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 مقدمة
رشف بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم عـىل أ

 األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أ مجعني أما بعد.
Wאאא 

جاء يف النهي عن املسألةباب ما  
אWقال حدثنا أبو األحوص عن بيان بن برش عن قيس  دانحدثنا ه

ألن يغـدوا «ل: يقـو قال: سـمعت رسـول اهللا  بن أيب حازم عن أيب هريرة 
أحدكم فيحتطب عىل ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خري له مـن أن 
يسأل رجالً أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفىل وابدأ بمن 

 , »تعول
Wא  ويف الباب  حكيم بن حزام أيب سعيد اخلـدري الـزبري بـن

ثوبـان ابن عبـاس مسعود بن عمر بن مسعود  عبدعطية السعدي العوام 
 زياد بن احلارث السدائي أنس حبيش بن جنادة قبيصة بـن خمـارق سـمرة
 ,عمر 

Wאא حديث أبو هريرة حديث حسن صـحيح
 غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهللا الـرمحن الـرحيم, احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم األمتـان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني, وعىل آله وصحبه ومن صـار عـىل سـبيله 

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
, يف حـديث أيب هريـرة فقد تقدم معنا رشح مجلة مـن هـذا احلـديث الرشـ

 والذي اشتمل عىل الرتغيب يف العمل وترك السؤال, 
 , »فإن اليد العليا أفضل من اليد السفىل«وبقي فيه قوله: 

 : من هذه اجلملة وقد اختلف العلامء رمحهم اهللا يف مراد النبي 
 فقال بعض العلامء: اليد العليا هي املنفقـة واملعطيـة, واليـد السـفىل هـي اليـد 

يف الصـحيحني, أن  السائلة, وهذه القول ثبت فيه حديث عبد اهللا بـن عمـر 
 واليد العليا هي اليد املنفقة, واليد السفىل هي اليد السائلة, «قال:  النبي 

وقال بعض العلامء: إن هذا يدل داللة واضحة عـىل أن املـراد باليـد العليـا يـد 
ل, هي يد السـائل, وهـذا القـول املنفق, وأن اليد السفىل هي يد اآلخذ والسائ

 نسب إىل مجهور العلامء رمحهم اهللا,
وقال احلافظ العراقي يف رشحه عـىل الرتمـذي, وكـذلك احلـافظ ابـن حجـر  

رمحة اهللا عىل اجلميع, إنه هو الصحيح وهو املعتمـد, أن  واإلمام احلافظ العيني
 ئل,اليد العليا هي يد املعطي واملنفق, واليد السفلة هي يد السا
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ورد بعض العلامء أو اعرتض بعض العلامء بأن تفسري اليد العليا بأهنا يد املنفـق  
بأهنا يـد السـائل, أنـه مـدرج يف احلـديث ولـيس مـن احلـديث,  السفىلواليد 

 فالرواية التي قالوا: أهنا مدرجة, تكلم يف إسنادها, 
 , فإننا نقول: ولذلك حتى ولو كانت من كالم عبد اهللا بن عمر 

 فهي حجة,  ما أن تكون مرفوعة إىل النبي إ
 , وإما أن تكون تفسرياً من عبد اهللا بن عمر 

فإن كانت تفسرياً من الصحايب, فمذهب مجهور علامء األصـول, أن الصـحايب 
 إذا فرس احلديث بام يتفق وظاهر لفظه أنه حجة, 

أو من كالم  وبناء عىل ذلك تكون هذه اجلملة التفسريية إما مرفوعة إىل النبي 
, كال األمرين فيه حجة ودليل عـىل أن اليـد العليـا هـي يـد عبد اهللا بن عمر 

 املعطى, وأن اليد السفىل هي يد السائل, 
 هي يد اآلخذ, السفىلفالقول الثاين: أن اليد العليا هي يد املعطي, واليد 

وقد يستشـكل بعـض طلبـة العلـم فيقـول: إن كـال القـولني بمعنـى واحـد,   
جلواب أن هناك فرقاً بني ا لقولني, فهام يتفقان يف أن اليد العليا هي يد املعطي وا

 واملنفق, وخيتلفان يف اليد السفىل.
بأهنا يد السائل, أخص من تفسـريها بيـد اآلخـذ, فمن فرس اليد السفىل 

فأنت لو أعطيت إنسـاناً عـىل ألن اآلخذ قد يكون سائالً وقد يكون غري سائل, 
أو عىل سبيل اإلحسان والصدقة فهو آخذ, ولو مل يسألك, وبنـاء  سبيل اإلكرام
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عىل ذلك يكون القول الثـاين اخلـالف فيـه مـع القـول األول إنـام هـو يف اليـد 
 السفىل, هل املراد هبا السائل فهي خاصة, أم املراد هبا اآلخذ وهي عامة?
سـواء القول الثالث: أن اليد العليا هي يد اهللا والسفىل هـي يـد اآلخـذ, 

كانت سائالً أو غري سائل, وقالوا: إن اليد العليا يد اهللا, وفيه أيضاً روايـة عـن  
فقال: إن اليد العليا هي يد اهللا ألن اهللا سبحانه وتعـاىل هـو  عبد اهللا بن عمر 

ويـده سـحاء « أنه قـال:  الذي أنفق عىل عباده, كام يف الصحيحني عن النبي 
, سبحانه وتعاىل, فهي يده العليا التي هي فوق »الليل والنهار ال تغيضها صدقة

 كل يشء, جل جالله وتقدست أسامئه,
القول الرابع: أن املراد باليد العليا اليد املتعففة, واليد السفىل هي التي ال  

 تتعفف, 
والقول اخلامس: أن املراد باليد العليا هي اليد التي يكثر خريها ونفقتها, 

ل نفقة, وهذا مأثور عن احلسن البرصي رمحـه اهللا, أن واليد السفىل هي التي أق
أن يفضـل بـني مـن  اليد العليا خري من اليد السفىل أنـه تفضـيل, أراد النبـي 

, وأن الذي يعطي األكثر أعظم عنـد اهللا  خـرياً  يعطي كثرياً ومن يعطي قليالً
, ألن النبي  در بني كام بينت نصوص الكتـاب أيضـاً أن الثـواب عـىل قـ وبراً

العمل, فمن كان عمله أكرب فجزاؤه أكرب, فإذا كان إنفاق اإلنسـان أكـرب, كـان 
. جزاء اهللا   له أعظم, ألن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً
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فـإن اليـد العليـا خـري مـن اليـد «: هذه حمصلة أقوال العلـامء يف قولـه 
 , »السفىل

, حتى جـاء وهذه اجلملة ثابتة يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا 
ذكـر هـذه اجلملـة عـىل املنـرب, وأنـه  أن النبي  يف حديث عبد اهللا بن عمر 

واليـد العليـا خـري «: ة فقال خطب يف الناس فذكر الصدقة والتعفف واملسأل
 , »من اليد السفىل

ويف هذا دليل عىل فضل اإلنفاق واإلحسان إىل الناس, وأن مـن أراد اهللا 
املال يف احلق, وال خري يف الدنيا إذا مل يبتغى هبـا وجـه به خرياً سلطه عىل إهالك 

اهللا جل جالله, فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهللا وما وااله وطالب علم 
, فمن أعطـاه اهللا الـدنيا وأنفـق فيهـا كام ثبت يف احلديث الصحيح عن النبي 
عظمت جتارته مع فقد أفلح وأنجح و ذات اليمني والشامل ابتغاء مرضاة اهللا 

 ملك امللوك وإله األولني واآلخرين, الذي ال يضيع ثواب املحسنني.
, بني يف هذه اجلملة املنهج النبوي السامي »وابدأ بمن تعول«: ويف قوله 

والعايل يف داللة الناس عىل ما ينبغـي عـىل املنفـق عنـد إنفاقـه أن يراعـي ذوي 
ة إذا كانت هبم حاجـة, فمـن حوج, خاصالقربى, وأن يراعي من هو أقرب وأ

أراد أن يتصدق فعليه أن يتفقـد مـن أوجـب اهللا عليـه النفقـة, نفقتـه, كأبنائـه 
 وزوجته, فال يتصدق عىل الناس ويرتك أقرب الناس إليه, 
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أن من ينفق عليه أن يبـدأ بمـن يعـول, وهـذا عـىل  ومن هنا بني النبي 
ليك نفقته وأنت تعـوهلم األصل, أنه ال تطلب السنة بضياع الواجب, فالذي ع

كأبنائك وزوجك, فإن هؤالء النفقة عليهم واجبـة, ومـن هنـا يقـدم اإلنسـان 
 النفقة الواجبة.

ثانيا: أنه إذا أراد أن يتوسع, فعليه أن يبدأ بـأقرب النـاس إليـه, حتـى يف 
التوسع وحتى يف النوافل, فإذا كان عند اإلنسان مال وأراد أن ينفق هذا املال يف 

هللا سبحانه وتعاىل وطاعته, فعليه أن ينظر إىل أقرب الناس إليـه, وهـم مرضاة ا
الذين يعوهلم, فجعلت الرشيعة كام سيأيت إن شاء اهللا, بيانـه يف كتـاب النكـاح 

 :والنفقات, جعلت الرشيعة األقربني عىل مراتب
فهناك من القرابة من فرض اهللا عليك نفقته, كأبنائك وبناتك وزوجك,  

ة لألقربني من العصبة, كاألخوة األشـقاء واألخـوة ألب وأبنـاء وهكذا بالنسب
األخوة األشقاء وأبناء األخوة ألب, واألعامم األشـقاء واألعـامم ألب, وأبنـاء 

فهؤالء إذا حصـلت األعامم األشقاء وأبناء األعامم ألب عىل تفصيل وضوابط, 
هبم حاجـة وأردت هبم احلاجة, فاملنبغي أن تبدأ هبم قبل غريهم, ثم إذا مل تكن 

أن تتصدق عىل سبيل التوسع, فالنفقة عليهم أفضل, فلو كان عند اإلنسـان أخ 
وأراد أن يتصدق بامل, ونظر إىل أخيه أنه إذا أعطاه هـذا املـال انتفـع بـه كثـرياً 
ووسع به عليه, فإنه يقدم األخ, ألن اهللا يأجره بأجرين, أجر النفقة وأجر صـلة 

 الرحم.
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, فإذا كان الذي تنفق عليه مـن القرابـة ممـن تعولـه, كام ثبت عن النبي 
وهم خاصتك وقرابتك فحينئذ يكون األجر أعظم والثواب أكرب, وهـذا عنـاه 

, فإنه ملا مـرض واشـتد كام يف الصحيح يف قصة سعد بن أيب وقاص  النبي 
أن يموت, فقال: يـا رسـول اهللا قـال: أتـاين  عليه املرض يف فتح مكة خاف 

يعودين فقلت: يا رسول اهللا إن يل مـاالً ولـيس يل وارث إال ابنـة,   رسول اهللا
الثلـث «أفأتصدق باميل كله? قال: ال, قال: أفبنصفه قال: ال, قال أفبثلثه? قال: 

والثلث كثري, إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري لك من أن تذرهم عالة يتكففـون 
وجعـل لـه  , فمنعـه  , فهو يريد الصدقة, ويريد أن يتقـرب إىل اهللا»الناس

 , »إنك أن تذر ورثتك أغنياء «ذلك يف حدود الثلث, وعلل ذلك بقوله: 
وهذا أمره هيمله الكثري إال من رحم اهللا, فإن البعض يريد الصدقة ويريد 
اخلري وينسى قرابته وينسى األقربني, حتى ولو مل يكن يعوهلم, فإنه ينظر إىل من 

أكثر من ذي القرابة, وهـذا كلـه ألن الشـيطان  هو بعيد, ويراعي اإلحسان إليه
قعد بالرصد لإلنسان, فعدو اهللا يعلم أنك إن أعطيت أخاك أو واسيت قريبك 
أن اهللا سيفتح عليك أبواب الرمحة, من أحب منكم أن ينسأ له يف أثـره ويبسـط 
له يف رزقه ويزاد له يف عمره فليصل رمحه, فهو يعلم أنك لو أعطيت حتى ولـو 

تنفقه لقريبك أو لذي الـرحم منـك أو ملـن تعـول أن أجـرك عنـد اهللا  عرش ما
 أعظم.
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فإذا به يأيت وخيذلك ويقول لك: قرابتك بخري وليسوا بحاجة, والفقـراء 
 أحوج والضعفاء أحوج, وال شك أن الضعفاء تكون هبم حاجة, 

ولكن اإلنفاق عىل القريب شأنه عظيم, ذلك أن اإلنفاق عىل القريب فيه 
وفيه مجـع ألطـراف القرابـة, وتقويـة ألوارص القرابـة, رحم كام ذكرنا, صلة ال

يف دينه ورشعه وقال  وهذا شأنه عظيم يف اإلسالم, حتى أن اهللا تعاىل أمر نبيه 
, وهذا لعظيم حق القرابة, }قل ال أسألكم عليه أجراً إال املودة يف القربى{له: 

 , حتى يف الدعوة إىل اهللا 
العلامء عىل هذا أن اإلنسان إذا أراد أن يدعوا النـاس ومن هنا فرع بعض 

ويدهلم عىل اخلري, أنه يبدأ بأقرب الناس إليه, فإذا كان هـذا يف أمـور الـدنيا أن 
تبدأ بمن تعول, فمن باب أوىل أمور الدين أن تبدأ بأقرب الناس إليك, ولذلك 

أنه  ابر يف منسك جيف خطبة حجة الوداع,  ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا 
أال وإن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربـاً أضـعه ريب «قال يف خطبة حجة الوداع: 
لـه:  , فبدأ  بأقرب الناس إليـه, وقـد قـال اهللا »عمي العباس بن عبد املطلب

, فهذا كله بنـا العلـامء عـىل أنـه إذا كـان يف الـدنيا }وأنذر عرشيتك األقربني{
يف الدعوة إىل اهللا, إذا وجد اإلنسـان قريبـاً بإحسانه وعطائه, فإنه من باب أوىل 

, فإنه يصرب عليه ويذكره باهللا  من أقربائه, حيتاج إىل الصرب وإىل تذكري باهللا 
فإذا رأ أنه بحاجة إىل نصيحة نصحه وصرب عىل أذاه واحتسب األجر عند اهللا 

 سبحانه و تعاىل.
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وقـد  القريـب, وقد جتد اإلنسان يصرب عىل الغريب أكثر مما يصـرب عـىل 
, وكـل  جتده إذا حدثت بينه وبني أخيه أو قريبه مشكلة أو يشء فإنه يضيق ذرعاً
هذا من الشيطان, ألنه يعلم علم اليقني أنه لو صرب يف دعوته عىل قريبه وأنه لـو 

