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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 

 مقدمة
 
 

والسالم احلمد هللا رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والصالة              
على رسول اهللا املبعوث رمحةً للعاملني صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني وسلَّم              

 .تسليماً كثرياً 
وقد صـدر   ] اجلامع ألحكام الصيام      [  أما بعد ، فهذا كتاٌب يف أحكام الصيام مسيته          

سرت ، وقد هنجت فيه املنهاَج نفَسه الذي        ] اجلامع ألحكام الصالة      [  عقب صدور   
قاصداً أن أُقدِّم مثاالً آخر ملا أراه النموذَج األصـح          ] اجلامع ألحكام الصالة    [ عليه يف   

لكتابة الفقه ، وبذلك يكون بني أيدي القراء الكرام كتابان جامعـان ميـثِّالن هـذا                
 .النموذج 

هذا هو القصد من إصدار هذين الكتابني وإين ألرى أن ِإصدار مثالني كبريين             
ح النموذج الذي أدعو الفقهاء واجملتهدين إىل أخذه والكتابة مبقتضاه ، فأنا            يكفي لتوضي 

مل خيطر ببايل أن أضع بني أيدي القراء الكرام سلسلةً كاملةً للفقه اإلسـالمي ، وإمنـا                 
أردت فقط وضع املثال والنموذج األصح فحسب ، وِإن كتـابني كـبريين يكفيـان               

 . يقضي اهللا أمراً آخر فأُضيف إليهما كتاباً ثالثاً لتحقيق هذا الغرض املرجوِّ ، إال أن 
 :إن هذا النموذج لكتابة الفقه يتحقق فيه ما يلي 

 استعراُض مجيع النصوص من القرآن الكرمي والسنة الشريفة ذات العالقِة عند كل             -1
مسألة ُتبحثُ من مسائل الفقه ، وعدُم االقتصار على قسم من النصوص يراه الفقيـه               

 .دليالً كافياً على رأيه ، وداعماً الجتهاده ، وترك ما سواه غالباً 



 6

 االستداللُ باألحاديث الصحيحة وباحلسنة فقط ، وترك ما سواها من أحاديـثَ             -2
ضعيفٍة على اختالف أنواعها ، وأعين بالضعيفة ما اتفق احملدِّثون على ضعفها ، فهـذه               

أمـا  . ة ، وال حىت يف فضائل األعمال        األحاديثُ ال حيلُّ األخذ هبا يف األحكام الشرعي       
األحاديث اليت اختلف احملدِّثون بشأهنا من حيث التضعيف والتحسني ، فِإهنا إن كانت             
مواِفقةً لألحاديث الصحيحة واحلسنة ، أو انفرَدْت يف باهبا قُبلت ، أما ما خالف منـها       

 .  وُتترك األحاديث الصحيحة أو احلسنة ، أومل تنفرد يف باهبا فِإهنا ُتردُّ
 استعراُض آراء الفقهاء والعلماء واألئمة يف كل مسألة من املسائل بقدر املستطاع ،               -3

فهذا االستعراض ُيثْري البحث ، وَيَهُبه قوة ، وبه تظهر قوة األحكام املسـتنبطة عنـد                
مقارنتها باألحكام األخرى ، حاهلا كحال حباِت لؤلٍؤ طبيعية ُتعرض إىل جانب حبَّاٍت             

 .ناعية ، فتظهر جودهتا ومجاهلا وتفوُّقهاص
 ِإعمالُ مجيِع النصوص املتعلقة بكل مسألة من املسائل ، وعدم إمهال أيٍّ منها ، ألن -4

واقع النصوص أهنا غري متعارضة يف األصل ، فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تصدر                
 .     ، وهي حالة قليلة نادرة عنه أحاديثُ متعارضة قطعاً ، اللهم إال يف حالة النسخ فقط

     أما ما نراه من أحاديث متعارضة يف كل مسألة من مسائل الفقه تقريباً فهو راجع               
إىل سند هذه األحاديث ، مما يتوجب علينا الوقوُف عليه وبياُنه ، وِإبعاُد األحاديـث                

، اليت شاعت   الضعيفة والواهية ، ومن باب أوىل األحاديث املوضوعة واليت ال أصل هلا             
 .يف كتب الفقه ، وكتب أصول الفقه ، وفصلُها عن األحاديث الصحيحة واحلسنة 

إما مبقابلـة   :  استنطاُق النصوِص ، واستنباطُ األحكاِم منها ، ِإمنا يتم بطرٍق ثالٍث             -5
نصٍّ بنصٍّ آخر ، أي بتفسري نصٍّ بنصٍّ ثان ، وهو األقوى يف االستنباط ، وإما بتفسري                 

ستنطاقه مبوجب املعارف الشرعية ، وإما بتفسري النصِّ مبوجب املعارف اللغوية           النص وا 
فالنص ُيْؤخذ معناه ، إما مبقابلته مع نصٍّ        . الثابتة املشهورة دون الضعيفة منها والشاذة       

آخر ، وإما بتفسريه حبسب املعارف الشرعية ، وإما بإخضاعه للمعارف اللغوية الثابتة             
ت البعيدة ، والتفسريات املتعسِّفة ، وإخضاُع النصوص ولَيُّها حىت     أما التأويال . فحسب  
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تتوافق مع رأي اإلمام أو املذهب ، فيجب أن ُتستبَعد متاماً من األحباث الفقهية إكراماً               
للفقه وللشرع ، وصوناً هلما من الدخيل والتسريبات الغريبة اليت طاملا رأيناها بكثرٍة يف              

 !املؤلفة يف عصرنا الراهن كتب الفقه ، وخاصة تلك 
 إن األصل يف كل مسلم أن يتقيد باحلكم الشرعي ، ويلتزم به برضى واطمئنان ،                -6

ال أن يأخذه ويعمل به وهو شاكٌّ يف صحته ، فحىت ُنِعني املسلم على التقيُّد وااللتـزام                 
 وأدلتها   باحلكم الشرعي برضى واطمئنان فإننا أتينا هبذا النموذج الذي يتضمَّن األحكام          

 .مع الرباهني على صحتها ، والرباهني على خطأ ما سواها 
 كان صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتلقَّون النصوص من القرآِن الكـرِمي               -7

والسنِة النبويِة تلقِّياً طبيعياً ، كما نتلقى حنن اآلن كالَم بعِضنا لبعض ، مبعىن أهنم كانوا                
حديثاً ، يفهمون املعىن املراد ببساطة العريب ، وبداهة فطنته ،           مبجرد أن يسمعوا آيةً أو      

فكانوا قَلَّما خيتلفون يف فهم النصوص ، وقَلَّما خيتلفون ِمن مثَّ يف استنباط األحكام منها،      
وقد جرى التابعون وتابعو التابعني على هذا النهج ، مث عندما جاء الفقهاء مـن بعـد                 

ُب الفقهية ، وما صاحبها من تعصٍُّب وحتـزٍُّب ، بـدأ            هؤالء ، وُوجدت عندئذ املذاه    
الفقه يأخذ منحًى جديداً ، ويبتعد تدرجيياً عن طريقة التلقِّي الطبيعي ، إىل طرائق يصح               
وصفها بأهنا طرائق صناعية ، مبعىن أن الصناعة يف التلقِّي واالستنباط قد غلبت علـى               

 تابٍع ملذهب أو إمام ُيْجِهد عقَله وِذهَنه        اجتهادات هؤالء الفقهاء ال سيما وأن كل فقيهٍ       
لالنتصار ملذهبه وِإماِمه ، مث أخذ قسٌم منهم بصنوف اجلدل وعلم الكالم ، أو قُلْ إهنم                
قد تأثروا قليالً أو كثرياً بأساليب اجلدل والكالم ، إضافةً إىل ما وضعوه مـن قواعـَد                 

يدها ، فصار الفقه صناعة ال يعرفهـا        أصوليٍة خمتلفٍة ، بالغوا يف توسيعها وتفريعها وتعق       
بدقائقها إال أرباُبها املتخصِّصون ، ومع الزمن وقف التَّلقي الطبيعي متامـاً ، واقتصـر               
استنباط األحكام على ُصنَّاع الفقه ، مث قلَّ هؤالء الصُّناع تدرجيياً إىل أن أُغلق بـاب                

 . االجتهاد 
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ب االجتهاد ، وذهاب اجملتهدين وعلى ذلك أقول إنَّ السبب الرئيسي يف غلق با
هو أن الفقه أصبح صناعةً هلا قواعُد وأصولٌ قلًّما يفهمها ويستوعبها املتعلمون ، ناهيك           
عن سواد الناس وذلك لتعقيداهتا وتفريعاهتا وتشعُّباهتا ، إذ راح علماء كـِل مـذهٍب               

تشعُّبات ، حىت   يضعون القواعد األصولية اخلاصة مبذهبهم ، ويتفننون يف التفريعات وال         
غدت القواعُد األصوليةُ معقدة جداً ، فاختلفت كثرياً االجتهادات ، وما صدر عنها من 

 . أحكاٍم ، حىت ِإنَّ الكثري من هذه األحكام قد خرجت عن دائرِة االعتدال 
فحىت يعود الفقه إىل طريقته الطبيعية وينأى عن التعقيدات والتَّشعُّبات ، وتقل            

بية وما يصاحبها من تعصُّب ، وبالتايل يوَجد اجملتهدون الكُثْر ، فـإنين             اخلالفات املذه 
أتيت هبذا النموذج الذي أراه األصحَّ لكتابة الفقه ، مستلهماً طريقةَ الصحابة يف الفقه              
والتلقِّي ، ومبتعداً عن التعقيد والتَّشعُّب يف الفهم ، وهلذا فإن القارئ الكرمي سيجد أن               

 .  اليت تظهر يف هذا النموذج ختلو من التعقيد والتشعُّب القواعد األصولية
إن الفارق بني طريقة الصحابة وطريقة أرباب صناعة الفقه ، هي أن الصحابة              

كانوا يضعون النص أمامهم ، فما يتبادر إىل أذهاهنم من معانيه مبقتضى اللغة العربيـة ،        
وا أجواءها ودالالهتا ، يأخذونـه      إضافةً إىل درايتهم وخربهتم مبرامي النصوص اليت عاش       

أما أرباب الصناعة الفقهية ، فإهنم يضعون القواعـد األصـولية    . ببساطة ودون تصنُّع    
املختلفة أمامهم أوال مع مجيع تفريعاهتا وتعقيداهتا وتفصيالهتا ، مث ُيخضعون النص هلذه             

بات ، وهنا يقع    القواعد ، فتخرج منه معان كثرية متشعبة بقدر هذه التفريعات والتشعُّ          
اخلالف الكبري بينهم ، كلٌّ يتمسَّك باملعىن الذي فهمه ، وباحلكم الذي استنبطه حبسب              
ما وضعه أماَمه من قواعد تفصيلية خاصٍة به ، وُيْجِهد نفسه يف الدفاع عنه واملنافحـة                

ـ                ام عنه انتصاراً ملذهب ِإماِمه ، حىت غدا الفقه أخرياً معرضاً واسـعاً متنوعـاً لألحك
املختلطة ، الصحيحة والضعيفة والشاذة ، ما أن يطَّلع عليها القارئ حىت ُيصَدع رأُسه              

ومن أحب أن يقف على أمثلـٍة ممـا         . هبذا الكم اهلائل من اآلراء يف كل مسألة فقهية          
ليلة القدر مىت هـي ؟      : أقول ، فما عليه إال أن يراجع اآلراء الفقهية يف املسائل التالية             
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ل هو ناقض للوضوء ؟ والصالة الوسطى ما هي ؟ وجتدون اخلالفات الواسعةَ             والنوم ه 
واهلائلةَ يف هذه املسائل ويف غريها يف كتاب فتح الباري البن حجر العسقالين ، وشرح               

 .صحيح مسلم للنووي 
 أما كيف نتخلص من الطريقة الصناعية الستنباط األحكام الشرعية واالجتـهاد ،             -8

قة الطبيعية اليت سادت العصور الثالثة األوىل ، أي طريقـة الصـحابة              ونعود ِإىل الطري  
والتابعني وتابعيهم يف االستدالل واالجتهاد ، فما علينا ِإال االنكباُب على النصوص من             

قراءةً وحفظاً وتفسرياً ، انكباباً يصـحُّ       : كتاب اهللا اجمليد ، واألحاديث النبوية الشريفة        
مةٌ للنصوص الشرعية ، يستمر السنني والسنني ، حىت تتكـون           وصفُه بأنه معايشةٌ دائ   

لدينا القدرة والدراية ، اليت كان ميلكها صحابةُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم                 
يف التعامل مع النصوص الشرعية فهماً واستنباطاً ودالالت ، متاماً مثل القـدرِة الـيت               

ٍض ، فنفهم النصوص كما نفهم متاماً كـالَم         منلكها حنن يف التعامل مع كالِم بعضنا لبع       
بعضنا لبعٍض ، وبدون هذه الطريقة فلن ُيفتُح باُب االجتهاد ، وِإن فُتح فلـن يكـون                 

 .اجتهاداً صحيحاً فيه قابليةُ الدوام واالستمرارية 
إنَّ اجملتهد ِإما أن يكون جمتِهداً مطلقـاً ،  : ويل هنا وقفةٌ مهمةٌ ، فأقول ما يلي   

ن يكون جمتهَد مسألة ، وِإما أن يكون جمتهد مذهٍب كما هو معلـوم ، فأَمـا                 وِإما أ 
أما جمتهد املـذهب ،     . اجملتهدان األول والثاين فإن فيهما اخلري الكثري للفقه وللمسلمني          

وهو من يقوم باالجتهاد حبسب القواعد اُألصولية اليت يتبناها ِإماُمه فينظر ، فإن كـان               
عقِله ولفهِمه الِعنان يف استنباط األحكاِم ، وال يتقيد مبا توصل إليـه             هذا اجملتهُد ُيطِلق ل   

ِإمامه من أحكام ، فال بأس ، وفيه من اخلري ما يف اجملتهد املطلق وجمتهد املسألِة ، وذلك                  
وأما إن كان هذا اجملتهُد ال خيرج يف اجتهاده عن اجتـهاد            . كابن املنذر من الشافعية     

ن همٍّ وقصٍد إال نصرة مذهبه وِإمامه فإن هذا اجملتهد ال بدَّ مـن              ِإمامه ، وال يكون له م     
أن ُيتهُم مبجانبة الرتاهِة واملوضوعيِة ، وُيحَجب يف كثري من األحيان عن الرأي الصائب              

 .واحلكم الصحيح وذلك كالطحاوي من احلنفية 
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فكريٍة أنَّ املسلمني كما أهنم يف حاجٍة لثورٍة        : ويل هنا وقفةٌ مهمة أخرى هي       
غري تقليدية ِإلهناضهم وختليصهم من التخلف ، فِإنَّ الفقه اإلسالمَي يف حاجٍة هو اآلخر              
لثورٍة وإبداٍع غري تقليديَّني من أجل إعادة احلياِة إليه ، وال تكون الثورةُ بالتوسُّـع يف                

اُت التعليم العايل يف اجلامعات وكليات الشريعة ولن تكون ، ما دامت اجلامعاُت والكلي            
تسري على املناهج احلالية ، ِإذ أنَّ هذه اجلامعات والكليات ، ومنها جامعةُ األزهر ، قد                
اعتمدت الطريقة الصناعية يف الفقه ومجدت عليها ، ومل يعد ُيرجى منها إحداثُ ثورة              
فيه ، ولذا ال جند جامعةً وال كلية شريعة قد خرَّجت جمتهدين وال حىت فقهاء ، وإمنـا                  

اجلامعات والكلياُت بتخريج متعلمني ومتفقهني فحسب ، والفارق بني الفقيه تقوم هذه   
واملتفقه ، هو أن الفقيه ميلك رأياً خاصاً به يف املسائل الفقهية ، أما املتفقه فهو مـن ال                   
ميلك رأياً خاصاً به ، وإمنا ميلك آراَء غريه من الفقهاء ، فتجده إن ُسئل عـن مسـألٍة                   

إنَّ املذهب الفالين يقول يف هذه املسألة كذا ، وإنَّ العامل أو اإلمام       : فقهية أجاب بقوله    
العالين يقول يف هذه املسألة كذا وقلما جتده ُيرجِّح بني الرأيني ، وحىت لو قام بالترجيح                

 . فإن الرأي الذي يرجِّحه ليس رأيه هو وإمنا هو رأي فقيه من الفقهاء 
 العودةُ إىل طريقـة الصـحابة يف التلقـي          وإين أرى أنَّ احلل األوحد هو فعالً      

واالستنباط ،وتكون بأن تقوم اجلامعاُت والكلياُت واملعاهد الشرعيةُ بِإقرار هذه الطريقة            
وجعل املناهج كلها تقوم عليها ، وما مل حيصل هذا ، فإنَّ الفقه سيظلَّ يف حالة مجـوٍد                  

 .وركود ، واهللا يهدينا إىل الرشاد والسداد 
 أذكر لكم هذه النقاط الرئيسية الثماين لشرح النموذج والتعريف به            أحببت أن 

وبيان الغرض منه والدواعي إليه ، وكلي أملٌ يف أن خيرج يف هذه األمة الكرمية رجالٌ                
ينهجون هذا النهج ، وُيعيدون إىل الفقه اإلسالمي أَصالََته ومجاله وعظمته ويتناولون ما             

 . مشاكلَ ، ويستنبطون هلا األحكام الشرعية الصحيحة يستِجدُّ من وقائَع وأعماٍل و
وقد التزمُت يف هذا الكتاب بوضع رقم كل حديث أخذته من مصدره كمـا               

هو مثبت فيه ، وهو ما مل حيصل يف الكتاب السابق رغم دقة النقل وصوابيته التامة فيه                  
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القارئ رغبةٌ  وهي ِإضافة نافعة وذلك ليسهل الرجوع إىل أي حديث إن ُوِجَدت لدى             
وحيث أنين التزمت عند تعدُّد رواة احلديث بوضع اسم         . وحاجةٌ إىل قراءته يف مصدره      

صاحب اللفظ املثبت يف الكتاب يف مقدمة الرواة ، وهو ما نوَّهت به يف مقدمة كتاب                
فقد اكتفيُت بوضع رقم احلديث املثَْبت فقط إال يف حاالت          ] اجلامع ألحكام الصالة    [  

 .ت الدواعي إىل ذكر لفٍظ ثاٍن ، فوضعت له رقماً هو اآلخر قليلة دع
وجتدون يف آخر الكتاب ثَبتاً مبصادر النصوص املعتمدة يف هذا الكتاب ، مـع               

ِذكر معلومات عنها حىت ُتْحَصر املراجعةُ هبا ويتسىن التثبُُّت من صحة النصوص الواردة             
رتيب األحاديث فيها على طريقة الـرقم       يف الكتاب ، وهذه املصادر يف غالبيتها قد متَّ ت         

املتسلسل ، والقليل منها متَّ ترتيُب األحاديث فيها على طريقة املوضوعات ، ومل ُتوضع              
هلا أرقاٌم متسلسلة ، فما كان منها حبسب الطريقة األوىل ، فإين أَثبتُّ الرقم املتسلسـل                

 رقم اجلزء أوالً ، مث رقـم        للحديث ، وما كان منها حبسب الطريقة الثانية ، فإين أَثبتُّ          
 هو رقم اجلزء ، ورقم      4مثالً ، فرقم     ) 4/250( الصفحة املتضمِّنة للحديث ، هكذا      

 هو رقم الصفحة ، باستثناء املعجم الكبري للطرباين ، ومسند أيب يعلى املوصلي ،               250
 .فإن الرقم األول هو رقم اجلزء ، والرقم الثاين هو رقم احلديث فيهما 

 ألدعو اهللا السميع العليم أن يتقبل مين ما بذلُت وما نويُت وما إليه هدفت              وإين 
 .وأن يلقى هذا الكتاب من القبول ما لقيه الكتاب األول ، واحلمد هللا أوالً وآخراً 

 
 هـ1423 من شهر مجادى األوىل عام 28: اخلميس  
  م2002عام ) أغسطس (  من آب 8    
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 الفصـل األول

 
 : أحكاٌم عامة –صياُم رمضان 

 
 

وقد ورد . الصوم يف اللغة هو اإلمساك ، والصمت ، والركود ، وما يف معناها 
فكُلي واشريب وقَرِّي عْيناً فِإمـا      {  الصوم هبذا املعىن يف كتاب اهللا الكرمي ، قال تعاىل           

 26اآلية  }  رُت للرمحِن َصْوماً فلن أُكلَِّم اليوَم ِإْنِسيَّاً        َتَرِينَّ من الَبَشِر أََحداً فقويل ِإين َنذَ      
 .من سورة مرمي 

األكل والشرب  :  وأما الصوم يف الشرع ، فهو ِإمساٌك عن املفَطِّرات ، وهي             
. واجلماع واالستعاط واالستقاء ، بنيَِّة التقرُِّب إىل اهللا سبحانه من فجر اليوم إىل مغربه               

عناه الشرعي يف كثري من آيات اهللا الكرميات ، ال حاجة لذكرها هنا              وقد ورد الصوم مب   
 .وذلك لشهرهتا ومعرفة الناس هبا 

 
 : فضل الصيام 

 :ورد يف فضل الصيام كثٌري من األحاديث أذكر منها ما يلي 
: قال اهللا   {  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                 -1

ابن آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أَجزي به ، والصيام ُجنَّة ، وإذا كان يـوُم                  كلُّ عمِل   
إين امرٌؤ صائم    :  صوِم أحِدكم فال َيْرفُثْ وال َيْصَخْب ، فإن سابَّه أحٌد أو قاتله فلْيقلْ                
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والذي نفسي بيده لَُخلُوُف فِم الصائم أطيُب عند اهللا من ريح املسك ، للصائم فرحتان               
 ) 1904( رواه البخـاري    } ما ، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصـومه            يفرحه

وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه          . ومسلم والنَّسائي وابن ماجة وأمحد      
كلُّ العمل كفارةٌ ، إال الصوم فإنه يل ، وأنـا           : قال ربكم تبارك وتعاىل     { وسلم قال   
 . وأمحد   ) 2485( لطيالسي رواه أبو داود ا} ... أَْجزي به 

كلُّ عمِل ابـن    { وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
إال الصوم  : آدم يضاَعف ، احلسنةُ عشُر أمثاهلا إىل سبِعمائة ضعف ، قال اهللا عزَّ وجلَّ               

. هقي  والنَّسائي والدارمي والبي   ) 2707( رواه مسلم   } ... فإنه يل ، وأنا أَجزي به       
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         {  وابن ماجة بلفظ     ) 9712( ورواه أمحد   

كل عمل ابن آدم ُيضاَعف ، احلسنةُ بعشر أمثاهلا إىل سبِعمائة ضعف ، إىل ما شاء اهللا                 
) إىل ما شاء اهللا     ( بزيادة  } ... إال الصوم فإنه يل وأَنا أَجزي به        : ، قال اهللا عزَّ وجلَّ      

 . 
ِإن {   رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             – بن سعد    – عن سهل    – 2

يف اجلنة باباً يقال له الرَّيَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، ال يدخل منه أحٌد غريهم                  
أين الصائمون ؟ فيقومون ال يدخل منه أحٌد غريهم فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل              : يقال  

 1640( ورواه ابن ماجة    . ومسلم والنَّسائي    ) 1896( ه البخاري   روا} منه أحد     
 .} فمن كان من الصائمني دخله ، ومن دخله مل يظمأ أبداً ... { والترمذي بلفظ ) 
قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم   :  رضي اهللا عنه قال – بن مسعود  – عن عبد اهللا   –3
 للبصر وأحصُن للفرج ، ومن مل يستطع فعليه         من استطاع الباءةَ فلْيتزوْج فِإنه أغضُّ     { 

ومسلم وأبـو داود والنَّسـائي       ) 1905( رواه البخاري   } بالصوم ، فِإنه له ِوجاٌء        
 .رضُّ اِخلصيتني أو رضُّ عروقهما لقطع الشهوة : والِوجاء . والترمذي 

وسـلم  مسعت النيب صلى اهللا عليه      :  رضي اهللا عنه قال      - بن اليمان    – عن حذيفة    -4
رواه } ... فتنةُ الرجل يف أهله وماله وجاِره ُتكفِّرها الصالةُ والصياُم والصدقةُ           { يقول  
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فتنةُ الرجل  { بلفظ   ) 8/595( ورواه ابن أيب شيبة     . ومسلم   ) 1895( البخاري  
يف أهله ، وماله ، ونفسه ، وجاره ، يكفِّرها الصيام والصدقة ، واألمـُر بـاملعروف                 

{  وعنه رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال              } نكر    والنهُي عن امل  
قال . ورواه أمحد مطوَّالً  ) . 1038( رواه البزَّار } َمن ُختم له بصيام يوٍم دخل اجلنة 

 ] .رجاله موثَّقون [ اهليثمي 
  عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا تعاىل عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                 -5

أَْي ربِّ منعُته الطعاَم : الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام {  قال 
منعُته النوم بالليل ، فشـفِّعين فيـه ،         : والشهواِت بالنهار فشفِّعين فيه ، ويقول القرآن        

ورواه الطرباين يف كتاب املعجـم      . وسنده حسن    ) 6626( رواه أمحد   } فُيشفَّعان  
 .  ورواه احلاكم وصححه .الكبري 

: أتيُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت         {  عن أيب أُمامة رضي اهللا عنه قال         -6
عليك بالصوم ، فإنه ال ِعْدل له ، مث أتيته الثانية فقال            : ُمرين بعمٍل ُيدخلين اجلنة ، قال       

بن ُخزمية وابن   والنَّسائي وابن ِحبَّان وا    ) 22501( رواه أمحد   } عليك بالصيام   : يل  
 ) 3425( ويف لفٍظ ثاٍن عنـد ابـن ِحبَّـان          . أيب شيبة والطرباين يف املعجم الكبري       

 .} ... عليك بالصوم فإنه ال ِمثلَ له ... { والنَّسائي 
ثالثةٌ ال { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -7 

دل ، والصائُم حىت يفطر ، ودعوةُ املظلوم ، يرفعهـا اهللا دون             اإلماُم العا : ُتردُّ دعوُتهم   
} بعزَّيت ألنصرنَِّك ولو بعد حني      : الَغمام يوم القيامة وُتفتح هلا أبواُب السماء ، ويقول          

يـوَم  { والغمام هنا هو الغمام املذكور يف قوله تعـاىل           ) . 1752( رواه ابن ماجة    
هل َيْنظُرون إال أَن يأتَيُهم اُهللا يف ظُلَـٍل         { يف قوله سبحانه    و}  َتَشقَُّق السماُء بالَغَماِم      

 .} من الَغَماِم 
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مسعُت رسول اهللا صلى اهللا     :  عن عثمان بن أيب العاص رضي اهللا تعاىل عنه ، قال             -8
رواه النَّسائي  } الصوم ُجنَّةٌ من النار كُجنَِّة أحِدكم من القتال         {  عليه وآله سلم يقول     

 .بن ماجة وأمحد وابن ِحبَّان وابن أيب َشْيَبة وا ) 2231( 
 عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعاىل عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                    -9
} الصيام ُجنَّةٌ َيستِجنُّ هبا العبُد من النار وهو يل وأنا أَجزي به             : قال ربُّنا عزَّ وجلَّ     { 

 .ه البيهقي وروا. بسند جيد  ) 14724( رواه أمحد 
مسعُت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        :  عن أيب عبيدة رضي اهللا عنه قال         - 10
ورواه  ) . 1690/1700( رواه أمحـد    } ...والصوُم ُجنَّة ما مل َيْخِرقْهـا       ... { 

}  يعين بالغيبة   : الصوُم ُجنة ما مل خيرقها ، قال أبو حممد          { بلفظ   ) 1733( الدارمي  
 .من طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه  ) 4533( اين يف املعجم األوسط ورواه الطرب

فالصوم ُجنَّة ، أي حفظٌ وعصـمة ،        . فأكرْم بالصياِم من عبادٍة هذه فضائلُها       
وهو قامٌع للشهوة ملن مل يستطع الزواج ، وهو مكفٌِّر للذنوب عند الفنت ، وهو شافٌع                

. اب الرَّيَّان ، من دخله منهم مل يظمأ أبـداً           مشفَّع لصاحبه يوم القيامة ، وللصائمني ب      
احلسنةُ عشُر أمثاهلـا إىل سـبِعمائِة       (  ويكفي يف بيان فضل الصوم ما جاء يف احلديث          

فلو مل يكن للصـوم     ) . إال الصوم فإنه يل وأنا أَجزي به          : ِضعف ، قال اهللا عزَّ وجلَّ       
 الصوم ال مثلَ له وال ِعدلَ له        فحقاً إن . من حديٍث يذكر فضله إال هذا احلديث لكفى         

كما ورد يف احلديث السادس ، وليس للصيام من نتيجة تبعاً لكل ما سبق ، إال دخول                 
اجلنة كما ورد يف حديث حذيفة رضي اهللا عنه عند البزَّار وأمحد ، واستحق بصيامه أن                

 .يكرمه اهللا باستجابة دعاِئه ، كما ورد يف احلديث السابع  
 

 :فضلُ رمضان 
 :قد وردت يف فضِل شهِر رمضانَ األحاديثُ التالية 



 17

 عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول                   -1
الصلواُت اخلمُس ، واجلمعةُ إىل اجلمعِة ، ورمضانُ إىل رمضانَ ، مكفِّراُت ما بينهنَّ              {  

ورواه البخاري يف التاريخ    . وأمحد   ) 552 (رواه اإلمام مسلم      } إذا اجَتَنَب الكبائر    
 .الكبري 

َرِغم أنُف رجٍل   { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  وعنه رضي اهللا عنه قال       -2
ذُكرُت عنده فلم يصلِّ عليَّ ، َورِغم أنُف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن ُيغفَر     

وال  : – قال ربعي    –لم ُيدخاله اجلنة    له ، وَرِغم أنُف رجل أدرك عنده أبواه الكَرب ، ف          
والترمذي وابن ُخزميـة     ) 7444( رواه اإلمام أمحد    } أو أحُدمها   : أعلمه إال قد قال     

 .واحلاكم ، وإسناده جيد 
إذا دخل  {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  وعنه رضي اهللا تعاىل عنه قال        -3

رواه }  أبواُب جهنم ، وُسلسلت الشياطُني  رمضان فُتحت له أبواُب السماء ، وغُلِّقتْ     
ومسلم والنَّسائي وأمحد وابن ِحبَّان والـدارمي ، بـاختالٍف يف            ) 1899( البخاري  
 .األلفاظ 

من صـام  {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  وعنه رضي اهللا تعاىل عنه قال        -4
والنَّسـائي   ) 38(  رواه البخاري    }رمضان إمياناً واحتساباً غُِفر له ما تقدَّم من ذنبه            

والنَّسائي يف رواية ثانية من طريقه        ) 8989( وألمحد  . وابن ماجة وأمحد وابن ِحبَّان      
قال املنذري بإسناٍد   ) . وما تأخر     ( بزيادة  } غُِفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر         ... { 

 . قتيبة بن سعيد عن سفيان إال أن محاداً شكَّ يف وصله ، أو انفرد هبذه الزيادة. حسن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           :  عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال          -5

. والنَّسائي وأمحـد     ) 2994( رواه ابن ماجة    } ُعمرة يف رمضان تعدل َحجَّةً        {  
احلديث بلفظه ، وأمحد والترمذي من طريق وهب بـن           ) 2991( وروى ابن ماجة    

. وابن ماجة من طريق جابر رضي اهللا تعاىل عنـه            ) 14855( ورواه أمحد   . َخْنَبش  
فإنَّ ُعمرةً يف   ... { من طريقه ، ومسلم وأبو داود بلفظ         ) 1863( وروى البخاري   
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 ) 25/364( وروى الطرباين يف املعجم الكبري      } رمضان تقضي حجة أو حجة معي         
يا رسول اهللا إين امـرأة قـد        {  الت  وأبو داود وأمحد عن أم معقل رضي اهللا عنها ق         

عمـرة يف رمضـان     : كربُت وقد سقمُت ، فهل عملٌ َيجزي عين من حجيت ؟ فقال             
 .} ُتْجزيُء عنك 

إذا {   عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال   -6
لِّقت أبواُب النار ، فلم     كان أول ليلة من رمضان ، ُصفِّدت الشياطني وَمَردةُ اجلن ، وغُ           

يا باغَي  :  ُيفتح منها باب ، وفُتحت أبواُب اجلنة ، فلم ُيغلق منها باب ، ونادى مناٍد                  
رواه ابن  } اخلري أَقِْبل ويا باغي الشَّرِّ أَقِْصر ، وهللا ُعَتقاُء من النار ، وذلك يف كل ليلة                   

. وصححه ، ووافقه الـذهيب      ورواه احلاكم   . وابن ِحبَّان والبيهقي     ) 1642( ماجة  
وروى }  ُصفِّدت الشياطُني َمَردةُ اجلن       {  إال أنه قال      ) 1883(  ورواه ابن ُخزمية    

والنَّسائي قريباً منه من طريق ُعتبة بن        )  1586( الطرباين يف كتاب املعجم األوسط      
 .فرقد رضي اهللا عنه 

إذا أضيفت األحاديث   ف. ودالالت هذه األحاديث واضحة ال حتتاج إىل تفسري         
الواردة يف فضل الصيام بشكل مطلق إىل موضوعنا هذا ، هذا ظهر متاماً فضلُ رمضان               

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه      { وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه قال         . والصوم فيه   
وسلم أجوَد الناس ، وكان أجوَد ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل ، وكان يلقاه                

} ليلة من رمضان فيدارُسه القرآن ، فَلَرسولُ اهللا أجوُد باخلري من الريح املرَسلَة              يف كل   
 .ومسلم والنَّسائي والترمذي وأمحد وابن ِحبَّان  ) 6( رواه البخاري 

 
 مىت ُشرع الصيام الواجب ؟

اختلف الفقهاء واألئمة يف تعيني أول صوم مفروض على املسلمني ، فـذهب              
وزاد . من الشافعية إىل أن أول ما فُرض هو صيام يوم عاشـوراء             األحناف وابن حجر    
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إن ذلك قد ُنسخ بصوم رمضان ، حبيث        : وقالوا  . ثالثة أيام من كل شهر      : األحناف  
أُِحلَّ { ميسك الصائم من صالة العشاء إىل غروب الشمس ، مث ُنسخ ذلك بقوله تعاىل               

 ِلباٌس لكم وأَنتم ِلباٌس هلنَّ َعِلَم اهللا أَنكم كُنتم          لكم ليلةَ الصياِم الرَّفَثُ ِإىل نساِئكم ُهنَّ      
ختْتاُنون أَْنفَُسكم فتاَب عليكم وعفا عنكم فاآلن باِشُروُهنَّ وابتغوا ما كتب اهللا لكـم              
وكلوا واْشربوا حىت يتبَني لكم اخليطُ األبيُض من اخليِط األْسوِد من الفَْجـِر مث أَِتمُّـوا                

كما أهنم استدلوا على مـا      .  من سورة البقرة     187 من اآلية    }... الصياَم ِإىل الليل    
 :ذهبوا إليه باألحاديث التالية 

أُحيلت {   عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ بن جبل رضي اهللا تعاىل عنه قال                 -1
 وأما  –  فذكر احلديث  إىل أن قال           –الصالةُ ثالثةَ أحوال ، وأُحيل الصياُم ثالثةَ أحوال         

الصيام ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قِدم املدينة ، فجعل يصوم من كل                أحوالُ  
  من ربيع األول إىل رمضـان ،         –تسعة عشر شهراً      :    وقال يزيد       –شهر ثالثة أيام      

من كل شهر ثالثة أيام وصام يوم عاشوراء ، مث إن اهللا فرض عليه الصيام فأنزل اهللا عزَّ                  
...  )  ين آمنوا كُِتَب عليكم الصِّياُم كما كُتَب على الذين من قبِلكم            يا أَيُّها الذ  ( وجلَّ  

فكان َمن  : قال  ...  )  وعلى الذين ُيطيقوُنه ِفْديةٌ طعاُم مسكني       (  ... إىل هذه اآلية      
مث إن اهللا عزَّ وجلَّ أنزل      : شاء صام ، ومن شاء أطعم مسكيناً ، فأجزأ ذلك عنه ، قال              

فمن شهَد  ( ... إىل قوله     ... )  هُر رمضانَ الذي أُنزلَ فيه القرآنُ       ش(  اآلية األخرى     
فأثبت اهللا صيامه على املقيم الصحيح ، ورخَّص فيه         : قال  ... )  منكم الشَّهَر فَلْيُصْمه    

للمريض واملسافر ، وثبَّت اِإلطعام للكبري الذي ال يستطيع الصيام ، فهذان َحـْوالن ،               
: شربون ، ويأتون النساء ما مل يناموا فإذا ناموا امتنعوا ، قال               وكانوا يأكلون وي  : قال  

مث إن رجالً من األنصار يقال له ِصْرمة ،  ظل يعمل صائماً حىت أمسى ، فجاء إىل أهله                   
فـرآه  : فصلَّى العشاء مث نام فلم يأكل ومل يشرب حىت أصبح ، فأصبح صائماً ، قال                

مـايل أراك قـد     : َهد َجْهداً شديداً ، قـال       رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد جَ        
يا رسول اهللا ، إين عملُت أمِس ، فجئت حني جئت ،            : َجَهْدت َجْهداً شديداً ؟ قال      
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وكان عمر قد أصاب    : فألقيُت نفسي فنمت ، وأصبحُت حني أصبحُت صائماً ، قال           
يه وسلم ، فـذكر     النساء من جارية ، أو من حرَّة ، بعدما نام ، وأتى النيب صلى اهللا عل               

إىل  )  …أُحلَّ لكم ليلةَ الصِّياِم الرَّفَثُ ِإىل نساِئكم          (  ذلك له ، فأنزل اهللا عزَّ وجلَّ          
 فصام تسعةَ عشر شهراً     –  وقال يزيد       –... )   مث أِتمُّوا الصياَم ِإىل الليِل      ( ... قوله    

. و داود والبيهقـي     وأب ) 22475( رواه اإلمام أمحد    } من ربيع األول إىل رمضان        
 .وروى مسلم وأمحد مثله عن عبد اهللا بن مسعود أيضاً 

صام النيب صلى اهللا عليه وسلم      {   عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنه قال            -2
عاشوراء وأمر بصيامه ، فلما فُرض رمضان ُتِرك ، وكان عبـد اهللا ال يصـومه إال أن                  

ويف لفٍظ ثـان    .  ومسلم وأمحد والبيهقي      )1892( رواه البخاري   } يوافق صومه     
كان عاشوراء يصومه   {  ومسلم وأيب داود وأمحد من طريقه         ) 4501(  للبخاري  

 .} من شاء صامه ، ومن مل يشأ مل يصمه : أهلُ اجلاهلية ، فلما نزل رمضان قال 
 أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء يف اجلاهليـة ،         {   عن عائشة رضي اهللا عنها       -3

مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصيامه حىت فُرض رمضان ، وقال رسـول اهللا                 
 ) 1893( رواه البخـاري  } صلى اهللا عليه وسلم من شاء فلْيُصْم ومن شاء أفطـر    

ومسلم وأبو داود    ) 4504( وروى البخاري   . ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي      
 والدارمي من طريق عائشة رضي اهللا تعاىل عنـها ،           والنَّسائي والترمذي ومالك وأمحد   

كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف اجلاهلية ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم           { قالت  
يصومه ، فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما نزل رمضان كان رمضانُ الفريضةَ               

 .} وُترك عاشوراء ، فكان من شاء صامه ، ومن شاء مل يصمه 
دخل عليـه   {   رضي اهللا تعاىل عنه قال       – بن مسعود    - عن علقمة عن عبد اهللا       -4

كان ُيصام قبل أن يرتل رمضان ،        : اليوم عاشوراء  ، فقال      : األشعث وهو َيطَْعم فقال     
ومسـلم وأمحـد     ) 4503( رواه البخاري   } فلما نزل رمضان ُترك ، فاْدنُ فكُل          

 .والبيهقي 
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أرسل النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        { نت ُمعوِّذ رضي اهللا عنها قالت        عن الرَُّبيِّع ب   -5
من أصبح مفطراً فلُْيتمَّ بقيةَ يومه ومن أصبح صائماً         : غداةَ عاشوراء إىل قرى األنصار      

فكنا نصومه بعُد وُنصوِّم صبياَننا ، وجنعل هلم اللعبةَ من الِعْهن فإذا بكى            : فلْيصْم  قالت    
 1960( رواه البخاري   } طيناه ذلك حىت يكون عند اإلفطار         أحُدهم على الطعام أع   

 . ومسلم وابن ُخزمية وابن ِحبَّان والبيهقي ) 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث رجالً        {   عن َسلََمة بن األكوع رضي اهللا عنه         -6

}  يأكل   ِإنَّ َمن أكل فلُيِتمَّ أو فلْيُصْم ومن مل يأكل فال         : ينادي يف الناس يوم عاشوراء      
 .ومسلم والنَّسائي وأمحد وابن ِحبَّان والدارمي  ) 1924( رواه البخاري 

وذهب اجلمهور والشافعية يف املشهور عنهم ، إىل أنه مل ُيفرض قطُّ صوٌم قبل              
صوم رمضان ، واستدلوا على قوهلم هذا مبا روى ُحَميد بن عبد الرمحن أنه مسع معاوية                

يا أهل املدينة   { ا يوم عاشوراء عام حجٍّ على املنرب يقول         ابن أيب سفيان رضي اهللا عنهم     
هذا يوم عاشـوراء  ،      : أين علماُؤكم ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول            

رواه } ومل َيكُْتب اهللا عليكم صياَمه وأنا صائم ، فمن شاء فليصم ، ومن شاء فليفطر                  
 16992( ورواه أمحد بن حنبل     . ان  ومسلم والنَّسائي وابن ِحبَّ    ) 2003( البخاري  

هذا يوم عاشوراء ، ومل ُيفرض علينا صياُمه ، فمن شاء منكم أن يصـوم               {  بلفظ  ) 
 : فنقول ما يلي } فليصم فإين صائم ، فصام الناس 

 الذي رواه أمحد من طريق معاذ رضي اهللا عنه فيه انقطاع بني             1احلديث رقم   
لك أن عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يدرك معاذاً كما           عبد الرمحن ابن أيب ليلى ومعاذ ، وذ       

ذكر ذلك احملدِّثون ، فهو إذن حديث منقطٌع ، فُيردُّ سنداً ، وبردِّه ُيَردُّ قول األحنـاف                 
 : ونأيت اآلن ملناقشة األدلة الصحيحة . بفرض صيام ثالثة أيام قبل شهر رمضان 

قبل رمضان ولذا فإن هذه     اآلية ليس فيها ذكٌر ألي صوٍم فُرض على املسلمني          
أما حديثا ابن عمر وحديثا عائشة عنـد        . اآلية ال يصح االستدالل هبا على موضوعنا        

البخاري ، فإن ألفاظها هلا داللة واحدة ، هي أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أمر                 
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بصوم عاشوراء إىل أن فُرض رمضان فلما فُرض رمضان مل يعد الرسول صلى اهللا عليه               
وهذا األمر يشكِّل دليالً على أن يوم عاشوراء كان صوُمه          . م يأمر بصوم عاشوراء     وسل

 . مفروضاً على املسلمني عند من يقولون ويتبنَّون أن األمر يفيد الوجوب 
إننا ال ُنِقرُّكم على أن األمر يفيد الوجوب ، وإمنا حنن نرى أن             : فنقول هلؤالء   

ي اليت حتدِّد نوع الطلب إن كان واجباً أو مندوباً          األمر يفيد جمرد الطلب ، والقرائن ه      
أو حىت مباحاً وإذن فإن أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء ، هكذا                

ونضـيف  . دون قرينة على الوجوب ، ال يدل على أن صوم يوم عاشوراء كان واجباً               
ا تقولون إن األمر يفيـد      إنكم ال تقولون ما تقولون على إطالقه ، وإمن        : هلؤالء القول   

الوجوب ، إال إن ُوِجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إىل الندب مثالً ، فهال حبثتم عن                
 !القرينة ، وهي موجودة يف النصوص بشكل ال خيفى على فقيه ؟

إن حديث معاوية عند البخاري وأمحد ، يصلح قرينةً ظاهرةً تصـرف األمـر               
مل َيكُْتب اُهللا عليكم صيامه     : ( يه الصالة والسالم    النبوي الكرمي إىل الندب ، فقوله عل      

هو ) ومل ُيفرض علينا صياُمه فمن شاء منكم أن يصوم فليصم           ( ، أو قوله    ) وأنا صائم   
قرينة على أن األمر النبوي الكرمي بصيام يوم عاشوراء كان أمراً على الندب وليس على               

املنطوق ، وأما أنه أمٌر على الندب       أما أنه ليس أمراً على الوجوب فواضٌح ب       . الوجوب  
فمن شـاء   (  وقال هلم     ) وأنا صائم     (  فهو أنه عليه الصالة والسالم قال للمسلمني          

فكونه عليه الصالة والسالم يعلن أنه صائم ويأمر من يشاء أن           ) منكم أن يصوم فليصم     
 يشكل دليالً   يصوم بالصوم ، وكون الصوم عبادة ُيتقرب هبا إىل اهللا سبحانه فإن ذلك            

 . وقرينة على أن صيام عاشوراء مندوب 
أما استدالهلم حبديثي الرُّبيِّع عند البخاري ، وحديث َسلَمة بن األكوع عنـده              

من (  إن لفظ احلديثني من حيث الداللة واحد ، احلديث األول يقول            : أيضاً ، فأقول    
إنَّ ( واحلديث الثاين يقول    )  صم    أصبح مفطراً فلُْيتمَّ بقيةَ يومه ، ومن أصبح صائماً فلي         
وهذان احلديثان مل يأتيا يف بـاب       ) َمن أكل فلُيتمَّ أو فلْيصْم ، ومن مل يأكل فال يأكل            
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فرض الصوم ال باملنطوق وال باملفهوم ، أما خبصوص املنطوق فواضح ، وأما خبصوص              
شدنا إىل كيفيته ،    املفهوم ، فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني يأمر بأمٍر واجٍب ُير            

وأيضاً عندما يأمرنا بأمر مندوب يرشدنا إىل كيفيته دون أن يكون لِذكر الكيفية داللةٌ              
على الوجوب أو على الندب ، وإمنا هي تابعة يف احلكم ألصل األمر ، فإن كان األمر                 

. للوجوب أُحلقت كيفيته به ، وإن كان األمر للندب كانت الكيفية تابعة له يف الندب                
وال حاجة بنا لذكر األمثلة على ما نقول فهي من الشيوع والشهرة حبيث ال ختفى على                

وهنا جاء ذكر كيفية العمل عند مرور وقٍت من هنار يوٍم ُيصام وال تدل              . عامل أو فقيه    
 .هذه الكيفية مطلقاً على وجوب ذلك الصوم 

اً إىل أحاديث   وأما حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه فإنه ال يضيف شيئ             
ابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهما ، وهكذا يبقى حديث معاوية مبنطوقه دليالً ناصـعاً               

 .على نفي وجوب صيام يوم عاشوراء  ، فوجب القول به وترك ما سواه 
مث مالنا نبتعد كثرياً يف البحث يف هذه املسألة ، وعندنا الدليل والفيصل الساطع              

يا أيهـا الـذين     {   من سورة البقرة     183 تعاىل يف اآلية     يف كتاب اهللا الكرمي ، يقول     
انظروا يف  }  آمنوا كُتَب عليكم الصياُم كما كُِتَب على الذين من قبِلكُم لعلَّكم تتَّقون             

فقوله كتب علـيكم    } كُتب عليكم الصياُم كما كُتب على الذين من قبلكم          { قوله  
جاء البيان بأن الصيام قـد كتـب        الصيام هنا ، جاءت كلمة الصيام عامة ومطلقة ، و         

علينا آنذاك  ولو كان الصيام مفروضاً علينا من قبل ملا جاء اللفظ الكرمي هكذا ، فهذه                 
اآلية الكرمية جاءت تعلن فرض الصيام ، وتدل على أنه مل يكن صياٌم مفـروٌض قبـل                 

 . ذلك ، هذه واحدة 
كان الصيام مكتوباً   والثانية هي قوله ، كما كتب على الذين من قبلكم ، ولو             

علينا من قبل هذه اآلية ملا جاء القول كما كتب على الذين من قبلكم ، فقد قال كما                  
كتب على الذين من قبلكم ، ومل يقل كما كتب عليكم يف يوم عاشوراء مثالً ، وهذا                 
دليل ناصع على أنه مل يكن على املسلمني صيام واجب قبل صيام شهر رمضان ، وغفر                
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قول غري ذلك وِإمنا األخطاء عند الفقهاء والعلماء تأيت من االقتصار على دليل             اهللا ملن ي  
أو بضعة أدلة وترك ما عداها ، وكأنَّ االجتهاد مسالةُ انتقاٍء للنصوص ، وليس أخذاً هبا                
وِإعماالً هلا كلِّها إال أن يكون منها ضعيف أو خمالٌف لألحاديث الصحيحة فيطرح وال              

 .ُيلتفت إليه 
 نطقت عدةُ أحاديث بفرض صيام شهر رمضان دون أن جند حديثاً واحداً             وقد 

 :ينطق بفرض صيام عاشوراء  ، أذكر منها على سبيل املثال 
أن أعرابياً جاء إىل رسول اهللا صلى       {   عن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا تعاىل عنه           -1

مبا فرض اهللا علـيَّ مـن       أخربين  ... يا رسول اهللا    : اهللا عليه وسلم ثائر الرأس ، فقال        
 ) 1891( رواه البخاري   }  ... شهر رمضان ، إال أن َتطوَّع شيئاً        : الصيام ؟ فقال    

 .ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأمحد 
ُبـين  {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال         -2

وأن حممداً رسول اهللا ، وِإقاِم الصـالة  ،     شهادِة أن ال إله إال اهللا       : اإلسالم على مخٍس    
ومسـلم والنَّسـائي     ) 8( رواه البخاري   } وإيتاِء الزكاة ، واحلِج ، وصوِم رمضانَ          

وال ُيبىن اإلسالم إال على الفروض الواجبة ، بل وال ُيبىن إال علـى              . والترمذي وأمحد   
 .األركان 

 
 :النيَّة يف الصيام 

 بن زيد من الصحابة ، ومالك والليث وابن أيب          ذهب عبد اهللا بن عمر وجابر     
ذئب إىل أنه ال ُبدَّ من تبييت نيِة الصيام وإيقاِعها يف الليل يف أي جزء منه ، ال فرق يف                    
الصيام بني الواجب منه واملندوب ، أي ال فرق بني صيام رمضان وصيام النذر وصيام               

ب أبو حنيفة والشافعي وأمحد     وذه. الكفارات الواجب ، وبني صيام التطوُّع املندوب        
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إىل وجوب تبييت النية يف الليل لصيام الفرض دون صيام التطوُّع ، قائلني إنه ال جيـب                 
 .تبييت النية يف صيام التطوُّع 

وهل جتب النية يف رمضان لكل يوم كما يقول اجلمهور ، أم أن الصائم ُتجِزئُه                
 وإسحق ؟ وهل يصـح الصـيام يف         نيةٌ واحدةٌ جلميع الشهر ، كما يقول مالك وأمحد        

رمضان يف حق املقيم الصحيح بغري نية كما يقول ُزفر من األحناف وعطاء وجماهـد               
والزُّهري ؟ وإذا جازت النية يف النهار يف صيام التطوُّع ، كما يقول ابن عباس وابـن                 
 ، مسعود وحذيفة وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو طلحة وأبو أيوب رضي اهللا تعاىل عنهم

 وال جتزئ – أي قبل الظهرية –وأبو حنيفة والشافعي وأمحد ، فهل جتب النية قبل الزوال 
بعدها كما ُيروى ذلك عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعن أيب حنيفـة وعـن                  
الشافعي يف قوٍل له ؟ أم تصحُّ النية قبل الظهر وبعده ، كما يقول ابن عباس وعائشـة                  

 وأمحد والشافعي يف القول اآلخر ؟وحذيفة رضي اهللا عنهم ، 
 :وحىت نتبني وجه احلق يف هذه املسائل دعونا نستعرض هذه النصوص 

 عن حفصة رضي اهللا عنها زوِج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن رسول اهللا صلى اهللا                 -1
رواه ابن ُخزميـة      } من مل ُيْجِمع الصياَم قبل الفجر فال صيام له          { عليه وسلم أنه قال     

وأخربين ابن عبد احلكم أن ابن وهب أخربهم مبثله سـواء ،            [ وأضاف   )  1933( 
ورواه أيضاً أمحد وابن ِحبَّان واحلاكم وابن       ]  وقال يل مالك والليث مبثله      : وزاد قال   

يف حني أن النَّسائي والترمذي صحَّحا وقفه على        . حزم وصححوه هكذا ، أي مرفوعاً       
رواه مرفوعاً أن َمْعَمَر والزُّبيدي وابن ُعيينة ويـونس         وذكر أبو داود بعد أن      . حفصة  

فهذا احلديث  . ورواه ابن ماجة والدارمي مرفوعاً فقط       . اَأليلي وقفوه على حفصة أيضاً    
 .خمتلَف فيه ، منهم من صحَّح رفعه ، ومنهم من صحَّح وقفه على حفصة 

نيب صلى اهللا عليه وسلم     دخل عليَّ ال  {  عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت          -2
فإين إذن صائم ، مث أتانا يومـاً      : ال ، قال    : هل عندكم شيٌء ؟ فقلنا      : ذات يوم فقال    

أرينيه ، فلقد أصبحُت صـائماً ،  : يا رسول اهللا أُهدي لنا َحْيٌس ، فقال : آخر ، فقلنا    
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: احلَْيس  و. وأبو داود والنَّسائي والترمذي وابن ماجة        ) 2715( رواه مسلم   } فأكل  
ووقع عند  . هو طعاٌم من مسن وأَِقط ، أي مجيد ، ومتر ، وقد ُيجعل الدقيق بدل األِقِط                 

عن {  أيضاً ، والبيهقي والداَرقُطين بسند صحَّحه البيهقي ، بلفظ           ) 2330( النَّسائي  
هل عندكم  : جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً فقال          : عائشة أم املؤمنني قالت     

يا : ودخل عليَّ مرة أخرى ، فقلت : إذن أصوم ، قالت  : ال ، قال    :  طعام ؟ قلت     من
 .} إذن أُفِطر وقد فرضُت الصوم : رسول اهللا قد أُهدي لنا َحْيٌس ، فقال 

الصائم {  عن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                 -3
وروى مثله من طريق     ) . 4/277(  رواه البيهقي    }باخليار ما بينه وبني نصف النهار       

 . أيب أُمامة رضي اهللا عنه 
أنه كان يصبح حىت ُيظهر ،      {   عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما           -4

واهللا لقد أصبحُت وما أريد الصوم ، وما أكلُت من طعاٍم وال شراٍب منـذ               : مث يقول   
  ) .56 /2( الطحاوي يف شرح معاين اآلثار رواه } اليوم ، وألصومنَّ يومي هذا  

مىت أصبحَت  {  رضي اهللا عنه قال      – بن مسعود      – عن أيب األحوص عن عبد اهللا        -5
} يوماً فأنَت على أحد النظرين ما مل َتطَْعْم أو تشرْب إن شئت فصم وإن شئت فأَفطر                 

  ) .4/277( وروى البيهقي مثله  ) 2/56( رواه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار 
} أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصـام              {   عن أيب عبد الرمحن      -6

. وابن أيب شـيبة والبيهقـي        ) 2/56( رواه الطحاوي يف كتاب شرح معاين اآلثار        
من بدا لـه    : قال حذيفة   {  عن سعد بن عبيدة قال        ) 7780( وروى عبد الرزاق    

 .    } الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم  
احلديث الثالث من طريق أنس رضي اهللا تعاىل عنه فيه عون بن عمارة العنربي               
وكذلك رواية أيب أُمامة رضي اهللا تعاىل عنه تفرَّد هبا عون هذا وهو ضعيف كما ذكر                

واحلديث األول ُروي عن أُم املؤمنني حفصة ،        . البيهقي نفسه ، فريد احلديث بروايتيه       
إن : وقد صحَّح املرفوع ناٌس وصحَّح املوقوف ناس آخرون فأقول          مرفوعاً وموقوفاً ،    
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الزيادة من الثقات مقبولة ، والزيادة هنا رفُع احلديث إىل الرسول عليه الصالة والسالم               
وهذا احلديث واضح الداللة على وجوب تبييـت        . وقد صحَّت عند عدد من احملدِّثني       

 اللفظ عاماً يف الصيام ، فُيعَمل به على عمومه           النية قبل الفجر ، أي يف الليل ، وقد جاء         
إال أن َتِرَد أحاديثُ ختصِّصه فُيحَمل عليها وقد جاء احلديثان املرويان عن عائشة رضي              

 يذكران أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد نوى الصيام يف النهار             2اهللا عنها يف البند     
اماً مرة أخرى ، وكان صائماً ، أفطر        عندما مل جيد طعاماً عندها ، وأنه عندما وجد طع         

وأكل من الطعام ، ليدل كلُّ ذلك على جواز النية يف النهار لصوم التطوُّع ، ألن واقع                 
احلديثني أنه يف التطوُّع ، فكان هذان احلديثان صاحلَين لصرف حديث حفصة إىل صيام       

 . الفريضة 
مبيَّتة يف الليل ، ونقول إنه جيوز وعليه فِإنَّا نقول ِإنه ال بد لصيام الفرض من نيَّة    

وهبذا ُيَردُّ القول األول املروي عن عبد اهللا بن عمر          . عقُد النية يف النهار لصيام التطوع       
وجابر ومالك والليث وابن أيب ذئب بأن املندوب حيتاج أيضاً إىل تبييت النية من الليل                

ولُ أيب حنيفة والشافعي وأمحد     إذ أن حديث عائشة ردٌّ على هؤالء ، ويثبت يف املقابل ق           
 .بوجوب تبييت النية يف الليل لصيام الفرض فقط دون صيام التطوُّع 

ِإن هذه أقوالُ :  فأقول ما يلي    )  6 ، 5 ، 4(  بقيت اآلثار ذوات األرقام      
صحابة ، وأقوال الصحابة وأفعاهلم ليست أدلةً وليست ُحجةً ، وإمنا هي أحكام شرعية              

ها وتقليُدها ، ال سيما إذا مل يكن قد ُروي ما يعارضها عن صحابة آخرين ،                يصح تبنِّي 
األثر األول يقول إنَّ ابن عباس قد قرَّر الصيام         . وهنا ال أعلم أثراً واحداً ُروي خيالفها        

. يف النهار دون أن يكون قد نواه من قبلُ ولكنه مل يكن قد تناول طعاماً يف يومه ذاك                   
ابن مسعود يقول بقول ابن عباس ، وإن اختلفت العبارتان ، فهو يبني             واألثر الثاين عن    

واألثر الثالث يذكر . جواز عقد نية الصيام يف النهار إن كان مل يأكل أو مل يشرب بعد 
أن ُحذَيفة صام بعد زوال الشمس من هناره أي أنه عقد نية الصيام بعد الظهرية وأعلن                

الصحابة جييزون عقد نية الصيام يف النهار ، وقيَّده         فهؤالء ثالثة من كبار     . ذلك للناس   
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اثنان منهم بأن ال يكون الشخص آنذاك قد أكل أو شرب ، وذكر حذيفة جواز عقد                
النية بعد الظهرية ، وهذه اآلثار ردٌّ على من أوجب عقد النية قبل الظهرية ومل ُيجزهـا                 

 ابن عباس وابن مسعود فقد      أما فعل حذيفة وقوله فواضحان ، وأما أثرا       . بعد الظهرية   
وردا مطلقَْين من أي تقييد زمين ، ومل يكن فيهما من تقييٍد سوى عدم األكل قبل النية                  

مث إن حديث عائشـة     . واملطلق ُيعمل به على إطالقه ما مل ُيقيَّد ، وهنا ال يوجد تقييد              
 يف الرواية األوىل    رضي اهللا تعاىل عنها قد خال بروايتيه أيضاً من أي تقييٍد زمين ، فقوله             

جاء رسول  ( وقوله يف الرواية الثانية     ) دخل عليَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم          ( 
دون أن َيِرَد يف هاتني الروايتني إن كان ذلك قد وقع يف            ) اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً       

 . أول النهار أو يف وسطه أو يف آخره ، واملطلق يبقى على إطالقه هنا 
ليه فإين أقول إن عقد نية صيام التطوُّع يصح يف النهار ، يف أي جزء منه ،                 وع

ولو كان ذلك قبل الغروب بساعة ألنه ال يصح تقييده إال بدليل صحيح صاحل وال دليل 
وبذلك يظهر خطأ الذين أوجبوا عقد النية قبل الظهرية فقط ويظهر صواب رأي             . هنا  

رية وبعدها ، وهم عبد اهللا بن عباس وعائشة وحذيفة           القائلني جبواز عقد النية قبل الظه     
 .وأمحد والشافعي يف أحد قوليه 

هل جتب النية يف رمضان لكل يوٍم أم أن الصائم ُتْجِزئه نيةٌ واحدة             : أما مسألة    
جلميع الشهر ؟ فالصحيح هو أن النية جتب يف رمضان لكل يوم وليس صحيحاً أن نيةً                

 ، وذلك ألن صوم كل يوم هو عبادة مستقلة عما قبلها ،             واحدةً ُتجزُئ جلميع الشهر   
وعما بعدها ، يفصل بني الصوم واآلخر إفطاٌر يف الليل ، وما دام صوم كل يوم عبادة                 

 .مستقلة فإنه ال بد له من نية حىت يصحَّ ، وهذا الفهم هو من باب حتقيق املناط 
صح يف رمضان يف حـق      إن الصيام ي  : بقي قول ُزفَر وعطاء وجماهد والزُّهري        

وقد قرأت رأي ُزفَر يف كتاب شرح فتح القدير البن اهلمـام            . املقيم الصحيح بغري نيَّة     
يتأدَّى صوُم رمضان بدون النية يف حق الصحيح املقيم ، ألن اإلمساك            [ احلنفي هكذا   

م وغفر اهللا لُزفَر وملن قال بقوله ، وكأهن       ] مستحق عليه ، فعلى أي وجه يؤديه يقع منه          
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ال يعلمون أن العبادات كلها حتتاج إىل نية ؟ أمل يسمعوا قوله عليه الصالة والسالم كما               
 ) 6689( رواه البخـاري     } …إمنا األعمال بالنيَّة    { رواه عمر رضي اهللا تعاىل عنه       

؟  فكيف   } ... إمنا األعمال بالنيَّات    {  بلفظ   ) 1( ويف رواية أخرى له     . ومسلم ؟   
 وجه ُيؤدِّيه يقع منه ؟ مبعىن أنه لو أمسك عن الطعام ذلك اليوم بنيَّـة                على أي : يقول  

تنحيف جسمه مثالً فإن صيامه يكون عبادة صحيحة ؟ إن هذا الرأي ليبلغ من الضعف               
 .درجة ال حيتاج معها إىل وقفة أطول 

 
 :صوموا لرؤيته وأَفطروا لرؤيته 

 عند  –ن عباس وسيأيت     حديث اب  –والعمل على هذا احلديث       [ قال الترمذي   
ُتقبل شهادة واحد يف الصيام ، وبه يقول ابن املبارك والشافعي           : أكثر أهل العلم ، قالوا      

ومل خيتلف أهل العلم يف اإلفطار      . ال ُيصام إال بشهادة رجلني      : وقال إسحق   . وأمحد  
أن شـهادة   ال أعلم اختالفـاً يف      : وقال اخلطَّايب   ]  أنه ال يقبل فيه إال شهادة رجلني          

الرجلني العدلني مقبولة يف رواية هالل شوال ، وإمنا اختلفوا يف شهادة رجل واحـد ،                
 .فقال أكثر العلماء ال يقبل فيه أقل من شاهدين عدلني 

وقد ذهب اجلمهور إىل القول بشهادة شاهد واحد عـدٍل يف رؤيـة هـالل                
دل أنه رأى هـالل     رمضان ، أي يف بدء الصوم ، وعندهم أنه إن شهد مسلم واحد ع             

ولو كان عبداً أو امرأة ،      : رمضان فقد وجب الصيام على مجيع املسلمني ، قال أمحد           
ومعتمد مذهب الشافعية أنه ال بد من أن يكون الشاهد حراً ذكراً             . وهو قولٌ للشافعية    

وخـالف  . وأجاز األحناف شهادة العدل ولو كان عبداً أو أنثى إذا كان بالسماء غيم        
َر املالكيةُ وإسحُق بن راُهويه ، فأوجبوا لثبوت هالل رمضان شهادةَ شـاهدين             اجلمهو

عدلني ذكرين حرَّين بالغني أو مجاعٍة كثريٍة وعندئذ ال يشترط أن يكونوا كلهم ذكوراً              
 .أحراراً عدوالً 
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أما خبصوص ثبوت رؤية هالل شوال أي بدء اإلفطار فذهب اجلمهور واألئمة             
وقال األحناف  . بد من شهادة شاهَدْين يف ثبوت رؤية هالل شوال          األربعة إىل أنه ال     

وخالفهم . بوجوب أن يكون الشاهدان عدلني حريَّن ، أو حراً وحرَّتني بلفظ الشهادة             
أبو ثور وابن املنذر من الشافعية ، وابن ُرْشد من املالكية والشوكاين ، فأجازوا شهادة               

 . ل أي بدء اإلفطار شاهد واحد عدل يف إثبات رؤية هالل شوا
 :وحنن ننظر يف النصوص التالية لنرى الرأي يف هذه املسألة حبول اهللا تعاىل  

 :النصوص املتعلقة برؤية هالل رمضان : أوالً 
جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم        {  عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه قال          -1

هد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله ؟           أتش: أبصرُت الليلةَ اهلاللَ فقال     : فقال  
 ) 1923( رواه ابن ُخزمية    } قم يا فالن فأذِّن بالناس فلْيصوموا غداً        : نعم قال   : قال  

 قال احلسـن    –إين رأيت اهلالل    ... { بلفظ   ) 2340( ورواه أبو داود    . وابن ِحبَّان   
لنَّسائي والترمذي وابن أيب شيبة     وروى احلديثَ أيضاً ا   } ... يعين رمضان   : يف حديثه   

 .، وصححه احلاكم والذهيب 
 عن حسني بن احلارث اجلديل ، من جديلِة قيس ، أن أمري مكة خطب ، مث قـال            -2 

عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن َنْنُسك للرؤية فإن مل نره وشهد شاهدا                { 
 فيكم من هو أعلم باهللا ورسوله مين ،         إنَّ:  مث قال األمري      ... عدٍل نسكنا بشهادهتما    

: وشهد هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأومأ بيده إىل رجل ، قال احلسني                  
هذا عبد اهللا بن عمر ،      : من هذا الذي أومأ إليه األمري ؟ قال         :  فقلت لشيخ إىل جنيب       

} ى اهللا عليه وسـلم     بذلك أَمرنا رسول اهللا صل    : وصدق ، كان أعلم باهللا منه ، فقال         
أي :  قوله نْنُسك     . ورواه البيهقي   . والداَرقُطين وصححه    ) 2338( رواه أبو داود    

 .الرؤية هنا رؤية هالل ذي احلجة : وقوله نْنُسك للرؤية . نعبد ، وهنا معناه حنجُّ 
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تراءى الناُس اهلالل ، فأخربُت رسـول اهللا        {  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال         -3 
 2342( رواه أبو داود    } ى اهللا عليه وسلم أَين رأيته ، فصامه وأمر الناس بصيامه            صل
 .ورواه ابن ِحبَّان واحلاكم وابن حزم وصححوه . والدارمي والبيهقي ) 

احلديث الثاين ، حديث أمري مكة ، ليس هو يف باب الصوم ، وإمنا هو يف باب                 
األول يذكر أن   :   ابن عباس وابن عمر        فيبقى حديثا . احلج فيبقى فيه ، وَنَدعه هناك       

الرسول عليه الصالة والسالم قد أثبت رؤية هالل رمضان وأمر بالصيام لشهادة أعرايبٍّ             
واحلديث الثاين يذكر أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أثبت رؤية هـالل              . واحٍد  

الحتجاج ،  وهذان حديثان صاحلان ل   . رمضان ، وأمر بالصيام لشهادة ابن عمر نفسه         
ويدالن داللة ال تقبل التأويل على أن ثبوت هالل رمضان وبدء الصوم يثبتان بشـهادة       
شاهد واحد ، وهذا ردٌّ على من أوجب شهادة شاهَدْين اثنني ، وهم املالكية وإسحق               

 .واألمر من الوضوح حبيث ال حيتاج إىل ِوقفة أطول . ابن راُهويه 
 :هالل شوال النصوص املتعلقة برؤية : ثانياً 

أن النيب صلى اهللا    {  عن ربعي ، عن رجٍل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم              -1 
عليه وسلم أصبح صائماً لتمام الثالثني من رمضان ، فجاء أعرابيان فشهدا أن ال إله إال                

[ وقـال    ) 2/168( رواه الداَرقُطين   } اهللا وأهنما أََهالَّه باألمس ، فأمرهم فأفطروا          
 .ورواه أبو داود والنَّسائي وأمحد ]   صحيح هذا

إنَّا {  مسعت عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب يقول         :  عن احلسني بن احلارث قال       -2 
صحبنا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وتعلمنا منهم ، وِإهنم حدثونا أن رسـول                

فإن أُغمي عليكم فُعدُّوا    صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،      : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       
 ) 2/167( رواه الداَرقُطين   } ثالثني ، فإن شهد ذوا عدٍل فصوموا وأَفطروا واْنُسكوا          

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وأنْ      {   ) 19101(  ولفظ أمحد   . وأمحد والنَّسائي   
 } فطروا انسكوا هلا فإن غُمَّ عليكم فأمتوا ثالثني وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأ
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إذا شهد رجالن ذوا عدٍل على      {  عن احلارث عن علي رضي اهللا تعاىل عنه قال           -3 
  ) .2/482( رواه ابن أيب شيبة } رؤية اهلالل فأفطروا  

حدثين عموميت من األنصار ، من أصحاب       :  عن أيب ُعَمري بن أنس بن مالك قال          -4
 هاللُ شوال فأصبحنا صياماً فجاء      أُغمي علينا { رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا        

ركب من آخر النهار فشهدوا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنم رأوا اهلالل باألمس ،                
} فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفطروا وأن خيرجوا إىل عيدهم من الَغد                

وقال الداَرقُطين     . وأمحد والنَّسائي وابن ِحبَّان والطحاوي        ) 1653(  رواه ابن ماجة    
والصحابة كلهم ُعدول ُسمُّوا ، أو مل       [  وكذا قال البيهقي ، وقال      ]  إسناده حسن   [ 

 ] .ُيَسمَّْوا 
أن قوماً شهدوا عند النيب صلى اهللا عليه وسـلم          {   عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه        -5 

رواه } يدهم  على رؤية اهلالل ، هالِل شوال ، فأمرهم أن يفطروا ، وأن يغدوا على ع              
رجالـه  [  قال اهليثمي   . وأبو بكر القُطَيعي على مسند اإلمام أمحد          ) 972(  البزَّار  

 ] .رجال الصحيح  
. احلديث الثاين عند الداَرقُطين وأمحد رواه احلجَّاج وهو ضعيف ، فُيترك سنداً             

غري ) ا    فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكو      (  أما من حيث املنت فإن الزيادة       
حمفوظة ، وذلك أن صدر احلديث ُروي من عدة طرق يف الصحاح ، ليست فيها هذه                

أما رواية النَّسائي فليس فيها احلجاج وإمنا فيها إبراهيم بن يعقوب            . الزيادة ، فُيَردُّ متناً     
 فُيَردُّ هذا احلديث  ]  متَّهم بالكذب تالف      [  قال عنه الذهيب يف كتابه ميزان االعتدال        

أما احلديث الثالث فهو من رواية احلارث األعور ، وهو متَّهم           . أيضاً من رواية النَّسائي     
  .5 ، 4 ، 1فتبقى عندنا األحاديث ذوات األرقام . بالكذب ، فُيَرد احلديث 

فجاء أعرابيان فشهدا أن ال إله إال اهللا ، وأهنما أَهالَّه           (  احلديث األول يقول       
فجاء ركب من آخر النهار ، فشهدوا       (  والرابع يقول   )  طروا    باألمس ، فأمرهم فأف   

عند النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنم رأوا اهلالل باألمس ، فأمرهم رسول اهللا صـلى اهللا                 
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أن قوماً شهدوا عند النيب صلى اهللا عليـه         (  واخلامس يقول   ) عليه وسلم أن يفطروا       
بالنظر يف هذه األلفـاظ     ) هم أن يفطروا      وسلم على رؤية اهلالل ، هالِل شوال ، فأمر        

الثالثة جندها ذات نسق واحد ، هو أن الذي حصل كان وقائع أعَيـاٍن ، أي وقـائع                  
حصلت مصادفةً مل تتضمَّن شرطاً أو شروطاً ، فليس يف أيٍّ منها ِذكٌر ألي اشتراط بأن                

، وحصل أن جاء    يكون الشهود اثنني أو ركباً أو قوماً ، وإمنا حصل أن جاء أعرابيان              
ركٌْب ، وحصل أن جاء قوٌم ، فال تفيد هذه النصوص ال لغةً وال شرعاً أن أقل مـن                   
ذلك ال ُيقبل ، فمن أدَّعى غري ذلك فليأتنا بالدليل على أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                  

واملعلوم أن وقائع األعيـان ال      . وسلم ردَّ شهادة شخص واحد يف رؤية هالل شوال          
 يقاس عليها ، وال تدل على اشتراط أو تقييد ، وأَن كون الشهود أكثر               مفهوم هلا وال  

فالقائل . من رجل واحد يف هذه النصوص ال يعين أن شخصاً واحداً ال تكفي شهادته               
بكفاية شخص واحد إن جاءه اثنان أو مخسة أو عشرة أو مائة فإنه بال شك سيقبلهم ،                 

 الواحد الكايف ليدخل يف اجلموع ويتحقق       وزيادة اخلري خري كما يقال ، وإنَّ الشخص       
وعليه فليس يف هذه النصوص ما يدل على تقييٍد أو اشتراِط اثنني أو أكثـر               . املطلوب  

 . لرؤية هالل شوال 
إنَّ األخـذَ   : وأقول ملن يرى يف هذه النصوص أهنا دالة على تقييٍد أو اشتراٍط             

 أنه ال يصح قبول الشاهَدْين      باحلديث الرابع واحلديث اخلامس ، حسب فهمهم ، يعين        
فقط كما ورد يف احلديث األول ، فالقائلون بأن هذه النصوص توجب التقيد بالعـدد                
يصبحون يف حريٍة ، ماهلم منها من خالٍص ، فهم إما أن ُيعِملوا النصـوَص الثالثـة ،                  
ـ                ا وبذلك ينفون جواز االثنني ألهنما أقل من الرَّكب ومن القـوم ، وإمـا أن يعتربوه

متعارضة فيأخذ من شاء منهم باالثنني ويُردُّ الرَّكب والقوم ، ويأخذ من شـاء منـهم                
 !!بالرَّكب والقوم ويرد االثنني 

)    صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته    (  إن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول          
 ومل يفرِّق هذا    فاشترطَ الرؤيةَ عموَم الرؤيِة ، لرؤية هالل رمضان ولرؤية هالل شوال ،           
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النص البالغ الصحة بني الصوم واإلفطار ، فوجب القول بالتساوي بينهما نصوم للرؤية             
على عمومها ، ونفطر للرؤية على عمومها ، دون أن جند خمصِّصاً واحداً هلذه الرؤية ،                
وإمنا وجدنا نصوصاً تذكر قبول الشاهد الواحد على الصيام ، فنعمُِّم القولَ بالشـاهد              

واحد كإثباٍت على حصول الرؤية ، وحيث أن الرؤية هلالل الصوم كالرؤية هلـالل              ال
اإلفطار فإن شاهداً واحداً قد ثبت قبولُه يف أحدمها جيب أن ُيقَبل يف اآلخر إال أن تأيت                 

 . نصوٌص تستثين اآلَخر من العموم ، وال نصوَص مطلقاً 
ؤية الشاهد الواحد هلـالل     ومثةَ نقطةٌ مهمة أذكرها هنا هي أن القول بقبول ر         

رمضان يستلزم اإلفطاَر عند متام الشهر استناداً إىل قوله ، وهذه احلالة تعين قبولَ رؤيِة               
وبذلك يظهر أنَّ  األئمة األربعة أخطأوا يف        . هذا الشاهد الواحد يف ثبوت شهر شوال        

ـ              ن رشـد   اشتراط الشاهَدْين لِإلفطار ، ويظهر صواب رأي أيب ثور وابن املنـذر واب
 .والشوكاين القائلني باملساواة بني رؤية هالل رمضان ورؤية هالل شوال 

وأما التفريعات املذكورة يف ثنايا صدر البحث من حيث احلُرُّ والعبُد والـذكُر              
أما العبد فلم يعد له وجود فال ُنشِغلُ        . واألنثى والغيوُم فال حمل هلا هنا وال دليل عليها          

ذَّكَر واألنثى فإن الَعْدل منهما ُتقبل شهادته ، فالعدالة يف اإلسالم مل            أنفَسنا به ، وأما ال    
ُتعطَ للذكر فقط وال لألنثى فقط ، وإمنا مها مشتركان فيها ، وما جاء يف النصوص من                 

 .شهادة رجلني أو رجل وامرأتني فإمنا ُيقَصر على املوضوعات الواردة فيه ، وال ُيعمَّم 
 

 : مسألة
دولة ، أو اخلليفة ، أو من ُيوكَّل ، يستقبلون الذين يرون األهلَّة ،               املعلوم أن ال  

فيعمِّمون األمر بالصيام أو باإلفطار على الناس ، بعد التثبت من أقواهلم ومشاهداهتم ،              
إذا رأى هاللَ رمضان أو رأى هاللَ شوال شخٌص ، فشهد أمـام             : والسؤال هنا هو    

ل رمضان ، أو رأى هالل شوال ، فلم ُيقَبل قولُه ،            اخلليفة ، أو من ُوكِّل أنه رأى هال       
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وُردَّت شهادته ، فهل يلزمه هو العملُ مبا رآه  فيصوم وحده ويفطر وحده ، أم يلتزم                 
بقرار اخلليفة ؟ ومثة حالة ثانية ، هي أن يكون الرَّائي بعيداً عن اخلليفة ، أو عمَّن ُوكِّل                    

ة ، فهل يلزمه العملُ برؤيته هو أم يلتزم بقرار          باألمر ، حبيث ال يتمكن من أداء الشهاد       
 اخلليفة ؟

. فذهب األئمة األربعة إىل وجوب الصوم على املنفرد برؤية هالل رمضـان               
واختلفوا يف اإلفطار برؤية هالل شوال وحده ، فذهب أبو حنيفة ومالك وأمحـد إىل               

 وهو قولٌ   –لشافعية    وقالت ا . استمرار الصيام وعدم اإلفطار برؤية هالل شوال وحده         
ولكن خيفيه )  وال تفطروا حىت تروه  (  يلزمه الِفطُر عمالً بقول احلديث  : –للمالكية  
 :فأقول ما يلي ، واهللا هو املوفق للصواب . لئال ُيتَّهم 

 إن ما ذهب إليه األئمة األربعة من وجوب الصوم على املنفرد هو الصواب ،              
وم من آخر شعبان جائز شرعاً ، وما ُروي من أحاديث           وهو ما يتعني القول به فصوم ي      

تنهى عن التقدُِّم قبل شهر رمضان فإهنا ُتحمل كلها على الكراهة كما سيأيت الحقاً ،               
يف حني أن صيام من شاهد هالل رمضان واجب عليه ال شك فيه ، والواجب مقـدَّم                 

ول اهللا صلى اهللا     وقد قال رس   –على ترك املكروه ، فوجب على من رأى هالل رمضان           
 أن يصوم ، ألن الرؤية قد حصلت لديه ، وقد روى عبد             –صوموا لرؤيته   : عليه وسلم   

  عن اليوم الـذي      –  أي عائشة رضي اهللا عنها        –وسألتها    {  اهللا بن أيب موسى قال      
َألنْ أصوم يوماً من شعبان أحب إيلَّ من أن أفطـر           : ُيخَتلَف فيه من رمضان ، فقالت       

: فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحد منهما قال           : رمضان قال   يوماً من   
وسعيد بن   ) 25458( رواه أمحد   } أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أعلم بذاك منا            

 ] . رجال أمحد رجال الصحيح [ قال اهليثمي . منصور والبيهقي 
ليه أبـو حنيفـة   أما إفطار املنفرد برؤية هالل شوال فال جيوز ، وهو ما ذلك إ   

ومالك وأمحد ، ألن اإلفطار يعين بدء شوال ، وبدء شوال يعين يوم عيد الفطر ، وهذا                 
التحديد هو من عمل دولة اخلالفِة ، وليس من حق األفراد ، وذلك أن كل شعرية من                 
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شعائر الدين تتعلق باجلماعة كجماعة جيب على اخلالفة وحدها أن تأمر هبا وتنظِّمها ،              
قتها ، وال حق لفرد وال جملموعة أفراد أن يتولَّْوا ذلك بأنفسهم ، وإال اضطرب               وحتدِّد و 

فالفرد ال حيق له أن يعيِّد إال يف العيد الذي تعلنـه            . أمر اجلماعة ، وهو حرام ال جيوز        
دولة اخلالفة ، ومن مث ال حيق له منفرداً أن يعلن اإلفطار ، وال أن حيدِّد مىت يوم العيد ،                    

وقد جـاء   .  اإلمساك عن اإلفطار واالستمرار بالصوم مع مجاعة املسلمني          فوجب عليه 
فجاء أعرابيان فشهدا أن ال إله إال اهللا ،         (  يف احلديث املار قبل قليل والذي رواه ربعي         

كما جاء يف احلديث املار قبـل قليـل ،          )  وأهنما أهالَّه باألمس ، فأمرهم فأفطروا         
فجاء ركب من آخر النهار ، فشهدوا عند النيب صلى          (  والذي رواه أبو عمري بن أنس       

اهللا عليه وسلم أهنم رأوا اهلالل باألمس ، فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن                 
فاألعرابيان رغم أهنما رأيا هالل شوال      . ومثلهما حديث أنس الذي تالمها      ) يفطروا    

وم حىت أتامها أمُر الرسول صـلى        باألمس ، إال أهنما صاما ذلك الي       – أي هالل العيد     –
اهللا عليه وسلم باإلفطار ، والركُب يف احلديث الثاين بقُوا صائمني ، رغـم أهنـم رأوا                 

 إىل آخر النهار حىت أمرهم الرسـول عليـه الصـالة            – أي هالل العيد     –هالل شوال   
والسالم باإلفطار ، وقل مثل ذلك خبصوص حديث أنس ، وهذا يدل على أن إعـالن                

وعلى . اإلفطار هو من عمل الدولة وأنه ال حيق ألحد أن يفطر قبل ذلك اإلعالن     وقت  
والنتيجة هي أن . هذا فإن رأي األئمة الثالثة هو الصواب ، ورأي اإلمام الشافعي خطأ         

 .املنفرد يصوم بشهادة نفسه  ولكنه ال يفطر إال بأمر الدولة فحسب 
 

 هل يصح العمل باحلساب الفلكي ؟
إن الناس لو   : ور إىل عدم جواز األخذ باحلساب الفلكي ، قائلني          ذهب اجلمه 

كُلِّفوا به لضاق عليهم ، ألنه ال يعرفه إال أفراد ، والشرع إمنا يعرِّف الناس مبا يعرفـه                  
وُنقل عن ابن ُسَريج القول جبواز العمل باحلساب ملن خصَّه اهللا هبذا العلم ،              . مجاهريهم  
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هو خطاب ملن خصه اهللا هبذا العلـم ،         ) فاقدروا له     (  يث  معلِّالً ذلك بأن قول احلد    
وقد ُنِسَب هذا القول أيضاً إىل      . هو خطاب للعامة    ) فأكملوا العدة     (  وقول احلديث   

 .مطرف بن عبد اهللا وابن قتيبة 
وردت يف احلديث علـى     ) فاقدروا له     (  وبالنظر يف النصوص جند أن كلمة        

أن رسول اهللا صلى { بن ُسَريج ، فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما     غري املعىن الذي ادَّعاه ا    
ال تصوموا حىت تروا اهلالل ، وال تفطروا حىت تروه    : اهللا عليه وسلم ذكر رمضان فقال       

ومسلم والدارمي وأبو داود      ) 1906(  رواه البخاري   } فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له      
خطاباً لألمة اإلسالمية كلها ألن الصيام هو       فاحلديث كله جاء    . والنَّسائي وابن ماجة    

للجميع والرؤية هي للجميع واإلفطار هو للجميع ، وجاءت كلمة فاقدروا له للجميع             
أيضاً ، وليس ملن خصَّه اهللا هبذا العلم ، وهذا واضح وضوح املس ، فتخصيص هـذه                 

 . الكلمة مبن خصه اهللا هبذا  العلم هو خطأٌ حمٌض 
سِّر بعُضها بعضاً ، وقد جاءت أحاديث تفسر هذه الكلمة          مث إن األحاديث يف   

: بغري ما فسَّرها به ابن ُسريج ، منها ما ُروي عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال                     
صوموا  {  –  أو قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم             –قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

رواه البخاري     } م فأَكِْملوا عدة شعبان ثالثني        لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُبَِّي عليك      
 ) 2514( ووقع عند مسلم أيضاً     . ومسلم والنَّسائي وأمحد وابن ِحبَّان       ) 1909( 

إذا رأيتم اهلالل فصوموا ، وإذا رأيتموه فأَفطروا فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثالثني             {  لفظ  
أكملوا عدة شـعبان    (  ديث هكذا     جاء يف احل  ) اقدروا له     (  فتفسري كلمة   } يوماً  

وهذا التفسري يقطع خبطأ تفسري ابن ُسـَرْيج ، ألن          )  صوموا ثالثني يوماً    )  (  ثالثني    
إكمال عدة شعبان ثالثني ال حيتاج لعلم احلساب والفلك حىت ُتحَصر الكلمة بأربابه ،              

 . وإمنا هو خطاب لعموم املسلمني كما ال خيفى 
 احلجة وأَبُني يف االستدالل هو ما جاء يف احلديث الذي           بل إن ما هو أقطُع يف     

ال {  من طريق ابن عمر املار قبل عـدة أسـطر بلفـظ              ) 1906( رواه  البخاري    
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فهو مل يكتف باألمر بالصوم عند      } ... تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه         
يام باحلساب الفلكي ال شك     الرؤية  وإمنا جاء النهي هنا عن الصيام دون الرؤية ، والص           

 .يف أنه صيام دون رؤية 
إال هذا كله ال يعين أن االستفادة من احلساب الفلكي غري جائزة ، وال ُيحتاج                 

إليها ، وإمنا أردنا أن نبني فقط أن هذا احلساب ليس هو صاحب القرار يف تعيني بـدء                  
يف اإلفطار هي ما أوجبها الشرع      الصوم أو بدء اإلفطار ، وإمنا الرؤية العينية يف الصيام و          

 . ومل يوِجب غريها ، فوجب القول هبا وهبا وحدها 
أما وجه اإلفادة من احلساب الفلكي ، فأَن يأيت علماء الفلك ، ويرشدونا إىل               

الساعات والدقائق املناسبة للخروج لرؤية األهلَّة ومواقع األهلة عند رصدها فهذا يسهِّل    
 عملهم ، وال بأس أيضاً باالستعانة بأدوات هؤالء العلمـاء يف            على النظارة واملشاهدين  

الرصد واملشاهدة ، أي االستعانة بالعدسات املكبِّرة واملقرِّبة عند الرصد ، فمثل هـذه              
 .املساعدات جائزة وال شيء فيها ، وهي تقدِّم عوناً للمشاهدين والنظارة 

ته األحاديث تفسرياً كـان     قد فسَّر ) فاقدروا له     (  ومن جانب آخر فإن قوله      
ينبغي أن يقطع على الناس تفسريهم له بغري ما ورد ، وقد أخذت احلنفيـة واملالكيـة                 
والشافعية هبذا التفسري ، وكذلك مجهور السلف واخللف ، وأن معناه هو متام العـدد               
 ثالثني يوماً أي انظروا يف أول الشهر واحسبوا متام ثالثني يوماً ، وهذا كله هو خطاب               

ضيِّقوا : ومع هذا الوضوح يف التفسري فقد ذهب آخرون إىل أن معناه            . لعامة املسلمني   
والقول هبذا التفسري يوجب الصيام من الغد ، ليلة الثالثني          . له وقدِّروه حتت السحاب     

من شعبان ، إذا كان يف حمل اهلالل ما مينع رؤيةً من غيم وغريه ، وهذا مرويٌّ عن ابن                   
والذي أوقع  . عنه ، وبه يقول أمحد بن حنبل يف املشهور عنه وطاووس            عمر رضي اهللا    

: هؤالء يف اخلطأ هو عدم النظر يف كلِّ النصوص واالقتصار يف النظر على روايتهم فقط              
، ولو أهنم استحضروا مجيع النصوص يف هذه املسألة لرمبا رجعوا عن            ) فاقدروا له     (  

 . رأيهم هذا 



 39

ِلُيْنِفْق { لغةً ضيِّقوا ، وقد جاء ذلك يف قوله تعاىل          ) وا  اقدر( نعم إن من معاين     
ذو َسَعٍة من َسَعِته وَمْن قُِدَر عليه رزقُُه فلُْينِفْق مما آتاُه اُهللا ال يكلُِّف اهللا نفساً إال ما آتاها              

 وأَمَّا ِإذا { ويف قوله سبحانه    .  من سورة الطالق     7اآلية  } سيجعلُ اُهللا بعد ُعْسٍر ُيْسراً      
ولكن هذا  .  من سورة الفجر     16اآلية  } ما ابتاله فَقََدَر عليه رزقَه فيقول ربِّي أَهاَنِن         

املعىن ليس هو وحده ما قالت به اللغة وال ما قال به كتاب اهللا سبحانه ، فاهللا سبحانه                  
 ويقول تعاىل.  من سورة األنعام 91من اآلية } ... وما قََدروا اهللا حقَّ قَْدِرِه { :يقول 

 من سورة النحل    75من اآلية   } ... ضرَب اُهللا َمثَالً عبداً مملوكاً ال َيقِْدر على شيٍء          { 
 مـن   264من اآليـة    } ... ال يقِْدرون على شيٍء مما كََسبوا       ... { ويقول سبحانه   

فتفسري هذه الكلمة الـواردة يف احلـديث        . وكلها ال تفسَّر بالتضييق     . سورة البقرة   
 بأحد معانيها ، مقطوٌع عن القرائن والبيان الـواردة يف النصـوص             بالتضييق هو أخذٌ  

 .األخرى ، فكان تفسريهم هلا بالتضييق خطأً حمضاً 
 

  :دعوى اختالف املطالع 
اختلف الفقهاء قدمياً وقلًّ اختالفُهم حديثاً خبصوص املطالع ، فذهب عكرمـة            

ويه إىل عدم وجوب صيام     والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا بن عمر وإسحق بن راهُ           
وقد حكاه الترمذي عن أهل العلم ، ومل حيـِك          . أهل بلد برؤية أهل بلد آخر للهالل        

وذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد     . سواه ، وحكاه املاَوْردي وجهاً يف مذهب الشافعي         
والليث بن سعد إىل أن اهلالل إذا ُرؤي ببلد لزم أهل مجيع البالد الصوُم ، وحكاه ابن                 

: واختلف الشافعية فيما ذهبوا إليه      . ملنذر عن أكثر الفقهاء ، وبه قال بعض الشافعية          ا
: إذا تقارب الَبلَدان فحكُمهما حكُم البلِد الواحد ، وإن تباعدا فوجهان            :  فإهنم قالوا     

أنه ال جيـب  :  أصحُّهما عند الشيخ أيب حامد والشيخ أيب إسحق والغزايل واألكثرين         
هل البلد اآلخر والثاين الوجوب وإليه ذهب القاضي أبو الطيب والروياين              الصوم على أ  



 40

إنه ظاهر املذهب ، واختاره مجيع أصحابنا ، وحكاه البغوي          :    قال حممد بن املنذر         -
فمنهم من  :  وهؤالء اختلفوا يف التقارب ، والتباعد على آراء            . –عن الشافعي نفسه      

لع كاحلجاز والعراق وخراسان ، والتقارب أن ال ختتلـف          فرض التباعد أن ختتلف املطا    
اعتباره باحتـاد األقـاليم     :  املطالع كبغداد والكوفة والري وقزوين ، ومنهم من قال            

 .وقال آخرون أقواالً أخرى ال حاجة إليرادها . واختالفها 
 فقـد  أما الفريق القائلون إن اهلالل إذا ُرؤي ببلد لزم أهل مجيع البالد الصوم ،   

استدلوا على قوهلم هذا باألحاديث الكثرية اآلمرة بالصوم لرؤية اهلالل واإلفطار لرؤيته             
وحجة هؤالء أن رؤية اهلالل هي سبب إجياد الصوم ، وأن رؤية اهلالل هي سبب إجياد                
الفطر ، وأنه إذا وجد السبب ُوجد املسبَّب ، وهو الصوم والفطر ، فقول الرسول صلى          

هو اسم جنس مضاف ، فهو إذن من ألفاظ العموم ، وقوله ) لرؤيته  (  م اهللا عليه وسل
فيه ضمٌري جلماعة يعود على اسم ،       ) إذا رأيتم     ) (  حىت تروا     (  عليه الصالة والسالم    

) تروا  (  وهذا االسم مجٌع ، فهو يعود على مجيع ، واجلمع من ألفاظ العموم ، فضمري           
لعموم ، فتكون رؤية اهلالل عامة أي يكون السبب عاماً           من ألفاظ ا  ) رأيتم    (  وضمري  

وهذا القول  . فأية رؤية من أي مسلم تعمُّ مجيع املسلمني ، فيجب عليهم الصوم عندئٍذ              
 .من هؤالء ، على تعقيٍد يف استنباطه مألوٍف ، هو القول الصحيح 

ية أهل بلد   وأما اآلَخرون القائلون باختالف املطالع ، وبعدم صيام أهل بلد برؤ          
أن أمَّ الفضل بنت احلارث     { آخر للهالل فإهنم استدلوا على ذلك مبا ُروي عن كُريب           

فقدمُت الشام فقضيت حاجتها ، واسُتِهلَّ عليَّ رمضانُ        : بعثته إىل معاوية بالشام ، قال       
 وأنا بالشام فرأيت اهلاللَ ليلة اجلمعة ، مث قدمُت املدينة يف آخر الشهر فسألين عبد اهللا               

رأيناه ليلة  : مىت رأيتم اهلالل ؟ فقلت      : ابن عباس رضي اهللا عنهما مث ذَكَر اهلالل فقال          
: نعم ورآه الناس ، وصاموا وصام معاوية ، فقال          : أنت رأيَته ؟ فقلت     : اجلمعة فقال   

أو ال تكتفي   : لكنَّا رأيناه ليلةَ السبت فال نزال نصوم حىت نكمِّل ثالثني أو نراه فقلت              
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رواه } ال ، هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : ة معاوية وصيامه ؟ فقال      برؤي
 .وأبو داود والترمذي وأمحد   ) 2528(  مسلم 

إنَّ التزام ابن عباس رضي اهللا عنهما بعدم االكتفاء برؤية أهـل            : فهؤالء قالوا   
م فهموا من قـول ابـن       الشام هو التزاٌم آٍت من األمر النبوي الكرمي ، ومبعىن آخر فإهن           

ال ، هكذا أََمَرنا    (  ،  ) أو ال تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟          (  عباس رداً على القول       
أن ذلك يعين أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو          )  رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

ول هذا  الذي أمر املسلمني بأن ال يأخذوا برؤية من كانوا يف غري بلدهم ومل يفهموا الق              
على أنه فهٌم من ابن عباس لألمر النبوي الكرمي ، فالتبس عليهم األمر النبوي بفهم ابن                
عباس وحيث أن فهم ابن عباس نراه خطأً فِإنَّا نرى أنَّ اآلخذين هبذا الفهم قد أخطأوا                

 . هم أيضاً 
إن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه قد مسع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                

ففهم منه أن كل مجاعة من املسلمني ينبغـي أن          )   صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته        ( 
ترى اهلالل فتصوم وتراه فتفطر وأن رؤية غريها من اجلماعات ال تغين عن رؤيتها هي               
فقال ما قال ، كما ورد يف حديث كُريب ، أي أنه مل يعمِّم هذا النص علـى مجيـع                    

.  مجاعة من املسلمني على حدة ، وهذا فهم خاطئ           املسلمني ، وإمنا جعله يتناول كل     
وعليه فإن من قالوا باختالف املطالع إمنا أخذوا حجتهم من فهم ابن عباس للحديث ،               

ولست أريد أن أناقش هذا اخلطأ بأكثر مما أورْدُتـه          . وليس من احلديث النبوي نفسه      
 .من حجة القائلني بوحدة املطالع 

ال [  م مـا يلـي   1966سالمية يف القاهرة عام    وقد أصدر جممع البحوث اإل     
ِعْبرة باختالف املطالع ولو تباعدت األقاليم بشرط أن تكون مشتركة يف ليلة واحدة ،              

كما أصدر جملس الفتوى األعلـى يف الـديار         ] وهذا ينطبق على البالد العربية كلها         
أقف وقفة ، فأقول مـا      وهنا  . الفلسطينية قراراً يؤكد فيه على تبين رأي وحدة املطالع          

 :يلي 
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اختلف الفقهاء قدمياً ، وقلَّ اختالفُهم      [   لقد بدأُت هذا البحث بقويل       :أوالً  
وهذا القول فيه إشارة واضحة إىل أن مجهرة العلماء         ] حديثاً خبصوص اختالف املطالع       

ا مبـا   يف عصرنا الراهن قد تركوا القول باختالف املطالع ، وأهنم قد التزموا ، أو كادو              
أصدرته جمامع البحوث يف القاهرة وغريها من بلدان املسلمني فلم نعْد نسمع عاملاً يقول              

ومع هذا االحتاد يف الرأي عند العلماء ، فإننا ال زلنا نـرى      . باختالف املطالع إال نادراً     
حال دول املسلمني ، وكأن العلماء مل يتفقوا على رأي ، ومل ُتْصِدر جمامُع البحـوث                

  وهم يف األصل أصحاب      –فصار العلماء       . لُس الفتاوى قراراهتم بوحدة املطالع      وجما
 معزولني عن القرارات الصادرة عن احلكام ، وال خيفى على أي            –الشأن يف هذه املسألة     

مسلم واٍع أن السبب يف ذلك هو فصل الدين عن الدولة لدى مجيع دول املسـلمني ،                 
اً عن االحتكام ألحكام الشرع وفتاوى العلماء ، وإذا         فصارت الدول تتخذ قراراهتا بعيد    

رأينا هذه الدول ُتصدر أحكاماً تبدو شرعية أو متوافقة مع الشرع ، أو رأيناها تأخـذ                
بفتاوى صادرٍة عن العلماء ، فإن املدقق فيها جيد أن هذه الدول هي اليت بـادرت إىل                 

هي أمرت العلماء املتعاملني معهـا      تشريع هذه األحكام ملصاحلها ولغاياهتا اخلاصة ، مث         
فاحلكـام يـأمرون    . باستحضار النصوص اليت جتيز هذه التشريعات ، وليس العكس          

ويشرِّعون ، والعلماء يوافقون ويفتون مبا يرضي هؤالء احلكام ، وإذا تعارض املوقفان              
 .فالنافذ هو رأي احلكام 

 كل دولة من دول املسلمني       إن املشكلة يف العامل اإلسالمي اليوم هي أن        :ثانياً  
تعترب نفسها كالً وليس جزءاً من اُألمة اإلسالمية ، وإن نصت بعض الدساتري فيها على               
غري ذلك ، فصارت كل دولة تتخذ قراراهتا السياسية وحىت الدينية دون مراعاٍة لسـائر         

ني خارج  املسلمني ، ألهنا تعترب نفسها كياناً مستقالً عن سائر املسلمني ال حق للمسلم            
كياهنا بالتدخل فيه ، ومن ذلك إعالن الصيام وإعالن اإلفطار ، فترى كلَّ دولة تعلـن                
الصيام وتعلن اإلفطار ، وكأنه ال يوجد مسلمون يف غريها ، وهذا هو السبب يف بقاء                
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االختالف بني الدول يف العامل اإلسالمي خبصوص بدء الصوم وبدء اإلفطار ولو أن هذه         
 .سها أجزاًء من كلٍّ لرمبا توحَّدت املواقف يف كثري من املسائل والقضايا الدول تعترب نف
 فإذا أضيف إىل ما سبق أن دوالً يف مشايل إفريقيا تأخذ باحلساب الفلكي               :ثالثاً  

وأن هذا احلساب قد يتطابق مع الرؤية وقد ال يتطابق ، أدركنا السبب يف بقاء اختالف                
صيام وبدء اإلفطار ، وهذه الدول يف مشـايل إفريقيـا           املسلمني يف ديارهم حول بدء ال     

مستمرة يف األخذ باحلساب الفلكي ال تلتفت إىل آراء العلماء  الذين يعارضون العمل              
 .هبذا احلساب 
  وهي   –إن املسلم يف أي مكان من بالد املسلمني         :   وبناء عليه أقول       :رابعاً  

صوم إن هو مسع إعالن أية دولة من دول           جيب أن ي    –مشتركة كلها يف الليلة الواحدة        
املسلمني عن بدء الصوم ، وجيب أن يفطر إن هو مسع إعالن أية دولة من دول املسلمني       
عن بدء اإلفطار ، باستثناء الدول اليت تأخذ باحلساب الفلكي ، فال يصح له أن َيلَْتِزم مبا    

 .تعلنه هذه الدول من حيث الصوم واإلفطار 
سلمني عرب تارخيهم الطويل مل تكن ُتعَرف فيهم جمالُس إفتاء ،            إن امل  :خامساً  

وال جمامُع حبوٍث إسالميٍة إال يف وقت متأخر ، يوم أن ضعف فهمهم لإلسالم ، وقلَّ أو                 
تالشى وجود  اجملتهدين عقب إغالق باب االجتهاد ، فصار من يطلقون على أنفسهم              

 تقوم الدول جبمعهم ، ويصدرون فتاوى       أهنم علماء ، يتجمَّعون يف جملس أو جممع ، أو         
مجاعية دون أن يعرف املسلمون أن صاحب هذه الفتوى هو فالن ، أو عالَّن من هؤالء   
العلماء ، فَيحمل املسلُم هذه الفتوى ، ويعمل هبا تقليداً أو اتباعاً ، دون أن يعرف من                 

سلم يصح له أن يقلِّد     صدرت عنه وهذا خمالف لطريقة اإلسالم يف التقليد واالتباع ، فامل          
فالناً من الفقهاء ، أو يتَّبع عالَّناً من العلماء ، أما أن يتبع جملَس إفتاٍء ، أو يقلِّد َمْجَمَع                   

 . حبوٍث فهذا ال يصح شرعاً وال قيمة ملا تصدره هذه اجملالس واجملامع من فتاوى شرعية 
أليف كتـاب يف    ومثل هؤالء ، أن يقوم عدد من املؤلفني يف عصرنا الراهن بت           

األحكام الشرعية يصدر بامسهم جمتمعني ، فهذا الكتاب ال يصح تقليد ما جاء فيه وال               
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اتِّباعه مطلقاً ، وهو ال يعدو كونه جمرد معلوماٍت يتعلمها القاريء ال أكثر ، وهذا من                
املصائب الكربى اليت طغت وفشت يف العامل اإلسالمي كله ، فصار القـراء وتالميـذ               

 واملعاهد واملدارس حيملون أحكاماً يف الشرع غري َمعزوٍَّة ألصحاهبا ، وَيْدُعون            اجلامعات
فليتنبه املسلمون إىل هذه البدعـة      . الناس إليها ويعملون مبوجبها ، وهذا ال حيلُّ شرعاً          

 .اليت فشت يف الناس ، وخفيت حىت على كثري من العلماء واملتعلمني 
 
 :مسألة 
مانية ، وتعين هذه اللفظة األخذ بـالقوانني والقواعـد          إننا نعيش يف عصر العل     

العلمية والعقلية دون نظٍر يف األحكام والقواعد الدينية ، وبعبارة أخرى فإن العلمانيـة              
تعين إقصاء الدين عن حياة الناس والعملَ يف احلياة مبقتضى القوانني والقواعد العلميـة              

وقد أُِخذَ الناُس بسحر هـذه الكلمـة ،        . والعقلية اليت توصلت إليها أحباثهم وعقوهلم     
واختذوا منها املقياس العصري للنهضة والتقدم ، فقدَّسوا العلم وقدَّسوا العقل البشري ،             

 . ورفضوا أي فكر أو رأي أو حكم أو تشريع ال يصدر عن العقل البشري وال يقبل به 
هذا احلسـاب   والذي يعنينا من كل هذا هو علوم الفلك واحلساب الفلكي ، ف            

لكونه علماً من العلوم فإن الناس قد فُتنوا به ، حىت إن املسلمني راحوا يطالبون بالعمل                
به يف عباداهتم ، من حج وصوم وأعياد ، ناسني أو متناسني أن الشريعة إمنا ُتْؤَخذ مـن                 
مصادرها ، وهي الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والقياس ، وال ُتؤخذ من غري هـذه               

 .ر األربعة مهما كانت الدواعي واألسباب املصاد
إن الشرع قد أمر بصيام شهر رمضان ، وشرع هلذا الصيام طريقـةً لتحديـد                

بدايته وهنايته ، هي رؤية العني هلالل رمضان وهلالل شوال ، ومل يكتف الشرع بذلك               
 عنه  وإمنا استبعد احلساب من التدخل يف هذه الطريقة ، فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا               

ِإنَّا أمةٌ أُميةٌ ال نكتب وال حنِسب الشهر هكذا         {  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
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ومسلم   ) 1913(  رواه البخاري   } وهكذا ، يعين مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثني         
فها هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . وسيمرُّ بعد قليل    . وأبو داود والنَّسائي وأمحد     

ن املسلمني ال يكتبون وال حيسبون وأنه قال ذلك يف معرض احلديث عن الصيام              يعلن أ 
وما يتعلق به من حتديٍد لألشهر ، مما جيعل إدخال احلساب الفلكي يف حتديد بـدايات                

 .األشهر وهناياهتا غري مشروع وغري مطلوب 
من } ... اليوَم أكملُت لكم ديَنكم     {  إن ديننا كامل منذ أن نزل قوله تعاىل          

فهو غري حمتاج ألي علم من العلوم ، وال إىل ِنتاج أي عقل             .  من سورة املائدة     3اآلية  
من العقول فيما يتعلق بتشريع األحكام وطرائقها ، وإن كان جيوز االستعانة هبا فيمـا               
سوى ذلك من مثل الوسائل واألساليب واألدوات ، ما دامت هذه كلها ال ِحتلُّ حمـل                

  .وطرائقها ، بل وال تغري من هذه األحكام والطرائق قليالً أو كثرياً األحكام الشرعية 
وحيث أن اهللا سبحانه قد شرع صيام شهر رمضان كحكٍم شرعي ، وحيـث     

أنه قد َشرع لتعيني بدء الصيام وبدء اإلفطار طريقةً ، هي الرؤية بالعني ، فإنه ال جيـوز         
يلةً لطريقة الشرع يف حتديد بدايـة الصـوم         مطلقاً أن ُيتََّخذَ احلساُب الفلكي طريقةً بد      

. وانتهائه ، بل إنه ال جيوز مطلقاً أن يكون هلذا احلساب أي تأثري يف هـذه الطريقـة                   
 :ولتوضيح ذلك بشكل مفصَّل أقول ما يلي 

 إن احلساب الفلكي مل يأت به نص من كتاب وال سنة وال ُيستدل عليه               :أوالً  
عله خارج الشرع ، فإدخاله يف الشرع خمالفة صرحية         بقياس وال بإمجاع صحابة ، مما جي      

 .للحكم الشرعي 
 إن العلم باحلساب الفلكي القائم على تولُّد اهلالل عند االقتران قد جيعل             :ثانياً  

املسلمني يف غريبِّ العامل اإلسالمي املترامي األطراف ، يصومون قبل املسلمني يف شرقيِّه             
اء مثالً ويصوم الشرقيون األربعاء ، وهذه احلالة قد حتصل          بيوٍم ، فيصوم الغربيون الثالث    

عندما يتولد اهلالل بعد منتصف النهار يف يوم االثنني مثالً ، فباحلساب الفلكي ُيعتـرب               
يوُم الثالثاء بداية شهر عند الغربيني فيصومونه إن كان رمضانَ ، وال ُيعترب يوُم الثالثاء               
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 ألن اهلالل عند الغروب ال يكون متولداً عندهم بعد           بدايةَ شهِر رمضان عند الشرقيني ،     
وإذن فإن العمل هبذا احلساب الفلكي قد يؤدي إىل أن ينقسم           . فيصومون يوم األربعاء    

