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  مجلا#ة التطوع يف الوضاVة

،  ةصال وقت §ري يف :قال،  مك� فٔ¥صيل قوموا :فقال،  kاليت حرام موأ  والي�مي يموأ  sأ  الإ  ھو

 Vدد من قول ضعف فعمل،  نفر ةمخس نوااك نھمأ  #ىل يدل احلديث ھذا،  ـاه .بنا فصىل :قال

 .ةالثالث وأ  ةربع الٔ  يالتداع

3 2ل   1ى 0 ا# ا/ .-, +از  * ر' اهللا %ت ا$ # "! � � �� )٣(
 ) ٤/٩١( ا7م ا>; :هللا ا ا# ا9 ر8 67۔4 3   ارDEFا � 3C رA Bاز

 /G-HI J لK  4اس L  MN Oف دP  Q۔ں 

 عن عباد طريق من رمضان يف التعق5ب) 3ب( يف) ۲/۲۹۱( املصنف يف ةش$# يبأ  ا!ن خرجأ 

 رش من ونويربأ  هYرجون \ري ىلإ  Yرجعون منا، إ  هب بQٔس ال :قال Lسأ  عن ةقHاد عن سعيد

  .الصحيحن رpال من ثقات رpاoو  حنوە ، )۱۰٥ ـص( ياملروز  نرص !ن محمد رdوذ ، هخيافون

  : / .- ,+* () '  ا& %ا! $ # "! �� � ��

 يصيل وأ ،  ةجامCٔ Dخری ?ف< الرتاوحي بعد يصيل نأ  وھو التعق-ب ف*ٔما :)۱/۸۳۷( املغين ويف
 .Cٔخری ةجامD يف الرتاوحي

 1ر0 ا/ .  -ت ا, + اور *از ( )'& %ذ  $ف #"!  �ان � اس ��� 

  ۔(3ى 2 )'& 

 يصيل وأ  ةجامDٔ Eخری @ف? الرتاوحي بعد يصيل نأ  وھو التعق-ب ف+ٔما :)۱/۸۳۷( املغين يفف

 الإ  Wرجعون ما :قال ماS Tن Rسأ  نالٔ ،  هب ب+ٔس ال هنأ  Dٔمحد فعن،  Dٔخری ةجامE يف الرتاوحي

 ال، إ  ةاهر كال هعن مكاحل Sن محمد ونقل،  ب+ٔسا هب Wری ال ناكو ،  هحيذرون لرش Dٔو هWرجون خلري

 .ةامجلاE هروا ما Eىل والعمل،  قدمي قول هنأ 



 sمجلاEة التطوع يف الوضاoة

 هر كW) فال(ن �ري مشyتھر اكن امجلع قليال مباكن إ و  يأ ) الإ و (oذر الر|ء ) ن مشyتھراكمب( ةوثالث

رجب  ةول مجعنصف شعبان وأ  ي?لك �ج�ع ف-ھا  ةاهر كرصح العلامء S وقات اليتاالٔ  ال يفإ 

  .)۱/۳٤٥(وم�ح اجلليل ) ۱/٥۰٥( ا�سويق ةoاشyي يف هوحنو ،  ـاه .Eاشوراء ولي?

ون ك�ري الرتاوحي والعيد وحنوھام ب+ٔن � ا يفهق-دو  ة-ك ن املال إ ): ٤/۳۳۰(املنھل  ا ما يفهوoاصل 

Eةثنني والثالثالاك قلي? ةامجلا W تھراكون املك، وب+ٔنyملخصا ـاه .ن �ري مش.  

 ياملذھب احلنف) ج(

ما  ةالتطوع جامE يف ةالصلو  هر ك�): ۱/٤٤۳(صل االٔ  يف مام محمد Sن احلسن الش¦¥ايناالٕ  قال

ام كالرتاوحي  ةواملراد بق-ام رمضان صلو  .ملخصا ـاه .سوف الشمس¬  ة»ال ق-ام رمضان وصلو 

 .سyي+ٔيت

سوف ¬ ، ¹ٔن  ةف-ھا فرادی ال جبامE ةمث الصلو ): ۲/۷٦(امل´سوط  يف مام الرسخيسوقال االٕ 

صىل هللا  ن النيب، ومل ينقل أ  ةالقمر s½ليل ف¦شق Eىل الناس �ج�ع ، ورمبا خياف الفºن

ف-ھا ما »ال ق-ام رمضان  ةامجلاE كالتطوEات �ر  صل يفواالٔ ،  ةصىل ف-ھا sمجلاE Eليه وسمل

