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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 ین.أجمع مین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العال

تـاب فـي شـرح � السالم علیكم ورحمـة هللا و�ر�اتـه، وأهـًال ومرحًبـا �كـم إلـى حلقـٍة جدیـدة ،أیها اإلخوة واألخوات
 الصوم من �تاب التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح.

 ،رالفضــیلة الشــیخ الــد�تور عبــد الكــر�م بــن عبــد هللا الخضــین نرحــب �صــاحب مــع مطلــع هــذه الحلقــة �ســرنا أ
  فأهًال ومرحًبا �كم فضیلة الد�تور.  

  المستمعین. اإلخوة وفي فیكم و�ارك ،هللا حیاكم
 وعــد عنـد توقفنـا ا،صـومً  �النهـار نـوى  إذا �ـاب فـي –عنــه هللا رضـي– األكـوع بـن سـلمة حـدیث فـي الزلنـا المقـدم:

  إلیكم. هللا أحسن تبقى، ما نستكمل لعلنا المفهم، صاحب عن �النقل المستمعین
  �عد: أما أجمعین، وصحبه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد
 بيالخطـا كالم رناذ� ما آخر من و�ان ومناقشات، بینهم ومحاورات العلم، أهل عن نقًال  الحدیث شرح في الكالم تقدم

 ةمراعا ومعناه: استحباب، هو و�نما صوًما، �كون  وال �صح، ال النهار �عض صوم قلت قوله: في الحدیث على تعلیًقا
 له. العیني ومناقشة حجر ابن الحافظ كالم في سبق الكالم وهذا لصامه. أوله أدرك لو الذي الوقت حق

 العلمــاء؛ مــن جماعــة رأي فــي النهــار �قیــة الطعــام عــن مســكفیُ  رمضــان نهــار نصــف فــي المســافر �قــدم وقــد �قــول:

  السوء. ظن �ه �ظن لئال ؛الفتنة من واحتراًزا للوقت، احتراًما
 �عنـي–النهـار أضـعاف فـي الصـوم نیة إحداث جواز سلمة حدیث في المفهم: في قال القرطبي، عن النقل ذلك �عد ثم

 لــىإ ثـور وأبـو و�سـحاق وأحمـد والشـافعي والثـوري  حنیفـة أبـو فـذهب كذلـ فـي اخُتلـف وقـد التبییـت. یلـزم وال –أثنائـه فـي

  قولیه. أحد في الشافعي منهم الزوال قبل �ما ذلك جواز منهم طائفةٌ  وخصَّ  النفل، في ذلك جواز
 نأل تجـزئ؛ فـال الـزوال �عـد كانـت �ـأن النهـار أكثـر تشمل ال كانت إذا أما النهار، أكثر تشمل النیة صارت إذا �عني:

  للغالب. لحكما
 قولیه. أحد في الشافعي منهم الزوال قبل �ما ذلك جواز منهم طائفةٌ  وخصَّ 
 حالصـب صـالة مـن ر�عة صلى فإذا الصبح، صالة من ر�عة إدراك من سا�ًقا ذ�رنا �ما نانظرَّ  لو �عني: للغالب الحكم

 مـن« هـذا علـى یـدل الحـدیث لصـبح؛ا أدرك فقـد الشـمس، طلـوع �عد الوقت، خروج �عد أخرى  إلیها ضم ثم الوقت، في

 الشــمس طلــوع �عــد أخــرى  إلیهــا أضــاف ثــم ،»الصــبح أدرك فقــد الشــمس تطلــع أن قبــل الصــبح صــالة مــن ر�عــة أدرك

 هذا. مثل في تنعطف والنیة األكثر، عند قضاءً  كلها وتكون  للصبح، مدرً�ا �كون 
 صــالة مـن ر�عــة أدرك لـو العصــر: ةصـال فــي لكـن الصــالة، نصـف أدرك أنــه �اعتبـار الصــبح صـالة فــي �مشـي هـذا

