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 6 عمدة األحكام 

 امنثالدرس ال
 ،وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين ،احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد

 وم الدين.ومتسك بسنته إىل ي ،ربهدوعلى َمن سار على 

 ...أمَّا بعد

فظ عبد احلا -رمحة هللا عليه-املصنف مدارسة األحاديث اليت نقلها فإننا نستأنف ما بدأانه من 
-ونفعنا هللا بعلومه يف كتابه "عمدة األحكام من كالم خري األانم"  -رمحه هللا-الغين املقدسي 

 .-صلى هللا عليه وسلم

 :نقلام، يف كتاب الصي ال زال موصواًل  واحلديث

قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -رضي هللا عنه-َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِ  
 .«، َوَأخَُّروا السُُّحورَ ال يَ َزاُل النَّاُس ِبَْْيٍ َما َعجَُّلوا اْلِفْطرَ »

لصيام، وهو تعجيل الفطر، ليبني لنا أداًب من آداب ا هذا احلديث -رمحة هللا عليه-ق املصنف سا
 واملبادرة به حني حلول وقته.

مستمرون ابلفضل  أي: أن الناس، «ال يَ َزاُل النَّاُس ِبَْْيٍ »: -صلى هللا عليه وسلم- قوله
والصالح يف دينهم ما امتثلوا حدود الشرع، ويف هذا دليل على أن اخلري كل اخلري يف اتباع الشرع، 

 ريط.والتقيد به، دون غلو وال تف

أي: ما ابدروا به عند حلول وقته، وهو غروب الشمس ودخول ، «َما َعجَُّلوا اْلِفْطرَ »قوله: و 
-، وحلديث عمر [187:البقرة﴾]ُثَّ َأِتُّوا الصِ َياَم ِإََل اللَّْيلِ ﴿: -عز وجل-، كما قال هللا الليل

 اآليت.  -رضي هللا عنه

لشمس من األفق يفطر الصائم، منطوق هذا أي أنه مبجرد غياب قرص ا فمعىن تعجيل الفطر:
احلديث أن تعجيل اإلفطار سبب يف استمرار الناس يف اخلري، ومفهومه أن أتخري اإلفطار بدون 

 سبٍب سبٌب لنزع اخلري من الناس.
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، فيه دليل على أنه ُيسن للصائم املبادرة ابلفطر إذا حتقق من غروب «َما َعجَُّلوا اْلِفْطرَ »قوله:  
 دليل السنة واإلمجاع.قد دل على سنية ذلك الشمس، و 

صلى هللا -أن النيب  -رضي هللا عنه-يث الذي معنا، وحلديث أيب هريرة فاحلد أما دليل السنة:
ال يزال الدين ظاهًرا ما عجل الناس الفطر؛ ألن اليهود والنصارى »قال:  -عليه وسلم

 صحيح سنن أيب داود.، واحلديث حسنه األلباين يف «يؤخرون

، : ابن رشد، وابن دقيق العيد: فقد نقله غري واحد على سنية تعجيل الفطر؛ منهموأما اإلمجاع
 رمحة هللا على اجلميع.

 على ماذا يفطر الصائم؟ مسألة:

 استحب مجهور العلماء اإلفطار على رطب، فإن مل جيد؛ فتمر، فإن مل جيد؛ فعلى ماء.

الشمس قد غربت، مث تبني أهنا مل تغرب، فهل  من عجل الفطر بناًء على غلبة ظنه أن مسألة:
 يصح صومه؟

رضي هللا -صومه صحيح، وال شيء عليه، دل على ذلك حديث أمساء بنت أيب بكر  اجلواب:
. رواه «يوم غيم، مث طلعت الشمس -صلى هللا عليه وسلم-أفطران على عهد النيب »، قال: -عنها

 البخاري.

، -صلى هللا عليه وسلم-ى غلبة ظن منهم، فلم ينكر عليهم النيب أهنم أفطروا بناًء عل وجه الداللة:
 ومل أيمرهم ابلقضاء.

