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 كتاب  يف شرح َتْسِجيًلا َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

 

 ألقاُه فضيلة الشيخ 

 

 – َتَعاَلى اهلُل َحِفَظه-

  

 أن ينفع بِه اجلميع.-سبحانه وتعاىل-موقع مرياث األنبياء، نسأل اهلل على إذاعة

 

 

 الثانيالدرس 
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 رشيك ال وحده اهلل إال إله ال أن  شهدأو اهلل رسول عىل والسالم والصالة هلل واحلمد اهلل بسم

 :بعد أما ،وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل-ورسوله عبده احممد   أن  وأشهد له

ورش األمور -صىل اهلل عليِه وسلم-احلديث كالُم اهلل، وخري اهلدي هدي حممد  فإن أصدق 

 بدعة، وكل بدعة ضاللة، كل ضاللة يف النار، ثم أما بعد: حمدثاهتا، وكل حمدثة  

 توقفنا يف كتاب الصيام من عمدة األحكام عند احلديث الثالث

 :احلديث الثالث :-عليه رمحة اهلل-قال املؤلف

 املنت:

 

 

 الشرح:

عليه الصالة -مر الكالم حولُه ويف هذا احلديث ُيرشد النبي -ريض اهلل عنه-أنس بن مالك

صىل اهلل عليه -النبي ،عىل سبيل الوجوب إىل السحور وال شك أن هذا اإلرشاد ليس -والسالم

 ؟هذه الربكة هي أخرب أن يف السحور بركة وقد يقول قائل ما-وسلم

: -وسلم عليه اهلل صلى-اهلل رسول :قال :قال -عنه اهلل رضي-مالك بن أنس عن
 َبَرَكًة« السَُُّحوِر ِفي َفِإنََّ َتَسحََُّروا»
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لألمور األخروية واألمور الدنيوية نذكر بعض  قبل أن نذكر هذه الربكة وال شك أهنا تعود 

اخلدري يف فمن ذلكم حديث أيب سعيد  -ريض اهلل عنه-األحاديث التي توافق حديث أنس

ُحورُ » :قال-عليه الصالة والسالم-مسند اإلمام أمحد أن النبي  َأنْ  َوَلوْ  َتَدُعوهُ  َفاَل  َبَرَكة   َأْكُلهُ  السَّ

  ِمنْ  ُجْرَعة   َأَحُدُكمْ  ََيَْرعَ 
 
ِريَن« َعىَل  ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ َفإِنَّ  َماء حديث  ووه املَُْتَسحِّ

 .-رمحه اهلل-األلباين هحسن بشواهده قد حسن

ا أمحد يف املسند أن النبيأوكذلك جاء يف احلديث الذي أخرجه  -صىل اهلل عليه وسلم -يض 

رْ  َيُصومَ  َأنْ  َأَرادَ  َمنْ »: قال « َفْلَيَتَسحَّ
 
ء اأ ووه بََِشْ   .صحيح  بشواهده حديث يض 

 داود السحور سامُه الغداء املبارك كام جاء عند أمحد وأيب-والسالمعليه الصالة -وسمى النبي

  إىَِل  َهُلمَّ »وعند النسائي قال يف حديث العرباض 
ِ
إىل  بن سارية دعى العرباض «املَُْباَركِ  اْلَغَداء

  إىَِل  َهُلمَّ » :السحور فقال
ِ
 .«املَُْباَركِ  اْلَغَداء

 .حورالسَّ  حور: يطلق عىل الطعام والرشاب بالفتحوالسَّ 

جعله بركة، ما هي هذه الربكة؟ -صىل اهلل عليه وسلم-حور فالنبيوأما الفعل نفسه ُيقال السُّ 

 وملاذا؟  

سبحانه -إقامة السنة هذه هي الربكة ألهنا توجب األجر وتوجب كذلك الثواب عند اهلل

ا هذه من الربكة، كذلك قد حتصل أقوة البدن عىل الصوم  -وتعاىل من  الربكة بالَشء اليسرييض 

ا وأقام هذه السنة فعىل قلته حيصل اإلعانة عىل الصوم ئ االسحور فلو أكل شي   .يسري 
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 َبْيَ  َما َفْصَل  إِنَّ : »-عليه الصالة والسالم-كذلك من الربكة كام جاء يف صحيح مسلم يقول

َحرِ  َأْكَلةُ  اْلكَِتاِب  َأْهلِ  َوِصَيامِ  ِصَياِمنَا  . «السَّ

لكتاب من اجعل الفارق، وجعل املُميز بي صيامنا وصيام أهل -صىل اهلل عليه وسلم-فالنبي

اليهود والنصارى جعلُه السحور ملاذا؟ ألهنم ال يتسحرون فنحُن نخالفهم ونقيم هذه السنة 

  .ونتسحر

ول أنه يدرك وقت  كذلك من أمور الربكة أن املتسحر يف الغالب يدرك أمرين عظيمي األ

نَا َينِْزُل »: ول  اإلهلي كام جاء يف صحيح البخاري بل يف الصحيحيالنز ومعروف أن هذا  « َربُّ

 َلهُ  َفَأْسَتِجيَب  َيْدُعويِن  َمنْ  َفَيُقوُل »النزول يف كل ليلة يف السامء الدنيا حي يبقى ثلث الليل اآلخر 

 گ گژ: -وجل عز-فهذا كام يقول اهلل «هُ لَ  َفَأْغِفرَ  َيْسَتْغِفُريِن  َمنْ  َفُأْعطَِيهُ  َيْسَأُلنِي َمنْ 

وكذلك يدرك صالة الفجر هذا هو األمر الثاين هذه كلها من الربكة التي  ، ١٨الذاريات:  ژگ

  .جعل السحور بركة-صىل اهلل عليه وسلم-جاء ذكرها يف احلديث النبي

ففي حديث جابر عن  ؟كذلك ما يتعلق بوجوبِه قد يقول قائل أليس األمر يدل عىل الوجوب 

رْ » أمحد فهل هذه النصوص تدل عىل وجوبه   «َتَدُعوهُ  َفاَل » ويف رواية أيب سعيد عند أمحد  «َفْلَيَتَسحَّ

رمحه -فقال ،يف كتابه اإلمجاع، اإلمجاع عىل أن السحور مندوب  إليه -رمحه اهلل  – بن املنذرانقل 

ب  إليه، قد يقول قائل ماذا نفعل هبذه  يف كتابه اإلمجاع فأمجعوا عىل أن السحور مندو-اهلل

 النصوص التي فيها األمر، هذه النصوص حُتمل عىل أمرين: 

http://www.miraath.com/


 

6                                                                                                                       www.miraath.com 

     
 

إىل ما هو -عليه الصالة والسالم-ستحباب يعني يرشدنا النبيأهنا عىل اإلرشاد واال األول:

 .عىل سبيل اإلَياب هذا أوال   وأتقى وليسأفضل وأكمل 

عليه الصالة -جاء عىل ما يدُل عىل الوصال قد واصل النبي يؤكد ذلك أنه قد ثانًيا:

-عليه الصالة والسالم-اليوم واليومي وواصل معه الصحابة وإن كان قد كره ذلك-والسالم

فقالوا إذا كان كذلك  ة،النهي عىل الكراه العلم هذاثبت النهي عن الوصال ومحل أكثر أهل 

يرتك السحور، والوصال مكروه يعني سالوصال  ستحباب إذا كان ُيكرهاألمر فضد ذلك هو اال

ا ضد ذلك وضد الكراه   ،ستحباب السحوراستحباب، فثبت هو اال ةإذ 

ستدل ايف الصحيح بوب باب بركة السحور من غري إَياب ثم  -رمحه اهلل-وهلذا البخاري

ذكر وأصحابه واصلوا ومل ي-صىل اهلل عليه وسلم-بحديث الوصال فقال بعد تبويبه ألن النبي

