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        اجلامع املمتازاجلامع املمتازاجلامع املمتازاجلامع املمتاز

        ىف فقه الصيام ودروس رمضانىف فقه الصيام ودروس رمضانىف فقه الصيام ودروس رمضانىف فقه الصيام ودروس رمضان

        البن بازالبن بازالبن بازالبن باز

  والدرر البهية من الفوائد البازية شرح كتاب الصيام من عمدة األحكام: كتاب جامع لثالث رسائل(
  )واختيارات وفتاوى ابن باز ىف كتاب الصيام

        

  إعداد
أمحد مصطفى متوىل.د
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب ملن أعرض عن ذكره وعصاه، احلمد هللا معطي اجلزيلَ مل

اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فوالَّه ما توالَّه، أنزل القـرآنَ  
رمحةً للعاملني ومناراً للسالكني فمن متسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقُوقَه 

ر دينه ودنياه، أحمده على ما تفضل به من اِإلحسان وأعطاه، وأشكره على نِعمـه  خِس
الدينية والدنيوية وما أجدر الشاكر باملزيد وأواله، وأشهد أنْ ال إِلـه إالَّ اهللا وحـده ال   

عبـده   شريك له الكاملُ يف صفاته املتعايل عن النظَراِء واألشباءه، وأشـهد أنَّ حممـداً  
 وأصحابه والتابعني هطفاه، صلَّى اهللا عليه وعلى آلي اختاره على البشر واصورسولُه الَّذ

  . هلم بإِحسان ما انشق الصبح وأشرق ضياه، وسلَّم تسليماً
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  شرح كتاب الصيام 
  من عمدة األحكام

  

_ رمحه اهللا _ عبد العزيز بن باز : لفضيلة  الشيخ 
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  الرمحن الرحيم بسم اهللا
  

  كتاب الصيام
١_ عأَ نيب هرالَقَ : قال � ةَير ال  ((�  اهللا  سولُرقَتدموا رمـ بِ انَض ومِص 

ومٍي والَّإِ،  ومنيِال ي رانَكَ الًج يصوم صلْماً فَويصممتفق عليه )) ه .  
  _:الشرح : _

_ جل وعـال  _ ك عن الكالم ومنه قوله الصيام لغة هو اإلمسا:  )كتاب الصيام  (قوله 
  . ))إين نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا  ((عن مرمي 

  :ومنه قول الشاعر 
  ]حتت العجاج وأخرى تعلك اللَّجما[خيل صيـام وخيل غري صائمة       

  .فهو إمساك بنية عن املفطرات يف ار الصيام  :أما يف الشرع 
ية اإلمساك عن املفطرات يف النهار سواء يف ار رمضان أو غريه يقال صيام إذا أمسك بن

  .يقال له صيام 
هو اإلمساك بنية التقرب بترك ما حرم اهللا  على الصائم من املفطـرات  :  فالصيام شرعاً

  .من أكل وشرب ومجاع وحنو ذلك 
  :والصيام قسمان 

  .فرض _ ١
  .ونفل _ ٢
سالم اخلمسة وهو الرابع من أركـان  هو صيام رمضان وهو أحد أركان اإل: الفرض �

  .اإلسالم اخلمسة 
  .وهو شهر واحد يف السنة فرضه  اهللا على املكلفني من الرجال والنساء 

ويلحق يف ذلك صوم الكفارات الفرض ككفارة الظهار وكفارة الـوطء يف رمضـان   
ق ، ومثل وكفارة القتل هذا فرض هذا ما شرعه اهللا مفروض ،كفارة القتل إذا عجز عن العت



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� - ٦ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

هذا كفارة القتل إذا عجز عن العتق ، وكفارة الوطء يف رمضان إذا عجز عن العتق يكـون  
  .عليه الصيام إن استطاع 

ومن الفرض أيضاً النذور إذا نذر مثل هللا علي أن أصوم كذا  أصوم يوم االثنني أو صوم 
  .يوم اخلميس أو يوم كذا 

يس وصيام ثالثة أيام من كل شهر وصيام مثل صوم يوم االثنني أو اخلم ويكون نفالً  �
  .ست من شوال وصيام يوم وإفطار يوم هذا يسمى صوم تطوع 

ال جيوز للمسلم أن يتقدم  رمضان بصوم أو يومني على سبيل االحتياط خيشون أن يفوته 
شيء ، ليس له ذلك بل عليهم أن يتحروا دخول الشهر بظهوره أو بإكمال شعبان ولـيس  

  .رمضان كما فعلت النصارى وغريهم ، ال ، الواجب التقيد بالشرع هلم التقدم على 
التحري فيصام برؤيته  )املسلم(بل على  )فال يصوم املسلمون قبله  (أما إن صار يوم الشك 

  .ويفطر برؤيته 
  .فإن غُم اهلالل وجب إكمال شعبان عدته ثالثني يوماً مث يصوم املسلمون 

  .يوم الشك بل البد من إكمال العدة إن مل يرى اهلالل وال جيوز التحري يف ذلك وصوم 
فإن رأي اهلالل لثالثني من شعبان صام الناس صام الناس ، وإن مل يرى أكملوا شـعبان  

  . هو الراجحثالثني هذا 
 ))إذا انتصف شعبان فـال تصـوموا    ((: قال  _ صلى اهللا عليه وسلم _ عن رسول اهللا 

بعد النصف من شعبان ال ميكن الصيام للتطوع  أما إذا صـام  وهذا أبلغ يف التحذير ، وأنه 
  .يصوم أكثره _ عليه  الصالة والسالم _ اكثر شعبان فال بأس  وكان النيب 

٢_ ن ابنِع عقال  �رم :مسعت رذَإِ ((: يقول  � اِهللا ولَسأَا ريتمفَ وهصذا إِوموا و
أَريتأَفَ موهن غُإِروا فَفطم لَعم فَكُيروا لَاقده ((  .مفَتق لَعيه .  

  .ومعىن هذا الكالم أن الواجب أن يصوموا لرؤية اهلالل وأن يفطروا لرؤية اهلالل  
وليس هلم الصوم باحلساب وال باالحتياط ، ال ، البد من الرؤية أو إكمال العدة وهلـذا  

فـأكملوا علـيكم    ((واية أخرى ثالثني ، ويف ر ))فإن غم عليكم فأكملوا العدة  ((: قال 
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فعـدوا   (( ))فإن غم عليكم فأكملوا ثالثني  ((ويف لفظ آخر  ))فأكملوا شعبان ثالثني يوماً 
  .واملعىن واحد  ))ثالثني 

إذا غم هالل شعبان يكمل رجب ثالثني يوماً ، إذا غم هالل رمضان يكمـل شـعبان   
  .ثالثني يوماً فالشهر إما تسعة وعشرون وإما ثالثون 

فإن رؤيا اهلالل للثالثني من شعبان صام الناس أو رؤيا اهلالل للثالثني من رمضان أفطـر  
  .الناس فإن مل يرى كملوا شعبان ثالثني وصاموا وكملوا رمضان ثالثني وصاموا 

واألحاديث يف هذا كثرية تدل على وجوب اعتماد الرؤية وال جيـوز االعتمـاد علـى    
والظن بل ال بد من الرؤية أو إكمال الرؤية هكذا شـرع   احلساب وال الصوم جبرد التحري

  ._ عز وجل _ اهللا 
  .وقد أمجع علماء اإلسالم على أنه ال يعترب احلساب يف الصيام 

٣_ الَقَ :لَ قا � سٍنِن أَع راِهللا ولُس � )) تسنَّإِروا فَح يف السورِح بةٌكَر ( مفَتق 
لَعيه .  

  .ل يف آخر الليل يقال له سحور ما يأك )السحور (
بالضم الفعل من التسحر واألكل وبالفتح هو الطعام الذي يأكل يقـال لـه    )السحور  (

  .املاء املعد للطهارة _ بالفتح_سحور ، مثل الوضوء والطُّهور الفعل ، والوضوء والطَّهور
  .ة اهللا والسحور مشروع للمسلمني أن يتسحروا حىت يتقووا به على طاع

يف _ صلى اهللا عليه وسلم_ تسحرنا مع النيب  ((: و قد كان النيب يتسحر كما قال أنس 
     )رمضان فقيل كم كان بني األذان والسحور؟  قال قدر مخسني آية  

متأخر يف آخر الليل وهذا هو السنة تأخري _ صلى اهللا عليه وسلم _ يعين كان سحوره  
على طاعة اهللا فيكون السحور قرب األذان ، يتسحر قبل  السحور حىت يكون أقوى للصائم

كان بني السـحور   ((: األذان بقليل وهلذا قال أنس ملا سئل كم بني السحور واألذان قال 
مخسون آية بتالوة متأنية مرتلة حنو مخس أو سبع دقائق إىل عشر .  ))األذان قدر مخسني آية 

  .دقائق 
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ال يزال ميت خبري ما عجلـوا   ((ر ، ويف حديث علي واحلاصل أن من السنة تأخري السحو
: قال _ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم _ويف الصحيح عن النيب  ))الفطر وأخروا السحور 

فاألكل يف السحر فيه إقامة السنة  ))فرق ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر   ((
  .وخمالفة أهل الكتاب 

ور يف آخر الليل ال يف وسط الليل كما يفعل بعض الناس بل  فاملسلمون  يشرع هلم السح
صـياماً  _ صلى اهللا عليه وعلى آله وسـلم  _  السنة أن يتسحر يف آخر الليل تأسياً بالنيب 

  .وعمالً بسنته وهذا للنفل والفرض مجيعاً 
**********  

صلى اهللا عليـه  _ رسولَ اِهللا  أَنَّ ((_ رضي اُهللا عنهما _ عن عائشةَ و أُم سلَمةَ _ ٥
  . ))ثُم يغتِسلُ ويصوم . كَانَ يدرِكُه الفَجر وهو جنب من أَهله _ وسلم 
من  ((: قال_ صلى اهللا عليه وسلم _ أن النيب : رضي اهللا عنه _ وعن أيب هريرة _ ٦

  . ))ه نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقا
صـلى  _ بينما حنن جلوس عند النيب  ((: قال _ رضي اهللا عنه _ عن أيب هريرة _ ٧

وما أهلكـك ؟ أو   ((فقال . إذ جاءه رجل فقال يا رسول اهللا هلكت _ اهللا عليه وسلم 
  .قال وقعت على امرأيت وأنا صائم ويف رواية أصبت   أهلي يف رمضان  ))مالك ؟

  .قال ال  ))هل جتد رقبة تعتقها ؟  (( _لي وعلى آله وسلم صلى اهللا ع_ فقال رسول اهللا 
  .ال : قال  ))فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟  ((قال 
  .ال: قال  ))فهل جتد إطعام ستني مسكينا  ((: قال 

: والعـرق   )بعرق فيه متـر  _ صلى اهللا عليه وسلم _ فبينما حنن على ذلك إذا أيت النيب 
  .املكتل 
  . ))خذ هذا فتصدق به  ((قال  .أنا : قال ؟  ))ين السائل أ: قال 

أهل بيت أفقـر  _ يريد احلرتني _ قال على أفقر مين يا رسول اهللا ؟ فواهللا ما بني البتيها 
  . من أهل بييت
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أطعمه  ((:  حىت بدت أنيابه ، مث  قال_ صلى اهللا عليه وعلى آله سلم _ فضحك  النيب 
  .  ))أهلك 

  . تركبها حجارة سود  األرض: احلرة 
  _:الشرح : _

يدالن على أنه _ ر ضي اهللا عنهما _حديث عائشة وما جاء يف معناه كحديث أم سلمة 
ال حرج على من أصبح جنباً أن يغتسل بعد الصبح ويصوم ، وأن احملرم إمنا هو اجلماع ، إذا 

حرج يف ذلك ، وقد  جامع يف الليل أو يف آخر الليل  وأخر الغسل إىل بعد طلوع الفجر فال
_ عليه الصالة والسـالم  _يصبح جنباً مث يغتسل ويصوم _ عليه الصالة والسالم __ النيب 

فدل ذلك على أنه ال مانع من تأخري الغسل قد حيتاج إىل  ))وال يقضي  ((ويف رواية أم سلمة 
جـر  يغتسل ولو بعد طلـوع الف . الشغل يف السحور وغري ذلك و إذا أخر الغسل فال بأس 

  .وصومه صحيح وليس عليه قضاء 
  .احملرم اجلماع بعد طلوع الفجر أما كونه يؤجل الغسل 

وهكذا احلائض إذا طهرت آخر الليل وصامت واشتغلت بالسحور وأخرت الغسـل إىل  
بعد طلوع الفجر فال حرج يف ذلك ، تأخري الغسل ال يضر ال من احلائض وال من النفسـاء  

بادرة بالغسل حىت يصلوا الصالة يف وقتها على احلائض وعلى وال من اجلنب لكن عليهم امل
النفساء أن تبادر بالغسل بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة يف آخر الليـل تصـوم شـهر    
رمضان وتغتسل قبل طلوع الشمس وهكذا الرجل اجلنب عليه أن يغتسل ويبادر حىت يصلي 

  .ان الفجر مع اجلماعة وال يضره تأخريه إىل ما بعد األذان أذ
من نسي وهو صائم فأكـل أو   ((_ رضي اهللا عنه _ واحلديث الثاين حديث أيب هريرة 

  . ))شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه 
صلى اُهللا علَيه _ اإلنسان يعتريه النسيان كما قال النيب _ عز وجل _ هذا من فضل اهللا 

 لَّمسو لى آلهعفالبشر من طبيعته النسيان فإذا  ))م أنسى كما تنسون إمنا أنا بشر مثلك ((_و
نسي وهو صائم يف رمضان أو يف كفارة فأكل أو شرب أو تعاطى مفطراً آخـر نسـياناً   

من أفطر يف رمضـان   ((فصومه صحيح هلذا احلديث الصحيح ويف رواية أخرى عند احلاكم 
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ناسياً أو شرب ناسياً فإن صومه  فلو جامع ناسياً أو أكل ))ناسياً فال قضاء عليه وال كفارة 
صحيح وال كفارة عليه وال فطر عليه وال قضاء عليه إذا كان ناسياً واهللا أعلم باحلقائق فاهللا 
يعلم احلقيقة واهللا يعامله على ما هو عليه من صدق أو كذب لكن إذا كان اإلنسان صادقاً 

  .أنه ناسي فال قضاء عليه  صومه صحيح 
أمره إىل اهللا ال تنفعه الفتيا ولو أفتاه ألف مفيت إذا كاذباً فعليه إمث  أما ن كان يكذب فهذا

  .لكن مادام صادقاً أنه ناسي فإن صومه صحيح _ والعياذ باهللا _ ما فعل 
حىت يف الصالة اليت هي أعظم من الصيام قد _ وهو معذور _ واإلنسان يبتلى بالنسيان 

يعمل ما شرعه اهللا  يف الصالة إذا نسـي  ينسى ويسلم عن نقص وقد يترك بعض األركان ف
  .ركعة أتى بركعة أخرى وكمل صالته بسجود السهو 

  .وإذا سلم ونسي ركن أتا به 
  . )..؟..(وإذا نسى واجباً سقط عنه 

وهكذا يف الصوم األمر ليس باختيار اإلنسان ولكنه خملوق على هذه الصفة ينسى ، وقد 
عليه الصـالة  _ و أفضل اخللق وسهى يف الصالة وه_ صلى اهللا عليه وسلم _ نسي النيب 

  .فهكذا بنوا آدم كلهم ابتالهم بالنسيان يف الصالة وغريها _ والسالم 
أحكام النسيان يف الصالة وهكذا يف الصوم _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد بني الرسول 

كذا اجلمـاع  أخرب أنه ال يضره أكله وشربه ناسياً وه_ صلى اهللا عليه وسلم _ أخرب النيب 
وهكذا احلجامة وكل ما مر من املفطرات إذا فعلها ناسياً ومل ينتبه إال بعد ذلـك فصـومه   

  .صحيح 
ومـا   ((هلكت فقـال  وهكذا لو جامع عامداً فعليه كفارة وهلذا ملا جاءه الرجل وقال 

يعين وقعت عليها عمداً محله  ))قال وقعت على امرأيت وأنا صائم  ))أهلكك ؟ أو مالك ؟
صلى اهللا عليه وعلى آله وسـلم أن عليـه   _ هلوى والشيطان حىت وقع عليها فأخرب النيب ا

كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعني فإن عجز أطعم ستني مسـكيناً  
كالظهار كالذي ظاهر من امرأته حيرمها هذه الكفارة املرتبة العتق مث الصيام ثـن الطعـام   

ع العتق وجب عليه العتق عتق رقبة مؤمنة ذكراً أو أنثى ، فـإن مل  حسب طاقته إن استطا
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يستطع صام شهرين متتابعني وهي مثله إذا كانت مطاوعة مثله عليها كفارة أما إذا كانـت  
مقهورة بالقوة فليس هلا اختيار وليس هلا قدرة فهي معذورة ، فإن عجز أطعم ستني مسكيناً  

.  
هل جتد رقبـة   ((_ صلى اهللا عليه وسلم _ ال له النيب ويف هذا احلديث أن هذا الرجل ق

  .قال ال  ))تعتقها ؟ 
  .ال : قال  ))فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟  ((قال 
صلى اهللا _ فجلس وسكت النيب   )). ال: قال  ))فهل جتد إطعام ستني مسكينا  ((: قال 

يعرق من متر فدفعه له فقال _ وسلم  صلى اهللا عليه_ مث جيء  النيب _ ليه وعلى آله وسلم 
  .أطعم ذا تصدق ذا  

أهل بيت أفقر من أهل بـييت  _  يعين املدينة_  فقال له يا رسول اهللا واهللا ما بني البتيها
  .يعين إنا أوىل ذا الطعام من الفقراء  _ .

من عجب أمره ، يستفيت عـن  _ _ صلى اهللا عليه وعلى آله سلم _ فضحك  النيب 
  . ))أطعمه أهلك  ((: مث  قال  _رته مث طمع فيها لنفسه حلاجته كفا

مـا يسـتطيع   ] أنه[وهذا يدل على أن اإلنسان مصدق يف عجزه ألنه أعلم بنفسه قال 
  .الصوم ما يستطيع العتق ما يستطيع اإلطعام فهو اعلم بنفسه فاهللا حياسبه على ما كذب فيه

يسقط عنه ألن الرسول  )..؟..(م أو العتق يف ويدل على أنه إذا عجز عن إلطعام أو الصيا
اذهـب   ((ما قال له إذا قدمت أو إذا أيسرت فكفر بـل قـال   _ صلى اهللا عليه وسلم _ 

وسكت عنه فدل على سقوط وأنه إذا عجز عن هذه الكفارة  سقت عنـه   ))فأطعمه أهل 
  .رمحة من اهللا 

  : يع واحدة من الثالثة أما يف الظهار فال تسقط عنه بل تبقى يف ذمته حىت يستط
  .العتق أو الصيام أو اإلطعام حسب التيسري 

 ))أطعمه أهلك  ((: أنه ال تلزمه ألنه قال _ صلى اهللا عليه وسلم _ أما يف هذا فقد بني 
  .وأهل اإلنسان ما هم مصرف للكفارة فدل على سقوطها عنه للعجز هذا واهللا أعلم 

**********  
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  هباب السفر يف الصوم وغري
صلى _ أن محزة بن عمرو األسلمي ، قال للنيب : _ رضي اهللا عنها _ عن عائشة _ ٨

إن شئت فصـم ، وإن   (( :قال  ؟ وكان كثري الصيامأأصوم يف السفر: _ اهللا عليه وسلم 
  . ))شئت فأطر 

صـلى  _ كنا نسافر مع رسول اهللا  (: قال  _ رضي اهللا عنه _ عن أنس بن مالك _ ٩
  . )فلم يعب الصائم على املفطر ، وال املفطر على الصائم _  اهللا عليه وسلم

صـلى اهللا عليـه   _ خرجنا مع رسول : قال _ رضي اهللا عنه _ عن أيب الدرداء _ ١٠
يف شهر رمضان يف حر شديد ، حىت إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة _ وسلم 

  .  وعد اهللا بن رواحة _ م صلى اهللا عليه وسل_ احلر وما فينا صائم إال رسول اهللا 
يف  _ صلى اهللا عليه وسلم _ كان رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال _ عن جابر _ ١١ 

 (( :قال . صائم : قالوا  ))ما هذا ؟ (( :سفر ، فرأى زحاماً ، ورجالً قد ظلل عليه ، فقال 
  . ))ليس  من الرب الصيام يف السفر 

  . ))اليت رخص لكم  عليكم برخصة اهللا (( :ويف لفظ ملسلم 
  _:الشرح : _

  .هذه األحاديث األربعة تتعلق بالصوم يف السفر 
كما دل القرآن _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد دلت األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا 

عز وجل _ على أنه ال حرج يف الصوم يف السفر وال حرج يف اإلفطار وأنه رخصة من اهللا 
يعين إذا  ����كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر   ومن ����_  عز وجل _كما قال _ 

أفطر فعليه عدة من أيام أخر فاملسافر خمري إن شاء صام وإن شاء أفطـر ، إال إذا كـان يف   
صـلى اهللا  _ الصوم شدة وحرج فالسنة له اإلفطار ويكره له الصوم ملا فيه من املشقة لقوله 

 ))الصوم يف السفر  ((ليس من الرب الكامل  ))سفر ليس من الرب الصيام يف ال ((_ عليه وسلم 
_ وذلك ملا رجل قد ظلل عليه واشتد عليه الزحام بسبب ما أصلبه من الشدة كره له الصوم 
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 (أو  )الصوم يف السفر  (يعين من الرب الكامل  )ليس من الرب  (: قال _ عليه الصالة والصيام 
مشقة مجعاً بني األحاديث الصحيحة عن رسول  إذا كان فيه )ليس من الرب الصوم يف السفر 

وهلذا يف احلديث األول حديث محزة بن عمرو األسلمي قال _ عليه الصالة والسالم _ اهللا 
الفطـر   ((ويف لفظ آخر  ))إن شئت فصم وإن شئت فأفطر  ((_ صلى اهللا عليه وسلم _ له 

  . ))جناح إليه هو رخصة من اهللا فمن أخذ ا فهو حسن ومن أحب أن يصوم فال 
فم يعب الصائم _ صلى اهللا عليه وسلم _ ويف حديث أنس أم كانوا يسافرون مع النيب 

رمبا أفطر _ صلى اهللا عليه وسلم _ وكان معهم النيب  ))على املفطر وال املفطر على الصائم 
  ._ عليه الصالة والسالم _ ورمبا صام 

يف شدة احلر _ صلى اهللا عليه وسلم _  ويف حديث أيب الدرداء أم كانوا مع رسول اهللا
وعبداهللا بن _ صلى اهللا عليه وسلم _ وكانوا مفطرين ليس فيهم من هو صائم إال الرسول 

وهذا لعله كان أوالً قبل أن يأيت الوحي بكراهة الصوم يف حالة  )رواحة وكان السفر شديداً 
  .الشدة 

زل اهللا التخفيف والتيسري واحلث علـى  حيمل  حديث أيب الدرداء أن هذا كان أوالً مث أن
اإلفطار يف السفر  إذا كان فيه شدة يف حديث جابر ، وهذا هو اجلمع  بني األخبار إن كان 

ليس من الرب  ((_ صلى اهللا عليه وسلم _ فيه شدة كره الصوم وشرع اإلفطار بتأكد لقوله 
  .يعين ليس من الرب الدائم الصوم يف السفر  ))الصوم يف السفر 

  .إذا كان الوقت شديدة احلرارة ويشق على املؤمن  )ليس من الرب الصوم يف السفر  (أو 
أما إذا كان الوقت ليس فيه شدة فله اخليار إن شاء صام وإن شاء أفطر والفطر أفضل يف 

ليس من الـرب الصـوم يف    ((: _صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم _ كل حال لعموم قوله 
إن اهللا  ((: _ عليه الصالة والسـالم _ ل ملا فيه من قبول النصح قال فالفطر أفض ))السفر 

هو رخصة مـن   ((: وقال يف حديث محزة بن عمر يف رواية مسلم  ))حيب أن تأتى رخصه 
فدل على أن الصـوم   ))اهللا فمن أخذ ا فهو حسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه  

  .ليس فيه جناح والفطر أفضل 
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ى املسافر أنه يتأثر بالصوم ويشق عليه حىت ولو كان يف غري شدة احلـر  وألن الغالب عل
  .فإذا أفطر فهو أفطر وإن صام فال حرج عليه 

أما مع الشدة ومع شدة احلر والتكلف فإنه يشرع له الفطر ويتأكد عليه وفق اهللا اجلميع 
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد _ 

**********  
صلى اهللا عليه _ كنا مع رسول اهللا : قال _ ي اهللا عنه رض_ عن أنس بن مالك _ ١٣

  .، فمنا الصائم ومنا املفطر  -وعلى آله وسلم 
  .فرتلنا مرتالً يف يوم حار وأكثرنا ظال صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده : قال 
  .فسقط الصوم  وقام املفطرون ن فضربوا البنية وسقوا الركَاب : قال 
  . ))ذهب املفطرون اليوم باألجر  ((: _ صلى اهللا عليه وسلم _ رسول اهللا : فقال
كان يكون علي الصوم يف رمضان فما  (: قالت _ رضي اهللا عنها _ عن عائشة _ ١٤

  . )أستطيع أن أقضي إال يف شعبان 
 ((: قال _ صلى اهللا عليه وسلم _ أن رسول اهللا : رضي اهللا عنها _ عن عائشة _ ١٥

  . ))وعليه صوم صام عنه وليه من مات 
  .هذا يف  النذر خاصة ، وهو قول امحد بن حنبل: وأخرجه أبو داود وقال 

  _:الشرح :_ 
رضي اهللا عنه _ هذه األحاديث الثالثة أحدها يتعلق بالصوم يف السفر وهو حديث أنس 

حـار يعـين    يف سفر ونزلوا مرتالً يف يوم_ عليه الصالة والسالم _ أم كانوا مع النيب _ 
: وأكثرهم ظال صاحب الكساء وفيهم الصائم وفيهم املفطر ، قال _ صائف _شديد احلر 

وقـام املفطـرون    (يعين ضعفوا وسقطوا يف األرض للراحة من شدة احلر  )الصوام  (فسقط
 صـلى اهللا _ النيب : فقال  (يعين سقوا اإلبل  )وسقوا الركاب  (يعين اخليام  )فضربوا األبنية 

وهذا يدل عل أفضلية الفطر يف السفر وال سيما  )ذب املفطرون اليوم باألجر _ عليه وسلم 
 ����_  سبحانه _ عند شدة احلر فإنه أوىل من الصوم وهو رخصة ينبغي أن تقبل واهللا يقول 

 (( _عليه الصالة والسـالم  _ وقال  ����ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر  
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يعين ليس من الرب الكامل الصوم يف السفر بل الفطر أفضل  ))يام يف السفر ليس من الرب الص
واهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ، فإذا اشتد احلر صار الفطر متأكداً 

  .حىت يقوم كل واحد حباجته وبعمله وينشط يف خدمة إخوانه  
شقةً عليهم لضعفه وعجزه وألنـه  أما إذا صام وأفطر غريه صار عبأً على إخوانه وصار م

  .يف احلقيقة اليت فيها إنعام اهللا عليه وإحسانه إليه والرفق به فينبغي أن يقبلها 
كان يكون علي الصوم من رمضان ومـا   (: تقول _ رضي اهللا عنها _ وحديث عائشة 

 هذا يدل على أنه ال باس بتأخري القضاء ، فمـن قضـى   ))أستطيع أن أقضي إال يف شعبان 
مباشرة فال بأس وهو أفضل ومن تأخر فال حرج وال سيما إذا كان هناك حاجة كحاجـة  
الزوج إليها أو ملرضها أو غري ذلك من األعذار اليت تقتضي تأخريها القضاء فاألمر يف هـذا  

  ._ واحلمد هللا _ واسع 
ل هلا أن تؤخر إىل شعبان كاحلائض اليت أفطرت ألجل احليض أو ألجل املرض ، أو الرج

كذلك إذا أفطر ألجل املرض أو السفر إذا أخر فال حرج ، وإن بادر فهـو أفضـل ، وإن   
_  دعت احلاجة إىل التأخري فال باس يف ذلك هلذا احلديث الصحيح ، وألن اهللا سبحانه قال 

فعدة من أيام  ����_  بل قال  )يبادروا  (أو قال  )مبادرةً  (ومل يقل   ����فعدة من أيام أخر  ����
  .على التوسعة  فدل ����أخر 

من مات وعليه صيام  ((_ صلى اهللا عليه وسلم _ واحلديث الثالث تقول عن رسول اهللا 
هذا حديث عظيم يدل على أنه من مات وعليه صيام يشرع ألوليائه وهم  ))صام عنه وليه 

نـذر  _ يشرع هلم أن يصوموا عنه كأن ميوت وعليه نـذر  _القريب ] هو[الويل _ القرابة 
صوم كفارة أو قضاء من رمضان مل يصمه وهو يستطيع الصيام ولكن تسـال   أو_ طاعة 

وأخر القضاء فإن املشروع ألوليائه أن يقضوا عنه ، أوالده إخوانه وغريهم من أقاربه زوجته 
ولو صام عنه غري قريب أجزأ ألنه دين واهللا أحق بالقضاء والدين يقضيه القريـب وغـري   

  .ملا فيه من اإلحسان إليه وصلة رمحه  القريب لكن أقاربه أوىل وأفضل 
  .فإذا مل يتيسر من يقضي عنه أطعم عن كل يوم مسكني 
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فهو قول ضعيف ، قول مرجوح  )أن هذا يف النذر خاصة  (أما قول أبوا داود عن أمحد 
عمم قال _ صلى اهللا عليه وسلم _ والصواب أنه عام يعم رمضان ويعم النذر ألن الرسول 

وهذا نكرة يف سياق الشرط تعم مجيع أنواع الصيام الواجـب   ))يه صيام من مات وعل ((: 
  .تعم الكفارة والنذر ورمضان تعم اجلميع 

  .وال جيوز ختصيصه بالنذر إال بدليل وليس هناك دليل 
يا رسـول اهللا إن أمـي   : وقد ثبت من حديث ابن عباس يف مسند أمحد أن امرأةً قالت 

أفرأيت إن كان على أمك دين أكنت  ((: قال . عنها؟  ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم
  . ))قضيته  فدين اهللا هو أحق بالقضاء 

  .وجاءه وسأله ساءلون أحدهم يقول  يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر 
  .واآلخر يقول إن أمي ماتت وعليها صيام شهرين 

  ..واآلخر يقول إن أيب مات وعليه صوم كذا 
بالقضاء وال يستفصل منهم ما يقول هل مـن  _ صلى اهللا عليه وسلم _  فيأمرهم النيب

عليـه الصـالة   _ رمضان أو غري رمضان ما يستفصل ، ولو كان خاصاً بالنذر الستفصل 
مـن   ((: عليه الصالة والسالم _ فلما عمم الفتوى دل على العموم وهلذا  قال _ والسالم 

، مجلة عامة تعم أنواع الصوم الواجب مـن  وهذا عام  ))مات وعليه صوم صام عنه وليه 
نذر أو كفارة أو رمضان إال إذا كان  أفطر يف رمضان معذوراً كأن كان أفطر من مـرض  

  .ومات يف مرضه أو أفطر يف السفر ومات يف سفره هذا ما عليه 
ومل يعش وقدر األيام اليت مرت عليه فإنه يصام عنه ما أدرك وهـو  ] مرضه[أو طال به 

وإن صيم عنه كل شيء هذا إحسان وال بأس لكن هذا جيب الصوم عنـه إال إذا  صحيح ن 
  .فرط إذا طاب من مرضه وتساهل ومضت أيام بقدر ما عليه ومل يصم 

  .إال إذا كان مات يف مرضه فهو معذور 
  .وفق اهللا اجلميع وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد  

**********  
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صلى اهللا عليـه  _ جاء رجل إىل النيب : قال _ رضي اهللا عنهما _ عن ابن عباس _ ١٦
لو  ((: يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها؟ قال : فقال _ وسلم 

  . ))كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ 
  . ))فدين اهللا أحق أن يقضى  ((نعم ، قال : قال 

يا رسـول اهللا ، إن  : فقالت _ سلم صلى اهللا عليه و_ ويف رواية جاءت امرأة إىل النيب 
أفرأيت لو كان علـى أمـك ديـن     ((: أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال 

  . ))فصومي عن أمك  ((: نعم قال : قال  ))فقضيته ، أكان يؤدي ذلك عنها ؟ 
صلى اهللا عليه _ أن  رسول اهللا _ رضي اهللا عنه _ وعن سهل بن سعد الساعدي _ ١٧
  . ))ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطور وأخروا احلور  (( :قال _ وسلم 
 :_ صلى اهللا عليه وسلم _ : قال : قال _ رضي اهللا عنه _ عن عمر بن اخلطاب _ ١٨

  . ))إذا أقبل من ههنا ، وأدبر النهار ، فقد أفطر الصائم  ((
  _:الشرح : _

  .هذه األحاديث الثالثة كلها تتعلق بالصوم 
أن رجالً قال يا رسول اهللا إن أمي ماتت معليها صوم شهر أفأصوم عنها  (ألول احلديث ا

أن امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال هلها  (ويف رواية أخرى  )
: قال   ))أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ ((_ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول 
صومي عنها ، فهذا يـدل  : وهكذا قال للمرأة قال  ))أحق بالقضاء  فدين اهللا ((: نعم قال 

على أن الرجل إذا مات أو املرأة إذا ماتت وعليها صوم نر أو كفارة أو رمضان مل تصـمه  
عمـم  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وتيسر هلا القضاء ومل تقضي فإنه يقضى عنه ألن الرسول

م يستفصل ، فدل ذلك على ان من مات وعليه وأطلق ومل يقل هل هو نذر أم غري نذر ، فل
فإن  ))من مات وعليه صوم صام عنه وليه  ((صيام يصام عنه ويدل على هذا احلديث السابق 

  .عام يعم صوم النذر وصوم الكفارة وصوم رمضان إذا تساهل ومل يقضي حىت مات 
ام بغري عـذر  أما إذا مات يف مرضه أو بسفر فهو معذور يف رمضان ، لكن إذا أخر الصي

إن يقضى عنه هلذا احلديث الصحيح وما جاء يف معناه ومن قال إنه خاص بالنـذر فقولـه   
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 ((ضعيف ، وهو عام يعم النذر ويعم الكفارة ويعم صوم رمضان ويدل على هذا ما تقـدم  
فإنه _ صلى اهللا عليه وسلم _ ولو كان خاصاً لبينه   ))من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

وعليه البالغ ولو كان هذا خيـص  _ عليه  الصالة والسالم _ لق وأنصح اخللق أفصح اخل
  ._ عليه الصالة والسالم _ النذر لبينه 

جبد  (يف الشريط غري واضحة ولعها [ بإسناد صحيح (ويؤيد هذا ما ثبت يف مسند أمحد 
لت يا أن امرأة قا_ رضي اهللا عنهما _عن ابن عباس  )]١٥/٣٧٤والتصحيح من الفتاوى )

  . ))صومي عنها  ((: قال . رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ 
_ رضي اهللا عنه أن النيب _ واحلديث الثاين حديث سهل بن سعد الساعدي األنصاري 

وأخروا  ((ويف رواية  ))ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر ((: قال _ صلى اهللا عليه وسلم 
ا يدل على شرعية تعجيل اإلفطار وأن األمة ال تزال خبري  ما دامت تراعي هذا هذ ))السحور 

  .وتعجله إذا غابت الشمس هذا السنة إذا غابت الشمس فالبدار بالفطور 
وهكذا  ))أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا  ((_ جال وعال _ ويف احلديث اآلخر يقول اهللا 

ضل يكون آخر الليل كما تقدم يف حـديث  آخر الليل ، هذا هو األف] إىل[السحور يؤخر 
فسأله أنس قال كم كان _ صلى اهللا عليه وسلم _ زيد بن ثابت أم تسحروا مع الرسول 

يعين أنه أخر السحور عليه الصالة والسالم  )قدر مخسني آية  (: بني األذان والسحور؟ قال 
  .إىل آخر الليل 

تسحروا فإن يف السحور  ((: _ سالم عليه الصالة وال_ والسحور سنة مؤكدة كما قال 
وهو سنة للمسلم يف  آخر الليل حىت يتقوى به على طاعة اهللا واألفضل له أن يؤخر  ))بركة 

  .السحور ويعجل اإلفطار هذا هو السنة 
صلى اهللا _ عن النيب _ رضي اهللا تعاىل عنه _ واحلديث الثالث حديث عمر بن اخلطاب 

إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا فقـد   ((:  أنه قال_عليه وعلى آله وسلم 
وأدبـر   ((يعين من جهة املشرق  ))إذا أقبل الليل من ههنا  ((ويف اللفظ اآلخر  ))أطر الصائم 

يعين من جهة املغرب يعين غروب الشمس وغربة الشمس فقـد أفطـر    ))النهار من ههنا 
ا عربة مىت غابت الشمس سقطة الشمس أفطـر  الصائم ، ولو بقي صفرة يف الدنيا ما عليه
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الصائم ول بقي هلا آثار الصفرة  بني اجلبال واألشجار ما دام غاب القرص أو سقط القرص 
  .فإنه يفطر الصائم 

ما يفطر حىت يعلم أـا  .. أما إذا كانت ما غابت وإمنا حال دوا جبل أو قصر أو كذا 
  .من جهة املغرب  )..؟..(غابت 

الشمس أفطر الصائم ولو بقي هلا آثار نور من جهة طرف احلبال أو أطـراف   فإذا غابت
  .ما متنع  )..؟..(الشجر صفرة 

  .املهم هو غيبتها إذا غاب القرص وسقط القرص أفطر الصائم 
  .وفق اهللا اجلميع وصلى اهللا على نبينا حممد 

**********  
صلى اهللا عليه _ رسول اهللا ى : قال _ رضي اهللا عنهما _ عن عبداهللا بن عمر _ ١٩
إين لست كهيئتكم إين  ((: يا رسول اهللا إنك تواصل ، قال : عن الوصال ، قالوا _ وسلم 

  . ))أطعم وأسقى 
  ._ رضي اهللا عنهم _ ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك 

 فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إىل ((: رضي اهللا عنه _ وملسلم عن أيب  سعيد اخلدري 
  . ))السحر 

  باب أفضل الصيام وغريه
صـلى  _ أخرب النيب : قال _ رضي اهللا عنهما _ عن عبداهللا بن عمرو بن العاص _ ٢٠

أنـت   ((:  أين أقول واهللا ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت فقـال _ اهللا عليه وسلم 
تستطيع ذلـك   فإنك ال ((:  قال. قد قلته بأيب أنت وأمي : فقلت له  ))الذي قلت ذلك 

فصم وأفطر ، ومن و قم  ، وصم من الشهر ثالثة أيام ، فإن احلسنة بعشـرة أمثاهلـا ،   
  .  ))وذلك مثل صيام الدهر 

  .أين ألطيق أفضل من ذلك : قلت 
  . إين ألطيق أفضل من ذلك: قلت ف ))فصم يوماً وأفطر يومني  (( :قال 
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، وهو أفضـل  _ عليه السالم_د  فصم يوماً وأفطر يوماً ؛ فذلك صيام داو ((:  قال
  . ))الصيام 

  . ))ال أفضل من ذلك  (( :إين ألطيق أفضل من ذلك ، فقال : فقلت 
شطر الدهر صـم  _ عليه السالم_ ال صوم فوق صوم أخي داود  (( :ويف رواية قال 
  . ))يوماً وأفطر يوماً 

_ رسول اهللا : قال : قال _ رضي اهللا عنهما _ عن عبداهللا بن عمرو بن العاص _ ٢١
إن أحب الصيام إىل اهللا صيام داود ، وأحب الصالة إىل اهللا  ((: _ صلى اهللا عليه وسلم 

صالة داود ،كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ، وكان يصوم يوماً ويفطـر  
  . ))يوماً 

  _: الشرح: _
والوصال معناه أن  ))ى عن الوصال  ((_ عليه الصالة والسالم _ يف احلديث األول أنه 

يصل يومني أو أكثر مع ليلهما دون أن  أكل وال شرب وال يفطر ، هذا الوصال يعين يصوم 
النهار والليل مجيعاً وال يأكل شيئاً ال يف الليل وال يف النهار وال يشرب وال يتعاطى شيء من 

  .كل فيه املفطرات هذا يسمى الوصال يعين وصل يوم بيوم وجعل الليل كالنهار ال يأ
اهم عن الوصال ملا فيه من املشقة والتعـب ،  _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول ] و[

واهللا شرع لألمة ما فيه واإلحسان إليها والرمحة هلا والرفق ا فضل من اهللا وإحسان كمـا  
فاهللا يسر وى عن الوصال ملا فيه مشقة ،  ����يريد اهللا بكم اليسر  ����_  عز وجل _ قال اهللا 

ويف  ))لسـت مـثلكم    ((: يعين إنك تفعل هذا أنت قال  )يا رسول إنك تواصل  (: قالواف
 ))أبيت جربيل يعمين ويسقني  ((ويف لفظ اآلخر  ))لست كهيئتكم إين أطعم وأسقى  ((رواية 

هكذا جاء احلديث عن ابن عمر وأيب  ))إين أبيت عند ريب يطعمن ويسقيين  ((ويف لفظ آخر 
  .ريهم يف النهي عن الوصال هريرة وعائشة وغ

يعين  ))فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إىل السحر  ((ويف رواية أيب سعيد عند أيب مسلم 
إذا كان ال بد من الوصال فليواصل إىل السحر يعين يصوم النهار مع غالب الليل مث جيعـل  

آخر الليل سحوره عشاء ، من السحور إىل السحور ال بأس يف هذا ، ولكن كونه يفطر يف 
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ولقوله اهللا  ))ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر   ((: _ صلى اهللا عليه وسلم _ أفضل لقوله 
فالسنة للصائم أن يبادر باإلفطـار إذا غابـت    ))أحب عبادي إيل أعجلهم فطراً  ((سبحانه 

الشمس لكن لو واصل وترك األكل والشرب إىل السحر فال حرج حلديث أيب سعيد هـذا  
  .دل على معناه  وما

أما أنه يواصل الليل مع النهار فهذا مكروه ال ينبغي ليس حبرام لكنه مكـروه وهلـذا يف   
لو تأخر اهلالل لزدتكم  ((: فواصل م يوماً مث يوماً مث رأو اهلالل مث قال  (حديث أيب هريرة 

ز لكنـه  كان ذلك حينما اهم وأبو أن ينتهوا وهذا يدل على أن الوصال  صحيح جـائ  ))
واصل م فلو كـان  _ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم _مكروه منهي عنه وليس حبرام ألنه 

حرماً ما واصل م  وال أوقعهم يف اإلمث لكن يدل على نه كان مكروه رفقاً م ورمحة هلم 
فال ينبغي هلم أن يواصلوا ويكره هلم أن يواصلوا هلذا احلديث الصحيح الذي فيه النهي عن 

_ والزجر عن ذلك رمحة للعباد واإلحسان إليهم ورفقاً م وتيسرياً علـيهم مـن اهللا    ذلك
  ._ سبحانه وتعاىل 

صلى _ أنه بلغ الرسول : _ رضي اهللا عنهما _ ويف حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص 
صلى _ فقال له النيب  )ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت  (أنه قال _ اهللا عليه وسلم 
يعين أفديك بأيب أنت  )نعم بأيب أنت وأمي  (: قال  ))أنت قلت ذلك  ((: _ اهللا عليه وسلم 

اإلنسان يتعب من هذا أن يصوم يوم ويفطر يـوم   ))إنك ال تستطيع ذلك  ((: وأمي فقال 
إنك ال تطيق ذلك ، فصم وأفطر ومن وقم وصم من الشهر   ((دائما هذا فيه مشقة وهلذا قال 

يعين يكفيك هذا أن تصوم يوم وتفطر يوم أو سـواء   ))فإن احلسنة بعشرة أمثاهلا ثالثة أيام 
تصوم وتفطر حسب التيسري وتصوم من الشهر ثالثة أيام فاحلسنة بعشرة أمثاهلا ثالثة أيـام  

  .بثالثني كأنه صام الدهر 
م يوماً ص ((: قال  ))فصم يوماً وأفطر يومني  ((: قال  )فإين أطيق أكثر من ذلك  (: قال 

يعين هذا  هـو   ))أفضل من ذلك  ((: قال )إين أطيق أكثر من ذلك  (: قال  ))وأفطر يوماً 
كان يصوم يوماً يفطر يوماً ويف اللفـظ  _ عليه الصالة والسالم _ أفضل الصيام صوم داود 

فـإن الـنيب    ))إن أحب الصيام صيام داود ، وإن أحب الصالة إىل اهللا صالة داود  ((اآلخر 
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كان يفطر يوماً ويصوم يوماً ، وكان ينام نصف الليـل   ((_ عليه الصالة والسالم _ د داو
هذه صالة داود كان ينام النصف األول ويقوم السدس الرابع أو  ))ويقوم ثلثه وينام سدسه 

  .اخلامس وينام السدس األخري ليتقوى على عمل النهار، وهذا هو أفضل القيام 
ألنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً هذا أفضل الصيام  ))يام داود وأحب الصيام إىل اهللا ص ((

وأعدله وإن صام االثنني واخلميس أو ثالثة أيام من كل شهر كفى ، وال يكفل نفسـه أن  
  ._ عليه الصالة والسالم _ يصوم يوماً ويفطر يوماً كما قاله النيب 

_ قبلت رخصة رسـول اهللا   يا ليتين (: قال عبد اهللا ملا كرب وضعفت قوته تأسف وقال 
_ علية الصالة والسالم _ ومل حيب أن يدع السنة اليت فارق الرسول  )عليه الصالة والسالم 

  .عليها 
كما تقدم _ فكان يصوم أيام متعددة مث يفطر مثلها يتقوى بذلك ،وذا يعلم أن الوصال 

يعلم أن أفضل الصـيام  مكروه وال ينبغي لكن إذا أراد أن يواصل إىل السحر فال بأس ، و_ 
صيام داود يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وإذا اكتفى بصوم يومي االثنني واخلميس  أو صـيام  
ثالثة أيام من كل شهر فحسن ألنه قد يشق عليه صيام يوم وإفطار يوم لكن من قوي على 

  .هذا فهو أفضل الصيام فيصوم يوماً ويفطر يوماً 
بالليل أفضله ينام نصف الليل األول ويقوم الثلـث ،  ويبني احلديث أن الصالة والتهجد 

يعين السدس الرابع واخلامس ويستريح السدس  األخري ليتقوى به على العمل وإن صلى يف 
الليل األخري ونام يف الثلثني األولني بعد صالة العشاء كله طيب كله حسن فإن شق عليـه  

قبل أن ينام بعد صالة العشاء يوتر مث ينام  القيام يف آخر الليل فاألفضل أن يوتر يف أول الليل
من خاف أال يقـوم يف آخـر    ((: _ صلى اهللا عليه وسلم _ حىت ال يفوته قيام الليل لقوله 

ومن طمع أن يوتر آخر الليل فيوتر آخر الليل ، فإن صالة آخر الليل  ))الليل فليوتر يف أوله 
ذلك ومن عجز وخاف أال يقـوم   مشهودة وذلك األفضل  آخر الليل أفضل ملن قوي على

  .أوتر يف أول الليل 
**********  
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صيام ثالثة أيام  (: أوصاين خليلي بثالث : قال _ رضي اهللا عنه _ عن أيب هريرة _٢٢
  .من كل شهر 

  .وركعيت الضحى 
  . )وأن  أوتر قبل أن أنام 

صلى اهللا _  أى النيب: سألت جابر بن عبداهللا : عن حممد بن عباد بن جعفر قال _ ٢٣
  . )ورب الكعبة  (وزاد مسلم .  )نعم  (: عن صوم يوم اجلمعة ؟ قال _ عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم _ مسعت رسول اهللا : قال _ رضي اهللا عنه _ عن أيب هريرة _ ٢٤
  . ))ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة ، إال أن يصوم يوماً قبله أو يوماً  بعده  ((: يقول _ 

  _:الشرح : _
  .هذه األحاديث الثالثة تتعلق بأنواع من العبادة 

سنة الضحى  )..؟..(يف احلديث الو يف الداللة على شرعية صيام ثالثة أيام من كل شهر 
  .، واإليتار قبل النوم 
وأوصى ؟ أبا الدرداء أيضاً وأوصى بـذلك  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد أوصى النيب 

احلسـنة   ((: ه بأن يصوم ثالثة أيام من كل شهر وقال له عبداهللا بن عمرو بنت العاص أوصا
بعشرة أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهر وأوصى بذلك أبا ذر أيضاً وهذا يدل علـى شـرعية   
صيام ثالثة أيام منن كل شهر سواء يف العشر األول أو يف العشر الوسط أو يف األخرية سواء 

عشرة أمثاهلا فاملعىن أن كل يوم بعشـرة  كانت متتابعة أو مفرقة كل ذلك حسن و احلسنة ب
وإن صامها أيام البيض الثالث عشر _ عز وجل _ فكأنه صام الدهر كله وهذا من فضل اهللا 

  .والرابع عشر واخلامس عشر فهو أفضل كما يف حديث أيب ذر 
أوصى ا أبا الدرداء _ صلى اهللا ليه وسلم _ كذلك صالة الضحى سنة أوصى ا النيب 

 ))يصبح على كل سالمى ((_ عليه الصالة والسالم _ يرة وأوصى ا آخرين وقال وأبا هر
من الناس صدقة ، فبكل ليلة صدقة وتسبيحة صدقة وحتميدة صدقة وكـل   ((يعين مفصل 

تكبرية صدقة وقول معروف صدقة وي عن املنكر صدقة قال ويكفي عن كل ذلك ركعتان 
ن الضحى قامت مقام هذه األعمال اليت تؤدي عـن  يعين ركعتان م ))تركعهما من الضحى 
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مفاصله فسنة الضحى عبادة مؤكدة وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمس  إىل وقوف الشمس 
كله صالة ضحى من بني ارتفاعها قيد رمح إىل وقوفها يف كبد السماء وأفضل ذلك عنـد  

ساعتني وهذا هـو  شدة احلر إذا اشتد الضحى قبل الظهر بنحو ساعة أو ساعة ونصف أو 
  .عند شدة الضحى  ))صالة األوابني  ((األفضل وهي 

صلى اهللا عليه _ وإذا صالها أربع أو ست أو مثان أو أكثر كله حسن ، وقد صلى النيب 
يوم الفتح مثان ركعات يف الضحى وروي عن عائشة أنه صلى عدة سبعة ركعات _ وسلم 

ومـن فعلـه    _ صلى اهللا عليه وسلم _  يف صالة الضحى ، فهي سنة مؤكدة من قول النيب
وهكذا الوتر قبل النوم ، الوتر سنة مؤكدة ما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر وأفضـل  

  .ذلك يف آخر الليل وإن خاف أال يقوم من آخر الليل أوتر يف أوله 
أليب ذر وأيب هريرة وأيب الدرداء _ صلى اهللا عليه وسلم _ ولعل السر يف وصية الرسول 

بالوتر أول الليل ألما كانا ال يستطيعان فعل ذلك يف آخر الليل إما لدرس احلديث وإمـا  
  .ألسباب أخرى فلهذا أوصامها بالوتر يف أول الليل 

أما من قدر واستطاع أن يصلي يف آخر الليل فهو أفضل  كما ثبت يف احلديث الصحيح 
ف أال يقوم آخر الليل فليوتر أوله من خا ((: قال _ صلى اهللا عليه وسلم _ عن رسول اهللا 

 ))ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة وهو األفضل 
إىل _ عز وجل _ يرتل ربنا  ((: _ صلى اهللا عليه وسل _  رواه مسلم يف الصحيح ولقوله 

سائل فيعطى سؤله هل من السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر فينادي هل من 
هذا وقت عظيم إذا تيسر فيه  ))داع فيستجاب له هل من مستغفر فأغفر له حىت يطلع الفجر 

  .القيام والقراءة والدعاء والصالة 
أما احلديثان الثاين والثالث فهما يدالن على أنه ال جيوز إفراد اجلمعـة بـالتطوع ، ألن   

  .بالتطوع _ اجلمعة _ إفرادها ى عن _ صلى اهللا عليه وسلم _ الرسول 
أما إذا صام فبلها يوم وبعدها يوم فال بأس إذا صام اخلميس مع اجلمعة ، أو اجلمعة مـع  

، فهي عيد _ عليه الصالة والسالم _ السبت فال بأس  ، أما إفرادها فقد ى النيب عن ذلك 
ية بنت احلـارث  وهي جوير_ أسبوع فال تفرد  وملا رأى بعض أزواجه صامت يوم اجلمعة 
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 (: قالت  ))هل تريدين أن تصومي غداً  ((قال  )ال  (: قالت  ))أصمت أمس ؟  ((: قال _ 
فدل ذلك على أن يوم اجلمعة ال يصام وحدة ال يتطوع به وحـده   ))فأفطري  ((: قال  )ال 

  .اده وى عن إفر_ عليه الصالة والسالم _ ولكن يصام قبله يوم أو بعده يوم كما أمر النيب 
  .وفق اهللا اجلميع وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 

**********  
شهدت العيد مع عمر بـن  : عن عبيد موىل ابن أزهر ، وامسه سعد بني عبيد قال _ ٢٥

صلى اهللا عليه وسلم _هذان يومان ى رسول اهللا  (: فقال _ رضي اهللا عنه _ اخلطاب 
يوم اآلخر الذي تأكلون فيه من نسككم يوم فطركم من صيامكم ، وال:عن صيامهما _ 

( .  
صـلى اهللا   _ ى رسـول اهللا   (: قال _ رضي اهللا عنه _ عن أيب سعيد اخلدري _٢٦

عن صوم يومني النحر والفطر ، وعن اشتمال الصماء ،وأن حيتيب الرجل _ عليه وسلم 
وأخـرج   أخرجه مسلم بتمامه ، . )يف الثوب الواحد ، وعن الصالة بعد الصبح والعصر 

  .منه فقط  )الصوم(البخاري 
صـلى اهللا  _ رسول اهللا : قال : قال _ رضي اهللا عنه _ عن أيب سعيد اخلدري _ ٢٧

   . ))من صام يوماً يف سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفاً  ((: _ عليه وسلم 
  _:الشرح : _

  .ل أخرى هذه األحاديث الثالثة تتعلق مبسائل يف الصوم ويف مسائ
يف احلديث األول النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر ، فإن اهللا ى عن صـيامهما  

النهي عن صيامهما أيضا فهما ال يصـامان  _ رضي اهللا عنه _ وهكذا يف حديث أيب سعيد 
يوم عيد الفطر ومي عيد النحر ، إن صامهما فإن صومه باطل وعليها التوبة إىل من ذلك ألا 

كذا أيام النحر أيام التشريق احلادي والثاين عشر والثالث عشر مـن ذي احلجـة   معصية وه
  .يقال هلا أيام التشريق  ويقال هلا أيام النحر فهذه ال تصام أيضاً ، ألا أيام عيد 

فهي مخسة أيام من السنة يوم عيد الفطر ويوم النحر وأيام التشريق الثالثة فاجلميع ثالثـة  
املسلمني إفطارها إال من عجز عن اهلدي ، هدي التمتع والقران هذا  هذه ال تصام جيب على
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رضـي  _ له أن يصوم أيام التشريق بصفة خاصة مستثناة  كما يف حديث عائشة وابن عمر 
يعين هدي  )مل يرخص يف أيام التشريق أن يصام إال ملن مل جيد اهلدي  (: قاال _ اهللا عنهما 

  .التشريق التمتع ، ومن سواه ال يصوم أيام 
أما يوما العيد ؛ عيد الفطر وعيد النحر هذان ال يصامان جلميع الناس ال لصاحب هدي 

  .وال لغريه 
واشتمال الصماء هو أن يلتحف يف  )اشتمال الصماء  (ويف حديث أيب سعيد النهي عن 

ثوب واحد خيشى أنه إذا حترك أو أراد أخذ حاجة ظهرت عورة ، مسيت صماء ألنه ال منفذ 
ا يتلفلف فيها تلفلفاً  غري مربوط خبالف إذا كان متزر بثوب ويربطه عليه أو جيعل أطرافه هل

  .على عاتقيه كل هذا ال بأس به 
أما إذا اشتماهلا ، لف الثوب عليه من غري ربط له وال عناية فإن هذا قد تبدوا من العورة  

  .ورة ، فال جيوز التلفف بالثوب  الثوب على وجه خيشى منه ظهور الع
وفسرت  أيضاً جبعل الثوب على أحد عاتقيه ويسدله على جانبيه من غري ضبط للعـورة  

  .ألن الواجب ستر العورة 
احتبائه كونه ينصب فخذيه وساقيه ويربط الثـوب   ))وأن حيتيب الرجل يف ثوب واحد  ((

إىل جهـة  على ساقيه وعلى أسفل ظهره  يقال له احتباء ويقال له احتباء ألنه يبدي العورة 
  .السماء 

وإذا صارت العورة غري مستورة قد يقف عليه من مير عليه ويقف يكلمه ويرى عورته ، 
فال بد أن يكون عليه ثوب آخر إزار أو سراويل حىت إذا احتىب تكون العورة مستورة ، أما 

إن حيتيب ويربط الثوب على أسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزة إىل جهة السـماء   
  .ري مستورة فهذا ال جيوز غ

ى عن صالة الصبح حـىت   ))ى عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر  ((واملسألة الرابعة 
ترتفع الشمس وبعد العصر حىت تغيب الشمس هذان الوقتان ي عن الصالة فيهما إذا الناس 

 يصلي الفجر ي عن الصالة ، حىت ترتفع الشمس قيد رمح ، وهكذا بعد طلوع الفجر ال
إال ركعيت الفجر سنيت الفجر ، مث الفريضة يصليها لكن يستثىن من ذلك حتية املسـجد لـو   
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دخل بعد الصبح أو بعد العصر يصلي حتية املسجد ، وصالة اجلنازة يصلى عليها بعد الفجر 
  .وبعد العصر يف الوقتني الطويلني 

سباب لو طاف مبكـة  وصالة الكسوف وصالة الطواف هذه مستثناة ألا من ذوات األ
_ صلى اهللا عليه وسلم _ بعد العصر أو بعد الصبح جاز له أن يصلي ركعيت الطواف لقوله 

  . ))ال متنعوا أحداً طاف بالبيت و صلى أية ساعات يف الليل أو النهار  ((: 
من صام يوماً يف سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النـار   (واحلديث الثالث حديث أيب سعيد 

هذا معناه واهللا أعلم أنه يف طاعة اهللا فيمن صام يوماً يبتغي وجه اهللا والدار  ))ريفاً سبعني خ
  .اآلخرة فله هذا األجر العظيم ، وأنه من أسباب بعده من النار والسالمة من دخول النار 

للقرب وجنة بني العبد وبني النار إذا صامه ابتغاء وجه  )..؟..(لألمان و  )..؟..(فالصيام 
  .هللا ال رياء وال مسعة  وال قصد آخر بل البتغاء وجه اهللا فله هذا األجر العظيم ا

أي يف اجلهاد ولكن ليس بظاهر ألن اجلهاد مأمور فيه  ))يف سبيل اهللا  ((قال بعضهم معىن 
باإلفطار ألنه أقوى له على اجلهاد ، يف جهاد األعداء إذا أفطر يكون أقوى له يف اجلهـاد ،  

يف طاعة اهللا وابتغاء مرضاته ال رياء وال مسعة  ))يف سبيل اهللا  ((أن _ واهللا أعلم _ لكن املراد 
وال ملقاصد أخرى بل صامه ابتغاء وجه اهللا كان من أسباب دخول اجلنة ، وصوم التطـوع  

  .فيه خري كثري وفضل كبري 
ل اهللا أما الواجب يف رمضان فقط والكفارات كذلك فريضة ، لكن إذا صام يوماً يف سبي

  .يف طاعة اهللا نفالً فله أجر عظيم وهو من أسباب سالمته من النار 
  .وفق اهللا اجلميع وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 

**********  
صلى _ أن رجاالً من أصحاب النيب _ رضي اهللا عنهما _ عن عبداهللا بن عمر _ ٢٨

  .واخر أروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األ_ اهللا عليه وسلم 
أرى رأياكم قد تواطـأت يف السـبع    ((: _ صلى اهللا عليه وسلم _ فقال رسول اهللا 

  . ))األواخر ، فمن كان منكم متحريها فليتحرها يف السبع األواخر 
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قال _ صلى اهللا عليه وسلم _ أن رسول اهللا : _رضي اهللا عنها _ عن عائشة _ ٢٩
  . ))خر حتروا ليلة القدر يف الوتر من العشر األوا: 

صـلى اهللا عليـه   _ أن رسول اهللا _ رضي اهللا عنه _ عن أيب سعيد اخلدري _ ٣٠
كان يعتكف يف العشر األواسط من رمضان فاعتكف عاماً حىت إذا كانت ليلة _ وسلم 

مـن    ((: قـال  _ وهي الليلة اليت خيرج من صبيحتها من اعتكافه _ إحدى وعشرين 
ر ، فقد أريت  هذه الليلة مث أنسيتها ،وقد رأيتين اعتكف معي فليعتكف يف العشر األواخ

 ))أسجد يف ماٍء وطني من صبيحتها فالتمسوها يف العشر األواخر والتمسوها يف كل وتر 
فمطرت السماء تلك الليلة ، وكان املسجد على عـريش فوكـف املسـجد    : قال . 

