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د وعىل آله وصحبه الم عىل نبينا حمم  الة والس  العاملني، والص   احلمد هلل رب  

وم، من فتح الباري انتقيتها من كتاب الص  « فائدة 100» أمجعني أما بعد، فهذه

سائالا املوىل عز وجل أن  --برشح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 

 قارئ واحلمد هلل رب العاملني.ينفع هبا اجلامع وال

 ـه 1440/  8/  5
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ئد. •  ترقيم الفوا

 .ةكتابة عنوان لكل فائد •

ئدتذييل  •  .بني ]معقوفني[ برقم اجلزء والصفحة الفوا

 .«ريايبانظر الف»بتحقيق « دار طيبة»اعتمدت يف التوثيق عىل طبعة  •

 .تفسري غريب األلفاظ يف احلاشية •

 .إىل مصادرها األصليةختريج األحاديث وعزوها  •

م حكم البخاري عليه وقد أكتفي به.بيان حال أحد الرواةعند  •  ، أقد 

ا - ختريج اآلثار املوقوفة واملقطوعة عن الصحابة والتابعني  •  -خترجياا خمترصا

وما فاتني توثيقه فلقرص  -قدر املستطاع-ة واختياراهتم أقوال األئم  توثيق  •

 .إلينا ل منه ابن حجر مل يصلالكتاب الذي نق بحثي، أو ألن  

 -إن شاء اهلل-باملعنى بعض املسائل الطويلة، دون إخالل  اخترصت   •

ئد  وضعت   • ا آخر الفوا عليها يف  صحيفات واألخطاء التي وقفت  لت  لملحقا

 «كتاب الصوم»

ئد ليسهل الوصول إليها. •  فهرسة الفوا
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كل ف م  ـال إمساك   ع:الرش  ويف  عل.عن الف   اإلمساك  األصل: وم يف الص   -1

بالني ة عن تناول املطَعم، واملرشب، واالستمناء، واالستقاء، من الفجر إىل 

 [5/209].املغرب

 

 

 [5/210]. ني اسما لرمضان ست   (1)«دسائر الق  ظَ ح  »القاين يف كتابه: ذكَر أبو اخلري الط   -2

 

ك ي عن  -3 ـالغيبـة ت   : إن  (2)قـال األوااعـي، وبـه عائشـةح  ـر الص  ـب فط  ائم، وت وج 

ـد  ـا  (3)عليه قضاء ذلك اليوم، وأفرط ابن حـزم فقـال: يبطلـه كـل معصـية مـن متعم 

، لعمـــــوم قولـــــه  ، أو قـــــوالا ء كانـــــت فعـــــالا ـــــر   يَ اَل َفـــــ: »ذاكـــــر لصـــــومه، ســـــوا  اَل وَ  ث  ف 

«ل  هَ جَي  
(4) [5/212] 

                                                
 (12 /6(، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي )141العقد املذهب )ص:  انظر:( 1)

 (356 /6املجموع رشح املهذب )انظر: ( 2)

(. ونسب القول به إىل عمر بن اخلطاب، وأبو ذر، وأبو هريرة، وأنس، 307 - 4/304املحىل باآلثار ) (3)

وجابر، وعيل، وقال: وال ي عَرف  م خمالف من الصحابة ريض اهلل عنهم. ومن التابعني: جماهد، وحفصة بنت 

ن، وإبراهيم النخ  عي.سريين، وميمون بن مهرا

 (.1151(، ومسلم )1904أخرجه البخاري ) (4)
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أن  للط اعات يوم القيامة رحياا تفوح، فرائحة  نقل القايض حسني يف تعليقه: -4

يام فيها بني العبادات كاملسك  [5/216]. الص 

 

  عندَ  ائم أطيب  فم الص   (1)خل لوف» :من قوله  يؤخذ   -5
 
 ريح   من   اهلل

ب ه رحيه بريح دم الش   ألن   ؛هادةالش   لوف أعظم من دم  اخل أن   (2)«املسك هيد ش 

ف بأنه أطيب. وال يلزم من ذلك أن   ،املسك ص  يام أفضل يكون الص   واخللوف و 

 [5/217] .هادةمن الش  

 

 

م  ب َغري   }قال تعاىل:  -6 َره  وَن أَج  اب ر  َساب  إ ن َم ي َوَّف  الص  ابرون: والص   { ح 

 [5/220]. (3)يف أكثر األقوالالصائمون. 

 

                                                
 2/67تغري ريح الفم. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر  أي: (1)

 (.1151(، ومسلم )5927أخرجه البخاري ) (2)

 (222 /2(، وتفسري ابن رجب احلنبيل )241 /15انظر: تفسري القرطبي ) (3)
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فضالا  (1)«وم يل وأنا أجزي بهالص  »عز وجل:  قال ابن عبد الرب: كفى بقوله -7

 [5/220]. يام عىل سائر العباداتللص  

 

ب البخاري  -8 ؟ ومن رأى كله رمضان أو شهر رمضان باب هل يقال»بو 

ا وأشار هبذه الرتمجة إىل حديث ضعيف رواه أبو معرش نجيح املدين عن « واسعا

ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من » :ااملقربي عن أيب هريرة مرفوعا سعيد 

أخرجه بن عدي يف الكامل وضعفه بأيب  (2)«أسمء اهلل ولكن قولوا شهر رمضان

 [5/822] .(3)معرش

 

 أي:نوب، ه ترمض فيه الذ  ألن   فقيل:اخت ل ف يف تسمية هذا الشهر رمضان،  -9

ا. واهلل وافق ابتداء الص   وقيل:ة احلر. د  مضاء ش  الر   ألن   ؛قرَ ت   وم فيه امناا حارًّ

 [5/228]. أعلم

                                                
 (.1151(، ومسلم )7492أخرجه البخاري )( 1)

 ( وضعفه.7904(، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )313 /8أخرجه ابن عدي يف الكامل ) (2)

 [ 114 /8] التاريخ الكبري  نجيح بن عبد الرمحن السندي أبو معرش، قال البخاري: منكر احلديث.  (3)
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واجلهل، فليس هلل حاجة أن يدع  من مل يدع قول الزور والعمل به: »قال  -10

به َفه واجلهل:الكذب.  املراد بقول الزور: (1)«طعامه ورشا والعمل به، أي:  .الس 

 [5/234]. بمقتضاه

 

للبرص، وأحصن للفرج،  ه أغض  ج، فإن  فليتزو   (2)من استطاع الباءة: »قال  -11

ــ ــومــن مل يســتطع فعليــه بالص  َجــاء: «اءَجــه لــه و  وم، فإن  . (3)هــو ر   اخلصــيتني والو 

ر   عروقهم. ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته، ومقتضاه أن  الصوم قامٌع  وقيل:

 [5/238]. لشهوة النكاح

 

  

 [5/241] .احلديث أوىل ما ف ِّس  باحلديث إن   -12

 

                                                
 (.6057أخرجه البخاري ) (1)

 أي: الن كاَح والت َزّوَج. (2)

 (152 /5احلديث واألثر )النهاية يف غريب ( 3)
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َر ا الل مع صوم يوم الث  : «اإلرشاف»يف املنذر قال ابن  -13 الثني من شعبان إذا مل ي 

 [5/243]. حابة والتابعني كراهتهحو ال جيب بإمجاع األمة، وقد صح  عن أكثر الص  الص  

 

ا أن  الفجر مل يطلع مل يفسد صومه عند اجل من -14  (1)مهور؛ ألن  اآليةأكل ظانًّ

 [5/263] .)2(دل ت عىل اإلباحة إىل أن حيصل التبيني

 