وجزائه عنـد اهللا أكمـل, يعلـم عـدو  اهللا حتمل وجتمل أن ثوابه عند اهللا أعظم, 
 سيفتح عـىل العبـد أبـواب رمحتـه إذا أحسـن إىل ذي ذلك علم اليقني, وأن اهللا

قرابته, وخاصة يف األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر والداللـة عـىل اخلـري, 
ابـتيل  ولذلك جتد رش القرابـة أعظـم مـن رش غـريهم, حتـى إن رسـول اهللا 

بالتكذيب من أقرب الناس إليه, فقال له أبو هلب: تباً لك أهلـذا مجعتنـا? وهـذا 
 رؤوس الناس.عىل 

 فأعظم الناس رداً لدعوة اإلنسـان وأعظـم أذيـة يف القلـب حيـنام يـر
اإلنسان أقرب الناس إليه نافراً منه, ولكن مع هذا يتحمل ويتجمل, وإذا تأمل 
العاقل أنه إذا أراد النفقة يف املال واإلحسـان أو أراد أن يبـذل شـيئاً مـن وقتـه 

يع أن يتحمـل أن ينفـق أنصـاف يضحي به لقريب وغريب, وجد أنه ال يسـتط
ذلك الوقت وال أرباعـه وال أعشـاره للقريـب, ويمكـن أن يتحمـل أضـعاف 
أضعاف ذلك للغريب,  كل هذا من الشيطان لعلمه أن األجر والثـواب عنـد ا 

, وأصل عظيم يف اإلسالم ابـدأ بمـن تعـول, هللا أعظم, قاعدة من رسول اهللا 
دأ بـأقرب النـاس إليـه فأصـلحهم ولذلك تر الداعيـة النـاجح يف دعوتـه بـ

وقومهم وسددهم, فبارك اهللا له ففتح له يف الناس, وجتده من أحب النـاس إىل 
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 قرابته, ومن أقرب الناس إىل قرابته, داللة للخري وهداية للخـري, فنفعـه اهللا 
ونفع به إذا خرج إىل الناس, ابدأ بمن تعول, أصل عظيم, أنك إذا كـان عنـدك 

بدأ بمن تعول, وبأقرب النـاس إليـك, ومـن هنـا إذا احتـاج فضل من اخلري فا
أقرب الناس إليك كبنتك وابنك إىل توجيه وإرشاد إىل نصيحة إىل تذكري بـاهللا, 

, وتضفي عليـك مـن حنانـك وبـرك ورمحتـك و إحسـانك فإنك تؤثر هؤالء
وحتملك وجتملك ما يرفع اهللا به درجتك ويعظم به أجرك وحيسن به عاقبتـك, 

 اهللا العبد بقرابته, فتجد أكثر الناس طعنـاً يف اإلنسـان قرابتـه, وأكثـر وقد ابتىل
فهي سنة مىض عليهـا  األنبيـاء ومىضـ عليهـا الناس استهزاء باإلنسان قرابته, 

املرسلون ومىض عليها الصاحلون واألخيار والعلامء واحلكامء, أن أزهد النـاس 
واب عند اهللا كبري, واملوفق مـن يف العامل أهله, ولكن األجر عند اهللا عظيم, والث

.  رزق الصرب واحتساب األجر, واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً
فعول فهـو مـن العالـة, وعـال الرجـل أهلـه إذا قـام عـىل أمـورهم أما 

وشئوهنم, فالعول يطلق بمعنى الفقر, فتقول: فالن به عالة أي به حاجة وفاقة, 
له: عال أهله أي إذا قام بشـأهنم, وابـدأ  فاملراد هبذا أن اإلنسان يف األصل يقال

بمن تعول, أي بقرابتك األقربني الذين محلك اهللا أمانتهم ومسئولية القيام عـىل 
 شئوهنم وأمورهم.
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Wא  حدثنا حممود بن غيالن, قال: حدثنا وكيع, قال: حـدثنا سـفيان
ال: قـال قـ عن عبد امللك بن عمري عن زيد بن عقبة عن سـمرة بـن جنـدب 

هبا الرجل وجهه إال أن يسأل الرجل سـلطاناً  يكد كدإن املسألة : «رسول اهللا 
 , »أو يف أمر البد منه

Wאא .هذا حديث حسن صحيح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيقة هو أ قـو مـن احلـديث األول يف الداللـة عـىل هذا احلديث يف احل
هو بمعنـى  إن املسألة كد يكد هبا الرجل وجهه«: النهي والتحذير, ألن قوله 

ال تزال املسـألة بالرجـل حتـى تدعـه ولـيس يف « يف احلديث الصحيح: قوله 
 , »وجهه مزعة حلم

ركـه بعقوبـة واألصل عند العلامء أنه إذا ورد الوعيد عىل فعل اليشء أو ت
 يف الدنيا واآلخرة دل عىل حرمته, 

ومن هنا دل احلديث عىل النهي عن سؤال الناس, وإنزال احلاجة وطلب 
احلاجة واليشء من الناس, إال أن يكون اإلنسان عنده موجب لذلك, وقد بينـا 

 األسباب التي توجب السؤال وتبيح السؤال,
ال املسلمني, فإذا سـأل ويل , ألن املسلم له حق يف بيت موقوله: سلطاناً  

أمر املسلمني حقه فهذا من حقه, وهذا النوع من السؤال يسـتوي فيـه الفقـراء 
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واألغنياء, ألنه حق عام, فلو سأل حقه فهذا من الناحية الرشعية ال عتب عليه 
 وال مالمة عليه, إنام املحذور أن يسأل فوق حاجته وفوق حقه.

تابعة للمسـألة املسـتثاة أي يسـتثنى أن ومن هنا جعل العلامء هذه املسألة 
يسأل حقه, فإذا سأل ويل أمره أو من يتكلف بأمره, قال بعض العلامء: إن هـذا 
فيه عموم, يشمل السلطان العام والسلطان اخلاص, كأن يسأل الرجـل والـده 
ألن والد الرجل له سلطان عىل بيته وأهلـه, فلـه أن يسـأل حقـه يف بيـت مـال 

ل حقه ممن له والية خاصـة عليـه كمـديره واملسـئول عنـه إذا املسلمني, أو يسأ
كانت له حاجة, فلو كان موظفاً وعنده مدير وحقه ضـائع, فجـاء يسـأل هـذا 
املدير حقه فليست باملسألة املمنوعة, بل إهنـا مرشـوعة, ألنـه يسـأل حقـاً مـن 

 هبذا أصل عام أن من سأل حقاً من حقوقـه أنـه ال يعتـرب حقوقه, فبني النبي 
 داخالً يف املسألة املحذورة.

أو فيام البد منه كام ذكرنا من مسائل ذي الفقر املدقع أو ذي الغرم املفظع 
عـىل  أو رجل حتمل محالة كام ذكرنا أدلـة السـنة الصـحيحة عـن رسـول اهللا 

استثناء من حتمل محالة, ومن نزلت به حاجة ومن أصابت ماله جائحة, ذكرنـا 
, وبينا أحكامه يف صحيح مسلم عن رسول اهللا   حديث قبيصة بن املخارق

ومسائله فيام مىض, فهذا مما البد منه, ألن اإلنسان إذا نزلت به جائحة أو حتمل 
محالة أو أصابته حاجة أنه يعترب سؤاله فيام البد منه وال حـرج عليـه وال عتبـى 

 عليه يف املسألة عىل هذا الوجه.
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אאאW  بسم اهللا الرمحن الرحيم, أبواب الصوم عن
 , قال رمحه اهللا: باب ما جاء يف فضل شهر رمضان.رسول اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wאא أبواب الصوم عن رسول اهللا  : 

مساك, يقال: صام عن اليشـء إذا أمسـك عنـه الصوم يف لغة العرب اإل 
 سواء أمسك عن احلركة أو أمسك عن الكالم أو األكل أو الرشب,

فمن إطالق الصوم عن اإلمسـاك عـن احلركـة, قـوهلم: صـام النهـار,  
وقوهلم: صام النهار إذا وقفت الشمس يف كبـد السـامء يف منتصـف النهـار ومل 

 ام النهار, تتحرك, فعندها يقف الظل, فيقولون: ص
: صام إذا أمسك عن الكالم, ومنـه قولـه تعـاىل:  فإمـا {ويقولون أيضاً

, }ترين من البرش أحداً فقويل إين نذرت للرمحن صوماً فلن أكلـم اليـوم إنسـيا
 فهذا من اإلمساك عن الكالم, 

وكذلك أيضاً صام إذا أمسك عن السري وصام عن السري إذا أمسك عنه, 
مسك عن الصـهيل, وقيـل: إذا أمسـك عـن األكـل وكذلك صام الفرس إذا أ

 :فمنعت اخليل من العلف ترضية هلا كام قال النابغة الزبياين
 جملوأخر تعلق ال العجاجحتت               خيل صيام وخيل غري صائمة 

 فقيل: خيل صيام قيل: هي القائمة, إذا وقفت,  
 وقيل: خيل صيام بمعنى ممسكة عن الصهيل, ولذلك قال: 
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 جملأخر تعلق الحتت العجاج و              خيل صيام وخيل غري صائمة 
فاملراد من هذا قيل أنه اإلمساك عن العلف وهذا هو  املشهور, كام ذكـره 
بعض األئمة, وقيل, قال ابن فارس: إن خيل صيام املراد هبا إمساكها, فالصوم 

 ,  يف لغة العرب اإلمساك مطلقاً
مساك خمصوص يف زمان خمصوص بنية خمصوصة, وأما يف الرشيعة فإنه إ

ويضيف بعضهم, من شخص خمصوص وهو الذي توفرت فيه األهلية أو يعتد 
.  بصيامه ويصح الصيام منه رشعاً

فقوهلم: إمساك خمصوص املراد اإلمسـاك عـن شـهويت الـبطن والفـرج, 
اإلمساك عن شهوة البطن والفرج, واألصـل يف ديننا  فالصوم يف رشعية اهللا 

كل عمل ابـن آدم «أن اهللا تعاىل يقول:  يف ذلك ما ثبت يف الصحيح عن النبي 
له احلسنة بعرش أمثاهلا إال الصوم فإنه يل وأنـا أجـزي بـه يـدع طعامـه ورشابـه 

دع طعامه ورشابه وشهوته من أجيل, عرفت , فهذه اجلملة ي»وشهوته من أجيل
الفرج, فإذا اخترصت  الصوم الرشعي فبينت أنه ترك للطعام والرشاب وشهوة

ن, فـإذا قلـت: عـن شـهوة الـبطن تقول: ترك شهوة اإلمساك عن شهويت البط
شملت األكل والرشب والفرج يشمل اجلامع وكذلك أيضـاً االسـتمناء, فهـذا 
مما يلزم الصائم أن يمسك عنه ألنه شهوة, والنص يف هذا عـام شـامل خلـروج 

 ستمناء.الشهوة, سواء عن طريق اجلامع أو عن طريق اال
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وقوهلم: يف زمان خمصوص وهو من طلوع الفجـر الصـادق إىل غـروب 
وكلـوا {ولـذلك بـني اهللا تعـاىل هـذا بقولـه: الشمس, وهذا هو حد الصيام, 

وارشبوا حتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجـر ثـم أمتـوا 
رفث إىل نسـائكم أحل لكم ليلة الصيام ال{, وقد قال قبلها: }الصيام إىل الليل

وكلوا وارشبوا حتـى يتبـني لكـم {, ثم قال: }هن لباس لكم وأنتم لباس هلن
, فـذكر }اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليـل

, وذكـر }أحلت لكم ليلة الصيام الرفـث إىل نسـائكم{شهوة الفرج يف قوله: 
, ثم بـني اإلمسـاك فقـال: }رشبواوكلوا وا{شهوة الطعام والرشاب يف قوله: 

, وهـو بدايـة }حتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود مـن الفجـر{
وكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم {اإلمساك, فلام ابتدأ اإلمساك بني الغاية فقال: 

, فهنا فيه }اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليل
, }فكلـوا وارشبـوا حتـى يتبـني{أنـه إذا تبـني, ألنـه قـال:  يشء مقدر, وهـو

القاعدة: أن ما بعد الغاية خمالف ملا قبلهـا يف احلكـم, أي إذا تبـني لكـم اخلـيط 
األبيض من اخليط األسود من الفجـر فـال تـأكلوا وال ترشـبوا وال حيـل لكـم 

لـام , ف}أحل لكم ليلـة الصـيام الرفـث إىل نسـاءكم{النساء, ألن صدر اآلية: 
جاءت الغاية بينت الوقت املخصوص, وهو من طلوع الفجـر الصـادق وهـو 

, وهـذا }حتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود مـن الفجـر{قوله: 
, فتأيت األحاديث يف بيانه أنـه الفجـر الصـادق, وهـو الـذي التبني بينه النبي 



-  ١٧ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

يكون قبـل الفجـر  ينترش فيه ضوء الفجر, وليس املراد به الفجر الكاذب الذي
, وسنبينه إن شاء اهللا يف موضعه.  الصادق خط يف األفق معرتضاً

فقوهلم: إمساك خمصوص, هو اإلمساك عـن شـهويت الـبطن والفـرج يف 
زمان خمصوص, كام ذكرنا مـن طلـوع الفجـر إىل غـروب الشـمس, وغـروب 

نهار مـن إذا أقبل الليل ما ها هنا وأدبر ال«: الشمس هو هناية الصوم, كام قال 
 , »ها هنا فقد أفطر الصائم

ونية العبادة, سواء  وأما قوهلم: بنية خمصوصة وهي نية التقرب إىل اهللا 
كان قصد به الفريضة أو قصد به النافلة, فلام قالوا: بنية خمصوصـة وهـي النيـة 
الرشعية, خرج اإلمساك لغري النية الرشعية, مثل الشـخص الـذي يصـوم مـن 

, بعض األشخاص يمسـك مـن طلـوع الفجـر إىل غـروب أجل احلمية الدواء
الشمس من أجل صحة بدنه وليس من أجل التقـرب إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل, 
, مـع أنـه اسـتغرق  وال ألداء فرض وال نافلة, وحينئذ ال يكون صـياماً رشعيـاً
الوقت املعترب, لكن النية مع أنه أمسك عن الطعام والرشـاب وشـهوة الفـرج, 

