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الشيخ : عبد العزيز بن عبد هللا بن ) وصف الدرس : الكتاب : منتقى األخبار ، تعليق 
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 ُم َواْلِفْطُر ِمْن الشُُّهودِ يَثْبُُت بِِه الصَّوْ  بَاُب َما

 

ِ  َعْن اْبنِ  -  1625 ُ َعلَْيِه  ُعَمَر قَاَل : } تََراَءى النَّاُس اْلِهََلَل فَأَْخبَْرُت َرُسوَل ّللاَّ َصلَّى ّللاَّ

َد بِهِ بِِصيَاِمِه { َرَواهُ أَبُو َداُود َوالدَّاَرقُْطنِ  َوَسلََّم أَن ِي َرأَْيتُهُ فََصاَم َوأََمَر النَّاسَ   ي  َوقَاَل : تَفَرَّ

ٍد َعْن اْبِن َوْهٍب َوُهَو ثِقَة     َمْرَواُن ْبُن ُمَحمَّ

 

ابن باز : ) الحديث سنده جيد والرؤية لشهر رمضان تثبت بشهادة واحد  قال الشيخ  - 1

العبادة حتى ال يفوت منها شيء وفي خروجه يشهد شاهدي عدل حتى  لَلحتياط لدخول

   (  بيقين حتى ال يفوت منها شيء يخرجون من العبادة

 

ُ َعلَْيهِ  َوَعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبنِ   -  1626 ِ َصلَّى ّللاَّ  َعبَّاٍس قَاَل : } َجاَء أَْعَرابِيٌّ إلَى النَّبِي 

ُ ؟ قَاَل : نَعَْم أَتَْشَهُد أَْن اَل إلَهَ إالَّ  : َوَسلََّم فَقَاَل : إن ِي َرأَْيُت اْلِهََلَل : يَْعنِي َرَمَضاَن فَقَالَ   ّللاَّ

نْ  قَاَل : أَتَْشَهدُ  ِ ؟ قَاَل : نَعَْم قَاَل : يَا بََِلُل أَذ ِ ًدا َرُسوُل ّللاَّ فِي النَّاِس فَْليَُصوُموا َغًدا  أَنَّ ُمَحمَّ

اِد ْبِن َسلَ  { َرَواهُ اْلَخْمَسةُ إالَّ أَْحَمَد َوَرَواهُ   َمةَ َعْن ِسَماٍك َعنْ أَبُو َداُود أَْيًضا ِمْن َحِديِث َحمَّ

 (  النَّاِس أَْن يَقُوُموا َوأَْن يَُصوُموا ِعْكِرَمةَ ُمْرَسًَل بَِمْعنَاهُ َوقَاَل : } فَأََمَر بََِلاًل فَنَاَدى فِي

 

الحديث حسن لغيره لتقوية ما قبله له ألنه من رواية سماك  ) قال الشيخ ابن باز   - 2

 ( مقال عن عكرمة عن ابن عباس وفيها

 

ٍ ْبِن ِحَراٍش َعْن َرُجٍل ِمنْ   -  1627 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل :  َوَعْن ِرْبِعي  ِ َصلَّى ّللاَّ أَْصَحاِب النَّبِي 

ُ َعلَْيِه  النَّاُس فِي آِخِر يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن فَقَِدَم أَْعَرابِيَّاِن فََشِهَدا } اْختَلَفَ  ِ َصلَّى ّللاَّ ِعْنَد النَّبِي 

ِ أَلََهلَّ َوسَ  ُ َعلَْيهِ  لََّم بِاَّلَلَّ ِ َصلَّى ّللاَّ َوَسلََّم النَّاَس أَْن  اْلِهََلُل أَْمِس َعِشيَّةً فَأََمَر َرُسوُل ّللاَّ

ُهمْ  يُْفِطُروا { َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُو َداُود َوَزاَد فِي  ( .   ِرَوايٍَة : َوإِْن يَْغُدوا إلَى ُمَصَلَّ
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ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ َخَطَب فِي اْليَْوِم الَِّذي دِ َوَعْن َعبْ  -  1628 ُشكَّ فِيِه فَقَاَل :  الرَّ

ِ َصلَّى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَسأَْلتُُهْم ، َوأَنَُّهْم َحدَّثُونِي أَنَّ  أاََل إن ِي َجالَْسُت أَْصَحاَب َرُسوِل ّللاَّ  ّللاَّ

ِ َصلَّى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } ُصوُموا ِلُرْؤيَتِهِ َرُسوَل ّللاَّ ، َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِِه ، َواْنُسُكوا لََها  ّللاَّ

وا ثَََلثِيَن يَْوًما ، فَِإْن َشِهَد َشاِهَداِن ُمْسِلَماِن فَُصوُموا ، فَِإْن ُغمَّ َعلَْيُكمْ  َوأَْفِطُروا {  فَأَتَمُّ

 ( ُمْسِلَمانِ  النََّسائِي  َولَْم يَقُْل فِيهِ َرَواهُ أَْحَمُد ، َوَرَواهُ 

 

الحساب ال في الصيام وال  قال الشيخ ابن باز ) أجمع العلماء على أنه ال يعتمد على   - 3

وحكي اإلجماع شيخ اإلسَلم  في اإلفطار وإنما العمدة على رؤية الهَلل أو إكمال العدة

  ( .  فاسد ولكنه قول ابن تيمية وحكي عن بعض التابعين األخذ بالحساب

 

ُ َعلَْيِه  ) : َوَعْن أَِميِر َمكَّةَ اْلَحاِرِث ْبِن َحاِطٍب قَالَ   - 1629 ِ َصلَّى ّللاَّ َعِهَد إلَْينَا َرُسوُل ّللاَّ

ْؤيَِة ، فَِإْن لَْم نََرهُ َوَشِهَد َشاِهَدا َعْدٍل نََسْكنَا َوَسلََّم أَْن نَْنُسكَ  . َرَواهُ أَبُو بَِشَهاَدتِِهَما {  ِللرُّ

اَرقُْطنِي  َوقَاَل : َهذَا  . ( إْسنَاد  ُمتَِّصل  َصِحيح   َداُود َوالدَّ
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  َوالشَّك ِ  بَاُب َما َجاَء فِي يَْوِم اْلغَْيمِ 

 

ِ َصلَّى - 1630 ُ َعلَ  َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل ّللاَّ ْيِه َوَسلََّم قَاَل : } إذَا َرأَْيتُُموهُ فَُصوُموا ّللاَّ

أَْخَرَجاهُ ُهَما َوالنََّسائِيُّ َواْبُن َماَجْه  { َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُروا فَِإْن ُغمَّ َعلَْيُكْم فَاْقُدُروا لَهُ  ، َوإِذَا

َعلَْيُكْم فَأَْكِملُوا  تَّى تََرْوهُ فَِإْن ُغمَّ تِْسع  َوِعْشُروَن لَْيلَةً فَََل تَُصوُموا حَ  َوفِي لَْفٍظ } الشَّْهرُ 

 لَْفٍظ أَنَّهُ ذََكَر َرَمَضاَن فََضَرَب بِيََدْيِه فَقَاَل : } الشَّْهرُ  اْلِعدَّةَ ثَََلثِيَن { َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ َوفِي

ِلُرْؤيَتِِه َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِِه فَِإْن ُغمَّ  َهَكذَا َوَهَكذَا َوَهَكذَا ثُمَّ َعقََد إْبَهاَمهُ فِي الثَّاِلثَِة : ُصوُموا

الشَّْهُر تِْسع  َوِعْشُروَن فَََل  ثَََلثِيَن { َرَواهُ ُمْسِلم  َوفِي ِرَوايٍَة أَنَّهُ قَاَل : } إنََّما َعلَْيُكْم فَاْقُدُروا

َوأَْحَمُد  لَْيُكْم فَاْقُدُروا لَهُ { َرَواهُ ُمْسِلم  َحتَّى تََرْوهُ فَِإْن ُغمَّ عَ  تَُصوُموا َحتَّى تََرْوهُ َواَل تُْفِطُروا

ِ إذَا َمَضى ِمنْ  َشْعبَاَن تِْسع  َوِعْشُروَن يَْوًما يَْبعَُث َمْن يَْنُظُر  . َوَزاَد قَاَل نَافِع  : َوَكاَن َعْبُد ّللاَّ

ُمْفِطًرا َوإِْن َحاَل   َواَل قَتَر  أَْصبَحَ َوإِْن لَْم يََر َولَْم يَِحْل ُدوَن َمْنَظِرِه َسَحاب   فَِإْن َرأَى فَذَاكَ 

 (  ُدوَن َمْنَظِرِه َسَحاب  أَْو قَتَر  أَْصبََح َصائًِما

 

ثَلثين وال  قال الشيخ ابن باز ) ال بد في ثبوت الشهر من الرؤية أو إتمام الشهر  - 4

الهَلل أو يتم  يعتبر بالحساب ، والعبرة بما رواه الراوي ال بما راءه فَل يصام حتى يرى

 ً  ( الشهر ثَلثين حتى لو كان اليوم غائما

 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َوَعنْ  - 1631 ِ َصلَّى ّللاَّ ُصوُموا ِلُرْؤيَتِِه  } : أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

 َن ثَََلثِيَن {فَأَْكِملُوا ِعدَّةَ َشْعبَا َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِِه ، فَِإْن َغبَِي َعلَْيُكمْ 

ُصوُموا  } َوقَاَل : } فَِإْن َغبَِي َعلَْيُكْم فَعُدُّوا ثَََلثِيَن { َوفِي لَْفظٍ  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ َوُمْسِلم  

وُموا ، أَْحَمُد . َوفِي لَْفٍظ } إذَا َرأَْيتُْم اْلِهََلَل فَصُ  ِلُرْؤيَتِِه فَِإْن ُغمَّ َعلَْيُكْم فَعُدُّوا ثَََلثِيَن { َرَواهُ 

يَْوًما { َرَواهُ أَْحَمُد َوُمْسِلم  َواْبُن َماَجْه  َرأَْيتُُموهُ فَأَْفِطُروا ، فَِإْن ُغمَّ َعلَْيُكْم فَعُدُّوا ثَََلثِينَ  َوإِذَا

وا ثَََلثِيَن ثُمَّ َعلَْيُكْم فَعُدُّ  لَْفٍظ } ُصوُموا ِلُرْؤيَتِِه َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِِه ، فَِإْن ُغمَّ  َوالنََّسائِيُّ . َوفِي

َحهُ  أَْفِطُروا { َرَواهُ أَْحَمدُ   ( َوالت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } ُصوُموا ِلُرْؤيَتِهِ  : َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  - 1632 ِ َصلَّى ّللاَّ  قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

لُوا اْلِعدَّةَ ثَََلثِيَن ، َواَل تَْستَْقبِلُوا الشَّْهَر  بَْينَهُ َسَحاب  َوأَْفِطُروا ِلُرْؤيَتِِه ، فَِإْن َحاَل بَْينَُكْم وَ  فََكم ِ

َحهُ  { اْستِْقبَاالً  ِ }  . َرَواهُ أَْحَمُد َوالنََّسائِيُّ َوالت ِْرِمِذيُّ بَِمْعنَاهُ َوَصحَّ َوفِيِه فِي لَْفٍظ ِللنََّسائِي 

 َرَواهُ ِمْن َحِديِث أَبِي يُونَُس َعْن ِسَماٍك َعْن ِعْكِرَمةَ َعْنهُ . َوفِي { فَأَْكِملُوا اْلِعدَّةَ ِعدَّةَ َشْعبَانَ 

أَْن يَُكوَن َشْيئًا يَُصوُمهُ أََحُدُكْم ، َواَل  لَْفِظ } اَل تَقَدَُّموا الشَّْهَر بِِصيَاِم يَْوٍم َواَل يَْوَمْيِن ، إالَّ 

واثُمَّ ُصوُموا َحتَّى تَرَ  تَُصوُموا َحتَّى تََرْوهُ  اْلِعدَّةَ ثَََلثِيَن ثُمَّ  ْوهُ ، فَِإْن َحاَل ُدونَهُ َغَماَمة  فَأَتِمُّ
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 . (  أَْفِطُروا { َرَواهُ أَبُو َداُود

 

ُ َعلَْيهِ  -  1633 ِ َصلَّى ّللاَّ َوَسلََّم يَتََحفَُّظ ِمْن ِهََلِل  َوَعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } َكاَن َرُسوُل ّللاَّ

ثُمَّ  ، يَُصوُم ِلُرْؤيَِة َرَمَضاَن فَِإْن ُغمَّ َعلَْيِه َعدَّ ثَََلثِيَن يَْوًما تََحفَُّظهُ ِمْن َغْيِرهِ َشْعبَاَن َما اَل يَ 

اَرقُْطنِي  َوقَالَ   .  إْسنَاد  َحَسن  َصِحيح   : َصاَم { . َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُو َداُود َوالدَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } اَل تَقَدَُّموا الشَّْهرَ َرُسولُ  َوَعْن ُحذَْيفَةَ قَاَل : قَالَ  -  1634 ِ َصلَّى ّللاَّ   ّللاَّ

تََرْوا اْلِهََلَل أَْو تُْكِملُوا اْلِعدَّةَ { ؛ َرَواهُ  َحتَّى تََرْوا اْلِهََلَل أَْو تُْكِملُوا اْلِعدَّةَ ، ثُمَّ ُصوُموا َحتَّى

 ( .  َوالنََّسائِيُّ  أَبُو َداُود

 

اِر ْبِن يَاِسٍر قَاَل : } َمنْ َوَعنْ  -  1635 َصاَم اْليَْوَم الَِّذي يَُشكُّ فِيِه فَقَْد َعَصى أَبَا   َعمَّ

ًدا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم { َرَواهُ اْلَخْمَسةُ إالَّ أَْحَمدَ  اْلقَاِسِم ُمَحمَّ َحهُ الت ِْرِمِذيُّ َوُهَو  َصلَّى ّللاَّ َوَصحَّ

ِ تَْعِليقًا  . (  ِلْلبَُخاِري 

 

 

ْومُ  اْلِهََلِل إذَا َرآهُ أَْهُل بَْلَدٍة َهْل يَْلَزُم بَِقيَّةَ اْلبََِلدِ  بَابُ   الصَّ

 

ُمعَاِويَةَ بِالشَّاِم فَقَاَل : فَقَِدْمُت الشَّاَم فَقََضْيُت  َعْن ُكَرْيب  أَنَّ أُمَّ اْلفَْضِل بَعَثَتْهُ إلَى  -  1636

اْلُجُمعَِة ثُمَّ قَِدْمُت اْلَمِدينَةَ فِي  َوأَنَا بِالشَّاِم فََرأَْيُت اْلِهََلَل لَْيلَةَ  َواْستُِهلَّ َعلَيَّ َرَمَضانُ  َحاَجتََها

ِ ْبُن َعبَّاٍس ، ثُمَّ ذََكَر اْلِهََلَل فَقَاَل : َمتَى َرأَْيتُمْ  آِخِر الشَّْهِر فََسأَلَنِي َعْبدُ  اْلِهََلَل ؟ فَقُْلُت :  ّللاَّ

 َرأَْيتَهُ ؟ فَقُْلُت : نَعَْم ، َوَرآهُ النَّاُس َوَصاُموا َوَصاَم ُمعَاِويَةُ  عَِة ، فَقَاَل : أَْنتَ َرأَْينَاهُ لَْيلَةَ اْلُجمُ 

نُْكِمَل ثَََلثِيَن أَْو نََراهُ ، فَقُْلُت : أاََل  ، فَقَاَل : لَِكنَّا َرأَْينَاهُ لَْيلَةَ السَّْبِت فَََل نََزاُل نَُصوُم َحتَّى

ِ  ةِ تَْكتَِفي بُِرْؤيَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم {  ُمعَاِويَةَ َوِصيَاِمِه ؟ فَقَاَل : اَل ، َهَكذَا أََمَرنَا َرُسوُل ّللاَّ َصلَّى ّللاَّ

  ( َواْبَن َماَجهْ  . َرَواهُ اْلَجَماَعةُ إالَّ اْلبَُخاِريَّ 

 

هللا صلى عليه وسلم  قال الشيخ ابن باز ) الصواب أن الرؤية تعم الن رسول   - 5

برؤيته واألمر  ب األمة جميعاً ورأي ابن عباس أن المطالع تختلف فيصوم كل بلدخاط

وأحوط وأفضل  واسع فإذا اكتفوا برؤيتهم فَل بأس وإن صاموا مجتمعين فهو األولى

البلد اآلخر أن  وهو مقتضى العموم ، فاألصح واألرجح أن البلد إذا رأوا الهَلل فعلى

أخذاً بمذهب ابن  ام وأفطر كل بلد لرؤيتهم فَل بأسيصوموا لرؤيته ويفطروا له وإن ص

 ( بلدهم عباس وفتوى هيئة كبار العلماء على جواز صيام كل بلد على رؤية أهل
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  فِي اْلفَْرِض ُدوَن النَّْفلِ  بَاُب ُوُجوِب الن ِيَِّة ِمْن اللَّْيلِ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَالَ َحْفصَ  َعْن اْبِن ُعَمَر َعنْ  -  1637 ِ َصلَّى ّللاَّ َمْن لَْم  } : ةَ َعْن النَّبِي 

يَاَم قَْبَل اْلفَْجِر فَََل ِصيَاَم لَهُ { َرَواهُ    ( اْلَخْمَسةُ  يَْجَمْع الص ِ

 

ثابت الرفع والقاعدة أن الحديث  قال الشيخ ابن باز ) الحديث صحيح والصواب أنه  - 6

ثقة ولو كان موقوفاً فله حكم  رفعه قوم فالقول قول من رفعه إذا كانإذا وقفه قوم و

  ( الرفع ألنه تشريع فَل يقال بالرأي

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت يَْوٍم  َوَعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } َدَخَل َعلَيَّ َرُسولُ   -   1638 ِ َصلَّى ّللاَّ ّللاَّ

أَتَانَا يَْوًما آَخَر ،  ؟ فَقُْلنَا : اَل ، فَقَاَل : فَِإن ِي إذَْن َصائِم  ، ثُمَّ ِمْن َشْيٍء  فَقَاَل : َهْل ِعْنَدُكمْ 

ِ أُْهِدَي لَنَا َحْيس  ،  فَقَاَل : أَِرينِيِه فَلَقَْد أَْصبَْحُت َصائًِما فَأََكَل { َرَواهُ  فَقُْلنَا يَا َرُسوَل ّللاَّ

ُجِل  } : َسائِي  : ثُمَّ قَالَ اْلَجَماَعةُ إالَّ اْلبَُخاِريَّ ، َوَزاَد النَّ  عِ َمثَُل الرَّ ِ إنََّما َمثَُل َصْوِم اْلُمتََطو 

َدقَةَ ، فَِإْن َشاَء أَْمَضاَها ، َوإِْن َشاَء َحبََسَها { َوفِي لَْفظٍ  يُْخِرُج ِمْن َماِلهِ  لَهُ أَْيًضا قَاَل :  الصَّ

عِ بَِمْنِزلَِة َرُجٍل أَْخَرَج  رِ } يَا َعائَِشةُ إنََّما َمْنِزلَةُ َمْن َصاَم فِي َغيْ  َرَمَضاَن أَْو فِي التََّطوُّ

فَأَْمَسَكهُ { قَاَل اْلبَُخاِريُّ :  فََجاَد ِمْنَها بَِما َشاَء فَأَْمَضاهُ ، َوبَِخَل ِمْنَها بَِما َشاءَ  َصَدقَةَ َماِلهِ 

ْرَداِء : َكاَن أَبُو ْرَداِء يَقُوُل : عِ  َوقَالَْت أُمُّ الدَّ فَِإن ِي َصائِم   : ْنَدُكْم َطعَام  . فَِإْن قُْلنَا : اَل ، قَالَ الدَّ

ُ َعْنُهمْ  يَْوِمي َهذَا . قَاَل : َوفَعَلَهُ أَبُو َطْلَحةَ َوأَبُو   ( ُهَرْيَرةَ َواْبُن َعبَّاٍس َوُحذَْيفَةُ َرِضَي ّللاَّ

 

أما من صام النفل  ليلقال الشيخ ابن باز ) صيام الفرض يجب فيه تبييت النية من ال  - 7

وأجره من وقت  فله اإلفطار وإن أكمله فهو أفضل فإن أفطر لحاجة أو أي أمر فله ذلك

  (  نية الصيام

 

 

ِ إذَا أََطاقَ  بِي  ْوُم فِي أَثْنَاِء الشَّْهِر أَوْ  بَاُب الصَّ  اْليَْومِ  َوُحْكُم َمْن َوَجَب َعلَْيِه الصَّ

 

بَي ِعِ بِْنتِ  - 1639 ٍذ قَالَتْ  َعْن الرُّ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َغَداةَ  } : ُمعَو  ِ َصلَّى ّللاَّ أَْرَسَل َرُسوُل ّللاَّ

َصائًِما فَْليُتِمَّ َصْوَمهُ ،  إلَى قَُرى اأْلَْنَصاِر الَّتِي َحْوَل اْلَمِدينَِة : َمْن َكاَن أَْصبَحَ  َعاُشوَراءَ 

ُمهُ ِصْبيَانَنَابَقِ  َوَمْن َكاَن أَْصبََح ُمْفِطًرا فَْليُتِمَّ  ِ غَاَر  يَّةَ يَْوِمِه . فَُكنَّا بَْعَد ذَِلَك نَُصوُمهُ َونَُصو  الص ِ

ِمْن اْلِعْهِن ، فَِإذَا بََكى أََحُدُهْم ِمْن الطَّعَاِم  ِمْنُهْم َونَْذَهُب إلَى اْلَمْسِجِد فَنَْجعَُل لَُهْم اللُّْعبَةَ 

ْفَطاِر { . أَْخَرَجاهُ . قَاَل اْلبَُخاِريُّ َحتَّى يَُكوَن ِعْندَ  أَْعَطْينَاَها إيَّاهُ  َوقَاَل ُعَمُر ِلنَْشَواَن فِي  :  اإْلِ

  (  َوَضَربَهُ  َرَمَضاَن : َوْيلََك َوِصْبيَانُنَا ِصيَام  
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فعليه الصيام وجوباً ولزوماً وال يلزمه  الصبيمن صام في أثناء الشهر كأن بلغ    -

يقضي. ولكن من بلغ أثناء النهار فعليه  قضاء ما فات من الشهر وهذا هو األقرب أنه ال

نذر صياماً ثم أفطر ما فعليه قضاؤه الن  الصيام وقضاء هذا اليوم الذي بلغ فيه. ومن

  (  النذر واجب

 

ثَنَاَوَعْن ُسْفيَاَن ْبِن َعْبدِ   -   1640 ِ ْبِن َربِيعَةَ قَاَل : } َحدَّ َوْفُدنَا الَِّذيَن قَِدُموا َعلَى   ّللاَّ

ُ َعلَْيهِ  ِ َصلَّى ّللاَّ َوَضَرَب  َوَسلََّم بِِإْسََلِم ثَِقيٍف ، قَاَل : َوقَِدُموا َعلَْيِه فِي َرَمَضاَن ، َرُسوِل ّللاَّ

ا أَسْ   (  بَِقَي َعلَْيِهْم ِمْن الشَّْهِر { َرَواهُ اْبُن َماَجهْ  لَُموا َصاُموا َماَعلَْيِهْم قُبَّةً فِي اْلَمْسِجِد ، فَلَمَّ

 

ِه } أَنَّ أَْسلََم أَتَتْ   -  1641 ْحَمِن ْبِن َمْسلََمةُ َعْن َعم ِ ُ  َوَعْن َعْبِد الرَّ ِ َصلَّى ّللاَّ إلَى النَّبِي 

وا بَِقيَّةَ يَْوِمُكْم َواْقُضواَهذَا ؟  َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل : ُصْمتُْم يَْوَمُكمْ   { قَالُوا : اَل ، قَاَل : فَأَتِمُّ

 . (  َرَواهُ أَبُو َداُود
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ْوَم َوَما ْبَواُب َما يُْبِطُل الصَّ  يُْكَرهُ َوَما يُْستََحبُّ  ََ

  بَاُب َما َجاَء فِي اْلِحَجاَمةِ 

 

ُ َعلَْيهِ عَ  -   1642 ِ َصلَّى ّللاَّ َوَسلََّم } أَْفَطَر اْلَحاِجُم  ْن َرافِعِ ْبِن َخِديجٍ قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

ثَْوبَاَن  َوالت ِْرِمِذيُّ . َوأِلَْحَمَد َوأَبِي َداُود َواْبِن َماَجْه ِمْن َحِديثِ  َواْلَمْحُجوُم { َرَواهُ أَْحَمدُ 

اِد ْبِن أَ  ِمْن َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ ِمثْلُهُ . َوأِلَْحَمَد  ْوٍس ِمثْلُهُ . َوأِلَْحَمَد َواْبِن َماَجهْ َوَحِديِث َشدَّ

 . (  َوَحِديِث أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد ِمثْلُهُ  ِمْن َحِديِث َعائَِشةَ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَ  َوَعْن ثَْوبَانَ   -     1643 ِ َصلَّى ّللاَّ يَْحتَِجُم فِي  تَى َعلَى َرُجلٍ أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ

 .م {َرَمَضاَن فَقَاَل : } أَْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجو

 

1644  -   ِ ِ َصلَّى  َوَعْن اْلَحَسِن َعْن َمْعِقِل ْبِن ِسنَاٍن اأْلَْشَجِعي  أَنَّهُ قَاَل : َمرَّ َعلَيَّ َرُسوُل ّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فَقَاَل : } أَْفَطَر  ُم فِي ثََماِن َعْشَرةَ لَْيلَةً َخلَْت ِمْن َشْهِر َرَمَضانَ َوأَنَا أَْحتَجِ  ّللاَّ

َدِليل  َعلَى أَنَّ َمْن فَعََل َما يُْفِطُر َجاِهًَل يَْفُسُد  اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجوُم { َرَواُهَما أَْحَمُد ، َوُهَما

َحِديُث َرافِعِ ْبِن َخِديجٍ ،  حُّ َحِديٍث فِي َهذَا اْلبَابِ بِِخََلِف النَّاِسي . قَاَل أَْحَمُد : أَصَ  َصْوُمهُ 

ِ : أََصحُّ َشْيٍء فِي اِد ْبِن أَْوٍس  َوقَاَل اْبُن اْلَمِدينِي   (َهذَا اْلبَاِب َحِديُث ثَْوبَاَن َوَشدَّ

   

 

ابن باز ) هذه االحاديث تدل على أن الحجامة تفطر الصائم وأنها ناسخة  قال الشيخ   - 9

الدالة على جواز الحجامة للصائم فالصواب أن الحجامة تفطر الصائم وعلى  ألحاديثل

وكذلك الحاجم يفطر ، والتحليل اليسير ال شيء فيه أما الكثير فيلحق  الصائم تجنبها

 . (  القضاء من باب االحتياط بالحجامة فعليه

 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْحتََجَم َوُهَو ُمْحِرم   النَّبِيَّ َصلَّى َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس : } أَنَّ  -   1645 َواْحتََجَم  ّللاَّ

اْحتََجَم َوُهَو ُمْحِرم  َصائِم  { . َرَواهُ أَبُو  } : َوُهَو َصائِم  { . َرَواهُ أَْحَمُد َواْلبَُخاِريُّ . َوفِي لَْفظٍ 

َحهُ  َداُود َواْبُن َماَجهْ   .  ) َوالت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ

 

محمول على النسخ أو أنه كان في سفر أو  ال الشيخ ابن باز ) هذا الحديث إماق  -  10 

   )في مرض

 

 

ائِِم  أَُكْنتُمْ  }ثَابٍِت اْلبُنَانِيَّ أَنَّهُ قَاَل أِلَنَِس ْبِن َماِلٍك : َوَعنْ   -    1646 تَْكَرُهوَن اْلِحَجاَمةَ ِللصَّ
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 ُ ِ َصلَّى ّللاَّ ْعِف { َرَواهُ عَ  َعلَى َعْهِد َرُسوِل ّللاَّ  (  اْلبَُخاِريُّ  لَْيِه َوَسلََّم قَاَل : اَل إالَّ ِمْن أَْجِل الضَّ

. 

 

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى  - 1647 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َوَعْن َعْبِد الرَّ ِ َصلَّى ّللاَّ َعْن بَْعِض أَْصَحاِب النَّبِي 

ُ  : قَالَ  ائِِم  َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْلِوَصاِل فِي إنََّما } نََهى النَّبِيُّ َصلَّى ّللاَّ يَاِم َواْلِحَجاَمِة ِللصَّ الص ِ

ْمُهَما { . َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُو َداُود إْبقَاًء َعلَى أَْصَحابِِه َولَمْ   . ( يَُحر ِ

 

ائِِم أَنَّ َجعْ  َوَعنْ   -  1648 ُل َما ُكِرَهْت اْلِحَجاَمةُ ِللصَّ ْبَن أَبِي َطاِلٍب  فَرَ أَنٍَس قَاَل : } أَوَّ

َص  اْحتََجَم َوُهَو َصائِم  ، فََمرَّ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل : أَْفَطَر َهذَاِن ، ثُمَّ َرخَّ ّللاَّ

ائِِم . َوَكانَ  النَّبِيُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَْعُد فِي اْلِحَجاَمِة ِللصَّ ِجُم َوُهَو َصائِم  { . أَنَس  يَْحتَ  َصلَّى ّللاَّ

اَرقُْطنِي  َوقَالَ   (   ُكلُُّهْم ثِقَات  َواَل أَْعلَُم لَهُ ِعلَّةً  : َرَواهُ الدَّ

 

 . (  هذا الحديث ال يقاوم األحاديث السابقة )  قال الشيخ ابن باز  - 11 

 

 

 اْلقَْيِء َوااِلْكتَِحالِ  بَاُب َما َجاَء فِي

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } َمْن ذََرَعهُ اْلقَْيُء فَلَْيسَ  َرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َعْن أَبِي هَُريْ  -   1649  َصلَّى ّللاَّ

 . ( إالَّ النََّسائِي   َعلَْيِه قََضاء  ، َوَمْن اْستَقَاَء َعْمًدا فَْليَْقِض { َرَواهُ اْلَخْمَسةُ 

 

س فيه دليل واضح ولي قال الشيخ ابن باز ) الوضوء من القيء فيه خَلف   - 12

يربيك ( والقليل من  والخروج من الخَلف أن يتوضأ من باب )دع ما يريبك إلى ما ال

 (به القيء يسمى قلساً فَل يتوضأ منه وإذا وصل إلى فمه فبلعه يفطر

  

 

ْحَمِن ْبِن النُّْعَماِن ْبِن َمْعبَدِ  -     1650 ِ ْبِن َهْوذَةَ َعْن أَبِيِه عَ  َوَعْن َعْبِد الرَّ ِه َعْن النَّبِي  ْن َجد ِ

ُ َعلَْيهِ  حِ َعْن النَّْوِم ، َوقَالَ  َصلَّى ّللاَّ ِ ثِْمِد اْلُمَرو  ائُِم { َرَواهُ  : َوَسلََّم : } أَنَّهُ أََمَر بِاإْلِ َِّقِه الصَّ ِليَت

ْحَمنِ َوفِي إْسنَاِدِه َمقَال  قَِريب  . قَاَل ابْ  أَبُو َداُود َواْلبَُخاِريُّ فِي تَاِريِخِه ،  ُن َمِعيٍن : َعْبُد الرَّ

اِزي  : ُهَو َصُدوق    (  َهذَا َضِعيف  . َوقَاَل أَبُو َحاتٍِم الرَّ

 

الشيخ ابن باز ) الصواب أن الكحل ال يفطر به الصائم وإن اتقاه واستعمله في  قال  - 13

 ( فهو أفضل الليل
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  َب نَاِسيًابَاُب َمْن أََكَل أَْو َشرِ 

 

ِ َصلَّى -  1651 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } َمْن نَِسَي َوُهَو  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ ّللاَّ

ُ أَْطعََمهُ َوَسقَاهُ { َرَواهُ  َصائِم  فَأََكَل أَْو َشِربَ  َسائِي  . اْلَجَماَعةُ إالَّ النَّ  فَْليُتِمَّ َصْوَمهُ ، فَِإنََّما ّللاَّ

ائُِم نَاِسيًا ُ إلَْيِه َوالَ  َوفِي لَْفٍظ } إذَا أََكَل الصَّ  ، أَْو َشِرَب نَاِسيًا ، فَِإنََّما ُهَو ِرْزق  َساقَهُ ّللاَّ

اَرقُْطنِي  َوقَاَل : إْسنَاُدهُ َصِحيح  . َوفِي لَْفٍظ } َمْن أَْفَطَر يَْوًما ِمْن  قََضاَء َعلَْيِه { َرَواهُ الدَّ

َد بِِه اْبُن َمْرُزوقٍ  َضاَن نَاِسيًا فَََل قََضاَء َعلَْيهِ َرمَ  اَرقُْطنِي  : تَفَرَّ َوُهَو ثِقَة   َواَل َكفَّاَرةَ { قَاَل الدَّ

 ِ  (  َعْن اأْلَْنَصاِري 

 

صائم ناسياً فصومه صحيح وال كفارة عليه  قال الشيخ ابن باز ) من جامع وهو   - 14

نسينا أو أخطأنا ( ولعموم حديث ) من أفطر يوماً  تؤاخذنا إن لعموم قوله تعالى ) ربنا ال

كفارة ( وكذلك الحاج لو جامع ناسياً فحجه صحيح  من رمضان ناسياً فَل قضاء عليه وال

 . (  وال كفارة عليه

 

 

 التََّحفُِّظ ِمْن اْلِغيبَِة َواللَّْغِو َوَما يَقُوُل إذَا ُشتِمَ  بَابُ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي ُهرَ  -  1652 إذَا َكاَن يَْوُم َصْوِم أََحِدُكْم  } : ْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

َواَلَِّذي  ، فَِإْن َشاتََمهُ أََحد  أَْو قَاتَلَهُ فَْليَقُْل : إن ِي اْمُرؤ  َصائِم  ؛ فَََل يَْرفُْث يَْوَمئٍِذ َواَل يَْصَخبْ 

ٍد بِيَدِ  ائِِم أَْطيَُب ِعْندَ نَْفُس ُمَحمَّ ائِِم فَْرَحتَاِن  ِه لَُخلُوُف فَِم الصَّ ِ ِمْن ِريحِ اْلِمْسِك ، َوِللصَّ ّللاَّ

 .هُمتَّفَق  َعلَيْ   أَْفَطَر فَِرَح بِِفْطِرِه ، َوإِذَا لَِقَي َربَّهُ فَِرَح بَِصْوِمهِ  يَْفَرُحُهَما : إذَا

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } َمْن لَْم يََدْع  قَالَ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل :  -   1653 ِ َصلَّى ّللاَّ َرُسوُل ّللاَّ

ِ َحاَجة  فِي أَْن يََدَع َطعَاَمهُ  قَْولَ  وِر َواْلعََمَل بِِه فَلَْيَس َّلِلَّ َوَشَرابَهُ { َرَواهُ اْلَجَماَعةُ إالَّ  الزُّ

 . (  ُمْسِلًما َوالنََّسائِيُّ 

 

ائِِم يَتَ   َمْضَمُض أَْو يَْغتَِسُل ِمْن اْلَحر ِ بَاُب الصَّ

 

ُ َعلَْيِه  َعْن ُعَمَر قَاَل : } َهَشْشُت يَْوًما فَقَبَّْلُت َوأَنَا َصائِم  ،  -  1654 فَأَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

ِ  اْليَْوَم أَْمًرا َعِظيًما ، قَبَّْلُت َوأَنَا َصائِم  ، فَقَالَ  َوَسلََّم فَقُْلُت َصنَْعتُ  ُ َعلَْيِه  َرُسوُل ّللاَّ َصلَّى ّللاَّ

َوأَْنَت َصائِم  ؟ قُْلُت : اَل بَأَْس بِذَِلَك ، فَقَاَل : فَِفيَم { ؟  َوَسلََّم : أََرأَْيَت لَْو تََمْضَمْضَت بَِماءٍ 

 . (  أَْحَمُد َوأَبُو َداُود َرَواهُ 
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ْحَمِن َعنْ  َوَعْن أَبِي بَْكِر ْبِن َعْبدِ   -  1655 ُ َعلَْيهِ الرَّ ِ َصلَّى ّللاَّ   َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِي 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  يَُصبُّ اْلَماَء َعلَى َرأِْسِه ِمْن اْلَحر ِ َوُهَو  َوَسلََّم قَاَل : } َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 .     أَْحَمُد َوأَبُو َداُود َصائِم  { . َرَواهُ 

 

اإلنسان على نفسه الماء وأن يتمضمض  ن باز ) ال بأس أن يصبقال الشيخ اب   - 15

والممنوع هو الجماع فقط ، والمذي  ولإلنسان أن يقبل زوجته وأن ينام معها وهو صائم

 ( الصحيح أنه ال يبطل الصوم
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ْخَصِة فِي اْلقُْبلَةِ    ائِِم إالَّ ِلَمْن يََخاُف َعلَى نَْفِسهِ ِللصَّ  بَاُب الرُّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يُقَب ِلُ  َعْن أُم ِ   -  1656 َوُهَو َصائِم  { . ُمتَّفَق   َسلََمةَ : } أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

   َعلَْيهِ 

 

اشرة الصحيحة تدل على جواز القبلة والمب قال الشيخ ابن باز ) األحاديث   - 16

صلى هللا عليه وسلم يدل على جوازه وفعله  بالمَلمسة والنوم مع المرأة للصائم وفعله

 . ة ( تشريع لألم

 

 

ُ َعلَْيهِ  -  1657 ِ َصلَّى ّللاَّ َوَسلََّم يُقَب ُِل َوُهَو َصائِم   َوَعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } َكاَن َرُسوُل ّللاَّ

ْربِِه { . َرَواهُ اْلَجَماَعةُ إالَّ النََّسائِي   نَّهُ َويُبَاِشُر َوُهَو َصائِم  ، َولَكِ  َوفِي لَْفٍظ :  . َكاَن أَْملََكُكْم إَلِ

 . (  أَْحَمُد َوُمْسِلم   } َكاَن يُقَب ُِل فِي َرَمَضاَن َوُهَو َصائِم  { . َرَواهُ 

 

ِ  أَنَّهُ  } َوَعْن ُعَمَر ْبَن أَبِي َسلََمةَ : 1658 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : أَيُقَب ِلُ َسأََل َرُسوَل ّللاَّ  َصلَّى ّللاَّ

ائُِم ؟ فَقَاَل لَهُ : َسْل َهِذِه أِلُم ِ َسلََمةَ ، فَأَْخبََرتْهُ أَنَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْفعَُل  الصَّ ِ َصلَّى ّللاَّ َرُسوَل ّللاَّ

ُ لََك َما تَ  : ذَِلَك ، فَقَالَ  ِ قَْد َغفََر ّللاَّ َم ِمْن ذَْنبَِك َوَمايَا َرُسوَل ّللاَّ ِ  قَدَّ َر ، فَقَاَل لَهُ : أََما َوّللَاَّ تَأَخَّ

 ِ ة   إن ِي أَلَتْقَاُكْم َّلِلَّ  . (  َوأَْخَشاُكْم لَهُ { َرَواهُ ُمْسِلم  ، َوفِيِه أَنَّ أَْفعَالَهُ ُحجَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْلُمبَاَشَرِة  َصلَّى َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ : } أَنَّ َرُجًَل َسأََل النَّبِيَّ   -  1659 ّللاَّ

ائِِم ، فََرخَّصَ  َص لَهُ َشْيخ  ، ِللصَّ َوإِذَا الَِّذي نََهاهُ  لَهُ ، َوأَتَاهُ آَخُر فَنََهاهُ َعْنَها ، فَِإذَا الَِّذي َرخَّ

  (  َشابٌّ { . َرَواهُ أَبُو َداُود

 

 

حيح جواز القبلة للشيخ والشاب إال إذا الشيخ ابن باز)الحديث ضعيف والص قال   - 17

 يستطيع أن يملك نفسه بأن يمنى إذا قبل فعليه أن يتجنبها حفاظاً على صومه علم أنه ال

 ) . 

 

 بَاُب َمْن أَْصبََح ُجنُبًا َوُهَو َصائِم  

 

ََلةَ  َعنْ  -  1660 ِ تُْدِرُكنِي الصَّ َوأَنَا ُجنُب  فَأَُصوُم ؟  َعائَِشةَ } أَنَّ َرُجًَل قَاَل : يَا َرُسوَل ّللاَّ

ُ َعلَْيهِ  ِ َصلَّى ّللاَّ ََلةُ َوأَنَا ُجنُب  فَأَُصوُم . فَقَالَ  فَقَاَل َرُسوُل ّللاَّ  : َوَسلََّم : َوأَنَا تُْدِرُكنِي الصَّ

ُ لََك َما تَقَدَّمَ  ِ ، قَْد َغفََر ّللاَّ ِ إن ِي ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَ  لَْسَت ِمثْلَنَا يَا َرُسوَل ّللاَّ َر . فَقَاَل : َوّللَاَّ أَخَّ
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ِ َوأَْعلََمُكْم بَِما أَتَِّقي { َرَواهُ أَْحَمدُ  أَلَْرُجو أَنْ   . (  َوُمْسِلم  َوأَبُو َداُود أَُكوَن أَْخَشاُكْم َّلِلَّ

 

 

ال مانع من االغتسال بعد الصبح وال يضر  قال الشيخ ابن باز ) هذا يدل على أنه   - 18

الليل فلهما الصوم واالغتسال بعد طلوع  لحائض والنفساء إذا طهرتا فيصومه وهكذا ا

لهم المبادرة باالغتسال حتى يؤدوا  الفجر ولكن ليس له التأخر إلى طلوع الشمس بل

 . (  الصَلة في وقتها

 

 

ُ َعلَْيهِ  َوَعنْ   -  1661 لََّم َكاَن يُْصبُِح ُجنُبًا ِمْن َوسَ  َعائَِشةَ َوأُم ِ َسلََمةَ : } أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 . (  فِي َرَمَضاَن { . ُمتَّفَق  َعلَْيهِ  ِجَماعٍ َغْيِر اْحتََِلٍم ثُمَّ يَُصومُ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يُْصبِحُ  َوَعْن أُم ِ َسلََمةَ   -   1662 ِ َصلَّى ّللاَّ ُجنُبًا ِمْن  قَالَْت : } َكاَن َرُسوُل ّللاَّ

 . (   ثُمَّ اَل يُْفِطُر َواَل يَْقِضي { . أَْخَرَجاهُ ِجَماعٍ اَل ُحلُمٍ 

 

  بَاُب َكفَّاَرِة َمْن أَْفَسَد َصْوَم َرَمَضاَن بِاْلِجَماعِ 

 

1663  -   ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل : َهلَْكُت  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل : } َجاَء َرُجل إلَى النَّبِي  َصلَّى ّللاَّ

 ِ َهْل تَِجُد  : َوَما أَْهلََكَك ؟ قَاَل : َوقَْعُت َعلَى اْمَرأَتِي فِي َرَمَضاَن ، قَالَ  :  ، قَالَ يَا َرُسوَل ّللاَّ

أَْن تَُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن ؟ قَاَل : اَل ، قَاَل  َما تُْعتُِق َرقَبَةً ؟ قَاَل : اَل ، قَاَل : فََهْل تَْستَِطيعُ 

ُ َعلَْيِه  ُم ِست ِيَن ِمْسِكينًا ؟ قَاَل : اَل : قَاَل : ثُمَّ َجلََس فَأَتَىتُْطعِ  : َهْل تَِجُد َما النَّبِيُّ َصلَّى ّللاَّ

اَلبَتَْيَها أَْهُل  تََصدََّق بَِهذَا ، قَاَل : فََهْل َعلَى أَْفقََر ِمنَّا ؟ فََما بَْينَ  : َوَسلََّم بِعََرٍق فِيِه تَْمر  ، قَالَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى بََدْت نََواِجذُهُ ، َوقَاَل : اْذَهبْ  ْيِه ِمنَّا ، فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّىبَْيٍت أَْحَوَج إلَ   ّللاَّ

أَْعتِْق َرقَبَةً ، قَاَل : اَل أَِجُدَها ،  } : فَأَْطِعْمهُ أَْهلََك { َرَواهُ اْلَجَماَعةُ َوفِي لَْفِظ اْبِن َماَجْه قَالَ 

َوذََكَرهُ . َوفِيِه  { ُمتَتَابِعَْيِن ، قَاَل : اَل أُِطيُق ، قَاَل : أَْطِعْم ِست ِيَن ِمْسِكينًا َرْينِ قَاَل : ُصْم َشهْ 

َوأَبِي َداُود فِي ِرَوايٍَة : " َوُصْم يَْوًما َمَكانَهُ " َوفِي  َداَللَة  قَِويَّة  َعلَى التَّْرتِيِب . َواِلْبِن َماَجهْ 

ِ  لَْفظٍ  اَرقُْطنِي  أَْهلََكَك ؟ قَاَل : َوقَْعُت َعلَى أَْهِلي {   فِيِه } فَقَاَل : َهلَْكُت َوأَْهلَْكُت ، فَقَاَل : َماِللدَّ

 (  أَنََّها َكانَْت ُمْكَرَهةً  . َوذََكَرهُ ، َوَظاِهُر َهذَا

 

الكفارة مرتبة فإن عجز سقطت عنه ولم يأِت  قال الشيخ ابن باز ) المجامع عليه  - 19

والمظاهر ال تسقط عنه بل ال يجامع حتى  صلى هللا عليه وسلم أنه أمره بهاعن النبي 

ذمته حتى يؤديها والمرآة مثل الرجل في  يكفر والقاتل ال تسقط عنه الكفارة بل تبقى في

 .(   الكفارة إال إذا كانت مكرهة
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  بَاُب َكَراِهيَِة اْلِوَصالِ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعنْ   -  1664 نََهى َعْن اْلِوَصاِل ، فَقَالُوا :   اْبِن ُعَمَر : } أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 ( َكأََحِدُكْم إن ِي أََظلُّ يُْطِعُمنِي َرب ِي َويَْسِقينِي إنََّك تَْفعَلُهُ ، فَقَاَل : إن ِي لَْستُ 

 

ي حقه صلى هللا عليه وسلم والمراد الشيخ ابن باز ) الوصال مكروه إال ف قال   - 20

والشراب ليس بالمعروف وإنما هو قوة ولذة على العبادة تمكنه من الوصال  باإلطعام

كراهة شديدة وليس بمحرم ويجوز المواصلة الى السحر واألفضل  فالوصال مكروه

 .(  الفطر عند الغروب

 

 

ِ َصلَّى -  1665 ُ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َعْن النَّبِي  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } إيَّاُكْم َواْلِوَصاَل ، فَِقيَل  ّللاَّ

 . (   اْلعََمِل َما تُِطيقُونَ  قَاَل : إن ِي أَبِيُت يُْطِعُمنِي َرب ِي َويَْسِقينِي ، فَاْكلُفُوا ِمنْ  إنََّك تَُواِصُل ،

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن اْلِوَصاِل َرْحَمةً نََهاُهْم النَّبِيُّ صَ  }  : َوَعْن َعائَِشةَ قَالَتْ  -  1666  لَّى ّللاَّ

يُْطِعُمنِي َرب ِي َويَْسِقينِي { ُمتَّفَق   لَُهْم ، فَقَاَل إنََّك تَُواِصُل ، فَقَاَل : إن ِي لَْسُت َكَهْيئَتُِكْم إن ِي

 . (  َعلَْيِهنَّ 

 

1667  -   ِ ُ َعلَْيهِ َوَعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل ّللاَّ َوَسلََّم يَقُوُل : } اَل تَُواِصلُوا   َصلَّى ّللاَّ

ِ ، فَأَيُُّكْم أََراَد أَْن يَُواِصلَ  قَاَل :  فَْليَُواِصْل َحتَّى السََّحَر ، قَالُوا : إنَّك تَُواِصُل يَا َرُسوَل ّللاَّ

 . (  يَْسِقينِي { َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ َوأَبُو َداُود قٍ لَْسُت َكَهْيئَتُِكْم إن ِي أَبِيُت ِلي ُمْطِعم  يُْطِعُمنِي َوَسا

 

ْفَطاِر َوالسُُّحورِ  بَاُب آَدابِ   اإْلِ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل : } إذَا أَْقبََل اللَّْيلُ  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل : َسِمْعتُ   -  1668  النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

ائِمُ َوأَْدبََر النََّهاُر َوَغابَْت   . { الشَّْمُس فَقَْد أَْفَطَر الصَّ

 

1669  -   ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } اَل يََزاُل النَّاُس بَِخْيٍر  َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

لُوا  . (  اْلِفْطَر { ُمتَّفَق  َعلَْيِهَما َما َعجَّ

 

ُ أَ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ   -  1670 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } يَقُوُل ّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ :  نَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 . (   أَْحَمُد َوالت ِْرِمِذيُّ  إنَّ أََحبَّ ِعبَاِدي إلَيَّ أَْعَجلُُهْم فِْطًرا { َرَواهُ 
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ُ عَ  َوَعْن أَنٍَس قَاَل : } َكانَ   -  1671 ِ َصلَّى ّللاَّ قَْبَل  لَْيِه َوَسلََّم يُْفِطُر َعلَى ُرَطبَاتٍ َرُسوُل ّللاَّ

تَُكْن تَْمًرا َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء {َرَواهُ  أَْن يَُصل َِي ، فَِإْن لَْم تَُكْن ُرَطبًا فَتََمَرات  ، فَِإْن لَمْ 

 . (   َوالت ِْرِمِذيُّ  أَْحَمُد َوأَبُو َداُود

 

