم بليلة القدر ،فتالحا فالن وفالن فرفعت ،وعسى أن يكون

خيراً لكم ،فالتمسوىا في التاسعة والسابعة والخامسة».
✍ شرح الحديث:

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) مل يسم أحداً
(عن ابن عمر َرض َي اللَّوُ َعْنوُ :أن رجاالً من أصحاب رسول اهلل َ
منهم .قاؿ ابن حتر :مل أقف على تسمية أحداً من ىؤالء(ٔ) (أروا ليلة القدر) أي :أراىم اهلل ليلة القدر (في

المنام في) ليايل (السبع األواخر) ،وظاىر اٟتديث :أف رؤياىم كانت قبل دخوؿ السبع األواخر لقولو:

«فليتحرىا في السبع األواخر»(ٕ).

(أرى) أي :أعلم (رؤياكم قد تواطأت) أي :توافقت (في) رؤيتها يف ليايل (السبع األواخر فمن كان
متحريها) أي :طالبها وقاصدىا( ،فليتحراىا في) ليايل (السبع األواخر) من رمضاف من َت تعيُت.
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال :تحروا) أي :اطلبوا باالجتهاد
(وعن عائشة َرض َي اللَّوُ َعْنػ َها :أن رسول اهلل َ
(ليلة القدر في الوتر من العشر األواخر من رمضان).
اختلف العلماء ِملَ ٝتيت ليلة القدر؟ على قولُت:
أحدمها :لعظم قدرىا وشرفها لنزوؿ القرآف ٚتلة فيها إَل ٝتاء الدنيا ،وىي ليلة مباركة كما نطق بو القرآف
(ٔ) فتح الباري (ٖٕٗٓ/ح ٕ٘ٔٓ).
(ٕ) عوف الباري للقنوجي (ٕ ٕٚٓ/باب فضل ليلة القدر) ،وإرشاد الساري (ٗ٘ٛٚ/ح ٕ٘ٔٓ).
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الكرمي أيضاً.
اَل فيها للمبلئكة من األقدار واألرزاؽ واآلجاؿ ١تن تكوف يف تلك السنة ،قاؿ
الثاين :ألهنا ليلة يكتب اهلل تَػ َع َ ٰ
اَل﴿ :فِ َيها يُ ْف َر ُق ُك ّل أ َْم ٍر َح ِك ٍيم﴾ [الدخاف ،اآلية.]ٗ :
تَػ َع َ ٰ
وفيو قوؿ ثالث :أهنا ٝتيت بذلك؛ ألنو ينزؿ فيها من فضل اهلل وخزائن مننو ما ال يقدر قدره(ٔ).
وزاد ويل الدين أيب زرعة العراقي:
القوؿ الرابع :حيث قاؿٝ :تيت بذلك؛ ألهنا تكسب من أحياىا قدراً عظيماً مل يكن لو قبل ذلك وتزيده

اَل.
شرفاً عند اهلل تَػ َع َ ٰ
القوؿ ا٠تامس :إف ىذا من عظم القدر والشرؼ والشأف ،كما يقوؿ فبلف لو قدر ُروي عن الزىري ،ويشهد
اَل﴿ :وما قَ َد ُروا اهلل حق قَ ْد ِره﴾ [األنعاـ.]ٜٔ :
لو قولو تَػ َع َ ٰ

القوؿ السادس :ألف العمل فيها لو قدر عظيم(ٕ).
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال :التمسوىا) أي :ليلة القدر (في
(وعن ابن عباس َرض َي اهللُ َعْنػ ُه َما أن النبي َ
العشر األواخر من رمضان) أي( :ليلة القدر في تاسعة تبقى) ،وىي ليلة إحد وعشرين (في سابعة تبقى)

وىي ليلة ثبلث وعشرين (في خامسة تبقى) وىي ليلة ٜتس وعشرين.
وإمنا يصح معناه ويوافق ليلة القدر وتراً من الليايل على ما ذكر يف األحاديث إذا كاف الشهر ناقصاً ،فأما إذا
كاف كامبلً فبل تكوف إال يف شفع؛ ألف الذي يبقى بعدىا ٙتاف ،فتكوف التاسعة الباقية ليلة اثنُت وعشرين،
والسابعة الباقية بعد ست ليلة أربع وعشرين ،وا٠تامسة الباقية بعد أربع لياؿ ليلة السادس والعشرين ،وىذا على
طريقة العرب يف التاريخ إذا جاوزا نصف الشهر ،فإمنا يؤرخوف بالباقي منو ال با١تاضي منو(ٖ).
وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:
ليلة القدر يف العشر األواخر من شهر رمضاف ،ىكذا صح عن النيب أنو قاؿ :ىي يف العشر األواخر من
رمضاف ،وتكوف يف الوتر منها ،لكن الوتر يكوف باعتبار ا١تاضي ،فتطلب ليلة إحد وعشرين وليلة ثبلث
وعشرين وليلة ٜتس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين ،ويكوف باعتبار ما بقي كما قاؿ النيب:
لتاسعة تبقى ،لسابعة تبقى٠ ،تامسة تبقى ،لثالثة تبقى ،فعلى ىذا إذا كاف الشهر ثبلثُت يكوف ذلك لياؿ
االشفاع ،وتكوف االثنُت وعشرين تاسعة تبقى ،وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى ،وىكذا فسره أبو سعيد ا٠تدري
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يف الشهر ،وإف كاف الشهر تسعا وعشرين كاف
يف اٟتديث الصحيح ،وىكذا أقاـ النيب َ
التاريخ بالباقي كالتاريخ ا١تاضي.