 , فال يكون صياما رشعيا إال بنية مرشوعة.له نية التقرب إىل اهللا لكنه مل تكن 
وهكذا لو أمسك بسبب اجلوع, فلم جيد ال طعاماً وال رشابـاً وال امـرأة, 
فحينئذ يمسك ويتم الوقت, لكنه ال يعترب صياماً رشعياً ألنه مل ينوه ومل يتقـرب 

ه الصوم, طبعاً , وقوهلم: من شخص خمصوص, هو الذي يصح منبه إىل اهللا 
من حيث األصل الذي توفرت فيه أهلية الصوم, بالعقل والبلـوغ واالختيـار, 
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أما بالنسبة للصبي إذا كان مميزاً وعقل الصوم, ونو به التقرب فمذهب بعض 
, يف حـديث »نعم ولك أجر«: العلامء أنه يصح صومه كام يصح حجه, لقوله 

مع قومها وسألته عن حـج الصـبي, بفج الروحاء  املرأة التي تعرضت للنبي 
, فقاسوا الصوم عـىل »نعم ولك أجر«فقال هلا نعم, قالت: أهلذا حج? قال هلا: 

جيوعون الصبيان يروضوهنم عىل الصـوم إىل  احلج, وقد كانوا يف زمان النبي 
منتصف النهار ويعطوهنم الدمى واللعب حتى ينشغلوا عن الطعام لرتويضهم 

 عىل هذه العبادة.
وبسنته وهديه, وأمجع  الصيام يف كتابه وعىل لسان رسوله  اهللا  فرض

العلامء رمحهم اهللا عىل أن الصيام فريضة من فرائض اإلسالم وركن من أركانـه 
 اجلليلة العظام,

يـا أهيـا الـذين {فأما دليل الكتاب عىل فرضية الصوم فقوله سـبحانه:  
, فهـذه }قبلكم لعلكم تتقونآمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من 

, وكتب بمعنى }كتب  عليكم الصيام{اآلية نصت عىل وجوب الصوم لقوله: 
فمن شهد مـنكم {فرض, فدلت عىل فرضية الصوم, وكذلك يف قوله بعدها: 

, فقوله: فليصمه أمر, واألمـر للوجـوب, فـدل عـىل فرضـية }الشهر فليصمه
 الصوم, 

يف الداللة عىل فرضية الصوم   وكذلك أيضاً ثبتت السنة عن رسول اهللا
بني اإلسالم «قال:  أن النبي  كام يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن عمر 
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عىل مخس, شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا وإقام الصـالة وإيتـاء الزكـاة 
, فقوله: وصـوم رمضـان, »وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال

أعىل مراتب الفرضية, وأعىل مراتب الفرضية أن يكون ركناً من فدل عىل أنه يف 
أركان اإلسالم, وهذا يدل عىل لزومه ووجوبه, وكذلك ثبـت يف الصـحيحني 

صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا «قـال:  أن النبـي  من حديث عبد اهللا بن عباس 
, وقولـه: لرؤيتـه, أي لرؤيـة : صوموا, أمر واألمر للوجوب, فقوله »لرؤيته
ل رمضان, وأفطروا لرؤيته أي لرؤية هالل شـهر شـوال, فـدل هـذا عـىل هال

 فرضية الصوم.
وأما اإلمجاع, فقد أمجـع املسـلمون عـىل أن صـيام رمضـان فريضـة مـن 

 فرائض اإلسالم, وأنه ركن من أركانه, 
W  أبواب الصوم عن رسول اهللا  : 

اهللا قـرن الصـالة  هذا من الرتتيب املنطقي, فإن الصوم ييل الزكـاة, ألن 
والزكاة يف كتابه, وللعلامء طريقتان, أو منهجان منهج يذكر أبواب الصوم قبـل 
الزكاة, فيجعل الرتتيب الصالة ثم الصوم ثم الزكـاة ثـم احلـج كـام درج عليـه 

, وهذا مبنـي عـىل أن بعض األئمة منهم اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه
هنا كانت أقرب إىل الشـهادتني والصـالة, ألن عبادة الصوم عبادة بدنية, ومن 

الصالة عبادة بدنية حمضة, وأما بالنسـبة للزكـاة واحلـج, فالزكـاة عبـادة ماليـة 
                                                 


אאWאאא

Kאאא،אאאאK 
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واحلج عبادة مالية بدنية, جامعة بني النوعني, ومن هنا راعوا هذا املعنى, فصار 
رج الرتتيب عندهم أن يبدءوا بالصالة ثم بالصوم ثم بالزكاة ثـم بـاحلج, كـام د

 عليه اإلمام البخاري رمحه اهللا وغريه من األئمة رمحهم اهللا, 
ومن أهل العلم وهذا السواد األعظم واألكثر من الفقهاء واملحدثني عىل 

وثنوا بالزكاة, ألن اهللا قـرهنام يف كتابـه, وقـد بينـا املناسـبة  أهنم بدءوا بالصالة
بن عمر يف الصـحيحني بينهام, ثم يثلثون بالصوم, ويقوي هذا حديث عبد اهللا 

بني اإلسالم عىل مخس, شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا «قال:  أن النبي 
, فقـدم الزكـاة عـىل الصـوم, وأيـام »وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان

 كان, فهذا كله خالف شكيل وليس بخالف جوهري,
Wא  أبواب الصوم عن رسول اهللا : 
أي يف هذا املوضع سأذكر لك مجلة من األبواب املشتملة عىل مجلـة مـن  

 يف بيان هديه يف الصوم,  األحاديث عن رسول اهللا 
W  ,الصوم, ما قال: أبواب صـوم رمضـان, وإنـام قـال: يف الصـوم

حتى يشمل الفريضة والنافلة, ويشمل الصوم املنذور وغـريه, ويشـمل صـوم 
رمضان وصوم املنذور وصوم الكفـارات, هـذه كلهـا الفريضة بأنواعه كصوم 

واجبة من الصيام الواجب, وصيام النافلة كصـيام االثنـني واخلمـيس وصـيام 
ثالثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء, وصيام تاسوعاء وعاشـوراء وصـيام 

 يوم عرفة, ونحوها مما رغب يف صيامه, مما ال جيب ولكن يرغب ويستحب.
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W هذه العبادة رشعها اهللا أبواب الصوم ,  حلكم عظيمـة, وأشـار
يا أهيـا الـذين آمنـوا كتـب {إىل أعظم احلكم وأجلها يف قوله سبحانه وتعاىل: 

, فالصـوم طريـق }عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقـون
, ألنه بالصوم تضيق جماري الشيطان يف ابن آدم, وهـو الوجـاء إىل تقو اهللا 

يا معرش الشباب من استطاع مـنكم «: دود اهللا وحمارم اهللا, ولذلك قال عن ح
 , »الباءة فليتزوج, ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

والصوم فيه حكم عظيمة أعظمهـا التقـو, وخصـال التقـو أسـاس 
التقو اإلخالص, هذه األيام أيام شهر رمضان, الثالثون أو التسع وعرشـون 

األخـالق, وتسـدد للعبـد قولـه وعملـه  ية هتذب النفوس وتقـوممدرسة ربان
إن صـام صـيام املخلصـني الـذي حفظـوا صـيامهم مـن اللغـو  بتوفيق اهللا 

والرفث وصانوه عن املحرمات, ثالثون أو تسـع وعرشـون يومـاً تظمـأ فيهـا 
األحشاء وجتوع فيها األمعاء لفاطر األرض والسامء, يتعلم املسلم خـالل هـذه 

, تعلمـه كلها كيف يعامل اهللا وخيلص لوجه اهللا ويبتغـي مـا عنـد اهللا األيام 
كيف يرتك النفاق وكيف يرتك الريـاء والسـمعة, وأن يطلـب مـا عنـد اهللا وال 
يطلب ما عند الناس, ألن الصـائم يمكنـه يف أي حلظـة أن يتـوار عـن أعـني 

 .الناس فيأكل ويرشب, ولكن ال يمنعه إال اهللا ثم اإلخالص لوجه اهللا
, فأحد األوجه »كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل«وهذا معنى قوله: 

يف تفسريه أن اهللا تعاىل زكى هذه العبادة, أنه ال يمكن فيها الرياء وال يمكن فيها 
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, ألنـه ال يتـأثم,  النفاق وال يمكن فيها أن يقصد اإلنسان ما عند النـاس غالبـاً
نه ال حيبس نفسه وال يمتنع عـن طعامـه بإمكانه أن يتوار ويأكل ويرشب, لك

ورشابه إال وهو يريد ما عند اهللا, ثم إن الذي يمتنع عن طعام ورشاب أحله اهللا 
له, حري به أن يمتنع عن طعام ورشاب حرمه اهللا عليه, فالصائم الـذي اتقـى 
اهللا يف صومه كام امتنع عن أكله ورشبه يف صيامه, فيمتنع عن أكل الربـا وأكـل 

, ألنه إذا تربـى مال الي تيم وأكل الرشوة وأكل السحط وأكل أموال الناس ظلامً
فيه هذا الشعور يف احلالل الطيب الذي يملكه, فمن باب أوىل أن يصوم نفسـه 

 عليه. عام حرم اهللا 
وإذا امتنعت نفسه عن زوجته وهي حالل تسع وعرشون يوماً أو ثالثون 

أته وزوجـه وأهلـه وهـي حـالل, يوماً يمنع نفسه ويكبح مجاح شهوته عن امر
نساء املؤمنني, وأن يتقي فحري به أن يكبح مجاحها عن أعراض املسلمني وعن 

اهللا رب العاملني فيام وهبه من مجاله وصحته وعافيته وشبابه, فيسـتحي مـن اهللا 
أن يضع ذلك يف غري موضعه, فهـي مدرسـة ربانيـة هتـذب األخـالق وتقـوم 

وم أنـه كـام أنـه يمسـك عـن شـهوة الـبطن السلوك, والذي يعي حقيقة الصـ
من مل يدع قول الزور «: والفرج, فإنه يمسك عن اللغو والرفث, ولذلك قال 
فـإذا كـان يـوم «: , وقال »والعلم به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه

صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل, فإن سابه أحد أو شامته فليقل إين صـائم إين 
مرت عليه أيام وهو يمتنـع مـن أن يـرد عـىل مـن يسـبه ويشـمته , فإذا »صائم
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ويقاتله وخياصمه قد خيرج املقبول الصيام من رمضان طيلة العـام ال يـرد عـىل 
 من يسبه وال من يشتمه وال من يؤذيه, وهذه من دالئل وبشائر القبول.

من بشائر قبول الصوم أنك جتد اإلنسان بعد رمضان تغري حاله عن حالـه قبـل 
مضان, فمنهم من يتغري حاله من أول صوم صامه, فيصبح يف عداد الصاحلني ر

واألخيار و املتقني, فرتفع درجته, ومـنهم كلـام جـاءه رمضـان ازداد صـالحاً 
 وازداد قرباً حتى يكمل اهللا نقصه وجيرب اهللا كرسه, 

هذه العبادة ليست عىل ظاهرها من الكف واإلمسـاك عـن الطعـام والرشـاب 
هي صالح ألعظم صالح وجد عىل وجه األرض وهو صالح القلب بمثال ما 

كام كتب عىل الذين مـن  كتب عليكم الصيام{ بتقو اهللا, ومن هنا قال تعاىل:
 , أي من أجل أن تتقوه سبحانه و تعاىل, }قبلكم لعلكم تتقون

 ,وقيل: عىل رجاء أن تكونوا من أهل التقو 
عن احلرام عفيفاً عـن اآلثـام عفيفـاً  ومن هنا جتد من حيافظ عىل الصوم, عفيفاً 

عن أذية أهل اإلسالم, وجتده قد هذب نفسه وقوم أخالقه وسدد قوله وعملـه 
بإذن اهللا وبتوفيقه يف رمضان, ثم انتقل بعد رمضان يف صيام كل اثنني ومخيس, 
ويف صيام الثالثة أيام البيض من كل شهر, وإذا هبـا تعـوده وترضـه, وعنـدها 

 ياماً بحق.يكون الصيام ص
 :ماذا يريد اهللا منهأن يستشعر الصائم 
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هل يريد اهللا منه أن يدع طعامه ورشابـه? فـاهللا أطعمـه وسـقاه ومحـاه  وكفـاه  
 وآواه, وأطعمه يف ظلامت ثالث سبحانه وتعاىل,

أم يريد منه أمر أعظم من هذا كله, وأن املقصود فوق هذا كله, وهـو تـرويض  
أمـا مـن {نيا أن تطيعه نفسـه ال أن يطيـع نفسـه, عادة املؤمن يف الدالنفس, س

فإن اجلنة هي املأو خاف مقـام ربـه }خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلو ,
وهنى النفس عن اهلو, فهو الذي ينهى نفسه, وهو الذي يأمرهـا ينهاهـا عـن 
حرم اهللا ويأمرها بام أمر اهللا, فإن اجلنة حتقيق, إن صيغة التوكيد, فإن اجلنة هـي 
املأو, والعرب جتعل الفاء هذه تدل عىل رسعة اليشء, ليس بينـه وبـني اجلنـة 
إال أن يفارق أو تفارق روحه جسده, من كان قادراً عىل نفسه بـإذن اهللا ينهاهـا 
عن اهلو فليس بينه وبني اجلنة وسلعة اهللا إال أن تفارق روحـه جسـده, لكـي 

ار ويدخل اجلنة فيكـون مـن ينال سعادة الدنيا واآلخرة, ولكي يزحزح عن الن
 الفائزين جعلني اهللا وإياكم منهم برمحته وهو أرحم الرامحني, 

هتذيب النفس وتقويم السـلوك, ولـذلك كـم مـن   فاملقصود أن الصوم املراد به
منهـا نـال منهـا اخلـري  عبادات رشعية لو تعقل اإلنسـان أو تفهـم مـراد اهللا 

 فع يف دينه ودنياه وآخرته.العظيم واألجر الكبري, وحصلت له املنا
 عىل املسلم أن يعلم أن وراء الصوم حكامً عظيمة وأرساراً كريمة, 

جعل يف الصرب أعظم األشياء التي تعترب  أن اهللا   ومن حكمه العظيمة:
وسيلة لكل خري , لطلب كل خري والثبات عىل كل خري وأيضاً لاللتفـاف عـن 
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عطي عبد عطاء أفضل منها بعد اإليامن كل رش, هذه الوسيلة العظيمة التي ما أ
 , »وما أعطي عبد عطاء أعظم من الصرب«: , قال وهي الصرب باهللا 