املاء والطني من  وعلى جبهته أثر _ صلى اهللا عليه وسلم _ ،فأبصرت عيناي رسول اهللا 
  .صبح إحدى وعشرين 

  _:الشرح:_
  .يف العشر األواخر من رمضان  )..؟..(هذه األحاديث الثالثة كلها تدل على إثبات 

وقد دل القرآن على أن ليلة القدر حق وأا واقعة وقد نزل فيها القرآن الكرمي كما قال 
ليلة القدر خري من ألف . ة القدر إنا أنزلناه يف ليلة القدر وما أدراك ما ليل ����عز وجل _ 

  ���� ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر سالم هي حىت مطلع الفجر   . شهر 
شهر  ����هذه الليلة العظيمة أنزل اهللا فيها القرآن يف شهر عظيم وهو رمضان كما قال تعاىل   

لكتاب مجعت له أنـواع  دل على أا يف رمضان هذا ا  ����رمضان الذي أنزل فيه القرآن   
_ الشرف وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأنزل على أشرف نيب وأعظم نيب وهو حممد 

وأنزل يف أفضل ليلة ويف أفضل شهر وهي ليلة القـدر يف شـهر   _  عليه الصالة والسالم 
رمضان ويف أفضل مكان وهو مكة املكرمة  واجتمعت له أنواع الشرف املكاين والزمـاين  

  ._ عليهم الصالة والسالم _ شرف األنبياء وأفضلهم وخامتهم وكونه على أ
إنا أنزلناه إليك . والكتاب املبني . حم  ����وبني سبحانه يف آيات أخرى أنه مبارك قال  

فيها يفرق كل  ����وهي ليلة القدر  ����فيها يفرق كل أمر حكيم   . إنا كنا مذرين . مبارك 
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يها حوادث السنة تفصيالً من القدر السـابق  وهو ما يكون يف السنة تقدر ف ����أمر حكيم  
  ._ سبحانه وتعاىل _ وهذا من آيات اهللا وحكمته 

كما أن كل جنني يكتب وهو يف رحم أمه يكتب له مجيع ما حيصل له من حـوادث يف  
  .املستقبل ؛ أعماله وأقواله وشقاوته وسعادته 
  .وهو يعترب أيضاً تفصيل من القدر السابق 

أن الصحابة تواطأت رأياهم يف السبع األواخر ، _ رضي اهللا عنه _  ويف حديث ابن عمر
فمن كان منكم متحريها فليتحرها يف السـبع   ((: _ صلى اهللا عليه وسلم _ النيب :  فقال 

يعين يف آخر  السبع أيام وقد تقع يف األوىل أو الثانية أو الثالثة لكـن يف السـبع    ))األواخر 
  .األواخر أقرب من غريها 

الداللة على أا تقـع يف العشـر   _ رضي اهللا عنهما _ يف حديث عائشة وأيب سعيد و
األخرية من ولكنها يف األوتار آكد إحدى وعشرين ، ثالث وعشرين ، مخسة وعشـرين ،  

  .سبعة وعشرين تسع وعشرين ، هذه األوتار آكد من غريها 
عة تبقى ، السابعة تبقـى ،  يف التاس ((: وقد تقع يف غري األوتار كما يف احلديث اآلخر 

فاملشروع للمؤمنني واملؤمنات حتريها يف العشر  ))يف آخر الليل  ((إىل أن قال  ))اخلامسة تبقى 
_ كلها وأن عمر هذه الليايل وأن تعمر هذه الليايل  بالضراعة والدعاء والضـراعة إىل اهللا  

  .باركة لفضل هذه العشر وملوافقتها هذه الليلة  امل_ سبحانه وتعاىل 
وقد ذهب مجهور األمة إىل أا خمتصة بالعشر وقد صحة بذلك األحاديث عن رسول اهللا 

  .أا يف العشر  األواخر من رمضان _ صلى  اهللا عليه وسلم _ 
وشذ بعض أهل العلم وقال أا يف السنة كلها ، وقال بعضهم أا يف النصف األخري يعين 

لوسط وهذا قوله ضعيف والصواب أـا يف العشـر   يدخل يف اخلمس األخرية من العشر ا
عليه الصـالة  _ األخرية من رمضان كما صحت بذلك األخبار واستفاضة عن رسول اهللا 

  .بأا يف العشر األواخر من رمضان _ والسالم 
  .كما أن الصحيح أن أوتارها آكد ، وأن ليلة سبع وعشرين آكد من غريها 
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على أا وقعت  يف ليلة إحدى وعشرين ، وأنه أصبح ويف حديث أيب سعيد هذا الداللة 
عليه _ يف صبيحتها يسجد يف ماء وطني ، فمطرت السماء تلك الليلة فرأو على وجه النيب 

  .آثار ماء وطني _ الصالة والسالم 
أرأيت إن أصبت ليلة القدر ما أقـول   (: يا رسول اهللا _ رضي اهللا عنها _ وقد عائشة 

  . ))اللهم إنك عفو كرمي حتب العفو فاعفوا عين  ((: قويل : فيها ؟ قال 
فالسنة الدعاء فيها بالدعوات الطيبة واالجتهاد فيها بأنواع اخلري من الصدقات واإلكثار 
من ذكر اهللا وقراءة القرآن والدعوات اجلامعة هذا ما ينبغي يف هذه الليايل وأيامها احلـرص  

ري من صالة وقراءة وذكر ودعاء وصـدقة وسـائر   على أنواع اخلري واالجتهاد يف أنواع اخل
ليلة القدر خري مـن   ����أنواع اإلحسان ألن الصدقة  فيها والذكر فيها مضاعفة قال تعاىل  

ومعىن ذلك أن من العمل فيها واالجتهاد فيها أفضل من العمل يف ألف شهر مما  ���� ألف شهر
عمر إنسان كامـل ، فمـن   سواها وهذا فضل عظيم ، ألف شهر مثانني شهر وأربعة أشهر 

أدرك هذه الفضيلة فهو على خري عظيم ، وينبغي للمؤمن االحتساب يف هذه الليلة وهـذه  
العشر واالجتهاد يف اخلري وسؤال اهللا التوفيق واإلعانة ، وهي ال تكلف شيئاً عشر ليايل مـا  

ال سـنة  تكلف ، االجتهاد فيها ما يكلف كثرياً ألنه يف يوم العشر ليست شهر وشهرين و
  .عشر ليايل ، االجتهاد فيها واحلرص فيها على أنواع اخلري أمر مسري حبمد هللا 

  .وفق اهللا اجلميع وصلى اهللا على نبينا حممد 
**********  
  باب االعتكاف

 (كان _ صلى اهللا عليه وسلم _ أن رسول اهللا _ رضي اهللا عنها _ عن عائشة _ ٣١
 )توفاه اهللا تعاىل ، مث اعتكف أزواجه من بعده  يعتكف يف العشر األواخر من رمضان حىن

.  
يعتكف يف كل رمضان ، فإذا _ صلى اهللا عليه وسلم _ كان رسول اهللا  (: ويف لفظ 

  . )صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه 
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صلى اهللا عليه وسلم _ أا كانت ترجل النيب  (_ رضي اهللا عنها _ عن عائشة _ ٣٢
  . )تكف يف املسجد ، وهي يف حجرا يناوهلا رأسه وهي حائض ، وهو مع_ 

  . )ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان  (: ويف رواية 
إين كنت ال أدخل البيـت إال   (: قالت _ رضي اهللا عنها _ أن عائشة : ويف رواية  

  .تسريح الشعر : الترجيل .  )للحاجة واملريض فيه فما أسأل عنه إال وأنا مارة 
إين  (: يـا رسـول اهللا   : قلت : قال _ رضي اهللا عنه _ بن اخلطاب  عن عمر_ ٣٣

  . )يوماً يف املسجد احلرام  (: ويف رواية  )كنت نذرت نذراً يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة 
  . )ليلة  (وال  )يوماً  (ومل يذكر بعض الرواة  ))فأوف بنذرك  ((: قال 
صلى اهللا _ كان رسول اهللا : قالت _ رضي اهللا عنها _ عن صفية بنت حيي _ ٣٤

صلى اهللا _ معتكفاً فأتيته أزوره ليالً فحدثته ، مث قمت ألنقلب فقام معي _ عليه وسلم 
فمر رجالن من األنصار _ وكان مسكنها يف بيت أسامة بن زيد _ ليقلبين _ عليه وسلم 

  .أسرعا يف املشي _ صلى اهللا عليه وسلم _ ؛ فلما رأيا رسول اهللا 
 (: فقـاال   ))على رسلكما إا صفية بنت حيي  ((: _ لى اهللا عليه وسلم ص_ فقال 

  .سبحان اهللا يا رسول اهللا 
إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ،  وإين خفـت أن يقـذف يف    ((: فقال 

 أو شيئاً (قلوبكما شرا( (( .  
األواخر من رمضان  أا جاءت تزوره يف اعتكافه يف املسجد ، يف العشر  (: ويف رواية 

يقلبها _ صلى اهللا عليه وسلم _ فتحدثت عنده ساعة مث قامت تنقلب ، فقام معها النيب 
  .مث ذكره مبعناه  )، حىت إذا بلغت باب املسجد عند باب أم سلمة 

  _:الشرح :_
  .هذه األحاديث األربعة كلها تتعلق باالعتكاف 

قام ، إذا لبث يف املكان ، يقال لـه  مصدر اعتكف يعتكف  إذا لبث يف امل: واالعتكاف 
فـأتوا   ����اعتكف يف املكان إذا لبث فيه وأقام فيه مدة من الزمن ومن ذلك اآلية الكرمية    
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يعين يقيمون عندها ويلبثون عندها للتعبد والتربك ا   ���� على قوم يكفون على أصنام هلم 
  .وعبادا من دون اهللا 

وهو يسمى اعتكـاف  _ عز وجل _ د لطاعة اهللا هو لزوم املسج: والعتكاف الشرعي 
  .إذا بقي يف املسجد بنية التعبد والعبادة يسمي اعتكاف 

وهو سنة ومستحب ، وآكد األوقات هو رمضان وهو يف رمضان آكد مـن غـريه و   
عليـه  _ فيغري رمضان لكن يف رمضان أفضل وآكد لفضل الزمان والتأسي بـالنيب   )..؟..(

  .ه كان يف الغالب يعتكف يف رمضان فإن_ الصالة والسالم 
مرة يف شوال ترك االعتكاف يف العشر األواخـر  _ صلى اهللا عليه وسلم _وقد اعتكف 

  .واعتكف يف شوال 
  .فاالعتكاف يف رمضان هو األكمل واألفضل ، وال بأس به يف غري رمضان 

_ عليه وسلم  صلى اهللا_ أن النيب  (: _  رضي اهللا عنها _ يف احلديث األول عن عائشة 
عليـه  _ يعين يف كل سنة  مث اعتكف أزواجه  )كان يعتكف يف العشر األواخر من رمضان 

هذا يدل على شرعية االعتكاف وأنه من _  رضي اهللا عنهن _ من بعده _ الصالة والسالم 
وأنه ابقي مل ينسخ وهلذا فعله الصحابة بعده ، فدل ذلك _ صلى اهللا عليه وسلم _سنة النيب 

  .أنه سنة باقية  على
على أن يعتكف يف العشر األخرية من رمضان ، _ صلى اهللا عليه وسلم _ واستقر فعله 

وكان قد اعتكف العشر األول مث اتبعها العشر الوسطى يلتمس ليلة القدر ، مث قيل له إا يف 
  .العشر األخرية فاستقر اعتكافه يف العشر األخرية من رمضان 

تكـون يف العشـر   _ وهي ليلة القدر _ أن هذه الليلة _ وسلم  صلى اهللا عليه_ وبني 
  .األخرية من رمضان 

وفيه أيضاً الداللة على شرعية اعتكاف النساء كالرجال وأن االعتكاف مشروع للجميع  
  .للرجال والنساء
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وإذا  ���� وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املسـاجد    ����وحمله املساجد كما قال تعاىل  
ويكون ذلك على وجه ليس فيه فتنة ، يف حمل مصون ] فيه[أة يف السجد ، تناماعتكفت املر
  .ليس فيه فنت 

كان رمبا أدالهلا رأسه ترجلـه  _ صلى اهللا عليه وسلم _ ويف احلديث الثاين أن الرسول 
وهو معتكف وهي حائض  فدل ذلك على أن خروج بعض اإلنسان من املسـجد عنـد   

يده أو رجله حىت خيرج كله ، فـاملعتكف ال يسـمى    الضرورة إذا خرج رأسه أو خرجت
  .خارجاً إال إذا خرج برجليه كله أما إذا مد رأسه أو مد رجله ما يسمى خارجاً 

ويف الدليل على جواز استعمال احلائض وأنه ال بأس أن تستعمل تغسل رأسه  وتصـب  
صلى اهللا عليه وسلم _ ا عليه املاء أو تقرب له متاعاً  كل ذلك ال حرج فيه ، وهلذا ملا أمره

إن حيضتكي لسيت  ((: قال  )إين حائض  (: أن حتضر له باخلمرة اليت يف املسجد قالت _ 
فأمرها ويها و استعماهلا يف حاجات الزوج ال بأس ، احملرم عليه مجاعها، أمـا   ))يف يدك 

كله ال بأس  كونه يضاجعها أو متشط رأسه أو تغسل ثيابه أو تقدم له حاجة أو تضاجعه هذا
  . ))اصنعوا كل شيء إال النكاح  ((_ صلى اهللا عليه وسلم _ كما قال النيب 

وفيه من الفوائد أنه إذا اعتكف يكون دخول  املعتكف بعد صالة الفجر ، هـذا إذا أراد  
، وهذا إذا _ رضي اهللا عنها _ االعتكاف دخل معتكفه بعد صالة الفجر كما قالت عائشة 

نهار أما إذا ، وأما إذا أراد االبتداء من الليل يبتدأ من  الليل ، فـإذا أراد أن  كان االبتداء بال
  .يبتدأ من احلادي والعشرين أومن الثاين والعشرين من النهار يبدأ بعد صالة الفجر 

  .وإذا أراد الليل يبدأ من الليل من غروب الشمس يصلي املغرب ويبقى يف املسجد 
نذره نذراً وجب عليه وإال فهو سنة له أن يعتكف ولـه أن  وهو سنة ليس بالزم إال إذا 

  .يدع 
ولو نوى عشراً مث أراد أن يترك منها بعضها فال حرج عليه إذا كان ليس بناذر ، إذا كان 

  .باختياره ، أما إذا نذره وجب عليه الوفاء بالنذر ألنه طاعة 
 ما أصابه من دم ، وهلذا وفيه من الفوائد أن احلائض طاهرة عرقها طاهر وبدا طاهر إال

  .وترجله وهي حائض _ صلى اهللا عليه وسلم _ تغسل رأسه _ رضي اهللا عنها _ كانت 
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وإذا أصاب شيء من دمها ثوباً أو بدناً يغسل حمل اإلصابة بس ، أما بقية الثوب وبقيـة  
  .البدن كله طاهر 

البول والغائط وحنوه وفيه أن املعتكف يشتغل باالعتكاف وال خيرج إال حلاجة اإلنسان ك
وإال يبقى يف معتكفه بقية الليل والنهار هذا هو األفضل له ، يلزم املسجد إال حلاجة اإلنسان 
يقضي حاجته بول غائط وضوء غسل أكل شرب إذا كان ما تيسر له أن يأيت به ، أمـا إذا  

رضي اهللا _ تيسر أن يأيت به يف املسجد فهو األفضل حىت يقل  خروجه ، حىت قالت عائشة 
حرصاً على عودهـا   )حىت أنه يكون املريض يف البيت فال تسأله إال وهي مارة  (: _ عنها 

  .إىل املعتكف 
فإذا سأل عن املريض يف الطريق أو يف البيت ما يضر ، لكن األفضل أنه ال يعود مريضـاً  

العالئق عـن  وال يزور الناس ، يبقى يف املعتكف خيلوا بربه ؛ ألن املقصود باالعتكاف قطع 
اخلالئق واالتصال بالكبري اخلالق ، واملقصود من االعتكاف التفرغ للعبادة واالشتغال بالعبادة 

  .عن االشتغال بالناس وزيارام واالجتماع م 
الداللة على أن الكافر إذا نذر لفعل عبادة يويف ا _ رضي اهللا عنه _ ويف حديث عمر 

  .بعد اإلسالم 
  .مث أسلم يويف بنذره . و يصلي أو يعتكف إذا نذر أن يصوم أ

أن يويف بنذره وقـد  _ رضي اهللا عنه _ عمر _ صلى اهللا عليه وسلم _ وهلذا أمر النيب 
  .ملا أسلم  ))أوف بنذرك  ((: له : قال  )يعتكف ليلة أو يوماً يف املسجد احلرام  (نذر أن 

بكذا أو أصلي كـذا ، مث  هللا علي أن أعتكف كذا أو أتصدق : فإذا قال يف حال كفره 
سبحانه وتعاىل _ أسلم يؤمر بالوفاء بنذره ألا عبادة وقد نذرها فينبغي أن يويف ا طاعة هللا 

  .وتعظيماً له ورغبة فيما عنده من األجر _ 
يدل على أنه ال بأس للمرأة أن تزور زوجها وهـو  _ رضي اهللا عنها _ وحديث صفية 

وأصدقائه ال حرج يف ذلك  ، ويتحدثون عنده ال بـأس  معتكف وال بأس أن يزوره إخوانه 
  .يف ذلك 
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يعين لريدها إىل بيتها يف  )ليقلبها  (وهلذا زارته صفية وحتدثت عنده  فلما قامت قام معها 
املسجد ، قام معها يف السجد حىت وصل إىل باب املسجد هذا من حسن خلقه ومن تواضعه 

اما هلا وإيناساً هلا، ميشي معها يف املسـجد حـىت   ومن معاشرته الطيبة ألهله قام معها إكر
وتواضعه وعنايته بأهله _ صلى اهللا عليه وسلم _ أوصلها الباب وهذا يدل على حسن خلقه 

  .ومعاشرته هلن باملعروف 
يعين  ))على رسلكما  ((: فلما كنا عند الباب مر رجالن من األنصار فرأياه فأسرعا فقال 

قال  )سبحان اهللا يا سول اهللا  (: خاف أن يظنا سوءاً فقاال  ))يي إا صفية بنت ح ((مهالً 
 ))إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شراً  ((: 

يعين خشي عليهما أن يوسوس هلما الشيطان أن هذه امرأة غري شرعية . ))شيئاً  ((: أو قال 
عليـه الصـالة   _ ما أا زوجته حىت ال يظنا به سـوءاً  هل_ عليه الصالة والسالم _ فبني  

ليس مظنة سوء قد عصـمه اهللا مـن   _ عليه الصالة والسالم _ فيهلكا ، ألنه _ والسالم 
كبائر الذنوب وعصمه اهللا يف بالغه للناس ، بينما اخلالف يف الصغائر هل تقع من األنبياء أم 

  .ال 
ل هلما هذا الكالم ليبتعدا عن سوء الظن وليعلما  قا_ صلى اهللا عليه وسلم _ املقصود أنه 

  .احلقيقة  
تراي : ويف هذا من الفوائد أن اإلنسان إذا كان يف موقف قد يتهم فيه يبني للمار يقول 

  .وقفت هنا من أجل كذا وكذا حىت ال يظن به السوء 
ينب هلم  إذا وقف العامل أو الرجل الصاحل يف مكان ما هو مناسب ومر عليه بعض إخوانه

  .العلة حىت ال يتهموه بأنه احنرف عن الطريق السوي 
وفيه أن الشيطان له صلة باإلنسان شديدة وعظيمة وخفية وأنه جيري من ابن آدم جمرى 

  .الدم 
سـبحانه  _ الشيطان أنواع وهلم أجسام وهلم أرواح ، تليق م ال يعلم كيفتها إال هـو  

  ._ وتعاىل 
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ن آدم جمرى الدم هذا شيء عظيم يدل على لطافة شـديدة  وأن يصل إىل أن جيري من اب
وعلى أنه عنده من اللطافة والصغر ما جيعله جيري من ابن آدم جمرى الدم هذا نـوع مـن   

  .الشياطني 
باإلنسان كما أن امللك له ملة باإلنسان ، كل إنسان معه قرين معـه   )ملة(مث الشيطان له 

  .كما أن معه ملك يدعوه إىل اخلري ويأمره باخلري شيطان يدعوه إىل الشر ويأمره بالشر ، 
  .فالواجب احلذر من هذا الشيطان الذي هو مالزم لك وهو قرينك 

واحلذر من بقية الشياطني اليت قد جم عليك وتوسوس عليك فيما يضرك وفيما يسخط 
  .اهللا عليك جيب أن حتذر 

  .ن الشيطان وهو ما خيطر يف البال من شيء من السوء فهو م )ملة(فكل 
  .وكل ما خيطر يف البال ويلم بك من أمر طيب فهو من ملات امللك 

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني . وفق اهللا اجلميع 
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  الدرر البهية من الفوائد البازية

  
  

  للعالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل
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  هـ١٤١٣/  ١٠/  ٢٧فجر االثنني 
 

 يثْبت بِه الصوم والْفطْر من الشهود باب ما
 

صلَّى اللَّه  تراَءى الناس الْهِلَالَ فَأَخبرت رسولَ اللَّه{ : عمر قَالَ  عن ابنِ -   1625
اسالن رأَمو امفَص هتأَيي رأَن لَّمسو هلَيع  هاميبِص {اهوقَالَ  رو قُطْنِيارالدد واوو دأَب : دفَرت

قَةٌ بِهث وهبٍ وهنِ واب نع دمحم نانُ بورم  
 

احلديث سنده جيد والرؤية لشهر رمضان تثبت بشهادة : ( ابن باز  قال الشيخ  - ١
شاهدي العبادة حىت ال يفوت منها شيء ويف خروجه يشهد  واحد لالحتياط لدخول

   )  بيقني حىت ال يفوت منها شيء عدل حىت خيرجون من العبادة
 

 جاَء أَعرابِي إلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه{ : عباسٍ قَالَ  وعن عكْرِمةَ عن ابنِ  -  1626

: أَتشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه ؟ قَالَ  : يعنِي رمضانَ فَقَالَ: إني رأَيت الْهِلَالَ : وسلَّم فَقَالَ 
في الناسِ  يا بِلَالُ أَذِّنْ: نعم قَالَ : أَنَّ محمدا رسولُ اللَّه ؟ قَالَ  أَتشهد: نعم قَالَ 

من حديث حماد بنِ أَبو داود أَيضا  رواه الْخمسةُ إلَّا أَحمد ورواه} فَلْيصوموا غَدا 
نع اكمس نةَ علَمقَالَ  سو اهنعلًا بِمسرةَ مكْرِمي{ : عى فادبِلَالًا فَن راسِ أَنْ  فَأَمالن

 )  يقُوموا وأَنْ يصوموا
 

احلديث حسن لغريه لتقوية ما قبله له ألنه من رواية مساك  ( قال الشيخ ابن باز   - ٢
 ) مقال ن عكرمة عن ابن عباس وفيهاع

 
1627   -  نلٍ مجر ناشٍ عرنِ حب يعرِب نعو  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص

صلَّى  عند النبِي الناس في آخرِ يومٍ من رمضانَ فَقَدم أَعرابِيان فَشهِدا اختلَف{ : قَالَ 
وسلَّم  الْهِلَالُ أَمسِ عشيةً فَأَمر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه اللَّه علَيه وسلَّم بِاَللَّه لَأَهلَّ
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 ) .   اهموإِنْ يغدوا إلَى مصلَّ: رِواية  رواه أَحمد وأَبو داود وزاد في} الناس أَنْ يفْطروا 
 

1628   - دبع نعي ومِ الَّذوي الْيف طَبخ هطَّابِ أَننِ الْخب دينِ زنِ بمحالر  يهف كش
اللَّه علَيه وسلَّم وسأَلْتهم ، وأَنهم  أَلَا إني جالَست أَصحاب رسولِ اللَّه صلَّى: فَقَالَ 
، وأَفْطروا لرؤيته ،  صوموا لرؤيته{ : رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  ي أَنَّحدثُونِ

كُملَيع ا ، فَإِنْ غُمكُوا لَهسانوا وومفَص انملسم انداهش هِدا ، فَإِنْ شموي نيوا ثَلَاثمفَأَت 

 ) مسلمان رواه أَحمد ، ورواه النسائي ولَم يقُلْ فيه} وأَفْطروا 
 

احلساب ال يف الصيام  أمجع العلماء على أنه ال يعتمد على( قال الشيخ ابن باز    - ٣
وحكي اإلمجاع شيخ  وال يف اإلفطار وإمنا العمدة على رؤية اهلالل أو إكمال العدة

  ) .  فاسد ي عن بعض التابعني األخذ باحلساب ولكنه قولاإلسالم ابن تيمية وحك
 

عهِد إلَينا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  ( : وعن أَمريِ مكَّةَ الْحارِث بنِ حاطبٍ قَالَ  -  1629
كسنأَنْ ن لَّمسو هلَيلٍ عدا عداهش هِدشو هرن فَإِنْ لَم ، ةيؤلرا لكْنسا  نهِمتادهبِش { .

 . ) إسناد متصلٌ صحيح هذَا: رواه أَبو داود والدارقُطْنِي وقَالَ 
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  هـ١٤١٣/  ١١/  ٥فجر االثنني 
 

  والشك باب ما جاَء في يومِ الْغيمِ
 

1630  - ولِ اللَّهسر نع رمنِ عاب نلَّى عقَالَ  ص لَّمسو هلَيع اللَّه : } وهمتأَيإذَا ر
أَخرجاه هما والنسائي  { رأَيتموه فَأَفْطروا فَإِنْ غُم علَيكُم فَاقْدروا لَه فَصوموا ، وإِذَا

 ي لَفْظفو هاجم نابو }رهلَةً الشونَ لَيرشعو عست فَإِنْ غُم هورى تتوا حومصفَلَا ت  كُملَيع
 نيةَ ثَلَاثدلُوا الْعفَأَكْم {يفو ارِيخالْب اهوفَقَالَ  ر هيدبِي برانَ فَضضمر ذَكَر هأَن لَفْظ : }

رهي الثَّ الشف هامهإب قَدع كَذَا ثُمهكَذَا وهكَذَا وه ثَةوا: الومص  هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤرل
الشهر تسع  إنما{ : رواه مسلم وفي رِواية أَنه قَالَ } ثَلَاثني  فَإِنْ غُم علَيكُم فَاقْدروا

رواه } وه فَإِنْ غُم علَيكُم فَاقْدروا لَه حتى تر وعشرونَ فَلَا تصوموا حتى تروه ولَا تفْطروا
ملسم  دمأَحو . عافقَالَ ن ادزو :نى مضإذَا م اللَّه دبكَانَ عونَ  ورشعو عسانَ تبعش

أَى فَذَاكفَإِنْ ر ظُرني نثُ معبا يموو يلْ دحي لَمو ري إِنْ لَمو رلَا قَتو ابحس ظَرِهننَ م
حبا أَصمائص حبأَص رقَت أَو ابحس ظَرِهنونَ مالَ دإِنْ حا ورفْطم  ( 

 
ثالثني وال  ال بد يف ثبوت الشهر من الرؤية أو إمتام الشهر( قال الشيخ ابن باز   - ٤

اهلالل أو يتم  ءه فال يصام حىت يرىيعترب باحلساب ، والعربة مبا رواه الراوي ال مبا را
  ) الشهر ثالثني حىت لو كان اليوم غائماً

  
 

1631  - نعةَ قَالَ  وريرأَبِي ه :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسوا  { : قَالَ رومص
كُملَيع فَإِنْ غَبِي ، هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤرل فَأَكْم نيانَ ثَلَاثبعةَ شدلُوا ع{  
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ملسمو ارِيخالْب اهوقَالَ  رو : } نيوا ثَلَاثدفَع كُملَيع فَإِنْ غَبِي {ي لَفْظفوا  } وومص
 نيوا ثَلَاثدفَع كُملَيع فَإِنْ غُم هتيؤرل {اهور  دمأَح . ي لَفْظفو }أَيوا إذَا رومالْهِلَالَ فَص مت

رواه أَحمد ومسلم وابن } يوما  رأَيتموه فَأَفْطروا ، فَإِنْ غُم علَيكُم فَعدوا ثَلَاثني ، وإِذَا
 يائسالنو هاجي. مفو  فَإِنْ غُ{ لَفْظ ، هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤروا لومصوا  مدفَع كُملَيع

 ) والترمذي وصححه رواه أَحمد} ثَلَاثني ثُم أَفْطروا 
 

صوموا { : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ -  1632
هتيؤرفَإِنْ ل ، هتيؤروا لرأَفْطو ابحس هنيبو كُمنيالَ بلَا  حو ، نيةَ ثَلَاثدلُوا الْعفَكَم

وفيه في  . رواه أَحمد والنسائي والترمذي بِمعناه وصححه { تستقْبِلُوا الشهر استقْبالًا
 يائسلنل ةَ { لَفْظدلُوا الْعانَفَأَكْمبعةَ شدع }  نع اكمس نع سونأَبِي ي يثدح نم اهور
 هنةَ عكْرِمي. عفو  نِ ، إلَّا{ لَفْظيمولَا يمٍ ووامِ ييبِص رهوا الشمقَدئًا  لَا تيكُونَ شأَنْ ي

هورى تتوا حومصلَا تو ، كُمدأَح هومصي ةٌ  ثُمامغَم هونالَ دفَإِنْ ح ، هورى تتوا حومص
 . )  رواه أَبو داود} الْعدةَ ثَلَاثني ثُم أَفْطروا  فَأَتموا

 
1633   -  ةَ قَالَتشائع نعو : }هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ ر  نفَّظُ محتي لَّمسو

 ، يصوم لرؤية رمضانَ فَإِنْ غُم علَيه عد ثَلَاثني يوما شعبانَ ما لَا يتحفَّظُه من غَيرِه هلَالِ

 امص قَالَ. } ثُمو قُطْنِيارالدد واوو دأَبو دمأَح اهور : يححص نسح ادنإس  . 
 

لَا تقَدموا { : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ: قَالَ وعن حذَيفَةَ  -   1634
رهى الشتوا حومص ةَ ، ثُمدلُوا الْعكْمت ا الْهِلَالَ أَوورى تتةَ  حدلُوا الْعكْمت ا الْهِلَالَ أَوورت

 ) .  والنسائي ؛ رواه أَبو داود} 
 

صام الْيوم الَّذي يشك فيه فَقَد عصى أَبا  من{ : وعن عمارِ بنِ ياسرٍ قَالَ  -   1635
وصححه الترمذي وهو  رواه الْخمسةُ إلَّا أَحمد} صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  الْقَاسمِ محمدا

ارِيخلْبيقًا للعت  ( . 
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ابب ةَ الْبِلَاديقب ملْزلْ يه ةلْدلُ بأَه آهالْهِلَالِ إذَا ر موالص 
 

فَقَدمت الشام : معاوِيةَ بِالشامِ فَقَالَ  عن كُريب أَنَّ أُم الْفَضلِ بعثَته إلَى  -   1636
الْجمعة ثُم قَدمت  علَي رمضانُ وأَنا بِالشامِ فَرأَيت الْهِلَالَ لَيلَةَ واستهِلَّ فَقَضيت حاجتها

دبأَلَنِي عرِ فَسهرِ الشي آخةَ فيندالْهِلَالَ فَقَالَ  الْم ذَكَر اسٍ ، ثُمبع نب اللَّه :متأَيى رتم 

 الْهِلَالَ ؟ فَقُلْت :نأَيفَقَالَ ر ، ةعملَةَ الْجلَي اه :تأَن  ؟ فَقُلْت هتأَير : اسالن آهرو ، معن
نكْملَ ثَلَاثني  لَكنا رأَيناه لَيلَةَ السبت فَلَا نزالُ نصوم حتى: ، فَقَالَ  وصاموا وصام معاوِيةُ

 فَقُلْت ، اهرن أَلَ: أَوةيؤي بِرفكْت؟ فَقَالَ  ا ت هاميصةَ واوِيعم :ولُ اللَّهسا رنركَذَا أَملَا ، ه 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص { .ارِيخةُ إلَّا الْباعمالْج اهور هاجم نابو (  
 

 صلى عليه وسلم اهللا الصواب أن الرؤية تعم الن رسول( قال الشيخ ابن باز    - ٥
برؤيته واألمر  خاطب األمة مجيعاً ورأي ابن عباس أن املطالع ختتلف فيصوم كل بلد

وأحوط وأفضل وهو  واسع فإذا اكتفوا برؤيتهم فال بأس وإن صاموا جمتمعني فهو األوىل
البلد اآلخر أن  مقتضى العموم ، فاألصح واألرجح أن البلد إذا رأوا اهلالل فعلى

أخذاً مبذهب ابن  يته ويفطروا له وإن صام وأفطر كل بلد لرؤيتهم فال بأسيصوموا لرؤ
  ) بلدهم عباس وفتوى هيئة كبار العلماء على جواز صيام كل بلد على رؤية أهل
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 هـ٣/٥/١٤١٤فجر االثنني 
 
  في الْفَرضِ دونَ النفْلِ باب وجوبِ النية من اللَّيلِ
 

1637  - اب نعنع رمقَالَ نِ ع هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عفْصح : {  لَم نم
 لَه اميرِ فَلَا صلَ الْفَجقَب اميالص عمجي {اهوةُ رسمالْخ (  

 
ثابت الرفع والقاعدة أن  احلديث صحيح والصواب أنه( قال الشيخ ابن باز   - ٦

ثقة ولو كان موقوفاً فله  احلديث إذا وقفه قوم ورفعه قوم فالقول قول من رفعه إذا كان
  ) حكم الرفع ألنه تشريع فال يقال بالرأي

 
1638    -   ةَ قَالَتشائع نعولُ{ : وسر لَيلَ عخد  ذَات لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه

أَتانا يوما  فَإِني إذَنْ صائم ، ثُم: لَا ، فَقَالَ : من شيٍء ؟ فَقُلْنا  ندكُمهلْ ع: يومٍ فَقَالَ 
، سيا حلَن يدأُه ولَ اللَّهسا را يفَقُلْن ، را فَأَكَلَ : فَقَالَ  آخمائص تحبأَص فَلَقَد أَرِينِيه {

اهور خةُ إلَّا الْباعمالْج يائسالن ادزو ، قَالَ: ارِي ثَلُ  } : ثُمعِ مطَوتمِ الْموثَلُ صا ممإن
هالم نم رِجخلِ يجا  الرهسباَء حإِنْ شا ، واهضاَء أَمقَةَ ، فَإِنْ شدالص {ي لَفْظفا  وضأَي لَه

رمضانَ أَو في التطَوعِ بِمنزِلَة رجلٍ أَخرج  من صام في غَيرِ يا عائشةُ إنما منزِلَةُ{ : قَالَ 
هالقَةَ مداَء صا شا بِمهنلَ مخبو ، اهضاَء فَأَما شا بِمهنم ادفَج  كَهسفَأَم { ارِيخقَالَ الْب :

فَإِني  : لَا ، قَالَ: فَإِنْ قُلْنا . عندكُم طَعام : رداِء يقُولُ الد كَانَ أَبو: وقَالَت أُم الدرداِء 
هريرةَ وابن عباسٍ وحذَيفَةُ رضي اللَّه  وفَعلَه أَبو طَلْحةَ وأَبو: قَالَ . صائم يومي هذَا 

مهنع (  
 

أما من صام  فيه تبييت النية من الليلصيام الفرض جيب ( قال الشيخ ابن باز   - ٧
وأجره من  النفل فله اإلفطار وإن أكمله فهو أفضل فإن أفطر حلاجة أو أي أمر فله ذلك

  )  وقت نية الصيام
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إذَا أَطَاق بِيالص ابب رِ أَوهاِء الشي أَثْنف موالص هلَيع بجو نم كْمحمِ ووالْي 
 

1639  - نع قَالَت ذوعم تعِ بِنيباةَ  { : الرغَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رسأَر
صائما فَلْيتم صومه ،  من كَانَ أَصبح: إلَى قُرى الْأَنصارِ الَّتي حولَ الْمدينة  عاشوراَء

فْطم حبكَانَ أَص نمومتا فَلْير  هموةَ ييقا. بنانيبص هموصنو هومصن كذَل دعا بفَكُن  ارغالص
من الْعهنِ ، فَإِذَا بكَى أَحدهم من الطَّعامِ  منهم ونذْهب إلَى الْمسجِد فَنجعلُ لَهم اللُّعبةَ

اها إياهنطَيالْإِفْطَارِ  أَع دنكُونَ عى يتح { . اهجرأَخ .ارِيخانَ  : قَالَ الْبوشنل رمقَالَ عو
  )  وضربه ويلَك وصبياننا صيام: في رمضانَ 

 
  يتمرنوا ويعتادوه مثل الصالة يشرع الصوم للصغار حىت( قال الشيخ ابن باز    - ٨
فعليه الصيام وجوباً ولزوماً وال يلزمه قضاء  أثناء الشهر كأن بلغ الصيب من صام يف   -

ولكن من بلغ أثناء النهار فعليه . يقضي ما فات من الشهر وهذا هو األقرب أنه ال
نذر صياماً مث أفطر ما فعليه قضاؤه الن  ومن. الصيام وقضاء هذا اليوم الذي بلغ فيه

  )  النذر واجب
 

1640    -  نعةَ قَالَ  وبِيعنِ رب اللَّه دبنِ عانَ بفْيا{ : سثَندلَى  حوا عمقَد ينا الَّذنفْدو
هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسقَالَ  ر ، يفلَامِ ثَقبِإِس لَّمسانَ ،: وضمي رف هلَيوا عمقَدو 

سي الْمةً فقُب هِملَيع برضاووا ماموا صلَما أَسفَلَم ، رِ  جِدهالش نم هِملَيع يقب { اهور
هاجم ناب  ( 
 

1641  -   همع نةُ علَمسنِ منِ بمحالر دبع نعو }تأَت لَمأَنَّ أَس  لَّى اللَّهص بِيإلَى الن
 { فَأَتموا بقيةَ يومكُم واقْضوا: لَا ، قَالَ : هذَا ؟ قَالُوا  يومكُم صمتم: علَيه وسلَّم فَقَالَ 

  . )  رواه أَبو داود
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  هـ١٤١٤/  ٥/  ١٠فجر االثنني 

 
 يكْره وما يستحب َبواب ما يبطلُ الصوم وما

ةامجي الْحاَء فا جم ابب  
 

أَفْطَر { وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه: عن رافعِ بنِ خديجٍ قَالَ  -   1642
 ومجحالْمو اجِمالْح {دمأَح اهور  يذمرالتو .يثدح نم هاجنِ مابد واوأَبِي دو دمأَحلو 

. من حديث أَبِي هريرةَ مثْلُه  ولأَحمد وابنِ ماجه. أَوسٍ مثْلُه ثَوبانَ وحديث شداد بنِ 
 . )  وحديث أُسامةَ بنِ زيد مثْلُه ولأَحمد من حديث عائشةَ

 
يحتجِم  أَتى علَى رجلٍأَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  وعن ثَوبانَ  -      1643

 .}م أَفْطَر الْحاجِم والْمحجو{ : في رمضانَ فَقَالَ 
 

1644  -  يعجالْأَش انننِ سلِ بقعم ننِ عسالْح نعقَالَ  و هأَن : ولُ اللَّهسر لَيع رم
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص تا أَحأَنانَوضمرِ رهش نم لَتلَةً خةَ لَيرشع اني ثَمف فَقَالَ  جِم : }

 ومجحالْمو اجِمالْح ا} أَفْطَرمهو ، دما أَحماهولًا  راهج رفْطا يلَ مفَع نلَى أَنَّ ميلٌ علد
هموص دفْسي  ياسالن لَافبِخ . دمابِأَ: قَالَ أَحذَا الْبي هف يثدح حنِ  صعِ بافيثُ ردح

 ينِيدالْم نقَالَ ابيجٍ ، ودي: خٍء فيش حسٍ أَصنِ أَوب اددشانَ وبيثُ ثَودابِ حذَا الْبه(  
   

 
هذه االحاديث تدل على أن احلجامة تفطر الصائم وأا ( ابن باز  قال الشيخ   - ٩

الدالة على جواز احلجامة للصائم فالصواب أن احلجامة تفطر الصائم  لألحاديثناسخة 
وكذلك احلاجم يفطر ، والتحليل اليسري ال شيء فيه أما الكثري  وعلى الصائم جتنبها

  . )  القضاء من باب االحتياط فيلحق باحلجامة فعليه



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� - ٤٦ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

 
 

 ى اللَّه علَيه وسلَّم احتجم وهو محرِمالنبِي صلَّ أَنَّ{ : وعن ابنِ عباسٍ  -    1645

 مائص وهو مجتاحو { . ارِيخالْبو دمأَح اهور .ي لَفْظفو : {  مائص رِمحم وهو مجتاح
 { .هاجم نابد واوو دأَب اهور هححصو يذمرالتو (  . 

 
حممول على النسخ أو أنه كان يف سفر  هذا احلديث إما( قال الشيخ ابن باز   -  ١٠ 

   )أو يف مرض
 
 

1646    -  نعو  كالنِ مسِ بأَنقَالَ ل هأَن انِينالْب ثَابِت:} متةَ  أَكُنامجونَ الْحهكْرت
لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عمِ عائلصل قَالَ ع لَّمسو هلَي : فعلِ الضأَج نلَا إلَّا م {اهور 

ارِيخالْب  ( . 
 

عن بعضِ أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه  وعن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى  -  1647
الصيامِ والْحجامة  علَيه وسلَّم عن الْوِصالِ في نهى النبِي صلَّى اللَّه{ إنما  : وسلَّم قَالَ

لَمو ابِهحلَى أَصقَاًء عمِ إبائلصا  لمهمرحد. } ياوو دأَبو دمأَح اهور ( . 
 

1648  -  نعسٍ قَالَ  وأَن : }مِ أَنَّ جائلصةُ لامجالْح تا كُرِهلُ مأَوفَربٍ  عأَبِي طَال نب
أَفْطَر هذَان ، ثُم رخص : اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ  احتجم وهو صائم ، فَمر بِه النبِي صلَّى

بِيمِ  النائلصل ةامجي الْحف دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَانَ. صو حي سأَن مائص وهو جِمت {
 )   كُلُّهم ثقَات ولَا أَعلَم لَه علَّةً : رواه الدارقُطْنِي وقَالَ. 

 
 . )  هذا احلديث ال يقاوم األحاديث السابقة (  قال الشيخ ابن باز  - ١١ 
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 الْقَيِء والاكْتحالِ باب ما جاَء في
 

1649    - يرأَبِي ه نعبِيةَ أَنَّ النقَالَ  ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهُء { : صالْقَي هعذَر نم
سقْضِ  فَلَيا فَلْيدمقَاَء عتاس نماٌء ، وقَض هلَيةُ} عسمالْخ اهور يائسإلَّا الن ( . 

 
يس فيه دليل واضح ول الوضوء من القيء فيه خالف( قال الشيخ ابن باز    - ١٢

والقليل من ) يربيك  دع ما يريبك إىل ما ال(واخلروج من اخلالف أن يتوضأ من باب 
  )به القيء يسمى قلساً فال يتوضأ منه وإذا وصل إىل فمه فبلعه يفطر

  
 

1650      - دبعنِ مب انمعنِ الننِ بمحالر دبع نعو ع أَبِيه نذَةَ عونِ هب نع هدج ن
هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن  لَّمسقَالَ{ : ومِ ، ووالن نحِ عورالْم دبِالْإِثْم رأَم هأَن :  مائالص هقتيل

 {، هارِخيي تف ارِيخالْبد واوو دأَب اهور  قَالٌ قَرِيبم هادني إسفنيٍ قَالَ ا. وعم نب : دبع
 )  هو صدوق: وقَالَ أَبو حاتمٍ الرازِي . هذَا ضعيف  الرحمنِ

 
الصواب أن الكحل ال يفطر به الصائم وإن اتقاه واستعمله ( الشيخ ابن باز  قال  - ١٣

 ) فهو أفضل يف الليل
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  هـ١٧/٥/١٤١٤فجر االثنني 
 

ش أَكَلَ أَو نم ابابياسن رِب  
 

من نِسي { : اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى: عن أَبِي هريرةَ قَالَ  -  1651
رِبش فَأَكَلَ أَو مائص وهو  قَاهسو همأَطْع ا اللَّهمفَإِن ، هموص متفَلْي {اهوةُ إلَّا  راعمالْج

، أَو شرِب ناسيا ، فَإِنما هو رِزق ساقَه اللَّه  إذَا أَكَلَ الصائم ناسيا{ وفي لَفْظ . نسائي ال
من أَفْطَر يوما { لَفْظ  وفي. إسناده صحيح : رواه الدارقُطْنِي وقَالَ } قَضاَء علَيه  إلَيه ولَا
ر نمهلَياَء عا فَلَا قَضياسانَ نضةَ  ملَا كَفَّارو { قُطْنِياروقٍ: قَالَ الدزرم ناب بِه دفَرت  وهو

ارِيصالْأَن نقَةٌ عث  ( 
 

صائم ناسياً فصومه صحيح وال كفارة عليه  من جامع وهو( قال الشيخ ابن باز    - ١٤
من أفطر يوماً ( ولعموم حديث ) نسينا أو أخطأنا  ال تؤاخذنا إنربنا ( لعموم قوله تعاىل 

وكذلك احلاج لو جامع ناسياً فحجه ) كفارة  من رمضان ناسياً فال قضاء عليه وال
 . )  صحيح وال كفارة عليه

  
 

ابب متقُولُ إذَا شا يموِ واللَّغو ةيبالْغ نم فُّظحالت 
 

1652  - أَبِي ه نقَالَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النريمِ  { : روص موإذَا كَانَ ي
بخصلَا يو ذئموفُثْ يرفَلَا ي كُمدقُلْ  أَحفَلْي لَهقَات أَو دأَح همات؛: ، فَإِنْ ش مائص ؤري امإن 

بِي دمحم فْسي ناَلَّذودنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخ همِ  دائلصلو ، كسرِيحِ الْم نم اللَّه
 .همتفَق علَي  أَفْطَر فَرِح بِفطْرِه ، وإِذَا لَقي ربه فَرِح بِصومه إذَا: فَرحتان يفْرحهما 

 
من لَم { : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ:  وعن أَبِي هريرةَ قَالَ  -    1653
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رواه الْجماعةُ } وشرابه  الزورِ والْعملَ بِه فَلَيس للَّه حاجةٌ في أَنْ يدع طَعامه يدع قَولَ
يائسالنا وملسإلَّا م  ( . 

 
مِ يائالص اببرالْح نِسلُ متغي أَو ضمضمت 

 
فَأَتيت النبِي صلَّى اللَّه  هششت يوما فَقَبلْت وأَنا صائم ،{ : عن عمر قَالَ   -   1654

تعنص فَقُلْت لَّمسو هلَيفَقَا ع ، مائا صأَنو لْتا ، قَبيمظا عرأَم موالْيولُ اللَّهسلَّى  لَ رص
 لَّمسو هلَيع اٍء: اللَّهبِم تضمضمت لَو تأَيأَر  ؟ قُلْت مائص تأَنفَقَالَ : و ، كبِذَل أْسلَا ب

 : يمفَف {اهود ؟ راوو دأَبو دمأَح  ( . 
 

1655  -  دبنِ عكْرِ بأَبِي ب نعو نِ عمحالرهلَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص نلٍ مجر ن 

يصب الْماَء علَى رأْسه من الْحر وهو  رأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم{ : وسلَّم قَالَ 
 مائص { .اهود راوو دأَبو دمأَح     . 

 
اإلنسان على نفسه املاء وأن يتمضمض  ال بأس أن يصب( ابن باز قال الشيخ    - ١٥

واملمنوع هو اجلماع فقط ، واملذي  ولإلنسان أن يقبل زوجته وأن ينام معها وهو صائم
  ) الصحيح أنه ال يبطل الصوم
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  هـ١٤١٤/  ٥/ ٢٤فجر االثنني 
 

لَةي الْقُبف ةصخالر ابب ممِ إلَّا لائلصلفِْسهلَى نع افخي ن  
 

1656  -  أُم نةَ  علَملُ{ : سقَبكَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن  مائص وهو { .
هلَيع فَقتم   

 
الصحيحة تدل على جواز القبلة واملباشرة  األحاديث( قال الشيخ ابن باز    - ١٦

صلى اهللا عليه وسلم يدل على جوازه وفعله  نوم مع املرأة للصائم وفعلهباملالمسة وال
 . ) ة تشريع لألم
 
 

1657  -  ةَ قَالَتشائع نعو : }هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ ر  وهلُ وقَبي لَّمسو
هنلَكو ، مائص وهو راشبيو مائلَ صكَانَ أَم بِهلَإِر كَكُم { .يائسةُ إلَّا الناعمالْج اهور . 

 ي لَفْظفو : } مائص وهانَ وضمي رلُ فقَبكَانَ ي { .اهور ملسمو دمأَح  ( . 
 

 أَيقَبلُ: يه وسلَّم سأَلَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَ أَنه { :وعن عمر بن أَبِي سلَمةَ  1658

 ؟ فَقَالَ لَه مائأَنَّ: الص هتربةَ ، فَأَخلَمس أُمل هذلْ هس  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر
تأَخر ، فَقَالَ  بِك ومايا رسولَ اللَّه قَد غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم من ذَن : يفْعلُ ذَلك ، فَقَالَ

 لَه :لَّهل قَاكُمي لَأَتإن اَللَّها وأَم  لَه اكُمشأَخةٌ} وجح الَهأَنَّ أَفْع يهفو ، ملسم اهور  ( . 
 

وسلَّم عن الْمباشرة صلَّى اللَّه علَيه  أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي{ : وعن أَبِي هريرةَ   -  1659
صخمِ ، فَرائلصل ، خيش لَه صخي را ، فَإِذَا الَّذهنع اههفَن رآخ اهأَتو ، ي  لَهإِذَا الَّذو

 ابش اههد. } ناوو دأَب اهور  (  
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شيخ والشاب إال احلديث ضعيف والصحيح جواز القبلة لل(الشيخ ابن باز قال   - ١٧
يستطيع أن ميلك نفسه بأن ميىن إذا قبل فعليه أن يتجنبها حفاظاً على  إذا علم أنه ال

 . )  صومه
 

مائص وها وبنج حبأَص نم ابب 
 

1660  - نةَ  عشائلًا قَالَ { عجلَاةَ: أَنَّ ررِكُنِي الصدت ولَ اللَّهسا رفَ ي بنا جأَنو ومأَص
هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ ر  لَّمسو : ومفَأَص بنا جأَنلَاةُ ورِكُنِي الصدا تأَنفَقَالَ. و 

: مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَد ، ولَ اللَّهسا را يثْلَنم تلَس  رأَخا تمو بِكذَن نفَقَالَ. م  :
ومسلم وأَبو  رواه أَحمد} أَكُونَ أَخشاكُم للَّه وأَعلَمكُم بِما أَتقي  واَللَّه إني لَأَرجو أَنْ

 . )  داود
 
 

ال مانع من االغتسال بعد الصبح وال  هذا يدل على أنه( قال الشيخ ابن باز    - ١٨
الليل فلهما الصوم واالغتسال بعد  طهرتا يف يضر صومه وهكذا احلائض والنفساء إذا

هلم املبادرة باالغتسال حىت  طلوع الفجر ولكن ليس له التأخر إىل طلوع الشمس بل
 . )  يؤدوا الصالة يف وقتها

 
 

1661  -  نعةَ  ولَمس أُمةَ وشائع : }هلَيع لَّى اللَّهص بِيبِ أَنَّ النصكَانَ ي لَّمسا وبنج ح
ومصي لَامٍ ثُمترِ احاعٍ غَيجِم نانَ  مضمي رف { .هلَيع فَقتم  ( . 

 
جنبا  كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصبِح{ : قَالَت  وعن أُم سلَمةَ  -    1662

فْطلَا ي لُمٍ ثُماعٍ لَا حجِم ني مقْضلَا يو ر { .اهجرأَخ  ( . 
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  باب كَفَّارة من أَفْسد صوم رمضانَ بِالْجِماعِ
 

: صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ  جاَء رجل إلَى النبِي{ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   -  1663
 وقَعت علَى امرأَتي في رمضانَ ، قَالَ: ما أَهلَكَك ؟ قَالَ و : هلَكْت يا رسولَ اللَّه ، قَالَ

أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ ؟  فَهلْ تستطيع: لَا ، قَالَ : هلْ تجِد ما تعتق رقَبةً ؟ قَالَ  :
النبِي  ثُم جلَس فَأَتى: قَالَ : لَا : ينا ؟ قَالَ تطْعم ستني مسك هلْ تجِد ما: لَا ، قَالَ : قَالَ 

فَهلْ علَى أَفْقَر منا ؟ : تصدق بِهذَا ، قَالَ  : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِعرقٍ فيه تمر ، قَالَ
نيا بفَم ا ، فَضنم هإلَي جوأَح تيلُ با أَههيتلَّىلَابص بِيالن كح  تدى بتح لَّمسو هلَيع اللَّه

 } : رواه الْجماعةُ وفي لَفْظ ابنِ ماجه قَالَ} فَأَطْعمه أَهلَك  اذْهب: نواجِذُه ، وقَالَ 

أَطْعم : لَا أُطيق ، قَالَ : ينِ ، قَالَ متتابِع صم شهرينِ: لَا أَجِدها ، قَالَ : أَعتق رقَبةً ، قَالَ 
وأَبِي داود في  ولابنِ ماجه. وفيه دلَالَةٌ قَوِيةٌ علَى الترتيبِ . وذَكَره  { ستني مسكينا

 ةايرِو " : هكَانا مموي مصو "ي لَفْظفو  يهف قُطْنِيارلدفَقَالَ :  فَقَالَ{ ل ، لَكْتأَهو لَكْته
 )  أَنها كَانت مكْرهةً وذَكَره ، وظَاهر هذَا. } وقَعت علَى أَهلي : أَهلَكَك ؟ قَالَ  ما: 

 
الكفارة مرتبة فإن عجز سقطت عنه ومل يأت  اامع عليه( قال الشيخ ابن باز   - ١٩

واملظاهر ال تسقط عنه بل ال جيامع حىت يكفر  أنه أمره ا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ذمته حىت يؤديها واملرآة مثل الرجل يف  والقاتل ال تسقط عنه الكفارة بل تبقى يف

  .)   الكفارة إال إذا كانت مكرهة
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  هـ١٤١٤/  ٦/  ٩فجر االثنني 
 

  باب كَراهية الْوِصالِ
 

1664  -   رمنِ عاب نع : }لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالِ ، فَقَالُوا  أَنَّ النالْوِص نى عهن :
 ) كَأَحدكُم إني أَظَلُّ يطْعمنِي ربي ويسقينِي إني لَست: إنك تفْعلُه ، فَقَالَ 

 
يه وسلم واملراد الوصال مكروه إال يف حقه صلى اهللا عل( الشيخ ابن باز  قال   - ٢٠

والشراب ليس باملعروف وإمنا هو قوة ولذة على العبادة متكنه من الوصال  باإلطعام
كراهة شديدة وليس مبحرم وجيوز املواصلة اىل السحر واألفضل الفطر  فالوصال مكروه

 .)  عند الغروب
 
 

1665  - لَّى اللَّهص بِيالن نةَ عريرأَبِي ه نعو هلَيقَالَ  ع لَّمسالَ ، { : والْوِصو اكُمإي
الْعملِ ما  إني أَبِيت يطْعمنِي ربي ويسقينِي ، فَاكْلُفُوا من: قَالَ  فَقيلَ إنك تواصلُ ،

 . )   تطيقُونَ
 

1666  - ةَ قَالَتشائع نعلَ {  : وع لَّى اللَّهص بِيالن ماههالِ نالْوِص نع لَّمسو هي
يطْعمنِي ربي ويسقينِي  إني لَست كَهيئَتكُم إني: لَهم ، فَقَالَ إنك تواصلُ ، فَقَالَ  رحمةً

 {هِنلَيع فَقتم  ( . 
 

1667  -  لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر عمس هأَن يدعأَبِي س نعو هلَيقُولُ  عي لَّمسلَا { : و
إنك تواصلُ يا رسولَ : فَلْيواصلْ حتى السحر ، قَالُوا  تواصلُوا فَأَيكُم أَراد أَنْ يواصلَ

، اقٍ: قَالَ  اللَّهسنِي ومطْعي مطْعي مل ي أَبِيتإن كُمئَتيكَه تينِي  لَسقسي {ر ارِيخالْب اهو
 . )  وأَبو داود
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 الْإِفْطَارِ والسحورِ باب آدابِ
 

إذَا أَقْبلَ { : النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ  سمعت: عن ابنِ عمر قَالَ   -  1668
 . } أَفْطَر الصائموأَدبر النهار وغَابت الشمس فَقَد  اللَّيلُ

 
1669  -  لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن دعنِ سلِ بهس نعقَالَ  و لَّمسو هلَيع : } اسالُ النزلَا ي

 . )  متفَق علَيهِما} الْفطْر  بِخيرٍ ما عجلُوا
 

عز وجلَّ  يقُولُ اللَّه{ : لَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ أَنَّ النبِي ص وعن أَبِي هريرةَ  -  1670
 . )   أَحمد والترمذي رواه} إنَّ أَحب عبادي إلَي أَعجلُهم فطْرا : 

 
يفْطر علَى  رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ{ : وعن أَنسٍ قَالَ   -  1671

اتطَبر فَإِنْ لَم ، اترما فَتطَبر كُنت فَإِنْ لَم ، لِّيصلَ أَنْ يقَب  نم اتوسا حسا حرمت كُنت
 . )   والترمذي رواه أَحمد وأَبو داود}ماٍء 

 
  مل يتيسر فتمر مث املاء ناألفضل اإلفطار على الرطب فإ( قال الشيخ ابن باز    - ٢١

  . )  سنده ال بأس به) اهللا  ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء( وحديث 
 
 

 } قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: الضبي قَالَ  وعن سلْمانَ بنِ عامرٍ  -   1672

رواه } فَلْيفْطر علَى ماٍء فَإِنه طَهور  طر علَى تمرٍ ، فَإِنْ لَم يجِدإذَا أَفْطَر أَحدكُم فَلْيفْ
 . )   النسائي الْخمسةُ إلَّا

 
1673  -  هلَغب هةَ أَنرهنِ زب اذعم نعكَانَ إذَا  {  و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
 . )   رواه أَبو داود} اللَّهم لَك صمت ، وعلَى رِزقك أَفْطَرت  : ر قَالَأَفْطَ
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والسحور  احلديث ضعيف وإذا دعا مبا شاء عند اإلفطار( قال الشيخ ابن باز    - ٢٢
 .)   وار رمضان فإنه يرجى له اإلجابة

 
 

تزالُ أُمتي بِخيرٍ  لَا{ لَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يقُولُ ذَر أَنَّ النبِي ص وعن أَبِي  -  1674
طْرلُوا الْفجعو ورحوا السرا أَخم { دمأَح اهور  ( . 

 
ي السحورِ تسحروا فَإِنَّ ف{ : اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  وعن أَنسٍ أَنَّ النبِي صلَّى  -  1675

 . )  رواه الْجماعةُ إلَّا أَبا داود } بركَةً
 

إنَّ  } : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: بنِ الْعاصِ قَالَ  وعن عمرِو  -  1676
رواه الْجماعةُ إلَّا الْبخارِي وابن }  السحرِ فَصلَ ما بين صيامنا وصيامِ أَهلِ الْكتابِ أَكْلَةُ
هاجم  ( .  
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  هـ ١٤١٤/  ٦/  ١٦فجر االثنني 
 
طْرالْف بِيحا يم ابواِء أَبكَامِ الْقَضأَحو  
 

 السفَرِ باب الْفطْرِ والصومِ في
 

الْأَسلَمي قَالَ للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو{ عن عائشةَ   -  1677
 :ومامِ ، فَقَالَ  أَأَصيالص ريكَانَ كَثفَرِ ؟ وي السف :، مفَص ئْتإنَّ ش  رفَأَفْط ئْتإِنْ شو {

 . )  رواه الْجماعةُ
 

الصوم والفطر يف السفر جائزان  األحاديث تدل على أن (  قال الشيخ ابن باز  - ٢٣
األسلمي فاألمر واسع فالرسول صلى اهللا عليه وسلم  ولكن الفطر أفضل حلديث محزة

  )   صام وأفطر وعند املشقة يتأكد
 

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في  خرجنا مع رسولِ{ : وعن أَبِي الدرداِء قَالَ   -  1678
هشيددش ري حانَ فضمرِ ر ةدش نم هأْسلَى رع هدي عضا لَيندى إنْ كَانَ أَحتح ،  ، رالْح

هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسإلَّا ر مائا صينا فمةَ واحور نب اللَّه دبعو لَّمسو  { . 
 

فَرأَى  كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سفَرٍ{ : الَ قَ وعن جابِرٍ  -  1679
لَيس من الْبِر : فَقَالَ . صائم  : ما هذَا ؟ قَالُوا: زِحاما ورجلًا قَد ظُلِّلَ علَيه ، فَقَالَ 

 . }  الصوم في السفَرِ

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَم يعب  كُنا نسافر مع رسولِ اللَّه{ : وعن أَنسٍ قَالَ  -  1680
 . }  ولَا الْمفْطر علَى الصائمِ الصائم علَى الْمفْطرِ ،

ومعه  ن الْمدينةأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خرج م { : وعن ابنِ عباسٍ  -  1681
نم فنِصو نِنيس انثَم أْسلَى رع كذَلو ةُ آلَافرشع  نم هعم نبِم ارةَ ، فَسيندالْم همقْدم
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وقُديد  عسفَانَ يصوم ويصومونَ حتى إذَا بلَغَ الْكَديد ، وهو ماٌء بين الْمسلمني إلَى مكَّةَ
 } رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِالْآخرِ فَالْآخرِ ، أَفْطَر وأَفْطَروا ، وإِنما يؤخذُ من أَمرِ

. يثدى حنعم ا لَهملسإلَّا أَنَّ م يثادالْأَح هذلَى هع فَقتكْ مرِ ذغَي ناسٍ مبنِ عاب ةرشرِ ع
 . )  آلَاف ولَا تارِيخِ الْخروجِ

 
الصيام  يف اجلهاد جيب الفطر للصائم إذا كان يشق عليهم( قال الشيخ ابن باز    - ٢٤

عند  حىت ولو كان يف البلد الن النيب صلى اهللا عليه وسلم عزم عليهم ويتأكد الفطر
  ) املشقة واملرض واألصل أن الفطر أفضل والصوم جائز

 
1682  -  نعقَالَ  و هأَن يلَمرٍو الْأَسمنِ عةَ بزمح : }ولَ اللَّهسا رلَى  يةً عي قُونم أَجِد

هي رخصةٌ من اللَّه تعالَى ، فَمن أَخذَ بِها : فَقَالَ  الصومِ في السفَرِ فَهلْ علَي جناح ؟
، نسفَح نمو  هلَيع احنفَلَا ج ومصأَنْ ي بأَح {ملسم اهور  لَالَةالد قَوِي وهو يائسالنو

 . )   علَى فَضيلَة الْفطْرِ

 رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سافَرنا مع{ : وعن أَبِي سعيد وجابِرٍ قَالَا   -  1683
مائالص ومصضٍ  فَيعلَى بع مهضعب يبعفَلَا ي رفْطالْم رفْطيو { .اهور ملسم  ( . 

رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَى  سافَرنا مع{ : وعن أَبِي سعيد قَالَ    -  1684
اميص نحنكَّةَ وقَالَ  م ، :لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسزِلًا ، فَقَالَ رنا ملْنزفَن  لَّمسو هلَيع : كُمإن

طْرالْفو ، كُمودع نم متوند قَد  نا منمو امص نا منةً ، فَمصخر تفَكَان ، ى لَكُمأَقْو
فَ أَفْطَر رزِلًا آخنا ملْنزن قَالَ ، ثُم :كُمودو عحبصم كُموا ،  إنرفَأَفْط ى لَكُمأَقْو طْرالْفو

اللَّه علَيه  ثُم لَقَد رأَيتنا نصوم بعد ذَلك مع رسولِ اللَّه صلَّى فَكَانت عزمةٌ فَأَفْطَرنا ،
 . )   داود مسلم وأَبورواه أَحمد و. } وسلَّم في السفَرِ 

 
هموي يف أَفْطَر مِ ثُموي الصف عرش نم ابب كذَل 

علَيه وسلَّم خرج إلَى مكَّةَ عام الْفَتحِ  أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه{ عن جابِرٍ   -  1685
شق علَيهِم  إنَّ الناس قَد: وصام الناس معه ، فَقيلَ لَه كُراع الْغميمِ  فَصام حتى بلَغَ
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، لْتا فَعيمونَ فظُرني اسإِنَّ النو ، اميالص  اسالنو رِبرِ فَشصالْع دعاٍء بم نحٍ ما بِقَدعفَد
أُولَئك الْعصاةُ : صاموا فَقَالَ  عضهم ، فَبلَغه أَنَّ ناساإلَيه ، فَأَفْطَر بعضهم وصام ب ينظُرونَ

 {يائسالنو ملسم اهور هححصو يذمرالتو    ( . 
 

  )   الفطر عند احلاجة وهذا يؤكد وجوب( قال الشيخ ابن باز   - ٢٥
 

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى نهرٍ من  رسولُ أَتى{ : وعن أَبِي سعيد قَالَ   -    1686
علَيه وسلَّم علَى بغلَة  والناس صيام في يومٍ صائف مشاةٌ ونبِي اللَّه صلَّى اللَّه ماِء السماِء
 إني لَست مثْلَكُم إني أَيسركُم ، إني: أَبوا ، قَالَ فَ: قَالَ  اشربوا أَيها الناس ،: لَه ، فَقَالَ 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى را ، فَثَنوفَأَب ، باكر  رِبشو رِبلَ فَشزفَن ذَهفَخ
برشأَنْ ي رِيدا كَانَ يمو ، اسالن   { . 

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عام الْفَتحِ  خرج رسولُ اللَّه{ : عباسٍ قَالَ  وعن ابنِ  -  1687
امانَ فَصضمرِ رهي شف  رى متقَالَ. ح ، ةرِ الظَّهِريحي نف كذَلي الطَّرِيقِ ويرٍ فدبِغ : 

فَدعا رسولُ اللَّه : إلَيه ، قَالَ  هم وتتوق أَنفُسهمفَعطش الناس ، فَجعلُوا يمدونَ أَعناقَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ثُم ، اسالن آهى رتح هدلَى يع كَهساٌء ، فَأَمم يهحٍ فبِقَد  رِبش

 اسالن رِبفَش { .دما أَحماهور  ( . 
 

وهذا يبني أنه عند الشدة يتأكد الفطر واحلكم يدور مع (باز  بنقال الشيخ ا  - ٢٦
  ) علته
  

  هـ ١٤١٤/  ٦/  ٢٣فجر االثنني 
 

 هلْ يفْطر فيه ، ومتى يفْطر ؟ باب من سافَر في أَثْناِء يومٍ
 

 علَيه وسلَّم في رمضانَ خرج رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه{ : قَالَ  عن ابنِ عباسٍ  -  1688
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علَى راحلَته دعا بِإِناٍء من لَبنٍ  إلَى حنين والناس مختلفُونَ فَصائم ومفْطر ، فَلَما استوى
رواه } أَفْطروا  لصوامِراحلَته أَو راحته ثُم نظَر الناس الْمفْطرونَ ل أَو ماٍء ، فَوضعه علَى

ارِيخالْب    ( 
 

 أَتيت أَنس بن مالك في رمضانَ وهو يرِيد{ : كَعبٍ قَالَ  وعن محمد بنِ  -  1689

سنةٌ ؟ : فَقُلْت لَه بِطَعامٍ فَأَكَلَ ،  سفَرا وقَد رحلَت لَه راحلَته ولَبِس ثياب السفَرِ فَدعا
 . رواه الترمذي . }  سنةٌ ثُم ركب: فَقَالَ 

 
  )  ضعيف واآلخر صحيح روي بإسنادين أحدمها( قال الشيخ ابن باز    - ٢٧

 
ينة من ركبت مع أَبِي بصرةَ الْغفَارِي في سف {  : وعن عبيد بنِ جبرٍ قَالَ  -  1690

أَلَست بين  : اقْترِب فَقُلْت: رمضانَ فَدفَع ، ثُم قَرب غَداَءه ثُم قَالَ  الْفُسطَاط في
؟ رواه } رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  أَرغبت عن سنة: الْبيوت ؟ فَقَالَ أَبو بصرةَ 

دمو أَحأَبد واود  ( . 
 

العزم على السفر  احتج به العلماء على جواز اإلفطار حني( قال الشيخ بان باز    - ٢٨
فهو أحوط  وقبل مفارقة البنيان حني عزم وصمم ولكن إن مل يفطر إال بعد خروجه

وأما  وخروجاً من اخلالف وإال فهو جائز وإن عزم وعرض له عارض أمسك سائر اليوم
عزم  ال يقصر حىت خيرج من البلد هذا هو ظاهر السنة ألنه صلى اهللا عليه وسلمالصالة ف

  )  السفر يف حجة الوداع ومل يقصر إال بعد خروجه
 
 

 الْفطْرِ للْمسافرِ إذَا دخلَ بلَدا ولَم يجمع إقَامةً باب جوازِ
 

غَزا غَزوةَ الْفَتحِ في رمضانَ  ى اللَّه علَيه وسلَّمأَنَّ النبِي صلَّ{ عن ابنِ عباسٍ   -  1691
يدلَغَ الْكَدى إذَا بتح ، امصى وتا حرفْطلْ مزي فَانَ ، فَلَمسعو ديقُد نيي باُء الَّذالْم 
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 رهالش لَخسان { . ةجالْح هجوو ، ارِيخالْب اهوأَنَّر هنم  نم نيقرٍ بشعكَانَ ل حالْفَت
يثدي حاَء فكَذَا جانَ ، هضمر هلَيفَقٍ عتم  ( . 

  
  

جيمع إقامة فله الفطر والقصر  املسافر إذا دخل بلداً ومل( قال الشيخ ابن باز   - ٢٩
كثر من أربعة أيام اإلقامة أ وحدده اجلمهور بأربعة أيام ألنه يف حكم السفر وإن نوى
النهار فعليه اإلمساك سائر  يصوم وال يفطر ومن كان مفطراً مث قدم إىل بلده يف وسط

  ) الوقت
 

 والشيخِ والشيخة والْحاملِ والْمرضعِ باب ما جاَء في الْمرِيضِ
 

إنَّ { : وسلَّم قَالَ  ه صلَّى اللَّه علَيهبنِ مالك الْكَعبِي أَنَّ رسولَ اللَّ عن أَنسِ  -  1692
 الصوم وشطْر الصلَاة ، وعن الْحبلَى والْمرضعِ الصوم اللَّه عز وجلَّ وضع عن الْمسافرِ

 }  " وعن الْحاملِ والْمرضعِ" وفي لَفْظ بعضهِم . رواه الْخمسةُ  {
 

وبني  يف أول األمر جعل اهللا الصيام مع التخيري بينه( قال الشيخ ابن باز    - ٣٠
عن  اإلطعام مع بيان أن الصوم أفضل مث صار فرضاً والشيخ الكبري والعاجز يفطر ويطعم

 )  كل يوم مسكيناً
 

وعلَى الَّذين يطيقُونه { آيةُ لَما نزلَت هذه الْ : وعن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ قَالَ  -  1693
أُنزِلَت الْآيةُ الَّتي بعدها  كَانَ من أَراد أَنْ يفْطر ويفْتدي حتى} طَعام مسكنيٍ  فديةٌ

 . )  أَحمد رواه الْجماعةُ إلَّا. فَنسختها 
 

1694  -   نِ بمحالر دبع نعونلَى عنِ أَبِي لَي  يهفةَ ولَمس يثدوِ ححلٍ بِنبنِ جب اذعم
 :لَ اللَّهزأَن ثُم {  همصفَلْي رهالش كُمنم هِدش نفَم {هاميص اللَّه تيمِ  فَأَثْبقلَى الْمع
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ثَبت الْإِطْعام للْكَبِريِ الَّذي لَا يستطيع و الصحيحِ ، ورخص فيه للْمرِيضِ والْمسافرِ ،
اميد . الصاوأَبِي دو دمأَحل رصتخم  ( . 

1695  -  عمطَاٍء سع نعأُ  وقْراسٍ يبع ناب }امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعنيٍ  وكسم
والْمرأَة الْكَبِرية لَا يستطيعان أَنْ  ست بِمنسوخة للشيخِ الْكَبِريِلَي: قَالَ ابن عباسٍ } 

انمطْعا فَيومصا  يينكسمٍ موكَانَ كُلِّ يم .ارِيخالْب اهور  ( . 
 

رواه أَبو . والْمرضعِ  ىأُثْبِتت للْحبلَ: وعن عكْرِمةَ أَنَّ ابن عباسٍ قَالَ (   -  1696
 )  داود
 

واملرضع قيل مها كاملريض يفطران ويقضيان وال  احلبلى( قال الشيخ ابن باز   - ٣١
كالشيخ الكبري واملرض امليئوس منه فيفطران  إطعام عليهما وهو الصواب وقيل مها

يقضي إىل لكوما قادرتان ومن مل  ويطعمان عن كل يوم مسكيناً والصواب األول
  . )  أخره بغري عذر رمضان الثاين فعليه بعد رمضان القضاء ويطعم إذا
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  هـ١٤١٤/  ٦/  ٣٠فجر االثنني 
 

 ومتفَرقًا وتأْخريِه إلَى شعبانَ باب قَضاِء رمضانَ متتابِعا
 

1697  -  رمنِ عاب نع هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ  أَنَّ الن لَّمسانَ{ : وضماُء راَء  قَضإنْ ش
 عاباَء تإِنْ شو ، قفَر { قُطْنِيارالد اهوقَالَ. ر  ارِيخاسٍ : الْببع نأَنْ : قَالَ اب أْسلَا ب

 } فَعدةٌ من أَيامٍ أُخرٍ{ اللَّه تعالَى  يفَرق لقَولِ
 

من مات وعليه صيام فإن كان مفرطاً يف قضائه صام عنه ( باز  خ ابنقال الشي  - ٣٢
فال شيء عليه وإن كان ال يعلم حاله مفرطاً أو غري مفرط  وليه وإن مل يكن مفرطاً

  )  فاالحوط أن يقضى عنه وليه
 

1698  -   ةَ قَالَتشائع نعو : لَتزامٍ{ نأَي نةٌ مدفَع  رابِ} أُختتم قَطَتفَس ، اتع
 اتابِعتتم .قُطْنِيارالد اهوقَالَ  رو :يححص ادنإس  ( . 

