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الدرر البازية علي كتاب الصيام الدرر البازية علي كتاب الصيام 

 الدرر البازية على منتقى األخبار - 1
 

 يَػْ ُبُ  ِبِ  الصَّصْوـُ َواْلِ ْ ُر ِمْن اللُّشُهودِ  بَاُب َما
ـَ َوَأَمَر   تَػَراَا  النَّصاُس اْلِهَ َؿ فََ ْخبَػْرُت َرُ وَؿ اللَّص ِ }: ُعَمَر قَاؿَ  َعْن اْبنِ -   1625  أٍَّني رَأَيْػُتُ  َفَصا
  َمْرَواُف ْبُن ُمَحمَّصدٍد َعْن اْبِن َوْ  ٍد َوُ َو  َِقةٌة  تَػَ رَّصَد ِب ِ : َرَواُا أَبُو َداُود َوالدَّصارَُقْ ِنّي َوقَاؿَ  {ِبِصَياِم ِ  النَّصاسَ 

: إٍّني رَأَْيُ  اْلِهَ ؿَ :  فَػَقاؿَ َجاَا َأْعَراِبٌي إَلى النَّصِبٍي }: َعبَّصاسٍد قَاؿَ  َوَعْن ِعْ رَِمَة َعْن اْبنِ  -   1626
ا َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ  أََتْلَهدُ : ّنَػَ ْ  قَاؿَ : أََتْلَهُد َأْف َ  إَلَ  إ َّص اللَّصُ   قَاؿَ  :يَػْ ِني رََمَضاَف فَػَقاؿَ  ّنَػَ ْ  : َأفَّص ُمَحمَّصدًد

ا يَا ِبَ ُؿ َأٍذفْ : قَاؿَ  أَبُو َداُود أَْيضًدا ِمْن َحِديِث  َرَواُا اْلَ ْمَسُة إ َّص َأْحَمَد َوَرَوااُ  {ِفي النَّصاِس فَػْلَيُصوُموا َغدًد
النَّصاِس َأْف يَػُقوُموا َوَأْف  فََ َمَر ِبَ  ًد فَػَناَد  ِفي}: ِعْ رَِمَة ُمْرَ  ًد ِبَمْ َناُا َوقَاؿَ  َحمَّصاِد ْبِن َ َلَمَة َعْن ِ َماؾٍد َعنْ 

  (َيُصوُموا
النَّصاُس ِفي آِخِر يَػْوٍـد  اْختَػَل َ }:  قَاؿَ َأْصَحاِب النَّصِبٍي  َوَعْن رِْبِ يٍّي ْبِن ِحَراشٍد َعْن رَُج ٍد ِمنْ -    1627

ـَ َأْعَرابِيَّصاِف َفَلِهَدا  اْلِهَ ُؿ َأْمِس َعِليَّصةًد فََ َمَر َرُ وُؿ اللَّصِ    بِاَللَّصِ  أَلََ  َّص ِعْنَد النَّصِبٍي  ِمْن رََمَضاَف فَػَقِد
ُ  ْ : ِرَوايَةٍد  َرَواُا َأْحَمُد َوأَبُو َداُود َوزَاَد ِفي {النَّصاَس َأْف يُػْ ِ ُروا  . ( َوِإْف يَػْ ُدوا إَلى ُمَص َّص

َأَ  إٍّني : ُ  َّص ِفيِ  فَػَقاؿَ  الرَّصْحَمِن ْبِن زَْيِد ْبِن اْلَ  َّصاِب أّنَّصُ  َخَ َ  ِفي اْليَػْوـِ الَّصِذي َوَعْن َعْبدِ -   1628
ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِ   }:  قَاؿَ َرُ وَؿ اللَّصِ    َوَ  َْلتُػُهْ   َوأّنػَّصُهْ  َحدَّص ُوِّني َأفَّص َجاَلْسُ  َأْصَحاَب َرُ وِؿ اللَّصِ  

 فَ ََتمُّشوا َ َ  ِيَن يَػْومًدا  فَِ ْف َ ِهَد َ اِ َداِف ُمْسِلَماِف َفُصوُموا َوَأْفِ ُروا ِلُرْؤيَِتِ   َواّْنُسُ وا َلَها  فَِ ْف ُغ َّص َعَلْيُ  ْ 
 (ُمْسِلَمافِ  َرَواُا َأْحَمُد  َوَرَواُا النَّصَساِاّي َوَلْ  يَػُقْ  ِفي ِ  {َوَأْفِ ُروا

َنا َرُ وُؿ اللَّصِ  ) :َوَعْن َأِميِر َم َّصَة اْلَحاِرِث ْبِن َحاِا ٍد قَاؿَ -   1629 لِلرُّشْؤيَِة  فَِ ْف   َأْف ّنَػْنُس َ َعِهَد إلَيػْ

                                                 

عبد العزيز : عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رٛتو اهلل تعاىل ، القارئ الشيخ : منتقى األخبار ، تعليق الشيخ : الكتاب : وصف الدرس   - 
 جامع سارة ، جامع الثنياف ، اٞتامع الكبَت بالرياض: فجر كل يـو اثنُت ، ا١تكاف : بن عبد اهلل الراجحي ، الزماف 

  ىػ1413 / 10 / 27فجر االثنُت  - 
العبادة حىت ال يفوت منها شيء ويف خروجو يشهد  اٟتديث سنده جيد والرؤية لشهر رمضاف تثبت بشهادة واحد لبلحتياط لدخوؿ - 

بيقُت حىت ال يفوت منها شيء  شاىدي عدؿ حىت خيرجوف من العبادة
مقاؿ  اٟتديث حسن لغَته لتقوية ما قبلو لو ألنو من رواية ٝتاؾ عن عكرمة عن ابن عباس وفيها - 

وحكي اإلٚتاع  اٟتساب ال يف الصياـ وال يف اإلفطار وإمنا العمدة على رؤية ا٢تبلؿ أو إكماؿ العدة أٚتع العلماء على أنو ال يعتمد على - 
 فاسد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وحكي عن بعض التابعُت األخذ باٟتساب ولكنو قوؿ
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إْ َنادٌة ُمتَّصِص ٌة  َ َذا: َرَواُا أَبُو َداُود َوالدَّصارَُقْ ِنّي َوقَاؿَ . {ِبَلَهاَدِتِهَما َلْ  ّنَػَرُا َوَ ِهَد َ اِ َدا َعْدؿٍد َّنَسْ َنا
  .(َصِحييٌة 

 
  َواللَّص ٍ  بَاُب َما َجاَا ِفي يَػْوـِ اْلَ ْي ِ 

 
رَأَيْػُتُموُا فََ ْفِ ُروا فَِ ْف ُغ َّص  إَذا رَأَيْػُتُموُا َفُصوُموا  َوِإَذا}:  قَاؿَ َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن َرُ وِؿ اللَّصِ  -  1630

َلةًد َفَ  َتُصوُموا  اللَّصْهرُ }َأْخَرَجاُا ُ َما َوالنَّصَساِايُّش َواْبُن َماَجْ  َوِفي َلْ ظٍد  {َعَلْيُ ْ  فَاْقُدُروا َل ُ  ِتْسعٌة َوِعْلُروَف لَيػْ
َة َ َ  ِينَ  َحتَّصى تَػَرْوُا فَِ ْف ُغ َّص  َلْ ظٍد أّنَّصُ  ذََكَر رََمَضاَف َفَضَرَب بَِيَدْيِ   َرَواُا اْلُبَ اِريُّش َوِفي {َعَلْيُ ْ  فََ ْكِمُلوا اْلِ دَّص

ِلُرْؤيَِتِ  َوَأْفِ ُروا ِلُرْؤيَِتِ  فَِ ْف ُغ َّص  ُصوُموا: َ َ َذا َوَ َ َذا َوَ َ َذا  ُ َّص َعَقَد إبْػَهاَمُ  ِفي ال َّصالَِ ةِ  اللَّصْهرُ }: فَػَقاؿَ 
اللَّصْهُر ِتْسعٌة َوِعْلُروَف َفَ  َتُصوُموا َحتَّصى  إّنَّصَما}: َرَواُا ُمْسِل ٌة َوِفي ِرَوايَةٍد أّنَّصُ  قَاؿَ  {َ َ  ِينَ  َعَلْيُ ْ  فَاْقُدُروا
وََكاَف َعْبُد : َوزَاَد قَاَؿ ّنَاِفعٌة . َوَأْحَمدُ  َرَواُا ُمْسِل ٌة  {َحتَّصى تَػَرْوُا فَِ ْف ُغ َّص َعَلْيُ ْ  فَاْقُدُروا َل ُ  تَػَرْوُا َوَ  تُػْ ِ ُروا
َ ُث َمْن يَػْن ُُر فَِ ْف رََأ  َفَذاؾَ  اللَّصِ  إَذا َمَضى ِمنْ  َوِإْف َلْ  يَػَر َوَلْ  َيِحْ  ُدوَف  َ ْ َباَف ِتْسعٌة َوِعْلُروَف يَػْومًدا يَػبػْ

  (ُمْ ِ رًدا َوِإْف َحاَؿ ُدوَف َمْنَ رِِا َ َحابٌة َأْو قَػتَػرٌة َأْصَبَي َصاِامًدا َمْنَ رِِا َ َحابٌة َوَ  قَػتَػرٌة َأْصَبيَ 
 ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِ  َوَأْفِ ُروا ِلُرْؤيَِتِ   فَِ ْف َغِبَي َعَلْيُ  ْ } :قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ  : أَِبي ُ َريْػَرَة قَاؿَ  َوَعنْ -  1631

َة َ ْ َباَف َ َ  ِينَ   {فََ ْكِمُلوا ِعدَّص
ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِ  فَِ ْف ُغ َّص َعَلْيُ ْ  } َوِفي َلْ ظٍد  {فَِ ْف َغِبَي َعَلْيُ ْ  فَػُ دُّشوا َ َ  ِينَ }: َوقَاؿَ  َرَواُا اْلُبَ اِريُّش َوُمْسِل ٌة 

رَأَيْػُتُموُا فََ ْفِ ُروا  فَِ ْف ُغ َّص َعَلْيُ ْ   إَذا رَأَيْػُتْ  اْلِهَ َؿ َفُصوُموا  َوِإَذا}َوِفي َلْ ظٍد . َأْحَمدُ  َرَوااُ  {فَػُ دُّشوا َ َ  ِينَ 
ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِ  َوَأْفِ ُروا ِلُرْؤيَِتِ   }َلْ ظٍد  َوِفي. َرَواُا َأْحَمُد َوُمْسِل ٌة َواْبُن َماَجْ  َوالنَّصَساِايُّش  {يَػْومًدا فَػُ دُّشوا َ َ  ِينَ 

 (َوالتٍػْرِمِذيُّش َوَصحَّصَح ُ  َرَواُا َأْحَمدُ  {َعَلْيُ ْ  فَػُ دُّشوا َ َ  ِيَن  ُ َّص َأْفِ ُروا فَِ ْف ُغ َّص 
َنُ ْ   ُصوُموا ِلُرْؤيَِت ِ }: قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ   :َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد قَاؿَ -  1632 َوَأْفِ ُروا ِلُرْؤيَِتِ   فَِ ْف َحاَؿ بَػيػْ

َنُ  َ َحابٌة  َة َ َ  ِيَن  َوَ  َتْستَػْقِبُلوا اللَّصْهَر اْ ِتْقَبا ًد  َوبَػيػْ َرَواُا َأْحَمُد َوالنَّصَساِايُّش َوالتٍػْرِمِذيُّش ِبَمْ َناُا  {َفَ ٍمُلوا اْلِ دَّص
َة َ ْ َبافَ }َوِفيِ  ِفي َلْ ظٍد لِلنَّصَساِاٍي  .َوَصحَّصَح ُ  َة ِعدَّص َرَواُا ِمْن َحِديِث أَِبي يُوُّنَس َعْن ِ َماؾٍد َعْن  {فََ ْكِمُلوا اْلِ دَّص

                                                 

ىػ 1413 / 11 / 5فجر االثنُت  -  
 

ا٢تبلؿ  ثبلثُت وال يعترب باٟتساب ، والعربة ٔتا رواه الراوي ال ٔتا راءه فبل يصاـ حىت يرى ال بد يف ثبوت الشهر من الرؤية أو إ٘تاـ الشهر -  
أو يتم الشهر ثبلثُت حىت لو كاف اليـو غائماً 
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َأْف َيُ وَف َ ْيئًدا َيُصوُمُ  َأَحدُُكْ   َوَ   َ  تَػَقدَّصُموا اللَّصْهَر ِبِصَياـِ يَػْوٍـد َوَ  يَػْوَمْيِن  إ َّص }َلْ ِظ  َوِفي. ِعْ رَِمَة َعْن ُ 
َة َ َ  ِيَن  ُ َّص َأْفِ ُروا  ُ َّص ُصوُموا َحتَّصى تَػَرْوُا  فَِ ْف َحاَؿ ُدوّنَُ  َغَماَمةٌة فَ َِتمُّشوا َتُصوُموا َحتَّصى تَػَرْواُ  َرَواُا أَبُو  {اْلِ دَّص

  .(َداُود
 يَػَتَح َّصُظ ِمْن ِ َ ِؿ َ ْ َباَف َما َ  يَػَتَح َّص ُُ  ِمْن َغْيرِِا  َكاَف َرُ وُؿ اللَّصِ  }: َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ -   1633

ـَ  َيُصوـُ ِلُرْؤيَِة رََمَضاَف فَِ ْف ُغ َّص َعَلْيِ  َعدَّص َ َ  ِيَن يَػْومًدا  :َرَواُا َأْحَمُد َوأَبُو َداُود َوالدَّصارَُقْ ِنّي َوقَاؿَ . { ُ َّص َصا
 . إْ َنادٌة َحَسنٌة َصِحييٌة 

َحتَّصى تَػَرْوا اْلِهَ َؿ َأْو ُتْ ِمُلوا  َ  تَػَقدَّصُموا اللَّصْهرَ }: َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ : َوَعْن ُحَذيْػَ َة قَاؿَ -   1634
َة   ُ َّص ُصوُموا َحتَّصى ةَ  اْلِ دَّص  . (َوالنَّصَساِايُّش  ؛ َرَواُا أَبُو َداُود{تَػَرْوا اْلِهَ َؿ َأْو ُتْ ِمُلوا اْلِ دَّص

ا َمنْ }: َوَعْن َعمَّصاِر ْبِن يَاِ رٍد قَاؿَ -   1635 ـَ اْليَػْوـَ الَّصِذي ُيَل ُّش ِفيِ  فَػَقْد َعَصى أَبَا اْلَقاِ ِ  ُمَحمَّصدًد  َصا
}  ََوَصحَّصَحُ  التٍػْرِمِذيُّش َوُ َو لِْلُبَ اِرٍي تَػْ ِليقًدا َرَواُا اْلَ ْمَسُة إ َّص َأْحَمد).  

 
 

 الصَّصْوـُ  اْلِهَ ِؿ إَذا رَآُا َأْ ُ  بَػْلَدةٍد َ ْ  يَػْلَ ـُ بَِقيَّصَة اْلِبَ دِ  بَابُ 
 

َّـص اْلَ ْضِ  بَػَ  َْتُ  إَلى-    1636 ـَ فَػَقَضْيُ  َحاَجتَػَها: ُمَ اِويََة بِاللَّصاـِ فَػَقاؿَ  َعْن ُكَرْي ٌة َأفَّص ُأ  فَػَقِدْمُ  اللَّصا
َلةَ  اْلُجُمَ ِة  ُ َّص َقِدْمُ  اْلَمِديَنَة ِفي آِخِر اللَّصْهِر َفَس َلَِني  َواْ ُتِه َّص َعَليَّص رََمَضاُف َوأّنَا بِاللَّصاـِ فَػَرأَْيُ  اْلِهَ َؿ لَيػْ

َلَة اْلُجُمَ ِة  فَػَقاؿَ : اْلِهَ َؿ  فَػُقْل ُ  َمَتى رَأَيْػُت ْ : اللَّصِ  ْبُن َعبَّصاسٍد   ُ َّص ذََكَر اْلِهَ َؿ فَػَقاؿَ  َعْبدُ   أَّْن َ : رَأَيْػَناُا لَيػْ
ـَ ُمَ اِويَُة  فَػَقاؿَ : رَأَيْػَتُ   فَػُقْل ُ  َلَة السَّصْبِ  َفَ  ّنَػَ اُؿ َّنُصوـُ : ّنَػَ ْ   َورَآُا النَّصاُس َوَصاُموا َوَصا َلِ نَّصا رَأَيْػَناُا لَيػْ

 َ   َ َ َذا َأَمَرّنَا َرُ وُؿ اللَّص ِ : ُمَ اِويََة َوِصَياِمِ   فَػَقاؿَ  َأَ  َتْ َتِ ي ِبُرْؤيَةِ : ُّنْ ِمَ  َ َ  ِيَن َأْو ّنَػَراُا  فَػُقْل ُ  َحتَّصى
} . َواْبَن َماَج ْ  َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص اْلُبَ اِريَّص)  

 
 

                                                 

برؤيتو  اهلل صلى عليو وسلم خاطب األمة ٚتيعاً ورأي ابن عباس أف ا١تطالع ٗتتلف فيصـو كل بلد الصواب أف الرؤية تعم الف رسوؿ - 
وأحوط وأفضل وىو مقتضى العمـو ، فاألصح واألرجح أف البلد إذا  واألمر واسع فإذا اكتفوا برؤيتهم فبل بأس وإف صاموا ٣تتمعُت فهو األوىل

أخذاً ٔتذىب ابن عباس وفتوى ىيئة كبار  البلد اآلخر أف يصوموا لرؤيتو ويفطروا لو وإف صاـ وأفطر كل بلد لرؤيتهم فبل بأس رأوا ا٢تبلؿ فعلى
 بلدىم العلماء على جواز صياـ كل بلد على رؤية أىل
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  ِفي اْلَ ْرِض ُدوَف النػَّصْ  ِ  بَاُب ُوُجوِب النٍػيَّصِة ِمْن اللَّصْي ِ 
 

ـَ } : أّنَّصُ  قَاؿَ َحْ َصَة َعْن النَّصِبٍي  َعْن اْبِن ُعَمَر َعنْ  -  1637 ـَ قَػْبَ  اْلَ ْجِر َفَ  ِصَيا َمْن َلْ  َيْجَمْع الٍصَيا
  (اْلَ ْمَسةُ  َرَوااُ  {َل ُ 

ِمْن َ ْياٍد   َ ْ  ِعْندَُك ْ :  َذاَت يَػْوٍـد فَػَقاؿَ اللَّصِ   َدَخَ  َعَليَّص َرُ وؿُ }: َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -  1638
َأرِيِنيِ  : فَػَقاؿَ  أَتَاّنَا يَػْومًدا آَخَر  فَػُقْلَنا يَا َرُ وَؿ اللَّصِ  ُأْ ِدَي لََنا َحْيسٌة  فَِ ٍّني إَذْف َصاِا ٌة   ُ َّص : َ   فَػَقاؿَ : فَػُقْلَنا

إّنَّصَما َمَ ُ  َصْوـِ } : ُ َّص قَاؿَ : اْلَجَماَعُة إ َّص اْلُبَ اِريَّص  َوزَاَد النَّصَساِايّ  َرَوااُ  {فَػَلَقْد َأْصَبْحُ  َصاِامًدا فََ َك َ 
َلُ  أَْيضًدا  َوِفي َلْ ظٍد  {الصَّصَدَقَة  فَِ ْف َ اَا َأْمَضاَ ا  َوِإْف َ اَا َحَبَسَها اْلُمَتَ ٍوِع َمَ ُ  الرَّصُجِ  ُيْ ِرُج ِمْن َماِل ِ 

ـَ ِفي َغْيرِ }: قَاؿَ  َفَجاَد  رََمَضاَف َأْو ِفي التَّصَ وُّشِع ِبَمْن َِلِة رَُج ٍد َأْخَرَج َصَدَقَة َماِل ِ  يَا َعاِاَلُة إّنَّصَما َمْن َِلُة َمْن َصا
َها ِبَما َ ااَ  َها ِبَما َ اَا فََ ْمَضاُا  َوَبِ َ  ِمنػْ ْرَدااِ : قَاَؿ اْلُبَ اِريُّش  {فََ ْمَسَ  ُ  ِمنػْ ُّـش الدَّص ْرَداِا  َكاَف أَبُو: َوقَاَلْ  ُأ الدَّص

ٌـة : يَػُقوؿُ  ُ َريْػَرَة َواْبُن  َوفَػَ َلُ  أَبُو اَْلَحَة َوأَبُو: قَاؿَ . فَِ ٍّني َصاِا ٌة يَػْوِمي َ َذا :َ   قَاؿَ : فَِ ْف قُػْلَنا. ِعْندَُكْ  اََ ا
ُه ْ    (َعبَّصاسٍد َوُحَذيْػَ ُة َرِ َي اللَّصُ  َعنػْ

 
 
 
 
 
 

 اْليَػْوـِ  َوُحْ ُ  َمْن َوَجَ  َعَلْيِ  الصَّصْوـُ ِفي أَ ْػَناِا اللَّصْهِر َأوْ  بَاُب الصَّصِبٍي إَذا َأاَاؽَ 
 

إَلى قُػَر  اأْلَّْنَصاِر الَّصِتي   َغَداَة َعاُ ورَااَ َأْرَ َ  َرُ وُؿ اللَّصِ  } :َعْن الرُّشبَػٍيِع بِْنِ  ُمَ ٍوذٍد قَاَل ْ -  1639
                                                 

 ىػ 3/5/1414فجر االثنُت  -  
 

ثقة ولو كاف  ثابت الرفع والقاعدة أف اٟتديث إذا وقفو قـو ورفعو قـو فالقوؿ قوؿ من رفعو إذا كاف اٟتديث صحيح والصواب أنو  - 
 موقوفاً فلو حكم الرفع ألنو تشريع فبل يقاؿ بالرأي

أما من صاـ النفل فلو اإلفطار وإف أكملو فهو أفضل فإف أفطر ٟتاجة أو أي أمر فلو  صياـ الفرض جيب فيو تبييت النية من الليل -  
 وأجره من وقت نية الصياـ ذلك
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َفُ نَّصا بَػْ َد . بَِقيَّصَة يَػْوِم ِ  َصاِامًدا فَػْليُِت َّص َصْوَمُ   َوَمْن َكاَف َأْصَبَي ُمْ ِ رًدا فَػْليُِت َّص  َمْن َكاَف َأْصَبيَ : َحْوَؿ اْلَمِديَنةِ 
َياّنَػَنا ُهْ  َوَّنْذَ ُ  إَلى اْلَمْسِجِد فَػَنْجَ ُ  َلُهْ  اللُّشْ َبةَ  َذِلَ  َّنُصوُمُ  َوُّنَصٍوُمُ  ِصبػْ ِمْن اْلِ ْهِن  فَِ َذا  الٍصَ اَر ِمنػْ

َناَ ا إيَّصااُ  ْف َارِ  َبَ ى َأَحُدُ ْ  ِمْن ال َّصَ اـِ َأْع َيػْ َوقَاَؿ ُعَمُر  :قَاَؿ اْلُبَ اِريُّش . َأْخَرَجااُ . {َحتَّصى َيُ وَف ِعْنَد اْاِ
ٌـة : لَِنْلَواَف ِفي رََمَضافَ  َياّنُػَنا ِصَيا    (َوَ َربَ ُ  َويْػَلَ  َوِصبػْ

 َوْفُدّنَا الَّصِذيَن َقِدُموا َعَلى َرُ وِؿ اللَّصِ   َحدَّص َػَنا}: َوَعْن ُ ْ َياَف ْبِن َعْبِد اللَّصِ  ْبِن رَبِيَ َة قَاؿَ  -  1640
 َوَ َرَب َعَلْيِهْ  قُػبَّصةًد ِفي اْلَمْسِجِد  فَػَلمَّصا َأْ َلُموا َصاُموا َما َوَقِدُموا َعَلْيِ  ِفي رََمَضاَف : بِِ ْ َ ـِ  َِقي ٍد  قَاؿَ 

 ( َرَواُا اْبُن َماَج ْ  {بَِقَي َعَلْيِهْ  ِمْن اللَّصْهرِ 
 ُصْمُتْ  يَػْوَمُ  ْ :  فَػَقاؿَ إَلى النَّصِبٍي  َأفَّص َأْ َلَ  أََت ْ }َوَعْن َعْبِد الرَّصْحَمِن ْبِن َمْسَلَمُة َعْن َعٍمِ    -  1641

  .(َرَواُا أَبُو َداُود {فَ َِتمُّشوا بَِقيَّصَة يَػْوِمُ ْ  َواْقُضوا: َ   قَاؿَ : َ َذا  قَاُلوا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ُيْ َرُا َوَما ُيْسَتَح ُّش  بْػَواُب َما يُػْبِ ُ  الصَّصْوـَ َوَماأ

   (بَاُب َما َجاَا ِفي اْلِحَجاَمةِ )
 َرَواُا َأْحَمدُ  {َأْفَ َر اْلَحاِجُ  َواْلَمْحُجوـُ } قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ  : َعْن رَاِفِع ْبِن َخِدييٍد قَاؿَ  - 1642
اِد ْبِن َأْوسٍد ِم ْػُل ُ  َوأِلَْحَمَد َوأَِبي َداُود َواْبِن َماَجْ  ِمْن َحِديثِ . َوالتٍػْرِمِذيُّش  َوأِلَْحَمَد َواْبِن .  َػْوبَاَف َوَحِديِث َ دَّص

                                                 

يتمرنوا ويعتادوه مثل الصبلة  يشرع الصـو للصغار حىت -  
. يقضي فعليو الصياـ وجوباً ولزوماً وال يلزمو قضاء ما فات من الشهر وىذا ىو األقرب أنو ال من صاـ يف أثناء الشهر كأف بلغ الصيب -  

 نذر صياماً مث أفطر ما فعليو قضاؤه الف النذر واجب ومن. ولكن من بلغ أثناء النهار فعليو الصياـ وقضاء ىذا اليـو الذي بلغ فيو
  ىػ1414 / 5 / 10فجر االثنُت  -  
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  .(َوَحِديِث ُأَ اَمَة ْبِن زَْيدٍد ِم ْػُل ُ  َوأِلَْحَمَد ِمْن َحِديِث َعاِاَلةَ . ِمْن َحِديِث أَِبي ُ َريْػَرَة ِم ْػُل ُ  َماَج ْ 
َأْفَ َر اْلَحاِجُ  }: َيْحَتِجُ  ِفي رََمَضاَف فَػَقاؿَ   أََتى َعَلى رَُج ٍد َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ   َوَعْن  َػْوبَافَ  -    1643

 .{َواْلَمْحُجـو
َوأّنَا َأْحَتِجُ  ِفي  َمرَّص َعَليَّص َرُ وُؿ اللَّصِ  : أّنَّصُ  قَاؿَ  َوَعْن اْلَحَسِن َعْن َمْ ِقِ  ْبِن ِ َنافٍد اأْلَْ َجِ يٍ  -   1644

َلةًد َخَلْ  ِمْن َ ْهِر رََمَضافَ  َدلِي ٌة  َرَواُ َما َأْحَمُد  َوُ َما {َأْفَ َر اْلَحاِجُ  َواْلَمْحُجوـُ }: فَػَقاؿَ  َ َماِف َعْلَرَة لَيػْ
 َأَصيُّش َحِديثٍد ِفي َ َذا اْلَبابِ : قَاَؿ َأْحَمدُ . ِبِ َ ِؼ النَّصاِ ي َعَلى َأفَّص َمْن فَػَ َ  َما يُػْ ِ ُر َجاِ  ًد يَػْ ُسُد َصْوُم ُ 
اِد ْبِن َأْوسٍد  َأَصيُّش َ ْياٍد ِفي: َحِديُث رَاِفِع ْبِن َخِدييٍد  َوقَاَؿ اْبُن اْلَمِديِنيٍ   (َ َذا اْلَباِب َحِديُث  َػْوبَاَف َوَ دَّص

َرَواُا َأْحَمُد . {َواْحَتَجَ  َوُ َو َصاِا ٌة   اْحَتَجَ  َوُ َو ُمْحِرٌـة النَّصِبيَّص  َأفَّص }: َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد  - 1645
 .) َوالتٍػْرِمِذيُّش َوَصحَّصَح ُ  َرَواُا أَبُو َداُود َواْبُن َماَج ْ . {اْحَتَجَ  َوُ َو ُمْحِرٌـة َصاِا ٌة } :َوِفي َلْ ظٍد . َواْلُبَ اِريُّش 
َتْ َرُ وَف اْلِحَجاَمَة لِلصَّصاِاِ  َعَلى َعْهِد  َأُكْنُت ْ }: َاِب ٍد اْلبُػَناِّنيَّص أّنَّصُ  قَاَؿ أِلََّنِس ْبِن َماِل ٍد  َوَعنْ   -  1646

  .(اْلُبَ اِريُّش  َرَوااُ  {َ  إ َّص ِمْن َأْجِ  الضَّصْ  ِ :  قَاؿَ َرُ وِؿ اللَّصِ  
َلى-   1647  َعْن ّنَػَهى النَّصِبيُّش }إّنَّصَما  : قَاؿَ َعْن بَػْ ِض َأْصَحاِب النَّصِبٍي  َوَعْن َعْبِد الرَّصْحَمِن ْبِن أَِبي لَيػْ

 ( .َرَواُا َأْحَمُد َوأَبُو َداُود. {ُيَحٍرْمُهَما الٍصَياـِ َواْلِحَجاَمِة لِلصَّصاِاِ  إبْػَقااًد َعَلى َأْصَحاِبِ  َوَل ْ  اْلِوَصاِؿ ِفي
ْبَن أَِبي اَاِل ٍد اْحَتَجَ  َوُ َو  َأوَّصُؿ َما ُكرَِ ْ  اْلِحَجاَمُة لِلصَّصاِاِ  َأفَّص َجْ َ رَ }: أََّنسٍد قَاؿَ  َوَعنْ  -   1648

أََّنسٌة  وََكافَ .  بَػْ ُد ِفي اْلِحَجاَمِة لِلصَّصاِا ِ  َأْفَ َر َ َذاِف   ُ َّص رَخَّصَ  النَّصِبيُّش :  فَػَقاؿَ َصاِا ٌة  َفَمرَّص ِبِ  النَّصِبيُّش 
  ( ُكلُّشُهْ   َِقاتٌة َوَ  َأْعَلُ  َلُ  ِعلَّصةًد  :َرَواُا الدَّصارَُقْ ِنّي َوقَاؿَ . {َيْحَتِجُ  َوُ َو َصاِا ٌة 

 
 اْلَقْيِا َواِ ْكِتَحاؿِ  بَاُب َما َجاَا ِفي

 
ا  َمْن َذرََعُ  اْلَقْيُا فَػَلْيسَ }:  قَاؿَ  َعْن أَِبي ُ َريْػَرَة َأفَّص النَّصِبيَّص  - 1649 َعَلْيِ  َقَضااٌة  َوَمْن اْ تَػَقاَا َعْمدًد

                                                 

الدالة على جواز اٟتجامة للصائم فالصواب أف اٟتجامة  ىذه االحاديث تدؿ على أف اٟتجامة تفطر الصائم وأهنا ناسخة لؤلحاديث  - 
القضاء من باب  وكذلك اٟتاجم يفطر ، والتحليل اليسَت ال شيء فيو أما الكثَت فيلحق باٟتجامة فعليو تفطر الصائم وعلى الصائم ٕتنبها

االحتياط 
 ٤تموؿ على النسخ أو أنو كاف يف سفر أو يف مرض ىذا اٟتديث إما - 
 ىذا اٟتديث ال يقاـو األحاديث السابقة -  
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  . (إ َّص النَّصَساِايّ  َرَواُا اْلَ ْمَسةُ  {فَػْليَػْقضِ 
 

أّنَّصُ  َأَمَر }: ْبِن َ ْوَذَة َعْن أَبِيِ  َعْن َجٍدِا َعْن النَّصِبٍي  َوَعْن َعْبِد الرَّصْحَمِن ْبِن النػُّشْ َماِف ْبِن َمْ َبدِ  -   1650
ْ ِمِد اْلُمَرٍوِح َعْن النػَّصْوـِ  َوقَاؿَ  َوِفي إْ َناِدِا َمَقاؿٌة  َرَواُا أَبُو َداُود َواْلُبَ اِريُّش ِفي تَارِيِ ِ   {لَِيتَّصِقِ  الصَّصاِا ُ  :بِاْاِ

  (ُ َو َصُدوؽٌة : َوقَاَؿ أَبُو َحاِت ٍد الرَّصاِزيّ . َ َذا َ ِ ي ٌة  َعْبُد الرَّصْحَمنِ : قَاَؿ اْبُن َمِ ينٍد . َقرِي ٌة 
 
 

 
 
 
 

  بَاُب َمْن َأَكَ  َأْو َ ِرَب ّنَاِ يًدا
 

فَػْليُِت َّص َصْوَمُ    َمْن َّنِسَي َوُ َو َصاِا ٌة فََ َكَ  َأْو َ ِربَ }: قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ  : َعْن أَِبي ُ َريْػَرَة قَاؿَ  -  1651
إَذا َأَكَ  الصَّصاِاُ  ّنَاِ يًدا  َأْو َ ِرَب ّنَاِ يًدا  }َوِفي َلْ ظٍد . اْلَجَماَعُة إ َّص النَّصَساِايّ  َرَوااُ  {فَِ ّنَّصَما اللَّصُ  َأْاَ َمُ  َوَ َقااُ 

َمْن }َلْ ظٍد  َوِفي. إْ َناُدُا َصِحييٌة : َرَواُا الدَّصارَُقْ ِنّي َوقَاؿَ  {َقَضاَا َعَلْي ِ  فَِ ّنَّصَما ُ َو ِرْزؽٌة َ اَقُ  اللَّصُ  إلَْيِ  َوَ  
َوُ َو  َِقةٌة َعْن  تَػَ رَّصَد ِبِ  اْبُن َمْرُزوؽٍد : قَاَؿ الدَّصارَُقْ ِنيّ  {َوَ  َك َّصارَةَ  َأْفَ َر يَػْومًدا ِمْن رََمَضاَف ّنَاِ يًدا َفَ  َقَضاَا َعَلْي ِ 

  (اأْلَّْنَصاِريٍ 
 

 التَّصَح ُّشِظ ِمْن اْلِ يَبِة َواللَّصْ ِو َوَما يَػُقوُؿ إَذا ُ ِت َ  بَابُ 
                                                 

والقليل  (يربيك  دع ما يريبك إىل ما ال)وليس فيو دليل واضح وا٠تروج من ا٠تبلؼ أف يتوضأ من باب  الوضوء من القيء فيو خبلؼ -  
 بو من القيء يسمى قلساً فبل يتوضأ منو وإذا وصل إىل فمو فبلعو يفطر

فهو أفضل  الصواب أف الكحل ال يفطر بو الصائم وإف اتقاه واستعملو يف الليل  - 
  ىػ17/5/1414فجر االثنُت  -  

 
) ولعمـو حديث  (نسينا أو أخطأنا  ربنا ال تؤاخذنا إف )صائم ناسياً فصومو صحيح وال كفارة عليو لعمـو قولو تعاىل  من جامع وىو -  

 وكذلك اٟتاج لو جامع ناسياً فحجو صحيح وال كفارة عليو (كفارة  من أفطر يوماً من رمضاف ناسياً فبل قضاء عليو وال
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إَذا َكاَف يَػْوـُ َصْوـِ َأَحدُِكْ  َفَ  يَػْرُفْث يَػْوَمِئذٍد َوَ  َيْصَ ْ   } : قَاؿَ َعْن أَِبي ُ َريْػَرَة َأفَّص النَّصِبيَّص  -  1652

َواَلَّصِذي ّنَػْ ُس ُمَحمَّصدٍد بَِيِدِا َلُ ُلوُؼ َفِ  الصَّصاِاِ  َأْاَيُ   إٍّني اْمُرؤٌة َصاِا ٌة؛: فَِ ْف َ اَتَمُ  َأَحدٌة َأْو قَاتَػَلُ  فَػْليَػُق ْ 
  َأْفَ َر َفِرَح ِبِ ْ رِِا  َوِإَذا َلِقَي رَبَّصُ  َفِرَح ِبَصْوِم ِ  إَذا: اللَّصِ  ِمْن رِيِي اْلِمْسِ   َولِلصَّصاِاِ  فَػْرَحَتاِف يَػْ َرُحُهَما ِعْندَ 

 .ُمتػَّصَ قٌة َعَلْي 
 

ال ُّشوِر َواْلَ َمَ  ِبِ  فَػَلْيَس لِلَّصِ   َمْن َلْ  َيدَْع قَػْوؿَ }: َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ : َوَعْن أَِبي ُ َريْػَرَة قَاؿَ  -  1653
 ( .َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص ُمْسِلمًدا َوالنَّصَساِايُّش  {َوَ َرابَ ُ  َحاَجةٌة ِفي َأْف َيدََع اََ اَم ُ 

 
 بَاُب الصَّصاِاِ  يَػَتَمْضَمُض َأْو يَػْ َتِسُ  ِمْن اْلَحرٍ 

اْليَػْوـَ   فَػُقْلُ  َصنَػْ  ُ فَ َتَػْيُ  النَّصِبيَّص  َ َلْلُ  يَػْومًدا فَػَقبػَّصْلُ  َوأّنَا َصاِا ٌة }: َعْن ُعَمَر قَاؿَ -    1654
َ  : َوأَّْنَ  َصاِا ٌة  قُػْل ُ  َأرَأَْيَ  َلْو َتَمْضَمْضَ  ِبَمااٍد :  َأْمرًدا َعِ يمًدا  قَػبػَّصْلُ  َوأّنَا َصاِا ٌة  فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اللَّص ِ 
  .(َأْحَمُد َوأَبُو َداُود   َرَوااُ {َفِ ي َ : بَْ َس ِبَذِلَ   فَػَقاؿَ 

 
 رَأَْيُ  النَّصِبيَّص }:  قَاؿَ الرَّصْحَمِن َعْن رَُج ٍد ِمْن َأْصَحاِب النَّصِبٍي  َوَعْن أَِبي َبْ ِر ْبِن َعْبدِ  -   1655

  . دَأْحَمُد َوأَبُو َداوُ  َرَوااُ . {َيُص ُّش اْلَماَا َعَلى رَْأِ ِ  ِمْن اْلَحٍر َوُ َو َصاِا ٌة 
 

َلةِ    لِلصَّصاِاِ  إ َّص ِلَمْن َيَ اُؼ َعَلى ّنَػْ ِس ِ  بَاُب الرُّشْخَصِة ِفي اْلُقبػْ
 

ـٍ  -   1656    ُمتػَّصَ قٌة َعَلْي ِ . {َوُ َو َصاِا ٌة   َكاَف يُػَقٍب ُ َأفَّص النَّصِبيَّص }: َ َلَمةَ  َعْن ُأ
َكاَف   يُػَقٍبُ  َوُ َو َصاِا ٌة َويُػَباِ ُر َوُ َو َصاِا ٌة  َوَلِ نَّص ُ َكاَف َرُ وُؿ اللَّصِ  }: َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -  1657

ْرِب ِ  َأْحَمُد  َرَوااُ . {َكاَف يُػَقٍبُ  ِفي رََمَضاَف َوُ َو َصاِا ٌة }: َوِفي َلْ ظٍد  .َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص النَّصَساِايّ . {َأْمَلَ ُ ْ  َاِ
  .(َوُمْسِل ٌة 

                                                 

وا١تمنوع ىو اٞتماع  اإلنساف على نفسو ا١تاء وأف يتمضمض ولئلنساف أف يقبل زوجتو وأف يناـ معها وىو صائم ال بأس أف يصب -  
 فقط ، وا١تذي الصحيح أنو ال يبطل الصـو

 ىػ1414 / 5/ 24فجر االثنُت   - 
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َ ْ  َ ِذِا أِلُـٍ : الصَّصاِاُ   فَػَقاَؿ َل ُ  أَيُػَقٍب ُ : َ َ َؿ َرُ وَؿ اللَّصِ   أّنَّص ُ  }:َوَعْن ُعَمَر ْبَن أَِبي َ َلَمةَ  1658
ـَ ِمْن َذّْنِبَ   : يَػْ َ ُ  َذِلَ   فَػَقاؿَ َرُ وَؿ اللَّصِ   َ َلَمَة  فََ ْخبَػَرْتُ  َأفَّص  يَا َرُ وَؿ اللَّصِ  َقْد َغَ َر اللَّصُ  َلَ  َما تَػَقدَّص

َ اَلُ  ُحجَّصةٌة  {َوَأْخَلاُكْ  َل ُ  َأَما َواَللَّصِ  إٍّني أَلَتْػَقاُكْ  لِلَّص ِ : تََ خَّصَر  فَػَقاَؿ َل ُ  َوَما  ( .َرَواُا ُمْسِل ٌة  َوِفيِ  َأفَّص َأفػْ
َلُ   َوأَتَاُا آَخُر   َعْن اْلُمَباَ َرِة لِلصَّصاِاِ   فَػَرخَّص َ  َأفَّص رَُج ًد َ َ َؿ النَّصِبيَّص }: َوَعْن أَِبي ُ َريْػَرةَ  -   1659

َها  فَِ َذا الَّصِذي رَخَّصَ  َلُ  َ ْيخٌة    ( َرَواُا أَبُو َداُود. {َوِإَذا الَّصِذي ّنَػَهاُا َ ابٌ  فَػنَػَهاُا َعنػْ
 
 

 بَاُب َمْن َأْصَبَي ُجنُبًدا َوُ َو َصاِا ٌة 
 

َوأّنَا ُجُن ٌة فََ ُصوـُ  فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ   يَا َرُ وَؿ اللَّصِ  ُتْدرُِكِني الصَّصَ ةَ : َأفَّص رَُج ًد قَاؿَ }َعاِاَلَة  َعنْ  -  1660
 : ُـَ  :فَػَقاؿَ . َوأّنَا ُتْدرُِكِني الصَّصَ ُة َوأّنَا ُجُن ٌة فََ ُصوـ  َلْسَ  ِم ْػَلَنا يَا َرُ وَؿ اللَّصِ   َقْد َغَ َر اللَّصُ  َلَ  َما تَػَقدَّص

 َرَواُا َأْحَمدُ  {َأُكوَف َأْخَلاُكْ  لِلَّصِ  َوَأْعَلَمُ ْ  ِبَما أَتَّصِقي َواَللَّصِ  إٍّني أَلَْرُجو َأفْ : فَػَقاؿَ . ِمْن َذّْنِبَ  َوَما تََ خَّصرَ 
 . (َوُمْسِل ٌة َوأَبُو َداُود

 
ـٍ َ َلَمةَ  َوَعنْ  -   1661 ِفي   َكاَف ُيْصِبُي ُجنُبًدا ِمْن ِجَماعٍد َغْيِر اْحِتَ ٍـد  ُ َّص َيُصوـُ َأفَّص النَّصِبيَّص }: َعاِاَلَة َوُأ

 ( .ُمتػَّصَ قٌة َعَلْي ِ . {رََمَضافَ 
 

ـٍ َ َلَمةَ  -  1662 ُجنُبًدا ِمْن ِجَماعٍد َ  ُحُل ٍد  ُ َّص َ  يُػْ ِ ُر َوَ    ُيْصِبيُ َكاَف َرُ وُؿ اللَّصِ  }: قَاَل ْ  َوَعْن ُأ
 ( .َأْخَرَجااُ . {يَػْقِضي

 

                                                 

صلى اهلل عليو وسلم يدؿ على جوازه  الصحيحة تدؿ على جواز القبلة وا١تباشرة با١تبلمسة والنـو مع ا١ترأة للصائم وفعلو األحاديث -  
 وفعلو تشريع لؤلمة

يستطيع أف ديلك نفسو بأف ديٌت إذا قبل فعليو أف يتجنبها  اٟتديث ضعيف والصحيح جواز القبلة للشيخ والشاب إال إذا علم أنو ال -  
حفاظاً على صومو 

الليل فلهما الصـو  ال مانع من االغتساؿ بعد الصبح وال يضر صومو وىكذا اٟتائض والنفساء إذا طهرتا يف ىذا يدؿ على أنو -  
٢تم ا١تبادرة باالغتساؿ حىت يؤدوا الصبلة يف وقتها  واالغتساؿ بعد طلوع الفجر ولكن ليس لو التأخر إىل طلوع الشمس بل
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  بَاُب َك َّصارَِة َمْن َأْفَسَد َصْوـَ رََمَضاَف بِاْلِجَماعِ 
 

َوَما  :َ َلْ ُ  يَا َرُ وَؿ اللَّصِ   قَاؿَ :  فَػَقاؿَ  َجاَا رَُج  إَلى النَّصِبيٍ }: َعْن أَِبي ُ َريْػَرَة قَاؿَ   -  1663
فَػَهْ  : َ   قَاؿَ : َ ْ  َتِجُد َما تُػْ ِتُق رَقَػَبةًد  قَاؿَ  :َوقَػْ ُ  َعَلى اْمَرأَِتي ِفي رََمَضاَف  قَاؿَ : َأْ َلَ َ   قَاؿَ 

 ُ َّص : قَاؿَ : َ  : ُتْ ِ ُ  ِ ٍتيَن ِمْسِ ينًدا  قَاؿَ  َ ْ  َتِجُد َما: َ   قَاؿَ : َأْف َتُصوـَ َ ْهَرْيِن ُمَتَتاِبَ ْيِن  قَاؿَ  َتْسَتِ يعُ 
َقَر ِمنَّصا  َفَما بَػْينَ : َتَصدَّصَؽ ِبَهَذا  قَاؿَ  : ِبَ َرؽٍد ِفيِ  َتْمرٌة  قَاؿَ النَّصِبيُّش  َجَلَس فَ ََتى َها َأْ ُ   فَػَهْ  َعَلى َأفػْ َ بَػتَػيػْ

َرَواُا اْلَجَماَعُة  {فََ ْاِ ْمُ  َأْ َل َ  اْذَ  ْ :  َحتَّصى َبَدْت ّنَػَواِجُذُا  َوقَاؿَ بَػْي ٍد َأْحَوَج إلَْيِ  ِمنَّصا  َفَضِحَ  النَّصِبيُّش 
: َ  ُأِايُق  قَاؿَ : ُمَتَتاِبَ ْيِن  قَاؿَ  ُصْ  َ ْهَرْينِ : َ  َأِجُدَ ا  قَاؿَ : َأْعِتْق رَقَػَبةًد  قَاؿَ } :َوِفي َلْ ِظ اْبِن َماَجْ  قَاؿَ 
َوُصْ  : " َوأَِبي َداُود ِفي ِرَوايَةٍد  َوِ ْبِن َماَج ْ . َوِفيِ  َدَ َلةٌة َقوِيَّصةٌة َعَلى التػَّصْرتِي ِ . َوذََكَراُ  {َأْاِ ْ  ِ ٍتيَن ِمْسِ ينًدا

َوقَػْ ُ  َعَلى : َأْ َلَ َ   قَاؿَ  َما: َ َلْ ُ  َوَأْ َلْ ُ   فَػَقاؿَ : فَػَقاؿَ }لِلدَّصارَُقْ ِنٍي ِفيِ   َوِفي َلْ ظٍد " يَػْومًدا َمَ اّنَُ  
  (أّنػَّصَها َكاَّنْ  ُمْ َرَ ةًد  َوذََكَرُا  َوظَاِ ُر َ َذا. {َأْ ِلي

 
 

  بَاُب َكَراِ َيِة اْلِوَصاؿِ 
 

 إٍّني َلْس ُ : إّنَّصَ  تَػْ َ ُلُ   فَػَقاؿَ : ّنَػَهى َعْن اْلِوَصاِؿ  فَػَقاُلوا َأفَّص النَّصِبيَّص }: َعْن اْبِن ُعَمرَ  -   1664
 (َكَ َحدُِكْ  إٍّني َأَظ ُّش ُيْ ِ ُمِني رٍَبي َوَيْسِقيِني

إٍّني أَبِيُ  : قَاؿَ  إيَّصاُكْ  َواْلِوَصاَؿ  َفِقيَ  إّنَّصَ  تُػَواِصُ  }:  قَاؿَ َوَعْن أَِبي ُ َريْػَرَة َعْن النَّصِبٍي  -  1665
   .(اْلَ َمِ  َما ُتِ يُقوفَ  ُيْ ِ ُمِني رٍَبي َوَيْسِقيِني  فَاْكُلُ وا ِمنْ 

: َلُهْ   فَػَقاَؿ إّنَّصَ  تُػَواِصُ   فَػَقاؿَ   َعْن اْلِوَصاِؿ رَْحَمةًد ّنَػَهاُ ْ  النَّصِبيُّش  } :َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -  1666
 ( .ُمتػَّصَ قٌة َعَلْيِهنَّص  {ُيْ ِ ُمِني رٍَبي َوَيْسِقيِني إٍّني َلْسُ  َكَهْيَئِتُ ْ  إٍّني

                                                 

وا١تظاىر ال تسقط عنو بل ال  الكفارة مرتبة فإف عجز سقطت عنو ومل يأِت عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو أمره هبا اجملامع عليو -  
ذمتو حىت يؤديها وا١ترأة مثل الرجل يف الكفارة إال إذا كانت مكرىة  جيامع حىت يكفر والقاتل ال تسقط عنو الكفارة بل تبقى يف

  ىػ1414 / 6 / 9فجر االثنُت  -  
 

والشراب ليس با١تعروؼ وإمنا ىو قوة ولذة على العبادة ٘تكنو من  الوصاؿ مكروه إال يف حقو صلى اهلل عليو وسلم وا١تراد بالطعاـ  - 
كراىة شديدة وليس ٔتحـر وجيوز ا١تواصلة اىل السحر واألفضل الفطر عند الغروب  الوصاؿ فالوصاؿ مكروه
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 َ  تُػَواِصُلوا فَ َيُّشُ ْ  َأرَاَد َأْف يُػَواِص َ }:  يَػُقوؿُ َوَعْن أَِبي َ ِ يدٍد أّنَّصُ  َ ِمَع َرُ وَؿ اللَّصِ   -   1667
َلْسُ  َكَهْيَئِتُ ْ  إٍّني أَبِيُ  ِلي ُمْ ِ  ٌة : قَاؿَ  إّنَّص  تُػَواِصُ  يَا َرُ وَؿ اللَّصِ  : فَػْليُػَواِصْ  َحتَّصى السَّصَحَر  قَاُلوا

 ( .َرَواُا اْلُبَ اِريُّش َوأَبُو َداُود {َيْسِقيِني ُيْ ِ ُمِني َوَ اؽٍد 
 
 
 

 
ْف َاِر َوالسُّشُحورِ  بَاُب آَدابِ   اْاِ

 
َبَ  اللَّصْي ُ }:  يَػُقوؿُ النَّصِبيَّص  َ ِمْ  ُ : َعْن اْبِن ُعَمَر قَاؿَ  -   1668 َوَأْدبَػَر النػَّصَهاُر َوَغاَبْ  اللَّصْمُس  إَذا َأقػْ

 . {فَػَقْد َأْفَ َر الصَّصاِا ُ 
ُمتػَّصَ قٌة  {اْلِ ْ رَ  َ  يَػَ اُؿ النَّصاُس ِبَ ْيرٍد َما َعجَّصُلوا}:  قَاؿَ َوَعْن َ ْهِ  ْبِن َ ْ دٍد َأفَّص النَّصِبيَّص  -   1669

  .(َعَلْيِهَما
إفَّص َأَح َّص ِعَباِدي إَليَّص َأْعَجُلُهْ  : َع َّص َوَج َّص  يَػُقوُؿ اللَّص ُ }:  قَاؿَ َأفَّص النَّصِبيَّص  َوَعْن أَِبي ُ َريْػَرةَ  -   1670

   .(َأْحَمُد َوالتٍػْرِمِذيُّش  َرَوااُ  {ِفْ رًدا
قَػْبَ  َأْف ُيَصٍلَي  فَِ ْف َلْ  َتُ ْن ُراَبًدا   يُػْ ِ ُر َعَلى ُراََباتٍد َرُ وُؿ اللَّصِ   َكافَ }: َوَعْن أََّنسٍد قَاؿَ  -   1671

 .  (َوالتٍػْرِمِذيُّش  َرَواُا َأْحَمُد َوأَبُو َداُود{َتُ ْن َتْمرًدا َحَسا َحَسَواتٍد ِمْن َمااٍد  فَػَتَمَراتٌة  فَِ ْف َل ْ 
إَذا َأْفَ َر َأَحدُُكْ  فَػْليُػْ ِ ْر َعَلى } قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ  : الضَّصٍبٍي قَاؿَ  َوَعْن َ ْلَماَف ْبِن َعاِمرٍد  -   1672

   .(النَّصَساِايّ  َرَواُا اْلَ ْمَسُة إ َّص  {فَػْليُػْ ِ ْر َعَلى َمااٍد فَِ ّنَّصُ  َاُهورٌة  َتْمرٍد  فَِ ْف َلْ  َيِجدْ 
اللَّصُه َّص َلَ  ُصْمُ   َوَعَلى  : َكاَف إَذا َأْفَ َر قَاؿَ َأفَّص النَّصِبيَّص  } َوَعْن ُمَ اِذ ْبِن زُْ َرَة أّنَّصُ  بَػَلَ  ُ  -   1673

 (  .َرَواُا أَبُو َداُود {ِرْزِقَ  َأْفَ ْرتُ 
 {تَػَ اُؿ أُمَّصِتي ِبَ ْيرٍد َما َأخَّصُروا السُّشُحوَر َوَعجَّصُلوا اْلِ ْ رَ  َ  } َكاَف يَػُقوُؿ َذرٍّي َأفَّص النَّصِبيَّص  َوَعْن أَِبي -   1674

  .(َرَواُا َأْحَمدُ 
                                                 

  مل يتيسر فتمر مث ا١تاء األفضل اإلفطار على الرطب فإف -  
سنده ال بأس بو  (اهلل  ذىب الظمأ وابتلت العروؽ وثبت األجر إف شاء )وحديث 

والسحور وهنار رمضاف فإنو يرجى لو اإلجابة  اٟتديث ضعيف وإذا دعا ٔتا شاء عند اإلفطار -  
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 (َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص أَبَا َداُود {َتَسحَّصُروا فَِ فَّص ِفي السُّشُحوِر بَػرََكةًد }:  قَاؿَ َوَعْن أََّنسٍد َأفَّص النَّصِبيَّص  -   1675
. 

إفَّص َفْصَ  َما بَػْيَن ِصَياِمَنا َوِصَياـِ َأْ ِ  } :قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ  : ْبِن اْلَ اِص قَاؿَ  َوَعْن َعْمِرو -   1676
( . َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص اْلُبَ اِريَّص َواْبَن َماَج ْ  {السَّصَحرِ  اْلِ َتاِب َأْكَلةُ 

 
 
  َوَأْحَ اـِ اْلَقَضااِ  أَبْػَواُب َما يُِبيُي اْلِ ْ رَ 

 السَّصَ رِ  بَاُب اْلِ ْ ِر َوالصَّصْوـِ ِفي
 

ِفي السَّصَ ِر  وََكاَف َكِ يَر  أََأُصوـُ : اأْلَْ َلِميَّص قَاَؿ لِلنَّصِبٍي  َأفَّص َحْمَ َة ْبَن َعْمرٍدو}َعْن َعاِاَلَة  -   1677
 ( .َرَواُا اْلَجَماَعةُ  {َوِإْف ِ ْئَ  فََ ْفِ رْ  إفَّص ِ ْئَ  َفُصْ  : الٍصَياـِ  فَػَقاؿَ 

ْرَداِا قَاؿَ  -   1678  ِفي َ ْهِر رََمَضاَف ِفي َحرٍّي َ ِديدٍد  َحتَّصى إْف اللَّصِ   َخَرْجَنا َمَع َرُ وؿِ }: َوَعْن أَِبي الدَّص
 { َوَعْبُد اللَّصِ  ْبُن َرَواَحةَ اْلَحٍر  َوَما ِفيَنا َصاِا ٌة إ َّص َرُ وُؿ اللَّصِ   َكاَف َأَحُدّنَا لََيَضُع َيَدُا َعَلى رَْأِ ِ  ِمْن ِ دَّصةِ 

. 
َما : فَػَرَأ  زَِحامًدا َورَُج ًد َقْد ظٍُلَ  َعَلْيِ   فَػَقاؿَ   ِفي َ َ رٍد َكاَف َرُ وُؿ اللَّصِ  }: قَاؿَ  َوَعْن َجاِبرٍد   -  1679

 . {لَْيَس ِمْن اْلِبٍر الصَّصْوـُ ِفي السَّصَ رِ : فَػَقاؿَ . َصاِا ٌة  :َ َذا  قَاُلوا
َوَ  اْلُمْ ِ ُر   فَػَلْ  يَِ ْ  الصَّصاِاُ  َعَلى اْلُمْ ِ ِر  ُكنَّصا ُّنَساِفُر َمَع َرُ وِؿ اللَّص ِ }: َوَعْن أََّنسٍد قَاؿَ  -  1680

 . {َعَلى الصَّصاِا ِ 
َوَمَ ُ  َعَلَرُة آَ ؼٍد َوَذِلَ  َعَلى رَْأَس َ َماِف   َخَرَج ِمْن اْلَمِديَنةِ َأفَّص النَّصِبيَّص } :َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد  -   1681

َيُصوـُ َوَيُصوُموَف َحتَّصى إَذا بَػَلَغ  َمْقِدِمِ  اْلَمِديَنَة  َفَساَر ِبَمْن َمَ ُ  ِمْن اْلُمْسِلِميَن إَلى َم َّصةَ  ِ ِنيَن َوِّنْص ٍد ِمنْ 
 بِاْْلِخِر َرُ وِؿ اللَّصِ   ُعْسَ اَف َوُقَدْيدٍد  َأْفَ َر َوَأْفَ ُروا  َوِإّنَّصَما يُػْ َخُذ ِمْن َأْمرِ  اْلَ ِديَد  َوُ َو َمااٌة بَػْينَ 

اْبِن َعبَّصاسٍد ِمْن َغْيِر ِذْكِر َعَلَرِة آَ ؼٍد  ُمتػَّصَ قٌة َعَلى َ ِذِا اأْلََحاِديِث إ َّص َأفَّص ُمْسِلمًدا َلُ  َمْ َنى َحِديثِ  .{فَاْْلِخرِ 

                                                 

   ىػ1414 / 6 / 16فجر االثنُت  -  
األسلمي فاألمر واسع فالرسوؿ صلى اهلل  األحاديث تدؿ على أف الصـو والفطر يف السفر جائزاف ولكن الفطر أفضل ٟتديث ٛتزة   -  

عليو وسلم صاـ وأفطر وعند ا١تشقة يتأكد 
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  .(َوَ  تَارِيِخ اْلُ ُروجِ 
ةًد َعَلى الصَّصْوـِ ِفي السَّصَ ِر  يَا َرُ وَؿ اللَّص ِ }: َحْمَ َة ْبِن َعْمرٍدو اأْلَْ َلِمٍي أّنَّصُ  قَاؿَ  َوَعنْ  -   1682 َأِجُد ِمٍني قُػوَّص

َوَمْن َأَح َّص َأْف َيُصوـَ َفَ   ِ َي رُْخَصةٌة ِمْن اللَّصِ  تَػَ اَلى  َفَمْن َأَخَذ ِبَها َفَحَسنٌة : فَػَقاؿَ  فَػَهْ  َعَليَّص ُجَناحٌة 
َ َلِة َعَلى َفِضيَلِة اْلِ ْ رِ  َرَواُا ُمْسِل ٌة  {ُجَناَح َعَلْي ِ     .(َوالنَّصَساِايُّش َوُ َو َقِويُّش الدَّص

َويُػْ ِ ُر اْلُمْ ِ ُر َفَ    فَػَيُصوـُ الصَّصاِا ُ َرُ وِؿ اللَّصِ   َ افَػْرّنَا َمعَ }: َوَعْن أَِبي َ ِ يدٍد َوَجاِبرٍد قَاَ   -   1683
  .(ُمْسِل ٌة  َرَوااُ . {يَِ يُ  بَػْ ُضُهْ  َعَلى بَػْ ضٍد 

ٌـة  قَاؿَ َرُ وِؿ اللَّصِ   َ افَػْرّنَا َمعَ }: َوَعْن أَِبي َ ِ يدٍد قَاؿَ  -  1684 فَػنَػَ ْلَنا َمْن ِ ًد  :  إَلى َم َّصَة َوَّنْحُن ِصَيا
ـَ  إّنَّصُ ْ  َقْد َدّنَػْوُتْ  ِمْن َعُدوٍُكْ   َواْلِ ْ رُ : فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ   َأقػَْو  َلُ ْ   َفَ اَّنْ  رُْخَصةًد  َفِمنَّصا َمْن َصا

َواْلِ ْ ُر َأقػَْو  َلُ ْ  فََ ْفِ ُروا  َفَ اَّنْ   إّنَّصُ ْ  ُمَصٍبُحو َعُدوٍُك ْ : َوِمنَّصا َمْن َأْفَ َر   ُ َّص ّنَػَ ْلَنا َمْن ِ ًد آَخَر فَػَقاؿَ 
 َرَواُا َأْحَمُد َوُمْسِل ٌة َوأَبُو. { ِفي السَّصَ رِ  ُ َّص َلَقْد رَأَيْػتَػَنا َّنُصوـُ بَػْ َد َذِلَ  َمَع َرُ وِؿ اللَّصِ   َعْ َمةٌة فََ ْفَ ْرّنَا 

   .(َداُود
 

 َذِل َ  بَاُب َمْن َ َرَع ِفي الصَّصْوـِ  ُ َّص َأْفَ َر ِفي يَػْوِم ِ 
ـَ َحتَّصى بَػَلغَ َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ  }َعْن َجاِبرٍد  -   1685 ـَ اْلَ ْتِي َفَصا ـَ   َخَرَج إَلى َم َّصَة َعا ُكَراَع اْلَ ِميِ  َوَصا

ـُ  َوِإفَّص النَّصاَس يَػْن ُُروَف ِفيَما فَػَ ْلُ   إفَّص النَّصاَس َقدْ : النَّصاُس َمَ ُ   َفِقيَ  َل ُ  َفَدَعا ِبَقَدحٍد ِمْن  َ قَّص َعَلْيِهْ  الٍصَيا
ـَ بَػْ ُضُهْ   فَػبَػَلَ ُ  َأفَّص ّنَا ًدا َمااٍد بَػْ َد اْلَ ْصِر َفَلِرَب َوالنَّصاُس يَػْن ُُروفَ  : َصاُموا فَػَقاؿَ  إلَْيِ   فََ ْفَ َر بَػْ ُضُهْ  َوَصا

   .( َوالتٍػْرِمِذيُّش َوَصحَّصَح ُ  َرَواُا ُمْسِل ٌة َوالنَّصَساِايُّش  {ُأولَِئَ  اْلُ َصاةُ 
ٌـة ِفي يَػْوٍـد   َعَلى ّنَػْهرٍد ِمْن َماِا السَّصَمااِ اللَّصِ   أََتى َرُ وؿُ }: َوَعْن أَِبي َ ِ يدٍد قَاؿَ  -  1686 َوالنَّصاُس ِصَيا

إٍّني َلْسِ  ِم ْػَلُ ْ  : فَ َبَػْوا  قَاؿَ : قَاؿَ  اْ َربُوا أَيػُّشَها النَّصاُس :  َعَلى بَػْ َلةٍد َلُ   فَػَقاؿَ َصاِا ٍد ُمَلاةٌة َوّنَِبيُّش اللَّصِ  
َفِ َذُا فَػنَػَ َؿ َفَلِرَب َوَ ِرَب النَّصاُس  َوَما َكاَف يُرِيُد َأْف  رَاِك ٌة  فَ َبَػْوا  فَػ َػَنى َرُ وُؿ اللَّصِ   إٍّني أَْيَسرُُكْ   إٍّني

 . { َيْلَربَ 
ـَ  َخَرَج َرُ وُؿ اللَّص ِ }: َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد قَاؿَ  -   1687 ـَ اْلَ ْتِي ِفي َ ْهِر رََمَضاَف َفَصا . َحتَّصى َمرَّص   َعا

 فَػَ ِ َ  النَّصاُس  َفَجَ ُلوا َيُمدُّشوَف َأْعَناقَػُهْ  َوتَػُتوُؽ أّنْػُ ُسُه ْ  :ِبَ ِديرٍد ِفي ال َّصرِيِق َوَذِلَ  ِفي َّنْحِر ال َّصِهيَرِة  قَاؿَ 
                                                 

الصياـ حىت ولو كاف يف البلد الف النيب صلى اهلل عليو وسلم عـز عليهم ويتأكد  يف اٞتهاد جيب الفطر للصائم إذا كاف يشق عليهم -  
 عند ا١تشقة وا١ترض واألصل أف الفطر أفضل والصـو جائز الفطر
 الفطر عند اٟتاجة وىذا يؤكد وجوب -  
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َ ِرَب َفَلِرَب  ِبَقَدحٍد ِفيِ  َمااٌة  فََ ْمَسَ ُ  َعَلى َيِدِا َحتَّصى رَآُا النَّصاُس   ُ َّص  َفَدَعا َرُ وُؿ اللَّصِ  : إلَْيِ   قَاؿَ 
 ( .َرَواُ َما َأْحَمدُ . {النَّصاسُ 

 
 

  َ ْ  يُػْ ِ ُر ِفيِ   َوَمَتى يُػْ ِ ُر  بَاُب َمْن َ افَػَر ِفي أَ ْػَناِا يَػْوٍـد 
 

إَلى ُحنَػْينٌة َوالنَّصاُس ُمْ َتِلُ وَف َفَصاِا ٌة   ِفي رََمَضافَ َخَرَج َرُ وُؿ اللَّصِ  }: قَاؿَ  َعْن اْبِن َعبَّصاسٍد  -   1688
رَاِحَلِتِ  َأْو رَاَحِتِ   ُ َّص َّنَ َر النَّصاُس  َعَلى رَاِحَلِتِ  َدَعا بِِ ّنَااٍد ِمْن لََبنٍد َأْو َمااٍد  فَػَوَ َ ُ  َعَلى َوُمْ ِ رٌة  فَػَلمَّصا اْ تَػَو 

ـِ     ( َرَواُا اْلُبَ اِريُّش  {َأْفِ ُروا اْلُمْ ِ ُروَف لِلصُّشوَّصا
َ َ رًدا َوَقْد رٍُحَلْ   أَتَػْيُ  أََّنَس ْبَن َماِل ٍد ِفي رََمَضاَف َوُ َو يُرِيدُ }: َكْ  ٍد قَاؿَ  َوَعْن ُمَحمَّصِد ْبنِ  -   1689

َرَواُا  . {ُ نَّصةٌة  ُ َّص رَِك َ : ُ نَّصةٌة  فَػَقاؿَ : ِب ََ اٍـد فََ َكَ   فَػُقْلُ  َل ُ  َلُ  رَاِحَلُتُ  َولَِبَس  َِياَب السَّصَ ِر َفَدَعا
 .التٍػْرِمِذيُّش 

 رَِكْبُ  َمَع أَِبي ُبْصَرَة اْلِ َ اِرٍي ِفي َ ِ يَنةٍد ِمْن اْلُ ْس َاِط ِفي } :َوَعْن ُعبَػْيِد ْبِن َجْبرٍد قَاؿَ  -   1690
َتِرْب فَػُقْل ُ : رََمَضاَف َفَدَفَع   ُ َّص قَػرَّصَب َغَداَاُا  ُ َّص قَاؿَ  َأرَِغْبَ  َعْن : أََلْسَ  بَػْيَن اْلبُػُيوِت  فَػَقاَؿ أَبُو ُبْصَرةَ  :اقػْ

  .(َداُود   َرَواُا َأْحَمُد َوأَبُو{َرُ وِؿ اللَّصِ   ُ نَّصةِ 
 

ا َوَلْ  ُيْجِمْع إقَاَمةًد  بَاُب َجَوازِ   اْلِ ْ ِر لِْلُمَساِفِر إَذا َدَخَ  بَػَلدًد
 

ـَ  َحتَّصى إَذا بَػَلَغ اْلَ ِديدَ  َأفَّص النَّصِبيَّص }َعْن اْبِن َعبَّصاسٍد  -   1691 اْلَماُا  َغَ ا َغْ َوَة اْلَ ْتِي ِفي رََمَضاَف َوَصا
 َرَواُا اْلُبَ اِريُّش  َوَوْجُ  اْلُحجَّصِة ِمْنُ  َأفَّص . {اّْنَسَلَخ اللَّصْهرُ  الَّصِذي بَػْيَن ُقَدْيدٍد َوُعْسَ اَف  فَػَلْ  يَػَ ْؿ ُمْ ِ رًدا َحتَّصى

                                                 

 وىذا يبُت أنو عند الشدة يتأكد الفطر واٟتكم يدور مع علتو -  
   ىػ1414 / 6 / 23فجر االثنُت  -  
 

 ضعيف واآلخر صحيح روي بإسنادين أحدمها  -  
 العـز على السفر وقبل مفارقة البنياف حُت عـز وصمم ولكن إف مل يفطر إال بعد خروجو احتج بو العلماء على جواز اإلفطار حُت -  

وأما الصبلة فبل يقصر حىت خيرج من البلد ىذا  فهو أحوط وخروجاً من ا٠تبلؼ وإال فهو جائز وإف عـز وعرض لو عارض أمسك سائر اليـو
 عـز السفر يف حجة الوداع ومل يقصر إال بعد خروجو ىو ظاىر السنة ألنو صلى اهلل عليو وسلم
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  .(ُمتػَّصَ قٍد َعَلْي ِ  اْلَ ْتَي َكاَف ِلَ ْلرٍد بَِقيَن ِمْن رََمَضاَف  َ َ َذا َجاَا ِفي َحِديثٍد 
 
 

 َواللَّصْيِخ َواللَّصْيَ ِة َواْلَحاِمِ  َواْلُمْرِ عِ  بَاُب َما َجاَا ِفي اْلَمرِيضِ 
 

 إفَّص اللَّصَ  َع َّص َوَج َّص َوَ َع َعْن اْلُمَساِفرِ }:  قَاؿَ ْبِن َماِل ٍد اْلَ ْ ِبٍي َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ   َعْن أََّنسِ  -   1692
َلى َواْلُمْرِ ِع الصَّصْوـَ  َوَعْن اْلَحاِمِ  " َوِفي َلْ ِظ بَػْ ِضِهْ  . َرَواُا اْلَ ْمَسةُ  {الصَّصْوـَ َوَ ْ َر الصَّصَ ِة  َوَعْن اْلُحبػْ
  {" َواْلُمْرِ عِ 

ـُ  َوَعَلى الَّصِذيَن ُيِ يُقوّنَُ  ِفْديَةٌة }َلمَّصا ّنَػَ َلْ  َ ِذِا اْْليَُة  :َوَعْن َ َلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع قَاؿَ  -   1693 اََ ا
َها َكاَف َمْن َأرَاَد َأْف يُػْ ِ َر َويَػْ َتِدَي َحتَّصى {ِمْسِ ينٍد   َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص . أُّْن َِلْ  اْْليَُة الَّصِتي بَػْ َدَ ا فَػَنَسَ تػْ

  .(َأْحَمدَ 
َلى َعنْ  -  1694   ُ َّص أّنْػَ َؿ اللَّص ُ : ُمَ اِذ ْبِن َجَب ٍد بَِنْحِو َحِديِث َ َلَمَة َوِفي ِ  َوَعْن َعْبِد الرَّصْحَمِن ْبِن أَِبي لَيػْ

َعَلى اْلُمِقيِ  الصَّصِحيِي  َورَخَّصَ  ِفيِ  لِْلَمرِيِض  فَ َ ْػَبَ  اللَّصُ  ِصَياَم ُ  {َفَمْن َ ِهَد ِمْنُ ْ  اللَّصْهَر فَػْلَيُصْم ُ }
ـَ  َواْلُمَساِفِر  ـُ لِْلَ ِبيِر الَّصِذي َ  َيْسَتِ يُع الٍصَيا ْاَ ا   .(ُمْ َتَصرٌة أِلَْحَمَد َوأَِبي َداُود .َو َػَبَ  اْاِ

ـُ }اْبَن َعبَّصاسٍد يَػْقَرأُ  َوَعْن َع َااٍد َ ِمعَ  -   1695 قَاَؿ اْبُن  {ِمْسِ ينٍد  َوَعَلى الَّصِذيَن ُيِ يُقوّنَُ  ِفْديَةٌة اََ ا
َمَ اَف ُكٍ  يَػْوٍـد  َواْلَمْرَأِة اْلَ ِبيَرِة َ  َيْسَتِ يَ اِف َأْف َيُصوَما فَػُيْ ِ َمافِ  لَْيَسْ  ِبَمْنُسوَخةٍد لِللَّصْيِخ اْلَ ِبيرِ : َعبَّصاسٍد 

  .(َرَواُا اْلُبَ اِريُّش . ِمْسِ ينًدا
َلى: َوَعْن ِعْ رَِمَة َأفَّص اْبَن َعبَّصاسٍد قَاؿَ ) -   1696   (َرَواُا أَبُو َداُود. َواْلُمْرِ عِ  أُْ ِبَتْ  لِْلُحبػْ

 
 

                                                 

اإلقامة أكثر من  جيمع إقامة فلو الفطر والقصر وحدده اٞتمهور بأربعة أياـ ألنو يف حكم السفر وإف نوى ا١تسافر إذا دخل بلداً ومل  - 
النهار فعليو اإلمساؾ سائر الوقت  أربعة أياـ يصـو وال يفطر ومن كاف مفطراً مث قدـ إىل بلده يف وسط

وبُت اإلطعاـ مع بياف أف الصـو أفضل مث صار فرضاً والشيخ الكبَت والعاجز يفطر  يف أوؿ األمر جعل اهلل الصياـ مع التخيَت بينو -  
عن كل يـو مسكيناً  ويطعم

كالشيخ الكبَت وا١ترض ا١تيؤس منو  وا١ترضع قيل مها كا١تريض يفطراف ويقضياف وال إطعاـ عليهما وىو الصواب وقيل مها اٟتبلى  - 
 لكوهنما قادرتاف ومن مل يقضي إىل رمضاف الثاين فعليو بعد رمضاف القضاء ويطعم إذا فيفطراف ويطعماف عن كل يـو مسكيناً والصواب األوؿ

أخره بغَت عذر 
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 َوُمتَػَ ٍرقًدا َوتَْ ِخيرِِا إَلى َ ْ َبافَ  بَاُب َقَضاِا رََمَضاَف ُمَتَتاِب ًدا

 
َرَواُا  {إْف َ اَا فَػرَّصَؽ  َوِإْف َ اَا تَاَبعَ  َقَضاُا رََمَضافَ }:  قَاؿَ َأفَّص النَّصِبيَّص  َعْن اْبِن ُعَمرَ  -   1697
  {َفِ دَّصةٌة ِمْن أَيَّصاٍـد ُأَخرٍد }اللَّصِ  تَػَ اَلى  َ  بَْ َس َأْف يُػَ رَّصَؽ ِلَقْوؿِ : قَاَؿ اْبُن َعبَّصاسٍد : اْلُبَ اِريُّش  قَاؿَ . الدَّصارَُقْ ِنيّ 
َرَواُا . ُمَتَتاِبَ اتٍد  َفَسَقَ ْ  ُمَتَتاِبَ اتٍد  {ُأَخرَ  َفِ دَّصةٌة ِمْن أَيَّصاٍـد }ّنَػَ َلْ  : َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -   1698

  .(إْ َنادٌة َصِحييٌة : َوقَاؿَ  الدَّصارَُقْ ِنيّ 
إ َّص ِفي  َكاَف َيُ وُف َعَليَّص الصَّصْوـُ ِمْن رََمَضاَف  َفَما َأْ َتِ يُع َأْف َأْقِضيَ } :َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -  1699

َعْن النَّصِبٍي . ُ َريْػَرةَ  َرَواُا اْلَجَماَعُة  َويُػْرَو  بِِ ْ َنادٍد َ ِ ي ٍد َعْن أَِبي {َ ْ َباَف  َوَذِلَ  ِلَمَ اِف َرُ وِؿ اللَّصِ  
 { َيُصوـُ الَّصِذي : رََمَضاُف آَخُر  فَػَقاؿَ  َمِرَض ِفي رََمَضاَف فََ ْفَ َر   ُ َّص َصيَّص َوَلْ  َيُصْ  َحتَّصى َأْدرََك ُ  ِفي رَُج ٍد

الدَّصارَُقْ ِنّي َعْن أَِبي ُ َريْػَرَة ِمْن  َرَوااُ  {الَّصِذي َأْفَ َر ِفيِ   َوُيْ ِ ُ  ُك َّص يَػْوٍـد ِمْسِ ينًدا َأْدرََكُ    ُ َّص َيُصوـُ اللَّصْهرَ 
  .(َصِحييٌة َمْوُقوؼٌة  إْ َنادٌة : قَػْوِلِ   َوقَاؿَ 

ـُ َ ْهرِ }:  قَاؿَ  َوُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّصِبيٍ  -  1700 رََمَضاَف فَػْلُيْ ِ ْ  َعْنُ   َمْن َماَت َوَعَلْيِ  ِصَيا
  .(َمْوُقوؼٌة  َوالصَّصِحيُي أّنَّصُ  َعْن اْبِن ُعَمرَ : قَاَؿ التٍػْرِمِذيُّش . َ ِ ي ٌة  َوِإْ َناُداُ  {َمَ اَف ُكٍ  يَػْوٍـد ِمْسِ ينًدا

 الرَّصُجُ  ِفي رََمَضاَف  ُ َّص َماَت َوَلْ  َيُصْ  ُأْاِ َ  َعْنُ  َوَلْ  َيُ نْ  إَذا َمِرضَ : َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد قَاؿَ  -   1701
  .(َرَواُا أَبُو َداُود. َعَلْيِ  َقَضااٌة  َوِإْف َّنَذَر َقَضى َعْنُ  َولِيُّش ُ 

 

                                                 

  ىػ1414 / 6 / 30فجر االثنُت  -  
فبل شيء عليو وإف كاف ال يعلم حالو مفرطاً أو غَت  من مات وعليو صياـ فإف كاف مفرطاً يف قضائو صاـ عنو وليو وإف مل يكن مفرطاً  -  

مفرط فاالحوط أف يقضى عنو وليو 
فإذا أخر  على الفور ولكن يقدمو قبل رمضاف اآلخر وال بأس بالتفريق ومل يقل متتابعات بل نسخت قضاء رمضاف على الًتاخي ال -  

بو بعض الصحابة  إىل رمضاف آخر من دوف عذر فإنو يقضي مع إطعاـ عن كل يـو مسكيناً كما أفىت
صياـ  الوارد الصدقة والصياـ واٟتج والقضاء عن ا١تيت فيقتصر على ما ورد أما الصياـ فيقضى عن ا١تيت الصياـ الواجب والنذر أما -  

قراءة القرآف وغَتىا فبل تشرع ألنو مل يرد  التطوع فبل يصاـ عن ا١تيت فيقتصر على ما جاء يف النص فالعبادة توقيفية أما
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 َعْن اْلَمٍي ِ  بَاُب َصْوـُ النَّصْذرِ 

 
َها َصْوـُ َّنْذرٍد فََ ُصوـُ  :َأفَّص اْمَرَأةًد قَاَل ْ }: َعْن اْبِن َعبَّصاسٍد  -   1702  يَا َرُ وَؿ اللَّصِ  إفَّص أٍُمي َماَتْ  َوَعَليػْ
َها  فَػَقاؿَ  َها  قَاَل ْ  َأرَأَْيَ  َلْو َكاَف َعَلى أٍُمِ  َدْينٌة فَػَقَضْيِت ِ : َعنػْ َفُصوِمي : ّنَػَ ْ   قَاؿَ : َأَكاَف يُػَ دَّص  َذِلَ  َعنػْ

فَػَنَذَرْت إْف اللَّصُ  َّنجَّصاَ ا َأْف َتُصوـَ َ ْهرًدا  فَ َّْنَجاَ ا  َأفَّص اْمَرَأةًد رَِكَبْ  اْلَبْحرَ }: َوِفي ِرَوايَةٍد . َأْخَرَجااُ  {أٍُم ِ  َعنْ 
َها:  َفذََكَرْت َذِلَ   فَػَقاؿَ  فَػَلْ  َتُصْ  َحتَّصى َماَتْ   َفَجاَاْت قَػَرابَةٌة َلَها إَلى َرُ وِؿ اللَّص ِ  اللَّص ُ   {ُصوِمي َعنػْ

  .(َأْخَرَجُ  َأْحَمُد َوالنَّصَساِايُّش َوأَبُو َداُود
ـَ َعْنُ  َولِيُّش ُ  َمنْ }:  قَاؿَ َعاِاَلَة َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ   َوَعنْ  -   1703 ٌـة َصا    .( ُمتػَّصَ قٌة َعَلْي ِ  {َماَت َوَعَلْيِ  ِصَيا

َنا أّنَا َجاِلسٌة ِعْندَ }: َوَعْن بُػَرْيَدَة قَاؿَ -   1704 إٍّني َتَصدَّصْقُ  : فَػَقاَل ْ   إْذ أَتَػْتُ  اْمَرَأةٌة َرُ وِؿ اللَّصِ   بَػيػْ
َرُ وَؿ اللَّصِ  إّنَّصُ  َكاَف  يَا: َوَجَ  َأْجُرِؾ َوَردَّصَ ا َعَلْيِ  اْلِميَراُث  قَاَل ْ : فَػَقاؿَ  َعَلى أٍُمي ِبَجارِيَةٍد َوِإّنػَّصَها َماَت ْ 

َها  قَاؿَ  َها َصْوـُ َ ْهرٍد َأفََ ُصوـُ َعنػْ َها  قَاَل ْ  :َعَليػْ َها : ُصوِمي َعنػْ ُحٍجي : قَاؿَ  إّنػَّصَها َلْ  َتُحيَّص َقّطُّش َأفََ ُحيُّش َعنػْ
َها   )َصْوـُ َ ْهَرْينِ : َوِلُمْسِل ٍد ِفي ِرَوايَةٍد . َوالتٍػْرِمِذيُّش َوَصحَّصَح ُ  َرَواُا َأْحَمُد َوُمْسِل ٌة َوأَبُو َداُود {َعنػْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التَّصَ وُّشعِ  أَبْػَواُب َصْوـِ 
                                                 

واٟتج يقضياف عن ا١تيت فإف مل يتيسر الصـو أطعم عن كل يـو مسكيناً وىو ليس  ا١تيت إذا مات وعليو صـو صاـ عنو وليو فالصـو -   
 ( وال تزر وازرة وزر أخرى )ىو مشروع ومستحب لقولو تعاىل  بواجب بل
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 َ وَّصاؿٍد  بَاُب َصْوـُ ِ  ٍّي ِمنْ 
 

ـَ رََمَضاَف  ُ َّص }:  قَاؿَ  َعْن أَيُّشوَب َعْن َرُ وِؿ اللَّص ِ  -  1705 ـُ  َمْن َصا أَتْػبَػَ ُ  ِ ًتا ِمْن َ وَّصاؿٍد َفَذاَؾ ِصَيا
  .(إ َّص اْلُبَ اِريَّص َوالنَّصَساِايُّش  َوَرَواُا َأْحَمُد ِمْن َحِديِث َجاِبرٍد  َرَواُا اْلَجَماَعةُ  {الدَّصْ رِ 

ـَ رََمَضافَ }:  أّنَّصُ  قَاؿَ  َوَعْن  َػْوبَاَف َعْن َرُ وِؿ اللَّص ِ  -  1706 ـَ  َمْن َصا َوِ تَّصَة أَيَّصاٍـد بَػْ َد اْلِ ْ ِر َكاَف َتَما
 (َرَواُا اْبُن َماَج ْ  {بِاْلَحَسَنِة فَػَلُ  َعْلُر َأْم َاِلَها السَّصَنِة  َمْن َجااَ 

 
 يَػْوـِ َعَرَفَة ِلَ ْيِر اْلَحاجٍ  بَاُب َصْوـِ َعْلِر ِذي اْلِحجَّصِة َوتَْ ِكيدِ 

 
ـُ َعاُ ورَاَا  َواْلَ ْلِر  َوَ َ  َِة  :َلْ  َيُ ْن َيَدُعُهنَّص َرُ وُؿ اللَّصِ   َأْرَبعٌة }: َعْن َحْ َصَة قَاَل ْ  -  1707 ِصَيا

 ( .َرَواُا َأْحَمُد َوالنَّصَساِايُّش . {َوالرَّصْكَ تَػْيِن قَػْبَ  اْلَ َداةِ  أَيَّصاٍـد ِمْن ُكٍ  َ ْهرٍد 
ُيَ ٍ ُر َ َنتَػْيِن َماِ َيةًد َوُمْستَػْقبَػَلةًد   َصْوـُ يَػْوـِ َعَرَفةَ }: َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ : َوَعْن أَِبي قَػَتاَدَة قَاؿَ  -  1708

  َوالتٍػْرِمِذيَّص  َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص اْلُبَ اِريَّص  {ُيَ ٍ ُر َ َنةًد َماِ َيةًد  َوَصْوـُ يَػْوـِ َعاُ ورَااَ 
َرَواُا َأْحَمُد َواْبُن . {َعَرَفَة ِبَ َرفَاتٍد   َعْن َصْوـِ يَػْوـِ ّنَػَهى َرُ وُؿ اللَّصِ  } :َوَعْن أَِبي ُ َريْػَرَة قَاؿَ  -  1709

 . (َماَج ْ 
ـٍ اْلَ ْض ِ  -   1710  يَػْوـَ َعَرَفَة  فََ ْرَ َلْ  إلَْيِ  بَِلَبنٍد َفَلِرَب َوُ َو َ  ُّشوا ِفي َصْوـِ النَّصِبٍي  أّنػَّصُه ْ }: َوَعْن ُأ

  .(ُمتػَّصَ قٌة َعَلْي ِ  . {َيْ ُ ُ  النَّصاَس ِبَ َرَفةَ 
 

ـُ التَّصْلرِيِق ِعيُدّنَا  يَػْوـُ َعَرَفةَ }: قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ   :َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍد قَاؿَ  -  1711 َويَػْوـُ النَّصْحِر َوأَيَّصا
ْ َ ـِ َوِ يَ  ـُ َأْك ٍد َوُ ْربٍد  َأْ َ  اْاِ  (التٍػْرِمِذيُّش  َرَواُا اْلَ ْمَسُة إ َّص اْبَن َماَجْ  َوَصحَّصَح ُ  {أَيَّصا

 

                                                 

 ىػ1414 / 7 / 21فجر االثنُت   - 
بو مث يصـو ستاً من شواؿ حىت يكوف اتبعو بست من شواؿ إف تيسر ذلك  من كاف عليو قضاء يأيت  -  
 ( .... ما من أياـ العمل الصاحل فيها )صياـ العشر ٟتديث ابن عمر  فيو بعض االضطراب وفضل  - 

وا١تشهور عند العلماء  عرفة وحيـر صـو العيدين وأياـ التشريق واألصل يف النهي عن صياـ يـو عرفة التحرمي سنده جيد فيكره صـو يـو -  
 أنو للكراىة
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 َعاُ ورَااَ  بَاُب َصْوـِ اْلُمَحرَّصـِ َوتَْ ِكيدِ 
 

ـُ  : ُ ِئَ  َأيُّش الٍصَياـِ بَػْ َد رََمَضاَف َأْفَضُ   قَاؿَ أّنَّصُ  }َقْد َ َبَق  -   1712  .{َ ْهُر اللَّصِ  اْلُمَحرَّص
ـَ يَػْومًدا َما َعِلْمُ  َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ  : َصْوـِ َعاُ ورَاَا  فَػَقاؿَ  َوُ ِئَ  َعنْ }َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد  -   1713  َصا

  {اْليَػْوـَ  َوَ  َ ْهرًدا إ َّص َ َذا اللَّصْهَر  يَػْ ِني رََمَضافَ  َيْ ُلُ  َفْضَلُ  َعَلى اأْلَيَّصاـِ إ َّص َ َذا
َرُ وُؿ اللَّصِ   يَػْوـُ َعاُ ورَاَا يَػْومًدا َتُصوُمُ  قُػَرْي ٌة ِفي اْلَجاِ ِليَّصِة  وََكافَ  َكافَ }: َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -   1714
 َـ َمْن َ اَا َصاَمُ  َوَمْن : قَاؿَ  اْلَمِديَنَة َصاَمُ  َوَأَمَر النَّصاَس ِبِصَياِمِ ؛ فَػَلمَّصا ُفِرَض رََمَضافُ   َيُصوُمُ ؛ فَػَلمَّصا َقِد

 .{َ اَا تَػرََك ُ 
َأْ َلَ  َأْف َأٍذْف ِفي النَّصاِس َأفَّص َمْن َأَكَ    رَُج ًد ِمنْ َأَمَر النَّصِبيُّش }: قَاؿَ  َوَعْن َ َلَمَة ْبِن اأْلَْكَوعِ  -   1715

 .{َعاُ ورَااَ  يَػْوِمِ   َوَمْن َلْ  َيُ ْن َأَكَ  فَػْلَيُصْ   فَِ فَّص اْليَػْوـَ يَػْوـُ  فَػْلَيُصْ  بَِقيَّصةَ 
يَا : فَػَقاؿَ  ْبَن قَػْيسٍد َدَخَ  َعَلى َعْبِد اللَّصِ  َوُ َو َيْ َ ُ  يَػْوـَ َعاُ ورَاَا  َوَعْن َعْلَقَمَة َأفَّص اأْلَْ َ ثَ  -   1716

ـُ قَػْبَ  َأْف يَػْنِ َؿ رََمَضاُف  فَػَلمَّصا ّنَػَ ؿَ : فَػَقاؿَ  أَبَا َعْبَد الرَّصْحَمِن إفَّص اْليَػْوـَ يَػْوـُ َعاُ ورَاَا  رََمَضاُف  َقْد َكاَف ُيَصا
  .(ُتِرَؾ فَِ ْف ُكْنَ  ُمْ ِ رًدا فَاْاَ  ْ 

 َصاَمُ   اْلَجاِ ِليَّصِة َكاّنُوا َيُصوُموَف يَػْوـَ َعاُ ورَاَا َوَأفَّص َرُ وَؿ اللَّص ِ  َأفَّص َأْ  َ }َوَعْن اْبِن ُعَمَر  -  1717
إفَّص يَػْوـَ َعاُ ورَاَا يَػْوٌـة ِمْن : رََمَضاُف؛ فَػَلمَّصا ُفِرَض رََمَضاُف قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ   َواْلُمْسِلُموَف قَػْبَ  َأْف يُػْ َرضَ 
  .(ِصَياَم ُ  َ اَا َصاَمُ   وََكاَف اْبُن ُعَمَر َ  َيُصوُمُ  إ َّص َأْف يُػَواِفقَ  أَيَّصاـِ اللَّصِ  َفَمنْ 

 
ا  فَػَقاَؿ َرُ وؿُ  َكافَ }: َوَعْن أَِبي ُموَ ى قَاؿَ  -  1718 اللَّصِ   يَػْوـُ َعاُ ورَاَا تُػَ ٍ ُمُ  اْليَػُهوُد َوتَػتَّصِ ُذُا ِعيدًد

 : ْ ُصوُموُا أّنْػُت ).  
ـَ النَّصِبيُّش } :َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد قَاؿَ   -  1719 : َما َ َذا  قَاُلوا: َعاُ ورَاَا  فَػَقاؿَ   فَػَرَأ  اْليَػُهوَد َتُصوـُ َقِد

أّنَا َأَحقُّش ِبُموَ ى ِمْنُ ْ    :ِفيِ  ُموَ ى َوبَِني إْ َرااِيَ  ِمْن َعُدٍوِ ْ  َفَصاَمُ  ُموَ ى  فَػَقاؿَ  يَػْوٌـة َصاِليٌة َّنجَّصى اللَّص ُ 
 .{َفَصاَمُ  َوَأَمَر ِبِصَياِم ِ 

إفَّص َ َذا يَػْوـُ َعاُ ورَاَا َوَلْ  }: يَػُقوؿُ  َ ِمْ ُ  َرُ وَؿ اللَّصِ  : ُ ْ َياَف قَاؿَ  َوَعْن ُمَ اِويََة ْبِن أَِبي -   1720
ـَ  َوَمْن َ اَا فَػْليُػْ ِ رْ  ُيْ َتْ  َعَلْيُ ْ  ِصَياُم ُ  َ ِذِا اأْلََحاِديِث ُكٍلَها   ُمتػَّصَ قٌة َعَلى {َوأّنَا َصاِا ٌة َفَمْن َ اَا َصا

