
یةاإلخوةتبشیر م أیام عشر ذي الحجةوصبثبوت ُسنِّ

  

الحمد  رب العالمین، والصالة والسالم على عبده 
، والتابعینبھاصحأ، وعلى آلھ واألمینورسولھ محمد

  .ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

ـ أكرمكم هللا النبالء الفضالء أیھا اإلخوة،بعدأما 
  :ـرضوانھ وأسعدكم بباإلكثار من طاعتھ 

  : فھذا جزء لطیف في

عشر من شھر ذي الحجةالأیام یة صوم نِّ سُ إثبات "
  ".مُمحرَّ ال

وسبب كتابة ھذا الجزء وطرحھ بین یدى القراء ـ 
عدم سددھم هللا ـ ھو سماعي من بعض الناس الیوم

  . استحباب صیام ھذه األیام أو كراھتھ أو أنھ بدعة

، والناشراتب والقارئنفع بھ الكوأسأل هللا الكریم أن ی
  .الدعاءإنھ سمیع 

، وقفاتسبعفي عن ھذه المسألةیكون الكالم وف وس
  :لیسھل ضبطھا واإللمام بھا، فدونكم ھي

عن المراد باألیام العشر من ذي الحجة /األولى وقفةال
  .صیامھانسالتي یُ 
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/ ٨"(شرح صحیح مسلم"قال النووي ـ رحمھ هللا ـ في 
):١١٧٦:رقم٣٢٠

والمراد بالعشر ھنا األیام التسعة من أول : العلماءقال 
  اھـ.وھذا مما یُتأول: ذي الحجة، قالوا

لطائف "كتابھ ـ رحمھ هللا ـ في الحنبلي قال ابن رجب و
  ):٢٧٩:ص"(المعارف

منھصاموإنما،الحجةذيعشرصام: یقالكماوھذا
صام: یقالأنیكرهسیرینابنكانولھذا،أیامتسعة
))التسع صام: یقالإنما(( : وقال،الحجةيذعشر
الصیام: یقولونفقد،الجمھوروھمیكرهلمومن

ماوھو،منھیمكنماصیامھوالعشرإلىالمضاف
أكثرألنھ،العشرذلكعلىویطلق،النحریومعدا

  اھـ.العشر

یة صیام أیام عشر ذي عن مستند / الثانیة وقفةال ُسنِّ
  .الحجة

، وأنھ أیام عشر ذي الحجةرغیب في صیام یدل على الت
  :أمران،عمل بھایستحب الة محمودة نَّ سُ 

في ـ رحمھ هللا ـ ما أخرجھ البخاري :األول
) ٣٢٢٨و٣١٣٩و(واللفظ لھ، وأحمد )٩٦٩"(صحیحھ"

عن ابن عباس )١٧٢٧(وابن ماجھ ) ٢٤٣٨(وأبو داود 
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:أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قالما ـرضي هللا عنھـ 
امٍ فِيالَعَملُ َما(( َوالَ : َقالُواَھِذِه؟فِيِمْنَھاأَْفَضلَ أَیَّ

بَِنْفِسھِ ُیَخاِطرُ َخَرجَ َرُجلٌ إِالَّ الِجَھاُد،َوالَ : َقالَ الِجَھاُد؟
  .))بَِشْيءٍ َیْرِجعْ َفلَمْ َوَمالِِھ،

:بلفظ)٧٥٧"(سننھ"في ـ رحمھ هللا ـ الترمذي وأخرجھ
امٍ أَ ِمنْ َما(( الِحُ الَعَملُ یَّ ِ إِلَىأََحبُّ فِیِھنَّ الصَّ َھِذهِ ِمنْ هللاَّ

امِ  ِ،َرُسولَ َیا: َفَقالُواالَعْشِر،األَیَّ فِيالِجَھادُ َوَال هللاَّ
ِ؟َسبِیلِ  ِ َرُسولُ َفَقالَ هللاَّ ُ َصلَّىهللاَّ َوَال : َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

ِ،َسبِیلِ فِيالِجَھادُ  َفلَمْ َوَمالِھِ بَِنْفِسھِ َخَرجَ َرُجلٌ إِالَّ هللاَّ
  .))بَِشْيءٍ َذلِكَ ِمنْ َیْرِجعْ 

حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح :وقال عقبھ
  اھـ.غریب

) ١٨١٥"(سننھ"وأخرجھ الدارمي ـ رحمھ هللا ـ في 
ِ ِعْندَ أَْزَكىَعَملٍ ِمنْ َما(( : بلفظ أَْعَظمَ َوَال َوَجلَّ َعزَّ هللاَّ
َوَال : قِیلَ اْألَْضَحى،َعْشرِ فِيَیْعَملُھُ َخْیرٍ ِمنْ ًراأَجْ 

ِ َسبِیلِ فِياْلِجَھادُ  ِ َسبِیلِ فِياْلِجَھادُ َوَال : َقالَ هللاَّ َعزَّ هللاَّ
َذلِكَ ِمنْ َیْرِجعْ َفلَمْ َوَمالِھِ بَِنْفِسھِ َخَرجَ َرُجلٌ إِالَّ َوَجلَّ 

  .))بَِشْيٍء 

  .حسنوإسناده 
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امٍ فِياْلَعَملُ،َما(( ): ١٨١٤(آخروفي لفظ ِمنَ أَْفَضلَ أَیَّ
ِة،ِذيَعْشرِ فِياْلَعَملِ  َسبِیلِ فِياْلِجَھادُ َوَال : قِیلَ اْلِحجَّ
ِ؟ ِ،َسبِیلِ فِياْلِجَھادُ َوَال : َقالَ هللاَّ َخَرجَ َرُجلٌ إِالَّ هللاَّ

  .))بَِشْيٍء َیْرِجعْ لَمْ ُثمَّ َوَمالِھِ بَِنْفِسھِ 

  .وإسناده صحیح

مع مسلم والترمذي ـ رحمھما هللا وممن صحح الحدیث 
  :أیضاً ـ 

ابن خزیمة وابن حبان وأبو نعیم األصفھاني والبغوي
وابن والنووي وابن قیم الجوزیة وابن قدامة المقدسي

واأللبانيوابن باز وأبو زرعة العراقي والشوكانيكثیر 
  .وابن عثیمین

  :ا الحدیثووجھ االستدالل من ھذ

عام، فیدخل فیھ الصیام، المذكور فیھ أن العمل الصالح 
  .آكدھاأفضلھا وألنھ من األعمال الصالحة، بل من 

في ـ رحمھ هللا ـ ما أخرجھ عبد الرزاق :الثاني
  :)٧٧١٥:رقم٤/٢٥٧"(مصنفھ"

َسِمْعُت أََبا (( : عن الثوري عن عثمان بن موھب قال
اًما ِمْن َرَمَضاَن، : الَ ُھَرْیَرَة َوَسأَلَُھ َرُجلٌ قَ  إِنَّ َعلِيَّ أَیَّ
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ًعا؟ َقالَ  ِ، ُثمَّ ]بل[َال، : أََفأَُصوُم اْلَعْشَر َتَطوُّ اْبَدْأ بَِحقِّ هللاَّ
ْع َبْعُد َما ِشْئَت  .))َتَطوَّ

