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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

والخميسِ  واالثنينِ  الِبيِض، َأيَّامِ  ِصيامُ  ُيَسن  :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 والشافعية والمالكية المالكية إليو ذىب ، تعالى اهلل رحميم الفقياء باتفاق وىذا ، والخميس االثنين صيامو يسن مما
 :  ثنيناال يوم صيام عمى دل وقد ، االثنين يوم وآكدىما ،

 يوم ذاك:  فقال ، االثنين يوم صيام عن سئل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن]  قتادة أبي عن :األول الدليل
 .  اهلل رحمو مسمم أخرجو ،[ فيو عمي أنزل أو ، فيو وبعثت ، فيو ولدت

 والخميس االثنين وميص ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كان] ، عنيما اهلل رضي زيد بن أسامة عن :الثاني الدليل
 أخرجو [صائم وأنا عممي يعرض أن فأحب ، والخميس االثنين يوم األعمال تعرض:  فقال ، ذلك عن فسئل ،

 .  حسن بإسناد النسائي
 .  الخميس من أفضل االثنين فإن ، االثنين فميكن يستطع لم إن ، والخميس االثنين يصوم أن لإلنسان فينبغي

َشوَّال   من وِست  :  قال  . 

 من مجموعة وتحتو ، الفاضمة المستحبة عمالاأل من شوال من أيام ستة وصيام ، شوال من أيام وستة أي
 .  المسائل

 :  شوال من الست صيام حكم

 :  قولين عمى خالف فيو

 ، ميران بن وميمون الشعبي رأي وىو ، األحبار كعب إليو ذىب ، شوال من أيام ستة صيام يسن:  األول القول
 .  والحنابمة الشافعية ىبومذ ، الحنفية متأخري مذىب وىو ، الظاىري وداود ، المبارك وابن

 :  تيمأدل

 أتبعو ثم رمضان صام من] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي أيوب أبي عن :األول الدليل
 .  مسمم اإلمام أخرجو[  الدىر كصيام كان شوال من ستا

 أشير بعشرة رمضان شير صيام] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ثوبان عن :الثاني الدليل
  .والدارمي ماجو وابن والنسائي أحمد اإلمام وأخرج[  سنة صيام فذلك بشيرين أيام ستة وصيام

 مالك اإلمام قال ، مالك واإلمام حنيفة أبو اإلمام إليو ذىب ، مكروه شوال من أيام ستة صيام أن:  الثاني القول
ن ، السمف من أحد عن ذلك يبمغو ولم ، يصوميا والفقو العمم أىل من أحدا ير لم إنو ": اهلل رحمو  العمم أىل وا 

 من رخصة ذلك في رأوا لو فيو ليس ما والجيالة الجفاء أىل برمضان يمِحق وأن ، بدعتو ويخافون ذلك يكرىون
 .  الموطأ في اهلل رحمو مالك اإلمام كالم ىذا ، "ذلك يعممون ورأوىم ، العمم أىل
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 :  تيمأدل

 فيو ألن ؛ مسمم في أنو مع ، ضعيف أيوب أبي حديث أن ورأوا ، الست صيام عمى الدليل عدم :األول الدليل
 عنيم اهلل رضي ، األنصاري سعيد بن يحي أخو ، األنصاري سعيد بن سعد ىو الرجل وىذا ، فيو متكمما رجال
 .  جميعا

 أحمد اإلمام ورواه ، طرق عدة من اهلل رحمو مسمم اإلمام رواه ، طرق ةعد من روي قد الحديث ىذا بأن:  ونوقش
 عمى الحديث ومدار ، طرق عدة من ماجو ابن ورواه ، طرق عدة من النسائيو  داود أبو ورواه ، طرق عدة من
 ىحت ، حفظو ِقبل من فيو متكمم وىو ، المعروف الثقة األنصاري سعيد بن يحي أخي ، األنصاري سعيد بن سعد
ن ، بالقوي ليس:  النسائي وقال ، ضعيف:  معين بن ويحي أحمد اإلمام قال  ، يقوونو العمم أىل بعض كان وا 
 حسن:  الترمذي بقول مغترا ، لو فيم ال من الحديث ىذا في طعن:  السبكي التقي قال:  اهلل رحمو الصنعاني قال
 محمد أبو شيخنا اعتنى وقد" السبكي قال ثم ، سعيد بن يحي أخي ، األنصاري سعيد بن سعد رواية في يريد ،

 منيم ، ثقات حفاظ وأكثرىم ، سعيد بن سعد عن رووه ، رجال وعشرين بضعة عن فأسنده طرقو بجمع الدمياطي
 الحديث أن ىذا فمعنى" وغيرىم ، سميم بن وصفوان ، ربو وعبد ، يحي أخوه روايتو عمى سعدا وتابع ، السفيانان
 الحديث ىذا أن عمى الحفاظ وأن ، صحتو رأى قد صحيحو في أخرجو لما ، اهلل رحمو مسمم اإلمام وأن ، صحيح
  . صحيح

