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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
ففي هذا اليوم الثالث عشـ ـ ــر من شـ ـ ــهر شـ ـ ــعبان من عام واحد وأربعج وأربعما وأل من هجرة
النيب  ،نبتدئ يف ش ـ ــرح كتاب :الص ـ ــيام من كتاب :عمدة األحكام من كالم خري األنام  ،وهذا
الكتاب ألفه اإلمام احلافظ :عبد الغين بن عبد الواحد املقدس ــي رهلله اا تعا رهلل واس ــع  ،وسـ ــو
نشرح إن شاء اا تعا هذه األحاديث على مدى هذه األيام ،ونبدأ بكتاب الصيام كما أسلفنا.
كتاب :الصيام
متن الحديث األول:

عن أيب هريرة  قال :قال رسول اا النيب  قال« :ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو
يومين ،إال رجالً كان يصوم صوماً ،فليصمه».
الشل ل ل ل للر  :املؤل قـال :كتـاب الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـام ،ر كر حـديـث أيب هريرة  ،وهـذا احلديث أخرجه
الش ـ ـ ـ ــيمان ،اإلمام :البماري ،واإلمام :مس ـ ـ ـ ــل رهللها اا تعا رهلل واس ـ ـ ـ ــع  .وهذا اللفظ هو لإلمام
مسل .
وهذا احلديث موض ـ ـ ــوعه :حك س ـ ـ ــبق رمض ـ ـ ــان بالص ـ ـ ــوم ،وأبو هريرة هو راوي احلديث األعلى،
ومعرو قدره وشأنه ،وكثرة روايته للحديث .
والصيام في اللغة :اإلمساك عن الشيء ،كما قال الشاعر:
خيل صيام ،وخيل غير صائمة ** تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
ص ل ل ل ْوًما}
ت لِ َّ
يعين :ممس ـ ـ ــك عن الصـ ـ ـ ـهيل ،ومنه قول اا جل وعال عن مرمي{ :إِِّي َ َذ ْر ُ
لر ْح َم ِن َ
[مرمي ،]62 :فالصيام هو :اإلمساك عن الكالم ،واإلمساك عن الشيء ،واإلمساك عن املفطرات بالني .
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وفي الشل للر  :هو اإلمس ـ ــاك عن املفطرات ،من للور الفجر الثار إ لروب الش ـ ــم تعبدا ا
تبارك وتعا  .هذا هو الصيام يف الشرر.
والص لليام :هو أحد أركان اإلس ــالم ،ومبانيه الع ام ،وهو ش ــهر واحد يف الس ــن  ،فرض ــه اا تبارك
ضل لا َن الَّ ِذز أُْ ِِ َل فِ ِيه الْ ُق ْرآ ُن ُه ًدى لِلن ِ
َّاس
وتعا على املكلفج من عبادة فقال س ــبحانهَ { :شل ل ُْ ُر َرَم َ
ات ِمن ال ُُْ َدى والْ ُفرقَ ِ
وبليِّلنَ ٍ
ان} [البقرة.]185 :
ََ
َ ْ
َ
والصوم من أفضل العبادات ،وأفضل الطاعات ،ألنه جيمع أنوار الصرب كلها ،وأيضا ألن اا تعا

نسـ هذا الصـوم إ نفسـه فقال« :الصلوم لي وأ ا أجِز به» فنسـبه إ نفسه ،ووعد باز اء عليه،
وألن الصـ ـ ــوم س ـ ـ ـر بج العبد وبج ربه جل وعال ،فهو من أع

األمانات ،وفيه من احلك واألس ـ ـ ـرار

والدروس والفوا د الشيء الكثري ،ومن لك:
حتقيق العبادة ا تبارك وتعا  ،واخلضور له ،واالستسالم له سبحانه وتعا .
وأيضا :كسر سلطان الشهوة.
وأيض ــا :كس ــر ما يف النف  ،من البغي ،والبطر ،واألش ــر ،وليعل اإلنس ــان أنه ض ــعي مفتقر بج
يدي اا تبارك وتعا .
ولعـل أع

حكمـ هي مـا كره اا جل وعال{ :لَ َعلَّ ُك ْم تَلتَّل ُقو َن} [البقرة ،]183 :فمن جه النف

يتحقق تقوى اا تبارك وتعا هبذا الصيام ،إضاف إ احلك االجتماعي  ،والتكافلي  ،اليت جيتمع فيها
الناس على عبادة واحدة ،وي هر فيها ص ـ ـ ـ ـ ــربه  ،وي هر فيها عباد  ،وحتمله للمعاناة مجيعا ،وهذا
يسب الرتابط والتآل بج املؤمنج ،أيضا فيه قوة اإلرادة والع مي واملضاء.
وأيضـا فيه من احلك األخالقي الشـيء الكثري يف ضـبط النف  ،وتعلي الصرب ،واحلل  ،والتحمل،
وأيضا :التمرين على مالقاة الشدا د وتذليلها ،والصعاب و وينها.
ومنها احلك الصحي اليت كرها األلباء ،و كرها أهل العل  ،فإن املعدة بيت الداء ،واحلمي رأس
كل دواء ،وفيه من احلك الشيء الكثري ولي هذا جمال بسطه.
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وأما ما يتعلق هبذا احلديث الشـري الع ي  :الذي قال فيه أبو هريرة  قال رسول اا « :ال
تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ،إال رجالً كان يصوم صوماً ،فليصمه».
ففي هذا احلديث :النهي عن سبق رمضان بصوم يوم أو يومج.
وأيض ــا من الفوا د :جواق س ــبق رمض ــان بص ــوم يوم أو يومج ملن كان له عادة بص ــوم معج ،كمن
يصـ ـ ـ ــوم االمنج أو اخلمي أو من عادته أن يفطر يوما ويصـ ـ ـ ــوم يوما ،فهذا ارا من هذا النهي الذي
كره النيب .
والفا دة من هذا النهي :هو حفظ الصـ ـ ـ ـ ـ ــيام ،وأال ي اد فيه ،وأال جيتهد فيه ،فلذلك اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان ال
يتقدم رمضـ ــان ،وال ي يد يف العبادة ما لي منها ،كما فعلت بعض األم السـ ــابق  ،فإن املسـ ــل يتقيد
بأمر اا تبارك وتعا  ،فال ي يد يف رمض ـ ـ ــان ما لي منه ،ولذلك النيب  قال« :ال تقدموا رمض ل للان
بصوم يوم أو يومين».
فــالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارر احلكي  :يريــد أن ميي بج العبــادات والعــادات ،وأيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بج فرو

العبــادات ونوافــل

العبادات ،ليحصل الفرق بج هذا و اك ،ومن احلك اليت كرها أهل العل يف النهي عن تقدم رمضان
بص ــوم يوم أو يومج ،ليكون املس ــل مفطرا ،ومس ــتعدا ،ومتهيرا لص ــيام ش ــهر رمض ــان ،إال من كان له
عادة ،أو كان عليه قضـ ــاء عدة من أيام أخر ،عليه قضـ ــاء فتضـ ــايق عليه الوقت ،فإنه يصـ ــوم ولو كان
قبل رمضان بيوم أو يومج ،أو عليه نذر فإنه يصوم ،ألن هذا القضاء ،أو هذا املريض الذي صام عدة
من أيام أخر ،قد تعلق بسببه ،خبال الصيام الذي يكون مطلقا ،فأقل أحواله الكراه .
إ ا يؤخذ من هذا احلديث :النهي عن تقدم رمضــان بصــيام يوم أو يومج ،وأيضــا الرتخي

فيمن

صــاد قبل رمضــان له عادة صــيام االمنج واخلمي  ،ومن كان عليه نذر أو كان عليه قضــاء وما إ
لك.
نسأل اا للجميع العل النافع ،والعمل الصاحل ،ونفتح اجملال لألسرل ملن كان لديه سؤال ،ونسأل
اا أن يرفع عنا وعنك هذه الغم  ،وهذا البالء ،وأن مين علينا وعلى املس ـ ـ ـ ـ ـ ــلمج مجيعا بعفوه وعافيته
إنه مسيع جمي  ،وصلى اا وسل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعج.
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للائل يقول :أحس للن اهلل إليكم ش للي نا و فم اهلل بعلمكم ،هل هنا أيام يُنُ الص لليام فيُا
غير يوم الشك الذز يقدم رمضان ،كما أن للصالة أوقات يُنُ ن الصالة فيُا؟ أثابكم اهلل.
ازواب :األيام اليت ينهى عن الص ـ ـ ــيام فيها ،يوم ازمع  ،حيث ال جيوق أن يص ـ ـ ــوم اإلنس ـ ـ ــان يوم

ازمع منفردا يتطور بذلك ،ألن النيب  هنى عن لك ،وهكذا ال يفرد يوم الس ـ ـ ــبت أيض ـ ـ ــا تطوعا،
لكن إ ا صام ازمع ومعها السبت أو معها اخلمي فال بأس كما جاءت بذلك األحاديث عن النيب
 ،كـذلـك من األيـام اليت ينهى عن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــومهـا يوم عيـد الفطر ،ويوم النحر ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـامها حمرم ال جيوق
لإلنس ـ ــان أن يص ـ ــوم يوم عيد الفطر ،وال عيد النحر ،وال أيض ـ ــا أيام التشـ ـ ـريق امللحق بيوم النحر ،كل
هذه ال تص ــام ،ألن النيب  هنى عن لك ،إال أن أيام التشـ ـريق قد جاء ما يدل على جواق ص ــيامها
للذي ال يقدر على هدي التمتع والقران ،ألنه مبت يف صـ ـ ـ ـ ــحيح البماري عن عا ش ـ ـ ـ ـ ـ -رضـ ـ ـ ـ ــي اا
عنهــا -وابن عمر  أهنمــا قــاال« :لم يرخص في أيللام التش ل ل ل ل لريال أن يصل ل ل ل للمن ،إال لمن لم يجللد
الُدز» أما أن اإلنس ــان يص ــوم أيام التشـ ـريق تطوعا أو ألس ــباب أخرى فال جيوق ،وال جيوق أيض ــا أن
يصــوم يوم عيد الفطر وال يوم عيد األضــحى ،فال يبدأ صــيام الســت يف واحد شــوال ،بل إ ا أفطر يف
يوم العيد صام يف مار شوال ،وهكذا يوم الثالمج من شعبان ،إ ا مل تثبت رؤي اهلالل فإنه يوم شك،
ال جيوق صيامه يف أصح قويل العلماء ،سواء كان ازو صحوا أو ليما لألحاديث الصحيح الدال عن
النهي عن لك.
ائل يقول :أحسن اهلل إليك ،من ام قبل صاله المغرب وا تيقظ من ومه بعد الفجر ،فما
حكم صومه؟ وإذا ا تيقظ وهو جو ان هل يفطر أو يكمل صيامه؟
ازواب :الواج على هذا الشـم

اإلمسـاك ومرم عليه األكل ،إال إ ا شــق عليه الصـيام مشــق

لري حمتمل  ،فإنه جيوق له الفطر حينرذ ،وعلى القول :بأن ص ـ ـ ـ ـ ــيام رمض ـ ـ ـ ـ ــان تكفيه ني واحدة من أول
الشــهر ،فإن صــيامه صــحيح بتلك الني  ،وأما على القول :بأنه البد لكل يوم ني مســتقل  ،فإن صــيامه
ال يصــح ألنه مل ينوي الصــيام من الليل ،والراجح واا تعا أعل القول األول أن الني من أول الشــهر
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تكفي هلذا الشهر ،وإ ا كان يستطيع اإلمساك فاحلمد ا ،فال يأكل وال يشرب ،إ ا شق عليه الصيام
اإلمساك مشق لري حمتمل  ،أما إ ا كان متاا إ عالا أو متاا إ بعض الشيء فإنه يفطر واحلمد
ا رب العاملج ،لكن من نام قبل املغرب ومل يسـ ـ ــتيقظ إال بعد الفجر ،فالراجح أن صـ ـ ــيامه صـ ـ ــحيح،
ألنه ُت ئ ني واحدة عن مجيع ش ـ ــهر رمض ـ ــان ،ألن ص ـ ــوم الش ـ ــهر عبادة واحد كاحل  ،وهذا هو قول
مجع من أهـل العل من املـالكيـ ورواي عن إمامنا أهللد رهلله اا تعا  ،واختيار الش ـ ـ ـ ـ ـ ــي  :ابن عثيمج
رهلله اا تعا رهلل واسع  ،ونسأل اا للجميع التوفيق والسداد ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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الدرس رقم ()2
الثالثاء  14شعبان 1441ه

9

الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
فهذا يوم الثالماء ،الرابع عشــر من شــهر شــعبان ،من عام واحد وأربعج وأربعما وأل من هجرة
النيب  ،ونشرح كتاب :الصيام من كتاب :عمدة األحكام.
متن الحديث الثا ي:

عن عبد اا بن عمر رض ــي اا عنهما قال :مسعت رس ــول اا  يقول« :إذا رأيتموه
فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا ،فإن غُ َّم ليكم فاقدروا له».
الشر  :هذا احلديث الذي رواه الشيمان ،اإلمامان :البماري ومسل .
يدل على عدة أمور:
األمر األول :أنه يبج مىت جي صوم رمضان؟ ومىت جي فطره؟
وأيضا من الفوا د املهم  :أن رمضان يثبت دخوله بواحد من أمرين:
األول :رؤي هالله .والثار :إكمال عدة شعبان مالمج يوما.
ولذلك قال النيب « :إذا رأيتموه فص ل ل للوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا ،فإن غُ َّم ليكم فاقدروا
له» ،فهذا يدل على وجوب ص ـ ـ ــيام رمض ـ ـ ــان إ ا مبتت رؤي هالله ش ـ ـ ــرعا ،وأيض ـ ـ ــا يدل على وجوب
إكمال شعبان مالمج إ ا حال لي أو قرت أو ما إ

لك ،فإنه يصار إ إكمال العدة مالمج.

وحديث ابن عمر  يف الصحيحج« :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فإن غُ َّم ليكم فأكملوا
العلدة» ،ويف بعض الروايـات« :فعلدوا ثالثين» ،وهـذا يدل على أن الواج أن يص ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الناس لرؤي
اهلالل ،وأن يفطروا لرؤي اهلالل .وأيض ــا أنه لي هل الص ــوم باحلس ــاب ،وال باالحتيام ،بل ال بد من
الرؤي أو إكمال العدة ،فإ ا ل هالل شـ ــعبان يكمل مالمج ،وإ ا ل هالل رمضـ ــان يكمل رمضـ ــان
مالمج.
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فالشـهر إما تسع وعشرون ،وإما مالمون ،فإ ا رؤي اهلالل يف مالمج من شعبان صام الناس ،وإ ا
رؤي يف الثالمج من رمضـ ـ ــان أفطر الناس ،فإن مل ير كملوا شـ ـ ــعبان مالمج وصـ ـ ــاموا ،وكملوا رمضـ ـ ــان
مالمج وأفطروا.
واألحاديث والنص ـ ـ ــوة الش ـ ـ ــرعي يف هذا كثرية اليت تدل على وجوب اعتماد الرؤي  ،وأنه ال جيوق
اعتماد احلساب ،وال الصوم أيضا مبجرد التحري أو االحتيام أو ال ن ،فالبد من الرؤي { ،فَ َم ْن َش ُِ َد
ِم ْن ُك ُم َّ
ص ْمهُ} [البقرة ،]185 :والبد من إكمال العدة ،هكذا شرر اا سبحانه وتعا  ،وهكذا
الش ُْ َر فَل ْليَ ُ
قال علماء اإلسالم ،أنه ال يعتمد على احلساب يف صيام رمضان ،ألنه معلق برؤي الناس أو بعضه ،
قال يؤخذ مثال :حبس ـ ـ ــاب املنجمج أو ما يدعيه بعض الناس احتيالا ،بل البد من تعليق الرؤي هبالل
رمضان.
ومن الفوا د املهم  :الراجح يف يوم الش ـ ـ ـ ـ ــك أنه دا ر بج التحرمي والكراه حلديث عمار  النيب
 قال فيه« :من صام اليوم الذز يُشك فيه فقد ص أبا القا م .»
ومن الفوا د :إ ا حصل يف األحوال ازوي لي أو قرت أو ما إ

لك أنه يصار إ العدة وإكمال

ش ــعبان مالمج يوما ،وهذا عليه مجهور الفقهاء وأهل احلديث كما كر الص ــنعار ولريه من أهل العل
رهلله اا رهلل واسع .
ففا دة هذا احلديث ازليل والع يم  :أن النيب  أنام صيام شهر رمضان وفطره برؤي اهلالل أو
بإكمال العدة.
وفق اا ازميع ،وصل اا وسل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعج.

11

متن الحديث الثالث:

عن أن بن مالك  قال :قال رسول اا « :تسحروا فإن في السحور بركة».
الشر  :هذا احلديث رواه اإلمام :البماري ومسل رهللها اا تعا رهلل واسع .
والسحور :بفتح السج ،هو ما يتسحر به ،وبضمها الفعل.
َّ
والس ـ ـحور مما يؤمر به الص ـ ــا  ،وهو مشـ ــرور للمس ـ ــلمج أن يتس ـ ــحروا حىت يتقووا على لاع اا
تبارك وتعا  ،فقد كان النيب  يتســحر ،وأيضــا أخرب  أن فيه إقام للســن  ،فقال « :فصللل ما
السحر» رواه مسل .
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ،أكلة َّ
ففيــه فــالف ـ ألهــل الكتــاب ،واتبــار للنيب  ،فــالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــأمور بــالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحور ،وهــذا األمر هو
لالستحباب عند مجهور أهل العل .
ومن فوا د هذا احلديث :أن يف السحور برك كما قال النيب  ،وهي برك ديني  ،وبرك دنيوي .
فمن بركـ هـذا الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحور :اإلعــانـ على لـاعـ اا تبـارك وتعـا يف النهـار ،ألن ازــا ع وال مرــان
يكسل عن عبادة اا.
ومن برك السحور :أن الصا مقق متابع النيب  ،وينال أجر هذه املتابع  ،وأجر هذه السن .
ومن الربك  :أنه إ ا قام آخر الليل كر اا تعا واس ـ ـ ـ ــتغفره ،ر ص ـ ـ ـ ــلى ص ـ ـ ـ ــالة الفجر مجاع مع
املســلمج أو مجاع مع أهل بيته كما يف هذه األحوال ،نســأل اا أن يرفع عنا وعن املســلمج ،خبال
الذين ال يتس ـ ــحرون فإهن ال جيدون هذه اإلعان  ،وال جيدون هذه الربك يف الذكر واالس ـ ــتغفار ،واتبار
السن .
ومن برك الس ـحور :أنه عبادة إ ا نوى اإلنس ــان هبذا الطعام واألكل يف آخر الليل االس ــتعان على
لاع اا تعا  ،ومتابع النيب  فهو عبادة ،وا تعا يف ش ــرعه حك وأسـ ـرار ،ويكفي أن النيب 
السحور بركة».
قال« :فإن في َّ
ومن فوا د هذا احلديث :أن السحور ال ات

بنور واحد من الطعام.
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ومن فوا د هذا احلديث :حسن تعلي النيب  ،فهو املعل  يف حسن التعلي والبيان واإلرشاد،
فقد قرن  يف هذا احلديث احلك باحلكم  ،ودا ما ما يقرن احلك بعلته ،فقال« :تسل ل ل للحروا» ملا ا
السحور بركة».
يا رسول اا؟ قال« :فإن في َّ
والسب يف هذا واا تعا أعل  :لينشرح صدر السامع ،ولال العل  ،ويعر بذلك مسو شريع
اإلس ـ ـ ــالم وعلو من لتها وقدرها ،ولو مل يأ من هذا إال اتبار الس ـ ـ ــن وفالف أهل الكتاب لكان لك
كافيا.
نسأل اا للجميع العل النافع ،والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعج.
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ائل يقول :شي نا أحسن اهلل إليكم ،الطالب العرب المبتعثين إل الُند يواجُون إشكالية
في توقيت الصليام ،هل يصومون مم إ الن السعودية بدخول الشُر أو يصومون مم الُند لماً
أن الُند يوقتون لدخول الشُر بالتقويم من دون الرؤية .فمم من يبدؤون الصيام أثابكم اهلل؟
ازواب :إ ا كان هناك جمل إس ـ ـ ــالمي أو رابط إس ـ ـ ــالمي وديني تقوم بش ـ ـ ــؤون املس ـ ـ ــلمج هناك
ويرجع الناس إليها فيتبعون هذه الرابط  ،وهذه اجملال اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي إ ا كانت على منه أهل السـ ـ ـ ـ ــن
وازماع  ،فإ ا أمبتوا دخول الش ــهر وخروجه ص ــاموا معه  ،لكن إ ا مل يكن هناك جمال إس ــالمي أو
مجعيات إسالمي أو شيء يعىن هبذا األمر ،فإن اإلنسان ين ر إ أقرب البالد اإلسالمي فيتبعها ،وإ ا
اتبع اململك العربي الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعودي فال حرا ،ألن من أهل العل من يقول :إن الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهر إ ا مبت يف بلد
إسالمي ل م حكمه مجيع البالد اإلسالمي  ،فاألمر يف هذا واضح إ ا كان لديه مجعي إسالمي  ،وهي
وا احلمد متوفرة خاص ـ ـ ـ ـ من علماء الس ـ ـ ــن واحلديث وما إ

لك ،فيتبعوهن يف هذا ،ألن املعول يف

هذا على الرؤي « ،صلوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،فإن غُ َّم ليكم فأكملوا العدة» يعين عدة شعبان
مالمج ،فــإ ا مل يكن ـ مجعيـ أو رابطـ تعتين هبــذا البــاب ،ين رون أقرب بلــد إس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي لــديه  ،ولو
اتبعوا اململك العربي الس ـ ـ ــعودي فال بأس يف هذا ،ولذلك على الطالب املس ـ ـ ــلمج يف اهلند ولري اهلند
من املبتعثج من العرب ولريه  ،أن جيتهدوا يف ضـبط الشهر دخوال وخروجا ،وأن يكون هل من يعتين
بذلك ،جمل إسالمي أو حمكم إسالمي إ ا كانت موجودة ،فإ ا أعلنوا يصوم معه  ،وال يتفرقون يف
هذا ،وال يكون هذا األمر باب فرق أو اختال بج الطالب هناك وال يكون أيض ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــب للعداوة
والبغضــاء ،لذلك الطالب أو املســلمج الذين يف اهلند أو أمريكا أو أوروبا ،وهكذا يف لريها من البالد
اليت يغل فيها الكفار ،ويكون أهل اإلس ـ ـ ـ ــالم فيها أقلي  ،األقلي اإلس ـ ـ ـ ــالمي ُتتهد وتتحرى الش ـ ـ ـ ــهر
وتصــوم ،وإ ا أرادوا أن يصــوموا برؤي دول معين كاململك العربي الســعودي  -حف ها اا  -فال بأس
بذلك ،ألهنا أومق بلدان املس ــلمج ،ومرجع أهل الس ــن وازماع  ،وتعتمد الرؤي يف هذا ،فإ ا اعتمدوا
على ازمعيات عنده واجملال فال بأس ،وإ ا رأوا أن يص ـ ـ ـ ـ ــوموا برؤي اململك العربي الس ـ ـ ـ ـ ــعودي فال
بأس ،كما يرى لك ش ـ ــيمنا الش ـ ــي  :ابن باق وش ـ ــيمنا ابن عثيمج ،فه يرون أنه يكون مع اجملال
14

وازمعيات اليت عنده  ،فإ ا مل يكن

شـ ـ ــيء من هذا ،فأقرب بلد إسـ ـ ــالمي ،وإن رأوا أن يص ـ ـ ــوموا

برؤي اململك فال بأس هبذا ،فالنيب  يقول« :ال تص ل للوموا حت تروا الُالل أو تكملوا العدة ،وال
تفطروا حت تروا الُالل أو تكملوا العدة» وفق اا ازميع.
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الدرس رقم ()3
األربعاء  15شعبان 1441ه

12

الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
فهذا هو اليوم اخلام عش ــر من ش ــهر ش ــعبان ،من عام واحد وأربعج وأربعما وأل من هجرة
النيب  ،ونشرح اليوم احلديث الرابع من أحاديث كتاب الصيام من عمدة األحكام:
متن الحديث الرابم:

لحر ا مم ر ل للول اهلل  ،ثم
عن أن بن مالك  عن قيد بن مابت  قال «تس ل ل َّ
س ل ل ل ل لحور؟ قال :قدر
قلام إل الصل ل ل ل للالة ،قلال أ  ::قلت لِيد :كم كان بين األذان وال َّ
خمسين آية».
الشر  :هذا احلديث رواه الشيمان ،اإلمامان :البماري ومسل عليهما رهلل اا تعا .
والسحور مشرور للمسلمج أن يتسحروا اقتداء بالنيب  ،وأيضا حىت يتقوى اإلنسان على لاع
ربه جل وعال ،كما كان النيب  يفعل ،وقيد بن مابت يقول :تســحرنا مع رســول اا  يف رمضــان،
فس ــأله أن  ،قال :ك كان بج األ ان والسـ ـحور ،قال :قدر س ــج آي  ،فهذا احلديث اش ــتمل على
عدة فوا د:
مشـروعي السـحور ،وتأخري هذا السـحور إ السـحر ،فقد كان سحور النيب  متأخرا ،وهذا هو
السن  ،فيكون قري األ ان ،وهلذا ملا سأل أن قيدا ك بج السحور واأل ان ،قال :قدر سج آي ،
يعين ك بج سحور النيب  وبج األ ان؟ قال :قدر سج آي  ،مرتل متأني  ،يف حنو

دقا ق أو

سبع دقا ق إ عشر دقا ق ،واحلاصل يف هذا أن السن هو تأخري السحور.
ويس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفاد من هذا احلديث :بيان حرة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب  على االجتمار بالنيب  ،ليتعلموا منه
العل  ،ويقتدوا بأفعاله وأقواله  ،ويف قوله« :تسحر ا مم ر ول اهلل  ،»دالل على كرم رسـول اا
 ،وعلى تواضعه.
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وفيه االجتمار على السـ ـ ـ ـ ـحور ،ويف سـ ـ ـ ـ ـؤال أن بن مالك ل يد بن مابت  ،دالل على حرة
الصحاب على العل  ،وعلى سؤال أهل العل  ،فاا جل وعال يقول{ :فَا ْ أَلُوا أ َْهل ِّ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم َال
َ

تَل ْعلَ ُمو َن} [النحل ،]43 :فالش ــاهد أن اإلنس ــان مرة على أكل السـ ـحر ،ومرة على تأخريها ،وأيض ــا

يعل أن يف هذا إقام للس ـ ــن  ،فقد قال النيب  ،كما يف ص ـ ــحيح مس ـ ــل « ،فصل للل ما بين صل لليامنا

س ل َحر» ،ففيه إقام للســن  ،وفالف ألهل الكتاب ،واملســلمون مرصــون
وصلليام أهل الكتاب أكلة ال َّ

على هذا ،فيجعلونه يف آخر الليل ،ال يف وس ـ ـ ـ ـ ــط الليل كما يفعل بعض الناس ،بل الس ـ ـ ـ ـ ــن أن يؤخره
تأسيا بالنيب .