.وإسناده صحیح

  .)٨٣٩٥"(سننھ"وأخرجھ البیھقي ـ رحمھ هللا ـ في 

  :تنبیھ

المطبوع من في و، قيعند البیھما بین القوسین من
  .، وهللا أعلموھو خطأ] ولم [ ": المصنف"

  :ووجھ االستدالل من ھذا األثر

لم ینكر على الرجل ـرضي هللا عنھـ أن أبا ھریرة 
التطوع بصیام العشر، بل أقره على ذلك إذا قضى ما 

  .بقي علیھ من شھر رمضان

في عھد ومشھوروھذا یدل على أن صیامھا معروف
  .صالح، وعلى رأسھم الصحابةالسلف ال

ذكر أقوال أھل العلم عند تبویبات وعن / الثالثة وقفةال
اٍم ((:ـرضي هللا عنھـ حدیث ابن عباس  َما ِمْن أَیَّ

اِم الَعْشرِ  ِ ِمْن َھِذِه األَیَّ الُِح فِیِھنَّ أََحبُّ إِلَى هللاَّ الَعَملُ الصَّ
((.  

في هللا ـ ـ رحمھ السجستاني أبو داود بوب :أوالً 
:معھعلى ھذا الحدیث، وحدیث آخر)٢٤٣٨"(سننھ"
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  .باب في صوم العشر

ـ رحمھ هللا ـ في القزوینيبوب ابن ماجھ:ثانیاً 
ـ حدیث عائشةعلى ھذا الحدیث و) ١٧٢٧"(سننھ"

  :رضي هللا عنھا ـ

  .باب صیام العشر

إسحاق بن منصور الكوسج ـ رحمھ هللا ـ في قال:ثالثاً 
  ):٧٠٣"(إلمام أحمد وإسحاق بن راھویھمسائلھ عن ا"

  .الحجة؟ذيفيرمضانقضىیُ ال: قالمن:قلت

  .ذلك؟منكرهیَ شيءأي:قال

یصومھأنأرادكرھھومنجائز،ھو:إسحاققال
ألنھرخصة،وھذهفیھ،العملیستحبلماتطوعاً،

  اھـ.الفرضقضاءویؤخر،التطوععلىضھحرَّ 

  :یھ ـ رحمھ هللا ـومعنى كالم إسحاق بن راھو

ما بقي من أیام قضاءالصالحمن السلفكرهمنأن
إنما ھو ألجل أن الحجةذيعشر أیام فيرمضانشھر 
التطوع بصیامھا، ألنھا أیام یستحب فیھا تفوِّ یُ ذلك 

  .اإلكثار من األعمال الصالحة

كتابھفيـهللارحمھـالحنبليرجبابنوقال
  ):٣٧٣-٣٧٢:ص"(لطائف المعارف"
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قضاءفيـ عنھماهللارضيـ وعليعمراختلفوقد
فضللستحبھیعمرفكان،الحجةذيعشرفيرمضان

وھذا،غیرهمنأفضلفیھرمضانقضاءفیكون،أیامھ
  .النفلعلىفیھالفرضمضاعفةعلىیدل

وقد،روایتانذلكفيأحمدوعن،عنھىینھعليوكان
صیامھفضلبھیفوتفیھالقضاءبأن: عليقولللعُ 

  اھـ.وغیره،أحمداإلمامعللھوبھذا،تطوعا

مسند "وقال ابن كثیر ـ رحمھ هللا ـ في 
:)١/٢٨١("الفاروق

  :الحجةيعشر ذيقضاء فاليأثر ف

ابن مھدى عن سفیان عن االسود يحدثن:بو عبیدأقال 
ب قضاء حنھ كان یستأ((: بیھ عن عمرأبن قیس عن 

یام أوما من :وقال،حجةاليعشر ذيرمضان ف
  .))رمضان أحب الى منھا یھاقضى فأ

نھ كان یستحبھ ألنھ كان ال یحب أنرى :بو عبیدأقال 
فإذا كان ،ویستحبھ نافلة،ن یفوت الرجل صیام العشرأ

ن ینتقل وعلیھ من أء من رمضان كره يعلیھ ش
فال یكون،العشريقضیھا فی:فیقول،ءيالفریضة ش

  اھـ.مرانفیجتمع لھ األ،ضةیبدأ بغیر الفری
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ناسخ "قال أبو بكر األثرم ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ :اً رابع
  ):٣٢٧:بعد رقم١٥٣:ص"(الحدیث ومنسوخھ

وسائرعرفةیومصومأنعلىالبابھذافيفاألمر
  اھـ.عرفةیوموأفضلھا،حسناألضحىقبلالعشر

مشكل "قال الطحاوي ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ :اً خامس
  ):٢٩٧٣:رقم٤١٩/ ٧"(اآلثار

وإن كان الصوم فیھا لھ من الفضل ما لھ، مما قد ذكر 
في ھذه اآلثار التي قد ذكرناھا فیھ، ولیس ذلك بمانع 

أحداً من المیل إلى الصوم فیھا، ال سیما من قدر على 
جمع الصوم مع غیره من األعمال التي یتقرب بھا إلى 

  اھـ.هللا عز وجل سواه

ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ الظاھريابن حزمقال :اً سادس
  ):٧٩٤:مسألة رقم٤/٤٤٠"(المحلى"

ونستحب صیام أیام العشر من ذي الحجة قبل النحر، لما 
قال النبي صلى هللا علیھ : عن ابن عباس قال.... حدثناه 

امٍ ِمنْ َما((:وسلم ِ إلَىأََحبُّ أَیَّ أَوْ -اْلَعَملُ فِیِھمْ هللاَّ
امِ ِمنْ - اْلَعَملُ فِیِھنَّ أَْفَضلُ  ِ َرُسولَ َیا: قِیلَ اْلَعْشرِ أَیَّ هللاَّ

بَِنْفِسھِ َخَرجَ َرُجلٌ إالَّ اْلِجَھادُ َوَال : َقالَ اْلِجَھاُد؟َوَال 
  )).بَِشْيءٍ َذلِكَ ِمنْ َیْرِجعْ َفلَمْ َوَمالِھِ 
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ر، والصوم عمل بِ ، ھو عشر ذي الحجة:قال أبو محمد
  اھـ.ل في ھذا أیضاً فصوم عرفة یدخ

موفق الدین ابن قدامة المقدسي ـ رحمھ هللا ـ قال:سابعاً 
الكافي في فقھ اإلمام المبجل أحمد بن "في  كتابھ 

  ):٣٦٢/ ١"(حنبل

ویستحب صیام عشر ذي الحجة، لِما روى ابن عباس 
اٍم ((: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: قال َما ِمْن أَیَّ

الِ  امِ الَعَملُ الصَّ ِ ِمْن َھِذِه األَیَّ ... ُح فِیِھنَّ أََحبُّ إِلَى هللاَّ
  اھـ.))