: وجـدنا ألـذ عيشـنا بالصـرب, ومـن رزقـه اهللا وقال عمر بن اخلطاب 
 الصرب فقد رزقه اخلري العظيم, 

خيطب الناس ويكرر يف خطبـه قولـه: أال إن منزلـة  ومن هنا كان عيل 
ن اإليامن كمنزلة الروح من اجلسد, أال  ال إيامن ملن ال صـرب لـه, أال ال الصرب م

 ,  إيامن ملن ال صرب  له
, وأثنـى  هذه اخلصلة التي ذكرها اهللا يف القرآن يف أكثر من سبعني موضعاً

 : عىل أهلها وبني حسن عاقبتهم يف الدين والدنيا واآلخرة
 , }واهللا مع الصابرين{فذكر أنه معهم,  

 , }واهللا حيب الصابرين{ر أنه حيبهم: وذك
 , }واصرب وما صربك إال باهللا{وبني أن صربهم به سبحانه: 

وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاهـا {وبني أهنم  أصحاب احلظوظ: 
, إىل غري ذلك من اآليـات كلهـا تنـال بفضـل اهللا ثـم هبـذه }إال ذو حظ عظيم

 العبادة وهي عبادة الصيام,
 اإلنسان الصرب إذا عود نفسه أنه إذا طلـب شـيئاً وطـال بعـد ويرتبى يف 

اليشء عنه, فإنه يسيل نفسه أنه سيناله, فإذا عز نفسه بذلك قويت نفسه وطال 
 نفسه, حتى يصيب ما يريد, 
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ومن هنا العظامء والكرباء والذين نالوا املراتب العليا يف الدنيا بتوفيق اهللا 
  مقصودهم, ثم بتصفية النفس حتى نالوا 

قال العلامء: إن اإلنسان يصرب فتجده يصوم, إن اإلنسان يصوم فيأتيـه يف 
أول النهار قد ال جيد أثراً للجوع والظمأ, ولكن إذا انتصف النهار بدأت شـدة 
الصوم ووطأة اجلوع تؤذيه, والظمأ تقرحه, ثم إذا به يتدرج من منتصف النهار 

خاصة يف أيام  والألواءغ العيش إذا به جيد إىل ثلثه األخري, فإذا جاءه العيش وبل
الصيف, حينام يصل النهار إىل أكثر من أربعة عرش سـاعة يف اليـوم صـيام مـع 
شدة احلر والقر, ولربام يكـون عنـده أعـامل وأمـور يزاوهلـا,  فـال يصـل قبـل 

 الغروب إال وقد استنفذت نفسه مجيع ما جتده من الوسائل.
, واملتخصصـون يف الطـب النفيسـ دائامً النفس وهذا أمـر عجيـب  جـداً

يقولون:  إن النفس إذا عودت أياماً متتابعة عىل يشء معـني يصـبح كالقناعـة, 
 ويصبح يف اإلنسان ال شعورياً فريتاد عىل هذا اليشء, 

ولذلك جتد شعائر اإلسالم مرتبة, وهذا الرتتيب دائامً يقوي النفس, ألن 
من املسلامت, أمامها اليشء حتى يصبح النفس ملا تسري عىل منهجية معية يتضح 

ال يمكن أن يرتكه اإلنسان وال أن يستطيع أحد كائنا من كان أن يزيله عنـه وأن 
 يبعده عنه.

إذا أصبحت النفس عندها يشء مـن الثوابـت, ولـذلك جتـد الشـخص 
الذي دائامً ينظم نفسه ويرتب نفسه جتد نفسيته يف أعىل املراتب, وال جتـد عنـده 
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, ألن أموره تسري عىل وترية معينة, فإذا أردت أن تر اإلنسان القلـق قلقاً غال باً
الكثري العناء وإذا اشتكى إنسان لك  أنه قلق فانظر إليه, ال يرتب أموره, وجتده 

 فيه نزعات خمتلفة,
لكن الرشيعة روضت النفوس عىل يشء معني وهذا يقوي النفس, فـإذا  

وع والقلـق يريـد أن يأكـل يريـد أن صار عند اإلنسان قلق, فأصبح عنـده اجلـ
يرشب, فإذا به يتذكر أنه مل حين وقت األكـل والرشـب, ومل حيـن وقـت اإلذن 
, فـإذا أصـبحت  باألكل والرشب فعليك أن تصرب, يصبح الرادع له دينه, دينياً
, وأن متتنع لرادع ديني أياماً معـدودة ومتتابعـة فـإن  النفس تألف أن تردع دينياً

, إذا قيل هلـا: ال تفعـيل ألن اهللا يقـول: ال تفعـيل قالـت: سـمعاً هذا يقوي فيها
وطاعة, يصبح يف اإلنسان شعور وهو شعور االسـتجابة بعـد الصـرب ألنـه إذا 
روض عىل أن جتعل النفس تصـرب عـىل أوامـر اهللا, وتصـرب عـىل امتثـال هـذه 
األوامر بفعل ما أمر وترك ما هنـى عنـه وزجـر سـبحانه وتعـاىل, فـإن الـنفس 

 تستجيب لصاحبها, 
ومن هنا جتد حكامً عظيمة وأرساراً كريمة يف عبادات الرشيعة, وكم مـن  
أناس يفتخرون بأمور الدنيا, ولو نظروا إىل ما يف ديـنهم مـن احلكـم العظيمـة 

 كبرية هلان عليهم ما عند غريهم.واألرسار ال
فإذا دنت الشمس من الغروب وأرادت عيناك أن تر اإلسالم يف أهبـى 
صوره وأمجل حلله وأردت أن تر وحدة املسـلمني وأردت أن تـر نظـامهم 
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عنـد غـروب  وتآلفهم وتكاتفهم و تعاطفهم, فانظر إليهم وهم يف بيوت اهللا 
الشمس, فتجد الكل قد خشع وخضع وأخبت وأناب إىل ربه سبحانه وتعاىل, 
فتجدهم يعطف بعضهم عىل بعض ويـوايس بعضـهم بعضـاً ويكـرم بعضـهم 

, وإذا بالنفوس قد اطمأنت والصدور قـد انرشـحت, وإذا بـالوجوه قـد بعضا
يف ساعات وإذا غاية ما تكون يف ساعة النشوة تألألت من نور العبادة, وإذا هبا 

واملحبة, وإذا هبا ساكنة مطمئنة, وهذه الساعة كم يفتخر الناس اليوم, يقول أنه 
ن إىل إشـارات سـيارات, سافر إىل بلد يف أقىص الرشق, فرأ أهنـم ال حيتـاجو

ويفتخرون  وينرش يف اجلرائد, ويتباهى وأن السيارات تقف وأن الناس منظمة, 
هبذا وأن هذا إنجاز, وما  استطعنا من نجد مـن يقـول: أن املسـلمون يف حلظـة 
واحدة كلهم يفطرون ويف حلظة  واحـدة كلهـم يمسـكون, وأن هـذه املبـادئ 

 معروفة حتى عند صغار املسلمني.
جتد أركان اإلسالم تطبق يف املسلمني بكـل نظـام, فتجـدهم يركعـون  ملا

بإمام واحد, ويرفعون بإمام واحد ويسجدون مع إمام واحد, واهللا ثم واهللا لـو 
يعلم املسلم كيف ينظر أعداء اإلسالم وكل غـري املسـلمني إىل املسـلمني أثنـاء 

طـر يف رمضـان, أو تأديتهم للصالة أو أثناء أن ينقـل إلـيهم أحـواهلم عنـد  الف
أحواهلم وهم يف احلج ويف مناسك احلج, هلاله ما هو فيه من النعمة, واهللا هلاله, 
ولكننا نجعل, حسدتنا اليهود كام يف احلديث الصـحيح عـىل قولنـا آمـني وراء 
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أننا نحسد علينـا, ألن آمـني  اإلمام, وهي شعرية من شعائر كثرية, بني النبي 
 اللهم استجب.

 من أركان, إذا كان آمني ليسـت بـركن يف الصـالة, وال نيمفكيف بغري آ
رشطاً لصحة الصالة حسدتنا عليها, فكيف إذا رأيتنا يف أركان اإلسالم قائمني 

 قاعدين راكعني ساجدين, 
 كيف إذا رأيت املسلمني وهم يف غفوة النوم ولذة النوم, 

شـعائر يا من تتحدث عىل هذا اإلتباع و عىل هذا االنضباط هـال رأيـت 
اإلسالم كيف نظمت كيف رتبت يف هذا الوضوء, ثم يأيت ويمضمض املـاء إذا 
كان فيه سم أو فيه بالء فإن رضره يف الفم أخف من رضره يف األنـف, ورضره 
يف الفم واألنف أخف من رضره عىل العني, فيبدأ باملضمضة ثم االستنشاق يف 

 عىل اخللق. غسل الوجه,  عندنا ما يغنينا وعندنا ما ما يرفعنا
اليوم أكملت لكـم ديـنكم وأمتمـت علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم {

 , }اإلسالم دينا
من قال: إن املسلمني بحاجة إىل غريهم فقد كذب وفجر ولقـم احلجـر, 

, عندك من دينك ما  تعتز به وتسموا به, ما ينقصـك إال أن تشـكر نعمـة اهللا 
ك, غـريك حيتـاج إليـك, وال تشعر بالنقص, وال تشعر أن هناك حاجة إىل غـري

غريك يعرف من أنت, ألنه ال يعرف مقدار النعمة التي تعيشها إال مـن حرمهـا 
 وفقدها,
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فإياك أن تظن أن هذه الشعائر جوفاء, هذه الشعائر فيها مقاصد عظيمة, 
يا هللا العجب حينام جتد هذا الدين الذي غزا األرض من مشارقها إىل مغارهبـا, 

سود وال األمحر وال األصفر وال العـريب وال العجمـي فال تر األبيض وال األ
وال جنياً وال إنسياً إال وهو مستسلم هللا بنظام ال يزاد فيه وال يـنقص, هـذا هـو  
الدين العظيم, شعائر اإلسالم ومنها الصوم ليست عبادات جمردة, وأيضـا فيـه 

 الصـيام, عبادات حتتاج إىل تأمل, لو أن اإلنسان تأمل صيامه ومـا يـراد منـه يف
 وأصبح يطبق هذا الصيام ولو كان نافلة, حينام يأيت يصوم.

, قـال »فإن سابه أحد أو شامته فليقـل إين صـائم«ولذلك انظر إىل قوله: 
أي ليق لنفسه يا نفس ال جتيبي إنك صائمة هللا, بعض العلامء: فليقل إين صائم,  

وم هللا, إذا ً واهللا يمنعك مـن قـول الرفـث, واهللا يسـمعك ويـراك, وهـذا الصـ
أمسكي عن  اللغو والرفث, قالوا: يقوهلـا يف قلبـه, وقيـل: فليقـل إين صـائم, 

 جواباً ملن سابه وشامته وجهان للعلامء رمحهم اهللا,
طيب, هذا الشعور ملا يقول: فليقل إين صائم لنفسه, ما معناه? معنـاه ال  

عن ساعة أنك يف  تصم هللا إال وأنت تستشعر يف كل ثانية فضالً عن دقيقة فضالً 
عبادة, وأنك يف صيام وأنك يف قربـة, فلـذلك مـن حـبس نفسـه عـن الطعـام 
والرشاب وهو يستشعر أنه يعامل ملك امللوك وجبار الساموات واألرض, وإله 
األولني واآلخرين, وأن اهللا سبحانه وتعاىل يسمعه وأن اهللا يراه,  إذا بـه حيـاول 

هذا الصـوم, فالصـوم ليسـت عبـادة  أن يكمل هذا الصوم,  وحياول أن جيمل
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ظاهرية, ولكنها عبادة عظيمة, حتى قال بعض العلامء: إن أفضل األعامل بعـد 
 الشهادتني الصوم.

 وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي رمحهم اهللا, 
: ومجهور العلامء عـىل أن أفضـل األعـامل بعـد  الشـهادتني الصـالة, لقولـه 

, لكـن الشـاهد أن »خـري أعاملكـم الصـالةاستقيموا ولن حتصوا واعلموا أن «
كل عمـل ابـن آدم لـه «بعض العلامء قال: أن الصوم  أفضل من الصالة لقوله: 

 ,»إال الصوم فإنه يل  وأنا أجزي به
إنـا {يقول بعض العلامء: إن اهللا اختص الصوم صفة هبا تعلـوا منزلـة العبـد,  

عبده, تأمـل إذا قيـل: نعـم أنعم اهللا عىل , }وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب
 فالن, من أراد أن ينعم اهللا عليه فليصرب,

, متى? عندما صبت الباليا عىل األجساد,  وصبت عىل }إنا وجدناه صابراً { 
 , الزوجة واألوالد وصرب لوجه اهللا 

 , جعل اهللا اإلنعام بالصرب, نعم العبد, فالذي ينعم اهللا 
 ين أهنم منعهم عليهم, والذي يصرب فإن اهللا شهد أن الصابر

وأنت يف كل صالة تسأل اهللا أن  تكون مع هـؤالء, مـن هـم? الـذين أنعـم اهللا 
 , إهدين هلذا الرصاط, }رصاط الذين أنعمت عليهم{عليهم, تقول: 

طيب إذا كان اهللا أنعـم عـىل العبـد بالصـرب, وأنـت يف عبـادة الصـوم روحهـا 
ادة من أعظم الصفات فيهـا بعـد وأساسها الصرب, قالوا: إن أعظم صفة يف العب
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اإلخالص الصرب, ليست هناك صفة يف العبادة بعد اإلخالص فيهـا لوجـه اهللا 
 مثل أن تصرب عليها وتؤدهيا عىل أ تم صفاهتا.