املسلمون يف الصيام إىل قسمني ، أو قل إىل مطلعني ، يسبق أحُدمها األخر بيوم يف حني                 
عامل اإلسالمي يف الصيام ويف اإلفطـار       أن العمل بالطريقة الشرعية يوحِّد املسلمني يف ال       

ويف األعياد ، ألن رؤية شاهٍد عدٍل واحد يف أي قطر أو بقعة من بالد املسلمني تكفي                 
 .لقيام املسلمني مجيعاً بالصيام واإلفطار 

وقد يقال إن احلساب الفلكي دقيق جداً ، يستطيع حتديد بـدايات األشـهر               
ق والثواين ، وإنه قادر على حتديد البدايات والنهايات         وهناياهتا بدقة تامة تصل إىل الدقائ     

إن اهللا سبحانه ال    : فنقول هلؤالء   . لسنني قادمة ، مما جيعل اخلطأ يف الصوم منتفياً متاماً           
يأمرنا بأن نتعبَّده بالصواب املقطوع به ، وإال هلك املسلمون مجيعاً ، وإمنا يأمرنا بـأن                

أصبنا الصواب القطعيَّ فذاك ، وإن حنن أخطأناه قُِبل منـا           نتعبَّده مبا نراه صواباً ، فإن       
فالعبادات يف اإلسالم ليست مسائل حسابية جيب التوصل        . وأُِثْبنا ، وال حساب علينا      

إليها بالنظريات احلسابية والعلمية وإمنا هي شرائُع وأحكام أُمرنا باتِّباعها حسب فهمنا             
 .ا نفعله عندئٍذ ، أصبنا الصواب أو أخطأناه واجتهادنا ، واهللا سبحانه يتقبل منا م

بقيت نقطة مهمة يستند إليها الذين ينادون بالعمل باحلساب الفلكي ، هي أن              
املسلمني قد اعتمدوا احلساب الفلكي يف حتديد مواعيد الصالة ، فلماذا ال يعتمـدون              

ا السؤال ، أو    احلساب هذا يف حتديد مواعيد الصيام واحلج واألعياد ؟ ولإلجابة عن هذ           
 :قل لإلجابة عن هذه الشبهة ، أقول ما يلي 

إن الشرع احلنيف مل حيدِّد للصالة طريقةَ الرؤيِة العينيِة لتعيني أوقاهتا ولو حدَّد              
لنا ذلك لوجب علينا التمسك هبا ورفض احلساب الفلكي ، وهذا مغاير للحج والصيام               

 العينية ، كما هو ظاهر يف كـثري مـن           فالشرع احلنيف قد حدَّد للصيام طريقة الرؤية      
، كما أنه حدَّد للحج أيضاً طريقةَ الرؤيـة         ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته     ( النصوص  

عن حسني بن احلارث اجلديل ، من جديلة        : العينية ، وقد مرَّ احلديث قبل قليل ، وهو          



 47

عليه وسـلم أن    عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا       {  قيس ، أن أمري مكة خطب ، مث قال          
رواه أبو داود   } ... َنْنُسك للرؤية ، فإن مل نره ، وشهد شاهدا عدٍل نسكنا بشهادهتما             

أن (  فقد جاء يف هذا احلـديث         . ورواه البيهقي والداَرقُطين وصححه      ) . 2338( 
والرؤية هنا رؤية هالل ذي     . يعين أن نقوم بأداء احلج      : فقوله َنْنُسك   )  ننسك للرؤية     

 .جة احل
وإذن فإن الشرع قد عني الطريقة لتحديد بدايات الصوم واحلج ، هي الرؤيـة               

العينية ومل يعني هذه الطريقة وال غريها لتحديد مواقيت الصالة وكلُّ ما فعله خبصوصها  
هو إعالُمنا باَألمارات الدالة على هذه املواقيت ، ولنا بعد ذلك أن جنتهد يف اسـتخدام         

فالشرع قد فرَّق بني الصالة ، وبني الصوم واحلـج ،  . يد املواقيت   هذه اَألمارات لتحد  
هذا إضافةً إىل أنـه ال      . فوجب األخذ هبذا التفريق وعدم خلط األوراق بعضها ببعض          

 .يصح القياس يف العبادات إال أن تأيت معلَّلة ، وهنا مل ترد علَّةٌ يف النصوص 
الفلكي طريقةً بديلة للطريقـة     إنه ال جيوز اختاذ احلساب      : وعلى ذلك نقول     

الشرعية ، وهي الرؤية العينية ، وإن اهللا سبحانه حياسبنا على ما نعلم ، ال على ما خيفى                  
علينا ، فنصوم ونفطر بالرؤية العينية سواء أصبنا أم أخطأنا ، ألن اهللا سبحانه قد أمرنا                

كما أسلفت قبل   هبذا ، ويبقى بعد كل ذلك جواز أن نستعني بعلماء الفلك وعلومهم             
 ] .هل يصح العمل باحلساب الفلكي ؟  [  قليل يف حبث 

 
 كم الشهر اهلجري ؟

 إنه ملما ال شك فيه ، وما هو معلوم بداهة أن الشهر اهلجري القمري يكـون                
تسعةً وعشرين يوماً ويكون ثالثني يوماً ، وال يكون أقل من ذلك ، كما أنه ال يكون                 

 :التحديد يف عدد من األحاديث ، أذكر منها ما يلي وقد جاء هذا . أكثر من ذلك 
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ملا مضت تسـع وعشـرون ليلـة        {  عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت          -1 
يا رسول  : بدأَ يب فقلت    : أَُعدُّهنَّ  دخل عليَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قالت             

 وعشرين أَُعدُّهنَّ  ؟     اهللا إنك أقسمَت أن ال تدخل علينا شهراً ، وإنك دخلت من تسعٍ            
والنَّسائي والترمـذي     ) 2520(  رواه مسلم   } إن الشهر تسع وعشرون       : فقال    

 .وابن ماجة وأمحد 
إنَّا أمَّة أمِّيَّة   {  عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                -2 

} شرين ومرة ثالثني    ال نكتب وال حنسب ، الشهر هكذا وهكذا ، يعين مرة تسعة وع            
 .ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأمحد  ) 1913( رواه البخاري 

ما ُصمنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم تسعاً         {  عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال         -3 
وأبـو داود وأمحـد       ) 684(  رواه الترمـذي    }  وعشرين أكثر مما ُصمنا ثالثني      

مـن طريـق      ) 5245(  الطرباين يف املعجم األوسط     ورواه  . والبيهقي والداَرقُطين   
 .رضي اهللا عنه   ) 5441(  ومن طريق جابر . عائشة رضي اهللا عنها 

ُصمنا على عهد عليٍّ رضي اهللا عنه مثانية وعشرين يوماً ، فأََمَرنا            {  عن الوليد قال     -4 
 .ة وداللة هذه األحاديث واضح  )  251 /4(  رواه البيهقي } بقضاء يوم  

 ولقد أشكل على الفقهاء احلديث الذي ُروي من طريق أيب َبكْرة رضـي اهللا              
شهران ال ينقصان ، شهرا عيد ، رمضان وذو { عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    

قـال  . ومسلم والترمذي وابن ماجة وأمحـد         ) 1912(  رواه البخاري   } احلجة    
ال :  يقـول    –  شهرا عيد ال ينقصـان          –ث  معىن هذا احلدي  : قال أمحد   [  الترمذي    

. ينقصان معاً يف سنة واحدة ، شهر رمضان وذو احلجة ، إن نقص أحُدمها متَّ اآلخر                   
معناه ال ينقصان ، يقول وإن كان تسعاً وعشرين فهو متام غري نقصان              : وقال إسحق     

ن إسحق  وقد ُنقل ع  ] وعلى مذهب إسحق يكون ينقص الشهران معاً يف سنة واحدة             
وذكر ابن ِحبَّـان    . ال ينقصان يف الفضيلة ، إن كان تسعة وعشرين أو ثالثني            : قوله  

هلذا احلديث معنيني ، أحدمها ما قال إسحق واآلخر أهنما يف الفضل سواء ، لقولـه يف                 
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وقيـل ال   )  ما من أياٍم العملُ فيها أفضلُ من عشـر ذي احلجـة               (  احلديث اآلخر   
ه ، وهو العام الذي قال فيه الرسول صلى اهللا عليه وسـلم تلـك               ينقصان يف عاٍم بعين   

وقيل ال ينقص   . وقيل ال ينقصان يف األحكام ، وهبذا جزم البيهقي والطحاوي           . املقالة  
: وقال النووي   . ثواب ذي احلجة عن ثواب رمضان ألن فيه املناسك ، حكاه اخلطَّايب             

 .ترتب عليهما وإن نقص عددمها األصح أن معناه ال ينقص أجُرمها والثواُب امل
والذي أراه وأُرجِّحه ، هو أن اهللا سبحانه قدَّر لكل شهر من هذين الشـهرين                

على مدى األعوام والدهور ثواباً ثابتاً ، ال يزيد وال ينقص ، سواء جاء هذان الشهران                
شرين ثالثني يوماً ، أو جاءا تسعة وعشرين ، مبعىن أن من صام رمضان ذي التسعة والع               

ثالثني يوماً وقام ليله فإنه حيصل على ثواٍب مماثل لألجر الذي حيصل عليه إن هو صام                
فاألجر والثواب يف الشهرين واحـد وإن نقـص         . رمضان ذي الثالثني يوماً وقام ليله       

واهللا يؤيت فضـله    . أحدمها يوماً عن اآلخر ، وقل مثل ذلك خبصوص شهر ذي احلجة             
 . أدَّى ركين اإلسالم ، الصيام واحلج ، واِفَر اِإلنعام وأمتَّه من يشاء ، وُينعم على من

وال بأس بأن أذكر هنا أن علم الفلك يقول إن الشهر القمري يأيت دائماً ثابتاً                
 يوماً ونصف اليوم تقريباً ، وإن شئت التحديد أكثر قلت    29ال يزيد وال ينقص ، وأنه       

وأنَّ السنة  .  دقيقة   44 ساعة و  12ماً و    يو 29من اليوم ، أو      % 53 يوماً و    29إنه  
من اليوم ، فهي تنقص عن السنة الشمسية حبـوايل           % 36 يوماً و  354القمرية هي   

 .أحد عشر يوماً 
 

  :صوم احلائض والنُّفَساء 
إن اهللا سبحانه قد وضع الصالةَ عن احلائض وعن النُّفَساء ، ورفع تكليفهما هبا               

يض والنفاس ، كما أنه ال قضاء عليهما للصالة ، َعِقَب           فال صالة عليهما يف فتريت احل     
انقضاء الفترتني ، وليس كذلك الصيام ، فالصيام مل ُيرفع تكليفُهما به ، وإمنا أخَّر اهللا                
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سبحانه أداَء مها إياه إىل ما بعد انقضاء الفترتني ، فكون احلائض والنُّفَسـاء تقضـيان                
لصيام مل يسقط عنهما كما سقطت الصالة ،        الصوم عقب الفترتني فهو دليل على أن ا       

ولذا فإن الذين يقولون    . ومل ُيرفع عنهما هذا التكليف وإمنا جرى تأخري أدائه فحسب           
إن اهللا سبحانه قد وضع الصالة والصيام عن احلائض والنُّفَساء ، هكذا دون أن يفرقوا               

قولوا إن اهللا سبحانه قد     بينهما ، يكونون قد جانبوا الدِّقةَ ، وكان الواجب عليهم أن ي           
أوجب الصوم على احلائض وعلى النُّفَساء ، وجعل أداء هذا الواجب عقـب انتـهاء               

 . فتريت احليض والنفاس 
أما ملاذا مل يساو ربُّ العاملني بني الصالة والصيام خبصوص احلائض والنُّفَساء ؟              

 تعلَّل وال ُتلتمس هلا     فاجلواب عليه هو أن الصالة عبادة وكذلك الصيام ، والعبادات ال          
عللٌ إال إن وردت يف النصوص فُتؤخذ عندئٍذ ، ويف مسألتنا هذه ال توجد علَّةٌ هلـذا                 
التفريق ، فنقول بالتفريق دون تعليل ، ودون أن نأيت بعلَّة من عند أنفسنا ، كمن يقول                 

ا بضعة  إن الصالة عمل دائم يف الليل والنهار وعلى مدى احلياة ، فلو سقط التكليف هب              
أيام فإن ذلك ال يؤثر فيها ، خبالف الصوم الذي ال يأيت يف العام إال يف رمضان ، فإن                   
ُنِفست امرأة يف أول الشهر فإهنا ال تصوم سنتها كلَّها ، ورمبا تكرر ذلك معها يف أعوام              
 قادمة فُتْحَرم من الصوم أعواماً عدة ، ولذا أُمرت بقضاء الصيام ومل تؤمر بقضاء الصالة              

 .ألجل ذلك ، فهذا القول وهذا التعليل خطأ ال جيوز لفقيه وال لغريه أن يقوله 
والتفريق بني الصالة والصيام ، خبصوص احلائض والنُّفَساء ، ُمجَمٌع عليه بـني              

املسلمني ،مل خيالفه إال فرقة اخلوارج احلَُروريَّة ، الذين يقولون بالتساوي يف احلكم بني              
وقـد  . أمرون احلائض والنُّفَساء بقضاء الصالة ،كقضاء الصـيام         الصالة والصيام ، في   

 :وردت يف هذه املسألة األحاديثُ التالية 
ما بال احلائض تقضي الصـوم ، وال        : سألُت عائشة فقلت    {   عن ُمعاذة قالت     -1  

: لست َحبروريَّة ولكين أسأل ؟ قالت       : أََحروريةٌ أنِت ؟ قلت     : تقضي الصالة ؟ فقالت     
 ) 763( رواه مسلم   } يصيبنا ذلك فُنْؤَمر بقضاء الصوم وال ُنْؤَمُر بقضاء الصالة          كان  
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واحلَروريَّةُ اسم يطلق على فرقة من اخلوارج       . والبخاري وأبو داود والنَّسائي والترمذي      
 .كانت قد ظهرت يف قرية َحروراء قرب الكوفة بالعراق فُنِسبوا إليها 

أليس { قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : ىل عنه قال     عن أيب سعيد رضي اهللا تعا      -2  
  1951(  رواه البخـاري    } إذا حاضت مل ُتَصلِّ ومل َتُصْم ؟ فذلك من نقصان دينها            

 .وابن ُخزمية ) 
كنا حنيض عند النيب صلى اهللا عليه وسـلم ،  {  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        -3  

  ) 2318(  ورواه النَّسـائي      )  1670(  رواه ابن ماجة    } فيأمرنا بقضاء الصوم    
كنا حنيض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث نطُهر ، فيأمرنـا               ... { بلفظ  

 .} بقضاء الصوم ، وال يأمرنا بقضاء الصالة 
واحلائض والنُّفَساء تقعدان عن الصوم ما دام الدم يسيل يف الفترتني فإذا انقطع             

 الفجر دون أن تغتسال ، فمذهب العلماء صحةُ صومها ،           الدم قبل حلول الفجر مث طلع     
إال ما ُحكي عن احلسن بن صاحل واألوزاعي وأحِد الرأيني يف مذهب مالك فإهنم قالوا               

 .     بفساد صومهما إال أن تغتسال قبل حلول الفجر 
والصحيح هو القول األول ، وذلك أن احلائض والنفساء إذا انقطع دمهما ، أو              

تا احليض والنفاس لديهما ، بطل اعتباُرمها حائضاً وُنفَساء ، فوجب عليهما            انتهت فتر 
أداء الصوم عندئٍذ وليس صحيحاً أن االغتسال هو الذي ُيْؤِذن بانتهاء احليض والنفاس              
وأنه ال بد من وجوده لصحة الصيام ، وإمنا الصحيح هو أن اهللا سبحانه قـد أمرمهـا                  

اس ، فالغسل ليس هو العالمة على هناية الفترتني ، وال           بالغسل عند انتهاء احليض والنف    
هو املُْؤِذنُ بانتهاء الفترتني ، فقد تغتسل احلائض أو النفساء عقب انقطاع الدم فـوراً ،                
وقد تغتسالن بعد مرور الساعات على انقطاع الدم فانقطاع الدم املُْؤِذن بنهاية الفترتني             

رأة إذا انقطع حيضها ، أو نفاسها فقد وجب         شيء ، والغسل شيء أخر ، وعليه فإن امل        
 .عليها أن تصوم ، دون أن يكون للصوم ارتباط بالغسل 
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 :صيام من أصبح ُجُنباً 

 ذهب اجلمهور إىل أن من أصبح جنباً فصومه صحيح وال قضاء عليه من غري              
وي وجزم النـو . فرق بني أن تكون اجلنابة من مجاٍع أو من احتالٍم أو من فورة شهوة              

وقال ابن دقيق العيد إنه صار إمجاعاً أو        . بأن اإلمجاع من العلماء قد استقر على ذلك         
ونقل ابن عبد الرب عن احلسن بن صاحل وإبراهيم النخعي إجياَب القضاء يف             . كاإلمجاع  

ونقل املاَوْردي أن االختالف إمنا هو يف حق اجلُُنب من مجاع ،            . الفرض دون التطوُّع    
: وقد قال قوم من التابعني  [  وقال الترمذي . الم فأمجعوا على أنه ُيْجِزُؤه وأَما من احت

وحىت . هذه هي خالصة األقوال يف هذه املسألة        ]  إذا أصبح ُجُنباً يقضي ذلك اليوم         
 :نستطيَع الوقوف على الصواب فيها ال بدَّ من استعراض األحاديث اليت تتناوهلا 

أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه         { قالت   عن عائشة رضي اهللا عنها       -1 
ومسلم  ) 1931( رواه البخاري   } كان لَيصبُح جنباً من مجاٍع غري احتالٍم مث يصومه          

من طريقها رضـي اهللا    ) 2591(  وروى مسلم أيضاً  . والنَّسائي وأمحد وابن ِحبَّان     
 من مجاع ال من ُحلُم ، مث ال         كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيصبح جنباً        { عنها  

ومسلم من طريق عائشة رضي      ) 1930( وروى البخاري أيضاً    } يفطر وال يقضي    
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدركه الفجر جنباً يف رمضان من غري حلم               { اهللا عنها   

 .كما رويا مثل هذا اللفظ من طريق أم سلمة رضي اهللا عنها } فيغتسل ويصوم 
أن رجالً جاء إىل النيب صـلى       {  يونس موىل عائشة رضي اهللا تعاىل عنها          عن أيب  -2 

يا رسول اهللا تدركين الصالة     : اهللا عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال           
وأنا تدركين الصالة وأنـا     : وأنا ُجُنٌب فأصوُم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

وأبو داود والنَّسائي وأمحد وابن ِحبَّان        ) 2593(  رواه مسلم      } …ُجُنٌب فأصوم   
 .وابن ُخزمية 
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أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        {   عن عائشة وأم سلمة رضي اهللا تعاىل عنهما          -3 
رواه اإلمـام   } ... وسلم كان يدركه الفجر وهو ُجُنٌب من أهله ، مث يغتسل ويصوم             

وابـن ِحبَّـان والـدارمي      ومسلم والترمذي وأمحـد      ) 1926-1925( البخاري  
 . باختالف يف األلفاظ 

فهذه أربع روايات صحيحة ، تذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كـان              
يدركه الفجر وهو ُجُنب من ِجماع أهله غري احتالم ، ورواية خامسة ، تذكر أنه كان                
ـ               ا يدركه الفجر وهو جنب دون حتديٍد فيصوم ، وهي روايات واضحة الداللة على م

ذهب إليه اجلمهور ، وما كاد ُيجِمع عليه العلماء والفقهاء ، وهي يف املقابل ردٌّ علـى                 
 .املخالفني 

وأما ما ُروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                
رواه أمحد  } إذا نودي للصالِة ، صالِة الصبح ، وأحُدكم ُجُنٌب فال يصْم يومئٍذ             { قال  

فإن أبا هريرة رضي اهللا عنه قد رجع عن هذه الفتوى ، فعن عامر بن أيب    )   8130( 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       { أمية أخي أم سلمة رضي اهللا عنها أن أم سلمة حدَّثته            
  ) 3500( رواه ابن ِحبَّـان     } وسلم كان يصبح جنباً مث يصوم فردَّ أبو هريرة فتياه           

وعن أيب بكر بن عبد     . و داود الطيالسي بسند صحيح      وأمحد والطرباين والطحاوي وأب   
مـن أدركـه   : مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقصُّ ، يقول يف قصصه      { الرمحن قال   

 فأنكر ذلـك ،     – ألبيه   –الفجر جنباً فال يصوم فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن احلارث           
ي اهللا عنهما ،    فانطلق عبد الرمحن وانطلقت معه حىت دخلنا على عائشة وأم سلمة رض           

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم      : فكلتامها قالت   : فسأهلما عبد الرمحن عن ذلك ، قال        
فانطلقنا حىت دخلنا على مروان ، فـذكر        : يصبح جنباً من غري ُحلُم ، مث يصوم ، قال           

عزمُت عليك إال ما ذهبت إىل أيب هريرة فرددَت         : ذلك له عبد الرمحن ، فقال مروان        
فذكر له عبد   : فجئنا أبا هريرة ، وأبو بكر حاضر ذلك كله قال           :  يقول  قال     عليه ما 

مها أعلم ، مث ردَّ أبو هريرة       : نعم قال   : أمها قالتاه لك ؟ قال      : الرمحن فقال أبو هريرة     



 54

مسعت ذلك من الفضل ،     : ما كان يقول يف ذلك إىل الفضل بن عباس فقال أبو هريرة             
فرجع أبو هريرة عما كان يقـول يف        :  عليه وسلم ، قال      ومل أمسعه من النيب صلى اهللا     

كذلك كان يصبح جنبـاً     : أقالتا يف رمضان ؟ قال      : ذلك احلديث ، قلت لعبد امللك       
والنَّسائي وابن ماجة وأمحد وابن       ) 2589(  رواه مسلم   } من غري ُحلُم ، مث يصوم         

وعن حممد بن عبـد     .  احلديث   أبو بكر هنا هو أبو بكر بن عبد الرمحن راوي         . ِحبَّان  
من احتلم من الليل أو واقع      {  الرمحن بن ثوبان أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول            

رواه } مث مسعته نزع عـن ذلـك          : أهله مث أدركه الفجر ومل يغتسل فال يصم ، قال           
عـن    ) 2/494(  كما روى ابن أيب شيبة        ) 2940(  النَّسائي يف السنن الكربى     

] . من أصبح جنباً فال صوم لـه          : أن أبا هريرة رجع عن فتياه       [  يد بن املسيِّب    سع
وبثبوت رجوع أيب هريرة عن فتياه ال تبقى أيةُ حجٍة ، بل وال أيةُ شبهٍة ، ملن خـالف                   

 .قول اجلمهور 
 

 :إمث من أفطر يف رمضان بغري عذر 
أعمدة اإلسالم   إن صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ، فهو أحد            

الرئيسية اخلمسة ، ولذا فإن التارك هلذا الركن ، أو حىت املقصِّر فيه ليستحق العـذاب                
وهذه طائفة من   . األليم يف اآلخرة فضالً عن إيقاع دولة اخلالفة العقوبة عليه يف الدنيا             

 :األحاديث واآلثار حتذِّر من اإلفطار يف رمضان 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :  عنه ، قال      عن أيب أُمامة رضي اهللا تعاىل      -1 

:  قال   –وساق احلديث ، وفيه       ... بينا أنا نائم إذ أتاين رجالن فأخذا بَضْبَعيَّ         { يقول  
: مث انطلقا يب فإذا قوم معلَّقون بعراقيبهم ، مشققةٌ أشداقُهم تسيل أشداقُهم دماً ، قلت                

رواه النَّسـائي يف     } …بل َتِحلَِّة صـومهم     هؤالء الذين يفطرون ق   : من هؤالء ؟ قال     
ورواه ابن ِحبَّان وابن ُخزمية والبيهقي واحلاكم والطرباين          )  3273(  السنن الكربى   
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. هو وسط العضد    : والضَّْبع  . وصححه احلاكم والذهيب واهليثمي     . يف املعجم الكبري    
 .هي جوانب الفم : ألشداق وا. هو العصب الغليظ املوتَّر فوق الَعِقب : والُعْرقُوب 

من أفطر يوماً من رمضان من غري رخصٍة        {   عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال         -2 
رواه الطرباين  } لقي اهللا به ، وإن صام الدهر كله ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه                    

ورواه ابـن   ]  رجاله ثقات   [ قال اهليثمي     ) . 9/9575(  يف كتاب املعجم الكبري     
وأبو داود وابن ماجة وأمحـد        ) 719(  ورواه الترمذي   .  باختالف يف اللفظ     حزم

 .والداَرقُطين والبيهقي والدارمي من طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه 
ال : أن رجالً أفطر يف رمضان ، فقال أبو هريرة          {  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        -3 

ويف رواية أخرى عنـد       ) 6/184(  ى  رواه ابن حزم يف املُحلَّ    } ُيقَبل منه صوُم سنة     
من أفطر يوماً من أيام رمضان مل يقضه يوٌم مـن           { قوله    ) 6/184(  ابن حزم فيه    

مـن  { عن عليٍّ رضي اهللا عنه قوله         ) 2/516(  وروى ابن أيب شيبة     } أيام الدنيا   
 .} أفطر يوماً من رمضان متعمِّداً مل يقضه أبداً طولَ الدهر  

أن علي بن أيب طالب أُِتَي بالنجاشي قـد شـرب اخلمـر يف              {  مروان   عن أيب    -4 
ضربناك العشرين جلرأتـك  : رمضان  فضربه مثانني ، مث ضربه من الغد عشرين ، وقال   

والطحاوي  ) 6/184(  رواه ابن حزم يف احمللى      } على اهللا ،  وإفطاِرك يف رمضان          
عمرو احلارثي ، وقد الزم علياً      وسنده صحيح  والنجاشي هذا هو شاعر امسه قيس بن           

 .إىل أن جلده ، ففر إىل معاوية 
فاحلديث واآلثار الثالثة ، أو قل اخلمسة ، واضحة الداللة على اإلمث الكبري ملن              
أفطر ولو يوماً واحداً يف رمضان ، فكيف مبن ال يصوم الشهر كله بل الشهور كلها ؟                 

دة االحتمال عن أن تكون أفهاماً للصحابة       إن املدقق يف اآلثار هذه جيد أن ألفاظها بعي        
أو اجتهادات منهم فمثل هذه األقوال يبعد جداً أن تكون من عندهم ، ومع ذلك فإنين                

 .ال أعتربها أدلة وإمنا اعتربها أَماراٍت وأحكاماً شرعية يصح قبوهلا وتقليُد أصحاهبا هبا 
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  :صوم الصبيان 

غري البالغني ، غري واجب واستحبَّه      ذهب اجلمهور إىل أن صوم الصبيان ، أي         
إن الصبيان  : وقال الشافعي   . مجاعة من التابعني منهم ابن سريين وابن شهاب الزُّهري          

. وحدَّه أصحاُبه بالسبِع ، والعشِر كالصالة       . ُيْؤَمرون بالصيام للتمرين عليه إذا أطاقوه       
: وقال األوزاعـي    . سنني  وأمحد يف رواية عنه بعشِر      . وحدَّه إسحق باثنيت عشرة سنة      

واملشهور يف مذهب . إذا أطاق صوم ثالثة أيام تباعاً ال يضعُف فيهن ُحِملَ على الصوم          
 : فأقول ما يلي . مالك أن صوم الصبيان ال ُيشرع يف حقهم 

إن هذه املسألة ما كان ينبغي أن ختتلف فيها أفهام الفقهاء والعلماء ، إذ املعلوم               
ليف كلها شرطُها البلوغُ ، فمن َبلَغ كُلِّف ومن مل يبلغ مل ُيكلَّف ،              يف الشريعة أن التكا   

فإن جاء الشرع وأمر من هو دون البلوغ بالقيام بفعل ، أو جاء يأمر ويلَّ الصيب حبمل                 
الصيب على القيام بفعل ، فإمنا هو من باب التمرين عليه فحسب كما يقول الشافعي ،                

اً ، وإن كان ُيثاب على فعله هو وويلُّ أمره ، ومـن             وال جيب على الصيب القيام به قطع      
فويل أمر الصيب يأمر صبيَّه بالصيام وحيثُّه عليه دون أن يصل األمر واحلث            . ذلك الصيام   

إىل حد اإلكراه واإلجبار ، فإن امتثل الصيب لألمر فبها ونعمت ، وإن رفض فال شيء                
 .عليه وال على وليِّه 

لصيب أن يصوم ؟ فإن الشرع مل حيدِّد سناً معينة لذلك           أما مىت يبدأ الطلب من ا      
كما فعل  خبصوص الصالة ، وال يصح القياس يف العبادات ، فال يقاس الصيام علـى                 
الصالة ، وتبقى السنُّ عامة غري خمصَّصة ومطلقة غري مقيَّدة ، واألمر كله راجع لتقدير               

 .أولياء األمور وصحَّة الصبيان وقُُدراهتم البدنية 
أرسل النيب صلى اهللا    { وقد مرَّ حديث الرُّبيِّع بنت معوِّذ رضي اهللا عنها قالت            

من أصبح مفطراً فلْيتمَّ يومه ، ومن أصبح        : عليه وسلم غداةَ عاشوراء إىل قرى األنصار        
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فكنا نصومه بعد وُنصوِّم صبياَننا ، وجنعل هلم اللعبةَ من الِعْهِن            : صائماً فلْيصم ، قالت     
رواه البخاري     } كى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك ، حىت يكون عند اإلفطار            فإذا ب 

 .ومسلم وابن ِحبَّان وابن ُخزمية والبيهقي والطحاوي  ) 1960( 
فهذا يف صيام التطوع كما أثبتناه سابقاً ، وصيام التطوع ليس واجبـاً علـى                

 الصبيان ُيلَهَّْون باللُّعب مـن      وكون هؤالء . الكبار فال يكون قطعاً واجباً على الصبيان        
الصوف يف أثناء صومهم ، فإن ذلك يعين أن السنَّ اليت كان صحابة رسول اهللا صـلى                 
اهللا عليه وسلم ميرِّنون صبياهنم على الصيام فيها هي بال شك فيما بني اخلامسة والسابعة               

عن اجلوع بالُّلَعب من    على أبعد تقدير ، فهذه هي السنُّ اليت ُيتصوَّر فيها إهلاء الصبيان             
وقد ذكر البخاري تعليقاً    . الصوف وغريها ، ومع ذلك فإن هذه السن ليست لاللتزام           

ويلك : وقال عمر رضي اهللا عنه ِلَنْشوانَ يف رمضان         {  هذا األثر    –  أي بدون سند        –
ومعناه أن شخصاً قُبض عليه يف رمضان وهو نشوان ، أي    . } وصبياُننا صياٌم ؟ فضربه     

وصبياننا صيام ؟ أي تفطر وتشرب اخلمر أيضاً        : كران ، فوبَّخه عمر وضربه قائالً له        س
يف رمضان يف حني أن الصبيان يصومون ؟ فاألصل عند املسلمني أن ُيعوِّدوا أوالدهـم               

 .الصغار على أداء بعض التكاليف اليت سيقومون هبا كباراً مما يطيقون القيام به 
 

  :صوم احلامل واملرضع 
 :رد يف صوم احلامل واملرضع احلديثان التاليان و

... {  قال   – رجل من بين عبد اهللا بن كعب إخوِة بين قَُشري            – عن أنس بن مالك      -1 
إن : اجلس أحدِّثَْك عن الصالة ، وعن الصـيام         : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ملسافر وعن املرضع أو    اهللا تعاىل وضع شطر الصالة ، أو نصف الصالة ، والصوَم عن ا            
والنَّسائي   ) 2408(  رواه أبو داود    } ... احلبلى ، واِهللا لقد قاهلما مجيعاً أو أحَدمها         
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إن اهللا وضع عـن املسـافر       {   ) 2274(  وهذا لفظ النَّسائي    . وابن ماجة وأمحد    
 .ورواه الترمذي وحسَّنه }  نصف الصالة والصوم ، وعن احلبلى واملرضع 

رخَّص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {  س بن مالك رضي اهللا عنه قال         عن أن  -2 
رواه ابن  } للُحبلى اليت ختاف على نفسها أن تفطر ، وللمرضع اليت ختاف على ولدها              

 .وابن َعِدي  ) 1668(  ماجة 
احلامل واملرضع يفطران ، ويقضـيان ،       : قال بعض أهل العلم     [ قال الترمذي   
: وقال بعضهم   . سفيان الثوري ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل        وُيطعمان وبه يقول    

وبه يقول  . يفطران ويطعمان ، وال قضاء عليها ، وإن شاءتا قضتا ، وال إطعام عليهما               
وقد ذهب احلسن البصري وعطاء والضحاك وإبراهيم النخعي واألوزاعـي          ] . إسحق  

على نفسها ، واملرضـع إذا      وعكرمة وأصحاب الرأي وربيعة إىل أن احلامل إذا خافت          
خافت على ولدها ، أن تفطرا وال إطعام عليهما ، فهما مبرتلة املريض يفطر ويقضي ،                

وهو قول مالك يف احلبلى إذا أفطرت ، وأمـا          . وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن املنذر         
: وقال الشافعي وأمحـد     . املرضع فإهنا إن أفطرت فقد وجب عليها القضاء واإلطعام          

تفطران وتقضيان إن خافتا على نفسيهما فقط ، أو على نفسيهما وولديهما ، وأما إن               
فأقول ، وِمن اهللا    . خافتا على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية ، عن كل يوٍم ُمدٌّ             

 : التوفيق ، ما يلي 
أما أن احلامل واملرضع تفطران فهذا ما ال خالف فيه بني الفقهاء وهو الصواب               

الصوم عن املسافر ، وعن املرضع  ...إن اهللا تعاىل وضع (  احلديث األول دليل عليه وإن
فكمـا  )  الصوم ، وعن احلبلى واملرضع        ... إن اهللا وضع عن املسافر      ) (  أو احلبلى     

أن املسافر يصح له اإلفطار ألن السفر رخصة وعذر ، فكذلك احلبلى واملرضع يصـح               
وقد جاء الـنص األول عامـاً يف        .  والرضاعة رخصةٌ وعذٌر     هلما اإلفطار ، ألن احلََبل    

احلُْبلى واملرضع ، وأَما النص الثاين ، فقد جاء خاصاً باحلََبل الذي ُيخشى معـه علـى                 
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. النفس ، وباِإلرضاع الذي ُيخشى معه على الولد ، فوجب األخذُ هبذا التخصـيص               
 : فأقول ما يلي 

ى نفسها فإن هلا أن تفطر ، وإن املرضع         إن احلبلى إذا خشيت بسبب احلََبل عل      
إذا خشيت بسبب اِإلرضاع على ولدها فإن هلا أن تفطر ، وأما إن عدمت اخلشيةُ من                

وأما القضاء  . احلبلى واملرضع فال يصح هلما اإلفطار ، فالعام ُيحمل دائماً على اخلاص             
 أنـه لـيس   كمـا ] إن شاءتا قضتا  [   فإنه ال بد منه ، وليس صحيحاً قول إسحق 

صحيحاً ما ُروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه من القول ِإنَّ احلامل واملرضـع لـيس                 
يف سننه من طريـق       ) 2/206(  عليهما قضاء ، كما جاء يف الرواية عند الداَرقُطين          

أنِت من الـذين ال     : أن ابن عباس قال ألم ولٍد له ُحبلى أو ُمرضع           {  سعيد بن ُجبري    
. ورواه أبو داود والبزَّار مبعناه     } ليِك اجلزاء ، وليس عليِك القضاء         يطيقون الصيام ، ع   

وكذلك ليس صحيحاً ما ُروي عن قتادة ، وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما من القـول                 
نفسه املنسوب البن عباس رضي اهللا عنهما ، كما جاء يف مصنَّف عبد الـرزاق عـن                 

: هنما قاال عن احلامل واملرضـع       من أ   ) 7558(  وعن ابن عمر       ) 7556( قتادة  
وكما روى الـداَرقُطين       . تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكيناً ، وال قضاء عليهما           

 :وذلك ملا يلي . مثله عن ابن عمر رضي اهللا عنه   ) 207 /2(  
إنَّ الرواية األوىل عن ابن عباس عند الداَرقُطين القائلةَ باجلزاء ، وعدم القضـاء               

. القائلة بالقضاء وعدم اِإلطعـام        ) 7564(  رواية عنه عند عبد الرزاق      تعارضها ال 
هذا ِإضافةً إىل أهنا قول صحايب       . ولذا فإن الرواية عن ابن عباس مشكوك فيها ، فتترك           

وقل مثل ذلك خبصوص    . وأقوال الصحابة ليست أدلة ، كما ذكرنا ذلك عدة مرات           
 . القول املنسوب البن عمر رضي اهللا عنه 

أما الدليل الشرعي فهو احلديث األول بروايتيه فقد أعطى هذا احلديث حكماً            
واحداً لكلٍّ من املسافر واحلبلى واملرضع هو أن اهللا سبحانه قد وضع عنهم الصوم ، ومل        

وحيث . يفرق بينهم خبصوصه ، ولذا فإن القائلني بالتفريق قد أخطأوا فيما ذهبوا إليه              
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فإن كالً من احلبلى واملرضع تقضي صومها كذلك وال ُيلتفت          أن املسافر يقضي صومه     
 .إىل رأي من قال إن احلبلى واملرضع ال تقضيان الصوم 

أما القول إن احلامل واملرضع تفطران وتطعمان فإنه ال دليل عليه من الشرع ،               
 ال من كتاب اهللا سبحانه ، وال من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو ال يعدو                  
كونه من اجتهادات الصحابة والفقهاء ، وحنن ال نلتزم يف عباداتنا إال مبـا شـرعه اهللا                 

وممن قال بعدم اِإلطعام األحناف ، وقد أصابوا فيمـا          . ورسوله صلى اهللا عليه وسلم      
 .ذهبوا إليه 

 
 :ال صوم على اجملنون وعلى املغَمى عليه 

ألن النية قد صحَّت ، وزوال      يصح صوم املغَمى عليه     :  قال اإلمام أبو حنيفة     
إذا ُوجد اجلنون يف    : وقال الشافعي   . االستشعار بعد ذلك ال مينع صحة الصوم كالنوم         

جزء من النهار أفسد الصوم ، ألنه معىن مينع وجوب الصوم فأفسده وجوُده يف بعضـه                
 منه مل   مىت أُغمي عليه مجيَع النهار فلم ُيِفْق يف شيء        : وقال الشافعي وأمحد    . كاحليض  

ال نعلم خالفاً   [  وجاء يف كتاب الشرح الكبري لشمس الدين بن قدامة          . يصحَّ صوُمه   
يف وجوب القضاء على املغَمى عليه ، ألن مدته ال تتطاول غالباً وال تثبت الوالية على                
صاحبه ، فلم يلزم به التكليف كالنوم ، فأما اجملنون فال يلزمه قضاء ما مضى ، وبه قال                  

وعن أمحد  . يقضي وإن مضى عليه سنون      : وقال مالك   .  والشافعي يف اجلديد     أبو ثور 
مثله ، وهو قول الشافعي يف القدمي ، ألنه معىن يزيل العقل ، فلم مينع وجوب الصـوم                  

إن ُجنَّ مجيع الشهر فال قضاء عليه ، وإن أفاق يف أثنائه            : وقال أبو حنيفة    . كاإلغماء  
ايف الصوم ، بدليل أنه لو ُجنَّ يف أثناء الصوم مل يفسد ،             قضى ما مضى ألن اجلنون ال ين      

فإذا وجد يف بعض الشهر وجب القضاء كاإلغماء ، وألنه أدرك جزءاً من رمضان وهو               
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فأقول ومن اهللا التوفيق والسَّداد ما      ] عاقل فلزمه صيامه كما لو أفاق يف جزء من اليوم             
 : يلي 

عن اجملنون حىت ُيفيق ، وعـن       : الثة  إن القلم ، أي التكليف ، قد رفع عن ث         
الصيب حىت حيتلم ، وعن النائم حىت يستيقظ ، كما جاء يف احلديث الذي رواه أبو داود            

عن النيب صلى اهللا    {  والترمذي وأمحد من طريق علي رضي اهللا عنه بلفظ           ) 4403( 
 حىت حيتلم    عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب     : ُرفع القلم عن ثالثٍة     : عليه وسلم قال    

ورواه ابن ماجة   . وذكره البخاري يف باب الطالق موقوفاً       } وعن اجملنون حىت َيعِقل       
ومن ضمن التكليف الصـيام ،      . والدارمي والنَّسائي من طريق عائشة رضي اهللا عنها         

فالصيام مرفوع عن النائم حىت يستيقظ وهو مرفوع عن الصيب حىت يبلغ  مبلغ الرجال                
فال صيام على   . لغ النساء ، كما هو مرفوع عن اجملنون حىت يعقل أو ُيفيق             والصبيَّة مب 

نائم ، وال صيام على صيب ، وال صيام على جمنون ، ما دام هؤالء الثالثة على حاهلم مل                   
وعليه فإن اجملنون ، إذا مضى عليه يوم        . خيرجوا منه ، فإذا خرجوا منه صاروا مكلَّفني         

أن يعود إليه عقله فال تكليف عليه وال صوم عليه يف احلال             كامل أو أكثر من يوم دون       
وقل مثـل ذلـك   . وبالتايل فال قضاء عليه لذلك اليوم ، وال لأليام اليت أمضاها جمنوناً      

خبصوص املغَمى عليه إذا مضى عليه يوم كامل وهو يف إغماء متواصل ، أي مضى عليه                
 احلال وبالتايل فال قضاء عليه ، ألن اجملنون         ليلٌ وهناٌر دون ِإفاقة ، فإنه ال صوم عليه يف         

واملغمى عليه غري مكلَّفَني وعلى من كلَّفهما بالصوم وقضاء الصوم أن يأتينا بدليل من              
 .الشرع 

وإنَّ صيام رمضان عبادةٌ تتكرر كل هنار ، والصيام هو االمتناع عن املفَطِّرات               
بادة واحدة تلزمها نية واحدة ،      وعليه فإنه ليس صحيحاً أن صيام شهر رمضان كله ع         

وإمنا الصحيح هو أن صيام كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة عما قبلها ، وعمـا                 
 .بعدها وهذه العبادة حتتاج إىل نية ، وهذه النية جيب عقدها كلَّ ليلة قبل حلول الفجر 
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و مث إن العبادات توقيفية حتتاج كل واحدة منها إىل نص من قرآن أو حديث أ               
إمجاع صحابة ، وال تصح أية عبادة بالقياس ، ألن العبادات ال تعلَّل إال أن توجد العلة                 
يف النص فتؤخذ وهي نادرة جداً يف العبادات فإنْ جاء نصٌّ بعبادة قلنا هبا وإال رفضناها                

 .مهما كان عدد القائلني هبا أو نوعيتهم 
 ال تكليف عليهما وال صوم      إن اجملنون واملغمى عليه   : وبناء على ما سبق أقول       

عليهما ، وبالتايل فإنه ال يتوجَّب عليهما قضاُء ما فاهتما من صيام ، سواء فاهتما صيام                
وأما إن نوى شخص يف الليل      . يوم أو عدة أيام أو شهر رمضان بكامله ، وهذا واضح            

ب له صياُم   الصيام ، مث بعد النية أصابه جنون أو إغماء يف جزء من النهار مث أفاق احُتسِ               
فالنائم إن نوى الصيام من الليل . يوم ، وأيضاً ال قضاء عليه ، فهو كالنائم سواء بسواء  

مث نام جزءاً من النهار ، سواء كان اجلزء طويالً أو قصرياً ، أولَ النهار ، أو وَسطَه ، أو                    
ن زوال  آِخَره احُتسب له صيام ذلك اليوم ، وال يضريه أن يفقد االستشعار بالصوم ، أل              

 .االستشعار ال مينع صحة الصوم كما يقول أبو حنيفة 
ما دام أن اإلغماء كالنوم فلماذا ُيطلب من النائم عن الصالة           : وقد يقول قائل    

أن يأيت هبا عند إفاقته ويقظته ، وال يطلب من املغَمى عليه اإلتيانُ بالصوم عند إفاقته ؟                 
 تعلَّل وأهنا توقيفية ، وبالتايل ال تقاس واحدة         واجلواب عليه هو أن العبادات كما قلنا ال       

على األخرى فال يقاس الصوم على الصالة ، وال يقاس قضاء الصوم على قضاء الصالة                
فاحلائض مثالً تقضي الصوم وال تقضي الصالة وهنا جاء األمر للنائم أن يقضي الصالة               

قـال  : ضي اهللا عنه قال فوجب عليه أن يأيت هبا عندما يستيقظ ، فعن أنس بن مالك ر       
إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها ، فلُْيَصلِّها          {  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

وأمحـد   ) 1569( رواه مسلم     } أقم الصالة لِذكْري      : إذا ذكرها ، فإن اهللا يقول       
فل عن  فهو نصٌّ يف الصالة ال جند مثله يف الصوم ، والشرع ال يغ            . والبيهقي وأبو نعيم    

تشريع ما جيب ، فلو كان الصوم ُيقَضى من قبل النائم أو املغمى عليه أو اجملنون ، لقال                  
. لنا الشرع ذلك ، فلما مل يقله فإنه ال ُيقَبل من أيِّ مسلم فضالً عن أي فقيه أن يقوله                    
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وال وإذن فإن الرجل إذا ُجن أو أُغمَي عليه يوماً كامالً أو أياماً كاملة فال صوم عليه ،                  
قضاء ، ومثله إن ُجن أو أُغمَي عليه جزءاً من هنار ، وكان يف الليل قد عقد النية للصوم    

كان ابن  {  ونستأنس هنا مبا ُروي عن نافع قال        . فإن صومه مقبول ، وال قضاء عليه        
هذا [  وقال    )  235 /4( رواه البيهقي   } عمر يصوم تطوُّعاً فُيْغَشى عليه فال يفطر        

 ] .  اإلغماء خالل الصوم ال يفسده يدل على أن
فتبقى حالة ما إذا كان اجلنون ، أو اإلغماء ، قد حصل يف الليل ، فلم يتمكن                 
الشخص من أن يعقد نية الصوم ، مث زال عارض اجلنون أو اإلغماء يف جزء من النهار                  

قية ففي هذه احلالة يتوجب على هذا الشخص أن ميسك فوراً عن املفَطِّرات ، ويصوم ب              
اليوم مث يقضيه يف يوم آخر ألن النية ركن وشرط يف الصيام ال يصح بدوهنا ، فال يصح                  

وحيث أنه أدرك جزءاً من النهار      . منه الصيام يف هذه احلالة ، ولذا وجب عليه القضاء           
وهو مفيق فإنه يكون قد أدرك جزءاً من عبادٍة واجبٍة ، فوجب أن ميسك عن املفطرات                 

أن أَسلَم أتت النيب صلى     {   ما رواه عبد الرمحن بن مسلمة عن عمه          ومثل هذه احلالة  
فأَمتُّوا بقيةَ يـوِمكم ،     : ال ، قال    : صمتم يومكم هذا ؟ قالوا      : اهللا عليه وسلم ، فقال      

والبيهقي   ) 2447(  رواه أبو داود    . يعين يوم عاشوراء    : قال أبو داود    } واقضوه    
أمتُّوا بقية يومكم واقضـوه      (   فقد جاء يف هذا احلديث       .أي قبيلة أسلم    : قوله أَسلم   . 
 .وأما كون هذا النص يف يوم عاشوراء فال يغري من األمر شيئاً )  

يقضي وإن مضى عليه سنون هو خطأ        : ومن ذلك يظهر أن قول مالك وأمحد        
ما إن ُجن مجيع الشهر فال قضاء عليه ، وإن أفاق يف أثنائه قضى              : وأن قول أيب حنيفة     

مضى ، هو أيضاً خطأ ، وخطُؤه آت من اعتباره رمضان كله عبادةً واحدة ، ولو كان                 
وإن قول أيب ثـور     . يعترب صيام كل يوم عبادة منفصلة حتتاج إىل نية ، ملا قال ما قال               

 .فأما اجملنون فال يلزمه قضاء ما مضى هو قول سديد صائب : والشافعي يف اجلديد 
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  : الصيام ِحلُّ اجلماع يف ليايل

كان اجلماع يف ليل رمضان حمظوراً يف البداية وقيل كان حمظوراً يف الليل عقب              
وقد شـق   . النوم ، أما قبل النوم فكان جائزاً ، وقد وردت النصوص يف كال األمرين               

االمتناُع عن اجلماع على ناس من الصحابة فقارفوه ، فوقعوا يف اإلمث ، فرتل قوله تعاىل                
وهذه طائفة من النصـوص     . يرفع احلظر عن اجلماع يف ليايل رمضان        يذكر ذلك ، و   

 :تذكر ذلك 
أُِحلَّ لكم ليلةَ الصِّياِم الرَّفَثُ ِإىل نساِئكم ُهنَّ لباٌس لكم وأَنتم لباٌس            {   قال تعاىل    -1 

 هلنَّ َعِلَم اُهللا أنكم كنتم َتْخَتانون أَْنفَُسكم فتاَب عليكم وعفا عنكم فاآلن باِشـروهنَّ             
هـو  : قوله الرَّفَث   .  من سورة البقرة     187من اآلية   } ... واْبَتُغوا ما كََتَب اُهللا لكم      

 .أي ترتكبون اخليانة : وقوله ختتانون . هنا اجلماُع وغََشيانُ النساء 
كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا كان         {   عن الرباء رضي اهللا عنه قال        -2 

ار فنام قبل أن يفطر مل يأكل ليلَته وال يوَمه حىت ميسي ،             الرجل صائماً ، فحضر اإلفط    
: وإنَّ قيس بن ِصْرَمةَ األنصاري كان صائماً ، فلما حضر اِإلفطار أتى امرأته فقال هلا                

ال ، ولكن أَنطلُق فأَطلب لك ، وكان يوَمه يعمل ، فغلبته عيناه              : أعندِك طعام ؟ قالت     
خيبةً لك ، فلما انتصف النهار غُِشي عليه ، فـذُكر           : فجاءته امرأته ، فلما رأته قالت       

أُِحلَّ لكم ليلةَ الصِّياٍم الرَّفَثُ ِإىل      (  ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فرتلت هذه اآلية             
وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليطُ      (  ففرحوا هبا فرحاً شديداً ، ونزلت       ) نساِئكم    

وأبو داود والنَّسائي وأمحد     ) 1915(   البخاري   رواه} ) األبيُض من اخليِط األسود     
 .والبيهقي والطربي 

ملـا نـزل صـوم      { مسعت الرباء رضي اهللا تعاىل عنه قال        :  عن أيب ِإسحق قال      -3 
رمضان كانوا ال يقربون النساَء رمضانَ كلَّه وكان رجالٌ خيونون أنفسهم ، فأنزل اهللا              
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( رواه البخـاري  }  اآلية  –نونَ أَنفَُسكم فتاَب عليكم      َعِلَم اُهللا أنكم كنتم َتْخَتا     –تعاىل  
 .والدارمي والنَّسائي  ) 4508

 أُِحلَّ لكم ليلةَ الصِّياِم –يف قول اهللا تعاىل ِذكُْرُه {   عن ابن عباس رضي اهللا عنهما    -4 
 وذلك أن املسلمني كانوا يف شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم            –الرَّفَثُ ِإىل نساِئكم      

يهم النساُء والطعاُم إىل مثلها من القابلة ، مث إن ناساً من املسلمني أصـابوا الطعـام                 عل
والنساء يف رمضان بعد العشاء منهم عمر بن اخلطاب فَشكَْوا ذلك إىل رسول اهللا صلى               

 َعِلَم اُهللا أنكم كنتم ختْتانون أْنفَُسكم فتاَب عليكم وعفـا           –اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا       
 ، وكلوا واشربوا حىت يتبَني لكم اخليطُ        –انكحوهن    :   يعين    –آلنَ باشروُهنَّ     عنكم فا 

 .وابن املنذر   ) 2/165(  رواه الطربي } األبيُض من اخليِط األسوِد من الفجر  
كان الناس يف رمضان إذا صـام       {   عن كعب بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه قال           -5 

اُم والشراُب والنساُء حىت ُيفطر من الغد ، فرجع عمر         الرجل فأمسى فنام َحُرم عليه الطع     
ابن اخلطاب من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده ، فوجد امرأته                 

ما منِت مث وقع هبا ، وصنع كعب بن         : إين قد منت قال     : قد نامت ، فأرادها ، فقالت       
لم فأخربه فأنزل اهللا تبارك وتعاىل      مالك مثل ذلك فغدا عمر إىل النيب صلى اهللا عليه وس          

رواه اإلمام أمحد   } ) َعِلم اُهللا أنكم كنتم ختتانون أنفَُسكم فتاَب عليكم وعفا عنكم           ( 
والنصـوص  . والطربي وابن املنذر وابن أيب حامت ، وسـنده حسـن             ) 15888(  

 .واضحة ال حتتاج إىل تفسري 
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 الفصـل الثانـي

 

  والسُّحورالِفطُر
 

 الِفطر: أوالً 
 

 مىت يفطر الصائم ؟
 : وردت يف إفطار الصائم األحاديثُ التالية 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه       {   عن عبد اهللا بن أيب أوىف رضي اهللا عنه قال            -1 
يا فالن انزلْ فاْجَدْح لنا ،      : وسلم يف سفٍر يف شهر رمضان ، فلما غابت الشمس قال            

فرتل فَجَدَح ، فأتاه : انزلْ فاْجَدْح لنا ، قال : سول اهللا إنَّ عليك هناراً ، قال  يا ر : قال  
إذا غابت الشمس من ههنا ، وجاء       : به فشرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال بيده           

والبخاري وأبـو داود      ) 2559(  رواه مسلم   } الليل من ههنا ، فقد أفطر الصائم          
اجلَْدُح هو خلطُ الشيء بغريه لتهيئته لألكل أو للشرب          : ه اجدح   قول. والنَّسائي وأمحد   

.  واللنب وحنومها باملاء     – وهو املتخذ من القمح أو الشعري          –ويطلق على خلط السَِّويق     
 .خشبة ذات رأسني أو ثالثة ُيحرَّك اخلليطُ هبا : واِملجَدح 

ل اهللا صـلى اهللا عليـه     قال رسو :  عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال           -2 
إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا ، وغربت الشمس فقد أفطر               { وسلم  

وأبو داود والنَّسائي وأمحد والترمذي والدارمي         ) 1954(  رواه البخاري   } الصائم    
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إذا أقبـل   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         { بلفظ    ) 2558(  ورواه مسلم   
 .} ل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم اللي
 عن سهل بن سعد رضي اهللا تعاىل عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                   -3 

ومسـلم    ) 1957(  رواه البخـاري    } ال يزال الناس خبري ما عجَّلوا الِفطـر           {  
 .والنَّسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي والشافعي 

ال { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال  عن أيب-4 
رواه أمحد   } يزال الدين ظاهراً ما عجَّل الناُس الِفطر ، إن اليهود والنصارى يؤخِّرون               

وصـحح  . وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وابن ِحبَّان بسند حسـن             ) 9809(  
 .احلاكم والذهيب ِإسناده 

ال { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال          ع -5 
وأمحد   ) 3510( رواه ابن ِحبَّان    } تزال أميت على ُسنَّيت ما مل تنتظر بِفطِْرها النجوَم          

 .وابن ُخزمية والدارمي واحلاكم بسند صحيح 
 عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا:  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال    -6 

ِإنَّا معاشَر األنبياء أُمرنا أن ُنعجِّل ِفطرنا وأن نؤخر سحورنا ، وأن نضع أَمياننا علـى                { 
وابن ِحبَّان وأبـو     ) 1905(  رواه الطرباين يف املعجم األوسط      } مشائلنا يف الصالة    

 املعجـم   ورواه الطرباين يف  ]  رجاله رجال الصحيح      [  قال اهليثمي   . داود الطيالسي   
 .من طريق ابن عمر رضي اهللا عنهما  ) 3053( األوسط أيضاً 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        :  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال          -7 
إنَّ جزءاً من سبعني جزءاً من النبوة تأخُري السُّحور وتبكُري الِفطر ، وِإشارةُ الرجـِل               { 

   ) . 7610(  بد الرزاق يف مصنَِّفه رواه ع} بإصبعه يف الصالة  
كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم       {   عن عمرو بن ميمون األزدي ، قال         -8

ورواه الطرباين   )  4/238(  رواه البيهقي } أعجلَ الناس إفطاراً ، وأبطأَهم ُسحوراً  
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قال اهليثمي   .  ا  يف كتاب املعجم الكبري ، ورواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق يف مصنَّفيهم            
 ] .رجاله رجال الصحيح [ 
يقول اهللا عزَّ   {   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                -9

وابن ِحبَّـان     ) 7240(  رواه أمحد   } إن أحبَّ عبادي إيلَّ أعجلُهم ِفطراً         : وجلَّ  
 ] . ب  حسن غري[  ورواه الترمذي وقال . وابن ُخزمية والبيهقي 

وهو دالٌّ على : يف احلديث األول ويف احلديث الثاين بروايتيه جاء اللفظ واحداً 
أن إقبال الليل من املشرق وإدبار النهار من املغرب وغروب الشمس هو موعد اإلفطار               
وهذا يعين أن جمرد الغروب يكفي لإلفطار ، فال حاجة للتأخري وال مربر النتظار املزيد               

ولعل ما هو أوضح من هذه      . فطر الصائم كما تفعل الشيعة اإلمامية       من الوقت كي ي   
ال تزال أميت على ُسنيت ما مل تنتظـر بِفطْرهـا           (  النصوص الثالثة ، احلديث اخلامس        

وانتظار النجوم يعين تأخري اإلفطار حىت َتْسودَّ صفحةُ السماء فتظهر فيهـا            ) النجوَم    
طر عن غروب الشمس مبا يقارب الربع ساعة علـى          النجوم ، وهو يعين التأخَُّر يف الف      

األقل ، فهذا كما نصَّ عليه هذا احلديث خمالف للُسنَّة النبوية وموافق لليهود والنصارى              
، كما نصَّ على ذلك احلديث الرابع فال ينبغي تأخري اإلفطار حتت أية ذريعـة مـن                 

م ، فكانوا أعجلَ الناس     وهذا ما فهمه صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل         . الذرائع  
وإذا كان تبكري اإلفطار مما أُمر به األنبياء وأنه جـزء           . ِإفطاراً كما جاء يف البند الثامن       

من سبعني جزءاً من النبوة   وأَنَّ أحبَّ عباد اهللا إليه أعجلُهم فطراً بان التشدُُّد يف اهلَْدِي                  
 . النبوي على تعجيل اإلفطار وعدم تأخريه 

هي أن العادة قد جرت يف عصرنا الراهن بأن نتناول طعام           :  هنا   وأقول كلمة 
اإلفطار إذا أذَّن املؤذن لصالة املغرب ، كما أن العادة قد جرت أيضاً بأن ُيؤخَّر رفـُع                 
أذان املغرب قليالً عقب غياب الشمس ، وهذا جيعل الصائمني يؤخرون اإلفطار عـن              

ية ، فعلى الصائمني أن يتثبتوا من املدة اليت يؤخِّر          موعده فهذا التأخري خمالٌف للُسنَّة النبو     
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فيها املؤذِّنون أذان املغرب فيتالفَْوها ، ولو أدى ذلك هبم إىل أن يفطروا قبل رفع األذان                 
 .فالسنة النبوية أحق وأوىل باالتِّباع مما جرت به عادة الناس يف أيامنا هذه 

 
 :ما ُيستحبُّ للصائم أن يفطر عليه 

للصائم أن يفطر على حبَّاٍت من الرُّطب ، فـإن مل توجـد انتقـل             يستحُب  
االستحباب إىل حبَّات من التمر ، فإن مل توجد احلباُت من التمر انتقل االستحباب إىل               

ومل َيِرْد يف النصوص تعليلٌ هلـذا       . جرعات من ماء ، وله بعد ذلك أن يأكل ما يشاء              
. يت بعد قليل خبصوص املاء من أنـه طَهـور           الترتيب إال ما جاء يف احلديث األول اآل       

ولذلك ال يصح أن خيوض الناس يف سبب اختيار الرطب أوالً مث التمر ثانياً مث املاء ثالثاً                 
، وإمنا يفعلون كل ذلك تعبُّداً وطاعةً فحسب ، فليس صحيحاً تعليلُهم تقدَمي التمر بأن               

لنص يطلب منهم تعويض أبـداهنم      فيه َوفْرةً من السكر وهو ما يفقده الصائم ، فجاء ا          
عن فقده ، أو أن التمر سريع اهلضم ، فيسهِّل على الصائم التغذية اليت حيتاج إليها وما                 
إىل ذلك من أحباث ال تقدِّم شيئاً وال تؤخِّر يف أحكام الشرع ، ولو أراد الشرع احلنيف                 

ه ، اللـهم إال أن  أن يعلِّل لعلَّل ، فلما سكت عن التعليل فقد وجب علينا السكوت عن       
وهذه طائفةٌ من األحاديث تتنـاول      . ُتبحث هذه األمور يف باب دالئل النبوة فال بأس          

 :هذه املسألةَ 
إذا كـان   { قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          :  عن سلمان بن عامر قال       -1 

رواه } ور  أحدكم صائماً فلْيفطر على التمر ، فإن مل جيد التمر فعلى املاء ، فإن املاء طَهُ               
وصححه ابن  . والنَّسائي والترمذي وابن ماجة وأمحد والدارمي         ) 2355(  أبو داود   

 ] . حديث حسن صحيح  [  ِحبَّان واحلاكم وأبو حامت الرازي ، وقال الترمذي 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         {  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          -2 

صلي ، فإن مل تكن ُرطَبات فعلى مترات ، فإن مل تكن حسا             يفطر على ُرطَباٍت قبل أن ي     
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حـديث حسـن    [  والترمذي وقال     ) 2356(  رواه أبو داود    } َحَسواٍت من ماء    
. ورواه احلاكم وصححه وأقرَّه الـذهيب       . ورواه أمحد والداَرقُطين وصحَّحه     ]  غريب  

 . املرة الواحدة :واحلَْسوة بالفتح . اجلُرعة من الشراب : واحلُْسوة بالضم 
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قط صلى          {  عن أنس رضي اهللا عنه قال        -3 

وابن   ) 3504(  رواه ابن ِحبَّان    } صالة املغرب حىت يفطر ولو على َشربٍة من ماء            
 .ُخزمية والبزَّار واحلاكم والبيهقي والطرباين يف املعجم األوسط ، وإسناده صحيح 

ديث الثالث يدل على أن السُّنة يف اإلفطار تعجيله ، وأنه مقدَّم على              وهذا احل 
 .صالة املغرب ، فال يصلي الصائم إال بعد أن يفطر 

 
  :ما يقوله الصائم إذا أفطر 

إذا فرغ الصائم من عبادة ربه بالصيام وأفطر ، فإن دعاءه عندئٍذ خيرج من فم               
هللا وتعبُّداً أي خيرج من فٍم عابٍد لربه صابٍر         امتنع طيلة النهار عن األكل والشرب طاعةً        

فعلى املسلم عقَب   . على اجلوع والعطش فاستحق من اهللا سبحانه أن يستجيب دعاءه           
هذه العبادِة ، بل وعقَب كلِّ عبادة أن حيمد ربه وأن يدعوه ، وأن ُيخلَص يف الدعاء ،                  

مسعت :  بن أيب ُملَيكةَ قال      فعن عبد اهللا  . ألن الدعاء آنذاك مقبول مستجاب بِإذن اهللا        
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه      : عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا تعاىل عنه يقول            

مسعت عبد اهللا بن    : إن للصائم عند ِفطرِه لدعوةً ال ُتردُّ ، قال ابن أيب ُملَيكةَ             { وسلم  
. }يء أن تغفر يل     اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كلَّ ش       : عمرو يقول إذا أفطر     

ورواه أبـو داود  . ورواه احلـاكم    . وسـنده صـحيح      ) 1753(  رواه ابن ماجة    
والذِّكُْر والدعاء مشروعان بأية صيغة مـن       . الطيالسي دون أن يذكر دعاء ابن عمرو        

هذا وقد ورد يف الذِّكِر واألدعيِة املأثورة عقَب الصـيام          . الصيغ ولكنه باملأثور أفضل     
 : ما يلي وبدء اإلفطار
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {  عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال           -1 
رواه النَّسائي  } ذهب الظمأُ وابتلَّت العروُق ، وثبت األجُر إن شاء اهللا           : إذا أفطر قال    

ورواه الداَرقُطين وقال      . وأبو داود واحلاكم والبيهقي       ) 3315(  يف السنن الكربى    
 ] . إسناده حسن [
كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم إذا        {   عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قـال          -2 

رواه ابـن أيب    } ... اللهم لك صمُت ، وعلى رزقك أفطـرُت         : صام مث أفطر ، قال      
والبيهقي من طريق معاذ بن زهـرة        ) 2358( ورواه أبو داود      )  511 /2( شيبة  

 فذكر لفظ حديث ابن أيب      -: لى اهللا عليه وسلم كان إذا أفطر قال         أنه بلغه أن النيب ص    
 .ومعاذ بن زهرة  ويقال معاذ بن أيب زهرة هو من ثقات التابعني  . -شيبة 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أفطر         {   عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه         -3 
 األبراُر ، وترتلَّت علـيكم      أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعاَمكم     : عند الناس قال    

ويف . وابن أيب شيبة والبيهقي وعبد الـرزاق          ) 1773(  رواه الدارمي   } املالئكة    
فيسـتحبُّ  }  وصلَّت عليكم املالئكـة   ... {   ) 4/240(  لفظ ثاٍن عند البيهقي     

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ، ذهـب         [  للصائم إذا أفطر أن يقول ما يلي        
. مث له أن يدعو أيضـاً مبـا شـاء           ] تلَّت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا          الظمأ واب 

اللهم إين أسألك برمحتك اليت     [  ويعجبين دعاء عبد اهللا ابن عمرو رضي اهللا تعاىل عنه           
 .فيضمها الصائم إىل دعائه ِإن شاء ]  وسعت كلَّ شيء أن تغفر يل  

 
  : ثواب من فطَّر صائماً 

ئماً فقد نال ثواباً مثل ثوابه ، فيكون قد حصَّل ثوابني اثنني يف             إنَّ َمن فطَّر صا   
يوم واحد ، دون أن َينقَُص من أجِر الصائم شيٌء ، كل ثواٍب منهما قد ُيضـاعفُه  اهللا          
سبحانه وتعاىل سبَعمائِة ضعٍف ، كما يدلُّ عليه احلديث األول الوارد يف الفصل األول              
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ن وقف على هذا الثواب املضاَعف حرص علـى         وال شك يف أن م    ]  فضل الصوم     [  
دعوِة صائٍم ليفطر عنده ، فقد ُروي عن زيد بن خالد اجلَُهين ، عن النيب صلى اهللا عليه                  

َمن فطَّر صائماً كُتب له مثلُ أجره إال أنه ال َيْنقُُص من أجر الصائم شيٌء                { وسلم قال   
كُتب له مثلُ أجره إال أنه ال ينقُُص من         ومن جهَّز غازياً يف سبيل اهللا أو َخلَفَه يف أهله           

والنَّسائي وابن ماجة وابـن ِحبَّـان         ) 17158(  رواه أمحد   } أجر الغازي شيٌء      
 1703( وروى الدارمي   ] حديث حسن صحيح    [  والطرباين  ورواه الترمذي وقال      

اً أو  من جهَّز غازي  {  بلفظ    ) 2064(  ورواه ابن ُخزمية    . القسم األول منه فقط     ) 
جهَّز حاجاً  أو َخلَفَه يف أهله ، أو فطَّر صائماً كان له مثلُ أجوِرهم من غري أن ُيْنَتقََص                   

أتانـا  {  وعن أم عمارة رضي اهللا عنها قالت        . وسنده صحيح   } من أُجورهم شيٌء      
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرَّْبنا إليه طعاماً فكان بعُض من عنده صائماً ، فقـال                 

} الصائم إذا أُِكل عنده الطعاُم صلَّت عليه املالئكـة          : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم       رسو
  782( ورواه الترمـذي    . وأمحد وابن ِحبَّان وابن ُخزمية       ) 1748(  رواه ابن ماجة    

إن الصائم تصلي عليه املالئكة إذا أُِكل عنده حـىت          ... { والنَّسائي والدارمي بلفظ    ) 
وقد مرَّ قبل   ] هذا حديث حسن صحيح       [  وقال  } حىت يشبعوا     : ال  َيفُْرغوا ورمبا ق  

أفطر (  قليل حديث أنس رضي اهللا عنه ، عند ابن أيب شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وفيه  
ويف روايـة      )  عندكم الصائمون ، وأكل طعاَمكم األبراُر ، وصلَّت عليكم املالئكة             

فصالة مالئكة  )  وترتَّلت عليكم املالئكة      (  ية  ويف روا )  ونزلت عليكم املالئكة      (  
اهللا سبحانه على من فطَّر صائماً فضلٌ يضاف إىل الفضل املذكور قبل قليل ، فليحرص               
الصائم على دعوة أحد الصائمني ليفطر عنده ، ال سيما إن كان هذا الصائم فقـرياً أو                 

 .مسكيناً ال جيد ما يفطر عليه 
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  :اً الصائم إذا أفطر ناسي
ذهب األئمةُ أبو حنيفة والشافعي وأمحد إىل أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً              

وممن ذهب إىل هذا الرأي     . مل يفطر وال شيء عليه ، سواء قَلَّ األكلُ والشرُب أو كثر             
احلسن البصري وجماهد وإسحق بن راُهويه وأبو ثور وداود بن علي وعطاء واألوزاعي             

. يفسد صوم اآلكل والشارب الناسي ، وعليه القضاء         : مالك  وقال ربيعة و  . والليث  
 :والصحيح القول األول ، وهو ما تدل عليه النصوص التالية 

َمن أكل  { قال النيب صلى اهللا عليه وسلم     :  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال          -1 
 ) 6669( بخـاري   رواه ال } ناسياً وهو صائم فلُيتمَّ صوَمه ، فِإمنا أطعمه اهللا وسقاه             

من نسـي   { هو   ) 2716(  ولفظ مسلم   . ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي      
 .} وهو صائم فأكل أو شرب فلُيِتمَّ صوَمه ، فِإمنا أطعمه اهللا وسقاه 

من أفطر يف شهر رمضان     {  وعنه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             -2 
ورواه . وسنده حسـن    ) 3521( رواه ابن ِحبَّان    } ة  ناسياً فال قضاء عليه وال كفار     

 1990( كما روى ابن ُخزمية     . ابن ُخزمية والداَرقُطين والبيهقي ، واحلاكم وصحَّحه        
من أكل أو شرب يف رمضان ناسياً { والطرباين يف  املعجم األوسط حديثاً آخَر بلفظ    ) 

 .وسنده حسن } فال قضاَء عليه وال كفَّارة  
: جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال          {   رضي اهللا تعاىل عنه قال        وعنه -3 

رواه } أطعمك اهللا وسقاك    : يا رسول اهللا إين أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم ، فقال            
 ] حديث حسن صحيح [ والنَّسائي والداَرقُطين ، والترمذي وقال  ) 2398( أبو داود 

أهنا كانت عند   { موالهتا أم إسحق رضي اهللا عنها        عن أم حكيم بنت دينار ، عن         -4 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأُيت بقَْصَعٍة من ثَريد فأكلْت معه ، ومعه ذو اليدين ،                  

يا أم ِإسحق ، أَصييب من هـذا ،         : فناوهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْرقاً ، فقال           
دِّمها وال أُؤخِّرها ، فقال النيب صلى اهللا        فذكرُت أين كنت صائمة ، فرددُت يدي ال أُق        
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اآلن بعـدما   : كنت صائمة ، فنسيت ، فقال ذو اليدين         : مالَِك ؟ قالت    : عليه وسلم   
} أَمتِّي صوَمك فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليِك         : شبعِت ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم         

هو العظم إذا   : والَعْرق  .   والطرباين يف كتاب املعجم الكبري      ) 27609(  رواه أمحد   
 .بقي عليه حلٌم قليل 

فهذه النصوص تدل داللة واضحة على أن من أكل أو شرب ناسياً ، فال قضاء               
عليه وال كفارة ، وصومه صحيح ، سواء منه ما كان فرضاً كصوم رمضان ، أو كان                 

ومل أجد  . تطوُّعاً ، وسواء أكان األكل والشرب وصال إىل درجة الشبع أم كانا دونه              
ملالك دليالً على قوله الذي خيالف به هذه األدلة ، ومل أجد يف املدونة الكربى إال فتياه                 

 .فقط بأن الصائم إذا أكل أو شرب فسد صومه ، وغفر اهللا تعاىل لنا وله 
 
 

 السُّحور: ثانياً 
 

  :فضل السحور 
 :وردت يف فضل السُّحور األحاديث التالية 

تسحَّروا  { قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : رضي اهللا عنه قال      عن أنس بن مالك      -1 
ومسلم والنَّسائي والترمذي وابـن      ) 1923( رواه البخاري   } فإن يف السَّحور بركة     

 .ماجة والدارمي 
 عن عبد اهللا بن احلارث ، حيدِّث عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم         -2 

إهنا بركة أعطاكم   : هللا عليه وسلم وهو متسحِّر ، فقال        دخلُت على النيب صلى ا    { قال  
 .وأمحد  ) 2162( رواه النَّسائي } اهللا إياها ، فال تَدُعوه 
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عليكم بغـداء   {  عن املقدام بن َمْعِدي كَِرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              -3 
 وسنده صحيح    والنَّسائي ،  ) 17324(  رواه أمحد   } السُّحور فإنه هو الغداء املبارك      

عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال   ) 505(  وجاء يف املعجم األوسط للطرباين  
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه      : أرسل يل عمر بن اخلطاب يدعوين إىل السَّحور وقال          { 

 .وسنده جيد } وسلم مسَّاه الغداء املبارك 
إن اهللا { هللا صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول ا  :  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال         -4 

. بسـند صـحيح       ) 3468(  رواه ابن ِحبَّان    } ومالئكته يصلُّون على املتسحِّرين     
ورواه أمحد من طريق أيب سعيد اخلدري       . ورواه أبو ُنَعيم والطرباين يف املعجم األوسط        

 .رضي اهللا تعاىل عنه 
ِنْعَم َسـحوُر   {  عليه وسلم قال      عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا          -5 

 978( ورواه البزَّار   . وأبو داود والبيهقي     ) 3475( رواه ابن ِحبِّان    } املؤمِن التمُر   
 .} نعم السَّحور بالتمر  {  من طريق جابر رضي اهللا عنه بلفظ) 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه   :  عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه قال   -6 

. وسنده حسن     ) 3476(  رواه ابن ِحبَّان    } تسحَّروا ولو ُجبْرعٍة من ماء      { م  وسل
ورواه . وقد رواه عبد الرزاق قوالً لنفٍر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم                

تسحَّروا ولو َحسوةً   { من طريق رجل من الصحابة بلفظ         ) 2/426(  ابن أيب شيبة    
 .} من ماء  

العاص رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               عن عمرو بن     -7 
 ) 2550( رواه مسـلم    }  فَْصلُ ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السََّحر            { 

 .وأبو داود والنَّسائي والترمذي وأمحد والدارمي باختالف يف األلفاظ 
ون علينا وحنن نتسحَّر ،     فالسحور بركة أعطانا اهللا إياها ، واهللا ومالئكته يصلَّ        

والسُّحور . وُيفضَّل السُّحور بالرُّطِب وإال فبالتمر وحتصل َبَركة السُّحور جبرعة من ماء            
هو فصلُ ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب ، ولو مل يكن من فضٍل للسُّحور إال صالة                 
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السُّـحور يف   وقد روى أمحد فضـائل      . اِهللا سبحانه ومالئكِتِه على املتسحرين لكفى       
: قال    ) 11102(  حديث واحد من طريق أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه            

السَّحور أكلُُه بركةٌ فال َتَدعوه ولو أن جيـرع         {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
}  أحُدكم ُجرعةً من ماء فإن اهللا عزَّ وجلَّ ومالئكتـه يصـلُّون علـى املتسـحِّرين                   

 . على تناول طعام السحور ليحصِّل هذه الفضائل فليحرص الصائم
 

  :حكم السُّحور 
. حكى النووي وابن املنذر اإلمجاع على استحباب السُّحور وأنه ليس بواجب            

ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم       : باب بركة السحور من غري إجياب       [  وقال البخاري   
)  أحـدها   [  ( املغين البن قُدامة    وجاء يف   ]  وأصحابه واصلوا ، ومل ُيذكَر السُّحور         

وهذا هو احلق ، واألدلـة الـواردة يف         ]  يف استحبابه وال نعلم فيه بني العلماء خالفاً           
 .فضله أدلةٌ على استحبابه 

 
  :وقت السُّحور 

ذهب األئمة األربعة وعلماء األمصار كلهم إىل أن السُّحور ميتد حىت طلـوع             
ن املؤذِّن لصالة الفجر وُروي ذلك عن عمر بن اخلطاب          الفجر الصادق أو قُل حىت ُيَؤذِّ     

وُنقل عن األعمش وإسحق جواُز األكل والشرب       . وابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما       
 .إىل طلوع الشمس ، ِإال أنَّ النووي قد شكَّك يف هذا النقل 

كما ذهب العلماء إىل أن املتسحِّر يستمر يف األكل والشرب وحىت اجلماع ما              
ام مل يتبني طلوع الفجر ، وأن شكَّه يف طلوع الفجر ال مينعه من األكـل والشـرب                  د

واجلماع ، فالشاكُّ جيوز له كل ذلك حىت يتحقق من طلوع الفجر ، وذلك لقوله تعاىل                
 جوازه  – يف األشراف    –وقد ذكر ابن املنذر   } ... حىت يتبني لكم اخليطُ األبيُض      ... { 
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عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم ، وعن عطاء واألوزاعـي           عن أيب بكر الصِّديق وابن      
 .وأصحاب الرأي وأمحد وأيب ثور 

.  ، وأوجب القضاء عليـه       – أي أكل الشاكِّ     –وانفرد مالك بقوله إنه حرام         
والصحيح هو ما ذهب إليه األئمة والعلماء من جواز األكل والشرب واجلماع إىل أن              

 :نَّ رأي اإلمام مالك خطأ ، وذلك لألدلة التالية يتم التحقُّق من طلوع الفجر ، وأَ
وكُلوا واشربوا حىت يتبَني لكم اخليطُ األبيُض من اخليِط األسوِد          ... {  قال تعاىل    -1 

 .  من سورة البقرة 187من اآلية } ... من الفجِر مث أمتُّوا الصياَم إىل الليِل 
لوا واشربوا حىت يتبني لكم     وك( أُنزلت  {  عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال          -2 

، فكان رجالٌ إذا أرادوا     ) من الفجر   (  ، ومل ُيْنَزل    ) اخليطُ األبيُض من اخليِط األسوِد        
الصوم ربط أحُدهم يف رجله اخليط األبيض واخليط األسود ومل يزل يأكل حىت يتبني له               

رواه البخاري  } والنهار  فعلموا أنه إمنا يعين الليل      ) من الفجر   ( رؤيتهما فأنزل اهللا بعُد     
 .ومسلم والنَّسائي والبيهقي وابن املنذر  ) 1917( 
حىت يتبني لكم اخليطُ األبيُض     ( ملا أُنزلت   {  عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه قال          -3 

عمدُت إىل ِعقال أسوَد وإىل عقاٍل أبيَض فجعلتهما حتت ِوساديت           ) من اخليِط األسوِد      
 يستبني يل ، فغدوُت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             فجعلت أنظر يف الليل فال    
رواه اإلمام البخـاري       } إمنا ذلك سواُد الليل وبياُض النهار       : فذكرت له ذلك ، فقال      

 ) 4510( وللبخاري  . وأبو داود وابن ِحبَّان والطرباين يف املعجم الكبري          ) 1916( 
ما اخليطُ األبيض من اخليِط األسود أمهـا       يا رسول اهللا    : قلت  { أيضاً من طريقه بلفظ     

ال ، بل هو سـواد      : إنك لعريض القفا إن أبصرت اخليطني ، مث قال          : اخليطان  ؟ قال     
  إن وسادك ِإذن …{ أيضاً من طريقه      ) 4509(  وللبخاري  } الليل وبياض النهار      

 .} لعريض أنْ كان اخليطُ األبيُض واألسوُد حتت ِوسادتك 
فينا رجالن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه        : قلت لعائشة   {   عطية قال     عن أيب  -4 

وسلم ، أحُدمها يعجِّل اإلفطار ويؤخر السحور واآلخر يؤخر اإلفطار ويعجِّل السحور             
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عبد اهللا بن مسـعود ،      : أيُّهما الذي يعجل اإلفطار ، ويؤخر السحور ؟ قلت          : قالت  
 ) 2158( رواه النَّسائي   } عليه وسلم يصنع      هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا       : قالت  
 .وأمحد 

أن بالالً كان يؤذِّن بليل ، فقال رسـول اهللا          {  عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها        -5 
كلوا واشربوا حىت يؤذِّن ابن أم مكتوم ، فإنه ال يؤذِّن حىت يطلع      : صلى اهللا عليه وسلم     

لم والنَّسائي وأمحد وابن ِحبَّان     ومس  ) 1918/1919(  رواه البخاري   } ... الفجر  
ورواه أمحد . وروى احلديثَ مسلٌم أيضاً من طريق ابن مسعود وابن عمر       . وابن ُخزمية   

ورواه الطرباين مـن    . ورواه البزِّار من طريق أنس بن مالك        . أيضاً من طريق ابن عمر      
 .طريق سهل بن سعد 

إذا مسع  {  صلى اهللا عليه وسلم      قال رسول اهللا  :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -6 
رواه أبو داود   } أحُدكم النداَء ، واِإلناُء على يده ، فال يضعه حىت يقضي حاجته منه                

 .وأمحد والداَرقُطين ، واحلاكم وصححه ، وأقرَّه الذهيب  ) 2350( 
كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسـلم أعجـلَ          {  عن عمرو بن ميمون قال       -7 

والطرباين يف املعجـم      ) 4/238(  رواه البيهقي   }  ، وأبطأَهم ُسحوراً       الناس إفطاراً 
 .وقد مرَّ قبل قليل ] رجاله رجال الصحيح  [  قال اهليثمي . الكبري وابن أيب شيبة 

:  عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                   -8 
 أذانُ بالل من سحوره ، فإنه يؤذِّن أو ينادي          –داً منكم      أو أح  –ال مينعنَّ أحَدكم      { 

 وقال بأصابعه   –بليل ِلَيْرِجَع قاِئَمكُم وِلُيَنبَِّه ناِئَمكُم ، وليس أن يقول الفجر أو الصبح               
 حىت يقول هكذا ، وقال زهري بسبَّابتيه ِإحـدامها          –ورفعها إىل فوق وطأطأ إىل أسفل         

. ومسلم وأمحد    ) 621( رواه البخاري   } ينه ومشاله   فوق األخرى ، مث مدمها عن مي      
أي لُيعطَي املُتهجَِّد فترةَ استراحة قبل صالة الفجر ، أو ليـتمكن            : قوله لَيْرِجَع قائَمكم    

 .املتهجُد الصائُم من تناول طعام السُّحور 
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ـ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        {  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         -9  ا ِإنَّ
معشَر األنبياء أُمرنا أن ُنعجِّل ِإفطاَرنا ، ونؤخِّر سحورنا ، ونضع أَمياننا على مشائلنا يف               

قـال  . والطرباين يف املعجم األوسط      ) 2654( رواه أبو داود الطيالسي     } الصالة    
مـىت  [ وقد مرَّ يف حبث     . كما صححه ابن ِحبَّان     ] رجاله رجال الصحيح      [  اهليثمي  

 . برواية الطرباين 6بند  ]  ؟  يفطر الصائم
أحلَّ اهللا لك الشراب مـا      { قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه        :  عن عطاء قال     -10

 .والبيهقي بسند صحيح  ) 7367( رواه عبد الرزاق } شككَت حىت ال تشكَّ 
كنت يف ِحجر أيب بكٍر الصِّديق ، فصلى ذات ليلة          {  عن سامل بن عبيد اهللا قال        -11

: فخرجت مث رجعت فقلت       : اخرج فانظر هل طلع الفجر ؟ قال        : ء اهللا مث قال     ما شا 
اخرج فانظر هل طلع الفجر  ؟       : قد ارتفع يف السماء أبيُض ، فصلى ما شاء اهللا مث قال             

َهْيَت اآلن ، فأَْبِلْغين    : لقد اعترض يف السماء أمحُر ، فقال        : فخرجت مث رجعت فقلت     
كما روى  ]  وهذا إسناد صحيح      [  وقال    ) 2/166(    رواه الداَرقُطين } َسحوري  

قد اعترض يف السماء وامحرَّ ،      : فقلت  ... { بلفظ   ) 2/166( الداَرقُطين من طريقه    
 .} ائِت اآلن بشرايب  : فقال 
أيَّ ساعة تسحَّرَت مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه          : قلنا حلُذيفة   {   عن زر قال     -12

وابـن   ) 2152( رواه النَّسائي   } ر إال أن الشمس مل تطلع         هو النها : وسلم ؟ قال    
 .وصححه ابن حجر . ماجة وأمحد والطحاوي وعبد الرزاق 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       :  عن َسُمرة بن ُجْنُدب رضي اهللا تعاىل عنه قال           -13
 ال يغرَّنكم من سحوركم أذان بالل ، وال بياُض األفق املستطيل هكذا حـىت             { وسلم  

 ) 2546( رواه مسـلم    } يعين معتِرضـاً    : يستطري هكذا ، وحكاه محَّاد بيديه قال        
 .وأمحد وأبو داود والنَّسائي والترمذي 

أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه حدَّثه أهنم تسحَّروا مع           {  عن أنس رضي اهللا عنه       -14
قدر مخسني  :  قال   كم بينهما ؟  : النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قاموا إىل الصالة ، قلت            
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ومسلم والنَّسائي والترمذي وابن ماجة      ) 575( رواه البخاري   } أو ستني ، يعين آية      
 .وأمحد والدارمي 

أنت يا {  عن أيب ذر رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لبالل              -15
 إمنا الصبح هكذا    بالل ُتؤذِّن إذا كان الصبُح ساطعاً يف السماء ، فليس ذلك بالصبح ،            

ال تزال أميت خبري ما أخَّروا السحور        : معتِرضاً ، مث دعا بَسحوره فتسحَّر ، وكان يقول          
   ) . 21839(  رواه أمحد } وعجَّلوا الِفطر  

 :يؤخذ من هذه النصوص ما يلي 
وهذه اللفظة ردٌّ على مالك     )  حىت يتبني     (   تذكر لفظة    1 اآلية الكرمية يف البند      -1 

الذي يقول إن املتسحِّر يتوقف عن األكل عند الشك ذلك أن التبيُّن هو خالف الشك               
 ، وحديث عدي بن حامت برواياته املتعددة        2طبعاً وجاء حديث سهل بن سعد يف البند         

 مفسِّرين هلذه اآلية ، وأن املتسحِّر يستمر يف تناول َسحوره حـىت ينقشـع               3يف البند   
بياض النهار ، وعندها ال يبقى شك ، فيتوقف عـن األكـل             سواد الليل ، وحيلَّ حمله      

 .والشرب 
 إن السُّنة النبوية تقضي أن يؤخِّر املتسحُِّر ُسحوره إىل قبيل طلوع الفجر ، مبعـىن                -2 

أن يؤخِّر السُّحور إىل ما قبل طلوع الفجر ، أي إىل ما قبل أذان الفجر بربع سـاعة أو              
اول طعامه وشرابه ، أي يترك لنفسه الوقت الكايف         قريب منها حبيث يفرغ خالهلا من تن      

لتناول َسحوره قبيلَ أذان الفجر ، وال يعجِّل السُّحور الساعةَ والسـاعاِت قبـل أذان               
الفجر كما يفعل الكثريون يف أيامنا هذه ، فإهنم يسهرون ويسهرون ، حىت إذا تعبوا أو                

عامهم فأكلوه مث نـاموا ، فهـذا        نعسوا قُبيل منتصف الليل أو بعده قليالً عمدوا إىل ط         
الفعل الشائع يف أيامنا هذه هو خالف السُّنة وِإن لنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

 ويف احلديث   4أُسوةً حسنة ، فإنه كان يؤخِّر السُّحور ، كما ورد يف احلديث يف البند               
  .9يف البند 
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 يف أعلى األفـق ، أي عنـد          إن بالالً رضي اهللا عنه كان يؤذن إذا سطع الضوء          -3 
حلول الفجر الكاذب ، أو عند ظهور بياض املستطيل حنو األعلى ، يف حني أن ابن أم                 
مكتوم كان ُيؤذِّن إذا استطار البياض ومأل جانيب األفق ، أي كان معتِرضاً مينةً ويسرةً               

ـ                 أن وليس ساطعاً إىل األعلى فقط ، وهو الفجر الصادق ، وقد جاء اهلَْدي النبـوي ب
. نستمر يف األكل حىت أذان ابن أم مكتوم ، أي حىت يؤذِّن لصالة الفجر وليس قبلـه                  

األول ال نصلِّي عنده ، والثاين هو ما نصلي عنده ، أما األول             : وحنن اآلن نؤذِّن أذانني     
فهو كأذان بالل ، وهذا األذان األول ال مينعنا من تناول َسحورنا ، وال مينعنا منـه إال                  

لثاين الذي هو كأذان ابن أم مكتوم ، وحيث أن ما بني األذانني هو عشر دقائق                األذان ا 
حالياً ، فإن املتسحِّر يستطيع أن يتناول طعامه يف هذه الدقائق العشر  أي بني األذانني ،                 

 و  8 و   5[ وهو أفضل األوقات لتناول السَّحور ، وقد دلَّت على ذلك األحاديث يف             
أن يفرغ من َسحوره قبل ذلك بدقائق كما يدل عليـه           ولكن ال بأس ب    ] 15 و   13

  .14احلديث 
ِإنه إن مسع األذان الثاين وكانت يف يده لقمةٌ         :  وأقول خلائٍف من تأخري السُّحور       -4 

من طعام أو شربةٌ من ماء فلْيأكلْها ولْيشرْبها ، فِإن األذان ال يعين احلَدِّية يف التوقف عن             
وأهنم ُيعجِّلون األذان الثاين احتياطاً ، وقد دلَّ على هـذا           الطعام والشراب ، ال سيما      

  .6احلديث يف البند 
 إن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كانوا يؤخرون السُّحور ، متسُّكاً               -5

باملندوب وطلباً للثواب ، ومل ُيعَرف عنهم أهنم كانوا يأكلون َسحورهم عند منتصف             
ة وساعتني كما يفعل الناس يف أيامنا هذه ، وقد جـاء فعـل              الليل أو حىت بعده بساع    

الصحابة بتأخري السُّحور إىل آخر الليل امتثاالً للَهْدي النبوي الكرمي ، يدل على ذلـك               
 فيه ِقسطٌ من املبالغـة      11بل إن األثر يف البند        ] 11 و   10 و   7[  اآلثار يف البنود    

حور مندوٌب ، فلعموم األدلـة أوالً ، ولقـول          أما أَنَّ تأخري السُّ   . يف تأخري السُّحور    



 83

ال تزال أميت خبري    (   ثانياً   15الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث يف البند           
 ) .ما أخروا السُّحور وعجَّلوا الِفطر  

فهذا احلديث كما يبدو يل هو ما يستَنُد عليه األعمش           . 12 بقي احلديث يف البند      -6
. ِإن املتسحِّر يستمر يف األكل والشرب إىل طلـوع الشـمس              : ما  وإسحق يف قوهل  

والصحيح هو أن هذا احلديث ليس نّصاً قاطعاً يف هذا املعىن ، بل إن املدقق فيه جيد أنه                  
هو النهار  ( منسجٌم مع سائر األحاديث وموافٌق هلا وليس معارضاً هلا ، فاحلديث يقول             

لنا عن األحاديث املارَّة ِإهنا تدل على مشـروعية         وحنن قد ق  )  إال أن الشمس مل تطلع        
استمرار الطعام والشرب إىل أن ِحيلَّ بياُض النهار ، وأن ذلك هو الوارد يف احلديث يف                

فهذا احلديث هذا منسجم متاماً مع      )  إمنا ذلك سواد الليل وبياض النهار          (  3البند    
 .احلديث ذاك ، وال خيالف أحُدمها اآلخر 
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 الفصـل الثالـث
 الصياُم يف السَّفر

 
  :حكُم الصيام يف السَّفر 

ذهب معظم الصحابة والتابعني ومن بعدهم ، ومعهم األئمة األربعة ، إىل جواز 
فذهب أبو  : الصوم وجواز الفطر يف السفر ، ولكنهم اختلفوا يف حتديد األفضل منهما             

ثوري وأبو ثور إىل أن الصوم يف السفر أفضل من الفطر ملن            حنيفة ومالك والشافعي وال   
قوي عليه ومل تلحقه مشقةٌ منه ، وُروي ذلك عن أنس بن مالك وعثمان بن أيب العاص                 
وحذيفة بن اليمان من الصحابة رضوان اهللا عليهم ، كما ُروي عن عروة بـن الـزبري                 

 فيما ذهب اإلمام أمحد وإسحق      .وسعيد بن جبري وعبد اهللا بن املبارك وإبراهيم النخعي          
ابن راُهويه واألوزاعي إىل أن الفطر يف السفر أفضل من الصوم عمالً بالرخصة ، وُروي               
ذلك عن ابن عباس وابن عمر من الصحابة رضي اهللا عنهما ، كما ُروي عن سعيد بن                 

 أن  وذهب عمر بن عبد العزيز وابن املنـذر إىل        . املسيِّب وعامر الشعيب وابن املاجشون      
وُروي عن عمر بـن     } ... يريد اُهللا بكم الُيْسَر     ... { أفضلَهما أيسُرمها ، لقوله تعاىل      

اخلطاب وابنه عبد اهللا وعبد الرمحن بن عوف وأيب هريرة من الصـحابة رضـوان اهللا                
عليهم ، وعن ابن شهاب الزُّهري من التابعني ، عدم جواز الصوم يف السفر ، وأن من                 

وحىت نتبني وجه احلق والصواب     . فر وجب عليه قضاؤه يف احلضر       صام رمضان يف الس   
 :يف هذه املسألة دعونا نستعرض النصوص املتعلقة هبا 

أن محزة بن عمرو    {  عن عائشة رضي اهللا عنها ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم              -1 
 –لصـيام    وكان كثَير ا   -أأصوُم يف السفر ؟     : اَألْسلمي قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم        
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والنَّسـائي   ) 1943( رواه البخاري   } إن شئت فصم ، وإن شئت فأَفِْطر          :  فقال    
 .وأمحد والدارمي 

يا رسول اهللا {  عن أيب ُمراِوح عن محزة بن عمرو األسلمي رضي اهللا عنه أنه قال            -2 
 عليه  أَجُد يب قوةً على الصيام يف السفر ، فهل عليَّ ُجناٌح ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا                

هي رخصة من اهللا ، فمن أخذ هبا فحسٌن ، ومن أحبَّ أن يصوم فال ُجنـاح          :  وسلم  
 .والنَّسائي وابن ِحبَّان  ) 2629( رواه مسلم } عليه 

إين صاحب ظَْهـٍر    : قلت يا رسول اهللا     {   عن محزة اَألسلمي رضي اهللا عنه قال         -3 
 وأنا أجد   – يعين رمضان    –صادفين هذا الشهر      أُسافر عليه وأُكِْرُمه ، وإنه رمبا       : أُعاِلُجه  

القوةَ وأنا شاب ، وأجد بأن أصوم يا رسول اهللا أهون عليَّ من أن أُؤخِّره فيكون َدْيناً                  
رواه } أيَّ ذلك شئَت يا محـزة         : أَفأَصوُم يا رسول اهللا أعظُم ألجري أو أُفطر ؟ قال           

 .واحلاكم  ) 2403( أبو داود 
هللا عنها أن محزة بن عمرو األسلمي سأل النيب صلى اهللا عليـه              عن عائشة رضي ا    -4 

صم : يا رسول اهللا ، إين رجلٌ أَْسُرُد الصوَم ، أفأصوم يف السفر ؟ قال               { وسلم فقال   
 .والنَّسائي وأمحد  ) 2626( رواه مسلم } إن شئت ، وأفطر إن شئت  

 اهللا صلى اهللا عليـه      غزونا مع رسول  {  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال          -5 
وسلم ِلِستَّ َعْشرةَ مضت من رمضان ، فمنَّا َمن صام ومنَّا َمن أفطـر ، فلـم َيِعـب                 

والنَّسـائي   ) 2615( رواه مسـلم    } الصائُم على املفطر ، وال املفطُر على الصائم           
 .والترمذي وأمحد وابن ِحبَّان 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم       كنا نسافر مع  {  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          -6 
 ) 1947( رواه البخاري   }  فلم َيِعب الصائُم على املفطر ، وال املفطُر على الصائم             

 .ومسلم وأبو داود ومالك والبيهقي 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        {  عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال         -7 

 يده على رأسه من شدة احلر ، ومـا          يف بعض أسفاره يف يوم حار ، حىت يضع الرجل         
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رواه اإلمام البخاري } فينا صائم إال ما كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم وابِن َرَواحة        
 . ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأمحد  ) 1945( 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {  عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال           - 8 

: صائم ، فقال    : ما هذا ؟ فقالوا     : اً ورجالً قد ظُلِّلَ عليه ، فقال        يف سفر ، فرأى زحام    
ومسلم وأبو داود والدارمي  ) 1946( رواه البخاري } ليس من الرب الصوُم يف السفر       

: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         {  بلفظ   ) 2260(ورواه النَّسائي   . وأمحد  
ورواه الطرباين } م برخصة اهللا عزَّ وجلَّ فاقبلوها    ليس من الرب الصيام يف السفر ، عليك       

من طريق ابـن    } ليس من الرب الصياُم يف السفر         {  وُروي القول   . يف املعجم الكبري    
وابن ِحبَّان والطرباين والطحاوي بسند      ) 1665(  عمر رضي اهللا عنه عند ابن ماجة        

والطرباين   ) 1664  (ومن طريق كعب بن عاصم األشعري عند ابن ماجة          . صحيح  
والطرباين يف املعجم    ) 24079( ورواه أمحد   . والنَّسائي وأمحد والدارمي والطحاوي     

بلغة أهل اليمن ،    } ليس من اْمِبرِّ امِصياُم يف اْمَسفَِر         {  الكبري من طريق كعٍب بلفظ      
ومن )  أل    (  للتعريف بدل   ) أم    (  ألن كعباً األشعري هو ميين وأهل اليمن يقولون         

والطـرباين يف املعجـم      ) 985( طريق عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عند البزَّار           
 ] .رجال البزَّار رجال الصحيح  [  قال اهليثمي . الكبري 

ال َتِعب على من صام وال على من أفطر          {   عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         - 9 
 ) 2609( رواه مسلم   }  لسفر وأفطر     قد صام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ا         

إن النيب صلى   {  عنه قوله    ) 2677( وروى أبو داود الطيالسي     . وأمحد وابن ُخزمية    
 . } اهللا عليه وسلم كان يصوم يف السفر ويفطر  

يا أبا عبد الرمحن    : كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجلٌ فقال         {  عن أيب طُْعمةَ قال      -10
مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        :  السفر ، فقال ابن عمر       إين أقوى على الصيام يف    

. } من مل يقبل رخصة اهللا عزَّ وجلَّ كان عليه من اِإلمث مثلُ جباِل عرفة               : وسلم يقول   
 .والطرباين يف املعجم الكبري ، بسند حسَّنه اهليثمي  ) 5392( رواه أمحد 
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نا نغزو مع رسول اهللا صلى      ك{  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه قال           -11
اهللا عليه وسلم يف رمضان ، فمنا الصائم ومنا املفطر ، فال َيِجُد الصائُم على املفطـر ،                  
وال املفطُر على الصائم ، يرون أن من وجد قوةً فصام فإن ذلك حسٌن ، ويرون أن من                  

ائي والترمذي والنَّس  ) 2618( رواه مسلم   }  وجد ضعفاً فأفطر ، فإن ذلك حسٌن          
 .أي ال يغضب : قوله ال جيد . وأمحد وابن حبَّان وابن ُخزمية 

سافرنا مع رسول اهللا صلى     {  عن قََزَعة عن أيب سعيد اخلُدري رضي اهللا عنه قال            -12
فرتلنا مرتالً ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه         : اهللا عليه وسلم إىل مكة وحنن ِصيام قال         

، والفطُر أقوى لكم ، فكانت رخصةً ، فمنا مـن           إنكم قد دنومت من عدوكم      : وسلم  
إنكم ُمَصبِّحو عدوِّكم والفطُر أقوى     : صام ومنا من أفطر ، مث نزلنا مرتالً آخر ، فقال            
لقد رأيُتنا نصوم مع رسول اهللا صلى       : لكم فأَفطروا ، وكانت َعْزمةً ، فأفطرنا ، مث قال           

وأبـو داود وأمحـد      ) 2624 ( رواه مسلم }  اهللا عليه وسلم بعد ذلك يف السفر          
 .والبيهقي والطحاوي 

كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السفر          {  عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه قال         -13
فرتلنا مرتالً يف يوٍم حارٍّ ، أكثُرنا ِظالً صاحُب الكساء           : فمنَّا الصائم ومنَّا املُفْطر ، قال       

 فَسقط الصُّوَّاُم وقام املفطرون فضربوا األبنية وَسقَْوا        :ومنَّا َمن يتَّقي الشمس بيده ، قال        
رواه } ذهب املفطرون اليوم باألجر  : الركاب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

 .والنَّسائي وابن ُخزمية وابن ِحبَّان  ) 2622( مسلم 
 إن اهللا   {  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                -14

 ) 3568( رواه ابـن ِحبَّـان      } حيب أن ُتْؤَتى ُرَخُصُه كما حيب أن ُتْؤَتى عزائُمُه            
إن اهللا حيبُّ أن    {  وأمحد بلفظ    ) 2742( ورواه ابن ِحبَّان أيضاً     . والبزَّار والطرباين   

 . } ُتؤتى ُرَخُصُه كما يكره أن ُتؤتى معصيُته  
قدمُت على رسول اهللا صلى اهللا عليه       {  عنه قال     عن أيب أمية الضَّْمري رضي اهللا      -15

: انتظر الِغداء يا أبا أمية قلت       : وسلم من سفٍر فسلَّمت عليه ، فلما ذهبُت َألخرج قال           
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إن اهللا تعاىل وضع عنه الصـيام       : تعال أُْخِبْرك عن املسافر     : إين صائم يا نيب اهللا ، قال        
 والبخاري يف كتاب التاريخ والدارمي        )2269(  رواه النَّسائي   } ونصف الصالة     

 رضي اهللا تعاىل عنه عند أيب داود        –  الكعيب    –ومن طريق أنس بن مالك        . والطحاوي  
إن اهللا تعاىل وضع شـطر      {  والنَّسائي وابن ماجة وأمحد والترمذي بلفظ        ) 2408( 

ِهللا لقـد   الصالة  أو نصف الصالة ، والصوم عن املسافر ، وعن املرضع أو احلبلى ، وا               
 ) 2274( واللفظ عند النَّسائي    . وحسنه الترمذي   }  ... قاهلما مجيعاً ، أو أحَدمها        

فأقول ومن  } إن اهللا وضع عن املسافر نصف الصالة والصوم وعن احلبلى واملرضع            {  
 :اهللا التوفيق ما يلي 

 دون  إن الناظر يف هذه النصوص يتبني أن الصيام يف السفر يعادل اإلفطار فيه ،              
أن يكون ألحدمها أية أفضلية على اآلخر ، وقد بيَّن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذه                
املعادلة يف كثري من النصوص ، رغم اختالف األسئلة املوجهة إليه ، واختالف األحوال              
لدى السائلني ، مبعىن أن املعادلة بني الصوم والفطر بقيت على حاهلا ، رغم اخـتالف                

إن شئت  ( فاحلديث األول يقول    .  ، مما يؤكِّد التساوي التام بينهما        األحوال والظروف 
هي رخصةٌ من اهللا ، فمن أخذ هبـا         ( واحلديث الثاين يقول    )  فصم وإن شئت فأَفطر     

أيَّ ذلـك   (  واحلديث الثالث يقول    )  فحسٌن ، ومن أحبَّ أن يصوم فال ُجناح عليه          
ن مل يقبل ُرخصةَ اهللا عزَّ وجلَّ كان عليه         َم( واحلديث العاشر يقول    )  شئَت يا محزة      

يرون أن من وجد قـوةً      (  واحلديث احلادي عشر يقول     )  من اإلمث مثلُ جبال عرفة        
)  فصام ، فِإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفاً فأَفطر ، فـِإن ذلـك حسـن                    

 جـاء   يف احلـديث األول   : فحمزة األسلمي رضي اهللا عنه وجَّه أسئلته بكيفيات عدة          
أَِجد يب قوةً   (  سؤاله عاماً فجاءه اجلواب باملعادلة التامة ، ويف احلديث الثاين جاء قوله             

وكأنه أراد رضي اهللا عنه أن ُيفضَّل الصياُم        ) على الصيام يف السفر فهل عليَّ ُجناح ؟           
نا وأ( على الفطر ومع ذلك جاءه اجلواب باملعادلة التامة ،ويف احلديث الثالث جاء قوله              

أجد القوة وأنا شاب ، وأجد بأن أصوم يا رسول اهللا أهون عليَّ من أن أَُؤخَِّره فيكون                 
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فزاد يف بيان حاجته إىل تفضيل الصيام ، ومع ذلك كله بقي اجلواب هـو هـو                 ) َدْيناً  
باملعادلة التامة بني الصوم والفطر ، ويف احلديث الرابع أتى محزة حبجة جديدة راغبـاً               

فلم يتلق من الرسول صلى    ) إين رجل أَسُرُد الصوم       (  على الفطر فقال    بتفضيل الصوم   
وال يدلُّ كل ذلك إال على      ) ُصم إن شئت وأَفطر إن شئت       (  اهللا عليه وسلم إال قوله      

أن الصوم يف السفر مماثل يف األجر والفضل للفطر ال يزيد أحدمها على اآلخر درجـةً                
 .ملعادلة بني االثنني قائمة واحدة ، وانظر يف سائر النصوص جتد ا

وبذلك يتبني بشكل جليٍّ وواضح جواُز الصوم والفطر على السواء ، دون أن              
ومما سبق يتبني خطأ من ذهبوا إىل تفضـيل         . يكون أليٍّ منهما أي فضل على اآلخر        

الصوم على الفطر ، وخطأ من ذهبوا إىل تفضيل الفطر على الصوم يف السفر ، ويتبني                
 خطأ من ذهبوا إىل عدم جواز الصوم يف السفر وأن من صام وجب عليه               بشكل أوضح 

 . القضاء 
وإين أرى أن الرأي الصحيح هو الرأي املنسوب إىل عمر بن عبد العزيز وابـن        
املنذر القائل بأن أيسر االثنني أفضلُهما ، دون تعيني أحدمها على أنه األفضل ، وذلـك           

ألن الرسول صلى اهللا عليه     : وثانياً  } ... بكم اليسَر    يريد اهللا ... { لداللة اآلية   : أوالً  
وآله وسلم ما ُخيٍّر بني أمرين إال اختار أيسرمها ، ما مل يكن إمثاً ، فقد روى البخاري                  

ما { ومسلم وأبو داود ومالك وأمحد عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت               ) 3560(
ين إال أخذ أيسَرمها ما مل يكن إمثاً ، فـإن           ُخيِّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أمر        

وهنا قد حصل التخيري بني أمرين دومنا إمث ، فكان          } ... كان إمثاً كان أبعد الناس منه       
 . أخذُ األيسر هو األخذَ باهلَْدي النبوي الكرمي 

كيف نفسِّر قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم        : وهنا يثور سؤال ال بد منه هو         
؟ أال يدل هذا القول على أفضلية الفطر ؟ واجلواب          )  الصيام يف السفر     ليس من الرب  ( 

 :عليه من وجوه 
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 إن األمر بالفعل ال يعين بالضرورة النهَي عن ضده ، كما أن النهي عن               :أوالً  
الفعل ال يعين بالضرورة األمر بضده ، وهنا نقول إن نفي الرب عن الصيام يف السـفر ال                 

 .ن يف الفطر يعين أن الرب إمنا يكو
 حىت نستطيع أن جنيب على السؤال ، ال بد من معرفة معىن الـرب لغـةً                 :ثانياً  

: فقد اختلف أهل اللغة كما اختلف الفقهاء يف حتديد معىن الربِّ على أقواٍل                : وشرعاً  
حيتمل أن يكون املراد ليس من الرب املفروض الذي من خالفه أَِثَم ، وإن              : فقال الشافعي   

 2260(وقد روى احلديثَ النَّسائي     .  هنا حممولٌ على من أىب قبول الرخصة         نفي الرب 
ليس من الرب   : عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              { بلفظ  ) 