ـ رحمھ هللا ـ في المالكيقال أبو العباس القرطبي:اً ثامن
/٣"(المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم"كتابھ 
  ):١٠٤٦:رقم٢٥٤- ٢٥٣

َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىهللاِ َرُسولَ َرأَْیتُ َما((: وقول عائشة
عشر ذي : تعني بھ  ))َقطُّ اْلَعْشرِ فِيَصائًِمالَّمَ َوسَ 

أن صیامھ مكروه، بل أعمال : الحجة، وال یفھم منھ
الطاعات فیھ أفضل منھا في غیره، بدلیل ما رواه 

ل رسول هللا  قا: الترمذي من حدیث ابن عباس قال
الُِح فِی((: صلى هللا علیھ وسلم اٍم الَعَملُ الصَّ ِھنَّ َما ِمْن أَیَّ

اِم الَعْشِر، َفَقالُوا ِ ِمْن َھِذِه األَیَّ َیا َرُسولَ : أََحبُّ إِلَى هللاَّ
 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ِ؟ َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ ِ، َوَال الِجَھاُد فِي َسبِیِل هللاَّ هللاَّ
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ِ، إِالَّ َرُجلٌ َخَرَج : َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  َوَال الِجَھاُد فِي َسبِیِل هللاَّ
ھذا : قال))َوَمالِِھ َفلَْم َیْرِجْع ِمْن َذلَِك بَِشْيءٍ بَِنْفِسھِ 

  اھـ.حدیث حسن صحیح

شرح "ـ رحمھ هللا ـ في الشافعيقال النووي:اً تاسع
  ):١١٧٦:رقم٣٢٠/ ٨"(صحیح مسلم

فلیس في صوم ھذه التسعة كراھة، بل ھي مستحبة 
استحباباً شدیداً السیما التاسع منھا، وھو یوم عرفة، وقد 

"صحیح البخاري"قت األحادیث في فضلھ، وثبت في سب
ما من أیام (( : أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال

العشر :یعنى))العمل الصالح فیھا أفضل منھ في ھذه 
  اھـ.األوائل من ذي الحجة

ریاض "وبوب على ھذا الحدیث في كتابھ 
  :فقال) ١٢٤٩:رقم"(الصالحین

ر األول من ذي باب فضل الصوم وغیره في العش
  اھـ.الحجة

بوب محب الدین الطبري ـ رحمھ هللا ـ في :عاشراً 
٤٧٢/ ٤"(غایة اإلحكام في أحادیث األحكام"كتابھ 

على حدیث ابن عباس ـ رضي هللا عنھما ـ) ٨٤٠٦:رقم
  :وأمثالھ

  .ذكر صوم عشر ذي الحجة
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  ):٤٧٣/ ٤(وقال أیضاً 

  اھـ.وقد صحت أحادیث الترغیب في صومھ

ـ رحمھ هللا ـ في الحنبلي قال ابن رجب :شرحادي ع
  ):٩٦٩:رقم١١٥/ ٦"(فتح الباري"كتابھ 

فاضالً یصیرالمفضولالعملأنفينصالحدیثوھذا
غیرهمنأفضلیصیرحتىفاضل،زمانفيوقعإذا
  .زمانھلفضل،الفاضلةاألعمالمن

في أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جمیع و
ة في غیره، وال یستثنى من ذلك سوى األعمال الفاضل

أفضل أنواع الجھاد، وھو أن یخرج الرجل بنفسھ 
فھذا الجھاد بخصوص ومالھ، ثم ال یرجع منھما بشيء،

یفضل على العمل في العشر، وأما سائر أنواع الجھاد 
مع سائر األعمال، فإن العمل في عشر ذي الحجة 

  اھـ.أفضل منھا

  ):١١٩/ ٦(وقال أیضاً 

ذيعشرصیاممنأفضلرمضانعشرفصیاموحینئذ
  .النفلمنأفضلالفرضألنالحجة،
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عشرنوافلمنفأفضلالحجةذيعشرنوافلوأما
تضاعفالحجةذيعشرفرائضوكذلكرمضان،

  .غیرهفرائضمضاعفةمنأكثر

ذيعشرفيرمضانقضاءیستحبعمركانوقد
قولھللَّ وعَ علي،ذلكفيوخالفھأیامھ،لفضلالحجة،

أحمدعللھوبذلك،للتطوعأیامھتفریغباستحباب
  اھـ.وإسحاق

  ):٣٦٦-٣٦٥: ص("لطائف المعارف"وقال في كتابھ 

وقد دل ھذا الحدیث على أن العمل في أیامھ أحب إلى 
هللا من العمل في أیام الدنیا من غیر استثناء شيء منھا، 

  اھـ.وإذا كان أحب إلى هللا فھو أفضل عنده

  ):٣٦٧: ص(أیضاً وقال

وقد دل حدیث ابن عباس على مضاعفة جمیع األعمال 
  اھـ.الصالحة في العشر من غیر استثناء شيء منھا

  ):٥١:ص(وقال أیضاً 

منبھطوعتُ ماأفضلأنفيصریحالحدیثوھذا
یحتملوقد،المحرمهللاشھرصومرمضانبعدالصیام

بعدكامالً بصیامھتطوعشھرأفضلأنھیرادأن
  .رمضان
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منأفضلیكونفقدشھرببعضالتطوعبعضفأما
أوالحجةذيعشرأوعرفھیومكصیامأیامھبعض

  اھـ.ذلكونحو،شوالمنأیامستة

  ):٣٦١:ص(وقال أیضاً 

عشرصیامفضلذكرالحجةذيوظائففيوسیأتي
  اھـ.تعالى ـهللاشاءإنـ الحجةذي

ـ رحمھ الشافعي ني قال ابن حجر العسقال:عشرثاني
  ):٩٦٩:رقم٢/٥٣٤"(فتح الباري"هللا ـ في كتابھ 

ندراج اواستدل بھ على فضل صیام عشر ذي الحجة، ال
واستشكل بتحریم الصوم یوم العید، الصوم في العمل،

والذي یظھر أن ، ...وأجیب بأنھ محمول على الغالب،
السبب في امتیاز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمھات 

الصالة والصیام والصدقة والحج، :لعبادة فیھ، وھيا
  اھـ.وال یتأتى ذلك في غیره

نیل "قال الشوكاني ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ :عشرلثثا
  ):٤/٢٣٩"(األوطار

وقد تقدم في كتاب العیدین أحادیث تدل على فضیلة 
العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج 

  اھـ.تحتھا
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  :وقال أیضاً 

على أنھ قد ثبت من قولھ ما یدل على مشروعیة صومھا 
  اھـ.كما في حدیث الباب

قطر الولي على حدیث "وقال في كتابھ 
  ):٣٧٣:ص"(الولي

فقد،ةالحجيذعشرمصو: ةالمؤكدیامالصنوافلمنو
: علیھ وآلھ وسلم أنھ قالهللاصلىعنھیحالصحيفبتث

اممنَما(( الحاْلَعَملأَیَّ َوجلعزهللاإِلَىأحبیَھافِ الصَّ
امَھِذهمن   اھـ....))اْألَیَّ