  لم يتيسر فتمر ثم الماء فطار على الرطب فإنقال الشيخ ابن باز ) األفضل اإل   - 21

  . (  هللا ( سنده ال بأس به وحديث ) ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء

 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َوَعْن َسْلَماَن ْبِن َعاِمرٍ   -  1672 ِ َصلَّى ّللاَّ ِ قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ ب ِي  إذَا  } الضَّ

فَْليُْفِطْر َعلَى َماٍء فَِإنَّهُ َطُهور  { َرَواهُ اْلَخْمَسةُ  َحُدُكْم فَْليُْفِطْر َعلَى تَْمٍر ، فَِإْن لَْم يَِجدْ أَْفَطَر أَ 

 . (   النََّسائِي   إالَّ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  }  َوَعْن ُمعَاِذ ْبِن ُزْهَرةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ   -  1673 َكاَن إذَا أَْفَطَر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 . (   اللَُّهمَّ لََك ُصْمُت ، َوَعلَى ِرْزقَِك أَْفَطْرُت { َرَواهُ أَبُو َداُود : قَالَ 

 

والسحور  قال الشيخ ابن باز ) الحديث ضعيف وإذا دعا بما شاء عند اإلفطار   - 22

 .(   ونهار رمضان فإنه يرجى له اإلجابة

 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يَقُوُل } الَ ذَر ٍ أَ  َوَعْن أَبِي  -  1674 تِي بَِخْيٍر َما  نَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ تََزاُل أُمَّ

لُوا اْلِفْطرَ  ُروا السُُّحوَر َوَعجَّ  . (  َرَواهُ أَْحَمدُ  { أَخَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } تَسَ  َوَعْن أَنٍَس أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  -  1675 ُروا فَِإنَّ فِي السُُّحوِر ّللاَّ حَّ

 . (  َرَواهُ اْلَجَماَعةُ إالَّ أَبَا َداُود { بََرَكةً 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َوَعْن َعْمِرو  -  1676 ِ َصلَّى ّللاَّ إنَّ فَْصَل  } : ْبِن اْلعَاِص قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

 (  السََّحِر { َرَواهُ اْلَجَماَعةُ إالَّ اْلبَُخاِريَّ َواْبَن َماَجهْ  أَْكلَةُ َما بَْيَن ِصيَاِمنَا َوِصيَاِم أَْهِل اْلِكتَاِب 

. 
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  َوأَْحَكاِم اْلقََضاءِ  أَْبَواُب َما يُبِيُح اْلِفْطرَ 

 

ْوِم فِي  السَّفَرِ  بَاُب اْلِفْطِر َوالصَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم :  ةَ ْبَن َعْمٍروَعْن َعائَِشةَ } أَنَّ َحْمزَ   -  1677 ِ َصلَّى ّللاَّ اأْلَْسلَِميَّ قَاَل ِللنَّبِي 

يَاِم ، فَقَاَل : إنَّ ِشئَْت فَُصْم ، أَأَُصومُ  َوإِْن ِشئَْت فَأَْفِطْر { َرَواهُ  فِي السَّفَِر ؟ َوَكاَن َكثِيَر الص ِ

 . (  اْلَجَماَعةُ 

 

حاديث تدل على أن الصوم والفطر في السفر جائزان األ )  قال الشيخ ابن باز  - 23

األسلمي فاألمر واسع فالرسول صلى هللا عليه وسلم  ولكن الفطر أفضل لحديث حمزة

  (   صام وأفطر وعند المشقة يتأكد

 

ْرَداِء قَاَل : } َخَرْجنَا َمَع َرُسولِ   -  1678 ُ َعلَْيِه وَ  َوَعْن أَبِي الدَّ ِ َصلَّى ّللاَّ َسلََّم فِي َشْهِر ّللاَّ

اْلَحر ِ ، َوَما فِينَا  ، َحتَّى إْن َكاَن أََحُدنَا لَيََضُع يََدهُ َعلَى َرأِْسِه ِمْن ِشدَّةِ  َرَمَضاَن فِي َحر ٍ َشِديدٍ 

ُ َعلَْيهِ  ِ َصلَّى ّللاَّ ِ ْبُن َرَواَحةَ  َصائِم  إالَّ َرُسوُل ّللاَّ  . {  َوَسلََّم َوَعْبُد ّللاَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي َسفَرٍ  َعْن َجابِرٍ وَ   -  1679 ِ َصلَّى ّللاَّ فََرأَى ِزَحاًما  قَاَل : } َكاَن َرُسوُل ّللاَّ

ْوُم فِي  : َوَرُجًَل قَْد ُظل َِل َعلَْيِه ، فَقَاَل : َما َهذَا ؟ قَالُوا َصائِم  . فَقَاَل : لَْيَس ِمْن اْلبِر ِ الصَّ

 . {  السَّفَرِ 

ِ َوعَ  -  1680 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم يَِعْب  ْن أَنٍَس قَاَل : } ُكنَّا نَُسافُِر َمَع َرُسوِل ّللاَّ َصلَّى ّللاَّ

ائُِم َعلَى اْلُمْفِطِر ، ائِمِ  الصَّ  . {  َواَل اْلُمْفِطُر َعلَى الصَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  } : َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس   -  1681 َوَمعَهُ  لََّم َخَرَج ِمْن اْلَمِدينَةِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

َمْقِدِمِه اْلَمِدينَةَ ، فََساَر بَِمْن َمعَهُ ِمْن  َعَشَرةُ آاَلٍف َوذَِلَك َعلَى َرأَْس ثََماِن ِسنِيَن َونِْصٍف ِمنْ 

ُعْسفَاَن َوقَُدْيٍد ،  بَْينَ يَُصوُم َويَُصوُموَن َحتَّى إذَا بَلََغ اْلَكِديَد ، َوُهَو َماء   اْلُمْسِلِميَن إلَى َمكَّةَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِاآْلِخِر فَاآْلِخرِ  أَْفَطَر َوأَْفَطُروا ، َوإِنََّما يُْؤَخذُ ِمْن أَْمرِ  ِ َصلَّى ّللاَّ  . { َرُسوِل ّللاَّ

ِمْن َغْيِر ِذْكِر َعَشَرِة  اْبِن َعبَّاٍس  ُمتَّفَق  َعلَى َهِذِه اأْلََحاِديِث إالَّ أَنَّ ُمْسِلًما لَهُ َمْعنَى َحِديثِ 

 . (  آاَلٍف َواَل تَاِريخِ اْلُخُروجِ 
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عند  حتى ولو كان في البلد الن النبي صلى هللا عليه وسلم عزم عليهم ويتأكد الفطر

  ( ضل والصوم جائزالمشقة والمرض واألصل أن الفطر أف

 

ِ  َوَعنْ   -  1682 ِ أَنَّهُ قَاَل : } يَا َرُسوَل ّللاَّ ةً َعلَى  َحْمَزةَ ْبِن َعْمٍرو اأْلَْسلَِمي  أَِجُد ِمن ِي قُوَّ

ْوِم فِي السَّفَِر فََهْل َعلَيَّ ُجنَاح  ؟ ِ تَعَالَى ، فََمْن أََخذَ بَِها  الصَّ فَقَاَل : ِهَي ُرْخَصة  ِمْن ّللاَّ

َوالنََّسائِيُّ َوُهَو قَِويُّ الدَّاَللَِة  َوَمْن أََحبَّ أَْن يَُصوَم فَََل ُجنَاَح َعلَْيِه { َرَواهُ ُمْسِلم   َحَسن  ،فَ 
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 . (   َعلَى فَِضيلَِة اْلِفْطرِ 

ُ عَ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد َوَجابٍِر قَااَل : } َسافَْرنَا َمعَ   -  1683 ِ َصلَّى ّللاَّ لَْيِه َوَسلََّم َرُسوِل ّللاَّ

ائِمُ   . (  ُمْسِلم   َويُْفِطُر اْلُمْفِطُر فَََل يَِعيُب بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض { . َرَواهُ  فَيَُصوُم الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلَى َمكَّةَ  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد قَاَل : } َسافَْرنَا َمعَ    -  1684 ِ َصلَّى ّللاَّ َرُسوِل ّللاَّ

ُ  يَام  َونَْحُن ِص  ِ َصلَّى ّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم : إنَُّكْم قَْد َدنَْوتُْم  ، قَاَل : فَنََزْلنَا َمْنِزاًل ، فَقَاَل َرُسوُل ّللاَّ

ُكْم ، َواْلِفْطرُ  ِ ، ثُمَّ نََزْلنَا  أَْقَوى لَُكْم ، فََكانَْت ُرْخَصةً ، فَِمنَّا َمْن َصاَم َوِمنَّا َمْن أَْفَطرَ  ِمْن َعُدو 

ُكمْ مَ  ِ َواْلِفْطُر أَْقَوى لَُكْم فَأَْفِطُروا ، فََكانَْت َعْزَمة  فَأَْفَطْرنَا  ْنِزاًل آَخَر فَقَاَل : إنَُّكْم ُمَصب ُِحو َعُدو 

ِ َصلَّى ، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي السَّفَِر { . رَ  ثُمَّ لَقَْد َرأَْيتَنَا نَُصوُم بَْعَد ذَِلَك َمَع َرُسوِل ّللاَّ َواهُ ّللاَّ

 . (   َداُود أَْحَمُد َوُمْسِلم  َوأَبُو

 

ْوِم ثُمَّ أَْفَطَر فِي يَْوِمهِ   ذَِلكَ  بَاُب َمْن َشَرَع فِي الصَّ

1685  -   ُ ِ َصلَّى ّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج إلَى َمكَّةَ َعاَم اْلفَتْحِ فََصاَم  َعْن َجابٍِر } أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ

يَاُم ،  اَع اْلغَِميِم َوَصاَم النَّاُس َمعَهُ ، فَِقيَل لَهُ : إنَّ النَّاَس قَدْ ُكرَ  َحتَّى بَلَغَ  َشقَّ َعلَْيِهْم الص ِ

 فََدَعا بِقََدحٍ ِمْن َماٍء بَْعَد اْلعَْصِر فََشِرَب َوالنَّاُس يَْنُظُرونَ  َوإِنَّ النَّاَس يَْنُظُروَن فِيَما فَعَْلُت ،

َصاُموا فَقَاَل : أُولَئَِك اْلعَُصاةُ { َرَواهُ  ُهْم َوَصاَم بَْعُضُهْم ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاًساإلَْيِه ، فَأَْفَطَر بَْعضُ 

َحهُ  ُمْسِلم  َوالنََّسائِيُّ   . (    َوالت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى نَْهٍر ِمْن َماِء  قَاَل : } أَتَى َرُسولُ  َوَعْن أَبِي َسِعيدٍ   -   1686 ِ َصلَّى ّللاَّ ّللاَّ

ُ  السََّماءِ  ِ َصلَّى ّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى بَْغلٍَة لَهُ ،  َوالنَّاُس ِصيَام  فِي يَْوٍم َصائٍِف ُمَشاة  َونَبِيُّ ّللاَّ

َراِكب   قَاَل : فَأَبَْوا ، قَاَل : إن ِي لَْسِت ِمثْلَُكْم إن ِي أَْيَسُرُكْم ، إن ِي اُس ،فَقَاَل : اْشَربُوا أَيَُّها النَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى ّللاَّ فَِخذَهُ فَنََزَل فََشِرَب َوَشِرَب النَّاُس ، َوَما  ، فَأَبَْوا ، فَثَنَى َرُسوُل ّللاَّ

 . {   َكاَن يُِريُد أَْن يَْشَربَ 

1687  -   ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعاَم اْلفَتْحِ فِي  َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : } َخَرَج َرُسوُل ّللاَّ َصلَّى ّللاَّ

فَعَِطَش  : َحتَّى َمرَّ . بِغَِديٍر فِي الطَِّريِق َوذَِلَك فِي نَْحِر الظَِّهيَرِة ، قَالَ  َشْهِر َرَمَضاَن فََصامَ 

ُ  دُّوَن أَْعنَاقَُهْم َوتَتُوُق أَْنفُُسُهمْ النَّاُس ، فََجعَلُوا يَمُ  ِ َصلَّى ّللاَّ إلَْيِه ، قَاَل : فََدَعا َرُسوُل ّللاَّ

َشِرَب فََشِرَب النَّاُس {  بِقََدحٍ فِيِه َماء  ، فَأَْمَسَكهُ َعلَى يَِدِه َحتَّى َرآهُ النَّاُس ، ثُمَّ  َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

 . (  . َرَواُهَما أَْحَمدُ 
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  هـ 1414/  6/  23فجر االثنين 

 

 َهْل يُْفِطُر فِيِه ، َوَمتَى يُْفِطُر ؟ بَاُب َمْن َسافََر فِي أَثْنَاِء يَْومٍ 
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ِ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس   -  1688 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي َرَمَضانَ قَاَل : } َخَرَج َرُسوُل ّللاَّ إلَى   َصلَّى ّللاَّ

ا اْستََوى َعلَى َراِحلَتِِه َدَعا بِِإنَاٍء ِمْن لَبٍَن أَْو  ُحنَْين  َوالنَّاُس ُمْختَِلفُوَن فََصائِم  َوُمْفِطر  ، فَلَمَّ

امِ َراِحلَتِِه أَْو َراَحتِِه ثُمَّ نََظَر النَّاُس ا َماٍء ، فََوَضعَهُ َعلَى وَّ أَْفِطُروا { َرَواهُ  ْلُمْفِطُروَن ِللصُّ

 (    اْلبَُخاِريُّ 

 

ِد ْبنِ   -  1689 َسفًَرا  َكْعٍب قَاَل : } أَتَْيُت أَنََس ْبَن َماِلٍك فِي َرَمَضاَن َوُهَو يُِريدُ  َوَعْن ُمَحمَّ

لَْت لَهُ َراِحلَتُهُ َولَبَِس ثِيَاَب السَّفَِر فََدَعا اٍم فَأََكَل ، فَقُْلُت لَهُ : ُسنَّة  ؟ فَقَاَل : ُسنَّة  بَِطعَ  َوقَْد ُرح ِ

 . َرَواهُ الت ِْرِمِذيُّ  . {  ثُمَّ َرِكبَ 
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ِ فِي َسِفينٍَة ِمْن َرِكْبُت َمَع أَبِي بُْصَرةَ اْلِغفَ  }  : َوَعْن ُعبَْيِد ْبِن َجْبٍر قَالَ   -  1690 اِري 

َب َغَداَءهُ ثُمَّ قَاَل : اْقتَِرْب فَقُْلتُ  اْلفُْسَطاِط فِي أَلَْسَت بَْيَن اْلبُيُوِت ؟  : َرَمَضاَن فََدفََع ، ثُمَّ قَرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم { ؟  فَقَاَل أَبُو بُْصَرةَ : أََرِغْبَت َعْن ُسنَّةِ  ِ َصلَّى ّللاَّ  َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُوَرُسوِل ّللاَّ

 . (  َداُود
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فهو أحوط  وقبل مفارقة البنيان حين عزم وصمم ولكن إن لم يفطر إال بعد خروجه

وأما  وموخروجاً من الخَلف وإال فهو جائز وإن عزم وعرض له عارض أمسك سائر الي

 الصَلة فَل يقصر حتى يخرج من البلد هذا هو ظاهر السنة ألنه صلى هللا عليه وسلم

  (  عزم السفر في حجة الوداع ولم يقصر إال بعد خروجه

 

 

 اْلِفْطِر ِلْلُمَسافِِر إذَا َدَخَل بَلًَدا َولَْم يُْجِمْع إقَاَمةً  بَاُب َجَوازِ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس } أَنَّ   -  1691 َغَزا َغْزَوةَ اْلفَتْحِ فِي َرَمَضاَن   النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

اْنَسلََخ  اْلَماُء الَِّذي بَْيَن قَُدْيٍد َوُعْسفَاَن ، فَلَْم يََزْل ُمْفِطًرا َحتَّى َوَصاَم ، َحتَّى إذَا بَلََغ اْلَكِديدَ 

ِة ِمْنهُ أَنَّ الشَّْهُر { . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ ، َووَ  اْلفَتَْح َكاَن ِلعَْشٍر بَِقيَن ِمْن َرَمَضاَن ،  ْجهُ اْلُحجَّ

 . (  ُمتَّفٍَق َعلَْيهِ  َهَكذَا َجاَء فِي َحِديثٍ 

 

 

يجمع إقامة فله الفطر والقصر  قال الشيخ ابن باز ) المسافر إذا دخل بلداً ولم  - 29

اإلقامة أكثر من أربعة أيام  إن نوىوحدده الجمهور بأربعة أيام ألنه في حكم السفر و

النهار فعليه اإلمساك سائر  يصوم وال يفطر ومن كان مفطراً ثم قدم إلى بلده في وسط
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  ( الوقت

 

 َوالشَّْيخِ َوالشَّْيَخِة َواْلَحاِمِل َواْلُمْرِضعِ  بَاُب َما َجاَء فِي اْلَمِريِض 

 

ِ أَ  َعْن أَنَِس   -  1692 ُ َعلَْيهِ ْبِن َماِلٍك اْلَكْعبِي  ِ َصلَّى ّللاَّ َ  نَّ َرُسوَل ّللاَّ َوَسلََّم قَاَل : } إنَّ ّللاَّ

ْومَ  َعزَّ َوَجلَّ َوَضَع َعْن اْلُمَسافِرِ  ََلِة ، َوَعْن اْلُحْبلَى َواْلُمْرِضعِ الصَّ ْوَم َوَشْطَر الصَّ  { الصَّ

 {  "  َواْلُمْرِضعِ َرَواهُ اْلَخْمَسةُ . َوفِي لَْفِظ بَْعِضِهْم " َوَعْن اْلَحاِملِ 
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عن كل يوم  مع بيان أن الصوم أفضل ثم صار فرضاً والشيخ الكبير والعاجز يفطر ويطعم

 ً  (  مسكينا

 

ا نَ  : َوَعْن َسلََمةَ ْبِن اأْلَْكَوعِ قَالَ   -  1693  َزلَْت َهِذِه اآْليَةُ } َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَة  لَمَّ

أُْنِزلَْت اآْليَةُ الَّتِي بَْعَدَها فَنََسَختَْها .  َطعَاُم ِمْسِكيٍن { َكاَن َمْن أََراَد أَْن يُْفِطَر َويَْفتَِدَي َحتَّى

 . (  أَْحَمدَ  َرَواهُ اْلَجَماَعةُ إالَّ 

 

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى َعنْ َوَعْن َعْبدِ    -  1694 ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل بِنَْحِو َحِديِث َسلََمةَ َوفِيِه : ثُمَّ   الرَّ

 ُ ُ ِصيَاَمهُ  } أَْنَزَل ّللاَّ َعلَى اْلُمِقيِم الصَِّحيحِ ،  فََمْن َشِهَد ِمْنُكْم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ { فَأَثْبََت ّللاَّ

َص فِيِه ِلْلَمِريِض وَ  يَامَ  اْلُمَسافِِر ،َوَرخَّ ْطعَاُم ِلْلَكبِيِر الَِّذي اَل يَْستَِطيُع الص ِ ُمْختََصر   . َوثَبََت اإْلِ

 . (  أِلَْحَمَد َوأَبِي َداُود

ِمْسِكيٍن {  اْبَن َعبَّاٍس يَْقَرأُ } َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَة  َطعَامُ  َوَعْن َعَطاٍء َسِمعَ   -  1695

َواْلَمْرأَِة اْلَكبِيَرِة اَل يَْستَِطيعَاِن أَْن يَُصوَما  َعبَّاٍس : لَْيَسْت بَِمْنُسوَخٍة ِللشَّْيخِ اْلَكبِيرِ  قَاَل اْبنُ 

 . (  َمَكاَن ُكل ِ يَْوٍم ِمْسِكينًا . َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ  فَيُْطِعَمانِ 

 

 (  َواْلُمْرِضعِ . َرَواهُ أَبُو َداُود تَْت ِلْلُحْبلَىَوَعْن ِعْكِرَمةَ أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس قَاَل : أُثْبِ )   -  1696

 

والمرضع قيل هما كالمريض يفطران ويقضيان وال  قال الشيخ ابن باز ) الحبلى  - 31

كالشيخ الكبير والمرض الميئوس منه فيفطران  إطعام عليهما وهو الصواب وقيل هما

قادرتان ومن لم يقضي إلى  لكونهما ويطعمان عن كل يوم مسكيناً والصواب األول

 . (  أخره بغير عذر رمضان الثاني فعليه بعد رمضان القضاء ويطعم إذا
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قًا َوتَأِْخيِرِه إلَى َشْعبَانَ  بَاُب قََضاِء َرَمَضاَن ُمتَتَابِعًا  َوُمتَفَر ِ
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ُ  َعْن اْبِن ُعَمرَ   -  1697 إْن َشاَء   َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } قََضاُء َرَمَضانَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

اَرقُْطنِي  . قَالَ  َق ، َوإِْن َشاَء تَابََع { َرَواهُ الدَّ اْلبَُخاِريُّ : قَاَل اْبُن َعبَّاٍس : اَل بَأَْس أَْن  فَرَّ

َق ِلقَْولِ  ِ تَعَالَى } فَِعدَّة  ِمْن أَيَّاٍم أَُخرٍ  يُفَرَّ  { ّللاَّ

 

باز ) من مات وعليه صيام فإن كان مفرطاً في قضائه صام عنه  قال الشيخ ابن  - 32

 ً فَل شيء عليه وإن كان ال يعلم حاله مفرطاً أو غير مفرط  وليه وإن لم يكن مفرطا

  (  فاالحوط أن يقضى عنه وليه

 

ُ  َوَعْن َعائَِشةَ قَالَْت : نََزلَْت } فَِعدَّة  ِمْن أَيَّامٍ   -  1698 َخَر { ُمتَتَابِعَاٍت ، فََسقََطْت ُمتَتَابِعَاٍت أ

اَرقُْطنِي    . (  َوقَاَل : إْسنَاد  َصِحيح   . َرَواهُ الدَّ

 

ْوُم ِمْن َرَمَضاَن ، فََما أَْستَِطيُع أَْن  } : َوَعْن َعائَِشةَ قَالَتْ    -  1699 َكاَن يَُكوُن َعلَيَّ الصَّ

ُ َعلَْيهِ إالَّ فِي َشْعبَاَن ، َوذَ  أَْقِضيَ  ِ َصلَّى ّللاَّ َوَسلََّم { َرَواهُ اْلَجَماَعةُ ،  ِلَك ِلَمَكاِن َرُسوِل ّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم } فِي َرُجلٍ  َويُْرَوى بِِإْسنَاٍد َضِعيٍف َعْن أَبِي ِ َصلَّى ّللاَّ َمِرَض  ُهَرْيَرةَ . َعْن النَّبِي 

َرَمَضاُن آَخُر ، فَقَاَل : يَُصوُم الَِّذي  ْم يَُصْم َحتَّى أَْدَرَكهُ فِي َرَمَضاَن فَأَْفَطَر ، ثُمَّ َصحَّ َولَ 

اَرقُْطنِي  َعْن  الَِّذي أَْفَطَر فِيِه ، َويُْطِعُم ُكلَّ يَْوٍم ِمْسِكينًا { َرَواهُ  أَْدَرَكهُ ، ثُمَّ يَُصوُم الشَّْهرَ  الدَّ

 . (  ِحيح  َمْوقُوف  صَ  أَبِي ُهَرْيَرةَ ِمْن قَْوِلِه ، َوقَاَل : إْسنَاد  

 

على الفور ولكن يقدمه قبل  قال الشيخ ابن باز ) قضاء رمضان على التراخي ال  - 33

فإذا أخر إلى رمضان آخر  رمضان اآلخر وال بأس بالتفريق ولم يقل متتابعات بل نسخت

  (  به بعض الصحابة من دون عذر فإنه يقضي مع إطعام عن كل يوم مسكيناً كما أفتى

 

1700  -    ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } َمْن َماَت َوَعلَْيِه  َوُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِي  َصلَّى ّللاَّ

َضِعيف  . قَاَل الت ِْرِمِذيُّ :  َرَمَضاَن فَْليُْطِعْم َعْنهُ َمَكاَن ُكل ِ يَْوٍم ِمْسِكينًا { َوإِْسنَاُدهُ  ِصيَاُم َشْهرِ 

ِحيُح أَ   . (  َمْوقُوف   نَّهُ َعْن اْبِن ُعَمرَ َوالصَّ

 

ُجُل فِي َرَمَضاَن ثُمَّ َماَت َولَْم يَُصْم أُْطِعَم  َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : إذَا َمِرضَ   -  1701 الرَّ

 . (  َعلَْيِه قََضاء  ، َوإِْن نَذََر قََضى َعْنهُ َوِليُّهُ . َرَواهُ أَبُو َداُود َعْنهُ َولَْم يَُكنْ 

 

عن  قال الشيخ ابن باز ) الوارد الصدقة والصيام والحج والقضاء فإنه يصام  - 34

 الميت فيقتصر على ما ورد أما الصيام فيقضى عن الميت الصيام الواجب والنذر أما

 صيام التطوع فَل يصام عن الميت فيقتصر على ما جاء في النص فالعبادة توقيفية أما

  ( ألنه لم يرد قراءة القرآن وغيرها فَل تشرع
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 َعْن اْلَمي ِتِ  بَاُب َصْوُم النَّْذرِ 

 

ي َماتَْت َوَعلَْيَها َصْوُم  : َعْن اْبِن َعبَّاٍس : } أَنَّ اْمَرأَةً قَالَتْ   -  1702 ِ إنَّ أُم ِ يَا َرُسوَل ّللاَّ

ِك َدْين   نَْذٍر فَأَُصومُ  أََكاَن يَُؤدَّى ذَِلَك َعْنَها ؟  فَقََضْيتِهِ  َعْنَها ؟ فَقَاَل : أََرأَْيَت لَْو َكاَن َعلَى أُم ِ

ِك { أَْخَرَجاهُ . َوفِي ِرَوايٍَة : } أَنَّ اْمَرأَةً َرِكبَْت اْلبَْحرَ  قَالَْت : نَعَْم ، قَاَل : فَُصوِمي َعنْ   أُم ِ

 ُ اَها أَْن تَُصوَم َشْهًرا ، فَأَْنَجاَها ّللاَّ ُ نَجَّ ْم َحتَّى َماتَْت ، فََجاَءْت قََرابَة  فَلَْم تَصُ  فَنَذََرْت إْن ّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَذََكَرْت ذَِلَك ، فَقَاَل : ُصوِمي َعْنَها لََها إلَى َرُسوِل ّللاَّ أَْخَرَجهُ أَْحَمُد  { َصلَّى ّللاَّ

 . (  َوالنََّسائِيُّ َوأَبُو َداُود

 

ِ َصلَّ  َوَعنْ   -  1703 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } َمنْ َعائَِشةَ أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ َماَت َوَعلَْيِه ِصيَام   ى ّللاَّ

 . (    َصاَم َعْنهُ َوِليُّهُ { ُمتَّفَق  َعلَْيهِ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إْذ أَتَتْهُ  َوَعْن بَُرْيَدةَ قَاَل : } بَْينَا أَنَا َجاِلس  ِعْندَ  ) - 1704 ِ َصلَّى ّللاَّ َرُسوِل ّللاَّ

ي بَِجاِريٍَة َوإِنََّها َماتَتْ  أَة  اْمرَ  ْقُت َعلَى أُم ِ فَقَاَل : َوَجَب أَْجُرِك َوَردََّها َعلَْيِك  فَقَالَْت : إن ِي تََصدَّ

ِ إنَّهُ َكاَن َعلَْيَها َصْوُم َشْهٍر أَفَأَُصوُم َعْنَها ؟ قَالَ  اْلِميَراُث ، قَالَْت : يَا ُصوِمي  : َرُسوَل ّللاَّ

ي َعْنَها { َرَواهُ أَْحَمُد َوُمْسِلم  َوأَبُو  الَْت : إنََّها لَْم تَُحجَّ قَطُّ أَفَأَُحجُّ َعْنَها ؟َعْنَها ، قَ  قَاَل : ُحج ِ

َحهُ . َوِلُمْسِلٍم فِي ِرَوايٍَة : َصْوُم َشْهَرْينِ  َداُود  ( َوالت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ

 

والحج  صام عنه وليه فالصوم قال الشيخ ابن باز ) الميت إذا مات وعليه صوم   - 35

 يقضيان عن الميت فإن لم يتيسر الصوم أطعم عن كل يوم مسكيناً وهو ليس بواجب بل

 ( هو مشروع ومستحب لقوله تعالى ) وال تزر وازرة وزر أخرى
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عِ  أَْبَواُب َصْومِ   التََّطوُّ

 

ٍ ِمنْ   الٍ َشوَّ  بَاُب َصْوُم ِست 

 

1705  -    ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ  َعْن أَيُّوَب َعْن َرُسوِل ّللاَّ  َصلَّى ّللاَّ

اٍل فَذَاَك ِصيَاُم الدَّْهِر { َرَواهُ اْلَجَماَعةُ  إالَّ اْلبَُخاِريَّ َوالنََّسائِيُّ ، َوَرَواهُ  أَتْبَعَهُ ِستًّا ِمْن َشوَّ

 . (  ُد ِمْن َحِديِث َجابِرٍ أَْحمَ 

 

ًَ من شوالبه  قال الشيخ ابن باز ) من كان عليه قضاء يأتي  - 36 ً حتى  ثم يصوم ستا

 ( إن تيسر ذلك يكون اتبعه بست من شوال

 

1706  -  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل : } َمْن َصاَم رَ  َوَعْن ثَْوبَاَن َعْن َرُسوِل ّللاَّ  َمَضانَ َصلَّى ّللاَّ

بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها { َرَواهُ اْبُن  َوِستَّةَ أَيَّاٍم بَْعَد اْلِفْطِر َكاَن تََماَم السَّنَِة ، َمْن َجاءَ 

 ( َماَجهْ 

 

ِة َوتَأِْكيدِ  ِ  بَاُب َصْوِم َعْشِر ِذي اْلِحجَّ  ِلغَْيِر اْلَحاج 
 يَْوِم َعَرفَةَ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  الَْت : } أَْربَع  َعْن َحْفَصةَ قَ  -  1707 ِ َصلَّى ّللاَّ  : لَْم يَُكْن يََدُعُهنَّ َرُسوُل ّللاَّ

ْكعَتَْيِن قَْبَل اْلغََداِة { . َرَواهُ  ِصيَاُم َعاُشوَراَء ، َواْلعَْشِر ، َوثَََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكل ِ َشْهٍر ، َوالرَّ

 . (  أَْحَمُد َوالنََّسائِيُّ 

 

صيام العشر لحديث ابن عمر )  قال الشيخ ابن باز ) فيه بعض االضطراب وفضل   - 37

 ( .... ما من أيام العمل الصالح فيها

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } َصْوُم يَْوِم َعَرفَةَ  َوَعْن أَبِي قَتَاَدةَ قَاَل : قَالَ    -  1708 ِ َصلَّى ّللاَّ  َرُسوُل ّللاَّ

يَُكف ُِر َسنَةً َماِضيَةً { َرَواهُ اْلَجَماَعةُ  ِضيَةً َوُمْستَْقبَلَةً ، َوَصْوُم يَْوِم َعاُشوَراءَ يَُكف ُِر َسنَتَْيِن َما

 . ( َوالت ِْرِمِذيَّ  إالَّ اْلبَُخاِريَّ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َصْومِ  } : َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ    -  1709 ِ َصلَّى ّللاَّ   يَْومِ نََهى َرُسوُل ّللاَّ

 . (  َعَرفَةَ بِعََرفَاٍت { . َرَواهُ أَْحَمُد َواْبُن َماَجهْ 

 

عرفة ويحرم صوم العيدين وأيام  قال الشيخ ابن باز ) سنده جيد فيكره صوم يوم   - 38

والمشهور عند العلماء أنه  التشريق واألصل في النهي عن صيام يوم عرفة التحريم

 ( للكراهة
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوَم َعَرفَةَ   اْلفَْضِل : } أَنَُّهمْ َوَعْن أُم ِ   -  1710 ِ َصلَّى ّللاَّ  َشكُّوا فِي َصْوِم النَّبِي 

 . (  ُمتَّفَق  َعلَْيهِ  . {  ، فَأَْرَسلَْت إلَْيِه بِلَبٍَن فََشِرَب َوُهَو يَْخُطُب النَّاَس بِعََرفَةَ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } يَْوُم َعَرفَةَ  : لَ َوَعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر قَا   -  1711 ِ َصلَّى ّللاَّ  قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

ْسََلِم َوِهيَ  أَيَّاُم أَْكٍل َوُشْرٍب { َرَواهُ اْلَخْمَسةُ إالَّ  َويَْوُم النَّْحِر َوأَيَّاُم التَّْشِريِق ِعيُدنَا أَْهَل اإْلِ

َحهُ   ( الت ِْرِمِذيُّ  اْبَن َماَجْه َوَصحَّ
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ِم َوتَأِْكيدِ   َعاُشوَراءَ  بَاُب َصْوِم اْلُمَحرَّ
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1712  -   ُ يَاِم بَْعَد َرَمَضاَن أَْفَضُل ؟ قَالَ  قَْد َسبََق } أَنَّهُ َصلَّى ّللاَّ  : َعلَْيِه َوَسلََّم ُسئَِل أَيُّ الص ِ

مُ  ِ اْلُمَحرَّ  . { َشْهُر ّللاَّ

 

ِ  َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس } َوُسئَِل َعنْ   -  1713 َصْوِم َعاُشوَراَء ، فَقَاَل : َما َعِلْمُت أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ

 ُ اْليَْوَم ، َواَل َشْهًرا إالَّ َهذَا  َعلَْيِه َوَسلََّم َصاَم يَْوًما يَْطلُُب فَْضلَهُ َعلَى اأْلَيَّاِم إالَّ َهذَا َصلَّى ّللاَّ

 . { شَّْهَر ، يَْعنِي َرَمَضانَ ال

 

يَْوُم َعاُشوَراَء يَْوًما تَُصوُمهُ قَُرْيش  فِي اْلَجاِهِليَِّة ،  َوَعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } َكانَ   -  1714

ا قَِدمَ  َوَكانَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَُصوُمهُ ؛ فَلَمَّ ِ َصلَّى ّللاَّ َمَر النَّاَس اْلَمِدينَةَ َصاَمهُ َوأَ  َرُسوُل ّللاَّ

ا فُِرَض َرَمَضانُ   . { قَاَل : َمْن َشاَء َصاَمهُ َوَمْن َشاَء تََرَكهُ  بِِصيَاِمِه ؛ فَلَمَّ

 

 ْبِن اأْلَْكَوعِ   -  1715
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجًَل ِمنْ  َوَعْن َسلََمةَ أَْسلََم  قَاَل : } أََمَر النَّبِيُّ َصلَّى ّللاَّ

ْن فِي النَّ   يَْوِمِه ، َوَمْن لَْم يَُكْن أََكَل فَْليَُصْم ، فَِإنَّ اْليَْوَم يَْومُ  اِس أَنَّ َمْن أََكَل فَْليَُصْم بَِقيَّةَ أَْن أَذ ِ

 . { َعاُشوَراءَ 

 

ِ َوُهَو يَْطعَُم يَْوَم َعاُشوَراَء  َوَعْن َعْلقََمةَ أَنَّ اأْلَْشعَثَ   -  1716 ْبَن قَْيٍس َدَخَل َعلَى َعْبِد ّللاَّ

ْحَمِن إنَّ اْليَْوَم يَْوُم َعاُشوَراَء ، ، فَقَاَل : قَْد َكاَن يَُصاُم قَْبَل أَْن يَْنِزَل  فَقَاَل : يَا أَبَا َعْبَد الرَّ

ا نََزلَ   . (  َرَمَضاُن تُِرَك فَِإْن ُكْنَت ُمْفِطًرا فَاْطعَمْ  َرَمَضاُن ، فَلَمَّ

 

َجاِهِليَِّة َكانُوا يَُصوُموَن يَْوَم َعاُشوَراَء َوأَنَّ َرُسوَل الْ  َوَعْن اْبِن ُعَمَر } أَنَّ أَْهلَ  -  1717

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصاَمهُ َواْلُمْسِلُموَن قَْبَل أَْن يُْفَرضَ  ّللاَّ ا فُِرَض َرَمَضاُن  َصلَّى ّللاَّ َرَمَضاُن ؛ فَلَمَّ

 ُ ِ َصلَّى ّللاَّ ِ فََمنْ  َعلَْيِه َوَسلََّم : إنَّ  قَاَل َرُسوُل ّللاَّ َشاَء َصاَمهُ  يَْوَم َعاُشوَراَء يَْوم  ِمْن أَيَّاِم ّللاَّ

 . (  ِصيَاَمهُ  ، َوَكاَن اْبُن ُعَمَر اَل يَُصوُمهُ إالَّ أَْن يَُوافِقَ 

 

َِّخذُهُ ِعيًدا ، فَقَ  َوَعْن أَبِي ُموَسى قَاَل : } َكانَ  -  1718 ُمهُ اْليَُهوُد َوتَت اَل يَْوُم َعاُشوَراَء تُعَظ ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ُصوُموهُ أَْنتُمْ  َرُسولُ  ِ َصلَّى ّللاَّ  . (   ّللاَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََرأَى اْليَُهوَد تَُصومُ  } : َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   -  1719  قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى ّللاَّ

ُ َعاُشوَراَء ، فَقَاَل : َما َهذَا ؟ قَالُوا : يَْوم  صَ  ى ّللاَّ فِيِه ُموَسى َوبَنِي إْسَرائِيَل ِمْن  اِلح  نَجَّ

ِهْم فََصاَمهُ ُموَسى ، فَقَالَ  ِ  . { أَنَا أََحقُّ بُِموَسى ِمْنُكْم ، فََصاَمهُ َوأََمَر بِِصيَاِمهِ  : َعُدو 

 

ِ َصلَّ  َوَعْن ُمعَاِويَةَ ْبِن أَبِي  -  1720 ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ُسْفيَاَن قَاَل : َسِمْعُت َرُسوَل ّللاَّ  ى ّللاَّ

َوأَنَا َصائِم  فََمْن َشاَء َصاَم ، َوَمْن  يَقُوُل : } إنَّ َهذَا يَْوُم َعاُشوَراَء َولَْم يُْكتَْب َعلَْيُكْم ِصيَاُمهُ 
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َوَجَب ثُمَّ  َصْوَمهُ  َهِذِه اأْلََحاِديِث ُكل َِها ، َوأَْكثَُرَها يَُدلُّ َعلَى أَنَّ  َشاَء فَْليُْفِطْر { ُمتَّفَق  َعلَى

 . (  ُمعَاِويَةَ ، َوإِنََّما نُِسَخ تَأِْكيُد اْستِْحبَابِهِ  نُِسَخ ، َويُقَاُل : لَْم يَِجْب بَِحاٍل بَِدِليِل َخبَرِ 

 

واجباً وإنما كان متاكداً وإن صام  قال الشيخ ابن باز ) هذا يدل على أنه لم يكن   - 39

بعد رمضان صيام شهر هللا  حديث ) أفضل الصيامالشهر الحرام كله فهو األفضل ل

 ( أنه مكروه المحرم ( وهو أفضل الشهور بعد رمضان وإفراد العاشر األقرب

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْومَ  }  : َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ    -  1721 ِ َصلَّى ّللاَّ ا َصاَم َرُسوُل ّللاَّ  لَمَّ

ِ إنَّهُ يَْوم  َعاُشوَراَء َوأََمَر بِِصيَاِمهِ  ُمهُ اْليَُهوُد َوالنََّصاَرى ، فَقَاَل :   قَالُوا : يَا َرُسوَل ّللاَّ تُعَظ ِ

ُ ُصْمنَا اْليَْوَم التَّاِسَع قَاَل : فَلَْم يَأِْت اْلعَامُ  إذَا َكاَن َعاُم اْلُمْقبِلِ  اْلُمْقبُِل َحتَّى تُُوف َِي  إْن َشاَء ّللاَّ

ِ { َصلَّى  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َرُسوُل ّللاَّ ِ َصلَّى ّللاَّ  َرَواهُ ُمْسِلم  َوأَبُو َداُود . َوفِي لَْفٍظ : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } لَئِْن بَِقيُت إلَى قَابٍِل أَلَُصوَمنَّ  التَّاِسَع { ، يَْعنِي يَْوَم َعاُشوَراَء . َرَواهُ  ّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } ُصوُموا أَْحَمُد َوُمْسِلم  . َوفِي ِ َصلَّى ّللاَّ يَْوَم  ِرَوايٍَة : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

 . (  يَْوًما { َرَواهُ أَْحَمدُ  َعاُشوَراَء َوَخاِلفُوا اْليَُهوَد ، ُصوُموا قَْبلَهُ يَْوًما َوبَْعَدهُ 

 

 َواأْلَْشُهِر اْلُحُرمِ  بَاُب َما َجاَء فِي َصْوِم َشْعبَانَ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم يَُكْن يَُصوُم ِمْن السَّنَةِ  َعْن أُم ِ َسلََمةَ : } أَنَّ  -  1722 َشْهًرا  النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

ا إالَّ َشْعبَاَن يَِصُل بِِه َرَمَضاَن { . َرَواهُ اْلَخْمَسةُ  َولَْفُظ اْبِن َماَجْه : } َكاَن يَُصوُم َشْهَرْي  تَامًّ

 . {  َوَرَمَضانَ َشْعبَاَن 

 

يصم قبله انتهى عن الصيام إال إن  قال الشيخ ابن باز ) إذا انتصف شعبان ولم  - 40

النهي عن الصيام بعد منتصف  كان عليه قضاء أو كان له عادة يصومها فليصم وحديث

 ( شعبان ) سنده حسن

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَُصوُم أَْكثََر ِمنْ يَُكِن النَّبِيُّ َصلَّ  َوَعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } لَمْ   -  1723  ى ّللاَّ

فِي َشْهٍر ، َما َكاَن يَُصوُم فِي  َشْعبَاَن فَِإنَّهُ َكاَن يَُصوُمهُ ُكلَّهُ { . َوفِي لَْفٍظ } َما َكاَن يَُصومُ 

ِ بَْل َكاَن يَُصوُمهُ ُكلَّهُ { . َوفِي لَْفظٍ  َشْعبَاَن ، َكاَن يَُصوُمهُ إالَّ قَِليًَل ،   : } َما َرأَْيُت َرُسوَل ّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْستَْكَمَل ِصيَاَم َشْهٍر قَطُّ إالَّ َشْهرَ  َرَمَضاَن ، َوَما َرأَْيتُهُ فِي َشْهٍر أَْكثََر  َصلَّى ّللاَّ

 . (  ُمتَّفَق  َعلَى ذَِلَك ُكل ِهِ  . {  ِمْنهُ ِصيَاًما فِي َشْعبَانَ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُْلُت : يَا َرُسولَ  }  :  ِمْن بَاِهلَةَ قَالَ َوَعْن َرُجلٍ  -  1724  أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

ِل ، فَقَاَل : فََما ُجُل الَِّذي أَتَْيتَُك َعاَم اأْلَوَّ ِ أَنَا الرَّ ِلي أََرى ِجْسَمَك نَاِحًَل ؟ قَاَل : يَا َرُسوَل  ّللاَّ

ِ َما أََكْلُت طَ  َب نَْفَسَك ؟ قُْلُت :  بِالنََّهاِر ، َما أََكْلتُهُ إالَّ بِاللَّْيِل ، قَاَل : َمْن أََمَرَك أَنْ  عَاًماّللاَّ تُعَذ ِ
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ِ إن ِي أَْقَوى ، قَاَل : ُصمْ  ْبِر َويَْوًما بَْعَدهُ ، قُْلت : إن ِي أَْقَوى ، قَاَل :  يَا َرُسوَل ّللاَّ َشْهَر الصَّ

ْبِر وَ  ُصمْ  ْبِر َوثَََلثَةَ أَيَّاٍم  يَْوَمْيِن بَْعَدهُ ، قُْلت : إن ِي أَْقَوى ، قَاَل : ُصمْ َشْهَر الصَّ َشْهَر الصَّ

 . (  َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُو َداُود َواْبُن َماَجْه َوَهذَا لَْفُظهُ  { بَْعَدهُ ، َوُصْم أَْشُهَر اْلُحُرمِ 

 

فوظ فالمتن منكر والسند بمح قال الشيخ ابن باز ) الحديث مضطرب وليس   - 41
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 َعلَى َصْوِم ااِلثْنَْيِن َواْلَخِميِس  بَاُب اْلَحث ِ 

 

ترك أعمال فاضلة كاألمر بالمعروف  قال الشيخ ابن باز ) إذا كان الصوم يؤدي إلى - 42

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يسرد  أفضل ولهذا والنهي عن المنكر وطلب العلم فالفطر

 ( الفطر أحياناً لكثرة مشاغله

 

ى ِصيَامَ  َعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } إنَّ  -  1725 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يَتََحرَّ ااِلثْنَْيِن  النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 . ( لَهُ ِمْن ِرَوايَِة أَُساَمةَ ْبِن َزْيدٍ  لَِكنَّهُ  َواْلَخِميِس { . َرَواهُ اْلَخْمَسةُ إالَّ أَبَا َداُود ،

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } تُْعَرُض اأْلَْعَمالُ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ   -  1726 ُكلَّ  النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 أَْحَمُد َوالت ِْرِمِذيُّ ، َواِلْبِن َماَجْه َرَواهُ  { اثْنَْيِن َوَخِميٍس فَأُِحبُّ أَْن يُْعَرَض َعَمِلي َوأَنَا َصائِم  

 . ( َوالنََّسائِيُّ َهذَا اْلَمْعنَى ِمْن َحِديِث أَُساَمةَ ْبِن َزْيدٍ  َمْعنَاهُ . َوأِلَْحَمدَ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُسئَِل َعْن َصْوِم يَوْ  َوَعْن أَبِي قَتَاَدةَ : } أَنَّ   -  1727 ااِلثْنَْيِن  مِ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 ( َرَواهُ أَْحَمُد َوُمْسِلم  َوأَبُو َداُود { فَقَاَل : ذَِلَك يَْوم  ُوِلْدُت فِيِه ، َوأُْنِزَل َعلَيَّ فِيهِ 

 

خاص  قال الشيخ ابن باز ) هذا ليس فيه حجة ألصحاب االحتفال بالموالد ألن هذا  - 43

 ( بالصيام

 

ْومِ  ُمعَةِ بَاُب َكَراَهِة إْفَراِد يَْوِم اْلجُ   َويَْوِم السَّْبِت بِالصَّ

 

ِد ْبِن َعبَّاِد ْبنِ  -  1728 ُ  َعْن ُمَحمَّ َعلَْيِه  َجْعفٍَر قَاَل : َسأَْلُت َجابًِرا : } أَنََهى النَّبِيُّ َصلَّى ّللاَّ

ِ فِي ِرَوايٍَة : أَْن يُْفَرَد َعلَْيِه . َوِلْلبُخَ  َوَسلََّم َعْن َصْوِم يَْوِم اْلُجُمعَِة ؟ قَاَل : نَعَْم { . ُمتَّفَق   اِري 

 . (  بَِصْومٍ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } اَل تَُصوُموا يَْومَ  َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل : قَالَ   -  1729 ِ َصلَّى ّللاَّ  َرُسوُل ّللاَّ

إالَّ النََّسائِي  . َوِلُمْسِلٍم : } َواَل  اْلَجَماَعةُ  اْلُجُمعَِة إالَّ َوقَْبلَهُ يَْوم  ، أَْو بَْعَدهُ يَْوم  { َرَواهُ 

اْلُجُمعَِة بِِصيَاٍم ِمْن بَْيِن  اْلُجُمعَِة بِِقيَاٍم ِمْن بَْيِن اللَّيَاِلي ، َواَل تَْختَصُّوا يَْومَ  تَْختَصُّوا لَْيلَةَ 

تَْجعَلُوا  ُم اْلُجُمعَِة يَْوُم ِعيٍد فَََل يَُصوُمهُ أََحُدُكْم { َوأِلَْحَمَد } يَوْ  اأْلَيَّاِم إالَّ أَْن يَُكوَن فِي َصْومٍ 

 . { أَْو بَْعَدهُ  يَْوَم ِعيِدُكْم يَْوَم ِصيَاِمُكْم إالَّ أَْن تَُصوُموا قَْبلَهُ 
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اده وظاهر النهي في األحاديث أنه إفر قبله يوم أو بعده يوم فَل حرج فالمنهي عنه

 ( فاألفضل صيام يوم قبله أو بعده للتحريم فَل يفرده حتى ولو وافق يوم عرفة



 28       -كتاب الصيام  –الدرر البهية من الفوائد البازية 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعلَْيَها فِي يَْومِ  َوَعْن َجَوْيِريَةَ } أَنَّ َرُسولَ   -  1730 ِ َصلَّى ّللاَّ اْلُجُمعَِة  ّللاَّ

تَُصوِميَن َغًدا ؟ قَالَْت اَل ، قَاَل :  : : أَُصْمِت أَْمِس ؟ قَالَْت : اَل ، قَالَ  َوِهَي َصائَِمة  فَقَالَ 

َع الَ  فَأَْفِطِري { َرَواهُ أَْحَمدُ   (  يَْلَزُم بِالشُُّروعِ  َواْلبَُخاِريُّ َوأَبُو َداُود َوُهَو َدِليل  َعلَى أَنَّ التََّطوُّ

. 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } اَل تَُصوُموا يَْومَ  َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ   -  1731 اْلُجُمعَِة  النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 . {  َوْحَدهُ 

 

ِ قَالَ   -  1732 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي َدَخْلُت َعلَى َرسُ  }  : َوَعْن ُجنَاَدةَ اأْلَْزِدي  ِ َصلَّى ّللاَّ وِل ّللاَّ

