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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
تباعه �ه وأمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحاالحمد هلل رب العال

 �إحساٍن إلى یوم الدین.
ن مـاب الصـوم أیها اإلخوة واألخوات السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، أهًال �كم إلى حلقٍة جدیـدة فـي شـرح �تـ

 كتاب التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح.
هًال �كـم فـأ ,الفضیلة الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیرتنا �سرنا أن نرحب �صاحب مع مطلع حلق

  فضیلة الد�تور.  
  المستمعین. اإلخوة وفي فیكم و�ارك ،هللا حیاكم

 .–عنه هللا رضي– مالك بن أنس حدیث في إ�جاب غیر من السحور بر�ة �اب في الزلنا المقدم:
  �عد: أما أجمعین، وصحبه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى ،العالمین رب هلل الحمد

 لــىإ تــدعو الحاجــة أن مــن المنیــر بــن ز�نالــ ذ�ــره ومــا وترجمتــه، راو�ــه مــن یثالحــد بهــذا یتعلــق مــاع قلــیًال  تحــدثنا فقــد

 كـان أو االخـتالف، ثبـت إذا إلیـه ُ�فتقـر إنمـا الحكـم علـى "االسـتدالل قـال: یتطلبهـا، مـا �سـتدعیها، ما ُوجد إذا الترجمة

 أن فــي عیــاض والقاضــي المنــذر ابــن عــن اإلجمــاع نقلنــا أن ســبق اإلجمــاع، ُنقــل ألنــه ؛اخــتالف یثبــت ولــم متوقًعــا"،

  بواجب. ولیس ندب السحور
 غیــر مــن رالســحو  بر�ــة �ــاب الترجمــة: فــي �قــول البخــاري  ألن ؛متوقــع هــو نعــم متوقًعــا كــان أو االخــتالف ثبــت �ذاو 

 بهـــذه البخــاري  تـــرجم لــذاو  ؛»بر�ـــة الســحور فـــي فــإن تســـحروا« الصــر�ح لألمـــر یوجبــه مـــن یوجبــه أن متوقـــع إ�جــاب،

  تقدم. فیما هذا و�یَّنا –هللا رحمه– الترجمة
 وأصـحا�ه –وسـلم علیـه هللا صلى– الرسول أن الترجمة هذه في البخاري  قول �قول: شرحه في –هللا رحمه– �طال ابن

 الوصــال �ــاب فــي أخــرج قــد ألنــه �قــول: لمــاذا؟ –هللا رحمــه– البخــاري  مــن غفلــة منــه، غفلــةٌ  ســحور ُیــذ�ر ولــم ،واصــلوا

 ،»السـحر حتـى فلیواصـل یواصـل أن أراد أ�كـم« ألصـحا�ه: قـال –وسلم علیه هللا صلى– الرسول أن سعید أبي حدیث
 إلــى الوصــال �ــاب البخــاري: لــه تــرجم دوقــ ســحور، فیــه ُیــذ�ر لــم الــذي المجمــل علــى �قضــي نفســه ســعید أبــو فحــدیث

  السحر.
 واصـلوا وأصـحا�ه –وسـلم علیه هللا صلى– النبي ألن إ�جاب؛ غیر من السحور بر�ة �اب �قوله: ترجم حینما البخاري 

  السحور. ُیذ�ر ولم
 الوصــال �ــاب فــي أخــرج قــد ألنــه كتا�ــه؛ فــي أورده عمــا –هللا رحمــه– البخــاري  اإلمــام مــن غفلــة هــذه �طــال: ابــن �قــول

 »الســحر إلــى فلیواصــل یواصــل أن أراد أ�كــم« ألصــحا�ه: قــال –وســلم علیــه هللا صــلى– الرســول أن ســعید أبــي حــدیث
  ظاهر؟� لیس أم ظاهر ،اسحورً  فیه أن على فدل