ومن الفوا د :أن وقت اإلمس ــاك هو للور الفجر كما قال اا جل وعالَ { :وُكلُوا َوا ْشل ل َربُوا َحتَّ
ض ِم َن الْ َ ْي ِط ْاألَ ْ ل ل ل ل ل َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر} [البقرة ،]187 :وهبــذا يعل أن مــا جيعلــه
يَلتَبَليَّ َن لَ ُك ُم الْ َ ْي ُ
ط ْاألَبْليَ ُ
بعض الناس من اإلمس ــاك االحتيالي قبل الفجر بعش ــر دقا ق أو بربع س ــاع أو بثلث س ــاع  ،أنه من
األمور البدعي اليت ما أن ل اا  هبا من ســلطان ،بل هي وســوسـ من وســاوس الشــيطان ،وإال فإن
سن النيب  بينت أن اإلمساك يكون على للور الفجر ،أما اإلمساك االحتيالي مثل ما ينتشر عند
بعض الناس أو يف بعض األماكن ،فهذا لي من سـن النيب  ،وشـيمنا الشي  :ابن باق رهلله تعا :
سرل عن جعل وقت لإلمساك قبل الفجر حبوايل ربع ساع ؟ فقال رهلله اا :ال أعل لذلك أصال ،بل
اإلمس ـ ــاك الذي دل عليه الكتاب والس ـ ــن يكون بطلور الفجر ،ر كر اآلي َ { :وُكلُوا َوا ْش ل ل َربُوا َحتَّ
ض ِم َن الْ َ ْي ِط ْاألَ ْ َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر} [البقرة ]187 :رهلله اا رهلل واسع .
يَلتَبَليَّ َن لَ ُك ُم الْ َ ْي ُ
ط ْاألَبْليَ ُ
وفق اا ازميع وصلى اا وسل وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعج.
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الدرس رقم ()4
ال مي 16 :شعبان 1441ه
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
متن الحديث ال ام::

عن عا ش ـ ـ وأم س ــلم رض ــي اا عنهما« :أن ر للول اهلل  كان يدركه الفجر وهو
ُجنُب من أهله ثم يغتسل ويصوم».
الشر  :هذا احلديث الذي رواه الشيمان :البماري ومسل رهللهما اا تعا رهلل واسع .
وحديث عا ش ـ ـ رض ـ ــي اا عنها ،وما جاء يف معناه عن أم س ـ ــلم  :يدالن على أنه ال حرا على
من أصـبح جنبا أن يغتسـل بعد الصـبح ويصـوم ،فهذا يدل على صـح صـوم ازن وإن مل يغتسل إال
بعد للور الفجر ،وإمنا احملرم على اإلنس ـ ــان بعد للور الفجر هو ازمار ،فإ ا جامع يف آخر الليل أو
يف الليــل ،وأخر الغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إ بعــد للور الفجر أو بعــد األ ان فال حرا يف لــك ،وقــد كــان النيب 
يفعله ،فيصـبح جنبا ر يغتســل  ويصــوم ،فهذا يدل على صـح صــوم ازن وإن مل يغتســل إال بعد
للور الفجر أو بعد األ ان.
وفيه دالل على أنه ال ُت املبادرة بالغسل من ازناب  ،لكن يستح لإلنسان أن يتوضأ.
وورد يف بعض الروايات ألم س ـ ــلم -رض ـ ــي اا تعا عنها -أهنا قالت« :وال يقضل للي» وهذه يف
ص ـ ـ ـ ــحيح مس ـ ـ ـ ــل  ،فدل هذا على أنه ال مانع من تأخري الغس ـ ـ ـ ــل ،ألن املرء قد متاا إ الشـ ـ ـ ـ ـغل يف
الس ـحور أو يف لريه ،فإ ا أخر الغســل فال بأس بذلك ،يغتســل ولو بعد األ ان ،ولو بعد للور الفجر
وص ــومه ص ــحيح ،وال يقض ــي كما ورد يف رواي أم س ــلم رض ــي اا تعا عنها ،إمنا احملرم ازمار بعد
للور الفجر ،أمـا الغس ـ ـ ـ ـ ـ ــل بعـد للور الفجر فال بـأس بـه ،وهكـذا احلا ض إ ا لهرت يف آخر الليل،
وصـامت ،وكان تأخريها بسب النوم أو االنشغال بالسحور ،وأخرت الغسل إ بعد للور الفجر فال
حرا يف لك ،فرتك الغسـ ـ ــل ال يضـ ـ ــر ،ال من احلا ض وال من النفسـ ـ ــاء وال من ازن  ،ولكن عليه
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املبادرة بالغســل حىت يص ــلوا الص ــالة يف وقتها ،فاملرأة احلا ض إ ا رأت الطهر يف آخر الليل قبل الفجر
فإهنا تص ـ ــوم ،وتغتس ـ ــل قبل للور الش ـ ــم  ،وهكذا الرجل ازن جي عليه أن يغتس ـ ــل ويبادر ،حىت
يصلي مع مجاع املسلمج ،وال يضر تأخري االلتسال إ بعد األ ان.
فهذا احلديث فيه فوا د كثرية ،ومن ضــمن هذه الفوا د :أن اإلنســان يرجع إ أهل العل  ،مثل ما
رجع نس ــاء النيب  إ من هو أقرب إليه  ،ويقتدوا به ،فان ر إ أمهات املؤمنج رجعن يف املس ــا ل
والعل إ من هو أقرب إحــال ـ بــه ،ولــذلــك تقتــدي املرأة ب وجهــا إ ا كــان عــاملــا أو كــان يعر هــذه
األمور ،ويسأل أهل العل .
وقوهلا يف احلديث « :كان يدركه الفجر وهو ُجنُب من أهله» فيه جواق التصريح مبا يستحيا منه

ألجل املصلح .

وفيه :فضـل عا شـ وأم سـلم رضي اا تعا عنهما وأرضا ا ،وفضل نساء النيب  ،وإحساهنن
إ األم مجيعا ،فقد نقلن عن رسـول اا  من السن والعل وهدي النيب  يف من له ويف بيته ،فيما
يتعلق باألحكام اليت ال يطلع إليها إال من ه أقرب الناس إ النيب  ،فرض ـ ــي اا عنهن وأرض ـ ــاهن
وج اهن اا  عن األم خري از اء.
فيتلم

من هذا ص ـ ــح ص ـ ــوم ازن واحلا ض والنفس ـ ــاء ،وإن مل يغتس ـ ــلوا إال بعد األ ان وبعد

للور الفجر ،ويقاس على ازمار االحتالم بطريق األو .
ومن الفوا د :ال فرق يف هذا احلك بج الصوم الواج والنفل ،وال بج رمضان وال لريه.
وفق اا ازميع ملا م ويرضى ،وصلى اا وسل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعج.
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متن الحديث السادس:

عن أيب هريرة  عن النيب  قال« :من سللي وهو صللائم ،فأكل أو شللرب ،فليتم
صومه ،فإ ما أطعمه اهلل و قاه».
الشر  :هذا احلديث رواه الشيمان :البماري ومسل رهللهما اا تعا رهلل واسع .
وهذا احلديث فيه من الفوا د ،ومن احلك الش ــيء الكثري ،فأبو هريرة يروي هذا احلديث عن النيب
 أن «من سلي وهو صلائم ،فأكل أو شلرب ،فليتم صومه ،فإ ما أطعمه اهلل و قاه» ،وهذا من
فضـل اا  ،فاإلنسـان بشـر يعرتيه اخلطأ والنسـيان كما قال النيب « :إ ما أ ا بشلر مثلكم أ س
كما تنسون» رواه اإلمام مسل .
فاإلنســان من لبيعته النســيان ،فإ ا نســي وهو صــا يف رمضــان ،أويف صــوم كفارة أو يف لري ا،
فش ــرب أو أكل أو تعالى مفطرا آخر نس ــيانا ،فإن ص ــومه ص ــحيح هلذا احلديث الص ــحيح ،ويف رواي
أخرى عند احلاك يف مســتدركه «من أفطر في رمضللان ا للياً فال قضللاء ليه وال كفارة» هذا أيضــا
رواه البيهقي وابن حبان ،وحس ـ ـ ــنه الش ـ ـ ــي  :األلبار يف إرواء الغليل ،فلو أن اإلنس ـ ـ ــان أكل ناس ـ ـ ــيا أو
شــرب ناســيا أو جامع ناســيا فإن صــيامه صــحيح ،وال قضــاء عليه وال كفارة ،إ ا فعل لك ناســيا واا
تعا أعل باحلقا ق ،فاا يعل باحلقيق  ،واا يعامل هذا على ما هو عليه من صــدق أو كذب ،لكن
إ ا كان اإلنســان ناســيا فال قضــاء عليه رهلل من اا تبارك وتعا ومنه ،أما إ ا كان يكذب فهذا أمره
إ اا ،ال تنفعه الفتيا ولو أفتاه املفتون ،فعليه إر ما فعله ،لكن ما دام أنه فعل لك ناس ــيا ،ووقع يف
األكل أو الش ــرب ناس ــيا فإن ص ــومه ص ــحيح ،وهذا من فض ــل اا تبارك وتعا  ،ومن س ــع رهلل اا
تبارك وتعا  ،وعفوه ولطفه على عباده سبحانه وتعا .
من أه الفوا د هذا احلديث :صـح صـوم من أكل أو شـرب ناسـيا ،وأن الصـوم ال يبطل باألكل
والش ــرب نس ــيانا ،وأيض ــا لي عليه إر يف هذا ،وال ينق
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هذا الص ــيام باألكل والش ــرب ناس ــيا ،ألنه

قال« :فليتم صللومه» ،فلي عليه إر ألنه لي باختياره إمنا ألعمه اا وســقاه ،ألنه وقع بغري اختيار
منه ،واا  هو الذي قدر عليه هذا.
وأيضا :ينبغي على اإلنسان إ ا رأى إنسانا يأكل أو يشرب أو يتعالى مفطرا يف هنار رمضان ،أن
مسـ ـ ـ ــن ال ن به ،وأيضـ ـ ـ ــا أن يذكره ،وهذا من باب التعاون على الرب والتقوى ،وال يقول مثل ما يقول
بعض الناس وهذا خطأ :ال أريد أن أقطع عليه أن اا  ألعمه وسقاه وما أشبه لك.
وفق اا ازميع ملا م ويرضى ،وصلى اا وسل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعج.
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الدرس رقم ()5
الجمعة  17شعبان 1441ه
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الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم ل من ال بي بعده.
ففي يوم ازمع الس ـ ـ ـ ــابع عش ـ ـ ـ ــر من ش ـ ـ ـ ــهر ش ـ ـ ـ ــعبان ،ندرس أحاديث الص ـ ـ ـ ــيام من كتاب عمدة
األحكام ،واليوم معنا بإ ن اا تعا احلديث السابع وهو حديث أيب هريرة :
متن الحديث السابم:

عن أيب هريرة  قــال« :بينمــا حنن جلوس عنــد النيب  ،إ جــاءه رجــل فقــال :يــا
رسول اا ،هلكت .قال« :ما أهلكك؟» قال :وقعت على امرأ  ،وأنا صا  -ويف رواي :
أصــبت أهلي يف رمض ــان  -فقال رســول اا « :هل تجد رقبة تعتقُا؟» قال :ال .قال:
«فُل تسل للتطيم أن تصل للوم شل للُرين متتابعين؟» قال :ال .قال« :فُل تجد إطعام ل لتين
مس ل للكينا؟» قال :ال .قال :فمكث النيب  فبينا حنن على لك أ النيب  بعرق فيه متر
 والعرق :املكتل  -قال« :أين السللائل؟» قال :أنا ،قال« :خذ هذا ،فتصللدب به» فقالالرجل :على أفقر مين :يا رسـ ــول اا؟ فواا ما بج البتيها  -يريد احلرتج  -أهل بيت أفقر
من أهل بييت ،فضحك رسول اا  حىت بدت أنيابه ،ر قال« :أطعمه أهلك».
الشر  :وهذا احلديث موضوعه :حك مجار الصا يف هنار رمضان؟
ومن فوائد وأحكام هذا الحديث الشريف:
أن ازمار يف هنار رمض ـ ـ ــان من الفواح ،املهلك  ،ألن هذا الص ـ ـ ــحايب :وهو س ـ ـ ــلم بن ص ـ ـ ــمر
البياضـي ،جاء إ النيب  فقال" :يا رسـول اا هلكت" ويف حديث عا شـ رضي اا عنها أيضا يف
الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحج :أنه قال" :احرتقت" فأقره النيب  على قوله" :هلكت  -احرتقت" ولو مل يكن األمر
كـذلك هلون عليه النيب  األمر ،فدل هذا على أن الومء يف هنار رمض ـ ـ ـ ـ ـ ــان من أع

املفطرات إ ا

وجرما ،وأيضا كفارة.
الفا دة الثاني  :أن الذي يطأ يف هنار رمضان ُت عليه أللظ الكفارات وهي على الرتتي :
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عتق رقب  ،فإن مل جيد فصـ ــيام شـ ــهرين متتابعج ،فإن مل يسـ ــتطع فإلعام سـ ــتج مسـ ــكينا ،فجمار
الص ـ ــا يف هنار رمض ـ ــان عامدا فتارا فيه أللظ الكفارات ،وينبغي للمس ـ ــل أن مذر من الوقور فيما
حرم اا  عليه.
وعتق الرقبـ ـ مجهور أه ــل العل يقولون :ال ب ــد أن تكون مؤمنـ ـ  ،وأم ــا بعض العلم ــاء ك ــاحلنفيـ ـ
فيقولون :ال فرق بج مؤمن أو كافرة ،ألن النيب  مل يذكر اإلميان يف احلديث ،ولكن نقول :الصحيح
هو ما عليه ازمهور أنه ال بد من إميان هذه الرقب  ،ويكون هذا احلديث مقيدا بالنص ـ ـ ـ ـ ـ ــوة اليت فيها
كفارة القتل فإهنا كرت اإلميان.
ومن الفوا د املتعلق هبذا احلديث :أن اإلنســان املعســر الذي ال جيد الكفارة أهنا تســقط عنه ،ألنه
قال" :يا رسـ ـ ــول اا واا ما بج البتيها أهل بيت أفقر مين" ،فعذره النيب  وأسـ ـ ــقطها عنه ،ومل يقل
النيب  :إ ا قدرت كفر ،وهذا رهلل من اا تبارك وتعا  ،فإ ا مل يستطع ومل يتيسر فإهنا تسقط عنه،
وهذا هو املش ــهور من مذه اإلمام أهللد ،وأحد قويل اإلمام الش ــافعي ،واختيار ش ــيمنا الش ــي  :ابن
باق رهلله اا تعا  ،أهنا تسقط مع العج  ،أما مجهور أهل العل فيقولون :أهنا ال تسقط مع اإلعسار.
لكن كفارة ال هار :ال تس ـ ـ ــقط عن اإلنس ـ ـ ــان ،بل تبقى يف مته حىت يس ـ ـ ــتطيع واحدا من مالم :
العتق أو الصيام أو اإللعام حس التيسري.
أما فيما يتعلق بازمار يف هنار رمض ــان :فإنه إ ا عج أو عس ــر عليه فإهنا ال تل مه ،ألن النيب 
قال« :أطعمه أهلك» وأهل اإلنسان ليسوا مصرفا للكفارات.
ومن املس ــا ل املهم  :أن اإلنس ــان إ ا كان عاملا فتارا لري مكره ،فإنه ُت عليه الكفارة ويؤاخذ،
أما إ ا كان ناس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا أو مكرها فإنه ال يؤاخذ ،ألن اا تعا يقول{ :ربَّلنا َال تُل َؤ ِ
اخ ْذ َا إِ ْن َ ِسل ل ل ل لينَا أ َْو
ََ
أَ ْخطَأَْا} [البقرة ،]682 :ولذلك النيب  ما عذر هذا الرجل ،ألن هذا الرجل كان يقول" :أصبت امرأ
يف هنار رمضـان" ،وأيضا قال" :هلكت" وقال يف بعض الروايات" :احرتقت" ،فهذا يدل على أنه كان
عامدا وعاملا باحلك الش ـ ـ ـ ــرعي ،وإال ملا أخذ عليه النيب  هذا األمر ،فقوله" :وقعت على امرأ وأنا
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صـا " ويف رواي  " :أصــبت أهلي يف رمضــان" كل هذا يدل على أنه كان يعر احلك  ،ألن املؤاخذة
يف ارتكاب احمل ورات إمنا تت بثالم أشياء:
 -1العل وضده ازهل.
 -6الذكر وضده النسيان.
 -3العمد وضده اخلطأ.
أما ازاهل أو الناســي أو لري املمتار فإنه ال يؤاخذ ،ولذلك لو فعل اإلنســان شــيرا من املفطرات:
أكل أو شـ ــرب أو جامع على الصـ ــحيح ،إ ا أكل أو شـ ــرب أو جامع ناسـ ــيا مل يؤاخذ وال ُت عليه
كفارة ،حىت يف ازمار ،وهذا من رهلل اا تبارك وتعا بعباده.
ومن املس ــا ل اليت يس ــتفاد منها يف هذا احلديث :الرفق مبن جاء تا با ونادما ،خاصـ ـ إ ا كان هذا
اخلطـأ يف حق اا تبـارك وتعـا  ،خبال مـا إ ا كان هذا احلق متعلقا باململوقج ،فهذا الرجل مع كونه
أتى جرمـا ع يما هو أع

املفطرات ،مع لك مل يعنِّفه النيب  ،وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواهد هذا يف تعامل النيب 

كثرية ،وهـذا يـدل على حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن خلق النيب  ،وع ي تربيتـه ،وكرم وفـادتـه ،فهـذا الرجـل جـاء خـا فا
وجال فذه من عند النيب  فرحا مسرورا ومعه املكتل وال نبيل من التمر الذي يطع به أهله.
وكذلك من ارتك معصـ ـ ـ ـ ـ ــي الحد فيها ،ر جاء نادما تا با راجعا يقول أهل العل  :فإنه ال يع ر
وال يعن .
وهذه بعض املسا ل اليت تتعلق باحلديث ،وإال فهي كثرية.
نسأل اا للجميع العل النافع والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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أحسن اا إليك :
س :هنا

ل للؤال ش ل للي نا من أحد االقرباء يقول :تكرر مني الجما في ُار رمض ل للان في ف:

اليوم ،فُل أكفر كفارة واحده أو كفارتين ؟  ..أثابكم اهلل.
ا :اتفق الفقهاء على أن من جامع قوجته يف هنار رمض ـ ــان ر تكرر منه ازمار يف يوم واحد من أيام
رمضــان ،فإنه ُت عليه كفارة واحدة ،و لك ألن الفعل الثار مل يصــاد صــياما يفســده ،وعليه فال
تل مه بسب ازمار الثار وما بعده كفارة واا تعا أعل وأحك .
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الدرس رقم ()6
السبت  18شعبان 1441ه

31

الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وص ل ل ل لحبه

أجمعين أما بعد:
نشرح اليوم احلديث الثامن من كتاب :الصيام من عمدة األحكام.
متن الحديث الثامن:

عن عا شـ ـ رض ــي اا عنها :أن هلل ة بن عمرو األس ــلمي  قال للنيب  :أأص ــوم يف
السفر؟  -وكان كثري الصيام  -فقال« :إن شئت فصم ،وإن شئت فأفطر».
الشر  :وهذا احلديث موضوعه :حك الصيام يف السفر؟
والكتاب والسـ ـ ـ ــن داالن على أنه ال حرا يف اإلفطار يف السـ ـ ـ ــفر ،وكذلك ال حرا يف الصـ ـ ـ ــوم يف

يضا أ َْو َلَ َ َف ٍر فَ ِع َّدة
السـفر ،وأنه رخص من اا وتبارك وتعا كما قال جل وعالَ { :وَم ْن َكا َن َم ِر ً
ُخ َر} [البقرة ،]185 :فاملسـ ــافر فري إن شـ ــاء صـ ــام وإن شـ ــاء أفطر ،ولذلك جاء هذا احلديث،
ِم ْن أَيَّ ٍام أ َ
و كره املصن يف هذا الباب ،ولعل من الفوا د اليت تستفاد من هذا احلديث ما يلي:
الفا دة األو  :الرخص يف الفطر يف السفر ،ألن السفر م ن املشق .
وأيضا :ختيري املسافر بج الصيام والفطر أمناء السفر.
وأيضـا :صـح صـوم رمضـان للمسافر ،واإلنسان إ ا كان جيد قوة وقدرة على الصيام ،فإنه يصوم،
وهذا احلديث يدل على هذا ،فإن الصحايب كان كثري الصيام ،ما يدل على أنه عليه يسري ،وهو شاب
 ومن شـباب الصـحاب  ،ألنه أسـل قبل اهلجرة بعشـر سـنج  ،فحم ة هذا من شباب الصحاب ،
وجيد قوة ،ولذلك مبا أنه جيد هذه القوة فهو يس ـ ــتطيع الص ـ ــيام ،ولذلك النيب  قال له« :إن شل للئت
فصم ،وإن شئت فأفطر».
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وجاء يف ص ـ ــحيح مس ـ ــل ما يدل على هذا ،أنه قال يا رس ـ ــول اا :أجد يب قوة على الص ـ ــيام يف
الس ـ ــفر ،فهل علي جناح؟ ،فقال له النيب « :هي رخصل للة من اهلل تعال  ،فمن أخذ بُا ،فحسل للن
ومن أحب أن يصوم فال جنا

ليه».

فهذا يدل على التميري بج الص ــيام وبج الفطر ،وأن هذا الص ــحايب كان كثري الص ــيام وبه قوة وال
قال يف سن الشباب ،فلذلك النيب  قال له هذا الكالم.
أيضـا :قول النيب « :إن شلئت فصم ،وإن شئت فأفطر» ص وأفطر :فعل أمر ،واألمر فيهما
لإلباح .
ومن فوا د هذا احلديث الش ـري  :يس ــر الشـ ـريع اإلس ــالمي  ،فهي مسح ميس ــرة ،حتقيقا لقول اا
ِ
تبـارك وتعـا َ { :وَملا َج َعل َل َلَْي ُك ْم فِي اللدِّي ِن م ْن َح َر ٍج} [احل  ،]78 :وقولـه تبـارك وتعا { :يُ ِري ُد اللَّهُ
بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر} [البقرة.]185 :
وفيه :حرة ص ـ ـ ــحاب النيب  على العل ليعملوا به ،وسـ ـ ـ ـؤاهل عما جهله  ،وسـ ـ ـ ـؤاهل النيب 

يدل على حرصه  ،ألهن يسألون النيب  عما يهمه من أمر الدين والدنيا.
ويف قوله « :إن ش للئت فص للم ،وإن ش للئت فأفطر» فيه إمبات املش ــير للعبد ،وبطالن مذه
ازربي .
وفيه فض ـ ـ ــيل ومنقب هذا الص ـ ـ ــحايب ازليل :هلل ة بن عمرو األس ـ ـ ــلمي  ،فعنده جلد وقوة على
الصـ ــيام ،وفيه ح للمري ،ومن دالل حبه للمري أنه كثري الصـ ــيام ،ولذلك يف رواي مسـ ــل قال" :إر
رجل أســرد الصــوم ،أفأصــوم يف الســفر؟" ،فهذا يدل على حرة شــباب الصــحاب على الصــيام ،وعلى
التقرب ا تبارك وتعا  ،واملسابق يف فعل اخلريات.
وفيه بيان تفاض ــل الناس يف األعمال ،خاص ـ العبادات والطاعات ،وأنه يفتح على ش ــم

ما ال

يفتح لغريه ،فبعض الناس يفتح عليه يف الص ـ ـ ــيام ،وبعض ـ ـ ــه يف القيام ،وبعض ـ ـ ــه يف القرآن ،وآخر يف
ازهـاد ،ولــذلــك جــاءت وص ـ ـ ـ ـ ـ ــايـا النيب  متفــاوتـ حبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تفـاو  ،وقـدرا
الصحايب الذي كان كثري الصيام ،وجيد  قدرة على الصيام.
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وأحواهل  ،ومنــه هــذا

وفيه من املسـ ــا ل :أنه قال" :أأصـ ــوم يف السـ ــفر" مل يبج املراد بالصـ ــوم ،لكن قول عا ش ـ ـ " :وكان
كثري الصــيام" قد يشــري بأنه التطور ،ولكن إحدى روايات مســل أفادت بأن املراد هو صــوم رمضــان،
وجاء يف رواي أيب داود واحلاك ما يوض ـ ـ ـ ـ ــح أن املراد به ص ـ ـ ـ ـ ــوم رمض ـ ـ ـ ـ ــان ،ألنه قال يف رواي أيب داود
واحلاك  " :ورمبا صادفين هذا الشهر يعين رمضان" فهذا يدل على أنه يف رمضان.
ومن الفوا د :قول النيب « :إن شل ل للئت فصل ل للم ،وإن شل ل للئت فأفطر» أن املتنفل واملتطور أمري
نفس ــه ،إن ش ــاء أمض ــاه وإن ش ــاء قطعه ،إال يف احل والعمرة ،فال جيوق لإلنس ــان الذي دخل يف ح
ِ
ْح َّج َوالْعُ ْم َرةَ لِلَّ ِه} [البقرة.]192 :
وعمرة أن يقطعهما لقول اا تبارك وتعا َ { :وأَت ُّموا ال َ
إ ا ص ـ ــام اإلنس ـ ــان ر س ـ ــافر فله أن يفطر ولو مل توجد مش ـ ــق  ،ويس ـ ــتوي يف لك ص ـ ــيام الفر
والنفل.
هذه بعض الفوا د املتعلق هبذا احلديث الشري  ،ونسأل اا للجميع العل النافع والعمل الصاحل،
وصلى الله وسل على نبينا حممد.
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متن الحديث التا م:

عن أن بن مـالـك  قـال« :كنا ُسل ل ل ل للافر مم النبي  فلم يعب الصل ل ل ل للائم ل
المفطر ل الصائم».
المفطر ،وال ُ
ُ
الشر  :وهذا احلديث رواه الشيمان ،وموضوعه :حك صوم رمضان وفطره يف السفر؟
وأن  ارب أن الص ــحاب  كانوا يس ــافرون مع النيب  يف رمض ــان ،فمنه من يص ــوم ،ألنه
جيد قوة ،ومنه من يفطر ألنه أقوى له ،فال ينكر الصـا على املفطر ،وال املفطر على الصا  ،وكان
النيب  يقره على هذا صلوات اا وسالمه عليه.
ويف الص ــيام والفطر يف الس ــفر رخصـ ـ ال يعاب املرء على ارتكاهبا ،ولذلك من فوا د هذا احلديث
الشـ ـ ـري  :أن الفطر والص ـ ــيام يف الس ـ ــفر ،جا  ،ألن النيب  أقر الص ـ ــحاب على الص ـ ــيام والفطر يف
السفر مما يدل على إباح األمرين.
ومن الفوا د :أن إقرار النيب  حجه ،ألنه أقره  على هذا الفعل.
وأيضا :يستوي يف هذا الصوم :صوم النافل وصوم الفريض .
ومن فقه الصحاب عدم عي املفطر على الصا  ،وال الصا على املفطر ،إال إ ا كان يف الصيام
مشق بالغ فسو يأ معنا إن شاء اا تعا يف حديث جابر وسنتكل عليه يف هذا الباب.
وأيضــا :يتبج لنا أخالق الصــحاب عند اخلال  ،وســع األفق يف التعامل مع هذه األمور ،فاملفطر
إ ا رأى الفطر يف الســفر أفضــل ،ألنه يأخذ بأحاديث الرخص ـ  ،ال يعي عليه الصــا  ،وكذلك الذي
يصــوم ويرى أن الصــوم يف الســفر أفضــل ،فإنه جيد يف نفســه قوة على الصــيام فال يعي عليه الشــم
اآلخر ،وعلى هذا جيوق الصـ ــيام واإلفطار يف السـ ــفر ،وأنه ال جي على الصـ ــا أن يفطر إال إ ا وجد
املشق والضرر ،وباا التوفيق.
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35

الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
فنحن يف اليوم التاس ــع عش ــر من ش ــهر ش ــعبان ،نس ــأل اا التوفيق والس ــداد ،وأن يرفع هذه الغم
عن هذه األم  ،ومعنا احلديث العاشر من كتاب :الصيام ،من عمدة األحكام.
متن الحديث العاشر:

عن أيب الدرداء  قال« :خرجنا مع رســول اا  يف شــهر رمضــان ،يف حر شــديد،
حىت إن كان أحدنا ليضـع يده على رأسه من شدة احلر ،وما فينا صا إال رسول اا ، 
وعبد اا بن رواح ».
الشر  :هذا احلديث يف الصحيحج.
والنيب  خرا بأصـحابه يف رمضان يف أيام شديدة احلر ،ومن شدة حر هذه األيام ،مل يص من
هؤالء الــذين خرجوا مع النيب  إال النيب  ،وعبــد اا بن رواح ـ  ،فــازميع أفطروا ،والنيب 
وعبد اا بن رواح صاما ،مما يدل على جواق الصيام يف السفر ،وإن كان هناك مشق لكنها ال تصل
إال حد التهلك .
فيؤخذ من هذا احلديث الشري  :جواق فطر املسافر يف رمضان.
وأيضا :جواق الصيام يف السفر ملن ال يشق عليه لك ،وال توجد معه مضرة ،أما يسري املشق فهو
موجود مع الصيام ،يف السفر خاص مع وجود احلر.
وأيض ــا :األخذ باألس ــباب ،واحلذر من أس ــباب الض ــرر ،وأنه ال ينايف كمال التوكل على اا تبارك
وتعا  ،ولذلك اإلنسان يأخذ باألسباب ،وهي من متام التوكل على اا تبارك وتعا وال تنايف التوكل.
ومن الفوا ـد :مـا كـان عليـه النيب  من اجتهـاد يف العبـادة والطـاعـ  ،رل أنه  لفر له ما تقدم
من نبه وما تأخر ،فمن صام يف السفر أج أه ،وال يل مه اإلفطار إال أن يشق عليه.
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ومن الفوا د :منقب وفض ــيل عبد اا بن رواح األنص ــاري  ،وعبد اا بن رواح من الس ــابقج
األولج من األنصــار ،وأحد النقباء ليل العقب  ،وهو ممن شــهد بدرا وما بعدها  ،وكان شــاعرا جميدا
مدافعا عن النيب .
ومن الفوا د اليت كرها أهل العل  :أنه ال يضر الصا أن يعل الناس بصومه ،من لري إظهار منه
لذلك ،إال عند احلاج إ

لك ،كما قال النيب « :فإن ل ل ل ل للابه أحد أو قاتله ،فليقل :إ ي امرؤ

صائم».
نسأل اا للجميع العل النافع ،والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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متن الحديث الحادز شر:

عن جابر بن عبد اا رض ـ ـ ــي اا عنهما قال« :كان ر ل للول اهلل  في ل ل للفر ،فرأى
زحاماً ورجالً قد ظلل ليه ،فقال :ما هذا؟ قالوا :صل ل للائم .قال :لي :من البر الصل ل لليام
في السفر» .ويف لفظ ملسل  « :ليكم برخصة اهلل التي رخص لكم».
الشر  :وهذا احلديث الشري موضوعه :حك الصوم يف السفر ملن يشق عليه الصوم ويرهقه.
وهذا الســفر الذي كره جابر هو ســفر النيب  يف ل وة الفتح ،وكانت يف رمضــان ســن ان من
اهلجرة ،والنيب  ملا رأى الناس مت اهللج ،ورجال قد ض ـ ــلل عليه ،س ـ ــأل النيب  عن أمره ،فقالو :إنه
صا  ،وبلغ به ال مأ هذا احلد ،فقال  :لي من الرب الصيام يف السافر.
فاا  ال يريد من عباده تعذي أنفسه  ،فاا  لين عن هذا.
ومن فوا د هذا احلديث النبوي الشري  :أن صوم املسافر مع التع واملشق لي من الرب.
وأيض ـ ــا :املش ـ ــرور للعبد أن يأخذ برخصـ ـ ـ اا تبارك وتعا  ،وأال جيهد املرء نفس ـ ــه فيما رخ

له

فيه.
ومن الفوا د :أن الرب معناه :هو الطاع  ،وقيل :هو اخلري ،وقيل :هو التوسع يف الطاع .
وهاهنا سؤال :مت يكون الصيام في السفر لي :من البر ،كما أخبر النبي  ؟
فيقال :إ ا وجدت املشق أو لل على ال ن حصول الضرر.
 -وإ ا ظن به اإلعرا

عن رخص اا تعا اليت رخ

لعبادة.