بن باز ـ رحمھ عبد العزیز بن عبد هللا قال :عشررابع
حین )٤١٩ـ٤١٨/ ١٥"(مجموع فتاویھ"هللا ـ كما في 

  :ُسئل ھذا السؤال

ذيعشرصیامیقولمنرأيفيسماحتكمرأيما"
  ":بدعة؟الحجة

حضَّ وسلمعلیھهللاصلىفالرسولیعلم،جاھلھذا
،الصالحالعملمنوالصیام،فیھاالصالحالعملعلى
العملأیاممنما((: وسلمعلیھهللاصلىالنبيلقول

: قالواالعشر،األیامھذهمنهللاإلىأحبفیھنالصالح
الجھادوال: قال؟هللاسبیلفيالجھادوالهللارسولیا
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یرجعولمومالھھبنفسخرجرجلإال،هللاسبیلفي
  اھـ.الصحیحفيالبخاريرواه))بشيءذلكمن

  ):٤١٨/ ١٥(وقال أیضاً 

وقد دل على فضل العمل الصالح في أیام العشر حدیث 
وصومھا ،"صحیح البخاري"ابن عباس المخرج في 

من العمل الصالح، فیتضح من ذلك استحباب 
  اھـ.صومھا

وائد الدرر البھیة من الف"وقال أیضاً كما في 
  ):٧٥٤:رقم١٣٧/ ١"(البازیة

ولكن حدیث ابن عباس في الباب الذي بعده یدل على 
  اھـ.مشروعیة صیام ھذه األیام

  ):٢٤٣٨:رقم٩١/ ١(وقال أیضاً 

  اھـ.وھذا الحدیث یعم الصیام والقراءة والتكبیر

بن عثیمین ـ رحمھ محمد بن صالح قال :عشرخامس
  ):٢٦:رقم"(اللقاء الشھري"هللا ـ كما في 

وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وعلى آلھ وسلم أنھ 
ما من أیام العمل الصالح فیھن أحب إلى هللا (( : قال

یا : قالوا- عشر ذي الحجة: أي- من ھذه األیام العشر
وال الجھاد : وال الجھاد في سبیل هللا؟ قالرسول هللا
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في سبیل هللا، إال رجل خرج بنفسھ ومالھ فلم یرجع من 
وھذا الحدیث یدل على أنھ ینبغي لنا أن ))لك بشيءذ

... حة في عشر ذي الحجة،نكثر من األعمال الصال
ونصوم أیام العشر، ألن الصیام من األعمال الصالحة، 

وحتى لو لم یرد فیھ حدیث بخصوصھ فھو داخل في 
العموم، ألنھ عمل صالح، فنصوم ھذه األیام التسعة، 

وال یصام، ویتأكد الصوم یوم ألن العاشر ھو یوم العید 
  اھـ.عرفة إال للحجاج

/ ٥"(شرح ریاض الصالحین"وقال أیضاً كما في 
٣٠٣:(  

كتابھفيالنوويعقدھاالتيالثالثةاألبوابهھذ
:فمنھا،صیامھایسنأیامبیانفي"الصالحینریاض"

نفإ،األولالحجةذيعشرالعشرأیامصیامھیسنمما
العملأیاممنما((: قالوسلمھعلیهللاصلىالنبي

أیام:یعني))األیامھذهمنهللاإلىأحبفیھاالصالح
  .العشر

والصدقةالصالةیشمل))الصالح العمل(( :وقولھ
الوالدینوبرالقرآنوقراءةوالتكبیروالذكروالصیام

الجواروحسنالخلقإلىواإلحساناألرحاموصلة
على فضیلة العمل الصالح ففي ھذا دلیل .. ذلكوغیر
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في أیام العشر األول من شھر ذي الحجة، من صیام 
  اھـ.وغیره

فتاوى نور على "وقال أیضاً كما في 
  ):٣٨:ص"(الدرب

نةسُ األولىالحجةذيعشر:أعني،العشرصیاملكن
ما( (:قالحیثوسلمعلیھهللاصلىالنبيفیھاَرغَّب

األیامھذهمنهللاىإلأحبفیھنالصالحالعملأیاممن
وال: قال؟هللاسبیلفيالجھادوال: قالواالعشر،
ولمومالھبنفسھخرجرجلإال،هللاسبیلفيالجھاد
الصیامأنفيیشكأحدوال))بشيءذلكمنیرجع

حتى،األعمالأفضلمنھوبل،الصالحةاألعمالمن
:قدسيالالحدیثفيقولھفيلنفسھأختصھتعالىهللاإن
إلىأمثالھابعشرالحسنةلھآدمابنعملكل( (

  اھـ.))بھأجزيوأناليفإنھالصومإالضعفسبعمائة

حافظ بن أحمد الحكمي ـ رحمھ هللا ـ قال:عشرسادس
ـ مع ٢٠٢/ ٣"(لفقھ السنن المرویةالسبل السویة "في 

  ):األفنان الندیة

وعشر ذي الحجة = یشرع صوم الست من شوال 
  .كمالباست

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


/ ٣(وقال زید بن ھادي المدخلي ـ سلمھ هللا ـ شارحاً 
  :للشطر الثاني من ھذا البیت)٢٠٤-٢٠٣

من األیام الفاضلة التي یستحب أن یكثر فیھا المسلم : أي
عشر ذي : من أعمال الخیر، ومن جملتھا الصوم تطوعاً 

الحجة، فقد أتى الترغیب في العمل الصالح فیھا عموماً، 
منھا لمن لم یكن بعرفة، وما في لتاسعم اوفي صیام یو

  .ذلك من األجر والثواب

فقد روى الجماعة إال مسلماً والنسائي عن ابن عباس ـ 
قال رسول هللا صلى هللا علیھ : رضي هللا عنھما ـ قال

الح فِیَھا أحب إِلَى هللا ((: وسلم ام اْلَعَمل الصَّ َما من أَیَّ
ام   .))...عز َوجل من َھِذه اْألَیَّ

  اھـ.ومن جملة األعمال الصالحة الصوم: قلت

محمد علي آدم اإلتیوبي ـ سلمھ هللا ـ قال:عشرسابع 
البحر المحیط الثجاج في شرح صحیح مسلم "كتابھ في 

  ): ١١٧٦:رقم٤١/ ٢٢"(بن الحجاج

والحاصل أن قول عائشة ـ رضي هللا عنھا ـ ھذا ال 
ما الیوم ینافي استحباب صوم تسع ذي الحجة، وال سی

  :التاسع لغیر الحاج، لألدلة الكثیرة على ذلك
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ما أخرجھ البخاري من حدیث ابن عباس ـ :ومنھا
ما العمل في أیام العشر (( : رضي هللا عنھما ـ مرفوعاً 
  اھـ....))أفضل من العمل في ھذه 

عن أقوال المذاھب الفقھیة المشھورة / الرابعة وقفةال
  .األیاموغیرھم في استحباب صیام ھذه 

  .المذھب الحنفي:أوالً 

قال عالء الدین الكاساني ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ -١
  ):٢/١٠٨"(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع"

وال بأس بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وھو 
إال ـرضي هللا عنھمـ مذھب عمر وعامة الصحابة 