                                                 

 ىػ1414 / 8 / 6فجر االثنُت   - 
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ُمَ اِويََة  َوِإّنَّصَما ُّنِسَخ  َلْ  َيِجْ  ِبَحاؿٍد ِبَدلِيِ  َخَبرِ : َوَجَ   ُ َّص ُّنِسَخ  َويُػَقاؿُ  َوَأْك َػُرَ ا َيُدؿُّش َعَلى َأفَّص َصْوَم ُ 
  .(تَْ ِكيُد اْ ِتْحَباِب ِ 

ـَ َرُ وُؿ اللَّصِ   } :َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد قَاؿَ  -  1721 يَا َرُ وَؿ : َعاُ ورَاَا َوَأَمَر ِبِصَياِمِ  قَاُلوا  يَػْوـَ َلمَّصا َصا
ـُ اْلُمْقِب ِ : تُػَ ٍ ُمُ  اْليَػُهوُد َوالنَّصَصاَر   فَػَقاؿَ  اللَّصِ  إّنَّصُ  يَػْوٌـة  : إْف َ اَا اللَّصُ  ُصْمَنا اْليَػْوـَ التَّصاِ َع قَاؿَ  إَذا َكاَف َعا
ـُ  : قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ  : َوِفي َلْ ظٍد . َرَواُا ُمْسِل ٌة َوأَبُو َداُود  {اْلُمْقِبُ  َحتَّصى تُػُوٍفَي َرُ وُؿ اللَّص ِ  فَػَلْ  يَْ ِت اْلَ ا

قَاَؿ َرُ وُؿ : ِرَوايَةٍد  َوِفي. َرَواُا َأْحَمُد َوُمْسِل ٌة .   يَػْ ِني يَػْوـَ َعاُ ورَااَ {التَّصاِ عَ  لَِئْن بَِقيُ  إَلى قَاِب ٍد أَلَُصوَمنَّص }
َلُ  يَػْومًدا َوبَػْ َداُ  ُصوُموا}: اللَّصِ    ( .َرَواُا َأْحَمدُ  {يَػْومًدا يَػْوـَ َعاُ ورَاَا َوَخاِلُ وا اْليَػُهوَد  ُصوُموا قَػبػْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َواأْلَْ ُهِر اْلُحُرـِ  بَاُب َما َجاَا ِفي َصْوـِ َ ْ َبافَ 
 

ـٍ َ َلَمةَ  -  1722 َ ْهرًدا تَاًما إ َّص َ ْ َباَف َيِصُ  ِبِ    َلْ  َيُ ْن َيُصوـُ ِمْن السَّصَنةِ النَّصِبيَّص  َأفَّص }: َعْن ُأ
 . {َكاَف َيُصوـُ َ ْهَرْي َ ْ َباَف َورََمَضافَ }: َوَلْ ُظ اْبِن َماَج ْ  َرَواُا اْلَ ْمَسةُ . {رََمَضافَ 

                                                 

بعد رمضاف صياـ  أفضل الصياـ )واجباً وإمنا كاف متاكداً وإف صاـ الشهر اٟتراـ كلو فهو األفضل ٟتديث  ىذا يدؿ على أنو مل يكن  - 
 ( أنو مكروه وىو أفضل الشهور بعد رمضاف وإفراد العاشر األقرب (شهر اهلل احملـر 

 
النهي عن الصياـ  يصم قبلو انتهى عن الصياـ إال إف كاف عليو قضاء أو كاف لو عادة يصومها فليصم وحديث إذا انتصف شعباف ومل  - 

 ( سنده حسن )بعد منتصف شعباف 
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َوِفي . {َ ْ َباَف فَِ ّنَّصُ  َكاَف َيُصوُمُ  ُكلَّص ُ   َيُصوـُ َأْك َػَر ِمنْ َيُ ِن النَّصِبيُّش  َل ْ }: َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ   -  1723
. {َبْ  َكاَف َيُصوُمُ  ُكلَّص ُ  ِفي َ ْهرٍد  َما َكاَف َيُصوـُ ِفي َ ْ َباَف  َكاَف َيُصوُمُ  إ َّص َقِلي ًد  َما َكاَف َيُصوـُ }َلْ ظٍد 

ـَ َ ْهرٍد َقّطُّش إ َّص َ ْهرَ  َما رَأَْيُ  َرُ وَؿ اللَّص ِ }: َوِفي َلْ ظٍد  رََمَضاَف  َوَما رَأَيْػُتُ  ِفي َ ْهرٍد َأْك َػَر   اْ َتْ َمَ  ِصَيا
  .(ُمتػَّصَ قٌة َعَلى َذِلَ  ُكٍل ِ  . {ِمْنُ  ِصَيامًدا ِفي َ ْ َبافَ 

اللَّصِ  أّنَا الرَّصُجُ  الَّصِذي أَتَػْيُتَ   يَا َرُ وؿَ :  فَػُقْل ُ أَتَػْيُ  النَّصِبيَّص  } :َوَعْن رَُج ٍد ِمْن بَاِ َلَة قَاؿَ  -  1724
ـَ اأْلَوَّصِؿ  فَػَقاؿَ  بِالنػَّصَهاِر  َما َأَكْلُتُ  إ َّص  يَا َرُ وَؿ اللَّصِ  َما َأَكْلُ  اََ امًدا: ِلي َأَر  ِجْسَمَ  ّنَاِح ًد  قَاؿَ  َفَما: َعا

َ ْهَر الصَّصْبِر َويَػْومًدا  ُص ْ : يَا َرُ وَؿ اللَّصِ  إٍّني َأقػَْو   قَاؿَ : تُػَ ٍذَب ّنَػْ َسَ   قُػْل ُ  َمْن َأَمَرَؾ َأفْ : بِاللَّصْيِ   قَاؿَ 
َ ْهَر الصَّصْبِر  ُص ْ : إٍّني َأقػَْو   قَاؿَ : َ ْهَر الصَّصْبِر َويَػْوَمْيِن بَػْ َدُا  قُػْل  ُص ْ : إٍّني َأقػَْو   قَاؿَ : بَػْ َدُا  قُػْل 

  .(َرَواُا َأْحَمُد َوأَبُو َداُود َواْبُن َماَجْ  َوَ َذا َلْ  ُ ُ  {َوَ َ  ََة أَيَّصاٍـد بَػْ َدُا  َوُصْ  َأْ ُهَر اْلُحُرـِ 
 

 َعَلى َصْوـِ اِ  ْػنَػْيِن َواْلَ ِميِس  بَاُب اْلَحثٍ 
ـَ النَّصِبيَّص  إفَّص }: َعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -  1725 َرَواُا اْلَ ْمَسُة إ َّص . {اِ  ْػنَػْيِن َواْلَ ِميسِ   َكاَف يَػَتَحرَّص  ِصَيا

 .(َلُ  ِمْن ِرَوايَِة ُأَ اَمَة ْبِن زَْيدٍد  أَبَا َداُود  َلِ نَّص ُ 
 

ُك َّص ا ْػنَػْيِن َوَخِميسٍد فَُ ِح ُّش َأْف يُػْ َرَض  تُػْ َرُض اأْلَْعَماؿُ }:  قَاؿَ النَّصِبيَّص  َوَعْن أَِبي ُ َريْػَرَة َأفَّص  -   1726
َوالنَّصَساِايُّش َ َذا اْلَمْ َنى ِمْن َحِديِث  َوأِلَْحَمدَ . َرَواُا َأْحَمُد َوالتٍػْرِمِذيُّش  َوِ ْبِن َماَجْ  َمْ َنااُ  {َعَمِلي َوأّنَا َصاِا ٌة 

 .(ُأَ اَمَة ْبِن زَْيدٍد 
َذِلَ  يَػْوٌـة ُوِلْدُت ِفيِ   : اِ  ْػنَػْيِن فَػَقاؿَ   ُ ِئَ  َعْن َصْوـِ يَػْوـِ النَّصِبيَّص  َأفَّص }: َوَعْن أَِبي قَػَتاَدةَ  -   1727

  (َرَواُا َأْحَمُد َوُمْسِل ٌة َوأَبُو َداُود {َوأُّْنِ َؿ َعَليَّص ِفي ِ 
 

َراِد يَػْوـِ اْلُجُمَ ةِ   َويَػْوـِ السَّصْبِ  بِالصَّصْوـِ  بَاُب َكَراَ ِة إفػْ
                                                 

ٔتحفوظ فا١تنت منكر والسند ضعيف  اٟتديث مضطرب وليس  - 
 ىػ1414 / 10 / 16فجر االثنُت   - 

كاف النيب صلى اهلل  ترؾ أعماؿ فاضلة كاألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر وطلب العلم فالفطر أفضل و٢تذا إذا كاف الصـو يؤدي إىل  -  
عليو وسلم يسرد الفطر أحياناً لكثرة مشاغلو 

 خاص بالصياـ ىذا ليس فيو حجة ألصحاب االحتفاؿ با١توالد ألف ىذا  - 
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 َعْن َصْوـِ يَػْوـِ اْلُجُمَ ِة  أّنَػَهى النَّصِبيُّش }: َ  َْلُ  َجاِبرًدا: َجْ َ رٍد قَاؿَ  َعْن ُمَحمَّصِد ْبِن َعبَّصاِد ْبنِ  -  1728

  .(َأْف يُػْ َرَد ِبَصْوٍـد : َولِْلُبَ اِرٍي ِفي ِرَوايَةٍد . َعَلْي ِ  ُمتػَّصَ قٌة . {ّنَػَ  ْ : قَاؿَ 
 

َلُ  يَػْوٌـة  َأْو بَػْ َدُا  َ  َتُصوُموا يَػْوـَ }: َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ : َوَعْن أَِبي ُ َريْػَرَة قَاؿَ  -   1729 اْلُجُمَ ِة إ َّص َوقَػبػْ
َلةَ }: َوِلُمْسِل ٍد . اْلَجَماَعُة إ َّص النَّصَساِايّ  َرَوااُ  {يَػْوٌـة  اْلُجُمَ ِة ِبِقَياٍـد ِمْن بَػْيِن اللَّصَياِلي  َوَ  َتْ َتصُّشوا  َوَ  َتْ َتصُّشوا لَيػْ
يَػْوـُ اْلُجُمَ ِة يَػْوـُ ِعيدٍد }َوأِلَْحَمَد  {َيُصوُمُ  َأَحدُُك ْ  اْلُجُمَ ِة ِبِصَياٍـد ِمْن بَػْيِن اأْلَيَّصاـِ إ َّص َأْف َيُ وَف ِفي َصْوٍـد  يَػْوـَ 

َل ُ  َفَ    .{َأْو بَػْ َداُ  َتْجَ ُلوا يَػْوـَ ِعيدُِكْ  يَػْوـَ ِصَياِمُ ْ  إ َّص َأْف َتُصوُموا قَػبػْ
َها ِفي يَػْوـِ اللَّصِ   َأفَّص َرُ وؿَ }َوَعْن َجَوْيرِيََة  -   1730 َأُصْمِ  : اْلُجُمَ ِة َوِ َي َصاِاَمةٌة فَػَقاؿَ   َدَخَ  َعَليػْ

ا  قَاَلْ  َ   قَاؿَ  :َ   قَاؿَ : َأْمِس  قَاَل ْ  َواْلُبَ اِريُّش َوأَبُو َداُود َوُ َو  َرَواُا َأْحَمدُ  {فََ ْفِ ِري: َتُصوِميَن َغدًد
  .(يَػْلَ ـُ بِاللُّشُروعِ  َدلِي ٌة َعَلى َأفَّص التَّصَ وُّشَع َ  

 . {اْلُجُمَ ِة َوْحَداُ  َ  َتُصوُموا يَػْوـَ }:  قَاؿَ النَّصِبيَّص  َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد َأفَّص   -  1731
َ ةٍد ِمْن اأْلَْزِد   ِفي يَػْوـِ َدَخْلُ  َعَلى َرُ وِؿ اللَّصِ   } :َوَعْن ُجَناَدَة اأْلَْزِدٍي قَاؿَ   -  1732 ُجُمَ ةٍد ِفي َ بػْ

ُهْ  َوُ َو يَػتَػَ دَّص   ٌـة  فَػَقاؿَ  إّنَّصا: يَا َرُ وَؿ اللَّص ِ : َ ُلمُّشوا إَلى اْلَ َداِا  فَػُقْلَنا: فَػَقاؿَ  إّنَا ًدا ِمنػْ َأُصْمُتْ  َأْمِس  : ِصَيا
ا  قُػْلَنا َ   قَاؿَ  َأفَػَتُصوُموفَ : َ   قَاؿَ : قُػْلَنا َخَرَج َوَجَلَس َعَلى اْلِمْنَبِر َدَعا  فََ ْفِ ُروا  فََ َكْلَنا َمَ ُ ؛ فَػَلمَّصا: َغدًد

 ( .َرَواُ َما َأْحَمدُ . {اْلُجُمَ ةِ  َعَلى اْلِمْنَبِر َوالنَّصاُس يَػْن ُُروَف يُرِيِهْ  أّنَّصُ  َ  َيُصوـُ يَػْوـَ  بِِ ّنَااٍد ِمْن َمااٍد َفَلِرَب  َوُ وَ 
َ  َتُصوُموا يَػْوـَ } قَاَؿ َعْن ُأْخِتِ  َواْ ُمَها الصَّصمَّصاُا َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ   َوَعْن َعْبِد اللَّصِ  ْبِن ُبْسرٍد  -   1733

ُتِرَض َعَلْيُ ْ   فَِ ْف َلْ  َيِجْد َأَحدُُكْ  إ َّص ُعوَد ِعَن ٍد َأوْ  السَّصْبِ  إ َّص ِفيَما َرَواُا  {ِلَحاَا َ َجَرةٍد فَػْلَيْمُضْ  ُ  اُفػْ
  .(اْلَ ْمَسُة إ َّص النَّصَساِايّ 

َرَواُا اْلَ ْمَسُة إ َّص أَبَا َداُود  {اْلُجُمَ ةِ   قَػلَّصَما َكاَف يُػْ ِ ُر يَػْوـَ النَّصِبيَّص  َأفَّص }: َوَعْن اْبِن َمْسُ ودٍد  -   1734
 (أّنَّصُ  َكاَف َيُصوُمُ  َمَع َغْيرِاِ  َوُيْحَمُ  َ َذا َعَلى

                                                 

إفراده وظاىر النهي يف  بالصـو ألنو يـو عيد ، إما إذا صاـ قبلو يـو أو بعده يـو فبل حرج فا١تنهي عنو ال جيوز إفراد اٞتمعة  -  
فاألفضل صياـ يـو قبلو أو بعده  األحاديث أنو للتحرمي فبل يفرده حىت ولو وافق يـو عرفة

بالشروع فيو إال يف اٟتج والعمرة  التطوع ال يلـز إ٘تامو  - 
صلى اهلل  وبعضهم ضعفو والصواب أنو ضعيف وشاذ ١تخالفتو لؤلحاديث الصحيحة ألنو ثبت عن النيب ىذا اٟتديث بعضهم صححو  - 

عليو وسلم أنو أمر بصياـ اٞتمعة مع السبت 
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 ِ َواَ ا  َ َ  َِة أَيَّصاٍـد ِمْن ُكٍ  َ ْهرٍد َوِإْف َكاَّن ْ  بَاُب َصْوـِ أَيَّصاـِ اْلِبيِض َوَصْوـِ 
 

ُصْمَ  ِمْن اللَّصْهِر َ َ  َةًد َفُصْ  َ َ َث  يَا أَبَا َذرٍّي إَذا}: َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ : َعْن أَِبي َذرٍّي قَاؿَ  -   1735
 ( .َرَواُا َأْحَمُد َوالنَّصَساِايُّش َوالتٍػْرِمِذيُّش  {َوَخْمَس َعَلَرةَ  َعَلَرَة َوَأْرَبَع َعَلَرةَ 

َورََمَضاُف إَلى رََمَضاَف فَػَهَذا  َ َ ثٌة ِمْن ُكٍ  َ ْهرٍد }: َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ : َوَعْن أَِبي قَػَتاَدَة قَاؿَ  -   1736
ـُ الدَّصْ ِر ُكٍل ِ    .(َوُمْسِل ٌة َوأَبُو َداُود َرَواُا َأْحَمدُ  {ِصَيا

َواأْلََحَد َواِ  ْػنَػْيِن  َوِمْن اللَّصْهِر   َيُصوـُ ِمْن اللَّصْهِر السَّصْب َ النَّصِبيُّش  َكافَ }: َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -   1737
 .(َحَسنٌة  َحِديثٌة : َرَواُا التٍػْرِمِذيُّش َوقَاؿَ . {َواأْلَْرِبَ اَا َواْلَ ِميسَ  اْْلَخِر ال ُّشَ  َااَ 

 
ـَ ِمْن ُك ٍ }: َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ : َوَعْن أَِبي َذرٍّي قَاؿَ  - 1738 ـُ الدَّصْ ِر   َمْن َصا َ ْهرٍد َ َ  ََة أَيَّصاٍـد َفَذِلَ  ِصَيا

َرَواُا اْبُن َماَجْ  { اْليَػْوـُ ِبَ َلَرةٍد  {َأْم َاِلَها َمْن َجاَا بِاْلَحَسَنِة فَػَلُ  َعْلرُ }َتْصِديَق َذِلَ  ِفي ِكَتاِبِ   فَ ّنْػَ َؿ اللَّص ُ 
  .( َوالتٍػْرِمِذيُّش 

 
 وََكَراَ ُة َصْوـِ الدَّصْ رِ  بَاُب ِصَياـِ يَػْوٍـد َوِفْ ُر يَػْوٍـد 

 
إٍّني : َ ْهرٍد َ َ  ََة أَيَّصاٍـد قُػْل ُ  ُصْ  ِفي ُك ٍ }:  قَاؿَ َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ   َعْن َعْبِد اللَّصِ  ْبِن َعْمرٍدو -   1739

الٍصَياـِ  َوُ َو َصْوـُ َأِخي  ُصْ  يَػْومًدا َوَأْفِ ْر يَػْومًدا فَِ ّنَّصُ  َأْفَض ُ : يَػْرفَػُ ِني َحتَّصى قَاؿَ  َأقػَْو  ِمْن َذِلَ   فَػَلْ  يَػَ ؿْ 
ـُ   . {َداُود َعَلْيِ  السَّصَ 

ـَ }: قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ  : قَاؿَ  َوَعْن َعْبِد اللَّصِ  ْبِن َعْمرٍدو -  1740 ـَ اأْلََبدَ  َ  َصا  ( .ُمتػَّصَ قٌة َعَلْيِهَما {َمْن َصا

                                                 

 ىػ1414 / 10 / 23فجر االثنُت   - 
مستقلة سواء أوؿ الشهر أو أوسطو أو آخره ولكن إف جعلها أياـ البيض كانت أفضل  ىي سنة مؤكدة وىي سنة  - 
عائشة رضي اهلل عنها  الصحيح أنو موقوؼ على  - 
الفطر قبل السفر ١تا جاء عن  فيو فعليو اإل٘تاـ ، والقوؿ باإلفطار بالنية قوؿ قوي ، ومن عـز على السفر جاز لو صياـ القضاء إذا شرع  - 

، أما الصبلة فبل يقصر حىت خيرج من البلد وإف تركو فهو  (اهلل عليو وسلم يفعلو كاف النيب صلى )أنس أنو أفطر قبل خروجو من البلد وقاؿ 
ألنو قد يًتؾ السفر  أحوط
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ـَ الدَّصْ َر  قَاؿَ : ِقي َ } :َوَعْن أَِبي قَػَتاَدَة قَاؿَ  -   1741 ـَ : يَا َرُ وَؿ اللَّصِ  َكْيَ  ِبَمْن َصا َوَ  َأْفَ َر   َ  َصا
  .(اْلُبَ اِريَّص َواْبَن َماَج ْ  َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص  {َأْو َلْ  َيُصْ  َوَلْ  يُػْ ِ رْ 

ـَ الدَّصْ َر ُ يٍػَق ْ }:  قَاؿَ  َوَعْن أَِبي ُموَ ى َعْن النَّصِبيٍ  -   1742 َعَلْيِ  َجَهنَّصُ  َ َ َذا َوقَػَبَض  َمْن َصا
َها َوُيْحَم ُ . َرَواُا َأْحَمدُ . {َك َّص ُ  ـَ اْلَمْنِهيَّص َعنػْ ـَ اأْلَيَّصا  (َ َذا َعَلى َمْن َصا

 
 بِالصَّصْوـِ  بَاُب َتَ وُّشِع اْلُمَساِفِر َواْلَ اِزي

 
ـَ } َرُ وُؿ اللَّصِ   َكافَ : َعْن اْبِن َعبَّصاسٍد قَاؿَ  -   1743 َرَواُا . {اْلِبيِض ِفي َحَضرٍد َوَ  َ َ رٍد  َ  يُػْ ِ ُر أَيَّصا

  .(النَّصَساِايّ 
ـَ يَػْومًدا ِفي}: َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ : َوَعْن أَِبي َ ِ يدٍد قَاؿَ  -   1744 َ ِبيِ  اللَّصِ  بَػ َّصَد اللَّصُ  َوْجَهُ  َعْن  َمْن َصا

 (َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص أَبَا َداُود  {النَّصاِر َ ْبِ يَن َخرِي ًدا
 
 
 

 يَػْلَ ـُ بِاللُّشُروعِ  بَابٌة ِفي َأفَّص َصْوـَ التَّصَ وُّشِع َ  
َ َة قَاؿَ  -  1745 ْرَداِا    بَػْيَن َ ْلَماَف َوأَِبيالنَّصِبيُّش  آَخى}: َعْن أَِبي ُجَحيػْ ْرَداِا  فَػَ اَر َ ْلَماُف أَبَا الدَّص الدَّص

ْرَدااِ  َّـص الدَّص ّنْػَيا  َفَجاَا  َأُخوَؾ أَبُو: َما َ ْ ُّنِ   قَاَل ْ : ُمَتَبٍذَلةًد  فَػَقاَؿ َلَها فَػَرَأ  ُأ ْرَداِا لَْيَس َلُ  َحاَجةٌة ِفي الدُّش الدَّص
ْرَدااِ  ِبآِك ٍد َحتَّصى تَْ ُكَ  فََ َكَ   فَػَلمَّصا َكاَف  َما أّنَا: ُكْ  فَِ ٍّني َصاِا ٌة  فَػَقاؿَ : َفَصَنَع َلُ  اََ امًدا  فَػَقاؿَ  أَبُو الدَّص

ْرَداِا يَػُقوـُ  قَاؿَ  اللَّصْيُ  َذَ َ  أَبُو ـَ  ُ َّص َذَ َ  يَػُقوـُ  فَػَقاَؿ َّنْ ؛ فَػَلمَّصا َكاَف ِمْن آِخِر اللَّصْيِ  قَاَؿ : الدَّص َّنْ  فَػَنا
َحًقا  َوأِلَْ ِلَ  َعَلْيَ   إفَّص ِلَرٍبَ  َعَلْيَ  َحًقا  َولِنَػْ ِسَ  َعَلْي َ : فَػَقاَؿ َلُ  َ ْلَمافُ  ُقْ  اْْلَف َفَصلَّصَيا : َ ْلَمافُ 

 َرَوااُ  {َصَدَؽ َ ْلَمافُ : النَّصِبيُّش   َفذََكَر َلُ  َذِلَ   فَػَقاؿَ النَّصِبيَّص  َحًقا  فََ ْعِّط ُك َّص ِذي َحقٍّي َحقَّصُ  فَ ََتى
 (اْلُبَ اِريُّش َوالتٍػْرِمِذيُّش َوَصحَّصَح ُ 

                                                 

صاـ األياـ ا١تنهي عنها  يف صحتو نظر ولو صح فهو كما قاؿ ا١تؤلف حيمل على من  - 
  ىػ1414 / 10 / 30فجر االثنُت   - 
من صيامو صلى اهلل عليو وسلم يف السفر فهو لبياف اٞتواز  سنده فيو نظر ولو شواىد  - 
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ـٍ َ اِّن ٍد  -  1746 َها َفَدَعاَرُ وَؿ اللَّصِ   َأفَّص }: َوَعْن ُأ ِبَلَرابٍد َفَلِرَب   ُ َّص ّنَاَوَلَها َفَلرَِبْ     َدَخَ  َعَليػْ
 الصَّصاِاُ  اْلُمَتَ ٍوُع َأِميُر ّنَػْ ِسِ   إْف َ اَا اللَّصِ  َأَما إٍّني ُكْنُ  َصاِاَمةًد  فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اللَّصِ   يَا َرُ وؿَ : فَػَقاَل ْ 

ـَ  َوِإْف َ اَا َأْفَ رَ  فَػَناَوَلَها   َ ِرَب َ َرابًدا َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ  } :َوِفي ِرَوايَةٍد . َرَواُا َأْحَمُد َوالتٍػْرِمِذيُّش  {َصا
 يَػْ ِني إْف َكاَف َقَضااًد ِمْن رََمَضاَف فَاْقضِ : َأرُدَّص ُ ْ َرَؾ  فَػَقاؿَ  إٍّني َصاِاَمةٌة َوَلِ ٍني َكرِْ ُ  َأفْ : لَِتْلَرَب  فَػَقاَل ْ 

 ( .َرَواُا َأْحَمُد َوأَبُو َداُود ِبَمْ َنااُ  {ِ ْئَ  َفَ  تَػْقضِ  يَػْومًدا َمَ اّنَُ   َوِإْف َكاَف َتَ وُّشعًدا  فَِ ْف ِ ْئَ  فَاْقِض  َوِإفْ 
ٌـة وَُكنَّصا َصاِاَمتَػْيِن فََ ْفَ ْرّنَا  ُ َّص َدَخَ  َرُ وؿُ  ُأْ ِديَ }: َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -  1747  اللَّص   ِلَحْ َصَة اََ ا
َناَ ا فََ ْفَ ْرّنَا  فَػَقاَؿ َرُ وؿُ  يَا َرُ وَؿ اللَّصِ  إّنَّصا: فَػُقْلَنا  َ  َعَلْيُ َما ُصوَما اللَّصِ   ُأْ ِدَيْ  لََنا َ ِديَّصةٌة َواْ تَػَهيػْ

  .(" َ  َعَلْيُ َما " :َرَواُا أَبُو َداُود َوَ َذا َأْمُر َّنْدبٍد ِبَدلِيِ  قَػْوِل ِ  {يَػْومًدا آَخرَ  َمَ اّنَ ُ 
 

 

 

 

 

 بِاْليَػْوـِ َواْليَػْوَمْيِن َوَغْيِر َذِل َ  بَاُب َما َجاَا ِفي اْ ِتْقَباِؿ رََمَضافَ 
 

َأَحدُُكْ  رََمَضاَف ِبَصْوـِ يَػْوٍـد َأْو يَػْوَمْيِن  َ  يَػتَػَقدَّصَمنَّص }: َرُ وُؿ اللَّصِ   قَاؿَ : َعْن أَِبي ُ َريْػَرَة قَاؿَ  -   1748
  .( َرَواُا اْلَجَماَعةُ . {َكاَف َيُصوـُ َصْومًدا فَػْلَيُصْم ُ  إ َّص َأْف َيُ وَف رَُج ٌة 

ـُ يَػْوـَ : قَػْبَ  َ ْهِر رََمَضافَ   يَػُقوُؿ َعَلى اْلِمْنَبرِ َرُ وُؿ اللَّصِ   َكافَ }: َوَعْن ُمَ اِويََة قَاؿَ  -   1749 الٍصَيا
ـْ  َوَمْن َ اَا فَػْلَيَتَ خَّصرْ  َكَذا وََكَذا َوَّنْحنُ  َرَواُا اْبُن َماَجْ   َوُيْحَمُ  َ َذا َعَلى  {ُمتَػَقٍدُموَف َفَمْن َ اَا فَػْلَيتَػَقدَّص

ـِ بَِ ْك َػَر ِمنْ    .(يَػْوَمْينِ  التػَّصَقدُّش

                                                 

عليو اإل٘تاـ  وشواىده كثَتة، فإذا كاف صائماً فلو الفطر وإف أكمل فهو أفضل وأما القضاء فإنو جيب اٟتديث جيد ال بأس بو  - 
النهي ىنا للتحرمي   - 
لؤلحاديث الصحيحة  ىذا حديث ضعيف ٥تالف  - 
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ِمْن َ َرِر َ َذا اللَّصْهِر َ ْيئًدا   َ ْ  ُصْم َ :  قَاَؿ ِلَرُج ٍد َأفَّص النَّصِبيَّص  } َوَعْن ِعْمَراَف ْبِن ُحَصْينٍد  -   1750
" َوِفي ِرَوايَةٍد َلُهْ  . ُمتػَّصَ قٌة َعَلْي ِ  {َمَ اّنَ ُ   فَِ َذا َأْفَ ْرَت رََمَضاَف َفُصْ  يَػْوَمْينِ  :َ   فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اللَّص ِ : قَاؿَ 

 (اللَّصْهِر َأْو َقْد َّنَذرَاُ  َوُيْحَمُ  َ َذا َعَلى َأفَّص الرَّصُجَ  َكاَّنْ  َلُ  َعاَدةٌة ِبِصَياـِ َ َررِ  " ِمْن َ َرِر َ ْ َبافَ 
 

 َوأَيَّصاـِ التَّصْلرِيقِ  بَاُب النػَّصْهِي َعْن َصْوـِ اْلِ يَدْينِ 
 

. {يَػْوـِ اْلِ ْ ِر  َويَػْوـِ النَّصْحرِ  :ّنَػَهى َعْن َصْوـِ يَػْوَمْينِ } أّنَّصُ  اللَّصِ   َعْن أَِبي َ ِ يدٍد َعْن َرُ وؿِ  -   1751
ـُ ِفي يَػْوَمْينِ  َ  }َوِلُمْسِل ٍد  {َ  َصْوـَ ِفي يَػْوَمْينِ }أِلَْحَمَد َواْلُبَ اِرٍي  َوِفي َلْ ظٍد . ُمتػَّصَ قٌة َعَلْي ِ    {َيِصيُّش الٍصَيا
ـَ التَّصْلرِيِق فَػَناَديَا أّنَّصُ  َ    بَػَ َ ُ  َوَأْوَس ْبنَ َرُ وَؿ اللَّصِ   َأفَّص }: َوَعْن َكْ ِ  ْبِن َماِل ٍد -  1752 اْلَحَد َاِف أَيَّصا

ـُ َأْك ٍد َوُ ْربٍد  َيْدُخُ  اْلَجنَّصةَ  ـُ ِمنًدى أَيَّصا   .(َوُمْسِل ٌة  َرَواُا َأْحَمدُ . {إ َّص ُمْ ِمنٌة  َوأَيَّصا
 

ـُ َأْك ٍد َوُ ْربٍد   َأْف أّنَاِديَ َأَمَرِّني النَّصِبيُّش  }:قَاؿَ  َوَعْن َ ْ ِد ْبِن أَِبي َوقَّصاصٍد   -  1753 ـَ ِمنًدى إّنػَّصَها أَيَّصا أَيَّصا
ـَ التَّصْلرِيقِ  َوَ  َصْوـَ ِفيَها  يَػْ ِني  (َرَواُا َأْحَمدُ . {أَيَّصا

يَػْوـِ اْلِ ْ ِر َويَػْوـِ النَّصْحِر  : السَّصَنةِ   ّنَػَهى َعْن َصْوـِ َخْمَسِة أَيَّصاٍـد ِفي َأفَّص النَّصِبيَّص }: َوَعْن أََّنسٍد  -   1754
ـِ  َلْ  يُػَرٍخْ  ِفي أَيَّصاـِ التَّصْلرِيِق َأْف : قَاَ   َوَعْن َعاِاَلَة َواْبِن ُعَمرَ . َرَواُا الدَّصارَُقْ ِنيّ  {.التَّصْلرِيقِ  َوَ َ  َِة أَيَّصا

ُهَما أّنػَّصُهَما. َرَواُا اْلُبَ اِريُّش . َلْ  َيِجْد اْلَهْديَ  ُيَصْمَن إ َّص ِلَمنْ  ـُ ِلَمْن َتَمتَّصَع بِاْلُ ْمَرِة إَلى : قَاَ   َوَلُ  َعنػْ الٍصَيا
ـَ ِمنًدى اْلَحٍي إَلى يَػْوـِ  ـَ أَيَّصا   .(َعَرَفَة  فَِ ْف َلْ  َيِجْد َ ْديًدا َوَلْ  َيُصْ  َصا

 
 
 
 
 

                                                 

حديث  (تصوموا  إذا انتصف شعباف فبل  (عادة فيستحب لو الصياـ ويلـز ١تن كاف عليو نذر ، وحديث  ىذا اٟتديث فيمن كاف لو  - 
 ( كانت لو عادة فبل يًتكها جيد أخرجو ا٠تمسة وىو ٤تموؿ على من مل يكن لو عادة والسنة للمرء إذا

 العيدين وإياـ التشريق وأياـ التشريق جيوز صيامها ١تن عجز عن ا٢تدي  فيو ٖترمي صياـ يومي  - 
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 ا عت اؼ  كتاب

 
اأْلََواِخَر ِمْن رََمَضاَف َحتَّصى تَػَوفَّصاُا اللَّصُ    يَػْ َتِ ُ  اْلَ ْلرَ َرُ وُؿ اللَّصِ   َكافَ }: َعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -  1755

 . {َع َّص َوَج َّص 
 ُمتػَّصَ قٌة . { يَػْ َتِ ُ  اْلَ ْلَر اأْلََواِخَر ِمْن رََمَضافَ َكاَف َرُ وُؿ اللَّصِ  }: َوَعْن اْبِن ُعَمَر قَاؿَ  -  1756

  .(اْلَمَ اَف الَّصِذي َكاَف يَػْ َتِ ُ  ِفيِ  َرُ وُؿ اللَّصِ   َوَقْد َأرَاِّني َعْبُد اللَّص ِ : قَاَؿ ّنَاِفعٌة : َعَلْيِهَما َوِلُمْسِل ٍد 

                                                 

 ىػ1415 / 4 / 28فجر االثنُت   - 
( ( عاكفوف يف ا١تساجد وال تباشروىن وأنتم )دؿ على مشروعيتو قوؿ تعاىل   - 
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ِمْن رََمَضاَف  فَػَلْ  يَػْ َتِ ْ  َعامًدا    يَػْ َتِ ُ  اْلَ ْلَر اأْلََواِخرَ النَّصِبيُّش  َكافَ }: َوَعْن أََّنسٍد قَاؿَ  -  1757
ـِ  َوأِلَْحَمَد َوأَِبي َداُود َواْبِن  َرَواُا َأْحَمُد َوالتٍػْرِمِذيُّش َوَصحَّصَح ُ  {اْلُمْقِبِ  اْعَتَ َ  ِعْلرِينَ  فَػَلمَّصا َكاَف ِفي اْلَ ا

 (أَُبٍي ْبِن َكْ  ٍد  َماَجْ  َ َذا اْلَمْ َنى ِمْن ِرَوايَةِ 
َصلَّصى اْلَ ْجَر  ُ َّص َدَخَ  ُمْ َتَ َ ُ     إَذا َأرَاَد َأْف يَػْ َتِ  َ َرُ وُؿ اللَّصِ   َكافَ }: َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -  1758

فََ َمَرْت زَيْػَنُ  ِبِ َباِاَها َفُضِرَب  َلمَّصا َأرَاَد اِ ْعِتَ اَؼ ِفي اْلَ ْلِر اأْلََواِخِر ِمْن رََمَضاَف  َوأّنَّصُ  َأَمَر ِبِ َبااٍد َفُضِربَ 
ُرَ ا ِمْن َأْزَواجِ  فَِ َذا اأْلَْخِبَيُة    اْلَ ْجَر َّنَ َر َصلَّصى َرُ وُؿ اللَّصِ    ِبِ َباِاَها َفُضِرَب؛ فَػَلمَّصاالنَّصِبٍي  َوَأَمَرْت َغيػْ

اْلَ ْلِر  فَػُقٍوَض َوتَػَرَؾ اِ ْعِتَ اَؼ ِفي َ ْهِر رََمَضاَف َحتَّصى اْعَتَ َ  ِفي آْلِبرَّص يُِرْدَف  فََ َمَر ِبِ َبااِ ِ : فَػَقاؿَ 
 َكاَف إَذا َأرَاَد َأْف يَػْ َتِ َ  َصلَّصى اْلَ ْجَر  ُ َّص : َلِ ْن َلُ  ِمْن ُ  َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص التٍػْرِمِذيَّص  {اأْلََواِخِر ِمْن َ وَّصاؿٍد 

  .(َدَخَ  ُمْ َتَ َ  ُ 
َلُ  ِفَراُ ُ  َأْو يُوَ ُع َلُ  َ رِيُرُا   َكاَف إَذا اْعَتَ َ  اُِرحَ َأفَّص النَّصِبيَّص  } َوَعْن ّنَاِفعٍد َعْن اْبِن ُعَمرَ  -  1759

  .(َرَواُا اْبُن َماَج ْ  {َورَاَا ُأْ  َُواّنَِة التػَّصْوبَةِ 
 َوِ َي َحاِاضٌة َوُ َو ُمْ َتِ  ٌة ِفي اْلَمْسِجِد َوِفي َكاَّنْ  تُػَرٍجُ  النَّصِبيَّص }َوَعْن َعاِاَلَة أّنػَّصَها  -  1760

ّْنَساِف إَذا َكاَف ُمْ َتِ  ًدا يُػَناِوُلَها رَْأَ ُ   وََكاَف َ  َيْدُخُ  اْلبَػْيَ  إ َّص ِلَحاَجةِ  ُحْجَرِتَها  . {اْاِ
َها أَْيضًدا قَاَل ْ  -   1761 إ َّص َوأّنَا  ُكْنُ  أَلَْدُخُ  اْلبَػْيَ  لِْلَحاَجِة َواْلَمرِيُض ِفيِ  َفَما َأْ َ ُؿ َعْن ُ  إفْ : َوَعنػْ

  .(َمارَّصةٌة 
 ُمْ َتِ  ًدا  فَ َتَػْيُتُ  َأُزورُُا لَْي ًد  َفَحدَّص ْػُتُ   ُ َّص َكاَف َرُ وُؿ اللَّصِ  }: قَاَل ْ  َوَعْن َصِ يَّصَة بِْنِ  ُحَييٍ  -  1762

ـَ َمِ ي لِيَػْقِلَبِني  وََكاَف َمْسَ نُػَها ِفي َداِر ُأَ اَمَة ْبنِ  ُقْمُ  أِلّنْػَقِلَ    (ُمتػَّصَ قٌة َعَلْيِهنَّص  {زَْيدٍد  فَػَقا
 َيُمرُّش بِاْلَمرِيِض َوُ َو ُمْ َتِ  ٌة  فَػَيُمرُّش َكَما ُ َو َوَ  يُػَ ٍرجُ  َكاَف النَّصِبيُّش }: َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -  1763

 ( .َرَواُا أَبُو َداُود {.َيْسَ ُؿ َعْن ُ 
ِجَنازَةًد  َوَ  َيَمسَّص  السُّشنَّصُة َعَلى اْلُمْ َتِ ِ  َأْف َ  يَػُ وَد َمرِيضًدا  َوَ  َيْلَهدَ } :َوَعْن َعاِاَلَة قَاَل ْ  -   1764

اْعِتَ اَؼ إ َّص ِفي  ِلَحاَجةٍد إ َّص ِلَما َ  بُدَّص ِمْنُ   َوَ  اْعِتَ اَؼ إ َّص ِبَصْوٍـد  َوَ   اْمَرَأةًد َوَ  يُػَباِ َرَ ا  َوَ  َيْ ُرجَ 
 ( َرَواُا أَبُو َداُود {َمْسِجدٍد َجاِمعٍد 

                                                 

رمضاف ويف العشر األواخر ويدخل معتكفو بعد صبلة  االعتكاؼ ال خيتص برمضاف بل جيوز يف غَته ولكن األفضل أف يكوف يف  - 
الفجر 

بأس أف يزار  عليها الصواب صحة االعتكاؼ ببل صـو وبغَت ا١تسجد اٞتامع وال خيرج إال لضرورة وال ىذا اٞتزء األخَت موقوؼ  - 
 ويستفىت ويتحدث إليو
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َلةًد  ُكْنُ  َّنَذْرُت ِفي:  قَاؿَ َ َ َؿ النَّصِبيَّص  َأفَّص ُعَمرَ : }َوَعْن اْبِن ُعَمَر  -  1765 اْلَجاِ ِليَّصِة َأْف َأْعَتِ َ  لَيػْ
َلةًد  فَاْعَتَ  َ " َوزَاَد اْلُبَ اِريُّش . ُمتػَّصَ قٌة َعَلْي ِ  {فََ ْوِؼ بَِنْذِرؾَ  :ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ  قَاؿَ   . (" لَيػْ

ٌـة إ َّص َأْف َيْجَ َلُ  َعَلى ّنَػْ ِس ِ  لَْيَس َعَلى: } قَاَؿ النَّصِبيَّص  َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد َأفَّص  -  1766  {اْلُمْ َتِ ِ  ِصَيا
ُرُا َ  : الدَّصارَُقْ ِنّي َوقَاؿَ  َرَوااُ    .(يَػْرفَػُ  ُ  رَفَػَ ُ  أَبُو َبْ رٍد السُّشوِ يُّش َوَغيػْ

ِفي  َ  اْعِتَ اَؼ إ َّص }:  قَاؿَ َرُ وَؿ اللَّصِ   َلَقْد َعِلْمُ  َأفَّص : َوَعْن ُحَذيْػَ َة أّنَّصُ  قَاَؿ ِ ْبِن َمْسُ ودٍد  -   1767
 . (َ ِ يدٌة ِفي ُ َنِن ِ  َرَوااُ  {ِفي َمْسِجِد َجَماَعةٍد - اْلَمَساِجِد ال َّصَ  َِة  َأْو قَاَؿ 

ـَ  فَػُربَّصَما   اْعَتَ  َ َأفَّص النَّصِبيَّص }َوَعْن َعاِاَلَة  -  1768 َمَ ُ  بَػْ ُض ِّنَسااِِ  َوِ َي ُمْسَتَحاَ ةٌة تَػَر  الدَّص
ـِ  َوَ َ  ْ  اْعَتَ َ  َمَ ُ  اْمَرَأةٌة ِمْن َأْزَواِجِ  وََكاَّنْ  تَػَر  } :َرَواُا اْلُبَ اِريُّش َوِفي ِرَوايَةٍد  {ال َّصْلَ  َتْحتَػَها ِمْن الدَّص

ـَ    .(َواْلُبَ اِريُّش َوأَبُو َداُود َرَواُا َأْحَمدُ . {َوالصُّشْ َرَة َوال َّصْلُ  َتْحتَػَها َوِ َي ُتَصٍلي الدَّص
 

 
َلِة اْلَقْدرِ  بَابُ  َلةٍد ِ َي  اِ ْجِتَهاِد ِفي اْلَ ْلِر اأْلََواِخِر َوَفْضِ  ِقَياـِ لَيػْ  َوَما يُْدَعى ِبِ  ِفيَها َوَأيُّش لَيػْ

 
اأْلََواِخُر َأْحَيا اللَّصْيَ  َوأَيْػَقَظ َأْ َلُ  َوَ دَّص   َكاَف إَذا َدَخَ  اْلَ ْلرُ َأفَّص النَّصِبيَّص  } َعْن َعاِاَلةَ  -   1769
َ رَ   { اأْلََواِخِر َما َ  َيْجَتِهُد ِفي َغْيرَِ ا َكاَف َيْجَتِهُد ِفي اْلَ ْلرِ }: َوأِلَْحَمَد َوُمْسِل ٍد . ُمتػَّصَ قٌة َعَلْي ِ  .{اْلِمئػْ

 
ـَ ِمنْ  َمنْ }:  قَاؿَ ُ َريْػَرَة َأفَّص النَّصِبيَّص  َوَعْن أَِبي -  1770 َلَة اْلَقْدِر إيَماّنًدا َواْحِتَسابًدا ُغِ َر َلُ  َما تَػَقدَّص ـَ لَيػْ  قَا

 ( .َرَواُا اْلَجَماَعُة إ َّص اْبَن َماَج ْ  {َذّْنِب ِ 
َلةٍد }: قَاَل ْ  َوَعْن َعاِاَلةَ  -   1771 َلُة اْلَقْدِر َما َأُقوُؿ  قُػْلُ  يَا َرُ وَؿ اللَّصِ   َأرَأَْيَ  إْف َعِلْمُ  َأيُّش لَيػْ لَيػْ
َوَأْحَمُد َواْبُن َماَجْ   َرَواُا التٍػْرِمِذيُّش َوَصحَّصَحُ   {َعُ ٌو ُتِح ُّش اْلَ ْ َو فَاْعُ  َعٍني اللَّصُه َّص إّنَّص َ : ُقوِلي.: ِفيَها  قَاؿَ 

                                                 

 اٞتاىلية مث أسلم أف يويف بنذره فيو مشروعية من نذر يف -  
وإذا نوى أف يعتكف يف النهار وخيرج ليناـ يف بيتو  ىذا شاذ ٥تالف لؤلحاديث الصحيحة والصواب جواز االعتكاؼ يف كل مسجد -  

وا١تستحاضة وصاحب السلس ال  اشًتطو ولو االعتكاؼ يوماً أو ليلة أو ساعة ولو ا٠تروج لصبلة االستسقاء ، فبل باس وال يلزمو التلفظ ٔتا
 ليس ٔتكلف بأس باعتكافهما ، والصغَت إذا نذر فبل يلزمو الوفاء ألنو

   ىػ1415 / 5 / 5فجر االثنُت  -  
 

وىذا يف الصغائر إذا اجتنبت الكبائر   - 
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َلةَ : َوقَاَ  ِفي ِ    .(اْلَقْدرِ  َأرَأَْيَ  إْف َوافَػْق  لَيػْ
َلَة َ ْبعٍد َوِعْلرِيَن   َمْن َكاَف ُمَتَحٍريَػَها فَػْلَيَتَحرَّصَ ا}:  قَاَؿ َرُ وُؿ اللَّص ِ : َوَعْن اْبِن ُعَمَر قَاؿَ  -   1772 لَيػْ

َلَة َ ْبعٍد : َأْو قَاؿَ  َلَة اْلَقْدرِ  َتَحرَّصْوَ ا لَيػْ  ( َرَواُا َأْحَمُد بِِ ْ َنادٍد َصِحييٍد  {َوِعْلرِيَن يَػْ ِني لَيػْ
َ ْيخٌة َكِبيرٌة َعِلي ٌة َيُلقُّش  يَا ّنَِبيَّص اللَّصِ  إٍّني:  فَػَقاؿَ اللَّصِ   َأفَّص رَُج ًد أََتى ّنَِبيَّص : }َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد  -  1773

َلةٍد  ـُ  فَْ ُمْرِّني بَِليػْ َلِة اْلَقْدِر  فَػَقاؿَ  َعَليَّص اْلِقَيا  ( .َرَواُا َأْحَمدُ  {بِالسَّصاِبَ ةِ  َعَلْي َ : َلَ  َّص اللَّصَ  يُػَوفٍػُقِني ِفيَها لَِليػْ
َلةِ َعْن النَّصِبٍي }أَِبي ُ ْ َياَف  َوَعْن ُمَ اِويََة ْبنِ  -   1774 َلَة َ ْبعٍد َوِعْلرِينَ : اْلَقْدِر قَاؿَ   ِفي لَيػْ َرَواُا أَبُو  {لَيػْ

  .(َداُود
إفَّص َعْبَد اللَّصِ  ْبَن َمْسُ ودٍد : َكْ  ٍد يَػُقوُؿ َوِقيَ  َل ُ  َ ِمْ ُ  أَُبيَّص ْبنَ : َوَعْن ِزٍر ْبِن ُحبَػْي ٍد قَاؿَ  -  1775

َلَة اْلَقْدِر  فَػَقاَؿ أَُبيٌ  } :يَػُقوؿُ  ـَ السَّصَنَة َأَصاَب لَيػْ الَّصِذي َ  إَلَ  إ َّص ُ َو إّنػَّصَها َلِ ي رََمَضاَف َيْحِلُ   َواَللَّص ِ : َمْن قَا
َلُة الَّصِتي َما َيْسَتْ ِني َلةٍد ِ َي  ِ َي اللَّصيػْ َلُة َ ْبعٍد   ِبِقَياِمَها  ِ يَ َأَمَرّنَا َرُ وُؿ اللَّصِ   َوَواللَّصِ  إٍّني أَلَْعَلُ  َأيُّش لَيػْ لَيػْ

َوأَبُو  َرَواُا َأْحَمُد َوُمْسِل ٌة . {َصِبيَحِة يَػْوِمَها بَػْيَضاَا َ  ُ َ اَع َلَها َوِعْلرِيَن  َوَأَمارَتُػَها َأْف َتْ ُلَع اللَّصْمُس ِفي
  .(َداُود َوالتٍػْرِمِذيُّش َوَصحَّصَح ُ 

 
اأْلَُوَؿ ِمْن رََمَضاَف   ُ َّص اْعَتَ َ  اْلَ ْلَر اأْلَْوَ َّط   اْعَتَ َ  اْلَ ْلرَ َأفَّص النَّصِبيَّص }َ ِ يدٍد  َوَعْن أَِبي -  1776
ِتَها َحِصيرٌة  فََ َخَذ اْلَحِصيَر بَِيِدِا فَػَنحَّصاَ ا ِفي قُػبَّصةٍد  ِفي ّنَاِحَيِة اْلُقبَّصِة   ُ َّص َأْاَلَع رَْأَ ُ  َفَ لَّصَ   تُػرِْكيَّصةٍد َعَلى ُ دَّص

َلَة   ُ َّص اْعَتَ ْ ُ  اْلَ ْلَر اأْلَْوَ َّط   ُ َّص  إٍّني اْعَتَ ْ ُ  اْلَ ْلَر اأْلَُوَؿ أَْلَتِمُس َ ِذاِ : ِمْنُ  فَػَقاؿَ  النَّصاَس َفَدّنَػْوا اللَّصيػْ
فَػْليَػْ َتِ ْ   فَاْعَتَ َ  النَّصاُس َمَ ُ    ِلي إّنػَّصَها ِفي اْلَ ْلِر اأْلََواِخِر  َفَمْن َأَح َّص ِمْنُ ْ  َأْف يَػْ َتِ  َ  أَتَػْيُ  َفِقي َ 

َلَة ِوْترٍد َوِإٍّني َأْ ُجُد ِفي َصِبيَحِتَها ِفي ِاينٍد َوَمااٍد فََ ْصَبيَ  َوِإٍّني ُأرِيتُػَها: قَاؿَ  َلِة إْحَد  َوِعْلرِيَن  َوَقْد  لَيػْ ِمْن لَيػْ
ـَ إَلى الصُّشْبِي َفَمَ َرتْ  ِحيَن فَػَرَغ ِمْن َصَ ِة  السَّصَماُا فَػوََكَ  اْلَمْسِجُد فَ َْبَصْرُت ال ٍيَن َواْلَماَا  َفَ َرجَ  قَا

َلُة إْحَد  َوِعْلرِيَن ِمْن اْلَ ْلرِ  الصُّشْبِي َوَجِبيُنُ  َوَرْو َُة أَّْنِ ِ  ِفيَها ُمتػَّصَ قٌة  {اأْلََواِخرِ  ال ٍيُن َواْلَماُا  َوِإْذ ِ َي لَيػْ
  (اْعِتَ اَؼ اْلَ ْلِر اأْلَُوؿِ  :َعَلْيِ   َلِ ْن َلْ  يُْذَكْر ِفي اْلُبَ اِريٍ 

َلَة اْلَقْدِر  ُ َّص أُّْنِسيتُػَها  َوُأرَاِّني  } : قَاؿَ أّنَػْيسٌة َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ   َوَعْن َعْبِد اللَّصِ  ْبنِ  -   1777 رَأَْيُ  لَيػْ
َلِة َ َ ثٍد : َصِبيَحتَػَها ِفي َمااٍد َوِاينٍد  قَاؿَ  َأْ ُجدُ   َوِعْلرِيَن  َفَصلَّصى بَِنا َرُ وُؿ اللَّصِ   َفُمِ ْرّنَا ِفي لَيػْ

َهِتِ  َوأَّْنِ  ِ   وََكاَف َعْبُد اللَّصِ  ْبُن أّنَػْيسٌة : َرَواُا َأْحَمُد َوُمْسِل ٌة  َوزَادَ  . {َواّْنَصَرَؼ َوِإفَّص أَ َػَر اْلَماِا َوال ٍيِن َعَلى َجبػْ
  .(َ َ ثٍد َوِعْلرِينَ : يَػُقوؿُ 

اْلَتِمُسوَ ا ِفي ِتْسعٍد بَِقيَن َأْو َ ْبعٍد بَِقيَن َأْو  } : يَػُقوؿُ َ ِمَع َرُ وَؿ اللَّصِ   َوَعْن أَِبي َبْ َرَة أّنَّص ُ  -  1778
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َلةٍد  َخْمسٍد بَِقيَن َأوْ  ِفي اْلِ ْلرِيَن ِمْن رََمَضاَف َصَ َتُ  ِفي  وََكاَف أَبُو َبْ َرَة ُيَصٍلي: قَاؿَ . {َ َ ثٍد بَِقيَن َأْو آِخِر لَيػْ
  (َرَواُا َأْحَمُد َوالتٍػْرِمِذيُّش َوَصحَّصَح ُ . اْلَ ْلُر اْجتَػَهدَ  َ اِاِر السَّصَنِة  فَِ َذا َدَخ َ 

يَا أَيػُّشَها  : َخَرَج َعَلى النَّصاِس فَػَقاؿَ َأفَّص النَّصِبيَّص } َوَعْن أَِبي َّنْضَرَة َعْن أَِبي َ ِ يدٍد ِفي َحِديثٍد َل ُ   -  1779
َلَة اْلَقْدِر  َوِإٍّني اللَّصْي َاُف  َخَرْجُ  أِلُْخِبرَُكْ  ِبَها  َفَجاَا رَُجَ ِف َيْحتَػقَّصاِف َمَ ُهَما النَّصاُس إّنػَّصَها َكاَّنْ  أُبِيَنْ  لَيػْ
 :قَاؿَ  {رََمَضاَف  اْلَتِمُسوَ ا ِفي التَّصاِ َ ِة َواْلَ اِمَسِة َوالسَّصاِبَ ةِ  فَػَنِسيتُػَها  فَاْلَتِمُسوَ ا ِفي اْلَ ْلِر اأْلََواِخِر ِمنْ 

 َما التَّصاِ َ ةُ : قُػْل ُ : َأَجْ   َّنْحُن َأَحقُّش ِبَذاَؾ ِمْنُ ْ   قَاؿَ  :يَا أَبَا َ ِ يدٍد إّنَّصُ ْ  َأْعَلُ  بِاْلَ َدِد ِمنَّصا  فَػَقاؿَ : قُػْل ُ 
فَالَّصِتي تَِليَها ا ْػَناِف َوِعْلُروَف َفِهَي التَّصاِ َ ُة  فَِ َذا  إَذا َمَضْ  َواِحَدةٌة َوِعْلُروفَ : َواْلَ اِمَسُة َوالسَّصاِبَ ُة  قَاؿَ 

َوِعْلُروَف فَالَّصِتي تَِليَها اْلَ اِمَسُة َرَواُا َأْحَمُد  َ َ ثٌة َوِعْلُروَف فَالَّصِتي تَِليَها السَّصاِبَ ُة  فَِ َذا َمَضْ  َخْمسٌة  َمَض ْ 
  .(َوُمْسِل ٌة 

َلُة اْلَقْدِر ِفي  اْلَتِمُسوَ ا ِفي اْلَ ْلِر اأْلََواِخِر ِمْن رََمَضاَف }:  قَاؿَ َوَعْن اْبِن َعبَّصاسٍد َأفَّص النَّصِبيَّص  -  1780 لَيػْ
َقى  ِفي َخاِمَسةٍد  َقى  ِفي َ اِبَ ةٍد تَػبػْ َقى تَاِ َ ةٍد تَػبػْ قَاَؿ  :َوِفي ِرَوايَةٍد . َرَواُا َأْحَمُد َواْلُبَ اِريُّش َوأَبُو َداُود {تَػبػْ

َقْينَ  ِ َي ِفي اْلَ ْلرِ }: َرُ وُؿ اللَّصِ   َلَة اْلَقْدرِ {ِفي َ ْبعٍد َيْمِضيَن َأْو ِفي ِتْسعٍد يَػبػْ   .(َرَواُا اْلُبَ اِريُّش  .  يَػْ ِني لَيػْ
َلةَ ِمْن َأْصَحاِب النَّصِبٍي  َأفَّص رَِجا ًد }َوَعْن اْبِن ُعَمَر   -  1781 اْلَقْدِر ِفي اْلَمَناـِ ِفي السَّصْبِع   ُأُروا لَيػْ

السَّصْبِع اأْلََواِخِر  َفَمْن َكاَف ُمَتَحٍريًدا فَػْلَيَتَحرَّصَ ا  َأَر  ُرْؤيَاُكْ  َقْد تَػَوااََ ْت ِفي:  اأْلََواِخِر  فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اللَّص ِ 
َلَة َ ْبعٍد َوِعْلرِيَن  فَػَقاَؿ النَّصِبيُّش  ُأِرَي رَُج ٌة }: َأْخَرَجاُا َوِلُمْسِل ٍد قَاؿَ  {.السَّصْبِع اأْلََواِخرِ  ِفي َلَة اْلَقْدِر لَيػْ َأفَّص لَيػْ

 : َِها َأَر  ُرْؤيَاُكْ  ِفي اْلَ ْلِر اأْلََواِخر   .فَاْالُُبوَ ا ِفي اْلوِْتِر ِمنػْ
َلَة اْلَقْدِر ِفي اْلَ ْلِر اأْلََواِخِر ِمْن رََمَضافَ  َتَحرَّصْوا}:  قَاؿَ َأفَّص َرُ وَؿ اللَّصِ   َوَعْن َعاِاَلةَ  -  1782 َرَواُا  {لَيػْ

 . {ِفي اْلوِْتِر ِمْن اْلَ ْلِر اأْلََواِخرِ }: َواْلُبَ اِريُّش  َوقَاؿَ  ُمْسِل ٌة 
 
 
 

 
 

                                                 

وتارة ٖتسب  ( 29، 27، 25، 23، 21 )واألوتار تارة ٖتسب با١تاضي وىي  ليلة القدر تكوف يف العشر يف أوتارىا وأشفاعها )  - 
أغلب وأكثر ولكن ال تكوف دائماً  ودلت السنة أف ليلة سبع وعشرين ىي أحراىا فدؿ على أهنا تكوف فيها  28 ،26 ، 24  ،22 )بالباقي 

 والسبع األخَتة آكد من غَتىا
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 الدرر البازية  على   نن ابي داود  -  2
 كتاب الصياـ 

 [كت  علي   الصياـ كما كت  على الذين من قبل   :قول  ع وج  ]
باب مبدأ فرض الصياـ - 1

حد ني علّي بن حسين بن واقد  عن أبي   عن ي يد : ػ حد نا أحمد بن محمد بن  بُّشوي   قاؿ2313
: النحوي  عن ع رمة  عن ابن عباس

ف اف الناس على  [: قاؿ] {يا أيها الذين آمنوا كت  علي   الصياـ كما كت  على الذين من قبل  }
عهد النبي صلى الّل  علي  و ل  إذا صلوا ال تمة حـر عليه  ال  اـ واللراب والنساا وصاموا إلى 

القابلة  فاختاف رج  ّن س   فجامع امرأت  وقد صّلى ال لاا ول  ي  ر  ف راد الّل  ع وج  أف يج   ذل  
وكاف  ذا . اْلية {عل  الّل  أّن   كنت  ت تاّنوف أّن س  }: يسراًد لمن بقي ورخصةًد ومن  ةًد  فقاؿ  بحاّن 

. مما ّن ع الّل  ب  الناس ورخَّصَ  له  ويسَّصرَ 

                                                 

 ( ىػ 1416 /  5 / 8 -  1414 / 10 / 30: فجر االثنُت  )  - 
- الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رٛتو اهلل تعاىل القاريء الشيخ عمر بن سعود العيد  - التعليق على سنن أيب داود  )وصف الدرس 

 (فجر االثنُت  : الوقت - اٞتامع الكبَت بالرياض ، جامع سارة والثنياف بالرياض  : ا١تكاف 
ىػ 1414 / 10 / 30فجر االثنُت  - 
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ػ حد نا ّنصر بن علّي بن ّنصر الجهضميُّش  أخبرّنا أبو أحمد  أخبرّنا إ رااي   عن أبي إ حاؽ  2314
: عن البراا قاؿ

كاف الرج  إذا صاـ فناـ ل  ي ك  إلى م لها  وإف صرمة بن قيس األّنصاري أتى امرأت  وكاف صااماًد 
: فذ ب  وغلبت  عين   فجاات فقال  [ يئاًد ]   ل لي أذ   ف ال  ل  : عندؾ  ىا  قال : فقاؿ

خيبةًد ل   فل  ينتص  النهار حتى ُغِلَي علي   وكاف ي م  يوم  في أر    فذكر ذل  للنبي صلى الّل  
 .{من ال جر}: قرأ إلى قول  {ُأِح َّص ل   ليلة الصياـ الرفث إلى ّنساا  }: علي  و ل  فن ل 

 
 
 
 

 {وعلى الذين ي يقوّن  فديةٌة }: باب ّنسخ قول  ت الى- 2
ػ حد نا قتيبة بن   يد   نا ب ر ي ني ابن ُمَضَر عن عمرو بن الحارث  عن ُب ير  عن ي يد مولى 2315

:  لمة  عن  لمة بن األكوع قاؿ
كاف من أراد منا أف ي  ر وي تدي ف     {وعلى الذين ي يقوف ِفْديَةٌة ا اـ مس ينٍد }لما ّن ل   ذا اْلية 

 . حتى ّن ل   ذا اْلية التي ب د ا فنس تها
حد ني علي بن حسين  عن أبي   عن ي يد النحوي  عن ع رمة : ػ حد نا أحمد بن محمد  قاؿ2316

ف اف من  اا منه  أف ي تدي ب  اـ مس ين  {وعلى الذين ي يقوّن  فديةٌة ا اـ مس ين}عن ابن عباس 
فمن }: وقاؿ {فمن ت وع خيراًد فهو خيرٌة ل  وأف تصوموا خير ل  }: افتد   وت َّص ل  صوم  فقاؿ ع وج 

 .{ هد من   اللهر فليصم   ومن كاف مريضاًد أو على   رٍد َفِ دَّصةٌة من أيَّصاٍـد أخر
 

  ي م ِبتة للليخ والحبلى: باب من قاؿ- 3
ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا أباُف   نا قتادة  أف ع رمة حد   2317

. أ بت  للحبلى والمر ع: أف ابن عباس قاؿ
ػ حد نا ابن الم نى   نا ابن أبي عديٍّي  عن   يد  عن قتادة  عن عروة  عن   يد بن جبير  2318

                                                 

 (فمن شهد منكم الشهر فليصمو  )ىذا كاف الطور األوؿ من أطوار الصياـ مث نسخ إىل قولو   - 
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ـُ مس ينٍد }عن ابن عباس  كاّن  رخصةًد للليخ ال بير والمرأة : قاؿ {وعلى الذين ي يقوّن  ِفْديَةٌة ا ا
. ال بيرة و ما ي يقاف الصياـ أف ي  را وي  ما م اف ك  يـو مس يناًد  والُحبلى والُمرِ ع إذا خافتا

 . ي ني على أو د ما أف رتا وأا متا: قاؿ أبو داود
 
 
 
 
 

 باب اللهر ي وف تس اًد وعلرين- 4
ػ حد نا  ليماف بن حرب   نا   بة  عن األ ود بن قيس  عن   يد بن عمرو ي ني ابن   يد 2319

: بن ال اص عن ابن عمر قاؿ
إّنا أمَّصةٌة أٍميَّصةٌة   ّن ت   و  ّنحس  اللهر   ذا  و  ذا  : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

. وخنس  ليماف أصب   في ال ال ة  ي ني تس اًد وعلرين  و   ين" و  ذا
: ػ حد نا  ليماف بن داود ال ت ي   نا حماد   نا أيوب  عن ّنافع  عن ابن عمر قاؿ2320

اللهر تسعٌة وعلروف ف  تصوموا حتى تروا  و  ت  روا حتى : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 
ف اف ابن عمر إذا كاف   باف تس اًد وعلرين ُّنِ َر ل   : قاؿ" [   ين]تروا  فِ ف غ َّص علي   فاقدروا ل  

فِ ف ُرؤي فذاؾ  وإف ل  يُػَر ول  َيُحْ  دوف من را  حابٌة و  قترة أصبي م  راًد  فِ ف حاؿ دوف من را 
 . ف اف ابن عمر ي  ر مع الناس و  ي خذ بهذا الحساب:  حاب أو قَترة أصبي صااماًد قاؿ

 
: حد ني أيوب قاؿ: ػ حد نا حميد بن مس دة   نا عبد الو اب  قاؿ2321

                                                 

ىذا قوؿ ابن عباس ، والقوؿ الثاين أهنما كا١تريض فيفطراف ويقضياف والصواب أهنما كا١تريض فيفطراف ويقضياف وليس عليهما اإلطعاـ   - 
إذا خافتا على ولديهما عليهما اإلطعاـ والصواب أهنما يكفيهما القضاء فهما كا١تريض ، أما الشيخ الكبَت وا١تريض الذي ال : ، وقاؿ البعض 

 يرجى برؤه فإنو يطعم عن كل يـو مسكيناً أفىت بو ٚتاعة من الصحابة
الصواب إكماؿ العدة ثبلثُت ولو كاف ىناؾ سحاب فبل يصـو حىت يرى ا٢تبلؿ أو يكمل شعباف ثبلثُت يوماً وما فعلو ابن عمر ىذا   - 

 (اجتهاد منو والصواب عدـ الصياـ 
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بل نا عن ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ّنحو حديث ابن : كت  عمر بن عبد ال  ي  إلى أ   البصرة
وإفَّص أحسن ما يقدر ل  أّنا إذا رأينا   ؿ   باف ل ذا وكذا  : عمر عن النبي صلى الّل  علي  و ل   زاد

. فالصـو إف  اا الّل  ل ذا وكذا  إ  أف يروا اله ؿ قب  ذل 
ػ حد نا أحمد بن منيع  عن ابن زاادة  عن عيسى بن دينار  عن أبي   عن عمرو بن الحارث بن 2322

صمنا مع النبي صلى الّل  علي  و ل  تس اًد وعلرين أك ر مما صمنا  [لما]:أبي  رار  عن ابن مس ود
 .م      ين

ػ حد نا مسدد أفَّص ي يد بن زريع حد ه    نا خالد الحذَّصاا  عن عبد الرحمن بن أبي ب رة  عن 2323
 ".رمضاف  وذو الحجة:  هرا عيدٍد  ينقصاف: "أبي  عن النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ

 
 
 

 باب إذا أخ   القـو اله ؿ- 5
ػ حد نا محمد بن عبيد   نا حماد في حديث أيوب  عن محمد بن المن در  2324

وف رك  يـو ت  روف  وأ حاك  يـو تضحوف  : "عن أبي  ريرة ذكر النبي صلى الّل  علي  و ل  في  قاؿ
". وك  عرفة موق ٌة  وك ُّش منىًد منحرٌة  وك ُّش فجاج م ة منحرٌة  وك ُّش جمعٍد موق ٌة 

 باب إذا أغمي اللهر- 6
حد ني عبد الرحمن بن مهدي  حد ني م اوية بن صالي  عن : ػ حد نا أحمد بن حنب   قاؿ2325

: عبد الّل  بن أبي قيس قاؿ
كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يتح ظ من   باف ما   : تقوؿ [ر ي الّل  عنها] م   عاالة 

. يتح ظ من غيرا     يصـو لرؤية رمضاف  فِ ف غ َّص علي  عدَّص    ين يوماًد    صاـ
ػ حد نا محمد بن الصباح الب از   نا جرير بن عبد الحميد الضٍبٍي  عن منصور بن الم تمر  عن 2326

: رْبِ ٍي بن حراش  عن حذي ة قاؿ
 تقدموا اللهر حتى تروا اله ؿ أو ت ٍملوا ال دة     صوموا : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

". حتى تروا اله ؿ أو ت ٍملوا الِ دَّصة

                                                 

يف السند دينار وىو ٣تهوؿ فاٟتديث ضعيف   - 
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رواا   ياف وغيرا عن منصور  عن رِْب ّي  عن رج  من أصحاب النبي صلى الّل  علي  : قاؿ أبو داود]
 .[و ل  ل  ُيَسٍ  حذي ة

 
  فِ ف ُغ َّص علي   فصوموا    ين: باب من قاؿ- 7

: ػ حد نا الحسن بن علي   نا حسين  عن زاادة  عن  ماؾ  عن ع رمة  عن ابن عباس قاؿ2327
 تقٍدموا اللهر بصياـ يوٍـد و  يومين  إ َّص أف ي وف  ىاٌة يصوم  : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

أحدك   و تصوموا حتى تروا     صوموا حتى تروا  فِ ف حاؿ دوّن  غمامةٌة ف تمُّشوا ال ٍدة    ين     
". أف روا  واللهر تسعٌة وعلروف

   "رواا حات  بن أبي ص يرة  و  بة  والحسن بن صالي  عن  ماؾ بم ناا  ل  يقولوا : قاؿ أبو داود
 .[زوج أم : و و حات  بن مسل  بن أبي ص يرة  وأبو ص يرة: قاؿ أبو داود]".أف روا

 
 باب في التقدـ- 8

ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا حماد  عن  اب   عن ُمَ ٍرؼ  عن عمراف بن حصين  و  يد 2328
الجريري  عن أبي ال  ا  عن ُم ٍرؼ  عن عمراف بن حصين 

فِ ذا : "   قاؿ: قاؿ"    صم  من  رر   باف  يئاًد : "أف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  قاؿ لرج 
 ". يومين: "وقاؿ أحد ما" أف رت فص  يوماًد 

ػ حد نا إبرا ي  بن ال  ا ال بيدي من كتاب    نا الوليد بن مسل    نا عبد الّل  بن ال  ا  عن أبي 2329
: األز ر الم يرة بن فروة قاؿ
أيها الناس  إّنا قد رأينا اله ؿ يـو  [يا]: قاـ م اوية في الناس بدير ِمْسَح  الذي على باب ِحْمَ  فقاؿ

فقاـ إلي  مال  بن ُ َبيرة السبئي : كذا وكذا  وأّنا متقدـ بالصياـ  فمن أح َّص أف ي  ل  فلي  ل   قاؿ
                                                 

وىذا سند صحيح وىو مطابق لؤلحاديث الصحيحة وفيو بياف إبطاؿ اٟتساب والعمل بالرؤية وا١تقصود رؤية العُت   - 
 ىػ1415 / 4 / 28فجر االثنُت   - 
العربة بالرؤية وال عربة باٟتساب حىت يف الغيم   - 
السرر آخر الشهر وحيمل ىذا اٟتديث على من لو عادة فأفطر أو عليو نذر فيلزمو الوفاء بو فمن كانت لو عادة استحب لو القضاء   - 

واإلعادة لئبل خيل هبا فأمر بالقضاء لذلك وأما أف يصـو آخر الشهر احتياطاً لشهر رمضاف فهذا جيب عليو اإلفطار لتحرمي صياـ يـو الشك 
. إال ١تن كاف لو عادة فلو الصياـ  (... ال تقدموا صياـ رمضاف بصـو يـو أو يومُت  )ٟتديث 

 (الصواب أنو ضعيف ٥تالف لؤلحاديث الصحيحة فهو شاذ  (ال تصوموا يـو السبت إال فيما افًتض عليكم  )حديث @ 
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 م   : يام اوية  أ ىا  م ت  من ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل   أـ  ىا من رأي   قاؿ: فقاؿ
". صوموا اللهر و را: "ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يقوؿ

 م   أبا عمرو : قاؿ الوليد: ػ حد نا  ليماف بن عبد الرحمن الدملقي في  ذا الحديث قاؿ2330
. أول :  رَّصا: ي ني األوزاعي يقوؿ

: كاف   يد ي ني ابن عبد ال  ي  يقوؿ:  نا أبو مسهر قاؿ: ػ حد نا أحمد بن عبد الواحد  قاؿ2331
 .[آخرا:  ّرا و     وقالوا: وقاؿ ب ضه : قاؿ أبو داود].أوَّصل :  رَّصا

 
 
 
 
 
 

 باب إذا ُرؤي اله ؿ في بلد قب  اْلخرين بليلة- 9
ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا إ ماعي  ي ني ابن ج  ر أخبرّني محمد بن أبي حرملة  أخبرّني 2332
ـّ ال ض  ابنة الحارث ب  ت  إلى م اوية باللاـ  قاؿ كري  فقدم  اللاـ فقضي  حاجتها  : أّف أ

فا ته َّص رمضاف وأّنا باللاـ فرأينا اله ؿ ليلة الجم ة     قدم  المدينة في آخر اللهر فس لني ابن 
ّن    : أّن  رأيت   قل : رأيت  ليلة الجم ة  قاؿ: متى رأيت  اله ؿ  قل : عباس     ذكر اله ؿ فقاؿ

ل نا رأيناا ليلة السب  ف  ّن اؿ ّنصوم  حتى ُّنْ ِمَ  ال   ين أو : ورآا الناس وصاموا وصاـ م اوية  قاؿ
      ذا أمرّنا ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل : أف  ت ت ي برؤية م اوية وصيام   قاؿ: ّنراا  فقل 

 
حد نا عبيد الّل  بن م اذ  حد ني أبي   نا األ  ث  ]ػ 2333

                                                 

وىو عاـ ٞتميع األمة ومل  (... صوموا لرؤيتو  )األقوى من حيث الدليل أنو إذا رؤى يف بلد فإف على ا١تسلمُت ٚتيعاً اتباعهم ٟتديث   - 
. خيص بلداً دوف بلد وقوؿ ابن عباس لو وجاىة وفيو فض للتنازع 

أخرجو أبو داود بسند جيد  (... صومكم يـو تصوموف وفطركم يـو تفطروف  )حديث @ 
 ىػ 1415 / 5 / 5فجر االثنُت   - 
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عن الحسن في رج  كاف ِبِمْصرٍد من األمصار فصاـ يـو ا  نين  و هد رج ف أّنهما رأيا اله ؿ ليلة 
  يقضي ذل  اليـو الرج  و  أ   مصرا إ  أّن  ي لموا أفَّص أ   مصرٍد من أمصار : األحد فقاؿ

 .[المسلمين قد صاموا يـو األحد فيقضوّن 
 

 باب كرا ية صْوـِ يوـِ الل ٍ - 10
 نا أبو خالد األحمر  عن عمرو بن قيس  عن أبي : ػ حد نا محمد بن عبد الّل  بن ّنمير  قاؿ2334

: إ حاؽ  عن ِصَلَة قاؿ
َمْن صاـ  ذا اليوـَ : ُكنَّصا عند عمَّصار في اليـو الذي ُيَل ُّش في  ف ُِتَي بلاةٍد  فتنحَّصى ب ض القـو  فقاؿ عمَّصار

 .فقد عصى أبا القا   صلى الّل  علي  و ل 
 

 [مت وعاًد ]باب فيمن يص    باف برمضاف - 11
ػ حد نا مسل  بن إبرا ي    نا  لاـ  عن يحيى بن أبي ك ير  عن أبي  لمة  عن أبي  ريرة 2335

 تقدموا صـو رمضضاف بيوٍـد و  يومين  إ َّص أف ي وف صوٌـة : "عن النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ
". يصوم  رج ٌة فليص  ذل  الصـو

ػ حد نا أحمد بن حنب    نا محمد بن ج  ر   نا   بة  عن توبة ال نبري  عن محمد بن إبرا ي   2336
عن أبي  لمة  عن أـ  لمة  

 .عن النبي صلى الّل  علي  و ل  أّن  ل  ي ن يصـو من السنة  هراًد تاّماًد إ    باف يصل  برمضاف
 

باب في كرا ية ذل  - 12
: ػ حد نا قتيبة بن   يد   نا عبد ال  ي  بن محمد قاؿ2337

الله  إف  ذا ُيحٍدث عن : قدـ َعبَّصاد بن ك ير المدينة  فماؿ إلى مجلس ال  ا ف خذ بيدا ف قام     قاؿ
فقاؿ " إذا اّنتص    باف ف  تصوموا: "أبي   عن أبي  ريرة أف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  قاؿ

. الله َّص إف أبي حد ني عن أبي  ريرة عن النبي صلى الّل  علي  و ل  بذل : ال  ا
                                                 

. وىذا على القوؿ بأف الرؤية تعم أىل  األمصار  (... صومكم يـو تصوموف )ىذا من اٟتسن ٟتديث   - 
حىت ال جيعل ذريعة لصياـ يـو الشك وسد  (إذا انتصف شعباف فبل تصوموا  )ال جيوز صياـ يـو الشك وجاء عن أصحاب السنن   - 

ذريعة التساىل والتحيل ولكن من كاف لو عادة أو صاـ شعباف كلو أو بعضو فبل يدخل يف النهي ألنو مل يتخذه ذريعة لصياـ يـو الشك 
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. رواا ال وري وِ ْبُ  بن ال  ا وأبو عميس وز ير بن محمد عن ال  ا: قاؿ أبو داود]
ألّن  كاف عندا أف النبي صلى : ل   قاؿ: وكاف عبد الرحمن   ُيَحٍدث ب   قل  ألحمد: قاؿ أبو داود

: قاؿ أبو داود.الّل  علي  و ل  كاف َيِصُ    باف برمضاف وقاؿ عن النبي صلى الّل  علي  و ل  خ ف 
 .[وليس  ذا عندي خ ف  ول  يجىا ب  غير ال  ا عن أبي 

 
  باب  هادة رجلين على رؤية   ؿ  واؿ- 13

ػ حد نا محمد بن عبد الرحي  أبو يحيى الب از  أّنا   يد بن  ليماف   نا عباد  عن أبي مال  2338
األ ج ي   نا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس 

عِهَد إلينا ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  أف ّنَػْنُسَ  للرؤية  فِ ف ل  ّنرا : أف أمير م ة خ      قاؿ
  أدري     : َمْن أمير م ة  فقاؿ: و هد  ا دا عدؿٍد ّنس نا بلهادتهما  فس ل  الحسين بن الحارث

إف في   َمْن  و أعل  :  و الحارث بن حاا  أخو محمد بن حاا      قاؿ األمير: لقيني ب د فقاؿ
: بالّل  ور ول  مني  و هد  ذا من ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  وأوم  بيدا إلى رج   قاؿ الحسين

 ذا عبد الّل  بن عمر  وصدؽ  كاف أعل  : َمْن  ذا الذي أوم  إلي  األمير  قاؿ: فقل  لليخ إلى جنبي
 .بذل  أمرّنا ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل : بالّل  من   فقاؿ

 نا أبو عواّنة  عن منصور  عن رْبِ ي بن ِحَراشٍد  : ػ حد نا مسدد وخل  بن  لاـ المقر ا قا 2339
اختل  الناس في آخر يـو من رمضاف  فقدـ : عن رج  من أصحاب النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ

أعرابياف فلهدا عند النبي صلى الّل  علي  و ل  بالّل  أل  َّص اله ؿ أمس َعِليَّصةًد  ف مر ر وؿ الّل  صلى 
 . وأف ي دوا إلى مص   : الّل  علي  و ل  الناس أف ي  روا  زاد خل  في حدي  

 
باب في  هادة الواحد على رؤية   ؿ رمضاف - 14

                                                 

ىذا السند على شرط مسلم وأخرجو أٛتد والًتمذي والنسائي بسند صحيح ، فإذا صاـ الشهر كلو أو بعضو فبل بأس أما إذا ابتدأ   - 
. الصياـ بعد النصف ألجل التقدـ على صياـ رمضاف فهذا ىو ا١تنهي عنو يف اٟتديث ٚتعاً بُت األحاديث  

  ىػ1415 / 5 / 12فجر االثنُت   - 
إذا شهد شاىدا عدؿ فإهنم يصوموف ويفطروف وحيجوف   -   
سنده صحيح، فيو أهنم إذا شهدوا شواؿ صباحاً فإهنم يفطروف ويصلوف أما إذا جاء شاىدا العيد يف الضحى أو بعد الزواؿ غدوا من   -  

 اليـو الثاين إىل صبلة العيد
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ػ حد نا محمد بن ب ار بن الريَّصاف   نا الوليد ي ني ابن أبي  ور ح و نا الحسن بن علّي   نا 2340
: الحسين ي ني الج  ي عن زاادة  الم نى عن  ماؾ  عن ع رمة  عن ابن عباس قاؿ

إّني رأي  اله ؿ  قاؿ الحسن في حدي    ي ني : جاا أعرابٌي إلى النبي صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ
" أتلهد أفَّص محمَّصداًد ر وؿ الّل  : "ّن    قاؿ: قاؿ" أتلهد أف   إل  إ  الّل  : "رمضاف فقاؿ [  ؿ]

". يا ب ؿ أٍذف في الناس فليصوموا غداًد : "ّن    قاؿ: قاؿ
ػ حد ني مو ى بن إ ماعي    نا حماد  عن  ماؾ بن حرب  عن ع رمة  2341

أّنه    وا في   ؿ رمضاف مرَّص ةًد ف رادوا أف  يقوموا و يصوموا  فجاا أعرابي من الحرة فلهد أّن  
" أتلهد أف   إل  إ  الّل   وأٍّني ر وؿ الّل  : "رأ  اله ؿ  ف ُتَي ب  النبيُّش صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ

. ّن    و هد أّن  رأ  اله ؿ  ف مر ب  ًد فناد  في الناس أف يقوموا وأف يصوموا: قاؿ
قاؿ ].رواا جماعة عن  ماؾ عن ع رمة مر  ًد  ول  يذكر القياـ أحد إ  حماد بن  لمة: قاؿ أبو داود
 . [القياـ قب  الصياـ: اف يقوموا  ألف قوماًد يقولوف:  ذا كلمة ل  يقلها إ  حماد: أبو داود

 
 نا : ػ حد نا محمود بن خالد وعبد الّل  بن عبد الرحمن السمرقندي  وأّنا لحدي   أَتْػَقُن قا 2342

مرواف  و ابن محمد عن عبد الّل  بن و    عن يحيى بن عبد الّل  بن  ال   عن أبي ب ر بن ّنافع  
: عن أبي   عن ابن عمر قاؿ

. تراا  الناس اله ؿ  ف خبرت ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  أّني رأيت   فصاـ وأمر الناس بصيام 
 

  باب في توكيد الّسحور- 15
ػ حد نا مسدد   نا عبد الّل  بن المبارؾ  عن مو ى بن علّي بن رباح  عن أبي   عن أبي قيس 2343

: مولى عمرو بن ال اص  عن عمرو بن ال اص قاؿ
 "بين صيامنا وصياـ أ   ال تاب أكلة السَّصَحر [فص  ما]إف : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

 
 باب من  مى السَّصُحور ال داا- 16

                                                 

 ىذا فيو حجة لبلكتفاء بالواحد يف دخوؿ شهر رمضاف  -  
  ىػ1415 / 5 / 19فجر االثنُت   -  
 السحور سنة مؤكدة  -  
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ػ حد نا عمرو بن محمد الناقد   نا حماد بن خالد ال ياط   نا م اوية بن صالي  عن يوّنس بن 2344
:  ي ٍد  عن الحارث بن زياد  عن أبي رُْ  ٍد  عن الِ ْرباَض بن  ارية قاؿ

".  ُل َّص إلى ال داا المبارؾ: "دعاّني ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  إلى السَّصحور في رمضاف فقاؿ
 نا محمد :  نا محمد بن أبي الوزير أبو م ٍرؼ  قاؿ: ػ حد نا عمر بن الحسن بن إبرا ي   قاؿ2345

ّنِْ َ   حور الم من : "بن مو ى  عن   يد المقبري  عن أبي  ريرة عن النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ
". التَّصمر

باب وق  السُّشحور - 17
 م   : ػ حد نا مسدد   نا حماد بن زيد  عن عبد الّل  بن  وادة الُقَليري  عن أبي   قاؿ2346

 يمن نَّص من  حورك  أذاف : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل : مرة بن جندب ي    و و يقوؿ
". ب ؿٍد  و  بياض األفق اّلذي   ذا حتى يست ير

ػ حد نا مسدد   نا يحيى  عن التيمي  ح و نا أحمد بن يوّنس   نا ز ير   نا  ليماف التيمي  عن 2347
: أبي ع ماف  عن عبد الّل  بن مس ود قاؿ

 يمن نَّص أحدك  أذاف ب ؿٍد من  حورا؛ فِ ّن  ي ذف أو قاؿ ينادي  : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 
وليس ال جر أف يقوؿ ي ني ال جر  [: قاؿ أحمد بن يوّنس في حدي  ]ليرجع قاام   وينتب  ّناام    

. ومدَّص يحيى باصب ي  السبَّصابتين" حتى يقوؿ   ذا"وَجَمع يحيى ك َّصي  : قاؿ مسدد"   ذا
حد ني قيس بن : ػ حد نا محمد بن عيسى   نا م ـز بن عمرو  عن عبد الّل  بن الن ماف  قاؿ2348

: الق  عن أبي  قاؿ
كلوا وا ربوا  و يهيدّن   السااع المص د  ف لوا وا ربوا حّتى : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

". ي ترض ل   األحمر
. [ ذا مما ت رَّص د ب  أ   اليمامة: قاؿ أبو داود]

ػ حد نا مسدد   نا حصين بن ّنمير  ح و نا ع ماف بن أبي  يبة   نا ابن إدريس  الم نى عن 2349
: حصين  عن الل بي  عن عدّي بن حات  قاؿ

أخذت عقا ًد أبيض : قاؿ {حتى يتبيَّصن ل   ال يّط األبيض من ال يّط األ ود}: لما ّن ل   ذا اْلية
وعقا ًد أ ود  فو  تهما تح  و ادتي فن رت فل  أتبين  فذكرت ذل  لر وؿ الّل  صلى الّل  علي  

إّنما  و : "وقاؿ ع ماف" إفَّص و ادؾ إذف ل ريضٌة اوي   إّنّما  و اللي  والنهار: "و ل  فضح  فقاؿ
".  واد اللي  وبياض النهار
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 الرج  يسمع النداا واِاّناا على يدا [في]باب - 18

ػ حد نا عبد األعلى بن حماد   نا حماد عن محمد بن عمرو  عن أبي  لمة  عن أبي  ريرة 2350
إذا  مع أحدك  النداا واِاّناا على يدا ف  يض   حتى : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل :قاؿ

 ". يقضي حاجت  من 
 
 

 
 

 باب وق  ف ر الصاا  - 19
ػ حد نا أحمد بن حنب    نا وكيع   نا  لاـ  ح و نا مسدد   نا عبد الّل  بن داود  عن  لاـ  2351

: الم نى قاؿ  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاص  بن عمر  عن أبي  قاؿ
وغاب  " زاد مسدد " إذا جاا اللي  من  هنا وذ   النهار من  هنا: "قاؿ النبي صلى الّل  علي  و ل 

". اللمس؛ فقد أف ر الصاا 
:  م   عبد الّل  بن أبي أوفى يقوؿ: ػ حد نا مسدد   نا عبد الواحد   نا  ليماف الليباّني قاؿ2352

يا ب ؿ اّن ؿ فاجدح : " رّنا مع ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  و و صاا   فلما غرب  اللمس قاؿ
: يار وؿ الّل  إف علي  ّنهاراًد  قاؿ: قاؿ" اّن ؿ فاجدح لنا: "لو أمسي   قاؿ! يار وؿ الّل : قاؿ" لنا
إذا رأيت  اللي  قد : "فن ؿ فجدح فلرب ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل     قاؿ" اّن ؿ فاجدح لنا"

. وأ ار بِ صب   ِقَبَ  الملرؽ" أقب  من  هنا فقد أف ر الصاا 
 

باب ما يستح  من ت جي  ال  ر - 20
ػ حد نا و   بن بقية  عن خالد  عن محمد ي ني ابن عمرو عن أبي  لمة  عن أبي  ريرة  2353

                                                 

سنده صحيح ، وىذا فيو أنو مل يتحقق ويتأكد من طلوع الفجر والغالب أف األذاف يكوف على الظن واٟتدس فلو األكل فإذا علم   - 
 يقيناً أف األذاف كاف لطلوع الفجر فعليو اإلمساؾ

  ىػ1415 / 5 / 26فجر االثنُت   - 
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 ي اؿ الدين ظا راًد ما عج  الناس ال  ر ألفَّص اليهود والنصار  : "عن النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ
 ". ي خروف

: ػ حد نا مسدد   نا أبو م اوية  عن األعم   عن ُعمارة بن عمير  عن أبي ع ية قاؿ2354
َّـص الم منين  رج ف من أصحاب محمد : أّنا ومسروؽ فقلنا [ر ي الّل  عنها]دخل  على عاالة  يا أ

صلى الّل  علي  و ل  أحد ما يُػَ ٍج  اِاف ار وي ٍج  الص ة  واْلخر ي خر اِاف ار وي خر الص ة  
كذل  كاف يصنع ر وؿ الّل  صلى : عبد الّل   قال : أيهما ي ج  اِاف ار وي ج  الص ة  قلنا: قال 

 .الّل  علي  و ل 
 
 
 
 

 باب ما يُ  ر علي - 21
ػ حد نا مسدد   نا عبد الواحد بن زياد  عن عاص  األحوؿ  عن ح صة بن   يرين  عن 2355

إذا كاف أحدك  صااماًد : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل :الرَّصباب  عن  لماف بن عامر عمها قاؿ
 ".  فلي  ر على التمِر  فِ ف ل  يجد التمر ف لى الماا فِ ف الماا اهورٌة 

ػ حد نا أحمد بن حنب    نا عبد الرزاؽ   نا ج  ر بن  ليماف  أّنا  اب  البناّنّي أّن   مع أّنس بن 2356
كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ي  ر على ُراَباتٍد قب  أف يصلَي  فِ ف ل  ت ن راباتٌة :مال  يقوؿ

 . ف لى تمراتٍد  فِ ف ل  ت ن َحَسا َحَسَواتٍد من ماا
 

باب القوؿ عند اِاف ار - 22
ػ حد نا عبد الّل  بن محمد بن يحيى أبو محمد   نا علي بن الحسن  أّنا الحسين بن واقد   نا 2357

: مرواف ي ني ابن  ال  المقّ ع قاؿ

                                                 

 يعٍت ظهور شعائر اإلسبلـ (ال يزاؿ الدين ظاىراً  )قولو   - 
 سنده جيد كما قاؿ اٟتاكم  - 
 سنده صحيح  - 
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رأي  ابن عمر يقبض على لحيت  فيق ع ما زاد على ال ٍ  وقاؿ كاف النبي صلى الّل  علي  و ل  إذا 
 ". ذ   الّ م  وابتلَّصِ  ال روؽ و ب  األجر إف  اا الّل : "أف ر قاؿ

ػ حد نا مسدد   نا  لي   عن حصين  عن م اذ بن ز رة أّن  بل   2358
 ". الله  ل  صم  وعلى رزق  أف رت: "أف النبي صلى الّل  علي  و ل  كاف إذا أف ر قاؿ

 
 باب ال  ر قب  غروب اللمس - 23

 نا أبو أ امة   نا  لاـ بن عروة  : ػ حد نا  اروف بن عبد الّل   ومحمد بن ال  ا  الم نى قا 2359
أف رّنا يوماًد في رمضاف في غي ٍد في عهد ر وؿ :عن فاامة بن  المنذر  عن أ ماا بن  أبي ب ر قال 

َوبٌُد : أُِمُروا بالقضاا  قاؿ: قل  لهلاـ: الّل  صلى الّل  علي  و ل     ال   اللمس  قاؿ أبو أ امة
 ! من ذل  

 
باب في الوصاؿ - 24

ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة الق نبي  عن مال   عن ّنافع  عن ابن عمر 2360
إٍّني : "فِ ّن  تواص  يار وؿ الّل ؛ قاؿ: أف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ّنهى عن الوصاؿ  قالوا

". لسُ  كهيئت    إٍّني ُأْاَ ُ  وأ قى
ػ حد نا قتيبة بن   يد أفَّص ب ر بن مضر حد ه   عن ابن الهاد  عن عبد الّل  بن خباب  عن أبي 2361