 ، عازب بن البراء وعن ، ىريرة أبي وعن ، ثوبان وعن ، عنو اهلل رضي جابر عن ، أحاديث مجموعة الباب في 
ن  .  ضعف أسانيدىا في كان وا 

 اإلمام أدلة من وىذا ، الذرائع سد باب من ، فمنعت ، منو سلي ما برمضان يمحق أن يخشى أنو :الثاني دليلال
 .  اهلل رحمو مالك

 ما برمضان يمحق أن كراىة يكرىيا من عمى ينكر كان أحمد اإلمام أن" اهلل رحمو اإلسالم شيخ ذكر كما ونوقش
 ليس ألنو ؛ الشير أول في خيف إنما اإللحاق وألن ، عمييا بالحظ ووردت ، بفضميا وردت السنة ألن ، منو ليس
 ، وسمم عميو اهلل صمى نييو وكان ، العيد يوم غيره وبين بينو فصل فقد آخره في وأما ، فصل وغيره رمضان بين
 من ينكر أحمد فاإلمام" وجواز إذن وقت بعده ما وأن ، بو مختص النيي أن عمى دليال وحده العيد يوم صوم عن
 جاء ولذا ، منو ليس ما بو يمحق أن يخشى ، فنعم رمضان شير أول أما ، برمضان إلحاقيا خشية منيا يمنع
 يصوم كان رجال إال ، يومين أو يوم بصوم رمضان تقدموا ال] قولو في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن النيي
 عن بالنيي بعده وما رمضان بين فصل قد ألنو ؛ ىذا يحصل أن يمكن فال الشير آخر وأما ،[ فميصمو صوما
 .  بعده ما بصيام أذن قد أنو عمى دليل العيد يوم صوم عن والنيي ، العيد ميو  صيام

 لم:  قال وقد ، يصومونو والفقو والفضل العمم أىل من أحد يكن لم:  يقول اهلل رحمو مالك اإلمام :الثالث الدليل
 .  مدني مالك واإلمام ، السمف من أحد عن ذلك يبمغو
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 الحديث ، اهلل رحمو اإلمام يعارض أن يمكن ال إذ ، بو ألخذ بمغو ولو ، ديثالح يبمغو لم اإلمام بأن:  ونوقش
 ، مدني الحديث أن مع ، اهلل رحمو ، المالكي البر عبد ابن ذلك ذكر كما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابت
 . بو ألخذ حص ولو ، مالك اإلمام عند يصح لم أي ، عنده يصح لم أو:  قال ، آخر جوابا رشد ابن وذكر

 ، معارض بال ذلك في ثبتت السنة ألن ؛ الكراىة في بحجة ليس ، يصوميا أحد أر لم:  مالك قول" النووي قال
 ويمزم ، أحد عمى ذلك يخفى ال ألنو ؛ ضعيف ، وجوبو فيعتقد ذلك يخفى قد ألنو:  وقوليم ، يضر ال ير لم فكونو
 لو ، صحيح وىذا" أحد يقولو ال وىذا ، إليو المندوب الصوم وسائر وعاشوراء فةعر  يوم صيام يكره أنو قولو عمى
 شير كل من أيام ثالثة صوم ، عاشوراء صوم ، عرفة صوم ، كثيرة مسائل ذلك لشمل ، الوجوب ظن بخوف قيل
 الحكم وكون ، واجبة أنيا سيظنون صياميا عمى التتابع رأوا إذا الناس ألن ، والخميس االثنين ، البيض أيام ،

 عامة تسأل لو ولذا ؛ معموم معروف الناس عامة عند الحكم أن الميم ، يضر ال الناس من طائفة عمى يخفى
 بقية في وكذلك ، صياميا يمزمنا ال ، سنة:  الناس أكثر لقال ؟ شوال من أيام ستة صيام حكم ما:  اآلن الناس
 .  مونيايصو  ال الناس من كثيرا ترى ولذا ، المستحب الصيام

 :  الراجح

 ، فييا يفرط أال لإلنسان ينبغي التي إليو مندوب وأمر سنة شوال من أيام ستة صيام أن ، شك ال األول القول ىو
 ، فرض في الحاصل الخمل يسد فالتطوع ، شيره صيام لو تكمل ألنيا ؛ عمييا يحافظ وأن ، بصياميا يعتني وأن

 في والتفريط النقص منو يحصل - اهلل شاء من إال - الكل ألن ؛ فرضو في الخمل سد إلى محتاج واإلنسان
 .  ذلك غير أم صياما أم زكاة أم صالة سواء ، عموما النافمة وفعل ، التطوع بصيام التسديد إلى فيحتاج ، فرضو