 قـول فمقتضـى الوقـت، خـروج �عـد األكثـر الشـمس، غـروب �عـد ثالًثـا إلیها أضاف ثم ،الشمس علیه غر�ت ثم العصر

  لماذا؟ قضاًء، تكون  و�نما أداًء، تكون  ال أنها هؤالء
  الوقت. غیر في أكثرها ألن المقدم:

  للغالب. الحكم ألن
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 طردنـاه بهـذا، قلنـا فـإذا للغالب، الحكم ألن قولیه؛ أحد في الشافعي منهم الزوال قبل �ما ذلك جواز منهم طائفةٌ  وخصَّ  =

 الحـدیث فـي أنـه مـع قضـاءً  فتكـون  للغالب الحكم �كون  الشمس غروب قبل ر�عة أدرك لمن �النسبة العصر صالة في

 �عنـي وقتهـا، فـي أدر�هـا :�عنـي »العصـر أدرك فقـد الشـمس تغـرب أن قبـل العصر صالة من ر�عةً  أدرك ومن« نص

  �عده. وما الزوال قبل ما بین ُ�فرَّق  ال أنه هذا ومقتضى قضاًء، ال أداءً  تكون  وحینئذٍ  العصر، وقت أدرك
 حـدیث فـي كمـا –والسـالم الصـالة علیـه– النبـي أن والفـرض النفـل بـین �فـرق  مـن �ـه �ستدل الذي الحدیث من ُ�فهم قد

 ،»غداء عند�م هل« الروا�ات �عض وفي ،»طعام عند�م هل« فیقول: ضحى، متى؟ علیها یدخل مسلم، عند عائشة
   .»صائم إني« قال: ال. قالوا: فإذا
 ناافترضـ لـو ولكـن القـول، هـذا مثـل إلـى بهـذا فیسـتروح الزوال، قبل أنه على یدل -والسالم الصالة علیه- منه وقع ما

 الإ الغـروب علـى �قـي مـا قـال: الغـروب، ُقبیـل انتبـه فلمـا النـوم في استغرق  أكل، ما الغروب، قبیل إلى نام شخًصا أن
  األجر؟ له یثبت هل أفطرت، أذَّن فإذا صائم، إني أنوي؟ ال لماذا ذلك أشبه ما أو ساعة نصف أو ساعة
 ذلــك، لــه و�ســوغ النهــار أول فــي الصــیام نــوى  مــا أنــه افترضــنا إذا الظهــر، صــالة عــن نــام الفــرائض، عــن نــام أوًال: هــو

 العصـر، صـالة وعن الظهر صالة عن نام لكنه ذلك، �عد الصیام نوى  ثم �صائم، لیس أنه أساس على صبحال صلى

 إذا لكـن صـاحبه، علـى مـردود الصـیام هـذا مثـل �ـأن القـول یتجـه هـذا فمثـل الفـرائض عن نومه في امفرطً  كان إذا هذا

  معذور. مفرط؛ غیر أنه افترضنا
 الحكــم ألن ؛اصــیامً  �عتبــر وال �صــح، ال الصــیام هــذا مثــل أن �قــول: �عــده، اومــ الــزوال قبــل �مــا �ــالتفر�ق �قــول مــن

  ینِوه. لم النهار غالب ینِو، لم أنه والغالب للغالب،
  هذا. �مثل القول یتجه �عده وما الزوال قبل ما بین �فرق  ال والذي
 لـىإ الكوفیـون  وذهـب اللیـل. مـن نیـةٍ ب إال صـوم �صح ال أنه إلى زنيوالمُ  واللیث، ذئب، أبي وابن مالٌك، وذهب �قول:

 ومنـه رمضـان، ومنـه النیـة، تبییـت إلـى �حتـاج ال فإنـه –محدد وقت �عني–معین وقتٍ  في الصوم من ُفرض ما كل أن