 نعم. المقدم:
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 ألنـه سـحور؛ فیـه ،السـحور ُیـذ�ر ولـم واصـل –والسـالم الصـالة علیـه– النبـي ألن و�قـول: ،اسحورً  هناك أن على فدل =

 فیـه ُیـذ�ر لـم الـذي المجمـل علـى �قضـي نفسـه سـعید يأب فحدیث ،»السحر حتى فلیواصل یواصل أن أراد أ�كم« قال:

 السحر. إلى الوصال �اب البخاري: له ترجم وقد سحور،
 -والسـالم الصـالة علیـه- �ـه یتعلـق لمـا �النسـبة لكـن ظـاهر، –علـیهم هللا رضـوان– �الصـحا�ة یتعلـق لمـا �النسـبة هذا
  یتسحر. ولم واصل ألنه

 علـیهم زاد المـدة زادت ولـو الهـالل، رؤي  ثـم یوًمـا ثـم یوًمـا بهم واصل -والسالم الصالة علیه– النبي أن الثاني: األمر

  البخاري. اإلمام قاله ما فیتجه ،سحور غیر من واصلوا أنهم على یدل فهذا بهم، لكالمنكِّ 
 فـي ظـاهر هـذا »السـحر حتـى فلیواصـل یواصـل أن أراد أ�كـم« ثحـدی فـي نعـم سـحور، غیـر مـن الوصال ثبت �عني:

 ر�ـه عنـد یبیـت �أنـه ذلـك وعلـل یتسـحر، ولـم واصـل -والسـالم الصـالة علیـه- أنـه ثبـت لكن الترجمة، على االعتراض

  و�سقیه. �طعمه
 ،یتسـحروا لـم ذاهـ وعلـى بهـم، كالمنكل الهالل رؤي  ثم ثالثالو  یومینال – علیهم هللا رضوان– �الصحا�ة واصل أ�ًضا

  .وصاًال  �سمى ما السحور؟ ثبوت مع وصاًال  �كون  أن �مكن وصال؟ هذا تسحروا؟! وقد واصلوا إنهم :�قال هل
 هـاب المـراد قیـل: ،»بر�ـة السـحور فـي فـإن« وعیـاض المنـذر ابـن كـالم فـي تقدم كما اتفاًقا للندب فیه األمر »تسحروا«

ـحور ُ�قـرأ أن والمناسـب قـال:و  .الكرماني قاله الفعل في والثواب األجر  أمـاو  التسـحر، �معنـى مصـدر ألنـه ؛�الضـم السُّ

ــحور  �عنــي: فیــه، المشــقة و�خفــف لــه و�نشــط الصــیام علــى �قــوي  مــا فیــه البر�ــة وقیــل: �ــه، ُیتســحر مــا فهــو �ــالفتح السَّ

  حسیة. البر�ة تكون 
حور المقدم:   شیخ؟ �ا الوقت �الضم السُّ

حو  ال، ـحور وأمـا التطهـر، الطهـور: مثـل التسـحر، هو يذال المصدر لفعلا هو الذي �الضم رالسُّ  یتسـحر مـا فهـو السَّ

  توضؤه. المكلف، فعل المصدر، الفعل هو يذال والُوضوء �ه، یتوضأ ما لَوضوءا مثل �ه
  ة.الرحم نزول وقت الشر�ف الوقت ذلك في والدعاء �روالذ االستیقاظ من یتضمن ما :–الكرماني كالم هذا– وقیل

  اإللهي؟ النزول وقت �قل لم لمَ  كنل
  هذا؟ َمن هو يذال المقدم:

 زلینـ –وعـال جـل– هللا وأن ظاهره، على إجراؤه والصواب حقیقته، على ُ�جر�ه ال النزول، حدیث یؤول ألنه الكرماني؛

  متواتر. هذا في والحدیث �قول، ما فیقول الدنیا السماء إلى لیلة كل آخر في
 ورد مـاو  الـدعاء، وقبـول الرحمـة، نـزول وقت الشر�ف الوقت ذلك في والدعاء �روالذ الستیقاظا من یتضمن ما قیل:و 