 :  الست وصيام رمضان إتمام

 يصوم أن قبل يصوميا أن لو يشرع فيل ، قضاء اإلنسان عمى كان إذا ؟ رمضان إتمام لصياميا يشترط ىل
 :  قولين عمى فييا مختمف مسألة وىي ، عنيا والحديث فييا الخوض يكثر ، مشيورة مسألة ىذه ؟ القضاء

 ، رمضان اإلنسان يتم أن ، والسنية فييا الفضيمة تحصل حتى شوال من أيام ستة لصيام يشترط:  األول القول
 اهلل رحمة باز بن العزيز عبد كالشيخ ، زماننا في المتأخرين من عجم اختاره وقد ، رواية في الحنابمة إليو ذىب
 العمماء من كثير لكن ، صريحا عميو أطمع ولم ، جبرين ابن لمشيخ وينسب ، عثيمين ابن والشيخ ، عميو

 .  رمضان إتمام اشتراط يرون ، عممائنا من المعاصرين

 :  تيمأدل

 فكأنما شوال من است أتبعو ثم ، رمضان صام من] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، أيوب أبي حديث -
 اإلتباع يحصل كيف ، رمضان صيام أتم قد اإلنسان كان إذا إال يحصل ال واإلتباع:  قالوا ، [كمو الدىر صام
طالق ، صيامو أتم قد أنو عمى دليل ،( رمضان صام من) وقولو ، وجو ىذا ، رمضان من أيام وعميو  اسم وا 

 .  آخره إلى أولو من ، الشير استيعاب عمى يدل( رمضان)
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 ما إكمال الفضيمة لحصول يشترط وال ، القضاء صيام قبل شوال من أيام ستة يصوم أن يجوز:  الثاني القول
 والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو ذىب ، قضاء من عميو

 من أيام ستة يصوم ال فإنو ، عذر ألي رمضان يصم لم كان فمو ، رمضان يصوم أن اشترطوا بمةالحنا لكن ،
 .  صام أنو عميو يصدق لم ألنو ؛ شوال

  :تيمأدل

 بو المراد ، نقص فيو كان ولو رمضان صام من عمى يصدق فالحديث ، نفسو أيوب أبي حديث :األول الدليل
 باألكثر العبرة ، صامو قد أنو عميو يصدق ، شيئا فيو أفطر قد كان وول رمضان صام فمن ، الشير عامة صيام

 .  رمضان بكامل وليس ، رمضان بجممة الست تتبع أن المراد( أتبعو) وقولو ، اإلتمام وليس ، واألغمب

 أقضي أن أستطيع فما رمضان من الصوم عمي يكون كان " قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث :الثاني الدليل
 ، شوال من أيام ستة صيام تترك ، عنيا اهلل رضي عائشة تكون أن يمكن وال:  قالوا ، عميو متفق " شعبان في إال

 ، شوال من أيام الستة تصوم كانت ، عنيا اهلل رضي أنيا عمى دليل فيذا ، اآلخر رمضان إلى ، النوافل وصيام
  .  عمييا القضاء وجود مع

ن ، البعد نم نوع فيو األثر بيذا واالستدالل  معارض يعارض قد ، واضحة ليست داللتو لكن ، يدل قد كان وا 
 يصوم ال إنو( : الحنابمة) قمتم ألنكم ؛ التطوعات من شيئا تصوم تكن لم ، عنيا اهلل رضي أنيا لنفرض:  ويقول
 .  شوال ست فمثميا ، الخ ،، شير كل من أيام وثالثة والخميس االثنين تصوم فال ، فرضو يكمل حتى التطوع

 أن فمو ، الصالة وقت في التنفل يجوز كما ، خروجو قبل وقتو في التنفل فجاز ، مؤقت القضاء أن :الثالث الدليل
 يصمي أن قبل نفال ركعتينِ  ركعتين يصمي جمس ، ممتد وقت ذات وىي ، مثال الظير صالة يصل لم اإلنسان
 .  ممتد موسع الوقت ألن ؛ ول يجوز ؟ ذلك لو يجوز ىل ، الظير صالة صمى ثم ، الظير

لى إلييا نظرت إذا ، محتممة والمسألة  الثاني والقول ، وقوة وجاىة لو األول القول ، تحتمل فالمسألة ، النصوص وا 
 إكمال قبل التطوع مسألة ، السابقة كالمسألة ليست المسألة ىذه أن عمى ، وغيره شيخنا نبو وقد ، وقوة وجاىة لو

