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  يل ىل مل خل
 يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًلا لدرس في شرح

   

 

  للحافظ عبد الغين املقدسي
 -رمحه اهلل تعاىل-

 

 

 

أن ينفع به  -سبحانه وتعالى- نسأل الله، في جامع الرضوان بالمدينة النبوية

 .الجميع

 

 الثالثالدرس 
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اللهم  ،وعىل آلِه وصحبه ومن وااله ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،واحلمد هلل ،سم اهللاب

 .اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعني

  :«األحكام عمدة» كتابه يف -رمحه اهلل–قال احلافظ أبو حممد عبدالغني املقديس 

 

 

مها من  والرقم عندكم فارقُموها، والوصال  ،املسائلهذِه مسألة الِوصال تنَْضاف إىل ما تقدَّ

 الكالم فيه من أوجه: 

ُيقال: َواَصَل، وُيواِصل،  ،يف معنى الوصال من املُواصلة، فِعاٌل ِمن املُفاعلة 

 من الليل مع النهار، وذلكم أن الصيام املأمور به ينتهي  ومعناه: ،ووصاالا وُمواصلة
ٍ
صيام جزء

فاملُواصل يزيد عىل هذا فيصوم من الليل ما يقدر عليه، فقد يصوم  -كام تقّدم-بغروب الشمس 

 أو ثلث الليل. ،ربع الليل، أو ساعة من الليل، أو ساعات 

 َرُسوُل َنَهى »َقاَل:  -َعْنُهما  اهلُل َرِضَي - ُعَمَر ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن :يف كتاب الصيامقال 
 َلْسُت إنِّي: َقاَل ُتَواِصُل، إنََّك: اْلِوَصاِل، َقاُلوا َعْن -َوَسلَََّم َعَلْيِه اللََُّه َصلََّى- اللَِّه

. َماِلٍك ْبُن َوَأَنُس َوَعاِئَشُة ُهَرْيَرَة َأُبو َوَرَواُه  «َوُأْسَقى ُأْطَعَم َكَهْيَئِتُكْم، إنِّي  

 َفْلُيَواِصْل ُيَواِصَل َأْن َأَراَد َفَأيُُّكْم»: -َعْنُه اهلُل َرِضَي - اْلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْن َوِلُمْسِلٍم
.«السََّحِر إَلى  
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اهللَِّ صىل اهلل عليه -ََنَى َرُسوُل »َقاَل:  -ريض اهلل عنهام-قول َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمَر  يف

  .«-وسلم

ي العقل َُنية ملنعِه صاحبه من ارتكاب القبيح قوالا  والنهي معناه: أو  ،أو فعالا  ،املنع، ومنه ُسمِّ

  .كلْيهام

وهذا مبسوٌط يف ، ستعالءال عليه عىل جهة االهو املنع من اليشء بالقول الدَّ  :ومعنى النهي

 مل يرِصْفُه صارف. مواضعه ومنها كتب األصول، والنهي األصل فيه التحريم ما

َحاَبةِ   وإن  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بِنبيهم  قتداءُ اال -َريِضَ اهللُ َعنُْهمْ - يِف حَمَبَّة الصَّ

: -َريِضَ اهللُ َعنُْهْم - وهذا يدلُّ له قوهلم -َريِضَ اهللُ َعنُْهْم َوَأْرَضاُهم- كان ذلكم األمر يشقُّ عليهم

م حيبوفهو دليٌل عىل ما تقدَّ  ،رأيناك تواصل انحن نواصل ألنّ  :واملعنى «إنََّك ُتَواِصُل » ن م ِمن أَنَّ

 وإن كان األمر يشقُّ عليهم فِْعُله. -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - قتداء برسول اهللاال

 ،"
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َ
 : هذه قاعدة سلفية ورديفتها أو مرادفتها "َمْن َحِفظ
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ٌ
ة  وقد بسطنا القول فيهام يف مواطن كثرية.  "َمْن َعِلَم ُحجَّ

