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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 ن.مین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعیالحمد هلل رب العال

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.

ًال فــأه ،الشــیخ الــد�تور عبــد الكــر�م بــن عبــد هللا الخضــیرالفضــیلة مــع هــذه الحلقــة �ســرنا أن نرحــب �صــاحب 
  ومرحًبا �كم فضیلة الد�تور.  

  المستمعین. اإلخوة وفي فیكم و�ارك هللا حیاكم
 �قیـة ملنسـتك لعلنـا ا،صـومً  �النهـار نـوى  إذا �ـاب فـي –عنـه هللا رضي –األكوع بن سلمة حدیث في الزلنا المقدم:

 شیخ. �ا األحكام
  أجمعین. وصحبه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد
 أن عـىواد الفـرض. لصـیام تبییتها من والبد منها، البد النیة وأن �النیة، تتعلق مسائل في حجر ابن الحافظ كالم تقدم

 فــي مــرت التــي المســائل مــن ذلــك یــروغ عنــده، طــردو� الكــالم لــه لیســتقیم ورجحــه فــرض،� لــیس عاشــوراء یــوم صــیام

 أصحابنا. احتج قد فیقول: فیها، یناقشه والعیني كالمه،
 غیـره؛ أو رمضـان مـن كان سواء اللیل من ینوِ  لم لمن الصیام صحة على الباب �حدیث أصحابنا احتج العیني: �قول

 –�عضـهم وقـال اللیـل. مـن تشـترط ال النیـة أن علـى فـدل النهـار، أثنـاء فـي �الصـوم أمـر –وسـلم علیـه هللا صلى –ألنه
أن �ـوقـال �عضـهم �عنـي ابـن حجـر: وُأجیـب  ،العادة، إذا أبهم وأورد الكالم للرد فهو یرد علـى ابـن حجـر بذلك یر�د

 ذلك یتوقف على أن صیام یوم عاشوراء �ان واجًبا، والذي یترجح من أقوال العلماء أنه لم �كن فرًضا. 
یث عائشــة قالــت: �ــان یــوم عاشــوراء یوًمــا تصــومه قــر�ش فــي الجاهلیــة، روى الشــیخان مــن حــد: –العینــي –قلــت

�صــومه، فلمــا قــدم إلــى المدینــة صــامه وأمــر �صــیامه، فلمــا ُفــرض رمضــان قــال:  -علیــه الصــالة والســالم-و�ــان 
 فهذا الحدیث ینادي �أعلى صوته أن صوم یوم عاشوراء �ان فرًضا. . »من شاء صامه، ومن شاء تر�ه«

، �عنـي: »مـن شـاء صـامه، ومـن شـاء تر�ـه«المدینة صامه وأمر �صیامه، فلما ُفرض رمضان قال:  فلما قدم إلى
 لو لم �كن فرًضا ما �ان للتخییر مجال هنا، و�ونه أمر �صیامه یدل على الوجوب. 

صـلى هللا علیـه  –�قول العیني: فهذا الحدیث ینادي �أعلى صوته أن صـوم یـوم عاشـوراء �ـان فرًضـا. وعـن النبـي
مـن �ـان أصـبح صـائًما فلُیـتم صـومه، ومـن �ـان أصـبح «أنه أرسـل إلـى قـرى األنصـار التـي حـول المدینـة  –سلمو 

 متفٌق علیه.  »مفطًرا فلیصم �قیة یومه، ومن لم �كن أكل فلیصم
صـلى هللا  –: ففـي هـذه اآلثـار وجـوب صـوم یـوم عاشـوراء، وفـي أمـره-رحمـه هللا –قال اإلمام أبو جعفـر الطحـاوي 

یـه صـلى هللا عل –�صومه �عدما أصبحوا، وأمـره �اإلمسـاك �عـدما أكلـوا دلیـٌل علـى وجو�ـه؛ إذ ال �ـأمر –لمعلیه وس
 في النفل �اإلمساك إلى آخر النهار �عد األكل، وال �صومه لمن لم �صمه.  –وسلم