وا إلَى اْلغََداِء ، فَقُْلنَا :  ُجُمعٍَة فِي َسْبعٍَة ِمْن اأْلَْزِد إنَاثًا ِمْنُهْم َوهَُو يَتَغَدَّى ، يَْومِ  فَقَاَل : َهلُمُّ

ِ : إنَّا َغًدا ؟ قُْلنَا اَل  : اَل ، قَاَل : أَفَتَُصوُمونَ  ِصيَام  ، فَقَاَل : أَُصْمتُْم أَْمِس ؟ قُْلنَا يَا َرُسوَل ّللاَّ

ا َخَرَج َوَجلََس َعلَى اْلِمْنبَِر َدَعا بِِإنَاٍء ِمْن َماٍء فََشِرَب ،  ، قَاَل : فَأَْفِطُروا ، فَأََكْلنَا َمعَهُ ؛ فَلَمَّ

 . (  اْلُجُمعَِة { . َرَواُهَما أَْحَمدُ  يَْومَ  َعلَى اْلِمْنبَِر َوالنَّاُس يَْنُظُروَن يُِريِهْم أَنَّهُ اَل يَُصومُ  َوُهوَ 

 

ِ ْبِن بُْسرٍ   -  1733 ُ  َوَعْن َعْبِد ّللاَّ ِ َصلَّى ّللاَّ اُء أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ مَّ َعلَْيِه  َعْن أُْختِِه َواْسُمَها الصَّ

ْم ، فَِإْن لَْم يَِجْد أََحُدُكْم إالَّ ُعوَد اُْفتُِرَض َعلَْيكُ  َوَسلََّم قَاَل } اَل تَُصوُموا يَْوَم السَّْبِت إالَّ فِيَما

 . (  ِلَحاَء َشَجَرٍة فَْليَْمُضْغهُ { َرَواهُ اْلَخْمَسةُ إالَّ النََّسائِي   ِعنٍَب أَوْ 
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صلى هللا عليه وسلم أنه  عن النبيضعيف وشاذ لمخالفته لألحاديث الصحيحة ألنه ثبت 

 ( أمر بصيام الجمعة مع السبت

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَلََّما َكاَن يُْفِطُر يَْومَ  َوَعْن اْبِن َمْسعُوٍد : } أَنَّ   -  1734  النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 ( نَّهُ َكاَن يَُصوُمهُ َمَع َغْيِرهِ أَ  اْلُجُمعَِة { َرَواهُ اْلَخْمَسةُ إالَّ أَبَا َداُود َويُْحَمُل َهذَا َعلَى
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 ِسَواَها ثَََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكل ِ َشْهٍر َوإِْن َكانَتْ  بَاُب َصْوِم أَيَّاِم اْلبِيِض َوَصْومِ 

 

ُ َعلَْيهِ  َعْن أَبِي ذَر ٍ قَاَل : قَالَ   -  1735 ِ َصلَّى ّللاَّ ُصْمَت  َوَسلََّم : } يَا أَبَا ذَر ٍ إذَا َرُسوُل ّللاَّ

َوَخْمَس َعَشَرةَ { َرَواهُ أَْحَمُد َوالنََّسائِيُّ  ِمْن الشَّْهِر ثَََلثَةً فَُصْم ثَََلَث َعَشَرةَ َوأَْربََع َعَشَرةَ 

 . (  َوالت ِْرِمِذيُّ 

 

ِ َصلَّى َوَعْن أَبِي قَتَاَدةَ قَاَل : قَالَ   -  1736 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } ثَََلث  ِمْن ُكل ِ  َرُسوُل ّللاَّ ّللاَّ

 . (  َوُمْسِلم  َوأَبُو َداُود َوَرَمَضاُن إلَى َرَمَضاَن فََهذَا ِصيَاُم الدَّْهِر ُكل ِِه { َرَواهُ أَْحَمدُ  َشْهرٍ 
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 ( ولكن إن جعلها أيام البيض كانت أفضلأوسطه أو آخره 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَُصوُم ِمْن الشَّْهِر  َوَعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } َكانَ   -  1737 النَّبِيُّ َصلَّى ّللاَّ

َس { . َرَواهُ َواأْلَْربِعَاَء َواْلَخِمي َواأْلََحَد َوااِلثْنَْيِن ، َوِمْن الشَّْهِر اآْلَخِر الثََُّلثَاءَ  السَّْبتَ 

 . (  َحَسن   الت ِْرِمِذيُّ َوقَاَل : َحِديث  
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } َمْن َصاَم ِمْن ُكل ِ  َوَعْن أَبِي ذَر ٍ قَاَل : قَالَ  - 1738 ِ َصلَّى ّللاَّ  َرُسوُل ّللاَّ

ُ َشْهٍر ثَ  تَْصِديَق ذَِلَك فِي ِكتَابِِه } َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة  ََلثَةَ أَيَّاٍم فَذَِلَك ِصيَاُم الدَّْهِر ، فَأَْنَزَل ّللاَّ

 . (   أَْمثَاِلَها { اْليَْوُم بِعََشَرٍة { َرَواهُ اْبُن َماَجْه َوالت ِْرِمِذيُّ  فَلَهُ َعْشرُ 
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الفطر قبل السفر لما جاء عن أنس أنه  بالنية قول قوي ، ومن عزم على السفر جاز له

هللا عليه وسلم يفعله( ، أما الصَلة فَل  أفطر قبل خروجه من البلد وقال ) كان النبي صلى

 ( د يترك السفرألنه ق يقصر حتى يخرج من البلد وإن تركه فهو أحوط

 

 

 

 

 

 

 َوَكَراَهةُ َصْوِم الدَّْهرِ  بَاُب ِصيَاِم يَْوٍم َوفِْطُر يَْومٍ 

 



 30       -كتاب الصيام  –الدرر البهية من الفوائد البازية 

ِ ْبِن َعْمٍرو  -  1739 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } ُصْم فِي ُكل ِ  َعْن َعْبِد ّللاَّ ِ َصلَّى ّللاَّ  أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ

يَْرفَعُنِي َحتَّى قَاَل : ُصْم يَْوًما َوأَْفِطْر  َوى ِمْن ذَِلَك ، فَلَْم يََزلْ َشْهٍر ثَََلثَةَ أَيَّاٍم قُْلُت : إن ِي أَقْ 

يَاِم ، َوُهَو َصْوُم أَِخي َداُود َعلَْيِه السَََّلمُ  يَْوًما فَِإنَّهُ أَْفَضلُ   . {  الص ِ

 

ِ ْبِن َعْمٍرو   -  1740 ِ َصلَّ  َوَعْن َعْبِد ّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } اَل َصامَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ  ى ّللاَّ

 . (  َمْن َصاَم اأْلَبََد { ُمتَّفَق  َعلَْيِهَما

 

ِ َكْيَف بَِمْن َصاَم الدَّْهَر ؟ قَاَل : اَل  } : َوَعْن أَبِي قَتَاَدةَ قَالَ   -  1741 قِيَل : يَا َرُسوَل ّللاَّ

 . (  اْلبَُخاِريَّ َواْبَن َماَجهْ  ْفِطْر { َرَواهُ اْلَجَماَعةُ إالَّ َواَل أَْفَطَر ، أَْو لَْم يَُصْم َولَْم يُ  َصامَ 

 

1742  -   ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } َمْن َصاَم الدَّْهَر  َوَعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِي  َصلَّى ّللاَّ

َهذَا َعلَى َمْن َصاَم اأْلَيَّاَم   . َويُْحَملُ َعلَْيِه َجَهنَُّم َهَكذَا َوقَبََض َكفَّهُ { . َرَواهُ أَْحَمدُ  ُضي ِقَتْ 

 ( اْلَمْنِهيَّ َعْنَها
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 (صام األيام المنهي عنها
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عِ اْلُمَسافِِر َوالْ  ْومِ  غَاِزيبَاُب تََطوُّ  بِالصَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم } اَل يُْفِطُر أَيَّامَ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل : َكانَ   -  1743 ِ َصلَّى ّللاَّ  َرُسوُل ّللاَّ

 . (  اْلبِيِض فِي َحَضٍر َواَل َسفٍَر { . َرَواهُ النََّسائِي  
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 ( في السفر فهو لبيان الجواز

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } َمْن َصاَم يَْوًما  َوَعْن أَبِي َسِعيٍد قَاَل : قَالَ   -  1744 ِ َصلَّى ّللاَّ َرُسوُل ّللاَّ

ُ َوْجَههُ َعْن النَّاِر َسْبِعيَن َخِريفًا فِي ِ بَعََّد ّللاَّ  (  اْلَجَماَعةُ إالَّ أَبَا َداُودَرَواهُ  {  َسبِيِل ّللاَّ

 

عِ الَ   يَْلَزُم بِالشُُّروعِ  بَاب  فِي أَنَّ َصْوَم التََّطوُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَْيَن َسْلَماَن َوأَبِي َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ قَاَل : } آَخى   -  1745  النَّبِيُّ َصلَّى ّللاَّ

ْرَداِء ، فََزاَر َسْلَماُن أَبَا ا ْرَداءِ الدَّ ْرَداِء ، فََرأَى أُمَّ الدَّ لَةً ، فَقَاَل لََها : َما َشأْنُِك ؟ قَالَْت  لدَّ ُمتَبَذ ِ

ْرَداءِ  : أَُخوَك أَبُو ْنيَا ، فََجاَء أَبُو الدَّ ْرَداِء لَْيَس لَهُ َحاَجة  فِي الدُّ فََصنََع لَهُ َطعَاًما ، فَقَاَل :  الدَّ

ا َكاَن اللَّْيُل ذََهَب أَبُو : َما أَنَاُكْل فَِإن ِي َصائِم  ، فَقَاَل  ْرَداِء يَقُوُم  بِآِكٍل َحتَّى تَأُْكَل فَأََكَل ، فَلَمَّ الدَّ

ا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّْيِل قَاَل َسْلَماُن : قُْم اآْلَن  ، قَاَل : نَْم فَنَاَم ثُمَّ ذََهَب يَقُوُم ، فَقَاَل نَمْ  ؛ فَلَمَّ

َحقًّا ، َوأِلَْهِلَك َعلَْيَك َحقًّا ،  هُ َسْلَماُن : إنَّ ِلَرب َِك َعلَْيَك َحقًّا ، َوِلنَْفِسَك َعلَْيكَ فَقَاَل لَ  فََصلَّيَا ،

ٍ َحقَّهُ فَأَتَى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَذََكَر لَهُ ذَِلَك ، فَقَالَ  فَأَْعِط ُكلَّ ِذي َحق  النَّبِيُّ َصلَّى  النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

ُ َعلَ  َحهُ  ْيِه َوَسلََّم : َصَدَق َسْلَماُن { َرَواهُ ّللاَّ  ( اْلبَُخاِريُّ َوالت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعلَْيَها فََدَعا َوَعْن أُم ِ َهانٍِئ : } أَنَّ    -  1746 ِ َصلَّى ّللاَّ بَِشَراٍب  َرُسوَل ّللاَّ

ِ  ، فَقَالَْت : يَا َرُسولَ فََشِرَب ، ثُمَّ نَاَولََها فََشِربَْت  ِ أََما إن ِي ُكْنُت َصائَِمةً ؟ فَقَاَل َرُسوُل ّللاَّ ّللاَّ

 ُ ُع أَِميُر نَْفِسِه ، إْن َشاَء َصامَ  َصلَّى ّللاَّ ِ ائُِم اْلُمتََطو  ، َوإِْن َشاَء أَْفَطَر { َرَواهُ  َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َشِرَب َشَرابًا ، } : ايَةٍ أَْحَمُد َوالت ِْرِمِذيُّ . َوفِي ِروَ  ِ َصلَّى ّللاَّ  أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ

أَُردَّ ُسْؤَرَك ، فَقَاَل : يَْعنِي إْن َكاَن  فَنَاَولََها ِلتَْشَرَب ، فَقَالَْت : إن ِي َصائَِمة  َولَِكن ِي َكِرْهُت أَنْ 

ًعا ، فَِإْن ِشئَْت فَاْقِض ، َوإِنْ يَْوًما َمَكانَ  قََضاًء ِمْن َرَمَضاَن فَاْقِض  ِشئَْت  هُ ، َوإِْن َكاَن تََطوُّ

 . (  فَََل تَْقِض { َرَواهُ أَْحَمُد َوأَبُو َداُود بَِمْعنَاهُ 
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 ( عليه اإلتمام ه يجبالفطر وإن أكمل فهو أفضل وأما القضاء فإن

 

ِلَحْفَصةَ َطعَام  َوُكنَّا َصائَِمتَْيِن فَأَْفَطْرنَا ثُمَّ َدَخَل  َوَعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } أُْهِديَ    -  1747

ِ إنَّا َرُسولُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقُْلنَا : يَا َرُسوَل ّللاَّ ْشتََهْينَاَها أُْهِديَْت لَنَا َهِديَّة  َوا ّللاَّ َصلَّى ّللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اَل َعلَْيُكَما ُصوَما َمَكانَهُ  فَأَْفَطْرنَا ، فَقَاَل َرُسولُ  ِ َصلَّى ّللاَّ يَْوًما آَخَر { َرَواهُ  ّللاَّ

 . (  " اَل َعلَْيُكَما " : أَبُو َداُود َوَهذَا أَْمُر نَْدٍب بَِدِليِل قَْوِلهِ 

 

 بِاْليَْوِم َواْليَْوَمْيِن َوَغْيِر ذَِلكَ  اِل َرَمَضانَ بَاُب َما َجاَء فِي اْستِْقبَ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } اَل يَتَقَدََّمنَّ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل : قَالَ   -  1748 ِ َصلَّى ّللاَّ أََحُدُكْم  َرُسوُل ّللاَّ

َكاَن يَُصوُم َصْوًما فَْليَُصْمهُ { . َرَواهُ  َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم أَْو يَْوَمْيِن إالَّ أَْن يَُكوَن َرُجل  

 . (   اْلَجَماَعةُ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل َعلَى اْلِمْنبَرِ  َوَعْن ُمعَاِويَةَ قَاَل : } َكانَ   -  1749 ِ َصلَّى ّللاَّ  َرُسوُل ّللاَّ

يَاُم يَْوَم َكذَا َوَكذَا َونَْحنُ قَْبَل َشْهِر َرَمَضا ُموَن فََمْن َشاَء فَْليَتَقَدَّْم ، َوَمْن َشاَء  َن : الص ِ ُمتَقَد ِ

رْ  ِم بِأَْكثََر ِمنْ  { فَْليَتَأَخَّ  . (  يَْوَمْينِ  َرَواهُ اْبُن َماَجْه ، َويُْحَمُل َهذَا َعلَى التَّقَدُّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَرُجٍل : َهْل  }  َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْينٍ   -  1750 أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

ِ  ُصْمتَ  ُ َعلَْيِه َوسَ  : ِمْن َسَرِر َهذَا الشَّْهِر َشْيئًا ؟ قَاَل : اَل ، فَقَاَل َرُسوُل ّللاَّ لََّم فَِإذَا َصلَّى ّللاَّ

 " َمَكانَهُ { ُمتَّفَق  َعلَْيِه . َوفِي ِرَوايٍَة لَُهْم " ِمْن َسَرِر َشْعبَانَ  أَْفَطْرَت َرَمَضاَن فَُصْم يَْوَمْينِ 

ُجَل َكانَْت لَهُ َعاَدة  بِِصيَاِم َسَررِ   ( الشَّْهِر أَْو قَْد نَذََرهُ  َويُْحَمُل َهذَا َعلَى أَنَّ الرَّ

 

عادة فيستحب له الصيام ويلزم  لشيخ ابن باز ) هذا الحديث فيمن كان لهقال ا   - 55

تصوموا ( حديث جيد أخرجه  إذا انتصف شعبان فَل ( لمن كان عليه نذر ، وحديث 

 كانت له عادة فَل يتركها الخمسة وهو محمول على من لم يكن له عادة والسنة للمرء إذا

) 

 

 

 

 

 َوأَيَّاِم التَّْشِريقِ  يَدْينِ بَاُب النَّْهيِ َعْن َصْوِم اْلعِ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ } نََهى َعْن َصْوِم يَْوَمْينِ  َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن َرُسولِ   -  1751 ِ َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

ِ } اَل َصْوَم فِي أِلَْحَمَد َواْلبَُخارِ  يَْوِم اْلِفْطِر ، َويَْوِم النَّْحِر { . ُمتَّفَق  َعلَْيِه . َوفِي لَْفظٍ  : ي 

يَاُم فِي يَْوَمْينِ  يَْوَمْيِن { َوِلُمْسِلٍم } الَ   { يَِصحُّ الص ِ
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 ( - المتمتع -يجوز صيامها لمن عجز عن الهدي 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَعَثَهُ َوأَْوَس ْبنَ  أَنَّ  َوَعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك : }   - 1752 ِ َصلَّى ّللاَّ  َرُسوَل ّللاَّ

إالَّ ُمْؤِمن  ، َوأَيَّاُم ِمنًى أَيَّاُم أَْكٍل َوُشْرٍب { .  اْلَحَدثَاِن أَيَّاَم التَّْشِريِق فَنَاَديَا أَنَّهُ اَل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ 

 . (  َوُمْسِلم   َرَواهُ أَْحَمدُ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن أُنَاِديَ  } قَاَل : َوَعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص   -  1753  أََمَرنِي النَّبِيُّ َصلَّى ّللاَّ

 ( أَيَّاَم التَّْشِريِق { . َرَواهُ أَْحَمدُ  أَيَّاَم ِمنًى إنََّها أَيَّاُم أَْكٍل َوُشْرٍب َواَل َصْوَم فِيَها ، يَْعنِي

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن َصْوِم َخْمَسِة أَيَّاٍم فِي َعْن أَنٍَس : } أَنَّ النَّبِيَّ وَ   -  1754  َصلَّى ّللاَّ

اَرقُْطنِي  . َوَعْن َعائَِشةَ  السَّنَِة : يَْوِم اْلِفْطِر َويَْوِم النَّْحِر ، َوثَََلثَِة أَيَّامِ  التَّْشِريِق . { َرَواهُ الدَّ

ْص فِي أَيَّاِم التَّْشِريِق أَْن يَُصْمَن إالَّ ِلَمنْ قَ  َواْبِن ُعَمرَ  لَْم يَِجْد اْلَهْدَي . َرَواهُ  ااَل : لَْم يَُرخ ِ

ِ إلَى يَْومِ  اْلبَُخاِريُّ . َولَهُ َعْنُهَما أَنَُّهَما يَاُم ِلَمْن تََمتََّع بِاْلعُْمَرِة إلَى اْلَحج  َعَرفَةَ ،  قَااَل : الص ِ

 . (  ْد َهْديًا َولَْم يَُصْم َصاَم أَيَّاَم ِمنًىفَِإْن لَْم يَجِ 
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 االعتكاف كتاب
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 (( عاكفون في المساجد

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْعتَِكُف اْلعَْشرَ  َرُسولُ  َعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } َكانَ    -  1755 ِ َصلَّى ّللاَّ  ّللاَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ   . {  اأْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحتَّى تََوفَّاهُ ّللاَّ

 

ُ َعلَْيهِ    -  1756 ِ َصلَّى ّللاَّ َوَسلََّم يَْعتَِكُف اْلعَْشَر  َوَعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل : } َكاَن َرُسوُل ّللاَّ

ِ  أْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن { . ُمتَّفَق  ا اْلَمَكاَن  َعلَْيِهَما َوِلُمْسِلٍم : قَاَل نَافِع  : َوقَْد أََرانِي َعْبُد ّللاَّ

 ُ ِ َصلَّى ّللاَّ  . (  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  الَِّذي َكاَن يَْعتَِكُف فِيِه َرُسوُل ّللاَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْعتَِكُف اْلعَْشَر اأْلََواِخرَ النَّ  َوَعْن أَنٍَس قَاَل : } َكانَ    -  1757 ِمْن  بِيُّ َصلَّى ّللاَّ

ا َكاَن فِي اْلعَامِ  اْلُمْقبِِل اْعتََكَف ِعْشِريَن { َرَواهُ أَْحَمُد  َرَمَضاَن ، فَلَْم يَْعتَِكْف َعاًما ، فَلَمَّ

َحهُ  ِ ْبِن َكْعبٍ  َواْبِن َماَجْه َهذَا اْلَمْعنَى ِمْن ِرَوايَةِ َوأِلَْحَمَد َوأَبِي َداُود  َوالت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ  ( أُبَي 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذَا أََراَد أَْن يَْعتَِكفَ  َوَعْن َعائَِشةَ قَالَْت : } َكانَ    -  1758 ِ َصلَّى ّللاَّ  َرُسوُل ّللاَّ

ا أََراَد ااِلْعتَِكاَف فِي اْلعَْشِر  بِِخبَاٍء فَُضِربَ  َصلَّى اْلفَْجَر ثُمَّ َدَخَل ُمْعتََكفَهُ ، َوأَنَّهُ أََمرَ  لَمَّ

ُضِرَب َوأََمَرْت َغْيُرَها ِمْن أَْزَواجِ  اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن ،
ِ َصلَّى  فَأََمَرْت َزْينَُب بِِخبَائَِها فَ النَّبِي 

ا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِخبَائَِها فَُضِرَب ؛ فَلَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلفَْجَر نََظَر ،َصلَّى  ّللاَّ ِ َصلَّى ّللاَّ  َرُسوُل ّللاَّ

َِض َوتََرَك ااِلْعتَِكاَف فِي َشْهِر َرَمَضاَن  فَِإذَا اأْلَْخبِيَةُ ، فَقَاَل : آْلبِرَّ يُِرْدَن ؟ فَأََمَر بِِخبَائِهِ  فَقُو 

اٍل  َحتَّى اْعتََكَف فِي لَِكْن لَهُ ِمْنهُ : َكاَن  { َرَواهُ اْلَجَماَعةُ إالَّ الت ِْرِمِذيَّ اْلعَْشِر اأْلََواِخِر ِمْن َشوَّ

 . (  َدَخَل ُمْعتََكفَهُ  إذَا أََراَد أَْن يَْعتَِكَف َصلَّى اْلفَْجَر ثُمَّ 
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 ( ألواخر ويدخل معتكفه بعد صَلة الفجررمضان وفي العشر ا األفضل أن يكون في

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن إذَا اْعتََكَف  }  َوَعْن نَافِعٍ َعْن اْبِن ُعَمرَ    -  1759 أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 . (  َماَجهْ َرَواهُ اْبُن  { لَهُ فَِراُشهُ أَْو يُوَضُع لَهُ َسِريُرهُ َوَراَء أُْسُطَوانَِة التَّْوبَةِ  ُطِرحَ 

 

ُ َعلَْيهِ    -  1760 ُل النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ َوَسلََّم َوِهَي َحائِض  َوُهَو  َوَعْن َعائَِشةَ أَنََّها } َكانَْت تَُرج ِ

ْنَساِن اإْلِ  يُنَاِولَُها َرأَْسهُ ، َوَكاَن اَل يَْدُخُل اْلبَْيَت إالَّ ِلَحاَجةِ  ُمْعتَِكف  فِي اْلَمْسِجِد َوفِي ُحْجَرتَِها

 . {  إذَا َكاَن ُمْعتَِكفًا
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 ُكْنُت أَلَْدُخُل اْلبَْيَت ِلْلَحاَجِة َواْلَمِريُض فِيِه فََما أَْسأَُل َعْنهُ  َوَعْنَها أَْيًضا قَالَْت : إنْ   -  1761

ة    . (  إالَّ َوأَنَا َمارَّ

 

1762  -    ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْعتَِكفًاقَالَْت : } َكاَن َرُسولُ  َوَعْن َصِفيَّةَ بِْنِت ُحيَي  ِ َصلَّى ّللاَّ ،   ّللاَّ

ثْتُهُ ثُمَّ قُْمُت أِلَْنقَِلَب ، فَقَاَم َمِعي ِليَْقِلبَنِي ، َوَكاَن َمْسَكنَُها فِي َداِر  فَأَتَْيتُهُ أَُزوُرهُ لَْيًَل ، فََحدَّ

 ( َزْيٍد { ُمتَّفَق  َعلَْيِهنَّ  أَُساَمةَ ْبنِ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َوعَ    -  1763 يَُمرُّ بِاْلَمِريِض َوُهَو  ْن َعائَِشةَ قَالَْت : } َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى ّللاَّ

جُ   . (  يَْسأَُل َعْنهُ . { َرَواهُ أَبُو َداُود ُمْعتَِكف  ، فَيَُمرُّ َكَما هَُو َواَل يُعَر ِ

 

 اْلُمْعتَِكِف أَْن اَل يَعُوَد َمِريًضا ، َواَل يَْشَهدَ السُّنَّةُ َعلَى  } : َوَعْن َعائَِشةَ قَالَتْ   -  1764

ِلَحاَجٍة إالَّ ِلَما اَل بُدَّ ِمْنهُ ، َواَل اْعتَِكاَف  ِجنَاَزةً ، َواَل يََمسَّ اْمَرأَةً َواَل يُبَاِشَرَها ، َواَل يَْخُرجَ 

 (  أَبُو َداُوداْعتَِكاَف إالَّ فِي َمْسِجٍد َجاِمعٍ { َرَواهُ  إالَّ بَِصْوٍم ، َوالَ 
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بأس أن يزار ويستفتى ويتحدث  صوم وبغير المسجد الجامع وال يخرج إال لضرورة وال

 ( إليه

 

ُ  َوَعْن اْبِن ُعَمَر } : أَنَّ ُعَمرَ    -  1765  َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : ُكْنُت نَذَْرُت َسأََل النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

فَأَْوِف بِنَْذِرَك { ُمتَّفَق  َعلَْيِه . َوَزاَد  : اْلَجاِهِليَِّة أَْن أَْعتَِكَف لَْيلَةً فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ؟ قَالَ  فِي

 . (  " لَْيلَةً  اْلبَُخاِريُّ " فَاْعتََكفَ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل } : لَْيَس َعلَى َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ    -  1766 اْلُمْعتَِكِف  النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

اَرقُْطنِي  َوقَاَل : َرفَ  ِصيَام  إالَّ أَْن يَْجعَلَهُ َعلَى نَْفِسِه { َرَواهُ   عَهُ أَبُو بَْكٍر السُّوِسيُّ َوَغْيُرهُ الَ الدَّ

 . (  يَْرفَعُهُ 

 

ُ َعلَْيِه  َوَعْن ُحذَْيفَةَ أَنَّهُ قَاَل اِلْبِن َمْسعُوٍد : لَقَْد َعِلْمُت أَنَّ   -  1767 ِ َصلَّى ّللاَّ َرُسوَل ّللاَّ

 فِي َمْسِجِد َجَماَعٍة { َرَواهُ  -، أَْو قَاَل  فِي اْلَمَساِجِد الثَََّلثَةِ  َوَسلََّم قَاَل : } اَل اْعتَِكاَف إالَّ 

 . (  َسِعيد  فِي ُسنَنِهِ 

 

هذا شاذ مخالف لألحاديث الصحيحة والصواب جواز  )  ابن باز قال الشيخ   -61

وإذا نوى أن يعتكف في النهار ويخرج لينام في بيته فَل باس وال  االعتكاف في كل مسجد

العتكاف يوماً أو ليلة أو ساعة وله الخروج لصَلة اشترطه وله ا يلزمه التلفظ بما
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والمستحاضة وصاحب السلس ال بأس باعتكافهما ، والصغير إذا نذر فَل  االستسقاء ،

 ( ليس بمكلف يلزمه الوفاء ألنه

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْعتََكفَ    -  1768 نَِسائِِه َوِهَي  َمعَهُ بَْعضُ  َوَعْن َعائَِشةَ } أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

َم ، فَُربََّما َوَضعَتْ   الطَّْشَت تَْحتََها ِمْن الدَِّم { َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ َوفِي ِرَوايَةٍ  ُمْستََحاَضة  تََرى الدَّ

ْفَرةَ َوالطَّْشُت تَْحتََها َوِهَي  اْعتََكَف َمعَهُ اْمَرأَة  ِمْن أَْزَواِجِه َوَكانَْت تََرى الدَّمَ  } : تَُصل ِي َوالصُّ

 . (  َواْلبَُخاِريُّ َوأَبُو َداُود { . َرَواهُ أَْحَمدُ 
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 َوَما يُْدَعى بِِه فِيَها َوأَيُّ لَْيلٍَة ِهَي ؟ ااِلْجتَِهاِد فِي اْلعَْشِر اأْلََواِخِر َوفَْضِل قِيَاِم لَْيلَِة اْلقَْدرِ  بَابُ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن إذَا َدَخَل اْلعَْشرُ  }  َعْن َعائَِشةَ   -  1769 اأْلََواِخُر أَْحيَا  أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 رِ ُمتَّفَق  َعلَْيِه . َوأِلَْحَمَد َوُمْسِلٍم : } َكاَن يَْجتَِهُد فِي اْلعَشْ  . { اللَّْيَل َوأَْيقََظ أَْهلَهُ َوَشدَّ اْلِمئَْزرَ 

 {  اأْلََواِخِر َما اَل يَْجتَِهُد فِي َغْيِرَها

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : } َمنْ  َوَعْن أَبِي   -  1770 قَاَم لَْيلَةَ اْلقَْدِر  ُهَرْيَرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

 . (  َماَعةُ إالَّ اْبَن َماَجهْ ذَْنبِِه { َرَواهُ اْلجَ  إيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ َما تَقَدََّم ِمنْ 
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ِ ، أََرأَْيَت إْن َعِلْمُت أَيُّ لَْيلَةٍ  َوَعْن َعائَِشةَ   -  1771 لَْيلَةُ اْلقَْدِر  قَالَْت : } قُْلُت يَا َرُسوَل ّللاَّ

َعفُوٌّ تُِحبُّ اْلعَْفَو فَاْعُف َعن ِي { َرَواهُ الت ِْرِمِذيُّ  قُوِلي : اللَُّهمَّ إنَّكَ  َما أَقُوُل فِيَها ؟ قَاَل . :

َحهُ ،  . (  اْلقَْدرِ  َوأَْحَمُد َواْبُن َماَجْه َوقَااَل فِيِه : أََرأَْيَت إْن َوافَْقت لَْيلَةَ  َوَصحَّ

 

1772  -   ِ يََها  َوَعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل : قَاَل َرُسوُل ّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : } َمْن َكاَن ُمتََحر ِ َصلَّى ّللاَّ

َها  َسْبعٍ  فَْليَتََحرَّ
ْوَها لَْيلَةَ َوِعْشِريَن يَْعنِي لَْيلَةَ اْلقَْدِر { .  لَْيلَةَ َسْبعٍ َوِعْشِريَن ، أَْو قَاَل : تََحرَّ

 . (  َرَواهُ أَْحَمُد بِِإْسنَاٍد َصِحيحٍ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل : يَا نَبِيَّ  ْن اْبِن َعبَّاٍس } : أَنَّ َرُجًَل أَتَى نَبِيَّ َوعَ    -  1773 ِ َصلَّى ّللاَّ ّللاَّ

ِ إن ِي َ يَُوف ِقُنِي فِيَها ِللَْيلَِة اْلقَ  َشْيخ  َكبِير  َعِليل  يَُشقُّ َعلَيَّ اْلِقيَاُم ، فَأُْمْرنِي بِلَْيلَةٍ  ّللاَّ ْدِر لَعَلَّ ّللاَّ

 . (  بِالسَّابِعَِة { َرَواهُ أَْحَمدُ  ، فَقَاَل : َعلَْيكَ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِي لَْيلَةِ  َوَعْن ُمعَاِويَةَ ْبنِ   -  1774 ِ َصلَّى ّللاَّ اْلقَْدِر  أَبِي ُسْفيَاَن } َعْن النَّبِي 

 َسْبعٍ َوِعْشِريَن { َرَواهُ أَبُو َداُود
 . (  قَاَل : لَْيلَةَ

 

ِ ْبَن  َوَعْن ِزر ِ ْبِن ُحبَْيٍش قَاَل : َسِمْعُت أُبَيَّ ْبنَ    -  1775 َكْعٍب يَقُوُل َوقِيَل لَهُ : إنَّ َعْبَد ّللاَّ

ِ  }  : َمْسعُوٍد يَقُولُ  الَِّذي اَل إلَهَ إالَّ ُهَو  َمْن قَاَم السَّنَةَ أََصاَب لَْيلَةَ اْلقَْدِر ، فَقَاَل أُبَيٌّ : َوّللَاَّ

ِ إن ِي أَلَْعلَُم أَيُّ لَْيلٍَة ِهَي ، ِهَي اللَّْيلَةُ الَّتِي َها لَِفي َرَمَضاَن يَْحِلُف َما يَْستَثْنِيإنَّ  أََمَرنَا  َوَوّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِقيَاِمَها ، ِهيَ  ِ َصلَّى ّللاَّ َع لَْيلَةُ َسْبعٍ َوِعْشِريَن ، َوأََماَرتَُها أَْن تَْطلُ  َرُسوُل ّللاَّ

َوأَبُو َداُود  َصبِيَحِة يَْوِمَها بَْيَضاَء اَل ُشعَاَع لََها { . َرَواهُ أَْحَمُد َوُمْسِلم   الشَّْمُس فِي

َحهُ   . (  َوالت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْعتََكَف اْلعَْشرَ  َوَعْن أَبِي   -  1776 َوَل ِمْن اأْلُ  َسِعيٍد } أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

تَِها َحِصير  ، فَأََخذَ اْلَحِصيَر  َرَمَضاَن ، ثُمَّ اْعتََكَف اْلعَْشَر اأْلَْوَسَط فِي قُبَّةٍ  تُْرِكيٍَّة َعلَى ُسدَّ

اَها اْعتََكْفُت ِمْنهُ فَقَاَل : إن ِي  فِي نَاِحيَِة اْلقُبَِّة ، ثُمَّ أَْطلََع َرأَْسهُ فََكلََّم النَّاَس فََدنَْوا بِيَِدِه فَنَحَّ
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ِلي إنََّها فِي  اللَّْيلَةَ ، ثُمَّ اْعتََكْفُت اْلعَْشَر اأْلَْوَسَط ، ثُمَّ أَتَْيُت فَِقيلَ  اْلعَْشَر اأْلَُوَل أَْلتَِمُس َهِذهِ 

قَاَل : َوإِن ِي  فَْليَْعتَِكْف ، فَاْعتََكَف النَّاُس َمعَهُ ، اْلعَْشِر اأْلََواِخِر ، فََمْن أََحبَّ ِمْنُكْم أَْن يَْعتَِكفَ 

ِمْن لَْيلَِة إْحَدى َوِعْشِريَن  لَْيلَةَ ِوتٍْر َوإِن ِي أَْسُجُد فِي َصبِيَحتَِها فِي ِطيٍن َوَماٍء فَأَْصبَحَ  أُِريتَُها

ْبحِ فََمَطَرتْ  يَن َواْلَماَء ، فََخرَ  ، َوقَْد قَاَم إلَى الصُّ  جَ السََّماُء فََوَكَف اْلَمْسِجُد فَأَْبَصْرُت الط ِ

ْبحِ َوَجبِينُهُ َوَرْوثَةُ أَْنِفِه فِيَها يُن َواْلَماُء ، َوإِْذ ِهَي لَْيلَةُ إْحَدى  ِحيَن فََرَغ ِمْن َصََلِة الصُّ الط ِ

ِ  َوِعْشِريَن ِمْن اْلعَْشرِ  اْعتَِكاَف اْلعَْشِر  : اأْلََواِخِر { ُمتَّفَق  َعلَْيِه ، لَِكْن لَْم يُْذَكْر فِي اْلبَُخاِري 

 (  َولِ اأْلُ 

 

ِ ْبنِ   -  1777 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  َوَعْن َعْبِد ّللاَّ ِ َصلَّى ّللاَّ َرأَْيُت لَْيلَةَ  }  : أُنَْيس  أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ

  ثَََلثٍ َصبِيَحتََها فِي َماٍء َوِطيٍن ، قَاَل : فَُمِطْرنَا فِي لَْيلَةِ  اْلقَْدِر ثُمَّ أُْنِسيتَُها ، َوأَُرانِي أَْسُجدُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى ّللاَّ يِن  َوِعْشِريَن ، فََصلَّى بِنَا َرُسوُل ّللاَّ َواْنَصَرَف َوإِنَّ أَثََر اْلَماِء َوالط ِ

ِ ْبُن أُنَْيس   . {  َعلَى َجْبَهتِِه َوأَْنِفهِ  ثَََلٍث يَقُوُل :  َرَواهُ أَْحَمُد َوُمْسِلم  ، َوَزاَد : َوَكاَن َعْبُد ّللاَّ

 . (  َوِعْشِرينَ 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ  َوَعْن أَبِي بَْكَرةَ أَنَّهُ    -  1778 ِ َصلَّى ّللاَّ اْلتَِمُسوَها  }  : َسِمَع َرُسوَل ّللاَّ

اَل : َوَكاَن أَبُو ثَََلٍث بَِقيَن أَْو آِخِر لَْيلٍَة { . قَ  فِي تِْسعٍ بَِقيَن أَْو َسْبعٍ بَِقيَن أَْو َخْمٍس بَِقيَن أَوْ 

اْلعَْشُر اْجتََهَد .  فِي اْلِعْشِريَن ِمْن َرَمَضاَن َصََلتَهُ فِي َسائِِر السَّنَِة ، فَِإذَا َدَخلَ  بَْكَرةَ يَُصل ِي

َحهُ   . (  َرَواهُ أَْحَمُد َوالت ِْرِمِذيُّ َوَصحَّ

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  } هُ َوَعْن أَبِي نَْضَرةَ َعْن أَبِي َسِعيٍد فِي َحِديٍث لَ   -  1779 أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

َخَرْجُت أِلُْخبَِرُكْم  يَا أَيَُّها النَّاُس إنََّها َكانَْت أُبِينَْت لَْيلَةَ اْلقَْدِر ، َوإِن ِي : َخَرَج َعلَى النَّاِس فَقَالَ 

 ِسيتَُها ، فَاْلتَِمُسوَها فِي اْلعَْشِر اأْلََواِخِر ِمنْ الشَّْيَطاُن فَنَ  بَِها ، فََجاَء َرُجََلِن يَْحتَقَّاِن َمعَُهَما

قُْلُت : يَا أَبَا َسِعيٍد إنَُّكْم أَْعلَُم  : َرَمَضاَن ، اْلتَِمُسوَها فِي التَّاِسعَِة َواْلَخاِمَسِة َوالسَّابِعَِة { قَالَ 

َواْلَخاِمَسةُ  ْم ، قَاَل : قُْلُت : َما التَّاِسعَةُ أََجْل ، نَْحُن أََحقُّ بِذَاَك ِمْنكُ  : بِاْلعََدِد ِمنَّا ، فَقَالَ 

فَالَّتِي تَِليَها اثْنَاِن َوِعْشُروَن فَِهَي التَّاِسعَةُ ،  َوالسَّابِعَةُ ؟ قَاَل : إذَا َمَضْت َواِحَدة  َوِعْشُرونَ 

َوِعْشُروَن فَالَّتِي تَِليَها  ْت َخْمس  ثَََلث  َوِعْشُروَن فَالَّتِي تَِليَها السَّابِعَةُ ، فَِإذَا َمضَ  فَِإذَا َمَضتْ 

 . (  اْلَخاِمَسةُ َرَواهُ أَْحَمُد َوُمْسِلم  

 

ُ َعلَْيهِ   -   1780 َوَسلََّم قَاَل : } اْلتَِمُسوَها فِي اْلعَْشِر  َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّللاَّ

تَْبقَى {  ِر فِي تَاِسعٍَة تَْبقَى ، فِي َسابِعٍَة تَْبقَى ، فِي َخاِمَسةٍ لَْيلَةُ اْلقَدْ  اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن ،

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : }  : َرَواهُ أَْحَمُد َواْلبَُخاِريُّ َوأَبُو َداُود . َوفِي ِرَوايَةٍ  ِ َصلَّى ّللاَّ قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

 (  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ  . عٍ يَْبقَْيَن { ، يَْعنِي لَْيلَةَ اْلقَْدرِ فِي َسْبعٍ يَْمِضيَن أَْو فِي تِسْ  ِهَي فِي اْلعَْشرِ 

. 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُُروا لَْيلَةَ  َوَعْن اْبِن ُعَمَر } أَنَّ ِرَجاالً   -    1781 ِ َصلَّى ّللاَّ  ِمْن أَْصَحاِب النَّبِي 
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ِ اْلقَْدِر فِي اْلَمنَاِم فِي السَّْبعِ اأْلََواِخِر ، فَقَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : أََرى ُرْؤيَاُكْم  اَل َرُسوُل ّللاَّ َصلَّى ّللاَّ

َها فِي قَْد تََواَطأَْت فِي يًا فَْليَتََحرَّ السَّْبعِ اأْلََواِخِر . { أَْخَرَجاهُ  السَّْبعِ اأْلََواِخِر ، فََمْن َكاَن ُمتََحر ِ

 َسْبعٍ َوِعْشِريَن ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّىأَنَّ لَْيلَ  َوِلُمْسِلٍم قَاَل : } أُِرَي َرُجل  
ُ َعلَْيِه  ةَ اْلقَْدِر لَْيلَةَ ّللاَّ

  .فَاْطلُبُوَها فِي اْلِوتِْر ِمْنَها َوَسلََّم : أََرى ُرْؤيَاُكْم فِي اْلعَْشِر اأْلََواِخرِ 

 

ُ َعلَْيِه وَ  َوَعْن َعائَِشةَ    -  1782 ِ َصلَّى ّللاَّ ْواأَنَّ َرُسوَل ّللاَّ لَْيلَةَ اْلقَْدِر فِي  َسلََّم قَاَل : } تََحرَّ

َواْلبَُخاِريُّ ، َوقَاَل : } فِي اْلِوتِْر ِمْن اْلعَْشِر  اْلعَْشِر اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن { َرَواهُ ُمْسِلم  

 . {  اأْلََواِخرِ 

 

واألوتار  عهاقال الشيخ ابن باز ) ليلة القدر تكون في العشر في أوتارها وأشفا   - 63

 24 ، 22( وتارة تحسب بالباقي )  29، 27، 25، 23، 21تارة تحسب بالماضي وهي ) 

أغلب  ودلت السنة أن ليلة سبع وعشرين هي أحراها فدل على أنها تكون فيها 28، 26، 

 ( وأكثر ولكن ال تكون دائماً والسبع األخيرة آكد من غيرها

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د  من كتاب عون المعبود شرح سنن ابي داود  ( )  الفوائ

 هـ ( 1416/   5/  8  - 1414/  10/  30) فجر االثنين : 
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الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز  -وصف الدرس ) التعليق على سنن أبي داود 

المكان : الجامع الكبير بالرياض  -رحمه هللا تعالى القاريء الشيخ عمر بن سعود العيد  

 الوقت : فجر االثنين  (  -جامع سارة والثنيان بالرياض  ، 

 

 

 هـ 1414/  10/  30فجر االثنين 

 ـ كتاب الصيام 8

 [ قوله عزوجل:كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ]

 الصيام ضباب مبدأ فر -1

أبيه،  ـ حدثنا أحمد بن محمد بن شبُّويه، قال: حدثني علي  بن حسين بن واقد، عن2313

 عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس:

}يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم{ ]قال: [ فكان 

الناس على عهد النبي صلى ّللا  عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب 

امرأته وقد صل ى العشاء ولم  والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه، فجامع

يفطر، فأراد ّللا  عزوجل أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: 

َص لهم  }علم ّللا  أنكم كنتم تختانون أنفسكم{ اآلية. وكان هذا مما نفع ّللا  به الناس ورخَّ

 ويسََّر.

، أخبرنا أبو2314 أحمد، أخبرنا إسرائيل، عن  ـ حدثنا نصر بن علي  بن نصر الجهضميُّ

 أبي إسحاق، عن البراء قال:

كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها، وإن صرمة بن قيس األنصاري أتى امرأته 

وكان صائماً فقال: عندك شىء؟ قالت: ال، لعلي أذهب فأطلب لك ]شيئاً[ فذهبت وغلبته 

ى ُغِشَي عليه، وكان يعمل يومه عينه، فجاءت فقالت: خيبةً لك، فلم ينتصف النهار حت

في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى ّللا  عليه وسلم فنزلت: }أُِحلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى 

 نسائكم{ قرأ إلى قوله: }من الفجر{.

 باب نسخ قوله تعالى: }وعلى الذين يطيقونه فدية { -2

رو بن الحارث، عن بُكير، ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا بكر يعني ابن ُمَضَر عن عم2315

 عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن األكوع قال:

لما نزلت هذه اآلية }وعلى الذين يطيقون فِْديَة  طعام مسكيٍن{ كان من أراد منا أن يفطر 

 ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه اآلية التي بعدها فنسختها.

 

لصيام ثم نسخ إلى قوله ) فمن قال الشيخ ابن باز ) هذا كان الطور األول من أطوار ا  -1

 شهد منكم الشهر فليصمه ( 

 

ـ حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، 2316

 عن عكرمة



 41       -كتاب الصيام  –الدرر البهية من الفوائد البازية 

عن ابن عباس }وعلى الذين يطيقونه فدية  طعام مسكين{ فكان من شاء منهم أن يفتدي 

ل: }فمن تطوع خيراً فهو خير  له وأن بطعام مسكين افتدى، وتمَّ له صومه فقال عزوج

تصوموا خير لكم{ وقال: }فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على 

 سفٍر فَِعدَّة  من أيَّاٍم أخر{.

 باب من قال: هي مثبِتة للشيخ والحبلى -3

 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أباُن، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه2317

 ال: أثبتت للحبلى والمرضع.أن ابن عباس ق

ٍ، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد 2318 ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا ابن أبي عدي 

 بن جبير،

عن ابن عباس }وعلى الذين يطيقونه فِْديَة  طعاُم مسكيٍن{ قال: كانت رخصةً للشيخ 

يوم مسكيناً،  الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل

 والُحبلى والُمرِضع إذا خافتا.

 قال أبو داود: يعني على أوالدهما أفطرتا وأطعمتا.

 

قال الشيخ ابن باز ) هذا قول ابن عباس ، والقول الثاني أنهما كالمريض فيفطران    - 2

ويقضيان والصواب أنهما كالمريض فيفطران ويقضيان وليس عليهما اإلطعام ، وقال 

ذا خافتا على ولديهما عليهما اإلطعام والصواب أنهما يكفيهما القضاء فهما البعض : إ

كالمريض ، أما الشيخ الكبير والمريض الذي ال يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم 

 مسكيناً أفتى به جماعة من الصحابة ( 

 

 باب الشهر يكون تسعاً وعشرين -4

د بن قيس، عن سعيد بن عمرو ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن األسو2319

 يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال:

يَّة  ال نكتب، وال نحسب الشهر هكذا،  ة  أم ِ قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "إنا أمَّ

 وهكذا، وهكذا" وخنس سليمان أصبعه في الثالثة، يعني تسعاً وعشرين، وثَلثين.

 كي، ثنا حماد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:ـ حدثنا سليمان بن داود العت2320

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "الشهر تسع  وعشرون فَل تصوموا حتى تروه، 

وال تفطروا حتى تروه، فِإن غمَّ عليكم فاقدروا له ]ثَلثين[" قال: فكان ابن عمر إذا كان 

إن لم يَُر ولم يَُحْل دون منظره سحاب  شعبان تسعاً وعشرين نُِظَر له، فِإن ُرؤي فذاك، و

وال قترة أصبح مفطراً، فِإن حال دون منظره سحاب أو قتَرة أصبح صائماً قال: فكان ابن 

 عمر يفطر مع الناس وال يأخذ بهذا الحساب.

 

قال الشيخ ابن باز ) الصواب إكمال العدة ثَلثين ولو كان هناك سحاب فَل يصوم   - 3

يكمل شعبان ثَلثين يوماً وما فعله ابن عمر هذا اجتهاد منه حتى يرى الهَلل أو 

 والصواب عدم الصيام ( 
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 ـ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا عبد الوهاب، قال: حدثني أيوب قال:2321

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم نحو 

عليه وسلم، زاد: وإنَّ أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا  حديث ابن عمر عن النبي صلى ّللا  

 هَلل شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء ّللا  لكذا وكذا، إال أن يروا الهَلل قبل ذلك.

ـ حدثنا أحمد بن منيع، عن ابن زائدة، عن عيسى بن دينار، عن أبيه، عن عمرو 2322

 بن الحارث بن أبي ضرار، عن ابن مسعود:

 مع النبي صلى ّللا  عليه وسلم تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثَلثين. ]لما[ صمنا

 

 قال الشيخ ابن باز ) في السند دينار وهو مجهول فالحديث ضعيف (   - 4

 

ـ حدثنا مسدد أنَّ يزيد بن زريع حدثهم، ثنا خالد الحذَّاء، عن عبد الرحمن بن أبي 2323

 بكرة، عن أبيه،

 ه وسلم قال: "شهرا عيٍد الينقصان: رمضان، وذو الحجة".عن النبي صلى ّللا  علي

 باب إذا أخطأ القوم الهَلل -5

 ـ حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد في حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر،2324

عن أبي هريرة ذكر النبي صلى ّللا  عليه وسلم فيه قال: "وفطركم يوم تفطرون، 

، ، وكلُّ  وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف  ، وكلُّ فجاج مكة منحر  وكلُّ منًى منحر 

."  جمعٍ موقف 

 باب إذا أغمي الشهر -6

ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثني معاوية بن 2325

 صالح، عن عبد ّللا  بن أبي قيس قال:

لم يتحفظ من سمعت عائشة ]رضي ّللا  عنها[ تقول: كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وس

شعبان ما ال يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فِإن غمَّ عليه عدَّ ثَلثين يوماً ثم 

 صام.