  الكرماني. كالم هذا �األسحار، االستغفار حق في
 هـذه– الكتـاب أهـل ومخالفـة السـنة تبـاعا وهـي متعـددة �جهـاتٍ  تحصـل الّسحور في البر�ة أن األولى حجر: ناب وقال

  الجوع. یثیره الذي الُخلق سوء ومدافعة النشاط، في والز�ادة دة،العبا على �ه والتقوي  –بر�ة
 مزاجــه؛ یتغیــر ُخلقــه، �ســوء شــبعان، كــان ولــو ُخلقــه �ســوء صــام إذا النــاس �عــض لكــن الجــوع، یثیــره الــذي الُخلــق ســوء

  اإلشكال. هذا عنده یثیر ممنوع �أنه إحساسه مجرد ألنه
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 والتسـبب األكـل، علـى معـه �جتمـع أو ذاك إذ �سـأل من على �الصدقة سببوالت الجوع یثیره الذي الُخلق سوء ومدافعة

  ینام. أن قبل أغفلها لمن الصوم نیة وتدارك ،اإلجا�ة مظنة وقت والدعاء للِذ�ر
  تعالى. هللا شاء إن هذا في الكالم و�أتي نیة، إلى تحتاج مستقلة عبادة یوم كل صوم أن على مبنيٌ  وهذا
 وهــذه ،بر�ــة فیــه �ــأن ذلــك وتعلیــل للصــائم، الســحور اســتحباب علــى دلیــلٌ  فیــه العمــدة: شــرح يفــ العیــد دقیــق ابــن وقــال

 األمــور إلــى تعــود أن و�حتمــل وز�ادتــه، األجــر توجــب الســنة إقامــة فــإن األخرو�ــة، األمــور إلــى تعــود أن �جــوز البر�ــة

  �ه. إجحافٍ  غیر من وتیسیره ،الصوم على البدن لقوة ؛الدنیو�ة
 الوجـــوه أحـــد وهـــذا الســـحور، عنـــدهم �متنـــع فإنـــه الكتـــاب، ألهـــل المخالفـــة الســـحور اســـتحباب �ـــه ُعلـــل وممـــا قـــال: ثـــم

  األخرو�ة. األمور في للز�ادة المقتضیة
  ؟»تسحروا« األمر ُ�متثل �مَ  �عني السحور؟ �حصل �مَ 

 .»مرالت السحور ِنعم« فیها جاء التمر�و  »ماء شر�ة ولو« قال: األحادیث �عض في �عني المقدم:
  علیها؟ والنشاط العبادة على القوة من الهدف �حقق �ما �حصل أو الفطور �ه �حصل �ما �حصل هل

 حـدیث مـن أحمـد الحدیث هذا أخرج وقد ومشروب، مأكولٍ  من المرء یتناوله ما �أقل السحور �حصل حجر: ابن �قول

 ومالئكتــه تعــالى هللا فــإن ،مــاء مــن عــةً جر  أحــد�م �جــرع أن ولــو تــدعوه فــال ،بر�ــة الســحور« بلفــظ الخــدري  ســعید أبــي

 الحـــدیث وهـــذا ،»بلقمـــة ولـــو تســـحروا« مرســـل: أخـــرى  طر�ـــق مـــن منصـــور بـــن ولســـعید .»المتســـحر�ن علـــى �صـــلون 

 خرَّجه..
  شیخ؟ �ا أحمد عند األول المقدم:

 علــى �صــلون  ومالئكتــه تعــالى هللا فــإن ،مــاء مــن جرعــةً  أحــد�م �جــرع أن ولــو تــدعوه فــال بر�ــة الســحور« �قــول: نعــم،

