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 حورأحكام الدُّمختصر 

 دم وقت السحر.  والرشب ألكللاسم  السني، بضم حور:الس   :تطريفه

إمجاًعا كام قال  ولوس بواجبألحاديث الواردة دم فضله، ل مستحب بٌمجاع العلامء؛ :كمهُح

  ابن ادنذر وغره.

 (.وكاىوا دم أول اإِلسالم ال حيل هلم ذلكقال شوخ اإلسالم: )

حرالعلامء مجهورعند  ىصف اللولمن  :هتأول وق هو القطعة من اللول كام قال  ؛ ألن السَّ

ىصف  ، ويبدأ إدبار  اللول منألىه وقت إدبار اللول وإقبال النهار األزهري، وسمي سحًرا؛

 اللول.

 دم الفجر؛ : فٌن شكالفقهاءما مل يتبني صلوع الفجر، قال  األكلجيوز : آخر وقته

 لتفت إىل اإلمساكوة التي توضع دم بعض التقويامت الفلكوة.وال ي  ، فاالحتواط أن ال ييكل

]البخاري:  «فٌن دم السحور بركة ؛تسحروا»عن أىس ريض اهلل عنه مرفوًعا: حور: فضل الدُّ

فصل ما بني صوامنا وصوام » ريض اهلل عنه مرفوًعا: عمرو بن العاص، وعن [3921 ، مسلم:3291

 .[3921 ]مسلم: «السحر أكلة   ؛أهل الكتاب

 زيد بن ثابت ريض اهلل لفعل النبي صذ اهلل علوه وسلم دم حديثويدتحب تأخيره: 

كان أصحاب حممد صذ اهلل علوه وسلم أرسع الناس »عمرو بن مومون:  قال، [3293: البخاري]

، «السحورمن السنة تيخر »وقال إبراهوم النخعي: ، [1123: عبد الرزاق] «اا وأبطيه سحورً إفطارً 

 . [9/911 ابن أيب شوبة] «من أخالق األىبواء تيخر السحور»وقال جماهد: 



كاىت ترجى »عن سويد بن غفلة، قال: وصح  ،«إن دم السحور بركة» :بركظ الدُّحور

 الزكة دم السحور إىل أمرين: وتعود، [8238 :ابن أيب شوبة] «بركة السحور

ب بالصدقة والتسب   ،وخمالفة أهل الكتاب ها،وإحوائ اتباع السنةالزكة األخروية: من  -3

 .ب للذكر والدعاء وقت مظنة اإلجابةوالتسب   ،عذ من جيتمع معه عذ األكل

لق ومدافعة سوء اخل   ،عذ العبادة والزيادة دم النشاطالتقوي الزكة الدىووية: من  -9

 .عالذي يثره اجلو

أبو ] «ىعم سحور ادًمن التمر»صح عن أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوًعا:  :تدحر بهما ُي

 ، وله أن يتسحر بام شاء.[9131 :داود

ا من أن ىفرً  :عن عبد اهلل بن احلارثصح ؛ ة ماءرشبب ولوته حتصل فضول :أقل الدحور

 .[1122 :عبد الرزاق] «ماءتسحروا ولو بجرع من »أصحاب النبي صذ اهلل علوه وسلم قالوا: 

 .(األشبه: أىه إن قدر عذ األكل؛ فهو السنة: )ابن توموةوقال شوخ 

دا أراد أن يتسحر  علوه السالم ريض اهلل عنه، أن النبي عن أىس االجتماع على الدحور:

االجتامع : )ودم احلديث ابن حجرقال ، [9311 :النسائي] « ييكل معييا أىس، اىظر رجاًل » قال له:

 .[1191 ]ابن أيب شوبةأن عمر دعا ابن عباس ريض اهلل عنهم لوتسحر معه  وصح، عذ السحور(

 واحلمد هلل رب العادني

 كتبه

 عبد العزيز بن عدىان العودان

 هـ 3333رمضان  1


