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  .المقدم: �سم هللا الرحمن الرحیم
 .ه أجمعینوصحب الحمد هلل ربِّ العالمین، وصلى هللا وَسلَّم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمٍد وعلى آله

 لصوم))ح �تاب ((اشر حلقٍة جدیدة في إلى  و�ر�اته، وأهًال �كم تهعلیكم ورحم هللا سالم، أیها اإلخوة واألخوات
  .))التجر�د الصر�ح ألحادیث الجامع الصحیح(( �تاب من

فضیلة   �كمفأهالً  صاحب الفضیلة الشیخ الد�تور عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر،التي یتولى شرح أحادیثها 
 الشیخ.

 و�ارك فیكم وفي اإلخوة الُمستمعین. ،حیاكم هللا
 ي هللارض -الحدیث في �اب الوصال، ومن قال: لیس في اللیل صیام، حدیث أبي سعیدٍ الزلنا في المقدم: 

  لعلنا نستكمل ما تبقى من أحكام هذا الحدیث، �ا شیخ. -عنه
ما عین، أالحمد هلل ربِّ العالمین، وصلى هللا وسلَّم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم

 �عد،
ه رَّ ذ�ر مالحلقة السا�قة أن راوي الحدیث: أبو سعید، سعد بن مالك بن ِسنان الخدري، األنصاري، فقد ذ�رنا في 

 وأنه ال �حتاج إلى تعر�ف. ،مراًرا
یس في م علیه �ُجمل، قال: �اب الوصال، ومن قال: لللحدیث، فقد ترج -رحمه هللا تعالى -وأما ترجمة البخاري 
َیاَم ِإَلى الَّلْیِل}{ثُ  :-عزَّ وجلَّ -اللیل صیام، لقوله   -. والجملة الثالثة: ونهى النبي]187ة [سورة البقر  مَّ َأِتمُّوْا الصِّ

 عنه؛ رحمًة لهم و��قاًء علیهم. والجملة الرا�عة: وما ُ�كره من التعمُّق. -صلى هللا علیه وسلم
 المقدم: الجملة الثالثة من �الم البخاري.

 نعم، في ترجمته.
 -لنبيأي: ما حكمه؟. ومن قال لیس في اللیل صیام، جملة ثانیة. والجملة الثالثة: ونهى اقال: �اب الوصال، 
ك بالوصال، و�تم رحمًة لهم و��قاًء علیهم، �عني العلة والحكمة في النهي عن ؛عنه -صلى هللا علیه وسلم ها سَّ

نه إا، من ما في هذا الكالم أ�ًض  رأفًة بهم وشفقًة علیهم. و�أتي الوصال جائز؛ ألنه إنما نهى عنه نإمن �قول: 
 �ستدل بها من �قول �منعه، هذه الجملة الثالثة.

 والجملة الرا�عة: وما ُ�كره من التعمُّق.
؛ عنه، �عني عن الوصال، �عني نهى أصحا�ه عنه، أي: عن الوصال -صلى هللا علیه وسلم -قوله: ونهى النبي

فظ: رحمًة لهم و��قاًء علیهم. وهذه جملة من حدیث وصله اإلمام البخاري في آخر الباب من حدیث عائشة، بل
 نهى النبي صلى هللا علیه وسلم عن الوصال؛ رحمًة لهم.

جٍل لى عن ر ود وغیره من طر�ق عبد الرحمن بن أبي لیأبو دافكأنه أشار إلى ما أخرجه  وأما قوله: و��قاًء علیهم،
ى عن الحجامة والمواصلة، ولم ُ�حرمهما؛ إ�قاًء عل -صلى هللا علیه وسلم-من الصحا�ة، قال: نهى النبي 

م . فیما ذ�ره قبل. .. ر المذ�ور سا�ًقا، قال: ال صیامٌض لحدیث أبي ذأصحا�ه، و�سناده صحیح. وهو معارِ  تقدَّ
 ؟أبي ذرحدیث 
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 المقدم: حدیث أبي ذر أم أبي الدرداء، �ا شیخ؟ =

 ال، حدیث أبي ذر.
م لنا من حدیث أبي ذر، رفعه، قال:   .»ال صیام �عد اللیل«تقدَّ

 األصل، �ا شیخ؟�كون معنا، �كون في المقدم: ما 
م في الشرح.  ال، لیس في األصل، هذا في الشرح، تقدَّ