 لتعجيل الفطر عدة مثرات؛ منها: فائدة:

 يف داللة احلديث الذي معنا.أن يف تعجيل الفطر عالمة على خريية الناس،  أواًل:

 ، إذ أنه كان يفعله.-صلى هللا عليه وسلم-أن يف تعجيل الفطر اتباًعا هلدي النيب  اثنًيا:

-، فقد أخرج الطرباين عن أيب الدرداء أن يف تعجيل الفطر أتسًيا بسنن األنبياء السابقني اثلثًا:
ثالثة من أخالق األنبياء: تعجيل اإلفطار، وأتخري السحور، ووضع اليمني »، قال: -رضي هللا عنه

 .«على الشمال يف الصالة
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ليهود والنصارى، وإظهار خمالفة اليهود والنصارى مقصد أن يف تعجيل الفطر خمالفة ل رابًعا: 
شرعي، وقد دل على هذا حديث أيب هريرة السابق، فاليهود والنصارى يؤخرون الفطر إىل أن 

 تظهر النجوم.

أن يف تعجيل الفطر إعطاء كل ذي حق حقه، فالنفس تعطى حقها يف الفطر، فيكون يف  خامًسا:
 و والتنطع.هذا إقامًة للعدل، ونبًذا للغل

 ، وهذه الفائدة ينبغي أن تقدم.-رضي هللا عنهم-هلدي الصحابة  ذا امتثااًل أن يف ه سادًسا:

 . «أبو سعيد حني غاب قرص الشمسأفطر »: -رمحه هللا-قال البخاري 

أسرع الناس إفطارًا،  -صلى هللا عليه وسلم-كان أصحاب حممد »وقال عمرو بن ميمون: 
 عبد الرزاق.. رواه «أبطأهم سحورًاو 

هذه الزايدة ليست يف الصحيحني، وإمنا انفرد هبا اإلمام أمحد يف ، «َوَأخَُّروا السُُّحورَ »قوله: 
-رمحه هللا-، وإسناده ضعيف كما قال احلافظ اهليثمي -رضي هللا عنه-املسند من حديث أيب ذر 

. 

 :مث نقل املصنف

إَذا »: -صلى هللا عليه وسلم-: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قَالَ  -رضي هللا عنه-َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب 
 .«الصَّائِمُ  فَ َقْد َأْفَطرَ  ، َوَغَرَبِت الشَّْمُس؛ْدبَ َر الن ََّهاُر ِمْن َهُهَناَوأَ  ،َأقْ َبَل اللَّْيُل ِمْن َهُهَنا

 هذا احلديث بيان لعالمة الوقت الذي يفطر فيه الصائم.يف 

 أي: من جهة املشرق.، «ِمْن َهُهَنا َأقْ َبَل اللَّْيلُ إَذا »قوله: 

 .أي: من جهة املغرب، «ْدبَ َر الن ََّهاُر ِمْن َهُهَناَوأَ »قوله: و 

هذه اجلملة سقطت من بعض نسخ العمدة، وهي اثبتة يف ، «َوَغَرَبِت الشَّْمسُ »قوله: 
 الصحيحني.

ل، والنهار إذا أدبر؛ فإن ذلك ، قد يقال أبن من املعلوم أن الليل إذا أقب«َوَغَرَبِت الشَّْمسُ »قوله: 
 دال على غروب الشمس، فلماذا نص على ذلك؟ 
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ابر النهار قد ال يكون حقيقيًّا، وإمنا لوجود ما وإد ألن إقبال الليل من جهة املشرق اجلواب: 
 -صلى هللا عليه وسلم-يغطي ضوء الشمس؛ من حنو دخان، أو حنو ذلك، ولذلك قيد النيب 

؛ ليبني أنه ال بد من حتقق أن اإلقبال واإلدابر بسبب غروب «الشَّْمسُ  َوَغَرَبتِ » ذلك بقول:
 .الشمس، ال بسبب آخر

 يف فتح الباري. -رمحه هللا تعاىل-وقد أشار إىل هذه الفائدة احلافظ ابن حجر 

إن حيتمل أن هذه اجلملة خربية، واملعىن: أنه صار يف حكم املفطر، و ، «الصَّائِمُ  فَ َقْد َأْفَطرَ »قوله: 
 مل أيكل ويشرب، أو املعىن: دخل وقت الفطر، وانتهي وقت صيامه، فحل له الفطر. 

 وحيتمل أهنا مبعىن األمر، واملعىن: فليفطر الصائم.