 ومن خا على نفسه الرياء أو العج إ ا صام يف السفر. وإ ا كان لك مدعاة للقعود عن العمل والتطلع خلدم اآلخرين له.هذه اإلجابات أش ـ ــار إليها احلافظ بن حجر -رهلله اا تعا  -يف فتح الباري ،ومن يس ـ ــهل عليه
الصــيام ،وال يوجد معه تع وال مشــق مثل :الســفر القصــري ،أو الوســا ل املرم  ،وال متاا إ خدم
الناس له وإ ا كان القضاء يشق عليه بعد رمضان ،فالصيام يف حقه أفضل ،ألنه أبرأ للذم  ،ومانيا :أنه
38

ال توجد مش ــق  ،وألن النيب  خري هلل ة بن عمرو األس ــلمي ،قال« :إن ش للئت فص للم ،وإن ش للئت
فأفطر» فيدل هذا على تسـ ــاوي الطرفج يف هذا الباب وهذه املسـ ــأل  ،وأنه فري بج الص ـ ـيام واإلفطار
يف حال السـفر يف مثل هذه احلاالت ،أما إ ا شـق عليه الصيام ،فهذا لي من الرب ،وإ ا كان ال يشق
عليه الصـ ــيام ،وال يتأمر بذلك ،فإنه يصـ ــوم لفعل النيب  ،وإدراكا لل من الفاضـ ــل ،وألنه قد يصـ ــع
عليه القضاء بعد لك .
كر الشـ ــي ابن عثيمج -رهلله اا تعا  -من فوا د احلديث :جواق االقدحام على رؤي األشـ ــياء
الغريب .
وأخت بأن الرواي املنتشرة« :لي من أمرب أم صيام يف أمسفر» فهذه الرواي على شهر ا ،إال أهنا
رواي ال تصح كما نبه لذلك احملدث :األلبار يف اإلرواء ويف السلسل الضعيف  ،و كر أهنا شا ة.
نسأل اا للجميع العل النافع ،والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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41

الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
نتابع يف هذا اليوم العشرين من شهر شعبان ،شرح أحاديث الصيام ،من كتاب :عمدة األحكام.
متن الحديث الثا ي شر:

عن أن بن مالك  قال« :كنا مع النيب  يف الس ـ ـ ـ ــفر فمنا الص ـ ـ ـ ــا  ،ومنا املفطر
قال :فن لنا من ال يف يوم حار ،وأكثرنا ظال :صـاح الكسـاء ،ومنا من يتقي الشم بيده،
قال :فس ــقط الص ـ ـوام ،وقام املفطرون فض ـ ـربوا األبني  ،وس ــقوا الركاب ،فقال رس ــول اا :
«ذهب المفطرون اليوم باألجر».
الشر  :هذا احلديث أخرجه البماري ومسل عليهما رهلل اا تعا
وموضور هذا احلديث :حك الفطر يف السفر للمصلح .
وأن  كر أهن خرجوا مع النيب  يف ســفر ،ويف يوم حار وشــديد احلرارة ،ولعل هذا الســفر
واا تعا أعل س ـ ـ ــفر ل وة الفتح كما يقول أهل العل  ،وفيه الص ـ ـ ــا وفيه املفطر ،قال :فس ـ ـ ــقط
الصـوام ،أي ضــع الصـوام وســقطوا يف األر للراح من شــدة اإلعياء ،أما املفطرون :فضـربوا األبني
أي اخليام ،وسقوا الركاب أي اإلبل ،فعلى إمر هذا قال النيب « :ذهب المفطرون اليوم باألجر».
وقول أن " : فمنا الصـ ـ ـ ــا  ،ومنا املفطر" ،هذا كما تقدم يف حديثه السـ ـ ـ ــال أنه قال" :مل
يع على املفطر ،وال املفطر على الص ـ ــا " ،فاملفطر ال يعي على الص ـ ــا يف الس ـ ــفر ،والص ـ ــا ال
يعي على املفطر يف السـفر ،فالكل على خري ،ولكن هذا يدل على أفضلي الفطر يف السفر ال سيما
عند التع واملشـق وشـدة احلر ،فإنه أو من الصوم ،وينبغي لإلنسان أن يأخذ بالرخص يف مثل هذا
ِ ِ ٍ
ُخر} [البقرة:
وأن يقبلها ،فاا جل وعال يقول{ :فَ َم ْن َكا َن ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا أ َْو َلَ َ َف ٍر فَع َّدة م ْن أَيَّام أ َ َ
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 ،]184وقال عليه الص ــالة والس ــالم كما مر معنا « :لي :من البر الص لليام في الس للفر» أي لي من
الرب الكامل أن يصوم اإلنسان يف السفر.
فهــذا احلــديــث يــدل على مثــل هــذه الفوا ــد اليت تفيــد اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف هكــذا حــالــه ،فــالفطر جــا ،
والصوم أيضا جا للمسافر ،ألن النيب  أقر هؤالء وأقر هؤالء.
ومن الفوا د :أن الفطر أفض ـ ــل من الص ـ ــيام إ ا كان يف لك مص ـ ــلح وفا دة ،وإ ا كان فيه إعان
على مالقــاة األعــداء والتقوي على ازهــاد ،فــإن فــا ــدة الفطر هنــا تتعــدى إ أمر أه وأع  ،لكن
اإلنسان إ ا صام كانت الفا دة لنفسه ،أما ما يتعلق باملصلح مثل :ازهاد ولريه ،فال شك أن الفطر
أفضل يف هذه احلال.
ومن الفوا د :بيان فضــل خدم اإلخوان واألهل واخلالن خاص ـ يف الســفر ،ألن هذا من الرجول ،
ومن املروءة اليت سبقنا فيها خيار هذه األم صحاب الرسول  ،خالفا لبعض املتكربين الذين يرتفعون
عن هذا الباب ،فالش ــك أن الناس إ ا كانوا يف ش ــدة أو كانوا يف س ــفر ،ينبغي على اإلنس ــان أن يعج
كبار السن ،وأن يعج من متاا إ اإلعان  ،وأن يساه وأن يبذل وأن يتعاون مع البقي .
ومن الفوا د :فعل األســباب ،وأنه ال ينايف التوكل على اا  ،فإن الصــحاب توقوا من الشــم ،
قال" :ومنا من يتقي الشــم بيده" ففعل األســباب ال ينايف التوكل على اا  ،بل الش ـريع جاءت
باألخذ باألسباب كما ورد عن النيب .
ومن الفوا د يف هذا احلديث الش ـ ـ ـ ـري  :أن أجر العامل بقدر عمله ،وكلما كان النفع متعديا كان
أكثر لألجر الرتباله مبصاحل الناس ومصاحل املسلمج.
و«ذهب المفطرون باألجر» كما قال النيب  يعين بأجر ي يد على أجر الصا .
وأيض ـ ــا :اإلس ـ ــالم حث على العمل وعدم االتكالي  ،وأن يتطلع املرء إ خدم اآلخرين أو يتطلع
إ كفايته من الناس دون أن يبذل جهدا.
ومن الفوا ــد ازميل ـ يف حمــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــن دين اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم :أن هــذا الــدين دين ولي ـ وكمــال وأخالق،
فالص ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب  ملا بنوا اخليام اليت هي األبني اليت هي اخليام مل ينس ـ ـ ـ ـ ـ ـوا اإلبل والدواب من الس ـ ـ ـ ـ ـ ــقي
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واإللعام ،ولذلك ملا بنوا األبني -وهي البيوت اليت تنصـ ـ ـ ـ وتن ر يف الس ـ ـ ــفر -مل ينسـ ـ ـ ـوا الركا

ومل

ينسوا احليوانات ،وهذا يدل على حقوق احليوان يف اإلسالم.
أيض ـ ـ ــا هؤالء املفطرون من الص ـ ـ ــحاب  :فعلوا هذا الفعل ،وقدموا اإلحس ـ ـ ــان ،وخدموا اإلخوان
دون اس ـ ــتشـ ـ ـرا أو تطلع للمكافر أو لش ـ ــيء آخر ،فلذلك اس ـ ــتحقوا هذا املدح «ذهب المفطرون
اليوم باألجر».
ومن الفوا د الرتبوي  :مش ــروعي الثناء والتش ــجيع على األعمال الص ــاحل  ،والنافع اليت تنفع اجملتمع
وتنفع الناس ألن النيب  أمىن عليه فقال« :ذهب المفطرون اليوم باألجر» ص ـ ــلوات اا وس ـ ــالمه
عليه ،ورضي اا عن هؤالء الصحاب أمجعج.
ومن الفوا د اليت يسـ ـ ـ ـ ــتفيد منها لال العل  :أن األخذ بالرخص ـ ـ ـ ـ ـ قد يكون أفضـ ـ ـ ـ ــل من األخذ
بالع مي كما يف هذا احلديث ،فالصوم ع مي والفطر رخص .
فنأخذ من هذا :جواق اإلفطار والص ــيام يف الس ــفر ،هؤالء أخذوا بالرخص ـ وهؤالء أخذوا بالع مي ،
والنيب  أقره .
وأيض ـ ــا :أن الفطر يف الس ـ ــفر أفض ـ ــل إ ا كان هناك مش ـ ــق  ،وإ ا كان هناك مص ـ ــلح كما يف هذا
احلديث الشري .
نسأل اا للجميع العل النافع ،والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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متن الحديث الثالث شر:

عن عا شـ رضـي اا عنها قالت« :كان يكون لي الصوم من رمضان ،فما أ تطيم
أن أقضي إال في شعبان».
الشلر  :هذا احلديث أخرجه البماري واللفظ له ،ورواه مسـل وفيه « ُّ
الشغل من ر ول اهلل ،
أو بر ول اهلل .»
وموضور هذا احلديث :حك تأخري قضاء رمضان؟
وفيه فوا د كثرية منها :جواق تأخري قض ـ ــاء رمض ـ ــان إ ش ـ ــعبان ،وأن هذا القض ـ ــاء على الرتاخي،
فيجوق تأخري قضاء رمضان إ شعبان ،إال أن األو أن يبادر اإلنسان بالقضاء وقضاء ما عليه.
فالقضـاء جي على الرتاخي ،فيجوق تأخري قضـاء رمضـان إ شـعبان ،إال أنه ال جيوق على املسل
واملس ــلم تأخري القضـ ــاء إ أن يأ رمض ــان الثار ،واملبادرة بالقضـ ــاء أو  ،ألن عا ش ـ ـ -رضـ ــي اا
عنها -اعتذرت بكوهنا ال تستطيع.
وأيض ــا :تأخري القض ــاء إ رمض ــان الثار ،بعض الناس قد مير عليه رمض ــان ورمض ــان ورمض ــانات
خاص ـ ـ من النس ـ ــاء ،وال يقض ـ ــي وهذا حرام ،ألن عا ش ـ ـ -رض ـ ــي اا تعا عنها وأرض ـ ــاها -جعلت
شعبان هو الغاي  ،قالت« :فما أستطيع أن أقضي إال يف شعبان».
ومن الفوا ـد :االعتـذار عن فعـل األو لـدفع التهمـ عن النف  ،ولرال يقتدي به أحد ،فعا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اعتذرت عن هذا مع أنه خال األو لتدفع التهم فقالت :فما اس ـ ـ ـ ــتطيع أو ملكان النيب  مين أو
مثل هذه األعذار.
ومن الفوا ــد اليت كرهــا أهــل العل يف هــذا البــاب :ع

حق ال وا ،وأن حق ال وا مقــدم على

نوافــل الطــاعــات والعبــادات ،ومثلــه :حق األهــل يقــدم على نوافــل الطــاعــات ،ألن احلقوق واجبـ القمـ
خبال النوافل.
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وأيضـا :أن املرأة مأجورة إ ا تركت بعض النوافل ،لرعاي بيتها وقوجها وأوالدها ،فهي مأجورة على
هـذا ،فـإ ا نوت ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـام التطور ومنعهـا قوجهـا ،فـإهنا تؤجر على لك .هذا إ ا كان حاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ،فإهنا
ال تصوم إال بإ نه ،أما إ ا كان لري حاضر أو كان عند قوج أخرى فإهنا تصوم.
وفيه فض ــل عا ش ـ -رض ـي اا عنها وأرض ــاها -الص ــديق بنت الص ــديق ،ومكان هذه الص ــحابي
ازليل أم املؤمنج عند النيب  ،وحسـن عشـر ا لرسـول اا  ،نسأل اا أن يرقق نساءنا القدوة هبا
وبسا ر أمهات املؤمنج.
فالشـاهد من هذا :أنه جيوق تأخري قضـاء رمضـان إ شعبان ،وأيضا أنه ال جيوق تأخري القضاء إ
رمضان الثار.
نسأل اا للجميع التوفيق والسداد ،وصلى اا وسل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعج.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وص ل ل ل لحبه

أجمعين أما بعد:
نتابع شرح األحاديث يف كتاب :الصيام ،من عمدة األحكام.
متن الحديث الرابم شر:

عن عا شـ ـ ـ رض ـ ــي اا عنها قالت :أن رس ـ ــول اا  قال« :من مات و ليه صل لليام،
صام نه وليه» .وأخرجه أبو داود وقال" :هذا يف النذر ،وهو قول أهللد بن حنبل".
الشر  :هذا احلديث موضوعه :حك قضاء الصيام الواج عن امليت؟
وهذا احلديث أخرجه الشـ ـ ــيمان :اإلمام البماري ومس ـ ـ ــل عليهما رهلل اا تبارك وتعا  ،فهو مما
اتفق عليه الشيمان ،خالفا البن دقيق العيد عندما قال" :لي هذا احلديث مما اتفق عليه الشيمان"،
بل أخرجه البماري ومسل مجيعا ،كما نبه على لك عبد احلق يف ازمع بج الصحيحج ولريه.
ومن أحكام وفوا د هذا احلديث :أن من مات وعليه صيام ،صام عنه وليه.
فمن فوا ده :أمر القري بقضـاء الصـوم الواج عن قريبه إ ا مات قبل فعله ،فإ ا مات صام عنه
وليه ،وإ ا مل يص ـ ـ ـ ـ ـ القري عن امليت فإنه يطع عنه من تركته لكل يوم مسـ ـ ـ ـ ــكينا ،فإ ا مل يكن هلذا
امليت ترك  ،وتربر أحد باإللعام عنه أج أه ،وإ ا مل يتربر أحد عنه فأمره إ اا تبارك تعا .
ومن فوا د هذا احلديث :أنه ال فرق يف هذا بج كون الصـ ـ ــوم واجبا بالشـ ـ ــرر كصـ ـ ــيام رمضـ ـ ــان أو
واجبا بالنذر لعموم األحاديث ،وهذا هو الراجح ،خالفا ملا كره املص ـ ـ ـ ـ ــن عند ما قال :وأخرجه أبو
داود وقال" :هذا يف النذر خاص ـ ـ " فقول أيب داود عن أهللد رهلله اا :أنه يف النذر خاص ـ ـ  ،هذا قول
ض ـ ـ ـ ــعي مرجوح ،والصـ ـ ـ ـ ـواب أنه عام ،يع النذور ورمض ـ ـ ـ ــان ،ألن النيب  عم  ،فقال« :من مات
و ليه ص ل ل لليام» فهذه نكرة يف س ـ ـ ـ ــياق الش ـ ـ ـ ــرم فتع مجيع أنوار الص ـ ـ ـ ــيام الواج  ،والكفارة والنذر،
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فاحلديث يع ازميع ،فال جيوق أن اصـ

بالنذر إال بدليل ،وأيضــا النيب  عم ومل يســتفصــل كما

سيأ معنا يف األحاديث القادم .
ومن الفوا د :أنه إ ا تعدد األولياء ،يعين ص ـ ـ ــار له أولياء تعددوا ،ص ـ ـ ــاموا عنه مجيعا حىت ينهوا ما
عليه ،فلو كان عليه عشرة أيام ،وصام أولياؤه يف يوم واحد عنه هذه األيام العشرة قضوا ما عليه.
ومن الفوا د :أنه إ ا مات امليت قبل أن يتمكن من القضــاء ،فال يصــوم عنه وليه ،كأن ميوت وهو
يف أمناء السـفر أو يكون مريضـا ومل يشفى ،فيموت يف مرضه ،فهذا ال يصوم عنه وليه ،ألنه مل يتمكن
من القضاء ،فيسقط عنه بعدم التمكن.
ومن الفوا د :أن الص ــيام الذي يقض ــى عن امليت هو الص ــيام الواج  ،النذر وص ــيام رمض ــان ،أما
صيام التطور فهذا ال يقضى عن امليت.
أيضا :أمر النيب « :من مات و ليه صيام ،صام نه وليه» هو أمر لالستحباب.
ومن الفوا د أن الديون اليت على اإلنسـ ـ ــان ينبغي أن مرة على أدا ها وعلى قضـ ـ ــا ها ،فدين اا
تعا أحق بالقضـاء ،وأحق بالوفاء ،وإ ا مات امليت وعليه ديون سواء كانت يف حق اا تبارك وتعا
كالص ـ ـ ـ ـ ــيام أو النذر أو الكاة ،أو ديون ل دميج كاحلقوق املالي  ،فيج أن تقضـ ـ ـ ـ ـ ــى عنه ،وأو من
يتو

لك ه أقرباؤه وورمته ،ولذلك النيب  قال« :من مات و ليه صلليام ،صللام نه وليه» ،ومن

هو الويل؟ الويل هو قريبـه ووارمـه ،الوارث الذي ينتفع مبملفات امليت هو الذي يص ـ ـ ـ ـ ـ ــوم عنه كما كر
لك أهل العل .
فالويل هاهنا :هو قري امليت ،وجيوق أن يص ـ ــوم لري الويل ،يعين جيوق أن يص ـ ــوم مثال :لري أقربا ه
من أص ـ ــدقا ه وأحبابه ،ألن الويل هاهنا خرا فرا الغال  ،أو ألن األو بالقض ـ ــاء عنه والص ـ ــيام عنه
ه أولياؤه وأقربا ه ،فمن مقتضـ ـ ـ ـ ـ ــى القيام بواجبه قضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الديون ا تبارك وتعا عنه ،لكن إ ا أفطر
املس ـ ــل بس ـ ــب املر أو بس ـ ــب الس ـ ــفر ،ر مات يف مرض ـ ــه أو مات يف س ـ ــفره فهذا معذور أو كان
مريضــا وشــفاه اا تعا  ،ولكنه مل يع ،مقدار األيام اليت كانت عليه من رمضــان ،فإنه يصــام عنه ما
أدرك وهو ص ــحيح ،وإن ص ــي عنه كل ش ــيء فهذا حس ــن ،لكن ال جي أن يص ــام عن امليت إال إ ا
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فرم يف القضـ ـ ــاء ،يعين متكن من القضـ ـ ــاء وكان صـ ـ ــحيحا وشـ ـ ــفي من مرضـ ـ ــه وعاد من سـ ـ ــفره ،لكنه
تس ــاهل ،ومض ــت عليه أيام بقدر ما عليه ومل يصـ ـ  ،فهذا يص ــام عنه ،هذه بعض الفوا د املتعلق هبذا
احلديث.
نسأل اا للجميع العل النافع والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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متن الحديث ال ام :شر:

عن عبد اا بن عباس رضي اا عنهما قال« :جاء رجل إل النبي  فقال :يا ر ول
اهلل ،إن أمي ماتت و ليُا صل للوم شل للُر ،أفأقضل لليه نُا؟ فقال :لو كان ل أمك دين
أكنت قاضيه نُا؟ قال :عم .قال :فدين اهلل أحال أن يقض ».
ويف رواي « :جاءت امرأة إل ر ل ل للول اهلل  فقالت :يا ر ل ل للول اهلل ،إن أمي ماتت
و ليُا صللوم ذر ،أفأصللوم نُا؟ فقال :أرأيت لو كان ل أمك دين فقضلليتيه ،أكان
ذلك يؤدز نُا؟ فقالت :عم .قال :فصومي ن أمك».
الشر  :الذي ي هر أهنما واقعتان.
وهذا احلديث موضوعه :حك قضاء صوم النذر عن امليت؟
وكما مر معنا يف الدرس الس ــابق ،أن الص ــيام يقض ــى عن امليت سـ ـواء أكان نذرا أم واجبا أص ــليا،
ألن النيب  عم وأللق ومل يس ــتفص ــل هل هو نذر أم لري نذر؟ فدل لك على أن من مات وعليه
صيام يصام عنه.
حديث ابن عباس الذي هو معنا اآلن يؤيده احلديث السـ ــابق حديث عا ش ـ ـ « :من مات و ليه
صليام ،صلام نه وليه» فيع صوم النذر ،وصوم الكفارة ،وصوم رمضان إ ا متكن ومل يقض ر مات،
أو تساهل ومل يقض ما عليه ر مات ،وهذا هو القول الراجح ،أما من قال إنه خاة بالنذر فهذا قول
ضعي كما مر معنا ،وهذا القول الذي هو القول :بأنه يع  ،هو اختيار شي اإلسالم ابن تيمي رهلله
تعا  ،وأيضا اختيار الشيمج :ابن باق وابن عثيمج رهللهما اا تعا رهلل واسع .
ومن فوا د هذا احلديث :جواق قض ـ ـ ـ ــاء الص ـ ـ ـ ــوم الواج عن األموات ،وأنه إ ا جاق قض ـ ـ ـ ــاء دين
اآلدمي عن امليت ،فدين اا تعا أو  ،وأحق أن يقضى عن هذا امليت.
ومن الفوا د اليت كرت يف هذا :حرة صـ ـ ـ ـ ـ ــحاب النيب  ليعبدوا اا على بصـ ـ ـ ـ ـ ــرية وعلى عل ،
الرجل جاء إ النيب  يسـأله عن أمه اليت ماتت وعليها صـوم شهر ،والرواي اليت كرت املرأة :قالت
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أمي ماتت وعليها ص ــوم نذر ،فهذا يدل على حرة ص ــحاب النيب  على إبراء الذم  ،وعلى العناي
حبقوق أموا .
ومن الفوا د يف هذا :حس ـ ـ ــن تعلي النيب  ،ومن حس ـ ـ ــن تعليمه  أنه ض ـ ـ ــرب هلذا املرأة وهلذا
الرجل أمثاال حمسوس ليصل هبا إ املعىن ،ويتضح هبا احلك الشرعي للسا ل وللناس.
أيض ـ ــا :النيب  اس ـ ــتمدم القياس ،فهذا يدل على إمبات القياس ،والقياس دليل ش ـ ــرعي تثبت به
األحكام ،وهو أحد أصـول ازمهور يف االسـتدالل ،مثل ما فعل النيب  عندما ضرب للرجل وللمرأة
ولغري ـا املثـل مبـا هو معهود للس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـل ليكون الفه أبلغ ،وليتقرب احلك يف األ هـان ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـه البعيد
بالقري  ،فتشبيه البعيد بالقري يسهل إدراكه وفهمه.
ويف قول النيب « :فدين اهلل أحال أن يقضل ل » هذا دليل على تقدمي احلقوق املتعلق باا تعا
مثــل :الكــاة ،واحلقوق املــاليـ املتعلقـ بــاا تبــارك وتعــا  ،على حقوق اآلدميج إ ا ت اهللــت حقوق اا
مع حقوق اآلدميج يف تركـ املتو ،،فتقدم الكاة ،وتقدم النذور على حقوق وديون اآلدميج يف الرتك ،
وبعض أهل العل قال :باملساواة بج احلقوق.
فالش ــاهد من هذا بارك اا فيك  :أن ص ــوم النذر يقض ــى عن امليت ،وكذلك الص ــوم الذي يكون
من رمضان أيضا يقضى عن امليت ،إ ا متكن من القضاء ،ومتكن من أدا ه ر مات فإنه يقضى عنه.
نسأل اا جل وعال للجميع العل النافع والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد،
وعلى آله وصحبه أمجعج.
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أحسن اا إليك شيمنا:
س :ؤال أثابكم اهلل ما هو معيار التعب في السفر الذز يستوجب معه الفطر ،مم أ ه والبد أن
يجد المسافر شيء من التعب ولو قليل ،فُل المستحب له أن يفطر؟
ا :ال شك أن املسافر له أن يفطر يف رمضان ،ختفيفا من اا تبارك وتعا ورهلله ،ولومل تصيبه مشق ،
ُخ َر يُ ِري ُد
ضل لا أ َْو َلَ َ ل ل َف ٍر فَ ِع َّدة ِم ْن أَيَّ ٍام أ َ
ويقض ــي بعد رمض ــان ،ألن اا  قالَ { :وَم ْن َكا َن َم ِري ً
اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر} [البقرة ،]185 :وله أيضا أن يصوم ،ألن النيب  كان يف أسفاره
يصوم ويفطر ،وهكذا أصحابه  كانوا يصومون ويفطرون ،فمن أفطر فال بأس ،ومن صام فال بأس،

فإلفطار رخص للمسافرين ،سواء كان شاقا أو لري شاق ،سواء كان يف وسيل مرم أو لري مرم  ،ال
فرق يف لك ،له أن يفطر ،وإن صــام فال بأس ،أما إ ا شــق عليه الصــيام مشــق حمتمل فله الفطر ،إ ا
كان يف حر وشـ ــدة وتع فله الفطر ،أخذا برخص ـ ـ اا تبارك وتعا  ،ألن اا م أن تؤتى رخصـ ــه
كما يكره أن تؤتى معصـيته ،لذلك إ ا اشــتد احلر أو أرهقه الســفر فالســن اإلفطار ،ومن هنا قال النيب
« :لي :من البر الصوم في السفر» قال أهل العل  :هذا يف حق من اشتد به األمر ،أما من كان
ال يضره لك وال يشق عليه فهو فري إن شاء صام وأن شاء أفطر.
وباتفاق أهل لعل  :أن املســافر له أن يفطر ،وله أن يصــوم إال إ ا شــق عليه ،فيج عليه الفطر ،لكن
مجهور أهــل العل الــذين اتفقوا على أن لــه الفطر وأن لــه الص ـ ـ ـ ـ ـ ــوم اختلفوا يف أيهمــا أفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل يف حق
املسافر؟
فجمهور أهل العل يرون أن الصوم أفضل ما دام ال يشق عليه ،فإن شق عليه أو تضرر فالفطر أفضل
يف حقه ،واملشـ ـ ـ ــهور عند احلنابل أن الفطر أفضـ ـ ـ ــل يف حق املسـ ـ ـ ــافر ،وعلى أي حال اإلنسـ ـ ـ ــان يأخذ
وموا َخ ْيلر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم
برخصـ ـ ـ اا تبارك وتعا  ،وإن ص ـ ــام أفض ـ ــل كما قال اا تعا َ { :وأَ ْن تَ ُ
صلل ُ