 انیة من ترجمة البخاري؛ ألنه قال: ومن قال لیس في اللیل صیام.وهي الجملة الث »ال صیام �عد اللیل«
 عن -صلى هللا علیه وسلم -ما وجه المعارضة بین: نهى النبي »ال صیام �عد اللیل«قال في حدیث أبي ذر: 

 الحجامة والمواصلة، ولم ُ�حرمهما؛ إ�قاًء على أصحا�ه و�سناده صحیح؟
 .»ال صیام �عد اللیل« :حدیث أبي ذر المذ�ور قبل، في قوله �قول ابن حجر: إسناده صحیح وهو ُ�عارض

 وجه المعارضة؟
 المقدم: األول ینفي الصیام في اللیل تماًما.

 نفي ُیراد �ه ... »ال صیام«طیب، 
 المقدم: التحر�م.

لة. المواصصلى هللا علیه وسلم عن الحجامة و  -إن قلنا: إنه ُیراد �ه النهي، فهو موافق للحدیث هذا: نهى النبي
 أصًال من وجد صیامنفٌي ُیراد �ه النهي، و�ذا قلنا: إنه نفٌي لحقیقة الصیام في اللیل و�نه ال ی »ال صیام«إذا قلنا: 

 -علیه الصالة والسالم -أجل أن ُینهى عنه، فهو ُمعارٌض لحدیث: نهى عن الحجامة والمواصلة. لكن �ونه
 �ما في الحدیث. واصل بهم،

 المقدم: یدلُّ على أنه ال ُیراد بها النفي.
 هو ُمطابق للنهي. �نما ُیراد �ه النهي. فعلى هذانفي حقیقة الوصال، و 

ال «ید: حرَّم. وحدیث أبي سعالنهي والنهي على أصله، قلنا: م إذا ُأر�د �ه »ال صیام �عد اللیل«على األصل: 
 صر�ح في النهي. »تواصلوا
لم عن الحجامة والمواصلة، و  -صلى هللا علیه وسلم-ي حدیث: عن رجٍل من الصحا�ة قال: نهى النبي وقوله ف

م أن من الصحا�ة من حمله على ا  لتنز�هُ�حرمهما؛ إ�قاًء على أصحا�ه، �عني �ون النهي نهي تنز�ه، وقد تقدَّ
 ومنهم من واصل، و�ذلك من التا�عین.

 ، وقد قررنا وجه الُمعارضة ووجه الموافقة.لُ�عارض حدیث أبي ذر المذ�ور قب وهو
ي: �اب صال، أوما ُ�كره من التعمُّق، الجملة الرا�عة في الترجمة، هذا من �الم الُمصنِّف معطوًفا على قوله: الو 

أنه قعره، � لوادي:اُ�كلَّف �ه، وُعمق  لم ذ�ر الوصال وذ�ر ما ُ�كره من التعمُّق، والتعمُّق: الُمبالغة في تكلُّف ما
 صلى هللا علیه -ُ�شیر إلى ما أخرجه في �تاب ((التمني)) من طر�ق ثابت عن أنس، في قصة الوصال، فقال

لشطر من هذا الحدیث یدلُّ على هذا ا »لو ُمدَّ بيَّ الشهر، لواصلت وصاًال یدُع الُمتعمقون تعمقهم«: -وسلم
 الترجمة.



 

 

      
 

  
 
 

4 yÍàî ÿ^=ÑÍàs kÿ^–==Ô— Ÿ• ^ÍÉ_• ^ƒ =Ôàêk‘ =W=i_
flÈî ÿ^=

هى : ن-رضي هللا عنها -معناها ما جاء في حدیث عائشةال: هذه ناهیة، وفي » ال تواصلوا« قوله في الحدیث:
لى عن الوصال؛ رحمًة بهم. وفي روا�ة این خز�مة من طر�ق أبي سعید، مو  -صلى هللا علیه وسلم -رسول هللا

 �عني تحذیر. »إ�اكم والوصال«بني هاشم، عن ُشعبة: 
 دلة من �قول بتحر�مه.كل هذه من أ »إ�اكم والوصال«ونهى عن الوصال و »ال تواصلوا«فقوله: 