َأبِيُت »:ويف رواية  ،«إِّنِّ َلْسُت َكَهْيَئتُِكْم، إِِّنِّ ُأْطَعُم َوُأْسَقى» :-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم- يف قوله

 . «ُيْطِعُمني َرِّبِّ وَيْسِقيني
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 هذا فيه فائدتان:

ا متعددة هو من خصائصهمواصلة الليل  أن  األمر األول: ا أياما َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه - والنهار مجيعا

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه - فاهلل آتاه من القوة والقدرة ما ال يطيقه أحد من البرش، حتى يف املصائب -َوَسلَّمَ 

من  يصاب بمثل ما يصاب به الرجالن من أمته، وهذا أنه كان ملا أتى املدينة حصل هلم -َوَسلَّم

وهلل يف  «َأَجْل، إِِّنِّ ُأوَعُك َكاَم ُيوَعُك َرُجاَلِن ِمنُْكمْ »قال:  ،احلمى، فقالوا: إنك توعك يا رسول اهلل

ألن القوم ال  ؛وهتوين الفطر ،عليهم اوختفيفا  ،ذلكم احلكمة البالغة، وهذا كام قدمنا تطيباا خلواطرهم

يواصل، انظروا أصحاب سنة بل هم سادة   -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم- حيبون عدم الوصال ونبيهم

نبيهم ينهاهم ويقولون: يا رسول اهلل إنك تواصل؟ خالف أهل البدع  -ريض اهلل عنهم- أهل السنة

 مجلة املسلمني وهم يأبون إال خمالفته برتك يأمرهم وينهاهم يف -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم- فإن النبي

فهم حمرومون من  ،من حرماَنم السنة وركوهبم اهلوى ؛أمره وفعل َنيه، وهذا من احلرمان هلم

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم- ون عىل ركوب اهلوى ملخالفتهم رسول اهللرئالسنة متج

َصىلَّ - قبله جاء يف بعض طرق احلديث أن النبي يِّ يف حديث َأِِّب َسِعيٍد اخْلُْدرِ  

اَلَل، َفَقاَل:  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم ا، ُثمَّ َرَأُوا اهْلِ ا، ُثمَّ َيْوما َر َلِزْدُتُكمْ »َواَصَل هِبِْم َيْوما قال الراوي:  «َلْو َتَأخَّ

 هلم. لكِّ كاملُنَ

يسوغ لإلمام إذا أمر جنده بأمر وهو اجتهادي فأبوا له أن ينكل هبم فيكلفهم أشياء حتى  اإذا  

إذا عجزوا عادوا إىل ما َناهم عنه واتباع أمره، ومن املتقرر من أصول أهل السنة أن وجوب طاعة 
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مر كذلك إذا َناهم عن أ، اإلمام إذا أمرهم بأمر هو اجتهادي جيب عليهم طاعته وال يسعهم خالفه

 جتهاد وجب عليهم طاعته يف ترك ما َناهم عنه.فيه جمال اال

 وهذا فيه التنبيه إىل شيئني: حديث َأِبي َسِعيٍد يف 

اُكْم أن ُتَواِصُلوا» :، وهذا يف قولهكراهية الوصال األول:  هذا حتذير والتحذير من صيغ  «إِيَّ

 .-إن شاء اهلل تعاىل-ولكن هنا رصفه عن التحريم إىل الكراهة ما يأيت بعد  ،النهي الفرعية

 :بقوله -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم- حتديد املواصلة ملن قدر عىل ذلك وهذا بيَّنه الشيء الثاني:

ُكمْ » َحرِ  إىَل  َفْلُيَواِصْل  ُيَواِصَل  َأنْ  َأَرادَ  َفَأيُّ  فبان هبذا وحتصل منه شيئان: «السَّ

 .كراهية الوصال بصفة عامة األول: 

 .حر وغروب الشمس، واهلل أعلمحر، وجوازه فيام بني السَّ النهي عن الوصال بعد السَّ  الثاني:

 

 

وما  "هذا باٌب "تقديره  ،خرب ملبتدأ حمذوف" باٌب "الصواب  "باٌب "طيب دقيقة حسبك، 

ا؟ قال:  باٌب أفضل الصيام "، "أفضل الصياِم وغريهُ "بعده بيان، فكأن قائالا قال: باٌب يف ماذا إذا