لــم �كــن  والــذي یتــرجح مــن أقــوال العلمــاء أنــه أي: صــوم یــوم عاشــوراء: –�عنــي ابــن حجــر –وقــول القائــل المــذ�ور
 فرًضا، وعلى تقدیر أنه قد �ان فرًضا فقد ُنسخ بال ر�ب، فُنسخ حكمه وشرائطه. 
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ه: "فُنسـخ هذه مكابرة، فال یترجح من أقوال العلماء إال أنه �ان فرًضا لما ذ�رنا من الـدالئل. وقولـ: –العیني –قلت =

ـــ ُنســـخ قـــد المقـــدس بیـــت إلـــى التوجـــه أن تـــرى  أال ،حكمـــه وشـــرائطه" غیـــر صـــحیح  الصـــالة أحكـــام ســـائر ُتنســـخ مول

 لكن التنظیر مطابق؟  ؟وشرائطها
 المقدم: ال. 

 غیر مطابق. 
 المقدم: غیر مطابق أبًدا. 

ُنســخ جمیــع مــا یتعلــق �التوجــه إلــى بیــت المقــدس، أمــا الصــالة فهــي �اقیــة، ونســخ إ�جــاب صــوم یــوم عاشــوراء ال 
 ..�عني

 . نسخ الصوم �لهالمقدم: 
فــي وجــوب صــوم یــوم عاشــوراء �ــالم  هر غیــر مطــابق فــي �ــالم العینــي، أمــا �المــنســخ جــنس الصــوم، فــالتنظی 

 وجیه. 
 المقدم: �الم قوي، واستدالله قوي. 

 ألن األمر �اإلمساك �حتمل أن �كون لحرمة الوقت. ؛اءاإلجز وقوله وأمره �اإلمساك ال �ستلزم نعم 
 �عتبر �ه. ناشًئا عن غیر دلیل ال  �ان االحتمال إذا: –�قول العیني –قلت

ذا ال مـدخل لهـا فـي هـ –�عنـي عـن األدلـة–یردد هـذه القاعـدة: االحتمـاالت العقلیـة المجـردة –رحمه هللا –ابن حجر
 العلم. 

ــ ت. والعینــي �قــول: وقولــه وأمــره �اإلمســاك ال �ســتلزم اإلجــزاء؛ ألن األمــر �اإلمســاك �حتمــل أن �كــون لحرمــة الوق
 لیل ال �عتبر �ه، فباالحتمال المطلق ال ُیثبت الحكم وال ُینفى. ناشًئا عن غیر د �ان قلت: االحتمال إذا

غیـر ظـاهر؟ أنـه مـا بلغهـم وجـوب صـوم یـوم عاشـوراء إال فـي النهـار �مـن لـم  أملكن القیاس في مثل هـذا ظـاهر 
یبلغه ثبوت دخول شهر رمضان إال في النهار، ماذا �صـنع؟ یـؤمر �اإلمسـاك، لكـن هـل �جـزئ أو ال �جـزئ؟ هـذه 

 ة أخرى، لكنه مع ذلك یؤمر �اإلمساك، فتنظیر ابن حجـر مطـابق، و�ن قـالوا فـي �ثیـٍر مـن المناسـبات أنـه المسأل
 قیاس في العبادات لكنهم �ستعملونه، إذا احتاجوا إلیه استعملوه. 

م دِ فـي قولـه: األمـر �اإلمسـاك ال �سـتلزم اإلجـزاء �قولـه: �مـا یـؤمر مـن قـ –�عنـي ابـن حجـر –ثم استدل هذا القائل
من سفٍر في نهار رمضان، و�ما یؤمر من أفطر یوم الشك ثـم ُرؤي الهـالل، و�ـل ذلـك ال ینـافي أمـرهم �القضـاء، 

الــرحمن بــن ســلمة، عــن  بــل قــد ورد ذلــك صــر�ًحا فــي حــدیث خرَّجــه أبــو داود والنســائي مــن طر�ــق قتــادة، عــن عبــد
قال:  قالوا: ال.. »صمتم یومكم هذا؟«ء، فقال: ، أتوه یوم عاشورا–صلى هللا علیه وسلم –أتت النبي عمه أن أسلمَ 

 .  »فأتموا �قیة یومكم واقضوه«
كیـف ال هذا القیاس �اطل؛ ألن الرمضانیة متعینة في الصورة األولى وُنفیت في الثانیـة، ف: –القائل: العیني –قلت

 یؤمر �القضاء �خالف ما نحن فیه؟  
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ه الصــورة األولــى التــي قــِدم فیهــا المســافر فــي رمضــان یلزمــ الرمضــانیة متعینــة فــي الصــورة األولــى، �یــف متعینــة؟
 اإلمساك، الصورة الثانیة: إذا ُرؤي الهالل في أثناء النهار على �الم ابن حجر یلزمه اإلمساك. 