علیه الصالة  -یواصل، سیأتي ما یدلُّ على أنه من خصائصه -علیه الصالة والسالم -واستداللهم �أنه
 .-والسالم

تناول ، أي: آخر اللیل، ُقبیل الفجر؛ من أجل أن ی»ال تواصلوا، فأ�كم أراد أن یواصل، فلیواصل حتى السحر«
دها، المسلمین وصوم أهل الكتاب، أكلة السحر. وحتى هذه، أثرها فیما �عطعام السحور، وهو الفاصل بین صوم 

 جارة. (حتى) هذه جارة.
 : -رحمه هللا  -قول مالك�

 حتى خال حاشا عدا في عن على                  هاك حروف الجر وهي من إلى                
 فهي جارة.

ِ، َقاَل: وتمام الحدیث: َقاُلوا: َفِإنََّك ُتَواِصُل َ�ا رَ   ُ�ْطِعُمِني، َوَساٍق ِبیُت ِلي ُمْطِعمٌ ِإنِّي أَ  ِتُكمْ ِإنِّي َلْسُت َ�َهْیئَ «ُسوَل للااَّ
 .»َ�ْسِقینِ 

 وفي حدیث أنس في الباب ...
 المقدم: التمام في البخاري؟

 نعم، في البخاري في الموضع نفسه.
 .»أني أبیت ُأْطَعُم وُأْسقى«أو  »وُأْسقىلسُت �أحٍد منكم، إني ُأْطَعُم «وفي حدیث أنس في الباب: 

 .»إني لست �هیئتكم، إني ُ�طعمني ر�ِّي و�سقین«وفي حدیث عائشة: 
، وعلى -صلى هللا علیه وسلم-�قول ابن حجر: استدل �مجموع هذه األحادیث على أن الوصال من خصائصه 

 أن غیره ممنوع إال ما وقع فیه الترخیص من اإلذن فیه إلى السحر.
 فال ُحجة لمن أضرب اآلتي: هل هو ُمحرَّم أو مكروه؟ صال صیام یومین بدون ِفطر، ممنوع على الخالففو 

فعله �عن الطعام ُمدًة طو�لة، إما للضغط على غیره على حد قوله، �ما �فعل اآلن، أو من أجل الر�اضة، �ما 
فة؛ إنهم �صومون  بدون  إنهم �صومون أر�عین یوًما -هم�ما في السیر وغیره، في تراجم �ثیر من -�عض المتصوَّ

 ى لغیرهم.ءى لهم ما ال یتراء�عد ذلك �صلون إلى الحقیقة، یتراأكل، ثمَّ 
 المقدم: الكشف.

ذه هنعم، �سمونه الكشف، ُ�كشف لهم عن أشیاء وعن ُمغیبات وعن أمور، وفي �الم الحافظ الذهبي، �قول: إن 
 هلوسة، سببها الجوع.
 ه أشیاء، فهذه هلوسة سببها الجوع. نعم، المجنون یترائى ل
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بُّد، مع التع فكیف �المدة الطو�لة؟ سواٌء �ان. »ال تواصلوا«فإذا �ان الوصال في هذه العبادة بین یومین، ممنوع،  =

ا كما �فعله �عض المتصوفة. أو �ان من أجل الضغط على الغیر، �ما �فعله من ُ�ضِرب عن الطعام في أ�امن
 عي.هذه، فكل هذا لیس �شر 

ل: ة، وقیثمَّ اخُتِلف في المنع المذ�ور، �عني من الوصال، فقیل: على سبیل التحر�م، وقیل: على سبیل الكراهی
ن بهللا  َ�ْحُرُم على من شق علیه وُ�باح لمن لم �شق علیه. وقد أختلف السلف في ذلك، فُنِقل التفصیل عن عبد

 �ان یواصل خمسة عشر یوًما. ووافقه أخت أبي سعیدالز�یر: روى ابن ابي شیبة �إسناٍد صحیٍح عنه: أنه 
 الخدري وجمٌع من التا�عین.

قرهم أواصل �أصحا�ه �عد النهي، فلو �ان النهي للتحر�م، لما  -صلى هللا علیه وسلم -ومن ُحجتهم: أن النبي
 على فعله، فُعِلَم أنه أراد �النهي، الرحمة لهم والتخفیف عنهم.