تَل ْعلَ ُمو َن} [البقرة ،]184 :وحىت تربأ الذم  ،وحىت يدرك ال من الفاض ــل ،وألنه قد يش ــق عليه القض ــاء بعد
لك ،والراجح واا تعا أعل  :قول ازمهور أن الصيام أفضل إال عند املشق  ،وباا التوفيق.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
متن الحديث السادس شر:

عن س ـ ــهل بن س ـ ــعد الس ـ ــاعدي  أن رس ـ ــول اا  قال« :ال يِال الناس ب ير ما
َّجلوا الفطر».
الشر  :وهذا احلديث أخرجه الشيمان وموضوعه :حك التعجيل باإلفطار؟
وهـذا لف ـه« :ال يِال النلاس ب ير ملا َّجلوا الفطر» ،أمـا لف ـ « :وأخروا السل ل ل ل للحور» فهذه
وردت يف بعض نسـ عمدة األحكام ،وهذه ال يادة ليسـت يف الصـحيحج ،وال يف الكت الســت  ،بل
هي قيادة ضعيف  ،والذي ي هر واا تعا أعل أهنا من قيادة بعض النساخ.
والتعجيل باإلفطار مشـ ـ ـ ـ ــرور كما أخرب النيب  ،ولذلك ،الشـ ـ ـ ـ ــارر احلكي  ،يريد أن ميي العبادة،
ومفظ وقتها ،وأيض ـ ـ ـ ــا لي هر يف لك االلت ام والطاع والن ام يف امتثال األوامر ،والوقو عند حدود
اا تبارك وتعا  ،فإن الش ــرر جعل لروب الش ــم ومغيبها هو وقت إفطار الص ــا  ،فلما جعل هذا
الوقت هو وقت إفطار الصا  ،حث الصا على مبادرة الفطر عند أول الوقت.
وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة:
الفا دة األو  :أن من أس ـ ــباب اخلريي  ،التقيد بس ـ ــن النيب  ،ومن لك التعجيل بالفطر ،واخلري
كل اخلري مراعاة هدي النيب  ،وأن األم ال ت ال خبري ما متسـ ــكت هبذا اهلدي ،وهذه السـ ــن  ،ومنها
تعجيل اإلفطار ،ولذلك يسـ ــتح للمسـ ــل أن يعجل بفطره بعد لروب الشـ ــم مباشـ ــرة ،فإ ا حتقق
لروب الشم برؤي أو خبرب مق  ،فإن الصا يبادر يف اإلفطار ،وال يتأخر كما يفعل بعض الناس.
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ومن الفوا ــد أن اخلري الــذي كره النيب  يف هــذا احلــديــث« :ال يِال النللاس ب ير مللا جلوا
الفطر» أن اخلري هاهنا :هو اتبار سـ ـ ـ ـ ــن النيب  وكفى به خريا ،مع أن اإلفطار من حمبوبات النف ،
إال أنه خري ألنه اتبار للسن وتقيد هبا.
وفيــه دالل ـ على متي هــذه األم ـ عن لريهــا ،فــاليهود يؤخرون وال يفطرون إال عنــد ظهور النجوم،
والرافض اقتدوا هب  ،وه إحدى الفرق الضال  ،فإنه يعملون هبذا ويؤخرون الفطر.
فهـذا احلديث من معج ات النيب  ،ولذلك تأخري اإلفطار س ـ ـ ـ ـ ـ ــب لن ر اخلري من الناس والعيا
باا تعا .
ومن فوا د هذا احلديث :أن اا جل وعال م لعبادة اليسـ ــر ،وييسـ ــر على العباد ،وال شـ ــك أن
تعجيل الفطر من اليس ـ ـ ـ ـ ــر على الناس ،ولذلك يوجد من بعض الناس هداه اا ،يؤخر ربع س ـ ـ ـ ـ ــاع ،
وأحيانا ال يفطر إال بعد الصالة ،وأحيانا ال يفطر إال مع العشاء بسب كسل أو نوم أو ما إ

لك،

ويقول :ال أش ــتهي ش ــيرا ،فيقال هلؤالء :أفطر ولو على ش ــيء قليل ،وإياك وفالف س ــن النيب  ،وال
توافق اليهود وال هذه الفرق الضـ ـ ـ ـ ــال اليت وافقته  ،فلذلك ينبغي لإلنسـ ـ ـ ـ ــان أن مرة على هذا ،وأن
يتمي باتبار النيب  يف تعجيل الفطر ،وحىت لو مل يكن اإلنسان رالبا يف األكل ،فإنه يفطر ولو على
شــيء قليل ،يفطر على مترات أو على رلبات أو حس ـوات من ماء كما ورد عن النيب  فإنه« :كان
يفطر ل رطبات قبل أن يصلي ،فإن لم تكن رطبات فعل تمرات ،فإن لم تكن حسا حسوات
من ماء» رواه اإلمام أهللد وأبو داود والرتمذي ،فاإلنس ـ ـ ــان يبادر هبدي النيب  ،فالتمس ـ ـ ــك بالس ـ ـ ــن
واحلرة عليها ســب خلريي اإلنس ــان ،وس ــب لن ول اخلري والربكات يف الناس ،وال يتنطع اإلنس ــان وال
يغلوا ال احتيالا وال كسال نسأل اا العافي والسالم .
وفق اا ازميع ،وصلى اا وسل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعج.
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متن الحديث السابم شر:

عن عمر بن اخلطاب  قال :قال رسـ ـ ــول اا « :إذا أقبل الليل من هُنا ،وأدبر
النُار من هُنا ،فقد أفطر الصائم».
الشر  :وهذا احلديث رواه الشيمان .وموضور هذا احلديث :مىت يفطر الصا ؟
والنيب  يقول« :إذا أقبل الليل» يعين بان ظالمه« ،من هُنا» يعين من جه املشرق« ،وأدبر
النُار» يعين و ضياؤه« ،من هُنا» أي من املغرب« ،فقد أفطر الصائم» يعين حل له الفطر.
فهذا احلديث ارب فيه أمري املؤمنج عمر  أن النيب  بج لنا وقت الصــيام الشــرعي ،وهو كما
تقدم يف هذا الكتاب ،أنه من للور الفجر الثار إ لروب الش ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ،والنيب  يوجه األم أنه إ ا
أقبل الليل من جه املشرق ،وأدبر النهار من جه املغرب ،و لك بغروب الشم  ،فقد أفطر الصا ،
يعين دخل الص ـ ـ ــا يف وقت اإلفطار ،ويس ـ ـ ــتح له أن يعجل باإلفطار ،وال ينبغي له تأخريه كما مر
معنا يف حديث :س ـ ــهل بن س ـ ــعد  ،بل إن اإلنس ـ ــان الذي يؤخر عن هذا الوقت يعاب عليه ،ألن
الواجـ امتثــال أمر اا تبــارك وتعــا  ،وحتقيق الطــاعـ  ،وأيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حفظ ومتيي وقــت العبــادة عن لريه،
وإعطاء النف حقها ،ومشتهيا ا من الطعام والشراب ،ومتع احلياة املباح .
فأع

فا دة :اسـ ـ ــتحباب تعجيل الفطر إ ا حتقق لروب الشـ ـ ــم برؤي أو خرب مق  ،وههنا النيب

 جيعل بعض األمارات وبعض األمور ،إ ا لربت الشم أفطر الصا .
« إذا أقبلل الليلل من هُنلا ،وأدبر النُلار من هُنلا ،فقد أفطر الصل ل ل ل للائم» ولذلك حلول وقت
اإلفطار هو بغروب الش ــم  ،وإن كان الض ــياء باقيا أو هناك نور يف الس ــماء أو ص ــفرة ،هذه ال عربة
هبا ،فمىت ما لربت الشــم ولابت وســقطت ،فإن الصــا يفطر ،ولو بقي للشــم آمار صــفرة ترى
مثال :يف ازبال أو يف األشجار ،مادام أن قرة الشم قد لاب وسقط ،فإن الصا يفطر.
وأحيانا قد مول بج اإلنس ـ ـ ــان وبج الش ـ ـ ــم جبل أو ش ـ ـ ــيء من هذا ،فال يفطر حىت يعل أهنا
لـابـت ،و لـك بغيبوبتهـا من جهـ املغرب ،فـإ ا مـا لـابـت ولربـت ولو كـان هلـا آمار أو نور يف ألرا
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ازبال أو ص ـ ـ ــفرة يف ألرا الش ـ ـ ــجر فهذه ال تعد ،املعول على ليبتها ،ولذلك العربة عند أهل العل :
بغروب قرة الشـم  ،وال عربة ببقاء احلمرة أو الصفرة اليت تكون يف أفق السماء ،ولذلك سرل شي
اإلس ـ ـ ــالم ابن تيمي رهلله اا تعا  :هل جيوق للص ـ ـ ــا أن يفطر مبجرد لروهبا؟ فأجاب رهلله اا" :إ ا
لاب مجيع القرة أفطر الصـ ــا  ،وال عربة باحلمرة الشـ ــديدة الباقي يف األفق ،وإ ا لاب مجيع القرة
ظهر الس ـ ـ ـ ـ ـ ـواد من املشـ ـ ـ ـ ـ ــرق" ر كر حديث النيب « :إذا أقبل الليل من هُنا ،وأدبر النُار من
هُنا ،فقد أفطر الصائم».
فهذا شيء من فوا د هذا احلديث ،نسأل اا للجميع العل النافع والعمل الصاحل.
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الدرس رقم ()11
ال مي 23 :شعبان 1441ه

59

الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
معنا هذا اليوم احلديث :الثامن عشـ ـ ــر والتاسـ ـ ــع عش ـ ـ ـر ،من كتاب :الصـ ـ ــيام من عمدة األحكام،
حديث عبد اا بن عمر وحديث أيب سعيد اخلدري ،وموضوعهما :حك الوصال يف الصيام؟
متن الحديث الثامن شر:

عن عبد اا بن عمر رضي اا عنهما قال :هنى رسول اا  عن الوصال .قالوا :إنك
تواص ــل .قال« :إ ي لس للت كُيئتكم ،إ ي أطعم وأ ل لق » .ورواه أبو هريرة وعا شـ ـ وأن
بن مالك.
متن الحديث التا م شر:

السحر».
وملسل عن أيب سعيد اخلدري « :فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إل َّ
الشلللر  :حديث عبد اا بن عمر  يقول" :هنى رسـ ــول اا  عن الوصـ ــال" والوصـ ــال :هو
متابع الص ــوم دون اإلفطار بالليل ،قاله القاضـ ــي عيا  .ويقول ابن األمري ،الوص ــال :أال يفطر يومج
أو أياما ،فهذا هو الوصال ،فيجعل الليل كالنهار ،ولذلك هنى النيب  عن الوصال.
فالنهي عن الوصــال يف الصــوم ،ملا فيه من الضــرر احلاصــل أو املتوقع ،وشـريع اإلســالم هي شـريع
اليسر{ ،يُ ِري ُد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر} [البقرة ،]185 :فهي شريع ميسرة مسح ال عنت فيها وال مشق .

والشارر احلكي  :يكره التعمق والغلو ،وتعذي النف وإرهاقها ،فاا ال يكل نفسا إال وسعها،

ر إن النهي عن الوص ـ ــال ،هو من باب التيس ـ ــري والتس ـ ــهيل ،ليبقى عمل اإلنس ـ ــان ويدوم ،وأيض ـ ــا هو
س ـ ـ ــالم من امللل والس ـ ـ ــآم  ،وفيه إعطاء النف حقها ،وعدم إ ال األمور األخرى ،ولذلك هنى النيب
 عن هذا الوصال ،ملا فيه من الضرر احلاصل أو املتوقع.
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أما حديث أيب س ـ ـ ـ ــعيد ،فاملؤل يقول :وملس ـ ـ ـ ــل عن أيب س ـ ـ ـ ــعيد اخلدري « :فأيكم أراد أن
سل لحر» ،قول املصـ ــن  :وملسـ ــل  ،هذه لعلها سـ ــبق قل من املؤل  ،فهذه
يواص للل فليواص للل إل ال َّ
ليس ـ ــت يف مس ـ ــل  ،بل رواها البماري بلفظ« :ال تواصل لللوا ،فأيكم أراد أن يواصل للل فليواصل للل إل
سل ل لحر» فهذا يدل على جواق الوص ـ ـ ــال إ الس ـ ـ ـحر ،يعين من أح أن يواص ـ ـ ــل فإنه يواص ـ ـ ــل إ
ال َّ
السحر.
ويف قوله « :إ ي لس للت كُيئتكم ،إ ي أطعم وأ للق » فيه جواق الوص ــال للنيب  دون أمته
صـ ــلوات اا وسـ ــالمه عليه ،ويف اللفظ اآلخر أنه  قال« :لي مطعم يطعمني ،و ل للاب يسل للقيني»،
وهذا يف الصــحيحج ،وعند اإلمام أهللد أنه  قال« :إ ي أظل ند ربي يطعمني ويسللقيني» فالنيب
 جا له أن يواصل دون أمته ،فهو القا ل« :لست كُيئتكم» صلوات اا وسالمه عليه.
ولذلك من أح أن يواصل فإنه يواصل إ السحر.
وقول الص ــحاب " :إنك تواص ــل" هذا لي فيه اعرتا  ،وإمنا هو س ـؤال واس ــتفس ــار عن ش ــأنه
 أنه يواصــل ،وهنى عن الوصــال ،ألنه قدوة ألصــحابه أمجعج ،وكان إ ا أمره  بأمر ابتدروا أمره
ص ـ ـ ــلى اا عليه وآله وص ـ ـ ــحبه وس ـ ـ ــل  ،فلذلك س ـ ـ ــألوه فأجاهب « :إ ي لسل ل للت كُيئتكم ،إ ي أطعم
وأ ق » وهذا فيه بيان حسن تعلي وتربي النيب  ،ألنه بج لصحابته سب الفرق بينه وبينه  ،فإنه
يطع ويسقى  لي دادوا لمأنين وتسليما هلذا احلك .
أما قوله « :إ ي أطعم وأ للق » فبعض العلماء يرى أنه على حقيقته ،فريى أنه لعام وشـ ـراب
حسي متسكا ب اهر احلديث.
ِّ
والقول الثــار وهو الراجح :أنــه لي على حقيقتــه ،فهو يريــد  مــا يعطيــه اا تبــارك وتعــا لنبيــه
من قوة الطاع والش ـ ـ ـ ــارب واآلكل ،الس ـ ـ ـ ــتغنا ه عن املطعومات واملش ـ ـ ـ ــروبات مبا يف قلبه من كر اا
تعا  ،واألن به س ــبحانه وتعا  ،فيس ــتغين هبذه الفيوض ــات اليت تأتيه من ربه عن الطعام والش ـ ـراب،
وهذا هو القول الراجح ،وقال ابن كثري  " :األظهر أن الطعام والش ـراب يف حقه  إمنا كان معنويا ال
21

ح ِّس ـيا ،وإال فال يكون مواص ــال مع احل ِّس ـي" ،كذلك أش ــار إليه احلافظ ابن حجر رهلله اا تعا رهلل
واس ـ ـ ـ ـ ــع  ،وأ كر يف هذا الباب أن شـ ـ ـ ـ ـ ــي اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــالم ابن تيمي رهلله اا ،كان قليال ما يأكل الطعام،
أو يتناول الش ـراب ،وينشــد كثريا بيت املتنيب :هلا أحاديث من كراك تشــغلها  ..عن الش ـراب وتلهيها
عن ال اد.
أيضا من فوا د هذا احلديث :حك الوصال؟
الوصال اختل فيه أهل العل -رهلله اا تعا  -على أقوال كثرية ،وملمصها مالم أقوال:
أنه حمرم ،وبعضــه قال :مكروه ،وبعضــه قال :جا مع القدرة ،فإن مجهور أهل العل هبوا إ
حترميه ،وبعض السل قالوا :جبواقه مع القدرة ،عبد اا بن ال بري وبعض السل قالوا بذلك.
وأمــا مجهور أهــل العل األ مـ الثالمـ  :أبو حنيفـ ومــالــك والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافعي ،فيــذهبون إ حترميــه ،وأمــا
اإلمام أهللد رهلله اا تعا  ،وإسحاق ومجاع من املالكي  ،فذهبوا إ التفصيل ،فهو عنده جا إ
الس ـ ـ ـحر ،عمال حبديث أيب س ـ ـ ــعيد اخلدري  ،مع أن األو ترك الوص ـ ـ ــال حتقيقا لتعجيل اإلفطار،
وأيضـا مكروه إ ا قاد عن يوم وليل  ،وهذا التفصـيل الذي اختاره اإلمام أهللد من أنه جا إ السحر،
هو أعـدل األقوال كمـا قـال :العالم ابن القي حلديث أيب س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد « :فأيكم أراد أن يواصل ل ل ل للل
سل لحر» ،فهذا هو أعدل الوصـ ــال وأسـ ــهله ،ألنه يف احلقيق أخر عشـ ــاءه ،ونعل أن
فليواص للل إل ال َّ
الص ــا يف اليوم والليل له أكل  ،فكأنه آخرها فجعلها مع الس ـ ـحور ،ولكن األحسـ ــن واألو أن يرتك
الوص ــال مطلقا للحرة على س ــن التعجيل بالفطر ،ففطر اإلنسـ ــان يف أول الليل ال ش ــك أنه أفضـ ــل
وأو حلديث« :ال يِال الناس ب ير ما جلوا الفطر» و «أحب بادز إلي أ جلُم فطراً».
وقول املصـ ـ ـ ـ ــن رهلله اا تعا يف احلديث :ورواه أبو هريرة وعا ش ـ ـ ـ ـ ـ وأن بن مالك ،يعين رووه
بألفاظ متقارب  ،وهذه األحاديث اليت كرها عن أيب هريرة وعا شـ وأن كلها يف الصــحيحج ،نســأل
اا للجميع العل النافع والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
متن الحديث العشرين:

عن عبد اا بن عمرو بن العاة رض ــي اا عنهما قال :أخرب رسـ ــول اا  أر أقول:
واا ألص ـ ــومن النهار ،وألقومن الليل ما عش ـ ــت .فقال رس ـ ــول اا « :أ ت الذز قلت
ذللك؟» فقلـت لـه :قـد قلتـه بـأيب أنت وأمي .فقال« :فإ ك ال تسل ل ل ل للتطيم ذلك ،فصل ل ل ل للم
وأفطر ،وقم و م ،وص للم من الش للُر ثالثة أيام فإن الحس للنة بعش للر أمثالُا ،وذلك مثل
صلليام الدهر» قلت :فإر أليق أفضــل من لك .قال« :فصللم يوماً وأفطر يومين» قلت:
أليق أفض ـ ـ ـ ــل من لك .قال« :فص ل ل للم يوماً وأفطر يوماً ،فذلك مثل ص ل ل لليام داود ،وهو
أفضل الصيام» فقلت :إر أليق أفضل من لك .قال« :ال أفضل من ذلك».
ويف رواي « :ال صوم فوب صوم أخي داود  -شطر الدهر  -صم يوماً وأفطر يوماً».
الشل للر  :نس ـ ــتكمل اليوم ش ـ ــروح األحاديث يف الص ـ ــيام ،واحلديث الذي معنا هو العش ـ ــرون ،من
كتاب :الصيام من عمدة األحكام ،و كره املؤل يف باب :أفضل صيام التطور.
من رهلل اا رب العاملج سـ ـ ــبحانه وتعا أن نور لعباده الطاعات والعبادات من جن الفرا ض،
و لك تكميال هلذه الفرا ض ،وس ـ ــدا للنق

الذي يكون فيها ،وأيض ـ ــا مص ـ ــل بذلك رفع الدرجات،

كما أن التقرب إ اا تعا بالتطور وبالنوافل ،سب حلبه سبحانه وتعا  ،والقرب منه جل وعال.
ومعنا حديث عبد اا بن عمرو بن العاة  ،فالنيب  أخرب أن هذا الص ـ ــحايب ازليل أقسـ ـ ـ
على أن يص ــوم فال يفطر ،ويقوم فال ينام س ــا ر عمره ،فاس ــتفس ــر منه النيب  عن هذا األمر ،فقال:
نع  ،فبج له النيب  أن هذا يش ــق عليه ،وأنه ال يتحمل هذا ،ر أرش ــده إ الطريق األمثل ،وهو أن
يص ــوم بعض األيام ،ويفطر بعض ــها ،ويقوم بعض الليل ،وينام بعض ــه ،وأن يص ــوم من كل ش ــهر مالم
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أيام ليحص ـ ـ ـ ـ ـ ــل على ص ـ ـ ـ ـ ـ ــيام الدهر كله ،فرد عليه عبد اا بن عمرو وأخربه أنه يطيق أكثر من لك،
وماقال يطل ال يادة من النيب  حىت انتهى به  إ من ل يف الص ــيام عالي  ،وهي أفض ــل الص ــيام،
ص ــيام نيب اا داود أن يصـ ــوم يوما ويفطر يوما ،ومع لك فهذا الصـ ــحايب الشـ ــاب اهلمام لل امل يد
رلب يف اخلري ،فقال له النيب « :ال أفضل من ذلك» أو «ال صوم فوب صوم أخي داود .»
هذا احلديث رواه الشيمان ،فيه من الفوا د الشيء الكثري ،لعلنا نأخذ بعضا منها:
أول هذه الفوا د :مش ـ ـ ــروعي ص ـ ـ ــيام التطور ،وص ـ ـ ــيام النافل  ،وأنه يس ـ ـ ــد ما يف ص ـ ـ ــيام الفريض ـ ـ ـ ـ
كملها ،وأنه سب لرفع الدرجات والقرب من اا تعا .
وي ِّ
ومن الفوا د :فضيل صيام مالم أيام من كل شهر ،وأنه يعدل صوم الدهر كله ،ألن احلسن بعشر
أمثاهلا.
وأيضا :فضيل أن يصوم يوما ويفطر يوما ،فهذه من ل أفضل من املن ل السابق .
ومن الفوا ــد :بيــان ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــام نيب اا داود  ،وأن اا جــل وعال أعطــاه مالقمـ للعبــادة ،ومبــاتــا
عليها ،وقوة على الطاع .
ومن الفوا د :أن صيام التطور مشرور يف األم قبلنا.

سنَ ِة فَللَهُ َ ْش ُر
اء بِال َ
ومن الفوا د :مواب احلسـن بعشر أمثاهلا ،واا يضاع ملن يشاءَ { ،م ْن َج َ
ْح َ
ِ
السيِّئَ ِة فَ َال يُ ْج َِى إَِّال ِمثْللَ َُا َو ُه ْم َال يُظْلَ ُمو َن} [األنعام.]121 :
اء بِ َّ
أ َْمثَال َُا َوَم ْن َج َ

وفيه فضـ ــيل عبد اا بن عمرو بن العاة  وهو من شـ ــباب الصـ ــحاب  ،ورلبته يف اخلري ،وقوته

على الطاع  ،إ أقس ـ ـ ـ ـ ـ على أن يصـ ـ ـ ـ ــوم الدهر وأن يقوم الليل كله ،وكانت

ع يم  ،وع ا قوي

ألولرك الصحاب األخيار .
ومن الفوا د :كراهي ص ـ ـ ــيام الدهر ،وس ـ ـ ــرد الص ـ ـ ــوم ،ألن النيب  قال يف آخر احلديث« :صل ل للم
وأفطر».
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ومن الفوا د :مساح الش ـريع  ،حيث كره يف ش ـريع اإلســالم التعمق والتنطع ،وأن ش ـريع اإلســالم
تطل اليســر والســهول  ،ألن هذا الباب هو أيســر على النف  ،وبه تتحقق املواقن بج حاجات الروح
وحاجات البدن واألمور الدنيوي واألخروي وسا ر احلقوق.
وفيه حكم النيب  ،وشفقته على أمته ،إ أرشد هذا الشاب إ األسهل فاألسهل.
وفيه بعد الن ر يف العواق  ،ومآالت األمور ،والن ر يف املس ــتقبل ،وحال الكرب ،وحال املر وما
إ

لك ،ينبغي لإلنسـ ـ ــان أن ين ر إ هذه األمور ،ولذلك ملا كرب عبد اا ،وضـ ـ ــعفت قوته تأس ـ ـ ـ

وقال :ياليتين قبلت رخصـ ـ ـ رس ـ ــول  ،فهو مل م أن يدر الس ـ ــن اليت فارق عليها رس ـ ــول اا ،
فكان يصوم أياما متعددة ،ر يفطر مثلها ،يتقوى بذلك على الصيام.
وفيه :مشروعي العدول عما حل عليه إ ما هو أفضل ،ويكفر عن ميينه كما كر أهل العل .
ومن الفوا د الرتبوي ازميل يف هذا احلديث :توجيه النيب  لطاقات الش ـ ـ ـ ـ ـ ــباب وقدرا  ،وعدم
اس ـ ــتن افها ،وترش ـ ــيدها ،وهدايته إ التوس ـ ــط يف األعمال ،فالنيب  ش ـ ــجعه وحاوره واس ـ ــتمع منه،
وأرشده إ األفضل .

أيضــا :فيه االقتداء باألنبياء والصــاحلج{ ،أُولَئِ َ َّ ِ
اه ُم اقْلتَ ِد ْه} [األنعام،]91 :
ين َه َدى اللَّهُ فَبِ ُُ َد ُ
ك الذ َ

ألنه كر النيب  صيام نيب اا داود .