ِ، عن منصور بن 2326 ـ حدثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا جرير بن عبد الحميد الضب ِي 

ِ بن حراش، عن حذيفة قال:  المعتمر، عن رْبِعي 

لوا العدة، قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه  وسلم: "التقدموا الشهر حتى تروا الهَلل أو تكم ِ

لوا الِعدَّة".  ثم صوموا حتى تروا الهَلل أو تكم ِ

، عن رجل من أصحاب النبي  ]قال أبو داود: رواه سفيان وغيره عن منصور، عن ِرْبعي 

 صلى ّللا  عليه وسلم لم يَُسم ِ حذيفة[.

 

صحيح وهو مطابق لألحاديث الصحيحة وفيه بيان قال الشيخ ابن باز ) وهذا سند    - 5

 إبطال الحساب والعمل بالرؤية والمقصود رؤية العين ( 
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 هـ 1415/  4/  28@@@ فجر االثنين 

 

 باب من قال: فِإن ُغمَّ عليكم فصوموا ثَلثين -7

ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا حسين، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن 2327

 :عباس قال

موا الشهر بصيام يوٍم وال يومين، إالَّ أن  قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "التقد ِ

يكون شىء  يصومه أحدكم، والتصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فِإن حال 

ة ثَلثين، ثم أفطروا، والشهر تسع  وعشرون". وا العد ِ  دونه غمامة  فأتمُّ

ي صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح، عن سماك بمعناه، قال أبو داود: رواه حاتم بن أب

 لم يقولوا "ثم أفطروا".

 ]قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة، وأبو صغيرة: زوج أمه[.

 

 قال الشيخ ابن باز ) العبرة بالرؤية وال عبرة بالحساب حتى في الغيم (   - 6

 

 باب في التقدم -8

ف، عن عمران بن ـ حدثنا موسى بن إسماع2328 يل، ثنا حماد، عن ثابت، عن ُمَطر ِ

ف، عن عمران بن حصين  حصين، وسعيد الجريري، عن أبي العَلء، عن ُمطر ِ

أن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم قال لرجل: "هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟" قال: 

 ال، قال: "فِإذا أفطرت فصم يوماً" وقال أحدهما: "يومين".

 

الشيخ ابن باز ) السرر آخر الشهر ويحمل هذا الحديث على من له عادة فأفطر قال   - 7

أو عليه نذر فيلزمه الوفاء به فمن كانت له عادة استحب له القضاء واإلعادة لئَل يخل 

بها فأمر بالقضاء لذلك وأما أن يصوم آخر الشهر احتياطاً لشهر رمضان فهذا يجب عليه 

ك لحديث ) ال تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين اإلفطار لتحريم صيام يوم الش

 ... ( إال لمن كان له عادة فله الصيام . 

حديث ) ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ( الصواب أنه ضعيف مخالف 

 لألحاديث الصحيحة فهو شاذ ( 

 

، ثنا عبد ّللا  بن ـ حدثنا إبراهيم بن العَلء الزبيدي من كتابه، ثنا الوليد بن مسلم2329

 العَلء، عن أبي األزهر المغيرة بن فروة قال:

قام معاوية في الناس بدير ِمْسَحل الذي على باب ِحْمَص فقال: ]يا[ أيها الناس، إنا قد 

رأينا الهَلل يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام، فمن أحبَّ أن يفعله فليفعله، قال: فقام 

ي فقال: يامعاوية، أشىء سمعته من رسول ّللا  صلى ّللا  عليه إليه مالك بن ُهبَيرة السبئ
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وسلم، أم شىء من رأيك؟ قال: سمعت رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يقول: "صوموا 

 الشهر وسره".

ـ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال: قال الوليد: سمعت 2330

 ه: أوله.أبا عمرو يعني األوزاعي يقول: سرَّ 

ـ حدثنا أحمد بن عبد الواحد، قال: ثنا أبو مسهر قال: كان سعيد يعني ابن عبد 2331

له. ه: أوَّ  العزيز يقول: سرَّ

ه وسطه، وقالوا: آخره[.  ]قال أبو داود: وقال بعضهم: سر 

 باب إذا ُرؤي الهَلل في بلد قبل اآلخرين بليلة -9

يعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي  ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا إسماعيل2332

 حرملة، أخبرني كريب

أن  أم  الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، 

فاستهلَّ رمضان وأنا بالشام فرأينا الهَلل ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر 

تى رأيتم الهَلل؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهَلل فقال: م

أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت 

فَل نزال نصومه حتى نُْكِمَل الثَلثين أو نراه، فقلت: أفَل تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ 

 وسلم.قال: ال، هكذا أمرنا رسول ّللا  صلى ّللا  عليه 

 

قال الشيخ ابن باز ) األقوى من حيث الدليل أنه إذا رؤي في بلد فإن على المسلمين   - 8

جميعاً اتباعهم لحديث ) صوموا لرؤيته ... ( وهو عام لجميع األمة ولم يخص بلداً دون 

 بلد وقول ابن عباس له وجاهة وفيه فض للتنازع . 

 ... ( أخرجه أبو داود بسند جيد (  حديث ) صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون
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 ـ ]حدثنا عبيد ّللا  بن معاذ، حدثني أبي، ثنا األشعث،2333

عن الحسن في رجل كان بِِمْصٍر من األمصار فصام يوم االثنين، وشهد رجَلن أنهما رأيا 

م الرجل وال أهل مصره إال أنه يعلموا أنَّ أهل الهَلل ليلة األحد فقال: ال يقضي ذلك اليو

 مصٍر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم األحد فيقضونه[.

 

قال الشيخ ابن باز ) هذا من الحسن لحديث ) صومكم يوم تصومون... ( وهذا على   - 9

 القول بأن الرؤية تعم أهل  األمصار . 

 

 باب كراهية صْوِم يوِم الشك ِ  -10

ا محمد بن عبد ّللا  بن نمير، قال: ثنا أبو خالد األحمر، عن عمرو بن قيس، ـ حدثن2334

 عن أبي إسحاق، عن ِصلَةَ قال:

ار: َمْن  ى بعض القوم، فقال عمَّ ار في اليوم الذي يَُشكُّ فيه فأُتَِي بشاٍة، فتنحَّ ُكنَّا عند عمَّ

 صام هذا اليوَم فقد عصى أبا القاسم صلى ّللا  عليه وسلم.

 

قال الشيخ ابن باز ) ال يجوز صيام يوم الشك وجاء عن أصحاب السنن ) إذا    - 10

انتصف شعبان فَل تصوموا ( حتى ال يجعل ذريعة لصيام يوم الشك وسد ذريعة التساهل 

والتحيل ولكن من كان له عادة أو صام شعبان كله أو بعضه فَل يدخل في النهي ألنه لم 

  يتخذه ذريعة لصيام يوم الشك ( .

 

 باب فيمن يصل شعبان برمضان ]متطوعاً[ -11

ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن 2335

 أبي هريرة

عن النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال: "التقدموا صوم رمضضان بيوٍم وال يومين، إالَّ أن 

 يكون صوم  يصومه رجل  فليصم ذلك الصوم".

دثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن ـ ح2336

 محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أم سلمة،

اً إال شعبان يصله  عن النبي صلى ّللا  عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تام 

 برمضان.

 باب في كراهية ذلك -12

 العزيز بن محمد قال:ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد 2337

قدم َعبَّاد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العَلء فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا 

ث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم قال: "إذا انتصف  يُحد ِ

النبي صلى شعبان فَل تصوموا" فقال العَلء: اللهمَّ إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن 

 ّللا  عليه وسلم بذلك.

 ]قال أبو داود: رواه الثوري وِشْبُل بن العَلء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العَلء.
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ث به، قلت ألحمد: لم؟ قال: ألنه كان عنده أن  قال أبو داود: وكان عبد الرحمن ال يَُحد ِ

بي صلى ّللا  عليه النبي صلى ّللا  عليه وسلم كان يَِصُل شعبان برمضان وقال عن الن

 وسلم خَلفه.قال أبو داود: وليس هذا عندي خَلفه ولم يجىء به غير العَلء عن أبيه[.

 

قال الشيخ ابن باز ) هذا السند على شرط مسلم وأخرجه أحمد والترمذي    - 11

والنسائي بسند صحيح ، فإذا صام الشهر كله أو بعضه فَل بأس أما إذا ابتدأ الصيام بعد 

جل التقدم على صيام رمضان فهذا هو المنهي عنه في الحديث جمعاً بين النصف أل

 األحاديث ( . 
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 باب شهادة رجلين على رؤية هَلل شوال -13
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ن ـ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، أنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد، ع2338

 أبي مالك األشجعي، ثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس

أن أمير مكة خطب ثم قال: عِهَد إلينا رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم أن نَْنُسَك للرؤية، 

فِإن لم نره وشهد شاهدا عدٍل نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: َمْن أمير 

د فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم مكة؟ فقال: ال أدري، ثم لقيني بع

قال األمير: إن فيكم َمْن هو أعلم باَّلل  ورسوله مني، وشهد هذا من رسول ّللا  صلى ّللا  

عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: َمْن هذا الذي أومأ 

ق، كان أعلم باَّلل  منه، فقال: بذلك أمرنا إليه األمير؟ قال: هذا عبد ّللا  بن عمر، وصد

 رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم.

 

 قال الشيخ ابن باز ) إذا شهد شاهدا عدل فإنهم يصومون ويفطرون ويحجون (    - 12

 

ـ حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرىء قاال: ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن 2339

 رْبِعي بن ِحَراٍش،

ب النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من عن رجل من أصحا

رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى ّللا  عليه وسلم باَّلل  ألهَلَّ الهَلل أمس 

َعِشيَّةً، فأمر رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلف في حديثه: 

 وأن يغدوا إلى مصَلهم.

 

أنهم إذا شهدوا شوال صباحاً فإنهم  هل الشيخ ابن باز ) سنده صحيح، فيقا   - 13

يفطرون ويصلون أما إذا جاء شاهدا العدل في الضحى أو بعد الزوال غدوا من اليوم 

 الثاني إلى صَلة العيد ( 

 

 باب في شهادة الواحد على رؤية هَلل رمضان -14

ليد يعني ابن أبي ثور ح وثنا الحسن بن ـ حدثنا محمد بن بكار بن الريَّان، ثنا الو2340

، ثنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة، المعنى عن سماك، عن عكرمة، عن ابن  علي 

 عباس قال:

جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى ّللا  عليه وسلم فقال: إني رأيت الهَلل، قال الحسن في 

؟ " قال: نعم، قال: "أتشهد حديثه، يعني ]هَلل[ رمضان فقال: "أتشهد أن ال إله إال ّللا 

ن في الناس فليصوموا غداً". ؟" قال: نعم، قال: "يا بَلل أذ ِ داً رسول ّللا   أنَّ محمَّ

 ـ حدثني موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة،2341

ضةً فأرادوا أن اليقوموا واليصوموا، فجاء أعرابي من  أنهم شكوا في هَلل رمضان مرَّ

شهد أنه رأى الهَلل، فأُتَي به النبيُّ صلى ّللا  عليه وسلم فقال: "أتشهد أن ال إله الحرة ف

؟" قال: نعم، وشهد أنه رأى الهَلل، فأمر بَلالً فنادى في الناس  ، وأن ِي رسول ّللا  إال ّللا 

 أن يقوموا وأن يصوموا.
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م أحد إال حماد قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسَلً، ولم يذكر القيا

بن سلمة.]قال أبو داود: هذه كلمة لم يقلها إال حماد: ان يقوموا، ألن قوماً يقولون: 

 القيام قبل الصيام[.

 

 قال الشيخ ابن باز ) هذا فيه حجة لَلكتفاء بالواحد في دخول شهر رمضان (    - 14

 

وأنا لحديثه أَتْقَُن ـ حدثنا محمود بن خالد وعبد ّللا  بن عبد الرحمن السمرقندي، 2342

قاال: ثنا مروان هو ابن محمد عن عبد ّللا  بن وهب، عن يحيى بن عبد ّللا  بن سالم، عن 

 أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال:

تراءى الناس الهَلل، فأخبرت رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر 

 الناس بصيامه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ  1415/  5/  19@@@ فجر االثنين 

 باب في توكيد الس حور -15
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ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد ّللا  بن المبارك، عن موسى بن علي  بن رباح، عن أبيه، 2343

 عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص قال:

ام أهل الكتاب أكلة قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "إن ]فصل ما[ بين صيامنا وصي

 السََّحر".

 

 قال الشيخ ابن باز ) السحور سنة مؤكدة (.   - 15

  

 باب من سمى السَُّحور الغداء -16

ـ حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا حماد بن خالد الخياط، ثنا معاوية بن صالح، 2344

 بن سارية قال:عن الِعْرباَض ، عن يونس بن سيٍف، عن الحارث بن زياد، عن أبي ُرْهٍم 

دعاني رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم إلى السَّحور في رمضان فقال: "هلُمَّ إلى الغداء 

 المبارك".

ف، 2345 ـ حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن أبي الوزير أبو مطر ِ

 قال: ثنا محمد بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة،

  عليه وسلم قال: "نِْعَم سحور المؤمن التَّمر".عن النبي صلى ّللا  

 باب وقت السُّحور -17

ـ حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن عبد ّللا  بن سوادة القَُشيري، عن أبيه، قال: 2346

 سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول:

بياض األفق قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "اليمنعنَّ من سحوركم أذان بَلٍل، وال 

 .ال ذي هكذا حتى يستطير" 

ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن التيمي، ح وثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا 2347

 سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد ّللا  بن مسعود قال:

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "اليمنعنَّ أحدكم أذان بَلٍل من سحوره؛ فِإنه يؤذن 

ل ينادي، ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، ]قال أحمد بن يونس في حديثه: [ وليس أو قا

الفجر أن يقول يعني الفجر هكذا" قال مسدد: وَجَمع يحيى كفَّيه "حتى يقول هكذا" ومدَّ 

 يحيى باصبعيه السبَّابتين.

ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا مَلزم بن عمرو، عن عبد ّللا  بن النعمان، قال: 2348

 دثني قيس بن طلق، عن أبيه قال:ح

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "كلوا واشربوا، واليهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا 

 واشربوا حت ى يعترض لكم األحمر".

ضد به أهل اليمامة[.  ]قال أبو داود: هذا مما تفرَّ

نا ابن إدريس، ـ حدثنا مسدد، ثنا حصين بن نمير، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ث2349

 المعنى عن حصين، عن الشعبي، عن عدي  بن حاتم قال:

لما نزلت هذه اآلية: }حتى يتبيَّن لكم الخيط األبيض من الخيط األسود{ قال: أخذت عقاالً 

أبيض وعقاالً أسود، فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول ّللا  
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إنَّ وسادك إذن لعريض  طويل، إن ما هو الليل صلى ّللا  عليه وسلم فضحك فقال: "

 والنهار" وقال عثمان: "إنما هو سواد الليل وبياض النهار".

 

 باب ]في[ الرجل يسمع النداء واإِلناء على يده -18

ـ حدثنا عبد األعلى بن حماد، ثنا حماد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن 2350

 أبي هريرة قال:

ّللا  عليه وسلم: "إذا سمع أحدكم النداء واإِلناء على يده فَل يضعه قال رسول ّللا  صلى 

 حتى يقضي حاجته منه".

 

قال الشيخ ابن باز ) سنده صحيح ، وهذا فيه أنه لم يتحقق ويتأكد من طلوع   - 16

الفجر والغالب أن األذان يكون على الظن والحدس فله األكل فإذا علم يقيناً أن األذان كان 

 جر فعليه اإلمساك ( لطلوع الف
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 باب وقت فطر الصائم -19
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ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، ثنا هشام، ح وثنا مسدد، ثنا عبد ّللا  بن داود، 2351

 عن هشام، المعنى قال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه قال:

لنبي صلى ّللا  عليه وسلم: "إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا" زاد قال ا

 مسدد " وغابت الشمس؛ فقد أفطر الصائم".

ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، ثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد ّللا  بن أبي 2352

 أوفى يقول:

ا غربت الشمس قال: "يا بَلل سرنا مع رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم وهو صائم، فلم

! لو أمسيت، قال: "انزل فاجدح لنا" قال: يارسول ّللا   انزل فاجدح لنا" قال: يارسول ّللا 

إن عليك نهاراً، قال: "انزل فاجدح لنا" فنزل فجدح فشرب رسول ّللا  صلى ّللا  عليه 

شار بِإصبعه قِبََل وسلم ثم قال: "إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم" وأ

 المشرق.

 

 باب ما يستحب من تعجيل الفطر -20

ـ حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة، عن 2353

 أبي هريرة،

عن النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال: "اليزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ألنَّ 

 اليهود والنصارى يؤخرون".

 

 ال الشيخ ابن باز ) قوله ) ال يزال الدين ظاهراً ( يعني ظهور شعائر اإلسَلم ( ق  - 17

 

ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن ُعمارة بن عمير، عن أبي عطية 2354

 قال:

دخلت على عائشة ]رضي ّللا  عنها[ أنا ومسروق فقلنا: يا أمَّ المؤمنين، رجَلن من 

ل الصَلة، واآلخر يؤخر أصحاب محمد صلى ّللا   ل اإِلفطار ويعج ِ عليه وسلم أحدهما يُعَج ِ

، قالت:  اإِلفطار ويؤخر الصَلة، قالت: أيهما يعجل اإِلفطار ويعجل الصَلة؟ قلنا: عبد ّللا 

 كذلك كان يصنع رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم.

 باب ما يُفطر عليه -21

د، عن عاصم األحول، عن حفصة بنت ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زيا2355

باب، عن سلمان بن عامر عمها قال:  سيرين، عن الرَّ

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمِر، فِإن لم 

."   يجد التمر فعلى الماء فِإن الماء طهور 

 

 ( قال الشيخ ابن باز ) سنده جيد كما قال الحاكم    - 18
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ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا جعفر بن سليمان، أنا ثابت البناني  أنه 2356

 سمع أنس بن مالك يقول:

كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يفطر على ُرَطباٍت قبل أن يصلَي، فِإن لم تكن رطبات  

 فعلى تمراٍت، فِإن لم تكن َحَسا َحَسَواٍت من ماء.

 

 الشيخ ابن باز ) سنده صحيح (  قال   - 19

 

 

 باب القول عند اإِلفطار -22

ـ حدثنا عبد ّللا  بن محمد بن يحيى أبو محمد، ثنا علي بن الحسن، أنا الحسين بن 2357

 واقد، ثنا مروان يعني ابن سالم المقف ع قال:

ِ وقال كان النبي صلى ّللا    عليه رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف 

."  وسلم إذا أفطر قال: "ذهب الظ مأ وابتلَِّت العروق وثبت األجر إن شاء ّللا 

 

قال الشيخ ابن باز ) الحديث فيه لين ألن مروان بن سالم المقفع مقبول إال إذا    - 20

جاء ما يعضده ، وفعل ابن عمر هذا جاء في األحاديث الصحيحة أنه كان يفعل ذلك في  

 تبره من التقصير في النسك والصواب وجوب توفير اللحية ( حجته وعمرته ويع

 

 ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، عن حصين، عن معاذ بن زهرة أنه بلغه2358

 أن النبي صلى ّللا  عليه وسلم كان إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

 

 قال الشيخ ابن باز ) الحديث ضعيف (   - 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هـ 1415/  6/  4ر االثنين @@@ فج

 باب الفطر قبل غروب الشمس -23
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، ومحمد بن العَلء، المعنى قاال: ثنا أبو أسامة، ثنا 2359 ـ حدثنا هارون بن عبد ّللا 

 هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت:

عليه وسلم ثم طلعت أفطرنا يوماً في رمضان في غيٍم في عهد رسول ّللا  صلى ّللا  

 الشمس، قال أبو أسامة: قلت لهشام: أُِمُروا بالقضاء؟ قال: َوبُدٌّ من ذلك؟!

 

 قال الشيخ ابن باز ) الصواب أنه ال بد من القضاء وهو قول الجمهور (   - 22

 

 باب في الوصال -24

 ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر2360

؛ أن ر سول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: فِإنك تواصل يارسول ّللا 

 قال: "إن ِي لسُت كهيئتكم، إن ِي أُْطعَُم وأسقى".

ـ حدثنا قتيبة بن سعيد أنَّ بكر بن مضر حدثهم، عن ابن الهاد، عن عبد ّللا  بن 2361

 خباب، عن أبي سعيد الخدري

 عليه وسلم يقول: "التواصلوا، فأيُُّكْم أراد أن يواصل أنه سمع رسول ّللا  صلى ّللا  

فليواصل حتى السحر" قالوا: فِإنك تواصل، قال: "إن ِي لست كهيئتكم، إنَّ لي مطعماً 

 يطعمني وساقياً يسقيني".

 

قال الشيخ ابن باز ) الحديث فيه كراهة الوصال لما فيه من المشقة وال يحرم ألن   - 23

عليه وسلم واصل بهم فمن أحب الوصال فله إلى السحر والفطر عند النبي صلى هللا 

الغروب أفضل ، وقوله ) إن لي مطعماً يطعمني .. ( المراد به التلذذ بموارد األنس من 

 لذة الطاعة وحَلوتها فاإلطعام هنا معنوي وليس بحسي ولو كان حسياً لم يكن صائماً ( 

 

 باب الغيبة للصائم -25

مد بن يونس، ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، ـ حدثنا أح2362

 قال:

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس َّلل  حاجة  

أن يدع طعامه وشرابه" قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث 

 رجل  إلى جنبه أراه ابن أخيه.

ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن 2363

 أبي هريرة

أن النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال: "]الصيام ُجنة [ فِإذا كان أحدكم صائماً فَل يرفث 

 واليجهل، فِإن امرؤ  قاتله أو شاتمه فليقل إن ِ صائم ، إني صائم ".

 

از ) أي أن صيامي يمنعني من الرد عليك ويقوله في صيام النفل قال الشيخ ابن ب  - 24

 والفرض ويكون بصوت مسموع ( 
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َواك للصائم -26  باب الس ِ

ـ حدثنا محمد بن الصبَّاح، ثنا شريك، ح وثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، عن 2364

، عن عبد ّللا  بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال:  عاصم بن عبيد ّللا 

رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يَْستَاك وهو صائم، زاد مسد د: ما ال أُعدُّ وال رأيت 

 أحصي.

 

قال الشيخ ابن باز ) في سنده ضعف لضعف عاصم بن عبيد هللا ، والسواك    - 25

مستحب للصائم وغيره في كل وقت لحديث ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( وحديث 

 مرتهم بالسواك عند كل صَلة ( ) لوال أن أشق على أمتى أل

 

 باب الصائم يَُصبُّ عليه الماء من العطش ويبالغ في االستنشاق -27

ٍ مولى أبي بكر بن عبد 2365 ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ُسَمي 

الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي صلى ّللا  عليه وسلم 

 قال:

ْوا رأيت  النبيَّ صلى ّللا  عليه وسلم أمر الناس في َسفِرِه عام الفتح بالفطر، وقال: "تَقَوَّ

ُكْم" وصام رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم. ِ  ِلعَُدو 

قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم بالعرج يصبُّ 

.على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو م  ن الحر ِ

ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن 2366

 عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال:

 قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "بالغ في االستنشاق إالَّ أن تكون صائماً".
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 باب في الصائم يحتجم -28

ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن هشام، ح وثنا أحمد بن حنبل، ثنا حسن بن موسى، 2367

َحبيَّ عن ثوبان،  ثنا شيبان، جميعاً عن يحيى، عن أبي قَلبة، عن أبي أسماء يعني الرَّ

 عن النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قال: أخبرني أبو قَلبة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى  قال شيبان في حديثه

 رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى ّللا  عليه وسلم.

ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا حسن بن موسى، ثنا شيبان، عن يحيى قال: حدثني أبو 2368

ا هو يمشي مع النبي صلى ّللا  عليه قَلبة الجرمي، أنه أخبره أن شدَّاد بن أوس بينم

 وسلم فذكر نحوه.

 

قال الشيخ ابن باز ) وهذا هو الصواب لحديث ثوبان وشداد وكلها جيدة    - 26

واحتجامه صلى هللا عليه وسلم وهو صائم يحتمل أنه كان في سفر أو قبل النهي أو كان 

 في  صوم نفل أو لعذر كما قال ابن القيم ( 

 

سى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قَلبة، عن أبي ـ حدثنا مو2369

 األشعث، عن شداد بن أوس

أن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي 

 لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

 بِإسناد أيوب مثله. ]قال أبو داود: [ روى خالد الحذاء عن أبي قَلبة

ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق، ح وثنا عثمان بن أبي 2370

 شيبة، ثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج قال:

ق أخبره أن ثوبان مولى  أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي، قال عثمان في حديثه: مصد ِ

ه أن نبيَّ ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم النبي  صلى ّللا  عليه وسلم أخبر

 والمحجوم".

ـ حدثنا محمود بن خالد، ثنا مروان، ثنا الهيثم بن حميد، أخبرنا العَلء بن 2371

حبي، عن ثوبان،  الحارث، عن مكحول، عن أبي أسماء الرَّ

 عن النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

 و داود: ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول؛ مثله بِإسناده.قال أب

]قال أبو داود: قلت ألحمد أي حديث أصح في "أفطر الحاجم والمحجوم"؟ قال: حديث 

ثوبان. قلت: حديث معدان أو حديث أبي أسماء قال: حديث ابن جريج عن مكحول عن 

 شيخ من الحي عن ثوبان.

حبي عبد ّللا  بن أسماء. وأبو راشد الحبراني اسمه قال أبو داود: اسم أبي أسماء الر

 أخضر[. ]هو ابن خوط[.

 باب في الرخصة في ذلك -29
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ـ حدثنا أبو معمر عبد ّللا  بن عمرو، ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن 2372

 ابن عباس

 أن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم احتجم وهو صائم.

ن خالد عن أيوب بِإسناده مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام قال أبو داود: رواه وهيب ب

 يعني ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله.

 

 

قال الشيخ ابن باز )يحتمل أنه كان في سفر أو قبل النهي أو كان في  صوم نفل    - 27

 أو لعذر كما قال ابن القيم ( 

 

 

ي زياد، عن ِمْقَسٍم، عن ابن ـ حدثنا حفص بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن أب2373

 أن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم احتجم وهو صائم ُمْحِرم. عباس

ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن 2374

بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى ّللا  

ول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم أن رس عليه وسلم

، إنك تواصل إلى السحر، فقال: "إن ِي  مهما إبقاًء على أصحابه، فقيل له: يارسول ّللا  يحر ِ

 أواصل إلى السحر، ورب ِي يطعمني ويسقيني".

 

 عليه قال الشيخ ابن باز ) ظاهر اإلسناد الصحة ولكن المتن فيه أنه صلى هللا  - 28

 وسلم واصل إلى السحر والنبي صلى هللا عليه وسلم كان يواصل اليومين والثَلثة . 

 تحليل الدم ال شيء فيه  -

التبرع بالدم للصائم ال بأس به عند الحاجة إذا كان قليَلً فإذا كان كثيراً أفطر فهو  -

 كالحجامة ( 

 

ن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة، ثنا سليمان يعني اب2375

 ما كنا ندع الحجامة للصائم إال كراهية الجهد.

 باب في الصائم يحتلم نهاراً في ]شهر[ رمضان -30

ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، 2376

 عن رجل من أصحاب النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال:

  صلى ّللا  عليه وسلم: "اليفطر من قاء، وال من احتلم، وال من احتجم".قال رسول ّللا  

 

 

قال الشيخ ابن باز ) هذا فيه رواه مجهول فالحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح    - 29

 ) 
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 باب في الكحل عند النوم الصائم -31

ت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن ـ حدثنا النفيلي، ثنا علي  بن ثاب2377

 هوذة، عن أبيه، عن جده،

حِ عند النوم وقال: "ليتقه الصائم".  عن النبي صلى ّللا  عليه وسلم أنه أمر باإِلثمد المروَّ

 قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل.

 

يفطر الصائم على الصحيح والحديث ضعيف قال الشيخ ابن باز ) الكحل ال    - 30

 وزيادة ) ليتقه الصائم ( منكرة ( 

 

ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا أبو معاوية، عن عتبة أبي معاذ، عن عبيد ّللا  بن 2378

 أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم.

البلخي قاال: ثنا يحيى بن  ـ حدثنا محمد بن عبد ّللا  المخرمي، ويحيى بن موسى2379

 عيسى، عن األعمش قال:

ُص أن يكتحل الصائم  ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يَُرخ ِ

بِر.  بالصَّ

 باب الصائم يستقيء ]القيء[ عامداً  -32

ـ حدثنا مسدد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، 2380

 هريرة قال: عن أبي

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "من ذرعه قيء  وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن 

 استقاء فليقض".

]قال أبو داود: نخاف أال يكون محفوظاً[، ]قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا 

 شىء والصحيح في هذا مالك عن نافع عن ابن عمر[.

 ً  حفص بن غياث عن هشام مثله. قال أبو داود: رواه أيضا

 

قال الشيخ ابن باز ) الحديث سنده جيد والقيء هو ما يتكرر فإن كان مرة واحدة   - 31

 فهو قلس ( 

  

ـ حدثنا أبو معمر عبد ّللا  بن عمرو، ثنا عبد الوارث، ثنا الحسين، عن يحيى، 2381

م أن أباه حد ثه، حدثني عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشا

 قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه
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أن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول ّللا  صلى ّللا  

عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه 

 صببت له وضوءه صلى ّللا  عليه وسلم وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا 

 

قال الشيخ ابن باز ) الحديث سنده جيد ولكن الخَلف هل ) قاء فأفطر ( أو ) قاء    - 32

فتوضأ ( والصواب أنه إذا ذرعه القيء فَل قضاء عليه وإن استقاء فعليه القضاء ، وقد 

خَلف العلماء  اختلف في الوضوء من خروج القيء واألحوط أن يتوضأ منه خروجاً من

 ) 
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 هـ 1415/  7/  17@@@ فجر االثنين 
 

 باب القبلة للصائم -33

ـ حدثنا مسد د، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود وعلقمة، 2382

 عن عائشة قالت:

ائم، ولكنه كان كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يُقب ُِل وهو صائم، ويباشر وهو ص

 أملك إِلربه.

 

قال الشيخ ابن باز ) فيه جواز القبلة للمرأة والنوم معها وهو صائم ولكن إن كان   - 33

 سريع الشهوة فيمنع منها ، ولو نزل المذي فَل بأس به على الصحيح وال يضر ( 

 

ن عمرو ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا أبو األحوص، عن زياد بن عَلقة، ع2383

 بن ميمون، عن عائشة رضي ّللا  عنها قالت:

 كان النبي صلى ّللا  عليه وسلم يقب ُِل في شهر الصوم.

ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد ّللا  2384

 يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة ]رضي ّللا  عنها[ قالت:

  عليه وسلم يقب ِلني وهو صائم وأنا صائمة.كان رسول ّللا  صلى ّللا  

ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا الليث، ح وثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث بن سعد، 2385

، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد ّللا  قال: قال عمر بن  عن بكير بن عبد ّللا 

 الخطاب:

، ص نعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم َهِشْشُت فقبلت وأنا صائم فقلت: يارسول ّللا 

قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: 

 ال بأس به، ثم اتفقا قال: "فََمْه".

 

 قال الشيخ ابن باز ) إسناده جيد (    - 34

 

 باب الصائم يبلع الريق -34

نار، ثنا سعد بن أوس العبدي، عن ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا محمد بن دي2386

 ِمْصَدع أبي يحيى، عن عائشة

 أن النبي صلى ّللا  عليه وسلم كان يُقب ِلُها وهو صائم ويمصُّ لسانها.

 قال ابن األعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا اإِلسناد ليس بصحيح.

 

أنه مص لسانها  قال الشيخ ابن باز ) زيادة ) يمص لسانه ( ضعيفة ولو فرض   - 35

وبلع ريقها فإنه ال يضره وإذا أنزل بالتقبيل يقضي أما إذا أنزل بالتفكير فَل يقضي ألنه 

 بغير اختياره ( . 
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 ]باب كراهيته للشاب[ -35

، أنا أبو أحمد يعني الزبيري أخبرنا إسرائيل، عن أبي 2387 ـ حدثنا نصر بن علي 

، عن أبي هريرة  العَْنبَِس، عن األغر 

جَلً سأل النبيَّ صلى ّللا  عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر أن ر

. َص له شيخ، والذي نهاه شابٌّ  فسأله فنهاه، فِإذا الذي رخَّ

 

 

قال الشيخ ابن باز ) في سنده نظر والنبي صلى هللا عليه وسلم كان يقبل وهو    - 36

عنبس وإذا رأى الشاب من نفسه شدة شاب فاألحاديث الصحيحة مقدمة على رواية أبي ال

 وشهوة فيترك أفضل لحديث ) دع ما يريبك إلى ما ال يريبك ( 
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 باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان -36

2388 ، ثنا عبد ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وثنا عبد ّللا  بن محمد بن إسحاق األذرمي 

الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 

 الحارث بن هشام، عن عائشة وأم ِ سلمة زْوَجب النبي صلى ّللا  عليه وسلم أنهما قالتا:

كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يصبح جنباً، قال عبد ّللا  األذرمي في حديثه: في 

 ماع غير احتَلم ثم يصوم.رمضان، من ج

]قال أبو داود: ما أقلَّ َمْن يقول هذه الكلمة يعني "يصبح جنباً في رمضان" وإنما 

 الحديث أن النبي صلى ّللا  عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم[.

 

قال الشيخ ابن باز ) ال يضر المسلم أن يصبح جنباً من جماع أو احتَلم فإذا أصبح   - 37

 ي الصبح وال شيء عليه ( اغتسل وصل

 

ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك، عن عبد ّللا  بن عبد الرحمن 2389

بن معمر األنصاري، عن أبي يونس موبى عائشة رضي ّللا  عنها عن عائشة زوج النبي 

 صلى ّللا  عليه وسلم

، إني أن رجَلً قال لرسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم وهو واقف عل ى الباب: يارسول ّللا 

أصبح جنباً وأنا أريد الصيام، فقال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "وأنا أصبح جنباً 

، إنك لست مثلنا، قد غفر  وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم" فقال الرجل: يارسول ّللا 

وسلم وقال: "وّللا  ّللا  لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول ّللا  صلى ّللا  عليه 

 إن ِي ألرجو أن أكون أخشاكم َّلل  وأعلمكم بما أتبع".

 باب كفارة من أتى أهله في ]شهر[ رمضان -37

ـ حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى، المعنى قاال: ثنا سفيان، قال مسدد قال: ثنا 2390

 الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:

 عليه وسلم فقال: هلكت فقال: "ما شأنك؟" قال: وقعت على أتى رجل  النبي صلى ّللا  

امرأتي في رمضان، قال: "فهل تجد ما تعتق رقبةً؟" قال: ال، قال: "فهل تستطيع أن 

تصوم شهرين متتابعين؟" قال: ال، قال: "فهل تستطيع أن تطعم ست ِين مسكيناً؟" قال: 

بعرٍق فيه تمر فقال: "تصدق به" ال، قال: "اجلس" فأتي النبي صلى ّللا  عليه وسلم 

، ما بين البتيها أهل بيت أفقر منا، قال: فضحك رسول ّللا  صلى ّللا   فقال: يارسول ّللا 

 عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال: "فأطعمه إياهم" وقال مسدد في موضع آخر "أنيابه".

 

رمضان مرتبة  قال الشيخ ابن باز ) فيه أن المعاصي مهلكة وكفارة الجماع في   - 38

وإذا عجز عنها سقطت أما كفارة الظهار فإنها تبقى في ذمته حتى يؤدي ما يقدر عليه 

 منها أما كفارة الجماع فهي  مما تعم بها البلوى فإذا عجز عنها سقطت عنه . 

ال أعلم مانعاً أو دليَلً يمنع من احتَلم النبي صلى هللا عليه وسلم ألنه من صفات بني  -

 لتثاءب وكونه من الشيطان ال يمنع ذلك  ( آدم وكذا ا
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، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الحديث 2391 ـ حدثنا الحسن بن علي 

 بمعناه، زاد الجوهري:

 وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أنَّ رجَلً فعل ذلك اليوم لم يكن له بُدٌّ من التكفير.

د واألوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك، قال أبو داود: رواه الليث بن سع

."  على معنى ابن عيينة، زاد فيه األوزاعي: "واستغفر ّللا 

 

قال الشيخ ابن باز ) هذا رأي الزهري وليس بجيد والصواب أنه عام في سقوط   - 39

 التكفير وليس بخاص بذلك الرجل ( 

 

شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن،  ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة، عن مالك، عن ابن2392

 عن أبي هريرة

أن رجَلً أفطر في رمضان، فأمره رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم أن يعتق رقبة أو 

يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً قال: ال أجد، فقال له رسول ّللا  صلى ّللا  

م بعرٍق فيه تمر  فقال: "خذ عليه وسلم: "اجلس" فأتي رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسل

، ما أحد أحوج مني، فضحك رسول ّللا  صلى ّللا  عليه  هذا فتصدق به" فقال: يارسول ّللا 

 وسلم حتى بدت أنيابه وقال له: "كله".

قال أبو داود: ورواه ابن جريج، عن الزهري على لفظ مالك أن رجَلً أفطر وقال فيه: 

 طعم ستين مسكيناً"."أو تعتق رقبة، أو تصوم شهرين، أو ت

 

قال  الشيخ ابن باز ) قوله ) أفطر( هذا مطلق ولكن المراد به اإلفطار بالجماع    - 40

وفي الصحيحين بدون ) أو ( التي تدل على التخيير فهي على الترتيب حسب االستطاعة 

 وكل يوم عليه كفارة خاصة ( 

 

َدْيك، ثنا هشام بن سعد، عن ابن ـ حدثنا جعفر بن مسافر، ]التنيسي[، ثنا ابن أبي فُ 2393

 شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:

جاء رجل إلى النبي صلى ّللا  عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث قال: فأتي بعرٍق 

فيه تمر  قدر خمسة عشر صاعاً وقال: فيه "كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً واستغفر 

."  ّللا 

 

ال الشيخ ابن باز ) هذا فيه قضاء اليوم الذي أفطر فيه والصواب أنه يقضى فإذا ق   - 41

كان المريض المعذور يقضي فالجاني العاصي أولى بالقضاء وزيادة الثقة تقبل فالصواب 

 قول الجمهور بوجوب القضاء وكذا الزوجة عليها القضاء إال إذا كانت مجبرة ( 
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ري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن ـ حدثنا سليمان بن داود المه2394

الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حد ثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدَّثه أن عباد بن 

 عبد ّللا  بن الزبير حد ثه، أنه سمع عائشة زوج النبي صلى ّللا  عليه وسلم تقول:

ِ صلى ّللا  عليه وسلم في المسجد في رمض ان فقال: يارسول ّللا  أتى رجل ]إلى[ النبي 

احترقت، فسأله النبي صلى ّللا  عليه وسلم ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: "تصدق" 

قال: وّللا  ما لي شىء وال أقدر عليه، قال: "اجلس" فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل 

رجل يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "أين المحترق 

نفاً؟" فقام الرجل، فقال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "تصدق بهذا" فقال: يارسول آ

 ّللا  أعلى غيرنا؟ فو ّللا  إنا لجياع، ما لنا شىء، قال: "كلوه".

ـ حدثنا محمد بن عوف، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن أبي الزناد، عن عبد 2395

، عن عائشة الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن ا لزبير، عن عب اد بن عبد ّللا 

 بهذه القصة، قال:

 فأُتي بعرٍق فيه عشرون صاعاً.

 

قال الشيخ ابن باز ) الكفارة خاصة في رمضان أما الجماع في القضاء فَل كفارة    - 42

 فيه والصحيح أن الكفارة نصف صاع عن كل يوم ( 
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 باب التغليظ في من أفطر عمداً  -38

ـ حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا شعبة، ح وثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة، 2396

س، عن أبيه، قال ابن كثير:  عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، عن ابن ُمطوَّ

س، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:  عن أبي المطوَّ
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 عليه وسلم: "من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصٍة قال رسول ّللا  صلى ّللا  

 رخصها ّللا  له لم يقض عنه صيام الدهر".

 

قال الشيخ ابن باز ) هذا الحديث مضطرب السند منكر المتن فهو ضعيف فمن    - 43

 أفطر يوماً من رمضان عليه التوبة والقضاء يوماً فقط 

ة : من أفطر من رمضان يوماً قضى اثني قال  الشيخ على قول الشارح ) وقال ربيع -

عشر يوماً ألن هللا جل ذكره اختاره شهراً من اثني عشر شهراً فعليه أن يقضي بدالً من 

 كل يوم اثني عشر يوماً ( قال رحمه هللا : وهذا القول ضعيف ال يعول عليه ( 

 

حبيب،  ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني2397

عن عمارة، عن ابن المطوس قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه، عن أبي 

 هريرة قال: قال النبي صلى ّللا  عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان.

س.  قال أبو داود: واختلف على سفيان وشعبة عنهما: ابن المطوس وأبو المطوَّ

 المطوس[. ]قال أبو داود: وزعموا أنه ابن المطوس، وأبو

39-  ً  باب من أكل ناسيا

ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب وحبيب وهشام، عن محمد بن 2398

 سيرين، عن أبي هريرة قال:

، إني أكلت وشربت ناسياً وأنا  جاء رجل إلى النبي صلى ّللا  عليه وسلم فقال: يارسول ّللا 

 صائم فقال: "ّللا  أطعمك وسقاك".

 

الشيخ ابن باز ) والصواب أن من نسي فجامع أنه ال شيء عليه وعلى من  قال   - 44

 رأى صائماً يأكل أو يشرب أن يذكره وجوباً في صيام الفرض ( 

 

 باب تأخير قضاء رمضان -40

، عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة 2399 ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة القعنبيُّ

 رضي ّللا  عنها[ تقول:بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة ]

 إن كان ليكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.

 

قال الشيخ ابن باز ) ال بأس بتأخير القضاء لقوله تعالى ) فعدة من أيام أخر ( ولم   - 45

 يحدد واألحوط تقديم القضاء على الست من شوال وعرفة . 

 ة القضاء ونية التطوع يجزئه ذلك فيكون له األجران . لو صام عرفة وعاشوراء بني -

من أخر القضاء إلى رمضان آخر فعليه القضاء مع اإلطعام أفتى به جمع من الصحابة  -

 منهم أبو هريرة ( 

 

 باب فيمن مات وعليه صيام -41
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ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد ّللا  بن 2400

 جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أبي

 أن النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام  صام عنه وليُّه".

 ]قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل[.

 

قال الشيخ ابن باز ) الصواب أنه عام في النذر وفي قضاء رمضان وفي الكفارة    - 46

ذا فيمن كان متساهَلً أما من مات ولم يفرط واستمر معه المرض حتى مات فليس وه

على وليه القضاء وصيام الورثة عن الميت استحباباً وليس على الوجوب فإن لم 

 يصوموا عنه أطعموا ( . 

 

ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن 2401

 عباس قال:

ض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أُطعَم عنه ولم يكن عليه قضاء ، وإن كان إذا مر

 عليه نذر قضى عنه وليُّه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ 1415/  8/  8@@@ فجر االثنين 

 

 باب الصوم في السفر -42

ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قاال: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 2402

 عن عائشة
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، إني رجل أْسُرُد أن حمز ة األسلميَّ سأل النبي صلى ّللا  عليه وسلم فقال: يارسول ّللا 

 الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: "صم إن شئت، وأفطر إن شئت".

ـ حدثنا عبد ّللا  بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال: سمعت 2403

 بره عن جده قال:حمزة بن محمد بن حمزة األسلمي يذكر أن أباه أخ

، إني صاحب ظهر أعالجه: أسافر عليه وأكريه، وإننه ربما صادفني هذا  قلت يارسول ّللا 

، فأجد بأن أصوم يارسول ّللا  أهون عليَّ  الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شابٌّ

ك من أن أؤخره فيكون ديناً، أفأصوم يارسول ّللا  أعظم ألجري أو أفطر؟ قال: "أيَّ ذل

 شئت يا حمزة".

 

قال الشيخ ابن باز ) ترك الصيام في السفر أفضل لعموم حديث ) عليكم برخصة   - 47

 هللا التي رخص لكم ( . 

 

ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن 2404

 عباس قال:

ثم دعا بِإناء ، ْسفَاَن خرج النبيُّ صلى ّللا  عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عُ 

فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي 

 صلى ّللا  عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.

 ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن حميد الطويل، عن أنس قال:2405

لم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم سافرنا مع رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وس

 يعب الصائم على المفطر، وال المفطر على الصائم.

ـ حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان، المعنى قاال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني 2406

 معاوية، عن ربيعة بن يزيد، أنه حدثه عن قزعة قال:

ِ وهو يُفتي الناس وهم مُ  ِكبُّوَن عليه، فانتظرت خلوته، فلما خَل أتيت أبا سعيد الخدري 

سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى ّللا  عليه وسلم في 

رمضان عام الفتح؛ فكان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يصوم ونصوم، حتى بلغ منزالً 

كم، والفطر أقوى لكم" ِ كم قد دنوتم من عدو  ََ فأصبحنا منا الصائم  من المنازل فقال: "إنَّ

كم، والفطر أقوى لكم  ِ ومنا المفطر قال: ثم سرنا فنزلنا منزالً فقال: "إنكم تصبحون عدو 

 فأفطروا" فكانت عزيمة من رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم.

 قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى ّللا  عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك.

 فطرباب اختيار ال -43

، ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد 2407 ـ حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ

 بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر بن عبد ّللا  

أن النبيَّ صلى ّللا  عليه وسلم رأى رجَلً يَُظلَُّل عليه والزحام عليه، فقال: "ليس من البر ِ 

 الصيام في السفر".
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ل الشيخ ابن باز ) هذا يدل على أن عند المشقة ليس من البر الصيام في السفر قا  - 48

 بل السنة الفطر (. 

 

وخٍ، ثنا أبو هَلل الراسبي، ثنا ابن سوادة القَُشيري، عن 2408 ـ حدثنا شيبان بن فرُّ

 أنس بن مالك رجل من بني عبد ّللا  بن كعب إخوة بني قشير ]قال[:

 صلى ّللا  عليه وسلم فانتهيت أو قال: فانطلقت إلى رسول أغارت علينا خيل لرسول ّللا  

ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم وهو يأكل فقال: "اجلس فأصب من طعامنا هذا" فقلت إني 

صائم قال: "اجلس أحدثك عن الصَلة وعن الصيام، إنَّ ّللا  تعالى وضع شطر الصَلة، 

و الحبلى" وّللا  لقد قالهما جميعاً أو نصف الصَلة والصوم: عن المسافر وعن المرضع أ

أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي أن ال أكون أكلت من طعام رسول ّللا  صلى ّللا  عليه 

 وسلم.

 

قال الشيخ ابن باز ) الصواب أنهما كالمريض إذا احتاجت للفطر أفطرتا وقضتا   - 49

 ريض ال إطعام عليه ( وإذا لم تحتاجان صامتا وليس عليهما إطعام ألنهما كالمريض والم

 

 باب من اختار الصيام -44

ل بن الفضل، ثنا الوليد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن 2409 ـ حدثنا مؤم 

، قال: حدثتني أمُّ الدرداء عن أبي الدرداء قال:  عبيد ّللا 

ن خرجنا مع رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم في بعض غزواته في حر  شديد، حتى إ

أحدنا ليضع يده على رأسه، أو كفَّه على رأسه، من شدة الحر، ما فينا صائم إال رسول 

 ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم، وعبد ّللا  بن رواحة.

ـ حدثنا حامد بن يحيى، ثنا هشام بن القاسم، ح وثنا عقبة بن ُمكَرم، ثنا أبو قتيبة، 2410

 األزدي، قال: حدثني حبيب بن عبد ّللا  المعنى قاال: ثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد ّللا  

 قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبَّق الهذلي يحدث عن أبيه قال:

 تأوي إلى شبعٍ فليصم رمضان 
قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "من كانت له حمولة 

 حيث أدركه".

ثنا عبد الصمد بن  ـ حدثنا نصر بن المهاجر، ثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث2411

 حبيب قال: حدثني أبي، عن سنان بن سلمة، عن سلمة بن الُمَحبَّق قال:

 قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "من أدركه رمضان في السفر" فذكر معناه.

 باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ -45

نا جعفر بن مسافر، ـ حدثنا عبيد ّللا  بن عمر، قال: حدثني عبد ّللا  بن يزيد، ح وث2412

ثنا عبد ّللا  بن يحيى، المعنى حدثني سعيد يعني ابن أبي أيوب زاد جعفر: والليث، قال: 

حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذُْهٍل الحضرميَّ أخبره، عن عبيد، قال جعفر: عبيد 

 بن جبر قال:
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ِ صاحب رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم  في سفينة من كنت مع أبي بصرة الغفاري 

ب غداؤه، قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى  الفسطاط في رمضان فرفع، ثم قر ِ

دعا بالسُّفَرة قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة 

 رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم؟ قال جعفر  في حديثه: فأكل.

 باب قدر مسيرة ما يفطر فيه -46

ـ حدثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن 2413

أبي الخير، عن منصور الكلبي أن ِدحيَة بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر 

قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثَلثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناٍس، 

رجع إلى قريته قال: وّللا  لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت وكره آخرون أن يفطروا، فلما 

أظن أني أراه، إن قوماً رغبوا عن هدي رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم وأصحابه، يقول 

 ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهمَّ اقبضني إليك.