لـه  الخبـر أن الصـیام ملـزمف عنـده �قول: هناك فرق بین الصورتین، الرمضانیة متعینة في الصورة األولـى؛ المكّلـ
 ..ألنه لم �علم �ه ؛ال یلزمهالصورة األولى شهد الشهر، وفي  ذاإذا حضر، إ

 .المقدم: الصورة الثانیة
 . »فأتموا �قیة یومكم واقضوه«والحدیث الذي قوَّى �المه �ه غیر صحیح نعم، الصورة الثانیة 

 �قول العیني: والحدیث الذي قوَّى �المه �ه غیر صحیح من وجوه.. فذ�رها. 
 واحـتج لـه الجمهـور: –�عني ابن حجـر–ال نطیل في ذ�رها، ثم قال هذا القائل ،الحدیثذا هإلضعاف  اذ�ر أوجهً 

عــن  –رضــي هللا عنهمــا –الشــتراط النیــة فــي الصــیام مــن اللیــل �مــا أخرجــه أصــحاب الســنن مــن حــدیث ابــن عمــر
 ، واخُتلـف فـي»من لم ُیبیت الصیام مـن اللیـل فـال صـیام لـه«قال:  –صلى هللا علیه وسلم –أخته حفصة أن النبي

ح الترمذي والنسائي الموقوف، وصححه ابن خز�مة وابن حبان والحاكم، وأطال العیني في تق ر�ر رفعه ووقفه، ورجَّ
 .  »من لم ُیبیت الصیام«ضعفه 

علیــه  –أطــال العینــي فــي تقر�ــر ضــعفه، اســتغل الخــالف فیــه هــل هــو موقــوف علــى حفصــة أو مرفــوع إلــى النبــي
ح  –الصالة والسالم ح النسـائي الوقـف فاسـتغل العینـي هـذه األقـوال لهـؤالء األئمـة ورجَّ ضـعَّفه، فالترمذي وقفه، ورجَّ

ووي وابـن والحكـم لمـا ترجحـه القـرائن، والنـ ،لكن إذا ُروي الحدیث مرفوًعـا وموقوًفـا فالمسـألة خالفیـة عنـد أهـل العلـم
 حجر وجمع من أهل العلم رجحوا أنه مرفوع. 

 وهذا شافعي).  ،لحافظ ابن حجر مردها االختالف في المذاهب الفرعیة (هذا حنفيهذه المناقشات من العیني ل
بـد  ، الأو قضـاءً  اهذا شافعي: یرى وجوب تبییت النیة في صوم الفـرض، سـواء �ـان عاشـوراء أو رمضـان أو نـذرً 

 من وجوب تبییت النیة. 
یـوم ، الوقـت ال �سـتوعب إال صـیام هـذا الالعیني ال یرى تبییت النیة السیما في الوقت المحدد �رمضان وعاشـوراء

 وهذا الشهر فال �حتاج إلى تبییت، وقوَّى �المه �ما سمعنا. 
هـار فیطرد الحكم الـوارد فـي صـوم یـوم عاشـوراء مـن النیـة فـي أثنـاء الن ابن حجر رأى أن صیام یوم عاشوراء نفًال 

متجـه، ووجو�ـه فـي أول األمـر الشـك أنـه  على �ل نفل، والذي قـرره العینـي أنـه فـرض، أنـه واجـب، و�ـالم العینـي
 ظاهر �عني: قبل فرض رمضان. 

ن ثم �عد ذلك ناقش ابن حجر في �ون النسخ �قتضي نسخ أو رفع األحكام �الكلیـة المتعلقـة �المسـألة، وخلصـنا مـ
 هذا: أن تنظیره بنسخ القبلة غیر مطابق. 