(ٔ) اإلعبلـ بفوائد اإلحكاـ البن ا١تلقن (ٖٜ٘ٔ/حٕ٘ٓ).
(ٕ) شرح الصدر بذكر ليلة القدر أليب زرعة العراقي (ٕٓ) ،زاد ا١تسَت ألبن اٞتوزي (.)ٕٜ٘ /ٛ
(ٖ) عوف الباري (ٕ.)ٛٚٚ/
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وإذا كاف األمر ىكذا؛ فينبغي أف يتحراىا ا١تؤمن يف العشر األواخر ٚتيعو ،كما قاؿ النيب ٖتروىا يف العشر
األواخر ،وتكوف يف السبع األواخر أكثر وأكثر ما تكوف ليلة سبع وعشرين ،كما كاف أيب بن كعب حيلف أهنا ليلة
سبع وعشرين ،فقيل لو :بأي شيء علمت ذلك؟ فقاؿ :باآلية اليت أخربنا رسوؿ اهلل أخربنا أف الشمس تطلع
صبحة صبيحتها كالطشت ال شعاع ٢تا ،فهذه العبلمة اليت رواىا أيب بن كعب عن النيب من أشهر العبلمات يف
اٟتديث ،وقد رو يف عبلماهتا :أهنا ليلة بلتة منَتة ،وىي ساكنة ال قوية اٟتر وال قوية الربد ،وقد يكشفها اهلل
لبعض الناس يف ا١تناـ أو اليقظة ،فَت أنوارىا ،أو ير من يقوؿ لو :ىذه ليلة القدر ،وقد يفتح على قلبو من
اَل أعلم(ٔ) .
ا١تشاىدة ما يتبُت بو األمر .واهلل تَػ َع َ ٰ
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) من حترتو
(وعن عبادة بن الصامت) َرض َي اللَّوُ َعْنوُ (قال :خرج رسول اهلل َ
(ليخبرنا بليلة القدر) أي :بتعيينها (فتالحى) أي :تنازع وٗتاصم (رجالن من المسلمين) وقيل :مها عبد اهلل بن
(ٕ)
الس َبل ُـ( :خرجت
حدرد وكعب بن مالك ،فيما ذكره ابن دحية ،ومل يذكر لو مستنداً ( .فقال) َعلَْي ِو َّ
الص َبلةُ َو َّ
ألخبركم بليلة القدر ،فتالحا فالن وفالن فرفعت) أي :من قبلي فنسيت تعيينها لبلشتغاؿ با١تتخاصمُت،
وقيل :رفعت بركتها يف تلك السنة.
قاؿ ابن بطاؿ :يعٍت :رفع علمها عنو بسبب تبلحى الرجلُت ،فحرموا بو بركة ليلة القدر ،والتبلحي :التتادؿ
والتخاصم ،يقاؿ :تبلحى فبلف وفبلف تبلحيًا ،والحى فبلف فبلنًا مبلحاة وٟتاءً با١تد ،وىذا يدؿ أف ا١تبلحاة
اَل مل يرد التفرؽ من عباده ،وإمنا أراد
عظيما؛ ألف اهلل تَػ َع َ ٰ
أجرا ً
وا٠تبلؼ يصرؼ فضائل كثَت من الدين ،وحيرـ ً
ِِ
ين إِالَّ َمن َّرِح َم
االعتصاـ ْتبلو ،وجعل الرٛتة مقرونة باالعتصاـ باٞتماعة لقولو تَػ َع َ ٰ
اَلَ ﴿ :والَ يَ َزالُو َن ُم ْختَلف َ
ك﴾ [ىود ،]ٔٔٛ :واهلل أعلم.
َربُّ َ
(وعسى أن يكون) رفع تعيينها (خيراً لكم) أي :أف البحث عنها والطلب ٢تا بكثَت من العمل ىو خَت،

ولعلو يريد أنو لو أخربىم بعينها ألقلوا من العمل يف َتىا وأكثرو فيها ،وإذا يبت عنهم أكثروا العمل يف سائر
الليايل رجاء موافقتها(ٖ).
(فالتمسوىا) أي :اطلبوا ليلة القدر (في) ليلة (التاسعة) والعشرين (و) يف ليلة (السابعة) والعشرين (و) يف
ليلة (الخامس) والعشرين من شهر رمضاف.

