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  سلسلة إيوان                  

                    «2» 

 ل من ذي احلجةوَصيام األيام الثمانية األُحكم 

 

الذي جعل لنا من جنس كل فريضة نفاًل، وجعل هلا من الثواب قسطاً،  احلمدهلل
 وندب إليها ندباً، وجعل لنا باحلسنة عشراً، وبعد:

يف حكم صيام األيام الثمانية اأُلول من ذي احلجة،  ،جّبةفهذه دراسة خمتصرة ُمد  
حسن االستفادة من هذه األيام، وأن يعيننا  يرزقناأن و نام، األ هبانفع ي عسى اهلل أن

.سبحانه على اغتنامها على الوجه الذي يرضيه  

 

 صورة المسألة: ۞

، -يوم الرتوية- أن يصوم شخص من اليوم األول إىل اليوم الثامن من ذي احلجة
 اليوم التاسع. الذي يكون يفالذي يسبق يوم عرفة و 
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 تحرير المسألة: ۞

، على 5، وغريهم4، واحلنابلة3، والشافعية2واملالكية ،1احلنفية من فقهاءالاتفق 
واستدلوا على االستحباب  ل من ذي احلجة.و  يام األُ أالثمانية استحباب صوم 

 :النبوية املطهرة كما يلي بالسنة

ما من أيام العمل الصالح فيهن )قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ƒعن ابن عباس  أواًل: 
العشر. قالوا: وال الجهاد في سبيل اهلل؟ قال: أحب إلى اهلل منه في هذه األيام 

وال الجهاد في سبيل اهلل، إال رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك 
 .6(بشيء

ما من عمل أزكى عند اهلل عز )قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ƒعن ابن عباس  :ثانياً  
وجل وال أعظم أجرا من خير تعمله في عشر األضحى. قيل: وال الجهاد في 

؟ قال: وال الجهاد في سبيل اهلل عز وجل إال رجل خرج بنفسه، سبيل اهلل
 .7(وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

                                                           
(، مراقي الفالح شرح نور اإليضاح  2/108)الشرائع للكاساني(، بدائع الصنائع في ترتيب 3/92انظر: المبسوط للسرخسي ) 1

 (.150للشرنبالي)ص:
(.، 3/311للمواق )، التاج واإلكليل لمختصر خليل (402 /2)الرعيني للحطاب  خليل مختصر شرح في الجليل مواهبانظر:  2

 (. 2/80النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات  للنفزي القيرواني)
(، روضة 2/300)المعين للبكري إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح (، 387-6/386انظر: المجموع شرح المهذب للنووي )  3

 (.119(، عمدة السالك وعدة الناسك  البن النقيب)ص:2/388الطالبين وعمدة المفتين للنووي )
صحيح ، الفروع وت(179 /3) قدامة البن المغني (،1/231الدين ابن تيمية ) أحمد لمجدانظر: المحرر في الفقه على مذهب اإلمام  4

( اإلنصاف 2/338(، كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهوتي  )3/51(، المبدع في شرح المقنع البن مفلح )5/87الفروع البن مفلح)
 (.3/345في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي )

: بقولها، المملكة في واإلفتاء ةالعلمي للبحوث الدائمة اللجنة وبه أفتت(. 4/440ابن حزم األندلسي انظر: المحلى باآلثار )منهم:  5

:  رقم الجزء)، (20247) رقمالفتوى انظر:  (.العلم أهل جمهور عند سنة هو بل البعض، يقوله كما خطأ ليس الحجة ذي تسع صوم)
. والشيخ ابن باز انظر: (469 /6) المستقنع زاد على الممتع الشرحومن المعاصرين الشيخ العثيمين انظر:  .(308: رقم الصفحة ،9

 .(418 /15) باز ابن فتاوى مجموع
 (620 /2)ماجه في سننه:  (، وابن 757) (121 /3)في سننه  الترمذي سنن، (2438) (102 /4)في سننه:  أبو داودرواه  6

في صحيحه:  حبان ابن وابن(، 2865)(273 /4) خزيمة في مسنده: وابن، (1968) (467 /2)أحمد في مسنده:  واإلمام، (1727)
 حسن حديث عباس ابن حديث(. الحديث صحيح صححه الترمذي وقال: )8392)(471 /4) للبيهقي الكبرى السنن (324)(30 /2)

 .(397 /3) السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل (. وصححه األلباني، انظر: إرواء3/121( انظر: )غريب صحيح
( وقال األلباني: إسناده حسن انظر: 3476)(309 /5) اإليمان في شعب والبيهقي، (8179)(575 /1)مسنده: رواه الدارمي في  7

 .(398 /3) السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء
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  وجه الداللة من احلديثني: 

من غري استثناء األيام على فضل األعمال الصاحلة يف هذه  صرحية داللة نييف احلديث
وأن الصوم من أجّل األعمال الصاحلة، فإنه عمل بر، ولذا يستحب  1شيء منها

 .2الصيام يف هذه األيام

قالت:  ملسو هيلع هللا ىلصبعض أزواج النيب  عن امرأته عن اخلزاعي هنيدة بن خالد عن :ثالثاً 
يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثالثة أيام من كل  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل )

أربع )، قالت: ~ اخلزاعي، عن حفصةعن هنيدة بن خالد ويف رواية:  .3(شهر
صيام عاشوراء، والعشر، وثالثة أيام من كل شهر، : ملسو هيلع هللا ىلصلم يكن يدعهن النبي 
 .4(والركعتين قبل الغداة