 
1699  -   ةَ قَالَتشائع نعو : }  يعطتا أَسانَ ، فَمضمر نم موالص لَيكُونُ عكَانَ ي

يأَنْ أَقْض  كَانمل كذَلانَ ، وبعي شإلَّا فهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر  لَّمسو { اهور
في { عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . هريرةَ  الْجماعةُ ، ويروى بِإِسناد ضعيف عن أَبِي

: رمضانُ آخر ، فَقَالَ  ى أَدركَهمرِض في رمضانَ فَأَفْطَر ، ثُم صح ولَم يصم حت رجلٍ
رهالش ومصي ثُم ، كَهري أَدالَّذ ومصا  يينكسمٍ موكُلَّ ي مطْعيو ، يهف ي أَفْطَرالَّذ {اهور 

 . )  صحيح موقُوف إسناد: الدارقُطْنِي عن أَبِي هريرةَ من قَوله ، وقَالَ 
 

على الفور ولكن يقدمه قبل  قضاء رمضان على التراخي ال( قال الشيخ ابن باز   - ٣٣
فإذا أخر إىل رمضان آخر  رمضان اآلخر وال بأس بالتفريق ومل يقل متتابعات بل نسخت

  )  به بعض الصحابة من دون عذر فإنه يقضي مع إطعام عن كل يوم مسكيناً كما أفىت
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1700  -   وِيرو بِيالن نع رمنِ عاب نقَالَ  ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : } اتم نم
قَالَ . ضعيف  وإِسناده} رمضانَ فَلْيطْعم عنه مكَانَ كُلِّ يومٍ مسكينا  وعلَيه صيام شهرِ

 يذمرالت :اب نع هأَن يححالصورمنِ ع قُوفوم  ( . 
 

الرجلُ في رمضانَ ثُم مات ولَم يصم أُطْعم  إذَا مرِض: وعن ابنِ عباسٍ قَالَ   -  1701
كُني لَمو هنع  هيلو هنى عقَض ذَرإِنْ ناٌء ، وقَض هلَيد. عاوو دأَب اهور  ( . 

 
عن  الوارد الصدقة والصيام واحلج والقضاء فإنه يصام( خ ابن باز قال الشي  - ٣٤

صيام  امليت فيقتصر على ما ورد أما الصيام فيقضى عن امليت الصيام الواجب والنذر أما
قراءة  التطوع فال يصام عن امليت فيقتصر على ما جاء يف النص فالعبادة توقيفية أما

  ) القرآن وغريها فال تشرع ألنه مل يرد
 
 
 
 عن الْميت باب صوم النذْرِ
 

يا رسولَ اللَّه إنَّ أُمي ماتت وعلَيها  : أَنَّ امرأَةً قَالَت{ : عن ابنِ عباسٍ   -  1702
ومذْرٍ فَأَصن موا ؟ فَقَالَ  صهنع :هتيفَقَض نيد كلَى أُمكَانَ ع لَو تأَيأَ أَر كى ذَلدؤكَانَ ي
 ا ؟ قَالَتهنقَالَ : ع ، معن :ني عومفَص  كأُم { اهجرأَخ . ةايي رِوفو : } ًأَةرأَنَّ ام

رحالْب تبكر ا اللَّهاهجا ، فَأَنرهش ومصا أَنْ تاهجن إنْ اللَّه تذَرفَن اتى متح مصت فَلَم ، ت
ولِ اللَّهسا إلَى رةٌ لَهابقَر اَءتفَقَالَ  فَج ، كذَل تفَذَكَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي : صومص

 . )  أَخرجه أَحمد والنسائي وأَبو داود { عنها
 

1703  -  نعلَ وع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رشائقَالَ ع لَّمسو هي : }نم  هلَيعو اتم
 هيلو هنع امص اميص {هلَيع فَقتم    ( . 
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رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إذْ  بينا أَنا جالس عند{ : وعن بريدةَ قَالَ  ) - 1704
وجب أَجرك وردها : فَقَالَ  إني تصدقْت علَى أُمي بِجارِية وإِنها ماتت:  فَقَالَت أَتته امرأَةٌ

 اثُ ، قَالَتريالْم كلَيا: عا ؟ قَالَ يهنع ومرٍ أَفَأَصهش موا صهلَيكَانَ ع هإن ولَ اللَّهسر : 

 ا ، قَالَتهني عوما: صها ؟ إنهنع جقَطُّ أَفَأَح جحت ا : قَالَ  لَمهني عجح { دمأَح اهور
 ( صوم شهرينِ: ولمسلمٍ في رِواية . والترمذي وصححه  ومسلم وأَبو داود

 
واحلج  الصومامليت إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه ف( قال الشيخ ابن باز    - ٣٥

 يقضيان عن امليت فإن مل يتيسر الصوم أطعم عن كل يوم مسكيناً وهو ليس بواجب بل

  ) وال تزر وازرة وزر أخرى( هو مشروع ومستحب لقوله تعاىل 
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 هـ١٤١٤/  ٧/  ٢١فجر االثنني 
 
 التطَوعِ أَبواب صومِ
 

نم تس موص ابالٍ بوش 
 

1705  -   ولِ اللَّهسر نع وبأَي نقَالَ  ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانَ { : صضمر امص نم
رِ  ثُمهالد اميص الٍ فَذَاكوش نا متس هعبةُ} أَتاعمالْج اهور  اهورو ، يائسالنو ارِيخإلَّا الْب

يثدح نم دمابِرٍ أَحج  ( . 
 

حىت  مث يصوم ستاًً من شوالبه  من كان عليه قضاء يأيت( قال الشيخ ابن باز   - ٣٦
 ) إن تيسر ذلك يكون اتبعه بست من شوال

 
1706  - ولِ اللَّهسر نانَ عبثَو نعقَالَ  و هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : } امص نم

رواه } بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها  ةَ أَيامٍ بعد الْفطْرِ كَانَ تمام السنة ، من جاَءوست رمضانَ
هاجم ناب ( 
 

يدأْكتو ةجي الْحرِ ذشمِ عوص ابب اجرِ الْحيغفَةَ لرمِ عوي 
 

1707  -  ةَ قَالَتفْصح نع : }أَرعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر نهعدي كُني لَم 

رواه . } والركْعتينِ قَبلَ الْغداة  صيام عاشوراَء ، والْعشرِ ، وثَلَاثَة أَيامٍ من كُلِّ شهرٍ ، :
يائسالنو دمأَح  ( . 

 
صيام العشر حلديث ابن عمر  فيه بعض االضطراب وفضل( ن باز قال الشيخ اب   - ٣٧

 ) .... ما من أيام العمل الصاحل فيها( 
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صوم يومِ { : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ: وعن أَبِي قَتادةَ قَالَ    -  1708
رواه } يكَفِّر سنةً ماضيةً  قْبلَةً ، وصوم يومِ عاشوراَءيكَفِّر سنتينِ ماضيةً ومست عرفَةَ

ارِيخةُ إلَّا الْباعمالْج يذمرالتو ) . 
 

نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن صومِ  } : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   -  1709
 . )  رواه أَحمد وابن ماجه. } ةَ بِعرفَات عرفَ يومِ

 
عرفة وحيرم صوم العيدين  سنده جيد فيكره صوم يوم( قال الشيخ ابن باز    - ٣٨

واملشهور عند العلماء أنه  وأيام التشريق واألصل يف النهي عن صيام يوم عرفة التحرمي
 ) للكراهة
 

شكُّوا في صومِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم  أَنهم{  :وعن أُم الْفَضلِ   -  1710
 . )  متفَق علَيه . }  ، فَأَرسلَت إلَيه بِلَبنٍ فَشرِب وهو يخطُب الناس بِعرفَةَ عرفَةَ

 
يوم { : ولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ رس : وعن عقْبةَ بنِ عامرٍ قَالَ   -  1711
رواه } أَيام أَكْلٍ وشربٍ  ويوم النحرِ وأَيام التشرِيقِ عيدنا أَهلَ الْإِسلَامِ وهي عرفَةَ

هححصو هاجم نةُ إلَّا ابسمالْخ يذمرالت ( 
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 هـ١٤١٤/  ٨/  ٦الثنني فجر ا

 
يدأْكتمِ ورحمِ الْموص اباَء بوراشع 

 
1712  -   قبس قَد }لَّى اللَّهص هلُ ؟  أَنانَ أَفْضضمر دعامِ بيالص لَ أَيئس لَّمسو هلَيع

 . } شهر اللَّه الْمحرم : قَالَ
 

1713  -  نِ عاب نعاسٍ وب }نلَ عئساَء ، فَقَالَ  ووراشمِ عوولَ : صسأَنَّ ر تملا عم
لَّى اللَّهص ذَا اللَّهامِ إلَّا هلَى الْأَيع لَهفَض طْلُبا يموي امص لَّمسو هلَيا إلَّا  عرهلَا شو ، موالْي

 . } هذَا الشهر ، يعنِي رمضانَ
 

1714  -   ةَ قَالَتشائع نعكَانَ{ : و  ، ةيلاهي الْجف شيقُر هومصا تمواَء يوراشع موي
الْمدينةَ صامه وأَمر الناس  رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصومه ؛ فَلَما قَدم وكَانَ

 . } من شاَء صامه ومن شاَء تركَه: قَالَ  ما فُرِض رمضانُبِصيامه ؛ فَلَ
 

 أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجلًا من{ : قَالَ  وعن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ  -  1715

مصأَكَلَ فَلْي ناسِ أَنَّ مي النأَنْ أَذِّنْ ف لَمةَ أَسيقفَإِنَّ  ب ، مصأَكَلَ فَلْي كُني لَم نمو ، هموي
موي مواَء الْيوراشع { . 

 
بن قَيسٍ دخلَ علَى عبد اللَّه وهو يطْعم يوم  وعن علْقَمةَ أَنَّ الْأَشعثَ  -  1716
قَد كَانَ يصام قَبلَ : فَقَالَ  حمنِ إنَّ الْيوم يوم عاشوراَء ،يا أَبا عبد الر: فَقَالَ  عاشوراَء ،

 . )  رمضانُ ترِك فَإِنْ كُنت مفْطرا فَاطْعم أَنْ ينزِلَ رمضانُ ، فَلَما نزلَ
 

1717  -  رمنِ عاب نعلَ{ وونَ أَنَّ أَهومصوا يكَان ةيلاهولَ  الْجسأَنَّ راَء ووراشع موي
اللَّه ضفْرلَ أَنْ يونَ قَبملسالْمو هامص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانُ  صضمر ا فُرِضانُ ؛ فَلَمضمر
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لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر  لَّمسو هلَيع :نم مواَء يوراشع موإنَّ ي نفَم امِ اللَّهأَي  هاماَء صش
قافوإلَّا أَنْ ي هومصلَا ي رمع نكَانَ ابو ، هاميص  ( . 

 
يوم عاشوراَء تعظِّمه الْيهود وتتخذُه عيدا ،  كَانَ{ : وعن أَبِي موسى قَالَ  -  1718

 . )   صوموه أَنتم: ه علَيه وسلَّم اللَّه صلَّى اللَّ فَقَالَ رسولُ
 

قَدم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَرأَى الْيهود  { : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ  -  1719
ومصاَء ، فَقَالَ  توراشذَا ؟ قَالُوا : عا هم :ى اللَّهجن حالص موو يم يهيلَ فائرنِي إسبى وس

 . } أَنا أَحق بِموسى منكُم ، فَصامه وأَمر بِصيامه : من عدوهم فَصامه موسى ، فَقَالَ
 

 سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: سفْيانَ قَالَ  وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي  -  1720

وأَنا صائم فَمن شاَء صام ،  إنَّ هذَا يوم عاشوراَء ولَم يكْتب علَيكُم صيامه{ : يقُولُ 
 رفْطاَء فَلْيش نملَى} وع فَقتم همولَى أَنَّ صلُّ عدا يهأَكْثَرا ، وكُلِّه يثادالْأَح هذه  بجو

، ِسخن قَالُ  ثُميرِ: وبيلِ خلالٍ بِدبِح جِبي لَم ابِهبحتاس يدأْكت ِسخا نمإِنةَ ، واوِيعم  ( . 
 

واجباً وإمنا كان متاكداً وإن  هذا يدل على أنه مل يكن( قال الشيخ ابن باز    - ٣٩
ام شهر اهللا بعد رمضان صي أفضل الصيام( صام الشهر احلرام كله فهو األفضل حلديث 

 ) أنه مكروه وهو أفضل الشهور بعد رمضان وإفراد العاشر األقرب) احملرم 
 

 لَما صام رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم {  : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ   -  1721

إذَا : تعظِّمه الْيهود والنصارى ، فَقَالَ  إنه يوم يا رسولَ اللَّه: عاشوراَء وأَمر بِصيامه قَالُوا 
الْمقْبِلُ حتى توفِّي  فَلَم يأْت الْعام: إنْ شاَء اللَّه صمنا الْيوم التاسع قَالَ  كَانَ عام الْمقْبِلِ

 ولُ اللَّهسر {لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ود راوو دأَبو ملسم اه . ي لَفْظفو : ولُ اللَّهسقَالَ ر
. ، يعنِي يوم عاشوراَء } التاسع  لَئن بقيت إلَى قَابِلٍ لَأَصومن{ : اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى
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 ملسمو دمأَح اهوي. رفو  ةايولُ اللَّ: رِوسقَالَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وا{ : هومص  موي
هدعبا وموي لَهوا قَبومص ، ودهفُوا الْيالخاَء ووراشا  عموي {دمأَح اهور  ( . 

 

 والْأَشهرِ الْحرمِ باب ما جاَء في صومِ شعبانَ
 

 النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يكُن يصوم من السنة أَنَّ {: عن أُم سلَمةَ  -  1722

كَانَ يصوم { : ولَفْظُ ابنِ ماجه  رواه الْخمسةُ. } شهرا تاما إلَّا شعبانَ يصلُ بِه رمضانَ 
 . }  شهري شعبانَ ورمضانَ

 
يصم قبله انتهى عن الصيام إال إن  إذا انتصف شعبان ومل( يخ ابن باز قال الش  - ٤٠

النهي عن الصيام بعد منتصف  كان عليه قضاء أو كان له عادة يصومها فليصم وحديث
 ) سنده حسن( شعبان 

 
1723  -   ةَ قَالَتشائع نعو : }لَم ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكُنِ النينم أَكْثَر ومص 

 كُلَّه هومصكَانَ ي هانَ فَإِنبعش { . ي لَفْظفو }ومصا كَانَ يي  مف ومصا كَانَ يرٍ ، مهي شف
ما رأَيت رسولَ { : وفي لَفْظ . } بلْ كَانَ يصومه كُلَّه  شعبانَ ، كَانَ يصومه إلَّا قَليلًا ،

رمضانَ ، وما رأَيته في شهرٍ  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم استكْملَ صيام شهرٍ قَطُّ إلَّا شهر هاللَّ
 . )  متفَق علَى ذَلك كُلِّه . }  أَكْثَر منه صياما في شعبانَ

 
يا : يت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْت أَت {  : وعن رجلٍ من باهلَةَ قَالَ -  1724
لي أَرى جِسمك ناحلًا ؟ قَالَ  فَما: اللَّه أَنا الرجلُ الَّذي أَتيتك عام الْأَولِ ، فَقَالَ  رسولَ

تعذِّب  من أَمرك أَنْ: ته إلَّا بِاللَّيلِ ، قَالَ بِالنهارِ ، ما أَكَلْ يا رسولَ اللَّه ما أَكَلْت طَعاما: 
 ؟ قُلْت كفْسى ، قَالَ : ني أَقْوإن ولَ اللَّهسا ري :مقُلْت  ص ، هدعا بمويرِ وبالص رهش :

شهر  صم: إني أَقْوى ، قَالَ : شهر الصبرِ ويومينِ بعده ، قُلْت  صم: إني أَقْوى ، قَالَ 
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رواه أَحمد وأَبو داود وابن ماجه وهذَا  } الصبرِ وثَلَاثَةَ أَيامٍ بعده ، وصم أَشهر الْحرمِ
لَفْظُه  ( . 

 
مبحفوظ فاملنت منكر والسند  احلديث مضطرب وليس( قال الشيخ ابن باز    - ٤١

 ) ضعيف
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 هـ١٤١٤/  ١٠/  ١٦فجر االثنني 

 
 علَى صومِ الاثْنينِ والْخميسِ باب الْحثِّ

 
ترك أعمال فاضلة كاألمر  إذا كان الصوم يؤدي إىل( قال الشيخ ابن باز  - ٤٢

كان النيب صلى اهللا عليه  باملعروف والنهي عن املنكر وطلب العلم فالفطر أفضل وهلذا
 ) ر أحياناً لكثرة مشاغلهوسلم يسرد الفط

 
1725  -  ةَ قَالَتشائع نإنَّ{ : ع اميى صرحتكَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن 

 . ) دلَه من رِواية أُسامةَ بنِ زي رواه الْخمسةُ إلَّا أَبا داود ، لَكنه. } الاثْنينِ والْخميسِ 
 

كُلَّ  تعرض الْأَعمالُ{ : النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ  -  1726
مائا صأَني ولمع ضرعأَنْ ي بيسٍ فَأُحمخنِ وياثْن }  هاجنِ مابلو ، يذمرالتو دمأَح اهور

م اهنع .دمأَحلو دينِ زةَ بامأُس يثدح نى منعذَا الْمه يائسالنو ( . 
 

 النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سئلَ عن صومِ يومِ أَنَّ{ : وعن أَبِي قَتادةَ   -  1727

 ) رواه أَحمد ومسلم وأَبو داود } يه ، وأُنزِلَ علَي فيهذَلك يوم ولدت ف: الاثْنينِ فَقَالَ 
 

 هذا ليس فيه حجة ألصحاب االحتفال باملوالد ألن هذا( قال الشيخ ابن باز   - ٤٣

 ) خاص بالصيام
 

ةعممِ الْجوي ادإفْر ةاهكَر ابمِ بوبِالص تبمِ السويو 
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1728  - نِعب ادبنِ عب دمحم فَرٍ قَالَ  نعا : جابِرج أَلْتس : }لَّى اللَّهص بِيى النهأَن 

أَنْ : وللْبخارِي في رِواية . علَيه  متفَق. } نعم : علَيه وسلَّم عن صومِ يومِ الْجمعة ؟ قَالَ 
 . )  يفْرد بِصومٍ
 

لَا تصوموا { : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ: وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   -  1729
موي  موي هدعب أَو ، موي لَهقَبإلَّا و ةعمالْج {اهور  يائسةُ إلَّا الناعممٍ . الْجلسملو : } لَاو
تخلَةَتوا لَيص مووا يصتخلَا تي ، والنِ اللَّييب نامٍ ميبِق ةعمامِ  الْجنِ الْأَييب نامٍ ميبِص ةعمالْج

م تجعلُوا يو يوم الْجمعة يوم عيد فَلَا{ ولأَحمد } يصومه أَحدكُم  إلَّا أَنْ يكُونَ في صومٍ
لَهوا قَبومصإلَّا أَنْ ت كُماميص موي كُميدع هدعب أَو { . 

 
بالصوم ألنه يوم عيد ، إما إذا صام  ال جيوز إفراد اجلمعة( قال الشيخ ابن باز   - ٤٤

إفراده وظاهر النهي يف األحاديث أنه للتحرمي  قبله يوم أو بعده يوم فال حرج فاملنهي عنه
 ) فاألفضل صيام يوم قبله أو بعده حىت ولو وافق يوم عرفةفال يفرده 

 
 اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخلَ علَيها في يومِ أَنَّ رسولَ{ وعن جويرِيةَ   -  1730

مني غَدا ؟ قَالَت لَا ، تصو : لَا ، قَالَ: أَصمت أَمسِ ؟ قَالَت : الْجمعة وهي صائمةٌ فَقَالَ 
يلْزم  والْبخارِي وأَبو داود وهو دليلٌ علَى أَنَّ التطَوع لَا رواه أَحمد} فَأَفْطرِي : قَالَ 

 . )  بِالشروعِ
 

 ) بالشروع فيه إال يف احلج والعمرة التطوع ال يلزم إمتامه( قال الشيخ ابن باز   - ٤٥
 

 لَا تصوموا يوم{ : النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  وعن ابنِ عباسٍ أَنَّ  -  1731

هدحو ةعمالْج  { . 
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دخلْت علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  {  : وعن جنادةَ الْأَزدي قَالَ  -  1732
هلُموا إلَى الْغداِء ، : فَقَالَ  جمعة في سبعة من الْأَزد إناثًا منهم وهو يتغدى ، يومِفي 
 أَفَتصومونَ: لَا ، قَالَ : أَصمتم أَمسِ ؟ قُلْنا : صيام ، فَقَالَ  إنا: يا رسولَ اللَّه : فَقُلْنا 

خرج وجلَس علَى الْمنبرِ دعا بِإِناٍء من  فَأَفْطروا ، فَأَكَلْنا معه ؛ فَلَما: ا ، قَالَ غَدا ؟ قُلْنا لَ
وهو ، رِباٍء فَشم موي ومصلَا ي هأَن رِيهِمونَ يظُرني اسالنرِ وبنلَى الْمع  ةعمالْج { .

دما أَحماهور  ( . 
 

 عن أُخته واسمها الصماُء أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه وعن عبد اللَّه بنِ بسرٍ  -  1733

اُفْترِض علَيكُم ، فَإِنْ لَم يجِد أَحدكُم  لَا تصوموا يوم السبت إلَّا فيما{ علَيه وسلَّم قَالَ 
ع ودإلَّا عبٍ أَون  هغضمفَلْي ةرجاَء شحل {يائسةُ إلَّا النسمالْخ اهور  ( . 

 
وبعضهم ضعفه والصواب أنه  هذا احلديث بعضهم صححه( قال الشيخ ابن باز   - ٤٦

صلى اهللا عليه وسلم أنه  ضعيف وشاذ ملخالفته لألحاديث الصحيحة ألنه ثبت عن النيب
 ) ع السبتأمر بصيام اجلمعة م
 

1734  -   ودعسنِ ماب نعأَنَّ{ : و موي رفْطا كَانَ يقَلَّم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن 

 ةعملَى} الْجذَا علُ همحيد واوا دةُ إلَّا أَبسمالْخ اهور رِهغَي عم هومصكَانَ ي هأَن ( 
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 هـ١٤١٤/  ١٠/  ٢٣االثنني فجر 
 

 سواها ثَلَاثَة أَيامٍ من كُلِّ شهرٍ وإِنْ كَانت باب صومِ أَيامِ الْبِيضِ وصومِ
 

 يا أَبا ذَر إذَا{ : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ: عن أَبِي ذَر قَالَ   -  1735

رواه أَحمد } وخمس عشرةَ  لشهرِ ثَلَاثَةً فَصم ثَلَاثَ عشرةَ وأَربع عشرةَصمت من ا
يذمرالتو يائسالنو  ( . 

 
ثَلَاثٌ من { : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ: وعن أَبِي قَتادةَ قَالَ   -  1736

 )  ومسلم وأَبو داود رواه أَحمد} ورمضانُ إلَى رمضانَ فَهذَا صيام الدهرِ كُلِّه  شهرٍ كُلِّ
. 

 
مستقلة سواء أول الشهر أو  هي سنة مؤكدة وهي سنة( قال الشيخ ابن باز   - ٤٧

 ) أوسطه أو آخره ولكن إن جعلها أيام البيض كانت أفضل
 

1737  -  و ةَ قَالَتشائع نرِ  كَانَ{ : عهالش نم ومصي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن
تبرِ الثُّلَاثَاَء السرِ الْآخهالش نمنِ ، وياثْنالو دالْأَحو  يسمالْخاَء وبِعالْأَرو { . اهور

 . )  سنح حديثٌ: الترمذي وقَالَ 
 

 ) عائشة رضي اهللا عنها الصحيح أنه موقوف على( قال الشيخ ابن باز    - ٤٨
 

من صام من { : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ: وعن أَبِي ذَر قَالَ  -  1738
من جاَء { تصديق ذَلك في كتابِه  أَنزلَ اللَّهشهرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَذَلك صيام الدهرِ ، فَ كُلِّ

رشع فَلَه ةنسا  بِالْحهثَالأَم { ةرشبِع موالْي {يذمرالتو هاجم ناب اهور   ( . 
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فيه فعليه اإلمتام ، والقول باإلفطار  صيام القضاء إذا شرع( قال الشيخ ابن باز   - ٤٩
الفطر قبل السفر ملا جاء عن أنس أنه  النية قول قوي ، ومن عزم على السفر جاز لهب

، أما الصالة ) اهللا عليه وسلم يفعله كان النيب صلى( أفطر قبل خروجه من البلد وقال 
  ) ألنه قد يترك السفر فال يقصر حىت خيرج من البلد وإن تركه فهو أحوط

  
 

ي طْرفمٍ ووامِ ييص ابمٍبرِ وهمِ الدوةُ صاهكَرو 
 

صم { : أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو  -  1739
صم يوما : الَ يرفَعنِي حتى قَ إني أَقْوى من ذَلك ، فَلَم يزلْ: شهرٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ قُلْت  في كُلِّ

 . }  الصيامِ ، وهو صوم أَخي داود علَيه السلَام وأَفْطر يوما فَإِنه أَفْضلُ
 

لَا { : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : قَالَ  وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو   -  1740
امص امص نم  دا} الْأَبهِملَيع فَقتم  ( . 

 
: يا رسولَ اللَّه كَيف بِمن صام الدهر ؟ قَالَ : قيلَ  { : وعن أَبِي قَتادةَ قَالَ  -  1741
املَا ص  رفْطي لَمو مصي لَم أَو ، لَا أَفْطَرةُ إلَّا} واعمالْج اهور و ارِيخالْبهاجم ناب  ( . 

 
1742  -  بِيالن نى عوسأَبِي م نعقَالَ  و لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص : } رهالد امص نم

قَتيض  كَفَّه ضقَبكَذَا وه منهج هلَيع { . دمأَح اهولُ. رمحيو  امالْأَي امص نلَى مذَا عه
 ) منهِي عنهاالْ

 
يف صحته نظر ولو صح فهو كما قال املؤلف حيمل على ( قال الشيخ ابن باز   - ٥٠

 )صام األيام املنهي عنها من
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 هـ ١٤١٤/  ١٠/  ٣٠فجر االثنني 
 

 بِالصومِ باب تطَوعِ الْمسافرِ والْغازِي
 

 لَا يفْطر أَيام{ لُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رسو كَانَ: عن ابنِ عباسٍ قَالَ   -  1743

 . )  رواه النسائي. } الْبِيضِ في حضرٍ ولَا سفَرٍ 
 

من صيامه صلى اهللا عليه وسلم  سنده فيه نظر وله شواهد( قال الشيخ ابن باز    - ٥١
 ) يف السفر فهو لبيان اجلواز

 
1744  -   نعقَالَ و يدعقَالَ: أَبِي س  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر : } امص نم
 ) رواه الْجماعةُ إلَّا أَبا داود }  سبِيلِ اللَّه بعد اللَّه وجهه عن النارِ سبعني خرِيفًا يوما في

 
طَوالت موي أَنَّ صف ابوعِ عِ لَابربِالش ملْزي 

 النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بين سلْمانَ وأَبِي آخى{ : عن أَبِي جحيفَةَ قَالَ    -   1745

ما شأْنك ؟ : ا متبذِّلَةً ، فَقَالَ لَه الدرداِء ، فَزار سلْمانُ أَبا الدرداِء ، فَرأَى أُم الدرداِء
 و: قَالَتأَب وكاِء أَخدرو الداَء أَبا ، فَجيني الدةٌ فاجح لَه ساِء لَيدرا ،  الدامطَع لَه عنفَص
 لُ ذَهب أَبوبِآكلٍ حتى تأْكُلَ فَأَكَلَ ، فَلَما كَانَ اللَّي ما أَنا: كُلْ فَإِني صائم ، فَقَالَ : فَقَالَ 

؛ فَلَما كَانَ من آخرِ اللَّيلِ قَالَ  نم فَنام ثُم ذَهب يقُوم ، فَقَالَ نم: الدرداِء يقُوم ، قَالَ 
حقا  إنَّ لربك علَيك حقا ، ولنفِْسك علَيك: فَقَالَ لَه سلْمانُ  قُم الْآنَ فَصلَّيا ،: سلْمانُ 

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَذَكَر  ، ولأَهلك علَيك حقا ، فَأَعط كُلَّ ذي حق حقَّه فَأَتى
مذي الْبخارِي والتر رواه} صدق سلْمانُ : النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  لَه ذَلك ، فَقَالَ

هححصو ( 
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1746  -    انِئه أُم نعا أَنَّ{ : وعا فَدهلَيلَ عخد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر 

 فَقَالَت ، ترِبا فَشلَهاون ثُم ، رِبابٍ فَشرولَ: بِشسا رةً ؟  يمائص تي كُنا إنأَم اللَّه
، وإِنْ  علَيه وسلَّم الصائم الْمتطَوع أَمري نفِْسه ، إنْ شاَء صام الَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهفَقَ

 اَء أَفْطَرش { يذمرالتو دمأَح اهور .ةايي رِوفو : {  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
ا ،شابرش رِب  فَقَالَت ، برشتا للَهاوأَنْ: فَن تي كَرِهنلَكةٌ ومائي صإن  ، كرؤس دأَر

يوما مكَانه ، وإِنْ كَانَ تطَوعا ، فَإِنْ شئْت  يعنِي إنْ كَانَ قَضاًء من رمضانَ فَاقْضِ: فَقَالَ 
 . )  رواه أَحمد وأَبو داود بِمعناه} فَلَا تقْضِ  شئْت فَاقْضِ ، وإِنْ

 
وشواهده كثرية، فإذا كان صائماً  احلديث جيد ال بأس به( قال الشيخ ابن باز    - ٥٢

 ) عليه اإلمتام فله الفطر وإن أكمل فهو أفضل وأما القضاء فإنه جيب
 

1747  -    ةَ قَالَتشائع نعو : }يدلَ  أُهخد ا ثُمننِ فَأَفْطَريتمائا صكُنو امةَ طَعفْصحل
أُهديت لَنا هديةٌ واشتهيناها  يا رسولَ اللَّه إنا: اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقُلْنا  رسولُ

} يوما آخر  علَيه وسلَّم لَا علَيكُما صوما مكَانه اللَّه صلَّى اللَّه فَأَفْطَرنا ، فَقَالَ رسولُ
هليلِ قَولبٍ بِددن رذَا أَمهد واوو دأَب اهوا " : ركُملَيلَا ع "  ( . 

 

 بِالْيومِ والْيومينِ وغَيرِ ذَلك باب ما جاَء في استقْبالِ رمضانَ
 

 لَا يتقَدمن{ : رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ: عن أَبِي هريرةَ قَالَ   -  1748

. } كَانَ يصوم صوما فَلْيصمه  أَحدكُم رمضانَ بِصومِ يومٍ أَو يومينِ إلَّا أَنْ يكُونَ رجلٌ
 . )   رواه الْجماعةُ
 

 ) النهي هنا للتحرمي( قال الشيخ ابن باز   - ٥٣
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رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ علَى  كَانَ{ : وعن معاوِيةَ قَالَ   -  1749
شاَء فَلْيتقَدم ، متقَدمونَ فَمن  الصيام يوم كَذَا وكَذَا ونحن: قَبلَ شهرِ رمضانَ  الْمنبرِ

رأَختاَء فَلْيش نمو { نم مِ بِأَكْثَرقَدلَى التذَا علُ همحيو ، هاجم ناب اهونِ ريموي  ( . 
 

 ) لألحاديث الصحيحة هذا حديث ضعيف خمالف( قال الشيخ ابن باز    - ٥٤
 

هلْ : أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لرجلٍ   { وعن عمرانَ بنِ حصينٍ  -  1750
تمئًا ؟ قَالَ  صيرِ شهذَا الشرِ هرس نم :ولُ اللَّهسلَا ، فَقَالَ ر :  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

 من سررِ شعبانَ" وفي رِواية لَهم . فَق علَيه مت} مكَانه  فَإِذَا أَفْطَرت رمضانَ فَصم يومينِ

 ) الشهرِ أَو قَد نذَره ويحملُ هذَا علَى أَنَّ الرجلَ كَانت لَه عادةٌ بِصيامِ سررِ "
 

عادة فيستحب له الصيام ويلزم  هذا احلديث فيمن كان له( قال الشيخ ابن باز    - ٥٥
حديث جيد أخرجه ) تصوموا  إذا انتصف شعبان فال ) ن كان عليه نذر ، وحديث مل

 كانت له عادة فال يتركها اخلمسة وهو حممول على من مل يكن له عادة والسنة للمرء إذا

( 
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 وأَيامِ التشرِيقِ باب النهيِ عن صومِ الْعيدينِ
 

1751  -  ر نع يدعأَبِي س نولِعس  هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص مِ { اللَّهوص نى عهن
لَا صوم { لأَحمد والْبخارِي  وفي لَفْظ. متفَق علَيه . } يومِ الْفطْرِ ، ويومِ النحرِ  : يومينِ

 } ام في يومينِيصح الصي لَا{ ولمسلمٍ } في يومينِ 
 

العيدين وإيام التشريق وأيام التشريق  فيه حترمي صيام يومي( قال الشيخ ابن باز   - ٥٦
 ) - املتمتع -جيوز صيامها ملن عجز عن اهلدي 

 
1752  -    كالنِ مبِ بكَع نعأَنَّ{ : و و ثَهعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر سأَو

نةَ بنلُ الْجخدلَا ي ها أَنيادرِيقِ فَنشالت امأَي ثَاندبٍ  الْحرشأَكْلٍ و امى أَينم امأَيو ، نمؤإلَّا م
 { .دمأَح اهور ملسمو  ( . 

 
ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ أَمرنِي النبِ { :قَالَ  وعن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ  -  1753

يادنِي أُنعا ، ييهف مولَا صبٍ ورشأَكْلٍ و اما أَيهى إننم امرِيقِ  أَيشالت امأَي { .دمأَح اهور 

(  
 

 نهى عن صومِ خمسة أَيامٍ فيصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  أَنَّ النبِي{ : وعن أَنسٍ   -   1754

 ةنامِ: السأَي ثَلَاثَةرِ ، وحمِ النويطْرِ ومِ الْفورِيقِ  يشالت . { قُطْنِيارالد اهوةَ . رشائع نعو
رمنِ عابإلَّا: قَالَا  و نمصرِيقِ أَنْ يشامِ التي أَيف صخري لَم نمل  يدالْه جِدي لَم . اهور
 ارِيخا. الْبمها أَنمهنع لَهمِ: قَالَا  ووإلَى ي جإلَى الْح ةرمبِالْع عتمت نمل اميفَةَ ،  الصرع

 . )  فَإِنْ لَم يجِد هديا ولَم يصم صام أَيام منى
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 هـ١٤١٥/  ٤/  ٢٨فجر االثنني 

 
 االعتكاف كتاب

 
 وال تباشروهن وأنتم( دل على مشروعيته قول تعاىل ( قال الشيخ ابن باز    - ٥٧

 )) عاكفون يف املساجد
 

1755   -    ةَ قَالَتشائع نكَانَ{ : ع رشالْع فكتعي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر 

نم راخلَّ الْأَوجو زع اللَّه فَّاهوى تتانَ حضمر  { . 
 

وسلَّم يعتكف  كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه{ : وعن ابنِ عمر قَالَ    -  1756
 وقَد أَرانِي عبد اللَّه:  قَالَ نافع: علَيهِما ولمسلمٍ  متفَق. } الْعشر الْأَواخر من رمضانَ 

لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر يهف فكتعي كَانَ يكَانَ الَّذالْم لَّمسو هلَيع  ( . 
 

 النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعتكف الْعشر الْأَواخر كَانَ{ : وعن أَنسٍ قَالَ    -  1757

نامِ مي الْعا كَانَ فا ، فَلَمامع فكتعي انَ ، فَلَمضمر  رِينشع كَفتقْبِلِ اعالْم { اهور
هححصو يذمرالتو دمأَح ةايرِو نى منعذَا الْمه هاجنِ مابد واوأَبِي دو دمأَحلنِ  وب يأُب

 ) كَعبٍ
 

1758  -    ةَ قَالَتشائع نعأَنْ  كَانَ{ : و ادإذَا أَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
فكتعي رِباٍء فَضببِخ رأَم هأَنو ، كَفَهتعلَ مخد ثُم رلَّى الْفَجي  صف كَافتاعال ادا أَرلَم

نرِ ماخرِ الْأَوشانَ ، الْعضماجِ روأَز نا مهرغَي ترأَمو رِبا فَضهائببِخ بنيز ترفَأَم 

صلَّى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِخبائها فَضرِب ؛ فَلَما
، ظَرن رالْفَج لَّمسةُ ، فَقَالَ فَإِذَا الْ وبِيأَخ :هائببِخ رنَ ؟ فَأَمرِدي آلْبِر  كرتو ضفَقُو
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رواه الْجماعةُ } الْعشرِ الْأَواخرِ من شوالٍ  الاعتكَاف في شهرِ رمضانَ حتى اعتكَف في
يذمرإلَّا الت  هنم لَه نلَك :كَانَ إذَا أَرثُم رلَّى الْفَجص فكتعأَنْ ي اد كَفَهتعلَ مخد  ( . 

 
االعتكاف ال خيتص برمضان بل جيوز يف غريه ولكن (  ابن باز قال الشيخ   - ٥٨

 ) رمضان ويف العشر األواخر ويدخل معتكفه بعد صالة الفجر األفضل أن يكون يف
 

1759  -   رمنِ عاب نعٍ عافن نعو  }  كَفتكَانَ إذَا اع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
طُرِح ةبوالت ةانطُواَء أُسرو هرِيرس لَه عوضي أَو هاشرف لَه { هاجم ناب اهور  ( . 

 
وسلَّم وهي حائض  صلَّى اللَّه علَيه كَانت ترجلُ النبِي{ وعن عائشةَ أَنها    -  1760

 يناوِلُها رأْسه ، وكَانَ لَا يدخلُ الْبيت إلَّا لحاجة وهو معتكف في الْمسجِد وفي حجرتها

 . }  الْإِنسان إذَا كَانَ معتكفًا
 

1761  -   ا قَالَتضا أَيهنعأَلُ  إنْ: وا أَسفَم يهف رِيضالْمو ةاجلْحل تيلُ الْبخلَأَد تكُن
هنةٌ عارا مأَنإلَّا و  ( . 

 
1762  -   ييح تةَ بِنيفص نعو  قَالَت : } لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَانَ ر
فَقَام معي ليقْلبنِي ، وكَانَ  لَيلًا ، فَحدثْته ثُم قُمت لأَنقَلب ، ، فَأَتيته أَزوره معتكفًا

 ) متفَق علَيهِن} زيد  مسكَنها في دارِ أُسامةَ بنِ
 

1763  -    ةَ قَالَتشائع نعو : }لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن مي وهرِيضِ وبِالْم ر
جرعلَا يو وا هكَم رمفَي ، فكتعم  هنأَلُ عسد} . ياوو دأَب اهور  ( . 

 
1764  -  ةَ قَالَتشائع نعو : } دهشلَا يا ، ورِيضم ودعأَنْ لَا ي فكتعلَى الْمةُ عنالس 

سملَا يةً ، وازجِن جرخلَا يا ، وهراشبلَا يأَةً ورام  كَافتلَا اعو ، هنم دا لَا بمإلَّا ل ةاجحل
 ) رواه أَبو داود} اعتكَاف إلَّا في مسجِد جامعٍ  إلَّا بِصومٍ ، ولَا
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صحة االعتكاف عليها الصواب  هذا اجلزء األخري موقوف(قال الشيخ ابن باز    - ٥٩

بأس أن يزار ويستفىت ويتحدث  بال صوم وبغري املسجد اجلامع وال خيرج إال لضرورة وال
 ) إليه

 
1765  -    رمنِ عاب نعو } :رمقَالَ  أَنَّ ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَلَ النس : تكُن
متفَق } فَأَوف بِنذْرِك  : ف لَيلَةً في الْمسجِد الْحرامِ ؟ قَالَالْجاهلية أَنْ أَعتك نذَرت في

 هلَيع . ارِيخالْب ادزو "كَفتلَةً فَاعلَي "  ( . 
 

 ) اجلاهلية مث أسلم أن يويف بنذره فيه مشروعية من نذر يف( قال الشيخ ابن باز   - ٦٠
 

 لَيس علَى: { النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  سٍ أَنَّوعن ابنِ عبا   -  1766

 فِْسهلَى نع لَهعجإلَّا أَنْ ي اميص فكتعالْم {اهوقَالَ  رو قُطْنِياركْرٍ : الدو بأَب هفَعر
 . )  يرفَعه السوسي وغَيره لَا
 

1767  -  ح نعو ودعسنِ مابقَالَ ل هفَةَ أَنأَنَّ: ذَي تملع لَقَد  لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر
} في مسجِد جماعة  -في الْمساجِد الثَّلَاثَة ، أَو قَالَ  لَا اعتكَاف إلَّا{ : علَيه وسلَّم قَالَ 

اهور نِهني سف يدعس  ( . 
 

هذا شاذ خمالف لألحاديث الصحيحة والصواب جواز  (  ابن باز قال الشيخ   - ٦١
وإذا نوى أن يعتكف يف النهار وخيرج لينام يف بيته فال باس وال  االعتكاف يف كل مسجد

اشترطه وله االعتكاف يوماً أو ليلة أو ساعة وله اخلروج لصالة  يلزمه التلفظ مبا
س ال بأس باعتكافهما ، والصغري إذا نذر فال واملستحاضة وصاحب السل االستسقاء ،

 ) ليس مبكلف يلزمه الوفاء ألنه
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معه بعض نِسائه  أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتكَف{ وعن عائشةَ    -  1768
تعضا ومبفَر ، مى الدرةٌ تاضحتسم يهو ت تمِ الطَّشالد نا مهتي } حفو ارِيخالْب اهور

ةايرِو : } مى الدرت تكَانو اجِهوأَز نأَةٌ مرام هعم كَفتا  اعهتحت تالطَّشةَ وفْرالصو
 . )  والْبخارِي وأَبو داود رواه أَحمد. } وهي تصلِّي 
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  هـ ١٤١٥/  ٥/  ٥الثنني فجر ا
 

ابرِ بالْقَد لَةامِ لَييلِ قفَضرِ واخرِ الْأَوشي الْعف ادهتاج؟ ال يه لَةلَي أَيا ويهف ى بِهعدا يمو 
 

الْأَواخر  لْعشرأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ إذَا دخلَ ا {  عن عائشةَ  -  1769
رئْزالْم دشو لَهقَظَ أَهأَيلَ وا اللَّييأَح { .  هلَيع فَقتمٍ . ملسمو دمأَحلو : } يف هِدتجكَانَ ي

 }  الْأَواخرِ ما لَا يجتهِد في غَيرِها الْعشرِ
 

قَام لَيلَةَ الْقَدرِ  من{ : نبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ هريرةَ أَنَّ ال وعن أَبِي   -  1770
نم مقَدا تم لَه را غُفابستاحا وانإمي  بِهذَن {هاجم نةُ إلَّا اباعمالْج اهور  ( . 

 
  )  وهذا يف الصغائر إذا اجتنبت الكبائر( باز  قال الشيخ ابن  - ٦٢

 
لَيلَةُ  قُلْت يا رسولَ اللَّه ، أَرأَيت إنْ علمت أَي لَيلَة{ : قَالَت  وعن عائشةَ  -  1771

رواه } عفُو تحب الْعفْو فَاعف عني  اللَّهم إنك: قُولي . : الْقَدرِ ما أَقُولُ فيها ؟ قَالَ 
و يذمرالت، هححص  يهقَالَا فو هاجم نابو دمأَحلَةَ: وافَقْت لَيإنْ و تأَيرِ أَرالْقَد  ( . 

 
من كَانَ { : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه: وعن ابنِ عمر قَالَ   -  1772

وعشرِين يعنِي لَيلَةَ  تحروها لَيلَةَ سبعٍ: بعٍ وعشرِين ، أَو قَالَ لَيلَةَ س متحريها فَلْيتحرها
 . )  رواه أَحمد بِإِسناد صحيحٍ. } الْقَدرِ 

 
يا : الَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَ أَنَّ رجلًا أَتى نبِي: { وعن ابنِ عباسٍ    -  1773

لَعلَّ اللَّه يوفِّقُنِي فيها للَيلَة  شيخ كَبِري عليلٌ يشق علَي الْقيام ، فَأْمرنِي بِلَيلَة نبِي اللَّه إني
 . )  رواه أَحمد} بِالسابِعة  علَيك: الْقَدرِ ، فَقَالَ 

 
1774  -  ةَ باوِيعم نعانَ  نِوفْيأَبِي س }لَةي لَيف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نرِ  عالْقَد
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 . )  رواه أَبو داود} لَيلَةَ سبعٍ وعشرِين : قَالَ 
 

إنَّ عبد : كَعبٍ يقُولُ وقيلَ لَه  سمعت أُبي بن: وعن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ    -  1775
الَّذي لَا  واَللَّه: من قَام السنةَ أَصاب لَيلَةَ الْقَدرِ ، فَقَالَ أُبي  {  : اللَّه بن مسعود يقُولُ

هي اللَّيلَةُ وواللَّه إني لَأَعلَم أَي لَيلَة هي ،  إلَه إلَّا هو إنها لَفي رمضانَ يحلف ما يستثْنِي
لَيلَةُ سبعٍ وعشرِين ، وأَمارتها  أَمرنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِقيامها ، هي الَّتي

وأَبو  رواه أَحمد ومسلم. } صبِيحة يومها بيضاَء لَا شعاع لَها  أَنْ تطْلُع الشمس في
هححصو يذمرالتد واود  ( . 

 
الْأُولَ من  أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتكَف الْعشر{ سعيد  وعن أَبِي   -  1776

ةي قُبطَ فسالْأَو رشالْع كَفتاع انَ ، ثُمضمر دلَى سع ةيكرت ريصذَ الْحفَأَخ ، ريصا حهت
إني اعتكَفْت : منه فَقَالَ  في ناحية الْقُبة ، ثُم أَطْلَع رأْسه فَكَلَّم الناس فَدنوا بِيده فَنحاها

هذه سملَ أَلْتالْأُو رشالْأَ الْع رشالْع كَفْتتاع لَةَ ، ثُميلَاللَّيفَق تيأَت طَ ، ثُمسي  وا فهي إنل
فكتعأَنْ ي كُمنم بأَح نرِ ، فَماخرِ الْأَوشقَالَ  الْع ، هعم اسالن كَفتفَاع ، فكتعفَلْي :

من لَيلَة إحدى  فَأَصبح لَيلَةَ وِترٍ وإِني أَسجد في صبِيحتها في طنيٍ وماٍء وإِني أُرِيتها
تطَرحِ فَمبإلَى الص قَام قَدو ، رِينشعاَء  والْمو الطِّني ترصفَأَب جِدسالْم كَفاُء فَومالس

جرا ، فَخيهف هفثَةُ أَنورو هبِينجحِ وبالص لَاةص نغَ مفَر نياُء حالْمو لَةُ  الطِّنيلَي يإِذْ هو ،
اعتكَاف  : متفَق علَيه ، لَكن لَم يذْكَر في الْبخارِي} الْأَواخرِ  إحدى وعشرِين من الْعشرِ

 )  الْعشرِ الْأُولِ
 

 {  : يه وسلَّم قَالَأُنيس أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَ وعن عبد اللَّه بنِ  -  1777

دجانِي أَسأُرا ، وهِسيتأُن رِ ثُملَةَ الْقَدلَي تأَينيٍ ، قَالَ  رطاٍء وي ما فهتبِيحي : صا فنرطفَم
ثَلَاث لَةلَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَّى بِنفَص ، رِينشعو صاناِء والْم إِنَّ أَثَرو فر

هفأَنو هتهبلَى جالطِّنيِ عو  { .  ادزو ، ملسمو دمأَح اهور :سيأُن نب اللَّه دبكَانَ عو 

 . )  ثَلَاث وعشرِين: يقُولُ 
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1778  -   هةَ أَنكْرأَبِي ب نعلَّى  وص ولَ اللَّهسر عمقُولُسي لَّمسو هلَيع اللَّه :  } 

أَو نيقسٍ بمخ أَو نيقعٍ ببس أَو نيقعٍ بسي تا فوهسمالْت  لَةرِ لَيآخ أَو نيقب قَالَ . } ثَلَاث :
الْعشر  نة ، فَإِذَا دخلَفي الْعشرِين من رمضانَ صلَاته في سائرِ الس وكَانَ أَبو بكْرةَ يصلِّي

 دهتاج .هححصو يذمرالتو دمأَح اهور  ( . 
 

1779  -  لَه يثدي حف يدعأَبِي س نةَ عرضأَبِي ن نعو }  هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
خرجت  ها الناس إنها كَانت أُبِينت لَيلَةَ الْقَدرِ ، وإِنييا أَي : وسلَّم خرج علَى الناسِ فَقَالَ

الشيطَانُ فَنِسيتها ، فَالْتمسوها في الْعشرِ  لأُخبِركُم بِها ، فَجاَء رجلَان يحتقَّان معهما
نرِ ماخا الْأَوي التا فوهسمانَ ، الْتضمر ةابِعالسو ةسامالْخو ةعقَالَ} س :  ا : قُلْتا أَبي

ما : قُلْت : أَجلْ ، نحن أَحق بِذَاك منكُم ، قَالَ  : سعيد إنكُم أَعلَم بِالْعدد منا ، فَقَالَ
فَالَّتي تليها اثْنان  دةٌ وعشرونَإذَا مضت واح: والْخامسةُ والسابِعةُ ؟ قَالَ  التاسعةُ

تضةُ ، فَإِذَا معاسالت ونَ فَهِيرشعو  تضةُ ، فَإِذَا مابِعا السيهلي تونَ فَالَّترشعثَلَاثٌ و
سمخ ملسمو دمأَح اهوةُ رساما الْخيهلي تونَ فَالَّترشعو  ( . 

 
1780    -  هلَيع لَّى اللَّهص بِياسٍ أَنَّ النبنِ عاب نعقَالَ  و لَّمسي { : وا فوهسمالْت

 لَيلَةُ الْقَدرِ في تاسعة تبقَى ، في سابِعة تبقَى ، في خامسة الْعشرِ الْأَواخرِ من رمضانَ ،

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  : وفي رِواية. بخارِي وأَبو داود رواه أَحمد والْ} تبقَى 
 لَّمسرِ{ : وشي الْعف يه  نقَيبعٍ يسي تف أَو نيضمعٍ يبي سرِ} فلَةَ الْقَدنِي لَيعي ، .  اهور

ارِيخالْب  ( . 
 

1781    -  اب نعو رمالًا{ نِ عوا  أَنَّ رِجأُر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص نم
أَرى : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  الْقَدرِ في الْمنامِ في السبعِ الْأَواخرِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّه لَيلَةَ

. السبعِ الْأَواخرِ  السبعِ الْأَواخرِ ، فَمن كَانَ متحريا فَلْيتحرها في رؤياكُم قَد تواطَأَت في
أَنَّ لَيلَةَ الْقَدرِ لَيلَةَ سبعٍ وعشرِين ، فَقَالَ النبِي  أُرِي رجلٌ{ : أَخرجاه ولمسلمٍ قَالَ } 
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  .فَاطْلُبوها في الْوِترِ منها أَرى رؤياكُم في الْعشرِ الْأَواخرِ: اللَّه علَيه وسلَّم  صلَّى
 

لَيلَةَ  تحروا{ : أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  وعن عائشةَ   -  1782
في الْوِترِ من { : والْبخارِي ، وقَالَ  اه مسلمرو} الْقَدرِ في الْعشرِ الْأَواخرِ من رمضانَ 

 . }  الْعشرِ الْأَواخرِ
 

واألوتار  ليلة القدر تكون يف العشر يف أوتارها وأشفاعها( قال الشيخ ابن باز    - ٦٣
 ، ٢٢( وتارة حتسب بالباقي )  ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢١( تارة حتسب باملاضي وهي 

 ودلت السنة أن ليلة سبع وعشرين هي أحراها فدل على أا تكون فيها 28، 26،  24

 ) أغلب وأكثر ولكن ال تكون دائماً والسبع األخرية آكد من غريها

  
  

  ) الفوائد  من كتاب عون املعبود شرح سنن ايب داود  (  
  )هـ  ١٤١٦/   ٥/  ٨  -  ١٤١٤/  ١٠/  ٣٠: فجر االثنني ( 

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه  - سنن أيب داود التعليق على ( وصف الدرس 
اجلامع الكبري بالرياض ، جامع : املكان  - اهللا تعاىل القاريء الشيخ عمر بن سعود العيد  

  ) فجر االثنني  : الوقت  -سارة والثنيان بالرياض  
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  هـ ١٤١٤/  ١٠/  ٣٠فجر االثنني 
  ـ كتاب الصيام ٨

  ] يكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكمكتب عل:قوله عزوجل [
  الصيام ضباب مبدأ فر -١

حدثين علي بن حسني بن واقد، عن : ـ حدثنا أمحد بن حممد بن شبويه، قال٢٣١٣
  :أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس

: ] قال[} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم{
كان الناس على عهد النيب صلى اللّه عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام ف

والشراب والنساء وصاموا إىل القابلة، فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته وقد صلّى 
العشاء ومل يفطر، فأراد اللّه عزوجل أن جيعل ذلك يسراً ملن بقي ورخصةً ومنفعةً، فقال 

وكان هذا مما نفع اللّه به الناس . اآلية} م كنتم ختتانون أنفسكمعلم اللّه أنك{: سبحانه
رهلم ويس صورخ.  

ـ حدثنا نصر بن علي بن نصر اجلهضمي، أخربنا أبو أمحد، أخربنا إسرائيل، عن ٢٣١٤
  :أيب إسحاق، عن الرباء قال

ى امرأته كان الرجل إذا صام فنام مل يأكل إىل مثلها، وإن صرمة بن قيس األنصاري أت
فذهبت ] شيئاً[ال، لعلي أذهب فأطلب لك : عندك شىء؟ قالت: وكان صائماً فقال

خيبةً لك، فلم ينتصف النهار حىت غُشي عليه، وكان يعمل : وغلبته عينه، فجاءت فقالت
أُحلَّ لكم ليلة الصيام {: يومه يف أرضه، فذكر ذلك للنيب صلى اللّه عليه وسلم فرتلت

  .}من الفجر{: قرأ إىل قوله} مالرفث إىل نسائك
  }وعلى الذين يطيقونه فديةٌ{: باب نسخ قوله تعاىل -٢

ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا بكر يعين ابن مضر عن عمرو بن احلارث، عن ٢٣١٥
  :بكري، عن يزيد موىل سلمة، عن سلمة بن األكوع قال

كان من أراد منا أن يفطر } نيٍوعلى الذين يطيقون فديةٌ طعام مسك{ملا نزلت هذه اآلية 
  .ويفتدي فعل، حىت نزلت هذه اآلية اليت بعدها فنسختها
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( هذا كان الطور األول من أطوار الصيام مث نسخ إىل قوله ( قال الشيخ ابن باز   -1

  ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
  

حدثين علي بن حسني، عن أبيه، عن يزيد : ـ حدثنا أمحد بن حممد، قال٢٣١٦
  النحوي، عن عكرمة

فكان من شاء منهم أن يفتدي } وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكني{عن ابن عباس 
فمن تطوع خرياً فهو خري له وأن {: بطعام مسكني افتدى، ومتَّ له صومه فقال عزوجل

فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على {: وقال} تصوموا خري لكم
  .}من أيامٍ أخر سفرٍ فَعدةٌ

  هي مثبِتة للشيخ واحلبلى: باب من قال -٣
  ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا أبانُ، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه٢٣١٧

  .أثبتت للحبلى واملرضع: أن ابن عباس قال
ـ حدثنا ابن املثىن، ثنا ابن أيب عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن ٢٣١٨

  سعيد بن جبري،
كانت رخصةً للشيخ : قال} وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكنيٍ{عباس عن ابن 

الكبري واملرأة الكبرية ومها يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، 
  .واحلُبلى واملُرضع إذا خافتا

  .يعين على أوالدمها أفطرتا وأطعمتا: قال أبو داود
  

ا قول ابن عباس ، والقول الثاين أما كاملريض فيفطران هذ( قال الشيخ ابن باز    - ٢
ويقضيان والصواب أما كاملريض فيفطران ويقضيان وليس عليهما اإلطعام ، وقال 

إذا خافتا على ولديهما عليهما اإلطعام والصواب أما يكفيهما القضاء فهما : البعض 
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ه فإنه يطعم عن كل يوم كاملريض ، أما الشيخ الكبري واملريض الذي ال يرجى برؤ
  ) مسكيناً أفىت به مجاعة من الصحابة 

  
  باب الشهر يكون تسعاً وعشرين -٤

ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن األسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو ٢٣١٩
  :يعين ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال

ال نكتب، وال حنسب الشهر هكذا،  إنا أمةٌ أميةٌ: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  .وخنس سليمان أصبعه يف الثالثة، يعين تسعاً وعشرين، وثالثني" وهكذا، وهكذا

ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا محاد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ٢٣٢٠
  :قال

وه، الشهر تسع وعشرون فال تصوموا حىت تر: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
فكان ابن عمر إذا كان : قال]" ثالثني[وال تفطروا حىت تروه، فإِن غم عليكم فاقدروا له 

 لْ دون منظره سحابحومل ي رؤي فذاك، وإن مل يله، فإِن ر رظشعبان تسعاً وعشرين ن
فكان : وال قترة أصبح مفطراً، فإِن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائماً قال

  .ر يفطر مع الناس وال يأخذ ذا احلسابابن عم
  

الصواب إكمال العدة ثالثني ولو كان هناك سحاب فال ( قال الشيخ ابن باز   - ٣
يصوم حىت يرى اهلالل أو يكمل شعبان ثالثني يوماً وما فعله ابن عمر هذا اجتهاد منه 

  ) والصواب عدم الصيام 
  

  :حدثين أيوب قال: قال ـ حدثنا محيد بن مسعدة، ثنا عبد الوهاب،٢٣٢١
بلغنا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : كتب عمر بن عبد العزيز إىل أهل البصرة

وإنَّ أحسن ما يقدر له أنا إذا : حنو حديث ابن عمر عن النيب صلى اللّه عليه وسلم، زاد
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الل قبل رأينا هالل شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء اللّه لكذا وكذا، إال أن يروا اهل
  .ذلك

ـ حدثنا أمحد بن منيع، عن ابن زائدة، عن عيسى بن دينار، عن أبيه، عن عمرو ٢٣٢٢
  :بن احلارث بن أيب ضرار، عن ابن مسعود

  .صمنا مع النيب صلى اللّه عليه وسلم تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثالثني] ملا[
  

  ) احلديث ضعيف يف السند دينار وهو جمهول ف( قال الشيخ ابن باز   - ٤
  

ـ حدثنا مسدد أنَّ يزيد بن زريع حدثهم، ثنا خالد احلذَّاء، عن عبد الرمحن بن ٢٣٢٣
  أيب بكرة، عن أبيه،

  ".رمضان، وذو احلجة: شهرا عيد الينقصان: "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال
  باب إذا أخطأ القوم اهلالل -٥

  يث أيوب، عن حممد بن املنكدر،ـ حدثنا حممد بن عبيد، ثنا محاد يف حد٢٣٢٤
وفطركم يوم تفطرون، : "عن أيب هريرة ذكر النيب صلى اللّه عليه وسلم فيه قال

 ،وكلُّ فجاج مكة منحر ،منحر وكلُّ مىن ،وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف
وكلُّ مجعٍ موقف."  