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل احلافظ 

َعْن  -صلى هللا عليه وسلم-ََنَى َرُسوُل اَّللَِّ »َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل: 
َئِتُكْم ، إّن ِ ُأْطَعَم َوُأْسَقى . َوَرَواُه أَبُو ُهَريْ َرَة «اْلِوَصاِل. قَاُلوا: إنََّك تُ َواِصُل. قَاَل: إّن ِ َلْسُت َكَهي ْ

 .َعاِئَشُة َوأََنُس ْبُن َماِلكٍ وَ 

يُ َواِصَل فَ ْليُ َواِصْل إََل  فَأَيُُّكْم َأرَاَد َأنْ »: -رضي هللا عنه-َوِلُمْسِلٍم َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِريِ  
 .«السََّحرِ 

 هذه األحاديث يف بيان حكم الوصال يف الصوم.

 مسألة: تعريف الوصال.

 املواصلة يف الصوم، وهو أن يصوم يومني فأكثر ال يفطر فيها.الوصال: 

 .مسألة: حكم الوصال

 يف حكمه على ثالثة أقوال: -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء 

 أنه حمرم مطلًقا. ول:القول األ

 أنه جائز مطلًقا. القول الثاّن:
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-جائز إىل السحر فقط، وينهى بعد ذلك، وهو مذهب اإلمام أمحد بن حنبل أنه  القول الثالث: 
، وهذا -رمحه هللا تعاىل- ، وهو الصحيح؛ حلديث أيب سعيد الذي ذكره املصنف-رمحه هللا تعاىل

 القول فيه مجع للقولني السابقني.

من ِحَكم النهي أنه فيه ضرر ، «َعْن اْلِوَصالِ  - عليه وسلمصلى هللا-ََنَى َرُسوُل اَّللَِّ »ه: قول
 .أن فيه إهناًكا للحدث، وإحدااًث للملل يف العبادة حاصل أو متوقع، ومن ذلك

لوصاهلم، كأهنم يقولون: ألنك تواصل؛ أردان التأسي  هذه مجلة تعليلية، «إنََّك تُ َواِصلُ »: مقوهل
 بك فواصلنا.

فهو  -صلى هللا عليه وسلم-، دليل على أن ما ثبت يف حق النيب «إنََّك تُ َواِصلُ »: مقوهلويف 
 .اثبت يف حق األمة مجعاء، إال ما خصه الدليل

 ما وجه ذلك؟

، ففهموا أن األصل التأسي به حىت -صلى هللا عليه وسلم-تعليل الصحابة لوصاهلم بوصال النيب 
 ص.أييت دليل التخصي

 ، دليل على أنه ال أبس ابلسؤال عن حكمة النهي.«إنََّك تُ َواِصلُ »: مقوهلويف 

َئِتُكمْ »قوله:  ليست   -صلى هللا عليه وسلم-، فصفة النيب كخلقتكمأي: لست   ،«إّن ِ َلْسُت َكَهي ْ
 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-وشرفه ابلرسالة، وأما ذاته  -تعاىل-فقد ميزه هللا كصفة غريه، 

-هللا كما قال فهو بشر، حيتاج إىل الطعام والشراب والنوم، وميشي يف األسواق، ويتزوج النساء،  
َا ِإهَلُُكْم ِإَلٌه َواِحدٌ ﴿: -عز وجل َا َأََن َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإََلَّ َأَّنَّ -، وقال [110الكهف:﴾]ُقْل ِإَّنَّ

َلَك ِمَن اْلُمْرسَ ﴿: -تعاىل ُْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوََيُْشوَن يف َوما َأْرَسْلَنا قَ ب ْ ِلنَي ِإالَّ ِإَنَّ
 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-، ففي هذا رد على من زعم أن النيب [20الفرقان:﴾]اأَلْسَواقِ 

 ليس بشرًا، وإمنا هو نور، وأنه ال ظل له.

صلى هللا -وة الطاعم والشارب، فهو املراد بذلك: ما يعطيه هللا من ق، «إّن ِ ُأْطَعَم َوُأْسَقى»قوله: 
يعان على الصيام، ويغنيه هللا عن الطعام والشراب مبا جيعله يف قلبه من لذة مناجاته،  -عليه وسلم
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، وقرة عينه بقربه، وتنعمه حببه، وتوابع ذلك من األحوال اليت هي غذاء القلوب، ونعيم األرواح 
 فيكون حينئذ مبنزلة من طعم وشرب.