یكره : أنھ قالـرضي هللا عنھـ شیئاً حكي عن علي 
فیھا، لما روي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى 
عن قضاء رمضان في العشر، والصحیح قول العامة 

ةٌ َسَفرٍ َعلَىأَوْ َمِریًضاِمْنُكمْ َكانَ َفَمنْ { : لقولھ تعالى َفِعدَّ
امٍ ِمنْ  من غیر فصل، وألنھا وقت مطلقاً }أَُخرَ أَیَّ

ن القضاء فیھا أولى من القضاء یستحب فیھا الصوم، فكا
في غیرھا، وما روي من الحدیث غریب في حدِّ 

األحادیث، فال یجوز تقیید مطلق الكتاب، وتخصیصھ 
بمثلھ، أو نحملھ على الندب في حق من اعتاد التنفل 

بالصوم في ھذه األیام، فاألفضل في حقھ أن یقضي في 
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صوم غیرھا لئال تفوتھ فضیلة صوم ھذه األیام، ویقضي
  اھـ.رمضان في وقت آخر، وهللا أعلم بالصواب

لشمس الدین )٩٢/ ٣("المبسوط"كتاب وبنحوه في -٢
  .السرخسي ـ رحمھ هللا ـ

  ):٢٠١/ ١"(الفتاوى الھندیة"جاء في -٣

ویستحب صوم تسعة أیام من أول ذي الحجة كذا في 
  اھـ."السراج الوھاج"

  .المذھب المالكي:ثانیاً 

المقدمات"كتابھ قال ابن رشد القرطبي في-١
):٢٤٢/ ١"(الممھدات

  اھـ.فیھمرغبوعرفةومنىالحجةذيعشروصیام

/ ١"(حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر"جاء في -٢
٦٩١:(  

وكره لحاج، ) عرفة لغیر حاج(یوم ) صوم(ندب ) و(
  .أي ألن الفطر یقویھ على الوقوف بھا

  اھـ.أي عرفة) قبلھ(األیام ) الثمانیة(ندب صوم ) و(

-٣/١٦(للخرشي " شرح مختصر خلیل"جاء في -٣
١٧:(

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


  .وصوم یوم عرفة إن لم یحج وعشر ذي الحجة) ص(

یرید أن صوم یوم عرفة مستحب في حق غیر ): ش(
وقد ،الحاج، وأما ھو فیستحب فطره لیتقوى على الدعاء

وأن صیام ،أفطر النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحج
  اھـ.عشر ذي الحجة مستحب

/٢"(منح الجلیل شرح مختصر خلیل"كتاب جاء في -٤
١١٩:(

  اھـ).عشر ذي الحجة(ندب صوم باقي غالب ) و(

  .المذھب الشافعي:ثالثاً 

روضة "قال النووي ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ -١
  ):٣٨٨/ ٢"(الطالبین

  اھـ.ومن المسنون، صوم عشر ذي الحجة، غیر العید

"تابھ وقال أبو بكر الحصني ـ رحمھ هللا ـ في ك-٢
):٢٠٧/ ١"(االختصارغایةحلفياألخیاركفایة

اھـ.ةالحجيذعشرمصوحبویست

غایة البیان شرح زبد ابن "كتاب جاء في -٣
  ):١٥٨/ ١"(رسالن
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) وست شوال(یسن صوم عشر ذي الحجة غیر العید 
  اھـ.بعد یوم العید

  .المذھب الحنبلي:رابعاً 

قال المرداوي ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ -١
  ):٣٤٥/ ٣"(نصافاإل"

  ". ویستحب صوم عشر ذي الحجة: "قولھ

ثم یوم ،وھو یوم عرفة،بال نزاع، وأفضلھ یوم التاسع
الثامن، وھو یوم الترویة، وھذا المذھب وعلیھ 

  اھـ.األصحاب

قال مجد الدین أبو البركات ابن تیمیة ـ رحمھ هللا ـ -٢
  ):٢٣١/ ١"(المحرر في الفقھ"في كتابھ 

وإن أفردت، ،ع رمضان بست من شوالومن السنة إتبا
  اھـ.وصوم عشر ذي الحجة، وآكده یوم الترویة وعرفة

شرح "قال ابن تیمیة ـ رحمھ هللا ـ في -٣
  ):قسم الصیامـ ٢/٥٥٣"(العمدة

  ".ویستحب صوم عشر ذي الحجة: "قال أصحابنا

صوم تسع ذي الحجة، وآكدھا یوم :وفي الحقیقة المعني
  اھـ.الترویة وعرفة
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.المذھب الظاھري:خامساً 

قال ابن حزم ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ 
  ):٧٩٤:مسألة رقم٧/١٩"المحلى"

  اھـ.ونستحب صیام أیام العشر من ذي الحجة

قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ :وأخیراً 
  )::٣٨٦ص"(لطائف المعارف"

رضي هللا ـ وممن كان یصوم العشر عبد هللا بن عمر 
تقدم عن الحسن وابن سیرین وقتادة ذكر وقد ـ،عنھما

  اھـ.فضل صیامھا، وھو قول أكثر العلماء أو كثیر منھم

  ):١١٩/ ٦"(فتح الباري"وقال في كتابھ 

وقد كان عمر یستحب قضاء رمضان في عشر ذي 
علي، وعلل قولھ ذلكالحجة، لفضل أیامھ، وخالفھ في 

باستحباب تفریغ أیامھ للتطوع، وبذلك عللھ أحمد 
  اھـ.روایتانذلكسحاق، وعن أحمد في وإ

لسلف اآلثار الواردة عن اعن / خامسةالوقفة ال
  .في مشروعیة صیام ھذه األیامالصالح

  :ومن ھذه اآلثار

  .ما نقل عن أبي ھریرة ـ رضي هللا عنھ ـ:أوالً 
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في ـ رحمھ هللا ـ عبد الرزاق قالفقد 
  :)٧٧١٥:رقم٤/٢٥٧"(مصنفھ"

َسِمْعُت أََبا (( : موھب قالعن الثوري عن عثمان بن 
اًما ِمْن َرَمَضاَن، : ُھَرْیَرَة َوَسأَلَُھ َرُجلٌ َقالَ  إِنَّ َعلِيَّ أَیَّ

ًعا؟ َقالَ  ِ، ُثمَّ اْبَدْأ بَِحقِّ ]بل[َال، : أََفأَُصوُم اْلَعْشَر َتَطوُّ هللاَّ
ْع َبْعدُ  )).َما ِشْئَت َتَطوَّ

  .وإسناده صحیح

  .)٨٣٩٥"(سننھ" ـ في البیھقي ـ رحمھ هللاوأخرجھ 

:تنبیھ

ما بین القوسین من عند البیھقي، وفي المطبوع من 
  .وھو خطأ، وهللا أعلم] ولم [ ":المصنف"

ما نقل عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب ـ رضي :ثانیاً 
  .هللا عنھما ـ