 ، سابق فعل عمى مرتب فضل إثبات فييا المسألة ىذه ألن ؛ تمك عمى المسالة ىذه بنيي بعضيم ألن ؛ الفرض
 التعبد نوأل ، أولى ألنو ؛ بالقضاء ابدؤوا ، عميكم ما تصوموا حتى تصوموا ال:  لمناس يقال لذا ، محتممة المسألة
 المرأة مثل ، بالفرض البدء يافي يمكن ال التي الحاالت عميك تطرأ قد لكن ، بالنفل التعبد من أفضل بالواجب
 ، ظروف لديو إنسان أو ، عشر خمسة أو ، أيام عشرة أفطرت ، رمضان شير من كثيرا أفطرت التي النفساء
 أحيانا ، يقع ىذا ، ذلك قبل النفل يصوم أن يريد ، النفل قبل القضاء في يشرع أن يستطيع فال ، وغيره كعمل
 قضاء وعميو ، سبعة أو أيام ستة إال يصوم أن يستطيع ال ، آخر عمل وأ سفر عنده ، ضيقا اإلنسان وقت يكون
:  يقال أن فيصعب ، رمضان يصوم أن قبل شوال من أيام ستة صام شخص يكون وقد ، عشرة أو أيام ثمانية
 .  ترون كما محتمل الدليل ألن ؛ الست ىذه صيام أجر لك ليس
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 :  الست صيام في التتابع

 مذىب ىو كما ، تفريقيا يستحب أنو يرى من فمنيم ، العمم أىل فيو اختمف ؟ شوال ست في التتابع يستحب ىل
 الشافعية وذىب ، والتفريق بالتتابع فضيمتيا تحصل أنو الصحيح في الحنابمة وذىب ، عمييم اهلل رحمة الحنفية
 :  وجيين من ، أولى وىذا ، وتمَيو رمضان من قريبة تكون وأن ، فييا التتابع استحباب إلى األصحاب وبعض

 صراحة يدل ال ىو نعم ،( شوال من ستا أتبعو ثم) قال ألنو ؛ متتابعة بأنيا يشعر النص ظاىر أن:  األول الوجو
 .  منو يفيم لكن ، التتابع عمى

 ولم شوال يخرج حتى فييا يسوف الناس بعض ، تنفيذا أسرع كانت رمضان إلى أقرب كانت كمما:  الثاني الوجو
 .  يصميا

 شيخ قال كما فيذا" األبرار عيد" يسمونو ، الثامن واليوم الثاني اليوم من صياميا يستحب:  بعضيم قول أما
 أثبت ومن ، السمف عن وال ، الكرام الصحابة عن وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت لم:  وغيره اإلسالم
 وبادروا العبادة عمى حافظوا ألنيم ؛ التسمية ىذه يرى العمماء بعض لكن ، مبتدع فيو ورسولو اهلل يثبتو لم عيدا
 منيا فينتيي ، يكون ما أجمل من الثاني اليوم في بيا البداءة أن ، العممية التجربة ناحية من والمالحظ ، فعميا في

 عتياداال ناحية من وكذا ، أيام ثالثة يكمل لم وىو الشير انتيى ربما أخر من ألن ، التسويف من ويرتاح ، مبكرا
 أو أيام عشرة ، األمد عميو طال إذا أما ، لذلك معتاد ألنو عميو أخف كانت ، رمضان من قريبا صاميا إذا فإنو ،

 .  الفطر عمى تعود قد يكون ، يوما عشر خمسة

 :  شوال غير في الست صيام

 .  ؟ شوال غير في الست تصام ىل

 .  األصحاب من وكثير افعيةالش إليو ذىب ، شوال غير في تصام ال:  األول القول

 ( . شوال من بست) قال وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ، النص ظاىر ىو ىذا ألن -

 األول العشر في ىي بل ، الحجة ذي وفي ، القعدة ذي وفي شوال في بصياميا الفضيمة تحصل:  الثاني القول
 اإلرفاق باب من النص في وتحديدىا:  واقال ، المالكية مذىب وىذا ، فاضال وقتا لكونو ؛ أفضل الحجة ذي من

 عن واضح بعد وىذا ، بشوال فخصت الصيام عميو ويسيل ، الصيام عمى اعتاد قد يكون المكمف ألن ؛ بالمكمف
 النفل يمتبس ال حتى ، رمضان عن اإلمكان قدر ابتعد ، أعمم واهلل الذرائع سد باب من وكأنو ، غريب بعد ، النص

 .  تقدم كما بالفرض

اْلُمَحرَّمِ  وشيرِ :  قال ثم  . 