ومن له أدىن جتربة وشوق يعلم استغناء اجلسم بغذاء القلب »: -رمحه هللا تعاىل-يم قال ابن الق
مبطلوبه، الذي قد قرت عينه  والروح عن كثري من الغذاء احليواين، وال سيما املسرور الفرحان الظافر

 .-رمحة هللا عليه-من هذا اإلمام  ، وهذا كالم عظيم«مبحبوبه، وتنعم بقربه، والرضا به

يطعم ويسقى حقيقًة؛ فهذا ضعيف لوجوه؛  -صلى هللا عليه وسلم-قول من قال أبن النيب وأما 
 منها: 

 أنه لو كان طعاًما وشرااًب على احلقيقة؛ مل يكن مواصاًل ابلصيام، يكون مفطرًا. أواًل:

وله: أنه لو كان طعاًما وشرااًب على احلقيقة؛ ملا صح التعليل للفارق بينه وبني أصحابه بق اثنًيا:
َئِتُكمْ »  يف الفطر. ؛ ألنه حينئذ سيكون هو وإايهم على السواء«َلْسُت َكَهي ْ

أي: أن ذلك دائم ومستمر، ولو كان  ،«يطعمين رِب ويسقيينإّن أظل »أنه جاء يف رواية:  اثلثًا:
 -صلى هللا عليه وسلم-املراد احلقيقة؛ فإن هذا يقتضي أنه يكون يف النهار، وهذا ال جيوز ال له 

 وال لغريه، أن أيكل ويشرب يف هنار رمضان.

َئِتُكمْ »قوله:  ، فيه دليل على أن الوصال الزائد عن السحر من «إّن ِ ُأْطَعَم َوُأْسَقى، إّن ِ َلْسُت َكَهي ْ
 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-خصائص النيب 

 .َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدِري ِ َوِلُمْسِلٍم قوله: 

 ، وإمنا هو عند البخاري.-رمحة هللا عليه-س عند مسلم كما ذكر املصنف حديث أيب سعيد لي

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف 

 ََبُب َأْفَضِل الصِ َياِم َوَغْْيِهِ 

إىل أفضل صيام التطوع، وسيشري إىل  -رمحة هللا عليه-يف هذا الباب املصنف سيشري املصنف 
 الصيام املنهي عنه.

 نقل:
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صلى هللا عليه -ُأْخِِبَ َرُسوُل اَّللَِّ » ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِ  رضي هللا عنهما قَاَل: َعْن َعْبِد اَّللَِّ  
صلى -، َوألَُقوَمنَّ اللَّْيَل َما ِعْشُت. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َاَّللَِّ أَلُصوَمنَّ الن ََّهارَ َأّن ِ َأُقوُل: وَ  -وسلم

، ِبَِِب أَْنَت َوأُمِ ي. فَ َقاَل: فَِإنََّك ؟ فَ ُقْلُت َلُه: َقْد قُ ْلُتهُ ِلكَ : أَْنَت الَِّذي قُ ْلَت ذَ -هللا عليه وسلم
مٍ  ،، َوُقْم َونَْ َفُصْم َوَأْفِطرْ  ،ِطيُع َذِلكَ ال َتْستَ  َسَنَة بَِعْشِر فَِإنَّ الَْ  ،َوُصْم ِمْن الشَّْهِر َثالثََة َأَّيَّ
قُ ْلُت: فَِإّن ِ ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذِلَك. قَاَل: َفُصْم يَ ْومًا َوأَْفِطْر  َوَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم الدَّْهِر. ،َأْمثَاهِلَا

. قُ ْلُت: ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذِلَك. قَاَل: َفُصْم يَ ْومًا َوَأْفِطْر يَ ْوماً. َفَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم َداُود.  يَ ْوَمنْيِ
 «.َأْفَضَل ِمْن َذِلَك. قَاَل: ال َأْفَضَل ِمْن َذِلكَ  َوُهَو َأْفَضُل الصِ َياِم. فَ ُقْلُت: إّن ِ ُأِطيقُ 

 .«ُصْم يَ ْوماً َوَأْفِطْر يَ ْوماً  -َشْطَر الدَّْهرِ -ال َصْوَم فَ ْوَق َصْوِم َأِخي َداُود »َويف ِرَوايٍَة: 

، املخرب له هو عمرو بن العاص والد عبد هللا، «-صلى هللا عليه وسلم-ُأْخِِبَ َرُسوُل اَّللَِّ »قوله: 
ويف هذا دليل على أنه ال أبس بذلك خوفًا وشفقًة على ولده،  -صلى هللا عليه وسلم-أخرب النيب 

 على أحد الوالدين أن يلجأ إىل أحد العلماء أو املوجهني ليعينه يف توجيه ولده وإرشاده للصواب.