ا هذا هو دليله ،السحور تفاق الة فيها إمجاع وأ وهو دليل األِئمة كلهم السيام واملس-رمحه اهلل-إذ 

  .ستحباب السحور وأنه مل يقل أحد  بوجوبهاعىل 

ا له عالقة بالسحور وبوقته وقبل أنتقل املؤلف إىل احلديث الرابع، ويف احلديث الرابع اثم  يض 

خر سحورُه كام سيأيت يف احلديث الرابع، ؤي للمسلم أن ته البد أن نعلم أنه ُيستحب اءقر

عليه الصالة  –أيب هريرة قال  أن يتسحر عىل التمر كام يف سنن أيب داود من حديث لهوُيستحب 

الة السحور يستحب التأخري سيأيت معنا النصوص الديف  «التَّْمرُ  املُْْؤِمنِ  َسُحورُ  نِْعمَ » :-والسالم

  .خر لكن هذا بعد أن ننتقل إىل احلديث الرابعؤكان ي-عليه الصالة والسالم-عىل ذلك أن النبي

http://www.miraath.com/


 

7                                                                                                                       www.miraath.com 

     
 

  الرابع احلديث : -رمحه اهلل-قال املؤلف

 املنت:

 

 

 الشرح:

بالقصرية هكذا قال العلامء وأنس بن  ليست طويلة وال ةمخسي آية املقصود هبا يعني متوسط

                                                                                               ،- ريض اهلل عنه - مالك مر الكالم عنه

ريض اهلل عنه -نجاري وهو أنصاري خزرجي ةأما زيد بن ثابت فهو صحايب جليل أبو خارج

وله إحدى عرشة سنة وملا -عليه الصالة والسالم-وهذا الصحايب قدم عىل النبي - وأرضاه

صىل اهلل عليه -فرده النبي-عليه الصالة والسالم-غزوة بدر أراد أن يقاتل مع النبيجاءت 

ا وما بعدها من الغزوات-وسلم وكان من حفظة القرآن، بل   ،ولكنه شهد ما بعدها شهد ُأحد 

سورة من القرآن،  ةاملدينة إال وقد حفظ زيد ست عرش-صىل اهلل عليه وسلم-إنه مل يقدم النبي

ريض اهلل عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة وكان من كتبة -ستظهر القرآن كله وكان اثم بعد ذلك 

يف البخاري أمرُه  - عليه الصالة والسالم-بل إن النبي ،الوحي كام ثبت عنه يف البخاري وغريه

 َمَع َتَسحَّْرَناقال: »-عنه اهلل رضي-ثابت بن زيد عن-عنه اهلل رضي-مالك بن أنس عن
 َقْدُر َقاَل َوالسَُّحوِر اْلَأَذاِن َبْيَن َكاَن َكْم ُقْلُت الصََّلاِة ِإَلى َقاَم ُثمَّ َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ

 آَيًة« َخْمِسنَي
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أن يتعلم الرسيانية وهي لغة اليهود ليكاتب اليهود فتعلمها يف أيام يسرية وكان يكتب أليب بكر 

  ،ر بل إن أبا بكر الصديق وكذلك عمر أمره بأن َيمع القرآن وكتب لعم

كام يف  -ريض اهلل عنه-هذا الصحايب اجلليل كان من الراسخي يف العلم حتى إنه ملا تويف

هكذا يدفن العلم، هكذا يذهب العلم، دفن “عباس: بن ابن سعد بإسناد  صحيح قال اطبقات 

 يأتيه إىل بيته يتعلم منه العلم.بن عباس كان ا اليوم علٌم كثير "

كاَن يقول البِن  انة حتى إنَّ زيد  ابُن عباس كاَن يأتيِه يف بيتِه يتعلم منُه الُقرآن وَيَتعلم منُه السُّ 

ومن آِل بيتِه، يقوُل لُه  -صىل اهلل عليِه وسلم -عباس ابن عّم رسول اهلل عباس أنا آتيك، ألنَّ ابنَ 

أنا الذي آتيك ألَنَك يعني  " العلم ُيؤتى وال يأتي" : لفقيه العامِل يقولأنا آتيك فكان ابُن عباس ا

  ،أنَت صاِحب الِعلِم وأنا الذي أحتاجُه فكاَن يذَهب إىل بيتِه ويأُخذ منُه الِعلم

َهب الِعِلم" :وهلذا قالوا ملا مات وقال ابُن عباس هذه املقولة
َ
هاُب الِعِلم، ُدِفَن أو  "ذ

َ
"هذا ذ

ا يف الطبقات وإن كان حقيقة  يف  -ريض اهلُل عنه -أبو هريرةماذا قال  علٌم كثير"اليوم  جاَء أيض 

  :أبو هريرةبن سعيد األنصاري عن أيب ُهريرة، قال  ىإسنادِه انِقطاع ألنُه من طريق حيي
َ
"مات

ا"
ً
مة، وعس ى هللا أن يجعَل في ابِن عباس منُه خلف

ُ
ا يعني ابُن عبا  الَيوم خيُر هذه األ س يكوُن َخَلف 

وعىل صحة احلديث الذي صححُه  -ريض اهللُ عنُه وأرضاه -يف الفقه والُقرآِن لزيد بُن ثابِت

«» الشيخ ناِص    .َوَأْفَرُضُكْم َزْيُد ْبُن َثابِت 
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معه، ُثمَّ قاَم إىل  رَ أنُه َتَسحَّ  -عليه الصالة والسالم -ماذا فعَل زيد أو ماذا قال؟ ُُيرب عن النبي

ا كم كاَن بي األذاِن والسحور؟ كم الوقت  الصالة، املقصود هبا صالة الفجر، أنس سأَل زيد 

كاَن الوقت عندهم أو ُيشريوَن إىل الوقت بحلب  -ريض اهلل عنهم -ومعروف يف ذلَك الزمن

  ؟ذان والسحورالناقة أو باآليات، فقاَل كم كاَن بي األ

ية من آيات الُقرآن وهي اآليات املتوسطة آ آية، إذا قرَأ اإلنسان مخسي قاَل قدُر مخسيَ 

وبي قياِمِه للصالة، أو لألذان   -عليِه الصالة والسالم -فسيكون هذا هو الوقت بَي َسحورهِ 

املقصود باألذان األذان الثاين الذي يدُخل بِه الوقت، َفتحّل بِه الصالة وحَيُرُم األكل والرشاب، 

ا من حديِث هذا  هو املقصود وكلنا يعرف ما جاَء يف الصحيحي من حديِث َعاِئَشَة، وجاَء أيض 

ُبوا َحتَّى اْبِن ُعَمَر  ُن بَِلْيل  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ُكُلوا َوارْشَ »َأنَّ باِلال َكاَن ُيَؤذِّ

، َفإِنَّ  َن اْبُن ُأمِّ َمْكُتوم  ُن َحتَّى َيْطُلَع اْلَفْجُر«ُيَؤذِّ  ُه ال ُيَؤذِّ

ا هذا ُيبّي ما هي السُّ   ر  وما هنة يف ذلك، لكن قد يقول قاِئل إذ  الوقت الذي ُيسَتحُب أن يتسحَّ

 فيِه املرء؟  

وبَي األذان هو  -عليه الصالة والسالم -هنا يف هذا احلديث ذَكر أنَّ الوقت ما بي سحوره

حور، مع ذلك اختلَف الُعلامء يف احلقيقة ما هو الوقت الذي ُيسَتحُب فيِه السَّ َقِدر مخسَي آية، 

دس األخري من الليل هو الوقت الذي يبدُأ فيِه ُدس، السُّ هل هو الُثلُث األخري من الليل أم السُّ 