  ):٢٢٤٧"(مسنده"في ـهللارحمھـفقد قال ابن الجعد 

َمعَ َجاَوْرتُ (( : اح قالیَّ لصَّ بن اُحرِّ ریك عن الأنا شَ 
  .))اْلَعْشَر َیُصومُ َفَرأَْیُتھُ ُعَمرَ اْبنِ 

في ـهللارحمھـوقال إسحاق بن ھانئ النیسابوري 
  ):٦٧٠:رقم١٤٣:ص"(مسائلھ عن اإلمام أحمد"
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عنَشریكعنوكیعحدیث: یقولهللاعبدأباسمعت
راء،عاشویصومعمرابنرأیت(( : َصیَّاحبنالحر

  .))بمكة العشریصومعمرابنورأیت

بحدیثأعلمنافعمنكر،حدیثصیَّاحبنالحرحدیث
  .اھـ.منھعمرابن

ـ ما نقل عن إبراھیم النخعي وسعید بن جبیر:اً لثثا
  .رحمھما هللا ـ

في ـهللارحمھـعبد الرزاق قالفقد
  :)٧٧١٣:رقم٢/٢٥٦"(مصنفھ"

َوَسِعیدَ إِْبَراِھیمَ َسأَْلتُ ((: قال،عن الثوري عن حماد
امٌ َعلَْیھِ َرُجلٍ َعنْ ُجَبْیرٍ ْبنَ  عُ َرَمَضانَ ِمنْ أَیَّ فِيأََیَتَطوَّ

  .))بِاْلَفِریَضةِ َیْبَدأُ : َقاَال اْلَعْشِر؟

  .وسنده صحیح

  .ـ رحمھ هللا ـما نقل عن عطاء بن أبي رباح:اً رابع

في ـهللارحمھـعبد الرزاق قالفقد
  :)٧٧١٣:رقم٢/٢٥٦"(صنفھم"

عَ أَنْ ُكِرهَ ((:عطاءلقلت:قالعن ابن جریج َیَتَطوَّ
ُجلُ  َال،: َقالَ َواِجبٌ ِصَیامٌ َوَعلَْیھِ اْلَعْشِر،فِيبِِصَیامٍ الرَّ
  .))َقَضاءً َواْجَعْلَھااْلَعْشَر،ُصمِ َولَِكنْ 
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  .وإسناده صحیح

  . ـعن محمد بن سیرین ـ رحمھ هللاما نقل:اً خامس

في ـهللارحمھـابن أبي شیبة قالفقد 
  ):٩٢٢١"(مصنفھ"

دٌ َكانَ (( :حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون، قال ُمَحمَّ
ةِ ِذيَعْشرَ اْلَعْشرَ َیُصومُ    .))ُكلِِّھ اْلِحجَّ

  .وإسناده صحیح

  .عن الحسن البصري ـ رحمھ هللا ـما نقل:اً سادس

في ـهللارحمھـفقد قال عبد الرزاق 
  ):٨٢١٦"(مصنفھ"

(( : عن جعفر بن سلیمان عن ھشام عن الحسن قال
  .))َشْھَرْیِن َیْعِدلُ اْلَعْشرِ ِمنَ َیْومٍ ِصَیامُ 

  .وإسناده حسن إن شاء هللا

فضل"في ـهللارحمھـالطبراني وأخرجھ من طریقھ 
  ).٢٥"(الحجةذيعشر

  ):٩٢٨٧(ابن أبي شیبةوقال 
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ُھ َكِرَه (( : د عن قتادة عن الحسنحدثنا ُغنَدر عن سعی أَنَّ
َع بِِصَیاٍم َوَعلَْیِھ َقَضاٌء ِمْن َرَمَضاَن إِالَّ اْلَعْشرَ  أَْن َیَتَطوَّ

((.  

  .وإسناده صحیح

عن مجاھد بن جبر وعطاء بن أبي رباح ما نقل:اً بعسا
  .ـ رحمھما هللا ـ

في ـهللارحمھـفقد قال ابن أبي شیبة 
):٩٢٢٢"(مصنفھ"

َكانَ (( :ثنا حسین بن علي عن زائدة عن لیث قالحد
  .))َیَتَكلَّفَُھا َعَطاءٌ َوَكانَ : َقالَ اْلَعْشَر،َیُصومُ ُمَجاِھدٌ 

قال عنھ ابن وقد وفي سنده لیث، وھو ابن أبي ُسلیم، 
العسقالني ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ حجر

  ):٥٦٨٥"(التقریب"

  اھـ.كصدوق اختلط جداً ولم یتمیز حدیثھ فتر

  .عن سعید بن المسیب ـ رحمھ هللا ـما نقل:اً ثامن

عند حدیث ("صحیحھ"فقد قال البخاري ـ رحمھ هللا ـ في 
  :جازماً ) ١٩٥٠:رقم

الَ َیْصلُُح (( : وقال سعید بن المسیب في صوم العشر
  .))َحتَّى َیْبَدأَ بَِرَمَضانَ 
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فتح "وقال ابن حجر العسقالني ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ 
  :عقبھ) ١٩٥٠:رقم٢٢٣/ ٤"(الباري

طوع بالصوم لمن علیھ دین من تلھ جواز الووظاھر ق
ین أوأن األإالرمضان  : لقولھوالً،لى لھ أن یصوم الدَّ

ألھم ارشاد إلى البُداءة باإلظاھر في إنھف)) یصلح ال ((
  اھـ.كداآلو

  .عن الزھري ـ رحمھ هللا ـما نقل:اً تاسع

رحمھ هللا ـ في فقد قال عبد الرزاق ـ
  ):٧٧١٠"(مصنفھ"

ُكِرَه أَْن ُیْقَضى َرَمَضاُن فِي (( :عن معمر عن الزھري
وأخبرني َمن سمع الحسن : قال معمر))اْلَعْشرِ 
  اھـ.یقولھ

  .وإسناده صحیح

وقد تقدم عن اإلمام أحمد بن حنبل وأبي عبید وإسحاق 
بن راھویھ ـ رحمھم هللا ـ وغیرھم أن كراھة من كره 

ء رمضان في العشر إنما ھي ألجل أنھ یفوت قضا
  .التطوع بصیامھا، ألنھ یستحب فیھا اإلكثار من العمل

  .عن ھشام بن حسان ـ رحمھ هللا ـما نقل :اً عاشر
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فقد قال عبد الرزاق ـ رحمھ هللا ـ في 
  ):٧٧١١("مصنفھ"

َكِرَه َقَضاَء َرَمَضاَن فِي (( : عن ھشام بن حسان أنھ
  .))اْلَعْشرِ 

  .ناده صحیحوإس

أیام ن التطوع بصیام ة في أظاھرجمیعھا اآلثارهوھذ
التابعینوالصحابة العشر كان معروفاً في عصر 

.ـورحمھم ـ رضي هللا عنھم وتابعیھم 

ـ عن اإلجابة على حدیث عائشة / الوقفة السادسة
َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىهللاِ َرُسولَ َرأَْیتُ َما((: ا ـرضي هللا عنھ