ومن الفوا ـد اليت كرهـا أهـل العل  :أنـه من فتح عليه يف عبادة أو يف عل أو دعوة أو عمل خري،
ال ينكر عليه ما مل اال ســن النيب  ،وأيضــا ال يصــر إ لريه ،إمنا يرش ـد ويربط بالعل  ،وهبدي
األنبياء واملرس ـ ــلج عليه الص ـ ــالة والس ـ ــالم ،عبد اا بن عمرو مثال على لك ،فتح له بالعبادة أكثر
من لريها ،مما جعل هذا الصحايب ينصر عن العل إ العبادة أكثر.
ومن الفوا د اليت كرها أهل العل  :تفقد اإلمام لرعيته ،وتفقد الرجل ألص ـ ـ ــحابه ،واملريب ملن حتت
واليته ،والسؤال عن أحواهل  ،على سبيل اإلصالح ال على سبيل التجس والفضول واإلفساد.
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وفيه :أن لال العل والش ــاب واملس ــل  ،يرت األولويات ،األولويات يف العبادة ،يقدم الواجبات
على املنــدوبــات ،ال يتكل

ال يــادة على مــا لبع عليــه البش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ألن الــذي يتكل ال يــادة وال يرت ـ

األولويات يقع له اخللل يف لال أحواله ،وهذا كره احلافظ ابن حجر رهلله اا تعا .
ومن الفوا د :اإلنسـ ـ ــان يقتصـ ـ ــد حىت يف العبادة وال يشـ ـ ــدد على نفسـ ـ ــه ،ويف البماري يقول :
«القصد القصد تبلغوا».
ومن الفوا د :أن اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان يداوم على العمل وإن كان قليال ،كما كان هدي النيب  كان عمله
دمي  ،والعمل وإن قل هو أح إ اا تبارك وتعا .
وفق اا ازميع ملا م ويرضى ،ونفعين اا وإياك مبا نقول وندرس ،وبلغنا رمضان وحنن يف
عافي ونعم وصح وأحسن حال ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
فهذا هو اليوم اخلام والعش ــرون من ش ــهر ش ــعبان ،نس ــأل اا أن يبلغنا رمض ــان ،وأن يعيننا فيه
على الص ــيام والقيام ،وأن يرفع عنا هذا الداء والبالء والوباء ،وأن يعيدنا إ مس ــاجدنا وص ــل أرحامنا
واالجتمار بأحبتنا وإ دروس ــنا ومنابرنا وأعمالنا وإ ما يرضـ ــيه جل وعال عنا وحنن يف ص ــح وس ــرت
وعافي .
متن الحديث الحادز والعشرون:

عن عبد اا بن عمرو بن العاة رضـي اا عنهما قال :قال رسول اا « :إن أحب
الصيام إل اهلل صيام داود ،وأحب الصالة إل اهلل صالة داود ،كان ينام صف الليل،
ويقوم ثلثه ،وينام د ه ،وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً».
الشللر  :وهذا احلديث الشـ ـري فرا يف الص ــحيحج ،وموض ــور هذا احلديث :أح التطور يف
الصيام والصالة إ اا تبارك وتعا .
وقوله :ص ـ ــيام داود وص ـ ــالة داود ،هذا فيه نس ـ ــب الص ـ ــيام والص ـ ــالة إ داود  ،ألنه أول من
سنهما.
وهذا احلديث يذكر فيه عبد اا بن عمرو بن العاة  فض ــيل الص ــيام والص ــالة ،وما كان عليه
نيب اا داود  من التعبد ومالقم فعل اخلري ،وأنه كان يص ـ ـ ــوم يوما ويفطر يوما ،وكان يقوم الليل،
فينام النص ـ ـ األول من الليل ليقوم نش ــيطا على العبادة ،فيص ــلي ملثه ر ينام س ــدس ــه ليكون نش ــيطا
لعبـادة أول النهـار ،فيص ـ ـ ـ ـ ـ ــلي الفجر ،ويقرأ األ كار وما إ

لك ،وهذه الكيفي رل فيها الش ـ ـ ـ ـ ـ ــارر

احلكي  ،فهذا يدل على فض ـ ـ ـ ـ ـ ــيل نيب اا داود ،وعلى مالقمته لعبادة اا تبارك وتعا  ،وقوته وجلده،
وحس ـ ــن إدارته لألمور ،وترتيبه للعبادات واألولويات ،وفيه االقتداء باألنبياء والص ـ ــاحلج ،فنيب اا داود
أحد أنبياء بين إس ـرا يل من بعد موس ــى ،وآته اا  ال بور ،وآتاه احلكم وفصـ ـل اخلطاب ،وأالن له
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احلديد ،ومجع اا جل وعال بج النبوة وبج امللك والس ـ ـ ـ ـ ــلطان يف األر املبارك يف فلس ـ ـ ـ ـ ــطج ،وكان
مك بج الناس بالعدل وباحلق ،وكان مالقما للمحراب واالعتكا  ،والقص يف لك معروف َ { ،و َه ْل
ِ
أَتَا َ َلبَأُ الْ َ ْ ِ
اب} [ة ،]61 :إ آخر فضا له .
س َّوُروا الْم ْح َر َ
ص ِم إ ْذ تَ َ
ومن الفوا د ،قول  يف هذا احلديث« :إن أحب الصيام إل اهلل صيام داود» فيه امبات صف

احلـ ا  ،وامبـات احملبـ ا تبـارك وتعـا على الوجـه الال ق بـه س ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـانـه ،وربنـا جـل وعال م
َّ ِ
آمنُوا أَ َش ل ل ُّد ُحبا لِلَّ ِه} [البقرة،]125 :
ين َ
وم  ،فهو م التوابج ،وأيض ـ ــا م س ـ ــبحانه وتعا َ {:والذ َ
فهو م جل وعال «إن أحب الصيام إل اهلل».
ومن الفوا د :أجر من صــام يوما وأفطر يوما ،وأن من فعل هذا فإنه لي متشــددا وال متعنتا ،ألن
النيب  كر أنه أح الصـيام إ اا كان يصـوم يوما ويفطر يوما  ،فهذا هو أفضل الصيام ،مبا
يف لك صيام الدهر.
ومن الفوا د :أن مالقم العبادة والثبات عليها سب حملب اا تبارك وتعا .
ومن الفوا د يف هذا الباب :أن األعمال تتفاوت يف حمب اا تبارك وتعا  ،واألعمال والفض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل
والعبادات متفاوت حبس ـ ـ ـ ـ حسـ ـ ـ ــنها وموافقتها للشـ ـ ـ ــرر ،فهي تتفاوت ،وحمب اا تبارك وتعا كذلك
تتفاوت ،ولذلك ينبغي لإلنسان أن مرة على األعمال اليت مبها تبارك وتعا .
ومن الفوا د :أن عبادة اا تبارك وتعا قا م على التوس ـ ـ ــط والقس ـ ـ ــط واالعتدال ،فاإلنس ـ ـ ــان ال
يغلو يف جمــال العبــادات ،فــإن لربــك عليــك حقــا ،وألهلــك عليــك حقــا ،فــأعط كــل ي حق حقــه،
ولذلك جاء الش ــرر بالعدل يف كل ش ــيء ،والنهي عن اإلس ـ ـرا يف كل شـ ــيء ،حىت يف العبادات ،ال
جيوق لإلنســان أن جيور يف العبادات اليت هنى اا  عنها ،هلذا تعامل النيب  مع عبد اا بن عمرو
هبذه الطريق  ،يف احلديث هذا والذي قبله ،فأرش ــده إ األفض ــل ،وإ األس ــهل ،واألحس ــن ،وإ ما
يوافق الش ــارر ،فالش ــارر أمر باالقتص ــاد يف العبادات ،أمر بتعجيل الفطر ،وتأخري السـ ـحور ،وهنى عن
الوصـال ،ألن القصد واالعتدال يف العبادات من مقاصد الشرر ،وأن هذه األوامر الشرعي مبناها على
التوسط والعدل واالقتصاد.
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وفيه من الفوا د :تن ي العبادات وترتيبها حبس ـ ـ ـ ـ قوة اإلنس ـ ـ ــان ،وحبس ـ ـ ـ ـ رلبته ،وكما مر معنا
بعض النـاس يفتح عليـه يف بـاب ،وآخر ال يفتح عليــه يف بــاب ،لكن ال يولـل يف أبواب معينـ ويهمــل
الباقي ،ولذلك مرة على إبقاء شيء من قوته وحياته ،لسا ر العبادات والطاعات.
ومن الفوا د :أن اإلنس ـ ـ ــان ينبغي أن يواقن بج حاجات النف  ،وحاجات الروح ،والدين والدنيا،
ِ
الدار ْاْل ِخرَة وَال تَل ْنِ َ :
ك ِم َن ُّ
الد ْليَا} [القص ـ ـ ـ ـ  ،]77 :حىت العادات:
ص ل ل ل ليبَ َ
يما آتَا َ اللَّهُ َّ َ َ َ
{ َوابْلتَ ِغ ف َ
َ
معاش ـ ـ ـ ــرة األهل ،قيارة األص ـ ـ ـ ــدقاء ،لل الرقق ،النوم إ آخره ،إ ا نوى بذلك األجر ،وأداء حقوق
األهل واألوالد ،كانت هذه العادات عبادات وفض ـ ـ ـ ــل اا جل وعال واس ـ ـ ـ ــع ،فاإلنس ـ ـ ـ ــان مرة على
أعمال اخلري ،ومرة على ما مبه اا تبارك وتعا .
وفق اا ازميع ،وصلى اا وسل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعج.
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متن الحديث الثا ي والعشرون:

عن أيب هريرة  قال« :أوص للا ي خليلي  بثالث ص لليام ثالثة أيام من كل ش للُر،
وركعتي الضح  ،وأن أوتر قبل أن أ ام».
الشر  :وهذا احلديث فرا يف الصحيحج ،وموضور هذا احلديث وعنوانه :من وصايا النيب .
فهو موضــور متعدد ،وأنســبه لكتاب الصــيام :فضــل صــيام مالم أيام من كل شــهر ،وهذا احلديث
ازليل فيه وصــي النيب  أليب هريرة  ،هبذه الوصــايا الع يم  ،ولذلك قال " :أوصــار خليلي"
يعين تعـاهـدر بـاهتمـام ،فكلمـ أوص ـ ـ ـ ـ ـ ــار :يعين عهـد إيل بـاهتمـام ،فتعـاهده النيب  هبذه الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الع يم  ،وقوله خليلي :اخلل بالض ـ الص ــداق واحملب اليت ختللت القل فص ــارت خالله أي يف بالنه،
قــالــه ابن األمري ،فلمــا قــال" :أوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خليلي" يعين من بلغــت حمبتــه خالل قليب ،يعين دخلــت بــالن
قليب ،واملراد به النيب .
وقول أيب هريرة "خليلي" هــذا ال يعــار نفي النيب  اخلل ـ عن أحــد ،ألن النيب  قــال« :لو
كنللت مت للذاً من أهللل األرً خليالً ،الت للذت ابن أبي قحللافللة -يعين أبــا بكر -خليالً ،ولكن
صل للاحبكم خليل اهلل» وهذا يف الص ـ ــحيحج ،فأبو هريرة  مل ارب أن النيب اختذه خليال ،ولكن أبو
هريرة ارب عن نفسـه أن النيب  خليله ،أي أن اخلل واحملب والصـداق اخلالص هي من جه أيب هريرة
 ،وبذلك ي ول هذا اإلشكال.
يقول « :أوصللا ي خليلي  بثالث صلليام ثالثة أيام من كل شللُر ،وركعتي الضللح  ،وأن
أوتر قبل أن أ ام».
قال« :صيام ثالثة أيام من كل شُر» ما املراد هبا؟
بعض العلماء فس ـ ـ ــرها بأهنا هي األيام البيض ،وهذا اختيار مجاع من الص ـ ـ ــحاب  ،وبعض ـ ـ ــه
يقول :من أول الش ـ ـ ــهر ،وبعض ـ ـ ــه يقول :من أيام االمنج واخلمي  ،وبعض ـ ـ ــه يقول :مطلقه يف أول
الشهر أو يف وسطه أو يف آخره ،تابع أو فرق ،كل لك صدق عليه أنه صام مالم أيام من كل شهر،
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والراجح واا تعــا أعل  :أن جيعلهــا األيــام البيض ،وهــذا هو أقوى األقوال ،ألنــه فعــل النيب 
وقوله .فاألفض ــل أن تكون أيام البيض كما يف حديث أيب ر  ، مالم عش ــر وأربع عش ــر و سـ ـ
عشر ،وهذا اختيار الشيمج :ابن باق وابن عثيمج رهللها اا.
ومن الفوا د :فضــل صــيام مالم أيام من كل شــهر ،فصــيام مالم أيام من كل شــهر ،وصــي ع يم
من النيب  ،والحظ هذه الوص ـ ـ ـ ـ ــايا الثالث :أوص ـ ـ ـ ـ ــى هبا النيب  أبا هريرة  كما هو معنا اآلن،
وأوصــى هبا أبا الدرداء  كما يف صــحيح مســل ومســند اإلمام أهللد ،وأوصــى هبا أبا ر  كما يف
ابن خ مي والنســا ي ،فأوصــى هبا صــحابته  ،وهذا يدل على شــرعي صــيام مالم أيام من كل شــهر
على ما قدمنا ،س ـ ـ ـ ـواء جعلها األيام البيض وهذا أفض ـ ـ ــل ،أو فرقها يف الش ـ ـ ــهر أو جعلها متوالي فكل
لك حسن وفضل من اا تبارك وتعا .
هذا يدل على فضيل صيام مالم أيام من كل شهر ،وأن األو أن تكون أيام البيض :مالم عشر
وأربع عشر و س عشر.
الوصــي الثاني وهي :صــالة الضــحى ،وصــالة الضــحى ســن مؤكدة عن النيب  ،صــالها النيب 
يوم الفتح كما يف حديث أم هانئ وهو يف الصـ ـ ـ ــحيحج« ،صـ ـ ـ ــلى النيب  يوم الفتح ان ركعات يف
الضحى» ،وصالها النيب  يف بيت رجل من األنصار كما يف حديث أن  وهو يف الصحيحج،
وص ـ ــالة الض ـ ــحى س ـ ــن مؤكدة وعبادة مؤكدة ،على الص ـ ــحيح من أقوال أهل العل  ،ومن ص ـ ــلى هذه
الص ـ ــالة كانت له عدل مال ا وس ـ ــتج حس ـ ــن  ،ففي حديث أيب ر أنه  قال« :يصل للبى ل كل
لالم من أحدكم صدقة ،فكل تسبيحة صدقة ،وكل تحميدة صدقة  ،وكل تُليلة صدقة ،وكل
تكبيرة صل ل ل للدقة ،وأمر بالمعرون صل ل ل للدقة ،و ُي ن المنكر صل ل ل للدقة ،ويجِ من ذلك ركعتان
يركعُما من الضل للح » رواه اإلمام مسـ ــل  ،وهذا فضـ ــل ع ي  ،وهذه الصـ ــالة أقلها ركعتان ،وأكثرها
ان ،فيصــلي ما تيســر له ،إن صــلى ركعتج أو أربعا أو ســتا أو ان أو أكثر كل لك فهو حســن إن
شاء اا تبارك وتعا  ،وتصلى صالة الضحى من ارتفار الشم قيد رمح إ وقوفها يف كبد السماء،
وأفضــل وقت لصــالة الضــحى :حج تشــتد حرارة الشــم  ،يعين يف شــدة الشــم يف الضــحى حج
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ترمض الفصـ ــال قبل صـ ــالة ال هر بسـ ــاع أو سـ ــاع ونص ـ ـ  ،هذا أفضـ ــل وقت ألدا ها وهي صـ ــالة
األوابج كما ورد عن النيب .
الوصي الثالث اليت أوصى هبا النيب  أبا هريرة  قال« :وأن أوتر قبل أن أ ام» ،والوتر اختل
يف حكمه بج الوجوب والســني املؤكدة ،والراجح واا تعا أعل  :أن الوتر ســن مؤكدة ،فإن النيب 
قد حافظ على الوتر س ــفرا وحضـ ـرا ،وأمر به  من لري إجياب ،فهو س ــن وعبادة مؤكدة ،والوتر مبت
من قوله  وفعله ،والوتر وقته ما بج صـالة العشـاء إ للور الفجر ،وأفضـل وقت ألداء صالة الوتر
هو آخر الليل ،أما من خا أال يقوم يف آخر الليل فإن األفض ـ ـ ـ ــل يف حقه أن يوتر يف أوله ،كما قال
النيب  أليب هريرة قال« :وأن أوتر قبل أن أ ام» ولذلك ورد عن النيب  كما يف صـحيح مسل
أنـه قـال« :من خان أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ،ومن طمم أن يقوم آخره فليوتر آخر
الليل ،فإن صالة آخر الليل مشُودة ،وذلك أفضل» والسر واا تعا أعل يف أن النيب  أوصى
أبا ر وأبا هريرة بالوتر يف أول الليل ،مع أن الوتر يف آخر الليل أفض ــل ووقت الن ول اإلهلي ،الس ــر يف
هـذا واا تعـا أعل  :ألهنمـا كـانـا ال يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطيعان فعل لك يف آخر الليل ،فقد يكون أبو هريرة وأبو
الدرداء ينش ـ ـ ـ ـ ــغالن يف أول الليل بدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ العل واحلديث عن النيب  أو ألس ـ ـ ـ ـ ــباب أخرى ،فلذلك
أوصـ ـ ـ ـ ــا ا النيب  بالوتر يف أول الليل ،أما من لمع أن يقوم يف آخر الليل فال شـ ـ ـ ـ ــك أن هذا وقت
ع ي  ،فمن تيسـ ــر له القيام والقراءة والدعاء واالسـ ــتغفار ،والصـ ــالة ،ألنه وقت الن ول اإلهلي كما هو
معرو لدى ازميع.
وأخت هذا الدرس بفا دة تربوي ل باء واملربج :اختال وص ـ ـ ــايا النيب  للص ـ ـ ــحاب وإرش ـ ـ ــاداته
وع اته ،مبين على علمه  بأحوال الصـ ـ ـ ــحاب  ،وما يناس ـ ـ ـ ـ كل أحد من هؤالء الصـ ـ ـ ــح اخليار،
فالعابد :تناسبه العبادة ،العامل :يناسبه العل  ،القوي مثال :يناسبه ازهاد ،ويف هذا إشارة إ أن القا
على الرتبي والتعلي والتوجيه والبيت املسل  ،يوجه كل شاب وكل فتاة وكل متعل إ ما يناسبه.
وفق اا ازميع ،وصلى اا وسل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعج.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
متن الحديث الثالث والعشرون:

عن حممد بن عباد بن جعفر قال « :ألت جابر بن بد اهلل أ ُ النبي  ن صوم
يوم الجمعة؟ قال :عم» وقاد مسل «ورب الكعبة».
متن الحديث الرابم والعشرون:

عن أيب هريرة  قال :مسعت رسـول اا  يقول« :ال يصلومن أحدكم يوم الجمعة،
إال أن يصوم يوماً قبله ،أو يوماً بعده».
الشللر  :معنا اليوم احلديث الثالث والعشــرون ،والرابع والعشــرون ،من أحاديث الصــيام من عمدة
األحكام ،وموضـ ـ ـ ــوعهما :حك صـ ـ ـ ــوم يوم ازمع وإفراده بالصـ ـ ـ ــيام ،وحممد بن عباد بن جعفر ،هذا
ف ومي مكي ،وهو تابعي مق  ،سـأل جابر بن عبد اا  أهنى النيب  عن صوم يوم ازمع ؟ قال:
نع .

واحلديث اآلخر هو حديث أيب هريرة «ال يص ـ ـ ـ ــومن أحدك يوم ازمع  ،إال أن يص ـ ـ ـ ــوم
يوما قبله ،أو يوما بعده» ،و ا فرجان يف الصحيحج.
وسب النهي عن إفراد يوم ازمع أنه يوم عيد ،فهو عيد األسبور ،والنيب  قال« :إن هذا يوم
يد جعله اهلل للمسلللمين» كما رواه ابن ماجه ،فهو يوم عيد ،فأعطي ش ــيرا من أحكام العيد ،فهو
أشبه العيد ،فأعطي شيرا من أحكامه ،لكن لـما كان عيدا خاصا مل تثبت له مجيع أحكام العيد.
ويوم ازمع هو يوم عيد ألن فيه فرحا ،وإظهار الس ـ ـ ـ ــرور ،وإعالن الش ـ ـ ـ ــكر ا رب العاملج ،وفيه
أداء عبادة صـ ــالة ازمع  ،ومسار اخلطب  ،والتهيؤ بااللتسـ ــال والطي والس ـ ـواك وما إ

لك ،فاألو

أن يكون يف هذا اليوم مفطرا ،ليقوى على أداء هذه العبادة ،فيوم ازمع هو سـ ـ ـ ــيد األيام وأفضـ ـ ـ ــلها،
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وجاء النهي عن إفراده بالصــيام لرال يتوه أن هذه اخلصــوصــي هلا خاصــي  ،ولذلك النيب  قال« :ال
ت تصلوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ،وال ت صلوا يوم الجمعة بصليام من بين األيام ،إال أن
يكون في صوم يصومه أحدكم» رواه اإلمام مسل عن أيب هريرة .
إ ا :يؤخذ من احلديثج النهي عن صـ ــوم يوم ازمع  ،وأن هذا النهي وهذه الكراه ت ول إ ا ض ـ ـ
إليه ص ـ ــيام يوم آخر قبله أو بعده كما يف حديث أيب هريرة  ،وأيض ـ ــا يف حديث جويري رض ـ ــي اا
تعا عنها وأرض ـ ــاها :دخل عليها يوم ازمع وهي ص ـ ــا م  ،فقال هلا النيب « :أصل للمت أم:؟»،
قالت :ال ،قال« :تريدين أن تصومي غدا؟» قالت :ال ،قال« :فأفطرز» رواه البماري.
فهذا يدل على أن إفراد ازمع بالص ـ ـ ـ ـ ــيام مكروه ،وأن هذا النهي على الكراه  ،وهذا هو مذه
اإلمام الشافعي واإلمام أهللد ،أما أبو حنيف ومالك فرييان عدم الكراه .
إ ا :ت ول الكراه إ ا ض ـ ـ إليه صـ ــوم يوم آخر ،إما قبله وإما بعده ،ألن النيب  ملا قال زويري :
«أصل ل ل ل للمت أم:؟» ،قالت :ال ،قال« :تريدين أن تصل ل ل ل للومي غدا؟» قالت :ال ،قال« :فأفطرز»
فأفطرت رضي اا تعا عنها وأرضاها.
ومن الفوا د :أن أهل العل كروا أن هذه الكراه ت ول أيضا ،إ ا مل يقصد ختصي

يوم ازمع ،

وتعمده بالصــيام ،مثل :لو وافق يوم عرف يوم مجع  ،أو عاشــوراء وافق يوم مجع  ،أو قضــى فيه القضــاء
من لري تعمد ،ألنه يوم إجاقته ،فهذا ال بأس بصيامه ،ألنه مل يقصد التعمد والتمصي

فيه.

ومما يســتفاد من س ـؤال حممد بن عباد للصــحايب ازليل جابر بن عبد اا  حرة الســل 
على العل وللبه تعلما وتعليما.
هنا تنبيه على قول املؤل  :وقاد مس ــل «ورب الكعبة» هذه ال يادة ليس ــت يف مسـ ــل  ،وإمنا هي
يف النسـ ـ ـ ـ ــا ي ،وهذا وه من املؤل -رهلله اا تعا  -كما كر احلافظ ابن حجر ،أما رواي مسـ ـ ـ ـ ــل
فهي« :ورب هذا البيت» ،وهي أدل على قربه من الكعب  ،ألن حممد بن عباد سأله وهو يطو .
وباا التوفيق ،وصلى اا وسل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعج.
77

متن الحديث ال ام :والعشرون:

عن أيب عبيد مو ابن أقهر وامسه س ـ ـ ـ ـ ــعد بن عبيد قال« :ش ـ ـ ـ ـ ــهدت العيد مع عمر بن
اخلطاب  فقال :هذان يومان هنى رسول اا  عن صيامهما :يوم فطرك من صيامك ،
واليوم اآلخر :تأكلون فيه من نسكك ».
الشر  :وهذا احلديث فرا يف الصحيحج ،وموضوعه :حك صوم يومي العيد؟
وس ـ ــعد بن عبيد ،من التابعج وهو مق  ،و كر أنه ش ـ ــهد العيد مع عمر الفاروق  فقال :هذان
يومان هنى رسول اا  عن صيامهما ...إ آخر احلديث،
وعيـد الفطر وعيـد النحر ـا العيـدان اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـان املباركان الع يمان ،جعلهما اا تبارك وتعا
للفرح وللبهج وللس ــرور وللحبور وللذكر وإظهار الش ــكر ا تبارك وتعا  ،واملس ــلمون ي هرون ال ين ،
وكمال اإلسـ ـ ـ ــالم ،ويتمتعون باألكل والطعام والش ـ ـ ـ ـراب على كر اا تبارك وتعا  ،وكما أن املسـ ـ ـ ــل
تعبده اا تبارك وتعا بصـيام شـهر رمضـان ،باإلمساك عن الطعام والشراب فها هو جل وعال يتعبده
بـإظهــار األكــل والش ـ ـ ـ ـ ـ ــرب والفرح ،فلــذلــك ي هر االمتثــال يف اإلمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ،وي هر االمتثــال يف األكـل
والطعام ،وأيض ــا ي هر قرن هذه األش ــياء املباح الطعام والش ـراب وال ين بذكر اا تبارك وتعا  ،فتجد
أنه يف يوم األضــحى يأكل الناس من األضــاحي واهلدايا ،ويف أيام التش ـريق ،ويقرن هذا كله بشــكر اا
تعا و كره ،ولذلك قال النيب « :أيام التشريال أيام أكل وشرب وذكر هلل تبار وتعال » فلذلك
حرم صـ ــوم يوم الفطر ،وصـ ــوم يوم األضـ ــحى ،وكذلك حرم صـ ــيام أيام التش ـ ـريق الثالم  ،وتسـ ــمى أيام
النحر ،احلادي عش ــر والثار عشـ ــر والثالث عشـ ــر ،هذه يقال هلا أيام التش ـ ـريق ،ويقال هلا أيام النحر،
وهذه ال تصـام ألهنا أيام عيد ألهنا ملحق بعيد األضــحى ،فهذه سـ أيام يف الســن ال جيوق للمســل
أن يص ــومها ،الفطر واألض ــحى وأيام التشـ ـريق الثالم  ،هذه جي على املس ــل اإلفطار فيهما ،وإعالن
األكل والش ـ ـ ـ ـ ــرب ،وإش ـ ـ ـ ـ ــاع الفرح  ،إال من عج عن هدي التمتع والقران ،هذا له أن يصـ ـ ـ ـ ـ ــوم أيام
التش ـريق بص ــف خاص ـ مس ــتثناة ،ألن عا ش ـ وابن عمر -رض ــي اا تعا عنهما -قاال« :لم يرخص
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في أيام التشل ل لريال أن يص ل للمن ،إال لمن لم يجد الُدز» رواه البماري ،فهذان ال يص ـ ـ ــامان زميع
الناس ،إال ملن مل جيد اهلدي كما كر لك ابن عمر وعا ش رضي اا تعا عنهما وأرضا ا.
واحلكم من النهي :هو أن تتمي العبادة ،فيتمي رمضـ ـ ــان عن لريه ،فرمضـ ـ ــان :هنى النيب  عن
تقدمه بص ـ ــوم يوم أو يومج ،وهنى  عن ص ـ ــيام يوم الفطر ،ليتمي الص ـ ــيام يف بدايته ويف هنايته ،فهو
شهر واحد ،فال ي اد يف العبادة وال ينق

منها شيرا.

ومن احلك  :أن الفطر واألضــحى ،خاص ـ األض ــحى فيه األكل من اهلدايا والض ــحايا ،فالناس يف
هذا اليوم أضيا على الكرمي ازواد امللك الرقاق القوي املتج سبحانه وتعا  ،فه أضيا اا تبارك
وتعا  ،فليقبلوا ضيافته ،وليفطروا يف هذين اليومج.
ومن الفوا د :أن الصـ ــوم يف الفطر واألضـ ــحى وأيام التش ـ ـريق ال ينعقد وال يصـ ــح ،والصـ ــوم بالل،
ومن صـام فعليه التوب واالسـتغفار ،ألن هذا معصــي  ،وتعمق وتنطع وتكل يف دين اا تبارك وتعا ،
فال ينعقد الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيام ،ألن النهي يف هذا احلديث حديث عمر وحديث أيب س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد اآل هو للتحرمي
بإمجار أهل العل  ،كما كر لك ابن قدام رهلله اا تعا  ،فال يص ـ ــح سـ ـ ـواء كان قض ـ ــاء أو نفال أو
نذرا ،كل هذا حمرم وال يصح كما كر أهل العل رهلله اا تعا رهلل واسع .
ومن الفوا ــد املتعلقـ ـ هب ــذا احل ــدي ــث :أن اخلطيـ ـ ينبغي ل ــه أن يعتين خبطبـ ـ عي ــد الفطر وعي ــد
األضـ ــحى ،وأن يذكر فيها ما يناس ـ ـ احلال ،والوقت ،من األحكام خاص ـ ـ أحكام املناسـ ــبات ،في
للناس أحكام عيد الفطر ،والقض ــاء ،والس ــت من ش ـ ـوال ،ويبج هل يف األض ــحى أحكام األض ــاحي،
ويبج هل املــأمورات واملنهيــات يف هــذا البــاب ،فــإمــام العيــد :يعل النــاس مــا يتعلق بــالعيــد من أحكــام
الشرر مما أمر اا  ،ومما هنى عنه.
ومن الفوا د :أنه ال جيوق ص ــيام أيام التش ـريق ألهنا تابع ليوم األض ــحى ،ألن النيب  قال« :أيام
التشللريال أيام أكل وشللرب وذكر هلل تبار وتعال » رواه اإلمام مســل  ،فصــيامهما حرام ،وقال بعض
أهل العل بكراهتها ،فال تصام ولو كانت األيام البيض أو امنج أو ي أو ما إ
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لك.