، عن نافع2414  ـ حدثنا مسدد، ثنا المعتمر، عن عبيد ّللا 

 ن يَْخُرج إلى الغابة فَل يفطر وال يقصر.أن ابن عمر كا

 باب من يقول: صمت رمضان كله -47

ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن المهلَّب بن أبي حبيبة، ثنا الحسن، عن أبي بكرة 2415

 قال:

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "ال يقولنَّ أحدكم إن ِي ُصْمُت رمضان كله وقمته 

  التزكيةَ، أو قال ال بد من نومٍة أو رقدٍة؟.كله" فَل أدري أَكِرهَ 

 ]قال أبو داود: هذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة[.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ 1415/  10/  12@@@ فجر االثنين 

 

 باب في صوم العيدين -48
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ن، عن ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، وهذا حديثه قاال: ثنا سفيا2416

 الزهري، عن أبي عبيد قال:

شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصَلة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه 

وسلم نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم األضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم 

 الفطر ففطركم من صيامكم.

مرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا ع2417

ِ قال:  سعيد الخدري 

نهى رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم األضحى، وعن 

وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصَلة في ساعتين: بعد ، لبستين: الصماء 

 الصبح، وبعد العصر.

 باب صيام أيام التشريق -49

ة ـ حدثن2418 ا عبد ّللا  بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن الهاد، عن أبي مرَّ

 مولى أم ِ هانىٍء،

ب إليهما طعاماً فقال: كل،  أنه دخل مع عبد ّللا  بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرَّ

فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل، فهذه األيام التي كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم 

 مرنا بِإفطارها، وينهانا عن صيامها، قال مالك: وهي أيام التشريق.يأ

 

 قال الشيخ ابن باز ) الصواب أنها ال تصام إال للحاج الذي ال يجد الهدي (    - 50

 

، ح وثنا عثمان بن أبي 2419 ، ثنا وهب، ثنا موسى بن علي  ـ حدثنا الحسن بن علي 

ار في حديث وهب قال: سمعت أبي أنه شيبة، ثنا وكيع، عن موسى بن علي، واإِلخب

 سمع عقبة بن عامر قال:

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "يوم عرفة ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل 

 اإِلسَلم، وهي أيام أكٍل وشرٍب".

 

 باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم -50

بي صالح، عن أبي هريرة ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أ2420

ال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "اليصم أحدكم يوم الجمعة إال أن يصوم قبله ققال:

 بيوم أو بعده".

 

 

قال الشيخ ابن باز ) هذا يدل على ضعف حديث ) ال تصوموا يوم السبت إال فيما    -51

افق يوم الجمعة يوم افترض عليكم ( ألنه حث على صيام يوم بعده فالحديث شاذ وإذا و

عرفة أو يوم عاشوراء أو في صيام الفرض أو صام يوماً وأفطر يوماً ووافق يوم 
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صيامه يوم الجمعة فاألظهر أنه ال يدخل في الحديث فالمنهي عنه هو تخصيص يوم 

 الجمعة بالصيام والنهي للتحريم ( .

 

 باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم -51

عدة، ثنا سفيان بن حبيب، ح وثنا يزيد بن قبيس من أهل ـ حدثنا حميد بن مس2421

جبلة، ثنا الوليد جميعاً عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد ّللا  بن بُْسر 

اء: مَّ  السلمي، عن أخته، وقال يزيد: الصَّ

أن النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال: "التصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم، وإن 

 أو عود شجرة فليمضغه".، د أحدكم إالَّ لحاء عنبٍة لم يج

 قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ.

 

قال الشيخ ابن باز ) هذا الحديث مضطرب وشاذ وذلك لمخالفته األحاديث    - 52

الصحيحة ولحديث أبي هريرة في صيام الجمعة ) إال أن يصوم قبله بيوم أو بعده ( . فهذا 

 الحديث ضعيف ( 

 

 باب الرخصة في ذلك -52

ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا همام، عن قتادة، ح وثنا حفص بن عمر، ثنا همام، ثنا 2422

 قتادة، عن أبي أيوب، قال حفص: العتكي، عن ُجَوْيِرية بنت الحارث،

أن النبي صلى ّللا  عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: "أصمت 

 يدين أن تصومي غداً؟" قالت: ال، قال: "فأفطري".أمس؟" قالت: ال، قال: "تر

ـ حدثنا عبد الملك بن شعيب، ثنا ابن وهب قال: سمعت الليث يحدث، عن ابن 2423

شهاب، أنه كان اذا ذكر له أنه نُِهَي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث 

.  حمصيٌّ

األوزاعي، قال: ما زلت له ـ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، ثنا الوليد، عن 2424

 كاتماً حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد ّللا  بن بسر هذا في صوم يوم السبت.

 قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب.
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53-  ً  باب في صوم الدهر تطوعا

عن غيَلنن بن جرير، عن ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قاال: ثنا حماد بن زيد، 2425

اني، عن أبي قتادة مَّ  عبد ّللا  بن معبد الز ِ

، كيف تصوم؟ فغضب رسول  أن رجَلً أتى النبي صلى ّللا  عليه وسلم فقال: يا رسول ّللا 

ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا باَّلل  رب اً، وباإِلسَلم 

نعوذ باَّلل  من غضب ّللا  و]من[ غضب رسوله، فلم يزل عمر يرددها ديناً، وبمحمد نبي اً، 

، كيف بمن يصوم الدهر  حتى سكن غضب النبي صلى ّللا  عليه وسلم فقال: يارسول ّللا 

كلَّه؟ قال: "ال صام وال أفطر" قال مسد د: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام وال أفطر. شك 

، كيف بمن يص وم يومين ويفطر يوماً؟ قال: "أويطيق ذلك غيَلُن، قال: يارسول ّللا 

، فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: "ذلك صوم داود"  أحد ؟" قال: يارسول ّللا 

قت ذلك"  ِ ، فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: "وددت أن ِي طو  قال: يارسول ّللا 

، ورمضان إلى رمضان، ثم قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "ثَلث  من كل ِ شهرٍ 

فهذا صيام الدهر كل ِه، وصيام عرفة إن ِي أحتسب على ّللا  أن يكفر السنة التي قبله 

 والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء إن ِي أحتسب على ّللا  أن يكفر السنة التي قبله".

اني، ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا مهدي، ثنا غيَلن، عن عبد ّللا  بن مْعبَدٍ 2426 مَّ  الز ِ

 عن أبي قتادة بهذا الحديث، زاد: قال:

، أرأيت صوم يوم اإِلثنين و]يوم[ الخميس؟ قال: "فيه ولدت، وفيه أنزل  يارسول ّللا 

 عليَّ القرآن".

، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب 2427 ـ حدثنا الحسن بن علي 

 العاص قال: وأبي سلمة، عن عبد ّللا  بن عمرو بن

لقيني رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم فقال: "ألم أَُحدَّث أنك تقول ألقومنَّ الليل وألصومنَّ 

، قد قلت ذاك، قال: "قم ونم، وصم وأفطر،  النهار؟" قال: أحسبه قال: نعم يارسول ّللا 

، إني أطيق  وصم من كل ِ شهٍر ثَلثة أياٍم، وذاك مثل صيام الدهر" قال قلت: يارسول ّللا 

أفضل من ذلك، قال: "فصم يوماً وأفطر يومين" قال فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، 

قال: "فصم يوماً وأفطر يوماً، وهو أعدل الصيام، وهو صيام داود" قلت: إني أطيق 

 أفضل من ذلك، فقال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "ال أفضل من ذلك".

 باب في صوم أشهر الحرم -54

ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثا حماد، عن سعيد الُجَرْيِري، عن أبي السَّليل، عن 2428

 ُمجيبة الباهلية، عن أبيها أو عمها

أنه أتى رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم، ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته 

، أما تعرفني؟ قال: "ومن أنت؟" قال: أنا البا هلي الذي جئتك عام فقال: يارسول ّللا 

األول، قال: "فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟" قال: ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إال 

بليل، فقال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "لم عذبت نفسك؟" ثم قال: "صم شهر 

الصبر ويوماً من كل ِ شهر" قال: زدني فِإن بي قوةً، قال: "صم يومين" قال: زدني، 
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ثَلثة أياٍم" قال: زدني، قال: "صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك،  قال: "صم

 صم من الحرم واترك" وقال بأصابعه الثَلثة فضمها ثم أرسلها.

 

 قال الشيخ ابن باز ) الحديث في صحته نظر من طريق مجيبة (    - 53

 

م -55  باب في صوم المحرَّ

أبو عوانة، عن أبي بشر، عن حميد بن  ـ حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قاال: ثنا2429

 عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر ّللا  المحرم، 

وإن أفضل الصَلة بعد المفروضة صَلة  من الليل" لم يقل قتيبة "شهر" قال: 

 "رمضان".

عيسى، ثنا عثمان يعني ابن حكيم قال: سألت سعيد  ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، ثنا2430

 بن جبير عن صيام رجب فقال: أخبرني ابن عباس

أن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم كان يصوم حتى نقول: اليفطر، ويفطر حتى نقول: 

 اليصوم.

 

قال الشيخ ابن باز ) هذا يدل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم يتحرى الفرص    - 54

 ناسبة فيصوم فيها فيراعي األهم فاألهم ( الم
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 باب في صوم ]شهر[ شعبان -56
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ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد 2431

 ّللا  بن أبي قيس، سمع عائشة رضي ّللا  عنها تقول:

إلى رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله  كان أحبَّ الشهور

 برمضان.

 

 باب في صوم شوال -57

ـ حدثنا محمد بن عثمان العجلي، ثنا عبيد ّللا  يعني ابن موسى عن هارون بن 2432

 سلمان، عن عبيد ّللا  بن مسلم القرشي، عن أبيه قال:

ام الدهر فقال: "إن ألهلك عليك حق اً، سألت أو سئل النبي صلى ّللا  عليه وسلم عن صي

 صم رمضان والذي يليه، وكلَّ أربعاء وخميٍس، فِإذا أنت قد صمت الدهر".

.]  ]قال أبو داود: وافقه زيد العكلي، وخالفه أبو نعيم، قال: مسلم بن عبيد ّللا 

 

تقريب قال الشيخ ابن باز بعد قراءة ترجمة ) مسلم بن عبيد هللا القرشي ( من ال   - 55

 فهذا الحديث ضعيف السند لضعف مسلم فهو مقبول فاحتاج إلى متابع ولنكارة المتن ( 

 

 باب في صوم ستة أيام من شوال -58

ـ حدثنا النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، وسعد بن سعيد، 2433

ِ صلى ّللا  علي  ه وسلم،عن عمر بن ثابت األنصاري، عن أبي أيوب صاحب النبي 

ٍ من شوال، فكأنما  عن النبي صلى ّللا  عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه بست 

 صام الدهر".

 باب كيف كان يصوم النبي صلى ّللا  عليه وسلم؟ -59

2434 ، ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد ّللا 

ِ صلى ّللا  عليه وسلم أنها قالت:عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن   عائشة زوج النبي 

كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يصوم حتى نقول: اليفطر، ويفطر حتى نقول: 

اليصوم، وما رأيت رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم استكمل صيام شهر قطُّ إال رمضان، 

 وما رأيته في شهٍر أكثر صياماً منه في شعبان.

نا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ـ حدث2435

أبي هريرة، عن النبي صلى ّللا  عليه وسلم بمعناه، زاد: كان يصومه إال قليَلً، بل كان 

 يصومه كلَّه.

 باب في صوم االثنين والخميس -60

م بن ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن عمر بن أبي الحك2436

ثوبان، عن مولى قَُداَمةَ بن مظعون، عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى 

وادي القَُرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم االثنين ويوم الخميس، فقال له مواله: لم 

تصوم يوم االثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبيَّ ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم 
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وم يوم االثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: "إنَّ أعمال العباد تعرض كان يص

 يوم االثنين ويوم الخميس".

 قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عمر بن أبي الحكم.
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 باب في صوم العشر -61
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ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الُحر ِ بن الصباح، عن هنيدة بن خالد، عن ـ حد2437

 امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى ّللا  عليه وسلم قالت:

كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثَلثة أيام 

 من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس.

 

خ ابن باز ) الحديث ضعيف والعمدة على ما بعده لَلضطراب في هنيدة قال الشي   - 56

 فهو مختلف عليه فيه ( 

 

ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا األعمش، عن أبي صالح ومجاهد 2438

 ومسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

عمل الصالح فيها أحبُّ إلى ّللا  من قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "ما من أياٍم ال

؟ قال: "وال  ، وال الجهاد في سبيل ّللا  هذه األيام" يعني أيام العشر، قالوا: يارسول ّللا 

، إال رجل  خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء".  الجهاد في سبيل ّللا 

 

 

اخر من رمضان قال الشيخ ابن باز ) عشر ذي الحجة أفضل األيام والعشر األو   - 57

 أفضل الليالي وهذا الحديث يعم الصيام والقراءة والتكبير ( 

 

 

 ]باب[ في فطر العشر -62

ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن 2439

 عائشة، رضي ّللا  عنها قالت:

 ما رأيت رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم صائماً العشر قطُّ.

 اب في صوم يوم عرفة بعرفةب -63

ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حوشب بن عقيل، عن مهدي الهجري، ثنا عكرمة 2440

قال:كنا عند أبي هريرة في بيته فحدَّثنا أن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم نهى عن صوم 

 يوم عرفة بعرفة.

 

  عليه وسلم يقوي ذلك(قال الشيخ ابن باز ) سنده ال بأس به وفعل النبي صلى هللا   - 58

 

ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر، عن عمير مولى عبد ّللا  بن عباس، 2441

 عن أم ِ الفضل بنت الحارث

أن ناساً تماَرْوا عندها يوم عرفة في صوم رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم فقال بعضهم: 

لبٍن وهو واقف على بعيره  هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح

 بعرفة فشرب.
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 باب في صوم يوم عاشوراء -64

ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 2442

كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان  ]رضي ّللا  عنها[ قالت:

جاهلية، فلما قدم رسول ّللا  صلى ّللا  عليه رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يصومه في ال

وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك 

 عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه.

 

قال الشيخ ابن باز ) حديث ) صوموا يوماً قبله وبعده ( في اسناده مقال ، وصيام    - 59

 د أهل العلم فاألفضل صيام التاسع مع العاشر ( عاشوراء لوحده فيه كراهة عن

 

 ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد ّللا  قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال:2443

كان عاشوراء يوماً نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه 

، فمن شاء صامه، وم  ن شاء تركه".وسلم: "هذا يوم  من أيام ّللا 

ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا هشيم، ثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 2444

قال:ما قدم النبيُّ صلى ّللا  عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا 

عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر ّللا  فيه موسى على فرعون، ونحن نصومه 

فقال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "نحن أولى بموسى منكم" وأمر  تعظيماً له،

 بصيامه.

 باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع -65

، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، أن 2445 ـ حدثنا سليمان بن داود الَمْهريُّ

 بن عباس إسماعيل بن أميَّة القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول:سمعت عبد ّللا  

يقول: حين صام النبي صلى ّللا  عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: 

، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم:  يارسول ّللا 

"فِإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع" فلم يأت العام المقبل حتى توف ِي رسول ّللا  

 ّللا  عليه وسلم.صلى 

 

قال الشيخ ابن باز ) األدلة تدل على أن اليوم العاشر هو يوم عاشوراء وصيام   - 60

 التاسع إنما هو من باب المخالفة لليهود ( 

 

ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية بن غَلب، ح وحدثنا مسدد، 2446

 ً  ، المعنى عن الحكم بن األعرج قال:ثنا إسماعيل، قال: أخبرني حاجب بن عمر جميعا

د  رداءه في المسجد الحرام، فسألته عن صوم يوم عاشوراء  أتيت ابن عباس وهو متوس ِ

فقال: إذا رأيت هَلل المحرم فاعدد، فِإذا كان يوم التاسع فأصبح صائماً، فقلت: كذا كان 

 ه وسلم يصوم.محمد صلى ّللا  عليه وسلم يصوم؟ قال: كذلك كان محمد صلى ّللا  علي

 باب في فضل صومه -66
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ـ حدثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد 2447

 عن عمه، الرحمن بن مسلمة 

أن أسلم أتت النبي صلى ّللا  عليه وسلم فقال: "صمتم يومكم هذا؟" قالوا: ال، قال: 

وا بقية يومكم واقضوه".  "فأتمُّ

 عني يوم عاشوراء[.]قال أبو داود: ي
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 باب في صوم يوم وفطر يوم -67

ـ حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد، واإِلخبار في حديث أحمد قالوا: 2448

رو ثنا سفيان قال: سمعت عمراً قال: أخبرني عمرو بن أوس، سمعه من عبد ّللا  بن عم
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قال:قال لي رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "أحبُّ الصيام إلى ّللا  تعالى صيام داود، 

وأحبُّ الصَلة إلى ّللا  تعالى صَلة داود: كان ينام نصفه ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان 

 يفطر يوماً، ويصوم يوماً".

 باب في صوم الثَلث من كل شهر -68

، نا همام، عن أنس أخي محمد، عن ابن ملحان القيسي ـ حدثنا محمد بن كثير، ث2449

كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثَلث عشرة،  عن أبيه قال:

 وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال "هنَّ كهيئة الدهر".

 

لكن إذا قال الشيخ ابن باز ) إذا صامها أول الشهر أو أوسطه أو آخره فَل حرج و   - 61

 فهو أفضل وأكمل .  -الثالث والرابع والخامس عشر  -جعلها وسطه 

 

، عن عبد ّللا  2450 ـ حدثنا أبو كامل، ثنا أبو داود: ثنا شيبان، عن عاصم، عن زر ٍ

ة كل شهر ثَلثة أيام.  قال:كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يصوم يعني من ُغرَّ

 

 جيد ، فيصومها حسب التيسير (  قال الشيخ ابن باز ) سنده  - 62

 

 باب من قال: االثنين والخميس -69

ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن عاصم بن بَْهَدلة، عن سواء الخزاعي، 2451

عن حفصة، قالت:كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يصوم ثَلثة أيام من الشهر: 

 رى.االثنين، والخميس، واالثنين من الجمعة األخ

 

قال الشيخ ابن باز ) لو صح فمعناه أن يفعله في بعض األحيان والمؤمن يفعل ما   - 63

 تيسر له (( 

 

، عن ُهنيدة 2452 ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا محمد بن فضيل، ثنا الحسن بن عبيد ّللا 

ِ عن أمه قالت:دخلت على أم ِ سلمة فسألتها عن الصيام فقالت: كان رسول ّللا   الخزاعي 

 صلى ّللا  عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثَلثة أياٍم من كل شهر، أولها االثنين والخميس.

 

 باب: من قال ال يبالي من أي الشهر -70

ـ حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن يزيد الرشك، عن معاذة قالت: قلت 2453

قالت: نعم،  لعائشة:أكان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يصوم من كل شهر ثَلثة أيام؟

ِ أيام الشهر كان يصوم. ِ شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي   قلت: من أي 

 

قال الشيخ ابن باز ) سنده جيد ، فهذا يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم يصوم   - 64

 على حسب المتيسر له ( 
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 هـ 1415/  11/  17@@@ فجر االثنين 

 

 باب النية في الصيام -71

ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد ّللا  بن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن 2454

، عن أبيه،  أيوب، عن عبد ّللا  بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد ّللا 
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"من  عن حفصة زوج النبي صلى ّللا  عليه وسلمأن رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم قال:

 لم يجمع الصيام قبل الفجر فَل صيام له".

قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد ّللا  بن أبي بكر مثله، 

 ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس األيلي، كلُّهم عن الزهري.

 

في الفرض وأما النفل فَل  قال ابن باز ) الصواب أنه يجب تبييت النية من الليل   - 65

حرج من النية من النهار وأجره على الوقت الذي نواه ولو كان بعد الزوال لعدم ما يمنع 

 ذلك ( 

 

 باب في الرخصة في ذلك -72

ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، ح وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، جميعاً 2455

 ن عائشة رضي ّللا  عنها قالت:عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، ع

كان النبي صلى ّللا  عليه وسلم إذا دخل علي  قال: "هل عندكم طعام ؟" فِإذا قلنا ال، قال: 

، أُْهِدَي لنا حْيس   "إن ِي صائم " زاد وكيع: فدخل علينا يوماً آخر فقلنا: يارسول ّللا 

 فحبسناه لك، فقال: "أدنيه" قال طلحة: فأصبح صائماً وأفطر.

 

قال الشيخ ابن باز ) فيه الصيام من النهار إذا لم يكن قد أكل قبله وله اإلفطار إذا    - 66

 أصبح صائماً للمصلحة ( 

 

ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن 2456

جاءت فاطمة عبد ّللا  بن الحارث، عن أم  هانىء قالت:ما كان يوم الفتح: فتح مكة 

فجلست عن يسار رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم وأمُّ هانىء عن يمينه قالت: فجاءت 

الوليدة بِإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أمَّ هانىء فشربت منه فقالت: 

، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: "أكنت تقضين شيئاً؟" قالت: ال، قال:  يارسول ّللا 

 رك إن كان تطوعاً"."فَل يض

 

 قال الشيخ ابن باز ) هذا شاهد لحديث عائشة وإال فالعمدة على حديث عائشة (    - 67

 

 باب من رأى عليه القضاء -73

ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد ّللا  بن وهب، قال: أخبرني َحْيَوةُ بن شريح، عن 2457

 ر، عن عائشة قالت:ابن الهاد، عن ُزميٍل مولى عروة، عن عروة بن الزبي

أُْهِدَي لي ولحفصة طعام، وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم 

، إنا أهديت لنا هدية  فاشتهيناه فأفطرنا، فقال رسول ّللا  صلى ّللا   فقلنا له: يارسول ّللا 

 عليه وسلم: "ال عليكما، صوما مكانه يوماً آخر".
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ابن باز ) الصواب أنه ال قضاء عليه وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم قال الشيخ    - 68

جويرية بالفطر ولم يأمرها بالقضاء فاألمر إليه إن شاء قضى وإال فليس بمتأكد والحديث 

 مداره على زميل وهو مجهول ( 

 

 باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها -74

، ثنا عبد الرزاق، ثنا 2458 معمر، عن همام بن منب ٍِه أنه سمع أبا ـ حدثنا الحسن بن علي 

هريرة يقول:قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "التصوم امرأة  وبعلها شاهد  إالَّ بِإذنه 

 غير رمضان، وال تأذن في بيته وهو شاهد  إالَّ بِإذنه".

ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي 2459

! سعيد ق ِ صلى ّللا  عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يارسول ّللا  ال:جاءت امرأة إلى النبي 

رني إذا صمت، وال يصلي صَلة  إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفط ِ

الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يارسول 

ا قولها يضربني إذا صلي ، أم  ت فِإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال: "لو كانت ّللا 

سورةً واحدةً لكفت الناس" وأما قولها يفطرني؛ فِإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فَل 

أصبر، فقال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يومئٍذ "التصوم امرأة  إال بِإذن زوجها"، 

نا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، ال نكاد وأما قولها إني ال أصلي حتى تطلع الشمس فإِ 

."  نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: "فِإذا استيقظت فصل ِ

 ]قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد، أو ثابت عن أبي المتوكل[.

 

قال الشيخ ابن باز ) في متنه نكارة ألن فيه ضربه لها على قراءة سورتين وأنكر    - 69

ه على عدم الصَلة إال عندما يستيقط والواجب عليه العَلج وفيه عنعنة ما فيه أنه أقر

 األعمش فالحديث ضعيف ومنكر كما قال البزار والظاهر أن األعمش دلسه فهو منكر ( 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ 1416/  5/  1@@@ فجر االثنين 

 

 باب في الصائم يدعى إلى وليمة -75

د، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي ـ حدثنا عبد ّللا  بن سعيد، ثنا أبو خال2460

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "إذا ُدِعَي أحدكم فليجب، فِإن كان  هريرة قال:

" قال هشام: والصَلة الدعاء.  مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل ِ



 82       -كتاب الصيام  –الدرر البهية من الفوائد البازية 

 قال أبو داود: رواه حفص بن غيَّاث أيضاً عن هشام.

 

 يلزم من إجابة الدعوة األكل والتخصيص بالوجوب في قال الشيخ ابن باز ) ال   - 70

اإلجابة لدعوة العرس فقط ال دليل عليه لحديث مسلم ) ولو دعيت إلى كراع ألجبت 

 عرساً كان أو غيره ( فاألصل العموم ( 

 

 ]باب ما يقول الصائم إذا ُدعي إلى الطعام[ -76

 عرج، عن أبي هريرة قال:ـ حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن األ2461

قال رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعاٍم وهو صائم ، فليقل إن ِي 

 صائم ".

 باب االعتكاف -77

 ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة2462

، ثم أن النبي صلى ّللا  عليه وسلم كان يعتكف العشر األ واخر من رمضان حتى قبضه ّللا 

 اعتكف أزواجه من بعده.

ِ بن 2463 ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أبي رافع، عن أبي 

كعبأن النبيَّ صلى ّللا  عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان، فلم يعتكف 

 لة.عاماً، فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين لي

ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، ويعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، 2464

عن عمرة، عن عائشة قالت:كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف 

صل ى الفجر ثم دخل ُمعتكفهُ، قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر األواخر من 

ائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، قالت: وأمر رمضان قالت: فأمر ببن

غيري من أزواج النبي  صلى ّللا  عليه وسلم ببنائه فضرب، فلما صل ى الفجر نظر إلى 

ِض، وأمر أزواجه بأبنيتهن  األبنية فقال: "ما هذه؟ آلبرَّ تردن؟" قالت: فأمر ببنائه فقو 

ِضت، ثم أخر االعتكاف إلى العشر األول،  يعني من شوال. فقو 

قال أبو داود: رواه ابن إسحاق واألوزاعي، عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن 

 يحيى بن سعيد قال: اعتكف عشرين من شوال.

 

قال الشيخ ابن باز ) هذه الرواية معضلة بين يحيى بن سعيد وعائشة والصواب   - 71

 أنه اعتكف عشراً من شوال ( 

 

 تكاف؟باب أين يكون االع -78

، أخبرنا ابن وهب، عن يونس أن نافعاً أخبره، 2465 ـ حدثنا سليمان بن داود الَمْهري 

أن النبيَّ صلى ّللا  عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان، قال  عن ابن عمر

نافع: وقد أراني عبد ّللا  المكان الذي كان يعتكف فيه رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم من 

 د.المسج
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 قال الشيخ ابن باز ) الغرف الملحقة بالمسجد من المسجد فهي كالقبة (   - 72

 

 ـ حدثنا هنَّاد، عن أبي بكر، عن أبي َحِصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:2466

كان النبيُّ صلى ّللا  عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العاُم الذي قبض 

 ماً.فيه اعتكف عشرين يو

 باب المعتكف يدخل البيت لحاجته -79

ـ حدثنا عبد ّللا  بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن 2467

 َعْمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت:

كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم إذا اعتكف يُْدني إليَّ رأسه فأرجله، وكان ال يدخل 

 نسان.البيت إال لحاجة اإلِ 

ـ حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد ّللا  بن مسلمة قاال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن 2468

 عروة وعمرة، عن عائشة عن النبي صلى ّللا  عليه وسلم نحوه.

قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري، ولم يتابع أحد مالكاً على عروة عن 

 ن الزهري عن عروة عن عائشة.عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما، ع

ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قاال: ثنا حماد ]بن زيد[ عن هشام بن عروة، عن 2469

 أبيه، عن عائشة قالت:

كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم يكون معتكفاً في المسجد فيناولني رأسه من خلل 

لُه وأنا حائض.  الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد: فأرج ِ

ـ حدثنا أحمد بن محمد بن شبُّويه المروزي، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا 2470

 معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية قالت:

كان رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليَلً، فحدثته ثم قمت، فانقلبت 

، فمرَّ رجَلن من األنصار، فلما فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد

رأيا النبيَّ صلى ّللا  عليه وسلم أسرعا، فقال النبيُّ صلى ّللا  عليه وسلم: "على رسلكما: 

! قال: "إن الشيطان يجري من  ٍ" قاال: سبحان ّللا  يارسول ّللا  إنها صفية بنت حيي 

اً".اإِلنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً" أو قال:   "شر 

ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري 2471

 بِإسناده بهذا، قالت:

 حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم ِ سلمة مرَّ بهما رجَلن، وساق معناه.
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 هـ  1416/  5/  8@@@ فجر االثنين 

 
 باب المعتكف يعود المرض -80

ثنا عبد ّللا  بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قاال: ثنا عبد السَلم بن حرب، ـ حد2472

أخبرنا الليث بن أبي ُسلَيم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قال 

 النفيليُّ قالت:

ُج يسأل  كان النبي صلى ّللا  عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمرُّ كما هو، وال يُعَر ِ

وقال ابن عيسى قالت: إن كان النبي صلى ّللا  عليه وسلم يعود المريض وهو عنه، 

 معتكف.

ـ حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن 2473

الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت:السنة على المعتكف أن ال يعود مريضاً، وال 

يباشرها وال يخرج لحاجة إال لما البُدَّ منه، وال اعتكاف  يشهد جنازةً، وال يمسَّ امرأةً وال

 إال بصوم، وال اعتكاف إال في مسجد جامع.

قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق اليقول فيه: "قالت: السنة".قال أبو داود: 

 جعله قول عائشة.

 

المسجد قال الشيخ ابن باز ) الصواب جواز االعتكاف بدون الصوم وفي غير   - 73

 الجامع وله الخروج لصَلة الجمعة ( 

 

ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا أبو داود، ثنا عبد ّللا  بن بديل عن عمرو بن دينار، 2474

عن ابن عمر:أنَّ عمر رضي ّللا  عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند 

 عتكف وصم".الكعبة، فسأل النبيَّ صلى ّللا  عليه وسلم فقال: "ا

 

قال الشيخ ابن باز ) زيادة الصيام ضعيفة وإنما قال له ) اعتكف ( والحديث فيه   - 74

 ابن بديل وهو ضعيف ( 

 

ـ حدثنا عبد ّللا  بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، ثنا عمرو بن محمد 2475

 يعني العنقري، عن عبد ّللا  بن بديل، بِإسناده نحوه، قال:

؟ قال: سبي هوزان أعتقهم رسول فبينما ه و معتكف إذ كبَّر الناس فقال: ما هذا ياعبد ّللا 

 ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم قال: وتلك الجارية فأرسلها معهم.

 باب ]في[ المستحاضة تعتكف -81

ـ حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قاال: ثنا يزيد، عن خالد، عن عكرمة، 2476

 عنها قالت: عن عائشة رضي ّللا  
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اعتكفَْت مع رسول ّللا  صلى ّللا  عليه وسلم امرأة  من أزواجه، فكانت ترى الصفرة 

 والحمرة، فربَّما وضعنا الطَّْسَت تحتها وهي تصلي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرر البازية على سنن الترمذي

 

العزيز بن عبد هللا بن باز الشيخ عبد  -وصف الدرس ) التعليق على سنن الترمذي 

المكان : الجامع  -رحمه هللا تعالى القاريء الشيخ عبد المحسن بن عبد هللا الزامل 

 الوقت : فجر الخميس (  -الكبير بالرياض 
 

 هـ ( 1416/   10/  25– 15/5/1415) فجر الخميس خَلل الفترة   
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 هـ  1415/  5/  15فجر اخلميس 

 
   هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلَّمَ أَبواب الصوم عن َرُسول  

 ابُب ما جاَء يف َفضل  َشهر  رَمَضانَ  - 1
 ب سم  هللا الرَّمحن  الرَّحيم  

ثـََنا أَبُو ُكَريٍب ُُمَمَُّد بُن الَعالء  بن  ُكَريٍب َأخربََن أَبُو بكٍر ابن  عيَّاٍش عن اأَلَعمش  عن َأيب  - 677 َحدَّ
 َل:صاحٍل عن َأيب ُهريرَة قَا

ُة قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "إ َذا َكاَن َأوَُّل لَيَلٍة من َشهر  رَمَضاَن ُصفَّدت  الشَّياطني  وَمردَ  -
َناٍد اي اجلن   وُغل  قْت أَبواُب الن ريان  فَلْم يُفَتْح منها ابٌب وفـُت  حْت أَبواُب اجلنَّة  فَلْم يُغَلْق منها ابٌب ويـَُناد ي مُ 

ْر. وهلل ُعتَـَقاٌء من النَّار  وَذلَك ُكلَّ لَيَلة ".  اَبغ َي اخلري  َأقب ْل واي اَبغ َي الشَّر   َأقص 
 ويف الباب  عن َعبد  الرَّمحن  بن  َعوٍف وابن  مسُعوٍد وَسْلَماَن.

 
 الشيخني ( قال الشيخ ابن ابز ) السند جيد لوال عنعنة األعمش وأبو بكر بن عياش من رجال   -1

 
ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن َعبَدُة واحملاريبُّ عن ُُمَمَّد  بن  َعمٍرو عن َأيب َسَلَمَة عن َأيب ُهريرَة قَاَل: - 678  َحدَّ

 من ذنب ه ، قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "من َصاَم رَمَضاَن وقَاَمُه إ مياَنً واحت َساابً ُغف َر َلُه ما تـََقدَّمَ  -
 ومن قَاَم لَيَلَة الَقدر  إ مياَنً واحت َساابً ُغف َر َلُه ما تـََقدََّم من ذنب ه ".

 َهَذا حديٌث صحيٌح.
 قَاَل أَبُو ع يَسى: وحديُث َأيب ُهريرَة الَّذ ي َرَواُه أَبُو بكٍر بن  عيَّاٍش حديٌث غريٌب ال نَعر فُُه من ر َواية  َأيب بكرٍ 

اأَلعَمش  عن َأيب صاحٍل عن َأيب ُهريرَة إ الَّ من حديث  َأيب بكٍر. وسأَلُت ُُمَمََّد بَن إ مساعيَل  بن  عيَّاٍش عن
 عن َهَذا احلديث  فـََقاَل: َأخربََن احلََسُن ابُن الرَّب يع  َأخربََن أَبُو اأَلْحَوص  عن اأَلعَمش  عن ُُمَاهٍد َقوَلُه قَاَل:

ن َشهر  رَمَضاَن" َفذََكَر احلديَث، قَاَل ُُمَمٌَّد: وَهَذا َأَصحُّ ع ند ي من حديث  َأيب بكر  "إ َذا َكاَن َأوَُّل لَيَلة  م
 ابن  عيَّاٍش.

 ابُب ما جاَء ال تـَتَـَقدَُّموا الَشهَر بَصومٍ  - 2
ثـََنا أَبُو ُكَريٍب َأخربََن َعبَدُة بُن ُسليماَن عن ُُمَمَّد  بن  َعمٍرو عن َأيب َسَلمَ  - 679  َة عن َأيب ُهريرَة قَاَل:َحدَّ



 87       -كتاب الصيام  –الدرر البهية من الفوائد البازية 

اَن قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "ال تـَُقدَُّموا الَشهَر بيوٍم وال بيومنٍي إ الَّ َأْن يُواف َق َذلَك َصوماً كَ  -
  ُثَّ َأفط ُروا".َيُصوُمُه َأَحدُُكم. ُصوُموا ل ُرؤيت ه  وَأفط ًروا ل ُرؤيت ه  فإ ْن ُغمَّ َعَليُكم فـَُعدُّوا ثالثنيَ 

َراٍش  ويف الباب  عن بعض  َأصحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َأخربََن منصوُر بُن املُعَتمر  عن ر بع ي   بن  ح 
 ا.عن بعض  َأصحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم بَنحو  َهذَ 

 
قال الشيخ ابن ابز ) فيه سقط يف السند ألن بني املؤلف ومنصور بن املعتمر راٍو واألغلب راواين    - 2

 ) 
 

: َكر ُهوا َأْن  قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة حديٌث حسٌن صحيٌح. والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  العلم 
َياُمُه يـََتعجََّل الرَّجُل بصياٍم قَبَل ُدُخول   َشهر  رَمَضاَن ملعََن رَمَضاَن وإن َكاَن رَُجٌل يُصوُم َصوماً فـََواَفَق ص 

 َذلَك فال أْبَس ب ه  ع نَدُهم.
ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن وَك يٌع عن علي   بن  املبارك  عن ََيََي بن  َأيب كثرٍي عن َأيب َسَلَمَة عن َأيب ُهريرَة  - 680 َحدَّ

 قَاَل:
يام  قَبَلُه بيوٍم َأو يومني  إ الَّ َأْن َيُكوَن قَاَل َرُسو  - ُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "ال تـََقدَُّموا َشهَر رَمَضاَن بص 

ْلَيُصْمُه".  رَُجٌل َكاَن يُصوُم َصوماً فـَ
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.

 ابُب ما جاَء يف َكراهية  َصوم  يوم  الشَّك    - 3
ثـََنا أَبُو سعيٍد َعبُد هللا بُن سعيٍد اأَلَشجُّ َأخربََن أَبُو َخالٍد اأَلمحُر عن َعمر و بن  قَيٍس عن َأيب  - 681 َحدَّ

َلَة بن  زُفـََر قَاَل:  إ سحاَق عن ص 
ٍر فأََتى بشاٍة َمصل يٍَّة فـََقاَل: ُكُلوا فـَتَـَنحَّى بعُض القوم   -  فـََقاَل: إ ّن   َصائٌم، فـََقاَل "ُكنَّا ع نَد َعمَّار  بن  اَيس 

."  عمَّاٌر: من َصاَم اليوَم الَّذ ي ُشكَّ ف يه  فقد عَصى َأاب القاسم 
 ويف الباب  عن َأيب ُهريرَة وأَنٍس.

قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث عمَّاٍر حديٌث حسٌن صحيٌح. والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأكثر  َأهل  العلم  من َأصحاب  
 َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ومن بَعَدُهم من التَّاب عنَي. وب ه  يقوُل ُسفَياُن الثَّوري   ومالُك بُن أَنٍس وَعبُد هللا بنُ  النَّيب   

َمُه َصا املبارك  والشَّاف عيُّ وَأمْحَُد وإ سحاَق:َكر ُهوا َأْن َيُصوَم الرَُّجُل اليوَم الَّذ ي ُيَشكُّ ف يه ، ورََأى َأكثُرُهم إ نْ 
ي يوماً َمَكانَُه.  وَكاَن من َشهر  رَمَضاَن َأْن يَقض 
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ال يجوز صيام يوم الشك ال في الغيم وال في الصحو حتى يرى قال الشيخ ابن ابز ) وهذا هو احلق أنه  - 3

 ( الهَلل أو تكمل العدة ثَلثين وهذا ما خالف فيه ابن عمر فكان يصومه إذا كان غيماً 
 

  إ حَصاء  ه الل  َشعَباَن ل َرمَضانَ ابُب ما جاَء يف - 4
ثـََنا ُمسل ُم بُن َحجَّاٍج َأخربََن ََيََي بُن ََيََي َأخربََن أَبُو ُمَعاويَة عن ُُمَمَّد  بن  َعْمٍرو عن َأيب َسَلَمةَ  - 682  َحدَّ

 عن َأيب ُهريرَة قَاَل:
 الَل َشعَباَن ل َرمَضاَن".قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "َأحُصوا ه   -

قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة ال نَعر فُُه م ثَل َهَذا إ الَّ من حديث  َأيب ُمَعاويَة. والصَّحيُح ما ُرو َي عن 
تـََقدَُّموا َشهَر رَمَضاَن  ُُمَمَّد  بن  َعمٍرو عن َأيب َسَلَمَة عن َأيب ُهريرَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "ال

" وَهَكَذا رُو َي عن ََيََي بن  َأيب كثرٍي عن َأيب َسَلَمَة عن َأيب ُهريرَة ََنُو حديث  ُُمَمَّد  بن  بيوٍم وال بيومني 
.  َعمٍرو واللَّيثي  

 
 قال الشيخ ابن ابز ) ال منافاة بني احلديثني والسند جيد ال أبس به (  - 4

 
 

فطَاَر لَهُ  ابُب ما جاءَ  - 5  َأنَّ الصَّوَم لُرؤية  اهل الل  واإل 
َاك  بن  َحرٍب عن ع كر َمَة عن ابن  عبَّاٍس قَاَل: - 683 ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن أَبُو اأَلْحَوص  عن مس   َحدَّ

يت ه  وَأفط ُروا ل ُرؤيت ه ، فإ ْن قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "ال َتُصوُموا قَبَل رَمَضاَن، ُصوُموا ل ُرؤ  -
 َحاَلْت ُدونَُه َغَيايَُة؟؟ فَأكم ُلوا ثالثنَي يوماً".

 ويف الباب  عن َأيب ُهريرَة وَأيب َبكَرَة وابن  ُعَمَر.
 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ابن  عبَّاٍس حديٌث حسٌن صحيٌح. وقد ُرو َي َعنُه من َغري  وجٍه.

 
 هـ  4151/  5/  22فجر اخلميس 

 
 ابُب ما جاَء َأنَّ الَشهَر َيُكوُن ت ْسعاً وع شر ينَ  - 6
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ثـََنا َأمْحَُد بُن َمنيٍع َأخربََن ََيََي بن زكراي بن َأيب زَائ دَة قَاَل: َأخبَـَرّن  ع يَسى بُن ديناٍر عن أَب يه   - 684 َحدَّ
َراٍر عن ابن  مسُعوٍد قَاَل:  عن َعمر و بن  احلارث  بن  َأيب ض 

 "َما ُصْمُت َمَع النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ت ْسعاً وع ْشر يَن َأْكثـَُر ِم َّا ُصمَنا ثالثنَي". -
ويف الباب  عن ُعَمَر وَأيب ُهريرَة وعائ شَة وسعد  بن  َأيب وقَّاٍص وابن  عبَّاٍس وابن  ُعَمَر وأَنٍس وَجابٍر وأُم   َسَلَمَة 

 لنَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "الشَّهُر َيكوُن ت ْسعاً وع شريَن".وَأيب َبكَرَة َأنَّ ا
ثـََنا عليُّ بُن ُحْجٍر َأخربََن إ مساعيُل بُن َجعَفٍر عن مُحَيٍد عن أَنٍس أَنَُّه قَاَل: - 685  َحدَّ

قاَم يف َمشُربٍَة ت سعاً وع شريَن يوماً، قَاُلوا اي "آىل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم من ن َسائ ه  َشهراً فأَ  -
 َرُسوَل هللا إ نََّك آلَيَت َشهراً فـََقاَل: الشَّهُر ت سٌع وع شُروَن".

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
 ابُب ما جاَء يف الصَّوم  ابلشَّهاَدة   - 7

ثـََنا ُُمَمَُّد بُن إ مساعيَل َأخرب  - 686 َاٍك عن ع كر َمَة َحدَّ ََن ُُمَمَُّد بُن الصَّبَّاح  َأخربََن الوليُد بُن َأيب َثوٍر عن مس 
 عن ابن  عبَّاٍس قَاَل:

َه إ الَّ هللا؟ " جاء أعرايبٌّ إىل النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم فـََقاَل: إ ّن   رَأَيُت اهل الَل، فـََقاَل: أََتشَهُد َأْن ال إ لَ  -
 شَهُد َأنَّ ُُمَمَّداً َرُسوُل هللا؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: اي بالُل َأذ  ْن يف النَّاس  َأْن َيُصوُموا غدًا".أَتَ 

َاك  ابن  َحرٍب ََنَوُه. - 687 ثـََنا أَبُو ُكَريٍب َأخربََن ُحَسنٌي اجلُع فيُّ عن زَائ َدَة عن مس   َحدَّ
َاك  بن  َحرٍب عن قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ابن  عبَّاٍس ف يه    اخت الٌف. وَرَوى ُسفَياُن الثَّوريُّ وَغريُُه عن مس 

َاٍك عن ع كر َمَة عن ا َاٍك َرَوْوا عن مس  لنَّيب   ع كر َمَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم  ُمْرَسالً وَأكثُر َأصحاب  مس 
 َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ُمْرَساًل.

. وب ه  يقوُل ابُن والعمُل  َيام  ، قَالُوا تُقبُل شهادُة رَُجٍل واحٍد يف الص   َعَلى َهَذا احلديث  ع نَد َأكثر َأهل  العلم 
أَنَُّه  املبارك  والشَّاف عيُّ وَأمْحَُد. وقَاَل إ سحاُق: ال ُيَصاُم إ الَّ بشهاَدة  رجلني  وََلْ خيَتل ْف َأهُل العلم  يف اإل فطَار  

 ف يه  إ الَّ شهادُة رُجلني . ال يُقبلُ 
 

قال الشيخ ابن ابز ) يقبل فيه شاهد واحد ألنه عبادة فينبغي فيها االحتياط خبالف خروجه فال بد   - 5
 فيه من شاهدين ( 

 
 ابُب ما جاَء َشْهَرا عيٍد ال يَنُقَصان   - 8
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ثـََنا ََيََي بُن َخَلٍف الَبْصريُّ َأخربََن ب شُر بُن املُ  - 688 فضَّل  عن خالٍد احلذَّاء  عن َعبد  الرَّمحن  بن َأيب َحدَّ
 َبكَرَة عن أَب يه  قَاَل:

: رَمَضاُن وُذو احل جَّة ". -  قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "َشْهَرا عيٍد ال يَنُقَصان 
 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب َبكَرَة حديٌث حسٌن.

 احلديُث عن َعبد  الرَّمحن  بن  َأيب َبكَرَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ُمْرَسالً.وقد ُرو َي َهَذا 
" يقوُل: ال يَنُقَصان  َمعاً يف َسَنٍة واحدٍة: َشهُر رَمَضاَن  قَاَل َأمْحَُد: معََن َهَذا احلديث  "َشْهَرا عيٍد ال يَنُقَصان 

 ُُهَا ََتَّ اآلَخُر.وُذو احل جَّة  إ ْن نـََقَص َأَحدُ 
، يقوُل وإ ْن َكاَن ت سعاً وع شريَن فـَُهَو ََتَاٌم َغرُي نُقَصاٍن. وَعَلى َمذَهب   وقَاَل إ سحاُق: معَناُه ال يَنُقَصان 

 إ سحاَق َيكوُن يَنُقُص الشَّهَران  َمعاً يف َسَنٍة واحدٍة.
 

وإمنا أفطروا  لشهر فاالجر كامل النهم ممتثلونأي ال ينقصان في األجر فلو نقص اقال الشيخ ابن ابز )  - 6
ابلرؤية ، وقول أمحد ُمتمل وذكر بعض أهل العلم أن شهرا العيد قد نقصا يف بعض السنني عن الثالثني  

 كليهما ِما يدل على أن املراد أهنما ال ينقصان يف األجر ( 
 

 ابُب ما جاَء ل ُكل   َأهل  بَلٍد ُرؤيـَتـُُهمْ  - 9
ثَـ  - 689  َنا عليُّ بُن ُحْجٍر َأخربََن إ مساعيُل بُن َجعَفٍر َأخربََن ُُمَمَُّد بُن َأيب َحرَمَلَة َأخبَـَرّن  ُكَريبٌ َحدَّ

، قَاَل: فـََقد مُت الشَّاَم فـََقَضْيُت َحاجَتها واسُته لَ  -  "َأنَّ أُمَّ الَفضٍل بنَت احلارث  بعثـَْتُه إىل ُمَعاويََة  ابلشَّام 
َنا اهل الَل لَيَلَة اجلُمَعة ، ُثَّ َقد مُت املدينَة يف آخر  الشَّهر  َفَسأَلِن  ابُن َعَليَّ ه الُل رَم َضاَن وَأَن ابلشَّام  فرأَيـْ

ة ؟ لَيَلَة اجلُمعَ عبَّاٍس ُثَّ ذََكَر اهل الَل فـََقاَل: مََت رأَيُتم اهل الَل؟ فـَُقلُت: رأَيَناُه لَيَلَة اجلُمَعة ، فـََقاَل: أَنَت رَْأيُتُه 
َل ثالثنَي فـَُقلُت رَآُه النَّاُس َفَصاُموا وَصاَم ُمَعاويَُة، فـََقاَل: لك ْن رْأيَناُه لَيَلَة السَّبت  فال نـََزاُل َنُصوُم حَتَّ ُنكم  

َيام ه ؟ قَاَل: ال َهَكَذا َأمَرَن َرُسوَل هللا َصلَّ  ى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يوماً َأو نـََراُه، فـَُقلُت َأال َتكَتف ي بُرؤيَة  ُمَعاويََة وص 
." 

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ابن  عبَّاٍس حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب.
 والعمُل َعَلى َهَذا احلديث  ع نَد َأهل  العلم  َأنَّ ل ُكل   َأهل  بلٍد ُرؤيـَتَـُهْم.
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ه الثبوت قال الشيخ ابن ابز ) إذا رؤي اهلالل وثبت عندهم يف بلد ثبت عند مجيع من بلغ  - 7
واجتهاد ابن عباس هو اجتهاد منه رضي هللا عنه وذهب بعض أهل العلم إىل أن لكل أهل بلد رؤيتهم وله 

 وجه ولكن ظاهر األدلة العموم ( . 
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 ابُب ما جاَء ما ُيسَتَحبُّ َعَليه  اإلفطَارُ  - 10
ثـََنا ُُمَمَُّد بُن ُعَمَر بن  علي   املُقدَّميُّ َأخربََن سعيُد بُن عامٍر َأخربََن ُشعَبُة عن َعبد  العزيز  بن َحدَّ  - 690

 ُصهيٍب عن أَنس  بن مالٍك قَاَل:
ْلُيفط ْر عَ  - َلى ماٍء فإ نَّ املاَء قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "من َوَجَد َتراً فـَْلُيفط ْر َعَليه  ومن ال فـَ

 َطُهوٌر".
 ويف الباب  عن َسْلَماَن بن  عامٍر.

قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث أَنٍس ال نَعَلُم َأحداً َرَواُه عن ُشعَبَة م ثُل َهَذا َغرُي سعيد  بن  عامٍر. وُهَو حديٌث َغرُي 
عن أَنٍس. وقد َرَوى َأصحاُب ُشعَبَة َهَذا ُمفوٍظ وال نَعَلُم َلُه َأصالً من حديث  َعبد  العزيز  بن  ُصهيٍب 

رييَن عن الرَّابب  عن َسْلَماَن بن  عامٍر عن النَّيب    احلديَث عن ُشعَبَة عن عاصٍم اأَلحَول  عن َحفَصَة ابنة  س 
ن عاصٍم عن َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم. وَهَذا َأَصحُّ من حديث  سعيد  بن  عامٍر. وَهَكَذا َرَوْوا عن ُشعَبَة ع

. والصَّحيُح ما َرَوى ُسفَياُن الثَّور  رييَن عن َسْلَماَن بن  عامٍر وََلْ َيْذُكْر  ف يه  ُشعَبَة عن الرَّابب  يُّ َحفَصَة ابنة  س 
رييَن عن الرَّابب  عن َسْلَماَن بن عامٍر. وابُن  وابُن ُعَييَنَة وَغرُي واحٍد عن عاصٍم اأَلحَول  عن َحفَصَة بنت  س 

.عَ   وٍن يقوُل: عن أُم   الرَّائح  بنت  ُصَليع  عن َسْلَماَن بن  عامٍر. والرَّابُب هي أُم   الرَّائح 
ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن أَبُو  - 691 ثـََنا َُمُموُد بُن َغيالَن َأخربََن وَك يٌع َأخربََن ُسفَياُن عن عاصٍم اأَلحَول  َحدَّ َحدَّ

رييَن عن الرَّابب  عن َسْلَماَن بن  عامٍر الضَّيب   عن النَّيب   َصلَّى  ُمعاويََة عن عاصٍم اأَلحَول  عن َحفَصَة ابنة  س 
 هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:

 "إ َذا َأفَطَر َأَحدًُكم فـَْلُيفط ْر َعَلى َتٍر فإ ْن ََلْ َيَ ْد فـَْلُيفط ْر َعَلى ماٍء فَإ نَُّه َطُهوٌر". -
 حديٌثحسٌن صحيٌح. قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا
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ثـََنا ُُمَمَُّد بن رافٍع َأخربََن َعبُد الرَّزَّاق  َأخربََن َجعَفُر بُن ُسَليَماَن عن اثبٍت عن أَنس  بن  مالٍك  - 692 َحدَّ
 قَاَل:

تُكْن ُرطََباٌت فـَُتَمرياٍت،  َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يُفط ُر قَبَل َأْن ُيَصل  َي َعَلى ُرطََباٍت، فإ ْن َلَْ   -
 فإ ْن ََلْ تُكْن َُترياٌت َحَسا َحَسواٍت من ماٍء".
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن غريٌب.

 
 قال الشيخ ابن ابز ) هذا هو األفضل إن تيسر (  - 8

 
 

 ابُب ما جاَء َأنَّ الف طَر يوَم تُفط ُروَن واأَلضَحى يوَم ُتض حُّونَ  - 11
ثـََنا ُُمَمَُّد بُن إ مساعيَل َأخربََن إ براهيُم بُن املُنذ ر  َأخربََن إ سحاُق بُن َجعَفر  بن  ُُمَمَّد  قَاَل: حدَّثِن - 693  َحدَّ

 اَل: قَ َعبُد هللا بُن َجعَفٍر عن ُعثماَن بن  ُُمَمَّد  عن املَقرُب ي   عن َأيب ُهريرَة َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلَّمَ 
 "الصَّوُم يوَم تُصوُموَن، والف طُر يوَم تُفط ُرون، واأَلضَحى يوَم ُتَضحُّوَن". -

َا معََن َهَذا،  قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث غريٌب حسٌن وَفسََّر بعُض َأهل  العلم  َهَذا  احلديُث فـََقاَل: إ منَّ
.  الصَّوُم والف طُر َمَع اجلَماَعة  وع َظم  النَّاس 

 
قال الشيخ ابن ابز ) الصواب محل احلديث على ظاهره فإذا اجتهدوا فال إُث عليهم وال عيب   - 9

 عليهم فعلى املسلم أن يصوم مع الناس ويفطر معهم ( 
 

 ابُب ما جاَء إ َذا َأقَبَل اللَّيُل وَأدبـََر النَّهار  فقد َأفَطَر الصَّائمُ  - 12
ثـََنا هاروُن بُن إ سحاَق  - 694 اهلََمَداّنُّ َأخربََن َعبَدُة عن هشام  بن  ُعرَوَة عن أَب يه  عن عاصم  بن  ُعَمَر َحدَّ

 عن ُعَمَر بن  اخلطَّاب  قَاَل:
 قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "إ َذا َأقبَل اللَّيُل وَأدبـََر النَّهار  وَغاَبْت الشَّمُس فقد َأفَطرَت". -

 ابن  َأيب َأْوََف وَأيب سعيٍد.ويف الباب  عن 
 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ُعَمَر حديٌث حسٌن صحيٌح.

يل  اإلفطَار   - 13  ابُب ما جاَء يف تَعج 
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ثـََنا بُنَداٌر َأخربََن َعبُد الرَّمحن  بُن مهديٍ  عن ُسفَياَن عن َأيب حازٍم وَأخربََن أَبُو ُمصَعٍب ق َراَءًة  - 695 َحدَّ
 أَنٍس عن َأيب حازٍم عن َسهل  بن  سعٍد قَاَل: عن مالك  بن  

 قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "ال يـََزاُل النَّاُس خبرٍي ما عجَُّلوا الف طَر". -
 ويف الباب  عن َأيب ُهريرَة وابن  عبَّاٍس وعائ شَة وأَنس  بن  مالٍك.

 حديٌث حسٌن صحيٌح. وُهَو الَّذ ي اخَتارَُه َأهُل العلم  من َأصحاب  قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َسهل  بن  َسعدٍ 
يَل الف طر . وب ه  يقوُل الشَّاف عيُّ وَأمْحَُد وإ سحاُق.  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وَغري ه م اسَتَحبُّوا َتعج 

 
 قال الشيخ ابن ابز ) أتخري الفطر من عمل أهل البدع (   - 10

 
ثـََنا إ سحاُق بُن ُموَسى األَنصاريُّ َأخربََن الوليُد بُن ُمسل ٍم عن اأَلوزَاع ي   عن قـُرََّة عن الزُّهري    - 696 َحدَّ

 عن َأيب َسَلَمَة عن َأيب ُهريرَة قَاَل:
 َأعَجُلُهم ف طراً".قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "قَاَل هللا عزَّ وجلَّ: َأحبُّ ع باد ي إ يلَّ  -

ثـََنا َعبُد هللا بُن َعبد  الرَّمحن  َأخربََن أَبُو عاصٍم وأَبُو املُغ رية  عن اأَلوزَاع ي   َنَوُه. - 697  َحدَّ
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن غريٌب.

 
وهذه قال الشيخ ابن ابز ) فالسند صحيح ألن تدليس الوليد بن مسلم قد جرب هبذا السند  -11

 املتابعة ( 
 

ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن أَبُو ُمَعاويََة عن اأَلعَمش  عن ُعَمارََة بن  ُعَمرٍي عن َأيب عطيََّة قَاَل: - 698  َحدَّ
دخلُت َأَن وَمسُروٌق َعَلى عائ شَة فُقلَنا اي أُمَّ املؤمننَي رَُجالن  من َأصحاب  ُُمَمٍَّد َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم  -

ُر الصَّالَة. قَالْت: أَيُـُّهما يـَُعج    ُر اإل فطَاَر ويُؤخ   ُل الصَّالَة، واآلخُر يُؤخ   ُل الف طَر ويـَُعج   ُل اإلفطَاَر َأَحُدُُهَا يـَُعج  
ُل الصَّالَة؟ قُلَنا َعبُد هللا بُن مسُعوٍد، قَالْت: َهَكَذا َصَنَع َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلَّ  َم. واآلخُر أَبُو ويـَُعج  

 ُموَسى".
قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح. وأَبُو عطيََّة امسُُه مالُك بُن َأيب عامٍر اهلََمَداّنُّ. ويـَُقاُل مالُك بُن 

 عامٍر اهلََمَداّنُّ وُهَو َأَصحُّ.
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 السَُّحور   ابُب ما جاَء يف أَتخري   - 14
َتاَدَة عن أَنٍس عن زيد   - 699 يُّ َأخربََن هشاٌم الدَّستَـَوائيُّ عن قـَ ثـََنا ََيََي بُن ُموَسى أَبو داُوَد الطيال س  َحدَّ

 بن  اثبٍت قَاَل:
ْم َكاَن َقدُر َذاَك؟ قَاَل: َتَسحَّرََن َمَع َرُسول  هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ُثَّ ُقمَنا إ ىل الصَّالة  قَالْت: قُلُت كَ  -

نَي آيًة".  َقدُر ََخس 
نَي آيَة". - 700 ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن وَك يٌع عن هشاٍم بنحوه  إ الَّ أَنَُّه قَاَل: "َقدُر ق َراءة  ََخس   َحدَّ

 ويف الباب  عن ُحَذيَفَة.
قوُل الشَّاف عيُّ وَأمْحَُد اسَتَحبُّوا أَتخرَي قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث زيد  بن  اثبٍت حديٌث حسٌن صحيٌح. وب ه  ي

 السَُّحور .
 ابُب ما جاَء يف بـََيان  الَفجر   - 15

ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن ُمالز ُم بُن َعمٍرو قَاَل حدَّثِن َعبُد هللا بُن النُّعمان  عن قَيس  ابن  طَلٍق بن  عليٍ   - 701 َحدَّ
 قَاَل حدَّثِن َأيب طَلُق بُن علي ٍ 

يَدنَُّكُم السَّاطُع املُصَعُد وُكُلوا واشَربُ  - وا حَتَّ َأنَّ َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "ُكُلوا واشَربُوا يَه 
 يَعََتَض لُكم اأَلمَحُر".
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ُد ( ) بكسر العني ( هذا هو الصواب يف الروا - 12  ِ ية قال الشيخ ابن ابز )) يهيدنكم الساطُع الُمصع 

 ) 
 

 ويف الباب  عن َعد ي   بن  حاٍَت وَأيب َذرٍ  ومَسَُرَة.
قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث طَلق  بن  عليٍ  حديٌث حسٌن غريٌب من َهَذا الوجه . والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  

رُب حَتَّ يكوَن الَفجُر اأَلمحرُ  املعَتُض. وب ه  يقوُل َعامَُّة َأهل   العلم  أَنَُّه ال َيرُم َعَلى الصَّائم  اأَلكُل والش  
 العلم  َأخربََن َهنَّاٌد ويُوُسُف بُن ع يَسى قَاال َأخربََن وَك يٌع عن َأيب ه الٍل عن َسَواَدَة بن  َحنظََلَة عن مَسَُرَة بن  

م َأَذاُن بالٍل وال الَفجُر ُجنُدٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "ال ميَنعُكْم من ُسُحور كُ 
."  املُسَتطيُل ولك ْن الفجُر املُسَتطرُي يف األُُفق 

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن.
 ابُب ما جاَء يف التَّشديد  يف الَغيَبة  للصَّائم   - 16

ثـََنا أَبُو ُموَسى ُُمَمَُّد بُن املُثـََنَّ َأخربََن عثماَن بُن ُعمَر قَ  - 702 ثـََنا ابُن َأيب ذئٍب عن سعيٍد َحدَّ اَل وَحدَّ
 املقربي   عن أَب يه  عن َأيب ُهريرةَ 

ْع طعاَمُه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "من ََلْ َيدَْع َقوَل الزُّور  والعمَل ب ه  فَليَس هلل حاجٌة أَبْن َيدَ  -
 وَشَرابَُه".

 ويف الباب  عن أَنٍس.
 بُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.قَاَل أَ 
 ابُب ما جاَء يف َفْضل  السُُّحور   - 17

ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن أَبو َعَوانََة عن قـََتاَدَة وَعبد  العزيز  بن  ُصهيٍب عن أَنس  بن  مالكٍ  - 703  َحدَّ
  يف السُُّحور  بـَرََكٌة".َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "َتَسحُروا فإ نَّ  -

ويف الباب  عن َأيب ُهريرَة وَعبد  هللا بن  مسُعوٍد وَجابر  بن  َعبد  هللا وابن  عبَّاٍس وَعمر و بن  العاص  والع رابض  
 بن  َساريََة وُعتَبَة بن َعبٍد وَأيب الدَّرَداء .

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث أَنٍس حديٌث حسٌن صحيٌح.
يام  َأهل  الكتاب  َأْكَلُة السََّحر ". وُرو َي عن َيامَنا وص   النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: "َفْصُل ما َبنَي ص 
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ثـََنا بذلَك قـَُتيَبُة َأخربََن اللَّيُث عن ُموَسى بن علي   عن أَب يه  عن َأيب قَيٍس َموىَل َعمُرو بن   - 704 َحدَّ
 بن  العاص  عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم بذلَك. العاٍص عن َعمٍرو

 وَهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
، وَأهُل العراق  يُقوُلوَن: ُموَسى ابُن علي   بُن َرابٍح اللخم يُّ.  وَأهُل مصَر يُقوُلوَن: ُموَسى بُن عليٍ 

 ابُب ما جاَء يف َكراهية  الصَّوم  يف السََّفر   - 18
ثـََنا َعبُد العزيز  بُن ُُمَمٍَّد عن َجعَفر  بن  ُُمَمَّد  عن أَب يه  عن َجابر  بن  َعبد  هللاَحدَّ  - 705  ثـََنا قـَُتيَبُة َحدَّ

 َم النَّاسُ "َأنَّ َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َخَرَج إىل مكََّة عاَم الَفتح  َفَصاَم حَتَّ بـََلَغ ُكَراَع الَغم يم  وَصا -
َياُم وإ نَّ النَّاَس ينظُروَن ف يَما فـََعْلَت، َفَدَعا بقدٍح من  ماٍء بَعَد َمَعُه، َفق يَل َلُه: إ نَّ النَّاَس قد َشقَّ َعَليه م الص  

 الَعصر  فشرَب والنَّاُس ينظُروَن إ ليه  فَأفطَر بعُضُهم وَصاَم بعُضُهم، فبلَغُه َأنَّ َنساً صاُموا، فـََقاَل ُأولئَك ُهم
 الُعَصاُة".

 ويف الباب  عن َكعب  بن  عاصٍم وابن  عبَّاٍس وَأيب ُهريرَة.
 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث جابٍر حديٌث حسٌن صحيٌح.

ياُم يف السََّفر ".  وقد ُرو َي عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: "لَيَس من الرب    الص  
 يف الصَّوم  يف السَّفر ، فرَأى بعُض َأهل  العلم  من َأصحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم واختَـَلَف َأهُل العلم  

وَغري ه م َأنَّ الف طَر يف السَّفر  َأفَضُل، حَتَّ رَأى بعُضُهم َعَليه  اإلعادَة إ َذا صاَم يف السَّفر . واختاَر َأمْحَُد 
 وإ سحاُق الف طَر يف السَّفر .

ٌة َفَصاَم َفَحسٌن وهُ و  َو قَاَل بعُض َأهل  العلم  من َأصحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وَغري ه م: إ ْن َوَجَد قـُوَّ
.  َأفضُل، وإ ْن َأفطَر َفَحسٌن، وُهَو َقوُل ُسفَياَن الثَّوري   ومالك  بن  أَنٍس وَعبد  هللا بن املبارك 

: إ   ياُم يف السََّفر " وقول ه  حنَي بلَغُه وقَاَل الشَّاف عيُّ َا معََن َقول  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم "لَيَس من الرب    الص   منَّ
رَأى َأنَّ َنساً صاُموا فـََقاَل: "ُأولئَك الُعصاُة" فـََوْجُه َهَذا إ َذا ََلْ َيتمْل قلُبُه قـَُبوَل رُخصة  هللا تعاىل، فَأمَّا من 

 َر مباحاً وصاَم وَقو َي َعَلى ذلَك فـَُهَو َأعجُب إ يلَّ.الفط
 

 قال الشيخ ابن ابز ) األفضل الفطر يف السفر مطلقاً (  - 13
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 ابُب ما جاَء يف الرُّخَصة  يف الصَّوم  يف السَّفر   - 19
ثـََنا هاروُن بُن إ س - 706 حاَق اهلََمَداّنُّ َأخربََن َعبَدُة بُن ُسَليماَن عن ه شام  بن  ُعرَوَة عن أَب يه  عن َحدَّ

 عائ شةَ 
َأنَّ محزَة بَن َعمر و اأَلسلمي   سَأَل َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم عن الصَّوم  يف السَّفر  وَكاَن َيسُرُد  -

ئَت فأَْفط ر". الصَّوَم، فـََقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى ئَت َفُصْم وإ ْن ش   هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "إ ْن ش 
ويف الباب  عن أَنس  بن  مالٍك وَأيب سعيٍد وَعبد  هللا بن  مسعوٍد وَعبد  هللا بن  َعمٍرو وَأيب الدَّرَداء  ومحزَة بن 

 َعمٍرو اأَلسلمي  .
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ٍرو اأَلسلمي   سَأَل َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َهَذا قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث عائ شَة َأنَّ محزَة بَن َعم
 حديٌث حسٌن صحيٌح.

ثـََنا َنصُر بُن عليٍ  اجلهَضميُّ َأخربََن ب شُر بُن املُفضَّل  عن سعيد  بن  يزيَد َأيب َمْسَلَمَة عن َأيب  - 707 َحدَّ
 َنضرَة عن َأيب سعيٍد قَاَل:

َرُسول  هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يف َشهر  رَمَضاَن فما يـَُعاُب َعَلى الصَّائم  َصوُمُه وال َعَلى  "ُكنَّا ُنسافُر َمعَ  -
 املُفطر  فطُرُه".

ثـََنا َنصُر بُن عليٍ  َأخربََن يزيُد بُن زُرَيٍع َأخربََن اجلَُريريُّ وأخربَن سفياُن بُن وكيٍع أَخربََن عبُد  - 708 َحدَّ
 عن اجلَُريريُّ عن َأيب َنضَرَة عن َأيب سعيٍد اخلُدر ي   قَاَل:األْعَلى 

نَّا املُفط ُر فال َيَ ُد املُفط ُر عَ  - نَّا الصَّائُم وم  َلى الصَّائم  : ُكنَّا ُنسافُر َمَع َرُسول  هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َفم 
ًة فصاَم َفَحَسٌن، ومن َوَجَد َضعفاً فَأفطَر َفَحَسٌن".وال الصَّائُم َعَلى املُفط ر ، وَكانُوا يـََرْوَن أَ   نَُّه من َوَجَد قـُوَّ

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
 

قال الشيخ ابن ابز ) الصواب أن الفطر أفضل ألنه من رخص هللا عز وجل وهللا َيب أن تؤتى  - 14
 رخصه ( 

 
 ارب  يف اإلفطَار  ابُب ما جاَء يف الرُّخَصة  للُمحَ  - 20

ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن ابُن هلَ يَعَة عن يزيَد بن  َأيب حبيٍب عن َمعَمر  بن  َأيب ُحيَـيََّة عن ابن  املسيَّب   - 709  َحدَّ
لَّى هللا َعلَْيه  "أَنَّه سأََلُه عن الصَّوم  يف السََّفر  َفَحدََّث َأنَّ ُعَمَر بن  اخلطَّاب  قَاَل َغَزوََن َمَع َرُسول  هللا صَ  -

 َوَسلََّم يف رَمَضاَن َغزَوتنٍي يوَم بدٍر والَفتح  فَأفطرََن ف يه ما".
 ويف الباب  عن َأيب سعيٍد.

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ُعَمَر ال نَعر فُُه إ الَّ من َهَذا الوجه .
"أَنَّه َأمَر ابلفطر  يف غزوٍة َغَزاها". وقد ُرو َي عن وقد ُرو َي عن َأيب سعيٍد عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم 

.  ُعَمَر بن  اخلطَّاب  َنُو َهَذا، أَنَُّه رخََّص يف اإلفطار  ع نَد لقاء  العُدو  . وب ه  يقوُل بعُض َأهل  العلم 
 

 قال الشيخ ابن ابز ) بل َيب الفطر إذا كان يشق عليهم الصيام عند اللقاء (   - 15
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ع  اببُ  - 21   ما جاَء يف الرُّخصة  يف اإلفطار  للُحْبلى واملُرض 
ثـََنا أَبُو ُكَريٍب ويُوُسُف بُن ع يَسى قَاَل َأخربََن وَك يٌع َأخربََن أَبُو هالٍل عن َعبد  هللا بن  سواَدَة  - 711 َحدَّ

 عن أَنس  بن مالٍك رجٌل من بِن َعبد  هللا بن كعٍب قَاَل:
َرُسول  هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم، فأَتيُت َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم فوجدتُُه  "َأغارْت َعَليَنا خيلُ  -

: إ نَّ هللا َوَضَع عن  َيام  يتغدَّى، فـََقاَل: ادُن فُكْل، فقلُت: إ ّن   صائٌم، فـََقاَل: ادُن ُأحد  ثَك عن الصَّوم  َأو الص  
َياَم. وهللا لقد قَاهَلَُما النَّيبُّ َصلَّى هللا َعَلْيه  املسافر  شطَر الصَّالة ،  وعن احلامل  َأو املرضع  الصَّوَم َأو الص  

 َوَسلََّم كليهما َأو َأحدُها، فيا هَلَُف نفسي َأْن ال َأُكوَن طَع مُت من طعام  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ".
 ويف الباب  عن َأيب أَُميََّة.

اَل أَبُو ع يَسى: حديُث أَنس  بن مالٍك الكعيب   حديٌث حسٌن. وال نعرُف ألَنس بن مالٍك َهَذا عن النَّيب   قَ 
 َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َغرَي َهَذا احلديث  الواحد .

.  والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد بعض  َأهل  العلم 
: احلامُل واملُرضُع يُف . وب ه  يقوُل سفياُن ومالٌك والشَّاف عيُّ وقَاَل بعُض َأهل  العلم  طران  ويقضيان  وُيطع مان 

 وَأمْحَُد. وقَاَل بعُضهم: يُفط ران  وُيطع مان  وال َقَضاَء َعَليه ما، وإ ْن شاَءات َقَضَتا وال إ طعاَم َعَليه ما. وب ه  يقولُ 
 إ سحاُق.

 
 فيقضيان فقط وال إطعام عليهما ( قال الشيخ ابن ابز ) الصواب أهنما يف حكم املريض   - 16

 
 

 
 هـ 1415/  8/  4@@@ فجر اخلميس 
 

 ابُب ما جاَء يف الصَّوم  عن املي  ت   - 22
ثـََنا أَبُو سعيٍد اأَلَشجُّ َأخربََن أَبُو خالٍد اأَلمحُر عن اأَلعمش  عن َسَلَمَة بن ُكَهيل  وُمسل م  البطني   - 712 َحدَّ

 ُماهٍد عن ابن  عبَّاٍس قَاَل:عن سعيد  بن جبرٍي وعطاٍء و 
جاَءت  امرأٌة إىل النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم فـََقاَلْت: إ نَّ ُأخيت ماتْت وَعَليها صوُم شهرين  متتابعني ؟  -

يَنه؟ قَالْت: نـََعم، قَاَل: َفَحقُّ هللا َأَحقُّ   ".قَاَل: "َأرأيت  َلْو َكاَن َعَلى ُأخت ك  ديٌن َأكنت  َتقض 



 101       -كتاب الصيام  –الدرر البهية من الفوائد البازية 

 ويف الباب  عن بـَُريَدَة وابن  ُعَمَر وعائ شَة.
 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ابن  عبَّاٍس حديٌث حسٌن صحيٌح.

ََذا اإلسناد  َنَوُه. قَاَل ُُمَمَُّد: وقد َرَوى  - 713 ثـََنا أَبُو ُكَريٍب َأخربََن أَبُو خالٍد اأَلمحُر عن اأَلعمش  هب  َحدَّ
 عمش  مثَل ر واية  َأيب خالٍد.غرُي َأيب خالٍد عن األَ 

قَاَل أَبُو ع يَسى: وَرَوى أَبو معاويَة وغرُي واحٍد َهَذا احلديَث عن اأَلعمش  عن مسلٍم البطني  عن سعيد  بن 
وال جبرٍي عن ابن  عبَّاٍس عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وَل يذكُروا فيه عن َسَلَمَة بن ُكَهيٍل وال عن عطاٍء 

 عن 
 ُماهٍد.
 

ال يلزم الصيام عن الميت لقوله تعالى ) وال تزر وازرة وزر أخرى ( بل هو قال الشيخ ابن ابز )  - 17

األفضل وهو من اإلحسان وكذا الدين ولألولياء وغيرهم الصيام عن الميت وقد جاء في حديث عند أحمد ) إن أمي 

ى هللا عليه وسلم ) صومي عنها ( وسنده جيد  . ولو صام ماتت وعليه صيام شهر رمضان أفاصوم عنها فقال صل

 (  جماعة عنه خمسة أيام مثَلً في يوم واحد جاز كما نص عليه أهل العلم أما النذر فَل بد فيه من التتابع
 

 ابُب ما جاَء يف الكفارة   - 23
ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن َعْبثٌر عن َأشعَث عن ُُمَمٍَّد عن َنفعٍ  - 714   عن ابن  ُعَمرَ َحدَّ

 عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "من ماَت وَعَليه  صياُم شهٍر فلُيْطعْم عنه َمَكاَن ُكل   يوٍم مسكيناً". -
 قال الشيخ ابن ابز ) وهذا ُممول على أنه عند العجز أو أنه ما بلغه الصيام عن امليت (   - 18

 
 ابن  ُعَمَر ال نعرفُُه مرفوعاً إ الَّ من َهَذا الوجه . والصَّحيُح عن ابن  ُعَمَر موقوٌف. قَاَل أَبُو ع يَسى: حديثُ 

، وب ه  يقوُل َأمْحَُد وإ سحاُق قَاال: إ َذا َكاَن  قولُُه واختلَف َأهُل العلم يف َهَذا، فـََقاَل بعُضهم ُيصاُم عن املي  ت 
ا َكاَن َعَليه  َقَضاُء رَمَضاَن ُأطعَم عنُه. وقَاَل مالٌك وسفياُن والشَّاف عيُّ َعَلى  املي  ت  نذُر صياٍم ُيصاُم عنُه، وإ ذَ 

 ال يصوُم َأحٌد عن َأحٍد. وَأشعُث ُهَو ابُن َسوَّاٍر. وُُمَمٌَّد ُهَو ُُمَمَُّد بن َعبد  الرَّمحن  بن َأيب لَيَلى.
 

والنذر والكفارة وغيرها وغير هذا الصواب أنه يصام عن الميت في رمضان قال الشيخ ابن ابز )  - 19

 (  القول فهو ضعيف مخالف لألحاديث الصحيحة
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 ابُب ما جاَء يف الصَّائم  َيْذرُعُه الَقيءُ  - 24
ثـََنا ُُمَمَُّد بُن ُعَبيد  احملاريبُّ َأخربََن َعبُد الرَّمحن  بُن زيد  بن َأسَلَم عن أَب يه  عن عطاء  بن يساٍر  - 715 َحدَّ

 عيٍد اخلُدر ي   قَاَل:عن َأيب س
 قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "َثالٌث ال يُفط رَن الصَّائَم: احل َجامُة والقيُء واالحتالُم". -

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب سعيٍد اخلُدر ي   َغرُي ُمفوٍظ.
 بُن ُُمَمٍَّد وَغرُي واحٍد َهَذا احلديَث عن زيد  بُن َأْسَلَم وقد َرَوى َعبُد هللا بُن زيد  بُن َأسَلَم وَعبُد العزيز  

. مسعُت َأاب داوَد  ُمْرَسالً وَل يذُكُروا فيه عن َأيب سعيٍد. وَعبُد الرَّمحن  بن زيد  بُن َأْسَلَم ُيَضعَُّف يف احلديث 
جز ي   يقوُل: سأَلُت َأمْحََد بَن َحنَبٍل عن َعبد  الرَّمحن  بن زيد   بن  َأسَلَم فـََقاَل: َأخوُه َعبُد هللا بن زيد  ال  الس  

أبَس ب ه . ومسعُت ُُمَمَّداً يذكُر عن عليٍ  بن َعبد  هللا قَاَل: َعبُد هللا بن زيد  بن َأسَلَم ثقٌة. وَعبُد الرَّمحن  ابن 
 زيد  بن َأسَلَم ضعيٌف. قَاَل ُُمَمٌَّد: وال َأرو ي عنه شيئاً.

ز ) هذا احلديث ضعيف واألحاديث الصحيحة دالة على أن احلجامة تفطر قال الشيخ ابن اب  - 20
وأما االحتالم فال يفطر لكونه ليس ابختياره وأما القيء ففيه تفصيل إذا غلبه فال يفطر وإذا كان ابختياره 

 فيفطر (
 

 ابُب ما جاَء يف من استقاَء عمداً  - 25
ثـََنا عليُّ بن ُحْجٍر َأخربََن ع ي - 716  َسى بن يُوُنَس عن هشام  بن حسَّاَن عن ابن سرييَن عن َأيب ُهريرةَ َحدَّ

- ."  َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "َمن َذرََعُه القيُء فَليَس َعَليه  قضاٌء ومن استقاَء عمداً فْلَيقض 
 ويف الباب  عن َأيب الدَّرَداء  وَثوابَن وَفَضاَلَة بن ُعَبيٍد.

اَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة حديٌث حسٌن غريٌب ال نعر فُُه من حديث  هشاٍم عن ابن  سرييَن عن َأيب قَ 
 ُهريرَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم إ الَّ من حديث  ع يَسى بن يُوُنَس. وقَاَل ُُمَمَُّد: ال َأراُه ُمفوظاً.

َي َهَذا احلديَث من َغري  وجٍه عن َأيب ُهريرَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وال قَاَل أَبُو ع يَسى: وقد ُرو  
 اَء فَأفطََر.يصحُّ إ سناَدُه. وُرو َي عن َأيب الدَّرَداء  وَثوابَن وَفَضاَلَة بن  ُعَبيٍد َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَ 

َا معََن َهذَ  ا احلديث  َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َكاَن صائماً متطوعاً فقاَء َفَضُعَف فَأفطر لذلَك وإ منَّ
 هكذا ُرو َي يف بعض  احلديث  ُمفسَّرًا.

إ َذا َذرََعُه القيُء والعمُل ع نَد َأهل  العلم َعَلى حديث  َأيب ُهريرَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َأنَّ الصَّائَم 
. وب ه  يقوُل الشَّاف عيُّ وسفياُن الثَّوريُّ وَأمْحَُد وإ سحاُق.  فال قضاَء عليه ، وإ َذا استقاَء عمداً فليقض 
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بل الحديث صحيح أخرجه الخمسة وكَلم الترمذي ليس بجيد قال  الشيخ ابن ابز )  - 21

 (  في تضعيفه والصواب العمل عليه
 

 جاَء يف الصَّائم  أيُكُل وَيشَرُب َنسياً ابُب ما  - 26
َتاَدَة عن ابن سرييَن عن َأيب  - 717 ثـََنا أَبو سعيٍد اأَلشجُّ َأخربََن أَبو خالٍد اأَلمحُر عن حجَّاٍج عن قـَ َحدَّ

 ُهريرَة قَاَل:
ا ُهَو رزٌق رزَقُه هللا".قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "من َأكَل َأو َشرَب َنسياً فال يُفط   -  ْر فإ منَّ

ثـََنا أَبُو سعيٍد َأخربََن أَبُو ُأَساَمَة عن عوٍف عن ابن سرييَن وَخالٍس عن َأيب ُهريرَة عن النَّيب    - 718 َحدَّ
ثَلُه َأو َنَوُه.  َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم م 

 ويف الباب  عن َأيب سعيٍد وأُم   إ سحاَق الَغَنوية .
. وب ه  قَا َل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة حديٌث حسٌن صحيٌح. والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأكثر  َأهل  العلم 

 يقوُل سفياُن الثَّوريُّ والشَّاف عيُّ وَأمْحَُد وإ سحاُق.
 وقَاَل مالُك بن أَنٍس: إ َذا َأكَل يف رَمَضاَن َنسياً فَعَليه  القضاُء. واأَلوَُّل َأصحُّ.

 
 قال الشيخ ابن ابز ) والصواب أن من جامع َنسياً فله إَتام صومه (   - 22

 
 
 هـ 1415/  10/  22@@@ فجر اخلميس 

 ابُب ما جاَء يف اإلفطار  متعمداً  - 27
ثـََنا بُنَداٌر َأخربََن ََيََي بن سعيٍد وَعبُد الرَّمحن  بُن مهدي   قَاال َأخربََن سفياُن عن حبيب  بن - 719 َأيب  َحدَّ

 اثبٍت َأخربََن أَبُو املَطو  س  عن أَب يه  عن َأيب ُهريرَة قَاَل:
قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "من َأفطَر يوماً من رَمَضاَن من َغري  رُخصٍة وال مرٍض ََلْ يَقض  عنه  -

 صوُم الدَّهر  كل  ه  وإ ْن صاَمُه".
َأيب ُهريرَة حديٌث ال نعرفُُه إ الَّ من َهَذا الوجه . ومسعُت ُُمَمَّداً يقوُل: أَبُو املَطو  س  قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث 

.  امسُُه يزيُد بُن املَُطو  س  وال َأعر ُف َلُه َغرَي َهَذا احلديث 
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الحديث ضعيف لضعف أبي المطوس والصواب أن عليه القضاء قال الشيخ ابن ابز )  - 23

 (  لي األمروالتوبة ويعزره و
 

 ابُب ما جاَء يف كفارة  الفطر  يف رَمَضانَ  - 28
ثـََنا نصُر بُن عليٍ  اجلَهَضميُّ وأَبُو عمَّاٍر، املعََن واحٌد واللَّفُظ لفُظ َأيب عمَّاٍر قَاَل: َأخربََن  - 720 َحدَّ

 َة قَاَل:سفياُن بن ُعَييَنَة عن الزُّهري   عن مُحَيد  بن  َعبد  الرَّمحن  عن َأيب ُهرير 
"َأاتُه رجٌل فـََقاَل: اي َرُسوَل هللا هلكُت، قَاَل: وما َأهلكَك؟ قَاَل: وقعُت َعَلى امرأيت يف رَمَضاَن، قَاَل:  -

َبًة؟ قَاَل: ال، قَاَل: فهل تستطيُع َأْن تصوَم شهرين  متتابعنَي؟ قَاَل: ال؟ قَاَل: فهل  هل تستطيُع َأْن تعت َق رَقـَ
 ست  نَي مسكيناً؟ قَاَل: ال؟ قَاَل: اجلس فجلس، فأَتى النَّيبُّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ب َعَرٍق تستطيُع َأْن ُتطع مَ 

فيه َتٌر، والَعَرُق املكتُل الضَّخُم، قَاَل: فتصدََّق ب ه ، فـََقاَل: ما بني البتيها َأحٌد َأفقَر منَّا،  قَاَل: فضحَك 
لََّم حَتَّ بدْت أَنيابُُه، قَاَل: ُخْذُه فَأطع مُه َأهَلَك". ويف الباب  عن ابن  ُعَمَر وعائ شَة النَّيبُّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوسَ 

 وَعبد  هللا بن َعمٍرو.
قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة حديٌث حسٌن صحيٌح. والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  العلم يف من َأفطَر 

 .يف رَمَضاَن متعمداً من مجاعٍ 
وَأمَّا من َأفطَر متعمداً من َأكٍل َأو شرٍب فإ نَّ َأهَل العلم قد اختَـَلُفوا يف َذلَك، فـََقاَل بعُضُهم: َعليه  القضاُء 

. وُهَو َقوُل سفياَن الثَّوري   وابن  املبارك  وإ سحاَق.  والكفَّارُة، وشبـَُّهوا اأَلكَل والشُّرَب ابجلماع 
َا ذُك َر عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم الكفَّارُة يف وقَاَل بعُضُهم: َعَليه  القض اُء وال كفَّارَة عليه ، ألَنَّه إ منَّ

، وقَاُلوا: ال ُيشب ُه اأَلكُل والشُّرُب اجل ماَع. وُهَو َقوُل الشَّاف عيُّ  اجلماع  وََلْ يُذكْر عنُه يف اأَلكل  والشُّرب 
 وَأمْحَُد.

: وَقوُل النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم للرَُّجل  الَّذ ي َأفَطَر فتصدََّق َعليه  "ُخْذُه فَأطع مُه َأهَلَك" وقَاَل الشَّاف عيُّ 
ََيَتمُل َهَذا معاّن، ََيَتمُل َأْن تكوَن الكفَّارُة َعَلى من َقَدَر عليها، وَهَذا رجٌل ََلْ يَقد ر َعَلى الكفَّارة  فلمَّا 

َقَر إ ليه  منَّا" فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّ َأعطاُه النَّ  ى هللا يبُّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم شيئاً وَمَلَكُه قَاَل الرَُّجُل "َما َأحٌد َأفـْ
َا تكوُن بعَد الَفضل  عن ُقوت ه . واختاَر الشَّاف ع يُّ ملن َكاَن َعَلْيه  َوَسلََّم: "ُخْذُه فَأطع مُه َأهَلَك" أَلنَّ الكفَّارَة إ منَّ

 على مثل  َهَذا احلال  َأْن أيكَلُه، وتكوَن الكفَّارَُة عليه  ديناً فمَت ما َمَلَك يوماً َكفََّر.
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قال الشيخ ابن ابز ) الصواب أهنا تسقط عند العجز ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له )   - 24
ضاء احلاجة ، وكل يوم له كفارة واملرأة مثله إال أطعمه أهلك ( والنيب صلى هللا عليه ال يؤخر البيان عن ق

أن تكون مكرهة ولو أفطر أبكل أو شرب ُث جامع فعليه الكفارة للحيلة ، والكفارة إمنا جتب يف رمضان 
 أما اجلماع يف القضاء فال كفارة فيه  ( 

 
 

واك  للصَّائم   - 29  ابُب ما جاَء يف الس  
ثـََنا ُُمَمَُّد بن بشَّ  - 721 اٍر َأخربََن َعبُد الرَّمحن  بن مهدي   َأخربََن سفياُن عن عاصم  بن ُعَبيد  هللا عن َحدَّ

 َعبد  هللا بن عامر  بن رَب يَعَة عن أَب يه  قَاَل:
 "رأيُت النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ما ال ُأحصي يتَسوَُّك وُهَو صائٌم". -

 ويف الباب  عن عائ شَة.
واك  قَاَل أَبُو ع   يَسى: حديُث عامر  بن  رَب يَعَة حديٌث حسٌن. والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  العلم ال يـََرْوَن ابلس  

واَك آخَر ا واَك للصَّائم  ابلعود  الرَّطب  وَكر ُهوا َلُه الس   لنَّهار . للصَّائم  أْبساً إ الَّ أ نَّ بعَض َأهل  العلم  َكر ُهوا الس  
واَك آخَر النَّهار .وََلْ يـََر الشَّ  واك  أْبساً َأوََّل النَّهار  وآخَرُه. وَكر َه َأمْحَُد وإ سحاُق الس    اف عيُّ ابلس  

 
قال الشيخ ابن ابز ) الصواب أنه ال كراهة كما قال الشافعي وحديث عامر بن ربيعة ضعيف   - 25

فهو منجرب ابألحاديث لضعف عاصم بن أيب عبيد هللا ولكن األحاديث الصحيحة األخرى تعضده 
 الصحيحة ( 

 
 ابُب ما جاَء يف الُكحل  للصَّائم   - 30

ثـََنا َعبُد اأَلعلى بُن واصٍل َأخربََن احلَسُن بُن عطيََّة َأخربََن أَبُو َعات كَة عن أَنس  بن مالٍك قَاَل: - 722  َحدَّ
َِنَّ َأفَأكتحُل وَأَن صائٌم؟ قَاَل: نـََعْم"."جاَء رجٌل إىل النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: ا -  ْشَتَكْت َعيـْ

 ويف الباب  عن َأيب رافٍع.
قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث أَنٍس حديٌث إ سناُدُه لَيَس ابلقوي   وال يص حُّ عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يف 

 َهَذا الباب  شيٌء. وأَبُو عاتَكَة ُيَضعَُّف.
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، فَكر َهُه بعُضُهم، وُهَو َقوُل سفياَن وابن  املبارك  وَأمْحََد وإ سحاَق. واختَـ  َلُف َأهُل العلم  يف الُكحل  للصَّائم 
. ، وُهَو َقوُل الشَّاف عي    ورَخََّص بعُض َأهل  العلم  يف الُكحل  للصَّائم 

 
له ابلطعام والشراب وال يضر   قال الشيخ ابن ابز ) الصواب أنه ال أبس به للصائم ألنه ال عالقة  - 26

 الصوم ( 
 

َلة  للصَّائم   - 31  ابُب ما جاَء يف الُقبـْ
ثـََنا َهنَّاٌد وقـَُتيَبُة قَاال َأخربََن أَبُو اأَلْحَوص  عن زايد  بن ع الَقَة عن َعمر و بن  َميُموٍن عن عائ شةَ  - 723  َحدَّ

"."َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعلَْيه  َوَسلََّم كَ  -  اَن يـَُقب  ُل يف شهر  الصَّوم 
 ويف الباب  عن ُعَمَر بن اخلطَّاب  وحفصَة وَأيب سعيٍد وأُم   َسَلَمَة وابن  عبَّاٍس وأَنٍس وَأيب ُهريرَة.

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث عائ شَة حديٌث حسٌن صحيٌح.
َوَسلََّم وَغري ه م يف الُقبَلة  للصَّائم  فَرخََّص بعُض واختَـَلَف َأهُل العلم  من َأصحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  

ُصوا للشَّاب  خمافَة َأْن ال َيْسَلَم لَ  ُه َصوُمُه. َأصَحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يف الُقبَلة  للشَّيخ  وََلْ يـَُرخ  
ُقبَلُة تُنق ُص اأَلجَر وال تُفطُر الصَّائَم، ورَْأوا َأنَّ للصَّائم  واملَُباَشَرُة ع نَدُهم َأشدُّ وقد قَاَل: بعُض َأهل  العلم: ال

ه  تـََرَك الُقبَلَة ل َيسَلَم َلُه َصوُمُه. وُهَو َقوُل سفي اَن الثَّوري   إ َذا َمَلَك نفَسُه َأْن يـَُقبََّل، وإ َذا ََلْ أَيَمْن َعَلى نفس 
.  والشَّاف عيُّ

 
ورَْأوا َأنَّ للصَّائم  إ َذا َمَلَك نفَسُه َأْن يـَُقبََّل، وإ َذا ََلْ أَيَمْن ل املصنف )قال الشيخ ابن ابز على قو   - 27

ه  تـََرَك الُقبَلَة ل َيسَلَم َلُه َصوُمُه. وُهَو َقوُل سفياَن الثَّوري   والشَّاف عيُّ  ( فقال رمحه هللا تعاىل )  هذا  َعَلى نفس 
 والشيخ إال من خشي على نفسه وَل أيمنها (  القول هو الصواب وال كراهة للقبلة للشاب

 
 ابُب ما جاَء يف ُمَباَشَرة  الصَّائم   - 32

ثـََنا ابُن َأيب ُعَمَر َأخربََن وَك يٌع َأخربََن إ سرائيُل عن َأيب إ سحاَق عن َأيب َميَسَرَة عن عائ شَة  - 724 َحدَّ
 قَاَلْت:

ُرّن وُهَو صائٌم وَكاَن َأمَلَكُكم أَلرَب ه "."َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوسَ  -  لََّم يُباش 
ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن أَبُو معاويَة عن اأَلعمش  عن إ براهيَم عن َعلَقمَة واأَلسود  عن عائ شَة قَاَلْت: - 725  َحدَّ
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ُر وُهَو  -  صائٌم وَكاَن َأمَلَكُكم أَلرَب ه "."َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يـَُقب  ُل ويـَُباش 
ه .  قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح وأَبُو َميَسَرَة امسُُه َعمُرو بُن َشْرَحب يَل. ومعَن أَلرَب ه  يعِن لنفس 

 
قال الشيخ ابن ابز ) والصواب أنه ال حرج ابملباشرة ولو أنزل مذايً فال يؤثر على الصحيح   - 28

 ل الذكر واألنثيني ويتوضأ وضوءه للصالة ( وعليه غس
 

َياَم ل َمْن ََلْ يَعز ْم مَن اللَّيل   - 33  ابُب ما جاَء ال ص 
ثـََنا إ سحاُق بُن منصوٍر َأخربََن ابُن َأيب مرمَي َأخربََن ََيََي بُن أَيُّوَب عن َعبد  هللا َأيب بكٍر عن ابن   - 726 َحدَّ

 عن أَب يه  عن حفَصَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:شهاٍب عن ساَل  بن  َعبد  هللا 
ياَم َلُه". - َياَم قَبَل الَفجر  فال ص   "َمْن ََلْ َُيْم ع  الص  

قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث حفصَة حديٌث ال نعر فُُه مرفوعاً إ الَّ من َهَذا الوجه  وقد ُرو َي عن َنفٍع عن ابن  
َياَم قَبَل طُُلوع  ُعَمَر قولُ  ياَم ل َمْن ََلْ َُيم ْع الص   : ال ص  َا َمْعََن َهَذا ع نَد بعض  َأهل  العلم  ُه وُهَو َأصحُّ: وإ منَّ

يام  َنذٍر إ َذا ََلْ يَنو ه  من اللَّيل  ََلْ َُيز ه .  الَفجر  يف رَمَضاَن َأو يف َقَضاء  رَمَضاَن َأو يف ص 
 

 ) وهذا القول هو الصواب ( قال الشيخ ابن ابز   - 29
 

َياُم التََّطوُّع  فمباٌح لَُه َأْن يَنو يَُه بَعَدَما َأصَبَح. وُهَو َقوُل الشَّاف عي   وَأمْحََد وإ سحاَق.  وَأمَّا ص 
 
 
 هـ  1415/  10/  29@@@ فجر اخلميس 

 ابُب ما جاَء يف إ فطار  الصَّائم  املَتَطو  ع   - 34
ثـََنا قـَُتي - 727 َاك  بن  َحْرٍب عن ابن  أُم   هانٍئ عن أُم   هانٍئ قَاَلْت:َحدَّ  َبُة وَأخربََن أَبُو اأَلحَوص  عن مس 

َ بشراٍب فشرَب منه ُثَّ ََنَوَلِن فشربُت منُه فُقلُت إ ّن    -  "كنُت قاعدًة ع نَد النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم فُأيت 
يَنُه؟ قَاَلْت: َأذنَبُت فاستغفر  يل قَاَل: وم ا َذاَك؟ قَاَلْت كنُت صائمًة فَأفطرُت، فـََقاَل: َأم ْن قضاٍء كنت  َتقض 

."  ويف الباب  عن َأيب سعيٍد وعائ شَة. ال، قَاَل: فال َيُضرُّك 
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هللا َعَلْيه  حديُث أُم   هانٍئ يف إ سناد ه  َمَقاٌل والعمُل َعليه  ع نَد بعض  َأهل  العلم  من َأصَحاب  النَّيب   َصلَّى 
َيُه. وُهَو قَ  وُل سفياَن َوَسلََّم وَغري ه م، َأنَّ الصَّائم  املتَطوَّع  إ َذا َأفَطَر فال قضاَء َعَليه  إ الَّ َأْن َيُ بَّ َأْن يَقض 

.  الثَّوري   وَأمْحََد وإ سحاَق والشَّاف عي  
 

ال إال أنه يغِن عنه حديث عائشة قال الشيخ ابن ابز ) حديث أم هاّنء وإن كان يف إسناده مق  - 30
 يف مسلم وجويرية يف البخاري ( 

 
َاَك بَن َحرٍب يقوُل: - 728 ثـََنا َُمُموُد بن َغيالَن َأخربََن أَبُو َداوَد َأخربََن ُشعَبُة قَاَل: كنُت َأمسُع مس   َحدَّ

َتُه فحدَّثِن عن "َأَحُد َبِن أُم   هانٍئ حدَّثِن فَلقيُت َأَن َأفضَلُهم وَكاَن امسُُه جَ  - عَدَة، وَكاَنْت أُم   هانٍئ َجدَّ
َقاَلْت: اي َجدَّت ه  َأنَّ َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َدَخَل َعَليه ا َفَدَعا بشراٍب فَشرَب ُثَّ ََنوهَلَا فَشربْت، فَـ 

ه  إ ْن َشاَء َرُسوَل هللا َأَما إ ّن   كنُت َصائ مًة، فـََقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى  هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: الصَّائُم املَتطوَُّع َأمنُي نـَْفس 
 َصاَم وإ ْن َشاَء َأفَطَر".

