
السفر     في     الصوم       في191      الـ     الحديث     شرح

عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو السألمي عن
 في السفر ؟ -أأصومقال للنبي صلى الله عليه وسألم : 

 شئتوإن شئت فُصم ، إنوكان كثير الصيام - فقال : 
.فأفطر 

:  مسائل الحديث في

: الحديث روايات  = من1
 رجل أسأرد الصوم ، أفأصوم فيإنيفي رواية لمسلم : 

السفر ؟ قال : ُصم إن شئت ، وأفطر إن شئت 

 أبي ُمراوح عن حمزة بن عمروعنفي رواية لمسلم 
 : يا رسأول الله أجد بيقالالسألمي رضي الله عنه أنه 

قوة على الصيام في السفر ، فهل علّي جناح ؟ فقال
 رخصة من الله ،هي:  وسألم عليه الله صلىرسأول الله 

 فحسن ، ومن أحب أن يصوم فل جناح عليهبهافمن أخذ 
 .

. الّسنة على عنهم الله رضي الصحابة حرص  = فيه2

ولو الخيرات فعل إلى ومسابقتهم مسارعتهم  = وفيه3
. المشّقة وجود مع

ِكر حيث عنه الله رضي الصحابي لهذا منقبة  = فيه4 عنه ُذ
. الصيام كثير أنه

. الدنيا في حتى بالعمال الناس  = تفاضل5
. لغيره ُيفتح ل ما الِعلم في لرجل ُيفتح فربما
ُيفتح أهل من بأنه ُيعرف حتى القرآن قراءة في لخر و

. القرآن
ُيفتح . الله سأبيل في الجهاد في لخر و

1



صلى النبي وصايا أن – مّرة غير – إليه أشرت ما يؤكد وهذا
تفاوتت إنما عنهم الله رضي لصحابه وسألم عليه الله

. أيضا أحوالهم وبحسب وُقدراتهم تفاوتهم بحسب

القّوة نفسه من يجد عنه الله رضي الصحابي  = هذا6
. المشّقة يجد ول ، السفر في الصيام على
عليها الكلم يأتي فسوف المشقة ُوجدت إذا وأما

- . الله شاء إن – بالتفصيل

، قطع شاء وإن ، أمضى شاء إن ، نفسه أمير  = المتنّفل7
ِتّموُّا: (  تعالى لقوله عمرة أو حج في إل أأ أحّج أو ْل أة ا أر ُعْم ْل ِه أوا ّل ) ِل

توجد لم وإن ُيفطر أن فله سأافر ثم النسان صام فإذا
. المشّقة
ّنفل الفرض صيام ذلك في يستوي رمضان ( صيام وال
) . رمضان غير في التطّوعّ وصيام

، دعاه لمن فليدعُّ صائما وكان طعام إلى ُدعي  = لو8
ُدعي إذا:  والسلم الصلة عليه لقوله ُيجب ،أحدكم   فل

ًا  ُيصّل ، وإن كان مفطر  .فليطعمفإن كان صائما فل
رواه مسلم . 

ِلم إذا ولكن القطيعة أو للغضب يؤدي سأوف هذا أن َع
ًا صيامه كان إذا فليأكل .  تطّوع
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