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صلى بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله سهل عن
عجلوا : ل يزال الناس بخير ما قال وسلم عليه الله

 .الفطر

:  مسائل الحديث في

.  الّسحور : وأّخروا زيادة الُعمُدة نسخ بعض في = ورد
ُكتُب في ول بل الصحيحين في ليست وهي وهي ، الستُة ال
. ضعيفة زيادة

ّنّساخ بعض زيادة من أنها ويظهر . ال

ُيغُني  النبياءمعاشر إنا:  والسلما الصلة عليه قوله عنها و
 السحور ، ووضع ، وتأخيرالفطر بثلثا : بتُعجيل مرناُأ

اليد اليمُنى على اليسرى في الصلة . رواه الحاكم
وغيره ، وهو في صحيح الجامع 

ّلة في تعجيل الفطار ؟ = ما هي الع
ُمخالفة اليهود ومن وافقهم ممُن ينتُسب إلى السلما !

ّدين ل: قال صلى الله عليه وسلم   ماظاهرا يزال ال
 اليهود والنصارى يؤخرون .إنَعّجَل الناس الفطر ، 

رواه الماما أحمُد وأبو داود وابن حبان .
 الفطر .واُّلجَع يزال الناس بخير ما لوفي رواية : 

 اليهود يؤّخرون .فإن الفطر ، واُّلجَع

ّيزّ مطلوب وإن اختلف القصد  والتم
ففي السحور قوله عليه الصلة والسلما : َفْصل ما بين

ِما أهل الكتُاب أكلة السحر . رواه مسلم . صياِمنا وصيا

= استُحباب تعجيل الفطار ولو على ماء .
قط وسلم عليه الله صلى : ما رأيت رسول الله  أنسقال

ُيفطر ، ولو على شربة من صلى صلة المُغُرب حتُى 
ماء . رواه ابن حبان وغيره .
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 علىفطرُي وسلم عليه الله صلىوقال : كان رسول الله 
ُيصلي ، فإن لم تكن رطبات  فعلىرطبات قبل أن 

 ماء . رواه المامامن حسوات حسا تكنتمُرات ، فإن لم 
أحمُد وأبو داود والتُرمذي .

 : قال رسولقالوعن سهل بن سعد رضي الله عنه 
سنتُى ما تزال أمتُي على لالله صلى الله عليه وسلم : 

ِبفطرها تنتُظرلم   . رواه ابن خزيمُة وابن حبانالنجوما 
والحاكم .

ّتُمُّسكّ بالسنة سبب لحصول الخير . = ال

= ِمن فقه الرجل المُبادرة إلى الفطار ولو بشيء يسير
ًا . قبل صلة المُغُرب ، وعدما تأخير الفطار احتُياط

 أبي عطية قال : دخلت أنا ومسروقعنروى مسلم 
 من أصحابرجلنعلى عائشة فقلنا : يا أما المُؤمنين 

ُيعّجل الفطارأحدهمُا:  وسلم عليه الله صلى محمُد  
 الصلة ، والخر يؤّخر الفطار ويؤّخر الصلة .لّعجُوي

ُيعّجل قالت ُيعّجل الفطار و  ؟ قال :الصلة : أيهمُا الذي 
قلنا : عبد الله يعني ابن مسعود . قالت : كذلكّ كان

يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 أبي أوفى رضي الله عنه قال :بنوفي الصحيحين عن ا
 سفر فقالفي وسلم عليه الله صلىكنا مع رسول الله 

نا . قال : يا رسول الله الشمُس !ل فاجدحانزل لرجل : 
نا . قال : يا رسول الله الشمُس !ل فاجدحقال : انزل 
نا ، فنـزل فجدح له ، فشرب ، ثمل فاجدحقال : انزل 

 أقبل من هاالليلرمى بيده ها هنا ثم قال : إذا رأيتُم 
 أفطر الصائم .هنا فقد

 أمر رجلصائمُا كان إذا وسلم عليه الله صلى النبي وكان
 الشمُس .غابت قال : قد فإذا نشز ، علىفأوفى 

أفطر . رواه الحاكم .

ّطعين الذين يطلبون الحتُياط وهذا خلفا حال المُتُن
خلفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
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	والتميّز مطلوب وإن اختلف القصد

