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 ، و�عد،مد وعلى آله وصحبه أجمعینوسلم على نبینا مح ، اللهم صل   �سم هللا الرحمن الرحیم

 : "�اب صوم التطوع وما ن هي عن صومه: -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

 عن سئل -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن -عنه هللا رضي- األنصاري  قتادة أبي عن

 اءعاشور  یوم صوم عن یوم ذات وسئل ،»والباقیة الماضیة السنة �كفر«: فقال عرفة یوم صوم

 و�عثت فیه ولدت یوم ذلك«: فقال االثنین یوم صوم عن وسئل ،»الماضیة السنة �كفر«: فقال

  مسلم". رواه ،»فیه علي وأنزل فیه

 است شك ل است شكل.

  �قع". لم ما تكفیر است شكل "قد

أما تكفیر السنة الماضیة فهذا ظاهر وقع فیها شيء من الذنوب ال سیما الصغائر �كفرها صوم 

�یف �كف ر ما لم �قع؟  ،رفة و�وم عاشوراء، السنة الباقیة اآلتیة الالحقة هذا مستشكلیوم ع

نه إ :نه یوف ق للتخلص منها، ومنهم من �قولإ :منهم من �قول ؛وللعلماء أجو�ة عن هذا اإلشكال

م من الذنوب فیها، ومنهم من �قول و�كون تكفیرها �سبب سابق  ،نها تقع منه هذه الذنوبإ :�عص 

 ال إشكال فیه، و�ن است شكل، فكونه �كف  ر ذنوب السنة هو الصوم صوم یوم عرفة، على �ل   و 

ا، فتقع هذه الذنوب هذا أمر ظاهر فهذا ظاهر، و�ونه �كف  ر ذنوب السنة الالحقة فالماضیة  أ�ض 

 و�ن �ان سا�ق ا في وقته إال أنه موقوف على ،من الصائم لیوم عرفة، ثم �حصل التكفیر السابق

.  وقوعها، فال إشكال حینئذ 

 تكفیر ا وسماه بذنب، اإلتیان لعدم فیها یوفق أنه المراد �أن وأ جیب اآلتیة، السنة ذنب "وهو

ف  ق   ذنب ا فیها أوقع إن أنه أو الماضیة، السنة لمناسبة  یوم صوم وأما �كفر  ه، �ما لإلتیان و 

  الجماهیر". عند المحرم شهر من العاشر وهو عاشوراء

 یف عند الجماهیر؟ صوم یوم العاشر من محرم عند الجماهیر! ك

 طالب:...

 ألصومن؟ 
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 طالب: .......

�عني القول عند الجماهیر یدل على أن هناك قول آخر، وأن المراد بیوم عاشوراء إ�ش؟ الیوم 

التاسع من شهر هللا المحرم یوم عاشوراء هو العاشر عند الجماهیر، قوله: عند الجماهیر یدل 

 .ناك قوال  ثانی ا وهو یوم التاسععلى أن ه

  مستحب ا". �عده صار ثم ،رمضان فرض قبل واجب ا �ان قد "فإنه

 نعم �عد فرض رمضان من شاء أن �صومه فلیصمه.

 طالب:...

إن یوم عاشوراء یوم التاسع؟ التاسع فقط  :من قال هاإلشكال؟ �عني ما فی ما�صوم االثنین 

 تى عند الجمهور العاشر فقط هو یوم عاشوراء.التاسع هو یوم عاشوراء ح

 طالب:...

نك ما فهمت أصل المسألة، یوم عاشوراء أي یوم في السنة؟ عند الجماهیر، ألكن یبدو  نعم،

القول الثاني أنه الیوم التاسع، �ون المشروع أن تصوم التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي 

یوم عاشوراء؟ هل هو الیوم العاشر أو التاسع؟ هذا محل عشر هذه مسألة أخرى، لكن ما المراد ب

الخالف، فالجماهیر على أنه الیوم العاشر، من شهر هللا المحرم، وقیل �أنه الیوم التاسع، ودلیله: 

 .»لئن �قیت إلى قابل ألصومن التاسع«

  عاشوراء". یوم صوم من أفضل عرفة صوم أن الحدیث "وأفاد

؟ ألن یوم عرفة �كف  ر سنتین، و�وم عاشوراء �كف  ر سنة یوم  أن صوم ؟ أن صوم  یوم   . نعم أفضل 

 واحدة، �كف  ر سنة واحدة، وما �كف  ر سنتین أفضل مما �كف  ر سنة.

 أنزل أو فیه، �عث أو فیه ولد �أنه االثنین یوم صوم شرعیة -وسلم علیه هللا صلى- ل"وعل  

  فیه". و�عث ،فیه ولد -وسلم علیه هللا لىص- أنه اتفق وقد الراوي، من شك و�أنه فیه، علیه
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ال یلزم أن تكون هذه أو هذه للشك، قد تكون أو هنا �معنى الواو، وأو تأتي �معنى الواو، ور�ما 

عاقبت الواو إذا لم یلف إلى آخر النظم، المقصود أن أو تأتي �معنى الواو، وهذا الیوم أعني یوم 

 ، و�وم � عث فیه.-ة والسالمعلیه الصال-االثنین یوم ولد فیه النبي 

 والتقرب �صومه نعمة عبده على فیه هللا أحدث الذي الیوم تعظیم ینبغي أنه على داللة "وفیه

  فیه".

و�عثته نعمة، �ما أن صوم یوم  -علیه الصالة والسالم-هذا �النسبة لیوم االثنین، مولده 

عون وقومه، وهذه نعم، فمن شكر عاشوراء؛ ألنه یوم نجى هللا فیه موسى وقومه، وأهلك فیه فر 

 النعم أن تصوم.

  أمامة". حدیث في ورد "وقد

 أسامة.

 �أنه والخمیس االثنین یوم -وسلم علیه هللا صلى- صومه "وقد ورد في حدیث أسامة تعلیل

 التعلیلین". بین منافاة وال صائم وهو عمله �عرض أن �حب وأنه األعمال، فیه تعرض یوم

 ولد فیه، و�وم تعرض فیه األعمال فال منافاة. ال منافاة؛ ألنه یوم

 طالب:...

على سائر النعم،  -سبحانه وتعالى-هللا  ر�عني من �اب الشكر إحداث شكر، ینبغي أن �شك  

 .ة، استعمال الجوارح فیما خلقت لهومن مظاهر الشكر العباد

 ... طالب:

 أي یوم؟ 

 ؟صوم �ل یوما �فیه، لكن یتخذه عید   -سبحانه وتعالى-�شكر هللا 

 طالب:...



 
 

 
 
 

5  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=5 

أو غرق فأ نق ذ علیه أن �شكر هذه  ،صار علیه حادث ونجا من هذا الحادث اتفترض أن شخص  

ألن هللا نجاه  ؛النعمة، لكن لو افترضنا أن هذه الواقعة حصلت یوم الثالثة �صوم �ل یوم ثالثة

لكن ال �حدث فیه  على هذه النعمة، -سبحانه وتعالى-فیه من الغرق؟ هو علیه أن �شكر هللا 

 مثل هذه العبادة.

 طالب:...

 ، �المه ال �ط رد.نعم

 من«: قال -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن -عنه هللا رضي- األنصاري  أیوب أبي "وعن

  أ�ام". ممیزه أن مع امؤنث   ورد هكذا »ست ا اتبعه ثم رمضان صام

 ألن الصیام في األ�ام في النهار.

  النحاة". �ه صر ح ا�مم العدد إذا لم یذ�ر ممیزه جاز فیه الوجهان اس ألن ؛مذ�ر "وهي

فه �عضهم فقال  أتبعه شیئ ا من شوال، لكنها تصحیف. :�جوز فیه التذ�یر والتأنیث. صح 

 ستة صوم استحباب على دلیل فیه ،مسلم رواه »الدهر �ان �صیام شوال ثم أتبع ست ا من«"

 ألنه: قال صومها �كره: مالك وقال والشافعي وأحمد آللا من جماعة مذهب وهو شوال من أ�ام

ا رأى ما   وجو�ها". �ظن ولئال ،�صومها العلم أهل من أحد 

-، مذهب مالك اك في الیمن هناك مملوء �الز�د�ةألنه المؤلف عندهم هن ؛نعم من آل البیت

اوعل   ،�راهیة صیام أ�ام الست من شوال -رحمه هللا من أهل العلم  ل ذلك �أنه ما رأى أحد 

والفضل �صومها، لكن �ونه ما رأى أو �ونها ال تصام في وقت من األوقات عند جماعة من 

، وقد -علیه الصالة والسالم-الجماعات ال �عني أنها لیست مشروعة؛ ألن العبرة �ما ثبت عنه 

 .-علیه الصالة والسالم-صح  الخبر فیها، فال قول ألحد مع قوله 

: البر عبد ابن قاله ما أحسن وما التعلیالت، لهذه حكم ال بذلك النص بوتث �عد أنه "والجواب

 صامها لمن �حصل صومها أجر أن واعلم مسلم، حدیث �عني الحدیث هذا مالك ا یبلغ لم إنه

  متوالیة". أو متفرقة
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ألنه �صدق علیه أن صام ست ا من شوال سواء صام األول والثاني إلى الثاني والثالث إلى 

 ، أو صام متفرقة الثالث والخامس والثامن والعشر�ن والحادي والعشر�ن إلى آخره، �لهعالسا�

 .�صدق علیه أنه صام ست ا من شوال

 اختار أنه المبارك ابن عن الترمذي سنن وفي الشهر، أثناء في أو العید عقیب صامها "ومن

  شوال". أول من أ�ام ستة �كون  أن

 لمفهوم اإلتباع وأتبعه.