 

تسحرا فلم فرغا من »وايد بن ثابت:   : أن نبي اهللكعن أنس بن مال -15

، قلنا ألنس: كم كان بني فراغهم «إىل الصالة، فصىل سحورمها، قام نبي اهلل 

 (3)«قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية»ة؟ قال: من سحورمها ودخو م يف الصال

 [5/268]. (5)فيه إشارة إىل أن  أوقاهتم كانت مستغرقة بالعبادة :(4)قال ابن أيب مجرة

 

                                                

ر  } (1) َفج  َن ال 
َود  م   األَس 

َي ط  َن اخل 
َي ط  األَب يَض  م  م  اخل  َ َلك  ب وا  َحت ى يَتَبنَي  َ ل وا  َوارش   [178]البقرة:  {َوك 

 يف طلوع الفجر جاا له األكل والرشب واجلمع بال خالف لو شك  و (:6/306قال النووي يف املجموع ) (2)

 (576جه البخاري )أخر (3)

 (2/197هبجة النفوس ) (4)

 ألن ه ضبط الوقت بعدد اآلي! (5)
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 [5/296] .اإلمجاع عىل ندبية السحور (1)نقل ابن املنذر -16

 

سنة، وخمالفة أهل باع الات   الربكة يف السحور تصل بجهات متعددة وهي: -17

ي به عىل العبادة، والز  (2)الكتاب شاط، ومدافعة سوء اخللق يادة يف الن ، والتقو 

ة كر والدعاء وقت مظنة اإلجابة، وتدارك ني  سبب للذ  الذي يثريه اجلوع، والت  

 [5/270]. الصوم ملن أغفلها قبل أن ينام

 

املرء من مأكول ومرشوب، حلديث أيب  حيصل السحور بأقل ما يتناوله -18

 (3)«السحور بركة فال تدعوه ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماء»سعيد اخلدري: 

 [5/271]« تسحروا ولو بلقمة»ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: 

 

                                                
 (49اإلمجاع البن املنذر )ص: ( 1)

فصل ما »قال:  ( من حديث عمرو بن العاص، أن رسول اهلل 1096ملا أخرجه مسلم يف صحيحه ) (2)

 «بني صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر

 (.11086أخرجه أمحد )( 3)
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ح من أقوال العلمء أنه  -19 ا،  -صوم عاشوراء أي:-الذي يرتج  مل يكن فرضا

خ بال ريبر أن  وعىل تقدي ا فقد ن س   [5/274] .ه كان فرضا

 

 

ال حيتلم، إذ االحتالم من الشيطان، وهو معصوم  كان  :(1)قال القرطبي -20

 [5/277] .منه

 

  

: -ن من أصبح جنباا فصومه باطلإبعد ذكر قول من قال -قال ابن حجر  -21

ا وأم   .(2)النوويستقر اإلمجاع عىل خالفه كم جزم به وا ،ارتفع ذلك اخلالف م  ث  

ا أو كاإلمجافقال (3)ابن دقيق العيد  [5/281]ع. : صار ذلك إمجاعا

 

ح مروي الن ساء فيم  ن عليه اال -22 الع دون الرجال عىل مروي الرجال ط  ي رج 

 [5/283] .(4)كعكسه

                                                
 (.3/167املفهم ) (1)

 (308 /6(، املجموع رشح املهذب )222 /7رشح النووي عىل مسلم ) (2)

 (11 /2إحكام األحكام رشح عمدة األحكام ) (3)

( عن أيب 349ما رواه مسلم ) ومثال ذلك:طالع عليه دون غريهن، فيم  ن اال كرواية أاواج النبي  (4)
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 [5/283] .)1(احلجة عند االختالف يف املصري إىل الكتاب والسنة -23

 

َتج  بعمل الواحد، واملرأة يف ذلك كالر   -24  [5/284] .)2(لج  حي 

 

قوا  (3)بن حزماوألَزم  -25 يام باحلج  يف منع املبارشة  أهل القياس أن  ي لح  الص 

 [5/287] .ومقدمات النكاح لالتفاق عىل إبطا م باجلمع

                                                                                                                         
األنصار فقال األنصاريون: ال جيب الغسل إال من الدفق أو من موسى، قال: اختلف رهط من املهاجرين، و

املاء. وقال املهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت 

إذا : »فاستأذنت عىل عائشة فأ ذ ن يل، فقلت  ا: ما يوجب الغسل؟ قالت عىل اخلبري سقطت، قال رسول اهلل 

 «شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل جلس بني

{ ]ا( 1) ر  م  اآلخ  َيو   َوال 
 
ن وَن ب اّلّل م  ؤ  نت م  ت   إ ن ك 

ول  س   َوالر 
 
وه  إ ىَل اّلّل د   َفر 

 
ء ت م  يف  ََش   [59لنساء:}َفإ ن َتنَاَاع 

ا يف صحيحه:  (2) ال  الرد عىل من يقول: إن  اخلرب وقصد به« كتاب أخبار اآلحاد»عقد البخاري رمحه اهلل كتابا

هادة. َتج  به إال  إذا رواه أكثر من شخص  واحد حت ى يصري كالش   حي 

 -أي املبارشة-ولقد كان جيب ملن غل ب القياس عىل األثر أن  جيعلها  (:4/347قال ابن حزم يف املحىل ) (3)

يام بمنزلتها يف احلج؛ وجيعل فيها صدقة كم جعل ف يها هنالك؛ ولكن هذا مما تركوا فيه القياس وباهلل يف الص 

 تعاىل نتأي د.
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بَلة فاستحب   (1)اهربالغ بعض أهل الظ   -26  [5/287]. ائمللص   الق 

 

، (3)يه نظرإن قب ل فأنزل أفطر بال خالف. كذا قال، وف :(2)قال ابن قدامة -27

ى ذلك (4)فقد حكى ابن حزم   ر ولو أنزل وقو 
 [5/288] .أن ه ال ي فط 

 

ئ ل جابر بن ايد عن رجل نظر إىل امرأته يف رمضان فأمنى من شهوهتا  -28 س 

 [5/289] .(5)«ال، ويتم  صومه»هل يفطر؟ قال: 

 

                                                
عن عائشة بأسانيد  -أي مرشوعية القبلة للصائم-روينا ذلك  (:4/339قال ابن حزم يف املحىل )( 1)

هب، ورويناه بأسانيد يف غاية الصحة عن أمهات املؤمنني: أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة وعمر بن  كالذ 

 .ن عباس وعمر بن أيب سلمة، وغريهم كلهم: عن النبي اخلطاب، واب

ا ) ا  (:4/341وقال أيضا بلة للصائم-وصح أَّن  َرب إىل  -أي: الق  رَبة من الق  نن، وق  ن ة من الس  حسنة مستحب ة، س 

ا عند فتياه بذلك. اهلل تعاىل اقتداء بالنبي   ووقوفا

 (.127 /3املغني ) (2)

ا، بل نفى علمه باخلالف، قال: ابن قدامة مل ينف  اخل (3)  «بغري خالف نعلمه»الف مطلقا

 (338 /4املحىل باآلثار )( 4)

قه البخاري بصيغة اجلزم  (5)  (.9480ابن أيب شيبة ) ووصله« باب القبلة للصائم»عل 
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فقلت إين صائمة. فقال:  (1)لي َقب َلن يملسو هيلع هللا ىلص أهوى إيل النبي »: عائشة قالت -29

 [5/290] (2)«وأنا صائم. فقب لني

 

  

ائل عنها ائم قوله ة للص  بلَ ومن بديع ما روي يف الق   -30 للس 
لو  أرأيَت » (3)

وم وهي فأشار إىل فقه  بديع، وذلك أن  املضمضة ال تن (4)«متضمضَت  قض الص 

ل الرش   بَلة من دواعي اجلمع ومفتاحه، والرش  أو  ب يفسد ب ومفتاحه، كم أن الق 

 [5/290] .وم كم يفسده اجلمعالص  

 

                                                
بنت ثمن عرشة سنة، فظهر  -عليه السالم-وكانت عائشة إذ مات  (:4/341قال ابن حزم يف املحىل ) (1)

ا مكروهة؛ وصح أَّنا حسنة بط ق يف ذلك بني الشيخ والشاب، وبطالن قول من قال: إَّن  الن قول من فر 

 مستحبة.