 :من احلديث وجه الداللة 

 يستدل باحلديث من جهتني:

: فقد قال املنذري ،اختلف العلماء يف صحة احلديثأواًل: جهة الثبوت: وقد 
 .7والشوكاين 6وبنحوه قال ابن الرتكماين 5على هنيدة بن خالد يف إسناده()واختلف 

، 10الزيلعي :ضعفهو  .9من طريق هنيدة عن امرأته األلباينو ، 8السيوطي وقد حسنه:
 .11من طريق هنيدة عن حفصةاأللباين و 

                                                           
 .(260لطائف المعارف البن رجب )ص: انظر:  1
 (.170(، الكافي في فقه اإلمام أحمد، العدة شرح العمدة )ص:4/440انظر: المحلى  باآلثار) 2
( 22334)(37/24)في مسنده:  أحمد واإلمام ( 2372)(205 /4)في سننه:  والنسائي(،  2437)(101 /4)في سننه  داود رواه أبو 3

 (. 8393)(471 /4)والبيهقي في السنن الكبرى: 
 /14)في صحيحه: ابن حبان و(. 26459)(59 /44)في مسنده: أحمد  اإلمام(،  و 2416)(220 /4) في سننه النسائي أخرجه 4

332)(6422). 
  .(125 /2مختصر سنن أبي داود )انظر:  5
 .(285 /4انظر:  الجوهر النقي ) 6
 .(283 /4نيل األوطار )انظر:  7
 .(18 /1انظر: السراج المنير ) 8
 .(196 /7صحيح أبي داود: )انظر:  9

 (.157 /2انظر: نصب الراية: ) 10
 .(111 /4السبيل )إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار انظر:  11
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ففي ، صام تلك األيام ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب دل احلديث بظاهره على ثانياً: جهة الداللة: 
 .1احلديث دليل على استحباب صيام هذه األيام

 :إشكال وجواب ۞

 حديث هنيدة تقدموقد  ذه األيام،هل يف صيامه ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أزواج عن النقلاختلف 
يصوم تسع ذي الحجة، ) :كان  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أن ملسو هيلع هللا ىلصعن بعض أزواج النيب 

، لتلك األيام ملسو هيلع هللا ىلصيف صيامه  وهو صريح (ويوم عاشوراء، وثالثة أيام من كل شهر
أهنا  ~عن عائشة يف رواية مسلم جاء  النقل، فقد يعارض هذاقد ورد ما  إال أنه
 النبي أنويف رواية: ) 2قط( العشر في صائما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رأيت )ما قالت:
تدل بظاهرها على نفي صيام النيب   ~ورواية عائشة  .3(العشر يصم لم ملسو هيلع هللا ىلص
 لتلك األيام.  ملسو هيلع هللا ىلص

 وقد أجاب العلماء عن هذا التعارض باآليت:

وال يلزم منه تركه يف نفس  ،هنا مل ترهأ ىمتأول عل ~أن حديث عائشة  .1
والباقي عند باقي  ،كان يكون عندها يف يوم من تسعة أيام  ملسو هيلع هللا ىلصاألمر ألنه 

وجيمع  ~حديث عائشة . وبذلك يوجه 4أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن
 به أيضا حديث هنيدة.

 

 
                                                           

 (.2/300(، إعانة الطالبين )387-6/386انظر: المجموع شرح المهذب ) 1
 .(1176()833 /2)صحيحه: رواه مسلم في  2
 .(1176()833 /2)رواه مسلم في صحيحه:  3
 .(387 /6المجموع شرح المهذب )انظر:   4
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وكله يف  ،يف بعض األوقات العشر كان يصوم بعض ملسو هيلع هللا ىلصحيتمل أنه   .2
فالنفي يف  ،1ويرتكه يف بعضها لعارض سفر أو مرض أو غريمها ،بعضها

 ،خاصة وأن يوم عرفة من العشر، 2بعضها ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث ال ينايف صوم النيب 
وجيمع  ~يوجه حديث عائشة  أيضاً  وبذلك تصور دخوله يف النفي،وال ي

 .حديث هنيدة كذلكبه  
أرادت أنه مل يصم العشر  ~ بأن عائشة احلديثني أمحد ه اإلمامجو   .3

غالبه فينبغي أن يصام بعضه ويفطر نه كان يصوم أوحفصة أرادت ، كامال
 وبذلك جيمع بني احلديثني. .3بعضه

بني احلديثني، وذلك بتقدمي حديث  رتجيحإىل البعض أهل العلم  ذهب .4
  ~وحديث عائشة  ،ففيه إثبات :هنيدة، حيث إن حديث هنيدة إن صح

 .4نايف، والقاعدة تقول: املثبت مقدم على النايف

 
 األحد        

 م12/8/2018   
 هـ 1439ذو احلجة  1

 

                                                           
 انظر: المرجع السابق. 1
 .(527 /1حاشية السندي على سنن ابن ماجه )انظر:  2
 .(262لطائف المعارف البن رجب )ص: انظر:  3
(. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 4/154.  البحر المحيط للزركشي )(63 /2)البن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد انظر:  4

نما يقدم على النافي إذا تساويا إ. وقد تعقب ابن التركماني هذا الترجيح بقوله: )(472 /4السنن الكبرى للبيهقي ) (.1/30للسخاوي )
 .(285 /4الجوهر النقي )( انظر: سنادهإفي الصحة وحديث هنيدة اختلف عليه في 