ومن الفوا د :أن العبادات توقيفي  ،فال يصح أن نتقرب إ اا تعا إال مبا ورد يف الشرر ،فمدار
قبول العمــل :على اإلخالة ا تبــارك وتعــا  ،واملتــابعـ للنيب  ،ولــذلــك قــال أهــل العل  :لي كــل
عمل مشــرور تشــرر آحاده ،وروى عبد الرقاق عن ابن املســي  ،أنه رأى رجال يكرر الركور بعد للور
الفجر ،فنهـاه عن لـك ،فقـال يا أبا حممد :أيعذبين اا على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة؟ قال :ال ،ولكن يعذبك على
خال السن .
ومن الفوا د :أن املشـ ــرور لإلنسـ ــان يف عيد الفطر والسـ ــن له أن يأكل مترات وترا قبل خروجه إ
املصلى يوم الفطر ،و لك تأكيدا لإلفطار يف هذا اليوم.
والسن يف األضحى أن يأكل من أضحيته  ،إن كان ممن يضحي اتباعا لسن النيب .
وفق اا ازميع ،وصلى اا وسل وبارك على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعج.
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متن الحديث السادس والعشرون:

عن أيب س ــعيد اخلدري  قال« :هنى رس ــول اا  عن ص ــوم يومج :الفطر والنحر.
وعن الص ـ ـ ـماء ،وأن متيب الرجل يف الثوب الواحد ،وعن الص ـ ـ ــالة بعد الص ـ ـ ــبح والعص ـ ـ ــر».
أخرجه مسل بتمامه ،وأخرا البماري الصوم فقط.
الشر  :هذا احلديث السادس والعشرون من أحاديث الصيام من عمدة األحكام ،واحلديث رواه
الش ــيمان .وقول املص ــن  :أخرجه مس ــل بتمامه ،وأخرا البماري الص ــوم فقط ،هذا لري دقيق ،وفيه
قل  ،فالصواب أنه أخرجه البماري بتمامه ،وأما مسل فأخرجه فتصرا.
وموضور هذا احلديث :حك صوم العيدين.
من ألفاظ احلديث اليت وردت االحتباء ،واالحتباء :أن يقعد الرجل على أليتيه وينصـ ـ ـ ـ س ـ ـ ــاقيه،
ويدير عليهما موبا واحدا ،هذه تسمى احلبوة ،فريبطهما حببل أو بثوب أو يفعلهما أحيانا بيديه.
وأما اشــتمال الصــماء :فهي اللبسـ الصــماء ،وهي عند العرب أن يل جســده بالثوب ،وال جيعل
منه منافذ ،فيل جسده بالثوب الذي لي له منافذ ،وال جيعل منه جانبا إلخراا يديه.
ويف هــذا احلــديــث الــذي رواه أبو س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيــد اخلــدري  ،يــذكر أن النيب  هنى عن يومج ،وعن
لبستج ،وعن صالتج.
فأما اليومان احملرم صومهما :فالفطر واألضحى كما تقدم.
أضر به وبصحته،
وأما اللبستان :فاشتمال الثوب األص الذي لي له منافذ ،فإ ا لبسه اإلنسان ّ

ألنه ال يوجد منافذ وي  ،وألنه عنوان الكس ـ ــل والبطال  ،فلب هذا الثوب يؤمر على حرك اإلنس ـ ـان،
وعلى عمله ،وأما االحتباء بثوب واحد :فألنه اشى منه انكشا العورة.
وأما الصــالتان :فالصــالة بعد صــالة الصــبح ،والصــالة بعد صــالة العصــر ،فإن هذين الوقتج ا
وقتا عبادة للكفار ،فهذه من أوقات العبادة بالنسب للكفار.
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فالنيب  : هنى عن صوم يومج ،وعن لبستج ،وعن الصالة يف وقتج.
ومن فوائد هذا الحديث الشريف ما يلي:
التأكيد على النهي عن صـ ــيام يومي عيد الفطر واألضـ ــحى ،وهو للتحرمي كما سـ ــبق وتقدم القول
فيه ،وأن صيامهما حمرم باإلمجار.
ومن فوا د احلديث :النهي عن اش ـ ــتمال الص ـ ــماء ،واالحتباء بالثوب الوحد ،ألن هاتج اللبس ـ ــتج
يعرضان اإلنسان النكشا العورة ،والنهي عنهما هو للتحرمي إن بدت العورة ،وإال فهو للكراه .
ومن فوا د هذا احلديث :النهي عن التطور بالصالة بعد صالة الفجر ،وبعد صالة العصر ،فنهى
 عن الصـالة بعد الصـبح حىت تطلع الشـم  ،وعن الصـالة بعد العصر حىت تغي الشم  ،هذان
وقتان هنى النيب  عن الص ــالة فيهما ،فإ ا ص ــلى الناس الفجر هني عن الص ــالة حىت تطلع الش ــم
قيد رمح ،وهكذا بعد للور الفجر ،ال يصــلي اإلنســان إال ركعيت الفجر ،ر الفريضـ يصــليها ،وكذلك
بعد صالة العصر حىت تغي الشم  ،فهذا مما هنى عنه النيب .
ويســتثىن من هذا النهي :وات األســباب ،مثل :حتي املســجد ،وصــالة ازناقة وصــالة الكســو ،
والصالة اليت تكون بعد الطوا  ،وركعيت الوضوء وما إ

لك ،هذا تصلى ولو كانت يف وقت النهي،

كل هذه تسمى وات أسباب ،وهي مستثناة من النهي.
ومن فوا د هذا احلديث :احلرة على سرت العورات ،واحلذر من بدوها وانكشافها.
ومن الفوا د :حرة النيب  عن البعد عن مش ـ ــاهب الكفار ،فإن النهي عن الص ـ ــالة بعد ص ـ ــالة
الصــبح وبعد صــالة العصــر ســدا لذريع التشــبه بالكفار الذين يســجدون للشــم عند للوعها ،وعند
لروهبا ،هذه بعض الفوا د املتعلق هبذا احلديث.
نسأل اا للجميع العل النافع ،والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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متن الحديث السابم والعشرون:

عن أيب ســعيد اخلدري  قال :قال رســول اا « :من صللام يوماً في للبيل اهلل بعَّد
اهلل وجُه ن النار بعين خريفاً».
الشر  :موضور هذا احلديث :حك الصوم يف سبيل اا؟
واملراد يف سبيل اا :هو ازهاد يف سبيل اا على قول أكثر أهل العل  ،فاملراد به عند األكثر :هو
ازهاد يف سبيل اا ،والربام تبع له ،ولكن هذا لي ب اهر ،ألن ازهاد مأمور فيه باإلفطار ،فاجملاهد
مأمور باإلفطار ليتقوى على ازهاد ،وعلى ن ال األعداء ،ففطره أقوى له على هذا ازهاد.
واا تعا أعل أن املراد« :في بيل اهلل» أي يف لاع اا ،وابتغاء مرضاة اا ،ال يصوم ال رياء
وال مسع وال ملقاصــد أخرى ،بل يصــوم ابتغاء وجه اا ،فإن هذا الصــيام الذي يكون ابتغاء وجه تبارك
وتعا  ،ص ــوم النفل وص ــوم التطور من أس ــباب اخلري ،ومن أس ــباب دخول جنات النعي  ،وفيه فض ــل
كبري ووفري.
قوله « :بعَّد اهلل وجُه ن النار ل ل ل ل للبعين خريفاً» بعد :مبعىن باعد ،ورواي مس ـ ـ ـ ـ ـ ــل  :باعد،

ومعنا ا واحد ،أي جعل اا  وجهه بعيدا عن النار ،وخ

الوجه بالذكر لش ـرفه ،وألن الوجه مىت

ما بعد ،بعد مجيع البدن ،فمعىن «بعَّد اهلل وجُه ن النار» مقتضى لك املباعدة عن النار ،واملعافاة
منها ،ومقتضـى لك األمن من مسار حسـيسـها ،والنجاة من دخوهلا ،نسأل اا أن يعصمنا من النار،
وأن ي ح حنا من النار.
ومن مقتض ـ ـ ـ ــى البعد عن النار :التقري من ازن  ،والدخول فيها ،إ لي هناك إال لريق للجن ،
ِ
س ل ل ل ل ل ِعي ِر} [الش ـ ـ ـ ـ ــورى{ ،]7 :فَ َم ْن ُز ْح ِِ َ َ ِن النَّا ِر َوأُ ْد ِخ َل
ْجن َِّة َوفَ ِريال فِي ال َّ
ولريق للنار{ ،فَ ِريال في ال َ
ْحيَاةُ ُّ
الد ْليَا إَِّال َمتَا ُ الْغُ ُروِر} [آل عمران.]185 :
ْجنَّةَ فَل َق ْد فَ َ
از َوَما ال َ
ال َ
« بعين خريفاً» اخلري  :هو السن  ،واملراد سبعج سن .
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ومن فوا د هذا احلديث :فض ـ ــل الص ـ ــيام يف حال ازهاد يف س ـ ــبيل اا ،إال أن يض ـ ــعفه عن مهم
ازهاد ،وهذا على قول أكثر أهل العل  ،أما القول الراجح يف هذه املس ــأل أن معناه :الص ــوم يف لاع
اا ،والتعبد ا جل وعال بص ـ ـ ــيام النفل ،وص ـ ـ ــيام التطور بال رياء وال مسع  ،فهو يف س ـ ـ ــبيل اا تبارك
وتعا .
وإ ا ص ـ ـ ــام اجملاهد يف س ـ ـ ــبيل اا مامل يتعار ص ـ ـ ــومه مع مص ـ ـ ــاحل أع وأه  ،من قتال األعداء،
وإعداد العدة ،فهذا لي  ،لكن إ ا تعار صيامه مع ازهاد يف سبيل اا ،فإنه تقدم املصلح العام
على املص ـ ــلح اخلاصـ ـ ـ  ،وهذا بينه النيب  للص ـ ــحاب يوم الفتح ،ولذلك قال « :إ كم قد د وتم
من دوكم ،والفطر أقوى لكم» قال أبو سـ ـ ــعيد :فكانت رخص ـ ـ ـ  ،فمنا من صـ ـ ــام ،ومنا من أفطر،
قــال :ر ن لنــا من ال آخر ،فقــال« :إ كم مصل ل ل ل للبحو للدوكم ،والفطر أقوى لكم ،فَل ِ
أفطروا» وكــانــت
ع م  ،فأفطرنا .رواه اإلمام مسل .
ومن الفوا د :فض ـ ـ ــل ص ـ ـ ــيام الواحد يف س ـ ـ ــبيل اا ،وابتغاء ما عند اا أن ي ِّبعده اا  عن النار

سـبعج خريفا ،نسـأل اا من واسـع فضـله ،فالصيام ال مثل له ،وال عدل له ،إ ا أخل

العبد وأراد به

وجه اا والدار اآلخرة ،فالصـ ـ ــيام من أفضـ ـ ــل األعمال ،وجن للعبد ،ومن أفضـ ـ ــل القربات ،إ ا أراد به
وجه اا تبارك وتعا .
ومن الفوا ـد :أن الثواب كمـا يكون يف حص ـ ـ ـ ـ ـ ــول احملبوب ،يكون كذلك يف النجاة من املكروب،
فإن مواب الص ـ ـ ـ ـ ــا يف س ـ ـ ـ ـ ــبيل اا كان ج اؤه النجاة من املكروه وهو نار جهن  ،نس ـ ـ ـ ـ ــأل اا العافي
والسالم  ،وباا التوفيق.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
اليوم هو الثامن والعش ـ ــرون من ش ـ ــهر ش ـ ــعبان ،ونش ـ ــرح فيه احلديث :الثامن والعش ـ ــرون ،والتاس ـ ـع
والعشرون من أحاديث الصيام من عمدة األحكام ،املؤل يقول :باب ليل القدر.
باب :ليلة القدر
متن الحديث األول:

عن عبد اا بن عمر رضــي اا عنهما :أن رجاال من أصــحاب النيب  أروا ليل القدر
يف املنام يف السبع األواخر .فقال النيب « :أرى رؤياكم قد تواطأت في السبم األواخر،
فمن كان متحريُا فليتحرها في السبم األواخر».
متن الحديث الثا ي:

عن عا ش ـ ـ ـ رضـ ـ ــي اا عنها أن رسـ ـ ــول اا  قال« :تحروا ليلة القدر في الوتر من
العشر األواخر».
الشللر  :هذان احلديثان فرجان يف الصــحيح ،أما حديث عا ش ـ « :تحروا ليلة القدر في الوتر
من العشل للر األواخر» فلف الوتر :لي مما اتفق عليها الشـ ــيمان كما يوه صـ ــنيع املؤل رهلله اا،
بل هي من أفراد البماري ،فهي عند البماري وليس ـ ــت عند مس ـ ــل  ،وموض ـ ــور احلديثج :ال من الذي
تتحرى فيه ليل القدر ،فهذا املوضــور يتحدث عن ليل القدر مكان وأ ي  ،وللبا وحتريا ،وبيان فضــل
هذه الليل الشريف  ،واحلث على للبها ،وبيان حملها ،وأرجى أوقات للبها.
والقدر :بســكون الدال ،إما من الشــر وإما من التقدير ،إما من الشــر  ،أن يقال :فالن ع ي
القدر ،فتكون إض ــاف الليل من باب إض ــاف الشـ ــيء إ ص ــفته ،أي الليل الش ـ ـريف  ،يعين أهنا ع يم
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القدر شـرفا وفمام ومكان إ آخره ،وإما من التقدير :فتكون إضافتها إليه من إضاف ال ر إ ما
متويه ،أي هذه الليل اليت يكون فيها تقدير ما جيري يف السن { ،فِ َيُا يُل ْف َر ُب ُك ُّل أ َْم ٍر َح ِك ٍ
يم}

[الدخان:

ٍ
ِ
ِ
ارَك ٍة} [الدخان{ ،]3 :إَِّا أَْل َِلْنَاهُ فِي لَْيللَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر. ]1 :
{ ،]4إ َّا أَْل َِلْنَاهُ في لَْيللَة ُمبَ َ

وليلـ القــدر :هي الليلـ اليت أن ل اا  فيهــا القرآن على النيب  ، وجعــل هــذه الليلـ خري من

ال ش ـ ـ ـ ــهر يف بركتها ،وع ي قدرها ،وأمر العمل الص ـ ـ ـ ــاحل فيها ،وورد عن النيب  ما يدل على هذا
فقال« :من قام ليلة القدر إيما اً واحتساباً ،غفر له ما تقدم من ذ به».
فهي الليل اليت أن ل فيها القرآن{:إَِّا أَْل َِلْنَاهُ فِي لَْيللَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر ،]1 :وقال س ـ ــبحانهَ { :ش ل ل ُْ ُر
ض ل ل ل ل لا َن الَّل ِذز أُْ ِِ َل فِي ِله الْ ُق ْرآ ُن} [البقرة ،]185 :فمن خالل هاتج اآليتج يتبج لنا أن ليل القدر يف
َرَم َ
رمضان قطعا وبال شك وال ري .

وفيما يتعلق بألفاظ احلديث " :أن رجاال من أصــحاب النيب  أروا ليل القدر" فأصــحاب :مجع
صاح  ،وهو املالقم للشم  ،والصحايب عند أهل العل  :هو من اجتمع بالنيب  مؤمنا به ،ومات
على لك ،وإن مل يالقمه.
وقوله "ليل القدر" يعين ليل الشـ ــر والتقدير كما مر معنا قبل قليل ،فهي ليل القدر ،مسيت ليل
القـدر :لع ي ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرفهـا وقدرها ومكانتها ،وقيل :إن للطاعات والعبادات وللنوافل فيها قدرا ،واملعنيان
متالقمان ،فهي ليل مبارك من ليايل رمضان ،وفيها من الفضل الع ي ما فيها.
وقوله « :السلبم األواخر» يعين البواقي ،وتبدأ من مالث وعشرين إ ا كان الشهر ناقصا ،ومن
أربع وعشرين إ ا كان الشهر تاما.
«قد تواطأت» يعين اتفقت.
أما ألفاظ احلديث الثار :العشــر األواخر :الليايل العشــر األخرية من شــهر رمضــان ،ألن هلا فضــال
وم ي  ،وكان النيب  جيتهد فيه كما سيأ معنا إن شاء اا.

87

معىن هــذا احلــديــث والــذي بعــده :أن ليلـ القــدر ليلـ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريفـ ع يمـ مبــاركـ  ،تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع فيهــا
احلسـ ــنات ،وتكفر فيها السـ ــيرات ،وتقدر فيها األمور ،وملا عل صـ ــحاب النيب  ع ي قدرها ،وكبري
من لتهــا أحبوا االلالر عليهــا ،فــاا  حبكمتــه ورهللتــه خبلقــه أخفــاهــا عن اخللق ،ليحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل منه
التحري والطل واالجتهاد يف الليايل ،فتكثر العبادة ،وأيضـ ـ ـ ـ ـ ــا يبج املؤمن من الكس ـ ـ ـ ـ ـ ــول ومن املنافق
واملمادر ،فهذه العبادات تعود عليه بالنفع ،فكان الص ـ ـ ــحاب يروهنا يف املنام ،وعجبا من لك ازيل
الذي اشتغل بالعبادة ،ولل ليل القدر حىت أصبح يراها يف املنام ،فاتفقت رؤاه على أهنا يف العشر
األواخر من رمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فقــال « :أرى رؤيللاكم قللد تواطللأت -يعين اتفقــت -فمن كللان متحريُللا
فليتحرها في العش ل ل للر األواخر» وجاء حديث عا ش ـ ـ ـ ـ ـ ليم

الس ـ ـ ـ ــبع البواقي ،فدل هذا على أهنا

تلتم وتتحرى يف العشر األواخر ،وأن آكد هذه العشر هي األوتار ،والسبع البواقي فإهنا أرجى.
وأيضـا :أرجى هذه السـبع البواقي كما يف األحاديث األخرى هي ليل سـبع وعشرين ،ألهنا أكثرها
عالمات ودالالت ،فاملسـل مرة على االجتهاد يف شـهر رمضان ،وعلى عشره األخرية أكثر ،وعلى
األوتار من العشــر األخرية أكثر ،وعلى ليل ســبع وعش ـرين أكثر كما يرى لك اإلمام أهللد ،وكثري من
الص ـ ـ ـ ــحاب  ،واحملدمج ،ومجهور الفقهاء ،لكن اإلنس ـ ـ ـ ــان مرة على العش ـ ـ ـ ــر األخرية ،وجيتهد يف هذه
الليايل لعله يوافق هذه النفحات وهذه اخلريات.
ومن الفوا ـد :اختال العلمـاء يف تعيج ليلـ القـدر ،فه اختلفوا على أقوال كثرية وعجيبـ  ،و كر
احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ســبع وأربعج قوال ،ورجح منها يف أوتار العشــر األخرية من رمضــان،
و كر ابن كثري أحد عشــر قوال رهلله اا تعا  ،و كر احلافظ العراقي مالم ومالمج قوال ،وبعضــه شــذ
فقال :إهنا يف ســا ر العام ،وهناك أقوال كثرية لكنها ضــعيف أو شــا ة أو لري صــحيح  ،وبعضــه يرى
أهنا يف العشــر الوســطى ،ويف النص ـ األخري من العشــر األوســط ،وكل هذه ضــعيف  ،لكن أقوى هذه
األقوال :أهنا يف العش ــر األواخر ،وأهنا يف أوتارها ،ويف الس ــبع البواقي ،ويف س ــبع وعش ـرين أحرى وآكد
وأللـ  ،وهــذه ال شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أهنــا أرجح وأقوى دليال ،لكن الرتجيح أن هــذه األحــاديــث ،وهــذه األخبــار
بكثر ا ،وتعارضـ ــها ال سـ ــبيل للجمع بينهما إال بأن نقول :إهنا تتنقل ،إهنا يف رمضـ ــان قطعا ،ألن اا
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ض ل ل لا َن الَّ ِذز أُْ ِِ َل فِ ِيه الْ ُق ْرآ ُن}
{إَِّا أَْل َِلْنَاهُ فِي لَْيللَ ِة الْ َق ْد ِر} [القدر ،]1 :واا  يقولَ { :ش ل ل ل ُْ ُر َرَم َ

[البقرة ،]185 :وأهنا يف العشـ ــر األخرية من رمضـ ــان ،هذا دلت عليه األخبار املسـ ــتفيض ـ ـ الصـ ــحيح عن

النيب  ،وأهنا يف الس ـ ـ ــبع البواقي أحرى ،وأيض ـ ـ ــا يف األوتار أحرى ،فهي تتنقل تبعا ملش ـ ـ ــير اا تبارك
وتعا وحكمته وإرادته ،فعاما تكون :يف ســبع وعش ـرين ،وعاما :يف

وعش ـرين ،وعاما :يف مالث

وعشـ ـ ـرين ،وس ـ ــن  :يف إحدى وعشـ ـ ـرين ،تبعا ملش ـ ــير اا تبارك وتعا حلكمته ،والقول بأهنا تتنقل هو
قول :اإلمـام النووي ،وقول احلافظ ابن حجر ،واحلافظ ابن عبد الرب ،والش ـ ـ ـ ـ ـ ــي  :ابن عثيمج رهلله اا
تعا  ،وشـ ــيمنا الش ـ ــي  :ابن باق رهلله اا رهلل واس ـ ــع  ،فكثري من أهل العل يرون هذا الرأي ،أهنا يف
رمض ــان ويف العش ــر ،وأهنا آكد يف الس ــبع البواقي ،وأهنا أحرى يف س ــبع وعشـ ـرين ،وأهنا تتنقل ليجتهد
العباد يف الطاع والعبادة.
ومن فوائده وهدايات هذين الحديثين الشريفين:
فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ومكــانـ ليلـ القــدر ،ألن اا مي هــا بــابتــداء ن ول القرآن ،وتقــدير األمور ،ون ول املال كـ
الكرام ،وأهنا خري من أل شـ ـ ـ ـ ــهر ،فالعبادة فيها عن أل شـ ـ ـ ـ ــهر ،وهذا دليل على املضـ ـ ـ ـ ــاعف وعلى
الفضيل  ،مالث ومتانون سن وأربع أشهر هي عمر إنسان ،فمن يفرم يف هذا الفضل.
ومن الفوا ـد :أن اا تبـارك وتعـا أخفى ليلـ القـدر ،حكمـ منـه ورهللـ  ،ليجـد النـاس يف العبــادة،
فإ ا جدوا يف العبادة انش ـ ـ ـ ـ ـ ــغلوا باخلري ،وكثر مواهب  ،وع

أجره  ،وأخفاها اا جل وعال كما أخفى

ساع اإلجاب يف يوم ازمع  ،وأخفى االس األع  ،ليجتهد الناس وجيدوا يف العبادة.
ومن الفوا د :أن ليل القدر يف رمض ــان بال ري  ،وأهنا يف العشـ ــر األخري أقرب خص ــوصـ ــا الس ــبع
البواقي ،وأيضا األوتار ،وسبع وعشرين على قول كثري من أهل العل .
وفيه  :فضــل الصــحاب  وحرصــه على اخلري ،حىت صــار هذا احلرة وهذا التفكري يف العبادة،
ويف مواسـ القرب ،وأبواب املغفرة ،ونيل األجور الع يم  ،هو هجرياه حىت أصــبح الواحد منه يرى
لك يف منامه.
ومن الفوا د :الرؤيا الصاحل  ،وأهنا حق ،وأن الرؤيا الصاحل يعمل هبا بشروم:
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أوال :أال ختال القواعد الشرعي .
مانيا :أال يعول عليها ،وجي م هبا.
فإن النيب  جعل توالأ رؤيا الصـحاب على أهنا يف العشـر األخري ،دليال على كوهنا فيها ،فالرؤى
الصاحل يستأن هبا ،ألهنا من املبشرات ،لكن ال جي م هبا ،وال يبىن عليها أحكام شرعي .
ومن الفوا د :أن اا جل وعال قد يكرم بعض عباده املؤمنج الص ـ ـ ــاحلج ،فرييه يف منامه ما ينفعه،
فهـذا من اخلري الع ي لإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وهـذا داللـ على إميـانه ،ويف آخر ال مان كما قال النيب  « :إ َذا
مؤمن تَكللذب ،ورْؤي لا ِ
من ل ل ل ل لتَّ ل ٍة َو ْأربَعيَ َن ُج ًِْءا ِم َن
رب ال ََِّمللا ُن لَ ْم تَ َكلل ْد ُرْؤيَ لا الُ ْ
اقتَ َ
الم ْؤم ِن ُج ِْء ْ
ُ َُ َ ُ
ِ
أص ُدق ُكم َحديثًا ».
أص َدقُ ُكم ُرْؤيَاْ :
متفق عليه .ويف رواي ْ :
النُبُوة» ٌ
وفيه إمكاني معرف ليل القدر من لريقج:

 -1الرؤيا كما مبت عن الصحاب .
 -6عن لرق العالمات اليت تعر هبا ليل القدر ،ووردت يف سن النيب .
فالرؤيا الصاحل يعمل هبا يف هذا الباب إ ا دلت قرين على صدقها ،ومل ختال هذه الرؤيا الشرر.
ومن الفوا ــد :اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحبــاب للـ ليلـ القــدر ،والتعر فيهــا لنفحــات اا ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال اا املغفرة،
وقيامها ،امتثاال ملا كان عليه النيب  وصحابته الكرام.
ومن الفوا د :مضـ ـ ــاعف األعمال ،وأن األعمال واألوقات بعضـ ـ ــها أفض ـ ـ ــل من بعض ،فليل القدر
تض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع فيها األعمال ،ويس ـ ـ ـ ـ ـ ــتجاب فيها الدعاء ،ويس ـ ـ ـ ـ ـ ــمع فيها النداء ،واحملروم من حرم للبها،
والتعر لرهلل اا تبارك وتعا يف م اهنا.
نسأل اا للجميع العل النافع ،والعمل الصاحل ،وصلى اا وسل على نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه أمجعج.
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س ـ ـ ـ ــا ل يقول :كيف جمم بين األحاديث التي أرش ل ل للدت إل تحرز ليلة الق ْدر في الس ل ل للبم
األواخر من رمضان ،واألحاديث األخرى التي جاء تحريُا في جميم العشر؟
ازواب :ورد عن النيب  أنه قال« :تحروا ليلة الق ْدر في العش للر األواخر من رمض للان» ،وورد
عنـه  كمـا يف حديث ابن عمر الذي هو معنا يف درس ـ ـ ـ ـ ـ ــنا اليوم «فمن كان متحريُا فليتحرها في
الس للبم األواخر» .وازمع بنهما أن مجيع ليايل العش ــر حمل لطل وحتري ليل القدر ،لكن أرجاها يف
الس ــبع البواقي ،وورد يف ص ــحيح مس ــل عن ابن عمر «التمس للوها في العش للر األواخر ،فإن ض للعف
أحدكم أو جِ ،فال يُغلبن ل السبم البواقي»  ،وباا التوفيق.
ســا ل يقول :ما القول في حلف أُبي بن كعب  أ ُا ليلة للبم و شللرين ،وأ ه كان يحلف
وال يستثني؟
ازواب :أيب بن كع  كان مل وال يسـتثين أهنا ليل سـبع وعشـرين ،قال له :قر بن حبي،،
فقلت له :بأي شـ ـ ـ ــيء تقول هذا يا أبا املنذر؟ قال :بالعالم أو باآلي اليت أخربنا رسـ ـ ـ ــول اا  أهنا
تطلع يومرذ ال شعار هلا" رواه اإلمام مسل .
وهذا احلديث ال ش ـ ــك أنه يدل على فض ـ ــل ليل س ـ ــبع وعشـ ـ ـرين ،وأن ليل القدر تتحرى يف هذه
الليل الشـ ـريف  ،وكثري من أهل العل يقول بأهنا ليل س ــبع وعشـ ـرين ،ويس ــتدلون حبل أيب وأنه كان ال
يستثين.
وهذا احلديث حممول على أمرين:
األول :أن هذا هو رأي أيب  ،فهو رأي هذا الصحايب.
الثار :اختصاة لك بسن رأى فيها أيب بن كع تلك العالم يف صبيح سبع وعشرين ،وهذا
أيضــا ال يقلل من قيم ليل ســبع وعش ـرين ،فكثري من الصــحاب والفقهاء واحملدمج ،واإلمام أهللد رهلله
اا تعا يرون أهنا ليل س ـ ــبع وعشـ ـ ـرين ،ولكن الصـ ـ ـواب أهنا تتنقل ،وأهنا تتنقل يف األوتار يف العش ـ ــر
األخرية من رمضان ،وفق اا ازميع.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
هذا اليوم هو التاسـ ـ ــع والعشـ ـ ــرون من شـ ـ ــهر شـ ـ ــعبان ،بلغنا اا وإياك رمضـ ـ ــان ،ومعنا احلديث:
الثالمون من أحاديث الص ـ ـ ــيام وهو آخر حديث يف باب ليل القدر ،وهو حديث أيب س ـ ـ ــعيد اخلدري
.
متن الحديث الثالث:

عن أيب س ـ ـ ــعيد اخلدري  :أن رس ـ ـ ــول اا  كان يعتك يف العش ـ ـ ــر األوس ـ ـ ــط من
رمضـ ـ ــان .فاعتك عاما ،حىت إ ا كانت ليل إحدى وعش ـ ـ ـرين  -وهي الليل اليت ارا من
صـ ـ ــبيحتها من اعتكافه -قال« :من ا تكف معي فليعتكف العش ل للر األواخر ،فقد أريت
هذه الليلة ،ثم أُ سليتُا ،وقد رأيتني أ جد في ماء وطين من صبيحتُا ،فالتمسوها في
العشلر األواخر ،والتمسوها في كل وتر» فمطرت السماء تلك الليل  ،وكان املسجد على
عري ،،فوك املس ـ ــجد ،فأبص ـ ــرت عيناي رس ـ ــول اا  وعلى جبهته أمر املاء والطج من
صبح إحدى وعشرين».
الش ل ل للر  :النيب  كان حريص ـ ـ ـ ــا على إدراك ليل القدر ،والتنامها بالعمل الص ـ ـ ـ ــاحل فيها ،فكان
يتحرى هذه الليل  ،وكان  يعتك يف رمض ــان ،ويعتك يف املس ــجد ،ويالقم املس ــجد ليتفرغ لتلك
الليل الش ـ ـريف الع يم  ،فاعتك  العش ـ ــر الوس ـ ــطى من رمض ـ ــان ،ويف رواي البماري :أنه اعتك
العش ـ ـ ــر األول ،فأتاه جربا يل  فقال :إن الذي تطلبه أمامك ،فاعتك العش ـ ـ ــر الوس ـ ـ ــطى ،فأتاه
جربا يل فأخربه ،فقام  صـبيح عشـرين من رمضـان ،وأرشد الصحاب أن من اعتك معه يف العشر
الوس ـ ــطى ،أن يعتك العش ـ ــر األواخر من رمض ـ ــان ،ر قال « :رأيتني أ ل للجد في ماء وطين من
صل للبيحتُا ،فالتمسل للوها في العشل للر األواخر ،والتمسل للوها في كل وتر» فحصـ ــل ما رأى النيب ،
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فرأى تلـك الليل  ،ورأى أنه س ـ ـ ـ ـ ـ ــجد يف ماء ولج ،فص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق اا تبارك وتعا رؤيا نبيه  ،فمطرت
السماء تلك الليل  ،ورؤي  وأمر املاء والطج على وجهه الشري  ،يعين على جبهته وعلى أنفه .
موضور احلديث :هو ال من الذي تطل فيه ليل القدر وهو موافق ملواضيع األحاديث املاضي .
وهذا احلديث الشري الذي رواه أبو سعيد  فيه عدة فوا د وأحكام:
حرة النيب  على إدراك ليل القدر ،فكان يعتك العشـ ـ ــر الوسـ ـ ــطى ،وكما يف بعض الروايات
كان يعتك األو  ،ر اعتك الوسـ ـ ــطى ،ر اعتك العشـ ـ ــر األخرية من رمضـ ـ ــان ،للبا هلذه الليل
الش ـريف  ،فكان يعتك العشــر الوســطى ،قبل أن يعل أن وقتها يف العشــر األواخر من رمضــان ،وهذا
يدل على حرصه واجتهاده .
ومن الفوا د :تأكيد إخفاء ليل القدر ،فإن النيب  كان يعتك من كل رمضان التماسا هلا.
ب
ومن الفوا ــد :أن النيب  ال يعل الغي ـ ـ  ،وكم ــا ق ــال اا تع ــا َ { :ولَ ْو ُك ْنل ل ُ
ت أَ ْ لَ ُم الْغَْيل ل َ
السوءُ} [األعرا .]188 :
سنِ َي ُّ
ت ِم َن الْ َ ْي ِر َوَما َم َّ
َال ْ تَ ْكثَل ْر ُ
وهذا احلديث :دليل ملن يرون أن ليل القدر يف ليل إحدى وعش ـ ـ ـ ـرين كاإلمام الشـ ـ ـ ــافعي رهلله اا

تعا ولريه.
ومن الفوا د :أن هذا احلديث يدل على أن ليل القدر يف العش ـ ـ ـ ــر األواخر من رمض ـ ـ ـ ــان ،وأهنا يف
أوتارها آكد ،ألنه كر ليل إحدى وعشرين.
ومن الفوا د :أن ليل القدر تتنقل ،ألن أبا س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد كر يف هذا احلديث ليل إحدى وعش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين،
وأيضـ ــا عبد اا بن أني ازهين يف سـ ــنن أيب داود ،ملا سـ ــأل النيب  عن ليل ين ل فيها إ املسـ ــجد
قال« :ا ِل ليلة ثالث و شل لرين»  ،وكانت هذه الليل تسـ ــمى :ليل ازهين ،ويروى عن عبد اا بن
عمر  أن ليل مالث وعش ـ ـ ـرين أهنا ليل القدر ،وجاء عن ابن عباس  أنه كان ينض ـ ــح على أهله
املاء ليل مالث وعش ـ ـرين ،وأيب بن كع  كما يف صـ ــحيح مسـ ــل أنه كان مل وال يسـ ــتثين على
أهنا يف ليل س ــبع وعش ـ ـرين ،فقال له قر بن حبي :،بأي ش ــيء تقول هذا يا أبا املنذر؟ قال :بالعالم
اليت أخربنا هبا رسول اا  أهنا تطلع -يعين الشم  -ال شعار هلا ،فهذه األخبار تدل على تنقلها،
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فمرة تقع يف إحدى وعشـ ـ ـرين ،ومرة تقع يف

وعشـ ـ ـرين ،ومرة تقع يف س ـ ــبع وعشـ ـ ـرين ،فهذا يدل

على أهنا تتنقل ،ولكن املسل يعل يقينا أهنا يف العشر األواخر ،وأهنا يف األوتار آكد ،وأهنا تتنقل تبعا
ملشير اا تبارك وتعا وحكمته.
ومن الفوا د :أن الرؤيا حق ،ال سيما رؤيا األنبياء عليه الصالة والسالم.
ومن الفوا د اليت كرها أهل العل  :أن النيب  جيوق عليه النسـ ـ ــيان كما ينسـ ـ ــى لريه من البشـ ـ ــر،
لكن هذا ال يؤمر على الرسـال  ،ويف أحاديث الســهو قال« :إ ما أ ا بشللر مثلكم أ سل كما تنسللون،
فإذا سيت فذكرو ي».
ومن الفوا د :مش ــروعي االعتكا  ،ول وم املس ــجد ،والتفرغ لعبادة اا تبارك وتعا  ،ويف رمض ــان
خاص ـ ـ للبا هلذه الليل الش ـ ـريف  ،وكونه يعتك  يف رمضـ ــان من أه مقاصـ ــد اعتكافه :حتري ليل
القدر ليتفرغ ويتهيأ هلا بالعمل الصاحل.
ويف هذا احلديث وصـ ملسجد النيب  ،وكونه عريشا ،ومسقوفا بازريد امللبد بالطج ،وحيطانه
بعس ـ ـ ــبان النمل ،وسـ ـ ـ ـواريه من جذور النمل ،هكذا كانت عمارة مس ـ ـ ــجد النيب  ،عمارة بس ـ ـ ــيط
متواضــع  ،ألهن عمروها بالطاع  ،وعمروها بالعل  ،وعمروها بالصــالة ،ال بالتشــييد وال خرف واملباهاة،
فعمارة املســاجد ليســت ب خرفتها ،وال تشــييدها كما مصــل يف هذه األقمن  ،وال اإلس ـرا يف ت ويقها
وما إ

لك ،فمس ــجد النيب  كان مثال التواض ــع ،ومثال ازمال وازالل ،حىت إن كانت الكالب

لتقبل وتدبر يف مس ـ ــجد رس ـ ــول اا  ،ومع لك كان هذا املسـ ـ ــجد الع ي  ،منطلق العل  ،ومنطلق
الدعوة ،ومنطلق ازهاد ،ومنطلق اخلري ،فهذا من الفوا د املتعلق هبذا احلديث.
وباا التوفيق ،وصلى اا وسل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعج.
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الدرس رقم ()17
ال مي 30 :شعبان 1441ه
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
باب :اال تكان
الحديث األول:

عن عا شـ ـ ـ رض ـ ــي اا عنها« :أن رس ـ ــول اا  كان يعتك يف العش ـ ــر األواخر من
رمضان ،حىت توفاه اا  ،ر اعتك أقواجه بعده».
ويف لفظ« :كان رس ــول اا  يعتك يف كل رمض ــان ،فإ ا ص ــلى الغداة جاء مكانه
الذي اعتك فيه».
الشر  :يقول املؤل  :باب االعتكا .
واال تكان في اللغة :هو ل وم الشـ ــيء ،واإلقبال عليه ،وحب النف عليه .ومنه قول اا تبارك
ص ل ل ل ل لنَل ٍام لَ ُُ ْم} [األعرا  ،]138 :أي يالقموهنــا ،ويقيمون عليهــا للتربك ،و بح
وتعــا { :يَل ْع ُك ُفو َن َلَ أَ ْ
ف فِ ِيه
اء ال َْعاكِ ُ
النذور ،وعباد ا من دون اا تبارك وتعا  ،وأيضـ ـ ـ ــا منه قول اا تبارك وتعا  َ { :ل ل ل َو ً
والْب ِ
اد} [احل  ،]65 :أي املقي به.
َ َ
واال تكان في الشل ل للر  :هو املقام واللبث يف املس ـ ـ ــجد ،من ش ـ ـ ــم

فص ـ ـ ــوة ،على ص ـ ـ ــف

فصوص  ،لطاع اا تبارك وتعا و كره.
وأما حكم اال تكان :فهو مشــرور بكتاب اا تبارك وتعا  ،وســن نبيه  ،فقد مبت من فعله
وقوله وإقراره .
فقد كان يعتك  ،وأقر الصحاب وأقواجه على لك ،ولذلك قال اإلمام أهللد " :ال أعل عن
أحد من العلماء خالفا أن االعتكا مس ــنون" ،وقال ال هري رهلله اا تعا " :عجبا للمس ــلمج تركوا
االعتكا  ،مع أن النيب  ما تركه منذ قدم املدين حىت قبضه اا ."
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وأمجع العلماء على مش ـ ــروعي االعتكا  ،وأنه مس ـ ــتح ومس ـ ــنون ،ولي بواج  ،فاالعتكا
سن إال أن يكون نذرا ،كما سيأ معنا يف حديث عمر .
وأملا ِحكملة اال تكان وفائدته :فـالس ـ ـ ـ ـ ـ ــب واا تعا أعل يف هذه العبادة ،متعلق بص ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
القل  ،واستقامته ،ومباته يف السري إ اا تبارك وتعا .
ألن اإلقبال على اا تبارك وتعا  ،والثبات ،واالس ــتقام على لريق اهلداي  ،متوق على ص ــالح
القل  ،ومجعيته على اا تبارك وتعا  ،ففي القل تفرق وشعث ،ال يل هذا الشعث إال إقباله الكلي
على اا تبارك وتعا  ،فألجل هذا شرر االعتكا  ،الذي مقصوده وروحه ،عكو القل على اا،
ومجعيته على اا تبارك وتعا  ،واخللوة به ،واالنقطار عن االشــتغال باخللق لالشــتغال بعبادة اا تبارك
وتعـا وحـده ،ولـذلـك مص ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف هذه اخللوة ،ويف هذا اللبث ،ويف هذا االعتكا  ،التقرب إ اا
تبارك وتعا  ،ومناجاته ،و كره ،وقراءة كتابه ،والص ــالة وما إ

لك ،فيص ــري أنس ــه باا تبارك وتعا

بدال عن أنسه باململوقج.
واالعتكـا  :فرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ملراجع النف و ذيبها وتكيتها وص ـ ـ ـ ـ ـ ــيانتها ،وما إ

لك من احلك اليت

كرها أهل العل  ،كالعالم  :ابن القي يف قاد املعاد يف هدي خري العباد.
ومناســب كر االعتكا عق الصــيام :أن الصــيام يدخل فيه االعتكا  ،ألن النيب  اعتك
يف رمضان للبا لليل القدر ،فناس أن يأ بعد الصيام ،كر االعتكا  ،ألنه متعلق بعشره األخرية،
ومتعلق أيضا بوظا

وأعمال هذا الشهر ،الذي يتأكد فيه لل ليل القدر.

واحلديث األول يف باب االعتكا  ،حديث عا ش ـ ـ ـ رضـ ـ ــي اا عنها« :أن رس ـ ـ ــول اا  كان
يعتك يف العشر األواخر من رمضان ،حىت توفاه اا  ،ر اعتك أقواجه بعده».
موضور هذا احلديث :حك ومشروعي االعتكا .
وتذكر عا ش ـ رضــي اا عنها« :أن رســول اا  كان يعتك يف العشــر األواخر من رمضــان»
للبا لليل القدر ،بعد أن عل  أهنا يف العش ــر األواخر ،واس ــتمر على لك  حىت توفاه اا تبارك
وتعا  ،ر اعتك أقواجه من بعده رضي اا تعا عنهن وأرضاهن.
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اعتكفن يطل ما لل  ،ويف الرواي الثاني  :أنه  إ ا صــلى الغداة وهي صــالة الصــبح دخل
معتكفه ،يعين دخل املكان اخلاة لالعتكا يف املس ـ ـ ـ ــجد ،للملوة باا تبارك وتعا  ،وقطع العال ق
عن اخلال ق.
ويف حديث أيب ســعيد الذي مر معنا ،أنه « كان يعتك يف العش ــر األوس ــط من رمض ــان»،
ويف بعض الروايات« :أنه اعتك العشر األول من رمضان» فهذه الروايات هي إخبار عما كان يفعله
النيب  يف بداي األمر ،ر كان آخر األمر منه  أن اعتك يف العشـ ـ ــر األواخر من رمض ـ ـ ــان ،ألنه
عل أن ليلـ القدر فيها ،ويدل على لك ما يف حديث عا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الذي هو معنا اآلن ،حىت توفاه اا
.
هذا الحديث فيه فوائد ،من جملة فوائد:
مش ـ ـ ـ ـ ــروعي االعتكا  ،وأنه من س ـ ـ ـ ـ ــن النيب  اليت كان مرة عليها ويالقمها ،وأن االعتكا
مشرور يف العشر األواخر من رمضان.
ومن الفوا ــد :فــا ــدة و رة االعتكــا  ،أن يقطع املعتك عال قــه ،وحبــالــه عن الــدنيــا ومــا فيهــا،
والو بربـه جـل وعال ،متلـذ ا حبالوة املنـاجـاة ،وجيمع قلبـه ونفس ـ ـ ـ ـ ـ ــه وأفكاره وخوالره على ربه ،وعلى
عبادته و كره.
ومن الفوا د :أن اعتكا النيب  اسـ ـ ـ ـ ــتقر أخريا على العشـ ـ ـ ـ ــر األواخر من رمضـ ـ ـ ـ ــان ،ملا يطل
ويرجى فيهن من موافق ليل القدر ،فاستقر اعتكافه  على العشر األواخر من رمضان.
ومن الفوا د اليت كرها أهل العل  :أن االعتكا س ـ ـ ــن مس ـ ـ ــتمرة لري منس ـ ـ ــوخ  ،فاالعتكا مل
ينس  ،إ اعتك أقواا النيب  بعده
ومن الفوا د :أنه لي خاصا بالنيب  العتكا نسا ه.
ومن الفوا د :مش ـ ـ ـ ــروعي اعتكا املرأة ،بش ـ ـ ـ ــرم أن تؤمن الفتن  ،واملكان املص ـ ـ ـ ــون ،وإ ن ال وا،
فتؤمن الفتن  ،ويأ ن هلا قوجها ،ويكون املكان مأمونا ومصونا يف داخل املسجد.
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ومن الفوا د :أن حمل االعتكا هو املساجد ،ألن اا قال{ :وَال تُلب ِ
وه َّن َوأَْلتُ ْم َاكِ ُفو َن ِفي
اش ُر ُ
َ َ
الْمسل ل ل ِ
اج ِد} [البقرة ،]187 :وهذا يع مجيع املس ـ ـ ــاجد ،ولكن األفض ـ ـ ــل أن يكون يف املس ـ ـ ــاجد الثالم :
ََ
احلرمج الشـريفج ،واملســجد األقصــى ،ألنه قال{:فِي الْمسل ِ
اج ِد} فع املســاجد كلها ،ومل ا شــيرا
ََ
منها ،وهذا احلديث يدل على أنه اعتك  يف املسجد.
ومن فوا د هذا احلديث :أن االعتكا ال يصح يف البيوت ،ألن مساجد البيوت لي هلا أحكام
املس ـ ـ ــاجد ،فاملص ـ ـ ــليات اليت يف البيوت أو ما يوض ـ ـ ــع يف البيوت ،هذه لي هلا أحكام املس ـ ـ ــاجد عند
مجهور أهــل العل  ،ولــذلــك االعتكــا

يف البيوت من البــدر ،ولــذلــك قــال ابن عبــاس " :إن أبغض

األمور إ اا البدر ،وإن من البدر االعتكا يف املس ـ ـ ـ ــاجد اليت يف الدور" رواه البيهقي ،فمس ـ ـ ـ ــاجد
البيوت ال يثبــت هلــا أحكــام املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجــد ،فال جيوق أن املرأة تعتك فيهــا ،وكــذلــك الرجــل ال جيوق أن
يعتك فيها.
ومن الفوا ـد املتعلقـ هبـذا احلـديـث :أنـه ال بـأس أن متج املعتك مكـانا الو به يف املس ـ ـ ـ ـ ـ ــجد،
بشــرم أال يضــيق على املصــلج ،وال بأس أن يضــع له خباء يعتك فيه والو فيه ،ملا أخرا الشــيمان
عن عا شـ رضـي اا عنها« :أنه  كان إ ا أراد أن يعتك  ،أمر بضرب خبا ه فضرب» ،فإ ا كان
ال يضيق على املصلج فالبأس ،وكذلك اآلن إ ا أ ن له أهل املسجد أو أصحابه أو كان هناك أماكن
فصص ومتسع هلذا الباب فال بأس هبا إن شاء اا.
ومن الفوا د :مشـروعي انفراد املعتك يف معتكفه ،والبعد عن كثرة االختالم بالناس ،وباملصلج،
وبالداخل واخلارا ،ألن هذا يؤمر على مقصـ ـ ـ ـ ــود االعتكا  ،فاملعتك مرة على التقلل من الدنيا،
ومرة عن االبتعاد عن هذه األمور إال ما كان فيه ضرورة أو شيء يدعو إليه.
ومن الفوا د :أن وقت دخول املعتك مكان اعتكافه :يكون بعد صالة الصبح.
ولعل يف هذا القدر كفاي  ،وصلى اا وسل على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعج.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
هذا هو اليوم األول من شـ ــهر رمضـ ــان ،نسـ ــأل اا أن جيعله شـ ــهر خري وع وبرك  ،وأن يأ ن فيه
جل وعال برفع البالء ،وأن ين ل الشفاء على عباده وعلى سا ر املسلمج واملسلمات.
اليوم نشرح إن شاء اا تعا احلديث الثار من باب االعتكا :
متن الحديث الثا ي:

رجل النيب  وهي حا ض ،وهو معتك يف
عن عا ش ـ رضــي اا عنها« :أهنا كانت ت ِّ
املس ـ ـ ـ ــجد ،وهي يف حجر ا ،يناوهلا رأس ـ ـ ـ ــه» .ويف رواي « :وكان ال يدخل البيت إال حلاج
اإلنس ـ ــان» .ويف رواي أن عا شـ ـ ـ رض ـ ــي اا عنها قالت« :إن كنت ألدخل البيت للحاج
واملريض فيه ،فما أسأل عنه إال وأنا مارة ».
الشر  :قول املؤل ويف رواي هذه واليت تليها :عند مسل رهلله اا.
وأما يتعلال بغريب الحديث:
ترجل :الرتجيل هو تسريح الشعر ،فكانت تسرح شعره وتدهنه.
ِّ
وقوهلا وأنا حا ض :احليض هو سيالن الدم الطبيعي ،الذي يعتاد النساء عند بلولهن.
حجر ا :أي بيت عا ش املالصق للمسجد من الناحي الشرقي  ،وفيه دفن .
حاج اإلنسان :أي البول والغا ط.
وموضور هذا احلديث :هو أحكام خروا املعتك .
وعا ش ـ ـ رض ــي اا تعا عنها ،أخربت أهنا كانت تص ــلح رأس النيب  ،وتس ــرحه وهي حا ض،
فكان اعتكا النيب  ال مينعه من ترجيل شــعره ،وتن ي بدنه ،وكان ال ارا من املس ــجد  ،بل
ميد إليها رأسه وهي يف حجر ا ،فرتجله وهي حا ض.
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فكان  ال ارا من املسـ ـ ـ ـ ــجد وهو معتك إال حلاج اإلنسـ ـ ـ ـ ــان ،ملا فيه احلاج من الطعام أو
الش ـ ـراب أو قض ــاء حاجته وحنو لك ،ألن االعتكا  :هو ل وم املس ــجد ،واخلروا من املس ــجد ينايف
هذا األمر ،لذلك حكت عا شـ -رضـي اا تعا عنها -عن نفسها أهنا ال تدخل البيت إال حلاج ،
عجل
و لـك إ ا اعتكفـت ،ومن عنـايتهـا -رض ـ ـ ـ ـ ـ ــي اا تعـا عنهـا -بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن االعتكـا أهنـا كـانت ت ِّ
بالرجور إ املســجد ،وقد يكون املريض يف لريقها فال تق عليه لتواســيه أو ُتل عنده ،بل تســأل
عنه وهي مارة ،يعين يف لريقها و هاهبا وإياهبا إ املس ــجد ،فكانت ال تسـ ــأل عن املريض ،وال ُتل
عرا عليه من لري أن تق عنده رضي اا تعا عنها وأرضاها.
عنده إال وهي مارة ،فقط ت ِّ
وهذا احلديث يبج حقيق عن جان من جوان وسطي اإلسالم ،وكمال اإلسالم ،إ ا ن رنا إ
اليهود وه يتشـ ــددون يف أمر احلا ض :فيجتنبون منها ما أباحه اا ،فال يباشـ ــروهنا ،وال يض ـ ـاجعوهنا،
بل يعت لوهنا ويروهنا رجسـا وسسـا ،والنصـارى على نقيضه  :فال يتحاشون من املرأة شيرا وهي حا ض
أو نفس ـ ـ ــاء ،بل يعاملوهنا معامل املرأة الطاهرة ،أما اإلس ـ ـ ــالم :فهو دين العدل والتوس ـ ـ ــط والس ـ ـ ــماح
واليســر ،يراعي املرأة حىت وهي يف هذه احلال اليت تقتضــي الرهلل  ،وحســن التعامل ،فاإلســالم يرى أهنا
لــاهرة يف ب ــدهن ــا وعرقه ــا وموهبــا ،ألن املؤمن ال ينج  ،ال حي ــا وال ميتــا ،فه ــذا ي ــدل ــك على كم ــال
اإلسـ ـ ـ ــالم ،ولذلك كر أن  :أن اليهود كانوا إ ا حاضـ ـ ـ ــت املرأة فيه  ،مل يؤاكلوها ،ومل جيامعوهن يف
البيوت ،فسأل أصحاب النيب  ،عن هذا :ألهن يرون فعل اليهود ،ال يؤاكلون املرأة وال جيامعوهنا يف
ك َ ِن ال َْم ِح ِ
اء فِي
البيت ،فسـ ــألوا عن لك ،فأن ل ااَ { :ويَ ْس ل لأَلُوَ َ
سل ل َ
يض قُ ْل ُه َو أَ ًذى فَا ْ تَ ِِلُوا النِّ َ
ال َْم ِح ِ
يض} [البقرة ]666 :إ آخر اآلي  ،فقال النيب « :اصللنعوا كل ش ليء إال النكا » رواه مس ــل ،
وهذا احلديث يدل على كمال اإلسالم ،وأن اإلسالم يراها لاهرة يف بدهنا ،ويف عرقها ،ويف موهبا ،وأنه
البأس من مباشر ا لألشياء ،والبأس أن يباشرها قوجها ،إال أن احملرم عليه هو ازمار أمناء احليض.
هذا الحديث الشريف فيه لطائف وفوائد واحكام:
من هـذه الفوا ـد :خـدمـ املرأة ل وجها باملعرو  ،فيجوق لل وا أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدم املرأة فيما جرت به
العادة ،مثل :الغس ـ ـ ــيل ،والطب  ،وتعينه على متاعه وعلى لبس ـ ـ ــه أو على تسـ ـ ـ ـريح ش ـ ـ ــعره أو ادهانه أو
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ليبه ،فيجوق هذا األمر إ ا كان برضـ ـ ـ ـ ــاها ،يقول اإلمام النووي" :وعلى هذا ت اهرت دال ل الس ـ ـ ـ ـ ـن ،
وعمل السل  ،وإمجار األم " ،فال بأس باستمدام ال وج يف مثل لك مما جرت به العادة ،وجرى به
العر  ،ولي يف لك نق  ،وال هتك لكرام املرأة ،وال حرمتها ،وال حقوقها ،ألن هذا من املعرو
الذي تعار عليه الناس.
ومن الفوا ــد :أن املعتك

لري ممنور من الرتفــه ،فلي ترك الرتفــه ،واالبتــذال هو ممــا يتعبــد بــه يف

االعتكا  ،بل اإلنس ــان يأخذ قينته للص ــالة ،ويلب أحس ــن ميابه ،ألنه يف مس ــجد ،ويص ــلي ،ويقوم
القيام مع الناس ،فاملعتك ال مينع اعتكافه من التن ي  ،وترجيل الشعر ،واالدهان كما كان النيب 
سرح شعره وهو يف معتكفه.
ي ِّ
ومن الفوا ــد :لهــارة بــدن املرأة احلــا ض ،ومثلــه قول النيب  لعــا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  « :للاوليني ال ُ مرة من
المس للجد» ،قالت فقلت :يا رسـ ــول اا إر حا ض ،فقال « :إن حيض للتك ليسلللت في يد ».
رواه اإلمام مس ـ ــل  .فيقول ابن عبد الرب" :دل هذا على أن كل عض ـ ــو منها -يعين احلا ض -لي فيه
ساس  ،فهو لاهر".
وأيضـا البأس من مالمسـ احلا ض ومباشـر ا لألشـياء الرلب واليابسـ  ،والبأس أن يباشرها قوجها
فيما دون الفرا ،أما ازمار فإن اا جل وعال حرمه يف لك ،ملا فيه من اخلبث الذي يعود بالض ـ ـ ـ ـ ــرر
على من يأ امرأته وهي حا ض ،فهناك ضـرر على اجملامع ،وضرر على الولد إن قدِّر يف لك ازمار
كما كر أهل العل .
ومن الفوا ــد :أن االعتكــا ال يكون إال يف املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاجــد كمــا مر معنــا يف احلــديــث األول قول اا
ِ
وه َّن وأَْلتُم َاكِ ُفو َن فِي الْمس ل ل ل ِ
اج ِد} [البقرة ،]187 :فاالعتكا ال يصـ ـ ـ ــح إال يف
تعا َ { :وَال تُلبَاش ل ل ل ُر ُ َ ْ
ََ
املس ــجد ،ألن النيب  وأقواجه وأص ــحابه ،إمنا اعتكفوا يف املسـ ــجد ،مع املش ــق يف مالقم املس ــجد،
واالنقطار عن البيت ،فلو جاق يف البيت لفعلوه ولو مرة ال سـ ــيما النسـ ــاء ،الن احلاج إ النسـ ــاء يف
البيوت أكثر ،وإ ا هو فت