 ـاه .هÆر بسوف الشمس لورود االٔ ¬ و  هEلي ةالتفاق الصÃاب

 ةوال يصىل تطوEا جبامE): ۲/۲٦٤( احمليط الربھاين يف يالبÈار  ةاSن ماز  ةوقال صدر الرشيع

 هب¦º املرء يف ةصلو : قال هDٔن صىل هللا Eليه وسملهللا عن رسول  يال ق-ام رمضان ، ملا روإ 

  ـاه .ةºوبك ال امل إ املسÌد  يف هDٔفضل من صلوت

Íن يصلوھا رادوا أ ذا صلوا الرتاوحي مث أ إ ): ۱/۲۹۰(بدائع الصنائع  يف سايناكالعلامء ال وقال م

Eنيا يصلون فرادی ال جبامÑةن الثاني، الٔ  ة Eـاه .هروكم ةتطوع مطلق ، والتطوع املطلق جبام  



 sمجلاEة التطوع يف الوضاoة

 هعن اّ×ٰ  ريض Rس Sن ماTمعل سyيد@ أ : ا�ليل العارش

قال ثنا  ةمن طريق اSن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حامد Sن سلم) ۱/۲۰۲( يخرج الطÃاو أ 

Dٓخرھن  ال يفإ عات مل ßسمل Þ»لف�ا ثالث ر  هم و�وأ  ه@ عن ميينRس الو�ر أ أ  صىل يب: Ñبت قال

النخب  يف والعيين) ۱/۱۹۲( ةا�راي احلافظ يف هحصÃ  ،ن يعلمينWريد أ  هن، ظنáت أ 

 .)۲۰٤ ـص(ÑٓDر السنن  يف يوالنميو ) ۳/۲۸۱(

 .سقط �سyتداللشھر رمضان ، ف¥ھذا �ح�ل  ن ھذا وقع يفأ  متلوحي 

 هعن اّ×ٰ  Sن الزبري ريض معل عبد اّ×ٰ : عرش يا�ليل احلاد

 هو�ري 

عتني بعد Þ مسÌد احلرام ر  Sن الزبري Dٔم sلناس يف ن عبد اّ×ٰ أ ) ۳/۳۸(ما قول اSن حزم وأ 

Eدفمل أ ،  ةالعرص جامêن نرص املروز  رویال ما إ  هS ن عرو) ۲٥ ـص( يمحمدS قال ةعن ھشام :

 هل الفقهأ شyيوخ من  هئسÌد احلرام sلنوافل ووراامل  Sن الزبري يؤمھم يف رDٔيت عبد اّ×ٰ 

مث يد»ل ا�ار  ةºوبك امل  ن يؤمھم يفاكمام ن االٕ إ : قال ھشام ، حسن ن ذTوالصالح ، Wرون أ 

 .حسyنا هوWرا يفعل ذT ةن عرواكوھو يؤمھم ، و  هف¦سyبح وßسyبحون بصلوت

Sن هللا ن عبد سود أ عن االٔ ق حسإ  يبمن طريق سف-ان عن أ ) ۲/٤۱۲( ةش¦¥ يبخرج اSن أ وأ 

 .سوی رمضان التطوع يف يف هن يؤم Dٔحصاباك ةربيع

 

 



 sمجلاEة التطوع يف الوضاoة

 ةعÞالرتاوحي عرشون ر : فقال ترصحي ذT) ۱/۱٤۷(ق�اع االٕ  êاء يفو ،  ـاهمخس �روحيات ، 

 .نصا ةوال ب+ٔس sلز|د، وال ينقص م�ھا ، فضل أ  ةوفعلھا جامE،  ةئرمضان يñر ف-ھا sلقرا يف

 ـاه

 ةل املدينهأ معل ) ۳(

معل  عن@فع و�ريھم  هوشyيÈ مام ماTاالٕ  هوشyيÈ يمام الشافعوقد تقدمت الروا|ت عن االٕ 

عات الرتاوحي Þر Eدد ر ¬ذ تقدمذا كزمن التابعني وما بعدھم ، و  شھر رمضان يف يف ةل املدينهأ 

محمد سامل  ةالشyيخ عطي هم ف-õ، وقد ôسط ال هعن اّ×ٰ  زمن سyيد@ معر Sن اخلطاب ريض يف

من  ةل املدينهأ معل  هر ف-¬ذ،  ياملسÌد النبو  لف Eام يفرث من أ كالرتاوحي أ  :نيقاالٔ  هليف÷ٔ  يف

 يف ةعÞنت عرشWن ر اكن الرتاوحي وoاصلھا أ  ، ىل عرص@ ھذاإ  صىل هللا Eليه وسمل زمن النيب