 .  »المتسحر�ن
 طلـوع �عـد و�أكـل یتـذرع مـن یتـذرع قـدحدیث حذ�فة الذي سـبقت اإلشـارة إلیـه: هـو النهـار إال أن الشـمس لـم تطلـع، 

  �عده. �جوز ال وأنه ،الفجر �طلوع ینتهي األكل أن على تدل المحكمة والنصوص واآل�ات الفجر،
 ســبیل علــى أنــه �قــال نإ إمــا وأنــه األخــرى، واألحادیــث اآل�ــة و�ــین بینــه والجمــع إلیــه اإلشــارة ســبقت حذ�فــة وحــدیث

 وابـن يالعین كالم في تقدم كما األمر أول في هذا كان نهإ �قال أو للسنة خالًفا السحور یتعجل من مقابلة في المبالغة

  حجر.
 الحـدیث، حسـن نـهلك ،جـودالن أبـي نبـ عاصـم غیـر ثقـات رجالـه �إسـنادٍ  أحمد اإلمام رواه  حال كل على حذ�فة وحدیث

  علیه. متفقٌ  فهو ،مسلم اإلمام خرَّجه الحدیث وهذا المحكمة، النصوص على متقدم لكنه حسن، فالحدیث
 ًال رجـ �عـث –وسـلم علیـه هللا صـلى– النبـي أن –عنـه هللا رضـي– األكـوع بـن سـلمة عن :-هللا رحمه- قال المقدم:
   .»�أكل فال �أكل لم ومن صم،فلی أو فلیتم أكل من إن« عاشوراء یوم الناس في ینادي
 الشـجرة، تحـت �ا�ع ،الشجعان أحد وهو الحدیبیة، مشاهده أول صحابي، األكوع بن عمرو بن سلمة هو الحدیث راوي 

 المدینـة إلـى نـزل ثـم بهـا، وتـزوج – عنـه هللا رضي– عثمان قتل �عد ذة�َ الرَ  إلى تحول الر�ذة، إلى تحول ثم المدینة نزل
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 �عـد �المدینـة – عنـه هللا رضـي– البقـاء �طـق لـم كأنـه �عنـي: الصـحیح، علـى سبعینو  أر�ع سنة مات بلیاٍل، وفاته قبل =

 ذة.�َ الرَّ  إلى فتحول ،ظلًما المقتول عفان بن عثمان العابد الزاهد الراشد الخلیفة مقتل
 شیخ؟ �ا عمر أم عثمان مقتل �عد المقدم:

  عثمان. مقتل �عد
 �عـد الحدث ُنسي أن �عد ألنه الصحیح؛ على وسبعین أر�عٍ  سنة ومات بلیاٍل، وفاته قبل المدینة إلى نزل ثم بها وتزوج

  سنة. أر�عین كم؟ حدود سنوات
 ا.تقر�بً  وثالثین خمسة المقدم:

 النبیـل، عاصـم أبـي عـن البخـاري  اإلمـام یرو�ـه األكـوع بـن سـلمة عـن الحـدیث وهـذا�عني ما �قرب مـن أر�عـین سـنة، 

 �قـل مـن« حـدیث أولهـا ِذ�ـر عنـد ذ�رهـا، تقـدم التـي الثالثیـات مـن وهـو األكـوع بـن سـلمة عـن ُعبیـد، أبـي بـن یز�د عن

 وعشـرون  اثنـان وعـدتها البخـاري، فـي مـا أعلـى وهـي الثالثیـات خـامس الخـامس، هـو الحـدیث وهـذا ،»أقـل لـم ما عليَّ 

  العلم. كتاب في ِذ�رها تقدم حدیًثا
 �قـول: اءالـدرد أبـو كان الدرداء: أم وقالت صوًما، �النهار نوى  إذا �اب �قوله: البخاري  اإلمام علیه ترجم ثالحدی وهذا

 رضـي –وحذ�فـة عبـاس، وابـن هر�ـرة، وأبـو ،طلحـة أبـو وفعلـه هـذا، یـومي صـائم إني قال: ال، قلنا: فإن طعام؟ عند�م