باملس ــجد ،وال يص ــح يف لريه ،سـ ـواء الرجل أو املرأة كما كر أهل العل

رهلله اا تعا رهلل واسع .
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ومن فوا د حديث عا ش ـ ـ رضـ ــي اا تعا عنها وأرض ــاها :أن املعتك ال ارا من املسـ ــجد إال
حلاج  ،حاج اإلنس ـ ـ ـ ــان :الطعام ،الش ـ ـ ـ ـراب ،ولذلك قال اإلمام مالك رهلله اا" :املعتك واملعتكف
يدهنان ،ويتطيبان ،ويأخذ كل واحد منهما من ش ـ ــعره ،وال يش ـ ــهدان ازنا  ،وال يص ـ ــليان عليها ،وال
يعودان املريض" انتهى كالمه رهلله اا.
ويف إخراا النيب  رأس ـ ــه لعا شـ ـ ـ وهي يف حجر ا ،لتقوم برتجيله ،جواق إخراا بعض البدن من
املسجد ،كإخراا الرأس ،إخراا اليد مثال يأخذ ميابه ،يأخذ متاعه ،وأن هذا ال يعد خروجا.
ومن الفوا د :أن احلا ض ال متكث يف املسجد لرال تلومه.
ومن الفوا د يف فعل عا شـ رضــي اا عنها :أن من خرا لقضــاء حاج  ،فإنه ينبغي عليه أن يعود
سريعا إ املسجد ،وحمل اعتكافه ،وال يشتغل بغري حاجته اليت أباحت له اخلروا.
ومن املسا ل :جواق خروا املعتك لواج أو لارئ ،فقد كر ابن قدام  :أن املعتك إن خرا
إلنقا لريق أو إلفاء حريق أو أداء شهادة تعينت عليه ،أنه ال يبطل اعتكافه.
وفيه لهارة بدن احلا ض ،وعرق احلا ض.
ومن الفوا د :أخذ أهل العل من هذا احلديث أن مل املرأة لغري ش ــهوة ،ال يض ــر يف االعتكا ،
ترجل رأس النيب  وهو معتك .
ألهنا كانت ِّ
ومن الفوا د :قرب بيت النيب  من املســجد ،ولذا إ إدخال بيت النيب  يف املســجد ،ملا أتت
توس ــع املس ــجد يف دول بين أمي  ،يف اخلالف األموي  ،ووس ــعوا املس ــجد وأدخلوا فيه بيت النيب  ،ملا
أرادو توسع املسجد ،وخشي على جسده الشري .
وإدخال بيت النيب  يف املسجد لي فيه حج ألهل البدر يف القبور ،وألن هذا لي من عمله
 ،وال من عمل أص ــحابه  ،ر إنه  مل يدفن يف املس ــجد أص ــال بل دفن يف بيت عا ش ـ  ،وبعد
عقود ،وبعد فرتة من ال من ض بيته إ املسجد  ،فلي فيه دالل على احتجاا أهل البدر ،وعباد
القبور ،واملتصوف  ،بقضي قرب النيب  وأنه موجود يف املسجد ،فال جيوق أن توضع القبور يف املساجد،
وال جيوق أيضا أن تبىن املساجد على القبور ،ألن هذا لي من عمل النيب  ،و ريع إ الشرك وإ
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عباد ا والطوا هبا ،وهذا حاص ـ ــل ومش ـ ــاهد يف بعض البقار ،نس ـ ــأل اا أن يرده إ التوحيد وإ
السن .
وأيض ــا :كر أهل العل مس ــأل يف هذا :هل يش ــتغل املعتك إ ا كان معتكفا يف املس ــجد ،وكان
يف املسجد دروس أو حلق حلفظ القرآن أو للتدبر ،هل يشتغل بطل العل ؟
بعض العلماء يقول :ال يشـ ــتغل املعتك مبجال العل  ،اإلمام مالك يقول :أن املعتك ال يأ
جمــال

أهــل العل  ،وال يكت ـ العل  ،وقــال مجع من أهــل العل مثــل :اإلمــام الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافعي ،وعطــاء،

واألوقاعي ،والليث بن ســعد ،قالوا :البأس أن يأ املعتك جمال العلماء يف املســجد الذي يعتك
فيه ،وهذا كره احلافظ ابن عبد الرب يف التمهيد ،ملا ا؟ ألن املعتك إ ا كان يش ـ ــتغل بتسـ ـ ـريح ش ـ ــعره
واالدهان وإصـ ـ ــالح نفسـ ـ ــه ،وهذا دون العل  ،ودون مثال :تصـ ـ ــحيح التالوة ،إ ا كان مثال :من العوام
متاا إ تصـحيح ،إ ا كان يشتغل مبا هو دون لك من تسريح شعره وحنوه ،فاالشتغال بالعل النافع
من باب أو  ،خاص ـ ـ ـ ـ ما يتعلق باالعتكا أو تدبر القرآن أو معرف بعض األحكام يف الص ـ ـ ـ ـالة إن
كان عاميا أو كان متاا إ عل يف هذا الباب.
هذا شيء من األحكام املتعلق هبذا احلديث ،وفق اا ازميع ،وتقبل منا ومنك الصيام والقيام،
وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
فاليوم هو الثار من ش ـ ــهر رمض ـ ــان املبارك ،نس ـ ــأل اا أن يعيننا وإياك على ص ـ ــيامه وقيامه ،وأن
يأ ن برفع جا ح كورونا عن بلدنا هذا خاصـ  ،وعن سـا ر بالد املسلمج عام  ،إنه على لك قدير،
وباإلجاب جدير.
وال قلنا يف شرح أحاديث االعتكا من كتاب عمدة األحكام ،ومعىن اليوم احلديث الثالث:
متن الحديث الثالث:

عن عمر بن اخلطـاب  قـال :قلـت :يا رس ـ ـ ـ ـ ـ ــول اا ،إر كنت نذرت يف ازاهلي أن
أعتك ليلـ -ويف رواي  :يوما -يف املس ـ ـ ـ ـ ـ ــجد احلرام ،قال «فأون بنذر » ومل يذكر بعض
الرواة" :يوما" وال "ليل ".
الشر  :لري هذا احلديث:
قول عمر  قلت :أي قلت سا ال ،وكان هذ السؤال يف ازعران  ،مرجع النيب  من حنج.
وقوله" :نذرت" النذر يف اللغ  :هو العهد وااللت ام.
ويف االصطالح :إل ام املكل نفسه ا تعا شيرا لري واج .
فقول عمر " :نذرت" أي أوجبت على نفسي وأل متها.
وقوله" :يف ازاهلي " ازاهلي  :هي ما قبل اإلسالم ،لغلب ازهل على أهلها.
وقوله" :املسجد احلرام" يعين و احلرم .
وموضور هذا احلديث :هو حك الوفاء باالعتكا املنذور.
ومعىن هذا احلديث :عمر  يذكر حال حص ـ ـ ـ ـ ــلت له يف ازاهلي  ،وهي أنه نذر أن يعتك يف
املسجد احلرام ،فذه إ النيب  وسأله عن حك هذا النذر.
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وهذا يدل على أن الناس كان عنده بقايا من دين إبراهي عليه الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،ومن دين
إمساعيل  ،فعمر  ملا ســأل النيب  عن نذره باالعتكا يف املس ــجد احلرام ،أمره النيب  أن
يويف بنذره ،ألن النذر وإن كان عقده مكروها ،إال أن الوفاء به واج .
ومن فوا د هذا احلديث :أن النذر مكروه ،وهذا هو األصــل فيه ،فهو مكروه ،ومال بعض العلماء
إ حترمي النذر ،ألن النيب  هنى عنه ،وقال« :ال يأتي ب ير ،وإ ما يُسل ل ل ل للت رج من الب يل» رواه

البماري ومسل .

فالنذر مكروه ،لكن إن أل م نفسـ ـ ـ ـ ــه هبذا النذر ،فإن الواج عليه أن يويف به ،فمن نذر أن يطيع
اا تعا فليطعه ،ومن نذر نذرا فعليه أن يعمل مبا أل م نفسه به من النذر.
ومن فوا د احلديث :أن الكافر إ ا نذر نذرا يف حال كفره ،ش ـ ـ ـ ـرر له الوفاء به إ ا أسـ ـ ـ ــل  ،وبعض
العلماء يرى صــح النذر من الكافر ،ومجهور أهل العل أنه ال يصــح ،ألن النذر قرب وعبادة ،والكافر
لي أهال هلذه العبادة ،فجمهور أهل العل يقولون :ال يص ـ ـ ـ ــح ،وهلللوا حديث عمر  أنه قال له :
«أون بنلذر » هلللوه على االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحبـاب ،وكمـا يقول ابن بطـال" :حممول عنـد الفقهـاء على احلض
والندب ال على الوجوب ،بدالل أن اإلس ــالم يهدم ما قبله" ،والراجح واا تعا أعل  ،والذي ي هر:
أنه يصح إ ا أسل  ،ويشرر له أن يفي به ،باعتبار ما آل إليه األمر ،ألن النيب  قال حلكي بن ح ام
« :أ لمت ل ما أ لفت من خير» رواه البماري ومسل .
أما من نذر يف اإلس ــالم أن يعتك  ،فيج عليه الوفاء بنذره بإمجار العلماء ،فاالعتكا س ــن ،
وال جي على العبد االعتكا  ،ولي مفروضــا ،إال أن يوج املرء على نفســه االعتكا نذرا ،فهو
مشرور ومسنون ،لكن إ ا نذر ،وج عليه أن يفي به ،فيج االعتكا بالنذر ،ويل م الوفاء به.
ومن الفوا د :أنه إ ا عج العتكافه املس ـ ـ ــجد احلرام أو املس ـ ـ ــجد النبوي تعج ،فإ ا عج ما دوهنما
من املس ــاجد أج أ عنه ،وكل مس ــجد فاض ــل جي ئ عما دونه بالفض ــل ،فلو نوى أن يعتك مثال :يف
جامع ،ر ه واعتك يف أحد احلرمج الشريفج أج أ عنه ،ألن كل مسجد فاضل جي ئ عما دونه
من الفضل.
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ومن الفوا ـ ــد يف قول ــه" :أن أعتك

ليل ـ ـ " عب ــارة "ليل ـ ـ " عليهـ ــا أكثر الروايـ ــات ،وهي روايـ ــات

الصـ ـ ـ ــحيحج ،ولذلك بوب البماري رهلله اا قا ال :باب االعتكا ليال ،وقال :باب من مل ير عليه
صوما إ ا اعتك  ،وروى "ليل " ،وروى أيضا" :أن أعتك ليل " ،واإلمام مسل رهلله اا تعا  ،روى
"يومــا" وروى "ليلـ " ،فلف ـ " :ليلـ " هي أكثر الروايــات ،فورد يومــا ،وورد مطلقــا ،ولف ـ " :ليلـ " تــدل
على أنه جي ئ االعتكا بدون صيام.
ومن الفوا د :أنه ال يش ــرتم لالعتكا الص ــوم ،بل هو مش ــرور ،فالعلماء متفقون على مش ــروعي
الصيام مع االعتكا  ،ألن متام قطع العال ق عنه الدنيا يكون بالصيام.
وبعض أهل العل  :اشـرتم لصـح االعتكا الصيام ،كاحلنفي واملالكي  ،ويرد عليه بأنه ال دليل
عليه ،إال أن النيب  مل يعتك إال صــا ما ،وهذا فعل جمرد ،وال يكون داال على الشــرلي  ،واحلديث
الذي معنا لي فيه دليل على وجوب الص ـ ــيام لالعتكا  ،فيص ـ ــح االعتكا من لري ص ـ ــيام ،والنيب
 اعتك يف شوال ،وقضى اعتكافه يف شوال كما يف حديث عا ش رضي اا تعا عنها وأرضاها،
ومل تــذكر أنــه ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ألجــل هــذا االعتكــا  ،وحــديثنــا معنــا اآلن أمر النيب  لعمر بــالوفــاء بنــذره،
واالعتكا ليال ،فل يأمره  بالصيام ،ولذلك ابن مسعود وابن عباس يقوالن" :لي على املعتك
صــوم ،إال أن جيعله على نفســه" ،أما رواي "اعتك وص ـ " فهذه رواي إســنادها ضــعي  ،وال تصــح،
كما أش ــار إ

لك احلافظ ابن حجر رهلله اا تعا رهلل واس ــع  ،هذه ال يادة "اعتك وصـ ـ " عند

أيب داود والنسا ي ،ولكن اإلسناد ضعي  ،فيصح االعتكا من لري صيام.
ومن الفوا ـد املتعلقـ بقولـه" :أن اعتك ليلـ " مـا يتعلق بأقل مدة لالعتكا أو أقل االعتكا ،
فقد ه أبو حنيف ومالك :إ أن أقل االعتكا يوم وليل  ،و ه الشافعي  :إ جواق االعتكا
ساع أو حل  ،وهو رواي عن اإلمام أهللد رهلله اا تعا رهلل واسع .
والذي ي هر واا تعا أعل  :أن االعتكا إ ا انقطع عن الناس فرتة يصدق عليه أنه انقطع عن
أهلـه وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـالـه ،فـإنـه يعترب اعتكـافـا ،كـأن يعتك مثال :مـا بج القيامج ،أو يعتك من املغرب إ
القيام الثار ،فهذا لبث مدة ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق عليه أنه الت م املس ـ ـ ـ ـ ـ ــجد ،وعك على العبادة ،فيس ـ ـ ـ ـ ـ ــمى هذا
111

اعتكافا ،ولذلك مجهور أهل العل يقولون :يشـ ـ ـ ــرتم اللبث يف املسـ ـ ـ ــجد ،وأنه جيوق الكثري منه والقليل
حىت س ـ ـ ـ ـ ـ ــاع أو حل  ،وهذا قاله اإلمام النووي ،والذي ي هر واا تعا أعل  :أنه يرجع يف لك إ
تعري االعتكـا  :وأنه ل وم املكان ،واإلقام به ،فإ ا ل م يف املكان وأقام وانقطع عن أهله وعن بيته،
فيصـ ــدق عليه أنه اعتك  ،أما االعتكا حل  :فال يصـ ــح ،ولذلك إ ا اسـ ــتطار أن يعتك ليل أو
يوما وليل فهذا أفضـ ـ ــل ،فيعتك من قبل املغرب إ الفجر فهذا لي  ،ألن عمر قال" :أن أعتك
ليل " أو يعتك يوما ،أو يعتك أياما ،فهذا كله لي  ،وإ ا مل يتمكن من اعتكا العش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،فإنه
يعتك يف الليايل اليت ترجى فيها ليل القدر ،وفضل اا واسع ،وبعض الناس قد ال يستطيع أن جيل
إال بج القيامج أو جيل فرتة من الليل ،فهذ يص ـ ـ ــدق عليه إن ش ـ ـ ــاء اا تعا أنه اعتك  ،ألنه أقام
ول م املسجد فرتة ،يصدق عليه أنه يسمى معتكفا ،ومنقطعا عن الدنيا.
أيضا يف سؤال عمر للنيب  :حرة الصحاب  على العل  ،وعلى سؤال النيب .
هذا ما تيسر بيانه ،وباا التوفيق.
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الحمد هلل رب العالمين ،وصل ل ل للل اهلل و ل ل ل لللم وبار

ل بينا محمد ،و ل آله وصل ل ل للحبه

أجمعين أما بعد:
متن الحديث الرابم:

عن ص ــفي بنت حيي رض ــي اا عنها قالت« :كان النيب  معتكفا ،فأتيته أقوره ليال،
فحدمته ،ر قمت ألنقل  ،فقام معي ليقلبين  -وكان مسكنها يف دار أسام بن قيد  -فمر
رجالن من األنصــار ،فلما رأيا رســول اا  أســرعا ،فقال النيب  « :ل ر لللكما .إ ُا
صللفية بنت حيي» فقاال :ســبحان اا يا رســول اا ،فقال« :إن الشلليطان يجرز من ابن
آدم مجرى الدم ،وإ ي خشيت أن يقذن في قلوبكما شراً ،أو قال شيئاً».
ويف رواي « :أهنا جاءت ت وره يف اعتكافه يف املس ـ ــجد يف العش ـ ــر األواخر من رمضـ ـ ـان،
فتحدمت عنده س ـ ـ ـ ـ ـ ــاع  ،ر قامت تنقل  ،فقام النيب  معها يقلبها ،حىت إ ا بلغت باب
املسجد عند باب أم سلم » .ر كره مبعناه
الش للر  :ومعنا يف هذا اليوم الثالث من رمض ــان احلديث الرابع من أحاديث باب :االعتكا يف
عمدة األحكام ،وهو الذي خنت به إن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اا تعا كتاب الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيام :وهو احلديث الرابع حديث
صفي رضي اا تعا عنها وأرضاها.
وموضور هذا احلديث :حك قيارة املعتك  ،والتحدث معه؟
وفيما يتعلال بغريب الحديث:
ورد كر" :حيي" وهو بض ـ ـ ـ ـ ـ احلاء وهو حيي بن أخط قعي يهود بين الن ري ،وهذا الرجل من
أش ـ ــد أعداء النيب  ،وممن أل عليه الناس ،واألح اب ،وقتل مع بين قري ص ـ ـ ـربا ،وهو والد ص ـ ــفي
رضي اا تعا عنها وأرضاها.
وقوهلا" :ليـقلبين" بفتح الياء وسكون القا  ،أي لريدر ويرجعين إ من يل.
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وقوهلا" :يف دار أسام " هذا نسب إ بيت أسام  ،وهو أسام بن قيد ،ألن هذا البيت أصبح
فيما بعد ملكا ألسام  ،فآل إليه .
وقوهلا" :رجالن" مل ترد تسميتهما ،ولكنهما على أي حال من األنصار.
وقوهلا" :رجالن من األنصار" مل يسميا ،واألنصار :هو وص لل على أهل املدين  ،الذين آووا
رسول اا  وصحابته ،ونصروا النيب  ،وأبلوا يف اإلسالم بالء حسنا.
وقول النيب  « :ل ِر ل لللكما» بكسـ ـ ــر الراء ،أي على هيرتكما متهال ال تسـ ـ ــرعا ،وهو متعلق
مبحذو تقديره :امشيا على رسلكما.
وقوله « :إ ُا ص للفية» يعين أهنا قوجته عليه الص ــالة والس ــالم ،ولي امرأة لريب عنه ،وص ــفي
بنت حيي هي إحدى قوجاته .
وقول الص ـ ـ ـ ــحابيج" :س ـ ـ ـ ــبحان اا" فيه تس ـ ـ ـ ــبيح اا تبارك وتعا  ،وأن هذا التس ـ ـ ـ ــبيح ،ورد مورد
التعج  ،فقول :س ـ ـ ــبحان اا ،هو تن يه اا تعا عما ال يليق به ،أي وال يليق أن يكون رس ـ ـ ــول اا
 حمال لل ن السيئ والعيا باا.
وقوله« :الشلليطان يجرز من ابن آدم مجرى الدم» الشــيطان :اس ـ إلبلي  ،مأخو من ش ـطن
إ ا بعد ،ألنه بعد عن رهلل اا تبارك وتعا .
هذا فيما يتعلق ببعض لري احلديث.
وأما املعىن اإلمجايل هلذا احلديث الشـري  :النيب  كما علمنا كان يعتك يف رمضــان يف العشــر
األواخر ،وينقطع عن الناس  ،تفرلا للعبادة ،وحتريا وللبا لليل القدر ،وكان ينقطع يف هذا املعتك
عن الناس إال قليال للمص ــلح  ،فجاءت إليه قوجه ص ــفي -رض ــي اا عنها -وقارته يف إحدى الليايل،
فحدمته  ،وكانت أتت إ النيب  بعد ص ـ ـ ـ ـ ــالة العش ـ ـ ـ ـ ــاء ،فمن أدب النيب  ،ومن خلقه ،وكرمي
مؤانسـ ــته ،أهنا ملا قامت تريد الذهاب إ بيتها ،قام معها ليؤنسـ ــها ،ويشـ ــيعها من وحش ـ ـ الليل ،جربا
خلالرها ولقلبها ،ويف أمناء سري النيب  معها ،مر رجالن من األنصار رضي اا عنهما ،فاستحييا أن
يس ـ ــاير رس ـ ــول اا  ومعه أهله ،فأس ـ ــرعا يف املش ـ ــي  ،فقال النيب  :متهال ال تس ـ ــرعا ،إن اليت معي
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قوجيت صـفي  ،والصحابيان األنصاريان تعجبا وكرب عليهما األمر وقاال :سبحان اا كي يا رسول اا
أننا ن ن بك شــيرا ،فأخربه النيب  أنه مل ي ن هبما لك ،وإمنا أخرب ا أن الش ــيطان جيري من ابن
آدم جمرى الدم ،فقد يوقع الشـيطان العبد يف احملذور ،ويف سـوء ال ن ،ويف الشـك ،ويف اال ام السيء،
فإ ا وقع يف احملذور ،قد يقذ يف قلوهبما ش ـ ـ ـرا و ا ال يشـ ـ ــعران فيهلكا أعا نا اا وإياك من ن لات
الشيطان ومن وساوسه.
وهذا الحديث العظيم فيه من الفوائد ،وأيضاً الُدايات الشيء الكثير:
أول هذه الفوا د :مشــروعي االعتكا  ،ال ســيما يف العشــر األواخر من رمضــان ،لفعله  ،للبا
لليل القدر ،وتفرلا وتدربا للعبادة والطاع والذكر وتكي للنف .
ومن الفوا د :جوقا قيارة املعتك بشرم أال يشغله عن مقصود االعتكا .
ومن الفوا ــد :جواق قيــارة املرأة ل وجهــا وهو يف معتكفــه ،وكــذلــك من لــه حق كــاألب ،وكــاألخ
الكبري ،وكالقري  ،ي ار يف معتكفه ،وأيضا ي ار يف املسجد إ ا كان ينقطع دا ما للمسجد يف التدري
أو يف العبادة ،ي ار ولو مل يكن معتكفا ،فإ ا كان األب أو كان األخ يف اا يف مس ـ ـ ــجد ما معتك ،
فال بأس من قيارته ومؤانس ـ ــته مبا ال ارا باالعتكا عن مقص ـ ــوده ،ولذلك ترج البماري هلذا قال:
باب قيارة املرأة قوجها يف اعتكافه .فيجوق للمرأة أن ت ور قوجها وهو يف معتكفه.
وفيه :أن احملادم اليس ـ ـ ـ ــرية ،ومؤانسـ ـ ـ ـ ـ األهل ،والص ـ ـ ـ ــديق ال تنايف االعتكا  ،خاصـ ـ ـ ـ ـ إ ا كانت
ملصلح .
وفيه :بيان حس ــن خلق النيب  ،ولي معش ــره ،ولطفه  مع أهله ،ومع ص ــحابته ،ومع الناس
أمجعج ،إ آن صـ ـ ـ ــفي  ،ر قام ليشـ ـ ـ ــيعها إ بيتها  ،لذلك ينبغي أن يتحلى األقواا ،وأن يتحلى
املسـلمون ،واألصـدقاء ،مبثل هذه األخالق النبوي  ،يف جرب اخلوالر ،ومؤانس الضي وال ا ر ،وتشييعه
واحرتامه وتقديره إ آخره.
ومن الفوا ـد :جواق خروا املرأة من بيتهــا إ ا مل يرتتـ على لـك مفس ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وإ ا كـان قوجهـا ال
ميانع من خروجها ،أما إ ا كان فيه مفســدة فال خترا ،وإ ا كان قوجها ال يســمح فال جيوق هلا اخلروا،
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ألن حق ال وا عند اا تبارك وتعا ع ي  ،ولذلك ال وا له أن مينع املرأة من قيارة والديها أو حضور
جناقة أحد ا كما كر أهل العل  ،ولذلك قال اإلمام أهللد يف امرأة هلا قوا وأم مريض ـ  ،قال" :لاع
قوجها أوج عليها من أمها ،إال أن يأ ن هلا" ،وقال ش ــي اإلس ــالم ابن تيمي رهلله اا تعا " :املرأة
إ ا ت وجـت ،كـان قوجها أملك هبا من أبويها ،ولاع قوجها عليها أوج " انتهى كالمه ،فحق ال وا
ع ي  ،فلذلك ال خترا املرأة إال باســترذانه خاصـ يف الليل ،إ ا مل يرتت على لك مفســدة ،وأ ن هلا
ال وا.
ومن الفوا ــد :أن اخلروا اليس ـ ـ ـ ـ ـ ــري للمعتك ال يؤمر على اعتكــافــه ،فقــد خرا النيب  إ بــاب
املســجد ،ولذلك قال البماري :باب هل ارا املعتك حلوا جه إ باب املســجد؟  ،قال ابن بطال:
"ال خال يف جواق خروا املعتك فيما ال لىن به عنه".
ومن الفوا د :أنه جيوق حمادم األجنيب ومع الرجل أهله ،يعين اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان معه أهله جيوق أن مادث
األجان بوجود أهله ،لفعله .
ومن فوا د هذا احلديث :شدة تع ي وتوقري واحرتام الصحاب للنيب  ،فإهنما أسرعا يف مشيتهما
احرتاما للنيب .
ويف قوهلما" :سبحان اا" قوة معرف الصحاب باا  ،وما يليق به ،وما ال يليق.
ومن الفوا د قوله« :على رس ــلكما إهنا ص ــفي » مش ــروعي ب املرء عن عرض ــه ،ودفع التهم عن
نفسه ،فهذا أشر اخللق حممد  دفع عن نفسه ما قد يقع يف نفوس الصحاب  ،وأخرب أن هذه املرأة
اليت معه أهنا قوجه صـفي رضـي اا تعا عنها وأرضـاها ،ولذلك قال عمر" :من عر نفسه للتهم ،
فال يلومن من أساء به ال ن".
ولذلك يف هذا احلديث فا دة :أنه ينبغي لإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان أن ي يل ما يلحقه من م أو ش ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،لرال
ي ن به شيرا وهو بريء منه ،فيتحرق مما يسب التهم  ،ولذلك هذا يتأكد يف حق األعيان واملسؤولج
والدعاة واملشـ ـ ــاي ومن يف حكمه  ،ولذلك قال ابن دقيق العيد" :وهذا متأكد يف حق العلماء ،ومن
يقتدى هب ".
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وفيـه :ش ـ ـ ـ ـ ـ ــفقـ النيب  على أمته ،فمن ظاهر احلال أن الرجلج مل ي نا ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيرا ،ولكن النيب 
خشـي عليهما من كيد الشــيطان ،وعداوته ،فما عليهما من وسـوسـ الشــيطان ،أو يلقي يف قلبهما
ما يكون سب هالكهما.
ومن الفوا د :جواق خلوة املعتك ب وجته ،وحمادمتها ،إ ا مل يكن هناك شهوة تنايف االعتكا .
ومن الفوا د :مبات جريان الش ـ ـ ــيطان من ابن آدم جمرى الدم ،فالشـ ـ ـ ــيطان الرجي عدو لإلنسـ ـ ـ ــان
مبج ،ولــه قــدرة ومتكن قوي ،من إلواء بين آدم ،فهو جيري منه جمرى الــدم ،وحري

على إلوا ه

وإض ـ ـ ـ ـ ـ ــالهل  ،ولـه قـدرة ع يمـ يف لـك ،فـإنه جيري منه جمرى الدم ،وهذا يدل على لط مداخله،
وخفي مسالكه ،أعا نا اا منه حبمايته وعفوه وحصانته.
والشيطان أشد من ازن ،ألن تلب ازن حمسوس ،ي هر الصرر ،وي هر التأمر ،أما الشيطان أمره
لري حمس ـ ــوس ،فهو جيري من اإلنس ـ ــان جمرى الدم ،وحنن نؤمن هبذا ونص ـ ــدقه ،ألن النيب  أخرب به،
فالشيطان يتسلط على ابن آدم ،ولذلك شرر لإلنسان أن يستعيذ من الشيطان ،وأن يدفع الوساوس،
وأن يتحرق باأل كار واألوراد اليت حتميه من كيد الشيطان وعداوته.
ومن الفوا د :مشـروعي تســبيح اا تبارك وتعا عند التعج  ،إشــعارا بتن يه اا جل وعال عما ال
يليق به سبحانه وتعا .
وبشـ ــرح هذا احلديث ،وما كرنا فيه من بعض الفوا د ،ننتهي من شـ ــرح كتاب الصـ ــيام من عمدة
األحكام.
أســأل اا  أن جيعل هذا العمل لوجهه خالصــا  ،ولعباده نافعا ،وعنده مقربا ،وأن يبارك لنا يف
أعمـارنا ،وفيما نقول ،وفيما ندرس ،وأن جيعلنا وإياك من الدعاة ،وممن س ـ ـ ـ ـ ـ ــلك س ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل الدعوة إ
توحيد اا تبارك وتعا  ،ورققنا اال تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واالقتداء بالنيب  يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر أفعاله وأقواله وتقريراته ،كما
أس ــأله جل وعال أن يعيننا على ما بقي من ص ــيام ش ــهر رمض ــان وقيامه ،وأن يعجل بالفرا ،وأن يردنا
إ مسـ ــاجدنا ،وإ صـ ــل أرحامنا ،وأن يرفع عن املسـ ــلمج هذا الوباء ،وهذا الداء ،وأن يأ ن بنصـ ــره
وفرجه ،وج اك اا خريا ،وصلى اا وسل على نبينا حممد.
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