.باب أفضل الصيام وغريه :قال  
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ومن ال   ،، وهذي مجل إعرابية يعلمها من يعلمها"باُب أفضل الصيام وغرِيه"، وجيوز "وغرُيه

 واملقصود أن هذه الرتمجة تتضمن شيئني:  ،ال يرتتب عليه يشء ،يعلمها فال يشء عليه

 يعني بعد صوم رمضان من النوافل. :أفضل الصيام 

ا أخرى ليست هي أفضل الصيام :غري أفضل الصيام   .يعني أمورا

يعني مسائل   ،وباُب غريهِ  :الصياِم وغرِيه يعني أو باُب أفضلِ  ،باٌب أفضُل الصياِم وغرُيه 

 أخرى. 

سم اهلل، املسألة افالبد يا طالب العلم وطالباته من احلضور واملستمعني من رقم املسائل، ب 

 .األوىل، تابعْ 
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 يف هذا احلديث بمجموع رواياته فوائد:

عىل االستكثار من الصيام بصيام الدهر لقدرته  -ريض اهلل عنهام- ْبِن َعْمرواحرص  

وعىل   -ريض اهلل عنهم- وهو وإخوانه الصحابة -هريض اهلل عن- وهذه منقبة من مناقبه ،عىل ذلك

ريض اهلل - وإمام اجلميع وأفضل اجلميع الصّديق ،وعىل رأس العرشة األربعة ،رأسهم العرشة

 فإن مناقبهم مجة. -هعن

َصلََّى -ُأْخِبَر َرُسوُل اللََِّه »َقاَل:  -رضي اهلل عنهما-َعْن َعْبِد اللََِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص 
َأنَِّي َأُقوُل: َوَاللََِّه أَلُصوَمنََّ النَََّهاَر َوأَلُقوَمنََّ اللََّْيَل َما ِعْشُت. َفَقاَل له  -اللََُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

: أنت الذي تقول ذلك ؟ َفُقْلُت َلُه: َقْد ُقْلُتُه  ِبَأِبي -ُه َعَلْيِه َوَسلََّمَصلََّى اللََّ-َرُسوُل اللََِّه 
َوُصْم ِمْن الشَّْهِر  ،َوُقْم َوَنْم،َفُصْم َوَأْفِطْر ،َفَقاَل: َفِإنََّك ال َتْسَتِطيُع َذِلَك ،َأْنَت َوُأمِّي

ُقْلُت: َفِإنِّي ُأِطيُق  ،ا َوَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم الدَّْهِرَثالَثَة َأيَّاٍم، َفِإنَّ اْلَحَسَنَة ِبَعْشِر َأْمَثاِلَه
َقاَل:  ،ُقْلُت: ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذِلَك ،َقاَل: َفُصْم َيْوًما َوَأْفِطْر َيْوَمْيِن ،َأْفَضَل ِمْن َذِلَك

َفُقْلُت: إنِّي ُأِطيُق  ،صَِّياِمَفُصْم َيْوًما َوَأْفِطْر َيْوما َفَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم َداُود َوُهَو َأْفَضُل ال
.«َقاَل: ال َأْفَضَل ِمْن َذِلَك ،َأْفَضَل ِمْن َذِلَك  

«ُصْم َيْوما َوَأْفِطْر َيْوما -َشْطَر الدَّْهِر- ال َصْوَم َفْوَق َصْوِم َأِخي َداُود»َوِفي ِرَواَيٍة:    
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ر بعضهم، سادة األمة رهم أو كفَّ ألَنم  ؛أعلنت لكم أن اخلوارج ُكفار ولعيل ،فلعن اهلل من كفَّ

ال ُنثرب عىل من   ،ا ومن معه من الصحابة وخيار التابعني، ولنا وهلل احلمد سلفُيكفرون علي  