  الیوم. هذا صیام غیر المكلف فیه �صوم أن ُیتصور ال محدد، وقت في ُفرض ألنه عاشوراء؛ الباب حدیث أ�ًضا
 عاشوراء صیام لكن �مكن، ال ؟اتطوعً  أو انذرً  فیه �صوم أو سابق رمضان فیه قضي� أن یتصور هل رمضان �عني:

  الیوم. لهذا محدد
  لغیره. و�تصور المقدم:
  مثًال. قضاءً  ُیتصور
  والخمیس. االثنین المقدم:
  رمضان. عن قضاء ذمته في رمضان، عن اءقض لكن عاشوراء، تعارض ما الخمیسو  االثنین

ـــ المقصــود مــا شــیخ؟ �ــا كیــف وال فر�ضــة �قــول مــن حكــم علــى �عنــي مثلــه، فر�ضــة كــان اإذ تعارضــه المقــدم:  ب

  (تعارضه)؟
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 علــى الوجــوب وأن النــدب، حكمــه اآلن عاشــوراء أن افتــرض عاشــوراء؟ غیــر صــیام فیــه �صــح ال الوقــت هــل �عنــي:

 �صــح ال التنفــل نإ لـه: وقیــل قضـاء، علیــه رمضـان، مــن ایوًمــ فتـذ�ر عاشــوراء یـوم �صــوم أن أراد إذا ُنسـخ. �ــه القـول

  كالمه. طرد� فال ولغیره، لعاشوراء هذا لوقتا فیصلح القضاء، فنوى  ،فرض ذمته في ممن
 �خـتلط ال ألنـه لمـاذا؟ نیـة، تبییـت إلـى �حتـاج ال فإنه معین وقتٍ  في الصوم من ُفرض ما كل أن إلى الكوفیون  وذهب

  كالمهم. هذا نیة، إلى �حتاج ما �غیره �ختلط ال فالذي ة،المختلط األمور بین بها �میز إنما والنیة �غیره،
 ،ن ماجشـو  بـن الملـك عبـد ذهـب و�لیـه األوزاعـي، قـول وهـو الـزوال قبـل نـواه  إذا و�جزئـه نیـة، تبییـت إلـى �حتـاج ال فإنه
  یومه. في إال برمضان �علم لم فیمن مالك عن ورواه 

 هــو وهــذا اللیــل، مــن بنیــةٍ  إال �جــزئ  ال الفــرض أن إلــى هموعــامت وأحمــد، والشــافعي، عنــه، المشــهور فــي مالــك وذهــب

   .»اللیل من الصیام یبیت لم لمن صیام ال« وعائشة حفصة حدیث ذ�ر ثم الصحیح،
 ال الفــرض وأن النهــار، أثنــاء مــن �صــح النفــل وأن والنفــل، الفــرض بــین التفر�ــق الــراجح: القــول أن إلــى بهــذا فخلصــنا

  جر.الف طلوع قبل �التبییت إال �صح
 خز�مة.. ابن ترجم

  الزوال؟ دع� ما النفل في �صح هل ترجیح شیخ ا� �قي لكن المقدم:
 ىعلـ للغالـب الحكـم القـول علـى یـِرد أنـه یبقـى لكـن الشـرع، فـي أصـل لـه للغالـب الحكم �أن والقول خالفیة، مسألة هذه

  آنًفا. أوردناه الذي العصر صالة
 ُ�جمـع لم لمن صیام ال« �قوله: أراد –وسلم علیه هللا صلى– النبي أن لىع الدلیل �اب صحیحه: في خز�مة ابن ترجم

 –وســلم علیــه هللا صــلى – النبــي أن عائشــة: حــدیث وذ�ــر منــه. التطــوع دون  الصــیام مــن الواجــب »اللیــل مــن الصــیام
  رمضان. من یوم في هذا یثبت ولم ،»صائم فإني و�ال غداء؟ عند�م هل« فیقول: �أتیها كان