 قیام اللیل؛ خشیة أن ُ�فَرَض علیهم.وهذا مثل ما نهاهم عن 
نَّة في تعجیل الِفطر، لم ُ�منَ  لوصال. اع من فمن لم �شق علیه، ولم �قصد موافقة أهل الكتاب، وال َرِغَب عن السُّ

 هذا القول �التفصیل: إنه إن �ان �شق، فُیمَنع، و�ن �ان ال �شق فلیس �ممنوع.
نَّة في تعجیل الِفطر، لم ُ�منَ فمن لم �شق علیه، ولم �قصد موافقة أهل الكت  لوصال.اع من اب، وال َرِغَب عن السُّ

في  وذهب األكثرون إلى تحر�م الوصال. وعن الشافعیة في ذلك وجهان: التحر�م والكراهة. وقد نصَّ الشافعي
 ((األم)) على أنه محظور. وصرح ابن حزٍم بتحر�مه، وصححه ابن العر�ي من المالكیة، وهو مقتضى النهي.

 ، نهى عن الوصال، األصل في النهي التحر�م.»ال تواصلوا«
ث وذهب أحمد و�سحاق وابن المنذر وابن خز�مة وجماعٌة من المالكیة إلى جواز الوصال إلى الَسَحر؛ لحدی

َحرِ  إلى، َفْلُیَواِصْل َفَأ�ُُّكْم َأَراَد َأْن ُیَواِصلَ «الباب:   تاب.ل الكشابهة أهلماذا؟ لتنتفي بذلك مُ  »السَّ
نَّة في تعجیل الِفطر، إذا لم یرغب عنها، فالرخصة له إلى السحر. أما إذا َرِغَب عن السُّ   ورأى أن ،نَّةیبقى السُّ

ف لكن إذا عر . »فمن َرِغب عن ُسنتي، فلیس مني«، -علیه الصالة والسالم -عمله أفضل مما حثه علیه النبي
نَّة التعجیل، وأراد أن ال �أكل وال �شر   القیامو على الصالة  -على حسب زعمه -ب؛ ألن ذلك أعون علیهأن السُّ

 وما أشبه ذلك، فالرخصة له إلى الَسَحر.
 ؛ لحدیثوذهب أحمد و�سحاق وابن المنذر وابن خز�مة وجماعٌة من المالكیة إلى جواز الوصال إلى الَسَحر :قلنا

َحرِ  إلىَأْن ُیَواِصَل، َفْلُیَواِصْل  َفَأ�ُُّكْم ِإَذا َأَرادَ «الباب، وفیه:   لكتاب.اابهة أهل تفي ُمش، و�هذا تن»السَّ
للیل ام �جعل إذا ل »إذا أقبل اللیل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم«واُستدل للتحر�م �قوله: 

، �ما لصیامل یًال، واللیل لیس محال� محًال لسوى الِفطر، فالصوم ُمخالفٌة لوضعه �یوم الِفطر. �عني الذي �صوم ل
 لیس محًال للصیام، ففیه مخالفة للوضع الشرعي. -الِفطرعید  عیدالیوم  -أن یوم الِفطر

�أن قوله:  -�عني من قال �التحر�م -وأوضُح من ذلك، صر�ُح النهي الذي األصل فیه أنه للتحر�م. وأجابوا
علیه  -لهم أن حرَّمه علیهم. �عني شبیه بهذه المسألة: قول النبيال �منع التحر�م، فإن من رحمته » رحمًة لهم«

إنما نهاه عن الز�ادة؛ رأفًة �ه  »اقرأ القرآن في سبع وال تزد«لعبد هللا بن عمرو بن العاص:  -الصالة والسالم
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لك، فكان وشفقًة علیه، فُعِرَفت العلة. لما عرف عبد هللا بن عمرو أنه ُ�طیق أكثر من ذلك، وفعل أكثر من ذ
�ختم في أقل من سبع؛ ألنه عرف أن العلة الرأفة �ه. �عني �ما �قول الوالد لولده: ارفق بنفسك، �عني بدًال من 
أن تقرأ في الیوم، في هذه الكتب، �عني الولد طالب علم مثًال، فكان �قرأ في الیوم عشر ساعات مثًال، فیقول له 

یلزم؟ الولد �عرف أن قول األب له لیس من  أم ال یك. یلزم االمتثالأبوه: ال تقرأ إال خمس ساعات في الیوم تكف
 �اب األمر، إنما هو من �اب الرأفة والرحمة علیه.