(ٔ) ٣تموع الفتاو (ٕ٘.)ٕٛٗ/
(ٕ) فتح الباري (ٖٗٔ٘/ح ٖٕٕٓ).
(ٖ) عمدة القارئ (ٜٔٔٔٚ/حٖٕٕٓ).
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✍ الفوائد من الحديث:

اَل من ابتداء نزوؿ القرآف وتقدير األمور.
ٔ -فضل ليلة القدر ١تا ميزىا اهلل تَػ َع َ ٰ
اَل من حكمتو ورٛتتو أخفاىا ليَ َّ
تد الناس يف العبادة طلباً ٢تا ،فيكثر الثواب.
ٕ -إف اهلل تَػبَ َارَؾ َوتَػ َع َ ٰ
ٖ -إهنا يف رمضاف ويف العشر األخَت أقرب.
ٗ -إف الرؤيا الصاٟتة حق ،ويعمل هبا إذا مل ٗتالف القواعد الشرعية.
اَل.
٘ -استحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات اهلل تَػ َع َ ٰ
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حديث []ٗٙٓ - ٜٗ٘ - ٗ٘ٛ - ٗ٘ٚ ٗ٘ٙ
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم كان يعتكف العشر
عن أبي سعيد الخدري َرض َي اللَّوُ َعْنوُ :أن رسول اهلل َ

األوسط من رمضان ،فاعتكف عاماً حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين ،وىي الليلة التي يخرج من
بحتِها من اعتكافو.
ُ
ص َ
ِ
تها ،وقد رأيتُني
قال« :من اعتكف َمعي فليعتكف العشر األواخر ،فقد أريت ىذه الليلة ثم أُنْسيُ َ
أسجد في ماء وطين من صبيحتها ،فالتمسوىا في العشر األواخر ،والتمسوىا في كل وتر» ،فمطرت

السماء تلك الليلة ،وكان المسجد على عريش ،فوكف المسجد ،فأبصرت عيناي رسول اهلل َ
صلَّ ٰى اهللُ
ِ
أثر الماء والطين ،من صبح إحدى وعشرين [متفق عليو].
َعلَْيو َو َسلَّ َم ،وعلى جبهتو ُ
يت ليلة
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قال« :أُر ُ
س ِر بن سعيد ،عن عبد اهلل بن أُنيس أن رسول اهلل َ
وعن بُ ْ
القدر ،ثم أنسيتها ،وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين» ،قال :فَ ُم ِط ْرنا ليلة ثالث وعشرين ،فصلى
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهتو وأنفو.
بنا رسول اهلل َ

قال :وكان عبد اهلل بن أنَ ْيس يقول :ثالث وعشرين .فقلت :بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :إنها تطلع يومئذ ال شعاع لها».
قال :بالعالمة أو باآلية التي أخبرنا رسول اهلل َ
رواه مسلم.

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم .فقال:
وعن أبي ىريرة َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :تذاكرنا ليلة القدر عند رسول اهلل َ

«أيُّكم يذكر حين طلع القمر وىو مثل ِش ِّق َج ْفنَ ٍة» .رواه مسلم.

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو
وعن أبي سعيد الخدري َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :قال رسول اهلل َ
العشر األواخر من رمضان ،والتمسوىا في التاسعة ،والسابعة والخامسة» .قلت :يا أبا سعيد إنكم
َو َسلَّ َم« :التمسوىا في

أعلم بالعدد منا ،قال :أجل ،قلت :ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال :إذا مضت واحدة وعشرون،
فالتي تليها التاسعة ،وإذا مضت ثالث وعشرون ،فالتي تليها السابعة وإذا مضى خمس وعشرون

فالتي تليها الخامسة .رواه مسلم.
✍ غريب الحديث:

فوكف ا١تستد :أي قطر من سقفو .ومنو وكف البيت والدمع إذا تَػ َقاطر(ٔ).

عريش :سقف البيت وكل ما يستظل بو.
(ٔ) النهاية يف ريب اٟتديث (٘ ٕٕٓ/وكف).
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ِش ِّق َج ْفنَ ٍة  :الشق ىو النصف واٞتفنة ىي الْ َقصعة وعاءُ الطعاـ .

✍ شرح الحديث:

(أريت ىذه الليلة ثم انسيتها) أي :أخربت يف موضعها ،مث نسيت كيف أخربت ٟتكمة إ٢تيَّ ٍة ال أنو رآىا

عياناً(ٔ).
وقاؿ أبو الوليد الباجي :حيتمل أف يكوف ٔتعٌت علمتها أي أبصرت عبلمتها(ٕ).
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،إذ ليس تبليغ حكم جيب العمل بو.
وىذا النسياف جائز عليو َ

(وقد رأيتني) أي :رأيت نفسي (أسجد في ماء وطين من صبيحتها) حيتمل أف تكوف (من) ٔتعٌت {يف}
اَل﴿ :إِ َذا ا ْكتَالُوا َعلَى الن ِ
َّاس يَ ْستَ ْوفُو َن﴾ .أي :من
أي :أستد يف ماء وطُت يف صبيحتها كما يف قولو تَػ َع َ ٰ
الناس(ٖ).

(فالتمسوىا في العشر األواخر) من رمضاف (والتمسوىا في كل وتر) منو (فمطرت السماء تلك الليلة
وكان المسجد على عريش) أي :مظلبلً ّتريد و٨توه ٦تا يستظل بو ،يريد أنو مل يكن لو سقف يكن من ا١تطر
(فوكف المسجد) أي :ساؿ ماء ا١تطر من سقف ا١تستد.
(وإنها في العشر األواخر وإنها ليلة سبع وعشرين) قاؿ النووي :وأكثر العلماء على أهنا ليلة مبهمة من

العشر األواخر وأرجاىا أوتارىا وأرجاىا ليلة سبع وعشرين وثبلث وعشرين وإحد وعشرين ،وقاؿ احملققوف :أهنا
تنتقل فتكوف يف سنة ليلة سبع وعشرين ،ويف سنة ليلة ثبلث ،وسنة ليلة إحد وليلة أخر  .وىذا أظهر وفيو ٚتع

بُت األحاديث ا١تختلفة(ٗ).
قاؿ الشيخ ٤تمد بن صاحل العثيمُت :ليلة القدر ٢تا عبلمات مقارنة وعبلمات متابعة.