 قَاَل ُشعَبُة: قُلُت َلُه: أَنَت مسعَت َهَذا من أُم   هانٍئ؟ قَاَل: ال َأخربّن أَبو صاحٍل وَأهْلَنا عن أُم   هانٍئ.
َاٍك فـََقاَل عن هاروَن بن  بنت  أُم   هانٍئ عن أُم   هانٍئ. وروايُة ُشعَبَة وَرَوى مَحَّاُد بُن َسَلَمَة َهَذا احل ديَث عن مس 

ثـََنا َغرُي َُمُموٍد عن َأيب دا ه " وَحدَّ ثـََنا َُمُموُد بن َغيالَن عن َأيب داوَد، فـََقاَل "َأمنُي نـَْفس  وَد َأحسُن. َهَكَذا َحدَّ
ه  َأو َأمنُي نَفس   ه " فـََقاَل: "َأمرُي نَفس  . وَهَكَذا ُرو َي من َغري  وجه  عن ُشعَبَة "َأمرُي َأو َأمنُي نَفس  ه " َعَلى الشَّك  

.  َعَلى الشَّك  
ننَي  - 729 ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن وَك يٌع عن طَلَحَة بن  ََيََي عن َعمَّت ه  عائ شَة بنت  طَلَحَة عن عائ شَة أُم   املُؤم  َحدَّ

 قَاَلْت:
 َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يوماً فـََقاَل: هل ع ندَُكم شيٌء؟ قَاَلْت: قُلُت: ال، قَاَل: فإ ّن   "َدَخَل عليَّ  -

 صائٌم".
ثـََنا َُمُموُد بن َغيالَن َأخربََن ب شُر بُن السَّر ي   عن سفياَن عن طلحَة بن ََيََي عن عائ شَة بنت   - 730 َحدَّ

  املؤمنني قَاَلْت:طلحَة عن عائ شَة أُم   
َلْت: "إ ْن َكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم أيَتيِن فيقوُل َأع نَدك  َغَداٌء؟ فَأقوُل: ال، فيقوُل: إ ّن   صائٌم، قَا -

قَاَل: َأَما إ ّن   فَأاتّن  يوماً فُقلُت: اي َرُسوَل هللا إ نَُّه قد َأُهديْت لَنا َهد يٌة، قَاَل: وما هي؟ قُلُت: َحْيٌس، 
 َأصبحُت صائماً، قَاَلْت: ُثَّ َأكَل".



 109       -كتاب الصيام  –الدرر البهية من الفوائد البازية 

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن.
 

 قال الشيخ ابن ابز ) فيه أنه ال حرج على من أصبح صائماً أن يفطر ألي سبب (   - 31
 

 ابُب ما جاَء يف إ َياب  الَقَضاء  َعَليه   - 35
ثـََنا َأمْحَُد بُن مَ  - 731 نيٍع َأخربََن َكثري  بن  هشام  َأخربََن َجعَفُر بُن بُرقَاَن عن الزُّهري   عن ُعرَوَة عن َحدَّ

 عائ شَة قَاَلْت:
نُه فجاَء َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلَّ  - َم "ُكنُت َأَن وحفَصَة َصائ متني  فـَُعر َض لنا طعاٌم اشتَـَهيَناُه فَأكلَنا م 

َصَة وَكاَنْت ابنُة أَب يَها، فـََقاَلْت: اي َرُسوَل هللا إ َنَّ ُكنَّا َصائ متني  فـَُعر َض لنا طعاٌم اشتَـَهيَناُه فَبَدرتِن إ ليه  حف
َيا يوماً آخَر َمَكانَه". نُه، قَاَل: اقض   فَأكلَنا م 

يَث عن الزُّهري   عن ُعرَوَة قَاَل أَبُو ع يَسى: وَرَوى صاحلُ بُن َأيب اأَلخَضر  وُُمَمَُّد بُن َأيب حفَصَة َهَذا احلد
عن عائ شَة مثَل َهَذا. وَرَوى مالُك بن أَنٍس وَمعَمٌر وُعَبيُد هللا ابُن ُعَمَر وزايُد بُن سعٍد وَغري  واحٍد من 

ْيٍح قَاَل: احلُفاظ  عن الزُّهري   عن عائ شَة ُمْرَسالً وََلْ يذُكُروا فيه عن ُعرَوَة وَهَذا َأصحُّ ألَنَُّه ُرو َي عن ابن  ُجرَ 
سأَلُت الزُّهري   فُقلُت َأحدََّثَك ُعرَوُة عن عائ شَة؟ قَاَل: ََلْ َأمسَع من ُعرَوَة يف َهَذا شيئاً، ولكن مسعُت يف 

.  خالفة  سليماَن بن  َعبد  امللك  من َنٍس عن بعض  من َسَأَل عائ شَة عن َهَذا احلديث 
ََذا عليُّ بُن ع يَسى ب - 732 ثـََنا هب  ُن يزيَد الَبغَداد يُّ َأخربََن َروُح بُن ُعَباَدَة عن ابن  ُجَريٍح َفذََكَر َحدَّ

 احلديَث.
يه  وقد َذَهَب قوٌم من َأهل  العلم  من َأصحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وغري ه م إ ىل َهَذا احلديث  فـََرَأْوا َعلَ 

 ك  بن  أَنٍس.الَقَضاَء إ َذا َأفَطَر، وُهَو َقوُل مال
 

قال الشيخ ابن ابز ) والصواب أنه ال قضاء عليه وعلى فرض صحة احلديث وظاهر سنده أنه ال   - 32
ه  إ ْن َشاَء أبس به فيحمل على االستحباب ال على الوجوب لقوله ألم هاّنء ) الصَّائُم املَتطوَُّع َأمنُي نـَْفس 

 (  َصاَم وإ ْن َشاَء َأفَطَر"
 

 اَء يف و َصال  َشعَباَن بَرمَضانَ ابُب ما ج - 36
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ثـََنا بُنَداٌر َأخربََن َعبُد الرَّمحن  بن مهدي   عن سفياَن عن منصوٍر عن ساَل  ابن  َأيب اجلَعد  عن َأيب  - 733 َحدَّ
 َسَلَمَة عن أُم   َسَلَمَة قَاَلْت:

 تابعني  إ الَّ َشعَباَن ورَمَضاَن"."ما رَأَيُت النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يصوُم شهرين  مت -
 ويف الباب  عن عائ شَة.

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث أُم   َسَلَمَة حديٌث حسٌن.
ا قَاَلْت: "ما رأَيُت النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلَّ  َم يف وقد ُرو َي َهَذا احلديُث أَيضاً عن َأيب َسَلَمَة عن عائ شَة َأهنَّ

ياماً منُه يف َشعَباَن، َكاَن يصوُمُه إ الَّ قليالً بل َكاَن يصوُمُه ُكلَُّه".شهٍر َأكثَر   ص 
 

 قال الشيخ ابن ابز ) سنده صحيح وهو يف الصحيحني عن عائشة (   - 33
 

ثـََنا بذلَك َهنَّاٌد َأخربََن َعبَدُة عن ُُمَمَّد  بن  َعمٍرو َأخربََن أَبو َسَلَمَة عن عائ شَة عن - 734 النَّيب   َصلَّى  َحدَّ
 هللا َعَلْيه  َوَسلََّم بذلَك.

 وَرَوى ساَلٌ أَبُو النَّضر  وَغرُي واحٍد َهَذا احلديَث عن َأيب َسَلَمَة عن عائ شَة َنَو رواية  ُُمَمَّد  بن  َعمٍرو.
: وُهَو جائٌز يف كالم  الَعَرب  إ ذَ  ا صاَم َأكثَر الشَّهر  َأْن يـَُقاَل وُرو َي عن ابن  املبارك  أَنَُّه قَاَل يف َهَذا احلديث 

اَرك  قد رَأى َصاَم الشَّهَر ُكلَُّه، ويـَُقاُل: قَاَم ُفالٌن لَيَلَتُه َأمْجََع وَلعَلُه تـََعشَّى واشتَغَل ببعض  َأمر ه ، كَأَن ابَن املُبَ 
َا معَن َهَذا احلديث  أَنَّه َكاَن يص  وُم َأكثَر الشَّهر .ك الَ احلديثني  ُمتَّف َقني ، يقوُل: إ منَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هـ 1415/  11/  13@@@ فجر اخلميس 
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َال  رَمَضانَ  - 37  ابُب ما جاَء يف َكراهية  الصَّوم  يف الن  صف  الَباقي من َشعَباَن حل 

ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن َعبُد العزيز  بُن ُُمَمٍَّد عن العالَء بن  َعبد  الرَّمحن  عن أَب يه   - 735   عن َأيب ُهريرَة قَاَل:َحدَّ
 قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "إ َذا بقي نصٌف من َشعَباَن فال تُصوُموا". -

 
 قال الشيخ ابن ابز ) احلديث سنده صحيح (   - 34

 
.قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة حديٌث حسٌن صحيٌح ال نَعر فُُه إ الَّ من َهَذا ال  وجه  َعَلى َهَذا اللَّفظ 

ومعَن َهَذا احلديث  ع نَد بعض  َأهل  العلم  َأْن يكوَن الرَُّجُل ُمْفطراً فإ َذا بقي َشيٌء من َشعَباَن َأَخَذ يف الصَّوم  
َال  َشهر  رَمَضاَن.  حل 

َقوَلُه، وَهَذا َحيُث قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللا وقد ُرو َي عن َأيب ُهريرَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َما ُيشب ُه 
َدلَّ يف  َعَلْيه  َوَسلََّم: "ال تـََقدَُّموا َشهَر رَمَضاَن بَصياٍم إ الَّ َأْن يُواف َق َذلَك َصوماً َكاَن َيُصوُمُه َأَحدُُكْم". وقد

َيام  حل َ  يُة َعَلى من يـَتَـَعمَُّد الص   َا الَكَراه   ال  رَمَضاَن.َهَذا احلديث  إ منَّ
 

يُة َعَلى من يـَتَـَعمَُّد قال الشيخ ابن ابز على قول املصنف )  - 35 َا الَكَراه  وقد َدلَّ يف َهَذا احلديث  إ منَّ
َال  رَمَضاَن. َيام  حل  ( واملعَن أن يبتديء الصوم بعد نصف شعبان ألنه مظنة التحيل للتحري لرمضان الص  

 وصيام يوم الشك ( 
 
 

 ا جاَء يف لَيَلة  الن  صف  من َشعَبانَ ابُب م - 38
ثـََنا َأمْحَُد بن َمنيٍع َأخربََن يزيُد بن هارُوَن َأخربََن احلجَّاُج بُن َأرطأَة عن ََيََي بن  َأيب َكثرٍي عن  - 736 َحدَّ

 ُعرَوَة عن عائ شَة قَاَلْت:
، فـََقاَل: َأكنت  ََتَافنَي َأْن ََييَف "فقدُت َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم لَيَلًة َفَخرَ  - جُت فإ َذا ُهَو ابلبقيع 

يَنز ُل هللا َعليك  وَرُسولُُه؟ قُلُت: اي َرُسوَل هللا ظََننُت أَنََّك أَتَيَت بعَض ن سائ َك، فـََقاَل: إ نَّ هللا تـََباَرَك وتـََعاىل 
نيا فيغفُر أَلك  ثَر من عدد  شعر  َغَنم  َكلٍب".لَيَلَة الن  صُف من َشعَباَن إىل مساء  الدُّ

 



 112       -كتاب الصيام  –الدرر البهية من الفوائد البازية 

 قال الشيخ ابن ابز ) احلديث ضعيف وَل يثبت يف ليلة النصف من شعبان شيء (  - 36
  

. د  يق   ويف الباب  عن َأيب بكٍر الص  
. ومسعُت ُُمَمَّداً ي قوُل قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث عائ شَة ال نعر فُُه إ الَّ من َهَذا الوجه  من حديث  احلجَّاج 

ََي ُيَضع  ُف َهَذا احلديَث. وقَاَل ََيََي بُن َأيب كثرٍي ََلْ َيسَمْع من ُعرَوَة. قَاَل ُُمَمٌَّد: واحلجَّاُج ََلْ َيسَمْع من َيَ 
 بن  َأيب كثرٍي.

 
قال الشيخ ابن ابز على قول الشارح ) فهذه األحاديث مبجموعها على من زعم أنه َل يثبت يف   - 37

صف من شعبان شيء (  ) ينبغي أن جتمع طرقها ألن هذه األحاديث قد تشعر بتعددها فضيلة ليلة الن
 أهنا تتقوى ( 

 
 

 ابُب ما جاَء يف صوم  املَُحرَّم   - 39
ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن أَبُو َعَوانََة عن َأيب ب شٍر عن مُحَيد  بن  َعبد  الرَّمحن  احل مرَي ي   عن َأيب ُهريرَة قَ  - 737  اَل:َحدَّ
يام  شهر  رَمَضاَن شهُر هللا املَُحرَُّم". - يام  بعَد ص   قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "َأفضُل الص  

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة حديٌث حسٌن.
ثـََنا عليُّ بُن ُحجٍر قَاَل َأخربََن عليُّ بُن ُمسه ٍر عن َعبد  الرَّ  - 738 محن  بن  إ سحاَق عن النُّعَمان  بن َحدَّ

 سعٍد عن عليٍ  قَاَل:
"سأََلُه رجٌل فـََقاَل: َأيُّ شهٍر أَتُمُرّن َأْن َأصوَم بعَد شهر  رَمَضاَن؟ فـََقاَل َلُه: ما مسعُت َأحداً يسَأُل عن  -

َن قاعٌد ع نَدُه فـََقاَل اي َرُسوَل هللا: َأيُّ شهٍر َهَذا إ الَّ رجالً مسعُتُه يسَأُل َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وأَ 
يه  أَتُمُرّن َأْن َأصوَم بعَد شهر  رَمَضاَن؟ قَاَل: إ ْن كنَت صائماً بعَد شهر  رَمَضاَن َفُصْم املَُحرَّم  فإ نَُّه شهُر هللا، ف  

 يوٌم اتَب هللا ف يه  َعَلى قوٍم ويتوُب ف يه  َعَلى قوٍم آخريَن".
 بُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن غريٌب.قَاَل أَ 
 ابُب ما جاَء يف صوم  يوم  اجلُمَعة   - 40

َباَن عن عاصٍم عن ز رٍ   - 739 ثـََنا القاسُم بُن ديناٍر َأخربََن ُعَبيُد هللا بُن ُموَسى وطَْلُق بُن َغنَّاٍم عن َشيـْ َحدَّ
 عن َعبد  هللا قَاَل:
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ٍم، وَقلَّ ما َكاَن يُفطُر يوَم اجلُمَعة ".َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَ   -  ْيه  َوَسلََّم يصوُم من ُغرَّة  ُكل   شهٍر ثالثَة َأايَّ
 ويف الباب  عن ابن  ُعَمَر وَأيب ُهريرَة.

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َعبد  هللا حديٌث حسٌن غريٌب.
 

 اجلمعة مع يوم قبله أو بعده ( قال الشيخ ابن ابز ) سنده جيد ، واملقصود أنه يصوم يوم   - 38
 

َا ُيكَرُه َأْن يصوَم يوَم اجلُمَعة  ال يصوُم قَبَلُه وال  ياُم يوم  اجلُمَعة . وإ منَّ وقد اسَتحبَّ قوٌم من َأهل  العلم  ص 
 بَعَدُه.

 قَاَل وَرَوى ُشعَبُة عن عاصٍم َهَذا احلديَث وََلْ يَرفـَْعُه.
 يوم  اجلُمَعة  وحَدهُ  ابُب ما جاَء يف كراهية  صوم   - 41

ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن أَبو ُمَعاويَة عن اأَلعمش  عن َأيب صاحٍل عن َأيب ُهريرَة قَاَل: - 740  َحدَّ
 ُه".قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "ال يصوُم َأحدُُكم يوَم اجلُمَعة  إ الَّ َأْن يصوَم قَبَلُه َأو يصوَم بَعدَ  -

 يف الباب  عن عليٍ  وجابٍر وُجَناَدَة اأَلْزد ي وُجوير يََة وأَنٍس وَعبد  هللا بن  َعمٍرو.و 
قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة حديٌث حسٌن صحيٌح. والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  العلم  َيكَرُهوَن َأْن 

 عَدُه. وب ه  يقوُل َأمْحَُد وإ سحاُق.خَيَتصَّ يوَم اجلُمَعة  بصياٍم ال يصوُم قَبَلُه وال بَ 
 

والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  العلم  َيكَرُهوَن َأْن خَيَتصَّ يوَم قال الشيخ ابن ابز على قول املصنف )  - 39
  ( وهو الصواب ( اجلُمَعة  بصياٍم ال يصوُم قَبَلُه وال بَعَدُه. وب ه  يقوُل َأمْحَُد وإ سحاقُ 

 
 اَء يف َصوم  يوم  السَّبت  ابُب ما ج - 42

ثـََنا مُحَيُد بُن َمسَعَدَة َأخربََن ُسفَياُن بُن حبيٍب عن َثور  بن  يزيَد عن خالد  بن  َمعَداَن عن َعبد   - 741 َحدَّ
 هللا بن  ُبسٍر عن ُأخت ه  

إ الَّ ف يَما افَُت َض َعَليُكْم، فإ ْن ََلْ َيَ ْد َأنَّ َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "ال تُصوُموا يوَم السَّبت   -
َاَء ع نَـَبٍة َأو ُعوَد شجرٍة فلَيمُضغُه".  َأَحدُُكم إ الَّ حل 

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن.
.ومعََن الكراهية  يف َهَذا َأْن خَيَتصَّ الرَّجُل يوَم السَّبت  بصياٍم، أَلنَّ اليُهوَد يـَُعظ  ُموَن يو    َم السَّبت 
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قال الشيخ ابن ابز ) الصواب أنه ضعيف مضطرب الرواية والصواب أنه ال حرج يف صيام يوم   - 40

 السبت لغري الفريضة ، وهذا احلديث شاذ خمالف لألحاديث الصحيحة ( 
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  االثَنني  واخلَم يس  ابُب ما جاَء يف َصوم  يوم   - 43
ثـََنا أَبُو َحفٍص َعمُرو بُن علي   الَفالَُّس َأخربََن َعبُد هللا بُن َداُوَد عن َثور  بن  يزيَد عن خالد  بن   - 742 َحدَّ

 َمعَداَن عن رَب يَعَة اجلَُرشي   عن عائ شَة قَاَلْت:
"."َكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يتحرَّى صَ  -  وَم االثَنني  واخلَم يس 

َتاَدَة وُأَساَمَة بن  زيٍد.  ويف الباب  عن حفَصَة وَأيب قـَ
 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث عائ شَة حديٌث حسٌن غريٌب من َهَذا الوجه .

ثـََنا َُمُموُد بُن َغيالَن َأخربََن أَبُو َأمْحََد وُمَعاويَُة بُن هشاٍم قَاال َأخربََن ُسف - 743 َياُن عن منصوٍر عن َحدَّ
 َخيَثَمَة عن عائ شَة قَاَلْت:

"َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يصوُم من الشَّهر  السَّبَت واأَلَحَد واالثَنني ، وم َن الشَّهر  اآلخر   -
 الثالاثَء واأَلرب َعاَء واخلَم يَس".

 بُد الرَّمحن  بُن مهدي   َهَذا احلديَث عن ُسفَياَن وََلْ يَرفـَْعُه.قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن. وَرَوى عَ 
 

 قال الشيخ ابن ابز ) يف صحته نظر (   - 41
 

ثـََنا ُُمَمَُّد بُن ََيََي َأخربََن أَبُو عاصٍم عن ُُمَمَّد  بن  ر فَاَعَة عن ُسَهيل  ابن  َأيب صاحٍل عن أَب يه  عن  - 744 َحدَّ
 َأيب ُهريرةَ 
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بُّ َأْن يُعَرَض عملأَ  - ي نَّ َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "تُعَرُض اأَلعماُل يوَم االثَنني  واخلَم يس  فَأح 
 وَأَن صائٌم".

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة يف َهَذا الباب  حديٌث حسٌن غريٌب.
 م يس  ابُب ما جاَء يف َصوم  اأَلربعاء  واخلَ  - 44

َوْيه  قَاال َأخربََن ُعَبيُد هللا ابن ُموَسى َأخربََن هارونُ  - 745 ثـََنا احلُسنُي بُن ُُمَمٍَّد احلريري   وُُمَمَُّد بُن َمدُّ  َحدَّ
 بُن َسلَماَن عن ُعَبيد  هللا املسلم  الُقَرشي   عن أَب يه  قَاَل:

يام  الدَّهر  فـََقاَل: إ نَّ أَلهل َك َعَليَك حقاً، ُثَّ قَاَل ُصْم  "سأَلُت َأو ُسئ َل النَّيبُّ َصلَّى هللا َعَلْيه   - َوَسلََّم عن ص 
 رَمَضاَن والَّذ ي يل يه  وُكلَّ َأربعاٍء وَخيٍس، فَإ َذا أَنَت قد ُصمَت الدَّهَر وَأفَطرَت".

 ويف الباب  عن عائ شَة.
وَرَوى بعُضُهم عن هاروَن ابن  َسلَماَن عن ُمسلم   قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث مسلٍم الُقَرشي   حديٌث غريٌب.

 بن  ُعَبيد  هللا عن أَب يه .
 

قال الشيخ ابن ابز ) عبيد هللا بن مسلم مقبول فاحلديث ضعيف ملخالفته لألحاديث الصحيحة   - 42
 حيث َل تذكر صيام األربعاء واخلميس ( 

 
 

 ابُب ما جاَء يف َفضل  الصَّوم  يوَم َعَرَفةَ  - 45
ُّ قاال َأخربََن مَحَّاُد بُن زيٍد عن َغياَلَن بن  َجريٍر عن َعبد  هللا ب - 746 ثـََنا قـَُتيَبُة وَأمْحَُد بُن َعبَدَة الضَّيب   ن  َحدَّ

َتاَدةَ   َمْعَبٍد الز  مَّاّن   عن َأيب قـَ
ياُم يوم  َعَرَفَة إ   - ُب َعَلى هللا َأْن ُيَكف  َر السََّنَة الَّيت بَعَدُه َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "ص  ّن   َأحَتس 

 والسََّنَة الَّيت قَبَلُه".
 ويف الباب  عن َأيب سعيٍد.

ياَم يوم  َعَرَفَة إ الَّ بَعَرَفَة. َتاَدَة حديٌث حسٌن. وقد اسَتحبَّ َأهُل العلم  ص   قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب قـَ
 

 بن ابز ) وهذا هو السنة ( قال الشيخ ا - 43
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 ابُب ما جاَء يف كراهية  َصوم  يوم  َعَرَفَة بَعَرَفةَ  - 46
ثـََنا َأمْحَُد بن َمنيٍع َأخربََن إ مساعيُل بُن ُعَليََّة َأخربََن أَيُّوُب عن ع كَرَمَة عن ابن  عبَّاسٍ  - 747  َحدَّ

  النَّيبَّ َصلَّى هللا َعلَْيه  َوَسلََّم َأفَطَر بَعَرَفَة وَأرَسَلْت إ ليه  أُمُّ الَفْضل  بلنب  َفَشر َب"."َأنَّ  -
.  ويف الباب  عن َأيب ُهريرَة وابن  ُعَمَر وأُمُّ الَفْضل 

: َحَججُت َمَع قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ابن  عبَّاٍس حديٌث حسٌن صحيٌح. وقد ُرو َي عن ابن  ُعَمَر قَالَ 
 ْم َيُصمُه".النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم فـََلْم َيُصمُه يعِن يوَم َعَرَفَة، وَمَع َأيب بكٍر فـََلْم َيُصمُه، وَمَع ُعَمَر فـَلَ 

بُّوَن اإلفطَاَر بَعَرَفَة ليتَـَقوَّى ب ه  الرَّجلُ   َعَلى الدَّعاء . وقد َصاَم والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأكثر  َأهل  العلم  َيسَتح 
 بعُض َأهل  العلم  يوَم َعَرَفَة بَعَرَفَة.

 
قال الشيخ ابن ابز ) صيام يوم عرفة بعرفة أقل أحواله الكراهة وحديث ) هنى رسول هللا صلى  - 44

 هللا عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة ( قوي ويؤيده ويشهد له فعل النيب صلى هللا عليه وسلم ( 
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ثـََنا َأمْحَُد بُن َمنيٍع وعليُّ بُن ُحجٍر قَاال َأخربََن ُسفَياُن بُن ُعَييَنَة وإ مساعيُل ابُن إ براهيَم عن ابن   - 748 َحدَّ

 َأيب َنَ يٍح عن أَب يه  قَاَل ُسئ َل ابُن ُعَمَر عن َصوم  َعَرَفَة قَاَل:
فـََلْم َيُصمُه، وَمَع َأيب بكٍر فـََلْم َيُصمُه، وَمَع ُعَمَر فـََلْم َيُصمُه، "َحَججُت َمَع النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم  -

 وَمَع ُعثَماَن فـََلْم َيُصمُه، وأَنـا ال َأصوُمه وال آمُر بـ ه  وال َأهنى عنُه".
َع من ابن  ُعَمَر. وقد ُرو   َي َهَذا احلديُث أَيضاً قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن. وأَبُو َنَ يٍح امسُُه َيَساٌر مسَ 

 عن ابن  َأيب َنَ يٍح عن أَب يه  عن رجٍل عن ابن  ُعَمَر.
 

 ابُب ما جاَء يف احَلث   َعَلى َصوم  َيوم  َعاُشورَاءَ  - 47
ُّ قَاال َأخربََن مَحَّاُد بُن زيٍد عن َغياَلَن بن  َجريرٍ  - 749 ثـََنا قـَُتيَبُة وَأمْحَُد بُن َعبَدَة الضَّيب    عن َعبد  هللا بن  َحدَّ

َتاَدةَ   َمْعَبٍد الز  مَّاّن   عن َأيب قـَ
ياُم َيوم  َعاُشوراَء إ ّن   َأحَتسُب َعَلى هللا َأْن ُيَكف  َر السَّ  - َنَة الَّيت َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "ص 

 قَبَلُه".
َسَلَمَة بن  اأَلكَوع  وهند  بن  َأمسَاَء وابن  عبَّاٍس والرُّبـَي  ع  بنت  ُمَعو  ذ  بن  ويف الباب  عن عليٍ  وُُمَمَّد  بن  َصيف ي   و 

ْيه  َوَسلََّم َعفَراَء وَعبد  الرَّمحن  بن  َسَلَمَة اخلزاعي   عن َعم  ه  وَعبد  هللا بن  الزَُّبري ، ذََكُروا عن النَّيب   َصلَّى هللا َعلَ 
يام    يوم  َعاُشوراَء. أَنَُّه َحثَّ َعَلى ص 

ياُم يوم  َعاُشوراَء َكفَّارُة َسَنٍة. إ الَّ يف حد يث  َأيب قَاَل أَبُو ع يَسى: ال نَعَلُم يف شيٍء م َن الرَّوااَيت  أَنَُّه قَاَل: ص 
َتاَدَة يقوُل َأمْحَُد وإ سحاُق. َتاَدَة، وحبديث  َأيب قـَ  قـَ

 
 م  َيوم  َعاُشوراءَ ابُب ما جاَء يف الرُّخَصة  يف َترك  َصو  - 48

ثـََنا هاروُن بُن إ سحاَق اهلََمَداّنُّ َأخربََن َعبَدُة بُن ُسَليماَن عن هشام  بن  ُعرَوَة عن أَب يه  عن  - 750 َحدَّ
 عائ شَة قَاَلْت:

َم َيُصوُمُه، فـََلمَّا َقد َم "َكاَن َعاُشوراَء يوماً َتُصوُمُه ُقريٌش يف اجلاهلية ، وَكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلَّ  -
َُت َض رَمَضاَن َكاَن رَمَضاَن ُهَو الَفر يضُة وُتر َك َعاُشوراُء، فَ  يام ه ، فـََلمَّا افـْ َمْن َشاَء املدينَة َصاَمُه وَأَمَر النَّاَس بص 

 َصاَمُه وَمن َشاَء تـَرََكُه".
 َرَة وابن  ُعَمَر وُمَعاويََة.ويف الباب  عن ابن  مسُعوٍد وقَيس  بن  سعٍد وجابر  بن  مسَُ 
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، َعَلى حديث  عائ شَة وُهَو حديٌث صحيٌح. ال يـََرْوَن  قَاَل أَبُو ع يَسى: والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  العلم 
. باً إ الَّ من رَغ َب يف صيام ه  ل َما ذُك َر ف يه  من الَفْضل  ياَم َعاُشوراَء واج   ص 

 راَء َأيُّ َيوم  ُهوَ ابُب ما جاَء يف َعاُشو  - 49
ب  بن  ُعَمَر عن احلََكم  ابن  اأَلعرج  قَاَل: - 751 ثـََنا َهنَّاٌد وأَبُو ُكَريٍب. قاال َأخربََن وَك يٌع عن َحاج   َحدَّ

ّْن  عن يوم  َعاُشوراَء َأيُّ يو  - ٌد ر َداَءُه يف زَمَزٍم فـَُقلُت: َأخرب  ٍم َأُصوُمُه؟ "انتَـَهيُت إىل ابن  عبَّاٍس وُهَو ُمَتوس  
َيُصوُمُه فـََقاَل: إ َذا رأَيَت ه اَلَل املَُحرَّم  فاْعُدْد ُثَّ َأْصب ْح من يوم  التَّاسع  َصائ ماً،  قَاَل: قُلُت: َأَهَكَذا َكاَن 

 ُُمَمٌَّد َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ؟ قَاَل: نـََعْم".
ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن َعبُد الوار   - 752  ث  بُن يُوُنَس عن احلَسن  عن ابن  عبَّاٍس قَاَل:َحدَّ

ر ". -  "َأمَر َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم بَصوم  َعاُشوراَء َيوَم الَعاش 
 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ابن  عبَّاٍس حديٌث حسٌن صحيٌح.

ر . وُرو َي عن وقد اختَـَلَف َأهُل العلم  يف َيوم  َعاُشوراَء، فـََقاَل بعُضهُ  ، وقَاَل بعُضُهم يوُم الَعاش  م يوُم التَّاسع 
 ابن  عبَّاٍس أَنَُّه قَاَل: "ُصوُموا التَّاسَع والَعاشَر وَخالُفوا اليَـُهوَد".

ََذا احلديث  يقوُل الشَّاف عيُّ وَأمْحَُد وإ سحاُق.  وهب 
 

ة صيام التاسع معه وأما حديث ) قال الشيخ ابن ابز ) والصواب أنه اليوم العاشر ولكن السن  - 45
 صوموا يوماً قبله أو بعده ( فهو ضعيف فيه ابن أيب ليلى ، وإفراد العاشر فقط مكروه ( 

 
َيام  الَعْشر   - 50  ابُب ما جاَء يف ص 

ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن أَبُو ُمَعاويََة عن اأَلعمش  عن إ براهيَم عن اأَلسود  عن عائ شَة قَالَ  - 753  ْت:َحدَّ
 "ما رَأَيُت النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َصائ ماً يف الَعشر  َقْط". -

قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَكَذا َرَوى َغرُي واحٍد عن اأَلعمش  عن إ براهيَم عن اأَلْسَود  عن عائ شَة. وَرَوى الثَّوريُّ 
 لنَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ََلْ يـَُر َصائ ماً يف الَعشر ".وَغريُُه َهَذا احلديَث عن منصوٍر عن إ براهيَم، "َأنَّ ا

وَرَوى أَبُو اأَلحَوص  عن منصوٍر عن إ براهيَم عن عائ شَة وََلْ َيذُكْر ف يه  عن اأَلْسَود . وقد اخَتلُفوا َعَلى 
، ور وايُة اأَلعمش  َأصحًّ وَأوَصُل إ سنادًا. قَاَل مسع ُت َأاب بكٍر ُُمَمََّد بَن َأاَبٍن يقوُل: مسعُت منصوٍر يف احلديث 

 وَك يعاً يقوُل: اأَلعَمُش َأحفُظ إلسناد  إ براهيَم من منصوٍر.
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قال الشيخ ابن ابز ) جاء يف حديث حفصة أنه صلى هللا عليه  وسلم صامها ويف سنده مقال   - 46
 هذه األايم (  ولكن حديث ابن عباس يف الباب الذي بعده يدل على مشروعية صيام

 
م  الَعشر   - 51  ابُب ما جاَء يف العمل  يف َأايَّ

ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن أَبُو ُمَعاويََة عن اأَلعَمش  عن ُمسل ٍم وُهَو ابُن َأيب ع مَراَن الَبطنُي عن سعيد  بن   - 754 َحدَّ
 ُجَبرٍي عن ابن  عبَّاٍس قَاَل:

م  قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَليْ  - ٍم العمُل الصاحلُ ف يهنَّ َأحبُّ إ ىل هللا من َهذ ه  اأَلايَّ ه  َوَسلََّم: "ما من َأايَّ
َهاُد الَعشر ، فـََقاُلوا اي َرُسوَل هللا: وال اجل َهاُد يف سبيل  هللا؟ فـََقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "وال اجل  

ْع من َذلَك بَشيٍء".يف سبيل  هللا، إ الَّ رجٌل َخرَ  َلْم يَرج  ه  ومال ه ، فـَ  َج بنْفس 
 ويف الباب  عن ابن  ُعَمَر وَأيب ُهريرَة وَعبد  هللا بن  َعمٍرو وَجابٍر.

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ابن  عبَّاٍس حديٌث حسٌن غريٌب صحيٌح.
ثـََنا أَبُو بكٍر بُن َنفٍع الَبصر يُّ َأخربََن مسُعوُد ب - 755 َتاَدَة عن َحدَّ ُن واصٍل عن نـَهَّاس  بن  َقهٍم عن قـَ

 سعيد  بن  املسيَّب  عن َأيب ُهريرَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:
َياُم ُكل   َيوٍم م   - ٍم َأحبُّ إىل هللا َأْن يـُتَـَعبََّد َلُه ف يَها م ْن َعشر  ذ ي اجل جَّة ، يَعد ُل ص  َياُم َسَنٍة "َما م ْن َأايَّ نَها ص 

نَها بق َيام  لَيَلة  الَقْدر ".  وق ياُم ُكل   لَيَلة  م 
 . ٍل عن النـَّهَّاس  قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن غريٌب ال نَعر فُُه إ الَّ من حديث  َمسُعود  بن  واص 

َتاَدَة عن وسأَلُت ُُمَمَّداً عن َهَذا احلديث  فـََلْم يَعر فُُه من َغري  َهَذا الو  جه  م ثَل َهَذا. وقَاَل: قد ُرو َي عن قـَ
 سعيد  بن  املسيَّب  عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ُمْرَسٌل َشيٌء من َهَذا.

 
 قال الشيخ ابن ابز ) احلديث ضعيف واملقصود أن فضلها عظيم (   - 47

 
ٍم من شَ  - 52 تَّة  َأايَّ َيام  س   وَّالٍ ابُب ما جاَء يف ص 

ثـََنا َأمْحَُد بُن َمنيٍع َأخربََن أَبُو ُمَعاويََة َأخربََن سعيُد بُن سعيٍد عن ُعَمَر بن  اثبٍت عن َأيب أَيُّوَب  - 756 َحدَّ
 قَاَل:

َياُم  قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه   َوَسلََّم: "من َصاَم رَمَضاَن ُثَّ أَتْـبَـَعُه ب ستٍ  من َشوَّاٍل َفَذلكَ  - ص 
 الدَّهر ".
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 ويف الباب  عن جابٍر وَأيب ُهريرَة وَثواَبَن.
 . قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب أَيُّوَب حديٌث حسٌن صحيحٌ 

 
قال الشيخ ابن ابز على قوله ) أخربَن سعيد بن سعيد ( الصواب ) سعد بن سعيد ( وقد روى   - 48

 احلديث مسلم يف الصحيح وله شواهد ( 
 

.وقد استَ  ََذا احلديث  تَّة  من َشوَّاٍل هل  ياَم س   حبَّ قوٌم ص 
: ويُرَوى يف بعض   ٍم من ُكل   َشهٍر. قَاَل ابُن املبارك  يام  َثالثَة  َأايَّ : ُهَو َحَسٌن م ثُل ص  وقَاَل ابُن املبارك 

تَّ  َياُم بَرمَضاَن واخَتاَر ابُن املبارك  َأْن يُكوَن س  : ويُلَحُق َهَذا الص   ٍم من َأوَّل  الشَّهر  وقد ُرو َي عن احلديث  َة َأايَّ
ٍم من َشوَّاٍل ُمَتفر قاً فـَُهَو َجائٌز. تََّة َأايَّ  ابن  املباَرك  أَنَُّه قَاَل: إ ْن َصاَم س 

 قَاَل أَبُو ع يَسى: قد َرَوى َعبُد العزيز  بُن ُُمَمٍَّد عن َصفواَن بن ُسَلْيٍم وسعد  بن  سعيٍد َهَذا احلديَث عن
سعد  ُعَمَر بن  اثبٍت عن َأيب أَيُّوَب عن النَّيب   َصلَّى هللا َعلَْيه  َوَسلََّم َهَذا. وَرَوى ُشعَبُة عن ورَقاَء بن  ُعَمَر عن 

بن  سعيٍد َهَذا احلديَث. وسعُدبُن سعيٍد ُهَو َأُخو ََيََي بن  سعيٍد األَنصاريُّ. وقد َتَكلََّم بعُض َأهل  احلديث  
فظ ه . يف سعد  بن    سعيٍد من ق بل  ح 
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َاك  بن  َحرٍب عن َأيب الرَّب يع  عن َأيب ُهريرَة قَاَل: - 757 ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن أَبُو َعَوانََة عن مس   َحدَّ
ٍم من ُكل   َشهٍر َعَهَد إ يل   َرُسوُل هللا َصلَّ  - ى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َثالثًَة: "َأْن ال َأََنَم إ الَّ َعَلى و ْتٍر، وَصوَم ثالثَة  َأايَّ

 وَأْن ُأَصل  َي الضَُّحى".
 

قال الشيخ ابن ابز ) السنة صيام ثالثة أايم من كل شهر مطلقاً سواء كان يف أوله أو وسطه أو   - 49
 آخره ( 
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ثَـ  - 758 َنا َُمُموُد بُن َغيالَن َأخربََن أَبُو َداُوَد أَنبَأََن ُشعَبُة عن اأَلعمش  قَاَل: مسعُت ََيََي بَن َبسَّاٍم َحدَّ
 َُيد  ُث عن ُموَسى بن  طَلحَة قَاَل مسعُت َأاب َذرٍ  يُقوُل:

ٍم َفُصْم َثالَث َعشَرَة قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "اي َأاب َذرٍ  إ َذا  ُصمَت من  - الشَّهر  َثالثََة َأايَّ
 وَأربَع َعشَرَة وََخَس َعشَرَة".

 
 قال الشيخ ابن ابز )) الصواب َيي بن سام كما يف التقريب واخلالصة (   - 50

 
سُعوٍد وَأيب َعْقَرَب وابن  ويف الباب  عن َأيب قـََتاَدَة وَعبد  هللا بن  َعمٍرو وقـُْرَة بن  إ ايٍس املَُزّن   وَعبد  هللا بن  مَ 

َتاَدَة بن  م لَحاَن وُعثَماَن بن  َأيب العاص  وَجريٍر.  عبَّاٍس وعائ شَة وقـَ
 

 قال الشيخ ابن ابز ) وهذه األحاديث يشد بعضها بعضاً (  - 51
 

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب َذرٍ  حديٌث حسٌن.
ٍم من ُكل   َشهٍر َكاَن َكَمْن َصاَم الدَّهَر.وقد ُرو َي يف بعض  احلديث  َأنَّ من َصاَم ثَ   الثََة َأايَّ

ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن أَبُو ُمَعاويََة عن عاصٍم اأَلحول  عن َأيب ُعثَماَن عن َأيب َذرٍ  قَاَل: - 759  َحدَّ
ياُم الدَّهر  فَأَنزَل هللا قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "من َصاَم من ُكل   َشهٍر َثالثََة  - ٍم َفَذلَك ص  َأايَّ

َا{، الَيوُم ب َعْشَرة  َأايٍم". َلُه َعْشُر َأمثَاهل  حلََسَنة  فـَ  تَبارَك وتـََعاىل َتصديَق َذلَك يف كتابه : }َمْن َجاَء اب 
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن.

ٍْر وَأيب التـَّيَّاح  عن َأيب ُعثَماَن وقَاَل عن َأيب ُهريرَة قَاَل أَبُو ع يَسى: وقد َرَوى ُشعَبُة َهَذا احلد يَث عن َأيب ِش 
 عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم.

ثـََنا َُمُموُد بن َغيالَن َأخربََن أَبُو َداُوَد َأخربََن ُشعَبُة عن َيزيَد الر  شك  قَاَل مسعُت ُمَعاَذَة قَاَلْت: - 760  َحدَّ
ٍم من ُكل   َشهٍر؟ قَاَلْت: نـََعْم، قُلتُ  قُلتُ  - : لعائ شَة: "َأَكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يُصوُم َثالثََة َأايَّ

 من آي  ه  َكاَن يُصوُم؟ قَاَلْت: َكاَن ال يـَُبايل من آي  ه  َصاَم".
ُم وُهَو قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح قَاَل: وَيزيُد ا لر  ْشُك ُهَو يَزيُد الضَُّبع يُّ وُهَو َيزيُد القاس 

 الَقسَّاُم، والر  شُك ُهَو الَقسَّام يف لَُغة  َأهل  الَبْصَرة .
 ابُب ما جاَء يف َفضل  الصَّوم   - 54
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ثـََنا ع مراُن بُن ُموَسى الَقزَّاُز الَبْصريُّ َأخربََن َعبُد الوارث  بُن سعيٍد أَ  - 761 خربََن عليُّ بُن زَيٍد عن َحدَّ
 سعيد  بن  املسيَّب  عن َأيب ُهريرَة قَاَل:

َا إ ىل َسبع مائة  ض   - عٍف قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "إ نَّ رَبَُّكم يُقوُل ُكلُّ َحَسنٍة بَعشر  َأمثَاهل 
نٌَّة من النَّ  ار ، وخَلُُلوُف َفم  الصَّائ م  َأْطَيُب ع نَد هللا من ريح  املسك  وإ ْن والصَّوُم يل وَأَن َأجز ي ب ه  والصَّوُم ج 

ْليَـُقْل إ ّن   َصائ ٌم".  َجه َل َعَلى َأَحد ُكم َجاه ٌل وُهَو َصائ ٌم فـَ
يَّة . ويف الباب  عن ُمَعاذ  بن  َجَبٍل وَسهل  بن  َسعٍد وَكعب  بن  ُعْجَرَة وَسالَمَة بن  قَيُصَر وبشري  بن  اخَلصَ  اص 

يَُّة هَي أُمُُّه.  واسُم بشرٍي زَْحُم بُن َمْعَبد ، واخَلَصاص 
 قَاَل أَبُو ع يَسى: وحديُث َأيب ُهريرَة حديٌث حسٌن غريٌب من َهَذا الوجه .

ثـََنا ُُمَمَُّد بُن َبشَّاٍر َأخربََن أَبُو َعامٍر الَعَقد يُّ عن هشام  بن  َسعٍد عن َأيب َحازٍم عن - 762 َسهل  بن   َحدَّ
 َسعٍد عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:

ُن يُْدعى َلُه الصَّائُموَن َفَمْن َكاَن من الصَّائ منَي َدَخَلُه، ومن َدَخَلُه ََلْ يظمأْ  -  "يف اجلنَّة  اَبٌب يُدَعى الرَّايَّ
 أَبدًا".

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب.
ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن َعبُد العزيز  بُن ُُمَمٍَّد عن َسهل  بن  َأيب صاحٍل عن أَب يه  عن َأيب ُهريرَة قَاَل: - 763  َحدَّ

 قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "للصَّائم  َفرَحَتان  فـَْرَحٌة حنَي يُفطْر وَفرَحٌة حنَي يلَقى رَبَُّه". -
 و ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.قَاَل أَبُ 

 
 قال الشيخ ابن ابز ) الصواب عن سهيل بن أيب صاحل (   - 52
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 ابُب ما جاَء يف َصوم  الدَّهر   - 55
ُّ قَاَل َأخربََن مَحَّاُد بُن زَي - 764 ثـََنا قـَُتيَبُة وَأمْحَُد بُن َعبَدَة الضَّـيب   ٍد عن َغياَلَن ابن  َجريٍر عن َعبد  هللا َحدَّ

َتاَدَة قَاَل:  بن  َمعَبٍد عن َأيب قـَ
 "ق يَل اي َرُسوَل هللا َكيَف ل َمْن َصاَم الدَّهَر قَاَل: ال َصاَم وال َأفَطَر َأو ََلْ َيُصْم وََلْ يُفط ْر". -
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يدل على التحرمي ومن صام الدهر قال الشيخ ابن ابز ) هذا النهي أقل أحواله الكراهة وإال فهو   - 53

 فاألظهر أنه ال أجر  له بل عليه وزر ( 
 

ري  وع مَراَن بن ُحَصنٍي وَأيب ُموَسى. خ    ويف الباب  عن َعبد  هللا بن َعمٍرو وَعبد  هللا بن الش  
َتاَدَة حديٌث حسٌن.  قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب قـَ

يَ  َياُم الدَّهر  إ َذا ََلْ يُفط ْر يوَم الف ْطر  ويوَم وقد َكر َه َقوٌم من َأهل  العلم  ص  َا يُكوُن ص  اُم الدَّهر ، وقَاُلوا إ منَّ
َم التَّشر يق  َفَمْن َأفَطَر يف َهذ ه  اأَلايم  فقد َخَرَج من َحد   الَكراهية  وال يُكوُن قد َصاَم الدَّهَر  اأَلضَحى وَأايَّ

أَنٍس وُهَو َقوُل الشَّاف عيُّ وقَاَل َأمْحَُد وإ سحاُق ََنواً من َهَذا وقَاال ال َيُب  ُكلَُّه. َهَكَذا ُرو َي عن مالك  بن  
ماً َغرَي َهذ ه  اخلَمسة  اأَلايم  الَّيت نـََهى َعنَها َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم، َيوَم  الف طر  ويوَم َأْن يُفط َر َأايَّ

َم التَّشر يق    .اأَلضَحى وَأايَّ
 

 قال الشيخ ابن ابز ) فال يصح صيامها إبمجاع املسلمني (   - 54
 

 ابُب ما جاَء يف َسرد  الصَّوم   - 56
ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن مَحَّاُد بُن زَيٍد عن أَيُّوَب عن َعبد  هللا بن  َشق يٍق قَاَل: - 765  َحدَّ

َيام  النَّيب   َصلَّى هللا َعلَ  - ْيه  َوَسلََّم قَاَلْت: َكاَن يُصوُم حَتَّ نقوُل قد َصاَم ويُفط ُر حَتَّ "سأَلُت عائ شَة عن ص 
 نقوُل قد َأفَطَر، وَما َصاَم َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َشهراً َكامالً إ الَّ رَمَضاَن".

 
 ن يصوم شعبان كله ( قال الشيخ ابن ابز ) يعِن غالباً وإال فقد جاء أنه صلى هللا عليه وسلم كا  - 55

 
 ويف الباب  عن أَنٍس وابن  عبَّاٍس.

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث عائ شَة حديٌث حسٌن صحيٌح.
ثـََنا عليُّ بُن ُحجٍر َأخربََن إ مساعيُل بُن َجعَفٍر عن مُحَيٍد عن أَنس  بن  مالكٍ  - 766  َحدَّ
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ه  َوَسلََّم قَاَل: "َكاَن يُصوُم من الشَّهر  حَتَّ يـَُرى أَنَّه ال يُريُد َأْن أَنَُّه ُسئ َل عن َصوم  النَّيب   َصلَّى هللا َعَليْ  -
نُه، ويُفط ُر حَتَّ يـَُرى أَنَُّه ال يُريُد َأْن يُصوَم م نُه شيئاً، فُكنَت ال َتَشاُء َأْن تـََراُه من اللَّيل  ُمصَ  ل  ياً إ الَّ يُفط َر م 

 الَّ رأَيَتُه ََنئ ماً".رأَيَتُه ُمَصل  ياً، وال ََنئ ماً إ  
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.

ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن وَك يٌع عن م سَعٍر وُسفَياَن عن َحب يب  بن  َأيب اثبٍت عن َأيب العبَّاس  عن َعبد  هللا  - 767 َحدَّ
 بن َعمٍرو قَاَل:

َم: "َأْفَضُل الصَّوم  َصوُم َأخي َداوَد َكاَن يَصوُم يوماً ويُفط ُر يوماً وال قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلَّ  -
 يف ر إذا الَقى".

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح. وأَبُو العبَّاس  ُهَو الشَّاع ُر اأَلعمى وامسُُه السَّائ ُب بُن فـَرُّوٍخ.
يَ  : َأْفَضُل الص    ام  َأْن يُصوَم َيوماً ويُفط َر َيوماً، وقَاَل بعُض َأهل  العلم 
 

 قال الشيخ ابن ابز ) بل هذا هو صريح حديث عبد هللا بن عمرو (   - 56
 

. َيام   ويـَُقاُل: َهَذا ُهَو َأَشدُّ الص  
 

 ابُب ما جاَء يف كراهية  الصَّوم  يوَم الف طر  ويوَم النَّحر   - 57
ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن عَ  - 768  بُد العزيز  بُن ُُمَمٍَّد عن َعمر و بن  ََيََي عن أَب يه  عن َأيب سعيٍد اخلُدر ي   قَاَل:َحدَّ

َيام  َيوم  اأَلضَحى وَيوم  الف طر ". - َيامنٍي ص   "نـََهى َرُسوُل هللا َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم عن ص 
 

(  اهية  الصَّوم  يوَم الف طر  ويوَم النَّحر  ابُب ما جاَء يف كر قال الشيخ ابن ابز على قول املصنف )  - 57
 املراد به كراهة التحرمي ال كراهة التنزيه ( 

 
 ويف الباب  عن ُعَمَر وعليٍ  وعائ شَة وَأيب ُهريرَة وُعقَبَة بن  عامٍر وأَنٍس.