  .–عنهم هللا
 ال، قلنــا: فــإن طعــام؟ عنــد�م �قــول: الــدرداء أبــو كــان الــدرداء: أم وقالــت صــوًما، �النهــار نــوى  إذا �ــاب :�قــول البخــاري 

  .–عنهم هللا رضي– وحذ�فة باس،ع وابن هر�رة، وأبو طلحة، أبو وفعله هذا، یومي صائم إني قال:
  ال؟ أو ذلك �قول كان أنه –والسالم الصالة علیه– للنبي امرفوعً  ثبت هذا هل �عني:

  شرطه. على لیس أو شیخ �ا الحدیث یثبت ام ذلك فمعنى بهذا، ءجا البخاري  امماد المقدم:
– هللا رسـول علـيَّ  دخـل قالت: السنن، وأصحاب –هللا رحمه– مسلم عند عائشة حدیث من مرفوًعا جاء عنهم ذ�ره ما

  الحدیث. »صائم إًذا فإني« قال: ال. قلنا: .»شي؟ عند�م هل« فقال: یوم ذات –وسلم علیه هللا صلى
 نیـدال »�أكـل فـال« وقولـه: ،»فلیـتم« قولـه: ألن �النهـار؛ الصـوم نیـة جـواز فـي للترجمـة الحدیث مطا�قة لعیني:ا �قول
 الفــرض بــین �ســوون  أنهــم الحنفیــة مــذهب علــى جــارٍ  وهــذا التبییــت، �شــترط ولــم النهــار فــي �الصــوم النیــة جــواز علــى

  هذا. في الكثیر مالكال و�أتي الفرض، في ولو النهار من �صح وأنه هذا، في والنفل
  تبییت. �غیر النافلة صوم إجازة الباب هذا في البخاري  غرض �طال: ابن �قول
 مذهبـه �ختلـف �طـال وابـن تبییـت. �غیـر النافلـة صـوم جواز �طال: وابن �النهار، الصوم نیة جواز العیني أطلق هناك

ـ اختالًفـا المسألة هذه في العیني مذهب مع  وابـن ،النفـل فـي وال الفـرض فـي ال التبییـت عـدم ى یـر  حنفـي، فـالعیني ا؛تام�

  .والنفل الفرض في التبییت یرى  الكي،م مذهبه �طال
  كبیر. تعارض بینهما المقدم:

ــذلك ظــاهر؛ نعــم، ــه: فــي العینــي أطلــق ول  آخــره، إلــى .. �النهــار الصــوم نیــة جــواز فــي للترجمــة الحــدیث مطا�قــة قول

 �غیـر النافلـة صوم إ�جاز بالبا هذا في البخاري  غرض �طال: ابن قال وهنا والنفل، الفرض هذا في و�ستوي  "الصوم"
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 ابـن یـرى  وقـد المالكي، ومذهبه �طال ابن یراه  ما على ال یراه، ما على تنزًال  البخاري  كالم شرح على جرى  فهو تبییت،

  العصبیة. عن تجردوا الذي العلم أهل عادة وهذا ،إمامه و�خالف البخاري  یراه  ما �طال
  ینادي. رجًال  �عث –وسلم علیه هللا صلى– النبي نأ

 أن علـى یـدل مـا وجـاء روایتـه، فـي أحمـد ذ�ـره صـحبة، وألبیـه لـه ،األسـلمي حارثـة بـن أسـماء بن هند هو رجًال" "�عث

 دلیـ مـا جـاء صـحابي وأبـوه المرَسل، هو – االبن– هنًدا أن على یدل ما روایته في ذ�ر أحمد اإلمام المرَسل، هو أ�اه

  أ�ًضا. المرَسل هو أنه على
  بذلك. ُأرسال هند وولده أسماء من كلٌّ  �كون  أن �حتمل حجر: ابن قال

  المشتر�ة. األسماء من أ�ًضا اسمهما وهو والده المقدم:
 أسماء. بن جو�ر�ة مثل المشتر�ة األسماء من
  محرم. من العاشر الیوم هو :-هذا؟ اللیث من– اللیث قال عاشوراء. یوم
  ؟هغیر  أم شیخ �ا سعد بن اللیث دم:المق
  ال.