: جائز، فهو متفرق ا شوال من أ�ام ستة صام من :قال أنه المبارك ابن عن ي رو  "وقد  وال قلت 

 أنه علیه صدق أ�امه أي في شوال في بها أتى من إذ ؛شوال أول من �ونها اختیار على دلیل

  شوال". من ست ا رمضان اتبع

 بال شك.

  أشهر". ة�عشر  فرمضان أمثالها �عشر الحسنة ألن ؛الدهر �صیام شبهها "و�نما

 �أنه صام الدهر �له. اشر شهر  ع اثنا ،شهر�ن ا،أ�ام عن ستین یوم   ةوست ،شهر �عشرة

 طالب:...

 ال ال ال.

 طالب:...

 .ال بد أن تكون من شوال ،ال بد أن تكون من شوال

 طالب: .......

الحجة  فالست سواء من شوال أو من القعدة أو من ا،إن الحسنة �عشر أمثاله :لكن قد �قول قائل 

، من جاء �الحسنة مطرد في ق؟ الحسنة �عشر أمثالها هذا مطردالفرق؟ ما الفر  ماأو من محرم 

لماذا  ،وأي مكان، فقد �قول قائل: الست �شهر�ن في �ل شهر ،وفي �ل زمان ،أي وقت

 شوال؟� هانخصص
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 طالب:...

من صام الدهر، �والشهر �عشرة أشهر �ان  ،لكن إذا �انت العلة ظاهرة وهي أن الست �شهر�ن

 نعم.

 طالب:...

. �ونها في غیر شوال ال �كفي بال شك عن الست من شوال، لكن ما دامت العلة ظاهرة نعم

لماذا ال تكون الستة أ�ام من القعدة أو من الحجة أو فوهي أن الستة أ�ام من شوال عن شهر�ن، 

  من محرم عن شهر�ن؛ ألن الحسنة �عشر أمثالها؟

 طالب:...

 ؟ل�قو  ماذا

 طالب:...

 كیف؟ 

 طالب: .......

تشبیه  ،لكن تشبیهه �صیام الدهر شبه منصوص قر�ب من المنصوص ،لیست منصوصة ،ال

في  اشر شهر  ي عرمضان مع الستة أ�ام من شوال �صیام الدهر �أنه صام الدهر �أنه صام اثن

لست �شهر�ن، او  ،فالشهر �عشرة أشهر ،وهذا هو صیام الدهر، والحسنة �عشر أمثالها ،السنة

 نعم.

 طالب:...

الفر�ضة، ال بد من اإلتیان  لكن المرج ح عند المحققین ال تجزئ نافلة ما لم تؤد   ،هذه مسألة ثانیة

 �الفر�ضة ثم النافلة، وظاهر لفظ اإلتباع أنها �عد رمضان وقضائه.

 طالب:...

 .، هذا مرجوحال ال ال، مرجوح
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 طالب:...

 نعم؟ 

 طالب: .......

 صح. 

 ب:...لطا

 نعم، �ما أن رمضان له من األجر والفضل ما لیس لألشهر األخرى.

 طالب:...

لماذا ال  ،والشهر �عشرة أشهر ،رمضان شهر :صحیح، رمضان لیس �شهر عادي، قد �قول قائل

�لها واحد، نقول: ال، رمضان ع ی  ن  ،أصوم شهر هللا المحرم بدل رمضان؟ والشهر �عشرة أشهر

من شوال، فال �قوم مقامها  و�ذلك الست ،ه من المز�ة والفضل ما لیس لغیرهلو  ،من ق بل الشرع

 .غیرها

 طالب:...

 .األن الحسنة �عشر أمثالها، ثالثة أ�ام بثالثین یوم  

 طالب:...

یر فاضل، رمضان مع الست دهر من األ�ام العاد�ة غیر رمضان، لكن دهر فاضل ودهر غ

عني لها مز�د فضل، وثالثة أ�ام من �ل شهر �والست فاضلة،  ،ألن رمضان فاضل فاضل؛

من رمضان مع الست، قد �قول قائل: صیام الدهر مذموم، �ما سیأتي،  لكنه أقل فضال   ،دهر

�یف �شب ه رمضان مع  ؟، ونهى عن صوم الدهر، فكیف تشب ه هذه»ال صام من صام األبد«

ل شيء فاضل �شيء منهي عنه، شيء مأم ر �ه �شيء منهي عنه، و الست �صوم الدهر؟ �فض 

مع أن األصل في التشبیه إلحاق شيء �آخر لعلة، لوجود وجه شبه، ووجه الشبه في المشبه �ه 

والكاف أداة التشبیه،  ،واألسد مشبه �ه ،ز�د �األسد، ز�د مشبه :أقوى منه في المشبه، إذا قلت
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ان ز�د أقوى من األسد �لكن أیهما أقوى في وجه الشبه؟ األسد أقوى، لو  ،ووجه الشبه الشجاعة

 إن األسد �ز�د، هذا األصل، �یف نجیب عن هذا؟  :وأشجع منه لقلنا

 طالب:...

 ي معنا اآلن؟ي عنه؟ ما نطا�قه �حدیث الباب الذمنه أم، هذا مأمور �ه ، الذي ما �فطرنعم

 طالب:...

 ال صام من صام األبد. الجواب؟

 طالب:...

 .»لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام«، -مالعلیه الصالة والس-�عني مخالف لهد�ه 

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

 نعم. نعم.

 طالب:...

�مذموم؟ الوحي  ا�مذموم، نشبه ممدوح   اآلن عندنا مشبه ومشبه �ه، مشبه ومشبه �ه، نشبه فاضال  

ب  ه �صلصلة الجرس  والجرس مذموم، والوحي ممدوح، �یف �شب ه الممدوح �المذموم؟  ،ش 

 طالب:...

 عم.ن 

 طالب:...
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نعم. �عني ال تلزم المطا�قة من �ل وجه، ال تلزم المطا�قة من �ل وجه، حینما ت شب ه الرؤ�ة رؤ�ة 

في اآلخرة �رؤ�ة القمر، هل معنى هذا أن صورة التشبیه مطا�قة من  -سبحانه وتعالى-الباري 

 كل وجه؟ 

�م فال یبرك �ما یبرك دإذا سجد أح«ال، صورة التشبیه لیست مطا�قة من �ل وجه، ومثله 

ن هذه إ :على ما ذ�رنا مرار ا، فال یلزم من التشبیه المطا�قة من �ل وجه، حینما �قال »البعیر

ثم خ ف  ف إلى خمس عن  ،الصلوات الخمس �خمسین صالة، أول ما فرضت الصلوات خمسین

صلي خمسین أأنا  :خمسین، هن خمس صلوات �أجر خمسین صالة، لكن لو قال شخص

العز�مة، لماذا ال أصلي  أر�دأنا  ،والتخفیف رخصة ،ألنه فرض علینا أول األمر خمسین ؛ةصال

 خمسین؟ 

ب  ه  ،خمسین، لك أجر خمسین : ال، ال تصل   قلنا لكن ال تصلي خمسین، �ذا لو قال: ما دام ش 

 ،لماذا ال أصوم الدهر؟ نقول: ال، ال تصوم الدهر، األجر مضمون لكفالفاضل �صیام الدهر 

 .بین المشبه والمشبه �ه من �ل وجهلكن ال تصوم، فال تلزم المطا�قة 

 في بیانه و�أتي الدهر صیام مشروعیة على دلیل الحدیث في ولیس �شهر�ن، شوال من "وست

 مغتر ا له فهم ال من الحدیث هذا في طعن قد إنه: السبكي التقي قال أنه الباب، واعلم آخر