ف لكن لو قال له: ال تقرأ إال خمس ساعات، واصرف الخمس ساعات الباقیة في المحل مثًال، في الد�ان. عر 
 أن النهي لیس رأفًة �ه وال رحمًة له، و�نما هو ...

 مقدم: استغالل وقته اآلخر في نفٍع آخر.ال
 نعم، فحینئٍذ یلزمه أن �ُكف. عرفنا الفرق بین األمر�ن؟

 المقدم: نعم.
 لكن من أهل العلم من �قول: إن مقاصد التحر�م الرحمة �األمة، فال �كون مانًعا من أصل التحر�م.

 أن حرَّمه علیهم. وأجابوا �أن قوله: رحمًة لهم، ال �منع التحر�م، فإن من رحمته لهم
 منهم ذلك حُتِملوأما مواصلته بهم �عد نهیه، فلم �كن تقر�ًرا. �عني لم �كن مخالفة لنهیه، بل تقر�ًعا وتنكیًال، فا

  .ألجل مصلحة النهي
ي تأكید لنهي فاوأما مواصلته بهم �عد نهیه فلم �كن تقر�ًرا، بل تقر�ًعا وتنكیًال، فاحُتِمل منهم ذلك ألجل مصلحة 

 �عني واصلوا �الفعل، �عني النظري �ختلف عن العملي، عن التطبیق. قد یدعي -رهم؛ ألنهم إذا �اشروهزج
 ،هعن زعج على شيء نظري، لكنه إذا �اشرهاإلنسان وقد �قول اإلنسان وقد ُتمنیه نفسه وقد یتمنى شیًئا أو �عزم 

طیقه و�نذر أو �حلف على شيء، لكنه ال �ُ . النظري سهل أن یتكلم اإلنسان �شيء اوهذا �حصل في النذور �ثیرً 
 فیما �عد. فإذا �اشروه؛ ألنهم إذا �اشروه ظهرت لهم حكمة النهي.

ن مو�ان ذلك أدعى إلى قلو�هم؛ لما یترتب علیهم من الملل في العبادة والتقصیر فیما هو أهم منه وأرجح 
 وظائف الصالة والقراءة وغیر ذلك، والجوع الشدید ینافي ذلك.

م ذ�ره عن رجٍل من الصحا�ةعلى أنه لیس ُ�محرم، حدیث أبي داما یدلُّ ابن حجر: ومقال  ، وفیه: ود الذي تقدَّ
لیٌل دعن الحجامة وعن المواصلة، ولم ُ�حرمهما؛ إ�قاًء على أصحا�ه. هذا  -صلى هللا علیه وسلم-نهى النبي 

 م.على أنه لیس ُ�محرّ 
م ذ�ره عن رجٍل من الصحا�ةُ�محرم، حدیث أبي داو لى أنه لیس ما یدلُّ عقال ابن حجر: وم ، قال: د الذي تقدَّ

حیح، صو�سناده  ،المواصلة، ولم ُ�حرمهما؛ إ�قاًء على أصحا�هعن الحجامة و  -صلى هللا علیه وسلم-نهى النبي 
 لم ُ�حرم الوصال. -صلى هللا علیه وسلم -كما قال ابن حجر. فإن الصحابي صرَّح فیه �أنه

 عن الوصال ولیس �العز�مة. -صلى هللا علیه وسلم -ر والطبراني من حدیث َسُمرة: نهى النبيوروى البزا
 ن هللا: إ-صلى هللا علیه وسلم -وأما ما رواه الطبراني في ((األوسط)) من حدیث أبي ذر: أن جبر�ل قال للنبي

 قد َقِبل وصالك، وال �حلُّ ألحٍد �عدك، فلیس إسناده �صحیح، فال ُحجة فیه.