 (. وصححه ابن خزيمة.3038(، والنسائي يف الكربى )25430أخرجه أمحد ) (2)

ا به عند أيب داود ) السائل عنها: (3)  (.2385عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه. كم جاء مرصحا

 (.138(، وأمحد )2385رجه أبو داود )أخ (4)
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َدع  -31 ص 
 أن  النبي »حييى، عن عائشة:  أيبروى أبو داود وحده من طريق م 

وإسناده ضعيف، ولو صح  فهو  -وهو صائم- (2)«(1)كان ي قب ل ها ويمص  لساَّنا

 [5/291] .حمموٌل عىل من مل يبتلع ريقه الذي خالط ريقها، واهلل أعلم
 

ا »روى أبو داود من طريق حييى بن عيسى عن األعمش قال:  -32 ما رأيت أحدا

 [5/294] (3)«من أصحابنا يكره الكحل للصائم

 

 بن جريج عن عمرو بن دينار أن  امن املستظرفات ما رواه عبد الرااق عن  -33

 «ال بأس» :قال ، فنسيت فطعمتصائما  ا جاء إىل أيب هريرة فقال أصبحت  إنسانا 

ال بأس اهلل أطعمك » :قال ،عىل إنسان فنسيت وطعمت ورشبت دخلت   م  ث   :قال

إنسان  أنَت » :فقال أبو هريرة ،فنسيت فطعمتدخلت عىل آخر  :ثم قال «وسقاك

 [5/298]. (4)«ياممل تتعود الص  

                                                
يف املتن ال يقوله إال حممد بن دينار، وهو « ويمص لساَّنا» :(: قوله7/415قال ابن عدي يف الكامل ) (1)

 .الذي رواه

 (.24916(، وأمحد )2386أخرجه أبو داود ) (2)

 (.2379أخرجه أبو داود )( 3)

 (.7387أخرجه عبد الرااق )( 4)
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ائم فيم يبتلعه مما جيري  أمجعوا  :(1)قال ابن املنذر -34 عىل أن ه ال َشء عىل الص 

يق مما بني أسنانه مما ال يقدر عىل إخراجه  [5/303]. مع الر 

 

 

ب فإن تل   ،منه َشء بيتحل  الع ل ك أكثر العلمء إن كان ال  ضغ  ص يف مَ خ  رَ  -35

غ ويبقى يف مَض كل ما ي   لك:والع  ه يفطر. فاجلمهور عىل أن   (2)هدَ رَ دَ اا  فَ  ،منه َشء

 [5/303]. بانالفم كاملصطكى والل  

 

 

 [5/310] .لمة عذابك«: ويل»كلمة رمحة، و«: يحو» -36

 

ال اشرتاط حقيقة اإلطعام من وضع املطعوم يف  ،اإلعطاء :املراد باإلطعام -37

عىل  م، بل يكفي الوضع بني يديه بال خالف، ويف إطالق اإلطعام ما يدل  الفَ 

 [5/312]. االكتفاء بوجود اإلطعام من غري اشرتاط مناولة

 

                                                
 (49املنذر )ص: اإلمجاع البن ( 1)

 أي: ابتلعه( 2)
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 مع فقد أهلك نفسه باملعصية، فناسب أن  وم باجل  ة الص  رمَ من انتهك ح   -38

 ي  
قبة فيفدي نفسه، وقد صح  أن  من أعتق رقبة أعتق اهلل بكل عضو منها رَ  َق عت 

 [5/312]. (1)ارا منه من الن عضوا 

 

 

كان يف  ق باآلخرة، فإن  يتعل    يف أمر  إال   ال يضحك  رسول اهللقيل كان  -39

مالد   أمر    [5/320]. نيا مل يزد عىل التبس 

 

قال ابن حجر يف آخر رشحه حلديث أيب هريرة يف كفارة املجامع َّنار  -40

م عليه يف ن أدركه شيوخنا فتكل  وقد اعتنى به بعض املتأخرين مم  : (2)مضانر

 [5/323] !ةفائدة وفائد ألَف  فيهم دين مجعَ جملَ 

                                                
من أعتق رقبة، »قال:  ( عن أيب هريرة، أن رسول اهلل 1509(، ومسلم )2517أخرجه البخاري ) (1)

 «.أعتق اهلل بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه

 .(1111(، ومسلم )1936أخرجه البخاري )( 2)
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ج وال فط  ائم فال ي  : إذا قاء الص   قال أبو هريرة قال البخاري: -41 ر  ر، إن م ُي 

يولج. وي ذَكر عن أيب هريرة أنه يفطر. قال البخاري: واألول أصح. وقال ابن 

وم مما دخل وليس مما خرج   [5/324] .(1)عباس وعكرمة: الص 

 

 

د القيء!! عىل بطالن الص   اإلمجاع (2)نقل ابن املنذر -42 لكن نقل ابن وم بتعم 

ا، وهي إحدى الروايتني عن  رعن ابن عباس وابن مسعود: ال يفط   (3)بطال مطلقا

 [5/325] .مالك

  

القيء ومل  (5)ذرعهمن عىل ترك القضاء عىل  اإلمجاع (4)نقل ابن املنذر -43

 [5/325]. وايتني عن احلسن يف إحدى الر  يتعمده إال  

 

                                                
 (9293( وعكرمة )9411: )وصل ابن أيب شيبة أثر ابن عباس( 1)

قال العالمة ابن القيم، وهذه عادة ابن املنذر أنه إذا رأى  قال املرداوي:(، 49اإلمجاع البن املنذر )ص:  (2)

ا. ]الفروع وتصحيح الفروع )  ([248 /2قول أكثر أهل العلم حكاه إمجاعا

( هذا القول عن ابن مسعود 11/36مل أجده عند ابن بطال، ونقل بدر الدين العيني يف عمدة القاري ) (3)

 (.132 /3وابن عباس، ولعله أخذه من ابن حجر. وانظر املغني البن قدامة )

 (49اإلمجاع البن املنذر )ص:  (4)

وج. (5)  اخلر 
: سبقه وَغلبه يف   َأي 
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ا، وعن عيلا احلجامة فاجلمهور عىل عدم الف  أم   -44  ،(2)وعطاء ،(1)طر هبا مطلقا

وأوجبوا  ،ر احلاجم واملحجومفط  ي   :وأيب ثور ،وإسحاق ،وأمحد ،واألوااعي

 [5/325]. (3)لكفارةعطاء فأوجب ا عليهم القضاء، وشذ  

 

مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس  طرالف  » قال ابن عباس: -45

 [5/326] .(4)«مما دخل

 

  