حرص عبد هللا بن فيه بيان لشدة ، «َمنَّ اللَّْيَل َما ِعْشتُ ، َوأَلُقو َاَّللَِّ أَلُصوَمنَّ الن ََّهارَ وَ »قوله: 
املنهج  -صلى هللا عليه وسلم-عمرو على الطاعة، لكن ملا كان اإلسالم دين العدل؛ بني له النيب 

 السوي يف ذلك.

فيه أنه ينبغي االستفهام ، «؟أَْنَت الَِّذي قُ ْلَت َذِلكَ »: لعبد هللا -صلى هللا عليه وسلم- قوله
 واالستفصال والتثبت قبل إصدار األحكام والقرارات.

وأمي فداء لك، ويف هذا دليل على أنه جيوز قول هذه العبارة  أي: أيب، «ِبَِِب أَْنَت َوأُمِ ي»قوله: 
 .-صلى هللا عليه وسلم-يف حق النيب 

صلى هللا عليه -ه بيان لرمحة النيب في، «، َوُقْم َونَْ َفُصْم َوَأْفِطرْ  ،ِطيُع َذِلكَ فَِإنََّك ال َتْستَ »قوله: 
 ، وشفقته على أمته، حيث كان يرشدهم إىل األسهل فاألسهل.-وسلم

فيه أن من حلف على شيء، مث تبني له أن غريه أفضل منه؛ ، «ِطيُع َذِلكَ فَِإنََّك ال َتْستَ »قوله: 
صلى هللا عليه -نيب ميينه؛ ألن عبد هللا بن عمرو حلف، فالفإنه جيوز له العدول عنه، ويكفر عن 

 بني له أنه لن يستطيع ذلك، أنه ينبغي أن يعدل عن هذا اليمني الذي عقده.  -وسلم
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وهللا إّن إن شاء هللا ال أحلف على »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ويف الصحيحني أن النيب  
 ، «َيني، فأرى غْيها خْيًا منها؛ إال كفرت عن َييين، وأتيت الذي هو خْي

، وأهنا جاءت ابلعدل يف كل فيه بيان لعدالة الشريعة اإلسالمية، «، َوُقْم َونَْ ُصْم َوَأْفِطرْ فَ »قوله: 
 بني العبادة والراحة. ...شيء، ومن ذلك حق النفس، فيجب على املسلم 

مٍ »قوله:  بيان ، «ِمْثُل ِصَياِم الدَّْهرِ َوَذِلَك  ،َسَنَة ِبَعْشِر َأْمثَاهِلَافَِإنَّ الَْ  ،َوُصْم ِمْن الشَّْهِر َثالثََة َأَّيَّ
ذلك أن احلسنة بعشر أمثاهلا، فصيام ثالثة أايم من الشهر تعدل ثالثني يوًما، وإذا صام من كل 

، واحلسنة بعشر شهر ثالثة أايم، والسنة اثنا عشر شهرًا؛ كان جمموع صيامه ستة وثالثني يوًما
 عدة أايم السنة.أمثاهلا، فيكون اجملموع ثالمثائة وستون يوًما، وهي 

 وينبغي أن يُعلم أن هذا يف أصل الثواب واجلزاء، وليس يف اإلجزاء.

 ألنلو نذر شخص أن يصوم سنة كاملة، مث أراد أن يصوم من كل شهر ثالثة أايم؛  مثال ذلك:
 فهل جيزئ ذلك عنه؟ ذلك يعدل صيام سنة،

 ال جيزئه. اجلواب:

 ما حكم صيام الدهر؟ مسألة:

 .، واألقرب أنه حمرمأقوال ثالثة إىليف هذه املسألة  -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء 

 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-مبا كان عليه النيب  فيه بيان، «َفُصْم يَ ْومًا َوَأْفِطْر يَ ْوماً »قوله: 
 من توجيه أصحابه إىل ما ينفعهم يف أمر دينهم ودنياهم.