 انترص له األحناف واحلَنابِلة، ملاذا؟ حور أول الوقت وهذا ماالسَّ 
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َفسألُه   -صىل اهلل عليه وسلم -بيَتَسَحرنا َمع النَّ ،حديث زيد بُن ثابِت ؛اسَتَدلوا هِبذا احلديث 

   ؟َكم بَي األذان والسحور

ا يف صحيح البخاري:  حديث َسْهلِ قدُر مخسي آية، يف  :فقاَل   أيض 
ُر يِف  ْبِن َسْعد  »ُكنُْت َأَتَسحَّ

ُجوَد َمعَ  َعتِي َأْن ُأْدِرَك السُّ   َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم« َأْهِِل، ُثمَّ َتُكوُن ُُسْ

ا كام هو معروف أن السَّ  حلنابلة، قالوا ا، هكذا يقولون األحناف و؟حور هو اسم ملوجاَء أيض 

ُدسكُل ؤهو يف احلقيقة اسم  ملا يُ  ، فكاَن وقتُه يف وَسحراألخري من الليل ُيقاُل لُه َسحور  يف السُّ

الشافعية فقالوا بل إنَّه من النصف  املالكية ومنذلك الوقت، َخَالَف يف ذلَك بعض الفقهاء من 

 حور وَأول َوقت لُه من نصف الليل، ملاذا؟أي من نصف الليل يبدأ السَّ 

ألهنم يرون يف احلقيقة أنَّ وقت أذان الفجر يدُخل بنصف الليل واملقصود به األذان األول 

فجر، فإذا دخَل وقت لذان األول هو حَي ينتصف الليل يدُخل وقَت أذان انة يف األيرون أنَّ السُّ 

أذان الَفجر كاَن السحور يف ذلك الوقت وال شّك أنَّ السنة يف ذلك قاضية وظاِهرة من أنَّ وقَت 

 حور هو آخر الليل يعني قبل الفجر، السَّ 

ا تتعلق بآِخِر الوقتبقيَ  حور؟ آِخر وقت للسَّ  وما هستحباب أو متى وقت اال ت مسألة أيض 

هو تأخري السحور إىل ُقرب طلوع الفجر وهذا ُيدرك   ال شّك أننا أرشنا إىل أنَّ املُسَتحبَّ 

دس األخري من الليل كام يف األحاديث التي َمّرت معنا، ألننا إذا نظرنا إىل احلكمة هو بالسُّ 
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الفجر كاَن أعَون عىل الصوم كام ذكر ذلك الُفقهاء ومنهم  عىل الصيام وما كاَن أقرب إىل التقوى

 ابُن ُقدامة وغريه.

ا هذا هو، بقي الكالم  عن مسألِة تأخرِي أو هل َيوز للُمسلِم أن يأُكَل بعد طلوع الفجر؟ إذ 

ا ه   لالُبد أن ُنشري أوال  إىل ما كاَن حيُصل يف أول اإلسالم ُثم ُنسَخ هذا األمر، ُثمَّ ُينظر أيض 

 هذا األكل بعد الفجر مما ُنِسخ أو مل ُينَسخ؟

ما كاَن حَيُصُل يف أول  أخرَبَ  -ريض اهلل عنه -يف صحيح البخاري من حديث الرباء بُن عازب 

إذا كاَن الرُجل منهم صائام  َفَحرَض اإلفطار  -ريض اهلل عنهم -اإلسالم ُثمَّ ُنسخ، كاَن الصحابة

فناَم قبَل أن ُيفطِر، يعني قبَل أذان املغرب نام وهو ما فطر ومل يأِت الوقت، ال َيوُز له أن يأُكل 

 .إلسالم كام يف صحيح الُبخارييومه حتى ُيمسك، هكذا كان يف أول ا ليلتُه وال

ريض اهللُ عنُه وهو أنصاري، حصل له هذا األمر، كان صائام   -وهلذا حصل لقيس بُن ِصمة 

نطلُِق فاطلُب لك، أمرأته فسأهلا أعندِك طعام؟ قالت ال، ولكن افلام حرَض اإلفطار، جاء إىل 

ويف األرض، فغلبتُه عيناه فجاَء  يعمل أغلب يومِه وهو يعمل، يف الزراعة -ريض اهللُ عنه -وكان 

مرأته، وانطلقت للبحِث عن الطعام فجاءتُه بعد ذلك فرأته وهو نائم فقالت خيبة  لك، فلام اإىل 

 ُغَش عليه يعني مل يأكل ليلته،  -ريض اهلل عنه -انتصف النهار ُغَش عليه

َيوُز لُه أن يأُكل هكذا  فلام جاء اليوم الثاين انتصف النهار من اليوم الثاين وهو مل يأكل وال

 :فأنَزل اهلل اآلية -عليِه الصالة والسالم -كان، هكذا كان احلُكم َفُغَش عليه َفُذكَِر ذلك للنبي
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ففِرَح الصحابة  ١٨٧البقرة:   ژ ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٻ  ٻ ٻ  پ پ ٻ ٱژ

ا كام يف صحيح الُبخاري ُثمَّ أنزل اهلل ا شديد  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ   بذلَك فرح 

هكذا كاَن يف   ژچ چژ نام نزلت إىلإهكذا مل تنزل من الفجر  ١٨٧البقرة:   ژچ  چ  چ  

  .أول اإلسالم ُثمَّ ُنِسخ

بقي الكالم اآلن فيام يتعلق عن اإلمساك بعد الفجر، نحُن عرفنا الُسنة يف ذلك ورأينا حديث 

نَّ الُسنة هو الُسدس إزيد بُن ثابت وأنَّ قدَر ما يكون بي األذان وبي السحور مخسَي آية وُقلنا 

هو ضوء الصباح وهي مُحرة معروفة تأيت يف سواد الليل  فهو معرواألخري من الليل والفجر كام 

وتأيت يف سواد الليل والفجر فجران كام يف  مُحرة الشمسقال العلامء هذه احلُمرة يف احلقيقة هي 

 الُسنة، 

الفجر األول هو الذي ُيطلُق عليه الفجُر الكاِذب وُيقال لُه املستطيل بالالم وُيسمى عند 

ا وجاَء  حان هو الذئب والفجُر الصاِدق وهو الثاين حان، والرسَّ يف الُسنة بَِذَنِب الرسَّ الُفقهاء أيض 

املُستطري بالراء، وهو املنترش يف األُفق، هذا الفجُر الثاين الصاِدق املُستطري هذا الذي ال َيوز 

 ،للُمسلِم أن يأُكَل وال أن يرَشَب إذا كاَن صائام  

 اْلَفْجرُ » قال:-عليِه الصالة والسالم -وهو موىل النبي وهلذا جاء يف الُسنة من حديِث ثوبان  

ا َفْجَرانِ  ِذي َفَأمَّ َحانِ  َذَنُب  َكَأنَّهُ  الَّ ْ ُمهُ  َواَل  َشْيئ ا، حُيِلُّ  اَل  َفإِنَّهُ  الرسَّ يعني هذا  «،املُْْسَتطِيُل  َوَلكِنِ ، حُيَرِّ
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 لصالة الِوتر فإذا جاَء الفجر الصادق املُستطي الفجُر األول ال حُيل، ُكل وارشب ما شئت وصلِّ 

 .هذا الذي حُيرم، ال َيوز لك أن تأُكل وال أن َترَشَب وتنتهي صالُة الليل ويدُخل وقت الفجر

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ژ : واألصُل يف ذلك ويف اإلمساك هو اآلية 

تفاق، لكن يف تفاق هكذا نقَل العلامء االباالهذا  ١٨٧البقرة:   ژ  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ     چ  ڇ

وُهم قليل بل  -صىل اهلل عليه وسلم -عن بعِض املُتقدمي من أصحاِب النبي احلقيقة جاءَ 