 رمضان بعد الصيام أفضل] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، المحرم اهلل شير صيام:  صيامو يسن مما
 المالكية ، المحرم اهلل شير استحباب إلى العمم أىل جميور وذىب ، مسمم اإلمام أخرجو[ المحرم اهلل شير

 اهلل رحمة ، العمم أىل بين خالف فيو ؟ شعبان أو المحرم اهلل شير صيام األفضل ىل لكن ، والحنابمة والشافعية
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 اهلل صمى النبي من نص وىذا:  قالوا ، لمحديث ؛ المحرم اهلل شير صيام ىو األفضل أن يرى من فمنيم ، عمييم
 .  قولو مع ألحد قول فال ، وسمم عميو

 منو أكثر شير في يصوم يكن لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ شعبان شير صيام فضلاأل:  بعضيم وقال
 صام ما" :عنيا اهلل رضي عائشة حديث من ثبت فقد ، كمو يصومو يكن ولم ، أكثره يصوم كان ، شعبان في

 أنو ، وسمم عميو اهلل صمى عنو ينقل ولم،  مسمم اإلمام أخرجو" قط ليمة قام وال ، قط شيرا وسمم عميو اهلل صمى
 عنده يكون أنو أو ، متأخرا إال بالفضل يعمم لم أنو إما ، ذلك العمماء وعمل ، المحرم اهلل شير صيام من يكثر كان
 .  ذلك وغير غزو من ، الصيام من تمنعو وظروف شغل

 وأما ، المطمق لنفلا صيام باب من صيامو المحرم اهلل شير أن:  وىو ، حسنا ممحظا ، اهلل رحمو رجب ابن ذكر
 في) الراتبة أو المطمق النفل ؟ أفضل وأييما ، الفرق الحظ ، الفريضة قبل الراتبة كصيام فصيامو شعبان شير

 ، المطمق كالنفل صومو المحرم اهلل وشير ، لرمضان كالراتبة شعبان شير:  فقال ، أفضل الراتبة ؟( الصالة
 .  محرمال اهلل شير من أفضل شعبان شير صوم فيكون

 :  وىي ، الحرم األشير صيام يستحب الحنابمة غير عند

 .  المحرم -1

 .  القعدة ذو -2

 .  الحجة ذو -3

 .  رجب -4

 ذي ثم القعدة ذي ثم رجب ثم بالمحرم يبدأ ، األشير ىذه تصام أن يستحبون ، والشافعية المالكية إليو وذىب
 .  فقط المحرم اهلل شير استحبوا بل ، شيراأل ىذه صيام يستحبوا فمم الحنابمة أما ، الحجة

التاسعُ  ثم العاشرُ  وآَكُده:  قال   . 

 ثم ، األيام من غيره من أفضل فيو ، بتخصيصو جاء قد النص ألن ؛( عاشوراء) العاشر المحرم اهلل شير آكد
 ( . تاسوعاء) التاسع

 يكفر أن اهلل عمى أحتسب] قتادة أبي حديث في قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فألن العاشر أما :األول الدليل
 .   غيره عمى ففضل ، كاممة سنة يكفر فيو  ، مسمم اإلمام أخرجو ، [الباقية السنة

 مع:  أي [التاسع ألصومن قابل إلى بقيت لئن] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي فألن التاسع وأما :الثاني الدليل
 .  أيضا مسمم في وىذا ، لعاشرا

 .  بعاشوراء المتعمقة المسائل بعض اآلن نأخذ

 :  عاشوراء إفراد

 .  ؟ بالصيام عاشوراء يفرد ىل
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 ىذا أن ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ ذكر وقد ، الحنفية إليو ذىب ، بالصيام عاشوراء إفراد كراىة:  األول القول
 .  عنيما اهلل رضي ، عباس ابن لِ وقو  اهلل رحمو أحمد اإلمام كالم مقتضى

 وىو والمالكية المذىب من الصحيح عمى الحنابمة إليو ذىب ، بالصيام عاشوراء يوم إفراد يكره ال:  الثاني القول
 .  عمييم اهلل رحمة ، اإلسالم شيخ اختيار

 ألصومن قابل إلى بقيت لئن) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ األولى خالف أنو اهلل رحمو شيخنا رأى وقد
 .  العاشر مع التاسع أي( التاسع

 :  التاسع يصم لم إذا

 .  يستحب فال التاسع صام إذا أما ، التاسع يصم لم إذا  العاشر مع عشر الحادي صيام والشافعية الحنفية استحب

 ، ذلك استحباب اهلل رحمو الشافعي اإلمام ذكر ؟( عشر والحادي والعاشر التاسع) أيام الثالثة صيام يستحب ىل
 يصام أن ذلك ويمي ، يوم وبعده يوم قبمو يصام أن أكمميا ، ثالثة صومو فمراتب" المعاد زاد في القيم ابن وذكر
 رحمو أحمد اإلمام عند وجاء ،" بالصوم وحده العاشر إفراد ذلك ويمي ، األحاديث أكثر وعميو ، والعاشر التاسع

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت ال لكنو ،( بعده ويوما ، قبمو يوما صوموا) ضعيف بسند حديث اهلل