 هللا شـاء إن المؤلـف یـذ�ره حیث مشروعیته، وسبب فضله ِذ�ر من عاشوراء بیوم یتعلق ما تعالى هللا شاء إن وسیأتي
م لكـن حـدیًثا، ثالثین �عد �عاشوراء یتعلق ما سیذ�ر المؤلف حدیًثا، ثالثین �عد تعالى  ؛لألصـل اتبًعـ منـه القـدر هـذا قـدَّ
 ة،المتـأخر  األبـواب فـي عاشـوراء وصـیام المشـروط، علـى یتقـدم طوالشـر  شـرط، والنیـة الصـیام، بنیـة �النیـة، یتعلـق ألنه

  ا.جد�  مناسب الترتیب فهذا وشرائطه، الفرض صوم �عد النفل وصوم نفل، ألنه لماذا؟
  مواضع: ثالثة في البخاري  اإلمام خرَّجه سلمة وحدیث
  صوًما. �النهار نوى  إذا �اب في الصوم كتاب في هنا األول:
 هللا صـلى –النبـي أن ،-عنـه تعـالى هللا رضـي –األكـوع بـن سـلمة عن ُعبید، أبي بن یز�د عن اصم،ع أبو حدثنا قال:
 صــوًما، �النهــار نــوى  إذا �ــاب : ظــاهرة والمناســبة فــذ�ره، عاشــوراء.. یــوم النــاس فــي ینــادي رجــًال  �عــث –وســلم علیــه

  ظاهرة. المناسبةو  النهار، في �كون  عاشوراء، یوم رجًال  �عث –وسلم علیه هللا صلى –والنبي
  عاشوراء. یوم صیام �اب في أ�ًضا الصوم كتاب في الثاني: الموضع
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 أمــر قــال: –عنــه هللا رضــي –األكــوع بــن ســلمة عــن ُعبیــد، أبــي بــن یز�ــد حــدثنا قــال: إبــراهیم، بــن المكــي حــدثنا قــال: =

ن أن أســلم مــن رجــًال  –وســلم علیــه هللا صــلى –النبــي  .الحــدیث » یومــه.. �قیــة صــمفلی أكــل كــان مــن أن« النــاس فــي أذِّ
  ظاهرة. أ�ًضا والمناسبة

 والرســل األمــراء مــن –وســلم علیــه هللا صــلى– النبــي یبعــث كــان مــا �ــاب اآلحــاد، أخبــار كتــاب فــي الثالــث: الموضــعو 

 واحد. �عد واحًدا
 يفـ ینـادي سـلمأ من رجًال  �عث –والسالم الصالة علیه –النبي هذا، من ظاهرة الواحد خبر وقبول حجیة على فالداللة
  �مفرده. �عثه لما عندهم مقبول خبره أن ولوال الناس،
 رسـول أن األكـوع بـن سـلمة حـدثنا قـال: ُعبیـد، أبـي بـن یز�ـد عـن -القطـان وهو– �حیى حدثنا قال: مسدد، حدثنا قال:

ن« أسـلم: مـن لرجـلٍ  قـال -وسـلم علیـه هللا صلى– هللا  فـذ�ر ..» أكـل مـن أن عاشـوراء یـوم النـاس فـي أو قومـك فـي أذِّ

  الحدیث.
 للرجـل قـال وهنـا ینـادي، رجـًال  �عـث المشـروح: البـاب حـدیث ففـي ،أوضح األخرى  الروا�ة في وذلك ظاهرة، والمناسبة

ن« أسلم: من   واحد. �عد واحًدا والرسل األمراء من -وسلم علیه هللا صلى– النبي یبعث كان ما �اب فبعث، ،»أذِّ
  شیخ؟ �ا هناك فظالل نفس �سق لم ولماذا المقدم:

 ردأو  وقـد المحتمـل، اللفـظ یـورد و�نمـا موضـعه، فـي الصـر�ح اللفـظ یـورد ال قد البخاري  سیأتي. وما تقدم ما على �حیل