  باب إذا أغمي الشهر -٦
د الرمحن بن مهدي، حدثين معاوية بن حدثين عب: ـ حدثنا أمحد بن حنبل، قال٢٣٢٥

  :صاحل، عن عبد اللّه بن أيب قيس قال
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتحفظ من : تقول] رضي اللّه عنها[مسعت عائشة 

شعبان ما ال يتحفظ من غريه، مث يصوم لرؤية رمضان، فإِن غم عليه عد ثالثني يوماً مث 
  .صام

الصباح البزاز، ثنا جرير بن عبد احلميد الضبي، عن منصور ـ حدثنا حممد بن ٢٣٢٦
  :بن املعتمر، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة قال
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التقدموا الشهر حىت تروا اهلالل أو تكملوا : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  ".العدة، مث صوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة

واه سفيان وغريه عن منصور، عن رِبعي، عن رجل من أصحاب النيب ر: قال أبو داود[
  ].صلى اللّه عليه وسلم مل يسم حذيفة

  
وهذا سند صحيح وهو مطابق لألحاديث الصحيحة وفيه ( قال الشيخ ابن باز    - ٥

  ) بيان إبطال احلساب والعمل بالرؤية واملقصود رؤية العني 
  
  
  

  هـ ١٤١٥/  ٤/  ٢٨فجر االثنني @@@ 
  

  فإِن غُم عليكم فصوموا ثالثني: باب من قال -٧
ـ حدثنا احلسن بن علي، ثنا حسني، عن زائدة، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن ٢٣٢٧

  :عباس قال
التقدموا الشهر بصيام يومٍ وال يومني، إالَّ أن : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

ىت تروه، مث صوموا حىت تروه، فإِن حال دونه يكون شىٌء يصومه أحدكم، والتصوموا ح
  ".غمامةٌ فأمتُّوا العدة ثالثني، مث أفطروا، والشهر تسع وعشرون

رواه حامت بن أيب صغرية، وشعبة، واحلسن بن صاحل، عن مساك مبعناه، مل : قال أبو داود
  ".مث أفطروا"يقولوا 

  ].زوج أمه: صغرية وهو حامت بن مسلم بن أيب صغرية، وأبو: قال أبو داود[
  

  ) العربة بالرؤية وال عربة باحلساب حىت يف الغيم ( قال الشيخ ابن باز   - ٦
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  باب يف التقدم -٨
ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد، عن ثابت، عن مطَرف، عن عمران بن ٢٣٢٨

  حصني، وسعيد اجلريري، عن أيب العالء، عن مطرف، عن عمران بن حصني
" هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟: "اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لرجلأن رسول 

  ".يومني: "وقال أحدمها" فإِذا أفطرت فصم يوماً: "ال، قال: قال
  

السرر آخر الشهر وحيمل هذا احلديث على من له عادة ( قال الشيخ ابن باز   - ٧
له القضاء واإلعادة لئال  فأفطر أو عليه نذر فيلزمه الوفاء به فمن كانت له عادة استحب

خيل ا فأمر بالقضاء لذلك وأما أن يصوم آخر الشهر احتياطاً لشهر رمضان فهذا جيب 
ال تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو ( عليه اإلفطار لتحرمي صيام يوم الشك حلديث 

  . إال ملن كان له عادة فله الصيام ... ) يومني 
الصواب أنه ضعيف خمالف ) يما افترض عليكم ال تصوموا يوم السبت إال ف( حديث 

  ) لألحاديث الصحيحة فهو شاذ 
  

ـ حدثنا إبراهيم بن العالء الزبيدي من كتابه، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبد اللّه ٢٣٢٩
  :بن العالء، عن أيب األزهر املغرية بن فروة قال

أيها الناس، إنا قد ] يا[: قام معاوية يف الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال
فقام : رأينا اهلالل يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعله، قال

يامعاوية، أشىء مسعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه : إليه مالك بن هبرية السبئي فقال
صوموا : "يقولمسعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : وسلم، أم شىء من رأيك؟ قال

  ".الشهر وسره
: قال الوليد: ـ حدثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي يف هذا احلديث قال٢٣٣٠

  .أوله: سره: مسعت أبا عمرو يعين األوزاعي يقول
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كان سعيد يعين ابن عبد : ثنا أبو مسهر قال: ـ حدثنا أمحد بن عبد الواحد، قال٢٣٣١
  .أوله: سره: العزيز يقول

  ].آخره: سره وسطه، وقالوا: وقال بعضهم: بو داودقال أ[
  باب إذا رؤي اهلالل يف بلد قبل اآلخرين بليلة -٩

ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا إمساعيل يعين ابن جعفر أخربين حممد بن أيب ٢٣٣٢
  حرملة، أخربين كريب
فقضيت حاجتها، فقدمت الشام : أنّ أم الفضل ابنة احلارث بعثته إىل معاوية بالشام، قال

فاستهلَّ رمضان وأنا بالشام فرأينا اهلالل ليلة اجلمعة، مث قدمت املدينة يف آخر الشهر 
: رأيته ليلة اجلمعة، قال: مىت رأيتم اهلالل؟ قلت: فسألين ابن عباس، مث ذكر اهلالل فقال

لسبت لكنا رأيناه ليلة ا: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: أنت رأيته؟ قلت
أفال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ : فال نزال نصومه حىت نكْملَ الثالثني أو نراه، فقلت

  .ال، هكذا أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: قال
  

األقوى من حيث الدليل أنه إذا رؤي يف بلد فإن على ( قال الشيخ ابن باز   - ٨
وهو عام جلميع األمة ومل خيص بلداً ... ) يته صوموا لرؤ( املسلمني مجيعاً اتباعهم حلديث 

  . دون بلد وقول ابن عباس له وجاهة وفيه فض للتنازع 
أخرجه أبو داود بسند جيد ... ) صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ( حديث 

 (  
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  حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، حدثين أيب، ثنا األشعث،[ـ ٢٣٣٣
ما رأيا عن احلسن يف رجل كان بِمرٍ من األمصار فصام يوم االثنني، وشهد رجالن أص

ال يقضي ذلك اليوم الرجل وال أهل مصره إال أنه يعلموا أنَّ : اهلالل ليلة األحد فقال
  ].أهل مصرٍ من أمصار املسلمني قد صاموا يوم األحد فيقضونه

  
وهذا ... ) صومكم يوم تصومون( هذا من احلسن حلديث ( قال الشيخ ابن باز   - ٩

  . على القول بأن الرؤية تعم أهل  األمصار 
  

١٠ - مِ يومِ الشكباب كراهية صو  
ثنا أبو خالد األمحر، عن عمرو بن : ـ حدثنا حممد بن عبد اللّه بن منري، قال٢٣٣٤

  :قيس، عن أيب إسحاق، عن صلَةَ قال
من : تنحى بعض القوم، فقال عماركُنا عند عمار يف اليوم الذي يشك فيه فأُتي بشاة، ف

  .صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى اللّه عليه وسلم
  

إذا ( ال جيوز صيام يوم الشك وجاء عن أصحاب السنن ( قال الشيخ ابن باز    - ١٠
حىت ال جيعل ذريعة لصيام يوم الشك وسد ذريعة التساهل ) انتصف شعبان فال تصوموا 

من كان له عادة أو صام شعبان كله أو بعضه فال يدخل يف النهي ألنه مل والتحيل ولكن 
  ) . يتخذه ذريعة لصيام يوم الشك 

  
  ]متطوعاً[باب فيمن يصل شعبان برمضان  - ١١

ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن ٢٣٣٥
  أيب هريرة

التقدموا صوم رمضضان بيومٍ وال يومني، إالَّ أن : "لعن النيب صلى اللّه عليه وسلم قا
  ".يكون صوم يصومه رجلٌ فليصم ذلك الصوم
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ـ حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن توبة العنربي، عن ٢٣٣٦
  حممد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن أم سلمة،

نة شهراً تاماً إال شعبان يصله عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه مل يكن يصوم من الس
  .برمضان

  باب يف كراهية ذلك - ١٢
  :ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن حممد قال٢٣٣٧

اللهم إن هذا : قدم عباد بن كثري املدينة، فمال إىل جملس العالء فأخذ بيده فأقامه مث قال
إذا انتصف : "ه عليه وسلم قاليحدث عن أبيه، عن أيب هريرة أن رسول اللّه صلى اللّ

اللهم إن أيب حدثين عن أيب هريرة عن النيب صلى اللّه : فقال العالء" شعبان فال تصوموا
  .عليه وسلم بذلك

  .رواه الثوري وشبلُ بن العالء وأبو عميس وزهري بن حممد عن العالء: قال أبو داود[
ألنه كان عنده أن : مل؟ قال: ت ألمحدوكان عبد الرمحن ال يحدث به، قل: قال أبو داود

النيب صلى اللّه عليه وسلم كان يصلُ شعبان برمضان وقال عن النيب صلى اللّه عليه 
  ].وليس هذا عندي خالفه ومل جيىء به غري العالء عن أبيه: قال أبو داود.وسلم خالفه

  
الترمذي هذا السند على شرط مسلم وأخرجه أمحد و( قال الشيخ ابن باز    - ١١

والنسائي بسند صحيح ، فإذا صام الشهر كله أو بعضه فال بأس أما إذا ابتدأ الصيام بعد 
النصف ألجل التقدم على صيام رمضان فهذا هو املنهي عنه يف احلديث مجعاً بني 

  ) . األحاديث 
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  هـ  ١٤١٥/  ٥/  ١٢فجر االثنني @@@ 

  باب شهادة رجلني على رؤية هالل شوال - ١٣
ـ حدثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي البزاز، أنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، ٢٣٣٨

  عن أيب مالك األشجعي، ثنا حسني بن احلارث اجلديل من جديلة قيس
عهِد إلينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن ننسك : أن أمري مكة خطب مث قال

من : بشهادما، فسألت احلسني بن احلارث للرؤية، فإِن مل نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا
هو احلارث بن حاطب أخو حممد بن : ال أدري، مث لقيين بعد فقال: أمري مكة؟ فقال

إن فيكم من هو أعلم باللّه ورسوله مين، وشهد هذا من رسول : حاطب، مث قال األمري
من : لشيخ إىل جنيبفقلت : اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأومأ بيده إىل رجل، قال احلسني

هذا عبد اللّه بن عمر، وصدق، كان أعلم باللّه منه، : هذا الذي أومأ إليه األمري؟ قال
  .بذلك أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: فقال

  
  ) إذا شهد شاهدا عدل فإم يصومون ويفطرون وحيجون ( قال الشيخ ابن باز    - ١٢

  
ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن : م املقرىء قاالـ حدثنا مسدد وخلف بن هشا٢٣٣٩

  ربعي بن حراشٍ،
اختلف الناس يف آخر يوم من : عن رجل من أصحاب النيب صلى اللّه عليه وسلم قال

رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النيب صلى اللّه عليه وسلم باللّه ألهالَّ اهلالل أمس 
: عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلف يف حديثهعشيةً، فأمر رسول اللّه صلى اللّه 

  .وأن يغدوا إىل مصالهم
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أم إذا شهدوا شوال صباحاً فإم  هسنده صحيح، في( قال الشيخ ابن باز    - ١٣
يفطرون ويصلون أما إذا جاء شاهدا العدل يف الضحى أو بعد الزوال غدوا من اليوم 

  ) الثاين إىل صالة العيد 
  

  هادة الواحد على رؤية هالل رمضانباب يف ش - ١٤
ـ حدثنا حممد بن بكار بن الريان، ثنا الوليد يعين ابن أيب ثور ح وثنا احلسن بن ٢٣٤٠

علي، ثنا احلسني يعين اجلعفي عن زائدة، املعىن عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس 
  :قال

الل، قال احلسن يف حديثه، إين رأيت اهل: جاء أعرايب إىل النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال
أتشهد أنَّ : "نعم، قال: قال" أتشهد أن ال إله إال اللّه؟: "رمضان فقال] هالل[يعين 

  ".يا بالل أذِّن يف الناس فليصوموا غداً: "نعم، قال: قال" حممداً رسول اللّه؟
  ـ حدثين موسى بن إمساعيل، ثنا محاد، عن مساك بن حرب، عن عكرمة،٢٣٤١
ا يف هالل رمضان مرضةً فأرادوا أن اليقوموا واليصوموا، فجاء أعرايب من أم شكو

أتشهد أن ال إله : "احلرة فشهد أنه رأى اهلالل، فأُيتَ به النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال
نعم، وشهد أنه رأى اهلالل، فأمر بالالً فنادى يف الناس : قال" إال اللّه، وأني رسول اللّه؟

  .وأن يصوموا أن يقوموا
رواه مجاعة عن مساك عن عكرمة مرسالً، ومل يذكر القيام أحد إال محاد بن : قال أبو داود

القيام : ان يقوموا، ألن قوماً يقولون: هذه كلمة مل يقلها إال محاد: قال أبو داود.[سلمة
  ].قبل الصيام
  

  ) شهر رمضان  هذا فيه حجة لالكتفاء بالواحد يف دخول( قال الشيخ ابن باز    - ١٤
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٢٣٤٢ قَنـ حدثنا حممود بن خالد وعبد اللّه بن عبد الرمحن السمرقندي، وأنا حلديثه أَت
ثنا مروان هو ابن حممد عن عبد اللّه بن وهب، عن حيىي بن عبد اللّه بن سامل، عن : قاال

  :أيب بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال
لّه صلى اللّه عليه وسلم أين رأيته، فصام وأمر تراءى الناس اهلالل، فأخربت رسول ال

  .الناس بصيامه
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  هـ  ١٤١٥/  ٥/  ١٩فجر االثنني @@@ 

  باب يف توكيد السحور - ١٥
ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن املبارك، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، ٢٣٤٣

  :العن أيب قيس موىل عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص ق
بني صيامنا وصيام أهل الكتاب ] فصل ما[إن : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

  ".أكلة السحر
  

  ). السحور سنة مؤكدة ( قال الشيخ ابن باز   - ١٥
   

  باب من مسى السحور الغداء - ١٦
 ـ حدثنا عمرو بن حممد الناقد، ثنا محاد بن خالد اخلياط، ثنا معاوية بن صاحل،٢٣٤٤

  :عن العرباض بن سارية قال، عن يونس بن سيف، عن احلارث بن زياد، عن أيب رهمٍ 
هلُم إىل الغداء : "دعاين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إىل السحور يف رمضان فقال

  ".املبارك
ثنا حممد بن أيب الوزير أبو مطرف، : ـ حدثنا عمر بن احلسن بن إبراهيم، قال٢٣٤٥

  ثنا حممد بن موسى، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة، :قال
  ".نِعم سحور املؤمن التمر: "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال

  باب وقت السحور - ١٧
ـ حدثنا مسدد، ثنا محاد بن زيد، عن عبد اللّه بن سوادة القُشريي، عن أبيه، ٢٣٤٦

  :مسعت مسرة بن جندب خيطب وهو يقول: قال
المينعن من سحوركم أذان باللٍ، وال بياض : "ول اللّه صلى اللّه عليه وسلمقال رس

  ." األفق الّذي هكذا حىت يستطري
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ـ حدثنا مسدد، ثنا حيىي، عن التيمي، ح وثنا أمحد بن يونس، ثنا زهري، ثنا ٢٣٤٧
  :سليمان التيمي، عن أيب عثمان، عن عبد اللّه بن مسعود قال

المينعن أحدكم أذان باللٍ من سحوره؛ فإِنه : "ه عليه وسلمقال رسول اللّه صلى اللّ
: ] قال أمحد بن يونس يف حديثه[يؤذن أو قال ينادي، لريجع قائمكم وينتبه نائمكم، 

حىت يقول "وجمع حيىي كفَّيه : قال مسدد" وليس الفجر أن يقول يعين الفجر هكذا
  .ومد حيىي باصبعيه السبابتني" هكذا

: نا حممد بن عيسى، ثنا مالزم بن عمرو، عن عبد اللّه بن النعمان، قالـ حدث٢٣٤٨
  :حدثين قيس بن طلق، عن أبيه قال

كلوا واشربوا، واليهيدنكم الساطع املصعد، : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  ".فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم األمحر

  ].ةهذا مما تفرضد به أهل اليمام: قال أبو داود[
ـ حدثنا مسدد، ثنا حصني بن منري، ح وثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا ابن إدريس، ٢٣٤٩

  :املعىن عن حصني، عن الشعيب، عن عدي بن حامت قال
أخذت : قال} حىت يتبين لكم اخليط األبيض من اخليط األسود{: ملا نزلت هذه اآلية

ت فلم أتبني، فذكرت ذلك عقاالً أبيض وعقاالً أسود، فوضعتهما حتت وساديت فنظر
إنَّ وسادك إذن لعريض طويل، إنما : "لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فضحك فقال

  ".إمنا هو سواد الليل وبياض النهار: "وقال عثمان" هو الليل والنهار
  

  الرجل يسمع النداء واِإلناء على يده] يف[باب  - ١٨
عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن ـ حدثنا عبد األعلى بن محاد، ثنا محاد ٢٣٥٠

  :أيب هريرة قال
إذا مسع أحدكم النداء واِإلناء على يده فال يضعه : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

  ".حىت يقضي حاجته منه
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سنده صحيح ، وهذا فيه أنه مل يتحقق ويتأكد من طلوع ( قال الشيخ ابن باز   - ١٦
ن على الظن واحلدس فله األكل فإذا علم يقيناً أن األذان الفجر والغالب أن األذان يكو

  ) كان لطلوع الفجر فعليه اإلمساك 
  
  
  
  



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ١٠٣ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

  هـ  ١٤١٥/  ٥/  ٢٦فجر االثنني @@@ 
  باب وقت فطر الصائم - ١٩

ـ حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا وكيع، ثنا هشام، ح وثنا مسدد، ثنا عبد اللّه بن ٢٣٥١
  :بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه قالداود، عن هشام، املعىن قال هشام 
زاد " إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا: "قال النيب صلى اللّه عليه وسلم

  ".وغابت الشمس؛ فقد أفطر الصائم" مسدد 
مسعت عبد اللّه بن : ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، ثنا سليمان الشيباين قال٢٣٥٢

  :أيب أوىف يقول
يا : "سرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال

: قال" انزل فاجدح لنا: "لو أمسيت، قال! يارسول اللّه: قال" بالل انزل فاجدح لنا
فرتل فجدح فشرب رسول اللّه " انزل فاجدح لنا: "يارسول اللّه إن عليك اراً، قال

وأشار " إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم": صلى اللّه عليه وسلم مث قال
  .بإِصبعه قبلَ املشرق

  
  باب ما يستحب من تعجيل الفطر - ٢٠

ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن حممد يعين ابن عمرو عن أيب سلمة، عن ٢٣٥٣
  أيب هريرة،

الناس الفطر ألنَّ  اليزال الدين ظاهراً ما عجل: "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال
  ".اليهود والنصارى يؤخرون

  
  ) يعين ظهور شعائر اإلسالم ) ال يزال الدين ظاهراً ( قوله ( قال الشيخ ابن باز   - ١٧

  
ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن عمارة بن عمري، عن أيب ٢٣٥٤

  :عطية قال
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يا أم املؤمنني، رجالن من : ناأنا ومسروق فقل] رضي اللّه عنها[دخلت على عائشة 
أصحاب حممد صلى اللّه عليه وسلم أحدمها يعجل اِإلفطار ويعجل الصالة، واآلخر 

عبد : أيهما يعجل اِإلفطار ويعجل الصالة؟ قلنا: يؤخر اِإلفطار ويؤخر الصالة، قالت
  .كذلك كان يصنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: اللّه، قالت

  ا يفطر عليهباب م - ٢١
ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عاصم األحول، عن حفصة بنت ٢٣٥٥

  :سريين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر عمها قال
إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمرِ، فإِن : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

مل جيد التمر فعلى املاء فإِن املاء طهور."   
  

  ) سنده جيد كما قال احلاكم ( قال الشيخ ابن باز    - ١٨
  

ـ حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا جعفر بن سليمان، أنا ثابت البناينّ ٢٣٥٦
  :أنه مسع أنس بن مالك يقول

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفطر على رطَبات قبل أن يصلي، فإِن مل تكن 
  .ات، فإِن مل تكن حسا حسوات من ماءرطبات فعلى متر

  
  ) سنده صحيح ( قال الشيخ ابن باز    - ١٩

  
  

  باب القول عند اِإلفطار - ٢٢
ـ حدثنا عبد اللّه بن حممد بن حيىي أبو حممد، ثنا علي بن احلسن، أنا احلسني بن ٢٣٥٧

  :واقد، ثنا مروان يعين ابن سامل املقفّع قال
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حليته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان النيب صلى اللّه رأيت ابن عمر يقبض على 
  ".ذهب الظّمأ وابتلَّت العروق وثبت األجر إن شاء اللّه: "عليه وسلم إذا أفطر قال

  
احلديث فيه لني ألن مروان بن سامل املقفع مقبول إال إذا ( قال الشيخ ابن باز    - ٢٠

ألحاديث الصحيحة أنه كان يفعل ذلك يف  جاء ما يعضده ، وفعل ابن عمر هذا جاء يف ا
  ) حجته وعمرته ويعتربه من التقصري يف النسك والصواب وجوب توفري اللحية 

  
  ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، عن حصني، عن معاذ بن زهرة أنه بلغه٢٣٥٨

اللهم لك صمت وعلى رزقك : "أن النيب صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أفطر قال
  ".أفطرت
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  هـ ١٤١٥/  ٦/  ٤فجر االثنني @@@ 
  باب الفطر قبل غروب الشمس - ٢٣

ثنا أبو أسامة، ثنا : ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، وحممد بن العالء، املعىن قاال٢٣٥٩
  :هشام بن عروة، عن فاطمة بنت املنذر، عن أمساء بنت أيب بكر قالت

ه صلى اللّه عليه وسلم مث طلعت أفطرنا يوماً يف رمضان يف غيمٍ يف عهد رسول اللّ
  !وبد من ذلك؟: أُمروا بالقضاء؟ قال: قلت هلشام: الشمس، قال أبو أسامة

  
  ) الصواب أنه ال بد من القضاء وهو قول اجلمهور ( قال الشيخ ابن باز   - ٢٢

  
  باب يف الوصال - ٢٤

  ابن عمرـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنيب، عن مالك، عن نافع، عن ٢٣٦٠
فإِنك تواصل يارسول اللّه؛ : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ى عن الوصال، قالوا

  ".إني لست كهيئتكم، إني أُطْعم وأسقى: "قال
ـ حدثنا قتيبة بن سعيد أنَّ بكر بن مضر حدثهم، عن ابن اهلاد، عن عبد اللّه بن ٢٣٦١

  خباب، عن أيب سعيد اخلدري
التواصلوا، فأيكُم أراد أن يواصل : "اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقولأنه مسع رسول 

إني لست كهيئتكم، إنَّ يل مطعماً : "فإِنك تواصل، قال: قالوا" فليواصل حىت السحر
  ".يطعمين وساقياً يسقيين

  
احلديث فيه كراهة الوصال ملا فيه من املشقة وال حيرم ألن ( قال الشيخ ابن باز   - ٢٣
يب صلى اهللا عليه وسلم واصل م فمن أحب الوصال فله إىل السحر والفطر عند الن

املراد به التلذذ مبوارد األنس من لذة .. ) إن يل مطعماً يطعمين ( الغروب أفضل ، وقوله 
  ) الطاعة وحالوا فاإلطعام هنا معنوي وليس حبسي ولو كان حسياً مل يكن صائماً 
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  باب الغيبة للصائم - ٢٥
ـ حدثنا أمحد بن يونس، ثنا ابن أيب ذئب، عن املقربي، عن أبيه، عن أيب هريرة، ٢٣٦٢

  :قال
من مل يدع قول الزور والعمل به فليس للّه حاجةٌ : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

فهمت إسناده من ابن أيب ذئب، وأفهمين احلديث : قال أمحد" أن يدع طعامه وشرابه
  .ابن أخيه رجلٌ إىل جنبه أراه

ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنيب، عن مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، ٢٣٦٣
  عن أيب هريرة

فإِذا كان أحدكم صائماً فال يرفث ] الصيام جنةٌ: "[أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال
إين صائم ،قاتله أو شامته فليقل إنِّ صائم والجيهل، فإِن امرؤ."  

  
أي أن صيامي مينعين من الرد عليك ويقوله يف صيام النفل ( الشيخ ابن باز  قال  - ٢٤

  ) والفرض ويكون بصوت مسموع 
  

  باب السواك للصائم - ٢٦
ـ حدثنا حممد بن الصباح، ثنا شريك، ح وثنا مسدد، ثنا حيىي، عن سفيان، عن ٢٣٦٤

  :ه قالعاصم بن عبيد اللّه، عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة، عن أبي
ما ال أعد وال : رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يستاك وهو صائم، زاد مسدد

  .أحصي
  

يف سنده ضعف لضعف عاصم بن عبيد اهللا ، والسواك ( قال الشيخ ابن باز    - ٢٥
) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( مستحب للصائم وغريه يف كل وقت حلديث 

  ) على أمىت ألمرم بالسواك عند كل صالة  لوال أن أشق( وحديث 
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  باب الصائم يصب عليه املاء من العطش ويبالغ يف االستنشاق - ٢٧
ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنيب، عن مالك، عن سمي موىل أيب بكر بن عبد ٢٣٦٥

  :م قالالرمحن، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن بعض أصحاب النيب صلى اللّه عليه وسل
تقَووا : "رأيت النيب صلى اللّه عليه وسلم أمر الناس يف سفرِه عام الفتح بالفطر، وقال

كُمودعوصام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم" ل.  
لقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالعرج : قال الذي حدثين: قال أبو بكر

  .ن العطش أو من احلريصب على رأسه املاء وهو صائم م
حدثين حيىي بن سليم، عن إمساعيل بن كثري، عن : ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، قال٢٣٦٦

  :عاصم بن لقيط بن صربة، عن أبيه لقيط بن صربة قال
  ".بالغ يف االستنشاق إالَّ أن تكون صائماً: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
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  هـ ١٤١٥/  ٦/  ١١فجر االثنني @@@ 
  

  باب يف الصائم حيتجم - ٢٨
ـ حدثنا مسدد، ثنا حيىي، عن هشام، ح وثنا أمحد بن حنبل، ثنا حسن بن ٢٣٦٧

  موسى، ثنا شيبان، مجيعاً عن حيىي، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء يعين الرحيب عن ثوبان،
  ".أفطر احلاجم واحملجوم: "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال

أخربين أبو قالبة أن أبا أمساء الرحيب حدثه أن ثوبان موىل : يبان يف حديثه قالقال ش
  .رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أخربه أنه مسع النيب صلى اللّه عليه وسلم

حدثين : ـ حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا حسن بن موسى، ثنا شيبان، عن حيىي قال٢٣٦٨
د بن أوس بينما هو ميشي مع النيب صلى اللّه عليه أبو قالبة اجلرمي، أنه أخربه أن شدا

  .وسلم فذكر حنوه
  

وهذا هو الصواب حلديث ثوبان وشداد وكلها جيدة ( قال الشيخ ابن باز    - ٢٦
واحتجامه صلى اهللا عليه وسلم وهو صائم حيتمل أنه كان يف سفر أو قبل النهي أو كان 

  ) يف  صوم نفل أو لعذر كما قال ابن القيم 
  

ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب ٢٣٦٩
  األشعث، عن شداد بن أوس

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو حيتجم، وهو آخذ بيدي 
  ".أفطر احلاجم واحملجوم: "لثمان عشرة خلت من رمضان فقال

  .عن أيب قالبة بإِسناد أيوب مثله روى خالد احلذاء: ] قال أبو داود[
ـ حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا حممد بن بكر وعبد الرزاق، ح وثنا عثمان بن أيب ٢٣٧٠

  :شيبة، ثنا إمساعيل يعين ابن إبراهيم عن ابن جريج قال
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مصدق أخربه أن ثوبان موىل : أخربين مكحول أن شيخاً من احلي، قال عثمان يف حديثه
أفطر احلاجم : "ليه وسلم أخربه أن نيب اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالالنيب صلى اللّه ع

  ".واحملجوم
ـ حدثنا حممود بن خالد، ثنا مروان، ثنا اهليثم بن محيد، أخربنا العالء بن ٢٣٧١

  احلارث، عن مكحول، عن أيب أمساء الرحيب، عن ثوبان،
  ".جومأفطر احلاجم واحمل: "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال

  .ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول؛ مثله بإِسناده: قال أبو داود
حديث : ؟ قال"أفطر احلاجم واحملجوم"قلت ألمحد أي حديث أصح يف : قال أبو داود[

حديث ابن جريج عن مكحول عن : حديث معدان أو حديث أيب أمساء قال: قلت. ثوبان
  .شيخ من احلي عن ثوبان

]. وأبو راشد احلرباين امسه أخضر. أيب أمساء الرحيب عبد اللّه بن أمساءاسم : قال أبو داود
  ].هو ابن خوط[

  باب يف الرخصة يف ذلك - ٢٩
ـ حدثنا أبو معمر عبد اللّه بن عمرو، ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، ٢٣٧٢

  عن ابن عباس
  .أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو صائم

رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإِسناده مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام : قال أبو داود
  .يعين ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله

  
  

حيتمل أنه كان يف سفر أو قبل النهي أو كان يف  صوم نفل (قال الشيخ ابن باز    - ٢٧
  ) أو لعذر كما قال ابن القيم 
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عن يزيد بن أيب زياد، عن مقْسمٍ، عن ثنا شعبة، : ـ حدثنا حفص بن عمر، قال٢٣٧٣
  .أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو صائم محرِم ابن عباس

ـ حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرمحن ٢٣٧٤
حدثين رجل من أصحاب النيب صلى اللّه : بن عابس، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قال

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ى عن احلجامة واملواصلة، ومل حيرمهما  يه وسلمعل
إني أواصل : "يارسول اللّه، إنك تواصل إىل السحر، فقال: إبقاًء على أصحابه، فقيل له

  ".إىل السحر، وربي يطعمين ويسقيين
  

فيه أنه صلى اهللا عليه ظاهر اإلسناد الصحة ولكن املنت ( قال الشيخ ابن باز   - ٢٨
  . وسلم واصل إىل السحر والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يواصل اليومني والثالثة 

  حتليل الدم ال شيء فيه  -
التربع بالدم للصائم ال بأس به عند احلاجة إذا كان قليالً فإذا كان كثرياً أفطر فهو  -

  ) كاحلجامة 
  

قال : ليمان يعين ابن املغرية عن ثابت قالـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، ثنا س٢٣٧٥
  .ما كنا ندع احلجامة للصائم إال كراهية اجلهد: أنس
  رمضان] شهر[باب يف الصائم حيتلم اراً يف  - ٣٠

ـ حدثنا حممد بن كثري، أخربنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من ٢٣٧٦
  :أصحابه، عن رجل من أصحاب النيب صلى اللّه عليه وسلم قال

  ".اليفطر من قاء، وال من احتلم، وال من احتجم: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  
  

هذا فيه رواه جمهول فاحلديث ضعيف ولكن املعىن صحيح ( قال الشيخ ابن باز    - ٢٩
 (  



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ١١٢ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

  هـ  ١٤١٥/  ٦/  ٢٥فجر االثنني @@@ 
  

  باب يف الكحل عند النوم الصائم - ٣١
علي بن ثابت، حدثين عبد الرمحن بن النعمان بن معبد بن  ـ حدثنا النفيلي، ثنا٢٣٧٧

  هوذة، عن أبيه، عن جده،
  ".ليتقه الصائم: "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم أنه أمر باِإلمثد املروحِ عند النوم وقال

  .هو حديث منكر، يعين حديث الكحل: قال يل حيىي بن معني: قال أبو داود
  

الكحل ال يفطر الصائم على الصحيح واحلديث ضعيف (  قال الشيخ ابن باز   - ٣٠
  ) منكرة ) ليتقه الصائم ( وزيادة 

  
ـ حدثنا وهب بن بقية، أخربنا أبو معاوية، عن عتبة أيب معاذ، عن عبيد اللّه بن ٢٣٧٨

  .أيب بكر بن أنس، عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم
ثنا حيىي بن : حيىي بن موسى البلخي قاالـ حدثنا حممد بن عبد اللّه املخرمي، و٢٣٧٩

  :عيسى، عن األعمش قال
ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل 

  .الصائم بالصبِر
  عامداً] القيء[باب الصائم يستقيء  - ٣٢

ريين، ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن حسان، عن حممد بن س٢٣٨٠
  :عن أيب هريرة قال

من ذرعه قيٌء وهو صائم فليس عليه قضاٌء، وإن : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  ".استقاء فليقض

ليس من ذا : مسعت أمحد يقول: قال أبو داود[، ]خناف أال يكون حمفوظاً: قال أبو داود[
  ].شىء والصحيح يف هذا مالك عن نافع عن ابن عمر
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  .رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله: قال أبو داود
  

احلديث سنده جيد والقيء هو ما يتكرر فإن كان مرة ( قال الشيخ ابن باز   - ٣١
  ) واحدة فهو قلس 

   
ـ حدثنا أبو معمر عبد اللّه بن عمرو، ثنا عبد الوارث، ثنا احلسني، عن حيىي، ٢٣٨١

لوليد بن هشام أن أباه حدثه، حدثين عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي، عن يعيش بن ا
  حدثين معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه: قال

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان موىل رسول اللّه صلى اللّه 
إن أبا الدرداء حدثين أن رسول اللّه صلى اللّه : عليه وسلم يف مسجد دمشق، فقلت

  صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى اللّه عليه وسلم : عليه وسلم قاء فأفطر، قال
  

( أو ) قاء فأفطر ( احلديث سنده جيد ولكن اخلالف هل ( قال الشيخ ابن باز    - ٣٢
والصواب أنه إذا ذرعه القيء فال قضاء عليه وإن استقاء فعليه القضاء ، ) قاء فتوضأ 

نه خروجاً من خالف وقد اختلف يف الوضوء من خروج القيء واألحوط أن يتوضأ م
  ) العلماء 
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  هـ ١٤١٥/  ٧/  ١٧فجر االثنني @@@ 

  

  باب القبلة للصائم - ٣٣
ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود وعلقمة، ٢٣٨٢

  :عن عائشة قالت
ولكنه كان كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقبلُ وهو صائم، ويباشر وهو صائم، 

  .أملك ِإلربه
  

فيه جواز القبلة للمرأة والنوم معها وهو صائم ولكن إن ( قال الشيخ ابن باز   - ٣٣
  ) كان سريع الشهوة فيمنع منها ، ولو نزل املذي فال بأس به على الصحيح وال يضر 

  
ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا أبو األحوص، عن زياد بن عالقة، عن ٢٣٨٣

  :و بن ميمون، عن عائشة رضي اللّه عنها قالتعمر
  .كان النيب صلى اللّه عليه وسلم يقبلُ يف شهر الصوم

ـ حدثنا حممد بن كثري، أخربنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد ٢٣٨٤
  :قالت] رضي اللّه عنها[اللّه يعين ابن عثمان القرشي عن عائشة 

  .ه وسلم يقبلين وهو صائم وأنا صائمةكان رسول اللّه صلى اللّه علي
ـ حدثنا أمحد بن يونس، ثنا الليث، ح وثنا عيسى بن محاد، أخربنا الليث بن ٢٣٨٥

قال : سعد، عن بكري بن عبد اللّه، عن عبد امللك بن سعيد، عن جابر بن عبد اللّه قال
  :عمر بن اخلطاب

ليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا يارسول اللّه، صنعت ا: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت
: قال عيسى بن محاد يف حديثه" أرأيت لو مضمضت من املاء وأنت صائم: "صائم قال

  ".فَمه: "ال بأس به، مث اتفقا قال: قلت



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ١١٥ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

  
  ) إسناده جيد ( قال الشيخ ابن باز    - ٣٤

  
  باب الصائم يبلع الريق - ٣٤

ثنا سعد بن أوس العبدي، عن ـ حدثنا حممد بن عيسى، ثنا حممد بن دينار، ٢٣٨٦
  مصدع أيب حيىي، عن عائشة

  .أن النيب صلى اللّه عليه وسلم كان يقبلُها وهو صائم وميص لساا
  .هذا اِإلسناد ليس بصحيح: بلغين عن أيب داود أنه قال: قال ابن األعرايب

  
مص لساا ضعيفة ولو فرض أنه ) ميص لسانه ( زيادة ( قال الشيخ ابن باز    - ٣٥

وبلع ريقها فإنه ال يضره وإذا أنزل بالتقبيل يقضي أما إذا أنزل بالتفكري فال يقضي ألنه 
  ) . بغري اختياره 

  
  ]باب كراهيته للشاب[ - ٣٥

ـ حدثنا نصر بن علي، أنا أبو أمحد يعين الزبريي أخربنا إسرائيل، عن أيب ٢٣٨٧
  العنبسِ، عن األغر، عن أيب هريرة

سأل النيب صلى اللّه عليه وسلم عن املباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر أن رجالً 
اه شاب له شيخ، والذي صفسأله فنهاه، فإِذا الذي رخ.  

  
  

يف سنده نظر والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل وهو ( قال الشيخ ابن باز    - ٣٦
وإذا رأى الشاب من نفسه شاب فاألحاديث الصحيحة مقدمة على رواية أيب العنبس 

  ) دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ( شدة وشهوة فيترك أفضل حلديث 
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  هـ  ١٤١٥/  ٧/  ٢٤فجر االثنني @@@ 

  
  باب فيمن أصبح جنباً يف شهر رمضان - ٣٦

ـ حدثنا القعنيب، عن مالك، ح وثنا عبد اللّه بن حممد بن إسحاق األذرمي، ثنا ٢٣٨٨
ن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن عبد الرمحن بن مهدي، ع

  :احلارث بن هشام، عن عائشة وأم سلمة زوجب النيب صلى اللّه عليه وسلم أما قالتا
يف : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصبح جنباً، قال عبد اللّه األذرمي يف حديثه

  .رمضان، من مجاع غري احتالم مث يصوم
وإمنا احلديث " يصبح جنباً يف رمضان"ما أقلَّ من يقول هذه الكلمة يعين : قال أبو داود[

  ].أن النيب صلى اللّه عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم
  

ال يضر املسلم أن يصبح جنباً من مجاع أو احتالم فإذا ( قال الشيخ ابن باز   - ٣٧
  ) أصبح اغتسل وصلي الصبح وال شيء عليه 

  
ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة يعين القعنيب عن مالك، عن عبد اللّه بن عبد ٢٣٨٩

الرمحن بن معمر األنصاري، عن أيب يونس موىب عائشة رضي اللّه عنها عن عائشة زوج 
  النيب صلى اللّه عليه وسلم

يارسول اللّه، : أن رجالً قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو واقف على الباب
وأنا أصبح : " أصبح جنباً وأنا أريد الصيام، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلمإين

يارسول اللّه، إنك لست مثلنا، قد : فقال الرجل" جنباً وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم
غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

  ".ألرجو أن أكون أخشاكم للّه وأعلمكم مبا أتبعواللّه إني : "وقال
  رمضان] شهر[باب كفارة من أتى أهله يف  - ٣٧
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ثنا : ثنا سفيان، قال مسدد قال: ـ حدثنا مسدد وحممد بن عيسى، املعىن قاال٢٣٩٠
  :الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة قال

وقعت على : قال" ما شأنك؟: "قالهلكت ف: أتى رجلٌ النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال
فهل تستطيع أن تصوم : "ال، قال: قال" فهل جتد ما تعتق رقبةً؟: "امرأيت يف رمضان، قال

: ال، قال: قال" فهل تستطيع أن تطعم ستني مسكيناً؟: "ال، قال: قال" شهرين متتابعني؟
يارسول : فقال" به تصدق: "فأيت النيب صلى اللّه عليه وسلم بعرقٍ فيه متر فقال" اجلس"

فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : اللّه، ما بني البتيها أهل بيت أفقر منا، قال
  ".أنيابه"وقال مسدد يف موضع آخر " فأطعمه إياهم: "حىت بدت ثناياه قال

  
فيه أن املعاصي مهلكة وكفارة اجلماع يف رمضان مرتبة ( قال الشيخ ابن باز    - ٣٨

ا سقطت أما كفارة الظهار فإا تبقى يف ذمته حىت يؤدي ما يقدر عليه وإذا عجز عنه
  . منها أما كفارة اجلماع فهي  مما تعم ا البلوى فإذا عجز عنها سقطت عنه 

ال أعلم مانعاً أو دليالً مينع من احتالم النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه من صفات بين  -
  )  مينع ذلك  آدم وكذا التثاءب وكونه من الشيطان ال

  
  

ـ حدثنا احلسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري ذا ٢٣٩١
  :احلديث مبعناه، زاد اجلوهري

  .وإمنا كان هذا رخصة له خاصة، فلو أنَّ رجالً فعل ذلك اليوم مل يكن له بد من التكفري
عتمر وعراك بن مالك، رواه الليث بن سعد واألوزاعي ومنصور بن امل: قال أبو داود

  ".واستغفر اللّه: "على معىن ابن عيينة، زاد فيه األوزاعي
  

هذا رأي الزهري وليس جبيد والصواب أنه عام يف سقوط ( قال الشيخ ابن باز   - ٣٩
  ) التكفري وليس خباص بذلك الرجل 
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ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد ٢٣٩٢

  محن، عن أيب هريرةالر
أن رجالً أفطر يف رمضان، فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم 

ال أجد، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه : شهرين متتابعني، أو يطعم ستني مسكيناً قال
ذ هذا خ: "فأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعرقٍ فيه متر فقال" اجلس: "وسلم

يارسول اللّه، ما أحد أحوج مين، فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه : فقال" فتصدق به
  ".كله: "وسلم حىت بدت أنيابه وقال له

: ورواه ابن جريج، عن الزهري على لفظ مالك أن رجالً أفطر وقال فيه: قال أبو داود
  ".أو تعتق رقبة، أو تصوم شهرين، أو تطعم ستني مسكيناً"

  
هذا مطلق ولكن املراد به اإلفطار باجلماع ) أفطر( قوله ( قال  الشيخ ابن باز    - ٤٠

اليت تدل على التخيري فهي على الترتيب حسب االستطاعة ) أو ( ويف الصحيحني بدون 
  ) وكل يوم عليه كفارة خاصة 

  
عن ، ثنا ابن أيب فُديك، ثنا هشام بن سعد، ]التنيسي[ـ حدثنا جعفر بن مسافر، ٢٣٩٣

  :ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة قال
فأيت بعرقٍ : جاء رجل إىل النيب صلى اللّه عليه وسلم أفطر يف رمضان ذا احلديث قال

كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً واستغفر "فيه : فيه متر قدر مخسة عشر صاعاً وقال
  ".اللّه

  
ه قضاء اليوم الذي أفطر فيه والصواب أنه يقضى هذا في( قال الشيخ ابن باز    - ٤١

فإذا كان املريض املعذور يقضي فاجلاين العاصي أوىل بالقضاء وزيادة الثقة تقبل فالصواب 
  ) قول اجلمهور بوجوب القضاء وكذا الزوجة عليها القضاء إال إذا كانت جمربة 
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أخربين عمرو بن : ـ حدثنا سليمان بن داود املهري، أخربنا ابن وهب، قال٢٣٩٤

احلارث أن عبد الرمحن بن القاسم حدثه أن حممد بن جعفر بن الزبري حدثه أن عباد بن 
  :عبد اللّه بن الزبري حدثه، أنه مسع عائشة زوج النيب صلى اللّه عليه وسلم تقول

يارسول اللّه : النيب صلى اللّه عليه وسلم يف املسجد يف رمضان فقال] إىل[أتى رجل 
" تصدق: "أصبت أهلي، قال: رقت، فسأله النيب صلى اللّه عليه وسلم ما شأنه؟ فقالاحت
فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل " اجلس: "واللّه ما يل شىء وال أقدر عليه، قال: قال

أين احملترق : "رجل يسوق محاراً عليه طعام، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
يارسول : فقال" تصدق ذا: "سول اللّه صلى اللّه عليه وسلمفقام الرجل، فقال ر" آنفاً؟

  ".كلوه: "اللّه أعلى غرينا؟ فو اللّه إنا جلياع، ما لنا شىء، قال
ـ حدثنا حممد بن عوف، ثنا سعيد بن أيب مرمي، ثنا ابن أيب الزناد، عن عبد ٢٣٩٥

لّه، عن عائشة ذه الرمحن بن احلارث، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عباد بن عبد ال
  :القصة، قال

  .فأُيت بعرقٍ فيه عشرون صاعاً
  

الكفارة خاصة يف رمضان أما اجلماع يف القضاء فال كفارة ( قال الشيخ ابن باز    - ٤٢
  ) فيه والصحيح أن الكفارة نصف صاع عن كل يوم 
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  هـ  ١٤١٥/  ٨/  ١فجر االثنني @@ 
  باب التغليظ يف من أفطر عمداً - ٣٨

أخربنا : ثنا شعبة، ح وثنا حممد بن كثري قال: ـ حدثنا سليمان بن حرب قال٢٣٩٦
شعبة، عن حبيب بن أيب ثابت، عن عمارة بن عمري، عن ابن مطوس، عن أبيه، قال ابن 

  :عن أيب املطوس، عن أبيه، عن أيب هريرة قال: كثري
رمضان يف غري رخصة رخصها  من أفطر يوماً من: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

  ".اللّه له مل يقض عنه صيام الدهر
  

هذا احلديث مضطرب السند منكر املنت فهو ضعيف فمن ( قال الشيخ ابن باز    - ٤٣
  أفطر يوماً من رمضان عليه التوبة والقضاء يوماً فقط 

ثين من أفطر من رمضان يوماً قضى ا: وقال ربيعة ( قال  الشيخ على قول الشارح  -
عشر يوماً ألن اهللا جل ذكره اختاره شهراً من اثين عشر شهراً فعليه أن يقضي بدالً من 

  ) وهذا القول ضعيف ال يعول عليه : قال رمحه اهللا ) كل يوم اثين عشر يوماً 
  

حدثين حبيب، : ـ حدثنا أمحد بن حنبل، حدثين حيىي بن سعيد، عن سفيان، قال٢٣٩٧
فلقيت ابن املطوس فحدثين عن أبيه، عن أيب هريرة : العن عمارة، عن ابن املطوس ق

  .قال النيب صلى اللّه عليه وسلم مثل حديث ابن كثري وسليمان: قال
  .ابن املطوس وأبو املطوس: واختلف على سفيان وشعبة عنهما: قال أبو داود
  ].وزعموا أنه ابن املطوس، وأبو املطوس: قال أبو داود[

  باب من أكل ناسياً - ٣٩
ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد، عن أيوب وحبيب وهشام، عن حممد بن ٢٣٩٨

  :سريين، عن أيب هريرة قال
يارسول اللّه، إين أكلت وشربت ناسياً : جاء رجل إىل النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال

  ".اللّه أطعمك وسقاك: "وأنا صائم فقال
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سي فجامع أنه ال شيء عليه وعلى من والصواب أن من ن( قال الشيخ ابن باز    - ٤٤

  ) رأى صائماً يأكل أو يشرب أن يذكره وجوباً يف صيام الفرض 
  

  باب تأخري قضاء رمضان - ٤٠
ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنيب، عن مالك، عن حيىي بن سعيد عن أيب ٢٣٩٩

  :تقول] رضي اللّه عنها[سلمة بن عبد الرمحن أنه مسع عائشة 
  .ون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حىت يأيت شعبانإن كان ليك

  
ومل ) فعدة من أيام أخر ( ال بأس بتأخري القضاء لقوله تعاىل ( قال الشيخ ابن باز   - ٤٥

  . حيدد واألحوط تقدمي القضاء على الست من شوال وعرفة 
  . يكون له األجران لو صام عرفة وعاشوراء بنية القضاء ونية التطوع جيزئه ذلك ف -
من أخر القضاء إىل رمضان آخر فعليه القضاء مع اإلطعام أفىت به مجع من الصحابة  -

  ) منهم أبو هريرة 
  

  باب فيمن مات وعليه صيام - ٤١
ـ حدثنا أمحد بن صاحل، ثنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث عن عبيد اللّه ٢٤٠٠

  ، عن عروة، عن عائشةبن أيب جعفر، عن حممد بن جعفر بن الزبري
  ".من مات وعليه صيام صام عنه وليه: "أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال

  ].هذا يف النذر، وهو قول أمحد بن حنبل: قال أبو داود[
  

الصواب أنه عام يف النذر ويف قضاء رمضان ويف الكفارة ( قال الشيخ ابن باز    - ٤٦
ومل يفرط واستمر معه املرض حىت مات فليس وهذا فيمن كان متساهالً أما من مات 
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على وليه القضاء وصيام الورثة عن امليت استحباباً وليس على الوجوب فإن مل يصوموا 
  ) . عنه أطعموا 
  

ـ حدثنا حممد بن كثري، ثنا سفيان، عن أيب حصني، عن سعيد بن جبري، عن ابن ٢٤٠١
  :عباس قال
أُطعم عنه ومل يكن عليه قضاٌء، وإن كان إذا مرض الرجل يف رمضان مث مات ومل يصم 

  .عليه نذر قضى عنه وليه
  هـ ١٤١٥/  ٨/  ٨فجر االثنني @@@ 

  
  باب الصوم يف السفر - ٤٢

ثنا محاد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، : ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قاال٢٤٠٢
  عن عائشة

يارسول اللّه، إين رجل أسرد  :أن محزة األسلمي سأل النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال
  ".صم إن شئت، وأفطر إن شئت: "الصوم أفأصوم يف السفر؟ قال

مسعت : ـ حدثنا عبد اللّه بن حممد النفيلي، ثنا حممد بن عبد ايد املدين قال٢٤٠٣
  :محزة بن حممد بن محزة األسلمي يذكر أن أباه أخربه عن جده قال

أسافر عليه وأكريه، وإننه رمبا صادفين هذا : أعاجلهقلت يارسول اللّه، إين صاحب ظهر 
 فأجد بأن أصوم يارسول اللّه أهون علي ،الشهر يعين رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب

أي ذلك : "من أن أؤخره فيكون ديناً، أفأصوم يارسول اللّه أعظم ألجري أو أفطر؟ قال
  ".شئت يا محزة

  
عليكم ( الصيام يف السفر أفضل لعموم حديث ترك ( قال الشيخ ابن باز   - ٤٧

  ) . برخصة اهللا اليت رخص لكم 
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ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن جماهد، عن طاوس، عن ابن ٢٤٠٤
  :عباس قال

مث دعا بإِناء ، خرج النيب صلى اللّه عليه وسلم من املدينة إىل مكة حىت بلغ عسفَانَ 
قد صام النيب صلى : ناس وذلك يف رمضان، فكان ابن عباس يقولفرفعه إىل فيه لرييه ال

  .اللّه عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر
  :ـ حدثنا أمحد بن يونس، ثنا زائدة، عن محيد الطويل، عن أنس قال٢٤٠٥

سافرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم 
  .صائم على املفطر، وال املفطر على الصائميعب ال

حدثين : ثنا ابن وهب، قال: ـ حدثنا أمحد بن صاحل ووهب بن بيان، املعىن قاال٢٤٠٦
  :معاوية، عن ربيعة بن يزيد، أنه حدثه عن قزعة قال

أتيت أبا سعيد اخلدري وهو يفيت الناس وهم مكبونَ عليه، فانتظرت خلوته، فلما خال 
خرجنا مع النيب صلى اللّه عليه وسلم يف : صيام رمضان يف السفر، فقال سألته عن

رمضان عام الفتح؛ فكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصوم ونصوم، حىت بلغ مرتالً 
فأصبحنا منا الصائم " إنَكم قد دنومت من عدوكم، والفطر أقوى لكم: "من املنازل فقال
إنكم تصبحون عدوكم، والفطر أقوى لكم : "لنا مرتالً فقالمث سرنا فرت: ومنا املفطر قال

  .فكانت عزمية من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم" فأفطروا
  .مث لقد رأيتين أصوم مع النيب صلى اللّه عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك: قال أبو سعيد

  باب اختيار الفطر - ٤٣
، عن حممد بن عبد الرمحن يعين ابن سعد ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة٢٤٠٧

  بن زرارة عن حممد بن عمرو بن حسن، عن جابر بن عبد اللّه
ليس من الرب : "أن النيب صلى اللّه عليه وسلم رأى رجالً يظَلَّلُ عليه والزحام عليه، فقال

  ".الصيام يف السفر
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من الرب الصيام يف السفر  هذا يدل على أن عند املشقة ليس( قال الشيخ ابن باز   - ٤٨
  ). بل السنة الفطر 

  
ـ حدثنا شيبان بن فروخٍ، ثنا أبو هالل الراسيب، ثنا ابن سوادة القُشريي، عن ٢٤٠٨

  ]:قال[أنس بن مالك رجل من بين عبد اللّه بن كعب إخوة بين قشري 
ت إىل فانطلق: أغارت علينا خيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فانتهيت أو قال

" اجلس فأصب من طعامنا هذا: "رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يأكل فقال
اجلس أحدثك عن الصالة وعن الصيام، إنَّ اللّه تعاىل وضع شطر : "فقلت إين صائم قال

واللّه لقد قاهلما " عن املسافر وعن املرضع أو احلبلى: الصالة، أو نصف الصالة والصوم
فتلهفت نفسي أن ال أكون أكلت من طعام رسول اللّه صلى اللّه : المجيعاً أو أحدمها، ق

  .عليه وسلم
  

الصواب أما كاملريض إذا احتاجت للفطر أفطرتا وقضتا ( قال الشيخ ابن باز   - ٤٩
  ) وإذا مل حتتاجان صامتا وليس عليهما إطعام ألما كاملريض واملريض ال إطعام عليه 

  
  باب من اختار الصيام - ٤٤

ـ حدثنا مؤمل بن الفضل، ثنا الوليد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثين إمساعيل ٢٤٠٩
  :حدثتين أم الدرداء عن أيب الدرداء قال: بن عبيد اللّه، قال

خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف بعض غزواته يف حر شديد، حىت إن 
ن شدة احلر، ما فينا صائم إال رسول أحدنا ليضع يده على رأسه، أو كفَّه على رأسه، م

  .اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وعبد اللّه بن رواحة
ـ حدثنا حامد بن حيىي، ثنا هشام بن القاسم، ح وثنا عقبة بن مكرم، ثنا أبو ٢٤١٠

حدثين حبيب بن : ثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد اللّه األزدي، قال: قتيبة، املعىن قاال
  :مسعت سنان بن سلمة بن احملبق اهلذيل حيدث عن أبيه قال: عبد اللّه قال
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من كانت له محولةٌ تأوي إىل شبعٍ فليصم رمضان : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  ".حيث أدركه

ـ حدثنا نصر بن املهاجر، ثنا عبد الصمد يعين ابن عبد الوارث ثنا عبد الصمد ٢٤١١
  :بن سلمة، عن سلمة بن املُحبق قالحدثين أيب، عن سنان : بن حبيب قال

  .فذكر معناه" من أدركه رمضان يف السفر: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  باب مىت يفطر املسافر إذا خرج؟ - ٤٥

حدثين عبد اللّه بن يزيد، ح وثنا جعفر بن : ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر، قال٢٤١٢
والليث، : حدثين سعيد يعين ابن أيب أيوب زاد جعفر مسافر، ثنا عبد اللّه بن حيىي، املعىن

حدثين يزيد بن أيب حبيب أن كليب بن ذُهلٍ احلضرمي أخربه، عن عبيد، قال : قال
  :عبيد بن جرب قال: جعفر

كنت مع أيب بصرة الغفاري صاحب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف سفينة من 
فلم جياوز البيوت حىت : ؤه، قال جعفر يف حديثهالفسطاط يف رمضان فرفع، مث قرب غدا

أترغب عن سنة : ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: اقترب قلت: دعا بالسفرة قال
  .فأكل: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال جعفر يف حديثه

  باب قدر مسرية ما يفطر فيه - ٤٦
عد عن يزيد بن أيب حبيب، ـ حدثنا عيسى بن محاد، أخربنا الليث يعين ابن س٢٤١٣

عن أيب اخلري، عن منصور الكليب أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إىل 
قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثالثة أميال يف رمضان، مث إنه أفطر وأفطر معه ناسٍ، 

ما كنت واللّه لقد رأيت اليوم أمراً : وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إىل قريته قال
أظن أين أراه، إن قوماً رغبوا عن هدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه، يقول 

  .اللهم اقبضين إليك: ذلك للذين صاموا، مث قال عند ذلك
  ـ حدثنا مسدد، ثنا املعتمر، عن عبيد اللّه، عن نافع٢٤١٤

  .أن ابن عمر كان يخرج إىل الغابة فال يفطر وال يقصر
  صمت رمضان كله: من يقول باب - ٤٧
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ـ حدثنا مسدد، ثنا حيىي، عن املهلَّب بن أيب حبيبة، ثنا احلسن، عن أيب بكرة ٢٤١٥
  :قال

ال يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  .فال أدري أَكرِه التزكيةَ، أو قال ال بد من نومة أو رقدة؟" كله

  ].هذا رواه ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن أيب بكرة: ال أبو داودق[
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  هـ ١٤١٥/  ١٠/  ١٢فجر االثنني @@@ 
  

  باب يف صوم العيدين - ٤٨
ثنا سفيان، عن : ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وزهري بن حرب، وهذا حديثه قاال٢٤١٦

  :الزهري، عن أيب عبيد قال
إن رسول اللّه صلى اللّه عليه : ر فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، مث قالشهدت العيد مع عم

أما يوم األضحى فتأكلون من حلم نسككم، وأما يوم : وسلم ى عن صيام هذين اليومني
  .الفطر ففطركم من صيامكم

ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا وهيب، ثنا عمرو بن حيىي، عن أبيه، عن أيب ٢٤١٧
  :سعيد اخلدري قال

يوم الفطر ويوم األضحى، وعن : ى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن صيام يومني
بعد : وأن حيتيب الرجل يف الثوب الواحد، وعن الصالة يف ساعتني، الصماء : لبستني

  .الصبح، وبعد العصر
  باب صيام أيام التشريق - ٤٩

بن اهلاد، عن أيب مرة ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنيب، عن مالك، عن يزيد ٢٤١٨
  موىل أم هاىنٍء،

: أنه دخل مع عبد اللّه بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاماً فقال
كل، فهذه األيام اليت كان رسول اللّه صلى اللّه عليه : إين صائم، فقال عمرو: كل، فقال

  .ي أيام التشريقوه: وسلم يأمرنا بإِفطارها، وينهانا عن صيامها، قال مالك
  

  ) الصواب أا ال تصام إال للحاج الذي ال جيد اهلدي ( قال الشيخ ابن باز    - ٥٠
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ـ حدثنا احلسن بن علي، ثنا وهب، ثنا موسى بن علي، ح وثنا عثمان بن أيب ٢٤١٩
مسعت أيب أنه مسع : شيبة، ثنا وكيع، عن موسى بن علي، واِإلخبار يف حديث وهب قال

  :مر قالعقبة بن عا
يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

  ".اِإلسالم، وهي أيام أكلٍ وشربٍ
  

  باب النهي أن خيص يوم اجلمعة بصوم - ٥٠
ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة ٢٤٢٠

اليصم أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم قبله : "لّه عليه وسلمال رسول اللّه صلى الق:قال
  ".بيوم أو بعده

  
  

ال تصوموا يوم السبت إال ( هذا يدل على ضعف حديث ( قال الشيخ ابن باز    - ٥١
ألنه حث على صيام يوم بعده فاحلديث شاذ وإذا وافق يوم اجلمعة ) فيما افترض عليكم 

ام الفرض أو صام يوماً وأفطر يوماً ووافق يوم صيامه يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يف صي
يوم اجلمعة فاألظهر أنه ال يدخل يف احلديث فاملنهي عنه هو ختصيص يوم اجلمعة بالصيام 

  ) .والنهي للتحرمي 
  

  باب النهي أن خيص يوم السبت بصوم - ٥١
أهل ـ حدثنا محيد بن مسعدة، ثنا سفيان بن حبيب، ح وثنا يزيد بن قبيس من ٢٤٢١

جبلة، ثنا الوليد مجيعاً عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد اللّه بن بسر 
  :الصماء: السلمي، عن أخته، وقال يزيد

التصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم، وإن : "أن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال
 أو عود شجرة فليمضغه، مل جيد أحدكم إالَّ حلاء عنبة".  
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  .وهذا احلديث منسوخ: قال أبو داود
  

هذا احلديث مضطرب وشاذ وذلك ملخالفته األحاديث ( قال الشيخ ابن باز    - ٥٢
فهذا ) . إال أن يصوم قبله بيوم أو بعده ( الصحيحة وحلديث أيب هريرة يف صيام اجلمعة 

  ) احلديث ضعيف 
  

  باب الرخصة يف ذلك - ٥٢
مهام، عن قتادة، ح وثنا حفص بن عمر، ثنا مهام، ثنا  ـ حدثنا حممد بن كثري، ثنا٢٤٢٢

  العتكي، عن جويرِية بنت احلارث،: قتادة، عن أيب أيوب، قال حفص
أصمت : "أن النيب صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها يوم اجلمعة وهي صائمة فقال

  ".فأفطري: "ال، قال: قالت" تريدين أن تصومي غداً؟: "ال، قال: قالت" أمس؟
مسعت الليث حيدث، عن ابن : ـ حدثنا عبد امللك بن شعيب، ثنا ابن وهب قال٢٤٢٣

هذا حديث : شهاب، أنه كان اذا ذكر له أنه نهِي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب
محصي.  

ما زلت له : ـ حدثنا حممد بن الصباح بن سفيان، ثنا الوليد، عن األوزاعي، قال٢٤٢٤
  .، يعين حديث عبد اللّه بن بسر هذا يف صوم يوم السبتكامتاً حىت رأيته انتشر

  .هذا كذب: قال مالك: قال أبو داود
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  هـ ١٤١٥/  ١٠/  ١٩فجر االثنني @@@ 
  

  باب يف صوم الدهر تطوعاً - ٥٣
ثنا محاد بن زيد، عن غيالنن بن جرير، : ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قاال٢٤٢٥

ماين، عن أيب قتادةعن عبد اللّه بن معبد الز  
يا رسول اللّه، كيف تصوم؟ فغضب : أن رجالً أتى النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال

رضينا باللّه رباً، : رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال
يزل غضب رسوله، فلم ] من[وباِإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً، نعوذ باللّه من غضب اللّه و

يارسول اللّه، كيف مبن : عمر يرددها حىت سكن غضب النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال
مل يصم ومل يفطر، أو ما صام وال : قال مسدد" ال صام وال أفطر: "يصوم الدهر كلَّه؟ قال

: يارسول اللّه، كيف مبن يصوم يومني ويفطر يوماً؟ قال: شك غيالنُ، قال. أفطر
ذلك : "يارسول اللّه، فكيف مبن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: قال" أويطيق ذلك أحد؟"

وددت أني : "يارسول اللّه، فكيف مبن يصوم يوماً ويفطر يومني؟ قال: قال" صوم داود
ثالثٌ من كلِّ شهرٍ، ورمضان : "مث قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم" طوقت ذلك

يام عرفة إني أحتسب على اللّه أن يكفر السنة إىل رمضان، فهذا صيام الدهر كلِّه، وص
اليت قبله والسنة اليت بعده، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على اللّه أن يكفر السنة 

  ".اليت قبله
٢٤٢٦ دبـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا مهدي، ثنا غيالن، عن عبد اللّه بن مع

  :قال: الزماين، عن أيب قتادة ذا احلديث، زاد
فيه ولدت، وفيه أنزل : "اخلميس؟ قال] يوم[يارسول اللّه، أرأيت صوم يوم اِإلثنني و

  ".علي القرآن
ـ حدثنا احلسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن ٢٤٢٧

  :املسيب وأيب سلمة، عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال
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أمل أُحدث أنك تقول ألقومن الليل : "لم فقاللقيين رسول اللّه صلى اللّه عليه وس
قم ومن، : "نعم يارسول اللّه، قد قلت ذاك، قال: أحسبه قال: قال" وألصومن النهار؟

يارسول : قال قلت" وصم وأفطر، وصم من كلِّ شهرٍ ثالثة أيامٍ، وذاك مثل صيام الدهر
إين أطيق : قال فقلت" ومنيفصم يوماً وأفطر ي: "اللّه، إين أطيق أفضل من ذلك، قال

" فصم يوماً وأفطر يوماً، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود: "أفضل من ذلك، قال
ال أفضل من : "إين أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: قلت

  ".ذلك
  باب يف صوم أشهر احلرم - ٥٤

ريرِي، عن أيب السليل، عن ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثا محاد، عن سعيد اجل٢٤٢٨ُ
  مجيبة الباهلية، عن أبيها أو عمها

أنه أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، مث انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغريت حاله 
أنا الباهلي الذي جئتك : قال" ومن أنت؟: "يارسول اللّه، أما تعرفين؟ قال: وهيئته فقال

ما أكلت طعاماً منذ فارقتك : قال" ت حسن اهليئة؟فما غريك وقد كن: "عام األول، قال
صم شهر : "مث قال" مل عذبت نفسك؟: "إال بليل، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

: زدين، قال: قال" صم يومني: "زدين فإِن يب قوةً، قال: قال" الصرب ويوماً من كلِّ شهر
رك، صم من احلرم واترك، صم من صم من احلرم وات: "زدين، قال: قال" صم ثالثة أيامٍ"

  .وقال بأصابعه الثالثة فضمها مث أرسلها" احلرم واترك
  

  ) احلديث يف صحته نظر من طريق جميبة ( قال الشيخ ابن باز    - ٥٣
  

  باب يف صوم احملرم - ٥٥
ثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن محيد بن : ـ حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قاال٢٤٢٩

  :عن أيب هريرة قال عبد الرمحن،
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أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اللّه احملرم، : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
  ".رمضان: "قال" شهر"مل يقل قتيبة " وإن أفضل الصالة بعد املفروضة صالةٌ من الليل

سألت : ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، ثنا عيسى، ثنا عثمان يعين ابن حكيم قال٢٤٣٠
  أخربين ابن عباس: بن جبري عن صيام رجب فقالسعيد 

: اليفطر، ويفطر حىت نقول: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يصوم حىت نقول
  .اليصوم
  

هذا يدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يتحرى ( قال الشيخ ابن باز    - ٥٤
  ) الفرص املناسبة فيصوم فيها فرياعي األهم فاألهم 

  
  
  



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ١٣٣ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

  هـ ١٤١٥/  ١٠/  ٢٦فجر االثنني @ @@
  

  شعبان] شهر[باب يف صوم  - ٥٦
ـ حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن معاوية بن صاحل، عن ٢٤٣١

  :عبد اللّه بن أيب قيس، مسع عائشة رضي اللّه عنها تقول
صله كان أحب الشهور إىل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يصومه شعبان مث ي

  .برمضان
  

  باب يف صوم شوال - ٥٧
ـ حدثنا حممد بن عثمان العجلي، ثنا عبيد اللّه يعين ابن موسى عن هارون بن ٢٤٣٢

  :سلمان، عن عبيد اللّه بن مسلم القرشي، عن أبيه قال
إن ألهلك عليك : "سألت أو سئل النيب صلى اللّه عليه وسلم عن صيام الدهر فقال

  ".ه، وكلَّ أربعاء ومخيسٍ، فإِذا أنت قد صمت الدهرحقّاً، صم رمضان والذي يلي
  ].مسلم بن عبيد اللّه: وافقه زيد العكلي، وخالفه أبو نعيم، قال: قال أبو داود[

  
من التقريب ) مسلم بن عبيد اهللا القرشي ( قال الشيخ ابن باز بعد قراءة ترمجة    - ٥٥

  ) إىل متابع ولنكارة املنت  فهذا احلديث ضعيف السند لضعف مسلم فهو مقبول فاحتاج
  

  باب يف صوم ستة أيام من شوال - ٥٨
ـ حدثنا النفيلي، ثنا عبد العزيز بن حممد، عن صفوان بن سليم، وسعد بن ٢٤٣٣

  سعيد، عن عمر بن ثابت األنصاري، عن أيب أيوب صاحب النيب صلى اللّه عليه وسلم،
، مث أتبعه بست من شوال، فكأمنا من صام رمضان: "عن النيب صلى اللّه عليه وسلم قال

  ".صام الدهر
  باب كيف كان يصوم النيب صلى اللّه عليه وسلم؟ - ٥٩
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ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اللّه، ٢٤٣٤
  :عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن عائشة زوج النيب صلى اللّه عليه وسلم أا قالت

: اليفطر، ويفطر حىت نقول: ول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصوم حىت نقولكان رس
اليصوم، وما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم استكمل صيام شهر قطُّ إال 

  .رمضان، وما رأيته يف شهرٍ أكثر صياماً منه يف شعبان
لمة، عن ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد، عن حممد بن عمرو، عن أيب س٢٤٣٥

كان يصومه إال قليالً، بل كان : أيب هريرة، عن النيب صلى اللّه عليه وسلم مبعناه، زاد
  .يصومه كلَّه

  باب يف صوم االثنني واخلميس - ٦٠
ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا أبان، ثنا حيىي، عن عمر بن أيب احلكم بن ثوبان، ٢٤٣٦

ن زيد أنه انطلق مع أسامة إىل وادي القُرى عن موىل قُدامةَ بن مظعون، عن موىل أسامة ب
مل تصوم يوم : يف طلب مال له، فكان يصوم يوم االثنني ويوم اخلميس، فقال له مواله

إن نيب اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان : االثنني ويوم اخلميس وأنت شيخ كبري؟ فقال
ال العباد تعرض يوم إنَّ أعم: "يصوم يوم االثنني ويوم اخلميس، وسئل عن ذلك فقال

  ".االثنني ويوم اخلميس
  .كذا قال هشام الدستوائي، عن حيىي، عن عمر بن أيب احلكم: قال أبو داود
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  هـ  ١٤١٥/  ١١/  ٣فجر االثنني @@ 

  باب يف صوم العشر - ٦١
ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن احلُر بن الصباح، عن هنيدة بن خالد، عن ٢٤٣٧

  :عن بعض أزواج النيب صلى اللّه عليه وسلم قالتامرأته، 
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصوم تسع ذي احلجة، ويوم عاشوراء، وثالثة 

  .أول اثنني من الشهر واخلميس: أيام من كل شهر
  

احلديث ضعيف والعمدة على ما بعده لالضطراب يف ( قال الشيخ ابن باز    - ٥٦
  ) فيه  هنيدة فهو خمتلف عليه

  
ـ حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا وكيع، ثنا األعمش، عن أيب صاحل وجماهد ٢٤٣٨

  :ومسلم البطني، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال
ما من أيامٍ العمل الصاحل فيها أحب إىل اللّه من : "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

وال : "ل اللّه، وال اجلهاد يف سبيل اللّه؟ قاليارسو: يعين أيام العشر، قالوا" هذه األيام
  ".اجلهاد يف سبيل اللّه، إال رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء

  
  

عشر ذي احلجة أفضل األيام والعشر األواخر من رمضان ( قال الشيخ ابن باز    - ٥٧
  ) أفضل الليايل وهذا احلديث يعم الصيام والقراءة والتكبري 

  
  

  يف فطر العشر] باب[ - ٦٢
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ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن ٢٤٣٩
  :عائشة، رضي اللّه عنها قالت

  .ما رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صائماً العشر قطُّ
  باب يف صوم يوم عرفة بعرفة - ٦٣

ي اهلجري، ثنا ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حوشب بن عقيل، عن مهد٢٤٤٠
كنا عند أيب هريرة يف بيته فحدثنا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ى :عكرمة قال

  .عن صوم يوم عرفة بعرفة
  

سنده ال بأس به وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوي ( قال الشيخ ابن باز    - ٥٨
  )ذلك
  

موىل عبد اللّه بن عباس، ـ حدثنا القعنيب، عن مالك، عن أيب النضر، عن عمري ٢٤٤١
  عن أم الفضل بنت احلارث

: أن ناساً متاروا عندها يوم عرفة يف صوم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال بعضهم
ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لنبٍ وهو واقف على بعريه : هو صائم، وقال بعضهم

  .بعرفة فشرب
  باب يف صوم يوم عاشوراء - ٦٤

عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ـ حدثنا ٢٤٤٢
كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش يف اجلاهلية، وكان  :قالت] رضي اللّه عنها[عائشة 

رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصومه يف اجلاهلية، فلما قدم رسول اللّه صلى اللّه 
ما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك عليه وسلم املدينة صامه وأمر بصيامه، فل

  .عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه
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يف اسناده مقال ، ) صوموا يوماً قبله وبعده ( حديث ( قال الشيخ ابن باز    - ٥٩
  ) وصيام عاشوراء لوحده فيه كراهة عند أهل العلم فاألفضل صيام التاسع مع العاشر 

  
أخربين نافع، عن ابن عمر : ، عن عبيد اللّه قالثنا حيىي: ـ حدثنا مسدد، قال٢٤٤٣

  :قال
كان عاشوراء يوماً نصومه يف اجلاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول اللّه صلى اللّه عليه 

  ".هذا يوم من أيام اللّه، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه: "وسلم
ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، ثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن ٢٤٤٤

ما قدم النيب صلى اللّه عليه وسلم املدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، :عباس قال
هذا اليوم الذي أظهر اللّه فيه موسى على فرعون، وحنن : فسئلوا عن ذلك، فقالوا

وأمر " حنن أوىل مبوسى منكم: "لّه صلى اللّه عليه وسلمنصومه تعظيماً له، فقال رسول ال
  .بصيامه

  باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع - ٦٥
أخربين حيىي بن أيوب، أن : ـ حدثنا سليمان بن داود املَهري، ثنا ابن وهب، قال٢٤٤٥

: يقولمسعت عبد اللّه بن عباس :إمساعيل بن أمية القرشي حدثه أنه مسع أبا غطفان يقول
يارسول اللّه، إنه : حني صام النيب صلى اللّه عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا
فإِذا كان العام : "يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

فلم يأت العام املقبل حىت توفِّي رسول اللّه صلى اللّه عليه " املقبل صمنا يوم التاسع
  .لموس

  
األدلة تدل على أن اليوم العاشر هو يوم عاشوراء وصيام ( قال الشيخ ابن باز   - ٦٠

  ) التاسع إمنا هو من باب املخالفة لليهود 
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ـ حدثنا مسدد، ثنا حيىي يعين ابن سعيد عن معاوية بن غالب، ح وحدثنا ٢٤٤٦
حلكم بن األعرج أخربين حاجب بن عمر مجيعاً، املعىن عن ا: مسدد، ثنا إمساعيل، قال

  :قال
أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه يف املسجد احلرام، فسألته عن صوم يوم عاشوراء 

كذا : إذا رأيت هالل احملرم فاعدد، فإِذا كان يوم التاسع فأصبح صائماً، فقلت: فقال
كذلك كان حممد صلى اللّه عليه وسلم : كان حممد صلى اللّه عليه وسلم يصوم؟ قال
  .يصوم

  باب يف فضل صومه - ٦٦
ـ حدثنا حممد بن املنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد ٢٤٤٧

  عن عمه، الرمحن بن مسلمة 
: ال، قال: قالوا" صمتم يومكم هذا؟: "أن أسلم أتت النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال

  ".فأمتُّوا بقية يومكم واقضوه"
  ].اءيعين يوم عاشور: قال أبو داود[
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  هـ ١٤١٥/  ١١/  ١٠فجر االثنني @@ 

  
  باب يف صوم يوم وفطر يوم - ٦٧

ـ حدثنا أمحد بن حنبل وحممد بن عيسى ومسدد، واِإلخبار يف حديث أمحد ٢٤٤٨
أخربين عمرو بن أوس، مسعه من عبد اللّه بن : مسعت عمراً قال: ثنا سفيان قال: قالوا

أحب الصيام إىل اللّه تعاىل صيام : "عليه وسلمقال يل رسول اللّه صلى اللّه :عمرو قال
كان ينام نصفه ويقوم ثلثه، وينام : داود، وأحب الصالة إىل اللّه تعاىل صالة داود

  ".سدسه، وكان يفطر يوماً، ويصوم يوماً
  باب يف صوم الثالث من كل شهر - ٦٨

، حان القيسي ـ حدثنا حممد بن كثري، ثنا مهام، عن أنس أخي حممد، عن ابن مل٢٤٤٩
ثالث : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض :عن أبيه قال

  ".هن كهيئة الدهر"وقال : عشرة، وأربع عشرة، ومخس عشرة، قال
  

إذا صامها أول الشهر أو أوسطه أو آخره فال حرج ( قال الشيخ ابن باز    - ٦١
  . فهو أفضل وأكمل  -واخلامس عشر  الثالث والرابع -ولكن إذا جعلها وسطه 

  
ثنا شيبان، عن عاصم، عن زر، عن عبد اللّه : ـ حدثنا أبو كامل، ثنا أبو داود٢٤٥٠

  .كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصوم يعين من غُرة كل شهر ثالثة أيام:قال
  

  ) سنده جيد ، فيصومها حسب التيسري ( قال الشيخ ابن باز   - ٦٢
  

  االثنني واخلميس: باب من قال - ٦٩
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ـ حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد، عن عاصم بن بهدلة، عن سواء اخلزاعي، ٢٤٥١
: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصوم ثالثة أيام من الشهر:عن حفصة، قالت