منا إ  ةعنھام ، والز|د اّ×ٰ  طالب ريض يبSن أ  سyيد@ Eيلن اخلتنني سyيد@ عúن Sن عفان و زم

 هثناء زم�و أ بعد زمن معر Sن عبد العزWز أ  ةالثاني ةئاملا يف هعن اّ×ٰ  ريض oدثت بعد عھد Eيلأ 

مع الو�ر ملا قال  ةعÞربعني ر oدی وأ إ ، فلعلھا بلغت  ةالثالث ةئ، واسyمتر العمل Eىل ھذا حىت املا

ق-ام رمضان ،  ل العمل يفهأ واخºلف ): ۸۰٦(السنن   يفھ ۲۷۹ ةاملتوىف سyن يمام الرتمذاالٕ 

، والعمل Eىل ھذا  ةل املدينهأ مع الو�ر ، وھو قول  ةعÞربعني ر oدی وأ إ  ن يصيلی بعضھم أ أ فر 

 ـاه .ةعندھم sملدين

  .ةعÞىل عرشWن ر إ  ةوالسادس ةواخلامس ةالرابع ةئاملا مث Eادت الرتاوحي يف

ن مع اخºالف ك، ول ةعÞىل ست وثالثني ر إ ، فعادت الرتاوحي  ةيالúن  ةئحىت املا ذTكومل Wزل 

 احلافظ ملا ويل هن وا�أ ) ۳/۹۸(طرح الترثيب  يف العرايق ی الويلكام حكوھذا  ، داءاالٔ  يف



 sمجلاEة التطوع يف الوضاoة

  :بو!ني سyتداللد اEرتض Eىل ھذا �وق

êن احلديث معلول بق¦س أ ) ٥/۳٥۱(داود  يبرشح سنن أ  يف العيين ظافول مبا قال احلاالٔ  هالو

  ـاه .�ري واoد هقد ضعف هنإ Sن طلق ، ف

ر واحملدث ¬واSن ح¥ان واحملقق Dٔمحد محمد شا ير اهاSن حزم الظ هن احلديث حصÃفاجلواب أ 

قال  ، لھذا احلديث يوقد مر حتسني الرتمذ ، )۱/۳۰۹( يSن عبد القادر التليدهللا عبد 

داود دال Eىل  يبوت أ كوس،  ـاه .ھو oديث حسن): ۲/٤۸۱(الفºح  احلافظ اSن جحر يف

،  هسyنادإ  ىل الرêال يفإ ن احلديث حسن نظرا يظھر أ  يوا) ، 8شاخيالتحسني عند بعض امل 

Ãابعات هداهشو  ةرث كفل هومن حصºعتبار ا(موع هفھو حصيح لغري ،  هومs ،  حسن  هنن سلمنا أ إ و

قال ): ۱/۷٦(التقريب  يف يی النووكح ، Eىل الصحيح هاج بÌسyناد فاحلسن يصلح لالحºاالٕ 

رث العلامء كأ  رث احلديث ويق¥,كمدار أ  هوEلي واشyتھر رêا+ هھو ما عرف خمرê :اخلطايب

 هن دوناكن إ و  هاج ب�Ìحº ح يفيلصح اكمث احلسن ): ۱/۸۱(مث قال  ، الفقھاء ةEام واسyتعم,

 واSن ح¥ان مكحلااك: هرشoا Eلي يقال السyيوط ، نوع الصحيح يف ةطائف هدرجº، ولھذا أ  ةالقو  يف

 ـاه .ةواSن خزمي

 همل جيد من يعرف هDٔن يعن الشافع ، فروی الزعفراين هاخºلف ف- يما ق¦س Sن طلق فھو ÷بعوأ 

عúن Sن  ةرواي ، ويف هoدی الروايتني عنإ  واSن معني يف ةبوزرEبوoامت وأ محد وأ أ  ه، وضعف

 هون »رب كن Wأ  يقºيض: وقال اSن القطان ، 9اSن ح¥ان والعÌيل هذا وثقك، و  ةثق :هسعيد عن

وتھذيب التھذيب ) ۳/۳۹۷(مزيان �عتدال  يف هانظر �رمجت،  ـاه .حسyنا ال حصيÃا

8

داود  سكوت ٔايب 3م نف¦س وحتق-ق ٔانيق يف يولشyيخنا حمدث العرص قدوتنا وموال@ محمد يوRس اجلونفور  
 .تعاىل ٕان شاء هللا ةا(4 اخلامس من اليواق-ت الغالي Eىل السنن ، وھو �ري مطبوع ، وسyيطبع يف همقدمº يف
9

 .هوسکت Eلي توثيق العÌيل) ۷/۱۰۳(داود  رشح سنن ٔايب ونقل اSن رسالن يف  