 ألننا لنا سلف.؛وال نحل هلم التثريب علينا  ،ألنه له سلف ؛خالفنا

وإيضاحه أنه أقر بام  -صىل اهلل عليه وسلم-لنبيه  -عنه ريض اهلل-يف تواضعه  

 عنه من خربه هذا وجه. -صىل اهلل عليه وسلم-بلغ النبي 

ريض -وهذا مسلٌك عرفناه عن اجلمِّ الغفري من الصحابة  «بَِأِِّب َأْنَت َوُأِمي» يف قوله: : والثاني 

ا -اهلل عنهم بَِأِِّب " ُُياطبه باسم الرسالة وبقوله: -صىل اهلل عليه وسلم-، كلهم إذا خاطب حُممدا

 وأبوه. ،أفديك بأِّب وأمي أغىل ما لدى اإلنسان أمه :يعني "َأْنَت َوُأِمي

ا ال يقدر عليه أن  أحوال املس وهي أن من ويل  لمني وبلغه عن أحدهم أمرا

وهذه اخلصلة أو الفائدة يدل   -صىل اهلل عليه وسلم-ُيرشده إىل ما هو يف قدرته، تأسياا برسول اهلل 

يف أمره بالصيام فقال:   -ريض اهلل عنهام- واهلل بن عمر بعبد -صىل اهلل عليه وسلم-هلا تدرج النبي 

 َكانَ »كام صح عنه  -صىل اهلل عليه وسلم-صم وأفطر، وكان رسول اهلل  :يعني «َفُصْم َوَأْفطِرْ »

 اتروحيا  «َيُصومُ  اَل  َنُقوَل  َحتَّى َوُيْفطِرُ  ُيْفطِرُ  اَل  َنُقوَل  َحتَّى َيُصومُ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ - اهللَِّ َرُسوُل 

ا هلا حتى ال تعجز، وحتى ال تفرت، قال   َعَملٍ  لُِكلِّ  إِنَّ »: -صىل اهلل عليه وسلم-عن النفس وترويضا

ٌة  ةٍ  َولُِكلِّ  -يعني نشاط وفرتة-ِِشَّ ةٌ  ِِشَّ ُتهُ  َكاَنْت  َفَمنْ  َفرْتَ ُتهُ  َكاَنْت  َوَمنْ  َأْفَلَح  َفَقدْ  ُسنَّتِي إىَِل  َفرْتَ  إىَِل  ِِشَّ
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واملقصود أنك أهيا املُسلِم رجالا كنت أو امرأة أن ُتروضا أنفسكام عىل ما  «َهَلَك  َفَقدْ  َذلَِك  َغرْيِ 

 .ُتطيق، وال تفتحوا عىل أنفسكم باب الوساوس فتجهدوها بام ال تقدر عليه

 اْلَعَمَل  َلَيَدعُ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ - اهللَِّ َرُسوُل  َكانَ  إِنْ »َقاَلْت:  -َريِضَ اهللَُّ َعنَْها-َعْن َعاِئَشَة  

بُّ  َوُهوَ 
صىل اهلل عليه -فتأسوا بنبيكم  «َعَلْيِهمْ  َفُيْفَرَض  النَّاُس  بِهِ  َيْعَمَل  َأنْ  َخْشَيةَ  بِهِ  َيْعَمَل  َأنْ  حُيِ

 .-وسلم

 َيَملُّ  اَل  -َوَجلَّ  َعزَّ - اهللََّ َفإِنَّ  ُتطِيُقونَ  َما اْلَعَملِ  ِمنْ  اْكَلُفوا»: -صىل اهلل عليه وسلم-وقال  

  .«َأْدَوَمهُ  إَِلْيهِ  اْلَعَملِ  َأَحبُّ  َوَكانَ  َأْثَبَتَها َصاَلةا  َصىلَّ  إَِذا َوَكانَ  ََتَلُّوا، َحتَّى

ا َفُصمْ : َقاَل  َذلَِك، ِمنْ  َأْفَضَل  ُأطِيُق » :-ريض اهلل عنهام - وملا قال ابن عمر :ثانًيا   َوَأْفطِرْ  َيْوما