  .االثنني، واخلميس، واالثنني من اجلمعة األخرى
  

ح فمعناه أن يفعله يف بعض األحيان واملؤمن يفعل ما لو ص( قال الشيخ ابن باز   - ٦٣
  )) تيسر له 
  

ـ حدثنا زهري بن حرب، ثنا حممد بن فضيل، ثنا احلسن بن عبيد اللّه، عن هنيدة ٢٤٥٢
كان رسول اللّه : دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت:اخلزاعي عن أمه قالت

  .ثالثة أيامٍ من كل شهر، أوهلا االثنني واخلميسصلى اللّه عليه وسلم يأمرين أن أصوم 
  

  من قال ال يبايل من أي الشهر: باب - ٧٠
قلت : ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن يزيد الرشك، عن معاذة قالت٢٤٥٣
: أكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصوم من كل شهر ثالثة أيام؟ قالت:لعائشة
  .ما كان يبايل من أي أيام الشهر كان يصوم: وم؟ قالتمن أي شهر كان يص: نعم، قلت

  
سنده جيد ، فهذا يدل على أنه صلى اهللا عليه وسلم يصوم ( قال الشيخ ابن باز   - ٦٤

  ) على حسب املتيسر له 
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  هـ ١٤١٥/  ١١/  ١٧فجر االثنني @@@ 
  

  باب النية يف الصيام - ٧١
حدثين ابن هليعة وحيىي بن : ه بن وهب، قالـ حدثنا أمحد بن صاحل، ثنا عبد الل٢٤٥٤ّ

أيوب، عن عبد اللّه بن أيب بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد اللّه، عن 
أبيه، عن حفصة زوج النيب صلى اللّه عليه وسلمأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

  ".من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له: "قال
واه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً مجيعاً عن عبد اللّه بن أيب بكر مثله، ر: قال أبو داود

  .ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس األيلي، كلُّهم عن الزهري
  

الصواب أنه جيب تبييت النية من الليل يف الفرض وأما النفل فال ( قال ابن باز    - ٦٥
لوقت الذي نواه ولو كان بعد الزوال لعدم ما مينع حرج من النية من النهار وأجره على ا

  ) ذلك 
  

  باب يف الرخصة يف ذلك - ٧٢
ـ حدثنا حممد بن كثري، ثنا سفيان، ح وثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا وكيع، مجيعاً ٢٤٥٥

  :عن طلحة بن حيىي، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت
فإِذا قلنا ال، " هل عندكم طعام؟: "إذا دخل علي قالكان النيب صلى اللّه عليه وسلم 

يارسول اللّه، أُهدي لنا حيس : فدخل علينا يوماً آخر فقلنا: زاد وكيع" إني صائم: "قال
  .فأصبح صائماً وأفطر: قال طلحة" أدنيه: "فحبسناه لك، فقال

  
قد أكل قبله وله اإلفطار  فيه الصيام من النهار إذا مل يكن( قال الشيخ ابن باز    - ٦٦

  ) إذا أصبح صائماً للمصلحة 
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ـ حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا جرير بن عبد احلميد، عن يزيد بن أيب زياد، ٢٤٥٦
فتح مكة جاءت فاطمة : ما كان يوم الفتح:عن عبد اللّه بن احلارث، عن أم هاىنء قالت

فجاءت : هاىنء عن ميينه قالت فجلست عن يسار رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأم
: الوليدة بإِناء فيه شراب فناولته فشرب منه، مث ناوله أم هاىنء فشربت منه فقالت

ال، : قالت" أكنت تقضني شيئاً؟: "يارسول اللّه، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال هلا
  ".فال يضرك إن كان تطوعاً: "قال

  
يث عائشة وإال فالعمدة على حديث عائشة هذا شاهد حلد( قال الشيخ ابن باز    - ٦٧

 (  
  

  باب من رأى عليه القضاء - ٧٣
أخربين حيوةُ بن شريح، : ـ حدثنا أمحد بن صاحل، ثنا عبد اللّه بن وهب، قال٢٤٥٧

  :عن ابن اهلاد، عن زميلٍ موىل عروة، عن عروة بن الزبري، عن عائشة قالت
طرنا، مث دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه أُهدي يل وحلفصة طعام، وكنا صائمتني فأف

يارسول اللّه، إنا أهديت لنا هديةٌ فاشتهيناه فأفطرنا، فقال رسول اللّه : وسلم فقلنا له
  ".ال عليكما، صوما مكانه يوماً آخر: "صلى اللّه عليه وسلم

  
وسلم الصواب أنه ال قضاء عليه وأمر النيب صلى اهللا عليه ( قال الشيخ ابن باز    - ٦٨

جويرية بالفطر ومل يأمرها بالقضاء فاألمر إليه إن شاء قضى وإال فليس مبتأكد واحلديث 
  ) مداره على زميل وهو جمهول 

  
  باب املرأة تصوم بغري إذن زوجها - ٧٤
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ـ حدثنا احلسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن مهام بن منبه أنه مسع أبا ٢٤٥٨
التصوم امرأةٌ وبعلها شاهد إالَّ بإِذنه : "لّه صلى اللّه عليه وسلمقال رسول ال:هريرة يقول

  ".غري رمضان، وال تأذن يف بيته وهو شاهد إالَّ بإِذنه
ـ حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا جرير، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب ٢٤٥٩
! يارسول اللّه: لتجاءت امرأة إىل النيب صلى اللّه عليه وسلم وحنن عنده فقا:سعيد قال

إن زوجي صفوان بن املعطل يضربين إذا صليت ويفطِّرين إذا صمت، وال يصلي صالة 
يارسول : فسأله عما قالت، فقال: وصفوان عنده، قال: الفجر حىت تطلع الشمس، قال

لو كانت : "فقال: اللّه، أما قوهلا يضربين إذا صليت فإِا تقرأ بسورتني وقد يتها، قال
وأما قوهلا يفطرين؛ فإِا تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فال " واحدةً لكفت الناس سورةً

 التصوم امرأةٌ إال بإِذن زوجها"أصرب، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذ" ،
وأما قوهلا إين ال أصلي حىت تطلع الشمس فإِنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، ال نكاد 

  ".فإِذا استيقظت فصلِّ: "قالنستيقظ حىت تطلع الشمس، 
  ].رواه محاد يعين ابن سلمة عن محيد، أو ثابت عن أيب املتوكل: قال أبو داود[

  
يف متنه نكارة ألن فيه ضربه هلا على قراءة سورتني وأنكر ( قال الشيخ ابن باز    - ٦٩

عنعنة ما فيه أنه أقره على عدم الصالة إال عندما يستيقط والواجب عليه العالج وفيه 
  ) األعمش فاحلديث ضعيف ومنكر كما قال البزار والظاهر أن األعمش دلسه فهو منكر 
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  هـ ١٤١٦/  ٥/  ١فجر االثنني @@@ 

  
  باب يف الصائم يدعى إىل وليمة - ٧٥

ـ حدثنا عبد اللّه بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن هشام، عن ابن سريين، عن أيب ٢٤٦٠
إذا دعي أحدكم فليجب، فإِن كان : "اللّه عليه وسلم قال رسول اللّه صلى :هريرة قال

  .والصالة الدعاء: قال هشام" مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلِّ
  .رواه حفص بن غياث أيضاً عن هشام: قال أبو داود

  
ال يلزم من إجابة الدعوة األكل والتخصيص بالوجوب يف ( قال الشيخ ابن باز    - ٧٠

ولو دعيت إىل كراع ألجبت ( العرس فقط ال دليل عليه حلديث مسلم  اإلجابة لدعوة
  ) فاألصل العموم ) عرساً كان أو غريه 

  
  ]باب ما يقول الصائم إذا دعي إىل الطعام[ - ٧٦

  :ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة قال٢٤٦١
ا دعي أحدكم إىل طعامٍ وهو صائم، فليقل إني إذ: "قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

صائم."  
  باب االعتكاف - ٧٧

ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن ٢٤٦٢
  عائشة

أن النيب صلى اللّه عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت قبضه اللّه، 
  .مث اعتكف أزواجه من بعده
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دثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد، أخربنا ثابت، عن أيب رافع، عن أيب بن ـ ح٢٤٦٣
كعبأن النيب صلى اللّه عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان، فلم يعتكف 

  .عاماً، فلما كان يف العام املقبل اعتكف عشرين ليلة
يد، عن حيىي بن سعيد، ـ حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا أبو معاوية، ويعلى بن عب٢٤٦٤

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف :عن عمرة، عن عائشة قالت
وإنه أراد مرة أن يعتكف يف العشر األواخر من : صلّى الفجر مث دخل معتكفه، قالت

وأمر : فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، قالت: رمضان قالت
زواج النيب صلى اللّه عليه وسلم ببنائه فضرب، فلما صلّى الفجر نظر إىل غريي من أ
فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن : قالت" ما هذه؟ آلرب تردن؟: "األبنية فقال

  .فقوضت، مث أخر االعتكاف إىل العشر األول، يعين من شوال
بن سعيد حنوه، ورواه مالك عن  رواه ابن إسحاق واألوزاعي، عن حيىي: قال أبو داود

  .اعتكف عشرين من شوال: حيىي بن سعيد قال
  

هذه الرواية معضلة بني حيىي بن سعيد وعائشة والصواب ( قال الشيخ ابن باز   - ٧١
  ) أنه اعتكف عشراً من شوال 

  
  باب أين يكون االعتكاف؟ - ٧٨

يونس أن نافعاً أخربه،  ـ حدثنا سليمان بن داود املَهري، أخربنا ابن وهب، عن٢٤٦٥
أن النيب صلى اللّه عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان،  عن ابن عمر

وقد أراين عبد اللّه املكان الذي كان يعتكف فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه : قال نافع
  .وسلم من املسجد

  
  ) فهي كالقبة الغرف امللحقة باملسجد من املسجد ( قال الشيخ ابن باز   - ٧٢
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  :ـ حدثنا هناد، عن أيب بكر، عن أيب حصني، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال٢٤٦٦
كان النيب صلى اللّه عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي 

  .قبض فيه اعتكف عشرين يوماً
  باب املعتكف يدخل البيت حلاجته - ٧٩

ن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، ـ حدثنا عبد اللّه ب٢٤٦٧
  :عن عمرة بنت عبد الرمحن، عن عائشة قالت

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا اعتكف يدين إيلَّ رأسه فأرجله، وكان ال يدخل 
  .البيت إال حلاجة اِإلنسان

الليث، عن ابن شهاب،  ثنا: ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد اللّه بن مسلمة قاال٢٤٦٨
  .عن عروة وعمرة، عن عائشة عن النيب صلى اللّه عليه وسلم حنوه

وكذلك رواه يونس عن الزهري، ومل يتابع أحد مالكاً على عروة عن : قال أبو داود
  .عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعد وغريمها، عن الزهري عن عروة عن عائشة

عن هشام بن عروة، ] بن زيد[ثنا محاد : ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قاال٢٤٦٩
  :عن أبيه، عن عائشة قالت

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يكون معتكفاً يف املسجد فيناولين رأسه من خلل 
  .فأرجلُه وأنا حائض: احلجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد

أخربنا : الـ حدثنا أمحد بن حممد بن شبويه املروزي، حدثنا عبد الرزاق، ق٢٤٧٠
  :معمر، عن الزهري، عن علي بن احلسني، عن صفية قالت

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليالً، فحدثته مث قمت، 
فانقلبت فقام معي ليقلبين وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من األنصار، 

على : "م أسرعا، فقال النيب صلى اللّه عليه وسلمفلما رأيا النيب صلى اللّه عليه وسل
إن الشيطان جيري : "قال! سبحان اللّه يارسول اللّه: قاال" إا صفية بنت حيي: رسلكما

  ".شراً: "أو قال" من اِإلنسان جمرى الدم، فخشيت أن يقذف يف قلوبكما شيئاً
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نا شعيب، عن الزهري ـ حدثنا حممد بن حيىي بن فارس، ثنا أبو اليمان، أخرب٢٤٧١
  :بإِسناده ذا، قالت

  .حىت إذا كان عند باب املسجد الذي عند باب أم سلمة مر ما رجالن، وساق معناه
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  هـ  ١٤١٦/  ٥/  ٨فجر االثنني @@@ 

  
  باب املعتكف يعود املرض - ٨٠

م بن ثنا عبد السال: ـ حدثنا عبد اللّه بن حممد النفيلي وحممد بن عيسى قاال٢٤٧٢
حرب، أخربنا الليث بن أيب سلَيم، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قال 

  :النفيلي قالت
كان النيب صلى اللّه عليه وسلم مير باملريض وهو معتكف فيمر كما هو، وال يعرج يسأل 

يض وهو إن كان النيب صلى اللّه عليه وسلم يعود املر: عنه، وقال ابن عيسى قالت
  .معتكف

ـ حدثنا وهب بن بقية، أخربنا خالد، عن عبد الرمحن يعين ابن إسحاق عن ٢٤٧٣
السنة على املعتكف أن ال يعود مريضاً، وال :الزهري، عن عروة، عن عائشة أا قالت

يشهد جنازةً، وال ميس امرأةً وال يباشرها وال خيرج حلاجة إال ملا البد منه، وال اعتكاف 
  .وم، وال اعتكاف إال يف مسجد جامعإال بص

: قال أبو داود".السنة: قالت: "غري عبد الرمحن بن إسحاق اليقول فيه: قال أبو داود
  .جعله قول عائشة

  
الصواب جواز االعتكاف بدون الصوم ويف غري املسجد ( قال الشيخ ابن باز   - ٧٣

  ) اجلامع وله اخلروج لصالة اجلمعة 
  

إبراهيم، ثنا أبو داود، ثنا عبد اللّه بن بديل عن عمرو بن ـ حدثنا أمحد بن ٢٤٧٤
أنَّ عمر رضي اللّه عنه جعل عليه أن يعتكف يف اجلاهلية ليلة أو يوماً :دينار، عن ابن عمر

  ".اعتكف وصم: "عند الكعبة، فسأل النيب صلى اللّه عليه وسلم فقال
  



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ١٤٩ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

واحلديث فيه ) اعتكف ( قال له  زيادة الصيام ضعيفة وإمنا( قال الشيخ ابن باز   - ٧٤
  ) ابن بديل وهو ضعيف 

  
ـ حدثنا عبد اللّه بن عمر بن حممد بن أبان بن صاحل القرشي، ثنا عمرو بن ٢٤٧٥

  :حممد يعين العنقري، عن عبد اللّه بن بديل، بإِسناده حنوه، قال
ن أعتقهم سيب هوزا: ما هذا ياعبد اللّه؟ قال: فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال

  .وتلك اجلارية فأرسلها معهم: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال
  املستحاضة تعتكف] يف[باب  - ٨١

ثنا يزيد، عن خالد، عن عكرمة، : ـ حدثنا حممد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قاال٢٤٧٦
  :عن عائشة رضي اللّه عنها قالت

من أزواجه، فكانت ترى الصفرة اعتكفَت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امرأةٌ 
  .واحلمرة، فربما وضعنا الطَّست حتتها وهي تصلي
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  الدرر البازية على سنن الترمذي
  

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه  -التعليق على سنن الترمذي ( وصف الدرس 
اجلامع الكبري : املكان  - زامل اهللا تعاىل القاريء الشيخ عبد احملسن بن عبد اهللا ال

  ) فجر اخلميس : الوقت  -بالرياض 
  

  )هـ  ١٤١٦/   ١٠/  ٢٥– ١٥/٥/١٤١٥فجر اخلميس خالل الفترة  (  
  

  هـ  ١٤١٥/  ٥/  ١٥فجر اخلميس 
  

لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولِ اهللا صسأَبواب الصوم عن ر   
  باب ما جاَء يف فَضلِ شهرِ رمضانَ - ١

  سمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِبِ
حدثَنا أَبو كُريبٍ محمد بن العالِء بنِ كُريبٍ أَخربنا أَبو بكرٍ ابنِ عياشٍ عن  - ٦٧٧

  :اَألعمشِ عن أَيب صاحلٍ عن أَيب هريرةَ قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسلُ لَي: "قَالَ رإِذَا كَانَ أَو فَّدتانَ صمضهرِ رمن ش لَة

 ةاجلن أَبواب حتوفُت منها باب حفتي فلَم النِريان أَبواب وغُلِّقت ةُ اجلنردياطنيِ ومالش
رأَقص رالش ياغاخلريِ أَقبِلْ ويا ب ياغيا ب ادني مادنوي منها باب غلَقي قَاٌء من . فلَمتوهللا ع

  ".لنارِ وذَلك كُلَّ لَيلَةا
  .ويف البابِ عن عبد الرمحنِ بنِ عوف وابنِ مسعود وسلْمانَ

  
  ) السند جيد لوال عنعنة األعمش وأبو بكر بن عياش من رجال الشيخني ( قال الشيخ ابن باز   -١
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نِ عمرٍو عن أَيب سلَمةَ عن أَيب حدثَنا هناد أَخربنا عبدةُ واحملاريب عن محمد ب - ٦٧٨
  :هريرةَ قَالَ

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر" : لَه راباً غُفسإِمياناً واحت هانَ وقَاممضر اممن ص
قَدما ت لَه راباً غُفسلَيلَةَ القَدرِ إِمياناً واحت ومن قَام ،من ذنبِه مقَدما تمن ذنبِه م."  

ذَا حديثٌ صحيحه.  
وحديثُ أَيب هريرةَ الَّذي رواه أَبو بكرٍ بنِ عياشٍ حديثٌ غريب ال نعرِفُه : قَالَ أَبو عيسى

من رِواية أَيب بكرٍ بنِ عياشٍ عن اَألعمشِ عن أَيب صاحلٍ عن أَيب هريرةَ إِالَّ من حديث أَيب 
أَخربنا احلَسن ابن الربِيعِ أَخربنا : د بن إِمساعيلَ عن هذَا احلديث فَقَالَوسأَلت محم. بكرٍ

" إِذَا كَانَ أَولُ لَيلَة من شهرِ رمضانَ: "أَبو اَألحوصِ عن اَألعمشِ عن مجاهد قَولَه قَالَ
دمحاحلديثَ، قَالَ م ي من حدي: فَذَكَرندع حذَا أَصاشٍوهأَيب بكرِ ابنِ عي ث.  

  باب ما جاَء ال تتقَدموا الشهر بصومٍ - ٢
حدثَنا أَبو كُريبٍ أَخربنا عبدةُ بن سليمانَ عن محمد بنِ عمرٍو عن أَيب سلَمةَ  - ٦٧٩

  :عن أَيب هريرةَ قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبقَالَ الن" :ال ت ذَلك قوافبيومٍ وال بيومنيٍ إِالَّ أَنْ ي هروا الشمقَد

صوموا لرؤيته وأَفطروا لرؤيته فإِنْ غُم علَيكُم فَعدوا ثالثني . صوماً كَانَ يصومه أَحدكُم
  ".ثُم أَفطروا

و هلَيلَّى اهللا عص يبمرِ عن ويف البابِ عن بعضِ أَصحابِ الناملُعت بن ا منصورأَخربن لَّمس
 هلَيلَّى اهللا عص يبعن الن لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يباشٍ عن بعضِ أَصحابِ النربنِ ح يرِبع

  .وسلَّم بنحوِ هذَا
  

اوٍ فيه سقط يف السند ألن بني املؤلف ومنصور بن املعتمر ر( قال الشيخ ابن باز    - ٢
  ) واألغلب راويان 
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والعملُ علَى هذَا عند أَهلِ . حديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
كَرِهوا أَنْ يتعجلَ الرجلُ بصيامٍ قَبلَ دخولِ شهرِ رمضانَ ملعنى رمضانَ وإن كَانَ : العلمِ

هاميص افَقوماً فَوص وملٌ يصجم رهندع بِه فال بأْس ذَلك.  
حدثَنا هناد أَخربنا وكيع عن علي بنِ املبارك عن يحيى بنِ أَيب كثريٍ عن أَيب  - ٦٨٠

  :سلَمةَ عن أَيب هريرةَ قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسيامِ قَ: "قَالَ رانَ بصمضر هروا شمقَدبيومٍ أَو ال ت بلَه

همصوماً فَلْيص وملٌ كَانَ يصجكُونَ ريومنيِ إِالَّ أَنْ ي."  
  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

٣ - كومِ يومِ الشص ما جاَء يف كَراهية باب  
لد اَألمحر عن عمرِو بنِ حدثَنا أَبو سعيد عبد اهللا بن سعيد اَألشج أَخربنا أَبو خا - ٦٨١

  :قَيسٍ عن أَيب إِسحاق عن صلَةَ بنِ زفَر قَالَ
إِني : كُلُوا فَتنحى بعض القومِ فَقَالَ: كُنا عند عمارِ بنِ ياسرٍ فأَتى بشاة مصلية فَقَالَ" -

ارفَقَالَ عم ،ائمفق: ص يهف كي شالَّذ اليوم امى أَبا القاسمِمن صد عص."  
  .ويف البابِ عن أَيب هريرةَ وأَنسٍ

والعملُ علَى هذَا عند أَكثرِ أَهلِ . حديثُ عمارٍ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
ابِعنيم من التهعدومن ب لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبانُ. العلمِ من أَصحابِ النفييقولُ س وبِه 

وإِسحاق دموأَح عيافوالش املبارك اهللا بن بدأَنسٍ وع بن ومالك الثَّوري: ومصوا أَنْ يكَرِه
الرجلُ اليوم الَّذي يشك فيه، ورأَى أَكثرهم إِنْ صامه وكَانَ من شهرِ رمضانَ أَنْ يقضي 

هكَانيوماً م.  
  

ال جيوز صيام يوم الشك ال يف الغيم وال يف الصحو حىت وهذا هو احلق أنه (  قال الشيخ ابن باز - ٣

  ) يرى اهلالل أو تكمل العدة ثالثني وهذا ما خالف فيه ابن عمر فكان يصومه إذا كان غيماً 
  

  باب ما جاَء يف إِحصاِء هاللِ شعبانَ لرمضانَ - ٤
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نا يحيى بن يحيى أَخربنا أَبو معاويةَ عن محمد بنِ حدثَنا مسلم بن حجاجٍ أَخرب - ٦٨٢
  :عمرٍو عن أَيب سلَمةَ عن أَيب هريرةَ قَالَ

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسانَ: "قَالَ رمضرانَ لعباللَ شوا هأَحص."  
والصحيح . ثلَ هذَا إِالَّ من حديث أَيب معاويةَحديثُ أَيب هريرةَ ال نعرِفُه م: قَالَ أَبو عيسى

 لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبريرةَ عن النةَ عن أَيب هلَممرٍو عن أَيب سبنِ ع دمحعن م وِيما ر
كثريٍ عن  وهكَذَا روِي عن يحيى بنِ أَيب" ال تقَدموا شهر رمضانَ بيومٍ وال بيوميِن: "قَالَ

مرٍو واللَّيثيبن ع دمحم حديث حوريرةَ نةَ عن أَيب هلَمأَيب س.  
  

  ) ال منافاة بني احلديثني والسند جيد ال بأس به ( قال الشيخ ابن باز  - ٤
  
  

٥ - لَه اللِ واِإلفطَاراهل ؤيةلر ومما جاَء أَنَّ الص باب  
نا أَبو اَألحوصِ عن سماك بنِ حربٍ عن عكرِمةَ عن ابنِ عباسٍ حدثَنا قُتيبةُ أَخرب - ٦٨٣

  :قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر" : هؤيتروا لومانَ، صمضوا قَبلَ رومصال ت

لُوا ثالثنيةُ؟؟ فأَكمايغَي هوند الَتفإِنْ ح ،هؤيتروا لريوماً وأَفط."  
رمةَ وابنِ عكرريرةَ وأَيب بويف البابِ عن أَيب ه.  

  .وقد روِي عنه من غَريِ وجه. حديثُ ابنِ عباسٍ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
  

  هـ  ١٤١٥/  ٥/  ٢٢فجر اخلميس 
  

٦ - شرِينعاً وعسكُونُ تي هرما جاَء أَنَّ الش باب  
٦٨٤ - ثَنددةَ قَالَحائى بن زكريا بن أَيب زحيا ينيعٍ أَخربنم بن دمى : ا أَحيسنِي عرأَخب

  :بن دينارٍ عن أَبِيه عن عمرِو بنِ احلارث بنِ أَيب ضرارٍ عن ابنِ مسعود قَالَ
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  ".ثَر مما صمنا ثالثنيما صمت مع النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم تسعاً وعشرِين أَكْ" -
 رماسٍ وابنِ عبنِ أَيب وقَّاصٍ وابنِ عب شةَ وسعدريرةَ وعائوأَيب ه رمويف البابِ عن ع

الشهر يكونُ : "وأَنسٍ وجابرٍ وأُم سلَمةَ وأَيب بكرةَ أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ
شرينعاً وعست".  

  :حدثَنا علي بن حجرٍ أَخربنا إِمساعيلُ بن جعفَرٍ عن حميد عن أَنسٍ أَنه قَالَ - ٦٨٥
- " شرينسعاً وعت ةبشريف م هراً فأَقامش هائمن نِس لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسآىل ر

 آلَيت كولَ اهللا إِنسهراً فَقَالَيوماً، قَالُوا يا رونَ: ششروع سعت هرالش."  
  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

٧ - ةهادومِ بالشما جاَء يف الص باب  
حدثَنا محمد بن إِمساعيلَ أَخربنا محمد بن الصباحِ أَخربنا الوليد بن أَيب ثَورٍ عن  - ٦٨٦

  :مةَ عن ابنِ عباسٍ قَالَسماك عن عكرِ
أَتشهد أَنْ : إِني رأَيت اهلاللَ، فَقَالَ: جاء أعرايب إىل النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ"  -

ناسِ أَنْ يا باللُ أَذِّنْ يف ال: نعم، قَالَ: ال إِلَه إِالَّ اهللا؟ أَتشهد أَنَّ محمداً رسولُ اهللا؟ قَالَ
  ".يصوموا غداً

٦٨٧ - هحوربٍ نابنِ ح اكمةَ عن سدائعن ز فياجلُع نيسا حيبٍ أَخربنو كُرا أَبثَندح.  
وروى سفيانُ الثَّوري وغَريه عن سماك . حديثُ ابنِ عباسٍ فيه اختالف: قَالَ أَبو عيسى

عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم  مرسالً وأَكثر أَصحابِ سماك رووا  بنِ حربٍ عن عكرِمةَ
  .عن سماك عن عكرِمةَ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم مرسالً

 لٍ واحدجقبلُ شهادةُ رأَكثر أَهلِ العلمِ، قَالُوا ت ندع ذَا احلديثلَى هامِوالعملُ عييف الص .
دموأَح عيافوالش املبارك يقولُ ابن وبِه .وقَالَ إِسحاق : رجلنيِ ولَم ةإِالَّ بشهاد امصال ي

  .خيتلف أَهلُ العلمِ يف اِإلفطَارِ أَنه ال يقبلُ فيه إِالَّ شهادةُ رجلنيِ
  

بادة فينبغي فيها االحتياط خبالف يقبل فيه شاهد واحد ألنه ع( قال الشيخ ابن باز   - ٥
  ) خروجه فال بد فيه من شاهدين 
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٨ - اننقُصال ي ا عيدرهما جاَء ش باب  

٦٨٨ -  بداحلذَّاِء عن ع لِ عن خالداملُفض بن ا بِشرأَخربن ريصالب لَفخ ى بنحيا يثَندح
  :الرمحنِ بن أَيب بكرةَ عن أَبِيه قَالَ

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر" :اننقُصال ي ا عيدرهش :ةجانُ وذُو احلمضر."  
  .حديثُ أَيب بكرةَ حديثٌ حسن: قَالَ أَبو عيسى

سو هلَيلَّى اهللا عص يبةَ عن النكرمحنِ بنِ أَيب بالر بدذَا احلديثُ عن عه وِيوقد ر لَّم
  .مرسالً

دمقَالَ أَح : ذَا احلديثى همعن"اننقُصال ي ا عيدرهيقولُ" ش : ةنعاً يف سم اننقُصال ي
واحدة :راآلخ ما تمهدأَح قَصإِنْ ن ةجانَ وذُو احلمضر هرش.  

وقَالَ إِسحاق :يقولُ وإِنْ كَانَ ت ،اننقُصال ي اهمعنانقصن غَري اممت وفَه شرينسعاً وع .
واحدة ةنعاً يف سم انهرالش نقُصكونُ يي بِ إِسحاقذهلَى موع.  

  
وإمنا  أي ال ينقصان يف األجر فلو نقص الشهر فاالجر كامل الم ممتثلون(قال الشيخ ابن باز   - ٦

ل العلم أن شهرا العيد قد نقصا يف أفطروا بالرؤية ، وقول أمحد حمتمل وذكر بعض أه
  ) بعض السنني عن الثالثني كليهما مما يدل على أن املراد أما ال ينقصان يف األجر 

  
٩ - مهتؤير لدكُلِّ أَهلِ بما جاَء ل باب  

حرملَةَ حدثَنا علي بن حجرٍ أَخربنا إِمساعيلُ بن جعفَرٍ أَخربنا محمد بن أَيب  - ٦٨٩
يبنِي كُررأَخب  

فَقَدمت الشام فَقَضيت : أَنَّ أُم الفَضلٍ بنت احلارث بعثَته إىل معاويةَ  بالشامِ، قَالَ" -
 متقَد ثُم ،ةاللَ لَيلَةَ اجلُمعا اهلنامِ فرأَيانَ وأَنا بالشمضاللُ ره لَيهِلَ عها واستاجتح

: متى رأَيتم اهلاللَ؟ فَقُلت: يف آخرِ الشهرِ فَسأَلنِي ابن عباسٍ ثُم ذَكَر اهلاللَ فَقَالَ املدينةَ
أَنت رأْيته لَيلَةَ اجلُمعة؟ فَقُلت رآه الناس فَصاموا وصام معاويةُ، : رأَيناه لَيلَةَ اجلُمعة، فَقَالَ
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لَيلَةَ السبت فال نزالُ نصوم حتى نكملَ ثالثني يوماً أَو نراه، فَقُلت أَال لكن رأْيناه : فَقَالَ
  ".ال هكَذَا أَمرنا رسولَ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم : تكتفي برؤية معاويةَ وصيامه؟ قَالَ

  .حيح غريبحديثُ ابنِ عباسٍ حديثٌ حسن ص: قَالَ أَبو عيسى
مهتؤير كُلِّ أَهلِ بلدأَهلِ العلمِ أَنَّ ل ندع ذَا احلديثلَى هوالعملُ ع.  

  
إذا رؤي اهلالل وثبت عندهم يف بلد ثبت عند مجيع من بلغه ( قال الشيخ ابن باز   - ٧

الثبوت واجتهاد ابن عباس هو اجتهاد منه رضي اهللا عنه وذهب بعض أهل العلم إىل أن 
  ) . ل أهل بلد رؤيتهم وله وجه ولكن ظاهر األدلة العموم لك
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  هـ ١٤١٥/  ٥/  ٢٩فجر اخلميس @@ 

  
١٠ - اإلفطَار لَيهع بحستما جاَء ما ي باب  

حدثَنا محمد بن عمر بنِ علي املُقدمي أَخربنا سعيد بن عامرٍ أَخربنا شعبةُ عن  - ٦٩٠
قَالَع هيبٍ عن أَنسِ بن مالكالعزيزِ بن ص بد:  

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسلَى : "قَالَ رع رفطومن ال فَلْي لَيهع رفطمتراً فَلْي دجمن و
ورماٍء فإِنَّ املاَء طَه."  

  .ويف البابِ عن سلْمانَ بنِ عامرٍ
. سٍ ال نعلَم أَحداً رواه عن شعبةَ مثلُ هذَا غَري سعيد بنِ عامرٍحديثُ أَن: قَالَ أَبو عيسى

. وهو حديثٌ غَري حمفوظ وال نعلَم لَه أَصالً من حديث عبد العزيزِ بنِ صهيبٍ عن أَنسٍ
 ةَ ابنةفصلِ عن حةَ عن عاصمٍ اَألحوعبذَا احلديثَ عن شةَ هعبش ى أَصحابووقد ر

سلَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبانَ بنِ عامرٍ عن النلْمبابِ عن سعن الر من . ريين حذَا أَصوه
وهكَذَا رووا عن شعبةَ عن عاصمٍ عن حفصةَ ابنة سريين عن . حديث سعيد بنِ عامرٍ

والصحيح ما روى سفيانُ الثَّوري . سلْمانَ بنِ عامرٍ ولَم يذْكُر  فيه شعبةَ عن الربابِ
وابن عيينةَ وغَري واحد عن عاصمٍ اَألحولِ عن حفصةَ بنت سريين عن الربابِ عن 

. عن أُم الرائحِ بنت صلَيعِ عن سلْمانَ بنِ عامرٍ: وابن عون يقولُ. سلْمانَ بن عامرٍ
  .والرباب هي أُم الرائحِ

حدثَنا محمود بن غَيالنَ أَخربنا وكيع أَخربنا سفيانُ عن عاصمٍ اَألحولِ حدثَنا  - ٦٩١
هناد أَخربنا أَبو معاويةَ عن عاصمٍ اَألحولِ عن حفصةَ ابنة سريين عن الربابِ عن سلْمانَ 

  :يه وسلَّم قَالَبنِ عامرٍ الضيب عن النيب صلَّى اهللا علَ
- "ورطَه هلَى ماٍء فَإِنع رفطفَلْي جِدي لَى مترٍ فإِنْ لَمع رفطكًم فَلْيدأَح إِذَا أَفطَر."  

  .هذَا حديثٌحسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
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٦٩٢ -  عفَرا جاقِ أَخربنزالر بدا عبن رافعٍ أَخربن دمحا مثَندح انَ عن ثابتلَيمس بن
  :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ

-  تكُن فإِنْ لَم ،اتطَبلَى رع لِّيصقَبلَ أَنْ ي رفطي لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسكَانَ ر
  ".رطَبات فَتمريات، فإِنْ لَم تكُن تمريات حسا حسوات من ماٍء

يسو عىقَالَ أَب :غريب ذَا حديثٌ حسنه.  
  

  ) هذا هو األفضل إن تيسر ( قال الشيخ ابن باز  - ٨
  

  
  باب ما جاَء أَنَّ الفطر يوم تفطرونَ واَألضحى يوم تضحونَ - ١١

بنِ  حدثَنا محمد بن إِمساعيلَ أَخربنا إِبراهيم بن املُنذرِ أَخربنا إِسحاق بن جعفَرِ - ٦٩٣
حدثين عبد اهللا بن جعفَرٍ عن عثمانَ بنِ محمد عن املَقبرِي عن أَيب هريرةَ أَنَّ : محمد قَالَ

  :النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ
  ".الصوم يوم تصومونَ، والفطر يوم تفطرون، واَألضحى يوم تضحونَ" -
: هذَا حديثٌ غريب حسن وفَسر بعض أَهلِ العلمِ هذَا  احلديثُ فَقَالَ: عيسى قَالَ أَبو

  .إِنما معنى هذَا، الصوم والفطر مع اجلَماعة وعظَمِ الناسِ
  

الصواب محل احلديث على ظاهره فإذا اجتهدوا فال إمث ( قال الشيخ ابن باز   - ٩
  ) املسلم أن يصوم مع الناس ويفطر معهم  عليهم وال عيب عليهم فعلى

  
١٢ - ائمالص هارِ فقد أَفطَرالن رما جاَء إِذَا أَقَبلَ اللَّيلُ وأَدب باب  

حدثَنا هارونُ بن إِسحاق اهلَمداينُّ أَخربنا عبدةُ عن هشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيه عن  - ٦٩٤
  :خلطَّابِ قَالَعاصمِ بنِ عمر عن عمر بنِ ا
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- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر" : مسالش تهارِ وغَابالن رإِذَا أَقبلَ اللَّيلُ وأَدب
فقد أَفطَرت."  

فَى وأَيب سعيدويف البابِ عن ابنِ أَيب أَو.  
  .حديثُ عمر حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

  يف تعجِيلِ اإلفطَارِ باب ما جاَء - ١٣
حدثَنا بندار أَخربنا عبد الرمحنِ بن مهدي عن سفيانَ عن أَيب حازمٍ وأَخربنا أَبو  - ٦٩٥

  :مصعبٍ قراَءةً عن مالك بنِ أَنسٍ عن أَيب حازمٍ عن سهلِ بنِ سعد قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر: "طرلُوا الفخبريٍ ما عج اسالُ النزال ي."  

شةَ وأَنسِ بنِ مالكاسٍ وعائريرةَ وابنِ عبويف البابِ عن أَيب ه.  
وهو الَّذي اختاره أَهلُ . حديثُ سهلِ بنِ سعد حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

هلَيلَّى اهللا عص يبطرِ العلمِ من أَصحابِ النعجِيلَ الفوا تبحم استوغَريِه لَّمسيقولُ . و وبِه
وإِسحاق دموأَح عيافالش.  

  
  ) تأخري الفطر من عمل أهل البدع ( قال الشيخ ابن باز   - ١٠

  
حدثَنا إِسحاق بن موسى اَألنصاري أَخربنا الوليد بن مسلمٍ عن اَألوزاعي عن  - ٦٩٦

ريرةَ قَالَقُرةَ عن أَيب هلَمعن أَيب س هريةَ عن الز:  
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسوجلَّ: "قَالَ ر م : قَالَ اهللا عزلُهي إِيلَّ أَعجبادع أَحب

  ".فطراً
  .غرية عن اَألوزاعي حنوهحدثَنا عبد اهللا بن عبد الرمحنِ أَخربنا أَبو عاصمٍ وأَبو املُ - ٦٩٧

  .هذَا حديثٌ حسن غريب: قَالَ أَبو عيسى
  

فالسند صحيح ألن تدليس الوليد بن مسلم قد جرب ذا ( قال الشيخ ابن باز  - ١١
  ) السند وهذه املتابعة 
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عمريٍ عن أَيب عطيةَ  حدثَنا هناد أَخربنا أَبو معاويةَ عن اَألعمشِ عن عمارةَ بنِ - ٦٩٨

  :قَالَ
دخلت أَنا ومسروق علَى عائشةَ فقُلنا يا أُم املؤمنني رجالن من أَصحابِ محمد صلَّى  -

 رؤخوي اِإلفطَار رؤخي الةَ، واآلخرلُ الصجعوي طرلُ الفجعا يمهدأَح لَّمسو هلَياهللا ع
: أَيهما يعجلُ اإلفطَار ويعجلُ الصالةَ؟ قُلنا عبد اهللا بن مسعود، قَالت: قَالت. الصالةَ

لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسر عنكَذَا صى. هوسو مأَب واآلخر."  
. بن أَيب عامرٍ اهلَمداينُّ وأَبو عطيةَ امسه مالك. هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

حأَص واينُّ وهدعامرٍ اهلَم بن قَالُ مالكوي.  
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  هـ  ١٤١٥/  ٦/  ٢١فجر اخلميس @@@ 
  

  باب ما جاَء يف تأَخريِ السحورِ - ١٤
ن قَتادةَ حدثَنا يحيى بن موسى أَبو داود الطيالِسي أَخربنا هشام الدستوائي ع - ٦٩٩

  :عن أَنسٍ عن زيد بنِ ثابت قَالَ
- قَالت الةا إِىل الصقُمن ثُم لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولِ اهللا صسر عا مرنحسكَانَ : ت كَم قُلت

  ".قَدر خمِسني آيةً: قَدر ذَاك؟ قَالَ
قَدر قراءة خمِسني : "بنحوه إِالَّ أَنه قَالَحدثَنا هناد أَخربنا وكيع عن هشامٍ  - ٧٠٠

  ".آيةَ
  .ويف البابِ عن حذَيفَةَ

وبِه يقولُ الشافعي وأَحمد . حديثُ زيد بنِ ثابت حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
  .استحبوا تأَخري السحورِ

  باب ما جاَء يف بيان الفَجرِ - ١٥
٧٠١ - عن قَيسِ ابنِ ح عمانالن اهللا بن بدثين عمرٍو قَالَ حدع بن الزِما مأَخربن ادنا هثَند

علي بن ثين أَيب طَلققَالَ حد طَلقٍ بنِ علي  
ملُصعد كُلُوا واشربوا يهِيدنكُم الساطع ا: "أَنَّ رسولَ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -

رلكُم اَألمح رضعتى يوا حتبوكُلُوا واشر."  
  

هذا هو ) بكسر العني ) ( يهيدنكم الساطع الُمصعِد (( قال الشيخ ابن باز  - ١٢
  ) الصواب يف الرواية 

  
  .ويف البابِ عن عدي بنِ حامتٍ وأَيب ذَر وسمرةَ

والعملُ علَى . حديثٌ حسن غريب من هذَا الوجهحديثُ طَلقِ بنِ علي : قَالَ أَبو عيسى
 اَألمحر ى يكونَ الفَجرحت ربائمِ اَألكلُ والشلَى الصع ال حيرم هأَهلِ العلمِ أَن ندذَا عه
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املعترض .يعكا وى قَاال أَخربنيسع بن فوسوي ادنا هةُ أَهلِ العلمِ أَخربناميقولُ ع عن  وبِه
قَالَ رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه : أَيب هاللٍ عن سوادةَ بنِ حنظَلَةَ عن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ

لَّمسيف : "و طرياملُست الفجر نطيلُ ولكاملُست ورِكُم أَذَانُ باللٍ وال الفَجرحمن س عكُمال مين
  ".اُألفُقِ

  .ا حديثٌ حسنهذَ: قَالَ أَبو عيسى
  باب ما جاَء يف التشديد يف الغيبة للصائمِ - ١٦

حدثَنا أَبو موسى محمد بن املُثَنى أَخربنا عثمانَ بن عمر قَالَ وحدثَنا ابن أَيب  - ٧٠٢
  ذئبٍ عن سعيد املقربي عن أَبِيه عن أَيب هريرةَ

من لَم يدع قَولَ الزورِ والعملَ بِه فلَيس هللا حاجةٌ : " علَيه وسلَّم قَالَأَنَّ النيب صلَّى اهللا -
هابروش هطعام عدبأَنْ ي."  
  .ويف البابِ عن أَنسٍ

  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
  باب ما جاَء يف فَضلِ السحورِ - ١٧

خربنا أَبو عوانةَ عن قَتادةَ وعبد العزيزِ بنِ صهيبٍ عن أَنسِ بنِ حدثَنا قُتيبةُ أَ - ٧٠٣
مالك  

  ".تسحروا فإِنَّ يف السحورِ بركَةٌ: "أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -
بنِ عباسٍ وعمرِو بنِ ويف البابِ عن أَيب هريرةَ وعبد اهللا بنِ مسعود وجابرِ بنِ عبد اهللا وا

  .العاصِ والعرباضِ بنِ ساريةَ وعتبةَ بن عبد وأَيب الدرداِء
  .حديثُ أَنسٍ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

 فَصلُ ما بني صيامنا وصيامِ أَهلِ الكتابِ: "وروِي عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم أَنه قَالَ
  ".أَكْلَةُ السحرِ

حدثَنا بذلك قُتيبةُ أَخربنا اللَّيثُ عن موسى بن علي عن أَبِيه عن أَيب قَيسٍ مولَى  - ٧٠٤
بذلك لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبمرٍو بنِ العاصِ عن النو بنِ العاصٍ عن عمرع.  

صحيح ذَا حديثٌ حسنوه.  
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موسى ابن علي بن رباحٍ : موسى بن علي، وأَهلُ العراقِ يقُولُونَ: لُونَوأَهلُ مصر يقُو
ياللخم.  

  باب ما جاَء يف كَراهية الصومِ يف السفَرِ - ١٨
حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا عبد العزيزِ بن محمد عن جعفَرِ بنِ محمد عن أَبِيه عن جابرِ  - ٧٠٥

  نِ عبد اهللاب
- " اعلَغَ كُرى بحت امالفَتحِ فَص إىل مكَّةَ عام جرخ لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولَ اهللا صسأَنَّ ر

يلَ لَهفَق ،هعم اسالن اميمِ وصمينظُرونَ : الغ اسوإِنَّ الن اميلَيهِم الصع ققد ش اسإِنَّ الن
ت، فَدعا بقدحٍ من ماٍء بعد العصرِ فشرب والناس ينظرونَ إِليه فأَفطر بعضهم فيما فَعلْ

  ".وصام بعضهم، فبلغه أَنَّ ناساً صاموا، فَقَالَ أُولئك هم العصاةُ
  .ويف البابِ عن كَعبِ بنِ عاصمٍ وابنِ عباسٍ وأَيب هريرةَ

  .حديثٌ حسن صحيححديثُ جابرٍ : قَالَ أَبو عيسى
  ".لَيس من البِر الصيام يف السفَرِ: "وقد روِي عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم أَنه قَالَ

واختلَف أَهلُ العلمِ يف الصومِ يف السفرِ، فرأَى بعض أَهلِ العلمِ من أَصحابِ النيب صلَّى 
غَريِهم أَنَّ الفطر يف السفرِ أَفضلُ، حتى رأَى بعضهم علَيه اإلعادةَ إِذَا اهللا علَيه وسلَّم و

  .واختار أَحمد وإِسحاق الفطر يف السفرِ. صام يف السفرِ
ةٌ إِنْ وجد قُو: وقَالَ بعض أَهلِ العلمِ من أَصحابِ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم وغَريِهم

فَصام فَحسن وهو أَفضلُ، وإِنْ أَفطر فَحسن، وهو قَولُ سفيانَ الثَّوري ومالك بنِ أَنسٍ 
اهللا بن املبارك بدوع.  

عيافوقَالَ الش : لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبى قَولِ النا معنميف "إِن يامالص من البِر لَيس
فَوجه هذَا إِذَا لَم حيتملْ " أُولئك العصاةُ: "وله حني بلغه أَنَّ ناساً صاموا فَقَالَوق" السفَرِ

 وفَه لَى ذلكع وقَوِي مباحاً وصام ا من رأَى الفطراهللا تعاىل، فأَم خصةولَ رقَب هقلب
  .أَعجب إِيلَّ

  
  ) مطلقاً  األفضل الفطر يف السفر( قال الشيخ ابن باز  - ١٣



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ١٦٤ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

  هـ  ١٤١٥/  ٧/  ٢٠فجر اخلميس @@@ 
  باب ما جاَء يف الرخصة يف الصومِ يف السفرِ - ١٩

حدثَنا هارونُ بن إِسحاق اهلَمداينُّ أَخربنا عبدةُ بن سلَيمانَ عن هشامِ بنِ عروةَ  - ٧٠٦
  عن أَبِيه عن عائشةَ

مي سأَلَ رسولَ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم عن الصومِ يف السفرِ أَنَّ محزةَ بن عمرِو اَألسل -
لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسفَقَالَ ر ،ومالص دسروكَانَ ي" : ئتوإِنْ ش مفَص ئتإِنْ ش

  ".فأَفْطر
مسعود وعبد اهللا بنِ عمرٍو وأَيب  ويف البابِ عن أَنسِ بنِ مالك وأَيب سعيد وعبد اهللا بنِ

مرٍو اَألسلمياِء ومحزةَ بن عردالد.  
حديثُ عائشةَ أَنَّ محزةَ بن عمرٍو اَألسلمي سأَلَ رسولَ اهللا صلَّى اهللا علَيه : قَالَ أَبو عيسى

صحيح ذَا حديثٌ حسنه لَّمسو.  
هضمي أَخربنا بِشر بن املُفضلِ عن سعيد بنِ يزيد أَيب حدثَنا نصر بن علي اجل - ٧٠٧

  :مسلَمةَ عن أَيب نضرةَ عن أَيب سعيد قَالَ
كُنا نسافر مع رسولِ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يف شهرِ رمضانَ فما يعاب علَى " -

هلَى املُفطرِ فطروال ع هومائمِ صالص".  
٧٠٨ -  وأخربنا سفيانُ بن يريا اجلُريعٍ أَخربنرز بن ا يزيدأَخربن علي بن صرا نثَندح

  :وكيعٍ أخربنا عبد األعلَى عن اجلُريري عن أَيب نضرةَ عن أَيب سعيد اخلُدرِي قَالَ
-  :سو هلَيلَّى اهللا عولِ اهللا صسر عم سافرا نكُن جِدفال ي را املُفطنوم ائما الصنفَم لَّم

 ،نسفَح ةً فصامقُو دجمن و هنَ أَنوروا يرِ، وكَانلَى املُفطع ائمائمِ وال الصلَى الصع راملُفط
نسفَح عفاً فأَفطرض دجومن و."  

  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
  

الصواب أن الفطر أفضل ألنه من رخص اهللا عز وجل واهللا ( قال الشيخ ابن باز  - ١٤
  ) حيب أن تؤتى رخصه 
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  باب ما جاَء يف الرخصة للمحاربِ يف اإلفطَارِ - ٢٠

ن حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا ابن لَهِيعةَ عن يزيد بنِ أَيب حبيبٍ عن معمرِ بنِ أَيب حييةَ ع - ٧٠٩
  ابنِ املسيبِ

أَنه سأَلَه عن الصومِ يف السفَرِ فَحدثَ أَنَّ عمر بنِ اخلطَّابِ قَالَ غَزونا مع رسولِ اهللا " -
  ".صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يف رمضانَ غَزوتنيٍ يوم بدرٍ والفَتحِ فأَفطرنا فيهِما

ويف البابِ عن أَيب سعيد.  
  .حديثُ عمر ال نعرِفُه إِالَّ من هذَا الوجه: بو عيسىقَالَ أَ

 لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبعن الن عن أَيب سعيد وِياها"وقد رغَز بالفطرِ يف غزوة ه أَمرأَن ."
وبِه يقولُ . العدو وقد روِي عن عمر بنِ اخلطَّابِ حنو هذَا، أَنه رخص يف اإلفطارِ عند لقاِء

  .بعض أَهلِ العلمِ
  

  ) بل جيب الفطر إذا كان يشق عليهم الصيام عند اللقاء ( قال الشيخ ابن باز   - ١٥
  

  باب ما جاَء يف الرخصة يف اإلفطارِ للحبلى واملُرضعِ - ٢١
٧١١ - كا وى قَالَ أَخربنيسع بن فوسيبٍ ويو كُرا أَبثَندح بدو هاللٍ عن عا أَبأَخربن يع

  :اهللا بنِ سوادةَ عن أَنسِ بن مالك رجلٌ من بين عبد اهللا بن كعبٍ قَالَ
- " هلَيلَّى اهللا عولَ اهللا صسر فأَتيت ،لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولِ اهللا صسا خيلُ رلَينع أَغارت

ادنُ أُحدثك عن : إِني صائم، فَقَالَ: ادنُ فكُلْ، فقلت: وسلَّم فوجدته يتغدى، فَقَالَ
إِنَّ اهللا وضع عن املسافرِ شطر الصالة، وعن احلاملِ أَو املرضعِ الصوم : الصومِ أَو الصيامِ

اميكليهما أَو أَح. أَو الص لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبا النمنفسي واهللا لقد قَالَه فدمها، فيا لَه
 لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبمن طعامِ الن متأَنْ ال أَكُونَ طَع."  

  .ويف البابِ عن أَيب أُميةَ
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وال نعرف َألنس بن مالك . حديثُ أَنسِ بن مالك الكعيب حديثٌ حسن: قَالَ أَبو عيسى
 هلَيلَّى اهللا عص يبذَا عن النهالواحد ذَا احلديثه غَري لَّمسو.  

  .والعملُ علَى هذَا عند بعضِ أَهلِ العلمِ
وبِه يقولُ سفيانُ . احلاملُ واملُرضع يفطران ويقضيان ويطعمان: وقَالَ بعض أَهلِ العلمِ

دموأَح عيافوالش هم. ومالكاَء: وقَالَ بعضوال قَض مانطعوي رانفطلَيهِما، وإِنْ شاَءتا  يع
  .وبِه يقولُ إِسحاق. قَضتا وال إِطعام علَيهِما
  

الصواب أما يف حكم املريض فيقضيان فقط وال إطعام ( قال الشيخ ابن باز   - ١٦
  ) عليهما 

  هـ ١٤١٥/  ٨/  ٤فجر اخلميس @@@ 
  

٢٢ - تومِ عن امليما جاَء يف الص باب  
بو سعيد اَألشج أَخربنا أَبو خالد اَألمحر عن اَألعمشِ عن سلَمةَ بن كُهيلِ حدثَنا أَ - ٧١٢

  :ومسلمِ البطنيِ عن سعيد بن جبريٍ وعطاٍء وجماهد عن ابنِ عباسٍ قَالَ
- فَقَالَت لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبامرأةٌ إىل الن لَيها: جاَءتوع إِنَّ أُخيت ماتت  صوم

: نعم، قَالَ: أَرأيت لَو كَانَ علَى أُختك دين أَكنت تقضينه؟ قَالت: "شهرينِ متتابعنيِ؟ قَالَ
قاهللا أَح قفَح."  

  .ويف البابِ عن بريدةَ وابنِ عمر وعائشةَ
  .حديثُ ابنِ عباسٍ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

قَالَ . بو كُريبٍ أَخربنا أَبو خالد اَألمحر عن اَألعمشِ بِهذَا اإلسناد حنوهحدثَنا أَ - ٧١٣
دمحم :أَيب خالد عن اَألعمشِ مثلَ رِواية أَيب خالد ى غريووقد ر.  
وروى أَبو معاويةَ وغري واحد هذَا احلديثَ عن اَألعمشِ عن مسلمٍ : قَالَ أَبو عيسى

سعيد بن جبريٍ عن ابنِ عباسٍ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم ومل يذكروا فيه  البطنيِ عن
  عن سلَمةَ بن كُهيلٍ وال عن عطاٍء وال عن 
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جماهد.  
  

بل هو ) وال تزر وازرة وزر أخرى ( ال يلزم الصيام عن امليت لقوله تعاىل (قال الشيخ ابن باز   - ١٧
إن أمي ( حسان وكذا الدين ولألولياء وغريهم الصيام عن امليت وقد جاء يف حديث عند أمحد األفضل وهو من اإل

ولو صام . وسنده جيد  ) صومي عنها ( ماتت وعليه صيام شهر رمضان أفاصوم عنها فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  )   بد فيه من التتابعمجاعة عنه مخسة أيام مثالً يف يوم واحد جاز كما نص عليه أهل العلم أما النذر فال

  
٢٣ - ما جاَء يف الكفارة باب  

٧١٤ - رمعن نافعٍ عن ابنِ ع دمحعن أَشعثَ عن م ثربا عةُ أَخربنيبا قُتثَندح  
من مات وعلَيه صيام شهرٍ فليطْعم عنه مكَانَ : "عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -

  ".ومٍ مسكيناًكُلِّ ي
وهذا حممول على أنه عند العجز أو أنه ما بلغه الصيام عن ( قال الشيخ ابن باز   - ١٨

  ) امليت 
  

والصحيح عن ابنِ . حديثُ ابنِ عمر ال نعرفُه مرفوعاً إِالَّ من هذَا الوجه: قَالَ أَبو عيسى
موقوف رمذَا، . عأَهلُ العلم يف ه واختلف يقولُ قولُه وبِه ،تعن املي صامهم يفَقَالَ بعض

إِذَا كَانَ علَى  امليت نذر صيامٍ يصام عنه، وإِذَا كَانَ علَيه قَضاُء : أَحمد وإِسحاق قَاال
عنه انَ أُطعممضر .عن أَحد أَحد ال يصوم عيافوسفيانُ والش وقَالَ مالك . ووأَشعثُ ه

وس محنِ بن أَيب لَيلَى. ارٍابنالر بدبن ع دمحم وه دمحوم.  
  

الصواب أنه يصام عن امليت يف رمضان والنذر والكفارة وغريها وغري هذا (قال الشيخ ابن باز   - ١٩

  )  القول فهو ضعيف خمالف لألحاديث الصحيحة
  

  باب ما جاَء يف الصائمِ يذْرعه القَيُء - ٢٤
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حدثَنا محمد بن عبيد احملاريب أَخربنا عبد الرمحنِ بن زيد بن أَسلَم عن أَبِيه عن  - ٧١٥
  :عطاِء بن يسارٍ عن أَيب سعيد اخلُدرِي قَالَ

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر" :ائمرنَ الصفطامةُ والقيُء : ثَالثٌ ال يجاحل
  ".الحتالموا

  .حديثُ أَيب سعيد اخلُدرِي غَري حمفوظ: قَالَ أَبو عيسى
وقد روى عبد اهللا بن زيد بن أَسلَم وعبد العزيزِ بن محمد وغَري واحد هذَا احلديثَ عن 

وا فيه عن أَيب سعيدالً ومل يذكُرسرم لَمأَس بن محنِ بن زي. زيدالر بدوع فعضي لَمأَس بن د
يقولُ. يف احلديث جزِيالس أَبا داود محنِ بن : مسعتالر بدلٍ عن عنبح بن دمأَح سأَلت

ومسعت محمداً يذكر عن علي بن . أَخوه عبد اهللا بن زيد ال بأس بِه: زيد بنِ أَسلَم فَقَالَ
قَالَ . وعبد الرمحنِ ابن زيد بن أَسلَم ضعيف. ن زيد بن أَسلَم ثقةٌعبد اهللا ب: عبد اهللا قَالَ

دمحوال أَروِي عنه شيئاً: م.  
هذا احلديث ضعيف واألحاديث الصحيحة دالة على أن ( قال الشيخ ابن باز   - ٢٠

إذا احلجامة تفطر وأما االحتالم فال يفطر لكونه ليس باختياره وأما القيء ففيه تفصيل 
  )غلبه فال يفطر وإذا كان باختياره فيفطر 

  
  باب ما جاَء يف من استقاَء عمداً - ٢٥

حدثَنا علي بن حجرٍ أَخربنا عيسى بن يونس عن هشامِ بن حسانَ عن ابن  - ٧١٦
  سريين عن أَيب هريرةَ

رعه القيُء فلَيس علَيه قضاٌء ومن استقاَء من ذَ: "أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -
  ".عمداً فلْيقضِ

يدبالَةَ بن عاِء وثَوبانَ وفَضردويف البابِ عن أَيب الد.  
حديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ حسن غريب ال نعرِفُه من حديث هشامٍ عن : قَالَ أَبو عيسى

ص يبريرةَ عن النعن أَيب ه ابنِ سريينسونى بن ييسع إِالَّ من حديث لَّمسو هلَيلَّى اهللا ع .
دمححمفوظاً: وقَالَ م ال أَراه.  
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وقد روِي هذَا احلديثَ من غَريِ وجه عن أَيب هريرةَ عن النيب صلَّى اهللا : قَالَ أَبو عيسى
هإِسناد وال يصح لَّمسو هلَيعن أَيب. ع وِيور  يبأَنَّ الن يدبالَةَ بنِ عاِء وثَوبانَ وفَضردالد

قَاَء فأَفطَر لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص.  
 فعكَانَ صائماً متطوعاً فقاَء فَض لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبأَنَّ الن ذَا احلديثى ها معنموإِن

  .ديث مفسراًفأَفطر لذلك هكذا روِي يف بعضِ احل
 ائمأَنَّ الص لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبريرةَ عن النأَيب ه لَى حديثأَهلِ العلم ع ندوالعملُ ع

وبِه يقولُ الشافعي وسفيانُ . إِذَا ذَرعه القيُء فال قضاَء عليه، وإِذَا استقاَء عمداً فليقضِ
  .قالثَّوري وأَحمد وإِسحا

  
بل احلديث صحيح أخرجه اخلمسة وكالم الترمذي ليس (قال  الشيخ ابن باز   - ٢١

  ) جبيد يف تضعيفه والصواب العمل عليه 
  

  باب ما جاَء يف الصائمِ يأكُلُ ويشرب ناسياً - ٢٦
٧١٧ - اداجٍ عن قَتعن حج اَألمحر ا أَبو خالدأَخربن اَألشج ا أَبو سعيدثَندةَ عن ابن ح

  :سريين عن أَيب هريرةَ قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر" : وما هفإِن رفطناسياً فال ي ربمن أَكلَ أَو ش

  ".رزق رزقَه اهللا
 حدثَنا أَبو سعيد أَخربنا أَبو أُسامةَ عن عوف عن ابن سريين وخالسٍ عن أَيب - ٧١٨

هأَو حنو ثلَهم لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبريرةَ عن النه.  
ويةنالغ إِسحاق وأُم ويف البابِ عن أَيب سعيد.  

والعملُ علَى هذَا عند أَكثرِ . حديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
  .والشافعي وأَحمد وإِسحاق وبِه يقولُ سفيانُ الثَّوري. أَهلِ العلمِ

  .واَألولُ أَصح. إِذَا أَكلَ يف رمضانَ ناسياً فعلَيه القضاُء: وقَالَ مالك بن أَنسٍ
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  ) والصواب أن من جامع ناسياً فله إمتام صومه ( قال الشيخ ابن باز   - ٢٢
  

  هـ ١٤١٥/  ١٠/  ٢٢فجر اخلميس @@@ 
  فطارِ متعمداًباب ما جاَء يف اإل - ٢٧

حدثَنا بندار أَخربنا يحيى بن سعيد وعبد الرمحنِ بن مهدي قَاال أَخربنا سفيانُ  - ٧١٩
  :عن حبيبِ بن أَيب ثابت أَخربنا أَبو املطَوسِ عن أَبِيه عن أَيب هريرةَ قَالَ

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسوال من : "قَالَ ر خصةانَ من غَريِ رمضيوماً من ر أَفطر
هوإِنْ صام هرِ كلِّهالد قضِ عنه صومي مرضٍ لَم."  

ومسعت محمداً . حديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ ال نعرفُه إِالَّ من هذَا الوجه: قَالَ أَبو عيسى
  .أَعرِف لَه غَري هذَا احلديثأَبو املطَوسِ امسه يزيد بن املُطَوسِ وال : يقولُ

  
احلديث ضعيف لضعف أيب املطوس والصواب أن عليه (قال الشيخ ابن باز   - ٢٣

  ) القضاء والتوبة ويعزره ويل األمر 
  

  باب ما جاَء يف كفارة الفطرِ يف رمضانَ - ٢٨
احد واللَّفظُ لفظُ أَيب عمارٍ حدثَنا نصر بن علي اجلَهضمي وأَبو عمارٍ، املعنى و - ٧٢٠
  :أَخربنا سفيانُ بن عيينةَ عن الزهري عن حميد بنِ عبد الرمحنِ عن أَيب هريرةَ قَالَ: قَالَ
وقعت علَى امرأيت يف : وما أَهلكك؟ قَالَ: يا رسولَ اهللا هلكت، قَالَ: أَتاه رجلٌ فَقَالَ" -

فهل تستطيع أَنْ تصوم شهرينِ : ال، قَالَ: طيع أَنْ تعتق رقَبةً؟ قَالَهل تست: رمضانَ، قَالَ
اجلس : ال؟ قَالَ: فهل تستطيع أَنْ تطعم ستني مسكيناً؟ قَالَ: ال؟ قَالَ: متتابعني؟ قَالَ

: لُ الضخم، قَالَفجلس، فأَتى النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم بِعرقٍ فيه متر، والعرق املكت
فضحك النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم : ما بني البتيها أَحد أَفقر منا،  قَالَ: فتصدق بِه، فَقَالَ

ويف البابِ عن ابنِ عمر وعائشةَ وعبد اهللا ". خذْه فأَطعمه أَهلَك: حتى بدت أَنيابه، قَالَ
  .بن عمرٍو
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والعملُ علَى هذَا عند أَهلِ . حديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ حسن صحيح: بو عيسىقَالَ أَ
  .العلم يف من أَفطر يف رمضانَ متعمداً من مجاعٍ

وأَما من أَفطر متعمداً من أَكلٍ أَو شربٍ فإِنَّ أَهلَ العلم قد اختلَفُوا يف ذَلك، فَقَالَ 
وهو قَولُ سفيانَ . ارةُ، وشبهوا اَألكلَ والشرب باجلماعِعليه القضاُء والكفَّ: بعضهم

وإِسحاق وابنِ املبارك الثَّوري.  
علَيه القضاُء وال كفَّارةَ عليه، َألنه إِنما ذُكر عن النيب صلَّى اهللا علَيه : وقَالَ بعضهم

ال يشبِه اَألكلُ : ه يف اَألكلِ والشربِ، وقَالُواوسلَّم الكفَّارةُ يف اجلماعِ ولَم يذكر عن
ماعاجل ربوالش .دموأَح عيافقَولُ الش ووه.  

عيافوقَالَ الش : ليهع قفتصد ي أَفطَرلِ الَّذجللر لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبوقَولُ الن" ذْهخ
أَهلَك مهملُ" فأَطعحتذَا  يعليها، وه رلَى من قَدملُ أَنْ تكونَ الكفَّارةُ عحتذَا معاين، يه

رجلٌ لَم يقدر علَى الكفَّارة فلما أَعطاه النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم شيئاً وملَكَه قَالَ 
َألنَّ " خذْه فأَطعمه أَهلَك: "اهللا علَيه وسلَّمفَقَالَ النيب صلَّى " ما أَحد أَفْقَر إِليه منا"الرجلُ 

هالفَضلِ عن قُوت ا تكونُ بعدمذَا احلالِ . الكفَّارةَ إِنملن كَانَ على مثلِ ه عيافالش واختار
يوماً كَفَّر لَكديناً فمىت ما م ةُ عليهوتكونَ الكفَّار ،أَنْ يأكلَه.  

  
الصواب أا تسقط عند العجز ألن النيب صلى اهللا عليه ( بن باز قال الشيخ ا  - ٢٤

والنيب صلى اهللا عليه ال يؤخر البيان عن قضاء احلاجة ، ) أطعمه أهلك ( وسلم قال له 
وكل يوم له كفارة واملرأة مثله إال أن تكون مكرهة ولو أفطر بأكل أو شرب مث جامع 

ب يف رمضان أما اجلماع يف القضاء فال كفارة فيه  فعليه الكفارة للحيلة ، والكفارة إمنا جت
 (  
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  باب ما جاَء يف السواك للصائمِ - ٢٩
حدثَنا محمد بن بشارٍ أَخربنا عبد الرمحنِ بن مهدي أَخربنا سفيانُ عن عاصمِ  - ٧٢١

  :الَبن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامرِ بن ربِيعةَ عن أَبِيه قَ
- "صائم ووه كوما ال أُحصي يتس لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبالن رأيت."  

  .ويف البابِ عن عائشةَ
والعملُ علَى هذَا عند أَهلِ العلم ال . حديثُ عامرِ بنِ ربِيعةَ حديثٌ حسن: قَالَ أَبو عيسى

أّنَّ بعض أَهلِ العلمِ كَرِهوا السواك للصائمِ بالعود  يرونَ بالسواك للصائمِ بأْساً إِالَّ
ولَم ير الشافعي بالسواك بأْساً أَولَ النهارِ . الرطبِ وكَرِهوا لَه السواك آخر النهارِ

ههارِ. وآخرالن آخر واكالس وإِسحاق دمأَح وكَرِه.  
  