التبییـت هـو حـدیث حفصـة، ومثلـه عـن عائشـة  والحدیث الذي �عتمد علیه عامـة أهـل العلـم وجمهـورهم فـي وجـوب
عنـد الــدارقطني، وهــو مصــحٌح عنــد جمـع غفیــر مــن أهــل العلــم وهــو عمـدة أهــل العلــم الســیما وأن الحــدیث المجمــع 

 �قتضي وجوب النیة وتبییتها قبل الفعل.  »إنما األعمال �النیات«على ثبوته والعمل �ه حدیث 
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 دحـدمدٌة بدنیة، وهناك وجه شـبه أ�ًضـا �ـالحج، مـن أي وجـه؟ نعـم ألنـه هناك وجه شبه للصیام �الصالة؛ ألنه عبا =

 الوقت، وقته ال �ستوعب غیره، فإذا ُفعل فیه غیره انصرف إلیه، وانقلبت نیته إلیه. 
ى وهو مكلف حـر ولـم �حـج سـا�ًقا، انقلـب إلـ لو نوى الحج عن غیره وهو لم �حج، انقلب إلى فرضه. لو نوى نفًال 

 ج تنقلب؛ ألن الوقت ال �ستوعب غیره. الفرض، فنیة الح
صیام رمضان ال �ستوعب غیر أ�ام رمضان، أ�ام رمضان ال  وقالوا: إن الصیام من هذه الجهة ال �ستوعب غیر

ـح الحنفیـة هـذا، وقـالوا: إنـه ال �حتـ اج تستوعب غیر صیام الشهر، ففیه وجه شبه من الحـج مـن هـذه الحیثیـة، ورجَّ
إلــى نیــة مــن هــذه الجهــة، ولــو نــوى غیــره انقلــب إلیــه �ــالحج، و�وافــق الحنفیــة غیــرهم مــن أهــل العلــم فــي أن الحــج 

 نیته.  تنقلب
 وعلى �ل حال: المرجح في هذه المسألة أن النیة البد من تبییتها، وحدیث حفصة صحیح، و�شهد له..

 المقدم: في الفرض هذا؟
هــل عنــد�م «أنــه �ــان یــدخل و�قــول:  –علیــه الصــالة والســالم –فــي الفــرض نعــم، وأمــا فــي النفــل فثبــت عــن النبــي

 .  »إني إًذا صائم«، فإذا قالوا: ال. قال: »طعام
یث �الحـد �أتي أ�ًضا ما یتعلق �المسـألة مـن أقـوال أهـل العلـم المنقولـة مـن شـتى المـذاهب، �قـول ابـن �طـال: احـتج

�عنــي: جــزء مــن قــول أبــي حنیفــة؛ ألن أ�ــا حنیفــة یــرى –غیــر تبییــت وهــو قــول أبــي حنیفــة�مــن أجــاز صــوم النافلــة 
وأحمــد و�ســحاق وأبــي ثــور، �لهــم  والشــافعي وهــو قــول أبــي حنیفــة والثــوري  ،التبییــت حتــى فــي الفــرض لــیس بــالزم

 زون أن ینوي النافلة �النهار وهو مروٌي عن عثمان وابن مسعود وأبي أیوب. ی�ج
–واءزني إلى أنه ال �صح صیام التطوع إال بنیٍة من اللیـل �ـالفرض سـ"وذهب مالك، وابن أبي ذئب، واللیث، والمُ 

ال صـیام لمـن لـم یبیـت «ر وعائشة وحفصة" حملـوا الحـدیث وهو مذهب ابن عم -�عني: في مقابل مذهب الحنفیة
علـــى الجمیـــع، علـــى الفـــرض والنافلـــة؛ ولـــذلك تالحـــظ أن الـــذین قـــالوا �ـــه مـــن الصـــحا�ة هـــم رواة  »النیـــة مـــن اللیـــل

 الحدیث. 
و�ل جزٍء من النهار اإلمسـاك فیـه عمـل،  »األعمال �النیات«�ر، ولعموم حدیث وحجتهم حدیث حفصة سابق الذ