✍ أما عالماتها المقارنة فهي:

ٔ -قوة اإلضاءة والنور يف تلك الليلة ،وىذه العبلمة يف الوقت اٟتاضر ال حيس هبا إال من كاف يف الرب بعيداً
عن األنوار.
ٕ -زيادة النور يف تلك الليلة.
ٖ -الطمأنينة ،أي :طمأنينة القلب ،وانشراح الصدر من ا١تؤمن ،فإنو جيد راحة وطمأنينة ،وانشراح صدر
يف تلك الليلة أكثر ٦تا جيده يف بقية الليايل.
(ٔ) تيسَت األحكاـ للبساـ (ٕٖٛ/ح ٕٕٓ).
(ٕ) اإلعبلـ بقواعد عمد األحكاـ (ٜ٘ٗٔ/ح .)ٕٓٚ
(ٖ) منحة الباري شرح البخاري (ٗٗٙٔ/ح ،)ٕٕٓٚإرشاد الساري (ٗٙٓٔ/ح.)ٕٕٓٚ
(ٗ) شرح مسلم للنووي ( ٖٛ/ٙح ٕ.)ٚٙ
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ٗ -أف الرياح تكوف فيها ساكنة :أي ال يأيت فيها عواصف ،بل يكوف اٞتو مناسباً(ٔ).
٘ -أنو قد يُري اهلل اإلنساف الليلة يف ا١تناـ ،كما حصل ذلك لبعض الصحابة َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُهم.
 -ٙأف اإلنساف جيد يف القياـ لذة أكثر ٦تا يف َته من الليايل.

✍ أما العالمات الالحقة:

فمنها :أف الشمس تطلع يف صبيحتها ليس ٢تا شعاع صافية ليست كعادهتا يف بقية األياـ ،وأما ما يذكر أنو
يقل فيها بناح الكبلب ،أو يعدـ بالكلية فهذا ال يستقيم ،ففي بعض األحياف ينتبو اإلنساف ٞتميع الليايل العشر،

فيتد أف الكبلب تنبح وال تسكت(ٕ) .واهلل أعلم.

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -تدؿ األحاديث على أهنا يف العشر األواخر ويف أوتارىا آكد.
ٕ -ويف األحاديث داللة على استحباب االعتكاؼ يف رمضاف ،وأف العشر األوسط منو لبلعتكاؼ فيو

أفضل من األوؿ ويف اآلخر أفضل من األوسط.
ٖ -أف الرؤيا حق ال سيما رؤيا األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يف زمنو وكونو عريشاً قد سقف باٞتريد ا١تلبد بالطُت.
ٗ -صفة مستد النيب َ


صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم اهلل عليو وسلم قاؿ« :إني كنت أريت ليلة القدر ثم
(ٔ) ويدؿ لذلك حديث جابر :أف رسوؿ اهلل َ
ْجةٌ ،ال حارة وال باردة ،كأن فيها قمراً يفضح كوكبها ال يخرج شيطانها
نسيتها ،وىي في العشر األواخر ،وىي طَ ْل َقةٌ بَل َ
حتى يخرج فجرىا» رواه ابن خزدية (ٖٖٖٓ/حٓ ،)ٕٜٔوابن حباف ( ،)ٖٙٛٛوحديث عبادة بن الصامت ،فيو أف
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قاؿ« :إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية ،ال برد
رسوؿ اهلل َ
فيها وال حر ،وال يحل لكوكب أن يرمى بو فيها حتى تصبح ،وإن أمارتها :أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس
لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ،وال يحل لشيطان أن يخرج معها يومئذ» رواه أٛتد (٘ )ٖٕٗ/وأورده ا٢تيثمي يف اجملمع،

وقاؿ :ورجالو ثقات (ٖ.)ٔٚ٘/
(ٕ) الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع ( )ٜٗٛ/ٙط آساـ.

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٗٙ

باب ما يفطر عليو وما يقال عند الفطر
حديث [ٔ]ٗٙٗ - ٖٗٙ - ٕٗٙ - ٗٙ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :إذا كان أحدكم صائماً فليفطر
عن سلمان بن عامر قال :قال رسول اهلل َ

على التمر ،فإن لم يجد التمر فعلى الماء ،فإن الماء طهور».

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يفطر على ُرطبات قبل
وعن أنس بن مالك َرض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :كان رسول اهلل َ

أن يصلي ،فإن لم يكن فعلى تمرات ،فإن لم يكن حسا حسوات من ماء .رواه أبو داود والترمذي.

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم إذا أفطر قال« :ذىب
وعن ابن عمر َرض َي اهللُ َعْنػ ُه َما .قال :كان رسول اهلل َ
األجر إن شاء اهلل» .رواه أبو داود.
الظمأ وابتلت العروق وثبت ُ

وعن عبد اهلل بن أبي مليكة قال :سمعت عبد اهلل بن عمرو بن العاص يقول :قال رسول اهلل

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد» .قال ابن أبي مليكة سمعت عبد اهلل بن
َ
عمرو يقول إذا أفطر" :اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".