هذا الصرب هو الذي جيعل اهللا به اجلزاء عظـيم يـوم القيامـة, حتـى قـال 
 , }إنام يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب{تعاىل: 

ادة فيها حكم عظيمة يف الدين, كـام ذكرنـا وأرشنـا إىل بعضـها, هذه العب
 ألهنا تقوية للنفس وصحة للبدن وعافية للبدن, : ويف الدنيا 

 : ويف اآلخرة, أما يف اآلخرة فهناك صفتان وعاقبتني
ــا اهللا  ــان ذكرمه ــاك  عاقبت ــنة  هن ــتهام الس ــديس, وبين يف احلــديث الق

 : يف اآلخرةيف الصرب  الصحيحة عن رسول اهللا 
فإن اهللا بني أن الصـوم جـزاءه مـن اهللا, فالـذي عنـد  :أما العاقبة األوىل  

امللك أن احلسنة بعرش أمثاهلا,  تضاعف إىل عرش أمثاهلا إىل سـبعامئة ضـعف إىل 
 , إال الصوم فإنه هللا,أضعاف كثرية ال يعلمها إال اهللا 

فوجـد الشـدة  فالذي صام وسحوره قليل فقري وذات يده قليلة, وصام 
والعناء, والذي صام يف الصيف, والذي صـام مـا فيـه مكيفـات وال مـراوح, 
والذي يصوم ويكدح عىل أوالده, ليس كالـذي يصـوم  شـبعان ريـان, لـيس 
كالذي يصوم آمناً يف رسبـه معـاىف يف بدنـه, عـىل حسـب مـا فيهـا مـن العنـاء 

 .»إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به«والتعب, ومع هذا قال: 
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يقال: أن امللك حيفظ عمل العبد يف الصـوم وال يكتـب لـه الثـواب ألن 
 ثوابه عىل اهللا, 

 ولذلك من صرب وغفر فإن أجره وثوابه عىل من? 
عىل ملك امللوك وإله األولني واآلخرين, هذا الثواب يقال: إن العبد لـو 

فيؤخذ وقف يوم القيامة وعليه مظامل الناس وحقوق الناس ينجيه اهللا بالصوم, 
, فينمي اهللا له أجر الصوم حتى يؤدي حقوق العبـاد من حسناته عىل قدر املظامل

 ألن هذه األمور غيبية ال جيوز فيها االجتهاد, وهذا فرس بالسنةعنه, 
, واجلنة هو الوقاية يتقي هبا اإلنسـان فهـو »الصوم جنة«: قالوا: لقوله  

إىل النار, ألنـه ينتهـي بـه إىل النـار جنة يتقي هبا املظامل واألسباب التي تنتهي به 
إنام املفلس من يأيت يوم القيامة وقـد «: بحقوق اهللا وحقوق عباده, لذلك قال 

شتم هذا وأخذ مال هذا فيؤخـذ مـن حسـناته عـىل قـدر مظلمتـه, فينمـي اهللا 
 , »حسنات الصائمني

إنام يوىف الصـابرون أجـرهم بغـري {قالوا: ومصداق هذا يف قوله تعاىل: 
 , }ابحس

نسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم  أن جيعلنا من الصائمني, وأن جيـرب 
لنا كل كرس يف صيامنا فيام أسلفنا, وأن حيسن لنا الصيام والقيام وفيام بقـي مـن 

 أعامرنا إنه ويل ذلك و القادر عليه.
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  االسـئـلة
KאאאאWא 

WאWإذا كان طالب العلم  منقطعاً لطلب العلـم وهـو   א
حمتاج إىل من يكلفه يف طلب العلم, فهل جيوز له سؤال مـن يثـق بـه مـن أهـل 

 الفضل كفالته ليتثنى له التفرغ لطلب العلم أثابكم اهللا.
Wبسم اهللا واحلمد هللا والصـالة والسـالم عـىل خـري خلـق اهللا وعـىل آلـه א 

 وصحبه ومن وااله أما بعد.
, وال  فينبغي عليه أن يطلب الرزق وجيعل للكسب و قتـاً ولطلـب العلـم وقتـاً
يتعرض لسؤال الناس ما دام أنه قادر عىل الكسب, ال جيـوز لطالـب العلـم أن 
يسأل أحداً أن يكفله ما دام أنه قادر عىل الكسب وجيده, ال جيوز له هذا, شـأنه 

واالمتناع من سؤال  ام, وأوىل الناس بتطبيق هذه السنةشأن غريه ألن احلكم ع
الناس هم طلبة العلم وأهل العلـم, ألهنـم أعـرف النـاس بـاهللا بعـد العلـامء, 

 ولذلك ال يسأل الناس وال يذل نفسه للناس, ولو كان من أهل الثراء والغناء.
لكن إذا طلب ومل جيد أو كان يف مكان مل يتيرس لـه الطلـب واشـتد عليـه 

مر فهذا شأن آخر, إذا أراد أن يطلب الرزق ال يستطيع, أو ال حيسن الطلـب األ
هذا يشء آخر, أما طلب الرزق فال شـك أنـه معتـرب, ولـذلك كـان عمـر بـن 

يسمع له  يغيب يف مزرعته يوماً ويوكل أحداً جيلس مع رسول اهللا  اخلطاب 
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لم أن يسـعى عـىل األحاديث, وحيرض يف اليوم الثاين فالكسب معترب, فعىل املس
نفسه وعىل من يعول, ويعطي للعلـم وقتـاً ولطلـب العلـم وقتـاً وجيمـع بـني 
األمرين, بني قيامه بطلب العلم وقيامه بالكسب, وأمـا بالنسـبة لـذل السـؤال 
والتذلل لألغنياء وأصحاب املال فال, إال إذا وجدت حاجة وأبيحت له املسألة 

 ل عليـه, وال يسـئل لطالـب العلـم فنعم, هذا هو األصل الذي ينبغي أن يعـو
 وغريه إال إذا وجدت حاجة  واهللا تعاىل أعلم.

WאאאWالصــدقة بنيــة مــداواة  א
, هـل تتعـارض مـع ابتغـاء »داووا مرضاكم بالصدقة«املرض استناداً حلديث: 

 العمل وجه اهللا, أثابكم اهللا?
Wالصالح إذا وجدت فيه منافع دنيويـة وقصـدها ال يؤثر يف العمل  א

, فأنت تنوي الصدقة قربة هللا و تريد منهـا أن اهللا يشـفي  اإلنسان تبعاً ال أساساً
, لك مريضـك فـال بـأس, ألن السـبب الباعـث للصـدقة هـو مرضـاة اهللا 

والسبب الباعث لإلنفاق ابتغاء ما عند اهللا سبحانه وتعاىل, وكونك تريـد دفـع 
 حصول فال بأس, ألنه ثبتت السنة الصـحيحة عـن رسـول اهللا  املحصول أو

أنه ملا كسفت الشمس وقال الناس: كسفت ملوت  بذلك كام يف الصحيح عنه 
إن الشـمس «: , ووافق يـوم كسـوفها يـوم وفاتـه, قـال إبراهيم ولد النبي 

ملـوت والقمر آيتان من آيات اهللا خيوف اهللا هبام عباده ال ينخسفان وال ينكسفان 
, يعني رأيتم الشمس منكسفة أو القمر »أحد وال حلياته ثم قال: فإذا رأيتم ذلك
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صـلوا «, فقولـه: »فصلوا وادعوا وتصدقوا حتى ينكشف مـا بكـم«منخسف: 
, فندب إىل ماذا? إىل الصدقة أثناء البالء, ألن هـذه الصـدقة »وادعوا وتصدقوا

, ألن السـبب تـذلل هللا جاءت بقصد إزالة البالء وهـذا مـن الترضـع هللا وال
 الباعث هو  أن تتصدق لوجه اهللا

لكن إذا دفع املـال مـن أجـل أن يـزال عنـه هـذا الـبالء دون أن يقصـد  
التقرب إىل اهللا فهذا قل أن يوجد وقل أن حيصل, ولذلك كـون اإلنسـان مـثالً 
حتصل له املنافع الدنيوية من األعامل الصاحلة وقصدها تبعاً ال يؤثر, ومـن هنـا 
جتد الشخص مثالً أن قيام الليل عافية للبدن, فيحب قيام الليـل ويقـيم الليـل 
لوجه اهللا, ويتمنى أن اهللا يعطيه, ويرجوا أن اهللا يعطيه عافيـة يف بدنـه, هـذا ال 

 يؤثر يف النية ألنه تبع.
, من قتل قتيـل يف اجلهـاد قـال  »من قتل قتيالً فله سلبه«: ومن هنا قال 

 :» ًسلبه يعني ما عليه من السالح واللباس بضوابطه »فله سلبه من قتل قتيال ,
املعروفة يف كتاب اجلهاد, أنه يأخذ سلب من قتله, طيـب السـلب هـذا منفعـة 

مـن قاتـل «أنه ال يكون إال لوجه اهللا قـال:  دنيوية, والقتال يف سبيل اهللا قال 
 ,»لتكون كلمة اهللا هي العليا

 غب بأمور اآلخرة بأمور الدنيا?طيب هذه أمور دنيوية, ملاذا ير 
, فاإلنسان مثالً يطلب العلم مـن   قالوا: ألهنا جاءت تبعاً ومل تأت أساساً

أجل أن يتخرج ويأخذ شهادة, وهذه الشهادة ينفع هبا نفسه وينفـع هبـا النـاس 
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وتكون له وظيفة ويكون له منها كسب, ال حرج, ما دام أن السبب الباعث هو 
, فام دام أهنا ليست أساس ال تؤثر,وجه اهللا وهذه تبع و  ليست أساساً

أن اإلنسان لو نزلت بـه ضـائقة  وهذا نبه عليه العلامء واألئمة, فاملقصود 
أو نزلت به مصيبة فتصدق أو ذبح وتصدق بالذبيحة, أو رأ فقراء أو جريانـاً 

, بـل إن فوصلهم كل هذا ال يؤثر, بل ما دام السبب الباعث هو مرضـاة اهللا 
واإليامن به سبحانه و تعـاىل وأخـذ باألسـباب املرشـوعة  من التذلل هللا  هذا

 واهللا تعاىل أعلم.
Wאא،אWال أسـتطيع الصـدقة, إذ  א

 ليس لدي مال فامذا أفعل أثابكم اهللا?
Wهذا مثل ما قال الصحابة: ذهب أهل الدثور باألجور, عندك كذا  א

وخـري لكـم مـن أن تنفقـوا الـذهب «: أعظم األبواب وأجلها كام قال  باب,
, »والفضة وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فترضبوا رقـاهبم ويرضـبوا رقـابكم

 »ذكر اهللا«قالوا: بىل يا رسول اهللا, قال: 
 : أن تصبح من الذاكرين 
, وأنـت رايـح إىل مشـوار تقـرأ   حتفظ جزء عم فتصبح تقرؤه قائامً قاعداً

جزء عم, تقرؤه وأنت مايش ماليني احلسنات,  جتدك من أغنى الناس يف يومك 
 ذلك
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, مـرة ثم الصالة عىل النبي   , تصيل عليه مرة يصيل اهللا عليك هبا عرشـاً
 يصىل عليك عرش مرات واحدة تصيل عىل النبي 

ما بالك يف إنسان يميس ويصبح وقد صىل اهللا عليـه ماليـني الصـلوات  
 ه? كيف يكون حال

يقول:  اللهم أعذنا مـن رش الغفلـة, غفلـة مصـيبة, خـري غفلة, ولذلك 
ــات  ــل الباقي ــري والتهلي ــد والتكب ــديك, التســبيح والتحمي ــني ي وضــعه اهللا ب

ألن أقول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب أحب إيل «الصاحلات, 
ل سبحان اهللا واحلمد هللا , يعني من الدنيا كلها, أن يقو»مما طلعت عليه الشمس
 وال إله إال اهللا واهللا أكرب

 إذا قلت: سبحان اهللا مألت ميزانك, 
 وإذا قلت: سبحان واهللا متآلن أو متأل كام بني السامء واألرض

 الفقري ما الذي ليس له دينار وال درهم 
 الفقري من خرج من الدنيا صفر اليدين من رمحة اهللا 
 ج من الدنيا ومل يستفد من عمرهالفقري هو اهلالك الذي خر 

واهللا لو أن أهل القبور سئلوا عن أحب يشء يتمنونه لتمنـوا هـذا الـذي 
أنت فيه لكي يغتنموه يف طاعة اهللا وذكره, وكم من إنسان يف هذه السـاعة عـىل 

 فراش املوت يتمنى حسنة تزاد يف صحيفة أعامله
 ذكر اهللا. אأنت لست فقرياً ما دمت ذاكراً هللا ما دمت شاكراً  
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W  أن تعلم أن نيتك تسبق عملك, وخري من عملك, فال تسمع
بإنسان ينفق إال ومتنيت أن عندك مثل ماله حتى تعمل بعمله فتسـمع أن فـالن 

, فتقول: لو أن عندي مـن املـال مثـل مـا عنـد فـالن, اشرت للتحرير  أتوبيساً
 أنت وإياه يف األجر سواء صادقاً من قلبك, لعملت مثل عمله, فتكون

وتر شخص أخرج  مخسامئة وأعطاها الفقري فتقول يف نفسك فيام بينك  
وبني ربك, لو أن عندي مثل مال فعل لفعلت مثله, فكنت أنت وإياه يف األجر 
سواء, بل ربام متر عىل ماليني األمـوال تنفـق, يف حلظـة واحـدة تـأيت يف ميـزان 

 هذه السنة دلت عليها هالك, حسناتك, وال هيلك عىل اهللا إال
فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فالن لعملت مثل عمله فهـام يف األجـر 

 سواء, هذا بنيته وهذا بعمله,
البعض يقول: طيب أنا أبغى بالعمل, نقول: ذلـك فضـل اهللا يؤتيـه مـن 
يشاء, أال تعلم أن الغني ربام أنفق مالـه فـدخل الـداخل يف نيتـه حرمتـه قبـول 

  العمل,
لكنك ملا تقول: لو أن يل مثل ما لفالن تأخذ العمل عـىل طـول, مـا فيـه 
يعني أبواب خري ما حرم اهللا أحداً من فضله, املحروم من حرم, يـأيت اإلنسـان 
نسأل اهللا العافية يتأىل عىل اهللا ويتكاسل ويقول: ما عندي يشء ما أفعل, أبواب 

ذي طمـرين مـدفوع اخلري فوق مـا تتصـور, وكـم مـن إنسـان  أشـعث أغـرب 
 , وأغنى الناس باهللا سبحانه وتعاىل,باألبواب, ولكنه أعلم الناس باهللا 
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  !!?ومن قال: أن الناس حتيا وتنال احلسنات باملال  

 فليس بالصحيح ما صدق يف قوله أبداً 
إال وهو  إال فقراء, وما عاش رسول اهللا  ما كان أكثر أًصحاب النبي  

اللهم «يربط احلجر واحلجرين, ليس هي املال, وقال:  ,يربط احلجر عىل بطنه 
 , فأنت يف خري»أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً 

أن اهللا  , وامحـد اهللا إذا كان حرمك اهللا الـدنيا فأحسـن الظـن بـاهللا  
رصف عنك فتنة الدنيا, وخاصة يف هذه األزمنة التي هي أزمنة غابرة بعيدة عن 