أنُه كاَن ُُيالِف يف ذلك ويرى أنُه  -ريض اهلل عنه -الصحيح يف ذلك أنُه عن ُحذيفة بُن اليامن 

وهلذا سنذكر املسألة ثم سننظر هل هذا اخلالف  جرُيباح للُمسلِم أن يأكل ويرشب بعد طلوع الف

 ،إذا ذكرنا اخلالف فسنقول إنَّ العلامء اختلفوا عىل قولي:؟انتهى واندثر أم بقي

وهو الذي عليه األئمة األربعة والفقهاء السبعة ومنهم من نقل االتِّفاق عىل هذا  :القول األول

القول ما هو؟ أنَّ اإلمساك هو طلوع الفجر الثاين ال َيوز للمسلم أن يأكل أو أن يرشب إذا ظهر 

 هل هناك اتِّفاق؟  الفجر الثاين،

اجلصاص هؤالء  مقبله ية،شيخ اإلسالم ابن تيم ابن عبد الرب، نعم منهم من نقل االتفاق، 

فإذا سمع  ال َيوز للمسلم أن يأكل أو أن يرشب بعد طلوع الفجر الثاين، كلهم ينقلون االتِّفاق،

 ذان كفَّ عن كل املفطرات من الطعام والرشاب واجلامع.األ

وحديثه يف الصحيح  -ريض اهلل عنه -من أدلة هذا القول ما جاء يف حديث عدي بن حاتم

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ   ژ :َنَزَلْت  ملََّا»:  -ريض اهلل عنه -وهو أنه ُمتَّفق  عليه
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 أبيض حتت وسادته عقالي عقاال   -ريض اهلل عنه -أخذ «  ١٨٧البقرة:  ژ  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڇ

العقالي فيضُع هذين  الليل من النَّهار، أي هبذين العقالي، أعرف؛  أسود وكان يقول:وعقاال  

وقد كان يأكل ويرشب وهو ينظر إىل  -عليه الصالة والسالم -فجاء إىل النبيِّ  حتت وسادته،

كان يظن باخليط األبيض واخليط  حتت الوسادة هل يظهر له العقال األبيض من العقال األسود،

اض النَّهار وما كان يدري أنَّ هذا من الفجر سواد الليل وبي األسود أهنا اخليوط العادية العقال،

 ماذا قال له؟ -عليه الصالة والسالم -فكان يأكل ويرشب مع طلوع الفجر فلام جاء إىل النبيِّ 

، ِوَساَدَتَك  إِنَّ »قال له:  اَم  َلَعِريض  ْيلِ  َسَوادُ  ُهوَ  إِنَّ  كام يف الصحيحي.« النََّهارِ  َوَبَياُض ، اللَّ

وحدد له أنَّ طلوع الفجر هو املعيار يف ذلك سواد الليل  -عليه السالم -بيَّ له النبيُّ  اإذ  

هذا فيه دليل عىل أنَّ ما بعد الفجر هو من النَّهار ال من الليل فال َيوز األكل  اإذ   وبياض النهار،

نَّ طائفة من أهل العلم من املتأخرين كابن رشد  إفيه وال الرشاب وال يشء من املفطرات حتى 

عىل كل حال  إنَّ القول بجواز األكل والشرب هذا شاذ ُيخالف اإلجماع"،" وغريه كانوا يقولون:

 ُينظر يف ذلك.

ْرَنا» : احلديث الذي بي أيدينا حديث زيد بن ثابت   َقامَ  ُثمَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  النَّبِيِّ  َمعَ  َتَسحَّ

اَلةِ  إىَِل  ُحورِ  اأْلََذانِ  َبْيَ  َكانَ  َكمْ  ُقْلُت  الصَّ  « آَية   مَخِْسيَ  َقْدرُ  َقاَل  َوالسَّ

ذان متى يكون؟ معروف أنَّ األ ذان،كان قبل األ -عليه الصالة والسالم -سحور النبيِّ  اإذ  

أخرب أنَّ ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع  -صىل اهلل عليه وسلم -ألنَّ النبيَّ  عند طلوع الفجر،
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كام يف  كان يصنعه، ماإذا أذن بالل إىل أذان ابن أم مكتوم وهذا  ب فأباح هلم األكل والرش ،الفجر

ذان واأل ذان،يأكل السحور قبل األ -عليه الصالة والسالم -هذا احلديث الذي بي أيدينا، كان 

 .-عليه الصالة والسالم -ب بعد صالته للفجرقبل طلوع الفجر ومل يثبت عنه أنه أكل أو رش 

 عن عِلِّ  ،-ريض اهلل عنه -يف هذه املسألة وهو قول حذيفة بن اليامن  :القول الثاني
 وُنقل يف أثر 

ولفُظ أثر عِل كام عند  بن أيب طالب عند ابن جرير يف التَّفسري وهو يف احلقيقة أثر  صحيح،

ثم قال هلم اآلن حي تبي لكم  - ريض اهلل عنه - رالطربي يف تفسريه أنه صىل بأصحابه الفج

 ،وكام أرشنا إنَّه أثر  صحيح اخليط األبيض من اخليط األسود،

فالعلامء يف هذه اآلثار قالوا وإن  ا عن أيب بكر  الصديق وجاء عن ابن مسعود،وجاء أيض  

ت فلعلها قبل القول بالنَّسخ، وَيمع بي النَّصوص السيام وال شك أنَّ هذا اجلواب جيد  صحَّ

أنَّ النصوص التي جاءت عن عِل وكذلك روي عن ابن مسعود ليست صحية يف ذلك ما جاء 

ليست فأما باقي هذه اآلثار  ،- ريض اهلل عنه - ا هو ما أرشنا إليه من أثر حذيفة بن اليامن صحي  

أنَّه قال: حي طلع الفجر بعض ألفاظه كام ذكر غريه  ففي ألنَّ حتى أثر عِل عىل صحته حية،ص

 حي طلع الفجر اآلن حي تبي لكم اخليط األبيض من اخليط األسود. وليس حي صىل الفجر،

هذا القول الثاين يقول إنَّه َيوز األكل والرشب بعد الفجر الثاين ما مل تطلع الشمس وكأهنم 

ل ويرشب إىل طلوع يأك ، ب له ذلكيرون أنَّ املعيار يف ذلك طلوع الشمس فلو أكل ورَشِ 
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أما ما استدلَّ به من استدل أنه َيوز األكل والرشب بعد الفجر استدلوا بحديث  الشمس،

 ماذا يقول حذيفة؟  حذيفة وهو مرفوع إىل رسول اهلل عليه الصالة والسالم،

ْرَت »يقول حذيفة:   َأنْ  َأَشاءُ  َوَلوْ ، َنَعمْ : َقاَل  ؟- َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  - اهللَِّ َرُسولِ  َمعَ  َأَتَسحَّ

ْمَس  َأنَّ  إاِلَّ  النََّهارُ  ُهوَ  َأُقوَل  ْ  الشَّ نه بعض أهل العلم ويف احلقيقة هو  ،«َتْطُلعْ  مَل هذا احلديث حسَّ

ا بغريه من األحاديث التي أرشنا إليها وهلذا الذين قالوا حديث  ال يصح وإن صحَّ لكان منسوخ  

ح به الطَّحاوي  ثر،بالنَّسخ كُ  ح بالنَّسخ  ،-رمحه اهلل-فممن قال بالنَّسخ وصَّ وكذلك ممن صَّ

كلهم قالوا حديث  احلازمي يف كتابه االعتبار وكذلك من كتب يف النَّاسخ واملنسوخ وهم ُكثر،

 ملاذا؟  حذيفة مع التَّسليم بصحته فهو حديث  منسوخ،

 بالنَّسخ وهذا كان يف أول اإلسالم. ةهي قاضيألنَّ األحاديث التي أرشنا إليها  قالوا:

 ؟ نَّ احلديث ال يصحُّ إملاذا قلنا   ا:ثانًي

وهي ُأمه وقد انفرد هبذا وهو يف  ةوهو عاصم بن هبدل ألنه من طريق عاصم بن أيب النجود،

وطائفة  ترى بأنَّه صدوق لكن يف  يف حفظه، ئ  احلقيقة فيه كالم منهم من حكم عليه بأنَّه سيِّ 

  ،فال ُيقبل منه إذا تفرد السيام يف أحاديث األحكام ئ احفظه شي

 عد طلوع الفجر ألن الصوم عندهم إنام يكون يفبَيوز أن تأكل وترشب ل وهم يقولون:

ا تصوم أما قبل ذلك أي بعد الفجر هبعد طلوع اوالنهار عندهم من طلوع الشمس إذ   النهار،
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ألنَّه مل يثبت عنه  ملاذا؟ أما حديث حذيفة قلنا ال ُيستدل به، تأكل وترشب وهذا غرُي صحيح،

 ا.ولو سلمنا أنه صحيح لكان منسوخ  

 هذا؟  - ريض اهلل عنه - حذيفةلكن قد يقول قائل هل صحَّ عن حذيفة هل ورد عن 

فقد جاء من   - ريض اهلل عنه - وقد جاء من ُطرق كثرية عن حذيفة  يف احلقيقة نعم صحَّ عنه،

وجاء يف ُمسند اإلمام أمحد  وعند عبد الرزاق يف الـُمصنف، طريق زر بن ُحبيش عند النَّسائي،

 اآلثار وعند ابن جرير يف وجاء عند الطَّحاوي يف رشح معاين بيش،حا من طريق زر بن أيض  

نظروا االتفسري وكثري من هذه الطُّرق من طريق زر بن ُحبيش وهي صحيحة يف احلقيقة لكن 

 ماذا قال العلامء وماذا أجابوا بأثر حذيفة؟ 

ا األحاديث يف ذلك صحيحة بل صحية يف أنَّ حذيفة كان يرى طبع   طائفة من أهل العلم،

د طلوع الفجر وأنَّ إباحة األكل والرشب للصائم ال تنتهي إباحة األكل والرشب للصائم بع

وهلذا ملا كان يصنع ذلك حذيفة  له أن يتجاوز إىل اإلسفار إىل قبل طلوع الشمس، بطلوع الفجر،

ومنهم زر بن ُحبيش حتى إنه كان يدعوهم  ،كان بعض التابعي من تالميذه يتعجبون من ذلك

يعني قد طلع الفجر ونحن نريد الصيام  ريد أن نصوم ؛نحن ن إىل األكل والرشب فيقولون له:

بيش يف بعض  ،فكان يقول هلم هُلمَّ يعني ال بأس أن تأكل بعد طلوع الفجر وهلذا زر بن ح 

وايات قال حلذيفة: مع ذلك كان يأكل  أال ترى الصبح ؛يعني قد طلع الصبح قد طلع الفجر، الرِّ

  .-ريض اهلل عنه -ويرشب 
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ا أنه سار معه كان يف سفر وسار بعد  لتيمي وهو يروي عن حذيفة أيض  بل جاء من طريق ا

فتسحر وهذا صيح وواضح يف أنه كان يتسحر بعد طلوع  أي ُحذيفة، طلوع الفجر ثم نزل؛

تسحر بعد  -صىل اهلل عليه وسلم -ا بأن النبيَّ وكان حيتجَّ أيض   الصبح أو بعد طلوع الفجر،

عليه  -أثر حذيفة يف ذلك ال يصحَّ بمعنى املرفوع ال يصح إىل النبيِّ وقد أرشنا إىل أنَّ  الصبح،

 بل هو ضعيف وقد أرشنا إىل تفرد عاصم ابن أيب النجود يف ذلك. -الصالة والسالم

نه إأما املرفوع فقد قلنا  ،-ريض اهلل عنه -أنه اجتهاد من ُحذيفة ثم ما هو اجلواب عن ذلك؟

وهلذا احلازمي يف كتابه االعتبار يف النَّاسخ  منسوخ،ال يصحَّ ومع التسليم بصحته فهو 

 ؟  الناسخ يف احلديث ماذا يقول واملنسوخ،

يعني املرفوع الذي جاء من طريق   أمجع أهل العلم عىل ترك العمل بظاهر هذا اخلرب، يقول:

 .     -عليه الصالة والسالم  -حذيفة عن رسول اهلل

ا صح بذلك  يترك العمل بظاهره، الطحاو ؟ماذايعنى مع صحته فالعلامء جممعون عىل  أيض 

لو صح عنه وهو ال يصح يصنع  -صىل اهلل عليه وسلم- يُّ كان النب -ييعن -أنه قبل نزول اآلية

ڇ     ڇ  ڍ     ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇژ : ذلك قبل نزول اآلية

  ١٨٧البقرة:  ژ  ڌڍ  ڌ

التوسل  يفكتابه قاعدة جليلة  يفاملجموع وهو  يف –رمحه اهلل  –شيخ اإلسالم ابن تيمية 

واجب أن نتبع السنة ال هو والوسيلة أشار إىل أن هذا اجتهاد من حذيفة بمعنى ملا ذكر السنة وأنه
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 –عليه الصالة والسالم  – يِّ هنم ما سنوا ذلك إال بأمر النبوكذلك ما سنه اخللفاء الراشدون أل

ا إال ما حرمه وال مستحب ا إال ما  وأخرب أنه ال يكون الدين واجب ا إال ما أوجبه اهلل وال حرام 

ا إال ما أباحه ا إال ما كرهه كذلك وال مباح  ثم أشار إىل أن حذيفة استباح  ،استحبه وال مكروه 

ة كلهم خالفوه ومل يوافقه أحد من السحور بعد ظهور الفجر قال هذا اجتهاد منه هلذا  الصحاب

 الصحابة ومل يقل بقوله فوجب الرد إىل الكتاب والسنة.

ا بام كان يصنعه أبو طلحة  أبو طلحة كان يستبيح أكل الربد  –اهلل عنه  ريض –هذا يذكرنا أيض 

صحيح عن أبى طلحة عند أبى شيبة وغريه بأسانيد صحيحة وكان يقول إنام  وهووهو صائم 

  .من السامء فكان يأكل الربد وهو صائمهو بركة 

طلحة وبيَّ أن  سالم ابن تيمية ذلك أشار إىل فعل حذيفة وأشار إىل فعل أيبلام ذكر شيخ اإلف

األكل بعد  استباح كذلكذلك وأن أبا طلحة استباح أكل الربد وحذيفة  يفالصحابة خالفوهم 

 .-اهلل عنهام وأرضامها ريض -كل ذلك اجتهاد منهام ومها مأجوران وطلوع الفجر 

 هذه املسألة:  يفال شك وال ريب أن الصواب  اإًذ

ن أدلة  أل ملاذا؟املفطرات بعد طلوع الفجر  يأنه ال َيوز األكل وال َيوز الرشب وال باق

 يفحذيفة اجتهد  ،الكتاب والسنة بل واإلمجاع متضافرة عىل نرصة هذا القول وأن من خالفه

 من وجهي: –صىل اهلل عليه وسلم  – يوما رفعه للنب يقم عىل ذلك دليل   ذلك ومل

 هو الصواب. يصح وهذاال  أنه األول:الوجه 
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  .نه منسوخأ عىل التسليم بصحته فهو منسوخ وقد حكم كثري من أهل العلم ب :الثانيوالوجه 

ثم يؤكد ذلك مل يعمل أحد  بام عمل به حذيفة ال من الصحابة وال من التابعي إنام ورد عن 