✍ شرح الحديث:

(إذا كان أحدكم صائماً) وأراد أف يفطر (فليفطر على التمر) فإنو بركة إف مل جيد رطباً (فإن لم يجد
التمر) بأف مل يسهل ٖتصيلو (فعلى الماء فإن الماء طهور) دخل فيو ماء زمزـ ،فبل يعدؿ إليو إال عند فقد

التمر(ٔ).
قاؿ البساـ َرِٛتَوُ اللَّوُ :الطهور ىنا ا١تراد بو :أف ا١تاء مطهر للمعدة واألمعاء ،وىذا اآلف حقيقة علمية طبية،

فإف األطباء ينصحوف ويوصوف بشرب ا١تاء على الفراغ ،ويقولوف :إنو يغسل ا١تعدة واألمعاء ويعدؿ طبيعة اإلنساف
وىذا  -واهلل أعلم  -ىو الطهور الذي أشار إليو النيب ،فهو إعتاز علمي(ٕ).
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يفطر على رطبات).
(كان رسول اهلل َ
قاؿ الشوكاين :اٟتديث فيو دليل على أف الرطب من التمر أوَل من اليابس فيقدـ عليو إف وجد ،وإمنا شرع
بالتمر؛ ألنو حلو وكل حلو يقو البصر الذي يضعف بالصوـ ،وىذا أحسن ما قيل يف ىذه ا١تناسبة وبياف وجو
اٟتكمة(ٖ).

(ٔ) دليل الفاٟتُت (ٗٙ/ٚح .)ٕٖٔٙ
(ٕ) توضيح األحكاـ (ٖ ٔ٘ٚ /ح.)ٜ٘ٗ
(ٖ) نيل األوطار (ٕٖٗٙ/ح٘.)ٔٙٙ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

٘ٙ

(قبل أن يصلي) ا١تغرب ،وفيو إشارة إَل كماؿ ا١تبالغة يف استحباب تعتيل الفطر(ٔ).
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يفطر قبل أف يصلي على شيء يسَت ال يشغلو
قاؿ ابن العريب ا١تالكي :كاف رسوؿ اهلل َ
عن الصبلة ،وفيو ثبلث فوائد:
تعتيل اإلفطار ،وتفرغ الباؿ للصبلة ،وفصل ما بُت زماف العبادة والعبادة(ٕ).

(فعلى تمرات) أي :فثبلث ألنو أقل اٞتمع (فإن لم يكن حسا) أي :شرب (حسوات) ٚتع حسوة بالفتح
وىي ا١ترة من الشرب (من) الػ (ماء)
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم إذا أفطر) أي :بعد اإلفطار
(وعن ابن عمر َرض َي اهللُ َعْنػ ُه َما قال كان رسول اهلل َ
(قال :ذىب الظمأ) أي :العطش (وابتلت العروق) أي :بزواؿ اليبوسة اٟتاصلة بالعطش (وثبت األجر) أي:
وزاؿ التعب وحصل الثواب( .إن شاء اهلل).

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -استحباب الفطر على الرطب مث التمر مث ا١تاء.
ٕ -إف للصائم عند فطره دعوة ما ترد.


(ٔ) ٖتفة األحوذي (ٖٖٔٔ/ح٘.)ٜٙ
(ٕ) عارضة األحوذي (ٖٕٔٚ/ح٘.)ٜٙ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٙٙ

باب االعتكاف
حديث [٘]ٗٚٓ-ٜٗٙ-ٗٙٛ-ٗٙٚ-ٗٙٙ-ٗٙ
ِ
ِ
الع ْش َر األواخر من رمضان
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم كان يعتكف َ
عن عائشة َرض َي اللَّوُ َعْنػ َها :أن النبي َ
حتى توفاه اهلل َعَّز َو َج َّل ،ثم اعتكف أزواجو بعده.
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يعتكف في كل رمضان ،فإذا صلى الغداة جاء
وفي لفظ :كان رسول اهلل َ

مكانو الذي اعتكف فيو.

ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم وىي حائض ،وىو معتكف
وعن عائشة َرض َي اللَّوُ َعْنػ َها :أنها كانت تُ َر ِّجل النبي َ
في المسجد ،وىي في حجرتها يَنا ِول َُها رأسوُ.

وفي رواية :وكان ال يدخل البيت إال لحاجة اإلنسان.

كنت ألدخل البيت للحاجة ،والمريض فيو ،فما اسأل عنو إال
وفي رواية :أن عائشة قالت :إن ُ

وأنا مارة.

ت في الجاىلية أن
كنت نَ َذ ْر ُ
وعن عمر بن الخطاب َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ قال :قُلت :يا رسول اهلل ،إني ُ

أعتكف ليلة؟ وفي رواية :يوماً في المسجد الحرام .قال« :فأوف بنذرك».
ولم يذكر بعض الرواة يوماً وال ليلة.