عظيمة والفتن فيها شديدة, وكم من رجل تـراه ينفـق أزمنة النبوة, والفتن فيها 
املاليني فيدخل عليه واحد ويقول له: بدعمكم ومساعدتكم جـزاكم اهللا خـري 

 فعلنا وسوينا, وإذا به يدخل العجب فيحبط اهللا عمله.
زمان فتن هذا الزمان الذي تعيشه,  لكن مما يسيل أن مع عظم هذه الفـتن 

موجـودة فيهـا, فالصـابر القـابض عـىل دينـه  مثاقيل احلسنات وعظم األجور 
قابض عىل مجر, لكنه يتخوض يف رمحـات العظـيم الـرب سـبحانه وتعـاىل, مـن 
عظيم  األجر الذي ادخره له, فلو عشت ولو ما عنـدك وال يشء, مـا دام أنـك 

 ذاكراً هللا شاكراً ألنعمه حمسناً خمبتاً إليه سبحانه وتعاىل فأنت غني
 صاحلني إال فقراءوهل عاش العلامء وال 
 وهل كانوا إال ضعاف قلة يف اليد 
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أدركت أناساً حدثني أحدهم أنه عاش يف املدينة جاء مهاجراً إىل املدينـة  
من بلد فحدثني يف آخر عمره وهو ختنقه العربة, رجل كان من قبل من السـحر 

أجـل  إىل منتصف الليل, ما فيه إال ساعتني أو ثالثة اليل يغلق فيها باب بيته من
أن ينام هو وأهله, وبيته مثل خلية النحل من كثرة من حيفظ من القـرآن, وهـذا 

, حدثني يف آخر عمره وهو ختنقـه من آل بيت النبي  الرجل من ذرية النبي 
ة فقال يل: واهللا يا بني, كان من أصدقاء الوالد رمحـه اهللا, يقـول: واهللا يـا العمر

 سنة, ما عشت فيها إال بالـدين, مـا أعـيش بني إن  يل يف املدنية أكثر من مخسني
فيها إال بالدين, يأيت عنده بقالة فيضع فيها األشياء فتأيت أرملة, تقول له يا فالن 
تر حايل, فيقول هلا: خذي, تأيت الثانية: فيقول: خذي, حتـى تصـبح البقالـة 

, وإذا به ما مىض يوم أو يومني إال و سددت سبيل, لكن سبحان اهللا تويف مديوناً
 كل ديونه رمحه اهللا

 من كان هللا كان اهللا جل له 
 فارغب بربك تكفى اهلم واملؤنة 
 »نعم املال الصالح عند الرجل الصالح«املال ليس كل يشء, هو قال:  

 ? لكن ال تقول: ما عندي يشء
بمجرد أن تر الدنيا أهنا ليست يف يدك, عندك يشء عظـيم إذا عرفـت  

 من تعامل
 سامئه وصفاتهوعرفت اهللا بأ 
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 وعرفت أنك تعامل ملك امللوك وجبار الساموات واألرض 
أن تنوي اخلري ولو مل يكن عندك, وتتمناه وتتمنى أن لك مثل مـا لفـالن 
من العمل, تر رجل يطبع الكتب وينرش الكتب ويبني املساجد وحيفر اآلبـار 

مثل ما لفالن  ويكفل اليتامى واألرامل فتقول: يا ليت يل مثل ما لفالن, لو كان
أو تقول: يا ليت يل مثل ما لفالن أعمل بعمله, بل حتى لـو لعملت مثل عمله, 

قلت: يا ليت يل مثل أغنياء املسلمني يطعمون اجلائع ويكسون العاري, يا ليـت 
يل مثل ما هلم من األجور فإن اهللا يأجرك بالنية, ألنـك  أحببـت عمـل صـالح 

 .مع اهللا أن تكون صادقاً لكن برشط  ومتنيته,
 , وثانيا: أن تأخذ باألسباب التي حتصل هبا األجر, مثل ما ذكرنا ذكر اهللا 

אא  الذي تعيش به وكأنك مـن أسـعد النـاس مـن كثـرة مـا
حتصل به من اخلري, اإلنسان يبحث عن اخلري, قال: أنا رأيت األغنيـاء ينفقـون 

لم أن هناك أبواباً مـن اخلـري يفـوق وأنا أمتنى أن يكون عندي مال أنفقه, أنا تع
أصحاهبا من أنفق املال ومن أنفق الورق والذهب والفضـة? قـد تـأيت العمـل 
الصالح لإلنسان مما حيبه اهللا ويرضاه, يساوي املاليني ممـا ينفقـه األغنيـاء, قـد 

, ينفق رجل مليون ريال يف يوم, وتأيت أنت وتعمل عمالً صـاحلاً يـريض اهللا 
لشمس وقد غيبت عنك ذنوبك, وريض اهللا عنك وأحبك هبـذا فتغيب عليك ا

, إن كـان مـن أهـل  العمل الصالح, ال يظن أحد أن أبواب اجلنة لألغنياء أبـداً
الصدقة دعي من باب الصدقة, وإن كـان مـن أهـل الصـالة دعـي مـن بـاب 
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الصالة, تر الرجل فقرياً لكن يصيل, يقـول: مـا عنـدي مـال, لكـن عنـدي 
يصيل يقوم يصيل, ما عندي مال, ما أستطيع أن أقـوم أصـيل,  واحلمد هللا جسد

 بوجهه املرشع, يصوم, يدخل من باب الريان, باب اجلهاد يف سبيل اهللا 
أبواب اجلنة احلمد هللا ثامنية ما هي باب واحد, ثامنية أبواب, يدعى فيهـا  

 الطائعون واملطيعون والصادقون واملفلحون واملحسنون عىل أعامهلم.
, ثابتاً عىل احلق عىل ديـن حينام تر الرجل يف طاعة اهللا  هذا مثالً فمن 

اهللا ورشع اهللا, ال تزلزله الفتن وال يزلزله القيل والقال, يأيت حمافظاً عىل دينه يف 
نفسه وأهله وولده, وإذا بكل من حوله خيذل, ربام  يف كلمة واحدة ويف جملـس 

, فهو نال   فريىض اهللا واحد هيينه أحد يف ذات اهللا  رضاً ال سخط بعده أبداً
, بثباتـه الرضا بدون مال, باملبدأ بدينه,  وهذا كله بفضل اهللا بعـد فضـل اهللا 

 عىل احلق, 
, وينهـى عـام قد تر الفقري هيان ويذل, يأمر فال يطاع أمره بطاعة اهللا 

كر, فال يسمع, ومع ذلك يصرب عىل األمر باملعروف والنهي عن املن حرم اهللا 
 العال التي ال يبلغها األثرياء,  فيبلغ الدرجات

وقد جيلس وهو عىل طاعته واستقامته يف حيه وبني أصحابه, خيـذل عـن 
الطاعة وعن االلتزام وعن االستقامة فيحزن, وال يرىض عـن سـبيل اهللا بـديالً 
, وإذا هبـذا الثبـات يبلـغ مـا ال يبلغـه  وال عن دين اهللا وال عـن رشعـه حتـويالً
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نياء وما ال يبلغه األثرياء, إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ما يلقي األغ
 هلا باالً يكتب اهللا له هبا رضاه إىل يوم يلقاه, 

تي فيها وهو بـني اجلنـة والنـار, فيجـد الـرخص وقد يأيت يف مسألة يستف
وجيد التساهل وجيد, فيبحث عمن يثق بدينه وأمانته, فيجد عنده التشـدد جيـد 

ده عزيمة الرشيعة, فيتقبلها بالصدر الرحب, وإذا به عمـل صـالح يف زمـان عن
الغربة يفوق به عرشات ومئات املحسنني واملنفقني, ألن هذا راجع إىل صـميم 

 الدين, واألمور األساسيات 
, وجيـد  قد يأيت وجيد الناس يسب بعضـها بعضـاً ويشـتم بعضـها بعضـاً

واألخيار, فيكف لسـانه, ويسـتحي البعض خيوض يف أعراض العلامء والدعاة 
, مع أنه كثرة السيل اجلارف عن يمينه وشامله فيثبت عىل احلـق, هـذا من اهللا 

أجره أعظم وأعظم من إنفاق الذهب والفضة ألنه للدين وراجـع للتقـرب إىل 
 اهللا يف أساس الدين, املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه,

  الذهب والفضلة,ليست اجلنة حكراً عىل املال وعىل 
لن ينال اهللا حلومهـا وال دماؤهـا ولكـن ينالـه التقـو {اجلنة أساسها  
 , }منكم

يء تتقـرب إليـه, فهـو ـبشـ أساس الدين أساس امللة فأنت تعبـد اهللا 
سبحانه و تعاىل يفتح لك أبواب رمحته بام مل خيطر لك عـىل بـال, كلمـة واحـدة 

إنـام نطعمكـم لوجـه اهللا ال {ل, يقـول: سبحان اهللا, يعني اآلن الذي ينفق املا



-  ٤٥ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

نريد منكم جزاء وال شكورا إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً فوقاهم اهللا 
, }رش ذلك اليوم ولقاهم نرضة ورسورا وجـزاهم بـام صـربوا جنـة وحريـرا

طيب هذا بالنسبة لإلنفاق, لكن إن العبد ليتكلم بالكلمـة مـن رضـوان اهللا ال 
, هذا أنفق وقال: نطعمكم لوجه اهللا, هذا ال يلقي هلـا بـاالً لكنهـا يلقي هلا باال

 من رضوان اهللا, يكتب اهللا له هبا رضاه إىل يوم يلقاه,
إذاً الدين ليس حكراً عىل يشء معني, والتقرب إىل اهللا, فهذا من رمحة اهللا  
 ,وعدم , الثبات عىل الدين واالستقامة عىل طاعة اهللا, والثبات يف زمان الفتن

إرخاء احلبل للنفس حتى تسرتسل مع الشهوات وامللهيات يف القـول والعمـل 
والظاهر و الباطن, هذا أمره عظيم وثوابه كبري عند اهللا سـبحانه وتعـاىل, ولـو 
كان اإلنسان من أفقر الناس, فإنه أغنى الناس بربه, و أعظمهم منزلـة عنـد اهللا 

 سبحانه وتعاىل
قيه? هلام أثقل يف امليزان عند اهللا من جبل أتضحكون من دقي سا«: قال  
 , من هو?»أحد

, وهو الذي يقول له النبـي ابن أم عبد,  الفقري الذي كان يرعى الغنم  
  :من أحب مـنكم أن يقـرأ القـرآن «يف احلديث الصحيح من مر عليه يتهجد

ء , حتـى إذا وصـل إىل الـدعا»بقراءة ابـن أم عبـد فليقرؤوهغضاً طرياً كام نزل 
يسمعه قال له: سل تعط سل تعـط,  والوتر والقنوت وهو ال يدري أن النبي 

بلغها بـامذا? بفضـل اهللا ثـم بـالقرآن وطلـب العلـم ولزومـه أي منزلة بلغها? 
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حتى نال هذه املنزلة, ما كان غنيـاً وال كـان ثريـاً وال كـان عنـده  لرسول اهللا 
 , لكن فني أين فوق,حتى املال الذي ينفقه 

ال ينظر اإلنسان أن اخلري حمصور يف يشء من الـدنيا أو إنفـاق الـدنيا  إذاً  
 ,  أبداً

 احلمد هللا الذي وسعت رمحته كل يشء, 
 واحلمد هللا الذي فتح علينا أبواب رمحته ومنته وكرمه, 

 ونسأله بعزته وجالله كام فتحها علينا أن جيعل لنا أوفر احلظ والنصيب, 
ب يف كل وقت رمحة تنزهلا, ويف كل رمحة اللهم اجعل لنا أوفر حظ ونصي

 تقسمها, 
 اللهم اجعلنا من الفائزين الغانمني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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 مقدمة

الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني , والصالة و السالم عـىل أرشف  بسم اهللا
 األنبياء واملرسلني نبينا حممد و عىل آ له وصحبه أمجعني أما بعد.

Wאאא 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم, أبواب الصوم عن رسول اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهللا الرمحن الـرحيم ا حلمـد هللا رب العـاملني و الصـالة و السـالم األمتـان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أ مجعني و عىل آله وصحبه ومـن سـار عـىل سـبيله 

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
ن بعض املقدمات املتعلقة بكتاب الصـوم, فقد تقدم معنا يف املجلس املايض بيا

وذكرنا أن املصنف رمحه اهللا ذكر كتاب الصوم عقيب كتاب الزكاة, وهذا املنهج 
 هو منهج مجهور العلامء رمحهم اهللا واألئمة من املحدثني والفقهاء

وذكرنا أنه هو منهج الكتاب والسـنة, ألن اهللا سـبحانه  وتعـاىل قـرن الصـالة 
 كاة بالصالة يف كتابه يف أكثر من موضع من كتابهوالزكاة, قرن الز

 وكذلك السنة عن رسول اهللا  
, ولذلك قال أبو بكـر }وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة{فقال سبحانه و تعاىل:   
.واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة وإهنا لقرينتها يف كتاب اهللا : 
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من حديث عبـد اهللا بـن عمـر  كام يف الصحيحني وأما السنة فإن النبي 
بني اإلسالم عىل مخس, شهادة أن ال إلـه إال اهللا وأين «: قال رسول اهللا  قال 

 »رسول اهللا وإقام الصالة  وإيتاء الزكاة
إىل الـيمن  ملا بعثه النبـي  ويف الصحيحني من حديث معاذ بن جبل  

اهللا وأين رسول اهللا فإن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال «قال له: 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم مخس صـلوات يف كـل يـوم 
وليلة, فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ مـن 

, فجعل أحكام الزكاة مبينة بعـد أحكـام الصـالة, »أغنيائهم فرتد عىل فقراءهم
 ذلكفاجتمعت داللة الكتاب والسنة عىل 

 وهذا املنهج هو منهج مجاهري العلامء من املحدثني والفقهاء,
وذهب بعض العلامء رمحهم اهللا إىل تقـديم الصـوم عـىل الزكـاة, وهـذا  

املنهج مبني عىل أن ا لصوم عبادة بدنية, والصالة  عبادة بدنيـة والزكـاة عبـادة 
ض األئمـة مالية, فراعى يف التقديم والرتتيب النـوع, وهـذا املـنهج سـلكه بعـ

كاإلمام القرايف رمحه اهللا يف كتابه العظيم يف الفقه وهو كتـاب الـذخرية, حيـث 
ذكر أحكام الصالة ثم أتبعها بكتاب الصوم, ثـم أتبـع كتـاب الصـوم بكتـاب 