  شك. بال یبحث لكي القارئ  ذهن و�شحذ سیأتي، وما تقدم �ما القارئ  لیر�ط آخر؛ موضع في الصر�ح
 هذا. ثالثيال تسمى، كما العوالي من السند؟ هذا األقوى  هو ألیس هناك؟ السند نفس یورد لم أ�ًضا لماذا المقدم:

   .نازالً  وأورده اعالیً  أورده هو
  شیخ؟ �ا لسبب آخر اسندً  یورد أم واألولى األقوى  هو ألیس الموضع؟ نفس في یورده لمْ  لمَ  المقدم:

 لفــظ �كــرر ال لكــن األداء، صــیغ فــي ولــو اإلســناد، فــي أو المــتن فــي إمــا لفائــدة، إال موضــعین فــي احــدیثً  �كــرر ال هــو

 مــن وهــذه مــراًرا، الكــالم هـذا إلــى وأشــرنا موضــًعا، عشـر�ن نحــو فــي إال شــيء فیــه یتغیـر ال �ــاللفظ ومتنــه �ســنده حـدیث

  .-هللا رحمه– البخاري  طر�قة
 صـلى –النبـي یبعـث كـان مـا (�ـاب أسلم من لرجل قال رجًال، ث�ع ألنه ظاهرة؛ اآلحاد أخبار لكتاب الحدیث فمناسبة

 كـان ولـو ،اواحدً  یرسل ،برسائله الملوك إلى اآلفاق، إلى وأرسلهم واحد) �عد واحًدا والرسل األمراء من -وسلم علیه هللا

  الرد. إلى مآله عبث، خبره ُ�قبل ال شخص إرسال ألن ؛اواحدً  أرسل ما مقبول غیر الواحد خبر
 خـالف مـن إال ذلـك فـي �خـالف ولـم العلـم، أهـل مـن �قولـه ُ�عتـد مـن جمیـع قـول وهـذا مقبـول، الواحد خبر أن على فدل

  وغیرهم. كالمعتزلة السنة
  علیه. متفقٌ  فهو مسلم، اإلمام خرَّجه والحدیث
 كـان -سـلمو  علیـه هللا صـلى– هللا رسـول أن –عنهمـا هللا رضي– سلمة وأم عائشة عن :–هللا رحمه –قال المقدم:

  و�صوم. �غتسل ثم أهله، من ُجنب وهو الفجر یدر�ه
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 یرو�ــه كمــا مــراًرا، بهــا التعر�ــف تقــدم ،-عنهــا هللا رضــي– الصــدیق �كــر أبــي بنــت عائشــة المــؤمنین أم الحــدیث راوي 

 -سـلمو  هعلی هللا صلى– النبي تزوجها المخزومیة، مغیرة بن ُأمیة أبي بنت هند واسمها -المؤمنین أم– سلمة أم أ�ًضا
 هللا رضــي -ســنة ســتین عاشــت زواجهــا �عــد ســنة، نســتی ذلــك �عــد وعاشــت ثــالث، وقیــل: أر�ــع، ســنة ســلمة أبــي �عــد
  .-عنها
  ُجنًبا. �صبح الصائم �اب �قوله: البخاري  اإلمام علیه ترجم الحدیث وهذا
  ؟ه�صحح ال أو صیامه ُ�صحح البخاري  أن منها نفهم هل الترجمة؟ من نفهم ماذا اآلن

 المسألة. في رأي عنده أن أكید الترجمة هذه مثل أبهم إذا هو المقدم:
 الفـرض بین أو والناسي، العامد بین ُ�فرق  وهل ال؟ أو صومه �صح هل أي حجر: ابن قال ُجنًبا، �صبح الصائم �اب

  أعلم. �هللا مطلًقا، الجواز على والجمهور للسلف، خالف ذلك كل وفي والتطوع؟
 حكـم بیـان فـي �ـابٌ  هـذا أي العینـي: شـرح وفـي والتطـوع. الفـرض فـي ناسـًیا أو عامـًدا كـان واءس صومه �صح ،�جوز