 :  قوالن ؟ مستحبا كان أو ؟ وجوبو نسخ ثم األول في واجبا كان عاشوراء صيام ىل

 .  والحنابمة الشافعية إليو ذىب ، مطمقا واجبا يكن ولم ، مستحبا كان عاشوراء يوم صوم أن:  األول القول

 :  يمتأدل

 ، عاشوراء يوم ىذا] :يقول وسمم عميو اهلل صمى النبي سمعت:  قال ، عنو اهلل رضي معاوية عن :األول الدليل
 أخرجو [فميفطر يفطر أن شاء ومن ، فميصم يصوم أن شاء فمن ، صائم وأنا ، صيامو عميكم اهلل يكتب ولم

 في يفرض لم إنو أي ، الماضي إلى المضارع نم الفعل قمب ، والقمب النفي عمى تدل( لم)و،  ومسمم البخاري
 .  مطمقا صيامو عمينا يكتب لم اهلل أن عمى دليل فيذا ، الماضي

 كان:  يقولون الثاني القول أصحاب فإن ، رمضان بفرض الوجوب نسخ من المبتدئ الماضي المراد بأن:  ونوقش
 .  وجو لو وىذا ، رمضان فرض عند فرضو نسخ ثم ، رمضان فرض حتى مفروضا

 رضي سممة حديث في كما ، النيار أثناء من إال بصيامو يأمر لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :الثاني الدليل
 .  الميل من النية تبييت فيو يشترط الواجب الصيام أن المعموم ومن ، عنو اهلل

 ، لمعمم تابع اهلل رحمو اإلسالم شيخ ذكر كما والوجوب ، النيار أثناء في جاءت قد الصيام فرضية بأن:  ونوقش
 أنو سممة أم حديث ففي ، النيار أثناء في إال بالوجوب يعمموا لم وىم ، العبادة عميو وجبت اإلنسان عمم فمتى
 ، [يومو بقية فميمسك مفطرا منكم أصبح ومن ، صوتو فميتم صائما منكم أصبح من] العوالي أىل إلى أرسل
 .  النيار أثناء في األمر فجاء

 .  واجب ألنو ؛ اليوم ىذا بقضاء الناس وسمم عميو اهلل صمى النبي ألمر واجبا كان لو :الثالث الدليل
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 الكافر إسالم في ،كما اليوم ىذا قضاء يمزمو وال ، بذلك اإلنسان فيمتزم ، النيار أثناء من جاء قد وجوبو:  فيقال
فاقة الصبي وبموغ  عمى القضاء يمزمو وال ، النيار أثناء من الصيام يمزمو أنو وعرفنا - تقدمت - المجنون وا 
 .  الراجح

 والمالكية الحنفية إليو وذىب ، رمضان بفرض وجوبو نسخ ثم ، فرض ثم ، واجب غير كان أنو:  الثاني القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو

 :  تيمأدل

 يفرض أن قبل من بصيامو يأمر ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول كان" قالت ، عائشة حديث :األول الدليل
 األمر في واألصل ،( يأمر كان) ، عميو متفق" أفطر شاء ومن صام شاء من كان رمضان فرض فمما ، رمضان
 .  واجبا كان فإنو ، الوجوب

 فميتم صائما أصبح من) الناس في ينادي أن وأمره ، وسمم عميو اهلل صمى أرسمو لما ، سممة حديث :الثاني الدليل
 ، الوجوب األمر في األصل ألن ؛ الوجوب سبيل عمى أمر وىذا ،( يومو بقية فممسك مفطرا أصبح ومن ، صومو
 .  العبادة في خاصة

 عاشوراء يوم صام ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن ، عنو اهلل رضي عمر ابن حديث :الثالث الدليل
 من يوم عاشوراء إن] وسمم عميو اهلل صمى قال ، رمضان افترض فمما ، رمضان يفرض نأ قبل ، والمسممون

 في بصيامو الناس أمر ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ، مسمم أخرجو [تركو شاء ومن صامو شاء فمن ، اهلل أيام
 .  باالستحبا إلى نسخ ثم واجبا صياما كان أنو عمى يدل قبمو الذي مع الحديث وىذا ، األول

 أعمم واهلل ثمرة عمييا يترتب ال أنو الظاىر ، ثمرة عمييا يترتب ال أنو األولى الوىمة في لي يبدو فيما المسألة وىذه
 .  استحبابو عمى وبقي مستحبا كان أو ، الوجوب نسخ ثم واجبا كان سواء ، تشاء ما فرجح كذلك األمر كان فإن ،

ةِ  ذي وِتسعِ :  لمؤلفا قال  .  اْلِحجَّ

 .  اهلل رحميم الفقياء عميو اتفق ، الحجة ذي تسع صيام يستحب مما

 الصالح العمل أيام من ما] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث :األول الدليل
 األعمال أفضل ومن ، الصالح العمل من فييا يستكثر فاإلنسان ،..[  العشر األيام ىذه من اهلل إلى أحب فيين