االعتكاف في اللغة :ىو لزوـ الشيء وحبس النفس عليو خَتاًكاف أو شراً.
ك
﴿وانظُْر إِلَ َى إِلََِه َ
ي َم ْع ُكوفاً﴾ [الفتح ،اآلية ]ٕ٘ :أي٤ :تبوساً ملزوماً .وقاؿ تَػ َع َ ٰ
قاؿ تَػ َع َ ٰ
اَلَ :
اَلَ :
﴿وال َْه ْد َ
ال ِ
ْت َعلَْي ِو َعاكِفاً﴾ [سورة :طو  -اآلية.]ٜٚ :
ّذي ظَل َ
اَل﴿ :وأَنْتُم َعاكِ ُفو َن فِي الْمس ِ
اج ِد﴾ [سورة :البقرة  -اآلية ]ٔٛٚ :أي :ثابتوف مبلزموف.
وقاؿ تَػ َع َ ٰ َ ْ
ََ
وفي الشرع :إقامة ٥تصوص ويسمى :جواراً أيضاً ،كما ىو ثابت يف األحاديث الصحيحة ،ومنها قوؿ
ِ َّ
إيل رأسو وىو ٣تاور يف ا١تستد ،فأرجلو وأنا حائض" واالعتكاؼ من
عائشة َرض َي اللوُ َعْنػ َها" :كاف يصغى ّ
الشرائع القددية.

اَل﴿ :وع ِه ْدنَآ إِلَى إِب ر ِاى ِ ِ
ِ ِ ِِ
ين
قاؿ تَػ َع َ ٰ َ َ
يل أَن طَ ّه َرا بَ ْيت َي للطّائف َ
َ َْ َ
يم َوإ ْس َماع َ
ٕ٘ٔ](ٔ).

(ٔ) اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ (٘ ٕٗٚ/باب االعتكاؼ).

ِِ
ين﴾ [سورة :البقرة ،اآلية:
َوال َْعاكف َ

الصيَام من عمدة األحكام الكبرى
شرح كتاب ِّ

ٙٚ

✍ شرح الحديث:

(كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه اهلل ،ثم اعتكف أزواجو بعده) فيو استحباب
الس َبل ُـ .واإلٚتاع قائم على استحبابو وأنو َت
االعتكاؼ وتأكده ،حيث واظب عليو حىت تويف َعلَْي ِو َّ
الص َبلةُ َو َّ
واجب ،وأنو متأكد يف العشر األواخر من رمضاف ،لعلو يصادؼ ليلة القدر ،وفيو استواء الرجل وا١ترأة يف شرعية
االعتكاؼ ،وإف كانت متزوجة؛ فبل جيوز إال بإذف الزوج باإلٚتاع .قالو ابن ا١تلقن .اىػ.
(وعن عائشة َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ َها إنها كانت ترجل) أي :تُسرح و٘تشط .قاؿ اٞتوىري :الًتجيل بَ ُل الشعر مث
(ٔ)
الس َبل ُـ (في المسجد يناولها
النبي
(
،
ديشط
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم وىي حائض وىو معتكف) َعلَْي ِو َّ
الص َبلةُ َو َّ
َ
رأسو) قاؿ العيٍت :أي دييل رأسو إليها لتمشطو ،وكاف باب اٟتترة إَل ا١تستد ،وكانت عائشة تقعد يف حترهتا
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يف ا١تستد خارج اٟتترة فيميل رأسو إليها .واهلل أعلم
من وراء القبة ،ويقعد رسوؿ اهلل َ
ْتقيقة اٟتاؿ(ٕ) ػ
وقاؿ ابن حتر :وحترة عائشة كانت مبلصقة للمستد(ٖ).
(وكان ال يدخل البيت إال لحاجة اإلنسان) فَ َّس َرىا الزى ِري بالبوؿ والغائط( ،أن عائشة َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ َها
قالت :إن كنت ألدخل البيت للحاجة والمريض فيو ،فما اسأل عنو إال وأنا مارةٌ) فيو دليل على جواز عيادة
ا١تريض على وجو ا١ترور من َت تعريج.
نذرت في الجاىلية) اٞتاىلية
(وعن عمر بن الخطاب َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ قال .قلت :يا رسول اهلل إني كنت ُ
ما قبل اإلسبلـ ٝتوا بذلك لكثرة جهالتهم ،وتطلق على كل فعل ما خيالف اإلسبلـ والشرع (أن اعتكف ليلة

وفي رواية يوماً) قاؿ الكرماين :فيو أنو ال يشًتط الصوـ لصحة االعتكاؼ(ٗ).

وقاؿ ابن حتر :استدؿ بو على جواز االعتكاؼ بغَت صوـ؛ ألف الليل ليس ظرفاً للصوـ ،فلو كاف شرطاً
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم بو ،وتعقب بأف رواية شعبة عن عبيد اهلل عند مسلم "يوماً" بدؿ ليلة ،فتمع ابن
ألمره النيب َ
حباف و َته بُت الروايتُت بأنو نذر اعتكاؼ يوـ وليلة.
فمن أطلق ليلة أراد يومها ،ومن أطلق يوماً أراد ليلة.

✍ الفوائد من الحديث:

ٔ -اجملاورة واالعتكاؼ يف معٌت واحد.
ٕ -جواز التنظيف والغسل واٟتلق والتزين إٟتاقاً بالًتجل.