قال ابن  (5)«كان ابن عمر حيتجم وهو صائم، ثم تركه فكان حيتجم بالليل» -46

ا لذلكفكأن   (6)كان ابن عمر كثري االحتياط حجر:  [5/326]. ه ترك احلجامة َّنارا

 

                                                
 (.9397(، وابن أيب شيبة )7524أخرجه عبد الرزاق ) (1)
 (.7534أخرجه عبد الرااق ) (2)

 (.7534د الرااق )أخرجه عب (3)

 (.535(، والشطر الثاين: )9319أخرجه ابن أيب شيبة، الشطر األول: ) (4)

قه البخاري  (5)  (.30ووصله مالك يف املوطأ )« باب احلجامة والقيء للصائم»عل 

د عىل نفسه يف أشياء من أمر وضوئه، من ذل: »(400قال ابن املنذر يف األوسط ) (6) ك: وقد كان ابن عمر ي شد 

ا، وليس عىل الناس ذلك ا سبعا ا، ونضحه املاء يف عينيه، وغسل قدميه سبعا وبنحوه «. أخذه ألذنيه ماءا جديدا

د )  .(2/59قال ابن القيم يف الزا
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، (2)، وأبو سعيد(1)ائم: أنسص يف احلجامة للص  وممن رخ   :قال ابن املنذر -47

 [5/327] .، وغريهم من الصحابة، والتابعني، ثم ساق ذلك بأسانيده(3)واحلسني بن عيل

 

 

بال ريب. لكن  (5)«أفطر احلاجم واملحجوم»صح  حديث  :(4)زمقال ابن ح -48

 (6)«يف احلجامة للصائم أرخص النبي : » وجدنا من حديث أيب سعيد

خصة إن م تكون بعد العزيمة، فدل   وإسناده صحيح. فوجب األخذ به؛ ألن  الر 

ا  [5/331] .عىل نسخ الفطر باحلجامة، سواء كان حامجاا أو حمجوما

 

  

عليه  والفطر ملن شق   ،طرعليه أفضل من الف   َي و  فر ملن قَ الصوم يف الس   -49

خصة أفضل من الصوم، ومن مل يتحقق املشقة أو أعر  عن قبول الر   ،ومالص  

ري  بني الص    [5/338]. وم والفطرُي 

                                                
 (.9410أخرجه ابن أيب شيبة ) (1)
 (.9414أخرجه ابن أيب شيبة )( 2)
 (.9417أخرجه ابن أيب شيبة )( 3)
 (337 /4املحىل باآلثار )( 4)

 (.1679(، وابن ماجه )774(، والرتمذي )2367أخرجه أبو داود ) (5)

 (.1969(، وابن خزيمة )3224أخرجه النسائي يف الكربى ) (6)
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فر بل من صام يف الس   ،فر عن الفر الس  وم يف قالت طائفة ال جيزئ الص   -50

ا َأو  َعىَل َسَفر  }وجب عليه قضاؤه يف احلرض لظاهر قوله تعاىل:  يضا َوَمن َكاَن َمر 

ن  َأي ام   ٌة م  د 
وهذا قول بعض  (1)«ليس من الرب الصيام يف السفر: »ولقوله  {َفع 

ك ي عن: عمر، (2)أهل الظاهر ، (6)، والزهري(5)ريرة، وأيب ه(4)، وابن عمر(3)وح 

 [5/338] .وإبراهيم النخعي، وغريهم

 

وم يف ذهب أكثر العلمء ومنهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، إىل أن  الص   -51

 [5/339] .أفضل ملن قوي عليه ومل يشق عليه السفر

                                                
 (.1115(، ومسلم )1946أخرجه البخاري ) (1)

 (384 /4املحىل باآلثار ) (2)

 (4483أخرجه عبد الرااق ) (3)

 (4486أخرجه عبد الرااق ) (4)

 (9089شيبة )أخرجه ابن أيب  (5)

 (4471، 4468الرااق  )أخرجه عبد  (6)



 

 

21 

  

قال رجل البن عمر: إين  أقوى عىل أيب طعمة قال: روى أمحد من طريق  -52

وم يف السفر.  من مل يقبل رخصة اهلل كان عليه من اإلثم : »(1)فقال له ابن عمرالص 

خصة لقوله وهذا حمموٌل عىل من رغب عن الر   قال ابن حجر: (2)«مثل جبال عرفة

« :[5/393] (3)«من رغب عن سنتي فليس مني 

 

وهو  وغريه عن عيل وعائشة وجوب التتابع يف قضاء رمضان (4)نقل ابن املنذر

، وروى عبد الرااق بسنده عن ابن عمر قال يقضيه (5)قول بعض أهل الظاهر

ا }فعدة من أيام أخر متتابعات{ فسقطت:  :، وعن عائشة: نزلت(6)تباعا

ق (7)}متتابعات{ ن  َأي ام  }: لقول اهلل تعاىل وقال ابن عباس: ال بأس أن يفر  ٌة م  د 
َفع 

 [5/347] [185]البقرة: (8){أ َخرَ 

                                                
 .النبي  إىليف املسند: مرفوع ( 1)

َتج  به.5392أخرجه أمحد ) (2)  (. وفيه ابن  يعة، ال حي 

 (.1401(، ومسلم )5063أخرجه البخاري )( 3)

 (146 /3اإلرشاف عىل مذاهب العلمء ) (4)

 (408 /4املحىل باآلثار ) (5)

 (7658)الرااق  أخرجه عبد (6)

 (.7791أخرجه عبد الرااق )( 7)

 (.7665أخرجه عبد الرااق ) (8)
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حابة منهم َشء مرفوع، وإن م جاء فيه عن مجاعة من الص  الباب  مل يثبت يف -53

عن حييى بن أكثم  (4)حاويالط   . ونقل(3)، وعمر(2)وابن عباس ،(1)أبو هريرة

ا. انتهى. وهو قول : وجدته عن ستة من الص  قال حابة ال أعلم  م فيه خمالفا

 [5/934] .وأبو حنيفة وأصحابه (5)اجلمهور وخالف يف ذلك إبراهيم النخعي

 

  

كان يكون عيل الصوم من رمضان، فم أستطيع أن أقيض إال »قالت عائشة:  -54

داللة عىل جواا تأخري قضاء رمضان يف احلديث  قال ابن حجر: (6)«يف شعبان

ا سواء كان لعذر، أو لغري عذر  [5/351] .مطلقا

 

 

قضاء احلائض للصوم دون  كمة يفاحل   عىل أن   العلمء من اعتمد كثريٌ  -55

 نةوم الذي ال يقع يف الس  الصالة تتكرر فيشق قضاؤها، بخالف الص   أن   الصالة:

                                                
 (7621أخرجه عبد الرااق ) (1)

 (4628أخرجه عبد الرااق ) (2)

 (7644أخرجه عبد الرااق ) (3)

 (.23 /2خمترص اختالف العلمء ) (4)

قه البخاري ( 5)  (187 /3انظر تغليق التعليق ) ووصله سعيد بن منصور،« باب متى يقيض قضاء رمضان»عل 

 (.1146(، ومسلم )1950أخرجه البخاري ) (6)
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كل َشء ذكروه من  ص وأن  . واختار إمام احلرمني أن املت َبع يف ذلك هو الن   مرةا إال  

 [5/352]. الفرق ضعيف

 

 

ا  فيمن مات وعليه صوم شهر: إن   احلسنقال  -56 صام عنه ثالثون رجالا يوما

ا جاا  [5/353]. (1)واحدا

  