: سعید، بن �حیى أخي األنصاري  سعید بن سعد روا�ة يف یر�د حسن إنه :الترمذي �قول  قلت 

 في رأیناه الذي نسخة في و�أنه �الحسن، بل ،�الصحة �صفه لم الترمذي أن االغترار ووجه

 حسن حدیث أیوب أبي حدیث عیسى: أبو قال لفظه ما للحدیث سیاقه �عد الترمذي سنن

 أهل �عض تكلم وقد نصاري،أل ا سعید بن �حیى أخو هو سعید بن وسعد قال: ثم صحیح،

 .انتهى حفظه. ق ب ل من سعید بن سعد في الحدیث

 :  لیس النسائي: وقال الحدیث، ضعیف سعید حنبل: بن أحمد قال إنه :دحیة ابن قال قلت 

 :السبكي ابن قال ثم انتهى. سعید. بن سعد �حدیث االشتغال �جوز ال حاتم: أبو وقال �القوى،

 عن رووه رجال   وعشر�ن �ضعة عن فأسنده طرقه �جمع الدمیاطي دممح أبو شیخنا اعتنى وقد

ا وتا�ع ،السفیانان منهم ثقات، حفاظ وأكثرهم ،سعید بن سعد   �حیى". أخوه روایته على سعد 

 وهو ثقة.
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ا ورواه ،وغیرهم سلیم بن وصفوان ر�ه "وعبد  ثو�ان -وسلم علیه هللا صلى- النبي عن أ�ض 

 رمضان صام من« ثو�ان: ولفظ وعائشة، عازب بن والبراء ساعب وابن وجابر هر�رة وأبو

 والنسائي". أحمد رواه ،»السنة صیام فذلك الفطر �عد أ�ام ستة صام ومن �عشره فشهره

وال مطعن في الحدیث،  ،الحدیث صحیح بال إشكال، �الم السبكي لیس �متجه نعم. على �ل   

 ،وهو ثقة من الثقات ،من ق ب ل أخیه �حیى عوابن سعید متا�   ،شواهد االحدیث مروي من طرق له

 نعم.

 ما«: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضي- الخدري  سعید أبي "وعن

 الیوم بذلك هللا �اعد إال« الجهاد، �ه یراد أطلق إذا هو ،»هللا سبیل في ایوم   �صوم عبد من

ا سبعین النار وجهه عن   لمسلم". لفظلوا ،علیه متفق ،»خر�ف 

نعم في سبیل إذا أ طلق بال شك أن المراد �ه الجهاد، في سبیل هللا وابن السبیل �عني المجاهدین، 

هذا الحدیث في �تاب الجهاد، في فضل الصوم في  -رحمه هللا تعالى-البخاري ولذا أدخل 

 .جهاد، وحمل سبیل هللا على الجهادال

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

السبكي  ؟قالماذا والثاني ابن السبكي،  ،هما اثنان، واحد السبكي ،سبكي قبلل�أن ا على �ل   

 أوال ؟

 طالب:...

الم ینقله السبكي عن غیره الك وعلى �ل    ،لكن هما سبكیان التاج والتقي، السبكي وابن السبكي

 .لیس له

  عدوه". قتال عن �سبه �ضعف لم ما الجهاد في الصوم فضیلة على داللة "فیه

 .و�أن
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 و�نى ،وشهوته وشرا�ه طعامه في نفسه وجهاد عدوه جهاد بین جمع ألنه ؛ذلك فضیلة "و�أن

ا سبعین النار و�ین بینه هللا �اعد �قوله  هللا رضي- عائشة عذابها، وعن من سالمته عن خر�ف 

  �فطر". ال :نقول حتى �صوم -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول كان: "قالت -عنها

عن الشيء فهو عن مال�سته أ�عد، قد �قرب منه وال یال�سه، فإذا ابتعد �ان عن  نإذا �عد اإلنسا

مال�سته أ�عد، ولذا جاء: وال تقر�وا الفواحش، وهذا أبلغ من أن �قال: ال ترتكبوا الفواحش؛ ألن 

النهي عن قر�ان الشيء أحوط من النهي عن ارتكا�ه؛ ألن النهي عن ارتكاب ال �ستلزم النهي 

لكن ال یرتكبه، لكن �ونه یبتعد عنه �الك لیة هذا  ،االقتراب منه قد �قف على حده ،عن قر�انه

 .وأبلغأحوط بال شك 

 طالب:...

 في سبیل هللا إذا أ طل ق المراد �ه الجهاد.

 طالب:...

�ما في صحیح مسلم صام في السفر، خرج  -علیه الصالة والسالم-النبي فو�ال  ،هذا إذا شق  

، یر�د الغزو، فلما بلغ �راع الغمیم �أنه شق  علیه فشرب، فأ خب ر اصائم   نلست عشرة من رمضا

ا لم �فطروا فقال:   ، فهذا �حمل على من شق  علیه الصیام.»أولئك العصاة«أن أناس 

  طالب:...

فهم اإلمام البخاري فهم أن سبیل هللا الجهاد وأورد الحدیث في �تاب الجهاد وفي سبیل  على �ل   

أ طلق فالمراد �ه الجهاد، لكن المراد في سبیل هللا على جهة العموم �ل ما �قرب إلى هللا،  هللا إذا

 .سبیل هللا، وهو طر�قه وهو صراطه أي طر�ق یوصل إلى هللا هو في

 حتى �صوم -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول كان: "قالت -عنها هللا رضي- عائشة "وعن

  نقول ". حتى �فطر و�فطر ال :نقول

.  نقول 
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 إال قط شهرا   استكمل وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رأیت وما ،�صوم ال :"حتى نقول  

 دلیل فیه لمسلم. واللفظ ،علیه متفق" شعبان في صیام ا منه أكثر شهر في رأیته وما رمضان،

 صلى- �ان وأنه شهر، دون  �شهر امختص   �كن لم -وسلم علیه هللا صلى- صومه أن على

  أحیان ا". الصیام �سرد -وسلم هعلی هللا

و�سرد الفطر، وذلك حسب التیسیر وحسب الظروف، اإلنسان المشغول المهتم �األمة إذا سنحت 

له الظروف وواتته فإنه �حرص على األعمال الخاصة غیر المتعد�ة، لكن إذا تعارضت هذه 

م المتعد�ة؛ ألن النف المتعدي أفضل من الالزم،  عاألعمال الخاصة غیر المتعد�ة مع المتعد�ة قد 

حینما یتیسر له هذه األعمال التي أجرها  -علیه الصالة والسالم-الذي ال یتعدى فاعله، فالرسول 

هو الذي دل األمة على هذا الخیر فله من األجر  -علیه الصالة والسالم- �ه، و�ن �ان خاص  

ا آخر الخلیفة من علماء  امین مثال  أو عالم  لخلیفة المس ،مثل أجورهم، لكن لو افترض أن شخص 

ل �األمور نقول: ال، مثل هذا ینشغ .األمة إن صام انقطع عن النفع العام، و�ن أفطر زاد نفعه

، لماذا ذهب المفطرون »ذهب المفطرون �األجر«، ولذا جاء في الحدیث: العامة؛ ألن نفعه متعد   

 .ص، وتر�وا النفع الخا�األجر؟ ألنهم اشتغلوا �النفع العام

 فیتا�ع األشغال، عن تجرده من الحال �قتضیه ما �فعل �ان هولعل أحیان ا، الفطر "و�سرد

 ،غیره من أكثر �الصوم شعبان �خص أنه على ودلیل   اإلفطار، فیتا�ع ذلك عكس ومن ،الصوم

 �ان -وسلم علیه هللا صلى- أنه" :عنها الطبراني فأخرج ،ذلك علة على عائشة نبهت وقد

  شعبان". فیصوم السنة صوم فیجتمع ،ذلك أخر فر�ما ،"شهر �ل في ام�أ ثالثة �صوم

م الثالثة ثم جاء ثالثة أ�ام من �ل شهر إذا لم یتیسر له في �عض األشهر صیام هذه األ�ا ،نعم

؛ ألنه إذا -علیه الصالة والسالم-ثم ثالث اجتمع عنده عدد من األ�ام فیقضیها  شهر آخر ثم ثان  

الثة أ�ام من شهر القعدة مثال ، ثالثة أ�ام من شهر الحجة، ثالثة أ�ام من ثعمل عمال  أثبته، 

إذا �انت  اشر یوم  ، ثمانیة عاشر یوم  ، خمسة عامحرم وصفر وهكذا �جتمع عنده اثنا عشر یوم  

ستة أشهر، إذا لم یتیسر له أن �صوم ثالثة أ�ام في �ل منها فإنه إذا ضاق وقت القضاء في 

�قضي حتى النوافل، حتى النوافل المطلقة  -علیه الصالة والسالم-الرسول  شعبان قضاها �لها،

العصر؛ ألنه إذا عمل عمال  فقد قضى راتبة الظهر �عد  ،�قضیها، فضال  عن النوافل المقیدة

 .أثبته
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  ضعیف". وهو لیلى أبي ابن "وفیه

 .ئ الحفظ، القاضيمحمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى سی

 سئل أنه وغیره أنس حدیث من الترمذي أخرجه �ما ،لرمضان تعظیم ا لكذ �صوم �ان :"وقیل

 قال ،»لرمضان تعظیم ا شعبان« فقال: أفضل؟ الصوم أي :-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول

  �القوي". لیس عندهم وهو ،موسى بن صدقة فیه :الترمذي

 نعم صدقة بن موسى الدقیقي ضعیف.