الِبرُّ هنـا   : وقال الطحاوي   } الصيام يف السفر ، عليكم برخصة اهللا عزَّ وجلَّ فاقبلوها           
ى املراتب وليس املراد به إخراج الصوم يف السفر عن أن يكون            الرب الكامل الذي هو أعل    

وفُسِّر الرب بالصدق ، ومنه     . وقال بعضهم هو كل ما ُتقُرَِّب به إىل اهللا عزَّ وجلَّ            . ِبراً  
الِبرُّ يف اليمني أي تصديقه وعدم احلنث فيه ، كما فُسِّر بالطاعة ، ومنه ِبرُّ الوالدين أي                 

فهو إذن كلمة جامعة لعدة معاٍن يشملها كلَّها        . لصالح ، وباخلري    طاعتهما ، وفُسِّر با   
فالرب خري ، واخلري حىت يكون شرعياً ال بد من أن يطلبه الشرع ويأمر به ، ِإما                 . اخلري  

أمراً جازماً فيكون فرضاً ، وِإما أمراً غري جازم فيكون مندوباً ، وال خيرج الرب أو اخلري                 
يكون الرب أو اخلري يف املباحات اليت يستوي فيها القيام بالفعل           عن هاتني احلالتني ، فال      

.   وتركه واليت ال ثواب فيها وال إمث ، وال يكون الرب إال يف الفروض واملندوبات ال غري                  
هكذا جيب أن ُيفهم الرب يف احلديث هذا ، وأن معناه هو أن الصوم يف السـفر غـري                   

عىن الـذي تكـرَّر يف األحاديـث الـيت          مفروض عليكم وغري مندوب ، وهذا هو امل       
أي هو من املباحات الـيت      )  ُصم إن شئت وأَفطر إن شئت         (  استعرضناها قبل قليل    

 . يستوي فيها القيام بالفعل وتركه 
وإذن فإن الصوم يف السفر غري مفروض وغري مندوب وإمنا هو مباح ، فمـن               

ليس ( ألحاديث ، ومنه القول     شاء صام ومن شاء أفطر وهذا املعىن قد تضافرت عليه ا          
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ليس من املفروض ، وال من املندوب الصيام يف         : فإن معناه   ) من الرب الصيام يف السفر      
تعال أُْخِبْرَك  (  15السفر وهو املعىن نفسه الوارد يف قوله عليه الصالة والسالم يف البند 

 به ، وتركه يـدخل      أي وضع األمر  ... )  إن اهللا تعاىل وضع عنه الصيام       : عن املسافر   
وهكذا نكون قد مجعنا بني األحاديث كلها واجلمع بني األحاديث          . يف خانة املباحات    

 . أوىل من ِإمهال أحدها أو بعضها كما هو مقرَّر يف علم األصول 
عليكم برخصة اهللا عزَّ وجلَّ ،       ( 8كيف نفسر احلديث رقم       : ومثة سؤالٌ هو     
ن مل يقبل رخصة اهللا عزَّ وجلَّ كان عليه مـن اإلمث            م ( 10واحلديث رقم   ) فاقبلوها  

 ؟ أال يدل كالمها على األمر باِإلفطار وأنه أفضل من الصيام ؟ ) مثل جبال عرفة 
واجلواب عليه هو أن ذلك أمٌر بقبول الرخصة ، وليس أمراً باإلفطار ، وشتَّان              

لصيام يف السفر سواء منه     بني األمرين ، واملقصود بقبول الرخصة هنا هو ترك االلتزام با          
ما كان فرضاً أو ما كان تطوُّعاً ، وقد جاءت الرخصة لتلغي االلتزام هذا وتدع الصيام                

  واضح الداللة على ما أقول ، فهو يقول          8يف دائرة املباحات ، وإن احلديث يف البند           
ومعنـاه أن   ) ليس من الرب الصيام يف السفر ، عليكم برخصة اهللا عزَّ وجلَّ فاقبلوها              ( 

الصيام يف السفر ليس فرضاً وال مندوباً بعد أن مل يكن كذلك ، بسبب رخصة اهللا عزَّ                 
وجلَّ ، فوجب القولُ بذلك والعملُ به ، وترُك االلتزام الواجب أو املندوب كما كان               

 يدل على املعىن نفسه ، فهو حتذيٌر شديد ملن بقي           10واحلديث يف البند    . قبل الرخصة   
 على القول بوجوب الصيام يف السفر أو على مندوبيته ومل يأخذ برخصة اهللا اليت               ُمِصرَّاً

يعضدان ويتَِّسـقان مـع       ) 10 ،   8(  فهذان احلديثان   . نسخت الوجوب والندب    
األحاديث املارة ، اليت خيَّرت املسلم بني الصيام واإلفطار يف السفر ، وهو مـا فهمـه      

فلم َيِعب الصائُم على     (  5فاد ذلك احلديث رقم     الصحابة رضوان اهللا عليهم ، كما أ      
فلم َيعب الصائم على املفطـر ،        ( 6واحلديث رقم   ) املفطر ، وال املفطُر على الصائم         

ال َتِعْب على من صام ، وال على مـن           (  9واحلديث رقم     ) وال املفطر على الصائم       
 جيُد الصائم على املفطـر ،       فمنا الصائم ومنا املفطر ، فال      ( 11واحلديث رقم   ) أفطر    
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إن اهللا حيبُّ أن ُتْؤتى ُرَخُصُه كما        (  14أما احلديث رقم      ) وال املفطر على الصائم       
فهو يدل على ما تدل عليه األحاديث السابقة كلها من وجود           ) حيب أن ُتْؤتى عزائُمُه       

ه كما حيب أن ُتـْؤَتى      حيب أن ُتؤَتى ُرَخصُ   (  املعادلة ، أو التعادل بني الصيام واإلفطار        
الرخصة ُتَحبُّ كحبِّ العزمية سواء بسواء ، ال ميزة إلحدامها على األخرى             )  عزائُمه    

فهو عاضد ومسانٌد لألحاديث املارَّة كلها ، القائلة باملعادلة والتعادل والتساوي بـني             
 . الصوم والفطر يف السفر  

ين ، هي أن اهللا سبحانه عندما       ويف احلديث هذا نكتة ال أراها ختفى على الكثري        
خييِّر بني أمرين وُيدخلهما يف دائرة املباحات فإنَّ ذلك ال يعين أن خيتار الرجل أحـَدمها      
بشكل دائم ويترك األخر بشكٍل دائم ، وإن كان ذلك منه جائزاً ، وإمنا حيبُّ اهللا عـزَّ                  

مرة أخرى ، وعبَّر عنه     وجلَّ من الرجل أن يتنقل بني األمرين ، فيأخذ هبذا مرة وبذاك             
دون أن يصل هذا احلب إىل درجة الفرض واإللزام ، مبعىن           )  حيب    (  احلديث بلفظة   

أن املسلم وقد ُوضع عنه فرُض الصيام يف السفر ونفله ، ال يعين أن يدع الصيام بالكلية                 
أن يعمد  : فيه ، ويتمسك بالفطر ملتزماً به ، وإمنا يعين التخيري الذي حيبه اهللا تعاىل وهو

إىل هذا مرة أو مرات ، ويعمد إىل ذاك مرة أو مرات ، فال التزام وال إلزام ، ويبقـى                    
وما فينا   (  7األمر على التخيري حكماً وعمالً ، وهذا ما يفسر ما جاء يف احلديث رقم               

وما جاء يف احلـديث      )  صائٌم إال ما كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم وابن رواحة               
فهو عليه الصالة   ) قد صام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السفر وأفطر             (  9رقم    

والسالم الذي نقل إلينا حبَّ اهللا عزَّ وجلَّ للتخيري املشار إليه قد سار مبوجبه ، فكـان                 
ونقف وقفة مع احلـديثني     . يصوم ويفطر دون التزام منه أو إلزام بأحدمها دون اآلخر           

 : فنقول 13 ، 12
   :12ث رقم  احلدي

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صائماً وهو مسافر من املدينة إىل مكة ،               
وكان صحابته صياماً مثله ، فعندما اقتربوا من العدو ذكَّرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه               
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وسلم برخصة اهللا عزَّ وجلَّ اليت تساوي بني الصوم والفطر ، فذكر هلم ما يقابل الصوم                
 ، وبيَّن هلم أن الفطر أقوى هلم ، وأنَّ حالَهم حالُ استعداٍد للقتال ، ومـا                 وهو الفطر 

حيتاجه القتال منهم إىل إعداد القوة ومنها القوة البدنية ، دون أن يأمرهم بالفطر ، وإمنا                
اكتفى بالتذكري فحسب ، وهذا هو احلكم الشرعي يف مثل هذه املواقف واألحـوال ،               

فاً مال إىل الفطر ، وإن وجد قوة فله أن يصوم ، وبدون             وهو أن الصائم إن وجد ضع     
ذلك ال يكون قد أخذ بالرخصة اليت تعين التعادل بني األمرين ، ولكنه عليه الصـالة                
والسالم قُبيلَ مناجزِة العدو ، وما حتتاجه املناجزة من قوة األبدان أمرهم بإعداد هـذه               

 حقهم واجباً ، وخرج األمر كله عن        القوة ، بأن أمرهم بالفطر ، وهنا أصبح الفطر يف         
موضوع املعادلة أو التعادل ، ألن إعداد القوة للقتال واجب ، فالفطر عندئٍذ واجب ،               
وبالفعل فقد أفطر اجلميع التزاماً باحلكم الشرعي يف هذه احلالة ، وهذه احلالة ال تكِسر               

ي موضوع آخر متعلـٌق     حكم املعادلة أو التعادل بني الصوم والفطر يف السفر ، وإمنا ه           
بالقتال ، وما ينبغي للمجاهد أن يفعله عندئٍذ ، فليست يف هذا احلديث أية داللة على                

 .تفضيل الفطر يف السفر على الصيام 
   :13احلديث رقم  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسافراً ومعه الصحابة رضوان اهللا عليهم             
ٌر طبيعي وأخذٌ بالرخصة اليت تساوي بني الصـوم     منهم الصائم ومنهم املفطر ، وهذا أم      

والفطر ، مث إن احلر اشتد عليهم حىت سقط الُصوَّام من الشدة والضعف ، وهنا كـان                 
ينبغي عليهم أن يفطروا ، ألن التمسك بالصيام يف هذه احلالة يعين عدم األخذ باملعادلة               

 صحيح ، فجاء األمر النبوي      والتخيري وإمنا األخذ بتفضيل الصيام على اإلفطار وهو غري        
الكرمي يتدخل يف هذه احلالة مبيِّناً ومذكِّراً حبكم التعادل والتخيري ، ومقتضاه أن مـن               
صام فوصل إىل درجة املشقَّة البالغة والضعف الشديد فاستمرَّ صائماً فإنه ال يكون قد              

ذهب املفطـرون   ( ح  أخذ بالرخصة اليت حيبها اهللا عزَّ وجلَّ ، فقال قولته البالغة الوضو           
أي أن الفطر عندئٍذ هو املتعيِّن ، وأن من أفطر نال األجر ألخذه برخصه           ) اليوم باألجر   
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  –اهللا عزَّ وجلَّ ، فإذا رأينا املفطرين هم الذين ضربوا األبنية وهم الذين َسقَْوا الركاب                  
رسول صلى اهللا    عرفنا داللة قول ال    –وهذا وذاك من القربات والطاعات هللا عزَّ وجلَّ           

عليه وسلم إن املفطرين قد ذهبوا باألجر أي األجر كله ، أجر األخذ بالرخصة عنـد                
وهكذا يتجلى بوضوٍح تـامٍّ تعاضـُد       . الشدة ، وأجر ضرب األبنية وسقي الركاب        

األحاديث الواردة كلِّها ، واتَّساقُها وتضافُرها بالقول إن الصيام يف السفر كالفطر ، ال              
 .مها اآلخَر يفُضلُ أحُد

 
  :أدلة من قالوا بوجوب اإلفطار يف السفر 

واآلن لنستعرض ما رآه القائلون من وجوب الفطر ، وعدِم جواِز الصـوِم يف              
 :السفر من أدلٍة وشبهات 

. }... فمْن كان منكم مريضاً أو على َسفٍَر فِعدَّةٌ من أياٍم أَُخر            ... {  قال تعاىل    -1 
 .بقرة  من سورة ال184من اآلية 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {  عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال          -2 
عاَم الفتح ، فصام وصام الناس ، حىت بلغ الكَِديد ، مث أفطر ، فأفطر الناس ، فكـانوا                   

رواه الدارمي  } يأخذون باَألحدث فاَألحدث من فعِل رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
هي عني ماء   : والكَِدْيد وتقرأ كَُدْيد    .  وابن ُخزمية وابن أيب شيبة       ومسلم ) 1709( 

 . ميالً من مكة ، وهي ما بني مكة وقَُدْيد 48على بعد أربعة ُبُرٍد ، أو 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خـرج         {  عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه          -3 

راَع الَغِميِم ، فصام الناس ، مث دعـا         عام الفتح إىل مكة يف رمضان ، فصام حىت بلغ كُ          
إن بعض الناِس   : بقََدٍح من ماء فرفعه حىت نظر الناس إليه مث شرب ، فقيل له بعد ذلك                

والترمذي  ) 2610( رواه مسلم   } أولئك الُعصاةُ ، أولئك الُعصاةُ        : قد صام ، فقال     
فصام النـاس ،    ... { فظ  وأمحد والبزَّار بل   ) 2263( ورواه النَّسائي     . وابن ِحبَّان   



 97

فبلغه أن الناس قد شقَّ عليهم الصيام ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والنـاس                 
إن الناس  : فقيل له   ... { بلفظ   ) 2611( ويف رواية ثانية عند مسلم      } ...ينظرون  

 .} قد شقَّ عليهم الصيام ، وإمنا ينظرون فيما فعلَت ، فدعا بقدٍح من ماء بعد العصر 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {   عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال           -4 

: صائم ، فقال    : ما هذا ؟ فقالوا     : يف سفر ، فرأى ِزحاماً ورجالً قد ظُلِّلَ عليه ، فقال            
ومسـلم وأبـو داود      ) 1946( رواه البخـاري    } ليس من الرب الصوُم يف السفر         

 .د والنَّسائي والدارمي وأمح
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا تعاىل عنه قال          -5 

 ) . 1666( رواه ابن ماجة    } صائم رمضان يف السفر كاملفطر يف احلضر          {  وسلم  
 .موقوفاً  ) 2284( ورواه النَّسائي 

ه وسلم يف ِإِبٍل أتيُت رسول اهللا صلى اهللا علي{  قال – الكَْعيب – عن أنس بن مالك  -6 
: إين صائم فقال    : كانت يل أُِخذْت ، فوافقُته وهو يأكل ، فدعاين إىل طعامه ، فقلت              

رواه النَّسائي  } أُدن أُْخِبْرَك عن ذلك ، إن اهللا وضع عن املسافر الصوَم وشطَر الصالة              
بل  املار ق  15وانظر رقم   . وأبو داود وابن ماجة وأمحد والترمذي وحسَّنه         ) 2276( 

 .قليل 
واآلية تدل علـى أن     . الواجب عليه عدَّة    : معىن ِعدَّة   : عن اآلية الكرمية قالوا     

إن التقدير هو   : فأقول  . املسافر يفطر ويعتد من أيام أُخر ، ومل يأت فيها ذكٌر للصيام             
وقد خرجت اآلية الكرمية خمرج األعمِّ األغلب ، ومل تأت لنفي الصيام            ) فأفطر فعدَّة   ( 
 . قتصار على اإلفطار ، فال داللة فيها على ما ذهبوا إليه واال

القسم األول من قول ابن عباس رضي اهللا        :  فإنه قسمان    2وأما احلديث رقم    
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاَم الفتح ، فصام وصام الناس حىت              (  تعاىل عنه   

ة فيه على ما ذهبوا إليه ، وهـو     فهذا النص ال دالل   )  بلغ الكَديد مث أفطر فأفطر الناس         
 . املار قبل قليل 9متفٌق مع ما أوردنا من أدلة كثرية سابقة ، وخاصة ما ورد يف البند 
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فكانوا يأخذون باَألحدث فاَألحدث من فعل رسـول اهللا   (  وأما القسم الثاين     
البخاري فإنه قولٌ ُمْدَرٌج من قول ابن شهاب الزُّهري كما جزم           ) صلى اهللا عليه وسلم     

وكذلك وقعت هذه الزيادة عند مسلٍم      )  قوله وكان ذلك آخر األمرين        (  يف اجلهاد   
مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم صام بعد هذه القصة ، كما جاء يف احلديث                . ُمْدَرجةً  

مث رأيُتنا نصوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك            (   املار قبل قليل     12رقم  
فهذه الزيادة هي من قول الزُّهري أوالً ، وقول الزُّهري ليس دليالً ، وجاء              ) يف السفر     

ال أدري هذا مـن     : قال سفيان   (  عقب روايته للحديث       ) 2035( عند ابن ُخزمية    
فهو علـى الشـك ،      )  قول ابن عباس ، أو من قول ُعبيد اهللا ، أو من قول الزُّهري                 

 من طريق أيب سـعيد اخلُـدري        12 باحلديث رقم    إضافةً إىل أن هذه الزيادة معاَرضةٌ     
 .رضي اهللا عنه عند مسلم وغريه ، فال ُيلتفت إليها 

فإنه جاء يف حالـة     )  أولئك العصاة ، أولئك العصاة        (  وأما احلديث الثالث     
مشقَّة الصيام عليهم وعند املشقة تؤخذ الرخصة ، فلما رفضوا األخذ بالرخصة وامتنعوا             

رسول صلى اهللا عليه وسلم عندما دعا بقدح من ماء أَماَمهم مث شرب ،              عن التأسي بال  
فإهنم يكونون بذلك قد عَصْوا بالتمسك بالصيام يف هذه احلالة وانطبق عليهم احلديث             

 ) .من مل يقبل رخصة اهللا عزَّ وجلَّ كان عليه من اإلمث مثل جبال عرفة   (  10رقم 
فقد بيَّنَّا قبل قليل داللته ) الصوُم يف السفر     ليس من الرب    (  وأما احلديث الرابع     

 .ومعناه ، فال نعيد 
سواء منه  ) صائم رمضان يف السفر كاملفطر يف احلضر        ( وأما احلديث اخلامس     

ما كان مرفوعاً أو موقوفاً ، فهو حديث منقطع ، فأبو سلمة بن عبد الرمحن مل يسمع                 
وسند ابن ماجة إضافةً إىل االنقطاع فيه       . ي  من أبيه شيئاً ، قاله حيىي بن معني والبخار        

هذا احلديث لـيس    :  وقال أبو إسحق      . راٍو امسه أسامة بن زيد ، متَّفٌَق على تضعيفه          
 .فاحلديث ضعيف جداً فيترك .  بشيء 
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فقد ) إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطَر الصالة           (  وأما احلديث السادس     
وبذلك يتضح أن هذه اليت مسَّوها أدلة هـي يف          . اه ، فال نعيد     بّينَّا قبل قليل داللته ومعن    

 . حقيقتها شبهات ال تدل على ما ذهبوا إليه 
وأما ما ذهب إليه الكثريون من تفضيل الصيام على اإلفطار ، وما ذهب إليـه               
اآلَخرون من تفضيل اإلفطار على الصيام ، فإن كل فريق منهما قد أخذ من األحاديث               

: راه داالً على رأيه ، دون أن ُيجهد نفسه بالنظر يف األحاديث كلِّها ، فمثالً                املارة ما ي  
قال قائلون إن الفطر أفضل عمالً بالرخصة الواردة يف األحاديث ، وبالقول ليس مـن               

 املار  7وقال آخرون إن الصيام أفضل ، أخذاً بآخر احلديث رقم           . الرب الصوم يف السفر     
) . م ، إال ما كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم وابن َرَواحة           وما فينا صائ  (  قبل قليل   

مث رأيُتنا نصوم مع سول اهللا صلى اهللا عليـه          (   املار قبل قليل أيضاً      12وباحلديث رقم   
فكانوا يأخذون  ( وباحلديث الذي كنا بصدده قبل قليل       )  وسلم بعَد ذلك يف السفر        

وال يصح االجتهاد ،    )  ى اهللا عليه وسلم     باَألحدث فاَألحدث من فعل رسول اهللا صل      
بل وال جيوز ، دون أن ينظر اجملتهد يف مجيع النصوص الواردة ويضعها كلها على صعيد                

 .البحث ، ال أن يأخذ منها القسم الذي يراه داالً على رأيه ويدع القسم اآلخر 
 

  :قدُر مسريِة ما يفطر فيه 
اعي وحيىي األنصاري وإبراهيم    ذهب أصحاب الرأي ومالك والشافعي واألوز     

النخعي والزُّهري ومكحول إىل أن املقيم إذا نوى الصيام مث سافر فال جيوز له أن يفطر                
بل يستمر صائماً ، أما املسافر فإنه ، وإن نوى الصيام من الليل مث أراد أن يفطر ، فإن                   

 وداود بن علي    له ذلك ، وأجاز ذلك أمحد وإسحق بن راُهويه واحلسن البصري واملَُزين           
 . وعامر الشعيب وابن املنذر والشوكاين وعطاء 
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جيوز له أن يفطر وهو يف بيته يف بلـده          : وقال أمحد وإسحاق وعطاء واحلسن      
وذهب ابن حزم والظاهرية إىل     . قبل أن خيرج منه ، وُنقل ذلك عن أنس رضي اهللا عنه             

بن عمر وعن عبد اهللا بن عباس       وُروي عن عبد اهللا     . جواز الفطر ملن سافر ميالً واحداً       
رضي اهللا عنهما جواُز اِإلفطار يف أكثر من أربعة ُبُرد ، أي يف أكثر من مثانية وأربعـني                  

 :وحنن ننظر اآلن يف النصوص اليت تعاجل هذه املسألة . ميالً 
ركبُت مع أيب َبْصـرةَ     {  عن كُلَيب بن ذُهٍل احلضرمي ، عن ُعبيد بن ُجبري قال             -1 

اقتـرب ،   :  سفينةً من الفُسطاط يف رمضان ، فدفع ، فقرَّب غداءه ، مث قال               الِغفاري
أرغبَت عن ُسنَّة رسول اهللا صـلى اهللا        : ألست ترى البيوت ؟ فقال أبو َبْصرة        : فقلت  

ورواه ابـن   . وأبو داود وأمحد والبيهقـي       ) 1714( رواه الدارمي   } عليه وسلم ؟    
لَيب بن ذُهٍل وال ُعبيد بن ُجبري ، وال أقبل          لست أعرف كُ  [  وقال   ) 2040( ُخزمية  

 ] . ِدين من ال أعرفه بعدالة 
أتيت أنس بن مالك يف رمضان وهو يريد سفراً ، وقد           {  عن حممد بن كعب قال       -2 

: ُسنَّة ؟ فقـال     : ُرحِّلْت له راحلُته ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل ، فقلت له              
ويف إسناده  ] هذا حديث حسن      [  وقال   ) 796( ذي  رواه الترم } ُسنَّة ، مث ركب     

كما ضعَّفه  . منكر احلديث جداً    : عبد اهللا بن جعفر ضعَّفه ابن معني ، وأبو حامت وقال            
:  وقال النَّسـائي    . ِإنه واهي احلديث    : وضعَّفه اجلوزجاين وقال    . ابنه علي بن املَديين     

 .الترمذي له  فاحلديث ضعيف جداً رغم حتسني . متروك احلديث 
إن ِدْحية بَن خليفة خرج من قريته من دمشق إىل قدر           {  عن منصور الكليب قال      -3 

قرية ُعقْبة من الفسطاط وذلك ثالثة أميال من رمضان ، مث إنه أفطر وأفطر معه ناس ،                 
واهللا لقد رأيُت اليوم أمـراً مـا        : وكره آخرون أن يفطروا ، فلما رجع إىل قريته قال           

ين أراه ، إن قوماً رغبوا عن َهْدي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      كنت أظن أ  
رواه } اللهم اقبضين إليـك     : وأصحابه ، يقول ذلك للذين صاموا ، مث قال عند ذلك            
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ومنصور الكليب جمهول    . وأمحد وابن ُخزمية والبيهقي والطحاوي       ) 2413( أبو داود   
 . ، فاحلديث ضعيف اإلسناد قاله علي بن املَديين واخلطايب وابن ُخزمية

كنا نسافر مع عمر رضي اهللا عنه ثالثة أميال ، فيتجـوَّز يف             {  عن اللجالج قال     -4 
وفيه اجلريري وامسه سعيد بن إياس       ) . 2/436( رواه ابن أيب شيبة     } الصالة ويفطر     

 . اختلط قبل أن ميوت بثالث سنني ، ولذا تركه احملدِّثون عندئٍذ 
رواه أبو داود } أن ابن عمر كان خيرج إىل الغابة فال يفطر وال َيقُْصر      {  عن نافع    -5 

والغابة موضع يبعد عن املدينة من ناحية . وسكت عنه املنذري   . والبيهقي   ) 2414( 
 . ميالً 12والربيد أربعة فراسخ ، أي حوايل . الشام بريداً واحداً 

د حاول بعضهم تصحيح هـذه      اآلثار األربعة األوىل كلُّها ضعيفة فتترك ، وق       
اآلثار مدَّعياً أن الواحد منها يشهد له اآلخر فيتقوى به ، وهذا التصحيح غري صحيح ،                

. ذلك أن الضعيف ال يقوِّيه ضعيف آخر وإمنا يزيده ضعفاً فال ُيلتفت إىل هذه القاعدة                
 عشر ميالً   ويبقى عندنا أثر ابن عمر أنه كان خيرج إىل الغابة وهي تبعد عن املدينة اثين              

 : فال يفطر وال يقصر ، فأقول 
هذا الفعل من ابن عمر رضي اهللا عنه ليس دليالً شرعياً وإمنا هو حكم              : أوالً  

 . شرعي يف حقِّ من قلَّد ابن عمر فيه ، وحنن هنا لسنا بصدد تقليد أحد 
لك  إن عدم إفطار ابن عمر ال يعين أنه كان حيرِّم اإلفطار وال جييزه وذ              :وثانياً  

أن املسافر ُيرخَّص له يف اإلفطار ، وجيوز له الصيام كما بّينَّا قبل قليل ، فأَْخذُ الشخِص                 
 .باإلفطار أو أخذُه بالصيام كالمها جائز ، وال يدل الواحد منهما على منع اآلخر 

وبذلك يظهر أنه ليس لدينا نصٌّ صحيٌح وال حسٌن يف حتديد املسافة اليت ال بد                
وال يبقى عندنا بعد ذلك سوى قوله سبحانه وتعاىل يف          . يصح اإلفطار   من قطعها حىت    

فمْن كان منكم مريضاً أو على سفٍر فِعدَّةٌ من أياٍم          ... {  من سورة البقرة     184اآلية  
وهذا السفر مطلق مل ُيقيَّد مبسافة قصرية وال طويلة ، فما يطلق عليه اسـم               } ... أَُخَر  

 .ن يفطر السفر فهو ُعذر جييز للصائم أ
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أما ما ورد من أحاديث من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفطر عام الفتح                 
 والِكَديد عُني ماء تبعد عن مكة       –عندما سافر من املدينة إىل مكة ووصل إىل الكَِديد            

 وهو واٍد أمام ُعسفان يبعد      –  أو عندما وصل إىل كُراع الَغِميم           -مثانية وأربعني ميالً    
 كما ورد يف البند الثاين      –نية أميال فيكون بعيداً عن مكة أكثر من مخسني ميالً           عنها مثا 

فال داللة فيها   ] أدلة من قالوا بوجوب اإلفطار يف السفر        [ ويف البند الثالث من البحث      
 :على مسألتنا مطلقاً ، وذلك 

عيان  إن هذه املسافات قد وقعت اتفاقاً أي هي وقائع أعيان ، ووقائع األ             :أوالً  
 .ال ُيحتجُّ هبا على العموم كما هو مقرر يف علم األصول 

 إن هذه املسافات جاءت تبني ُبعَد مكان اإلفطار عن مكة ال بعده عن              :وثانياً  
املدينة اليت خرجوا منها ، أي أهنا مل تأت لبيان املسافات اليت قطعها الرسول صـلى اهللا    

 . على املوضوع عليه وسلم يف سفره حىت يقال إهنا ذات داللة
ومن ذلك يتبني أن من قال جبواز الفطر للصائم إن هو قطع مسافة كـذا ، أو                  

مسافة كذا ، قد أخطأ فيما ذهب إليه ، ألن ذلك مل َيِرْد يف الشرع ال يف القرآن الكرمي                   
 .وال يف السنة النبوية 

ر يومه ذاك   إن املسافر حيق له أن يفطر إذا ساف       : خنلص مما سبق إىل القول التايل        
وال حائل حيول دون إفطاره ، وإن الشرع مل حيدِّد مسافة معينة كعذٍر إلفطار الصائم ،                
وإمنا أطلق القول بأن السفر عذر لإلفطار ، فيظل املطلق مطلقاً ال يصح تقييده ال بفعل                
صحايب وال تابعي وال فقيه ، وال بأقواهلم ، فكل ما يطلق عليه اسم السفر فهو ُعـذر                  

وعليه فإن من ذهبوا إىل جواز اِإلفطار قبل        .  اإلفطار ، وما مل يكن سفٌر فال إفطار          يبيح
اخلروج من البيوت قد أخطأوا أيضاً مبا ذهبوا إليه ، ألن نيةَ السفر غُري السفر ، والسفُر                 

كما أن من حدَّدوا لبدء اِإلفطار مسافة معينة كأن تكون ميالً            . هو العذر وليست نيُته     
ة ُبُرٍد قد أخطأوا أيضاً يف حتديدهم هذا ألنه ال دليل هلم من النصوص الصحيحة               أو أربع 

 . أو احلسنة ، ويبقى لنا أن نقول إن السفر عذر ، وإن من سافر جاز له اإلفطار 
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إن : بقي أن نعرف مىت يكون اخلروج سفراً ومىت ال يكون ؟ فأقول ما يلـي                
، هو أن يغادر الشخص بلـده واألراضـي         اخلروج حىت يكون سفراً ُيباح معه الفطُر        

التابعة له ، ويدخل يف أراضي بلد آخر ، مهما كان طول أراضي بلده أو قصـرها ،                  
فالشخص يف بلده غري مسافر ، والفالح يف أرضه التابعة لبلده غري مسافر ولو كانـت                

لـده ،   أرضه تبعد عن بلده عدة أميال ، وال يكون مسافراً إال إذا غادر بلده وأراضي ب               
 . وعندها فقط جيوز له أن يفطر ، سواء كان باألكل أو بالشرب أو باجلماع 

أما أصحاب الرأي ومالك والشافعي وغريهم القائلون ِإنَّ املقيم إذا نوى الصيام             
مث سافر فال جيوز له أن يفطر ، بل يستمر صائماً ، حمتجني بأن الصوم عبادة ختتلـف                  

من : فيها غلب حكم احلضر كالصالة ، وقول الشافعي         باحلضر والسفر ، فإذا اجتمعا      
أصبح يف حضٍر مسافراً فليس له أن يفطر إال أن يثبت حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم                

 : فالرد على هؤالء كما يلي  . أنه أفطر يوم الِكَديد 
  إنَّ احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه أفطر يوم الكَِديد ،                :أوالً  

أدلة من قالوا بوجوب    [ د ثبت ، فقد رواه الدارمي ومسلم وغريمها وقد مرَّ يف حبث             ق
كما روى مسلم وغريه أنه عليه الصالة والسالم قد          . 2يف البند   ]  اإلفطار يف السفر      

 ) 2608( وروى مسلم   .  من البحث نفسه     3أفطر يف كُراع الَغميم كما مرَّ يف البند         
سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان ،          { نه قال   عن ابن عباس رضي اهللا ع     

فصام حىت بلغ ُعْسفانَ ، مث دعا بإناٍء فيه شراب فشربه هناراً لرياه الناس ، مث أفطر حىت                  
فهذه ثالثة أحاديث ثابتة وليست حديثاً واحداً فقط ، فوجب علـى            } ... دخل مكة   

 .أتباع الشافعي الرجوُع عن قوهلم 
أما أنَّ الصوم عبادة ختتلف باحلضر والسفر ، فإن اجتمعا فيها غلـب              و :ثانياً  

حكم احلضر كالصالة ، فإين ألعجُب من هذا القول وأستغربه ، وهو ال حيتاج لـرده                
إىل أكثر من أن أقول إنَّ حكَم أيِّ أمٍر مستمٌر وماٍض حىت يوجد عذٌر مبيٌح لترك ذلك                 

 ، دون نظٍر يف تقدُّم العذر ، أو تـأخُّره ، أو             احلكم ، فيتوقف احلكم والعمل به عندئذٍ      
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واألصل يف هذه القاعدة أن تكـون       !! مصارعِته حلكم األصِل وفوِز أحِدمها باملصارعِة       
 . من البديهيات 

وعليه فإين أقول إن املقيم إذا نوى الصيام فقد وجب عليه الصيام ، فإذا دخل               
بالعذر ، وإال فال قيمة هلذا العذر ،        عليه عذر السفر توقف عن القول بالوجوب وأخذَ         

 .وغفر اهللا لنا مجيعاً !! بل وال قيمة لألعذار كلها 
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 الفصـل الرابـع

 

 قضـاء الصـوم
 

  :قضاُء الصوم عن النفس: أوالً 
 

 :قضاُء الصوم املفروض  - أ
رأةَ النُّفَساء ، واملتقيء عمداً      ويشمل املريض ، واملسافر ، واملرأة احلائض ، وامل        

واملفطر قبل الغروب ظاناً أن الشمس قد غربت ، واجملنون ، واملغمى عليه يصحوان يف               
هنار رمضان ، واحلامل ، واملرضع إذا خافتا على نفسيهما ، أو على ولديهما فأفطرتا ،                

 .والصيب ، والكافر إذا دخال يف دائرة التكاليف يف هنار رمضان 
 

 :  قضاء الصوم على املريض وعلى املسافر -1
جيب على كلٍّ من املريض واملسافر أن يقضي ما فاته من صـياٍم مفـروض ،                

يا أيها الذين آمنوا كُِتب     { وهذا احلكم متفق عليه مل خيالفه فقيه ، ودليله قوله سبحانه            
 أَياماً مْعدوداٍت فمـْن     Ο عليكم الصِّياُم كما كُِتَب على الذين ِمْن قَْبِلكم لعلَّكُم تتَّقون         

كان منكم مريضاً أو على سفٍر فِعدَّةٌ من أَياٍم أَُخَر وعلى الذين ُيطيقُونه ِفديـةٌ طعـاُم                 
اآليتان  } مْسكني فمْن تطوََّع خرياً فهو خٌري له وأَنْ تصوموا خٌري لكم إنْ كنتم تعلمون 

ريضاً أو على سفٍر    فمن كان منكم م   { فقوله تعاىل   .  من سورة البقرة     184 ،   183
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يدل على أن على املريض واملسافر أن يقضيا ما فاهتما من صيام            } فِعدَّةٌ من أَياٍم أَُخَر       
وقد أشرنا إىل وقوع اخلالف بني الفقهاء يف تفسري هذا اجلزء من اآلية             . يف أيام أخرى    

 ] .لسفر الصيام يف ا[ يف الفصل ] أدلة من قالوا بوجوب اإلفطار يف السفر [ يف حبث 
 

 :  قضاء الصوم على املرأة احلائض وعلى النُّفَساء - 2
جيب على املرأة احلائض واملرأة النُّفَساء أن يقضيا ما فاهتما من صيام يف فتـريت               

قال ابن قدامة يف املغين     . احليض والنفاس ، وهذا احلكم أيضاً متفٌق عليه مل خيالفه فقيه            
النُّفَساء ال حيل هلما الصوم ، وأهنما يفطران رمضان        أمجع أهل العلم على أن احلائض و      [ 

 :واألدلة عليه ما يلي ] . ويقضيان ، وأهنما إذا صامتا مل ُيْجِزئْهما الصوم 
ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي       : سألُت عائشة فقلت    {  عن معاذة قالت     -أ

كان :  أسأل ؟ قالت     لست َحبروريٍة ولكين  : أََحروريةٌ أنِت ؟ قلت     : الصالة ؟ فقالت    
 ) 763( رواه مسـلم    } يصيبنا ذلك فُنؤَمر بقضاء الصوم ، وال ُنؤَمر بقضاء الصالة           

] صوم احلائض والنفساء    [ وقد مرَّ يف حبث     . والبخاري وأبو داود والنَّسائي والترمذي      
 ] . أحكام عامة –صيام رمضان  [ يف الفصل 

حنيض عند النيب صلى اهللا عليه وسـلم ،         كنا  {  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        -ب  
بلفظ   ) 2318( ورواه النَّسائي    ) . 1670( رواه ابن ماجة    } فيأمرنا بقضاء الصوم    

كنا حنيض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث نطهر ، فيأمرنا بقضـاء                ... { 
حلـائض  صـوم ا  [ وقد مرَّ هو اآلخر يف حبـث        } الصوم ، وال يأمرنا بقضاء الصالة       

 ] . أحكام عامة –صيام رمضان [ يف الفصل ] والنفساء 
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 : قضاء الصوم على املتقيء عمداً - 3
وقع اِإلمجاع على بطالن الصوم بتعمُّد القيء ، لكن نقل ابن           : قال ابن املنذر    

ال يفطر مطلقاً وهي إحدى الروايتني عن أصحاب        : بطَّال عن ابن عباس وابن مسعود       
 على ترك القضـاء     – وهو يعين ِإمجاع العلماء        –بن املنذر أيضاً اإلمجاع     ونقل ا . مالك  

 ومل يتعمَّْده ، إال يف إحدى الروايتني عـن          - أي تقيأ رغماً عنه      –على من ذرعه القيء     
قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزُّهري ومالك          : وقال  . احلسن البصري   

ارة عليه وإمنا عليه القضاء ، وُروي ذلك أيضاً         ال كف : وأمحد وإسحق وأصحاب الرأي     
ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء        [ فعن الشافعي قال    . عن أيب حنيفة والشافعي     

ذكـره  ]  ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه ، وهبذا أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر                
 ذرعه القيء فـال  من(  مث ذكر حديث ابن عمر بإسناده بلفظ       )  4/219( البيهقي  

من تعمَّد القيء فعليه    : وقال عطاء وأبو ثور     )  قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء          
 . القضاء والكفارة 

والصحيح هو أنَّ َمن غلبه القيُء فقاء رغماً عنه فصيامه صحيح ، وبالتايل فال              
وما . عليه القضاء   قضاء عليه ، ولكن من استقاء ، أي قاء بإرادته فقد أفطر ، وبالتايل               

أَنَّ من قاء بإرادته أو من غلبه القيء        : ُنقل عن ابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهما          
ال يفطر ، فهو خطأ تدحضه النصوص اآلتية ، كما أن النصوص اآلتية مل ترتِّب علـى                 

مع من استقاء إال القضاء ، وبالتايل فإن ما ُنقل عن عطاء وأيب ثور من إجياب الكفَّارة                 
 :وهذه هي النصوص  . القضاء هو خطأ 

أن أبا الدرداء حدَّثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاء            {  عن معدان بن طلحة      -أ  
ِإن : فأفطر فلقيُت ثَْوبانَ موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسجد دمشق فقلت               

صدق ، وأنـا    : ر ، قال    أبا الدرداء حدثين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاء فأفط           
وأمحد والنَّسائي   ) 2381( رواه أبو داود    } صببت له َوضوَء ُه صلى اهللا عليه وسلم         



 109

وقـال  . إسناده صحيح متصـل     :  قال ابن منده      . والدارمي والترمذي وابن ِحبَّان     
 .هذا أصح شيء يف هذا الباب : الترمذي وأمحد 

استقاء رسول اهللا صلى    {  اهللا عنه قال      عن خالد بن معدان عن أيب الدرداء رضي        -ب  
والنَّسائي وأمحد    ) 7548( رواه عبد الرزاق    } اهللا عليه وسلم فأفطر وأُيت مباٍء فتوضأ        

 .وإسناده صحيح 
من ذََرَعُه  {  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                -ج  

 ) 2380( رواه أبو داود    } اء فليقِض     قيٌء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استق        
وقال . والدارمي والنَّسائي وابن ماجة وأمحد والبيهقي واحلاكم وصحَّحه وأقرَّه الذهيب           

والعمل عنـد   [ ... قال الترمذي   . وضعَّفه البخاري وأمحد    ] حسن غريب   [ الترمذي  
لصائم إذا ذرعه   أهل العلم على حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أن ا              

القيء فال قضاء عليه ، وإذا استقاء عمداً فلْيقِض ، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري               
 ] .وأمحد وإسحق  

استقاء رسول اهللا صلى    (  فسَّره احلديث الثاين    ) قاء فأفطر     (  احلديث األول    
ىن قاء يف فيكون مع. وليس أصح من تفسري احلديث باحلديث    )  اهللا عليه وسلم فأفطر       

استقاء ، أي قاء بإرادته ، وكون هذين احلديثني يذكران أن من قـاء              : احلديث األول   
بإرادته أفطر ، فإهنما يعنيان بالضرورة املؤكدة أن عليه القضاء ، وجاء احلديث الثالث              

وِمن قبله حديث ابن عمر عند البيهقـي        )  وإن استقاء فليقِض      (  يؤكد هذا احلكم    
وال مينع تضعيف البخاري وأمحد حلديث      )  ومن استقاء فعليه القضاء       (  يل  املار قبل قل  

أيب هريرة من االستدالل به ، ألن غريمها قد صحَّحوه أو حسَّنوه أوالً ، وألن معنـاه                 
ولفظه مل يعارضهما معىن ولفظُ حديث أصحَّ منه ثانياً ، وألن هذا احلديث قد عضده               

 ثالثاً ، وهلذا فإن االحتجاج به صحيح وسليم         ودعمه حديث آخر هو حديث ابن عمر      
فاملتقيء عمداً جيب عليه القضاء ، والقضاء فقط دون الكفَّـارة ، ألن             . ال غبار عليه    

 .النصوص قد رتبت على املتقيء عمداً القضاء ، ومل َيِرْد للكفَّارة ِذكٌر هنا 
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 :غربت  قضاُء الصوم على من أفطر قبل الغروب ظاناً أن الشمس قد - 4

ذهب جماهد بن جرب واحلسن البصري وإسحق بن راُهويه ، وأمحد بن حنبل يف              
رواية ، وابن ُخزمية إىل عدم القضاء على من أفطر قبل الغروب ، وهو يظن أن الشمس                 

أُخِرجْت ِعساٌس من بيت حفصة ،       { قد غربت ، ُمْستدلِّني مبا روى زيد بن وهب قال           
ن الشمس قد غابت ، فأفطروا ، فلم يلبثوا أن جتلَّـى            وعلى السماء سحاٌب ، فظنوا أ     

رواه ابـن أيب شيبة    } ما جتانفنا من إمث       : السحاُب ، فإذا الشمس طالعة ، فقال عمر         
:  وقالوا     …{ ولفظه   ) 7395( ورواه عبد الرزاق    . والبيهقي   ) 2/440-441( 

مجع ُعـسٍّ ،  : والِعساس } مث  وِلَم ؟ فواهللا ما جتنَّفنا إل: نقضي هذا اليوم ، فقال عمر    
 .وهو القدح واِإلناء الضخم 

إنه لو غُمَّ هاللُ    [ وذهب اجلمهور إىل إجياب القضاء ورجَّحه ابن حجر بقوله           
رمضان فأصبحوا مفطرين ، مث تبني أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب باالتفاق               

 :ة وقد استدلوا على رأيهم باألدلة التالي]  فكذلك هذا 
أفطرنا على عهد   {  عن فاطمة عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنهما قالت              -أ  

فأُمروا بالقضاء ؟   : النيب صلى اهللا عليه وسلم يوَم غيٍم ، مث طلعت الشمس ، قيل هلشام               
رواه } ال أدري أَقََضْوا أم ال ؟         : مسعت هشاماً يقول    : ُبدٌّ من قضاء وقال َمْعَمر      : قال  
بلفظ  ) 1674( ورواه ابن ماجة      . وأبو داود وأمحد والبيهقي      ) 1959( اري  البخ

 .} فال بد من ذلك ... { : 
كنت عنده عشيَّةً يف {  عن ِبشر بن قيس عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال -ب  

رمضان وكان يوَم غيٍم ، فظن أن الشمس قد غابت ، فشرب عمر وسقاين ، مث نظروا                 
رواه البيهقي  } ال نبايل ، واهللا نقضي يوماً مكانه          : ح اجلبل ، فقال عمر      إليها على سف  

من طريق خالد بـن       ) 2/96(  ورواه اإلمام الشافعي يف كتاب األم        ) 4/217( 
وقـد  { وزاد  ) 1/256( ورواه مالـك  } اخلطُب يسري  : فقال عمر   { أسلم بلفظ   
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ويف رواية  }  نقضي يوماً   { وزاد   ) 7392( ورواه عبد الرزاق يف مصنفه      } اجتهدنا  
أمتوا يومكم هذا ، مث     : قال عمر   {  من طريق ِبْشر بن قيس بلفظ        ) 7394( ثانية له   

 .} اقضوا يوماً  
فال ( و  ) ُبدٌّ من قضاء    ( والصواب هو رأي اجلمهور َألنَّ األثر يف البند أ يقول            

أما قول معمـر      . روا بالقضاء   فهو نص واضح الداللة على أهنم قد أُم       ) . بدَّ من ذلك    
فال يبطل القول األول وال يلغيه ،       )  ال أدري أَقضوا أم ال ؟         : مسعت هشاماً يقول    (  

ألن األول إثبات ، والثاين شك ، واإلثبات مقدَّم على الشك ، مث إن هشاماً روى أهنم                 
 ذلك إنـه ال     أُمروا بالقضاء ، وهذا هو احلكم وهو ما نبحث عنه ، فإن جاء قوله بعد              

يعلم ِإنْ هم قَضْوا أو ال فإنه ال ُيبطل هذا احلكم ، ألن فعل الناس حلكٍم أو عدم فعلهم                   
وملن . له ال يقدم وال يؤخر يف ثبوته ، فثبوت احلكم شيء ، والتزام الناس به شيء آخر 

قول بقي متشكِّكاً نقدِّم األثر يف البند ب وهو شرح وبيان ملا غمض يف البند أ ، فهو ي                 
) أمتوا يومكم هذا مث اقضـوا يومـاً    (  ويقول ) ال نبايل ، واهللا نقضي يوماً مكانه   (  

وعليه فإن الثابت من قول عمر هو القضاء ، وقد قالـه            . وهذا منطوق قطعي الداللة     
 .أمام الصحابة ومل ُيعرف له خماِلف 

ذي ُيفهم منه   أما أثر زيد بن وهب عند ابن أيب شيبة وعبد الرزاق والبيهقي ال             
وكان يعقوب بـن    [ عدم القضاء ، فإن البيهقي راوي احلديث يقول عقب روايته له            

سفيان الفارسي حيمل على زيد بن وهب هبذه الرواية املخالفة للروايات املتقدمة ويعدها    
فال تصلح هذه الروايةُ ملعارضـة      ] مما خولف فيه ، وزيد ثقة إال أن اخلطأ غري مأمون            

 .ابتني املثِبتني للقضاء األثرين الث
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  قضاُء الصوم على اجملنون وعلى املغمى عليه يصحوان يف هنار رمضان - 5 
اجملنون ، ومثله املغمى عليه ، إذا مضى عليه الليل فلم َيْصُح ، ومل يتسنَّ له عقُد 

دله  نيِة الصوم فيه ، مث دخل النهار فصحا ، فإن عليه أن ميسك بقية يومه ويقضي يوماً ب                 
يف الفصـل    ]  ال صوم على اجملنون واملغمى عليه         [  وقد متَّ حبثُ هذه املسألة يف حبث        

 .فال نعيد ]  أحكام عامة –صيام رمضان [ 
 

 : قضاُء الصوم على احلامل وعلى املرضع إن أفطرتا - 6
صيام [ يف الفصل   ] صوم احلامل واملرضع    [ وقد مت حبث هذه املسألة يف حبث        

 ] .أحكام عامة  –رمضان  
 

 قضاُء الصوم على الصيب وعلى الكافر إذا وقع عليهما التكليف يف هنار             - 7
 :رمضان 

الصيب إذا بلغ يف هنار رمضان ، والكافر إذا أسلم يف هنار رمضان ، فقد دخال                
وهو . يف دائرة املكلَِّفني ، فوجب عليهما عندئٍذ اإلمساُك بقيةَ النهار وقضاُء يوم بدله              

وليس يف هذه املسألة    . يب حنيفة والثوري واألوزاعي واحلسن بن صاحل والعنربي         قول أ 
نصٌّ خاص ولذلك نلجأ إىل النصوص العامة ، وهذه النصوص العامة تفرض التكاليف             
الشرعية على الصيب إذا بلغ ، وعلى الكافر إذا أسلم ، وكون الصيام من هذه التكاليف                

وحيث أن التكاليف   . الصيام حلظة البلوغ واإلسالم     فإن الصيب والكافر يتوجب عليهما      
بدأت يف جزء من هنار رمضان ، وأن الصيب واجملنون مل ينويا الصيام من الليل ، والنيـةُ    

 . شرط ال بد منه لقبول الصيام ، فقد صار من املتوجَِّب عليهما أن يصوما يوماً بدله 
 .لصوم املفروض هؤالء األحد عشر شخصاً هم من يتوجب عليهم قضاء ا
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 :  قضاُء صوم التطوُّع -ب 
ذهب أبو حنيفة إىل أن الصائم تطوُّعاً يلزمه ِإمتام صومه وعدم قطعه إال لعذر ،               
فإن قَطَع صياَمه لعذر لزمه القضاء وال إمث عليه ، وإن قطعه لغري عذر لزمه أيضاً القضاء                 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم    وقد حكى الترمذي عن ناٍس من أصحاب رسول       . وعليه اإلمث   
وُرويت عـن مالـك     . أهنم رأوا وجوب القضاء إذا أفطر ، وهو قول مالك بن أنس             

 .أن ال قضاء عليه إذا كان اإلفطار لعذر : روايةٌ أخرى 
وذهب سفيان الثوري والشافعي وأمحد بن حنبل وإسحق بن راُهويه واجلمهور             

عي إىل طعام ، وإىل استحباب القضاء ، وقد         إىل جواز اإلفطار ، ال سيما إذا كان قد دُ         
ُروي ذلك عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن                 

 . عمر وعبد اهللا بن عباس وجابر بن زيد رضي اهللا عنهم وعن الصحابة أمجعني 
 :وقد استدل القائلون بوجوب القضاء مبا يلي 

كنت أنا وحفصة صائمتني ، فُعرض لنا طعـام         { قالت   عن عائشة رضي اهللا عنها       -أ  
اشتهيناه فأكلنا منه فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فبدرتين إليه حفصة ، وكانت ابنةَ                

يا رسول اهللا إنا كنا صائمتني اليوم ، فُعرض لنا طعاٌم اشتهيناه فأكلنـا              : أبيها ، قالت    
وأبـو داود والنَّسـائي    ) 26797 (رواه أمحـد    } اقضيا يوماً آخـر     : منه ، فقال    

أصبحُت أنا  ... { بلفظ   ) 3517( ورواه ابن ِحبَّان    . والترمذي ومالك والطحاوي    
وحفصة صائمتني متطوِّعتني ، فأُهدي لنا طعاٌم فأفطرنا ، فقال رسول اهللا صـلى اهللا               

{ بلفظ   ) 25607( ويف رواية ثانية ألمحد     } صوما مكانه يوماً آخر       : عليه وسلم   
 .} أَبدال يوماً مكانه : فقال ... 
صنعُت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {  عن أيب سعيد رضي اهللا تعاىل عنه قال          -ب  

إين صائم ، فقال : طعاماً ، فأتاين هو وأصحاُبه ، فلما ُوضع الطعام قال رجل من القوم 
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أَفطـْر ،   : ال له   دعاكم أخوكم وتكلَّف لكم ، مث ق      : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
والطرباين يف املعجم األوسط     ) 4/279( رواه البيهقي   } وُصم مكانه يوماً إن شئت      

 .والداَرقُطين وأبو داود الطيالسي بسند حسَّنه ابن حجر 
يا أيها الذين آمنوا أَطيعوا اَهللا وأَطيعوا الرَّسولَ وال ُتْبِطلوا          {   قال سبحانه وتعاىل     -ج  

 . من سورة حممد 33 اآلية} أَعمالَكم 
 :أما القائلون باستحباب القضاء وعدم وجوبه فقد استدلوا مبا يلي 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرب شـراباً ،           {  عن أم هانئ رضي اهللا عنها        -أ  
إين صائمة ، ولكن كرهُت أن أَُردَّ ُسْؤَرَك ، فقال ، يعين إن             : فناوهلا لتشرب ، فقالت     

ضان فاقضي يوماً مكانه ، وإن كان تطوُّعاً فإن شئِت فاقضي ، وإن             كان قضاًء من رم   
والدارمي والنَّسائي والترمذي والبيهقـي      ) 27449( رواه أمحد   } شئِت فال تقضي    

ويف روايـة ثانيـة     ] حديث أم هانئ يف إسناده مقال         [  قال الترمذي   . والداَرقُطين  
الصـائُم  : لى اهللا عليـه وسـلم       فقال رسول اهللا ص   ... { بلفظ   ) 728( للترمذي  

 .} املتطوِّع أمُني نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر 
أَفِْطر (  حديث أيب سعيد الوارد يف بند ب من أدلة القائلني بوجوب القضاء وفيه               -ب  

 ) . وُصْم مكانه يوماً إن شئت 
د إن حديث عائشة الذي رواه اإلماُم أمح      : بالنظر يف هذه النصوص جند ما يلي        

: ضعَّفه البخاري والنَّسائي وأمحد وضعَّفه اخلالَّل وقال        ) اقضيا يوماً آخر    ( وغريه وفيه   
ُروي عن  [  ... وقال الترمذي   . تواَرد احلُفَّاظُ على احلكم بضعف حديث عائشة هذا         

مل أمسع من   : أَحدَّثك عروةُ عن عائشة ؟ قال       : سألُت الزُّهري فقلت    : ابن ُجَريج قال    
يئاً ، ولكن مسعت يف خالفة سليمان بن عبد امللك من ناٍس عن بعض من سأل                عروة ش 

 .فاحلديث منقطٌع فال يصلح لالحتجاج فيترك ]  عائشة عن هذا احلديث 
وإن كان تطوعاً فإن شئِت     ( وأما حديث أم هانئ الذي رواه أمحد وغريه وفيه           

ح لالحتجاج ، وذلك    فضعيٌف هو اآلخر وال يصل    )  فاقضي ، وإن شئِت فال تقضي         
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أنَّ فيه ِسماَك بن حرب ، وهو ضعيف عنه احملدِّثني ، ِإضافةً إىل أن فيه جمهـوالً هـو                   
الراوي عن أم هانئ ، فمرة يقال هرون بن ابن أم هانئ ، ومرة يقال هرون بن بنت أم                   

وقال احلافظ ابن حجـر يف      . ال ُيعَرف   : قال حيىي بن القطان     . هانئ ، وهرون جمهول     
 .فُيطرح هذا احلديث . جمهول : قريب الت

فهي عامة مل َتِرد يف موضوع      } وال ُتْبِطلوا أَعمالَكم    ... { وأما اآلية الكرمية     
الصوم ، والعام ُيعمل به ما مل يرد ما خيصِّصه فُيْحَمل العام على اخلاص ، ويف مسألتنا                 

يد ، بل ويف العديد     هذه جاء اإلذن للصائم املتطوع أن يفطركما ورد يف حديث أيب سع           
ولست . من األحاديث الصحيحة ، وهي خاصة بالصوم فُيعمل هبا وُتحَمل اآليةُ عليها             

يف حاجة ِإليراد هذه األحاديث كلها وحسيب أن أذكر حديثاً صحيحاً واحداً ، هو ما               
دخل عليَّ النيب صلى اهللا عليـه       {  ُروي عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت          

فإين إذن صـائم ، مث      : ال ، قال    : هل عندكم شيٌء ؟ فقلنا      : ذات يوم ، فقال     وسلم  
يا رسول اهللا أُهدَي لنا َحْيٌس ، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائماً             : أتانا يوماً آخر فقلنا     

واحلَْيس  . وأبو داود والنَّسائي والترمذي وابن ماجة        ) 2715( رواه مسلم   } فأكل  
 . جامد ومتر هو طعام من مسن ولنب

وإذن فإن جواز قطع صيام التطوع جاءت أحادث كثرية به ، وجاءت به دون               
إيراد أي عذر ، فال حيلُّ ألحٍد َوقَف على هذه األحاديث أن حيرِّم قطع صيام التطوع ،                 

الصائم تطوُّعاً يلزمه ِإمتام صومه وعدُم قطعه إال        [ فقول أيب حنيفة    . أو أن يقيِّده بعذر     
 .هو قول خطأ تدحضه النصوص الصحيحة ]  لعذر 

أما قضاء ما قُطع من صوم التطوع فهو غري واجب وال يوجد نصٌّ صحيح أو                
حسن يأمر به على سبيل اِإللزام ، فيبقى حكمه حكم صيام التطوُّع ابتـداًء ، دون أي                 

، فكما أن صيام التطوع مندوب ، فِإنَّ قضاَء هذا الصيام يأخذ حكَمه             . فارق بينهما   
أَفطر وُصم  ( وهو الندب ، فقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب سعيد               

يدل على جواز اإلفطار وعلى القضاء املعلَّق باملشيئة ، وال يدل           ) مكانه يوماً إن شئت     
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أنْ ال قضـاء  [ وعليه فإن قول مالك يف الرواية األخرى . كالمها على الفرض واِإللزام  
وبذلك يبقى قول سفيان    . ال مسوِّغ له وال دليل عليه       ]  فطار لعذر     عليه إذا كان اإل   

الثوري والشافعي وأمحد ومن قال بقوهلم ، ِمن أن قطع صياِم التطـوع جـائٌز وِمـن                 
 . استحباب القضاء ، هو القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص 

 
 :قضاء الصوم عن امليت : ثانياً 

هري وقتادة وأبو ثور وابن حزم والنووي        ذهب طاووس واحلسن البصري والزُّ    
وحصره الليث بن سعد وإسحق وأبو عبيد       . إىل استحباب صيام ويل امليت عن امليت        

وذهب أبو حنيفة ومالك واجلمهور إىل أنه ال ُيصـام عـن            . يف صوم النذر دون غريه      
ضي اهللا  ميت ال نذراً وال غريه ، وحكاه ابن املنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ر               

 .عنهم ، ورواية عن احلسن والزُّهري 
اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوٌم واجب من رمضان ، أو           : قال النووي    

قضاٌء أو نذٌر أو غُريه هل ُيقضى عنه ؟ وللشافعي يف املسألة قوالن مشهوران أشهرمها               
 أن يصوم عنه ،     والثاين ُيستَحبُّ لوليه  . ال ُيصام عنه ، وال يصح من ميت صوٌم أصالً           

وهذا القول هو الصحيح    . ويصح صومه عنه ، ويربأ به امليت وال حيتاج إىل ِإطعام عنه             
املختار الذي نعتقده ، وهو الذي صححه حمققو أصحابنا اجلامعون بني الفقه واحلديث              

 .إخل ... 
اختلف أهل العلم يف هذا فقال بعضهم ُيصام عن امليت وبه           : [ وقال الترمذي    

إذا كان على امليت نذُر صياٍم ُيصام عنه ، وإذا كان عليه            : ل أمحد وإسحق ، قاال      يقو
] . ال يصوم أحد عن أحد      : قضاء رمضان أُطِْعَم عنه ، وقال مالك وسفيان والشافعي          

وحىت نقف على الرأي الصحيح ، فإنَّا نذكر األحاديث املتعلقة هبذه املسألة ، مث نقـوم                
 :بعملية االستنباط 
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من {   عن عائشة رضي اهللا عنها ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال                 -1 
ومسـلم وأبـو داود      ) 1952( رواه البخاري   } مات وعليه صيام صام عنه وليُّه         

 .} إن شاء  {  بزيادة  ) 1023( ورواه البزَّار . والنَّسائي وأمحد وابن ِحبَّان 
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم         { ه قال    عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عن       -2 

نعم ، فديُن : يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوُم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : فقال 
ومسـلم وأبـو داود وأمحـد        ) 1953( رواه البخـاري    } ...اهللا أحق أن ُيقَضى     

قالت {  إحداها  وروى البخاري هذا احلديث بروايات متعددة ، وجاء يف          .   والبيهقي
 .} ... إن أمي ماتت وعليها صوم نذر : امرأة للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

بينا أنا جالس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    {  عن ُبَريدة رضي اهللا عنه قال        -3 
وجـب  : فقال : إين تصدَّقُت على أمي جبارية وإهنا ماتت ، قال        : إذ أتته امرأة فقالت     

يا رسول اهللا إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم          : ها عليك املرياثُ ، قالت      أجُرَك وردَّ 
} إهنا مل حتجَّ قط أفأحجُّ عنها ؟ قال ُحجِّي عنها           : صومي عنها ، قالت     : عنها ؟ قال    
 .وأبو داود والترمذي وأمحد  ) 2697( رواه مسلم 

ت ِإنْ جنَّاها اهللا أن     أن امرأة ركبت البحر ، فنذر     {  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما      -4 
تصوم شهراً ، فنجَّاها اهللا فلم تصم حىت ماتت ، فجاءت ابنتها أو أختها إىل رسول اهللا                 

والنَّسائي  ) 3308( رواه أبو داود    } صلى اهللا عليه وسلم ، فأمرها أن تصوم عنها            
 .وأمحد وأبو داود الطيالسي وابن ُخزمية باختالف يف األلفاظ 

أن امرأة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليـه         {  عبد اهللا رضي اهللا عنه       عن جابر بن     -5 
إن أمي ُتُوفِّيت وعليها نذر صيام فُتُوفِّيت قبل أن تقضيه ؟ فقال رسول             : وسلم فقالت   

بسند فيه   )  2133( رواه ابن ماجة      } ِلَيُصْم عنها الويل      : اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
ِإال أنَّ غريه من احملدِّثني أدخلوا      . قاله صاحب الزوائد    عبد اهللا بن هليعة وهو ضعيف ،        

 .حديثه يف دائرة احلسن 
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جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم        {  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         -6 
أرأيِت لو كان على أختِك     : إن أخيت ماتت وعليها صوم شهرين متتابعني قال         : فقالت  

 ) . 712( رواه الترمذي   } فحقُّ اهللا أحقُّ      : ت  نعم ، قال      ديٌن أكنِت تقضينه ؟ قال    
ورواه النَّسائي وابن ماجة وأمحـد  ]  حديث ابن عباس حديث حسن صحيح     [ وقال  

 .وابن ِحبَّان والداَرقُطين وابن ُخزمية 
احلديث يف البند اخلامس ضعيف عند ناٍس ، وحسن عند آخرين ، وعلى أيـة               

احلديث األول عن عائشة هو يف قمة األحاديـث         . تغين عنه   حال فإن سائر األحاديث     
الصحيحة ، وكذلك احلديث الثاين عن ابن عباس ، فقد اتفق عليهما البخاري ومسلم               

من مات وعليه صيام    (  األول يقول     . وما اتفق عليه الشيخان فهو صحيح بال شك         
 ) . ُيقَضى  نعم ، فدين اهللا أحق أن(  والثاين يقول  )  صام عنه وليه  

احلديث األول عامٌّ يف كل صيام ، واحلديث الثاين جاء عاماً يف رواية ، وجاء               
واحلديث الثالث الصحيح   . يف النذر يف رواية ثانية ولنقل إن هذا احلديث جاء يف النذر             

وقد جاء عامَّاً يف الصيام ،      )  صومي عنها     : قال  (  جاء األمر فيه بالصوم عن امليت         
يحاً ختصيُصه بالنذر ، فقد تتبَّعُت روايات هذا احلديث يف كتب احلـديث             وليس صح 

املعتربة كلِّها ، فلم أجد يف أيٍّ منها أيةَ إشارٍة إىل النذر ، فيبقى احلديث عاماً يف الصيام                  
. واحلديث الرابع كاحلديث الثاين جاء يف صوم النذر بلفظ صريح           . كاحلديث األول   

وعليها صوم شهرين  (   جاء خاصاً يف الكفَّارات بدليل قوله          وأما احلديث السادس فقد   
هو قرينة على أن الصوم صوم كفَّارة ، ولكن هنـاك           ) متتابعني    (  فقوله  )  متتابعني    

 .احتمالٌ ضعيٌف جداً أن يكون الصوم هذا يف النذر 
 صـيام   األول والثالث جاءا عامَّني يف الصيام ، والثاين والرابع جاءا خاصَّني يف            

. النذر ، والسادس جاء خاصاً يف صوم الكفَّارات ، وحيتمل أن يكون خاصاً بالنـذر                
األول والثالث جاء لفظهما عاماً يف قضاء الصوم ، ومنه بل وأشهره وأبـرزه صـوُم                

والثـاين  . رمضان ، ومل َيِرْد أيُّ نسٍخ هلما وال أي ختصيص ، فيبقى فيهما العام عاماً                
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ا خاصاً يف النذر ، أي يف قضاء صوم النذر ، وال يوجد نصٌّ ينسخه               والرابع جاء لفظهم  
. أو يصرفه عن وجهه ، فيبقى فيهما اللفظ خاصاً ، ويصح إحلاق احلديث السادس به                

فنقول إن الشخص إذا مات وعليه صوٌم مفروض كصوم رمضان ، أو كصوم النذر أو               
 يف قمة األحاديث الصحيحة ،مل      كصوم الكفَّارات صام عنه وليه ، وقد جاء األمر هبذا         

خيالفها أي حديث صحيح أو حسن ، فُيعمل هبا وُيؤخذ هبا ، ومن وقف عليها مل َيُجْز                 
له القول خبالفها حتت أية ذريعة من الذرائع فال األحاديث الضعيفة وال أقوال الصحابة              

. األحوال وال اجتهادات الفقهاء تستطيع أن تنسخ هذا احلكم الشرعي الثابت حبال من 
وعليه فإن ما اعتمد عليه بعض الفقهاء من النصوص واآلثار التالية من القول خبـالف               

 :وإليكم ما استندوا إليه . ذلك هو اعتماد باطل ، واجتهاد يف مورد النص غري جائز 
إذا مرض الرجل يف رمضان مث مات ومل يصم         {   عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال         -أ  

رواه أبو داود   }  يكن عليه قضاء ، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه               أُطِْعم عنه ، ومل   
قال عبد احلق وابن    . وعلَّقه البخاري   . والداَرقُطين والبيهقي وعبد الرزاق      ) 2401( 

 .ال يقع يف اِإلطعام شيء يصحُّ ، يعين مرفوعاً : حجر 
رواه } طَعم عنه ال يصوم أحد عن أحد وُي{  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال    -ب  

ال يصلي  { بلفظ   ) 2930( ورواه النَّسائي يف السنن الكربى       ) . 4/257( البيهقي  
أحد عن أحد ، وال يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم ُمدَّاً مـن                   

 ] .غريٌب مرفوعاً [ قال الزيلعي } حنطة 
من مرض يف رمضان     { ه وسلم   قال النيب صلى اهللا علي    :  عن ُعبادة بن ُنَسيٍّ قال       -ج  

}  فلم يزل مريضاً حىت مات مل ُيطَعم عنه ، وإن صحَّ فلم يقضه حىت مات أُطعم عنـه                   
وفيه احلجاج بن أرطأة ، وهو ضعيف ، وفيه األسلمي           ) . 7635( رواه عبد الرزاق    

 .وهو كذاب ، قاله ابن حزم 
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هل يصوم أحد عن أحد ،       : أن عبد اهللا بن عمر كان ُيسأل      {   عن مالك أنه بلغه      -د  
} ال يصوم أحد عن أحد وال يصلي أحد عن أحد           : أو يصلي أحد عن أحد ؟ فيقول        

  ) .1/256( رواه اإلمام مالك 
إنْ مات الذي عليه صوم ومل َيصحَّ قبل موته         {  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما        –هـ  

رواه ابن حزم } ة ليس عليه شيء ، فإن صحَّ أُطِعم عنه عن كل  يوم نصف صاع حنط           
 .ورواه عبد الرزاق والداَرقُطين . وصححه  ) 7/7( 
إذا مات الرجل وعليـه صـيام       {   عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال           -و  

 7644( رواه عبد الرزاق    } رمضان آخر أُطِعم عنه عن كل يوم نصف صاٍع من ُبر            
 .وابن حزم ) 
ُسئل عن رجل مات وعليه     { رضي اهللا عنه     عن ميمون بن مهران عن ابن عباس         -ز  

رواه ابن حـزم    }  ُيطَْعم عنه لرمضان وُيصام عن النذر       : رمضان وصوم شهر ؟ فقال      
  ) .7/7( وصححه 

من مات  { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال         –ح  
 ) 1757(  رواه ابن ماجة     }وعليه صيام شهر ، فلُيطَعم عنه مكانَ كل يوم مسكٌني             

 ] ال نعرفه مرفوعاً إال من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف [ والترمذي وقال 
وأما احلديث ح فلم يصحَّ رفُعـه ،        . أما احلديث ج فهو ضعيف جدا فيترك        

فلم يبق من هذه السلسلة أي حديث نبوي ، وإمنـا           . والصحيح أنه من قول ابن عمر       
واملعلوم بداهة أن أقوال الصحابة ليست أدلة فضـالً         . أقوال صحابة   بقيت آثار ، أي     

إن هـذه اآلثـار ال      : وعليه أقول ما يلي     . عن أن َتْنَسَخ أو تعاِرض األحاديث النبوية        
مث إن هـذه    . تصلح ملعارضة ما ذكرناه من أحاديث نبوية شريفة ، فتترك هلذا السبب             

 وال منفرَدين ، فهي دون أحاديثنا يف درجة اِإلسناد          اآلثار مل َيْرِوها الشيخان ال جمتمَعني     
واألحاديث املرفوعة أصحُّ إسناداً وأشهر رجاالً ، وقد أودعهـا          [ قال البيهقي   . بكثري  

صاحبا الصحيح كتابيهما ، ولو وقف الشافعي رمحه اهللا على مجيع طرقها وتظاهرها مل              
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وقـد  [  و الذي روى أثر ابن عباس   وأضاف البيهقي ، وه   ]  خيالفها إن شاء اهللا تعاىل      
فمثل هذا األثر ال يصمد أمـام       ... ]  رأيت بعض أصحابنا يضعِّف حديث ابن عباس        

مث إن ابن عباس نفسه روى األحاديـث  . أحاديثنا الصحيحة الناطقة بالصوم عن امليت      
ار فكيف ُينسب إليه القول املخالف يف اآلث       )  6 ،   4 ،   2( الصحيحة القائلة بالقضاء    

؟ وهل يصدِّق ُمنِصٌف بأن ابن عباس يفيت مبا يعـارض أقـوال              ) 7 ،   5 ،   2 ،   1( 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليت رواها ؟ وأما أثر مالك البند د فهو منقطع أو معضل                  

ومل يـذكر الشـخص  ، أو        ... )  بلغه أن عبد اهللا بن عمر كان ُيسأل         (  فهو يقول   
 .ول ابن عمر ، فاحلديث ضعيف ال يصح االحتجاج به األشخاص الذين نقلوا إليه ق

بقي ما ورد يف هذه اآلثار من القول باِإلطعام ، فعمر بن اخلطاب وابنه وابـن                 
عباس رضي اهللا عنهم قد ُنقل عنهم القول باِإلطعام ، فظن بعض الفقهاء أن هذا القول                

لقول باإلطعام وارد   يلغي وينفي القول بالقضاء وليس ذلك بصحيٍح على اإلطالق ، فا          
كالقول بالقضاء ، فهما على التخيري ، فكما أن من مات وعليه صيام جاز لوِليِّـه أن                 
يصوم عنه ، فكذلك جيوز لوِليِّه أن يطعم عنه بدل الصيام ، فالصيام واِإلطعام جـائزان             
ال يعارض أحدمها اآلخر ، وهو ما نقول به ، فنحن نقول إن الويل يصوم عن امليت بل                  

فهو خمري بني القضاء واِإلطعام ، . ُيستحب منه ذلك ، أو يطِعم عن امليت بدل القضاء    و
فليس فيما ُروي عن عمر وابنه وابن عباس من القول باِإلطعام ما خيالف ما جـاء يف                 

 .األحاديث النبوية الثابتة من األمر بالقضاء 
ه من نذر   لكل ما سبق نقول إن الشخص إذا مات وعليه صيام رمضان أو غري             

وعليه فإن رأي أيب    . أو كفَّارة جاز لوليه أن يصوم عنه ، كما جاز لوليه أن ُيطِعم عنه               
هو رأي غري صحيح  ] أنه ال يصام عن ميت نذراً وال غريه  [  حنيفة ومالك واجلمهور 

 .ومنقوٌض باألحاديث النبوية الصحيحة الناطقة باجلواز 
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 قول الذين نظروا يف األحاديث اآلمـرة        ولست يف حاجة إىل وقفة طويلٍة عند       
فهذا تأويـل بـالغ     . إن املراد من ذلك أن وليه ُيطِعم عنه         : بالقضاء ، فأوَّلوها بقوهلم     

 .الضعف ، بل هو تأويل باطل ال يصح القول به 
وأما دعوى املالكية بأن أحاديث الصوم عن امليت فيها اضطراب ، فقولٌ غري              

ديث اضطراب ، وكلُّ ما فيها اختالفاٌت قد أمكن اجلمع          صحيح إذ ليس يف هذه األحا     
 .بينها ، فاالضطراب شيء واالختالفات شيء آخر مغاير 

فأقول . بقي قول الليث وأمحد وإسحق وأيب عبيد حبصر القضاء يف صوم النذر              
إن جواز القضاء يف صوم النذر ورد يف األحاديث الصحيحة فهو قول صحيح              : ما يلي   

 القضاء به هو اخلطأ واخلطأ عندهم آٍت من محل األحاديث القائلة بالقضاء             ولكنَّ حصرَ 
 . بشكل عام على األحاديث القائلة بالنذر ، فخرجوا بقوهلم هذا 

والصحيح أن األحاديث القائلة بالقضاء على العموم ال ختصِّصها وال تقيِّـدها            
ث اآلمرة بالقضـاء يف النـذر       األحاديثُ القائلة بالقضاء يف النذر ، إذ مل تأت األحادي         

خمصِّصة لألحاديث القائلة بعموم القضاء ، وإمنا جاءت تذكر حالة من حاالت القضاء              
فالصوم عن امليت جائز     . أي هي جاءت تذكر فرداً من أفراد العموم ومل تأت خمصِّصةً            

ارات ،  وهذا قول عام ، ومن هذا العام الصوم يف النذر ، ومن هذا العام الصوم يف الكفَّ                
قال ابن حجر   . وهناك فارق بني ِذكر فرٍد من أفراد العموم وبني ختصيص هذا العموم             

ال ُيصام عنه إال النذر ، َحْمالً للعمـوم يف          : وقال الليث وأمحد وإسحق وأبو عبيد       [  
حديث عائشة على املقيد يف حديث ابن عباس وليس بينهما تعارٌض حىت ُيجَمع بينهما               

اس صورة مستقلة ، سأل عنها من وقعت له ، وأما حديث عائشة فهو              فحديث ابن عب  
تقرير قاعدٍة عامٍة وقد وقعت اإلشارة يف حديث ابن عباس إىل حنو هذا العموم ، حيث                

ومن ذلك يتبني أن القول حبصر القضاء       ) ]  فَديُن اهللا أحقُّ أن ُيقَضى        (  قال يف آخره    
 .اب هو تعميُمه وإطالقُه يف كل صوم عن امليت يف النذر هو خطأ ، وأن الصو
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 كيف ومىت ُيقضى الصوم ؟ 
يصح قضاء الصوم متتابعاً كما يصح مفرَّقاً دون تفضيٍل ألحِدمها على اآلخر ، 
ويصح أن ُيقَضى الصوُم عقَب رمضان بعد العيد مباشرة كما يصح أن يؤخَّر إىل شهر 

 ِزيٌء وال إمث فيه ، والدليل على كلشعبان قَُبيلَ رمضان التايل ، فكل ذلك جائز وُمْج
} ...فمن كان منكم مريضاً أو على َسفٍَر فِعدَّةٌ من أَياٍم أَُخَر            ... { ذلك قوله سبحانه    

فِعدَّة من  { فهذه اآلية الكرمية أطلقت قضاء الصوم       .  من سورة البقرة     184من اآلية   
 غري خمصٍَّص ، ومطلقاً غـري       فلم تقيِّد ومل ختصِّص ، فيكون القضاء عاماً       } أيام أَُخر     

 .مقيَّد كيفما متَّ فقد أجزأَ 
وجوب القضاء موسَّع دون تقييٍد ، ولو دخل رمضان         : قال اإلمام أبو حنيفة     

جيوز القضاء يف مجيع : وقال اجلمهور . التتابع والتفريق سواء : وقال الطحاوي . الثاين  
وقـال  .  جواز تأخريه إىل شعبان      وهذا يعين . السنة سوى يومي العيد وأيام التشريق       

األئمة األربعة واألوزاعي والثوري وإسحق وأبو ثور جبواز التفريق ، واستحبُّوا تتابعه ،             
وكل هذه  . وُروي ذلك عن عليٍّ ومعاذ وابن عباس وأنس وأيب هريرة رضي اهللا عنهم              

 .ولو دخل رمضان الثاين : األقوال صحيحة باستثناء قول أيب حنيفة 
املقابل ذهب عبد اهللا بن عمر وعائشة وعروة بن الزبري واحلسن البصـري             ويف   

وإبراهيم النخعي وداود بن علي الظاهري إىل وجوب التتابع ، أي ال يفصل بني أيـام                
وقـال  . كما ُروي عن داود القول بوجوب القضاء على الفور مطلقاً           . القضاء فاصل   

 أنه كره قضاَء ُه يف ذي احلجة ، وبه قال           روينا عن علي بن أيب طالب     : حممد بن املنذر    
وكل هذه األقوال غري صحيحة ، ذلك أن اآلية         . احلسن البصري وابن شهاب الزُّهري      

الكرمية قد أطلقت القول بالقضاء دون تقييده بالتتابع ، ودون تقييده بالفورية ، ودون              
لنبوية ، وعلى مـن     تقييده باملنع يف ذي احلجة ، ومل يرد شيء من ذلك يف األحاديث ا             

قيَّد أن يأتينا بالدليل ، وكل ما ورد يف اآلثار من اختالفات بني الصحابة والفقهاء فإمنا                
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هو اجتهادات منهم ، والصحابةُ والفقهاُء ال ميلكون تقييَد مطلٍق وال ختصيَص عـامٍّ ،               
 .ألن التقييد والتخصيص تشريع ال يكون إال من الشرع نفسه 

عن كلٍّ من عائشة وابن عباس وأيب عبيـدة          ) 4/258( قي  فمثالً روى البيه   
عامر بن اجلراح ومعاذ بن جبل وأيب هريرة وأنس بن مالك ورافع بن َخِديج رضي اهللا                

)  أَْحِص الِعدَّة وُصم كيف شـئت         (  عنهم رواياٍت جبواز تفريق قضاء صوم رمضان          
) . ن عليه شيء منه فليفرِّق بينه         من كا )  (  ال يرى بقضائه بأساً أن يقضيه مفرَّقاً        ( 

القول جبواز التفريق عن ابن عباس وأيب        )  428-2/447( كما روى ابن أيب شيبة      
هريرة وأنس ومعاذ بن جبل ورافع بن َخِديج ، وعن ُعبيد بن ُعمري وأيب ُمحرييز ، وعن 

 القول نفسه عن ابـن     ) 244-4/243( كما روى عبد الرزاق     . كثري من التابعني    
القول نفسـه    ) 193 -2/192( وروى الداَرقُطين   . عباس وأيب هريرة وابن حمرييز      

عن أيب عبيدة عامر بن اجلراح ومعاذ بن جبل وأيب هريرة وابن عباس ورافٍع رضي اهللا                
 عنهم 

قال {  روايتني عن علي رضي اهللا عنه        ) 4/259( ويف املقابل روى البيهقي      
وَرَوى عن عبد اهللا بن     } كان ال يرى به متفرِّقاً بأساً        { ورواها عبد الرزاق  } متتابعاً  

ورواه أيضاً عبد الرزاق وابـن      . عمر رضي اهللا عنهما أنه كان ال يفرِّق قضاء رمضان           
 .عن عائشة القول بالتتابع ، وصحَّح إسناده  ) 2/192( وروى الداَرقُطين . أيب شيبة 
. ية الكرمية اليت جاءت مطلقـة       والصحيح هو القول األول ، والدليل عليه اآل        

والترمذي  ) 2051( وأما الرد احلاسم على القائلني بالفورية ، فهو ما رواه ابن ُخزمية             
ما قضيُت شيئاً مما يكون عليَّ من رمضان إال       { وأمحد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        

 حيصل مـن    وبعيد جداً أن  } يف شعبان ، حىت قُبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
. عائشة ذلك وهي يف بيت النبوة ، دون اطِّالع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وِإقراِره                

وهذا النص يصلح لالستدالل به على أن آخر موعٍد لقضاء الصوم هو شهر شـعبان ،                
أي أن القضاء ينبغي أن يكون قبل حلول رمضان جديد ، وإال كان مفرِّطاً ، ولو كان                 
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. إىل ما بعد حلول رمضان جديد ملا كان لقول عائشة هذا فائدةٌ             القضاء يصح تأخريه    
وِإنَّ القولَ بوجوب القضاء قبل حلول رمضان جديد قد اتفق عليه الفقهاء إال ما ُروي               

 .عن أيب حنيفة رمحه اهللا 
وكما يصحُّ التتابع والتفريق يف القضاء عن النفس فإهنما يِصحَّان يف القضاء عن              

مليت أن يصوم عن امليت بالتتابع أو بالتفريق دون أي فارق بينهما ، إذ              امليت ، فلويل ا   
 .مل يرد يف النصوص ما يفرق بني القضاء عن النفس والقضاء عن امليت يف هذه النقطة 

وأما تأخري القضاء عن امليت إىل أكثر من عام فجائز ، وهو خالف القضاء عن        
ق الشخص ، بينما قضاء الويل عن       النفس ، وذلك أن القضاء عن النفس واجب يف ح         

ميِّته جائز وليس واجباً عليه ، وما دام ذلك جائزاً فإن له أن يبادر إىل فعله ، ولـه أن                    
يقوم به متأخراً ومىت أراد ، بل وله أن ال يقوم به مطلقاً ، فانتفى يف حق الويل وجوب                   

 .القضاء يف خالل عام 
 من األلفاظ املشتركة يف اللغة ، فَتِرُد        وهذا الويلُّ َمن هو ؟ إن كلمة الويل هي         

وُيراد هبا الصديق ، وترد ويراد هبا احلليف ، وتأيت مبعىن الصِّهر واجلار والتابع واملطيع ،                
وتأيت ويراد هبا صاحب األمر ، وتأيت مبعان أَُخر ، ومل يأت يف النصوص تعيني معىن من                 

ف الفقهاء يف معناها ، فقيل القريب       معاين الويل عند ذكر الصوم عن امليت ، ولذا اختل         
وأنا أرى أن املراد بالويل هنا أقرُب األحياء إىل         . مطلقاً ، وقيل الوارث ، وقيل الَعَصبة        

فهذا الويل جيوز أن يصوم عن ميِّته ما فاته من صيام ،            . امليت ، كاالبن واألب واألخ      
 .  العفوِّ الغفوِر ويثاب االثنان على فعله ، ويسقط اإلمثُ عن امليت بعفو اهللا

وأخرياً أقول إن الشخص إذا فاته رمضانان فأكثر قضى مجيع ما فاتـه ، وال                
يكفي أن يقضي رمضان األخري فقط ، ذلك أن وجوب القضاء عليه ال يسقط مبـرور                
أكثر من عام على ما فاته من صيام ، وإمنا يأمث بالتأخري ويبقى الوجوب عليه يف الذمة ،                  

 . ئه ال بد من أدا
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 الفصـل اخلامـس
 صيـاُم التطـوع

 
 أحكاٌم عامة: أوالً 

 
 : صوم املرأة بإذن زوجها 

املقصود بالصوم هنا صوم التطوع ، أما صوم الفرض فال خالف بني املسلمني             
 . يف أنه ال حيتاج إىل إذن الزوج ، وال ميلك الزوج منع زوجته منه 

. صوم تطوُّعاً وزوجها حاضر إال بإذنه       إنه حيرم على املرأة أن ت     : قال اجلمهور    
والصـحيح األول ،    : قال النووي   . بل ُيكره كراهةً وال َيْحُرم      : وقال بعض الشافعية    

فلو صامت بغري إذن زوجها صحَّ باتفاق أصحابنا ، وإن          : وأضاف  . أي قول اجلمهور    
وم ، فهو كالصالة كان الصوم حراماً ، ألن حترميه ملعىن آخر ال ملعىن يعود إىل نفس الص           

فلو صامت وقَِدم زوُجهـا يف أثنـاء        [  وقال ابن حجر العسقالين     . يف داٍر مغصوبة    
الصيام فله ِإفساُد صومها ذلك من غري كراهة ، ويف معىن الَغْيبة أن يكون مريضاً حبيث                

: وقال اإلمام مالك يف املرأة تصوم من غري أن تستأذن زوجهـا             ] ال يستطيع اجلماع      
تلف ، من الرجال َمن حيتاج إىل أهله وتعلم املرأة أن ذلك شأنه ، فال أُحبُّ هلا                 ذلك خي 

 . أن تصوم إال أن تستأذنه ، ومنهن من تعلم أنه ال حاجة له فيها فال بأس بأن تصوم 
 :وقد وردت النصوص التالية يف هذا املوضوع  

 عليه وآله وسلم قال      عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا             -1 
رواه } ال حيلُّ للمرأة أن تصوم وزوُجها شاهد إال بإذنه ، وال تأذن يف بيته إال بإذنه                 { 
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  ) 5192(  ووقع أيضاً عند البخاري     . والنَّسائي والترمذي     ) 5195(  البخاري  
 ) 1761( ورواه ابن ماجة    } ال تصوم املرأة وبعلُها شاهٌد إال بإذنه        { ومسلم بلفظ   

ال تصوم املرأة وزوجها شاهد يومـاً       { والترمذي وابن حبَّان وأمحد وابن ُخزمية بلفظ        
وقد رواه الدارمي   ]  حسن صحيح     [  قال الترمذي   }  من غري شهر رمضان إال بإذنه       

ال تصوم املرأة تطوُّعاً يف غري رمضـان وزوُجهـا          {  وعبد الرزاق بلفظ     ) 1721( 
 .} شاهٌد إال بإذنه 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       { عن أيب سعيد اخلُدري رضي اهللا عنه قال          -2 
. بسـند صـحيح      ) 1762( رواه ابن ماجة    } النساء أن يُصمن إال بإذن أزواجهن       

ال تصوم املرأة إال    : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ... { وعنه رضي اهللا عنه قال      
ورواه أمحد والطحاوي   . من حديث طويل     ) 2459( رواه أبو داود    } بإذن زوجها   

 .وابن ِحبَّان واحلاكم وصححه ، ووافقه الذهيب ، كما صححه ابن حجر العسقالين 
ولو مل يكن لدينا إال الرواية األوىل يف البند األول وهي رواية صحيحة ، لكفتنا            

) ال حيل   ( ة  وكلم)  ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه          ( فقد جاء فيها    
 جاءت عامة يف ِإذن األزواج فال يقال        )وزوجها شاهد إال بإذنه     ( وكلمة  . تعين  حيرم    

إن اإلذن ُيحتاج إليه عندما حيتاج الزوج إىل أهله ، فهذا ختصيص دون خمصِّص ، وهو                
وزوجها شاهد  ( نعم جاء التخصيص بغري شهر رمضان ، أي بصيام التطوع           . ال جيوز   

ال تصوم املرأة تطوُّعاً يف غري رمضان وزوجها شاهد إال   )  (  شهر رمضان    يوماً من غري  
فنقول إن املرأة ال حيلُّ هلا أن تصوم تطوُّعاً إال بإذن زوجهـا ، وأمـا صـيام                  ) بإذنه  

 .الفريضة فال حيتاج إىل إذن الزوج 
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 :الصائم املتطوع إذا ُدعي 
أن جييب الدعوة ، وال ميتنع عـن        إذا ُدعي الصائم املتطوع إىل طعام ُشرع له          

اإلجابة لكونه صائماً ، بل يذهب ، مث إن شاء أفطر وأكل من الطعام ، وإن شاء بقي                  
وهذه طائفة مـن    . صائماً وأَعلَم صاحَب الدعوة بصيامه ، ودعا له دعواٍت صاحلاٍت           

 :النصوص املتعلقة هبذه املسألة 
إذا {  ول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        قال رس :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -1 

رواه مسلم  } ُدعي أحُدكم فلْيجب فإن كان صائماً فليصلِّ ، وإن كان مفطراً فلَيطَْعم             
وردت هذه اللفظة مبعناها اللغـوي      : قوله فلُْيَصلِّ   . وأبو داود والترمذي     ) 3520( 

من  ) 10059( ى  وهو الدعاء ، يؤكد ذلك ما جاء يف روايِة النَّسائي يف السنن الكرب            
إذا دعي أحدكم فلُْيِجْب ، فإن      {  طريق عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه بلفظ           
 .} كان مفطراً فليأكل ، وإن كان صائماً دعا بالربكة 

إذا ُدعي أحدكم إىل    {   وعنه رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              -2 
والنَّسائي والترمـذي    ) 2702( رواه مسلم    } إين صائم   : طعام وهو صائم فليقل     

 .والدارمي وأبو داود وابن ماجة 
دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أم ُسـلَيم ،           {  عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه        -3 

أعيدوا  مسنكم يف ِسقائه ومتَركم يف ِوعائه فإين صائم ، مث قام             : فأتته بتمٍر ومسٍن ، قال      
رواه البخاري    } ... فصلى غَري املكتوبة فدعا ألم ُسلَْيم وأهِل بيتها         إىل ناحية من البيت     

 .وداللة هذه األحاديث واضحة . وأمحد وابن سعد يف الطبقات الكربى  ) 1982( 
آخى النيب صلى اهللا عليـه      {  عن أيب ُجَحيفة قال     : وننظر يف احلديث التايل     

ا الدرداء ، فرأى أم الدرداء متبذِّلـة ،         وسلم بني سلمان وأيب الدرداء ، فزار سلمانُ أب        
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا ، فجاء أبـو            : ما شأنِك ؟ قالت     : فقال هلا   

ما أنا بآِكٍل حىت تأكل      : فإين صائم  قال     : كل ، قال    : الدرداء فصنع له طعاماً ، فقال       
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من ، فنام ، مث ذهب يقوم         : فأكل ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، قال          : قال  
: قم اآلن ، فصلَّيا ، فقال له سلمان         : من ، فلما كان من آخر الليل قال سلمان          : فقال  

إنَّ لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً وألهلك عليك حقاً فأَعِط كلَّ ذي حق حقَّه                
صدق : ليه وسلم فأتى النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال النيب صلى اهللا ع 

ورواه . والترمـذي وابـن ُخزميـة والطـرباين      ) 1968( رواه البخاري  } سلمان  
 إن أخاك يقوم الليل ويصوم النهار وليس        …{ والبيهقي بلفظ    ) 2/176( الداَرقُطين  

له حاجة يف نساء الدنيا فجاء أبو الدرداء ، فرحَّب به سلمان وقرَّب إليه طعاماً فقال له                 
مـا أنـا    : أقسمت عليك لُتفِْطرنَّه ، قال      : إين صائم ، فقال     : َعم ، فقال    اطْ: سلمان  

أي البسة لباس الَبذْلِة ، وهي املهنة       : قوله متبذِّلة   } ... بآِكٍل حىت تأكل ، فأكل معه       
منـها  : فهذا احلديث يدلُّ على عدة أحكام       . والشغل ، واملعىن أهنا تاركةٌ ثياَب الزينِة        

قضاء [ وِّع جيوز له قطع صيامه ، وقد مرَّ مزيد حبث يف هذه املسألة يف               أن الصائم املتط  
ومنها أن االعتدال يف العبادة مشـروع ،        ]  قضاء الصوم   [ يف الفصل   ] صوم التطوع   

ومن العبادِة  الصياُم وقياُم الليل ، ومنها أن أداء حق الزوجة مقدَّم على صيام التطـوع                 
 . جيوز له أن حيث الصائم املدعو على اإلفطار وقيام الليل ، ومنها أن الداعي

 
 : الصوم يف الشتاء 

إنه ملن املعلوم أن الشرع احلنيف شرع الُيْسر والتيسري على العباد رمحةً هبـم ،               
وفضالً من اهللا سبحانه ، فُيستحب للمسلم أن يعمد إىل األسهل واأليسر من األمور إال               

ما ُخيَِّر رسولُ اهللا    {  رضي اهللا عنها أهنا قالت       أن يكون إمثٌ فيتوقف عنده ، فعن عائشة       
صلى اهللا عليه وسلم بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثاً فإن كان إمثاً كان أبعَد                  

 ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك وأمحد  ) 3560( رواه البخاري } ... الناس منه 
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األيام الباردة واأليام القصرية ، أي      وعليه فإن املسلم إذا أراد أن يتطوَّع فلْيختر          
فليختر الصوم يف فصل الشتاء ، وال ُيجشِّم نفسه املشقة باختيار األيام احلارة واأليـام               
الطويلة يف فصل الصيف ، حتت ذريعة أن األجر على قدر املشقة كما يفعل املتنطِّعون               

قال رسول اهللا صلى     : فعن عامر بن مسعود اجلَُمحي قال     . املتعمِّقون يف مسائل الدين     
والترمذي  ) 19167( رواه أمحد } الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة { اهللا عليه وسلم 

وقد اخُتِلف يف عامر بن     ]  هذا حديث مرسل    [ قال الترمذي   . والطرباين وابن ُخزمية    
بن مسعود هل هو صحايب أم تابعي ، فالبخاري والترمذي وابن معني اعترباه تابعياً ، وا              

منده وابن عبد الرب وابن ِحبَّان أوردوه يف أمساء الصحابة  فهو خمتلٌَف فيه ، وما اختلف                 
 .فيه املُحدِّثون يصحُّ االستدالل به 

 
  :الصوُم يف اجلهاد 

إن اجلهاد ِذروةُ سنام اإلسالم ، وإن ثوابه عظيم وخريه عميم ، فإذا ُضمَّ إليـه                
واب يصبح من الوفرة حبيث أن اهللا سبحانه يبعِّـد          الصيام مع ما فيه من مشقة ، فإن الث        

صاحبه عن النار سبعني سنة ، وإن من اجلهاد الرباطَ يف سبيل اهللا فالصوم فيه كالصوم                
 :وقد وردت يف فضل الصيام يف اجلهاد األحاديث التالية . يف اجلهاد 

 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه      : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال          -1
من صام يوماً يف سبيل اهللا َبعَّد اُهللا وجهه عن النار سبعني            { وآله وسلم يقول    

ومسلم والنَّسائي والترمذي وابن ماجـة       ) 2840( رواه البخاري   } خريفاً  
والنَّسائي والترمذي وأمحـد احلـديث       ) 1718( وروى ابن ماجة    . وأمحد  

من  ) 4/572( أيب شيبة   أيضاً من طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه  ورواه ابن            
من طريـق    ) 2252( ورواه النَّسائي أيضاً    . طريق أنس رضي اهللا تعاىل عنه       

 . عقبة بن عامر رضي اهللا عنه 
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه         :  عن أيب الدرداء رضي اهللا تعاىل عنه قال          -2 
ر خندقاً كما بني السـماء      َمن صام يوماً يف سبيل اهللا جعل اهللا بينه وبني النا          {  وسلم    

واملعجم األوسـط ، بإسـناٍد       ) 449( رواه الطرباين يف املعجم الصغري      } واألرض    
من طريق أيب أُمامة رضـي اهللا        ) 1674( حسَّنه اهليثمي واملنذري ، ورواه الترمذي       

 ] . هذا حديث غريب [ تعاىل عنه  وقال 
ه غريب فال يعين أنه ضـعيف       وأُلفت النظر هنا إىل أن احلديث إن قيل عنه إن         

كما قد يتوهَّم البعض ، فالغريب اسم مشترك بني الصحيح واحلسن والضعيف ، فقـد        
والغريـب  . يقال صحيح غريب ، وقد يقال حسن غريب ، وقد يقال ضعيف غريب              

هو احلديث الذي انفرد بروايته راٍو واحد يف سنده ، وهذا الراوي إن كان عدالً ضابطاً             
 صحيح ، وإن كان الراوي صدوقاً ال بأس به فاحلديث حسن مثالً ، أما               ثقة فاحلديث 

 .إن كان الراوي جمروح العدالة ومتَّهماً فاحلديث ضعيف أو متروك ، وهكذا 
َمن {   عن ُعقبة بن عامر رضي اهللا عنه ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                  -3

رواه النَّسـائي     } منه جهنَّم مسريةَ مائِة عام        صام يوماً يف سبيل اهللا عزَّ وجلَّ باعد اهللا          
والطرباين يف املعجم الكبري ويف املعجـم        ) 9684( ورواه عبد الرزاق     ) . 2254( 

] . رجاله موثَّقون     [  قال اهليثمي   . األوسط من طريق عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه          
من طريق أيب    ) 9683( اً  ورواه عبد الرزاق أيض   . بإسناٍد ال بأس به     : وقال املنذري   

من صام يوماً يف سبيل اهللا َبعَّد اهللا وجَهه عن النار مسريةَ            {  أُمامة رضي اهللا عنه بلفظ      
هو احلصان اخلفيُف اللحـم ،      : واملضمر  } مائِة عام ، ركَض الفرِس اجلواِد املُْضَمِر          
 .وهو ما متدحه العرب خلفته وسرعة جريه 

الصوم ، فتشمل صوم الفريضة كما تشمل صوم        وقد جاءت النصوص عامة يف      
أما صوم التطوع فظاهر ، وأما صوم الفريضة ، فإنه يف حالة السفر كمـا يف                . التطوع  

حالة اجلهاد يف سبيل اهللا ال يتعيَّن أداُؤه ويصح للصائم أن يفطر فجاءت هذه النصوص               
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حاً قصُر النصـوص    حتث على الصيام بنوعيه يف حالة اجلهاد يف سبيل اهللا ، وليس صحي            
 .هذه على صيام الفريضة 

فإن هذه اللفظة حيثما وردت فيهـا ،        )  يف سبيل اهللا      (  أما قول األحاديث     
فإهنا تعين اجلهاد ، أي قتال الكفار ، وال ُتصرف عنه إال بقرينة ، وهنا يف مسـألتنا ال                   

 .توجد قرينة ، فتبقى على أصل معناها ، وهو اجلهاد 
 

 : ام التطوع يصحُّ قطُع صي
يصح للصائم تطوُّعاً أن يقطع صيامه مىت شاء ، لعذٍر أو لغِري عذر ، وقد مرت                

]  قضاء الصوم   [ يف الفصل   ] قضاء صوم التطوع    [ األحاديث اليت تذكر ذلك يف حبث       
وإذن فإن جواز قطع صيام التطوُّع جاءت أحاديـثُ         [ وقد جاء يف ذلك البحث قولنا       

دون إيراد أي عذر ، فال حيلُّ ألحد َوقَف على هذه األحاديث            كثريةٌ به ، وجاءت به      
 . فرياِجع البحثَ َمن يشاء ] أن ُيحرِّم قطع صيام التطوع ، أو أن يقيِّده بعذر 

 
  :الصياُم يف أيام األسبوع 

يصح صيام التطوع يف أي يوم من أيام األسبوع ، وقد ورد الصوم يف يـومي                
قاً ، كما ورد يف سائر األيام األخرى باستثناء ِإفراد يومي           االثنني واخلميس كما مرَّ ساب    

اجلمعة والسبت بالصوم مبعىن أن من أراد صوم يوم اجلمعة أو صوم يوم السبت فلُْيِضف               
إليهما يوماً قبلهما أو يوماً بعدمها ، فيصوم اجلمعة والسبت ، أو اخلميس واجلمعة ، أو                

 مثالً أو يوُم عاشوراَء يف أحد هذين اليومني فال          السبت واألحد ، إال أن يأيت يوُم عرفةَ       
وهذه طائفـة مـن     . بأس عندئٍذ بِإفرادمها بالصوم ، ألن الصوم فيهما جاء ملعىن آخر            

 :األحاديث تذكر ذلك 
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كان رسول اهللا صلى اهللا     {   عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت            -1 
ِإهنما عيدا  : أكثر مما يصوم من األيام ويقول       عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم األحد        

والبيهقـي ورواه    ) 26750( رواه أمحـد    } املشركني ، فأنا أُحبُّ أن أُخـالفهم          
ورواه ابن ُخزمية وابن ِحبَّان واحلاكم وصححوه ، كمـا          . الطرباين يف املعجم األوسط     
 .صححه ابن حجر والذهيب 

سألُت أو ُسِئل النيب صلى اهللا عليه {  يه قال  عن عبيد اهللا بن مسلم القرشي عن أب-2 
إن ألهلك عليك حقاً ، صم رمضان والـذي يليـه            : وسلم عن صيام الدهر ؟ فقال       

والنَّسائي  ) 2432( رواه أبو داود    } وكلَّ أربعاء ومخيس فإذا أنت قد ُصمت الدهر           
 ] غريب [ ي وقال ورواه الترمذ. يف السنن الكربى والبخاري يف كتاب التاريخ الكبري 

كان رسول اهللا صـلى اهللا      {   عن خيثمة عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت           -3 
عليه وسلم يصوم من الشهر السبت واألحد واالثنني ، ومن الشهر اآلخـر الثالثـاء               

 ] . هذا حديث حسن  [  وقال  ) 743( رواه الترمذي } واألربعاء واخلميس  
ولكن الترمذي وقد حسَّنه فإنه جيوز أخـذه ، ال          احلديث الثالث فيه ضعف ،      

أما ما رواه عبد اهللا بـن       . سيما يف موضوع كهذا ، وألنه مل يعارضه حديث صحيح           
ال تصوموا يوم السـبت إال فيمـا        {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : ُبسر قال   

رواه ابن  } لَْيُمصَّه    افُتِرض عليكم ، فإن مل جيد أحُدكم إال عوَد عنب أو ِلحاَء شجرة ف             
ورواه ابن ِحبَّان واحلاكم وصححاه كما صححه       . والنَّسائي وأمحد    ) 1726( ماجة  

وضعَّفه ]  هذا حديث شاذ      [  ولكن الطحاوي قال    . ابن السكن ، وحسَّنه الترمذي      
من طريق أخت عبد اهللا ، وقال يف آخـره             ) 2421( ورواه أبو داود    . أمحد ومالك   

فهذا احلديث ال شك يف أن فيه ضعفاً ، وال أقول إنه حديث             ]  يثٌ منسوخ   هذا حد [ 
وننظُر ، فإن كان هذا احلديث خيالف احلديث الصحيح األول ، وال ميكـن              . ضعيف  

التوفيق بينهما فإنه ُيَردُّ وال بد ، وأما إن كان ال خيالف احلديث الصحيح األول وميكن                
 . ستدالل به التوفيق بينهما فإنه جيوز أخذه واال
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وبالنظر يف هذه املسألة أمكننا القول إن اجلمع بينهما ممكٌن بل وسهلٌ ، فُيعَمل              
فأقول إن النهي عن صيام السبت يف هذا احلديث متوجِّه إىل ِإفراده بالصوم              . باحلديثني  

أما صيامه مع ما قبله أو مع ما بعده فال يدخل يف النهي هذا ، ويؤيد هذا طلُبه عليـه                    
صالة والسالم ممَّن صام يوم اجلمعة أن يصوم السبت بعده أو اخلميس قبله كما سيأيت               ال

 . مباشرة ، واجلمع بني األحاديث مهما أمكن أوىل من القول بالنسخ أو بالرد 
 :بقي صيام يوم اجلمعة ، وقد ورد فيه ما يلي 

ال َيُصْم {  وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه     :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -4 
 ) 2683( رواه مسـلم    } أحُدكم يوم اجلمعة ، إال أن يصوم قبله ، أو يصوم بعده               

والنَّسائي بلفظ    ) 2684( كما رواه مسلم    . والبخاري وأبو داود وأمحد وابن ِحبَّان       
 من بني   ال ختَتصُّوا ليلَة اجلمعة بقياٍم من بني الليايل ، وال َتُخصُّوا يوم اجلمعة بصيامٍ             {  

 .} األيام ، إال أن يكون يف صوٍم يصومه أحُدكم  
أََنهى النيبُّ صلى اهللا عليه     : سألت جابراً رضي اهللا عنه      {   عن حممد بن عباد قال       -5 

أن ينفـرد  :   يعـين   – زاد غري أيب عاصم     –نعم    : وسلم عن صوم يوم اجلمعة ؟ قال        
 .سائي وابن ماجة وأمحد ومسلم والنَّ ) 1984( رواه البخاري } بصومه  

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخـل        {   عن جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها         -6 
تريدين أن  : ال ، قال    : أصمِت أمِس ؟ قالت     : عليها يوم اجلمعة وهي صائمة ، فقال        

والنَّسـائي   ) 1986( رواه البخاري   } فأَفطري    : ال ، قال    : تصومي غداً ؟ قالت     
 .ابن ِحبَّان والطحاوي وأمحد و

: أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسـلم         {   عن بشري بن اخلصاصية رضي اهللا عنه         -7 
ال : أَصوُم يوَم اجلمعة ، وال أُكلِّم ذلك اليوم أحداً ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم                  

 ) 22300( رواه أمحـد    } ... تصم يوم اجلمعة إال يف أياٍم هو أحُدها ، أو يف شهر             
 .وإسناده صحيح 
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم        {   عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال         -8 
 ) 2368( رواه النَّسـائي    } ثالثة أيام من غُرَِّة كلِّ شهر ، وقَلَّما ُيفطر يوم اجلمعـة             

ـ [ قال الترمذي   . والترمذي وابن ماجة وأمحد وابن ِحبَّان وابن ُخزمية والبيهقي           ن حس
 .وصححه ابن حزم  ] غريب 

ما أنا َنَهيُت عن صيام يوم اجلمعة ، حممـٌد          {   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -9 
وأمحد وابن   ) 3609( رواه ابن ِحبَّان    } صلى اهللا عليه وسلم وربِّ الكعبِة هنى عنه           

 .ُخزمية وعبد الرزاق ، وسنده صحيح 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عنه قال  عن عامر بن لَُدين األشعري رضي اهللا     -10

} إن يوم اجلمعة عيُدكم فال تصوموه ، إال أن تصوموا قبله أو بعـده                 {  وسلم يقول   
وروى أمحد واحلاكم هذا اللفـظ مـن        . بسنٍد حسَّنه اهليثمي     ) 1069( رواه البزَّار   

 .طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه 
د يوم اجلمعة بالصوم ، وقلنا إن من أراد صـوم           قلنا إن النهي قد وقع على ِإفرا      

هذا اليوم فلْيصم معه يوماً قبله ، أو يوماً بعده ، واحلديث الرابع واحلـديث اخلـامس                 
. واحلديث السابع واحلديث العاشر هي أدلة على هذا احلكم ، وهي واضحة الداللـة               

 رضي اهللا عنها كانت ونقول أيضاً إن احلديث السادس يدل على احلكم هذا ، فُجَويِرية          
صائمة يوم اجلمعة ، فأراد الرسول عليه الصالة والسالم أن َيْعلم ِإن كانت قد أفردت               

فلما علم أهنا مل    ) أَُصمِت أمِس ؟      (  اجلمعة بالصوم أو أهنا صامت اخلميس قبله بقوله         
ن تريدي(  تكن صامت اخلميس ، سأهلا إن كانت تنوي صيام السبت بعد اجلمعة بقوله              

فلما علم أهنا ال تريد صوم السبت ، وأهنا بالتايل تكون قد أفردت             ) أن تصومي غداً ؟       
أما حـديث   . اجلمعة بالصوم أمرها أن تفطر ، مبعىن أنه هناها عن ِإفراد اجلمعة بالصوم              

ابن مسعود الثامن فُيحمل على أنَّ الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم اجلمعة مع               
ما بعده ، وحيث أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان كثري الصـيام ،               ما قبله أو مع     

فإن صيام اجلمعة كان يدخل يف صيامه وال يدل احلديث على أنه عليه الصالة والسالم               
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وأما احلديث التاسع ، فال شك يف أن النهي الـوارد فيـه             . كان ُيفِْرد اجلمعة بالصيام     
ن هبذا الفهم قد أَْعَملنا مجيع األحاديـث ،         ينسحب على ِإفراد اجلمعة بالصوم ، ونكو      
 . وأزلنا ما يبدو عليها من تعارض يف الظاهر 

وعليه فإين أقول إن صيام التطوع يصح يف أي يوم من أيـام األسـبوع دون                
شروط ، باستثناء يومي اجلمعة والسبت ، فإن صيامهما مشروط بعدم ِإفرادمها بالصوم              

 .لهما أو يوٍم بعدمها معهما وينتفي اِإلفراد بصوم يوٍم قب
مث مالنا نذهب بعيداً يف البحث واالستدالل وعندنا احلديث الذي رواه علقمة             

هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيتصُّ         : قلت لعائشة رضي اهللا تعاىل عنها       { 
 صلى  ال ، كان عمله ِدْيَمةً ، وأيُّكم ُيطيق ما كان رسول اهللا           : من األيام شيئاً ؟ قالت      
: قوله  . ومسلم وأبو داود وأمحد      ) 1987( رواه البخاري   } اهللا عليه وسلم ُيطيق ؟      

 .أي كان صومه دائماً متواصالً : كان عمله دمية 
وممن ذهب إىل منع ِإفراد اجلمعة بالصيام أمحد بن حنبل ، وقسٌم من الشافعية ،                

وقال .  ذر رضي اهللا عنهم      وابن حزم ، وُروي ذلك عن علي وأيب هريرة وسلمان وأيب          
 . ال نعلم هلم خمالفاً من الصحابة : ابن حزم 
وذهب أبو حنيفة ومالك وأصحاهبما ، والقسم الثاين من الشافعية ، إىل عـدم          

ونقل املُـَزين   . وقد استدل األحناف حبديث ابن مسعود الثامن        . كراهة ِإفراده بالصوم    
لعل : وقال الداودي   . أضعفه صومه عن العبادة     عن الشافعي قوله إنه ال ُيكره إال ملن         

 . النهي ما بلغ مالكاً 
والصـحيح  . وذهب اجلمهور إىل النهي ، وإىل أن النهي للترتيه ، أي للكراهة    

 .هو قول اجلمهور يف هذه املسألة كما بيَّنَّا 
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 :أنواُع صيام التطوع : ثانياً 
 

 :صياُم ما تيسَّر من كل شهر 
عله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقد كان عليه الصـالة             وهو ما كان يف   

والسالم ال ميرُّ عليه شهر دون أن يصوم أياماً منه ، ومل ُيعرف عنه صلى اهللا عليه وسلم                  
: قلت لعائشة   { أنه صام شهراً كامالً غري شهر رمضان ، فعن عبد اهللا بن شقيق قال               

ما علمُته صام شهراً    : هراً كلَّه ؟ قالت     أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم ش        
كلَّه إال رمضان ، وال أفطره كلَّه حىت يصوم منه ، حىت مضى لسبيله صلى اهللا عليـه                  

سـألُت  {  وعن أيب سلمة قال     . والنَّسائي وأمحد    ) 2718( رواه مسلم   } وسلم    
 كان يصوم   :عائشة رضي اهللا عنها عن صيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالت               

حىت نقول قد صام ، ويفطر حىت نقول قد أفطر ، ومل أره صائماً من شهٍر قط أكثَر من                   
رواه مسلم        } صيامه من شعبان ، كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إال قليالً               

وعن ابـن   . والبخاري وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأمحد وابن ِحبَّان           ) 2722( 
ما صام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهراً كامالً          {   اهللا تعاىل عنه قال      عباس رضي 

ال واهللا ال يفطر ويفطر إذا      : قط غَري رمضان ، وكان يصوم إذا صام حىت يقول القائل            
. والـدارمي    ) 2724( رواه مسـلم    } ال واهللا ال يصوم       : أفطر حىت يقول القائل     

 .ائشة رضي اهللا عنها من طريق ع  ) 765( ورواه الترمذي 
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  :صياُم يوم بعد يوم 
إنَّ أفضل صيام التطوع صوم يوم وإفطار يوم ، وهو ما كان يفعله نيب اهللا داود           
عليه السالم ، فال صوم أفضل منه إال صوم الفريضة ، فال ينبغي ملسلم أن يزيد عليه بل                  

ثرية تذكره وتـبني    وقد وردت نصوص ك   . يقف عنده وال يتجاوزه حبال من األحوال        
 :فضله وتنهى عن الزيادة عليه ، أذكر مجلة منها تفي بالغرض  

قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه قال           -1 
أََحبُّ الصيام إىل اهللا صياُم داود ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وأََحبُّ الصالة إىل                {  

رواه البخـاري    } ود ، كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه          اهللا صالةُ دا  
 .ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأمحد والدارمي وابن ماجة  ) 3420( 
واهللا : أُْخِبر رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين أقول          {   وعنه رضي اهللا عنه قال       -2 

: قد قلُته بأيب أنت وأمي ، قـال  :  فقلت له ألصومنَّ النهار وألقومنَّ الليل ما عشُت ،     
فإنك ال تستطيع ذلك ، فصم وأَفطر وقم ومن ، وصم من الشهر ثالثة أيام ، فإن احلسنة       

فصم : إين أُطيق أفضل من ذلك ، قال        : بعشر أمثاهلا ، وذلك مثل صيام الدهر ، قلت          
م يوماً وأفطر يومـاً     فص: إين أُطيق أفضل من ذلك ، قال        : يوماً وأفطر يومني ، قلت      

إين أُطيق أفضل من ذلك ،      : فذلك صيام داود عليه السالم ، وهو أفضل الصيام فقلت           
 ) 1976( رواه البخـاري    } ال أفضل من ذلك       : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

ومسـلم   ) 1980( ويف روايٍة ثانيٍة للبخـاري      . ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأمحد      
ال صوَم فوق صوم داود عليه السالم شطُر الـدهر ،           ... { ن طريقه بلفظ    والنَّسائي م 

صم : قال ... { من طريقه بلفظ  ) 6867( ويف رواية ألمحد    } صم يوماً وأفطر يوماً     
: وما كان صيام داود ؟ قال       : يا رسول اهللا    : صوَم نيب اهللا داود وال َتِزْد عليه ، قلت          

 .} كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 
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أَنكحين أيب امرأةً ذات َحَسب ، فكان يتعاهد كَنََّتـُه          {   وعنه رضي اهللا عنه قال       -3 
ِنْعَم الرجلُ من رجٍل مل يطأ لنا فراشاً ، ومل يفتِّش لنا كََنفاً             : فيسأهلا عن بعلها ، فتقول      

، القَين بـه    : منذ أتيناه ، فلما طال ذلك عليه ذَكََر للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال                
: وكيف ختتم ؟ قال     : أصوم كلَّ يوم ، قال      : كيف تصوم ؟ قلت     : فلقيته بعُد ، فقال     

: قلـت   : صم يف كل شهر ثالثة ، واقرأ القرآن يف كل شهر ، قال              : كلَّ ليلة ، قال     
أُطيق أكثر مـن    : قلت  : صم ثالثة أيام يف اجلمعة ، قال        : أُطيق أكثر من ذلك ، قال       

صم : أُطيق أكثر من ذلك ، قال       : قلت  :  وصم يوماً ، قال      أفطر يومني : ذلك ، قال    
أفضل الصوم صوَم داود ، صيام يوم وإفطار يوم ، واقرأ يف كل سبع لياٍل مرة ، فليتين                  

رواه } ... قبلُت رخصةَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذاك أين كربُت وضـعفُت              
بلفظ  ) 6477( ورواه أمحد   . ن  والنَّسائي والطحاوي وابن ِحبَّا    ) 5052( البخاري  

فلما دخلْت عليَّ جعلُت ال أَْنحاُش هلا ، مما يب من القوة على العبادة من الصوم                ... { 
وهذا القـول   . الستر واجلانب   : ومل ُيفَتِّش لنا كََنفاً ، الكََنف       : قوله  } ... والصالة  

جعلـُت ال   ( اية أمحد   منها هو كناية عن عدم مجاع زوجها هلا ، يفسِّره ما جاء يف رو             
فهو يعين  ) فليتين قبلُت رخصةَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ( أما قوله   )  أَحناُش هلا   

أن عبد اهللا عندما كرب وضعف صار جيد صعوبة بالغة ومشقة يف صيام يوم وإفطار يوم                 
ه ، يفسر فتمىن لو أنه قَِبلَ ما عرضه عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم من عروض أخفَّ من

صم يوماً وأفطـر    : قال  ... { من طريقه بلفظ     ) 2729( ذلك ما وقع عند مسلم      
فإين أُطيق  : قلت  :  وهو أعدل الصيام ، قال       – عليه السالم    –يوماً  وذلك صيام داود        

ال أفضل من ذلك ، قال عبد       : أفضل من ذلك ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
 َألنْ أكونُ قبلُت الثالثة األيام اليت قال رسـول اهللا           – عنهما    رضي اهللا  –اهللا بن عمرو      

 .} صلى اهللا عليه وسلم أحبُّ إيلَّ من أهلي ومايل 
ومع هذه النصوص البالغة الوضوح يف وصف صيام داود بأنه أفضل الصيام ،              

نبوي وأنه أحب الصيام إىل اهللا ، وأنه ال أفضل منه ، وأنه ال صوَم فوقه ، ومع األمر ال                  
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  –الكرمي بعدم الزيادة عليه ، يذهب أبو حامد الغزايل وغريه إىل القول إن صوم الدهر                  
 أفضل من صيام داود ، ألنه على حدِّ ادعائه أكثُر عمالً فيكون             –أي صوم كل األيام       

وهذا القول ساقط ، وإال لقلنا إن الطواف يف احلج حول الكعبة عشـرة              . أكثَر أجراً   
ين شوطاً أفضل من الطواف سبعة أشواٍط ، ولقلنا إنَّ املبيت مبىن أكثر             أشواٍط أو عشر  

من ثالثة أيام أفضل ، ولقلنا إنَّ السعي بني الصفا واملروة عشـرين شـوطاً أفضـل ،                  
وهكذا نفتح على أنفسنا باباً من أبواب الشيطان ، فنغرق يف اللَّجاج والُغلو ، ونبتعـد                

، بل ونبتعد كليةً عما شرعه اهللا سبحانه من عبـادات           كليةً عن اهلَْدي النبوي الكرمي      
وإذا أخَبر عليه السالم أنه ال أفضل من ذلك فقد          [ ويف املقابل قال ابن حزم      . وأحكام  

صح أن من صام أكثر من ذلك فقد احنطَّ فضلُه ، وإذا احنطَّ فضلُه فقد حبطت تلـك                  
اقص من أجره ، فصح أنـه ال        الزيادة بال شك ، وصار عمالً ال أجر له فيه ، بل هو ن             

 ] .حيلُّ أصالً 
 

 : صياُم ثالثة أيام من الشهر 
إن مما ُشِرع للناس من صيام التطوع صياَم ثالثِة أياٍم من كل شـهر ، وقـد                 
جاءت النصوص بِذكِْرها واحلثِّ عليها وأنَّ َمن صامها فكأمنا صام الدهر كله ، وذلك              

يام من الشهر يعدل صيام ثالثني يوماً ، أي الشهر          أن احلسنة بعشر أمثاهلا فصيام ثالثة أ      
كله ، فمن داوم عليها كل شهر فكأنه صام األشهَر كلَّها والسنة كلها ، وهي صـيام                 

وإن من فضل صيام هذه األيام الثالثة ، إضافةً إىل احلسنات والثواب يف اآلخرة                . الدهر  
 مثـل الوسـاوس والضـغائن       أهنا تغسل الصدور والقلوب من أدراهنا وأمراضها ، من        

واألحقاد والعداوات وما إىل ذلك ، فليحرص املسلم على صيامها لـيجين خريهـا يف               
 :وهذه طائفة من النصوص تذكر كل ذلك . الدنيا قبل خريها يف اآلخرة 
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أوصاين خليلي بثالٍث ال أََدُعُهنَّ حـىت  {   عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال          -1 
رواه البخاري  } ثة أيام من كل شهر وصالةُ الضحى ونوٌم على وتر             صوُم ثال : أموت  

 .ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي وأمحد والدارمي  ) 1178( 
شـهُر  {  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         :  وعنه رضي اهللا عنه قال       -2

وأمحد وابن   ) 2408 (رواه النَّسائي   } الصرب وثالثةُ أيام من كل شهر صوُم الدهر           
 .هو شهر رمضان : قوله شهر الصرب . ِحبَّان وأبو داود الطيالسي 

 عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا تعاىل عنه ، قال يل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                    -3 
وإنَّ ِبَحْسِبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام فإنَّ لك بكل حسنة عشَر              ... { وسلم  

ورواه  )  1975( رواه البخـاري  } ... صـياُم الـدهر كلِّـه    أمثاهلا ، فِإذنْ ذلك    
 .الطحاوي وابن ِحبَّان باختالف يف األلفاظ 

واهللا : أُْخِبر رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين أقول          {   وعنه رضي اهللا عنه قال       -4 
: قـال  قد قلُته بأيب أنت وأمي ، : ألصومنَّ النهار وألقومنَّ الليل ما عشُت ، فقلت له      

فإنك ال تستطيع ذلك ، فصم وأفطر وقم ومن ، وصم من الشهر ثالثة أيام ، فإن احلسنة       
ومسلم وأبو داود    ) 1976( رواه البخاري   } ...بعشر أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهر       

 ] .صيام يوم بعد يوم [ وقد مرَّ يف البند الثاين من البحث السابق . والنَّسائي وأمحد 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : بن أيب العاص رضي اهللا عنه قال         عن عثمان    -5 

وأمحد  ) 2411( رواه النَّسائي   } صياٌم حسٌن ثالثةُ أياٍم من الشهر         {  وسلم يقول   
 .وابن ِحبَّان وابن ُخزمية وابن أيب َشْيبة 

ام من ص {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال         -6 
: ثالثة أيام من كل شهر فذلك صوُم الدهر فأنزل اهللا عزَّ وجلَّ تصديَق ذلك يف كتابه                 

 ) . 1708( رواه ابن ماجة    } من جاء باحلسنة فله عشُر أمثاهلا ، فاليوم بعشرة أيام             
ورواه أمحد وابن ِحبَّان وأبو داود الطيالسـي        . ورواه الترمذي وحسَّنه هو والسيوطي      

 .لفاظ باختالف يف األ



 142

قال {  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        – قُرة بن ِإياس     – عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه        -7 
 ) 16357( رواه أمحـد    } صوم الدهر وِإفطـاره       : يف صيام ثالثة أيام من الشهر       

]  رجال أمحد رجال الصحيح     [ قال اهليثمي   . والبزَّار والطرباين يف كتاب املعجم الكبري       
أن املسلم رغم أنه يفطر األيام كلها إال ثالثةً من          ) صوم الدهر وِإفطاره      (  ه  ومعىن قول 

 .كل شهر فقط ، فإنه ُيكتب له صياُم أياِم الدهر كلِّها 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا     :  عن يزيد بن عبد اهللا بن الشِّخَّري عن األعرايب ، قال             -8 

. } ن كل شهر ُيذهنب َوَحَر الصدر       صوم شهر الصرب وثالثة أيام م     { عليه وسلم يقول    
ورواه البزَّار  . وابن ِحبَّان والبيهقي والطرباين يف املعجم الكبري         ) 23458( رواه أمحد   

عن  ) 2385( ورواه النَّسائي   . بلفظه من طريق ابن عباس رضي اهللا عنه          ) 1057( 
ا ُيذِْهُب َوَحَر   أال أُخربكم مب  ... { رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بلفظ          

وجهالة الصحايب ال تضر ألهنم مجيعاً عدول        } الصدر ؟ صوم ثالثة أيام من كل شهر           
 .يعين ِغشَّه ووساوَسه وحقَده وما إىل ذلك : َوَحَر الصدر : قوله 

تدل هذه األحاديث على استحباب صوم ثالثة أيام من كل شهر ، وهو مـا               
ختلفوا يف تعيني هذه الثالثة ، فذهب أبو حنيفـة          اتفق عليه الفقهاء كلهم ، ولكنهم ا      

وصاحباه والشافعي وأصحابه وأمحد وإسحق بن راُهويه وابن حبيب من املالكيـة إىل             
أهنا أياُم ثالثَ عْشرةَ وأربَع عْشرةَ ومخَس عْشرةَ من الشهر ، وبه قال عمر بن اخلطاب                

ب مالك إىل كراهة تعيينها ،      وذه. وعبد اهللا بن مسعود وأبو ذر ، وكثٌري من التابعني           
وذهب احلسن البصري إىل استحباب الثالثة . وأن السُّنَّة هي صوم ثالثة أيام غري معيَّنة       

وذهب ابـن   . وذهب إبراهيم النخعي إىل استحباهبا من آخر الشهر         . من أول الشهر    
يـوم  شعبان من املالكية إىل استحباب أول يوم من الشهر ، واليوم احلادي عشر ، وال              

 .قال ذلك العراقي . وذهب قوم إىل استحباهبا يف يومي االثنني واخلميس . العشرين 
واحلق الذي ينبغي الذهاب إليه هو أن أفضل ما تصام هذه األيام الثالثة إمنـا               

فِإما أن ُتصام يف األيام البيِض الُغرِّ ، وهي األيام ثالثَ عْشرةَ            : يكون يف إحدى حالتني     
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مخَس عْشرةَ من الشهر ، وِإما أن تصام األيام الثالثة يف يـومي االثـنني   وأربَع عْشرةَ و 
وقد وردت النصوص هباتني احلالتني ، فيستحب َتحرِّي صياِم هذه األيـام            . واخلميس  

 . الثالثة فيهما ، دون تفضيٍل ِإلحدامها على األخرى 
 من  ولقد أخطأ من حصر االستحباب يف واحدة منهما ، كما أخطأ خطأً أكربَ            

ومل أجد فيما قرأت فقيهاً قال باسـتحباب        . كره تعيينها ومن قال بغري هاتني احلالتني        
وأذكر اآلن النصوص احلاثة على صيام األيـام الثالثـة يف           . احلالتني على صعيد واحد     

األيام البيِض الُغرِّ ، مث أذكر بعدها النصوص احلاثة على صيام األيام الثالثة يف يـومي                 
 :اخلميس  االثنني و

 : النصوص احلاثة على صيام األيام الثالثة يف األيام الِبيِض الُغرِّ : أوالً 
صياُم {   عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                  - 1

ثالثة أيام من كل شهر صياُم الدهر ، وأيام الِبيض صبيحة ثالثَ عْشرةَ وأربَع عْشـرةَ                
ورواه الطرباين يف املعجم    . بإسناد صحيح    ) 2420( رواه النَّسائي     } ومخَس عْشرةَ 

 .الصغري والبيهقي يف الشَُّعب وأبو يعلى 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم         {   عن ملحان القيسي رضي اهللا عنه قال         - 2

هنَّ : وقال  : ثالثَ عْشرةَ وأربَع عْشرةَ ومخَس عْشرةَ ، قال         : يأمرنا أن نصوم الِبيَض     
والنَّسائي وابن ماجة وأمحد وابن ِحبَّان        ) 2449(  رواه أبو داود    } كهيئة الدهر     

 . والبيهقي 
أََمَرنا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نصـوم          {   عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال         - 3

لنَّسائي   رواه ا } ثالثَ عْشرةَ وأربَع عْشرةَ ومخَس عْشرةَ       : من الشهر ثالثةَ أيام الِبيض      
ورواه أمحد وابـن ِحبَّـان والبيهقـي وأبـو داود           . والترمذي وحسَّنه    ) 2423( 

 . الطيالسي
جاء أعرايب إىل رسول اهللا     {  عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال             - 4

 بأرنٍب قد شواها فوضعها بني يديه ، فأمسك رسول اهللا صـلى   صلى اهللا عليه وسلم
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 فلم يأكل ، وأمر القوم أن يأكلوا ، وأمسك األعرايب ، فقال له الـنيب                اهللا عليه وسلم  
إين صائم ثالثة أيام من الشـهر ،        : ما مينعك أن تأكل ؟ قال       : صلى اهللا عليه وسلم     

وابن ِحبَّـان وأمحـد      ) 2421( رواه النَّسائي   } إن كنت صائماً فصم الُغرَّ        : قال  
 …{ من طريق موسى بن طلحة بلفظ  ) 2428( ووقع عند النَّسائي . بسند صحيح 

إين صائم ، فقال له النيب صـلى اهللا         : مالك ؟ قال    : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
وهو } فهال ثالثَ الِبيض ثالثَ عْشرةَ ، وأربَع عْشرةَ ، ومخَس عْشرةَ              : عليه وسلم   

 النَّسائي عدة روايـات  بل قد أورد) فصم الُغرَّ    (  تفسري لقوله يف الرواية السابقة 
 .مماثلة للرواية هذه 

 :النصوص احلاثة على صيام األيام الثالثة يف يومي االثنني واخلميس : ثانياً 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان        {   عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما          -1

لذي يليه ، مث    يصوم ثالثة أيام من كل شهر ، يوم االثنني من أول الشهر ، واخلميس ا              
 ) 5643( ورواه أمحد   . بسند جيد    ) 2414( رواه النَّسائي   } اخلميس الذي يليه    

اخلميس مـن   : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصوم ثالثة أيام من كل شهر             { بلفظ  
 . } أول الشهر ، واالثنني الذي يليه ، واالثنني الذي يليه 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـأمر         كا{  عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت         -2
 .وأمحد  ) 2419( رواه النَّسائي } أول مخيس واالثنني واالثنني : بصيام ثالثة أيام 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم من كل          {  وعنها رضي اهللا عنها قالت       -3
رواه النَّسائي  } لة  االثنني واخلميس من هذه اجلمعة ، واالثنني من املقب        : شهر ثالثة أيام    

 يعين األسبوع هنا فاجلمعة تطلق أحياناً ويراد هبا األسبوع : قوله اجلمعة  ) . 2365( 
دخلُت على أم سلمة فسألُتها عن الصـيام ؟         {   عن ُهَنْيَدةَ اخلُزاعي عن أُمِّه قالت        -4

ل شهر  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرين أن أصوم ثالثة أيام من ك             : فقالت  
ورواه اإلمـام أمحـد        . والبيهقي  ) 2452( رواه أبو داود   } أوهلا االثنني واخلميس      
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرين أن أصوم ثالثة أيام         {  بلفظ   ) 27013( 
 .} من كل شهر ، أوهلا االثنني واجلمعة واخلميس  

أن النيب صلى اهللا    {  هللا عليه وسلم     عن حفصة رضي اهللا عنها ، زوِج النيب صلى ا          -5 
يوم االثنني ويوم اخلميس ويوم االثنني      : عليه وسلم كان يصوم ثالثة أيام من كل شهر          

 .وأبو داود والبيهقي  ) 2699( رواه أمحد } من اجلمعة األخرى  
ثالثَ عْشرة وأربَع عْشرة     : فمن اختار أن يصوم األيام الثالثة يف وسط الشهر          

رة ، فقد أحسن ، ومن اختار أن يصومها يف يومي االثنني واخلميس فقـد               ومخَس عشْ 
وهذه النصوص واليت قبلها ردٌّ على مالك القائل بكراهة تعيينـها ، وال             . أحسن أيضاً   

وابن ماجة والترمذي وأمحد وابن      ) 2744( أرى له من شبهة دليل إال ما رواه مسلم          
ة العدوية أهنا سألت عائشةَ رضي اهللا عنها ، زوَج          ِحبَّان وابن ُخزمية والبيهقي عن معاذ     

أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم من كل شهر           {  النيب صلى اهللا عليه وسلم      
مل يكن  : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت         : نعم ، فقلت هلا     : ثالثة أيام ؟ قالت     

 . } يبايل من أي أيام الشهر يصوم  
 األخري من عائشة ُيحَمل على وصف صيام الرسول صلى          فهذا احلديث والقول  

اهللا عليه وسلم فيما اعتاده واشُتهر عنه ، والذي اعتاده واشُتهر عنه أنه كان يصوم أكثر                
من ثالثة أيام يف الشهر ، فكان قول عائشة هذا يصف هذا الصوم املعتاد واملشتهر عنه                

قصوراً على صيام ثالثة أيام فحسب       عليه الصالة والسالم ومل يكن القول هذا وصفاً م        
فمن كثر صيامه كأَنْ يصوم عشرة أيام يف الشهر فإنه ال يتسنَّى له االقتصار على األيام                
البيض ، وال على االثنني واخلميس ، وعندئٍذ يصوم أي يوم شاء وبأية كيفيـة ، وال                 

إمنا جاء عاماً   يقوى هذا احلديث على معارضة أحاديثنا السابقة ، بل هو ال يعارضها و            
 .يف صيام التطوع ، وجاءت أحاديثنا خاصة يف صيام ثالثة أيام 
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 : صياُم االثنني واخلميس 

وهذا نوع ثالث من أنواع صيام التطوع ، فمن قام هبذا الصيام فإمنا يكون قد               
وقد نـدب   . صام مثانية أيام من الشهر ، يومني كل أسبوع من أسابيع الشهر األربعة              

لى اهللا عليه وسلم للصيام يف هذين اليومني ألن أعمال العباد ُتعرض فيهما ،              الرسول ص 
وألنَّ أبواب اجلنة تفتح فيهما ، فُيغفر لكل مسلم إال ملتخاِصَمْين متهاِجَرْين ، ويف يوم               
االثنني خاصةً ُولد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وأُْنِزل عليه القرآنُ الكرمي ، فلْيحرص              

ن ُتعَرض أعمالُه على ربه عزَّ وجلَّ وهو صائم يف هذين اليومني كي حيظى              املسلم على أ  
 :وهذه طائفة من األحاديث الشريفة تذكر ذلك . مبغفرة اهللا له 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتحرى صوم        {   عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        -1 
ويف روايـٍة   .  ُخزميـة    وابن ماجة وابن   ) 745( رواه الترمذي   } االثنني واخلميس     

أن رسول اهللا صـلى اهللا      {  وأمحد وابن ِحبَّان من طريقها بلفظ      ) 2186( للنَّسائي  
 .} عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ، ويتحرى صيام االثنني واخلميس  

إن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان        {   عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال          -2 
إن أعمال العباد ُتعرُض يوم : ويوم اخلميس ، وُسئل عن ذلك ؟ فقال      يصوم يوم االثنني    
. وأمحد والدارمي وابن ُخزمية والبيهقي  ) 2436( رواه أبو داود } االثنني واخلميس     

من طريق أيب    ) 1752( كما رواه الدارمي    . وقد ذكر البيهقي أن أسامة هو السائل        
 .هريرة رضي اهللا عنه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       { ة األنصاري رضي اهللا تعاىل عنه        عن أيب قََتاد   -3 
 ) 2750( رواه مسلم   } فيه ولدُت وفيه أُْنِزل عليَّ        : ُسئل عن صوم االثنني ؟ فقال       

 ) 2117( ورواه ابن ُخزمية    . أطول من هذا     ) 3642( ورواه ابن ِحبَّان    . والبيهقي  
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يا نيب  :  اهللا عليه وسلم أقبل عليه عمر ، فقال          بينما حنن عند رسول اهللا صلى     { بلفظ  
 . } يوٌم ولدُت فيه ، ويوٌم أموت فيه : اهللا صوُم يوِم االثنني ؟ قال 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم االثـنني          {  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        -4 
ن يوم االثنني   إ: يا رسول اهللا إنك تصوم االثنني واخلميس ؟ فقال          : واخلميس ، فقيل    

. } دعهما حىت يصطلحا    : واخلميس َيغِفر اهللا فيهما لكل مسلم إال متهاِجَرين ، يقول           
ُتفتح أبواُب  {  بلفظ   ) 2092( ورواه الترمذي   . وأمحد   ) 1740( رواه ابن ماجة    

دُّوا ُر: اجلنة يوَم االثنني واخلميس فُيغفَر فيهما ملن ال يشرك باهللا إال املتهاِجَرْين ، يقول               
 ) 6544( ورواه مسلم   ]  هذا حديث حسن صحيح     [ وقال  } هذين حىت يصطلحا    

ُتفتح أبواُب اجلنـة كـلَّ اثـنني        { بلفظ   ) 3644( ورواه ابن ِحبَّان    . بلفٍظ قريب   
{  بلفظ   ) 6547( ورواه مسلم   }  ومخيس وُتعرض األعمال يف كل اثنني ومخيس          

يوم االثنني ويوم اخلميس فُيغفر لكل عبـد        :   ُتعَرض أعمالُ الناس يف كل مجعة مرتني      
}  اتُركوا ، أو اركُوا هذين حىت َيفيئا          : مؤمن إال عبداً بينه وبني أخيه َشْحناء ، فيقال          

 .أي أَخِّروا : اركُوا : قوله 
 

 : صياُم ستة أيام من شوال 
ُيندب للمسلم بعد أن يفرغ من صيام رمضان ، ويفطر يوم عيـد الفطـر أن                

نف الصيام يف شوال ، فيصوم ستةَ أيام منه ، فمن فعل ذلك كلَّ عاٍم فكأمنا صام                 يستأ
الدهر ، وذلك أن احلسنة بعشر أمثاهلا ، واليوم بعشرة أيام ، فرمضان بعشرة أشـهر ،                 
وستة أيام بستني يوماً ، أي بشهرين ، فيكون بصيامه ستةً من شـوال بعـد صـيامه                  

 . صام شهرين ، وهي عدد أشهر السنة رمضان كأمنا صام عشرة أشهر ، مث 
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وال جيب صوم هذه األياِم السـتِّة عقب العيد مباشرة ، كما ال جيب صومها              
وهذه طائفة . جمتمعة متصلة ، وإمنا يتحقق املطلوب بصوم ستٍة من شوال ، أيَِّة ستٍة منه 

 :من األحاديث تذكر ذلك 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   عن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا تعاىل عنه أن     -1 

رواه مسـلم     } من صام رمضان ، مث أَْتَبَعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر               {  قال  
ورواه البزَّار  . وأبو داود وأمحد والترمذي وابن ماجة وابن ِحبَّان والدارمي           ) 2758( 
 .من طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه  ) 1060( 
صياُم شـهر رمضـان     { هللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال         عن ثوبان أن رسول ا     -2 

رواه النَّسائي       }  بعشرة أشهر ، وصيام ستِة أيام من شوال بشهرين ، فذلك صيام سنة                
ورواه ابن ماجة وأمحد والدارمي وابن ِحبَّان والبيهقي         . يف السنن الكربى     ) 2873( 

عد الفطر كان متام السنة ، من جاء        من صام ستة أيام ب    {  ) 1715( ولفظ ابن ماجة    
ووجه االستدالل هبذه الروايات واضـح      . وسنده صحيح   } باحلسنة فله عشر أمثاهلا     

وقد ذهب إىل استحباب صيام ستة أيام من شهر شوال الشافعي وأمحد وداود ،              . متاماً  
 .وُروي ذلك عن الشعيب وميمون بن مهران 

وقـد  .  كراهة صيام هذه األيام الستة       ويف املقابل ذهب أبو حنيفة ومالك إىل       
 مل ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ،          - أي مالك    –إنه  [ جاء يف  املوطأ ما يلي       

ومل يبلغين ذلك عن أحٍد من السلف ، وإن أهل العلم يكرهون ذلك وخيافون بدعته ،                
 رخصةً عند أهـل     وأن ُيلِحق برمضان ما ليس منه أهلُ اجلهالة واجلفاء لو رأوا يف ذلك            

 ] . العلم ، ورأَْوهم يعملون ذلك 
وإين ألعجب حقاً مما ذهب إليه اِإلمامان أبو حنيفة ومالك من كراهة صـيام               

ومـا  . هذه األيام الستة رغم النصوص الصرحية القطعية الداللة على استحباب صيامها       
ومها ، وما قاله من أن      قاله مالك يف املوطأ من أنه مل ير أحداً من أهل العلم والفقه يص             

أهل اجلهالة رمبا أحلقوا برمضان ما ليس منه ، وما قاله أبو حنيفة ومالك من كراهـة                 
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صومها بدعوى أنه رمبا ظن الناس وجوهبا عليهم ، هي أقوالٌ يف مقابلة النصوص فـال                
ُيلتفت إليها ، وهي من الضعف وسهولة الرد حبيث ال حتتاج إىل وقفة أطول ، وغفـر                 

 . هلذين اِإلمامني اجلليلني اهللا 
 :الصياُم يف األشهر احلُُرم 

وقد جـاء األمـر     . واألشهر احلُُرم هي احملرَّم ورجب وذو القعدة وذو احلجة          
النبوي الكرمي باحلث على الصيام يف هذه األشهر ، فعن أيب ُمجيبةَ الباهلي عن أبيه ، أو                 

يا نيب اهللا ، أنا الرجل الذي       :  فقلت   أتيُت النيب صلى اهللا عليه وسلم ،      {  عن عمه قال    
يا رسول اهللا ، ما أكلُت      : فمايل أرى جسمك ناحالً ؟ قال       : أتيُتك عاَم األول ، قال      

يا رسول  : َمن أمرك أن تعذِّب نفسك ؟ قلت        : طعاماً بالنهار ما أكلته إال بليل ، قال         
صم شهر  :  أقوى ، قال     إين: صم شهر الصرب ويوماً بعده ، قلت        : اهللا إين أقوى ، قال      

صم شهر الصرب ، وثالثة أيام بعـده ،         : إين أقوى ، قال     : الصرب ويومني بعده ، قلت      
بلفظ   ) 2428( ورواه أبو داود     ) . 1741( رواه ابن ماجة    } وصم أشهر احلُُرم      

صم من احلُُرم واترك ، صم من احلُُرم واترك ، صم من احلُُرم واتـرك ، وقـال                  ... { 
قال ... { مبعناه بلفظ  ) 20589( ورواه أمحد   } ه الثالثة فضمَّها مث أرسلها        بأصابع

 .} فمن احلُُرم وأفِْطر : إين أجد قوة وإين أحب أن تزيدين ، قال : قلت : 
 

 :الصوُم يف شهر اهللا احملرَّم  -  أ
من أحب أن يصوم أفضل الصيام بعد شهر رمضان ، فعليه أن يصوم يف شهر               

م يوم من هذا الشهر أفضل من صوم أي يوم من أيام العام ، وال ُيفهم                اهللا احملرم ، فصو   
من هذا القول أنه ُيلغي أو ُيبطل أفضلية صيام ما ورد الشرع بذكره والتنويه به وبيـان                 
فضله ، من مثل صيام األيام الُغرِّ ، أي صيام األيام الِبيض ، أو صيام يـومي االثـنني                   

اسع من ذي احلجة كما سنذكره بعد قليل ، فالتنويه          واخلميس ، أو صيام يوم عرفة الت      
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مث إن قولنا إن الصيام يف احملرَّم أفضـل         . بشيء ليس بالضرورة آتياً على حساب غريه        
الصيام ، يعين تفضيل شهر احملرم يف الصوم على غريه من األشهر على العموم ، ويبقى                

عاشر من هذا الشهر خاصةً يوُم      ويف ال . التنويه بأنواٍع من الصيام على حاله من الفضل         
وهذه طائفة من النصوص تذكر فضل الصوم       . عاشوراء وصياُمه يكفِّر السنة اليت قبله       

 :يف هذا الشهر  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم          :  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال          -1 

وأبو داود   ) 2755(  مسلم   رواه} ... أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرَّم        { 
ورواه الطرباين يف املعجـم الكـبري            . والنَّسائي والدارمي والترمذي وابن ماجة وأمحد       

 .من طريق ُجْنُدب بن سفيان  ) 2/1695( 
أي الصالة أفضل بعد املكتوبة ؟ وأي       : ُسئل  : قال  {   وعنه رضي اهللا عنه يرفعه       -2 

أفضل الصالة بعد الصالة املكتوبة الصالة يف       : ل  الصيام أفضل بعد شهر رمضان ؟ فقا      
رواه مسـلم     }  جوف الليل ، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر اهللا احملرم               

 .والنَّسائي وأمحد  ) 2756( 
أي شهر  : سأله رجل فقال    {   عن النعمان بن سعد عن علي رضي اهللا عنه قال            -3 

ما مسعت أحداً يسأل عن هذا إال رجالً        : ل له   تأمرين أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ فقا       
أيَّ : يا رسول اهللا    : مسعُته يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقال             

إن كنَت صائماً بعد شهر رمضـان ،        : شهر تأمرين أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ قال          
} يتوب فيه على قوٍم آخرين        فصم احملرَّم فإنه شهر اهللا فيه يوٌم تاب اهللا فيه على قوم و            

وأقرَّ املنذري حتسـني    ]  هذا حديث حسن غريب     [ وقال     ) 738( رواه الترمذي   
أتى النبَّي صلى اهللا عليه     : عن علي قال    { بلفظ   ) 1335( ورواه أمحد   . الترمذي له   

يا رسول اهللا أخربين بشهٍر أصوُمه بعد رمضان ؟ فقال رسـول اهللا       : وسلم رجلٌ فقال    
إن كنَت صائماً شهراً بعد رمضان فصم احملرَّم ، فإنه شهر اهللا ،             : ى اهللا عليه وسلم     صل
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ورواه الدارمي باختالف يف    }  وفيه يوم تاب فيه على قوم ، وُيتاب فيه على آخرين              
 . األلفاظ 

صوم عاشوراء  {   عن أيب قََتادة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال               -4 
رواه النَّسـائي    } املاضيةَ واملستقَبلةَ  :  لسنة املاضية ، وصوُم عرفةَ يكفِّر سنتني   يكفِّر ا 

. يف السنن الكربى وابن أيب َشْيبة وأبو داود وأمحد والبيهقي وابن ِحبَّان               ) 2809(  
 .وسيأيت مزيد بياٍن وحبٍث للصوم يف عاشوراء يف بند منفصٍل الحقاً بإذن اهللا 

  
 : سٍع من ذي احلجة  صياُم ت-ب 

أي صيام األيام التسعة األوىل من ذي احلجة ، والعملُ الصاحل ، ومنه الصوم ،               
. يف هذه األيام التسعة أفضلُ من اجلهاد يف سبيل اهللا ، إال اجملاهَد جيود بنفسه وماله فيه                  

ورة وقد أقسم اهللا سبحانه بالليايل العشر من ذي احلجة يف اآليات األربع األوىل من س              
وقد   }  Ο والليِل إذا َيْسِر     Ο والشَّفِع والَوْتِر    Ο ولياٍل َعْشٍر    Οوالفَْجِر  {  الفجر بقوله   

والنَّسائي والبزَّار والطربي وابـن املنـذر والبيهقـي          ) 14565( روى اإلمام أمحد    
إن {  واحلاكم وصححه عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال                

وهذه طائفـة مـن     }  األضحى ، والوتر يوم عرفة ، والشفع يوم النحر             العشر عشر 
 :األحاديث حتثُّ على العمل الصاحل فيها ومنه الصيام 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه     :   عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه قال            -1 
:  يعين العشر ، قالوا ما من أياٍم العملُ الصاحلُ فيها أحبُّ إىل اهللا من هذه األيام{ وسلم 

وال اجلهاد يف سبيل اهللا ، إال رجل خرج         : يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال           
وأبـو داود     ) 1727(  رواه ابن ماجة    } بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء           

حديث ابن عباس حديث حسـن      [ ورواه الترمذي وقال    . وأمحد والدارمي والبيهقي    
من طريق ابن    ) 1777(  ورواه الطرباين يف كتاب املعجم األوسط       ]  ح  غريب صحي 
 .من طريق أيب قََتادة رضي اهللا عنهما  ) 4398( مسعود ، و 
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أن {   عن ُهَنْيَدةَ بِن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم                -2 
 ويوَم عاشوراء وثالثةَ    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم تسعاً من ذي احلجة           

 ) . 2417( رواه النَّسـائي    } أول اثنني من الشهر ومخيسـني       : أيام من كل شهر     
أربٌع مل يكن َيَدُعهنَّ النيب     : عن حفصة قالت    { بلفظ   ) 26991( ورواه اإلمام أمحد    

صيام عاشوراء ، والعشر ، وثالثة أيام من كل شهر ، والركعتني : صلى اهللا عليه وسلم 
كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    { بلفظ    ) 2437(  ورواه أبو داود    } ل الغداة   قب

أول اثـنني  : وسلم يصوم تسع ذي احلجة ، ويوم عاشوراء ، وثالثة أيام من كل شهر               
 .} من الشهر ، واخلميس  

ما رأيُت رسول اهللا صلى     {  أما ما ُروي عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنه قالت           
وأبو داود والنَّسـائي     ) 2789( رواه مسلم   }  صائماً يف العشر قط     اهللا عليه وسلم    

فإنه يدل على مبلغ علم عائشة ، مث إن هذا القول نفي ،             . والترمذي وابن ماجة وأمحد     
وأحاديثنا إثبات ، واإلثبات أقوى من النفي ، فمن رأى وعلم حجةٌ على من مل ير ومل                 

 .ديث القائلة بالصوم يعلم ، فال يصلح هذا احلديث لنسخ األحا
 

 : الصياُم يف رجب -ج 
رجب أحد األشهر احلُُرم ، فالصيام فيه مندوب لذلك ، وقد مرَّت النصـوص              

أما ما ُروي من أحاديـث      . احلاثة على الصيام يف األشهر احلُُرم قبل قليل ورجٌب منها           
يـة ال   تندب إىل الصيام يف رجب أو تنهى عنه على اخلصوص ، فكلها ضعيفة أو واه              

أن النيب صلى اهللا عليه     {  روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما        : ُيلَتفت إليها ، فمثالً     
ففي إسناده داود بن عطاء      ) 1743( رواه ابن ماجة    } وسلم هنى عن صيام رجب        

رأيت عمر بن اخلطـاب     {  ومثالً ُروي عن َخَرشة بن احلُرِّ ، قال         . متفٌق على ضعفه    
رجب وما  :  صوم رجب ، حىت يضعوها يف الطعام ، ويقول           يضرب أكفَّ الرجال يف   

رواه } رجب ؟ إمنا رجب شهٌر كان ُيعظِّمه أهل اجلاهلية ، فلما جاء اإلسالم ُتـرك                  
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وفيه احلسن بن جبلة ومل أجد      [ قال اهليثمي    ) . 7632( الطرباين يف املعجم األوسط     
أن رسول  {  يرة رضي اهللا عنه     ومثالً ُروي عن أيب هر    . ففيه إذن جمهول    ]  من ذكره   

رواه } اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ُيِتمَّ صوَم شهر بعد رمضان إال رجـب وشـعبان                   
وفيه يوسف بن عطية الصفَّار     [  قال اهليثمي    )  9418( الطرباين يف املعجم األوسط     

 .وكثري غريها ، وكلها ضعيفة أو واهية ال تصلح لالحتجاج ]  وهو ضعيف  
 

 :لصياُم يف ذي القعدة  ا–د 
 الصيام يف ذي القعدة مندوب ، لألحاديث احلاثة على الصيام يف األشهر احلُُرم               

ومنها ذو القعدة ، ومل أجد من روى حديثاً واحداً حيث على الصيام يف ذي القعـدة                 
 .على اخلصوص ، ال صحيحاً وال حسناً وال ضعيفاً 

 
 : صياُم يوم عرفة 
وم التاسع من ذي احلجة ، وصيام هذا اليوم أفضل من صيام أي يوم                     عرفة هو الي  

آخر من أيام السنة على اإلطالق ، باستثناء صيام رمضان طبعاً ، فهو يكفِّر سنةً قبلـه                 
وقد ذهب العلماء والفقهاء كلهم     . وسنةً بعده وهذا بال شك فضل عظيم وخري عميم          

د فيما أعلم ، وهذا االتفاق منهم علـى         إىل القول باستحبابه ،مل خيالف ذلك منهم أح       
استحباب صيام يوم عرفة إمنا هو متعلق بغري احلُجَّاج ، أما َمن كان بعرفة حاجاً ، فقد                 

فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان الثـوري        : اختلفوا يف صيامه على مذهبني      
 وعمر وعثمـان    إىل القول باستحباب الفطر ملن كان بعرفة ، وُروي مثلُه عن أيب بكر            

فيما ذهب أمحد واحلسن البصري وقََتادة ، ومن الشـافعية      . وابن عمر رضي اهللا عنهم      
اخلطايب واملتويل ، إىل القول باستحباب الصوم إن قدر احلاج عليه ، ومل يضعف عـن                

وُروي أن عائشة وأسامة بن زيد وعبد اهللا بن الزبري رضـي            . الدعاء والذِّكْر املطلوب    
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إمنا أفطر رسول اهللا    [  قال الطربي   . كانوا يصومون يوم عرفة وهم ُحجاج       اهللا عنهم   
صلى اهللا عليه وسلم بعرفة ليدل على االختيار للحاج مبكة لكي ال يضعف عن الدعاء               

 :وهذه طائفة من النصوص املتعلقة بصوم عرفة ] والذكر املطلوب يوم عرفة 
جلٌ أتى النيب صلى اهللا عليه وسـلم ،         ر{   عن أيب قتادة رضي اهللا تعاىل عنه قال          -1 

 وذكـر   –... كيف تصوم ؟ فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قوله             : فقال  
ثالثٌ من كل شهر ،     :  مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            –احلديث إىل أن قال       

ن ورمضان إىل رمضان ، فهذا صيام الدهر كله ، صياُم يوم عرفة أحتسب علـى اهللا أ                
يكفِّر السنة اليت قبله ، والسنة اليت بعده ، وصياُم يوم عاشوراء أحتسب علـى اهللا أن                 

ورواه . وأبو داود والنَّسائي والترمذي      ) 2746( رواه مسلم   } يكفِّر السنة اليت قبله     
سنة ماضية ، وسـنة     : صوم يوم عرفة كفارة سنتني      ... { بلفظ   ) 22958( أمحد  

 .} شوراء كفَّارة سنة مستقبلة ، وصوم يوم عا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :  عن سهل بن سعد رضي اهللا تعاىل عنه قال           -2 

رواه الطرباين يف كتاب املعجـم      } من صام يوم عرفة غُفر له ذنُب سنتني متتابعتني          { 
رجـال أيب يعلـى     [ قال اهليثمي   . وابن أيب شيبة وأبو يعلى        ) 6/5923(  الكبري  
 ] .لصحيح رجال ا

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم         {  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -3 
وأبو داود وابن ِحبَّـان      ) 2843( رواه النَّسائي يف السنن الكربى      } يوم عرفة بعرفة    

وفيه مهدي العبدي قال ابن     . ورواه ابن ُخزمية واحلاكم وصححاه      . وابن ماجة وأمحد    
فمثل هذا  . وصحَّح ابن ُخزمية حديثه     . وذكره ابن ِحبَّان يف الثقات      . فه  ال أعر : معني  

 .احلديث يصح االحتجاج به 
شك ناٌس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا {  عن أم الفضل رضي اهللا عنها قالت   -4 

عليه وسلم يف صيام يوم عرفة وحنن هبا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأرسلُت                 
وابن ِحبَّان وأبـو داود   ) 2635( رواه مسلم } ٍب فيه لٌنب وهو بعرفة فشربه   إليه بقَعْ 
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فأرسلْت إليه  ... {  ) 1988( والبخاري   ) 2632( ويف لفٍظ ثان ملسلم     . وأمحد  
 . هو إناء من خشب : والقَْعب } بقدح لٍنب وهو واقف على بعريه بعرفة فشربه 

الناس شكُّوا يف صيام النيب صلى اهللا عليـه  أن {  عن ميمونة رضي اهللا تعاىل عنها  -5 
وسلم يوم عرفة ، فأرسلُت إليه ِحبالٍب وهو واقف يف املوقف ، فشرب منـه والنـاس                 

وميمونة هي بنت   . ومسلم وابن ِحبَّان والبيهقي      ) 1989( رواه البخاري   } ينظرون  
 ، أمِّ الفضل     احلارث زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخالة ابن عباس وأخت أمِّه            

اِحلالب هو اإلناء ُيْحلَُب فيه      : فأرسلُت إليه ِحبالب    : قوله  . اليت روت احلديث السابق     
يف حجة الوداع كان نساُء النيب      [  قال ابن ِحبَّان تعقيباً على حديثي أم الفضل وميمونة          

 صلى اهللا عليه وسلم معه ، وكذلك مجاعة من قرابته ، فيشبه أن تكـون أم الفضـل                 
وميمونة كانتا بعرفات يف موضع واحد ، حيث ُحمل القدح من اللنب من عنـدمها إىل                
النيب صلى اهللا عليه وسلم فُنِسب القدح وبعثُته إىل أم الفضل يف خرب ، وإىل ميمونة يف                 

 ] .آخر  
رواه النَّسـائي   } كان عمر ينهى عن صوم يوم عرفة          {   عن عبيد بن عمري قال       -6 

  ) .2845 ( يف السنن الكربى
مل : ُسئل ابن عمر رضي اهللا عنهما عن صوم يوم عرفة ؟ فقـال              {   عن نافع قال     -7

رواه } يصمه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وال أبو بكر وال عمر وال عثمان يوم عرفة                   
 .والنَّسائي يف السنن الكربى  ) 5080( أمحد 

حججُت مع الـنيب    : ة ؟ قال    ُسئل ابن عمر عن صوم عرف     {   عن أيب َنِجيح قال      -8 
صلى اهللا عليه وسلم فلم يصمه ، ومع أيب بكر فلم يصمه ، ومع عمر فلم يصمه ، ومع                   

 ) 748( رواه الترمذي } عثمان فلم يصمه ، وأنا ال أصومه وال آُمُر به وال أهنى عنه               
ى ورواه ابن ِحبَّان والدارمي والنَّسائي يف السـنن الكـرب         ] هذا حديث حسن    [ وقال  

 .وأبو َنِجيح امسه يسار املكي موىل ثقيف . وعبد الرزاق والطحاوي 
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: دعا أخاه عبيَد اهللا يوم عرفة إىل طعام ، قـال            {   عن ابن عباس رضي اهللا عنه        -9 
إنكم أئمةٌ ُيقَتدى بكم ، قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم              : إين صائم ، قال     

رواه }  أهلُ بيٍت ُيقَتدى بكـم         –وقال حيىي مرة     –دعا ِحبالٍب يف هذا اليوم ، فشرب        
 ) 9182( ورواه الطرباين يف كتاب املعجم األوسط       . بسند جيد    ) 3239( أمحد    
 .} وأن الناس يستنُّون بكم  ... دعا الفضل يوم عرفة ... { ولفظه 
احلديثان األول والثاين ذكرا فضل صيام عرفة وأنه يكفِّر صيام سنتني اثنـتني ،               

أما مـا   . وهذا املعىن متفق عليه ال خالف عليه ، واملقصود به صيام عرفة لغري احلاج               
اختلف الفقهاء فيه فهو صيام عرفةَ بعرفةَ للحاج ، والصحيح الذي تدل عليه النصوص              
يف البنود السبعة التالية ، هو أن الفطر للحاج هو املستحب وليس الصوم ، ومن اخلطأ                

فةَ بعرفةَ للحاج ، فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عـن     القول باستحباب صوم عر   
ومل َيِرْد  ) هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة               (  الصيام هذا   

نسٌخ هلذا احلديث بل وال معارضةٌ له وال خالٌف ، فيثبت حكم النهي وال يصح القول                
كلها ُتثَبِّت هذا احلكم ، وأن النيب صلى اهللا         وجاءت النصوص يف البنود الباقية      . خبالفه  

عليه وسلم قد أتبع القولَ العملَ ، فقد أفطر يف عرفة ، فتعاضد القول والفعل منه عليه                 
 . الصالة والسالم ، فلم تبق حجة للقائلني باستحباب الصيام 

فإذا استحضرنا يف األذهان أن صوم عرفة يكفِّر سنتني ومع ذلك أفطر الرسول              
أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابن عبـاس         : لى اهللا عليه وسلم وأفطر صحابته       ص

وآخرون ، فإن ذلك يدعونا إىل القول إن اإلفطار هو املتعيُِّن للحاج ، وهو املستَحبُّ ،                
وما كان للرسول صلى اهللا عليه وسلم أن َيْحِرم املسلمني من خري هذا الصيام لو كان                

 يقول الطربي ، إذ َمن من املسلمني وخاصة الصحابةَ من خيتار            األمر على التخيري كما   
الفطر ويدع ثواب الصيام املكفِّر لسنتني لو كان الفطر فعالً على اخليار ، ومل يكن هو                

ومنذ مىت يدع الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وصحابته           ! املستحب وهو األفضل ؟   
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نه ما كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         إ! املندوب ، بل رمبا كان املندوب األكرب ؟       
 . وصحابته أن يفطروا يف عرفة بعرفة إال ألن الفطر هو املندوب وليس الصوم 

أما قوهلم إن الصوم أفضل إال ملن ضعف عن الدعاء والذكر فالفطُر له أفضل ،                
وعليه . فهو قول ال دليل عليه ، وهو تأويل وتعليل مل يرد يف النصوص فال ُيلتفت إليه                 

إن الصوم يف عرفة لغري احلاج مندوب ، وإن الفطر يف عرفة للحاج هـو               :  فإين أقول     
 .املندوب 

 
 : صوُم عاشوراء 

ويأيت هذا الصوم يف مرتلٍة تلي مرتلة صوم عرفة ، ذلك أنَّ صيام يوم عرفة يكفِّر                 
 ال شك يف أنـه  سنتني ، أما صيام عاشوراء فيكفِّر سنة واحدة ، وإن تكفري سنٍة كاملةٍ           

خري كبري وفضل عظيم أيضاً ، فليحرص املسلم على صيامه ليمحو آثامه وذنوبه الـيت               
اقترفها يف عام كامل وما أكثرها ، خاصة يف زماننا هذا الذي ُهجر فيه الدين فصـار                 
غريباً ، وفشت فيه مجيع املعاصي واملنكرات والقبائح والرذائل ، حىت بات املتـدين ال               

قعة من األرض يطمئن فيها إىل احلفاظ على دينه ، والسالمة من الشـرور              يكاد جيد ب  
 : واآلثام ، وقد جاء ذكر صوم عاشوراء فيما يلي 

صوم {   عن أيب قََتادة رضي اهللا تعاىل عنه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال                -1 
رواه } سـتقَبلة     املاضية وامل : عاشوراء يكفِّر السنة املاضية ، وصوم عرفة يكفِّر سنتني          

ورواه . وأمحد والبيهقي وأبو داود وابن ِحبَّان        ) 2809( النَّسائي يف السنن الكربى     
صيام يوم عاشوراء إين أحتسب على اهللا       {  وعبد الرزاق بلفظ     ) 1738( ابن ماجة   

وحبديث أيب قتـادة    [ ... وقال   ) 749( ورواه الترمذي   } أن يكفِّر السنة اليت قبله      
وقد سبق حديثٌ أليب قتادة رواه مسلم وغريه جتدونه يف البنـد            ] محد وإسحق     يقول أ 
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وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهللا أن       ... { األول من صيام يوم عرفة ، وجاء فيه         
 . } يكفِّر السنة اليت قبله 

ما رأيت النيب صلى اهللا عليه وسـلم        {   عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه قال          -2 
يام يوٍم فضَّله على غريه إال هذا اليوم ، يوم عاشوراء ، وهذا الشهر ، يعـين                 يتحرى ص 

 .ومسلم والنَّسائي وأمحد  ) 2006( رواه البخاري } شهر رمضان 
وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر اهللا احملرم على الصحيح ، وهو ما ذهـب                

م ، وذلك أن كلمة عاشوراء      إليه مجهور العلماء وليس اليوم التاسع كما يقول قلَّة منه         
. مبعىن اليوم العاشر هي مقتضى االشتقاق والتسمية ، وأنَّ اليوم التاسع يسمى تاسوعاء              

أمـر  {  مث إن األحاديث تدل على هذا ، فعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه قـال                  
  )752( رواه الترمذي   } رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر           

أن {  وعن عائشة رضي اهللا عنـها      ] حديث ابن عباس حديث حسن صحيح       [ وقال  
 ) . 1051( رواه البزَّار   } النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر             

ومها حديثان يدالن على أن عاشوراء هو اليوم        ] رجاله رجال الصحيح    [ قال اهليثمي   
قال رسول اهللا صـلى اهللا      : رضي اهللا تعاىل عنه قال      وعن ابن عباس    . العاشر منطوقاً   

يعـين  :   ويف رواية أيب بكر قال        –لئن بقيُت إىل قابل ألصومنَّ التاسع         {  عليه وسلم   
ويف رواية ثانية   . وأمحد بن حنبل والبيهقي      ) 2667( رواه مسلم    } -يوم عاشوراء     

يا رسول اهللا   : قالوا  ... { ظ  وأيب داود من طريقه رضي اهللا عنه بلف        ) 2666( ملسلم  
فإذا كـان   : إنه يوم تعظُِّمه اليهود والنصارى ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

فلم يأِت العاُم املقبلُ حىت تويف      :  صمنا اليوم التاسع قال      –  إن شاء اهللا        –العام املقبل     
ن عاشوراء هو اليوم    وهذا احلديث يدل أيضاً على أ     } رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

العاشر وليس التاسع كما توهم عدد من الفقهاء ، وذلك أن الرسول صلى اهللا عليـه                
وسلم كان يصوم عاشوراء كما هو ثابت يف النصوص ويقول هذا احلديث إن الرسول              
صلى اهللا عليه وسلم نوى أن يصوم اليوم التاسع إال أنه تويف قبل أن يصومه فلم يصمه                  
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ة بالغة القوة والوضوح على أن العاشر هو ما كان رسول اهللا صـلى اهللا               مما يدل دالل  
عليه وسلم يصومه ، وأن اليوم التاسع مل يصمه الرسول عليه الصالة والسالم مطلقاً ،               

مبيِّناً علة صيام اليوم التاسع يف العام املقبل ،          ) 1736( وقد جاء اللفظ عند ابن ماجة       
رواه أمحـد بـن     : ألصومنَّ اليوم التاسع ، قال أبو علي        لئن بقيُت إىل قابل     {  هكذا  

فهو عليـه الصـالة     } خمافةَ أن يفوته عاشوراء       : يونس عن ابن أيب ذئب ، زاد فيه         
أما ما رواه احلكَم بن األعرج عن ابن     . والسالم نوى أن يصوم التاسع احتياطاً فحسب        

ْد ، وأَصبْح يوم التاسع صائماً ،       إذا رأيت هالل احملرم فاعدُ    {  عباس رضي اهللا عنه قال      
رواه مسلم  } نعم    : هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصومه ؟ قال            : قلت  

فإن حنـن   . والنَّسائي وأبو داود والترمذي وأمحد وابن ِحبَّان وابن ُخزمية           ) 2664( 
 ومنها مـا  –أخذناه على ظاهره دون تأويل ، فإنا نقول إنه يعارض األحاديث الكثرية   

 القائلة بالعاشر ، وعند التعارض ال بد من رد أحدها ، فنضطر             –رواه ابن عباس نفسه     
ولكن التأويل يف مثل هذه     . لردِّ هذا احلديث ملخالفته األحاديث الكثرية القائلة بالعاشر         

 : احلال أوىل إن كان يؤدي إىل عدم رد أحدها ، فبالتأويل نقول ما يلي 
 اهللا عنه كان قد نقل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم نوى             إن ابن عباس رضي    

أن يصوم اليوم التاسع ، وأنه تويف قبل حتقيق هذه النية ، فصار عند ابن عباس مفهـوٌم                  
هو أن صيام عاشوراء يبدأ يف اليوم التاسع ، وأنه صار هو املشروع الذي شرعه رسول                

 يفيت هبذا ، ويف حديثنا هذا إفتاُء ابن         اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فصار ابن عباس منذئذٍ         
) إذا رأيت هالل احملرَّم فاْعُدْد ، وأَصِبْح يوَم التاسع صائماً             (  عباس هبذا احلكم فقال     

وال شيء يف هذه الفتيا فنحن مجيعاً نقول هبا ، ولكن السائل أحب أن يتثبََّت من هذه                 
هكذا كان رسـول    : ي ؟ فسأل    الفتيا هل هي اجتهاد من ابن عباس أم هي تشريع نبو          

قد شرع صيامه ؟ فجاء اجلواب من ابن        : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصومه ؟ وهو يعين          
) أمر بصـيامه  (  ولو أنه قال ) يصومه ( فاإلشكال آٍت من قول السائل    . عباس بنعم   



 160

وهبذا التأويل نكون قد أعملنا النصوص كلَّهـا ،         . لزال اإلشكال   ) شرع صيامه   ( أو  
 .وأزلنا ما يبدو بينها من تعارٍض وخالف 

 – أي خمافة أن يفوته عاشوراء         –وكما جاء تشريع صيام اليوم التاسع احتياطاً           
كما ورد يف رواية ابن ماجة ، فقد جاء التشريع بعلة أخرى رمبا كانت هي األصـلَ ،                  

ك بعد قليل ،    وهي اَألْوىل ، هي أن اليهود كانوا يصومون عاشوراء كما سيأيت بيان ذل            
وحيث أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان حيثُّ املسلمني دائماً على خمالفة اليهـود               
والنصارى ، فإنه أراد أن ُيصام قبل عاشوراء يوٌم ، أو ُيصام بعده يوٌم فتتم املخالفـة ،                  

قال رسـول   : والبيهقي عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال          ) 2154( فقد روى أمحد    
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود ، صوموا قبله يوماً          { هللا عليه وسلم    اهللا صلى ا  

فالتشريع بصيام تاسوعاء إمنا جاء ملخالفة اليهود ومل يأت لذاتـه ، ومل             } أو بعده يوماً    
وهذا احلديث يقوِّي فهَمنا بـأن      . يأت على أنه عاشوراء ، وإال فإن املخالفة ال حتصل           

واخلروج باجلمع بـني    . ني ، وأن اليوم التاسع ُيَضمُّ يف الصوم إليه          اليوم العاشر هو املتع   
األحاديث اليت تبدو متعارضة ، هتنأ به النفوس ، وتنشرح له الصدور ، واحلمد هللا رب                

 .العاملني 
أما السبب يف مشروعية صيام يوم عاشوراء ، فقد ورد فيه عدد من األحاديث               

 :خنتار منها ما يفي بالغرض 
قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة ، فرأى         {  ن ابن عباس رضي اهللا عنه قال         ع -1 

هذا يوٌم صاحل ، هذا يوُم جنَّى اهللا        : ما هذا ؟ قالوا     : اليهود تصوم يوم عاشوراء ، فقال       
أنا أحقُّ مبوسى منكم ، فصامه وأمـر        : بين إسرائيل من عدوهم فصامه موسى ، قال         

ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنَّسائي وأمحـد         ) 2004( ي  رواه البخار } بصيامه    
 .والدارمي 

كان أهل خيرب يصومون يوم عاشوراء      {   عن أيب موسى رضي اهللا تعاىل عنه قال          -2 
يتَّخذونه عيداً وُيِلبسون نساَء هم فيه ُحِليَّهم وشاَرَتهم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه               
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بلفظ  ) 2005( ورواه البخاري    ) . 2661( مسلم  رواه  } فصوموه أنتم     : وسلم  
}  فصوموه أنتم   : كان يوم عاشوراء تعدُّه اليهود عيداً قال النيب صلى اهللا عليه وسلم             { 

فالرسول عليه الصالة والسالم قد شرع لنا صـيام         . أي هيأهتم احلسنة    : قوله شارهتم   
وسى عليه السالم من فرعون ، فصامه       عاشوراء ألن اهللا سبحانه جنَّى يف هذا اليوم نبيَّه م         

 .موسى شكراً ، فأمرنا رسولنا صلى اهللا عليه وسلم بصيامه 
 

 : صوُم شعبان 
مل ُيعرف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه صام يف شهر من أشهر السنة                 

عدا رمضان أكثَر مما صام يف شهر شعبان ، بل إنه عليه الصالة والسالم كان يصـوم                 
وهذه . له إال القليل منه فيندب للمسلمني أن يتطوعوا بالصيام يف هذا الشهر             شعبان ك 

 :طائفة من األحاديث تتناول هذه املسألةَ 
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         {   عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت         -1 

ي يف السنن   رواه النَّسائ } يصوم شهرين متتابعني ، إال أنه كان َيِصلُ شعبان برمضان             
 . وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأمحد  ) 2496( الكربى 

سألت عائشة رضي اهللا عنها عن صيام رسول اهللا صلى اهللا           {   عن أيب سلمة قال      -2 
كان يصوم حىت نقول قد صام ، ويفطر حىت نقول قد أفطـر ،              : عليه وسلم ؟ فقالت     

ن شعبان ، كان يصوم شـعبان كلَّـه ،   ومل أره صائماً من شهٍر قطُّ أكثَر من صيامه م      
والبخاري وأبو داود والنَّسائي     ) 2722( رواه مسلم   } كان يصوم شعبان إال قليالً        

 . وابن ماجة وأمحد 
كان أحبَّ الشهور إىل رسول اهللا صـلى اهللا  {   عن عائشة رضي اهللا عنها قالت   -3 

وأمحد  ) 2666( النَّسائي  رواه  } عليه وسلم أن يصومه شعبانُ ، مث يصله برمضان            
 .والطرباين يف املعجم الكبري 
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {   عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال          - 4 
يصوم األياَم  َيْسُرُد حىت يقال ال يفطر ، ويفطر األيام حىت ال يكاد أن يصوم إال يومني                  

، ومل يكن يصوم من شهر من الشهور ما         من اجلمعة ، إن كانا يف صيامه وإال صامهما          
إنك تصوم ال تكاد أن تفطر ، وتفطر حىت         : يا رسول اهللا    : يصوم من شعبان ، فقلت      

أي يومني ؟   : ال تكاد أن تصوم ، إال يومني إن دخال يف صيامك وإال صمَتهما ، قال                
 األعمال على   ذاِنَك يومان ُتعَرض فيهما   : يوم االثنني ويوم اخلميس ، قال       : قلت  : قال  

ولَْم أََرَك تصوُم من شهٍر     : قلت  : رب العاملني وأُحب أن ُيعَرض عملي وأنا صائم قال          
ذاك شهر يغفُل الناس عنه بني رجب ورمضان         : من الشهور ما تصوم من شعبان ، قال         

رواه } وهو شهر ُيرفع فيه األعمالُ إىل رب العاملني فأحبَّ أن ُيرفع عملي وأنا صائم                 
{  قسمه األخري فقـط بلفـظ        ) 2/514( وروى ابن أيب شيبة      )  22096 ( أمحد

قلت يا رسول اهللا رأيتك تصوم يف شعبان صوماً ال تصوم يف شيء من الشـهور إال يف   
ذاك شهر يغفل الناس عنه بني رجب وشهر رمضان ، ترفـع فيـه            : شهر رمضان قال    

 .} ائم  أعمال الناس ، فأحب أن ال ُيرفع يل عمل إال وأنا ص
وقد اختلف الفقهاء يف حكم الصيام يف النصف الثاين من شهر شعبان ، فذهب               

مجهور العلماء إىل جواز الصيام تطوُّعاً يف النصف الثاين من شعبان ولو مل َيْعَتْدُه ، ولو                
وذهب كثري من الشافعية إىل     . مل يصله بالنصف األول ، وال يكره إال صوم يوم الشك            

وُّعاً يف النصف الثاين من شعبان ، وأن ابتداء املنع يكون من أول اليـوم               منع الصيام تط  
 . السادس عشر من الشهر 

وقد استدل القائلون باملنع مبا رواه العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن  
إذا كـان   {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال        

والنَّسائي  ) 1651( رواه ابن ماجة }  شعبان فال صوَم حىت جييء رمضان  النصف من 
وصححه ابن حزم والترمذي وابن     . وأبو داود والترمذي وابن ِحبَّان وأمحد والدارمي        

 :والرد على هؤالء مبا يلي . عبد الرب 
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 هذا ضعَّفه  إن هذا احلديث مداُره على العالء بن عبد الرمحن فلم َيْرِوِه غُريه والعالء       -1
ليس : إنه ضعيف وبقوله ثالثة     : ليس حديثه حبجة وبقوله أخرى      : ابن معني بقوله مرة     

صاحل روى عنه الثقات ، ولكنـه       : وقال أبو حامت    . بذاك مل يزل الناس يتوقَّْون حديثه       
أنكروا : وقال أبو داود      . ليس هو بالقوي    : وقال أبو ُزرعة    . أنكر من حديثه أشياء     

 ووثقه يف املقابل ابن ِحبَّان والنَّسائي وأمحد ، فهو خمتلَف فيه . الء صياَم شعبان على الع
 إن هذا احلديث قد ضعَّفه أمحد وحيىي بن معني بقوهلما إنه حديث منكر ، كمـا                 -2

 .ضعَّفه البيهقي والطحاوي وعبد الرمحن بن مهدي 
ة بأن الرسول صلى اهللا      إن هذا احلديث يعارض األحاديث الكثرية الصحيحة القائل        -3

عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان ، وأنه كان يصل شعبان برمضان ، وقد مرَّ كثري                
 . منها ، وال ُيستطاع اجلمع بينها وبني هذا احلديث 

فمثل هذا احلديث الذي رواه راٍو مل يتفقوا على توثيقه ، وجاء خمالفاً ومعارضاً               
وبذلك يثبت حكم   . ه الردُّ وعدُم االحتجاج به      األحاديث الكثرية الصحيحة فإن حكمَ    

جواز الصيام تطوُّعاً يف النصف الثاين من شعبان ، كنصفه األول سواء بسواء  ، وهـو        
 .قول اجلمهور 

فإن املقصود منه اليوم الذي     ] وال ُيكره إال صوم يوم الشك       [ أما قول اجلمهور     
 يوم من رمضان ؟ وسيأيت مزيـد        ُيشك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان ، أم هو أول            

 ] .الصيام احملرم الذي ال جيوز [ من الفصل ] صوم يوم الشك [ حبث يف 
 

 صوُم يوم ويومني وأربعة ومخسة وسبعة وتسعة وعشرة وأحد عشر يف الشهر 
قد مرَّ معنا صوم ثالثة أيام ، وصوم االثنني واخلميس ومها يشكالن يف الشـهر                

 صوم يوم بعد يوم وُيشكِّل مخسة عشر يوماً يف الشهر ، ونستعرض             مثانية أيام ، كما مرَّ    
 :اآلن ما ورد يف النصوص من صيام أعداٍد أخرى من كل شهر  
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 عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له                   -1 
صـم يـومني     : إين أُطيق أكثر من ذلك ، قال      : ُصم يوماً ولك أجر ما بقي ، قال         { 

صم ثالثة أيام ولك أجر ما      : إين أُطيق أكثر من ذلك ، قال        : ولك أجر ما بقي ، قال       
: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي ، قال          : إين أُطيق أكثر من ذلك  قال        : بقي ، قال    

صم أفضل الصيام عند اهللا صوم داود عليه السالم كان          : إين أُطيق أكثر من ذلك ، قال        
 .والنَّسائي  ) 2742( رواه مسلم }  ويفطر يوماً يصوم يوماً

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذُكر له صـومي   {   وعنه رضي اهللا تعاىل عنه       -2 
فدخل عليَّ ، فأَلقيُت له وسادة من أََدٍم َحْشُوها ليٌف ، فجلس على األرض ، وصارت                

يا رسول اهللا    : ثةُ أيام ؟ قلت     أََما يكفيك من كل شهر ثال     : الوسادة بيين وبينه ، فقال      
تسعاً ؟  : يا رسول اهللا قال     : سبعاً ؟ قلت    : يا رسول اهللا ، قال      : مخساً ؟ قلت    : قال  
ال : إحدى عشرة ؟ مث قال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم             : يا رسول اهللا ، قال      : قلت  

واه البخاري  ر} صوم فوق صوم داود عليه السالم شطُْر الدهر صم يوماً وأفطر يوماً               
وقد جاءت اَألعداد يف هذا احلديث على       . ومسلم وابن ِحبَّان والنَّسائي       ) 1980(  

إرادة الليايل ، والعرب كانوا يذكرون الليايل مراٍت بدل األيام ، وإال وجب لغـةً أن                
مخسة وسبعة وتسعة وأحد عشر يوماً ، وقد جاءت يف رواية الكشميهين علـى             : يقال  

 .مخسة وسبعة وتسعة وأحد عشر : للغة مقتضى ظاهر ا
: أُخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه يقول        {   وعنه رضي اهللا تعاىل عنه قال        -3 

أنت : ألقومنَّ الليل وألصومنَّ النهاَر ما عشُت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               
ول اهللا صلى اهللا عليـه      قد قلُته يا رسول اهللا ، فقال رس       : الذي تقول ذلك ؟ فقلت له       

فإنك ال تستطيع ذلك ، فصم وأَفطر ، ومن وقم ، صم من الشهر ثالثة أيام فإن                 : وسلم  
فإين أُطيق أفضل من ذلك      : قلت  : احلسنة بعشر أمثاهلا ، وذلك مثل صيام الدهر ، قال           

 ،  فإين أُطيق أفضل من ذلك يا رسول اهللا       : قلت  : صم يوماً وأَفطر يومني ، قال       : قال  
: صم يوماً وأَفطر يوماً ، وذلك صيام داود عليه السالم وهو أعدل الصيام ، قال                : قال  
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ال أفضل من   : فإين أُطيق أفضل من ذلك ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              : قلت  
َألن أكون قبلُت الثالثة األيام اليت قال       : ذلك ، قال عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما           

 ) 2729( رواه مسلم   } صلى اهللا عليه وسلم أحبُّ إيلَّ من أهلي ومايل            رسول اهللا   
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {  بلفظ   ) 2397( ورواه النَّسائي   . والبخاري  

يا رسول اهللا ما أردُت بـذلك إال        : إنه بلغين أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ قلت          : 
ثالثة أيـام مـن     : ، ولكن أُدلُّك على صوم الدهر       ال صام من صام األبد      : اخلري  قال    

: صم مخسة أيام ، قلت      : يا رسول اهللا إين أُطيق أكثر من ذلك ، قال           : الشهر ، قلت    
: إين أُطيق أكثر من ذلك قـال  : فصم عشراً ، فقلت     : إين أُطيق أكثر من ذلك ، قال        

 .} صم صوم داود عليه السالم ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 
يف احلديث األول جاء األمر بصيام يوم واحد وبصيام يومني ، وثالثة وأربعة ،                

ويف احلديث الثاين جاء األمر بصيام      . وبصوم داود وهو مخسة عشر يوماً نصف الشهر         
ويف احلديث الثالث جاء األمر     . ثالثة أيام ومخسة ، وسبعة وتسعة ، وأحد عشر يوماً           

، وبصيام مخسة عشر    ) صم يوماً وأفطر يومني     ( شرة أيام   بصيام ثالثة أيام ، وبصيام ع     
ويف رواية النَّسائي جاء األمر بصيام ثالثة أيام ومخسة          . )صم يوماً وأفطر يوماً       ( يوماً  

وجاءت بصيام مخسة عشر يوماً ، بداللـة        . وعشرة ، وقد جاءت يف احلديث صرحية        
  .)كان يصوم يوماً ويفطر يوماً  ( القول 

 هذه األحاديث خنلص إىل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أمر بصوم              وجبمع 
يوم واحد يف الشهر ، وبصوم يومني ، وبصوم ثالثة ، وبصوم أربعة ، وبصوم مخسة ،                 
وبصوم سبعة ، وبصوم تسعة ، وبصوم عشرة ، وبصوم أحد عشر ، وبصوم مخسـة                

صوم االثنني واخلميس وتعداُده مثانيةُ     عشر يوماً ، ومرَّ معنا أمُره عليه الصالةُ والسالم ب         
ولك يا أخي بعد كل هذه اخليارات أن ختتار لنفسك ما جتمع به بـني اخلـري                 . أيام  

 .والقدرة ، واهللا سبحانه يضاعف احلسنة إىل سبعمائة ضعف 
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 الفصـل السـادس
 

 الصياُم احملرَّم الذي ال جيوز
 

 :صوُم يوم الشَّك 
ملشكوَك فيه هل هو آخر أيام شعبان ، أم أول أيام رمضـان ؟              ونعين به اليوَم ا    

إذا هلَّت الليلة اليت تتلو هنار التاسع والعشرين من شهر شعبان علـى             : فنقول ما يلي    
غيوم أو ضباب أو غبار ، من شأهنا أن حتجب رؤية اهلالل فإن الواجب على املسلمني                

وموا ذلك اليوم املشكوك فيـه احتياطـاً        آنذاك أن ُيتمُّوا شعبان ثالثني يوماً ، وال يص        
لرمضان ، وال يصوموا رمضان إال بعد رؤية هالله ، أما من كان صائماً قبلـه ، وأراد                  

والعمل [ قال الترمذي   . االستمرار يف الصوم فصامه على أنه من شعبان ، فال بأس به             
ر رمضان ملعىن   على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجَّل الرجلُ بصياٍم قبل دخول شه            

 :وقد عاجلت النصوص اآلتية هذه املسألة عالجاً واضحاً جلياً ... ] رمضان 
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 أو قال   –قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       :  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال          -1 
صوموا لرؤيته وأَفطروا لرؤيته ، فإن غُبَِّي عليكم         {  –أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم       

ومسلم والنَّسـائي وأمحـد     ) 1909( رواه البخاري   }  ِعدَّة شعبان ثالثني       فأَكملوا
فإن غُـمَّ علـيكم ،      ... { بلفظ ) 2516( ويف رواية ملسلم    . وابن ِحبَّان والدارمي    

فإن غُمَّ عليكم   ... { بلفظ   ) 1906( ويف رواية أخرى للبخاري     } فاقدروا ثالثني     
قول احلـديث غُبِّـَي     . ابن عمر رضي اهللا عنهما      من طريق   } فأَكملوا العدة ثالثني      

يعين خفي عليكم ، وهو مأخوذ من الغباء  ، وهـو            : عليكم ، ويف قراءٍة غَِبَي عليكم       
 .قاله صاحب لسان العرب . شبه الغبار يف السماء 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه        :  عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال          -2 
قَدَّموا الشهر بصيام يوٍم وال يومني إال أن يكون شيٌء يصومه أحـدكم ،              ال تَ {  سلم  

وال تصوموا حىت تروه ، مث صوموا حىت تروه ، فإن حال دونه غمامة فأمتوا العدة ثالثني      
ورواه . والبيهقـي   ) 2327( رواه أبـو داود     } مث أفطروا والشهر تسع وعشـرون       

صوموا لرؤيته وأَفطروا لرؤيته ، فـإن       {  وأمحد بن حنبل بلفظ      ) 2129( النَّسائي  
ورواه أبـو  } حال بينكم وبينه سحاب فأَكملوا العدة وال تستقبلوا الشهر اسـتقباالً           

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بيـنكم        {  بلفظ   ) 2671( داود الطيالسي   
ن بصوِم يوٍم من وبينه غمامة أو َضبابة فأَكملوا شهر شعبان ثالثني ، وال تستقبلوا رمضا

 .} شعبان 
دخلُت على أنس بن مالـك      {   عن حممد بن كعب القَُرظي رضي اهللا عنه قال           -3 

عند العصر يوَم َيُشكُّون فيه رمضانَ ، وأنا أريد أن أَُسلِّم عليه ، فدعا بطعـام فأكـل                  
( رواه الطرباين يف املعجـم األوسـط        } نعم    : هذا الذي تصنع ُسنَّةٌ ؟ قال       : فقلت  

 ] .رجاله رجال الصحيح [ قال اهليثمي  ) . 9039
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ال { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال -4 
رواه مسلم  } َتقَدَّموا رمضانَ بصوم يوم وال يومني إال رجل كان يصوم صوماً فلْيصمه             

 .د والدارمي والبخاري والنَّسائي والترمذي وابن ماجة وأمح ) 2518( 
كنا عند عمَّار بن ياسر رضي اهللا عنه ، فأمر بشاٍة َمْصِليٍَّة             {  عن ِصلة بن زفر قال       -5 

من صام يوم الشـك     : كلوا ، فتنحى بعض القوم فقال إين صائم ، فقال عمار            : فقال  
وصححه   ) 1/424( رواه احلاكم } فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وآله وسلم  

ورواه النَّسائي وأبو داود    ] حديث حسن صحيح    [ ورواه الترمذي وقال    . ذهيب  هو وال 
إسناده [ ورواه الداَرقُطين وقال    . وابن ماجة والدارمي وابن ُخزمية وابن ِحبَّان والبيهقي         

. هذا ُمْسَنٌد عندهم مرفوع ال خيتلفون يف ذلـك          : قال ابن عبد الرب     ] حسن صحيح   
فقد ( رفع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبب قوله           وهو يعين أنه يأخذ حكم ال     

 .وليس هو فهماً لعمَّار وال اجتهاداً منه ) عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وآله وسلم  
واحلديثان الثاين والرابع يدالَّن إضافةً إىل ما يدل        . احلديث األول واضح الداللة      

وم من شعبان أياماً واستمر صومه حىت       عليه احلديث األول على أن الرجل إن كان يص        
أتى على آخره فال بأس ، ألنه يكون بصيامه هذا إمنا صام أياماً من شعبان ، وال يكون                  
بذلك الصيام قد خالف معىن ومطلوَب األحاديث ، فاألحاديث قد هنت عن صيام آخر              

هر رمضان  شعبان استقباالً لرمضان ، مبعىن أهنا هنت عن إحلاق آخر يوم من شعبان بش             
واحتسابه من رمضان احتياطاً ، أما صيام أيام شعبان على أهنا منه وكجزء من صـيامه            

 وهو آخر شعبان    -وأما احلديث اخلامس فقد ذكر أن صوم يوم الشك          . فال شيء فيه    
 حراٌم ال جيوز ، وهبذا القول ينتفـي القـول           -عند وجود ما حيول دون رؤية اهلالل          

فإن صيام آخر شعبان وِإدخالَه يف رمضان احتياطاً هو حـرام ،            وعليه  . بالكراهة فقط   
وجاء احلديث الثالث يقرر أن اإلفطار يف يوم الشك هو الُسـنَّة            . وليس مكروهاً فقط    

 . املشروعة يف اإلسالم ، مبعىن الطريقة والنهج 
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  وقيل عن عبد اهللا بن أيب قيس على          –أما ما ُروي عن عبد اهللا بن أيب موسى             
 عن اليوم الذي ُيختلَُف فيه      – أي عائشة رضي اهللا عنها       –وسألتها  ... {  قال   –صح  األ

َألن أصوم يوماً من شعبان ، أحبُّ إيلَّ من أن أُفطر يوماً مـن              : من رمضان ؟ فقالت     
أزواج : فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة ، فكلُّ واحد منهما قال            : رمضان قال   

وسعيد بن منصور    ) 25458( رواه أمحد   } أعلم بذاك منا    النيب صلى اهللا عليه وسلم      
فهو اجتهاد منها رضي اهللا عنها يف مقابلة النصوص فال ُيؤخذ ، وال يصمد              . والبيهقي  

 . أمام أحاديثنا الزاجرة عن صوم آخر شعبان وإحلاقه برمضان 
وقد ذهب أبو حنيفة ومالك إىل حترمي صوم يوم الشك على أنه من رمضـان ،                 

وذهـب  . وهو الصحيح ، وهو ما تدل عليه النصوص         . ىل جوازه عما سوى ذلك      وإ
وممن ُرِوي عنـهم    : وقال ابن عبد الَبر     . مجهور العلماء والشافعي إىل املنع من صومه        

كراهةُ صوم يوم الشك عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعمَّار بن ياسر وعبد اهللا                
 . ريرة وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو ه

وقد رأينا أن عمَّار بن ياسر قد ذكر يف احلديث اخلامس ما يدل على التحرمي ،                 
إذا وردت على ألسنة    ] كره فالن   [ وأقول هنا إن عبارة     . وليس على الكراهة فحسب     

ارج ،  بعض الفقهاء فإهنم يعنون هبا التحرمي ، وليس الكراهة مبعناها االصطالحي الـد            
فلينتبه القراء هلذه املالحظة ، وكمثال على ذلك أن الترمذي بعد أن روى حديث عمَّار      

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصـحاب          [  قال  ) فقد عصى أبا القاسم     ( 
وبه يقول سفيان الثوري ومالـك      . النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم من التابعني          

 املبارك والشافعي وأمحد وإسحق  كرهوا أن يصوم الرجل اليوم           ابن أنس وعبد اهللا بن    
 .فقال كرهوا ، وهو يعين كراهة حترمي ... ] الذي يشك فيه 

 
 : صوُم الدهر 
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ونعين بصوم الدهر صياَم مجيِع أيام السنة باستثناء األيام اخلمسة اليت حيرم فيهـا               
 .الثة ، وستأيت الحقاً الصوم ، وهي يوما الفطر واألضحى ، وأيام التشريق الث

وقد ذهب مجهور العلماء إىل جواز صوم الدهر ملن قوي عليه ومل يفوِّت فيـه                
وقد ذكر النووي يف اجملموع أمسـاء بعـض         . حقاً ، فإن تضرَّر أو فوَّت حقاً فمكروه         

األعالم من السلف واخللف ممن صاموا الدهر ، منهم عمر بن اخلطاب وابنه عبـد اهللا                
األنصاري وأبو أُمامة وامرأته وعائشة ، وسعيد بن املسيِّب واألسود بن يزيد وأبو طلحة 

رجوت أن ال يكون بذلك     : وقال أمحد   . وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف         
ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصوم ، أي صوم         . وُروي حنوه عن مالك     . بأس  

. رط أن ال يلحقه به ضرٌر وال يفوِّت حقاً          الدهر ، ال كراهةَ فيه بل هو مستحبٌّ ، بش         
وذهب أهل الظاهر وابن العريب من املالكية وإسحق بن راُهويه وأمحد يف الرواية الثانية              

وحىت نقف على احلكـم     . وانفرد ابن حزم بالقول بالتحرمي      . إىل كراهة صوم الدهر     
 :الصحيح ال بد من استعراض النصوص املتعلقة هبذه املسألة 

قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم       : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا تعاىل عنه قال            -1 
إنك إذا فعلت ذلك َهَجَمت     : نعم ، قال    : إنك لتصوُم الدهَر وتقوُم الليلَ ؟ فقلت        { 

ومسلم  ) 1979( رواه البخاري   } له العُني وَنِفَهت له النفس ال صام من صام الدهر           
أي غـارت   : وهجمت له العني    . وأمحد وابن أيب شيبة والبيهقي      والنَّسائي وابن ماجة    

أي أعيت وسئمت قاله ابن األثري       : ونفهت له النفس    . ودخلت يف مكاهنا من الضعف      
 .} ال صام من صام األبد ، مرتني ... {  ) 1977( ويف لفظ ثان للبخاري 

وسلم ذُكر له صومي ،     أن رسول اهللا صلى اهللا عليه       {   وعنه رضي اهللا تعاىل عنه       -2 
فدخل عليَّ ، فألقيُت له وسادة من أََدم َحْشُوها ليف ، فجلس على األرض وصـارت                

يا رسول اهللا ،    : أما يكفيك من كل شهر ثالثةُ أيام ؟ قلت          : الوسادة بيين وبينه فقال     
؟ تسعاً  : يا رسول اهللا ، قال      : سبعاً ؟ قلت    : يا رسول اهللا قال     : مخساً ؟ قلت    : قال  
يا رسول اهللا ، مث قال النيب صلى اهللا         : يا رسول اهللا ، قال إحدى عشرة ؟ قلت          : قلت  



 171

رواه } ال صوم فوق صوم داود ، شطُر الدهر ، ُصْم يوماً وأَفطر يومـاً               : عليه وسلم   
وقد مرَّ احلديث يف البند الثاين يف       . ومسلم والنَّسائي وابن ِحبَّان      ) 1980( البخاري  

وروى البخاري حـديثاً      ] صيام التطوع   [ من الفصل   ... ] م ويومني   صوم يو [ حبث  
يا رسول اهللا إين : قلت ... { من طريق عبد اهللا بن عمر ، وجاء فيه  ) 1975( آخر 

وما كان  : فصم صيام نيب اهللا داود عليه السالم وال تزد عليه ، قلت             : أجد قوة ، قال     
نصف الدهر ، وكان عبد اهللا يقول بعدما كرب          : صيام نيب اهللا داود عليه السالم ؟ قال         

 ) 2729( وروى مسلم   . وقد مرَّ   } يا ليتين قبلُت رخصة النيب صلى اهللا عليه وسلم            
صم يوماً وأفطر يوماً ، وذلك صيام داود عليه السالم وهو أعدل            ... { احلديث بلفظ   

: صلى اهللا عليه وسلم     فإين أطيق أفضل من ذلك ، قال رسول اهللا          : قلت  : الصيام قال   
 .} ... ال أفضل من ذلك 

من صام األبد فال    { قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       :  عن عبد اهللا بن الشِّخَّري قال        -3 
والنَّسائي وأمحد والدارمي وابن ِحبَّـان       ) 1705( رواه ابن ماجة    } صام وال أفطر      

 .وابن ُخزمية واحلاكم وابن أيب شيبة ، وإسناده صحيح 
 عن أيب موسى األشعري رضي اهللا تعاىل عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                 -4 

 19951( رواه أمحد   } من صام الدهر ُضيِّقت عليه جهنُم هكذا ، وقبض كفَّه             {  
 .وسنده جيد . وابن ِحبَّان والنَّسائي وابن ُخزمية ) 
 صلى اهللا عليه وسلم     أن رسول اهللا  {  عن عمران بن حصني رضي اهللا تعاىل عنه          -5 

ال صام وال : إن فالناً ال يفطر هناراً الدهَر إال ليالً ، فقال صلى اهللا عليه وسلم        : قيل له   
وصـححه  . والنَّسائي وأمحد وابن ُخزمية واحلاكم  ) 3582( رواه ابن ِحبَّان    } أفطر  

 .احلاكم ، ووافقه الذَهيب 
أن رجالً يصوم الدهر فعاله بالدِّرَّة وجعل       بلغ عمَر   {  عن أيب عمرو الشيباين قال       -6 

ورواه ابن حزم    ) . 2/492( رواه ابن أيب شيبة     } كُلْ يا دهر ، كُلْ يا دهر          : يقول  
 .وصححه ، كما صحح ابن حجر ِإسناده 
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أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد كان َيْسُرد الصيام قبـل أن              {   عن نافع    -7  
  ) 4/301( رواه البيهقي } د اهللا بن عمر يف آخر زمانه وسرد عب: ميوت ، قال نافع 

كنا : سألت عبد اهللا بن عمر عن صيام الدهر ؟ قال           {   عن زرعة بن ثوب يقول       -8 
وفيه معاوية بن صاحل     ) . 4/301( رواه البيهقي   } ... َنُعدُّ أولئك فينا من السابقني      

وفيه ُزرعة بن   .  وأبو إسحق الفَزاري     ، وثَّقه ناٌس وضعَّفه حيىي بن سعيد وحيىي بن معني         
 .فيترك هذا احلديث . جمهول : ثوب ، قال الذهيب يف ذيل الضعفاء 

ال صام مـن    ( ويف لفظ ثان    ) ال صام من صام الدهر      ( احلديث األول يقول     
فصـم  ( ويف لفظ ثان    ) ال صوم فوق صوم داود      ( واحلديث الثاين يقول    )  صام األبد   

) ال أفضل من ذلك     ( ويف لفظ ثالث    ) ود عليه السالم ، وال َتِزْد عليه          صيام نيب اهللا دا   
واحلديث الرابع يقـول       ) من صام األبد فال صام وال أفطر          (  واحلديث الثالث يقول    

)  ال صام وال أفطر       (  واحلديث اخلامس يقول    ) من صام الدهر ُضيِّقت عليه جهنم       ( 
أن (   يقـول    7واألثر  ) كل يا دهر      : ة ، وجعل يقول     فعاله بالدِّرَّ (   يقول   6واألثر  

... )             وسرد عبد اهللا بن عمر      ... عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قد كان يسرد الصيام           
 فعلى ماذا تدل هذه النصوص ؟ 

إن الناظر فيها ال جيد عناء يف استنباط حكم حترمي صيام الدهر ، فاحلديث األول    
لدعاء من الرسول صلى اهللا عليه وسلم على من صام الدهر ، كما حيتمل              بلفظه حيتمل ا  

النفي فهو حمتمل ، فإذا قرنَّاه باحلديث الثالث واحلديث اخلامس رجَّحنا أنه أي احلديث              
األول يفيد النفي ، كما أن الثالث واخلامس يفيدان النفي أيضاً ، ومعـىن النفـي أن                 

 يصوم الدهر بأنه مل يصم ، وهـذا يعـين أن            الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصف من      
الصوم هذا غري واقع وغري مقبول ، وحيث أنه عبادة والعبادات توقيفية ال دخل للعقل               
فيها ، فإنا حنكم على أية عبادة منفيٍَّة شرعاً ، أي ال وجود هلا يف الشرع وغري مقبولة ،                   

الثالثة تكفي للداللة علـى     بأهنا حرام وتشريٌع خارٌج عن شرع اهللا ، فهذه األحاديث           
تأكـد  ) صوم فوق صوم داود  ال( فإذا أضفنا إليها احلديث الثاين . حرمة صوم الدهر 
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لدينا بشكل ال حيتمل اخلطأ أن صوم الدهر قد نفاه الشرع ومل ُيِقرَّه ، فإذا أضفنا إىل ما                  
قد أضفنا إىل النفي    ، فِإنَّا نكون    ) فصم صيام نيب اهللا داود وال تزد عليه         ( سبق الروايةَ   

املكرر النهي عن هذا الصيام ، فتعاضد النفي مع النهي ، ليشكل كل منـهما قرينـةً                 
وبذلك يتضح لنا معـىن     . لآلخر دالةً على اجلزم ، فيكون صيام الدهر حراماً بال شك            

احلديث الرابع ، وهو أن من صام الدهر ، الذي نفاه الشرع وهنى عنه ، فإنه يكون قد                  
 .طاعة اهللا ودخل يف معصيته ، فليس له عندئٍذ من جزاٍء إال جهنم خرج عن 

إن هذه النصوص لتدلُّ داللة ال لبس فيها وال غموض على أن صيام الدهر غري                
وما كان لعمر بن    . مشروع ، وغري مقبول ، وغري صحيح ، وأنه بالتايل حرام ال جيوز              

 فعٍل لو مل يكن حمرَّماً كما جاء        اخلطاب رضي اهللا عنه أن يضرب الناس ويعاقبهم على        
  .6يف األثر  
  القائل إن عمر وابنه كانا يسردان الصوم ، فال يصح أن ُيفهم منه               7أما األثر    

صوُم الدهر ، وإمنا يفسر باإلكثار من الصوم وتتابعه وتواصله ، وهو جائز وال ُحْرَمـةَ                
ها، وإنَّ من لغة العرب استعمالَ فيه ، وتتابع الصوم وتواصله ال يعين صوم أيام السنة كل   

تعابري ظاهُرها الدميومة ، لتدلَّ على األعمِّ األغلب فقط ، وهذا موجود بكثرة يف القرآن 
 الكرمي والسنة الشريفة ، وهو من الكثرة والشيوع حبيث ال حيتاج إىل سوق األمثلة عليه 

 العلماء إىل   ومع كل هذه النصوص اليت ال ناسخ هلا وال معاِرض يذهب مجهور            
القول جبواز صوم الدهر ، مستدلني حبديث عائشة رضي اهللا عنها أن محزة بن عمـرو                

يا رسول اهللا إين رجل أسرد الصوم        {  األسلمي سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال         
 ) 2626( رواه مسلم   } صم إن شئت ، وأفطر إن شئت        : أفأصوم يف السفر ؟ قال      

يف الفصـل          ]  حكم الصيام يف السـفر        [  ذا احلديث يف حبث     وقد مرَّ ه  . والبخاري  
وباآلثار عن الصحابة أهنم كانوا يسردون الصوم ، وقد رواهـا           ] الصيام يف السفر      [  

واخلطأ الذي وقعوا فيه أهنم فسَّروا سرد        ) 301( البيهقي يف اجلزء الرابع يف الصفحة         



 174

صلة والتتابع ، ولو كانوا فسَّروه باملواصلة والتتابع        الصوم بصوم الدهر ومل يفسِّروه باملوا     
 . ملا وقعوا يف هذا اخلطأ 

أما آثار الصحابة فهي ليست أدلة أصالً حىت تعاِرض ، أو ختصِّص األحاديـث               
النبوية الدالة على التحرمي ، وحىت لو فسَّرناها بصوم الدهر فإهنا ُتَردُّ وال ُيلَتفُت إليها ،                

ا اجتهاداِت صحابٍة حنن غري ملزمني هبا ، ال سيما إن تعارضت مع             وهي ال تعدو كوهن   
 .النصوص من الكتاب والسنة 

وأما حديث عائشة عن محزة بن عمرو فليس داالً أيضاً على ما ذهبوا إليه ، بل                 
إين رجل أسرد الصـوم ، فيجيبـه   : هو دالٌّ على عكس ما ذهبوا إليه ، فحمزة يقول     

وهذا السياق بقليل من    . صم إن شئت وأفطر إن شئت       : وسلم  الرسول صلى اهللا عليه     
إنعام نظر يدل على أن السرد هنا مل يكن صوم الدهر ، إذ لو كان محزة يصوم الـدهر                   

ألنه يف  ) أفأصوم يف السفر ؟     ( كله ملا سأل الرسولَ صلى اهللا عليه وسلم هذا السؤال           
 محزةَ كان يصوم الدهر وعلم الرسول       هذه احلالة ليس حباجة إىل هذا السؤال ، مث لو أنَّ          

) صم إن شئت وأفطر إن شئت       ( صلى اهللا عليه وسلم ذلك وأقرَّه عليه ملا أجابه بقوله           
ال بد لك من الصوم يف السفر ، أو أن السـفر ال يقطـع               : وإمنا كان جييبه بقوله مثالً      

 إن شئت وأفطر إن     صم: صيامك ، أو أن السفر ال ينايف صوم الدهر ، أمَّا وأنه قال له               
شئت ، فإنه يدل على أن السؤال مل يكن عن صوم الدهر ، وإمنا هو عن اإلكثار مـن                   

 . الصوم وتتابعه ال أكثر 
ومما يدلُّ داللةً مؤكدةً على أن سرد الصيام ال يعين صوم الدهر ، وإمنـا يعـين      

 طريق أُسامة بن    اِإلكثاَر من الصيام وتتابَعه فحسب ، هو ما جاء يف احلديث املروي من            
كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        { بلفظ  ) 22096( زيد رضي اهللا عنه عند أمحد       

وسلم يصوم األيام يسرُد ، حىت ُيقال ال يفطر ، ويفطر األيام حىت ال يكاد أن يصـوم                  
يسرُد ( فقد جاء فيه    ] صوم شعبان   [ يف حبث   ] صيام التطوع   [ املار يف الفصل    } ... 