  يد ال دري 
 تواصلوا  ف يُّشُ ْ  أراد أف يواص  فليواص  حتى : "أّن   مع ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يقوؿ

 ". إٍّني لس  كهيئت    إفَّص لي م  ماًد ي  مني و اقياًد يسقيني: "فِ ّن  تواص   قاؿ: قالوا" السحر

                                                 

اٟتديث فيو لُت ألف مرواف بن سامل ا١تقفع مقبوؿ إال إذا جاء ما يعضده ، وفعل ابن عمر ىذا جاء يف األحاديث الصحيحة أنو   - 
 كاف يفعل ذلك يف  حجتو وعمرتو ويعتربه من التقصَت يف النسك والصواب وجوب توفَت اللحية

 اٟتديث ضعيف  - 
 ىػ1415 / 6 / 4فجر االثنُت   - 
 الصواب أنو ال بد من القضاء وىو قوؿ اٞتمهور  - 
اٟتديث فيو كراىة الوصاؿ ١تا فيو من ا١تشقة وال حيـر ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم واصل هبم فمن أحب الوصاؿ فلو إىل السحر  )  - 

ا١تراد بو التلذذ ٔتوارد األنس من لذة الطاعة وحبلوهتا فاإلطعاـ ىنا معنوي  (.. إف يل مطعماً يطعمٍت  )والفطر عند الغروب أفضل ، وقولو 
 وليس ْتسي ولو كاف حسياً مل يكن صائماً 
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باب ال يبة للصاا  - 25

: ػ حد نا أحمد بن يوّنس   نا ابن أبي ذا   عن المقبري  عن أبي   عن أبي  ريرة  قاؿ2362
من ل  يدع قوؿ ال ور وال م  ب  فليس لّل  حاجةٌة أف يدع ا ام  : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

. فهم  إ نادا من ابن أبي ذا   وأفهمني الحديث رج ٌة إلى جنب  أراا ابن أخي : قاؿ أحمد" و راب 
ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة الق نبي  عن مال   عن أبي ال ّناد  عن األعرج  عن أبي  ريرة 2363

فِ ذا كاف أحدك  صااماًد ف  يرفث و يجه   فِ ف  [الصياـ ُجنةٌة ]: "أف النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ
 ".امرؤٌة قاتل  أو  اتم  فليق  إٍف صاا ٌة  إّني صاا ٌة 

 
 
 

باب الٍسَواؾ للصاا  - 26
ػ حد نا محمد بن الصبَّصاح   نا  ري   ح و نا مسدد   نا يحيى  عن   ياف  عن عاص  بن عبيد 2364

: الّل   عن عبد الّل  بن عامر بن ربي ة  عن أبي  قاؿ
 . ما   أُعدُّش و  أحصي: رأي  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  َيْسَتاؾ و و صاا   زاد مسّدد

 
باب الصاا  َيُص ُّش علي  الماا من ال    ويبالغ في ا  تنلاؽ - 27

ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة الق نبي  عن مال   عن ُ َميٍّي مولى أبي ب ر بن عبد الرحمن  عن 2365
: أبي ب ر بن عبد الرحمن  عن ب ض أصحاب النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ

وصاـ " تَػَقوَّصْوا ِلَ ُدوٍُك ْ : "رأي  النبيَّص صلى الّل  علي  و ل  أمر الناس في َ  رِِا عاـ ال تي بال  ر  وقاؿ
. ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

                                                 

أي أف صيامي دينعٍت من الرد عليك ويقولو يف صياـ النفل والفرض ويكوف بصوت مسموع   -  
 

السواؾ مطهرة للفم مرضاة  )يف سنده ضعف لضعف عاصم بن عبيد اهلل ، والسواؾ مستحب للصائم وغَته يف كل وقت ٟتديث   -  
 (لوال أف أشق على أمىت ألمرهتم بالسواؾ عند كل صبلة ) وحديث  (للرب 
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لقد رأي  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  بال رج يص ُّش على رأ   : قاؿ الذي حد ني: قاؿ أبو ب ر
. الماا و و صاا  من ال    أو من الحرٍ 

حد ني يحيى بن  لي   عن إ ماعي  بن ك ير  عن عاص  بن لقيّط : ػ حد نا قتيبة بن   يد  قاؿ2366
بالغ في ا  تنلاؽ إ َّص : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل :بن صبرة  عن أبي  لقيّط بن صبرة قاؿ

 ".أف ت وف صااماًد 
 

 باب في الصاا  يحتج  - 28
ػ حد نا مسدد   نا يحيى  عن  لاـ  ح و نا أحمد بن حنب    نا حسن بن مو ى   نا  يباف  2367

جمي اًد عن يحيى  عن أبي ق بة  عن أبي أ ماا ي ني الرَّصَحبيَّص عن  وباف  
". أف ر الحاج  والمحجـو: "عن النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ

أخبرّني أبو ق بة أف أبا أ ماا الرحبي حد   أف  وباف مولى ر وؿ الّل  صلى : قاؿ  يباف في حدي   قاؿ
. الّل  علي  و ل  أخبرا أّن   مع النبي صلى الّل  علي  و ل 

حد ني أبو ق بة : ػ حد نا أحمد بن حنب    نا حسن بن مو ى   نا  يباف  عن يحيى قاؿ2368
. الجرمي  أّن  أخبرا أف  دَّصاد بن أوس بينما  و يملي مع النبي صلى الّل  علي  و ل  فذكر ّنحوا

ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا و ي    نا أيوب  عن أبي ق بة  عن أبي األ  ث  عن  داد 2369
بن أوس 

أف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  أتى على رج  بالبقيع و و يحتج   و و آخذ بيدي ل ماف علرة 
". أف ر الحاج  والمحجـو: "خل  من رمضاف فقاؿ

. رو  خالد الحذاا عن أبي ق بة بِ  ناد أيوب م ل  [: قاؿ أبو داود]
ػ حد نا أحمد بن حنب    نا محمد بن ب ر وعبد الرزاؽ  ح و نا ع ماف بن أبي  يبة   نا 2370

: إ ماعي  ي ني ابن إبرا ي  عن ابن جريي قاؿ
مصٍدؽ أخبرا أف  وباف مولى النبّي صلى : أخبرّني م حوؿ أف  ي اًد من الحي  قاؿ ع ماف في حدي  

". أف ر الحاج  والمحجـو: "الّل  علي  و ل  أخبرا أف ّنبيَّص الّل  صلى الّل  علي  و ل  قاؿ

                                                 

 ىػ1415 / 6 / 11فجر االثنُت   -  
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ػ حد نا محمود بن خالد   نا مرواف   نا الهي   بن حميد  أخبرّنا ال  ا بن الحارث  عن 2371
م حوؿ  عن أبي أ ماا الرَّصحبي  عن  وباف  

 ".أف ر الحاج  والمحجـو: "عن النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ
. ورواا ابن  وباف عن أبي  عن م حوؿ؛ م ل  بِ  نادا: قاؿ أبو داود

. حديث  وباف:   قاؿ"أف ر الحاج  والمحجـو"قل  ألحمد أي حديث أصي في : قاؿ أبو داود]
حديث ابن جريي عن م حوؿ عن  يخ من الحي عن : حديث م داف أو حديث أبي أ ماا قاؿ: قل 

.  وباف
 و ابن . ][وأبو را د الحبراّني ا م  أخضر. ا   أبي أ ماا الرحبي عبد الّل  بن أ ماا: قاؿ أبو داود

 .[خوط
 
 
 
 
 

باب في الرخصة في ذل  - 29
ػ حد نا أبو م مر عبد الّل  بن عمرو   نا عبد الوارث  عن أيوب  عن ع رمة  عن ابن عباس 2372

 . أف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  احتج  و و صاا 
رواا و ي  بن خالد عن أيوب بِ  نادا م ل   وج  ر بن ربي ة و لاـ ي ني ابن حساف عن : قاؿ أبو داود

. ع رمة عن ابن عباس م ل 
 نا   بة  عن ي يد بن أبي زياد  عن ِمْقَس ٍد  عن ابن عباس أف : ػ حد نا ح   بن عمر  قاؿ2373

. ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  احتج  و و صاا  ُمْحرِـ
ػ حد نا أحمد بن حنب    نا عبد الرحمن بن مهدي  عن   ياف  عن عبد الرحمن بن عابس  عن 2374

حد ني رج  من أصحاب النبي صلى الّل  علي  و ل  أف ر وؿ الّل  : عبد الرحمن بن أبي ليلى  قاؿ
                                                 

وىذا ىو الصواب ٟتديث ثوباف وشداد وكلها جيدة واحتجامو صلى اهلل عليو وسلم وىو صائم حيتمل أنو كاف يف سفر أو قبل   - - 
النهي أو كاف يف  صـو نفل أو لعذر كما قاؿ ابن القيم 

 حيتمل أنو كاف يف سفر أو قبل النهي أو كاف يف  صـو نفل أو لعذر كما قاؿ ابن القيم  - 
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يار وؿ : صلى الّل  علي  و ل  ّنهى عن الحجامة والمواصلة  ول  يحٍرمهما إبقااًد على أصحاب   فقي  ل 
 ". إٍّني أواص  إلى السحر  ورٍبي ي  مني ويسقيني: "الّل   إّن  تواص  إلى السحر  فقاؿ

ما كنا ّندع : قاؿ أّنس: ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة   نا  ليماف ي ني ابن الم يرة عن  اب  قاؿ2375
. الحجامة للصاا  إ  كرا ية الجهد

 
رمضاف  [ هر]باب في الصاا  يحتل  ّنهاراًد في - 30

ػ حد نا محمد بن ك ير  أخبرّنا   ياف  عن زيد بن أ ل   عن رج  من أصحاب   عن رج  من 2376
 ي  ر من قاا  و  : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل : أصحاب النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ

 ". من احتل   و  من احتج 
 
 
 

 باب في ال ح  عند النـو الصاا  - 31
ػ حد نا الن يلي   نا علّي بن  اب   حد ني عبد الرحمن بن الن ماف بن م بد بن  وذة  عن أبي   2377

عن جدا  
: قاؿ أبو داود". ليتق  الصاا : "عن النبي صلى الّل  علي  و ل  أّن  أمر باِا مد المروَّصِح عند النـو وقاؿ

 .  و حديث من ر  ي ني حديث ال ح : قاؿ لي يحيى بن م ين
ػ حد نا و   بن بقية  أخبرّنا أبو م اوية  عن عتبة أبي م اذ  عن عبيد الّل  بن أبي ب ر بن أّنس  2378

. عن أّنس بن مال  أّن  كاف ي تح  و و صاا 

                                                 

ظاىر اإلسناد الصحة ولكن ا١تنت فيو أنو صلى اهلل عليو وسلم واصل إىل السحر والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يواصل اليومُت   -  
. والثبلثة 

ٖتليل الدـ ال شيء فيو - 
 التربع بالدـ للصائم ال بأس بو عند اٟتاجة إذا كاف قليبًل فإذا كاف كثَتاً أفطر فهو كاٟتجامة- 

 ىذا فيو رواه ٣تهوؿ فاٟتديث ضعيف ولكن ا١تعٌت صحيح  - 
  ىػ1415 / 6 / 25فجر االثنُت   -  
 منكرة (ليتقو الصائم  )الكحل ال يفطر الصائم على الصحيح واٟتديث ضعيف وزيادة   -  
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 نا يحيى بن عيسى  عن : ػ حد نا محمد بن عبد الّل  الم رمي  ويحيى بن مو ى البل ي قا 2379
: األعم  قاؿ

 .ما رأي  أحداًد من أصحابنا ي را ال ح  للصاا   وكاف إبرا ي  يُػَرٍخُ  أف ي تح  الصاا  بالصَّصِبر
 

عامداًد  [القيا]باب الصاا  يستقيا - 32
ػ حد نا مسدد   نا عيسى بن يوّنس   نا  لاـ بن حساف  عن محمد بن  يرين  عن أبي  ريرة 2380
من ذرع  قياٌة و و صاا  فليس علي  قضااٌة  وإف ا تقاا : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل :قاؿ

ليس من ذا :  م   أحمد يقوؿ: قاؿ أبو داود]  [ّن اؼ أ  ي وف مح وظاًد : قاؿ أبو داود]".فليقض
رواا أيضاًد ح   بن غياث عن : قاؿ أبو داود.[ ىا والصحيي في  ذا مال  عن ّنافع عن ابن عمر
 .  لاـ م ل 

ػ حد نا أبو م مر عبد الّل  بن عمرو   نا عبد الوارث   نا الحسين  عن يحيى  حد ني عبد 2381
حد ني م داف بن الحة : الرحمن بن عمرو األوزاعي  عن ي ي  بن الوليد بن  لاـ أف أباا حّد    قاؿ

أف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  قاا ف ف ر  فلقي   وباف مولى ر وؿ الّل  صلى  أف أبا الدرداا حد  
إف أبا الدرداا حد ني أف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  : الّل  علي  و ل  في مسجد دملق  فقل 

 صدؽ  وأّنا صبب  ل  و واا صلى الّل  علي  و ل  : قاا ف ف ر  قاؿ
 

 باب القبلة للصاا  - 33
ػ حد نا مسّدد   نا أبو م اوية  عن األعم   عن إبرا ي   عن األ ود وعلقمة  عن عاالة 2382
كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يُقٍبُ  و و صاا   ويبا ر و و صاا   ول ن  كاف أمل  :قال 

 . ِارب 

                                                 

 اٟتديث سنده جيد والقيء ىو ما يتكرر فإف كاف مرة واحدة فهو قلس  -  
والصواب أنو إذا ذرعو القيء فبل قضاء عليو وإف استقاء  (قاء فتوضأ  )أو  (قاء فأفطر  )اٟتديث سنده جيد ولكن ا٠تبلؼ ىل   - 

فعليو القضاء ، وقد اختلف يف الوضوء من خروج القيء واألحوط أف يتوضأ منو خروجاً من خبلؼ العلماء 
 ىػ1415 / 7 / 17فجر االثنُت   -  
فيو جواز القبلة للمرأة والنـو معها وىو صائم ولكن إف كاف سريع الشهوة فيمنع منها ، ولو نزؿ ا١تذي فبل بأس بو على الصحيح   -  

 وال يضر
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ػ حد نا أبو توبة الربيع بن ّنافع   نا أبو األحوص  عن زياد بن ع قة  عن عمرو بن ميموف  عن 2383
. كاف النبي صلى الّل  علي  و ل  يقٍبُ  في  هر الصـو:عاالة ر ي الّل  عنها قال 

ػ حد نا محمد بن ك ير  أخبرّنا   ياف  عن   د بن إبرا ي   عن الحة بن عبد الّل  ي ني ابن 2384
كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يقٍبلني و و :قال  [ر ي الّل  عنها]ع ماف القر ي عن عاالة 

. صاا  وأّنا صاامة
ػ حد نا أحمد بن يوّنس   نا الليث  ح و نا عيسى بن حماد  أخبرّنا الليث بن   د  عن ب ير 2385

: قاؿ عمر بن ال  اب: بن عبد الّل   عن عبد المل  بن   يد  عن جابر بن عبد الّل  قاؿ
أرأي  : "يار وؿ الّل   صن   اليـو أمراًد ع يماًد  قبل  وأّنا صاا  قاؿ: َ ِلْلُ  فقبل  وأّنا صاا  فقل 

:   ب س ب      ات قا قاؿ: قل : قاؿ عيسى بن حماد في حدي  " لو مضمض  من الماا وأّن  صاا 
 ". َفَم ْ "

 
 
 
 
 

باب الصاا  يبلع الريق - 34
ػ حد نا محمد بن عيسى   نا محمد بن دينار   نا   د بن أوس ال بدي  عن ِمْصدَع أبي يحيى  2386

بل ني : قاؿ ابن األعرابي.عن عاالةأف النبي صلى الّل  علي  و ل  كاف يُقبٍػُلها و و صاا  ويم ُّش لساّنها
 .  ذا اِا ناد ليس بصحيي: عن أبي داود أّن  قاؿ

 
 [باب كرا يت  لللاب]- 35

                                                 

 إسناده جيد  - 
ضعيفة ولو فرض أنو مص لساهنا وبلع ريقها فإنو ال يضره وإذا أنزؿ بالتقبيل يقضي أما إذا أنزؿ بالتفكَت فبل  (ديص لسانو  )زيادة   -  

 يقضي ألنو بغَت اختياره
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ػ حد نا ّنصر بن علّي  أّنا أبو أحمد ي ني ال بيري أخبرّنا إ رااي   عن أبي الَ ْنَبِس  عن األغّر  2387
أف رج ًد   ؿ النبيَّص صلى الّل  علي  و ل  عن المبا رة للصاا  فرخ  ل   وأتاا آخر  عن أبي  ريرة

 . فس ل  فنهاا  فِ ذا الذي رخَّصَ  ل   يخ  والذي ّنهاا  ابٌ 
 

 باب فيمن أصبي جنباًد في  هر رمضاف - 36
ػ حد نا الق نبي  عن مال   ح و نا عبد الّل  بن محمد بن إ حاؽ األذرمّي   نا عبد الرحمن بن 2388

مهدي  عن مال   عن عبد رب  بن   يد  عن أبي ب ر بن عبد الرحمن بن الحارث بن  لاـ  عن 
ـٍ  لمة زْوَج  النبي صلى الّل  علي  و ل  أّنهما قالتا : عاالة وأ

في رمضاف  من : كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يصبي جنباًد  قاؿ عبد الّل  األذرمي في حدي  
. جماع غير احت ـ    يصـو

وإّنما الحديث أف النبي " يصبي جنباًد في رمضاف"ما أق َّص َمْن يقوؿ  ذا ال لمة ي ني : قاؿ أبو داود]
 .[صلى الّل  علي  و ل  كاف يصبي جنباًد و و صاا 

 
ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة ي ني الق نبي عن مال   عن عبد الّل  بن عبد الرحمن بن م مر 2389

األّنصاري  عن أبي يوّنس موبى عاالة ر ي الّل  عنها عن عاالة زوج النبي صلى الّل  علي  و ل  
يار وؿ الّل   إّني أصبي جنباًد : أف رج ًد قاؿ لر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  و و واق  على الباب

وأّنا أصبي جنباًد وأّنا أريد الصياـ  ف غتس  : "وأّنا أريد الصياـ  فقاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 
يار وؿ الّل   إّن  لس  م لنا  قد غ ر الّل  ل  ما تقدـ من ذّنب  وما ت خر  : فقاؿ الرج " وأصـو

والّل  إٍّني ألرجو أف أكوف أخلاك  لّل  وأعلم   بما : "ف ض  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  وقاؿ
 ".أتبع
 

رمضاف  [ هر]باب ك ارة من أتى أ ل  في - 37

                                                 

يف سنده نظر والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يقبل وىو شاب فاألحاديث الصحيحة مقدمة على رواية أيب العنبس وإذا رأى  )  -  
 (دع ما يريبك إىل ما ال يريبك  )الشاب من نفسو شدة وشهوة فيًتؾ أفضل ٟتديث 

  ىػ1415 / 7 / 24 فجر االثنُت   - 
ال يضر ا١تسلم أف يصبح جنباً من ٚتاع أو احتبلـ فإذا أصبح اغتسل وصلي الصبح وال شيء عليو  )  - 
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 نا ال  ري  عن :  نا   ياف  قاؿ مسدد قاؿ: ػ حد نا مسدد ومحمد بن عيسى  الم نى قا 2390
: حميد بن عبد الرحمن  عن أبي  ريرة قاؿ

وق   على امرأتي في : قاؿ" ما   ّن  : " ل   فقاؿ: أتى رج ٌة النبي صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ
: قاؿ" فه  تست يع أف تصـو  هرين متتاب ين : "   قاؿ: قاؿ" فه  تجد ما ت تق رقبةًد : "رمضاف  قاؿ
ف تي النبي صلى الّل  علي  " اجلس: "   قاؿ: قاؿ" فه  تست يع أف ت     ٍتين مس يناًد : "   قاؿ

: يار وؿ الّل   ما بين  بتيها أ   بي  أفقر منا  قاؿ: فقاؿ" تصدؽ ب : "و ل  ب رؽٍد في  تمر فقاؿ
وقاؿ مسدد في مو ع " ف ا م  إيا  : "فضح  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  حتى بدت  ناياا قاؿ

 ".أّنياب "آخر 
ػ حد نا الحسن بن علّي   نا عبد الرزاؽ  أخبرّنا م مر  عن ال  ري بهذا الحديث بم ناا  زاد 2391

. وإّنما كاف  ذا رخصة ل  خاصة  فلو أفَّص رج ًد ف   ذل  اليـو ل  ي ن ل  بٌُد من الت  ير:الجو ري
رواا الليث بن   د واألوزاعي ومنصور بن الم تمر وعراؾ بن مال   على م نى ابن : قاؿ أبو داود

 ". وا ت  ر الّل : "عيينة  زاد في  األوزاعي
ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة  عن مال   عن ابن  هاب  عن حميد بن عبد الرحمن  عن أبي 2392
أف رج ًد أف ر في رمضاف  ف مرا ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  أف ي تق رقبة أو يصـو  هرين   ريرة

ف تي " اجلس: "  أجد  فقاؿ ل  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل : متتاب ين  أو ي     تين مس يناًد قاؿ
يار وؿ الّل   ما أحد : فقاؿ" خذ  ذا فتصدؽ ب : "ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ب رؽٍد في  تمرٌة فقاؿ

". كل : "أحوج مني  فضح  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  حتى بدت أّنياب  وقاؿ ل 
أو ت تق رقبة  أو : "ورواا ابن جريي  عن ال  ري على ل ظ مال  أف رج ًد أف ر وقاؿ في : قاؿ أبو داود

 ".تصـو  هرين  أو ت     تين مس يناًد 
   نا ابن أبي ُفَدْي    نا  لاـ بن   د  عن ابن  هاب  [التنيسي]ػ حد نا ج  ر بن مسافر  2393

: عن أبي  لمة بن عبد الرحمن  عن أبي  ريرة قاؿ
                                                 

فيو أف ا١تعاصي مهلكة وكفارة اٞتماع يف رمضاف مرتبة وإذا عجز عنها سقطت أما كفارة الظهار فإهنا تبقى يف ذمتو حىت يؤدي ما  )  - 
. يقدر عليو منها أما كفارة اٞتماع فهي  ٦تا تعم هبا البلوى فإذا عجز عنها سقطت عنو 

ال أعلم مانعاً أو دليبًل دينع من احتبلـ النيب صلى اهلل عليو وسلم ألنو من صفات بٍت آدـ وكذا التثاءب وكونو من الشيطاف ال دينع ذلك - 
 ىذا رأي الزىري وليس ّتيد والصواب أنو عاـ يف سقوط التكفَت وليس ٓتاص بذلك الرجل  - 

اليت تدؿ على التخيَت فهي على الًتتيب  (أو )ىذا مطلق ولكن ا١تراد بو اإلفطار باٞتماع ويف الصحيحُت بدوف  (أفطر)قولو   -  
حسب االستطاعة وكل يـو عليو كفارة خاصة 
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ف تي ب رؽٍد في  تمرٌة قدر : جاا رج  إلى النبي صلى الّل  علي  و ل  أف ر في رمضاف بهذا الحديث قاؿ
 ".كل  أّن  وأ   بيت   وص  يوماًد وا ت  ر الّل "في  : خمسة علر صاعاًد وقاؿ

أخبرّني عمرو بن الحارث أف عبد : ػ حد نا  ليماف بن داود المهري  أخبرّنا ابن و    قاؿ2394
الرحمن بن القا   حّد   أف محمد بن ج  ر بن ال بير حدَّص   أف عباد بن عبد الّل  بن ال بير حّد    أّن  

:  مع عاالة زوج النبي صلى الّل  علي  و ل  تقوؿ
يار وؿ الّل  احترق   فس ل  : النبٍي صلى الّل  علي  و ل  في المسجد في رمضاف فقاؿ [إلى]أتى رج  

والّل  ما لي  ىا و  : قاؿ" تصدؽ: "أصب  أ لي  قاؿ: النبي صلى الّل  علي  و ل  ما   ّن   فقاؿ
فجلس  فبينما  و على ذل  أقب  رج  يسوؽ حماراًد علي  ا اـ  فقاؿ ر وؿ " اجلس: "أقدر علي   قاؿ

: فقاـ الرج   فقاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل " أين المحترؽ آّن اًد : "الّل  صلى الّل  علي  و ل 
". كلوا: "يار وؿ الّل  أعلى غيرّنا  فو الّل  إّنا لجياع  ما لنا  ىا  قاؿ: فقاؿ" تصدؽ بهذا"

ػ حد نا محمد بن عوؼ   نا   يد بن أبي مري    نا ابن أبي ال ّناد  عن عبد الرحمن بن 2395
: الحارث  عن محمد بن ج  ر بن ال بير  عن عّباد بن عبد الّل   عن عاالة بهذا القصة  قاؿ

 .ف ُتي ب رؽٍد في  علروف صاعاًد 
 

 باب الت ليظ في من أف ر عمداًد - 38
أخبرّنا   بة  عن حبي  :  نا   بة  ح و نا محمد بن ك ير قاؿ: ػ حد نا  ليماف بن حرب قاؿ2396

عن أبي الم وَّصس  عن أبي   : بن أبي  اب   عن عمارة بن عمير  عن ابن ُم وَّصس  عن أبي   قاؿ ابن ك ير
من أف ر يوماًد من رمضاف في غير رخصةٍد : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  :عن أبي  ريرة قاؿ

 ".رخصها الّل  ل  ل  يقض عن  صياـ الد ر

                                                 

ىذا فيو قضاء اليـو الذي أفطر فيو والصواب أنو يقضى فإذا كاف ا١تريض ا١تعذور يقضي فاٞتاين العاصي أوىل بالقضاء وزيادة الثقة   - 
تقبل فالصواب قوؿ اٞتمهور بوجوب القضاء وكذا الزوجة عليها القضاء إال إذا كانت ٣تربة 

الكفارة خاصة باٞتماع يف رمضاف أما اٞتماع يف القضاء فبل كفارة فيو والصحيح أف الكفارة نصف صاع عن كل يـو   - 
  ىػ1415 / 8 / 1فجر االثنُت   -  
ىذا اٟتديث مضطرب السند منكر ا١تنت فهو ضعيف فمن أفطر يوماً من رمضاف عليو التوبة والقضاء يوماً فقط   - 

من أفطر من رمضاف يوماً قضى اثٍت عشر يوماً ألف اهلل جل ذكره اختاره شهراً من اثٍت عشر : وقاؿ ربيعة  )قاؿ  الشيخ على قوؿ الشارح - 
( وىذا القوؿ ضعيف ال يعوؿ عليو : قاؿ رٛتو اهلل  (شهراً فعليو أف يقضي بداًل من كل يـو اثٍت عشر يوماً 
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حد ني حبي   عن عمارة  : ػ حد نا أحمد بن حنب   حد ني يحيى بن   يد  عن   ياف  قاؿ2397
قاؿ النبي صلى الّل  : فلقي  ابن الم وس فحد ني عن أبي   عن أبي  ريرة قاؿ: عن ابن الم وس قاؿ

ابن : واختل  على   ياف و  بة عنهما: قاؿ أبو داود .علي  و ل  م   حديث ابن ك ير و ليماف
 .[وزعموا أّن  ابن الم وس  وأبو الم وس: قاؿ أبو داود] .الم وس وأبو الم وَّصس

 
باب من أك  ّنا ياًد - 39

ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا حماد  عن أيوب وحبي  و لاـ  عن محمد بن  يرين  عن 2398
يار وؿ الّل   إّني أكل  و رب  ّنا ياًد : جاا رج  إلى النبي صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ :أبي  ريرة قاؿ

 ".الّل  أا م  و قاؾ: "وأّنا صاا  فقاؿ
 
 
 
 
 
 
 

باب ت خير قضاا رمضاف - 40
ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة الق نبيُّش  عن مال   عن يحيى بن   يد عن أبي  لمة بن عبد 2399

إف كاف لي وف عليَّص الصـو من رمضاف  فما أ ت يع أف :تقوؿ [ر ي الّل  عنها]الرحمن أّن   مع عاالة 
 . أقضي  حتى ي تي   باف

 
باب فيمن مات وعلي  صياـ - 41

                                                 

والصواب أف من نسي فجامع أنو ال شيء عليو وعلى من رأى صائماً يأكل أو يشرب أف يذكره وجوباً يف صياـ الفرض   - 
. ومل حيدد واألحوط تقدمي القضاء على الست من شواؿ وعرفة  (فعدة من أياـ أخر  )ال بأس بتأخَت القضاء لقولو تعاىل  )  - 

. لو صاـ عرفة وعاشوراء بنية القضاء ونية التطوع جيزئو ذلك فيكوف لو األجراف - 
من أخر القضاء إىل رمضاف آخر فعليو القضاء مع اإلطعاـ أفىت بو ٚتع من الصحابة منهم أبو ىريرة - 
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ػ حد نا أحمد بن صالي   نا ابن و    أخبرّني عمرو بن الحارث عن عبيد الّل  بن أبي ج  ر  2400
من مات : "أف النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ عن محمد بن ج  ر بن ال بير  عن عروة  عن عاالة

ٌـة صاـ عن  وليُّش   . [ ذا في النذر  و و قوؿ أحمد بن حنب : قاؿ أبو داود]".وعلي  صيا
: ػ حد نا محمد بن ك ير   نا   ياف  عن أبي حصين  عن   يد بن جبير  عن ابن عباس قاؿ2401

إذا مرض الرج  في رمضاف    مات ول  يص  ُأا َ  عن  ول  ي ن علي  قضااٌة  وإف كاف علي  ّنذر قضى 
 .عن  وليُّش 
 

 باب الصـو في الس ر - 42
 نا حماد  عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاالة : ػ حد نا  ليماف بن حرب ومسدد قا 2402

يار وؿ الّل   إّني رج  أْ ُرُد الصـو أف صـو : أف حم ة األ لميَّص   ؿ النبي صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ
". ص  إف  ئ   وأف ر إف  ئ : "في الس ر  قاؿ

 م   حم ة بن : ػ حد نا عبد الّل  بن محمد الن يلي   نا محمد بن عبد المجيد المدّني قاؿ2403
: محمد بن حم ة األ لمي يذكر أف أباا أخبرا عن جدا قاؿ

أ افر علي  وأكري   وإّنن  ربما صادفني  ذا اللهر ي ني : قل  يار وؿ الّل   إّني صاح  ظهر أعالج 
رمضاف وأّنا أجد القوة وأّنا  اٌب  ف جد ب ف أصـو يار وؿ الّل  أ وف عليَّص من أف أؤخرا في وف ديناًد  

 ". أيَّص ذل   ئ  يا حم ة: "أف صـو يار وؿ الّل  أع   ألجري أو أف ر  قاؿ
: ػ حد نا مسدد   نا أبو عواّنة  عن منصور  عن مجا د  عن ااوس  عن ابن عباس قاؿ2404

خرج النبيُّش صلى الّل  علي  و ل  من المدينة إلى م ة حتى بلغ ُعْسَ اَف     دعا بِ ّناا فرف   إلى في  
قد صاـ النبي صلى الّل  علي  و ل  وأف ر  فمن : ليري  الناس وذل  في رمضاف  ف اف ابن عباس يقوؿ

.  اا صاـ  ومن  اا أف ر
: ػ حد نا أحمد بن يوّنس   نا زاادة  عن حميد ال وي   عن أّنس قاؿ2405

                                                 

الصواب أنو عاـ يف النذر ويف قضاء رمضاف ويف الكفارة وىذا فيمن كاف متساىبًل أما من مات ومل يفرط واستمر معو ا١ترض حىت   -  
 مات فليس على وليو القضاء وصياـ الورثة عن ا١تيت استحباباً وليس على الوجوب فإف مل يصوموا عنو أطعموا

ىػ 1415 / 8 / 8فجر االثنُت   -   
 

 (عليكم برخصة اهلل اليت رخص لكم  )ترؾ الصياـ يف السفر أفضل لعمـو حديث   - 
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 افرّنا مع ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  في رمضاف  فصاـ ب ضنا وأف ر ب ضنا  فل  ي   الصاا  
. على الم  ر  و  الم  ر على الصاا 

حد ني م اوية  عن :  نا ابن و    قاؿ: ػ حد نا أحمد بن صالي وو   بن بياف  الم نى قا 2406
: ربي ة بن ي يد  أّن  حد   عن ق عة قاؿ

أتي  أبا   يد ال درٍي و و يُ تي الناس و   ُمِ بُّشوَف علي   فاّنت رت خلوت   فلما خ    لت  عن صياـ 
خرجنا مع النبي صلى الّل  علي  و ل  في رمضاف عاـ ال تي؛ ف اف ر وؿ الّل  : رمضاف في الس ر  فقاؿ

ك  قد دّنوت  من عدوٍك   : "صلى الّل  علي  و ل  يصـو وّنصـو  حتى بلغ من  ًد من المنازؿ فقاؿ ََ إفَّص
إّن   تصبحوف : "    رّنا فن لنا من  ًد فقاؿ: ف صبحنا منا الصاا  ومنا الم  ر قاؿ" وال  ر أقو  ل  

. ف اّن  ع يمة من ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل " عدوٍك   وال  ر أقو  ل   ف ف روا
.    لقد رأيتني أصـو مع النبي صلى الّل  علي  و ل  قب  ذل  وب د ذل : قاؿ أبو   يد

 
باب اختيار ال  ر - 43

ػ حد نا أبو الوليد ال يالسيُّش   نا   بة  عن محمد بن عبد الرحمن ي ني ابن   د بن زرارة عن 2407
محمد بن عمرو بن حسن  عن جابر بن عبد الّله ف النبيَّص صلى الّل  علي  و ل  رأ  رج ًد ُي َلَّصُ  علي  

 ". ليس من البٍر الصياـ في الس ر: "وال حاـ علي   فقاؿ
 

ػ حد نا  يباف بن فرُّشوخٍد   نا أبو   ؿ الرا بي   نا ابن  وادة الُقَليري  عن أّنس بن مال  رج  2408
: [قاؿ]من بني عبد الّل  بن ك   إخوة بني قلير 
فاّن لق  إلى ر وؿ الّل  صلى : أغارت علينا خي  لر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  فاّنتهي  أو قاؿ

اجلس : "فقل  إّني صاا  قاؿ" اجلس ف ص  من ا امنا  ذا: "الّل  علي  و ل  و و ي ك  فقاؿ
عن : أحد   عن الص ة وعن الصياـ  إفَّص الّل  ت الى و ع   ر الص ة  أو ّنص  الص ة والصـو

فتله   ّن سي أف   أكوف : والّل  لقد قالهما جمي اًد أو أحد ما  قاؿ" المسافر وعن المر ع أو الحبلى
 . أكل  من ا اـ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

                                                 

 ىذا يدؿ على أف عند ا١تشقة ليس من الرب الصياـ يف السفر بل السنة الفطر  -  
الصواب أهنما كا١تريض إذا احتاجت للفطر أفطرتا وقضتا وإذا مل ٖتتاجاف صامتا وليس عليهما إطعاـ ألهنما كا١تريض وا١تريض ال   -  
 إطعاـ عليو
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باب من اختار الصياـ - 44

ػ حد نا م ّم  بن ال ض    نا الوليد   نا   يد بن عبد ال  ي   حد ني إ ماعي  بن عبيد الّل   2409
ُّـش الدرداا عن أبي الدرداا قاؿ: قاؿ : حد تني أ

خرجنا مع ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  في ب ض غ وات  في حّر  ديد  حتى إف أحدّنا ليضع يدا 
على رأ    أو ك َّص  على رأ    من  دة الحر  ما فينا صاا  إ  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل   وعبد 

. الّل  بن رواحة
: ػ حد نا حامد بن يحيى   نا  لاـ بن القا    ح و نا عقبة بن ُم َرـ   نا أبو قتيبة  الم نى قا 2410

 م    ناف بن : حد ني حبي  بن عبد الّل  قاؿ:  نا عبد الصمد بن حبي  بن عبد الّل  األزدي  قاؿ
:  لمة بن المحبَّصق الهذلي يحدث عن أبي  قاؿ

". من كاّن  ل  حمولةٌة ت وي إلى  بعٍد فليص  رمضاف حيث أدرك : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 
: ػ حد نا ّنصر بن المهاجر   نا عبد الصمد ي ني ابن عبد الوارث  نا عبد الصمد بن حبي  قاؿ2411

: حد ني أبي  عن  ناف بن  لمة  عن  لمة بن الُمَحبَّصق قاؿ
 .فذكر م ناا" من أدرك  رمضاف في الس ر: "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

 
 
 
 

باب متى ي  ر المسافر إذا خرج  - 45
حد ني عبد الّل  بن ي يد  ح و نا ج  ر بن مسافر   نا عبد الّل  : ػ حد نا عبيد الّل  بن عمر  قاؿ2412

حد ني ي يد بن أبي حبي  : والليث  قاؿ: بن يحيى  الم نى حد ني   يد ي ني ابن أبي أيوب زاد ج  ر
: عبيد بن جبر قاؿ: أف كلي  بن ُذْ  ٍد الحضرميَّص أخبرا  عن عبيد  قاؿ ج  ر

كن  مع أبي بصرة ال  ارٍي صاح  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  في   ينة من ال س اط في 
اقترب : فل  يجاوز البيوت حتى دعا بالسُّش َرة قاؿ: رمضاف فرفع     قٍرب غداؤا  قاؿ ج  ر في حدي  

أترغ  عن  نة ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل   قاؿ ج  رٌة : ألس  تر  البيوت  قاؿ أبو بصرة: قل 
 .ف ك : في حدي  
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باب قدر مسيرة ما ي  ر في  - 46

ػ حد نا عيسى بن حماد  أخبرّنا الليث ي ني ابن   د عن ي يد بن أبي حبي   عن أبي ال ير  2413
عن منصور ال لبي أف ِدحَية بن خلي ة خرج من قرية من دملق مرة إلى قدر قرية عقبة من ال س اط  
وذل     ة أمياؿ في رمضاف     إّن  أف ر وأف ر م   ّناسٍد  وكرا آخروف أف ي  روا  فلما رجع إلى قريت  

والّل  لقد رأي  اليـو أمراًد ما كن  أظن أّني أراا  إف قوماًد رغبوا عن  دي ر وؿ الّل  صلى الّل  : قاؿ
. الله َّص اقبضني إلي : علي  و ل  وأصحاب   يقوؿ ذل  للذين صاموا     قاؿ عند ذل 

ػ حد نا مسدد   نا الم تمر  عن عبيد الّل   عن ّنافع 2414
. أف ابن عمر كاف َيْ ُرج إلى ال ابة ف  ي  ر و  يقصر

 
صم  رمضاف كل  : باب من يقوؿ- 47

: ػ حد نا مسدد   نا يحيى  عن المهلَّص  بن أبي حبيبة   نا الحسن  عن أبي ب رة قاؿ2415
ف  أدري "   يقولنَّص أحدك  إٍّني ُصْمُ  رمضاف كل  وقمت  كل : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

. َأكرَِا الت كيَة  أو قاؿ   بد من ّنومةٍد أو رقدةٍد 
. [ ذا رواا ابن أبي عدي عن   يد عن قتادة عن الحسن عن أبي ب رة: قاؿ أبو داود]

 
 

 
 باب في صـو ال يدين - 48

 نا   ياف  عن ال  ري  عن أبي عبيد : ػ حد نا قتيبة بن   يد وز ير بن حرب  و ذا حدي   قا 2416
إف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ّنهى :  هدت ال يد مع عمر فبدأ بالص ة قب  ال  بة     قاؿ:قاؿ

أما يـو األ حى فت كلوف من لح  ّنس     وأما يـو ال  ر ف  رك  من : عن صياـ  ذين اليومين
. صيام  

                                                 

 ىػ1415 / 10 / 12فجر االثنُت   -  
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ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا و ي    نا عمرو بن يحيى  عن أبي   عن أبي   يد ال درٍي 2417
: يـو ال  ر ويـو األ حى  وعن لبستين: ّنهى ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  عن صياـ يومين:قاؿ

 .ب د الصبي  وب د ال صر: الصماا  وأف يحتبي الرج  في ال وب الواحد  وعن الص ة في  اعتين
 

باب صياـ أياـ التلريق - 49
ـٍ  اّنىاٍد  2418 ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة الق نبي  عن مال   عن ي يد بن الهاد  عن أبي مرَّصة مولى أ

إّني : ك   فقاؿ: أّن  دخ  مع عبد الّل  بن عمرو على أبي  عمرو بن ال اص فقرَّصب إليهما ا اماًد فقاؿ
ك   فهذا األياـ التي كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ي مرّنا بِ ف ار ا  وينهاّنا : صاا   فقاؿ عمرو

 . و ي أياـ التلريق: عن صيامها  قاؿ مال 
ػ حد نا الحسن بن علّي   نا و     نا مو ى بن علّي  ح و نا ع ماف بن أبي  يبة   نا وكيع  2419

:  م   أبي أّن   مع عقبة بن عامر قاؿ: عن مو ى بن علي  واِاخبار في حديث و   قاؿ
يـو عرفة ويـو النحر  وأياـ التلريق عيدّنا أ   اِا  ـ  و ي : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

". أياـ أك ٍد و ربٍد 
 

باب النهي أف ي   يـو الجم ة بصـو - 50
قاؿ ر وؿ الّل  :ػ حد نا مسدد   نا أبو م اوية  عن األعم   عن أبي صالي  عن أبي  ريرة قاؿ2420

 ".  يص  أحدك  يـو الجم ة إ  أف يصـو قبل  بيـو أو ب دا: "صلى الّل  علي  و ل 
 

باب النهي أف ي   يـو السب  بصـو - 51
ػ حد نا حميد بن مس دة   نا   ياف بن حبي   ح و نا ي يد بن قبيس من أ   جبلة   نا الوليد 2421

: جمي اًد عن  ور بن ي يد  عن خالد بن م داف  عن عبد الّل  بن ُبْسر السلمي  عن أخت   وقاؿ ي يد

                                                 

 الصواب أهنا ال تصاـ إال للحاج الذي ال جيد ا٢تدي  - 
ألنو حث على صياـ يـو بعده فاٟتديث شاذ  (ال تصوموا يـو السبت إال فيما افًتض عليكم  )ىذا يدؿ على ضعف حديث   -   

وإذا وافق يـو اٞتمعة يـو عرفة أو يـو عاشوراء أو يف صياـ الفرض أو صاـ يوماً وأفطر يوماً ووافق يـو صيامو يـو اٞتمعة فاألظهر أنو ال يدخل 
 يف اٟتديث فا١تنهي عنو ىو ٗتصيص يـو اٞتمعة بالصياـ والنهي للتحرمي
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 تصوموا يـو السب  إ  فيما افترض علي    وإف ل  : "أف النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ:الصَّصمَّصاا
 . و ذا الحديث منسوخ: قاؿ أبو داود".يجد أحدك  إ َّص لحاا عنبةٍد  أو عود  جرة فليمض  
 

باب الرخصة في ذل  - 52
ػ حد نا محمد بن ك ير   نا  ماـ  عن قتادة  ح و نا ح   بن عمر   نا  ماـ   نا قتادة  عن 2422

ال ت ي  عن ُجَوْيرِية بن  الحارث  أف النبي صلى الّل  علي  و ل  دخ  عليها : أبي أيوب  قاؿ ح  
   : قال " تريدين أف تصومي غداًد : "   قاؿ: قال " أصم  أمس : "يـو الجم ة و ي صاامة فقاؿ

". ف ف ري: "قاؿ
 م   الليث يحدث  عن ابن  هاب  أّن  : ػ حد نا عبد المل  بن   ي    نا ابن و   قاؿ2423

.  ذا حديث حمصيٌ : كاف اذا ذكر ل  أّن  ّنُِهَي عن صياـ يـو السب  يقوؿ ابن  هاب
ما زل  ل  كاتماًد حتى رأيت  : ػ حد نا محمد بن الصباح بن   ياف   نا الوليد  عن األوزاعي  قاؿ2424

. اّنتلر  ي ني حديث عبد الّل  بن بسر  ذا في صـو يـو السب 
.  ذا كذب: قاؿ مال : قاؿ أبو داود

 
 
 
 
 

 باب في صـو الد ر ت وعاًد - 53
 نا حماد بن زيد  عن غي ّنن بن جرير  عن عبد الّل  بن : ػ حد نا  ليماف بن حرب ومسدد قا 2425

م بد الٍ مَّصاّني  عن أبي قتادة 

                                                 

إال أف يصـو قبلو بيـو أو  )ىذا اٟتديث مضطرب وشاذ وذلك ١تخالفتو األحاديث الصحيحة وٟتديث أيب ىريرة يف صياـ اٞتمعة   -  
 فهذا اٟتديث ضعيف . (بعده 

ىػ 1415 / 10 / 19فجر االثنُت   -   
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يا ر وؿ الّل   كي  تصـو  ف ض  ر وؿ الّل  صلى الّل  : أف رج ًد أتى النبي صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ
ر ينا بالّل  ربّاًد  وباِا  ـ ديناًد  وبمحمد ّنبّياًد  ّن وذ بالّل  : علي  و ل  من قول   فلما رأ  ذل  عمر قاؿ

غض  ر ول   فل  ي ؿ عمر يردد ا حتى   ن غض  النبي صلى الّل  علي   [من]من غض  الّل  و
ل  يص  : قاؿ مسّدد"   صاـ و  أف ر: "يار وؿ الّل   كي  بمن يصـو الد ر كلَّص   قاؿ: و ل  فقاؿ

يار وؿ الّل   كي  بمن يصـو يومين وي  ر يوماًد  :    غي ُف  قاؿ. ول  ي  ر  أو ما صاـ و  أف ر
ذل  صـو : "يار وؿ الّل   ف ي  بمن يصـو يوماًد وي  ر يوماًد  قاؿ: قاؿ" أوي يق ذل  أحدٌة : "قاؿ
   قاؿ " وددت أٍّني اٍوق  ذل : "يار وؿ الّل   ف ي  بمن يصـو يوماًد وي  ر يومين  قاؿ: قاؿ" داود

  ثٌة من كٍ   هرٍد  ورمضاف إلى رمضاف  فهذا صياـ الد ر كٍل   : "ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 
وصياـ عرفة إٍّني أحتس  على الّل  أف ي  ر السنة التي قبل  والسنة التي ب دا  وصـو يـو عا وراا إٍّني 

". أحتس  على الّل  أف ي  ر السنة التي قبل 
ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا مهدي   نا غي ف  عن عبد الّل  بن مْ َبدٍد الٍ مَّصاّني  عن أبي قتادة 2426

: قاؿ: بهذا الحديث  زاد
". في  ولدت  وفي  أّن ؿ عليَّص القرآف: "ال ميس  قاؿ [يـو]يار وؿ الّل   أرأي  صـو يـو اِا نين و

ػ حد نا الحسن بن علّي   نا عبد الرزاؽ   نا م مر  عن ال  ري  عن ابن المسي  وأبي  لمة  2427
: عن عبد الّل  بن عمرو بن ال اص قاؿ

" أل  ُأَحدَّصث أّن  تقوؿ ألقومنَّص اللي  وألصومنَّص النهار : "لقيني ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ
ق  وّن   وص  وأف ر  وص  من كٍ   هرٍد : "ّن   يار وؿ الّل   قد قل  ذاؾ  قاؿ: أحسب  قاؿ: قاؿ

فص  يوماًد : "يار وؿ الّل   إّني أايق أفض  من ذل   قاؿ: قاؿ قل "    ة أياٍـد  وذاؾ م   صياـ الد ر
فص  يوماًد وأف ر يوماًد  و و أعدؿ الصياـ  : "إّني أايق أفض  من ذل   قاؿ: قاؿ فقل " وأف ر يومين

  أفض  : "إّني أايق أفض  من ذل   فقاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل : قل " و و صياـ داود
". من ذل 

باب في صـو أ هر الحـر - 54
ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    ا حماد  عن   يد الُجَرْيِري  عن أبي السَّصلي   عن ُمجيبة البا لية  2428

عن أبيها أو عمها 
يار وؿ : أّن  أتى ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل      اّن لق ف تاا ب د  نة وقد ت يرت حال  و يئت  فقاؿ

فما غيرؾ وقد : "أّنا البا لي الذي جئت  عاـ األوؿ  قاؿ: قاؿ" ومن أّن  : "الّل   أما ت رفني  قاؿ
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: ما أكل  ا اماًد منذ فارقت  إ  بلي   فقاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل : قاؿ" كن  حسن الهيئة 
ص  : "زدّني فِ ف بي قوةًد  قاؿ: قاؿ" ص   هر الصبر ويوماًد من كٍ   هر: "   قاؿ" ل  عذب  ّن س  "

ص  من الحـر واترؾ  ص  من الحـر : "زدّني  قاؿ: قاؿ" ص     ة أياٍـد : "زدّني  قاؿ: قاؿ" يومين
 . وقاؿ ب صاب   ال   ة فضمها    أر لها" واترؾ  ص  من الحـر واترؾ

 
باب في صـو المحرَّصـ - 55

 نا أبو عواّنة  عن أبي بلر  عن حميد بن عبد الرحمن  عن : ػ حد نا مسدد وقتيبة بن   يد قا 2429
: أبي  ريرة قاؿ

أفض  الصياـ ب د  هر رمضاف  هر الّل  المحـر  وإف أفض  : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 
". رمضاف: "قاؿ"  هر"ل  يق  قتيبة " الص ة ب د الم رو ة ص ةٌة من اللي 

  ل    يد بن جبير عن : ػ حد نا إبرا ي  بن مو ى   نا عيسى   نا ع ماف ي ني ابن ح ي  قاؿ2430
أخبرّني ابن عباس : صياـ رج  فقاؿ

 .  يصـو:  ي  ر  وي  ر حتى ّنقوؿ: أف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  كاف يصـو حتى ّنقوؿ
 

 
 
 
 

   باف  [ هر]باب في صـو - 56
ػ حد نا أحمد بن حنب    نا عبد الرحمن بن مهدي  عن م اوية بن صالي  عن عبد الّل  بن أبي 2431

كاف أح َّص اللهور إلى ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  أف :قيس   مع عاالة ر ي الّل  عنها تقوؿ
. يصوم    باف    يصل  برمضاف

 
                                                 

 اٟتديث يف صحتو نظر من طريق ٣تيبة  - 
 ىذا يدؿ على أف النيب صلى اهلل عليو وسلم يتحرى الفرص ا١تناسبة فيصـو فيها فَتاعي األىم فاألىم  -  
 ىػ1415 / 10 / 26فجر االثنُت   -  
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باب في صـو  واؿ - 57
ػ حد نا محمد بن ع ماف ال جلي   نا عبيد الّل  ي ني ابن مو ى عن  اروف بن  لماف  عن عبيد 2432

:   ل  أو  ئ  النبي صلى الّل  علي  و ل  عن صياـ الد ر فقاؿ:الّل  بن مسل  القر ي  عن أبي  قاؿ
". إف أل ل  علي  حّقاًد  ص  رمضاف والذي يلي   وك َّص أرب اا وخميسٍد  فِ ذا أّن  قد صم  الد ر"

 . [مسل  بن عبيد الّل : وافق  زيد ال  لي  وخال   أبو ّن ي   قاؿ: قاؿ أبو داود]
 

باب في صـو  تة أياـ من  واؿ - 58
ػ حد نا الن يلي   نا عبد ال  ي  بن محمد  عن ص واف بن  لي   و  د بن   يد  عن عمر بن 2433

 اب  األّنصاري  عن أبي أيوب صاح  النبٍي صلى الّل  علي  و ل   
 ".من صاـ رمضاف     أتب   بس ٍّي من  واؿ  ف  ّنما صاـ الد ر: "عن النبي صلى الّل  علي  و ل  قاؿ

 
باب كي  كاف يصـو النبي صلى الّل  علي  و ل   - 59

ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة  عن مال   عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الّل   عن أبي  لمة 2434
: بن عبد الرحمن  عن عاالة زوج النبٍي صلى الّل  علي  و ل  أّنها قال 

 يصـو  وما رأي  :  ي  ر  وي  ر حتى ّنقوؿ: كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يصـو حتى ّنقوؿ
ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ا ت م  صياـ  هر قّطُّش إ  رمضاف  وما رأيت  في  هرٍد أك ر صياماًد من  

. في   باف
ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا حماد  عن محمد بن عمرو  عن أبي  لمة  عن أبي  ريرة  عن 2435

 .كاف يصوم  إ  قلي ًد  ب  كاف يصوم  كلَّص : النبي صلى الّل  علي  و ل  بم ناا  زاد
 

باب في صـو ا  نين وال ميس - 60
ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا أباف   نا يحيى  عن عمر بن أبي الح   بن  وباف  عن مولى 2436

ُقَداَمَة بن م  وف  عن مولى أ امة بن زيد أّن  اّن لق مع أ امة إلى وادي الُقَر  في ال  ماؿ ل   ف اف 
ل  تصـو يـو ا  نين ويـو ال ميس وأّن   يخ كبير  : يصـو يـو ا  نين ويـو ال ميس  فقاؿ ل  مو ا

                                                 

من التقريب فهذا اٟتديث ضعيف السند لضعف مسلم فهو  (مسلم بن عبيد اهلل القرشي  )قاؿ الشيخ ابن باز بعد قراءة ترٚتة   - 
 مقبوؿ فاحتاج إىل متابع ولنكارة ا١تنت
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: إف ّنبيَّص الّل  صلى الّل  علي  و ل  كاف يصـو يـو ا  نين ويـو ال ميس  و ئ  عن ذل  فقاؿ: فقاؿ
كذا قاؿ  لاـ الد توااي  عن يحيى  عن عمر بن أبي : قاؿ أبو داود".إفَّص أعماؿ ال ويـو ال ميس"

. الح  
 

 باب في صـو ال لر - 61
ػ حد نا مسدد   نا أبو عواّنة  عن الُحٍر بن الصباح  عن  نيدة بن خالد  عن امرأت   عن ب ض 2437

كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يصـو تسع ذي الحجة  :أزواج النبي صلى الّل  علي  و ل  قال 
 . أوؿ ا نين من اللهر وال ميس: ويـو عا وراا  و   ة أياـ من ك   هر

ػ حد نا ع ماف بن أبي  يبة   نا وكيع   نا األعم   عن أبي صالي ومجا د ومسل  الب ين  عن 2438
:   يد بن جبير  عن ابن عباس قاؿ

" ما من أياٍـد ال م  الصالي فيها أح ُّش إلى الّل  من  ذا األياـ: "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 
و  الجهاد في  بي  الّل   إ  : "يار وؿ الّل   و  الجهاد في  بي  الّل   قاؿ: ي ني أياـ ال لر  قالوا

 ". رج ٌة خرج بن س  ومال  فل  يرجع من ذل  بلىا
 
 
 

في ف ر ال لر  [باب]- 62
ػ حد نا مسدد   نا أبو عواّنة  عن األعم   عن إبرا ي   عن األ ود  عن عاالة  ر ي الّل  2439

 .ما رأي  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  صااماًد ال لر قّطُّش :عنها قال 
 

باب في صـو يـو عرفة ب رفة - 63

                                                 

 ىػ 1415 / 11 / 3فجر االثنُت   -   
 

 اٟتديث ضعيف والعمدة على ما بعده لبلضطراب يف ىنيدة فهو ٥تتلف عليو فيو  -  
 عشر ذي اٟتجة أفضل األياـ والعشر األواخر من رمضاف أفضل الليايل وىذا اٟتديث يعم الصياـ والقراءة والتكبَت -  
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كنا عند :ػ حد نا  ليماف بن حرب   نا حو   بن عقي   عن مهدي الهجري   نا ع رمة قاؿ2440
 . أبي  ريرة في بيت  فحدَّص نا أف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ّنهى عن صـو يـو عرفة ب رفة

ـٍ ال ض  2441 ػ حد نا الق نبي  عن مال   عن أبي النضر  عن عمير مولى عبد الّل  بن عباس  عن أ
: أف ّنا اًد تماَرْوا عند ا يـو عرفة في صـو ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ ب ضه  بن  الحارث

. ليس بصاا   ف ر ل  إلي  بقدح لبنٍد و و واق  على ب يرا ب رفة فلرب:  و صاا   وقاؿ ب ضه 
 

باب في صـو يـو عا وراا - 64
ر ي الّل  ]ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة  عن مال   عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاالة 2442

كاف يـو عا وراا يوماًد تصوم  قري  في الجا لية  وكاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  : قال  [عنها
يصوم  في الجا لية  فلما قدـ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  المدينة صام  وأمر بصيام   فلما فرض 

 . رمضاف كاف  و ال ريضة  وترؾ عا وراا  فمن  اا صام   ومن  اا ترك 
: أخبرّني ّنافع  عن ابن عمر قاؿ:  نا يحيى  عن عبيد الّل  قاؿ: ػ حد نا مسدد  قاؿ2443

 ذا : "كاف عا وراا يوماًد ّنصوم  في الجا لية  فلما ّن ؿ رمضاف قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 
". يوٌـة من أياـ الّل   فمن  اا صام   ومن  اا ترك 

ما قدـ :ػ حد نا زياد بن أيوب   نا  لي    نا أبو بلر  عن   يد بن جبير  عن ابن عباس قاؿ2444
 ذا اليـو : النبيُّش صلى الّل  علي  و ل  المدينة وجد اليهود يصوموف عا وراا  فسئلوا عن ذل   فقالوا

الذي أظهر الّل  في  مو ى على فرعوف  وّنحن ّنصوم  ت  يماًد ل   فقاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  
 .وأمر بصيام " ّنحن أولى بمو ى من  : "و ل 

 
باب ما روي أف عا وراا اليـو التا ع - 65

أخبرّني يحيى بن أيوب  أف إ ماعي  بن : ػ حد نا  ليماف بن داود الَمْهريُّش   نا ابن و    قاؿ2445
حين صاـ النبي صلى :  م   عبد الّل  بن عباس يقوؿ:أميَّصة القر ي حد   أّن   مع أبا غ  اف يقوؿ

يار وؿ الّل   إّن  يـو ت  م  اليهود والنصار   فقاؿ : الّل  علي  و ل  يـو عا وراا وأمرّنا بصيام  قالوا
                                                 

 سنده ال بأس بو وفعل النيب صلى اهلل عليو وسلم يقوي ذلك  - 
يف اسناده مقاؿ ، وصياـ عاشوراء لوحده فيو كراىة عند أىل العلم فاألفضل صياـ التاسع مع  (صوموا يوماً قبلو وبعده  )حديث   -  

 العاشر
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فل  ي ت ال اـ المقب  حتى " فِ ذا كاف ال اـ المقب  صمنا يـو التا ع: "ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 
 . توٍفي ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

ػ حد نا مسدد   نا يحيى ي ني ابن   يد عن م اوية بن غ ب  ح وحد نا مسدد   نا إ ماعي   2446
: أخبرّني حاج  بن عمر جمي اًد  الم نى عن الح   بن األعرج قاؿ: قاؿ

إذا رأي  : أتي  ابن عباس و و متوٍ دٌة ردااا في المسجد الحراـ  فس لت  عن صـو يـو عا وراا فقاؿ
كذا كاف محمد صلى الّل  علي  و ل  :   ؿ المحـر فاعدد  فِ ذا كاف يـو التا ع ف صبي صااماًد  فقل 

. كذل  كاف محمد صلى الّل  علي  و ل  يصـو: يصـو  قاؿ
 

باب في فض  صوم  - 66
ػ حد نا محمد بن المنهاؿ   نا ي يد بن زريع   نا   يد  عن قتادة  عن عبد الرحمن بن مسلمة  2447
ف تمُّشوا : "   قاؿ: قالوا" صمت  يوم    ذا : "أف أ ل  أت  النبي صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ عن عم 

. [ي ني يـو عا وراا: قاؿ أبو داود] ".بقية يوم   واقضوا
 

 باب في صـو يـو وف ر يـو - 67
 نا   ياف : ػ حد نا أحمد بن حنب  ومحمد بن عيسى ومسدد  واِاخبار في حديث أحمد قالوا2448
قاؿ لي ر وؿ الّل  :أخبرّني عمرو بن أوس   م   من عبد الّل  بن عمرو قاؿ:  م   عمراًد قاؿ: قاؿ

أح ُّش الصياـ إلى الّل  ت الى صياـ داود  وأح ُّش الص ة إلى الّل  ت الى ص ة : "صلى الّل  علي  و ل 
 ".كاف يناـ ّنص   ويقـو  ل    ويناـ  د    وكاف ي  ر يوماًد  ويصـو يوماًد : داود

 
باب في صـو ال  ث من ك   هر - 68

: ػ حد نا محمد بن ك ير   نا  ماـ  عن أّنس أخي محمد  عن ابن ملحاف القيسي  عن أبي  قاؿ2449
  ث علرة  وأربع علرة  وخمس علرة  : كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ي مرّنا أف ّنصـو البيض

 ".  نَّص كهيئة الد ر"وقاؿ : قاؿ
                                                 

 األدلة تدؿ على أف اليـو العاشر ىو يـو عاشوراء وصياـ التاسع إمنا ىو من باب ا١تخالفة لليهود  -  
 ىػ1415 / 11 / 10فجر االثنُت   -  
 .فهو أفضل وأكمل - الثالث والرابع وا٠تامس عشر - إذا صامها أوؿ الشهر أو أوسطو أو آخره فبل حرج ولكن إذا جعلها وسطو   - 
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كاف ر وؿ : نا  يباف  عن عاص   عن زرٍّي  عن عبد الّل  قاؿ: ػ حد نا أبو كام    نا أبو داود2450
 . الّل  صلى الّل  علي  و ل  يصـو ي ني من ُغرَّصة ك   هر    ة أياـ

 
ا  نين وال ميس : باب من قاؿ- 69

ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا حماد  عن عاص  بن بَػْهَدلة  عن  واا ال  اعي  عن ح صة  2451
ا  نين  وال ميس  وا  نين من : كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يصـو    ة أياـ من اللهر:قال 

 .الجم ة األخر 
ػ حد نا ز ير بن حرب   نا محمد بن فضي    نا الحسن بن عبيد الّل   عن ُ نيدة ال  اعٍي عن 2452

ـٍ  لمة فس لتها عن الصياـ فقال :أم  قال  كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  : دخل  على أ
. ي مرّني أف أصـو    ة أياٍـد من ك   هر  أولها ا  نين وال ميس

 
من قاؿ   يبالي من أي اللهر : باب- 70

أكاف ر وؿ :قل  ل االة: ػ حد نا مسدد   نا عبد الوارث  عن ي يد الر    عن م اذة قال 2453
من أٍي  هر كاف يصـو  : ّن    قل : الّل  صلى الّل  علي  و ل  يصـو من ك   هر    ة أياـ  قال 

 . ما كاف يبالي من أٍي أياـ اللهر كاف يصـو: قال 
 

 باب النية في الصياـ - 71
حد ني ابن لهي ة ويحيى بن أيوب  عن : ػ حد نا أحمد بن صالي   نا عبد الّل  بن و    قاؿ2454

عبد الّل  بن أبي ب ر بن حـ   عن ابن  هاب  عن  ال  بن عبد الّل   عن أبي   عن ح صة زوج النبي 
من ل  يجمع الصياـ قب  ال جر ف  : "صلى الّل  علي  و لم ف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  قاؿ

". صياـ ل 

                                                 

 سنده جيد ، فيصومها حسب التيسَت  - 
لو صح فمعناه أف يفعلو يف بعض األحياف وا١تؤمن يفعل ما تيسر لو   - 

 سنده جيد ، فهذا يدؿ على أنو صلى اهلل عليو وسلم يصـو على حسب ا١تتيسر لو  -  
 ىػ1415 / 11 / 17فجر االثنُت   -  
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رواا الليث وإ حاؽ بن حاـز أيضاًد جمي اًد عن عبد الّل  بن أبي ب ر م ل   ووق   على : قاؿ أبو داود
 . ح صة م مر وال بيدي وابن عيينة ويوّنس األيلي  كلُّشه  عن ال  ري

 
باب في الرخصة في ذل  - 72

ػ حد نا محمد بن ك ير   نا   ياف  ح و نا ع ماف بن أبي  يبة   نا وكيع  جمي اًد عن الحة بن 2455
: يحيى  عن عاالة بن  الحة  عن عاالة ر ي الّل  عنها قال 

ٌـة : "كاف النبي صلى الّل  علي  و ل  إذا دخ  علّي قاؿ " إٍّني صاا ٌة : "فِ ذا قلنا    قاؿ"    عندك  ا ا
قاؿ " أدّني : "يار وؿ الّل   ُأْ ِدَي لنا حْيسٌة فحبسناا ل   فقاؿ: فدخ  علينا يوماًد آخر فقلنا: زاد وكيع

 . ف صبي صااماًد وأف ر: الحة
ػ حد نا ع ماف بن أبي  يبة   نا جرير بن عبد الحميد  عن ي يد بن أبي زياد  عن عبد الّل  بن 2456

ـّ  اّنىا قال  فتي م ة جاات فاامة فجلس  عن يسار ر وؿ الّل  : ما كاف يـو ال تي:الحارث  عن أ
ُّـش  اّنىا عن يمين  قال  فجاات الوليدة بِ ّناا في   راب فناولت  فلرب من   : صلى الّل  علي  و ل  وأ

َّـص  اّنىا فلرب  من  فقال  أكن  : "يار وؿ الّل   لقد أف رت وكن  صاامة  فقاؿ لها:    ّناول  أ
 ". ف  يضرؾ إف كاف ت وعاًد : "   قاؿ: قال " تقضين  يئاًد 

 
 

باب من رأ  علي  القضاا - 73
َوُة بن  ريي  عن ابن الهاد  : ػ حد نا أحمد بن صالي   نا عبد الّل  بن و    قاؿ2457 أخبرّني َحيػْ

: عن زُمي ٍد مولى عروة  عن عروة بن ال بير  عن عاالة قال 

                                                 

الصواب أنو جيب تبييت النية من الليل يف الفرض وأما النفل فبل حرج من النية من النهار وأجره على الوقت الذي نواه ولو كاف بعد   - 
 الزواؿ لعدـ ما دينع ذلك

 فيو الصياـ من النهار إذا مل يكن قد أكل قبلو ولو اإلفطار إذا أصبح صائماً للمصلحة  - 
 ىذا شاىد ٟتديث عائشة وإال فالعمدة على حديث عائشة  -  
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: ُأْ ِدَي لي ولح صة ا اـ  وكنا صاامتين ف ف رّنا     دخ  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  فقلنا ل 
  : "يار وؿ الّل   إّنا أ دي  لنا  ديةٌة فا تهيناا ف ف رّنا  فقاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

 ". علي ما  صوما م اّن  يوماًد آخر
 

باب المرأة تصـو ب ير إذف زوجها - 74
ػ حد نا الحسن بن علّي   نا عبد الرزاؽ   نا م مر  عن  ماـ بن منٍب ٍد أّن   مع أبا  ريرة 2458

 تصـو امرأةٌة وب لها  ا دٌة إ َّص بِ ذّن  غير رمضاف  و  ت ذف : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل :يقوؿ
". في بيت  و و  ا دٌة إ َّص بِ ذّن 

جاات :ػ حد نا ع ماف بن أبي  يبة   نا جرير  عن األعم   عن أبي صالي  عن أبي   يد قاؿ2459
إف زوجي ص واف بن الم    ! يار وؿ الّل : امرأة إلى النبٍي صلى الّل  علي  و ل  وّنحن عندا فقال 

وص واف : يضربني إذا صلي  وي ٍ رّني إذا صم   و  يصلي ص ة ال جر حتى ت لع اللمس  قاؿ
يار وؿ الّل   أّما قولها يضربني إذا صلي  فِ ّنها تقرأ بسورتين وقد : فس ل  عما قال   فقاؿ: عندا  قاؿ
وأما قولها ي  رّني؛ فِ ّنها تن لق فتصـو وأّنا " لو كاّن   ورةًد واحدةًد ل    الناس: "فقاؿ: ّنهيتها  قاؿ

  وأما " تصـو امرأةٌة إ  بِ ذف زوجها"رج   اب ف  أصبر  فقاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  يومئذٍد 
قولها إّني   أصلي حتى ت لع اللمس فِ ّنا أ   بي  قد عرؼ لنا ذاؾ    ّن اد ّنستيقظ حتى ت لع 

". فِ ذا ا تيق   فص ٍ : "اللمس  قاؿ
 . [رواا حماد ي ني ابن  لمة عن حميد  أو  اب  عن أبي المتوك : قاؿ أبو داود]

 
 

 باب في الصاا  يدعى إلى وليمة - 75

                                                 

الصواب أنو ال قضاء عليو وأمر النيب صلى اهلل عليو وسلم جويرية بالفطر ومل يأمرىا بالقضاء فاألمر إليو إف شاء قضى وإال فليس   -  
 ٔتتأكد واٟتديث مداره على زميل وىو ٣تهوؿ

يف متنو نكارة ألف فيو ضربو ٢تا على قراءة سورتُت وأنكر ما فيو أنو أقره على عدـ الصبلة إال عندما يستيقط والواجب عليو   -   
 العبلج وفيو عنعنة األعمش فاٟتديث ضعيف ومنكر كما قاؿ البزار والظاىر أف األعمش دلسو فهو منكر

 ىػ1416 / 5 / 1فجر االثنُت    -
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قاؿ : ػ حد نا عبد الّل  بن   يد   نا أبو خالد  عن  لاـ  عن ابن  يرين  عن أبي  ريرة قاؿ2460
إذا ُدِعَي أحدك  فليج   فِ ف كاف م  راًد فلي     وإف كاف صااماًد : "ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

. والص ة الدعاا: قاؿ  لاـ" فليص ٍ 
 . رواا ح   بن غيَّصاث أيضاًد عن  لاـ: قاؿ أبو داود

 
 [باب ما يقوؿ الصاا  إذا ُدعي إلى ال  اـ]- 76

: ػ حد نا مسدد   نا   ياف  عن أبي ال ّناد  عن األعرج  عن أبي  ريرة قاؿ2461
 ".إذا دعي أحدك  إلى ا اٍـد و و صاا ٌة  فليق  إٍّني صاا ٌة : "قاؿ ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باب ا عت اؼ - 77
ػ حد نا قتيبة بن   يد   نا الليث  عن عقي   عن ال  ري  عن عروة  عن عاالة 2462

                                                 

ولو دعيت  )ال يلـز من إجابة الدعوة األكل والتخصيص بالوجوب يف اإلجابة لدعوة العرس فقط ال دليل عليو ٟتديث مسلم   -  -  
 فاألصل العمـو (إىل كراع ألجبت عرساً كاف أو غَته 



 72 

www.alukah.net 

الدرر البازية علي كتاب الصيام الدرر البازية علي كتاب الصيام 

أف النبي صلى الّل  علي  و ل  كاف ي ت   ال لر األواخر من رمضاف حتى قبض  الّل      اعت   
. أزواج  من ب دا

ػ حد نا مو ى بن إ ماعي    نا حماد  أخبرّنا  اب   عن أبي رافع  عن أبٍي بن ك ب ف النبيَّص صلى 2463
الّل  علي  و ل  كاف ي ت   ال لر األواخر من رمضاف  فل  ي ت   عاماًد  فلما كاف في ال اـ المقب  

. اعت   علرين ليلة
ػ حد نا ع ماف بن أبي  يبة   نا أبو م اوية  وي لى بن عبيد  عن يحيى بن   يد  عن عمرة  عن 2464

كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  إذا أراد أف ي ت   صّلى ال جر    دخ  ُم ت  ُ   :عاالة قال 
ف مر ببناا  فضرب  فلما رأي  : وإّن  أراد مرة أف ي ت   في ال لر األواخر من رمضاف قال : قال 

وأمر غيري من أزواج النبّي صلى الّل  علي  و ل  ببناا  فضرب  فلما : ذل  أمرت ببنااي فضرب  قال 
ف مر ببناا  فقٍوض  وأمر أزواج  : قال " ما  ذا  آلبرَّص تردف : "صّلى ال جر ّن ر إلى األبنية فقاؿ

. ب بنيتهن فقٍو       أخر ا عت اؼ إلى ال لر األوؿ  ي ني من  واؿ
رواا ابن إ حاؽ واألوزاعي  عن يحيى بن   يد ّنحوا  ورواا مال  عن يحيى بن   يد : قاؿ أبو داود

 . اعت   علرين من  واؿ: قاؿ
 

باب أين ي وف ا عت اؼ  - 78
ػ حد نا  ليماف بن داود الَمْهرّي  أخبرّنا ابن و    عن يوّنس أف ّناف اًد أخبرا  عن ابن عمر أف 2465

وقد أراّني عبد الّل  : النبيَّص صلى الّل  علي  و ل  كاف ي ت   ال لر األواخر من رمضاف  قاؿ ّنافع
 . الم اف الذي كاف ي ت   في  ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  من المسجد

 
: ػ حد نا  نَّصاد  عن أبي ب ر  عن أبي َحِصين  عن أبي صالي  عن أبي  ريرة قاؿ2466

ـُ الذي قبض في  اعت    كاف النبيُّش صلى الّل  علي  و ل  ي ت   ك  رمضاف علرة أياـ  فلما كاف ال ا
. علرين يوماًد 

باب الم ت   يدخ  البي  لحاجت  - 79

                                                 

 ىذه الرواية معضلة بُت حيِت بن سعيد وعائشة والصواب أنو اعتكف عشراً من شواؿ  -  
 الغرؼ ا١تلحقة با١تسجد من ا١تسجد فهي كالقبة  -  
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ػ حد نا عبد الّل  بن مسلمة  عن مال   عن ابن  هاب  عن عروة بن ال بير  عن َعْمرة بن  2467
: عبد الرحمن  عن عاالة قال 

كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  إذا اعت   يُْدّني إليَّص رأ   ف رجل   وكاف   يدخ  البي  إ  
. لحاجة اِاّنساف

 نا الليث  عن ابن  هاب  عن عروة وعمرة  : ػ حد نا قتيبة بن   يد وعبد الّل  بن مسلمة قا 2468
. عن عاالة عن النبي صلى الّل  علي  و ل  ّنحوا

وكذل  رواا يوّنس عن ال  ري  ول  يتابع أحد مال اًد على عروة عن عمرة  ورواا م مر : قاؿ أبو داود
. وزياد بن   د وغير ما  عن ال  ري عن عروة عن عاالة

عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن  [بن زيد] نا حماد : ػ حد نا  ليماف بن حرب ومسدد قا 2469
: عاالة قال 

كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  ي وف م ت  اًد في المسجد فيناولني رأ   من خل  الحجرة 
. ف رٍجُل  وأّنا حااض: ف غس  رأ    وقاؿ مسدد

أخبرّنا م مر  عن ال  ري  : ػ حد نا أحمد بن محمد بن  بُّشوي  المروزي  حد نا عبد الرزاؽ  قاؿ2470
: عن علي بن الحسين  عن ص ية قال 

كاف ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  م ت  اًد ف تيت  أزورا لي ًد  فحد ت     قم   فاّنقلب  فقاـ م ي 
ليقلبني وكاف مس نها في دار أ امة بن زيد  فمرَّص رج ف من األّنصار  فلما رأيا النبيَّص صلى الّل  علي  

 بحاف الّل  : قا " إّنها ص ية بن  حييٍّي : على ر ل ما: "و ل  أ رعا  فقاؿ النبيُّش صلى الّل  علي  و ل 
" إف اللي اف يجري من اِاّنساف مجر  الدـ  ف لي  أف يقذؼ في قلوب ما  يئاًد : "قاؿ! يار وؿ الّل 

".  ّراًد : "أو قاؿ
ػ حد نا محمد بن يحيى بن فارس   نا أبو اليماف  أخبرّنا   ي   عن ال  ري بِ  نادا بهذا  2471
ـٍ  لمة مرَّص بهما رج ف  و اؽ م ناا:قال   حتى إذا كاف عند باب المسجد الذي عند باب أ
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 باب الم ت   ي ود المرض - 80
 نا عبد الس ـ بن حرب  أخبرّنا : ػ حد نا عبد الّل  بن محمد الن يلي ومحمد بن عيسى قا 2472

: الليث بن أبي ُ َلي   عن عبد الرحمن بن القا    عن أبي   عن عاالة  قاؿ الن يليُّش قال 
كاف النبي صلى الّل  علي  و ل  يمر بالمريض و و م ت   فيمرُّش كما  و  و  يُػَ ٍرُج يس ؿ عن   وقاؿ 

. إف كاف النبي صلى الّل  علي  و ل  ي ود المريض و و م ت  : ابن عيسى قال 
ػ حد نا و   بن بقية  أخبرّنا خالد  عن عبد الرحمن ي ني ابن إ حاؽ عن ال  ري  عن عروة  2473

السنة على الم ت   أف   ي ود مريضاًد  و  يلهد جنازةًد  و  يمسَّص امرأةًد و  :عن عاالة أّنها قال 
. يبا ر ا و  ي رج لحاجة إ  لما  بُدَّص من   و  اعت اؼ إ  بصـو  و  اعت اؼ إ  في مسجد جامع

ج ل  قوؿ : قاؿ أبو داود".السنة: قال : "غير عبد الرحمن بن إ حاؽ  يقوؿ في : قاؿ أبو داود
 . عاالة

ػ حد نا أحمد بن إبرا ي    نا أبو داود   نا عبد الّل  بن بدي  عن عمرو بن دينار  عن ابن 2474
أفَّص عمر ر ي الّل  عن  ج   علي  أف ي ت   في الجا لية ليلة أو يوماًد عند ال  بة  فس ؿ النبيَّص :عمر

 ". اعت   وص : "صلى الّل  علي  و ل  فقاؿ
ػ حد نا عبد الّل  بن عمر بن محمد بن أباف بن صالي القر ي   نا عمرو بن محمد ي ني 2475

: ال نقري  عن عبد الّل  بن بدي   بِ  نادا ّنحوا  قاؿ
 بي  وزاف أعتقه  ر وؿ الّل  صلى : ما  ذا ياعبد الّل   قاؿ: فبينما  و م ت   إذ كبَّصر الناس فقاؿ

. وتل  الجارية ف ر لها م ه : الّل  علي  و ل  قاؿ
المستحا ة ت ت    [في]باب - 81

 نا ي يد  عن خالد  عن ع رمة  عن عاالة ر ي : ػ حد نا محمد بن عيسى وقتيبة بن   يد قا 2476
اعت َ ْ  مع ر وؿ الّل  صلى الّل  علي  و ل  امرأةٌة من أزواج   ف اّن  تر  الص رة :الّل  عنها قال 

. والحمرة  فربَّصما و  نا ال َّصْسَ  تحتها و ي تصلي
 
 

                                                 

  ىػ1416 / 5 / 8فجر االثنُت   -  
 الصواب جواز االعتكاؼ بدوف الصـو ويف غَت ا١تسجد اٞتامع ولو ا٠تروج لصبلة اٞتمعة  - 

 واٟتديث فيو ابن بديل وىو ضعيف (اعتكف  )زيادة الصياـ ضعيفة وإمنا قاؿ لو   -  
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 الدرر البازية على  نن الترمذي  -  3
 أَبواب الصـو عن َرُ وِؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  

باُب ما جاَا في َفضِ  َ هِر رَمَضاَف  - 1
ِبسِ  اهلل الرَّصحمِن الرَّصحيِ  

َحدَّص َػَنا أَبُو ُكَري ٍد ُمَحمَّصُد بُن الَ  ِا بِن ُكَري ٍد َأخبرّنَا أَبُو ب رٍد ابِن عيَّصاشٍد عن اأَلَعمِ  عن أَبي  - 677
: صاليٍد عن أَبي ُ ريرَة قَاؿَ 

ِإَذا َكاَف َأوَّصُؿ لَيَلةٍد من َ هِر رَمَضاَف ُص َّصدِت اللَّصياايِن وَمرَدُة : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
الجٍن وُغٍلقْ  أَبواُب الِنيراِف فَلْ  يُ َتْي منها بابٌة وفُػٍتحْ  أَبواُب الجنَّصِة فَلْ  يُ َلْق منها بابٌة ويُػَناِدي ُمَنادٍد 

". وهلل ُعتَػَقااٌة من النَّصاِر وَذلَ  ُك َّص لَيَلةِ . يا بَاِغَي ال يِر َأقِبْ  ويا بَاِغَي اللَّصٍر َأقِصرْ 
 . وفي الباِب عن َعبِد الرَّصحمِن بِن َعوؼٍد وابِن مسُ ودٍد وَ ْلَمافَ 

 
: َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا َعبَدُة والمحاربيُّش عن ُمَحمَّصِد بِن َعمرٍدو عن أَبي َ َلَمَة عن أَبي ُ ريرَة قَاؿَ  - 678
ـَ من : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ -  ـَ رَمَضاَف وقَاَمُ  ِإيماّناًد واحِتَساباًد ُغِ َر َلُ  ما تَػَقدَّص من َصا

ـَ من ذّنِب ِ  ـَ لَيَلَة الَقدِر ِإيماّناًد واحِتَساباًد ُغِ َر َلُ  ما تَػَقدَّص ". ذّنِبِ   ومن قَا
. َ َذا حديثٌة صحييٌة 

وحديُث أَبي ُ ريرَة الَّصِذي َرَواُا أَبُو ب رٍد بِن عيَّصاشٍد حديثٌة غري ٌة   ّنَ رِفُُ  من ِرَوايِة أَبي : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
و  َلُ  ُمَحمَّصَد بَن . ب رٍد بِن عيَّصاشٍد عن اأَلعَمِ  عن أَبي صاليٍد عن أَبي ُ ريرَة ِإ َّص من حديِث أَبي ب رٍد 

َأخبرّنَا الَحَسُن ابُن الرَّصبِيِع َأخبرّنَا أَبُو اأَلْحَوِص عن اأَلعَمِ  عن : ِإ ماعيَ  عن َ َذا الحديِث فَػَقاؿَ 
وَ َذا َأَصيُّش ِعنِدي : َفذََكَر الحديَث  قَاَؿ ُمَحمَّصدٌة " ِإَذا َكاَف َأوَّصُؿ لَيَلِة من َ هِر رَمَضافَ : "ُمَجا دٍد َقوَلُ  قَاؿَ 

 .من حديِث أَبي ب ِر ابِن عيَّصاشٍد 
 

                                                 

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رٛتو اهلل تعاىل القاريء الشيخ عبد احملسن بن - التعليق على سنن الًتمذي  )وصف الدرس   - 
 /  10 / 25 –15/5/1415فجر ا٠تميس خبلؿ الفًتة   ) (فجر ا٠تميس : الوقت - اٞتامع الكبَت بالرياض : ا١تكاف - عبد اهلل الزامل 

 ( ىػ 1416
  ىػ1415 / 5 / 15فجر ا٠تميس   - 
 السند جيد لوال عنعنة األعمش وأبو بكر بن عياش من رجاؿ الشيخُت  - 
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باُب ما جاَا   تَػتَػَقدَّصُموا الَلهَر بَصوٍـد  - 2
َحدَّص َػَنا أَبُو ُكَري ٍد َأخبرّنَا َعبَدُة بُن ُ ليماَف عن ُمَحمَّصِد بِن َعمرٍدو عن أَبي َ َلَمَة عن أَبي ُ ريرَة  - 679

: قَاؿَ 
  تُػَقدَّصُموا الَلهَر بيوٍـد و  بيومينٍد ِإ َّص َأْف يُواِفَق َذلَ  َصوماًد َكاَف : "قَاَؿ النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 

". ُصوُموا ِلُرؤيِتِ  وَأفِ رًدوا ِلُرؤيِتِ  فِ ْف ُغ َّص َعَليُ   فَػُ دُّشوا    يَن  ُ َّص َأفِ ُروا. َيُصوُمُ  َأَحدُُك 
وفي الباِب عن ب ِض َأصحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َأخبرّنَا منصوُر بُن الُم َتمِر عن رِبِ ٍي بِن ِحَراشٍد 

 .عن ب ِض َأصحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  بَنحِو َ َذا
َكرُِ وا َأْف : وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأ ِ  ال ل ِ . حديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

يَػَت جَّصَ  الرَّصجُ  بصياٍـد قَبَ  ُدُخوِؿ َ هِر رَمَضاَف لم َنى رَمَضاَف وإف َكاَف رَُج ٌة يُصوـُ َصوماًد فَػَواَفَق ِصَياُمُ  
. َذلَ  ف  بْ َس ِبِ  ِعنَدُ  

َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا وَِكيعٌة عن علٍي بِن المبارِؾ عن َيحَيى بِن أَبي ك يرٍد عن أَبي َ َلَمَة عن أَبي  - 680
  تَػَقدَّصُموا َ هَر رَمَضاَف بِصياـِ قَبَلُ  بيوٍـد َأو يوميِن ِإ َّص : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ :- ُ ريرَة قَاؿَ 

". َأْف َيُ وَف رَُج ٌة َكاَف يُصوـُ َصوماًد فَػْلَيُصْم ُ 
 .َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 
باُب ما جاَا في َكرا يِة َصوـِ يوـِ اللَّصٍ   - 3

َحدَّص َػَنا أَبُو   يدٍد َعبُد اهلل بُن   يدٍد اأَلَ يُّش َأخبرّنَا أَبُو َخالدٍد اأَلحمُر عن َعمِرو بِن قَيسٍد عن أَبي  - 681
: ِإ حاَؽ عن ِصَلَة بِن زُفَػَر قَاؿَ 

ِإٍّني َصاا ٌة  فَػَقاَؿ : ُكُلوا فَػتَػَنحَّصى ب ُض القوـِ فَػَقاؿَ : ُكنَّصا ِعنَد َعمَّصاِر بِن يَاِ رٍد ف ََتى بلاةٍد َمصِليَّصةٍد فَػَقاؿَ - "
ـَ اليوـَ الَّصِذي ُ  َّص ِفيِ  فقد عَصى أَبا القا  ِ : عمَّصارٌة  ". من َصا

. وفي الباِب عن أَبي ُ ريرَة وأّنسٍد 
وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأك ِر َأ ِ  ال لِ  من . حديُث عمَّصارٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

وِبِ  يقوُؿ ُ  َياُف ال َّصورٍي ومالُ  بُن أّنسٍد . َأصحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ومن بَ َدُ   من التَّصاِب ينَ 

                                                 

فيو سقط يف السند ألف بُت ا١تؤلف ومنصور بن ا١تعتمر راٍو واألغلب راوياف   -
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َكرُِ وا َأْف َيُصوـَ الرَّصُجُ  اليوـَ الَّصِذي ُيَل ُّش ِفيِ   ورََأ  :وَعبُد اهلل بُن المبارِؾ واللَّصاِف يُّش وَأْحَمُد وِإ حاؽَ 
 .َأك ُرُ   ِإْف َصاَمُ  وَكاَف من َ هِر رَمَضاَف َأْف يَقِضي يوماًد َمَ اّنَ ُ 

 
باُب ما جاَا في ِإحَصاِا ِ  ِؿ َ  َباَف ِلَرمَضاَف  - 4

َحدَّص َػَنا ُمسِلُ  بُن َحجَّصاجٍد َأخبرّنَا َيحَيى بُن َيحَيى َأخبرّنَا أَبُو ُمَ اويَة عن ُمَحمَّصِد بِن َعْمرٍدو عن أَبي  - 682
: َ َلَمَة عن أَبي ُ ريرَة قَاؿَ 

". َأحُصوا ِ  َؿ َ  َباَف ِلَرمَضافَ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
والصَّصحيُي ما ُرِوَي عن . حديُث أَبي ُ ريرَة   ّنَ رِفُُ  ِم َ  َ َذا ِإ َّص من حديِث أَبي ُمَ اويةَ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

  تَػَقدَّصُموا َ هَر : "ُمَحمَّصِد بِن َعمرٍدو عن أَبي َ َلَمَة عن أَبي ُ ريرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 
 وَ َ َذا ُرِوَي عن َيحَيى بِن أَبي ك يرٍد عن أَبي َ َلَمَة عن أَبي ُ ريرَة َّنحُو "رَمَضاَف بيوٍـد و  بيومِين

. حديِث ُمَحمَّصِد بن َعمرٍدو واللَّصي يٍ 
 

باُب ما جاَا َأفَّص الصَّصوـَ لُرؤيِة الِه ِؿ واِاف َاَر َلُ   - 5
: َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا أَبُو اأَلْحَوِص عن ِ َماِؾ بِن َحربٍد عن ِع رَِمَة عن ابِن عبَّصاسٍد قَاؿَ  - 683

  َتُصوُموا قَبَ  رَمَضاَف  ُصوُموا ِلُرؤيِتِ  وَأفِ ُروا ِلُرؤيِتِ   فِ ْف : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
". َحاَلْ  ُدوّنَُ  َغَيايَُة   فَ كِمُلوا    يَن يوماًد 

. وفي الباِب عن أَبي ُ ريرَة وأَبي َب َرَة وابِن ُعَمرَ 
 .وقد ُرِوَي َعنُ  من َغيِر وج ٍد . حديُث ابِن عبَّصاسٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 
 
 
 
 

                                                 

وىذا ىو اٟتق أنو ال جيوز صياـ يـو الشك ال يف الغيم وال يف الصحو حىت يرى ا٢تبلؿ أو تكمل العدة ثبلثُت وىذا ما خالف فيو   - 
ابن عمر فكاف يصومو إذا كاف غيماً 

ال منافاة بُت اٟتديثُت والسند جيد ال بأس بو   - 
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 باُب ما جاَا َأفَّص الَلهَر َيُ وُف ِتْس اًد وِعلرِيَن  - 6

َأخبَػَرِّني ِعيَسى بُن دينارٍد عن أَبِيِ  : َحدَّص َػَنا َأْحَمُد بُن َمنيعٍد َأخبرّنَا َيحَيى بن زكريا بن أَبي زَاِادَة قَاؿَ  - 684
: عن َعمِرو بِن الحارِث بِن أَبي ِ َرارٍد عن ابِن مسُ ودٍد قَاؿَ 

". َما ُصْمُ  َمَع النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ِتْس اًد وِعْلرِيَن َأْك َػُر ِممَّصا ُصمَنا    ينَ - "
ـٍ  وفي الباِب عن ُعَمَر وأَبي ُ ريرَة وعاِالَة و  ِد بِن أَبي وقَّصاصٍد وابِن عبَّصاسٍد وابِن ُعَمَر وأّنسٍد وَجابرٍد وُأ

". اللَّصهُر َي وُف ِتْس اًد وِعلرينَ : "َ َلَمَة وأَبي َب َرَة َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 
: َحدَّص َػَنا عليُّش بُن ُحْجرٍد َأخبرّنَا ِإ ماعيُ  بُن َج َ رٍد عن ُحَميدٍد عن أّنسٍد أّنَّصُ  قَاؿَ  - 685

ـَ في َملُربَةٍد ِتس اًد وِعلريَن يوماًد  قَاُلوا يا - " آلى َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  من ِّنَسااِِ  َ هراًد فَ قا
". اللَّصهُر ِتسعٌة وِعلُروفَ : َرُ وَؿ اهلل ِإّنَّصَ  آلَيَ  َ هراًد فَػَقاؿَ 

 .َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 

باُب ما جاَا في الصَّصوـِ باللَّصهاَدِة  - 7
َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن ِإ ماعيَ  َأخبرّنَا ُمَحمَّصُد بُن الصَّصبَّصاِح َأخبرّنَا الوليُد بُن أَبي َ ورٍد عن ِ َماؾٍد عن  - 686

: ِع رَِمَة عن ابِن عبَّصاسٍد قَاؿَ 
أََتلَهُد َأْف   ِإَلَ  ِإ َّص : ِإٍّني رَأَيُ  الِه َؿ  فَػَقاؿَ : جاا أعرابٌي إلى النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  فَػَقاؿَ - " 

". يا ب ُؿ َأٍذْف في النَّصاِس َأْف َيُصوُموا غداًد : ّنَػَ ْ   قَاؿَ : اهلل  أََتلَهُد َأفَّص ُمَحمَّصداًد َرُ وُؿ اهلل  قَاؿَ 
. َحدَّص َػَنا أَبُو ُكَري ٍد َأخبرّنَا ُحَسينٌة الُجِ  يُّش عن زَاِاَدَة عن ِ َماِؾ ابِن َحربٍد َّنحَواُ  - 687

وَرَو  ُ  َياُف ال َّصوريُّش وَغيُرُا عن ِ َماِؾ بِن َحربٍد عن . حديُث ابِن عبَّصاسٍد ِفيِ  اخِت ؼٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
ِع رَِمَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ   ُمْرَ  ًد وَأك ُر َأصحاِب ِ َماؾٍد َرَوْوا عن ِ َماؾٍد عن ِع رَِمَة عن 

. النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ُمْرَ  ًد 
ـِ  وِبِ  يقوُؿ ابُن . وال مُ  َعَلى َ َذا الحديِث ِعنَد َأك ر َأ ِ  ال لِ   قَاُلوا تُقبُ   هادُة رَُج ٍد واحدٍد في الٍصَيا

ـُ ِإ َّص بلهاَدِة رجليِن وَلْ  ي َتِلْ  َأ ُ  ال لِ  في : وقَاَؿ ِإ حاؽُ .المبارِؾ واللَّصاِف يُّش وَأْحَمدُ    ُيَصا
. اِاف َاِر أّنَّصُ    يُقبُ  ِفيِ  ِإ َّص  هادُة رُجلينِ 

                                                 

  ىػ1415 / 5 / 22فجر ا٠تميس   - 
 رمضاف يقبل فيو شاىد واحد ألنو عبادة فينبغي فيها االحتياط ٓتبلؼ خروجو فبل بد فيو من شاىدين - 
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باُب ما جاَا َ ْهَرا عيدٍد   يَنُقَصاِف  - 8

َحدَّص َػَنا َيحَيى بُن َخَل ٍد الَبْصريُّش َأخبرّنَا ِبلُر بُن الُم ضَّصِ  عن خالدٍد الحذَّصاِا عن َعبِد الرَّصحمِن بن  - 688
: أَبي َب َرَة عن أَبِيِ  قَاؿَ 

". رَمَضاُف وُذو الِحجَّصةِ : َ ْهَرا عيدٍد   يَنُقَصافِ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
. حديُث أَبي َب َرَة حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. وقد ُرِوَي َ َذا الحديُث عن َعبِد الرَّصحمِن بِن أَبي َب َرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ُمْرَ  ًد 
َ هُر :   يَنُقَصاِف َم اًد في َ َنةٍد واحدةٍد : يقوؿُ " َ ْهَرا عيدٍد   يَنُقَصافِ "م َنى َ َذا الحديِث : قَاَؿ َأْحَمدُ 

. رَمَضاَف وُذو الِحجَّصِة ِإْف ّنَػَقَ  َأَحُدُ َما َت َّص اْلَخرُ 
ٌـة َغيُر ّنُقَصافٍد : وقَاَؿ ِإ حاؽُ  وَعَلى َمذَ ِ  . م َناُا   يَنُقَصاِف  يقوُؿ وِإْف َكاَف ِتس اًد وِعلريَن فَػُهَو َتَما

 . ِإ حاَؽ َي وُف يَنُقُ  اللَّصهَراِف َم اًد في َ َنةٍد واحدةٍد 
 

باُب ما جاَا ِلُ ٍ  َأ ِ  بَلدٍد ُرؤيَػتُػُهْ   - 9
َحدَّص َػَنا عليُّش بُن ُحْجرٍد َأخبرّنَا ِإ ماعيُ  بُن َج َ رٍد َأخبرّنَا ُمَحمَّصُد بُن أَبي َحرَمَلَة َأخبَػَرِّني ُكَري ٌة  - 689
َّـص الَ ض ٍد بنَ  الحارِث ب  َْتُ  إلى ُمَ اويََة  باللَّصاـِ  قَاؿَ - " ـَ فَػَقَضْيُ  َحاجَتها وا ُتِهَ  : َأفَّص ُأ فَػَقِدمُ  اللَّصا

َعَليَّص ِ  ُؿ رَمَضاَف وأّنا باللَّصاـِ فرأَيْػَنا الِه َؿ لَيَلَة الُجمَ ِة   ُ َّص َقِدمُ  المدينَة في آخِر اللَّصهِر َفَس َلِني ابُن 
أّنَ  رَْأيُتُ  لَيَلَة : رأَيَناُا لَيَلَة الُجمَ ِة  فَػَقاؿَ : مَتى رأَيُت  الِه َؿ  فَػُقل ُ : عبَّصاسٍد  ُ َّص ذََكَر الِه َؿ فَػَقاؿَ 

ـَ ُمَ اويَُة  فَػَقاؿَ  لِ ْن رْأيَناُا لَيَلَة السَّصبِ  ف  ّنَػَ اُؿ َّنُصوـُ حتَّصى : الُجمَ ِة  فَػُقلُ  رَآُا النَّصاُس َفَصاُموا وَصا
  َ َ َذا َأمَرّنا َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى : ُّن ِمَ     يَن يوماًد َأو ّنَػَراُا  فَػُقلُ  َأ  َت َتِ ي بُرؤيَِة ُمَ اويََة وِصَياِمِ   قَاؿَ 

". اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  
. حديُث ابِن عبَّصاسٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة غري ٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 . وال مُ  َعَلى َ َذا الحديِث ِعنَد َأ ِ  ال لِ  َأفَّص ِلُ ٍ  َأ ِ  بلدٍد ُرؤيَػتَػُه ْ 

                                                 

أي ال ينقصاف يف األجر فلو نقص الشهر فاالجر كامل الهنم ٦تتثلوف وإمنا أفطروا بالرؤية ، وقوؿ أٛتد ٤تتمل وذكر بعض أىل العلم   - 
 أف شهرا العيد قد نقصا يف بعض السنُت عن الثبلثُت كليهما ٦تا يدؿ على أف ا١تراد أهنما ال ينقصاف يف األجر

إذا رؤي ا٢تبلؿ وثبت عندىم يف بلد ثبت عند ٚتيع من بلغو الثبوت واجتهاد ابن عباس ىو اجتهاد منو رضي اهلل عنو وذىب بعض   - 
 أىل العلم إىل أف لكل أىل بلد رؤيتهم ولو وجو ولكن ظاىر األدلة العمـو
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 باُب ما جاَا ما ُيسَتَح ُّش َعَليِ  ااف َاُر  - 10

َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن ُعَمَر بِن علٍي الُمقدَّصميُّش َأخبرّنَا   يُد بُن عامرٍد َأخبرّنَا ُ  َبُة عن َعبِد ال  يِ  بن  - 690
: ُصهي ٍد عن أّنِس بن مال ٍد قَاؿَ 

من َوَجَد تمراًد فَػْلُي ِ ْر َعَليِ  ومن   فَػْلُي ِ ْر َعَلى مااٍد فِ فَّص الماَا : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
". َاُهورٌة 

. وفي الباِب عن َ ْلَماَف بِن عامرٍد 
وُ َو حديثٌة َغيُر . حديُث أّنسٍد   ّنَ َلُ  َأحداًد َرَواُا عن ُ  َبَة ِم ُ  َ َذا َغيُر   يِد بِن عامرٍد : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

وقد َرَو  َأصحاُب ُ  َبَة َ َذا . مح وظٍد و  ّنَ َلُ  َلُ  َأص ًد من حديِث َعبِد ال  يِ  بِن ُصهي ٍد عن أّنسٍد 
الحديَث عن ُ  َبَة عن عاص ٍد اأَلحَوِؿ عن َح َصَة ابنِة ِ يريَن عن الرَّصباِب عن َ ْلَماَف بِن عامرٍد عن النَّصبٍي 

وَ َ َذا َرَوْوا عن ُ  َبَة عن عاص ٍد عن . وَ َذا َأَصيُّش من حديِث   يِد بِن عامرٍد . َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ 
والصَّصحيُي ما َرَو  ُ  َياُف . َح َصَة ابنِة ِ يريَن عن َ ْلَماَف بِن عامرٍد وَلْ  َيْذُكْر  ِفيِ  ُ  َبَة عن الرَّصبابِ 

ال َّصوريُّش وابُن ُعَييَنَة وَغيُر واحدٍد عن عاص ٍد اأَلحَوِؿ عن َح َصَة بنِ  ِ يريَن عن الرَّصباِب عن َ ْلَماَف بن 
ـٍ الرَّصااِي بنِ  ُصَليِع عن َ ْلَماَف بِن عامرٍد : وابُن َعوفٍد يقوؿُ . عامرٍد  ـٍ الرَّصاايِ . عن ُأ . والرَّصباُب  ي ُأ

َحدَّص َػَنا َمحُموُد بُن َغي َف َأخبرّنَا وَِكيعٌة َأخبرّنَا ُ  َياُف عن عاص ٍد اأَلحَوِؿ َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا أَبُو  - 691
ُم اويََة عن عاص ٍد اأَلحَوِؿ عن َح َصَة ابنِة ِ يريَن عن الرَّصباِب عن َ ْلَماَف بِن عامرٍد الضَّصبٍي عن النَّصبٍي َصلَّصى 

: اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 
". ِإَذا َأفَ َر َأَحدُكًد  فَػْلُي ِ ْر َعَلى تمرٍد فِ ْف َلْ  َيِجْد فَػْلُي ِ ْر َعَلى مااٍد فَِ ّنَّصُ  َاُهورٌة - "

. َ َذا حدي ٌةحسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بن رافعٍد َأخبرّنَا َعبُد الرَّصزَّصاِؽ َأخبرّنَا َج َ ُر بُن ُ َليَماَف عن  اب ٍد عن أّنِس بِن مال ٍد  - 692

: قَاؿَ 
َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يُ ِ ُر قَبَ  َأْف ُيَصٍلَي َعَلى ُراََباتٍد  فِ ْف َلْ  تُ ْن ُراََباتٌة فَػُتَميراتٍد  - 

 ". فِ ْف َلْ  تُ ْن ُتَميراتٌة َحَسا َحَسواتٍد من مااٍد 
. َ َذا حديثٌة حسنٌة غري ٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

                                                 

 ىػ1415 / 5 / 29فجر ا٠تميس   - 
 ىذا ىو األفضل إف تيسر  - 
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باُب ما جاَا َأفَّص الِ  َر يوـَ تُ ِ ُروَف واأَل َحى يوـَ ُتّضحُّشوَف  - 11

: َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن ِإ ماعيَ  َأخبرّنَا ِإبرا يُ  بُن الُمنِذِر َأخبرّنَا ِإ حاُؽ بُن َج َ ِر بِن ُمَحمَّصِد قَاؿَ  - 693
حدَّص ني َعبُد اهلل بُن َج َ رٍد عن ُع ماَف بِن ُمَحمَّصِد عن الَمقُبِرٍي عن أَبي ُ ريرَة َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  

: َوَ لَّصَ  قَاؿَ 
". الصَّصوـُ يوـَ تُصوُموَف  والِ  ُر يوـَ تُ ِ ُروف  واأَل َحى يوـَ ُتَضحُّشوفَ - "

ِإّنَّصَما م َنى َ َذا  : َ َذا حديثٌة غري ٌة حسنٌة وَفسَّصَر ب ُض َأ ِ  ال لِ  َ َذا  الحديُث فَػَقاؿَ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 . الصَّصوـُ والِ  ُر َمَع الَجماَعِة وِعَ ِ  النَّصاسِ 

باُب ما جاَا ِإَذا َأقَبَ  اللَّصيُ  وَأدبَػَر النَّصهاِر فقد َأفَ َر الصَّصااُ   - 12
َحدَّص َػَنا  اروُف بُن ِإ حاَؽ الَهَمَداّنيُّش َأخبرّنَا َعبَدُة عن  لاـِ بِن ُعرَوَة عن أَبِيِ  عن عاصِ  بِن  - 694

: ُعَمَر عن ُعَمَر بِن ال  َّصاِب قَاؿَ 
". ِإَذا َأقبَ  اللَّصيُ  وَأدبَػَر النَّصهاِر وَغاَبْ  اللَّصمُس فقد َأفَ رتَ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 

. وفي الباِب عن ابِن أَبي َأْوَفى وأَبي   يدٍد 
. حديُث ُعَمَر حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

باُب ما جاَا في َت ِجيِ  ااف َاِر  - 13
َحدَّص َػَنا بُنَدارٌة َأخبرّنَا َعبُد الرَّصحمِن بُن مهديٍّي عن ُ  َياَف عن أَبي حازٍـد وَأخبرّنَا أَبُو ُمصَ  ٍد ِقَراَاةًد  - 695

: عن مالِ  بِن أّنسٍد عن أَبي حازٍـد عن َ هِ  بِن   دٍد قَاؿَ 
".   يَػَ اُؿ النَّصاُس ب يرٍد ما عجَّصُلوا الِ  رَ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 

. وفي الباِب عن أَبي ُ ريرَة وابِن عبَّصاسٍد وعاِالَة وأّنِس بِن مال ٍد 
وُ َو الَّصِذي اخَتارَُا َأ ُ  ال لِ  من َأصحاِب . حديُث َ هِ  بِن َ  دٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 .وِبِ  يقوُؿ اللَّصاِف يُّش وَأْحَمُد وِإ حاؽُ . النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وَغيرِِ   ا َتَحبُّشوا َت ِجيَ  الِ  رِ 
 

َحدَّص َػَنا ِإ حاُؽ بُن ُموَ ى األّنصاريُّش َأخبرّنَا الوليُد بُن ُمسِل ٍد عن اأَلوزَاِعٍي عن قُػرَّصَة عن ال ُّش رٍي  - 696
: عن أَبي َ َلَمَة عن أَبي ُ ريرَة قَاؿَ 

                                                 

 الصواب ٛتل اٟتديث على ظاىره فإذا اجتهدوا فبل إمث عليهم وال عيب عليهم فعلى ا١تسلم أف يصـو مع الناس ويفطر معهم  - 
تأخَت الفطر من عمل أىل البدع   - 
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". َأح ُّش ِعباِدي ِإليَّص َأعَجُلُه  ِف راًد : قَاَؿ اهلل ع َّص وج َّص : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
. َحدَّص َػَنا َعبُد اهلل بُن َعبِد الرَّصحمِن َأخبرّنَا أَبُو عاص ٍد وأَبُو الُمِ يرِة عن اأَلوزَاِعٍي ّنحَواُ  - 697

 . َ َذا حديثٌة حسنٌة غري ٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 

: َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا أَبُو ُمَ اويََة عن اأَلعَمِ  عن ُعَمارََة بِن ُعَميرٍد عن أَبي ع يَّصَة قَاؿَ  - 698
َّـص الم منيَن رَُج ِف من َأصحاِب ُمَحمَّصدٍد َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  -  دخلُ  أّنا وَمسُروؽٌة َعَلى عاِالَة فُقلَنا يا ُأ

أَيػُّشُهما يُػَ ٍجُ  ااف َاَر : قَال ْ . َأَحُدُ َما يُػَ ٍجُ  الِ  َر ويُػَ ٍجُ  الصَّص َة  واْلخُر يُ ٍخُر اِاف َاَر ويُ ٍخُر الصَّص ةَ 
واْلخُر . َ َ َذا َصَنَع َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ : ويُػَ ٍجُ  الصَّص َة  قُلَنا َعبُد اهلل بُن مسُ ودٍد  قَال ْ 

". أَبُو ُموَ ى
ويُػَقاُؿ مالُ  . وأَبُو ع يَّصَة ا ُمُ  مالُ  بُن أَبي عامرٍد الَهَمَداّنيُّش . َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. بُن عامرٍد الَهَمَداّنيُّش وُ َو َأَصيُّش 
 

 باُب ما جاَا في تَ خيِر السَّصُحوِر  - 14
ٌـة الدَّص تَػَواايُّش عن قَػَتاَدَة عن أّنسٍد عن زيِد  - 699 َحدَّص َػَنا َيحَيى بُن ُموَ ى أَبو داُوَد ال ياِلِسيُّش َأخبرّنَا  لا

: بِن  اب ٍد قَاؿَ 
: قُلُ  َكْ  َكاَف َقدُر َذاَؾ  قَاؿَ : َتَسحَّصرّنَا َمَع َرُ وِؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ   ُ َّص ُقمَنا ِإلى الصَّص ِة قَال ْ - 

". َقدُر َخمِسيَن آيةًد 
". َقدُر ِقَرااِة َخمِسيَن آيةَ : "َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا وَِكيعٌة عن  لاٍـد بنحوِا ِإ َّص أّنَّصُ  قَاؿَ  - 700

. وفي الباِب عن ُحَذيَ ةَ 
وِبِ  يقوُؿ اللَّصاِف يُّش وَأْحَمُد ا َتَحبُّشوا تَ خيَر . حديُث زيِد بِن  اب ٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 .السَّصُحورِ 
 
 

باُب ما جاَا في بَػَياِف الَ جِر  - 15
                                                 

 فالسند صحيح ألف تدليس الوليد بن مسلم قد جرب هبذا السند وىذه ا١تتابعة  - 
  ىػ1415 / 6 / 21فجر ا٠تميس   - 
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َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا ُم ِزـُ بُن َعمرٍدو قَاَؿ حدَّص ني َعبُد اهلل بُن النُّش ماِف عن قَيِس ابِن اَلقٍد بِن عليٍّي  - 701
قَاَؿ حدَّص ني أَبي اَلُق بُن عليٍّي 

ُكُلوا وا َربُوا َيِهيَدّنَّصُ ُ  السَّصااُع الُمصَ ُد وُكُلوا وا َربُوا حتَّصى : "َأفَّص َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ - 
 ".يَ َترَض لُ   اأَلحَمرُ 

. وفي الباِب عن َعِدٍي بِن حات ٍد وأَبي َذرٍّي وَ ُمَرةَ 
وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأ ِ  . حديُث اَلِق بِن عليٍّي حديثٌة حسنٌة غري ٌة من َ َذا الوج ِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

وِبِ  يقوُؿ َعامَّصُة َأ ِ  . ال لِ  أّنَّصُ    يحرـُ َعَلى الصَّصااِ  اأَلكُ  والٍلرُب حتَّصى ي وَف الَ جُر اأَلحمُر الم ترضُ 
ال لِ  َأخبرّنَا َ نَّصادٌة ويُوُ ُ  بُن ِعيَسى قَا  َأخبرّنَا وَِكيعٌة عن أَبي ِ  ؿٍد عن َ َواَدَة بِن َحن ََلَة عن َ ُمَرَة بِن 

  يمَن ُ ْ  من ُ ُحورُِك  َأَذاُف ب ؿٍد و  الَ جُر : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ : ُجنُدبٍد قَاؿَ 
". الُمسَت يُ  ولِ ْن ال جُر الُمسَت يُر في األُُفقِ 

 .َ َذا حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 

باُب ما جاَا في التَّصلديِد في الَ يَبِة للصَّصااِ   - 16
َحدَّص َػَنا أَبُو ُموَ ى ُمَحمَّصُد بُن الُم َػنَّصى َأخبرّنَا ع ماَف بُن ُعمَر قَاَؿ وَحدَّص َػَنا ابُن أَبي ذا ٍد عن   يدٍد  - 702

من َلْ  َيدَْع َقوَؿ ال ُّشوِر وال مَ  ِبِ  : "َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ -  المقبرٍي عن أَبِيِ  عن أَبي ُ ريرةَ 
َ َذا حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى .وفي الباِب عن أّنسٍد ".فَليَس هلل حاجةٌة بَ ْف َيدَْع ا اَمُ  وَ َرابَ ُ 

. صحييٌة 
باُب ما جاَا في َفْضِ  السُّشُحوِر  - 17

َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا أَبو َعَواّنََة عن قَػَتاَدَة وَعبِد ال  يِ  بِن ُصهي ٍد عن أّنِس بِن مال ٍد  - 703
". َتَسحُروا فِ فَّص في السُّشُحوِر بَػرََكةٌة : "َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ - 

وفي الباِب عن أَبي ُ ريرَة وَعبِد اهلل بِن مسُ ودٍد وَجابِر بِن َعبِد اهلل وابِن عبَّصاسٍد وَعمِرو بِن ال اِص 
. والِ رباِض بِن َ اريََة وُعتَبَة بن َعبدٍد وأَبي الدَّصرَدااِ 

. حديُث أّنسٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
". َفْصُ  ما بَيَن ِصَيامَنا وِصياـِ َأ ِ  ال تاِب َأْكَلُة السَّصَحرِ : "وُرِوَي عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  أّنَّصُ  قَاؿَ 

                                                 

 (ىذا ىو الصواب يف الرواية  (بكسر العُت  ) (يهيدنكم الساطُع اُلمصِعُد  ))  - 
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َحدَّص َػَنا بذلَ  قُػَتيَبُة َأخبرّنَا اللَّصيُث عن ُموَ ى بن علٍي عن أَبِيِ  عن أَبي قَيسٍد َموَلى َعمُرو بِن  - 704
. ال اصٍد عن َعمرٍدو بِن ال اِص عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  بذل َ 

. وَ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة 
 .ُموَ ى ابُن علٍي بُن رَباحٍد الل ِميُّش : ُموَ ى بُن عليٍّي  وَأ ُ  ال راِؽ يُقوُلوفَ : وَأ ُ  مصَر يُقوُلوفَ 

 
باُب ما جاَا في َكرا يِة الصَّصوـِ في السَّصَ ِر  - 18

َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َحدَّص َػَنا َعبُد ال  يِ  بُن ُمَحمَّصدٍد عن َج َ ِر بِن ُمَحمَّصِد عن أَبِيِ  عن َجابِر بِن َعبِد اهلل  - 705
ـَ - " ـَ حتَّصى بَػَلَغ ُكَراَع الَ ِميِ  وَصا ـَ الَ تِي َفَصا َأفَّص َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َخَرَج إلى م َّصَة عا

ـُ وِإفَّص النَّصاَس ين ُروَف ِفيَما فَػَ ْلَ   َفَدَعا بقدحٍد من : النَّصاُس َمَ ُ   َفِقيَ  َل ُ  ِإفَّص النَّصاَس قد َ قَّص َعَليِه  الٍصَيا
ـَ ب ُضُه   فبلَ ُ  َأفَّص ّنا اًد صاُموا  فَػَقاَؿ  مااٍد بَ َد الَ صِر فلرَب والنَّصاُس ين ُروَف ِإليِ  فَ ف َر ب ُضُه  وَصا

". ُأولئَ  ُ   الُ َصاةُ 
. وفي الباِب عن َك ِ  بِن عاص ٍد وابِن عبَّصاسٍد وأَبي ُ ريرةَ 

. حديُث جابرٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
ـُ في السَّصَ رِ : "وقد ُرِوَي عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  أّنَّصُ  قَاؿَ  ". لَيَس من الِبٍر الٍصيا

واختَػَلَ  َأ ُ  ال لِ  في الصَّصوـِ في السَّص ِر  فرَأ  ب ُض َأ ِ  ال لِ  من َأصحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  
ـَ في السَّص رِ  واختاَر . َوَ لَّصَ  وَغيرِِ   َأفَّص الِ  َر في السَّص ِر َأفَضُ   حتَّصى رَأ  ب ُضُه  َعَليِ  ااعادَة ِإَذا صا

. َأْحَمُد وِإ حاُؽ الِ  َر في السَّص رِ 
ـَ َفَحسنٌة وُ َو : وقَاَؿ ب ُض َأ ِ  ال لِ  من َأصحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وَغيرِِ   ِإْف َوَجَد قُػوَّصةٌة َفَصا

. َأفضُ   وِإْف َأف َر َفَحسنٌة  وُ َو َقوُؿ ُ  َياَف ال َّصورٍي ومالِ  بِن أّنسٍد وَعبِد اهلل بن المبارؾِ 
ـُ في السَّصَ رِ "ِإّنَّصَما م َنى َقوِؿ النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  : وقَاَؿ اللَّصاِف يُّش  وقوِلِ  حيَن " لَيَس من الِبٍر الٍصيا

فَػَوْجُ  َ َذا ِإَذا َلْ  يحتمْ  قلُبُ  قَػُبوَؿ رُخصِة اهلل ت الى  فَ مَّصا " ُأولئَ  الُ صاةُ : "بلَ ُ  َأفَّص ّنا اًد صاُموا فَػَقاؿَ 
ـَ وَقِوَي َعَلى ذلَ  فَػُهَو َأعجُ  ِإليَّص   .من رَأ  ال  َر مباحاًد وصا

 
 

                                                 

 
األفضل الفطر يف السفر مطلقاً   - 
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 باُب ما جاَا في الرُّشخَصِة في الصَّصوـِ في السَّص ِر  - 19
َحدَّص َػَنا  اروُف بُن ِإ حاَؽ الَهَمَداّنيُّش َأخبرّنَا َعبَدُة بُن ُ َليماَف عن ِ لاـِ بِن ُعرَوَة عن أَبِيِ  عن  - 706

عاِالَة 
َأفَّص حم َة بَن َعمِرو اأَل لمٍي  َ َؿ َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  عن الصَّصوـِ في السَّص ِر وَكاَف َيسُرُد - 

". ِإْف ِ ئَ  َفُصْ  وِإْف ِ ئَ  فَ ْفِ ر: "الصَّصوـَ  فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ 
وفي الباِب عن أّنِس بِن مال ٍد وأَبي   يدٍد وَعبِد اهلل بِن مس ودٍد وَعبِد اهلل بِن َعمرٍدو وأَبي الدَّصرَداِا وحم َة 

. بن َعمرٍدو اأَل لميٍ 
حديُث عاِالَة َأفَّص حم َة بَن َعمرٍدو اأَل لمٍي  َ َؿ َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َ َذا : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. حديثٌة حسنٌة صحييٌة 
َحدَّص َػَنا َّنصُر بُن عليٍّي الجهَضميُّش َأخبرّنَا ِبلُر بُن الُم ضَّصِ  عن   يِد بِن ي يَد أَبي َمْسَلَمَة عن أَبي  - 707

: َّنضرَة عن أَبي   يدٍد قَاؿَ 
ُكنَّصا ُّنسافُر َمَع َرُ وِؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  في َ هِر رَمَضاَف فما يُػَ اُب َعَلى الصَّصااِ  َصوُمُ  و  - "

". َعَلى الُم  ِر ف ُراُ 
َحدَّص َػَنا َّنصُر بُن عليٍّي َأخبرّنَا ي يُد بُن زُرَيعٍد َأخبرّنَا الُجَريريُّش وأخبرّنا   ياُف بُن وكيعٍد أَخبرّنَا عبُد  - 708

: األْعَلى عن الُجَريريُّش عن أَبي َّنضَرَة عن أَبي   يدٍد الُ دِرٍي قَاؿَ 
ُكنَّصا ُّنسافُر َمَع َرُ وِؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َفِمنَّصا الصَّصااُ  وِمنَّصا الُم ِ ُر ف  َيِجُد الُم ِ ُر َعَلى -: 

ـَ َفَحَسنٌة  ومن َوَجَد َ   اًد فَ ف َر  الصَّصااِ  و  الصَّصااُ  َعَلى الُم ِ ِر  وَكاّنُوا يَػَرْوَف أّنَّصُ  من َوَجَد قُػوَّصةًد فصا
". َفَحَسنٌة 

 . َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 
 
 
 
 

                                                 

  ىػ1415 / 7 / 20فجر ا٠تميس   - 
 الصواب أف الفطر أفضل ألنو من رخص اهلل عز وجل واهلل حيب أف تؤتى رخصو  - 
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باُب ما جاَا في الرُّشخَصِة للُمَحارِب في ااف َاِر  - 20
َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا ابُن َلِهيَ َة عن ي يَد بِن أَبي حبي ٍد عن َم َمِر بِن أَبي ُحيَػيَّصَة عن ابِن المسيَّصِ   - 709
أّنَّص    ََلُ  عن الصَّصوـِ في السَّصَ ِر َفَحدَّصَث َأفَّص ُعَمَر بِن ال  َّصاِب قَاَؿ َغَ وّنَا َمَع َرُ وِؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  - "

". َوَ لَّصَ  في رَمَضاَف َغ َوتينٍد يوـَ بدرٍد والَ تِي فَ ف رّنَا ِفيِهما
. وفي الباِب عن أَبي   يدٍد 

. حديُث ُعَمَر   ّنَ رِفُُ  ِإ َّص من َ َذا الوج ِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وقد ُرِوَي عن ". أّنَّص  َأمَر بال  ِر في غ وةٍد َغَ ا ا"وقد ُرِوَي عن أَبي   يدٍد عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  

 . وِبِ  يقوُؿ ب ُض َأ ِ  ال ل ِ . ُعَمَر بِن ال  َّصاِب ّنحُو َ َذا  أّنَّصُ  رخَّصَ  في ااف اِر ِعنَد لقاِا ال ُدوٍ 
 

باُب ما جاَا في الرُّشخصِة في ااف اِر للُحْبلى والُمرِ ِع  - 21
َحدَّص َػَنا أَبُو ُكَري ٍد ويُوُ ُ  بُن ِعيَسى قَاَؿ َأخبرّنَا وَِكيعٌة َأخبرّنَا أَبُو   ؿٍد عن َعبِد اهلل بِن  واَدَة  - 711

: عن أّنِس بن مال ٍد رج ٌة من بني َعبِد اهلل بن ك  ٍد قَاؿَ 
َأغارْت َعَليَنا خيُ  َرُ وِؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ   ف َتيُ  َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  فوجدتُُ  - "

ـِ : ِإٍّني صاا ٌة  فَػَقاؿَ : ادُف فُ ْ   فقل ُ : يت دَّص   فَػَقاؿَ  ِإفَّص اهلل َوَ َع : ادُف ُأحٍد َ  عن الصَّصوـِ َأو الٍصَيا
ـَ  واهلل لقد قَاَلُهَما النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل . عن المسافِر   َر الصَّص ِة  وعن الحامِ  َأو المر ِع الصَّصوـَ َأو الٍصَيا

َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  كليهما َأو َأحد ما  فيا َلُهَ  ّن سي َأْف   َأُكوَف اَِ مُ  من ا اـِ النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  
. وفي الباِب عن أَبي أَُميَّصةَ ".

و  ّن رُؼ ألّنس بن مال ٍد َ َذا عن النَّصبٍي . حديُث أّنِس بن مال ٍد ال  بٍي حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
. وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد ب ِض َأ ِ  ال ل ِ .َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َغيَر َ َذا الحديِث الواحدِ 

وِبِ  يقوُؿ   ياُف ومال ٌة واللَّصاِف يُّش . الحامُ  والُمر ُع يُ  راِف ويقضياِف وُي ِ مافِ : وقَاَؿ ب ُض َأ ِ  ال ل ِ 
ـَ َعَليِهما: وقَاَؿ ب ُضه . وَأْحَمدُ  وِبِ  يقوُؿ . يُ ِ راِف وُي ِ ماِف و  َقَضاَا َعَليِهما  وِإْف  اَاتا َقَضَتا و  ِإا ا

 . ِإ حاؽُ 
 
 

                                                 

 بل جيب الفطر إذا كاف يشق عليهم الصياـ عند اللقاء  - 
 الصواب أهنما يف حكم ا١تريض فيقضياف فقط وال إطعاـ عليهما  - 
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 باُب ما جاَا في الصَّصوـِ عن المٍيِ   - 22
َحدَّص َػَنا أَبُو   يدٍد اأَلَ يُّش َأخبرّنَا أَبُو خالدٍد اأَلحمُر عن اأَلعمِ  عن َ َلَمَة بن ُكَهيِ  وُمسِلِ   - 712

: الب يِن عن   يِد بن جبيرٍد وع ااٍد ومجا دٍد عن ابِن عبَّصاسٍد قَاؿَ 
ِإفَّص ُأختي ماتْ  وَعَليها صوـُ  هريِن متتاب يِن  : جاَاِت امرأةٌة إلى النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  فَػَقاَل ْ - 

". َفَحقُّش اهلل َأَحقُّش : ّنَػَ    قَاؿَ : َأرأيِ  َلْو َكاَف َعَلى ُأخِتِ  دينٌة َأكنِ  َتقِضيَن   قَال ْ : "قَاؿَ 
. وفي الباِب عن بُػَريَدَة وابِن ُعَمَر وعاِالةَ 

. حديُث ابِن عبَّصاسٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وقد : قَاَؿ ُمَحمَّصدُ . َحدَّص َػَنا أَبُو ُكَري ٍد َأخبرّنَا أَبُو خالدٍد اأَلحمُر عن اأَلعمِ  ِبَهَذا اا ناِد ّنحَواُ  - 713

. َرَو  غيُر أَبي خالدٍد عن اأَلعمِ  م َ  ِروايِة أَبي خالدٍد 
وَرَو  أَبو م اويَة وغيُر واحدٍد َ َذا الحديَث عن اأَلعمِ  عن مسل ٍد الب يِن عن   يِد بن : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

جبيرٍد عن ابِن عبَّصاسٍد عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ول  يذكُروا في  عن َ َلَمَة بن ُكَهي ٍد و  عن ع ااٍد و  
 . مجا دٍد  عن

باُب ما جاَا في ال  ارِة  - 23
َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا َعْب رٌة عن َأ  َث عن ُمَحمَّصدٍد عن ّنافعٍد عن ابِن ُعَمَر  - 714

ـُ  هرٍد فلُيْ  ْ  عن  َمَ اَف ُكٍ  يوٍـد : "عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ -  من ماَت وَعَليِ  صيا
 "مس يناًد 

. والصَّصحيُي عن ابِن ُعَمَر موقوؼٌة . حديُث ابِن ُعَمَر   ّن رفُُ  مرفوعاًد ِإ َّص من َ َذا الوج ِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
ـُ عن المٍيِ   وِبِ  يقوُؿ َأْحَمُد وِإ حاُؽ قَا  ِإَذا : قولُُ  واختلَ  َأ ُ  ال ل  في َ َذا  فَػَقاَؿ ب ُضه  ُيصا

ـُ عنُ   وِإَذا َكاَف َعَليِ  َقَضاُا رَمَضاَف ُأا َ  عن ُ  وقَاَؿ مال ٌة و  ياُف . َكاَف َعَلى  المٍيِ  ّنذُر صياٍـد ُيصا
وُمَحمَّصدٌة ُ َو ُمَحمَّصُد بن َعبِد الرَّصحمِن بن أَبي . وَأ  ُث ُ َو ابُن َ وَّصارٍد . واللَّصاِف يُّش   يصوـُ َأحدٌة عن َأحدٍد 

 . لَيَلى
                                                 

 ىػ1415 / 8 / 4فجر ا٠تميس   - 
بل ىو األفضل وىو من اإلحساف وكذا الدين ولؤلولياء وغَتىم  (وال تزر وازرة وزر أخرى  )ال يلـز الصياـ عن ا١تيت لقولو تعاىل   - 

صومي  )إف أمي ماتت وعليو صياـ شهر رمضاف أفاصـو عنها فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم  )الصياـ عن ا١تيت وقد جاء يف حديث عند أٛتد 
 ولو صاـ ٚتاعة عنو ٜتسة أياـ مثبًل يف يـو واحد جاز كما نص عليو أىل العلم أما النذر فبل بد فيو من التتابع. وسنده جيد   (عنها 

 وىذا ٤تموؿ على أنو عند العجز أو أنو ما بلغو الصياـ عن ا١تيت  - 
 الصواب أنو يصاـ عن ا١تيت يف رمضاف والنذر والكفارة وغَتىا وغَت ىذا القوؿ فهو ضعيف ٥تالف لؤلحاديث الصحيحة  - 
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باُب ما جاَا في الصَّصااِ  َيْذرُعُ  الَقيُا  - 24

َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن ُعَبيِد المحاربيُّش َأخبرّنَا َعبُد الرَّصحمِن بُن زيِد بن َأ َلَ  عن أَبِيِ  عن ع اِا بن  - 715
: يسارٍد عن أَبي   يدٍد الُ دِرٍي قَاؿَ 

 ".الِحَجامُة والقيُا وا حت ـُ : َ  ثٌة   يُ ِ رَف الصَّصاا َ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
. حديُث أَبي   يدٍد الُ دِرٍي َغيُر مح وظٍد : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

وقد َرَو  َعبُد اهلل بُن زيِد بُن َأ َلَ  وَعبُد ال  يِ  بُن ُمَحمَّصدٍد وَغيُر واحدٍد َ َذا الحديَث عن زيِد بُن َأْ َلَ  
 م ُ  أَبا . وَعبُد الرَّصحمِن بن زيِد بُن َأْ َلَ  ُيَض َّصُ  في الحديثِ . ُمْرَ  ًد ول  يذُكُروا في  عن أَبي   يدٍد 

َأخوُا َعبُد اهلل بن :   َلُ  َأْحَمَد بَن َحنَب ٍد عن َعبِد الرَّصحمِن بن زيِد بِن َأ َلَ  فَػَقاؿَ : داوَد الٍسجِ ٍي يقوؿُ 
وَعبُد . َعبُد اهلل بن زيِد بن َأ َلَ   قةٌة : و م ُ  ُمَحمَّصداًد يذكُر عن عليٍّي بن َعبِد اهلل قَاؿَ . زيِد   ب َس ِب ِ 

. و  َأرِوي عن   يئاًد : قَاَؿ ُمَحمَّصدٌة . الرَّصحمِن ابن زيِد بن َأ َلَ    ي ٌة 
 

باُب ما جاَا في من ا تقاَا عمداًد  - 25
َحدَّص َػَنا عليُّش بن ُحْجرٍد َأخبرّنَا ِعيَسى بن يُوُّنَس عن  لاـِ بن حسَّصاَف عن ابن  يريَن عن أَبي  - 716

ُ ريرَة 
". َمن َذرََعُ  القيُا فَليَس َعَليِ  قضااٌة ومن ا تقاَا عمداًد فْلَيقضِ : "َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ - 

. وفي الباِب عن أَبي الدَّصرَداِا وَ وباَف وَفَضاَلَة بن ُعَبيدٍد 
حديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة حسنٌة غري ٌة   ّن رِفُُ  من حديِث  لاٍـد عن ابِن  يريَن عن : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

.   َأراُا مح وظاًد : وقَاَؿ ُمَحمَّصدُ . أَبي ُ ريرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ِإ َّص من حديِث ِعيَسى بن يُوُّنسَ 
وقد ُرِوَي َ َذا الحديَث من َغيِر وج ٍد عن أَبي ُ ريرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  و  : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 وُرِوَي عن أَبي الدَّصرَداِا وَ وباَف وَفَضاَلَة بِن ُعَبيدٍد َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاَا .يصيُّش ِإ ناَداُ 

. فَ فَ رَ 

                                                 

ىذا اٟتديث ضعيف واألحاديث الصحيحة دالة على أف اٟتجامة تفطر وأما االحتبلـ فبل يفطر لكونو ليس باختياره وأما القيء   - 
ففيو تفصيل إذا غلبو فبل يفطر وإذا كاف باختياره فيفطر 

بل اٟتديث صحيح أخرجو ا٠تمسة وكبلـ الًتمذي ليس ّتيد يف تضعيفو والصواب العمل عليو   - 
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وِإّنَّصَما م َنى َ َذا الحديِث َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َكاَف صااماًد مت وعاًد فقاَا َفَضُ َ  فَ ف ر لذلَ  
.   ذا ُرِوَي في ب ِض الحديِث ُم سَّصراًد 

وال مُ  ِعنَد َأ ِ  ال ل  َعَلى حديِث أَبي ُ ريرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َأفَّص الصَّصااَ  ِإَذا َذرََعُ  القيُا 
. وِبِ  يقوُؿ اللَّصاِف يُّش و  ياُف ال َّصوريُّش وَأْحَمُد وِإ حاؽُ . ف  قضاَا عليِ   وِإَذا ا تقاَا عمداًد فليقضِ 

 
باُب ما جاَا في الصَّصااِ  ي ُكُ  وَيلَرُب ّنا ياًد  - 26

َحدَّص َػَنا أَبو   يدٍد اأَل يُّش َأخبرّنَا أَبو خالدٍد اأَلحمُر عن حجَّصاجٍد عن قَػَتاَدَة عن ابن  يريَن عن أَبي  - 717
: ُ ريرَة قَاؿَ 

". من َأكَ  َأو َ رَب ّنا ياًد ف  يُ ِ ْر فِ ّنَّصما ُ َو رزؽٌة رزَقُ  اهلل: "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
َحدَّص َػَنا أَبُو   يدٍد َأخبرّنَا أَبُو ُأَ اَمَة عن عوؼٍد عن ابن  يريَن وَخ سٍد عن أَبي ُ ريرَة عن النَّصبٍي  - 718

ـٍ ِإ حاَؽ الَ َنويةِ . َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ِم َلُ  َأو ّنحَواُ  . وفي الباِب عن أَبي   يدٍد وُأ
وِبِ  . وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأك ِر َأ ِ  ال ل ِ . حديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

ِإَذا َأكَ  في رَمَضاَف ّنا ياًد فَ َليِ  : وقَاَؿ مالُ  بن أّنسٍد . يقوُؿ   ياُف ال َّصوريُّش واللَّصاِف يُّش وَأْحَمُد وِإ حاؽُ 
 .واأَلوَّصُؿ َأصيُّش . القضااُ 

 
 باُب ما جاَا في ااف اِر مت مداًد  - 27

َحدَّص َػَنا بُنَدارٌة َأخبرّنَا َيحَيى بن   يدٍد وَعبُد الرَّصحمِن بُن مهدٍي قَا  َأخبرّنَا   ياُف عن حبيِ  بن  - 719
من : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ : - أَبي  اب ٍد َأخبرّنَا أَبُو المَ ٍوِس عن أَبِيِ  عن أَبي ُ ريرَة قَاؿَ 

". َأف َر يوماًد من رَمَضاَف من َغيِر رُخصةٍد و  مرضٍد َلْ  يَقِض عن  صوـُ الدَّص ِر كٍلِ  وِإْف صاَم ُ 
أَبُو : و م ُ  ُمَحمَّصداًد يقوؿُ . حديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة   ّن رفُُ  ِإ َّص من َ َذا الوج ِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 . المَ ٍوِس ا ُمُ  ي يُد بُن الُمَ ٍوِس و  َأعِرُؼ َلُ  َغيَر َ َذا الحديثِ 
 

باُب ما جاَا في ك ارِة ال  ِر في رَمَضاَف  - 28
                                                 

والصواب أف من جامع ناسياً فلو إ٘تاـ صومو   - 
 ىػ1415 / 10 / 22فجر ا٠تميس   - 
 اٟتديث ضعيف لضعف أيب ا١تطوس والصواب أف عليو القضاء والتوبة ويعزره ويل األمر)  - 
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َأخبرّنَا : َحدَّص َػَنا ّنصُر بُن عليٍّي الَجهَضميُّش وأَبُو عمَّصارٍد  الم َنى واحدٌة واللَّص ُظ ل ُظ أَبي عمَّصارٍد قَاؿَ  - 720
يا َرُ وَؿ : أَتاُا رج ٌة فَػَقاؿَ : - "  ياُف بن ُعَييَنَة عن ال ُّش رٍي عن ُحَميِد بِن َعبِد الرَّصحمِن عن أَبي ُ ريرَة قَاؿَ 

   تست يُع َأْف ت ِتَق رَقَػَبةًد  : وق ُ  َعَلى امرأتي في رَمَضاَف  قَاؿَ : وما َأ ل َ   قَاؿَ : اهلل  ل ُ   قَاؿَ 
فه  تست يُع َأْف ُت ِ َ   ٍتيَن :    قَاؿَ : فه  تست يُع َأْف تصوـَ  هريِن متتاب يَن  قَاؿَ :    قَاؿَ : قَاؿَ 

اجلس فجلس  ف َتى النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ِبَ َرؽٍد في  تمرٌة  والَ َرُؽ الم تُ  :    قَاؿَ : مس يناًد  قَاؿَ 
فضحَ  النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  : ما بين  بتيها َأحدٌة َأفقَر منَّصا   قَاؿَ : فتصدَّصَؽ ِبِ   فَػَقاؿَ : الضَّص ُ   قَاؿَ 

وفي الباِب عن ابِن ُعَمَر وعاِالَة وَعبِد اهلل بن ". ُخْذُا فَ اِ مُ  َأ َل َ : َوَ لَّصَ  حتَّصى بدْت أّنيابُُ   قَاؿَ 
. َعمرٍدو

وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأ ِ  ال ل  في من َأف َر . حديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
. في رَمَضاَف مت مداًد من جماعٍد 

َعليِ  : وَأمَّصا من َأف َر مت مداًد من َأك ٍد َأو  ربٍد فِ فَّص َأ َ  ال ل  قد اختَػَلُ وا في َذلَ   فَػَقاَؿ ب ُضُه 
. وُ َو َقوُؿ   ياَف ال َّصورٍي وابِن المبارِؾ وِإ حاؽَ . القضاُا وال  َّصارُة  و بػَّصُهوا اأَلكَ  واللُّشرَب بالجماعِ 

َعَليِ  القضاُا و  ك َّصارَة عليِ   ألّنَّص  ِإّنَّصَما ذُِكَر عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ال  َّصارُة في : وقَاَؿ ب ُضُه 
وُ َو َقوُؿ اللَّصاِف يُّش .   ُيلِبُ  اأَلكُ  واللُّشرُب الِجماعَ : الجماِع وَلْ  يُذكْر عنُ  في اأَلكِ  واللُّشرِب  وقَاُلوا

. وَأْحَمدُ 
" ُخْذُا فَ اِ مُ  َأ َل َ "وَقوُؿ النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  للرَّصُجِ  الَّصِذي َأفَ َر فتصدَّصَؽ َعليِ  : وقَاَؿ اللَّصاِف يُّش 

َيحَتمُ  َ َذا م اّني  َيحَتمُ  َأْف ت وَف ال  َّصارُة َعَلى من َقَدَر عليها  وَ َذا رج ٌة َلْ  يَقِدر َعَلى ال  َّصارِة فلمَّصا 
َقَر ِإليِ  منَّصا"َأع اُا النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ   يئاًد وَمَلَ ُ  قَاَؿ الرَّصُجُ   فَػَقاَؿ النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل " َما َأحدٌة َأفػْ

واختاَر اللَّصاِف يُّش لمن . أَلفَّص ال  َّصارَة ِإّنَّصَما ت وُف ب َد الَ ضِ  عن ُقوتِ ِ " ُخْذُا فَ اِ مُ  َأ َل َ : "َعَلْيِ  َوَ لَّص َ 
 .َكاَف على م ِ  َ َذا الحاِؿ َأْف ي كَلُ   وت وَف ال  َّصارَُة عليِ  ديناًد فمتى ما َمَلَ  يوماًد َك َّصرَ 

 
باُب ما جاَا في الٍسواِؾ للصَّصااِ   - 29

                                                 

والنيب صلى اهلل عليو ال يؤخر البياف عن  (أطعمو أىلك  )الصواب أهنا تسقط عند العجز ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو   - 
قضاء اٟتاجة ، وكل يـو لو كفارة وا١ترأة مثلو إال أف تكوف مكرىة ولو أفطر بأكل أو شرب مث جامع فعليو الكفارة للحيلة ، والكفارة إمنا ٕتب 

يف رمضاف أما اٞتماع يف القضاء فبل كفارة فيو 
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َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بن بلَّصارٍد َأخبرّنَا َعبُد الرَّصحمِن بن مهدٍي َأخبرّنَا   ياُف عن عاصِ  بن ُعَبيِد اهلل عن  - 721
رأيُ  النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ما   ُأحصي يتَسوَّصُؾ وُ َو :- "َعبِد اهلل بن عامِر بن رَبِيَ َة عن أَبِيِ  قَاؿَ 

. وفي الباِب عن عاِالةَ ".صاا ٌة 
وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأ ِ  ال ل    يَػَرْوَف بالٍسواِؾ . حديُث عامِر بِن رَبِيَ َة حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. للصَّصااِ  بْ  اًد ِإ َّص ّأفَّص ب َض َأ ِ  ال لِ  َكرُِ وا الٍسواَؾ للصَّصااِ  بال وِد الرَّصاِ  وَكرُِ وا َلُ  الٍسواَؾ آخَر النَّصهارِ 
 . وَكرَِا َأْحَمُد وِإ حاُؽ الٍسواَؾ آخَر النَّصهارِ . وَلْ  يَػَر اللَّصاِف يُّش بالٍسواِؾ بْ  اًد َأوَّصَؿ النَّصهاِر وآخَراُ 
 

باُب ما جاَا في الُ حِ  للصَّصااِ   - 30
َحدَّص َػَنا َعبُد اأَلعلى بُن واص ٍد َأخبرّنَا الَحسُن بُن ع يَّصَة َأخبرّنَا أَبُو َعاِت َة عن أّنِس بن مال ٍد  - 722

: قَاؿَ 
َنيَّص َأفَ كتحُ  وأّنا صاا ٌة  قَاؿَ : جاَا رج ٌة إلى النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ - " ". ّنَػَ  ْ : اْ َتَ ْ  َعيػْ

. وفي الباِب عن أَبي رافعٍد 
حديُث أّنسٍد حديثٌة ِإ ناُدُا لَيَس بالقوٍي و  يِصيُّش عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  في : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. وأَبُو عاتَ َة ُيَض َّص ُ . َ َذا الباِب  ياٌة 
واختَػَلُ  َأ ُ  ال لِ  في الُ حِ  للصَّصااِ   فَ رَِ ُ  ب ُضُه   وُ َو َقوُؿ   ياَف وابِن المبارِؾ وَأْحَمَد 

 . ورَخَّصَ  ب ُض َأ ِ  ال لِ  في الُ حِ  للصَّصااِ   وُ َو َقوُؿ اللَّصاِف يٍ . وِإ حاؽَ 
 
 

َلِة للصَّصااِ   - 31 باُب ما جاَا في الُقبػْ
َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة وقُػَتيَبُة قَا  َأخبرّنَا أَبُو اأَلْحَوِص عن زياِد بن ِع َقَة عن َعمِرو بِن َميُموفٍد عن عاِالَة  - 723

". َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َكاَف يُػَقٍبُ  في  هِر الصَّصوـِ - "
ـٍ َ َلَمَة وابِن عبَّصاسٍد وأّنسٍد وأَبي ُ ريرةَ  . وفي الباِب عن ُعَمَر بن ال  َّصاِب وح صَة وأَبي   يدٍد وُأ

. حديُث عاِالَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
                                                 

الصواب أنو ال كراىة كما قاؿ الشافعي وحديث عامر بن ربيعة ضعيف لضعف عاصم بن أيب عبيد اهلل ولكن األحاديث الصحيحة   - 
 األخرى تعضده فهو منجرب باألحاديث الصحيحة

 الصواب أنو ال بأس بو للصائم ألنو ال عبلقة لو بالطعاـ والشراب وال يضر  الصـو  - 
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واختَػَلَ  َأ ُ  ال لِ  من َأصحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وَغيرِِ   في الُقبَلِة للصَّصااِ  فَرخَّصَ  ب ُض 
. َأصَحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  في الُقبَلِة لللَّصيِخ وَلْ  يُػَرٍخُصوا لللَّصاِب م افَة َأْف   َيْسَلَ  َلُ  َصوُم ُ 

الُقبَلُة تُنِقُ  اأَلجَر و  تُ  ُر الصَّصااَ   ورَْأوا َأفَّص : ب ُض َأ ِ  ال ل : والُمَباَ َرُة ِعنَدُ   َأ دُّش وقد قَاؿَ 
وُ َو َقوُؿ   ياَف . للصَّصااِ  ِإَذا َمَلَ  ّن َسُ  َأْف يُػَقبَّصَ   وِإَذا َلْ  يَ َمْن َعَلى ّن ِسِ  تَػَرَؾ الُقبَلَة لَِيسَلَ  َلُ  َصوُم ُ 

 . ال َّصورٍي واللَّصاِف يُّش 
 

باُب ما جاَا في ُمَباَ َرِة الصَّصااِ   - 32
َحدَّص َػَنا ابُن أَبي ُعَمَر َأخبرّنَا وَِكيعٌة َأخبرّنَا ِإ راايُ  عن أَبي ِإ حاَؽ عن أَبي َميَسَرَة عن عاِالَة  - 724

". َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يُباِ ُرّني وُ َو صاا ٌة وَكاَف َأمَلَ ُ   أَلرَِب ِ :- "قَاَل ْ 
: َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا أَبُو م اويَة عن اأَلعمِ  عن ِإبرا يَ  عن َعلَقمَة واأَل وِد عن عاِالَة قَاَل ْ  - 725

". َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يُػَقٍبُ  ويُػَباِ ُر وُ َو صاا ٌة وَكاَف َأمَلَ ُ   أَلرَِب ِ - "
وم نى أَلرَِبِ  ي ني . َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة وأَبُو َميَسَرَة ا ُمُ  َعمُرو بُن َ ْرَحِبي َ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 . لن ِس ِ 
 

ـَ ِلَمْن َلْ  يَ ِ ـْ مَن اللَّصيِ   - 33 باُب ما جاَا   ِصَيا
َحدَّص َػَنا ِإ حاُؽ بُن منصورٍد َأخبرّنَا ابُن أَبي مريَ  َأخبرّنَا َيحَيى بُن أَيُّشوَب عن َعبِد اهلل أَبي ب رٍد عن  - 726

: ابِن  هابٍد عن  الِ  بِن َعبِد اهلل عن أَبِيِ  عن ح َصَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 
ـَ َل ُ - " ـَ قَبَ  الَ جِر ف  ِصيا ". َمْن َلْ  ُيْجِمِع الٍصَيا

حديُث ح صَة حديثٌة   ّن رِفُُ  مرفوعاًد ِإ َّص من َ َذا الوجِ  وقد ُرِوَي عن ّنافعٍد عن ابِن : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
ـَ قَبَ  اُُلوِع : وِإّنَّصَما َمْ َنى َ َذا ِعنَد ب ِض َأ ِ  ال ل ِ : ُعَمَر قولُُ  وُ َو َأصيُّش  ـَ ِلَمْن َلْ  ُيجِمْع الٍصَيا   ِصيا

ـُ .  الَ جِر في رَمَضاَف َأو في َقَضاِا رَمَضاَف َأو في ِصياـِ َّنذرٍد ِإَذا َلْ  يَنِوِا من اللَّصيِ  َلْ  ُيج ِاِ  وَأمَّصا ِصَيا
 .وُ َو َقوُؿ اللَّصاِف ٍي وَأْحَمَد وِإ حاؽَ . التَّصَ وُّشِع فمباحٌة َلُ  َأْف يَنوِيَُ  بَ َدَما َأصَبيَ 

 
                                                 

 ىذا القوؿ ىو الصواب وال كراىة للقبلة للشاب والشيخ إال من خشي على نفسو ومل يأمنها  - 
 والصواب أنو ال حرج با١تباشرة ولو أنزؿ مذياً فبل يؤثر على الصحيح وعليو غسل الذكر واألنثيُت ويتوضأ وضوءه للصبلة  - 
 وىذا القوؿ ىو الصواب  - 
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 باُب ما جاَا في ِإف اِر الصَّصااِ  المَتَ ٍوِع  - 34
ـٍ  اّن ٍد قَاَل ْ  - 727 ـٍ  اّن ٍد عن ُأ : َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة وَأخبرّنَا أَبُو اأَلحَوِص عن ِ َماِؾ بِن َحْربٍد عن ابِن ُأ
كنُ  قاعدةًد ِعنَد النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ف ُِتَي بلرابٍد فلرَب من   ُ َّص ّنَاَولَني فلربُ  منُ  فُقلُ  - "

َأِمْن قضااٍد كنِ  َتقِضيَنُ   : وما َذاَؾ  قَاَلْ  كنُ  صاامةًد فَ ف رُت  فَػَقاؿَ : ِإٍّني َأذّنَبُ  فا ت  ِر لي قَاؿَ 
. وفي الباِب عن أَبي   يدٍد وعاِالةَ ". ف  َيُضرُّشؾِ :    قَاؿَ : قَاَل ْ 

ـٍ  اّن ٍد في ِإ ناِدِا َمَقاؿٌة وال مُ  َعليِ  ِعنَد ب ِض َأ ِ  ال لِ  من َأصَحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ   حديُث ُأ
وُ َو َقوُؿ   ياَف . َوَ لَّصَ  وَغيرِِ    َأفَّص الصَّصااِ  المتَ وَّصِع ِإَذا َأفَ َر ف  قضاَا َعَليِ  ِإ َّص َأْف ُيِح َّص َأْف يَقِضَي ُ 

 . ال َّصورٍي وَأْحَمَد وِإ حاَؽ واللَّصاِف يٍ 
: كنُ  َأ مُع ِ َماَؾ بَن َحربٍد يقوؿُ : َحدَّص َػَنا َمحُموُد بن َغي َف َأخبرّنَا أَبُو َداوَد َأخبرّنَا ُ  َبُة قَاؿَ  - 728
َتُ  فحدَّص ني عن - " ـٍ  اّن ٍد َجدَّص ـٍ  اّن ٍد حدَّص ني فَلقيُ  أّنا َأفضَلُه  وَكاَف ا ُمُ  َج َدَة  وَكاَّنْ  ُأ َأَحُد بَني ُأ

تِِ  َأفَّص َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َدَخَ  َعَليِها َفَدَعا بلرابٍد فَلرَب  ُ َّص ّنَاوَلَها فَلربْ   فَػَقاَل ْ  يا : َجدَّص
الصَّصااُ  المَت وَّصُع َأميُن ّنَػْ ِسِ  ِإْف : َرُ وَؿ اهلل َأَما ِإٍّني كنُ  َصاِامةًد  فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ 

ـَ وِإْف َ اَا َأفَ رَ  ". َ اَا َصا
ـٍ  اّن ٍد  قَاؿَ : قُلُ  َل ُ : قَاَؿ ُ  َبةُ  ـٍ  اّن ٍد : أّنَ   م َ  َ َذا من ُأ .   َأخبرّني أَبو صاليٍد وَأ ْلَنا عن ُأ

ـٍ  اّن ٍد  ـٍ  اّن ٍد عن ُأ وروايُة . وَرَو  َحمَّصاُد بُن َ َلَمَة َ َذا الحديَث عن ِ َماؾٍد فَػَقاَؿ عن  اروَف بِن بنِ  ُأ
وَحدَّص َػَنا َغيُر َمحُمودٍد عن " َأميُن ّنَػْ ِس ِ "َ َ َذا َحدَّص َػَنا َمحُموُد بن َغي َف عن أَبي داوَد  فَػَقاَؿ . ُ  َبَة َأحسنُ 

َأميُر َأو "وَ َ َذا ُرِوَي من َغيِر وجِ  عن ُ  َبَة . َعَلى اللَّص ٍ " َأميُر ّنَ ِسِ  َأو َأميُن ّنَ ِس ِ : "أَبي داوَد فَػَقاؿَ 
. َعَلى اللَّص ٍ " َأميُن ّنَ ِس ِ 

ـٍ  - 729 ِتِ  عاِالَة بنِ  اَلَحَة عن عاِالَة ُأ َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا وَِكيعٌة عن اَلَحَة بِن َيحَيى عن َعمَّص
: الُم ِمنيَن قَاَل ْ 

:    قَاؿَ : قُل ُ :    ِعندَُك   ياٌة  قَاَل ْ : َدَخَ  عليَّص َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يوماًد فَػَقاؿَ - "
". فِ ٍّني صاا ٌة 

َحدَّص َػَنا َمحُموُد بن َغي َف َأخبرّنَا ِبلُر بُن السَّصِرٍي عن   ياَف عن الحَة بن َيحَيى عن عاِالَة  - 730
ـٍ الم منين قَاَل ْ  : بنِ  الحَة عن عاِالَة ُأ

                                                 

  ىػ1415 / 10 / 29فجر ا٠تميس   - 
 حديث أـ ىاينء وإف كاف يف إسناده مقاؿ إال أنو يغٍت عنو حديث عائشة يف مسلم وجويرية يف البخاري  - 
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: ِإٍّني صاا ٌة  قَاَل ْ :    فيقوؿُ : ِإْف َكاَف النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ي َتيني فيقوُؿ َأِعنَدِؾ َغَدااٌة  فَ قوؿُ - "
َأَما ِإٍّني : َحْيسٌة  قَاؿَ : وما  ي  قُل ُ : يا َرُ وَؿ اهلل ِإّنَّصُ  قد َأُ ديْ  لَنا َ ِديةٌة  قَاؿَ : ف َتاِّني يوماًد فُقل ُ 

 ". ُ َّص َأك َ : َأصبحُ  صااماًد  قَاَل ْ 
. َ َذا حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 
باُب ما جاَا في ِإيجاِب الَقَضاِا َعَليِ   - 35

َحدَّص َػَنا َأْحَمُد بُن َمنيعٍد َأخبرّنَا َك يِر بِن  لاـِ َأخبرّنَا َج َ ُر بُن بُرقَاَف عن ال ُّش رٍي عن ُعرَوَة عن  - 731
: عاِالَة قَاَل ْ 

ٌـة ا تَػَهيَناُا فَ كلَنا ِمنُ  فجاَا َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  - " ُكنُ  أّنا وح َصَة َصاِامتيِن فَػُ ِرَض لنا ا ا
ٌـة : َوَ لَّصَ  فَبَدرتني ِإليِ  ح َصَة وَكاَّنْ  ابنُة أَبِيَها  فَػَقاَل ْ  يا َرُ وَؿ اهلل ِإّنَّصا ُكنَّصا َصاِامتيِن فَػُ ِرَض لنا ا ا
". اقِضَيا يوماًد آخَر َمَ اّنَ : ا تَػَهيَناُا فَ كلَنا ِمنُ   قَاؿَ 

وَرَو  صالُي بُن أَبي اأَلخَضِر وُمَحمَّصُد بُن أَبي ح َصَة َ َذا الحديَث عن ال ُّش رٍي عن ُعرَوَة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وَرَو  مالُ  بن أّنسٍد وَم َمرٌة وُعَبيُد اهلل ابُن ُعَمَر وزياُد بُن   دٍد وَغيِر واحدٍد من . عن عاِالَة م َ  َ َذا

الُح اِظ عن ال ُّش رٍي عن عاِالَة ُمْرَ  ًد وَلْ  يذُكُروا في  عن ُعرَوَة وَ َذا َأصيُّش ألّنَّصُ  ُرِوَي عن ابِن ُجَرْييٍد 
َ َ  ُعرَوُة عن عاِالَة  قَاؿَ : قَاؿَ  َلْ  َأ مَع من ُعرَوَة في َ َذا  يئاًد  ول ن :   َلُ  ال ُّش رٍي فُقلُ  َأحدَّص

.  م ُ  في خ فِة  ليماَف بِن َعبِد الملِ  من ّناسٍد عن ب ِض من َ َ َؿ عاِالَة عن َ َذا الحديثِ 
َحدَّص َػَنا ِبَهَذا عليُّش بُن ِعيَسى بُن ي يَد الَب َداِديُّش َأخبرّنَا َروُح بُن ُعَباَدَة عن ابِن ُجَرييٍد َفذََكَر  - 732

. الحديثَ 
وقد َذَ َ  قوٌـة من َأ ِ  ال لِ  من َأصحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وغيرِِ   ِإلى َ َذا الحديِث فَػَرَأْوا 

 .َعَليِ  الَقَضاَا ِإَذا َأفَ َر  وُ َو َقوُؿ مالِ  بِن أّنسٍد 
 

باُب ما جاَا في ِوَصاِؿ َ  َباَف بَرمَضاَف  - 36

                                                 

فيو أنو ال حرج على من أصبح صائماً أف يفطر ألي سبب   - 
والصواب أنو ال قضاء عليو وعلى فرض صحة اٟتديث وظاىر سنده أنو ال بأس بو فيحمل على االستحباب ال على الوجوب لقولو  -  
َـت وِإْف شَتاءَت أَتفطَترَت )ألـ ىاينء  " الصَّصائُم ا١تتَتطوَّصُع أَتمُُت نػَتْفِسِو ِإْف شَتاءَت صَتا
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َحدَّص َػَنا بُنَدارٌة َأخبرّنَا َعبُد الرَّصحمِن بن مهدٍي عن   ياَف عن منصورٍد عن  الِ  ابِن أَبي الَج ِد عن  - 733
ـٍ َ َلَمَة قَاَل ْ  : أَبي َ َلَمَة عن ُأ

". ما رَأَيُ  النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يصوـُ  هريِن متتاب يِن ِإ َّص َ  َباَف ورَمَضافَ - "
. وفي الباِب عن عاِالةَ 

ـٍ َ َلَمَة حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى . حديُث ُأ
ما رأَيُ  النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  : "وقد ُرِوَي َ َذا الحديُث أَيضاًد عن أَبي َ َلَمَة عن عاِالَة أّنَّصها قَاَل ْ 

 ". في  هرٍد َأك َر ِصياماًد منُ  في َ  َباَف  َكاَف يصوُمُ  ِإ َّص قلي ًد ب  َكاَف يصوُمُ  ُكلَّص ُ 
َحدَّص َػَنا بذلَ  َ نَّصادٌة َأخبرّنَا َعبَدُة عن ُمَحمَّصِد بِن َعمرٍدو َأخبرّنَا أَبو َ َلَمَة عن عاِالَة عن النَّصبٍي  - 734

. َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  بذل َ 
. وَرَو   ال ٌة أَبُو النَّصضِر وَغيُر واحدٍد َ َذا الحديَث عن أَبي َ َلَمَة عن عاِالَة ّنحَو روايِة ُمَحمَّصِد بِن َعمرٍدو

ـَ َأك َر اللَّصهِر َأْف : وُرِوَي عن ابِن المبارِؾ أّنَّصُ  قَاَؿ في َ َذا الحديثِ  وُ َو جاا ٌة في ك ـِ الَ َرِب ِإَذا صا
ـَ اللَّصهَر ُكلَّصُ   ويُػَقاؿُ  ـَ ُف فٌة لَيَلَتُ  َأْجَمَع وَل َلُ  تَػَ لَّصى وا تَ َ  بب ِض َأمرِِا  كَ َف ابَن الُمَباَرِؾ : يُػَقاَؿ َصا قَا

. ِإّنَّصَما م نى َ َذا الحديِث أّنَّص  َكاَف يصوـُ َأك َر اللَّصهرِ : قد رَأ  ِك َ الحدي يِن ُمتَّصِ َقيِن  يقوؿُ 
 
 

 
 
 
 
 

 باُب ما جاَا في َكرا يِة الصَّصوـِ في الٍنصِ  الَباقي من َ  َباَف ِلَحاِؿ رَمَضاَف  - 37
َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا َعبُد ال  يِ  بُن ُمَحمَّصدٍد عن ال  َا بِن َعبِد الرَّصحمِن عن أَبِيِ  عن أَبي ُ ريرَة  - 735

: قَاؿَ 
 ".ِإَذا بقي ّنص ٌة من َ  َباَف ف  تُصوُموا: "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 

                                                 

 سنده صحيح وىو يف الصحيحُت عن عائشة  - 
 ىػ1415 / 11 / 13فجر ا٠تميس   - 
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. حديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة   ّنَ رِفُُ  ِإ َّص من َ َذا الوجِ  َعَلى َ َذا اللَّص ظِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وم نى َ َذا الحديِث ِعنَد ب ِض َأ ِ  ال لِ  َأْف ي وَف الرَّصُجُ  ُمْ  راًد فِ َذا بقي َ ياٌة من َ  َباَف َأَخَذ في 

. الصَّصوـِ ِلَحاِؿ َ هِر رَمَضافَ 
وقد ُرِوَي عن أَبي ُ ريرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َما ُيلِبُ  َقوَلُ   وَ َذا َحيُث قَاَؿ النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل 

وقد َدؿَّص في ".   تَػَقدَّصُموا َ هَر رَمَضاَف بَصياٍـد ِإ َّص َأْف يُواِفَق َذلَ  َصوماًد َكاَف َيُصوُمُ  َأَحدُُك ْ : "َعَلْيِ  َوَ لَّص َ 
 .َ َذا الحديِث ِإّنَّصَما الَ َراِ يُة َعَلى من يَػتَػَ مَّصُد الٍصَياـِ ِلَحاِؿ رَمَضافَ 

 
باُب ما جاَا في لَيَلِة الٍنصِ  من َ  َباَف  - 38

َحدَّص َػَنا َأْحَمُد بن َمنيعٍد َأخبرّنَا ي يُد بن  اُروَف َأخبرّنَا الحجَّصاُج بُن َأرا َة عن َيحَيى بِن أَبي َك يرٍد  - 736
: عن ُعرَوَة عن عاِالَة قَاَل ْ 

َأكنِ  َتَ افيَن َأْف : فقدُت َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  لَيَلةًد َفَ َرجُ  فِ َذا ُ َو بالبقيِع  فَػَقاؿَ - "
ِإفَّص اهلل تَػَباَرَؾ : يا َرُ وَؿ اهلل ظََننُ  أّنَّصَ  أَتَيَ  ب َض ِّنساِاَ   فَػَقاؿَ : َيحيَ  اهلل َعليِ  وَرُ ولُُ   قُل ُ 

ّنيا في  ُر أَلك َر من عدِد   ِر َغَنِ  َكل ٍد   وفي ".وتَػَ الى يَنِ ُؿ لَيَلَة الٍنصُ  من َ  َباَف إلى  ماِا الدُّش
. الباِب عن أَبي ب رٍد الٍصٍديقِ 

و م ُ  ُمَحمَّصداًد يقوُؿ . حديُث عاِالَة   ّن رِفُُ  ِإ َّص من َ َذا الوجِ  من حديِث الحجَّصاجِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
والحجَّصاُج َلْ  َيسَمْع من : قَاَؿ ُمَحمَّصدٌة . وقَاَؿ َيحَيى بُن أَبي ك يرٍد َلْ  َيسَمْع من ُعرَوةَ . ُيَضٍ ُ  َ َذا الحديثَ 

 .َيحَيى بِن أَبي ك يرٍد 
 

باُب ما جاَا في صوـِ الُمَحرَّصـِ  - 39
َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا أَبُو َعَواّنََة عن أَبي ِبلرٍد عن ُحَميِد بِن َعبِد الرَّصحمِن الِحمَيِرٍي عن أَبي ُ ريرَة  - 737

: قَاؿَ 

                                                                                                                                                                       

اٟتديث سنده صحيح   - 
وا١تعٌت أف يبتديء الصـو بعد نصف شعباف ألنو مظنة التحيل للتحري لرمضاف وصياـ يـو الشك   - 
اٟتديث ضعيف ومل يثبت يف ليلة النصف من شعباف شيء   - 
فهذه األحاديث ٔتجموعها على من زعم أنو مل يثبت يف فضيلة ليلة النصف من شعباف  )قاؿ الشيخ ابن باز على قوؿ الشارح   - 

( ينبغي أف ٕتمع طرقها ألف ىذه األحاديث قد تشعر بتعددىا أهنا تتقوى   ) (شيء 
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ـُ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ -  ". َأفضُ  الٍصياـِ ب َد ِصياـِ  هِر رَمَضاَف  هُر اهلل الُمَحرَّص
. حديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

َحدَّص َػَنا عليُّش بُن ُحجرٍد قَاَؿ َأخبرّنَا عليُّش بُن ُمسِهرٍد عن َعبِد الرَّصحمِن بِن ِإ حاَؽ عن النُّش َماِف بن  - 738
:   دٍد عن عليٍّي قَاؿَ 

ما  م ُ  َأحداًد يسَ ُؿ عن : َأيُّش  هرٍد تَ ُمُرّني َأْف َأصوـَ ب َد  هِر رَمَضاَف  فَػَقاَؿ َل ُ :   ََلُ  رج ٌة فَػَقاؿَ - "
َأيُّش  هرٍد : َ َذا ِإ َّص رج ًد  م ُتُ  يسَ ُؿ َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وأّنا قاعدٌة ِعنَدُا فَػَقاَؿ يا َرُ وَؿ اهلل

ِإْف كنَ  صااماًد ب َد  هِر رَمَضاَف َفُصْ  الُمَحرَّصـِ فِ ّنَّصُ   هُر اهلل  : تَ ُمُرّني َأْف َأصوـَ ب َد  هِر رَمَضاَف  قَاؿَ 
". ِفيِ  يوٌـة تاَب اهلل ِفيِ  َعَلى قوٍـد ويتوُب ِفيِ  َعَلى قوٍـد آخرينَ 

 .َ َذا حديثٌة حسنٌة غري ٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 

باُب ما جاَا في صوـِ يوـِ الُجمَ ِة  - 40
َحدَّص َػَنا القا ُ  بُن دينارٍد َأخبرّنَا ُعَبيُد اهلل بُن ُموَ ى واَْلُق بُن َغنَّصاٍـد عن َ ْيَباَف عن عاص ٍد عن ِزرٍّي  - 739

َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يصوـُ من ُغرَّصِة ُكٍ   هرٍد    َة أَيَّصاٍـد  وَق َّص ما َكاَف :- عن َعبِد اهلل قَاؿَ 
حديُث َعبِد اهلل حديثٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى.وفي الباِب عن ابِن ُعَمَر وأَبي ُ ريرةَ ".يُ  ُر يوـَ الُجمَ ةِ 

. حسنٌة غري ٌة 
ـُ يوـِ الُجمَ ةِ  وِإّنَّصَما ُي َرُا َأْف يصوـَ يوـَ الُجمَ ِة   يصوـُ قَبَلُ  و  . وقد ا َتح َّص قوٌـة من َأ ِ  ال لِ  ِصيا

. بَ َداُ 
. قَاَؿ وَرَو  ُ  َبُة عن عاص ٍد َ َذا الحديَث وَلْ  َيرفَػْ  ُ 

 
باُب ما جاَا في كرا يِة صوـِ يوـِ الُجمَ ِة وحَدُا  - 41

: َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا أَبو ُمَ اويَة عن اأَلعمِ  عن أَبي صاليٍد عن أَبي ُ ريرَة قَاؿَ  - 740
".   يصوـُ َأحدُُك  يوـَ الُجمَ ِة ِإ َّص َأْف يصوـَ قَبَلُ  َأو يصوـَ بَ َداُ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 

. وفي الباِب عن عليٍّي وجابرٍد وُجَناَدَة اأَلْزِدي وُجويرِيََة وأّنسٍد وَعبِد اهلل بِن َعمرٍدو

                                                 

سنده جيد ، وا١تقصود أنو يصـو يـو اٞتمعة مع يـو قبلو أو بعده   - 
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وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأ ِ  ال لِ  َي َرُ وَف َأْف . حديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 .وِبِ  يقوُؿ َأْحَمُد وِإ حاؽُ . َي َت َّص يوـَ الُجمَ ِة بصياٍـد   يصوـُ قَبَلُ  و  بَ َداُ 

 
باُب ما جاَا في َصوـِ يوـِ السَّصبِ   - 42

َحدَّص َػَنا ُحَميُد بُن َمسَ َدَة َأخبرّنَا ُ  َياُف بُن حبي ٍد عن َ وِر بِن ي يَد عن خالِد بِن َم َداَف عن َعبِد  - 741
اهلل بِن ُبسرٍد عن ُأخِتِ  

  تُصوُموا يوـَ السَّصبِ  ِإ َّص ِفيَما افُتِرَض َعَليُ ْ   فِ ْف َلْ  َيِجْد : "َأفَّص َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ - 
 .َ َذا حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى".َأَحدُُك  ِإ َّص ِلَحاَا ِعَنَبةٍد َأو ُعوَد  جرةٍد فلَيمُض  ُ 

. وم َنى ال را يِة في َ َذا َأْف َي َت َّص الرَّصجُ  يوـَ السَّصبِ  بصياٍـد  أَلفَّص اليُهوَد يُػَ ٍ ُموَف يوـَ السَّصب ِ 
 
 
 
 
 
 

 
 باُب ما جاَا في َصوـِ يوـِ ا  َنيِن والَ ِميسِ  - 43

َحدَّص َػَنا أَبُو َح  ٍد َعمُرو بُن علٍي الَ  َّصُس َأخبرّنَا َعبُد اهلل بُن َداُوَد عن َ وِر بِن ي يَد عن خالِد بِن  - 742
: َم َداَف عن رَبِيَ َة الُجَر ٍي عن عاِالَة قَاَل ْ 

 ".َكاَف النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يتحرَّص  َصوـَ ا  َنيِن والَ ِميسِ - "
. وفي الباِب عن ح َصَة وأَبي قَػَتاَدَة وُأَ اَمَة بِن زيدٍد 

                                                 

وىو الصواب   - 
الصواب أنو ضعيف مضطرب الرواية والصواب أنو ال حرج يف صياـ يـو السبت لغَت الفريضة ، وىذا اٟتديث شاذ ٥تالف   - 

لؤلحاديث الصحيحة 
ىػ 1416 / 5 / 4فجر ا٠تميس   - 
يف صحتو نظر   - 
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. حديُث عاِالَة حديثٌة حسنٌة غري ٌة من َ َذا الوج ِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
َحدَّص َػَنا َمحُموُد بُن َغي َف َأخبرّنَا أَبُو َأْحَمَد وُمَ اويَُة بُن  لاٍـد قَا  َأخبرّنَا ُ  َياُف عن منصورٍد عن  - 743

: َخيَ َمَة عن عاِالَة قَاَل ْ 
َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يصوـُ من اللَّصهِر السَّصبَ  واأَلَحَد وا  َنيِن  وِمَن اللَّصهِر اْلخِر - "

". ال   اَا واأَلرِبَ اَا والَ ِميسَ 
. وَرَو  َعبُد الرَّصحمِن بُن مهدٍي َ َذا الحديَث عن ُ  َياَف وَلْ  َيرفَػْ  ُ . َ َذا حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن َيحَيى َأخبرّنَا أَبُو عاص ٍد عن ُمَحمَّصِد بِن رِفَاَعَة عن ُ َهيِ  ابِن أَبي صاليٍد عن  - 744
أَبِيِ  عن أَبي ُ ريرَة 

تُ َرُض اأَلعماُؿ يوـَ ا  َنيِن والَ ِميِس فَ ِح ُّش َأْف يُ َرَض : "َأفَّص َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ - 
". عملي وأّنا صاا ٌة 

. حديُث أَبي ُ ريرَة في َ َذا الباِب حديثٌة حسنٌة غري ٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 

باُب ما جاَا في َصوـِ اأَلرب اِا والَ ِميِس  - 44
َوْيِ  قَا  َأخبرّنَا ُعَبيُد اهلل ابن ُموَ ى َأخبرّنَا  - 745 َحدَّص َػَنا الُحسيُن بُن ُمَحمَّصدٍد الحريرٍي وُمَحمَّصُد بُن َمدُّش

:  اروُف بُن َ لَماَف عن ُعَبيِد اهلل المسلِ  الُقَر ٍي عن أَبِيِ  قَاؿَ 
ِإفَّص أَل ِلَ  َعَليَ  حقاًد   ُ َّص قَاَؿ :   َلُ  َأو ُ ِئَ  النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  عن ِصياـِ الدَّص ِر فَػَقاؿَ - "

 ".ُصْ  رَمَضاَف والَّصِذي يِليِ  وُك َّص َأرب ااٍد وخميسٍد  فَِ َذا أّنَ  قد ُصمَ  الدَّص َر وَأفَ رتَ 
. وفي الباِب عن عاِالةَ 

وَرَو  ب ُضُه  عن  اروَف ابِن َ لَماَف عن ُمسلِ  . حديُث مسل ٍد الُقَر ٍي حديثٌة غري ٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
. بِن ُعَبيِد اهلل عن أَبِي ِ 

 
باُب ما جاَا في َفضِ  الصَّصوـِ يوـَ َعَرَفَة  - 45

َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة وَأْحَمُد بُن َعبَدَة الضَّصٍبيُّش قا  َأخبرّنَا َحمَّصاُد بُن زيدٍد عن َغيَ َف بِن َجريرٍد عن َعبِد اهلل  - 746
بِن َمْ َبدٍد الٍ مَّصاّنٍي عن أَبي قَػَتاَدَة 

                                                 

عبيد اهلل بن مسلم مقبوؿ فاٟتديث ضعيف ١تخالفتو لؤلحاديث الصحيحة حيث مل تذكر صياـ األربعاء وا٠تميس   - 
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ـُ يوـِ َعَرَفَة ِإٍّني َأحَتِسُ  َعَلى اهلل َأْف ُيَ ٍ َر السَّصَنَة الَّصتي بَ َدُا : "َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ -  ِصيا
وقد . حديُث أَبي قَػَتاَدَة حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى.وفي الباِب عن أَبي   يدٍد ".والسَّصَنَة الَّصتي قَبَل ُ 

ـَ يوـِ َعَرَفَة ِإ َّص بَ َرَفةَ   .ا َتح َّص َأ ُ  ال لِ  ِصيا
 

 باُب ما جاَا في كرا يِة َصوـِ يوـِ َعَرَفَة بَ َرَفةَ  - 46
َحدَّص َػَنا َأْحَمُد بن َمنيعٍد َأخبرّنَا ِإ ماعيُ  بُن ُعَليَّصَة َأخبرّنَا أَيُّشوُب عن ِع َرَمَة عن ابِن عبَّصاسٍد  - 747

ُّـش الَ ْضِ  بلبِن َفَلِربَ - " ". َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َأفَ َر بَ َرَفَة وَأرَ َلْ  ِإليِ  ُأ
ُّـش الَ ْض ِ  . وفي الباِب عن أَبي ُ ريرَة وابِن ُعَمَر وُأ

َحَججُ  َمَع : وقد ُرِوَي عن ابِن ُعَمَر قَاؿَ . حديُث ابِن عبَّصاسٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
". النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  فَػَلْ  َيُصمُ  ي ني يوـَ َعَرَفَة  وَمَع أَبي ب رٍد فَػَلْ  َيُصمُ   وَمَع ُعَمَر فَػَلْ  َيُصم ُ 

ـَ . وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأك ِر َأ ِ  ال لِ  َيسَتِحبُّشوَف ااف َاَر بَ َرَفَة ليتَػَقوَّص  ِبِ  الرَّصجُ  َعَلى الدَّصعااِ  وقد َصا
 . ب ُض َأ ِ  ال لِ  يوـَ َعَرَفَة بَ َرَفةَ 

َحدَّص َػَنا َأْحَمُد بُن َمنيعٍد وعليُّش بُن ُحجرٍد قَا  َأخبرّنَا ُ  َياُف بُن ُعَييَنَة وِإ ماعيُ  ابُن ِإبرا يَ  عن  - 748
: ابِن أَبي َّنِجييٍد عن أَبِيِ  قَاَؿ ُ ِئَ  ابُن ُعَمَر عن َصوـِ َعَرَفَة قَاؿَ 

َحَججُ  َمَع النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  فَػَلْ  َيُصمُ   وَمَع أَبي ب رٍد فَػَلْ  َيُصمُ   وَمَع ُعَمَر فَػَلْ  َيُصمُ   - "
". وَمَع ُع َماَف فَػَلْ  َيُصمُ   وأّنػا   َأصوُم  و  آمُر بِػِ  و  أّنهى عن ُ 

وقد ُرِوَي َ َذا الحديُث . وأَبُو َّنِجييٍد ا ُمُ  َيَسارٌة َ ِمَع من ابِن ُعَمرَ . َ َذا حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
. أَيضاًد عن ابِن أَبي َّنِجييٍد عن أَبِيِ  عن رج ٍد عن ابِن ُعَمرَ 

 
باُب ما جاَا في الَحٍث َعَلى َصوـِ َيوـِ َعاُ ورَاَا  - 47

َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة وَأْحَمُد بُن َعبَدَة الضَّصٍبيُّش قَا  َأخبرّنَا َحمَّصاُد بُن زيدٍد عن َغيَ َف بِن َجريرٍد عن َعبِد اهلل  - 749
بِن َمْ َبدٍد الٍ مَّصاّنٍي عن أَبي قَػَتاَدَة 

                                                 

وىذا ىو السنة   - 
 ىػ 1416 / 5 / 18فجر ا٠تميس   - 
قوي ويؤيده  (هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن صـو يـو عرفة بعرفة  )صياـ يـو عرفة بعرفة أقل أحوالو الكراىة وحديث   - 

 ويشهد لو فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم
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ـُ َيوـِ َعاُ وراَا ِإٍّني َأحَتسُ  َعَلى اهلل َأْف ُيَ ٍ َر السَّصَنَة الَّصتي : "َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ -  ِصيا
". قَبَل ُ 

وفي الباِب عن عليٍّي وُمَحمَّصِد بِن َصيِ ٍي وَ َلَمَة بِن اأَلكَوِع و نِد بِن َأ َماَا وابِن عبَّصاسٍد والرُّشبَػٍيِع بنِ  ُمَ ٍوِذ 
بِن َع َراَا وَعبِد الرَّصحمِن بِن َ َلَمَة ال  اعٍي عن َعٍمِ  وَعبِد اهلل بِن ال ُّشبَيِر  ذََكُروا عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  

. َوَ لَّصَ  أّنَّصُ  َحثَّص َعَلى ِصياـِ يوـِ َعاُ ورااَ 
ـُ يوـِ َعاُ وراَا َك َّصارُة َ َنةٍد :   ّنَ َلُ  في  ياٍد ِمَن الرَّصوايَاِت أّنَّصُ  قَاؿَ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى ِإ َّص في حديِث . ِصيا

. أَبي قَػَتاَدَة  وبحديِث أَبي قَػَتاَدَة يقوُؿ َأْحَمُد وِإ حاؽُ 
 

باُب ما جاَا في الرُّشخَصِة في َترِؾ َصوـِ َيوـِ َعاُ وراَا  - 48
َحدَّص َػَنا  اروُف بُن ِإ حاَؽ الَهَمَداّنيُّش َأخبرّنَا َعبَدُة بُن ُ َليماَف عن  لاـِ بِن ُعرَوَة عن أَبِيِ  عن  - 750

: عاِالَة قَاَل ْ 
َكاَف َعاُ وراَا يوماًد َتُصوُمُ  ُقري ٌة في الجا ليِة  وَكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َيُصوُمُ   فَػَلمَّصا - "

ُتِرَض رَمَضاَف َكاَف رَمَضاَف ُ َو الَ رِيضُة وُتِرَؾ َعاُ وراُا   ـَ المدينَة َصاَمُ  وَأَمَر النَّصاَس بِصياِمِ   فَػَلمَّصا افػْ َقِد
". َفَمْن َ اَا َصاَمُ  وَمن َ اَا تَػرََك ُ 

. وفي الباِب عن ابِن مسُ ودٍد وقَيِس بِن   دٍد وجابِر بِن َ ُمَرَة وابِن ُعَمَر وُمَ اويَةَ 
  يَػَرْوَف . وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأ ِ  ال لِ   َعَلى حديِث عاِالَة وُ َو حديثٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

ـَ َعاُ وراَا واِجباًد ِإ َّص من رَِغَ  في صياِمِ  ِلَما ذُِكَر ِفيِ  من الَ ْض ِ   .ِصيا
 
 

باُب ما جاَا في َعاُ وراَا َأيُّش َيوـِ ُ َو  - 49
: قا  َأخبرّنَا وَِكيعٌة عن َحاِجِ  بِن ُعَمَر عن الَحَ ِ  ابِن اأَلعرِج قَاؿَ . َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة وأَبُو ُكَري ٍد  - 751
َأخِبْرِّني عن يوـِ َعاُ وراَا َأيُّش يوٍـد َأُصوُمُ   : اّنتَػَهيُ  إلى ابِن عبَّصاسٍد وُ َو ُمَتوٍ دٌة ِرَداَاُا في زَمَ ٍـد فَػُقل ُ - "
َأَ َ َذا َكاَف َيُصوُمُ  : قُل ُ : ِإَذا رأَيَ  ِ َ َؿ الُمَحرَّصـِ فاْعُدْد  ُ َّص َأْصِبْي من يوـِ التَّصا ِع َصاِاماًد   قَاؿَ : فَػَقاؿَ 

". ّنَػَ  ْ : ُمَحمَّصدٌة َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ   قَاؿَ 
: َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا َعبُد الواِرِث بُن يُوُّنَس عن الَحسِن عن ابِن عبَّصاسٍد قَاؿَ  - 752

". َأمَر َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  بَصوـِ َعاُ وراَا َيوـَ الَ اِ رِ - "
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. حديُث ابِن عبَّصاسٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وُرِوَي عن . وقد اختَػَلَ  َأ ُ  ال لِ  في َيوـِ َعاُ وراَا  فَػَقاَؿ ب ُضُه  يوـُ التَّصا ِع  وقَاَؿ ب ُضُه  يوـُ الَ اِ رِ 

وِبَهَذا الحديِث يقوُؿ اللَّصاِف يُّش وَأْحَمُد ". ُصوُموا التَّصا َع والَ ا َر وَخالُ وا اليَػُهودَ : "ابِن عبَّصاسٍد أّنَّصُ  قَاؿَ 
 .وِإ حاؽُ 

 
باُب ما جاَا في ِصَياـِ الَ ْلِر  - 50

: َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا أَبُو ُمَ اويََة عن اأَلعمِ  عن ِإبرا يَ  عن اأَل وِد عن عاِالَة قَاَل ْ  - 753
". ما رَأَيُ  النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َصاِاماًد في الَ لِر َقّطْ - "

وَرَو  ال َّصوريُّش . َ َ َذا َرَو  َغيُر واحدٍد عن اأَلعمِ  عن ِإبرا يَ  عن اأَلْ َوِد عن عاِالةَ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
". َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َلْ  يُػَر َصاِاماًد في الَ لرِ "وَغيُرُا َ َذا الحديَث عن منصورٍد عن ِإبرا يَ   

وقد اخَتلُ وا َعَلى . وَرَو  أَبُو اأَلحَوِص عن منصورٍد عن ِإبرا يَ  عن عاِالَة وَلْ  َيذُكْر ِفيِ  عن اأَلْ َودِ 
: قَاَؿ  م ُ  أَبا ب رٍد ُمَحمَّصَد بَن أَبَافٍد يقوؿُ . منصورٍد في الحديِث  وِروايُة اأَلعمِ  َأصًي وَأوَصُ  ِإ ناداًد 

 .اأَلعَمُ  َأح ُظ ا ناِد ِإبرا يَ  من منصورٍد :  م ُ  وَِكي اًد يقوؿُ 
 
 

باُب ما جاَا في ال مِ  في أَيَّصاـِ الَ لِر  - 51
َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا أَبُو ُمَ اويََة عن اأَلعَمِ  عن ُمسِل ٍد وُ َو ابُن أَبي ِعمَراَف الَب يُن عن   يِد بِن  - 754

: ُجَبيرٍد عن ابِن عبَّصاسٍد قَاؿَ 
ما من أَيَّصاٍـد ال مُ  الصالُي ِفيهنَّص َأح ُّش ِإلى اهلل من َ ِذِا األَيَّصاـِ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 

و  : "و  الِجَهاُد في  بيِ  اهلل  فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ : الَ لِر  فَػَقاُلوا يا َرُ وَؿ اهلل
". الِجَهاُد في  بيِ  اهلل  ِإ َّص رج ٌة َخَرَج بنْ ِسِ  وماِلِ   فَػَلْ  َيرِجْع من َذلَ  بَلياٍد 

. وفي الباِب عن ابِن ُعَمَر وأَبي ُ ريرَة وَعبِد اهلل بِن َعمرٍدو وَجابرٍد 

                                                 

فهو ضعيف فيو ابن أيب ليلى ،  (صوموا يوماً قبلو أو بعده  )والصواب أنو اليـو العاشر ولكن السنة صياـ التاسع معو وأما حديث   - 
وإفراد العاشر فقط مكروه 

جاء يف حديث حفصة أنو صلى اهلل عليو  وسلم صامها ويف سنده مقاؿ ولكن حديث ابن عباس يف الباب الذي بعده يدؿ على   - 
مشروعية صياـ ىذه األياـ 
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. حديُث ابِن عبَّصاسٍد حديثٌة حسنٌة غري ٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
َحدَّص َػَنا أَبُو ب رٍد بُن ّنافعٍد الَبصِريُّش َأخبرّنَا مسُ وُد بُن واص ٍد عن ّنَػهَّصاِس بِن َقه ٍد عن قَػَتاَدَة عن  - 755

:   يِد بِن المسيَّصِ  عن أَبي ُ ريرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 
ـُ َ َنةٍد - " ـُ ُكٍ  َيوٍـد ِمنَها ِصَيا َما ِمْن أَيَّصاٍـد َأح ُّش إلى اهلل َأْف يُػتَػَ بَّصَد َلُ  ِفيَها ِمْن َعلِر ِذي الِججَّصِة  يَ ِدُؿ ِصَيا

ـُ ُكٍ  لَيَلِة ِمنَها بِقَياـِ لَيَلِة الَقْدرِ   ".وِقيا
. َ َذا حديثٌة حسنٌة غري ٌة   ّنَ رِفُُ  ِإ َّص من حديِث َمسُ وِد بِن واِص ٍد عن النػَّصهَّصاسِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