  اللغوي؟ هذا اللیث قیل: إذا المقدم:
  المظفر. ابن فهو اللغة كتب من منقوًال  الكالم مادام هذا
 قلیلـة. اأحرًفـ إال فاعوالء على اسًما األسماء أمثلة في أسمع ولم األزهري: قال محرم. من العاشر الیوم هو اللیث: قال

 ضع.مو  الخابوراء األعرابي: ابن وقال الدالة، والدالوالء السراء، والساروراء الضراء، لضاروراءا ز�رج: ابن قال
  المخبر؟ تظنه

  المخبر. أظنه كنت المقدم:
  موضع. ال، ال

  تهذیبه. في األزهري  ذ�رها المثال هذا على جاءت قلیلة أسماء هذه
 -ألنـه غیـره؛ أو رمضـان مـن كـان سـواء اللیـل مـن ینـوهِ  لـم لمـن الصـیام صـحة علـى �الحـدیث اسـُتدل حجـر: ابن وقال
  اللیل. من تشترط ال النیة أن على فدل النهار، أثناء في �الصوم أمر -والسالم الصالة علیه

 مــن یتــرجح والـذي واجًبــا، كــان عاشـوراء صــیام أن علــى یتوقـف ذلــك �ــأن وُأجیـب –حجــر ابــن كـالم– ذلــك �ــأن وُأجیـب

 ه:قولـ بـدلیل وشـرائطه حكمـه فُنسـخ ر�ـب، بـال ُنسـخ فقـد فرًضـا كـان أنـه تقـدیر وعلـى فرًضـا، ن�كـ لـم أنـه العلمـاء أقوال

  ظاهر؟ النهار، من أكل من صیام �جیز ال اللیل من النیة �شترط ال ومن »فلُیتم أكل ومن«
  نعم. المقدم:
 كمـهح فُنسـخ ر�ـب، بـال ُنسـخ فقـد افرًضـ كـان أنه تقدیر وعلى فرًضا، �كن لم أنه العلماء أقوال من یترجح والذي �قول:

 ل:قـا ألنـه النهـار؛ مـن أكـل مـن صـیام �جیـز ال اللیـل من النیة �شترط ال ومن »فلُیتم أكل ومن« قوله: بدلیل وشرائطه

   .»فلیتم أكل من«
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 إلــى �ســري  فــال �عنــي:– عاشــوراء خصــائص مــن عاشــوراء لصــوم التبییــت تــرك �ــأن المالكیــة مــن حبیــب ابــن وصــرَّح =

  �اٍق. حكمه أن تقدیر لىوع ،غیره
  حجر. ابن على و�رد �عد فیما العیني یناقشه كله الكالم هذا

  ال؟ أم ذاك إذ عاشوراء صوم فرضیة مسألة یناقش حتى لكن المقدم:
  العیني. یناقشهس فرًضا، �كن لم أنه و�ترجح واجًبا، كان عاشوراء صیام أن على یتوقف وهذا �قول: ألنه

  نحن. ناقشناه و�ال ناقشه،ی أن ضروري  المقدم:
  جمله. كل في یناقشه شرائطه، وُنسخت ُنسخ كونه و�ناقش یناقشه،
 �ـاقٍ  حكمـه أن تقـدیر وعلـى عاشـوراء، خصـائص من عاشوراء لصوم التبییت ترك �أن المالكیة من حبیب ابن وصرَّح