فقد مجع هذا اللفظ بني السرَد واِإلفطار ، ولو         ... ) فطر ، ويفطر األيام     حىت ُيقال ال ي   
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وبارك اهللا يف الترمذي ، فقد أدرك       . كان السرد يعين الصوم الدائَم ملا جاز هذا اجلمُع          
باب ما  [ أن سرد الصوم يعين التتابع وال يعين صوم الدهر ، ولذا وجدناه عقد باباً مساه                

سألت {  عن عبد اهللا بن شقيق قال       : أورد حتته احلديث التايل     و] جاء يف سرد الصوم     
كان يصوم حىت نقول قد صـام       : عائشة عن صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالت           

ويفطر حىت نقول قد أفطر وما صام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهراً كـامالً إال                 
 الدهر ، مما يدل على أنه فهم        كما أورد بعده حديثني ليس فيهما ذكٌر لصوم       } رمضان  

وحيث أن األحاديث يفسِّر بعُضها بعضاً ، فإن        . من سرد الصوم اإلكثاَر منه فحسب       
أحاديثنا السابقة كلها تصلح لتفسري حديث محزة بأنه يدل على التتابع ، لكون صـوم               

 . الدهر فيها منهيَّاً عنه 
ز أو مستحب بشرط أن ال أما قول مجهور العلماء والشافعي إن صوم الدهر جائ  

يلحقه به ضرر وال يفوِّت حقاً فالرد عليه هو أن هذا الشرط ال ُيتصوَّر حتقُّقه ، فالضرر                 
إنك ( وتفويت احلقوق أمران حاصالن يف صوم الدهر وال بدَّ ، فاحلديث األول يقول              

ني  إنك إذا فعلت ذلك هجمت له الع      : نعم ، قال    : لتصوم الدهر وتقوم الليل ؟ فقلت       
فقد قرَّر هذا احلديث حصول ضرر من صيام الدهر اللـهم إال أن             ) ونِفهت له النفس    

فـإذا  !  يقول اجلمهور والشافعي وأصحابه إن هجوم العني ونفوه النفس ليسا ضرراً ؟           
أضفنا إىل ما نقول احلديثَ التايل الذي يقرِّر أن صيام ثلثي الدهر ال يطيقه أحـد ، وال         

 عن صيام الدهر كله ، أدركنا اخلطأ الذي وقع فيه هؤالء  ، فعن               يستطيعه إنسان فضالً  
أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صومه ؟           {  أيب قََتادة رضي اهللا تعاىل عنه       

وال : قال  (  رضينا باهللا رباً وباإلسالم ديناً       –  أو قال       –رضيُت  : فغضب ، فقال عمر     
: فقام عمر أو رجل آخر فقال :  وببيعتنا بيعة ، قال ومبحمد رسوالً) أعلمه إال قد قال    

: ال صام وال أفطر أو ما صام وما أفطر ، قـال             : يا رسول اهللا رجل صام األبد ؟ قال         
 ) . 22904( رواه أمحد   } ... ومن يطيق ذلك ؟     : صوم يومني وإفطار يوم ؟ قال       

فقوله عن  . الف يف األلفاظ    ورواه مسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة والبيهقي باخت        
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كسـؤاٍل  ) ومن يطيق ذلك ؟   (  صوم يومني وإفطار يوم ، أي عن صوم ثلثي الدهر             
 . استنكاريٍّ  ، يدل داللة ال ُتدَحض على أن صوم الدهر ال يطيقه أحد 

بل إنَّ عندنا ما هو أبلغ يف احلجة وأوضح يف الداللة على أنَّ صوم الدهر غـري                  
صيام [ من الفصل   ] صيام يوم بعد يوم     [ ث التايل الذي مرَّ يف حبث       مستطاع هو احلدي  

أُخِبر رسولُ اهللا صـلى اهللا      { عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا تعاىل عنه قال           ] التطوع  
قـد  : واهللا ألصومنَّ النهار وألقومنَّ الليل ما عشُت ، فقلت له           : عليه وسلم أين أقول     

 ) 1976( رواه البخـاري  } ... نك ال تستطيع ذلك فإ: قلُته بأيب أنت وأمي ، قال   
مث بعد كلِّ ذلك يأيت َمن يقول جبواز صيام الدهر إن كان ال ُيلِحـُق               . ومسلم وغريمها   
 !! ضرراً بصاحبه 

ومسلم  ) 5063( وحيضرين يف هذا املقام احلديث الذي رواه اإلمام البخاري           
جاء ثالثة رهـط  {  ي اهللا عنه يقول   والنَّسائي والدارمي وأمحد عن أنس بن مالك رض       

إىل بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم                 
وأين حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قد غفر           : فلما أُخربوا كأنَّهم تقالُّوها فقالوا      

 أنا فأنا أصلي الليل أبداً ، وقال        أما: اهللا له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر ، فقال أحدهم            
أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبداً ، فجاء        : أنا أصوم الدهر وال أفطر ، وقال آخر         : آخر  

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أَما واِهللا إين         : إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
د ، وأتزوج النساء ، فمن      ألخشاكم هللا وأتقاكم له ، لكين أصوم وأفطر ، وأُصلي وأرق          

ألـيس يف هـذا     . أي رأَْوها قليلة    : قوله كأهنم تقالُّوها    } رغب عن ُسنَّيت فليس مين        
أما مسعـوا   !  احلديث ما مينع من القول جبواز صوم الدهر فضالً عن القول باستحبابه ؟            

ك الزواَج قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن يقوم الدهر وملن يصوم الدهر وملن يتر
 ) . من رغب عن سنيت فليس مين  ؟ ( الدهَر 
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وأما القائلون بالكراهة فإهنم أقل خطأ ، إال أن يعنوا هبا كراهةَ حترٍمي ال كراهة                
فاحلق الذي ال مراء فيه هو أن صوم الدهر حرام ال جيوز ، وهو ما ذهب إليـه                  . ترتيه  

 .ابن حزم رمحه اهللا 
 

 : صوُم يومي الفطر واألضحى 
اتفقت كلمة الفقهاء واألئمة من السلف واخللف على أن صوم يومي الفطـر              

 :  واألضحى حرام ال جيوز ال ُيعلم هلم خماِلف ، وهذه طائفة من األدلة على هذه املسألة 
شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا        {   عن أيب عبيد موىل ابن أزهر قال         -1 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم         هذان يومان هنى رسول     : عنه فقال   
 ) 1990( رواه البخـاري    } من صيامكم واليوم اآلخر تأكلون فيه من ُنُسـِككم          

 .ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي ومالك وأمحد وابن ماجة 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن        {   عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت         -2 

 .وابن أيب شيبة  ) 2676( رواه مسلم } يوم الفطر ويوم األضحى  :  صومني
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن صيام          {   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        -3 

والبخاري ومالك وأمحد    ) 2672( رواه مسلم   } يوم األضحى ويوم الفطر       : يومني  
 .والبيهقي 

هنى النيب صلى اهللا عليه وسـلم  {  تعاىل عنه قال  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا   -4 
ومسلم وأبو داود والترمذي     ) 1991( رواه البخاري   } ... عن صوم الفطر والنحر     

 .وأمحد وابن ماجة 
وال صـوم يف  ... {  وعنه رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    -5 

ورواه . ومسلم والدارمي    ) 1995 (رواه البخاري   } ... الفطر واألضحى   : يومني  
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ورواه ابن  } وال صيام يوم الفطر وال يوم األضحى          ... { بلفظ   ) 11368( أمحد  
 .} ال صوم يف يوم عيد  {  بلفظ  ) 3599( ِحبَّان 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول         :  وعنه رضي اهللا تعاىل عنه قال        -6 
رواه مسلم  } يوِم األضحى ، ويوِم الفطر من رمضان           : ال يصلح الصيام يف يومني    {  
 . والبخاري وأبو داود والترمذي  ) 2673( 

)  هنى ( األحاديث اخلمسة األوىل ورد فيها هنٌي عن صيام العيدين ، مراٍت بلفظ   
واحلق أن النهي هبذه األلفاظ هو جمـرد        ) ال صوم ، وال صيام        ( ومراٍت أُخرى بلفظ    

لَم ِإن كان هنياً جازماً يفيد التحرمي ، أو كان هنياً غري جازم يفيد الكراهة ،                هني ، ال ُيع   
فلنبحثْ عن القرينة اليت حتدِّد وتعيِّن أيَّ احلُكْمني هو املقصود ، وقد وجدنا هذه القرينة 

اليت تدل على أن النهي هنا هو هنٌي جـازم          ) ال يصلح   ( يف احلديث السادس يف كلمة      
والنَّسـائي   )  1199(  وهذا احلديث مثل احلديث الذي رواه مسلم           وأنه للتحرمي ،  

إن ... { وأمحد والدارمي من طريق معاوية بن احلكم السلمي ، رضي اهللا عنه بلفـظ               
 930( وجاءت رواية أيب داود     }...هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس          

...  فيها شيء من كالم الناس هذا        إن هذه الصالة ال حيلُّ    ... { تفسِّر هذا احلديث    ) 
)  ال حيل ( بلفظة ) ال يصلح ( فقد فسَّرت روايةُ أيب داود اللفظةَ الواردة عند مسلم    }  

ال حيل  (  الواردةَ يف احلديث السادس ُتفسَّر بـ       ) ال يصلح الصيام      (  وإذن فإن لفظة    
ـ          ) الصيام     يف ] القنـوت   [  ث  وقد مرَّ حديث مسلم بتمامه ورواية أيب داود يف حب

 ] .اجلامع ألحكام الصالة [ الفصل السابع يف القسم الثاين من الكتاب 
 

 : صوُم أيام التشريق 
ذهب مالك واألوزاعي ، وأمحد وإسحق بن راُهويه يف رواية عنهما ، إىل حترمي               

عائشة الصوم يف أيام التشريق إال للحاج املتمتِّع الذي ال جيد اهلَْدَي ، وُروي ذلك عن                



 179

وذهب أبو حنيفة وأمحد يف أصح الروايتني . وابن عمر وعروة بن الزبري وعبيد بن عمري         
عنه ، والشافعي يف املشهور عنه ، وداود بن علي وابن حزم وابن املنذر والليـث بـن                  
سعد واحلسن البصري وعطاء بن أيب رباح إىل التحرمي مطلقاً ، وُروي ذلك عن علـي                

إال أن أصحاب الشـافعي     .  بن عمرو رضي اهللا تعاىل عنهما        ابن أيب طالب وعبد اهللا    
من نذٍر أو كفَّارٍة أو قضاٍء فقط ،        : قالوا جبواز الصيام يف أيام التشريق إن كان لسبٍب          

فيما ذهب الزبري بن العوام وأبو طلحة وعبد        . أما ما ال سبب له فال جيوز بال خالف          
وحىت . فيما ُروي عنهم ، إىل اجلواز مطلقاً        اهللا بن عمر واألسود بن يزيد وابن سريين         

 :نقف على احلكم الصائب يف هذه املسألة بإذن اهللا ، دعونا نستعرض النصوص التالية 
أيام التشـريق أيـام     {   عن ُنَبْيَشةَ اهلُذَيل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           -1 

( واه أمحـد    ور. والبيهقـي والطحـاوي      ) 2677( رواه مسـلم    } أكل وشرب   
وأيـام  } أيام التشريق أيام أكل وشرب وِذكِْر اهللا عزَّ وجـلَّ     {  ولفظه   ) 20997

 التشريق هي األيام الثالثة اليت َتْعقب يوم األضحى 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثـه         {   عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه         -2 

 ال يدخل اجلنة إال مؤمن ، وأيام ِمىن أيام          إنه: وأوَس بَن احلََدثان أيام التشريق ، فنادى        
 .والنَّسائي وابن ماجة وأمحد  ) 2679( رواه مسلم } أكل وشرب  

كأين أنظر إىل علي بن أيب      {  عن أم مسعود بن احلكم رضي اهللا تعاىل عنها قالت            -3 
ول يا أيها الناس إن رس    : طالب على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيضاء يقول            

} إن أيام التشريق أيام أكل وشرب ليس بأيام صيام            : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
 .يف السنن الكربى وأمحد وابن ُخزمية واحلاكم وأبو يعلى  ) 2901( رواه النَّسائي 

دعا أعرابياً إىل طعامه ، وذلك بعد يوم        {  عن عاصم بن سليمان عن املطلب قال         -4 
مسعت : إين مسعت عبد اهللا بن عمر يقول        : إين صائم ، فقال     :   النحر ، فقال األعرايب   

رواه ابن ُخزمية    }  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين ، ينهى عن صيام هذه األيام                
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يف السنن الكربى     ) 2914(  وللنَّسائي أيضاً   . والنَّسائي وعبد الرزاق     ) 2148( 
 .} ة فال يصومنَّها أحد  أيام التشريق أيام أكل وشرب وصال{  بلفظ 

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليـه       {   عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال           -5 
}  إهنا أيام أكل وشرب فال صوَم فيها ، يعين أيام التشريق              : وسلم أن أنادي أيام ِمىن      

فال صوم  ( دون قوله   ) 1067( وروى البزَّار هذا احلديث      ) .  1456( رواه أمحد   
 ] .رجاله رجال الصحيح [ قال اهليثمي ) فيها 

بينما حنن مبىن إذا علي     {  عن أُم عمرو بن سليم الزرقي رضي اهللا عنها أهنا قالت             -6 
إن : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         : ابن أيب طالب على مجل ، وهو يقول         

 ) 824( رواه أمحـد    }   هذه أياُم طُْعٍم وُشرٍب فال يصومنَّ أحـٌد ، فـاتَّبَع النـاسُ            
 والشافعي 

أهنا كانت مع ابنتها ، ابنِة العجمـاء يف         {   عن حبيبة بنت شريق رضي اهللا عنها         -7 
فجاءهم بديل بن ورقاء على راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليـه            : أيام احلج مبىن ، قال      

من كـان   : ل  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقو        : وآله وسلم بَرْحِلِه فنادى     
والطـرباين يف    ) 2/250( رواه احلـاكم    } صائماً فليفطر ، فإهنا أيام أكل وشرب        

 .املعجم األوسط 
أنه دخل مع عبد اهللا بن عمرو على أبيه عمرو بن           {   عن أيب ُمرَّة موىل أم هاينء        -8 

، كـل  : إين صائم ، فقال عمرو : كل ، فقال : العاص ، فقرَّب إليهما طعاماً ، فقال        
فهذه األيام اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا بإفطارها ، وينـهانا عـن                 

وابن ُخزميـة    ) 2418( رواه أبو داود    } وهي أيام التشريق      : صيامها ، قال مالك     
 . وصححه احلاكم وابن ُخزمية . والدارمي وأمحد واحلاكم والبيهقي وابن املنذر 

يوُم { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   :  عنه قال     عن عقبة بن عامر رضي اهللا      -9 
رواه } عرفةَ ويوُم النحر وأياُم التشريق عيُدنا أهلَ اإلسالم ، وهي أيام أكل وشـرب                 

 .والنَّسائي والترمذي وأمحد والدارمي وابن ِحبَّان وابن ُخزمية  ) 2419( أبو داود 
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: اليوم األوسط من أيام التشريق ، قال        أتينا ابن عمر يف     {  عن أيب الشعثاء قال      -10
إين : فقال : ادن فاطَْعْم ، قال : فقال له : فأُيت بطعام ، فدنا القوم وتنحَّى ابٌن له ، قال 

إهنا أيام طُْعٍم : أما علمَت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : فقال : صائم ، قال   
 ] . رجاله رجال الصحيح [ مي قال اهليث ) . 4970( رواه أمحد } وِذكٍْر ؟  

باستعراض هذه األحاديث ، جند أنَّ األول والثاين والسابع قد ذكرت أن أيـام               
وجاء ) الصالة  ( التشريق هي أيام أكل وشرب ، وجاء الرابع يف رواية النَّسائي بزيادة             

 أيـام   وإذن فإن هذه األحاديث قد وصفت أيام التشريق بأهنا        ) الذِّكْر  ( العاشر بزيادة   
 .أكٍل وشرٍب وصالٍة وِذكٍْر 

وقد استنبط عدد من العلماء من كون األحاديث تذكر أن أيام التشريق هي أيام          
واحلق أن هذا االستنباط غري صحيح ، ألن        . أكل وشرب أن الصيام فيها حرام ال جيوز         

كـن  ول. جمرد وصف أيام التشريق بأهنا أيام أكل وشرب ال يكفي دليالً على التحرمي              
األحاديث مل تقتصر على هذا الوصف وإمنا أضافت إليه نفي الصوم فيها والنهي عنه ،               

ويف احلديث الرابع يف رواية النَّسائي ويف       ) ليس بأيام صيام    ( ففي احلديث الثالث جاء     
فـال  ( ويف احلديث اخلامس جاء القول      ) فال يصومنَّها أحد      (  احلديث السادس جاء    

ينهى عن صيام هـذه     (   النهي منطوقاً يف احلديثني الرابع والثامن        مث جاء ) صوم فيها     
فصار للقول بالتحرمي حجة إذ أن قول احلديث الرابع         ) وينهانا عن صيامها    ( ،  ) األيام  

قد جاءا بصيغة   ) فال يصومنَّ أحد      (  وقول احلديث السادس    ) فال يصومنَّها أحد      (  
 واإللزام ، فصح االستنباط من هذه       م والتصميم التوكيد ، وهذه الصيغة تدل على العز      

فإذا وجدنا . النصوص بأن النهي عن الصوم يف أيام التشريق هو هني جازم يفيد التحرمي        
أدركنا وتأكد لنا فعالً أن النهي عـن  ) من كان صائماً فلْيفطر     (  يف احلديث السابع      

ا كان يصح وجيوز    الصيام هو هني جازم يفيد التحرمي ، ذلك أن أمر الصائم باإلفطار م            
لو كان الصوم جائزاً مقبوالً ، وال يصح فعالً إال أن يكون الصيام غري جائز ، ووجب                 

ومثله احلديث الثامن ، فعمرو بن العاص أمر ابنه الصائم يف تلك األيام             . قطعه باإلفطار   



 182

مـر  باألكل وقطِْع صياِمه ، فلما امتنع ابنه عن قطع الصيام مل يتردد عمرو يف توجيه األ               
مرة ثانية البنه باإلفطار ، مستدالً بأن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم كان يـأمر                

.  الصائمني آنذاك باإلفطار وينهاهم عن الصوم ، ومثله يف الداللة احلـديث العاشـر               
 تصلح قرائن بل وأدلـة علـى أن         – السابع والثامن والعاشر       –فهذه األحاديث الثالثة    

 . م التشريق إمنا هو هني جازم دالٌّ على التحرمي النهي عن صيام أيا
بقيت مسألة احلاج املتمتع الذي ال جيد اهلَْدَي أي ال جيد شاةً يذحبها ، أو جيدها               

ولكنه ال ميلك مثنها ، هل جيوز له أن يصوم األيام الثالثة يف احلج يف أيام التشريق ؟ قبل                 
 :النصوص املتعلقة هبذه املسألة اإلجابة على هذا السؤال ، ال بد من استعراض 

فمن متتََّع بالُعْمرِة إىل احلجِّ فما اْسَتْيَسَر من اهلَْدي فمْن مل جيـْد             ... {  قال تعاىل    -1 
 196من اآليـة    } ... فصياُم ثالثِة أياٍم يف احلجِّ وَسْبعٍة إذا َرَجْعُتْم تلك َعَشَرةٌ كاملةٌ            

 . ُتذَبح الشاة : واهلَْدي هنا . من سورة البقرة 
مل ُيرخَّص يف أيام التشريق أن      {  عن عائشة وابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما قاال           -2 

والـداَرقُطين   ) 1998-1997( رواه البخـاري    } ُيَصْمَن إال ملن مل جيد اهلَـْدي        
 .والبيهقي وابن أيب شيبة والطربي 

قبل التروية  :  ، قال    فصيام ثالثة أيام يف احلج    {   عن علي رضي اهللا عنه يف قوله         -3 
والطربي وابن أيب شيبة     ) 5/25( رواه البيهقي   } بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة          

 . وعبد الرزاق 
يـوٌم  : فصيام ثالثة أيام يف احلج ، قال        {   عن ابن عمر رضي اهللا عنهما يف قوله          -4 

رواه ابن جريـر    }  أيام مىن    قبل التروية ، ويوُم التَّْرِوية ، ويوُم عرفة ، وإذا فاته صامها           
 .وحممد بن املنذر والداَرقُطين والبيهقي وابن أيب شيبة  ) 2/247( الطربي 

الصيام ملن متتع بالعمرة إىل احلج إىل يوم عرفة ، فإن مل            {  وعنه رضي اهللا عنه قال       -5 
ومالك والشـافعي    ) 1999( رواه البخاري   } جيد َهْدياً ومل يصم ، صام أيام مىن           

 . البيهقي و
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وسـبعٍة  ( إىل  ) فمن متتع بالعمرة إىل احلج      ( قوله  {  عن ابن عباس رضي اهللا عنه        -6
وهذا على املتمتِّع بالعمرة إذا مل جيد هدياً ، فعليه صيام ثالثة أيام يف احلج               ) إذا رجعتم   

} قبل يوم عرفة ، فإن كان يوم عرفة الثالث فقد مت صومه ، وسبعة إذا رجع إىل أهله                   
  ) .2/248( واه ابن جرير الطربي ر

فسَّرها علي وابن عمر وابن     } فصيام ثالثة أيام يف احلج      { قوله يف اآلية الكرمية      
 بأن الصيام ُيؤدَّى قبل عرفة ، أو ُيؤدَّى آِخُره يوَم عرفـة ،    6 ،   4 ،   3عباس يف اآلثار    

. يام أيام التشريق    وهذا يعين عدم تأديتها يف أيام التشريق ، وذلك لورود النهي عن ص            
ولكن وحيث أن صيام هذه األيام الثالثة واجب شرعاً ، وحيث أن أيام التشريق هـي                
آخر أيام احلج ، فإنَّ من مل يصم هذه األيام الثالثة يف وقتها أجاز له الشرع أن يصومها                  

 .يف أيام النهي ، أي يف أيام التشريق 
صيام األيام الثالثة هو رخصة ، وهو       وإذن فإن الصيام يف أيام التشريق ملن فاته          

) مل ُيرخَّص يف أيام التشريق أن ُيَصْمَن إال ملن مل جيد اهلَْدي             ( ما جاء يف احلديث الثاين      
وحىت هذه الرخصة قد قُيِّدت مبن مل يتمكن من الصيام وليس على إطالقها ألن األصل               

ذا املعىن مذكور يف األثر الرابع      كما قلنا هو أن ُتصام األيام الثالثة قبل أيام التشريق وه          
فإن مل جيد هدياً ومل يصم ،       ( ومذكور يف األثر اخلامس     ) وإذا فاته صامها أيام مىن        (  

واآلثار وهي أقوالُ الصحابة ، وإن كانت غري أدلة ، إال أهنا أحكـام              ) صام أيام مىن      
تفسِّر اآلية الكرمية    شرعية يصح تقليدها واتِّباعها ، وهنا جاءت أقوال الصحابة تشرح و          

فيصح قبول هذا الشرح والتفسري ال سيما وأهنم أقدر املسلمني على فهم اآليات وبيان              
 .مدلوالهتا 

وعليه فإنَّا نقول إن الفريق األول قد أصابوا فيما ذهبوا إليه من حترمي الصوم يف                
وقـد فاتـه    [  قوهلم   وأضيف إىل . أيام التشريق إال للحاج املتمتِّع الذي ال جيد اهلَْدَي          

أما أصحاب الشافعي فإهنم مصيبون فيما ذهبوا إليه        . وهي إضافة ال بد منها      ] الصيام  
لو كانوا قد حصروا السبب يف فوات صيام األيام الثالثة قبل أيام التشريق ، وخمطئـون               
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 إال  فيما ذهبوا إليه من تعدُّد األسباب كالنذر والكفَّارة والقضاء ، ألن النصوص ال تدلُّ             
على سبب واحد ، وهو فوات الصيام قبل أيام مىن فحسب ، وليس النذر وال الكفَّارة                
وال القضاء مما رخَّص فيه الشرع هنا ، واألصل يف املسلم التقيد بالنصوص وال سيما يف                

 . العبادات 
 

 : صوُم الِوصال 
 أمحـد   وقد ذهب . الِوصال هو مواصلة الصوم يوماً وليلة أو أكثر دون إفطار            

وإسحق ، ومن الشافعية حممد بن املنذر وابن ُخزمية وابن حجر ، ومجاعة من املالكيـة                
وحكى حممد بـن    . إىل جواز الِوصال إىل السَّحر ، أي صيام هناٍر وليٍل بعده إىل آخره              

املنذر كراهة الوصال عن مالك وسفيان الثوري والشافعي وأمحد وإسحق ، وهو قول             
ذهب األكثرون إىل حترمي الِوصال وعن الشافعية يف ذلك         : ن حجر   وقال اب . ابن قدامة   

وقد نصَّ الشـافعي يف األم      . التحرمي والكراهة ، هكذا اقتصر عليه النووي        : وجهان  
ويف املقابل أجازه عبد اهللا بن الزبري وابنه        . وحرَّمه ابن حزم    . على أن الوصال حمظور     

وحىت نستطيع استنباط احلكـم     . هيم التيمي   عامر وأخت أيب سعيد وأبو اجلوزاء وإبرا      
 :الصائب يف هذه املسألة ال بدَّ لنا من استعراض النصوص التالية 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن        {   عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت         -1 
 إين لست كهيئتكم ، إين يطعمين ريب      : إنك تواصل ؟ قال     : الِوصال رمحةً هلم ، فقالوا      

 . ومسلم والنَّسائي  ) 1964( رواه البخاري } ويسقِني  
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن    {   عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنه           -2 

}   إين لست كهيئتكم ، إين أُطَْعـم وأُسـقَى            : إنك تواصل ، قال     : الوصال ، قالوا    
 .سائي وأمحد والبخاري وأبو داود والنَّ ) 2563( رواه مسلم 
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إياكم {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -3 
إنكم لستم يف ذلك مثلي ، إين       : فإنك تواصل يا رسول اهللا ؟ قال        : والوصال ، قالوا    

 ) 2567( رواه مسلم   } أَبيُت يطعمين ريب ويسقيين ، فاكلفوا من العمل ما تطيقون           
إياكم والوصـال  {  وأمحد ومالك وابن أيب شيبة بلفظ   ) 2071( ن ُخزمية   ورواه اب . 

... إياكم والوصال ، مرتني     { وابن ِحبَّان بلفظ  ) 1704( ورواه الدارمي   } قاهلا ثالثاً   
 {. 
ال تواصلوا ،   {   عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال               -4 

ست كأحٍد منكم ، إين أُطَعم وأُسقَى ، أو ِإين أَبيُت أُطَْعم ل: إنك تواصل ؟ قال   : قالوا  
. وأمحد وابن ِحبَّان وابن أيب شيبة والـدارمي          ) 1961( رواه البخاري   } وأُْسقَى    

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا الِوصال يف الصيام        [ ورواه الترمذي وقال    
 ] .صل األيام وال يفطر  وُروي عن عبد اهللا بن الزبري أنه كان يوا

أردُت أن أصوم يومني مواصلةً ،      {   قالت   – بن اخلصاصيَّة    – عن ليلى امرأة بشري      -5 
يفعل ذلك  : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عنه ، وقال            : فمنعين بشري ، وقال     

ر والطرباين يف املعجم الكبري وسعيد بن منصو       ) 22301( رواه أمحد   } ... النصارى  
 .وعبُد بن محيد بإسناد صحَّحه ابن حجر  

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يواصل        {   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -6 
: يا رسول اهللا إنك تفعل ذلك ؟ قال         : إىل السََّحر ، ففعل بعض أصحابه فنهاه ، فقال          

بسند  ) 2072( زمية  رواه ابن خُ  } لستم مثلي ، إين أظلُّ عند ريب يطعمين ويسقيين            
 .صحيح 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم واصل بني يومني وليلة            {   عن أيب ذر رضي اهللا عنه        -7 
إن اهللا عزَّ وجلَّ قد قَِبل ِوصالك وال حيلُّ ألحٍد بعدك ، وذلك بأن              : فأتاه جربيل فقال    

 الليل ، وأمرين بـالوتر      وال صيام بعد  ) وأمتوا الصيام إىل الليل     ( اهللا تبارك وتعاىل يقول     
وفيه عبد امللك ، قـال       ) . 3162( رواه الطرباين يف املعجم األوسط      } بعد الفجر     
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ليس إسناده بصحيح ، فال حجـة       : وقال ابن حجر    ] ومل أعرف عبد امللك     [ اهليثمي  
 .فيه 
عليـه  هنانا رسول اهللا صلى اهللا      {   عن َسُمَرةَ بِن ُجْنُدب رضي اهللا تعاىل عنه قال           -8

. والطرباين يف املعجم الكبري      ) 1024( رواه البزَّار   } وسلم أن نواصل وليس بالعزمية      
 ] .إسناده ضعيف [ قال اهليثمي 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يواصل        {   عن علي رضي اهللا تعاىل عنه قال         -9 
قـال  . عجم الكبري   وابن أيب شيبة والطرباين يف امل      ) 700( رواه أمحد   } إىل السََّحر     

من طريق حممد بن     ) 7752( وأخرجه عبد الرزاق    ] رجاله رجال الصحيح    [ اهليثمي  
 .} أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يواصل من َسَحٍر إىل َسَحٍر  {  علي بلفظ 

 عن عبد الرمحن بن أيب ليلى حدثين رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم                -10
صلى اهللا عليه وسلم هنى عن احلجامة واملواصلة ، ومل حيرمهما ، ِإبقاًء             أن رسول اهللا    { 

إين أُواصل إىل   : يا رسول اهللا إنك تواصل إىل السحر ؟ فقال          : على أصحابه ، فقيل له      
وأمحد وعبد الـرزاق     ) 2374( رواه أبو داود    } السحر ، وريب يطعمين ويسقيين        

 ] .هو من أحسن ما ورد يف ذلك [ وقال وصحح ابن حجر إسناده . وابن أيب شيبة 
 عن أيب سعيد رضي اهللا تعاىل عنه ، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وآله سلم يقول                  -11
فإنك تواصل يا   : ال تواصلوا ، فأيُّكم أراد أن يواصل فلْيواصل حىت السََّحر ، قالوا             {  

}  ُيطعمين ، وساٍق َيسقيين إين لست كهيئتكم ، إين أبيت يل ُمطِْعٌم      : رسول اهللا ؟ قال     
ورويناه أيضاً  [ قال ابن حزم    . وأبو داود وأمحد وابن حزم       ) 1963( رواه البخاري   

ُمْسنداً صحيحاً من طريق أم املؤمنني عائشة وأنس وأيب هريرة وابن عمر كلـهم عـن       
نه وهنى النيب صلى اهللا عليه وسلم ع      [ وقال البخاري   ] رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 ] . رمحةً هلم وإبقاًء عليهم وما ُيكَْره من التعمُّق  
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        {  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال          -12

فإنك يا رسول اهللا تواصل ؟ قال رسـول اهللا          : عن الوصال ، فقال رجل من املسلمني        
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طعمين ريب ويسقيين ، فلما أبـوا أن        وأيُّكم مثلي ؟ إين أَِبيُت ي     : صلى اهللا عليه وسلم     
لو تأخَّر اهلـالل    : ينتهوا عن الوصال واصل هبم يوماً مث يوماً ، مث رأوا اهلالل ، فقال               

والبخـاري   ) 2566( رواه مسـلم    } لزدتكم ، كاملنكِِّل هلم حني أبوا أن ينتهوا           
 ) 2570(  ملسـلم    ويف رواية ثانية  . والنَّسائي وأمحد وابن ِحبَّان وابن حزم والدارمي        

فأخذ يواصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : قال  ... { وأمحد وابن خزمية بلفظ     
وذاك يف آخر الشهر ، فأخذ رجالٌ من أصحابه يواصلون ، فقال النيب صلى اهللا عليـه                 

ما بال رجاٍل يواصلون ؟ إنكم لستم مثلي أما واهللا لو متادَّ يل الشهُر لواصلت               : وسلم  
 . } دع املتعمِّقون تعمُّقَهم وصاالً ي
لقد جاء النهي   .   ضعيفان فيتركان وال ُيحتجُّ هبما        8 ،   7احلديثان يف البندين       

 ،  10 ،   5 ،   2 ،   1يف األحاديـث    ) هنى عن الوصال      (  عن الوصال بألفاٍظ ثالثة     
  .11 ،   4يف احلديثني   ) ال تواصلوا     (   و   3يف احلديث   ) إياكم والوصال     (   و   12

فهذا النهي بألفاظه الثالثة ردٌّ على من قالوا جبواز الوصال وإباحتـه ، فلـم تبـق إال                  
الكراهة أو التحرمي ، فلننظر يف األحاديث مرة أخرى باحثني عن الدليل أو القرينة اليت               

 . حتدِّد أياً من احلُكْمني هو املشروع 
أي )  ال ، قاهلا ثالثاً     إياكم والوص ( جاء يف احلديث الرابع ، رواية ابن ُخزمية          

إياكم والوصال ، إياكم والوصال ، إيـاكم        ( جاء قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم        
وما أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشدِّد يف النهي عن الوصال هـذا             ) والوصال  

مث . التشديد إال ألنه حرام ال جيوز ، فالتكرار يصلح قرينة على أن النهي هنٌي جـازم                 
اء احلديث الثاين عشر يذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد عاقب الذين واصـلوا                 ج

وأَبْوا أن ينتهوا عن الوصال أي رفضوا النهي عن الوصال ، ووصف العقوبة بأهنا تنكيلٌ               
حني أََبْوا أن ينتهوا ، وال يكون كل ذلك إال داالً على أن النهي هو هني جازم يفيـد                   

لنهي غري جازم ملا عاقبهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وملا نكَّل             التحرمي ، ولو كان ا    
 .فهذا احلديث يدلُّ لفظه على أن النهي الوارد يف األحاديث هو هني جازم . هبم 
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مث جاءت الرواية الثانية عند مسلم تؤكِّد اجلزم واإللزام بقول الرسول صلى اهللا              
فقد )  لواصلُت وصاالً يدع املتعمِّقون تعمُّقَهم       أما واهللا لو متادَّ يل الشهرُ     ( عليه وسلم   

وصف الذين يواصلون بأهنم متعمِّقون ، وتوعدهم بوصاٍل طويٍل كعقوبة ، حىت يلتزموا            
فالتوعُّد بالعقوبة قرينةٌ ، ووصفُهم بالتعمُِّق قرينةٌ ثانيةٌ على أن          . بالنهي وَيَدعوا الوصال    

 . رمي ، وليس هني كراهة فقط النهي عن الوصال يف األحاديث هو هني حت
أما التوعد بالعقوبة فظاهر ، وأما وصفهم بالتعمُّق فألن التعمُّق يف الشرع حرام              

قال رسول اهللا صلى اهللا     :   رضي اهللا عنه قال        – بن مسعود      –وحمظور ، فعن عبد اهللا      
 داود وأمحد   وأبو ) 6784( رواه مسلم   } هلَك املتنطِّعون ، قاهلا ثالثاً      { عليه وسلم   

واملتنطِّعون من التنطُّع وهو التعمُّق قاله صاحب خمتار الصحاح وصـاحب أسـاس             . 
:  فقوله يف احلديث      . فالتنطُّع لغةً هو التعمُّق     . البالغة وصاحب لسان العرب وغريهم      

 . هلك املتنطِّعون ، أي هلك املتعمِّقون ، وال يقال ذلك إال إذا كان التعمُّق حراماً 
رياً جاء احلديث اخلامس يصف الوصال بأنه فعل النصارى ، وهو من أبلغ             وأخ 

 . صيغ القول على إرادة التحرمي وذلك أن تقليد الكفار يف شؤون الدين حرام ال جيوز 
مث إن الصوم عبادة والعبادة حىت تصح وجيوز فعلها ال بد من أن َتِرَد يف الشرع                 

وكذلك الوصال يف   . ، ألهنا ال تكون عبادة أصالً       فإن مل َتِرْد يف الشرع مل يصح فعلها         
الصوم ، فإنه حىت يكون عبادةً شرعاً ومن مثَّ يصح فعلُه ، ال بد من أن َيِرَد يف الشرع ،                
فإن ورد يف الشرع واصلنا ، وإال توقفنا عنه ، فإن مل نفعل نكن قد عبدنا اهللا سبحانه                  

 ل على جواز الوصال ؟ بغري ما شرع ، وهو حرام ال جيوز ، فأين الدلي
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يواصل ، أجبناه بقوله              : فإن قال قائل     

)  إنكم لستم يف ذلك مثلي        (  ،  ) إين لست كهيئتكم      (  عليه وآله الصالةُ والسالم       
وهذه من أبلغ الصـيغ     ) وأيُّكم مثلي ؟    ( ،  ) لستم مثلي   ( ،  ) لست كأحٍد منكم    ( 

ن الوصال من خصوصياته صلى اهللا عليه وسلم ، ال ينبغي ألحد أن يفعلـه ، أو                 على أ 
فما اختصَّ به الرسول صلى اهللا عليه       . أن يدَّعي أنه مشروع لغريه صلى اهللا عليه وسلم          
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وسلم مل ُيشرع للمسلمني وإمنا ُشرع له فحسب ، فكان مقصوراً عليه وحده ، وهذا               
 .معلوم لكلِّ عامل وفقيه 

إن احلديث األول يبيِّن أن النهي عن الوصال إمنا هو رمحـة            :  قال قائل     فإن   
هنى عن احلجامة واملواصلة ومل حيرِّْمهما إبقاًء على        ( بالناس ، وأن احلديث العاشر يقول       

وهذا تعليل للنهي عن الوصال ، والعلة تدور مع املعلول وجوداً وعدماً ، فإن     ) أصحابه  
وإن انتفت العلة انتفى احلكم ، فالشخص إن كان قادراً على          وجدت العلة ُوجد احلكم     

 : الوصال فقد انتفت يف حقِّه علةُ الرمحة به واإلبقاء عليه ؟ أجبناه مبا يلي 
إن تعليل النهي عن الوصال بالرمحة ، واإلبقاء على الناس هو من قول عائشـة                

يس هو من لفظ رسـول  يف احلديث األول ، ومن قول صحايبٍّ يف احلديث العاشر ، ول       
اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، فعائشة ذكرت أن النهي من الرسول صلى اهللا عليـه                 
وآله وسلم إمنا هو رمحة بالناس ، والصحايب ذكر أن النهي منه إمنا هو لإلبقـاء علـى                
الناس ، مث إنَّ هذا التعليل كان ميكن قبوله لو مل ترد نصوٌص صرحيةٌ حتظر الوصال على                 

 . القه  فُيترك هذا التعليل وال ُيلتفت إليه إط
أوالً ألنـه   : مث إن رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الوصال ألمرين              

من خصوصياته عليه الصالة والسالم كما بيَّنَّا ، وثانياً ألنه تعمُّق يف الدين ، ومل يذكر                
نه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،       الرمحة ومل يذكر اإلبقاء على الناس ، فنقف عند ما بيَّ          

 . وندع ما ظنَّته عائشة وما ظنه الصحايب 
هنى عن احلجامة   ( وأقول مثل ذلك خبصوص قول الصحايب يف احلديث العاشر           

يعتـرب  ) هنى عن احلجامة واملواصـلة        (  فهو وإن كان قوله     ) واملواصلة ومل حيرمهما    
هو اجتهاٌد وفهٌم هلذا الصحايب      )  ومل حيرمهما    (مرفوعاً ومن مثَّ جيب قبوله ، فإن قوله         

فيما نقله ، وحنن لسنا مبلزمني باجتهاد الصحايب وال بفهمه ، ال سيما وقـد جـاءت                 
 .النصوص تعارض هذا االجتهاد والفهم 
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إن احلديث احلادي عشر قد َشرع للمسلمني الوصال حـىت          : وقد يقول قائل     
إنه ختصيٌص للعام ، والشرع     : عاً ، فنقول له     السحر ، فكان الِوصال للمسلمني مشرو     

ميلك ختصيص العام طبعاً ، فالشرع الذي حرَّم عموم الوصال ، أخـرج الوصـال إىل                
السحر من هذا العموم ، مبعىن أنه قد أجاز الوصال إىل السَّحر وحده ومل ُيِجْز غريه ،                 

م قائماً ، وهذا ظاهر يف      ومل خيصِّص غريه ، ومل ينسخ احلكم العام ، بل بقي احلكم العا            
هكذا على إطالقه ، مث قـال             ) ال تواصلوا   ( احلديث احلادي عشر نفسه ، فأوَّلُه يقول        

وال ينسخ القولُ الثاين القـولَ األول       ) فأيُّكم أراد أن يواصل فلْيواصل حىت السََّحر        ( 
ا مشروع ، وال يلغي     طبعاً ، فالقول األول باق ، والقول الثاين باٍق هو اآلخر ، وكالمه            

 .وال ينسُخ أحُدمها اآلخر 
وعليه فإنا نقول إن الوصال أكثر من يوم وليلة حىت السحر ، أي موعد تناول                

السَّحور ، حرام ال جيوز ، ويزداد ُحرمةً كلما زاد الوصال وطال ، فالوصال يـومني                
رام زيادة يف التعدِّي    حرام والوصال ثالثة أيام أشدُّ حرمة ، وهكذا ، ألن الزيادة يف احل            

 .على شرع اهللا وأمِر اهللا ، ومتاٍد يف املعصية 
ومن ذلك يظهر أن ما ذهب إليه األكثرون من حترمي الوصال هو الصـحيح ،                

 . ويظهر بظهوره أن القول بالكراهة خطأ فضالً عن القول باجلواز 
 

  :صوُم احلائض والنُّفَساء 
ء أن تصوما يف حاليت احليض والنفاس ، وقد مرَّ          ال حيل المرأٍة حائٍض وال لُنفَسا      

 ] . أحكاٌم عامة –صيام رمضان  [ هذا البحث بتمامه يف الفصل 
 

  :صوُم املرأة تطوُّعاً بدون إذن زوجها 
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ال حيل لزوجة أن تصوم تطوعاً إال بإذٍن من زوجها ، وقد مرَّ هـذا البحـث                  
:   أوالً    –صيام التطـوع      [  الفصل   يف] صوم املرأة بإذن زوجها     [ بتمامه حتت عنوان    

 ] .  أحكاٌم عامة 
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 الفصـل السـابع
 

 الكفَّـارات
 

  الكفَّاراُت بالصيام–أ 
 

 :صياُم شهرين متتابعني 
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 : صياُم الظِّهار : أوالً 

أنِت عليَّ كظهر أمي ، ومثله كظهر أخـيت ،          : الظِّهاُر هو قول الزوج لزوجته       
وهـو  . و كظهر عميت ، أو كظهر خاليت ، أو كظهر أية امرأة حيرم عليه الزواج منها          أ

 . يقصد من هذا القول أن ُيحرِّم مجاع زوجته 
وكفَّارة الظهار حترير رقبة أوالً ، وحيث أنه ال يوجد عبيد اليوم ، فإن الكفَّارة                

ن كان عاجزاً عن الصوم     تبدأ اليوم بصيام شهرين متتابعني ، وهذا ملن يقوى عليه ، فإ           
 ملرض أو شيخوخة أو ضعٍف وهزاٍل أطعم ستني مسكيناً وجبةً واحدة لكل واحد منهم 

وجتب الكفَّارة على الزوج إن هو أراد العود ، أي أراد مجاع زوجته ، وقبـل                 
أداء الكفَّارة ال حتل له ، ومبعىن آخر جتب الكفَّارة عندما يعود عن قوله بتحرمي مجـاع                 

 إىل القول بأهنا حتلُّ له ، وعندما يقول إن زوجته حتلُّ له ، آنذاك جتـب عليـه                   زوجته
 .الكفَّارة وقبل أن جيامع 

وهذه األحكام وإن كانت ليست يف باب الصيام ، ولكنين أوردهتـا خمتصـرة               
وبدون سوق األدلة عليها إلفادة القراء الكرام ، وملا هلا من اتصال مبوضوع الصـيام ،                

الذين ُيظاِهرون  { لى أن كفَّارة الظِّهار هي صيام شهرين متتابعني قولُه تعاىل           والدليل ع 
ِمْنكُم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنَّ أُمَّهاِتِهْم إنْ أُمَّهاُتُهم إال الالِئي َولَْدَنُهْم وِإنَّهم لََيقُولون ُمْنكَـراً               

 ُيظاِهرون من ِنساِئهم مث يعودون  ِلَمـا          والذين Οِمَن القَْوِل َوُزوراً وِإنَّ اهللا لََعفُوٌّ غَفُوٌر        
  فَمْن مل    Οقالوا فتحريُر َرقََبٍة ِمْن قَْبِل أن َيَتماسَّا ذلكم ُتوَعظون به واُهللا مبا تعملونَ خبٌري               

جيْد فصياُم شهريِن متتابعِني ِمْن قَْبل أن يتماسَّا فََمْن لَم يستطْع فِإطعاُم ستَني ِمسـكيناً               
سـورة اجملادلـة     }  ورسوِله وتلك حدوُد اِهللا وللكافرين عذاٌب أليٌم         ذلك ِلُتؤمنوا باهللاِ  

  . 4 ، 3 ، 2اآليات 
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 : صياُم القاتل خطأً : ثانياً 
من قتل نفساً بريئة خطأً فقد وجب عليه أوالً ِعتُق رقبة ، أي حترير عبد ، ودفُع                  

ا العاقلة مـن أمواهلـا ،       ديٍة إىل أهل القتيل ، وال يدفعها القاتل من ماله ، وإمنا تدفعه            
وحيث أن العبيد مل يعودوا موجودين يف أيامنا هذه ، فإن احملصلة هي أن من قتل نفساً                 

 .بريئة خطأً فعليه صوم شهرين متتابعني ، وعلى عاقلته دفُع الدية ألهل القتيل 
أما صوم الشهرين فإنه ال بد من تتابعه وعدم قطعه إال لعذِر املرِض ، أو لعذر                 

وقد روى الطربي يف تفسريه عن سعيد بـن         . يض أو النِّفاس إن كان القاتل امرأةً        احل
املسيِّب وعن احلسن وعن عطاء وعن عمرو بن دينار وعن عامر الشعيب قولَهم ِإن من               

وهـو  . صام شهرين متتابعني مث أفطر من عذٍر كمرض أنه ُيتمُّ ما بقي ويعتدُّ مبا مضى                
 .قول صحيح 

أحسُن مـا   : ومسعت مالكاً يقول    : قال حيىي    ) [  1/254 ( وجاء يف املوطأ   
مسعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعني يف قتِل خطٍأ أو تظاُهٍر فعرض له مرض               
يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صحَّ من مرضه وقوي على الصيام ، فليس له أن يؤخِّر                 

رأة اليت جيب عليها الصـيام      ذلك ، وهو يبين على ما قد مضى من صيامه ، وكذلك امل            
يف قتل النفس اخلطأ إذا حاضت بني ظهري صيامها أهنا إذا طُهرت ال تؤخِّر الصـيام ،                 
وهي تبين على ما قد صامت ، وليس ألحٍد وجب عليه صيام شـهرين متتـابعني يف                 

وهو بيان  ] مرٍض أو حيضٍة وليس له أن يسافر فيفطر         : كتاب اهللا أن يفطر إال من علة        
 .ح صحي

والدليل على أن كفَّارة القاتل خطأً من الصيام هي صياُم شهرين متتابعني ، قولُه             
وما كان ملُؤمٍن أنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمناً إال َخطأً َوَمْن قََتلَ مؤمناً َخطأً فتحريـُر      {  تبارك وتعاىل   

وٍم عدوٍّ لكم وهو مؤمٌن     رقبٍة مؤمنٍة وِدَيةٌ ُمَسلَّمةٌ إىل أهِله إال أن َيصَّدَّقوا فِإن كان من ق            
فتحريُر رقبٍة مؤمنٍة وإن كان من قوٍم بينكم وبينهم ميثاٌق فِدَيةٌ مسلَّمةٌ إىل أَهِلِه وحتريُر               
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اآليـة  } رقبٍة فمن مل جيْد فصياُم شهريِن متتابعِني توبةً من اِهللا وكان اُهللا عليماً حكيماً               
 . من سورة النساء 92

 
  :ته يف هنار رمضان صياُم َمن جامع زوج: ثالثاً 

ال جيوز لصائم أن جيامع زوجته إال يف الليل بعد أن يفطر ، فِإنْ واقََع زوجتـه                  
وهو صائم فقد أفطر ، ووجب عليه عندئٍذ أن ُيْعتق رقبة ، أي ُيحرِّر عبداً من الرِّقِّ ،                  

م فإن مل جيد رقبة يعتقها ، كما هو حاصل يف أيامنا هذه ، فقد توجَّب عليه أن يصـو                  
شهرين متتابعني ، فإن مل يكن يف استطاعته صوم الشهرين ملرٍض أو عجٍز أطعم سـتني       

 :مسكيناً ، واألدلة على ذلك ما يلي 
أن رجالً أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           {   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        -1 

مضان ، قال    وقعُت علي أهلي يف ر    : وَحيك ، قال    : يا رسول اهللا هلكُت ، قال       : فقال  
: ال أستطيع ، قال     : فصم شهرين متتابعني ، قال      : ما أَجُدها ، قال     : اعتْق رقبةً ، قال     

يا : خذه فتصدَّق به ، فقال      : ما أَجد ، فأُيت بَعَرٍق فقال       : فأَطعْم ستني مسكيناً ، قال      
ـ               وُج مـين ،    رسول اهللا أََعلى غِري أهلي ؟ فوالذي نفسي بيده ما بني طُُنَبِي املدينِة أح

رواه البخـاري      } خذه    : فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه ، قال            
قوله ما بني طُُنيب    . ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي وأمحد والدارمي         ) 6164( 

 . والَعَرق ، وهو الزِّْنبيل ، يساوي مخسةَ عشَر صاعاً . أي ما بني طريف املدينة : املدينة 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر رجالً أفطر يف رمضـان            {   وعنه رضي اهللا عنه      -2 

 ) 2599( رواه مسلم   } أن ُيعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو ُيطعم ستني مسكيناً               
 . وأبو داود وأمحد ومالك والبيهقي 

صاً وجاء احلديث األول خا   ) رجالً أفطر يف رمضان     ( احلديث الثاين جاء عاماً      
مبن أفطر باجلماع ، فُيحمل العام وهو احلديث الثاين على اخلاص وهو احلديث األول ،               



 196

فنقول ِإنَّ من أفطر باجلماع يف رمضان ، فقد وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعني ،                
 . طبعاً إن كان يف استطاعته ذلك وإال سقط عنه الصوم وانتقل إىل ِإطعام ستني مسكيناً 

)  شهرين متتابعني   ( م الشهرين ، فإن األحاديث اشترطت التتابع        أما كيفية صيا   
وهو ما ذهب إليه الفقهاء والعلماء كافةً ، إال ما ُروي عن ابن أيب ليلى ورواية ضعيفة                 

واشترط مجهور الفقهاء أن ال يكون رمضان أحد        . عن مالك ، فقد قاال جبواز التفريق        
وذهب .  عن الصوم ،كالعيدين وأيام التشريق       الشهرين ، وأن ال يكون فيهما أياُم هنيٍ       

األحناف والشافعية إىل أن التتابع ينقطع ولو أفطر لعذٍر إال احليض والنفاس ، فإهنما ال               
وذهبت املالكية إىل أن التتابع ينقطع إذا أفطر عامداً قبـل اكتمـال             . يقطعان التتابع   

 : فأقول ما يلي . الشهرين 
و قولٌ شاذ ال ُيلتفت إليه وال حيلُّ العمل به ألنه معاِرض أما قول ابن أيب ليلى فه 

أما قول اجلمهور أن ال يكون رمضان أحد الشهرين         . ومعاِند لألحاديث القائلة بالتتابع     
وأما قوهلم أن ال يكون فيهما أياُم هني ، وقـول           . فظاهر الصحة ، بل هو أمر بديهي        

طر لعذر إال احليض والنفاس ، فليس دقيقـاً       األحناف والشافعية إن التتابع ينقطع ولو أف      
أما أنه ليس صحيحاً كله ، فإن قول اجلمهور أَنْ ال يكون فيهما             . وليس صحيحاً كله    

أيام هني غري صحيح ، وأما قول األحناف والشافعية إن التتابع ينقطع ولو أفطر لعذر إال          
ُيحدِّد أشهراً للصـوم ،     احليض والنفاس فإنه ليس دقيقاً ، وذلك أن الشرع احلنيف مل            

وذلك يعين أن أي شهرين متتابعني من األشهر األحد عشر ، باستثناء رمضان طبعـاً ،                
يصلحان للصوم ككفَّارة ، فمن حظر الصوم يف شهر ذي احلجة فليس له دليل ، ومن                
حظر الصوم يف شهر شوال فليس له دليل ، مث إن التتابع ال ينقطع حكماً إن ختلله عذر                  

من الصوم ، فاحليض عذر والنفاس عذر ، والتوقف عن صوم يومي العيدين وأيام              مانع  
التشريق عذر واملرض الذي يعجز صاحبه عن الصوم عذر وليس ُعذر من هذه األعذار              
بأقل من غريه حىت نفرِّق بينها ، فهذه األعذار ال تلغي التتابع إن هي ُوجدت يف خالل                 

 . ماً وُمْجِزئاً الشهرين ، وإمنا يبقى التتابع قائ
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أما عذر السفر خاصَّةً ، فهو عذر دون تلك األعذار ، ومثله عذر املرض الذي                
ال ُيعِجز صاحَبه عن الصوم ، فهذا العذر أراه يقطع التتابع ألن اهللا سبحانه أجاز الصوم                
يف السفر ومل جيعل السفر مانعاً من الصوم ، كما هو احلال يف أعذار العيدين واحليض                

فلهذا أقول إنه ال جيوز قطع التتابع باِإلفطار لعذر السفر ، بل جيب             . نفاس والعجز   وال
 .على الصائم أن يتابع صومه وهو مسافر يف هذه احلالة 

بقيت مسألة من جامع زوجته يف رمضان أكثر من مرَّة كيف تكون الكفَّارة ؟               
 ، أو أكثر يف يـوم       فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إىل أن من جامع زوجته مرتني          

وقـال  . واحد لزمته كفَّارةٌ واحدةٌ باجلماع األول ، سواء أكان كفَّر عن األول أم ال               
إن كان الوطُء الثاين بعد تكفريه عن األول لزمته كفَّارة ثانية ، ألنه وطء حمرَّم               : أمحد  

 .وهذا خبصوص الوطء مرتني أو أكثر يف يوٍم واحد . فأشبه األول 
 الوطء يف يومني أو أيام من رمضان ، فذهب أبو حنيفة والزُّهـري              أما إن كان   

واألوزاعي إىل أنَّ الرجل إن وِطيء يف اليوم الثاين قبل أن يكفِّر عن اليوم األول كفتـه                 
وذهب مالـك   . كفَّارة واحدة ، وإن هو كفِّر عن اليوم األول فعن أيب حنيفة روايتان              

املنذر وأمحد يف أصح الروايتني عنـه ، وداود         والشافعي والليث وعطاء ومكحول وابن      
فأقول . ابن علي إىل وجوب كفَّارة لكل يوم ، سواء كفَّر عن اليوم األول أو مل يكفِّر                 

 : ما يلي 
أما تكرار اجلماع يف اليوم الواحد فإن كفَّارة واحدة تكفي له ، وهي واجبـة                

ألول ، وذلك أن الكفَّارة جتـب       باجلماع األول ، وال جتب الكفَّارة عما بعد اجلماع ا         
على من أفطر باجلماع وخرق حرمة الصيام جبماعه ، وقد حصل ذلك باجلماع األول               
فال حيتاج معه إىل أداء كفَّارة أخرى عند مجاٍع ثان ، ألنه يكون يف اجلماع الثاين قـد                  

وأما إن هـو    . جامع وهو مفطر ، فقول أيب حنيفة ومالك والشافعي هو قول صحيح             
امع يف يوم فأفطر ولزمته كفَّارة ، مث جامع يف يوٍم ثان فإنه ُيفطر ثانيةً ، فتلزمه من مثَّ                   ج

كفَّارةٌ جديدة ، فإن تكرر منه اجلماع يف أيام فقد لزمته كفَّارة عن كل يوم جامع فيه                  



 198

وال ُتدَمج هذه الكفَّارات يف كفَّارة واحدة ، وذلك أن صوم كل يوم من رمضان عبادة  
ة قائمة بنفسها ، فما ُيفِسد صوَم يوٍم ال ُيفِسد صوَم يوٍم آخر ، ولو كانت أيام                 مستقل

رمضان كلها عبادة واحدة ألدَّى ِإفساُد صوم يوٍم واحد إىل ِإفساد صوم الشهر كلِّه ،               
وحيث أن صوم كل يوم عبادة مستقلة عن غريها فإن ِإفساد كلِّ            . وهذا ال يقوله أحد     

ت ينسحب عليها وحدها وال يشمل غريها ، فمن جامع يف يوم            عبادة من هذه العبادا   
فقد أفسد صيام ذلك اليوم فاحتاج إىل كفَّارة ، وبقي صيام األيام األخرى غري فاسد ،                
فإن عاد وأفسد صيام يوم آخر منها فقد احتاج إىل كفَّارة جديدة وال بد ، دون نظـر                  

 فقول مالك والشافعي وأمحد هو القول       إن كان قد كفَّر عن اليوم السابق أو مل يكفِّر ،          
 .الصحيح يف هذه املسألة 

وهذه الكفَّارة ال جتب إال يف خرق صوم رمضان فحسب ، فال جتب يف خرق                
وهو قول مجهور العلماء وهو الصحيح ،       . صوم النذر أو صوم القضاء أو صوم التطوُّع         

 .خالفاً لقتادة الذي يوجب الكفَّارة يف إفساد قضاء رمضان 
 :صياُم عشرة أيام 

 
ولبيان ذلك أقول ما    . وهو صيام احلاج املتمتِّع إذا مل جيد اهلَْدَي ، أي الذبيحةَ             

حجُّ اِإلفراد ، وهو أن ينوي احلاجُّ احلَج فحسب ، فـال            : إنَّ احلج ثالثة أنواع     : يلي  
عاً أي مقترَنْين ،    ُيْدِخل فيه العمرة ، وحج الِقران ، وهو أن ينوي احلاجُّ احلَج والعمرةَ م             

وحج التمتُّع ، وهو أن ينوي احلاج العمرة أوالً ، وبعد أن يؤديها ُيحلُّ إحراَمه وينتظر                
فهذا احلاج املتمتِّع جيب عليه أن      . يوم عرفة أو يوم التَّْرِوية قبله فُيحرم ناوياً احلج وحده           

 ميلك مثنه ، فقد وجب عليه       يذبح اهلَْدَي ، فإن مل جيد اهلَْدَي فعالً ، أو وجده ولكنه ال            
ثالثةً يف أيام احلج وسبعةً إذا عاد إىل بلده وأهله ، والدليل على             : أن يصوم عشرة أيام     

 :ذلك ما يلي 
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وأَمتُّوا احلَجَّ والُعْمرةَ ِهللا فِإنْ أُْحِصْرمت فما اْسَتْيَسَر ِمـن اهلَـْدي وال             {  قال تعاىل    -1 
 َمِحلَّه فَمْن كان منكم مريضاً أو به أَذًى من رأِْسـِه            حتِلقوا ُرؤوَسكم حىت يبلغُ اهلَْديُ    

فِفْديةٌ من صياٍم أو صدقٍة أو ُنُسٍك فِإذا أَِمْنتم فمن متتََّع بالُعْمرِة إىل احلجِّ فما اْستْيَسَر من                 
اهلَْدي فمن مل جيْد فصياُم ثالثِة أياٍم يف احلِج وسبعٍة إذا َرَجْعتم تلك َعَشَرةٌ كاملةٌ ذلك                

}  مل يكن أَهلُُه حاِضري املسجِد احلراِم واتقوا اَهللا واعلموا أنَّ اَهللا شديُد العقـاِب                ملن
 . واهلَْدي والنُُّسك هنا هو ذبح شاة .  من سورة البقرة 196اآلية 

متتَّع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {   عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال           -2
 إن النيب صلى    – فذكر احلديث بطوله إىل أن قال        – احلج     يف حجة الوداع بالعمرة إىل    

فمن مل جيد َهْدياً فلْيصْم ثالثةَ أيام يف احلج ، وسبعةً إذا رجع             : ... اهللا عليه وسلم قال     
وقد مرَّ مزيُد حبٍث يف هذه املسألة       . ومسلم   ) 1691( رواه البخاري   } ...إىل أهله   

 ] . الصيام احملرَّم الذي ال جيوز  [ فصل من ال] صوم أيام التشريق [ يف موضوع 
 

 :صياُم ثالثة أيام 
 

  :صياُم احلانث يف ميينه : أوالً 
من َحَنثَ يف ميينه وجب عليه أن ُيطعم عشرة مساكني أو أن يكُسَوهم ، أو أن                 

ُيعتَق رقبةً ، فإن مل جيد ماالً ومل جيد رقيقاً كما هو احلاصل يف أيامنا هذه ، وجب عليه                   
واحلَلْف اجلائز هو احللف باهللا وأمسائه وصفاته فحسب ، وال حيل           .  يصوم ثالثة أيام     أن

احلَلُْف بغري ذلك ، فال حيل احللف بالنيب وال باإلسالم وال باألب وال بالشرف وال بأي                
 .شيء سوى اهللا وأمسائه وصفاته ال غري 
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اط لنفسه بأن يقول     وإذا شك احلالف بقدرته على الوفاء باليمني فيمكنه أن حيت          
. وعندها ال جيب عليه الوفاء باليمني ، وال كفَّارةَ عليه           ) إن شاء اهللا      (  عقب اليمني   

 :وهذه هي األدلة 
ال ُيؤاخذُكُم اُهللا باللَّْغِو يف أَْيماِنكُْم ولكن ُيؤاخـذُكُم مبـا عقَّـدمت             {  قال تعاىل    -1 

 من أَوَسِط ما ُتطِْعمون أَهليكُم أو ِكسـوُتهم أو       اَألْيمانَ فكفَّارُتُه ِإطعاُم َعَشَرِة مساكنيَ    
حتريُر رقبٍة فَمْن مل جيد فصياُم ثالثِة أَيَّاٍم ذلك كفَّاُرة أَْيماِنكم ِإذا َحلَفْـتم واْحفَظـوا                

 . من سورة املائدة 89اآلية } أَْيماَنكم كذلك ُيبيُِّن اهللا لكم آياِته لعلكم تشكرون 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أدرك        { ي اهللا عنهما     عن عبد اهللا بن عمر رض      -2 

أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا      : عمر بن اخلطاب وهو يسري يف ركٍب حيلف بأبيه ، فقال            
ومسلم  ) 6646( رواه البخاري   } بآبائكم من كان حالفاً فلْيحلْف باهللا أو ِليصمْت         

 ... ) .فمن كان حالفاً ( ن قوله ورواه النَّسائي واحلاكم دو. والدارمي والبيهقي 
ال { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال -3 

حتلفوا بآبائكم ، وال بأمهاتكم ، وال باألنداد ، وال حتلفوا إال باهللا ، وال حتلفوا باهللا إال                  
 .بيهقي وابن ِحبَّان والنَّسائي وال ) 3248( رواه أبو داود  } وأنتم صادقون 

َمـن  {   عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال         -4 
والنَّسـائي   ) 3261( رواه أبو داود    } حلف على ميني فقال إن شاء اهللا فقد استثىن          

َمـن  {   ) 1570( ولفظ الترمذي  . والترمذي وأمحد والدارمي واحلاكم وابن ِحبَّان       
واحلاكم   ) 2340( ولفظ الدارمي } ى ميني فقال إن شاء اهللا فال حنث عليه حلف عل

من حلف على ميني مث قال إن شاء اهللا فهو باخليار ، إن شاء فعـل ، وإن شـاء مل                 {  
وليعذرين القائل إن أنا خرجت قليالً عن البحث ، وأوردت شيئاً من األحكام             } يفعل  

 .اليت ال عالقةَ مباشرة هلا بالصوم 
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 : صياُم احلانث يف نذره : ثانياً 
وكما أن احلانث يف ميينه يصوم ثالثة أيام ككفَّارة ، فإن احلانث يف نذره يصوم                

والدليل على ما نقول مـا      . أيضاً ثالثة أيام ككفَّارة ، فكفَّارة اليمني هي كفَّارة النذر           
 :يلي  

اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       عن ُعقْبة بن عامر رضي اهللا تعاىل عنه ، عن رسول             -1 
وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة  ) 4253( رواه مسلم } كفَّارة النذر كفَّارةُ اليمني     { 

 .وأمحد 
أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أخٍت له نذرت أن            {   وعنه رضي اهللا عنه      -2 

رواه } ب ، ولتُصم ثالثةَ أيام        ُمُروها فلْتختمْر ولْترك  : حتجَّ حافيةً غَير خمتِمرة ، فقال       
هذا حديث حسن والعمـل  [ ورواه الترمذي وقال  . وابن ماجة    ) 3293( أبو داود   

واألدلة واضحة ال حتتـاج     ] على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول أمحد وإسحق              
 . إىل شرح وبيان 

يلةً ، ففي هـذه     وأُلفت النظر إىل أن الناذر رمبا نذر أن يصوم أياماً كثريةً أو قل             
احلالة يتوجب عليه أن يفي بنذره ويصوم األيام اليت نذر أن يصومها ، وهذا الصـوم                
يدخل يف باب النذر وليس يف باب الصِّيام ، فقط أحببُت اإلشارة إليه هنا دون أن أُفرَد                 

 . له حبثاً منفصالً 
 

 :صياٌم غُري حمدَّد ، وهو صياُم قاتِل الصيِد وهو ُمْحِرم 
 

أو َعْدلُ ذلك   ( { عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه         )  7/57( ى الطربي   رو 
إذا قتل الُْمْحِرم شيئاً من الصيُد ُحِكَم عليه فيه ، فإن قتل ظبياً أو حنـوه                : قال  ) صياماً  

فعليه شاةٌ ُتذبح مبكة ، فإن مل جيد فإطعاُم ستة مساكني ، فإن مل جيد فصياُم ثالثة أيام ،                   
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ْيالً أو حنَوه فعليه بقرة ، فإن مل جيد أطعم عشرين مسكيناً ، فإن مل جيد صام                 وإن قََتل أَ  
عشرين يوماً ، وإن قتل نعامة أو محاَر وحٍش أو حنَوه فعليه َبَدنٌه من اإلبل ، فإن مل جيد                   

} أطعم ثالثني مسكيناً ، فإن مل جيد صام ثالثني يوماً ، والطعام ُمدٌّ ُمـدٌّ ُيشـبعهم                    
فابن عباس ذكر صيام ثالثة أيـام يف  . هي ما َسُمن من اإلبل والبقر ُيذبح مبكة         والَبَدنة  

حالة ، وصيام عشرين يوماً يف حالة ثانية ، وصيام ثالثني يوماً يف حالة ثالثة ، فالصيام                 
 . هنا ُيقدَّر بقدر ما يقتل من الصيد 

عموماً أو من القمح     ُيقوَّم الصيُد املقتول حياً قيمته من الطعام        : وأقول باختصار    
مث يصوم مكان كلِّ ُمدٍّ يوماً  ، فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عدل املُدَّ من القمح            
بصوم يوٍم يف كفَّارِة َمن جامع أهله يف رمضان ، والصيد املقصود هنا هو كل حيـوان                 

ت فواسق ال   باستثناء الغراب واِحلَدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ، فهذه احليوانا         
 :والدليل على ما سبق ما يلي . عقوبة على املُْحِرم إن قتل واحداً منها 

يا أَيها الذين آمنوا ال َتقُْتلوا الصَّْيَد وأَنتم ُحُرٌم وَمن قََتلَه منكم متَعمِّداً             {  قال تعاىل    -1 
باِلغَ الكعبِة أو كفَّارةٌ طعاُم     فَجَزاٌء مثلُ ما قََتلَ من النََّعِم َيْحكُُم به ذوا َعْدٍل منكم َهْدياً             

مساكني أو َعْدلُ ذلك صياماً ليذوَق َوَبالَ أمِرِه عفا اُهللا عما َسلََف ومن عاد فينتقُم اُهللا                
 . من سورة املائدة 95اآلية } منه واُهللا عزيٌز ذو انتقام  

 وسلم مسعت النيب صلى اهللا عليه:  رضي اهللا تعاىل عنه - بن مسعود – عن عبد اهللا -2
مخٌس من الدواب ، ويف رواية مخُس فواسق ، ال ُجناح على من قَـَتلَُهنَّ يف                {  يقول  

 ) 2873( رواه مسلم   } الغراُب واِحلَدأةُ والعقرُب والفأرةُ والكلُب الَعقور       : قَْتِلِهنَّ    
 عند  ويف رواية ثانية  . طائٌر جارح مشهوٌر خبطِف الدجاج      : واِحلَدأَة ، ويقال احلَُديَّا     . 

مخس فواسق  {  من طريق عائشة رضي اهللا تعاىل عنها بلفظ          ) 2862( اإلمام مسلم   
فذكر } احلية والغراب األبقع والفأرة والكلب العقور واحلَُديَّا        : ُيقتلن يف اِحلل واحلََرم     

 .ورواه البخاري . احلية بدل العقرب 
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  الكفَّاراُت بالِفْدية–ب 
 

 :فدية فيما يتعلق بالصوم فقط دون سواه وحنن هنا حنصر البحث يف ال 
   

 :ُموِجباُت الكفَّارة : أوالً 
  :العجُز عن الصيام  -1

العاجُز عن الصيام هو الشيخ الكبري واملرأة الكبرية واملريض الذي ُيْعِجزه املرض             
 . عن الصوم وال ُيرجى ُبرُؤه ، وأمثاهلم 

كم الصِّياُم كما كُتب على الذين من       يا أيها الذين آمنوا كُِتَب علي     { قال تعاىل    
 أَياماً معدوداٍت فمن كان منكم مريضاً أو على َسفٍَر فِعدَّةٌ مـن             Οقبلكم لعلَّكُم تتَّقون    

أَيَّاٍم أَُخَر وعلى الذين ُيِطيقُونه ِفْديةٌ طعاُم ِمسكني فمن تطوَّع خرياً فهو خـٌري لـه وأَنْ           
قولـه  .  من سورة البقرة     184 و   183ان  اآليت} تصوموا خٌري لكم ِإن كنتم تعلمون       

 . الفدية معناها اجلزاء والبدل : ِفْدَية 
 هل ُنسخت أم مل 184وقد اختلف املفسرون والفقهاء وحىت الصحابة يف اآلية    

وعلى الـذين   (  ملا نزلت   {  ُتنسخ ، فُروي عن َسلَمة بن اَألكْوع رضي اهللا عنه قال            
ان من أراد أن يفطر ويفتدي ، حىت نزلت اآلية الـيت            ك) ُيطيقونه فديةٌ طعاُم مسكني       

. ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي       ) 4507( رواه البخاري   } بعدها فنسختها   
هـي  : قال  ) ِفْديةٌ طعاُم مسكني    ( أنه قرأ   {  وروى نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه         

ء يف صحيح البخاري    وجا. والطربي والبيهقي    ) 4506( رواه البخاري   } منسوخة    
حدثنا : حدثنا ابن أيب ليلى     ] وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعاُم مسكني       [ باب   ) 39( 

نزل رمضان فشقَّ عليهم ، فكان َمن أطعم كلَّ         { أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم       
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وأَنْ تصوموا خري   ( يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه ، وُرخِّص هلم يف ذلك فنسختها             
 . } فأُمروا بالصوم   )  لكم 

} وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعاُم مسكني     { فهذه ثالثة آثار تذكر أن قوله تعاىل       
منسوٌخ مع اختالفهم يف الناسخ ، فَسلَمةُ بيَّن أن الناسخ هو اآلية اليت بعدها ، وهـي                    

اسخة ،  وابن عمر أهبم اآلية الن    } فمن شهد منكم الشهر فلَْيُصْمه      ... شهر رمضان   { 
وأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم بيَّنوا أن الناسخ هو اجلزء األخري من اآلية نفسها               

 .} وأن تصوموا خٌري لكم { 
وعلى الذين  ( يقول  { مث رأينا عطاء يروي عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه             

كبري واملرأة  ليست مبنسوخة هو الشيخ ال    : قال ابن عباس    ) ُيطَوَّقونه ِفديةٌ طعاُم مسكني     
رواه البخـاري      } الكبرية ال يستطيعان أن يصوما ، فُيطعمان مكان كل يوم مسكيناً              

يف السنن الكربى ، والـداَرقُطين       ) 2638( ورواه النَّسائي   . وأبو داود    ) 4505( 
فـزاد  ) فمن تطوَّع   ( ُيكلَّفونه فدية طعام مسكني واحد      ) ُيِطيقونه  ( قال  ... { بلفظ  

ال ُيرخَّص  ) فهو خري له وأن تصوموا خري لكم        ( سكني آخر ، ليست منسوخة      طعام م 
وهـذا  [ قال الداَرقُطين } يف هذا إال للكبري الذي ال يطيق الصيام أو مريٍض ال يشفى        

 ] .اِإلسناد صحيح 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعـام      {  ومع هذا االختالف يف كون اآلية الكرمية         
ُمْحكَمة ، فقد استدل الطرفان هبا على أن الشيخ الكبري واملرأة           منسوخة أو   } مسكني  

أمـا  . الكبرية إن مها عجزا عن الصيام ، أطعما مسكيناً واحداً عن كل يوم أفطـراه                
استدالل ابن عباس ومن قال بقوله إن اآلية ليست منسوخة فواضح هبذه اآلية الكرمية ،               

وا منه وجوب الفدية على الكبري غري القـادر         وأما استدالل القائلني بالنسخ فإهنم استثن     
 2/134( على الصوم ، وكمثال على هذا االستثناء نذكر ما رواه الطربي يف تفسريه              

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام       ( قال اهللا   [  قال   – الزُّهري   –عن ابن شهاب    ) 
ام علينا ، فكان من     كتب اهللا الصِّي  : قال ابن شهاب    ) كما كتب على الذين من قبلكم       
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شاء افتدى ممن يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر ، ومل يكن عليه غري ذلك                  
فلما أوجب اهللا على من شهد الشهر الصيام ، فمن كان صحيحاً ُيطيقه ، وضع عنـه                 

وبقيت الفدية  : الفدية وكان من كان على سفر أو كان مريضاً فعدةٌ من أيام أُخر قال               
تقبل قبل ذلك للكبري الذي ال يطيق الصيام ، والذي يعرض له العطـش أو               اليت كانت   

 ] .العلة اليت ال يستطيع معها الصيام 
وهو شيخ   ) 2/137( مث رأينا ابن جرير الطربي يروي عن سعيد بن املسِّيب            

ذي هو الكبري ال  : قال  ) فديةٌ طعاُم مسكني    ( يف قول اهللا تعاىل ِذكُْره      [ التابعني أنه قال    
كان يصوم ، فكرب وعجز عنه ، وهي احلامل اليت ليس عليها الصيام ، فعلى كل واحد                 

فهو قد حنا منحًى    ] منهما طعام مسكني ، مدٌّ من حنطة لكل يوم حىت ميضي رمضان             
) كـربوا   ( خمتلفاً عمن سبقوه يف االستدالل هبذه اآلية ، فهو قد فسَّرها بإضافة كلمة              

وعلى الذين يطيقونه   (  كأَنَّ اآلية عنده فيها حذف ، وتقديره        ف) يطيقونه  ( بعد كلمة   
وهو تأويل واضح ومجيل ، لوال أننا ال جنـد مسـتنداً             ) فكربوا فديةٌ طعاُم مسكني       

 :وأنا أقول ومن اهللا التوفيق والسداد ما يلي . للقول باحلذف هذا 
 تعذَّر اجلمع ، وكانت     إن القول بالنسخ ال ُيلجأ إليه إال عند تعذُّر اجلمع ، فإنْ            

اآليتان متعارضتني ال ميكن اجلمع بينهما جلأنا إىل القول بالنسخ ، وهنا ال يتعذَّر اجلمع               
بني اآليتني ، ولو كان التعذُّر قائماً ملا خفي على ابن عباس َتْرُجَماِن القرآن وَحْبِر هذه                

قول بالنسخ ، ونتمسـك   األمة القائل بعدم النسخ ، والواجب يف هذه احلالة أن ندع ال           
 . بالقول إن اآليتني حمكمتان ال نسخ يف أي منهما 

مث إن القول باحلذف كقول سعيد بن املسيِّب ، ال يصح أن ُيلَجأ إليه يف النظم                 
القرآين إال بدليل ، وهنا ال دليل وال شبهة دليل على القول باحلذف ، فوجب ترك هذا                 

}       وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعـاُم مسـكني           {وحيث أن اآلية    . القول دون تردُّد    
ُمْحكََمةٌ غُري منسوخة ، فإن تفسريها أو قل تأويلها ، جيب أن ينسجم مع ما قبلها ومع                 

يا أيها الذين أمنوا كُتب عليكم      {  أما ما قبلها ، فإن اآلية هي        . ما بعدها من اآليات     
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فقوهلا كُتب عليكم الصـيام     } ون    الصياُم كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتق        
جيب أن ال ُيفهم منه التخيري بني الصيام واإلفطار كما ُرويت يف ذلك روايات كثرية ،                
وإال ال يكون الصيام قد كُتب مبعىن قد فُرض ، فالقول بالتخيري مناِهض ومعاِرض هلذه               

ري مهما كثـرت    اآلية املصرِّحة بأن الصوم مكتوب ، أي مفروض ، فُيردُّ القول بالتخي           
شهُر رمضانَ الذي أُنزل فيه القرآنُ هدًى للناس        {  وأما اآليةُ اليت بعدها فهي      . رواياته  

فقد جاءت هذه اآليـة     } وبيِّناٍت من اهلُدى والفرقان فمن شهد منكم الشهَر فلْيُصمه          
فهي تأكيد  } فمن شهد منكم الشهر فليصمه        {  الكرمية تعمِّم القولَ بوجوب الصوم      

 .ثبيت لآلية األوىل وت
وحيث أنَّ اآلية الكرمية األوىل تذكر أن الصوم مكتوب وأنَّ اآلية الكرمية الثالثة              

تذكر أن الصوم واجب باملعىن طبعاً ، فإن اآلية الوسطى ال ينبغي ، وال جيوز أن يقال                 
 عنها إهنا جاءت بالتخيري ، وإمنا جيب أن يقال إهنا جاءت هي األخرى بالوجوب وذلك              

وبناء على هذه املقدِّمة    . حىت يتَّسق النظُم القرآين فال يكون فيه تعارض وال اضطراب           
 :اليت ال بد منها أقول ما يلي 

إن اآلية الوسطى قد جاءت لبيان األعذار لترك الصوم الواجب ومل تأت للتخيري              
يقابل اِإلفطار  بني الصوم  واِإلفطار ، فذكرت ُعذْر املرض وُعذْر السفر ، وبيَّنت أن ما               

وعلى الذين  {  مث جاءت تقول    } فعدَّةٌ من أَيام أَُخَر       {  يف هاتني احلالتني هو القضاء      
فعطفت الذين يطيقونه حبرف الـواو علـى املـريض          } ُيطيقونه ِفْديةٌ طعاُم مسكني       

 واملسافر ، وما هذا العطف بالواو ، إال الشتراك اجلميع يف املوضوع ، وهو هنا اَألعذارُ               
املرض والسفر وبلوغ الطاقة     : املُبيحةُ لِإلفطار ، وإال فال عطف ، فصارت األعذار هي           

أو استنفاذها ، مبعىن أن من كان مريضاً أو مسافراً أو بالغاً الطاقة ، فإن هلم أن يفطروا                   
وحيث أن من كان بالغاً الطاقة يترتب عليه ما ال يترتب على املريض واملسافر فإن اآلية                

رمية مل ُتْدخله معهما ، فلم تقل مثالً فمن كان مريضاً أو على سفر أو بالغاً الطاقـة                  الك
فعدَّةٌ من أيام أخر ، إذ أنَّ الدقة يف النظم القرآين قد اقتضت إدخالَ مستنِفِذ الطاقـة يف   
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األعذار بعطفه على املريض واملسافر ، واقتضت عدم ِإدخاله يف املترتَّب عليهما ، وهو              
لصوم ، فجاءت اآلية الكرمية تذكر املغايرة بني العذرين األولني ، وبني العـذر              قضاء ا 

وكانت قد قالت خبصوص العذرين اَألوَّلني      } فْديةٌ طعاُم مسكني      {  الثالث ، فقالت    
وهبذه املغايرة تكون اآلية الكرمية قد نفت عن العذر الثالـث           } فعدَّة من أيام أَُخر       {  

 .كم جديد غري مطلوب من املريض واملسافر ، هو أداء الفدية قضاء الصوم ، وأتت حب
إن :  أما كيف جرى تفسرينا هلذه اآلية الكرمية مبا سلف ، فإنَّا نقول ما يلي                  

وعلى : ال يصح أن ُيفسِّر بأنه يعين       } وعلى الذين يطيقونه      {  قول هذه اآلية الكرمية     
 هذا اللفظ ودخل فيه املريض واملسافر ،        وإال دخل الناس كلُّهم يف    . الذين يستطيعونه   

فإهنما على األعم األغلب يستطيعان الصوم أيضاً ، وإمنا الواجـب أن ُيفسَّـر ، أو إن                 
شئت قلت ، إمنا الواجب أن يؤوَّل بأنه يعين الذين إذا صاموا استنفذوا الطاقـة ، أي                 

ة مـن النـاس ال      أوشكوا على العجز عن الصوم حقيقة ، ومبعىن آخر فإن هؤالء الفئ           
يستطيعون الصوم وإمتاَمه إال ببذل أقصى الطاقة والقدرة حبيث يوشكون على العجز عن 
اإلمتام ، فجاءت اآلية تعذر هؤالء الناس وتستثنيهم من وجوب الصيام كما تسـتثنيهم              
من وجوب القضاء ، ألن القضاء يف حقهم كاألداء يشق عليهم ، ويبلغ هبـم أقصـى                 

وأتت مبا ال يعجزون عنه وال حيتاجون إىل بذل طاقتهم كلِّها يف أدائه             الطاقة واجلهد ،    
ومما يشهد هلذا الفهم هـو مـا        . وهو الفدية ، أي دفع ماٍل عن كل يوم ال يصومونه            

وجدته يف تفسري جماهد بن جرب وهو من شيوخ املفسِّرين لكتـاب اهللا الكـرمي فقـد                 
عن عطاء عن ابن عباٍس     ) جمللد األول      من ا  97يف الصفحة   (  وجدت فيه األثر التايل     

طعام مسـكٍني   ( يتكلفونه وال يستطيعونه    : قال  ) وعلى الذين يطيقونه    ( { يف قوله   
. } ... وليست منسـوخةً    ) فهو خٌري له      (  فأَطعم مسكيناً آخر    )  فمن تطوع خرياً    

عونه ، وهو   بـ  ال يستطي   ) يطيقونه  ( فقد فسر ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما لفظة          
 .تفسٌري قريب من تفسرينا 



 208

وهبذا التفسري ، أو قل هبذا التأويل ، نكون قد أَبقينا على االنسجام بني اآليات                
الثالث ونفينا عنها وجود نسٍخ أو تعطيل ، وهبذا التفسري خنرج بالدليل على أن العاجز                

السن يفطران ويطعمان   يفطر ويفدي ، وهو الدليل على أن الرجل واملرأة الطاِعَنْين يف            
 .بدل ذلك مسكيناً عن كل يوم أفطراه 

أما املريض الذي يعجزه املرض عن الصوم ، فإن كان ُيرَجى شـفاُؤه أحلقنـاه                
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدَّةٌ من أيام          ... { باملريض الوارد يف قوله تعاىل      

طر ويقضي ، وإن كـان هـذا        فهذا يف .  من سورة البقرة     184من اآلية   } ... أَُخر  
املريض ال ُيرجى شفاُؤه أحلقناه بالذين يطيقونه ، أي بكبار السن من الرجال والنسـاء               

. الذين يشقُّ عليهم الصوم كثرياً ، فهذا يفطر ويطعم مسكيناً عن كل يـوم أفطـره                 
  . 3وستجدون مزيد حبث يف هذه املسألة يف البند  

 
 
 
  

 : الشخُص ميوت وعليه صيام -2
هذا الشخص ُيخيَّر وليُّه بني أن يصوم عنه ما فاته من صيام ، وبني أن يطعـم                  

فالفدية عن امليت جائزة وليست واجبة علـى        . عنه مسكيناً بدل كل يوم فاته صياُمه        
الويلِّ ، وقد ُنقل عن الفاروق عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا ، وعبد اهللا بن عبـاس ،                   

طعام عن امليت ، ومل َيِرْد شيٌء من ذلك عن النيب صـلى اهللا              رضي اهللا عنهم جواُز اإلِ    
 .ال يقع يف اِإلطعام شيء يصح يعين مرفوعاً : قال عبد احلق وابن حجر . عليه وسلم 

وحيث أن هذه األقوال املروية عن هؤالء الصحابة ال تتعارض مع النصـوص              
قضـاء  [ ه املسألة يف موضوع     وقد متِّ حبث هذ   . الشرعية ، فإنه يصح تقليدها واتِّباعها       

 .فريجع إليه ] قضاء الصوم [ من الفصل ] الصوم عن امليت 
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 : الرجلُ جيامع زوجته يف هنار رمضان ويعجز عن صوم شهرين متتابعني -3

هذا الرجل ُيطعم ستني مسكيناً ، وجيب هذا اِإلطعام إن كان الرجل قد جامع               
قـال  . جامع زوجته ناسياً ، فال كفَّارة عليه وال إمث          عامداً ذاكراً للصيام ، أَمَّا ِإنْ هو        

وذكر عبد الرزاق    ] إن جامع ناسياً فال شيء عليه         : وقال احلسن وجماهد    [  البخاري  
لو َوِطيَء الرجلُ امرأَتـه وهـو       [ عن جماهد قوله     ) 7375( هذا القول ، كما ذكر      

عليه قضاء  [ قوله   ) 7376( وعن عطاء   ] صائم ناسياً يف رمضان مل يكن عليه شيء         
ومبثل قول عطاء قال األوزاعي والليث بن سعد ومالـك          . فلم ُيوِجب عليه كفَّارة     ] 

ومل أَْعلم أن فقيهاً قال بوجوب الكفَّارة يف حالة         . وأمحد ، وهو أحد وجهي الشافعية       
اجلماع ناسياً ، بل إنه قد ُروي عن عامر الشعيب وسعيد بن جبري وإبـراهيم النخعـي                 
وقتادة أنه ال كفَّارة عليه بإفساد الصوم بشكٍل مطلٍق وهو بال شك رأي شاذ ال ُيلفت                

 .إليه ملعارضته ومصادمته للنصوص الصرحية القائلة بالكفَّارة 
وقد اختلف الفقهاء يف املرأة جيامعها زوجها ، هل عليها كفَّارة ، أي عتق رقبة                 

سكيناً ؟ فذهب الشافعي يف أصحِّ القولني       أو صوم شهرين متتابعني ، أو ِإطعام ستني م        
عنه واألوزاعي واحلسن البصري وأمحد يف رواية عنه إىل أن املرأة ال كفَّارة عليها ، وأن                

إنْ كانت الكفَّارة بالصيام كان على      : وقال اَألوزاعي   . الكفَّارة جتب على الرجل فقط      
وأبو ثور وابن املنذر إىل     فيما ذهب أبو حنيفة ومالك      . كل واحد منهما صوم شهرين      

واألحناف واملالكيـة قـالوا إن      . أن املرأة عليها كفَّارةٌ أخرى ، وهي رواية عن أمحد           
 .الكفَّارة جتب على املرأة إن كانت خمتارة أما إن كانت مكرهة فالكفَّارة على زوجها 

والصحيح هو قول األحناف واملالكية ، وهو أن على املرأة كفَّارة إن كانـت               
خمتارة غري ُمكَْرهة ، ألن اجلماع الذي جتب فيه الكفَّارة على الرجل تشترك فيه الزوجة                
فال معىن ِإلعفائها من الكفَّارة ، وإن قول الشافعية ومن قال مبثل قوهلم إهنم مل يسمعوا                
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر الزوجة بأداء الكفَّارة ، ال يكفي هذا القولُ إلعفاء                
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رأة من الكفَّارة ومن اإلمث ، وذلك أن النصَّ إن كان خياطب املذكَّر ، فإن املخاطبـة                 امل
تشمل الرجل واملرأة على السواء ، وهي احلالة الغالبة يف النصوص ، وأما إن أراد النصُّ                

. خماطبة النساء خاصة فإنه يذكُرهنَّ بلفظ صريح ، وهذه قاعدةٌ لغوية وشرعية معروفة              
 . يف عموم النصوص إال أن ُتستثىن ، فال ُحجَّةَ للشافعية فيما ذهبوا إليه فاملرأة تدخل

أما إن جامع الزوج زوجته باِإلكراه ، فلم تستطع الزوجةُ دفَعه ، فِإنه ال شيء                
عليها ، وقد أَْعلََمنا الرسولُ صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا رفع عن أمته اخلطأ والنسـيان                 

فإن قال قائل إن املرأة     . ملُكَره ال إمث عليه ومن مثَّ ال عقوبة عليه          وما اسُتكرهوا عليه ، فا    
ال متلك ماالً ُتعِتق به رقبةً أو تقدِّمه لستني مسكيناً أجبناه بأن املرأة قد متلك ماالً تفعل                 
به ذلك ، أما ِإن مل تكن متلك املال فقد تعيَّن عليها صوم شهرين متتابعني ، فإن كانت                  

 . وال متلك املال فِإنَّ الكفَّارةَ تسقط عنها عاجزة عن الصوم
واجلماع الذي ُيوِجب الكفَّارة هو ِإيالُج الذَّكر يف الفرج ولو مل حيصل ِإنزالٌ ،               

وال جتب الكفَّارة إذا حصل اِإلنزال دون مجاع ، أي حصل اإلنزالُ باملباشرة واملداعبة              
 . والتقبيل مثالً 

 
 : رمضان لغري عذٍر حىت أدركه رمضانُ آخر ال ِفديةَ على من أخَّر قضاَء

إذا كان على شخٍص قضاُء أياٍم من رمضان فتأخر يف القضاء حىت جاء رمضان               
فذهب أبو حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعـي       : آخر ، فقد اختلف الفقهاء يف حكمه        

ىل وذهب اجلمهور إ. واحلسن البصري واملَُزين وداود بن علي  إىل وجوب القضاء فقط       
وجوب القضاء وإطعام مسكٍني عن كل يوم ، وُروي ذلك عن ابن عباس وابن عمـر                

إذا فرَّط حىت جـاء     : وقال إبراهيم   [  ... قال البخاري   . وأيب هريرة رضي اهللا عنهم      
رمضان آخر ، يصومهما ومل ير عليه ِإطعاماً ، وُيذكر عن أيب هريرة مرسالً ، وعن ابن                 

 ] . عباس أنه ُيطِعم  
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حلق أن ما ذهب إليه األحناف هو الصحيح ، وذلك أن فرض الفدية على من               وا 
تأخَّر يف القضاء حىت جاء رمضان آخر حيتاج إىل نصٍّ من الشرع ، وال نصَّ هنا ، فال                  
يصح تشريع هذا احلكم ، وأما ما ُروي عن ابن عباس وابن عمر وأيب هريرة ، وما نقله                 

وجدته عن ستة من الصحابة ال أعلم هلم فيه         [ ل  الطَّحاوي عن حيىي بن أكثم من القو      
فإن هذه املرويَّات عن الصحابة مل تثبت ، إذ هي قد ُرويت من طرق ضعيفة ،                ] خمالفاً  

 .فوجب ردُّها وعدم جواز تقليدها أو اتِّباعها 
وقد اختلط على عدد من الفقهاء ما ُروي عن الصحابة من القول إنَّ َمن كان                

مضان حىت جاء رمضان آخر صام اآلِخر وأطعم عن رمضان الفائت           مريضاً فلم يصم ر   
مسكيناً عن كل يوم أفطره ، اختلط عليهم هذا القول مع املرويات السابقة الضعيفة ،               

واحلق أن املرويات القائلة باإلطعام على املريض       . فقالوا بوجوب اإلطعام بشكل مطلق      
 سبحانه ، وقد بيَّنَّا قبل قليل أن املريض         يصح االستدالل هبا وهي مما يتفق مع كتاب اهللا        

العاجز عن الصيام ُيطِعم ، فهذه املرويات تذكر أن املريض قد عجز عن الصيام طيلـة                
عام كامل ، وأنه مل يصحَّ طيلة العام حىت جاء رمضان آخر ، وهذا العام الذي كـان                  

كون الشخص مل   مريضاً فيه ، هو الوقت الذي ُيقضى فيه ما فات من صيام رمضان ، ف              
. يصحَّ يف وقت القضاء ، وعجز عن القضاء يف وقته ، فإنه مل يبق عليه إال أن ُيطِعـم                    
 . وجتدون هذا البحث موجوداً بتمامه يف البند األول من هذا الفصل وهو غري موضوعنا

 
 :مقداُر الفدية : ثانياً 

 
د مقدار الفدية    لقد اختلف صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حتدي            

وُرويت عنهم روايات متباينة تذكر أن الِفدية ُمدٌّ واحد ، وأهنا ُمدَّان اثنان ، أي نصف                
 :صاع ، وأهنا أربعة أمداد ، أي صاع ، أذكر لكم عدداً منها 
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َمن أدركه الِكَبُر فلم يستطع     {   عن عطاء عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال            -1
  ) . 2/208( رواه الداَرقُطين }  لكل يوٍم ُمدٌّ من قمح  أن يصوم رمضان فعليه

يصوم الذي حضر ، ويقضي     {   عن جماهد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال            -2 
ورواه ابـن   [  وقال   ) . 4/253( رواه البيهقي   } اآلخر ، ويطعم لكل يوم ِمسكيناً       

 ] . كني  مداً من حنطة لكل مس: جريج عن عطاء عن أيب هريرة وقال 
إذا عجز الشيخ الكبري عن الصيام أطعم {   عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه قال        -3 

 .بإسناد صحيح  ) 2/204( رواه الداَرقُطين } عن كل يوم ُمّداً ُمّداً  
أنَّ قدر   ) 4/254(  روى البيهقي وعبد الرزاق عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنه             -4

 .اإلطعام ُمدٌّ من حنطة 
أن اإلطعام ُمدٌّ    ) 7629(  وروى عبد الرزاق عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه            -5

 . من حنطة لكل مسكني 
أبو هريرة ، وابن عباس يف رواية عنه ، وعمر بن اخلطـاب             : فهؤالء الصحابة    

 .وابنه عبد اهللا يذكرون أن الفدية ُمدٌّ واحٌد ، أي ربع صاع 
وعلى الذين يطيقونه   ( قرأ  {  اهللا تعاىل عنه أنه      وعن جماهد ، عن ابن عباس رضي         -6

الشيخ الكبري الذي ال يستطيع الصيام فيفطر ، ويطعم عن          : يقول  ) فديةٌ طعاُم مسكني    
  ) . 2/207( رواه الداَرقُطين } كل يوم مسكيناً ، نصَف صاع من حنطة  

ي ُمدَّين  فهذه الرواية الثانية عن ابن عباس رضي اهللا عنه تذكر نصف صاع ، أ              
 .من حنطة 

إن شهر رمضان يفتدي بـه      {   وعن السائب بن قيس رضي اهللا تعاىل عنه ، قال            -7
نسـبه  } ... اإلنسان ُيطعم فيه كل يوم مسكيناً فأَطعموا عين مسكيناً لكل يوم صاعاً             

رجالـه  [  إىل الطرباين يف املعجم  الكبري ، وقال          ) 4953( اهليثمي يف جممع الزوائد     
 .  وقد بذلت وسعي يف البحث عنه يف معجم الطرباين فلم أجده ]ثقات 
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وهؤالء كلهم صحابة وقد اختلفوا . فهذه الرواية تذكر صاعاً ، أي أربعة أمداد      
: فاألحناف قـالوا      . يف حتديد مقدار الفدية ، واختلف باختالفاهتم التابعون والفقهاء          

يكفي املُدُّ  : واجلمهور قالوا   . الفطر  نصف صاع ُبرٍّ أو ما يعادله وقاسوها على صدقة          
 . الواحد ، أي ربع الصاع 

وهذه األقوال كلها اجتهادات وليست نصوصاً شرعية ، فالشرع مل حيدِّد مقدار            
الفدية ، أي مل حيدد مقدار ما ُيطَعُم املسكُني ، وإمنا هي اجتهادات يف حتقيـق منـاِط                  

 واحد ، فجاءت آراؤهم خمتلفة متباينة        النصوص الشرعية أي مناط حكم إطعاِم مسكنيٍ      
ولو أن هؤالء الصحابة والتابعني والفقهاء أدركوا عصرنا هذا لرمبا تغيَّرت تقديراهتُم ،             
فالُعرُف وأحوالُ الناس والعصُر الذي ُيعاش فيه هلا مدخل وأثر يف حتديد مقدار ما ُيقدَّم               

بتقديرات الصحابة وال بتقديرات    وهلذا فإننا غري ملزمني     . للمسكني الواحد من القوت     
وندع } فديةٌ طعاُم مسكني    { الفقهاء الذين سبقونا ، ونقف عند قوله سبحانه وتعاىل          

حتديد الفدية وما ُيقدَّم للمسكني إىل الناس يبذلون ما يرونه كافياً إلطعام املسكني ، ال               
 أو من التمر مل يعد ينفع       سيما وأَن تقدمي املدِّ الواحِد واملدين واألربعة أمداد من القمح         

املسكني وإمنا أصبح املقبول واملتَّبع يف عصرنا الراهن تقدُمي وجباٍت من الطعام املطبوخ              
 . أو دفع مبلغ من املال يفي باحلاجة 

مـا    ) 1602(  قال أبو عبيد يف كتاب األموال       : وللعلم فقط أقول ما يلي       
يه أَعلمه أن الصاَع عندهم مخسةُ أرطـال        وأما أهل احلجاز فال اختالف بينهم ف      [ يلي  

(  وثلثٌ يعرفه عاِلُمهم وجاِهلُهم ، ويباع يف أسواقهم وحيملُ علَمه قـرنٌ عـن قـرٍن                 
 زماناً يقول كقول أصحابه     – هو أبو يوسف القاضي        –وقد كان يعقوب      ) 1603

رنا مـا يف    فقد فسَّ [  أيضاً   ) 1623( وقال  ] فيه ، مث رجع عنه إىل قول أهل املدينة          
الصاع من السنن  وهو كما أعلمُتك مخسةُ أرطاٍل وثلثٌ ، واملُدُّ ُرُبُعه ، وهو رطـل                 

 ... ] .وثلث ، وذلك برطلنا هذا الذي وزنه مائة درهم ومثانية وعشرون درمهاً 
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  غراماً ،    543إن املد يساوي    : وبتقدير ما سبق باألوزان احلديثة نقول ما يلي          
 .غراماً ، أي كيلو غرامني ومائةً ومخسة وسبعني غراماً 175،2فيكون الصاع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصـل الثامـن
 

 ما ُيفطِّـُر الصائـم
 
  : قطُع نيَّة الصيام -1

الصوم عبادة ، فيحتاج إىل نية من بدئه إىل انتهائه ، فإن قُطعت النيـة قُطـع                  
 .الصوم 
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 :  األكلُ والشرُب عْمداً -2
 .وق األدلة عليه هنا ، فهو معلوم للعامل واجلاهل ال حيتاج هذا إىل َس 

 :  احليُض والنفاُس -3
 ] . أحكام عامة –صيام رمضان  [ وهو أيضاً معلوم ، وقد سبق حبثه يف فصل  

  : القيُء عْمداً -4
وقع اإلمجاع على بطالن الصوم بتعمُّد القيء ، لكن نقل          : قال حممد بن املنذر      

ال يفطِّر مطلقاً ، وهي      : -  رضي اهللا عنهما        –ابن مسعود   ابن بطال عن ابن عباس و     
من تعمَّـد   : وقال عطاء بن أيب رباح وأبو ثور        . إحدى الروايتني عن أصحاب مالك      

وقد ُروي عن علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالـك           . القيء فعليه القضاء والكفارة     
صحاب الرأي القولُ إنَّ من     والثوري واألوزاعي وأمحد وإسحق بن راُهويه والشافعي وأ       

 ويعين  –ونقل ابن املنذر اإلمجاع     .  ال يبطل صومه     – أي قاء غري متعمٍِّد        –ذرعه القيء     
 على ترك القضاء على من ذرعه القيء ومل يتعمده ، إال يف إحدى              –به إمجاع العلماء      

 تتناول هذه   وحنن نذكر اآلن مجلةً من األحاديث واآلثار      . الروايتني عن احلسن البصري     
 :املسألة 

أن رسول اهللا صلى اهللا     {   عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي اهللا عنه حدَّثه             -1
عليه وسلم قاء فأفطر ، فلقيُت ثْوبانَ موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسـجد                 

ر ،  إن أبا الدرداء حدثين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاء فأفط            : دمشق ، فقلت    
 2381( رواه أبو داود    } صدق وأنا َصَبْبُت له َوضوَء ه صلى اهللا عليه وسلم             : قال  

هذا أصح شـيء يف     : ورواه الترمذي وأمحد وقاال     . والنَّسائي وابن ِحبَّان والدارمي     ) 
 . ِإسناده صحيح متصل : وقال ابن َمْنده . هذا الباب 
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استقاء رسول اهللا صلى    {   عنه قال     عن خالد بن معدان عن أيب الدرداء رضي اهللا         -2
والنَّسائي وأمحد    ) 7548( رواه عبد الرزاق    } اهللا عليه وسلم فأفطر وأُيت مباء فتوضأ        

 .وإسناده صحيح 
{ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         :  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال          -3

رواه أبـو داود    } اء فلْـَيقِْض    من ذََرعُه قيٌء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن اسـتق          
قال الترمذي  . والترمذي وابن ماجة وأمحد والدارمي والبيهقي وابن ِحبَّان          ) 2380(

ال أراه  : أَما البخـاري فقـال      . وصححه احلاكم والذهيب    ] حديث حسن غريب    [ 
 ) 3117( ورواه النَّسائي يف السنن الكربى . ليس من ذا شيٌء : وقال أمحد . حمفوظاً 
وقفه : وقال  } إذا ذرع الصائَم القيُء فال إفطار عليه ، وإذا تقيأ فعليه القضاء             {  بلفظ  

 . أي غلب وسبق إىل اخلروج : قوله ذََرع . عطاء على أيب هريرة 
إذا قاء فال يفطر إمنا     : مسع أبا هريرةَ رضي اهللا عنه       {  عن عمر بن احلكم بن ثوبان        -4

أيب هريرة أنه يفطر واألول أصح وقال ابن عباس وعكرمة           ُيْخِرج وال ُيوِلج وُيذكر عن      
احلجامـة  [ ذكره البخاري يف مقدمة بـاب       } ... الصوم مما دخل ، وليس مما خرج        

 ] .والقيء للصائم 
من ذرعه القيُء فال قضاء عليه ،       {   عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه قال            -5

 كتاب  48(  ورواه مالك    ) . 4/219( ي  رواه البيهق } ومن استقاء فعليه القضاء       
 ) .الصوم  

ثالثة { قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         -6
قـال   ) . 1016( رواه البـزَّار    } القيُء واحلجامةُ واالحتالُم      : ال يفطِّرن الصائم    

ورواه .  وضـعَّفه آخـرون      ]بإسنادين وصحَّح أحَدمها ، وظاهُره الصحةُ       [ اهليثمي  
والطرباين يف املعجم األوسط من طريق أيب سعيد اخلـدري           ) 2/183( الدَّاَرقُطين        

 .بلفظه 
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استقاء رسول اهللا   ( فسَّره احلديث الثاين    ) قاء فأفطر     (  احلديث األول جاء فيه      
ن التعـبري   فيكو) وإن استقاء فلْيقِض    ( واحلديث الثالث   ) صلى اهللا عليه وسلم فأفطر      

وهذا احلديث الثالث وإن شكَّك البخاري      . استقاء ، وتقيأ    : عن تعمُّد القيء بلفظتني     
وأمحد يف كونه حمفوظاً ، إال أن تصحيح احلاكم والذهيب ، وحتسني الترمذي له كاٍف               

 . لقبوله 
هذه األحاديث النبوية تذكر أن من تقيأ أو استقاء ، أي تعمَّد القيء ، فقد أفطر      

جب عليه القضاء ، ومل أجد حديثاً مرفوعاً واحداً يعارض هذه النصوص فُيعَملُ هبا               وو
وجاء أثر ابن عمر يف البند اخلامس موافقاً        . وُيقال إنَّ تعمَُّد القيء من ُمفَطِّرات الصوم        

 . ملا ذهبنا إليه 
ْين  أما ما ُروي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه فقد روي عنه قوالن يبدوان متعارَض 

ففي احلديث الثالث جاء قول عطاء إن احلديث موقوف على أيب هريرة ، فعلى فرض               
وإن ) ( إذا تقيَّأ فعليه القضاء     ( صحة هذا القول من عطاء فإنا نقول إن أبا هريرة قال            

 . أي إذا تعمَّد القيء بطل صومه وأفطر ) استقاء فليقِض 
) إذا قاء فال يفطر     (  بصيغة عامة    أما ما ذكره البخاري عن أيب هريرة فإنه جاء         

 إذا( ورجََّح الرواية األوىل ، فلْنأخذ الرواية الراجحة عنده ) عن أيب هريرة أنه يفطر  (  
 

هذه الرواية مل تفرِّق بني القيء املتعمَّد والقيء غري املتعمَّـد ،            ) إذا قاء فال يفطر         ( 
 املتعمَّد ال يفطِّر ، فتصبح عندنا روايتان        وإمنا جاءت عامة ، وحنن ال ننكر أن القيء غريَ         

األوىل ختصِّص القيَء املتعمَّد بأنه مفطِّر ، والثانية تعمِّم القيء بأنه غري            : عن أيب هريرة    
مفطِّر ، فُتؤخذُ الرواية املخصِّصِة القائلِة بأنَّ القيء املتعمََّد يفطِّر وُتحَمل الروايةُ العامـة           

يثبت القول املخصِّص الوارد يف احلديث الثالث ، وهـو          وبذلك  . على ما سوى ذلك     
 .املتوافق مع األحاديث املرفوعة 
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إن البزَّار قد ذكر إسنادين عن ابن عباس بلفظ         : نأيت ألثر ابن عباس عند البزَّار        
 وهو أبو عبد اهللا الرملي املعروف بـابن         –واحد ، ويف اإلسنادين حممد بن عبد العزيز           

:  هذا الراوي قال عنه أبو ُزرعة          –كر ابن حجر يف هتذيب التهذيب       الواسطي ، كما ذ   
كان عنده غرائب ومل يكن عندهم باحملمود ، وهـو إىل           : وقال أبو حامت    . ليس بقوي   

  وهو املعروف عنه بالتساهل يف توثيق        –ومع أن ابن ِحبَّان قد وثَّقه         . الضعف ما هو    
  – بإسنادين وصحح أحدمها       –قول اهليثمي عنه      وأما  . رمبا خالف   :  فإنه قال    –الرواة    

وهو يعين أن البزَّار صحَّح أَحَد اإلسنادين ، فقولٌ غري دقيق ، وذلك أن البزَّار بعـد أن      
وهذا من أحسنها إسناداً وأصحِّها ، ألن حممد بن عبد العزيـز مل             [ روى الروايتني قال    

.  يح ، وإمنا يعين أنه أصح من غـريه    فقوله هذا ال يعين أن اِإلسناد صح      ] يكن باحلافظ   
ومثله رواية الداَرقُطين من طريق أيب سعيد ، فإن فيها هشام بن سعد ، ضعَّفه النَّسـائي    

وقال عبد  . ومع ضعفه ُيكَتب حديثه     : وليَّنه ابن عدي ، وقال      . وأمحد وحيىي بن معني     
سلم واستشهد به البخاري ،     ويف املقابل احتج به م    . ُيكَتب حديثه وال ُيحتجُّ به      : احلق  

فعلى فرض أن هذا احلديث صاحل لالحتجاج واالستدالل ، فإنَّا نقول عنه ما قلناه عن               
أثر أيب هريرة العام يف مقابل أثره اخلاصِّ وذلك أنَّ حديث الداَرقُطين والبزَّار جاء بصيغة       

فنخصِّصه بـالوارد يف    دون بيان إن كان متعمَّداً ، أو غري متعمَّد ،           ) القيء    (  العموم  
 . األحاديث السابقة القائلة إنَّ القيء املتعمََّد يفطُِّر الصائَم 

وعليه فإنَّا نقول إن القيء إذا كان متعمَّداً فهو من املفطِّرات للصائم ، وقد مرَّ                
يف الفصـل     ] قضاء الصوم على املتقيء عمداً      [ مزيد حبث يف هذه املسألة يف موضوع        

 ] . م قضاء الصو[ 
 
 :  اجلماُع -5

اجلماع يفطِّر الصائم ، وهو معلوم من الدين بالضرورة ، وقد ورد حبث جوانبه               
 –صيام رمضان     [  من الفصل   ] ِحلُّ اجلماع يف ليايل الصيام        [  املختلفة يف موضوع    
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مـن  ] صيام من جامع زوجته يف هنار رمضان        [  وكذلك يف موضوع    ] أحكام عامة     
الرجل جيامع زوجته يف هنار رمضـان ،        [  وأيضاً يف موضوع    ] فَّارات    الك[  الفصل  

 . فُيرَجُع إليها ] الكفَّارات  [  من الفصل ] ويعجز عن صوم شهرين متتابعني  
 
 :  السُّعوطُ -6

ويسمى النُّشوق والنُّشوغ ، وهو أن ُتوَضَع مادةٌ يف األنف وُتستنَشق ، ويسمى              
 . عوط بفتح السني الدواء الذي ُيستنشق السَّ

وقد ورد السُّعوط يف عدد من األحاديث كدواء ، ولكن أياً منـها مل يتناولـه                 
بالذِّكر مع الصيام ، ولذا مل جيد احملدِّثون من حديٍث نبوي يذكرونه يف هذا البـاب إال        

قلت يا رسول اهللا أخربين عن      {  ما ُروي عن لقيط بن َصْبرة رضي اهللا تعاىل عنه قال            
رواه ابـن   } أَسبغ الوضوَء وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائماً          : وء ؟ قال    الوض

فأدخلوا االستنشاق يف الوضوء    . وأبو داود والنَّسائي والترمذي وأمحد       ) 407( ماجة  
 .يف باب السُّعوط 

وقد اختلف الفقهاء يف السُّعوط هل هو جائز للصائم وال يفطِّره أم هو ُمفطِّر ؟                
ال بأس بالسَّعوط للصائم إن مل يصـل إىل  : وقال احلسن    ) [ 1934( خاري  فقال الب 

وروى ابن أيب شـيبة        . وذكره ابن أيب شيبة موصوالً بلفظ قريب        ] حلقه ، ويكتحل    
 عن السُّعوط بالصَِّبِر للصائم  - النخعي–سألت إبراهيم  [ عن القعقاع قال     ) 2/462( 

وذهـب  ] ال بأس بالسُّعوط للصـائم      :  قال    [  ى  ويف رواية أخر  ] فلم ير به بأساً       
 . اجلمهور إىل أن االستعاط يفطِّر ويوِجب القضاء  

فقالت احلنفية  : واختلفوا يف املاء يستنشقه الصائم ، فيصل إىل احللق دون قصد             
وقال أمحد وإسحق بن راُهويـه      . إنه يفسد الصوم    : واملالكية والشافعي يف أحد قوليه      

وقال احلسن البصري   . إنه ال ُيفسد الصوم كالناسي      :  وأصحاب الشافعي    واألوزاعي
 : فأقول ما يلي . إنه ُيفسد الصوم إن مل يكن لفريضة : وإبراهيم النخعي 
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إن احلديث الذي رواه ابن ماجة من طريق ابن صربة ال يصح ِإدراجه يف بـاب                 
ألنف وتقوم باستنشاقها لَتدُخل    السُّعوط ، وذلك ألن السُّعوط هو أن ُتدِخلَ مادةً يف ا          

وأما إدخال ماء أو دواء يف األنـف  . كلُّها أو جزٌء منها يف الرئتني ، فهذا هو السُّعوط    
لعالج التهاب اجليوب األنفية مثالً ، دون أن يصل املاء ، أو الدواء إىل الرئتني ، فليس                 

وقـد  . يف باب السُّعوط    ولذا فإن استنشاق املاء يف الوضوء ال يصح ِإدراجه          . بسُّعوط  
جاء النهي عن املبالغة فيه يف حالة الصوم حترُّزاً من أن يصل املاء إىل احللق ، ومن مث إىل                   

وعليه فإين أقول إنه مل يرد يف . البلعوم واملعدة ، وهو ما نوَّه به احلسن وذكره البخاري    
 . هذه املسألة أي حديث نبوي 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه      {  نها قالت   أما ما ُروي عن عائشة رضي اهللا ع        
يا : يا عائشة هل من ِكسرة ؟ فأتيته بقُْرٍص ، فوضع على فيه ، وقال               : وسلم ، فقال    

عائشة هل دخل بطين منه شيء ؟ كذلك قُبلة الصائم ، إمنا اإلفطار مما دخل وليس مما                 
يعلى ، وفيه مـن مل      رواه أبو   [  قال اهليثمي    ) . 8/4954( رواه أبو َيعلى    } خرج    
وهو يشري إىل راوية احلديث املدعوَِّة سـلمى        . ففيه راٍو جمهول ، فهو ضعيف       ] أعرفه  

 . من قبيلِة بكِر بن وائل ، وهي جمهولة ال ُتعرف ، فيترك هذا احلديث 
 ) 7518( فوجدنا عبد الرزاق    . فلم تبق إال آثار الصحابة رضوان اهللا عليهم          

إمنا الصيام مما دخل وليس مما      {  مسعود رضي اهللا تعاىل عنه قال       يروي عن عبد اهللا بن      
 ) 2/467( ووجـدنا ابـن أيب شـيبة        } خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل        

: يف احلجامة للصائم قال     {  والبيهقي يرويان عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه قال            
. وهذان األثران صحيحان    .   وذكره البخاري تعليقاً  } الفطر مما دخل وليس مما خرج         

 : فأقول ما يلي 
هذان األثران ورد اللفظ فيهما عاماً ، دون بيان إن كان الـداخل يـدخل إىل                 

الصدر والبطن أو كان يدخل إىل اجلمجمة أي إىل الدماغ ويبعد أن يكون الصحابيان              
 فمن أراده   اجلليالن قد قصدا اجلمجمة أي الدماغ ، ألن مثل هذا القصد بعيد التوقع ،             
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وقصده فإنه يتوجب عليه أن يفصح عنه وإال انصرف القول إىل املتبادر إىل األذهان منه                
وهو ما يدخل يف الصدر والبطن ، ال ما يدخل يف اجلمجمة ، ولذا فإن قول الفقهاء إنَّ                  

والغريب هو أن   . ما يصل إىل الدماغ يفطِّر الصائم استدالالً هبذين األثرين غري صحيح            
قهاء كانوا يظنُّون أن السَّعوط يصل إىل الدماغ فقالوا إن ما يصل إىل الدماغ يفطِّر               الف

 .ألجل ذلك 
 هو أن السَّعوط وكلَّ     – وهو ما توصَّل إليه العلم بشكل يقيين قطعي            –واحلق     

ما يستنشقه اإلنسان يدخل يف الرئتني مروراً بالبلعوم أي يذهب إىل داخل الصدر وليس      
 : ، فوجب حبث هذه املسألة على هذا الصعيد ، ولذا أقول ما يلي إىل الدماغ

إنه ملن املتفق عليه عند املسلمني قدمياً وحديثاً أن دخول جسم يف احللق ومن مث                
بلعه ، أي نزوله إىل البلعوم يفطِّر الصائم ، دون اشتراط أن يصل إىل املعدة أو إىل الرئة                   

الصائم ، وهذا هو مقتضى اللغة ، فاللغة ُتطِلق على          فرتول أي جسم إىل البلعوم يفطِّر       
من بلع جسماً صلباً أنه أكله ، أو سائالً أنه شربه ، فرتول الشيء إىل البلعوم يعترب أكالً                  

. له أو شرباً له ، وحيث أن األكل والشرب يفطِّران ، فإن بلع أي شيء يفطِّر الصائم                  
 وحديثاً ، إال من شذَّ ، أن نزول أي جسم إىل            وإنه ملن املتفق عليه عند املسلمني قدمياً      

 . البلعوم يفطِّر الصائم ، سواء كان مغذياً ، أو غري مغذٍّ كحصاٍة أو حفنة تراب 
بقي أن نعرف مواصفات هذا اجلسم ، فأقول إن اجلسم إن دخل كلُّـه دفعـةً          

اء أو دواء    واحدة فإنه ال خالف يف أنه يفطِّر ، كاللقمة أو كحبة احلمص أو كجرعة م              
وهو ُمْجَمٌع عليه عند املسلمني قدمياً وحديثاً ، فإذا جاء أحدهم ليحتال على الصيام ،               
فسحق حبةَ احلمص أو حبة الدواء ، مث أدخل املسحوق بالتدريج يف جوفه إما ببلعه مع                

ة الريق ، أو باستنشاقه مع اهلواء فإنه يكون قد أفطر ، وال تنفعه حيلته هذه ، ألن النتيج                
واحدة يف احلالتني ، وهي إن جسماً قد نزل إىل البلعوم ومن مثَّ إىل الرئتني يف الصدر ،                  
أو إىل املعدة يف البطن ، وال خيتلف احلال إن كان قد دخل جسماً على حاله ، أو دخل             
مسحوقاً فبلعه مع الريق فوصل إىل املعدة ، أو استنشقه مع اهلواء ، فوصل إىل الرئتني ،                 
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 دخول أي جسم عن طريق البلعوم يفطِّر على أيِة حالٍة دخل ، ألنه يف واقعه                وإذن فإن 
 .فعلٌ واحد 

أما إن دخل يف البلعوَم ما ليس له جسٌم حمسوس ، أو ما ال يتشكل منه جسٌم                  
حمسوس فإنه ال يفطِّر وذلك كالعطور والروائح بأنواعها الزكية والكريهة فهذه العطور            

  ) 4449(  د مشِّها ، فقد روى الطرباين يف املعجم األوسط          والروائح ال شيء يف تعمُّ    
ُسئل رسول اهللا   {  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          ) 614( ويف املعجم الصغري    

وسنده } وما بأس بذلك رحيانةٌ يشمُّها      : أيقبِّل الصائم ؟ فقال     : صلى اهللا عليه وسلم     
والسالم تقبيل الصائم بشمِّ الرحيان ، فدل       فقد شبه الرسول الكرمي عليه الصالة       . حسن  

فما يدخل يف الصدر أو يف      . هذا التشبيه على أن شمَّ الرحيان ال يفطِّر الصائم كالتقبيل           
البطن من طريق احللق والبلعوم يفطِّر ، ال فرق بني أن يدخل على شكل جسم حمسوس                 

 يف اهلواء مث تنعقد يف      أو على شكل مسحوٍق ُمذاب يف الريق ، أو على شكل مادة تطري            
أما احلالتان اُألْوليان فإنه ال خفاء فيهما ، وال حيتاجان منا إىل            . الداخل مادةً حمسوسة    

 : ضرب أمثلة عليهما ، وأما احلالة الثالثة فهي ما حتتاج إىل ضرب أمثلة عليها 
 .  السَّعوط ، وهو نوع من التبغ ُيسَحق ويستنشقه الشخص فيدخل يف الرئتني -أ 

 .  دخان التبغ ، ودخان البخُّور -ب 
 .  خبار املاء وخبار الدواء -ج 
 .   خبَّاخ الرَّْبو -د 

هذه األنواع األربعة يدخل منها من طريق احللق والبلعوم يف الرئتني يف الصدر              
وم  ما ينعقد أَْجراماً وأجساماً أما بالنسبة للسَّعوط فإنه يدخل كلُّه يف الرئتني مروراً بالبلع             

وأما دخـان   . حاله كحال حبة محص أو حبة دواء ُتسَحق فتدخل مع الريق يف املعدة              
التبغ من سجاير وغاليني ونرجيلة فإنه يتشكَّل يف الصدر أَْجراماً وأجساماً من القَِطران             