قد ُرِوَي عن قَػَتاَدَة عن : وقَاؿَ . و  َلُ  ُمَحمَّصداًد عن َ َذا الحديِث فَػَلْ  يَ رِفُُ  من َغيِر َ َذا الوجِ  ِم َ  َ َذا
.   يِد بِن المسيَّصِ  عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ُمْرَ  ٌة َ ياٌة من َ َذا

 
باُب ما جاَا في ِصَياـِ ِ تَّصِة أَيَّصاٍـد من َ وَّصاؿٍد  - 52

 عن ُعَمَر بِن  اب ٍد عن أَبي َحدَّص َػَنا َأْحَمُد بُن َمنيعٍد َأخبرّنَا أَبُو ُمَ اويََة َأخبرّنَا   يُد بُن   يدٍد  - 756
ـَ رَمَضاَف  ُ َّص أَتْػبَػَ ُ  ِبس ٍّي من َ وَّصاؿٍد َفَذلَ  : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ   َوَ لَّص َ :- أَيُّشوَب قَاؿَ  من َصا
ـُ الدَّص رِ  حديُث أَبي أَيُّشوَب حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى.وفي الباِب عن جابرٍد وأَبي ُ ريرَة وَ وبَافَ ".ِصَيا

ـَ ِ تَّصِة من َ وَّصاؿٍد ِلَهَذا الحديثِ .صحييٌة  . وقد ا َتح َّص قوٌـة ِصيا
ويُرَو  في ب ِض : قَاَؿ ابُن المبارؾِ . ُ َو َحَسنٌة ِم ُ  ِصياـِ َ   َِة أَيَّصاٍـد من ُكٍ  َ هرٍد : وقَاَؿ ابُن المبارؾِ 

ـُ بَرمَضاَف واخَتاَر ابُن المبارِؾ َأْف يُ وَف ِ تَّصَة أَيَّصاٍـد من َأوَّصِؿ اللَّصهِر وقد ُرِوَي : الحديثِ  ويُلَحُق َ َذا الٍصَيا
ـَ ِ تَّصَة أَيَّصاٍـد من َ وَّصاؿٍد ُمَت رِقاًد فَػُهَو َجاا ٌة : عن ابِن المباَرِؾ أّنَّصُ  قَاؿَ  . ِإْف َصا

قد َرَو  َعبُد ال  يِ  بُن ُمَحمَّصدٍد عن َص واَف بن ُ َلْي ٍد و  ِد بِن   يدٍد َ َذا الحديَث عن : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وَرَو  ُ  َبُة عن ورَقاَا بِن ُعَمَر عن . ُعَمَر بِن  اب ٍد عن أَبي أَيُّشوَب عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َ َذا

وقد َتَ لَّصَ  ب ُض َأ ِ  . و  ُدبُن   يدٍد ُ َو َأُخو َيحَيى بِن   يدٍد األّنصاريُّش .   ِد بِن   يدٍد َ َذا الحديثَ 
. الحديِث في   ِد بِن   يدٍد من ِقبِ  ِح ِ  ِ 

 
 باُب ما جاَا في َصوـِ َ   َةٍد من ُكٍ  َ هرٍد  - 53
                                                 

اٟتديث ضعيف وا١تقصود أف فضلها عظيم  )  - 
وقد روى اٟتديث مسلم يف الصحيح ولو شواىد ( سعد بن سعيد ) الصواب  (أخربنا سعيد بن سعيد   - 
  ىػ1416 / 5 / 25فجر ا٠تميس   - 
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: َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا أَبُو َعَواّنََة عن ِ َماِؾ بِن َحربٍد عن أَبي الرَّصبِيِع عن أَبي ُ ريرَة قَاؿَ  - 757
ـَ ِإ َّص َعَلى ِوْترٍد  وَصوـَ    َِة أَيَّصاٍـد من ُكٍ  : "َعَهَد ِإلٍي َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َ   َةًد -  َأْف   أّنَا

 ".َ هرٍد وَأْف ُأَصٍلَي الضُّشَحى
 م ُ  َيحَيى بَن : َحدَّص َػَنا َمحُموُد بُن َغي َف َأخبرّنَا أَبُو َداُوَد أّنب ّنَا ُ  َبُة عن اأَلعمِ  قَاؿَ  - 758

:  ُيحٍدُث عن ُموَ ى بِن اَلحَة قَاَؿ  م ُ  أَبا َذرٍّي يُقوؿُ َبسَّصاٍـد 
يا أَبا َذرٍّي ِإَذا  ُصمَ  من اللَّصهِر َ   ََة أَيَّصاٍـد َفُصْ  َ  َث َعلَرَة : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 

". وَأربَع َعلَرَة وَخمَس َعلَرةَ 
وفي الباِب عن أَبي قَػَتاَدَة وَعبِد اهلل بِن َعمرٍدو وقُػْرَة بِن ِإياسٍد الُمَ ّنٍي وَعبِد اهلل بِن َمسُ ودٍد وأَبي َعْقَرَب 

 .وابِن عبَّصاسٍد وعاِالَة وقَػَتاَدَة بِن ِملَحاَف وُع َماَف بِن أَبي ال اِص وَجريرٍد 
. حديُث أَبي َذرٍّي حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

ـَ الدَّص رَ  ـَ َ   ََة أَيَّصاٍـد من ُكٍ  َ هرٍد َكاَف َكَمْن َصا . وقد ُرِوَي في ب ِض الحديِث َأفَّص من َصا
: َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا أَبُو ُمَ اويََة عن عاص ٍد اأَلحوِؿ عن أَبي ُع َماَف عن أَبي َذرٍّي قَاؿَ  - 759

ـُ الدَّص ِر فَ ّن َؿ اهلل : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ -  ـَ من ُكٍ  َ هرٍد َ   ََة أَيَّصاٍـد َفَذلَ  ِصيا من َصا
".   الَيوـُ ِبَ ْلَرِة أَياٍـد {َمْن َجاَا بِالَحَسَنِة فَػَلُ  َعْلُر َأم َاِلَها}: تَبارَؾ وتَػَ الى َتصديَق َذلَ  في كتاب ِ 

. َ َذا حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وقد َرَو  ُ  َبُة َ َذا الحديَث عن أَبي ِ ْمرٍد وأَبي التػَّصيَّصاِح عن أَبي ُع َماَف وقَاَؿ عن أَبي : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. ُ ريرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ 
َحدَّص َػَنا َمحُموُد بن َغي َف َأخبرّنَا أَبُو َداُوَد َأخبرّنَا ُ  َبُة عن َي يَد الٍر ِ  قَاَؿ  م ُ  ُمَ اَذَة  - 760

: قَاَل ْ 
ّنَػَ ْ   : َأَكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يُصوـُ َ   ََة أَيَّصاٍـد من ُكٍ  َ هرٍد  قَاَل ْ : "قُلُ  ل اِالةَ - 

ـَ : من آيٍِ  َكاَف يُصوـُ  قَاَل ْ : قُل ُ  ". َكاَف   يُػَبالي من آيٍِ  َصا
وَي يُد الٍرْ ُ  ُ َو َي يُد الضُّشَبِ يُّش وُ َو َي يُد القاِ ُ  وُ َو : َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة قَاؿَ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

ـُ  والٍر ُ  ُ َو الَقسَّصاـ في لَُ ِة َأ ِ  الَبْصَرةِ   .الَقسَّصا
                                                 

السنة صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر مطلقاً سواء كاف يف أولو أو وسطو أو آخره   - 
الصواب حيي بن ساـ كما يف التقريب وا٠تبلصة   - 
وىذه األحاديث يشد بعضها بعضاً   - 
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باُب ما جاَا في َفضِ  الصَّصوـِ  - 54

َحدَّص َػَنا ِعمراُف بُن ُموَ ى الَق َّصاُز الَبْصريُّش َأخبرّنَا َعبُد الوارِث بُن   يدٍد َأخبرّنَا عليُّش بُن زَيدٍد عن  - 761
:   يِد بِن المسيَّصِ  عن أَبي ُ ريرَة قَاؿَ 

ِإفَّص رَبَّصُ   يُقوُؿ ُك ُّش َحَسنةٍد بَ لِر َأم َاِلَها ِإلى َ بِ مااِة ِ   ٍد : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
والصَّصوـُ لي وأّنا َأجِ ي ِبِ  والصَّصوـُ ِجنَّصةٌة من النَّصاِر  وَلُ ُلوُؼ َفِ  الصَّصاِاِ  َأْاَيُ  ِعنَد اهلل من ريِي المسِ  

". وِإْف َجِهَ  َعَلى َأَحدُِك  َجاِ  ٌة وُ َو َصاِا ٌة فَػْليَػُقْ  ِإٍّني َصاِا ٌة 
. وفي الباِب عن ُمَ اِذ بِن َجَب ٍد وَ هِ  بِن َ  دٍد وَك ِ  بِن ُعْجَرَة وَ  َمَة بِن قَيُصَر وبليِر بِن الَ َصاِصيَّصةِ 

. وا ُ  بليرٍد زَْحُ  بُن َمْ َبِد  والَ َصاِصيَّصُة  َي أُمُّش ُ 
. وحديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة حسنٌة غري ٌة من َ َذا الوج ِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن َبلَّصارٍد َأخبرّنَا أَبُو َعامرٍد الَ َقِديُّش عن  لاـِ بِن َ  دٍد عن أَبي َحازٍـد عن َ هِ  بِن  - 762
في الجنَّصِة بَابٌة يُدَعى الرَّصيَّصاُف يُْدعى َلُ  الصَّصااُموَف َفَمْن َكاَف :- "َ  دٍد عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 

. َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة غري ٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى".من الصَّصاِاميَن َدَخَلُ   ومن َدَخَلُ  َلْ  ي مْ  أَبداًد 
 عن أَبِيِ  عن أَبي ُ ريرَة َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا َعبُد ال  يِ  بُن ُمَحمَّصدٍد عن َ هِ  بِن أَبي صاليٍد  - 763
". للصَّصااِ  َفرَحَتاِف فَػْرَحةٌة حيَن يُ  ْر وَفرَحةٌة حيَن يلَقى رَبَّص ُ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ :- قَاؿَ 

. َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 

 باُب ما جاَا في َصوـِ الدَّص رِ  - 55
َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة وَأْحَمُد بُن َعبَدَة الضَّصػٍبيُّش قَاَؿ َأخبرّنَا َحمَّصاُد بُن زَيدٍد عن َغيَ َف ابِن َجريرٍد عن َعبِد اهلل  - 764

: بِن َم َبدٍد عن أَبي قَػَتاَدَة قَاؿَ 
ـَ الدَّص َر قَاؿَ - " ـَ و  َأفَ َر َأو َلْ  َيُصْ  وَلْ  يُ ِ رْ : ِقيَ  يا َرُ وَؿ اهلل َكيَ  ِلَمْن َصا  ".  َصا

. وفي الباِب عن َعبِد اهلل بن َعمرٍدو وَعبِد اهلل بن الٍلٍ يِر وِعمَراَف بن ُحَصينٍد وأَبي ُموَ ى
. حديُث أَبي قَػَتاَدَة حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

                                                 

الصواب عن سهيل بن أيب صاحل  - 
 ىػ 1416 / 6 / 2فجر ا٠تميس   - 
ىذا النهي أقل أحوالو الكراىة وإال فهو يدؿ على التحرمي ومن صاـ الدىر فاألظهر أنو ال أجر  لو بل عليو وزر  )  - 
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ـُ الدَّص ِر ِإَذا َلْ  يُ ِ ْر يوـَ الِ ْ ِر ويوـَ  ـُ الدَّص ِر  وقَاُلوا ِإّنَّصَما يُ وُف ِصَيا وقد َكرَِا َقوٌـة من َأ ِ  ال لِ  ِصَيا
ـَ الدَّص َر  ـَ التَّصلرِيِق َفَمْن َأفَ َر في َ ِذِا األَياـِ فقد َخَرَج من َحٍد الَ را يِة و  يُ وُف قد َصا اأَل َحى وأَيَّصا

َ َ َذا ُرِوَي عن مالِ  بِن أّنسٍد وُ َو َقوُؿ اللَّصاِف يُّش وقَاَؿ َأْحَمُد وِإ حاُؽ َّنحواًد من َ َذا وقَا    . ُكلَّص ُ 
يجُ  َأْف يُ ِ َر أَيَّصاماًد َغيَر َ ِذِا الَ مسِة األَياـِ الَّصتي ّنَػَهى َعنَها َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ   َيوـَ الِ  ِر 

ـَ التَّصلرِيقِ   .ويوـَ اأَل َحى وأَيَّصا
 

باُب ما جاَا في َ رِد الصَّصوـِ  - 56
: َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا َحمَّصاُد بُن زَيدٍد عن أَيُّشوَب عن َعبِد اهلل بِن َ ِقيقٍد قَاؿَ  - 765

ـَ ويُ ِ ُر :   َلُ  عاِالَة عن ِصَياـِ النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاَل ْ - " َكاَف يُصوـُ حتَّصى ّنقوُؿ قد َصا
ـَ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َ هراًد َكام ًد ِإ َّص رَمَضافَ   ".حتَّصى ّنقوُؿ قد َأفَ َر  وَما َصا

. حديُث عاِالَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى .وفي الباِب عن أّنسٍد وابِن عبَّصاسٍد 
َحدَّص َػَنا عليُّش بُن ُحجرٍد َأخبرّنَا ِإ ماعيُ  بُن َج َ رٍد عن ُحَميدٍد عن أّنِس بِن مال ٍد  - 766

َكاَف يُصوـُ من اللَّصهِر حتَّصى يُػَر  أّنَّص    يُريُد َأْف : "أّنَّصُ  ُ ِئَ  عن َصوـِ النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ - 
يُ ِ َر ِمنُ   ويُ ِ ُر حتَّصى يُػَر  أّنَّصُ    يُريُد َأْف يُصوـَ ِمنُ   يئاًد  فُ نَ    َتَلاُا َأْف تَػَراُا من اللَّصيِ  ُمَصٍلياًد ِإ َّص 

". رأَيَتُ  ُمَصٍلياًد  و  ّنَاِاماًد ِإ َّص رأَيَتُ  ّنَاِاماًد 
. َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا وَِكيعٌة عن ِمسَ رٍد وُ  َياَف عن َحِبيِ  بِن أَبي  اب ٍد عن أَبي ال بَّصاِس عن َعبِد  - 767
: اهلل بن َعمرٍدو قَاؿَ 

َأْفَضُ  الصَّصوـِ َصوـُ َأخي َداوَد َكاَف يَصوـُ يوماًد ويُ ِ ُر يوماًد و  : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
". يِ ر إذا  َقى

. وأَبُو ال بَّصاِس ُ َو اللَّصاِعُر اأَلعمى وا ُمُ  السَّصاِاُ  بُن فَػرُّشوخٍد . َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 َأْفَضُ  الٍصَياـِ َأْف يُصوـَ َيوماًد ويُ ِ َر َيوماًد : وقَاَؿ ب ُض َأ ِ  ال ل ِ 

ـِ : ويُػَقاؿُ  . َ َذا ُ َو َأَ دُّش الٍصَيا
                                                 

فبل يصح صيامها بإٚتاع ا١تسلمُت   - 
يعٍت غالباً وإال فقد جاء أنو صلى اهلل عليو وسلم كاف يصـو شعباف كلو   - 
بل ىذا ىو صريح حديث عبد اهلل بن عمرو   - 
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 باُب ما جاَا في كرا يِة الصَّصوـِ يوـَ الِ  ِر ويوـَ النَّصحرِ  - 57

َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا َعبُد ال  يِ  بُن ُمَحمَّصدٍد عن َعمِرو بِن َيحَيى عن أَبِيِ  عن أَبي   يدٍد الُ دِرٍي  - 768
: قَاؿَ 

". ّنَػَهى َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل  َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  عن ِصَيامينٍد ِصَياـِ َيوـِ اأَل َحى وَيوـِ الِ  رِ - "
. وفي الباِب عن ُعَمَر وعليٍّي وعاِالَة وأَبي ُ ريرَة وُعقَبَة بِن عامرٍد وأّنسٍد 

. وال مُ  َعَليِ  ِعنَد َأ ِ  ال ل ِ . حديُث أَبي   يدٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وَعمُرو بُن َيحَيى ُ َو ابُن ُعَمارََة بِن أَبي الَحَسِن المازّنيُّش المدينيُّش  وُ َو  َِقةٌة  َرَو  َعنُ  : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 .ُ  َياُف ال َّصوِريُّش وُ  َبُة وَمالُ  بُن أّنسٍد 
 
 

َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن َعبِد الملِ  بن أَبي اللَّصَوارِب َأخبرّنَا َي يُد بُن زُرَيعٍد َأخبرّنَا َم َمرٌة عن ال ُّش رٍي  - 769
: عن أَبي ُعَبيدٍد َمولى َعبِد الرَّصحمِن بن َعوؼٍد قَاؿَ 

َ ِهدُت ُعَمَر بَن ال  َّصاِب في َيوـِ ّنْحرٍد َبدَأ بالصَّص ِة قَبَ  الُ  َبِة   ُ َّص قَاَؿ  م ُ  َرُ وَؿ اهلل َصلَّصى اهلل - "
َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يَنَهى عن َصوـِ َ َذيِن الَيوَميِن  َأمَّصا َيوـُ الِ  ِر َفِ  رُُكْ  من َصوِمُ   وِعيدٌة للمسلميَن  وَأمَّصا َيوـُ 

". اأَل َحى َفُ ُلوا من لحِ  ُّنُسِ ُ  ْ 
وأَبُو ُعَبيدٍد مولى َعبِد الرَّصحمِن بِن َعوؼٍد ا ُمُ  َ  دٌة  ويُػَقاُؿ َلُ  مولى . َ َذا حديثٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. وَعبُد الرَّصحمِن بُن َأز َر ُ َو ابُن َعٍ  َعبِد الرَّصحمِن بِن َعوؼٍد . َعبِد الرَّصحمِن بِن َأزَ َر أَيضاًد 
 

باُب ما جاَا في كرا يِة َصوـِ أَيَّصاـِ التَّصلرِيِق  - 58
: َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا وَِكيعٌة عن ُموَ ى بن علٍي عن أَبِيِ  عن ُعقَبَة بِن عامرٍد قَاؿَ  - 770

ـُ التَّصلرِيِق ِعيُدّنَا َأ َ  اا  ـِ  و ي : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ -  َيوـُ َعَرَفَة وَيوـُ النَّصحِر وأَيَّصا
ـُ َأك ٍد وُ ربٍد  ". أَيَّصا

                                                 

 (ا١تراد بو كراىة التحرمي ال كراىة التنزيو   - 
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وفي الباِب عن عليٍّي وَ  دٍد وأَبي ُ ريرَة وَجابرٍد وّنُػَبيَلَة وِبلِر بِن ُ َحي ٍد  وَعبِد اهلل بن ُحَذاَفَة وأّنسٍد وَحمَ َة 
 .بِن َعمرٍدو اأَل َلِمٍي وَك ِ  بِن مال ٍد وعاِالَة وَعمِرو بِن الَ اِص وَعبِد اهلل بن َعمرٍدو

وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأ ِ  ال لِ  َي رُ وَف . حديُث ُعقَبَة بِن عامرٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
ـَ أَيَّصاـِ التَّصلرِيِق  ِإ َّص َأفَّص َقوماًد من َأصَحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وَغيرِِ   رََخصُّشوا للُمَتَمٍتِع ِإَذا َلْ   ِصَيا

ـَ التَّصلرِيقِ  وِبِ  يُقوُؿ مالُ  بُن أّنسٍد واللَّصاِف يُّش وَأْحَمُد . َيِجْد َ دياًد وَلْ  َيُصْ  في الَ لِر َأْف يُصوـَ أَيَّصا
. وِإ حاؽُ 

: وقَاؿَ . ُموَ ى بُن علٍي بِن رَباحٍد وَأ ُ  ِمصَر يُقوُلوَف ُموَ ى بُن عليٍ : وَأ ُ  الِ راِؽ يُقوُلوفَ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
  َأجَ ُ  َأَحداًد في ِح ٍّي َص َّصَر : قَاَؿ ُموَ ى ابُن عليٍّي :  م ُ  قُػَتيَبَة يقوُؿ  م ُ  اللَّصيَث بَن َ  دٍد يقوؿُ 

. ا َ  أَبي
 
 
 
 
 

باُب ما جاَا في َكرا يِة الِحَجاَمِة للصَّصاِاِ   - 59
َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن رَافعٍد الَنيَسابُوِريُّش وَمحُموُد بن َغي َف وَيحَيى بن ُموَ ى قَاُلوا َأخبرّنَا َعبُد الرَّصزَّصاِؽ  - 771

عن َم َمرٍد عن َيحَيى بِن أَبي ك يرٍد عن ِإبرا يَ  بِن َعبِد اهلل بِن قَاِرظٍد عن السَّصااِ  بِن َي يَد عن رَافِع بِن 
َخِدييٍد 

". َأْفَ َر الحاِجُ  والمحُجوـِ : "عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ - 
اِد بِن َأوسٍد وَ وبَاَف وُأَ اَمَة بِن زَيدٍد وعاِالَة وَم ِقِ  ابِن يسارٍد  ويُػَقاُؿ  وفي الباِب عن َ  دٍد وعليٍّي وَ دَّص

. َم ِقُ  بُن ِ َنافٍد وأَبي ُ ريرَة وابِن عبَّصاسٍد وأَبي ُموَ ى وِب ؿٍد 
َأصيُّش : وذُِكَر عن َأْحَمَد بِن َحنب ٍد أّنَّصُ  قَاؿَ . حديُث رافِع بِن َخدييٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 ياٍد في َ َذا الباِب حديُث رافِع بِن َخدييٍد وذُِكَر عن علٍي بِن َعبِد اهلل أّنَّصُ  قَاَؿ َأصيُّش َ ياٍد في َ َذا 

                                                 

 (مل يرخص يف أياـ التشريق إال للمتمتع  )وجاء عن ابن عمر يف البخاري    - 
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اِد بِن َأوسٍد أَلفَّص َيحَيى ابِن أَبي ك يرٍد َرَو  عن أَبي ِق بََة الحدي يِن جمي اًد   الباِب حديُث َ وبَاَف وَ دَّص
اِد بِن َأوسٍد  . حديُث َ وبَاَف وحديُث َ دَّص

وقد َكرَِا قوٌـة من َأ ِ  ال لِ  من َأصَحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وَغيرِِ   الِحَجاَمَة للصَّصاِاِ  حتَّصى َأْف 
ب َض َأصَحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  اْحَتَجَ  باللَّصيِ  ِمنُه  أَبُو ُموَ ى اأَل َ ري وابُن ُعَمَر وِبَهَذا 

. يُقوُؿ ابُن المَبارؾِ 
من اْحَتَجَ  وُ َو َصاا ٌة : قَاَؿ َعبُد الرَّصحمِن بن مهديٍ : و م ُ  ِإ حاَؽ بَن منصورٍد يقوؿُ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. فَػَ ليِ  الَقَضاُا قَاَؿ ِإ حاُؽ بُن منصورٍد وَ َ َذا قَاَؿ َأْحَمُد بُن حنب ٍد وِإ حاُؽ بُن ِإبرا ي َ 
قد ُرِوَي عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل : قَاَؿ اللَّصاِف يُّش : وَأخبرّني الَحسُن بُن ُمَحمَّصدٍد ال َّصع راّنيُّش قَاؿَ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

َأْفَ َر الحاِجُ  : َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  أّنُّشُ  اْحَتَجَ  وُ َو َصاا ٌة وُرِوَي عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  أّنَّصُ  قَاؿَ 
وَلْو َتوَقى رج ٌة الِحَجاَمَة وُ َو َصاا ٌة َكاَف َأح َّص إليَّص . و  َأعَلُ  َأَحداًد من َ َذيِن الحدي يِن  َابِتاًد . والمحُجوـُ 

. وِإِف اْحَتَجَ  وُ َو َصاا ٌة َلْ  َأَر َذلَ  َأْف يُػْ ِ َراُ 
َ َ َذا َكاَف َقوُؿ اللَّصاِف يُّش ببْ َداَد  وَأمَّصا بمصَر َفَماَؿ إلى الرُّشخَصِة  وَلْ  يَػَر بالحجامِة بْ  اًد : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 .واحتيَّص َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  اْحَتَجَ  في َحجَّصِة الوداِع وُ َو ُمحِرٌـة َصاا ٌة 
 
 
 
 

باُب ما جاَا من الرُّشخَصِة في َذلَ   - 60
َحدَّص َػَنا ِبلرٌة بُن   ؿٍد الَبْصرٍي َأخبرّنَا َعبُد الوارِث بُن   يدٍد َأخبرّنَا أَيُّشوُب عن ِع رَمَة عن ابِن  - 772

: عبَّصاسٍد قَاؿَ 
". اْحَتَجَ  َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وُ َو ُمحِرٌـة َصاا ٌة - "

َ َذا حديثٌة صحييٌة َ َ َذا َرَو  وِ ي ٌة َّنحَو ِروايِة َعبِد الوارِث وَرَو  ِإ ماعيُ  بُن : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
. ِإبرا يَ  عن أَيُّشوَب عن ِع رَمَة ُمرَ  ًد وَلْ  َيذُكْر ِفيِ  عن ابِن عبَّصاسٍد 

َحدَّص َػَنا أَبُو ُموَ ى ُمَحمَّصُد بُن الُم َػنَّصى َأخبرّنَا ُمَحمَّصُد بُن َعبِد اهلل األّنصاريُّش عن حبيِ  بِن اللَّصهيِد  - 773
: عن َميُموِف بِن ِمهَراَف عن ابِن عبَّصاسٍد 

". َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  اْحَتَجَ  وُ َو َصاا ٌة - "
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. َ َذا حديثٌة حسنٌة غري ٌة من َ َذا الوج ِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
َحدَّص َػَنا َأْحَمُد بُن َمنيعٍد َأخبرّنَا َعبُد اهلل بُن ِإدريَس عن َي يَد بِن أَبي زيادٍد عن ِمقَس ٍد عن ابن  - 774

: عبَّصاسٍد 
". َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  اْحَتَجَ  ِفيَما بيَن م َة والمدينَة وُ َو ُمحِرٌـة َصاا ٌة - "

. وفي الباِب عن أَبي   يدٍد وجابرٍد وأّنسٍد 
وقد َذَ َ  ب ُض َأ ِ  ال لِ  من َأصَحاِب النَّصبٍي . حديُث ابِن عبَّصاسٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وَغيرِِ   إلى َ َذا الحديِث وَلْ  يَػَرْوا بالِحَجاَمِة للَصااِ  بْ  اًد وُ َو َقوُؿ ُ  َياَف ال َّصورٍي 
 .ومالِ  بِن أّنسٍد واللَّصاِف يُّش 

 
ـِ  - 61 . باُب ما جاَا في َكرا يِة الِوصاِؿ في الٍصَيا

َحدَّص َػَنا َّنصُر بُن عليٍّي الَجهَضميُّش َأخبرّنَا ِبلُر بُن الم ضَّصِ  وخالُد بُن الحارِث عن   يِد بِن أَبي  - 775
: َعُروبَة عن قَػَتاَدَة عن أّنسٍد قَاؿَ 

ِإٍّني لسُ  :   ُتواِصُلوا  قَاُلوا فَِ ّنَّصَ  ُتواصُ  يا َرُ وَؿ اهلل قَاؿَ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
". كَ حدُِك  ِإفَّص رٍَبي ُي ِ مني وَيسِقيني

. وفي الباِب عن عليٍّي وأَُبي ُ ريرَة وعاِالَة وابِن ُعَمَر وجابرٍد وأَبي   يدٍد وبليِر بِن الَ َصاِصيَّصةِ 
حديُث أّنسٍد حديثٌة حسنٌة صحييٌة وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد ب ِض َأ ِ  ال لِ  َكرُِ وا : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

ـَ و  يُ ِ رُ  . الِوصاَؿ في الٍصَياـِ وُرِوَي عن َعبِد اهلل بِن ال ُّشبيِر أّنَّصُ  َكاَف يُواصُ  األَيا
 

 .باُب ما جاَا في الُجُنِ  يُدرُكُ  الَ جُر وُ َو يُريُد الصَّصوـَ  - 62
َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا اللَّصيُث عن ابِن ِ هابٍد عن أَبي ب رٍد بِن َعبِد الرَّصحمِن بِن الحارِث بِن  لاٍـد  - 776

: قَاؿَ 
ُّـش َ َلَمَة َزْوَجا النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َكاَف يُدرُكُ  - " َأخبرْتِني عاِالَة وُأ

". الَ جُر وُ َو ُجُن ٌة من َأ ِلِ   ُ َّص يَ َتسُ  فَػَيُصوـُ 

                                                 

 ىػ 1416 / 6 / 23فجر ا٠تميس   - 
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ـٍ َ َلَمَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأك ِر َأ ِ  ال لِ  : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى حديُث عاِالَة وُأ
من َأصَحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وَغيرِِ   وُ َو َقوُؿ ُ  َياَف واللَّصاِف ٍي وَأْحَمَد وِإ حاَؽ وقد قَاَؿ 

 .والَقوُؿ اأَلوَّصُؿ َأَصيُّش . ِإَذا َأصَبَي ُجنُباٌة يَقِضي َذلَ  الَيوـَ : َقوٌـة من التَّصاب ينَ 
 

. باُب ما جاَا في ِإَجابَِة الصَّصااِ  الدَّصعوةَ  - 63
َحدَّص َػَنا َأزَ ُر بُن مرواَف الَبْصريُّش َأخبرّنَا ُمَحمَّصُد بُن َ َوااٍد َأخبرّنَا   يُد بُن أَبي َعُروبَة عن أَيُّشوَب عن  - 777

: ُمَحمَّصِد بِن ِ يريَن عن أَبي ُ ريرةَ 
  "ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُك  إلى اَ اٍـد فْلُيِجْ   فِ ْف َكاَف َصااماًد َفلُيَص ٍ : "َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ - 

 .ي ني الدُّشعااَ 
َحدَّص َػَنا َّنصُر بُن عليٍّي َأخبرّنَا ُ  َياُف بُن ُعَييَنَة عن أَبي الٍ ّناِد عن اأَلعرِج عن أَبي ُ ريرَة عن النَّصبٍي  - 778

: َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 
". ِإٍّني َصاا ٌة : ِإَذا ُدِعَي َأحدُُك  وُ َو َصاا ٌة فْليَػُق ْ - "
 .َفِ  َ الحدي يِن في َ َذا الباِب عن أَبي ُ ريرَة َحَسنٌة َصحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 
 
 

باُب ما جاَا في َكرا يِة َصوـِ المرأِة ِإ َّص بِ ذِف َزوِجَها  - 64
َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة وَّنصُر بُن عليٍّي قَا  َأخبرّنَا ُ  َياُف بُن ُعَييَنَة عن أَبي الٍ ّناِد عن اأَلعرِج عن أَبي  - 779

: ُ ريرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 
".   َتُصوـُ المرأُة وَزوُجَها َ اِ دٌة َيوماًد من َغيِر َ هِر رَمَضاَف ِإ َّص بِ ذّنِ ِ - "

. وفي الباِب عن ابِن عبَّصاسٍد وأَبي   يدٍد 
حديُث أَبي ُ ريرَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة وقد ُرِوَي َ َذا الحديِث عن أَبي الٍ ّناِد عن : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 .ُموَ ى بن أَبي ُع َماَف عن أَبِيِ  عن أَبي ُ ريرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ 
 

                                                 

وىذا ىو الصحيح   - 
جييب الدعوة ويقل إين صائم ويدعو ٢تم   - 
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. باُب ما َجاَا في تَْ خيِر َقَضاِا رَمَضافَ  - 65
: َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا أَبُو َعَواّنََة عن ِإ ماعيَ  السُّشٍدٍي عن َعبِد اهلل الَبِهٍي عن عاِالَة قَاَل ْ  - 780

" َما ُكنُ  َأقِضي ما يُ وُف َعَلٍي من رَمَضاَف ِإ َّص في َ  َباَف حتَّصى تُػُوٍفَى َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - "
َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة  وقد َرَواا َيحَيى بُن   يدٍد األّنصاِريُّش عن أَبي َ َلَمَة عن : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. عاِالَة َّنحَو َ َذا
. باُب ما جاَا في َفْضِ  الصَّصااِ  ِإَذا ُأِكَ  ِعنَداُ  - 66

َحدَّص َػَنا عليُّش بُن ُحْجرٍد َأخبرّنَا َ ري ٌة عن َحِبيِ  بِن زِيدٍد عن لَيَلى عن َمو ِتَها عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل  - 781
: َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 

". الصَّصااُ  ِإَذا َأَكَ  ِعنَدُا المَ اِايُر َصلَّصْ  َعَليِ  الم ِاَ ةُ - " 
ـٍ َعَمارََة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى َتُ  ُأ وَرَو  ُ  َبُة َ َذا الحديَث عن َحِبيِ  بِن زَيدٍد عن َجدَّص

. َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َّنحَواُ 
 م ُ  َمو ةًد لَنا : َحدَّص َػَنا َمحُموُد بُن َغي َف َأخبرّنَا أَبُو َداوَد َأخبرّنَا ُ  َبُة عن َحِبيِ  بِن زَيدٍد قَاؿَ  - 782

ـٍ َعَمارََة ابَنِة َك  ٍد األّنصارِيَةَ  : يُػَقاُؿ لها لَيَلى ُتَحٍدُث عن ُأ
ِإٍّني َصاِامةٌة  : ُكِلي  فَػَقاَل ْ : َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َدَخَ  َعَليَها فَقدَّصمْ  ِإليِ  اَ اماًد فَػَقاؿَ - " 

ِإفَّص الصَّصااَ  ُتَصٍلي َعَليِ  الم ِاَ ُة ِإَذا ُأِكَ  ِعنَدُا حتَّصى يَ ُرُغوا  : فَػَقاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ 
". ورُبَّصَما قَاَؿ حتَّصى َيلبَػُ وا

. وُ َو َأَصيُّش من حديِث َ ري ٍد . َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بن َبلَّصارٍد َأخبرّنَا ُمَحمَّصُد بُن َج َ رٍد َأخبرّنَا ُ  َبُة عن َحِبيِ  بِن زَيدٍد عن َمو ةٍد له   - 783

ـٍ َعَمارََة بِنِ  َك  ٍد عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َّنحَوُا وَلْ  َيذُكْر ِفيِ  حتَّصى يَ ُرُغوا  يُػَقاُؿ لها لَيَلى عن ُأ
". َأو َيلبَػُ وا

ُة َحِبيِ  بِن زَيدٍد األّنصاِريٍ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى ُّـش َعَمارََة  ي َجدَّص . وُأ
 

ـَ ُدوَف الصَّص ةِ  - 67  .باُب ما جاَا في َقَضاِا الحااِض الٍصَيا

                                                 

 ىػ 1416 / 7 / 1فجر ا٠تميس   - 
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َحدَّص َػَنا عليُّش بُن ُحْجرٍد َأخبرّنَا عليُّش بُن ُمسهرٍد عن ُعَبيَدَة عن ِإبرا يَ  عن اأَلْ َوِد عن عاِالَة  - 784
ُكنَّصا ّنحيُض ِعنَد َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ   ُ َّص َّن ُهُر فَيْ ُمُرّنَا بَقَضاِا الٍصَياـِ و  يْ ُمُرّنَا :- " قَاَل ْ 

". بَقَضاِا الصَّص ةِ 
وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأ ِ  . وقد ُرِوَي عن ُمَ اَذَة عن عاِالَة أَيضاًد . َ َذا حديثٌة حسنٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

ـَ و  تقِضي الصَّص ةَ   .ال لِ    ّنَ َلُ  بَينَػُه  اخِت فاًد في َأفَّص الحااَض تقِضي الٍصَيا
. وُعَبيَدُة ُ َو ابُن ْمَ ٍت ٍد الضَّصٍبيُّش ال وفٍي وُيَ َنى أَبا َعبِد ال ري ِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 
. باُب ما جاَا في َكرا يِة ُمَباَلَ ِة ا  ِتنَلاِؽ للصَّصاِا ِ  - 68

َحدَّص َػَنا َعبُد الو َّصاِب الَورَّصاُؽ وأَبُو عمَّصارٍد قَا  َأخبرّنَا َيحَيى بُن ُ َلي ٍد قَاَؿ حدَّص ني ِإ ماعيُ  بُن ك يرٍد  - 785
: قَاَؿ  م ُ  عاِصَ  بَن َلِقيِّط بِن َصبَرَة عن أَبِيِ  قَاؿَ 

َأ ِبْغ الُوُ وَا  وَخٍلْ  بَيَن اأَلَصابِع  وبَالْغ في : قُلُ  يا َرُ وُؿ اهلل َأخبرّني عن الُوُ وِا قَاؿَ - " 
". ا  ِتنَلاِؽ ِإ َّص َأْف ت وَف َصااماًد 

وقد َكرَِا َأ ُ  ال لِ  السَّصُ وَط للصَّصاِاِ  ورََأْوا َأفَّص َذلَ  يُ ِ ُرُا  . َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 .وفي الحديِث ما يُػَقٍوي َقوُلَه ْ 

 
 
 
 
 

. باُب ما جاَا ِفيمْن ّنَػَ َؿ بَقوٍـد ف  يُصوـُ ِإ َّص بِ ذِّنِه  - 69
َحدَّص َػَنا ِبلُر بُن ُمَ اذٍد الَ َقِديُّش الَبْصريُّش َأخبرّنَا أَيُّشوُب بُن َواِقدٍد ال وفيُّش عن  لاـِ بِن ُعرَوَة عن أَبِيِ   - 786

: عن عاِالَة قَاَل ْ 
 ".َمْن ّنَػَ َؿ َعَلى َقوٍـد ف  َيُصوَمنَّص ت وعاًد ِإ َّص بِ ذِّنِه : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 

                                                 

وىذا ٤تل إٚتاع بُت ا١تسلمُت   - 
اٟتديث ضعيف ولكن من األدب أف يأكل معهم حىت ال يشق عليهم ويكلف عليهم   - 
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. َ َذا حديثٌة ُمنَ رٌة   ّن ِرُؼ َأَحداًد من ال ٍػَقاِت َرَو  َ َذا الحديِث عن  لاـِ بِن ُعرَوةَ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وقد َرَو  ُموَ ى بُن َداوَد عن أَبي ب رٍد المدينٍي عن  لاـِ بِن ُعرَوَة عن أَبِيِ  عن عاِالَة عن النَّصبٍي َصلَّصى 

وأَبُو . أَبُو ب رٍد َ  ي ٌة  ِعنَد َأ ِ  الحديثِ . وَ َذا حديثٌة َ  ي ٌة أَيضاًد . اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َّنحواًد من َ َذا
ـُ  . ب رٍد المدينٍي الَّصِذي َرَو  عن َجابرٍد بِن َعبِد اهلل ا ُمُ  الَ ْضُ  بُن ُمَبٍلرٍد وُ َو َأوَ ُق من َ َذا َأو َأقَد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .باُب ما جاَا في ا ِعتَ اؼِ  - 70
َحدَّص َػَنا َمحُموُد بُن َغي َف َأخبرّنَا َعبُد الرَّصزَّصاِؽ َأخبرّنَا َم َمرٌة عن ال ُّش رٍي عن   يِد بِن المسيَّصِ   - 787

: عن أَبي ُ ريرَة وُعرَوَة عن عاِالةَ 

                                                 

 ىػ 1416 / 7 / 15فجر ا٠تميس   - 
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". َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َكاَف ي َتِ ُ  الَ لَر اأَلواِخَر من رَمَضاَف حتَّصى قَػَبَضُ  اهلل- " 
. وفي الباِب عن أَُبٍي ابِن َك  ٍد وأَبي لَيَلى وأَبي َ  يدٍد وأّنسٍد وابِن ُعَمرَ : قَاؿَ 

. حديُث أَبي ُ ريرَة وعاِالَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
: َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا أَبُو ُمَ اويََة عن َيحَيى بِن   يدٍد عن َعمَرَة عن عاِالَة قَاَل ْ  - 788

". َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ِإَذا َأرَاَد َأْف ي َتِ َ  َصلَّصى الَ جَر  ُ َّص َدَخَ  في ُم َتَ ِ  ِ - " 
وقد ُرِوَي َ َذا الحديُث عن َيحَيى بِن َ  يدٍد عن َعمَرَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

وَرَواُا اأَلوزَاعيُّش عن ُ  َياَف ال َّصورٍي عن َيحَيى . ُمرَ  ٌة  وَرَواُا َمال ٌة وَغيُر واِحدٍد عن َيحَيى بن   يدٍد ُمرَ  ًد 
. بِن َ  يدٍد عن َعمَرَة عن عاِالةَ 

ِإَذا َأرَاَد الرَّصجُ  َأْف ي َتِ َ  َصلَّصى الَ جَر  ُ َّص : وال مُ  َعَلى َ َذا الحديِث ِعنَد ب ِض َأ ِ  ال لِ  يُقوُلوفَ 
 وقَاَؿ ب ُضُه  ِإَذا َأرَاَد َأْف ي َتِ َ  .وُ َو َقوُؿ َأْحَمَد بِن َحنَب ٍد وِإ حاَؽ بِن ِإبرا ي َ . َدَخَ  في ُم َتَ ِ  ِ 

َفلَت ْ  َلْ   اللَّصمُس من اللَّصيَلِة الَّصتي يُريُد َأْف ي َتِ َ  ِفيَها من الَ ِد  وقد قَػَ َد في ُم َتَ ِ ِ  وُ َو َقوُؿ ُ  َياَف 
. ال َّصورٍي ومال  بن أّنسٍد 

 
. باُب ما جاَا في لَيَلِة الَقدرِ  - 71

َحدَّص َػَنا  اروُف بُن ِإ حاَؽ الَهَمَداّنيُّش َأخبرّنَا َعبَدُة بُن ُ ليماَف عن  لاـِ بِن ُعرَوَة عن أَبِيِ  عن  - 789
: عاِالَة قَاَل ْ 

َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ُيَجاِوُر في الَ لِر اأَلواخِر من رَمَضاَف ويقوُؿ َتحرَّصْوا لَيَلَة الَقدِر - " 
". في الَ لِر اأَلواِخِر من رَمَضافَ 

وفي الباِب عن ُعَمَر وأَُبٍي بِن َك  ٍد وَجابِر بِن َ ُمَرَة وَجابِر بِن َعبِد اهلل وابِن ُعَمَر والَ َلَتاِف بِن عاِص ٍد 
". وأّنسٍد وأَبي   يدٍد وَعبِد اهلل بِن أّنَيسٍد وأَبي َب َرَة وابِن عبَّصاسٍد وِب ؿٍد وُعَباَدَة بِن الصَّصام ِ 

حديُث عاِالَة حديثٌة حسنٌة صحييٌة وَقوُلَها ُيَجاِوُر ت ني ي َتِ ُ  وَأك ُر الٍرواياِت عن : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
وُرِوَي عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل ". النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  أّنَّصُ  قَاَؿ الَتِمُسو ا في الَ لِر اأَلواِخِر في ُكٍ  ِوترٍد 

َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  في لَيَلِة الَقدِر أّنػَّصَها لَيَلُة ِإحد  وِعلريَن ولَيَلُة َ  ثٍد وِعلريَن وَخمسٍد وِعلريَن وَ بعٍد 
قَاَؿ اللَّصاِف يُّش َكاَف َ َذا ِعنِدي واهلل َأعَلُ  َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى . وِعلريَن وِتسعٍد وِعلريَن وآخر لَيَلةٍد من رَمَضافَ 

                                                 

ىذا ىو األقرب فهو على ظاىر حديث  عائشة أنو كاف يدخل معتكفو بعد صبلة الفجر  - : 



 116 

www.alukah.net 

الدرر البازية علي كتاب الصيام الدرر البازية علي كتاب الصيام 

يُػَقاُؿ َلُ  ّنلَتِمسَها في لَيَلِة َكَذا فيُقوُؿ الَتِمُسو ا في . اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َكاَف يجيُ  َعَلى َّنحِو ما ُيسَ ُؿ َعن ُ 
. قَاَؿ اللَّصاِف يُّش وَأقَو  الٍرواياِت ِعنِدي ِفيَها لَيَلُة ِإحد  وِعلرينَ . لَيَلِة َكَذا

َأخبرّنَا َرُ وُؿ : وقد ُرِوَي عن أَُبٍي بِن َك  ٍد أّنَّصُ  َكاَف يحلُ  أّنَّصها لَيَلُة َ بعٍد وِعلريَن ويقوؿُ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
لَيَلُة الَقدِر  تنتقُ  في : اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ب  َمِتها فَػَ َدْدّنَا وَحِ ْ َنا وُرِوَي عن أَبي ِق بََة أّنَّصُ  قَاؿَ 

 َأخبرّنَا بَذلَ  َعبُد بُن ُحَميدٍد َأخبرّنَا َعبُد الرَّصزَّصاِؽ عن َم َمرٍد عن أَيُّشوَب عن أَبي ِق بََة الَ لِر اأَلواخرِ 
. ِبَهَذا

 
قُلُ  : َحدَّص َػَنا واِصُ  بُن َعبِد اأَلَعَلى الُ وفٍي َأخبرّنَا أَبُو ب ِر بِن عيَّصاشٍد عن عاِص ٍد عن َزٍر قَاؿَ  - 790

بَػَلى َأخبرّنَا َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  : أّنَّصى َعِلمَ  أَبا المنذِر أّنَّصها لَيَلُة َ بعٍد وِعلريَن  قَاؿَ : ألَُبٍي بِن َك  ٍد 
فَػَ َدْدّنَا وَحِ ْ َنا واهلل لقد َعِلَ  ابُن َمسُ ودٍد أّنػَّصَها . َوَ لَّصَ  أّنػَّصَها لَيَلةٌة َصِبيحُتها َت لُع اللَّصمُس لَيَس لها ُ  اعٌة 

. في رَمَضاَف وأّنػَّصَها لَيَلُة َ بعٍد وِعلريَن ول ْن َكرَِا َأْف ُي ِبرَُك  فَػَتتَّصُ ِلوا
. َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

َحدَّص َػَنا ُحَميُد بُن َمسَ َدَة َأخبرّنَا َي يُد بُن زُرَيعٍد َأخبرّنَا ُعَييَنُة بُن َعبِد الرَّصحمِن قَاَؿ حدَّص ني أَبي  - 791
ما أّنا ِبُملَتِمِسها لَلياٍد  م ُتُ  ِمن َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  : ذُِكَرْت لَيَلُة الَقدِر ِعنَد أَبي َب َرَة فَػَقاؿَ : قَاؿَ 

َوَ لَّصَ  ِإ َّص في الَ لِر اأَلواخِر فِ ٍّني  م ُتُ  يقوُؿ الَتِمُسو ا في ِتسعٍد يبقين َأو َ بعٍد يبقين َأو َخمسٍد يبقين 
وَكاَف أَبُو َب َرَة ُيَصٍلي في الِ لريَن من رَمَضاَف كَص تِِ  في َ ااِر السَّصَنِة  فِ َذا : قَاؿَ . َأو   ثٍد َأو آخِر لَيَلةٍد 

. َدَخَ  الَ لُر اجتَػَهدَ 
 .َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 
 
 
 

. بابٌة ِمن ُ  - 72

                                                 

يؤيده   (التمسوىا يف  العشر األواخر  )وىذا ىو الصواب أهنا تنتقل يف العشر والسند صحيح إىل أيب قبلبة وحديث  - 
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َحدَّص َػَنا َمحُموُد بُن َغي َف َأخبرّنَا وَِكيعٌة َأخبرّنَا ُ  َياُف عن أَبي ِإ حاَؽ عن ُ َبيَرَة بِن َيرِيَ  عن  - 792
". َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َكاَف يُوِقُظ َأ َلُ  في الَ لِر اأَلواخِر من رَمَضافَ : - " عليٍّي 

. َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 عن الَحَسِن بِن ُعَبيِد اهلل عن ِإبرا يَ  عن اأَلْ َوِد َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا َعبُد الرَّصحمِن بُن زيادٍد  - 793

: عن عاِالَة قَاَل ْ 
". َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َيجَتِهُد في الَ لِر اأَلواخِر ما   َيجَتِهُد في َغيرَِ ا- " 

. َ َذا حديثٌة غري ٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 

. باُب ما جاَا في الصَّصوـِ في الٍلَتااِ  - 73
َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بن َبلَّصارٍد َأخبرّنَا َيحَيى بُن   يدٍد َأخبرّنَا ُ  َياُف عن أَبي ِإ حاَؽ عن ّنميِر بِن  - 794

: َعري ٍد عن عامِر بِن َمسُ ودٍد عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  قَاؿَ 
". الَ ِنيَمُة الباِرَدُة الصَّصوـُ في الٍلَتااِ - " 

عامُر بُن َمسُ ودٍد َلْ  يُدِرِؾ النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وُ َو والُد . َ َذا حديثٌة ُمرَ  ٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 .ِإبرا يَ  بِن َعامرٍد الُقَر ٍي الَّصِذي َرَو  َعنُ  ُ  َبُة وال َّصوريُّش 

 
. باُب ما جاَا َعَلى الَّصِذيَن ُي يُقوّنَ ُ  - 74

َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة َأخبرّنَا ب ُر بُن ُمَضَر عن َعمروٍد بِن الحارِث عن ُب يرٍد عن َي يَد مولى َ َلَمَة بِن  - 795
ـُ ِمس ينِ }َلمَّصا ّن لْ  : اأَلكوِع عن َ َلَمَة بِن اأَلكوِع قَاؿَ  َكاَف من َأرَاَد  {وَعَلى الَّصِذيَن ُي يُقوّنَُ  ِفديَةٌة اَ ا

َها  .ِمنَّصا َأْف يُ ِ َر وي َتِدَي حتَّصى ّنَػَ َلْ  اْليُة الَّصتي بَ َدَ ا فَػَنَسَ تػْ
. َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة غري ٌة وَي يُد ُ َو ابُن أَبي ُعَبيدٍد مولى َ َلَمَة بِن اأَلكوعِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 
 

 .باُب ما جاَا في من َأَكَ   ُ َّص َخَرَج يُريُد َ  راًد  - 75
                                                 

األقرب أنو عبد الواحد بن زياد   - 
اٟتديث  فيو منَت وىو مقبوؿ وىو مرسل وكذا فيو عنعنة ابن اسحاؽ وا١تعٌت صحيح   - 
وىذا كاف أوؿ اإلسبلـ وقد استقرت الشريعة على وجوب الصياـ   - 
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 عن ُمَحمَّصِد بِن الُمنَ دِر عن َحدَّص َػَنا قُػَتيَبُة قَاَؿ َأخبرّنَا َعبُد اهلل بُن َج َ رٍد عن َي يَد بِن َأ َل َ  - 796
: ُمَحمَّصِد بِن َك  ٍد أّنَّصُ  قَاؿَ 

أَتَيُ  أّنَس بَن مال ٍد في رَمَضاَف وُ َو يريُد َ  راًد وقد رٍَحَلَ  َلُ  راِحَلُتُ  ولَبَس  ياَب السَّص ِر فَدَعا ب َ اٍـد - "
". ُ نَّصةٌة   ُ َّص رك َ : فَ كَ  فُقلُ  َلُ  ُ نَّصةٌة  فَػَقاؿَ 

َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن ِإ ماعيَ  َأخبرّنَا   يُد بُن أَبي مريَ  َأخبرّنَا ُمَحمَّصُد بُن َج  رٍد قَاَؿ حدَّص ني زَيُد  - 797
أَتيُ  أّنَس بَن مال ٍد في رَمَضاَف : "بُن َأ َلَ  قَاَؿ حدَّص ني ُمَحمَّصُد بُن الُمنَ دِر عن ُمَحمَّصِد بِن َك  ٍد قَاؿَ 

 ".فذََكَر َّنحَواُ 
َ َذا حديثٌة حسنٌة وُمَحمَّصُد بُن َح  رٍد ُ َو ابُن أَبي ك يرٍد مدينٌي  قةٌة وُ َو َأُخو ِإ ماعيَ  بِن : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

وقد ذ َ  . وَكاَف َيحَيى بُن ُم ينٍد ُيَضٍ ُ  ُ . َج َ ِر وَعبُد اهلل بُن َج َ رٍد ُ َو ابُن ّنجييٍد والُد عليٍّي بِن المدينيٍ 
للُمسافِر َأْف يُ ِ َر في بيِتِ  قَبَ  َأْف ي ُرَج ولَيَس َلُ  َأْف يَقُصَر : ب ُض َأ ِ  ال لِ  إلى َ َذا الحديِث وقَاؿَ 

. الصَّص َة حتَّصى ي ُرَج من ِجداِر المدينِة َأو القريِة وُ َو َقوُؿ ِإ حاَؽ بِن ِإبرا ي َ 
 

. باُب ما جاَا في ُتْحَ ِة الصَّصاا ِ  - 76
َحدَّص َػَنا َأْحَمُد بُن َمنيعٍد َأخبرّنَا أَبُو ُمَ اويََة عن َ  ِد بِن اري ٍد عن ُعميِر بِن مْ ُموفٍد عن الَحَسِن بِن  - 798

: عليٍّي قَاؿَ 
". ُتْحَ ُة الصَّصااِ  الدُّش ُن والِمْجَمرُ : " قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
وَ  ُد . َ َذا حديثٌة غري ٌة لَيَس ِإ ناُدُا ِبذاَؾ    ّن رِفُُ  ِإ َّص من حديِث َ  ِد ابِن اري ٍد : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 .ُيَض َّصُ  ويُػَقاُؿ ُعَميُر بُن مْ موٍـد أَيضاًد 
 
 

. باُب ما جاَا في الِ  ِر واأَل َحى متى ي وفُ  - 77

                                                                                                                                                                       

 ىػ 1416 / 7 / 22فجر ا٠تميس   - 
الصواب زيد بن أسلم ، وىذا اٟتديث حجة يف اإلفطار إذا أٚتع وعـز على السفر ولكن لو تركو فهو أحوط ألنو قد ال خيرج وال   - 

يسافر وأما الصبلة فالصواب أنو ال يقصر حىت خيرج من البنياف ويفارقها 
سنده صحيح   - 
اٟتديث أقرب إىل الوضع   - 
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َحدَّص َػَنا َيحَيى بُن ُموَ ى َأخبرّنَا َيحَيى بُن اليماِف عن َم َمِر عن ُمَحمَّصِد بِن الُمنَ دِر عن عاِالَة  - 799
: قَاَل ْ 

". الِ  ُر يوـَ يُ ِ ُر النَّصاُس واأَل َحى يوـَ ُيَضٍحي النَّصاسُ : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
ّنَػَ ْ  يقوُؿ في : ُمَحمَّصُد بُن الُمنَ دِر َ ِمَع من عاِالَة  قَاؿَ :   َلُ  ُمَحمَّصداًد قُلُ  َل ُ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

. حديِ ِ   م ُ  عاِالةَ 
. وَ َذا حديثٌة حسنٌة غري ٌة صحييٌة من َ َذا الوج ِ : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

 
. باُب ما جاَا في ا عِت اِؼ ِإَذا َخَرَج ِمن ُ  - 78

: َحدَّص َػَنا ُمَحمَّصُد بُن َبلَّصارٍد َأخبرّنَا ابُن أَبي َعِدي أّنب ّنا ُحَميدٌة ال ويُ  عن أّنِس ابِن مال ٍد قَاؿَ  - 800
َفلمَّصا َكاَف . َكاَف النَّصبيُّش َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ي َتِ ُ  في الَ لِر اأَلواخِر من رَمَضاَف  فَػَلْ  ي َتِ ْ  عاماًد - "

". في ال اـِ الُمقِبِ  اعت َ  ِعلرينَ 
. َ َذا حديثٌة حسنٌة غري ٌة صحييٌة من حديِث أّنسٍد : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

واختَػَلَ  َأ ُ  ال لِ  في الُم َتِ ِ  ِإَذا َقَ َع اعِتَ اَفُ  قَبَ  َأْف يُِتمَّصُ  َعَلى ما ّنَػَو   فَػَقاَؿ ب ُض َأ ِ  ال لِ  ِإَذا 
: ّنَػَقَض اعِت اَفُ  َوَجَ  الَقَضاَا  واحَتجُّشوا بالحديثِ 

وقَاَؿ . َأفَّص النَّصبيَّص َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  َخَرَج من اعِت اِفِ  فاعَتَ َ  َعلراًد من َ وَّصاؿٍد  وُ َو َقوُؿ َمال ٍد " 
ِإْف َلْ  َيُ ن َعَليِ  َّنْذُر اعِت اؼٍد َأو َ ياٌة َأوَجَبُ  َعَلى ّنَ ِسِ  وَكاَف مت وَّصعاًد َفَ َرَج فَػَليَس َعَليِ  َ ياٌة : ب ُضُه 

وُك ُّش َعَم ٍد : قَاَؿ اللَّصاِف يُّش . وُ َو َقوُؿ اللَّصاِف يٍ ". َأْف يقِضي  ِإ َّص َأْف ُيِح َّص اختياراًد منُ  و  َيِجُ  َذلَ  َعَلي ِ 
 وفي .لَ  َأْف   َتدُخَ  ِفيِ   فِ َذا َدَخلَ  ِفيِ  َفَ َرجَ  منُ  فَليَس َعليَ  َأْف َتقِضي ِإ َّص الَحيَّص والُ مَرةَ 

. الباِب عن أَبي ُ ريرةَ 
 
 
 
 

                                                 

فإذا أراد قطع االعتكاؼ أو  (وأ٘توا اٟتج والعمرة هلل  )ىذا ىو الصواب أنو ال يلـز شيء بالشروع فيو إال اٟتج والعمرة لآلية   -  
ا٠تروج منو فليس عليو شيء وكذا مثلو الصـو والصبلة وسائر التطوعات 
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 .باُب الُم َتِ ِ  ي ُرُج لحاجِتِ  أـَ   - 79
َحدَّص َػَنا أَبو ُمصَ  ٍد المدينيُّش ِقَرااةًد عن مالِ  بِن أّنسٍد عن ابِن ِ َهابٍد عن ُعرَوَة وَعمَرَة عن  - 801

: عاِالَة أّنَّصها قَاَل ْ 
َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ِإَذا اعَت َ  َأدَّنى ِإليَّص رأَ ُ  فْ رٍَجُلُ   وَكاَف   يدُخُ  البيَ  ِإ َّص - " 

". لحاجِة ااّنَسافِ 
َ َ َذا َرَواُا َغيُر واحدٍد عن مالِ  بِن أّنسٍد عن ابِن ِ َهابٍد عن . َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى

َ َ َذا َرَو  اللَّصيُث بُن َ  دٍد عن ابِن . ُعرَوَة عن َعمَرَة عن عاِالَة والصَّصحيُي عن ُعرَوَة وَعمَرَة عن عاِالةَ 
. ِ َهابٍد عن ُعرَوَة وَعمَرَة عن عاِالةَ 

وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَد َأ ِ  ال لِ  ِإَذا اعَت َ  الرَّصجُ  َأْف   . َحدَّص َػَنا بذلَ  قُػَتيَبُة عن اللَّصيثِ  - 802
 ُ َّص . أّنَّصُ  ي رُج ِلَقَضاِا حاجِتِ  للَ اِاِّط والَبوؿِ : ي ُرَج من اعِت اِفِ  ِإ َّص لحاَجِة ااّنَساِف  وَأجَمُ وا َعَلى َ َذا

اختَػَلَ  َأ ُ  ال لِ  في ِعَياَدِة المرِيِض وُ ُهوِد الُجمَ ِة والَجَنازَِة للُم َتِ ِ   فرَأ  ب ُض َأ ِ  ال لِ  من 
َأصَحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  وَغيرِِ   َأْف يُ وَد المريَض وُيَليَّصَع الجنازََة وَيلَهَد الُجمَ َة ِإَذا ا تَػَرَط 

لَيَس َلُ  َأْف يَ َ َ   يئاًد من َ َذا ورََأْوا :  وُ َو َقوُؿ ُ  َياَف ال َّصورٍي وابِن المبارِؾ وقَاَؿ ب ُضُه َذلَ  
للُم َت ِ  ِإَذا َكاَف في ِمْصرٍد ُيَجمَّصُع ِفيِ   َأْف   ي َتِ َ  ِإ َّص في المسجِد الَجاِمِع ألّنػَّصُه  َكرُِ وا َلُ  الُ ُروَج 
من ُم َتَ ِ ِ  ِإلى الُجمَ ِة  وَلْ  يَػَرْوا َلُ  َأْف يتُرَؾ الُجمَ َة فَػَقاُلوا   ي َت ُ  ِإ َّص في المسجِد الجامِع حتَّصى   
يحَتاَج ِإلى َأْف ي رَج من م َت ِ ِ  لِ يِر َقَضاِا َحاجِة اِاّنَساِف  أَلفَّص ُخُروَجُ  لَ يِر َقَضاِا َحاجِة اِاّنَساِف َقْ عٌة 

  يُ وُد المريَض و  يَتَبُع الَجَنازََة َعَلى : وقَاَؿ َأْحَمدُ . ِعنَدُ   ل عِت اِؼ  وُ َو َقوُؿ مال ٍد واللَّصاِف يٍ 
. ِإْف ا ترَط ذلَ  فَلُ  َأْف يَتَبَع الجَنازََة ويُ وَد المريضَ : وقَاَؿ ِإ حاؽُ . حديِث عاِالةَ 

 
 
 
 
 

                                                 

 ىػ 1416 / 10 / 25فجر ا٠تميس   - 
ال أعلم لبلشًتاط يف االعتكاؼ أصل والعبادات على التوقيف واالعتكاؼ يف كل العاـ وليس خاصاً برمضاف ، وزيارة ا١تريض واتباع   - 

اٞتنازة وزيارة األقارب تبطل االعتكاؼ ولو أف يقطع اعتكافو لفعل ما يريده ألنو سنة 
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. باُب ما جاَا في ِقَياـِ َ هِر رَمَضافَ  - 80
َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا ُمَحمَّصُد بُن الُ َضيِ  عن َداُوَد بِن أَبي ِ ندٍد عن الوليِد بِن َعبِد الرَّصحمِن الُجَرِ يُّش  - 803

: عن ُجَبيِر بِن ّنُػَ يرٍد عن أَبي َذرٍّي قَاؿَ 
ـَ بَنا حتَّصى َذَ َ  " ُصمَنا َمَع َرُ وِؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  فَػَلْ  ُيَصٍ  بَِنا حتَّصى بَِقَي َ بعٌة من اللَّصهِر فَػَقا

ـَ بَنا في الَ امسِة حتَّصى َذَ َ  َ  ُر اللَّصيِ   فَػُقلَنا يا َرُ وَؿ اهلل   ُػُلُث اللَّصيِ    ُ َّص َلْ  يَػُق  بَِنا في السَّصاِدِ ِة وقَا
ـُ لَيَلةٍد : لو ّن َّصلتَػَنا بَقيَّصَة لَيَلِتَنا َ ِذِا  فَػَقاؿَ  ـَ َمَع ااماـِ حتَّصى يَنَصرَؼ ُ َو ُكتَ  َلُ  ِقيا  ُ َّص َلْ  ُيَصٍ  . ِإّنَّصُ  من قَا

ـَ بَِنا حتَّصى َتَ وَّصفَنا الَ  ِح  قُلُ   بَنا حتَّصى بقَي َ  ثٌة من اللَّصهِر وَصلَّصى بَنا في ال ال ِة وَدَعا َأ َلُ  وِّنساَاُا فَػَقا
". السُّشحورُ : وما الَ  ُح  قَاؿَ : َل ُ 

. َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
ـَ رَمَضاَف  فَػَرَأ  ب ُضُه  َأْف ُيَصٍلي ِإحد  وَأرب َين رك ةًد َمَع الوِتِر  وُ َو َقوُؿ  واختَػَلَ  َأ ُ  ال لِ  في ِقيا

وَأك ُر َأ ِ  ال لِ  َعَلى ما ُرِوَي عن عليٍّي وُعَمَر وَغيرِِ َما . َأ ِ  المدينِة  وال مُ  َعَلى َ َذا ِعنَدُ   بالمدينةِ 
. من َأصَحاِب النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  ِعلريَن رك ةًد 

وَ َ َذا َأدرَكُ  بِِبلِدّنَا بم َّصَة  : وقَاَؿ اللَّصاِف يُّش . وُ َو َقوُؿ ُ  َياَف ال َّصورٍي وابِن المبارِؾ واللَّصاِف ٍي رحم  اهلل
ُرِوَي في َ َذا أَُلوافٌة َلْ  يَقِض ِفيِ  ِبَلياٍد  وقَاَؿ ِإ حاَؽ بْ  ّن تاُر : وقَاَؿ َأْحَمدُ . ُيَصلُّشوَف ِعلريَن رك ةًد 

ِإحَد  وَأرب يَن رك ةًد َعَلى ما ُرِوَي عن أَُبٍي ابِن َك  ٍد واخَتاَر ابُن المبارِؾ وَأْحَمُد وِإ حاُؽ الصَّص َة َمَع 
 .ااَماـِ في َ هِر رَمَضاَف  واخَتاَر اللَّصاِف يُّش َأْف ُيَصٍلي الرَّصجُ  وحَدُا ِإَذا َكاَف قَارِااًد 

 
. باُب ما جاَا في َفضِ  من َف َّصَر َصاِاماًد  - 81

َحدَّص َػَنا َ نَّصادٌة َأخبرّنَا َعبُد الرَّصحيِ  بُن ُ ليماَف عن َعبِد المل  بِن أَبي ُ ليماَف عن ع ااٍد عن زَيِد  - 804
: بِن خالدٍد الُجَهنٍي قَاؿَ 

َمْن َف َّصَر َصاِاماًد َكاَف َلُ  ِم َ  َأجرِِا َغيَر أّنَّصُ    يَنُقُ  من َأجِر : "قَاَؿ َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ - 
". الصَّصاِاِ   يئاًد 

 .َ َذا حديثٌة حسنٌة صحييٌة : قَاَؿ أَبُو ِعيَسى
 

                                                 

  (صبلة الليل مثٌت مثٌت  )الصواب أنو يصليها مع اإلماـ واألفضل إحدى عشرة أو ثبلث عشرة ولو الزيادة عليهما ٟتديث   - 
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. باُب التَّصرِغيِ  في ِقَياـِ َ هِر رَمَضاَف وما َجاَا ِفيِ  من الَ ْض ِ  - 82

َحدَّص َػَنا َعبُد بُن ُحَميدٍد َأخبرّنَا َعبُد الرَّصزَّصاِؽ َأخبرّنَا َم َمرٌة عن ال ُّش رٍي عن أَبي َ َلَمَة عن أَبي ُ ريرَة  - 805
: قَاؿَ 

َمْن : "َكاَف َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  يُػَرٍغُ  في ِقَياـِ رَمَضاَف من َغيِر َأْف يْ ُمَرُ   ب  ِيمةٍد ويقوؿُ - 
ـَ ِمْن َذّنِبِ  فَػُتوٍفَى َرُ وُؿ اهلل َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّصَ  واأَلمُر َعَلى  ـَ رَمَضاَف ِإيماّناًد واحِتَساباًد ُغَ َر َلُ  ما َتقدَّص قَا

". ذلَ   ُ َّص َكاَف اأَلمُر كَذلَ  في ِخ َفَة أَبي َب رٍد وَصدراًد من ِخ َفِة ُعَمَر بِن ال  َّصاِب َعَلى َذل َ 
وقد ُرِوَي َ َذا الحديُث أَيضاًد عن ال ُّش رٍي عن ُعرَوَة عن . َ َذا حديثٌة صحييٌة . وفي الباِب عن عاِالةَ 

. عاِالَة عن النَّصبٍي َصلَّصى اهلل َعَلْيِ  َوَ لَّص َ 
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. بس  اهلل الرحمن الرحي 

  الدرر البازية على صحيي الب اري – 4 

 ().وجوب صـو رمضاف: باب - 1
 {يا أيها الذين آمنوا كت  علي   الصياـ كما كت  على الذين من قبل   ل ل   تتقوف}: وقوؿ اهلل ت الى

/. 183: البقرة/
حد نا إ ماعي  بن ج  ر  عن أبي  هي   عن أبي   عن الحة بن : حد نا قتيبة بن   يد - 1792

: عبيد اهلل
يا ر وؿ اهلل  أخبرّني ماذا فرض : أف أعرابيا جاا إلى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل   اار الرأس  فقاؿ

أخبرّني ما فرض اهلل علي من : فقاؿ. (الصلوات ال مس إ  أف ت وع  يئا): اهلل علي من الص ة  فقاؿ
: أخبرّني بما فرض اهلل علي من ال كاة  فقاؿ: فقاؿ. ( هر رمضاف إ  أف ت وع  يئا): الصياـ  فقاؿ

والذي أكرم     أت وع  يئا  و  أّنق  : ف خبرا ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل   رااع اا  ـ  قاؿ
دخ  الجنة إف : أفلي إف صدؽ  أو): فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل . مما فرض اهلل علي  يئا

 ().(صدؽ
: حد نا إ ماعي   عن أيوب  عن ّنافع  عن ابن عمر ر ي اهلل عنهما قاؿ: حد نا مسدد - 1793

وكاف عبد اهلل   يصوم  . صاـ النبي صلى اهلل علي  و ل  عا وراا وأمر بصيام   فلما فرض رمضاف ترؾ
. إ  أف يوافق صوم 

أف : أف عراؾ ابن مال  حد  : حد نا الليث  عن ي يد بن أبي حبي : حد نا قتيبة بن   يد - 1794
: عروة أخبرا  عن عاالة ر ي اهلل عنها

                                                 

 1412 / 11 / 12 - 1412 / 10 / 9ا٠تميس خبلؿ الفًتة – االربعاء –االثنُت – األحد – دروس الفجر  )وصف الدرس   -  
 ( 1416 / 4 / 29 ػػ 1414 / 6 / 22مغرب األحد واألربعاء خبلؿ الفًتة  ) (

 
 (ىػ 1414 / 6 / 22) ومغرب األحد  (ىػ 1412 / 10 / 9 )فجر األحد   ()
 
ىذا اٟتديث يبُت أف من اقتصر على الواجبات وترؾ ا١تنهيات ينجو ويفلح ولكن األفضل منو السابق با٠تَتات :  قاؿ الشيخ ابن باز ()

. الظامل لنفسو ، وا١تقتصد ، والسابق با٠تَتات : ألف منازؿ الناجُت يـو القيامة ثبلثة 
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أف قريلا كاّن  تصـو يـو عا وراا في الجا لية     أمر ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  بصيام  حتى 
 ()(من  اا فليصم   ومن  اا أف ر): فرض رمضاف  وقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

. فض  الصـو: باب - 2
حد نا عبد اهلل بن مسلمة  عن مال   عن أبي ال ّناد  عن األعرج  عن أبي  ريرة ر ي اهلل  - 1795

: عن 
الصياـ جنة  ف  يرفث و  يجه   وإف امرؤ قاتل  أو  اتم   ): أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ

والذي ّن سي بيدا ل لوؼ ف  الصاا  أاي  عند اهلل ت الى من ريي - مرتين - فليق  إّني صاا  
 ().(المس   يترؾ ا ام  و راب  و هوت  من أجلي  الصياـ لي وأّنا أج ي ب   والحسنة ب لر أم الها

. الصـو ك ارة: باب - 3
: حد نا جامع  عن أبي واا   عن حذي ة قاؿ: حد نا   ياف: حد نا علي بن عبد اهلل - 1796

أّنا : قاؿ حذي ة. من يح ظ حدي ا عن النبي صلى اهلل علي  و ل  في ال تنة : قاؿ عمر ر ي اهلل عن 
ليس أ  ؿ : قاؿ. (فتنة الرج  في أ ل  ومال  وجارا  ت  ر ا الص ة والصياـ والصدقة):  م ت  يقوؿ

في تي أو : وإف دوف ذل  بابا م لقا  قاؿ: قاؿ. عن ذا  إّنما أ  ؿ عن التي تموج كما يموج البحر
 ل  أكاف عمر ي ل  : ي سر  قاؿ ذاؾ أجدر أف   ي لق إلى يـو القيامة  فقلنا لمسروؽ: ي سر  قاؿ

 ().ّن    كما ي ل  أف دوف غد الليلة: فس ل  فقاؿ. من الباب 

 ().الرياف للصاامين: باب - 4
حد ني أبو حاـز  عن  ه  ر ي اهلل : حد نا  ليماف بن ب ؿ قاؿ: حد نا خالد بن م لد - 1797

إف في الجنة بابا يقاؿ ل  الرياف  يدخ  من  الصااموف يـو ): عن  عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ

                                                 

.  األفضل صـو يـو قبلو أو بعده حىت خيالف اليهود وصياـ قريش تقليداً ألىل الكتاب ١تا بلغهم يف فضلو عنهم()
 من أفطر يف هنار رمضاف بالطعاـ متعمداً مث جامع يف هنار رمضاف فعليو إمث األمرين وعليو الكفارة على الصحيح ٟترمة الزماف سواء ()

. كاف متحيبًل أو غَت  متحيل و٢تذا من جامع يف القضاء فليس عليو كفارة وإمنا عليو قضاؤه فقط 
 فتنة الرجل مع أىلو فيما يقع منو من مسابة أو خطأ أو مع العبيد واٞتَتاف فالصبلة والصدقة والصياـ تكفرىا فعلى ا١ترء اإلكثار من ()

. النوافل إذا وقع منو ىذه األغبلط واألخطاء ، والباب  الذي يكسر ىو عمر رضي اهلل عنو 
 ىػ 1414 / 6 / 29 مغرب األحد ()
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القيامة    يدخ  من  أحد غير    يقاؿ أين الصااموف  فيقوموف   يدخ  من  أحد غير    ف ذا دخلوا 
 ().(أغلق  فلن يدخ  من  أحد

حد ني مال   عن ابن  هاب  عن حميد : حد ني م ن قاؿ: حد نا إبرا ي  بن المنذر قاؿ - 1798
: بن عبد الرحمن  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن 

يا عبد : من أّن ق زوجين في  بي  اهلل  ّنودي من أبواب الجنة): أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
اهلل  ذا خير  فمن كاف من أ   الص ة دعي من باب الص ة  ومن كاف من أ   الجهاد دعي من باب 
الجهاد  ومن كاف من أ   الصياـ دعي من باب الرياف  ومن كاف من أ   الصدقة دعي من باب 

. (الصدقة
ب بي وأمي يا ر وؿ اهلل  ما على من دعي من تل  األبواب من  رورة  : فقاؿ أبو ب ر ر ي اهلل عن 

. (ّن    وأرجو أف ت وف منه ): قاؿ. فه  يدعى أحد من تل  األبواب كلها 

 

 ().   يقاؿ رمضاف أو  هر رمضاف  ومن رأ  كل  وا  ا: باب - 5
. (  تقدموا رمضاف): وقاؿ. (من صاـ رمضاف): وقاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل 

حد نا إ ماعي  بن ج  ر  عن أبي  هي   عن أبي   عن أبي  ريرة : حد نا قتيبة - 1799/1800
: ر ي اهلل عن 

. (إذا جاا رمضاف فتح  أبواب الجنة): أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
أخبرّني ابن : حد ني الليث  عن عقي   عن ابن  هاب قاؿ: حد ني يحيى بن ب ير قاؿ - (1800)

: أّن   مع أبا  ريرة ر ي اهلل عن  يقوؿ: أبي أّنس  مولى التيميين  أف أباا حد  
إذا دخ   هر رمضاف فتح  أبواب السماا  وغلق  أبواب ): قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

. (جهن   و لسل  الليااين
أف : أخبرّني  ال : حد ني الليث  عن عقي   عن ابن  هاب قاؿ: حد نا يحيى بن ب ير قاؿ - 1801

: ابن عمر ر ي اهلل عنهما قاؿ
                                                 

إذا مل يتيسر استسماح ا١تغتاب فإنو يدعو لو ويثٍت عليو . يف الصـو ثوباف كونو كفارة للذنوب إال الكبائر وفيو زيادة ثواب على الكفارة()
. يف ا١تكاف الذي اغتابو فيو 

.  ال حرج يف قوؿ رمضاف أو شهر رمضاف كلها جاءت هبا النصوص ()
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إذا رأيتموا فصوموا  وإذا رأيتموا ف ف روا  ف ف غ  ):  م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ
. (علي   فاقدروا ل 

. له ؿ رمضاف: حد ني عقي  ويوّنس: وقاؿ غيرا  عن الليث

. من صاـ رمضاف إيماّنا واحتسابا وّنية: باب - 6
. (يب  وف على ّنياته ): وقال  عاالة ر ي اهلل عنها  عن النبي صلى اهلل علي  و ل 

حد نا يحيى  عن أبي  لمة  عن أبي  ريرة ر ي اهلل : حد نا  لاـ: حد نا مسل  بن إبرا ي  - 1802
عن   

من قاـ ليلة القدر إيماّنا واحتسابا  غ ر ل  ما تقدـ من ذّنب   ومن ): عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
 ().(صاـ رمضاف إيماّنا واحتسابا غ ر ل  ما تقدـ من ذّنب 

. أجود ما كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  ي وف في رمضاف: باب - 7
أخبرّنا ابن  هاب  عن عبيد اهلل بن عبد : حد نا إبرا ي  بن   د: حد نا مو ى بن إ ماعي  - 1803

: أف ابن عباس ر ي اهلل عنهما قاؿ: اهلل بن عتبة
كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  أجود الناس بال ير  وكاف أجود ما ي وف في رمضاف  حين يلقاا جبري   
وكاف جبري  علي  الس ـ يلقاا ك  ليلة في رمضاف حتى ينسلخ  ي رض علي  النبي صلى اهلل علي  و ل  

 ().ف ذا لقي  جبري  علي  الس ـ  كاف أجود بال ير من الريي المر لة: القرآف

 ().من ل  يدع قوؿ ال ور  وال م  ب  في الصـو: باب - 8
حد نا   يد المقبري  عن أبي   عن أبي  ريرة : حد نا ابن أبي ذا : حد نا آدـ بن أبي إياس - 1804

من ل  يدع قوؿ ال ور وال م  ب   فليس هلل ): قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل :ر ي اهلل عن  قاؿ
. (حاجة في أف يدع ا ام  و راب 

                                                 

لؤلجر والثواب عند اهلل عز وجل ، فاألعماؿ الصاٟتة تكوف مكفرة للسيئات إذا اجتنبت  (واحتساباً  )بأف اهلل شرعو  (إدياناً  ) ()
الكبائر ومل يصر عليها فإذا مل ٕتتنب الكبائر فإنو يثاب عليها ولكنها ال تكفر السيئات حىت يًتؾ الكبائر وىذا يف الصبلة والصـو واٟتج 

. وغَتىا من األعماؿ الصاٟتة 
 (فإف ناشئة الليل ىي أشد وطًأ وأقـو قيبًل  ) فيو فضل ٣تالسة العلماء والصاٟتُت وفيو فضل مدارسة القرآف يف الليل ()
ىػ 1414 / 7 / 20 مغرب األحد ()
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.    يقوؿ إّني صاا  إذا  ت : باب - 9
أخبرّني ع اا  عن : أخبرّنا  لاـ بن يو    عن ابن جريي قاؿ: حد نا إبرا ي  بن مو ى - 1805

: أّن   مع أبا  ريرة ر ي اهلل عن  يقوؿ: أبي صالي ال يات
ك  عم  ابن آدـ ل  إ  الصياـ  ف ّن  لي وأّنا أج ي ب   : قاؿ اهلل): قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

إّني : والصياـ جنة  وإذا كاف يـو صـو أحدك  ف  يرفث و  يص    ف ف  اب  أحد أو قاتل  فليق 
للصاا  . والذي ّن س محمد بيدا  ل لوؼ ف  الصاا  أاي  عند اهلل من ريي المس . امرؤ صاا 

 ().(إذا أف ر فرح  وإذا لقي رب  فرح بصوم : فرحتاف ي رحهما

 ().الصـو لمن خاؼ على ّن س  ال  وبة: باب - 10
بينا أّنا أملي مع : حد نا عبداف  عن أبي حم ة  عن األعم   عن إبرا ي   عن علقمة قاؿ - 1806

: عبد اهلل ر ي اهلل عن  فقاؿ
من ا ت اع البااة فليت وج  ف ّن  أغض للبصر وأحصن لل رج  ): كنا مع النبي صلى اهلل علي  و ل  فقاؿ

. (ومن ل  يست ع ف لي  بالصـو  ف ّن  ل  وجاا

. (إذا رأيت  اله ؿ فصوموا  وإذا رأيتموا ف ف روا): قوؿ النبي صلى اهلل علي  و ل : باب - 11
. من صاـ يـو الل  فقد عصى أبا القا   صلى اهلل علي  و ل : وقاؿ صلة  عن عمار

حد نا عبد اهلل بن مسلمة  عن مال   عن ّنافع  عن عبد اهلل بن عمر ر ي اهلل  - 1807/1809
: عنهما
  تصوموا حتى تروا اله ؿ  و  ت  روا حتى ): أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ذكر رمضاف  فقاؿ

. (تروا  ف ف غ  علي   فاقدروا ل 
حد نا مال   عن عبد اهلل بن دينار  عن عبد اهلل ابن عمر : حد نا عبد اهلل بن مسلمة - (1808)

: ر ي اهلل عنهما

                                                 

ال حرج فيو وال يكوف من الرياء وفيو تنبيو للشامت على أنو ينبغي لو عدـ التلفظ هبذا الكبلـ  (إين  صائم  ) ىذا اٟتديث يبُت أف قولو ()
. وىذا عاـ يف الفرض والنفل 

 ىػ 1412 / 10 / 10 فجر االثنُت ()
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اللهر تسع وعلروف ليلة  ف  تصوموا حتى تروا  ف ف غ  ): أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
. (علي   ف كملوا ال دة    ين

 م   ابن عمر ر ي اهلل عنهما : حد نا   بة  عن جبلة بن  حي  قاؿ: حد نا أبو الوليد - (1809)
: يقوؿ

. وخنس اابهاـ في ال ال ة. (اللهر   ذا و  ذا): قاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل 
:  م   أبا  ريرة ر ي اهلل عن  يقوؿ: حد نا محمد بن زياد قاؿ: حد نا   بة: حد نا آدـ - 1810

صوموا لرؤيت  وأف روا ): قاؿ أبو القا   صلى اهلل علي  و ل : قاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل   أو قاؿ
. (لرؤيت   ف ف غبي علي   ف كملوا عدة   باف    ين

حد نا أبو عاص   عن ابن جريي  عن يحيى بن عبد اهلل بن صي ي  عن ع رمة بن عبد  - 1811
أف النبي صلى اهلل علي  و ل  آلى من ّنساا   هرا  فلما مضى : الرحمن  عن أـ  لمة ر ي اهلل عنها

إف اللهر ي وف ): فقاؿ. إّن  حل   أف   تدخ   هرا : تس ة وعلروف يوما غدا  أو راح  فقي  ل 
. (تس ة وعلرين يوما

حد نا  ليماف بن ب ؿ  عن حميد  عن أّنس ر ي اهلل عن  : حد نا عبد ال  ي  بن عبد اهلل - 1812
: قاؿ

آلى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  من ّنساا   وكاّن  اّن    رجل   ف قاـ في ملربة تس ا وعلرين 
 ().(إف اللهر ي وف تس ا وعلرين): فقاؿ. يا ر وؿ اهلل  آلي   هرا : ليلة     ّن ؿ  فقالوا

 
 

                                                 

 العمدة يف الصياـ على الرؤية وإكماؿ عدة شعباف ثبلثُت ونقل شيخ اإلسبلـ إٚتاع العلماء على عدـ اعتمادىم على اٟتساب يف ()
. إثبات الشهر فبل جيوز معارضة الرؤية بأقواؿ اٟتسابُت

رؤية كل بلد ْتسبو ألختبلؼ ا١تطالع على قوؿ بعض أىل العلم وإف كاف األوىل أنو إذا ظهر يف بلد يثبت على اٞتميع ولكن القوؿ  -
األوؿ يعمل بو خشية اختبلؼ الناس وٟتديث ابن عباس يف صحيح مسلم فاألصل أف الرؤية واحدة لكل  الببلد ولكن إذا مل 

 .يتيسر فيعمل كل بلد برؤيتهم 
. صياـ يـو الشك ال جيوز  -
فتعددت االراء يف ىذه ا١تسألة بالنسبة إىل خصوص النظر يف اٟتساب وا١تنازؿ أحدمها اٞتواز وال جيزي عن   )قاؿ اٟتافظ يف الفتح - 

الفرض ثانيها جيوز وجيزئ ثالثها جيوز للحاسب وجيزئو ال للمنجم رابعها جيوز ٢تما ولغَتمها تقليد اٟتاسب دوف ا١تنجم خامسها جيوز ٢تما 
( كل ىذه األقواؿ باطلة ١تصادمتها النصوص واإلٚتاع وا١تعوؿ عليو ىو الصياـ على الرؤية ) قاؿ الشيخ ابن باز معلقاً  (  ولغَتمها مطلقا

 .
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 (). هرا عيد   ينقصاف: باب - 12
.   يجتم اف ك  ما ّناق : وقاؿ محمد. وإف كاف ّناقصا فهو تماـ: قاؿ إ حق: قاؿ أبو عبد اهلل

 م   إ حق  عن عبد الرحمن بن أبي ب رة  عن أبي   : حد نا م تمر قاؿ: حد نا مسدد - 1813
أخبرّني عبد : حد نا م تمر  عن خالد الحذاا قاؿ: وحد ني مسدد. عن النبي صلى اهلل علي  و ل 

الرحمن بن أبي ب رة  عن أبي  ر ي اهلل عن   
 ().(رمضاف وذو الحجة:  هراف   ينقصاف   هرا عيد): عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ

 

. (  ّن ت  و  ّنحس ): قوؿ النبي صلى اهلل علي  و ل : باب - 13
أّن   مع ابن عمر : حد نا   يد بن عمرو: حد نا األ ود بن قيس: حد نا   بة: حد نا آدـ - 1814

ر ي اهلل عنهما  
. (إّنا أمة أمية    ّن ت  و  ّنحس   اللهر   ذا و  ذا): عن النبي صلى اهلل علي  و ل  أّن  قاؿ

 ().ي ني مرة تس ة وعلرين  ومرة    ين

.   يتقدمن رمضاف بصـو يـو و  يومين: باب - 14
حد نا يحيى بن أبي ك ير  عن أبي  لمة  عن أبي : حد نا  لاـ: حد نا مسل  بن إبرا ي  - 1815

 ريرة ر ي اهلل عن   
  يتقدمن أحدك  رمضاف بصـو يـو أو يومين  إ  أف ي وف رج  ): عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ

 ().(كاف يصـو صوم   فليص  ذل  اليـو

                                                 

ىػ 1414 / 8 / 5 مغرب األحد ()
 قيل ال ينقصاف فضبًل وإف نقصا عدداً وقيل إذا مت ىذا نقص ىذا وبالعكس فيتما ٚتيعاً أو ينقص أحدمها وال ينقصاف ٚتيعاً واألقرب ()

. ال ينقصاف يف الفضل أو ال جيتمعاف ناقصُت كما قاؿ البخاري
يوماً وصياـ شهرين متتابعُت إف أفطر لعذر كأياـ العيدين وأياـ  ( 29) يوماً صاـ  ( 29 )إف كاف عليو قضاء شهر وكاف صياـ الناس - 

. التشريق والسفر وا١ترض فإنو يكمل من حُت زواؿ العذر
.  الغالب يف ىذه األمة أهنا أمية وإف تعلم فيها كثَت ()
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أح  ل   ليلة الصياـ الرفث إلى ّنساا    ن لباس ل   وأّنت  لباس }: قوؿ اهلل ج  ذكرا: باب - 15
لهن عل  اهلل أّن   كنت  ت تاّنوف أّن س   فتاب علي   وع ا عن   فاْلف با رو ن وابت وا ما كت  اهلل 

/. 187: البقرة/ {ل  
: حد نا عبيد اهلل بن مو ى  عن إ رااي   عن أبي إ حق  عن البراا ر ي اهلل عن  قاؿ - 1816

كاف أصحاب محمد صلى اهلل علي  و ل  إذا كاف الرج  صااما  فحضر ااف ار  فناـ قب  أف ي  ر  
ل  ي ك  ليلت  و  يوم  حتى يمسي  وإف قيس بن صرمة األّنصاري كاف صااما  فلما حضر ااف ار أتى 

   ول ن أّن لق ف ال  ل   وكاف يوم  ي م   ف لبت  عيناا  : قال . أعندؾ ا اـ : امرأت  فقاؿ لها
خيبة ل   فلما اّنتص  النهار غلي علي   فذكر ذل  للنبي صلى اهلل : فجاات  امرأت   فلما رأت  قال 
ف رحوا بها فرحا  ديدا  . {أح  ل   ليلة الصياـ الرفث إلى ّنساا  }: علي  و ل  فن ل   ذا اْلية

. {وكلوا وا ربوا حتى يتبين ل   ال يّط األبيض من ال يّط األ ود}: وّن ل 

وكلوا وا ربوا حتى يتبين ل   ال يّط األبيض من ال يّط األ ود من }: قوؿ اهلل ت الى: باب - 16
 ()/.187: البقرة/ {ال جر    أتموا الصياـ إلى اللي 

. في  البراا عن النبي صلى اهلل علي  و ل 
أخبرّني حصين بن عبد الرحمن  عن الل بي  : حد نا  لي  قاؿ: حد نا حجاج بن منهاؿ - 1817

: عن عدي بن حات  ر ي اهلل عن  قاؿ
عمدت إلى عقاؿ أ ود وإلى عقاؿ . {حتى يتبين ل   ال يّط األبيض من ال يّط األ ود}: لما ّن ل 

أبيض  فج لتهما تح  و ادتي  فج ل  أّن ر في اللي  ف  يستبين لي  ف دوت على ر وؿ اهلل صلى 
. (إّنما ذل   واد اللي  وبياض النهار): اهلل علي  و ل  فذكرت ل  ذل   فقاؿ

حد ني . (ح)حد نا ابن أبي حاـز  عن أبي   عن  ه  بن   د : حد نا   يد بن أبي مري  - 1818
حد ني أبو حاـز  عن  ه  بن   د : حد نا أبو غساف  محمد بن م رؼ  قاؿ:   يد بن أبي مري 

 {من ال جر}ول  ين ؿ  {وكلوا وا ربوا حتى يتبين ل   ال يّط األبيض من ال يّط األ ود}: أّن ل :قاؿ

                                                                                                                                                                       

 ليس ألحد أف يصـو قبلو بيـو أو يومُت ألف ىذا من الزيادة فيو أما إذا صاـ أكثر الشهر بداً من أوؿ الشهر أو قبل ا١تنتصف فإنو ()
، فإذا انتصف الشهر فبل يصـو ٟتديث  عند أٛتد واألربعة وسنده جيد ، أما االثنُت وا٠تميس فبل  (إذا انتصف شعباف فبل تصوموا  )يصـو

. تدخل يف النهي ألهنا عامة يف شعباف وغَته 
ىػ 1414 / 10 / 15 مغرب األحد ()



 131 

www.alukah.net 

الدرر البازية علي كتاب الصيام الدرر البازية علي كتاب الصيام 

ف اف رجاؿ إذا أرادوا الصـو ربّط أحد   في رجل  ال يّط األبيض وال يّط األ ود  ول  ي ؿ ي ك  حتى 
. ف لموا أّن  إّنما ي ني اللي  والنهار {من ال جر}: يتبين ل  رؤيتهما  ف ّن ؿ اهلل ب د

. (  يمن ن   من  حورك  أذاف ب ؿ): قوؿ النبي صلى اهلل علي  و ل : باب - 17
حد نا عبيد اهلل بن إ ماعي   عن أبي أ امة  عن عبيد اهلل  عن ّنافع  عن ابن عمر والقا    - 1819

: بن محمد  عن عاالة ر ي اهلل عنها
كلوا وا ربوا حتى ي ذف ابن أـ م تـو  ): أف ب   كاف ي ذف بلي   فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

. (ف ّن    ي ذف حتى ي لع ال جر
 ().ول  ي ن بين أذاّنهما إ  أف يرقى ذا وين ؿ ذا: قاؿ القا  

 ().ت خير السحور: باب - 18
حد نا عبد ال  ي  بن أبي حاـز  عن أبي حاـز  عن  ه  بن   د : حد نا محمد بن عبيد اهلل - 1820

: ر ي اهلل عن  قاؿ
. كن  أتسحر في أ لي     ت وف  رعتي أف أدرؾ السجود مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