الصواب أنه ال كراهة كما قال الشافعي وحديث عامر بن ( از قال الشيخ ابن ب  - ٢٥
ربيعة ضعيف لضعف عاصم بن أيب عبيد اهللا ولكن األحاديث الصحيحة األخرى تعضده 

  ) فهو منجرب باألحاديث الصحيحة 
  

  باب ما جاَء يف الكُحلِ للصائمِ - ٣٠
٧٢٢ - ا احلَسنواصلٍ أَخربن اَألعلى بن بدا عثَندكةَ عن أَنسِ  حاتو عا أَبةَ أَخربنعطي بن

  :بن مالك قَالَ
اشتكَت عيني أَفأَكتحلُ وأَنا صائم؟ : جاَء رجلٌ إىل النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ" -

  ".نعم: قَالَ
  .ويف البابِ عن أَيب رافعٍ

ده لَيس بالقوي وال يصح عن النيب صلَّى اهللا حديثُ أَنسٍ حديثٌ إِسنا: قَالَ أَبو عيسى
  .وأَبو عاتكَةَ يضعف. علَيه وسلَّم يف هذَا البابِ شيٌء

 قَولُ سفيانَ وابنِ املبارك وم، وههبعض هائمِ، فكَرِهأَهلُ العلمِ يف الكُحلِ للص لَفواخت
وإِسحاق دمأَ. وأَح بعض صخورعيافقَولُ الش وائمِ، وههلِ العلمِ يف الكُحلِ للص.  
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الصواب أنه ال بأس به للصائم ألنه ال عالقة له بالطعام ( قال الشيخ ابن باز   - ٢٦

  ) والشراب وال يضر  الصوم 
  

  باب ما جاَء يف القُبلَة للصائمِ - ٣١
نا أَبو اَألحوصِ عن زياد بن عالقَةَ عن عمرِو بنِ حدثَنا هناد وقُتيبةُ قَاال أَخرب - ٧٢٣

  ميمون عن عائشةَ
  ".أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم كَانَ يقَبلُ يف شهرِ الصومِ" -

 ويف البابِ عن عمر بن اخلطَّابِ وحفصةَ وأَيب سعيد وأُم سلَمةَ وابنِ عباسٍ وأَنسٍ وأَيب
  .هريرةَ

  .حديثُ عائشةَ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
واختلَف أَهلُ العلمِ من أَصحابِ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم وغَريِهم يف القُبلَة للصائمِ 

ولَم يرخصوا للشابِ  فرخص بعض أَصحابِ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يف القُبلَة للشيخِ
هومص لَه لَمسوقد قَالَ. خمافةَ أَنْ ال ي م أَشدهندةُ عراشأَهلِ العلم: واملُب القُبلَةُ : بعض

 نيأَم لَ، وإِذَا لَمقَبأَنْ ي هنفس لَكائمِ إِذَا مأْوا أَنَّ للصور ،ائمالص فطروال ت اَألجر صنقت
عهومص لَه سلَميالقُبلَةَ ل كرت لَى نفِسه .عيافوالش قَولُ سفيانَ الثَّوري ووه.  

  
ورأْوا أَنَّ للصائمِ إِذَا ملَك نفسه أَنْ (قال الشيخ ابن باز على قول املصنف   - ٢٧

سلَميالقُبلَةَ ل كرت لَى نفِسهع نيأَم لَ، وإِذَا لَمقَبي هومص لَه . قَولُ سفيانَ الثَّوري ووه
عيافهذا القول هو الصواب وال كراهة للقبلة للشاب (  فقال رمحه اهللا تعاىل )  والش

  ) والشيخ إال من خشي على نفسه ومل يأمنها 
  

  باب ما جاَء يف مباشرة الصائمِ - ٣٢
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وكيع أَخربنا إِسرائيلُ عن أَيب إِسحاق عن أَيب ميسرةَ  حدثَنا ابن أَيب عمر أَخربنا - ٧٢٤
شةَ قَالَتعن عائ:  

- "بِهوكَانَ أَملَكَكُم َألر صائم وين وهرباشي لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسكَانَ ر."  
اهيم عن علقَمةَ واَألسود عن حدثَنا هناد أَخربنا أَبو معاويةَ عن اَألعمشِ عن إِبر - ٧٢٥

شةَ قَالَتعائ:  
- "بِهوكَانَ أَملَكَكُم َألر صائم ووه راشبلُ ويقَبي لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسكَانَ ر."  

معىن و. هذَا حديثٌ حسن صحيح وأَبو ميسرةَ امسه عمرو بن شرحبِيلَ: قَالَ أَبو عيسى
يعين لنفِسه بِهَألر.  

  
والصواب أنه ال حرج باملباشرة ولو أنزل مذياً فال يؤثر ( قال الشيخ ابن باز   - ٢٨

  ) على الصحيح وعليه غسل الذكر واألنثيني ويتوضأ وضوءه للصالة 
  

  باب ما جاَء ال صيام لمن لَم يعزِم من اللَّيلِ - ٣٣
٧٢٦ - ا إِسحاقثَندح  بدعن ع وبأَي ى بنحيا يأَخربن أَيب مرمي ا ابنمنصورٍ أَخربن بن

اهللا أَيب بكرٍ عن ابنِ شهابٍ عن ساملِ بنِ عبد اهللا عن أَبِيه عن حفصةَ عن النيب صلَّى اهللا 
  :علَيه وسلَّم قَالَ

- "يامقَبلَ الفَجرِ فال ص اميعِ الصمجي لَم نم لَه."  
حديثُ حفصةَ حديثٌ ال نعرِفُه مرفوعاً إِالَّ من هذَا الوجه وقد روِي عن : قَالَ أَبو عيسى

أَصح ووه قولُه رمبعضِ أَهلِ العلمِ: نافعٍ عن ابنِ ع ندذَا عى هنعا مموإِن : نمل يامال ص
يف رمضانَ أَو يف قَضاِء رمضانَ أَو يف صيامِ نذرٍ إِذَا لَم  لَم يجمع الصيام قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ

جزِهي من اللَّيلِ لَم نوِهي.  
  

  ) وهذا القول هو الصواب ( قال الشيخ ابن باز   - ٢٩
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حا أَصبمعدب هنوِيأَنْ ي لَه عِ فمباحطَوالت اميا صوأَ. وأَم عيافقَولُ الش ووهوإِسحاق دمح.  
  

  هـ  ١٤١٥/  ١٠/  ٢٩فجر اخلميس @ 
  باب ما جاَء يف إِفطارِ الصائمِ املتطَوعِ - ٣٤

٧٢٧ -  عن أُم هانئ بٍ عن ابنِ أُمربنِ ح اكمصِ عن سو اَألحوا أَبةُ وأَخربنيبا قُتثَندح
قَالَت هانئ:  

ى اهللا علَيه وسلَّم فأُتي بشرابٍ فشرب منه ثُم ناولَين كنت قاعدةً عند النيب صلَّ" -
وما ذَاك؟ قَالَت كنت صائمةً فأَفطرت، : فشربت منه فقُلت إِني أَذنبت فاستغفرِ يل قَالَ

 سعيد ويف البابِ عن أَيب ".فال يضرك: ال، قَالَ: أَمن قضاٍء كنت تقضينه؟ قَالَت: فَقَالَ
  .وعائشةَ

 يبابِ النبعضِ أَهلِ العلمِ من أَصح ندع ليهقَالٌ والعملُ عم هيف إِسناد هانئ حديثُ أُم
 بحإِالَّ أَنْ ي لَيهفال قضاَء ع عِ إِذَا أَفطَرائمِ املتطَوم، أَنَّ الصوغَريِه لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص

هيقضأَنْ ي .عيافوالش وإِسحاق دموأَح قَولُ سفيانَ الثَّوري ووه.  
  

حديث أم هاينء وإن كان يف إسناده مقال إال أنه يغين عنه ( قال الشيخ ابن باز   - ٣٠
  ) حديث عائشة يف مسلم وجويرية يف البخاري 

  
٧٢٨ - ا شأَخربن اودو دا أَببن غَيالنَ أَخربن ودحما مثَندةُ قَالَحعب : اكمس أَمسع كنت

  :بن حربٍ يقولُ
- " هتدج هانئ أُم تةَ، وكَانعدج هم وكَانَ امسأَنا أَفضلَه ثين فلَقيتحد هانئ ين أُمب دأَح

علَيهِا فَدلَ عخد لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولَ اهللا صسأَنَّ ر هتدثين عن جفحد ربا بشرابٍ فش
فَقَالَت ،ربتا فشاولَهن لَّى اهللا : ثُمولُ اهللا صسمةً، فَقَالَ رائص ي كنتا إِنولَ اهللا أَمسيا ر

لَّمسو هلَيع :اَء أَفطَروإِنْ ش اماَء صإِنْ ش فِْسهن أَمني عطواملت ائمالص."  
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ال أَخربين أَبو صاحلٍ وأَهلْنا عن أُم : نت مسعت هذَا من أُم هانئ؟ قَالَأَ: قُلت لَه: قَالَ شعبةُ
هانئ.  

 عن أُم هانئ أُم فَقَالَ عن هارونَ بنِ بنت اكمذَا احلديثَ عن سةَ هلَمس بن ادمى حوور
هانئ .ةَ أَحسنعببن غَيال. وروايةُ ش ودحما مثَندكَذَا حفَقَالَ ه ،نَ عن أَيب داود" أَمني
فِْسهفَقَالَ" ن عن أَيب داود ودحمم ا غَريثَندوح" :فِسهن أَو أَمني فِسهن أَمري "كلَى الشع .

  .علَى الشك" أَمري أَو أَمني نفِسه"وهكَذَا روِي من غَريِ وجه عن شعبةَ 
٧٢٩ - ادنا هثَندةَ عن  حطَلح شةَ بنتعائ هتمى عن عحيةَ بنِ يعن طَلح يعكا وأَخربن

قَالَت ننياملُؤم شةَ أُمعائ:  
: هل عندكُم شيٌء؟ قَالَت: دخلَ علي رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يوماً فَقَالَ" -

ال، قَالَ: قُلت :ي صائمفإِن."  
٧٣٠ - ى ححيعن سفيانَ عن طلحةَ بن ي رِيالس بن ا بِشربن غَيالنَ أَخربن ودحما مثَند

املؤمنني قَالَت شةَ أُمطلحةَ عن عائ شةَ بنتعن عائ:  
ني إِ: ال، فيقولُ: إِنْ كَانَ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يأَتيين فيقولُ أَعندك غَداٌء؟ فأَقولُ" -

قَالَت ،صائم :يةٌ، قَالَ: فأَتانِي يوماً فقُلتدا هلن ديتقد أَه هولَ اهللا إِنسوما هي؟ : يا ر
قَالَ: قُلت ،سيح :صائماً، قَالَت ي أَصبحتا إِنأَكلَ: أَم ثُم."  

  .هذَا حديثٌ حسن: قَالَ أَبو عيسى
  

ال حرج على من أصبح صائماً أن يفطر ألي سبب  فيه أنه( قال الشيخ ابن باز   - ٣١
 (  
  

٣٥ - لَيهاِء عما جاَء يف إِجيابِ القَض باب  
٧٣١ -  هريرقَانَ عن الزب بن عفَرا جا كَثريِ بنِ هشامِ أَخربننيعٍ أَخربنم بن دما أَحثَندح

شةَ قَالَتةَ عن عائروعن ع:  
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- "ةَ صأَنا وحفص لَّى كُنتولُ اهللا صسفجاَء ر نها مفأَكلن اهينهاشت لنا طعام رِضمتنيِ فَعائ
ا، فَقَالَتابنةُ أَبِيه تةَ وكَانحفص رتين إِليهدفب لَّمسو هلَيا : اهللا عا كُنولَ اهللا إِنسيا ر

  ".اقضيا يوماً آخر مكَانه: الَصائمتنيِ فَعرِض لنا طعام اشتهيناه فأَكلنا منه، قَ
وروى صاحلُ بن أَيب اَألخضرِ ومحمد بن أَيب حفصةَ هذَا احلديثَ عن : قَالَ أَبو عيسى

وروى مالك بن أَنسٍ ومعمر وعبيد اهللا ابن عمر . الزهري عن عروةَ عن عائشةَ مثلَ هذَا
واحد من احلُفاظ عن الزهري عن عائشةَ مرسالً ولَم يذكُروا فيه  وزياد بن سعد وغَريِ

سأَلت الزهري فقُلت أَحدثَك عروةُ : عن عروةَ وهذَا أَصح َألنه روِي عن ابنِ جريحٍ قَالَ
فة سليمانَ بنِ عبد لَم أَمسع من عروةَ يف هذَا شيئاً، ولكن مسعت يف خال: عن عائشةَ؟ قَالَ

ذَا احلديثشةَ عن هأَلَ عائمن ناسٍ عن بعضِ من س امللك.  
حدثَنا بِهذَا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي أَخربنا روح بن عبادةَ عن ابنِ  - ٧٣٢

  .جريحٍ فَذَكَر احلديثَ
نيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم وغريِهم إِىل هذَا وقد ذَهب قوم من أَهلِ العلمِ من أَصحابِ ال

  .احلديث فَرأَوا علَيه القَضاَء إِذَا أَفطَر، وهو قَولُ مالك بنِ أَنسٍ
  

والصواب أنه ال قضاء عليه وعلى فرض صحة احلديث ( قال الشيخ ابن باز   - ٣٢
ال على الوجوب لقوله ألم هاينء وظاهر سنده أنه ال بأس به فيحمل على االستحباب 

)اَء أَفطَروإِنْ ش اماَء صإِنْ ش فِْسهن أَمني عطواملت ائمالص"  (  
  

  باب ما جاَء يف وِصالِ شعبانَ برمضانَ - ٣٦
حدثَنا بندار أَخربنا عبد الرمحنِ بن مهدي عن سفيانَ عن منصورٍ عن ساملِ ابنِ  - ٧٣٣

  :يب اجلَعد عن أَيب سلَمةَ عن أُم سلَمةَ قَالَتأَ
  ".ما رأَيت النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يصوم شهرينِ متتابعنيِ إِالَّ شعبانَ ورمضانَ" -

  .ويف البابِ عن عائشةَ
  .حديثُ أُم سلَمةَ حديثٌ حسن: قَالَ أَبو عيسى
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ما رأَيت النيب صلَّى : "ديثُ أَيضاً عن أَيب سلَمةَ عن عائشةَ أَنها قَالَتوقد روِي هذَا احل
 هإِالَّ قليالً بل كَانَ يصوم هانَ، كَانَ يصومعبيف ش ياماً منهص يف شهرٍ أَكثر لَّمسو هلَياهللا ع

كُلَّه."  
  

  ) ني عن عائشة سنده صحيح وهو يف الصحيح( قال الشيخ ابن باز   - ٣٣
  

حدثَنا بذلك هناد أَخربنا عبدةُ عن محمد بنِ عمرٍو أَخربنا أَبو سلَمةَ عن عائشةَ  - ٧٣٤
بذلك لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبعن الن.  

حنو رواية محمد  وروى ساملٌ أَبو النضرِ وغَري واحد هذَا احلديثَ عن أَيب سلَمةَ عن عائشةَ
  .بنِ عمرٍو
ذَا احلديثقَالَ يف ه هأَن عن ابنِ املبارك وِيور : أَكثر بِ إِذَا صامريف كالمِ الع جائز ووه

قَام فُالنٌ لَيلَته أَجمع ولَعلَه تعشى واشتغلَ : الشهرِ أَنْ يقَالَ صام الشهر كُلَّه، ويقَالُ
إِنما معىن هذَا احلديث : بعضِ أَمرِه، كأَنَ ابن املُبارك قد رأَى كالَ احلديثنيِ متفقَنيِ، يقولُب

  .أَنه كَانَ يصوم أَكثر الشهرِ
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  هـ ١٤١٥/  ١١/  ١٣فجر اخلميس @@@ 
  

٣٧ - انَ لعباقي من شالب صفومِ يف النالص ما جاَء يف كَراهية انَبابمضالِ رح  
حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا عبد العزيزِ بن محمد عن العالَء بنِ عبد الرمحنِ عن أَبِيه عن  - ٧٣٥

  :أَيب هريرةَ قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسوا: "قَالَ رومانَ فال تصعبمن ش إِذَا بقي نصف."  

  
  ) احلديث سنده صحيح ( ابن باز  قال الشيخ  - ٣٤

  
حديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ حسن صحيح ال نعرِفُه إِالَّ من هذَا الوجه علَى : قَالَ أَبو عيسى

ذَا اللَّفظه.  
ومعىن هذَا احلديث عند بعضِ أَهلِ العلمِ أَنْ يكونَ الرجلُ مفْطراً فإِذَا بقي شيٌء من 

  .يف الصومِ لحالِ شهرِ رمضانَشعبانَ أَخذَ 
وقد روِي عن أَيب هريرةَ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم ما يشبِه قَولَه، وهذَا حيثُ قَالَ 

لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبالن" :ص ذَلك قوافيامٍ إِالَّ أَنْ يانَ بصمضر هروا شمقَدوماً كَانَ ال ت
كُمدأَح هومصالِ ". يحامِ ليالص دمعتلَى من ييةُ عاها الكَرمإِن ذَا احلديثلَّ يف هوقد د

  .رمضانَ
  

وقد دلَّ يف هذَا احلديث إِنما الكَراهيةُ (قال الشيخ ابن باز على قول املصنف   - ٣٥
واملعىن أن يبتديء الصوم بعد نصف شعبان ألنه ) .لحالِ رمضانَعلَى من يتعمد الصيامِ 

  ) مظنة التحيل للتحري لرمضان وصيام يوم الشك 
  
  

  باب ما جاَء يف لَيلَة النصف من شعبانَ - ٣٨
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٧٣٦ - أَرطأةَ عن ي بن اجا احلجونَ أَخربنبن هار ا يزيدنيعٍ أَخربنبن م دما أَحثَندى ححي
شةَ قَالَتةَ عن عائروبنِ أَيب كَثريٍ عن ع:  

أَكنت : فقدت رسولَ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم لَيلَةً فَخرجت فإِذَا هو بالبقيعِ، فَقَالَ" -
؟ قُلتولُهسور ليكاهللا ع حيفأَنْ ي افنيخبع: ت يتأَت كأَن نتولَ اهللا ظَنسيا ر ض

إِنَّ اهللا تبارك وتعاىل يرتِلُ لَيلَةَ النصف من شعبانَ إىل مساِء الدنيا فيغفر : نِسائك، فَقَالَ
  ".َألكثر من عدد شعرِ غَنمِ كَلبٍ

  
  )احلديث ضعيف ومل يثبت يف ليلة النصف من شعبان شيء ( قال الشيخ ابن باز   - ٣٦

   
  .صديقِويف البابِ عن أَيب بكرٍ ال

ومسعت . حديثُ عائشةَ ال نعرِفُه إِالَّ من هذَا الوجه من حديث احلجاجِ: قَالَ أَبو عيسى
قَالَ . وقَالَ يحيى بن أَيب كثريٍ لَم يسمع من عروةَ. محمداً يقولُ يضعف هذَا احلديثَ

دمحى بنِ: محيمن ي عسمي لَم اجأَيب كثريٍ واحلج.  
  

فهذه األحاديث مبجموعها على من زعم ( قال الشيخ ابن باز على قول الشارح   - ٣٧
ينبغي أن جتمع طرقها ألن هذه )  ( أنه مل يثبت يف فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء 

  ) األحاديث قد تشعر بتعددها أا تتقوى 
  
  

  باب ما جاَء يف صومِ املُحرمِ - ٣٩
٧٣٧ - دح رِيميمحنِ احلالر بدبنِ ع يدمةَ عن أَيب بِشرٍ عن حانوو عا أَبةُ أَخربنيبا قُتثَن

  :عن أَيب هريرةَ قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صساهللا : "قَالَ ر انَ شهرمضيامِ شهرِ رص يامِ بعدأَفضلُ الص

مراملُح."  
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  .حديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ حسن: عيسى قَالَ أَبو
حدثَنا علي بن حجرٍ قَالَ أَخربنا علي بن مسهِرٍ عن عبد الرمحنِ بنِ إِسحاق عن  - ٧٣٨

  :النعمان بن سعد عن علي قَالَ
ما مسعت : قَالَ لَهأَي شهرٍ تأَمرين أَنْ أَصوم بعد شهرِ رمضانَ؟ فَ: سأَلَه رجلٌ فَقَالَ" -

 وأَنا قاعد لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولَ اهللا صسيسأَلُ ر هذَا إِالَّ رجالً مسعتأَحداً يسأَلُ عن ه
إِنْ كنت : أَي شهرٍ تأَمرين أَنْ أَصوم بعد شهرِ رمضانَ؟ قَالَ: عنده فَقَالَ يا رسولَ اهللا
فَصم املُحرمِ فإِنه شهر اهللا، فيه يوم تاب اهللا فيه علَى قومٍ ويتوب  صائماً بعد شهرِ رمضانَ

لَى قومٍ آخرينع يهف."  
  .هذَا حديثٌ حسن غريب: قَالَ أَبو عيسى

٤٠ - ةما جاَء يف صومِ يومِ اجلُمع باب  
٧٣٩ - اهللا بن يدبا عدينارٍ أَخربن بن ا القاسمثَندانَ عن  حبيامٍ عن شغَن بن ى وطَلْقوسم

  :عاصمٍ عن زِر عن عبد اهللا قَالَ
كَانَ رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يصوم من غُرة كُلِّ شهرٍ ثالثةَ أَيامٍ، وقَلَّ ما كَانَ  -

ةاجلُمع يوم فطري."  
  .ةَويف البابِ عن ابنِ عمر وأَيب هرير

  .حديثُ عبد اهللا حديثٌ حسن غريب: قَالَ أَبو عيسى
  

سنده جيد ، واملقصود أنه يصوم يوم اجلمعة مع يوم قبله ( قال الشيخ ابن باز   - ٣٨
  ) أو بعده 
  

ةيومِ اجلُمع ياممن أَهلِ العلمِ ص قوم حبال . وقد است ةاجلُمع يوم أَنْ يصوم هكرا يموإِن
  .وم قَبلَه وال بعدهيص

هرفَعي ذَا احلديثَ ولَمةُ عن عاصمٍ هعبى شوقَالَ ور.  
٤١ - هوحد ةصومِ يومِ اجلُمع ما جاَء يف كراهية باب  
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  :حدثَنا هناد أَخربنا أَبو معاويةَ عن اَألعمشِ عن أَيب صاحلٍ عن أَيب هريرةَ قَالَ - ٧٤٠
ال يصوم أَحدكُم يوم اجلُمعة إِالَّ أَنْ يصوم قَبلَه : "اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ -

هعدب أَو يصوم."  
  .ويف البابِ عن علي وجابرٍ وجنادةَ اَألزدي وجويرِيةَ وأَنسٍ وعبد اهللا بنِ عمرٍو

والعملُ علَى هذَا عند أَهلِ . ن صحيححديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ حس: قَالَ أَبو عيسى
هعدوال ب قَبلَه بصيامٍ ال يصوم ةاجلُمع يوم صختونَ أَنْ يهكرالعلمِ ي . دميقولُ أَح وبِه

وإِسحاق.  
  

والعملُ علَى هذَا عند أَهلِ العلمِ يكرهونَ (قال الشيخ ابن باز على قول املصنف   - ٣٩
وهو )  وبِه يقولُ أَحمد وإِسحاق. تص يوم اجلُمعة بصيامٍ ال يصوم قَبلَه وال بعدهأَنْ يخ

  ) الصواب 
  

٤٢ - بتومِ يومِ السما جاَء يف ص باب  
حدثَنا حميد بن مسعدةَ أَخربنا سفيانُ بن حبيبٍ عن ثَورِ بنِ يزيد عن خالد بنِ  - ٧٤١

  عبد اهللا بنِ بسرٍ عن أُخته معدانَ عن
ال تصوموا يوم السبت إِالَّ فيما افترِض : "أَنَّ رسولَ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -

غهمضفلي شجرة ودأَو ع ةبناَء عحكُم إِالَّ لدأَح جِدي فإِنْ لَم ،لَيكُمع."  
  .ذَا حديثٌ حسنه: قَالَ أَبو عيسى

  ونَ يومظِّمعي ودبصيامٍ، َألنَّ اليه بتالس جلُ يومالر صختذَا أَنْ ييف ه ى الكراهيةومعن
بتالس.  
  

الصواب أنه ضعيف مضطرب الرواية والصواب أنه ال ( قال الشيخ ابن باز   - ٤٠
خمالف لألحاديث  حرج يف صيام يوم السبت لغري الفريضة ، وهذا احلديث شاذ

  ) الصحيحة 
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  هـ ١٤١٦/  ٥/  ٤فجر اخلميس @@@ 
  

  باب ما جاَء يف صومِ يومِ االثننيِ واخلَميسِ - ٤٣
حدثَنا أَبو حفصٍ عمرو بن علي الفَالَّس أَخربنا عبد اهللا بن داود عن ثَورِ بنِ  - ٧٤٢

  :جلُرشي عن عائشةَ قَالَتيزيد عن خالد بنِ معدانَ عن ربِيعةَ ا
  ".كَانَ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يتحرى صوم االثننيِ واخلَميسِ" -

ةَ بنِ زيدامةَ وأُسادةَ وأَيب قَتويف البابِ عن حفص.  
  .حديثُ عائشةَ حديثٌ حسن غريب من هذَا الوجه: قَالَ أَبو عيسى

نا محمود بن غَيالنَ أَخربنا أَبو أَحمد ومعاويةُ بن هشامٍ قَاال أَخربنا سفيانُ حدثَ - ٧٤٣
شةَ قَالَتةَ عن عائيثَمعن منصورٍ عن خ:  

- " ننيِ، ومواالثن دواَألح بتهرِ السمن الش يصوم لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسكَانَ ر
  ".آلخرِ الثالثاَء واَألربِعاَء واخلَميسالشهرِ ا

وروى عبد الرمحنِ بن مهدي هذَا احلديثَ عن سفيانَ . هذَا حديثٌ حسن: قَالَ أَبو عيسى
هرفَعي ولَم.  
  

  ) يف صحته نظر ( قال الشيخ ابن باز   - ٤١
  

صمٍ عن محمد بنِ رِفَاعةَ عن سهيلِ ابنِ أَيب حدثَنا محمد بن يحيى أَخربنا أَبو عا - ٧٤٤
  صاحلٍ عن أَبِيه عن أَيب هريرةَ

تعرض اَألعمالُ يوم االثننيِ واخلَميسِ فأَحب : "أَنَّ رسولَ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -
عملي وأَنا صائم ضعرأَنْ ي."  

  .أَيب هريرةَ يف هذَا البابِ حديثٌ حسن غريبحديثُ : قَالَ أَبو عيسى
  باب ما جاَء يف صومِ اَألربعاِء واخلَميسِ - ٤٤
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حدثَنا احلُسني بن محمد احلريري ومحمد بن مدويه قَاال أَخربنا عبيد اهللا ابن  - ٧٤٥
  :املسلمِ القُرشي عن أَبِيه قَالَ موسى أَخربنا هارونُ بن سلمانَ عن عبيد اهللا

إِنَّ َألهلك علَيك : سأَلت أَو سئلَ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم عن صيامِ الدهرِ فَقَالَ" -
 هرالد متقد ص وكُلَّ أَربعاٍء ومخيسٍ، فَإِذَا أَنت يهي يلانَ والَّذمضر مقَالَ ص حقاً، ثُم

  ".أَفطَرتو
  .ويف البابِ عن عائشةَ

وروى بعضهم عن هارونَ ابنِ . حديثُ مسلمٍ القُرشي حديثٌ غريب: قَالَ أَبو عيسى
اهللا عن أَبِيه يدبسلمِ بنِ عانَ عن ملمس.  

  
عبيد اهللا بن مسلم مقبول فاحلديث ضعيف ملخالفته ( قال الشيخ ابن باز   - ٤٢

  ) ة حيث مل تذكر صيام األربعاء واخلميس لألحاديث الصحيح
  
  

  باب ما جاَء يف فَضلِ الصومِ يوم عرفَةَ - ٤٥
حدثَنا قُتيبةُ وأَحمد بن عبدةَ الضبي قاال أَخربنا حماد بن زيد عن غَيالَنَ بنِ  - ٧٤٦

  قَتادةَجريرٍ عن عبد اهللا بنِ معبد الزماينِّ عن أَيب 
صيام يومِ عرفَةَ إِني أَحتِسب علَى اهللا أَنْ يكَفِّر : "أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -

ةَ الَّيت قَبلَهنوالس هعدةَ الَّيت بنالس."  
ويف البابِ عن أَيب سعيد.  

وقد استحب أَهلُ العلمِ صيام يومِ عرفَةَ . حسن حديثُ أَيب قَتادةَ حديثٌ: قَالَ أَبو عيسى
  .إِالَّ بعرفَةَ
  

  ) وهذا هو السنة ( قال الشيخ ابن باز  -  ٤٣
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  هـ  ١٤١٦/  ٥/  ١٨فجر اخلميس @@@ 
  

  باب ما جاَء يف كراهية صومِ يومِ عرفَةَ بعرفَةَ - ٤٦
مساعيلُ بن علَيةَ أَخربنا أَيوب عن عكرمةَ عن ابنِ حدثَنا أَحمد بن منيعٍ أَخربنا إِ - ٧٤٧

  عباسٍ
- "رِبلِ بلنبِ فَشالفَض أُم إِليه لَتفَةَ وأَرسربع أَفطَر لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبأَنَّ الن."  

  .ويف البابِ عن أَيب هريرةَ وابنِ عمر وأُم الفَضلِ
: وقد روِي عن ابنِ عمر قَالَ. حديثُ ابنِ عباسٍ حديثٌ حسن صحيح: عيسىقَالَ أَبو 

 أَيب بكرٍ فَلَم عفَةَ، ومرع يعين يوم مهصي فَلَم لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبالن عم جتجح
مهصي فَلَم رمع عوم ،مهصي."  

كثرِ أَهلِ العلمِ يستحبونَ اإلفطَار بعرفَةَ ليتقَوى بِه الرجلُ علَى والعملُ علَى هذَا عند أَ
  .وقد صام بعض أَهلِ العلمِ يوم عرفَةَ بعرفَةَ. الدعاِء

  
ى ( صيام يوم عرفة بعرفة أقل أحواله الكراهة وحديث ( قال الشيخ ابن باز  - ٤٤

قوي ويؤيده ويشهد له فعل ) صوم يوم عرفة بعرفة  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن
  ) النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  
٧٤٨ -  ةَ وإِمساعيلُ ابنينيع انُ بنفيا سجرٍ قَاال أَخربنح بن نيعٍ وعليم بن دما أَحثَندح

  :مِ عرفَةَ قَالَإِبراهيم عن ابنِ أَيب نجِيحٍ عن أَبِيه قَالَ سئلَ ابن عمر عن صو
- " عوم ،مهصي أَيب بكرٍ فَلَم عوم ،مهصي فَلَم لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبالن عم جتجح

ى عنهَوال أ بِـه ه وال آمروأَنـا ال أَصوم ،مهصي انَ فَلَمثمع عوم ،مهصي فَلَم رمع."  
وقد روِي . وأَبو نجِيحٍ امسه يسار سمع من ابنِ عمر. ذَا حديثٌ حسنه: قَالَ أَبو عيسى

رمعن رجلٍ عن ابنِ ع جِيحٍ عن أَبِيهذَا احلديثُ أَيضاً عن ابنِ أَيب نه.  
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  باب ما جاَء يف احلَثِّ علَى صومِ يومِ عاشوراَء - ٤٧
٧٤٩ - بن دمةُ وأَحيبا قُتثَندعن غَيالَنَ بنِ  ح زيد بن ادما حقَاال أَخربن يبةَ الضبدع

  جريرٍ عن عبد اهللا بنِ معبد الزماينِّ عن أَيب قَتادةَ
صيام يومِ عاشوراَء إِني أَحتسب علَى اهللا أَنْ : "أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -

  ".ر السنةَ الَّيت قَبلَهيكَفِّ
ويف البابِ عن علي ومحمد بنِ صيفي وسلَمةَ بنِ اَألكوعِ وهند بنِ أَمساَء وابنِ عباسٍ 
والربيعِ بنت معوذ بنِ عفراَء وعبد الرمحنِ بنِ سلَمةَ اخلزاعي عن عمه وعبد اهللا بنِ 

  .روا عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم أَنه حثَّ علَى صيامِ يومِ عاشوراَءالزبريِ، ذَكَ
. صيام يومِ عاشوراَء كَفَّارةُ سنة: ال نعلَم يف شيٍء من الروايات أَنه قَالَ: قَالَ أَبو عيسى

أَيب قَت ةَ، وحبديثادأَيب قَت إِالَّ يف حديثوإِسحاق دمةَ يقولُ أَحاد.  
  

  باب ما جاَء يف الرخصة يف ترك صومِ يومِ عاشوراَء - ٤٨
حدثَنا هارونُ بن إِسحاق اهلَمداينُّ أَخربنا عبدةُ بن سلَيمانَ عن هشامِ بنِ عروةَ  - ٧٥٠

شةَ قَالَتعن عائ عن أَبِيه:  
- "وراَء يوماً تاشكَانَ ع لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسوكَانَ ر ،يف اجلاهلية قُريش هومص

 وانَ همضانَ كَانَ رمضر رِضا افْتفَلَم ،هيامبص اسالن روأَم هاماملدينةَ ص ما قَدفَلَم ،هومصي
وم هاماَء صش نوراُء، فَماشع رِكالفَرِيضةُ وتكَهراَء تن ش."  

  .ويف البابِ عن ابنِ مسعود وقَيسِ بنِ سعد وجابرِ بنِ سمرةَ وابنِ عمر ومعاويةَ
والعملُ علَى هذَا عند أَهلِ العلمِ، علَى حديث عائشةَ وهو حديثٌ : قَالَ أَبو عيسى

صحيح .وراَء واجِباً إِالَّ من راشع يامنَ صورلِال يمن الفَض يهف را ذُكمل هيف صيام بغ.  
٤٩ - وومِ هي وراَء أَياشما جاَء يف ع باب  

قاال أَخربنا وكيع عن حاجِبِ بنِ عمر عن احلَكَمِ ابنِ . حدثَنا هناد وأَبو كُريبٍ - ٧٥١
  :اَألعرجِ قَالَ
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- "تم واسٍ وهإىل ابنِ عب يتهانتمٍ فَقُلتمزيف ز اَءهرِد دوراَء : وساشنِي عن يومِ عأَخبِر
إِذَا رأَيت هالَلَ املُحرمِ فاعدد ثُم أَصبِح من يومِ التاسعِ صائماً،  : أَي يومٍ أَصومه؟ فَقَالَ

  ".نعم: وسلَّم ؟ قَالَأَهكَذَا كَانَ يصومه محمد صلَّى اهللا علَيه : قُلت: قَالَ
  :حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا عبد الوارِث بن يونس عن احلَسنِ عن ابنِ عباسٍ قَالَ - ٧٥٢

  ".أَمر رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم بصومِ عاشوراَء يوم العاشرِ" -
  .ثٌ حسن صحيححديثُ ابنِ عباسٍ حدي: قَالَ أَبو عيسى

 م يومهاسعِ، وقَالَ بعضالت م يومهوراَء، فَقَالَ بعضاشومِ عأَهلُ العلمِ يف ي لَفوقد اخت
  ".صوموا التاسع والعاشر وخالفُوا اليهود: "وروِي عن ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ. العاشرِ

وأَح عيافيقولُ الش ذَا احلديثوبِهوإِسحاق دم.  
  

والصواب أنه اليوم العاشر ولكن السنة صيام التاسع معه ( قال الشيخ ابن باز   - ٤٥
فهو ضعيف فيه ابن أيب ليلى ، وإفراد العاشر ) صوموا يوماً قبله أو بعده ( وأما حديث 

  ) فقط مكروه 
  

  باب ما جاَء يف صيامِ العشرِ - ٥٠
ربنا أَبو معاويةَ عن اَألعمشِ عن إِبراهيم عن اَألسود عن عائشةَ حدثَنا هناد أَخ - ٧٥٣

قَالَت:  
  ".ما رأَيت النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم صائماً يف العشرِ قَطْ" -
. هكَذَا روى غَري واحد عن اَألعمشِ عن إِبراهيم عن اَألسود عن عائشةَ: قَالَ أَبو عيسى

 ،ذَا احلديثَ عن منصورٍ عن إِبراهيمه هوغَري ى الثَّوريوور" هلَيلَّى اهللا عص يبأَنَّ الن
  ".وسلَّم لَم ير صائماً يف العشرِ

دوعن اَألس يهف ذكُري شةَ ولَمعن عائ صِ عن منصورٍ عن إِبراهيمو اَألحوى أَبووقد . ور
لفُوا علُ إِسناداًاختوأَوص ورِوايةُ اَألعمشِ أَصح ،أَبا . لَى منصورٍ يف احلديث قَالَ مسعت
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اَألعمش أَحفظُ إلسناد إِبراهيم من : مسعت وكيعاً يقولُ: بكرٍ محمد بن أَبان يقولُ
  .منصورٍ
  

مها ويف جاء يف حديث حفصة أنه صلى اهللا عليه  وسلم صا( قال الشيخ ابن باز   - ٤٦
سنده مقال ولكن حديث ابن عباس يف الباب الذي بعده يدل على مشروعية صيام هذه 

  ) األيام 
  

  باب ما جاَء يف العملِ يف أَيامِ العشرِ - ٥١
حدثَنا هناد أَخربنا أَبو معاويةَ عن اَألعمشِ عن مسلمٍ وهو ابن أَيب عمرانَ  - ٧٥٤

  :د بنِ جبريٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَالبطني عن سعي
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسإِىل اهللا من : "قَالَ ر أَحب يهنامٍ العملُ الصاحلُ فما من أَي

لَّى وال اجلهاد يف سبيلِ اهللا؟ فَقَالَ رسولُ اهللا ص: هذه اَأليامِ العشرِ، فَقَالُوا يا رسولَ اهللا
لَّمسو هلَيمن : "اهللا ع رجِعي فَلَم ،هومال بنفِْسه جريف سبيلِ اهللا، إِالَّ رجلٌ خ ادهوال اجل

  ".ذَلك بشيٍء
  .ويف البابِ عن ابنِ عمر وأَيب هريرةَ وعبد اهللا بنِ عمرٍو وجابرٍ

  .صحيح حديثُ ابنِ عباسٍ حديثٌ حسن غريب: قَالَ أَبو عيسى
حدثَنا أَبو بكرٍ بن نافعٍ البصرِي أَخربنا مسعود بن واصلٍ عن نهاسِ بنِ قَهمٍ عن  - ٧٥٥

  :قَتادةَ عن سعيد بنِ املسيبِ عن أَيب هريرةَ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ
- "تإىل اهللا أَنْ ي امٍ أَحبأَي نا مومٍ مكُلِّ ي اميلُ صعدي ،ةجي اجلشرِ ذع نا ميهف لَه دبع

  ".منها صيام سنة وقيام كُلِّ لَيلَة منها بقيامِ لَيلَة القَدرِ
هذَا حديثٌ حسن غريب ال نعرِفُه إِالَّ من حديث مسعود بنِ واصلٍ عن : قَالَ أَبو عيسى

هذَا. اسِالنثلَ هم ذَا الوجهمن غَريِ ه عرِفُهي فَلَم ذَا احلديثداً عن همحم وقَالَ. وسأَلت :
قد روِي عن قَتادةَ عن سعيد بنِ املسيبِ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم مرسلٌ شيٌء من 

  .هذَا
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  ) املقصود أن فضلها عظيم احلديث ضعيف و( قال الشيخ ابن باز   - ٤٧

  
  باب ما جاَء يف صيامِ ستة أَيامٍ من شوالٍ - ٥٢

٧٥٦ -  بنِ ثابت رمعن ع سعيد بن ا سعيدةَ أَخربناويعو ما أَبنيعٍ أَخربنم بن دما أَحثَندح
  :عن أَيب أَيوب قَالَ

- هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر  لَّمسالٍ : "وومن ش بِست هعبأَت انَ ثُممضر اممن ص
  ".فَذَلك صيام الدهرِ

  .ويف البابِ عن جابرٍ وأَيب هريرةَ وثَوبانَ
  . حديثُ أَيب أَيوب حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

  
سعد بن ( الصواب ) أخربنا سعيد بن سعيد ( قال الشيخ ابن باز على قوله   - ٤٨

  ) وقد روى احلديث مسلم يف الصحيح وله شواهد ) سعيد 
  

ذَا احلديثهالٍ لومن ش ةتس يامص قوم حبوقد است.  
املبارك هرٍ: وقَالَ ابنامٍ من كُلِّ شأَي يامِ ثَالثَةثلُ صم نسح وه .املبارك ى : قَالَ ابنرووي
امٍ من : يف بعضِ احلديثةَ أَيتأَنْ يكُونَ س املبارك ابن ارانَ واختمضبر اميذَا الصه قلحوي

إِنْ صام ستةَ أَيامٍ من شوالٍ متفرِقاً فَهو : أَولِ الشهرِ وقد روِي عن ابنِ املبارك أَنه قَالَ
ائزج.  

لعزيزِ بن محمد عن صفوانَ بن سلَيمٍ وسعد بنِ سعيد هذَا قد روى عبد ا: قَالَ أَبو عيسى
وروى . احلديثَ عن عمر بنِ ثابت عن أَيب أَيوب عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم هذَا

و يحيى وسعدبن سعيد هو أَخ. شعبةُ عن ورقاَء بنِ عمر عن سعد بنِ سعيد هذَا احلديثَ
اَألنصاري بنِ سعيد .هفظبلِ حمن ق بنِ سعيد يف سعد أَهلِ احلديث بعض كَلَّموقد ت.  
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  هـ  ١٤١٦/  ٥/  ٢٥فجر اخلميس 
  

  باب ما جاَء يف صومِ ثَالثَة من كُلِّ شهرٍ - ٥٣
عن أَيب الربِيعِ عن أَيب هريرةَ  حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا أَبو عوانةَ عن سماك بنِ حربٍ - ٧٥٧

  :قَالَ
أَنْ ال أَنام إِالَّ علَى وِترٍ، وصوم ثالثَة : "عهد إِيلِّ رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم ثَالثَةً -

  ".أَيامٍ من كُلِّ شهرٍ وأَنْ أُصلِّي الضحى
  

الثة أيام من كل شهر مطلقاً سواء كان يف السنة صيام ث( قال الشيخ ابن باز   - ٤٩
  ) أوله أو وسطه أو آخره 

  
مسعت : حدثَنا محمود بن غَيالنَ أَخربنا أَبو داود أَنبأَنا شعبةُ عن اَألعمشِ قَالَ - ٧٥٨

  :يحيى بن بسامٍ يحدثُ عن موسى بنِ طَلحةَ قَالَ مسعت أَبا ذَر يقُولُ
يا أَبا ذَر إِذَا  صمت من الشهرِ ثَالثَةَ أَيامٍ فَصم : "رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -

  ".ثَالثَ عشرةَ وأَربع عشرةَ وخمس عشرةَ
  

  ) الصواب حيي بن سام كما يف التقريب واخلالصة (( قال الشيخ ابن باز   - ٥٠
  

ويف البابِ عن أَيب قَت ودسعاهللا بنِ م بدينِّ وعةَ بنِ إِياسٍ املُزمرٍو وقُراهللا بنِ ع بدةَ وعاد
  .وأَيب عقْرب وابنِ عباسٍ وعائشةَ وقَتادةَ بنِ ملحانَ وعثمانَ بنِ أَيب العاصِ وجريرٍ

  
  ) وهذه األحاديث يشد بعضها بعضاً ( قال الشيخ ابن باز  - ٥١

  
  .حديثُ أَيب ذَر حديثٌ حسن: سىقَالَ أَبو عي
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هرالد امص نهرٍ كَانَ كَمامٍ من كُلِّ شثَالثَةَ أَي امأَنَّ من ص يف بعضِ احلديث وِيوقد ر.  
٧٥٩ -  انَ عن أَيب ذَرثمةَ عن عاصمٍ اَألحولِ عن أَيب عاويعو ما أَبأَخربن ادنا هثَندح

  :قَالَ
- قَالَ رلَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صس" : يامص امٍ فَذَلكهرٍ ثَالثَةَ أَيمن كُلِّ ش اممن ص

يف كتابه ذَلك صديقاىل تعوت باركهرِ فَأَنزلَ اهللا تالد :} رشع فَلَه ةناَء بِاحلَسج نم
  ".، اليوم بِعشرة أَيامٍ}أَمثَالها

ىقَالَ أَبيسو ع :ذَا حديثٌ حسنه.  
وقد روى شعبةُ هذَا احلديثَ عن أَيب شمرٍ وأَيب التياحِ عن أَيب عثمانَ : قَالَ أَبو عيسى

لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبريرةَ عن النوقَالَ عن أَيب ه.  
٧٦٠ - اوو دا أَببن غَيالنَ أَخربن ودحما مثَندقَالَ ح شكالر زيدةُ عن يعبا شأَخربن د

اذَةَ قَالَتعم مسعت:  
أَكَانَ رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يصوم ثَالثَةَ أَيامٍ من كُلِّ شهرٍ؟ : "قُلت لعائشةَ -

قَالَت :قُلت ،معن :؟ قَالَتومكَانَ يص هايل : من آيبكَانَ ال يامص همن آي."  
ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي وهو : هذَا حديثٌ حسن صحيح قَالَ: قَالَ أَبو عيسى

ةرصأَهلِ الب ةام يف لُغالقَس وه شكوالر ،امالقَس ووه مالقاس زيدي.  
  باب ما جاَء يف فَضلِ الصومِ - ٥٤

عمرانُ بن موسى القَزاز البصري أَخربنا عبد الوارث بن سعيد أَخربنا  حدثَنا - ٧٦١
  :علي بن زيد عن سعيد بنِ املسيبِ عن أَيب هريرةَ قَالَ

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسا إِ: "قَالَ رهشرِ أَمثَالبع نةسكُم يقُولُ كُلُّ حبىل إِنَّ ر
سبعمائة ضعف والصوم يل وأَنا أَجزِي بِه والصوم جِنةٌ من النارِ، ولَخلُوف فَمِ الصائمِ 
أَطْيب عند اهللا من ريحِ املسك وإِنْ جهِلَ علَى أَحدكُم جاهلٌ وهو صائم فَلْيقُلْ إِني 

مائص."  
وسهلِ بنِ سعد وكَعبِ بنِ عجرةَ وسالمةَ بنِ قَيصر وبشريِ  ويف البابِ عن معاذ بنِ جبلٍ

ةياصبنِ اخلَص .هأُم ةُ هيياصواخلَص ،دبعم بن محبشريٍ ز واسم.  



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ١٩٢ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

  .وحديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ حسن غريب من هذَا الوجه: قَالَ أَبو عيسى
٧٦٢ - ب بن دمحا مثَندازمٍ حعن أَيب ح عدعن هشامِ بنِ س يقَدامرٍ العو عا أَبارٍ أَخربنش

  :عن سهلِ بنِ سعد عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ
يف اجلنة باب يدعى الريانُ يدعى لَه الصائمونَ فَمن كَانَ من الصائمني دخلَه، ومن " -

خيظمأْ أَبداًد لَم لَه."  
  .هذَا حديثٌ حسن صحيح غريب: قَالَ أَبو عيسى

حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا عبد العزيزِ بن محمد عن سهلِ بنِ أَيب صاحلٍ عن أَبِيه عن أَيب  - ٧٦٣
  :هريرةَ قَالَ

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر" :للص ةٌ حنيوفَرح فطري ةٌ حنيحفَر انتائمِ فَرح
هبيلقَى ر."  

  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
  

  ) الصواب عن سهيل بن أيب صاحل ( قال الشيخ ابن باز   - ٥٢
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  هـ  ١٤١٦/  ٦/  ٢فجر اخلميس @@@ 
  

  باب ما جاَء يف صومِ الدهرِ - ٥٥
٧٦٤ - ثَندعن غَيالَنَ ابنِ ح يدز بن ادما حقَالَ أَخربن يـبةَ الضبدع بن دمةُ وأَحيبا قُت

  :جريرٍ عن عبد اهللا بنِ معبد عن أَيب قَتادةَ قَالَ
م ال صام وال أَفطَر أَو لَم يصم ولَ: قيلَ يا رسولَ اهللا كَيف لمن صام الدهر قَالَ" -

رفطي."  
  

هذا النهي أقل أحواله الكراهة وإال فهو يدل على التحرمي ( قال الشيخ ابن باز   - ٥٣
  ) ومن صام الدهر فاألظهر أنه ال أجر  له بل عليه وزر 

  
  .ويف البابِ عن عبد اهللا بن عمرٍو وعبد اهللا بن الشخريِ وعمرانَ بن حصنيٍ وأَيب موسى

  .حديثُ أَيب قَتادةَ حديثٌ حسن: عيسىقَالَ أَبو 
 يوم رفطي هرِ إِذَا لَمالد اميا يكُونُ صمهرِ، وقَالُوا إِنالد اميمن أَهلِ العلمِ ص قَوم وقد كَرِه

دمن ح جراَأليامِ فقد خ هذيف ه أَفطَر نشرِيقِ فَمالت امى وأَياَألضح طْرِ ويومالف  الكَراهية
كُلَّه هرالد اموقَالَ . وال يكُونُ قد ص عيافقَولُ الش وبنِ أَنسٍ وه عن مالك وِيكَذَا ره

أَحمد وإِسحاق نحواً من هذَا وقَاال ال جيب أَنْ يفطر أَياماً غَري هذه اخلَمسة اَأليامِ الَّيت 
  .ى اهللا علَيه وسلَّم، يوم الفطرِ ويوم اَألضحى وأَيام التشرِيقِنهى عنها رسولُ اهللا صلَّ

  
  ) فال يصح صيامها بإمجاع املسلمني ( قال الشيخ ابن باز   - ٥٤

  
  باب ما جاَء يف سرد الصومِ - ٥٦

  :هللا بنِ شقيقٍ قَالَحدثَنا قُتيبةُ أَخربنا حماد بن زيد عن أَيوب عن عبد ا - ٧٦٥



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ١٩٤ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

- "قَالَت لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبامِ النيشةَ عن صعائ ى نقولُ قد : سأَلتحت ومكَانَ يص
صام ويفطر حتى نقولُ قد أَفطَر، وما صام رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم شهراً كَامالً 

  ".إِالَّ رمضانَ
  

يعين غالباً وإال فقد جاء أنه صلى اهللا عليه وسلم كان ( قال الشيخ ابن باز   - ٥٥
  ) يصوم شعبان كله 

  
  .ويف البابِ عن أَنسٍ وابنِ عباسٍ

  .حديثُ عائشةَ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
٧٦٦ - معفَرٍ عن حج ا إِمساعيلُ بنجرٍ أَخربنح بن ا عليثَندحعن أَنسِ بنِ مالك يد  

كَانَ يصوم من الشهرِ حتى يرى : "أَنه سئلَ عن صومِ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ -
أَنه ال يريد أَنْ يفطر منه، ويفطر حتى يرى أَنه ال يريد أَنْ يصوم منه شيئاً، فكُنت ال تشاُء 

  ".نْ تراه من اللَّيلِ مصلِّياً إِالَّ رأَيته مصلِّياً، وال نائماً إِالَّ رأَيته نائماًأَ
  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

حدثَنا هناد أَخربنا وكيع عن مسعرٍ وسفيانَ عن حبِيبِ بنِ أَيب ثابت عن أَيب  - ٧٦٧
  :ن عبد اهللا بن عمرٍو قَالَالعباسِ ع

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسيوماً : "قَالَ ر ومكَانَ يص اودأَخي د ومومِ صلُ الصأَفْض
  ".ويفطر يوماً وال يفر إذا القَى

عمى وامسه وأَبو العباسِ هو الشاعر اَأل. هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
  .السائب بن فَروخٍ

  أَفْضلُ الصيامِ أَنْ يصوم يوماً ويفطر يوماً، : وقَالَ بعض أَهلِ العلمِ
  

  ) بل هذا هو صريح حديث عبد اهللا بن عمرو ( قال الشيخ ابن باز   - ٥٦
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  .هذَا هو أَشد الصيامِ: ويقَالُ
  

  ة الصومِ يوم الفطرِ ويوم النحرِباب ما جاَء يف كراهي - ٥٧
حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا عبد العزيزِ بن محمد عن عمرِو بنِ يحيى عن أَبِيه عن أَيب  - ٧٦٨

  :سعيد اخلُدرِي قَالَ
- "ومِ اَألضحامِ ييامنيٍ صيعن ص لَّمسو هلَيلَّى اهللا  عولُ اهللا صسى رهطرِنومِ الفى وي."  

  
باب ما جاَء يف كراهية الصومِ يوم الفطرِ (قال الشيخ ابن باز على قول املصنف   - ٥٧

  ) املراد به كراهة التحرمي ال كراهة الترتيه )  ويوم النحرِ
  

  .ويف البابِ عن عمر وعلي وعائشةَ وأَيب هريرةَ وعقبةَ بنِ عامرٍ وأَنسٍ
ىقَالَ أَبيسو ع :صحيح حديثٌ حسن أَهلِ العلمِ. حديثُ أَيب سعيد ندع لَيهوالعملُ ع.  

وعمرو بن يحيى هو ابن عمارةَ بنِ أَيب احلَسنِ املازِينُّ املديين، وهو ثقَةٌ، : قَالَ أَبو عيسى
  .روى عنه سفيانُ الثَّورِي وشعبةُ ومالك بن أَنسٍ

٧٦٩ -  رعما ميعٍ أَخربنرز بن زيدا ياربِ أَخربنوبن أَيب الش امللك بدع بن دمحا مثَندح
  :عن الزهري عن أَيب عبيد موىل عبد الرمحنِ بن عوف قَالَ

- "،ةقَبلَ اخلُطب الةدأَ بالصومِ حنْرٍ باخلطَّابِ يف ي بن رمع هِدتولَ  شسر قَالَ مسعت ثُم
اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم ينهى عن صومِ هذَينِ اليومنيِ، أَما يوم الفطرِ فَفطركُم من 

كُمكسى فَكُلُوا من حلمِ ناَألضح وما يوأَم ،للمسلمني يدكُم وعومص."  
بو عبيد موىل عبد الرمحنِ بنِ عوف امسه سعد، وأَ. هذَا حديثٌ صحيح: قَالَ أَبو عيسى

وعبد الرمحنِ بن أَزهر هو ابن عم عبد الرمحنِ . ويقَالُ لَه موىل عبد الرمحنِ بنِ أَزهر أَيضاً
وفبنِ ع.  
  

  باب ما جاَء يف كراهية صومِ أَيامِ التشرِيقِ - ٥٨
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٧٧٠ - ثَندةَ بنِ عامرٍ قَالَحقبعن ع عن أَبِيه ى بن عليوسعن م يعكا وأَخربن ادنا ه:  
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسا أَهلَ : "قَالَ رنيدشرِيقِ عالت امحرِ وأَيالن ومفَةَ ويرع ومي

  ".اإلسالمِ، وهي أَيام أَكلٍ وشربٍ
عن علي وسعد وأَيب هريرةَ وجابرٍ ونبيشةَ وبِشرِ بنِ سحيمٍ  وعبد اهللا بن  ويف البابِ

حذَافَةَ وأَنسٍ وحمزةَ بنِ عمرٍو اَألسلَمي وكَعبِ بنِ مالك وعائشةَ وعمرِو بنِ العاصِ 
  .وعبد اهللا بن عمرٍو

  
مل يرخص يف أيام التشريق ( ي وجاء عن ابن عمر يف البخار( قال الشيخ ابن باز   - ٥٨

  ) إال للمتمتع 
  

والعملُ علَى هذَا عند أَهلِ . حديثُ عقبةَ بنِ عامرٍ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبابِ النشرِيقِ، إِالَّ أَنَّ قَوماً من أَصحامِ التأَي اميونَ صكرهالعلمِ ي 
. وغَريِهم رخصوا للمتمتعِ إِذَا لَم يجِد هدياً ولَم يصم يف العشرِ أَنْ يصوم أَيام التشرِيقِ

وإِسحاق دموأَح عيافأَنسٍ والش بن يقُولُ مالك وبِه.  
وأَهلُ مصر يقُولُونَ  موسى بن علي بنِ رباحٍ: وأَهلُ العراقِ يقُولُونَ: قَالَ أَبو عيسى
علي ى بنوسيقولُ: وقَالَ. م عدس اللَّيثَ بن ةَ يقولُ مسعتيبقُت مسعت : ى ابنوسقَالَ م

أَيب: علي اسم رغلٍّ صداً يف حلُ أَحال أَجع.  
  

  باب ما جاَء يف كَراهية احلجامة للصائمِ - ٥٩
٧٧١ - دمحا مثَندى قَالُوا  حوسى بن محيبن غَيالنَ وي ودحموم ورِيابيسافعٍ النر بن

أَخربنا عبد الرزاقِ عن معمرٍ عن يحيى بنِ أَيب كثريٍ عن إِبراهيم بنِ عبد اهللا بنِ قَارِظ عن 
  السائبِ بنِ يزيد عن رافعِ بنِ خديجٍ

  ".أَفْطَر احلاجِم واحملجومِ: "يه وسلَّم قَالَعن النيب صلَّى اهللا علَ -
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ويف البابِ عن سعد وعلي وشداد بنِ أَوسٍ وثَوبانَ وأُسامةَ بنِ زيد وعائشةَ ومعقلِ ابنِ 
  .يسارٍ، ويقَالُ معقلُ بن سنان وأَيب هريرةَ وابنِ عباسٍ وأَيب موسى وبِاللٍ

وذُكر عن أَحمد بنِ حنبلٍ . حديثُ رافعِ بنِ خديجٍ حديثٌ حسن صحيح: سىقَالَ أَبو عي
أَصح شيٍء يف هذَا البابِ حديثُ رافعِ بنِ خديجٍ وذُكر عن علي بنِ عبد اهللا أَنه : أَنه قَالَ

نَّ يحيى ابنِ أَيب كثريٍ روى قَالَ أَصح شيٍء يف هذَا البابِ حديثُ ثَوبانَ وشداد بنِ أَوسٍ َأل
  .عن أَيب قالبةَ احلديثنيِ مجيعاً، حديثُ ثَوبانَ وحديثُ شداد بنِ أَوسٍ

وقد كَرِه قوم من أَهلِ العلمِ من أَصحابِ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم وغَريِهم احلجامةَ 
ابِ النأَصح ى أَنْ بعضمِ حتائى للصوسو مم أَبنهباللَّيلِ م مجتاح لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يب

اركاملب ذَا يقُولُ ابنوبِه رمع ري وابناَألشع.  
من : قَالَ عبد الرمحنِ بن مهدي: ومسعت إِسحاق بن منصورٍ يقولُ: قَالَ أَبو عيسى

قَضاُء قَالَ إِسحاق بن منصورٍ وهكَذَا قَالَ أَحمد بن حنبلٍ احتجم وهو صائم فَعليه ال
إِبراهيم بن وإِسحاق.  

قد روِي عن : قَالَ الشافعي: وأَخربين احلَسن بن محمد الزعفراينُّ قَالَ: قَالَ أَبو عيسى
هو صائم وروِي عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم أَنه احتجم و

ولَو توقَى رجلٌ . وال أَعلَم أَحداً من هذَينِ احلديثنيِ ثَابِتاً. أَفْطَر احلاجِم واحملجوم: أَنه قَالَ
 لَم ائمص ووه مجتاح إيلَّ وإِن كَانَ أَحب ائمص وةَ وهامجاحلهرفْطأَنْ ي ذَلك أَر.  

هكَذَا كَانَ قَولُ الشافعي ببغداد، وأَما مبصر فَمالَ إىل الرخصة، ولَم ير : قَالَ أَبو عيسى
 حرِمم والوداعِ وه ةجيف ح مجتاح لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبأَنَّ الن بأْساً واحتج باحلجامة

ائمص.  
٦٠ - يف ذَلك ةخصما جاَء من الر باب  

حدثَنا بِشر بن هاللٍ البصري أَخربنا عبد الوارث بن سعيد أَخربنا أَيوب عن  - ٧٧٢
  :عكرمةَ عن ابنِ عباسٍ قَالَ

- "ائمص حرِمم ووه لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسر مجتاح ."  
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هذَا حديثٌ صحيح هكَذَا روى وهيب نحو رِواية عبد الوارث وروى : قَالَ أَبو عيسى
  .إِمساعيلُ بن إِبراهيم عن أَيوب عن عكرمةَ مرسالً ولَم يذكُر فيه عن ابنِ عباسٍ

محمد بن عبد اهللا اَألنصاري عن حدثَنا أَبو موسى محمد بن املُثَنى أَخربنا  - ٧٧٣
  :حبيبِ بنِ الشهيد عن ميمون بنِ مهرانَ عن ابنِ عباسٍ

- "ائمص ووه مجتاح لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبأَنَّ الن."  
  .هذَا حديثٌ حسن غريب من هذَا الوجه: قَالَ أَبو عيسى

حمد بن منيعٍ أَخربنا عبد اهللا بن إِدريس عن يزيد بنِ أَيب زياد عن مقسمٍ حدثَنا أَ - ٧٧٤
  :عن ابن عباسٍ

- "ائمص حرِمم ومكةَ واملدينةَ وه ا بنييمف مجتاح لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبأَنَّ الن."  
  .ويف البابِ عن أَيب سعيد وجابرٍ وأَنسٍ

وقد ذَهب بعض أَهلِ العلمِ من . حديثُ ابنِ عباسٍ حديثٌ حسن صحيح: أَبو عيسى قَالَ
أَصحابِ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم وغَريِهم إىل هذَا احلديث ولَم يروا باحلجامة للصائمِ 

  .الشافعيبأْساً وهو قَولُ سفيانَ الثَّوري ومالك بنِ أَنسٍ و
  .باب ما جاَء يف كَراهية الوِصالِ يف الصيامِ - ٦١

حدثَنا نصر بن علي اجلَهضمي أَخربنا بِشر بن املفضلِ وخالد بن احلارث عن  - ٧٧٥
  :سعيد بنِ أَيب عروبةَ عن قَتادةَ عن أَنسٍ قَالَ

- لَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ رلَّمسو ولَ اهللا : "هسواصلُ يا رت كلُوا، قَالُوا فَإِنواصال ت
  ".إِني لست كأَحدكُم إِنَّ ربي يطعمين ويسقيين: قَالَ

ويف البابِ عن علي وأَبي هريرةَ وعائشةَ وابنِ عمر وجابرٍ وأَيب سعيد وبشريِ بنِ 
ةياصاخلَص.  

حديثُ أَنسٍ حديثٌ حسن صحيح والعملُ علَى هذَا عند بعضِ أَهلِ : قَالَ أَبو عيسى
العلمِ كَرِهوا الوِصالَ يف الصيامِ وروِي عن عبد اهللا بنِ الزبريِ أَنه كَانَ يواصلُ اَأليام وال 

رفطي.  
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  هـ  ١٤١٦/  ٦/  ٢٣فجر اخلميس @@@ 
  .ه الفَجر وهو يريد الصومباب ما جاَء يف اجلُنبِ يدركُ - ٦٢

حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا اللَّيثُ عن ابنِ شهابٍ عن أَيب بكرٍ بنِ عبد الرمحنِ بنِ  - ٧٧٦
  :احلارث بنِ هشامٍ قَالَ

- "يبأَنَّ الن لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبا النجوةَ زلَمس شةَ وأُمنِي عائأَخربت هلَيلَّى اهللا عص 
ومصسلُ فَيغتي ثُم همن أَهل بنج ووه الفَجر دركُهكَانَ ي لَّمسو."  

حديثُ عائشةَ وأُم سلَمةَ حديثٌ حسن صحيح والعملُ علَى هذَا عند : قَالَ أَبو عيسى
علَيه وسلَّم وغَريِهم وهو قَولُ سفيانَ أَكثرِ أَهلِ العلمِ من أَصحابِ النيب صلَّى اهللا 

ابعنيمن الت وقد قَالَ قَوم وإِسحاق دموأَح عيافوالش :ومالي ي ذَلكقضباٌ ينج حإِذَا أَصب .
حلُ أَصوالقَولُ اَألو.  

  
وهذا هو : قال  ) والقَولُ اَألولُ أَصح(قال الشيخ ابن باز على قول املصنف   - ٥٩

  ) الصحيح 
  

  .باب ما جاَء يف إِجابة الصائمِ الدعوةَ - ٦٣
حدثَنا أَزهر بن مروانَ البصري أَخربنا محمد بن سواٍء أَخربنا سعيد بن أَيب  - ٧٧٧

  :عروبةَ عن أَيوب عن محمد بنِ سريين عن أَيب هريرةَ
- قَالَأَنَّ الن لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص فإِنْ كَانَ : "يب ،جِبكُم إىل طَعامٍ فلْيدأَح يعإِذَا د

  .، يعين الدعاَء"صائماً فَليصلِّ
  

  ) جييب الدعوة ويقل إين صائم ويدعو هلم ( قال الشيخ ابن باز   - ٦٠
  

بن عيينةَ عن أَيب الزناد عن اَألعرجِ عن أَيب حدثَنا نصر بن علي أَخربنا سفيانُ  - ٧٧٨
  :هريرةَ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ
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  ".إِني صائم: إِذَا دعي أَحدكُم وهو صائم فلْيقُلْ" -
  .يحفَكالَ احلديثنيِ يف هذَا البابِ عن أَيب هريرةَ حسن صح: قَالَ أَبو عيسى
  باب ما جاَء يف كَراهية صومِ املرأة إِالَّ بإِذن زوجِها - ٦٤

حدثَنا قُتيبةُ ونصر بن علي قَاال أَخربنا سفيانُ بن عيينةَ عن أَيب الزناد عن  - ٧٧٩
  :اَألعرجِ عن أَيب هريرةَ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ

  ".تصوم املرأةُ وزوجها شاهد يوماً من غَريِ شهرِ رمضانَ إِالَّ بإِذنِه ال" -
اسٍ وأَيب سعيدويف البابِ عن ابنِ عب.  

حديثُ أَيب هريرةَ حديثٌ حسن صحيح وقد روِي هذَا احلديث عن أَيب : قَالَ أَبو عيسى
  .يه عن أَيب هريرةَ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّمالزناد عن موسى بن أَيب عثمانَ عن أَبِ

  .باب ما جاَء يف تأْخريِ قَضاِء رمضانَ - ٦٥
حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا أَبو عوانةَ عن إِمساعيلَ السدي عن عبد اهللا البهِي عن عائشةَ  - ٧٨٠

قَالَت:  
ما يكُونُ علَي من رمضانَ إِالَّ يف شعبانَ حتى توفِّى رسولُ اهللا صلَّى ما كُنت أَقضي " -

لَّمسو هلَياهللا ع"  
هذَا حديثٌ حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن سعيد اَألنصارِي عن أَيب : قَالَ أَبو عيسى

  .سلَمةَ عن عائشةَ نحو هذَا
  .فَضلِ الصائمِ إِذَا أُكلَ عنده باب ما جاَء يف - ٦٦

حدثَنا علي بن حجرٍ أَخربنا شريك عن حبِيبِ بنِ زِيد عن لَيلَى عن موالتها عن  - ٧٨١
  :النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ

-  "املالئ لَيهع لَّتص رياملفَاط هندإِذَا أَكَلَ ع ائمكَةُالص."  
وروى شعبةُ هذَا احلديثَ عن حبِيبِ بنِ زيد عن جدته أُم عمارةَ عن : قَالَ أَبو عيسى

هحون لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبالن.  
٧٨٢ - يدبِيبِ بنِ زةُ عن حعبا شأَخربن اودو دا أَبغَيالنَ أَخربن بن ودحما مثَندقَالَ ح :

  :مسعت موالةً لنا يقَالُ هلا لَيلَى تحدثُ عن أُم عمارةَ ابنة كَعبٍ اَألنصارِيةَ
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: كُلي، فَقَالَت: أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم دخلَ علَيها فقَدمت إِليه طَعاماً فَقَالَ"  -
إِنَّ الصائم تصلِّي علَيه املالئكَةُ إِذَا : هللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّمإِني صائمةٌ، فَقَالَ رسولُ ا

  ".أُكلَ عنده حتى يفرغُوا، وربما قَالَ حتى يشبعوا
  .وهو أَصح من حديث شريك. هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

ن بشارٍ أَخربنا محمد بن جعفَرٍ أَخربنا شعبةُ عن حبِيبِ بنِ زيد حدثَنا محمد ب - ٧٨٣
 هحون لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبكَعبٍ عن الن ةَ بِنتارمع قَالُ هلا لَيلَى عن أُمهلم ي والةعن م

  ".ولَم يذكُر فيه حتى يفرغُوا أَو يشبعوا
  .وأُم عمارةَ هي جدةُ حبِيبِ بنِ زيد اَألنصارِي: بو عيسىقَالَ أَ

  
  هـ  ١٤١٦/  ٧/  ١فجر اخلميس @@@ 

  
٦٧ - الةونَ الصد امياِء احلائضِ الصما جاَء يف قَض باب.  

٧٨٤ - ةَ عن إِبراهيميدبسهرٍ عن عم بن ا عليرٍ أَخربنجح بن ا عليثَندح  دوعن اَألس
شةَ قَالَتعن عائ:  

كُنا حنيض عند رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم ثُم نطهر فيأْمرنا بقَضاِء الصيامِ وال "  -
الةاِء الصا بقَضنريأْم."  