نفسه قال لوال الشهرة هكذا كان يقول  -رمحه اهلل –األعمش ومل يعمل به حتى إن األعمش 

أن يشتهر بأمر ال يفعله الناس فها هو يؤكد أنه ال يعمل  يعنى خَش ،لوال الشهرة لفعلُت هذا

 ذلك الوقت. يفأحد من املسلمي هبذا 

حديث بالل وىف حديث  يف -صىل اهلل عليه وسلم -ين النبإذلك صحية حتى  األدلة يف اإذ  

 وارشبوا ألنكذلك ابن أم مكتوم كان يبي هلم أن األكل والرشب ما دام أن بالال  قد أذن فكلوا 

 .ل املسلم وال يرشب ما دخل فإذا أذن ابن أم مكتوم ال َيوز ال يأك الفجر الثاين

ا  ُبوا ُكُلوا» :وىف حديث قيس بن طلق أيض  اطِعُ  ََيِيَدنَُّكمْ  َواَل  َوارْشَ ُبوا َوُكُلوا املُْْصِعدُ  السَّ  َوارْشَ

َض  َحتَّى جعل حتى  االفجر الصاعد والفجر الكاذب، إذ   به املقصود وهذا «اأْلمَْحَرُ  َلُكمْ  َيْعرَتِ

هذه املسألة متعلقة هبذا  اإذ   ،هو اعرتاض الفجر األمحر –والسالم  عليه الصالة -جواز األكل

 ذلك. احلد يف ياحلديث وه

ا مع حذيفة  اخلالف كان وىف احلقيقة نستطيع أن نقول اآلن أن  إن   حتى -اهلل عنه ريض –يسري 

: ها هو الصبح أو قد طلع الصبح وكام حبيش فقالالتابعي كانوا ينكرون ذلك كام فعل ذر بن 

اذكر   . –اهلل عنه وأرضاه ريض –كانوا يتعجبون من صنيعه وهو اجتهاد منه  التيمي ذلك أيض 

 ثم قال املؤلف بعد ذلك وهو احلديث اخلامس:
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 املنت:

 

 

 الشرح:

هذا احلديث فيه  يفجممع  عليه لكن  يشءمعروف أن اجلامع باتفاق الفقهاء من املفطرات هذا 

يغتسل أن الرجل لو جامع قبل طلوع الفجر وانتهى من مجاعه فأصبح وطلع الفجر عليه وهو مل 

 عليه؟ ماذا

هات املؤمني، وهن أزواج النبي  عائشة وأمُّ  أو من  –صىل اهلل عليه وسلم  –سلمة وهنَّ من ُأمَّ

الم –أزواجه، ُُيْربن عن حال النبي  الة والسَّ ُه َكاَن ُيْدِركُه اْلَفْجَر َوُهَو ُجُنب، : -عليه الصَّ »أنَّ

ِه، ثمَّ َيْغَتِسُل 
 ، وَيُصوم« ُجنُب  ِمْن َأْهلِ

ا، أال يكفي إذا قالت هو »ِمْن َأْهلِِه«ملاذا تقول عائشة:  ، َلْو َقالت هو جُنب، وأمُّ سلمة أيض 

« »ِمنْ : الروايات تقولُجنُب؟، بل يف بعض   ، «ُحُلم   َغرْيِ  ِمن  » :، وطائفة تقولَغرْيِ اْحتاِلم 

ُه ما حصل منه اجلنابة إال عن مجاع مع أهله، من غري  العلامء أرادت  احتالم، قاليعني تشري أنَّ

 األنبياء ال حيتلمون، وأنَّ من خصائصهم عدم االحتالم، ملاذا؟   إىل أنَّ أن تشري 

 َكاَن - وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوَل َأنَّ: »-عنهما اهلل رضي -َسَلَمَة َوُأمِّ َعاِئَشَة َعْن
 َوَيُصوُم« َيْغَتِسُل ُثمَّ َأْهِلِه ِمْن ُجُنٌب َوُهَو اْلَفْجُر ُيْدِرُكُه
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يطان، هكذا يقولون، والنبي  صىل اهلل عليه وسلم  –قالوا ألنَّ االحتالم يكون من تالعب الشَّ

يطان ومن تالعبه، – جاء يف احلديث أنَّ شيطانُه أسلم، عىل اخلالف،  كيف وقد معصوم من الشَّ

يف دين اهلل، أو املقصود أن النبي يْسلُم من أذاه ومن رشه،  أي دخل سلمما املقصود بأسلم، هل أ

ُه ما من إنسان إال لُه شيطان، ُه ملا أخرب عائشة، أنَّ  فقالوا: حتى أنت يا رسول اهلل؟   ألنَّ

ه، وطائفة  تقول: ال بل  أي يسلم قالوا «،»َفَأْسَلمَ هكذا  «»أَعاَنني اهللُ َعلْيِه َفأْسَلمَ قال:  من رشِّ

« أسلم، أي دخل يف دين اهلل، بدليل:  ، هكذا يف احلديث، »َفال َيْأُمُرين إال بَِخرْي 

طت،  ُه دخل يف دين اهلل، أي انقاد لُه، «»َفَأْسَلمَ وطائفة توسَّ ، أي انقاد للنبي، ليس املقصود أنَّ

ُه أسلم صىل  – ودخل يف دين اهلل، وهلذا ال يأمر النبيَّ  وإن كان القول األول يف ذلك أقوى، أي أنَّ

  .إال بخري –اهلل عليه وسلم 

ت ذلك فقالت،  ا نإذ   فت أمُّ سلمة أن يكون االحتالم أو أن تكون اجلنابة، من احتالم، فأكدَّ

ُجنُب  من أهله، وإن كانت طائفة اعرتضت عىل ذلك، وقالت ال يوجد عندنا دليل أنَّ االحتالم 

ليل؟،  يطان، ما هو الدَّ  من تالعب الشَّ

املنام، أليس الشيطان يأيت ويرتاءى اإلنسان أشياء يف نَّ الدليل يف ذلك، أنَّ ما حيُصل يف إقالوا 

يطان، أو أن يكون يشء مما  منامه، قالوا: إما أن تكون رؤيا  من اهلل، وإما أن تكون  من الشَّ

ُم أصحاب الرؤى، الرؤى  إىل ثالثة  ُرُه اإلنسان قبل منامه، يف حياته ويف يومه، هكذا  ُيقسِّ يتذكَّ

يطان، هو الذي  يتالعُب بك يف منامك، فيؤدي ذلك إىل ما يك اأقسام، قالوا إذ   ون من الشَّ
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معصوم  عن هذا  ُكلِّه،  –صىل اهلل عليه وسلم  –الشك وال ريب أنَّ النبي  ااالحتالم، إذ  

الم -فالشيطان ال يتالعب به الة والسَّ ، السيام أننا نعرف أن رؤى األنبياء وحي، كام -عليه الصَّ

حيح  – عليه وسلم صىل اهلل –أشار النبي    .إىل ذلك يف احلديث الصَّ

وم، كأن يكون يف رمضان، وطلع  اإذ   لو حصل أنَّ إنسان ا احتلم أو جامع أهلُه، ُثمَّ أراد الصَّ

كان األمر عىل ذلك، ما معنى عىل ذلك؟ أي لو  أول اإلسالمعليه الفجر وهو مل يغتِسل، يف 

 ال صيام لك، فة حصل أنَّ الفجر دخل عليك، وأنت عىل جناب

صىل اهلل عليه  –كام عند النَّسائي وغريه، أنَّ النبي  -ريض اهلل عنه –وهلذا كان أبو هريرة 

ا من  –وسلم  »من أْدَرَكُه  بن عباس كام يف صحيح مسلم:  حديث الفضلكان يقول، وجاء أيض 