 
 
 
 
 

7  

 
 ¶ ^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ =ÅÎê ÿ^=ÔŸÎò Ã4ò=

 
 
�م، و�ال للتحر  ومن أدلة الجواز: إقدام الصحا�ة على الوصال �عد النهي، فدلَّ على أنهم فهموا أن النهي للتنز�ه ال =

 لما أقدموا علیه.
وهذا الحدیث خرجه اإلمام البخاري في موضعین: األول في �تاب الصوم، �اب الوصال، ومن قال: لیس في 

َیاَم ِإَلى اللَّْیِل} {ُثمَّ أَ  :لقوله عزَّ وجلَّ  ؛اللیل صیام م ذ�ر الترجمة �املًة.187[سورة البقرة ِتمُّوا الصِّ  ]، �ما تقدَّ
، ن خبابحدثنا عبد هللا بن یوسف، قال: حدثنا اللیث، قال: حدثني ابن الهاد، عن عبد هللا ب -رحمه هللا -قال

اد أن ال تواصلوا، فأ�كم إذا أر «�قول:  -صلى هللا علیه وسلم -أنه سمع النبي -رضي هللا عنه -عن أبي سعید
 ، وعلى هذا اقتصر الُمختِصر، المختِصر اقتصر على هذا.»یواصل، فلیواصل حتى السحر

لي  إني لست �هیئتكم إني أبیت«قالوا: فإنك تواصل �ا رسول هللا قال:  -�عني في هذا الموضع -وفي الصحیح
 وسبق ذ�ر المناسبة. »مطعٌم ُ�طعمني، وساٍق �سقین

مزة، : حدثنا إبراهیم بن ح-رحمه هللا -وضع الثاني في ((كتاب الصوم)) في �اب الوصال إلى السحر، قالوالم
مع أنه س -رضي هللا عنه -قال: حدثني ابن أبي حازم، عن یز�د، عن عبد هللا بن خباب، عن أبي سعید الخدري 

 ث وفیه:الوصال إلى السحر، وذ�ر الحدیوالمناسبة ظاهرة. �اب  ،فذ�ره بنحوه -صلى هللا علیه وسلم -رسول هللا
 مطا�قة للترجمة. »فأ�كم أراد أن یواصل، فلیواصل حتى السحر«

ي هلیها، م إأشرت »إني أبیت �طعمني ر�ي و�سقین«ز�ادة:  -رضي هللا عنه -المقدم: عند أبي سعید الخدري 
 ز�ادة عند أبي سعید.

 نعم، نص الحدیث في الصحیح.
 لك ...) وهو نفس طرف حدیث أبي هر�رة، هل معنى ذ1967وفي األطراف جعلها ( المقدم: �عني �یف اآلن؟

 ) حدیث أبي سعید.67ال، الحدیث (
 المقدم: في الموضع اآلخر؟

 ).1967في الموضع اآلخر رقم (
 المقدم: ونفس الحادثة لما قال رجل: إنك �ا رسول هللا تواصل، في حدیث أبي هر�رة. 

 هر�رة.هذا سیأتي حدیث أبي 
 ؟ألن الز�ادة فیها واحدة؛ المقدم: لكن روا�ة أبي سعید هي نفس الحادثة، �ا شیخ

ید ومن حدیث أنس ومن حدیث أبي سعمن سیأتي ذ�رها من حدیث عائشة و  »أبیت عند ر�ِّي«ال، الز�ادة هذه 
 ى.إن شاء هللا تعال ،... والكالم فیها طو�ل، سیأتي ذ�ره في الحلقة القادمةحدیث أبي هر�رة، مرو�ة من

 . ونفع �علمكم أحسن إلیكم ،جید المقدم:

 بي هر�رةأدیث حفي  -�إذن هللا -ُنكمل ما تبقى من هذا الباب، وما یتعلق �الوصال -إن شاء هللا -لعلنا اإذً 
 في الحلقة قادمة وأنتم على خیر.

لجامع احادیث التجر�د الصر�ح أل(( �تابشرح  بهذا نصل و��اكم إلى ختام هذه الحلقة ،أیها اإلخوة واألخوات
 )). الصحیح
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 في الحلقة القادمة وأنتم على خیر. -إن شاء هللا -نا �كمؤ لقا
 و�ر�اته. ة هللاعلیكم ورحم سالموال، المتا�عةلطیب شكًرا 