  .))َقطُّ اْلَعْشرِ فِيَصائًِمالَّمَ َوسَ 

:ھذا الحدیث من جھتینعنیكون الكالم وف وس

  .عن تخریجھ ودرجتھ:األولى

في ـ رحمھ هللا ـ أخرجھ مسلم ھذا الحدیث قد 
من طریق األعمش عن إبراھیم عن )١١٧٦"(صحیحھ"

  .األسود عن عائشة ـ رضي هللا عنھا ـ

عي في وصلھ وإرسالھ، إال أنھ اختلف على إبراھیم النخ
  .فوصلھ عنھ األعمش، وأرسلھ منصور
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في أیھما أثبت في ـ رحمھم هللا ـ وقد اختلف العلماء 
  .إبراھیم

شرح "ابن رجب الحنبلي ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ فقال
  ):٢٧١/ ١"(علل الترمذي

ما أحد : "المدیني عن یحیى بن سعید قالذكر علي بن
: منصور، قلت لیحیىأثبت عن مجاھد وإبراھیم من 

: منصور أحسن حدیثاً عن مجاھد من أبي نجیح؟ قال
  ".منصور أثبت الناس: نعم، وأثبت، وقال

كنت إذا : "قال سفیان: مد حدثني یحیى قالوقال أح
حدثت األعمش عن بعض أصحاب إبراھیم قال، فإذا 

  ".منصور سكت: قلت

كنت ال : "المدیني عن یحیى عن سفیان قالوقال ابن 
منصور : ه، فإذا قلتث األعمش عن أحد إال ردَّ أحد

  ".سكت

لم یكن : "بي خیثمة عن یحیى بن معین قالوذكر ابن أ
  "أحد أعلم بحدیث منصور من سفیان الثوري

ورجحت طائفة األعمش على منصور في حفظ إسناد 
  .حدیث النخعي

  ".األعمش أحفظ إلسناد إبراھیم من منصور: "قال وكیع
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كتاب "في باب التشدید في البول من ذي وقد ذكره الترم
في واستدل بھ على ترجیح قول األعمش،"الطھارة

اھداً یحدث سمعت مج: "حدیث ابن عباس في القبرین
  ".عن طاووس عن ابن عباس

  .وأما منصور فرواه عن مجاھد عن ابن عباس

في باب صیام " كتاب الصیام "وكذلك ذكره أیضاً في 
ح روایة األعمش عن العشر، واستدل بھ على ترجی

هللاِ َرُسولَ َرأَْیتُ َما((: إبراھیم عن األسود عن عائشة
على قول ))َقطُّ اْلَعْشرِ فِيَصائًِماَوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّى

  .منصور، فإنھ أرسلھ

: سألت أبي: ل عبد هللا بن أحمدورجحت طائفة الحكم، قا
  ".ثم منصورالحكم : من أثبت الناس في إبراھیم؟ قال"

أي أصحاب إبراھیم أحب إلیك؟ : قلت ألبي: وقال أیضاً 
كانوا یرون : الحكم ثم منصور، ما أقربھما، ثم قال: قال

یعني ابن - و عن حماد أن عامة حدیث أبي معشر إنما ھ
  ".أبي سلیمان

یقدم كان یحیى بن سعید: "ل حرب عن أحمدوقا
  ".منصوراً والحكم على األعمش
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أي أصحاب : "قلت لیحیى بن سعید: ینيوقال ابن المد
أیھما : الحكم ومنصور، قلت: إبراھیم أحب إلیك؟ قال 

  اھـ".ما أقربھما: أحب إلیك؟ قال

وقد ذكر الدارقطني ـ رحمھ هللا ـ ھذا الحدیث في 
وقال عقب سوقھ عن ألعمش ) ٥٢٩:ص"(التتبع"

  :موصوالً 

  اھـ.وخالفھ منصور، رواه عن إبراھیم مرسالً 

  ):٣٨٤٧:رقم٧٥- ٧٤/ ١٥"(العلل"وقال في

یرویھ إبراھیم النخعي، واختلف عنھ، فرواه األعمش  
  .عن إبراھیم عن األسود عن عائشة

أبو معاویة  :حدث بھ عنھھ،ولم یختلف عن األعمش فی
... وحفص بن غیاث ویعلى بن عبید وزائدة بن قدامة  و

  .بن سلیمان والقاسم بن معن وأبو عوانة

ثوري، فرواه ابن مھدي عن الثوري عن واختلف عن ال
  . األعمش كذلك

وتابعھ یزید بن زریع، واختلف عنھ، فرواه حمید 
المروزي عن یزید بن زریع عن الثوري عن األعمش، 

  .مثل قول عبد الرحمن بن مھدي
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وحدث بھ شیخ من أھل أصبھان، یعرف بعبد هللا بن 
محمد بن النعمان  عن محمد بن منھال الضریر عن 

ید بن زریع عن الثوري عن منصور عن إبراھیم عن یز
  .األسود عن عائشة

وتابعھ معمر بن سھل األھوازي عن أبي أحمد الزبیري 
  .عن الثوري

: والصحیح عن الثوري عن منصور عن إبراھیم قال
  .حدثت أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

وكذلك رواه أصحاب منصور عن منصور مرسالً، 
  اھـ.اض وجریرمنھم فضیل بن عی

وقال ابن أبي حاتم ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ 
  ):٧٨١"(العلل"

  وانةعوأبرواهحدیثعن:ُزرعةاوأبيأَبِ وسألت

عائشة،عناألسودنعإبراھیمعنش،األعمعن
َصامَ صلى هللا علیھ وسلمالنبيَّ رأیتُ ما(( :قالت

ةِذي  ِمنْ الَعْشرَ    .))َقطُّ الحجَّ

إبراھیمعنمنصورعن: فقالص،األحووورواه أب
  .ة؟عائشعن

ٌ اھذ: االفق   .خطأ

This page was created using BCL ALLPDF Converter trial software.

To purchase, go to http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


قالإبراھیم،عنرومنصواألعمشعنالثوريورواه
  اھـ.صلى هللا علیھ وسلمالنبيعنُحِدثت

  ):٧٥٦"(سننھ"وقال الترمذي ـ رحمھ هللا ـ في 

عنإبراھیمعناألعمشعنواحدغیروىراھكذ
  .عائشةعناألسود

عنمنصورعنالحدیثاھذوغیرهثوريالىورو
َصائًِماُیرَ لَمْ (( : وسلمعلیھهللاىالنبي صلأنإبراھیم

  .))الَعْشرِ فِي

عنإبراھیمعنمنصورعناألحوصوأبىورو
  .األسودعن:فیھیذكرولم،عائشة

  .الحدیثاھذيفمنصورىعلوااختلفوقد

  .اً إسنادوأوصلحأصاألعمشروایةو

:یقولاً وكیعسمعت: یقولأبانبنمحمدوسمعت
  اھـ.منصورمنإبراھیمإلسنادأحفظاألعمش

لطائف "وقال ابن رجب ـ رحمھ هللا ـ في كتابھ 
  ):٣٦٨ص"(المعارف

وقد اختلف جواب اإلمام أحمد عن ھذا الحدیث فأجاب 
مرة بأنھ قد روي خالفھ، وذكر حدیث حفصة، وأشار 
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عائشة، فأسنده األعمش، إلى أنھ اختلف في إسناد حدیث
  اھـ.ورواه منصور عن إبراھیم مرسالً 