 .قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب سعيٍد حديٌث حسٌن صحيٌح. والعمُل َعَليه  ع نَد َأهل  العلم  
ُسفَياُن قَاَل أَبُو ع يَسى: وَعمُرو بُن ََيََي ُهَو ابُن ُعَمارََة بن  َأيب احلََسن  املاز ّنُّ املديِنُّ، وُهَو ث َقٌة، َرَوى َعنُه 

 الثَّور يُّ وُشعَبُة وَمالُك بُن أَنٍس.
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ثـََنا ُُمَمَُّد بُن َعبد  امللك  بن َأيب الشََّوارب  َأخربََن َيزيدُ  - 769 بُن زُرَيٍع َأخربََن َمعَمٌر عن الزُّهري   عن  َحدَّ
 َأيب ُعَبيٍد َموىل َعبد  الرَّمحن  بن َعوٍف قَاَل:

ْيه  "َشه دُت ُعَمَر بَن اخلطَّاب  يف َيوم  َْنٍر َبدأَ ابلصَّالة  قَبَل اخلُطَبة ، ُثَّ قَاَل مسعُت َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعلَ  -
َهَذين  الَيوَمني ، َأمَّا َيوُم الف طر  َفف طرُُكْم من َصوم ُكم وع يٌد للمسلمنَي، وَأمَّا َيوُم  َوَسلََّم يَنَهى عن َصوم  

 اأَلضَحى َفُكُلوا من حلم  ُنُسك ُكْم".
قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث صحيٌح. وأَبُو ُعَبيٍد موىل َعبد  الرَّمحن  بن  َعوٍف امسُُه َسعٌد، ويـَُقاُل َلُه موىل 

 بد  الرَّمحن  بن  َأزَهَر أَيضاً. وَعبُد الرَّمحن  بُن َأزهَر ُهَو ابُن َعم   َعبد  الرَّمحن  بن  َعوٍف.عَ 
 

م  التَّشر يق   - 58  ابُب ما جاَء يف كراهية  َصوم  َأايَّ
ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن وَك يٌع عن ُموَسى بن علي   عن أَب يه  عن ُعقَبَة بن  عامرٍ  - 770  قَاَل: َحدَّ

ُم التَّشر يق  ع يُدََن َأهَل اإلسال - ، وهي قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "َيوُم َعَرَفَة وَيوُم النَّحر  وَأايَّ م 
ُم َأكٍل وُشرٍب".  َأايَّ

 بن ُحَذاَفَة وأَنٍس ومَحَزَة ويف الباب  عن عليٍ  وَسعٍد وَأيب ُهريرَة وَجابٍر ونـَُبيَشَة وب شر  بن  ُسَحيٍم  وَعبد  هللا
 بن  َعمٍرو اأَلسَلم ي   وَكعب  بن  مالٍك وعائ شَة وَعمر و بن  الَعاص  وَعبد  هللا بن َعمٍرو.

 
 قال الشيخ ابن ابز ) وجاء عن ابن عمر يف البخاري ) َل يرخص يف أايم التشريق إال للمتمتع (   - 58

 
بن  عامٍر حديٌث حسٌن صحيٌح. والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  العلم  َيكرُهوَن قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ُعقَبَة 

، إ الَّ َأنَّ َقوماً من َأصَحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وَغري ه م رََخصُّوا لل م  التَّشر يق  َياَم َأايَّ ُمَتَمت  ع  إ َذا ََلْ ص 
. وب ه  يُقوُل مالُك بُن أَنٍس والشَّاف عيُّ وَأمْحَُد وإ سحاُق.َيَ ْد َهدايً وََلْ َيُصْم يف ا َم التَّشر يق   لَعشر  َأْن يُصوَم َأايَّ

. وقَاَل:  قَاَل أَبُو ع يَسى: وَأهُل الع راق  يُقوُلوَن: ُموَسى بُن علي   بن  َرابٍح وَأهُل م صَر يُقوُلوَن ُموَسى بُن علي  
لٍ  َصغََّر اسَم مسعُت قـَُتيَبَة يقوُل مسعُت  : ال َأجَعُل َأَحداً يف ح  اللَّيَث بَن َسعٍد يقوُل: قَاَل ُموَسى ابُن عليٍ 

 َأيب.
 

 ابُب ما جاَء يف َكراهية  احل َجاَمة  للصَّائ م   - 59
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ثـََنا ُُمَمَُّد بُن رَافٍع الَنيَسابُور يُّ وَُمُموُد بن َغيالَن وََيََي بن ُموَسى قَاُلوا أَ  - 771 خربََن َعبُد الرَّزَّاق  عن َحدَّ
 َمعَمٍر عن ََيََي بن  َأيب كثرٍي عن إ براهيَم بن  َعبد  هللا بن  قَار ٍظ عن السَّائب  بن  يَزيَد عن رَافع  بن  َخد يجٍ 

- ." ُم واحملُجوم   عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "َأْفَطَر احلاج 
 وَشدَّاد  بن  َأوٍس وَثواَبَن وُأَساَمَة بن  زَيٍد وعائ شَة وَمعق ل  ابن  يساٍر، ويـَُقاُل َمعق ُل ويف الباب  عن َسعٍد وعلي ٍ 

َناٍن وَأيب ُهريرَة وابن  عبَّاٍس وَأيب ُموَسى وب الٍل.  بُن س 
نَُّه قَاَل: َأصحُّ قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث رافع  بن  َخديٍج حديٌث حسٌن صحيٌح. وذُك َر عن َأمْحََد بن  َحنبٍل أَ 

شيٍء يف َهَذا الباب  حديُث رافع  بن  َخديٍج وذُك َر عن علي   بن  َعبد  هللا أَنَُّه قَاَل َأصحُّ َشيٍء يف َهَذا الباب  
َن حديُث َثواَبَن وَشدَّاد  بن  َأوٍس أَلنَّ ََيََي ابن  َأيب كثرٍي َرَوى عن َأيب ق البََة احلديثني  مجيعاً، حديُث َثوابَ 

 وحديُث َشدَّاد  بن  َأوٍس.
ْن وقد َكر َه قوٌم من َأهل  العلم  من َأصَحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وَغري ه م احل َجاَمَة للصَّائ م  حَتَّ أَ 

ََذا يُقوُل بعَض َأصَحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم اْحَتَجَم ابللَّيل  م نُهم أَبُو ُموَسى  اأَلشَعري وابُن ُعَمَر وهب 
.  ابُن املَبارك 

: من اْحَتَجَم وُهَو َصائٌم  قَاَل أَبُو ع يَسى: ومسعُت إ سحاَق بَن منصوٍر يقوُل: قَاَل َعبُد الرَّمحن  بن مهدي  
  إ براهيَم.فـََعليه  الَقَضاُء قَاَل إ سحاُق بُن منصوٍر وَهَكَذا قَاَل َأمْحَُد بُن حنبٍل وإ سحاُق بنُ 

: قد رُو َي عن النَّيب   َصلَّى هللا  َعَلْيه  قَاَل أَبُو ع يَسى: وَأخربّن احلَسُن بُن ُُمَمٍَّد الزَّعفراّنُّ قَاَل: قَاَل الشَّاف عيُّ
ُم واحملُجوُم. وال  َوَسلََّم أَنُُّه اْحَتَجَم وُهَو َصائٌم وُرو َي عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: أَْفَطَر احلاج 

وُهَو َأعَلُم َأَحداً من َهَذين  احلديثني  اَثب تاً. وَلْو َتوَقى رجٌل احل َجاَمَة وُهَو َصائٌم َكاَن َأحبَّ إيلَّ وإ ن  اْحَتَجَم 
 َصائٌم ََلْ َأَر َذلَك َأْن يـُْفط َرُه.

 ببْغَداَد، وَأمَّا مبصَر َفَماَل إىل الرُّخَصة ، وََلْ يـََر ابحلجامة  أْبساً قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَكَذا َكاَن َقوُل الشَّاف عيُّ 
 واحتجَّ َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم اْحَتَجَم يف َحجَّة  الوداع  وُهَو ُُمر ٌم َصائٌم.

 ابُب ما جاَء من الرُّخَصة  يف َذلكَ  - 60
ثـََنا ب شٌر بُن هال - 772 ٍل الَبْصري   َأخربََن َعبُد الوارث  بُن سعيٍد َأخربََن أَيُّوُب عن ع كرَمَة عن ابن  َحدَّ

 عبَّاٍس قَاَل:
 "اْحَتَجَم َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وُهَو ُُمر ٌم َصائٌم ". -

بد  الوارث  وَرَوى إ مساعيُل بُن إ براهيَم قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث صحيٌح َهَكَذا َرَوى وه يٌب ََنَو ر واية  عَ 
 عن أَيُّوَب عن ع كرَمَة ُمرَسالً وََلْ َيذُكْر ف يه  عن ابن  عبَّاٍس.
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ثـََنا أَبُو ُموَسى ُُمَمَُّد بُن املُثـََنَّ َأخربََن ُُمَمَُّد بُن َعبد  هللا األَنصاريُّ عن حبيب  بن  الشَّهيد  عن  - 773 َحدَّ
 هَراَن عن ابن  عبَّاٍس:َميُمون  بن  م  

 "َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعلَْيه  َوَسلََّم اْحَتَجَم وُهَو َصائٌم". -
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن غريٌب من َهَذا الوجه .

ثـََنا َأمْحَُد بُن َمنيٍع َأخربََن َعبُد هللا بُن إ دريَس عن يَزيَد بن  َأيب زايٍد عن  - 774  م قَسٍم عن ابن عبَّاٍس:َحدَّ
 "َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعلَْيه  َوَسلََّم اْحَتَجَم ف يَما بنَي مكَة واملدينَة وُهَو ُُمر ٌم َصائٌم". -

 ويف الباب  عن َأيب سعيٍد وجابٍر وأَنٍس.
لم  من َأصَحاب  النَّيب   قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث ابن  عبَّاٍس حديٌث حسٌن صحيٌح. وقد َذَهَب بعُض َأهل  الع

ثَّوري   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وَغري ه م إىل َهَذا احلديث  وََلْ يـََرْوا ابحل َجاَمة  للَصائم  أْبساً وُهَو َقوُل ُسفَياَن ال
 ومالك  بن  أَنٍس والشَّاف عيُّ.

61 - . َيام   ابُب ما جاَء يف َكراهية  الو صال  يف الص  
ثـََنا َنصُر بُن عليٍ  اجلَهَضميُّ َأخربََن ب شُر بُن املفضَّل  وخالُد بُن احلارث  عن سعيد  بن  َأيب َحدَّ  - 775

َتاَدَة عن أَنٍس قَاَل:  َعُروبَة عن قـَ
ُلوا، قَاُلوا فَإ نََّك ُتواصُل اي َرُسوَل هللا قَاَل: - إ ّن   لسُت   قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "ال ُتواص 

 كَأحد ُكم إ نَّ َريب   ُيطع مِن وَيسق يِن".
يَّة .  ويف الباب  عن عليٍ  وَأيُب ُهريرَة وعائ شَة وابن  ُعَمَر وجابٍر وَأيب سعيٍد وبشري  بن  اخَلَصاص 
ُهوا قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث أَنٍس حديٌث حسٌن صحيٌح والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد بعض  َأهل  العلم  َكر  

َيام  وُرو َي عن َعبد  هللا بن  الزُّبري  أَنَُّه َكاَن يُواصُل اأَلايَم وال يُفط ُر.  الو صاَل يف الص  
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 ابُب ما جاَء يف اجلُُنب  يُدرُكُه الَفجُر وُهَو يُريُد الصَّوَم. - 62
ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن اللَّيثُ  - 776 هاٍب عن َأيب بكٍر بن  َعبد  الرَّمحن  بن  احلارث  بن  هشاٍم َحدَّ  عن ابن  ش 

 قَاَل:
لََّم َكاَن يُدرُكُه "َأخربْتِن  عائ شَة وأُمُّ َسَلَمَة َزْوَجا النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوسَ  -

 ه  ُثَّ يَغَتسُل فـََيُصوُم".الَفجُر وُهَو ُجُنٌب من َأهل  
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قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث عائ شَة وأُم   َسَلَمَة حديٌث حسٌن صحيٌح والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأكثر  َأهل  العلم  
حاَق وقد قَاَل َقوٌم من َأصَحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وَغري ه م وُهَو َقوُل ُسفَياَن والشَّاف عي   وَأمْحََد وإ س
ي َذلَك الَيوَم. والَقوُل اأَلوَُّل َأَصحُّ.  من التَّابعنَي: إ َذا َأصَبَح ُجنُباٌ يَقض 

 
 ( قال : وهذا هو الصحيح (  والَقوُل اأَلوَُّل َأَصحُّ قال الشيخ ابن ابز على قول املصنف )  - 59

 
 ابُب ما جاَء يف إ َجابَة  الصَّائم  الدَّعوَة. - 63

ثـََنا َأزَهُر بُن مرواَن الَبْصريُّ َأخربََن ُُمَمَُّد بُن َسَواٍء َأخربََن سعيُد بُن َأيب َعُروبَة عن أَيُّوَب عن  - 777 َحدَّ
رييَن عن َأيب ُهريرَة:  ُُمَمَّد  بن  س 

"، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل: "إ َذا ُدع َي َأَحدُُكم إىل طَعاٍم  - ْب، فإ ْن َكاَن َصائماً فَلُيَصل   فْلُيج 
 يعِن الدُّعاَء.

 
 قال الشيخ ابن ابز ) َييب الدعوة ويقل إّن صائم ويدعو هلم (   - 60

 
ثـََنا َنصُر بُن عليٍ  َأخربََن ُسفَياُن بُن ُعَييَنَة عن َأيب الز  َند  عن اأَلعرج  عن َأيب ُهريرَة عن النَّيب    - 778 َحدَّ

 ى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:َصلَّ 
 "إ َذا ُدع َي َأحدُُكم وُهَو َصائٌم فْليَـُقْل: إ ّن   َصائٌم". -

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َفك الَ احلديثني  يف َهَذا الباب  عن َأيب ُهريرَة َحَسٌن َصحيٌح.
َها - 64  ابُب ما جاَء يف َكراهية  َصوم  املرأة  إ الَّ إب ذن  َزوج 

ثـََنا قـَُتيَبُة وَنصُر بُن عليٍ  قَاال َأخربََن ُسفَياُن بُن ُعَييَنَة عن َأيب الز  َند  عن اأَلعرج  عن َأيب ُهريرَة  - 779 َحدَّ
 عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:

 ه "."ال َتُصوُم املرأُة وَزوُجَها َشاه ٌد َيوماً من َغري  َشهر  رَمَضاَن إ الَّ إب ذن   -
 ويف الباب  عن ابن  عبَّاٍس وَأيب سعيٍد.

قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة حديٌث حسٌن صحيٌح وقد ُرو َي َهَذا احلديث  عن َأيب الز  َند  عن ُموَسى 
 بن َأيب ُعثَماَن عن أَب يه  عن َأيب ُهريرَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم.

 َجاَء يف أَتْخري  َقَضاء  رَمَضاَن. ابُب ما - 65
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ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن أَبُو َعَوانََة عن إ مساعيَل السُّد  ي   عن َعبد  هللا الَبه ي   عن عائ شَة قَاَلْت: - 780  َحدَّ
َ َرُسوُل هللا  - ي ما يُكوُن َعَلي   من رَمَضاَن إ الَّ يف َشعَباَن حَتَّ تـُُوَف    َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم""َما ُكنُت َأقض 

قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح، وقد َرَواه ََيََي بُن سعيٍد األَنصار يُّ عن َأيب َسَلَمَة عن عائ شَة 
 ََنَو َهَذا.

 ابُب ما جاَء يف َفْضل  الصَّائم  إ َذا ُأك َل ع نَدُه. - 66
ثـََنا عليُّ بُن ُحْجٍر َأخرب  - 781 َا عن النَّيب   َصلَّى هللا َحدَّ ََن َشريٌك عن َحب يب  بن  ز يٍد عن لَيَلى عن َموالِت 

 َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:
 " الصَّائُم إ َذا َأَكَل ع نَدُه املَفاط رُي َصلَّْت َعَليه  املالئ َكُة". -

َتُه أُم   َعَمارََة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  قَاَل أَبُو ع يَسى: وَرَوى ُشعَبُة َهَذا احلديَث عن َحب يب  بن  زَيٍد ع ن َجدَّ
 َوَسلََّم ََنَوُه.

ثـََنا َُمُموُد بُن َغيالَن َأخربََن أَبُو َداوَد َأخربََن ُشعَبُة عن َحب يب  بن  زَيٍد قَاَل: مسعُت َموالًة لَنا  - 782 َحدَّ
 ة  َكعٍب األَنصار يََة:يـَُقاُل هلا لَيَلى ُُتَد  ُث عن أُم   َعَمارََة ابنَ 

ائ مٌة، فـََقاَل " َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َدَخَل َعَليَها فَقدَّمْت إ ليه  طَعاماً فـََقاَل: ُكل ي، فـََقاَلْت: إ ّن   صَ  -
َا قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: إ نَّ الصَّائَم ُتَصل  ي َعَليه  املالئ كَ  ُة إ َذا ُأك َل ع نَدُه حَتَّ يَفُرُغوا، ورمبَّ

 حَتَّ َيشبَـُعوا".
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح. وُهَو َأَصحُّ من حديث  َشريٍك.

ثـََنا ُُمَمَُّد بن َبشَّاٍر َأخربََن ُُمَمَُّد بُن َجعَفٍر َأخربََن ُشعَبُة عن َحب يب  بن  زَيدٍ  - 783  عن َموالٍة هلم يـَُقاُل َحدَّ
ُغوا َأو هلا لَيَلى عن أُم   َعَمارََة ب نت  َكعٍب عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ََنَوُه وََلْ َيذُكْر ف يه  حَتَّ يَفرُ 

 َيشبَـُعوا".
. ُة َحب يب  بن  زَيٍد األَنصار ي    قَاَل أَبُو ع يَسى: وأُمُّ َعَمارََة هي َجدَّ
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َياَم ُدوَن الصَّالة . - 67  ابُب ما جاَء يف َقَضاء  احلائض  الص  

ثـََنا عليُّ بُن ُحْجٍر َأخربََن عليُّ بُن ُمسهٍر عن ُعَبيَدَة عن إ براهيَم عن اأَلْسَود  عن عائ شَة  - 784 َحدَّ
 قَاَلْت:
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َيام  وال أْيُمُرََن بَقَضاء   " ُكنَّا َنيُض ع نَد َرُسوُل هللا َصلَّى - هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ُثَّ َنطُهُر فَيْأُمُرََن بَقَضاء  الص  
 الصَّالة ".

قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن. وقد ُرو َي عن ُمَعاَذَة عن عائ شَة أَيضاً. والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  
ي الصَّالَة.العلم  ال نَعَلُم بَينَـُهم اخت الفاً  َياَم وال تقض  ي الص     يف َأنَّ احلائَض تقض 

 
 قال الشيخ ابن ابز ) وهذا ُمل إمجاع بني املسلمني (   - 61

 
. ُّ الكويف   وُيَكََن َأاب َعبد  الكرمي   قَاَل أَبُو ع يَسى: وُعَبيَدُة ُهَو ابُن ْمَعت  ٍب الضَّيب  

 
 

.ابُب ما جاَء يف َكراهية  ُمَبالَ  - 68  َغة  االست نَشاق  للصَّائ م 
ثـََنا َعبُد الوهَّاب  الَورَّاُق وأَبُو عمَّاٍر قَاال َأخربََن ََيََي بُن ُسَليٍم قَاَل حدَّثِن إ مساعيُل بُن كثرٍي  - 785 َحدَّ

َم بَن َلق يط  بن  َصربََة عن أَب يه  قَاَل:  قَاَل مسعُت عاص 
، واَبلْغ يف االست نَشاق  " قُلُت اي َرُسوُل هللا َأخربّن عن ا - لُوُضوء  قَاَل: َأسب ْغ الُوُضوَء، وَخل  ْل َبنَي اأَلَصابع 

 إ الَّ َأْن تكوَن َصائماً".
قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح. وقد َكر َه َأهُل العلم  السَُّعوَط للصَّائ م  ورََأْوا َأنَّ َذلَك يُفط ُرُه، 

 ي َقوهُلَْم.ويف احلديث  ما يـَُقو   
 ابُب ما جاَء ف يمْن نـََزَل بَقوٍم فال يُصوُم إ الَّ إب ذهن  م. - 69

ثـََنا ب شُر بُن ُمَعاٍذ الَعَقد يُّ الَبْصريُّ َأخربََن أَيُّوُب بُن َواق ٍد الكويفُّ عن هشام  بن  ُعرَوَة عن أَب يه   - 786 َحدَّ
 عن عائ شَة قَاَلْت:

 ى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "َمْن نـََزَل َعَلى َقوٍم فال َيُصوَمنَّ تطوعاً إ الَّ إب ذهن  م".قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّ  -
قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث ُمنَكٌر ال نعر ُف َأَحداً من الث  َقات  َرَوى َهَذا احلديث  عن هشام  بن  ُعرَوَة. وقد 

 عن هشام  بن  ُعرَوَة عن أَب يه  عن عائ شَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َرَوى ُموَسى بُن َداوَد عن َأيب بكٍر املديِن   
. وأَبُو بكٍر املديِن    َوَسلََّم ََنواً من َهَذا. وَهَذا حديٌث َضعيٌف أَيضاً. أَبُو بكٍر َضعيٌف  ع نَد َأهل  احلديث 

ٍر وُهَو َأوَثُق من َهَذا َأو َأقَدُم. الَّذ ي َرَوى عن َجابٍر بن  َعبد  هللا امسُُه الَفْضُل بنُ   ُمَبش  
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قال الشيخ ابن ابز ) احلديث ضعيف ولكن من األدب أن أيكل معهم حَت ال يشق عليهم   - 62
 ويكلف عليهم ( 
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70 - .  ابُب ما جاَء يف االع تَكاف 
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ثـََنا َُممُ  - 787 وُد بُن َغيالَن َأخربََن َعبُد الرَّزَّاق  َأخربََن َمعَمٌر عن الزُّهري   عن سعيد  بن  املسيَّب  عن َحدَّ
 َأيب ُهريرَة وُعرَوَة عن عائ شَة:

َر من رَمَضاَن حَتَّ قـََبَضُه هللا". -  " َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َكاَن يعَتك ُف الَعشَر اأَلواخ 
 َل: ويف الباب  عن ُأيَب   ابن  َكعٍب وَأيب لَيَلى وَأيب َسعيٍد وأَنٍس وابن  ُعَمَر.قَا

 قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث َأيب ُهريرَة وعائ شَة حديٌث حسٌن صحيٌح.
ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن أَبُو ُمَعاويََة عن ََيََي بن  سعيٍد عن َعمَرَة عن عائ شَة قَاَلْت: - 788  َحدَّ

 َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم إ َذا َأرَاَد َأْن يعَتك َف َصلَّى الَفجَر ُثَّ َدَخَل يف ُمعَتَكف ه ".  " -
قَاَل أَبُو ع يَسى: وقد ُرو َي َهَذا احلديُث عن ََيََي بن  َسعيٍد عن َعمَرَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم 

ٍد عن ََيََي بن سعيٍد ُمرَساًل. وَرَواُه اأَلوزَاعيُّ عن ُسفَياَن الثَّوري   عن ََيََي بن  ُمرَسٌل، ورَ  َواُه َمالٌك وَغرُي واح 
 َسعيٍد عن َعمَرَة عن عائ شَة.

جَر ُثَّ َدَخَل والعمُل َعَلى َهَذا احلديث  ع نَد بعض  َأهل  العلم  يُقوُلوَن: إ َذا َأرَاَد الرَّجُل َأْن يعَتك َف َصلَّى الفَ 
َلْه  يف ُمعَتَكف ه . وُهَو َقوُل َأمْحََد بن  َحنَبٍل وإ سحاَق بن  إ براهيَم. وقَاَل بعُضُهم إ َذا َأرَاَد َأْن يعَتك َف فَلَتغْب 

ُسفَياَن الثَّوري   الشَّمُس من اللَّيَلة  الَّيت يُريُد َأْن يعَتك َف ف يَها من الَغد ، وقد قـََعَد يف ُمعَتَكف ه  وُهَو َقوُل 
 ومالك بن أَنٍس.

 
إ َذا َأرَاَد الرَّجُل َأْن يعَتك َف َصلَّى الَفجَر ُثَّ َدَخَل يف قال الشيخ ابن ابز على قول املصنف )  - 63
( قال : هذا هو األقرب فهو على ظاهر حديث  عائشة أنه كان يدخل معتكفه بعد صالة الفجر  ُمعَتَكف ه  

 ) 
 

 جاَء يف لَيَلة  الَقدر .ابُب ما  - 71
ثـََنا هاروُن بُن إ سحاَق اهلََمَداّنُّ َأخربََن َعبَدُة بُن ُسليماَن عن هشام  بن  ُعرَوَة عن أَب يه  عن  - 789 َحدَّ

 عائ شَة قَاَلْت:
قوُل َُترَّْوا لَيَلَة الَقدر  يف " َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َُيَاو ُر يف الَعشر  اأَلواخر  من رَمَضاَن وي -

ر  من رَمَضاَن".  الَعشر  اأَلواخ 
ٍم وأَن ٍس ويف الباب  عن ُعَمَر وُأيَب   بن  َكعٍب وَجابر  بن  مَسَُرَة وَجابر  بن  َعبد  هللا وابن  ُعَمَر والَفَلَتان  بن  عاص 

".وَأيب سعيٍد وَعبد  هللا بن  أُنَيٍس وَأيب َبكَرَة وابن  عبَّا  ٍس وب الٍل وُعَباَدَة بن  الصَّامت 
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قَاَل أَبُو ع يَسى: حديُث عائ شَة حديٌث حسٌن صحيٌح وَقوهُلَا َُيَاو ُر تعِن يعَتك ُف وَأكثُر الر  واايت  عن النَّيب   
ر  يف ُكل   و تٍر". ورُو   َي عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل الَتم ُسوها يف الَعشر  اأَلواخ 

َوَسلََّم يف لَيَلة  الَقدر  أَنَـَّها لَيَلُة إ حدى وع شريَن ولَيَلُة َثالٍث وع شريَن وََخٍس وع شريَن وَسبٍع وع شريَن وت سٍع 
النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وع شريَن وآخر لَيَلٍة من رَمَضاَن. قَاَل الشَّاف عيُّ َكاَن َهَذا ع ند ي وهللا َأعَلُم َأنَّ 

 َكاَن َييُب َعَلى ََنو  ما ُيسَأُل َعنُه. يـَُقاُل َلُه نلَتم سَها يف لَيَلة  َكَذا فيُقوُل الَتم ُسوها يف لَيَلة  َكَذا. قَالَ 
 الشَّاف عيُّ وَأقَوى الر  واايت  ع ند ي ف يَها لَيَلُة إ حدى وع شريَن.

ا لَيَلُة َسبٍع وع شريَن ويقوُل: َأخربََن َرُسوُل هللا قَاَل أَبُو ع يسَ  ى: وقد ُرو َي عن ُأيَب   بن  َكعٍب أَنَُّه َكاَن َيلُف َأهنَّ
قُل يف الَعشر  َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم بعالَمت ها فـََعَدْدََن وَحف ْظَنا ورُو َي عن َأيب ق البََة أَنَُّه قَاَل: لَيَلُة الَقدر   تنت

ََذا.  اأَلواخر  َأخربََن بَذلَك َعبُد بُن مُحَيٍد َأخربََن َعبُد الرَّزَّاق  عن َمعَمٍر عن أَيُّوَب عن َأيب ق البََة هب 
 

قال  الشيخ ابن ابز ) وهذا هو الصواب أهنا تنتقل يف العشر والسند صحيح إىل أيب قالبة   - 64
 وحديث ) التمسوها يف  العشر األواخر يؤيده ( 

 
ٍم عن َزر   قَاَل: قُلُت  - 790 ُل بُن َعبد  اأَلَعَلى الُكويف   َأخربََن أَبُو بكر  بن  عيَّاٍش عن عاص  ثـََنا واص  َحدَّ

ا لَيَلُة َسبٍع وع شريَن؟ قَاَل: بـََلى َأخربََن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا  َعَلْيه  أُليَب   بن  َكعٍب: َأَّنَّ َعل مَت َأاب املنذر  َأهنَّ
َها يف لََّم أَنَـَّها لَيَلٌة َصب يحُتها َتطلُع الشَّمُس لَيَس هلا ُشعاٌع. فـََعَدْدََن وَحف ْظَنا وهللا لقد َعل َم ابُن َمسُعوٍد أَنَـّ َوسَ 

تَـتَُّكل وا.  رَمَضاَن وأَنَـَّها لَيَلُة َسبٍع وع شريَن ولكْن َكر َه َأْن خُيرب َُكم فـَ
 صحيٌح. قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسنٌ 

ثـََنا مُحَيُد بُن َمسَعَدَة َأخربََن َيزيُد بُن زُرَيٍع َأخربََن ُعَييَنُة بُن َعبد  الرَّمحن  قَاَل حدَّثِن َأيب قَاَل: - 791  َحدَّ
ها لَشيٍء مسعُتُه م ن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا ُلَتم س   َعَلْيه  َوَسلََّم ذُك َرْت لَيَلُة الَقدر  ع نَد َأيب َبكَرَة فـََقاَل: ما َأَن مب 

إ الَّ يف الَعشر  اأَلواخر  فإ ّن   مسعُتُه يقوُل الَتم ُسوها يف ت سٍع يبقني َأو َسبٍع يبقني َأو ََخٍس يبقني َأو ثالٍث َأو 
ا َدَخَل الَعشُر آخر  لَيَلٍة. قَاَل: وَكاَن أَبُو َبكَرَة ُيَصل  ي يف الع شريَن من رَمَضاَن كَصالت ه  يف َسائر  السََّنة ، فإ ذَ 

 اجتَـَهَد.
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.

 ابٌب م نُه. - 72
792 - : ثـََنا َُمُموُد بُن َغيالَن َأخربََن وَك يٌع َأخربََن ُسفَياُن عن َأيب إ سحاَق عن ُهَبريََة بن  يَر مَي عن عليٍ   َحدَّ
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 َسلََّم َكاَن يُوق ُظ َأهَلُه يف الَعشر  اأَلواخر  من رَمَضاَن"." َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  وَ  -
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.

ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن َعبُد الرَّمحن  بُن زايٍد عن احلََسن  بن  ُعَبيد  هللا عن إ براهيَم عن اأَلْسَود  عن  - 793 َحدَّ
 عائ شَة قَاَلْت:

 َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم ََيَته ُد يف الَعشر  اأَلواخر  ما ال ََيَته ُد يف َغري َها". " َكانَ  -
 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث غريٌب حسٌن صحيٌح.

 
 قال الشيخ ابن ابز ) األقرب أنه عبد الواحد بن زايد (   - 65

 
تَ  - 73  اء .ابُب ما جاَء يف الصَّوم  يف الش  

ثـََنا ُُمَمَُّد بن َبشَّاٍر َأخربََن ََيََي بُن سعيٍد َأخربََن ُسفَياُن عن َأيب إ سحاَق عن منري  بن  َعريٍب عن  - 794 َحدَّ
 عامر  بن  َمسُعوٍد عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم قَاَل:

َتاء ". -  " الَغن يَمُة البار َدُة الصَّوُم يف الش  
أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث ُمرَسٌل. عامُر بُن َمسُعوٍد ََلْ يُدر ك  النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وُهَو والُد قَاَل 

 إ براهيَم بن  َعامٍر الُقَرشي   الَّذ ي َرَوى َعنُه ُشعَبُة والثَّوريُّ.
 

فيه عنعنة ابن اسحاق واملعَن  قال الشيخ ابن ابز ) هذا فيه منري وهو مقبول وهو مرسل وكذا  - 66
 صحيح ( 

 
 ابُب ما جاَء َعَلى الَّذ يَن يُطيُقونَُه. - 74

ثـََنا قـَُتيَبُة َأخربََن بكُر بُن ُمَضَر عن َعمرٍو بن  احلارث  عن ُبكرٍي عن َيزيَد موىل َسَلَمَة بن   - 795 َحدَّ
نَّا اأَلكوع  عن َسَلَمَة بن  اأَلكوع  قَاَل: َلمَّا نزلْت }وَعلَ  ى الَّذ يَن يُطيُقونَُه ف ديٌَة طَعاُم م سكني { َكاَن من َأرَاَد م 

َها. َنَسَختـْ  َأْن يُفط َر ويفَتد َي حَتَّ نـََزَلْت اآليُة الَّيت بَعَدَها فـَ
 

 قال الشيخ ابن ابز ) وهذا كان أول اإلسالم وقد استقرت الشريعة على وجوب الصيام (   - 67
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.قَاَل أَبُو ع يَسى:   َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب وَيزيُد ُهَو ابُن َأيب ُعَبيٍد موىل َسَلَمَة بن  اأَلكوع 
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 ابُب ما جاَء يف من َأَكَل ُثَّ َخَرَج يُريُد َسفراً. - 75
ثـََنا قـَُتيَبُة قَاَل َأخربََن َعبُد هللا - 796  بُن َجعَفٍر عن َيزيَد بن  َأسَلَم عن ُُمَمَّد  بن  املُنَكدر  عن ُُمَمَّد  بن  َحدَّ

 َكعٍب أَنَُّه قَاَل:
َلُتُه ولَبَس ثياَب السَّفر  فَدَعا بطَعاٍم  - َلَت َلُه راح  "أَتَيُت أَنَس بَن مالٍك يف رَمَضاَن وُهَو يريُد َسفراً وقد رَح  

 فـََقاَل: ُسنٌَّة، ُثَّ ركَب". فَأكَل فُقلُت َلُه ُسنٌَّة؟
 

قال الشيخ ابن ابز ) الصواب زيد بن أسلم ، وهذا احلديث حجة يف اإلفطار إذا أمجع وعزم   - 68
على السفر ولكن لو تركه فهو أحوط ألنه قد ال خيرج وال يسافر وأما الصالة فالصواب أنه ال يقصر 

 حَت خيرج من البنيان ويفارقها ( 
 

ثَـ  - 797 َنا ُُمَمَُّد بُن إ مساعيَل َأخربََن سعيُد بُن َأيب مرمَي َأخربََن ُُمَمَُّد بُن َجعفٍر قَاَل حدَّثِن زَيُد بُن َحدَّ
َأسَلَم قَاَل حدَّثِن ُُمَمَُّد بُن املُنَكدر  عن ُُمَمَّد  بن  َكعٍب قَاَل: "أَتيُت أَنَس بَن مالٍك يف رَمَضاَن فذََكَر 

 ََنَوُه".
 

 لشيخ ابن ابز ) سنده صحيح ( قال ا  - 69
 

قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن وُُمَمَُّد بُن َحعفٍر ُهَو ابُن َأيب كثرٍي مديِنٌّ ثقٌة وُهَو َأُخو إ مساعيَل بن  
. وَكاَن ََيََي بُن ُمعنٍي ُيَضع  فُ  ُه. وقد ذهَب َجعَفر  وَعبُد هللا بُن َجعَفٍر ُهَو ابُن َنيٍح والُد عليٍ  بن  املديِن  

بعُض َأهل  العلم  إىل َهَذا احلديث  وقَاَل: للُمسافر  َأْن يُفط َر يف بيت ه  قَبَل َأْن خيُرَج ولَيَس َلُه َأْن يَقُصَر 
دار  املدينة  َأو القرية  وُهَو َقوُل إ سحاَق بن  إ براهيَم.  الصَّالَة حَتَّ خيُرَج من ج 

 
.ابُب ما جاَء يف ُُتَْفة  ال - 76  صَّائم 
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ثـََنا َأمْحَُد بُن َمنيٍع َأخربََن أَبُو ُمَعاويََة عن َسعد  بن  طريٍف عن ُعمري  بن  مْأُموٍن عن احلََسن  بن   - 798 َحدَّ
 عليٍ  قَاَل:

 قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: " ُُتَْفُة الصَّائم  الدُّهُن وامل ْجَمُر". -
ى: َهَذا حديٌث غريٌب لَيَس إ سناُدُه ب ذاَك، ال نعر فُُه إ الَّ من حديث  َسعد  ابن  طريٍف. وَسعُد قَاَل أَبُو ع يسَ 

 ُيَضعَُّف ويـَُقاُل ُعَمرُي بُن مْأموٍم أَيضاً.
 

 قال الشيخ ابن ابز ) احلديث أقرب إىل الوضع (   - 70
 

 ابُب ما جاَء يف الف طر  واأَلضَحى مَت يكوُن. - 77
ثـََنا ََيََي بُن ُموَسى َأخربََن ََيََي بُن اليمان  عن َمعَمر  عن ُُمَمَّد  بن  املُنَكدر  عن عائ شَة قَاَلْت:حَ  - 799  دَّ
ي النَّاُس". -  قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "الف طُر يوَم يُفط ُر النَّاُس واأَلضَحى يوَم ُيَضح  

َع من عائ شَة؟ َقاَل: نـََعْم يقوُل يف حديث ه  قَاَل أَبُو ع يَسى: سأَ  لُت ُُمَمَّداً قُلُت َلُه: ُُمَمَُّد بُن املُنَكدر  مسَ 
 مسعُت عائ شَة.

 قَاَل أَبُو ع يَسى: وَهَذا حديٌث حسٌن غريٌب صحيٌح من َهَذا الوجه .
 

 ابُب ما جاَء يف االعت كاف  إ َذا َخَرَج م نُه. - 78
ثـََنا ُمَُ  - 800  مَُّد بُن َبشَّاٍر َأخربََن ابُن َأيب َعد ي أَنبَأَن مُحَيٌد الطويُل عن أَنس  ابن  مالٍك قَاَل:َحدَّ

َن "َكاَن النَّيبُّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم يعَتك ُف يف الَعشر  اأَلواخر  من رَمَضاَن، فـََلْم يعَتك ْف عاماً. فَلمَّا َكا -
 ع شريَن".يف العام  املُقب ل  اعتكَف 

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن غريٌب صحيٌح من حديث  أَنٍس.
إ َذا  واختَـَلَف َأهُل العلم  يف املُعَتك ف  إ َذا َقَطَع اعت َكاَفُه قَبَل َأْن يُت مَُّه َعَلى ما نـََوى، فـََقاَل بعُض َأهل  العلم  

:نـََقَض اعت كاَفُه َوَجَب الَقَضاَء، واحَتجُّوا اب  حلديث 
 " َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم َخَرَج من اعت كاف ه  فاعَتَكَف َعشراً من َشوَّاٍل، وُهَو َقوُل َمالٍك. وقَالَ 

ه  وَكاَن متطوَّعاً َفَخَرَج فـََليَس َعلَ  يه  َشيٌء بعُضُهم: إ ْن ََلْ َيُكن َعَليه  َنْذُر اعت كاٍف َأو َشيٌء َأوَجَبُه َعَلى نَفس 
: وُكلُّ  . قَاَل الشَّاف عيُّ ي، إ الَّ َأْن َيُ بَّ اختياراً منُه وال َيَ ُب َذلَك َعَليه ". وُهَو َقوُل الشَّاف عي   َعَمٍل  َأْن يقض 
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ي إ الَّ احلَجَّ والُعمَرةَ  . ويف الباب  لَك َأْن ال َتدُخَل ف يه ، فإ َذا َدَخلَت ف يه  َفَخَرجَت منُه فَليَس َعليَك َأْن َتقض 
 عن َأيب ُهريرَة.

 
: وُكلُّ َعَمٍل لَك َأْن ال َتدُخَل ف يه ، فإ َذا قال الشيخ ابن ابز على قول املصنف )  - 71 قَاَل الشَّاف عيُّ

ي إ الَّ احلَجَّ والُعمَرةَ   ( فقال : هذا هو الصواب أنه ال يلزم  َدَخلَت ف يه  َفَخَرجَت منُه فَليَس َعليَك َأْن َتقض 
شيء ابلشروع فيه إال احلج والعمرة لآلية ) وأَتوا احلج والعمرة هلل ( فإذا أراد قطع االعتكاف أو اخلروج 

 منه فليس عليه شيء وكذا مثله الصوم والصالة وسائر التطوعات ( 
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 هـ  1416/  10/  25@@@ فجر اخلميس 

 
 اجت ه  َأم ال.ابُب املُعَتك ف  خيُرُج حل - 79

َهاٍب عن ُعرَوَة وَعمَرَة عن عائ شَة  - 801 ثـََنا أَبو ُمصَعٍب املديِنُّ ق َراءًة عن مالك  بن  أَنٍس عن ابن  ش  َحدَّ
ا قَاَلْت:  َأهنَّ

ُلُه، وَكانَ  -  ال يدُخُل البيَت إ الَّ " َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم إ َذا اعَتكَف َأدََّن إ يلَّ رأَسُه فْأرَج  
."  حلاجة  اإلنَسان 

َهاٍب عن  قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح. َهَكَذا َرَواُه َغرُي واحٍد عن مالك  بن  أَنٍس عن ابن  ش 
عٍد عن ابن  ُعرَوَة عن َعمَرَة عن عائ شَة والصَّحيُح عن ُعرَوَة وَعمَرَة عن عائ شَة. َهَكَذا َرَوى اللَّيُث بُن سَ 

َهاٍب عن ُعرَوَة وَعمَرَة عن عائ شَة.  ش 
. والعمُل َعَلى َهَذا ع نَد َأهل  العلم  إ َذا اعَتكَف الرَّجُل َأْن ال خيُرَج  - 802 ثـََنا بذلَك قـَُتيَبُة عن اللَّيث  َحدَّ

، وَأمَجُعوا َعَلى َهَذا: أَنَُّه خيرُج ل   . ُثَّ اختَـَلَف من اعت كاف ه  إ الَّ حلاَجة  اإلنَسان  َقَضاء  حاجت ه  للَغائ ط  والَبول 
، فرَأى بعُض َأهل  العلم  من َأصَحاب  النَّيب     َأهُل العلم  يف ع َياَدة  املر يض  وُشُهود  اجلُمَعة  واجلََنازَة  للُمعَتك ف 

َة وَيشَهَد اجلُمَعَة إ َذا اشتَـَرَط َذلَك، وُهَو َقوُل َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم وَغري ه م َأْن يُعوَد املريَض وُيَشيََّع اجلنازَ 
م ْصٍر ُسفَياَن الثَّوري   وابن  املبارك  وقَاَل بعُضُهم: لَيَس َلُه َأْن يَفَعَل شيئاً من َهَذا ورََأْوا للُمعَتكف  إ َذا َكاَن يف 



 141       -كتاب الصيام  –الدرر البهية من الفوائد البازية 

ُهم َكر ُهوا َلُه اخلُُروَج من ُمعَتَكف ه  إ ىل اجلُمَعة ، وََلْ يـََرْوا لَُه َُيَمَُّع ف يه ، َأْن ال يعَتك َف إ الَّ يف املسجد  اجلَام ع  ألَنَـّ 
اء  َأْن يَتَُك اجلُمَعَة فـََقاُلوا ال يعَتكُف إ الَّ يف املسجد  اجلامع  حَتَّ ال َيَتاَج إ ىل َأْن خيرَج من معَتكف ه  لغ ري  َقضَ 

، أَلنَّ ُخُروَجُه لَغري  َقَضا نَسان  ، وُهَو َقوُل مالٍك َحاجة  اإل  نَسان  َقْطٌع ع نَدُهم لالعت كاف  ء  َحاجة  اإل 
. وقَاَل َأمْحَُد: ال يُعوُد املريَض وال يَتَبُع اجلََنازََة َعَلى حديث  عائ شَة. وقَاَل إ سحاُق: إ ْن اشَتَط  والشَّاف عي  

 ذلَك فَلُه َأْن يَتَبَع اجلَنازََة ويُعوَد املريَض.
 

فرَأى بعُض َأهل  العلم  من َأصَحاب  النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  يخ ابن ابز على قول املصنف )قال الش  - 72
( فقال رمحه هللا ) ال أعلم  َوَسلََّم وَغري ه م َأْن يُعوَد املريَض وُيَشيََّع اجلنازََة وَيشَهَد اجلُمَعَة إ َذا اشتَـَرطَ 

لتوقيف واالعتكاف يف كل العام وليس خاصاً برمضان ، لالشَتاط يف االعتكاف أصل والعبادات على ا
وزايرة املريض واتباع اجلنازة وزايرة األقارب تبطل االعتكاف وله أن يقطع اعتكافه لفعل ما يريده ألنه 

 سنة ( 
  

 ابُب ما جاَء يف ق َيام  َشهر  رَمَضاَن. - 80
ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن ُُمَمَُّد بُن الُفَضي - 803 يُّ َحدَّ ل  عن َداُوَد بن  َأيب ه نٍد عن الوليد  بن  َعبد  الرَّمحن  اجلَُرش 

 عن ُجَبري  بن  نـَُفرٍي عن َأيب َذرٍ  قَاَل:
 َذَهَب "ُصمَنا َمَع َرُسول  هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم فـََلْم ُيَصل   ب َنا حَتَّ بَق َي َسبٌع من الشَّهر  فـََقاَم بَنا حَتَّ 

، فـَُقلَنا اي َرُسوَل ثـُُلثُ  ة  وقَاَم بَنا يف اخلَامسة  حَتَّ َذَهَب َشطُر اللَّيل  ، ُثَّ ََلْ يـَُقم ب َنا يف السَّاد س  هللا لو  اللَّيل 
. ُثَّ ََلْ ُيَصل   بَنا نفَّلتَـَنا بَقيََّة لَيَلت َنا َهذ ه ؟ فـََقاَل: إ نَُّه من قَاَم َمَع اإلمام  حَتَّ يَنَصرَف ُهَو ُكتَب لَُه ق ياُم لَيَلةٍ 

، قُل ُت َلُه: حَتَّ بقَي َثالٌث من الشَّهر  وَصلَّى بَنا يف الثالثة  وَدَعا َأهَلُه ون ساَءُه فـََقاَم ب َنا حَتَّ ََتَوَّفَنا الَفالح 
 وما الَفالُح؟ قَاَل: السُّحوُر".

 قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حسٌن صحيٌح.
لم  يف ق ياَم رَمَضاَن، فـََرَأى بعُضُهم َأْن ُيَصل  ي إ حدى وَأربعنَي ركعًة َمَع الو تر ، وُهَو َقوُل واختَـَلَف َأهُل الع

َا من  َأهل  املدينة ، والعمُل َعَلى َهَذا ع نَدُهم ابملدينة . وَأكثُر َأهل  العلم  َعَلى ما ُرو َي عن عليٍ  وُعَمَر وَغري ُه 
  َعَلْيه  َوَسلََّم ع شريَن ركعًة.َأصَحاب  النَّيب   َصلَّى هللا

: وَهَكَذا َأدرَكُت ب ب لد ََن مبكَّ  َة، وُهَو َقوُل ُسفَياَن الثَّوري   وابن  املبارك  والشَّاف عي   رمحه هللا. وقَاَل الشَّاف عيُّ
يٍء، وقَاَل إ سحاَق بْل خنتاُر إ حَدى ُيَصلُّوَن ع شريَن ركعًة. وقَاَل َأمْحَُد: ُرو َي يف َهَذا أَُلواٌن ََلْ يَقض  ف يه  ب شَ 
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هر  وَأربعنَي ركعًة َعَلى ما ُرو َي عن ُأيَب   ابن  َكعٍب واخَتاَر ابُن املبارك  وَأمْحَُد وإ سحاُق الصَّالَة َمَع اإلَمام  يف شَ 
 رَمَضاَن، واخَتاَر الشَّاف عيُّ َأْن ُيَصل  ي الرَّجُل وحَدُه إ َذا َكاَن قَار ائً.

 
قال الشيخ ابن ابز ) الصواب أنه يصليها مع اإلمام واألفضل إحدى عشرة أو ثالث عشرة وله   - 73

 الزايدة عليهما حلديث ) صالة الليل مثَن مثَن ( 
 

 ابُب ما جاَء يف َفضل  من َفطََّر َصائ ماً. - 81
ثـََنا َهنَّاٌد َأخربََن َعبُد الرَّحيم  بُن ُسليماَن عن َعبد  امل - 804 لك بن  َأيب ُسليماَن عن عطاٍء عن زَيد  بن  َحدَّ

 خالٍد اجلَُهِن   قَاَل:
ن َأجر  قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم: "َمْن َفطََّر َصائ ماً َكاَن َلُه م ثَل َأجر ه  َغرَي أَنَُّه ال يَنُقُص م -

 الصَّائ م  شيئاً".
 ٌن صحيٌح.قَاَل أَبُو ع يَسى: َهَذا حديٌث حس

82 - . غ يب  يف ق َيام  َشهر  رَمَضاَن وما َجاَء ف يه  من الَفْضل   ابُب الَتَّ
ثـََنا َعبُد بُن مُحَيٍد َأخربََن َعبُد الرَّزَّاق  َأخربََن َمعَمٌر عن الزُّهري   عن َأيب َسَلَمَة عن َأيب ُهريرَة  - 805 َحدَّ

 قَاَل:
ْيه  َوَسلََّم يـَُرغ  ُب يف ق َيام  رَمَضاَن من َغري  َأْن أْيُمَرُهم بعز ميٍة ويقوُل: "َمْن قَاَم َكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَ   -

َ َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم واألَ  مُر َعَلى ذلَك رَمَضاَن إ مياَنً واحت َساابً ُغَفَر َلُه ما َتقدََّم م ْن َذنب ه  فـَُتوَف  
الَفة  ُعَمَر بن  اخلطَّاب  َعَلى َذلَك".ُثَّ َكاَن األَ  الَفَة َأيب َبكٍر وَصدراً من خ   مُر كَذلَك يف خ 

ويف الباب  عن عائ شَة. َهَذا حديٌث صحيٌح. وقد رُو َي َهَذا احلديُث أَيضاً عن الزُّهري   عن ُعرَوَة عن 
 عائ شَة عن النَّيب   َصلَّى هللا َعَلْيه  َوَسلََّم.
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