  فیه. الموجود للخالف الترجمة وأطلق ال؟ أم صومه �صح هل ُجنًبا �صبح كونه حال الصائم
 ثابــت، تبــعالت ســبیل علــى وهــذا المســألة، هــذه فــي الموجــود الخــالف مــن أقــوى  والخــالف �ــالحكم أحیاًنــا �جــزم هــو لكــن

  الحكم. هذا في الموجود الخالف من أقوى  والخالف �الحكم �جزم
  ؟امعینً  ارأ�ً  اختار ألنه الختیاره، المقدم:

 وى أقـ هر�ـرة أبـو �عنـي: محسـومة، شـبه المسـألة ُیرجح لم أم رجح كأنه هنا: مثل لكن واختار، رجح ألنه ؛نعم رجَّح أي

  عدمه. مثل وجوده ،خالف كال الخالف هذا وجود فصار تي،سیأ ما هذا قوله، عن رجع الخالف تزعم من
  العیني: وعبارة حجر ابن عبارة إلى نأتي
  ال؟ أم صومه �صح هل �قول: والعیني ال؟ أو صومه �صح هل أي �قول: حجر ابن

  (أم)؟ ،(أو) المناسب: أیهما
  ال؟ أو صومه �صح هل المقدم:

  ال؟ أم صومه �صح هل �قول: يوالعین ال؟ أو صومه �صح هل �قول: حجر ابن
  األقوى. كأنها شیخ �ا أم المقدم:

  هل. �عد أم �جیز ال َمن منهم العكس، ال،
  الهمزة. مع أم المقدم:

  .الهمزة مع
 مغنیة أي لفظ عن همزة أو      .....      التسو�ة همز إثر اعطف بها وأم                    

  أدق. حجر ابن عبارة إًذا أو، عدها� ءجي� ،أم �عدها ءجي� ما هل أما
 مـن هـذا إن فقـالوا: جـابر. حـدیث فـي ثیًبـا؟ أم �كًرا تزوجت هل عنه: الجواب الشراح وتكلف الصحیح في جاء أنه مع

  الرواة. تصرف
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 لــه،�قو  ُ�حــتج ال الـذي المتــأخر فــیهم والـرواة  الــرواة، تصــرف مـن هــذا �قــول: العر�یـة قواعــد فــي �الحـدیث �حــتج ال الـذي =

  الباب. هذا في حجة –والسالم الصالة علیه– النبي أن فاألصل و�ال
  ورد؟ المقدم:

 .»ثیًبا؟ أم �كًرا تزوجت هل« الصحیح: في جابر حدیث في
 ،-موالسـال الصـالة علیـه- لفظـه مـن لـیس الـرواة، تصـرف مـن هذا نإ �عضهم: وقال الجواب، یتكلفون  الشراح فذهب
  العر�یة. قواعد في �الحدیث االحتجاج يوه الكبرى  المسألة من فرع وهذه

  ُجنًبا. �صبح الصائم �اب الترجمة: ُجنب، وهو الفجر یدر�ه كان قوله: في للترجمة الحدیث مطا�قة
 فــي أو الصــباح يفــ دخــل إذا وأمســى أصــبح �قــال: الصــبح، فــي یــدخل �عنــي: �صــبح �صــبح، �عنــي: الفجــر ُیدر�ــه

  والمكان. الوقت في الدخول على یدل هذا كل هموأت وأنجد المساء،
 ُســميٍّ  عــن مالــك عــن -القعنبــي �عنــي– مســلمة بــن هللا عبــد حــدثنا قــال: قصــة، وفیــه مطــوًال، البخــاري  ذ�ــره والحــدیث

 أنــا كنــت قــال: الــرحمن عبــد بــن �كــر أ�ــا ســمع أنــه المغیــرة، بــن هشــام بــن الحــارث بــن الــرحمن عبــد بــن �كــر أبــي مــولى