 وأبو النسائي أخرجه �ما ،ورمضان رجب بین الناس عنه لف�غ شهر ألنه ؛�صومه �ان :"وقیل

 شهر في تصوم أرك لم هللا، رسول �ا قلت قال: ز�د بن أسامة عن خز�مة ابن وصححه داود

 وهو ،ورمضان رجب بین عنه الناس �غفل شهر ذلك«: قال ،شعبان في تصوم ما الشهور من

 .»صائم وأنا عملي فیه عفیر  أن فأحب ،العالمین رب إلى األعمال فیه ترفع شهر

 أفضل شعبان صوم أن حدیث عورض وقد �لها، الحكم لهذه �صومه �ان أنه و�حتمل: قلت 

 رمضان �عد الصوم أفضل« مرفوع ا: هر�رة أبي حدیث من مسلم أخرجه �ما رمضان �عد الصوم

 شةئعا وحدیث صیامه، من اإلكثار على لحافظ أفضل �ان لو أنه علیه وأورد ،»المحرم صوم

 األشهر إلى �النظر المحرم صوم تفضیل �أن فأ جیب: شعبان، في هصیام أكثر �ان أنه �قتضي

ا، شعبان وفضل الحرم،  ذلك علم إنما ألنه: النووي  فقال المحرم لصوم إكثاره عدم وأما مطلق 

 عمره". آخر

ن ی  ه  ،�مكن قال ذلك في آخر الوقت اته، ولم ی، في آخر ح-علیه الصالة والسالم-في آخر س 

علیه -یتمكن من أن �صوم في المحرم، ومنهم من �قول: إن شهر شعبان أفضل �النسبة له 

، شهر هللا المحرم أفضل �النسبة لألمة؛ ألنه إذا تعارض القول مع الفعل حمل -الصالة والسالم

 .النسبة لألمةالفعل على الخصوصیة، والقول �حمل على عمومه �

 من نصوم أن -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أمرنا: "قال -هعن هللا رضي- ذر أبي "وعن

  ".»عشرة وخمس عشرة وأر�ع عشرة ثالث«: �قوله و�ینها ،"أ�ام ثالثة الشهر

 البیض نعم.
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 أبي حدیث من عدیدة طرق  من ورد الحدیث حبان، ابن وصححه ،والترمذي النسائي "رواه

 وفي حبان، وابن والنسائي أحمد أخرجه ،لبیضا أي »الغر   فصم صائم ا �نت فإن« بلفظ: هر�رة

 وخمس عشرة وأر�ع عشرة ثالث البیض فصم اصائم   �نت فإن« :النسائي عند ألفاظه �عض

 علیه هللا صلى- هللا رسول �ان ملحان: بن قتادة حدیث من السنن أصحاب وأخرج ،»عشرة

 �هیئة هي«: قالو  ،عشرة وخمس عشرة وأر�ع عشرة ثالث :البیض نصوم أن �أمرنا -وسلم

  ".»الدهر

 ثالثة أ�ام الحسنة �عشر أمثالها �عني ثالثین. :قلنا

 ثالث الدهر �صیام شهر �ل من أ�ام ثالثة صیام« مرفوع ا جر�ر حدیث من النسائي "وأخرج

 شهر �ل من أ�ام ثالثة صیام في أحادیث ووردت صحیح، و�سناده ،الحدیث »البیض األ�ام

 مسعود ابن حدیث من خز�مة ابن وصححه السنن أصحاب وأخرج ثة،الثال  �غیر ومبینة مطلقة

 من مسلم وأخرجه شهر. �ل من أ�ام ثالثة عدة �صوم �ان -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن

 ما أ�ام ثالثة شهر �ل من �صوم -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول كان" :عائشة حدیث

 من والنسائي داود أبو أخرجه ما فهي لثالثا �غیر المبینة وأما ،"صام الشهر أي في یبالي

 االثنین أ�ام ثالثة شهر �ل في �صوم -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول كان" حدیث حفصة:

  ."األخرى  الجمعة من واالثنین والخمیس

 فجاءت الثالثة مطلقة، في حدیث �ا أشرف؟ 

 طالب: .......

 الثالثة جاءت مطلقة؟في أي حدیث 

 طالب:...

 ..یدة �قیدین مختلفین، جاءت مطلقة، وجاءت مقیدة �قیدین مختلفینقوالم

 طالب:...

 ، من رواه هذا؟نعم
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 طالب:...

 نعم. أوصاني خلیلي. وفیها ثالثة أ�ام من �ل شهر، هذا مطلق، جاء التقیید �أي شيء؟

 طالب:...

 األ�ام البیض، هي إ�ش؟

 طالب: .......

.طیب وجاءت مقیدة �   قید ثان 

 .طالب:..

، االثنین والخمیس من األسبوع واالثنین من األسبوع الذي یلیه، هذه ثالثة أ�ام، فیحمل سننظر

المطلق على المقید األول أو على المقید الثاني؟ ونظیره �فارة الیمین، من لم �جد فصیام ثالثة 

ا �التفر  اأ�ام جاء الصیام في الكفارات مقید   تذ�ر النص  ،ق��التتا�ع شهر�ن متتا�عین، وجاء مقید 

 الذي فیه التقیید �التفر�ق؟ 

 طالب: .......

 ال، الصیام مقید �التتا�ع في صیام شهر�ن متتا�عین، �التفر�ق.

 طالب: فعدة من أ�ام أخر.

 .ما �جزي؟ نر�د المقید �التفر�ق اهذا مقید �التفر�ق؟ �عني لو قضى متتا�ع  

 طالب:...

ا  ،تم، هذا فیه تفر�قع، وسبعة إذا رجأ�عدت تصیب، لكن أن �غیت فإذا ورد النص  المطلق مقید 

-هل �عتبر القید األول أو القید الثاني؟ في حدیث أبي هر�رة: أوصاني خلیلي ف�قیدین مختلفین، 

بثالث، أن أصوم ثالثة أ�ام من �ل شهر، هذا مطلق، جاء التقیید �أن  -صلى هللا علیه وسلم

كون االثنین والخمیس من أسبوع واالثنین من أسبوع تتكون األ�ام البیض، وجاء قید آخر �أن 

 آخر، أي القیدین أولى؟ أو نقول: ال هذا وال ذاك، وتبقى على إطالقها؟
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 طالب:...

هذه مسألة أخرى، لكن جاء في صیام ثالثة أ�ام من �ل شهر االثنین والخمیس من أسبوع 

 .واالثنین من األسبوع الثاني

 طالب:...

وال یز�د على ذلك، أقول: أنا أراد أن �صوم ثالثة أ�ام من �ل شهر،  عندك جواب؟ �عني من

أصوم ثالثة أ�ام من �ل شهر فقط، ولن أز�د على ذلك، هل نقول: اجعل هذه الثالثة  أ�غي أن

 نعم؟االثنین من األسبوع الذي یلیه؟خمیس و الثنین و االاأل�ام البیض؟ أو اجعلها 

 طالب:...

�د وال لن أز  ،قول: ما أنا �صائم إال ثالثة أ�ام من �ل شهر�نحن نفترض المسألة في شخص 

 صم االثنین والخمیس واالثنین من األسبوع الثاني؟أم ، نقول له: صم البیض ایوم  

 طالب:...

والخمیس من  اءواألر�ع اءصم السبت واألحد واالثنین من هذا الشهر، وصم الثالث :أو نقول

 ص؟ و الشهر الثاني؟ �ما جاء في �عض النص

 طالب:...

ا  ،اآلن �أن االتجاه متجه إلى تقیید الثالثة �البیض لماذا ال تقید �الحدیث الثاني؟ ألنه جاء مقید 

 �صورة أخرى.

 طالب:...

 فیكون لغیره، اللفظ الثاني؟ 

 طالب: .......