وعند النَّسائي، جاء من  مسلم،هكذا كان يف أول اإلسالم، كام يف صحيح  الَفْجُر ُجنُب ا َفاَل َيُصم« 

»الَ َو َربِّ َهَذا يقول أبو هريرة:  طريق الفضل، وجاء من طريق أيب هريرة كام عند النَّسائي،

د   َوَربِّ الَكْعَبِة  َقاَلُه«، ُقْلُت َمنْ الَبْيِت ما أَنا  بُح وُهو ُجنُب َفاَل َيُصْم، بْل حُممَّ   أْدَرَكُه الصُّ

ُم أنكروا علي حابة كان يروي ما روتُه عائشة ألهنَّ ، -ريض اهلل عنها –ه، وحصل أنَّ بعض الصَّ

صىل اهلل عليه  –كانت تروي هذا احلديث، وأمُّ سلمة ترويه، أنَّ النبي  -ريض اهلل عنها  –عائشة 

طلوع الفجر ويصوم، فكان حيِلف  أي بعدُيصبح وهو عىل جنابة من أهلِه، ُثمَّ يغتسل  –وسلم 

د أن النبي أبو هريرة،   –قال ذلك، وُيوثِّقُه  –صىل اهلل عليه وسلم  –ملاذا حيلف؟، يريد أن يؤكِّ

 ، لكن هل استمرَّ أبو هريرة يف هذا القول؟، -ريض اهللُ عنُه وأرضاه
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حابة ومن التَّابعي ومن بعدهم عىل هذا القول،  معروف أنَّ مجاهري أهل العلم من الصَّ

فجر وهو جنُب، فُيكمل ِصيامُه ويغتسل ويصوم، وليس عليه بمعنى: يقولون من طلع عليه ال

ا، ملاذا؟ قالوا لعدة أدلة      :يشء أبد 

پ    پٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  ٱ ٻژ أول دليل يف ذلك القرآن، قبل حديث عائشة، 

أو ما  ؟ن هذه اآليات، أو ما الدليلإاآليات، فيها قال العلامء  ١٨٧البقرة:  ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

   ؟وجه االستدالل من هذه اآليات 

أباح للمرء إذا أراد يف الليل أن يأيت أهلُه يفعل ذلك، وإىل متى  –سبحانه وتعاىل  –أنَّ اهلل 

ُه قال:    البقرة:   ژ پٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  ٱ ٻژ يفعل ذلك؟، إىل قبل طلوع الفجر، ألنَّ

ويدخل يف ذلك ١٨٧البقرة:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ  إىل متى؟، إىل أن قال: ١٨٧

 اجلامع، 

ُه إذا جامع أهلُه يف وقت  قد  فإذا كان عند طلوع الفجر الثاين وهو َيوز له اجلامع، أفال ُيقال أنَّ

ُه فعل هذا يف وقت  ُمباح، إأحلَّ لُه اجلامع، ثمَّ أذَّن املؤذن بعد أن انتهى من مجاعه، أفال ُيقال  نَّ

د ذلك حديُث عائشة  ؛جاز لُه أن يغتسل بعد طلوع الفجرف ألنَُّه صنع ذلك يف وقت  ُمباح، أكَّ

 ُحُلم   َغرْيِ  ِمنْ  ُجنُب   َوُهوَ  َرَمَضانَ  يِف  اْلَفْجرُ  ُيْدِرُكهُ »: -صىل اهلل عليه وسلم  –فعل النبي هو و

 . «َوَيُصومُ  َفَيْغَتِسُل 
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يستفتيه  –صىل اهلل عليه وسلم  –جاء إىل النبي  جاء يف صحيح مسلم أن رجال   ذلك ماوأكد 

تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول اهلل تدركني الصالة وأنا  –ريض اهلل عنها  –وعائشة 

 َوَأَنا»: –صىل اهلل عليه وسلم  –،وهذا هو الشاهد، أفأصوم؟ فقال النبي ؟جنب أفأصوم

اَلةُ  ُتْدِرُكنِي فلام سمع  –صىل اهلل عليه وسلم  –هكذا يقول النبي  «َفَأُصومُ  ُجنُب   َوَأَنا الصَّ

أين أنا مثلك تدركني الصالة وأنا جنب فأصوم،  –صىل اهلل عليه وسلم  –الصحايب قول النبي 

 َلَك  اهللَُّ َغَفرَ  َقدْ ، اهللَِّ َرُسوَل  َيا ِمْثَلنَا َلْسَت : »-عليه الصالة والسالم  –فقال الصحايب لرسول اهلل 

مَ  َما رَ  َوَما َذْنبَِك  ِمنْ  َتَقدَّ  «  َتَأخَّ

 «َأتَِّقي باَِم  َوَأْعَلَمُكمْ  هللَِِّ َأْخَشاُكمْ  َأُكونَ  َأنْ  ألَْرُجو إيِنِّ  َواهللَِّ»: -عليه الصالة والسالم –فقال 

هذا من قوله، أي من قول   -صىل اهلل عليه وسلم  –ويف بعض الروايات غضب النبي 

مَ  َما َلَك  اهللَُّ َغَفرَ  َقدْ »الصحايب، ملا قال له:  رَ  َوَما َذْنبَِك  ِمنْ  َتَقدَّ يعني ال يعني أن  اهلل غفر يل « َتَأخَّ

به، فهذا أيضا  أباح اهلل يل وهو   –عز وجل  –ما تقدم من ذنبي وما تأخر أين ال أفعل ما أمرين اهلل 

 َأنْ  ألَْرُجو إيِنِّ »قال:  ا وأنا أصنعه هلذ هذا ترشيع لألمة، كام أباح يل أباح ألمتي،  فأنت تصنع

  .–عليه الصالة والسالم -كل ما أمر به وهو معصوم بأيب هو وأمي يفعل أن  «َأْخَشاُكمْ  َأُكونَ 

إذا هذا احلديث نص يف املسألة، بل ويؤكد أنه ينسخ حديث أيب هريرة أنه متأخر بدليل أنه قد 

، يؤكد أهنا ست  وهذا ما نزل أي سورة الفتح إال يف احلديبية يف سنة « َلَك  اهللَُّ َغَفرَ  َقدْ »قال 

من  اخلطايب كذلك ابن حزم، وكل ،ابن املنذر ، متأخرة عن حديث الفضل وهلذا ابن خزيمة

 ةن حديث الفضل يف صحيح مسلم منسوخ بحديث أم سلمإكتب يف الناسخ واملنسوخ يقولون 
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ريض اهلل عنه  –ومنسوخ بحديث عائشة وبقصة هذا الرجل وهو أيضا من حديث عائشة 

 .–وأرضاه 

ستدالل من اآلية، أن املجامع له أن يستمر يف مجاعه ستدالل باآلية وكذلك االوقد أكدنا اال

إىل طلوع الفجر، فيلزم من ذلك أنه لو جامع أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر، فتكون األدلة 

 نه منسوخ، إما جاء يف حديث الفضل وإن كان يف صحيح مسلم إال ومتوافقة يف ذلك 

إنام كان   –عليه الصالة والسالم  –ل اهلل ن أبا هريرة قالوا: مل يسمع هذا احلديث من رسوإبل 

رجع عن قوله، حصل أنه  –ريض اهلل عنه  –نه إ يسمعه أو سمعه من الفضل بن عباس حتى 

صنع ذلك فرجع  –صىل اهلل عليه وسلم  –عائشة وسمع من أم سلمة أن النبي  سمع منيعني 

قول األول: هو قول األئمة عن قوله، هلذا ملا كانوا يذكرون اخلالف ماذا يقولون: يقولون ال

  ،األربعة واجلامهري وعامة الصحابة أنه يصح أن يصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر

أيب هريرة، ألنه متسك بحديث الفضل أنه  املشهور عنثم ينقلون القول الثاين يف املسألة وهو 

       .ال يصح الصوم ملن أصبح جنب ا

َفَق الُفَقهاء عليها، َفصاَر َفَرَجَع أبو ُهريَرة، فانَدَثَر اخِلال ف، فصاَرت املسَألة ِمَن املَساِئل التي اتَّ

ا، كام قال الُعَلامء كابِن دقيق العيد وغرِيِه، وكذلَِك يعني ممَّن َكَتَب يف أحاديث  بِذلَِك إمجاع 

  .األحكام
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ا  اندثرت، وال قاِئَل يعني ُهناك أقوال أخرى ُنِقَلت عن بعض التابِعي، لكن يف احلقيقة أيض 

ُه ُيتِمُّ إاهلل، قالوا:  َذَكروا َمَثال  عن احلََسن، وعن َسْعد بن عبد  صوَمه لكن َيِب عليِه الَقضاء،  نَّ

 أبو هريرة كان يقول: ال يصوم وَيِب عليِه القضاء، ال َيوز لُه أن يصوم. 