لدى ) الِبلِْبلة  ( والنيكوتني وغريمها وهي ما تشاهد بوضوح تام يف ما يسميه الناس بـ             
 من خالهلا ، وهي ما تشاهد بوضوح على الثياب إذا جـرى تبخريهـا               مرور الدخان 
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وأما خبار املاء وخبار الدواء ، فإن حقيقته وواقعه أنه ماء ودواء ، فـال يصـح                 . بكثرة  
وأما خبَّاخ الربو فإن حقيقته وواقعـه       . استنشاقه وإدخاله يف الداخل حباٍل من األحوال        

يه كرذاذ يدخل يف الفم ومن مث يرتل إىل البلعوم ،           أنه دواء ينبعث من اإلناء املوضوع ف      
. قسٌم منه خيتلط باللعاب فيدخل يف املعدة ، والقسم األكرب يدخل مع اهلواء يف الرئتني                

فالقاعدة هي أن أي جسم إذا دخل يف البلعوم فطَّر الصائم سواء دخل على حاله ، أو                 
 .  ومادة يف الداخل دخل على شكل دخان أو رذاذ أو خبار ، مث انعقد جسماً

وهذا كله إن حصل بفعٍل إراديٍّ من اإلنسان ، أي قام باالسـتعاط ، أو قـام                  
بالتدخني ، أو استنشق عامداً الدخان املتصاعد من البخور املشتِعل ، أو ترك املاء ، أو                

بو يف  الدواء يغليان على النار وقام باستنشاق خبارمها للعالج أو لغريه ، أو رشَّ خبَّاخ الر              
فمه ليدخل منه يف جوفه فكل ذلك يف واقعه ِإدخال أجراٍم وأجساٍم يف البلعوم ، فُيفِْطر                

 . الصائم بأي منها 
أما إن حصل كل ذلك بغري إرادٍة من اإلنسان فإنه ال ُيفِْطر ، ألن اهللا سـبحانه             

 قرَب  وتعاىل ال حياسب على فعٍل ال إرادة لإلنسان فيه فمن جلس إىل جوار مدخِّن أو              
عوِد خبُّوٍر مشتعٍل يف غرفة ، ودخل يف صدره شيٌء منه دون قصد وال إرادة فإنه يظلُّ                 
صائماً وال يفطر ، وإذا كان اجلو رطباً ُمْشَبعاً ببخار املاء ، أو كان احلمَّام مشبعاً ببخار                 

 ، دون   املاء املتصاعد من املاء احلار ، واستنشق الصائم خبار املاء هذا أو ذاك رغماً عنه              
وقل مثل ذلك خبصوص الغبار يف اجلو ، وخاصـةً يف           . إرادة وال قصد ، فإنه ال يفطر        

أيام الزوابع والعواصف اخلماسينية ، فإن استنشاق الغبار آنذاك ال يفطر الصـائم ، وال            
 . يفطر إال إذا أدخل هو بإرادٍة منه وقصٍد أشياَء مما سبق 

االستعاط يفطِّر ويوجب القضاء هو القول      يتضح مما سبق أن قول اجلمهور ِإنَّ         
الصحيح وأنَّ ما عداه خطأ وأن أثري ابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهما يرشدان               

فهـو  ) الصيام مما دخل    ( أما معىن   ) والفطر مما دخل    ( ،  ) الصيام مما دخل    ( إىل هذا   
) طر مما دخل    الف( أن يصوم الشخص أو ميتنع عن إدخال أي شيء يف جوفه وأما معىن              
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فهو أن أي شيء يدخل يف اجلوف يفطِّر الصائم ، فإدخال أي شيء يف البلعوم ومنـه                 
 .  السَّعوط يفطِّر الصائم 

 
 :تطبيقاٌت على الطب 

وبناًء على ما سبق بياُنه فإين أذكر مجلةً من التطبيقات الطبية املتعلقة مبسألتنا ،               
 :منها يفطِّر الصائم وأيٍّ ال يفطِّر وإنزال احلكم الشرعي عليها ، وبيان أيٍّ 

يف جسد  ) أو منظاٍر كما يسمونه     (  قد يعمد الطبيب أو اجلرَّاح إىل إدخال سلٍك          -1
املريض ، ِإما للعالج ، كوضع شبكٍة يف الشريان املصاب أو إجراء عملية نفٍخ لفـتح                

حاالته ُينظَر فيه    الشريان املسدود ، وإما للفحص فقط ، فهذا السلك أو املنظار يف كلِّ              
فإن هو أُدِخل من طريق األنف أو من طريق الفم فإنه يفطِّر الصائم ، وكذلك إن هـو                  
أُدخل من طريق اجللد فوصل إىل الرئتني أو إىل املعدة أو إىل األمعاء ، فإنه أيضاً يفطِّـر                  

أو إىل  الصائم ، ولكنه إن أُدخل من طريق اجللد فوصل إىل القلب مثالً ، أو إىل الكبد                 
 . املثانة ، أي مل يصل إىل الرئتني ، وال إىل اجلهاز اهلضمي ، فإنه ال يفطِّر الصائم 

 عمليات ختطيط الدماغ وعمليات ختطيط القلب وما يصاحبها من وضع أطراف            -2 
 . األسالك على اجللد ، هذه العمليات ال تفطِّر الصائم 

ت تفتيت احلصى يف الكليتني ، أو يف         العالج باألشعة كما حيصل أحياناً يف عمليا       -3 
. احلالب أو يف املثانة ، وكما حيصل يف عالج السرطان ، هذا العالُج ال يفطِّر الصائم                 

ومثله العالُج بالرَّنني املغناطيسي ، وذلك ألن األشعة والرَّنني املغناطيسي ليست أجساماً       
  .فدخوهلا يف جسِد الصائم ال يفطِّره حباٍل من األحوال 

 التقطري يف ذَكَر الرجل ، أو يف اإلحليل كما يقول الفقهاء ، وهم يعنون بالتقطري                -4 
إدخال سائل يف الذَّكَر ، هذا التقطري ال يفطِّر الصائم ، وذلك ألن هذا السائل ال يصل                 
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يف الذَّكَر لتنظري   ) أو منظار   ( ومثله إدخال سلك    . إىل الرئتني وال إىل اجلهاز اهلضمي       
 . ة أو الكليتني وكذلك عمليةُ التنظري لرحم املرأة ، فِإنَّ كلَّ ذلك ال يفطِّر الصائم املثان

 احلُقْنةُ الشرجية والتحاميل الطبية اخلافضة للحرارة مثالً تفطِّر الصائم ألن التحاميل            -5 
يظة واحلُقَن تصل إىل املستقيم ، ومنه تنفذ إىل األمعاء الغليظة ، واملستقيم واألمعاء الغل             

هي من اجلهاز اهلضمي كما هو معلوم ، وعليه فإن رأي اإلمام أمحد القائل بأن احلقنة                
 .الشرجية تفطِّر الصائم هو الرأي الصحيح 

 . مطاعيم اجللد بأنواعها ال تفطِّر الصائم ، وأما مطاعيم الفم فإهنا تفطِّر -6 
خلي للمرأة وما يستلزمه     عملية التنظيفات للمرأة ومثلها إجراء الفحص الطيب الدا        -7 

ذلك من إدخال أدوات وموادَّ كل ذلك ال يفطِّر الصائمة ، ألن الرحم ليس من اجلهاز                
 . اهلضمي وال من اجلهاز التنفسي 

فإن كان دَم حيٍض أو نفاٍس فقد مرَّ أنه يفطِّر          :   اخلارج من فرج املرأة ُينظَر فيه          -8 
 وهو ما خيرج من ِعْرٍق      –الفرج دم استحاضة      الصائمة ، وأما إن كان الدم اخلارج من         

وال يفطِّر الصائم وال الصائمة خروُج الدم مـن أي          .  فإنه ال يفطِّر الصائمة      –مقطوع    
من الفصل التايل   ] اِحلجامة  [ عضٍو أو جزء من البدن ، وسيمرُّ ذلك بِإذن اهللا يف حبث             

ـ       ] ما ال يفطِّر الصائم     [  اِإلفرازات الطبيعيـة ، أو     وكذلك غري الدم من السـوائل ك
 . اِإلفرازات الناجتة عن التهابات اجلهاز التناسلي األنثوي فإهنا كلَّها ال تفطِّر 

ونعين باجلائفة اجلرَح الواصلَ إىل اجلوف ، واآلمَّة  : - أو املأمومة – اجلائفة واآلمَّة  -9 
ما اآلمة فإهنا ال تفطِّـر ،       أ. اجلرَح الواصلَ إىل أُمِّ الدماغ ، وهي جلدة رقيقة حتيط به            

وأمـا  . فدخول أي جسم يف جتويف اجلمجمة ال شيء فيه ، وال يفطِّر الصائم حبـاٍل          
فإن هي وصلت إىل داخل الرئتني أو إىل داخل اجلهاز اهلضمي فإهنا            : اجلائفة فُينظر فيها    

ىل القلب أو   تفطِّر ، وأما إن هي مل تصل إىل أيٍّ من ذلك ، فإهنا ال تفطِّر ، كأن تصل إ                  
 . إىل الكبد أو إىل املثانة مثالً 
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 التخديُر باستنشاق املواد املخدِّرة كالنشادر مثالً يفطِّر الصائم ، فهو واالستعاط            -10
 . فعلٌ واحد له حكم واحد ، وقد مرَّ حبث السُّعوط قبل قليل 

احة ُينظَر فيه   شقُّ الصدر أو البطن وما يتبعه من إدخال األدوات املستعملة يف اجلر    -11
فإن كان الشقُّ يصل إىل داخل الرئتني أو إىل داخل اجلهاز اهلضمي فإنه يفطِّر ، وأما إن                 
كان الشق ال يصل إىل داخل الرئتني ، وال إىل داخل اجلهاز اهلضمي وبقي خارجهما ،                
كإجراء عملية الفتق أو زرع الكلى أو زرع بطارية يف القفص الصدري لتنظيم ضربات              

ب فإن كل ذلك ال يفطِّر حبال ، اللهم إال أن يصاحب هذه العملياِت دخولُ موادَّ                القل
 . أو أدواٍت إىل الرئتني ، أو إىل اجلهاز اهلضمي 

 تصويُر أيِّ جزء يف اجلسم بواسطة أشعة ِإكس ، أو بطريقة التصوير الطبقي ، أو                -12
ادَّ عن طريق الوريد ال يفطِّر      بواسطة الرَّنني املغناطيسي ، والذي يصاحبه عادة حقُن مو        

وهي املادة  ( الصائَم ، وأما إن صاحبه إعطاُء مادٍة عن طريق الفم أو عن طريق الشرج               
 .فإنه حينئٍذ يفطِّر الصائم ) امللونة 

 إجراء عمليات يف الركبتني ، أو يف الَوِركَني ، وزرُع أجساٍم صلبة فيهما بـدل                -13
 . امري ، كل ذلك ال يفطِّر الصائم األعضاء التالفة وتثبيتها باملس

 إبرةُ الطبيب ال تفطِّر حباٍل سواٌء منها ما كان للعالج باألدوية أو ما كان للتغذية                -14
باملواد املغذية وبالدم ، أو ما كان للتخدير ، وسواٌء منها ما كان يف األوردة ، أو مـا                   

الدم جبميع مشتقاته ال تصلُ     كان يف العضل ما دامت هذه األدوية وهذه املواد املغذية و          
 . مباشرةً إىل داخل اجلهاز التنفسي ، وال إىل داخل اجلهاز اهلضمي 

ِإن إدخال أيِة مادة صلبة أو سائلة ، أو أداٍة أو أيِّ شـيء يف               : وباختصار أقول    
داخل اجلسم إن كان اإلدخال يف اجلهاز التنفسي أو يف اجلهاز اهلضمي فإنه يفطِّر ، وما                

 .  يفطِّر عداه ال
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وهنا قد تثور شبهة ، هي أن الصيام إمنا هو امتناع عن األكل والشـرب ، أي                  
امتناع عن تناول الغذاء ، فلماذا جنيز إدخال املواد املغذية يف بدن الصائم بواسطة إبـرة       

 الطبيب ، وال نعتربها ُمْبِطلة للصوم ؟ أليست هذه كتلك ؟ 
ئم ُيْحظَر عليه األكل والشرب أي ُيحظَر       وللرد على هذه الشبهة أقول إن الصا       

عليه أن يفعل ما يصح إطالُق اسم األكل والشرب عليه ، فهذا هو ما جاء يف النصوص               
ومل يأت نصٌّ واحد يأمر الصائم باالمتناع عن املَُغذِّيات أو عن التغذية ، ولذا فإن بلع                

أهنا ال غذاء فيها ، فـالعربة   حفنِة تراب أو حباٍت صغريٍة من احلصى ُيفطِّر الصائم رغم           
هي بعملية األكل والشرب وليس بالتغذية والغذاء ، وال شك يف أن التغذيـة بـاملواد                

 . املغذية أو بالدم عن طريق اجللد ليست أكالً وال شرباً قطعاً ، فال تفطِّر الصائم إذن 
ت بغري أكل   وعليه فإين أقول إن تغذية الصائم جائزة وال تفطِّر الصائم إن هي متَّ             

وشرب ، أو بغري إدخال املواد املغذية يف اجلهاز اهلضمي ، كأن تتم التغذية هبذه املـواد     
 . أو بالدم بواسطة إبرة الطبيب ُتْغَرُز يف اجللد مثالً 
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 الفصـل التاسـع
 

 ما ال يفطُِّر الصائم
 

 : القُبلةُ واملباشرةُ 
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قال . مسةَ الزوجِة ومضاجعَتها دون إيالج ، أي دون مجاع          ونعين باملباشرة مال   
واختلف أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم يف القُبلة             [ الترمذي  

للصائم فرخص بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القُبلة للشيخ ومل ُيَرخِّصوا              
: وقد قال بعض أهل العلم      . رةُ عندهم أشدُّ    للشاب خمافةَ أن ال َيْسلََم له صوُمه واملباش       

القُبلة ُتنِقُص اَألجر وال تفطِّر الصائم ، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن ُيقبِّل ، وإذا                 
 ] . مل يأمن على نفسه َتَرك القُبلة لَيْسلََم له صوُمه وهو قول سفيان الثوري والشافعي  

: وقال مالـك    . باشرة مكروهتان للصائم    وقد ذهبت املالكية إىل أن القُبلة وامل       
.  ومل ُيمِذ وال أنزل ، بطل صومه وقضى          – أي حترك ذَكَُره       –من باشر أو قبَّل فأَْنعظَ        

فيما ذهب ابن حزم وأهل     . وقال عبد اهللا بن ُشْبُرمة أحُد فقهاء الكوفة ِإنَّ القُبلةَ ُتفطِّر            
قُبلةَ واملباشرةَ مطلقاً أبو هريرة وسـعيد       وأباح ال . الظاهر إىل استحباب القُبلة للصائم      

وفرَّق ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه بني الشاب         . وسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهم        
من حرَّكت القُبلةُ شهَوته    : وقال ابن حجر    . والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ      

 اهللا تعاىل ال بد     وحىت نقف على احلكم الصائب بإذن     . فهي حرام يف حقِّه على األصح       
 : من استعراض النصوَص التاليةَ 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـبِّلين         {   عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        -1 
. وأمحد والبيهقي والطحـاوي      ) 2384( رواه أبو داود    } وهو صائم وأنا صائمة       

نيبُّ صلى اهللا عليه وسلم     أَْهوى ال {  يف السنن الكربى بلفظ      ) 3038( ورواه النَّسائي   
 . وسنده جيد } وأنا صائم ، فقبَّلين  : إين صائمة ، فقال : ليقبِّلين ، فقلت 

إنْ كان رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         {   وعنها رضي اهللا تعاىل عنها قالت        -2 
ومسـلم   ) 1928( رواه البخـاري    } ليقبِّلُ بعَض أزواجه وهو صائم مث ضحكت          

وروى أمحد مثل ذلك أيضاً من طريق حفصة وأم حبيبة          . وابن ماجة وأمحد    والنَّسائي  
 .زوجي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبِّل وهـو          {   وعنها رضي اهللا عنها قالت       -3 
والبخاري  ) 2576( رواه مسلم   } صائم ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملكُكُم ِإلْرِبِه         

: َألَرِبِه  :ويف لفظ   . أي لعضوه   : قوله ِإلْربه   . أبو داود والنَّسائي وابن ماجة والبيهقي       و
 . أي حلاجته 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبِّل يف رمضـان          {   وعنها رضي اهللا عنها قالت       -4 
 . وأمحد  ) 2584( رواه مسلم } وهو صائم 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه      {  قالت   عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها          -5 
يف الفريضة والتطـوُّع ؟ قالـت       : وسلم يقبِّل بعض نسائه وهو صائم ، قلت لعائشة          

والنَّسائي  ) 3545( رواه ابن ِحبَّان    } يف كل ذلك ، يف الفريضة والتطوُّع          : عائشة  
 . وسنده صحيح . يف السنن الكربى وأمحد وعبد الرزاق والطحاوي 

أن رسول اهللا صلى    {   عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنهما            عن -6 
. } اهللا عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ، مث جيعل بينه وبينها ثوباً ، يعين الفَـْرَج                     

 . ورواه ابن ُخزمية . بسند جيد  ) 24818( رواه أمحد  
كـلُّ  : صائماً ؟ قالت    ما حيلُّ للرجل من امرأته      : سألُت عائشة   {   عن مسروق    -7 

وروى الطحاوي    . وسنده صحيح    ) 7439( رواه عبد الرزاق    } شيء إال اجلماَع      
مـا  : سألت عائشة رضي اهللا عنها      {  من طريق حكيم بن عقال أنه قال         ) 2/95( 

 .} فرُجها  : حيرم عليَّ من امرأيت وأنا صائم ؟ قالت 
  رخَّص النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف          { عن أيب سعيد رضي اهللا تعاىل عنه قال          -8 

يف السـنن    ) 3224( رواه النَّسائي   } القُبلة للصائم ، ورخَّص يف اِحلجامة للصائم          
ورواه ابن ُخزمية موقوفاً ومرفوعـاً      ] رجاله ِثقات   [ ورواه الداَرقُطين وقال    . الكربى  

 . وصحَّح وقفَه 
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        أنه  {   عن عمر بن أيب سلمة رضي اهللا عنه          -9 

 ؟  –  ألمِّ َسلَمة       –سل هذه     : أيقبِّل الصائُم ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
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يا رسول اهللا قد غفر     : فأْخَبَرته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع ذلك ، فقال             
أََمـا  : ى اهللا عليه وسلم     اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال له رسول اهللا صل             

. وابن ِحبَّان والبيهقـي      ) 2588( رواه مسلم   } واهللا ِإين ألتقاكم هللا وأخشاكم له         
 :فأقول ما يلي  

 حديثني ،   7إن حديثاً واحداً من هذه األحاديث العشرة ، إن احتسبنا يف البند               
ال شك فيه ، وال جيـوز       يكفي لبيان جواز التقبيل للصائم ، فكيف هبا كلِّها ؟ إنه ملما             

القول خبالفه ، أن الصائم والصائمة جيوز هلما أن ُيقبِّال وُيقبَّال ، يف صوم الفريضة كما                
يف صوم التطوُّع ، كما حيل للصائم أن يباشر زوجته ، دون أن تصل املباشرة إىل حـدِّ                  

 . اإليالج يف الفرج ، فهذا هو احلكم الصائب الذي تدلُّ عليه النصوص 
عندما أعلمْت أمُّ سلمة عمَر بن أيب سلمة أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم               و  

كان يقبِّل وهو صائم ، كان خيشى أن يكون التقبيل حراماً ، وأن الرسول صـلى اهللا                 
عليه وسلم كان يفعله فُيغفَر له ، فسأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك ، فأجابه                 

نه األتقى واألخشى هللا ال يفعل احلرام كما هو معىن          عليه الصالة والسالم بنفي ذلك وأ     
 . احلديث التاسع ، وهو دليل يضاف إىل األدلة املصِّرحة باجلواز 

ومع هذا الوضوح يف احلكم والقوة يف االستدالل يأيت من يقول إن القُبلة حرام                 
وقـد  !! للصائم  ويأيت من يقول إن القُبلة واملباشرة مكروهتان        !! أو إهنا تفطِّر الصائم     

) ولكنه أَملكُكُم ِإلْرِبه    ( نظر هؤالء يف النصوص ، فوجدوا يف النص الثالث قولَ عائشة            
 : فجعلوا من هذا القول مدخالً ألمرين 

 . أن الترخيص بالتقبيل إمنا هو خاص بالرسول صلى اهللا عليه وسلم :األول 
 ِإْربه ، أي ال ميلك التحكُّم يف        أن غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك          : الثاين

وأضاف هؤالء إن القُبلة للصائم     . شهوته ومن مث كان التقبيل واملباشرة مكروَهني حبقه         
مكروهة إن كان شاباً وجائزة إن كان شيخاً ، وعلَّلوا ذلك بأن الشاب تتحرك شهوته               
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جر ، وأتوا   إن هو قبَّل ، فخرجوا حبكم حترمي حتريك الشهوة كما يقول مالك وابن ح             
 :جبملة من النصوص تعضد قوهلم هذا ، منها 

َهَشَشُت فقبَّلُت وأنا صائم فجئت     {  عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه قال           -1
وما هو ؟   : لقد صنعُت اليوم أمراً عظيماً قال       : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت        

أرأيَت لو مضمضَت   :  عليه وسلم    قبَّلت وأنا صائم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا        : قلت  
وأبـو داود    ) 3544( رواه ابن حبَّان    } نعم    : إذاً ال يضرُّ ؟ قال      : من املاء ؟ قلت     

وقد صححه الطحـاوي    . وأمحد والدارمي والبيهقي واحلاكم والطحاوي وابن ُخزمية        
 . وابن ُخزمية وابن ِحبَّان وأنكره النَّسائي ، وضعفه أمحد وابن حزم 

كنا عنـد رسـول اهللا      {   عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال             عن -2
ال ،  : يا رسول اهللا أُقبِّل وأنا صائم ؟ قـال          : صلى اهللا عليه وسلم ، فجاء شاب فقال         

فنظر بعُضنا إىل بعض ، فقـال       : نعم ، قال    : أُقبِّل وأنا صائم ؟ قال      : فجاء شيخ فقال    
قد علمُت ِلَم نظر بعُضكم إىل بعض إن الشيخ ميلك          : م  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل     

وفيه عبد اهللا بن هليعة وفيه . والطرباين يف املعجم الكبري    ) 6739( رواه أمحد   } نفسه  
 .  كالم 

أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن         {   عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه         -3
ر فسأله فنهاه ، فإذا الذي رخََّص له شيٌخ ، والذي           املباشرة للصائم فرخَّص له وأتاه آخ     

 . والبيهقي  ) 2387( رواه أبو داود } هناه شاب  
ُسِئل رسولُ  {   موالة النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت         – بنت سعد    – عن ميمونة    -4

رواه أمحد  } قد أفطر     : اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن رجل قبَّل امرأَته وهو صائم قال             
 . وابن ماجة والداَرقُطين  ) 28177( 
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم ، فرأيته ال {   عن عمر رضي اهللا عنه قال -5

:  أَو لسَت املقبِّل وأنت صائم ؟ فقلت      : يا رسول اهللا ما شأُنك ؟ قال        : ينظر إيلَّ فقلت    
 . والبيهقي  ) 1018( زَّار رواه الب} والذي نفس عمر بيده ال أُقبِّل وأنا صائم أبداً  
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رواه ابـن أيب شـيبة           ]  أن عمر هنى عن القُبلة للصائم         [   عن سعيد بن املسيِّب      -6
 . ورواه الطرباين يف املعجم األوسط باختالف يف األلفاظ  )  2/476( 
 وكان رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         - عن عبد اهللا بن ثعلبة بن ُصَعْير الُعذْري          -7
كانوا {   قال   -د مسح على وجهه وأدرك أصحاَب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             ق

ينَهْوين عن القُبلة ختوُّفاً أن أتقرَّب ألكثَر منها ، مث املسلمون اليوم يْنَهْون عنها ، ويقول                
} إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان له من حفِظ اهللا ما ليس ألحـد                   : قائلهم  

 : فأقول هلؤالء ولغريهم ما يلي . ورجاله رجال الصحيح  ) 24069( رواه أمحد 
احلديثُ األول خمتلٌَف فيه ، فمنهم من صححه ، ومنهم من ضعَّفه وأنكـره ،                

واحلديث الثاين فيه عبد اهللا بن هليعة ، والكثريون علـى أن            . فيجوز أخذُه والعمل به     
واحلديث الثالث  .  على ضعٍف فيه     رواياته ضعيفة ، وحسَّنها بعُضهم ، فلْنقبل احلديثَ       

فيه إسرائيل ، ضعَّفه ابن حزم وحيىي القطان وعلي بن املَدْيين وعبد الرمحن بن مهدي ،                
. وقال الذهيب إنه جمهول ال ُيعرف       . وفيه أبو العنبس ال ُيْدَرى َمن هو ، قاله ابن حزم            

وقـال  ] جمهولٌ ال يثبت    راويه  [ واحلديث الرابع قال عنه الداَرقُطين      . فيترك احلديث   
ِإسناده ضعيف ، التفاقهم على ضعف زيد بن ُجَبري ،          : البوصريي يف زوائد ابن ماجة      
وفيه . حديثٌ منكر وأبو يزيد جمهول      : وقال الزُّبريي   . وضعف شيخه أيب يزيد الضِّنِّي      

يترك  فاحلديث ضعيف جداً ف   . أيضاً إسرائيل ضعَّفه ابن حزم والقطان وعلي بن املَديين          
ال نعلمه عن عمر إال من هذا الوجه هبذا اللفظ ، وقد            [  واحلديث اخلامس قال البزَّار     

تفرَّد بـه   [  وقال البيهقي   ] ُروي عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خبالف هذا              
مث إن هذا احلديث    . وعمر هذا ضعَّفه حيىي بن معني والرازي وغريمها         ] عمر بن محزة      

د من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه               يناقض ما ور  
واحلديث السادس فيه انقطـاع بـني       . بإباحة القبلة ، وعليه فإن هذا احلديث مردود         

سعيد بن املسيِّب وعمر بن اخلطاب ، إضافة إىل أنه أثر وليس حديثاً مرفوعاً فال ُحجَّةَ                
اله رجال الصحيح ، ولكنه أثر وليس حديثاً مرفوعـاً           واحلديث السابع رج  . فيه فيترك   
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فيبقى عندنا احلديث األول واحلديث الثاين فقط ، على ضـعٍف           . فال ُحجَّةَ فيه فيترك     
 . فيهما 

أما احلديث األول فهو يدل على جواز التقبيل أكثر مما يدل علـى كراهتـه ،                 
، جلواز املضمضة يف الصـيام ،    وذلك أن تشبيه التقبيل باملضمضة هو دليل على اجلواز          

: وكان بإمكاهنم أن يقفوا عند هذه الداللة الواضحة ، إال أهنم مل يقفوا عندها بل قالوا                 
حيث أن املضمضة ميكن أن يتسرب املاء منها إىل احللق ، فكذلك القُبلة ميكن أن تؤدي           

 حيتاج إىل بذل    فمثل هذا التأويل املتعسِّف هو من الضعف حبيث ال        . إىل حترُّك الشهوة    
 . أيِّ جهٍد لردِّه 

إن الشيخ ميلك   ( وأما احلديث الثاين فإن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
والقصد من العبارتني اخلوف من     ) ولكنه أملكُكم ِإلْرِبه    ( هو مثل قول عائشة     ) نفسه  

لقُبلة إىل  اجلماع ال اخلوف من حترُّك الشهوة ، فمن خاف على نفسه من أن تؤدي به ا               
أما حترُُّك الشهوة   . اجلماع امتنع عنها ، ومن مل خيف ذلك فال بأس بالقُبلة وهي جائزة              

فإن اَألَعمَّ اَألغْلََب أن التقبيل حيرِّك الشهوة ، فلو كان حترُّك الشهوة هو العلة من النهي                
.  ة بـاجلواز    لصار التقبيل حمظوراً على اجلميع ، وهو ُمعاَرض باألحاديث الكثرية القائل          

وإذن فليس يف هذه األحاديث السبعة ما يعضد دعواهم بكراهة التقبيل أو بتحرميـه ،               
واآلن نعود إىل النقطتني املذكورتني  . وليس فيها ما يدل على أن حتريك الشهوة حمظور          

 : قبل قليل ، فنقول ما يلي 
يه وسـلم ،    أما اإلدعاء بأن التقبيل هو من خصوصيات رسول اهللا صلى اهللا عل            

فمردوٌد مجلةً وتفصيالً ألن التقبيل فعل مشترك من شخصني ، فالقول ِإن التقبيل خاص              
بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ُيوجُب ِإحلاَق أزواِجه هبذه اخلصوصية ، وجيعلنا نقول إن              
القُبلة يف الصيام هي من خصوصيات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأزواجه ، وهذا               

ويكفي للرد على دعوى هذه اخلصوصـية أن احلـديث          . ماً ومل يقلْ به أحد      منتٍف متا 
وأنـا  : إين صائمة ، فقال     : فقلت  ( ،  ) يقبلين وهو صائم وأنا صائمة      ( األول يقول   



 235

ما حيلُّ للرجل من امرأتـه      (  وقول عائشة الصريح يف البند السابع         ) صائم ، فقبلين      
فدعوى اخلصوصية للرسول صلى اهللا عليـه        ) كل شيء إال اجلماع     : صائماً ؟ قالت    

 . وسلم هنا هي دعوى باطلة 
أما النقطة الثانية القائلة إن غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك ِإْرَبـه ،         

فالرَّد عليها آٍت من مجيع األحاديث القائلة باجلواز ، ِإذ لو كان غري الرسول صلى اهللا                
وعليه فإنَّا نقول إن القُبلـة  . م لوجب حترمي التقبيل عليهم  عليه وسلم ال ميلكون أنفسه    

حالل للصائم ، وإهنا ال تفطِّر الصائم ولو حرَّكت الشهوة ، وإن املباشرة حاللٌ للصائم               
 . وإهنا ال تفطِّر الصائم ولو حرَّكت شهوته 

 بقيت مسألة االستمناء أو استخراج املين ، هل ُيفطِّر الصائم ؟ فذهب مجهور             
العلماء إىل أن االستمناء وإنزال املين بفعٍل مقصوٍد من الرجل ُيفطِّر الصائم ، أما إن كان            
نزول املين بفعل غري مقصود ، كأن نظر الرجل إىل جسد امرأته فأنزل ، أو تفكَّر فأنزل                 

 من: قال النووي   . فال يفطِّر الصائم ، وال يفطِّر الصائَم عندهم االحتالُم ولو نزل املين             
إن قبَّل فأنزل بطل صومه بال      : وقال ابن قدامة يف كتاب املغين       . قبَّل فأنزل بطل صومه     

من باشر أو قبَّل فأَْنَعظَ ومل ُيْمِذ وال أنزل بطل صـومه            : وقد مرَّ قول مالك     . خالف  
. ومفهوم قول مالك أن بطالن الصوم من حصول اإلنزال هو من بـاب أوىل             . وقضى  

وهو !! قهاء قالوا إن الرجل إذا أمذى ، أي أنزل املذي بطل صومه             بل إن عدداً من الف    
ويف املقابل ذهب ابن حزم إىل أن االستمناء وِإنـزال          . قول مالك وابن قدامة وإسحق      

 . املين بفعٍل مقصوٍد وغِري مقصود ال يفطِّر الصائم 
 واحلق أن هذه املسألة مل تذكرها النصوص ، ال من كتاب اهللا وال مـن سـنة      

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال حىت من أقوال الصحابة ، اللهم إال ما رواه عبـد                  
أن من تأمَّل َخلَْق امرأٍة وهو صائم بطل        ( عن حذيفة رضي اهللا عنه       ) 7452(الرزاق  
فهذا األثر قد ضعَّف ابن حجر ِإسناده ، إضـافةً إىل أن األحاديـث كلـها                )  صومه  

ء القائلني ببطالن الصوم من إنزال املين إمنا قاسوا إنـزالَ           وإن هؤال . تدحض هذا القول    
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أن [  املين على اجلماع وأعطَْوه حكَمه ، فشمس الدين بن قدامة يف الشرح الكبري يقول  
ُيمين فُيفطر بغري خالف نعلمه ملا ذكرناه من إمياء اخلربين ، وألنه أنزل مبباشـرٍة أشـبه         

 ] .اإلنزال جبماع دون الفرج  
ث أن هذه املسألة غري واردة يف النصوص ، وحيث أنين التزمت يف هـذا               وحي 

الكتاب بفقه النصوص فحسب ، فإنين اكتفيت باستعراض اآلراء السابقة دون تعليـق             
 .عليها 

 
 
 
 
 
 
 

 :اِحلجامةُ 
احلجامة هي شق جلدة الرأس بآلة تسمى اِملْحَجم أو اِملْحَجمة ، وقيام احلاجم              

والغالـب يف   . من الشق ، وذلك عند وفرة الدم يف البدن وفََورانـه            مبصِّ الدم اخلارج    
أن النيب صلى   {  احلجامة أن تكون يف الرأس ، فعن عبد الرمحن األعرج عن ابن ُبَحْينةَ              

 ) 2886( رواه مسلم   } اهللا عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو ُمْحِرٌم َوَسطَ رأسه             
. 

لصحابةُ ، يف احلجامة هل تفطِّر أم ال تفطِّر ؟         وقد اختلف الفقهاء ، وِمن قبلهم ا       
فذهب حممد بن سريين واحلسن البصري وعطاء وأمحد بن حنبل وإسحق بن راُهويـه              
وأبو ثور واألوزاعي  والداودي من املالكية ، وحممد بن املنذر وابن ُخزمية وابن ِحبَّـان                



 237

جَم ، وأوجبوا عليهما القضاء ،      من الشافعية إىل أن احلجامة تفطِّر الصائَم احلاجَم واحملت        
وُروي ذلك عن علي بن     . بل إن عطاء أوجب عليهما أيضاً الكفَّارة ، وهو قول شاذٌ            

أيب طالب وأيب موسى األشعري وعبد اهللا بن عمر وأيب هريرة وعائشة من الصـحابة               
 . رضي اهللا عنهم 

خعي وأبو حنيفة   وذهب سعيد بن املسيِّب وُعروة بن الزبري والشعيب وإبراهيم الن          
ومالك والشافعي والثوري إىل أن اِحلجامة ال تفطِّر الصائم ، وروي ذلك من الصحابة              
عن أم سلمة وعبد اهللا بن عباس وأيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك وعبـد اهللا بـن                  
مسعود وسعد بن أيب وقاص وأيب سعيد اخلدري ، وعن عائشة وعبد اهللا بن عمـر يف                 

وحىت نستطيع معرفة أي احلكمني هو الصحيح ، ال بـد مـن             . ما  الرواية الثانية عنه  
 : استعراض النصوص التالية 

أفطر احلاجم  {   عن ثوبان رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال               -1 
والنَّسائي وابن ماجة وأمحـد وابـن ِحبَّـان          ) 2367( رواه أبو داود    } واحملجوم  

 .  وإسناده صحيح على شرط البخاري .والدارمي وابن ُخزمية 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى على         {   عن شدَّاد بن أوس رضي اهللا عنه         -2 

: رجٍل بالبقيع وهو حيتجم ، وهو آِخذٌ بيدي لثمانَ َعْشَرةَ خلت من رمضان ، فقـال                 
 ماجـة   وأمحد والنَّسائي وابـن    ) 2369( رواه أبو داود    } أفطر احلاجم واحملجوم      

كنت مع رسول اهللا صلى     { والبيهقي بلفظ    ) 3534( ورواه ابن ِحبَّان    . والدارمي  
 . } ... اهللا عليه وسلم إىل البقيع زمانَ الفتح 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     :  عن رافع بن خديج رضي اهللا تعاىل عنه قال           -3 
والترمذي وأمحد وابن ُخزمية     ) 3535( رواه ابن ِحبَّان    } أفطر احلاجم واحملجوم      {  

. وصححه ابن املَِديين ، ذكر ذلك ابن ُخزمية واحلـاكم           . والبيهقي والطرباين واحلاكم    
حديث شدَّاد بن أوس أصـحُّ      : وقال أمحد بن حنبل     ] حسن صحيح   [ وقال الترمذي   

 حديث ثوبان : وقال  . حديث ُيروى يف هذا الباب ، وإسناد حديث رافع إسناٌد جيد            
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رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحَد عشـَر          : وقال ابن قدامة    . وشدَّاد صحيحان   
 . نفساً 

أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        {   عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا تعاىل عنه           -4 
وأبـو داود    ) 1938( رواه البخاري   } احتجم وهو ُمْحِرم ، واحتجم وهو صائم          

احـتجم  {  والبيهقي بلفظ    ) 1943( ورواه أمحد   .  ماجة   والنَّسائي والترمذي وابن  
 . } رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني مكة واملدينة وهو صائٌم ُمْحِرٌم  

أكنـتم تكرهـون    : ُسِئل أنس بن مالك رضي اهللا عنه        {   عن ثابت الُبناين قال      -5 
على :  حدثنا  ُشْعبة     : زاد شبَّابة    –ال ، إال من أجل الضعف       : احلجامة للصائم ؟ قال     

. وأبو داود والبيهقـي      ) 1939( رواه البخاري   } عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم         
والداَرقُطين عن ثابت الُبناين عن أنس بن مالك رضي اهللا           ) 4/268( وروى البيهقي   

أول ما كرهُت احلجامة للصائم ، أن جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنـه               {  عنه قال   
أفطر هذان ، مث رخَّص     :  صائم ، فمرَّ به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال             احتجم وهو 

. } النيب صلى اهللا عليه وسلم بعُد يف احلجامة للصائم ، وكان أنس حيتجم وهو صائم                 
 ] . كلهم ثقات وال أعلم له علة [ قال الداَرقُطين 

ثالثة ال {  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا:  عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال       -6 
ورواه  ) 1016( رواه البـزَّار  } القـيُء واِحلجامـةُ واالحـتالُم     : يفطِّرن الصائم   

والطرباين يف املعجم األوسط من طريق أيب سعيد اخلدري رضي   ) 2/183( الداَرقُطين  
 . من هذا الفصل ] القيء [ وقد مرَّ يف حبث . اهللا عنه 

رخَّص النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القُبلـة         {  عنه قال    عن أيب سعيد رضي اهللا       -7 
 ) 3224( رواه النَّسائي يف السنن الكربى      } للصائم ، ورخَّص يف اِحلجامة للصائم         

أن النيب  {  بلفظ   ) 1012( ورواه البزَّار   . والداَرقُطين والطرباين يف املعجم األوسط      
ورواه . ورجاله رجال الصـحيح     } م    صلى اهللا عليه وسلم رخَّص يف اِحلجامة للصائ       

 : فأقول ما يلي . أما ابن ُخزمية فصحَّح وقفه على أيب سعيد . ابن حزم وصححه 
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إن مما ال شك فيه أن األحاديث الثالثة األوىل وهي صاحلة لالحتجاج ، تصلح               
دليالً على أن الشرع احلنيف قد حظر على الصائم أن َيحتجم ، وجعل االحتجام مـن                

ت الصوم ، وأن أي تأويل هلذه النصوص البالغة الوضوح هو ردٌّ هلا وِإبطالٌ هلـا                مبطال
حىت قال . إن احلاجم واحملجوم كانا يغتابان يف صومهما ، فقيل ما قيل : من مثل قوهلم  

ومن مثل مـا    . وعلى هذا التأويل يكون املراد بإفطارمها أنه ذهب أجُرمها          : الشافعي  
أهنما تعرَّضا للِفطر ، أما احملجوم فلضعفه خبروج الدم فرمبا حلقته           ذكره اخلطايب أن معناه     

إىل غـري  . مشقة فأفطر ، وأما احلاجم فقد يصل جوفَه شيٌء من الدم إذا ضمَّ شـفتيه        
 : أما القول األول فالردُّ عليه من وجوه . ذلك من تأويالٍت أقل ما يقال فيها إهنا باطلة 

 . الصائم على الرأي األصح حىت يقال إهنما كانا يغتابان  إن الغيبة ال تفطِّر :أوالً 
قد وردت يف أحواٍل عدة ، فال ُيتصوَّر        ) أفطر احلاجم واحملجوم    (  إن أحاديث    :وثانياً  

فيها كلِّها وجوُد الغيبة ، مث ِإنَّ األحاديث هذه قد خلت من ِذكر الغيبة ، فمن أين أتَوا                  
 . هبا ؟ 
يصح تأويله ألن التأويل يف ذاته ضعيف نوعاً ، فإن هو أُوِّلَ صار              إن التأويل ال     :وثالثاً  

ضعيفاً بال شك ، فتأويل األحاديث بالقول ِإهنما أفطرا ألهنما كانا يغتابان ال يصح أن               
 .جيري تأويله بالقول إنه ُيؤوَّل بأنه قد ذهب أجُرمها 

طر ، مث راح ُيفسِّـر      وأما القول الثاين الذي ذكره اخلطَّايب وهو أهنما تعرضا للف          
هذا القول باحتمال حلوق مشقة به وضعف ، أو باحتمال وصول شيء من الـدم إىل                
جوف احلاجم ، فالردُّ عليه هو أن الفقه ال ُيبىن على االحتماالت ، وخاصة إن كانت                

ا أما أهنا غري حمتَملة هنا ، فهو أن اإلقرار هبذا االحتمال جيعلن           !! االحتماالت غري حمتَملَة    
نقول إن املضمضة تفطِّر الصائم ، الحتمال أن يصل شيء من املاء إىل جوف الصـائم                

 ! عند الوضوء ، فنحظر املضمضة على الصائم ؟
 ويف املقابل وجدنا بعض الفقهاء يقولون ِإن احلجامة تفطِّر الصائم ، واقفـني              

فسهم يف قراءة ما عند هذه النصوص الثالثة والنصوص األخرى املماثلة دون أن يتعبوا أن          
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بعدها ، وإن هم قرأوها أوَّلوها هم أيضاً ، كقوهلم عن احلديث يف البند الرابع إن النيب                 
صلى اهللا عليه وسلم حينما احتجم وهو ُمْحِرم ، إمنا كان  ذلك وهو ذاهٌب إىل احلج ،                  

دة أي وهو مسافٌر ، واملسافر ال يصوم ، وإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ثبتت عنه ع                
أي أهنم قالوا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني          !! روايات بأنه قد أفطر يف السفر       

وهكذا ردُّوا احلديث هبذه البساطة      ! احتجم يف السفر إمنا كان مفطراً ومل يكن صائماً          
 ! وأغمضوا عيوهنم عن احلديثني اخلامس والسادس لصعوبة تأويلهما 

لعلماء ناجتةٌ عن تناول قسم من النصـوص يف         إن كثرياً من خالفات الفقهاء وا      
املسألة الواحدة وترك القسم اآلخر ، كأن يأخذوا باألحاديث العامة وَيَدعوا األحاديث            
املخصِّصة ، أو يأخذوا باألحاديث السابقة ويدعوا األحاديث الالحقة الناسـخة ، أو             

 القيـاس ، أو     يقيسوا أشياء على أشياء وعندهم نصوص فيها ال حيتـاجون معهـا إىل            
يستغرقوا يف استحضار معاين األلفاظ كما ُتوردها كلَّها معاجُم اللغة ، مث ينتقوا املعـىن        

ومن العلماء ، وأخصُّ املتأخرين واملعاصرين ، من يراعي املصـلحة           . املطلوب عندهم   
والبالء العام فيبيح ما حرَّمه اهللا ورسوله ، وقد وجدت ذلك كله يف قـراءايت لكتـب                 

قه ، ولو أن الفقهاء والعلماء يتفقون على ترك كل ما سبق لتضاءلت اخلالفات بينهم        الف
 : وكمثال على ما نقول ما حنن بصدده اآلن . إىل درجة كبرية وكبرية جداً 

إن األحاديث الثالثة األوىل تذكر أن اِحلجامة تفطِّر الصـائم ، ولكـن هـذه                
دنا النص الرابع يذكر أن النيب صلى اهللا        األحاديث ليست وحدها يف هذه املسألة ، فعن       

عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو حديث صحيح ، ولو مل يكن عندنا مع األحاديث               
الثالثة إال هذا احلديث الختلف فهمنا هلذه املسألة لوجود التعارض بينهما كما يظهر ،              

نا أو يقلِّصه   ولكن النظر يف مجيع النصوص يف املسألة الواحدة مينع االختالف كما ذكر           
فجاء احلديث اخلامس يذكر أن احلجامة كانت أوالً تفطِّر الصائم ، مث جرى الترخيص              

واملعلوم أن لفظة   ) رخَّص    (  هبا بعدئٍذ ، وجاء احلديث السابع يؤكد هذا املعىن بلفظة           
هتا تـدل   ال َتِرُد عادةً إال بعد التحرمي وال َتِرُد ابتداًء ، فكلمة رخَّص يف ذا             ) رخَّص    (  
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وإذن فإنه ال مندوحة لنا ، وقد نظرنا يف هذه   . على أن ما قبل ذلك مل يكن مرخَّصاً به          
النصوص ، عن القول بوجود نسخ يف هذه املسألة ، أي نسخ احلكم املسـتفاد مـن                 

 . األحاديث الثالثة األوىل 
 وقد يقول قائل إن حديث شداد يف البند الثاين حصل زمانَ الفتح ، وقد كـان                
 يف العام الثامن من اهلجرة وهذا يعين أن القول بِإفطار احلاجم - أي فتح مكة – الفتح 

واحملجوم جاء متأخراً ، فال نسخ إذن ؟ فنجيبه بأن ابن عباس رضي اهللا عنه الذي روى                 
احلديث الرابع كان قد صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع ، ومل يصحبه                

، وحجة الوداع حصلت يف العام العاشر من اهلجرة ، أي أهنا حصلت             ُمْحِرماً قبل ذلك    
بعد فتح مكة بعامني اثنني ، فيكون قول احلديث الرابع متأخراً عن قول احلديث الثاين               
بعامني ، وبذلك يكون حديث ابن عباس ناسخاً ملا قبله ، وهذا وحده يكفي للردِّ على                

 . قول بعدم اِإلفطار من احلجامة هؤالء ، مث جاء احلديث السادس يثبِّت ال
أما عن احلديث اخلامس الذي رواه البخاري ، والذي يذكر كراهة احلجامة ،              

ويذكر أن علة هذا احلكم هي ما يصيب احملتِجم من ضعف نتيجة خروج الدم منـه ،                 
  وقد ُيطلق الفقهاء هذه اللفظة ويعنون هبـا          –إن حكم الكراهة    : فإن لقائٍل أن يقول     

 باٍق وأنه مل ُينَسخ ألن العلة تدور مع املعلول وجوداً وعدماً ، وحيث أن العلة         –رمي  التح
يف هذا احلديث ثابتة وباقية ، ألن الضعف الذي يطرأ على احملجوم ال يتخلف ، فـإن                 
الواجب ِإعمالُ هذه العلة والقولُ من مثَّ بكراهة احلجامة أو حبرمتها ؟ فنرد على هـذا                

 :ه القول من عدة وجو
 إن هذا القول هو قولٌ ألنس بن مالك وليس قوالً مرفوعاً لرسول اهللا صلى اهللا                :أوالً   

 . عليه وسلم حىت يعترب دليالً شرعياً جيب االلتزام به 
إن تعليل كراهة احلجامة بأنه الضعف ، ينطبق على احملجوم ، وال ينطبق علـى                : ثانياً 

فكيف نكره  . م منه وليس كذلك احلاجم      فاحملجوم قد يضعف من خروج الد     . احلاجم  
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احلجامة لالثنني معاً ؟ إن هذا احلال جيعلنا نشك يف صحة نسبة هذا القول ألنس رضي                
 .اهللا عنه ، كما جيعلنا نشك أكثر يف نسبة هذا القول إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 وفََورانه ، وقوِة    إن السبب يف احتجام الشخص ، هو ما يشعر به من وفرة دمه            : ثالثاً   
ضغطه ، وما يلحقه بسبب ذلك من اضطراب يف صحته ، فيلجأ إىل االحتجام إلزالـة                
االضطراب ، وإلراحة بدنه مما يعاين ، فكيف يقال مع هذا إن احلجامة ُتلحق بالبـدن                

 ضعفاً ُيلِْجيُء إىل اإلفطار ؟ 
فهذا قول صحيح ، ولكنه إمنا       أما القول إن العلة باقية وإنه يصح القياس عليها           :رابعاً   

يكون كذلك إن كان احلكُم ُمْحكَماً وثابتاً مل ينسخ ، ويف مسألتنا هذه ال يقال ذلك                
 . ألنَّ احلكم منسوٌخ 

إن هذا احلديث ال يصح أن ُينظر إليه على أنه          : هلذه األمور األربعة فإننا نقول        
 . م جواز احلجامة للصائم وبذلك يثبت عندنا حك. معاِرٌض للقول جبواز احلجامة 

وبناء على ما سبق ، أي بناء على جواز احلجامِة للصائم ، وهي خروج الـدم                  
 : وإخراجه من البدن ، فإنَّا نقول ما يلي 

 إن عملية التربع بالدم يف أيامنا املعاصرة هي يف واقعها إخراُج الدِم من البـدن ،                 -1
ئم ، فإنَّا نقول إن عملية التربع بالـدم ال          وحيث أن إخراج الدم جائز وال يفطِّر الصا       

 . تفطِّر الصائم 
 إن اِجلراح وما يرافقها عادةً من خروج الدم ، سواء كان ذلك يف القتال يف سبيل                 - 2

اهللا ، أو يف حادث سيارة ، أو يف إطالق ناٍر يف عرٍس أو ِشجاٍر ، أو نتيجةَ سقوٍط من                    
 . ت ال تفطِّر الصائم مكان مرتفع ، أو يف غري ذلك من احلاال

 إن عملية غسيل الكُلَى ، وهي عبارة عن خروج الدم من اجلسد ليصبَّ يف جهاز                - 3
التنقية ، مث يعود بعد التنقية إىل اجلسد ، هذه العملية ال تفطِّر الصائم ، ألن خروج الدم                  

جامة يف هذه العملية هو كخروجه يف اِحلجامة ، فهما فعلٌ واحد ، فما ينطبق على احل               
 . ينطبق على هذه العملية متاماً 
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 إن سحب الدم بإبرة من أجل إجراء فحص طيب يف املخترب على هذا الدم جـائز                 - 4
 . هو اآلخر وال يفطِّر الصائم 

 إن مصَّ الدم بواسطة دودة العلق ال يفطِّر الصائم ، والعلق ، ومفردها َعلَقَة ، هي                 – 5
 .  الدم من اجلسد كعالج دودة تعيش يف املاء ُتستخدم يف مصِّ

فخروج الدم ، أو إخراجه من البدن ال يفطِّر الصائم ، مهما كانت الـدواعي                
 . واألسباب هلذا اخلروج أو اِإلخراج 

 
 
 
 
 

 : االكتحالُ 
اختلف الفقهاء يف حكم االكتحال هل هو جائز للصائم ال ُيفطِّر أم هو مكروه               

ىل أن االكتحال ُيبطل الصيام ابن ُشُربمة وابن أيب         أم هو حرام ُمْبِطلٌ للصوم ؟ فذهب إ       
وذهب إىل كراهـة    . ليلى ومنصور بن املعتِمر وسليمان التيمي ، ذكر ذلك ابن املنذر            

وقـال  . االكتحال للصائم مالك وأمحد وسفيان الثوري وعبد اهللا بن املبارك وإسحق            
ذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو     و. ِإالَّ أن يصل الكحلُ إىل احللق فيفطِّر        : مالك وأمحد   

ثور واألوزاعي وداود بن علي وعطاء واحلسن البصري وإبراهيم النخعي وابن شهاب            
الزهري إىل حكم اجلواز وأنه ال يفطِّر حباٍل ، وروى ذلك عن عبد اهللا بن عمر وأنس                 

 .ابن مالك وابن أيب أوىف من الصحابة رضوان اهللا عليهم 
 من الوضوح حبيث ال حتتاج إىل وقفة طويلة لبياِن أن           واحلق أن هذه املسألة هي     

االكتحال جائز للصائم وللصائمة وأنه ال يفطِّر حباٍل من األحوال إذ مل ُيرو عن رسول               
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اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال عن أحد من صحابته حديثٌ واحٌد صحيٌح أو حسٌن ينهى                
 جازم ، وكذلك مل ُيرو عنه عليـه         الصائم عن االكتحال ، ال هنياً جازماً وال هنياً غري         

الصالةُ والسالم أيُّ حديث صحيح أو حسن جييزه للصائم ، فكون النصوص مل ُتدرْجه              
أما ما ُروي   . يف باب املبطالت ، فإن ذلك يدلُّ على أنه من األفعال اجلائزة يف الصوم               
ة ال تصـلح    من أحاديث جتيز االكتحال أو تنهى عنه ، فكلها أحاديث ضعيفة أو منكَرَ            

 :لالحتجاج مطلقاً ، أذكر منها على سبيل املثال  
 عن عبد الرمحن بن النعمان بن معبد بن َهْوذة عن أبيه عن جدِّه عن النيب صلى اهللا  -1 

رواه أبو داود   } ِلَيتَِّقِه الصائم     : أنه أمر باِإلثِْمد املروَّح عند النوم ، وقال         { عليه وسلم   
ال تكتحل بالنهار وأنت    {  والبيهقي بلفظ    ) 1734( مي  ورواه الدار  ) . 2377( 

هو حجٌر أسوُد   : واِإلثِْمد  } صائم واكتحل ليالً باإلِمثد فإنه جيلو البصر وُينبت الشعر          
أي املطيَّب باملسك أو بغريه من أنواع       : واملروَّح  . معروٌف ُيسَحق وُيعَمل منه الكحل      

 . العطور والطيب 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكتحل باإلِمثد وهـو           {   عن أيب رافع قال      -2 

ِمن [ قال اهليثمي   . والبيهقي    ) 1/939(  رواه الطرباين يف املعجم الكبري      } صائم    
 ] .رواية ِحبَّان بن علي عن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع وقد ُوثِّقا وفيهما كالم كثري 

: أبيه عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت          عن الزبيدي عن هشام بن عروة عن         -3 
) 1678( رواه ابن ماجة    } اكتحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو صائم            {  

 . والبيهقي وابن َعديٍّ 
هو حديث  : قال يل حيىي بن معني      [ احلديث األول بعد أن ذكره أبو داود قال          

وهذا احلديث هو مستند ابـن      . فال يصلح لالحتجاج    ] منكٌَر ، يعين حديث الكحل        
أمـا  . ُشُربمة ومجاعته يف القول بإبطال الكحل للصوم ، فيسقط بسقوِطه قولُهم هذا             

احلديث الثاين الذي يفيد أن االكتحال جائز للصائم فهو حديث ضعيف ، بل ضعيف              
 عن  ولقد أوهم اهليثميُّ القاريَء مبا قال ، فالبخاري قال يف كتابه التاريخ الكبري            . جداً  
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ليس بشيء هو وابنـه     : وقال عنه حيىي بن معني      . منكَر احلديث   : حممد بن عبيد اهللا     
ذاهـُب  : وأن الرازي قال عنه     . ونقل ابن اجلوزي عن الداَرقُطين تضعيفه له        . معمر  

أما ِحبَّان بن علي فإنه وإن وثَّقه ناس فقد قال          . ليس بالقوي   : وقال البيهقي   . احلديث  
ال هو وال أخوه وال أُحدِّث      : وقال أبو داود    . ليس حديثه بشيء    : ثمة  عنه ابن أيب خي   

وقال . ِحبَّان لني   : وقال أبو ُزرعة    . ال أكتب حديثه    : وقال علي بن املَديين     . عنهما  
وقال . ليس عندهم بالقوي    : وقال البخاري   . ُيكتب حديثه وال ُيحتجُّ به      : أبو حامت   

فهـذا  . واهي احلـديث    : وقال اجلوزجاين   . فه النَّسائي   وضعَّ. متروك  :  الداَرقُطين    
وأما احلديث الثالث فالزبيدي وامسه سعيد بن عبد اجلبار         . احلديث ضعيف جداً فيترك     

ضعيف ، وذكر البيهقي أنه من جماهيل شيوخ بقية ، ينفرد مبا ال يتاَبع عليـه ، فُيـردُّ                   
ث يف هـذا البـاب ، فكلـها      وقل مثل ذلك خبصوص ما سواها من األحادي       . حديثه  

 . ضعيفة أو منكَرة ال تشفي عليالً وال تروي غليالً 
وتبقى األحاديث الكثرية الصحيحة اليت جتيز االكتحال على العموم ، وبشكل            

مطلق تبقى على عمومها وعلى ِإطالقها من اجلواز يف كل األحوال واألوضاع ، ومنها              
ن وصل إىل احللق فطَّر الصائم ، فال أجد ما أردُّ           أما أقواهلم بأن الكحل إ    . حالة الصيام   

 . به عليها بأكثر من أهنا أقوال ال تستحق االهتمام 
فالكحل يف حالة الصيام جائز ، سواء منه ما كان من اإلِمثد ، أو ما كان مـن                   

املواد الصلبة األخرى أو السائلة احلديثة ، وسواء منها ما ُوضع باملرود ، أو ما وضـع                 
 . الم احلديثة ، فكل ذلك جائز وال دليل على حرمته باألق

وما أقوله خبصوص الكُحل أقوله خبصوص قطرة العني ، فإنه ال دليل من الشرع               
على أهنا تفطِّر الصائم بل الدليل قائم على جوازها ، ألن واقعها كواقع املاء يف األغسال 

لصائم مطلقاً ، وما قاله بعـض       والوضوء ، فما يدخل العني من ماء أو دواء ال يفطِّر ا           
. الفقهاء من أن قطرة العني تصل إىل احللق هو قول متهافت ال ُيْؤَبُه به وال ُيلتفَت إليه                  
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ومثل قطرة العني قطرة األذن فإهنا ال تفطِّر ، ألن واقعها كواقع املاء الداخل إليهـا يف                 
 . األغسال والوضوء ، وهو ال يفطِّر مطلقاً 

 فُينظَر ، فإن هي وصلت إىل احللق وشرهبا الصائم فقد أفطر ،             أما قطرة األنف   
إما إن وصلت الفم فبصقها الصائم فال تفطِّر ، فاألنف خيتلف عن العني واألذن بكونه               

 . نافذاً إىل الفم كما هو معلوم ومعروف 
 
 
 
 

 : السِّواك 
هار وآِخَره  ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إىل جواز التَّسوُّك للصائم أولَ الن          

وذهب أمحد وإسحق إىل جوازه أول النهار ، وكراهته بعـد           . أو قُل قبل الظهر وبعده      
 . وهو املشهور عند الشافعية خالفاً ملا ُروي عن الشافعي . الزوال ، أي بعد الظهر 

واختلفت الرواية يف التَّسوُّك بالعود الرطب ، ومثله فرشاة األسنان مع ما عليها             
رويت الكراهة عن أمحد وقتادة وعامر الشعيب واحلَكَم وإسحق ، ومالك من معجون ، ف

وُروي القول باجلواز عن مالك يف رواية ثانية ، وعن جماهـد واألوزاعـي              . يف رواية   
والثوري وأيب حنيفة وعروة ، كما ُروي ذلك عن علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عمر              

 . رضي اهللا عنهما 
 :مبا يلي وقد استدل اجملوِّزون  

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        {   عن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه قال          -1 
 ) 2364( رواه أبو داود    }  ما ال أَُعدُّ وال أُحصي         - زاد مسدَّد    -يستاك وهو صائم    
ورواه أمحد وابن ُخزمية والبيهقي وأبو داود الطيالسي والداَرقُطين         .  والترمذي وحسَّنه   
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وُيذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه استاك وهو صائم ،            [ وقال البخاري   . ار  والبزَّ
 ... ] .يستاك أولَ النهار وآِخره وال يبلع ريقه : وقال ابن عمر 

قال :  عن ُمجاِلد عن الشعيب عن مسروق عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت               -2 
رواه ابن ماجة   }  الصائم السِّواُك      ِمن خري خصال  {  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 . والداَرقُطين والطرباين يف املعجم األوسط  ) 1677( 
 وكذلك باألحاديث الصحيحة الواردة يف السِّواك مطلقاً دون تقييد ، من مثل مـا         -3

لوال أن {  رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه ، أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال           
. }  ألمرُتهم بالسواك مع كل صالة   -  أو لوال أن أشق على الناس           - أميت   أشقَّ على 

. ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي وابن ِحبَّان وأمحـد           ) 887( رواه البخاري   
 : فأقول ما يلي  

احلديث األول وإن ضعَّفه ناس فقد حسَّنه الترمذي ، وذكره البخاري تعليقاً ،             
أمـا  . ةُ التََّحرِّي فيما يروي أو يقول ، فيصح االستدالل بـه            وهو املعروف عنه شد   

كان حيىي بن سعيد يضـعِّفه ،       : قال البخاري   . احلديث الثاين فضعيف لضعف جمالد      
ال ُيحتجُّ  : وقال ابن معني    . وكان ابن مهدي ال يروي عنه ، وكان أمحد ال يراه شيئاً             

أما احلديث الثالث الصحيح فهو وحده       . فيترك احلديث . ومثله قال أبو حامت     . حبديثه  
كاف يف االستدالل على أن الصائم يستاك ، ألن األمر بالسواك مع كل صالة يشمل               
رمضان كما يشمل غريه ، فهو حديث عام مل خيصَّص ، ومطلق مل يقيَّـد ، فصـلح                  

يـه  وقال أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عل       [ قال البخاري   . لالستدالل به على مسألتنا     
لوال أن أشق على أميت ألمرُتهم بالسواك عند كل وضوء ، وُروي حنوه عـن               : وسلم  

 ... ] .جابر وزيد بن خالد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومل خيصَّ الصائم من غريه 
فالسواك مندوب ومسنون للصائم ولغري الصائم ، ويف كل حني ، قبل الزوال              

ل أو من كرهه على العموم للصائم ، فليأتنا بدليل من           وبعده ، ومن خصَّه مبا قبل الزوا      
 ُتكره - وهو تغيُّر رائحة الفم عند الصوم -أما ادعاُؤهم أن اخلُلُوف . الشرع وال دليل   
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إزالُته بالسِّواك يف آخر النهار ، ألن اخلُلُوف كما ورد يف األحاديث أطيب عند اهللا من                
نهار وتكره إزالته ، فهذا ليس دليالً على كراهة         رائحة املسك ، فُيندُب بقاُؤه يف آخر ال       

 . السواك للصائم 
أما ما يتعلق بالسواك من حيث رطوبته وجفافه وقوهلم بكراهته إن كان رطباً               

فقول ال دليل عليه أوالً ، وهو تفريق ال لزوم له يف احلقيقة والواقع ، وذلك أن السِّواك                  
اللُّعاب ، فيصبح السِّواك رطباً له طعم يف الفم مثله          اجلاف إن استاك به أحٌد فإنه يبتلُّ ب       

مثل السِّواك الرطب ، فاحلاالن حال واحدة ، وحكمهما حكم واحد ، ولكن استعمال         
السواك يف احلالني ُيوجب لفظَ ما جتمَّع يف الفم مما حتلَّل من مادة السواك وعدم بلِعه ،                 

 . وُيعفى عن اليسري مما ال ميكن التحرُّز منه 
إنَّ ِإدخال أية مادة يف الفم جائز للصائم سواء كانت هذه املادة مأكولة أو غري               
مأكولة ، شرط عدم بلعها أو بلع أي جزء متحلِّل منها ، مثلما ُندِخل املاء يف الفم عند                  

 . الوضوء ، ونتحرى أن ال يدخل منه شيء يف احللق والبلعوم 
 
 : مسألةٌ 

دة السِّواك ينطبق على ما يتحلَّل من مادة العلك         ما ينطبق على ما يتحلَّل من ما      
إذا مضغها الصائم ، فالصائم جيوز له أن ميضغ العلك شرط أن يلفظ ما يتجمع يف فمه                 
من مادته ، وهذا إمنا يكون إن كانت مادة العلك متحلِّلة ، أما إن كانت مادة العلـك          

 وممن ُروي عنهم القول جبواز      .غري متحلِّلة وال يتحلَّب منها شيٌء فال شيء يف مضغها           
عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها وإبراهيم النخعي وعامر الشعيب وعطاء           : مضغ العلك   

فمضغ العلك رخَّص فيه أكثر      ) . 2/453( ابن أيب رباح ، ذكر ذلك ابن أيب شيبة          
ر علـى   العلماء إن كان ال َيَتحلَُّب منه شيء ، فإن حتلَّب منه شيء فازدرده ، فاجلمهو              

وقد ذهب يف املقابل أصحاب الرأي والشـافعي إىل         . أنه يفطِّر ، وهو الرأي الصحيح       
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عن أم حبيبة زوِج النيب صلى       ) 4/269( وروى البيهقي   . القول بكراهة مضغ العلك     
 2/454( وروى ابن أيب شيبة     . ال ميضغ العلَك الصائُم     : اهللا عليه وسلم ، أهنا قالت       

د من التابعني أهنم كرهوا مضغ العلك ، منهم من روى ابن أيب             وعبد الرزاق عن عد   ) 
 . شيبة عنهم القولَ باجلواز ، ومل أر أحداً حرَّم مضغ العلك ، وقال إنه يفطِّر الصائم 

أما قول من قال بالكراهة ، فهو آٍت عندهم من احتمالية بلع شيء من مـادة                
ح دليالً ، أو ُمسَتَنداً للقول بالكراهة       العلك ، فنردُّ عليهم بأن االحتمالية لو كانت تصل        

 .لقلنا هبا يف التسوُّك ، ولقلنا هبا يف املضمضة باملاء ، ألن هذه وتلك حالٌ واحدة 
 : مسألةٌ    

وكما قلنا ، وحيث أن الفم ال يفطِّر دخولُ أيِّ شيء فيه ، وحيث أن إدخال                 
يدعمان هذا القول ، فإن القاعدة      املاء يف الفم يف املضمضة والتَّسوك يف الفم جائزان و         

إن إدخال أية مادة يف الفم ال يفطِّر الصائم إال إن بلع ما حتلَّل منها ممـا                 : العامة تقول   
 . ميكن التحرُُّز منه ، أما إن مل ميكن التحرُّز منه كالقليل القليل فال شيء فيه 

ميزان احلـرارة  وبإقرار هذه القاعدة نقول إن تذوُّق الطعام جائز ، وإن إدخال    
يف الفم لقياس درجة احلرارة جائز وإن حفر األسنان وتلبيسها جائز وال يفطِّر الصائَم ،                

 . وال ُيفِْطُر الصائُم إال إن تسرَّب إىل حلقه شيٌء من املواد الداخلة يف فمه وَبلََعُه 
ا ال  أما بقايا األكل بني األسنان ، فإهنا إن بقيت يف مكاهنا ، فال خالف يف أهن                

تفطِّر ، وال تفطِّر كذلك إن ازدرد الصائم شيئاً منها وكان يسرياً ، ألن الشرع عفا عن                 
وأما إن جتمع يف فمه منها كمية وشكلت جسماً ُيبلع ،     . اليسري مما ال ميكن التحرُّز منه       

أي جسماً حيتاج إدخاله يف اجلوف إىل عملية بلع وليس جبريانه مع الريق دون إحساس               
 . إن الواجب طرحه ولفظه ، فإن بلعه أفطر ، حاله كحال بلع حبة عدس مثالً به ، ف

 على أنه ال شيء على      - يقصد علماء املسلمني     -أمجعوا  : قال حممد بن املنذر     
وكان . الصائم فيما يبتلعه مما جيري مع الريق مما بني أسنانه ، مما ال يقدر على إخراجه                 



 250

وقد خالفـه   . نانه حلٌم فأكله متعمِّداً فال قضاء عليه        إذا كان بني أس   : أبو حنيفة يقول    
والصحيح هو ما ذهب إليه اجلمهور ، فإنَّ تعمَُّد أكِل      . اجلمهور ألنه معدود من األكل      

 . اللحِم العالِق بني األسنان ، وقد أمكن لفظُُه ، يفطِّر الصائم 
لتذوب تدرجيياً  أما ما يضعه املريض بالقلب واجللطات من حَبٍة حتت اللسان ،             

كعالٍج للحالة عند اشتدادها ، فإن ذلك يفطِّر الصائم قوالً واحداً ، إذ ال فرق بني بلع                 
ومثلها القطرة يف الفم لُتشرب كعالج كما هو        . احلبة دفعةً واحدة وبني بلعها تدرجيياً       

 . احلال يف التطعيم ضد الشلل ، فإهنا تفطِّر الصائم 
 الصائم ، إال إن هو نزل إىل البلعوم ، أي متَّ بلُعـه ،               فما يدخل الفم ال يفطِّر     

 . فلْيحرص الصائم على صومه ، وليحذر من أن ُيفِْطر وهو ال يقصد 
 

 :قولُ الزُّوِر والِغيبِة واجلهلُ على اآلخرين 
وَمن َسِلَم  : قال أمحد بن حنبل     . ذهب اجلمهور إىل أن الِغيبة ال تفطِّر الصائم         

وذهب الشافعي إىل أن اِإلفطـار      . كانت الغيبة تفطِّر ما كان لنا صوم        من الِغيبة ؟ لو     
بالِغيبة حممول على سقوط أجر الصوم ، وأنه مثل قول الرسول صلى اهللا عليه وسـلم                

ومل يأمره باإلعادة ، فدلَّ على أنه       ) ال مجعة لك      (  للمتكلم وخطيُب اجلمعة خيطب     
فيما ذهب األوزاعي وابـن     . سبل السالم   أراد سقوط األجر ، قاله الصنعاين صاحب        

وحـىت  . حزم ورواية عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها إىل أن الِغيبة تفطِّر الصائم               
 : يتبني لنا وجُه احلق يف هذه املسألة ال بد لنا من استعراض النصوص املتعلقة هبا 

من مل َيـَدْع  {  وسلم قال النيب صلى اهللا عليه  :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -1 
رواه البخـاري      } قولَ الزُّور والعملَ به ، فليس هللا حاجةٌ يف أن َيَدع طعاَمه وشراَبه                

بلفظ  ) 1689( ورواه ابن ماجة    . وأبو داود والنَّسائي والترمذي وأمحد       ) 1903( 
 . }ه وشرابه من مل َيَدْع قولَ الزور واجلهلَ والعملَ به فال حاجة هللا يف أن يدع طعام{ 
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه قال      -2  
رواه الطـرباين يف    } َمن مل يدع اخلََنا والكذب فال حاجة هللا أن يدع طعاَمه وشراَبه             { 

ويف ] رجاله ثقـات    [ قال ابن حجر    . ويف املعجم األوسط     ) 472( املعجم الصغري   
 . هو الفُْحُش يف القول : قوله اخلََنا ] وفيه من مل أعرفه [ ل اهليثمي املقابل قا

الصيام {   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                 -3 
. }... ُجنَّة ، فال َيْرفُثْ وال َيْجَهلْ ، وِإن امرٌؤ قاتله أو شامته فلْيقلْ ِإين صائم ، مرتني                  

قوله فـال   . ومسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأمحد         ) 1894 ( رواه البخاري 
أي فال يتكلم بكالم فاحش ، فهو هنا مبعىن اخلََنا الوارد يف احلديث املار قبـل                : يرفث  

 . هذا 
ال تستابَّ  {   وعنه رضي اهللا تعاىل عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال                -4 

رواه النَّسائي  } ٌد فقل إين صائم ، وإن كنت قائماً فاْجلْس            وأنت صائم فإن سبَّك أح    
 . وسنده صحيح . ورواه ابن حبَّان وأمحد وابن ُخزمية . يف السنن الكربى  ) 3246( 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه      :   عن أيب عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه ، قال              -5 

رواه الدارمي  } يعين بالِغيبة   :  ، قال أبو حممد      الصوم ُجنَّة ما مل خيِرقْها    {  وسلم يقول   
مـن   ) 4533( ورواه الطرباين يف املعجم األوسـط       . والنَّسائي وأمحد    ) 1733( 

ومب َيْخِرقُُه ؟   : الصيام ُجنَّة ما مل َيْخِرقُْه ، قيل        {  طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه بلفظ        
 . } بكذٍب أو ِغيبٍة  : قال 

مـا  {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم         :  عنه قال     عن أنس رضي اهللا    -6 
ورواه أبـو داود     ) . 2/423( رواه ابن أيب شيبة     } صام من ظلًّ يأكل حلوم الناس         

وكيف صام من ظلَّ يأكل     ... { جزءاً من حديث طويل بلفظ       ) 2107( الطيالسي  
 .  } …حلوم الناس ؟ 
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 رواه يزيد بن أبان الرقاشي ، ضـعفه         هذا احلديث األخري ضعيف جداً ، فقد      
متروك : وقال النَّسائي وأمحد    . وقال فيه ُشْعبة قوالً فاحشاً      . ابن سعد وحيىي بن معني      

 . فيترك . احلديث 
واحلديث الرابع ال داللة فيه على مسألتنا ، وهو ال يعدو كوَنه ينهى الصـائم                

ومثله أو قريب منه    . من سابَّ الصائم    عن التَّسابِّ ، وُيرشد إىل كيفية التصرُّف حيال         
احلديث الثالث فهو واحلديث الرابع ليسا يف موضوع إن كانت الِغيبة أو اجلهلُ يفطِّران              

 . الصائم أو ال يفطِّران 
 )  2 ،   1( وبدمج ما جاء يف احلديثني       ) 5 ،   2 ،   1( فتبقى عندنا األحاديث    

ل به ، واخلََنا والكذب جيب أن يتركها        نقول إن قول الزور والعمل به ، واجلهل والعم        
الصائم ، وإال فال حاجة هللا يف أن يدع طعامه وشرابه ، وكأن احلديثني حديث واحد ،             

فلْنتعامل مع احلديثني على هـذا      . كلٌّ منهما ذكر أفراداً من املنهيَّات عنها يف الصوم          
 : األساس ، فنقول ما يلي 

 عدداً من املنهيَّات عنها مبيِّناً أنه إن مل يترك          إن اهللا سبحانه أمر الصائم أن يترك      
إنْ من  : وبعبارة أخرى   . هذه املنهيَّات عنها فإنه ال حاجة به إىل ترك الطعام والشراب            

مل يترك هذه املنهيَّات عنها فإنه ال حاجة به إىل الصيام ، إذ عبِّر احلديثان عن الصـيام                  
 . بترك الطعام والشراب 

ن أن الصيام هو ترك الطعام والشراب ، ويطالبان َمْن تركهما           فاحلديثان يقررا 
 بترك الزور وغريه ، فمن صام وجب عليه أن يترك هذه املنـهيَّات              - أي من صام     -

عنها ، وهذا يعين أن ترك املنهيَّات عنها غري الصيام ، فالصيام ينعقـد بتـرك الطعـام         
 .  هذه املنهيَّات عنها والشراب ، وإذا انعقد الصيام فإن املطلوب معه ترُك

وبذلك يظهر أن هناك مغايرة بني ترك الطعام والشراب ، وبني تـرك الـزور                
وغريه ، ترُك الطعام والشراب ُيوجدان الصيام ، بينما ترك الزور وغريه جمرد منـهيَّاٍت               

وبذلك يظهر جلياً أن قول الزور وغريه ليس كتنـاول الطعـام            . عنها يف أثناء الصيام     



 253

أَنَّ قول الزور وغريه ال ُيسقط الصيام وال        : اب ، ومن هذه املغايرة خنرج باحلكم        والشر
يبطله ، وإمنا هو حمظوٌر فحسب ينبغي للصائم أن يتركه ، والفرق واضح بني املبطالت               

 . واحملظورات 
والذي ذكر أن   ) الصوم ُجنَّة ما مل خيرقها      ( وإن احلديث اخلامس الذي يقول       

وذلك أن خرق اجلُنَّة ، أي الترس ، ال         .  خيِرقاهنا يدل على ما ذهبنا إليه        الِغيبة والكذب 
يعين تلفَه بالكلية ، وإمنا يعين إحلاَق نقٍص وأَذى فيه ، وهذا يعين أَن الِغيبة والكـذب                 
ُيلحقان بالصوم نقصاً كما ُيلحق اخلرق والثقب بالترس نقصاً وأذى ، دون أن يصـل               

 . ل واإلتالف التام هذا وذاك إىل حدِّ اإلبطا
ومن ذلك يظهر صواب الرأي الذي ُنسب للجمهور ، وهو أن الِغيبة وما ذُكر               

وأُضيف أنا إىل هذا القوِل القولَ إن الِغيبة وما ذُكر معها ُتنِقص            . معها ال تفطِّر الصائم     
ُر من أجر   أجر الصائم وثواَبه ، وال ُتْحِبطه كلَّه كما يقول الشافعي ، وِإنَّ الصائَم ليخس             

 . الصيام وثوابه بقدر ما يرتكب من معاٍص 
فليس هللا حاجة يف أن يـدع طعامـه         ( أما ملاذا جاءت هذه األحاديث بعبارة        
؟ فاجلواب عليه هو أن القصد منها ، واهللا أعلم ، هنُي الصائم هنياً شـديداً ،                 ) وشرابه  

وهـذه  .  معها يف أثناء الصوم      وحتذيُره حتذيراً قوياً من ارتكاب معاصي الِغيبة وما ذُكر        
 . نكتة لطيفة وجليلة ينبغي لكل مسلم أن يقف عليها ويدركها 

أما هذه النكتة فهي أن الشرع عندما يأمر بعبادة من العبادات فإنه إمنا يأمر هبا               
املسلم من أجل أن جيين منها الثواَب واألجَر ، فإن قام املسلٌم بارتكاب معصيٍة يف أثناء                

دة ، فإنه بذلك يكون قد خرق القصد من عبادته ، ومل يتنبه للغايِة منـها ،                 هذه العبا 
وهو بدالً من أن َيْجين ثواب العبادة وأجَرها يقوم جبين اآلثام والسيئات ، فيلغي بفعله               
هذا القصد من العبادة ، ولذا جاء النص الشرعي حيذر املسلم من أن حيصد إمثاً ومعصية                

 .  ثواب ، ليبقى موسُم األجِر والثواِب موسَم أجٍر وثواٍب يف موسم حصاد األجر وال
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 الفصـل العاشـر
 

 قياُم رمضان وليلة القدر
 

 :فضلُ قيام رمضان وليلة القدر 
ورد يف فضل قيام رمضان عامةً وليلة القدر خاصةً عدٌد من األحاديث النبوية             

 :الشريفة ، أذكر منها ما يلي 
َمن { اهللا تعاىل عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              عن أيب هريرة رضي      -1

ومسلم  ) 37( رواه البخاري   } قام رمضان إمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه             
كان رسول اهللا   {  والنَّسائي   ) 1780( ولفظ مسلم   . وأبو داود والنَّسائي والترمذي     

من : رمضان ِمن غري أن يأمرهم فيه بعزمية ، فيقول          صلى اهللا عليه وسلم ُيرغِّب يف قيام        
قام رمضان إمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه ، فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليـه                  
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... { هكـذا    ) 2009( وجاءت العبارة عند البخاري     } وسلم واألمر على ذلك       
 . } والناس على ذلك  

 رضي اهللا تعـاىل     – عبد الرمحن بن عوف      -أبيه   عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن         -2
إن اهللا تبارك وتعاىل فـرض صـيام        {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عنه قال   

رمضان عليكم وسننُت لكم قياَمه ، فمن صامه وقامه إمياناً واحتساباً خرج من ذنوبـه               
 . وابن ماجة وأمحد  ) 2210( رواه النَّسائي } كيوِم ولدته أمه 

َمن صام  {  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                 -3
رمضان إمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إمياناً واحتسـاباً                 

ومسلم وأبو داود والنَّسـائي      ) 2014( رواه البخاري   } غُفر له ما تقدَّم من ذنبه         
 . وابن ِحبَّان والدارمي 

دخل رمضان ، فقال رسول اهللا صلى اهللا        {   عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال          -4
إن هذا الشهر قد حضركم ، وفيه ليلةٌ خٌري من ألف شهر ، َمن ُحِرَمهـا                : عليه وسلم   

 ) . 1644( رواه ابـن ماجـة      } فقد ُحِرم اخلَري كلَّه ، وال ُيْحَرم خَريها إال حمروٌم             
 . أمحد والنَّسائي من طريق أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ورواه

من قام رمضان إمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم         ( قوله يف احلديثني األول والثاين      
هو بيانٌ لفضل قيام رمضان ، وهل هناك ما هو أفضل للمسلم من غفـران               ) من ذنبه   

 وتدخلُه النار ، فكان هو يف أمسِّ احلاجة         الذنوب ؟ إن ابن آدم خطَّاء وإن ذنوبه لتوِبقُهُ        
ملكفِّرات الذنوب وغفراهنا حىت ينجو من النار ويدخل اجلنة فكان أن أنعم اهللا سبحانه              
 عليه بقيام رمضان ليغفر له ذنوبه ويكفِّرها ويغسله من األوضار ، وجيعله من أهل اجلنة 

بتقييد قيـام   ) اباً غُفر له    من قام رمضان إمياناً واحتس    ( وقد جاء قول احلديثني      
رمضان باإلميان واالحتساب ومل جييء األمُر بالقياُم مطلقاً ، لُيعِلم القائمني أنه ال يكفي              
أن يقوموا الشهر املبارك رياًء ومسعةً ، أو أنْ يقوموه وظيفةً كحاِل كثري من األئمة اليوم                

 يقوموه قياماً ُصورياً بأداء الصلوات      الذين يُؤمُّون الناس ابتغاَء الرواتِب واملصاحل ، أو أنْ        
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نعم ال ينتظر هؤالء    . نقراً كنقر الديك ينتظرون اللحظة اليت يفرغون فيها من صلواهتم           
وأمثاهلم غفرانَ ذنوِبهم ، وال يظنُّ هؤالء وأمثالُهم أنَّ القول النبوي ينطبـق علـيهم ،                

أي يدفعهم إمياهنم للقيام بـه      ) إمياناً واحتساباً   ( فقيام رمضان كصيامه جيب أن يكون       
برغبٍة وصدٍق وإخالٍص ، ويدَّخرون ذلك ليوم احلساب ، حمتسبني راغبني يف قبوله من              

 . العلي العظيم ، فليتنبه القائمون هلذه النقطة فإهنا حامسة 
وقد خصَّ اهللا سبحانه رمضان وليالَيه بليلة القدر ، وهي أشرف ليلة يف العام ،                

ان ولياليه هبا فضالً عظيماً فوق فضل عظيم ، وقد ورد يف فضلها             فكان اختصاص رمض  
أحاديث كثرية اخترنا منها احلديثني الثالث والرابع كنموذَجني لفضل قيامها وخلريها ،            
كي يزيد املسلمون فيها من صلواهتم ودعائهم وصدقاهتم وصنوف اخلري املختلفة ، فهي             

 : آيات اهللا البينات خري من ألف شهر ، وقد نزل فيها عدٌد من 
 O ِإنَّا أَنزلناه يف ليلٍة ُمباَركٍة إنَّا كنا ُمْنِذِرين          O والكتاِب املُبِني    Oحم  {  قال تعاىل    -1

 رمحةً من ربِّك إنه هـو       O أَْمراً من عنِدنا ِإنَّا كنا ُمرِسلني        Oفيها ُيفَْرُق كلُّ أمٍر عظيٍم      
 . ن سورة الدخان اآليات الستُّ األوىل م  } Oالسميُع العليُم 

 ليلةُ القَـْدر  O وما أَدراَك ما ليلةُ القَْدِر       Oِإنَّا أَْنزلناه يف ليلِة القَْدِر      {   وقال سبحانه    -2
 سالٌم هـي    O َتَنزَّلُ املالئكةُ والروُح فيها بِإذِن ربِّهم من كلِّ أمٍر           Oخٌري من أَلِْف شهٍر     
 . سورة القَْدر اآلياُت اخلمُس األوىل من } Oحىت مطلِع الفجِر 

} فيها ُيفَْرُق كلُّ أمٍر حكيٍم      { يف اآلية الرابعة من سورة الدخان قوله سبحانه         
أي أن كل أمٍر ُمْحكٍَم عظيٍم ُيقَضى ويقرَّر يف ليلة القدر من العام إىل العام الذي يليه ،                  

لةٌ عليـا   فهي ليلة تقدير األمور عند ربنا عزَّ وجلَّ ، وهذا ال شك فيه فضلٌ أعلى ومرت               
 .لليلة القدر 

أما يف سورة القدر ففضل ليلة القدر بارز واضح كل الوضوح يف كل آية منها                 
ففي اآلية األوىل بيان أن القرآن قد أنزله اهللا فيها ، ويف اآلية الثانية التنبيه إىل فضلها ،                  

ي ِإذن خـٌري    ويف اآلية الثالثة أهنا خري من ألف شهر ، وحيث أنَّ الشهر ثالثون يوماً فه              
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من ثالثني ألف يوٍم ليس فيها ليلة القدر ، ويف اآلية الرابعة بيان ترتُِّل املالئكِة وجربيـل     
فيها من كل أمٍر أبرمه اهللا وقضاه ، ويف اآلية األخرية بيان أهنا سالم ، أي سالم مـن                   

َري كله ،   من ُحِرَمها فقد ُحِرَم اخل    ( وهلذا جاء يف احلديث الرابع      . الشرور حىت الصباح    
اللهم ال حترمناها ما دمنا أحياًء ، وآتنا بفضلك خَريها يا           )  وال ُيْحَرُم خَريَها إال حمروٌم      

 . رب العاملني ، آمني 
والنَّسائي والترمذي وابن ماجة عـن عائشـة         ) 25898( وقد روى أمحد    

: تقـولني   : ل  يا نيب اهللا إنْ وافقُت ليلةَ القدر ما أقول ؟ قـا           {  رضي اهللا عنها قالت     
هذا حديث حسن صحيح     [  قال الترمذي   } اللهم إنك عفوٌّ حتب العفو فاعف عين          

 . [ 
 

 :أوصاُف ليلة القدر 
وردت يف األحاديث الشريفة أوصاٌف عديدةٌ لليلِة القدر ، منها أهنا ليلة َسْمحةٌ       

تترقرق ال ُشعاَع هلا     طَلْقَةٌ ال حارةٌ وال باردةٌ ، ومنها أن الشمس تطلع صبيَحَتها بيضاَء             
وهذه طائفـة مـن     . ومنها أهنا ختلو من الشهب املتساقطة ، ومنها أهنا ساكنة ساجية            

 :األحاديث اليت تذكر هذه األوصاف 
 عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف ليلـة                   -1

} ردةٌ ، تصبح مشُسها صبيَحَتها صفيقةً محراَء        ليلةٌ َسْمَحةٌ طَلْقَةٌ ال حارَّةٌ وال با      { القدر  
{ بلفـظ    ) 2192( ورواه ابن ُخزمية    . والبزَّار   ) 2680( رواه أبو داود الطيالسي     

صفيقة ، : قوله } ليلةٌ طَلْقةٌ ، ال حارةٌ وال باردةٌ ، تصبح الشمُس يوَمها محراَء ضعيفةً  
 . بأهنا تعين ضعيفة فسَّرهتا الروايةُ الثانيةُ: يف الرواية األوىل 

ليلةُ {  رضي اهللا تعاىل عنه يقول       – بن كعب    –مسعت أُبيَّاً   :  عن زر بن حبيش قال       -2
القدر هي سبٌع وعشرون ، هي ليلةٌ اليت أخربنا هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن                
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وأمحد ومسلم وأبو داود     ) 2/489( رواه ابن أيب شيبة     } الشمس تطلع بيضاَء َتَرقَْرُق     
بالعالمة ، أو باآلية اليت أخربنا      : قال  ... {  ) 2777( وهذا لفظ مسلم    . والبيهقي  

 .} رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا تطلع يومئٍذ ال شعاع هلا 
{  عن ُعبادةَ بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال                  -3

قامهن ابتغاَء ِحْسبِتِهنَّ فإن اهللا تبارك وتعاىل يغفر له ما   ليلة القدر يف العشر البواقي ، َمن        
تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة ،            : تقدم من ذنبه وما تأخر وهي ليلة وتر         
إن أَمارةَ ليلِة القدر أهنا صافيةٌ َبلْجةٌ ، كأنَّ فيها          : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

اجيةٌ ، ال برد فيها وال حر ، وال حيل لكوكب أن ُيرَمى به فيها               قمراً ساطعاً ، ساكنةٌ س    
حىت تصبح ، وإن أَمارهتا أن الشمس صبيَحَتها خترج مستوية ليس هلا شعاٌع مثل القمر               

وقـال   ) 23145( رواه أمحد   } ليلة البدر وال حيل للشيطان أن خيرج معها يومئٍذ            
قولـه  . أي ساكنة   : قوله ساجية   . قة  أي مشر : قوله بلجة   ] رجاله ثقات   [ اهليثمي  
 . أي ال يشوب قرَصها شعاٌع ، فهي كالقمر : مستوية 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله        :  عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعاىل عنه قال            -4
إين كنت أُِريُت ليلةَ القدر مث نسيتها ، وهي يف العشر األواخر من ليلتـها ،                {  وسلم  

  ) .2190( رواه ابن ُخزمية } لْقَةٌ َبلَْجةٌ ال حارةٌ وال باردةٌ  وهي ليلة طَ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :  عن جابر بن َسُمَرةَ رضي اهللا تعاىل عنه قال           -5
التمسوا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان ، فإين قد رأيُتها فَُنسِّيُتها ، وهـي                { 

ورواه الطرباين يف    ) 1031( رواه البزَّار   } مطر وريح     : ل  ليلة مطٍر أو ريح ، أو قا      
ورواه عبد اهللا بن أمحد بن      } ورعد  { بلفظه إال أنه زاد      ) 2/1962( املعجم الكبري   

 ] . رجاله رجال الصحيح [ قال اهليثمي .  حنبل
هذا هو ما أوردته األحاديث الصاحلة لالستدالل من أوصاف ليلة القدر دون            

ال ُيرَسـلُ   [   أوصاٍف أخرى هلا يف روايات وأقواٍل سقيمٍة هزيلٍة من مثل            ما جاء من  
أن األشجار يف تلك    [ ومن مثل   . عند ابن أيب حامت     ] فيها شيطان وال ُيْحَدثُ فيها داء       
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. عند الطربي   ] الليلة تسقط إىل األرض مث تعود إىل منابتها وأن كلَّ شيء يسجد فيها              
وغري ذلك مما ال يصحُّ ،      . عند البيهقي   ] حلة تعذب تلك الليلة     أن املياه املا  [ ومن مثل   

 . ِإضافة إىل خمالفته للواقع احملسوس 
فليلة القدر تأيت معتدلةَ احلرارة يف الصيف ويف الشتاء ، مبعىن أن الليايل الـيت                

قبلها واليت بعدها ليست مثلَها يف االعتدال ، وتكون ساكنة هادئة مشرقة كأن القمـر               
ا بدر ، فال رياح فيها وال أعاصَري وال ثورانَ غباٍر وال ضباَب ، وال ُترى فيها ُشُهٌب   فيه

ونيازُك متساقطة ، فهي ليلةٌ ترتاُح فيها النفوس وهتدأ فيها اخلواطر رمحةً من اهللا سبحانه          
ومل خيرج على هذه األوصاف إال ما جاء        . لعباده الُعباد يف تلك الليلة املباركة الشريفة        

ورغم أن اهليثمي قـال إن      ) وهي ليلةُ مطٍر أو ريٍح        (  ن وصٍف يف احلديث اخلامس      م
رجاله رجال الصحيح ، فإين مل أطمئن ، ألن األحاديث الصحيحة ال يناقض بعُضـها               

حدثنا عبد اهللا ، حدثين حممد بن أيب        [ وبالرجوع إىل السند وهو     . بعضاً وال تتعارض    
]  ريك ، حدثين أيب ، عن ِسماك ، عن جابر بن مسرة             غالب ، حدثنا عبد الرمحن بن ش      

 :وجدُت ما يلي 
وذكره ابن حبان يف    . واهي احلديث   :  عبد الرمحن بن شريك قال عنه أبو حامت          :أوالً  

الثقات ، وقال رمبا أخطأ ، ذكر ذلك ابن حجر يف هتذيب التهذيب ، ومل يذكر أحداً                 
 . إذن وثَّقه أو ذكره خبري ، فهذا الراوي ضعيف 

وكان شعبة . مضطرب احلديث :  قال عنه اإلمام أمحد   - بن حرب    - عن مساك    :ثانياً  
وكان الثـوري   . يقولون إنه كان يغلط ، وخيتلفون يف حديثه         : وقال عمار   . يضعِّفه  

وقال ابن ِحبَّان   . ِسماك ضعيٌف يف احلديث     : وقال ابن مبارك    . يضعِّفه بعض الضعف    
كان رمبا لُقِّن فإذا انفرد بأصل مل يكن حجة         : وقال النَّسائي   . اً  خيطئ كثري : يف الثقات   

ذكر كلَّ ذلك ابُن حجر يف كتاب هتذيب التهذيب ، ورغم أن  . ألنه كان ُيلقَّن فيتلقن     
ابن حجر ذكر عن عدد أقلَّ ثناءهم عليه ، فإنه ملما شك فيه أن هذا الراوي ليس مـن                   

فإذا انفرد بأصل مل يكـن      : ويكفي قول النَّسائي    رجال الصحيح ، وأراه أنا ضعيفاً ،        
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حجة ، وهنا قد انفرد بروايٍة عن أوصاف ليلة القدر مغايرٍة للروايات الصاحلة ، وعليه               
 .فإن احلديث ضعيف فُيَردُّ ، وُيرد بالتايل الوصُف الوارد فيه 

ن أما وصف الشمس يف صبيحة ليلة القدر بأهنا تشرق ال شعاع هلا ، وأهنا تكو               
محراء ضعيفة وبيضاَء تترقرق ، فهو ليس وصفاً هلا بقدر ما هو أَمارة على ليلة القـدر                 

 . تظهر عقب انصرامها 
إن الشمس آنذاك تشرق محراَء ضعيفةَ الشعاع  : وأقف عند هذه اَألمارة فأقول      

كحاهلا عندما تتدىل للغروب ، يسهل النظر إليها ألن أشعتها ضعيفة فال تؤذي العيون ،               
ال بد من أنَّ ضعف شعاعها آنذاك آٍت من حالة اجلو ، إما لكثرة رطوبٍة ، أو انتشاِر                  و

ُسُحٍب رقيقة أو ضباٍب خفيف حيجب معظم أشعتها ، يرسل اهللا سبحانه هذه األشياء              
يف ذلك الوقت لتكون حالةُ الشمس عندها أَمارةً على ليلة القدر ، وإال فإن الشـمس                

ة ال تتغري ، مبعىن أن الشمس صبيحةَ تلك الليلة حالُها كحاِلها            يف حقيقتها وطبيعتها ثابت   
صبيحةَ األيام األخرى من حيث طبيعُتها وشروقُها وشعاُعها ، ولكن أشياَء تطرأ علـى         
احلالة اجلوية يف تلك الليلة ُتظهر الشمَس بتلك األوصاف الواردة ، ولو كانت الشمس              

ها ألحسَّ هبا الناس مسلُمهم وكافُرهم ، ولكان        خترج صبيَحةَ ليلِة القدر على غري طبيعت      
يف ذلك التحديُد القطعيُّ هلا ، وهذا مناِهٌض للواقع أوالً ومناِهٌض لألحاديث الصحيحة             

 . الكثرية اليت أهبمت التعيني ، كما سنتبني ذلك يف البحث الالحق حبول اهللا سبحانه 
 وما يقول به بعض الفقهاء من       أما ما جنده مسطوراً يف كتب الصوفية والُعبَّاد ،         

معاينِة ليلِة القدر والتَّحقُِّق منها ، ورؤيِة باِب السماِء ُيفَتح فيها عياناً ، وخروِج أنـواٍر                
ساطعٍة من السماء فيها تغمُر الكونَ ، وغري ذلك من املشاهد واألمور اخلارقة فال يثبت               

واحلكايات اليت يتناقلـها  منه شيء يف األحاديث ، وهو ال يعدو أن يكون من القصص     
الُعبَّاد والزهاد وعدد من الفقهاء دون دليل ، وليتهم يدلُّوننا على حديث صحيح واحد              

والعبادة يف الشرٌع ال بد هلا من نصٍّ         . أو حسن يذكر حصول هذه األموِر ومشاهدهتا        
 بالفعل  وال نصَّ هنا فهي ِإذن أُموٌر خارجةٌ عن الشرع ولو كانت هذه  املشاهُد حتصل              
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حلصلت مع الصحابة رضوان اهللا عليهم ، ولتناقلها الناس عنهم ، وانتشرت وشاعت ،              
 .وهم بال شك أفضل عند اهللا ممن بعدهم ، ولكن شيئاً من ذلك مل ُينقَل عنهم 

واَألدهى من ذلك هو أهنم رمبا أَسندوا حصولَ هذه األموِر إىل ُرؤًى يروهنا يف               
رأيت يف منامي باَب السماء ُيفتح ، وأشرقت منه أنواٌر          : نومهم ، كأن يقول أحدهم      

رأيت الرسول صلى اهللا عليه     : أو يقول أحدهم    . ربانيةٌ ساطعةٌ مألت َجَنَباِت الكون      
وهؤالء الناس يعتربون الرؤى    . وسلم يف تلك الليلة ، وأعلمين أن الليلةَ هي ليلةُ القدر            

عية يأخذون منها األحكام ، فيقول أحـدهم        واملنامات أدلةً شرعيةً ، أو كاألدلة الشر      
إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أتاين الليلة وأمرين بأن أفعل كذا وكـذا ،                : مثالً  

وأنه يتوجب عليَّ تنفيذُ أمِر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وهم يساوون بني أقوالـه                
دة الصحيحة وبني مـا     صلى اهللا عليه وآله وسلم اليت جاءت يف األحاديث املروية املسن          

يسمعونه منه يف املنام ، ويعتربون كال القولني من الشرع ، وكأن الشرع ال زال يفيض                
وهذه بال شك أُْحُبولةٌ من أحابيل الشيطان ،        . علينا بالنصوص اليت ال تنفذ وال هناية هلا         

املائدة   من سورة 3من اآلية   } ... اليوم أكملُت لكم دينكم     ... { واهللا سبحانه يقول    
ولكنهم يتجاهلون ذلك ويرون أن الدين ال يزال يزداد هبذه األحاديث اليت يسـمعوهنا              

 .يف منامهم ، وكأنَّ الدين عندهم مل يكتمل ، وهذا بال شك كفٌر ال خفاء فيه 
نعم إن رؤية الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املنام حقٌّ كما ورد يف األحاديث                 

 برؤيته عليه الصالة والسالم على حاله وصفاته دون تغيري ،           ولكن هذه الرؤية مشروطةٌ   
وَمْن ِمْن هؤالء الناس قد وقف على حاله وصفاته كلها حىت يتأكد لديه أن الشـخص                
املرئي هو فعالً الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ وحىت لو افترضنا حصولَ علِمنا هبـذه                

ن قول الرسول صلى اهللا عليـه       احلال والصفات وأهنا ُوجدت يف الشخص املرئي ، فإ        
وسلم يف املنام ليس من الشرع وليست أقوالُه فيه من األدلة الشرعية ، وال جتب طاعتها                
وال تنفيذها ، وهي ال تعدو كوَنها مما ُيطَْمِئُن النفوَس ويصقُلُها ، فهي بشائُر وأَماراُت               

اِهللا ال خوٌف عليهم وال هـم  أال إنَّ أولياَء {  خٍري خاصةٌ بالرائي ، واهللا سبحانه يقول        
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 هلم الُبشرى يف احلياِة الدنيا ويف اآلخرِة ال تبديلَ          Ο الذين آمنوا وكانوا يتَّقونَ      Οحيزنون  
.  من سورة يونس     64 ،   63 ،   62اآليات    } Οلكلماِت اهللا ذلك هو الفوُز العظيُم       

 . د يف األحاديث والُبشرى هنا هي الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن ، أو ُترى له كما ور
 

 ليلةُ القدر مىت هي ؟ 
وقد اختلف العلماء يف ليلـة القـدر        [  قال ابن حجر يف فتح الباري ما يلي         

اختالفاً كثرياً ، وحتصَّل لنا من مذاهبهم يف ذلك أكثُر من أربعني قوالً ، كما وقع لنـا                  
] ِجلدُّ يف طلبهما      نظُري ذلك يف ساعة اجلمعة ، وقد اشتركتا يف ِإخفاء كل منهما ليقع ا             

وأنا اآلن أذكر أبرَزها وأشهَرها ، وأدع من يريد الوقـوف           . وذكر ستة وأربعني قوالً     
 .عليها كلِّها ليطلبها يف كتاب فتح الباري 

 ...   أهنا ممكنة يف مجيع السنة ، وهو قولٌ مشهوٌر عن احلنفية :القول الرابع 
 يف مجيع لياليه ، وهو قول ابن عمر ، رواه            أهنا خمتصةٌ برمضان ممكنةٌ    :القول اخلامس   

ويف شرح اهلداية اجلزم به عند أيب حنيفة ، وقال به ... ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عنه       
ابن املنذر واحملاملي وبعض الشافعية ، ورجَّحه السبكي يف شرح املنهاج ، وحكاه ابن              

حنيفة إهنا تنتقل يف مجيـع      قال أبو   : وقال السروجي يف شرح اهلداية      . احلاجب روايةً   
 .رمضان ، وقال صاحباه إهنا يف ليلة معينة منه مبهمة ، وكذا قال النََّسفي 

 أهنا ليلةُ سبَع عْشرةَ من رمضان ، روى ابن أيب شيبة والطـرباين مـن                :القول العاشر   
ما أشك وال أمتري أهنا ليلةُ سبَع عشرةَ من رمضان ، ليلـة    : حديث زيد بن أرقم قال      

 . وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود أيضاً . نزل القرآن أُ
 أهنا مبَهَمة يف الَعْشِر األوسط ، حكاه النووي ، وعزاه الطـرباين   :القول احلادي عشر    

 . لعثمان بن أيب العاص واحلسن البصري ، وقالت به الشافعية 
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 وعزاه الطـرباين   أهنا ليلةُ تسَع عْشرةَ ، رواه عبد الرزاق عن علي:القول الثالث عشر   
 .لزيد بن ثابت وابن مسعود ، ووصله الطحاوي عن ابن مسعود 

 أهنا أولُ ليلة من الَعْشِر األخري ، وإليه مال الشافعي ، وجزمت به              :القول الرابع عشر    
 . إنه ليس جمزوماً به عندهم : مجاعة من الشافعية ، ولكن قال السبكي 

 إال أنه إن كان الشهر تاماً فهي ليلة العشـرين             مثلُ الذي قبله ،    :القول اخلامس عشر    
وإن كان ناقصاً فهي ليلة إحدى وعشرين ، وهكذا يف مجيع الشهر ، وهو قول ابـن                 

 ...حزم 
 أهنا ليلة ثالث وعشرين ، رواه مسلم عن عبد اهللا بـن أنـيس               :القول السابع عشر    

:  أيب سعيد ، لكنه قال فيه          أُريُت ليلةَ القدر مث أُنسيُتها ، فذكر مثل حديث        : مرفوعاً  
وقد ذكر ابن حجر روايات بذلك عن       ... [ ليلة ثالث وعشرين بدل إحدى وعشرين       

 ] . معاوية وابن عمر وابن عباس وسعيد بن املسيِّب وعائشة ومكحول 
وقد أشار ابن حجر إىل حديث ابن       ... [  أهنا ليلةُ أربع وعشرين      :القول الثامن عشر    
 وذكر حديث أيب سعيد ، وأن ذلك ُروي عن ابن مسعود والشعيب             عباس يف هذا الباب   

التمسوا ليلة القدر ليلة    : وذكر ابن حجر رواية ألمحد من طريق بالل         . وحسن وقَتادة   
 ] . أربع وعشرين 

 أهنا ليلة سبع وعشرين وهو اجلادة من مذهب أمحد ورواية           :القول احلادي والعشرون    
وروى مسلم  .  بن كعب وحلف عليه كما أخرجه مسلم         عن أيب حنيفة ، وبه جزم أُيبُّ      

تذاكرنا ليلة القدر ، فقال     : أيضاً من طريق أيب حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال             
}  أيكم يذكر حني طلع القمُر كأنه شقُّ َجفْنـٍة ؟   {  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

.  القمر يطلع فيها بتلك الصفة       أي ليلة سبع وعشرين ، فإن     : قال أبو احلسن الفارسي     
ُسئل رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ليلة         { وروى الطرباين من حديث ابن مسعود       

}  أنا ، وذلك ليلة سبع وعشرين         : أيُّكم يذكر ليلة الصهباوات ؟ قلت       : القدر فقال   
ر عند  ويف الباب عن ابن عم    . ورواه ابن أيب شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة           
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ليلـةُ  : وألمحد من حديثه ، مرفوعاً . رأى رجل ليلة القدر ليلة سبٍع وعشرين       : مسلم  
من كان متحريها فلْيتحرَّها ليلةَ سبٍع وعشرين  : والبن املنذر . القدر ليلة سبع وعشرين    

وعن معاوية حنوه ، أخرجه أبو      . وعن جابر بن مسرة حنوه ، أخرجه الطرباين يف أوسطه           
 . حكاه صاحب اِحللْية من الشافعية عن أكثر العلماء داود ، و

 أهنا يف أوتار الَعْشِر األخري ، وعليه يدل حديث عائشة           : القول اخلامس والعشرون      
وغريها يف هذا الباب ، وهو أرجح األقوال ، وصار إليه أبو ثور واملَُزين وابن ُخزميـة                 

 . ومجاعة من علماء املذاهب 
 تنتقل يف الَعْشِر األخري كله قاله أبو قُالبة ونصَّ عليه مالك            :ون  القول السابع والعشر  

والثوري وأمحد وإسحق ، وزعم املاَوْردي أنه متفق عليه ، وكأنه أخذه من حديث ابن               
عباس أن الصحابة اتفقوا على أهنا يف العشر األخري ، مث اختلفوا يف تعيينها منه ، كمـا                  

 ] .  أخرى تدعم هذا الرأي  وذكر ابن حجر أحاديث... [  تقدم 
 . أرجاه ليلة إحدى وعشرين :  قال الشافعي :القول الثامن والعشرون 

وبعد أن أتى ابن حجر العسقالين على ذكرها كلِّها وهي ستة وأربعون قوالً ،              
وأرجحها كلِّها أهنا يف ِوتر من الَعْشِر األخِري ، وأهنا تنتقل كما ُيفهـم   [ ... قال معقِّباً   

أحاديث هذا الباب ، وأرجاها أوتاُر الَعْشر ، وأرجى أوتار الَعْشر عند الشافعية ليلة              من  
إحدى وعشرين على ما يف حديث أيب سعيد وعبد اهللا بن أنيس وأرجاها عند اجلمهور               

 ... ] .ليلة سبٍع وعشرين ، وقد تقدمت أدلة ذلك 
عارضت ، فأخذ   واحلق أن هذه املسألة قد تضاربت النصوص فيها وتناقضت وت          

كل فريق نصاً أو أكثر من هذه النصوص واستنبط منها رأيه فيها ، ومل يستطع التوفيق                
 . بينها كلِّها ، وال بيانَ وجِه اخلطأ يف استدالالت غريه 

والذي أود أن أسجِّله هنا هو أن معظم اخلالفات الواقعة بني املذاهب والعلماء             
ية ، ومن التمسُّك بنص واحد أو بنصني وِإمهال          آتية من األحاديث الضعيفة بصفة رئيس     

النصوص اُألخرى ، ولو أن الفقهاء تركوا األحاديث الضعيفة ونظروا يف كل النصوص             
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الصاحلة لالستدالل نظرةً متساويةً ، ومل ُيفردوا نصاً واحداً أو نصني بالنظر واالستنباط              
 . لضاقت اخلالفات بينهم ، ولتقلَّصت كثرياً 

إن معظم اخلالفات بني األئمة والفقهاء آتية ِإما        : ٍة أُخرى أقول ما يلي      وبعبار 
 وهذه األحاديث ختتلف فيما بينها اختالفاً كبرياً يصل         -من األخذ باألحاديث الضعيفة     

 وإما من عدم بذل اجلهد الكايف للتوفيق بني         -إىل درجة التناقض يف كثري من األحيان        
منها على نص واحد ، أو نصني يرامها الفقيه كافيـاً           النصوص الصحيحة ، واالقتصار     

ألخذ احلكم منهما وهو يرى أن عدداً من النصوص الصحيحة األخرى قد متت تنحيتها        
 . جانباً 

اجلامع ألحكام  [ وقد عمدت يف هذا الكتاب كما عمدت يف الكتاب السابق           
احملدِّثون على ضعفها ،    إىل ترك األحاديث الضعيفة ، وأعين بالضعيفة ما اتفق          ] الصالة  

أما األحاديث اليت  اختلف احملدِّثون فيها فرمبا أخذهتا ورمبا تركتها وذلك تبعاً ملوافقتها               
كما أنين عمدُت إىل األخذ باألحاديـث       . أو خمالفتها لألحاديث الصاحلة لالستدالل      

 أو تعارضاً   الصحيحة واحلسنة ، ووضِعها كلِّها على صعيد البحث ، فِإن رأيت اختالفاً           
ظاهراً بينها عمدت بكامل الطاقة والوسع إىل ِإعماِلها كلِّها ولو بالتأويل ، فذلك أوىل              

واآلن أعود إىل موضوعنا ، فأقول خبصوص تعيني ليلـة القـدر ،             . من ِإمهال بعضها    
 : واختالفات األئمة والفقهاء فيها ما يلي 

أجد هلا سنداً من النصوص ، رغم        إنه قد وردت أقوالٌ للفقهاء كثريةٌ مل         :أوالً  
. أن النصوص الصحيحة اليت عاجلت هذه املسألة هي من الوفرة حبيث ال ختفى عليهم                 

أهنا ممكنة يف مجيع السنة ، وحيث أن القائلني هبذا          : وِمن هذه األقوال القولُ الرابع املار       
قول ابن مسعود رضي    القول ال ميلكون نصاً شرعياً واحداً يدعم قوهلم ، فقد جلأوا إىل             

من طريق   ) 2777( الذي رواه مسلم    } من َيقُم احلولَ ُيِصْب ليلةَ القدر       { اهللا عنه   
زر بن حبيش ، وأغفلوا أو تركوا عشرات النصوص النبوية الصحيحة واحلسـنة ، وال               
أظنهم جيهلون أن أقوال الصحابة ليست نصوصاً وال أدلة شرعية ، وإمنا هـي جمـرد                
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 فحسب ، إال أنْ ُيْجِمعوا على حكم واحد فيكون إمجاَع صحابة ، وهو              اجتهادات هلم 
 .دليل شرعي 

ومنها القول العاشر والقائلون به يستدلون عليه مبا روى ابن أيب شيبة والطرباين             
من قول زيد بن أرقم ، تاركني النصوص الصحيحة واحلسنة جانباً ، وغفر اهللا هلـم ،                  

: رقم هو من رواية احلوط اخلزاعي ، قال عنه البخاري             إضافةً إىل أن حديث زيد بن أ      
 . حديث منكٌَر ، واحلوط ضعيف عند احملدِّثني 

ومنها القول احلادي عشر ، والقائلون به يستدلون بقوٍل لعثمان بن أيب العاص              
وليتهم يستدلون بأقوال الصحابة والتـابعني      !! وللحسن البصري ، وكأن أقواهلما أدلة       

يه نص شرعي ، فإن األمر عندئٍذ يهون ، ولكنهم غفر اهللا هلم وعفا عنهم ،                فيما ليس ف  
 وسلكوا الطـرق    – وهي طريق النصوص الشرعية      –تنكَّبوا الطريق الصحيحة املمهَّدة       

ولو أنين ذكرت األقوال الستة واألربعني كلَّها لرأيتم العجب         . الصعبة الوعرة املتشعبة    
 . يف األقوال واالستدالالت 

 إن من األمور األخرى اليت سبَّبت اخلالفات بني الفقهاء ِإغفالَهم أحياناً            :انياً  ث
اخلاصَّ أمام العام ، واملقيَّد أمام املطلق ، فتجدهم أحياناً يأخذون بنص عام ويتمسكون              

إهنا خمتصة برمضان ممكنة يف مجيع      : به رغم وجود نصٍّ خاص ، فمثالً القول اخلامس          
ند القائلون به إىل قول عبد اهللا بن عمر الذي رواه ابن أيب شيبة ، وهو                لياليه ، فقد است   

 وتركوا  – هذا على افتراض أن قول ابن عمر نصٌّ شرعي وليس هو كذلك              –قول عام   
 . النصوص الكثرية اليت حصرت ليلة القدر بالعشر األواخر من رمضان 

الحظوا لفظة  . األخري كلِّه   ومثالً القول السابع والعشرون أهنا تنتقل يف الَعْشِر          
فقد استند القائلون به إىل حديٍث البن عباس أن الصحابة اتفقوا على أهنـا يف               ) كلِّه  ( 

وهذا القول أيضاً عام ، يف حني أن النصوص قد حصرته يف األوتار من              . الَعْشِر األخري   
 ) . كلِّه ( العشر األخري ، فال معىن إذن لِإلتيان بكلمة 
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ن من األمور األخرى اليت سبَّبت كثرة اخلالفات بني الفقهاء جلوَء هم             إ :ثالثاً  
أحياناً لتأويل ألفاظ النصوص ، وحتميلها ماال حتتمل ، يف الوقت الذي تتوفر فيه عندهم               
نصوٌص ذاُت منطوٍق ال حيتمل التأويل ، وال التحميل البعيد ، فمثالً القـول احلـادي                

 ) 2779( ن فقد استدلَّ القائلون به مبا روى مسلم         إهنا ليلة سبع وعشري   : والعشرون  
تذاكرنا ليلة القدر عند رسول اهللا صلى اهللا عليـه          {  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        

: قوله شق جفنة    } أيكم يذكر حيث طلع القمر وهو مثل شقِّ َجفْنة ؟             : وسلم فقال   
يف شرح هذا النص ، فقال      مث ِإهنم جلأوا أليب احلسن الفارسي       . أي نصف صحن كبري     

وكأن هذه الصفة   . إنه يعين ليلةَ سبٍع وعشرين ألن القمر يطلع فيها بتلك الصفة            : هلم  
وال أدري ماذا يقولون يف هذا احلديث الذي رواه اإلمـام أمحـد                  ! ال يعرفها إال هو ؟    

 عن أيب إسحق ، أنه مسع أبا حذيفة حيدِّث عن رجٍل من أصحاب النيب              ) 23517( 
نظرُت إىل القمر صبيحةَ ليلِة     { صلى اهللا عليه وسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            

إمنا يكون القمر كذاك صبيحةَ ليلِة      : وقال أبو إسحق    . القدر ، فرأيته كأنه فَلُْق َجفَْنة       
فبأي التفسريين نأخذ ، بتفسري أيب احلسن الفارسي أم بتفسـري أيب            } ثالٍث وعشرين     

 إسحق ؟ 
  وهو االختالف    – ِليعذْرين القراُء إن أنا أطلُت عليهم ، فإن هذا األمر            :رابعاً  

 ليستحقُّ وقفةً أطول بل يستحق كتاباً كامالً ، هذا عند من يهمُّه        –الواسع بني الفقهاء      
 : تقليُص اخلالفات بني املذاهب والفقهاء ، فأقول ما يلي 

 والفقهاء ، ِإضافةً ِإىل ما سـبق ،         إن من أسباب اتساع اخلالفات بني املذاهب      
هو مجعهم أحياناً األقوال اليت تبدو هلم متناقضة متعارضة على صعيد واحد ويف مستوى             
واحد يف األخذ واالستدالل دون إجراء أي ترجيٍح بينها ، وكمثاٍل على ذلك القـول               

يت سنةً يف ليلـِة     تنتقل يف العشر األخري كله ، مبعىن أن ليلة القدر تأ          : السابع والعشرون   
ثالٍث وعشرين ، وتأيت سنةً أُخرى يف ليلة مخٍس وعشرين ، وتأيت سنةً ثالثةً يف ليلـة                 
سبٍع وعشرين ، وهكذا ، وقد استنبطوا هذا الرأي من عدِة نصوٍص ، يذكر كلُّ نصٍّ                
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منها ورود ليلة القدر يف إحدى ليايل العشر األخري ، فقاموا جبمعها كلِّها على صـعيد                
د دون ترجيح ، وقالوا بتنقُِّل ليلة القدر ، رغم أن النصوص مل تذكر التنقُّل مطلقاً                 واح

 . وإمنا ذكرت هذه الليايل املختلفة على أن كالً منها هي ليلة القدر بالذات 
 قيام هؤالء بترجيح نٍص على نصٍّ آخر ، بل على نصوص مماثلة له يف :خامساً 

رجيح ، مما فتح اجملال واسعاً أمـامهم لالخـتالف           الصحة ، دون بيان أسباب هذا الت      
والتعارض ، إذ ما دام الترجيح ال ُيشترط له بيانُ األسباب ، فإن كل فقيه يستطيع أن                 
يعمد إىل نصٍّ من هذه النصوص فريجحه على غريه ويستدلُّ به وحده ، وهذا يفـتح                

ثـر آراء الفقهـاء     الباب واسعاً لألخذ جبميع النصوص على كثرهتا وتعارضـها ، فتك          
إهنا ليلة تسـَع عشـرةَ رجَّحـه         فمثالً القول الثالث عشر   . وتتعارض بنفس أعدادها    

القائلون به دون بيان األسباب ، وكمثاٍل على ذلك أيضاً القول الرابع عشر والقـول               
الثامن والعشرون ، فإن الترجيحات فيها قد حصلت دون بيان األسباب ، مما ال مينـع                

 . فضها ، واِإلتيان بترجيحات غريها اآلخرين من ر
وحىت نتبني وجَه احلق والصواب يف هذه املسألة ال بدَّ من استعراض النصوص              

 : املتعلقة هبا على كثرهتا وتعارضها 
 :  جمموعة أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه -أ 
 وسـلم   اعتكفنا مع النيب صلى اهللا عليه     {   عن أيب سعيد رضي اهللا تعاىل عنه قال          -1

إين أُريُت ليلـةَ    : الَعْشر األوسطَ من رمضان ، فخرج صبيحةَ عشرين فخطََبنا ، وقال            
 فالتمسوها يف الَعْشر األواخر يف الوتر ، وإين رأيت أين           – أو ُنسِّيُتها    –القدر مث أُنسْيُتها    

أسجد يف ماء وطني ، فمن كان اعتكف معي فلْريجْع ، فرجعنا وما نرى يف السـماء                 
ةً ، فجاءت سحابةٌ فمطرت حىت سال سقف املسجد ، وكان من جريد النخـل ،            قََزع

وأقيمت الصالة ، فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد يف املاء والطني ، حىت                
 2036 ) ( 2018 ) ( 2016( رواه اإلمام البخاري    } رأيت أثر الطني يف جبهته      

  ) . 2772 ) ( 2769( ومسلم  ) 2040) ( 
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف يف العْشِر           {   وعنه رضي اهللا عنه      -2 
  وهي الليلة    –األوسِط من رمضان ، فاعتكف عاماً حىت إذا كان ليلة إحدى وعشرين             

من كان اعتكف معي فلْيعتكف الَعْشـَر  :  قال  –اليت خيرج من صبيحتها من اعتكافه 
لة مث أُْنسيُتها ، وقد رأيُتين أسجد يف مـاء وطـني مـن              األواخَر ، فقد أُريُت هذه اللي     

صبيحِتها ، فالتمسوها يف الَعْشر األواخِر والتمسوها يف كل وتر ، فمطرت السماء تلك              
الليلة ، وكان املسجد على عريش فَوكََف املسجد ، فبصرت عيناَي رسولَ اهللا صـلى               

رواه البخاري  } إحدى وعشرين     اهللا عليه وسلم على جبهته أثر املاء والطني من ُصبح           
 . ومسلم ومالك وأبو داود والبيهقي  ) 2027( 
اعتكف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الَعْشَر        {   وعنه رضي اهللا تعاىل عنه قال        -3 

األوسطَ من رمضان يلتمس ليلةَ القدر قبل أن ُتبان له ، فلما انقضني أمر بالبناء فقُوِّض                 
يف الَعْشِر األواخر ، فأمر بالبناء فأُعيَد مث خرج على الناس ، فقال صلى              مث أُِبينْت له أهنا     
يا أيها الناس  إهنا كانت أُِبينْت يل ليلةُ القدر ، وإين خرجت ألخربكم              : اهللا عليه وسلم    

هبا ، فجاء رجالن حيتقَّان معهما الشيطان فُنسِّيُتها ، فالتمسوها يف الَعْشر األواخر مـن               
 ) . 2774( رواه مسـلم    } ... وها يف التاسعة والسابعة واخلامسة      رمضان ، التمس  

 ، واخلامسة ليلـة     23 ، والسابعة ليلة     21وقد فسَّرها أبو سعيد بأن التاسعة هي ليلة         
25 .  