 صح �غیر نیٍة في الشرع، لكن الجمهور الذین قالوا: إنه �صح أن ُینوى النفل من أثناء النهار. فال �
لـى مـن أول الیـوم إفـي وقتـه، وأجـره  داءً ، و�كـون الصـیام �لـه أ–جـل وعـال –قالوا: إن النیة تنعطـف مـن فضـل هللا

 لصبح قبل أن تطلع الشمس فقـد أدركإال من أثنائه، ونظیر ذلك: أن من أدرك ر�عة من صالة ا وآخره ولو لم ین
الصــبح، وتكــون صــالته �لهــا أداء، حتــى الر�عــة التــي صــالها �عــد طلــوع الشــمس، وقــل مثــل هــذا فــي المغــرب: 

 ، والنیة عند أهل العلم في مثل هذا تنعطف على أول العمل. –جل وعال –الصالة �لها أداء وهذا من فضل هللا
رض لیث، والمزني إلـى أنـه ال �صـح صـیام التطـوع إال بنیـٍة مـن اللیـل �ـالف�قول: وذهب مالك، وابن أبي ذئب، وال
األعمــال «�ر، ولعمــوم حــدیث حفصــة، وحجــتهم حــدیث حفصــة ســابق الــذســواء، وهــو مــذهب ابــن عمــر وعائشــة و 

�قــول ابــن �طــال وهــو  –و�ــل جــزٍء مــن النهــار اإلمســاك فیــه عمــل، فــال �صــح �غیــر نیــٍة فــي الشــرع. ولنــا »�النیــات
 ولنا أن نقیس الصیام على الصالة؛ ألنه لم �ختلف فرضها ونفلها في �اب النیة.  –مالكي
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 أحد.  هغیر النیة؟ ما فی�ن صالة النافلة تصح إ :من �قول �عني: هل من أهل العلم
 عن الغداء.  –علیه السالم –ار: �حتمل أن �كون معناه أن �سألهمقال ابن القّص 

. »هـل عنـد�م طعـام؟«عائشة عند مسلم، أنه �ان یدخل علیهـا فیسـألهم: �جیب عن حدیث مسلم، حدیث  یر�د أن
 لیتفق مع مذهبه.  ؛ماذا یر�د ابن القصار؟ یر�د أن �جیب عن هذا الحدیث. »إني صائم«فیقولون: ال. فیقول: 

هـل عـن الغـداء لـیعلم  –لیأكـل؟ ال-عـن الغـداء –علیـه الصـالة والسـالم –�قول: �حتمـل أن �كـون معنـاه أن �سـألهم
ف عندهم شيء وهم �ظنون أنه یتغدى، وهو ینوي الصوم لیقول لهم: اجعلوه لإلفطار، فتسكن نفسه إلیه، فـال یتكلـ

ن أإنــي �مــا �نــت، أو إنــي �منزلــة الصــائم، و�حتمــل  أي:..إذاً  »إنــي صــائم«مــا �فطــر علیــه. فلمــا قــالوا: ال. قــال: 
 �كون عزم على الفطر. 

 المقدم: تكلف هذا �ا شیخ. 
 ، و�ذا احتمـل هـذا �لـه لـم»إنـي صـائم �مـا �نـت«وجده، فلما قیل له: لـیس عنـدنا شـيء تمـم الصـوم، وقـال:  لعذرٍ 

 ُتخص الظواهر �ه، واألصول تشهد لما قلناه. 
 ظاهر.  -مثل ما تفضلت-التكلف ..وصورة

 ا �ا شیخ. المقدم: جد� 
یعلم هــل عنــدهم شــيء، وهــم �ظنــون أنــه عــن الغــداء؛ لــ –علیــه الســالم –�قــول: �حتمــل أن �كــون معنــاه أن �ســألهم

: ال. فال یتكلف مـا �فطـر علیـه. فلمـا قـالوا ،كن نفسه إلیهستصوم لیقول لهم: اجعلوه لإلفطار فیتغدى وهو ینوي ال
 .  »إني صائم«قال: 

الظـــاهر مـــن مفهومـــه أنـــه لـــو �ـــان عنـــدهم شـــيء أكـــل، إذ �یـــف تكـــون  »إنـــي صـــائم إًذا«إًذا لمـــا قـــالوا: ال. قـــال: 
بلة هنا؟ �یف تتم المقابلة: عندهم شيء أو ال شيء عندهم؟ إذا �ان ما عنـدهم شـيء �صـوم، طیـب إذا �ـان المقا

 عندهم شي �صوم؟ �قول: �صوم. 
 المقدم: تطمئن نفسه تسكن، ما یبحث عن إفطار. 