ا؟  وجاء مقید 

 طالب:...
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 .والقول لألمة ،إذا تعارض القول والفعل حمل فعله على الخصوصیة ،نعم

 نا نكمل.خلاقرأ  

 طالب:...

ا في نصوص أخرى  ،معروف أنه إذا جاء النص  مطلق ا واتحدت في الحكم والسبب  ،وجاء مقید 

ا  :ال بد من حمل المطلق على المقید، و�ذا قلنا ،فإنه �حمل المطلق على المقید إنه جاء مقید 

ا �أكثر من قید :إذا قلنا ،�أكثر من قید یس تقییده �أحدها أولى من تقییده لو  ،إن المطلق جاء مقید 

 �اآلخر، وحینئذ  یبقى على إطالقه. وهذا له وجه.

 طالب:...

 فهي أولى من غیرها. ،كأن األ�ام البیض قول

 طالب: الحدیث صحیح �ا شیخ الراجح؟ في البیض؟

 .رقه حسن ما یبلغ الصحة؟ مجموع طماذافي 

 طالب:...

فیبقى على إطالقه، یبقى التقیید  ،أحدها أولى من اآلخر�إذا �انت القیود مستو�ة فلیس التقیید 

 محل إجمال �حتاج إلى بیان.

 الرواة من و�ل ،ورد ما �ل صوم ندبیة على دالة �لها فإنها ،األحادیث هذه بین "وال معارضة

 صلى- فعله وأما وأفضل، أولى �ه ووصى علیه وحث �ه أمر ما أن إال علیه، اطلع ما حكى

 أ�ام الشارع نعی   وقد ذلك، مراعاة عن �شغله ما له �عرض �ان فلعله -موسل علیه هللا

 سردها عشرة أقوال شهر �ل من صومها یندب التي األ�ام الثالثة تعیین في وللعلماء البیض،

 الشرح". في

ثالثة أ�ام فیها عشرة أقوال؟ �عني لیلة القدر اختلف فیها  ءجي�یف تثالثة أ�ام فیها عشرة أقوال، 

أكثر من أر�عین قوال ، أكثر من أ�ام الشهر، متصور أن تكون األقوال األكثر من األ�ام، وقد  على
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رحمه -تكون األقوال أكثر من القائلین، لكن هذا ال یوجد عند المسلمین، ذ�ر الحافظ ابن �ثیر 

 .ث مسألة فصدروا عن أحد عشر قوال  أن عشرة من النصارى اجتمعوا لبح -هللا

 �حل ال«: قال -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن -عنه هللا رضي- ةهر�ر  أبي "وعن

 متفق ،»�إذنه إال« ،حاضر أي »شاهد وزوجها تصوم أن« :قوله بدلیل المتزوجة أي »للمرأة

  للبخاري". واللفظ ،علیه

 ،وهذا �النسبة للنفل، أما الفرض فال إذن فیه ألحد؛ ألن النهي عن صوم الفر�ضة معصیة ،نعم

 طاعة لمخلوق في معصیة الخالق. وال

 الزواج" أو الزوج؟ �حق الوفاء أن على دلیل فیه رمضان، غیر داود: أبو "زاد

 الزوج؟ 

  �الصوم". التطوع من "فیه دلیل على أن الوفاء �حث الزوج أولى

 .ألن حقه واجب، والصوم ندب

 �غیر النفل صامت لوف ،القضاء علیه و�قاس الزوج، �ره و�ن علیها �جب فإنه رمضان "وأما

 لمحرم". فاعلة �انت إذنه

لكن لو القضاء موسع، القضاء وقت موسع، ال أر�د أن تقضي في شوال، انتظري، إذا رحت 

 ألنه قضاء واجب فهو واجب؟  :تقضي نقولأم  اقضي، یلزمها قبولهفللحج 

 طالب: یلزمها قبولها �ا شیخ بدلیل حدیث عائشة.

ن ة وال تعارض  ،سن ة، المبادرة إلى القضاء سن ة، وطاعته واجبة المبادرة إلى القضاء ،نعم الس 

 بواجب.

 طالب:...

�ضعفها فیحصل �سبب هذا الضعف تقصیر في حقهم؟ �عني شفقة علیها، شفقة علیها، منعها 

أو تصوم االثنین والخمیس �قول: أنت اآلن الدنیا ما  اشفقة علیه ؛أبوها من أن تصوم الست
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بیض وما أدري الخمیس، و الثنین و االصومي هذه األ�ام ثالثة أ�ام من �ل شهر، ت حتىتساعد 

�عني نصف عمرك صائمة، والبنیة ما تتحمل، فمن �اب الشفقة علیها  ،إ�ش ونصف شوال

 �منعها، إذا �ان له وجه  وهي �الفعل �شق علیها الصیام أو �ضرها یلزمها القبول و�ال فال.

 عن نهى -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن" -عنه هللا يرض- الخدري  سعید أبي "وعن

 الیومین؛ هذین صوم تحر�م على دلیل فیه علیه. متفق ،"النحر و�وم الفطر یوم یومین صیام

  األظهر". في نذره ینعقد لم صومهما نذر فلو الجمهور، ذهب و�لیه ،التحر�م النهي أصل ألن

 القضاء. : ینعقد و�لزمهي حنیفة الذي �قولبخالف ا أل ،ألنه صوم معصیة، فال ینعقد

 عنهما".  مكانهما �صوم :وقیل ،�معصیة نذر "ألنه

 نعم.

 له: �قال معجمة وشین التحتیة المثناة وسكون  الموحدة الباء وفتح النون  �ضم ن بیشة "وعن

- هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضي- الهذلي هللا عبد ابن :وقیل عمرو بن ،الخیر نبیشة

  النحر". �عد یومان :النحر، وقیل �عد أ�ام ثالثة وهي ،»التشر�ق أ�ام«: -وسلم علیه هللا صلى

وا{الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر نعم. والراجح أنها ثالثة أ�ام، بدلیل   ف ي للاا    و اذ ك ر 

ات   أ � ام   م ی ن   ف ي ت ع ج ل   ف م ن   م ع د ود  ل ی   إ ث م   ف ال ی و  م ن   ه  ع  ل ی ه   إ ث م   ف ال ت أ خ ر   و   }ات ق ى ل م ن   ع 

ال، فدل  ،وال أحد �قول �أن المراد التعجل في یومین یوم النحر والیوم الذي یلیه ،]203:البقرة[

 على أن أ�ام التشر�ق ثالثة �عد العید. 

 بن �عب ثیحد من أ�ضا مسلم وأخرجه ،مسلم رواه ،»-وجل عز- هللا وذ�ر وشرب أكل أ�ام«"

  وذ�ر هللا؟ أموذ�ر  هلل  .حبان" وابن مالك

 إن شئت �له واحد.

یم". بن �شر حدیث من والنسائي هر�رة، أبي حدیث "من ح    س 

 نعم.
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 أ�ام التشر�ق أ�ام« عمر ابن حدیث من والبزار ،عامر بن عقبة حدیث من السنن "وأصحاب

 صلى- أنه" قصته في عمر حدیث من داود أبو وأخرج ،»أحد �صومها فال وصالة وشرب أكل

 وأخرج التشر�ق، أ�ام أي ،"صیامها عن و�نهاهم ،�إفطارها �أمرهم �ان -وسلم علیه هللا

 البعال »و�عال وشرب أكل أ�ام التشر�ق أ�ام« السهمي: حذافة بن هللا عبد حدیث من الدارقطني

 و�نما التشر�ق، أ�ام صوم عن النهي على دال معناه في سقناه وما والحدیث النساء، مواقعة

ا للتحر�م أنه إلى فذهب تنز�ه؟ أو تحر�م نهي هو هل اختلف  السلف من جماعة مطلق 

  وغیرهم".

 ؟ماذا

 طالب:...

 غیر الحاج؟ ؟فیها. وغیر الحاج

 طالب:...

 هذا لغیرك.