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم اعتكـف          {   وعنه رضي اهللا تعاىل عنه قال        -4 
إين اعتكفت الَعْشـَر    : فقال  ... ر األوسط   العشر األول من رمضان ، مث اعتكف الَعشْ       

إهنا يف الَعْشر   : األوَّلَ ألتمس هذه الليلة مث اعتكفت العشر األوسط ، مث أُتيُت فقيل يل              
وإين : األواخر ، فمن أحبَّ منكم أن يعتكف فلْيعتكْف ، فاعتكف الناس معه ، قـال                

  ) .2771( رواه مسلم } ... أُريُتها ليلةَ ِوتٍر 
 :موعة عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه  جم-ب 
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أن رجاالً من أصحاب النيب صلى اهللا عليه        { :  عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنه         -1 
: وسلم أُروا ليلةَ القدر يف املنام يف السبع األواخر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

يها فلْيَتَحرَّها يف السـبع     أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر ، فمن كان ُمَتَحرِّ          
 . ومسلم وأمحد والدارمي وابن ِحبَّان  ) 2015( رواه البخاري } األواخر  

حترَّوا ليلةَ القَْدِر   {   وعنه رضي اهللا تعاىل عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             -2 
ـ       ) 2762( رواه مسلم   } يف السبع األواخر       ي ومالك وأمحد وابن ِحبَّـان والبيهق

 . والدارمي 
رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فقال         {  وعنه رضي اهللا تعاىل عنه قال        -3 

}  أرى رؤياكم يف العشر األواخر فاطلبوها يف الِوتر منـها           : النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  ) .2763( رواه مسلم 

التمسوها {  وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       :  وعنه رضي اهللا تعاىل عنه قال        -4 
 فإن ضُعَف أحُدكم أو عجز فال ُيغلَنبَّ على السبع – يعين ليلة القدر  –يف العشر األواخر 

ورواه عبـد اهللا    . وابن ُخزمية وابن ِحبَّان والبيهقي       ) 2765( رواه مسلم   } البواقي    
قدر اطلبوا ليلة ال  { من طريق علي رضي اهللا عنه بلفظ         ) 1111( ابن أمحد بن حنبل     

 .} يف العشر األواخر من رمضان ، فإن غُلبتم فال ُتغلَبوا على السبع البواقي 
من كان  {  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  وعنه رضي اهللا تعاىل عنه قال        -5 

حترَّْوها ليلةَ سبٍع وعشرين ، يعين ليلـة        : متحريها فلْيتحرَّها ليلةَ سبٍع وعشرين ، وقال        
  ) . 4808( محد رواه أ} القدر 

 : جمموعة عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه -ج 
التمسوها يف  {   عن ابن عباس رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                -1 

} العشر األواخر من رمضان ليلةَ القدر يف تاسعٍة تبقى يف سابعٍة تبقى يف خامسٍة تبقى                
مـن   ) 1029( ورواه البزَّار   .  والبيهقي   وأبو داود وأمحد   ) 2021( رواه البخاري   

وأمحـد والترمـذي بـاختالف يف        ) 881( ورواه أبو داود الطيالسي     . طريق أنس   
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لتاسعٍة تبقى أو سابعٍة تبقى أو خامسٍة تبقى أو         ... { األلفاظ من طريق أيب بكرة بلفظ       
ن طريـق أيب    م ) 2166( كما رواه أبو داود الطيالسي      } ثالثٍة تبقى ، أو آخر ليلة         

التمسوها لسبٍع يبقني أو مخٍس يبقني أو ثـالٍث         { سعيد اخلدري رضي اهللا عنه بلفظ       
 . }يبقني 

أُتيُت وأنا نائم يف رمضان فقيل يل إن الليلة ليلة القدر            {   وعنه رضي اهللا عنه قال       -2 
وسلم  فقمت وأنا ناعس فتعلَّقُت ببعض أَطناِب فسطاط رسول اهللا صلى اهللا عليه             : قال  
رواه أمحد  } فإذا هو يصلي ، فنظرت يف تلك الليلة فإذا هي ليلةُ ثالٍث وعشرين              : قال  

 . والطرباين يف املعجم الكبري وابن أيب شيبة  ) 2547( 
يا : أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال           {   وعنه رضي اهللا تعاىل عنه       -3 

 عليَّ القيام ، فأْمرين بليلٍة لعلَّ اهللا يوفقين فيها ، ليلِة            نيب اهللا ، إين شيٌخ كبري عليل َيشقُّ       
 . والبيهقي  ) 2149( رواه أمحد } عليك بالسَّابعة : القدِر ، قال 

 : جمموعة زرٍّ بن ُحَبْيٍش عن أُيب بن كعب رضي اهللا عنه -د 
سعود إن أخاك ابن م   : سألت أُيبَّ بَن كعٍب ، فقلت       {   عن زر بن ُحَبْيش يقول       -1 

رِحَمُه اهللا أراد أن ال يتَّكل الناس ، أما         : َمْن َيقُم احلولَ ُيِصْب ليلة القدر فقال        : يقول  
إنه قد علم أهنا يف رمضان وأهنا يف الَعْشِر األواخر وأهنا ليلة سبع وعشرين ، مث حلف ال                  

: ل    بأي شيء تقول ذلك يا أبا املنذر ؟ قـا         : يستثين أهنا ليلةُ سبع وعشرين ، فقلت        
أهنا تطلع يومئـٍذ ال     : بالعالمة ، أو باآلية اليت أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

 )  : 2778( ويف لفظ ثان عند مسلم      . وأمحد   ) 2777( رواه مسلم   } ُشعاع هلا   
 وأكثر علمي هي الليلـة      – قال شعبة    –واهللا إين ألعلُمها    :  قال أُيبٌّ يف ليلة القدر       …{ 

ورواه ابن  } رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين              اليت أمرنا   
 . ُخزمية وابن ِحبَّان والبيهقي باختالف يف األلفاظ 
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ليلة سبع  {   يقول   - رضي اهللا تعاىل عنه      -مسعت أُيبَّ بَن كعٍب     :  وعن زر قال     -2 
سلم أن الشـمس تطلـع      وعشرين هي الليلة اليت أخربنا هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و           

 . وابن أيب شيبة  ) 21510( رواه أمحد } بيضاء َتَرقَْرُق 
تذاكر أصحاب رسول اهللا صلى     {   وعن زر عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال            -3 

أنا والذي ال إله غريه أعلُم أيَّ ليلٍة هي ، هي الليلة : اهللا عليه وسلم ليلة القدر فقال أُيب       
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ليلة سبع وعشرين متضي من رمضان ،              اليت أخربنا هبا رسو   

وآية ذلك أن الشمس تصبح الغَد من تلك الليلة َتَرقَْرُق ليس هلا شعاٌع ، فزعم سـلمة                 
ابن كَُهيل أن ِزرَّاً أخربه أنه رصدها ثالث سنني من أول يوٍم يدخل رمضان إىل آخره ،                 

 ) 21509( رواه أمحد   } قَْرُق ليس هلا شعاٌع     فرآها تطلع صبيحة سبع وعشرين ، َترَ      
 . وأبو داود والبيهقي 

إن ليلة القـدر  : لوال سفهاُؤكم لوضعُت يدي يف أذين فناديت {   وعن زر قال     -4  
سبع وعشرون ، نبأ من مل يكذبين عن نبأ من مل يكذبه ، يعين أيبَّ بن كعب ، عن النيب                    

ورواه مبعناه عبد اهللا بن أمحـد        ) . 2187( ة  رواه ابن ُخزمي  } صلى اهللا عليه وسلم       
 . ابن حنبل وابن ِحبَّان وأبو داود الطيالسي 

 : جمموعة أيب ذر رضي اهللا عنه –هـ  
قلت يا رسول اهللا ، أخربين عن ليلة القـدر أيف  {   عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال    -1 

 رسول اهللا تكون مع     يا: قلت  : بل هي يف رمضان ، قال       : رمضان أو يف غريه ؟ قال       
بل هي إىل يوم    : األنبياء ما كانوا فإذا قُبض األنبياء ُرفعْت أم هي إىل يوم القيامة ؟ قال               

التمسوها يف العشـر    : يا رسول اهللا يف أي رمضان هي ؟ قال          : فقلت  : القيامة ، قال    
م وحدَّث   مث حدَّث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل        : اُألَول والعشر األواخر ، قال      

التمسوها يف العشـر    : يا رسول اهللا يف أي الَعْشَرْين ؟ قال         : فاهتبلُت غفلَته ، فقلت     
األواخر ، ال تسألين عن شيٍء بعدها ، مث حدَّث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم      

 أو لََمـا    –يا رسول اهللا ، أقسمُت عليك لَُتخربين        : وحدَّث ، فاهتبلُت غفلَته ، فقلت       
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فغضب عليَّ غضباً ما غضب عليَّ مثلَه قبلَه ، وال          :  يف أي الَعْشِر هي ؟ قال        –َتين    أخرب
رواه احلاكم  } إن اهللا لو شاء ألطلعكم عليها التمسوها يف السبع األواخر             : بعَده فقال   

فاهتبلُت : قوله  . ورواه أمحد والنَّسائي والبزَّار     . وصححه وأقره الذهيب     ) 1/437( 
 . نمُت وحتيَّنُت أي فاغت: 
صمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمضان فلم          {  وعنه رضي اهللا عنه قال       -2 

َيقُْم بنا شيئاً من الشهر حىت بقي سبع ، فقام بنا حىت ذهب حنٌو من ثلث الليل مث مل يقم                    
فقلنا : قال  بنا الليلة الرابعة ، وقام بنا الليلة اليت تليها ، حىت ذهب حنٌو من شطر الليل ،                  

إن الرجل إذا قام مع اإلمـام حـىت         : يا رسول اهللا ، لو نفَّلتنا بقيةَ ليلتنا هذه ؟ فقال            
وبعث : ينصرف ُحِسب له بقيةُ ليلته ، مث مل يقم بنا السادسة ، وقام بنا السابعة ، وقال               

مـا  و: قلـت   : إىل أهله واجتمع الناس فقام بنا ، حىت خشينا أن يفوتنا الفالُح ، قال               
  ) .21778( رواه أمحد } السُّحور  : الفالح ؟ قال 

قمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة ثـالث           {   وعنه رضي اهللا عنه قال       -3 
ال أحَسب ما تطلبـون إال      : وعشرين يف شهر رمضان إىل ثلث الليل األول ، مث قال            

ال أحَسُب ما تطلبون : قال وراَء كم مث قمنا معه ليلة مخس وعشرين إىل نصف الليل مث 
رواه اإلمام أمحد   } إال وراَء كم ، فقمنا معه ليلةَ سبٍع وعشرين حىت أصبح ، وسكت              

 . بسند جيد  ) 21899( 
 : جمموعة ُعبادة بن الصامت رضي اهللا عنه -و 
 عن ُعبادة بن الصامت رضي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال               -1 

لقدر يف الَعْشِر البواقي ، من قامهنَّ ابتغاَء ِحْسبِتِهنَّ فإن اهللا تبارك وتعاىل يغفر له               ليلة ا { 
تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخـر          : ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وهي ليلة وتٍر           

نَّ إن أَمارةَ ليلِة القدر أهنا صافيةٌ َبلْجةٌ كأ       : ليلة ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
فيها قمراً ساطعاً ، ساكنةٌ ساجيةٌ ال برد فيها وال حر ، وال حيل لكوكٍب أن ُيرمى بـه    
فيها حىت تصبح ، وإن أَمارهتا أنَّ الشمس صبيَحَتها خترج مستوية ليس هلا ُشعاٌع مثـل                
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 ) 23145( رواه أمحد   } القمِر ليلةَ البدر ، وال حيل للشيطان أن خيرج معها يومئٍذ              
 ] . أوصاف ليلة القدر  [   من حبث 3 يف البند وقد مرَّ. 
التمسوها يف تاسعٍة   {  وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              -2 

ويف رواية أخـرى     ) . 23043( رواه أمحد   } وسابعٍة وخامسٍة ، يعين ليلة القدر         
العشر األواخر  فالتمسوها يف   ... { بلفظ    ) 23089/23090(  ألمحد من طريقه    

فإهنا يف وتر ، يف إحدى وعشرين أو ثالٍث وعشرين أو مخـٍس وعشـرين أو سـبٍع                  
 .} وعشرين أو تسٍع وعشرين ، أو يف آخر ليلة  

خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ليخربنا بليلة القدر ،          {   وعنه رضي اهللا عنه قال       -3 
لة القدر فتالحى فالن وفالن     خرجُت ألخربكم بلي  : فتالحى رجالن من املسلمني فقال      

}  فُرِفَعْت ، وعسى أن يكون خرياً لكم ، فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسـة                 
وجـاء يف   . وأمحد والبيهقي والدارمي وأبو داود الطيالسي        ) 2023( رواه البخاري   

 يف رواية إمساعيل بن جعفر عن محيد عن أنس ، عن ُعبادةَ             ) 49(  صحيح البخاري   
 .} التمسوها يف التسع والسبع واخلمس  ... { رضي اهللا تعاىل عنه لفظ 

 :  أحاديث متفرقة -ز
أن النيب صلى اهللا    {   عن عائشة رضي اهللا عنها ، زوِج النيب صلى اهللا عيه وسلم              -1 

عليه وسلم كان يعتكف العشَر األواخر من رمضان ، حىت توفاه اهللا تعاىل ، مث اعتكف                
 . ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأمحد  ) 2025( رواه البخاري } ده  أزواجه من بع

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيـاور يف          {   وعنها رضي اهللا عنها قالت       -2 
}  حترَّوا ليلةَ القدر يف العشر األواخر من رمضان           : العشر األواخر من رمضان ويقول      

كـان  {   ) 2782(  ه مسلم مفرَّقـاً     وروا. والترمذي   ) 2020( رواه البخاري   
{  )2776( و  } رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكف العشَر األواخر من رمضان            

حترَّْوا ليلة القدر يف العشر األواخر مـن        : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : قالت  
 } رمضان 
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ه وسلم اعتكف أول    أن النيب صلى اهللا علي    {   عن أم سلمة رضي اهللا تعاىل عنها         -3 
إين رأيت : سنٍة الَعْشَر اَألوَّلَ مث اعتكف الَعْشَر األوسطَ مث اعتكف الَعْشَر األواخَر وقال          

ليلة القدر فيها فأُنسيُتها ، فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكف فيهنَّ حىت                 
 )  23/994( كبري  رواه الطرباين يف املعجم ال} تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

 ] . إسناده حسن [ قال اهليثمي 
ليلة {   عن معاوية رضي اهللا عنه وعفا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                 -4 

وأبو داود والبيهقي والطرباين     ) 3680( رواه ابن ِحبَّان    } القدر ليلة سبع وعشرين       
 . وابن أيب شيبة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف ليلة القدر           عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن         -5 
إهنا ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين ، فإن املالئكة يف تلك الليلة يف األرض أكثر مـن                 { 

ورواه أمحـد   . وابـن ُخزميـة      ) 2545( رواه أبو داود الطيالسي     } عدد احلصى     
 ] . له ثقات رجا: [ قال اهليثمي . والطرباين يف  املعجم األوسط والبزَّار 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ... {  عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال          -6 
قال يف ليلة القدر ما قد علمتم ، فالتمسوها يف العشر األواخر وتراً ، ففـي أي الـوتر      

 ] رجال أيب يعلى ثقات [ قال اهليثمي . والبزَّار وأبو يعلى  ) 85( رواه أمحد } تروهنا 
:  عن ُبْسر بن سعيد عن عبد اهللا بن أنيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                   -7 

فُمطرنا :  أُريُت ليلةَ القدر مث أُنسيتها ، وأُراين صبيحَتها أسجد يف ماء وطني قال                {  
ليلةَ ثالٍث وعشرين ، فصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانصرف وإنَّ أثر املاء                

} ثالث وعشـرين      : وكان عبد اهللا بن أنيس يقول       : بهته وأنفه قال    والطني على ج  
من   ) 16142(  ووقع أيضاً عند أمحد     . وأمحد والبيهقي     ) 2775(  رواه مسلم   
: يا رسول اهللا مىت نلتمس هذه الليلة املباركـة ؟ قـال             : فقلنا له   ... { طريقه بلفظ   

كما وقع أيضاً عند } ...  ثالٍث وعشرين وذلك مساَء ليلِة: التمسوها هذه الليلة وقال  
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 – أي الرسول صلى اهللا عليه وسـلم         –فأََمَرنا  ... { من طريقه    ) 4/309( البيهقي  
 .} ... بليلة ثالث وعشرين 

:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         :  عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال          -8 
بل مضى  : وعشرون ، وبقي مثان ، فقال       مضى ثنتان   : كم مضى من الشهر ؟ قالوا       { 

 . وأمحد  ) 4/310( رواه البيهقي } ثنتان وعشرون وبقي سبع ، اطلبوها الليلة  
قمنا مع رسول   {  عن النعمان بن بشري رضي اهللا تعاىل عنه يقول على منرب محص              -9 

ول ، مث   اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلةَ ثالٍث وعشرين يف شهر رمضان إىل ثلث الليل األ              
قمنا معه ليلة مخس وعشرين إىل نصف الليل ، مث قام بنا ليلة سبع وعشرين ، حىت ظننَّا                  

ليلة السابعة  : وكنا ندعو السُّحوَر الفالَح فأما حنن فنقول        : أن ال ندرك الفالح ، قال       
حنن : ليلة ثالث وعشرين السابعة ، فمن أصوب        : ليلة سابعة وعشرين ، وأنتم تقولون       

 . والنَّسائي وابن ُخزمية  ) 18592( رواه أمحد } تم ؟ أم أن
ُسئل النيب صلى اهللا عليه     {   رضي اهللا تعاىل عنه قال       – بن مسعود    – عن عبد اهللا     -10

كنت أُْعِلْمُتها مث انفلتت مين ، فاطلبوها يف سبٍع يبقني أو : وسلم عن ليلة القدر ؟ فقال 
 ] . رجاله ثقات [ قال اهليثمي ) .  1028( رواه البزَّار } ثالٍث يبقني  

التمسـوها  {   عن أنس رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال                -11
قـال   ) . 1029( رواه البزَّار   } يف التاسعة والسابعة واخلامسة       : يف العشر األواخر    

 ]  رجاله رجال الصحيح [ اهليثمي 
:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :  ه قال   عن جابر بن َسُمَرةَ رضي اهللا عن    -12
 ) 285( رواه الطرباين يف املعجم الصغري      } التمسوا ليلة القدر ليلةَ سبٍع وعشرين       {  
 . 

 : فأقول واهللا املوفِّق للصواب 
 هناك أحاديث صحيحة اتفق عليها البخاري ومسلم ، وهناك أحاديث           :أوالً  

لم و غريمها ، فما كان من أحاديث صحيحة متفـق           صحيحة انفرد هبا البخاري و مس     
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عليها من البخاري ومسلم فهي يف القمة عند االستدالل ويف املقدمة عند التعـارض أو               
االختالف ، وهناك أحاديث صحيحة وأخرى حسنة ، فما كانت متوافقةً صـلحت             

 . كلُّها لالستدالل ، وما تعارضت فالصحيحة ُتؤَخذُ وُتَردُّ احلسنة 
 بالنظر يف النصوص املذكورة اليت تربو على الثالثني جند هذا النص املتفق             :اً  ثاني

 ) - أو ُنسِّيُتها -إين أُريُت ليلةَ القدر مث أُنسيُتها       ( عليه أي الذي رواه البخاري ومسلم       
فهذا اللفظ هو يف القمة من حيث الصحة ومل يأت نصٌّ آخر يضارعه ومياثله يف الصحة                

كل ما ورد من نصوص معاِرضة له فإمنا نزلت مرتبتها عن مرتبة هـذا              معاِرضاً له ، و   
النص ، ال سيما وأن أيَّاً منها مل يأت لبياِن تأخُِّر القوِل أو احلادثِة حىت يصـح آنـذاك                   
القولُ بالنسخ ، وإمنا جاءت مجيع هذه النصوص على صعيد واحد من حيث التاريخ ،               

 .قاً وإذن فإنه ال نسخ يف هذه املسألة مطل
 إذا صدر قول نبوي كرمي يف مسألٍة ، وصدرت أقوال من الصـحابة يف               :ثالثاً  

املسألٍة نفسها ، طُرحت أقوال الصحابة ومل ُيلتفت إليها ، ويف مسألتنا هذه صدر قول               
نبوي كرمي ، بل صدرت عدة أقوال نبوية كرمية ، وإذن فال ضرورة وال حاجة لـذكر           

وملن أحب االطالع   .  ، فقمت بطرحها وتركها بالكُلِّية       أقوال الصحابة يف هذه املسألة    
 ،  489 ،   488على هذه األقوال فدونه مصنَّف ابن أيب شيبة كمثاٍل يف الصـفحات             

 .  ، من اجلزء الثاين 490
 إذا أََمَرنا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأمٍر ، أو هنانا عن أَمٍر ، فقد                 :رابعاً  

ذا أخربنا عليه الصالة والسالم بأي خرب قمنا بتصديقه ومل حيلَّ       وجب علينا االمتثال ، وإ    
لنا تكذيُبه مطلقاً ، وهنا أخربنا عليه الصالة والسالم بالنص املتفق عليه أنه كان يعلـم                
ليلة القدر مث إنه قد نسيها ، أو باألصح أُْنسيها ، أي أنساه اهللا سبحانه إياها ، ومل يرد                   

نا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاد وتذكَّرها ، وحيـث أن              أيُّ نصٍّ ُيْعِلمنا وخيرب   
هذا اخلرب صحيح ويف القمة من النصوص ، وحيث أن هذا اخلرب مل يطرأ عليه تبـديلٌ                  
وال تغيٌري ، فإنَّ على كل مسلم فقيه وغري فقيه أو يقبل هبذا اخلرب ، وال حيل له القول مبا                
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قول مثالً إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال زال يف           يعارضه وخيالفه ، فال حيل له أن ي       
حياته يعلم ليلة القدر ، ولكن قام بإخفائها عن املسلمني حىت جيتهدوا يف العبـادة يف                 
أواخر رمضان ، ال أن جيتهدوا يف ليلة واحدة فحسب ، فهذا القول ال حيلُّ ملسلم فقيه                 

ل الرسول صلى اهللا عليه وسلم إن       وغري فقيه أن يقوله ، ألن هذا القول يتعارض مع قو          
واألسوأ من ذلـك أن     . اهللا أراه ليلة القدر مث ِإنه أنساه إياها ، وبقي احلال على ذلك              

يأيت مسلم مهما علت مرتلته يف العلم والفقه فيدَّعي أنه يعلم ليلة القدر ، وكأنه هبـذا                 
، أو أنه يعلم فوق علـم       القول يدَّعي ِعلَم ما مل يعلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

 .الرسول عليه الصالة والسالم 
 قام عدد من الصحابة ، فيما ُروي عنهم ، وعدد من الفقهاء بتحديد              :خامساً  

إن كان هؤالء قد قاموا بالتحديد      : ليلة القدر ، مستدلني بنصوٍص مما أوردهتا ، فأقول          
ه وسلم ، فإن هذا التحديد ال       بناء على اَألمارات اليت أخربهم هبا الرسول صلى اهللا علي         

وبناء عليه  . يرقى إىل درجة العلم اليقيين ، وإمنا هو حتديٌد ظين ، قد يصح وقد خيطيء                
فإين أقول إن مجيع التحديدات املسَندة إىل الصحابة والتابعني والفقهاء إمنا هي من قبيل              

.  حتـل خمالفتـه      الظن أو غلبة الظن ، وليست بأية حال من األحوال علماً يقينيـاً ال             
وكمثال على ذلك ما ورد على لسان الصحايب اجلليل أُيب بن كعب رضي اهللا عنه من                

مث حلف ال يستثين أهنا ليلـة       (   من جمموعة زر بن حبيش       1قوله املذكور يف احلديث     
فقد أخذ علمه بالتحديد من اَألمارات اليت مسعها من رسول اهللا صلى            ) سبع وعشرين     
 فقط ، ومل يدَِّع أخذَ علِمه هبا من أقواله عليه الصالة والسالم ، فهـو                اهللا عليه وسلم  

بالعالمة أو باآلية اليت أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا تطلِع يومئـٍذ         (  يقول  
فأيب بن كعـب    . وقل مثل ذلك خبصوص سائر الروايات املروية عنه         ) ال شعاع هلا      

ارات والعالمات من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث           رضي اهللا تعاىل عنه مسع اَألم     
اجتهد يف تطبيقها على الواقع فخرج بالنتيجة أهنا ليلة سـبع وعشـرين ، وإذن فـإن                 

أما قول  . التحديد هو اجتهاٌد منه وليس خرباً ينقله إلينا يتوجب علينا قبولُه واألخذُ به              
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 باجتهاده ، وال جيعله باحللف خـرباً        فال ينفي القول  ) مث حلف ال يستثين       (  احلديث  
فاالجتهاد يف اَألمـارات ال     . يقينياً ما دام قد خرج هبذه النتيجة من النظر يف اَألمارات            

يؤدي إىل القطع يف التحديد والعلم ، وإال التفق صحابة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 
 .  اَألمارات لديهم وسلم على حتديد أُيب ، بل والتفق املسلمون على التحديد لتوفُّر

:     قد ظن بعض الفقهاء أن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم               :سادساً  
:        أو قوله عليه وآله الصالة والسـالم          ) التمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة        (  
هـو  يدل على أنه كان يعلم التحديد وإمنا        ) التمسوها يف العشر األواخر يف الوتر         (  

وكان ميكن هلذا الفهم أن يكون صحيحاً لـوال         . أحبَّ للمسلمني االجتهاَد يف العبادة      
قوله عليه الصالة والسالم إنه َنِسَيها أو أُْنِسيها ، فهذا القول منه ينفي أي فهم من هذا                 
القبيل ، فلْيكُفَّ املسلمون عن البحث عنها وحتديدها ، وليتواضعوا أمـام رسـول اهللا          

 .  عليه وسلم الذي أعلمهم أنه هو ال يعلمها بالتحديد صلى اهللا
وكدليل على أن اَألمارات ختطيء ، هو ما حصل مـن الصـحابيني              : سابعاً

أما أبو سعيد فإنـه     . أيب سعيد اخلدري وعبد اهللا بن أنيس رضي اهللا عنهما           : اجلليلني  
 تسجد يف صبيحة    كان قد مسع من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى نفسه الكرمية            

ليلة القدر يف املاء والطني ، حسبما جاء يف بعض الروايات ، فعندما رأى أبـو سـعيد        
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد يف صالة الصبح من ليلة إحدى وعشرين يف املاء                
والطني ، فهم من هذه اَألمارة أن ليلة القدر هي ليلة إحدى وعشرين ، فراح ينشر رأيه                 

وأما عبد اهللا بن أنيس فإنه كان       . ة ، فأخذ كثري من األئمة والفقهاء هبذا الرأي          هذا بثق 
  مـن  7قد مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله كما جاء يف احلديث رقـم        

وأُراين صبيَحَتها أسجد يف ماء وطني ، قال فُمِطْرنا ليلـةَ ثـالٍث     (  األحاديث املتفرقة   
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانصرف ، وِإن أثر املاء والطـني             وعشرين ، فصلى بنا رسول    

فعندما رأى عبد اهللا بن أنيس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             )  على جبهته وأنفه      
يسجد يف صبيحة ليلِة ثالٍث وعشرين يف ماء وطني ، فهم من هذه األمـارِة أن ليلـة                  
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. خذ عدد من الفقهاء هبذا الـرأي        القدر هي ليلةُ ثالٍث وعشرين ، فنشر رأيه هذا ، فأ          
إن ذلك يدل مبا ال يدع جماالً للشك على أن األفهام تتفاوت يف االستدالل باَألمارات                

. وأن االستدالل هبا ال يعطيها درجة العلم ، وإمنا يبقيها يف دائرة الظن ، أو غلبة الظن                  
 هذه املسألة ، ألنه تطاولٌ      فقط أحببت التنبيه على أن اإلدِّعاء بالعلم اليقيين هو حرام يف          

 .       على علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
:  لننظر يف روايات أيب سعيد ، فيما يتعلق باَألمارات اليت اعتمد عليها              :ثامناً  

 2040 )  ( 2036 ) ( 2018 ) ( 2016: ( لقد أورد البخاري أربع روايات له       
مل يقيـدها   ) إين رأيت أين أسجد يف ماٍء وطني        و( يذكر فيها اَألمارة مطلقةً هكذا      ) 

 )  2772 )  ( 2769( بصبيحة ليلة القدر ، وأورد مسلم روايتني بنفس اللفظ مهـا          
وقـد  ( يف حني أن البخاري قد أورد رواية واحدة فقط ، جاء فيها اللفظ مقيداً هكذا                

يتني فيهما التقييـد    وأما مسلم فقد أورد روا    ) رأيُتين أسجد يف ماٍء وطٍني من صبيحتها        
  ) . 2775 )  ( 2771( بالصبيحة مها 

وإذن فقد حتصَّلت عندنا ستُّ روايات عند الشيخني ،مل تأت فيهـا األمـارة              
مقيدة بصبيحة ليلة القدر ، وثالث روايات فقط عندمها قُيدت اَألمارة بالصبيحة ، وأنا              

) من صبيحتها   ( ندي أن ِذكْر    أَُرجِّح الروايات الست على الروايات الثالث وال يبعد ع        
قد حصل بسبب حصول املاء والطني صبيحة تلك الليلة ، فنسبوا ذلك التقييد للرسول              
صلى اهللا عليه وسلم ، وهذا تأويل ممكن ، حىت نتمكن من التوفيق بني الروايـات ، ال          

دالل ، سيما وأن الروايات املطلقة أكثر من الروايات املقيدة ، فهي أرجح منها يف االست           
مث إننا نلجأ هلذا التأويل حىت تتوافق هذه الروايات املقيدة مع روايات عبد اهللا بن أنيس                
يف البند السابع من األحاديث املتفرقة اليت ذكرت أن اَألمارة قد حصلت صبيحة ليلـة               
ثالٍث وعشرين ، وبدون هذا التأويل نضطر لرد روايات أيب سعيد املقيِّدة أو ردِّ رواية               

وبقولنـا إن   . اهللا بن أنيس ، وإعمال األدلة دائماً أوىل وأفضل من إمهال بعضها             عبد  
الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يقيِّد سجوده يف املاء والطني بأي قيد ، وإمنـا أطلـق                  
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القول مث صدف أنَّ املطر نزل يف صبيحة ليلة إحدى وعشرين ، ونزل أيضاً يف صبيحة                
ن ليلة إحدى وعشرين هي اليت انطبقت عليها األمارة ، ثالث وعشرين فظن أبو سعيد أ

وظن عبد اهللا بن أنيس أن ليلة ثالث وعشرين هي اليت انطبقت عليها األمارة ، فجـاء                 
القوالن خمتلفَْين بسبب ذلك ، فإنا نكون هبذا القول قد أعملنا الروايات كلِّها ومل نقم               

 . بردِّ أيٍّ منها 
رأى ليلة القـدر    : ه وسلم قد قال قولني منفصلني       ِإن رسول اهللا صلى اهللا علي     

وأُنسيها ، ورأى أنه يسجد يف ماء وطني ، ومل يربط أحد القولني باآلخر ، وجاء الربط      
كما يبدو من فهم الرواة بسبب نزول املطر يف صبيحة كال الليلتني ، وهبذا الفهم وهبذا                

 . التأويل نكون قد أعملنا األدلة كلها 
إن النصوص إن كانت صحيحة ، وجاء يف أحدها         : دهم ويقول   وقد يأيت أح   

زيادةُ لفٍظ فهي زيادة مقبولة ، ألن الزيادة من الثقات مقبولة ، فلماذا ال نقبل زيـادة                    
 وحنمل الروايات األخرى عليها ؟ ) من صبيحتها ( 

واجلواب عليه هو أن االختالف بني ما روى أبو سعيد وما روى عبد اهللا بـن              
 ال جيعلنا نقبل هذه الزيادة ، ولوال ذلك لقبلناها ، فالعذر عندنا قائم لرفض هذه                أنيس

الزيادة ، واألصح هو ما ذهبنا إليه من أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد أن أعلـم                  
املسلمني أنه رأى ليلة القدر مث أُنسيها ، قال هلم معلومة جديدة مقطوعة الصلة عمـا                

 الكرمية تسجد يف ماء وطني ، فتحقق قوله الثاين يف ليلتني نزل             قبلها هي أنه رأى نفسه    
فيهما املطر ، ومل ُيِرد عليه الصالة والسالم أن جيعل سجوده يف املاء والطني أَمارة على                
ليلة القدر ، وبالتايل فقد أخطأ كلٌّ من أيب سعيد وعبد اهللا بن أُنيس يف حتديـد ليلـة                   

 . الربط بني املعلومتني املقطوعة إحدامها عن األخرى القدر ، وكان خطأُمها آتياً من 
وهبذا التأويل نتوصل إىل نتيجة ، هي أن هذين احلديثني بالروايات املتعددة ال             
يفيدان حتديداً لليلة القدر ، وال يصح أن ُيستنبط منهما أي حتديد ، وُيكتفى مبا جـاء                 

 ) . مث أُنسيُتها  أُريُت ليلة القدر (  من املعلومة األوىل فيهما وهي 
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وبذلك تبقى عندنا احلقيقة الثابتة وهي أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يعد              
يعلم مىت ليلة القدر بعد أن أَْنساه اهللا إياها ، وأن ذلك قـد أراده اهللا وقضـاه خلـري                    

فُرفعت وعسى أن يكون خرياً      ( 3املسلمني كما جاء يف رواية عبادة بن الصامت بند            
وما دام أنَّ اخلري هو يف رفع ليلة القدر وعدم حتديدها ، فلماذا ُيجهد الفقهـاء                ) لكم  

 مث ملاذا مل يتوقفوا       ؟!؟ وملاذا يرفضون اخلري ألنفسهم وللمسلمني       !أنفسهم يف حتديدها    
عند قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه أبو ذرٍّ رضي اهللا تعاىل عنه يف البند                  

؟ وهل بعد مشيئة اهللا سـبحانه       ) !ِإن اهللا لو شاء ألطلعكم عليها       ( عته  األول من جممو  
 ؟ !تبقى مشيئةٌ ألحٍد من البشر 

:  نأيت اآلن للروايات املروية من طريق عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه               :تاسعاً  
وعند مسـلم   )  فلْيتحرها يف السبع األواخر        …( الروايات عنه عند البخاري ومسلم      

التمسـوها يف   ( و  ) ى رؤياكم يف العشر األواخر ، فاطلبوها يف الوتر منها           أر( فقط  
فهي مترددة بني العشـر األواخـر       )  فال ُيغلنب على السبع البواقي       …العشر األواخر   

والسبع دون تعيني ليلة معينة لليلة القدر ، وهذا هو الشائع الذي يكاد أن يبلـغ حـد                  
عشر األواخر ، وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقي          التواتر ، وهو أن ليلة القدر يف ال       

يعتكف طيلة العشر األواخر يلتمسها فيها حىت توفاه اهللا تعاىل ، حلديث عائشـة زوج               
يف األحاديث املتفرقة ، مما يدل داللة واضحة علـى           ) 1( النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 . استمرار هذا احلكم وعدم نسخه 
من طريق ابن عمر ، وعند مسلم من         ) 2015( ة  عند البخاري رواية واحد   

ليس يف   ) 2767( و   ) 2766( و   ) 2765( و   ) 2762( طريقه أربع روايات    
مث جند عند اإلمام أمحد بن حنبل روايتني اثنتني مـن           . أيٍّ منها تعيٌني حمدٌَّد لليلة القدر       

. سبع وعشـرين    حتددان ليلة القدر يف ليلة       ) 6474( و   ) 4808( طريق ابن عمر    
وبالرجوع إىل مسند اإلمام أمحد ، جند أنه قد َرَوى من طريق ابن عمر حديثني آخرين                

يطلبان حتري ليلة القدر يف السبع األواخر ، دون حتديدها           ) 5932( و   ) 5430( 
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بليلة سبع وعشرين ، ورواة أمحد قد رووا مجيع أحاديثه هذه عن عبد اهللا بن دينار عن                 
ل يعقل هذا االضطراب ؟ وقد وجدت يف كتاب هتذيب التهذيب البـن             ابن عمر ، فه   

فتؤخذ .  اضطراب   – عن عبد اهللا بن دينار       –يف رواية املشايخ عنه     : حجر قول الُعقَيلي    
األحاديث الصحيحة عند الشيخني وعند أمحد أيضاً اليت طلبت التماس ليلـة القـدر              

وايتان عند أمحد القائلتني بالتحديد وأن      بالعشر األواخر أو بالسبع األواخر ، وتترك الر       
ليلة القدر ُتلتَمس ليلة سبع وعشرين ، ال سيما وأن مجيع هذه الروايات قد جاءت من                

 . طريق عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه 
وإذن فقد تضافرت الروايات الصحيحة من طريق أيب سعيد وعبد اهللا بن عمر              

 األواخر ، أو يف السبع األواخر ، وهذا هو أثبت           على طلب التماس ليلة القدر يف العشر      
 . ما ورد يف األحاديث الصحيحة 

أما جمموعة ابن عباس ، فقد جاء احلديث األول منها متوافقاً مع جمموعيت أيب               
وأما احلديث الثاين الذي حيدِّد ليلة ثالث وعشرين على         . سعيد وابن عمر فُيضم إليهما      

 رآها ابن عباس وليس خرباً من الرسول صلى اهللا عليه وسلم             أهنا ليلة القدر ، فهو رؤيا     
وحنن ال نتعبد اهللا تعاىل ال برؤى أنفسنا وال برؤى غرينا ، باستثناء رؤى الرسول صلى                
اهللا عليه وسلم ، أو ُرؤى صحابته إن هو أقرَّها ، ويف هذا احلديث جاءت رؤيا ابـن                  

. فال حجة فيها    . صلى اهللا عليه وسلم     عباس رضي اهللا عنه دون إقراٍر من رسول اهللا          
 . هذا من حيث املنت 

وأما من حيث السند فقد روى احلديث ِسماك عن عكرمة عن ابن عبـاس ،               
وأما احلديث الثالث ففي رواته معاذ بـن        . وِسماك ضعيف ، فُيردُّ احلديث سنداً ومتناً        

 . هشام ، ضعَّفه احلُميدي وحيىي بن معني وأبو داود ، فُيردُّ 
وأما جمموعة زر بن حبيش ، أو باألحرى جمموعة أُيبِّ بن كعب ، فقد أبنَّا وجه  

الضعف فيها كلِّها وأهنا مبنية على االجتهاد يف فهم اَألمارات ، وأن اَألمارات ال ُتفهم               
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على وجه واحد ، خاصةً إن جاءت روايات أخرى بفهٍم مغاير لنفس اَألمارات كمـا               
 . هللا ابن أنيس املار هو حاصل يف حديث عبد ا

وأما جمموعة أيب ذر رضي اهللا عنه ، فإن احلديث األول متوافق مـع مجهـرة                 
أما احلديث الثاين فليس    . األحاديث الصحيحة الناطقة بالعشر األواخر والسبع األواخر        

فيه ذكٌر لليلة القدر ، وهو ال يعدو كونه يشري إشارة إىل فضيلة القيام يف ليايل ثـالث                  
ين ومخس وعشرين وسبع وعشرين ، وهذا أمٌر متفق عليه ويتَّسق مـع القـول               وعشر

وأما احلديث الثالث ففي رواته زيد بن       . بتحري ليلة القدر يف الوتر من السبع األواخر         
كان صدوقاً ، وكان يضبط األلفاظ عن معاوية بن         : احلباب ، قال عنه أمحد بن حنبل        

خيطيء ُيعترب حديثه   :  ابن ِحبَّان يف الثقات وقال       وذكره. صاحل ، لكن كان كثري اخلطأ       
فهو ال يرقـى إىل رواة      . إذا روى عن املشاهري ، وأما روايته عن اجملاهيل ففيها املناكري            

 . الصحيح ، ال سيما إذا جاء مبا خيالفهم أو مبا ال يوافقهم 
مرة وأما جمموعة عبادة بن الصامت ، فهي متوافقة مع الروايات الصحيحة اآل            

وأما األحاديث املتفرقة   . بتحرِّيها يف العشر األواخر أو يف السبع األواخر يف الوتر منها            
فروايتا عائشة ورواية أم سلمة ، ورواية عمر بن اخلطاب ، ورواية أنس بن مالك رضي                

 . اهللا عنهم أمجعني تذكر كلها العشر األواخر ، أو السبع األواخر واألوتار منها 
) ليلة القدر ليلة سبع وعشـرين          (  4 معاوية عند ابن ِحبَّان رقم       وأما رواية  

ابن َسمينة وشبَّاب وعبيد    : ففي رواهتا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ ، قال حيىي بن معني              
فاحلديث ُيردُّ سنداً ، وإن َوثَّـق       . اهللا بن معاذ ليسوا أصحاب حديث ، ليسوا بشيء          

الثقة يف الشخص شيء وصالحه للحديث شيء آخـر ،          عبيَد اهللا عدٌد من احملدثني ، ف      
فقد يكون الراوي ثقة وصاحلاً وصادقاً ولكنه غري ضابط وغري حافظ ، فـال يصـلح                

 . لرواية األحاديث ، وعبيد اهللا بن معاذ من هؤالء 
يونس [   فسندها عند أيب داود الطيالسي هكذا        5وأما رواية أيب هريرة رقم         

] حدثنا عمران عن قتادة عن أيب ميمونة عن أيب هريرة             : د قال     حدثنا أبو داو  :  قال    
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. وقد ورد توثيق أيب ميمونة عند عدد من احملدِّثني ، ووصفوه بأنه الفارسـي               . فذكره  
وممن وثقوا أبا ميمونة الفارسي الداَرقُطين ، ولكن أبا ميمونة الذي روى حديثنا هـذا               

 الصادق كما ُوصف ، وقد تنبـه الـداَرقُطين        هو غري أيب ميمونة الفارسي الثقة الصاحل      
وإذن فاحلـديث  ] أبو ميمونة عن أيب هريرة عنه قتادة جمهولٌ ُيترك         [ هلذا التفريق فقال    

 . ضعيف فريدُّ 
  عند البيهقي ففي رواته أمحد بن عبد اجلبار ، قال عنـه              8وأما احلديث رقم       

كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه      قال ابن أيب حامت     [  ابن حجر يف هتذيب التهذيب      
لـيس  : وقال أبو أمحد احلـاكم      . كان يكذب   : وقال مطني   . لكثرة كالم الناس فيه     

رأيت أهل العراق ُمجِمعني علـى      : وقال ابن عدي    . بالقوي عندهم تركه ابن عقدة      
فأمحد بن عبد اجلبار ضعيف عند مجهرة       ... ] ضعفه ، وكان ابن عقدة ال حيدِّث عنه         

 . اء احلديث ، فُيردُّ حديثُه علم
  الذي رواه الطرباين يف املعجم الصغري ،         12وأما حديث جابر بن مسرة رقم          

وأمـا  . ففي رواته ِسماك بن حرب ، وهو ضعيف كما أبنَّا ذلك أكثر من مرة ، فريد                 
 من جمموعة أيب ذر 2 فنقول فيه ما قلنا يف احلديث رقم 9حديث النعمان بن بشري رقم    

 .  أنه ليس فيه ِذكٌْر لليلة القدر من
وأما حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ، ففي رواته عبد اهللا بن اجلهم ،      

رأيته ومل  : وقال أبو حامت    . رأيته ومل أكتب عنه ، وكان صدوقاً        : قال عنه أبو ُزرعة     
 اآلجري عن   وفيهم أيضاً عمرو بن أيب قيس الرازي ، قال        . أكتب عنه ، وكان يتشيَّع      

ال بأس به ، كـان َيِهـُم يف         : وقال عثمان بن أيب شيبة      . يف حديثه خطأ    : أيب داود   
فاحلديث فيه لني وفيه ضعف فال يصمد أبداً أمام األحاديث الصحيحة            . احلديث قليالً   

مث إن هذا احلديث مل حيدِّد ليلة القدر بليلة ، وإمنا جعلها تتردد بني ليليت ثالث وعشرين                 
 . ع وعشرين وسب
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خنلص مما سبق إىل أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يعلم يف البدء مىت ليلة                 
القدر ، مث إن اهللا العليم احلكيم قد أنساه إياها ، وبقي احلال كذلك إىل وفاتـه عليـه                   
الصالة والسالم ، وما دام أن الرسول عليه الصالة والسالم مل يعد يعلم وقتها ، فإنه ال                 

ألحد من الصحابة وال من غريهم أن حيدِّد وقتها ، وعلى مجيع املسلمني علمـاَء               ينبغي  
وغَري علماء أن يكتفوا بالتماسها وحتريها يف العشر األواخر أو يف السبع األواخر مـن               
رمضان يف الوتر منها ، فهي ال تعدو أن تكون إما ليلة إحدى وعشـرين ، أو ثـالث             

ع وعشرين ، أو تسع وعشرين ، متاماً كما ورد           وعشرين ، أو مخس وعشرين ، أو سب       
يف حديث أيب داود الطيالسي يف البند األول من جمموعة عبد اهللا بن عباس من طريـق                 

لتاسعٍة تبقى ، أو سابعٍة تبقى ، أو خامسٍة تبقى ، أو ثالثٍة تبقى ،      ... { أيب بكرة بلفظ    
 . } أو آخر ليلٍة  
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 عشـرالفصـل احلـادي 

 

 االعتكـاُف
 

 : تعريُف االعتكاف 
وقد جاء  . االعتكاف هو ِمن َعكََف على الشيء إذا لزمه وحبس النفس عليه            

وجاوزنا ببين ِإسـرائيلَ    { ِذكُْر االعتكاف هبذا املعىن يف عدد من آيات اهللا ، قال تعاىل             
اْجَعلْ لنا ِإهلاً كما لَُهم آهلةٌ      البحَر فأََتْوا على قوٍم َيْعكُفُون على أَصناٍم هلم قالوا يا موسى            

قال فاْذََهْب { وقال سبحانه .  من سورة األعراف 138اآلية } قال ِإنَّكم قوٌم جتهلون 
فِإنَّ لك يف احلياِة أن تقولَ ال ِمَساَس وإنَّ لك مْوِعداً لن ُتْخلَفَُه واْنظُْر إىل ِإِهلَك الـذي                  

وقـال  .  من سورة طه     97اآلية  } َنْنِسفَنَُّه يف اليمِّ َنْسفاً     ظَلَْت عليه عاكفاً لُنَحرِّقَنَُّه مث لَ     
 إذ قال ألبيِه وقوِمِه ما      Οولقد آتينا ِإْبراهيَم ُرْشَدُه ِمْن قبلُ وكنَّا به عاِلمني          { عزَّ وجلَّ   

وقال جلَّ  .  من سورة األنبياء     52 و   51اآليتان  } هذِه التماثيلُ اليت أَنتم هلا عاِكفونَ       
ُم الذين كفروا َوَصدُّوكم عن املسجِد احلراِم واهلَْدَي َمْعكوفاً أنْ َيبلغَ َمِحلَُّه            ُه{ جالله  

وهناك آياٌت أُخرى ذكـرت االعتكـاف ،        .   من سورة الفتح     25من اآلية   . } ...
هذا هو معىن االعتكـاف     . وكلها مبعىن واحد ، وهو لزوُم الشيِء وحبُس النفِس عليه           

 . يف اللغة 
شرع ، فُيعرَّف االعتكاف بأنه اللَّبثُ يف املسجد ُمدَّةً علـى صـفٍة             وأما يف ال   

وهو واِجلواُر أو اجملاورة مبعىن واحد ، فقـد         . خمصوصٍة مع نيَّة التَّقرُّب إىل اهللا سبحانه        
ومسلم وأمحد من طريق جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعاىل            ) 4922( روى البخاري   
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جاورُت ِبِحراَء ، فلما قضيت ِجـواري       { ه وسلم قال    عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علي      
من طريق عائشة رضي اهللا تعـاىل عنـها          ) 2020( وروى البخاري   } ... هبطُت  
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جياور يف العشر األواخر من رمضـان ،               { قالت  

 ) 2770 ( وروى مسـلم  } حترَّْوا ليلةَ القدر يف العشر األواخر من رمضان         : ويقول  
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       { من طريق أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قوله          

 . } ... جياور يف رمضان العشَر اليت يف وسط الشَّهر 
ولذلك فإنه ليس صحيحاً التفريق بني االعتكاف واجملاورة أو اجلوار كما روى            

إن االعتكـاف يكـون يف   [ ه  قول– بن أيب رباح –عن عطاء   ) 8003( عبد الرزاق   
فهو تفريٌق ظاهُر اخلطأ وظـاهُر      ]  بطن املسجد أما اجلوار فبباب املسجد أو يف بطنه          

الضعف  وحىت يف معاجم اللغة جاء اجلوار أو اجملاورة مبعىن االعتكاف ففـي لسـان                
االعتكـاف يف   : اجملـاورة   : العرب وخمتار الصحاح والقاموس احمليط جاء فيها القول         

 .سجد امل
  

 : حكُم االعتكاف 
 :لقد وردت يف االعتكاف األحاديث التالية 

أن النيب صلى اهللا    {   عن عائشة رضي اهللا عنها ، زوِج النيب صلى اهللا عليه وسلم              -1 
عليه وسلم كان يعتكف الَعْشَر األواخَر من رمضان حىت توفَّاه اهللا تعاىل ، مث اعتكـف                

 . ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأمحد  ) 2025 ( رواه البخاري} أزواجُه من بعده 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان        {   عن أُيب بن كعب رضي اهللا تعاىل عنه          -2 

يعتكف الَعْشَر األواخر من رمضان ، فسافر عاماً فلم يعتكف ، فلما كان العاُم املقبـلُ                
وأبو داود وابن ماجـة      ) 3330( رواه النَّسائي يف السنن الكربى      } اعتكف عشرين   

 . وأمحد وابن ِحبَّان وابن ُخزمية 



 290

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {   عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال          -3 
اعتكف العشر اَألوَّل من رمضان ، مث اعتكف الَعْشر األوسط يف قُبٍَّة ُتركيَّة على ُسدَّهتا               

ها يف ناحية القبة مث أطلع رأَسه فكلَّم الناس فََدنْوا          فأخذ احلصَري بيده فنحَّا   : حصري قال   
إين اعتكفت الَعْشر األوَّل التمس هذه الليلة ، مث اعتكفت الَعْشر األوسط مث             : منه فقال   

إهنا يف الَعْشر األواخر ، فمن أحب منكم أن يعتكف فلْيعتكـْف ،             : أُتيُت ، فقيل يل     
والبخاري وأمحد ومالك وأبو داود      ) 2771( رواه مسلم   } ... فاعتكف الناس معه    

 . أي يف قبة صغرية من لَبُّود : قوله يف قبة ُتركيَّة . والنَّسائي 
أن رسول اهللا صلى اهللا {  عن َعْمَرةَ بنِت عبد الرمحن ، عن عائشة رضي اهللا عنها   -4 

 عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر األواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن هلـا ،               
وسألت حفصةُ عائشةَ أن تستأذن هلا ، ففعلت ، فلما رأت ذلك زينب بنت جحـش                

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلَّى انصرف          : أمرت ببناء فُبين هلا ، قالت       
بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقـال       : ما هذا ؟ قالوا     : إىل بنائه فأبصر األبنية ، فقال       
أَلربَّ أردنَ هبذا ؟ ما أنا مبعتِكٍف ، فرجع ، فلما أفطر            : لم  رسول اهللا صلى اهللا عليه وس     

ومالك وأمحد وابن ِحبَّان وابن      ) 2045( رواه البخاري   } اعتكف عشراً من شوال       
 . ُخزمية 

بالنظر يف هذه األحاديث األربعِة جند أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـد               
ن رمضان حىت وفاته ، وكان إذا مل يتَسنَّ له          داوم على االعتكاف يف الَعْشِر األواخر م      

االعتكاُف بسبب السفر قام باالعتكاف بدله يف العام الذي يليه ، ليؤكِّد كلُّ ذلك على 
 . أن االعتكاف قُربةٌ إىل اهللا سبحانه 

والقُربة إما أن تكون فرضاً واجباً ، وإما أن تكون ُسنةً مندوبةً ، فجاء النصان               
احلديث الثالث يقول   . قرينة على أن هذه القُربة مندوبة وليست فرضاً         الثالث والرابع ك  

أي أن احلديث قد علَّق ) فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه    (  
االعتكاف على حمبة الناس له وهذا دليل واضح على عدم الوجوب فلم يبق إال الندب                
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عتكف فرجع ، فلما أفطر اعتكف عشراً       ما أنا مب  ( وكذلك احلديث الرابع الذي يقول      
وما كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرجع عن قُربٍة ويتركها لـو               ) من شوال   

 . كانت فرضاً واجباً 
وهذه املسألةُ ، وأنَّ حكَم االعتكاف الندُب ،مل خيالف فيها إال بعُض أصحاب              

قد أنكر ذلك عليهم ابن العريب      مالك ، فقد قالوا إن االعتكاف جائز وليس مندوباً ، و          
وقال ابن بطَّال ِإنَّ يف مواظبِة النيب صلى اهللا عليه          .  وهو مالكي ، قائالً إنه ُسنَّة مؤكَّدة        

ال أعلم عـن    : قال أبو داود عن أمحد      [ وقال ابن حجر    . وسلم ما يدل على تأكُِّدِه      
 ] . أحد من العلماء خالفاً أنه مسنون 

فكَّرُت يف  [ تند إليها بعض أصحاب مالك فهي قول مالك         أما الشبهة اليت اس    
االعتكاف وترِك الصحابة له مع شدة اتِّباعهم لألثر ، فوقع يف نفسي أنه كالوصـال ،                

ذكر ذلك ابن حجر يف فتح الباري ، وقد حبثت عنه يف املوطأ             ] وأراهم تركوه لشدته    
 من يقرأ املوطأ جيد اإلمام مالكاً       يف مظانِّه فلم أجده ، وهذه شبهة بالغة الضعف ، مث إن           

 ) 267( ينص على أن االعتكاف ُسنَّةٌ يف أكثر من عبارة ففي اجلزء األول يف الصفحة 
مل أمسع أحداً من أهل العلم يذكر يف االعتكاف شرطاً وإمنا           : قال مالك   [ جاء ما يلي    

لك من األعمال   االعتكاف عملٌ من األعمال مثلُ الصالة والصيام واحلج ، وما أشبه ذ           
ما كان من ذلك فريضة أو نافلة ، فمن دخل يف شيء من ذلك فإمنا يعمل مبا مضى من                   
السُّنَّة ، وليس له أن ُيْحِدث يف ذلك غري ما مضى عليه املسلمون ال من شرط يشترطه                 
وال يبتدعه ، وقد اعتكف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعرف املسـلمون ُسـنَّةَ                 

 . فاالعتكاف ُسنَّة ، وهذه السُّنَّة تتأكد يف العشر األواخر من رمضان ] االعتكاف 
 

 : أين يكونُ االعتكاف ؟ 
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قد وردت يف هذه املسألة أحاديث كثرية ، ال حاجة الستعراضها كلِّها هنا ،              
 :وحسبنا أن ننظر يف عدد منها ألن فيها الُغْنَيةَ 

عاِكفون يف املساجِد تلك حدوُد اِهللا فـال        وال ُتباِشروهنَّ وأنتم    ... {  قال تعاىل    -1 
 .  من سورة البقرة 187من اآلية } َتقَْربوها كذلك يبُني اُهللا آياتِه للناِس لعلهم يتَّقون  

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ُيصغي       {   عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت         -2 
 ) 2028( رواه البخـاري    }  حائض     إيلَّ رأَسه وهو جماوٌر يف املسجد ، فأُرجِّلَه وأنا        

 .وأبو داود وابن ماجة وأمحد باختالٍف يف األلفاظ 
 عن علي بن احلسني ، أن صفية رضي اهللا عنها ، زوَج النيب صلى اهللا عليه وسلم                  -3 

أهنا جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوره يف اعتكافه يف املسجد              {  أخربته  
رمضان ، فتحدَّثت عنده ساعةً مث قامت تنقِلُب ، فقام النيب صلى            يف العشر األواخر من     
ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأمحد      ) 2035( رواه البخاري   } اهللا عليه وسلم َيقِْلُبها       

 . وابن ماجة 
اعتكف رسول اهللا صـلى اهللا      {   عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا تعاىل عنه قال           -4 

أال كلُّكم  : معهم جيهرون بالقراءة ، فكشف الستر ، وقال         عليه وسلم يف املسجد ، فس     
: ُمناٍج ربَّه فال ُيْؤِذينَّ بعُضكم بعضاً ، وال يرفع بعُضكم على بعٍض يف القراءة ، أو قال                  

وأمحد وابن ُخزمية والبيهقي وصحَّحه النووي       ) 1332( رواه أبو داود    } يف الصالة   
 . 
كفنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشـر          اعت{   وعنه رضي اهللا عنه قال       -5 

فَخطََبنا رسولُ اهللا صلى    : فخرجنا صبيحةَ عشرين ، قال      : األوسط من رمضان ، قال      
إين أُريُت ليلةَ القدر وإين ُنسِّيُتها ، فالتمسوها يف         : اهللا عليه وسلم صبيحةَ عشرين فقال       

اء وطني ، ومن كان اعتكف مـع        العشر األواخر يف وتٍر ، فإين رأيت أين أسجد يف م          
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلْريجْع ، فرجع الناس إىل املسجد وما نرى يف السماء                

فجاءت سحابةٌ فمطرت ، وأُقيمت الصالةُ ، فسجد رسول اهللا صلى اهللا            : قََزعة ، قال    
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م البخاري      رواه اإلما } عليه وسلم يف الطني واملاء حىت رأيت الطني يف أرنبته وجبهته              
 .ومسلم وأمحد ومالك وابن ِحبَّان والبيهقي  ) 2036( 
 

 :ومن اآلثار ورد ما يلي 
: ِإمنا االعتكاُف يف هذه املسـاجد الثالثـة         ... {  عن حذيفة رضي اهللا عنه قال        -1 

 ) 8014( رواه عبد الـرزاق  } مسجِد احلرام ، ومسجِد املدينة ، واملسجِد األقصى    
رجاله رجـال   [ وقال اهليثمي   . بيهقي وابن أيب شيبة وسعيد بن منصور        والطرباين وال 

 ] . الصحيح  
]  ال اعتكاف إال يف مسجد مجاعـة          [   الزُّْهري قال    - حممد بن شهاب     – عن   -2 

 . وابن أيب شيبة  ) 8017( رواه عبد الرزاق 
] املدينة  ال جياور إال يف مسجد مكة ومسجد        [  قال   - بن أيب رباح     – عن عطاء    -3 

  ) .8020( رواه عبد الرزاق 
من نذر أن يعتكف يف مسجد ِإيِلياَء ، فاعتكف يف          [   عن سعيد بن املسيِّب قال       -4 

مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة أَْجزأَ عنه ، ومن نذر أن يعتكف يف مسـجد                 
رواه عبـد   ] زأ عنه   النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة ، فاعتكف يف املسجد احلرام أَجْ           

  ) . 8025( الرزاق 
اتفق العلماء على مشروطية املسجد لالعتكاف ، إال حممد بن          [ قال ابن حجر    

لُبابةَ املالكي فأجازه يف كل مكان ، وأجاز احلنفية للمرأة أن تعتكف يف مسجد بيتها ،                
صحابه وللمالكية  وهو املكان املعدُّ للصالة فيه ، وفيه قولٌ للشافعي قدمي ، ويف وجٍه أل             

وذهب أبو حنيفة وأمحـد إىل      . جيوز للرجال والنساء ، ألن التطوع يف البيوت أفضل          
اختصاصه باملساجد اليت تقام فيها الصلوات ، وخصَّه أبو يوسف بالواجب منه ، وأما              

وقال اجلمهور بعمومه من كل مسجد إال ملن تلزمه اجلمعة ،           . النفل ففي كل مسجد     
فعي يف اجلامع وشرَّطه مالك ، ألن االعتكاف عندمها ينقطع باجلمعة ، فاستحب له الشا
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وجيب بالشروع عند مالك وخصَّه طائفة من السلف كالزهري باجلامع مطلقاً ، وأومأ             
إليه الشافعي يف القدمي ، وخصَّه حذيفة بن اليمان باملساجد الثالثة ، وعطاء مبسـجد               

 ] . دينة مكة واملدينة ، وابن املسيِّب مبسجد امل
من هذا االستعراض ألقوال الفقهاء كما أوردها ابن حجر يف فتح الباري جند              

أهنم كالعادة ال يكادون يتفقون على حكم ، وأهنم ُيوِغلون يف التفريعات واالستنباطات   
اختالف أميت  [ دون مراعاٍة لواضِح النصوص وما تدل عليه حىت لقد تناقل الناس القول             

اختالف [ والقول  . حديثٌ نبوي ، وليس هو كذلك فإنه ال أصل له           على أنه   ] رمحة  
على أنه أيضاً حديث نبوي ، وليس هو حبديث صحيح ، فقـد             ] أصحايب لكم رمحة    

. رواه البيهقي والطرباين والديلمي وغريهم من طريق ابن عباس بسند منقطع فال يصح              
ملسائل أن يقفوا عندها ، وعند وما أحراهم وقد وجدوا بني أيديهم النصوص اليت تعاجل ا      

ما تدل عليه ، ويكفونا مؤونة هذه اخلالفات اليت تعمَّقت لدى املسلمني ، حىت غدت               
 .كأهنا تشريعاٌت خمتلفةٌ ، وغفر اهللا للجميع 

إن مجيع النصوص من القرآن الكرمي ومن السنة النبوية ال تذكر إال املساجد أو               
مساجَد مجاعٍة أو غريها ، أو إن كانت املسـاجد          املسجد ، هكذا دون بياِن إن كانت        

هي الثالثة أو غريها ، أو إن كانت املساجد ُتقام فيها صالة اجلمعة أو ال تقام فيها ، أو                   
إن كان االعتكاف فيها واجباً كالنذر ، أو كان نفالً ومندوباً ، وهكذا يبدو جليـاً أنَّ         

 .  يف كتب الفقه ليس له سنٌد من الشرع كثرياً مما نراه من تفريعاٍت وتفصيالٍت مبثوثٍة
واحلق والصواب أن االعتكاف ال يكون إال يف مسجٍد ، أي يف ُبقعٍة خصَّصها               

املسلمون للصالة ، ال فرق بني املساجد الثالثة وبني غريها ، وال فرق بـني املسـاجد                 
أما القول إن   . اجلامعة وبني غريها ، فما أُطلق عليه لفظُ مسجٍد فاالعتكاف فيه جائز             

املسجد ينبغي أن يكون مما تقام فيه صالة اجلمعة ، وإال انقطع االعتكـاف خبـروج                
املعتكف إىل املسجد اجلامع للصالة فيه ، فإنَّ الرد عليه آٍت بإذن اهللا عندما نتناول مـا                 
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وأما القول إن االعتكاف يصحُّ يف كل مكان فهو قول بال           . جيوز للمعتكف أن يفعله     
 . ل األدلة ردٌّ عليه ، فال قيمة له دليل ، ب

قد يقال إن ِذكْر املساجد يف النصوص مل يأت كشرط ، وإمنا جاء جمرد خـرب                
عما كان حيصل وأن ما جاء كخٍرب ال ُيعترب شرطاً ؟ فنجيب عليه بأن اآلية قد ُخِتمت                 

ممـا  }  لعلهم يتقونَ    تلك حدوُد اِهللا فال َتقْربوها كذلك ُيَبيُِّن اُهللا آياِته للناسِ         { بالقول  
: ينفي عما جاء يف صدرها من أحكام أن تكون أخباراً ال ُتلَتَزم ، فقولُ اآليِة الكرميـة                  

تلك حـدوُد اِهللا    { يدخل حتت القول    } وال ُتباِشروُهنَّ وأَنتم عاكفونَ يف املساجد       { 
يف غـري   وال يصح أن يدخل حتت القول األخري لو كانت املباشرة مثالً            } فال تقْربوها   

املساجد ، أو كانت األفعال يف املساجد ال تصل إىل حدِّ املباشرة ، وهي هنا اجلماع ،                 
وعبد الرزاق وابن أيب شيبة وابن جرير الطربي عن           ) 4/321(  كما روى البيهقي    

وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املسـاجد ،        { ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه يف قوله         
}  املالمسةُ واملسُّ ِجماٌع كله ولكن اهللا عزَّ وجلَّ َيكْين ما شاء مبا شاء              املباشرةُ و : قال  

ونقل ابن املنذر اإلمجاع على أن املراد باملباشرة يف اآلية اجلماع ، فكان ِذكُْر املباشـرِة                
 . وِذكُْر املساجد أمرين الزمني غري منفصلني ، مما ينفي عنهما اِإلخبار اجملرَّد 

ومن كان اعتكف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  ( احلديث اخلامس   مث انظروا يف     
فهو أمر منه عليه الصالة والسالم بالرجوع       ) وسلم فلريجْع ، فرجع الناس إىل املسجد        

إىل املسجد ملن كان قد اعتكف ، ولوال أن املسجد هو مكان االعتكاف ملا صدر األمر                
 . النبوي هكذا 

ابة والتابعني ، فهي ال تعدو كوهنا آراًء اجتهاديـةً          وأما اآلثار املروية عن الصح     
أما قول ابن املسيِّب يف البند الرابع ، فال يعارض ما ذهبنا إليه من وجوب               . ألصحاهبا  

املسجد لالعتكاف بقدر ما يوفقنا ، وما هو إال بيان ألفضلية هذه املساجد بعضها على               
 . بعض 
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 مىت يكونُ االعتكاف ؟
ف يف أي يوم ويف أي ليلة على مدار العـام دون اسـتثناء ، إذ                يصحُّ االعتكا 

النصوُص مل َيِرْد فيها أيُّ تقييد أو ختصيص ، بل جاءت مطلقة غري مقيَّدة وعامة غـري                 
خمصَّصة وما جاء فيها من ذكٍر للعشر األواخر من رمضان فإمنا جاء من باب األفضلية               

اول النصوص املتعلقة هبذه املسـألة      ونتن. والندب فحسب ، ومل جييْء كشرٍط واجب        
 :الستنباط احلكم منها 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {   عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال           -1 
ومسلم وأبـو داود     ) 2025( رواه البخاري   } يعتكف العشر األواخر من رمضان        

 . وابن ماجة 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم يعتكـف يف        كان ا {   عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         -2 

رواه } كل رمضان عْشرةَ أيام ، فلما كان العاُم الذي قُِبض فيه اعتكف عشرين يوماً               
 . وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأمحد وابن ُخزمية والدارمي  ) 2044( البخاري 

أول سـنة   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتكف        {   عن أم سلمة رضي اهللا عنها        -3 
إين رأيت ليلة   : الَعْشَر األول مث اعتكف الَعْشَر األوسط مث اعتكف الَعْشَر األواخر وقال            

القدر فيها فأُنسيُتها فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكف فيهن حىت تـويف                
قال  )  994 /23( رواه الطرباين يف املعجم الكبري      } رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 ] .قيام رمضان وليلة القدر [ وقد مرَّ يف الفصل ] إسناده حسن [ يثمي اهل
أن رسول اهللا صـلى     {   عن َعْمرة بنت عبد الرمحن ، عن عائشة رضي اهللا عنها             -4 

اهللا عليه وسلم ذكر أنْ يعتكف الَعْشَر األواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن هلا                
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 ففعلت فلما رأت ذلك زينُب بنُت جحش أمرت         وسألت حفصةُ عائشةَ أن تستأذن هلا     
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى انصرف إىل بنائه          : ببناء فُبين هلا ، قالت      
بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول اهللا        : ما هذا ؟ قالوا     : فأبصر األبنية ، فقال     
ِكٍف ، فرجع ، فلما أفطر اعتكـف        أَلربَّ أردن هبذا ؟ ما أنا مبعت      : صلى اهللا عليه وسلم     

ومالك وأمحد وابن ِحبَّان وابن ُخزميـة        ) 2045( رواه البخاري   } عشراً من شوال    
  ) 2285(  والعشر من شوال هو العشر اَألوَّل ، كما جاء يف روايٍة ملسلم             . وقد مرَّ   

 اهللا  كان رسول اهللا صـلى    {  وأيب داود والبيهقي ، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت           
عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف ، صلى الفجر مث دخل ُمْعَتكَفَُه ، وِإنه أمر ِخبباِئه فُضرب                 
ملَّا أراد االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان ، فأمرت زينب ِخبباِئها فُضرب  وأمر               
غُريها من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ِخبباِئها فضرب ، فلما صلى رسول اهللا صلى            

ألْبِّر ُيِرْدنَ ؟ فأمر ِخبباِئه فقُوِّض ، وترك        : هللا عليه وسلم الفجر نظر فإذا اَألخبية ، فقال          ا
: قوله اِخلبـاء  } االعتكاف يف شهر رمضان ، حىت اعتكف يف العشر اَألوَّل من شوال         

هو َمْسكٌَن من صوف أو َوَبٍر منسوٍج يقوم على عمودين أو ثالثة ، فإذا قام على أربعٍة                 
ولكن الَعْشَر من شوال حسب روايٍة للبخاري هي العشر األواخر ، . و أكثر فهو بيٌت أ

فلما انصرف ... { من طريق عائشة رضي اهللا عنها قالت         ) 2041(  ففي البخاري   
ما هذا ؟ فأُْخِبر    : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الَغداة ، أبصر أربع ِقباب ، فقال               

محلهن على هذا ؟ آلِبُر ؟ انزعوها فال أراها فُنزعت فلم يعتكف يف             ما  : خربهنَّ ، فقال    
 .} رمضان حىت اعتكف يف آخر العشر من شوال 

: أن عمر سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قـال            {   عن ابن عمر رضي اهللا عنه        -5 
رواه } أَْوِف بنذرك   : كنت نذرُت يف اجلاهلية أن اعتكف ليلةً يف املسجد احلرام ؟ قال             

ووقع عند البخاري يف روايـة      . والنَّسائي وأبو داود والداَرقُطين      ) 2032( البخاري  
أَْوف : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ... { بلفظ   ) 2042( ثانية من طريقه    

 . } نذَرَك ، فاعتكف ليلة 
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يتضح من هذه النصوص ما قلناه يف صدر البحث من أن االعتكاف يصـح يف     
على مدار العام ، وأن ما ورد يف النصوص من حصول االعتكاف يف العشـر               أي يوم   

األواخر من رمضان فإمنا جاء على سبيل الندب واألفضلية ليس غري وذلك أن احلديث              
الثاين واحلديث الثالث قد ذكرا غري العشر األواخر ، ففي احلديث الثاين جـاء ذكـر                

لعشر األول والعشر الثـاين ، مث العشـر   عشرين يوماً ، ويف احلديث الثالث جاء ذكر ا        
األخري ، ولكن احلديث الرابع جاء أوضحها من حيث الداللة على جواز االعتكاف يف              
غري العشر األواخر بل يف غري رمضان ، وأن الرسول عليه الصالة والسالم قد اعتكف               

ذكر العشر  يف شوال على اختالٍف بني الروايات ، فروايةٌ تذكر العشر اُألَول وأخرى ت            
أما احلـديث   . األواخر ، وكال الروايتني تدلُ على أَنَّ االعتكاف جيوز يف غري رمضان             

اخلامس فهو أكثر النصوص إطالقاً ، إذ هو مل يقيد االعتكاف بأي زمٍن ، مما يدل داللة    
 . أكيدة على جواز االعتكاف يف أي يوم من أيام السنة 

رمضان هو أفضل منه يف غـريه ، وإن         ولكنين أعود وأقول إن االعتكاف يف        
 . االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان هو أفضل منه يف غريها 

أما أفضلية االعتكاف يف العشر األواخر فإمنا هي من أجل التماس ليلة القـدر               
 .فيها وما يناله املسلم إذا وفقه اهللا يف طلبها والتماسها من فضل ال يعدله فضل 

 
 كاف ؟مىت يبدأُ االعت

 . ونعين به الساعة اليت يدخل فيها املعتِكف ُمْعَتكَفَه ال يربحه 
فذهب األوزاعـي   : وقد اختلف الفقهاء يف حتديد بدء االعتكاف على رأيني          

وِإسحق بن راُهَوْيه والليث وأمحد يف روايٍة عنهما ، إىل أن الرجل إذا أراد االعتكـاف                
آلخرون ، وهم األئمةُ الثالثةُ ، وأمحـد يف         وذهب ا . صلى الفجر مث دخل يف ُمعَتكَفه       

قال . الرواية الثانية إىل أن الرجل إذا أراد االعتكاف دخل معتكَفه قبل غروب الشمس              
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إذا أراد الرجل أن يعتكف     : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يقولون         [ الترمذي  
وقال . ن إبراهيم   صلى الفجر مث دخل يف معَتكَفه ، وهو قول أمحد بن حنبل وإسحق ب             

إذا أراد أن يعتكف فلْتِغْب له الشمُس من الليلة اليت يريد أن يعتكف فيها من               : بعضهم  
 ] .الغد وقد قعد يف معتكَفه ، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس 

كـان  { استدل الفريق األول على رأيهم حبديث عائشة رضي اهللا عنها قالت             
عتكف يف العشر األواخر من رمضان فكنت أضرب له ِخباًء           النيب صلى اهللا عليه وسلم ي     

 ) 2785( ورواه مسـلم     ) 2033( رواه البخاري   } ... فيصلي الصبح مث يدخله     
كان رسول  { والنَّسائي يف السنن الكربى وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأمحد بلفظ            

 .} ... ل ُمْعَتكَفه اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخ
: أما الفريق اآلخر ، وهم األئمة الثالثة وأمحد يف الرواية الثانية عنه ، فقد قالوا                 

يدخل املعتِكف يف ُمْعَتكَفه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهٍر ، أو اعتكـاف               
فيه عشٍر ، وأَوَّلوا حديث عائشة بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل املعتكَف وانقطع               

وختلَّى بنفسه بعد صالة الصبح وأنه عليه الصالةُ والسالم كان معتِكفاً البثاً يف املسجد              
من أوجب على نفسه اعتكاف     [ وقال الشافعي يف كتاب األم      !! قبل غروب الشمس    

شهر فإنه يدخل يف االعتكاف قبل غروب الشمس وخيرج منه إذا غربت الشمس آخر              
 ] . الشهر  
ذين القولني جند أنه ميكن التوفيق بينهما ، فقول الفريق اآلخـر            وبالتدقيق يف ه   

بوجوب دخول املعتكَف قبل غروب الشمس مقيٌَّد مبا إذا أراد املعتِكف حتديد يـوٍم أو               
عشرِة أيام أو شهٍر مثالً العتكافه ، وحيث أن املسلمني يعتدُّون لدخول اليوم حبلـول               

و بداية الشهر ال شك يف أهنا تكون حبلول الليل ،           الليل أوالً ، فإن بداية اليوم عندهم أ       
فكان إجياهبم دخول املعتِكف معتكَفه قبل غروب مشس اليوم الذي سبقه قول صحيح             

وأنا ال أظن أن الفريق األول خيالفون هذا القول ، وإمنا اخلالف احلقيقي يف              . بال شك   
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أ اعتكافه يف بداية الليل أم      االستناد إىل فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، هل كان يبد           
 عقب صالة الصبح ؟ 

الصحيح الذي ينبغي الذهاب إليه هو أن الرسول عليه الصالة والسالم كـان             
يبدأ اعتكافه عقب صالة الصبح وقد جاء ذلك منطوقاً فال حجة ملن عارضه بتأويالت              

أراد أن  إذا  (  ويقـول   ) فيصلي الصبح مث يدخله       (  بعيدٍة ، فاحلديث يقول صراحة      
وهذا منطوٌق يف أَنَّ بدء االعتكـاف يكـون         ) يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكَفه         

وكان ميكن للحديث   . عقَب صالة الفجر ال ُيستطاع تأويله بغري هذا الذي يدل عليه            
مث يصلي باملسلمني صالة    : إذا صلى الصبح عاد إىل معتكَفه ، أو         : مثالً أن يأيت بصيغة     
تكَفه جمدَّداً ، فيكون دليالً على ادعائهم ، أما وأنه مل يأت هكذا ،              الصبح فيدخل يف مع   

فِإنه ينبغي  ) إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكَفَه          ( بل جاء صرحياً بالقول     
 . الوقوف عنده وعدم خمالفته بتأويالت بعيدٍة 

 االعتكـاف ال    ِإ نَّ كلَّ ما سبق ينبغي أن ال ُيفَهم منه أنَّ          : وأقول هنا ما يلي      
يصح أن يبدأ إال عقب صالة الفجر أو قبيل الغروب ، وإمنا االعتكاف كما يصـحُّ أن                 
ُيبدأ به عقب صالة الفجر أو قَُبيل غروب الشمس ، فإنه يصح أن ُيبدأ به يف أي وقت                  

أما ما سبق وناقشناه من أدلٍة ، فإمنا ذلك من أجل الردِّ على أقـوال               . من ليٍل أو هناٍر     
ئمة والفقهاء واستدالالهتم ال غري ، وإنَّ الوصول يف املناقشِة إىل أن الرسول صلى اهللا               األ

عليه وسلم كان يعتكف عقب صالة الفجر ال يدلُّ على أنَّ ذلك ُملِزٌم أو أنه شـرطٌ ،   
 . إذ ال دليل وال قرينة على أنَّ ذلك قد جاء على سبيل اإللزام والوجوب 

 
 :مدةُ االعتكاف 

ق األئمةُ والفقهاء على أنه ال حدَّ ألكثر االعتكاف ، وإمنا اختلفـوا يف              لقد اتف 
وقـال الشـافعي    . يوم وليلة   : وقالت املالكية   . فذهبت احلنفية إىل أن أقلَّه يوم       : أقلِّه  
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وهـذا  . أقل ما يطلق عليه اسم لَْبث ، وال ُيشترط القعود           : وأمحد وإسحق بن راُهويه     
، وما سواه فتحكٌُّم وحتديٌد ال دليل من الشرع عليه ، ِإذْ ال             الرأي األخري هو الصحيح     

يوجد أَيُّ نصٍّ حيدد مدةً لالعتكاف ، ال كثرةً وال قلةً ، فيبقى األمر على ِإطالقه دون                 
 . أي تقييد 
أما ما جاء يف األحاديث من أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد اعتكف عشراً         

 عشرين ، فهي ال تعدو كوهنا وقائع عني ال مفهوم           من رمضان أو من شوال أو اعتكف      
 . هلا وال توِجُب التزاماً ، وال تصلح للتقييد 

وأبو داود والنَّسائي والداَرقُطين عن ابن عمر        ) 2032( وقد روى البخاري    
كنُت نذرُت  : أن عمر سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال           {  رضي اهللا تعاىل عنهما   

لبخاري اووقع عند } أوف بنذرك  : عتكف ليلةً يف املسجد احلرام قال يف اجلاهلية أن ا   
: فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم   ...{ لفظ  ) 2042( يف رواية ثانية من طريقه 

وهذا دليل صحيح يرد قول احلنفية بأنَّ أقل االعتكـاف  } أوف نذَرَك ، فاعتكف ليلةً   
ومع ذلك فِإنَّا نقول ِإن     . ل املالكية بأنه يوم وليلة      ويرد قو . يوم ، فاليوم هو هنار وليل       

وقـد  . هذا النص ال يفيد حتديَد األقل بليلة ، وإمنا جاء هو اآلخر واقعة عني فحسب                
عن الصحايب يعلى بن أمية رضي اهللا عنه أنـه كـان             ) 4/501( روى ابن أيب شيبة     

( وروى عبد الـرزاق     }   انطلْق بنا إىل املسجد ، فنعتكف فيه ساعةً       { يقول لصاحبه   
إين ألمكث يف املسجد ساعة ، ومـا أمكـث إال           {  وابن حزم عنه قوله      ) 8006

 . وهو أثٌر ُيسَتأَنُس به }  ألعتكف 
إن االعتكاف غري حمدٍِّد مبدة ، فيصحُّ االعتكـاف شـهراً           : وعليه فإين أقول    

م ذلك كـذلك    ويصحُّ شهرين ، كما يصح االعتكاف ساعة ويصحُّ ساعتني ، وما دا           
فإنه يصح البدء يف الصباح ، كما يصحُّ وقت الظهرية أو عقب صالة العصر ، أو بعد                 
صالة العشاء أو عقب صالة الفجر دون حرج ، ودون أي مانٍع شرعي ، وال حاجـة                 
للتَّمسُِّك بقول ذلك الفريق من أن بدء االعتكاف جيب أن يكون قبل غروب الشمس              
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. خر من أنَّ البدء جيب أن يكون عقب صـالِة الصـبح             فحسب ، أو بقول الفريق اآل     
الَّلبثُ يف املسجد مدَّةً على صفٍة خمصوصة مع نيـة          [ فاالعتكاف كما عرَّفناه يف البدء      

 . هو تعريف واضح فيه أنه أطلق املدة فلم يقيدها بأي قيد ] التقرب إىل اهللا سبحانه 
ال جيوز االعتكاف   :  حنيفة   وقال أبو [  وحيضرين هنا قول ابن حزم يف احمللى         

ال اعتكاف  : ال اعتكاف أقل من يوم وليلة مث رجع وقال          : وقال مالك   . أقل من يوم    
. ال اعتكاف أقل من سبع ليال من اجلمعة إىل اجلمعة           : أقل من عشر ليال ، وله قول        

 .وقد صدق ابن حزم بأن كل هذا قول بال دليل ] وكل هذا قول بال دليل  
 

  شرطٌ يف صحة االعتكاف ؟ هل الصياُم
ذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي اهللا تعاىل عنهم ، فيما ُروي عنهم ،               
إىل اشتراط الصيام مع االعتكاف ، وبرأيهم قال مالك بن أنس واألوزاعي والثـوري              
وأمحد يف رواية عنه ، ووافقهم أبو حنيفة يف االعتكاف الواجب بالنذر فقط ، وأن ما                

فيما ذهب علي وعبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا          . ليس الصيام شرطاً فيه     عداه عنده ف  
تعاىل عنهما ، فيما ُروي عنهما ، إىل عدم اشتراط الصيام مع االعتكاف وبرأيهما قال               
الشافعي واحلسن البصري وإسحق بن راُهويه وأمحد يف الرواية األخرى عنه ، قائلني إن              

ليس بواجب ، مبعىن أن الصيام ليس شرطاً يف         الصيام مع االعتكاف مستَحبٌّ فحسب و     
وحىت نتبني وجه احلق يف هذه املسألة ، ونقف على الصحيح فيها ال   . صحة االعتكاف   

 : بد من استعراض األدلة املتعلقة هبا 
مث أَِتمُّوا الصِّياَم ِإىل الليلَ وال ُتباِشروُهنَّ وأَنتم عـاكفونَ يف           ... {  قال جلَّ جالله     -1

 .  من سورة البقرة 187من اآلية }  ... املساجد
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم كـان          {   عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها        -2
رواه } يعتكف الَعْشر األواخر من رمضان حىت توفَّاه اهللا ، مث اعتكف أزواجه من بعده               

 . ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأمحد  ) 2025( البخاري 
ال اعتكاف إال   { اهللا تعاىل عنها أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             وعنها رضي    -3

 . واحلاكم والبيهقي وابن أيب شيبة  ) 2/200( رواه الداَرقُطين } بصيام 
أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اعتكـاٍف          {   عن ابن عمر رضي اهللا عنه        -4

والبيهقي وأبو داود    ) 2/200(   رواه الداَرقُطين } عليه ؟ فأمره أن يعتكف ويصوم         
 .وابن حزم 

أن عمر رضي اهللا عنه نذر أن يعتكـف يف الشِّـرك            {   وعنه رضي اهللا تعاىل عنه       -5
رواه } أوف بنذرك     : ويصوم ، فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد إسالمه ، فقال             

 . وحسَّن إسناده  ) 2/201( الداَرقُطين 
أن عمر رضي اهللا عنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم    {  ه   وعنه رضي اهللا تعاىل عن     -6

} أَْوِف بنذرك   : كنت نذرُت يف اجلاهلية أن اعتكف ليلةً يف املسجد احلرام قال            : قال  
ووقع عند البخـاري يف     . وأبو داود والنَّسائي والداَرقُطين      ) 2032( رواه البخاري   

: قال له النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ف... { من طريقه بلفظ     ) 2042( رواية ثانية   
 . } أوف نذَرَك ، فاعتكف ليلة 

ليس على  {  عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                 -7
واحلـاكم   ) 2/199( رواه الـداَرقُطين    } املعتكف صيام ، إال أن جيعله على نفسه         

 . َرفُْعه َوْهٌم : ه على ابن عباس وقال ورواه البيهقي وصحَّح وقف. وصححه مرفوعاً 
  يف 4 حديث عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها ، وقد مرَّ بـرقم       -8

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ... { وجاء فيه ] مىت يكون االعتكاف ؟     [ حبث  
رواه } اً من شـوال     أَلِبرَّ أردنَ هبذا ؟ ما أنا مبعتِكف ، فرجع ، فلما أفطر اعتكف عشر             

 . وغريه  ) 2045( البخاري 
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استدل الفريق األول القائلون باشتراط الصيام مع االعتكاف باألدلة اخلمسـة           
مث أَِتمُّوا الصياَم إىل الليل وال ُتباشـروهنَّ        {  األوىل ، فقال هذا الفريق إن قوله تعاىل         

لصوم وَربطُ االعتكاِف بالصيام     فيه ذكٌر لالعتكاف إثَْر ا    } وأنتم عاِكفونَ يف املساجد     
وعن الدليل الثاين قالوا إن كون الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف يف العشـر                
األواخر من رمضان فهو يدل على أن االعتكاف مالزٌم للصيام ، ألن العشر األواخـر               

منـه  وعن الدليل الثالث والدليل الرابع والقريب       . من رمضان يصومها املسلمون طبعاً      
 .الدليل اخلامس قالوا إن داللتها واضحة باشتراط الصيام مع االعتكاف 

أما الفريق الثاين فقد استدلوا على رأيهم بعدم اشتراط الصيام مع االعتكـاف              
 بلفظيه وفيه األمر باالعتكاف خالياً من األمر بالصيام ،          6احلديث رقم   : باألدلة التالية   

 8واحلديث رقم   ) أوف بنذرك   ( ذلك جاء األمر لعمر     والليل ليس حمالً للصوم ، ومع       
 نفـى   7واحلديث رقم   . وليس شوال شهر صيام     ) اعتكف عشراً من شوال     ( القائل  

. وجوب الصيام إال أن يشترطه على نفسه ، وهو قولٌ البن عباس فهو لـيس دلـيالً                  
 : واحلق أن رأي هؤالء هو الصحيح وذلك ملا يلي 

فيها ما يشري إىل وجود تالزٍم بني الصوم واالعتكـاف ،           إن اآلية الكرمية ليس     
وال على أن أحَدمها شرطٌ حلصول اآلخر ، فالقول بالتالزم بني الصـوم واالعتكـاف               
خطأ ، وذلك أن اآلية تتحدث عن الصيام وجواز اجلماع يف ليل رمضان ، وأن األكل                

 أطلقت اآليـة جـواز      يف الليل ينتهي عندما يتبني للصائمني حلولُ الفجر ، وبعد أن          
اجلماع يف ليل رمضان جاء بعده احلظر عليه عند االعتكاف ليدل على بقاء اجلواز فيما               
سواه فهي آية ذكرت عدة أحكام تتعلق بالصوم وباالعتكاف ، كل حكم منها خمتلف              

 . عن غريه ، دون أن يظهر أن للتالزم عالقة بتشريع هذه األحكام 
ى أفضلية االعتكاف يف العشر األواخر ، ال سيما إذا          أما دليلهم الثاين فيدل عل     

علمنا أنه عليه الصالة والسالم كان يتحرى ليلة القدر ويلتمسها يف العشر األواخر هذه               
والتماس ليلة القدر وحتريها مندوب غُري واجب ، وليس يف احلديث أي شيء يدل على               
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نقول ، فإنه عليه الصـالة       دليل على ما     8قصر االعتكاف عليها ، وإن احلديث رقم        
فإن . والسالم قد اعتكف يف شوال ، وليس يف شوال ليلة قدر ، وال جيب الصيام فيه                 

هم قالوا إنه عليه الصالة والسالم كان يصوم أيام شوال هذه ، قلنا هلم إن النصوص مل                 
ال  ( أما احلديث الثالـث   . تذكر الصيام والقول بالصيام فيها تقوُّلٌ على النص ال جيوز           

تفرَّد به سويد عن سـفيان بـن        [ فقد قال الداَرقُطين الذي رواه      ) اعتكاف ِإال بصيام    
]  سويد ضعيف ال ُيقبل ما تفرَّد به        [  وقال البيهقي وهو أيضاً راوي احلديث       ] حسني  

وقد ] الشيخان مل حيتجا بسفيان بن حسني       [  وقال احلاكم وهو أيضاً راوي احلديث       
 . فاحلديث ضعيف فُيترك . فيه نظر : وقال البخاري . متروك  : ضعَّفه أمحد وقال

فقال الداَرقُطين الذي رواه    ) فأمره أن يعتكف ويصوم       (  وأما احلديث الرابع     
هذا : وقال أبو بكر النيسابوري     ] تفرَّد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف احلديث          [ 

هذا خرب ال   [  ال ابن حزم    وق. وابن بديل ضعيف احلديث     : وأضاف  . حديث منكر   
 . فاحلديث ضعيف فيترك ] يصح  

فإنَّ الـداَرقُطين   ) نذر أن يعتكف يف الشرك ويصوم         (  وأما احلديث اخلامس     
ِذكُْر نذِر الصوم فيه غريٌب تفرَّد به سعيد     [ وإن هو حسَّن اإلسناد ، إال أن البيهقي قال          

. د به سعيد بن بشري ، وهو خمتلَف فيـه  تفر: وقال عبد احلق   ] ابن بشري عن عبيد اهللا      
منكَـر  : وقال أبو ُمْسِهر وابن ُنَمـري   . وقد ضعف ابن اجلوزي هذا احلديث من أجله         

هذا ِإضافةً إىل أن    . فهو حديث ضعيف فيترك     . كما ضعفه أمحد والنَّسائي     . احلديث  
 يف احلديث غري    )يصوم  ( احلديث بروايتيه عند البخاري ليس فيه ِذكٌْر للصوم ، فكلمة           

وعليه فِإنَّا نقول إنه ال يصح ، وال يوجد دليـل           . حمفوظة يف صحاح األحاديث فتترك      
وبذلك يتبني وجه احلق يف هـذه       . واحد معتٌرب على اشتراط الصيام لصحة االعتكاف        

 . املسألة ، وهو أن االعتكاف عبادة منفصلة عن الصيام تصح بوجوده وبعدم وجوده 
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 :املعتِكف وما ال يفعلُه ما يفعلُه 
اتفق العلماُء على أنه جيوز للمعتِكف يف املسجد أن خيرج منه لقضاء احلاجـة              
اليت ال بد منها ، وهي البول والغائط والقيء واالغتسال والوضوء ، وما هو من هـذا                 

فـذهب  : القبيل  وأنه إن فعل ذلك مل يبطل اعتكافه ، واختلفوا فيما سـوى ذلـك                 
فعي ، وأمحد يف رواية ، إىل أن للمعتِكف أن خيرج لعيادة املريض وصالة              الثوري والشا 

اجلنازة إن هو اشترطه يف ابتداء اعتكافه سواء أكان االعتكاف واجباً كاعتكاف النذر             
ووافقهم إسحق يف االعتكاِف تطوُّعاً ، أما يف االعتكاف الواجب        . أم كان غري واجب     

وقـال  . ال يكون يف االعتكاف شرط : وزاعي وقال مالك واأل. فال يصح ذلك عنده    
سعيد ابن جبري واحلسن البصري والنخعي وأمحد يف رواية إن للمعتِكـف أن يعـود                
املريض ويشهد اجلنازة ، دون أن يعلِّقوا ذلك بالشرط املسبق ، وُروي ذلك عن علـي                

منـه  كل فرض على املسلم فإن االعتكاف ال مينـع          : وقال ابن حزم    . رضي اهللا عنه    
إن له  : ومثله قال ابن قدامة ، فقد قال        . وعليه أن خيرج إليه ، وال يضرُّ ذلك باعتكافه          

اخلروج إىل ما أوجبه اهللا تعاىل عليه ، وأجاز اخلروج لتحصيل املأكول واملشروب إذا مل        
ال جيوز للمعتِكف أن خيرج     : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي      . يكن له َمن يأتيه به      

وقال أبو يوسف وحممد بن احلسن تلميـذا        . ، فإن خرج بطل اعتكافه وإن قلَّ        مطلقاً  
 . ال يفسد حىت يكون أكثر من نصف يوم ، ألن اليسري معفوٌّ عنه : أيب حنيفة 

كما اختلفوا يف خروج املعتِكف حلضور صالة اجلمعة إن كان االعتكـاف يف           
أمحد إىل أنه خيرج لصالة اجلمعة مسجٍد ال تقام اجلمعة فيه ، فذهب أبو حنيفة ومالك و       

يبطل اعتكافه إن خرج    : وللشافعي قوالن أصحهما    . وال يبطل اعتكافُه بذلك اخلروج      
 . لصالة اجلمعة إال إن كان قد شرطه مسبقاً ، مث يستأنف االعتكاف 
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أما يف داخل املعَتكَف ، أي يف داخل املسجد ، فقد اتفق معظم الفقهاء علـى                 
ال بأس  : وقال الشافعي   . ف أن يتَّجَر ويكتسب بالصنعة على اإلطالق        أنه ليس للمعتكِ  

ال يبيـع   : ونقل ابن قدامة عن أمحد قوله       . للمعتِكف بأن يبيع ويشتري وخييط الثياَب       
 . وال يشتري إال ما ال بد منه 

واحلق الذي ينبغي الذهاب إليه والقول به هو أن للمعتكف أن خيرج حلاجتـه               
. منها دون حتديٍد ، سواء شرَّط ذلك أم مل يشرِّط ، وال يفسد اعتكافه به                اليت ال بد له     

وال حاجة بنا للدخول يف سرد هذه احلاجات الضرورية الواجبة ، فهي ليست ثابتـة ،                
وختتلف من شخص آلخر ، ومن وقت آلخر ، فلو خرج املعتِكف يف يوم برد إلحضار                

 له ، فإن لـه ذلـك وال يقـدح يف            مدفأة له ، أو خرج يف يوم حر إلحضار مروحةٍ         
اعتكافه  وطبعاً حيق للمعتِكف بل جيب عليه أن خيرج حلضور صالة اجلمعة ، وال يبطل                
اعتكافه به ، ولو جاءه خرب أن ابنه تعرَّض حلادث دهس وحيتاج للنقل إىل املستشفى ،                

من املسجد ،   أما اخلروج   ... فإن له أن خيرج لذلك وال ُيبِطلُ ذلك اعتكَافَه ، وهكذا            
 . دون حاجة ملحة فال شك يف أنه ُيبِطل االعتكاف 

وأما يف داخل املسجد ، فإن كل ما جاء النهي عن فعله فيه ُينهى املعتِكف عنه                 
وما ال هنَي عنه فيه فإن للمعتِكف أن يفعله ، دون أن يؤثر ذلك يف صحة اعتكافـه ،                   

 ، فهي أكثر من أن حتصى وحتدَّد يف         ونقول هذا القول أيضاً دون سرٍد لألفعال اجلائزة       
 : وهذه ُجملة من النصوص املتعلقة هبذه املسألة . ورقة أو ورقتني 

وال ُتباشروُهنَّ وأَنتم عاكفونَ يف املساجِد تلَك ُحدوُد اِهللا فـال           ... {  قال تعاىل    -1
 .  من سورة البقرة 187من اآلية } َتقَْرُبوها كذلك يبُني اهللا آياِته للناِس لعلَُّهْم َيتَّقُونَ 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ُيصغي إيلَّ رأَسه         {  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        -2
وأبـو داود    ) 2028( رواه البخاري   } وهو جماِوٌر يف املسجد ، فأُرجِّلَه وأنا حائض         

 . وابن ماجة وأمحد باختالٍف يف األلفاظ 
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كان رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم لُيـدِخلُ  وإنْ {   وعنها رضي اهللا عنها قالت   -3
} عليَّ رأَسه وهو يف املسجد فأَُرجِّلَه وكان ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان معتِكفاً                

 . ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأمحد والترمذي  ) 2029( رواه البخاري 
أهنا جاءت  { ته   عن علي بن احلسني أن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب             -4

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العشر األواخر من                
رمضان ، فتحدثت عنده ساعة ، مث قامت تنقلب ، فقام النيب صلى اهللا عليـه وسـلم                  

ومسلم وأبو داود والنَّسائي وابـن ماجـة         ) 2035( رواه البخاري   } معها َيقِْلُبها   
 وأمحد 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ميرُّ بـاملريض         {  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        -5
 والبيهقي  ) 2472( رواه أبو داود } وهو معتِكف فيمرُّ كما هو وال يعرِّج يسأل عنه 

إنْ كنت ألدُخلُ البيت للحاجة واملريُض فيه ، فما         {   وعنها رضي اهللا عنها قالت       -6
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدخل البيت        : ة ، قالت    أسأل عنه إال وأنا مارَّ    