َ  حايب ال ما رآه، الحتمل أن  املعترب ما رواه الص   اجح أن  الر   -57 الف ذلك ُي 

لزم من ذلك ضعف احلديث عنده، وإذا ق وال يَ الجتهاد، ومستنده فيه مل يتحق  

 [5/355]. ة احلديث، مل يرتك املحقق للمظنونقت صح  تق  

 

 :فقيل (2)«هولي من مات وعليه صيام صام عنه: »ت ل ف يف املراد بقوله اخ -58

اين قريب، ل أرجح، والث  عصبته. واألو   :وقيلالوارث خاصة،  :وقيلكل قريب، 

ة التي سألت عن نذر أمهاب :د الثالثرَ وي    [5/355]. (3)قصة املرأ

                                                
قه البخاري  (1)  (189 /3ووصله الدارقطني، انظر: تغليق التعليق )« باب من مات وعليه صوم»عل 

 (.114(، ومسلم )1952أخرجه البخاري )( 2)

 (154(، ومسلم )1953أخرجه البخاري ) (3)
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ث عن شيوخه الذين  -59 د   [5/356]. م سمعوهق أَّن   بم تق  سوا إال  ربم دل  شعبة ال حي 

 

ا، بل متى  -60 يستحب تعجيل الفطر وال جيب إمساك جزء من الليل مطلقا

 [5/356]. تقق غروب الشمس حل  الفطر

 

 [5/361]. فأوجب الفطر عىل التمر، وإال فعىل املاء (1)شذ  ابن حزم -61

 

  

: أحاديـــث تعجيـــل اإلفطـــار وتـــأخري الســـحور صـــحاح (2)قـــال ابـــن عبـــد الـــرب -62

 [5/362]. متواترة

                                                
إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر فإنه بركة، فإن مل جيد مترا فاملاء فإنه : »(. لقوله 455 /4املحىل باآلثار ) (1)

 «طهور

 (345 /3االستذكار )( 2)
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أفطر يف َّنار رمضان فرضبه، وقال: ويلك،  (1)نشوان عمر رأى  -63

 [5/365] )2(!!وصبياننا صيام

  

ينة -64 َضَعاء   النبي أن  » :جاء يف حديث َرا  كان يأمر مرضعاته يف عاشوراء ور 

أخرجه ابن  (3)« يرضعن إىل الليلويأمر أمهاهتم أال   فاطمة فيتفل يف أفواههم

 [5/367] ه.خزيمة وتوقف يف صحته، وإسناده ال بأس ب

 

فعلنا كذا »ايب إذا قال: حالص   حيح عند أهل احلديث وأهل األصول أن  الص   -65

 ،عىل ذلك اهر اطالعه الظ   ألن   ؛فعه الر  كم  كان ح  « يف عهد رسول اهلل 

 [5/367]. ر دواعيهم عىل سؤا م إياه عن األحكاممع توف   ،وتقريرهم عليه

 

                                                
 سكران. (1)

قه البخاري ( 2)  «13557»ووصله عبدالرااق يف املصنف « باب صوم الصبيان»عل 

 (.2089أخرجه ابن خزيمة ) (3)
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اصل ه كان يووروى ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن عبد اهلل بن الزبري: أن   -66

ا  [5/371]. (1)مخسة عرش يوما

 



 [5/373]. ثبت يف حق أمته، إال ما است ث ن ي بدليل كل حكم ثبت يف حق النبي  -67

 

  

فقال له رجل من املسلمني: « ومعن الوصال يف الص   َّنى رسول اهلل » -68

، «كم مثيل، إين أبيت يطعمني ريب ويسقنيوأي  » ك تواصل يا رسول اهلل، قال:إن  

رأوا ا الل، فقال:  ا، ثم  ا، ثم يوما فلم أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل هبم يوما 

 .(2)كالتنكيل  م حني أبوا أن ينتهوا « لو تأخر لزدتكم»

هي ل الن ومح   « لو»به عىل جواا قول  ل  د  است  « لو تأخر: »قوله  قال ابن حجر:

 [5/357]. (1)ةعىل ما ال يتعلق باألمور الرشعي (3)الوارد يف ذلك

                                                
 (.9599أخرجه ابن أيب شيبة ) (1)

 (.1103(، ومسلم )1965أخرجه البخاري )( 2)

وإن أصابك َشء، فال تقل لو أين فعلت كان كذا »قال:  ( عن أيب هريرة أن النبي 2664أخرجه مسلم ) (3)

 «وكذا، ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان



 

 

27 



أي: يشغلني بالتفكر « يطعمني ويسقيني» :حيتمل أن يكون املراد بقوله  -69

غذي بمعارفه، وقرة العني بمحبته، بمشاهدته، والت   والتميل يف عظمته،

إلقبال عليه عن الطعام والرشاب، وإىل هذا جنح ابن واالستغراق يف مناجاته، وا

 [5/375]. (2)القيم

 

  

ا فلم   للنبي  صنعت   قال أبو سعيد اخلدري: -70 ع قال رجل أنا ض   و  طعاما

م مكانه إن ف لك أفطر وص  دعاك أخوك وتكل  : »صائم فقال رسول اهلل 

 [5/380] .حسن أخرجه البيهقي وإسناده (3)«شئت

 

                                                                                                                         
ب البخاري يف كتابه الصحيح:  (1) { وقول لو أن يل بكم قوةأورد قوله تعاىل: }ثم « باب ما جيوا من اللو»بو 

هر لواصلت وصاال يدع »و « لوال أن أشق عىل»و« لو كنت رامجاا امرأة من غري بينة: »النبي  د  يب الش  لو م 

ولو »و« ولوال أن قومك حديث عهدهم باجلاهلية»و« لو تأخر لزدتكم كاملنكل  م»و« املتعمقون تعمقهم

 «.األنصار واديا لسلكت وادي األنصار سلك الناس واديا وسلكت

 (31 /2ااد املعاد يف هدي خري العباد )( 2)

 (.8362أخرجه البيهقي ) (3)
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َمَلك م}بقوله تعاىل:  ومن احتج   :(1)قال ابن عبد الرب -71 ل وا َأع 
عىل عدم  {َوالَ ت ب ط 

هي إبطال صوم النفل، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن األكثر عىل أن  املراد بذلك الن  

 [5/380]. ياء بل أخلصوها هلللكم بالر  لوا أعمبط  عن الرياء، كأنه قال: ال ت  

 

ي شعبان: -72 ُيرج شهر  بهم يف طلب املياه، أو يف الغارات بعد أن  لتشع   سم 

 [5/386]ك. رجب احلرام، وقيل فيه غري ذل

 

  

ل: جائز يف كالم العرب إذا صام أكثر ه قانقل الرتمذي عن ابن املبارك أن   -73

 [5/387]. (2)هر أن يقول صام الشهر كلهالش  

                                                
 .(358 /3االستذكار ) (1)

ما رأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم يف شهر أكثر »( َعق ب حديث عائشة أَّنا قالت: 737ذكره الرتمذي ) (2)

 «قليال بل كان يصومه كله صياما منه يف شعبان كان يصومه إال
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 :من صوم شعبان ف يف احلكمة يف إكثاره ل  اخت   -74

الثة أيام من كل شهر لسفر أو غريه فتجتمع كان يشتغل عن صوم الث   قيل: ♣

 فيقضيها يف شعبان.

 كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان. وقيل: ♣

ن  يقضني  أن   ،دون غريه ،يام يف شعباناحلكمة يف إكثاره من الص   وقيل: ♣ نساءه ك 

 ما عليهن من رمضان يف شعبان.