  اإلجزاء. �ستلزم ال �اإلمساك فاألمر
 النـاس فـي لینـادي �عـث مـن – والسـالم الصـالة علیـه– النبـي �عـث أن و�عد ،واجب عاشوراء صیام نإ :قلنا لو �عني:

   .»فلُیتم أكل من أن«
  الوجوب. دلیل هذا �عني المقدم:

 امـ �عنـي بلوغـه؟ مـن یبـدأ الحكم نإ نقول: وهل النهار، أول في أكل ألنه �جزئه؟ هل ذلك مع لكنه الوجوب، دلیل نعم
 علـیهم �جـب النهـار منتصف في إال رمضان خبر یبلغ لم لو ذلك: ونظیر زئهم،فیج الوقت ذلك في إال الوجوب بلغهم

 ولـم منسـوخ �خبـر شـخص عمـل ولـو بلوغـه، مـن إال یلـزم ال الحكـم أن �اعتبـار �جزئ؟ ال أو �جزئ  هل لكن اإلمساك،

 اصـلو  النسـخ، �عـد المقـدس بیـت إلـى �صـلون  الـذین الصـحا�ة ولـذا �ـه؛ عمـل مـا إعـادة یلزمه لم �عد فیما إال بذلك �علم
  أعادوا. ما قباء في فرضین أو افرًض 

 أعادوا. ما المقدم:
  هم. كما استداروا صالتهم، استأنفوا ما استداروا،

 مـاك الوقـت لحرمـة ؛�اإلمسـاك ُأمـر �كـون  أن فیحتمـل اإلجـزاء، �سـتلزم ال �اإلمسـاك فاألمر �اقٍ  حكمه أن تقدیر وعلى

 .�جـزئ  ال �جـزئ؟ ال أو �جـزئ  وهـل ،الوقـت لحرمـة مسـاكاإل� یؤمر �عني:– ًرانها رمضان في سفرٍ  من قِدم من یؤمر
  صر�ًحا. �ه األمر ورد بل �القضاء، أمرهم ینافي ال ذلك و�ل الهالل، ُرؤي  ثم الشك یوم أفطر من یؤمر و�ما

 أختـه عـن عمـر نبـ هللا عبـد حدیث من السنن أصحاب أخرجه �ما اللیل من الصوم في النیة الشتراط الجمهور واحتجَّ 

 مـن خصـهم مـن وأ�عـد .»له صیام فال اللیل من الصیام یبیت لم من« قال: –وسلم علیه هللا صلى– النبي أن حفصة،

  والنذر. القضاء صیام� الحنفیة
 ،الشـهر لجمیـع واحـدة نیـة ُ�جـزئ  أنـه أحمـد وعـن الجمهـور، قول في یومٍ  لكل رمضان في النیة تعتبر قدامة: ابن وقال
  و�سحاق. مالك قول وهو

  نؤجلها؟ أم اآلن بها نبدأ كثیرة، جملٍ  في حجر ابن تعقَّب العیني
  شیخ. �ا نؤجلها المقدم:

  تطول. أن ممكن المناقشة ألن نعم؛
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 –هللا هرحمـ– العینـي مناقشـة منها الحدیث، إكمال في هللا شاء إن المسائل من مجموعة إلى سنخلص إًذا المقدم:
  والتفر�ق. بینهما الخالف أو والنفل، الفر�ضة في النیة تبییت صحة مسألة عن ثالحدی ومنها بها، نبدأ
  هللا. شاء إن كله هذا �أتي

  خیر. على وأنتم القادمة للحلقة هللا �إذن نتر�ها إًذا المقدم:
 حكــاماأل مــن تبقــى مــا هللا �ــإذن نســتكمل أن علــى الحلقــة هــذه ختــام إلــى و��ــاكم نصــل بهــذا واألخــوات اإلخــوة أیهــا

  و�ر�اته. هللا ورحمة علیكم والسالم متا�عتكم، لطیب شكًرا قادمة، حلقةٍ  في الحدیث هذا في والفوائد
   
 
 
 