دهم شـيء، : ما عنـال ال، ما تتم المقابلة إال إذا حملناه على أنه لو �ان عندهم شيء أكل، بدلیل أنهم لما قالوا له
 . -علیه الصالة والسالم-صام 

إنـي «�قول: و�حتمل أن �كون عـزم علـى الفطـر لعـذٍر وجـده، فلمـا قیـل لـه: لـیس عنـدنا شـيء تمـم الصـوم، وقـال: 
، و�ذا احتمل هذا �له لم ُتخص الظواهر �ـه، واألصـول لمـا قلنـاه، لكـن ظـاهر الحـدیث یـدل علـى »صائم �ما �نت
 خالف ما قال. 

كـون من نوى اإلفطار أفطر ولو لم �أكل؛ ألنه �قول: و�حتمل أن � لفطر" �ثیٌر من أهل العلم یرى أنعلى ا"عزم 
 عزم على الفطر لعذٍر وجده، فلما قیل له: لیس عندنا شيء تمم الصوم.

، : لـو أن شخًصـا احتـاج قر�ـٌب لـه إلـى دم یتبـرع �ـه، وهـذا ممـن یـرى أن الحجامـة تفطـر الصـائمنـذ�ر مثـاًال طیب 
وا: وأن التبرع ُیلحـق �الحجامـة، یـرى أن التبـرع مفطـر. فـذهب إلـى المستشـفى لیتبـرع، فلمـا جـاء إلـى المستشـفى قـال

 ما أفطر؟  أواكتفینا، أفطر 



 
 
 
 
 

-
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 المقدم: على هذا �كون.  =

عنــد أهــل العلــم مــن نــوى اإلفطــار أفطــر، علــى هــذا �كــون أفطــر، أو �كــون نیتــه مشــروطة حكًمــا، �أنــه قــال: إن 
 يَّ تبرعت و�ال فاألصل أني صائم. احتیج إل

 المقدم: هذا أ�ًضا ممكن. 
ممكن، لكن هذا �مشي علـى �ـالم ابـن القصـار الـذي �قـول: �حتمـل أن �كـون عـزم علـى الفطـر لعـذٍر وجـده، فلمـا 

 أفطرت.  ًئامم الصوم، فكأنه قال: إن وجدت شیقیل له: لیس عندنا شيء ت
 نقول: هل �ختلف هذا مع..

 وى اإلفطار. المقدم: َمن ن
نیــة، بمــن نــوى اإلفطــار عنــد أهــل العلــم �فطــر؛ ألنــه نقــض مــا أبرمــه بنیتــه، فالصــوم ُیــدَخل فیــه �النیــة، ُ�خــَرج منــه 

 �خالف ما �كون الدخول فیه �عمل ُ�خَرج منه �عمل. 
ء أحـس اآلن لو أن اإلنسان توضأ، تمم الوضوء، وما نوى نقض الطهـارة إال �عـد تمـام الوضـوء، �عـد تمـام الوضـو 

�رســـي قضـــاء  �شــيٍء یر�ـــد الخـــروج، فقـــال: أنقـــض الوضـــوء، �عـــد مـــا تمـــم الطهـــارة وتنشـــف وانتهـــى، فجلـــس علـــى
مـا انـتقض؟ مـا انـتقض حتـى �فعـل؛ ألن مثـل  أوانتقض وضـوؤه  :لبتة، ثم قام، هل نقولأالحاجة فلم �خرج شيء 

 هذا ال تنقضه النیة؛ ولذا �شترطون استصحاب النیة. 
 قبل تمام الطهارة.  –قطع الطهارة –النیة؟ أن ال ینوي قطعها ما معنى استصحاب

ــاء  أولــو أن شخًصــا نــوى إ�طــال صــالته �عــدما ســلم، تبطــل  ــو نــوى إ�طالهــا فــي أثن مــا تبطــل؟ مــا تبطــل، لكــن ل
 الصالة �طلت وهكذا. 