. قدر ك  بين السحور وص ة ال جر: باب - 19
حد نا قتادة  عن أّنس  عن زيد بن  اب  ر ي اهلل : حد نا  لاـ: حد نا مسل  بن إبرا ي  - 1821

: عن  قاؿ
: قاؿ. ك  كاف بين األذاف والسحور : تسحرّنا مع النبي صلى اهلل علي  و ل      قاـ إلى الص ة  قل 

. قدر خمسين آية

                                                 

.  يعٍت أف ا١تدة بينهما قصَتة ()
وروى بن أيب شيبة وعبد الرزاؽ ذلك عن حذيفة من طرؽ صحيحة وروى سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وابن )قاؿ ابن حجر يف الفتح - 

ا١تنذر من طرؽ عن أيب بكر أنو أمر بغلق الباب حىت ال يرى الفجر وروى بن ا١تنذر بإسناد صحيح عن على أنو صلى الصبح مث قاؿ اآلف 
ىذه اآلثار عن أيب بكر وعلي رضي اهلل عنهم ٖتتاج إىل تأمل ونظر وٚتع ) قاؿ الشيخ معلقاً  ( حُت تبُت ا٠تيط األبيض من ا٠تيط األسود

. طرؽ فا١تسلم مأمور بتبُت الفجر 
باب تعجيل السحور ولذا  (الشيخ عبد العزيز بن ابراىيم القاسم أو الشيخ عبد العزيز بن عبد الرٛتن الراجحي ) يف نسخة القاريء ()

ويف   ( قولو باب تعجيل السحور أي اإلسراع باألكل إشارة إىل أف السحور كاف يقع قرب طلوع الفجر)كاف شرح ابن حجر عليها فقاؿ 
 (وىو أقرب  )نسخة العيٍت باب تأخَت السحور فقاؿ الشيخ رٛتو اهلل 
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 ().بركة السحور من غير إيجاب: باب - 20
. ألف النبي صلى اهلل علي  و ل  وأصحاب  واصلوا ول  يذكروا السحور

: حد نا جويرية  عن ّنافع  عن عبد اهلل ر ي اهلل عن : حد نا مو ى بن إ ماعي  - 1822
: إّن  تواص   قاؿ: أف النبي صلى اهلل علي  و ل  واص  فواص  الناس  فلق عليه   فنها    قالوا

 ().(لس  كهيئت    إّني أظ  أا   وأ قى)
 م   أّنس بن : حد نا عبد ال  ي  بن صهي  قاؿ: حد نا   بة: حد نا آدـ بن أبي إياس - 1823

. (تسحروا  ف ف في السحور بركة): قاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل :مال  ر ي اهلل عن  قاؿ

 ().إذا ّنو  بالنهار صوما: باب - 21
. ف ّني صاا  يومي  ذا:    قاؿ: عندك  ا اـ  ف ف قلنا: كاف أبو الدرداا يقوؿ: وقال  أـ الدرداا

. وف ل  أبو الحة  وأبو  ريرة  وابن عباس وحذي ة ر ي اهلل عنه 
: حد نا أبو عاص   عن ي يد بن أبي عبيد  عن  لمة بن األكوع ر ي اهلل عن  - 1824

إف من أك  فليت   أو فليص   ): أف النبي صلى اهلل علي  و ل  ب ث رج  ينادي في الناس يـو عا وراا
 ().(ومن ل  ي ك  ف  ي ك 

 
 
 
 

                                                 

ىػ 1412 / 10 / 16 فجر األحد ()
 األفضل للصائم عدـ الوصاؿ والفطر عند الغروب والوصاؿ مكروه ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم أرشدىم إىل تركو والوصاؿ إىل ()

. الفجر ال بأس بو فإذا أكل عند السحر زالت الكراىة
. صياـ التطوع يكوف أجره من الوقت الذي نوى فيو الصياـ سواء نوى من الضحى أو من بعد الزواؿ أو من الليل- 
ىػ 1414 / 10 / 22 مغرب األحد ()
 ىذا الباب فيو جواز نية الصياـ من أثناء النهار إذا مل يكن قد أكل شيئاً قبل ذلك ، والصائم ا١تتطوع لو أف يفطر وإف أمت فهو أفضل ()

. واألجر يكوف من نيتو 
. حديث النهي عن صياـ يـو السبت ضعيف ، ومن صاـ اليـو السابع والعشرين من رجب يؤمر باإلفطار ألنو بدعة - 
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. الصاا  يصبي جنبا: باب - 22
حد نا عبد اهلل بن مسلمة  عن مال   عن  مي  مولى أبي ب ر بن عبد الرحمن ابن  - 1825

كن  أّنا وأبي حين دخلنا على : أّن   مع أبا ب ر بن عبد الرحمن قاؿ: الحارث بن  لاـ بن الم يرة
أخبرّني أبو ب ر بن عبد : أخبرّنا   ي   عن ال  ري قاؿ: حد نا أبو اليماف. (ح)عاالة وأـ  لمة 

: أف عاالة وأـ  لمة أخبرتاا: أف أباا عبد الرحمن أخبر مرواف: الرحمن بن الحارث بن  لاـ
. أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  كاف يدرك  ال جر  و و جن  من أ ل      ي تس  ويصـو

أقس  باهلل لتقرعن بها أبا  ريرة  ومرواف يومئذ على المدينة  فقاؿ : وقاؿ مرواف ل بد الرحمن بن الحارث
ف را ذل  عبد الرحمن     قدر لنا أف ّنجتمع بذي الحلي ة  وكاّن  ألبي  ريرة  نال  أرض  : أبو ب ر

إّني ذاكر ل  أمرا  ولو  مرواف أقس  علي في  ل  أذكرا ل   فذكر قوؿ : فقاؿ عبد الرحمن ألبي  ريرة
. كذل  حد ني ال ض  بن عباس  و و أعل : عاالة وأـ  لمة  فقاؿ

كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  ي مر بال  ر  واألوؿ : وقاؿ  ماـ وابن عبد اهلل بن عمر  عن أبي  ريرة
 ().أ ند

 ().المبا رة للصاا : باب - 23
. يحـر علي  فرجها: وقال  عاالة ر ي اهلل عنها

عن   بة  عن الح    عن إبرا ي   عن األ ود  عن عاالة : حد نا  ليماف بن حرب قاؿ - 1826
: ر ي اهلل عنها قال 

. كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  يقب  ويبا ر و و صاا   وكاف أمل    ارب 
األحمق   حاجة ل  في  {غير أولي ااربة}: قاؿ ااوس. حاجات {مآرب}: قاؿ ابن عباس: وقاؿ

 ().إف ّن ر ف منى يت  صوم : وقاؿ جابر بن زيد. النساا

                                                 

 الصواب أنو ال حرج على الصائم أف يصبح جنباً وىكذا اٟتائض والنفساء إذا طهرتا من الليل واشتغلتا بالسحور وأدركهما الفجر ومها ()
مل يغتسبل فبل حرج عليهما بالصياـ مث االغتساؿ وأبو ىريرة كاف يفىت بأف من أصبح جنباً فإنو يفطر ولعل ىذا كاف أواًل مث نسخ ٔتا قالتاه 

. عائشة وأـ سلمة رضي اهلل عنهما 
ىػ 1412 / 10 / 17 فجر االثنُت ()
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. القبلة للصاا : باب - 24
أخبرّني أبي  عن عاالة  عن النبي : حد نا يحيى  عن  لاـ قاؿ: حد نا محمد بن الم نى - 1827

وحد نا عبد اهلل ابن مسلمة  عن مال   عن  لاـ  عن أبي   عن عاالة . (ح)صلى اهلل علي  و ل  
: ر ي اهلل عنها قال 

. إف كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ليقب  ب ض أزواج  و و صاا       ح  
حد نا يحيى بن أبي ك ير  عن أبي : حد نا يحيى  عن  لاـ بن أبي عبد اهلل: حد نا مسدد - 1828

:  لمة  عن زين  بن  أـ  لمة  عن أمها ر ي اهلل عنهما قال 
بينما أّنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في ال ميلة  إذ حض   فاّنسلل   ف خذت  ياب حيضتي  

ّن    فدخل  م   في ال ميلة  وكاّن   ي ور وؿ اهلل صلى اهلل علي  : قل . (ما ل  أّن س ): فقاؿ
 ().و ل  ي تس ف من إّناا واحد  وكاف يقبلها و و صاا 

 ().اغتساؿ الصاا : باب - 25
وقاؿ ابن . ودخ  الل بي الحماـ و و صاا . وب  ابن عمر ر ي اهلل عنهما  وبا ف لقاا علي  و و صاا 

 ().  ب س بالمضمضة والتبرد للصاا : وقاؿ الحسن.   ب س أف يت    القدر أو الليا: عباس
إف لي أب ف أتقح  في  وأّنا صاا   : وقاؿ أّنس. إذا كاف صـو أحدك  فليصبي د ينا مترج : ابن مس ود

يستاؾ أوؿ النهار وآخرا  : وقاؿ ابن عمر. ويذكر عن النبي صلى اهلل علي  و ل  أّن  ا تاؾ و و صاا 
الرا      ب س بالسواؾ: وقاؿ ابن  يرين. إف ازدرد ريق    أقوؿ ي  ر: وقاؿ ع اا. و  يبلع ريق 

                                                                                                                                                                       

 ىذا رأي لو واٞتمهور على أف من قّبل أو كرر النظر فإنو ديسك سائر اليـو ويقضي ، أما إذا أمذى بعد التقبيل أو تكرار النظر فبل ()
. يفطر على الصحيح ألنو ٦تا تعم بو البلوى ، وإف رأى من نفسو عدـ الصرب وأنو سريع اإلمناء فإنو ال يباشر 

.  القبلة وا١تباشرة للصائم ال بأس هبا يف رمضاف وغَته فإف أمذى يتم صومو وإف أمٌت أمسك وقضى صياـ يومو ()
ىػ 1414 / 11 / 6 مغرب األحد ()
 وىذا كلو ال بأس بو للصائم ()
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ول  ير أّنس والحسن وإبرا ي  بال ح  . ()والماا ل  ا    وأّن  تمضمض ب : ل  ا    قاؿ: قي 
 ().للصاا  ب  ا

حد نا يوّنس  عن ابن  هاب  عن عروة وأبي : حد نا ابن و  : حد نا أحمد بن صالي - 1829
: قال  عاالة ر ي اهلل عنها: ب ر

. كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  يدرك  ال جر جنبا في رمضاف من غير حل   في تس  ويصـو
حد ني مال   عن  مي مولى أبي ب ر بن عبد الرحمن بن الحارث : حد نا إ ماعي  قاؿ - 1830

: أّن   مع أبا ب ر بن عبد الرحمن: بن  لاـ بن الم يرة
كن  أّنا وأبي  فذ ب  م   حتى دخلنا على عاالة ر ي اهلل عنها  قال  أ هد على ر وؿ اهلل صلى 

   دخلنا على أـ  لمة فقال  . اهلل علي  و ل  إّن  كاف ليصبي جنبا  من جماع غير احت ـ     يصوم 
. م   ذل 

 ().الصاا  إذا أك  أو  رب ّنا يا: باب - 26
إف دخ  حلق  : وقاؿ الحسن. إف ا تن ر فدخ  الماا في حلق    ب س إف ل  يمل : وقاؿ ع اا

. إف جامع ّنا يا ف   يا علي :  وقاؿ الحسن ومجا د().الذباب ف   يا علي 
حد نا ابن  يرين  عن أبي  ريرة ر ي اهلل : حد نا  لاـ: أخبرّنا ي يد بن زريع: حد نا عبداف - 1831

. (إذا ّنسي ف ك  و رب فليت  صوم   ف ّنما أا م  اهلل و قاا): عن  عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ

. السواؾ الرا  واليابس للصاا : باب - 27
رأي  النبي صلى اهلل علي  و ل  يستاؾ و و صاا   ما   أحصي أو : ويذكر عن عامر بن ربي ة قاؿ

لو  أف أ ق على أمتي ألمرته  بالسواؾ عند ك  ): وقاؿ أبو  ريرة  عن النبي صلى اهلل علي  و ل . أعد
ويرو  ّنحوا عن جابر وزيد بن خالد  عن النبي صلى اهلل علي  و ل   ول  ي   الصاا  من . (و وا

                                                 

 بلع الريق من السواؾ الرطب من غَت قصد ال حرج فيو ، واستعماؿ ا١تعجوف ال بأس بو لكن حيذر فبل يبتلع منو شيئاً وٓتاخ الربو ال ()
. بأس بو عند الضرورة ولكنو جيتنبو عند عدـ الضرورة 

 ترؾ الكحل من باب االحتياط وخروجاً من ا٠تبلؼ أفضل وإف اكتحل هناراً فبل حرج وال بأس وإف وجد طعمو يف حلقو ألنو ليس ()
أما القطرة يف األنف فبل تستعمل ألنو منفذ . من الطعاـ والشراب و جنسهما والعُت ليست منفذاً لكن إف تركو يف النهار فهو أفضل وأوىل

. مثلها مثل االستنشاؽ والعلك ال يفطر إال إذا بلع ريقو ، واإلبر ال حرج فيها إال اإلبر  ا١تغذية 
 ىػ 1415 / 5 / 4 مغرب األحد ()
.  إذا دخل شيء حلقو من غَت تعمد فبل حرج عليو ()
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 وقاؿ ع اا ().(م هرة لل   مر اة للرب): وقال  عاالة  عن النبي صلى اهلل علي  و ل . غيرا
. يبتلع ريق : وقتادة

حد ني ال  ري  عن ع اا بن ي يد  عن : أخبرّنا م مر قاؿ: أخبرّنا عبد اهلل: حد نا عبداف - 1832
رأي  ع ماف ر ي اهلل عن  تو    ف فرغ على يدي     ا     تمضمض وا تن ر     غس  وجه  :حمراف

   ا     غس  يدا اليمنى إلى المرفق    ا     غس  يدا اليسر  إلى المرفق    ا     مسي برأ       
رأي  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  تو   ّنحو : غس  رجل  اليمنى    ا     اليسر     ا     قاؿ

من تو   و واي  ذا     يصلي رك تين   يحدث ّن س  فيهما بليا إ  غ ر ل  ): و واي  ذا     قاؿ
. (ما تقدـ من ذّنب 

ول  يمي  بين . (إذا تو   فليستنلق بمن را الماا): قوؿ النبي صلى اهلل علي  و ل : باب - 28
. الصاا  وغيرا

إف تمضمض    : وقاؿ ع اا.   ب س بالس وط للصاا  إف ل  يص  إلى حلق   وي تح : وقاؿ الحسن
أفرغ ما في في  من الماا   يضيرا إف ل  ي درد ريق  وماذا بقي في في   و  يمضغ ال ل   ف ف ازدرد 

. ريق ال ل    أقوؿ إّن  ي  ر  ول ن ينهى عن   ف ف ا تن ر فدخ  الماا حلق    ب س  ل  يمل 

. إذا جامع في رمضاف: باب - 29
من أف ر يوما من رمضاف  من غير عذر و  مرض  ل  يقض  صياـ الد ر ): ويذكر عن أبي  ريرة رف  

: وقاؿ   يد بن المسي  والل بي وابن جبير وإبرا ي  وقتادة وحماد. وب  قاؿ ابن مس ود. (وإف صام 
 ().يقضي يوما م اّن 

                                                 

.  وصلو النسائي بسند صحيح، السواؾ الذي فيو نعناع وليموف اجتنابو أوىل فإذا مل يبتلع ما فيو فبل بأس بو ()
من أفطر يوما من رمضاف، من غَت عذر وال مرض، مل يقضو صياـ الدىر وإف ) ىذا ىو الصواب أنو يلزمو القضاء مع التوبة وحديث ()

وكفارة اٞتماع تسقط بالعجز ٓتبلؼ كفارة الظهار فبل تسقط وا١ترأة تقضي كذلك إال إذا قاومت ومل تستطع فبل قضاء . ضعيف (صامو 
. عليها 

. ا١ترأة ال تستأذف يف صـو القضاء فإذا استأذنت من باب تطييب خاطره فبل بأس - 
. صياـ رمضاف كل يـو لو نية مستقلة - 
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أف عبد الرحمن : حد نا يحيى   و ابن   يد:  مع ي يد بن  اروف: حد نا عبد اهلل بن منير - 1833
بن القا   أخبرا  عن محمد بن ج  ر عن ال بير بن ال واـ بن خويلد  عن عباد بن عبد اهلل بن ال بير 

: أّن   مع عاالة ر ي اهلل عنها تقوؿ: أخبرا
. أصب  أ لي في رمضاف: قاؿ. (مال ): قاؿ. إّن  احترؽ: إف رج  أتى النبي صلى اهلل علي  و ل  فقاؿ

تصدؽ ): أّنا  قاؿ: قاؿ. (أين المحترؽ): ف تي النبي صلى اهلل علي  و ل  بم ت  يدعى ال رؽ  فقاؿ
. (بهذا

 ().إذا جامع في رمضاف  ول  ي ن ل   يا  فتصدؽ علي  فلي  ر: باب - 30
أف أبا : أخبرّني حميد بن عبد الرحمن: أخبرّنا   ي   عن ال  ري قاؿ: حد نا أبو اليماف - 1834

:  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ
: قاؿ. يا ر وؿ اهلل   ل  : بينما ّنحن جلوس عند النبي صلى اهلل علي  و ل   إذ جااا رج  فقاؿ

   تجد رقبة ): وق   على امرأتي وأّنا صاا   فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قاؿ. (مال )
فه  تجد إا اـ : )فقاؿ.  : قاؿ(. فه  تست يع أف تصـو  هرين متتاب ين: )قاؿ.  : قاؿ. (ت تقها

فبينا ّنحن على ذل  أتي النبي صلى . فم ث النبي صلى اهلل علي  و ل : قاؿ.  : قاؿ. ( تين مس ينا
خذ  ذا فتصدؽ ): قاؿ. أّنا: فقاؿ. (أين الساا ): اهلل علي  و ل  ب رؽ في  تمر  وال رؽ الم ت   قاؿ

فواهلل ما بين  بتيها  يريد الحرتين  أ   بي  أفقر من . أعلى أفقر مني يا ر وؿ اهلل : فقاؿ الرج . (ب 
 ().(أا م  أ ل ): فضح  النبي صلى اهلل علي  و ل  حتى بدت أّنياب     قاؿ. أ   بيتي

. المجامع في رمضاف     ي    أ ل  من ال  ارة إذا كاّنوا محاويي: باب - 31
حد نا جرير  عن منصور  عن ال  ري  عن حميد بن عبد : حد نا ع ماف بن أبي  يبة - 1835

: الرحمن  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن 
أتجد ما ): فقاؿ. إف اْلخر وقع على امرأت  في رمضاف: جاا رج  إلى النبي صلى اهلل علي  و ل  فقاؿ

أفتجد ما ت    ب  : )قاؿ.  : قاؿ(. فتست يع أف تصـو  هرين متتاب ين: )قاؿ.  : قاؿ. (تحرر رقبة

                                                 

 ىػ 1415 / 5 / 11 مغرب األحد ()
 استدؿ هبذا على أف كفارة اٞتماع تسقط عند العجز ٓتبلؼ كفارة الظهار والقتل فبل تسقط بالعجز بل تبقى يف ذمتو ، وإذا جامع ()

. فكل يـو لو كفارة 
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أا   : )ف تي النبي صلى اهلل علي  و ل  ب رؽ في  تمر  و و ال بي   قاؿ: قاؿ.  : قاؿ. ( تين مس ينا
(. ف ا م  أ ل : )قاؿ. على أحوج منا  ما بين  بتيها أ   بي  أحوج منا: قاؿ. ( ذا عن 

 

. الحجامة والقي  للصاا : باب - 32
 مع أبا : حد نا يحيى  عن عمر بن الح   بن  وباف: حد نا م اوية بن   ـ: وقاؿ لي يحيى بن صالي
ويذكر عن أبي  ريرة أّن  ي  ر  واألوؿ . إذا قاا ف  ي  ر  إّنما ي رج و  يولي:  ريرة ر ي اهلل عن 
 ().الصـو مما دخ  وليس مما خرج: وقاؿ ابن عباس وع رمة. أصي

واحتج  أبو مو ى . وكاف ابن عمر ر ي اهلل عنهما يحتج  و و صاا      ترك   ف اف يحتج  باللي 
كنا ّنحتج  : وقاؿ ب ير عن أـ علقمة. احتجموا صياما: ويذكر عن   د وزيد بن أرق  وأـ  لمة. لي 

. عند عاالة ف  تنهى
حد نا : وقاؿ لي عياش. (أف ر الحاج  والمحجـو): فقاؿ: ويرو  عن الحسن عن غير واحد مرفوعا

ّن       : قاؿ. عن النبي صلى اهلل علي  و ل  : قي  ل . م ل : حد نا يوّنس  عن الحسن: عبد األعلى
. اهلل أعل : قاؿ

حد نا و ي   عن أيوب  عن ع رمة  عن ابن عباس ر ي : حد نا م لى بن أ د - 1836/1837
 ().أف النبي صلى اهلل علي  و ل  احتج  و و محـر  واحتج  و و صاا :اهلل عنهما

حد نا أيوب  عن ع رمة  عن ابن عباس ر ي اهلل : حد نا عبد الوارث: حد نا أبو م مر - (1837)
. احتج  النبي صلى اهلل علي  و ل  و و صاا :عنهما قاؿ
: حد نا   بة قاؿ: حد نا آدـ بن أبي إياس - 1838

   إ  : قاؿ. أكنت  ت ر وف الحجامة للصاا  :  م    ابتا البناّني يس ؿ أّنس بن مال  ر ي اهلل عن 
 ().على عهد النبي صلى اهلل علي  و ل : حد نا   بة: وزاد  بابة. من أج  الض  

 

                                                 

.  ىذا ىو األصل فمن غلبو القيء فبل يفطر إما إذا استقى وطلب القيء باختياره أفطر()
.  وىذا كما يقوؿ ابن القيم كاف قبل النهي أو كاف يف السفر أو احتجم يف الليل فالصواب أنو يفطر اٟتاجم واحملجـو ()
 اٞتمهور  على أف اٟتجامة ال تفطر والصواب أنو تفطر ، وقد كاف اٟتاجم واحملجـو ال يفطراف أواًل مث نسخ إىل أنو يفطراف باٟتجامة ()

 .
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 ().الصـو في الس ر وااف ار: باب - 33
 مع ابن أبي أوفى ر ي : حد نا   ياف  عن أبي إ حق الليباّني: حد نا علي بن عبد اهلل - 1839

: اهلل عن  قاؿ
يا ر وؿ اهلل  : قاؿ. (اّن ؿ فاجدح لي): كنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في   ر  فقاؿ لرج 

فن ؿ فجدح . (اّن ؿ فاجدح لي): قاؿ. يا ر وؿ اهلل اللمس : قاؿ. (اّن ؿ فاجدح لي): قاؿ. اللمس 
. (إذا رأيت  اللي  أقب  من  ا  نا فقد أف ر الصاا ): ل  فلرب     رمى بيدا  ا  نا     قاؿ

كن  مع النبي صلى اهلل علي  : تاب   جرير وأبو ب ر بن عياش  عن الليباّني  عن ابن أبي أوفى قاؿ
. و ل  في   ر

أف حم ة بن : حد ني أبي  عن عاالة: حد نا يحيى  عن  لاـ قاؿ: حد نا مسدد - 1840/1841
. يا ر وؿ اهلل  إّني أ رد الصـو:عمرو األ لمي قاؿ

أخبرّنا مال   عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاالة ر ي : حد نا عبد اهلل بن يو   - (1841)
: اهلل عنها  زوج النبي صلى اهلل علي  و ل 

وكاف ك ير الصياـ  . أأصـو في الس ر : أف حم ة بن عمرو األ لمي  قاؿ للنبي صلى اهلل علي  و ل 
 ().(إف  ئ  فص   وإف  ئ  ف ف ر): فقاؿ

. إذا صاـ أياـ من رمضاف     افر: باب - 34
أخبرّنا مال   عن ابن  هاب  عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة  : حد نا عبد اهلل بن يو   - 1842

: عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما

                                                 

ىػ 1415 / 5 / 18 مغرب األحد ()
.  ا١تسافر با٠تيار واألمر فيو واسع ولكن ترؾ الصياـ أفضل فإف اشتد عليو األمر فيتأكد يف حقو اإلفطار()
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أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  خرج إلى م ة في رمضاف فصاـ  حتى إذا بلغ ال ديد أف ر ف ف ر 
. وال ديد ماا بين عس اف وقديد: قاؿ أبو عبد اهلل.الناس

أف : حد نا يحيى بن حم ة  عن عبد الرحمن بن ي يد بن جابر: حد نا عبد اهلل بن يو   - 1843
: إ ماعي  بن عبيد اهلل حد   عن أـ الدرداا  عن أبي الدرداا ر ي اهلل عن  قاؿ

خرجنا مع النبي صلى اهلل علي  و ل  في ب ض أ  ارا في يـو حار  حتى يضع الرج  يدا على رأ   من 
 (). دة الحر  وما فينا صاا  إ  ما كاف من النبي صلى اهلل علي  و ل  وابن رواحة

ليس من البر الصـو في ): قوؿ النبي صلى اهلل علي  و ل  لمن ظل  علي  وا تد الحر: باب - 35
. (الس ر

 م   محمد بن : حد نا محمد بن عبد الرحمن األّنصاري قاؿ: حد نا   بة: حد نا آدـ - 1844
: عمرو بن الحسن بن علي  عن جابر بن عبد اهلل ر ي اهلل عنه  قاؿ

. (ما  ذا): كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في   ر  فرأ  زحاما ورج  قد ظل  علي   فقاؿ
. (ليس من البر الصـو في الس ر): صاا   فقاؿ: فقالوا

. ل  ي   أصحاب النبي صلى اهلل علي  و ل  ب ضه  ب ضا في الصـو وااف ار: باب - 36
: حد نا عبد اهلل بن مسلمة  عن مال   عن حميد ال وي   عن أّنس بن مال  قاؿ - 1845

. كنا ّنسافر مع النبي صلى اهلل علي  و ل   فل  ي   الصاا  على الم  ر  و  الم  ر على الصاا 

. من أف ر في الس ر ليراا الناس: باب - 37
حد نا أبو عواّنة  عن منصور  عن مجا د  عن ااوس  عن ابن : حد نا مو ى بن إ ماعي  - 1846

: عباس ر ي اهلل عنهما قاؿ
خرج ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  من المدينة إلى م ة  فصاـ حتى بلغ عس اف     دعا بماا  فرف   

قد صاـ ر وؿ : ف اف ابن عباس يقوؿ. إلى يدي  ليري  الناس  ف ف ر حتى قدـ م ة  وذل  في رمضاف
. اهلل صلى اهلل علي  و ل  وأف ر  فمن  اا صاـ ومن  اا أف ر

                                                 

.  فيو تنبيو على جواز الصياـ يف السفر ()
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 ()/.184: البقرة/ {وعلى الذين ي يقوّن  فدية}: باب - 38
 هر رمضاف الذي أّن ؿ في  القرآف  د  للناس وبينات من }: ّنس تها: قاؿ ابن عمر و لمة بن األكوع

الهد  وال رقاف فمن  هد من   اللهر فليصم  ومن كاف مريضا أو على   ر ف دة من أياـ أخر يريد 
. {اهلل ب   اليسر و  يريد ب   ال سر ولت ملوا ال دة ولت بروا اهلل على ما  داك  ول ل   تل روف

/. 185: البقرة/
حد نا أصحاب : حد نا ابن أبي ليلى: حد نا عمرو بن مرة: حد نا األعم : وقاؿ ابن ّنمير - 1847

: محمد صلى اهلل علي  و ل 
ّن ؿ رمضاف  فلق عليه   ف اف من أا   ك  يـو مس ينا ترؾ الصـو ممن ي يق   ورخ  له  في 

. ف مروا بالصـو. {وأف تصوموا خير ل  }: ذل   فنس تها
: حد نا عبيد اهلل  عن ّنافع  عن ابن عمر ر ي اهلل عنهما: حد نا عبد األعلى: حد نا عياش - 1848

 (). ي منسوخة: قاؿ. {فدية ا اـ مس ين}: قرأ

. متى يقضى قضاا رمضاف: باب - 39
 ().{ف دة من أياـ أخر}:   ب س أف ي رؽ  لقوؿ اهلل ت الى: وقاؿ ابن عباس

.   يصلي حتى يبدأ برمضاف: في صـو ال لر: وقاؿ   يد بن المسي 
. إذا فرط حتى جاا رمضاف آخر يصومهما  ول  ير علي  ا اما: وقاؿ إبرا ي 

ف دة من أياـ }: ول  يذكر اهلل ااا اـ  إّنما قاؿ. أّن  ي   : ويذكر عن أبي  ريرة مر   وابن عباس
. {أخر

 م   عاالة ر ي : حد نا يحيى  عن أبي  لمة قاؿ: حد نا ز ير: حد نا أحمد بن يوّنس - 1849
: اهلل عنها تقوؿ

. كاف ي وف علي الصـو من رمضاف  فما أ ت يع أف أقضي إ  في   باف
. الل   من النبي  أو بالنبي صلى اهلل علي  و ل : قاؿ يحيى

                                                 

 ىػػ 1415 / 5 / 25 مغرب األحد ()
. وىي منسوخة يف حق القادر أما العاجز فإهنا غَت منسوخة فلو اإلطعاـ (فمن شهد منكم الشهر فليصمو  ) منسوخة بقولو تعاىل ()
.  ومل يذكر التتابع فدؿ على أف لو صيامها متفرقة وأهنا على الًتاخي()
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. الحااض تترؾ الصـو والص ة: باب - 40
إف السنن ووجوا الحق لت تي ك يرا على خ ؼ الرأي  فما يجد المسلموف بدا من : وقاؿ أبو ال ّناد

 ().اتباعها  من ذل  أف الحااض تقضي الصياـ و  تقضي الص ة
حد ني زيد  عن عياض  عن أبي   يد : حد نا محمد بن ج  ر قاؿ: حد نا ابن أبي مري  - 1850

: ر ي اهلل عن  قاؿ
. (أليس إذا حا   ل  تص  ول  تص   فذل  ّنقصاف دينها): قاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل 

. من مات وعلي  صـو: باب - 41
. إف صاـ عن     وف رج  يوما واحدا جاز: وقاؿ الحسن

حد نا أبي  عن عمرو بن الحارث  : حد نا محمد بن مو ى بن أعين: حد نا محمد بن خالد - 1851
: أف محمد بن ج  ر حد   عن عروة  عن عاالة ر ي اهلل عنها: عن عبيد اهلل بن أبي ج  ر

. (من مات وعلي  صياـ صاـ عن  ولي ): أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
. ورواا يحيى بن أيوب  عن ابن أبي ج  ر. تاب   ابن و    عن عمرو

حد نا زاادة  عن األعم   عن مسل  : حد نا م اوية بن عمرو: حد نا محمد بن عبد الرحي  - 1852
: الب ين  عن   يد بن جبير  عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما قاؿ

يا ر وؿ اهلل  إف أمي مات  وعليها صـو  هر  أف قضي  : جاا رج  إلى النبي صلى اهلل علي  و ل  فقاؿ
. (فدين اهلل أحق أف يقضى: ّن    قاؿ): قاؿ. عنها 

 م نا : فقاؿ الح   و لمة  وّنحن جمي ا جلوس حين حدث مسل  بهذا الحديث  قا : قاؿ  ليماف
. مجا دا يذكر  ذا عن ابن عباس

حد نا األعم   عن الح   ومسل  الب ين و لمة بن كهي   عن   يد بن جبير : ويذكر عن أبي خالد
. إف أختي مات : قال  امرأة للنبي صلى اهلل علي  و ل : وع اا ومجا د  عن ابن عباس

قال  امرأة للنبي صلى : حد نا األعم   عن مسل   عن   يد  عن ابن عباس: وقاؿ يحيى وأبو م اوية
. إف أمي مات : اهلل علي  و ل 

                                                 

 السنن ال ٗتالف الرأي الصحيح ولكنها تأيت على خبلؼ أراء الناس واٟتائض إذا طهرت قبل ا١تغرب تصلي الظهر والعصر وإذا ()
. طهرت قبل الفجر تصلي ا١تغرب والعشاء ىكذا أفىت ٚتاعة من الصحابة
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قال  امرأة : وقاؿ عبيد اهلل  عن زيد بن أبي أّنيسة  عن الح    عن   يد بن جبير  عن ابن عباس
. إف أمي مات  وعليها صـو ّنذر: للنبي صلى اهلل علي  و ل 

مات  أمي : قال  امرأة للنبي صلى اهلل علي  و ل : حد نا ع رمة  عن ابن عباس: وقاؿ أبو جرير
 ().وعليها صـو خمسة علر يوما

 

 ().متى يح  ف ر الصاا : باب - 42
. وأف ر أبو   يد ال دري حين غاب قرص اللمس

 م   :  م   أبي يقوؿ: حد نا  لاـ بن عروة قاؿ: حد نا   ياف: حد نا الحميدي - 1853
: عاص  بن عمر بن ال  اب  عن أبي  ر ي اهلل عن  قاؿ

إذا أقب  اللي  من  ا  نا  وأدبر النهار من  ا  نا  وغرب  ): قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 
 ().(اللمس  فقد أف ر الصاا 

حد نا خالد  عن الليباّني  عن عبد اهلل بن أبي أوفى ر ي اهلل عن  : حد نا إ حق الوا  ي - 1854
: قاؿ

يا ): كنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في   ر و و صاا   فلما غرب  اللمس  قاؿ لب ض القـو
يا ر وؿ اهلل فلو : قاؿ(. اّن ؿ فاجدح لنا: )قاؿ. يا ر وؿ اهلل لو أمسي  : فقاؿ. (ف ف ق  فاجدح لنا

فن ؿ فجدح له   . (اّن ؿ فاجدح لنا): إف علي  ّنهارا  قاؿ: قاؿ. (اّن ؿ فاجدح لنا): قاؿ. أمسي  
. (إذا رأيت  اللي  قد أقب  من  ا  نا  فقد أف ر الصاا ): فلرب النبي صلى اهلل علي  و ل     قاؿ

                                                 

صاـ عنو  ) ىذا ىو السنة أف يصـو الويل عن ميتو إذا فرط ا١تيت يف القضاء وتساىل ، وإذا صاـ عنو ٚتاعة جاز إلطبلؽ اٟتديث ()
ومن ( وال تزر وازرة وزر أخرى ) ألنو ال جيب فيو التتابع وأما يف الكفارات فبل جيزئ ألنو جيب فيو التتابع واألمر للسنية لقولو تعاىل  (وليو 

يا رسوؿ اهلل إف أمي ماتت وعليها صـو رمضاف أفصـو عنها ؟ قاؿ  )خصو بالنذر فليس بصواب فقد جاء يف مسند أٛتد عن ابن عباس قاؿ 
ومل يبُت فدؿ على العمـو ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ترؾ االستفصاؿ ( صـو شهر ) واسناده جيد ويف حديث ابن عباس ىنا قاؿ  (نعم : 

. وترؾ االستفصاؿ يدؿ على العمـو
 ىػ 1412 / 10 / 24 فجر االثنُت ()
. فاجتمع قولو صلى اهلل عليو وسلم وفعلو  (ما تزاؿ أميت ٓتَت ما عجلوا الفطر  ) السنة تعجيل الفطر فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم ()

. والشفق والصفرة اليت تكوف بعد الغروب ال تضر فإذا حكم بالغروب أفطر الصائم
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. ي  ر بما تيسر علي   بالماا وغيرا: باب - 43
 م   عبد اهلل بن أبي أوفى ر ي : حد نا الليباّني قاؿ: حد نا عبد الواحد: حد نا مسدد - 1855

: اهلل عن  قاؿ
: قاؿ. (اّن ؿ فاجدح لنا):  رّنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  و و صاا   فلما غرب  اللمس قاؿ

اّن ؿ ): يا ر وؿ اهلل  إف علي  ّنهارا  قاؿ: قاؿ. (اّن ؿ فاجدح لنا): قاؿ. يا ر وؿ اهلل  لو أمسي  
وأ ار ب صب   (. إذا رأيت  اللي  أقب  من  ا  نا  فقد أف ر الصاا : )فن ؿ فجدح     قاؿ. (فاجدح لنا

 ().قب  الملرؽ

 ().ت جي  ااف ار: باب - 44
: أخبرّنا مال   عن أبي حاـز  عن  ه  بن   د: حد نا عبد اهلل بن يو   - 1856

. (  ي اؿ الناس ب ير ما عجلوا ال  ر): أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
: حد نا أبو ب ر  عن  ليماف  عن ابن أبي أوفى ر ي اهلل عن  قاؿ: حد نا أحمد بن يوّنس - 1857

: قاؿ. (اّن ؿ فاجدح لنا): كن  مع النبي صلى اهلل علي  و ل  في   ر  فصاـ حتى أمسى  قاؿ لرج 
. (اّن ؿ فاجدح لي  إذا رأي  اللي  قد أقب   ا  نا  فقد أف ر الصاا ): لو اّنت رت حتى تمسي  قاؿ

. إذا أف ر في رمضاف    ال   اللمس: باب - 45
حد نا أبو أ امة  عن  لاـ بن عروة  عن فاامة  عن أ ماا : حد ني عبد اهلل بن أبي  يبة - 1858

: بن  أبي ب ر ر ي اهلل عنهما قال 
. ف مروا بالقضاا : قي  لهلاـ. أف رّنا على عهد النبي صلى اهلل علي  و ل  يـو غي      ال   اللمس

 ().  أدري أقضوا أـ  :  م    لاما: وقاؿ م مر.   بد من قضاا: قاؿ

. صـو الصبياف: باب - 46
 ().ويل   وصبياّننا صياـ  فضرب : وقاؿ عمر ر ي اهلل عن  لنلواف في رمضاف

                                                 

.  ألف الظلمة تقبل من ِقبَتل ا١تشرؽ ()
 ىػ 1415 / 6 / 3 مغرب األحد ()
 الصواب أنو ال بد من القضاء ألهنم فاهتم جزء من النهار الواجب عليهم صيامو وال يأٙتوف بالفطر ألهنم ٣تتهدوف كما لو غم عليهم ()

. مث تبُت أنو من رمضاف قضوا إٚتاعاً 
.  يعنف عليو عمر ٞترأتو على حرمة الشهر بالسكر فيو ()
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: حد نا خالد بن ذكواف  عن الربيع بن  م وذ قال : حد نا بلر بن الم ض : حد نا مسدد - 1859
من أصبي م  را فليت  بقية يوم   ): أر   النبي صلى اهلل علي  و ل  غداة عا وراا إلى قر  األّنصار

ف نا ّنصوم  ب د  وّنصـو صبياّننا  وّنج   له  الل بة من :  قال ().(ومن أصبي صااما فليص 
 .ال هن  ف ذا ب ى أحد   على ال  اـ أع يناا ذاؾ حتى ي وف عند ااف ار

 

 ().ليس في اللي  صياـ: الوصاؿ  ومن قاؿ: باب - 47
/. 187: البقرة. /{   أتموا الصياـ إلى اللي }: لقول  ت الى

. وّنهى النبي صلى اهلل علي  و ل  عن  رحمة له  وإبقاا عليه   وما ي را من الت مق
حد ني قتادة  عن أّنس ر ي اهلل عن   : حد ني يحيى  عن   بة قاؿ: حد نا مسدد قاؿ - 1860

لس  ك حد من    إّني ): إّن  تواص   قاؿ: قالوا. (  تواصلوا): عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
 ().(إّني أبي  أا   وأ قى: أا   وأ قى  أو

أخبرّنا مال   عن ّنافع  عن عبد اهلل بن عمر ر ي اهلل عنهما : حد نا عبد اهلل بن يو   - 1861
إّني لس  م ل    ): إّن  تواص   قاؿ: ّنهى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  عن الوصاؿ  قالوا :قاؿ

. (إّني أا   وأ قى
حد ني ابن الهاد  عن عبد اهلل ابن خباب  عن أبي : حد نا الليث: حد نا عبد اهلل بن يو   - 1862

:   يد ر ي اهلل عن 
  تواصلوا  ف ي   إذا أراد أف يواص  فليواص  حتى ): أّن   مع النبي صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ

إّني لس  كهيئت    إّني أبي  لي م    ي  مني : )ف ّن  تواص  يا ر وؿ اهلل  قاؿ: قالوا. (السحر
. (و اؽ يسقين

أخبرّنا عبدة  عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن : حد نا ع ماف بن أبي  يبة ومحمد قا  - 1863
: عاالة ر ي اهلل عنها قال 

                                                 

.  وىذا كاف يف أوؿ ا٢تجرة يف السنة األوىل قبل فرض رمضاف ()
 ىػ 1415 / 6 / 10 مغرب األحد ()
 من خصائصو صلى اهلل عليو وسلم أنو يطعم ويسقى وا١تراد بو ما يفتحو اهلل عليو من موارد األنس ونفحات القدس والتلذذ بالطاعة ، ()

. وال بأس بالوصاؿ إىل السحر ومن واصل الوصاؿ ا١تكروه ال يثاب عليو لكراىتو 
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إّني لس  ): إّن  تواص   قاؿ: ّنهى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  عن الوصاؿ رحمة له   فقالوا
. (كهيئت    إّني ي  مني ربي ويسقين

 .رحمة له : ل  يذكر ع ماف: قاؿ أبو عبد اهلل
 
 
 

. التن ي  لمن أك ر الوصاؿ: باب - 48
. رواا أّنس  عن النبي صلى اهلل علي  و ل 

حد ني أبو  لمة ابن عبد : أخبرّنا   ي   عن ال  ري قاؿ: حد نا أبو اليماف - 1864/1865
: أف أبا  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ: الرحمن

إّن  تواص  : ّنهى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  عن الوصاؿ في الصـو  فقاؿ ل  رج  من المسلمين
فلما أبوا أف ينتهوا عن الوصاؿ  . (وأي   م لي  إّني أبي  ي  مني ربي ويسقين): يا ر وؿ اهلل  قاؿ

. كالتن ي  له  حين أبوا أف ينتهوا. (لو ت خر ل دت  ): واص  به  يوما     يوما     رأوا اله ؿ  فقاؿ
أّن   مع أبا  ريرة ر ي اهلل عن   : حد نا عبد الرزاؽ  عن م مر  عن  ماـ: حد نا يحيى - (1865)

إّني أبي  ): إّن  تواص   قاؿ: مرتين  قي . (إياك  والوصاؿ): عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
 ().(ي  مني ربي ويسقين  فاكل وا من ال م  ما ت يقوف

. الوصاؿ إلى السحر: باب - 49
حد ني ابن أبي حاـز  عن ي يد  عن عبد اهلل بن خباب  عن أبي : حد نا إبرا ي  بن حم ة - 1866

:   يد ال دري ر ي اهلل عن 
  تواصلوا  ف ي   أراد أف يواص  فليواص  حتى ): أّن   مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ

لس  كهيئت    إّني أبي  لي م    ي  مني و اؽ : )ف ّن  تواص  يا ر وؿ اهلل  قاؿ: قالوا. (السحر
 ().(يسقين

                                                 

.  ىذه األحاديث تدؿ على كراىة الوصاؿ ()
.  الوصاؿ إىل السحر جائز واألفضل تركو واإلفطار أوؿ الليل عمبًل وتأدباً بالسنة والنهي  عاـ يف الفريضة والنفل ()
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 ().من أقس  على أخي  لي  ر في الت وع  ول  ير علي  قضاا إذا كاف أوفق ل : باب - 50
حد نا أبو ال ميس  عن عوف بن أبي جحي ة  : حد نا ج  ر بن عوف: حد نا محمد بن بلار - 1867

آخى النبي صلى اهلل علي  و ل  بين  لماف وأبي الدرداا  ف ار  لماف أبا الدرداا  فرأ  : عن أبي  قاؿ
فجاا أبو . أخوؾ أبو الدرداا ليس ل  حاجة في الدّنيا: قال . ما   ّن  : أـ الدرداا متبذلة  فقاؿ لها

ف ك   فلما : ما أّنا بآك  حتى ت ك   قاؿ: ف ّني صاا   قاؿ: ك   قاؿ: الدرداا  فصنع ل  ا اما  فقاؿ
ّن   فلما كاف من آخر اللي   : ّن   فناـ     ذ   يقـو  فقاؿ: كاف اللي  ذ   أبو الدرداا يقـو  قاؿ

إف لرب  علي  حقا  ولن س  علي  حقا  وأل ل  : ق  اْلف  فصليا  فقاؿ ل   لماف: قاؿ  لماف
علي  حقا  ف عّط ك  ذي حق حق   ف تى النبي صلى اهلل علي  و ل  فذكر ذل  ل   فقاؿ النبي صلى 

. (صدؽ  لماف): اهلل علي  و ل 
[5788] 

 ().صـو   باف: باب - 51
أخبرّنا مال   عن أبي النضر  عن أبي  لمة  عن عاالة ر ي : حد نا عبد اهلل بن يو   - 1868

كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصـو حتى ّنقوؿ   ي  ر  وي  ر حتى ّنقوؿ   : اهلل عنها قال 
يصـو  فما رأي  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ا ت م  صياـ  هر إ  رمضاف  وما رأيت  أك ر صياما 

 ().من  في   باف
أف عاالة ر ي اهلل عنها : حد نا  لاـ  عن يحيى  عن أبي  لمة: حد نا م اذ بن فضالة - 1869

ل  ي ن النبي صلى اهلل علي  و ل  يصـو  هرا أك ر من   باف  ف ّن  كاف يصـو   باف : حد ت  قال 
وأح  الص ة إلى النبي . (خذوا من ال م  ما ت يقوف  ف ف اهلل   يم  حتى تملوا): كل   وكاف يقوؿ

 ().صلى اهلل علي  و ل  ما دوـو علي  وإف قل   وكاف إذا صلى ص ة داـو عليها

                                                 

 ا١تتطوع أمَت نفسو والنيب صلى اهلل عليو وسلم ١تا دخل على جويرية يـو اٞتمعة فوجدىا صائمة فأمرىا بالفطر ومل يأمرىا بالقضاء ، ()
. وجيوز قطع الصبلة ١تصلحة شرعية وقطعها لغَت  ا١تصلحة الشرعية ليس ْتراـ 

 ىػ 1415 / 6 / 17 مغرب األحد ()
 فيو أف ا١ترء لو الصـو ولو كثر أو يفطر ويسرد الصـو ولو كثر حسب اٟتاجة والقدرة  والفراغ ، وكاف صلى اهلل عليو وسلم تارة يصـو ()

. شعباف كلو وتارة يصـو أكثره 
 فيو حث على الطاعة وملل اهلل عز وجل يليق بو سبحانو وتعاىل ال نقص فيو وىكذا ا١تكر وا٠تداع والكيد كما يليق بو سبحانو ()

. وتعاىل ال يشابو ا١تخلوقُت فهو ملل ْتق كما أف ا١تكر ْتق والكيد ْتق 
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. ما يذكر من صـو النبي صلى اهلل علي  و ل  وإف ارا: باب - 52
حد نا أبو عواّنة  عن أبي بلر  عن   يد  عن ابن عباس ر ي : حد نا مو ى بن إ ماعي  - 1870

ما صاـ النبي صلى اهلل علي  و ل   هرا كام  قّط غير رمضاف  ويصـو حتى يقوؿ : اهلل عنهما قاؿ
 ().  واهلل   يصـو:   واهلل   ي  ر  وي  ر حتى يقوؿ القاا : القاا 

أّن   مع : حد ني محمد بن ج  ر  عن حميد: حد ني عبد ال  ي  بن عبد اهلل قاؿ - 1871/1872
كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ي  ر من اللهر حتى ّن ن أف   يصـو : أّنسا ر ي اهلل عن  يقوؿ

من   ويصـو حتى ّن ن أف   ي  ر من   يئا  وكاف   تلاا تراا من اللي  مصليا إ  رأيت   و  ّنااما إ  
. أّن    ؿ أّنسا في الصـو: وقاؿ  ليماف  عن حميد.رأيت 

  ل  أّنسا ر ي اهلل عن   : أخبرّنا حميد قاؿ: أخبرّنا أبو خالد األحمر: حد ني محمد - (1872) 
ما كن  أح  أف أراا من اللهر صااما إ  رأيت   و  م  را : عن صياـ النبي صلى اهلل علي  و ل  فقاؿ

إ  رأيت   و  من اللي  قااما إ  رأيت   و  ّنااما إ  رأيت   و  مسس  خ ة و  حريرة ألين من ك  
ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل   و   مم  مس ة و  عبيرة أاي  رااحة من رااحة ر وؿ اهلل صلى 

. اهلل علي  و ل 

 ().حق الضي  في الصـو: باب - 53
حد ني أبو  لمة : حد نا يحيى قاؿ: حد نا علي: أخبرّنا  اروف بن إ ماعي : حد نا إ حق - 1873
دخ  علي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  : حد ني عبد اهلل بن عمرو بن ال اص ر ي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ

وما صـو : فقل . - (إف ل ورؾ علي  حقا  وإف ل وج  علي  حقا): ي ني- و ل   فذكر الحديث 
. (ّنص  الد ر): داود  قاؿ

. حق الجس  في الصـو: باب - 54
: حد ني يحيى بن أبي ك ير قاؿ: أخبرّنا األوزاعي قاؿ: أخبرّنا عبد اهلل: حد نا ابن مقات  - 1874

قاؿ لي : حد ني عبد اهلل بن عمرو بن ال اص ر ي اهلل عنهما: حد ني أبو  لمة بن عبد الرحمن قاؿ
بلى يا : فقل . (يا عبد اهلل  أل  أخبر أّن  تصـو النهار وتقـو اللي ): ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

                                                 

 ىذا فيو أف ا١تسلم يتحرى النشاط وال يكلف نفسو ويكلف من العمل ما ال يطيق ()
 ىػ 1415 / 6 / 24 مغرب األحد ()
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ف  ت     ص  وأف ر  وق  وّن   ف ف لجسدؾ علي  حقا  وإف ل ين  علي  حقا  ): ر وؿ اهلل  قاؿ
وإف ل وج  علي  حقا  وإف ل ورؾ علي  حقا  وإف بحسب  أف تصـو ك   هر    ة أياـ  ف ف ل  

يا ر وؿ اهلل  إّني : قل . فلددت فلدد علي. (ب   حسنة علر أم الها  ف ف ذل  صياـ الد ر كل 
وما كاف صياـ ّنبي اهلل : قل . (فص  صياـ ّنبي اهلل داود علي  الس ـ و  ت د علي ): قاؿ. أجد قوة 

يا ليتني قبل  رخصة النبي : ف اف عبد اهلل يقوؿ ب دما كبر. (ّنص  الد ر): قاؿ. داود علي  الس ـ 
. صلى اهلل علي  و ل 

. صـو الد ر: باب - 55
أخبرّني   يد بن المسي  وأبو  لمة بن : أخبرّنا   ي   عن ال  ري قاؿ: حد نا أبو اليماف - 1875

واهلل ألصومن : أخبر ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  أّني أقوؿ: أف عبد اهلل بن عمرو قاؿ: عبد الرحمن
ف ّن    تست يع ذل   ): قد قلت  ب بي أّن  وأمي  قاؿ: فقل  ل . النهار  وألقومن اللي  ما عل 

. (فص  وأف ر  وق  وّن   وص  من اللهر    ة أياـ  ف ف الحسنة ب لر أم الها  وذل  م   صياـ الد ر
قل  إّني أايق أفض  من ذل    (فص  يوما وأف ر يومين): إّني أايق أفض  من ذل   قاؿ: قل 
إّني أايق : فقل . (فص  يوما وأف ر يوما فذل  صياـ داود علي  الس ـ  و و أفض  الصياـ):قاؿ

. (  أفض  من ذل ): أفض  من ذل   فقاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل 

 ().حق األ   في الصـو: باب - 56
. رواا أبو جحي ة  عن النبي صلى اهلل علي  و ل 

أف أبا ال باس :  م   ع اا: أخبرّنا أبو عاص   عن ابن جريي: حد نا عمرو بن علي - 1876
بلغ النبي صلى اهلل علي  و ل  أّني أ رد : أّن   مع عبد اهلل بن عمرو ر ي اهلل عنهما: اللاعر أخبرا

أل  أخبر أّن  تصـو و  ت  ر  وتصلي و  ): الصـو  وأصلي اللي   ف ما أر   إلي وإما لقيت   فقاؿ
إّني : قاؿ. (تناـ  فص  وأف ر  وق  وّن   ف ف ل ين  علي  ح ا  وإف لن س  وأ ل  علي  ح ا

كاف يصـو يوما وي  ر يوما  ): قاؿ. وكي  : قاؿ. (فص  صياـ داود علي  الس ـ): ألقو  لذل   قاؿ

                                                 

ىػ 1412 / 11 / 1 فجر األحد ()
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  أدري كي  ذكر صياـ األبد  قاؿ النبي : من لي بهذا يا ّنبي اهلل  قاؿ ع اا: قاؿ. (و  ي ر إذا  قى
 ().مرتين. (  صاـ من صاـ األبد): صلى اهلل علي  و ل 

 

 ().صـو يـو وإف ار يـو: باب - 57
 م   مجا دا  عن عبد : حد نا   بة  عن م يرة قاؿ: حد نا غندر: حد نا محمد بن بلار - 1877

اهلل بن عمرو ر ي اهلل عنهما  
أايق أك ر من ذل   فما زاؿ : قاؿ. (ص  من اللهر    ة أياـ): عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ

إّني أايق أك ر  فما زاؿ : قاؿ. (اقرأ القرآف في ك   هر): فقاؿ. (ص  يوما وأف ر يوما): حتى قاؿ
 ().(في   ث): حتى قاؿ

. صـو داود علي  الس ـ: باب - 58
 م   أبا ال باس : حد نا حبي  بن أبي  اب  قاؿ: حد نا   بة: حد نا آدـ - 1878/1879

 م   عبد اهلل بن عمرو بن ال اص ر ي اهلل : الم ي  وكاف  اعرا  وكاف   يته  في حدي    قاؿ
: عنهما قاؿ

إّن  إذا ف ل  ): ّن    قاؿ: فقل . (إّن  لتصـو الد ر وتقـو اللي ): قاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل 
. (ذل   جم  ل  ال ين  وّن ه  ل  الن س    صاـ من صاـ الد ر  صـو    ة أياـ صـو الد ر كل 

فص  صـو داود علي  الس ـ  كاف يصـو يوما وي  ر يوما  و  ): ف ّني أايق أك ر من ذل   قاؿ: قل 
. (ي ر إذا  قى

: حد نا خالد بن عبد اهلل  عن خالد الحذاا  عن أبي ق بة قاؿ: حد نا إ حق الوا  ي - (1879)
: دخل  مع أبي  على عبد اهلل بن عمرو  فحد نا: أخبرّني أبو المليي قاؿ

 ف لقي  ل  و ادة من أدـ حلو ا ()أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ذكر ل  صومي  فدخ  علي 
أما ي  ي  من ك   هر    ة ):  فقاؿ()لي   فجلس على األرض  وصارت الو ادة بيني وبين  

                                                 

.  ىذا حيتمل الدعاء عليو أو اإلخبار عن أف صيامو غَت معترب وال يصح منو ()
ىػ 1415 / 7 / 16 مغرب األحد ()
وال يعترب ىاجراً  (اقرأه يف أربعُت  ) قراءة القرآف يف أقل من ثبلث أقل أحوالو الكراىة وال بأس بعدـ ختم القرآف يف ثبلثُت لرواية ()

للقرآف 
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يا ر وؿ اهلل  : قل (.  ب ا: )يا ر وؿ اهلل  قاؿ: قل (. خمسا: )يا ر وؿ اهلل  قاؿ: قل : قاؿ. (أياـ
  صـو ):    قاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل . (إحد  علرة): يا ر وؿ اهلل  قاؿ: قل . (تس ا): قاؿ

 ().(فوؽ صـو داود علي  الس ـ    ر الد ر  ص  يوما وأف ر يوما

.   ث علرة وأربع علرة وخمس علرة: صياـ أياـ البيض: باب - 59
حد ني أبو ع ماف  عن أبي : حد نا أبو التياح قاؿ: حد نا عبد الوارث: حد نا أبو م مر - 1880

:  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ
صياـ    ة أياـ من ك   هر  ورك تي الضحى  وأف أوتر ): أوصاّني خليلي صلى اهلل علي  و ل  ب  ث

 ().(قب  أف أّناـ

 ().من زار قوما فل  ي  ر عند  : باب - 60
حد نا حميد  عن أّنس ر ي : حد ني خالد  و ابن الحارث: حد نا محمد بن الم نى قاؿ - 1881

: اهلل عن 
أعيدوا  من   في  قاا   ): دخ  النبي صلى اهلل علي  و ل  على أـ  لي   ف تت  بتمر و من  قاؿ

   قاـ إلى ّناحية من البي  فصلى غير الم توبة  فدعا ألـ  لي  وأ   . (وتمرك  في وعاا   ف ّني صاا 
خادم  أّنس  فما ترؾ خير : قال . (ما  ي): يا ر وؿ اهلل إف لي خويصة  قاؿ: بيتها  فقال  أـ  لي 

. ف ّني لمن أك ر األّنصار ما . (الله  ارزق  ما   وولدا  وبارؾ ل ): آخرة و  دّنيا إ  دعا لي ب   قاؿ
 ().أّن  دفن لصلبي مقدـ حجاج البصرة بضع وعلروف ومااة: وحد تني ابنتي أمينة

 مع أّنسا ر ي اهلل عن   عن النبي صلى اهلل علي  : حد ني حميد: حد نا ابن أبي مري  أخبرّنا يحيى قاؿ
. و ل 

                                                                                                                                                                       

.  فيو تواضعو صلى اهلل عليو وسلم وحرصو على منفعة اآلخرين ()
.  كأنو صلى اهلل عليو وسلم ترؾ الوسادة لئلنكار عليو وأنو جاء من تعزيره واإلنكار عليو ()
.  ىذا بشرط أف ال يشق على نفسو وأف يعطل مصاحل ا١تسلمُت ()
.  إذا وافقت األياـ البيض فهو أفضل وإف صامها يف غَت األياـ البيض فبل حرج عليو ()
ىػ 1415 / 7 / 23 مغرب األحد ()
 فيو جواز طلب الدعاء من الصاٟتُت ولكن األوىل عدـ اإلكثار منو ويدؿ على ذلك حثو صلى اهلل عليو وسلم على طلب الدعاء من ()

. أويس القرين
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. الصـو آخر اللهر: باب - 61
حد نا مهدي بن : وحد نا أبو الن ماف. حد نا مهدي  عن غي ف: حد نا الصل  بن محمد - 1882

حد نا غي ف بن جرير  عن م رؼ  عن عمراف بن حصين ر ي اهلل عنهما  : ميموف
يا أبا ف ف  أما ):   ؿ رج   وعمراف يسمع  فقاؿ-   ل   أو - عن النبي صلى اهلل علي  و ل  أّن  

ف ذا : )  يا ر وؿ اهلل  قاؿ: ي ني رمضاف  قاؿ الرج : أظن  قاؿ: قاؿ. (صم   رر  ذا اللهر
. أظن  ي ني رمضاف: ل  يق  الصل . (أف رت فص  يومين

من  رر ): وقاؿ  اب   عن م رؼ  عن عمراف  عن النبي صلى اهلل علي  و ل : قاؿ أبو عبد اهلل
 ().(  باف

 ().صـو يـو الجم ة: باب - 62
. إذا ل  يص  قبل   و  يريد أف يصـو ب دا: ف ذا أصبي صااما يـو الجم ة ف لي  أف ي  ر  ي ني

: حد نا أبو عاص   عن ابن جريي  عن عبد الحميد بن جبير  عن محمد بن عباد قاؿ - 1883
:   ل  جابرا ر ي اهلل عن 

. أف ين رد بصـو: زاد غير أبي عاص . ّن  : قاؿ. ّنهى النبي صلى اهلل علي  و ل  عن صـو يـو الجم ة 
حد نا أبو صالي  عن أبي : حد نا األعم : حد نا أبي: حد نا عمر بن ح   بن غياث - 1884

:  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ
. (  يصومن أحدك  يـو الجم ة إ  يوما قبل  أو ب دا):  م   النبي صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ

حد نا   بة  عن : حد نا غندر: وحد ني محمد. (ح)حد نا يحيى  عن   بة : حد نا مسدد - 1885
: قتادة  عن أبي أيوب  عن جويرية بن  الحارث ر ي اهلل عنها

   : قال . (أصم  أمس): أف النبي صلى اهلل علي  و ل  دخ  عليها يـو الجم ة  و ي صاامة  فقاؿ
 ().(ف ف ري):    قاؿ: قال . (أتريدين أف تصومي غدا): قاؿ

 .ف مر ا ف ف رت: أف جويرية حد ت : حد ني أبو أيوب:  مع قتادة: وقاؿ حماد بن الج د

                                                 

.  النهي جاء عن صـو آخر الشهر فمن كانت لو عادة فليس لو ترؾ ما كاف اعتاده من الصياـ ()
ىػ 1415 / 7 / 30 مغرب األحد ()
 فيو كراىة إفراد اٞتمعة إال ١تن كاف يصـو صوماً فليصمو ألنو يـو عيد للمسلمُت وفيو داللة على أف حديث النهي عن صياـ يـو ()

. السبت إال يف الفرض ضعيف شاذ ٥تالف لؤلحاديث الصحيحة 
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.    ي    يئا من األياـ: باب - 63
: حد نا يحيى  عن   ياف  عن منصور  عن إبرا ي   عن علقمة: حد نا مسدد - 1886

: قال .    كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ي ت  من األياـ  يئا : قل  ل االة ر ي اهلل عنها
 ().   كاف عمل  ديمة  وأي   ي يق ما كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ي يق

 [1869:   واّن ر6101]

. صـو يـو عرفة: باب - 64
حد ني عمير  مولى أـ : حد ني  ال  قاؿ: حد نا يحيى  عن مال  قاؿ: حد نا مسدد - 1887
أخبرّنا مال   عن النضر  مولى عمر بن : وحد نا عبد اهلل بن يو  . (ح)أف أـ ال ض  حد ت  : ال ض 

: عبيد اهلل  عن عمير  مولى عبد اهلل بن ال باس  عن أـ ال ض  بن  الحارث
 و صاا   وقاؿ : أف ّنا ا تماروا عند ا يـو عرفة في صـو النبي صلى اهلل علي  و ل   فقاؿ ب ضه 

 ().ليس بصاا   ف ر ل  إلي  بقدح لبن  و و واق  على ب يرا  فلرب : ب ضه 
أخبرّني عمرو  عن ب ير  : حد نا ابن و    أو قرئ علي   قاؿ: حد نا يحيى بن  ليماف - 1888

: عن كري   عن ميموّنة ر ي اهلل عنها
أف الناس   وا في صياـ النبي صلى اهلل علي  و ل  يـو عرفة  ف ر ل  إلي  بح ب  و و واق  في 

. الموق   فلرب من  والناس ين روف

                                                 

.  ٗتصيص النهي عن صياـ اٞتمعة يدؿ على جواز صياـ غَته من األياـ ()
.  فيو كراىة صياـ يـو عرفة للحاج ()
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. صـو يـو ال  ر: باب - 65
أخبرّنا مال   عن ابن  هاب  عن أبي عبيد  مولى ابن ز ر  : حد نا عبد اهلل بن يو   - 1889

 ذاف يوماف ّنهى ر وؿ اهلل صلى اهلل :  هدت ال يد مع عمر بن ال  اب ر ي اهلل عن   فقاؿ:قاؿ
 ().يـو ف رك  من صيام    واليـو اْلخر ت كلوف في  من ّنس   : علي  و ل  عن صيامهما

[5251] 
حد نا عمرو بن يحيى  عن أبي   عن أبي   يد : حد نا و ي : حد نا مو ى بن إ ماعي  - 1890

: ر ي اهلل عن  قاؿ
ّنهى النبي صلى اهلل علي  و ل  عن صـو يـو ال  ر والنحر  وعن الصماا  وأف يحتبي الرج  في  وب 

. واحد  وعن ص ة ب د الصبي وال صر

 ().الصـو يـو النحر: باب - 66
أخبرّني عمرو بن دينار  عن : حد نا إبرا ي  بن مو ى  أخبرّنا  لاـ  عن ابن جريي قاؿ - 1891

:  م ت  يحدث عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ: ع اا بن ميناا قاؿ
. ال  ر والنحر  والم مسة والمنابذة: ينهى عن صيامين  وبي تين

: أخبرّنا ابن عوف  عن زياد بن جبير قاؿ: حد نا م اذ: حد نا محمد بن الم نى - 1892
ا  نين  فوافق : أظن  قاؿ: رج  ّنذر أف يصـو يوما  قاؿ: جاا رج  إلى ابن عمر ر ي اهلل عنهما فقاؿ

أمر اهلل بوفاا النذر  وّنهى النبي صلى اهلل علي  و ل  عن صـو  ذا : فقاؿ ابن عمر. يـو عيد 
 ().اليـو

:  م   ق عة قاؿ: حد نا عبد المل  بن عمير قاؿ: حد نا   بة: حد نا حجاج بن منهاؿ - 1893
 م   أبا   يد ال دري ر ي اهلل عن   وكاف غ ا مع النبي صلى اهلل علي  و ل  ا نتي علرة غ وة  

: قاؿ
  تسافر المرأة مسيرة يومين إ  وم ها ):  م   أرب ا من النبي صلى اهلل علي  و ل  ف عجبنني  قاؿ

ال  ر واأل حى  و  ص ة ب د الصبي حتى ت لع اللمس  : زوجها أو ذو محـر  و  صـو في يومين

                                                 

.  حيـر صياـ يومي العيدين وأياـ التشريق إال للمتمتع الذي مل يسق ا٢تدي ()
ىػ 1415 / 8 / 7 مغرب األحد ()
.  ال يصـو ىذا اليـو وعليو كفارة نذر عند ٚتع من أىل العلم ()
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مسجد الحراـ  ومسجد األقصى  : و  ب د ال صر حتى ت رب  و  تلد الرحاؿ إ  إلى    ة مساجد
 .(ومسجدي  ذا

 
 
 
 
 

 ().صياـ أياـ التلريق: باب - 67
: أخبرّني أبي: حد نا يحيى  عن  لاـ قاؿ: وقاؿ لي محمد بن الم نى: قاؿ أبو عبد اهلل

 ().كاّن  عاالة ر ي اهلل عنها تصـو أياـ منى  وكاف أبو ا يصومها
 م   عبد اهلل ابن عيسى  عن : حد نا   بة: حد نا غندر: حد نا محمد بن بلار - 1894/1895

: وعن  ال   عن ابن عمر ر ي اهلل عنه  قا . ال  ري  عن عروة  عن عاالة
 ().ل  يرخ  في أياـ التلريق أف يصمن  إ  لمن ل  يجد الهدي

أخبرّنا مال   عن ابن  هاب  عن  ال  بن عبد اهلل بن عمر  : حد نا عبد اهلل بن يو   - (1895)
: عن ابن عمر ر ي اهلل عنهما قاؿ

 ().الصياـ لمن تمتع بال مرة إلى الحي إلى يـو عرفة  ف ف ل  يجد  ديا ول  يص  صاـ أياـ منى
. تاب   إبرا ي  بن   د  عن ابن  هاب. وعن ابن  هاب  عن عروة  عن عاالة م ل 

. صياـ يـو عا وراا: باب - 68
: حد نا أبو عاص   عن عمر بن محمد  عن  ال   عن أبي  ر ي اهلل عن  قاؿ - 1896

                                                 

 ىػ 1412 / 11 / 5 فجر ا٠تميس ()
.  ىذا لعلو وقع ٢تما يف حجة ٢تما مل جيدا فيها ىدياً ()
 ىذا لو حكم الرفع ألف ا١ترخص ال يكوف إال الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أياـ التشريق ال جيوز صيامها ألهنا أياـ أكل وشرب فهي ()

عيد ملتحقة بيـو النحر سواء للحاج أو غَته إال ١تن حج متمتعاً ومل جيد ا٢تدي فيصومها واألفضل أف يصـو قبل يـو عرفة إذا رأى من نفسو 
. العجز عن ا٢تدي

.  من أخر صياـ الثبلثة أياـ يف اٟتج بعد حجو فعليو التوبة والصياـ وال شيء عليو()
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 ().(إف  اا صاـ): قاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل  يـو عا وراا
أف : أخبرّني عروة بن ال بير: أخبرّنا   ي   عن ال  ري قاؿ: حد نا أبو اليماف - 1897/1898

: عاالة ر ي اهلل عنها قال 
كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  أمر بصياـ يـو عا وراا  فلما فرض رمضاف  كاف من  اا صاـ ومن 

.  اا أف ر
حد نا عبد اهلل بن مسلمة  عن مال   عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاالة ر ي اهلل  - (1898)

: عنها قال 
كاف يـو عا وراا تصوم  قري  في الجا لية  وكاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصوم   فلما قدـ 

 ().المدينة صام  وأمر بصيام   فلما فرض رمضاف ترؾ يـو عا وراا  فمن  اا صام  ومن  اا ترك 
: حد نا عبد اهلل بن مسلمة  عن مال   عن ابن  هاب  عن حميد بن عبد الرحمن - 1899

يا أ   : أّن   مع م اوية بن أبي   ياف ر ي اهلل عنهما يـو عا وراا عاـ الحي  على المنبر يقوؿ
 ذا يـو عا وراا  ول  ي ت  ): المدينة  أين علماؤك    م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ

. (علي   صيام   وأّنا صاا   فمن  اا فليص  ومن  اا فلي  ر
حد نا عبد اهلل بن   يد بن جبير  عن : حد نا أيوب: حد نا عبد الوارث: حد نا أبو م مر - 1900

: أبي   عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما قاؿ
 ذا : قالوا. (ما  ذا): قدـ النبي صلى اهلل علي  و ل  المدينة  فرأ  اليهود تصـو يـو عا وراا  فقاؿ

. (ف ّنا أحق بمو ى من  ): قاؿ. يـو صالي   ذا يـو ّنجى اهلل بني إ رااي  من عدو    فصام  مو ى
. فصام  وأمر بصيام 

حد نا أبو أ امة  عن أبي عميس  عن قيس بن مسل   عن اارؽ : حد نا علي بن عبد اهلل - 1901
: بن  هاب  عن أبي مو ى ر ي اهلل عن  قاؿ

. (فصوموا أّنت ): كاف يـو عا وراا ت دا اليهود عيدا  قاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل 
حد نا عبيد اهلل بن مو ى  عن ابن عيينة  عن عبيد اهلل بن أبي ي يد  عن ابن عباس ر ي  - 1902

: اهلل عنهما قاؿ

                                                 

.  األفضل أف يصـو يوماً قبلو أو بعده أو ٚتيع الثبلثة ٥تالفة لليهود ويكره إفراد العاشر فقط بالصياـ()
.  يعٍت صار مستحباً وسقط التأكد واألوىل صياـ يـو قبلو أو بعده ويكره إفراده ألف فيو تشبهاً باليهود()
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ما رأي  النبي صلى اهلل علي  و ل  يتحر  صياـ يـو فضل  على غيرا إ   ذا اليـو  يـو عا وراا  و ذا 
. اللهر  ي ني  هر رمضاف

: حد نا ي يد  عن  لمة بن األكوع ر ي اهلل عن  قاؿ: حد نا الم ي بن إبرا ي  - 1903
أف من كاف أك  فليص  بقية يوم   : أف أذف في الناس): أمر النبي صلى اهلل علي  و ل  رج  من أ ل 

. (ومن ل  ي ن أك  فليص   ف ف اليـو يـو عا وراا
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. كتاب ص ة التراويي - 37
. بس  اهلل الرحمن الرحي 

. فض  من قاـ رمضاف: باب - 1
أخبرّني أبو : حد نا الليث  عن عقي   عن ابن  هاب قاؿ: حد نا يحيى بن ب ير - 1904/1905

: أف أبا  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ:  لمة
من قام  إيماّنا واحتسابا  غ ر ل  ما تقدـ من ):  م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ لرمضاف
. (ذّنب 

أخبرّنا مال   عن ابن  هاب  عن حميد بن عبد الرحمن  عن : حد نا عبد اهلل بن يو   - (1905)
: أبي  ريرة ر ي اهلل عن 

. (من قاـ رمضاف إيماّنا واحتسابا  غ ر ل  ما تقدـ من ذّنب ): أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
فتوفي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  واألمر على ذل      كاف األمر على ذل  في : قاؿ ابن  هاب

. خ فة أبي ب ر  وصدرا من خ فة عمر ر ي اهلل عنهما
: وعن ابن  هاب  عن عروة بن ال بير  عن عبد الرحمن بن عبد القاري أّن  قاؿ - 1906

خرج  مع عمر بن ال  اب ر ي اهلل عن  ليلة في رمضاف إلى المسجد  ف ذا الناس أوزاع مت رقوف  
إّني أر  لو جم      ا على : يصلي الرج  لن س   ويصلي الرج  فيصلي بص ت  الر ّط  فقاؿ عمر

قارئ واحد ل اف أم       عـ  فجم ه  على أبي بن ك       خرج  م   ليلة أخر  والناس يصلوف 
ّن   البدعة  ذا  والتي يناموف عنها أفض  من التي يقوموف  يريد آخر اللي   : بص ة قاراه   قاؿ عمر

 ().وكاف الناس يقوموف أول 
حد ني مال   عن ابن  هاب  عن عروة بن ال بير  عن : حد نا إ ماعي  قاؿ - 1907/1908

: عاالة ر ي اهلل عنها  زوج النبي صلى اهلل علي  و ل 
. أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  صلى  وذل  في رمضاف

                                                 

 يعٍت البدعة من حيث اللغة وإال فأصلها ثابت من عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فما كاف من عمر إال أف ٚتع الناس على ()
. قارئ واحد 
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أف عاالة : أخبرّني عروة: حد نا الليث  عن عقي   عن ابن  هاب: حد نا يحيى بن ب ير - (1908)
: ر ي اهلل عنها أخبرت 

أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  خرج ليلة من جوؼ اللي   فصلى في المسجد  وصلى رجاؿ 
بص ت   ف صبي الناس فتحد وا  فاجتمع أك ر منه  فصلوا م    ف صبي الناس فتحد وا  ف  ر أ   
المسجد من الليلة ال ال ة  ف رج ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  فصلى فصلوا بص ت   فلما كاّن  
الليلة الراب ة عج  المسجد عن أ ل   حتى خرج لص ة الصبي  فلما قضى ال جر أقب  على الناس  

أما ب د  ف ّن  ل  ي   علي م اّن    ول ني خلي  أف ت رض علي   فت ج وا ): فتلهد     قاؿ
. فتوفي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  واألمر على ذل . (عنها

: حد ني مال   عن   يد المقبري  عن أبي  لمة بن عبد الرحمن: حد نا إ ماعي  قاؿ - 1909
: فقال . كي  كاّن  ص ة ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في رمضاف : أّن    ؿ عاالة ر ي اهلل عنها

ما كاف ي يد في رمضاف و  في غيرا على إحد  علرة رك ة  يصلي أرب ا  ف  تس  عن حسنهن 
يا ر وؿ اهلل  أتناـ : فقل . واولهن     يصلي أرب ا  ف  تس  عن حسنهن واولهن     يصلي    ا

 ().(يا عاالة  إف عيني تناماف و  يناـ قلبي): قاؿ. قب  أف توتر 

 ().فض  ليلة القدر: باب - 2
تن ؿ . ليلة القدر خير من أل   هر. وما أدراؾ ما ليلة القدر. إّنا أّن لناا في ليلة القدر}: وقوؿ اهلل ت الى

. {  ـ  ي حتى م لع ال جر. الم ا ة والروح فيها ب ذف ربه  من ك  أمر
. ف ّن  ل  ي لم . (وما يدري ): فقد أعلم   وما قاؿ (ما أدراؾ)ما كاف في القرآف : قاؿ ابن عيينة

ح  ناا  وإّنما ح ظ من ال  ري  عن أبي  لمة  : حد نا   ياف قاؿ: حد نا علي بن عبد اهلل - 1910
عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن   

من صاـ رمضاف إيماّنا واحتسابا غ ر ل  ما تقدـ من ذّنب   ومن قاـ ): عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
 .تاب    ليماف بن ك ير  عن ال  ري. (ليلة القدر إيماّنا واحتسابا غ ر ل  ما تقدـ من ذّنب 

 
 

                                                 

.  وىذا غالب فعلو صلى اهلل عليو وسلم وإذا زاد أو نقص فاألمر واسع ألف صبلة الليل مثٌت مثٌت ()
ىػ 1415 / 10 / 18مغرب األحد - ىػ  1412 / 11 / 8 فجر األحد ()
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. التماس ليلة القدر في السبع األواخر: باب - 3
: أخبرّنا مال   عن ّنافع  عن ابن عمر ر ي اهلل عنهما: حد نا عبد اهلل بن يو   - 1911

أف رجا  من أصحاب النبي صلى اهلل علي  و ل  أروا ليلة القدر في المناـ في السبع األواخر  فقاؿ 
أر  رؤياك  قد تواا ت في السبع األواخر  فمن كاف متحريها ): ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

. (فليتحر ا في السبع األواخر
  ل  أبا   يد  وكاف : حد نا  لاـ  عن يحيى  عن أبي  لمة قاؿ: حد نا م اذ بن فضالة - 1912

: لي صديقا  فقاؿ
اعت  نا مع النبي صلى اهلل علي  و ل  ال لر األو ّط من رمضاف  ف رج صبيحة علرين ف  بنا  

ّنسيتها  فالتمسو ا في ال لر األواخر في الوتر  وإّني : إّني أري  ليلة القدر     أّنسيتها  أو): وقاؿ
فرج نا . (رأي  أّني أ جد في ماا واين  فمن كاف اعت   مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  فليرجع

وما ّنر  في السماا ق عة  فجاات  حابة فم رت حتى  اؿ  ق  المسجد  وكاف من جريد الن    
وأقيم  الص ة  فرأي  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يسجد في الماا وال ين  حتى رأي  أ ر ال ين 

 ().في جبهت 

. تحري ليلة القدر في الوتر من ال لر األواخر: باب - 4
.  في  عن عبادة

حد نا أبو  هي   عن أبي   عن عاالة : حد نا إ ماعي  بن ج  ر: حد نا قتيبة بن   يد - 1913
: ر ي اهلل عنها

. (تحروا ليلة القدر في الوتر  من ال لر األواخر من رمضاف): أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
حد ني ابن أبي حاـز والدراوردي  عن ي يد  عن محمد بن : حد نا إبرا ي  بن حم ة قاؿ - 1914

: إبرا ي   عن أبي  لمة  عن أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن 

                                                 

 صارت ليلة القدر يف ذلك العاـ يف ليلة اٟتادي والعشرين والغرض من الًتٚتة أف ليلة القدر يف السبع األواخر آكد وال مانع من ()
٣تيئها يف اٟتادي أو الثالث والعشرين فالصواب أف ليلة القدر تنتقل يف العشر األواخر وقوؿ أيب بن كعب أهنا ليلة سبع وعشرين ىذا من 

. اجتهاده رضي اهلل عنو 
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كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يجاور في رمضاف ال لر التي في و ّط اللهر  ف ذا كاف حين 
يمسي من علرين ليلة تمضي ويستقب  إحد  وعلرين  رجع إلى مس ن   ورجع من كاف يجاور م    
: وأّن  أقاـ في  هر جاور في  الليلة التي كاف يرجع فيها  ف    الناس  ف مر   ما  اا اهلل     قاؿ

كن  أجاور  ذا ال لر     قد بدا لي أف أجاور  ذا ال لر األواخر  فمن كاف اعت   م ي فلي ب  )
في م ت     وقد أري   ذا الليلة     أّنسيتها  فابت و ا في ال لر األواخر  وابت و ا في ك  وتر  وقد 

فا تهل  السماا في تل  الليلة ف م رت  فوك  المسجد في مصلى . (رأيتني أ جد في ماا واين
النبي صلى اهلل علي  و ل  ليلة إحد  وعلرين  فبصرت عيني ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  وّن رت 

 ().إلي  اّنصرؼ من الصبي ووجه  ممتل  اينا وماا
 

أخبرّني أبي  عن عاالة : حد نا يحيى  عن  لاـ قاؿ: حد نا محمد بن الم نى - 1915/1916
ر ي اهلل عنها  

. (التمسوا): عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
: أخبرّنا عبدة  عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاالة قال : حد ني محمد - (1916)

تحروا ليلة القدر ): كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يجاور في ال لر األواخر من رمضاف  ويقوؿ
. (في ال لر األواخر من رمضاف

حد نا أيوب  عن ع رمة  عن ابن عباس : حد نا و ي : حد نا مو ى بن إ ماعي  - 1917/1918
: ر ي اهلل عنهما

التمسو ا في ال لر األواخر من رمضاف  ليلة القدر  في تا  ة ): أف النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
. (تبقى  في  اب ة تبقى  في خامسة تبقى

: حد نا عاص   عن أبي مجل  وع رمة: حد نا عبد الواحد: حد نا عبد اهلل بن أبي األ ود - (1918)
: قاؿ ابن عباس ر ي اهلل عنهما: قا 
ي ني . ( ي في ال لر   ي في تسع يمضين  أو في  بع يبقين): قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

. ليلة القدر
 .(التمسوا في أربع وعلرين): عن أيوب  وعن خالد  عن ع رمة  عن ابن عباس: قاؿ عبد الو اب

                                                 

 فيو أف ا١ترء إذا أصابو يف وجهو مثل ىذا أو غَته فإنو يًتكو حىت يفرغ من صبلتو وىذا من عنايتو صلى اهلل عليو وسلم بالسكوف ()
. وا٠تشوع يف الصبلة
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 ().رفع م رفة ليلة القدر لت حي الناس: باب - 5
حد نا أّنس  عن عبادة بن : حد نا حميد: حد نا خالد بن الحارث: حد نا محمد بن الم نى - 1919

: الصام  قاؿ
خرج  ): خرج النبي صلى اهلل علي  و ل  لي برّنا بليلة القدر  فت حى رج ف من المسلمين  فقاؿ

ألخبرك  بليلة القدر  فت حى ف ف وف ف فرف    وعسى أف ي وف خيرا ل    فالتمسو ا في التا  ة 
. (والساب ة وال امسة

. ال م  في ال لر األواخر من رمضاف: باب - 6
حد نا   ياف  عن أبي ي  ور  عن أبي الضحى  عن مسروؽ  عن : حد نا علي بن عبد اهلل - 1920

: عاالة ر ي اهلل عنها قال 
. كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  إذا دخ  ال لر  د مئ را  وأحيا ليل   وأيقظ أ ل 

                                                 

ىػ 1415 / 10 / 25 مغرب األحد ()
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. كتاب ا عت اؼ - 38

 ().ا عت اؼ في ال لر األواخر  وا عت اؼ في المساجد كلها: باب - 1
و  تبا رو ن وأّنت  عاك وف في المساجد تل  حدود اهلل ف  تقربو ا كذل  يبين اهلل }: لقول  ت الى

/. 187: البقرة. /{آيات  للناس ل له  يتقوف
أف ّناف ا أخبرا  عن عبد اهلل : حد نا ابن و    عن يوّنس: حد نا إ ماعي  بن عبد اهلل قاؿ - 1921

: بن عمر ر ي اهلل عنهما قاؿ
. كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ي ت   ال لر األواخر من رمضاف

حد نا الليث  عن عقي   عن ابن  هاب  عن عروة بن ال بير  : حد نا عبد اهلل بن يو   - 1922
: عن عاالة ر ي اهلل عنها  زوج النبي صلى اهلل علي  و ل 

أف النبي صلى اهلل علي  و ل  كاف ي ت   ال لر األواخر من رمضاف حتى توفاا اهلل     اعت   أزواج  
. من ب دا

حد ني مال   عن ي يد بن عبد اهلل بن الهاد  عن محمد بن إبرا ي  : حد نا إ ماعي  قاؿ - 1923
: بن الحارث التيمي  عن أبي  لمة بن عبد الرحمن  عن أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن 

أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  كاف ي ت   في ال لر األو ّط من رمضاف  فاعت   عاما  حتى إذا 
من كاف اعت   ): كاف ليلة إحد  وعلرين  و ي الليلة التي ي رج من صبيحتها من اعت اف   قاؿ

م ي فلي ت   ال لر األواخر  وقد أري   ذا الليلة    أّنسيتها  وقد رأيتني أ جد في ماا واين من 
فم رت السماا تل  الليلة  وكاف . (صبيحتها  فالتمسو ا في ال لر األواخر  والتمسو ا في ك  وتر

                                                 

وليس لبلعتكاؼ حد ٤تدود  (ال اعتكاؼ إال يف ا١تسجد اٟتراـ وا١تسجد األقصى ومسجدي ىذا  ) ىذا فيو إشارة لضعف حديث ()
ال ألقلو وال ألكثره ألف اهلل تعاىل أطلق ذلك وكذا الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم فبل ٖتديد لوقتو بساعة أو يـو أو غَته فهو مفتوح وال يشًتط 

. يف اٞتامع وإذا تيسر فهو أفضل والصـو ليس بشرط لبلعتكاؼ وقوؿ عائشة باشًتاط الصـو قوؿ ضعيف ويبطل االعتكاؼ باٞتماع 
. والصواب أنو ال ينقطع باٞتمعة وال جيب بالشروع فيو. واالعتكاؼ عاـ للرجاؿ والنساء 

وخصو طائفة من السلف كالزىري باٞتامع مطلقا وأومأ إليو الشافعي يف القدمي )قاؿ الشيخ ابن باز معلقاً على كبلـ ابن حجر  -
. كل ىذه األقواؿ شاذة  ( وخصو حذيفة بن اليماف با١تساجد الثبلثة وعطاء ٔتسجد مكة وا١تدينة وابن ا١تسيب ٔتسجد ا١تدينة

قاؿ  ( واتفقوا على فساده باٞتماع حىت قاؿ اٟتسن والزىري من جامع فيو لزمتو الكفارة)وقاؿ رٛتو اهلل معلقاً على كبلـ ابن حجر  -
. الصواب أهنا ال تلزمو الكفارة ولكن يبطل االعتكاؼ باٞتماع : 
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المسجد على عري   فوك  المسجد  فبصرت عيناي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  على جبهت  أ ر 
. الماا وال ين  من صبي إحد  وعلرين

 ().الحااض ترج  الم ت  : باب - 2
أخبرّني أبي  عن عاالة ر ي اهلل : حد نا يحيى  عن  لاـ قاؿ: حد نا محمد بن الم نى - 1924

: عنها قال 
 ().كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  يص ي إلي رأ   و و مجاور في المسجد  ف رجل  وأّنا حااض

.   يدخ  البي  إ  لحاجة: باب - 3
أف عاالة : حد نا ليث  عن ابن  هاب  عن عروة وعمرة بن  عبد الرحمن: حد نا قتبية - 1925

: ر ي اهلل عنها  زوج النبي صلى اهلل علي  و ل  قال 
وإف كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ليدخ  علي رأ    و و في المسجد  ف رجل   وكاف   يدخ  

 ().البي  إ  لحاجة إذا كاف م ت  ا

. غس  الم ت  : باب - 4
حد نا   ياف  عن منصور  عن إبرا ي   عن األ ود  عن عاالة : حد نا محمد بن يو   - 1926

كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  يبا رّني وأّنا حااض  وكاف ي رج رأ   من :ر ي اهلل عنها قال 
. المسجد  و و م ت    ف غسل  وأّنا حااض

. ا عت اؼ لي : باب - 5
أخبرّني ّنافع  عن ابن عمر ر ي اهلل : حد نا يحيى بن   يد  عن عبيد اهلل: حد نا مسدد - 1927
كن  ّنذرت في الجا لية أف أعت   ليلة في : أف عمر   ؿ النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ:عنهما

 ().(ف وؼ بنذرؾ): قاؿ. المسجد الحراـ 

                                                 

ىػ 1415 / 11 / 2 مغرب األحد ()
.  ىذا يفيد أف اٟتائض ليست بنجسة إمنا النجاسة يف الدـ أما عرقها وجسمها فطاىر ()
 فبل خيرج من اعتكافو إىل بيتو إال ٟتاجة سواء اشًتط أـ مل يشًتط ألف االعتكاؼ نافلة ففيو التيسَت ومن اشًتط النـو من الليل يف ()

. بيتو يكوف اعتكافو يف النهار فقط وينقطع اعتكافو يف الليل، واٟتاجة كالطعاـ وغَته 
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. اعت اؼ النساا: باب - 6
حد نا يحيى  عن عمرة  عن عاالة ر ي اهلل عنها : حد نا حماد بن زيد: حد نا أبو الن ماف - 1928
كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  ي ت   في ال لر األواخر من رمضاف  ف ن  أ رب ل  خباا   :قال 

فيصلي الصبي    يدخل   فا ت ذّن  ح صة عاالة أف تضرب خباا ف ذّن  لها  فضرب  خباا  فلما 
: رأت  زين  بن  جح   رب  خباا آخر  فلما أصبي النبي صلى اهلل علي  و ل  رأ  األخبية  فقاؿ

فترؾ ا عت اؼ ذل  اللهر     . (آلبر تروف بهن): ف خبر  فقاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل . (ما  ذا)
 ().اعت   علرا من  واؿ

 ().األخبية في المسجد: باب - 7
أخبرّنا مال   عن يحيى بن   يد  عن عمرة بن  عبد الرحمن  : حد نا عبد اهلل بن يو   - 1929

: عن عاالة ر ي اهلل عنها
أف النبي صلى اهلل علي  و ل  أراد أف ي ت    فلما اّنصرؼ إلى الم اف الذي أراد أف ي ت    إذا 

   اّنصرؼ فل  ي ت    . (آلبر تقولوف بهن): خباا عاالة  وخباا ح صة  وخباا زين   فقاؿ: أخبية
. حتى اعت   علرا من  واؿ

.    ي رج الم ت   لحوااج  إلى باب المسجد: باب - 8
أخبرّني علي بن الحسين ر ي اهلل : أخبرّنا   ي   عن ال  ري قاؿ: حد نا أبو اليماف - 1930

: أف ص ية زوج النبي صلى اهلل علي  و ل  أخبرت : عنهما
 في ال لر األواخر من ()أّنها جاات ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ت ورا في اعت اف  في المسجد 

 حتى ()رمضاف  فتحد   عندا  اعة     قام  تنقل   فقاـ النبي صلى اهلل علي  و ل  م ها يقلبها 
                                                                                                                                                                       

 ىذا فيو أف الكفار ٥تاطبوف بفروع الشريعة فإذا نذر شيئاً من فروع الشريعة مث أسلم فعليو الوفاء بو وفيو دليل أف االعتكاؼ ليس من ()
. شرطو الصياـ ألف الليلة ليس فيها صياـ

وأف األفضل )وقاؿ رٛتو اهلل تعليقاً على قوؿ ابن حجر .  فيو أف االعتكاؼ يشرع يف رمضاف وغَته ولويل النساء منعهن من االعتكاؼ()
. فيو نظر ألف أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم اعتكفن بعده (للنساء أف ال يعتكفن يف ا١تسجد

ىػ 1415 / 11 / 9 مغرب األحد ()
.  فيو شرعية زيارة الزوجة لزوجها ا١تعتكف وكبلمها معو ومبلطفتها لو ()



 166 

www.alukah.net 

الدرر البازية علي كتاب الصيام الدرر البازية علي كتاب الصيام 

إذا بل   باب المسجد عند باب أـ  لمة  مر رج ف من األّنصار  فسلما على ر وؿ اهلل صلى اهلل 
 ().(على ر ل ما  إّنما  ي ص ية بن  حيي): علي  و ل   فقاؿ لهما النبي صلى اهلل علي  و ل 

إف اللي اف يبلغ من ):  بحاف اهلل يا ر وؿ اهلل  وكبر عليهما  فقاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل : فقا 
 ().(ااّنساف مبلغ الدـ  وإّني خلي  أف يقذؼ في قلوب ما  يئا

 ().ا عت اؼ  وخروج النبي صلى اهلل علي  و ل  صبيحة علرين: باب - 9
حد ني : حد نا علي بن المبارؾ قاؿ:  مع  اروف بن إ ماعي : حد ني عبد اهلل بن منير - 1931

  ل  أبا   يد ال دري ر ي اهلل عن   :  م   أبا  لمة بن عبد الرحمن قاؿ: يحيى بن أبي ك ير قاؿ
: قل 