  :صحح الموصولقد و

والبغوي وابن خزیمة وابن حبان الترمذي مسلم و
  .المدخليالوادعي وربیع بن ھاديمقبل واأللباني و

.الجواب عنھعن :ثانیةال

بعدة ھذا عن حدیث عائشة ـ رضي هللا عنھا ـ أجیب 
  :أجوبة، ومنھا

ن ترك النبي صلى هللا علیھ وسلم لصیامھ قد أ:أوالً 
  .یكون لعارض من مرض أو سفر أو غیرھما

في ھذا الجواب أبو العباس القرطبي أشار إلىوقد 
٢٥٤- ٢٥٣/ ٣("المفھم لما أشكل من تلخیص مسلم"

/ ٨"(شرح صحیح مسلم"في والنووي )١٠٤٦:رقم
مجموع "وابن باز كما في )١١٧٦:رقم٣٢٠
  .وغیرھم) ٤١٨/ ١٥"(فتاویھ

أنھ یحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصیامھ صلى :ثانیاً 
هللا علیھ وسلم فإنھ كان یقسم لتسع نسوة فلعلھ لم یتفق 

  . صیامھ في نوبتھا
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ناسخ "في أبو بكر األثرم ھذا الجواب أشار إلىوقد 
النوويو)٣٢٣:بعد رقم١٥١:ص"(الحدیث ومنسوخھ

محبو)١١٧٦:رقم٣٢٠/ ٨"(شرح صحیح مسلم"في 
أحادیثفياإلحكامغایة"فيالطبريالدین

  .موغیرھ،)٨٤٠٦:رقم٤٧٢/ ٤"(األحكام

أن تركھ صلى هللا علیھ وسلم قد یكون خشیة أن :ثالثاً 
.متعددةكما نقل عنھ في مواضع ،یفرض على أمتھ

في ھذا الجواب أبو العباس القرطبيأشار إلىوقد 
٢٥٤/ ٣"(مالمفھم لما أشكل من تلخیص مسل"

فتح "في وابن حجر العسقالني ) ١٠٤٦:رقم
  .)٩٦٩:رقم٢/٥٣٤"(الباري

وأشار إلیھ قبلھما ابن خزیمة ـ رحمھ هللا ـ في 
  :فقد بوب فقال) ٢١٠٣"(صحیحھ"

عشرفيوسلمعلیھهللاصلىالنبيإفطاركرذِ باب
  .الحجةذي

  :وذكر تحتھ حدیث عائشة، ثم أتبعھ بھذا الباب

النبي صلى هللا علیھ وسلم یترك كانقدر ِعلَّةِذكباب
لھا بعض أعمال التطوع، وإن كان یحث علیھا، وھي 

مع استحبابھ صلى أن یفرض علیھم ذلك الفعلخشیة 
  .الفرائضمنالناسىعلهللا علیھ وسلم ما ُخفِّف
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أن تركھ صلى هللا علیھ وسلم قد یكون ألجل أنھ :رابعاً 
مل فیھا بما ھو أعظم منزلة إذا صام ضعف عن أن یع

  .من الصوم

كتابھ فيـ رحمھ هللا ـ وقد أجاب بھذا الجواب الطحاوي
  .)٢٩٧٣:رقم٤١٩-٤١٨/ ٧"(شرح مشكل اآلثار"

أن عائشة قد تكون أرادت أنھ لم یصم العشر :خامساً 
  .كامالً 

بن حنبل ـ رحمھ وقد أجاب بھذا الجواب اإلمام أحمد
  .)٣٦٨:ص"(معارفلطائف ال"هللا ـ كما في 

القول بعدم استحباب أو عن / سابعة واألخیرةالوقفة ال
.ة أو بدعیة صیام عشر ذي الحجةیكراھ

الحدیث كثیرة في في كتب قد بحثت ھذه المسألة 
وشروحھ وتخریجاتھ، والفقھ ومختصراتھ ومطوالتھ

، والتفسیر وأحكام القرآن، والرسائل المتعلقة ومذاھبھ
لھا وأحكامھا وأحادیثھا، وفتاوى بأیام العشر وفضائ

المذاھب، العصور والعلماء المشھورین من مختلف 
  .وغیرھا

لم ومع ذلك ف،مرات عدیدةوعاودت البحث والمراجعة
أحد ممن تقدم من السلف الصالح أو ممن أقف على

بعدم : بعدھم من الفقھاء المشھورین وأصحابھم أنھ قال
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تھ، أو أنھ بدعة، استحباب صیام ھذه األیام، أو كراھ
حدیث وإنما وجدت إشارة من بعض من أجاب عن 

كالطحاوي وابن قیم الجوزیة عائشة ـ رضي هللا عنھا ـ
توحي بوجود قد وابن رجب الحنبلي ـ رحمھم هللا ـ 

خالف بین العلماء، لكن من دون ذكر ألحد بعینھ، 
وأخشى أن یكون مرادھم من ذلك ھو اختالفھم في 

هللا علیھ وسلم للعشر ال االختالف في صیام النبي صلى 
مشروعیة صیام العشر، وقد جاءت إشارتھم ھذه عند 
الجمع بین األحادیث الواردة في صیام النبي صلى هللا 

  .، وهللا تعالى أعلموعدمھعلیھ وسلم للعشر 

فجزى هللا طالب علم نبیھ وقف على ما لم أقف علیھ 
  . ویُسددوینتفعفأرشدني وأفادني، إذ المرء یقوى بأخیھ 

وقد ُسئل شیخنا عبد العزیز بن عبد هللا بن باز ـ رحمھ 
ھذا ) ٤١٨/ ١٥"(مجموع فتاویھ"هللا ـ كما في 

:السؤال

ما رأي سماحتكم في رأي من یقول صیام عشر ذي "
  ":الحجة بدعة؟

  اھـ....ھذا جاھل یعلم:فأجاب بقولھ

ي قال محمد بن صالح بن عثیمین ـ رحمھ هللا ـ كما فو
  ):١٩٩:رقم"(اللقاء الشھري"
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المسلمینشككواالذینالناسبعضلنأسفنحنلذلك
  .بسنةلیسصیامھاإن: وقالواالقضیة،ھذهفي

یوموجلعزهللایعاقبھمأنأخشىأنا!هللاسبحان
( (: ـوالسالمالصالةعلیھـ الرسولیقولكیفالقیامة،

ھذهمنهللاإلىأحبفیھنالصالحالعملأیامٍ منما
: تعالىهللاقالالذيالصالحالعملوندع))العشراألیام

أنیجبلذلك! هللاسبحان))بھأجزيوأناليإنھ((
  اھـ.خاسئةفتنقلبأعقابھاعلىالدعوةھذهنرد

  :وفي الختام أقول

تعالى من إصابة فبفضل هللا في ھذا الجزءما كان 
، وأستغفر هللا وتوفیقھ، وما كان من خطأ فمن نفسي

.منھ، وحسبي أني لم أتقصده

  : وكتبھ

.عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنید
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