  .وأبي.
 مةلمسـ بـن هللا عبـد حـدثنا قـال: البخـاري، اإلمـام قـال كمـا ونصه قصة، وفیه مطوًال، البخاري  ذ�ره الحدیث هذا أقول:

 �كـر أ�ـا سـمع أنـه المغیـرة، بن هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن �كر أبي مولى ُسمي عن مالك عن القعنبي، وهو

 ح – البخــاري  فــي كــذا الیمــان أبــو احــدثن ح ســلمة، وأم عائشــة علــى دخلنــا حــین وأبــي أنــا كنــت قــال: الــرحمن عبــد بــن
 نـاأخبر  قـال: الیمـان أبـو وحـدثنا –�ـالواو علیـه ُ�عطـف أن واألصـل آخـر، إلـى إسـنادٍ  مـن التحو�ـل حـاء هذه ألن حدثنا؛

 أن مـروان أخبـر الـرحمن عبـد أ�ـاه أن هشـام بـن الحـارث بـن الـرحمن وعبـد �كـر أبـو أخبرنـي قـال: الزهـري، عن شعیب

 لعبــد مــروان وقــال و�صــوم. �غتســل مثــ أهلــه مــن ُجنــب وهــو الفجــر �ــهر ید كــان هللا رســول أن هأخبرتــا ســلمة وأم عائشــة

  لماذا؟ هر�رة، أبو بها عنَّ لُتقرِّ  �اهلل ُأقسم الحارث: بن الرحمن
 أمــيّ  إلــى منســوً�ا الحــدیث هــذا مــروان ســمع فلمــا صــومه، �صــح ال ُجنــب وهــو بهــا أصــبح مــن أن یــرى  هر�ــرة أ�ــا ألن

  بها. ُینطق لم إذا تخفى التي األمور من هذه ألنه الشأن؛ بهذا الناس أعرف وهما سلمة) وأم شة(عائ المؤمنین
ــ فكــره المدینــة علــى یومئــذٍ  ومــروان هر�ــرة، أ�ــا بهــا لُتقــرعنَّ  �ــاهلل ُأقســم حــارث: بــن الــرحمن لعبــد مــروان فقــال  عبــد كذل

  الرحمن.
  الكالم. هذا �مثل األمة حافظ جلیًال  اصحابی�  یواجه أن الرحمن عبد ذلك كِره
ر ثم  أمـًرا، كل ذاكرٌ  إني هر�رة: ألبي الرحمن عبد فقال أرض، هناك هر�رة ألبي و�انت الحلیفة، بذي نجتمع أن لنا ُقدِّ

 وهـنَّ  عبـاس بـن الفضـل حـدثني كـذلك فقـال: سـلمة. وأم عائشـة قـول فـذ�ر لك، أذ�ره لم فیه عليَّ  أقسم مروان أن ولوال

  أعلم.
 هـذا فـي الكـالم �ـأتي ُنسـخ؟ ثـم كـذلك الحكـم كـان أنـه أو الفضـل مـن وهم أو هر�رة أبي من وهم هذا نإ ول:نق هل لكن

  كله.
  آخر؟ �قولٍ  وال سلمة وأم عائشة قالت �ما الفضل حدثني و�ذلك �قول: لكنه المقدم:
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  �اطل. صیامهف ُجنب وهو الصبح أدر�ه من �أن ُ�فتي هو �ه. ُ�فتي �ما ال،
  الفضل. �ه حدثني و�ذلك قال: نهكأ المقدم:

  أعلم. وهنَّ  عباس بن الفضل حدثني كذلك فقال:
  المؤمنین؟ أم قالته ما الفضل من سمع رجع، أنه إلى إشارة كأنه المقدم:

  كله. هذا وسیأتي الُجنب، صیام �صح ال �أنه ه�حدث الفضل ال،
 ذاكـ أسـند واألول �ـالفطر، �ـأمر –وسلم علیه هللا صلى– النبي كان هر�رة: أبي عن عمر، بن هللا عبد وابن همام وقال