 وجعلوه غیره، وال المتمتع �صومها ال قالوا: وهؤالء المشهور، في الشافعي ذهب "و�لیه

ا  یوم قبل فیما عامة اآل�ة ألن ؛]196:البقرة[}ال ح ج    ف ي أ � ام   ث الث ة  {: تعالى لقوله مخصص 

  �عده". وما النحر

ا عموم وخصوص من وجه آخر، وهو أن هذا النهي والحدیث خاص �أ�ام التشر�ق، وهناك  أ�ض 

 واآل�ة خاصة �الحاج، فالعموم والخصوص وجهي نعم. ،عام للحاج وغیره

 فیرجح ،وغیره الحج إلى �النظر عموم فیه �ان ن�و  التشر�ق، �أ�ام خاص "والحدیث

 هي ما �اعتبار ذاتها وأن للصوم، محال   لیست أنها على �الداللة امقصود   لكونه خصوصها؛

 �ما للهدي، الفاقد المتمتع �صومها أنه إلى الهادو�ة وذهبت للصوم، منافیة �أنها له مؤهلة

 والمحصر القارن  �صومها وال قالوا: -السالم علیه -علي عن ذلك ةوروا� اآل�ة، سیاق �فیده

 وهو ،الهدي علیه تعذر ومن المتمتع �صومها أنه إلى آخرون  إذا فقد الهدي، وذهب

  المحصر".
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 .ن في حكمه، في حكم المتمتع القارن وم

 "لم قاال: -عنهما هللا رضي- عمر وابن عائشة أفاده: وعن ولما ،اآل�ة لعموم ؛"والقارن 

  �صمن". أن التشر�ق أ�ام في" المجهول �صیغة" یرخص

من. من � ص   � ص 

من  إال  جائز التشر�ق أ�ام صوم أن أفاد فإنه البخاري. رواه ،"الهدي �جد لم لمن "أن �ص 

 فاعل أن على بناء   الحدیث إلطالق محصر ا أو قارن ا أو متمتع ا و�ان الهدي �جد لم لمن رخصة

 أنه ثالثها ثالثة: أقوال ذلك وفي مرفوع، وأنه ،-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول هو یرخص

  فال". و�ال حجة �ان -وسلم علیه هللا صلى- عهده إلى ذلك أضاف إن

إذا قال الصحابي: رخص لنا أو أ بیح لنا أو أ مرنا أو ن هینا ال شك أن الفعل و�ن لم یذ�ر فاعله 

علیه الصالة -وهو الرسول  ،وله النهي وله اإل�احة الترخیص وله األمر له فهو منسوب إلى من

 ، فهو مرفوع.-والسالم

 ولفظها: ،ضعیف �إسناد أنها إال والطحاوي  للدارقطني روا�ة في �الفاعل التصر�ح ورد "وقد

 التشر�ق أ�ام �صوم أن الهدي �جد لم إذا للمتمتع -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رخص

  القول". هذا ألهل حجة �كون  فال المتمتع، خص أنه إال

 .متع والقارن في حكمه؛ ألنه متمتعالمت

  ".-علیه السالم -لعلي وفتی ا �كر وأبي عائشة فعل من روي  "وقد

 ؟اوهو لم �جد الهدي؟ �یف �قرن وهو ما وجد هد�   الكن قد �قول قائل: �یف �كون قارن  

 طالب:...

 أصال . اهذا ما وجد هد�   ،ألةسوأنه یلزم القران متى؟ إذا ساق الهدي، وهذه م

 طالب:...
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 الكن ألیس له ابتداء  قارن ا ولو لم �سق الهدي؟ �عني ال یؤمر أن �فسخ اإلحرام �عمرة �كون متمتع  

 .الصحا�ة -علیه الصالة والسالم-ألمر النبي 

 طالب:...

 �اب إن شاء هللا.

 علیه ینهض ال قول وهو ،دحوا لكل صومها �جوز وأنه ،للتنز�ه النهي أن إلى جماعة "وذهب

 دلیل".

 ألن الحدیث صر�ح في النهي.

 لیلة تخصوا ال«: قال -وسلم علیه هللا صلى- النبي عن -عنه هللا رضي- هر�رة أبي "وعن

 في �كون  أن إال األ�ام بین من �صیام الجمعة یوم تخصوا وال ،اللیالي بین من �قیام الجمعة

  مسلم". رواه ،»أحد�م �صومه صوم

للجمعة في هذا الباب مز�ة، ال تخص �صیام نهار وال �قیام لیل، بل ورد النهي عن  سلی

 . أن �صام یوم قبله و�وم �عدهاتخصیص الجمعة �الصیام إال

 طالب:...

 �أتي الحدیث الذي یلیه إن شاء هللا.

 كلذ على النص �ه ورد ما إال معتادة �العبادة الجمعة لیلة تخصیص تحر�م على دلیل "الحدیث

  الكهف". سورة كقراءة

النص ضعیف، الحث على قراءة سورة الكهف في یوم  ،على ضعف فیه �النسبة للیلة الجمعة

 الجمعة حسن �مجموع طرقه.

 دل وقد مقال، فیها أحادیث بها وردت أخر وسور �قراءتها، الجمعة لیلة تخصیص ورد "فإنه

  رجب". من الجمعة ةللی أول في الرغائب صالة مشروعیة عدم على �عمومه هذا
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لیلة الجمعة وفي یومها ثابت. صالة  -علیه الصالة والسالم-اإلكثار من الصالة على النبي 

ا  وحكم �عضهم بوضعه. ،الرغائب حدیثها ضعیف جد 

ا لكان حدیثها ثبت "ولو  وحكموا علیه العلماء تكلم حدیثها لكن النهي، عموم من لها مخصص 

ا، یومها �صوم النفل تحر�م على ودل موضوع، �أنه  عن النهي ثبت المنذر: ابن قال منفرد 

 �أن والجمعة العید بین �فرق  الطبري: جعفر أبو وقال العید، صوم عن ثبت �ما الجمعة صوم

  �عده". أو قبله صام ولو العید، صوم تحر�م على منعقد اإلجماع

 ال �أس.ف�خالف الجمعة لو صام یوم ا قبلها و�عدها 

 مسعود ابن �حدیث مستدلین للتنز�ه �الصوم الجمعة إفراد عن النهي أن إلى رو الجمه "وذهب

 یوم �فطر �ان وقلما ،أ�ام ثالثة شهر �ل من �صوم -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول كان"

 النهي أن على قر�نة -وسلم علیه هللا صلى- فعله فكان وحسنه، الترمذي أخرجه" الجمعة

 یتم ال االحتمال ومع �عده، أو قبله یوم ا �صوم �ان أنه �حتمل نهأ� عنه وأجیب للتحر�م، لیس

 روي  �ما ،عید یوم أنه أظهرها أقوال: على صومه تحر�م حكمة وجه في واختلف االستدالل،

 حسن �إسناد شیبة أبي ابن وأخرج ،»عید�م یوم الجمعة یوم« مرفوع ا هر�رة أبي حدیث من

 وال ،الخمیس یوم فلیصم الشهر من متطوع ا منكم �ان من" قال: -علیه السالم- علي عن

ا وهذا ،وذ�ر" وشراب طعام یوم فإنه الجمعة، یوم �صم  أن یلزم وال صومه، تحر�م أدلة من أ�ض 

 �فیده �ما ،�عده و�وم قبله یوم �صیام صومه حرمة ینعقد فإنه ،وجه �ل من �العید �كون 

 قوله".

في قوة الوجوب  وضعفه، �ما أن الواجبات متفاوتة م�ال شك أن المحرمات متفاوتة في قوة التحر 

لكن هذا اإلثم متفاوت، اإلثم المرتب على فعل  ،وخفته، تشترك في أن المحرمات �أثم فاعلها

 المحرمات متفاوت، وهكذا الواجبات.

 طالب:...

 نعم؟ 

 طالب: .......
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 كیف؟ 

 طالب: .......

 الوفاة؟ نعم بال شك، جاء األثر بذلك.

اأ "وعنه  �صومن ال«: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول قال قال: -عنه هللا رضي- �ض 

 زوال على دال فإنه متفق علیه، »�عده ایوم   أو قبله ایوم   �صوم أن إال الجمعة یوم أحد�م

 أحمد أخرجه ما �فیده �ما فطره، وجب �الصوم أفرده فلو ،نعلهما ال لحكمة صومه تحر�م

 یوم في علیها دخل -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن" جو�ر�ة حدیث من داود وأبو والبخاري 

 ،ال: قالت »غدا؟ تصومین« :قال ال،: قالت »أمس؟ أصمت«: لها فقال صائمة وهي جمعة

 الوجوب". األمر في واألصل ،»فأفطري «: قال

 شدیدة.ل، �هللا أقل ما فیها الكراهة اأمرها �الفطر واألصل فیه الوجوب األمر �النسبة للفطر

 إذا«: قال -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أنه -عنه هللا رضي- هر�رة أبي أي وعنه"

  أحمد". واستنكره ،الخمسة رواه ،»تصوموا فال شعبان انتصف

 ،أكثر ما �صوم في شعبان -علیه الصالة والسالم-، �خالفه ما جاء من أن النبي وهو ضعیف

 نعم.