؛ ألنه أول من سنَّه، ويف -عليه السالم-نسب الصيام إىل داود ، «دَفَذِلَك ِمْثُل ِصَياِم َداوُ »قوله: 
 يف األمم قبلنا.هذا دليل على أن صيام يوم وإفطار يوم كان 

أي: صيام التطوع، وليس املراد مطلق الصيام، فإن الصوم الواجب ، «َوُهَو َأْفَضُل الصِ َيامِ »قوله: 
وما تقرب إَل عبدي بشيء أحب إَل مما » :-تعاىل-أفضل وأحب عند هللا من التطوع؛ قال 

 .«افرتضته عليه

، وأقل منه يف فيه أن أفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، «َوُهَو َأْفَضُل الصِ َيامِ »قوله: 
 الفضل أن يصوم يوًما ويفطر يومني، وأقل منه يف الفضل أن يصوم ثالثة أايم من كل شهر.
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يوم  ممن صو  يف عبادة الصيام أكثر عماًل وأفضل أجرًاأي: ال ، «ال َأْفَضَل ِمْن َذِلكَ »قوله:  
 وإفطار يوم.

فيه النهي عن الغلو يف العبادة؛ ألنه ُُيشى من ذلك حصول امللل، ، «ال َأْفَضَل ِمْن َذِلكَ »قوله: 
وهلذا جاء التوجيه النبوي يف ذلك يف أكثر من حديث، قد جاء عند أو ترك العبادة ابلكلية، 

إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ي أن النيب البخار 
صلى هللا عليه -أن النيب »: عن أنسويف الصحيحني ، «غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا

؟ قالوا: هذا حبل لزينب، ما هذا: بني ساريتني، فقالدود ذا حبل ممدخل املسجد، فإ -وسلم
ليصل أحدكم نشاطه، حلوه، : -صلى هللا عليه وسلم-ال النيب . فقبه فإذا فرتت تعلقت

أما وهللا إّن »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  كذلك  ويف الصحيحني .«فإذا فرت فلْيقد
أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن ألخشاكم هلل وأتقاكم له، ولكين 

 .«سنيت فليس مين

، فيه أنه ينبغي االقتصاد يف الطاعة والعبادة؛ «ْوَم فَ ْوَق َصْوِم َأِخي َداُودال صَ »ٍة: َويف ِرَوايَ  قوله:
، ولذلك جاء يف رواية أن عبد هللا بن ألن التشدد فيها قد يؤدي إىل الضجر والتعب واالنقطاع

 صلى هللا-، وقد قال له النيب «د عليد ِ دت فشُ دَّ فشَ »، قال: -رضي هللا عنه-عمرو بن العاص 
-فصرت إىل الذي قال يل النيب ». قال: «إنك ال تدري لعلك يطول بك عمر»: -عليه وسلم

. «-صلى هللا عليه وسلم-، فلما كربت وددت أين كنت قبلت رخصة النيب -صلى هللا عليه وسلم
 -صلى هللا عليه وسلم-ألن أكون قبلت الثالثة األايم اليت قال النيب »وجاء يف رواية أنه قال: 

 «.ب إيل من أهلي ومايلأح

، سبب عدم تركه للصيام ملا كرب، وأخذه ابلرخصة -رضي هللا عنه-وقد بني عبد هللا بن عمرو 
، وذلك أين  -صلى هللا عليه وسلم-فليتين قبلت رخصة النيب »أنه قال:  فيما أخرجه البخاري عنه

 .«كربت وضعفت، لكنين فارقته على أمر أكره أن أخالفه إىل غريه

 :-رمحة هللا عليه-قل احلافظ مث ن

صلى هللا عليه -َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِ  رضَي هللُا عنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
ُم َكاَن يَ َنا  ،َوَأَحبَّ الصَّالِة إََل اَّللَِّ َصالُة َداُود ،إنَّ َأَحبَّ الصِ َياِم إََل اَّللَِّ ِصَياُم َداُود»: -وسلم

 .«وََكاَن َيُصوُم يَ ْوماً َويُ ْفِطُر يَ ْوماً  ،َويَ َناُم ُسُدَسهُ  ،ِنْصَف اللَّْيِل، َويَ ُقوُم ثُ ُلَثهُ 
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املراد بذلك صيام وصالة التطوع، وفيه أن ، «الِة إََل اَّللَِّ َوَأَحبَّ الصَّ  ...َأَحبَّ الصِ َيامِ »قوله:  
 هلا. -عز وجل-األعمال تتفاوت يف حمبة هللا 