وأمحد والبيهقي وابـن     ) 1776( رواه ابن ماجة    } إال حلاجة ، إذا كانوا معتكفني         
 . ُخزمية باختالٍف يف األلفاظ 

السُّنة على املعتِكف أن ال يعود مريضاً وال يشهد         {   وعنها رضي اهللا عنها قالت       -7
سَّ امرأة وال يباشرها ، وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد منه ، وال اعتكاف إال  جنازة وال مي  

  ) . 2473( رواه أبو داود } بصوم ، وال اعتكاف إال يف مسجٍد جامع  
يف تفسري اآلية الكرمية البند األول ُنقل عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه أنه                

)  ، ولكنَّ اهللا عزَّ وجلَّ َيكْين ما شاء مبا شاء            املباشرة واملالمسة واملس مجاٌع كله    ( قال  
ونقل ابن املنـذر    ]  أين يكون االعتكاف ؟     [ وقد مرَّ يف حبث     . رواه البيهقي وغريه    

 . اإلمجاع على أن املراد باملباشرة يف اآلية اجلماع 
واحلديث يف البند الثاين كاحلديث يف البند الثالث ، كالمها يفيد أن املعتِكـف               

 ) 2031( خِرج رأَسه من املسجد من أجل ِإصالحه ومتشيطه ، ويف روايٍة للبخاري             ُي
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مما يدل كل ذلك على جواز االغتسال للنظافة وإصالح اهليئة          } فأُغسِّله وأنا حائض    { 
واحلديث الثالث واضح الداللة على جواز اخلروج حلاجـة ،          . بتمشيط وُحْسِن هندام    

أما احلديث الرابع فهـو     .  هنا البول والغائط وشبههما      وقد اتفقوا على أن احلاجة تعين     
فقـام  ( فقوله  . يدل على استقبال املعتِكف لزواره وحمادثِتهم واملشِي معهم لتوديعهم          

أما . معناه أنه مشى معها يف عودهتا من عنده         ) النيب صلى اهللا عليه وسلم معها َيقِْلُبها        
ه ليث بن أيب سليم ، ضعَّفه أمحد وحيىي بـن  احلديث اخلامس الذي رواه أبو داود ، ففي   

وأما احلديث السادس فهو دالٌ  . سعيد وأبو حامت وابن معني وابن املَديين وغريهم فيترك          
قال ابن  . على جواز اخلروج للحاجة ، وقد فسَّرها ابن شهاب الزُّهري بالبول والغائط             

أما احلديث السابع ، فإن أبـا  و. قد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا يف غريمها      : حجر  
قال )  السُّنَّة  : قالت  ( غري عبد الرمحن بن إسحق ال يقول فيه         [ داود بعد أن رواه قال      

إن السُّنَّة للمعتِكف إىل آخره ، ليس       [ وقال الداَرقُطين   ] جعله قول عائشة      : أبو داود   
ن أدرجه يف احلـديث  من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وإنه من كالم الزهري ، ومَ  

فال يعدو احلديث أن يكـون  ] فقد وهم ، واهللا أعلم ، وهشام بن سليمان مل يذكر ه               
من قول عائشة رضي اهللا عنها ، وقول عائشة ليس دليالً شرعياً حىت يتوجَّب األخذُ به                 
ال سيما وأن غريها من الصحابة قد أفَتْوا بعكس قوهلا هذا ، فقد روى ابن أيب شيبة يف                  

إذا اعتكف الرجل فلْيشهْد اجلمعةَ     { عن علي رضي اهللا عنه قوله        ) 4/500( مصنفه  
وأقـوال  } ولَْيُعد املريَض وليشهد اجلنازةَ ولْيأت أهلَه ويأمرهم باحلاجة وهـو قـائم             

الصحابة إن اختلفت وتضاربت فإهنا تدلُّ على أهنا أفهاٌم هلم واجتهادات ال جيب علينا              
 . اً هلم فحسب ، فمن شاء قلَّد عائشة ، ومن شاء قلَّد علياً األخذ هبا إال تقليد

واحلق الذي أراه ، هو أن عيادة املريض ، وحضور اجلنازة ليسا من احلاجات              
الضرورية الواجبة ، حىت خيرج إليها املعتِكف ، وإمنا هي مندوبات فحسب ، وال ُتجيز               

 فعله يف املسجد فيمكن الوقوُف      وأما ما جاء النهي عن    . املندوبات للمعتِكف أن خيرج     
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] أدب املسجد   [ اجلزء الثاين ، حبث     ] اجلامع ألحكام الصالة      [  عليه مبراجعة كتايب    
 .الفصل الثاين 

 
    

 :االجتهاُد يف العشر األواخر من رمضان 
 :قد وردت فيه األحاديث التالية 

عليه وسلم جيتهـد    كان رسول اهللا صلى اهللا      {   عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        -1
والنَّسائي والترمذي   ) 2788( رواه مسلم   } يف العشر األواخر ما ال جيتهد يف غريه           

 . وابن ماجة وأمحد 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إذا دخـل           {   وعنها رضي اهللا عنها قالت       -2

والبخاري  ) 2787( رواه مسلم   } الَعْشُر أحيا الليل وأيقظ أهله وجدَّ ، وشدَّ اِملئَْزر          
 . وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأمحد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل العشر {  عن عليٍّ رضي اهللا عنه قال -3
:  ما َرفََع اِملئزر ؟ قال       – بن عياش أحد الرواة        –أيقظ أهله وَرفَع اِملئَْزر ، قيل أليب بكر           

ورواه . وابن أيب شيبة والبيهقي وأبو يعلـى         ) 1103( رواه أمحد   } اعتزل النساء     
 ] .هذا حديث حسن صحيح  [ الترمذي وقال 

فهذه األحاديث الشريفة تدل على مشروعية االجتهاد يف العبـادة يف العشـر             
األواخر من رمضان ، وعلى إحيائها بالعبادة ، وعلى احلث على إيقاظ األهل فيها جلين               

 . الُعبَّاد من خري وثواب ما أعدَّ اهللا فيها لعباده 
 

 : اعتكاُف النساء 
 :وردت فيه األحاديث التالية 
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكـف          {   عن عائشة رضي اهللا عنها       -1
رواه البخاري  } العشَر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا مث اعتكف أزواجه من بعده               

] حكم االعتكاف   [ وقد مرَّ يف حبث     . ئي وأمحد   ومسلم وأبو داود والنَّسا    ) 2025( 
 . البند األول 

اعتكفْت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأةٌ         {   وعنها رضي اهللا عنها قالت       -2
مستحاضةٌ من أزواجه ، فكانت ترى احلُمرة والصُّفرة ، فرمبا وضعنا الطَّسـت حتتـها           

. ود والنَّسائي وابن ماجة وأمحـد       وأبو دا  ) 2037( رواه البخاري     } وهي تصلي     
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم      {  من طريقها بلفظ     ) 309( ويف رواية ثانية للبخاري     

اعتكف معه بعض نسائه ، وهي مستحاضة ترى الدم ، فرمبا وضعت الطَّست حتتها من               
 . } الدم  

 اهللا صلى اهللا    أَن رسول {  عن عمرة بنت عبد الرمحن ، عن عائشةَ رضي اهللا عنها             -3
عليه وسلم ذكر أن يعتكَف العشر األواخَر من رمضان ، فاستأذنته عائشةُ فأَذن هلـا ،                
وسألت حفصةُ عائشةَ أن تستأذنَ هلا ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحٍش أَمرت              

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإذا صلى انصرف ِإىل بنائه             : ببناء فُبَين هلا قالت     
بناء عائشةَ وحفصة وزينب ، فقال رسول اهللا        : ما هذا ؟ قالوا     : صر األبنيةَ ، فقال     فأَب

أَلربَّ أَردنَ هبذا ؟ ما أَنا مبعتكٍف ، فرجع ، فلما أَفطر اعتكـف              : صلى اهللا عليه وسلم     
. ومالك وأمحد وابن ِحبَّان وابن ُخزميةَ        ) 2045( رواه البخاري   } عشراً من شوال    
 .البند الرابع ] حكم االعتكاف [ ث وقد مرَّ يف حب

تدل هذه النصوص الثالثة على جواز اعتكاف النساء ، وطبعاً يف مكاٍن منعزٍل             
يف املسجد عن الرجال ، ويدل احلديث الثالث على أن املرأة ال تعتكف حىت تسـتأذن                
زوجها ، وأهنا إن اعتكفت بغري إذنه كان له أن ُيخرجها ، وحىت إن هـي اعتكفـت                  

ذلك . ه فإن للزوج أن يرجع عن إذنه فيمنعها وإليه ذهب اجلمهور وهو الصحيح              بإذن
أن االعتكاف مندوب ، ولو كان واجباً على الزوجة ملا جاز للزوج منُعها منه ، وليس                
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إذا أذن هلا الزوج باالعتكاف مث منعها أمث بذلك ، وهو قولٌ            : صحيحاً قول أهل الرأي     
 . ملالك أيضاً 

نفية لصحة اعتكاف املرأة أن يكون يف مسجد بيتها ، وهو قولٌ            وقد شرَّط احل  
إن هلا االعتكاف يف املسـجد مـع        : وقال أمحد يف رواية عنه       . 3يردُّه احلديث رقم    

إن : زوجها ، وهو قول ال خيتلف فيه أحد ، ومل جييء بصيغة الشرط أي مل جييء قوله                  
، فإن كان القول مشروطاً فهـو       هلا االعتكاف يف املسجد بشرط أن تكون مع زوجها          

خطأ ال دليل عليه ، إذ احلديث الثالث يردُّه أيضاً ، فنساء الرسول صلى اهللا عليه وسلم                 
مث اعتكف أزواجه من    ( قد ضربن ألنفسهن أخبية خاصة هبن ، واحلديث األول يقول           

سلم  مبعىن أهنن اعتكفن وحدهن بدون ِإذن زوجهن رسول اهللا صلى اهللا عليه و            ) بعده  
  وهي من يسيل دمها من فرجها        –أما احلديث الثاين فيدل منطوقُه على أن املستحاضة         

  أي من كان عنـده       –  جيوز هلا االعتكاف ، ويلحُق هبا دائُم احلَدث           –بسبب مرض     
 .  ومن به ُجرح يسيل ، بشرط أن ال ُتنجَِّس هي أو ُينجَِّس هو املسجد –َسلَُس البول  

ف النساء يف زمننا هذا أو كاد ، فلم نعد نرى نساًء يعتكفن              وقد انقطع اعتكا   
بل كاد اعتكاف الرجال ينقطع أيضاً يف زمننا هذا ، ومل نعد نشاهده بصورة ملموسة               
إال يف ليلة القدر احملتملة فحسب ، اللهم إال االعتكاف القصري ملدة ساعة أو ساعات ،                

وأقـول إن   .  يستمر وقوعه لسـهولته      أي املكث يف املسجد بنية االعتكاف ، فهذا ما        
املرأة إن كانت زوجة ، أو كان هلا أوالد صغار ال يتوىل خدمة الـزوج أو األوالد إال                  
هي ، فإن ترك االعتكاف يتعني عليها ويصبح اعتكافها غري جـائز ، ذلـك أنـه إذا                  
تعارض واجب مع مندوب وجب القيام بالواجب وُتِرك املندوب ، وال شـك يف أن               

ام على خدمة الزوج واألوالد واجب على املرأة ، فهو مقـدَّم علـى االعتكـاف                القي
 . املندوب 
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 الفصـل الثانـي عشـر
 

 زكـاةُ الِفطْـر
 

وتسمى أيضاً صدقة الفطر ، فقد جاء االمسان يف األحاديث الشريفة ، وشاع              
أو زكاة الفطر هي زكاة كسائر الزَّكَوات       وصدقة الفطر ،    . استعماهلما يف كتب الفقه     

املفروضة ، فهي صنف من أصناف الزكاة ، ويضعها الفقهاء يف باب الزكاة ، ولكنين               
أحببت أن أضعها يف باب الصوم لتعلُِّقها به ، كما وضعُت عدداً من األحباث األخرى               

ى ، وما ذلك إال ذات العالقة بالصوم فيه ، مع كوهنا توضع عادة يف أبواب الفقه األخر
 –ألنين كما عنونت الكتاب أردت مجع مجيع األحكام اخلاصة بالصيام ، فهذا الكتاب                

 أردته شامالً ألحكاِم الصيام ، كلِّ األحكام ، ممـا يسـاعد             –اجلامع ألحكام الصيام      
 .القارئ على استحضار هذه األحكام كلِّها يف كتاب واحد 

قد وردت اإلشارة إليها يف كتاب اهللا الكرمي         وصدقة الفطر ، أو زكاة الفطر ،         
إضافةً إىل أهنا مشمولة جبميع اآليات الناطقة بالزكاة ، فقد روى الطربي يف تفسـريه                  

إذا غدوت غداً   : دخلُت على أيب العالية فقال يل       [ عن أيب َخلْدة قال      ) 30/156( 
: نعم ، قال    : َت شيئاً ؟ قلت     هل طِعمْ : فمررت به ، فقال     : إىل العيد فُمرَّ يب ، قال       
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: فأَخربين ما فعلَت بزكاتك ؟ قلت       : نعم ، قال    : أفضَت على نفسك من املاء ؟ قلت        
) قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى         ( إمنا أردُتك هلذا مث قرأ      : قد وجَّهُتها ، قال     

قال ابن قُدامـة  و] إن أهل املدينة ال يرون صدقة أفضلَ منها ، ومن سقاية املاء           : وقال  
قد أفلـح مـن   ( قال سعيد بن املسيِّب وعمر بن عبد العزيز يف قوله تعاىل           [  يف املغين   

وقد مسيت زكاةُ الفطر هبذا االسم ، ألن الفطر بعد الصوم           ] هو زكاة الفطر      ) تزكَّى  
 .هو السبب فيها ، أو قل ألهنا جتب بالفطر 

 
 : حكُم زكاِة الفطر 

. هل العلم قد ُنقل عنهم اإلمجاع على أن زكاة الفطر فرض            قال ابن املنذر إن أ    
ذلـك  . إجياُب الفطر كاإلمجاع    : وهذا القول غري دقيق ، وإمنا الدقيق هو قول إسحق           

أنه قد ُنقل عن متأخري أصحاب مالك وداود وبعض الشافعية القولُ إهنا ُسنة ، وأوَّلوا               
على أصل معناه يف اللغة ، وقال       ) قدَّر  ( بـ  ) فََرَض  ( ما ورد يف األحاديث من القول       
 . اجلمهور إن زكاة الفطر فرض 

والصحيح إن زكاة الفطر فرض ، ألهنا أوالً زكاةٌ كسائر الزَّكَوات ، وألهنـا              
وجب أن ُتصرف   ) فََرَض  ( ثانياً قد ُنصَّ عليها بأهنا فرض وإذا جاءت يف النص كلمةُ            

فاحلقائق الشرعية مقدَّمـة    .  معناها اللغوي    إىل معناها الشرعي وهو الواجب وليس إىل      
على احلقائق اللغوية ، وإن أيةَ لفظٍة واردٍة يف النصوص ينبغي أن ُتفسَّر مبعناها الشرعي               

 .أَوالً 
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكـاة         {   فعن ابن عمر رضي اهللا عنه قال         -1

عبد واحلر والذكر واألنثى والصـغري      الفطر صاعاً من متر ، أو صاعاً من شعري ، على ال           
رواه البخاري } والكبري من املسلمني ، وأمر هبا أن ُتؤدَّى قبل خروج الناس إىل الصالة          
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ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي ، باختالٍف يف            ) 1503( 
 . األلفاظ 

 أو قال   – وسلم صدقة الفطر     فرض النيب صلى اهللا عليه    {   وعنه رضي اهللا عنه قال       -2
. }...  على الذكر واألنثى واحلر واململوك صاعاً من متر أو صاعاً من شعري              –رمضان    

 . وأمحد وابن ُخزمية  ) 1511( رواه البخاري 
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        {   عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه قال          -3

و والرَّفَث وطُْعَمةً للمساكني ، من أداها قبل الصالة         زكاة الفطر طُْهَرةً للصائم من اللغ     
رواه أبو داود      } فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات               

وصـححه وأقـره     ) 1/409( ورواه احلاكم   . وابن ماجة والداَرقُطين     ) 1609( 
 . ه ابن األثري يعين الفُحش يف الكالم ، قال: الذهيب  قوله الرَّفَث هنا 

أن النيب صلى اهللا عليه     {   عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه              -4
أَالَ ِإنَّ صدقة الفطر واجبةٌ على كل مسلم ذكٍر أو          : وسلم بعث منادياً يف ِفجاج مكة       

رواه } أنثى ، حرٍّ أو عبد ، صغٍري أو كبري ، ُمدَّان من قمح أو سواه صاٌع من طعـام                    
 .ورواه الداَرقُطين وسكت عنه ] هذا حديث غريب حسن [ وقال  ) 669( رمذي الت

فهذه أحاديث صحيحة وحسنة صاحلة لالحتجاج ذكرت أن صـدقة الفطـر            
  بل إن احلديث –  احلديث الرابع  –  وأهنا واجبة –  األحاديث الثالثة األوىل   -فرض    

لة ، ومن أداها بعد الصالة فهـي        من أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبو      ( الثالث يقول   
 . فهذا القول من أوضح الدالالت على أن زكاة الفطر واجبةٌ ) صدقة من الصدقات 

وقد متسك بعض الفقهاء حبديٍث رواه قيُس بن سعد يرْونه داالً على أن زكاة              
الفطر مل تعد واجبة بعد أن كانت واجبةً فترةً من الزمن ، وأنه يدل على نسخ الوجوب  

أََمَرنا رسولُ اهللا صـلى     {  عن قيس بن سعد رضي اهللا عنه ، قال          : ذا احلديث هو    وه
اهللا عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن ترتل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة مل يأمرنا ومل ينهنا                   
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والنَّسائي وأمحد وابن ُخزمية والبيهقي بسنٍد       ) 1828( رواه ابن ماجة    } وحنن نفعله   
 : ؤالء  ما يلي فنقول هل. صحيح 

إن هذا احلديث ليس حجةً لكم بقدر ما هو حجةٌ لنا فاحلديث يدل باملنطوق              
على أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أمر هبا قبل أن ترتل الزكاة ، وأن هذا احلديث                  
قد قرهنا بالزكاة ليشري بذلك إىل أهنا زكاة فتأخذ حكمها ، وهذا ال خيالفونه هم ، وما                 

تأخذ حكم الزكاة وأهنا تندرج حتت حكم وجوب الزكاة بال خـالف بـني              دام أهنا   
املسلمني ، فإن إبطال هذا احلكم حيتاج إىل نصٍّ ، ونصُّهم هذا ال يدل على ما ذهبـوا                  

) فلما نزلت الزكاة مل يأمرنا ، ومل ينهنا وحنن نفعله           ( إليه من النسخ ، فقول احلديث       
يه تغيري ال أمر وال هني ، مع استمرار العمل به عند            يدل على بقاء احلكم وأنه مل جير عل       

لقد : أما دعوى النسَخ فهي باطلةٌ ، ِإذ لو كان النسُخ مراداً لقال احلديثُ              . املسلمني  
هنانا أو مل يعزم علينا أو من شاء فعله منكم ومن شاء تركه ، فلما مل يقل شيئاً واستمر                   

 أوضح الدالالت على بقاء حكم الوجوب  احلال على حاله من العمل به ، فإن ذلك من
ِإذ املعلوم بداهةً أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال جيب عليه أن يكرر أقواله وتشـريعاته                 

 . بني الفينة واألخرى 
 إال أنَّ األحناف يقولون إهنا واجبة غري مفروضـة          -فالزكاة مفروضة وواجبة     

 وهذا الفرض مستمر منذ     –فرض والواجب   جرياً على قاعدهتم اليت يفرِّقون فيها بني ال       
بدئه إىل يومنا هذا على قاعدة االستصحاب األصولية املعروفة ، وال حجةَ ذاَت اعتبار              

 . ملن قالوا بالنسخ أو بالندب 
 

 :وقُت وجوهبا 
أما وقت وجوهبا ، فيبدأ عند غروب مشس آخر أيام رمضان ، أو عند بدء ليلة                

ي زكاة الفطر والفطر يبدأ عند انتهاء الصيام ، والصيام          الفطر ، ذلك أن هذه الزكاة ه      
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وممن قال هبذا مالك يف روايـة عنـه ،          . ينتهي عندما تغرب مشس آخر أيام رمضان        
وهو الصحيح الذي يتعني القول بـه ،        . والشافعي وأمحد والثوري وإسحق بن راُهويه       

لك يف الرواية األخرى عنه     والعمل به ، خالفاً أليب حنيفة والليث بن سعد وأيب ثور وما           
القائلني بأن وقت الوجوب يبدأ عند طلوع فجر يوم العيد ، بدعوى أن الفطر ال يظهر                

 :فأقول ما يلي . إال آنذاك ، وأن الفطر ال يظهر يف الليل ألنه ليس وقتاً للصوم 
إن هذا األمر ملن الوضوح والبيان حبيث ال يلزم اخلالف حوله ، فنحن نصـوم     

ن عند بدء الشهر ونفطر عند انصرامه ، وانصرام الشهر أيٍّ شهر حيصل عند شهر رمضا
غروب مشس آخر هنار منه ، فنحن معشَر املسلمني قد درجنا على اعتبار أن اليوم ، أيَّ                 
يوٍم ، يبدأ بغروب مشس النهار الذي يسبقه مبعىن أننا نعترب الليل يسبق النهار يف حساب                

 يبدأ عند غروب مشس هنار اخلميس ، فعندما تغرب مشس هنار            األيام ، فيوم اجلمعة مثالً    
وعلى ذلك فـإن    . اخلميس يبدأ يوم اجلمعة ، وال ُيعتدُّ بقول من خيالف هذا احلساب             

شهر رمضان إذا انصرم آخُر هناٍر فيه بغروب مشسه فقد انصرم الشهر ، ودخل شـهر                
يح يف تلك الليلة ، ألهنا ليست       شوال ، وهو بدء الفطر ، ولذلك ال ُتصلَّى صالة التراو          

من رمضان ، وبذلك يظهر أن الفطر الذي هو سبب الزكاة قد حصل عنـد غـروب                
 . مشس آخر هنار من رمضان 

أما القول إن الفطر ال يظهر إال بطلوع فجر يوم العيد ، فال حجة فيه علـى                  
وهو مسألتنا ، ألن الفطر قد حصل بدخول شهر شوال ، أي قد حصل سبب الزكاة                 

حصول الفطر ، فالقول بظهور الفطر وعدم ظهوره ال يؤثر يف حصول الفطر بالفعل ،               
فال يؤثر يف وجود سبب أداء الزكاة وهو حصول الفطر بالفعل ، فالعربة بتحقق وجود               
الفطر ، وقد حتقق وجوده بانصرام شهر الصوم ، وصوُم الشهر ينصرُم بـدخول أول               

  تعليقهم أداء الزكاة على ظهور الفطر هو خطأ ظاهرحلظة من شهر شوال ، وعليه فِإنَّ
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 : وقُت إخراجها 
: لقد اختلف األئمة األربعة وغريهم يف حتديد وقت اإلخراج على النحو التايل             

وقال مالك ال جيوز    . فأبو حنيفة ُيجيز تقدمي أداء زكاة الفطر قبل رمضان ولو بعامني            
وقـال  .  ُتؤدَّى يف وقتها مثلها مثل الصالة        تقدمي هذه الزكاة عن وقتها ، بل جيب أن        
وقال أمحد جيوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم        . الشافعي جيوز إخراجها من أول رمضان       

يستحب تقدميها قبل صالة العيد ، وُيْجزيُء ِإخراجها إىل         : وقال اجلمهور   . أو يومني   
 . آخر يوم العيد 

 بعد الوجوب ، بل تصري َدْيناً حـىت         واتفق اجلميع على أهنا ال تسقط بالتأخري       
تؤدى ، وال جيوز تأخريها عن يوم العيد ، إال ما ُنقل عن حممد بن سـريين وإبـراهيم             

أرجو أن ال يكون بـه      : وقال أمحد   . النخعي من القول جبواز تأخريها عن يوم العيد         
 تأخريها  إنه حرام باالتفاق ألهنا زكاة ، فوجب أن يكون يف         : وقال ابن رسالن    . بأس  

وحىت يتبني لنا احلكم الصائب يف مسألتنا هذه        . إمث ، كما يف إخراج الصالة عن وقتها         
 : بِإذن اهللا ال بد من استعراض النصوص املتعلقة هبا 

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة        {   عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال         -1
العبد واحلر ، والذكر واألنثى ، والصغري       الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري ، على           

رواه البخاري } والكبري من املسلمني ، وأمر هبا أن ُتؤدَّى قبل خروج الناس إىل الصالة          
 .ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي وابن ماجة  ) 1503( 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر           {   وعنه رضي اهللا عنه    -2

وأبو داود والترمذي  ) 2289( رواه مسلم } أن ًتؤدَّى قبل خروج الناس إىل الصالة   
 . وأمحد والدارمي 

من السُّنة أن ُتْخَرَج صدقةُ الفطر قبل       {   عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال          -3
 . والداَرقُطين  ) 3/60( رواه ابن أيب شيبة } الصالة  
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر        {   اهللا عنهما     عن نافع عن ابن عمر رضي      -4
بإخراج زكاة الفطر أن ُتؤدَّى قبل خروج الناس ، وأن عبد اهللا كان يؤديها قبل ذلـك                 

 . والداَرقُطين  ) 3299( رواه ابن ِحبَّان } بيوم أو يومني 
ُع عنـده    أن عبد اهللا بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي ُتْجمَ           {   وعن نافع    -5

 3/115( ورواه ابن أيب شيبة      ) 1/238( رواه مالك   } قبل الفطر بيومني أو ثالثة        
أنه كان إذا جلس من يقبض زكاة الفطر بيوم أو يومني ، وال يرى بـذلك                {  بلفظ  ) 

 .} بأساً 
فرض رسول اهللا صـلى     {  عن أيب معشر عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال            -6

 2/153( رواه الداَرقُطين     } أَغنوهم يف هذا اليوم     : كاة الفطر وقال    اهللا عليه وسلم ز   
}  أَغنوهم عن طواف هذا اليوم      ... { وجاء فيه    ) 4/175( ورواه البيهقي مطوالً    )  

 . ورواه ابن سعد من طريق حممد بن عمر الواقدي 
يه وسلم  فرض رسول اهللا صلى اهللا عل     {  عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال          -7

زكاة الفطر طُْهَرةً للصائم من اللغو والرَّفَث وطُْعمةً للمساكني ، من أداها قبل الصالة              
رواه أبو داود   } فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات               

وصـحَّحه    ) 1/409( ورواه احلاكم   . وابن ماجة والداَرقُطين والبيهقي      ) 1609( 
 . لذهيب ، وأقرَّه ا

خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {  عن عبد اهللا بن ثعلبة بن ُصَعري الُعذْري          -8
أدُّوا صاعاً من ُبرٍّ أو قمٍح بني اثنني ، أو صاعاً من متـر ، أو                : قبل الفطر بيومني فقال     

وأبـو   ) 24063( رواه أمحـد  } صاعاً من شعري على كل ُحرٍّ وعبٍد وصغري وكبري  
ورواه الداَرقُطين أيضاً من    . رقطين والطرباين والطحاوي بإسناٍد رجالُه ثقات       داود والدا 

 . فصار مسنداً ] عن عبد اهللا بن ثعلبة بن ُصعري عن أبيه [ طريق أخرى بقوله 
واحلديث . احلديث الثالث من رواية احلجَّاج بن أرطأة ضعَّفه الكثريون فُيترك           

طين والبيهقي ومن طريق حممد بن عمر الواقدي        السادس من طريق أيب معشر عند الداَرقُ      
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فتبقى عندنا ستة   . عند ابن سعد يف طبقاته ومها ضعيفان جداً ، فيترك احلديث بروايتيه             
 . أحاديث صاحلة لالحتجاج واالستدالل 

وهذه األحاديث قد بيَّنت وقَت إخراج الزكاة ، وأنه قبل الصـالة ، أو قبـل                 
ن أن حتدد هذه األحاديـث أول وقـت اإلخـراج ،            خروج الناس إىل الصالة ، دو     

فاألحاديث كلها قد ذكرت هناية وقت اإلخراج ، وهو صالة عيد الفطـر ، ولكنـها                
أغفلت أول وقت اإلخراج ، فنقول إن الواجب على كل مسلم أن خيرج زكاة الفطر               

 أن  أما. قبل أن يصلي صالة العيد ، وال يصلي إال بعد أن يكون قد أخرج زكاة فطره                 
خيرجها قبل الصالة بوقت طويل أو بوقت قصري فهذا ما مل حتدِّده األحاديث ومـا مل                
تنصَّ عليه ، بل تركته الختيار املسلم نفسه ، فله أن يؤديها قبيل الصـالة ، ولـه أن                   

 . يؤديها يف ليلة العيد ، وله أن يؤديها قبل ذلك بكثري أو بقليل ، فاألمر يف ذلك موسَّع 
وأن عبد اهللا كان يؤديها قبل ذلك بيـوم أو          (   يف احلديث الرابع       أما ما جاء   
فليس فيه حتديٌد ألول اإلخراج ، وإمنا هو اختيار من ابن عمر هلذا الوقـت               ) يومني    

فحسب ، فكما أنه حيق البن عمر أن خيتار هذا الوقت ، فإنه حيقُّ لغريه أن خيتار وقتـاً           
 . قبله أو بعده 

أَن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي    ( ديث اخلامس   أما ما جاء يف احل     
أنه كان إذا جلس من     ( و  . من رواية مالك    ) ُتْجَمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة        

فإنه . من رواية ابن أيب شيبة      ) يقبض زكاةَ الفطر بيوم أو يومني وال يرى بذلك بأساً           
 كانوا جيمعون ويقبضون زكاة الفطر قبـل        وإن دلَّ على أن املسلمني يف أيام ابن عمر        

الصالة بيومني أو بثالثة فإن هذه الداللة بصفتها الواردة هنا غري ُملزمٍة ، إذ لـيس يف                 
هذه الصفة أيةُ داللة على اإللزام ، وهي ال تعدو كوهنا مما جيوز فعله من تنظيٍم إلخراج                 

ل على أكثر من ذلك ، فمن أراد        الزكاة وما حيتاجه التنظيم إىل حتديٍد وتوقيت ، وال تد         
أن يتخذ تنظيماً لقبض الزكاة ، فإنه وال شك يف حاجة الختيار وقٍت هلذا التنظـيم ،                 

وال يرى  ( وانظر يف قول ابن عمر        . وهذا ال يعين أن هذا االختيار وحده هو املشروع          
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ليس ملزماً ،   فإنه يدلُّ داللةً واضحة على أن هذا التحديد يف قبض الزكاة            ) بذلك بأساً   
 . وإال ملا كان لقول ابن عمر معىن ، بل وملا جاز هذا القول 

خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل الفطـر          ( أما احلديث الثامن فقوله      
فليس هو أيضاً نصاً على حتديـد أول إخـراج          ... ) أدُّوا صاعاً من ُبرٍّ     : بيومني فقال   

رع فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر        الزكاة وإمنا هو ِذكٌر للوقت الذي ش      
والفرق كبري بني النص على وقت الوجوب والنص على وقت إعالن احلكم ، فالرسول              
صلى اهللا عليه وسلم قد بني حكم زكاة الفطر وأمر بإخراجها ، وكان ذلك منه قبـل                 

مر وقتاً يسبق الفطـر     الفطر بيومني ، أي أنه أمر بزكاة الفطر ، واختار ِإلعالن هذا األ            
بيومني ، ومل يتطرق النص مطلقاً إىل حتديد بدء اإلخراج ، كما ال خيفى على البصـري                 

وإذن فإن النصوص كلها قد أغفلت حتديد بدء إخراج زكاة الفطـر ليكـون              . املدقِّق  
 . األمر موسَّعاً ، وليختار املسلم الوقت املناسب له ِإلخراج هذه الزكاة 

 إن زكاة الفطر هي زكاة ، أحكاُمها أحكاُمها ، إال ما ورد مـن               وأقول أخرياً  
استثناءات ، وقد ورد يف عموم الزكاة جواز تقدميها ، فقد ُروي عن علي رضـي اهللا                 

أن العباس سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تعجيل صدقته قبل أن حتلَّ ،                {  عنه  
ـ  ) 673( رواه الترمذي   } فرخص له يف ذلك        و داود وابـن ماجـة وأمحـد        وأب

قـال الترمـذي    . والداَرقُطين  ومل يرد هلذا احلديث استثناٌء وال نسٌخ فيظل معموالً به             
قد اختلف أهل العلم يف تعجيل الزكاة قبل َمحلِّها ، فرأى           [ عقب روايته هلذا احلديث     

 إيلَّ أن ال    أََحبُّ: طائفة من أهل العلم أن ال يعجِّلها ، وبه يقول سفيان الثوري ، قال               
وقال أكثر أهل العلم إن عجَّلها قبل حملِّها أجزأت عنه ، وبه يقول الشـافعي             . يعجلها  

 . وحيث أن صدقة الفطر زكاة ، فإن هذا القول يف الزكاة يشملها ]  وأمحد وإسحق 
أما قول األحاديث أن ُتؤدَّى الزكاة قبل خروج الناس إىل الصالة فهو ال شك               

من أداها قبـل    ( ح وملزٌم آلِخِر وقت اإلخراج ، وقول احلديث السابع          فيه حتديد واض  
هو أكثـر   ) الصالة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات             
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وضوحاً لتحديد هناية وقت اإلخراج ولبيان الوجوب واإللزام ، فقوله من أداها بعـد              
طوُّع ، يعين أهنا مل تعد زكاةَ فطٍر        الصالة فهي صدقة من الصدقات ، أي فهي صدقة ت         

مفروضة ، وإذن فإن زكاة الفطر حىت تبقى زكاةً مفروضة ال يصح تأخريها إىل ما بعد                
وبناء عليه فليس صحيحاً قول من يقول جبـواز         . صالة العيد ، ويقع اإلمث هبذا التأخري        

 كما ذهب إىل ذلـك      تأخريها عن يوم العيد ، أو بِإجزاء ِإخراِجها إىل آخر يوم العيد ،            
 . اجلمهور 
أما قوهلم إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الزكاة هذه ال تسقط بالتأخري وتصـري                

ديناً حىت تؤدَّى ، فال أراه صحيحاً ، واحلديث السابع يردُّه ، إذ كيف ميكن أن ُتؤدَّى                 
لسابع يقـول   ؟ ذلك أنَّ احلديث ا            هذه الزكاة املفروضة بعد صالة العيد بصدقة تطوُّع         

أي أنَّ أداءهـا    ) من أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات         ( ... بشكل واضح   
بعد الصالة ال يبقيها زكاة فطٍر ، وإمنا تكون جمرد صدقة من الصدقات ، فهل إخراج                

 صدقة تطوُّع عندئٍذ يعترب تأديةً لزكاة الفطر الواجبة ؟ 
 إلخراج زكاة الفطر هنايةَ وقٍت ،       وبناء على ما سبق نقول إن الشرع قد حدَّد         

هي صالة العيد ، وترك بداية اإلخراج دون حتديد ، ليختار املسلم الوقت الذي يـراه                
إلخراج هذه الزكاة ، فله أن يؤديها قبل العيد بيومني أو بأسبوع ، أو حىت بشهر ، وال                  

ةً ُيستنبط  نعم لو صح احلديث السادس ألمكن أن نأخذ منه عل         . ضري عليه يف كل ذلك      
منها القولُ بتقدمي اإلخراج عن الصالة أياماً قليلة ، حىت ال تنفذَ الزكاةُ من بني أيـدي                 

 . املساكني يف يوم العيد ، ولكنه من الضعف الشديد حبيث ال يصح االستدالل به 
 

 :على من جتب زكاة الفطر 
الفقري  جتب زكاة الفطر على كل مسلم دون استثناء ، فتجب على الغين وعلى              

وجتب على الكبري وعلى الصغري ، وجتب على الذكر وعلى األنثى ، وجتب على احلـر                
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وعلى العبد ، وجتب على من صام ، وعلى من مل يصم ، فهي واجبة على كل مسـلم                   
. ومسلمة ، ومل يرد يف النصوص أي استثناء وال أي تقييد هلذا احلكم العام املطلـق                   

 :ا احلكم وهذه مجلة من النصوص تبني هذ
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة        {   عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال         -1

الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري ، على العبد واحلر ، والذكر واألنثى ، والصغري                 
وقد مرَّ هذا احلـديث     . وغريه   ) 1503( رواه البخاري   } ... والكبري من املسلمني    

 ] . اة الفطر  حكم زك[ يف حبث 
كنا ُنْخِرج زكاة الفطر ورسول اهللا صلى       {  عن أيب سعيد رضي اهللا تعاىل عنه قال          -2

 ) 2285( رواه مسـلم    } ... اهللا عليه وسلم فينا عن كل صغٍري وكبٍير حرٍّ ومملوٍك           
 . والبخاري والدارمي 

ضي اهللا عنه    عن َمْعَمر ، عن الزهري ، عن عبد الرمحن األعرج ، عن أيب هريرة ر               -3
زكاة الفطر عن كل حرٍّ وعبد ، ذكٍر أو أنثى ، صغٍري أو كبري ، غينٍّ أو فقري ،                   { قال  

وبلغين عن الزُّهري أنـه كـان       : صاٌع من متر ، أو نصُف صاٍع من قمح ، قال َمْعَمر             
 ) 7710( ورواه أمحد   . وعبد الرزاق والبيهقي     ) 2/45( رواه الطحاوي   } يرفعه    
عن كل حرٍّ وعبد ، ذكٍر أو أنثى ، صـغٍري أو            : يب هريرة يف زكاة الفطر      عن أ {  بلفظ

وبلغين أن  : قال َمْعَمر     . كبري ، فقٍري أو غين ، صاع من متر ، أو نصف صاع من قمح                
 . وسنده صحيح } الزُّهري كان يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أن النيب صلى اهللا عليه     {  عنه   عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رضي اهللا             -4
أال إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكٍر أو          : وسلم بعث منادياً يف ِفجاج مكة       

رواه } أنثى ، حرٍّ أو عبد ، صغٍري أو كبري ، ُمدَّان من قمح ، أو سواه صاٌع من طعام                    
 .ه ورواه الداَرقُطين وسكت عن] هذا حديث غريب حسن [ وقال  ) 669( الترمذي 

وجتب على من صام وعلى مـن      [ فقط قويل   . وداللة هذه األحاديث واضحة     
إن هذا القول مستنَبط من عموم األحاديث        : حيتاج إىل وقفة قصرية ، فأقول       ] مل يصم   
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إذ عندما تذكر األحاديثُ األنثى على العموم ، واُألنثى قد تكون أفطـرت يف أيـام                
 وعندما تذكر األحاديث الكبري على العموم ،        نفاسها ، ومع ذلك جتب عليها الزكاة ،       

والكبري قد يفطر رمضان كله أو بعضه ويطعم بدل ذلك ، ومع ذلك جتب عليه الزكاة                 
وعندما تذكر األحاديث الصغري على العموم ، وهذه اللفظة تشمل الطفل الرضيع كما             

قليالً أو كثرياً    تشمل من هو قبل البلوغ ، ومها ال يصومان أو يصوم الطفل قبل البلوغ               
ومع ذلك جتب عليه الزكاة ، فإنَّ كلَّ ذلك يدلُّ داللةً مؤكَّدةً على أنَّ من صام ومن مل        

 .يصم جتب عليه الزكاةُ ، وإذن فإن الزكاة واجبة على كل مسلم دون استثناء  
إن : أما ما ُروي عن أيب حنيفة والثوري وإسحق والنخعي وعطاء من قـوهلم               

ب على الكافر إن كان عبداً ، وعلى الكافرِة ِإن كانت زوجةً ملسـلم ،                زكاة الفطر جت  
فإن هذا القول خطأ والنصوص تردَّه وهؤالء إمنا اعتمدوا على بعض النصوص ، وهذه              

 :هي  
مسعت أبا هريرة حيدِّث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه           :  عن عراك بن مالك قال       -1

وأمحد  ) 2276( رواه مسلم   }  صدقة الفطر      ليس يف العبد صدقةٌ إال    {  وسلم قال   
 . وابن ُخزمية 

{ قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         -2
صدقة الفطر عن كل صغٍري وكبري ، ذكٍر وأنثى ، يهوديٍّ أو نصراينٍّ ، حرٍّ أو مملوٍك ،                  

( رواه الـداَرقُطين    } مـن شـعري       نصَف صاع من ُبرٍّ ، أو صاعاً من متر ، أو صاعاً             
2/150. (  
عن كل صغري وكبري    (  ، و    1رقم  ) على العبد واحلر      (  األحاديث املارَّة قبل قليل      -3

 .   4رقم  ) حرٍّ أو عبٍد (  ، و 3رقم  ) عن كل حرٍّ وعبٍد (  ، و 2رقم  ) حرٍّ ومملوٍك 
 بصيغة العمـوم ، ومل      وغفر اهللا هلؤالء ، فقد استدلوا باألحاديث اليت جاءت        

يلتفتوا إىل ختصيص هذه الصيغة ، واملعلوم بداهةً أن اخلاص ُيعَمل به ، وأن العام ُيحمل                
ويف احلديث  ) من املسلمني   ( على اخلاص ، ففي احلديث األول جاء التخصيص بقوله          
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وهـذا  )  على كل مسلم ذكر أو أنثى ، حرٍّ أو عبـد            ( الرابع جاء التخصيص بقوله     
فالعبد إن كان مسلماً وجبت عليه الزكاة ، واألنثـى          .  ظاهر ظهور الشمس     ختصيص

كالزوجة مثالً إن كانت مسلمة ، وجبت عليها الزكاة ، فيخرج العبد الكافر واألنثى              
مث إن الزكاة عبادة ، والعبادة ال تصحُّ من كافٍر ألن شرطها اإلسالم ، وهذا               . الكافرة  

قوله خبصوص احلديث األول الذي رواه مسلم ، فإنـه          وما قلناه هنا ن   . ظاهر ومعلوم   
 . ُيحَمل على أن العبد هنا هو العبد املسلم محالً للعام على اخلاص 

أما احلديث الثاين ، فهو حجة قوية وواضحة هلم لو كان صحيحاً أو حسناً ،                
 سالم[  ولكنه حديث ال يصح أخذه وال العمل به ، فالداَرقُطين راوي احلديث يقول              

وقال حيىي  . متروك احلديث   : وقال النَّسائي   ] الطويل متروك احلديث ومل يسنده غريه         
واعتربه ابن اجلوزي مـن     . وضعفه علي بن املَِديين جداً      . ال يكتب حديثه    : ابن معني   

فأين اجتهادهم هذا مما قلناه ؟ وهل يصمد هذا االجتهاد أمام احلـديث             . املوضوعات  
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة         {  ي اهللا عنهما    الذي رواه ابن عمر رض    

الفطر من رمضان على كل نفٍس من املسلمني ، حرٍّ أو عبٍد ، رجٍل أو امرأٍة ، صـغٍير                   
وابـن ُخزميـة     ) 2282( رواه مسلم   } أو كبٍير ، صاعاً من متر أو صاعاً من شعري             

 .  دامغة واحلجة هنا. وابن ِحبَّان والبيهقي والدارقطين 
أما ما ُروي عن حممد بن احلسن الشيباين ، صاحب أيب حنيفة ، من قولـه إنَّ                  

الصدقة ال جتب على الصغري ، ومن قول احلسن البصري وعامر الشعيب وسـعيد بـن                
املسيِّب إن الزكاة واجبة على من صام فقط ، مستدلني باحلديث املار قبل قليل يف حبث                

. } ...زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرَّفَث        .. . { 7رقم  ] وقت إخراجها   [ 
فإن األحاديث كلها تردُّ هذين القولني ، فالصـغري         . وغريه   ) 1609( رواه أبو داود    

جاء ذكره صرحياً يف العديد من األحاديث فال حيل القول خبالفه ، وأما أن زكاة الفطر                
ن األحاديث اليت ذكـرت مـن ال        طُهرة للصائم فإهنا خرجت على التغليب ، وإال فإ        

 . يصومون مردودة ، وهؤالء ال يقولون ذلك 
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أما هذا الوجوب فعلى من يقع القيام به ؟ قال مالك والشافعي وأمحد والليث               
ابن سعد وإسحق بن راُهويه إن الوجوب يقع على الزوج لزوجته يف حني أن أبا حنيفة                

 . إن الوجوب يقع على الزوجة والثوري ، وابن املنذر من الشافعية ، قالوا 
والصحيح هو أن زكاة الفطر هي إخراج مال أو قل هي إنفاق مال ، وإنفاق               
املال يقع على الزوج لزوجته ، كما يقع على الرجل البنه الصغري ، ويقع عليه ألبيـه                 
الكبري العاجز ، ويقع عليه عن كل من تلزمه نفقتهم من أهله وعياله ومنها زكاة الفطر                 

 واقعة على املعيل ملن يعيل بغض النظر عن أصنافهم ، وهذا البحث ليس هنا حملُّه ،                 فهي
 : فال نستقصي البحث فيه وحسبنا أن نذكر عدداً من األحاديث اليت تشري إىل ما نقول 

 األحاديث اليت تذكر العبد والصغري ، ومها ال يستطيعان إخراج الزكاة ، إما لعدم               -1
 . ما جلهل الصغري وعدم تكليفه باألحكام الشرعية ملك العبد ماالً ، وإ

فرض النيب صلى اهللا عليه وسلم صدقة       {   عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما          -2
 على الذكر واألنثى ، واحلر واململوك ، صاعاً من متـر ، أو              - أو قال رمضان     -الفطر  

 عمر يعطي التمـر ،      صاعاً من شعري ، فعدل الناس به نصف صاع من ُبرٍّ ، فكان ابن             
فأَعوز أهلُ املدينة من التمر فأعطى شعرياً ، فكان ابن عمر يعطي عن الصغري والكبري ،                
حىت إنْ كان يعطي عن َبينَّ ، وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يعطيها للذين يقبلوهنا ،                 

وأمحد وابـن    ) 1511( رواه البخاري   } وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني          
فهنا كان ابن عمر يعطي     . اجلزء األول منه فقط      ) 4615( وروى النَّسائي   . زمية  ُخ

عن الصغري والكبري ، حىت إنه كان يعطي عن أبناء نافع راوي هذا احلديث ، وقد سبق                 
 . أن كان نافع مملوكاً البن عمر ، وهذا الفعل من ابن عمر ملما ُيستأنُس به 

كنا ُنخرج ،   {  سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال         عن عياض بن عبد اهللا ، عن أيب        -3
إذ كان فينا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، زكاةَ الفطر عن كل صغري وكبري ، حرٍّ                  

وأبـو داود وابـن ماجـة        ) 2284( رواه مسلم   } ... أو مملوٍك ، صاعاً من طعام       
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 واضح الداللة ،    )عن كل صغري وكبري حر أو مملوك        ( فقوله  . والترمذي وابن ُخزمية    
 .كان الصغري والكبري واحلر واململوك ُيخرجون : إذ مل يقل 

زكاة الفطر عن كل حرٍّ     {   حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، وقد سبق ، ولفظه             -4
وعبد ، ذكر أو أنثى ، صغري أو كبري ، غين أو فقري ، صاٌع من متر ، أو نصف صـاع                      

اخل  ... فقوله عن كل حرٍّ وعبـد       . وغريه   ) 2/45( رواه الطحاوي   } ... من قمح   
واضح الداللة أيضاً وال يضري هذا الفهم إن جاءت         ... وعدم قوله على كل حرٍّ وعبد       

فإهنا آنذاك تدل على أن الوجوب هو على هؤالء وحنن ال ننكر            ) على  ( نصوص تقول   
 . ذلك ، وإمنا نقول إن أداء هذا الواجب يقع على املعيل عنهم 

أن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أخربته أهنا كانت ُتخرج على {  روة  عن ع  -5
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أهلها احلرِّ منهم ، واململوك ُمدَّين من حنطة ،                 

 ) . 2/43( رواه الطحـاوي  } أو صاعاً من متر باملد ، أو بالصاع الذي يتبايعون به    
 . والداللةُ واضحة وقوية 
هل ُيشترط يف املُْخِرج للزكاة أن يكون غنياً ، أم جتب الزكاة            : ويبقى السؤال   

: على كل مسلم فقري وغين وما حدُّ الِغىن عند َمن ُيوجبونه ؟ قال أبو حنيفة وأصحابه                 
وقال مالك والشـافعي وأمحـد   . يشترط يف املخرج للزكاة أن يكون غنياً غًىن شرعياً       

 . أن يكون مالكاً لقوت يوٍم وليلة يشترط فيه : وإسحق وعطاء 
أبو حنيفة وأصحابه قاسوا زكاة الفطر على الزكاة ، فأوجبوا يف املخرج لزكاة             

أما مالك والشافعي   . الفطر ما جيب يف املخرج للزكاة من وجود الِغىن وِملك النِّصاب            
 اهللا  وأمحد بن حنبل فقد اعتمدوا على حديث سهل بن احلنظلية ، قال رسول اهللا صلى              

يا : إنه من سأل وعنده ما يغنيه فإمنا يستكثر من مجر جهنم ، قالوا              ... { عليه وسلم   
وابن ِحبَّان    ) 17775( رواه أمحد   } ما ُيَغدِّيه أو ُيَعشِّيه     : رسول اهللا وما ُيغنيه ؟ قال       

ـ   } قدر ما ُيَغدِّيه وُيَعشِّيه       {  بلفظ   ) 1629( ورواه أبو داود     .  أو   بالواو ، وليس ب
 .يشترط فيه أن يكون مالكاً لقوت يوم وليلة : فقالوا 
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واحلق أن اجلميع قد جانبهم الصواب ، أما أبو حنيفة وأصحابه فإن حـديث               
أيب هريرة الذي رواه الطحاوي املار يف صدر هذا البحث يرد عليهم قوهلم ، فقد جاء                

...  أو كبري ، غينٍّ أو فقٍري        زكاة الفطر عن كل حرٍّ وعبد ، ذكٍر أو أنثى ، صغريٍ           ( فيه    
، وهو حديث صحيح ال جتوز خمالفته إىل حكم عقلي أو قياسي ، إذ ال اجتـهاد يف                  ) 

موضع النص كما هو معلوم ، فالفقري هو ممن جيب عليهم أن ُيخرجوا زكـاة الفطـر                 
 . بالنص ، فال ُمسوِّغ لقياسه على خمرج الزكاة 

م فإن هذا احلديث أيضاً يرد عليهم قوهلم         وأما مالك والشافعي وأمحد ومن معه      
إذ قد أوجب هذا احلديث زكاةَ الفطر على الفقري دون أن حيدَِّد قدر الفقر لديـه ، أي                  
جاء احلكم عاماً يف الفقر ، فال جيوز ختصيصه بالعقل ، أو بالقياس على من يسأل الناس       

 . ويستجدي ، فهذا باب وذاك باب آخر 
إن حديث سهل بن احلنظلية قد ذكر أن َمْن َملََك الغداَء           ومن جهة ثانية أقول      

والعشاَء فهو غين ، ومبعىن آخر أن َمْن َملََك قوَت يوم وليلة فهو غين ، فقوهلم إن مـن                   
ملك قوت يوم وليلة توجََّب عليه إخراُج زكاة الفطر ، معناه أهنم أوجبوا زكاة الفطر               

ني أن النص قد أوجبها على الفقري ، كمـا          على الغين ومل يوجبوها على الفقري ، يف ح        
أوجبها على الغين ، فماذا يقولون ؟ فقوهلم بوجوهبا فقط على من ملك قوت يوم وليلة                

 معاَرٌض بالنص الذي أوجبها أيضاً على الفقري ، ولو كان الـنص             -  أي على الغين        –
صعيد صـحيح ،    يقول بوجوهبا على الغين ومل يذكر الفقري لكان حبثهم يف حمله وعلى             

 .أما وأن النص مل يستثن الفقري فإنه ال يصحُّ هلم استثناؤه 
مث إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي رواه الترمذي املار أيضاً                

وإن ... )  أال إن صدقة الفطر واجبةٌ على كل مسـلم          (  يف صدر هذا البحث يقول      
إن رسـول اهللا  (  يضاً قبل قليل يقول حديث ابن عمر الذي رواه مسلم وغريه ، املار أ       

صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من املسلمني حرٍّ أو                
ليؤكِّد ما قلناه ، وليشمل النصُّ الفقَري ألنه نفٌس من املسلمني ، فإن استثىن              ... )  عبٍد  
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صوص دون أي سند    هؤالء الفقَري من وجوب إخراج زكاة الفطر فقد استثنوا عموم الن          
 . شرعي صحيح 

وأقول أخرياً إن زكاة الفطر هي عبادة عن األبدان وليست عبادة عن األموال              
كسائر الزكاة حىت يبحثوا عن الغىن والفقر وحدودمها ، فكل نفس مسلمة هلا بـدن ،                

 . فتجب فيه زكاة الفطر ، هكذا دون أي ختصيص أو تقييد 
الفطر فهو معذور غري مستطيع ، فتسقط عنه        نعم إن من ال ميلك مقدار زكاة         

زكاة الفطر ، وهذه حالة جديدة مغايرة متاماً للحاالت اليت ذكروها ، ذلك أن رسول               
رواه } وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم          ... { اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       

فَمن . عاىل عنه   ومسلم وغريمها من طريق أيب هريرة رضي اهللا ت         ) 7288( البخاري  
 .ملك مقدار زكاة الفطر فقد وجب عليه إخراجها ، ومن ال فال شيء عليه 

 
 : األصناُف اليت ُتجزُئ يف زكاة الفطر 

إنه ملما ال شك فيه أن األصناف اليت ذُكرت يف األحاديث هي أصناف ُمْجِزئة               
 وجعلته رأَس ما ُيْخَرج   وأَوَّلُها وأَْوالها هي صنف التمر ، فقد ذكرته األحاديث كثرياً ،          

: وباستعراض األحاديث كلها ، جند أن هذه األصناف املذكورة هي           . من زكاة الفطر    
التمر ، والشعري ، واحلنطة أو القمح أو الُبر ، والزبيب ، واَألِقط ، والسويق ، والسُّلت                 

 هكذا  - ، والدقيق يف روايات قليلة ،  والطعام          -  وهو صنف من الشعري ال ِقشر له          -
  هذه هي األصناف املذكورة يف األحاديث ، ونستعرض اآلن عدداً من             -على العموم   

 :األحاديث املتعلقة هبذه املسألِة 
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       { :  عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما قال          -1

 والذكِر واألنثـى ،  زكاة الفطر صاعاً من متر ، أو صاعاً من شعري ، على العبِد واحلرِّ ،          
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وقد مرَّ يف   . وغريه   ) 1503( رواه البخاري   . } ... والصغِري والكبري من املسلمني     
 ] . حكم زكاة الفطر [ حبث 

كنا ُنْخِرج زكاة الفطر صاعاً من      { :  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يقول          -2
رواه } و صاعاً من زبيب     طعام أو صاعاً من شعري أو صاعاً من متر أو صاعاً من أِقط أ             

 . ومسلم والطحاوي والدارمي  ) 1506( البخاري 
 عن عياض بن عبد اهللا بن أيب سرح أنه مسع أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يقول                  -3
ما أخرجنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال صاعاً من دقيق ، أو صاعاً                 { 

عاً من زبيب ، أو صاعاً من شعري ، أو صاعاً من            من متر ، أو صاعاً من ُسلٍْت ، أو صا         
يا أبا حممد ، أحٌد ال يذكر       : فقال له علي بن املديين وهو معنا        : أَِقٍط ، قال أبو الفضل      
 . واحتج به أمحد  ) 2/146( رواه الداَرقُطين . } بلى هو فيه : يف هذا الدقيَق ، قال 

َصدقة رمضان صاع من طعام      { قول   عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه أنه كان ي          -4
من جاء بُبرٍّ قُِبل منه ، ومن جاء بشعٍري قُِبل منه ، ومن جاء بتمٍر قُبل منه ، ومن جـاء                     

ومن جاء بَسِويٍق أو دقيٍق     : بُسلٍْت قُبل منه ، ومن جاء بزبيٍب قُبل منه ، وأحسبه قال             
 . ه الداَرقُطين وروا. وسنده صحيح  ) 2417( رواه ابن ُخزمية . } قُبل منه 

:   عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال                 -5
زكاة الفطر عن كل حرٍّ وعبٍد ، ذكٍر أو أنثى ، صغٍري أو كبٍري ، غينٍّ أو فقٍري ، صاٌع                    { 

وعبـد الـرزاق     ) 2/45( رواه الطحـاوي    . }من متر ، أو نصُف صاع من قمح         
على كـل   : عن أيب هريرة يف زكاة الفطر       { بلفظ   ) 7710( اه أمحد   والبيهقي  ورو  

حٍر وعبٍد ، ذكٍر أو أنثى ، صغٍري أو كبٍري ، فقٍري أو غٍين ، صاٌع من متر ، أو نصـف                      
وبلغين أن الزُّهري كان يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : صاع من قمح  قال معمر      

 . وقد مرَّ . وسنده صحيح . } 
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ي األصناف اليت كان املسلمون يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه         هذه ه 
وسلم وَمن بعده من الصحابة والتابعني خيرجوهنا يف زكاة الفطر ، وهنا ُنسجِّل عـدداً               

 . من النقاط 
 إن إخراج الُبر أو القمح قد تأخر عن األصناف األخرى خاصةً التمر والشـعري ،                -أ  

 البدء كان رقيقاً ضعيفاً فكان قُوُتهم يف جممِلِه التمَر والشعَري            وذلك أن حال املسلمني يف    
فلما فتح اهللا عليهم وتوفَّر وجود القمح ، صاروا ُيْخِرجونه يف زكاة الفطر ، فقد روى                

كان الناس خيرجون صدقة الفطر على { نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال     
: م صاعاً من شعري أو متر أو ُسلْت أو زبيب ، قال             عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      

فلما كان عمر رضي اهللا عنه وكثرت احلنطة ، جعل عمر نصف صاع             : قال عبد اهللا    
وروى . والداَرقُطين   ) 1614( رواه أبو داود    } حنطة مكان صاع من تلك األشياء         

 . النَّسائي اجلزء األول منه 
 من رواية أيب    2منها احلديث بند    ) الطعام  (  وردت يف عدد من النصوص لفظةُ        -ب  

وجاءت هذه اللفظةُ أيضاً يف احلـديث       .  من قول ابن عباس      4سعيد ، واحلديث بند     
وأمحد والطحاوي من طريق أيب سعيد اخلدري رضي         ) 1508( الذي رواه البخاري    

أو صـاعاً   كنا نعطيها يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من طعام ،              { اهللا عنه   
من متر ، أو صاعاً من شعري ، أو صاعاً من زبيب ، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ، 

 . هي احلنطة ُتزرع يف الشام : قوله السمراء } أرى مداً من هذا يعدل مدين  : قال 
 باستعراض هذه األصناف جند أهنا قد استغرقت األقوات كلها اليت كان املسلمون             -ج  

هبا ، فلم تستثن النصوُص أيَّ صنف من األقوات من جواز إخراج زكاة             آنذاك يقتاتون   
الفطر منها ، ومبعىن آخر فإن زكاة الفطر خيرجها املسلمون مما يقتاتون به ، ومل تـأت                 
األصناف يف األحاديث على سبيل احلصر كما قد يتوهم بعضهم فالقمح أو قل السمراء    

مان عمر بن اخلطاب ومعاويـة ، فـراح         وهي القمح الشامي ، قد تأخر شيوعه إىل ز        
املسلمون خيرجون زكاة الفطر منه ، مما يدل داللة واضحة على أن الصحابة مل يفهموا               
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أنَّ األصناف املذكورة هي للحصر ، وأهنا ال تعدو كوهنا جمرَد ِذكٍر ألقواهتم اليت كانوا               
مـن   ) 2/140( طين    يقتاتون منها ، ومما يؤكد هذا الفهم احلديثُ الذي رواه الداَرقُ          

أن {  عن آبائه    - وهو جعفر الصادق     -طريق علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده          
النيب صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغري والكبري ، والذكر واألنثى ممن               

وال يقال ِإن آباءه يف احلديث جاءوا جمهولني ، فـإن           . وهو حديث حسن    } متونون    
م املسلمون ، فهم حممد بن علي ، وعلي بن احلسني ، واحلسني بن علي ،                آباءه يعرفه 

وعلي بن أيب طالب ، وهؤالء مجيعاً ثقات ، وقد أخرج جلعفر الشيخان ، فاحلـديث                
ومما يزيدنا اطمئناناً احلديث الذي رواه      . ُيحَتجُّ به ، وهو واضح الداللة على ما نقول          

ذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده           والترم ) 2/141( الداَرقُطين أيضاً   
أال : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث منادياً ينادي يف ِفجاج مكـة              {  رضي اهللا عنه  

إنَّ زكاة الفطر واجبة على كل مسلم على كل ذكٍر وأنثى ، حرٍّ وعبٍد ، وصغٍري وكبٍري                  
على من جتب   [  صدر حبث    وقد مرَّ يف  } ُمدَّان من قمح ، أو صاع مما سواه من الطعام           

) ُمدَّان من قمٍح أو صاع مما سواه من الطعام          ( فقوله  . برواية الترمذي   ] زكاة الفطر   
 :وعلى هذا نقول ما يلي . جاء بلفظ عام ، فيدخل حتته كل طعام يأكله الناس 

 كما أنه ُيْجزئ إخراُج القمح والتمر والشعري ، والزبيب واألقط والسُّلت ، وحىت              -1
لدقيق والسويق ، فإن أي طعام يقتات الناس به ُيْجزئ يف زكاة الفطر ، ففي عصـرنا                 ا

الراهن دخل اَألُرز والفول واحلمص والفاصولياء واللوبياء والبازيالء والعدس يف طعامنا           
الذي نقتات به فصارت هذه األصناف ُمْجِزئة يف زكاة الفطر وهذا ردٌّ على من وقفوا               

ة ، وقالوا ال ُيْجِزئ غريها ، بل إن هؤالء قد اختلفوا يف ِإجـزاء             عند األصناف املذكور  
بعض هذه األصناف ، فأبو حنيفة مثالً يقول بعدم ِإجزاء اَألِقط ، ومالك والشـافعي               

واحلنابلة يقولون من قدر على التمر أو الزبيب أو         . يقوالن بعدم ِإجزاء الدقيق والسَّويق      
إنه ال ُيْجِزئ   : وُروي عن مالك قوله     . ريه مل َيْجِزئُْه    الرب أو الشعري أو األقط فأخرج غ      

ويف املقابل ، قد ُروي عن الشـافعية        . غري املنصوص عليه يف األحاديث وما فيه معناه         
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كل ما جيب فيه الُعشر فهو صاحل إلخراج الفطرة منه كاألرز والذرة والدُّْخن             : قوهلم  
.  من كل مثرٍة وحبٍَّة ُتقتات    : بلة قوهلم   وعن احلنا . واحلمص والعدس والفول وغري ذلك      

وعن املالكية قياسهم على األصناف املنصوص عليها كلَّ ما هو عيش أهل كل بلـد ،                
 .  من القطاين وغريها 

 وكما أنه ُيْجِزئ ِإخراج أي صنف مما يقتات به الناس فإن قيمة أي صنف ُتْجزئ                -2
لةٌ له ، ال فضل ألحدمها على اآلخر ،         هي األخرى يف زكاة الفطر ، فقيمة الشيء معادِ        

ال بأس  [ وقال احلسن البصري    . وكان أبو حنيفة والثوري يقوالن جبواز إخراج القيمة         
. من طريق هشـام      ) 3/64( رواه ابن أيب شيبة     ] أن ُتعطَى الدراهُم يف صدقة الفطر       
جاءنـا كتـاب   [  من طريق قُرَّة قال   ) 3/64(  كما روى ابن أيب شيبة يف مصنَّفه    

عمر ابن عبد العزيز يف صدقة الفطر نصُف صاٍع عن كل إنسان ، أو قيمُتـه نصـُف                  
وحـىت  . وُروي عن بعض املالكية القول بإخراج القيمة ولكن مع الكراهـة            ]  درهم  

 :نتبني وجه الصواب يف هذه املسألة دعونا ننظر يف عدد من النصوص ذات العالقة 
فرض النيب صلى اهللا عليه وسلم صـدقة        { اهللا عنهما    عن نافع عن ابن عمر رضي        -أ

 على الذكر واألنثى ، واحلر واململوك ، صاعاً من متر ، أو             - أو قال رمضان     -الفطر    
 ) 1511( رواه البخاري   } ... صاعاً من شعري ، فعدل الناس به نصف صاٍع من ُبرٍّ            

 . وأمحد وابن ُخزمية والنَّسائي 
كنا ُنْخِرج ،   {  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال           عن عياض بن عبد اهللا     -ب

إذ كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، زكاةَ الفطر عن كل صغٍير وكبري ، حرٍّ                  
أو مملوك ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أِقٍط ، أو صاعاً من شعٍري ، أو صاعاً من متٍر                      

ىت قدم علينا معاوية بن أيب سفيان حاجاً ، أو          أو صاعاً من زبيب ، فلم نزل ُنْخِرُجه ح        
إين أرى ُمدَّين من    : معتمراً ، فكلَّم الناس على املنرب ، فكان فيما كلَّم به الناس أن قال               

فأما أنا فال أزال    : مسراء الشام تعدل صاعاً من متر ، فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد               
والترمذي  ) 2284( واه اإلمام مسلم    ر} أُخرجه كما كنت أُخرجه أبداً ما عشُت          
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ويف رواية ثانية عند مسـلم         . وأبو داود وابن ماجة وابن ُخزمية وابن ِحبَّان والدارمي          
حىت كان معاوية ، فرأى أن ُمدَّين من ُبرٍّ تعـدل           ... { والبخاري بلفظ    ) 2285( 

 . من طريق أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه } صاعاً من متر 
والداَرقُطين والنَّسائي   ) 1614(  ابن عمر رضي اهللا عنهما عند أيب داود           حديث -ج

فلما كان عمر رضي اهللا عنه وكثرت احلنطة جعل         { وجاء فيه   ) أ  ( ، وقد مرَّ يف بند      
 .} عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك األشياء 

ث وقول احلـدي  ) فعدل الناس به نصف صاع من بر        ) ( أ  ( قول احلديث بند    
)  أرى ُمدَّين من مسراء الشام تعدل صاعاً من متر ، فأخذ النـاس بـذلك   ) ( ب  ( بند  

جعل عمر نصف صاع حنطة ، مكان صاع مـن تلـك            ) ( ج  ( وقول احلديث بند    
هذه األحاديث الثالثة ذكرت املعادلة أو التعادل بني شـيئني ، وال تكـون              ) األشياء  

 . لقيمة ، وإال فال تعادل ، هذه نقطة املعادلة إال بني شيئني متماثلني يف ا
والنقطة الثانية هي أن التعادل هنا قد حصل بني شيٍء منصوٍص عليه ، وشيٍء              
آخر غري منصوص عليه كما جاء يف احلديث الثاين ، فسمراء الشام ، أو قل قمح الشام                  

 التمر   مل ُينصَّ عليه يف أي حديث ، وجاء هذا احلديث مبعادلته بشيء منصوص عليه هو              
مما يدل على أن التعادل ال جيب أن يكون بني شيئني منصوص عليهما ، بل إن التعادل                 
ال ُيتصور وجوُده يف النصوص ، ذلك أن النصوص إذا أرادت الشيئني ذكرهتمـا معـاً             
بصيغة الواو أو بصيغة أو ، فيكون الشيء املنصوص عليه مطلوباً بالنص ، وال يكـون                

ه ، فالتعادل إمنا يكون بني شيئني أحدمها مذكور واآلخر غـري            مطلوباً بتعادله مع غري   
مذكور ، أو يكون بني شيئني مذكورين أحدمها أفضل من اآلخر ، فيأيت التعادل مـع                

 . التفاوت يف املقدار ، وما سوى هاتني احلالتني فال يأيت ِذكُْر التعادل  
عادل أو املعادلة بني    وقد فهم عمر بن اخلطاب ومعاوية بن أيب سفيان قضية الت           

شيئني أحدمها منصوص عليه واآلخر غري منصوص عليه وعمال به ، فأخذ الناس بذلك              
كما نطقت اآلثار ، والناس هنا هم صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال مانع                 
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من خمالفة قلة من الصحابة لذلك األمر كما حصل من أيب سعيد اخلدري ، إذ أن لـه                  
ذلك أن قضية التعادل ال تأيت على سبيل اإللزام وال حىت على سبيل الندب               ذلك شرعاً   

وهي ال تعدو كوهنا مباحةً أو جائزةً فحسب ، واملباح أو اجلائز ال مانع من خمالفتـه                 
ال نعلم يف القمح    : قال ابن املنذر    . وعدم أخذه ، فالتعادل بني شيئني هو مباح وجائز          

هللا عليه وسلم ُيعتمد عليه ، ومل يكن الُبرُّ باملدينة يف ذلـك             خرباً ثابتاً عن النيب صلى ا     
الوقت إال الشيء اليسري منه ، فلما كثر يف زمن الصحابة رأَْوا أن نصف صاع منه يقوم                 

 ...مقام صاع من الشعري وهم األئمة 
إن إخراج القيمـة    : وبناًء على مجيع ما سبق ، وبناًء على فهمنا للتعادل نقول             
مبعىن آخر إن إخراج الدنانري والقروش جائز وال جيوز إخراج الدنانري والقروش          جائز ، و  

إال إذا كانت تعادل الشيء أو األشياء املنصوص عليها ، وإال فال تعادل ، وبالتايل فال                
فال يقبل قول من جييز إخراج الدنانري والقروش مطلقاً بدون معادلتها باألشـياء             . قيمة  

ء فقيه وقال جيوز إخراج مبلغ كذا وكذا ، هكذا بشكل مطلق             املنصوص عليها فإن جا   
قلنا له إن قولك هذا غري جائز وال يصبح جائزاً إال إن عادلَت هذا املبلغ بأحد األشياء                 

 . املنصوص عليها 
ولقد أصاب أبو حنيفة ومن قال بقوله فيما ذهب إليه من جواز إخراج القيمة               

ُنْخِرج صاعاً من متـر أو      : وحنن نقول   . صوص عليها   بشرط معادلتها بأحد األشياء املن    
ديناراً مثالً إن كان صاع التمر يساوي الدينار يف السوق ، ونقول خنرج مثانني قرشاً أو                
صاعاً من الدقيق ، إن كان صاع الدقيق أو الطحني يساوي الثمانني قرشاً يف السـوق                

 . وهكذا 
رنا الراهن ، فهو التعادل نفسه      أما التعادل خبصوص القوت املستحَدث يف عص       

خبصوص إخراج القيمة ، ومبعىن آخر فإنه يتوجب عند إخراج الفول مثالً أو األرز مثالً               
أن ال خنرج صاعاً منهما ، إحلاقاً هبما لألجناس املنصوص عليها ، وإمنا نتعامل معهمـا                

ى اهللا عليه   حسب قاعدة التعادل ، أي نتعامل معهما كما تعامل صحابةُ رسول اهللا صل            
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وسلم مع القمح ، فقدَّروه بالتعادل بضعف األجناس األخرى ، أي أنه عند إخراجنـا               
للفول أو األرز مثالً نقوم مبعادلتهما بالتمر أو بالشعري ، فإن كان الفول عند التعادل أو                
األرز أغلى قيمة من التمر أو الشعري فإن نصف صاع أو ثلثي صاع مثالً هو اجملزئ يف                 

الفطر ، ويف املقابل إن كان سعر الفول أو األرز مثالً عند التعادل أرخص مـن                زكاة  
سعر التمر أو الشعري فإن الواجب عندئٍذ إخراج صاعني أو صاٍع ونصٍف منهما ، أي               

 . أننا جنري عملية التعادل حسب األسعار يف السوق 
 هل نقيس   أيُّ األصناف نتخذها مقياساً عند التعادل ؟      : بقيت آخر نقطة هي      

األجناس املستحَدثة على جنس التمر ، أو على جنس الشعري ، أو على جنس الزبيب ؟                
الصواب الذي ينبغي الذهاب إليه هو اختاذ أهم وأكثر املواد شيوعاً يف طعامنا يف عصرنا              

وبالنظر يف النصوص املارة جند أهنا أطلقت مراٍت األجناس         . الراهن املقياس عند التعادل     
والتمر آنذاك كان هو الطعام الرئيسي األول ، وكـانوا           .  مراٍت أخرى بالتمر     وقيدهتا

يقيسون عليه األصناف املستحَدثَةَ ، فقد ُروي عن أيب سعيد قولُ معاوية يف احلـديث               
وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن ُخزمية وابن ِحبَّان           ) 2284(  الذي رواه مسلم    

ويف } اء الشام تعدل صاعاً من متر ، فأخذ الناس بـذلك             إين أرى ُمدَّين من مسر     …{ 
حىت كان معاويةُ ، فـرأى أنَّ       ... { والبخاري   ) 2285( احلديث الذي رواه مسلم     

 : فأقول ما يلي } ُمدَّْيِن من ُبرٍّ تعدل صاعاً من متٍر  
حيث أن القمح يف عصرنا الراهن هو الطعام الرئيسي األول وليس التمر ، فإين              

 أنه يتوجب عند إخراج القيمة النقدية أو إخراج األصناف املستحَدثة ، أن جيري              أرى
تعادهلا بالقمح ، وعدم معادلتها بالتمر وال بالزبيب وال بالشعري ، فالعربة هي يف شيوع               
جنس الطعام ، ففي حني أن التمر كان الطعام الرئيسي يف عهد النيب صلى اهللا عليـه                 

 اهللا عليهم ، ولذا قاسوا القمح عليه ، فإن القمح ، لكونه      وسلم وعهد الصحابة رضوان   
هو الطعام الرئيسي يف زمننا هذا ، هو ما ينبغي أن نتخذه املقياس اآلن عنـد إخـراج                  

 . القيمة ، أو إخراِج صنٍف من األصناف املستحَدثة 
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أما يف جنوب شرق آسيا ، أي يف شبه القارة اهلندية وما حوهلا فـإن الطعـام              
سي هو األُرزُّ وليس القمح ، ولذا فإن على املسلمني يف تلك البالد  أن يتَّخـذوا                 الرئي

 .األرزَّ  املقياس عند إخراج القيمة ، أو إخراِج صنٍف من األصناِف املستحَدثة 
 

 : مقداُر زكاة الفطر 
اختلف الصحابة والفقهاء من بعدهم يف حتديد مقداِر ما ُيْخَرُج من القمح يف             

ر على رأيني ، واتفقوا على إخراج صاٍع واحد من سائر األصناف األخرى              زكاة الفط 
فذهب من الصحابة أبو بكر الصِّدِّيق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب               
طالب وعبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن مسعود وجابر بن عبد اهللا وأبو هريرة وعبد اهللا                 

ر وأبو قالبة رضي اهللا عنهم إىل أن نصف صاٍع مـن            ابن الزبري وأمه أمساء بنت أيب بك      
قمح ُيْجِزُئ يف زكاة الفطر وبه قال سعيد بن املسيِّب وسعيد بن جبري وسفيان الثوري               
وعبد اهللا بن املبارك وعروة بن الزبري وعطاء وطاووس وجماهد وعمر بن عبد العزيـز ،                

ثمان وعلي وأيب هريرة وجـابر      وقد أسند ابن املنذر عن كلٍّ من ع       . واإلمام أبو حنيفة    
 -  قال ابن حجر ِإهنا صحيحة          -وابن عباس وابن الزبري وأمساء بنت أيب بكر أسانيد            
وقد أورد عبد الرزاق أقوال كـلٍّ  . أهنم رأوا أنَّ  يف زكاة الفطر نصَف صاٍع من قمٍح        

بة بأن ُمدين   من ابن الزبري وابن مسعود وجابر بن عبد اهللا وعلي بن أيب طالب وأيب قُال              
وأَورد ابن أيب   .  أو صاعاً مما سواه جيزئ يف زكاة الفطر          - أي نصف صاٍع     -من قمٍح   

فيمـا  .  شيبة أقواالً مماثلة مسندة البن الزبري وابن مسعود وعلي وعثمان وأيب قُالبـة              
ذهب أبو سعيد اخلدري وأبو العالية وأبو الشعثاء رضي اهللا عنـهم إىل أن اجملـزئ يف                 

فطر صاٌع من القمح ، وبه قال احلسن البصري وجابر بن زيد ومالك والشافعي       زكاة ال 
والعمل على هذا عند بعـض      [ قال الترمذي   . وأمحد وإسحق بن راُهويه والشوكاين      

أهل العلم يرون من كل شيء صاعاً ، وهو قول الشافعي وأمحد وإسحق ، وقال بعض                
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 وغريهم من كل شيء صاع إال مـن  أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم     
الُبرِّ ، فإنه جيزئ نصف صاع ، وهو قول سفيان الثوري وابن املبارك وأهـل الكوفـة                 

وحنن حىت نصل إىل احلكم الصائب يف هذه املسألة بـإذن           ] يرون نصف صاع من ُبرٍّ        
 : اهللا ال بد لنا من استعراض أدلة الطرفني 

 : الفطر صاٌع من قمح أدلة من قالوا إن اجملزئ يف زكاة-أ 
كنا خنرج ، إذ    {  عن عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال               -1

كان فينا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، زكاةَ الفطر عن كل صغري وكبري ، حرٍّ أو                  
 ، مملوٍك ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أَِقٍط ، أو صاعاً من شعري ، أو صاعاً من متـر                

أو صاعاً من زبيب ، فلم نزل خنرجه حىت قدم علينا معاوية بن أيب سفيان حاجـاً ، أو                   
إين أرى ُمدَّين من    : معتمراً ، فكلَّم الناس على املنرب ، فكان فيما كلَّم به الناس أن قال               

فأما أنا فال أزال    : مسراء الشام تعدل صاعاً من متر ، فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد               
وأبـو داود   ) 2284( رواه اإلمام مسلم  } ِرُجه كما كنت أُْخِرجه أبداً ما عشُت        أُْخ

 . والترمذي وابن ماجة وابن ُخزمية وابن ِحبَّان 
فرض النيب صلى اهللا عليه وسلم صـدقة        {  عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما          -2

 ، صاعاً من متـر ، أو         على الذكر واألنثى ، واحلرِّ واململوكِ      – أو قال رمضان     –الفطر    
 ) 1511( رواه البخاري } ... صاعاً من شعري ، فعدل الناس به نصف صاٍع من ُبرٍّ    

 . وأمحد وابن ُخزمية والنَّسائي 
: ذَكَر يف صدقة الفطر ، قال       :  عن ابن سريين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال            -3
رواه النَّسائي  } و صاعاً من ُسلٍْت       صاعاً من بر أو صاعاً من متر أو صاعاً من شعري أ           { 
 . وابن ُخزمية والبزَّار باختالٍف يف األلفاظ  ) 2509( 
َخطََبنا رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        {  عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال          -4

من كان عنده طعام فلْيتصدْق بصاٍع من ُبرٍّ ، أو صاٍع من شعري ، أو صاٍع من                 : فقال  
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رواه احلاكم يف   }  أو صاٍع من دقيق ، أو صاٍع من زبيب ، أو صاٍع من ُسلٍْت                  متر ، 
 . وسكت عنه الذهيب  ) 412 –  1/411( مستدركه 

 : أدلة من قالوا إن اجملزئ يف زكاة الفطر نصف صاٍع من قمح  -ب 
خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       {  عن عبد اهللا بن ثعلبة بن ُصَعري الُعذْري          -1

أدُّوا صاعاً من ُبرٍّ أو قمٍح بني اثنني ، أو صاعاً من متر             : الناس قبل الفطر بيومني ، فقال       
 ) 24063( رواه أمحد   } أو صاعاً من شعري ، على كل حرٍّ وعبٍد ، وصغٍري وكبٍري               

من عـدَّة    ) 2/148( ورواه الداَرقُطين   . وأبو داود وعبد الرزاق بإسناٍد رجالُه ِثقات        
وكـذا  .  فصار ُمسنداً متصالً     - عن عبد اهللا بن ثعلبة بن ُصَعري عن أبيه           - طرق بلفظ 

  ) . 2410 ( – عن أبيه –رواه ابن ُخزمية 
أن النيب صلى اهللا عليه     {   عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه              -2

، ذكٍر أو أال إن صدقة الفطر واجبةٌ على كل مسلٍم       : وسلم بعث منادياً يف ِفجاج مكة       
رواه } أنثى ، حرٍّ أو عبٍد ، صغٍري أو كبٍري ، ُمدَّان من قمٍح ، أو سواه صاع من طعام                    

 ] .هذا حديث غريٌب حسن [ قال الترمذي . والداَرقُطين  ) 669( الترمذي 
كان الناس خيرجون صـدقة  {  عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال         -3

صاعاً من شعٍري أو متٍر ، أو ُسلٍْت أو         :  صلى اهللا عليه وسلم      الفطر على عهد رسول اهللا    
فلما كان عمر رضي اهللا عنه وكثرت احلنطة جعل عمر          : قال عبد اهللا    : زبيٍب ، قال    

 ) 1614( رواه أبـو داود     } نصَف صاِع حنطة مكان صاع من تلـك األشـياء           
 . والنَّسائي  والداَرقُطين 

على كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى        { نه يف زكاة الفطر      عن أيب هريرة رضي اهللا ع      -4
، صغري أو كبري ، فقري أو غين ، صاٌع من متر ، أو نصُف صاٍع من قمح ، قال معمـر              

 7710( رواه أمحد   } وبلغين أن الزهري كان يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم              : 
 . ورواه الطحاوي وعبد الرزاق والبيهقي . بسند صحيح ) 
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:   عن فاطمة بنت املنذر ، عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنهما ، قالـت                   -5
كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمدَّين من قمـح ،                 { 

 . والطحاوي  ) 27475( رواه أمحد } باملدِّ الذي تقتاتون به 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما  إضافةً لآلثار املروية عن عدد كبري من صحابة -6

زكاة : أشرت إىل ذلك ، مما جاء عند ابن املنذر وعبد الرزاق وابن أيب شيبة ، يقولون                 
 . الفطر نصف صاٍع من قمح ، أو ُمدَّاِن منه 

وبالنظر يف أدلة الفريق األول ، جند أن احلديث الثالث قد رواه ابن سريين عن               
علوم أن ابن سريين مل يسمع من ابن عباس شيئاً ، فصار            ابن عباس رضي اهللا عنه ، وامل      

حممد بن  : احلديث منقطعاً ضعيفاً ، قال أمحد وعلي بن املَديين وحيىي بن معني والبيهقي              
 . فُيَردُّ هذا احلديث . سريين مل يسمع من ابن عباس شيئاً 

قال عنـه   وأما احلديث الرابع الذي رواه احلاكم ففي رواته سليمان بن أرقم ،              
. ليس بشيء ليس يسوى فلساً      : وقال ابن معني    . سليمان بن أرقم ليس بشيء      : أمحد  

فريد . متروك احلديث   : وقال أبو حامت والترمذي     . تركوه  : وقال البخاري وأبو داود     
أما . حديث أيب سعيد وحديث ابن عمر   : فيبقى عندهم حديثان صحيحان     .  احلديث  

صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أَِقط ، أو صاعاً مـن             ( يه  حديث أيب سعيد فقد جاء ف     
 : وال حجة فيه على ما يقولون ) شعري ، أو صاعاً من متر ، أو صاعاً من زبيب 

 مل يرد فيه لفظ القمح أو الُبر أو احلنطة مطلقاً ، ومل يرد فيه من شبهِة                 :فأوالً  
. لطعام إذا أطلق فإمنا معناه القمح       قائلني إن ا  ) صاعاً من طعام      ( دليٍل عندهم إال قوله     

فنجيبهم بأنا ال نسلِّم بأن لفظة  الطعام إذا أُطلقت فإن معناها القمح ، وذلك أن التمر                 
والشعري والزبيب واألقط وغريها تدخل حتت هذه اللفظة ، فال مربِّر لقصـرها علـى               

 . القمح 
تمر والشعري ، وأقـلَّ      إن غالب طعام املسلمني يف العهد النبوي كان ال         :وثانياً  

منهما الزبيب واألِقط ، ومل يكونوا يأكلون القمح إال نادراً ، وذلك لندرته آنـذاك ،                
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فكيف يدَّعون أن لفظة الطعام تطلق على القمح وحده ؟ انظروا إىل ما جاء يف روايـٍة                 
فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطـر          { لعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه        

اعاً من متر أو صاعاً من شعري على العبد واحلر ، والذكر واألنثى ، والصغري والكبري                ص
وأبو داود ومسلم والنَّسائي والترمـذي       ) 1503( رواه البخاري    } …من املسلمني   

أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بزكاة الفطر        {  وابن ماجة ، وما جاء يف روايٍة أخرى له          
رواه البخاري  }  من شعري ، فجعل الناس عدلَه ُمدَّين من حنطة           صاعاً من متر أو صاعاً    

فهاتان الروايتان قد ذكرتـا أن      . ومسلم والترمذي وابن ماجة والدارمي       ) 1507( 
طعام املسلمني آنذاك الذي كانوا خيرجون منه زكاة الفطر هو التمر والشعري ، ومل يرد               

بعد العهد النبوي طبعاً بالتعادل أو املعادلة        فيهما ذكٌر للقمح إال من باب قيام املسلمني         
وقد بيَّنا سابقاً أن    . إذ ال ُيتصوَّر أن يقوم املسلمون بالتعادل أو املعادلة يف العهد النبوي             

التعادل كان من فعل عمر ومن فعل معاوية وأن الناس قد أخذوا به ، بل إنَّا نقول إنه                  
اية صحيحٍة البن عمر تذكر األصناف الـيت        مل ترد لفظة احلنطة ، أو القمح يف أية رو         

وقد رويت عدة روايات من طريـق أيب سـعيد تـذكر       . ُيخرج منها يف زكاة الفطر      
األصناف ليس فيها ذكٌر للقمح مطلقاً ، وقولوا مثل ذلك خبصوص رواياٍت من طريق              

 . ابن عباس وعمار بن سعد وأيب هريرة رضي اهللا عنهم 
بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمـر         ) 2406 ( واقرأوا ما روى ابن ُخزمية    

مل تكن الصدقة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إال             { رضي اهللا عنهما قال     
عن  ) 2518( واقرأوا ما روى النَّسائي     } التمر والزبيب والشعري ، ومل تكن احلنطة        

كنـا  { ه ، قـال     عياض بن عبد اهللا بن سعد أن أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه حدَّث             
ُنْخِرج يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من متر ، أو صاعاً من شعري ، أو                   

 . } صاعاً من أِقٍط ، ال خنرج غريه 
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فهاتان شهادتان من هذين الصحابيني واضحتان متاماً بأن القمح مل ُيـْدَرج يف             
 يف عهد رسول اهللا صلى      قائمة األصناف اليت كان املسلمون خيرجون منها زكاة فطرهم        

 اهللا عليه وسلم ، فكيف يقوم هؤالء بتفسري لفظة الطعام الواردة يف األحاديث بالقمح ؟ 
 وقد روى عياض بن عبد اهللا بن سعد عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا               :وثالثاً  

كنا ُنخرج يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفطر صاعاً مـن               { عنه قال   
رواه البخاري  } وكان طعامنا الشعري والزبيب واَألِقط والتمر       : وقال أبو سعيد    طعام ،   

فهذا أبو سعيد اخلدري نفسه الذي ُروي حديثهم من طريقه ، قد فسَّـر               ) 1510( 
لفظة الطعام تفسرياً يقطع الشك باليقني ، بأن معناها عندهم الشعري والزبيب واألقـط              

دة يف حديثهم عقب لفظة الطعام ، واحلديث يفسِّـر          والتمر ، أي األصناف ذاهتا الوار     
بعضه بعضاً ، وعليه فِإنَّا َنْحِملُ حديثَهم على هذا احلديث ، فنقول إن هذا احلديث قد                

 . ذكر العاَم ، مث ذكر بعده اخلاص ، وهذا أسلوب يعرفه الكل 
صلى اهللا   وهؤالء القائلون إن لفظة الطعام تعين القمح ، وِإنَّ الرسول            :ورابعاً  

عليه وآله وسلم نفسه قد فرض صاعاً من الطعام ، أي من القمح ، كيف يفسرون فعل                 
معاوية مبعادلة نصف صاع من القمح بصاع مما سواه ؟ وهل يتـهم هـؤالء معاويـةَ                 
مبخالفِة األمر النبوي ومبوافقِة الناس له ، ومنهم الصحابة ، على هذه املخالفة ؟ وكيف               

ر بن اخلطاب نصف صاع من القمح بصاع مما سواه أيضاً ؟ نعـم              يفسِّرون معادلةَ عم  
أكان ُيتصوَّر ، وقد فرض الرسول صلى اهللا عليه وسلم صاعاً من القمح على ادعائهم ، 
أن يأيت عمر بن اخلطاب ومعاوية ، والصحابةُ متوافرون ، ويقوالن إن ُمدَّين من القمح               

إذ لو كان   ...  يف خرب أيب سعيد غري حمفوظ        ِذكُْر احلنطةِ [  قال ابن ُخزمية    ! تكفيان ؟ 
أبو سعيد قد أعلمهم أهنم كانوا خيرجون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                

مث يقـرُّه املسـلمون     ] أو ُمدَّين من قمح معىن        : صاَع حنطة ، ملا كان لقول الرجل        
 ما ذهبوا إليه مـن      هلذه النقاط األربع أقول إنه ال حجة هلؤالء على        !! ويعملون بقوله   

 . هذا احلديث ، بل إن هذا احلديث حجة عليهم وليس حجة هلم 
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صـاعاً  ... فرض النيب صلى اهللا عليه وسلم صدقة الفطر         (  أما حديثهم الثاين     
فإين ألعجب مـن  ) من متر ، أو صاعاً من شعري ، فعدل الناس به نصف صاع من ُبر         

فال املنطوق يسعفهم    !!   الفطر صاع من بر      ادعائهم أن هذا النص دليل على أن صدقة       
وال املفهوم يعضد قوهلم بل إن هذا النص هو حجة عليهم أكثر مما هو حجـة هلـم ،                   
فاحلديث قد ذكر أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قد فرض صاعاً من متر أو شـعري ، ومل                   

ك أن القمـح    يذكر أنه عليه الصالة والسالم قد فرض صاعاً من قمح ، والسبب يف ذل             
آنذاك مل يكن متوافراً عندهم إال القليل منه ، وبقي احلال كذلك حىت فتح اهللا سبحانه                
على املسلمني األمصاَر من بعُد وكثر وجود القمح عندئٍذ ، وعندئٍذ فقط عدل النـاس               

 فأية حجةً هلؤالء هبذا احلديث ؟ . بصاع التمر أو الشعري نصَف صاع من القمح 
 جنٌس ُيْخـَرج يف     – أي القمح    –وألنه    [  قُدامة يف كتاب املغين     أمَّا قول ابن    

فهو قياس مع الفارق فال يصـح ،        ]  صدقة الفطر فكان قدره صاعاً كسائر األجناس        
وننتقل اآلن إىل   . إضافة إىل أنْه معاَرض بالنصوص اليت ذكرت نصف صاع من القمح            

ف صاع من القمـح جيـزئ يف        استعراض األحاديث اليت يستدل هبا القائلون بأن نص       
 : صدقة الفطر ، فنقول ما يلي 

 روي من عدة طرٍق ، إحداها أنه ُروي من          – حديث ثعلبة      –احلديث األول     
سـألت  : حدَّثنا عفان قال    { هكذا   ) 24064( طريق النعمان بن راشد عند أمحد       

ي عن ثعلبة بن    محاد بن زيد عن َصَدقة الفطر ، فحدَّثين عن نعمان بن راشد عن الزُّهر             
وكذلك رواه  . فذكر احلديث   } ... أيب ُصَعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           

وقد قال صاحب املغين رادَّاً هذا احلـديث بقولـه                  ) 1619(  أبو داود هبذا السند     
وردَّ احلديث على اعتبار أن النعمان بـن        ] وحديث ثعلبة تفرَّد به النعمان بن راشد        [ 
فأقول إن هذا احلديث كما قلت آنفاً قد ُروي من          . شد ضعيف عند مجهرة احملدِّثني      را

حدثنا عبد الرزاق   { عند أمحد وهذا سنده      ) 24063( عدة طرق وأوردُت احلديث     
} قال عبد اهللا بن ثعلبة بن ُصَعري العـذري          : وقال ابن شهاب    : حدثنا ابن ُجَريج قال     
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 السند قد خال من ِذكْر النعمان بن راشد ، ورواتـه            وكما ترون فِإنَّ  . فذكر احلديث   
فاحلديث من هذه    ) 5785( وعبد الرزاق    ) 1621( وكذا رواه أبو داود     . ثقات  

 . هذا من حيث السند . الطريق صاحل لالستدالل واالحتجاج 
وأما احلديث الثاين ففي سنده سامل بن نوح ، ضعَّفه حيىي بن معني وأبو حـامت        

ن عدي ، ووثَّقه ابن ِحبَّان وأبو ُزرعة ، وقبله أمحد بن حنبل ، فهو خمتلَـف              الرازي واب 
 . فيه ، فيكون صاحلاً لالستدالل إال أن خيالف متُنُه متونَ األحاديث الصحيحة فُيترك 

وأما احلديث الثالث ففي سنده عبد العزيز بن أيب رواد ، ضعَّفه املنذري وابن               
 حيىي القطان وحيىي بن معني وأبو حامت الرازي ، فهو أيضاً            اجلوزي وابن ِحبَّان ، ووثقه    

خمتلَف فيه ، فيكون صاحلاً لالستدالل ، إال أن خيالف متُنُه متونَ األحاديث الصحيحة              
 . فُيترك 

أما احلديث الرابع فإنه صحيح اإلسناد ولكنه قولٌ أليب هريرة ، وليس مرفوعاً              
فهو حديث موقوف ، وهو بالتايل أثر ، فنلحقه         إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،         

وبلغين أن الزهري كان يرفعه إىل النيب       ( أما قول معمر     . 6باآلثار املشار إليها يف البند      
هكذا دون أن يذكر اسم الراوي الذي بلغه عنه هذا القـول ،             ) صلى اهللا عليه وسلم     

يه راوياً جمهوالً ، فهو سند       ضعيف ، ألن ف    – أي سند الرفع     –فإن السند يف هذه احلالة      
 . ومن ذلك يظهر أنَّ احلديث هو قول أليب هريرة فحسب . منقطع ، فال ُيعمل به 

وأما احلديث اخلامس ففي سنده عبد اهللا بن هليعة ، واألكثرون من احملـدِّثني               
ن قد  على أنَّ رواياته ضعيفة ، وهو متَّهم بأن أوراقه اليت كان حيدِّث منها فترةً من الزم               

ويقول راوي هذا   . تلفت ، فصار حيدِّث من حفظه فوقع يف أخطاء ، فضعَّفوا رواياته             
ما حديث ابن هليعة حبجة ، وإين ألكتب كثرياً مما أكتب اعترب : احلديث أمحد بن حنبل   

 . فيترك احلديث . به 
فيبقى عندنا احلديث األول ، واحلديثان الثاين والثالث ، على لٍني فيهما مـن               

احلديثان األول والثاين فقط قد أسـندا        .  6حيث السند ، إضافة إىل اآلثار يف البند           
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ذكر القمح إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحيث أنه ثبت عندنا باألحاديث الكثرية              
الصحيحة املارَّة قبل قليل أنه مل يكن القمح طعاماً للناس يف العهد النبوي ، وأنه مل يرد                 

 تلك األحاديث الكثرية الصحيحة ونفي تلك األحاديث إلخراج القمح          ذكٌر للقمح يف  
يف زكاة الفطر فإن احملصلة هي أن منت هذين احلديثني خيالف متون األحاديث الكـثرية   
الصحيحة النافية لوجود القمح وِذكره كجنٍس ُيخرج يف زكاة الفطر ، فريد احلـديثان              

 . ة عليهما متناً ، وُترجِّح األحاديث الكثرية الصحيح
أما احلديث الثالث ، فمتنه موافق ملتون األحاديث الكثرية الصحيحة ، فُيقبـل              

ويعمل به ، وهو صريح الداللة على أن التعادل بني القمح واألجناس األخرى هو من               
قال  . 6فعل عمر ، وهو متأخر قطعاً عن العهد النبوي ، فيصح إحلاقه باآلثار يف البند                  

 نعلم يف القمح خرباً ثابتاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ُيعتمد عليه ، ومل                ال: ابن املنذر   
يكن الُبرُّ باملدينة يف ذلك الوقت إال الشيء اليسري منه ، فلما كثر يف زمن الصحابة رأوا                 
أن نصف صاٍع منه يقوم مقام صاع من الشعري ، وهم األئمة ، فغري جائز أن ُيعدل عن                  

 .  م قوهلم إىل قول مثله
وهكذا مل يبق للقائلني بأن مقدار زكاة الفطر من القمح نصف صاع إال اآلثار               
األول فعل عمـر     . 4  واألثر يف البند        3 وما احلقناه هبا من األثر يف البند           6يف البند   

ومل يبق هلـؤالء أي  . بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، والثاين قول أيب هريرة رضي اهللا عنه      
 .  لالحتجاج به على أن زكاة الفطر نصف صاع من قمح حديث نبوي صاحل

هذه اآلثار تدل على أن الصحابة قد قاموا مبعادلة نصف صاع مـن القمـح                
بصاع مما سواه ، من األصناف املنصوص عليها ، ومل ُيعرف هلم خمالف غري أيب سعيد                

هي كنيتة ،   اخلدري ، وال أدري إن كان أبو الشعثاء هو وابصة بن معبد الصحايب كما               
أم هو أحد رواة احلديث من التابعني ، وهو من ذُكر عنه القول بصاع من القمـح ،                   
وحىت لو كان أبو الشعثاء هو الصحايب ، فإن صحابيني أثنني خيالفان مجيع الصحابة ال               
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فيصح األخذ بقول مجهرة الصـحابة ،       . يكاد يقدح يف إمجاعهم إال من ناحية نظرية         
 .  من القمح يكفي يف زكاة الفطر والقول إن نصف صاع

ومن شاء الوقوف على أقوال صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما عليه               
ــات  ــرأ املروي يف  ) 5773( و  ) 5772( و  ) 5769( و  ) 5766( إال أن يق
يف كتاب   ) 2/45( يف مصنَّف ابن أيب شيبة ، و         ) 3/61( مصنَّف عبد الرزاق ، و      

ثار للطَّحاوي ، وغريهم من كتب احلديث والفقه ، إضافة طبعاً إىل البند        شرح معاين اآل  
  . 4  والبند رقم  3رقم  

خنلص من هذا االستعراض إىل أن الواجب القول بأن إخراج نصف صاع من              
القمح ُمْجِزئ يف زكاة الفطر ، وهذا احلكم املستنَبط يقوي ويدعم رأينا جبواز األخـذ               

ة ، وعدم اِإللزام بإخراج األصناف املنصوص عليها يف األحاديث فقط    بالتعادل أو املعادل  
أي يدعم ويقوي رأْينا جبواز إخراج القيمة النقدية ، وبإخراج ما يقتات به الناس اليوم               

 . من األرز والعدس والفول واحلمص وغريها ، فكل ذلك جائز شرعاً وجمزئ 
 

 :مقداُر الصاع النبوي 
ر رضي اهللا تعاىل عنهما ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال                عن عبد اهللا بن عم     -1

 ) 2520( رواه النَّسـائي    } املكيال مكيال أهل املدينة ، والوزن وزن أهل مكة            {  
الوزن وزن أهل مكـة  ،       {  بلفظ   ) 3340( ورواه أبو داود    . والطرباين والبيهقي   

  ) 3283(  رواه ابن ِحبَّـان     كما  . وسنده صحيح   } واملكيال مكيال أهل املدينة       
 . والبيهقي أيضاً من طريق عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 

كان الصاع على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ُمداً          {  عن السائب بن يزيد قال       -2
 ) 6712( رواه البخاري   } وثلثاً ُمبدِّكم اليوم ، فزيد فيه يف زمن عمر بن عبد العزيز               

 . والنَّسائي 
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إين : قدم علينا أبو يوسف من احلج ، فأتيناه ، فقال           [  عن احلسني بن الوليد قال       -3
أريد أن أفتح عليكم باباً من العلم مهَّين تفحَّصُت عنه فقدمُت املدينةَ فسألت عن الصاع      

ما حجتكم يف   : صاُعنا هذا صاُع رسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قلت هلم             : فقالوا  
نأتيك باحلجة غداً ، فلما أصبحت أتاين حنو من مخسني شيخاً من أبناء             : لوا  ذلك ؟ فقا  

املهاجرين واألنصار مع كل رجل منهم الصاع حتت ردائه ، كل رجل منهم خيرب عـن                
أبيه أو أهل بيته أن هذا صاُع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنظرت فإذا هي سواء                   

 وثلثٌ بنقصاٍن معه يسري ، فرأيت أمراً قوياً ، فقـد            فعايرته فإذا هو مخسةُ أرطالٍ    : قال  
 4/171( رواه البيهقي   ] تركت قول أيب حنيفة يف الصاع وأخذت بقول أهل املدينة           

 .  وسنده جيد ) 
وأما أهـل احلجـاز فـال       [ ما يلي    ) 1602(  قال أبو عبيد يف كتاب األموال        -4

 أرطال وثلـثٌ ، يعرفـه عـاملهم         إن الصاع عندهم مخسةُ   . اختالف بينهم فيه أعلمه     
 ) [ 1603( وأضاف  ] وجاهلهم ، ويباع يف أسواقهم ، وحيمل ِعلَْمه قرنٌ على قرن            

مث .  زماناً يقول كقول أصـحابه فيـه         - هو أبو يوسف القاضي      –وقد كان يعقوب      
فقد فسرنا ما يف الصاع من       ) [ 1623( وقال أيضاً   ] رجع عنه إىل قول أهل املدينة       

 ، وهو كما أعلمُتك مخسةُ أرطاٍل وثلثٌ ، واملد ُربُعُه وهو رطلٌ وثلثٌ ، وذلك                السنن
 :فأقول ما يلي ... ] برطلنا هذا الذي وزنه مائةُ درهٍم ومثانيةٌ وعشرون درمهاً 

 احلديث األول برواياته يقرر أن املكيال مكيال أهل املدينـة ، وهـذه              :أوالً  
ي أربعةَ أَمداٍد ، والفََرق وهو يساوي ثالثة آُصـٍع    املكاييل أشهرها الصاع ، وهو يساو     

أو ِصيعان ، والَعَرق وهو يساوي مخسةَ عشَر صاعاً ، واملكُّوك وهو يساوي صـاعني               
والَوسق وهو يساوي ستني صاعاً ، فهذه املكاييل ينبغي أن تؤخذ من أهـل              . ونصفاً  

نا هو الصاُع وأَجزاُؤه من     وما يهمنا من حبثنا ه    . املدينة وال يصح أن تؤخذ من غريهم        
 . اَألمداِد فحسب 
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 حيث أن زكاةَ الفطر نصُف صاٍع من القمح ، أو صاٌع ممـا سـواه ،                 :ثانياً  
وحيث أن الصاع أربعة أَمداٍد ، واملد هو مقدار ما حتمل الكفان املتوسطتان من القمح               

 ُمخرج زكاة الفطـر     عند َمدِّمها ، فإن معرفة املد والصاع باألوزان احلديثة ييسِّر على          
وقد قام أهل اخلربة واالختصاص مبعادلة الصاع باألوزان احلديثة فكان وزنه من            . عمله  

 من الغرام ، وبالقسمة على أربعة نصل إىل أن وزن املـد             175القمح كيلو غرامني و     
وحيث أن زكاة الفطر من القمح نصف صاع ، أو ُمدَّان           .  غراماً من القمح     543هو  

فإن زكاة الفطر من القمح تصبح كيلو غراماً من القمح وستة ومثانني غراماً             من القمح   
 .  غراماً منها 175منه  وتصبح مما سواه كيلو غرامني و 

 أما ما ورد من أن عمر بن عبد العزيز يف البند الثاين قد زاد يف الصاع ،                  :ثالثاً  
 كثرية يف كتب الفقه ،      وما حصل من احلَجَّاج يف عهد عبد امللك كما جاء يف روايات           

وما أجراه هشام بن عبد امللك على الصاع من تغيري فإن كل ذلك ال يعنينا وال يصرفنا                 
وبذلك يظهر خطأ أيب حنيفة عندما أخذ بالصاع الكبري يف العراق           . عن الصاع النبوي    

 .وكان آنذاك مثانية أرطال ، وترك صاع أهل املدينة ويساوي مخسة أرطال وثلثاً 
 
 : من ُتدفُع زكاة الفطر إىل

صدقةُ الفطر زكاةٌ ، فتأخذ حكمها يف كل شيء ، إال ما اسـتثناه الـدليل ،                 
وبالنظر يف األدلة مل جند ِذكراً ملصرفها على اخلصوِص ، وعليه فإن زكاة الفطر ُتـدفع                

العاِملَني إمنا الصََّدقاُت للفقراِء واملساكَني و    { إىل األصناف الثمانية الواردة يف قوله تعاىل        
 من  60اآلية  } عليها واملُؤلَّفِة قُلوُبهم ويف الرِّقاِب والغارمَني ويف سبيِل اِهللا وابِن السبيل            

أما املؤلفةُ قلوُبهم ويف الرقاب فال وجود هلم يف أيامنا الراهنة ، وحـىت              . سورة التوبة   
د املسلمني ، ومل    العاملني عليها ال وجود هلم اآلن بعد أن توقف احلكم باإلسالم يف بال            

 . تبق دولة واحدة فيها تطبِّق شرع اهللا كما أمر اهللا سبحانه 



 350

فيبقى الفقراء واملساكني والغارمون ، ويف سبيل اهللا وابن السبيل ، أي تبقـى              
مخسة أصناف فحسب اآلن ، وألفت النظر إىل أن الغارمني ال ُيْعطَْون من الزكاة إال إن                

ا يف التجارات احلالية فإن التاجر يبقى عليه الكثري مـن           كانوا يعجزون عن السداد ، أم     
الديون املستحقة للذين اشترى بضائعه منهم ، وليس ذلك عجزاً منه عن السداد ، وإمنا               

 وهي عبارة عن سندات     – أو بالصُّكوك      –أصبحت التجارة اآلن ُيتعامل هبا بالشيكات       
وإنَّ أبرز األصـناف    .  من الزكاة    دين ، فمثل هؤالء التجار ليسوا غارمني فال ُيعطون        

وأوالها باإلعطاء مها الفقراء واملساكني ، وقد ورد التنويه بصنف املسـاكني هنـا يف               
فرض رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        { احلديث الذي رواه ابن عباس رضي اهللا عنه قال          

رواه } ... وسلم زكاة الفطر ، طُهرة للصائم من اللغو والرَّفَث ، وطُْعمة للمسـاكني              
 ] . وقت ِإخراجها [ وقد مرَّ بتمامه يف حبث . وغريه  ) 1609( أبو داود 
وهذا التنويه ال ُيفهم منه احلصُر يف اِإلعطاء ، بقدر ما يفهم منه احلضُّ عليهم                

أكثر من احلض على غريهم ، وإال فإن دافع زكاة الفطر جيزئ عنه دفع زكاته إىل أي                 
ثَلُ هذا احلديث كَمثَِل احلديث الذي رواه ابن عبـاس  صنف من األصناف األخرى ، مَ   

ادُعهم إىل  : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذاً إىل اليمن فقال            {  رضي اهللا عنه    
شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ، فإن هم أطاعوا لذلك فأَْعِلْمهم أن اهللا افترض                  

ن هم أطاعوا لذلك فأَعلمهم أن اهللا افترض        عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ، فإ        
رواه البخـاري      } عليهم صدقةً يف أمواهلم ، ُتؤخذ من أغنيائهم ، وُتردُّ على فقرائهم               

صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم ، وُتـرد علـى           ( ... فقوله  . وغريه   ) 1395( 
 . ال يعين حصر صرف الصدقة يف الفقراء ، فهذا كذاك ) فقرائهم 
وإخراج زكاة الفطر تصح لصنٍف واحد ولصنفني وللجميع ، ال فرق بني هذا              

جيب أن َيقِْسَم زكاةَ كلِّ صنٍف من مالـه علـى           : وذاك ، أما قول الشافعي وعكرمة       
املوجودين من األصناف الستة الذين ُسْهماُنُهم ثابتة قسمةً على السواء ، مث حصة كل              

ة أو أكثر ، فإن مل جيد إال واحداً صرف حصة           صنف منهم ال تصرف إىل أقل من ثالث       
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فإن هذا القول منهما تفصيلٌ وتفريٌع ال دليل عليه من الشرع ، وال             . ذلك الصنف إليه    
حاجة إليه ، وإمنا الصواب هو جواز إعطاء صنف واحد كجواز إعطاء أكثر من صنٍف                

ي اهللا عنهم ،    وهو قول عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن عباس وحذيفة من الصحابة رض            
 .وسعيد بن جبري واحلسن البصري وعطاء والثوري وأيب حنيفة ، وابن قدامة 

 

Β 
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