ــا علــى الحــدیث، قلــت: صــوم �عــ ض النهــار ال وفــي شــرح الخطــابي واســمه "أعــالم الحــدیث" تقــدم بنــا مــراًرا، تعلیًق
�صــح، وال �كــون صــوًما، و�نمــا هــو اســتحباب، ومعنــاه: مراعــاة حــق الوقــت الــذي لــو أدرك أولــه لصــامه، وقــد �قــدم 
ــا للوقــت،  المســافر فــي نصــف نهــار الصــوم فُیمســك عــن الطعــام �قیــة النهــار فــي رأي جماعــة مــن العلمــاء احتراًم

 وء. لئال ُ�ظن �ه ظن السَّ  ؛واحتراًزا من الفتنة
، �عنــي شــخص �صــوم مــن الضــحى، شــخص �صــوم ا"صــوم �عــض النهــار ال �صــح" �عنــي ال �كــون صــومً  �قــول:

هذا صیام؟ �قول: أنا ال أتحمـل صـیام یـوم �امـل، لكـن أتحمـل صـیام نصـف یـوم مـن  :من الظهر مثًال، هل نقول
القیــام، صــالة الظهــر إلــى الغــروب، و�كفینــي نصــف األجــر، دعنــي أكــون مثــل مــن صــلى قاعــًدا وهــو قــادر علــى 

 هذا مبتدع.  :ال؟ بنیة الصیام نقول أم�كفیني نصف األجر، له أجر 
درسـة درَّسـهم فـي م ان لـه شـیخً إأحمد أمین في مذ�راته التي �تبها في "حیاتي"، سماها حیاتي، أحمد أمـین، قـال: 

عشـر سـنین فلـم فبحـث عنـه  ،القضاء الشرعي وأعجبه أ�ما إعجاب، ثم انقطع هذا الشیخ فجـأة، انقطـع مـدة طو�لـة
ــ –أحمــد أمــین –�جــده، ثــم تیســر لــه  ب، �قــوم اللیــلالــذهاب إلــى تر�یــا، فقــال: فظفــرت بهــذا الشــیخ فوجدتــه قــد ترهَّ

 و�صوم النهار، و�بدأ صیامه من التاسعة صباًحا. 
 كیف یبدأ من التاسعة؟ والعذر قر�ٌب في القبح من الفعل إن لم �كن أقبح.  
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 یهود�ــة، أو نصــرانیة :قــال أدري  مــا عائلــة تحتــه التــي الشــقة فــي ألن اللیــل؛ آخــر ظ�ســتیق أن �ســتطیع ال إنــه �قــول:

  صباًحا. التاسعة الساعة إلى �السحور فینتظر یزعجهم أن فیخشى
 مكـة يفـ جـاور لمـا الفـارابي كـان كمـا االبتـداع فـي إ�غـالٌ  أنـه شـك ال هـذا �مثـل والتعبد –العافیة هللا نسأل –ضالل هذا

 هللا نســأل –الُحمــالن وأفئــدة المعتــق الخمــر علــى �فطــر �ــش؟أ علــى �فطــر لكنــه اللیــل، و�قــوم نهــارال �صــوم هــذا مثــل
 والعافیة. السالمة هللا نسأل ،الضالل في إ�غال هذا فمثل –والعافیة السالمة
  الحدیث. نكمل ذلك �عد ثم وغیره،  فهم""المُ  في القرطبي عن نقول و�قیت

  إلیكم. هللا أحسن المقدم:
  خیر. على وأنتم ،القادمة الحلقة في الحدیث هذا إكمال من هللا �إذن تبقى ما نرجئ إًذا

 صـر�حال التجر�ـد كتـاب مـن الصـوم كتـاب شـرح مـن الحلقـة هـذه ختـام إلـى و��اكم نصل بهذا واألخوات اإلخوة أیها

 هللا مــةورح علــیكم ســالموال خیــر، علــى وأنــتم هللا �ــإذن نلقــاكم المتا�عــة، لطیــب شــكًرا الصــحیح، الجــامع ألحادیــث
  و�ر�اته.

   
 