(ٔ) مشارؽ األنوار (ٔ - ٕٕٛ/ر ج ؿ).
(ٕ) عمدة القارئ شرح البخاري (ٕٕٔٔ٘/ح.)ٕٕٓٙ
(ٖ) فتح الباري (ٔٗٚٛ/ح.)ٕٜٙ
(ٗ) شرح البخاري للكرماين (ٔٙٚ/ٜح .)ٜٔٓٙ

ٙٛ
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ٖ -يف اٟتديث استخداـ الرجل امرأتو برضاىا.
ٗ -ويف اٟتديث أف بدف اٟتائض طاىر إال موضع الدـ ،إذ لو كانت ٧تسة ١تا مكنها رسوؿ اهلل َ
صلَّ ٰى اهللُ
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم من سل رأسو.
٘ -وفيو أف يد ا١ترأة ليست عورة؛ ألف ا١تستد ال خيلو عن بعض الصحابة ،فإذا سلت رأسو شاىدوا

يدىا.
 -ٙوفيو أف االعتكاؼ ال يصح يف َت ا١تستد ،وإال لكاف خيرج منو لًتجل شعره.
 -ٚوفيو أف إخراج البعض ال جيري ٣تر الكل.
 -ٛسؤاؿ العلماء عما جيهل من العلم.
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حديث [ٔ]ٖٗٚ - ٕٗٚ - ٗٚ
ِ
ِ
أزورهُ ليالً،
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ُم ْعتكفاًْ ،
عن صفية بنت ُحيَ ّي َرض َي اللَّوُ َعْنػ َها قالت :كان النبي َ
فأتيتُو ُ
رجالن من
ت ألنقلب ،فقام معي ليقلبني ،وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدَّ ،
فحدثتو ثم قُ ْم ُ
فمر ُ
ِ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم :على رسلكما ،إنما
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم أسرعا ،فقال النبي َ
األنصار ،فلما رأيا النبي َ

ىي صفية بنت ُحيَ ّي ،فقاالُ :س ْبحان اهلل يا رسول اهلل ،فقال :إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى

شرا ،أو قال :شيئاً.
شيت أن يقذف في قلوبكما ِّ
الدم ،وإني َخ ُ
وفي رواية :أنها جاءت تزوره في اعتكافو في المسجد ،في العشر األواخر من رمضان،
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم معها يقلبها ،حتى إذا بلغت
فتحدثت عنده ساعة ،ثم قامت تنقلب ،فقام النبي َ
باب المسجد ،عند باب أم سلمة .ثم ذكر بمعناه.
وعن عائشة َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ َها أنها قالت :السنة على المعتكف أن ال يعود مريضاً ،وال يشهد
جنازة ،وال يمس امرأة ،وال يباشرىا ،وال يخرج لحاجة إال لما البد منو ،وال اعتكاف إال بصوم ،وال

اعتكاف إال في مسجد جامع [متفق على جميع الباب ،إال كالم عائشة ،فإنو تفرد بو أبو داود].
✍ شرح الحديث:

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم معتكفاً فأتيتو أزوره ليالً فحدثتو ثم قمت ألنقلب) أي :صفية َر ِض َي
(كان النبي َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم (ليقلبني) أي :ليصرفٍت إَل منزيل.
اللَّوُ َعْنػ َها (فقام معي) أي :النيب َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
(فمر رجالن من األنصار) قيل :إهنما أسيد بن حضَت وعباد بن بشر (فلما رأيا النبي َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم على رسلكما) ٔتعٌت التؤدة وترؾ العتلة ،أي :اثبتا وال تعتبل (إنما ىي
أسرعا فقال النبي َ
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،وكاف أبوىا رئيس خيرب ،وكانت تكٌت :أـ حيِت.
يي) ابن أخطب زوج النيب َ
صفية بنت ُح ّ
(فقاال) أي :الرجبلف (سبحان اهلل يا رسول اهلل) أي :أنزىو على أف يكوف رسوؿ اهلل متهما ٔتا ال ينبغي:
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم( :إن الشيطان يجري من ابن آدم
أو كناية عن التعتب من ىذا القوؿ( ،فقال) أي :النيب َ
مجرى الدم) أي :أنو حريص على إ واء بٍت آدـ :ولو قدرة عليهم عظيمة :فإنو جيري منهم ٣تر الدـ من لطف
شرا أو قال
مداخلو وخفي مسالكو .أعاذنا اهلل منو .آمُت( .وإني خشيت أن يقذف) الشيطاف (في قلوبكما ِّ

شيئاً).
(السنة على المعتكف) قاؿ ا٠تطايب  -قو٢تا  -أي :عائشة َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ َها السنة إف كانت أرادت بذلك
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قوالً أو فعبلً ،فهي نصوص ال جيوز خبلفها ،وإف أرادت بو
إضافة ىذه األمور إَل النيب َ
الفتيا على معاين ما علقت من السنة ،فقد خالفها بعض الصاحبة يف بعض ىذه األمور ،والصحابة إذا اختلفوا يف

ٓٚ
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مسألة كاف سبيلها النظر على أف أبا داود ،قد ذكر على أثر ىذا اٟتديث أف عبد الرٛتن بن إسحاؽ ال يقوؿ فيو:
صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو
إهنا قالت السنة ،فدؿ ذلك على احتماؿ أف يكوف ما قالتو فتو منها وليس برواية عن النيب َ
َو َسلَّ َم(ٔ).