فيه دليل على إثبات صفة احملبة هلل ، «الِة إََل اَّللَِّ َوَأَحبَّ الصَّ  ...َأَحبَّ الصِ َياِم إََل اَّللَِّ  » قوله:
حِيب وحَيب، فهو حيب أعيااًن؛ كاألنبياء والصاحلني، وحيب  -سبحانه-، فهو -عز وجل-

كن؛  صفاٍت؛ كالصدق واألمانة، وحيب أزمااًن؛ كرمضان وعشر من ذي احلجة، وحيب أما 
 كاملساجد.

فيه أن أفضل صالة التطوع أن ينام ، «َويَ َناُم ُسُدَسهُ  ،َكاَن يَ َناُم ِنْصَف اللَّْيِل، َويَ ُقوُم ثُ ُلَثهُ »قوله: 
 .نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه

 :-رمحة هللا عليه-مث نقل احلافظ 

ِصَياِم  :بَِثالثٍ  -صلى هللا عليه وسلم-ي َأْوَصاّن َخِليلِ »قَاَل:  -رضي هللا عنه-َعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
ٍم ِمْن ُكل ِ   .«، َوَأْن ُأوتَِر قَ ْبَل َأْن َأََنمَ َشْهٍر، َورَْكَعيَتْ الضَُّحى َثالثَِة َأَّيَّ

 هذا احلديث بيااًن لفضل صيام ثالثة أايم من كل شهر. -رمحة هللا عليه-ساق املصنف 

شيء، مع احلرص واالهتمام، وهذه الوصية ليست خاصة الوصية: هي العهد ابل، «َأْوَصاّن »قوله: 
، بل هي له ولألمة مجعاء، ولفضل وعظم هذه الوصية أوصى به النيب -رضي هللا عنه-أليب هريرة 

بعض الصحابة، فأوصى هبا أاب هريرة، كما يف احلديث الذي معنا،  -عليه الصالة والسالم-
...  ، كما عند-رضي هللا عنه-هبا أاب ذر  وأوصى هبا أاب الدرداء، كما عند مسلم، وأوصى

 فتكرار الوصية هبذه األعمال الثالثة دال على أمهيتها وفضلها. (00:35:40)

، مسيت بذلك ألن احملبة تتخلل القلب، ومنه قول اخلُلة هي أعلى درجات احملبة، «َخِليِلي»قوله: 
 الشاعر:

 وبذا مسي اخلليل خليال  قد ختللت مسلك الروح مين 

 فاخلليل هو من بلغت حمبته ابطن القلب.

 خلياًل.  -صلى هللا عليه وسلم-فيه جواز اختاذ النيب ، «َخِليِلي»قوله: 
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صلى هللا -أال يعارض هذا ما أخرجه مسلم عن جندب بن عبد هللا، أنه مسع النيب  وهنا إشكال: 
 «َل منكم خليلإّن أبرأ إَل هللا أن يكون »قبل أن ميوت خبمس وهو يقول:  -عليه وسلم

 احلديث.

ألن »بقول:  -رمحة هللا عليه-أنه ال يعارضه، فقد أجاب عن هذا شيخنا ابن عثيمني  اجلواب:
إىل هللا هو أن يتخذ النيب خلياًل من الناس، ال أن  -صلى هللا عليه وسلم-الذي برئ منه النيب 

 «.يتخذه أحد من الناس خلياًل 

ألصحابه،  -صلى هللا عليه وسلم-( النيب 00:37:22...)بيان فيه ، «َأْوَصاّن َخِليِلي»قوله: 
 وتعاهده إايهم مبا ينفعهم يف أمر دينهم ودنياهم.