 عمل عمى دلني اهلل رسول يا قمت:  قال أمامة أبي عن جاء كما ، كثيرة أحاديث فييا جاء فقد ، شك ال ، الصوم
 ومالو أىمو في الرجل فتنة] الصحيح في جاء وكما ، [لو مثل ال فإنو ، بالصوم عميك]:  قال ، بو اهلل ينفعني
 بإسناد ، النسائي أخرجو[ المنكر عن والنيي بالمعروف واألمر والصدقة والصيام الصالة تكفرىا ، وجاره وولده
 .  الصوم فضيمة عمى تدل التي األحاديث من ذلك وغير،  جيد
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 رسول كان" قالت ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أزواج بعض عن ، امرأتو عن ، خالد بن ىنيدة عن :الثاني الدليل
 أحمد اإلمام أخرجو" شير كل من أيام وثالثة ، عاشوراء ويوم ، الحجة ذي تسع يصوم ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل

 .  واأللباني أحمد اإلمام وصححو ، والنسائي وأبوداود

 العشر يصم لم " رواية فيو ،  مسمم أخرجو" قط صائما وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول رأيت ما" عائشة حديث أما
 في أحيانا يصوم أنو أو منو صدر قد الفعل يكون أن يمنع وال ، ترَ  لم بأنيا عنيا اهلل رضي عنيا إخبار فيذا ،" 

 حجة غيرىا وقول ، فروى رأى غيرىا وليذا ؛ غيرىما أو مرض أو لسفر بعضيا في ويترك،  كمو األوقات بعض
 عمى الفقياء اتفق ولذا ، معموم ىو كما عمم زيادة عنده المثبت ألن ؛ النافي عمى مقدم والمثبت ، قوليا عمى

 .  الحجة ذي من األولى األيام التسعة صيام مشروعية

طالق ، التغميب باب من ىذا ، الحجة ذي عشر:  يقولون وىم ، أيام تسعة ىي:  قائل يقول قد  عمى األكثر وا 
 .  العرب لغة في كثير وىذا ، األقل

عرَفةَ  يومُ  هُ َوآَكدُ :  قال  . 

 .  عرفة يوم آكدىا الحجة ذي تسع أي

 [والباقية الماضية السنة يكفر أن اهلل عمى أحتسب] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، قتادة أبي لحديث -
 .  مسمم في الحديث وىذا ، واحدة سنة يكفر عاشوراء ويوم ، سنتين يكفر عرفة يوم فصيام ،

 التروية يوم صيام استحباب إلى ذىبوا ، والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، التروية يوم هبعد ويأتي:  يقولون
 لمحاج بالنسبة عرفة كيوم ليس الثامن:  الحنابمة وعند ، الصيام في داخل ىو ، فسيصوم الحاج غير أما ، لمحاج

 النبي فإن ، السنة إلى نظرت إذا لكن ، ثامنال يوم اإلنسان فيصوم ، والفضيمة التأكيد في داخل أنو يرون فيم ،
 ىو أو فاضال كان ولو ، لنقل صام ولو ، وسمم عميو اهلل صمى ، التروية يوم يصم لم ، وسمم عميو اهلل صمى

 لمحاج أفضل أو فاضال كونو لكن ، يجوز أنو شك ال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لفعمو ، لمحاج بالنسبة األفضل
 والثالث والثاني األول اليوم نعم ، أولى بو واالقتداء وسمم عميو اهلل صمى النبي واتباع ، فيو يناقش فيذا ،  صيامو
 في الحاج ويبدأ ، الحج يبدأ الثامن يوم لكن ، كغيره الحاج ، فييا إشكال ال والسابع والسادس والخامس والرابع
 .  عرفة ليوم تعدادواالس ، اليوم ذاك فييا والبقاء ، منى إلى والذىاب ، النسك

بيا حاج   لغيرِ  َعَرَفةَ  ويومِ :  المؤلف قال ثم  . 

 ، إلييا الطريق وفي حاجا كان فإن" بيا حاج لغير" قولو وانظر ، الصيام لو يستحب ال فإنو حاجا كان فإن
 أنو عمى يدل المؤلف كالم ، بيا الحاج لكن ، كغيره أنو الظاىر ، إلييا يصل أن قبل الشمس غروب وسيدركو

 :  فييا مختمف المسألة وىذه ، بيا الواقف الحاج لغير فاستحبابو ، يصوم أن لو ليس

 ، والحنابمة المالكية ومذىب ، وعثمان وعمر بكر أبي رأي ىذا ، بيا لمواقف عرفة يوم صوم يسن ال:  األول القول
 .  األولى خالف صياميا:  قالوا لكن ، الشافعية مذىب وىو ، يكره:  وقالوا
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 :  تيمأدل