(أن ال يعود مريضاً) قاؿ القاضي عياض :أي ال يشغل بغَت ما ىو فيو ،وأف سؤالو عن ا١تريض والتسليم
على الناس ومكا١تتهم وشبو ىذا يف مسَتة إَل حاجتو ال يضره(ٕ).
(وال يشهد جنازة) قاؿ الشيخ العثيمُت :إف شهود اٞتنازة ليس ٦تا البد منو؛ ألنو سنة ديكن لئلنساف أف

يدعو وال يأمث ،لكن لو فرض أنو تعُت عليو أف يشهد جنازةْ ،تيث مل ٧تد من يغسلها ومن حيملها إَل ا١تقربة؛
صار ىذا من الذي البد منو(ٖ).
ولو أف يشًتط ،ونقل ابن حتر يف الفتح عن الثوري والشافعي وإسحاؽ إف شرط شيئاً من ذلك يف ابتداء
اعتكافو مل يبطل اعتكافو ،وىو رواية عن أٛتد(ٗ).

ِ
وىن وأَنْتُم َعاكِ ُفو َن فِي الْمس ِ
اج ِد﴾
﴿والَ تُبَاش ُر ُ ّ َ ْ
(وال يمس امرأة وال يباشرىا) ألف اهلل َعَّز َو َج َّل قاؿَ :
ََ
[سورة :البقرة  -اآلية .]ٔٛٚ :قاؿ علي بن أيب طلحة عن ابن عباس" :ىذا يف الرجل يعتكف يف ا١تستد يف رمضاف أو
فحرـ اهلل عليو أف ينكح النساء ليبلً أو هناراً حىت يقضي اعتكافو".
يف َتهّ ،
وقاؿ ابن كثَت :ا١تتفق عليو عند العلماء :أف ا١تعتكف حيرـ عليو النساء ما داـ معتكفاً يف مستده ولو ذىب
إَل منزلو ٟتاجة البد لو منها فبل حيل لو أف ثبت فيو إال ٔتقدار ما يفرغ من حاجتو تلك من قضاء الغائط واألكل
وليس لو أف يقبل امرأتو وال يضمها إليو ،وال أف يشتغل بشيء سو اعتكافو.
وا١تراد با١تباشرة اٞتماع ودواعيو من تقبيل ومعانقة و٨تو ذلك(٘).

(وال يخرج لحاجة إال بما البد منو) أي كأكل وشرب أو بوؿ أو ائط.
(وال اعتكاف إال بصوم) تقدـ فيما سبق.
(وال اعتكاف إال في مسجد جامع) حيتمل أف يكوف معناه :نفي الفضيلة والكماؿ ،وإمنا يكره االعتكاؼ

يف َت اٞتامع ١تن نذر اعتكافاً أكثر من ٚتعة؛ لئبلً تفوتو صبلة اٞتمعة ،فأما من كاف اعتكافو دوف ذلك ،فبل
باس بو ،واٞتامع و َته سواء(.)ٙ

(ٔ) معامل السنن (ٕ ٕٔٔ/ح ٓ.)٘ٚ
(ٕ) إكماؿ ا١تسلم بفوائد مسلم (ٕ ٖٔٓ/ح .)ٕٜٚ
(ٖ) الشرح ا١تمتع (.)ٕٖ٘/ٙ
(ٗ) فتح الباري (ٗ ٖٕٔ/ح .)ٕٕٜٓ
(٘) تفسَت بن كثَت (ٔ ،)ٕٖٓ/وتفسَت القاٝتي (ٔ.)ٕٗٛ/
( )ٙعوف ا١تعبود (ٔٓ٘/ٚح ٖ.)ٕٗٚ
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ٔٚ

✍ الفوائد من الحديث:

صلَّ ٰى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم على أمتو ،ومراعاتو ١تصاٟتهم ،وصيانة قلوهبم وجوارحهم.
ٔ -بياف كماؿ شفقتو َ
ٕ -جواز زيارة ا١ترأة لزوجها ا١تعتكف يف ليل أو هنار ،وأنو ال يضر اعتكافو.
ٖ -وفيو استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس يف اإلنساف ،وطلب السبلمة من االعتذار باألعذار

الصحيحة.
ٗ -وفيو االستعداد للتحفظ من مكايد الشيطاف ،فإنو جيري من اإلنساف ٣تر الدـ ،فيتأىب اإلنساف
لبلحًتاز من وساوسو وشره.
٘ -ال جيوز للمعتكف أف يعود مريضاً ،وال يشهد جنازة وال يزور قريباً وال خيرج ألي قربة تتعُت عليو ،وذلك
بإٚتاع العلماء.


الخاتمة

ٕٚ

الخ اتمة
وىذا آخر ما تيسر من شرح ىذه األحاديث لكتاب "الصيام من عمدة األحكام الكبرى" ،لعبدالغٍت
ِ
اَل أسأؿ أف ينفع بو جامعو ،وقارئو ،ومن نظر فيو ،ويبلغنا من رٛتتو ما نؤملو ونرٕتيو،
ا١تقدسي َرٛتَوُ اللَّوُ ،واهلل تَػ َع َ ٰ

وأف ُحيرـ وجهي على النار ،وأف يتتاوز عما ٖتملتو من األوزار ،إنو على كل شيء قدير ،وباإلجابة جدير،
والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصبحو أٚتعُت.
مت الفراغ ليلة اٞتمعة ٕ٘ ٚتاد اآلخر ٕٔٗٚىػ.
 كتبو /
عبدا لعال سعد عويد الشليّو
أبو يوسف
الكويت
Alrashidi2@gmail. com

.
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