ٍم ِمْن ُكل ِ »قوله:  فيه استحباب صيام ثالثة أايم من كل شهر هجري، ، «َشْهرٍ  ِصَياِم َثالثَِة َأَّيَّ
-أايم معينة، قالت عائشة  وهذه األايم جتوز أن تكون من مجيع أايم الشهر، من دون ختصيص

يصوم من كل  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا »كما عند مسلم:   -رضي هللا عنها
، لكن األفضل واألكمل أن جيعلها األايم «الشهر ثالثة أَّيم، ومل يكن يباَل من أي الشهر يصوم

صلى هللا -يب أن الن ومخسة عشر من كل شهر؛ حلديث أيب ذر عشر البيض: ثالثة عشر وأربعة
 ومخس ة وأربع عشرةثالث عشر إذا صمت من الشهر ثالاًث؛ فصم »قال:  -عليه وسلم

 . رواه الرتمذي.«ةعشر 

 ، فتكون الليايل بيضاء من ضوئه.ومسيت األايم البيض بذلك ألن القمر يكون فيها مكتماًل 

صلى هللا عليه - فيه فضل واستحباب صالة الضحى، ألن النيب، «َورَْكَعيَتْ الضَُّحى»قوله: 
 أوصى هبا.  -وسلم

 ويبدأ وقتها من طلوع الشمس قيد رمح إىل قبيل الزوال.

 ألكثرها.وأما عدد ركعاهتا: فأقلها ركعتان، وأما أكثرها فقد اخُتلف فيه، والصحيح أنه ال حد 

صلى هللا عليه -فيه فضل واستحباب صالة الوتر؛ ألن النيب ، «َوَأْن ُأوتَِر قَ ْبَل َأْن َأََنمَ »قوله: 
 أوصى هبا. -وسلم

 .التايلويبدأ وقتها من بعد صالة العشاء وحىت طلوع الفجر 

 .عدد ركعاهتا: فأقلها ركعة واحدة، وأكملها إحدى عشرة، وأقل الكمال ثالث ركعاتوأما 
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تيقن أو استحباب الوتر قبل النوم، لكن هذا يف حق من فيه ، «َوَأْن ُأوتَِر قَ ْبَل َأْن َأََنمَ »قوله:  
كحال أيب هريرة؛ ألنه كان يسهر الليل يف ضبط وحفظ   غلب على ظنه أنه ال يقوم آخر الليل،

، فمن علم من نفسه أنه ال يقوم؛ فإنه يوتر قبل أن ينام، -صلى هللا عليه وآله وسلم-حديث النيب 
رضي -بر ومن علم أنه يقوم؛ فاألفضل أن جيعل وتره آخر الليل؛ ملا أخرجه مسلم من حديث جا

من خاف أال يقوم من آخر الليل؛ فيوتر »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-، أن النيب -هللا عنه
 .«أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره؛ فإن صالة الليل مشهودة، وذلك أفضل

أن يبارك لنا فيما  -سبحانه وتعاىل-درسنا يف هذه الليلة، ونسأل هللا وإىل هذا املقدار نقف يف 
علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.

 وأوتر. إذا أراد أن يقوم آخر الليلاألخت الكرَية تقول: 

 يعين هذه املسألة وهي مسألة مهمة، وفاتنا أن نشري إليها، وهي أن لو أن شخًصا أوتر قبل أن
، مث استيقظ آخر الليل، وأراد أن يدرك فضيلة الوقت فيوتر، فهنا للعلماء أكثر من مسلك، ينام

 نقض وترك األول، مث صلِ  ما شئت.واألقرب يف هذا أننا نقول له: ا

لو أن شخًصا مثاًل صلى قبل أن ينام ثالث ركعات، مث استيقظ آخر الليل، وأراد أن  صورة ذلك:
، فهنا نقول «اجعلوا آخر صالتكم َبلليل وتًرا»: -عليه الصالة والسالم-يصلي، وقد قال النيب 

له: صلِ  ركعة واحدة، فإذا صلى ركعة واحدة سيكون اجملموع كم؟ يف األول صلى ثالاًث، واآلن 
هذه ركعة واحدة، صار اجملموع أربع ركعات، صارت وترًا أم شفًعا؟ صارت شفًعا، فهو نقض وتره 

 صل اآلن ما شئت، مث بعد ذلك أوتر، ولعل املسألة اتضحت إن شاء هللا.األول، فنقول له: 

 كيف ينقض؟

يعين حيول صالته من كوهنا وترًا إىل كوهنا شفًعا، لكن الفقهاء يعربون ذكران هذا، ينقضه بركعة، 
هبذا، يقولون: ينقض وتره، يعين بدل أن كان وترًا؛ جيعله شفًعا، يبدأ صالته بركعة واحدة، يصلي 

 ركعة واحدة تشفع له ما سبق، مث بعد ذلك يصلي ما كتب هللا له، ويوتر بعد ذلك.
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