, فخـالف ونسبناه لإلمام البخاري من سبق اللسان يف املجلـس املـايضالزكاة, 
 واحلج. البخاري بينه و بني الرتمذي بالنسبة للصوم
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وبعـض العلـامء رمحهــم اهللا يقـدم احلــج عـىل الصـوم كــام فعـل اإلمــام 
البخاري, ومنهم من يقدم احلج عىل الصوم كام فعل اإلمام البخاري واجلمهور 

 عىل تقديم الصوم عىل احلج كام سيأيت إن شاء اهللا بيانه يف موضعه.
Wא » باب الصوم عن رسول اهللا« : 

 : جودة يف بعض النسخ, وهذه التسميةالتسمية مو 
تارة تكون من املؤلفني يذكرون التسمية يف بداية الكتـاب, بدايـة كتـاب 
الصالة, بداية كتاب الزكاة وكتاب الصوم, أو بداية املنفصلة, مثال ً إذا انتهـت 

 كتب العبادات وبدءوا بالبيوع يقولون: بسم اهللا الرمحن الرحيم
, وتارة تكون من النساخ ا  لذين يكتبون الكتب, ألن الورق كـان عزيـزاً

وكتابة الكتاب صعب أن جيمع الكتب املتفرقـة يف جملـد واحـد, ولـذلك ربـام 
جزئها إىل جملدات وجعل بداية كل جملد لبداية كتاب, ومن هنا حيتـاج إىل ذكـر 
التسمية مرة ثانية, وإال فاألصل أن التسمية يف بداية الكتـاب, ومـن هنـا ففـي 

 سخ ساقطة ويف بعض النسخ مكتوبة وهذا السبببعض الن
 إن  كانت من املؤلف فهذا رعاية لبداية كتاب جديد 
 وإن كانت من الناسخ فال إشكال الختالف النسخ يف ترتيب الكتب. 
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Wא  
 باب ما جاء يف فضل شهر رمضان

Wא ثنا أبـو حدثنا أبو كريب حممد بن العالء بن كريـب, قـال: حـد
قال: قـال رسـول  بكر بن عياش عن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة 

إذا كان  أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني ومردة «: اهللا 
اجلن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب اجلنة 
فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي اخلري أقبل ويا باغي الرشـ 

 », وهللا عتقاء من النار وذلك كل ليلةأقرص
Wא  ويف الباب عن عبد الرمحن بن عوف وابن مسعود و سلامن. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wאא باب ما جاء يف فضل شهر رمضان : 
الزيادة, وتقدم معنا أن العلامء رمحهم اهللا إذا عربوا هبـذا الفضل يف اللغة  

اللفظ يف العبادة وغريها مقصودهم ما ورد يف الرشع مـن املزيـة واخلـري الـذي 
אWيف العبادة, أو غريها مما يوصـف بالفضـل,  أعده اهللا 

،  أي ما ورد عن رسول اهللا تي أعدها اهللا من امليزات والفضائل ال
 : يف شهر رمضان, هناك فضيلتان

 الفضيلة األوىل للزمان  
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 للعبادة: والفضيلة الثانية 
فهناك فرق بني قولنا: فضل شـهر رمضـان, وبـني قولنـا: فضـل صـوم  
 : رمضان
فإذا قيل: فضل شهر رمضان األصل يقتيض أن يكون احلديث عن هـذا  

فضله ورشفه وكرمه, وجعل فيـه مـن الشهر الذي اختاره اهللا من بني الشهور و
 اخلصائص والنعم واملنن عىل هذه األمة املحمدية ما مل جيعله لغريها من األمم.

هبا  وإذا قيل: فضل صوم رمضان, فاملراد به فضل العبادة التي أمر اهللا 
عباده, وهي عبادة الصوم, ورشفها فجعلها ركناً من أركان اإلسالم, وشـعرية 

يلة العظام, فجعل فيها مـن اخلـريات والربكـات والـدرجات من الشعائر اجلل
 اخلري العظيم, 

به بـام ثبتـت بـه األدلـة يف  ومن هنا امتاز الصوم عن غريه بام ميزه اهللا 
 من الفضائل, كتاب اهللا وسنة النبي 

 :فضل شهر رمضان, والواقع أنه ذكر حديثني אWهنا  
 مان وهو فضل الشهراحلديث األول متعلق بالفضل للز 
واحلديث الثاين يتعلق بالعبادة املوجودة يف الشهر, وهي عبادة الصيام يف  

 هناره وعبادة القيام يف ليله
األول وهو يف تصفيد الشياطني ومردة اجلـن  فأورد حديث أيب هريرة  

كام يف رواية الرتمذي هنا, وإغالق أبواب النار فال يفتح منها باب, وأيضاً فتح 
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يف كل ليلة, هذا بالنسـبة للشـهر  واب اجلنة فال يغلق منها باب, وعتق اهللا أب
 وهو فضيلة متعلقة بالزمان

وأما بالنسبة للعبادة نفسها املوجودة يف الشهر, فإمـا أن تكـون يف هنـاره  
فهي بالصوم, وإما أن تكون يف ليله فهي بالقيام ولذلك ذكر أيضـاً حـديث أيب 

 , »من صام رمضان إيامناً واحتساباً «ل: قا أن النبي  هريرة 
من صام رمضان إيامناً واحتساباً غفر له ما «وأصله يف الصحيحني بلفظ: 

 , هذه فضيلة النهار و العبادة»تقدم من ذنبه
, وهذه تتعلـق »ومن قام رمضان إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« 

 بليله, فأصبح جامعاً بني الفضيلتني
, و كأنه حينام قال: فضـل شـهر رمضـان, ن دقة املصنف رمحه اهللاهذه م 

الفضل للشهر والفضل ملا يكون يف الشهر, و قد بينت نصوص الكتاب والسنة 
 أن لكال األمرين فضيلة ومزية,

W :  راعى املصنف فيه املذهب األحوط, أهنم اختلفـوا
 هل جيوز أن يقال: رمضان بدون شهر أم ال?

والصحيح مذهب اجلمهور أنه جيوز ذكر رمضان بـدون شـهر, فتقـول: 
من صام رمضان إيامناً «: دخل رمضان وصام رمضان وخرج رمضان, لقوله 

, وهذا هو مذهب مجهـور العلـامء رمحهـم اهللا, وأشـار إليـه اإلمـام »واحتساباً 
 البخاري رمحه اهللا يف صحيحه ترجم به, 



-  ٥٤ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

رمضـان بـدون شـهر, وهـي شـهور ومن أهل العلم من منعه من قـول 
ذكروا منها رمضان وربيع األول والثاين, قالوا: إهنا ال تذكر إال بالشهر, فيقال: 
شهر رمضان وشهر ربيع, ألجل أن يفصـل بـني الربيـع كفصـل وبـني الربيـع 
كشهر, فيقال: شهر ربيـع األول وشـهر ربيـع الثـاين وأضـافوا إليهـا رجـب, 

أولـه راء مـن الشـهور, وهـي رمضـان وربيـع ولذلك قالوا: يضاف الشهر ملا 
 األول والثاين ورجب, 
 ز إطالق رمضان بدون شهر, اوظاهر السنة جو

وشدد فيه بعض العلامء كبعض أصحاب اإلمام مالك رمحهم اهللا فقالوا: 
ال يقال رمضان إنام يقال شهر رمضان, واحتجوا بحديث ضعيف وفيه أنه اسم 

فإن رمضان اسم من أسامء اهللا, ولكنـه حـديث  من أسامء اهللا ال تقولوا رمضان
 ضعيف
ورمضان قيل: من الرمض وهو شدة احلر رمضاء احلجارة املحامة, ومنه  

, أي يؤذهيـا حـر »صالة األوابني حني تـرمض الفصـال«احلديث يف الصحيح: 
الرمضاء وهي احلجارة إذا ارتفع النهار إشارة إىل ارتفاع النهـار وقـوة سـلطان 

 حلصا واألرض.الشمس عىل ا
وقالوا: سمي رمضان رمضاناً ألنه وافق التسـمية أو تسـمية العـرب لـه 

 شدة احلر, فجاء هذا الشهر يف شدة احلر فوصفوه بذلك وسموه هبذا االسم, 
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وذكروا أن مجاد جلمد املاء فيه, فسمي مجاد فقـالوا: أن هـذه مناسـبة 
 تسميته برمضان

 Wא ل شهر رمضانباب ما جاء يف فض  : 
أي يف هذا املوضـع سـأذكر لـك مجلـة مـن األحاديـث أو مـا ورد مـن   

يف فضل الشهر, الشـهر لـه فضـيلة, والصـوم لـه  األحاديث عن رسول اهللا 
 فضيلة
فأما الشهر فإن اهللا فضله ورشفه وكرمه عىل سائر الشهور, حيـنام أنـزل  

شـهر رمضـان الـذي {, ولذلك قال سبحانه: فيه كتابه, وأرسل فيه رسوله 
, فبـني سـبحانه }أنزل فيه القرآن هد للناس وبينـات مـن اهلـد والفرقـان

 وتعاىل أنه فضله إلنزال القرآن فيه, وأن هذه القرآن جعله اهللا هد للعاملني, 
أن  ففي هذا الشهر سطعت أنوار الرسالة عىل هذه األمة التـي أراد اهللا 

 إىل يوم الدين يرمحها ببعثة نبيه 
وهـو يف  ويف هذا الشهر كانت الليلة التي أنزل فيه القرآن عىل نبـي اهللا 

غار حراء, فابتدئ هذا الوحي برجل واحد يف دياجري الظلامت من ظلمة الليل 
ويف غار, وإذا به ينتهي إىل أن يسطع نوره عىل مشارق األرض ومغارهبـا, ألنـه 

قىض أمراً فال راد لقضائه وال مـانع  أمراً أو كلمة اهللا ودين اهللا, وإذا أراد اهللا 
 منه جل جالله وتقدست أسامئه.
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, وما جعـل اهللا فمن هنا يدرك املسلم كلام تأمل ذلك يدرك عظمة اهللا 
هلذا الدين,  وأن نرش هذا الدين وإعالء كلمته أمر تكفل اهللا به من فـوق سـبع 

فـاهللا غالـب  ,}واهللا غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون{ساموات, 
عىل كل يشء, فهو الغالب غري املغلوب والطالب غـري املطلـوب جـل جاللـه 

 وتقدست أسامئه, فيه أنزل القرآن
 : يف أيامه ولياليه من اخلري الكثري ويف هذا الشهر جعل اهللا  

 ففيه يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان
 ويتأمل املسلم عجيب ما جعل اهللا يف هذا الشهر 
 الشهر بداية الرسالة ففي هذا 
ويف هذا الشهر أول معركة قصم اهللا فيها ظهر صناديد الكفر يوم بطـش  

يوم نبطش البطشة الكـرب {حينام وعده فقال:  البطشة الكرب وانتقم لنبيه 
, فكانت بطشته يوم بدر يف أحـد أقـوال العلـامء يف تفسـري اآليـة }إنا منتقمون

رب التي جعل اهللا فيها من اخلري لألمة حتى الكريمة, ففيه كانت غزوة بدر الك
سمى يومها يوم الفرقان, يوم التقى اجلمعان, فأحق اهللا احلـق وأبطـل الباطـل 

 بعزته وقدرته
ويف شهر رمضان فتحت مكة, ففيه بداية الغزوات مع قريش التي عثت  

وعصت وكانت العرب تقف دون اإلسالم بقريش فتقول: اتركوا الرجـل مـع 
غلبهم أسلمنا وإن غلبوه كفوكم أمره, فكانت تنتظر كام يف الصـحيح  قومه فإن
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من حديث عمر بن أيب سلمة قال: كانت  العرب تلـوم بإسـالمها فـتح مكـة, 
وكانوا يقولون: اتركوا الرجل وقومه, فجعل اهللا فيه يوم الفرقان وجعل اهللا فيه 

والسـالم مكـة يوم فتح مكة, اليوم الثامن من شهر رمضان دخل عليه الصالة 
يف يوم أعز اهللا جنده ونرص عبده وصدق وأنجز وعده وهزم األحـزاب وحـده 

 سبحانه و تعاىل.
 هذا الشهر فيه أمور عظيمة وأحداث جليلة

فيه أعظم اهلدي وأكمله, وأجله  ويف هذا الشهر أيضاً كان هدي النبي  
الشـهر  فيدارسـه القـرآن, فخـص اهللا هـذا وأرشفه حينام كان يلقاه جربيـل 

يف كـل سـنة يف  بمذاكرة العلم و بمذاكرة الرسالة, فكان جربيل يلقى النبـي 
, فكـان يف  شهر رمضان, يذاكره ما أنزل اهللا من القرآن, ألن القرآن نزل مفرقـاً

مرشـفاً مفضـالً هبـذه  كل رمضان جيمع له ما نزل يف طيلة العام, فجعله اهللا 
ت عليه أدلـة الكتـاب والسـنة عـىل اخلصيصة ولذلك سمي شهر القرآن ملا دل

 ترشيفه هبذا الكتاب العظيم.
كـام ثبـت يف  كان فيه أجـود مـا يكـون, كـان  ومن فضائله أن النبي 

أجود بـاخلري  قال: كان رسول اهللا  الصحيح من حديث عبد اهللا بن عباس 
من الريح املرسلة, وكان أجود ما يكون إذا كان يف رمضان, وذلك حـني يلقـاه 

جيمع بني جود الروح بـالعلم وداللـة النـاس  يل فيدارسه القرآن, فكان جرب
يف رمضان فينفق يف  , وكان جيود بيده عىل اخلري والوحي وتبليغ رسالة اهللا 
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رمضان ما ال ينفقه يف غريه, ولذلك قـال: وكـان أجـود مـا يكـون إذا كـان يف 
 عليـه وسـالمه , وهو الذي ما سـئل شـيئاً إال أعطـاه صـلوات اهللا رمضان 

 وبركاته إىل يوم الدين.
جعل فيه ليلة من قامها إيامناً واحتساباً  ومن فضائل هذا الشهر: أن اهللا 

غفر له ما تقدم من ذنبه, وجعل قيامها خري من ألف شهر, قيل: خري من ألـف 
شهر بصيام وقيام, وهذا فضل عظيم, كام بينته النصوص, وسـيأيت إن شـاء اهللا 

ضائل ليلة القدر, فجعل اهللا يف هذا الشهر ليلة القدر, وهي الليلة التي بيانه يف ف
 أنزل فيها القرآن عىل رسول اهللا 

وقيل: سميت ليلة القدر  لرشفها و قيل لتقدير املقادير فيه, وقيل للقـدر 
, ألن املالئكـة تتنـزل }وقدر يف الرسد{من الضيق من التقدير كام قال تعاىل: 

وال يوجد إال موضع ضيق من كثرة من فيها من املالئكـة,  فيها فتضيق األرض
 إىل غري ذلك مما ذكروا من رشفها وفضلها, وهذا كله من فضائل الشهر.