 اهلل رسول صيام في عرفة يوم عندىا تماروا ناسا أن :"عنيا اهلل رضي الحارث بنت الفضل أم عن :األول الدليل
 عمى واقف وىو لبن بقدح إليو فأرسمت،  بصائم ليس بعضيم وقال صائم ىو بعضيم فقال،  وسمم عميو اهلل صمى
ذا ، مفطرا كان إنو أي،  عميو متفق " فشربو بعرفة بعيره  أحرص أنو مع ، يصم لم ، وسمم عميو اهلل صمى كان وا 
 ومستحبا سنة صيامو كان ولو ، استحبابو عدم عمى دل ، وقدوة وأسوة معمم وىو ، والخير الفضل عمى الناس
 .  فيو بو الناس يقتدي حتى ولصامو ، اليوم ذلك في لمناس لبين

 ، عرفة عشية في خاصة ، والوقوف الدعاء عن اإلنسان فيضعف ، الضعف إلى يؤدي صيامو أن :نيالثا الدليل
 أىبة عمى اليوم آخر في يكون حتى ، قواه يستجمع أن لمحاج ينبغي والتي ، عرفة أوقات أفضل ىي التي

 ووجد قدم لما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، النيار أول في الحاج ينام أن السنة فمن ولذا ، لمدعاء االستعداد
 يزل فمم وسمم عميو اهلل صمى وقف ثم ، صمى ثم ، خطبتو خطب ثم ، الزوال حتى نام ، بنمرة لو ضربت قد القبة
 نشيطا الوقت ىذا في يكون أن لإلنسان ينبغي ، عرفة في ما أفضل ىي عرفة فعشية ، الشمس غربت حتى واقفا
 .  الدعاء يستطيع ال ، منيكا ضعيفا الوقت ىذا في فسيكون صائما كان فإذا ، ربو يدعو ، قويا

 لم إن قتادة رأي وىو ، الزبير ابن وعن عائشة عن مروي وىذا ، لمحاج حتى صيامو يستحب:  الثاني القول
 ، قصير والنيار اإلنسان يضعف ال الشتاء في ألنو ؛ الصيف دون الشتاء في عطاء ورأي ، الدعاء عن يضعف

 ، لو يستحب لم والدعاء الوقوف عن ضعف فإن ، يضعف لم ما الحنفية مذىب وىو ، يضعفس الصيف وفي
 .  اهلل رحميم ، أيضا إسحق رأي واالستحباب

 :  دليميم

 ، والوقوف الدعاء عن يضعف لن كان فإذا ، الضعف ىي عرفة يوم الصيام من اإلنسان تمنع التي العمة أن -
 فيدرك ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عميو حث الذي ، عرفة يوم صيام فضل يدرك حتى الصوم لو يستحب فإنو

 .  عظيمين عممين أدرك قد فيكون ، الصيام فضل ويدرك ، الوقوف

 :  الراجح

 ، بدعة في اجتياد من خير سنة في اقتصاد ، العمل كثرة من أولى السنة اتباع ألن ؛ أعمم واهلل األول القول ىو
 عميو اهلل صمى النبي وكون ، يحتمل أمر في اجتياد من خير السنة اتباع لكن ، بدعة علالف ىذا:  نقول ال وىنا
ذا ، الصيام عدم األفضل أن عمى دليل يصم لم ، وسمم  عدم في وسمم عميو اهلل صمى النبي اإلنسان اتبع وا 

 قد الذي ، األمر ىذا لفع في واالجتياد التعبد من أفضل ، السنة في والسالم الصالة عميو اتباعو فإن ، صيامو
 .  اليوم ىذا صيام ىذا من بكثير أعظم فضمو االتباع ، االتباع ىو األفضل لكن ، عميو يؤجر

 :  يوم وفطر يوم صوم
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 بن عمرو بن اهلل عبد حديث في كما وسمم عميو اهلل صمى قال وقد ، السالم عميو داود صيام وىو ، السنة من ىذا
 اهلل صمى النبي عن وثبت ، عميو متفق [يوما ويفطر يوما يصوم كان .. داود صيام اهلل إلى الصيام أحب] العاص
 يوم صيام إلى معو وصل حتى ، كثيرا يصوم كان حين ، العاص بن عمرو بن اهلل عبد أمر أنو ، وسمم عميو

فطار  أداء عن يضعف لم إذا بما مقيد يوم وفطر يوم صيام لكن ، يوما ويفطر يوما يصوم اهلل عبد فكان ، يوم وا 
 لو فميس عنيا وانقطع ضعف فإذا ، لخمقو الحقوق كانت أم ، هلل الحقوق ىذه كانت سواء ، عميو الواجبة الحقوق
 .  أعمم واهلل ، الصيام في الحق

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