والعملُ علَى . ةَ أَيضاًوقد روِي عن معاذَةَ عن عائش. هذَا حديثٌ حسن: قَالَ أَبو عيسى
هذَا عند أَهلِ العلمِ ال نعلَم بينهم اختالفاً يف أَنَّ احلائض تقضي الصيام وال تقضي 

  .الصالةَ
  

  ) وهذا حمل إمجاع بني املسلمني ( قال الشيخ ابن باز   - ٦١
  

  .الكويفِّ ويكَنى أَبا عبد الكرميِ وعبيدةُ هو ابن معتبٍ الضبي: قَالَ أَبو عيسى
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  .باب ما جاَء يف كَراهية مبالَغة االستنشاقِ للصائمِ - ٦٨

حدثَنا عبد الوهابِ الوراق وأَبو عمارٍ قَاال أَخربنا يحيى بن سلَيمٍ قَالَ حدثين  - ٧٨٥
بن معاص كثريٍ قَالَ مسعت قَالَ إِمساعيلُ بن ةَ عن أَبِيهرببنِ ص يطلَق:  

أَسبِغْ الوضوَء، وخلِّلْ بني اَألصابعِ، : قُلت يا رسولُ اهللا أَخربين عن الوضوِء قَالَ"  -
  ".وبالغْ يف االستنشاقِ إِالَّ أَنْ تكونَ صائماً

لمِ السعوطَ للصائمِ ورأَوا وقد كَرِه أَهلُ الع. هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
مي قَولُهقَوما ي ويف احلديث ،هرفطي أَنَّ ذَلك.  

  .باب ما جاَء فيمن نزلَ بقَومٍ فال يصوم إِالَّ بإِذنِهِم - ٦٩
عن هشامِ  حدثَنا بِشر بن معاذ العقَدي البصري أَخربنا أَيوب بن واقد الكويفُّ - ٧٨٦

شةَ قَالَتعن عائ ةَ عن أَبِيهروبنِ ع:  
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صستطوعاً إِالَّ : "قَالَ ر نومصلَى قَومٍ فال يلَ عزن نم

  ".بإِذنِهِم
احلديث عن  هذَا حديثٌ منكَر ال نعرِف أَحداً من الثِّقَات روى هذَا: قَالَ أَبو عيسى
وقد روى موسى بن داود عن أَيب بكرٍ املديين عن هشامِ بنِ عروةَ عن . هشامِ بنِ عروةَ

. وهذَا حديثٌ ضعيف أَيضاً. أَبِيه عن عائشةَ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم نحواً من هذَا
أَهلِ احلديث ندع  عيفو بكرٍ ضاهللا وأَ. أَب بدابرٍ بنِ عى عن جوي رالَّذ و بكرٍ املديينب

مذَا أَو أَقدمن ه أَوثَق ورٍ وهشبم لُ بنالفَض هامس.  
  

احلديث ضعيف ولكن من األدب أن يأكل معهم حىت ال ( قال الشيخ ابن باز   - ٦٢
  ) يشق عليهم ويكلف عليهم 
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  ـ ه ١٤١٦/  ٧/  ١٥فجر اخلميس @@@ 
  

٧٠ - تكَافما جاَء يف االع باب.  
٧٨٧ -  عن سعيد هريعن الز رعما ماقِ أَخربنزالر بدا عغَيالنَ أَخربن بن ودحما مثَندح

  :بنِ املسيبِ عن أَيب هريرةَ وعروةَ عن عائشةَ
-  "ككَانَ يعت لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبأَنَّ الن هضى قَبانَ حتمضمن ر راَألواخ شرالع ف

  ".اهللا
  .ويف البابِ عن أُبي ابنِ كَعبٍ وأَيب لَيلَى وأَيب سعيد وأَنسٍ وابنِ عمر: قَالَ

  .حديثُ أَيب هريرةَ وعائشةَ حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
  :ويةَ عن يحيى بنِ سعيد عن عمرةَ عن عائشةَ قَالَتحدثَنا هناد أَخربنا أَبو معا - ٧٨٨

كَانَ رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم إِذَا أَراد أَنْ يعتكف صلَّى الفَجر ثُم دخلَ يف "  -
هكَفعتم."  

رةَ عن النيب صلَّى اهللا وقد روِي هذَا احلديثُ عن يحيى بنِ سعيد عن عم: قَالَ أَبو عيسى
ورواه اَألوزاعي . علَيه وسلَّم مرسلٌ، ورواه مالك وغَري واحد عن يحيى بن سعيد مرسالً

  .عن سفيانَ الثَّوري عن يحيى بنِ سعيد عن عمرةَ عن عائشةَ
إِذَا أَراد الرجلُ أَنْ يعتكف صلَّى : يقُولُونَ والعملُ علَى هذَا احلديث عند بعضِ أَهلِ العلمِ

هكَفعتلَ يف مخد ثُم الفَجر .بنِ إِبراهيم لٍ وإِسحاقنببنِ ح دمقَولُ أَح وم . وههوقَالَ بعض
كأَنْ يعت ريدالَّيت ي من اللَّيلَة مسالش  لَه غبفَلت فكأَنْ يعت ادوقد إِذَا أَر ،دا من الغيهف ف

  .قَعد يف معتكَفه وهو قَولُ سفيانَ الثَّوري ومالك بن أَنسٍ
  

إِذَا أَراد الرجلُ أَنْ يعتكف صلَّى الفَجر (قال الشيخ ابن باز على قول املصنف   - ٦٣
هكَفعتلَ يف مخد عائشة أنه كان   هذا هو األقرب فهو على ظاهر حديث: قال )  ثُم

  ) يدخل معتكفه بعد صالة الفجر 
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  .باب ما جاَء يف لَيلَة القَدرِ - ٧١
حدثَنا هارونُ بن إِسحاق اهلَمداينُّ أَخربنا عبدةُ بن سليمانَ عن هشامِ بنِ عروةَ  - ٧٨٩

شةَ قَالَتعن عائ عن أَبِيه:  
يه وسلَّم يجاوِر يف العشرِ اَألواخرِ من رمضانَ ويقولُ كَانَ رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَ"  -

  ".تحروا لَيلَةَ القَدرِ يف العشرِ اَألواخرِ من رمضانَ
 رماهللا وابنِ ع بدابرِ بنِ عةَ وجرمابرِ بنِ سبنِ كَعبٍ وج يوأُب رمويف البابِ عن ع

أَيب سعيد وعبد اهللا بنِ أُنيسٍ وأَيب بكرةَ وابنِ عباسٍ وبِاللٍ والفَلَتان بنِ عاصمٍ وأَنسٍ و
امتةَ بنِ الصادبوع."  

حديثُ عائشةَ حديثٌ حسن صحيح وقَولُها يجاوِر تعين يعتكف وأَكثر : قَالَ أَبو عيسى
الَ التمسوها يف العشرِ اَألواخرِ يف كُلِّ الروايات عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم أَنه قَ

وروِي عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يف لَيلَة القَدرِ أَنها لَيلَةُ إِحدى وعشرين ولَيلَةُ ". وِترٍ
ثَالث وعشرين وخمسٍ وعشرين وسبعٍ وعشرين وتسعٍ وعشرين وآخر لَيلَة من 

قَالَ الشافعي كَانَ هذَا عندي واهللا أَعلَم أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم كَانَ . رمضانَ
نهسأَلُ عحوِ ما يلَى نع جييب . وها يف لَيلَةسمكَذَا فيقُولُ الت ا يف لَيلَةسهمنلت قَالُ لَهي

  .يات عندي فيها لَيلَةُ إِحدى وعشرينقَالَ الشافعي وأَقوى الروا. كَذَا
وقد روِي عن أُبي بنِ كَعبٍ أَنه كَانَ حيلف أَنها لَيلَةُ سبعٍ وعشرين : قَالَ أَبو عيسى

 أَخربنا رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم بعالمتها فَعددنا وحفظْنا وروِي عن أَيب: ويقولُ
لَيلَةُ القَدرِ  تنتقلُ يف العشرِ اَألواخرِ أَخربنا بذَلك عبد بن حميد أَخربنا : قالبةَ أَنه قَالَ

  .عبد الرزاقِ عن معمرٍ عن أَيوب عن أَيب قالبةَ بِهذَا
  

ىل وهذا هو الصواب أا تنتقل يف العشر والسند صحيح إ( قال  الشيخ ابن باز   - ٦٤
  ) التمسوها يف  العشر األواخر يؤيده ( أيب قالبة وحديث 
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حدثَنا واصلُ بن عبد اَألعلَى الكُويفِّ أَخربنا أَبو بكرِ بنِ عياشٍ عن عاصمٍ عن  - ٧٩٠
بلَى : قَالَأَنى علمت أَبا املنذرِ أَنها لَيلَةُ سبعٍ وعشرين؟ : قُلت ُألبي بنِ كَعبٍ: زر قَالَ

عاعهلا ش لَيس مسالش طلعها تبِيحتا لَيلَةٌ صهأَن لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسا رأَخربن .
 ولكن شرينبعٍ وعا لَيلَةُ سهانَ وأَنمضا يف رهأَن ودسعم ابن ملا واهللا لقد عظْنفا وحنددفَع

أَنْ ي واكَرِهكُلتكُم فَتخبِر.  
  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

حدثَنا حميد بن مسعدةَ أَخربنا يزيد بن زريعٍ أَخربنا عيينةُ بن عبد الرمحنِ قَالَ  - ٧٩١
أَنا بِملتمِسها لشيٍء مسعته من ما : ذُكرت لَيلَةُ القَدرِ عند أَيب بكرةَ فَقَالَ: حدثين أَيب قَالَ

رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم إِالَّ يف العشرِ اَألواخرِ فإِني مسعته يقولُ التمسوها يف تسعٍ 
أَو آخرِ لَيلَة مسٍ يبقني أَو ثالثبعٍ يبقني أَو خلِّي : قَالَ. يبقني أَو سصةَ يكرو بيف وكَانَ أَب

دهاجت شرلَ العخفإِذَا د ،ةنائرِ السيف س هالتانَ كصمضمن ر شرينالع.  
  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

٧٢ - نهم باب.  
حدثَنا محمود بن غَيالنَ أَخربنا وكيع أَخربنا سفيانُ عن أَيب إِسحاق عن هبريةَ  - ٧٩٢

بنِ يعن علي رِمي:  
  ".أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم كَانَ يوقظُ أَهلَه يف العشرِ اَألواخرِ من رمضانَ"  -

  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى
هللا عن إِبراهيم عن حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا عبد الرمحنِ بن زياد عن احلَسنِ بنِ عبيد ا - ٧٩٣

شةَ قَالَتعن عائ دواَألس:  
كَانَ رسولُ اهللا صلَّى اهللا علَيه وسلَّم يجتهِد يف العشرِ اَألواخرِ ما ال يجتهِد يف "  -

  ".غَريِها
  .هذَا حديثٌ غريب حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

  
  ) د الواحد بن زياد األقرب أنه عب( قال الشيخ ابن باز   - ٦٥
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  .باب ما جاَء يف الصومِ يف الشتاِء - ٧٣

حدثَنا محمد بن بشارٍ أَخربنا يحيى بن سعيد أَخربنا سفيانُ عن أَيب إِسحاق عن  - ٧٩٤
  :منريِ بنِ عريبٍ عن عامرِ بنِ مسعود عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم قَالَ

  ".الغنِيمةُ البارِدةُ الصوم يف الشتاِء"  -
عامر بن مسعود لَم يدرِك النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم . هذَا حديثٌ مرسلٌ: قَالَ أَبو عيسى

ةُ والثَّوريعبش نهى عوي رالَّذ شيامرٍ القُربنِ ع إِبراهيم والد ووه.  
  

هذا فيه منري وهو مقبول وهو مرسل وكذا فيه عنعنة ابن ( قال الشيخ ابن باز   - ٦٦
  ) اسحاق واملعىن صحيح 

  
٧٤ - هطيقُوني ينلَى الَّذما جاَء ع باب.  

حدثَنا قُتيبةُ أَخربنا بكر بن مضر عن عمروٍ بنِ احلارث عن بكريٍ عن يزيد موىل  - ٧٩٥
وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طعام {لَما نزلت : اَألكوعِ عن سلَمةَ بنِ اَألكوعِ قَالَ سلَمةَ بنِ

  .كَانَ من أَراد منا أَنْ يفطر ويفتدي حتى نزلَت اآليةُ الَّيت بعدها فَنسختها} مسكنيِ
  

وقد استقرت الشريعة على  وهذا كان أول اإلسالم( قال الشيخ ابن باز   - ٦٧
  ) وجوب الصيام 

  
هذَا حديثٌ حسن صحيح غريب ويزيد هو ابن أَيب عبيد موىل سلَمةَ بنِ : قَالَ أَبو عيسى

  .اَألكوعِ
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  هـ  ١٤١٦/  ٧/  ٢٢فجر اخلميس @@@ 
  

  .باب ما جاَء يف من أَكَلَ ثُم خرج يريد سفراً - ٧٥
نا قُتيبةُ قَالَ أَخربنا عبد اهللا بن جعفَرٍ عن يزيد بنِ أَسلَم عن محمد بنِ حدثَ - ٧٩٦

  :املُنكَدرِ عن محمد بنِ كَعبٍ أَنه قَالَ
- " ثياب ولَبس هلَتراح لَه لَتحفراً وقد رس يريد وانَ وهمضيف ر مالك بن أَنس يتأَت

عفرِ فدةٌ؟ فَقَالَالسنس لَه ا بطَعامٍ فأَكلَ فقُلت :ركب ةٌ، ثُمنس."  
  

الصواب زيد بن أسلم ، وهذا احلديث حجة يف اإلفطار إذا ( قال الشيخ ابن باز   - ٦٨
أمجع وعزم على السفر ولكن لو تركه فهو أحوط ألنه قد ال خيرج وال يسافر وأما 

  ) من البنيان ويفارقها  الصالة فالصواب أنه ال يقصر حىت خيرج
  

حدثَنا محمد بن إِمساعيلَ أَخربنا سعيد بن أَيب مرمي أَخربنا محمد بن جعفرٍ قَالَ  - ٧٩٧
أَتيت أَنس : "حدثين زيد بن أَسلَم قَالَ حدثين محمد بن املُنكَدرِ عن محمد بنِ كَعبٍ قَالَ

يف ر مالك بنهحون انَ فذَكَرمض."  
  

  ) سنده صحيح ( قال الشيخ ابن باز   - ٦٩
  

هذَا حديثٌ حسن ومحمد بن حعفرٍ هو ابن أَيب كثريٍ مديين ثقةٌ وهو : قَالَ أَبو عيسى
بنِ املديين علي جنيحٍ والد ابن وعفَرٍ هج اهللا بن بدعفَرِ وعو إِمساعيلَ بنِ جى . أَخحيوكَانَ ي

فُهعضعنيٍ يم وقَالَ. بن ذَا احلديثأَهلِ العلمِ إىل ه بعض وقد ذهب : رفطسافرِ أَنْ يللم
 أَو القرية من جِدارِ املدينة جى خيرالةَ حتالص رقصأَنْ ي لَه ولَيس جقَبلَ أَنْ خير هيف بيت

  .موهو قَولُ إِسحاق بنِ إِبراهي
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  .باب ما جاَء يف تحفَة الصائمِ - ٧٦
٧٩٨ -  ونمريِ بنِ مأْمعن ع بنِ طريف عدةَ عن ساويعو ما أَبنيعٍ أَخربنم بن دما أَحثَندح

  :عن احلَسنِ بنِ علي قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسائمِ ال: " قَالَ رفَةُ الصحترمجوامل هند."  

هذَا حديثٌ غريب لَيس إِسناده بِذاك، ال نعرِفُه إِالَّ من حديث سعد ابنِ : قَالَ أَبو عيسى
مأْمومٍ أَيضاً. طريف بن ريمقَالُ عوي فعضي عدوس.  

  
  ) احلديث أقرب إىل الوضع ( قال الشيخ ابن باز   - ٧٠

  
  .الفطرِ واَألضحى مىت يكونُ باب ما جاَء يف - ٧٧

حدثَنا يحيى بن موسى أَخربنا يحيى بن اليمان عن معمرِ عن محمد بنِ املُنكَدرِ  - ٧٩٩
شةَ قَالَتعن عائ:  

- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسقَالَ ر" :حضي ى يومواَألضح اسالن رفطي يوم طري الف
اسالن."  

نعم : محمد بن املُنكَدرِ سمع من عائشةَ؟ قَالَ: سأَلت محمداً قُلت لَه: قَالَ أَبو عيسى
  .يقولُ يف حديثه مسعت عائشةَ

  .وهذَا حديثٌ حسن غريب صحيح من هذَا الوجه: قَالَ أَبو عيسى
  

  .ذَا خرج منهباب ما جاَء يف االعتكاف إِ - ٧٨
حدثَنا محمد بن بشارٍ أَخربنا ابن أَيب عدي أَنبأَنا حميد الطويلُ عن أَنسِ ابنِ  - ٨٠٠

  :مالك قَالَ
- " فكيعت انَ، فَلَممضشرِ اَألواخرِ من ريف الع فكيعت لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص يبكَانَ الن

  ".ا كَانَ يف العامِ املُقبِلِ اعتكف عشرينفَلم. عاماً
  .هذَا حديثٌ حسن غريب صحيح من حديث أَنسٍ: قَالَ أَبو عيسى
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 ى، فَقَالَ بعضولَى ما نع همتقَبلَ أَنْ ي كَافَهاعت إِذَا قَطَع فكأَهلُ العلمِ يف املُعت لَفواخت
  :افَه وجب القَضاَء، واحتجوا باحلديثأَهلِ العلمِ إِذَا نقَض اعتك

أَنَّ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم خرج من اعتكافه فاعتكَف عشراً من شوالٍ، وهو قَولُ " 
الكم. مهو: وقَالَ بعض فِسهلَى نع هبيٌء أَوجأَو ش كافاعت ذْرن لَيهكُن عي كَانَ إِنْ لَم

 ذَلك جِبوال ي اختياراً منه بحي، إِالَّ أَنْ ييٌء أَنْ يقضش لَيهع فَلَيس جرعاً فَخمتطو
لَيهع ."عيافقَولُ الش ووه .عيافقَالَ الش : لتخفإِذَا د ،يهلَ فدخأَنْ ال ت لٍ لكموكُلُّ ع

ليكع فلَيس منه جترفَخ يهةَ فمروالع ي إِالَّ احلَجقضريرةَ. أَنْ تويف البابِ عن أَيب ه.  
  

وكُلُّ عملٍ لك أَنْ ال : قَالَ الشافعي(قال الشيخ ابن باز على قول املصنف   - ٧١
)   تدخلَ فيه، فإِذَا دخلت فيه فَخرجت منه فلَيس عليك أَنْ تقضي إِالَّ احلَج والعمرةَ

وأمتوا ( هذا هو الصواب أنه ال يلزم شيء بالشروع فيه إال احلج والعمرة لآلية : فقال 
فإذا أراد قطع االعتكاف أو اخلروج منه فليس عليه شيء وكذا مثله ) احلج والعمرة هللا 

  ) الصوم والصالة وسائر التطوعات 
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  هـ  ١٤١٦/  ١٠/  ٢٥فجر اخلميس @@@ 
  

٧٩ - املُعت أَم الباب هحلاجت جخير فك.  
حدثَنا أَبو مصعبٍ املديين قراءةً عن مالك بنِ أَنسٍ عن ابنِ شهابٍ عن عروةَ  - ٨٠١

ها قَالَتشةَ أَنةَ عن عائمروع:  
-  "فأْر هى إِيلَّ رأسأَدن كفإِذَا اعت لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسوكَانَ ال كَانَ ر ،لُهج

اناإلنس إِالَّ حلاجة لُ البيتيدخ."  
هكَذَا رواه غَري واحد عن مالك بنِ أَنسٍ عن . هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

. ابنِ شهابٍ عن عروةَ عن عمرةَ عن عائشةَ والصحيح عن عروةَ وعمرةَ عن عائشةَ
  .اللَّيثُ بن سعد عن ابنِ شهابٍ عن عروةَ وعمرةَ عن عائشةَهكَذَا روى 

٨٠٢ - ةُ عن اللَّيثيبقُت ا بذلكثَندح . كفأَهلِ العلمِ إِذَا اعت ندذَا علَى هوالعملُ ع
نه خيرج لقَضاِء أَ: الرجلُ أَنْ ال خيرج من اعتكافه إِالَّ حلاجة اإلنسان، وأَمجعوا علَى هذَا

ثُم اختلَف أَهلُ العلمِ يف عيادة املرِيضِ وشهود اجلُمعة واجلَنازة . حاجته للغائط والبولِ
للمعتكف، فرأَى بعض أَهلِ العلمِ من أَصحابِ النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّم وغَريِهم أَنْ 

شوي املريض وديع انَ الثَّوريفيقَولُ س ووه ،طَ ذَلكرةَ إِذَا اشتاجلُمع دشهةَ وياجلناز عي
لَيس لَه أَنْ يفعلَ شيئاً من هذَا ورأَوا للمعتكف إِذَا كَانَ يف : وابنِ املبارك وقَالَ بعضهم

امعِ َألنهم كَرِهوا لَه اخلُروج من معتكَفه مصرٍ يجمع فيه، أَنْ ال يعتكف إِالَّ يف املسجد اجلَ
إِىل اجلُمعة، ولَم يروا لَه أَنْ يترك اجلُمعةَ فَقَالُوا ال يعتكف إِالَّ يف املسجد اجلامعِ حتى ال 

هوجرَألنَّ خ ،اناِإلنس اجةاِء حريِ قَضلغ هكفمن معت إِىل أَنْ خيرج اجحيت  اجةاِء حريِ قَضلغ
عيافوالش قَولُ مالك ووه ،كافم لالعتهندع قَطْع اناِإلنس .دموقَالَ أَح : ودال يع

إِنْ اشترطَ ذلك فلَه أَنْ يتبع : وقَالَ إِسحاق. املريض وال يتبع اجلَنازةَ علَى حديث عائشةَ
املريض ودةَ ويعازاجلن.  
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فرأَى بعض أَهلِ العلمِ من أَصحابِ النيب (قال الشيخ ابن باز على قول املصنف   - ٧٢
)  صلَّى اهللا علَيه وسلَّم وغَريِهم أَنْ يعود املريض ويشيع اجلنازةَ ويشهد اجلُمعةَ إِذَا اشترطَ

العبادات على التوقيف ال أعلم لالشتراط يف االعتكاف أصل و( فقال رمحه اهللا 
واالعتكاف يف كل العام وليس خاصاً برمضان ، وزيارة املريض واتباع اجلنازة وزيارة 

  ) األقارب تبطل االعتكاف وله أن يقطع اعتكافه لفعل ما يريده ألنه سنة 
   

  .باب ما جاَء يف قيامِ شهرِ رمضانَ - ٨٠
٨٠٣ - محا مأَخربن ادنا هثَندح بدبنِ ع عن الوليد ندبنِ أَيب ه داويلِ عن دالفُض بن د

  :الرمحنِ اجلُرشي عن جبريِ بنِ نفَريٍ عن أَيب ذَر قَالَ
" هرِ فَقَاممن الش بعس يقى با حتلِّ بِنصي فَلَم لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولِ اهللا صسر عا ممنص

ا حتبن بى ذَهحت ا يف اخلَامسةبن وقَام ةسادا يف السقُم بِني لَم ثُلُثُ اللَّيلِ، ثُم بى ذَه
إِنه من قَام مع اإلمامِ حتى : شطر اللَّيلِ، فَقُلنا يا رسولَ اهللا لو نفَّلتنا بقيةَ لَيلَتنا هذه؟ فَقَالَ

 لَه كُتب وه رفنصيلَيلَة ياما يف . قلَّى بنهرِ وصثَالثٌ من الش ى بقيا حتلِّ بنصي لَم ثُم
لَه ا الفَالحِ، قُلتفنوخى تا حتبِن فَقَام ونِساَءه ا أَهلَهعود ؟ قَالَ: الثالثةوما الفَالح :

حورالس."  
  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

واخت عن ركعةً ملِّي إِحدى وأَربعيصم أَنْ يهأَى بعضانَ، فَرمضر يامأَهلُ العلمِ يف ق لَف
م باملدينةهندذَا علَى هوالعملُ ع ،قَولُ أَهلِ املدينة ولَى ما . الوِترِ، وهأَهلِ العلمِ ع وأَكثر

يبابِ النا من أَصحموغَريِه رموع عن علي وِيركعةًر شرينع لَّمسو هلَيلَّى اهللا عص .  
وهكَذَا : وقَالَ الشافعي. وهو قَولُ سفيانَ الثَّوري وابنِ املبارك والشافعي رمحه اهللا

قضِ فيه روِي يف هذَا أَلُوانٌ لَم ي: وقَالَ أَحمد. أَدركت بِبِلدنا مبكَّةَ، يصلُّونَ عشرين ركعةً
بِشيٍء، وقَالَ إِسحاق بلْ خنتار إِحدى وأَربعني ركعةً علَى ما روِي عن أُبي ابنِ كَعبٍ 

 عيافالش ارانَ، واختمضهرِ رامِ يف شاإلم عالةَ مالص وإِسحاق دموأَح املبارك ابن ارواخت
  .ارِئاًأَنْ يصلِّي الرجلُ وحده إِذَا كَانَ قَ
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الصواب أنه يصليها مع اإلمام واألفضل إحدى عشرة أو ( قال الشيخ ابن باز   - ٧٣

  ) صالة الليل مثىن مثىن ( ثالث عشرة وله الزيادة عليهما حلديث 
  

  .باب ما جاَء يف فَضلِ من فَطَّر صائماً - ٨١
نَ عن عبد امللك بنِ أَيب سليمانَ عن حدثَنا هناد أَخربنا عبد الرحيمِ بن سليما - ٨٠٤

  :عطاٍء عن زيد بنِ خالد اجلُهين قَالَ
- لَّمسو هلَيلَّى اهللا عولُ اهللا صسال : "قَالَ ر هأَن غَري ثلَ أَجرِهم ماً كَانَ لَهائص فَطَّر نم

  ".ينقُص من أَجرِ الصائمِ شيئاً
  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قَالَ أَبو عيسى

  .باب الترغيبِ يف قيامِ شهرِ رمضانَ وما جاَء فيه من الفَضلِ - ٨٢
حدثَنا عبد بن حميد أَخربنا عبد الرزاقِ أَخربنا معمر عن الزهري عن أَيب سلَمةَ  - ٨٠٥

  :عن أَيب هريرةَ قَالَ
- ولُ اهللا صسكَانَ ر م بعزِميةهرانَ من غَريِ أَنْ يأْممضامِ رييف ق غِّبري لَّمسو هلَيلَّى اهللا ع

من قَام رمضانَ إِمياناً واحتساباً غُفَر لَه ما تقدم من ذَنبِه فَتوفِّى رسولُ اهللا صلَّى : "ويقولُ
 لَى ذلكع واَألمر لَّمسو هلَيدراً من اهللا عكرٍ وصالفَةَ أَيب بيف خ كذَلك كَانَ اَألمر ثُم

لَى ذَلكبنِ اخلطَّابِ ع رمع الفَةخ."  
وقد روِي هذَا احلديثُ أَيضاً عن الزهري . هذَا حديثٌ صحيح. ويف البابِ عن عائشةَ

  .معن عروةَ عن عائشةَ عن النيب صلَّى اهللا علَيه وسلَّ
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  اختيارات وفتاوى ابن باز 

  كتاب الصيامىف 
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  كتاب الصياماختيارات وفتاوى ابن باز ىف 

  ١(مباذا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى اهلالل وحـده عنـد دخـول الشـهر أو خروجـه؟      
ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ ألنه

وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمـر  .   ٢»فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا « : أنه قال
  .رضــي اهللا عنــهما، وبشــهادة أعــرايب، ومل يطلــب شــاهدا آخــر عليــه الصــالة والســالم        

ن يف الدخول واخلروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى اهلالل وحده يف واحلكمة يف ذلك واهللا أعلم االحتياط للدي
الدخول أو اخلروج ومل يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وال يعمل بشهادة نفسه يف أصح أقوال أهـل  

   ٣»واألضـحى يـوم تضـحون    الصوم يوم تصومون، والفطر يـوم تفطـرون،   « : العلم؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  

كم شاهدا يكفي لرؤية هالل شوال؟ ولو رآه شخص واحد وكتمه يف نفسه هل يلزمه الفطر أم الصيام؟ جزاكم اهللا خريا 
٤    

ال بد من شاهدين عدلني يف مجيع الشهور ما عدا دخول رمضان ، فيكفي إلثبات دخوله شخص واحد عدل، يف أصح قويل 
تراءى الناس اهلالل فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم أين رأيته ، فصام « : عمر رضي اهللا عنهما قال العلماء ؛ ملا ثبت عن ابن

ــيام   ــر بالص ــي اهللا عنــهما       .  ٥» وأم ــاس رض ــن عب ــديث اب ــن مــن ح ــاهد حس ــه ش   .ول
أن يصوم مع  وإذا رأى اهلالل شخص واحد ومل تقبل شهادته مل يصم وحده ومل يفطر وحده يف أصح قويل العلماء ، بل عليه

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطـرون، واألضـحى يـوم    « : الناس ويفطر مع الناس؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
    ٦» تضحون 

   

  ٧)الـــدرابيل(حكـــم العمـــل برؤيـــة مـــن رأى اهلـــالل بـــاآلالت احلديثـــة كاملراصـــد و    
ام الشرعية بإمجاع أهل العلم، حكى اإلمجاع يف ذلك شـيخ  احلساب ال يعول عليه يف رؤية هالل رمضان وال غريه من األحك

واحلجة يف ذلك ما ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا . اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية رمحه اهللا
أما اآلالت فظاهر األدلـة  .  ٨» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني « : عليه وسلم أنه قال

ولكن من طالع اهلالل ا وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد . الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس اهلالل ا ، بل تكفي رؤية العني
    .غروب الشمس وهو مسلم عدل ، فال أعلم مانعا من العمل برؤيته اهلالل؛ ألا من رؤية العني ال من احلساب

                                                           
  . ١٦٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ١
باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر ) الصيام(، والنسائي يف )١٨٤١٦(حديث أصحاب رسول اهللا برقم ) مسند الكوفيني(رواه أمحد يف  ٢

  )٩٠٩(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ) . ٢١١٦(رمضان برقم 
  

  )٢٢٤(وصححه األلباىن ىف الصحيحة ) . ٦٩٧(الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم : باب ما جاء) الصوم(ترمذي يف رواه ال ٣
  .هـ  ١٤١١ \ ١٠ \ ١١بتاريخ ) ١٦٧٧(العدد ) جملة الدعوة( ٤
  )  .٢٣٤٢(باب يف شهادة الواحد على رؤية هالل رمضان برقم ) الصوم(رواه أبو داود يف  ٥

  

  )٩٠٨(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ) ٦٩٧(الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم : باب ما جاء) الصوم(لترمذي يف رواه ا ٦
  .هـ ١٣٩٠ \ ٣ \ ١١وتاريخ  ١ \ ١ \ ٢٠٥٠خطاب صدر من مكتب مساحته عندما كان رئيسا للجامعة اإلسالمية برقم  ٧
باب ذكر االختالف على عمر ) الصيام(، والنسائي يف )١٠٨١(ؤية اهلالل والفطر لرؤيته برقم باب وجوب صوم رمضان لر) الصيام(رواه مسلم يف  ٨

  واللفظ له ) ٢١٢٤(بن دينار برقم 
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العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعني يف مجيع األحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه، وتعيني أيام احلج،  وأما اململكة
وغري ذلك من األحكام الشرعية، وفق اهللا اجلميع للفقه يف الدين، والثبات عليه ، إنه جواد كرمي والسالم عليكم ورمحـة اهللا  

    .وبركاته
  

ت املطالع؟ وهل يلزم أهل البالد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤيـة أهـل   كيف يصوم الناس إذا اختلف  
    ٩ألم ال يتراءون اهلالل؟ . اململكة 

الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختالف املطالع يف ذلك ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر باعتماد الرؤية ومل يفصـل    
صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة « : نه صلى اهللا عليه وسلم أنه قاليف ذلك، وذلك فيما صح ع

ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة، وال تفطروا حىت « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم. متفق على صحته .  ١٠»ثالثني 
  .عــــىن كــــثريةواألحاديــــث يف هــــذا امل.  ١١»تــــروا اهلــــالل أو تكملــــوا العــــدة 

ومل يشر صلى اهللا عليه وسلم إىل اختالف املطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب مجع من أهل العلم إىل أن لكل بلد رؤيتـه إذا  
واحتجوا مبا ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه مل يعمل برؤية أهل الشام ، وكان يف املدينة رضـي اهللا  . اختلفت املطالع

قد رأوا اهلالل ليلة اجلمعة وصاموا بذلك يف عهد معاوية رضي اهللا عنه، أما أهل املدينة فلم يروه إال ليلة  عنه، وكان أهل الشام
حنن رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم « : السبت، فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما ملا أخربه كريب برؤية أهل الشام وصيامهم

ــدة     ــل العــــــــ ــراه أو نكمــــــــ ــىت نــــــــ   ١٢» حــــــــ
وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى . احلديث١٣» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : نيب صلى اهللا عليه وسلمواحتج بقول ال

ــة     ــني األدل ــا ب ــعودية مجع ــة الس ــة العربي ــاء يف اململك ــار العلم ــة كب ــس هيئ ــاء جمل ــه أعض ــول ب   .الق
   

    :كل إنسان يقيم يف بلد يلزمه الصوم واإلفطار مع أهلها
الصـوم  « : شرعية هو أن كل إنسان يقيم يف بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمالظاهر من األدلة ال

، وملا علم من الشريعة من األمر باالجتماع والتحذير من  ١٤» يوم تصومون، واإلفطار يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون 
رفة كما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، وبناء على ذلك فالذي الفرقة واالختالف ، وألن املطالع ختتلف باتفاق أهل املع

صام من موظفي السفارة يف الباكستان مع الباكستانيني أقرب إىل إصابة احلق ممن صامه مع السعودية ؛ لتباعد ما بني البلدين 
لعدة يف أي بلد من بالدهم هـو املوافـق   والختالف املطالع فيها، وال شك أن صوم املسلمني مجيعا برؤية اهلالل أو إكمال ا

  .لظــاهر األدلــة الشــرعية، ولكــن إذا مل يتيســر ذلــك فــاألقرب هــو مــا ذكرنــا آنفــا          
  

                                                           
  هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ٢بتاريخ ) ١٢٢٠٥(العدد ) جريدة الندوة(، ويف ١٦٣لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٩

باب ذكر االختالف على ) الصيام(، والنسائي يف )١٠٨١(الل والفطر لرؤيته برقم باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهل) الصيام(رواه مسلم يف  ١٠
  واللفظ له ) ٢١٢٤(عمر بن دينار برقم 

  

  ) .٢١٦٢(باب ذكر االختالف على منصور برقم ) الصيام(رواه النسائي يف  ١١
ترمذي يف الصوم باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم برقم ، وال)٢٧٨٥(بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم ) مسند بين هاشم(رواه أمحد يف  ١٢

)٦٩٣. (  
مسند أمحد بن ،)٢١١٧(سنن النسائي الصيام ،)٦٨٤(سنن الترمذي الصوم ،)١٠٨١(صحيح مسلم الصيام ،)١٨١٠(صحيح البخاري الصوم  ١٣

  ).١٦٨٥(سنن الدارمي الصوم ،)٢/٤٩٧(حنبل 
  سق خترجيه ١٤
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    ١٥ حكم االعتماد على احلساب الفلكي
. ناحلمد اهللا رب العاملني، والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدي

    :أما بعد
فقد كثر الكالم حول العمل باحلساب الفلكي يف دخول شهر رمضان وخروجه وحتديد األعياد ، فرأيت إيضاح احلكم وبيانه 

  :لعامــة النــاس يف هــذه الــبالد وغريهــا ليكونــوا علــى بصــرية يف عبــادم لــرم، فــأقول وبــاهللا التوفيــق
ة كالصوم واحلج واألعياد والعدد واإليالء وغريها ؛ ألن اهلالل أمر مشـهود  إن اهللا سبحانه وتعاىل علق باهلالل أحكاما كثري

مرئي باألبصار ، ومن أصح املعلومات ما شوهد باألبصار، وألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل احلكم باهلالل معلقـا  
حيصل لبس على أحد يف أمر دينه، كما قال على الرؤية وحدها ؛ ألا األمر الطبيعي الظاهر الذي يستطيعه عامة الناس ، فال 

يعين مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثني . إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا « : صلى اهللا عليه وسلم
ثالثني  ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة« : ، وقال صلى اهللا عليه وسلم ١٦» 
«١٧    

ومن هذا يتبني أن املعول عليه يف إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية، أو إكمال العدة، وال عربة شرعا مبجرد والدة 
وهـذا بالنسـبة لتوقيـت    . القمر يف إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء بإمجاع أهل العلم املعتد م ، ما مل تثبت رؤيته شرعا

خالف يف ذلك من املعاصرين فمسبوق بإمجاع من قبله وقوله مردود ؛ ألنه ال كالم ألحد مع سنة رسول اهللا  العبادات، ومن
أما حساب سري الشمس والقمر فال يعترب يف هذا املقام ؛ ملا ذكرنا آنفا ، وملـا  . صلى اهللا عليه وسلم، وال مع إمجاع السلف

    :يأيت
وحصـر   ١٨»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته « : صوم لرؤية اهلالل واإلفطار هلا يف قولهأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بال -أ

  ١٩» ال تصـــوموا حـــىت تـــروا اهلـــالل وال تفطـــروا حـــىت تـــروه « : ذلـــك فيهـــا بقولـــه
صـل  ولو كان قوهلم هـو األ . وأمر املسلمني إذا كان غيم ليلة الثالثني أن يكملوا العدة، ومل يأمر بالرجوع إىل علماء النجوم

فلما مل ينقل ذلك ، بل نقل ما خيالفه ، دل ذلك على أنه ال اعتبار . وحده، أو أصال آخر مع الرؤية يف إثبات الشهر لبني ذلك
ومـا  { : قال اهللا تعاىل. شرعا ملا سوى الرؤية، أو إكمال العدة ثالثني يف إثبات الشهر، وأن هذا شرع مستمر إىل يوم القيامة

ـ      ٦٤ســــــورة مــــــرمي اآليــــــة   } يا كَــــــانَ ربــــــك نِســـــ
ودعوى أن الرؤية يف احلديث يراد ا العلم، أو غلبة الظن بوجود اهلالل، أو إمكان رؤيته ال التعبد بنفس الرؤية مردودة ؛ ألن 

اللغة الرؤية يف احلديث متعدية إىل مفعول واحد ، فكانت بصرية ال علمية، وألن الصحابة فهموا أا رؤية بالعني، وهم أعلم ب
    .ومقاصد الشريعة من غريهم

وال يصـح  . وجرى العمل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهدهم على ذلك، ومل يرجعوا إىل علماء النجوم يف التوقيـت 

                                                           
  .هـ ١٣٩٤ة املنورة عام جملة اجلامعة اإلسالمية باملدين ١٥
باب وجوب صوم ) الصيام(، ومسلم يف )١٩١٣(برقم . ال نكتب وال حنسب: باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري يف  ١٦

  ).١٠٨٠(رمضان لرؤية اهلالل برقم 
باب ) الصيام(، ومسلم يف )١٩٠٧و  ١٩٠٦(برقم . وموا إذا رأيتم اهلالل فص: باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري يف  ١٧

  ) .١٠٨٠(وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم 
باب ذكر االختالف على ) الصيام(، والنسائي يف )١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١٨

  ).٢١٢٤(عمر بن دينار برقم 
باب وجوب صوم ) الصيام(، ومسلم يف )١٧٧٣(برقم . إذا رأيتم اهلالل فصوموا : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(يف  رواه البخاري ١٩

  ).١٧٩٥(رمضان لرؤية اهلالل برقم 
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أراد أمرنا بتقدير منازل القمر لـنعلم   ٢٠»فإن غم عليكم فاقدروا له « : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال: أيضا أن يقال
  .ومـا يف معناهـا   ٢١» فاقـدروا لـه ثالثـني    « احلساب بدء الشهر وايتـه ؛ ألن هـذه الروايـة فسـرا روايـة      ب

ومع ذلك فالذين يدعون إىل توحيد أوائل الشهور يقولون باالعتماد على حساب املنازل يف الصحو والغيم ، واحلديث قيـد  
    .القدر له حبالة الغيم

بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة ؛ ألن رؤية اهلالل أمرها عام يتيسر ألكثر الناس  أن تعليق إثبات الشهر القمري -ب
من العامة واخلاصة يف الصحاري والبنيان ، خبالف ما لو علق احلكم باحلساب فإنه حيصل به احلرج ويتنـاىف مـع مقاصـد    

النجوم عن األمة غري مسلمة، ولـو سـلمت    الشريعة؛ ألن أغلب األمة ال يعرف احلساب، ودعوى زوال وصف األمية بعلم
  .فــــذلك ال يغــــري حكــــم اهللا ؛ ألن التشــــريع عــــام لألمــــة يف مجيــــع األزمنــــة

أن علماء األمة يف صدر اإلسالم قد أمجعوا على اعتبار الرؤية يف إثبات الشهور القمرية دون احلساب، فلم يعـرف أن   -جـ 
ــوه، أمــ     ــيم وحن ــد الغ ــك عن ــه يف ذل ــع إلي ــهم رج ــدا من ــاب أوىل أح ــن ب ــحو فم ــد الص   .ا عن

تقدير املدة اليت ميكن معها رؤية اهلالل، بعد غروب الشمس لوال املانع من األمور االعتبارية االجتهادية اليت ختتلف فيهـا   -د
ع وهلذا جاء الشر. أنظار أهل احلساب، وكذا تقدير املانع، فاالعتماد على ذلك يف توقيت العبادات ال حيقق الوحدة املنشودة

  .باعتبار الرؤية فقط دون احلساب رمحة لألمة وحسما ملادة االختالف وردا هلم إىل أمـر يعرفونـه مجيعـا أينمـا كـانوا     
هذا وينبغي االنتباه إىل أن اختالف املطالع من املسائل اليت حصل فيها االختالف بني أهل العلم، وقد درستها هيئـة كبـار   

إن لكل بلد رؤيته وعلـيهم أن  : أن األرجح قول من قال: ذت قرارا باألكثرية مضمونهالعلماء يف إحدى دوراا السابقة واخت
عن كريـب أن أم  : يرجعوا إىل علمائهم يف ذلك ؛ عمال مبا رواه مسلم يف صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس ، ونصه

  استهل علي رمضانفقدمت الشام فقضيت حاجتها، و: قال. الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية يف الشام 

مىت : وأنا بالشام ، فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة ، مث قدمت املدينة آخر الشهر ، فسألين عبد اهللا بن عباس ، مث ذكر اهلالل فقال 
لكنا رأيناه : نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال: فقلت. أنت رأيته: فقال. رأيناه ليلة اجلمعة: رأيتم اهلالل ؟ فقلت 

ال، هكذا أمرنا رسول اهللا : أوال تكتفي برؤية معاوية ؟ فقال: فقلت. ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نكمل الثالثني أو نراه 
ــلم   ــه وســــــــ ــلى اهللا عليــــــــ ـــ  ٢٢.صــــــــ   .اهــــــــ

صوم إنه ينبغي أن يكون املعترب رؤية هالل مكة خاصة، فال أصل له وال دليل عليه، ويلزم منه أن ال جيب ال: فأما قول من قال 
ــة       ــالل مبك ــر اهل ــرى إذا مل ي ــات أخ ــكان جه ــن س ــدهم م ــالل عن ــة اهل ــت رؤي ــن ثبت ــى م   .عل

وختاما أسأل اهللا أن مين على املسلمني بالفقه يف دينه ، والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسـلم ، وأن يعيـذهم مـن    
ــب     ــع قريــ ــه مسيــ ــارهم إنــ ــيهم خيــ ــويل علــ ــنت، وأن يــ ــالت الفــ   . مضــ

  

    د يف دخول شهر رمضان على املفكرة والتقاوميال جيوز االعتما
صوموا لرؤيته وأفطـروا  « : أما دخول الشهر فال جيوز االعتماد فيه على املفكرة واحلساب ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ــا      ــني يوم ــعبان ثالث ــدة ش ــأكملوا ع ــيكم ف ــم عل ــإن غ ــه ، ف ــة  » لرؤيت ــابن اآلي ــورة التغ   ١٦س
ال تصوموا حىت تروا اهلالل ، أو تكملوا العدة ، وال تفطروا حىت تروا اهلالل ، أو تكملوا العدة « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم

                                                           
ان لرؤية اهلالل باب وجوب صوم رمض) الصيام(، ومسلم يف )١٧٦٧(رمضان أو شهر رمضان ، برقم : باب هل يقال ) الصوم(رواه البخاري يف  ٢٠
  ).١٧٩٩(برقم 
  ).١٧٩٦(باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٢١

  

  ).١٠٨٧(باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٢٢
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، إذا عرف هذا فالواجب أن تعتمدوا يف ذلك على ما يثبت لديكم من دخول الشهر بالرؤية من طريق السفارة السعودية،  ٢٣»
لكم من املسلمني للهالل وهكذا اخلروج، أمـا زمـن الصـيام    أو غريها من سفارات الدول اإلسالمية، أو من رؤية من حو

فاعتمدوا فيه على ما قد عرف عندكم يف البالد ، فإذا كان املعروف عندكم أن النهار يف مثل أيام رمضان تسـع سـاعات،   
اءة الذمة،فصوموا تسع ساعات، وهكذا لو كان أكثر أو أقل، فإذا كان هناك شك فاحتاطوا بزيادة نصف ساعة أو ساعة لرب

    
وقول النيب صـلى اهللا  }   فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم { : والتأكد من إكمال الصيام وفقكم اهللا ويسر أمركم واذكروا قوله تعاىل

ويكفي يف مثل هذه األمور عند خفاء طلوع الفجـر أو غـروب    ٢٤»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم « : عليه وسلم
يرِيد اللَّه بِكُم { : ل بغالب الظن والدالئل اليت يستفاد منها ذلك واحلمد هللا، وهو سبحانه القائل يف كتابه الكرميالشمس العم

 رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رس١٨٥سورة البقرة اآلية } الْي   

    احلسابون ال يعمل بقوهلم وال ينبغي هلم أن يشوشوا على الناس
 -إنا أمة أمية ال نكتب وال حنسب، الشهر هكذا وهكـذا وهكـذا  « : بقوهلم، يقول صلى اهللا عليه وسلم احلسابون ال يعمل

» والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس إامه يف الثالثة يعين تسعا وعشرين  -وأشار بأصابعه العشر ثالث مرات يعين ثالثني 
  ٢٦»  تروا اهلالل ، فإن أغمي عليكم فأكملوا العـدة ثالثـني   ال تصوموا حىت تروا اهلالل ، وال تفطروا حىت« : ويقول.  ٢٥

أما احلسابون فال يلتفت إليهم وال يعول على حسام، وال ينبغي هلم أن ينشروا حسام، وينبغي منعهم من نشر حسابام ؛ 
م من التشويش على الناس، ألم بذلك يشوشون على الناس، ال يف مسألة رؤية اهلالل وال يف مسألة الكسوفات ؛ ملا يف إعال

وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا إمجاع أهل العلم على أنه ال يعتمد على قول أهـل  . وألنه ال جيوز العمل بقوهلم
  .احلساب يف دخول رمضان وال يف خروجه 

    حكم صوم من أصبح شهره واحدا وثالثني يوما
  . ٢٧» الصوم يوم تصـومون، والفطـر يـوم تفطـرون     « : للحديث السابقيصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه ؛  
  

    ٢٨من ال جيب عليه الصوم
انون، وفاقد العقل، والصيب، والصبية قبل البلوغ، أما احلائض والنفساء فيجب عليهما الصوم، ولكن ال جيوز هلما الصوم يف  

من أيام رمضان، أما املريض واملسافر فيجوز هلما الصوم والفطر رمضان وغريه حال احليض والنفاس، وعليهما القضاء ملا أفطرا 
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعـدةٌ  { : يف رمضان، والفطر أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا يف رمضان ؛ لقول اهللا سبحانه

 رامٍ أُخأَي نرجى برؤه بشهادة األطباء الثقات فال يلزمـه الصـوم وال   لكن إذا كان املريض ال ي ١٨٥سورة البقرة اآلية } م

                                                           
 وال اهلالل تروا حىت تصوموا ال"  "واحلديث متفق عليه بلفظ ) . ٢١٦٢(باب ذكر االختالف على منصور برقم ) الصيام(رواه النسائي يف  ٢٣

 العدة فأكملوا عليكم غم فإن تروه حىت تصوموا فال ليلة وعشرون تسع الشهر: "  قال رواية ويف" .  له فاقدروا عليكم غم فإن تروه حىت تفطروا
  " ثالثني
باب فرض احلج والعمرة مرة ) احلج(ومسلم يف  ،)٧٢٨٨(باب االقتداء بسنة رسول اهللا برقم ) االعتصام بالكتاب والسنة(رواه البخاري يف  ٢٤

  ).١٣٣٧(واحدة برقم 
  ).١٩٠٨(إذا رأيتم اهلالل فصوموا ، برقم : ، ويف باب قول النيب)١٩١٣(ال نكتب وال حنسب ، برقم : باب قول النيب) الصوم(رواه البخاري يف  ٢٥

  

باب وجوب صوم رمضان لرؤية ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٠٧(برقم . وا إذا رأيتم اهلالل فصوم: باب قول النيب ) الصوم(رواه البخاري يف  ٢٦
  ) .١٠٨٠(اهلالل برقم 

  )٢٢٤(وصححه األلباىن ىف الصحيحة ) . ٦٩٧(باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف  ٢٧
  .هـ ١٤١٦\٩\٥بتاريخ ) ١٥٢٧(العدد ) جملة الدعوة( ٢٨
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القضاء، وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريبا، 
ال صوم وهكذا الشيخ الكبري والعجوز الكبرية اللذان ال يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، و

ــاء  ــا وال قضــــ ــن   . عليهمــــ ــارة عــــ ــع الكفــــ ــوز دفــــ   وجيــــ
مجيع رمضان دفعة واحدة يف أول الشهر أو آخره، أو يف أثنائه لفقري واحد أو أكثر، وهكذا حال احلامل واملرضـع إذا شـق   

  .عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كاملريض

    ٢٩حكم صيام وعبادة من ال يصلي
أن تارك الصالة عمدا يكفر بذلك كفرا أكرب وبذلك ال يصح صومه وال بقية عباداتـه حـىت    الصحيح: بسم اهللا واحلمد هللا 

وما جاء  ٨٨سورة األنعام اآلية } ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ { : يتوب إىل اهللا سبحانه ؛ لقول اهللا عز وجل
ن أهل العلم إىل أنه ال يكفر بذلك كفرا أكرب، وال يبطل صومه وال عبادته إذا يف معناها من اآليات واألحاديث، وذهب مجع م

 كان مقرا بالوجوب ، ولكنه ترك الصالة تساهال وكسال، والصحيح القول األول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكرب إذا كان
بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الصالة «  :عامدا ، ولو أقر بالوجوب ؛ ألدلة كثرية ، منها قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

العهد الذي بيننا « : خرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ٣٠»
ــر      ــد كفــــ ــا فقــــ ــن تركهــــ ــالة فمــــ ــهم الصــــ   ٣١» وبينــــ

ـ       .يب األسـلمي رضـي اهللا عنـه    خرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حـديث بريـدة بـن احلص
وقد بسط العالمة ابن القيم رمحه اهللا القول يف ذلك يف رسالة مستقلة يف أحكام الصالة وتركها، وهي رسالة مفيـدة حتسـن   

    .مراجعتها واالستفادة منها
  

    ٣٢حكم أمر الصيب املميز بالصيام  
وه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بـذلك كمـا يـأمروم    الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتاد

بالصالة، فإذا بلغوا احللم وجب عليهم الصوم، وإذا بلغوا يف أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فـرض أن الصـيب أكمـل    
يكن بلغ قبل ذلـك  اخلامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفال وآخره فريضة إذا مل 

وهكذا الفتاة احلكم فيهما سواء، إال أن الفتاة . بإنبات الشعر اخلشن حول الفرج وهو املسمى العانة، أو بإنزال املين عن شهوة
    .تزيد أمرا رابعا حيصل به البلوغ وهو احليض

    ٣٣حكم صيام احلائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر
لفجر، املهم أن املرأة تتيقن أا طهرت؛ ألن بعض النساء تظن أا طهرت وهي مل صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع ا

ال تعجلن حىت ترين : تطهر، وهلذا كانت النساء يأتني بالقطن لعائشة رضي اهللا عنها فريينها إياه عالمة على الطهر، فتقول هلن
ــاء  ــة البيضـــــــــــــــــــــ   .القصـــــــــــــــــــــ

                                                           
  .لسماحته ٢٦٧ص  ١٠ج ) ع الفتاوىجممو( ٢٩

  
  ).٨٢(باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف  ٣٠
باب ما جاء يف ترك الصالة برقم ) اإلميان(، والترمذي يف )٢٢٤٢٨(من حديث بريدة األسلمي برقم ) باقي مسند األنصار(رواه أمحد يف  ٣١

  ) ٥٧٤(  املشكاة وصححه األلباىن ىف ). ١٠٧٩(باب ما جاء فيمن ترك الصالة ) إقامة الصالة(، وابن ماجه يف )٢٦٢١(
  

  ١٦٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٣٢
  .هـ ١٤١٩\٩\٥بتاريخ ) ١١٨١١(العدد ) جريدة عكاظ( ٣٣
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هرت فإا تنوي الصوم وإن مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر، ولكن عليهـا  فاملرأة عليها أن تتأىن حىت تتيقن أا طهرت فإذا ط
أيضا أن تراعي الصالة فتبادر باالغتسال لتصلي صالة الفجر يف وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل 

ل غسال أكمل وأنظف وأطهر، وهذا ولكنها تؤخر االغتسال إىل ما بعد طلوع الشمس حبجة أا تريد أن تغتس، طلوع الفجر
مث هلا أن تقتصر على الغسل ، خطأ ال يف رمضان وال يف غريه ؛ ألن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل؛ لتصلي الصالة يف وقتها

الواجب ألداء الصالة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فال حرج عليها، ومثل املرأة احلائض من كـان  
ا جنابة فلم تغتسل إال بعد طلوع الفجر فإنه ال حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليـه جنابـة ومل   عليه

يغتسل منها إال بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه ال حرج عليه يف ذلك؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يدركـه  
  .ع الفجر، واهللا أعلمالفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلو

    ٣٤حكم صيام املرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس
جوابنا عليه أن صيامها صحيح حىت لو أحست بأعراض احليض قبل الغروب، من الوجع والتأمل، ولكنها مل تره خارجا إال بعد 

  .بـه غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ ألن الذي يفسد الصوم إمنـا هـو خـروج دم احلـيض ولـيس اإلحسـاس       
  

  هل جيب قضاء الصوم إذا أتت املرأة الـدورة الشـهرية بعـد صـالة املغـرب أو قبـل الصـالة بعـد اإلفطـار؟          
وهكذا بعد الصـالة  ، ليس عليها قضاء إذا أكملت الصيام مث جاء احليض بعد غروب الشمس ولو قبل الصالة فال شيء عليها

  . من باب أوىل
  

  ٣٥ر رمضـــــان؟مـــــا احلكـــــم إذا طهـــــرت احلـــــائض يف أثنـــــاء ـــــا 
عليها اإلمساك يف أصح قويل العلماء؛ لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان ارا، فـإن  
املسلمني ميسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند مجهور أهل العلم، ومثلها املسافر إذا قدم يف أثناء النهار يف رمضان إىل 

  .واهللا ويل التوفيـق . مساك يف أصح قويل العلمـاء لـزوال حكـم السـفر مـع قضـاء ذلـك اليـوم        بلده فإن عليه اإل
  

    حكم صيام املستحاضة
هي اليت يكون معها دم ال يصلح حيضا وال نفاسا، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وحتل لزوجها، : املستحاضة  

وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو حنوه ؛ حىت ال ، أو غريمهاوتتوضأ لكل صالة، كأصحاب احلدث الدائم من بول أو ريح 
ــلم      ــه وس ــلى اهللا علي ــنيب ص ــن ال ــذلك ع ــث ب ــحت األحادي ــا ص ــا، كم ا وال ثياــد ــوث ب   .يل

  

    ٣٦حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل األربعني
هرت لعشرين يوما اغتسـلت  جيوز هلا أن تصوم، وتصلي، وحتج وتعتمر، وحيل لزوجها وطؤها يف األربعني إذا طهرت، فلو ط

وما يروى عن عثمان بن أيب العاص أنه كره ذلك فهو حممول على كراهة الترتيه، وهـو  . وصلت وصامت، وحلت لزوجها
ــه    ــل عليـــ ــه، وال دليـــ ــي عنـــ ــه اهللا ورضـــ ــه رمحـــ ــهاد منـــ   .اجتـــ

                                                           
  .هـ ١٤١٩\٩\٥بتاريخ ) ١١٨١١(العدد ) جريدة عكاظ( ٣٤
  هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ٦يف ) ١٦٧٣(العدد ) جملة الدعوة( ٣٥
  هـ ١٤٠٤ \ ١١ \ ٩وتاريخ ) ٩٥٣(العدد ) جملة الدعوة( ٣٦
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الـدم يف األربعـني،   أنه ال حرج يف ذلك، إذا طهرت قبل األربعني يوما، فإن طهرها صحيح، فإن عـاد عليهـا   : والصواب
فالصحيح أا تعتربه نفاسا يف مدة األربعني، ولكن صومها املاضي يف حال الطهارة وصالا وحجها كله صـحيح، ال يعـاد   

  .شيء من ذلك ما دام وقع يف حال الطهارة

، فإن استمر الدم حىت املرأة ترى الدم يف األربعني فال تصلي، وال تصوم، وال حيل لزوجها وطؤها، حىت تطهر أو تكمل أربعني
كملت األربعني ؛ وجب أن تغتسل عند اية األربعني ؛ ألن النفاس ال يزيد عن أربعني يوما على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، 
وحتل لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن وحنوه؛ حىت ال يصيب ثياا وبدا، ويكون حكم هذا الدم حكم دم االستحاضة ال 

وال من الصوم، وال مينع زوجها منها، وعليها أن تتوضأ لكل صالة، أما إن رأت الطهر قبل األربعـني فإـا   مينع من الصالة 
تغتسل، وتصلي، وتصوم، وحتل لزوجها ما دامت طاهرة ولو مل ميض من األربعني إال أيام قليلة، فإن عاد عليها يف األربعني، مل 

كمل األربعني، وما فعلته يف أيام الطهارة من صالة أو صوم فإنه صـحيح،  تصل، ومل تصم، ومل حتل لزوجها، حىت تطهر أو ت
  .وال تلزمها إعادة الصوم

    ٣٧حكم صوم النفساء إذا طهرت مث عاد إليها الدم وهي يف األربعني 
صـالة  إذا طهرت النفساء يف األربعني فصامت أياما مث عاد إليها الدم يف األربعني، فإن صومها صحيح وعليهـا أن تـدع ال   

والصيام يف األيام اليت عاد فيها الدم؛ ألنه نفاس حىت تطهر أو تكمل األربعني، ومىت أكملت األربعني وجب عليها الغسل وإن 
مل تر الطهر؛ ألن األربعني هي اية النفاس يف أصح قويل العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صالة حـىت ينقطـع   

لى اهللا عليه وسلم بذلك املستحاضة، ولزوجها أن يستمتع ا بعد األربعني وإن مل تر الطهر؛ ألن عنها الدم، كما أمر النيب ص
لكن إن وافق الدم بعد األربعني . الدم واحلال ما ذكر دم فساد ال مينع الصالة وال الصوم، وال مينع الزوج من استمتاعه بزوجته

  . حيضاعادا يف احليض فإا تدع الصالة والصوم وتعتربه 

  حكم استعمال املرأة احلبوب اليت تقطع الدم يف أيام احليض والنفاس
إذا استعملت املرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإا تعمل كما تعمل الطاهرات، وصالا  

ــحيح  ــومها صــــــــــــ ــحيحة، وصــــــــــــ   .صــــــــــــ
  

     ٣٨أة يف شهر رمضان؟هل جيوز استعمال حبوب منع احلمل لتأخري احليض عند املر
ال حرج يف ذلك ؛ ملا فيه من املصلحة للمرأة يف صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها؛ ألن بعض النساء 

ــوب ــرهن احلبـــــــــــــــــــــ   .تضـــــــــــــــــــــ
  

  حكـــم الشـــيخ الكـــبري والعجـــوز الكـــبرية إذا كانـــا ال يســـتطيعان الصـــوم       
ويطعمان عن كل يوم مسكينا إما بتشريكه معهما ، ا الصوم فلهما اإلفطارإذا كان الشيخ الكبري والعجوز الكبرية يشق عليهم 

يف الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو احلنطة أو األرز للمسكني كل يوم، فإذا كانا مع ذلك مريضني بقرحة أو غريهـا،  
فإذا شفيا قضيا عدد األيام اليت ، ل الكربتأكد عليهما الفطر وال إطعام عليهما؛ ألما حينئذ إمنا أفطرا من أجل املرض ال من أج

هكذا أفىت ابن عباس رضـي اهللا عنـهما   . أفطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكرب أطعما عن كل يوم مسكينا كما تقدم
سورة } ةٌ من أَيامٍ أُخر فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعد{ : وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعاىل. وغريه من أهل العلم

                                                           
  .هـ ١٤١٦ \ ٨ \ ٢٠بتاريخ ) ١٥٢٥(العدد ) جملة الدعوة(  ٣٧
  .هـ ١٤١٩ \ ٩ \ ١٣بتاريخ ) ١٦٧٤(العدد ) جملة الدعوة( ٣٨
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وكان أنس بن مالك رضي اهللا عنه . فوجب عليه اإلطعام بدال من ذلك، والعاجز الكبري ال يستطيع القضاء  ١٨٤البقرة اآلية 
  . وشـق عليـه الصـوم أفطـر وأطعـم عـن كـل يـوم مسـكينا         ، خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا كربت سـنه 

  

    ٣٩ئما وجب عليه اإلطعاممن عجز عن الصيام دا  
سورة البقرة } ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول اهللا سبحانه

ـ    ١٨٥اآلية  اء وإطعـام  أما إن كنت أخرت القضاء تساهال منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمـك القض
ــأخري    ــن التـ ــبحانه مـ ــة إىل اهللا سـ ــع التوبـ ــوم مـ ــل يـ ــن كـ ــكني عـ ــب. مسـ   والواجـ

يف ذلك نصف صاع عن كل يوم أخرت قضاءه إىل رمضان آخر من غري عذر ومقداره كيلو ونصف تقريبا، يـدفع الطعـام   
و مرض ال يرجى بـرؤه  ومىت عجزت عن القضاء بسبب كرب السن أ، وجيوز دفعه كله إىل مسكني واحد، للفقراء واملساكني

ووجب عليك اإلطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلـد  ، حسب تقرير الطبيب املختص الثقة سقط عنك القضاء
  .وفقنا اهللا وإياك ملا يرضيه. من متر أو أرز أو غريمها

  

    ٤٠للمريض اإلفطار إذا شق عليه الصيام
وم يضره، أو يشق عليه، أو كان حيتاج إىل عالج يف النهار بـأنواع  املشروع للمريض اإلفطار يف شهر رمضان إذا كان الص 

سورة } ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : احلبوب واألشربة وحنوها مما يؤكل ويشرب ؛ لقول اهللا سبحانه
   حيــــبإن اهللا« : ولقــــول الــــنيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم  ١٨٥البقــــرة اآليــــة 

أما أخذ الدم مـن  ،  ٤٢»كما حيب أن تؤتى عزائمه « : ويف رواية أخرى،  ٤١» أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته 
فإن فعله يف النـهار فـاألحوط   ، الوريد للتحليل أو غريه فالصحيح أنه ال يفطر الصائم، لكن إذا كثر فاألوىل تأجيله إىل الليل

    .القضاء تشبيها له باحلجامة
  

    املريض يقضي ما أفطر بعد الشفاء 
إذا أصاب املسلم مرض يف البطن أو غريه ال يستطيع معه الصوم، أو يشق عليه الصوم، فإنه يفطر مث يقضي بعد الشفاء؛ لقول  

من الْهدى والْفُرقَان فَمن شهِد منكُم  شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى للناسِ وبينات{ : اهللا عز وجل يف سورة البقرة
رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهةَ   الشـدلُـوا الْعكْمتلو رسالْع بِكُم رِيدلَا يو 

    ١٨٥سورة البقرة اآلية } ه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ ولتكَبروا اللَّ
  

    الفرق بني املرض الذي يرجى برؤه والذي ال يرجى برؤه  
مـا   ١٨٥ة اآلية سورة البقر} ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : ال تصم بارك اهللا فيك يقول اهللا سبحانه 

واسأل األطباء الذين أعطوك الدواء، فإن كـان  ، دام احلال على ما ذكرت فتناول احلبوب كل يوم وال تصم حىت يشفيك اهللا

                                                           
  ).٣٠(العدد ) جملة البحوث اإلسالمية( ٣٩
  .١١٩اجلزء األول ص ) كتاب الدعوة( ٤٠
  )٢٧٦٦(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع ). ٥٦٠٠(باقي مسند ابن عمر برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(د يف رواه أمح ٤١
  سبق حترجيه ٤٢
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هذا املرض يف اعتقادهم وجتارم يستمر، فأطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي، مثل الشيخ الكبري والعجوز الكبرية، أطعم عن 
متر أو أرز تدفع للفقراء، فقري واحد أو أكثر، يف أول الشهر أو يف وسطه أو يف آخـره جتمعـه    كل يوم مسكينا نصف صاع،

إن هذا يرجى زواله إن شاء اهللا بعد سنتني أو ثـالث فإنـك   : أما إن قال األطباء. ويكفي إن شاء اهللا، وتعطيه بعض الفقراء
  .تؤجل، فإذا عافاك اهللا تقضي

    شق عليهما الصوم وتقضياناحلامل واملرضع هلما الفطر إذا 
: حكم احلامل اليت يشق عليها الصوم حكم املريض، وهكذا املرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان ؛ لقول اهللا سبحانه 

 }      ــر ــامٍ أُخ أَي ــن ةٌ مــد ــفَرٍ فَع ــى س ــا أَو علَ رِيضــانَ م ــن كَ مــة  } و ــرة اآلي ــورة البق   ١٨٥س
والصواب األول ؛ ألن حكمهما حكم املريض . صلى اهللا عليه وسلم إىل أن عليهما اإلطعام فقطوذهب بعض أصحاب النيب  

ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعيب رضي اهللا عنه عـن الـنيب   . ؛ ألن األصل وجوب القضاء وال دليل يعارضه
رواه اإلمـام أمحـد   ٤٣» لصالة وعن احلبلى واملرضع إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر ا« : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

أما القصر فهو حكم خيـتص  . فدل على أما كاملسافر يف حكم الصوم تفطران وتقضيان. وأهل السنن األربع بإسناد حسن 
  .  باملسافر ال يشاركه فيه أحد وهو صالة الرباعية ركعتني

   

    ٤٤يستحب الفطر يف السفر وإن مل يشق الصوم
    ١٨٥سـورة البقـرة اآليـة    } ومن كَـانَ مرِيضـا أَو علَـى سـفَرٍ فَعـدةٌ مـن أَيـامٍ أُخـر         { :  عز وجللقول اهللا 

بشرط أن يكون املريض .  ٤٥» إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته « : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
ـ      ــه فلـ ــق علي ــا إذا مل يش ــوم، أم ــه الص ــق علي ــذورا   يش ــرب مع ــه ال يعت ــر؛ ألن ــه الفط   .يس ل

  

    ٤٦حكم الفطر يف السفر بوسائل النقل املرحية
  ١٨٤سـورة البقـرة اآليـة    }  فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَـى سـفَرٍ فَعـدةٌ مـن أَيـامٍ أُخـر       { : يقول اهللا تعاىل 
إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى « :  عليه وسلم يقولفأباح اهللا الفطر يف السفر إباحة مطلقة، والنيب صلى اهللا 