ا وأفطر يومني، قال إنه يطيق أكثر من ذلك  ؟يعني كم يصوم من الشهر «َيْوَمنْيِ  عرشة، صم يوما

ا َوَأْفطِْر َيْوما»قال  ،أرشده إىل النهاية التي ال أفضل منها َفَذلَِك ِمْثُل ِصَياِم َداُود َوُهَو ، َفُصْم َيْوما

َيامِ  عليه - «الَ َصْوَم َفْوَق َصْوِم َداُودَ »، هذا أفضل الصيام، كام جاء يف الرواية األخرى «َأْفَضُل الصِّ

قد بلغتني فتح وساوس من الشيطان فكثري من املسلمني واملسلامت إذا صاموا و ،-الصالة والسالم

ا انفتح هلم باب وسوسوا أفطرويوما  أيام؟ ماذا اصنع بصوم  ةماذا أصنع بصيام ثالث :فيقول ،ةيوما

أن يفقهه احلضور واملستمعون من الطالب والطالبات أن  جيبثنني واخلميس؟ اجلواب الذي اإل

علم أنه يدخل فيه  -عليه الصالة والسالم-الذي ِشع لك صوم يوم وإفطار يوم وهو صوم داود 

كيف أصنع بصيام  ةال تسلك هذا، هذه وسوسوصيام ثالثة أيام من كل شهر، ف ،اإلثنني واخلميس
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اثالثة أيام؟ كيف أصنع بصوم اإل ا يدخل فيها  ثنني واخلميس؟ هذه صومك يوما وإفطارك يوما

ص اهلل لك به وال جتاوزاإل  .ثنني واخلميس واجلمعة والسبت، مجيع أيام األسبوع، فعليك بام رخَّ

يَن َأَحٌد إاِلَّ َغَلَبهُ إِنَّ »:- اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َصىلَّ -قال   ، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ يَن ُيْْسٌ فهذه الوساوس  « الدِّ

غلبون ثم حني تفتحوَنا عىل أنفسكم أهيا املسلمون واملسلامت فإنك تشادون الدين، والنهاية ستُ 

  .صوموا ما قدرتم عليه ،كوا هذه السنة! وتزهدوا فيهايفتح الشيطان عليكم باباا آخر فترت

 

 

 ؟"تعاىل"عندك  الشيخ:

 ال، يا شيخ. املتن:

ا  الشيخ: إذا عرض  -بارك اهلل فيكم-اقرأ ما هو أمامك، مسألة العرض أنبهكم عليها إذا

 -يقرؤه كام هو، وال يزيد فمثالا إذا صاحب الكتاب مل يصِل عىل النبي فلأحدكم عىل شيخه كتاباا 

 ال تصلها بكالم صاحب الكتاب. -صىل اهلل عليه وسلم-اسكت أنت وقل  -صىل اهلل عليه وسلم

:َقاَل  -رضي اهلل تعاىل عنهما-املسألة الثانية: عْن َعْبِد اللََِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  

.:...-َصلََّى اللََُّه َعَلْيِه َوَسلَََّم-قال: َقاَل َرُسوُل اللََِّه   
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 يف هذا احلديث باإلضافة إىل ما تقدم من املسألة األوىل فوائد:

المُ -َداُوَد  ثبوت نبوة  الة والسَّ وهذه النبوة ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع،  -َعَلْيِه الصَّ

نة َوجبَّ اإليامن هبا، والذي  -عليهم الصالة والسالم-وحتى لو ثبتت نبوة نبي من أنبياء اهلل  بالسُّ

َصىلَّ - رفيق ُموَسىفهو  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -حيرضنا مما نصت عليه السنة فقط ُيوَشَع ْبِن ُنون 

 عليهام- يف سفره املعروف وخادمه فيه، ثم صار بعد خليفة ُموَسى وَهاُرونَ  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

اَلمُ  اَلُة َوالسَّ  .-صىل اهلل عليه وسلم-فهو يقرر ِشيعة موسى  -الصَّ

ثبوهِتا الكتاب والسنّة وهذه املحبة دّل عىل  -عز وجل-إثبات صفة املحّبة هلل   

إمجاع أئمة أهل السنّة، وال نعتّد بأهل البدع وال نعّدهم معنا وافقونا أو خالفوا، ال شأن  ؛واإلمجاع