 قلت: الرحمن، عبد بن العالء روا�ة من ألنه ؛أحمد استنكره و�نما وغیره، حبان ابن "وصححه

 على دلیل والحدیث ،وه م ور�ما صدوق  إنه: التقر�ب في المصنف قال ،مسلم رجال من وهو

ا صوم ا یوافق أن إال« �حدیث مقید ولكنه انتصافه، �عد شعبان في الصوم عن النهي  »معتاد 

 :وقیل النهي، لهذا التحر�م إلى الشافعیة من ثیر� فذهب ؛ذلك في العلماء واختلف تقدم، كما

  محرم". فإنه یومین أو بیوم رمضان قبل إال �كره إنه

 لكن تقد م تضعیف الحدیث، تقدم من ق بل الشارح أنه ضع ف الحدیث. ،نعم
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 استدلوا و�أنهم /الصوم �ضعفه �من مؤول الحدیث وأن مندوب، إنه "وقیل �كره، ال ""وقیل

 تعارض إذا أنه �خفى وال برمضان، شعبان �صل �ان -وسلم علیه هللا ىلص- أنه �حدیث

 مقدم ا". القول �ان والفعل القول

 طالب: .......

 نعم؟

 طالب:...

 والنهي على األمة. /-علیه الصالة والسالم-أن الصیام خاص �ه 

 طالب:...

 .، ضع ف الحدیثلكنه ضع فه سا�ق ا

 طالب:...

 قضاء الواجب؟ 

 التنفل في یوم الجمعة. ،ما یدخل في هذا، المقصود النهي عن النوافل بقضاء الواج

 �ضم ب هیة سمهاا مهملة وسین مضمومة �الموحدة �سر بنت المهملة �الصاد الصماء "وعن

  الموحدة".

 بهیمة بز�ادة المیم. :وقیل ،ب هیمة :وقیل

 بن هللا عبد أخت هي لمیم،ا بز�ادة ب هیمة اسمها :وقیل التحتیة المثناة وتشدید الهاء "وفتح

 یوم تصوموا ال«: قال -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن هللا عبد أخوها عنها روى  �سر،

  ".»لحاء إال أحد�م �جد لم فإن ،علیكم افترض فیما إال السبت

 لحاء عنب، �عني قشر العنب. ،لحاء عنب
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 المعروفة الفاكهة فموحدة لنون ا وفتح المهملة �كسر عنب ممدودة، مهملة فحاء الالم "�فتح

 ثقات ورجاله الخمسة رواه للفطر بها. �طعمها أي »فلیمضغها شجرة عود أو« قشره، والمراد

 عبد رواه فألنه االضطراب أما منسوخ، هو :داود أبو وقال ،مالك أنكره وقد مضطرب، أنه إال

 هذه ولیست :قیل خته،أ ذ�ر فیه ولیس ،هللا عبد عن :وقیل الصماء، أخته عن �سر بن هللا

 قال عائشة، عن الصماء عن :وقیل �سر، أبیه عنه عن :وقیل صحابي، فإنه قادحة؛ �علة

  مضطرب". حدیث هذا النسائي:

ألنه روي على أوجه مختلفة، وهذه األوجه المختلفة متساو�ة ال �مكن الترجیح بینها، فحینئذ   ؛نعم

على هذه األوجه، یرو�ه مرة �سر عن أخته ومرة  �كون الحدیث مضطر� ا، لكن لو قیل �أنه روي 

ا، فیروى على هذه األوجه �مكن توجیه عن عائشة �غیر واسطة، ومرة �غیر واسطة یرو�ه  أ�ض 

 �عضها وحملها على �عض.

 وهذه بواسطة، أخته وعند أخته وعن أبیه عن هللا عبد عند �كون  أن �حتمل المصنف: قال"

  األولى". الطر�ق قالح عبد رجح وقد صحیحة، طر�قة

 ،التساوي انتفى االضطراب ختلفة لم تكن متساو�ة، فإذا انتفىو�ذا أمكن الترجیح بین األوجه الم

 نعم.

 المخرج اتحاد مع الواحد �إسناد الواحد الحدیث في التلون  هذا لكن ،الدارقطني ذلك في "وتبع

 طرق  �جمع المعروفین ر�نثالمك الحفاظ من �كون  أن إال الضبط �قلة و�نبئ ،الروا�ة یوهي

  الحدیث".

لكثرة وسعة روایته، فیكون رواه  ؛�عني لو �ان من طر�ق الزهري مثال  �حتمل منه هذا االختالف

 على هذه األوجه �لها، أما شخص مق ل یرو�ه على هذه األوجه ما �حتمل منه هذا الصنیع.

ا الراوي  على فیه اختلف بل ،�ذلك هنا األمر ولیس ،الضبط قلة على داال   ذلك �كون  "فال  أ�ض 

 أما �ذب، هذا قال إنه مالك: عن داود أبو قال فإنه له مالك إنكار وأما �سر، بن هللا عبد عن

أن  -رضي هللا عنها-قوله: وعن أم سلمة  ناسخه أن أراد فلعله منسوخ إنه داود أبي قول

و�ان  ،السبت و�وم األحد أكثر ما �صوم من األ�ام یوم -صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا 
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أخرجه النسائي وصحصحه ابن  ،»فأنا أر�د أن أخالفهم ،إنهما یوما عید للمشر�ین«�قول: 

 �حب -وسلم علیه هللا صلى- �ان حیث األمر أول صومه �ان عن فالنهي ،خز�مة وهذا لفظه

 الحدیث �ه صرح �ما ،مخالفتهم -وسلم علیه هللا صلى- أمره آخر �ان ثم الكتاب، أهل موافقة

 وأخرج �عده، ما أو قبله ما صام أنه إال �الصوم إفراده عن �ان النهي بل: وقیل نفسه،

 الشهر من �صوم -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول كان: "قالت عائشة حدیث من الترمذي

  واالثنین". واألحد السبت

 واألحد واالثنین.

 صوم استحباب على دال   الكتاب وحدیث ،"والخمیس واألر�عاء الثالثاء اآلخر الشهر "ومن

 واالجتماع". االنفراد على �ل    صوم وظاهره ،الكتاب ألهل مخالفة واألحد السبت

إذا �انت العلة المخالفة فكما تحصل هذه المخالفة �االجتماع �صوم الیومین مخالفة  ،نعم

 .نتیللطائفتین تحصل العلة �صوم أحدهما دون اآلخر مخالفة إلحدى الطائف

 طالب:...

 فیه؟ماذا 

 طالب:...

 مخر ج عندك؟ مخر ج؟

 طالب:...

 صححه ابن حبان؟ 

 طالب: .......

 ال، غیره، ابن خز�مة؟ قال عنه حسن؟

 طالب:...

 صححه ابن خز�مة. :إنه صحیح، قالوا :�عني صححه مجرد إخراج ، ما قال
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 طالب:...

 �عني �مجموع طرقه ال �أس �ه.

 یوم صوم عن نهى -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن" -عنه هللا رضي- هر�رة أبي "وعن

 ألن ؛العقیلي واستنكره والحاكم، خز�مة ابن وصححه الترمذي غیر الخمسة رواه" �عرفة عرفة

  اله جري". مهد� ا إسناده في

 اله جري. ،اله جري 

  فیه". مختلف عنه الراوي  علیه یتا�ع ال وقال: العقیلي، "ألن في إسناده مهد� ا اله جري ضعفه

علیه الصالة -النهي ضعیف، النهي عن صیام یوم عرفة في عرفة ضعیف، لكن ثبت عنه  ،نعم

أنه أفطر في یوم عرفة، فالفطر ال شك أنه أقوى وأعون على العبادة، �ونه أفطر ال  -والسالم

یق ق�عني أن الصیام ال �جوز في یوم عرفة �عرفة، و�ن �ان االختیار لدى جمع من أهل التح

 .وأن صائمه آثم ،تحر�مه

 طالب:...

 نعم؟ 

وما صام یوم ا قبله. ولن �صوم یوم ا �عده؛ ألنه یوم العید، أفطره؛ ألنه یوم الجمعة ال ألنه یوم 

 .عرفة

 طالب: .......

 نعم؟ 

 طالب: .......

 لماذا؟

 طالب:...

 .للصحا�ة أنه لم �صم، ال، ما صامهلیبین  ؛ما صام إنما شرب ،هو ما صام
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 طالب:...

 التحر�م للنهي في الحدیث.

 طالب:...