رض، وال يقيض يف النفل، يقيض يف الف إنهأّما هؤالء يقولون: يصوم ثم يقيض، وهناك قول 

ا عن إبراهيم النَخعي،  وهذا ُنِقَل أيض 

ت ُكلُّها اندثرت، فَبِقَي اإلمجاع واالتِّفاق عىل أن من أصَبَح ُجنُب ا   لكن هذه األقوال كام أرَشْ

 أن يغَتِسل، وََيُِب عليِه الصوم. بعد طلوع الفجر فال ََيُِب عليِه إال

هل كذلك املرأة احلائض مثل الرجل؟ يعني بمعنى هي حائض قبل  َبِقَي ما َيَتَعلَّق باحلاِئض،

ن ِمن االغتِسال إال بعد طلوِع الفجر، أكثر أهل العلم،  ُطلوِع الفجر، ثم َطُهَرت ولكن مل َتَتَمكَّ

ُه ََيِب عليها أن  م يف اجلُنُب، بمعنى أنَّ مجاهري الصحابة، والتابِعي قوهُلُم يف احلائض كقوهِلِ

الرّب  ِسل ثم تصوم، حّتى إن بعض الفقهاء َنَقل اإلمجاع واالتِّفاق عىل ذلك، كابن عبدتصوم، تغتَ 

ُه ََيِب أن َتصوم، وحتّى -َرمِحَُه اهلل  –املالِكي  ة احلَنَْبِل َنَقلوا االتِّفاق عىل أنَّ ، وكذلَِك ابُن ُهَبرْيَ

ا َحَصَل فيها االتِّفاق كامإبعُضُهم قال   َحَصَل االتِّفاق يف اجلُنُب الذي ُيْصبُِح ن هِذِه املسَأَلة أيض 

شون من املالِكيَّة بل جشون، ابن املاجُجنُب ا، َوُنِقَل الَقول بَِعَدِم جواِز صياِم احلاِئض عن ابن املا

ُهَو ِمن أصحاِب مالِك، لكن ملّا جاء الُعلامء يذُكرون هذا القول كابن ُرْشد يف )بِداَية املُْجَتِهد(  

ُه قول شاّذ، جابن املاَوَصَف قول   شون بالّشذوذ، وأنَّ
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وال ريب أنَّ القول بِِصياِم احلائض، وبِِصياِم اجُلنُب ُهَو الواِجب، ملِاذا  َفَعىل ُكلِّ حال ال َشكَّ 

: قبل ذلك، أليست املرأة إذا َطُهَرت من  ال  ت َمَعنا، أوَّ ُهَو الواِجب؟ للنُّصوص، فاآلَية التي َمرَّ

 ا: طاِهر؟ حيِضها، يقاُل هل

  ۓے  ےژوال ريب أهنا ُيقال هلا: طاهر، وهذا بنّص الُقرآن، اهلل قال:  اجلواب: بىل، ال شكَّ 

  ٢٢٢البقرة:  ژۓ  ڭ

 فاألوىل: يف ُطْهِرها من احليض، ويف انِقطاِعه،  

 والثانية: يف اغتِساهِلا،  

د أن  ٢٢٢البقرة:  ژۓے ےژفقال:  ا، هذا ُيَؤكِّ ال ِسيَّام  -املرأة إذا انَقَطَع حْيُضها َفَساّمها طاِهر 

ة البيضاء  ر الطهارة   -إذا َتمَّ ُخروج الَقصَّ َفُيْطَلُق عليها طاِهر، وَيْبقى عليها الُغْسل حّتى َتَتَطهَّ

َوَجب عليها الصوم، فإذا َدَخَل عليها الَفجر ومل تغتِسل، فنقول هلا:  االكاِملة، َفَكون املرأة طاِهر  

 َفَتْغَتِسل بعد الَفجر كام تكلَّْمنا عن اجلُنُب،  ،َيُب عليِك أن تصومياغَتِسِل، و

ر الُغْسل من هذه املرأة إىل   وهذا احليض معروف أنه َحَدث، وُهَو يوِجُب الُغْسل، َفَكوُنُه يتأخَّ

ة الصوم كام يف اجُلنُب، وقد  نا أنَّ أن َيْطَلَع الفجر أو بعد طلوِع الفجر ال بأس، وال َيْمنَُع ِصحَّ َأرَشْ

وقت ا للُغْسل،  أباَح اجِلامع، وأباَح األكل والرشب حّتى يطلع الفجر، ومل َيستثنِ  –َعزَّ وجّل  –اهللَ 

 فإذا ما استثنى وقت ا للُغْسل؛ جاز أن يغَتِسل بعَد ُطلوِع الفجر.
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ُه، ماذا يقول ابن املاجكذلك ما استدلَّ بِِه ابن املا  َم عليها وقال: ال شون؟ ملاذا َحرَّ جشون أنَّ

 تصوم؟ 

ا ِعندما َطُهَرت مازالت حائض   ، فال َيصح ا، مع أهنا َطُهَرت، يقول: مازالت حائض  اقال: ألهنَّ

صوُمها. كيف هذا وهي قد َطُهَرت؟ فال َشّك، والريب أنَّ هذا القول غري صحيح، ِهَي َطُهَرت 

ك يعني معنى زائد يف ذلِك، ِهَي ِمن حيَضتِها قبل الفجر، فليَست بِحائض، والُغْسل بعد ذلِ 

 مأمورة بِه، لكنه يشء زائد، 

 الذي َيْمنَع الصوم ُهَو احليض، وهذه املرأة انَقَطَع حيُضها، فكيف ُنْبطُِل صوَمها؟! 

نا إذا كان هذا القول  ا كام َأرَشْ َة بِه،  –شون جأي قول ابن املا –إذ  ا فال ِعرْبَ ا، إذا كان شاذًّ شاذًّ

إذا َوَجَب عليِهم فقط  -ول يف صوِم اجلُنُب، وصوم احلائض َبْعَد ُطلوِع الفجر فَيْبقى الق

َفَق الُعلامء عىل ذلك -االغتِسال  ا، وقد انَدَثَر اخِلالف يف ذلِك، واتَّ ا صحيح    .يكون صوم 

ب، وهذا  َلُه َبِقَي َمَعنا يف هذا الباب حديثان، وُهَو حديث أيب ُهريَرة فيمن َنِِسَ فأَكَل ورَشِ

ُه َيَتَعلَّق باجِلامع، هذا  ا َيليه وهو احلديُث الّسابِع؛ ألنَّ  -إن شاء اهلل  –عالَقة يف احلديث الذي أيض 

 َلَعلَّه يف األُسبوع القاِدم. 

 اللهم عىل حممد وعىل آله وصحبِِه. َوفََّق اهلل اجلميع ملا حُيِبُّه ويرضاه، وصلِّ 

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