ّن    اعت  نا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل :     م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يذكر ليلة القدر  قاؿ
ف  بنا ر وؿ اهلل صلى اهلل : ف رجنا صبيحة علرين  قاؿ: علي  و ل  ال لر األو ّط من رمضاف  قاؿ

إّني أري  ليلة القدر  وإّني ّنسيتها  فالتمسو ا في ال لر األواخر في ): علي  و ل  صبيحة علرين فقاؿ
وتر  ف ّني رأي  أّني أ جد في ماا واين  ومن كاف اعت   مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  

فجاات  حابة فم رت  وأقيم  : فرجع الناس إلى المسجد  وما ّنر  في السماا ق عة  قاؿ. (فليرجع
. الص ة  فسجد ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في ال ين والماا  حتى رأي  ال ين في أرّنبت  وجبهت 

. اعت اؼ المستحا ة: باب - 10
: حد نا ي يد بن زريع  عن خالد  عن ع رمة  عن عاالة ر ي اهلل عنها قال : حد نا قتيبة - 1932

 ف اّن  تر  الحمرة ()اعت    مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  امرأة من أزواج  مستحا ة 
 ().والص رة  فربما و  نا ال س  تحتها و ي تصلي

                                                                                                                                                                       

 فيو تواضع الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم وحسن معاشرتو ألىلو وتقديره جمليئها ()
 يشرع للمسلم أنو إذا وقع يف موقف خيشى أف يتهم فيو أف يوضح ويبُت اٟتقيقة حىت يربئ عرضو وعلى ا١تؤمن أف يبتعد عن مواضع ()

. التهم 
وفيو خروج ا١تعتكف من .  فيو خطر الشيطاف وعظم كيده ووجوب اٟتذر منو وجرياف الشيطاف من ابن آدـ ٣ترى الدـ على حقيقتو()

٤تل اعتكافو إىل بقية ا١تسجد كالتقدـ والتأخر ال حرج فيو ، واالعتكاؼ سنة فلو قطعو حىت ولو شرع فيو إال من نذر فلو الوفاء بنذره ، 
. واالشًتاط يف ا٠تروج ليس عليو دليل بل ىو قوؿ بعض الفقهاء 

ىػ 1412 / 11 / 9 فجر  االثنُت ()
.  فيو جواز اعتكاؼ أصحاب األدواء الدائمة كا١تستحاضة وصاحب السلس وغَتمها ()
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 ().زيارة المرأة زوجها في اعت اف : باب - 11
حد ني عبد الرحمن بن خالد  عن ابن : حد ني الليث قاؿ: حد نا   يد بن ع ير قاؿ - 1933

 (ح). أف ص ية زوج النبي صلى اهلل علي  و ل  أخبرت :  هاب  عن علي بن الحسين ر ي اهلل عنهما
: أخبرّنا م مر  عن ال  ري  عن علي بن الحسين: حد نا  لاـ: حد نا عبد اهلل بن محمد

  ت جلي ): كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  في المسجد  وعندا أزواج   فرحن  فقاؿ لص ية بن  حيي
وكاف بيتها في دار أ امة  ف رج النبي صلى اهلل علي  و ل  م ها  فلقي  رج ف . (حتى أّنصرؼ م  

: من األّنصار  فن را إلى النبي صلى اهلل علي  و ل     أجازا  وقاؿ لهما النبي صلى اهلل علي  و ل 
إف اللي اف يجري من ااّنساف ):  بحاف اهلل يا ر وؿ اهلل  قاؿ: قا . (ت اليا  إّنها ص ية بن  حيي)

. (مجر  الدـ  وإّني خلي  أف يلقي في أّن س ما  يئا

.    يدرأ الم ت   عن ّن س : باب - 12
أخبرّني أخي  عن  ليماف  عن محمد بن أبي عتيق  عن : حد نا إ ماعي  بن عبد اهلل قاؿ - 1934

حد نا : وحد نا علي بن عبد اهلل. أف ص ية أخبرت : ابن  هاب  عن علي بن الحسين ر ي اهلل عنهما
:  م   ال  ري ي بر عن علي بن الحسين:   ياف قاؿ

أف ص ية ر ي اهلل عنها أت  النبي صلى اهلل علي  و ل  و و م ت    فلما رج   ملى م ها  ف بصرا 
 ذا ص ية  ف ف ): وربما قاؿ   ياف. (ت اؿ   ي ص ية): رج  من األّنصار  فلما أبصرا دعاا  فقاؿ
 ().و    و إ  لي : قاؿ. أتت  لي  : قل  لس ياف. (اللي اف يجري من ابن آدـ مجر  الدـ

                                                                                                                                                                       

 فيو أهنا تصلي على حسب حا٢تا وصاحب السلس األوىل أف ال يـؤ الناس خروجاً من ا٠تبلؼ وا١تستحاضات بنات جحش ىن ()
. زينب وأـ حبيبة وٛتنة 

وقع يف رواية سعيد بن منصور عن إٝتاعيل وىو بن علية حدثنا خالد وىو اٟتذاء الذي أخرجو )قاؿ الشيخ معلقاً على كبلـ ابن حجر - 
ا١تصنف من طريقو فذكر اٟتديث وزاد فيو قاؿ وحدثنا بو خالد مرة أخرى عن عكرمة أف أـ سلمة كانت عاكفة وىي مستحاضة فافاد بذلك 

. رواية سعيد بن منصور جيدة ال بأس هبا فتضاؼ أـ سلمة إىل ا١تستحاضات  (  معرفة عينها وازداد بذلك عدد ا١تستحاضات
 ىػ 1416 / 4 / 29 مغرب األحد ()
.  ا١تعتكف يشتغل ٔتا ىو أصلح لقلبو من العلم والقراءة والصبلة والذكر وحضور ٣تالس العلم يف ٤تل اعتكافو ()
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. من خرج من اعت اف  عند الصبي: باب - 13
حد نا   ياف  عن ابن جريي  عن  ليماف األحوؿ  خاؿ ابن أبي : حد نا عبد الرحمن - 1935

. ّنجيي  عن أبي  لمة  عن أبي   يد
وأظن أف ابن أبي لبيد حد نا  : قاؿ. وحد نا محمد بن عمرو  عن أبي  لمة  عن أبي   يد: قاؿ   ياف

: عن أبي  لمة  عن أبي   يد ر ي اهلل عن  قاؿ
اعت  نا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ال لر األوا ّط  فلما كاف صبيحة علرين  ّنقلنا متاعنا  

من كاف اعت   فليرجع إلى م ت     ف ّني رأي   ذا ): ف تاّنا ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
فلما رجع إلى م ت    و اج  السماا فم رّنا  فوالذي ب    . ( ورأيتني أ جد في ماا واين()الليلة 

بالحق  لقد  اج  السماا من آخر ذل  اليـو  وكاف المسجد عريلا  فلقد رأي  على أّن   وأرّنبت  أ ر 
. الماا وال ين

. ا عت اؼ في  واؿ: باب - 14
أخبرّنا محمد بن فضي  بن غ واف  عن يحيى بن   يد  عن عمرة بن  عبد : حد نا محمد - 1936

: الرحمن  عن عاالة ر ي اهلل عنها قال 
كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ي ت   في ك  رمضاف  وإذا صلى ال داة دخ  م اّن  الذي 

فا ت ذّنت  عاالة أف ت ت   ف ذف لها  فضرب  في  قبة  فسم   بها ح صة فضرب  : قاؿ. اعت   في 
قبة  و م   زين  بها فضرب  قبة أخر   فلما اّنصرؼ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  من ال د أبصر 

. (ما حملهن على  ذا  آلبر  اّن عو ا ف  أرا ا): ف خبر خبر ن  فقاؿ. (ما  ذا): أربع قباب  فقاؿ
 ().فن ع   فل  ي ت   في رمضاف حتى اعت   في آخر ال لر من  واؿ

                                                 

.  وىذا من الدالئل على أف ليلة القدر تنتقل بُت ليايل العشر وىو الصواب()
.  ألنو رأى أف اٟتامل ٢تن ىو الغَتة وليس اإلخبلص وفيو أف االعتكاؼ ال يشًتط لو الصياـ()
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 ().من ل  ير علي  صوما إذا اعت  : باب - 15
حد نا إ ماعي  بن عبد اهلل  عن أخي   عن  ليماف  عن عبيد اهلل بن عمر  عن ّنافع  عن  - 1937

عبد اهلل بن عمر  
يا ر وؿ اهلل  إّني ّنذرت في الجا لية أف أعت   ليلة في : عن عمر بن ال  اب ر ي اهلل عن  أّن  قاؿ

. فاعت   ليلة().(أوؼ ّنذرؾ): فقاؿ ل  النبي صلى اهلل علي  و ل . المسجد الحراـ 

. إذا ّنذر في الجا لية أف ي ت      أ ل : باب - 16
: حد نا أبو أ امة  عن عبيد اهلل  عن ّنافع  عن ابن عمر: حد نا عبيد اهلل بن إ ماعي  - 1938

ليلة  قاؿ ل  : أراا قاؿ: أف عمر ر ي اهلل عن  ّنذر في الجا لية أف ي ت   في المسجد الحراـ  قاؿ
. (أوؼ بنذرؾ): ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

 ().ا عت اؼ في ال لر األو ّط من رمضاف: باب - 17
حد نا أبو ب ر  عن أبي حصين  عن أبي صالي  عن أبي  ريرة : حد نا عبد اهلل بن أبي  يبة - 1939

: ر ي اهلل عن  قاؿ
كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  ي ت   في ك  رمضاف علرة أياـ  فلما كاف ال اـ الذي قبض في  

. اعت   علرين يوما

. من أراد أف ي ت      بدا ل  أف ي رج: باب - 18
حد ني يحيى بن : أخبرّنا األوزاعي قاؿ: أخبرّنا عبد اهلل: حد نا محمد بن مقات  أبو الحسن - 1940

: حد تني عمرة بن  عبد الرحمن  عن عاالة ر ي اهلل عنها:   يد قاؿ
أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ذكر أف ي ت   ال لر األواخر من رمضاف  فا ت ذّنت  عاالة ف ذف 
لها  و  ل  ح صة عاالة أف تست ذف لها ف  ل   فلما رأت ذل  زين  بن  جح  أمرت ببناا فبني 

ما ): وكاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  إذا صلى اّنصرؼ إلى بناا   فبصر باألبنية  فقاؿ: لها  قال 
                                                 

.  وجو الداللة أف الليل ليس ٤تل الصـو ولكن االعتكاؼ مع الصـو أفضل ()
.  ظاىر األمر الوجوب ()
 ىػ 1416 / 5 / 7مغرب األحد -  ىػ  1412 / 11 / 12 فجر ا٠تميس ()
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آلبر أردف بهذا  ما أّنا : )بناا عاالة وح صة وزين   فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قالوا. ( ذا
 ().فرجع  فلما أف ر اعت   علرا من  واؿ. (بم ت  

. الم ت   يدخ  رأ   البي  لل س : باب - 19
أخبرّنا م مر  عن ال  ري  عن عروة  عن عاالة : حد نا  لاـ: حد نا عبد اهلل بن محمد - 1941

: ر ي اهلل عنها
أّنها كاّن  ترج  النبي صلى اهلل علي  و ل  و ي حااض  و و م ت   في المسجد  و ي في حجرتها  

 ().يناولها رأ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 اٟتج والعمرة تلـز بالشروع فيها وكذلك صياـ الفرض والنذر والكفارة الزمة ما مل يعذر بعذر شرعي أما النوافل فبل تلـز بالنية والشروع ()
. فيها فإذا عرض لو عارض يقطع عملو ويؤجلو إىل وقت آخر 

.  فيو أف مس ا١ترأة ال ينقض الوضوء وفيو أف خروج العضو من ٤تل االعتكاؼ ال يعد خروجاً من ا١تعتكف()
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 الدرر البازية على صحيي مسل   - 5
 ()كتاب الصياـ 

باب فض   هر رمضاف  (1)
عن ( و و ابن ج  ر)حد نا إ ماعي  : قالوا. حد نا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (1079) - 1

: أبي  هي   عن أبي   عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
 ()".إذا جاا رمضاف فتح  أبواب الجنة  وغلق  أبواب النار  وص دت الليااين"

أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب  عن ابن أبي . أخبرّنا ابن و  . وحد ني حرملة بن يحيى (1079)- 2
: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : أّنس؛ أف أباا حد  ؛ أّن   مع أبا  ريرة ر ي اهلل عن  يقوؿ

". إذا كاف رمضاف فتح  أبواب الرحمة  وغلق  أبواب جهن   و لسل  الليااين"
حد نا ي قوب حد نا أبي عن صالي  عن ابن : وحد ني محمد بن حات  والحلواّني قا  (1079)

قاؿ ر وؿ اهلل : حد ني ّنافع بن أبي أّنس؛ أف أباا حد  ؛ أّن   مع أبا  ريرة ر ي اهلل عن  يقوؿ.  هاب
صلى اهلل علي  و ل  

. بم ل " إذا دخ  رمضاف"
وأّن  إذا غ  في أول  أو آخرا أكمل  . باب وجوب صـو رمضاف لرؤية اله ؿ  وال  ر لرؤية اله ؿ (2)

عدة اللهر    ين يوما 
قرأت على مال  عن ّنافع  عن ابن عمر ر ي اهلل عن   : قاؿ. حد نا يحيى بن يحيى (1080) - 3

عن النبي صلى اهلل علي  و ل ؛ 
ف ف أغمي علي   فاقدروا . و  ت  روا حتى تروا.   تصوموا حتى تروا اله ؿ" أّن  ذكر رمضاف فقاؿ 

                                                 

 1416 / 11 / 5- 1/6/1416مغرب األحد واألربعاء خبلؿ الفًتة  )وصف الدرس   - 
 ( 1419 / 10  / 25  –  1418 / 8 / 29وفجر ا٠تميس خبلؿ الفًتة 

 
ىػ 1418 / 10 / 29فجر ا٠تميس -   ىػ  1416 / 6 / 1مغرب األحد  ()
ال خيلصوف فيو إىل ) تصفيد الشيطاف ىو تضييق اجملاري عليو بسبب الصياـ وىذا ال دينع وجود الوساوس ولكن كما جاء يف الرواية  ()

. فيها مقاؿ ( صفدت مردة اٞتن ) فيضعف سلطاهنم ورواية  (ما خيلصوف يف غَته 
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 ()".ل 
حد نا عبيداهلل عن ّنافع  عن ابن عمر . حد نا أبو أ امة. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1080) - 4

: فضرب بيدي  فقاؿ. ر ي اهلل عن ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ذكر رمضاف
ف ف أغمي . وأف روا لرؤيت . فصوموا لرؤيت  (   عقد إبهام  في ال ال ة)اللهر   ذا و  ذا و  ذا "

". علي   فاقدروا ل     ين
: وقاؿ. حد نا عبيداهلل  بهذا اا ناد. حد نا أبي. وحد نا ابن ّنمير (1080) - 5

. ّنحو حديث أبي أ امة" ف ف غ  علي   فاقدروا    ين"
ذكر : وقاؿ. حد نا يحيى بن   يد عن عبيداهلل  بهذا اا ناد. وحد نا عبيداهلل بن   يد (1080)

: ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  رمضاف فقاؿ
". اللهر   ذا و  ذا و  ذا. اللهر تسع وعلروف"

".    ين"ول  يق  " فاقدروا ل : "وقاؿ
حد نا إ ماعي  عن أيوب  عن ّنافع  عن ابن عمر ر ي اهلل . وحد ني ز ير بن حرب (1080) - 6

: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : عن ؛ قاؿ
". ف ف غ  علي   فاقدروا ل . و  ت  روا حتى تروا. إّنما اللهر تسع وعلروف ف  تصوموا حتى تروا"

و و ابن )حد نا  لمة . حد نا بلر بن الم ض . وحد ني حميد بن مس دة البا لي (1080) - 7
قاؿ ر وؿ اهلل علي  و ل  : عن ّنافع  عن عبداهلل بن عمر ر ي اهلل عن ؛ قاؿ (علقمة

". ف ف غ  علي   فاقدروا ل . وإذا رأيتموا ف ف روا. ف ذا رأيت  اله ؿ فصوموا. اللهر تسع وعلروف"
أخبرّني يوّنس عن ابن . أخبرّني ابن و  . أخبرّنا ابن و  . حد ني حرملة بن يحيى (1080) - 8

 م   ر وؿ اهلل صلى : حد ني  ال  بن عبداهلل؛ أف عبداهلل بن عمر ر ي اهلل عن  قاؿ: قاؿ.  هاب
:  اهلل علي  و ل  يقوؿ

". ف ف غ  علي   فاقدروا ل . وإذا رأيتموا ف ف روا. إذا رأيتموا فصوموا"
قاؿ يحيى بن )وحد نا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن   يد وابن حجر  (1080) - 9

عن عبداهلل بن دينار؛ أّن   مع ابن  (حد نا إ ماعي   و و ابن ج  ر: وقاؿ اْلخروف. أخبرّنا: يحيى
: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : عمر ر ي اهلل عن  قاؿ

                                                 

. ىذا يدؿ على أف الواجب ىو اعتبار الرؤية فإف غم فيتم الشهر ثبلثُت وال جيوز صياـ يـو الشك  ()
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ف ف غ  . إ  أف ي   علي  . و  ت  روا حتى تروا.   تصوموا حتى تروا. اللهر تسع وعلروف ليلة"
". علي   فاقدروا ل 

حد نا عمرو . حد نا زكرياا بن إ حاؽ. حد نا روح بن عبادة. حد نا  اروف بن عبداهلل (1080) - 10
:  م   النبي صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ: بن دينار؛ أّن   مع ابن عمر ر ي اهلل عن  يقوؿ

. وقبض إبهام  في ال ال ة" اللهر   ذا و  ذا و  ذا "
: قاؿ. حد نا حسن األ ي  حد نا  يباف عن يحيى. وحد ني حجاج بن اللاعر (1080) - 11

 م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  : وأخبرّني أبو  لمة؛ أّن   مع ابن عمر ر ي اهلل عن  يقوؿ
: يقوؿ

". اللهر تسع وعلروف"
حد نا زياد بن عبداهلل الب ااي عن عبدالمل  بن عمير  عن . وحد نا  ه  بن ع ماف (1080) - 12

مو ى بن الحة  عن عبداهلل ابن عمر ر ي اهلل عن   عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ 
". علرا وعلرا وتس ا. اللهر   ذا و  ذا و  ذا"

 م   ابن عمر : قاؿ. حد نا   بة عن جبلة. حد نا أبي. وحد نا عبيداهلل بن م اذ (1080) - 13
: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : ر ي اهلل عن  يقوؿ

وّنق   في الص قة ال ال ة  إبهاـ اليمنى أو . وص ق بيدي  مرتين ب   أصاب هما" اللهر كذا وكذا وكذا"
. اليسر 

و و ابن )حد نا   بة عن عقبة . حد نا محمد بن ج  ر. وحد نا محمد بن الم نى (1080) - 14
قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  :  م   ابن عمر ر ي اهلل عن  يقوؿ: قاؿ (حريث

: وأحسب  قاؿ: قاؿ عقبة. وكسر اابهاـ في ال ال ة. وابق   بة يدي    ث مرار" اللهر تسع وعلروف"
. وابق ك ي    ث مرار" اللهر    وف"

ح وحد نا محمد بن الم نى وابن . حد نا غندر عن   بة. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1080) - 15
 م     يد : قاؿ. حد نا   بة عن األ ود بن قيس. حد نا محمد بن ج  ر: قاؿ ابن الم نى. بلار

: بن عمرو بن   يد؛ أّن   مع ابن عمرر ي اهلل عن  يحدث عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
" وعقد اابهاـ في ال ال ة " اللهر   ذا و  ذا و  ذا.    ّن ت  و  ّنحس ().إّنا أمة أمية"

                                                 

. يعٍت يف األعم األغلب  ()
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. ي ني تماـ    ين"واللهر   ذا و  ذا و  ذا 
. حد نا ابن مهدي عن   ياف  عن األ ود بن قيس  بهذا اا ناد. وحد ني  محمد بن حات  (1080)

.    ين: ول  يذكر لللهر ال اّني
حد نا الحسن بن عبيداهلل عن . حد نا عبدالواحد بن زياد. حد نا أبو كام  الجحدري (1080) - 16

ما يدري  : فقاؿ ل . الليلة ليلة النص :  مع ابن عمر ر ي اهلل عن  رج  يقوؿ: قاؿ.   د بن عبيدة
: أف الليلة النص    م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ

في ال ال ة وأ ار ب صاب   كلها وحبس أو )و  ذا  (وأ ار ب صاب   ال لر مرتين)اللهر   ذا و  ذا "
 ()".(خنس إبهام 

أخبرّنا إبرا ي  بن   د عن ابن  هاب  عن   يد بن . حد نا يحيى بن يحيى (1081) () -17
:  قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : المسي   عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن   قاؿ

". ف ف غ  علي   فصوموا    ين يوما. وإذا رأيتموا ف ف روا. إذا رأيت  اله ؿ فصوموا"
عن محمد ( ي ني ابن مسل )حد نا الربيع . حد نا عبدالرحمن بن   ـ الجمحي (1081) - 18

: عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن ؛ أف النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ (و و ابن زياد)
". ف ف غمى علي   ف كملوا ال دد. صوموا لرؤيت  وأف روا لرؤيت "

 م   : قاؿ. حد نا   بة عن محمد بن زياد. حد نا أبي. وحد نا عبيداهلل بن م اذ (1081) - 19
: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : أبا  ريرة ر ي اهلل عن  يقوؿ

". ف ف غمي علي   اللهر ف دوا    ين. صوموا لرؤيت  وأف روا لرؤيت "
حد نا عبيداهلل بن عمر . حد نا محمد بن بلر ال بدي. حد نا أبو ب ر بن أبى  يبة (1081) - 20

ذكر ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  : عن أبي ال ّناد  عن األعرج  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ
: اله ؿ فقاؿ

 ".ف دوا    ين . ف ف أغمى علي  . وإذا رأيتموا ف ف روا. إذا رأيتموا فصوموا" 
 
 

                                                 

ابن عمر رضي اهلل عنو كاف جيتهد فإذا كاف ليلة الثبلثُت غيماً أصبح صائماً يـو الشك وىذا خطأ منو رضي اهلل عنو والصواب أنو ال  ()
. جيوز صياـ يـو الشك 

ىػ 1418 / 11 / 7فجر ا٠تميس  ()
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باب   تقدموا رمضاف بصـو يـو و  يومين  (3)
حد نا وكيع عن على بن : قاؿ أبو ب ر. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وأبو كري  (1082)() - 21

قاؿ ر وؿ اهلل صلى : مبارؾ  عن يحيى بن أبي ك ير  عن أبي  لمة  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ
: اهلل علي  و ل 

 ()".إ  رج  كاف يصـو صوما  فليصم  .   تقدموا رمضاف بصـو يـو و  يومين" 
. ح وحد نا ابن الم نى(. ي ني ابن   ـ)حد نا م اوية . وحد ناا يحيى بن بلر الحرير  (1082)

حد نا عبدالو اب بن : ح وحد نا ابن الم نى وابن أبي عمر  قا . حد نا  لاـ. حد نا أبو عامر
كله  . حد نا  يباف. حد نا حسين ابن محمد. ح وحد ني ز ير بن حرب. حد نا أيوب. عبدالمجيد

 .عن يحيى بن أبي ك ير  بهذا اا ناد  ّنحوا
 

باب اللهر ي وف تس ا وعلرين  (4)
أخبرّنا م مر عن ال  ري؛ أف النبي صلى اهلل . أخبرّنا عبدالرزاؽ. حد نا عبد بن حميد (1083) - 22

ف خبرّني عروة عن عاالة ر ي اهلل عنها : قاؿ ال  ري. علي  و ل  أقس  أف   يدخ  على أزواج   هرا
قال  بدأ ). لما مض  تسع وعلروف ليلة  أعد ن  دخ  على ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل :قال 
وإّن  دخل  من تسع وعلرين  . إّن  أقسم  أف  تدخ  علينا  هرا! يا ر وؿ اهلل : فقل  (بي

 ()".إف اللهر تسع وعلروف: "فقاؿ. أعد ن
حد نا ( والل ظ ل )ح وحد نا قتيبة بن   يد . أخبرّنا الليث. حد نا محمد بن رمي (1084) - 23

: ليث عن أبي ال بير  عن جابر ر ي اهلل عن ؛ أّن  قاؿ
إّنما اليـو : فقلنا. ف رج إلينا في تسع وعلرين. كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  اعت ؿ ّنسااا  هرا

                                                 

ىػ 1416 / 6 / 5مغرب األحد  ()
يعٍت الصـو ا١تعتاد كأف يكوف من عادتو صو االثنُت وا٠تميس فوافق الثبلثُت فبل بأس ألنو مل يرد بو االحتياط وصياـ يـو الشك فبل  ()

. جيوز تقدـ رمضاف بيـو أو يومُت احتياطاً أما من كاف عليو قضاء أو لو عادة فبل بأس بصيامو قبل رمضاف بيـو أو يومُت 
يعٍت يكوف الشهر تسع وعشروف فوافق ذلك الشهر كونو تسعة وعشرين ويف اٟتديث ا٢تجر من أجل التأديب وا٢تجر يف الكبلـ ال  ()

. يزيد على ثبلثة أياـ عند ىجر الرجل ألخيو وزوجتو وولده 
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. وحبس إصب ا واحدة في اْلخرة. وص ق بيدي    ث مرات" إّنما اللهر : " فقاؿ. تسع وعلروف
قاؿ ابن . حد نا حجاج بن محمد: قا . حد ني  اروف بن عبداهلل وحجاج بن اللاعر (1084) - 24

اعت ؿ النبي صلى اهلل علي  : أخبرّني أبو ال بير؛ أّن   مع جابر بن عبداهلل ر ي اهلل عنهما يقوؿ: جريي
إّنما أصبحنا ! يا ر وؿ اهلل : فقاؿ ب ض القـو. ف رج إلينا صباح تسع وعلرين. و ل  ّنساا   هرا

   ابق النبي صلى " إف اللهر ي وف تس ا وعلرين "فقاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل  . لتسع وعلرين
. وال ال ة بتسع منها. مرتين ب صابع يدي  كلها: اهلل علي  و ل  بيدي     ا

أخبرّني : قاؿ ابن جريي: قاؿ. حد نا حجاج بن محمد. حد ني  اروف بن عبداهلل (1085) - 25
يحيى بن عبداهلل بن محمد بن صي ي؛ أف ع رمة بن عبدالرحمن بن الحارث أخبرا؛ أف أـ  لمة ر ي 

اهلل عنها أخبرت ؛ 
فلما مضى تس ة وعلروف . أف النبي صلى اهلل علي  و ل  حل  أف   يدخ  على ب ض أ ل   هرا

إف اللهر : "قاؿ. أف   تدخ  علينا  هرا! حل    يا ّنبي اهلل : فقي  ل . (أو راح)يوما  غدا عليه  
". ي وف تس ة وعلرين يوما

ي ني )حد نا الضحاؾ . ح وحد نا محمد بن الم نى. أخبرّنا روح. حد نا إ حاؽ بن إبرا ي  (1085)
. جمي ا عن ابن جريي  بهذا األ ناد  م ل  (أبا عاص 

. حد نا إ ماعي  بن أبي خالد. حد نا محمد بن بلر. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1086) - 26
 رب ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  : حد ني محمد بن   د عن   د بن أبي وقاص ر ي اهلل عن ؛ قاؿ

: فقاؿ. و ل  بيدا على األخر 
.    ّنق  في ال ال ة إصب ا"اللهر   ذا و  ذا " 

حد نا حسين بن علي عن زاادة  عن إ ماعي   عن . وحد ني القا   بن أبي زكرياا (1086) - 27
محمد بن   د  عن أبي  ر ي اهلل عن   عن النبي صلى اهلل علي  و ل   قاؿ 

. مرة. علرا وعلرا وتس ا". اللهر   ذا و  ذا و  ذا " 
. حد نا علي بن الحسن بن  قيق و لمة بن  ليماف. وحد ني  محمد بن عبداهلل بن قه اذ (1086)

أخبرّنا إ ماعي  بن أبي خالد  في  ذا اا ناد  بم نى  (ي ني ابن المبارؾ)أخبرّنا عبداهلل : قا 
. حدي هما
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 ()باب بياف أف ل   بلد رؤيته  وأّنه  إذا رأوا اله ؿ ببلد   ي ب  ح م  لما ب د عنه  (5)

: قاؿ يحيى بن يحيى)حد نا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر  (1087) - 28
عن كري ؛ ( و و ابن أبي حرملة)عن محمد  (حد نا ا ماعي  و و ابن ج  ر: أخبرّنا وقاؿ اْلخروف

وا ته  . فقضي  حاجتها. فقدم  اللاـ: قاؿ. أف أـ ال ض  بن  الحارث ب  ت  إلى م اوية باللاـ
فس لني عبداهلل .    قدم  المدينة في آخر اللهر. فرأي  اله ؿ ليلة الجم ة. على رمضاف وأّنا باللاـ

: فقاؿ. رأيناا ليلة الجم ة: متى رأيت  اله ؿ فقل :    ذكر اله ؿ فقاؿ. بن عباس ر ي اهلل عنهما
ف  ت اؿ . ل نا رأيناا ليلة السب : فقاؿ. وصاموا وصاـ م اوية. ورأا الناس. ّن  : أّن  رأيت   فقل 

  ذا أمرّنا .  : أو   ت ت ي برؤية م اوية وصيام   فقاؿ: فقل . أو ّنراا. ّنصـو حتى ّن م     ين
 .ّن ت ي أو ت ت ي: و   يحيى بن يحيى في ().ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

 
باب بياف أف   اعتبار ب بر اله ؿ وص را  وأف اهلل ت الى أمدا للرؤية ف ف غ  فلي م     وف  (6)

حد نا محمد بن فضي  عن حصين  عن عمرو بن مرة  . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1088) - 29
: قاؿ. عن أبي الب تري

وقاؿ ب ض .  و ابن   ث: فقاؿ ب ض القـو. ترااينا اله ؿ: فلما ّن لنا بب ن ّن لة قاؿ. خرجنا لل مرة
.  و ابن   ث: فقاؿ ب ض القـو. إّنا رأينا اله ؿ: فقلنا. فلقينا ابن عباس: قاؿ.  و ابن ليلتين: القـو

إف ر وؿ اهلل : فقاؿ. ليلة كذا وكذا: أي ليلة رأيتموا  قاؿ فقلنا: فقاؿ.  و ابن ليلتين: وقاؿ ب ض القـو
 ()".فهو لليلة رأيتموا. إف اهلل مدا للرؤية"صلى اهلل علي  و ل  قاؿ 

ح وحد نا ابن الم نى وابن . حد نا غندرٌة عن   بة: حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1088) - 30
:   م   أبا الب تري قاؿ: قاؿ. أخبرّنا   بة عن عمرو بن مرة. حد نا محمد بن ج  ر: قا . بلار

                                                 

ىػ 1416 / 6 / 8مغرب األربعاء  ()
عاـ فإذا رؤي يف بلد ( إذا رأيتموه فصوموا ) ىذا على القوؿ بأف لكل أىل بلد رؤيتهم إذا تباعدت األقطار واألكثر على أف حديث  ()

فعلى أىل البلداف الباقية الصياـ وىذا ىو األرجح وىذا من ابن عباس احتج بو من قاؿ إف لكل بلد رؤيتهم إذا تباعدت األقطار فبل حرج 
على من أخذ بقوؿ ابن عباس واألفضل ىو األخذ رؤية واحدة ، وقد ْتث ٣تلس ىيئة كبار  العلماء ا١تسألة ورأوا أف األفضل ىو األخذ 

ولكن ال حرج من أخذ بفعل ابن عباس واألفضل ىواألخذ بالعمـو وفعل ابن عباس اجتهاد منو وال حرج من  (إذا رأيتموه فصوموا  )بعمـو 
. أخذ بو 

. وىذا ىو الصواب أنو قد يكوف واضحاً بيناً فهو لليلتو ، والكرب والصغر ليس دليبًل على التقدـ والتأخر وا١تعوؿ عليو ىو الرؤية  ()
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فقاؿ ابن عباس . ف ر لنا رج  إلى ابن عباس ر ي اهلل عن  يس ل . أ للنا رمضاف وّنحن بذات عرؽ
ف ف أغمى علي   ف كملوا . إف اهلل قد أمدا لرؤيت : "قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : ر ي اهلل عن 

 ".ال دة
 

 ()" هرا عيد   ينقصاف"باب بياف م نى قول  صلى اهلل ت الى علي  و ل   (7)
أخبرّنا ي يد بن زريع عن خالد  عن عبدالرحمن بن أبي : قاؿ. حد نا يحيى بن يحيى (1089) - 31

: ب رة  عن أبي  ر ي اهلل عن   عن النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
". رمضاف وذو الحجة.  هرا عيد   ينقصاف"

حد نا م تمر بن  ليماف عن إ حاؽ بن  ويد : قاؿ. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1089) - 32
: وخالد  عن عبدالرحمن بن أبي ب رة  عن أبي ب رة؛ أف ّنبي اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ

".  هرا عيد رمضاف وذو الحجة"في حديث خالد ".  هرا عيد   ينقصاف"
 

. باب بياف أف الدخوؿ في الصـو يحص  ب لوع ال جر  وأف ل  األك  وغيرا حتى ي لع ال جر (8)
وبياف ص ة ال جر الذي تت لق ب  األح اـ من الدخوؿ في الصـو  ودخوؿ وق  ص ة الصبي  وغير 

 ()ذل  
حد نا عبداهلل بن إدريس عن حصين  عن الل بي  عن . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1090) - 33

: قاؿ. عدي بن حات  ر ي اهلل عن 
. [187اْلية / البقرة  / 2] {حتى يتبين ل   ال يّط األبيض من ال يّط األ ود من ال جر}: لما ّن ل 

. عقا  أبيض وعقا  أ ود: إّني أج   تح  و ادتي عقالين! يا ر وؿ اهلل : قاؿ ل  عدي بن حات 
إّنما  و  واد اللي  . إف و ادت  ل ريض: "فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل . أعرؼ اللي  من النهار

 ()".وبياض النهار
                                                 

أي ال ينقصاف يف األجر والثواب ا١تًتتب عليهما وقيل ال ينقصاف ٚتيعاً يف سنة واحدة وقد شاىد الناس نقصاف الشهرين يف العدد يف  ()
. سنة  واحدة 

ىػ 1418 / 11 / 14فجر ا٠تميس  ()
معناه إف جعلت ٖتت وسادؾ : قاؿ القاضي( إف وسادؾ لعريض: )قولو صلى اهلل عليو وسلم)قاؿ الشيخ معلقاً على كبلـ النووي  ()

وىذا ىو ا١تعٌت الصحيح : فقاؿ رٛتو اهلل  (ا٠تيطُت الذين أرادمها اهلل تعاىل ومها الليل والنهار فوسادؾ يعلومها ويغطيهما وحينئذ يكوف عريضاً 
. والراجح 
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حد نا . حد نا أبو حاـز. حد نا فضي  بن  ليماف. حد نا عبيداهلل بن عمر القواريري (1091) - 34
: قاؿ.  ه  بن   د

كاف :   قاؿ{وكلوا وا ربوا حتى يتبين ل   ال يّط األبيض من ال يّط األ ود}:لما ّن ل   ذا اْلية
فبين : من ال جر: حتى أّن ؿ اهلل ع  وج . في ك  حتى يستبينهما. الرج  ي خذ خي ا أبيض وخي ا أ ود

. ذل 
. حد نا ابن أبي مري : قا . حد ني محمد بن  ه  التميمي وأبو ب ر بن إ حاؽ (1091) - 35

:  حد ني أبو حاـز عن  ه  بن   د ر ي اهلل عن ؛ قاؿ. أخبرّنا أبو غساف
ف اف : قاؿ. {وكلوا وا ربوا حتى يتبين ل   ال يّط األبيض من ال يّط األ ود}: لما ّن ل   ذا اْلية

ف  ي اؿ ي ك  ويلرب . الرج  إذا أراد الصـو  ربّط أحد   في رجلي  ال يّط األ ود وال يّط األبيض
. ف لموا أّنما ي ني  بذل   اللي  والنهار. من ال جر: ف ّن ؿ اهلل ب د ذل . حتى يتبين ل  رايهما

ح وحد نا قتيبة بن . أخبرّنا الليث: قا . حد نا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمي (1092) () -36
حد نا ليث عن ابن  هاب  عن  ال  بن عبداهلل  عن عبداهلل ر ي اهلل عن   عن ر وؿ اهلل صلى .   يد

: اهلل علي  و ل  أّن  قاؿ
". ف لوا وا ربوا حتى تسم وا ت ذين ابن أـ م تـو. إف ب   ي ذف بلي "

أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب  عن  ال  . أخبرّنا ابن و  . حد ني حرملة بن يحيى (1092) - 37
:  م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ: قاؿ. بن عبداهلل  عن عبداهلل بن عمر ر ي اهلل عن 

". ف لوا وا ربوا حتى تسم وا أذاف ابن أـ م تـو. إف ب   ي ذف بلي "
حد نا عبيداهلل عن ّنافع  عن ابن عمر؛ ر ي اهلل عنهما . حد نا أبي. حد نا ابن ّنمير (1092) - 38
فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل . ب ؿ وابن م تـو األعمى: كاف لر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  م ذّناف: قاؿ

: علي  و ل 
ول  ي ن بينهما إ  أف ين ؿ  ذا : قاؿ". ف لوا وا ربوا حتى ي ذف ابن م تـو. إف ب   ي ذف بلي "

 ().ويرقي  ذا
حد نا القا   عن عاالة ر ي اهلل عن   عن . حد نا عبيداهلل. حد نا أبي. وحد نا ابن ّنمير (1092)

. النبي صلى اهلل علي  و ل  بم ل 
                                                 

ىػ 1416 / 6 / 12مغرب األحد  ()
. وىذا ليس خاصاً برمضاف فبل دليل على خصوصيتو برمضاف  ()
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ح . أخبرّنا عبدة. ح وحد نا إ حاؽ. حد نا أبو أ امة. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1092)ـ 
ّنحو حديث ابن . كله  عن عبيداهلل باا نادين كليهما. حد نا حماد بن مس دة. وحد نا ابن الم نى

. ّنمير
حد نا إ ماعي  بن إبرا ي  عن  ليماف التيمي  عن أبي . حد نا ز ير بن حرب (1093) - 39

: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : ع ماف  عن ابن مس ود ر ي اهلل عن   قاؿ
ليرجع . بلي  (أو قاؿ ينادي)من  حورا ف ّن  ي ذف  (أو قاؿ ّنداا ب ؿ)  يمن ن أحدا من   أذاف ب ؿ "

حتى يقوؿ  (وصوب يدا ورف ها)ليس أف يقوؿ   ذا و  ذا : "وقاؿ". ويوقظ ّناام  ()قاام   
. [وفرج بين إصب ي )"   ذا

غير أّن  . عن  ليماف التيمي  بهذا اا ناد( ي ني األحمر)حد نا أبو خالد . وحد نا ابن ّنمير (1093)
: قاؿ

ول ن الذي يقوؿ   ذا  (وجمع أصاب      ّن سها إلى األرض)إف ال جر ليس الذي يقوؿ   ذا "
". (وو ع المسبحة على المسبحة ومد يدي )

ح وحد نا إ حاؽ بن . حد نا م تمر بن  ليماف. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1093) - 40
واّنتهى حديث . ك  ما عن  ليماف التيمي  بهذا اا ناد. أخبرّنا جرير والم تمر بن  ليماف. إبرا ي 

". ينب  ّناام   ويرجع قاام  "الم تمر عند قول  
 و  (ي ني ال جر)" ول ن يقوؿ   ذا. وليس أف يقوؿ   ذا"قاؿ جرير في حدي   : وقاؿ إ حاؽ

. الم ترض وليس بالمست ي 
حد ني . حد نا عبدالوارث عن عبداهلل بن  وادة القليري. حد نا  يباف بن فروخ (1094) - 41

:  م   محمدا صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ: والدي؛ أّن   مع  مرة بن جندب يقوؿ
 ()".  ي رف أحدك  ّنداا ب ؿ من السحور  و   ذا البياض حتى يست ير"

حد ني عبداهلل بن  وادة عن أبي   . حد نا إ ماعي  بن علية. وحد نا ز ير بن حرب (1094) - 42
: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : عن  مرة بن جندب ر ي اهلل عن  قاؿ

". حتى يست ير   ذا (ل مود الصبي)  ي رّن   أذاف ب ؿ  و   ذا البياض "
حد نا عبداهلل بن  وادة ( ي ني ابن زيد)حد نا حماد . وحد ني أبو الربيع ال  راّني (1094) - 43

                                                 

. أي ينتبو فبل يطيل القراءة بل يستعد للوتر  ()
. يعٍت ينتشر يف ا١تشرؽ وأما ا١تستطيل فإنو يظهر مث خيتفي مث يأيت بعده الفجر الصادؽ والوقت بينهما مقارب  ()
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: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : القليري عن أبي   عن  مرة بن جندب ر ي اهلل عن  قاؿ
".   ي رّن   من  حورك  أذاف ب ؿ  و  بياض األفق المست ي    ذا  حتى يست ير   ذا"

. ي ني م تر ا: وح اا حماد بيدي  قاؿ
 م    مرة بن : حد نا   بة عن  وادة  قاؿ. حد نا أبي. حد نا عبيداهلل بن م اذ (1094) - 44

: جندب ر ي اهلل عن  و و ي    يحدث عن النبي صلى اهلل علي  و ل ؛ أّن  قاؿ
". حتى ين جر ال جر (أو قاؿ)  ي رّن   ّنداا ب ؿ  و   ذا البياض حتى يبدو ال جر "

: قاؿ. أخبرّني  وادة بن حن لة القليري. أخبرّنا   بة. حد نا أبو داود. وحد ناا ابن الم نى (1094)
. فذكر  ذا. قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل :  م    مرة بن جندب ر ي اهلل عن  يقوؿ

 
 ()باب فض  السحور وت كيد ا تحباب   وا تحباب ت خيرا وت جي  ال  ر  (9)

ح . أخبرّنا  لي  عن عبدال  ي  بن صهي   عن أّنس: قاؿ. حد نا يحيى بن يحيى (1095) - 45
وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وز ير ابن حرب عن ابن علية  عن عبدال  ي   عن أّنس ر ي اهلل عن  ح 

: حد نا أبو عواّنة عن قتادة وعبدال  ي  بن صهي   عن أّنس ر ي اهلل عن  قاؿ. وحد نا قتيبة بن   يد
 ()".تسحروا ف ف في السحور بركة: "قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

حد نا ليث عن مو ى بن علي  عن أبي   عن أبي قيس مولى . حد نا قتيبة بن   يد (1096) - 46
: عمرو بن ال اص  عن عمرو بن ال اص؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ

". فص  ما بين صيامنا وصياـ أ   ال تاب  أكلة السحر"
. ح وحد ني  أبو ال ا ر. جمي ا عن وكيع. وحد نا يحيى بن يحيى وأبو ب ر بن أبي  يبة (1096)

. ك  ما عن مو ى بن علي  بهذا اا ناد. أخبرّنا ابن و  
حد نا وكيع عن  لاـ  عن قتادة  عن أّنس  عن زيد بن . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1097) - 47

.    قمنا إلى الص ة. تسحرّنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل :  اب  ر ي اهلل عن  قاؿ

                                                 

ىػ 1416 / 6 / 15مغرب األربعاء  ()
ىذا يدؿ على أف السحور سنة مؤكدة وفيو ٥تالفة ألىل الكتاب لكوهنم يتسحروف مبكرين وال جيب السحور لكونو صلى اهلل عليو  ()

وسلم واصل بالصحابة ولو كاف واجباً ١تا واصل يوماً ويومُت ، وال بد يف السحور من شيء يقيم صلبو ويعينو على الصياـ فإذا مل يتيسر فبل 
. حرج من التسحر على ا١تاء أو اللنب أو التمرات 
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 ().خمسين آية: ك  كاف قدر ما بينهما  قاؿ: قل 
حد نا  ال  . ح وحد نا ابن الم نى. أخبرّنا  ماـ. حد نا ي يد بن  اروف. وحد نا عمرو الناقد (1097)

. ك  ما عن قتادة  بهذا اا ناد. حد نا عمر بن عامر. بن ّنوح
أخبرّنا عبدال  ي  بن أبي حاـز عن أبي   عن  ه  بن   د . حد نا يحيى بن يحيى (1098) - 48

 ()".  ي اؿ الناس ب ير ما عجلوا ال  ر" :ر ي اهلل عن ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
حد نا عبدالرحمن بن مهدي عن . ح وحد ني ز ير بن حرب. حد نا ي قوب. وحد ناا قتيبة (1098)

. بم ل . ك  ما عن أبي حاـز  عن  ه  بن   د ر ي اهلل عن   عن النبي صلى اهلل علي  و ل .   ياف
أخبرّنا أبو م اوية عن : قا . حد نا يحيى بن يحيى وأبو كري  محمد بن ال  ا (1099) - 49

فقلنا يا أـ . دخل  أّنا ومسروؽ على عاالة: األعم   عن عمارة بن عمير  عن أبي ع ية  قاؿ
أحد ما ي ج  ااف ار وي ج  . رج ف من أصحاب محمد صلى اهلل علي  و ل ! الم منين 

أيهما الذي ي ج  ااف ار وي ج  الص ة  : قال .  واْلخر ي خر ااف ار وي خر الص ة().الص ة
. كذل  كاف يصنع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قال  (ي ني ابن مس ود)عبداهلل : قاؿ قلنا

. واْلخر أبو مو ى: زاد أبو كري 
. أخبرّنا ابن أبي زاادة عن األعم   عن عمارة  عن أبي ع ية. وحد نا أبو كري  (1099) - 50

: فقاؿ لها مسروؽ. دخل  أّنا ومسروؽ على عاالة ر ي اهلل عنها: قاؿ
أحد ما ي ج  الم رب . ك  ما   ي لو عن ال ير. رج ف من أصحاب محمد صلى اهلل علي  و ل 

: فقال . عبداهلل: فقال  من ي ج  الم رب وااف ار  قاؿ. واْلخر ي خر الم رب وااف ار. وااف ار
 .  ذا كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصنع

 
 ()باب بياف وق  اّنقضاا الصـو وخروج النهار  (10)

                                                 

. يعٍت أف الوقت قريب من الفجر  ()
والنيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يفطر قبل أف يصلي على رطبات فإف مل ( أحب عبادي إيل أعجلهم فطراً ) ويف اٟتديث القدسي  ()

. جيد فتمرات فإف مل جيد حسا حسوات من ماء 
. ىذا ىو السنة وذلك ألف ا١تغرب وقتها ضيق فتعجيلها فيو توسعة على الناس  ()
ىػ 1418 / 11 / 21فجر ا٠تميس  ()
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أخبرّنا : قاؿ يحيى)وات قوا في الل ظ . حد نا يحيى بن يحيى وأبو كري  وابن ّنمير (1100) - 51
جمي ا عن  لاـ ابن عروة   (حد نا أبو أ امة: وقاؿ أبو كري . حد نا أبي: وقاؿ ابن ّنمير. أبو م اوية

: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : عن أبي   عن عاص  بن عمر  عن عمر ر ي اهلل عن ؛ قاؿ
 ()".إذا أقب  اللي  وأدبر النهار  وغاب  اللمس  فقد أف ر الصاا "

". فقد"ل  يذكر ابن ّنمير 
أخبرّنا  لي  عن أبي إ حاؽ الليباّني  عن عبداهلل بن أبي . وحد نا يحيى بن يحيى (1101) - 52

فلما غاب  . كنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في   ر في  هر رمضاف: قاؿ. أوفى ر ي اهلل عن 
: اللمس قاؿ

فن ؿ : قاؿ" اّن ؿ فاجدح لنا"قاؿ . إف علي  ّنهارا! يا ر وؿ اهلل : قاؿ" اّن ؿ فاجدح لنا! يا ف ف "
إذا غاب  اللمس من  هنا  وجاا "   قاؿ بيدا . فلرب النبي صلى اهلل علي  و ل . ف تاا ب . فجدح

". اللي  من  هنا  فقد أف ر الصاا 
حد نا علي بن مسهر وعباد بن ال واـ عن الليباّني  عن . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1101) - 53

فلما غاب  اللمس . كنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في   ر: قاؿ. ابن أبي أوفى ر ي اهلل عن 
إف علينا : قاؿ" اّن ؿ فاجدح لنا"قاؿ ! لو أمسي  ! يا ر وؿ اهلل : فقاؿ" اّن ؿ فاجدح لنا"قاؿ لرج  

:    قاؿ. فن ؿ فجدح ل  فلرب. ّنهارا
". فقد أف ر الصاا  (وأ ار بيدا ّنحو الملرؽ)إذا رأيت  اللي  قد أقب  من  هنا "

 م   عبداهلل ابن أبي : قاؿ. حد نا  ليماف الليباّني. حد نا عبدالواحد. وحد نا أبو كام  (1101)
فلما غرب  اللمس قاؿ .  رّنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  و و صاا : أوفى ر ي اهلل عن  يقوؿ

. م   حديث ابن مسهر وعباد ابن ال واـ" اّن ؿ فاجدح لنا! يا ف ف "
ك  ما عن . أخبرّنا جرير. ح وحد نا إ حاؽ. أخبرّنا   ياف. وحد نا ابن أبي عمر (1101) - 54

حد نا . ح وحد نا ابن الم نى. حد نا أبي. ح وحد نا عبيداهلل بن م اذ. الليباّني  عن ابن أبي أوفى
حد نا   بة عن الليباّني  عن ابن أبي أوفى ر ي اهلل عن   عن النبي صلى اهلل : قا . محمد بن ج  ر

                                                 

. يعٍت أفطر حكماً واألفضل لو اإلفطار حقيقة وىذا أفضل من الذي يواصل الصياـ إىل السحر  ()
 (. وقد جاء ىذا الًتتيب يف اٟتديث االَتخر يف سنن أيب داود وغَته يف األمر بالفطر على ٘تر فإف مل جيد فعلى ا١تاء فإنو طهور)قاؿ النووي - 

 (وىو صحيح  )قاؿ الشيخ رٛتو معلقاً 
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في  هر : وليس في حديث أحد منه . بم نى حديث ابن مسهر وعباد وعبدالواحد. علي  و ل 
 .إ  في رواية  لي  وحدا" وجاا اللي  من  هنا"و  قول  . رمضاف

 
 ()باب النهي عن الوصاؿ في الصـو  (11)

قرأت على مال  عن ّنافع  عن ابن عمر ر ي اهلل عن ؛ : قاؿ. حد نا يحيى بن يحيى (1102) - 55
إّني أا   . إّني لس  كهيئت  "قاؿ . إّن  تواص : قالوا. أف النبي صلى اهلل علي  و ل  ّنهى عن الوصاؿ

 ()".وأ قى
حد نا . ح وحد نا ابن ّنمير. حد نا عبداهلل بن ّنمير. وحد ناا أبو ب ر بن أبي  يبة (1102) - 56
حد نا عبيداهلل عن ّنافع  عن ابن عمر ر ي اهلل عن ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  واص  في . أبي

:  أّن  تواص   قاؿ: قي  ل . فنها  . فواص  الناس. رمضاف
". إّني أا   وأ قى. إّني لس  م ل  "

حد ني أبي عن جدي  عن أيوب  عن ّنافع  عن ابن عمر . وحد نا عبدالوارث بن عبدالصمد (1102)
. في رمضاف: ول  يق . بم ل . ر ي اهلل عن   عن النبي صلى اهلل علي  و ل 

حد ني أبو . أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب. أخبرّنا ابن و  . حد ني حرملة بن يحيى (1103) - 57
. ّنهى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  عن الوصاؿ:  لمة بن عبدالرحمن؛ أف أبا  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ

وأي   :"قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل ! تواص  ! ف ّن   يا ر وؿ اهلل : فقاؿ رج  من المسلمين
". م لي  إّني أبي  ي  مني ربي ويسقيني

لو ت خر اله ؿ : "فقاؿ.    رأوا اله ؿ. فلما أبوا أف ينتهوا عن الوصاؿ واص  به  يوما    يوما
 ().كالمن   له  حين أبوا أف ينتهوا" ل دت  

حد نا جرير عن عمارة  عن أبي زرعة  : قاؿ ز ير. وحد ني ز ير بن حرب وإ حاؽ (1103) - 58
: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ

                                                 

ىػ 1416 / 6 / 19مغرب األحد  ()
يكره الوصاؿ وال حيـر ١تواصلتو صلى اهلل عليو وسلم بالصحابة اليـو واليومُت والوصاؿ إىل السحر ال كراىة فيو ولكن ا١تبادرة بالفطر  ()

. عند الغروب أفضل 
وىذا رغبة منهم يف ا٠تَت وطمعاً منهم يف أف يأذف ٢تم كما أذف لو يف الوصاؿ ، وليس ا١تراد بالطعاـ والشراب اٟتقيقي بل ٔتا يفتح اهلل  ()

. عز وجل لو من ا١تعاين الربانية والنفحات القدسية ولذة ا١تناجاة ٦تا يستغٍت بو عن األكل والشرب 
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إّني أبي  . إّن   لست  في ذل  م لى: "قاؿ! ف ّن  تواص   يا ر وؿ اهلل : قالوا". إياك  والوصاؿ"
". ي  مني ربي ويسقيني فاكل وا من األعماؿ ما ت يقوف

حد نا الم يرة عن أبي ال ّناد  عن األعرج  عن أبي  ريرة ر ي اهلل . وحد نا قتيبة بن   يد (1103)
". فاكل وا مال   ب  ااقة"غير أّن  قاؿ . بم ل . عن   عن النبي صلى اهلل علي  و ل 

حد نا األعم  عن أبي صالي  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن   . حد نا أبي. وحد نا ابن ّنمير (1103)ـ 
. بم   حديث عمارة عن أبي زرعة. عن النبي صلى اهلل علي  و ل ؛ أّن  ّنهى عن الوصاؿ

حد نا  ليماف عن  اب   . حد نا أبو النضر  ا   بن القا  . حد ني ز ير بن حرب (1104) - 59
: قاؿ. عن أّنس ر ي اهلل عن 

وجاا رج  آخر فقاـ . فجئ  فقم  إلى جنب . كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصلي في رمضاف
   دخ  . فلما حس النبي صلى اهلل علي  و ل  أّنا خل    ج   يتجوز في الص ة. حتى كنا ر  ا. أيضا

. ّن  : "فقاؿ: أف ن  لنا الليلة  قاؿ: قلنا ل   حين أصبحنا: قاؿ. رحل  فصلى ص ة   يصليها عندّنا
وذاؾ في . ف خذ يواص  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قاؿ". ذاؾ الذي حملني على الذي صن  

ما باؿ رجاؿ : "فقاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل . ف خذ رجاؿ من أصحاب  يواصلوف. آخر اللهر
". لو تماد لي اللهر لواصل  وصا   يدع المت مقوف ت مقه ! أما واهلل . إّن   لست  م لي! يواصلوف 

حد نا حميد عن ( ي ني ابن الحارث)حد نا خالد . حد نا عاص  بن النضر التيمي (1104) - 60
. واص  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في أوؿ  هر رمضاف: قاؿ.  اب   عن أّنس ر ي اهلل عن 

: فقاؿ. فبل   ذل . فواص  ّناس من المسلمين
إّني لس   (أو قاؿ). إّن   لست  م لي. لو مد لنا اللهر لواصلنا وصا   يدع المت مقوف ت مقه "

". إّني أظ  ي  مني ربي ويسقيني. م ل  
: قاؿ إ حاؽ. جمي ا عن عبدة. وحد نا إ حاؽ بن إبرا ي  وع ماف بن أبي  يبة (1105) - 61

ّنها   النبي : أخبرّنا عبدة بن  ليماف عن  لاـ ابن عروة  عن أبي   عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ قال 
: قاؿ! إّن  تواص  : فقالوا. صلى اهلل علي  و ل  عن الوصاؿ رحمة له 

 ".إّني ي  مني ربي ويسقيني. إّني لس  كهيئت  "
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 باب بياف أف القبلة في الصـو ليس  محرمة على من ل  تحرؾ  هوت  (12)

حد نا   ياف عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاالة ر ي . حد ني علي بن حجر (1106) - 62
 ().   تضح . كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقب  إحد  ّنساا  و و صاا : اهلل عنها قال 

قل  : قاؿ. حد نا   ياف: قا . حد ني علي بن حجر الس دي وابن أبي عمر (1106) - 63
أ م   أباؾ يحدث عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ أف النبي صلى اهلل علي  و ل  : ل بدالرحمن بن القا  

. ّن  :    قاؿ. كاف يقبلها و و صاا   فس    اعة
حد نا علي بن مسهر عن عبيداهلل بن عمر  عن القا    . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1106) - 64

وأي   يمل  . كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقبلني و و صاا : قال . عن عاالة ر ي اهلل عنها
. أرب  كما كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يمل  إرب 

أخبرّنا وقاؿ : قاؿ يحيى)حد نا يحيى بن يحيى وأبو ب ر بن أبي  يبة وأبو كري   (1106) - 65
. عن األعم   عن إبرا ي   عن األ ود وعلقمة  عن عاالة ر ي اهلل عنها (حد نا أبو م اوية: اْلخراف

حد نا األعم  عن مسل   عن مسروؽ  عن . حد نا يحيى بن أبي زاادة. ح وحد نا  جاع بن م لد
ويبا ر و و . كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقب  و و صاا : قال . عاالة ر ي اهلل عنها

.  ول ن  أمل    ارب ().صاا 
حد نا   ياف عن منصور  عن إبرا ي   : قا . حد ني علي بن حجر وز ير بن حرب (1106) - 66

وكاف . عن علقمة  عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  كاف يقب  و و صاا 
 ().أمل    ارب 

حد نا   بة عن . حد نا محمد بن ج  ر: قا . وحد نا محمد بن الم نى وابن بلار (1106) - 67
منصور  عن إبرا ي   عن علقمة  عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  كاف 

. يبا ر و و صاا 

                                                 

ىػ 1416 / 6 / 22مغرب األربعاء   - 
. فيو أنو ال بأس بالتقبيل للصائم ولكن إذا كاف سريع الشهوة فاألوىل أف يًتؾ  ()
. إذا أمذى فبل شيء عليو وال قضاء أما إذا أمٌت فإنو يقضي ذلك اليـو  ()
ىذا كأنو فيو نصيحة ٢تم بعدـ فعل ذلك ألهنم ال ديلكوف آراهبم فاألصل اٞتواز إال إذا خشي شيئاً ، والتفريق يف التقبيل بُت الشيخ  ()

. والشاب باٞتواز للشيخ دوف الشاب اٟتديث فيو ضعيف 
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 م   ابن عوف عن إبرا ي   عن : قاؿ. حد نا أبو عاص . وحد نا محمد بن الم نى (1106) - 68
أكاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  : فقلنا لها. اّن لق  أّنا ومسروؽ إلى عاالة ر ي اهلل عنها: األ ود  قاؿ

.    أبو عاص . ول ن  كاف أمل    ارب  أو من أمل    ارب . ّن  : و ل  يبا ر و و صاا   قال 
حد نا إ ماعي  عن ابن عوف  عن إبرا ي   عن األ ود ومسروؽ؛ . وحد ني  ي قوب الدورقي (1106)

. فذكر ّنحوا. أّنهما دخ  على أـ الم منين ليس  ّنها
حد نا  يباف عن يحيى ابن . حد نا الحسن بن مو ى. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1106) - 69

أبي ك ير  عن أبي  لمى؛ أف عمر ابن عبدال  ي  أخبرا؛ أف عروة بن ال بير أخبرا؛ أف عاالة أـ الم منين 
. ر ي اهلل عنها أخبرت   أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  كاف يقبلها و و صاا 

عن يحيى بن أبي ك ير  بهذا ( ي ني ابن   ـ)حد نا م اوية . وحد نا يحيى بن بلر الحريري (1106)
. اا ناد  م ل 

. أخبرّنا: قاؿ يحيى)حد نا يحيى بن يحيى  وقتيبة بن   يد  وأبو ب ر بن أبي  يبة  (1106) - 70
عن زياد بن ع قة  عن عمرو بن ميموف  عن عاالة ر ي اهلل  (حد نا أبو األحوص: وقاؿ اْلخراف

. كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقب  في  هر الصـو: قال . عنها
حد نا زياد بن . حد نا أبو ب ر النهللي. حد نا به  بن أ د. وحد ني محمد بن حات  (1106) - 71

كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  : ع قة عن عمرو بن ميموف  عن عاالة ر ي اهلل عنها قال 
. يقب   في رمضاف  و و صاا 

حد نا   ياف عن أبي ال ّناد  عن علي . حد نا عبدالرحمن. وحد نا محمد بن بلار (1106) - 72
. بن الحسين  عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ أف النبي صلى اهلل علي  و ل  كاف يقب  و و صاا 

وقاؿ . أخبرّنا: قاؿ يحيى)وحد نا يحيى بن يحيى وأبو ب ر بن أبي  يبة وأبو كري   (1107) - 73
. عن األعم   عن مسل   عن  تير بن      عن ح صة ر ي اهلل عنها (حد نا أبو م اوية: اْلخراف

. كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقب  و و صاا : قال 
ح وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وإ حاؽ بن . حد نا أبو عواّنة. وحد نا أبو الربيع ال  راّني (1107)

ك  ما عن منصور  عن مسل   عن  تير بن      عن ح صة ر ي اهلل عنها  عن . إبرا ي  عن جرير
. بم ل . النبي صلى اهلل علي  و ل 

( و و ابن الحارث)أخبرّني عمرو . حد نا ابن و  . حد ني  اروف بن   يد األيلي (1108) - 74
عن عبدرب  بن   يد  عن عبداهلل بن ك   الحميري  عن عمر بن أبي  لمة؛ أّن    ؿ ر وؿ اهلل صلى 
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ف خبرت ؛  (ألـ  لمة)"     ذا"أيقب  الصاا   فقاؿ ل  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  : اهلل علي  و ل 
قد غ ر اهلل ل  ما تقدـ من ذّنب  ! يا ر وؿ اهلل : فقاؿ. أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصنع ذل 

 ".إّني ألتقاك  هلل  وأخلاك  ل ! أما واهلل :"فقاؿ ل  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل . وما ت خر
 

 ()باب صحة صـو من الع علي  ال جر و و جن   (13)
ح وحد ني محمد ابن . حد نا يحيى بن   يد عن ابن جريي. حد ني محمد بن حات  (1109) - 75

أخبرّني عبدالمل  بن أبي ب ر بن . أخبرّنا ابن جريي. حد نا عبدالرزاؽ ابن  ماـ (والل ظ ل )رافع 
من أدرك  :  م   أبا  ريرة ر ي اهلل عن  يق   يقوؿ في قصص : عبدالرحمن عن أبي ب ر  قاؿ

فاّن لق . ف ّن ر ذل  (ألبي ) فذكرت ذل  ل بدالرحمن بن الحارث ().ال جر جنبا ف  يص 
فس لهما عبدالرحمن عن . حتى دخلنا على عاالة وأـ  لمة ر ي اهلل عنهما. عبدالرحمن واّن لق  م  

: قاؿ. كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  يصبي جنبا من غير حل     يصـو: قاؿ ف لتا ما قال . ذل 
فقاؿ مرواف ع م  علي  إ  ماذ ب  إلى . فذكر ل  ذل  عبدالرحمن. فاّن لقنا حتى دخلنا على مرواف

فذكر ل  : قاؿ. وأبو ب ر حا ر ذل  كل . فجئنا أبا  ريرة: قاؿ. أبي  ريرة  فرددت علي  ما يقوؿ
   رد أبو  ريرة ما كاف يقوؿ .  ما أعل : قاؿ. ّن  : أ ما قالتاا ل   قاؿ: فقاؿ أبو  ريرة. عبدالرحمن

ول  أ م   من النبي صلى .  م   ذل  من ال ض : فقاؿ أبو  ريرة. في ذل  إلى ال ض  بن ال باس
. اهلل علي  و ل 

. فرجع أبو  ريرة عما كاف يقوؿ في ذل : قاؿ
 ().كاف يصبي جنبا من غير حل     يصـو. في رمضاف  قاؿ كذل : أقالتا: قل  ل بدالمل 

أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب  عن عروة . أخبرّنا ابن و  . وحد ني حرملة بن يحيى (1109) - 76
قد كاف ر وؿ اهلل : بن ال بير وأبي ب ر بن عبدالرحمن؛ أف عاالة زوج النبي صلى اهلل علي  و ل  قال 

. صلى اهلل علي  و ل  يدرك  ال جر في رمضاف و و جن   من غير حل  في تس  ويصـو
( و و ابن الحارث)أخبرّني عمرو . حد نا ابن و  . حد ني  اروف بن   يد األيلي (1109) - 77

                                                 

 ىػ 1419 / 5 / 19فجر ا٠تميس  ()
. ىذا لعلو كاف أواًل مث نسخ  ()
ىذا ىو الصواب أنو ال يضره ولعل ما قالو أبو ىريرة كاف أواًل مث نسخ ومثل اٞتنب اٟتائض والنفساء إذا طهرتا من الليل فاشتغلتا عن  ()

. الغسل فإدركهما الفجر فإهنما يصوماف ويغتسبلف وال حرج عليهما 
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عن عبدرب   عن عبداهلل بن ك   الحميري؛ أف أبا ب ر حد  ؛ أف مرواف أر ل  إلى أـ  لمة ر ي اهلل 
كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصبي جنبا من : أيصـو  فقال . عنها  يس ؿ عن رج  يصبي جنبا

. جماع    من حل        ي  ر و  يقضي
قرأت على مال  عن عبدرب  بن   يد  عن أبي : قاؿ. حد نا يحيى بن يحيى (1109)() - 78

ب ر بن عبدالرحمن بن الحارث بن  لاـ  عن عاالة وأـ  لمة  زوجي النبي صلى اهلل علي  و ل ؛ 
إف كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ليصبي جنبا من جماع  غير احت ـ  في رمضاف     : أّنهما قالتا

. يصـو
. حد نا إ ماعي  بن ج  ر: قاؿ ابن أيوب. حد نا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (1110) - 79

أف أبا يوّنس مولى عاالة  (و و بن م مر بن حـ  األّنصاري أبو اوالة)أخبرّني عبداهلل بن عبدالرحمن 
أخبرا عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ أف رج  جاا إلى النبي صلى اهلل علي  و ل  يست تي   و ي تسمع من 

أف صـو  فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  . تدركني الص ة وأّنا جن ! يا ر وؿ اهلل : وراا الباب  فقاؿ
قد غ ر اهلل ل  ما ! يا ر وؿ اهلل . لس  م لنا: فقاؿ" وأّنا تدركني الص ة وأّنا جن   ف صـو:"و ل 

". إّني ألرجو أف أكوف أخلاك  هلل  وأعلم   بما أتقى! واهلل " :فقاؿ. تقدـ من ذّنب  وما ت خر
أخبرّني محمد . حد نا ابن جريي. حد نا أبو عاص . حد نا أحمد بن ع ماف النوفلي (1109) - 80

أيصـو  . عن الرج  يصبي جنبا: بن يو   عن  ليماف بن يسار؛ أّن    ؿ أـ  لمة ر ي اهلل عنها
 .كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصبي جنبا  من غير احت ـ     يصـو: قال 

 
باب ت ليظ تحري  الجماع في ّنهار رمضاف على الصاا   ووجوب ال  ارة ال بر  في  وبياّنها   (14)

وأّنها تج  على المو ر والم سر  وت ب  في ذمة الم سر حتى يست يع 
كله  عن . حد نا يحيى بن يحيى وأبو ب ر بن أبي  يبة وز ير بن حرب وابن ّنمير (1111) - 81

أخبرّنا   ياف ابن عيينة عن ال  ري  عن حميد بن عبدالرحمن  عن أبي  ريرة : قاؿ يحيى. ابن عيينة
قاؿ !  يا ر وؿ اهلل (). ل  : فقاؿ. جاا رج  إلى النبي صلى اهلل علي  و ل : ر ي اهلل ّن  قاؿ

: قاؿ. وق   على امرأتي في رمضاف: قاؿ" وما أ ل   "
: قاؿ.  : قاؿ" فه  تست يع أف تصـو  هريين متتاب ين : "قاؿ.  : قاؿ"    تجد ما ت تق رقبة "

                                                 

ىػ 1416 / 6 / 26مغرب األحد  ()
. فيو أف ا١تعاصي ىلكة و٢تذا أقره النيب صلى اهلل عليو وسلم على قولو ىذا  ()
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ف تي النبي صلى اهلل علي  و ل  ب رؽ في  .    جلس: قاؿ.  : قاؿ" فه  تجد مات     تين مس ينا "
فضح  النبي صلى . أفقر منا  فما بين  بتيها أ   بي  أحوج إلي  منا: قاؿ" تصدؽ بهذا: "فقاؿ. تمر

 ()".اذ   ف ا م  أ ل "   قاؿ . اهلل علي  و ل  حتى بدت أّنياب 
أخبرّنا جرير عن منصور  عن محمد بن مسل  ال  ري  بهذا . حد نا إ حاؽ بن إبرا ي  (1111)

فضح  النبي صلى اهلل : ول  يذكر. و و ال ّنبي . ب رؽ في  تمر: وقاؿ. م   رواية ابن عيينة. اا ناد
. علي  و ل  حتى بدت أّنياب 

حد نا . ح وحد نا قتيبة. أخبرّنا الليث: قا . حد نا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمي (1111) - 82
ليث عن ابن  هاب  عن حميد ابن عبدالرحمن بن عوؼ  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن ؛ أف رج  وقع 

: فقاؿ. فا ت تى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  عن ذل . بامرأت  في رمضاف
". ف ا    تين مس ينا: "قاؿ.  : قاؿ" و   تست يع صياـ  هرين :"قاؿ.  : قاؿ"    تجد رقبة "

أخبرّنا مال  عن ال  ري  بهذا . حد نا إ حاؽ بن عيسى. وحد نا محمد بن رافع (1111) - 83
   ذكر . ف مرا ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  أف ي  ر ب تق رقبة. اا ناد؛ أف رج  أف ر في رمضاف

. بم   حديث ابن عيينة
حد ني ابن  هاب عن . أخبرّنا ابن جريي. حد نا عبدالرزاؽ. حد ني محمد بن رافع (1111) - 84

حميد بن عبدالرحمن؛ أف أبا  ريرة حد  ؛ أف النبي صلى اهلل علي  و ل  أمر رج  أف ر في رمضاف  أف 
. ي تق رقبة  أو يصـو  هرين  أو ي     تين مس ينا

أخبرّنا عبدالرزاؽ ز أخبرّنا م مر عن ال  ري  بهذا اا ناد  ّنحو . حد نا عبد بن حميد (1111)
. حديث ابن عيينة

أخبرّنا الليث عن يحيى بن   يد  عن عبدالرحمن . حد نا محمد بن رمي بن المهاجر (1112) - 85
بن القا    عن محمد بن ج  ر ابن ال بير  عن عباد بن عبداهلل بن ال بير  عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ 

قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل . احترق : فقاؿ. جاا رج  إلى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : أّنها قال 
:  قاؿ" ل  "علي  و ل  

فجااا . ف مرا أف يجلس. ما عندي  يا: قاؿ". تصدؽ. تصدؽ" قاؿ . وائ  امرأتي في رمضاف ّنهارا
. ف مرا ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  أف يتصدؽ ب . عرقاف فيهما ا اـ

                                                 

. فيو أف العاجز عن كفارة اٞتماع تسقط عنو أما كفارة الظهار والقتل فبل تسقط عنو بل تبقى يف ذمتو  ()
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 م   يحيى بن   يد : قاؿ. أخبرّنا عبدالو اب ال ق ي. وحد نا محمد بن الم نى (1112) - 86
أخبرّني عبدالرحمن بن القا  ؛ أف محمد بن ج  ر بن ال بير أخبرا؛ أف عباد بن عبداهلل بن ال بير : يقوؿ

:  حد  ؛ أّن   مع عاالة ر ي اهلل عنها تقوؿ
. تصدؽ"وليس في أوؿ الحديث . فذكر الحديث. أتى رج  إلى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 
. ّنهارا: و  قول ". تصدؽ

أخبرّني عمرو بن الحارث؛ أف عبدالرحمن بن . أخبرّنا ابن و  . حد ني أبو ال ا ر (1112) - 87
القا   حد  ؛ أف محمد بن ج  ر بن ال بير حد  ؛ أف عباد بن عبداهلل بن ال بير حد  ؛ أّن   مع عاالة 

:  زوج النبي صلى اهلل علي  و ل  تقوؿ
. احترق ! يا ر وؿ اهلل : فقاؿ. أتى رج  إلى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في المسجد في رمضاف

: فقاؿ" تصدؽ"قاؿ. أصب  أ لي: فقاؿ" ما   ّن  "فس ل  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  . احترق 
فبينا  و على ذل  أقب  رج  . فجلس" اجلس"قاؿ . وما أقدر علي . ما لي  يا! يا ّنبي اهلل ! واهلل 

. فقاـ الرج " أين المحترؽ آّن ا : "فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل . يسوؽ حمارا  علي  ا اـ
. إّنا لجياع! أغيرّنا  فواهلل ! يا ر وؿ اهلل : فقاؿ" تصدؽ بهذا"فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  

 ".ف لوا"قاؿ . مالنا  يا
 

باب جواز الصـو وال  ر في  هر رمضاف للمسافر في غير م صية إذا كاف   را مرحلتين  (15)
 ()ف ك ر  وأف األفض  لمن أااق  ب   رر أف يصـو  ولمن يلق علي  أف ي  ر

ح وحد نا قتيبة بن . أخبرّنا الليث: قا . حد ني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمي (1113) - 88
حد نا ليث عن ابن  هاب  عن عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة  عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما؛ أّن  .   يد

   . فصاـ حتى بلغ ال ديد. أخبرا؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  خرج عاـ ال تي في رمضاف
 ().وكاف صحابة ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يتب وف األحدث فاألحدث من أمرا. أف ر

حد نا يحيى بن يحيى وأبو ب ر بن أبي  يبة وعمرو الناقد وإ حاؽ بن إبرا ي  عن   ياف   (1113)

                                                 

ىػ 1416 / 6 / 29مغرب األربعاء  ()
واستدؿ بو ىذا القائل على أنو إذا سافر بعد طلوع الفجر صائماً لو أف يفطر يف يومو، ومذىب الشافعي )قاؿ النووي يف شرح مسلم  ()

الصواب أنو إذا سافر من ) فقاؿ الشيخ ابن باز معلقاً  (واٞتمهور أنو ال جيوز الفطر يف ذلك اليـو وإمنا جيوز ١تن طلع عليو الفجر يف السفر
 . (النهار وىو صائم فلو إ٘تاـ صومو ولو اإلفطار فهو ٥تَت 
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وكاف ي خذ :   أدر  من قوؿ من  و  ي ني: قاؿ   ياف: قاؿ يحيى. عن ال  ري  بهذا اا ناد  م ل 
. باْلخر من قوؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

قاؿ . أخبرّنا م مر عن ال  ري  بهذا اا ناد. حد نا عبدالرزاؽ. حد ني محمد بن رافع (1113)
. وإّنما ي خذ من أمر ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  باْلخر فاْلخر. وكاف ال  ر آخر األمرين: ال  ري

. فصبي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  م ة ل  ث علرة ليلة خل   من رمضاف: قاؿ ال  ري
أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب  بهذا اا ناد  . أخبرّنا ابن و  . وحد ني حرملة بن يحيى (1113)

. ويروّن  النا خ المح  . قاؿ ابن  هاب ف اّنوا يتب وف األحدث فاألحدث من أمرا. م   حديث الليث
أخبرّنا جرير عن منصور  عن مجا د  عن ااوس  عن ابن عباس . وحد نا إ  ق بن إبرا ي  (1113)

: قاؿ. ر ي اهلل عنهما
.    دعا ب فا في   راب. فصاـ حتى بلغ عس اف.  افر ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في رمضاف

 ().حتى دخ  م ة.    أف ر. ليراا الناس. فلرب  ّنهارا
فمن  اا صاـ  ومن  اا . فصاـ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  وأف ر: قاؿ ابن عباس ر ي اهلل عنهما

. أف ر
حد نا وكيع عن   ياف  عن عبدال ري   عن ااوس  عن ابن . وحد نا أبو كري  (1113) - 89

قد صاـ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  .   ت   على من صاـ و  من أف ر: عباس ر ي اهلل عنهما؛ قاؿ
. و ل   في الس ر  وأف ر

حد نا ج  ر عن ( ي ني ابن عبدالمجيد)حد نا عبدالو اب . حد ني محمد بن الم نى (1114) - 90
أبي   عن جابر بن عبداهلل ر ي اهلل عنهما؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  خرج عاـ ال تي إلى م ة 

حتى ّن ر الناس .    دعا بقدح من ماا فرف  . فصاـ الناس. فصاـ حتى بلغ كراع ال مي . في رمضاف
: فقاؿ. إف ب ض الناس قد صاـ: فقي  ل  ب د ذل .     رب. إلي 

". أولئ  ال صاة . أولئ  ال صاة" 
. عن ج  ر  بهذا اا ناد( ي ني الدراوردي)حد نا عبدال  ي  . وحد ناا قتيبة بن   يد (1114) - 91

فدعا بقدح من ماا ب د . وإّنما ين روف فيما ف ل . إف الناس قد  ق عليه  الصياـ : فقي  ل : وزاد
. ال صر

                                                 

( . أولئك العصاة ) الفطر يف السفر أفضل وإذا كاف يف الصـو مشقة يتأكد الفطر وعند لقاء العدو جيب عليهم الفطر ٟتديث  ()
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جمي ا عن محمد بن . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة ومحمد بن الم نى وابن بلار (1115) - 92
حد نا غندر عن   بة  عن محمد بن عبدالرحمن بن   د  عن محمد بن عمرو : قاؿ أبو ب ر. ج  ر

: قاؿ. بن الحسن  عن جابر بن عبداهلل ر ي اهلل عن 
. وقد  ل  علي . فرأ  رج  قد اجتمع الناس علي . كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في   را

ليس من البر أف تصوموا في : "فقاؿ ر وؿ اهلل علي  و ل . رج  صاا : قالوا" مال  : "فقاؿ
 ()".الس ر

 م   : قاؿ. حد نا   بة عن محمد بن عبدالرحمن. حد نا أبي. حد نا عبيداهلل بن م اذ (1115)
رأ  ر وؿ اهلل صلى : محمد بن عمرو بن الحسن يحدث؛ أّن   مع جابر بن عبداهلل ر ي اهلل عن  يقوؿ

. بم ل . اهلل علي  و ل  رج 
. حد نا   بة  بهذا اا ناد  ّنحوا. حد نا أبو داود. وحد ناا أحمد بن ع ماف النوفلي (1115)ـ 
وفي  ذا اا ناد . وكاف يبل ني عن يحيى بن أبي ك ير أّن  كاف ي يد في  ذا الحديث: قاؿ   بة: وزاد

. فلما   لت   ل  يح   : قاؿ" علي   برخصة اهلل الذي رخ  ل  "أّن  قاؿ 
حد نا قتادة عن أبي ّنضرة  عن . حد نا  ماـ بن يحيى. حد نا  داب بن خالد (1116) () -93

: أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن  قاؿ
. فمنا من صاـ ومنا من أف ر. غ وّنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  لس  علرة مض  من رمضاف

. فل  ي   الصاا  على الم  ر و  الم  ر على الصاا 
ح وحد ناا . حد نا يحيى بن   يد عن التيمي. حد نا محمد بن أبي ب ر المقدمي (1116) - 94

. حد نا  لاـ. حد نا أبو عامر. وقاؿ ابن الم نى. حد نا   بة. حد نا ابن مهدي. محمد بن الم نى
. ح وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة. (ي ني ابن عامر)حد نا عمر . حد نا  ال  بن ّنوح: وقاؿ ابن الم نى

غير أف في حديث . كله  عن قتادة  بهذا اا ناد  ّنحو حديث  ماـ. حد نا محمد بن بلر عن   يد
لسبع : و  بة. في  نتي علرة: وفي حديث   يد. ل ماف علرة خل : التيمي وعمر بن عامر و لاـ

. علر أو تسع علرة
عن أبي مسلمة  عن ( ي ني ابن الم ض )حد نا بلر . حد نا ّنصر بن علي الجهضمي (1116) - 95

:  أبي ّنضرة  عن أبي   يد ر ي اهلل عن  قاؿ
                                                 

. يعٍت يف مثل ىذه اٟتالة اليت فيها مشقة وأما مع عدـ ا١تشقة فبل بأس بالصياـ  ()
 ىػ 1419 / 5 / 26فجر ا٠تميس  ()



 194 

www.alukah.net 

الدرر البازية علي كتاب الصيام الدرر البازية علي كتاب الصيام 

و  على . فما ي اب على الصاا  صوم . كنا ّنسافر مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في رمضاف
. الم  ر إف ارا

حد نا إ ماعي  بن إبرا ي  عن الجريري  عن أبي ّنضرة  عن . حد ني عمرو الناقد (1116) - 96
:  أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن 

ف  يجد الصاا  على . كنا ّن  و مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في رمضاف فمنا الصاا  ومنا الم  ر
يروف أف من وجد قوة فصاـ  ف ف ذل  حسن ويروف أف من وجد . و  الم  ر على الصاا . الم  ر

.    ا ف ف ر ف ف ذل  حسنا
حد نا   يد بن عمرو األ   ي  و ه  بن ع ماف  و ويد بن   يد  وحسين بن  (1117) - 97
قاؿ  م   أبا ّنضرة يحدث . أخبرّنا مرواف بن م اوية عن عاص : قاؿ   يد. كله  عن مرواف. حريث

:  قا . عن أبي   يد ال دري وجابر بن عبداهلل ر ي اهلل عن 
. ف  ي ي  ب ضه  على ب ض. فيصـو الصاا  وي  ر الم  ر.  افرّنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

 ئ  أّنس ر ي اهلل عن  : قاؿ. أخبرّنا أبو خي مة عن حميد. حد نا يحيى بن يحيى (1118) - 98
:  في الس ر  فقاؿ: عن صـو رمضاف

فل  ي   الصاا  على الم  ر و  الم  ر على .  افرّنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في رمضاف
. الصاا 

خرج  : قاؿ. حد نا أبو خالد األحمر عن حميد. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1118) - 99
: قاؿ فقل . أعد: فقالوا لي. فصم 

إف أّنسا أخبرّني؛ أف أصحاب ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  كاّنوا يسافروف ف  ي ي  الصاا  على 
 .فلقي  ابن أبي ملي ة ف خبرّني عن عاالة ر ي اهلل عنها بم ل . الم  ر  و  الم  ر على الصاا 

 
باب أجر الم  ر في الس ر إذا تولى ال م   (16)

أخبرّنا أبو م اوية عن عاص  عن مورؽ  عن أّنس ر ي . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1119) - 100
: قاؿ. اهلل عن 

. فن لنا من   في يـو حار: قاؿ. فمنا الصاا  ومنا الم  ر. كنا مع النبي صلى اهلل علي  و ل  في الس ر
وقاـ الم  روف فضربوا . فسقّط الصواـ: قاؿ. أك رّنا ظ  صاح  ال ساا ومنا من يتقي اللمس بيدا

". ذ   الم  روف اليـو باألجر"فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  . األبنية و قوا الركاب
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حد نا ح   عن عاص  األحوؿ  عن مورؽ  عن أّنس ر ي اهلل . وحد نا أبو كري  (1119) - 101
:  عن  قاؿ

وعملوا . فتحـ  الم  روف. فصاـ ب ض وأف ر ب ض. كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في   ر
". ذ   الم  روف اليـو باألجر"فقاؿ في ذل  : قاؿ. و    الصواـ عن ب ض ال م 

حد نا عبدالرحمن بن مهدي عن م اوية بن صالي  عن . حد ني محمد بن حات  (1120) - 102
:  قاؿ. حد ني ق عة: قاؿ. ربي ة

إّني   أ  ل  : فلما ت رؽ الناس عن   قل . أتي  أبا   يد ال دري ر ي اهلل عن  و و م سور علي 
 افرّنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  :   لت  عن الصـو في الس ر  فقاؿ. عما يس ل     ا عن 
إّن   قد دّنوت  من : "فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل . فن لنا من  : قاؿ. إلى م ة وّنحن صياـ

: فقاؿ.    ّن لنا من   آخر. فمنا من صاـ ومنا من أف ر. ف اّن  رخصة". عدوك  وال  ر أقو  ل  
رأيتنا ّنصـو  مع :    قاؿ. ف ف رّنا. وكاّن  ع مة" وال  ر أقو  ل    ف ف روا. إّن   مصبحوا عدوك "

 ().ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ب د ذل   في الس ر
 

 ()باب الت يير في الصـو وال  ر في الس ر (17)
حد نا ليث عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاالة ر ي . حد نا قتيبة بن   يد (1121) - 103

عن الصياـ في :   ؿ حم ة ابن عمرو األ لمي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : اهلل عنها؛ أّنها قال 
 ()".إف  ئ  فص   وإف  ئ  ف ف ر."الس ر  فقاؿ

حد نا  لاـ عن أبي   عن (. و و ابن زيد)حد نا حماد . وحد نا أبو الربيع ال  راّني (1121) - 104
يا ر وؿ : عاالة ر ي اهلل عنها أف حم ة ابن عمرو األ لمي   ؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  فقاؿ

". ص  إف  ئ  وأف ر إف  ئ "أفصـو في الس ر  . إّني رج  أ رد الصـو: اهلل
أخبرّنا أبو م اوية عن  لاـ  بهذا اا ناد  م   حديث . وحد ناا يحيى ابن يحيى (1121) - 105

                                                 

. عـز عليهم باإلفطار ١تا دنوا من العدو  ()
ىػ 1416 / 7 / 4مغرب األحد  ()
واألحوط واألوىل أف ال يفطر إال بعد خروجو من البلد ألنو قد يًتؾ السفر وقد . الفطر أفضل ألنو رخصة واهلل حيب أف تؤتى رخصو  ()

جاء عن أنس أنو أفطر قبل خروجو من البلد وقاؿ ىو السنة ولكن ا١تعروؼ عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو ال يتعاطى أحكاـ السفر إال بعد 
. خروجو من البلد 
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. إّني رج  أ رد الصـو: حماد بن زيد
: وقاؿ أبو ب ر. حد نا ابن ّنمير: قاؿ. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وأبو كري  (1121) - 106

إّني رج  أصـو أف صـو : حد نا عبدالرحي  بن  ليماف ك  ما عن  لاـ  بهذا اا ناد؛ أف حم ة قاؿ
. في الس ر 

: وقاؿ أبو ال ا ر. حد نا: قاؿ  اروف)وحد ني أبو ال ا ر و اروف بن   يد األيلي  (1121) - 107
أخبرّني عمرو بن الحارث عن أبي األ ود  عن عروة بن ال بير عن أبي مراوح  عن  (أخبرّنا ابن و  

. أجد بي قوة على الصياـ في الس ر: يا ر وؿ اهلل: أّن  قاؿ: حم ة بن عمرو األ لمي ر ي اهلل عن 
: فه  علي جناح   فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

: قاؿ  اروف في حدي  ". ومن أح  أف يصـو ف  جناح علي .  ي رخصة من اهلل فمن أخذ بها فحسن"
 ().ول  يذكر من اهلل"  ي رخصة"

حد نا الوليد بن مسل  عن   يد بن عبدال  ي   عن إ ماعي  . حد نا داود بن ر يد (1122) - 108
: بن عبيداهلل  عن أـ الدرداا عن أبي الدرداا ر ي اهلل عن ؛ قاؿ

حتى إف كاف أحدا ليضع يدا . خرجنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في  هر رمضاف في حر  ديد
 ().وما فينا صاا   إ  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  وعبداهلل بن رواحة. على رأ   من  دة الحر

حد نا  لاـ بن   د عن ع ماف بن حياف . حد نا عبداهلل بن مسلمة الق نبي (1122) - 109
: قاؿ أبو الدرداا: الدملقي عن أـ الدرداا قال 

حتى إف الرج  . لقد رأيتنا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في ب ض أ  ارا في يـو  ديد الحر
ليضع يدا على رأ   من  دة الحر وما منا أحدا صاا   إ  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  وعبداهلل بن 

 .رواحة
 
 
 
 

                                                 

. فيو أف األفضل األخذ بالرخصة  ()
. ىذا لبياف جواز الصياـ يف السفر  ()

. إذا كاف الصياـ يضعف عن طلب العلم أو أعماؿ ا٠تَت أو بر والديو أو طلب الرزؽ فالفطر أفضل - 
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باب ا تحباب ال  ر للحاج يـو عرفة  (18)
قرأت على مال  عن أبي النضر  عن عمير مولى : قاؿ. حد نا يحيى بن يحيى (1123)- 110

عبداهلل بن عباس  عن أـ ال ض  بن  الحارث؛ أف ّنا ا تماروا عند ا  يـو عرفة  في صياـ ر وؿ اهلل 
ف ر ل  إلي  بقدح لبن  . ليس بصاا : وقاؿ ب ضه .  و صاا : فقاؿ ب ضه . صلى اهلل علي  و ل 

 ().و و واق  على ب يرا ب رفة  فلرب 
. حد نا إ حاؽ بن إبرا ي  وابن أبي عمر عن   ياف  عن أبي النضر  بهذا اا ناد (1123)

. عن عمير مولى أـ ال ض : وقاؿ. و و واق  على ب يرا: ول  يذكر
حد نا عبدالرحمن بن مهدي عن   ياف  عن  ال  أبي النضر  . حد ني ز ير بن حرب (1123)ـ 

. عن عمير مولى أـ ال ض : وقاؿ. ّنحو حديث ابن عيينة. بهذا اا ناد
أخبرّني عمرو؛ أف أبا النضر . حد نا ابن و  . وحد ني  اروف بن   يد األيلي (1123) - 111

: حد  ؛ أف عميرا مولى ابن عباس ر ي اهلل عن  حد  ؛ أّن   مع أـ ال ض  ر ي اهلل عنها تقوؿ
وّنحن بها مع ر وؿ اهلل .    ّناس من أصحاب ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في صياـ يـو عرفة

. ف ر ل  إلي  بق   في  لبن  و و ب رفة  فلرب . صلى اهلل علي  و ل 
أخبرّني عمرو عن ب ير بن . حد نا ابن و  . وحد ني  اروف بن   يد األيلي (1124) - 112

األ ي  عن كري  مولى ابن عباس ر ي اهلل عنهما  عن ميموّنة زوج النبي صلى اهلل علي  و ل ؛ أّنها 
: قال 

. ف ر ل  إلي  ميموّنة بح ب اللبن. إف الناس   وا في صياـ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يـو عرفة
 ().والناس ين روف إلي . فلرب من . و و واق  في الموق 

 
 
 

                                                 

. وىذا يدؿ على أف السنة للحاج الفطر وقد ثبت النهي عن الصياـ يـو عرفة بعرفة واألصل واألقرب يف النهي أنو للتحرمي  ()
. ميمونة أخت أـ الفضل فلعل أـ الفضل ىي اليت أعطت ميمونة اللنب  ()
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 ()باب صـو يـو عا وراا  (19)

حد نا جرير عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاالة ر ي . حد نا ز ير بن حرب (1125) - 113
وكاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  . كاّن  قري  تصـو عا وراا في الجا لية: اهلل عنها؛ قال 
: فلما فرض  هر رمضاف قاؿ. فلما  اجر إلى المدينة  صام  وأمر بصيام . يصوم 

". من  اا صام   ومن  اا ترك "
بهذا . حد نا ابن ّنمير عن  لاـ: قاؿ. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وأبو كري  (1125) - 114

ول  يذكر في أوؿ الحديث وكاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصوم  وقاؿ في أخر . اا ناد
فمن  اا صام  ومن  اا ترك  ول  يج ل  من قوؿ النبي صلى اهلل علي  و ل  . وترؾ عا وراا: الحديث

. كرواية جرير
حد نا   ياف عن ال  ري  عن عروة  عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ أف يـو . حد ني عمرو الناقد (1125)

. فلما جاا الإل لما  من  اا صام  ومن  اا ترك . عا وراا كاف يصاـ في الجا لية
أخبرّني . أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب. أخبرّنا بن و  . حد نا حرملة بن يحيى (1125) - 115

:  عروة بن ال بير؛ أف عاالة ر ي اهلل عنها قال 
كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ي مر بصيام  قب  أف ي رض رمضاف فلما فرض رمضاف  كاف من 