ا على هذا النهي، ومن قال �الكراهة قال: ألنه  ،معروف أنه ضعیف لكن من قال �التحر�م استناد 

�ضعف، �ضعف الحاج عن الدعاء، وأقل أحوال ذلك الكراهة، المقصود أن صوم یوم عرفة أقل 

صام، وما ثبت عنهم أنهم صاموه، �ة أنه ال �  اأحواله أنه خالف األولى، والمرجح عند �بار الصح

الذي هو القدوة واألسوة ثبت عنه أنه شرب، ففي صیامه مخالفة  -علیه الصالة والسالم-والنبي 

 .، مخالفة لما اختاره هللا له-المعلیه الصالة والس-لفعله 

 في الذهبي رهقوأ ،حدیثه فصحح الحاكم وأما أعرفه، ال معین: ابن قال نهأ الخالصة في "قلت:

  المعنى". في الضعفاء من �عده ولم المستدرك، مختصر

 ؟ماذا

 طالب:...

 .الذهبي، المغني في ضعفاء الرجال �عني

 ظاهر والحدیث ثقة، إنه التقر�ب: في المصنف قال عبدل، بن حوشب فإنه عنه الراوي  "وأما

 على إفطاره �جب وقال: األنصاري، سعید بن �حیى ذهب و�لیه �عرفة عرفة یوم صوم تحر�م في

 الخطابي واختاره ،الشافعي عن ونقل الدعاء، عن �ضعف لم إذا �ه �أس ال :وقیل الحاج،

 یوم �ان أنه صح فقد -وسلم علیه هللا صلى- هو وأما إفطاره، �ستحب أنه على والجمهور

 هو طارفاإل أن یدل نعم تحر�مه، على الصوم تر�ه یدل ال ولكن حجته، في مفطر ا �عرفة عرفة

 لبیان ؛المفضول �فعل قد أنه إال األفضل إال �فعل ال -وسلم علیه هللا صلى- ألنه األفضل؛

 ؛التحر�م األظهر ولكن �الفعل، والتبلیغ التشر�ع من فیه لما ؛أفضل حقه في فیكون  الجواز،

 النهي". أصل ألنه

 نعم.
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 نعم. ،عبد هللا بن عمرو  

 ال«: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول قال: قال -عنهما هللا رضي- عمرو بن هللا عبد "وعن

ر المصابیح: شارح قال ،معناه في اختلف علیه. متفق ،»األبد صام من صام  من هذا فس  

  صنیعه". عن له زجر ا ؛علیه الدعاء معنى على أنه أحدهما وجهین

 من شارح المصابیح؟

 طالب:...

  من شارح المصابیح؟

 لب: .......طا

 من هو؟

 طالب:...

 فیه؟ماذا شارح المصابیح. 

 طالب:...

 والقاري شرح المشكاة، شرح المشكاة، �ذلك. ،والطیبي شرح المشكاة

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: .......
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 التور�شتي نعم صاحب المیسر في شرح المصابیح.

 طالب:...

 تاب مطلوب.ذا �؟ هذا شرح المصابیح له میزة أو ما له میزة، هماذا

 طالب:...

 غیره شارح للمصابیح التور�یشتي هذا. هما فی

 طالب:...

 هو ما ط بع إلى اآلن. لكن محقق وجاهز.

ورة". �مكابدة أنه والمعنى اإلخبار، سبیل على "واآلخر   ص 

ورة إي، �عني شدة شدة الجوع نعم نعم. ورة. ص  ورة ص   ص 

ورة الجوع  الجهد على الصبر إلى �فتقر ولم علیه، خف حتى الصوم العتیاده ؛الظمأ وحر "ص 

 قوله". لإلخبار أنه و�ؤ�د الصوم، فضیلة له تحصل ولم ،�صم لم فكأنه ،الثواب �ه یتعلق الذي

طبیعة عنده، الصیام  ،لكن هل هذا وجیه؟ هل هذه العلة وجیهة أنه لما �ابد الصیام صار سجیة

 أسهل علیه من اإلفطار.

 طالب:...

علیه -ادة مع المشقة أفضل من أدائها مع اللذة والفرح والسرور بها؟ الرسول العب�عني أداء 

ج علت قرة عینه في الصالة، مع أن �عض الناس إذا دعي إلى الصالة �أنما  -الصالة والسالم

و فرح مسرور، وهي من �أتي العبادة وهي علیه شاقة، أو من �أتیها وه :، أیهما أفضلح م  ل جبال  

 ؟هنفس خفیفة على

 طالب:...

 نعم؟ 
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 طالب: .......

 كیف؟ 

 طالب: .......

ألنه ما وصل إلى المرتبة الثانیة حتى تجاوز األولى، وعرف عن  ؛بال شك أن الثاني أفضل

السلف أنهم جاهدوا أنفسهم من أجل الصیام ومن أجل القیام، ولما تعدوا هذه المرحلة تمتعوا 

 .أبداها الشارح علیلة التيفالعلة واستمتعوا �الصیام والقیام، 

ا و�ؤ�ده ،»أفطر وال صام ال« :-رضي هللا عنه- قتادة أبي حدیث من "ولمسلم  حدیث أ�ض 

 من فیاو�ح الدعاء معناه �ان إن العر�ي: ابن قال ،»�فطر ولم �صم لم« بلفظ: عنه الترمذي

 عنه برأخ نم و�ح فیا الخبر معناه �ان و�ن !-وسلم علیه هللا صلى- النبي دعاء أصا�ه

  ثواب؟". له �كتب فكیف شرع ا �صم لم و�ذا �صم! لم أنه -وسلم علیه هللا صلى- النبي

نسأل  ،. عاملة ناصبة، تاعبةخاشعةأهل النار أنهم وجوه یومئذ  -نسأل هللا العافیة -جاء وصف

 -الىوتع سبحانه-هللا العافیة، ناصبة شاقیة �عملها، ال یوصلها إلى نتیجة، هكذا من �عبد هللا 

على خالف ما شرعه هللا، من یبتدع في الدین یتعب بال شك، لكن مع ذلك هذه العبادة مردودة 

من عمل عمال  لیس علیه «، -سبحانه وتعالى-علیه، و�ال علیه هذه العبادة إن لم �شرعها هللا 

 ، �ل بدعة ضاللة، نسأل هللا العافیة.»أمرنا فهو رد

 لهذا خز�مة، ابن اختیار وهو ،طائفة بتحر�مه فقال ؛ألبدا صیام في العلماء اختلف "وقد

 النهي أحادیث وتأولوا ،المنذر ابن اختیار وهو ،جوازه إلى طائفة وذهب معناه، في وما الحدیث

  التشر�ق". وأ�ام العیدین من عنها المنهي األ�ام مع صامه من المراد �أن الدهر صیام عن

 .كالعیدین مثال  والتشر�ق

  الدهر". صوم عن عمرو البن -وسلم علیه هللا صلى- بنهیه ردودم �لتأو  "وهو

 .لسنة ال �خرجه عن �ونه صام الدهرو�خراج خمسة أ�ام من ا

ا". وألهله ولضیفه ،احق   علیه لنفسه �أن "وتعلیله  حق 
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، »ودال صیام أفضل من صیام دا«د، �صوم یوم ا و�فطر یوم ا. وال بد فصیام داو  نت فاعال  إن �

 م.نع

، فالتحر�م هو الـأوجه دلیال ، »فمن رغب عن سنتي فلیس مني ،أما أنا فأصوم وأفطر«ولقوله: "

من صام «ومن أدلته ما أخرجه أحمد والنسائي وابن خز�مة من حدیث أبي موسى مرفوع ا: 

یقت علیه جهنم وعقد بیده ستحب صوم الدهر لمن ال �ضعفه عن قال الجمهور: و� »الدهر ض 

 یث النهي تأو�ال  غیر راجح".ا حدحق، وتأولو 

 .على ما مر   »من صام یوم ا في سبیل هللا �اعده هللا عن النار سبعین خر�ف ا«أخذ ا �عموم: 

شبه صوم ست من شوال مع رمضان وشبه صوم  -صلى هللا علیه وسلم-واستدلوا �أنه "

 �ه".شبه ثالثة أ�ام من �ل شهر �صوم الدهر، فلوال أن صاحبه �ستحق الثواب لما 

 تقد م �أن وجه الشبه ال یلزم أن �كون من �ل وجه، التشبیه ال یلزم أن �كون من �ل وجه.

 عن الصلوات الخمس أغنت �ما عنه تغني فإنها مشروعیته، تقدیر على ذلك �أن وأجیب"

 بل ،ثوا� ا �ستحق لم لوجو�ها أحد صالها لو أنه مع فرضت، �انت قد التي الخمسین الصالة

  ب".لعقاا �ستحق

 .بال شك

 -هللا من نفسه وهب فقد الدهر صام من« امرفوع   هر�رة أبي حدیث من السني ابن أخرج "نعم

 صحته". ما ندري  ال أنا إال »-وجل عز

 اللهم صل على عبدك ورسولك.

 

 