  البخاري. في
 مـن أي: أهلـه" مـن جنـبٌ  "وهـو رات،المفّطـ وسـائر األكـل �منـع الـذي الفجـر علیـه �طلـع أي: الفجـر" یدر�ه "كان قوله:

  المضاف. حذف ففیه أهله، جماع
  الیوم. ذلك �صوم ثم روا�ٍة: وفي احتالم. غیر جماعٍ  من ُجنًبا �صبح كان روا�ٍة: وفي
  فائدتین: �فید هذا المفهم: في القرطبي قال

 �عنــي-المشــروعیة لیبــین الفجــر؛ �طلــع حتــى ُغســله و�ــؤخر ُ�جــامع كــان –وســلم علیــه هللا صــلى– النبــي أن إحــداهما:

 جــواز ینیبــ إنمــا ال، واجــب أو مســتحب أنــه �الُغســل المبــادرة مــن أفضــل أنــه �معنــى مشــروع ذلــك أن ال الجــواز، لیبــین

 الصــالة علیــه– لــه �النســبة أفضــل هــذا إن :�قــال وقــد ،»عمــر �ــا فعلتــه عمــًدا« قــال: كمــا المشــروعیة لیبــین -التــأخیر

  لماذا؟ غیره، حق في أفضل �كن لم و�ن ألمته، لیسن -والسالم
   .»عمر �ا فعلته عمًدا« قال: كما الحكم، عرفنا لما هذا مثل منه �قع لم ولو مشرِّع، ألنه
 قـدو  الشـیطان، مـن الُحلـم فـإن منامـه، فـي �حـتلم كـان –وسـلم علیـه هللا صـلى– النبي أن یتوهم من توهم دفع یهما:وثان

  منه. هللا عصمه
  علیه. االحتالم جواز إلى إشارة احتالم غیر من قولها في حجر: ابن نقله فیما غیره وقال

 علیــه هللا صــلى– النبــي أن یتــوهم مــن تــوهم دفــع اثانیهمــ �قــول: القرطبــي �عــارض؛ القرطبــي؟ فهــم یوافــق هــذا �عنــي:

 هـاقول فـي حجـر: ابـن نقلـه فیمـا غیره وقال منه. هللا عصمه وقد الشیطان، من الُحلم فإن منامه، في �حتلم كان –وسلم

 مـن أهلـه مـن :�قـال أن احتـاج ما �عني: ،معنى لالستثناء كان لما و�ال علیه االحتالم جواز إلى إشارة احتالم غیر من

  احتالم. غیر
  منه. �قع ما ألنه المقدم:

  �قع. ما األصل في ألنه
 �غیـر اإلنـزال وقـع وقـد اإلنـزال، علـى ُ�طلـق االحـتالم �ـأن وُأجیـب منـه. معصـومٌ  وهـو ،الشـیطان من االحتالم �أن وُردَّ 

 فاعـل نكا و�ذا �فطر، مًداع ذلك فاعل أن زعم من على الرد في المبالغة �الجماع �التقیید وأراد المنام، في شيءٍ  رؤ�ة

  بذلك. أولى عنه ینام أو االغتسال ینسى فالذي �فطر ال عمًدا ذلك
  خیر. على وأنتم قادم لقاءٍ  في الحدیث هذا أحكام �قیة هللا �إذن نستكمل لعلنا إلیكم، هللا أحسن المقدم:
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 صـر�حال التجر�ـد كتـاب فـي الصـوم كتـاب شـرح مـن الحلقـة هـذه ختـام إلـى و��ـاكم نصل بهذا واألخوات اإلخوة أیها =

  الصحیح. الجامع ألحادیث
  و�ر�اته. هللا ورحمة علیكم والسالم لكم، شكًرا خیر، على وأنتم القادمة الحلقة في الحدیث هذا هللا �إذن نستكمل