 (). اا صاـ يـو عا وراا  ومن  اا أف ر
: قاؿ ابن رمي. جمي ا عن الليث بن   د. حد نا قتيبة بن   يد ومحمد بن رمي (1125) - 116

أخبرّنا الليث عن ي يد بن أبي حبي ؛ أف عراكا أخبرا؛ أف عروة أخبرا؛ أف عاالة أخبرت ؛ أف قريلا 
كاّن  تصـو عا وراا في الجا لية    أمر ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  بصيام  حتى فرض رمضاف 

" من  اا فليصم  ومن  اا فلي  را"فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  
والل ظ )ح وحد نا بن ّنمير . حد نا عبداهلل بن ّنمير. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1126) - 117

أخبرّني عبداهلل بن عمر ر ي اهلل عن ؛ أف أ   الجا لية كاّنوا . حد نا عبيداهلل عن ّنافع. حد نا أبي (ل 
  قب  أف ي ترض رمضاف. وأف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  صام   والمسلموف. يصوموف يـو عا وراا

: فلما افترض رمضاف  قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 
                                                 

ىػ 1419 / 6 / 4ىػ ػػ فجر ا٠تميس 1416 / 7 / 7مغرب األربعاء  ()
. قيل كاف عاشوراء واجباً قبل رمضاف وقيل بل كاف مؤكداً صيامو فلما فرض رمضاف صار مستحباً من غَت تأكيد  ()
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". فمن  اا صام  ومن  اا ترك . إف عا وراا يـو من أياـ اهلل"
ح وحد نا أبو ( و و الق اف)حد نا يحيى : قا . وحد ناا محمد بن الم نى وز ير بن حرب (1125)

. في  ذا اا ناد. بم ل . ك  ما عن عبيداهلل. حد نا أبو أ امة. ب ر بن أبي  يبة
أخبرّنا الليث عن ّنافع  . ح وحد نا ابن رمي. حد نا ليث. وحد نا قتيبة بن   يد (1125) - 118

فقاؿ ر وؿ اهلل . عن ابن عر ر ي اهلل عنهما؛ أّن  ذكر عند ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يـو عا وراا
: صلى اهلل علي  و ل 

". ومن كرا فليدع . فمن أح  من   أف يصوم  فليصم . كاف يوما يصوم  أ   الجا لية"
حد ني ّنافع؛ أف ( ي ني ابن ك ير)حد نا أبو أ امة عن الوليد . حد نا أبو كري  (1125) - 119

عبداهلل بن عمر ر ي اهلل عنهما حد  ؛ أّن   مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ  في يـو عا وراا 
وكاف ". ومن أح  أف يترك  فليترك . فن أح  أف يصوا فليصم . إف  ذا يـو كاف يصوم  أ   الجا لية"

 ().عبداهلل ر ي اهلل عن    يصوم   إ  أف يوافق صيام 
حد نا أبو مال  عبيداهلل بن . حد نا روح. وحد ني محمد بن أحمد بن أبي خل  (1125) - 120

: قاؿ. أخبرّني ّنافع عن عبداهلل ابن عمر ر ي اهلل عنهما. األخنس
. فذكر م   حديث الليث بن   د   واا. ذكر عند النبي صلى اهلل علي  و ل  صـو يـو عا وراا

حد نا عمر بن محمد بن زيد . حد نا أبو عاص . وحد نا أحمد بن ع ماف النوفلي (1125) - 121
:  قاؿ. حد ني عبداهلل بن عمر ر ي اهلل عنهما. حد نا  ال  بن عبداهلل. ال سق ّني

فمن . ذاؾ يـو كاف يصوم  أ   الجا لية: "فقاؿ. ذكر عند ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يـو عا وراا
".  اا صام   ومن  اا ترك 

حد نا : قاؿ أبو ب ر. جمي ا عن أبي م اوية. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وأبو كري  (1127) - 122
: قاؿ. أبو م اوية عن األعم   عن عمارة  عن عبدالرحمن بن ي يد

أوليس : فقاؿ. ادف إلى ال داا! يا أبا محمد : فقاؿ. و و يت د . دخ  األ  ث بن قيس على عبداهلل
إّنما  و يـو كاف ر وؿ اهلل : وما  و  قاؿ: قاؿ. اليـو يـو عا وراا  قاؿ و   تدري ما يـو عا وراا

: وقاؿ أبو كري . فلما ّن ؿ  هر رمضاف ترؾ. صلى اهلل علي  و ل  يصوم  قب  أف ين ؿ  هر رمضاف
. ترك 

                                                 

. كأف ابن عمر ال يرى مشروعية صياـ عاشوراء  ()
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. حد نا جرير عن األعم   بهذا اا ناد: قا . وحد نا ز ير بن حرب وع ماف بن أبي  يبة (1127)
. فلما ّن ؿ رمضاف ترك : وقا 

ح . حد نا وكيع ويحيى بن   يد الق اف عن   ياف. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1127) - 123
حد ني زبيد اليامي عن . حد نا   ياف. حد نا يحيى بن   يد. (والل ظ ل )وحد ني محمد بن حات  

. و و ي ك . عمارة بن عمير  عن قيس بن   ن؛ أف األ  ث بن قيس دخ  على عبداهلل  يـو عا وراا
. كنا ّنصوم      ترؾ: قاؿ. إّني صاا : قاؿ. ادف ف  ! يا أبا محمد : فقاؿ

. حد نا ا رااي  عن منصور. حد نا إ حاؽ بن منصور. وحد ني محمد بن حات  (1127) - 124
. و و ي ك   يـو عا وراا. دخ  األ  ث بن قيس على ابن مس ود: قاؿ. عن إبرا ي   عن علقمة

فلما ّن ؿ . قد كاف يصاـ قب  أف ين ؿ رمضاف: فقاؿ. إف اليـو يـو عا وراا! يا أبا عبدالرحمن : فقاؿ
. ف ف كن  ف را فاا  . رمضاف  ترؾ

أخبرّنا  يباف عن أ  ث بن . حد نا عبيداهلل بن مو ى. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1128) - 125
:  قاؿ. أبي الل  اا  عن ج  ر بن أبي  ور  عن جابر بن  مرة ر ي اهلل عن 

فلما فرض . ويت ا دّنا عندا. ويح نا علي . كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ي مرّنا بصياـ يـو عا وراا
. رمضاف  ل  ي مرّنا  ول  ينهنا  ول  يت ا دّنا عندا

أخبرّني . أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب. أخبرّنا ابن و  . حد ني حرملة بن يحيى (1129) - 126
خ به   (ي ني في قدمة قدمها)حميد بن عبدالرحمن؛ أّن   مع م اوية بن أبي   ياف  خ يبا بالمدينة 

لهذا ) م   ر وؿ اهلل صلى ال  علي  و ل  يقوؿ ! أين علماؤك   يا أ   المدينة : يـو عا وراا فقاؿ
 (اليـو

. فمن أح  من   أف يصـو فليص .  وأّنا صاا ().ول  ي ت  اهلل علي   صيام .  ذا يـو عا وراا"
". ومن أح  أف ي  ر فلي  ر

أخبرّني مال  بن أّنس عن ابن  هاب  في  ذا . حد نا عبداهلل بن و  . حد ني أبو ال ا ر (1129)
. اا ناد  بم ل 

 مع النبي صلى . حد نا   ياف بن عيينة عن ال  ري  بهذا اا ناد. وحد نا ابن أبي عمر (1129)ـ 
ول  يذكر باقي حديث " فمن  اا أف يصـو فليص . إّني صاا "اهلل علي  و ل  يقوؿ في م    ذا اليـو 

                                                 

. يعٍت مل يفرضو بل كاف متأكداً فلما فرض رمضاف رخص يف تركو  ()
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. مال  ويوّنس
أخبرّنا  لي  عن أبي بلر  عن   يد بن جبير  عن ابن . حد ني يحيى بن يحيى (1130) - 127

:  قاؿ. عباس ر ي اهلل عن 
فوجد اليهود يصوموف يـو عا وراا فسئلوا عن ذل   . قدـ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  المدينة

فقاؿ . فنحن ّنصوم  ت  يما ل .  ذا اليـو الذي أظهر اهلل في  مو ى وبني إ رااي  على فرعوف: فقالوا
. ف مر بصوم ". ّنحن أولى بمو ى من  : "النبي صلى اهلل علي  و ل 

جمي ا عن محمد بن ج  ر  عن   بة  عن أبي بلر  . وحد ناا ابن بلار وأبو ب ر بن ّنافع (1130)
. فس له  عن ذل : وقاؿ. بهذا اا ناد

حد نا   ياف عن أيوب  عن عبداهلل بن   يد بن جبير  عن . وحد ني ابن أبي عمر (1130) - 128
فوجد اليهود . أبي   عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قدـ المدينة

: فقاؿ له  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل . صياما  يـو عا وراا
وغرؽ فرعوف . أّنجى اهلل في  مو ى وقوم .  ذا يـو ع ي : فقالوا" ما  ذا اليـو الذي تصوموّن   "

فنحن أحق وأولى : "فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل . فنحن ّنصوم . فصام  مو ى   را. وقوم 
. وأمر بصيام . فصام  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل " بمو ى من  

إ  أّن  . حد نا م مر عن أيوب  بهذا اا ناد. أخبرّنا عبدالرزاؽ. وحد نا إ حاؽ بن إبرا ي  (1130)
. ل  يسم . عن ابن   يد بن جبير: قاؿ

حد نا أبو أ امة عن أبي : قا . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وابن ّنمير (1131) () -129
كاف يـو : قاؿ. عميس  عن قيس بن مسل   عن اارؽ بن  هاب  عن أبي مو ى ر ي اهلل عن 

". صوموا أّنت "فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  . عا وراا يوما ت  م  اليهود  وتت ذا عيدا
أخبرّني . حد نا أبو ال ميس. حد نا حماد بن أ امة. وحد ناا أحمد بن المنذر (1131) - 130
فحد ني صدقة بن أبي عمراف عن قيس بن : قاؿ أبو أ امة: وزاد. فذكر  بهذا اا ناد  م ل . قيس

. كاف أ   خيبر يصوموف يـو عا وراا: قاؿ. مسل   عن اارؽ بن  هاب  عن أبي مو ى ر ي اهلل عن 
فصوموا "فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  . ويلبسوف ّنساا   في  حليه  و ارته . يت ذوّن  عيدا

". أّنت 

                                                 

ىػ 1416 / 7 / 11مغرب  األحد  ()
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حد نا : قاؿ أبو ب ر. جمي ا عن   ياف. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وعمرو الناقد (1132) - 131
. و ئ  عن صياـ يـو عا وراا.  مع ابن عباس ر ي اهلل عنهما. ابن عيينة عن عبيداهلل بن أبي ي يد

و   هرا . ما علم  أف ر وؿ اهلل علي  و ل  صاـ يوما  ي ل  فضل  على األياـ  إ   ذا اليـو: فقاؿ
. ي ني رمضاف. إ   ذا اللهر

أخبرّني عبيداهلل بن أبي ي يد  في . أخبرّنا ابن جريي. حد نا عبدالرزاؽ. وحد ني محد بن رافع (1132)
 . ذا اا ناد  بم ل 

 
باب أي يـو يصاـ في عا وراا  (20)

حد نا وكيع بن الجراح عن حاج  بن عمر  عن . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1133) - 132
: فقل  ل . و و متو د ردااا في زمـ . اّنتهي  إلى ابن عباس ر ي اهلل عن : قاؿ. الح   بن األعرج

  ذا : قل . وأصبي يـو التا ع صااما. إذا رأي    ؿ محـر ف عدد: فقاؿ. أخبرّني عن صـو عا وراا
. ّن  : كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصوم   قاؿ

حد ني الح   . عن م اوية بن عمرو. حد نا يحيى بن   يد الق اف. وحد ني محمد بن حات  (1133)
.   ل  ابن عبًداس ر ي اهلل عن   و و متو د ردااا عند زمـ   عن صـو عا وراا: قاؿ. بن األعرج

. بم   حديث حاج  بن عمر
حد ني . حد نا يحيى بن أيوب. حد نا ابن أبي مري . وحد نا الحسن بن علي الحلواّني (1134) 133

 م   عبداهلل بن عباس ر ي اهلل عنهما : إ ماعي  بن أمية؛ أّن   مع أبا غ  اف بن اري  المري يقوؿ
:  يقوؿ

إّن  يـو ت  م  ! يا ر وؿ اهلل : حين صاـ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يـو عا وراا وأمر بصيام   قالوا
ف ذا كاف ال اـ المقب  إف  اا اهلل  صمنا اليـو : "فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل . اليهود والنصار 
. فل  ي ت ال اـ المقب   حتى توفي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قاؿ. التا ع

حد نا وكيع عن ابن أبي ذا   عن : قا . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وأبو كري  (1134) - 134
قاؿ : قاؿ (عن عبداهلل بن عباس ر ي اهلل عنهما: ل ل  قاؿ). القا   بن عباس  عن عبداهلل ابن عمير

: ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 
 .ي ني يـو عا وراا: قاؿ: وفي رواية أبي ب ر. لئن بقي  إلى قاب  ألصومن التا ع
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 ()باب من أك  في عا وراا فلي   بقية يوم   (21)
عن ي يد بن أبي عبيد  عن ( ي ني ابن إ ماعي )حد نا حات  . حد نا قتيبة بن   يد (1135) - 135

ب ث ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  رج  من أ ل  يـو :  لمة بن األكوع ر ي اهلل عن ؛ أّن  قاؿ
ومن كاف أك   فليت  صيام  إلى . من كاف ل  يص   فليص :ف مرا أف ي ذف في الناس. عا وراا

 ().اللي 
حد نا خالد بن . حد نا بلر بن الم ض  بن  حق. وحد ني أبو ب ر بن ّنافع ال بدي (1136)- 136

: قال . ذكواف عن الربيع بن  م وذ بن ع راا
من كاف : أر   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  غداة عا وراا إلى قر  األّنصار  التي حوؿ المدينة

وّنصـو . ف نا  ب د ذل   ّنصوم . ومن كاف أصبي م  را  فليت  بقية يوم . أصبي صااما  فليت  صوم 
ف ذا ب ى . فنج   له  الل بة من ال هن. وّنذ   إلى المسجد. صبياّننا الص ار منه   إف  اا اهلل

. أحد   على ال  اـ  أع ينا ا إياا عند ااف ار
  ل  : قاؿ. حد نا أبو م لر ال  ار عن خالد بن ذكواف. وحد ناا يحيى بن يحيى (1136) - 137

ب ث ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ر ل  في قر  : الربيع بن  م وذ عن صـو عا وراا  قال 
ف ذا . فنذ   ب  م نا. وّنصنع له  الل بة من ال هن: غير أّن  قاؿ. فذكر بم   حديث بلر. األّنصار

 .حتى يتموا صومه .   لوّنا ال  اـ  أع ينا   الل بة تلهيه 
 

 ()باب النهي عن صـو يـو ال  ر ويـو األ حى (22)
قرأت على مال  عن ابن  هاب عن أبى عبيد مولى : قاؿ. وحد نا يحيى بن يحيى (1137) - 138

   اّنصرؼ ف    . فجاا فصلى. هدت ال يد مع عمر بن ال  اب ر ي اهلل عن :ابن أز ر؛ أّن  قاؿ
يـو ف رك  من : ّنهى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  عن صيامهما. إف  ذين يوماف: فقاؿ. الناس

. صيام    واْلخر يـو ت كلوف في  من ّنس   
                                                 

ىػ 1419 / 6 / 11فجر ا٠تميس  ()
. ىذا كاف أوؿ  ا٢تجرة قبل فرض رمضاف  ()
ىػ 1416 / 7 / 14مغرب األربعاء  ()
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قرأت على مال  عن محمد بن يحيى بن حباف  عن : قاؿ. وحد نا يحيى بن يحيى (1138) - 139
يـو : األعرج  عن أبى  ريرة ر ي اهلل عن ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ّنهى عن صياـ يومين

. األ حى ويـو ال  ر
عن ق عة  عن أبى ( و و ابن عمير)حد نا جرير عن عبدالمل  . حد نا قتيبة بن   يد (827) - 140

آّن   م    ذا من ر وؿ اهلل صلى : فقل  ل .  م   من  حدي ا ف عجبني: قاؿ.   يد ر ي اهلل عن 
 م ت  يقوؿ : ف قوؿ على ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ما ل  أ مع  قاؿ: اهلل علي  و ل   قاؿ

". يـو األ حى ويـو ال  ر  من رمضاف:   يصلي الصياـ في يومين" 
حد نا عمرو بن يحيى . حد نا عبدال  ي  بن الم تار. وحد نا أبو كام  الجحدري (1138)- 141

عن أبي   عن أبى   يد ال دري ر ي اهلل عن ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ّنهى عن صياـ 
. يـو ال  ر ويـو النحر: يومين

:  قاؿ. حد نا وكيع عن ابن عوف  عن زياد بن جبير. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1139)- 142
فقاؿ . فوافق يـو أ حى أوف ر.إّنى ّنذرت أف أصـو يوما: فقاؿ. جاا رج  إلى ابن عمر ر ي اهلل عنهما

وّنهى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  عن صـو . أمر اهلل ت الى بوفاا النذر: ابن عمر ر ي اهلل عنهما
 (). ذا اليـو

أخبرتني عمرة عن عاالة ر ي . حد نا   د بن   يد. حد نا أبي. وحد نا ابن ّنمير (1140) - 143
 .يـو ال  ر ويـو األ حى: ّنهى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  عن صومين: قال . اهلل عنها

 
 
 
 
 
 

                                                 

ولكنو مل يتعمد ( ال نذر يف معصية اهلل وليكفر كفارة ديُت ) حيتمل أف يصـو يوماً بدلو أو يكفر كفارة ديُت لًتكو للنذر ٟتديث  ()
. ا١تعصية فاألوىل أف يكفر  كفارة ديُت أو يصـو يوماً مكانو من باب االحتياط وإال فهو ال يلزمو شيء 

. صـو التطوع جيوز بنية من النهار ولو األجر من بداية نيتو سواء نوى قبل الزواؿ أو بعده - 
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باب تحري  صـو أياـ التلريق  (23)

أخبرّنا خالد عن أبي المليي  عن ّنبيلة . حد نا  لي . وحد نا  ريي بن يوّنس (1141) - 144
". أياـ التلريق أياـ أك  و رب" قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  : قاؿ. الهذلي

حد ني . عن خالد الحذاا( ي ني ابن علية)حد نا إ ماعي  . حد نا محمد بن عبداهلل بن ّنمير (1141)
فذكر عن النبي . فحد ني ب . فس لت . فلقي  أبا المليي:قاؿ خالد. أبو ق بة عن أبي المليي  عن ّنبيلة
 ()".وذكر هلل"وزاد في  . بم   حديث  لي . صلى اهلل علي  و ل 

حد نا إبرا ي  بن اهماف عن . حد نا محمد بن  ابق. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1142) - 145
أبي ال بير  عن ابن ك   بن مال   عن أبي ؛ أّن  حد  ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ب    وأوس 

". وأياـ منى أياـ أك  و رب. أّن    يدخ  الجنة إ  م من" فناد  . ابن الحد اف أياـ التلريق
حد نا إبرا ي  بن اهماف  بهذا . حد نا أبو عامر عبدالمل  بن عمرو. وحد ناا عبد بن حميد (1142)

 .فناديا: غير أّن  قاؿ. اا ناد
 

 ()باب كرا ة صياـ يـو الجم ة من ردا (24)
حد نا   ياف بن عيينة عن عبدالحميد بن جبير  عن محمد بن . حد نا عمرو الناقد (1143) - 146

:  عباد بن ج  ر؛   ل  جابر بن عبداهلل ر ي اهلل عنهما  و و ي وؼ بالبي 
! ورب  ذا البي . ّن  : أّنهى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  عن صياـ يـو الجم ة  فقاؿ

أخبرّني عبدالحميد بن جبير بن . أخبرّنا ابن جريي. حد نا عبدالرزاؽ. وحد نا محمد بن رافع (1143)
عن النبي . بم ل .  يبة؛ أّن  أخبرا محمد بن عباد بن ج  ر؛ أّن    ؿ جابر بن عبداهلل ر ي اهلل عنهما

. صلى اهلل علي  و ل 
ح وحد نا . حد نا ح   وأبو م اوية عن األعم . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1144) - 147

أخبرّنا أبو م اوية عن األعم   عن أبي صالي  عن أبي  ريرة ر ي اهلل  (والل ظ ل )يحيى بن يحيى 
إ  أف يصـو قبل  أو يصـو .   يص  أحدك  يـو الجم ة"قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  : قاؿ. عن 

". ب دا
                                                 

. وىو التكبَت  ()
ىػ 1416 / 7 / 18مغرب األحد  ()
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عن زاادة  عن  لاـ  عن ابن ( ي ني الج  ي)حد نا حسين . وحد ني أبو كري  (1144) - 148
:  قاؿ.  يرين  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن   عن النبي صلى اهلل علي  و ل 

إ  أف . و  ت صوا يـو الجم ة بصياـ من بين األياـ.   ت تصوا ليلة الجم ة بقياـ من بين الليالي"
 ()".ي وف في صـو يصوم  أحدك 

 
فمن  هد من   اللهر : وعلى الذين ي يقوّن  فدية  بقول : باب بياف ّنسخ قول  ت الى (25)

 ()فليصم 
عن عمرو بن الحارث  عن ( ي ني ابن مضر)حد نا ب ر . حد نا قتيبة بن   يد (1145) - 149

وعلى : لما ّن ل   ذا اْلية: قاؿ. ب ير  عن ي يد مولِى  لمة  عن  لمة ابن األكوع ر ي اهلل عن 
حتى . كاف من أراد أف ي  ر وي تدي [184اْلية / البقرة  / 2]الذين ي يقوّن  فدية ا اـ مس ين 

 ().ّن ل  اْلية التي ب د ا فنس تها
أخبرّنا عمرو بن الحارث . أخبرّنا عبداهلل بن و  . حد ني عمرو بن  واد ال امري (1145) - 150

:  عن ب ير بن األ ي  عن ي يد مولى  لمة بن األكوع عن  لمة بن األكوع ر ي اهلل عن ؛ أّن  قاؿ
ومن  اا أف ر فافتد  ب  اـ . من  اا صاـ. كنا في رمضاف على عهد ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

 .[185اْلية / البقرة  / 2]. فمن  هد من   اللهر فليصم : حتى أّن ل   ذا اْلية. مس ين
 

باب قضاا رمضاف في   باف  (26)
حد نا يحيى بن   يد عن أبي . حد نا ز ير. حد نا أحمد بن عبداهلل بن يوّنس (1146) - 151
فما أ ت يع أف . كاف ي وف على الصـو من رمضاف:  م   عاالة ر ي اهلل عنها تقوؿ: قاؿ.  لمة

أو بر وؿ اهلل صلى اهلل علي  . الل   من ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل . أقضي  إ  في   باف
 ().و ل 

                                                 

. األقرب أنو إذا صادؼ يـو اٞتمعة فهو مل خيصو بو واألحوط أف يصـو يوماً قبلو أو بعده والنهي للتحرمي  ()
 ىػ 1419 / 6 / 18فجر ا٠تميس  ()
الصواب أهنا منسوخة باآلية بعدىا وقوؿ ابن عباس أهنا ليست منسوخة بل ىي يف الشيخ الكبَت وا١تريض ليس بصحيح والراجح أهنا  ()

. منسوخة 
. فيو أف القضاء موسع ومن مل يقض حىت جاء رمضاف فعليو القضاء مع الكفارة كما أفىت بو ٚتاعة من الصحابة  ()
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حد نا . حد ني  ليماف بن ب ؿ. أخبرّنا بلر بن عمر ال  راّني. وحد نا إ حاؽ بن إبرا ي  (1146)
. وذل  لم اف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : غير أّن  قاؿ. يحيى بن   يد  بهذا اا ناد

حد ني يحيى بن   يد  بهذا . أخبرّنا ابن جريي. حد نا عبدالرزاؽ. وحد ني  محمد بن رافع (1146)ـ 
. يحيى يقول . ف نن  أف ذل  لم اّنها من النبي صلى اهلل علي  و ل : وقاؿ. اا ناد

. حد نا   ياف. ح وحد نا عمرو الناقد. حد نا عبدالو اب. وحد نا محمد بن الم نى (1146)ـ 
. الل   بر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : ول  يذكرا في الحديث. ك  ما عن يحيى  بهذا اا ناد

حد نا عبدال  ي  بن محمد الدراورد  عن ي يد . وحد ني محمد بن أبي عمر الم ي (1146) - 152
بن عبداهلل بن الهاد  عن محمد ابن إبرا ي   عن أبي  لمة بن عبدالرحمن  عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ 

فما تقدر على أف تقضي  . إف كاّن  إحداّنا لت  ر في زماف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : أّنها قال 
. مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل   حتى ي تي   باف

 
 ()باب قضاا الصياـ عن المي  (27)

أخبرّنا . حد نا ابن و  : قا . وحد ني  اروف بن   يد األيلي  وأحمد بن عيسى (1147) - 153
عمرو بن الحارث عن عبيداهلل بن أبي ج  ر  عن محمد بن ج  ر بن ال بير  عن عروة  عن عاالة 

 ()".من مات وعلي  صياـ  صاـ عن  ولي "ر ي اهلل عنها؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ
حد نا األعم  عن مسل  . أخبرّنا عيسى بن يوّنس. وحد نا إ حاؽ بن إبرا ي  (1148) - 154

الب ين  عن   يد بن جبير  عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما؛ أف امرأة أت  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  
أرأي  لو كاف عليها دين  أكن  : "  فقاؿ().إف أمي مات  وعليها صـو  هر: و ل  فقال 

". فدين اهلل أحق بالقضاا"قاؿ . ّن  : قال " تقضين  
حد نا حسين بن علي عن زاادة  عن  ليماف  عن . وحد ني أحمد بن عمر الوكي ي (1148) - 155

:  قاؿ. مسل  الب ين  عن   يد بن جبير  عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما
                                                 

ىػ 1416 / 7 / 21مغرب األربعاء  ()
فيو استحباب صياـ الويل عن قريبو وىي نكرة يف سياؽ الشرط فتكوف عامة وليست خاصة بالنذر فإذا مل يقض عنو أطعم عنو وىذا  ()

إذا مات وىو مفرط أما إذا استمر معو ا١ترض حىت مات فهذا ال شيء على وليو وإذا صاـ عنو ٚتاعة فيما ال يلـز فيو التتابع أجزأىم وأما ما 
. يلـز فيو التتابع كالكفارة فهذا ظاىر كبلـ أىل العلم أنو يصومو عنو واحد متتابعاً 

إف أمي ماتت وعليها ) مل يتستفصل ىل ىو صـو نذر أو رمضاف فدؿ على العمـو ويف ا١تسند بسند صحيح من حديث ابن عباس  ()
 . (صـو شهر رمضاف 
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. إف أمي مات  وعليها صـو  هر! يا ر وؿ اهلل : جاا رج  إلى النبي صلى اهلل علي  و ل  فقاؿ
فدين اهلل أحق أف "قاؿ . ّن  : قاؿ" لو كاف على أم  دين  أكن  قا ي  عنها  "أف قضي  عنها  فقاؿ 

 ()".يقضى
. وّنحن جلوس حين حدث مسل  بهذا الحديث. فقاؿ الح   و لمة بن كهي  جمي ا: قاؿ  ليماف

.  م نا مجا دا يذكر  ذا عن ابن عباس: فقا 
حد نا األعم  عن  لمة بن كهي  . حد نا أبو خالد األحمر. وحد نا أبو   يد األ ي (1148)

والح   بن عتيبة ومسل  الب ين  عن   يد بن جبير ومجا د وع اا  عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما  
. عن النبي صلى اهلل علي  و ل   بهذا الحديث

جمي ا عن زكرياا بن . وحد نا إ حاؽ بن منصور وابن أبي خل  وعبد بن حميد (1148) - 156
حد نا الح   . أخبرّنا عبيداهلل بن عمرو عن زيد بن أبي أّنيسة. حد ني زكرياا ابن عدي: قاؿ عبد. عدي

: قاؿ. بن عتيبة عن   يد بن جبير  عن ابن عباس ر ي اهلل عنهما
إف أمي مات  وعليها صـو ! يا ر وؿ اهلل : فقال . جاات امرأة إلى ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

. ّن  : قال " أرأي  لو كاف على أم  دين فقضيت   أكاف ي دي ذل  عنها "أف صـو عنها  قاؿ . ّنذر
". فصومي عن أم "قاؿ

حد نا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبداهلل بن . وحد ني علي بن حجر الس دي (1149) - 157
: قاؿ. ع اا  عن عبداهلل بن بريدة  عن أبي  ر ي اهلل عن 

إّني تصدق  على أمي : فقال . إذ أتت  امرأة. بينا أّنا جالس عند ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 
إّن  كاف ! يا ر وؿ اهلل : قال " ورد ا علي  الميراث. وج  أجرؾ: "فقاؿ. قاؿ. وإّنها مات . بجارية

حجي "أف حي عنها  قاؿ . إّنها ل  تحي قّط: قال " صومي عنها: "أف صـو عنها  قاؿ. عليها صـو  هر
". عنها 

حد نا عبداهلل بن ّنمير عن عبداهلل بن ع اا  عن . وحد ناا أبو ب ر بن أبي  يبة (1149) - 158
: قاؿ. عبداهلل بن بريدة  عن أبي  ر ي اهلل عن 

. صـو  هرين: غير أّن  قاؿ. بم   حديث ابن مسهر. كن  جالسا عند النبي صلى اهلل علي  و ل 
أخبرّنا ال ور  عن عبداهلل بن ع اا  عن ابن بريدة  . أخبرّنا عبدالرزاؽ. وحد نا عبد بن حميد (1149)

                                                 

( . وال تزر وازرة وزر أخرى ) ىذا القضاء والصياـ عن الويل لبلستحباب عند العلماء لقولو تعاىل  ()
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: قاؿ. عن أبي  ر ي اهلل عن 
. صـو  هر: وقاؿ. فذكر بم ل . جاات امرأة إلى النبي صلى اهلل علي  و ل 

: وقاؿ. أخبرّنا عبيداهلل بن مو ى عن   ياف  بهذا اا ناد. وحد ني  إ حاؽ بن منصور (1149)ـ 
. صـو  هرين

حد نا عبدالمل  بن أبي  ليماف عن . حد نا إ حاؽ بن يو  . وحد ني ابن أبي خل  (1149)ـ 
: قاؿ. عبداهلل بن ع اا الم ى  عن  ليماف بن بريدة  عن أبي  ر ي اهلل عنه 

. صـو  هر: وقاؿ. بم   حدي ه . أت  امرأة إلى النبي صلى اهلل علي  و ل 
 

إّني صاا  : باب الصاا  يدعى ل  اـ فليق  (28)
حد نا   ياف بن : قالوا. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وعمرو الناقد وز ير بن حرب (1150) - 159

وقاؿ . رواية: قاؿ أبو ب ر بن أبي  يبة)عيينة عن أبي ال ّناد  عن األعرج  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن  
: قاؿ (وقاؿ ز ير عن النبي صلى اهلل علي  و ل .  النبي صلى اهلل علي  و ل ()يبلغ ب : عمرو

 ()".إّني صاا : إذا دعي أحدك  إلى ا اـ  و و صاا   فليق "
 

 ()باب ح ظ اللساف للصاا  (29)
حد نا   ياف بن عيينة عن أبي ال ّناد  عن األعرج  عن أبي . حد ني ز ير بن حرب (1151) - 160

: قاؿ. رواية.  ريرة ر ي اهلل عن 
إّني . إّني صاا : ف ف امرؤ  اتم  أو قاتل   فليق . إذا أصبي أحدك  يوما صااما  ف  يرفث و  يجه "

". صاا 
 
 
 
 

                                                 

( ينميو ) ىذا معناه الرفع ومثلو  ()
. وىذا حىت ال يكوف عند صاحب الدعوة سوء ظن بو ويعمل باألصلح سواء الفطر  أو إكماؿ صيامو  ()
ىػ 1416 / 7 / 25مغرب األحد  ()
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باب فض  الصياـ  (30)

. أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب. أخبرّنا ابن و  . وحد ني حرملة بن يحيى التجيبي (1151) - 161
أخبرّني   يد بن المسي ؛ أّن   مع أبا  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ؛  م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  

فوالذي ّن س .  و لي وأّنا أج ي ب . ك  عم  ابن آدـ ل  إ  الصياـ: قاؿ اهلل ع  وج : "و ل  يقوؿ
". محمد بيدا ل ل ة ف  الصاا  أاي  عند اهلل  من ريي المس 

و و )حد نا الم يرة : قاؿ. حد نا عبداهلل بن مسلمة بن ق ن  وقتيبة بن   يد (1151) - 162
قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  : عن أبي ال ّناد  عن األعرج  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ (الح امي

". الصياـ جنة:"و ل 
أخبرّني ع اا عن أبي . أخبرّنا ابن جريي. حد نا عبدالرزاؽ. وحد ني محمد بن رافع (1151) - 163

: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : صالي ال يات؛ أّن   مع أبا  ريرة ر ي اهلل عن  يقوؿ
ف ذا كاف يـو . والصياـ جنة. ف ّن  لي وأّنا أج ي ب . ك  عم  ابن آدـ ل  إ  الصياـ: قاؿ اهلل ع  وج "

 ().إّني امرؤ صاا : ف ف  اب  أحدا أو قاتل   فليق . صـو أحدك  ف  يرقث يومئذا و  يس  
وللصاا  . ل لوؼ ف  الصاا  أاي  عند اهلل  يـو القيامة  من ريي المس . والذي ّن س محمد بيدا

". وإذا لقي رب  فرح بصوم . إذا أف ر فرح ب  را: فرحتاف ي رحهما
ح وحد نا ز ير . حد نا أبو م اوية ووكيع عن األعم . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1151) - 164

حد نا . حد نا وكيع (والل ظ ل )ح وحد نا أبو   يد األ ي . حد نا جرير عن األعم . بن حرب
:  قاؿ. األعم  عن أبي صالي  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن 

قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ك  عم  ابن آدـ يضاع  الحسنة علرة أم الها إ   ب مااة 
للصاا  . يدع  هوت  وا ام  من أجلي.  ف ّن  لي وأّنا أج ي ب ().إ  الصـو: قاؿ اهلل ع  وج .    

". ول لوؼ في  أاي  عند اهلل من ريي المس . فرحة عند ف را  وفرحة عند لقاا رب : فرحتاف
حد نا محمد بن فضي  عن أبي  ناف  عن أبي . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1151) - 165

: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قا . صالي  عن أبي  ريرة وأبي   يد ر ي اهلل عنهما
وإذا لقي اهلل . إذا أف ر فرح: إف للصاا  فرحتين. إف الصـو لي وأّنا أج ي ب : إف اهلل ع  وج  يقوؿ"

                                                 

. يقو٢تا جهراً يف الفرض والنفل والتفريق بُت الفرض والنفل ال دليل عليو فاٟتديث عاـ  ()
. ىذا يعم الفرض والنفل  ()



 211 

www.alukah.net 

الدرر البازية علي كتاب الصيام الدرر البازية علي كتاب الصيام 

". ل لوؼ ف  الصاا  أاي  عند اهلل من ريي المس ! والذي ّن س محمد بيدا . فرح
حد نا  رار ( ي ني ابن مسل )حد نا عبدال  ي  . وحد ني  إ حاؽ بن عمر بن  ليّط الهذلي (1151)

". إذا لقي اهلل فج اا  فرح"وقاؿ : قاؿ. بهذا اا ناد (و و ابن  ناف)بن مرة 
عن  ليماف بن ( و و الق واّني)حد نا خالد بن م لد . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1152) - 166
: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قاؿ. حد ني أبو حاـز عن  ه  ابن   د ر ي اهلل عن . ب ؿ

: يقاؿ.   يدخ  م ه  أحد غير  . يدخ  من  الصااموف يـو القيامة. إف في الجنة بابا يقاؿ ل  الرياف"
". أغلق فل  يدخ  من  أحد. ف ذا دخ  آخر  . أين الصااموف  فيدخلوف من 

 
 ()باب فض  الصياـ في  بي  اهلل لمن ي يق   ب   رر و  ت وي  حق (31)

أخبرّني الليث عن ابن الهاد  عن  هي  بن أبي . وحد نا محمد بن رمي بن المهاجر (1153) - 167
قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل : صالي  عن الن ماف بن أبي عياش  عن أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن  قاؿ

 إ  باعد اهلل  بذل  اليـو  وجه  عن النار  ب ين ().ما من عبد يصـو يوما في  بي  اهلل"علي  و ل 
". خري ا

. عن  هي   بهذا اا ناد( ي ني الدراورد )حد نا عبدال  ي  . وحد ناا قتيبة بن   يد (1153)
. حد نا عبدالرزاؽ: قا . وحد ني إ حاؽ بن منصور وعبدالرحمن بن بلر ال بدي (1153) - 168

أخبرّنا ابن جريي عن يحيى بن   يد و هي  بن أبي صالي؛ أّنهما  م ا الن ماف بن أبي عياش ال رقي 
:  م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ: قاؿ. يحدث عن أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن 

". من صاـ يوما في  بي  اهلل  باعد اهلل وجه  عن النار  ب ين خري ا"
 
 

                                                 

ىػ 1419 / 6 / 25فجر ا٠تميس  ()
حيتمل  أنو يف اٞتهاد يف األوقات اليت ال ليس فيها مبلقاة العدو ومشقة عليو وحيتمل أنو يف طاعة اهلل عز وجل حيث ال رياء وال  ()

ٝتعة واألظهر أف ا١تراد يف سبيل اهلل ىنا أي يف طاعة اهلل عز وجل ألف اجملاىد مأمور بالفطر ليتقوى على اٞتهاد ، ويف سبيل اهلل يف آية التوبة 
. اٞتهاد فبل جيوز دفع الزكاة إال يف األصناؼ الثمانية 
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 ()باب جواز صـو النافلة بنية من النهار قب  ال واؿ  وجواز ف ر الصاا  ّن   من غير عذر (32)

 
حد نا الحة بن . حد نا عبدالواحد بن زياد. وحد نا أبو كام  فضي  بن حسين (1154) - 169

:  قال . حد تني عاالة بن  الحة عن عاالة أـ الم منين ر ي اهلل عنها. يحيى بن عبيداهلل
يا : قال  فقل "    عندك   يا  ! يا عاالة "قاؿ لي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل   ذات يـو 

ف  دي  . ف رج ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قال " ف ّني صاا "قاؿ . ما عندّنا  يا! ر وؿ اهلل 
أ دي  ! يا ر وؿ اهلل : فلما رجع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قل : قال . (أو جااّنا زور)لنا  دية 
. فجئ  ب  ف ك "  اتي "قاؿ . حيس: قل " ما  و  "قاؿ. وقد خب ت ل   يئا (أو جااّنا زور)لنا  دية 
ذاؾ بمن لة : فحد   مجا دا بهذا الحديث فقاؿ: قاؿ الحة". قد كن  أصبح  صااما"    قاؿ 

 ().ف ف  اا أمضا ا وإف  اا أمس ها. الرج  ي رج الصدقة من مال 
حد نا وكيع عن الحة بن يحيى  عن عمت  عاالة . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1154) - 170

: قال . بن  الحة  عن عاالة أـ الم منين
ف ّنى إذف "قاؿ .  : فقلنا"    عندك   يا  "دخ  على النبي صلى اهلل علي  و ل  ذات يـو فقاؿ 

" فلقد أصبح  صااما. أريني " فقاؿ. أ دي لنا حيس!    أتاّنا يوما آخر فقلنا يا ر وؿ اهلل " صاا 
 ().ف ك 
 

 باب أك  النا ي و رب  وجماع    ي  ر (33)
حد نا إ ماعي  بن إبرا ي  عن  لاـ القردو ي  . وحد ني عمرو بن محمد الناقد (1155) - 171

من ّنسي "قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  :قاؿ. عن محمد بن  يرين  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن 
". ف ّنما أا م  اهلل و قاا. و و صاا   ف ك  أو  رب  فليت  صوم 

 
باب صياـ النبي صلى اهلل علي  و ل  في غير رمضاف  وا تحباب أف   ي لى  هرا عن صـو  (34)

                                                 

ىػ 1416 / 7 / 28مغرب األربعاء  ()
. ىذا ىو الصواب فالصائم ا١تتطوع أمَت نفسو  ()
. لو األجر من بداية نيتو وقوؿ بعض الفقهاء أنو إف نوى قبل الزواؿ صح وإف بعده مل يصح فيو نظر فاٟتديث مل يقيده بقبل الزواؿ  ()
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أخبرّنا ي يد بن زريع عن   يد الجريري  عن عبداهلل بن . حد نا يحيى بن يحيى (1156) - 172
   كاف النبي صلى اهلل علي  و ل  يصـو  هرا م لوما  و  : قل  ل االة ر ي اهلل عنها: قاؿ.  قيق

و  أف را حتى يصي  . حتى مضى لوجه . صاـ م لوما  و  رمضاف()إف ! واهلل : رمضاف  قال 
. من 

: قاؿ. حد نا كهمس عن عبداهلل بن  قيق. حد نا أبي. وحد نا عبيداهلل بن م اذ (1156) - 173
ما علمت  : أكاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصـو  هرا كل   قال :قل  ل االة ر ي اهلل عنها
. و  أف را كل  حتى يصـو من  حتى مضى لسبيل  صلى اهلل علي  و ل . صاـ  هرا كل  إ  رمضاف

حد نا حماد عن أيوب و لاـ  عن محمد  عن . وحد ني أبو الربيع ال  راّني (1156) - 174
: قاؿ (وأظن أيوب قد  م   من عبداهلل بن  قيق: قاؿ حماد)عبداهلل بن  قيق 

قد : كاف يصـو حتى ّنقوؿ: فقال .   ل  عاالة ر ي اهلل عنها عن صـو النبي صلى اهلل علي  و ل 
وما رأيت  صاـ  هرا كام   من قدـ : قال . قد أف ر. قد أف ر: وي  ر حتى ّنقوؿ. قد صاـ. صاـ

. المدينة  إ  أف ي وف رمضاف
  ل  عاالة ر ي اهلل : قاؿ. حد نا حماد عن أيوب  عن عبداهلل بن  قيق. وحد نا قتيبة (1156)

. ول  يذكر في اا ناد  لاما و  محمدا. بم ل . عنها
قرأت على مال  عن أبي النضر مولى عمر بن : قاؿ. حد نا يحيى بن يحيى (1156) - 175

: عبيداهلل  عن أبي  لمة بن عبدالرحمن عن عاالة أـ الم منين ر ي اهلل عنها؛ أّنها قال 
وما .   يصـو: و ي  ر حتى ّنقوؿ.   ي  ر: كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصـو حتى ّنقوؿ

وما رأيت  في  هر أك ر من  . رأي  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ا ت م  صياـ  هر قّط إ  رمضاف
. صياما في   باف

: قاؿ أبو ب ر. جمي ا عن ابن عيينة. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وعمرو الناقد (1156) - 176
  ل  عاالة ر ي اهلل عنها عن صياـ ر وؿ :حد نا   ياف بن عيينة عن ابن لبيد عن أبي  لمة  قاؿ

ول  أرا . قد أف ر: وي  ر حتى ّنقوؿ. قد صاـ: كاف يصـو حتى ّنقوؿ: اهلل صلى اهلل علي  و ل  فقال 
. كاف يصـو   باف إ  قلي . كاف يصـو   باف كل . صااما من  هر قّط أك ر من صيام  من   باف

                                                 

أي ما صاـ فإف نافية  ()
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. حد ني أبي عن يحيى بن أبي ك ير. أخبرّنا م اذ بن  لاـ. حد نا إ حاؽ بن إبرا ي  (782) - 177
ل  ي ن ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  في اللهر من :قال . حد نا أبو  لمة عن عاالة ر ي اهلل عنها

ف ف اهلل لن يم  حتى . خذوا من األعماؿ ما ت يقوف: "وكاف يقوؿ. السنة أك ر صياما من  في   باف
". أح  ال م  إلى اهلل ما داـو علي  صاحب   وإف ق : "وكاف يقوؿ()".تملوا

حد نا أبو عواّنة عن أبي بلر  عن   يد بن جبير  عن . حد نا أبو الربيع ال  راّني (1157) - 178
: قاؿ. ابن عباس ر ي اهلل عنهما

   : وكاف يصـو  إذا صاـ  حتى يقوؿ القاا . ما صاـ ر وؿ اهلل علي  و ل   هرا كام  قّط غير رمضاف
.   يصـو!    واهلل : وي  ر  إذا أف ر  حتى يقوؿ القاا .   ي  ر! واهلل 

. وحد نا محمد بن بلار وأبو ب ر بن ّنافع عن غندر  عن   بة  عن أبي بلر  بهذا اا ناد (1157)
.  هرا متتاب ا منذ قدـ المدينة: وقاؿ

. ح وحد نا ابن ّنمير. حد نا عبداهلل بن ّنمير. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1157)() - 179
  ل    يد بن جبير عن صـو رج   وّنحن يومئذ : قاؿ. حد نا ع ماف بن ح ي  األّنصاري. حد نا أبي
كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصـو :  م   ابن عباس ر ي اهلل عنها يقوؿ: فقاؿ. في رج 

.   يصـو: وي  ر حتى ّنقوؿ.   ي  ر: حتى ّنقوؿ
أخبرّنا عيسى . ح وحد ني إبرا ي  بن مو ى. حد نا علي بن مسهر. وحد ني  علي بن حجر (1157)

. بم ل . ك  ما عن ع ماف بن ح ي   في  ذا اا ناد. بن يوّنس
حد نا حماد . حد نا روح بن عبادة: قا . وحد ني ز ير بن حرب وابن أبي خل  (1158) - 180

. حد نا حماد. حد نا به  (والل ظ ل )ح وحد ني أبو ب ر بن ّنافع . عن  اب   عن أّنس ر ي اهلل عن 
قد صاـ  : أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  كاف يصـو حتى يقاؿ.حد نا  اب  عن أّنس ر ي اهلل عن 
. قد أف ر  قد أف ر: وي  ر حتى يقاؿ. قد صاـ

 
 
 

                                                 

. وىذا على ما يليق ّتبلؿ اهلل عز وجل ويطلق على اهلل عز وجل على ما جاء يف النص  ()
ىػ 1416 / 10 / 14مغرب األحد  ()
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باب النهي عن صـو الد ر لمن تضرر ب  أو فوت ب  حقا أو ل  ي  ر ال يدين والتلريق  وبياف  (35)

ت ضي  صـو يـو وإف ار يـو 
 م   عبداهلل بن و   يحدث عن يوّنس  عن ابن : قاؿ. حد ني أبو ال ا ر (1159) - 181
أخبرّني   يد بن . أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب. ح وحد ني حرملة بن يحيى أخبرّنا ابن و  .  هاب

:  المسي  وأبو  لمة بن عبدالرحمن؛ أف عبداهلل بن عمرو بن ال اص قاؿ
فقاؿ ر وؿ . ألقومن اللي  وألصومن النهار  ما عل : أخبر ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  أّن  يقوؿ

فقاؿ ر وؿ اهلل ! قد قلت   يا ر وؿ اهلل : فقل  ل " آّن  الذي تقوؿ ذل   "اهلل صلى اهلل علي  و ل  
ف ف . وص  من اللهر    ة أياـ. وّن  وق . فص  وأف ر. ف ّن    تست يع ذل : "صلى اهلل علي  و ل 
ص  يوما : "قاؿ. ف ّني أايق أفض  من ذل : قاؿ قل " وذل  م   صياـ الد ر. الحسنة ب لر أم الها

وذل  . ص  يوما وأف ر يوما: "قاؿ! ف ّني أايق أفض  من ذل   يا ر وؿ اهلل : قاؿ قل " وأف ر يومين
قاؿ ر وؿ . ف ّني أايق أفض  من ذل : قاؿ قل ()" و و أعدؿ الصياـ (علي  الس ـ)صياـ داود 
ألف أكوف قبل  ال   ة األياـ : قاؿ عبداهلل بن عمرو ر ي اهلل عن ".  أفض  من ذل : "اهلل علي  و ل 

 ().التي قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل   أح  إلي من أ لي ومالي
و و ابن )حد نا ع رمة .حد نا النضر بن محمد. وحد نا عبداهلل بن محمد الرومي (1159) - 182
ف رج . ف ر لنا إلي  ر و . اّن لق  أّنا وعبداهلل بن ي يد حتى ّن تي أبا  لمة: حد نا يحيى قاؿ (عمار

:  قاؿ. وإذا عند باب دارا مسجد. علينا
قاؿ . إف تلاؤوا  أف تدخلوا  وإف تلاؤوا  أف تق دوا  هنا: فقاؿ. ف نا في المسجد حتى خرج إلينا

كن  : قاؿ. حد ني عبداهلل بن عمرو بن ال اص ر ي اهلل عنهما: قاؿ. فحد نا. ب  ّنق د  هنا.  : فقلنا
. ف ما ذكرت للنبي صلى اهلل علي  و ل   وإما أر   إلي ف تيت : قاؿ. أصـو الد ر واقرأ القرآف ك  ليلة

ول  أرد بذل  ! بلى يا ّنبي اهلل : فقل " أل  أخبر أّن  تصـو الد ر وتقرأ القرآف ك  ليلة  : " فقاؿ لي
إّني أايق أفض  من ! يا ّنبي اهلل : قل " ف ف بحسب  أف تصـو من ك   هر    ة أياـ: "قاؿ. إ  ال ير

فص  صـو داود ّنبي " ولجسدؾ علي  حقا. وإف ل ورؾ علي  حقا. ف ف ل وج  علي  حقا"قاؿ . ذل 
                                                 

. وىذا فيما إذا مل يشغلو الصـو عما ىو أىم من طلب ا١تعيشة وأمر با١تعروؼ وهني عن ا١تنكر وجهاد وغَته فإذا شغلو فبل يصـو  ()
. ألنو شق عليو بعد ذلك  ()

. لو أسلم رجل مث مات فإنو ال يدخل من باب الرياف ألنو مل يدركو الصياـ وإمنا يدخل من غَته من األبواب - 
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كاف "وما صـو داود  قاؿ ! يا ّنبي اهلل : قاؿ قل ". ف ّن  كاف أعبد الناس (صلى اهلل علي  و ل )اهلل 
إّني أايق أفض  من ! يا ّنبي اهلل : قاؿ قل " واقرأ القرآف في ك   هر" قاؿ " يصـو يوما وي  ر يوما

فاقرأا في : "قاؿ. إّني أايق أفض  من ذل ! يا ّنبي اهلل : قاؿ قل " فاقرأة في ك  علرين: "قاؿ. ذل 
: قاؿ. إّني أايق أك ر من ذل ! يا ّنبي اهلل : قاؿ قل " ك  علر

ولجسدؾ . ول ورؾ علي  حقا.  ف ف ل وج  علي  حقا().فاقرأا في ك   بع  و  ت د على ذل "
". علي  حقا

إّن    تدري ل ل  ي وؿ ب  " وقاؿ لي النبي صلى اهلل علي  و ل  : قاؿ. فلدد علي. فلددت: قاؿ
". عمر

فلما كبرت وددت أّني كن  قبل  رخصة . فصرت إلى الذي قاؿ لي النبي صلى اهلل علي  و ل : قاؿ
. ّنبي اهلل صلى اهلل علي  و ل 

حد نا حسين الم ل  عن يحيى بن . حد نا روح بن عبادة. وحد ني  ز ير بن حرب (1159) - 183
ف ف ل  ب   حسنة علر ": "من ك   هر    ة أياـ"وزاد في   ب د قول  . أبي ك ير  بهذا اا ناد

:  قل : وقاؿ في الحديث". فذل  الد ر كل . أم الها
وإف "ول  يق  . ول  يذكر في الحديث من قرااة القرآف  يئا" ّنص  الد ر"وما صـو ّنبي اهلل داود  قاؿ 

". وإف لولدؾ علي  حقا"ول ن قاؿ " ل ورؾ علي  حقا
حد نا عبيداهلل بن مو ى عن  يباف  عن يحيى  عن . حد ني القا   بن زكرياا (1159) - 184

عن  (وأحسبني قد  م ت  أّنا من أبي  لمة): محمد بن عبدالرحمن مولى بني ز رة  عن أبي  لمة قاؿ
: قاؿ لي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قاؿ. عبداهلل بن عمرو ر ي اهلل عنهما

إّني أجد : قاؿ قل " فاقرأا في علرين ليلة : " قاؿ. إّني أجد قوة: قاؿ قل " اقرأ القرآف في ك   هر"
". فاقرأا في  بع و  ت د على ذل : " قاؿ. قوة

. حد نا عمرو بن أبي  لمة عن األوزاعي قرااة. وحد ني أحمد بن يو   األزدي (1159) - 185
حد ني أبو  لمة بن عبدالرحمن عن عبداهلل . حد ني يحيى بن أبي ك ير عن ابن الح   بن  وباف: قاؿ

:  قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قاؿ. بن عمرو بن ال اص ر ي اهلل عنهما
". كاف يقـو اللي  فترؾ قياـ اللي .   ت ن بم   ف ف! يا عبداهلل "

                                                 

وظاىره العمـو يعم رمضاف وغَته ( ال يفقو القرآف من قرأه يف أقل من ثبلث ) األفضل أف ال ينقص يف قراءتو عن ثبلث ٟتديث  ()
. وسنده ال بأس بو 
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 م   : قاؿ. أخبرّنا ابن جريي. حد نا عبدالرزاؽ. وحد ني محمد بن رافع (1159) () -186
: ع اا ي ع  أف أبا ال باس أخبرا؛ أّن   مع عبداهلل بن عمرو بن ال اص ر ي اهلل عنهما يقوؿ

أل  : "فقاؿ. ف ما أر   إلي وإما لقيت . بلغ النبي صلى اهلل علي  و ل  أّني أصـو أ رد  وأصلي اللي 
. وأل ل  ح ا. ولن س  ح ا. ف ف ل ين  ح ا. أخبر أّن  تصـو و  ت  ر  وتصلي اللي   ف  ت   

إّني أجدّني أقو  من : قاؿ" ول  أجر تس ة. وص  من ك  علرة أياـ يوما. وص  وّن . فص  وأف ر
! وكي  كاف داود يصـو يا ّنبي اهلل : قاؿ" (علي  الس ـ)فص  صياـ داود : "قاؿ! ذل   يا ّنبي اهلل 

ف  : قاؿ ع اا)! من لي بهذا  يا ّنبي اهلل : قاؿ" و  ي ر إذا  قى. كاف يصـو يوما وي  ر يوما: "قاؿ
  صاـ من صاـ .   صاـ من صاـ األبد: "فقاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل  (أدري كي  ذكر صياـ األبد

".   صاـ من صاـ األبد. األبد
إف : وقاؿ. أخبرّنا ابن جريي  بهذا اا ناد. حد نا محمد بن ب ر. وحد ني  محمد بن حات  (1159)

. أبو ال باس الساا  بن فروخ  من أ   م ة   قة عدؿ: (قاؿ مسل ).أبا ال باس اللاعر أخبرا
.  مع أبا ال باس. حد نا   بة عن حبي . وحد ني أبي. وحد نا عبيداهلل بن م اذ (1159) - 187

يا عبداهلل بن "قاؿ لي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  : قاؿ.  مع عبداهلل بن عمرو ر ي اهلل عنهما
  صاـ من . وّنه  . وإّن   إذا ف ل  ذل    جم  ل  ال ين. إّن  لتصـو الد ر وتقـو اللي ! عمرو 

: صـو    ة أياـ من اللهر  صـو اللهر كل . صاـ األبد
و  ي ر إذا . كاف يصـو يوما وي  ر يوما. فص  صـو داود"قاؿ . ف ّني أايق أك ر من ذل : قل "

".  قى
. حد نا حبي  بن أبي  اب   بهذا اا ناد. حد نا ابن بلر عن مس ر. وحد ناا أبو كري  (1159)

". وّن ه  الن س"وقاؿ 
حد نا   ياف بن عيينة عن عمرو  عن أبي ال باس  . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1159) - 188

: قاؿ لي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : قاؿ. عن عبداهلل بن عمرو ر ي اهلل عنهما
ف ّن   إذا ف ل  ذل   : "قاؿ. إّني أف   ذل : قل " أل  أخبر أّن  تقـو اللي  وتصـو النهار  "

". وص  وأف ر. ق  وّن . وأل ل  حق. ولن س  حق. وّن ه  ّن س  ل ين  حق.  جم  عيناؾ
حد نا   ياف بن عيينة عن : قاؿ ز ير. وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وز ير بن حرب (1159) - 189
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قاؿ ر وؿ اهلل صلى : قاؿ. عن عبداهلل بن عمرو ر ي اهلل عنهما. عمرو بن دينار  عن عمرو ابن أوس
: اهلل علي  و ل 

كاف يناـ . (علي  الس ـ)وأح  الص ة إلى اهلل ص ة داود . إف أح  الصياـ إلى اهلل صياـ داود"
". وكاف يصـو يوما وي  ر يوما.  ويناـ  د  ().ويقـو  ل  . ّنص  اللي 

أخبرّني عمرو بن . أخبرّنا ابن جريي. حد نا عبدالرزاؽ. وحد ني محمد بن رافع (1159) - 190
دينار؛ أف عمرو بن أوس أخبرا عن عبداهلل بن عمرو بن ال اص ر ي اهلل عنهما؛ أف النبي صلى اهلل 

وأح  الص ة إلى اهلل ع  . كاف يصـو ّنص  الد ر. أح  الصياـ إلى اهلل صياـ داود: "علي  و ل  قاؿ
يقـو  لث اللي  ب د .    يرقد آخرا.    يقـو. كاف يرقد   ر اللي . (علي  الس ـ)وج  ص ة داود 

. ّن  : يقـو  لث اللي  ب د   را  قاؿ: أعمرو بن أوس كاف يقـو: قاؿ قل  ل مرو بن دينار".   را
: قاؿ. أخبرّنا خالد بن عبداهلل عن خالد  عن أبي ق بة. وحد نا يحيى بن يحيى (1159) - 191

فحد نا؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  . دخل  مع أبي  على عبداهلل بن عمرو:قاؿ. أخبرّني أبو المليي
. فجلس على األرض. ف لقي  ل  و ادة من أدـ حلو ا لي . فدخ  علي. و ل  ذكر ل  صومي

قاؿ ! يا ر وؿ اهلل : قل " أما ي  ي  من ك   هر    ة أياـ  : " فقاؿ لي. وصارت الو ادة بيني وبين 
قاؿ ! يا ر وؿ اهلل : قل " تس ا"قاؿ ! يا ر وؿ اهلل : قل "  ب ا"قاؿ ! يا ر وؿ اهلل : قل " خمسا"
  ر .   صـو فوؽ صـو داود: "فقاؿ النبي صلى اهلل علي  و ل ! يا ر وؿ اهلل : قل " أحد علر"

". صياـ يـو وإف ار يـو. الد ر
. ح وحد نا محمد بن الم نى. حد نا غندر عن   بة. حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1159) - 192

 م   أبا عياض عن عبداهلل بن عمرو : قاؿ. حد نا   بة عن زياد بن فياض. حد نا محمد بن ج  ر
: ر ي اهلل عنهما  أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ ل 

" ول  أجر ما بقي. ص     ة أياـ"قاؿ . إّني أايق أك ر من ذل : قاؿ" ول  أجر ما بقي. ص  يوما"
. إّني أايق أك ر من ذل : قاؿ" ول  أجر ما بقي. ص  أرب ة أياـ"إّني أايق أك ر من ذل  قاؿ : قاؿ

". كاف يصـو يوما وي  ر يوما (علي  الس ـ)صـو داود . ص  أفض  الصياـ عند اهلل"قاؿ 
: قاؿ ز ير. جمي ا عن ابن مهدي. وحد ني ز ير بن حرب ومحمد بن حات  (1159) () -193

: قاؿ عبداهلل بن عمرو: قاؿ. حد نا   يد بن ميناا. حد نا  لي  بن حياف. حد نا عبدالرحمن بن مهدي
                                                 

فيقـو السدس الرابع وا٠تامس  ()
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: قاؿ لي ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 
. ف ف لجسدؾ علي  ح ا. ف  ت   . بل ني أّن  تصـو النهار وتقـو اللي ! يا عبداهلل بن عمرو "

فذل  صـو . ص  من ك   هر    ة أياـ. ص  وأف ر. وإف ل وج  علي  ح ا. ول ين  علي  ح ا
". صـو يوما وأف ر يوما (علي  الس ـ)فص  صـو داود "قاؿ . إف بي قوة! يا ر وؿ اهلل : قل " الد ر

. أخذت بالرخصة! يا ليتني : ف اف يقوؿ
 

باب ا تحباب    ة أياـ من ك   هر وصـو يـو عرفة وعا وراا وا  نين وال ميس  (36) 
حد تني م اذة : قاؿ. حد نا عبدالوارث عن ي يد الر  . حد نا  يباف بن فروخ (1160) - 194

:  ال دوية؛ أّنها   ل  عاالة زوج النبي صلى اهلل علي  و ل 
من أي أياـ : فقل  لها. ّن  : أكاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يصـو من ك   هر    ة أياـ  قال 

 ().ل  ي ن يبالي من أي أياـ اللهر يصـو: اللهر كاف يصـو  قال 
( و و ابن ميموف)حد نا مهدي . وحد ني عبداهلل بن محمد بن أ ماا الضب ي (1161) - 195

حد نا غي ف بن جرير عن م رؼ  عن عمراف بن حصين ر ي اهلل عنهما؛ أف النبي صلى اهلل علي 
ف ذا "قاؿ .  : قاؿ" أصم  من  رة  ذا اللهر  ! يا ف ف " (أو قاؿ لرج  و و يسمع)و ل  قاؿ ل  

". أف رت  فص  يومين
: قاؿ يحيى. جمي ا عن حماد. وحد نا يحيى بن يحيى التيمي وقتيبة بن   يد (1162) - 196

:  أخبرّنا حماد بن زيد عن غي ف  عن عبداهلل بن م بد ال ماّني  عن أبي قتادة
فلما . كي  تصـو  ف ض  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : رج  أتى النبي صلى اهلل علي  و ل  فقاؿ

ّن وذ باهلل من غض  . ر ينا باهلل ربا  وباا  ـ دينا  وبمحمد ّنبيا: رأ  عمر ر ي اهلل عن  غضب  قاؿ
يا ر وؿ : فقاؿ عمر. فج   عمر ر ي اهلل عن  يردد  ذا ال  ـ حتى   ن غضب . اهلل وغض  ر ول 

كي  ": قاؿ" ل  يص  ول  ي  ر" (أو قاؿ)"  صاـ و  أف ر" كي  بمن يصـو الد ر كل   قاؿ ! اهلل 
" كي  من يصـو يوما وي  ر يوما  قاؿ : قاؿ" وي يق ذل  أحد  " من يصـو يومين وي  ر يوما  قاؿ 

                                                 

. فيصـو على حسب تيسَته من أي أياـ الشهر وإف وافق الثالث والرابع وا٠تامس فهو أوىل  ()
استحباب كوف الثبلثة ىي أياـ البيض وىي الثالث عشر والرابع عشر وا٠تامس عشر، وقد جاء فيها حديث يف كتاب الًتمذي )قاؿ النووي - 

وىذا ضعيف والصواب األوؿ ليلها أبيض بالقمر وهنارىا أبيض ) قاؿ الشيخ معلقاً  (وغَته، وقيل ىي الثاين عشر والثالث عشر والرابع عشر 
. بالشمس 
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" وددت أّني اوق  ذل " كي  من يصـو يوما وي  ر يومين  قاؿ: قاؿ (علي  الس ـ)ذاؾ صـو داود 
فهذا صياـ الد ر . ورمضاف إلى رمضاف.   ث من ك   هر: "   قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

وصياـ يـو . والسنة التي ب دا. صياـ يـو عرفة  أحتس  على اهلل أف ي  ر السنة التي قبل . كل 
". عا وراا  أحتس  على اهلل أف ي  ر السنة التي قبل 

حد نا محمد : قا ( والل ظ  بن الم نى)حد نا محمد بن الم نى ومحمد بن بلار  (1162) - 197
 مع عبداهلل بن م بد ال ماّني عن أبي قتادة األّنصاري ر ي . حد نا   بة عن غي ف بن جرير. بن ج  ر

ف ض  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  : اهلل عن ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل   ئ  عن صوم   قاؿ
. ر ينا باهلل ربا  وباا  ـ دينا  وبمحمد ر و   وببي تنا بي ة: فقاؿ عمر ر ي اهلل عن . و ل 

: فسئ  عن صياـ الد ر  فقاؿ: قاؿ
ومن ي يق " فسئ  عن صـو يومين وإف ار يـو  قاؿ : قاؿ " (أو ما صاـ وما أف ر)  صاـ و  أف ر "

و ئ  عن صـو : قاؿ" لي  أف اهلل قواّنا لذل : "و ئ  عن صـو يـو وإف ار يومين  قاؿ: قاؿ" ذل   
ذاؾ يـو "و ئ  عن صـو ا  نين  قاؿ : قاؿ" (علي  الس ـ)ذاؾ صـو أخي داود "يـو وإف ار يـو  قاؿ 

صـو    ة من ك   هر  ورمضاف إلى رمضاف  "فقاؿ : قاؿ" (أو أّن ؿ علي في )ويـو ب    . ولدت في 
و ئ  عن صـو : قاؿ" ي  ر السنة الما ية والباقية"و ئ  عن صـو يـو عرفة  فقاؿ : قاؿ" صـو الد ر

". ي  ر السنة الما ية"يـو عا وراا  فقاؿ 
و ئ  عن صـو يـو ا  نين وال ميس  فس تنا عن ذكر : وفي  ذا الحديث من رواية   بة قاؿ

. ال ميس لما ّنراا و ما
ح وحد نا . حد نا  بابة. ح وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة. حد نا أبي. وحد نا عبداهلل بن م اذ (1162)

. كله  عن   بة  بهذا اا ناد. أخبرّنا النضر بن  مي . إ حاؽ بن إبرا ي 
حد نا غي ف . حد نا أباف ال  ار. حد نا حباف بن   ؿ. وحد ني أحمد بن   يد الدارامي (1162)

. ول  يذكر ال ميس. غير أّن  ذكر في  ا  نين. بم   حديث   بة. بن جرير  في  ذا اا ناد
حد نا مهدي بن ميموف عن . حد نا عبدالرحمن بن مهدي. وحد ني ز ير بن حرب (1162) - 198

غي ف  عن عبداهلل بن م بد ال ماّني  عن أبي قتادة األّنصاري ر ي اهلل عن ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل 
". وفي  أّن ؿ علي. في  ولدت"علي  و ل   ئ  عن صـو ا  نين  فقاؿ

 
 



 221 

www.alukah.net 

الدرر البازية علي كتاب الصيام الدرر البازية علي كتاب الصيام 

 
باب صـو  رر   باف  (37)

ول  أفه  )حد نا حماد بن  لمة عن  اب   عن م رؼ . حد نا  داب بن خالد (1161) - 199
أو )عن عمراف بن حصين ر ي اهلل عنهما؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ ل   (م رفا من  داب
". ف ذا أف رت  فص  يومين" قاؿ .  : قاؿ" أصم  من  رر   باف  " (ْلخر

حد نا ي يد بن  اروف عن الجريري  عن أبي ال  ا  . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1161) - 200
   "عن م رؼ  عن عمراف بن حصين ر ي اهلل عنهما؛ أف النبي صلى اهلل علي  و ل  قاؿ لرج  

: فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل .  : قاؿ" صم  من  رر  ذا اللهر  يئا  
". ف ذا أف رت من رمضاف  فص  يومين م اّن "

حد نا   بة عن ابن أخي م رؼ . حد نا محمد بن ج  ر. حد نا محمد بن الم نى (1162) - 201
 م   م رفا يحدث عن عمراف بن حصين ر ي اهلل عنهما؛ أف النبي صلى اهلل علي  : قاؿ. بن الل ير

إذا : "قاؿ فقاؿ ل .  : قاؿ. ي ني   باف"    صم  من  رر  ذا اللهر  يئا  :"و ل  قاؿ لرج 
. وأظن  قاؿ يومين: قاؿ (  بة الذي    في )" أف رت رمضاف  فص  يوما أو يومين

حد نا عبداهلل بن . أخبرّنا   بة. أخبرّنا النضر: قا . وحد ني محمد بن قدامة ويحيى الل ل ي (1162)
.  اّن  بن أخي م رؼ  في  ذا اا ناد  بم ل 

 
 ()باب فض  صـو المحـر (38)

حد نا أبو عواّنة عن أبي بلر  عن حميد بن عبدالرحمن . حد ني قتيبة بن   يد (1163) - 202
: قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : الحميري  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن  قاؿ

". وأفض  الص ة  ب د ال ريضة  ص ة اللي . أفض  الصياـ  ب د رمضاف   هر اهلل المحـر"
حد نا جرير عن عبدالمل  بن عمير  عن محمد بن . وحد ني ز ير بن حرب (1163) - 203

: قاؿ. يرف  . المنتلر  عن حميد بن عبدالرحمن  عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن 
أفض  الص ة  " أي الص ة أفض  ب د الم توبة  وأي الصياـ أفض  ب د  هر رمضاف  فقاؿ :  ئ 

وأفض  الصياـ  ب د  هر رمضاف  صياـ  هر اهلل . ب د الص ة الم توبة  الص ة في جوؼ اللي 
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". المحـر
حد نا حسين بن علي عن زاادة  عن عبدالمل  بن عمير  . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1163)

 .بهذا اا ناد  في ذكر الصياـ عن النبي صلى اهلل علي  و ل   بم ل 
 

 ()باب ا تحباب صـو  تة أياـ من  واؿ اتباعا لرمضاف (39)
قاؿ . جمي ا عن إ ماعي . حد نا يحيى بن أيوب وقتيبة بن   يد وعلي بن حجر (1164) - 204

أخبرّني   د بن   يد بن قيس عن عمر بن  اب  بن الحارث . حد نا إ ماعي  بن ج  ر: ابن أيوب
ال  رجي  عن أبي أيوب األّنصاري ر ي اهلل عن ؛ أّن  حد  ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ 

 ()".كاف كصياـ الد ر.    أتب    تا من  واؿ. من صاـ رمضاف"
أخبرّنا عمر بن . حد نا   د بن   يد  أخو يحيى بن   يد. حد نا أبي. وحد نا ابن ّنمير (1164)

. يقوؿ.  م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل : أخبرّنا أبو أيوب األّنصاري ر ي اهلل عن  قاؿ.  اب 
. بم ل 

 م   : قاؿ. حد نا عبداهلل بن المبارؾ عن   د بن   يد. وحد ناا أبو ب ر بن أبي  يبة (1164)
 .بم ل . قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل :  م   أبا أيوب ر ي اهلل عن  يقوؿ: عمر بن  اب  قاؿ

 
 وبياف محلها وأرجى أوقات البها. باب فض  ليلة القدر  والحث على البها (40)

قرأت على مال  عن ّنافع  عن ابن عمر ر ي اهلل : قاؿ. وحد نا يحيى بن يحيى (1165) - 205
. في السبع األواخر. عن ؛ أف رجا  من أصحاب النبي صلى اهلل علي  و ل  أروا ليلة القدر في المناـ

:  فقاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 
 ().فمن كاف متحريها  فليتحر ا في السبع األواخر. أر  رؤياك  قد تواا ت في السبع األواخر

قرأت على مال  عن عبداهلل بن دينار  عن ابن عمر : قاؿ. وحد نا يحيى بن يحيى (1165) - 206
: ر ي اهلل عنهما عن النبي صلى اهلل علي  و ل   قاؿ

". تحروا ليلة القدر في السبع األواخر" 
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. القضاء مقدـ على صياـ الست وإذا انقضى شهر شواؿ فبل يقضى صياـ الست يف ذي القعدة  ()
. الصواب أهنا متنقلة يف  العشر األواخر ويف األوتار آكد  ()
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حد نا   ياف بن عيينة عن : قاؿ ز ير. وحد ني عمرو الناقد وز ير بن حرب (1165) - 207
فقاؿ النبي صلى اهلل . رأ  رج  أف ليلة القدر ليلة  بع وعلرين:قاؿ. ال  ري  عن أبي  ر ي اهلل عن 

". فاالبو ا في الوتر منها. أر  رؤياك  في ال لر األواخر: "علي  و ل 
أخبرّني يوّنس عن ابن  هاب أخبرّني . أخبرّنا ابن و  . وحد ني حرملة بن يحيى (1165) - 208

 م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يقوؿ  :  ال  بن عبداهلل بن عمر؛ أف أباا ر ي اهلل عن  قاؿ
إف ّنا ا من   قد أروا أّنها في السبع األوؿ وأر  ّناس من   أّنها في السبع ال وابر :" لليلة القدر

". فالتمسو ا في ال لر ال وابر
و و ابن )حد نا   بة عن عقبة . حد نا محمد بن ج  ر. وحد نا محمد بن الم نى (1165) - 209

قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  :  م   ابن عمر ر ي اهلل عنها يقوؿ: قاؿ (حريث
ف ف     أحدك  أو عج   ف  ي لبن على السبع  (ي ني ليللة القدر)التمسو ا في ال لر األواخر "

". البواقي
: قاؿ. حد نا   بة عن جبلة. حد نا محمد بن ج  ر. وحد نا محمد بن الم نى (1165) - 210

من كاف ملتمسها :" م   ابن عمر ر ي اهلل عنهما يحدث عن النبي صلى اهلل علي  و ل ؛ أّن  قاؿ
". فليلتمسها في ال لر األواخر

حد نا علي بن مسهر عن الليباّني  عن جبلة . وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1165) - 211
قاؿ ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  : قاؿ. ومحارب  عن ابن عمر ر ي اهلل عنهما

". في التسع األواخر"أوقاؿ " تحينوا ليلة القدر في ال لر األواخر"
أخبرّني يوّنس عن ابن . أخبرّنا ابن و  : قا . حد نا أبو ال ا ر وحرملة بن يحيى (1166) - 212

 هاب  عن أبي  لمة بن عبدالرحمن  عن أبى  ريرة ر ي اهلل عن ؛ أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  
وقاؿ حرملة ". فالتمسو ا في ال لر ال وابر. فنسيتها.    أيق ني ب ض أ لي. أري  ليلة القدر:"قاؿ

". فنسيتها"
عن ابن الهاد  عن محمد بن ( و و ابن مضر)حد نا ب ر . حد نا قتيبة بن   يد (1167) - 213

: قاؿ. إبرا ي   عن أبي  لمة بن عبدالرحمن  عن أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن 
ف ذا كاف من حين تمضي . كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يجاور في ال لر التي في و ّط اللهر

   إّن  أقاـ في . ورجع من كاف يجاور م  . علروف ليلة  ويستقب  إحد  وعلرين  يرجع إلى مس ن 
إّني : "   قاؿ. ف مر   بما  اا اهلل. ف    الناس.  هر  جاور في  تل  الليلة التي كاف يرجع فيها
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فمن كاف اعت   م ي فليب  في .    بدا لي أف أجاور  ذا ال لر األواخر. كن  أجاور  ذا ال لر
وقد رأيتني أ جد . في ك  وتر. فالتمسو ا في ال لر األواخر. وقد رأي   ذا الليلة ف ّنسيتها. م ت   

فوك  المسجد في مصلى ر وؿ . م رّنا ليلة إحد  وعلرين: قاؿ أبو   يد ال دري".في ماا واين
. ووجه  مبت  اينا وماا. فن رت إلي  وقد اّنصرؼ من ص ة الصبي. اهلل صلى اهلل علي  و ل 

عن ي يد  عن محمد بن ( ي ني الدراوردي)حد نا عبدال  ي  . وحد نا ابن أبي عمر (1167) - 214
كاف ر وؿ اهلل : إبرا ي   عن أبي  لمة بن عبدالرحمن  عن أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن ؛ أّن  قاؿ

غير أّن  . و اؽ الحديث بم ل . صلى اهلل علي  و ل  يجاور  في رمضاف  ال لر التي في و ّط اللهر
. وجبين  ممتلئا اينا وماا: وقاؿ". فلي ب  في م ت   :"قاؿ

. حد نا عمارة بن غ ية األّنصاري. حد نا الم تمر. وحد ني محمد بن عبداألعلى (1167) - 215
إف : قاؿ. قاؿ  م   محمد بن إبرا ي  يحدث عن أبي  لمة  عن أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن 

في قبة .    اعت   ال لر األو ّط. ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  اعت   ال لر األوؿ من رمضاف
.    أالع رأ   ف ل  الناس. ف خذ الحصير بيدا فنحا ا في ّناحية القبة: قاؿ. تركية على  دتها حصير

: فقاؿ. فدّنوا من 
إّنها : فقي  لي.    أتي .    اعت    ال لر األو ّط. ألتمس  ذا الليلة. إّني اعت    ال لر األوؿ"

وإّني أريتها ليلة : "قاؿ. فاعت   الناس م  " فمن أح  من   أف ي ت   فلي ت  . في ال لر األواخر
. ف صبي من ليلة إحد  وعلرين  وقد قاـ إلى الصبي" وتر  وأّني أ جد صبيحتها في اين وماا

ف رج حين فرغ من ص ة الصبي  وجبين  . ف بصرت ال ين والماا. فوك  المسجد. فم رت السماا
. وإذا  ي ليلة إحد  وعلرين من ال لر األواخر. ورو ة أّن   فيهما ال ين والماا

حد نا  لاـ عن يحيى  عن أبي . حد نا أبو عامر. حد نا محمد بن الن نى (1167)() - 216
أ  : فقل . ف تي  أبا   يد ال دري ر ي اهلل عن  وكاف لي صديقا. قاؿ تذاكرّنا ليلة القدر.  لمة

 م   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يذكر : فقل  ل . ت رج بنا إلى الن    ف رج وعلي  خميصة
ف رجنا . اعت  نا مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ال لر الو  ى من رمضاف. ّن  : ليلة القدر  فقاؿ

: ف  بنا ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  فقاؿ. صبيحة علرين
وإّني أري  . فالتمسو ا في ال لر األواخر من ك  وتر (أو أّنسيتها)وإّني ّنسيتها . إّني أري  ليلة القدر"
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فرج نا : قاؿ". فمن كاف اعت   مع ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  فليرجع. أّني أ جد في ماا واين
وكاف من جريد . حتى  اؿ  ق  المسجد. وجاات  حابة فم رّنا: قاؿ. وما ّنر  في السماا ق عة

حتى : فرأي  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يسجد في الماا وال ين قاؿ. وأقيم  الص ة. الن  
. رأي  أ ر ال ين في جبهت 

ح وحد نا عبداهلل بن عبدالرحمن . أخبرّنا م مر. أخبرّنا عبدالرزاؽ. وحد نا عبد بن حميد (1167)
وفي . ك  ما عن يحيى بن أبي ك ير  بهذا اا ناد  ّنحوا. حد نا األوزاعي. أخبرّنا أبو الم يرة. الدارمي

. رأي  ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  حين اّنصرؼ  وعلى جبهت  وأرّنبت  أ ر ال ين: حدي هما
حد نا   يد . حد نا عبداألعلى: قا . حد نا محمد بن الم تى وأبو ب ر بن خ د (1167) - 217

:  قاؿ. عن أبي ّنضرة  عن أبي   يد ال دري ر ي اهلل عن 
. يلتمس ليلة القدر قب  أف تباف ل . اعت   ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  ال لر األو ّط من رمضاف

   خرج على . ف مر بالبناا ف عيد.    أبين  ل  أّنها في ال لر األواخر. فلما اّنقضين أمر بالبناا فقوض
فجاا رج ف . إّنها كاّن  أبين  لي ليلة القدر وإّني خرج  ألخبرك  بها! يا أيها الناس : "فقاؿ. الناس

التمسو ا في التا  ة . فالتمسو ا في ال لر األواخر من رمضاف. فنسيتها. يحتقاف م هما اللي اف
ّنحن أحق بذل  . أج : قاؿ. إّن   أعل  بال دد منا! يا أبا   يد : قاؿ قل "والساب ة وال امسة 

إذا مض  واحدة وعلرين فالتي تليها  نتين : ما التا  ة والساب ة وال امسة  قاؿ: قاؿ قل . من  
ف ذا مضى خمس وعلروف . ف ذا مض    ث وعلروف فالتي تليها الساب ة. وعلرين و ي التا  ة

. فالتي تليها ال امسة
 ().ي تصماف: (م اف يحتقاف)وقاؿ ابن خ د 

وحد نا   يد بن عمرو بن  ه  بن إ حاؽ بن محمد بن األ  ث بن قيس  (1168) - 218
وقاؿ ابن خلـر عن )حد ني الضحاؾ بن ع ماف . حد نا أبو  مرة: قا . ال ندي وعلي بن خلـر

عن أبي النضر مولى عمر بن عبيداهلل  عن بسر بن   يد  عن عبداهلل بن أّنيس؛ أف  (الضحاؾ بن ع ماف
: ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  قاؿ

فم رّنا ليلة   ث وعلرين : قاؿ" وأراّني صبحها أ جد في ماا واين. أري  ليلة القدر    أّنسيتها"
وكاف : قاؿ. فاّنصرؼ وإف أ ر الماا وال ين على جبهت  وأّن  . فصلى بنا ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

                                                 

. فتكوف يف األشفاع واألوتار غالباً وأوكد فالسنة التماسها يف ٚتيع العشر  ()
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 ().  ث وعلرين: عبداهلل بن أّنيس يقوؿ
حد نا ابن ّنمير ووكيع عن  لاـ  عن أبي   عن عاالة . حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة (1169) - 219

: قاؿ: قال . ر ي اهلل عنها
تحروا ليلة القدر في ال لر  (وقاؿ وكيع)التمسوا " (قاؿ ابن ّنمير). ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 

". األواخر من رمضاف
: قاؿ ابن حات . ك  ما عن ابن عيينة. وحد نا محمد بن حات  وابن أبي عمر (762)() - 220

:   م ا زر بن حبي  يقوؿ. حد نا   ياف بن عيينة عن عبدة وعاص  ابن أبي النجود
من يق  الحوؿ يص  ليلة : إف أخاؾ ابن مس ود يقوؿ: فقل .   ل  أبي بن ك   ر ي اهلل عن 

وأّنها في ال لر . أما إّن  قد عل  أّنها في رمضاف. أراد أف   يت   الناس! رحم  اهلل : فقاؿ. القدر
ب ي  يا تقوؿ : فقل . أّنها ليلة  بع وعلرين.    حل    يست نى. وأّنها ليلة  بع وعلرين. األواخر

بال  مة  أو باْلية التي أخبرّنا ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  أّنها ت لع : قاؿ! ذل   يا أبا المنذر 
. يومئذ      اع لها

 م   عبدة : قاؿ. حد نا   بة. حد نا محمد بن ج  ر. وحد نا محمد بن الم نى (762) - 221
: قاؿ. بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبي   عن أبي بن ك   ر ي اهلل عن 

وأكبر علمي  ي الليلة التي أمرّنا ر وؿ اهلل : قاؿ   بة. إّني ألعلمها! واهلل : قاؿ أبي  في ليلة القدر
 ي الليلة التي : وإّنما      بة في  ذا الحرؼ.  ي ليلة  بع وعلرين. صلى اهلل علي  و ل  بقيامها

. وحد ني بها صاح  لي عن : قاؿ. أمرّنا بها ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل 
عن ي يد ( و و ال  ار )حد نا مرواف : قا . وحد نا محمد بن عباد وابن أبي عمر (1170) - 222

تذاكرّنا ليلة القدر عند ر وؿ اهلل : قاؿ. عن أبي حاـز عن أبي  ريرة ر ي اهلل عن  (و و ابن كيساف)
 "أي   يذكر  حين الع القمر و و م    ق ج نة : "فقاؿ. صلى اهلل علي  و ل 

 

 كتاب ا عت اؼ
                                                 

السنة عدـ مسح ما علق على اٞتبهة حىت يسلم من صبلتو لفعلو صلى اهلل عليو وسلم وفيو أنو صادفت ليلة القدر ليلة ثبلث  ()
. وعشرين ذلك العاـ 

ىػ 1419 / 10 / 25فجر ا٠تميس  ()



 227 

www.alukah.net 

الدرر البازية علي كتاب الصيام الدرر البازية علي كتاب الصيام 

 ()باب اعت اؼ ال لر األواخر من رمضاف (1)
حد نا حات  بن ا ماعي  عن مو ى بن عقبة  عن ّنافع  . حد نا محمد بن مهراف الرازي (1171) - 1

عن ابن عمر ر ي اهلل عنهما أف النبي صلى اهلل علي  و ل  كاف ي ت   في ال لر األواخر من 
 ().رمضاف

أخبرّني يوّنس بن ي يد؛ أف ّناف ا حد   عن . أخبرّنا ابن و  . وحد ني أبو ال ا ر (1171) - 2
عبداهلل بن عمرو ر ي اهلل عنهما أف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  كاف ي ت   ال لر األواخر من 

وقد أراّني عبداهلل ر ي اهلل عن  الم اف الذي كاف ي ت   في  ر وؿ اهلل صلى اهلل : قاؿ ّنافع. رمضاف
. علي  و ل   من المسجد

حد نا عقبة بن خالد الس وّني عن عبيداهلل بن عمر  عن . وحد نا  ه  بن ع ماف (1172) - 3
كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  : قال . عبدالرحمن بن القا    عن أبي  عن عاالة ر ي اهلل عنها

. ي ت   ال لر األواخر من رمضاف
أخبرّنا ح   بن . ح وحد نا  ه  بن ع ماف. أخبرّنا أبو م اوية. حد نا يحيى بن يحيى (1172) - 4

حد نا ابن : قا  (والل ظ لهما)ح وحد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وأبو كري  . جمي ا عن  لاـ. غياث
كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  : ّنمير عن  لاـ بن عروة  عن أبي   عن عاالة ر ي اهلل عنها قال 

. و ل  ي ت   ال لر األواخر من رمضاف
حد نا ليث عن عقي   عن ال  ري  عن عروة  عن عاالة ر ي . وحد نا قتيبة بن   يد (1172) - 5

حتى توفاا اهلل ع  . اهلل عنها؛ أف النبي صلى اهلل علي  و ل  كاف ي ت   ال لر األواخر من رمضاف
.    اعت   أزواج  من ب دا. وج 

 
 

 باب متى يدخ  من أراد ا عت اؼ في م ت    (2)
أخبرّنا أبو م اوية عن يحيى بن   يد  عن عمرة  عن عاالة . حد نا يحيى بن يحيى (1172) - 6

   دخ  . كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل   إذا أراد أف ي ت    صلى ال جر: قال . ر ي اهلل عنها
                                                 

 ىػ 1416 / 11 / 8مغرب األربعاء  ()
ليس لبلعتكاؼ حد ألقلو وال ألكثره فلو االعتكاؼ ساعة أو أقل أو أكثر والصـو ليس شرطاً لبلعتكاؼ فقد اعتكف صلى اهلل  ()

. عليو وسلم يف غَت رمضاف 
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ف مرت زين  . أراد ا عت اؼ في ال لر األواخر من رمضاف.  وإّن  أمر ب باا  فضرب().م ت   
فلما صلى ر وؿ اهلل . وأمر غير ا من أزواج النبي صلى اهلل علي  و ل  ب باا  فضرب. ب بااها فضرب

وترؾ . ف مر ب باا  فقوض" آلبر تردف  " فقاؿ . صلى اهلل علي  و ل  ال جر  ّن ر ف ذا األخبية
 ().ا عت اؼ في  هر رمضاف حتى اعت   في ال لر األوؿ من  واؿ

أخبرّنا . أخبرّنا ابن و  . ح وحد ني عمرو بن  واد. حد نا   ياف. وحد ناا ابن أبي عمر (1172)
ح وحد ني  لمة بن . حد نا   ياف. حد نا أبو أحمد. ح وحد ني محمد بن رافع. عمرو بن الحارث

حد نا ي قوب بن إبرا ي  بن . ح وحد ني ز ير بن حرب. حد نا األوزاعي. حد نا أبو الم يرة.  بي 
ك     ا عن يحيى بن   يد  عن عمرة  عن عاالة ر ي اهلل عنها  . حد نا أبي عن ابن إ حاؽ.   د

وفي حديث ابن عيينة وعمرو بن الحارث . بم نى حديث أبي م اوية. عن النبي صلى اهلل علي  و ل 
 .أّنهن  ربن األخبية ل عت اؼ. وابن إ حاؽ ذكر عاالة وح صة وزين  ر ي اهلل عنهن

 
 باب ا جتهاد في ال لر األواخر من  هر رمضاف (3)

: قاؿ إ حاؽ. جمي ا عن ابن عيينة. حد نا إ حاؽ بن إبرا ي  الحن لي وابن أبي عمر (1174) - 7
. أخبرّنا   ياف بن عيينة عن أبي ي  ور  عن مسل  بن صبيي  عن مسروؽ  عن عاالة ر ي اهلل عنها

. كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل   إذا دخ  ال لر  أحيا اللي  وأيقظ أ ل  وجد و د المئ ر:قال 
: قاؿ قتيبة. ك  ما عن عبدالواحد بن زياد. حد نا قتيبة بن   يد وأبو كام  الجحدري (1175)- 

:  م   األ ود بن ي يد يقوؿ:  م   إبرا ي  يقوؿ: قاؿ. حد نا عبدالواحد عن الحسن ابن عبيداهلل
:  قال  عاالة ر ي اهلل عنها

 ().كاف ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  يجتهد في ال لر األواخر  ما   يجتهد في غيرا
 

 باب صـو علر ذي الحجة (4)
: وقاؿ اْلخراف. أخبرّنا: قاؿ إ حاؽ)حد نا أبو ب ر بن أبي  يبة وأبو كري  وإ حاؽ  (1176) - 9

                                                 

. وىذا ىو السنة يدخل معتكفو من صبلة الفجر يـو الواحد والعشرين وخيرج من معتكفو بعد غروب الشمس آخر ليلة من رمضاف  ()
وىذا يدؿ على أف االعتكاؼ ليس خاصاً برمضاف ولكن يف رمضاف أفضل وفيو أف الصياـ ليس شرطاً فيو وفيو جواز اعتكاؼ النساء  ()

 .
. يعٍت يف ٚتيع أنواع ا٠تَت  ()
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ما رأي  : قال . عن األعم   عن إبرا ي   عن األ ود  عن عاالة ر ي اهلل عنها (حد نا أبو م اوية
 ().ر وؿ اهلل صلى اهلل علي  و ل  صااما في ال لر قّط

حد نا   ياف عن األعم   . حد نا عبدالرحمن. وحد ني أبو ب ر بن ّنافع ال بدي (1176) - 10
 .عن إبرا ي   عن األ ود  عن عاالة ر ي اهلل عنها؛ أف النبي صلى اهلل علي  و ل  ل  يص  ال لر

 

 بحاّن  الله  وبحمدؾ ّنلهد أف   إل  إ  أّن  ّنست  رؾ وّنتوب إلي   
الله  اج   علمنا صالحاًد ولوج  خالصاًد و  تج   ألحد في   يئاًد  

 
 

 للتواص   
  0504468335/ جواؿ 
 fha1430@hotmail.com/ البريد ا ل تروّني 

  https://www.facebook.com/fha1430/ فيس بوؾ 
 https://twitter.com/#!/AHFAQIHI/ توتير 

 
 
 
 

                                                 

ما من أياـ العمل الصاحل فيها أحب إىل اهلل من ) ىذا حسب  علمها رضي اهلل عنها ولكن يؤخذ استحباب صيامها من حديث  ()
. وقد يكوف النيب صلى اهلل عليو وسلم ترؾ األمر خشية ا١تشقة على الناس  (...  ىذه األياـ 

حديث ىنيدة بن خالد عن امرأتو عن بعض أزواج النيب صلى اهلل )علق الشيخ ابن باز على حديث ىنيدة الذي ذكره النووي يف الشرح - 
كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يصـو تسع ذي اٟتجة ويـو عاشوراء وثبلثة أياـ من كل شهر االثنُت من الشهر : "عليو وسلم قالت

( . فيو اضطراب ) فقاؿ الشيخ  (ورواه أبو داود وىذا لفظو، وأٛتد والنسائي " وا٠تميس

mailto:fha1430@hotmail.com
mailto:fha1430@hotmail.com
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ال هرس  

الص حة  المو وع  
 2الدرر البازية على منتقى األخبار 
 35الدرر البازية  على   نن ابي داود 
 76الدرر البازية على  نن الترمذي 
 124الدرر البازية على صحيي الب اري 
 171الدرر البازية على صحيي مسل  

 