والفطر يف السفر سنة كما فعل ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم، ولكن إذا علم املسـلم   ٤٧»معصيته 

                                                           
باب وضع الصيام عن احلبلى برقم ) الصيام(، والنسائي يف )١٩٨١٤(من حديث أنس بن مالك برقم ) مسند البصريني(رواه اإلمام أمحد يف  ٤٣

  )) ٢١٤٥( ( ىف صحيح النسائى وحسنه األلباىن) ٢٣١٥(
وقد صوب مساحته هذا العنوان '' يستحب الفطر للمسافر إذا شق عليه الصوم''هـ بعنوان ١٤١٩\٨\٢٨بتاريخ ) ١٦٧٢(العدد ) جملة الدعوة( ٤٤

ر يف السفر وإن مل يشق الصواب هو أنه يستحب له الفط'': هـ هذا نصه ١٤١٩\٩\٢٠بتاريخ ) ١٦٧٥(العدد ) جملة الدعوة(يف مقال له نشر يف 
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر ، وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم : عليه الصوم ؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل

سلم صام يف السفر وأفطر، وسأله محزة بن عمرو األسلمي عن ذلك، ومن صام فال حرج عليه ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه و. كانوا يفطرون يف السفر
باب التخيري ) الصيام(، ومسلم يف )١٨٠٧(باب الصوم يف السفر واإلفطار برقم ) الصوم(رواه البخاري يف . ''إن شئت فصم وإن شئت فأفطر'' : فقال

  .واهللا ويل التوفيق). ١٨٨٩(والفطر يف السفر برقم 
  ).٥٦٠٠(باقي مسند ابن عمر برقم ) سند املكثرين من الصحابةم(رواه أمحد يف  ٤٥
  .هـ ١٤١١\٥\٩يف ) ١٢٨٤(بعددها رقم ) جملة الدعوة( ٤٦

  

  سبق خترجيه ٤٧
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ه فصام مالحظة هلذا املعىن فذلك بأن فطره يف السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، ويكلفه يف املستقبل ، وخيشى أن يشق علي
  .  خري، وال حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مرحية أو شاقة إلطالق األدلة

    ٤٨حكم ترك أصحاب األعمال الشاقة الصيام
األصل وجوب صوم رمضان، وتبييت النية له من مجيع املكلفني من املسلمني، وأن يصبحوا صائمني إال من رخص هلم الشارع 

وليسوا ، وهم املرضى واملسافرون ومن يف معناهم، وأصحاب األعمال الشاقة داخلون يف عموم املكلفني، ا مفطرينبأن يصبحو
وأن يصبحوا صائمني، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار ، يف معىن املرضى واملسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان

قية يومه ويقضيه يف الوقت املناسب، ومن مل حتصل له ضرورة وجب عليـه  فيجوز له أن يفطر مبا يدفع اضطراره، مث ميسك ب
وما دل عليه كالم احملققني من أهل العلم من مجيـع  ، االستمرار يف الصيام، هذا ما تقتضيه األدلة الشرعية من الكتاب والسنة

ملسئول عنها أن ينظروا يف أمرهم إذا املذاهب، وعلى والة أمور املسلمني الذين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة كاملسألة ا
ما يضطرهم إىل الفطر يف ار رمضان بأن جيعل العمل ليال أو توزع ساعات  -إن أمكن -جاء رمضان فال يكلفوهم من العمل

  .العمـــل يف النـــهار بـــني العمـــال توزيعـــا عـــادال يوفقـــون بـــه بـــني العمـــل والصـــيام
فتوا فيها باجتهادهم مشكورين إال أنه فام ذكر القيود اليت ذكرنا واليت قررهـا  أما الفتوى املشار إليها فهي يف قضية فردية أ

  احملققون من أهل العلم يف كل مذهب، 

    ٤٩حكم تبييت النية يف صيام الفرض والنفل
ال ، من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر فعليه أن ميسك عن املفطرات بقية يومه ؛ لكونه يوما من رمضـان  

وقد ثبت عن الـنيب  ، جيوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من املفطرات، وعليه القضاء؛ لكونه مل يبيت الصيام قبل الفجر
رواه الدارقطين بإسناده عن عمرة عن  ٥٠» من مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له « : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ــال  ــها، وقـــ ــي اهللا عنـــ ــة رضـــ ــات   :عائشـــ ــهم ثقـــ ــناده كلـــ   .إســـ
يف املغين، وهو قول عامة الفقهاء، واملراد بذلك صيام الفرض ؛ ملا ذكرنا مـن احلـديث    -رمحه اهللا-ونقله املوفق ابن قدامة 

الشريف، أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا مل يتناول شيئا من املفطرات بعد الفجر؛ ألنه صح عن النيب صـلى اهللا عليـه   
وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم إنه مسيع قريـب،  ، ونسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا يرضيه. يدل على ذلك وسلم ما

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

    ٥١ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

    :حكم من اشتد به العطش فشرب 
أما الكفارة فال . إن كان قد تساهل يف ذلك فعليه التوبة إىل اهللا مع القضاءو. عليه قضاء وال كفارة عليه يف أصح قويل العلماء 

  .جتب إال على مـن جـامع يف ـار رمضـان ممـن جيـب عليـه الصـيام ؛ ألن احلـديث ورد يف ذلـك خاصـة           
  

                                                           
  .هـ ١٣٩٧\٧\١١خطاب صدر من مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد يف  ٤٨
  .هـ ١٤١٨ \٩\١٧يف ) ١٦٢٦(العدد ) جملة الدعوة( ٤٩
). ١٦٩٨(باب من مل جيمع الصيام من الليل برقم ) الصوم(، والدارمي يف )٢٣٣١(باب ذكر اختالف الناقلني برقم ) الصيام(رواه النسائي يف  ٥٠

  )١١٤٨٠(وصححه األلباىن ىف صحيح اجلامع 
  .هـ ١٤١٦\٩\٥بتاريخ ) ١٥٢٧(العدد ) الدعوة(، ويف جملة )٢٤(العدد ) جملة البحوث اإلسالمية( ٥١
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    ٥٢ينكَر على من تعاطى شيئا من املفطرات يف ار رمضان ولو كان ناسيا 
ن أو يأكل أو يتعاطى شيئا من املفطرات األخرى ناسيا أو متعمدا وجب إنكاره عليه ؛ من رأى مسلما يشرب يف ار رمضا 

ألن إظهار ذلك يف ار الصوم منكر ولو كان صاحبه معذورا يف نفس األمر؛ حىت ال جيترئ الناس على إظهار ما حرم اهللا من 
يف دعوى النسيان فال قضاء عليه ؛ لقول النيب صلى املفطرات يف ار الصيام بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقا 

    .متفق على صحته  ٥٣»من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه « : اهللا عليه وسلم 
يتـهم  وهكذا املسافر ليس له أن يظهر تعاطي املفطرات بني املقيمني الذين ال يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حىت ال 

بتعاطيه ما حرم اهللا عليه، وحىت ال جيرؤ غريه على ذلك، وهكذا الكفار مينعون من إظهار األكل والشـرب وحنومهـا بـني    
  . املسلمني؛ سدا لباب التساهل يف هذا األمر، وألم ممنوعـون مـن إظهـار شـعائر دينـهم الباطـل بـني املسـلمني         

  

    حكم حقنة الوريد والعضل للصائم
وريد ليست من جنس األكل والشرب، وهكذا احلقنة يف العضل من باب أوىل، لكن لو قضى من باب االحتيـاط  احلقنة يف ال
  .وفق اهللا اجلميـع . وتأخريها إىل الليل إذا دعت احلاجة إليها يكون أوىل وأحوط ؛ خروجا من اخلالف يف ذلك. كان أحسن

  

    اإلبر املغذية تفطر
  .ائم إذا تعمد استعماهلا، أما اإلبـر العاديـة فـال تفطـر الصـائم، واهللا ويل التوفيـق      الصواب أن اإلبر املغذية تفطر الص 

  

    ؟ ٥٤حكم استعمال اإلبر اليت يف الوريد واإلبر اليت يف العضل ، وما الفرق بينهما وذلك للصائم
فطر به الصائم ؛ ألنه ليس مثل وهكذا أخذ الدم للتحليل ال ي. الصحيح أما ال تفطران، وإمنا اليت تفطر هي إبر التغذية خاصة

أفطـر احلـاجم   « : احلجامة، أما احلجامة فيفطر ا احلاجم واحملجوم يف أصح أقوال العلماء ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
    ٥٥» واحملجوم 

   

    ٥٦وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب) البنج(حكم إبرة التخدير 
صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتالع شيء مـن الـدواء أو الـدم،    ليس ملا ذكر يف السؤال أثر يف  

  .واألصل صحة الصوم وسـالمته . وهكذا اإلبرة املذكورة ال أثر هلا يف صحة الصوم؛ لكوا ليست يف معىن األكل والشرب
  

                                                           
  .١٦٠اجلزء الثاين ص ) الدعوة(، ويف كتاب )٣٠(العدد ) جملة البحوث اإلسالمية( ٥٢
باب أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر برقم ) الصيام(، ومسلم يف )١٩٣٣(باب إذا أكل أو شرب ناسيا برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٥٣

  .واللفظ له) ١١٥٥(
  

  ١٧٤لسماحته ص  )حتفة اإلخوان( ٥٤
باب ما جاء يف كراهية ) الصوم(، والترمذي يف )٨٥٥٠(باقي مسند أيب هريرة برقم ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ٥٥

  )٩٣١(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ). ٧٧٤(احلجامة للصائم برقم 
  ١٧٥لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٥٦
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    ٥٧حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل يف ار رمضان
وهكذا مـا  . ال الرجال يف أصح قويل العلماء مطلقا، ولكن استعماله يف الليل أفضل يف حق الصائمالكحل ال يفطر النساء و

حيصل به جتميل الوجه من الصابون واألدهان وغري ذلك مما يتعلق بظاهر اجللد، ومن ذلك احلناء واملكياج وأشباه ذلك، كـل  
    .واهللا ويل التوفيق. ياج إذا كان يضر الوجهذلك ال حرج فيه يف حق الصائم، مع أنه ال ينبغي استعمال املك

    ٥٨حكم استعمال معجون األسنان وقطرة األذن والعني للصائم
تنظيف األسنان باملعجون ال يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إىل جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك  

فإن وجد طعم القطـور يف  .  يفطر ما الصائم يف أصح قويل العلماءوهكذا قطرة العني واألذن ال. بدون قصد فال قضاء عليه
حلقه، فالقضاء أحوط وال جيب؛ ألما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة يف األنف فال جتوز؛ ألن األنف منفذ، وهلذا 

من فعل ذلك القضاء هلذا احلـديث،   وعلى.  ٥٩» وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ــه    ــا يف حلقــــ ــد طعمهــــ ــاه إن وجــــ ــاء يف معنــــ ــا جــــ   .ومــــ

  

    ؟ ٦٠هل جيوز للصائم أن يستعمل معجون األسنان وهو صائم يف ار رمضان
ال حرج يف ذلك مع التحفظ عن ابتالع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم يف أول النهار وآخره ، وذهب بعض 

: كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة ؛ لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل العلم إىل
أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي اهللا عنها ، ولقوله صلى اهللا عليـه   ٦١»السواك مطهرة للفم مرضاة للرب « 

وهذا يشمل صالة الظهر والعصر ومها بعد . متفق عليه  ٦٢»صالة  لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل« : وسلم
    . الزوال

  

  ٦٣:حكم استعمال القطرة والكحل للصائم

إما يفطران إذا وجد الصـائم  : وقال بعض أهل العلم. الصحيح أن القطرة والكحل ال يفطران مطلقا يف أصح قويل العلماء 
واألفضل . ومن قضى ذلك اليوم احتياطا فال بأس. ليست منفذا وهكذا األذن والصواب األول ؛ ألن العني. طعمهما يف احللق

ــالف    ــن اخلـ ــا مـ ــا وخروجـ ــل ؛ احتياطـ ــل يف الليـ ــرة والكحـ ــتعمال القطـ ــائم اسـ   .للصـ
  

    :٦٤حكم استعمال البخاخ يف الفم للصائم ارا ملريض الربو وحنوه 
سورة األنعام } فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيه وقَد { : حكمه اإلباحة إذا اضطر إىل ذلك ؛ لقول اهللا عز وجل

                                                           
  .١٧٠لثاين ص اجلزء ا) الدعوة(كتاب  ٥٧
  .هـ ١٤١٩\٩\١٢بتاريخ ) ٩٥٨٩(العدد ) اجلزيرة(جريدة  ٥٨
باب يف االستنثار برقم ) الطهارة(، وأبو داود يف )٧٨٨(باب ما جاء يف كراهية مبالغة االستنشاق للصائم برقم ) الصوم(رواه الترمذي يف  ٥٩

  )٩٣٥(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ). ١٤٢(
  .١٦٣ثاين ص اجلزء ال) الدعوة(كتاب  ٦٠
  ) ٦٦( اإلرواءوصححه األلباىن ىف ). ٢٨٩(باب السواك برقم ) الطهارة وسننها(رواه ابن ماجه يف  ٦١
  ).٢٥٢(باب السواك برقم ) الطهارة(، ومسلم يف )٨٨٧(باب السواك يوم اجلمعة برقم ) اجلمعة(رواه البخاري يف  ٦٢
  .هـ ١٤١٦\٩\٥يف ) ١٥٢٧(العدد ) الدعوة(جملة  ٦٣



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ٢٢٧ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

ــة  ــة    ١١٩اآلي ــري املغذي ــر غ ــل واإلب ــدم للتحلي ــحب ال ــبه س ــرب فأش ــل والش ــبه األك ــه ال يش   .وألن
  

    ٦٥حكم القيء للصائم  
من ذرعه القيء فال قضاء « : يب صلى اهللا عليه وسلمحكمه أنه ال قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء ؛ لقول الن 

خرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسناد صحيح من حديث أيب هريرة رضـي اهللا  . ٦٦»عليه، ومن استقاء فعليه القضاء 
  .عنه 

    هل القيء يفسد الصوم؟ 
املاء أو البرتين إىل حلقه بغري اختياره، فكل  كثريا ما يعرض للصائم أمور مل يتعمدها؛ من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب

» من ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء « : هذه األمور ال تفسد الصوم ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
٦٧    
  

    حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود  
، لكن العود نفسه ال يستنشقه؛ ألن بعض أهل العلم يرى أن العود ال يستنشق العود، أما أنواع الطيب غري البخور فال بأس ا 

  .يفطر الصائم إذا استنشقه ؛ ألنه يذهب إىل املخ والدماغ، وله سريان قوي، أمـا مشـه مـن غـري قصـد فـال يفطـره       
  

    ؟  ٦٨هل جيوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور يف ار رمضان
ــرط أال  ــتعماله بشــــ ــوز اســــ ــم جيــــ ــورنعــــ ــق البخــــ   . يستنشــــ

  

    ٦٩حكم االستمناء يف ار رمضان
وعليـه  ، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، االستمناء يف ار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه املين

  .ا الناس العادة السـرية التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ؛ ألن االستمناء ال جيوز ال يف حال الصوم وال يف غريه، وهي اليت يسميه
  

    ٧٠خروج املذي بشهوة ال يبطل الصوم
خروج املذي ال يبطل الصوم يف أصح قويل العلماء ؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض األفالم، أو غري  

                                                                                                                                                                          
  ١٨١لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(ب كتا ٦٤
  ١٨٢لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٦٥
 ١٩٦٠(  خزمية ابن على التعليق ،)  ٩٢٣(  اإلرواءوصححه األلباىن ىف ). ١٦٧٦(باب ما جاء يف الصائم يقيئ برقم ) الصيام(رواه ابن ماجه يف  ٦٦

  ) ٢٠٥٩(  داود أيب صحيح ،)  ١٩٦١ و
  

  سبق خترجيه  ٦٧
  
  

  .١٢٨ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) وى إسالميةفتا( ٦٨
  .هـ ١٤١٨\٢\٧بتاريخ ) ١٥٩٥(العدد ) الدعوة(جملة  ٦٩
  .١٣٤ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية( ٧٠
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ن األغاين وآالت اللهو، أمـا  ولكن ال جيوز للمسلم مشاهدة األفالم اخلليعة، وال استماع ما حرم اهللا م. ذلك مما يثري الشهوة
خروج املين عن شهوة ، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غري ذلك من األسباب اليت تثري 
الشهوة كاالستمناء وحنوه، أما االحتالم والتفكري فال يبطل الصوم ما ولو خرج مين بسببهما، وال تلزم املتابعـة يف قضـاء   

سورة البقـرة  }  فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { : ان بل جيوز تفريق ذلك ؛ لعموم قوله تعاىلرمض
    ١٨٤اآلية 

  

    حكم نظر الصائم للنساء
لْ للْمؤمنِني يغضوا مـن أَبصـارِهم   قُ{ : حيرم عليه النظر إىل النساء، وإذا كان بشهوة كان التحرمي أشد؛ لقول اهللا سبحانه 

 مهوجفَظُوا فُرحيفالواجب غض البصر مع . اآلية، وألن إطالق النظر من وسائل وقوع الفاحشة ) ٣٠سورة النور اآلية (} و
عليه قضـاؤه إن كـان   ولكن ال يبطل صومه إذا مل خيرج منه مين، أما من أمىن فإنه يبطل صومه، و. احلذر من أسباب الفتنة

    . فرضا
  

    حكم مصافحة الصائم للمرأة األجنبية
وقالت عائشة رضـي  ،  ٧١»إين ال أصافح النساء « : املصافحة للمرأة األجنبية ال جتوز، فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال

تعين النساء األجنبيات غري احملـارم،     ٧٢»واهللا ما مست يد رسول اهللا يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إال بالكالم « : اهللا عنها
ــافحها     ــأس أن يصـــ ــال بـــ ــة فـــ ــت وكعمـــ ــرم كأخـــ ــا احملـــ   .أمـــ

، أو يسأهلا عن أبيها، وأما املكاملة لألجنبية فال بأس ا إن كانت مكاملة مباحة ليس فيها مة وال ريبة، كأن يسأهلا عن أوالدها
ا، أما إن كانت املكاملة للتحدث مبا يتعلق بالفسـاد والزنـا أو   أو يسأهلا عن حاجة من حوائج اجلريان أو األقارب فال بأس 

أو عن كشف منها له بأن يرى حماسنها فكل هذا ال جيوز، أما إذا كانت احملادثة مع التستر ومـع  ، مواعيد الزنا أو عن شهوة
لى اهللا عليه وسلم للنسـاء،  احلجاب ومع البعد عن الريبة وليس عن شهوة فإنه ال حرج عليهما يف ذلك، فقد حتدث النيب ص

والصوم صحيح وال تضره املصافحة، وال تضره احملادثة إذا مل خيرج منـه شـيء   . وقد حتدث النساء إليه، وال حرج يف ذلك
والواجب على املؤمن أن حيذر ما حرم . بسبب ذلك فإن خرج شيء وجب الغسل وبطل الصوم وعليه قضاؤه إن كان واجبا 

قُلْ للْمؤمنِني { : فح امرأة ال حتل له ، وأال يتحدث إليها عن شهوة أو ينظر إىل حماسنها ، فاهللا تعاىل يقول اهللا عليه ، وأال يصا
مـن  فـالتحفظ   ٣٠سورة النور اآليـة  } يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ 

    .نسأل اهللا لنا وللمسلمني السالمة والعافية من كل سوء . أسباب الشر واجب على املؤمن أينما كان 
  

    :خروج الدم ال يفسد الصوم إال باحلجامة
ال يضر الصائم خروج الدم إال احلجامة ، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر باحلجامة ، وفيها خالف بني العلماء لكن الصحيح  

                                                           
وصححه ). ٤١٨١(باب بيعة النساء برقم ) بيعةال(، والنسائي يف )٢٦٤٦٦(حديث أميمة بنت رقيقة برقم ) باقي مسند األنصار(رواه أمحد يف  ٧١

  )٥٢٩(األلباىن ىف الصحيحة 
  جج

مسند أمحد بن حنبل ،)٢٨٧٥(سنن ابن ماجه اجلهاد ،)٢٩٤١(سنن أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ،)٤٦٠٩(صحيح البخاري تفسري القرآن  ٧٢
)٦/٢٧٠.(  
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أما إذا أرعف أو أصابه جرح يف رجله أو .  ٧٣» أفطر احلاجم واحملجوم « : بذلك ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنه يفطر
  .يف يده ، وهو صائم فإن صومه صحيح ال يضره ذلك 

    ٧٤حكم التربع بالدم 
ويقاس .  ٧٥»طر احلاجم واحملجوم أف« : الدم املفسد للصوم هو الدم الذي خيرج باحلجامة ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  

ــه  ــا يفعلــــ ــا ممــــ ــان مبعناهــــ ــا كــــ ــة مــــ ــى احلجامــــ   علــــ
اإلنسان باختياره فيخرج منه دم كثري يؤثر على البدن ضعفا ، فإنه يفسد الصوم كاحلجامة ؛ ألن الشريعة اإلسالمية ال تفرق 

ج من اإلنسان بغري قصد كالرعـاف ، وكـاجلرح   بني الشيئني املتماثلني ، كما أا ال جتمع بني الشيئني املفترقني ، أما ما خر
للبدن من السكني عند تقطيع اللحم ، أو وطئه على زجاجة ، أو ما أشبه ذلك ، فإن ذلك ال يفسد الصوم ولو خرج منـه دم  

  .كثري ، كذلك لو خرج دم يسري ال يؤثر كتأثري احلجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل ال يفسد الصوم أيضا 

    ٧٦الدم من الصائم للتحليل حكم سحب عينات
مثل هذا التحليل ال يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ ألنه مما تدعو احلاجة إليه ، وليس من جنس املفطرات املعلومة من الشـرع   

    .املطهر 
  

    حكم تغيري الدم ملريض الكلى وهو صائم 
  .ى فهي مفطر آخر يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي ، فإن زود مع ذلك مبادة أخر

ــيء     ــدم والقـــ ــروج الـــ ــاالحتالم وال ب خـــ ــوم بـــ ــل الصـــ   ٧٧ال يبطـــ
االحتالم ال يفسد الصوم ؛ ألنه ليس باختيار العبد ، ولكن عليه غسل اجلنابة إذا خرج منه مين ؛ ألن النيب صـلى اهللا عليـه    

ونك صليت بدون غسل ، هذا غلط منك وك. وسلم ملا سئل عن ذلك أجاب بأن على احملتلم الغسل إذا وجد املاء يعين املين 
ومنكر عظيم ، وعليك أن تعيد الصالة بعد الغسل مع التوبة إىل اهللا سبحانه ، واحلجر الذي أصاب رأسك حىت أسال الدم ال 

من ذرعـه  « : يبطل صومك ، وهذا القيء الذي خرج منك بغري اختيارك ال يبطل صومك ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .رواه أمحــد وأهــل الســنن بإســناد صــحيح .  ٧٨»ال قضــاء عليــه ومــن اســتقاء فعليــه القضــاء القــيء فــ

  

ــر    ــوع الفجـ ــدم طلـ ــمس أو عـ ــروب الشـ ــا غـ ــرا ظانـ ــل مفطـ ــن فعـ ــم مـ   ٧٩حكـ
  .الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن اجلماع عند مجهور أهل العلم سدا لذريعـة التسـاهل واحتياطـا للصـوم      

  

                                                           
باب ما جاء يف كراهية ) الصوم(، والترمذي يف ) ٨٥٥٠(باقي مسند أيب هريرة برقم ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ٧٣

  ) .٧٧٤(احلجامة للصائم برقم 
  

  .هـ  ١٤١٩ \ ٤ \ ٢١بتاريخ ) ١٥٣٧٩(العدد ) البالد(جريدة  ٧٤
  

باب ما جاء يف كراهية ) الصوم(ذي يف ، والترم) ٨٥٥٠(باقي مسند أيب هريرة برقم ) باقي مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ٧٥
  ) .٧٧٤(احلجامة للصائم برقم 

  .هـ  ١٤١٥ \ ٩ \ ٣يف ) ١٤٧٨(العدد ) الدعوة(جملة  ٧٦
  .هـ  ١٤٠٤ \ ٤ \ ٢١يف ) ٦٥٥(العدد ) اتمع(، ويف جملة  ١٢١ص  ١ج ) الدعوة(كتاب  ٧٧
  ) .١٦٧٦(باب ما جاء يف الصائم يقيء برقم ) الصيام(رواه ابن ماجه يف  ٧٨
  . ١٨٠لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٧٩
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    ٨٠حكم من فعل مفطرا ناسيا
سورة البقرة } ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا { : ليس عليه بأس وصومه صحيح؛ لقول اهللا سبحانه يف آخر سورة البقرة 

وملا ثبت عن أيب هريرة رضي اهللا  ٨١»قد فعلت « : وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا سبحانه قال   ٢٨٦اآلية 
 ٨٢» من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه « : ن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عنه ع

    .متفق على صحته 
  

    ٨٣كفارة اجلماع يف ار رمضان
، فإطعام ستني عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة ، فإن مل يستطيعا فصيام شهرين متتابعني ستني يوما ، فإن مل يستطيعا  

مسكينا لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا ، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة املـذكورة  
ــاع     ــه اجلمــ ــل فيــ ــذي حصــ ــوم الــ ــاء اليــ ــا  . قضــ ــلح اهللا حاهلمــ   .أصــ

  

    ٨٤حكم من جامع زوجته يف ار رمضان عدة مرات جاهال باحلكم
لى عباده يف ار رمضان األكل والشرب واجلماع وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من ال شك أن اهللا سبحانه قد حرم ع 

جامع يف ار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غري مريض وال مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن مل جيد فصيام شـهرين  
، أما من جامع يف ار رمضان وهو  متتابعني ، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا لكل مسكني نصف صاع من قوت البلد

ممن جيب عليه الصيام ، لكونه بالغا صحيحا مقيما جهال منه كمثل ما وقع منك ، فقد اختلف أهل العلم يف شـأنه ، فقـال   
ال كفارة عليه من أجـل  : عليه الكفارة؛ ألنه مفرط يف عدم السؤال والتفقه يف الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : بعضهم 

هل ، وبذلك تعلم أن األحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما حيرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، اجل
وإذا كنت ال تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستني مسكينا عن كل يوم جامعت فيه ، فإذا كنـت جامعـت يف يـومني    

، وهكذا كل مجاع يف يوم عنه كفارة ، أما اجلماعات املتعـددة   فكفارتان ، وإن كنت جامعت يف ثالثة أيام فثالث كفارات
يف يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو األحوط لك واألحسن ، حرصا على براءة الذمة ، وخروجا من خـالف  

زائد ، فإذا شككت أهل العلم ، وجربا لصيامك ، وإذا مل حتفظ عدد األيام اليت جامعت فيها ، فاعمل باألحوط وهو األخذ بال
هل هي ثالثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا ، ولكن ال يتأكد عليك إال الشيء الذي جتزم به ، وفقنا اهللا وإياك ملا فيـه  

    .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . رضاه ، وبراءة الذمة 

    ٨٥حكم مجاع املسافر زوجته يف ار رمضان
ن وهو صائم صوما واجبا الكفارة ، أعين كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم ، والتوبة إىل اهللا على من جامع يف ار رمضا 

أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فال كفارة عليه وال حرج عليه ، وعليه قضاء اليـوم  . سبحانه مما وقع منه 
فَمن كَانَ منكُم مرِيضـا أَو  { : ماع وغريه ، كما قال اهللا سبحانه الذي جامع فيه؛ ألن املريض واملسافر يباح هلما الفطر باجل

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سوحكم املرأة يف هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها  ١٨٤سورة البقرة اآلية } ع

                                                           
  ١٧٦لسماحته ص ) حتفة اإلخوان( ٨٠
  ) .١٢٦(باب بيان أنه سبحانه مل يكلف إال ما يطاق برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف  ٨١
ي وشربه ومجاعه ال يفطر باب أكل الناس) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٣٣(باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٨٢
  .واللفظ له ) ١١٥٥(برقم 
  .هـ  ١٤١٩ \ ٩ \ ١٣بتاريخ ) ١٦٧٤(العدد ) الدعوة(جملة  ٨٣
  . ١٩٩ص  ٥عبد اهللا بن حممد الطيار والشيخ أمحد بن عبد العزيز بن باز ج. د . إعداد وتقدمي أ ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز(كتاب  ٨٤
  . ١٨٠ماحته ص لس) حتفة اإلخوان(كتاب  ٨٥
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  .ه الصــوم فــال كفــارة عليهــا الكفــارة مــع القضــاء ، وإن كانــت مســافرة أو مريضــة مرضــا يشــق معــ
  

    حكم مشاهدة األفالم والتلفاز ولعب الورق يف ار رمضان
الواجب على الصائمني وغريهم من املسلمني أن يتقوا اهللا سبحانه فيما يأتون ويذرون يف مجيع األوقات ، وأن حيذروا ما حرم  

هللا ، من الصور العارية وشبه العارية ، ومن املقاالت املنكـرة ،  اهللا عليهم من مشاهدة األفالم اخلليعة اليت يظهر فيها ما حرم ا
  .وهكذا ما يظهر يف التلفاز ممـا خيـالف شـرع اهللا ، مـن الصـور واألغـاين وآالت املالهـي والـدعوات املضـللة          

ا يف ذلـك  مل، كما جيب على كل مسلم صائما كان أو غريه أن حيذر اللعب بآالت اللهو ، من الورق وغريها من آالت اللهو
من مشاهدة املنكر وفعل املنكر ، وملا يف ذلك أيضا من التسبب يف قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع اهللا والتثاقل عما 

{ : أوجب اهللا ، من الصالة يف اجلماعة أو غري ذلك من ترك الواجبات والوقوع يف كثري من احملرمات ، واهللا يقول سـبحانه  
ناسِ مالن نمو م ذَابع ملَه كا أُولَئوزا هذَهختيلْمٍ ورِ عيبِغ بِيلِ اللَّهس نلَّ عضيل يثدالْح ورِي لَهتشي هِني } { هلَيلَى عتإِذَا تو

رشا فَبقْرو هيي أُذُنا كَأَنَّ فهعمسي ا كَأَنْ لَمكْبِرتسلَّى ما وناتيمٍ آيذَابٍ أَلبِع ويقول سبحانه يف سورة الفرقان يف صفة عباد }  ه
ــرمحن  ــا      { : الـ ــروا كرامـ ــاللَّغوِ مـ ــروا بِـ ــزور وإِذَا مـ ــهدونَ الـ ــا يشـ ــذين لَـ   } والَّـ

ليكونن من أمـيت  « : ال حيضرون ، ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : ومعىن ال يشهدون . والزور يشمل مجيع أنواع املنكر 
باحلـاء   -واملـراد بـاحلر  . رواه البخاري يف صحيحه ، معلقا جمزوما به  ٨٦»أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف 

الغناء وآالت اللهو؛ وألن اهللا سبحانه حرم على املسـلمني  : واملراد باملعازف . الفرج احلرام  -املكسورة املهملة والراء املهملة
وال شك أن مشاهدة األفالم املنكرة ، وما يعرض يف التلفاز من املنكرات من وسائل الوقوع فيها . وقوع يف احملرمات وسائل ال

    .واهللا املستعان . ، أو التساهل يف عدم إنكارها 
  

    حكم ما يفعله بعض الصائمني من النوم ارا والسهر ليال
إضاعة شيء من الواجبات وال ارتكاب شيء من احملرمات ، واملشروع للمسلم  ال حرج يف النوم ارا وليال إذا مل يترتب عليه 

سواء كان صائما أو غريه عدم السهر بالليل واملبادرة إىل النوم بعد ما ييسر اهللا له من قيام الليل ، مث القيام إىل السحور إن كان 
» تسحروا فإن يف السحور بركة « :  عليه وسلم يف رمضان؛ ألن السحور سنة مؤكدة وهو أكلة السحر؛ لقول النيب صلى اهللا

رواه مسلم  ٨٨» فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم . متفق على صحته  ٨٧
    .يف صحيحه 

كمـا  . نوم أو غريه كما جيب على الصائم وغريه احملافظة على مجيع الصلوات اخلمس يف اجلماعة واحلذر من التشاغل عنها ب
. وعدم التشاغل عنها بنوم أو غريه . جيب على الصائم وغريه أداء مجيع األعمال اليت جيب أداؤها يف أوقاا للحكومة أو غريها 

.وهكذا جيب عليه السعي يف طلب الرزق احلالل الذي حيتاج إليه هو ومن يعول وعدم التشاغل عن ذلـك بنـوم أو غـريه    
    

يت للجميع من الرجال والنساء والصوام وغريهم هي تقوى اهللا جل وعال يف مجيع األحوال ، واحملافظة على واخلالصة أن وصي
أداء الواجبات يف أوقاا على الوجه الذي شرعه اهللا ، واحلذر كل احلذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غريه من املباحـات أو  

أصلح اهللا أحوال املسلمني وفقههم يف . ي صار اإلمث أكرب واجلرمية أعظم وإذا كان التشاغل عن ذلك بشيء من املعاص. غريها 
ــرمي    ــواد كــ ــه جــ ــادم إنــ ــلح قــ ــق وأصــ ــى احلــ ــهم علــ ــدين وثبتــ   .الــ

  

                                                           
  .باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسه ) األشربة(رواه البخاري معلقا يف  ٨٦
  ) .١٠٩٥(باب فضل السحور برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٢٣(باب بركة السحور برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٨٧
  ) .١٠٩٦(باب فضل السحور برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ٨٨
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    ٨٩الغيبة والنميمة والسب وغريها من املعاصي جترح الصوم وتضعف األجر
ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحب { :  عز وجل وهي معصية ؛ لقول اهللا. الغيبة ال تفطر الصائم ، وهي ذكر اإلنسان مبا يكره  

وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب ، كل ذلك ال يفطر الصائم ، ولكنها معـاص جيـب     ١٢سورة احلجرات اآلية } 
من مل يـدع  « : احلذر منها واجتناا من الصائم وغريه ، وهي جترح الصوم وتنقص األجر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رواه اإلمام البخاري يف صـحيحه ، ولقولـه    ٩٠» قول الزور والعمل به واجلهل ، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه 
: الصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقـل  « : صلى اهللا عليه وسلم 

ــائم  ــه   ٩١»إين صــ ــق عليــ ــثرية    و. متفــ ــىن كــ ــذا املعــ ــث يف هــ   .األحاديــ
  

    ٩٢السحور ليس شرطا يف صحة الصيام
تسحروا « : صيامه صحيح ؛ ألن السحور ليس شرطا يف صحة الصيام ، وإمنا هو مستحب؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  

    .متفق عليه  ٩٣» فإن يف السحور بركة 
  

    ٩٤حكم تارك الصوم اونا
غري عذر شرعي فقد أتى كبرية من الكبائر ، وال يكفر بذلك يف أصح أقوال العلماء ، وعليه التوبة من أفطر يف رمضان عمدا ل 

واألدلة كثرية تدل على أن ترك الصيام ليس كفرا أكرب إذا مل جيحد الوجوب وإمنا أفطر تسـاهال  . إىل اهللا سبحانه مع القضاء 
وهكذا ترك الزكاة واحلج . إىل رمضان آخر من غري عذر شرعي  وعليه إطعام مسكني عن كل يوم إذا تأخر القضاء. وكسال 

مع االستطاعة إذا مل جيحد وجوما فإنه ال يكفر بذلك ، وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنني اليت فرط فيها ، وعليه احلج 
ومـن ذلـك   .  جيحدا وجوما مع التوبة النصوح من التأخري؛ لعموم األدلة الشرعية يف ذلك الدالة على عدم كفرمها إذا مل

ــار     ــا إىل الن ــة وإم ــا إىل اجلن ــبيله إم ــرى س ــة مث ي ــوم القيام ــه ي ــاة مبال ــارك الزك ــذيب ت ــديث تع   ٩٥ح
  

    حكم القضاء على من ترك الصيام دون عذر شرعي
وعليه حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد عصى اهللا ورسوله وأتى كبرية من كبائر الذنوب ،  

وإن كان فقريا . التوبة إىل اهللا من ذلك ، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكني عن كل يوم إن كان قادرا على اإلطعام 
ال يستطيع اإلطعام كفاه القضاء والتوبة؛ ألن صوم رمضان فرض عظيم قد كتبه اهللا على املسلمني املكلفني وأخرب النيب صـلى  

ــد   ــه أحـــ ــلم أنـــ ــه وســـ ــة   اهللا عليـــ ــالم اخلمســـ ــان اإلســـ   .أركـــ
والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه مبا يردعه إذا رفع أمره إىل ويل األمر ، أو إىل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر هذا إذا 
كان ال جيحد وجوب صيام رمضان ، أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون يف ذلك كافرا مكذبا هللا ورسوله صـلى  

                                                           
  .هـ ١٤١٩\٩\٢٠بتاريخ ) ١٦٧٥(العدد ) الدعوة(ة جمل ٨٩

  

  ) .١٩٠٣(باب من مل يدع قول الزور برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٩٠
  

  ) .١٩٠٤(باب هل يقول إين صائم إذا شتم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ٩١
   ١٦١اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ٩٢

  

باب فضل السحور وتأكيد استحبابه برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٢٣(ور من غري إجياب برقم باب بركة السح) الصوم(رواه البخاري يف  ٩٣
)١٠٩٥. (  

  

   ١٧٨لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ٩٤
  

  ) .١٦٤٧(باب إمث مانع الزكاة برقم ) الزكاة(رواه مسلم يف  ٩٥
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وسلم يستتاب من جهة ويل األمر بواسطة احملاكم الشرعية فإن تاب وإال وجب قتله ألجل الردة ؛ لقول النيب صـلى  اهللا عليه 
ــلم  ــه وسـ ــاقتلوه  « : اهللا عليـ ــه فـ ــدل دينـ ــن بـ ــحيحه  ٩٦»مـ ــاري يف صـ ــه البخـ   .خرجـ

من مرضه أو قدم مـن  أما إن ترك الصوم من أجل املرض أو السفر فال حرج عليه يف ذلك ، والواجب عليه القضاء إذا صح 
اآلية من سورة البقرة ١٨٥سورة البقرة اآلية } ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر { سفره؛ لقول اهللا عز وجل 

 .    
  

    ٩٧حكم من ترك صوم رمضان جهال بوجوبه
ر ، وعليك مع ذلك إطعام مسكني لكل يوم مقداره نصـف  يلزمه القضاء لذلك الشهر الذي مل تصوميه مع التوبة واالستغفا

صاع من قوت البلد ، من التمر أو األرز أو غريمها إذا كنت تستطيعني ذلك ، أما إن كنت فقرية ال تستطيعني فال شيء عليك 
  .سوى الصيام 

    ال كفارة على من أخر القضاء من أجل املرض
    ال يلزم التتابع يف القضاء

    ليه قضاء حىت يشفىاملريض ال جيب ع
    تارك الصالة ال يقضى عنه الصيام

  

    ليس على من نصحه األطباء املسلمون باإلفطار ملرض مزمن مث برئ قضاء
إذا كان األطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من املسلمني املوثوقني العارفني جبنس هذا املرض وذكروا لـه أنـه ال    

  .ويكفيه اإلطعام وعليه أن يستقبل الصيام مستقبال  يرجى برؤه فليس عليه قضاء

    حكم قطع صوم القضاء
الواجب إكمال الصيام ، وال جيوز اإلفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلـت ،  

    .ومن تاب تاب اهللا عليه 
  

    ٩٨ال قضاء على املرتد إذا تاب
تاب اهللا عليه ، فإذا ترك اإلنسان الصالة أو أتى بناقض من نواقض اإلسالم مث هداه اهللا وتاب فإنه ليس عليه القضاء ومن تاب 

قال اهللا سـبحانه  . ال قضاء عليه ، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم ألن اإلسالم جيب ما قبله والتوبة دم ما كان قبلها 
فبني اهللا سبحانه وتعاىل أن الكافر إذا   ٣٨سورة األنفال اآلية } هوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينت{ : وتعاىل 

.» التوبة جتب ما قبلها واإلسالم يهدم ما كـان قبلـه   « : أسلم غفر اهللا له ما قد سلف ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
    

  

                                                           
  ) .٣٠١٧(باب ال يعذب بعذاب اهللا برقم ) اجلهاد والسري(رواه البخاري يف  ٩٦

  
  ١٥٨اجلزء الثاين ص ) الدعوة( ٩٧
  .هـ  ١٤١٩ \ ١٢ \ ٢٣بتاريخ ) ١١٩١٣(العدد ) عكاظ(جريدة  ٩٨



 ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
���� ��� �� ������ ����� ����� ���	� 
��� -  ٢٣٤ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ��� ������ ������ ������ �������� ������ �� ��� �

 

    ٩٩أيام حياته يف رمضان ؟ مع أنه أخرج كفارة قبل موته هل جيوز أن يصام عن امليت إذا كان ال يصوم 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه « : يشرع ألقاربه أن يصوموا عنه إذا كان مسلما يصلي ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

. صـيام عليـه   إال أن يكون ترك الصيام لعجزه عنه بسبب الكرب أو مرض ال يرجى برؤه ، فال . متفق على صحته .  ١٠٠»
ــا      ــيت أفطره ــام ال ــع األي ــن مجي ــه ع ــان أخرج ــه ، إذا ك ــرج يف حيات ــذي أخ ــام ال ــزئ اإلطع   .وجي

أما إن كان ال يصلي فال يقضى عنه الصيام الذي عليه ؛ ألن من ترك الصالة عمدا كفر كفرا أكرب ، يف أصح قويل العلماء ؛ 
، أخرجه اإلمام أمحد وأبـو  ١٠١» نهم الصالة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبي« : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

« : داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه ، ولقوله صلى اهللا عليه وسـلم  
والترمذي بإسناد صـحيح  رواه اإلمام أمحد .  ١٠٢»رأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا 

خرجه  ١٠٣» بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة « : عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 
ونسأل اهللا جلميع املسلمني . واألحاديث يف هذا الباب كثرية . اإلمام مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما 

يرضيه ، واإلعانة على أداء ما أوجب اهللا عليهم من الصالة وغريها ، على الوجه الذي يرضيه سبحانه ، إنه مسيـع  التوفيق ملا 
    .قريب 

  

    ١٠٤حكم القضاء عمن ماتت وقد تركت الصيام وكانت مريضة ومل تستطع الصيام
إطعام ، أما الصالة فقد غلطت يف  ما دامت ماتت وهي مريضة ومل تستطع الصيام ، فإنك ال تقضني عنها شيئا ، وليس عليك

تركها ، وكان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة ، وال تؤجل الصالة ، فالواجب على املريض أن يصلي حبسب حاله 
؛ إن استطاع القيام صلى قائما ، وإن عجز صلى قاعدا ، فإن مل يستطع القعود صلى على جنبه ، واألمين أفضل من األيسر إن 

، فإن مل يستطع الصالة على جنبه صلى مستلقيا ، هكذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا شكا إليه بعض الصـحابة   استطاع
» صل قائما ، فإن مل تستطع فقاعدا ، فإن مل تستطع فعلى جنب ، فإن مل تستطع فمستلقيا « : رضي اهللا عنهم املرض قال له 

لك بأن ينوي أركان الصالة وواجباا يف قلبه ، ويتكلم مبا يستطيع ، فيكـرب  هذا هو الواجب ذكرا كان أم أنثى ؛ وذ.  ١٠٥
ناويا تكبرية اإلحرام ، مث يقرأ دعاء االستفتاح والفاحتة وما تيسر من القرآن ، مث يكرب وينوي الركوع ويقـول سـبحان ريب   

ا ولك احلمد إىل آخره ، مث يكرب ناويا السـجود  ربن: مسع اهللا ملن محده ناويا الرفع من الركوع ، ويقول : مث يقول . العظيم 
رب اغفر يل ، مث يكرب ناويا السجدة الثانية : سبحان ريب األعلى ، مث يرفع مكربا ناويا اجللوس بني السجدتني ويقول : ويقول 

    .وهكذا بالنية والكالم 
ا إن كانت مسلمة موحدة ، أما إن كانت تـدعو  والصالة ال تقضى ، وإمنا عليك الدعاء هلا ، والترحم عليها ، واالستغفار هل

                                                           
  . ١٦٧اجلزء الثاين ص ) الدعوة(كتاب  ٩٩

  ) .١١٤٧(باب قضاء الصوم عن امليت برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ١٠٠
باب ما جاء يف ترك الصالة برقم ) اإلميان(، والترمذي يف ) ٢٢٤٢٨(من حديث بريدة األسلمي برقم ) باقي مسند األنصار(مام أمحد يف رواه اإل ١٠١

  ) ٥٧٤(  املشكاةوصححه األلباىن ىف ) .١٠٧٩(، وابن ماجه يف إقامة الصالة باب ما جاء فيمن ترك الصالة برقم ) ٢٦٢١(
باب ما جاء يف حرمة الصاله برقم ) اإلميان(، والترمذي يف ) ٢١٠٠٨(حديث معاذ بن جبل برقم ) د األنصارمسن(رواه اإلمام أمحد يف  ١٠٢

  )٤١٣(وصححه األلباىن ىف اإلرواء ) . ٢٥٤١(
  ) .١١٦(باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان(رواه مسلم يف  ١٠٣
  . ٢٢٥ص  ٥ج ) جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز( ١٠٤
، وذكره صاحب مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح يف كتاب الطهارة باب ٢٤٧ص  ٤ذكره صاحب فيض القدير شرح اجلامع الصغري يف ج  ١٠٥

  . ٢٢٤ص  ٣، وذكره صاحب نيل األوطار يف كتاب صالة املريض ج ٣١٤ص  ٣، ج )١٢٤٨(القصد برقم 
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  .األموات وتستغيث ـم وتـدعو غـري اهللا فـال يـدعى هلـا ، ألن فعلـها هـذا شـرك أكـرب وبـاهللا التوفيـق             
  

    يشرع ألقارب امليت القضاء عنه
بـالويل القريـب   واملراد . متفق على صحته .  ١٠٦»من مات وعليه صيام صام عنه وليه « : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سواء كان من جهة األب أو جهة األم ، فإن مل يتيسر من يصوم عنها أطعم عنها عن كل يوم مسكينا نصف صاع ، ومقداره 
  . كيلـــو ونصـــف ، وال حـــرج أن تعطـــي اجلميـــع واحـــدا مـــن الفقـــراء أو بيتـــا فقـــريا  

  

    الشهر كله حمل لصيام ثالثة أيام وكوا يف البيض أفضل
من واملؤمنة صيام ثالثة أيام من كل شهر ، فإن صامها يف األيام البيض كان أفضل ، وإن صامها يف بقية الشهر املشروع للمؤ 

كله كفى ذلك ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوصى بصيام ثالثة أيام من كل شهر ، وبني أن األيام البيض أفضل من غريها 
لبيض ، مث شغال عنها شرع هلما الصيام من بقية الشهر ، واحلمد هللا ، وال يسمى ، فإذا كانت املرأة أو الرجل يصومان األيام ا

قضاء ألن الشهر كله حمل صيام من أوله إىل آخره ، فإذا صام املؤمن أو املؤمنة من أوله أو من وسطه أو من آخره ثالثة أيـام  
    .حصل املقصود وحصلت السنة وإن مل يصمها يف أيام البيض 

  

    ض للمسلم مجعها وتفريقهااأليام البي 
وإن صامها يف غري أيام البيض كفى ذلك ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حث على صيامها من كل شهر ومل يقيدها بأيـام  

صم من « : البيض ، كما يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما 
، ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال  ١٠٧» أيام فإن احلسنة بعشر أمثاهلا ، وذلك مثل صيام الدهر  الشهر ثالثة

صيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبـل النـوم   : " أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث « : 
إن شاء مجعها وإن شاء فرقها ؛ إلطالق األحاديث وعدم تقييدها بالتتابع وهو خمري . واألحاديث يف هذا الباب كثرية .  ١٠٨»
    .واهللا ويل التوفيق . 

    

    ١٠٩حكم قضاء الست بعد شوال
من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان « : صيام ست من شوال سنة وليست فريضة ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واحلديث املذكور يدل على أنه ال حرج يف صيامها متتابعة أو متفرقـة  .  صحيحه خرجه اإلمام مسلم يف ١١٠»كصيام الدهر 
    .إلطالق لفظه 

                                                           
  ) .١١٤٧(باب قضاء الصوم عن امليت برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٥٢(ه صوم برقم باب من مات وعلي) الصوم(رواه البخاري يف  ١٠٦

  

  ) .١١٥٩(باب النهي عن صوم الدهر برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٧٦(باب صوم الدهر برقم ) الصوم(رواه البخاري يف  ١٠٧
سنن النسائي قيام الليل وتطوع ،)٧٦٠(الترمذي الصوم سنن ،)٧٢١(صحيح مسلم صالة املسافرين وقصرها ،)١٨٨٠(صحيح البخاري الصوم  ١٠٨
  ).١٧٤٥(سنن الدارمي الصوم ،)٢/٢٧١(مسند أمحد بن حنبل ،)١٤٣٢(سنن أبو داود الصالة ،)١٦٧٧(النهار 
  . ١٦٥ص  ٢مجع وترتيب حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ١٠٩
مسند أمحد بن ،)١٧١٦(سنن ابن ماجه الصيام ،)٢٤٣٣(و داود الصوم سنن أب،)٧٥٩(سنن الترمذي الصوم ،)١١٦٤(صحيح مسلم الصيام  ١١٠
  ).١٧٥٤(سنن الدارمي الصوم ،)٥/٤١٧(حنبل 
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وملا دلت عليه اآليـات القرآنيـة    ٨٤سورة طه اآلية } وعجِلْت إِلَيك رب لترضى { : واملبادرة ا أفضل ؛ لقوله سبحانه 
وال جتب املداومة عليها ولكن ذلك أفضل ؛ لقول النيب صـلى اهللا  . ىل اخلري واألحاديث النبوية من فضل املسابقة واملسارعة إ

وال يشرع قضاؤها بعد انسالخ شوال ؛ ألا سـنة  .  ١١١»أحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل « : عليه وسلم 
     .فات حملها سواء تركت لعذر أو لغري عذر 

  

    شهر شوال كله حمل لصيام الست
.  ١١٢» من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصـيام الـدهر   « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ثبت عن 

وهذه األيام ليست معينة من الشهر بل خيتارها املؤمن من مجيع الشهر ، فإذا شاء صامها يف . خرجه اإلمام مسلم يف الصحيح 
ها ، وإن شاء تابعها ، فاألمر واسع حبمد اهللا ، وإن بادر إليها وتابعهـا يف أول  أوله ، أو يف أثنائه ، أو يف آخره ، وإن شاء فرق

وال تكون بذلك فرضا عليه ، بل جيوز له تركها يف أي سنة ، . الشهر كان ذلك أفضل ؛ ألن ذلك من باب املسارعة إىل اخلري 
أحب العمل إىل اهللا مـا داوم عليـه   « : وسلم  لكن االستمرار على صومها هو األفضل واألكمل ؛ لقول النيب صلى اهللا عليه

  .  ١١٣» صاحبه وإن قل 

  

    ١١٤ال يشترط التتابع يف صيام ست شوال  
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وجيوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ ألن الرسول صلى اهللا  

من صام رمضان مث أتبعه ستا مـن  « : ريقا ، حيث قال صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم أطلق صيامها ومل يذكر تتابعا وال تف
ــدهر     ــيام ال ــان كص ــوال ك ــق     .  ١١٥» ش ــاهللا التوفي ــحيحه وب ــلم يف ص ــام مس ــه اإلم   .أخرج

  

    املشروع تقدمي القضاء على صوم الست  
من صيام النفل ؛ لقول الـنيب   قد اختلف العلماء يف ذلك ، والصواب أن املشروع تقدمي القضاء على صوم الست وغريها   

ومـن  . خرجه مسلم يف صحيحه  ١١٦» من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر « : صلى اهللا عليه وسلم 
قدم الست على القضاء مل يتبعها رمضان ، وإمنا أتبعها بعض رمضان ، وألن القضاء فرض ، وصيام الست تطوع ، والفـرض  

    . اية أوىل باالهتمام والعن
  

                                                           
سنن ابن ماجه ،)١٣٦٨(سنن أبو داود الصالة ،)٧٦٢(سنن النسائي القبلة ،)٧٨٢(صحيح مسلم الصيام ،)١٨٦٩(صحيح البخاري الصوم  ١١١
  ).٦٨٨(طأ مالك الصيام مو،)٦/١٩٩(مسند أمحد بن حنبل ،)٤٢٣٨(الزهد 
  ) .١١٦٤(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١١٢

  

  ) .٧٨٢(باب صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غري رمضان برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١١٣
  ١٦٥ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ١١٤
  ) .١١٦(باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم ) الصيام(م يف رواه مسل ١١٥
مسند أمحد بن ،)١٧١٦(سنن ابن ماجه الصيام ،)٢٤٣٣(سنن أبو داود الصوم ،)٧٥٩(سنن الترمذي الصوم ،)١١٦٤(صحيح مسلم الصيام  ١١٦
  ).١٧٥٤(سنن الدارمي الصوم ،)٥/٤١٧(حنبل 
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    ١١٧ال جيوز تقدمي صيام ست من شوال على صيام الكفارة 
الواجب البدار بصوم الكفارة فال جيوز تقدمي الست عليها ؛ ألا نفل والكفارة فرض ، وهي واجبة على الفـور ، فوجـب    

  .تقــــدميها علــــى صــــوم الســــت وغريهــــا مــــن صــــوم النافلــــة       
  

    ١١٨حكم صيام التطوع ملن عليه قضاء
  .من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة ؛ ألن الفرض أهم من النفل يف أصح أقوال أهل العلم  الواجب على 

      الترغيب يف صوم يوم عاشوراء  
ويستحب أن يصوم قبله يوما . فيستحب لكل مسلم ومسلمة صيام هذا اليوم شكرا هللا عز وجل ، وهو اليوم العاشر من احملرم 

فة لليهود يف ذلك ، وإن صام الثالثة مجيعا التاسع والعاشر واحلادي عشر فال بأس ؛ ألنه روي عن النيب صلى أو بعده يوما خمال
صوموا يوما قبله أو يوما « : ويف رواية أخرى . ١١٩»خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده « : اهللا عليه وسلم أنه قال 

.  ١٢١» يكفر اهللا به السنة اليت قبلـه  « : سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه .  ١٢٠»بعده 
ونظرا إىل أن يوم السبت املوافق ثالثني ذي احلجة مـن عـام   . واألحاديث يف صوم يوم عاشوراء والترغيب يف ذلك كثرية 

أن يكون هو أول يوم من هـ حسب التقومي حيتمل أن يكون من ذي احلجة من جهة الرؤية وإكمال العدد ، وحيتمل  ١٤١٦
يوما ، فإن األفضل للمؤمن يف هذا العام أن يصوم االثنني والثالثـاء   ٢٩هـ إذا كان شهر ذي احلجة  ١٤١٧شهر عاشوراء 

احتياطا ؛ ألن يوم األحد حيتمل أن يكون التاسع إن كان شهر ذي احلجة ناقصا ، وحيتمل أن يكون هو الثامن إن كان شـهر  
ومن صام يوم األحد واالثنني والثالثاء فحسن ؛ ملا يف ذلك من متام االحتياط هلذه السـنة ، وألن صـوم   ذي احلجة كامال ، 

وأسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع . ثالثة أيام من كل شهر سنة معلومة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وللبيان واإليضاح جرى حتريره 
    .ارعني إىل كل خري ، إنه جواد كرمي املسلمني ملا يرضيه ، وأن جيعلنا مجيعا من املس

  

    ١٢٢حكم حتري ليلة عاشوراء  
صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه ؛ صامه النيب صلى اهللا عليه وسلم وصامه الصحابة وصامه موسى قبل ذلك شكرا هللا 

شكرا هللا عـز وجـل ، مث   عز وجل ؛ وألنه يوم جنى اهللا فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى و بنو إسرائيل 
صامه النيب صلى اهللا عليه وسلم شكرا هللا عز وجل وتأسيا بنيب اهللا موسى ، وكان أهل اجلاهلية يصومونه أيضا ، وأكده النيب 

وأخرب عليه الصـالة  .  ١٢٣» من شاء صامه ومن شاء تركه « : صلى اهللا عليه وسلم على األمة ، فلما فرض اهللا رمضان قال 
ـ  ــالم أن صــــ ــه    والســـ ــيت قبلـــ ــنة الـــ ــه الســـ ــر اهللا بـــ   .يامه يكفـــ

                                                           
  . ١٦٦ص  ٢لشيخ حممد املسند ج مجع وترتيب فضيلة ا) فتاوى إسالمية(كتاب  ١١٧

  
  ١٧٣لسماحته ص ) حتفة اإلخوان(كتاب  ١١٨
باب صوم يوم التاسع ) السنن الكربى(، ورواه البيهقي يف ) ٢١٥٥(بداية مسند عبد اهللا بن العباس برقم ) مسند بين هاشم(رواه اإلمام أمحد يف  ١١٩
  ) .٨٤١٨(برقم 

  ) .٤٣١٥(قبل يوم عاشوراء برقم باب الصوم ) جممع الزوائد(رواه اهليثمي يف  ١٢٠
  ) .١١٦٢(باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١٢١
  . ١٦٩ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ١٢٢
باب صوم ) الصيام(، ومسلم يف ) ٥٤٠٢(برقم ) م الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليك: ( باب قوله تعاىل ) تفسري القرآن(رواه البخاري يف  ١٢٣

  واللفظ له ) ١١٢٥(يوم عاشوراء برقم 
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صوموا يوما قبله أو يوما بعـده  « : واألفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خالفا لليهود ؛ ملا ورد عنه عليه الصالة والسالم 
واليـوم   فإذا صام يوما قبله أو بعده يوما أو صام اليوم الذي قبلـه .  ١٢٥»صوموا يوما قبله ويوما بعده « : ويف لفظ .  ١٢٤»

أما حتري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس بالالزم ؛ ألنه . وفيه خمالفة ألعداء اهللا اليهود . الذي بعده أي صام ثالثة أيام فكله طيب 
فال يلزم الدعوة إىل حتري اهلالل ؛ ألن املؤمن لو أخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما ال يضره ذلك ، وهو . نافلة ليس بالفريضة 

ــة فقــط  . عظــيم  علــى أجــر ــه نافل ــدخول الشــهر مــن أجــل ذلــك ؛ ألن ــاء ب   .وهلــذا ال جيــب االعتن
  

    ١٢٦صوم التاسع مع العاشر أفضل من صوم احلادي عشر مع العاشر  
صيام يوم عاشوراء سنة ؛ ملا ثبت يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الداللة على ذلك ، وأنـه   

اليهود ألن اهللا جنى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه ، فصامه نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم شكرا هللا كان يوما تصومه 
، وأمر بصيامه وشرع لنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده ، وصوم التاسع مع العاشر أفضل ، وإن صام العاشر مع احلـادي  

صوموا يوما قبلـه  « : ا مع العاشر فال بأس ؛ ملا جاء يف بعض الروايات عشر كفى ذلك ، ملخالفة اليهود ، وإن صامهما مجيع
    .أما صومه وحده فيكره . ١٢٧»ويوما بعده 

  

    حكم صوم يوم عرفة للحاج وغريه 
صوم يوم عرفة مستقل ، وله فضل عظيم يكفر اهللا به السنة اليت قبله والسنة اليت بعده أما احلاج فال جيوز له أن يصوم يـوم   

    .؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف يف ذلك اليوم وهو مفطر عرفة 
  

    حكم صوم يوم عرفة ملن عليه قضاء
احلاج ال يصوم عرفة ، الواجب عليه أن يفطر يف يوم عرفة ، أما غري احلجاج فيستحب هلم صيامه فهو يوم فضيل ، صـيامه  

جاج ال يصومون ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف يف عرفـة  يكفر السنة اليت قبله واليت بعده ، وفيه خري عظيم لكن احل
مفطرا وى عن الصوم فيها ، أما غري احلاج فال بأس أن يصوم ، لكن إذا كان عليه صوم قضاء يبدأ بالقضاء وإذا صام يـوم  

    .عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهذا حسن 
  

    ١٢٨األيام املنهي عن الصيام فيها
اليت ينهى عن الصيام فيها يوم اجلمعة ، حيث ال جيوز أن يصوم يوم اجلمعة مفردا يتطوع بذلك ؛ ألن الرسول صلى اهللا األيام 

    .عليه وسلم ى عن ذلك 
وهكذا ال يفرد يوم السبت تطوعا ، لكن إذا صام اجلمعة ومعها السبت أو معها اخلميس فال بأس ، كمـا جـاءت بـذلك    

                                                           
  ) .٢١٥٥(مسند عبد اهللا بن العباس برقم ) مسند بين هاشم(رواه أمحد يف  ١٢٤
باب صوم ) حرف الصاد(، وذكره صاحب الفتح الكبري يف  ١١٦ص  ١١باب صيام يوم عاشوراء ج ) الصوم(ذكره العيين يف عمدة القاري يف  ١٢٥

  ) .٧٢٩٣(يوم عاشوراء برقم 
  . ١٧٠ص  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج ) فتاوى إسالمية(كتاب  ١٢٦
باب صوم ) حرف الصاد(، وذكره صاحب الفتح الكبري يف  ١١٦ص  ١١باب صيام يوم عاشوراء ج ) الصوم(ذكره العيين يف عمدة القاري يف  ١٢٧

  ) .٧٢٩٣(يوم عاشوراء برقم 
  ١٦٨،  ٢مجع وترتيب فضيلة الشيخ حممد املسند ج) فتاوى إسالمية(كتاب  ١٢٨
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    .صلى اهللا عليه وسلم األحاديث عن رسول اهللا 
وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها ال تصام ؛ ألن الرسول صلى . وكذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك حمرم 

اهللا عليه وسلم ى عن ذلك ، إال أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة ملـن مل  
مل يرخص يف أيام التشريق « : ا ثبت يف البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها و ابن عمر رضي اهللا عنهما قاال يستطع اهلدي ؛ مل

أما كوا تصام تطوعا أو ألسباب أخرى فال جيوز كيوم العيد ؛ وهكذا يوم الـثالثني  .  ١٢٩»أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي 
ال جيوز صومه يف أصح قويل العلماء سـواء كـان صـحوا أو غيمـا ؛      من شعبان إذا مل تثبت رؤية اهلالل ، فإنه يوم شك

    .   .لألحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك 
   

    ال جيوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء غائمة  
ا لرؤيته صومو« : ال جيوز صيام يوم الشك ولو كانت السماء مغيمة هذا الصواب ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال   

ال تقـدموا رمضـان   « : وقال صلى اهللا عليه وسلم .  ١٣٠»وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما 
  . ١٣١» بصــــوم يــــوم وال يــــومني إال رجــــل كــــان يصــــوم صــــوما فليصــــمه 

جتهاد منـه رضـي اهللا عنـه    وأما ما يروى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يصوم يوم الثالثني إذا كان غيما ، فهذا ا
والصواب خالفه وأن الواجب اإلفطار ، وابن عمر اجتهد يف هذا املقام ولكن اجتهاده خمالف للسنة عفا اهللا عنه ، والصـواب  
أن املسلمني عليهم أن يفطروا يوم الثالثني إذا مل ير اهلالل ولو كان غيما فإنه جيب اإلفطار ، وال جيوز الصوم حىت يثبت اهلالل 
أو يكمل الناس العدة ، عدة شعبان ثالثني يوما ، هذا هو الواجب على املسلمني وال جيوز أن خيالف النص لقول أحـد مـن   

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما { : الناس ال لقول ابن عمر وال غريه ؛ ألن النص مقدم على اجلميع ؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل 
فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم { : ولقوله جل وعال    ٧سورة احلشر اآلية } انتهوا نهاكُم عنه فَ
 يمأَل ذَاب٦٣سورة النور اآلية ( } ع (    

  

    ١٣٢حكم إفراد يوم اجلمعة بصيام  
دخـل  « يب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان صومه خلصوصيته ؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم صيام يوم اجلمعة منفردا ى عنه الن 

أتريدين أن تصومي : " ال ، فقال : قالت " أكنت صمت أمس ؟ : " على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم اجلمعة ، فقال 
هللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ، ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي ا ١٣٣»فأفطري : " ال ، قال : قالت " غدا ؟ 

لكن إذا صادف يوم اجلمعة يوم عرفة فصـامه  » ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده « : قال 
مضان وكذلك لو كان عليه قضاء من ر. املسلم وحده فال بأس بذلك ؛ ألن هذا الرجل صامه ألنه يوم عرفة ال ألنه يوم مجعة 

وكذلك لو صادف يوم اجلمعة يـوم  . وال يتسىن له فراغ إال يوم اجلمعة فإنه ال حرج عليه أن يفرده ؛ وذلك ألنه يوم فراغه 
عاشوراء فصامه فإنه ال حرج عليه أن يفرده ؛ ألنه صامه ألنه يوم عاشوراء ال ألنه يوم اجلمعة ، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه 

                                                           
  ).٩٧٢(موطأ مالك احلج ،)١٨٩٤(صحيح البخاري الصوم  ١٢٩
  ) .١٩٠٩(برقم '' إذ رأيتم اهلالل فصوموا '' : باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) الصوم(رواه البخاري يف  ١٣٠
  ) .١٠٨٢( تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني برقم باب ال) الصيام(رواه مسلم يف  ١٣١
  .هـ ١٤١٧ \ ١ \ ٧وتاريخ ) ١٠٨٧٧(العدد ) عكاظ(جريدة  ١٣٢

  
باب صوم يوم ) الصوم(، والبخاري يف ) ٦٧٣٢(مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) مسند املكثرين من الصحابة(رواه اإلمام أمحد يف  ١٣٣

  ) .١٩٨٦(اجلمعة برقم 
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فنص على التخصيص ، أي على أن يفعل اإلنسان ذلك خلصوص .  ١٣٤»اجلمعة بصيام وال ليلتها بقيام  ال ختصوا يوم« وسلم 
    .يوم اجلمعة أو ليلتها 

  

    ١٣٥حكم صيام حمرم وشعبان وعشر ذي احلجة  
لكن  بسم اهللا واحلمد هللا ، شهر حمرم مشروع صيامه وشعبان كذلك ، وأما عشر ذي احلجة األواخر فليس هناك دليل عليه ، 

أما شهر اهللا احملرم فقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم . لو صامها دون اعتقاد أا خاصة أو أن هلا خصوصية معينة فال بأس 
فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر واحلادي عشر فذلك .  ١٣٦» أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم « : 

    .سنة 
ن يصومه كله صلى اهللا عليه وسلم ، ورمبا صامه إال قليال كما صح ذلك من حديث عائشة وأم سلمة وهكذا شعبان فقد كا

    .رضي اهللا عنهما 
« : وأما عشر ذي احلجة فاملراد التسع ألن يوم العيد ال يصام ، وصيامها ال بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 

: " يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قـال  : قالوا " ب إىل اهللا من هذه األيام العشر ما من أيام العمل الصاحل فيهن أح" 
أما النيب صلى اهللا عليه وسلم فـروي  .  ١٣٧»وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله مث مل يرجع من ذلك بشيء 

  شيء من جهة صومه هلا أو تركه لذلك عنه أنه كان يصومها وروي أنه مل يكن يصومها ومل يثبت يف ذلك 

   

 

  

                                                           
  ) .١١٤٤(باب كراهة صيام يوم اجلمعة منفردا برقم ) الصيام(، ومسلم يف ) ١٩٨٥(باب صوم يوم اجلمعة برقم ) الصوم(البخاري يف رواه  ١٣٤
  .هـ  ١٤١٩ \ ١٠ \ ٤بتاريخ ) ١٦٧٧(العدد ) الدعوة(جملة  ١٣٥
  ) .١١٦٣(باب فضل صوم احملرم برقم ) الصيام(رواه مسلم يف  ١٣٦
(  اإلرواءوصححه األلباىن ىف ) .٧٠٣٩(مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص برقم ) مسند املكثرين من الصحابة( أخرجه بنحوه اإلمام أمحد يف ١٣٧
  ) ٢١٠٧(  داود أيب صحيح ،)  ٤٥٦ و ٤٥٥(  النضري الروض ،)  ٩٥٣