 .[5/387] ه شهر يغفل الناس عنه وفيه ترفع األعملألن   وقيل: ♣

 



ال الصفات عىل أكم كان  -75 ل  اجلَالل،  خلقا ا، فهو كل الكمل، وج  ل قا َوخ 

 [5/391] .ومجلة اجلمل، عليه أفضل الصالة والسالم
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ى يقول القائل: ال، يصوم إذا صام، حت   النبي  كان: » ل ابن عباسقا -76

قال  (1)«، ال يصومواهلل، ال يفطر، ويفطر، إذا أفطر، حتى يقول القائل: ال، واهلل

ف عىل اليشء وإن  مل يكن هناك من ينكره ل  فيه: احلَ « ال واهلل»قوله:  ابن حجر:

 [5/391] .(2)عاميف تأكيده يف نفس الس   مبالغةا 

واية عن شيوخه إال صيغة اإلخبار إسحاق بن راهويه ال يقول يف الر   -77

 [5/392] «أخربنا»

                                                
 (.1157(، ومسلم )1971أخرجه البخاري ) (1)

د ) (2) ف ظ عن النبي 3/269قال ابن القيم يف الزا ا، وأمره اهلل  (: قد ح  ف يف أكثر من ثمنني موضعا
احلَل 

قال تعاىل باحللف عىل تصديق ما أخرب به يف ثالثة مواضع: }ويستنبئونك أحق هو قل إي وريب إنه حلق{ و

تعاىل: }وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بىل وريب لتأتينكم{ وقال تعاىل: }اعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 

 قل بىل وريب لتبعثن ثم لتنبؤن بم عملتم وذلك عىل اهلل يسري{
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ا ذهب إسحاق وأهل الظ  هر م  وإىل كراهة صوم الد   -78 اهر، وهي رواية طلقا

م (1)ابن حزم عن أمحد، وشذ    [5/400]. فقال: حَير 

بلغ عمر أن  »عمرو الشيباين قال:  أيبروى ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن  ♣

 [5/400] (2)«رجالا يصوم الدهر فأتاه فعاله بالدرة وجعل يقول كل يا دهري

هر، فقال  كان مع  عبد الرمحن بن أيب ن  ومن طريق أيب إسحاق أن  ♣ يصوم الد 

 [5/400] (3)«هلو رأى هذا أصحاب حممد لرمجو»: عمرو بن ميمون

ا،  ♣ ت فيه حقا ي عليه، ومل ي فو  هر ملن َقو  وذهب آخرون إىل استحباب صيام الد 

 [5/401] .وإىل ذلك ذهب اجلمهور

 

ا ليس كل عمل   -79 صالح إذا ااداد العبد منه ااداد من اهلل تقربا
، بل رب  (1)

ا، كالص    [5/401]. الة يف األوقات املكروهةعمل  صالح إذا ااداد منه، ااداد ب عدا

                                                
 (. 433 /4املحىل باآلثار ) (1)

 (.9556أخرجه ابن أيب شيبة ) (2)

فقال عمرو بن  ،عم كان يصوم الدهرعن أيب إسحاق أن ابن أيب ن  : (4/436)قال ابن حزم يف املحىل  (3)

ا هبذا اللفظ، إن  . ومل لرمجوه ميمون: لو رأى هذا أصحاب حممد  أخرج ابن أيب شيبة م أجده مسندا

ن: باحلج يف غري أشهر احلج، فقال عمرو بن ميمو ل  عم ي  قال: كان ابن أيب ن  من طريق أيب إسحاق  (.14844)

 وليس فيه أنه كان يصوم الدهر. .لرمجوه لو أدرك هذا أصحاب حممد 
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ل  الص   كقيل البن مسعود إن   -80
ين  أخاف أن يضعفني عن إ»يام! فقال: لت ق 

القراءة، والقراءة أحب إيل  
رواه سعيد بن منصور بإسناد  (3)«ياممن الص   (2)

 [5/402]. صحيح

 

 

ا، وكان ال أبا العب   سمعت  »قال حبيب بن أيب ثابت:  -81 اس املكي، وكان شاعرا

ت هم يف حديثه ت هم يف اعر بصدد  أن فيه إشارة إىل أن  الش   قال ابن حجر: (4)«ي  ي 

ا تقتضيه صناعته من سلوك املبالغة يف اإلطراء وغريه
 
 [5/404] .حديثه، مل

                                                                                                                         
وأنا أكره لكل  أحد  أن  يزيد عىل عدد ما  (:120قال ابن حزم يف رسالة التلخيص لوجوه التخليص )صـ (1)

ل به نبيه حممد  ة{ قول اهلل عز وجل: }لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسن أحدمها:لوجهني:  كان يتنف 

يطان يف قلبه في وسوس أن ه قد فعل من اخلرَي أكثر مم ا كان يفعله حممد  والثاين: ر الش  ، فيهلك يف األبد أن َُيط 

وحيبط عمله، وجيد صالته وصيامه يف ميزان سيئاته، فيا  ا مصيبة ما أعظمها، أن حيصل يف مجلة من قال اهلل 

ا حامية{تعاىل: }وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة *   تصىل نارا

رَي )صـ (2) من مال بطبعه إىل علم  َما، وإن  كان أدنى من غريه، فال يشغلها  (:42قال ابن حزم يف األخالق والس 

ب. ه، فيكون كغارس الن ارجيل باألندلس، وكغارس الزيتون با ند، وكل ذلك ال ي نج   بسوا

 (.8909(، وابن أيب شيبة )7903أخرجه عبد الرااق ) (3)

 (.1979صحيح البخاري )( 4)
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جيوا اإلخبار عن األعمل الصاحلة، واألوراد، وحماسن األعمل، وال ُيفى  -82

 [5/405]. أن حمل ذلك عند أمن الرياء

 

م العبادة، وفائدته االستعانة باليمني عىل الن جيوا القسم عىل ال -83 شاط  ا، تزا

 [5/406]. ية واإلخالص فيهاذلك ال ُيل بصحة الن  وأن  

  

االفتخار بصحبة  (1)«...أوصاين خلييل : »ذ من قول أيب هريرة ؤَخ ي   -84

كر هلل، ال عىل وجه عمة، والش  ث بالن حد  إذا كان ذلك عىل معنى الت   ،األكابر

 [5/408]. املباهاة

                                                
 (.721(، ومسلم )1178أخرجه البخاري )( 1)
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البــيض األيــام حاصــل اخلــالف يف تعيــني  :(1)قــال شــيخنا يف رشح الرتمــذي -85

 :تسعة أقوال

 .وهذا عن مالك ،ه تعيينهاكرَ بل ي   ،ال تتعني   :أحدها ♣

 .ريـاحلسن البص :قاله ،هرل ثالثة من الش  أو   :الثاين ♣

 .أو ا الثاين عرش :الثالث ♣

بع ♣  .رـأو ا الثالث عش :الرا

ـ ،أو ا أول سبت من أول الشـهر :اخلامس ♣ مـن أول الثالثـاء مـن الشـهر الـذي  م  ث 

 .وهكذا وهو عن عائشة ،يليه

 .ثم مخيس ،ثم اثنني ،أول مخيس :السادس ♣

 .ثم اثنني ،ثم مخيس ،ل اثننيأو   :السابع ♣

 .عن أيب الدرداء ،رونـوالعش ،والعارش ،يومأول  :الثامن ♣

 .بن شعبان املالكياعن  ،رـأول كل عش :التاسع ♣

فتمت  ،عن النخعي ،هروهو آخر ثالثة من الش   :آخر بقي قوٌل  قال ابن حجر:

 [5/408]. عرشة

 

                                                
قي. (1)  احلافظ العرا
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ري ة تصغنَي  مَ أ   قال ابن حجر: (1)«حدثتني ابنتي أ َمي نَة»قال أنس بن مالك:  -86

 [5/411] .(2)جواا التصغري عىل معنى التلط ف ال التحقري :وفيهة. نَآم  

 

  

إىل ناحية من البيت، فصىل غري املكتوبة، فدعا ألم سليم وأهل  النبي قام » -87

 [5/411] .ب الصالةق  عاء عَ فيه مرشوعية الد   قال ابن حجر: (3)«بيتها

 

 

، وأيب (5)يوم اجلمعة عن عيل منع صوم (4)حزم وابن ن املنذرنقل اب -88

ا من الصحابة. (7)، وسلمن، وأيب ذر(6)هريرة ، قال ابن حزم: ال نعلم  م خمالفا

. وذهب اجلمهور إىل أن  النهي فيه للتنزيه، وعن مالك وأيب حنيفة: ال يكره

[5/419] 

                                                
 (.1982صحيح البخاري ) (1)
َري ة»وقالت عائشة لعروة بن الزبري:  (2)  (.3389وهو تصغري عروة. أخرجه البخاري )« يا ع 

 (.1982أخرجه البخاري ) (3)

 (440 /4املحىل باآلثار )( 4)

 (.9337جه ابن أيب شيبة )أخر( 5)

 (.9338أخرجه ابن أيب شيبة ) (6)

 (.9336أخرجه ابن أيب شيبة ) (7)
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 يف سبب النهي عن إفراد يوم اجلمعة بالصيام عىل أقوال: فل  اخت   -89

؛ واست شك ل ذلك مع اإلذن بصيامه مع غريه، وأجاب لكونه يوم عيد أحدها: ♣

 وغريه بأن شبهه بالعيد ال يستلزم استواءه معه من كل جهة. (1)ابن القيم

 .(2)وهذا اختاره النووي  يضعف عن العبادة.لئال   ثانيها: ♣

وهو منتقض بثبوت  .كم افتتن اليهود بالسبت يف تعظيمهخوف املبالغة  ثالثها: ♣

 .تعظيمه بغري الصيام

 .وهو منتقض بصوم االثنني واخلميس خوف اعتقاد وجوبه. رابعها: ♣

املهلب وهو منتقض بإجااة صومه مع غريه  هقال خشية أن ي فَر . خامسها: ♣

لكن املهلب محله عىل ذلك  الرتفاع السبب وبأنه لو كان كذلك جلاا بعده 

 .اعتقاده عدم الكراهة عىل ظاهر مذهبه

ـــــــ ؛صـــــــارىخمالفـــــــة الن  سادســـــــها: ♣ ونحـــــــن مـــــــأمورون  ،ه جيـــــــب علـــــــيهم صـــــــومهألن 

 نقلها القمويل وهو ضعيف. بمخالفتهم.

 [5/420] .وأقوى األقوال وأوالها بالصواب أو ا

 

                                                
 (81 /2ااد املعاد يف هدي خري العباد ) (1)

 (19 /8رشح النووي عىل مسلم ) (2)
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كر كان له مثل أجر من أفطره ليتقوى به عىل الذ  »: عن صوم عرفة قال عطاء -90

 [5/425] (1)«ائمالص  

 

 يف نرَش ق فيها، أي: ت  رَش  ألن  حلوم األضاحي ت   ؛يت أيام الترشيقم  س   -91

يد صالة الع ألن   وقيل:ر حتى ترشق الشمس. نحَ ي ال ي  د  ألن  ا َ  وقيل:مس. الش  

 [5/432]ة. الترشيق التكبري دبر كل صال وقيل:تقع عند رشوق الشمس. 

 

  

رنا بكذا»اختلف علمء احلديث يف قول الصحايب  -92 هل « َّن  ينا عن كذا» و« أ م 

فله حكم الرفع  ه إىل عهد النبي إن أضافَ  ثالثها:له حكم الرفع؟ عىل أقوال، 

خ  »جيح فيم إذا مل يضفه ويلتحق به وإال فال، واختلف الرت   م »و« لنا يف كذا َص ر  ز  ع 

 [5/433]ء. يف احلكم سوا  كل  «  نفعل كذاعلينا أال  

                                                
 (.7821أخرجه عبد الرااق ) (1)
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 صيام عاشوراء عىل ثالث مراتب: -93

 .أن ي َصام وحده :أدناها ♣

 .أن ي َصام التاسع معه :وفوقه ♣

 [5/436]. أن ي َصام التاسع واحلادي عرش :وفوقه ♣

 

 س   -94
أذنبت قريش »ل عكرمة عن صوم أهل اجلاهلية ليوم عاشوراء؟ فقال: ئ 

 (1)«كذنباا يف اجلاهلية فعظم يف صدورهم فقيل  م صوموا عاشوراء يكفر ذل

[5/437] 

 

 قيل يف احلكمة من تكفري يوم عاشوراء لسنة، وتكفري يوم عرفة لسنتني: إن   -95

، الم، ويوم عرفة منسوب إىل النبي يوم عاشوراء منسوب إىل موسى عليه الس  

 [5/441]. فلذلك كان أفضل

 

 

                                                
 (27أمايل الباغندي ) (1)
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 مالحظة الصفحة التصويب اخلطأ

 التصويب من طبعة بوالق 5/348 ىحت   يبدأ برمضان حقال يصح 

 التصويب من طبعة بوالق 5/360 ظرفاا طرفاالكون الليل ليس 

عىل أكمل  كان النبي 

ا  ل قا االصفات خ  ل قا  !وخ 
ا  التصويب من طبعة الرسالة 5/391 َخلقا

روى أبو داود وحده من طريق 

َدع  ص 
 (1)حييى بنم 

 5/291 أيب
 التصويب من طبعة الرسالة

 العاملية، ومصادر التخريج

 5/400 ع من   (2)ن َعيمعبد الرمحن بن أيب 
التصويب من طبعة الرسالة 

 العاملية، ومصادر التخريج

 قالخامسها: خشية أن ي فَر  

 (3)وهو منتقض :املهلب
 5/420 قاله املهلب

التصويب من رشح ابن بطال عىل 

 (131 /4)لبخاري ا

 

 

                                                
 (4/181، والريان )(4/181(، وشيبة احلمد )4/132الق )(، وبو4/153السلفية )يف طبعة: أيًضا  وكذا( 1)

 (4/261والراين )(، 4/261شيبة احلمد )و  ،(4/222وكذا أيًضا يف طبعة: السلفية )( 2)

 (4/276الراين )(، و 4/276(، وشيبة احلمد )4/235السلفية )وكذا أيًضا يف طبعة: ( 3)
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 - 1 - ............................................................................. املقدمة 

 - 2 - ................................................................:االنتقاء يف هذا عميل 

 - 4 - ......................................................................وم:تعريف الص  

 - 4 - .................................................... إذا َعظ م أمر اليشء كثرت أسمؤه:

 - 4 - ...................................................................... الغيبة للصائم:

 - 5 - ..................................................... ات يوم القيامة رحياا تفوح:للطاع

 - 5 - .............................................. خلوف فم الصائم أعظم من دم الشهيد:

 - 5 - .............................................. إن م يوَّف الصابرون أجرهم بغري حساب:

 - 6 - ..................................................... فضل الصوم عىل سائر العبادات:

 - 6 - .................................................. «:رمضان أو شهر رمضان»هل يقال 

 - 6 - .................................................. «مضانر»سبب تسمية شهر الصوم بـ

 - 7 - ...................................................................... الزور واجلهل:

 - 7 - ................................................................ قمع الشهوة بالصيام:

 - 7 - ....................................................... ديث باحلديث:أوىل ما ف ِّس  احل

 - 8 - ................................ صوم يوم الثالثني من شعبان إذا مل ي َر ا الل مع الصحو

 - 8 - ....................................................... من أكل ظاناا أن الفجر مل يطلع:



 

 

41 

حابة !  - 8 - ................................................................... أوقات الص 

 - 9 - ................................................................. استحباب السحور:

 - 9 - ....................................................................... بركة السحور:

 - 9 - ................................................................ بمذا حيصل السحور؟

 - 10 - ................................................................... صوم عاشوراء:

 - 10 - ................................................................. حيتلم: هل النبي 

 - 10 - ........................................................ حكم صوم من أصبح جنباا:

ح مروي النساء فيم  ن عليه االطالع:  - 10 - .......................................... ي َرج 

 - 11 - ................................................ نااع:الرد  إىل الكتاب والسنة عند الت

ة:  - 11 - ........................................... االحتجاج بخرب الواحد وإن كانت امرأ

 - 11 - ........................................................ إلزام ابن حزم أهل القياس:

بلة للصائم:  - 12 - .................................................................... الق 

 - 12 - ................................................... من قب ل امرأته وهو صائم فأمنى:

 - 12 - ........................................................... من نظر إىل امرأته فأمنى:

بَلة للصائم وإن كان شاباا:  - 13 - ....................................................... الق 

بلة للصائم عىل املضمضة:  - 13 - ........................................... وجه قياس الق 

 - 14 - ......................................................... مص الصائم لسان امرأته:
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 - 14 - ................................................................... الكحل للصائم:

 - 14 - ............................ لطيفة: فيمن اعتاد عىل األكل والرشب ناسيا وهو صائم:

 - 15 - ........................................... إذا ابتلع الصائم ما بني أسنانه من الطعام:

 - 15 - .............................................................. مضغ العلك للصائم:

 - 15 - ........................................................ «:َويل»و « َويح»الفرق بني 

 - 15 - ........................................... كفارة اإلطعام ملن جامع يف َّنار رمضان:

 - 16 - ............................................ احلكمة من جعل كفارة اجلمع عتق رقبة:

 - 16 - .......................................................... وتبسمه:  النبي ضحك 

 - 16 - .................................................................... جوامع الَكل م !

 - 17 - .................................................................... القيء للصائم:

ا:هل يثبت  ء عمدا طر  امل تقي 
 - 17 - ............................................ اإلمجاع عىل ف 

 - 17 - ................................................................... من ذرعه القيء:

 - 18 - .......................................................................... احلجامة:

 - 18 - ..................................................... الفطر مما دخل وليس مما خرج:

 - 18 - .................................................................. احتياط ابن عمر:

ص يف احلجامة:  - 19 - ............................................................ من رخ 

 - 19 - ....................................... «أفطر احلاجم واملحجوم»بيان نسخ حديث: 
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 - 19 - .................................................................. الصوم يف السفر:

 - 20 - ............................................ من قال ال جيزئ صوم الفر  يف السفر:

 - 20 - ....................................من قال أن الصوم يف السفر أفضل ملن قوي عليه:

 - 21 - ............................................................ من مل يقبل رخصة اهلل:

 - 21 - ...................................................يف قضاء رمضان التتابع: هل يلزم

 - 22 - ............................................. من أدركه رمضان وهو مل يقض ما فاته:

 - 22 - .............................................................. تأخري قضاء رمضان:

 - 22 - ..................................... احلكمة من قضاء احلائض صومها دون صالهتا:

:  - 23 - ...............................من مات وعليه صوم رمضان فصام عنه ثالثون رجالا

 - 23 - ................................................. الصحايب ال بم رأى: العربة بم روى

 - 23 - .............................................. «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»

 - 24 - ......................................................... شعبة ال حيدث إال عن ثقة:

 - 24 - .................................................................... تعجيل الفجر:

 - 24 - ............................................. شذ ابن حزم فأوجب الفطر عىل التمر:

 - 24 - .......................................................... أحاديث تعجيل اإلفطار:

 - 25 - .................................................................... صوم الصبيان:

 - 25 - ................................................................. :بركة ريق النبي 
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 - 25 - .................................... «فعلنا كذا يف عهد رسول اهلل»إذا قال الصحايب: 

 - 26 - ............................................................. قوة عبد اهلل بن الزبري:

 - 26 - ..................................... ثبت يف حق أمته: كل حكم ثبت يف حق النبي 

 - 26 - ................................................................... «:لو»حكم قول 

 - 27 - ............................................ «:يطعمني ويسقيني» املراد بقول النبي 

َي الصائم إىل طعام:  - 27 - ..........................................................إذا د ع 

 - 28 - ................................................ «وال تبطلوا أعملكم»معنى قول اهلل 

 - 28 - ......................................................ملاذا سمي شعبان هبذا االسم:

 - 28 - .................................. ام الشهر كله؟هل من صام أكثر الشهر يقال عنه ص

كَمة من إكثار النبي   - 29 - ......................................... من صوم شعبان:احل 

ا: كان النبي  ل قا ا وخ   - 29 - ....................................... عىل أكمل الصفات َخلقا

 - 30 - ......................................................... احلَل ف من غري استحالف:

 - 30 - ............................................ صيغة التحديث عند إسحاق بن راهويه:

 - 31 - ...................................................................... صوم الدهر:

 - 31 - ................................................................. األخِّسون أعمالا:

ه: ح لك باب  خري فال َزم 
 - 32 - ....................................................... إذا ف ت 

 - 32 - ......................................................... ء يف اإلطراء:مبالغة الشعرا 
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 - 33 - ...................................................... اإلخبار عن األعمل الصاحلة:

 - 33 - ........................................................... الَقسم عىل التزام العبادة:

 - 33 - .......................................................... االفتخار بصحبة األكابر:

 - 34 - ................................................ بيان اخلالف يف تعيني األيام البيض:

 - 35 - ................................................................... تصغري األسمء:

 - 35 - .............................................................. الدعاء عقب الصالة:

 - 35 - ............................................................حكم صوم يوم اجلمعة:

 - 36 - .......................................... سبب النهي عن إفراد يوم اجلمعة بالصيام:

 - 37 - ......................................... إذا أفطر احلاج يوم عرفة ليتقوى عىل الذكر:

يت أيام الترشيق: م   - 37 - .......................................................... ملاذا س 

 - 37 - ........................................ «َّنينا عن كذا»و « أ م رنا بكذا»قول الصحايب 

 - 38 - ........................................................ مراتب صيام يوم عاشوراء:

 - 38 - ...................................... ملاذا كان أهل اجلاهلية يصومون يوم عاشوراء:

 - 38 - ............................... احلكمة من تكفري صوم عاشوراء لسنة وعرفة لسنتني:

 - 39 - ............................. بيان لبعض التصحيفات يف كتاب الصوم من فتح الباري

 - 40 - .......................................................................... الفهرس

ال َأن  َهَدانَا اّلّل  } َي َلو 
تَد  نَه 

ن ا ل  َـَذا َوَما ك 
ي َهَداَنا     ال ذ 

 
ّ
 

د  ّلل  {احلَم 