 هتمت يفٱ، ١٩٥البقرة:  ىف مب  خب حب جب هئ مئ خئ يفٱ :-تعاىل-لنا هبم، فمن الكتاب العزيز قوله 

  .إىل غري ذلكم من اآليات    ١٤٦آل عمران:  ىف مص خص حص مس ٱيفٱ،٩الحجرات:  ىف مح  جح مج حج مث

َصلََّى اللََُّه -َرُسوُل اللََِّه  َقاَلَقاَل:  -رضي اهلل عنه- عْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص
 َصاَلُة اللََِّه ِإَلى الصََّاَلِة َوَأَحبََّ ، َداُوَد ِصَياُم اللََِّه ِإَلى الصََِّياِم َأَحبََّ ِإنََّ» :-َعَلْيِه َوَسلَََّم

 َوَكاَن ، ُسُدَسُه َوَيَناُم ُثُلَثُه َوَيُقوُم اللََّْيِل ِنْصَف َيَناُم َكاَن ، -السََّاَلُم َعَلْيِه- َداُوَد
.«َيْوًما َوُيْفِطُر َيْوًما َيُصوُم  
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إِنَّ َأَحبَّ األَْعاَمِل  » :وقد قّدمت لكم حديث ب ستفيضة حديث البااملرة أو تة املتواومن السنَّ

نّة إن مل تكن متواترة يف هذه الصفة فإَّنا مستفيضة، وأمجع عليها أهل  «ِعنَْد اهللَِّ َأْدَوُمَها َوإِْن َقلَّ  فالسُّ

ٍف وال َتثيل، يثبتوَنا يبغري تأويٍل وال تعطيل وال تكي -عز وجل-فهم يثبتوَنا هلل  ،السنّة واجلامعة

 .-عز وجل-كام جاءت يف الكتاب والسنّة، عىل ما يليق بجالل اهلل 

فإّنه يقسم يف الصالة، يف صالة الليل  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َداُوَد  يف َنج  

  :الليل ثالثة أقسام

  .ينام نصف الليل ،النوم :القسم األوَّل

 .القيام يقوم ثلثه :الثاني

أو يستعّد ألموره  ،يستعّد لصالة الصبح -صىل اهلل عليه وسلم-نوم الرتويح ولعله  :الثالث

واألصل يف  ،وهذا اقتصاٌد يف النّافلة ،وهي أّنه ينام سدس الليل ،يف بيته ورعّيته ،األخرى يف الرعّية

ألّن االستكثار من النوافل فوق القدرة َنايته الكسل يف  ؛قتصاد يعني التخفيفالنّوافل اال

ه يشغل عن  :الفرائض، هلذا قال من قال من أهل العلم
ّ
وافل ؛ألن

ّ
حّب االقتصاد في الن

َ
"ُيست

ستكثار من النوافل مع والفرائض واجبات والنوافل ُسنن لكن املسلم مندوٌب إىل اال الفرائض"

 َأَحبَّ إيَِلَّ ِمْن » :حفظ الفرائض، كام يف احلديث الصحيح القديس ومنه
ٍ
ء َب إيَِلَّ َعْبِدي بيَِشْ َوَما َتَقرَّ

ُب  ْضُتُه َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ  َما اْفرَتَ
ِ
فالصالة هلا نوافل، والصوم  «إيَِلَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَّهُ َأَداء
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وهي الزيادة عىل القدر الواجب، والعمرة هلا نوافل وهي ما  ،له نوافل، والصدقة املفروضة هلا نافلة

 بعد األوىل، واحلّج له نوافل وهو ما بعد احلّجة األوىل.

ا َوُيْفطِرُ » :وقوله  اَوَكاَن َيُصوُم َيْوما  ّلها.بهذا تقّدم يف املسألة ق « َيْوما

  .وصىل اهلل وسلم عىل نبّينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وهبذا القدر نكتفي 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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