فالصوم  تقدم معنا اإلشارة إىل مجلة مـن فضـائله,  :  وأما فضائل الصوم 
, إىل أعظم فضيلة جيدها املسلم يف صـيامه وهـي تقـو اهللا  وقد أشار اهللا 

اتقى اهللا وقاه ومن اتقى اهللا كفاه ومحاه, ومن اتقى اهللا جعل له من كل هم  ومن
عـىل  فرجاً ومن كل ضيق خمرجا ومن كل بالء عافية, ومـن أعظـم نعـم اهللا 

هبا عىل العبد بعد اإلحسان أن يكون من املتقني,  العبد وأعظم نعمة ينعم اهللا 
ن الـدنيا بـزاد أحـب إىل اهللا والتقو هي الدرجة العظيمة التي ما خرج عبد م
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, فالصـوم يضـيق جمـاري الشـيطان, }وتزودوا فإن خري الزاد التقو{منها: 
من مل يستطع الباءة فلم يستطع النكاح و ليست عنده  ولذلك أوىص به النبي 

يا معرش الشـباب مـن  اسـتطاع مـنكم البـاءة «: قدرة عىل مؤونة النكاح قال 
صن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه لـه فليتزوج فإنه أغض للبرص وأح

, أي خصـاء أي كاخلصـاء, »فإنـه لـه وجـاء«, قال بعض العلامء: قوله: »وجاء
بمعنى أنه يضعف الشهوة والشهوة من مداخل الشيطان عىل العبد, قالوا: فهو 
يضعف الشهوة وفيه دليل عىل أن الصوم هييأ النفس لكل خـري, ويقطـع عنهـا 

, ولذلك جتد اإلنسان الصائم فيه سكينة وفيه وقـار, وقـرب إىل سبيل الشيطان
أكثر مما لو كان مفطرا, ومن هنا فضلت عبادة الصوم, وقـد ذكرنـا أن يف  اهللا 

الصوم أعظم خصال التقو وهي اإلخالص, وبينـا وجـه ذلـك ألن الصـائم 
 .يمكنه أن يفطر دون أن يراه الناس, ولكنه ال يصوم إال وهو يتقي اهللا 

نافعه الدنيوية فهو صحة األبدان وعافيتها, وكالم األطباء يف فضل موأما 
الصوم وآثاره الطيبة عىل صحة اإلنسان وحسن عاقبته ال خيفـى عـىل كـل مـن 
اطلع عليه وهو موجود خاصة يف زماننا, حيث وجدوا يف الصوم مـن األرسار 

نه وتعاىل هو احلكـيم العجيبة يف منافع البدن والروح اليشء الكثري, واهللا سبحا
العليم جل جالله, وهذا يدل عىل أن ترشيعات اإلسالم فيها رمحة, ولذلك قال 

, فمن وجد يف العبادة مشـقة فلـيعلم }وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{تعاىل: 
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أهنا تعب تعقبه الراحة, وأنه عذاب ذاهب ولكنه رمحة باطنية تعود عىل اإلنسان 
 وآخرته.باخلري يف دينه ودنياه 

 :  وأما فضائل الصوم يف اآلخرة والتي تتعلق باآلخرة
مـن صـام رمضـان إيامنـاً «: أن اهللا يغفر به ذنب العبـد كـام قـال  فأوالً 

, وخيرج العبد مـن شـهر رمضـان إذا صـامه »واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
 إيامناً واحتساباً مغفوراً له كيوم ولدته أمه, 

אאא   أن املغفرة تشـمل الصـغائر والكبـائر, ألن
السنة دلت عـىل  عمـوم املغفـرة, والتقييـد بالصـغائر جـاء فـيام بـني رمضـان 

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة والعمرة إىل العمـرة «: ورمضان, فقال 
, هذا تكفري يسـمى »ورمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر

 لتكفري البيني, يعني بني العبادة و العبادة, مقيد  بالصغائر دون الكبائر,با
وأما التكفري املتعلق بالعبادة نفسـها فهـو أعظـم مـن ذلـك, ألن السـنة  

من قام رمضـان إيامنـاً «الذي سيذكره املصنف,  جاءت يف حديث رسول اهللا 
 ري وكبري, ومل يفرق بني ذنب صغ»واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

 ومن هنا ال يصح محل املطلق عىل املقيد, ألن املورد خمتلف 
 : ورمضان إىل رمضان مكفرات ملـا بيـنهن مـا «ملا قال:  أن النبي  وثانياً

, وجاء بقيد اجتناب الكبائر يف موضع, ومل يأت به يف موضـع »اجتنبت الكبائر
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ففهمنـا أن املطلـق عـىل آخر, علمنا أنه لو كان مقيداً لذكره يف املوضع املطلق, 
 إطالقه وأن املقيد عىل تقييده وأن املطلق ال يريد الرشع به التقليد,

ومن هنا غفران الذنوب يف صـيام رمضـان وغفـران الـذنوب يف احلـج  
أنه شامل للصغائر والكبـائر إال أن الكبـائر مـا كـان فيـه حـق  אاملربور 

بعد التحلل للمظلمة من صاحبها  ملخلوق فهذا باق عىل األصل أنه ال يغفر إال
 عىل األصل الذي دلت عليه النصوص الرشعية.

أما بالنسبة لرمضان, فمن صامه كام ورد باخلرب إيامناً واحتساباً غفر له مـا 
 تقدم من ذنبه,

ألن العتـق  تقوي هـذا املعنـىثم الرواية التي معنا, هللا عتقاء يف كل ليلة   
سان من النار إال إذا غفر ذنبه صغريه وكبريه, من من النار ال يمكن أن يعتق اإلن

فمـن زحـزح عـن النـار {هنا يزحزح عن النار ويدخل اجلنة, كام قال تعـاىل: 
, والعتق من النار إنام هو عتق من سببها, وسبب دخول }وأدخل اجلنة فقد فاز

ن النار هو الكبائر, فلام قال: هللا عتقاء يف كل ليلة, فـال نسـتبعد أن يكـون غفـرا
ذنوب الكبرية بصيام رمضان كله, ألنه إذا كان يف كل ليلة له عتقـاء سـبحانه و 
تعاىل  بفضل هذا الشهر, فمن باب أوىل إذا كان بالصوم نفسه الذي هو العبادة 

 املقصودة.
وعىل كل حال, اجتمعت يف رمضان الفضائل سواء تعلقـت بالزمـان أو 

 تعلقت بالعبادة



-  ٦٢ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

ان, يقولـون: أن هـذا يـدل عـىل االختيـار والفضائل التي تتعلق بالزمـ 
 }وربك خيلق ما يشاء وخيتار{واألصل فيه قوله تعاىل: 

من الشهور شهر رمضان يف فضله, واختـار مـن الشـهور  فاختار اهللا  
تعظيامً شهر احلجة لعظمه, واختار من الشهور جمتمعة األشهر احلرم تعظيامً هلا, 

واختار من أيام السنة يوم عرفة, واختـار  واختار من أيام األسبوع يوم اجلمعة,
من الليايل املنفردة ليلة القدر, واختار من الليايل جمتمعة ليايل العرشـ األواخـر, 
واختار من األيام املجتمعة أيام عرشـ مـن ذي احلجـة, فهـذه كلهـا خيـارات, 

فاختـار رمضـان , }وربك خيلق مـا يشـاء وخيتـار{واألصل فيها قوله تعاىل: 
 عبادة, شهر رمضان اختار له الفضائل العظيمةزماناً و

אא  ,هبذه الرتمجة التي أشار فيها إىل فضـل رمضـان
 وحينئذ مجع بني فضل رمضان وفضل العبادة يف رمضان

وكام ذكرنا ذكر حديثني أحدمها يتعلق بالزمان وهو زمان شهر رمضان,  
 والثاين يتعلق بالعبادة يف شهر رمضان.

אא  : حديث  ريض اهللا عنه وأرضـاه وجـزاه
بخري اجلزاء وأوفاه, هذا الصحايب الذي حفظ من سنة رسـول  عن أمة حممد 

وأصله  الكثري الطيب, ومما حفظه هذا احلديث الرشيف عن رسول اهللا  اهللا 
 : يف الصحيحني
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ذا كان أول يوم مـن  إ: «, هنـا قـال»إذا دخل رمضان«قال:  أن النبي  
 : منها  دل هذا احلديث عىل أن شهر رمضان له خصائص : »رمضان
أنه عند دخوله يف أول ليلة, ألن بداية الشهر تكون بمغيب شـمس آخـر  

يوم من شهر شعبا, فإذا غابت شمس آخر يوم من شهر شعبان ابتدئ رمضان, 
يد الشـياطني ومـردة وحينئذ هذه الفضيلة التي وردت يف هذا احلديث من تصف

اجلن وإغالق أبواب النار وفتح أبواب اجلنة تبدأ بمغيب شمس آخر يـوم مـن 
 شعبان

 WAالتصفيد تفعيل من الصـفد,  :»صفدت الشياطين ومردة الجن
 واألصفاد هي األغالل إذا شدت يقال: صفد إذا شدت عليه األغالل

 AWא@ : ارد قيل أنه العايت الشديد, املردة مجع مارد, وامل
وقيل: إن املارد أصله من مرد اليشء إذا جترد مرد اليشء إذا جرده, ومنه األمرد 
إذا كان أجرد من الشعر ليس به شعر, فقالوا: أن املارد هو الذي جتـرد والعيـاذ 
, مـردة اجلـن وهـم  باهللا للرش, بمعنى أنه اختص بالرش فيوصف بكونـه مـارداً

رور وأذية بنـي آدم, نسـأل اهللا بعزتـه وجاللـه أن يكفينـا ـالشالذين خيتصون ب
 واملسلمني رشورهم
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אW  : 
 : وجهان للعلامء رمحهم اهللا يف هذه  اجلملة 
أن التصفيد حقيقـي, بمعنـى أن الشـياطني ومـردة اجلـن  الوجه األول: 

 يصفدون عىل احلقيقة فيغلون باألغالل
ب هذا الوجه يف قوله: الشياطني ومردة  اجلن, هـل لكن اختلفوا أصحا 

قوله مردة اجلن يعترب ختصيصاً لقوله الشياطني? وحينئذ يكون عطف بيان فبني 
املراد بالشياطني التي تصفد وهم املردة وهذا تقويه بعض الروايات التي وردت 

 بقيد املردة
عام والقسـم وحينئذ يكون املراد أن الشياطني عىل قسمني فيهم القسم ال 

اخلاص, والقسم اخلاص هو الذي كثر رشه وعظم بالءه, وهذا كله بتمكني اهللا 
هلــم, وإال فهــم ال يملكــون ألنفســهم نفعــاً وال رضاً وال موتــاً وال حيــاة وال 
, وهـم أحقـر مـا  , ال جيريهم من اهللا أحد ولن جيدوا مـن دونـه ملتحـداً نشوراً

سبحانه وتعاىل, ولذلك سخرهم اهللا يكون أمام  عظمة  اهللا جل جالله وبطشه 
لنبيه فكانوا طوع أمره, سخر هلم املالئكة تقوم عليهم بسياط من نار ال يزيغون 

العـذاب  عن أمره وال خيالفون أمره ومـن يـزغ مـنهم عـن أمـره يذيقـه اهللا 
 ومشيئته. الشديد, فكانوا طوع أمره بقدرة اهللا 

الـذي يكثـر األذيـة للنـاس,  فالشاهد من هذا أن هذا النوع من اجلن هو
فهل التصفيد بناء عىل هذا الوجه إذا كان عطف بيان, فحينئذ يكـون التصـفيد 
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هبذا النوع اخلاص, فيبقى عموم الشياطني عىل الوسوسة وعىل ما هم عليه مـن 
عموم الرش يف الشيطان, ولكن املردة  الذين هم أكثر أذية وأكثر بالء مصفدون, 

 ستظهره كثري من املحققني من العلامء رمحهم اهللا,وهذا هو الوجه الذي ا
واختار مجهرة الرشاح  واألئمة كالقرطبي والزين بن نيـف واحلـافظ بـن  
أخـرب أهنـم  أن األمر عىل ظاهره مـن حيـث ظـاهر الـنص, أن النبـي  حجر

 يصفدون
واستشكل عىل هذا القول األول استشكل بعـض العلـامء كيـف يكـون  

 أننا نشاهد العصاة يعصون ويقعون يف املعايص?  مردة اجلن مصفدون مع
وهذا ال إشكال فيه, ألن الوقوع يف املعصية يكون بسبب النفس األمـارة 
بالسوء ويكون بسبب الشيطان وسبب قرنـاء السـوء, فـإذا ختلـف أحـد هـذه 
األسباب ال يستلزم انتفاء اليشء بمعنى أنه قد تسول له نفسـه األمـارة بالسـوء 

عن  لسوء نجيه الذي يأمره بالرش وينهاه عن اخلري كام أخرب النبي وقد حيدثه با
قلب بني آدم أن للملك ملة وللشيطان ملة, فلمة الشيطان إيعاذ بالرش وتسـويف 
باخلري, فهذه ملة الشيطان باقية, وحظ ابن آدم من الشيطان بـاق, فـال يمتنـع أن 

سباب الباقية, وبناء تكون املعصية بسببها, وحصول املعايص بسبب من هذه األ
عىل ذلك ال يرد ما ذكـروه, ألن الرشـ ال خيـتص بـاملردة و إنـام يكـون بسـبب 

 النفوس الرشيرة نسأل اهللا السالمة  والعافية
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فإن النفس إذا استمرأت الرش هان عليها ومل حتتج ألحد يبعثها عليـه مـا  
مـن بخـل واسـتغنى وأمـا {دام أهنا والعياذ باهللا مستمرية, كام قال اهللا تعـاىل: 

الوجـه القول االول من اصحاب هذا [, }وكذب باحلسنى فسنيرسه للعرس
  ]األول

 :  ]الوجه األول[ وأما بالنسبة للقول الثاين فقالوا: وهو من
 : أصحاب الوجه األول الذين قالوا: إن التصفيد عىل حقيقته 

 منهم من قال: إنه خاص بمردة اجلن, وأنه عىل احلقيقة, 
من قال: إن التصفيد يكون عىل احلقيقة ولكنـه خـاص بمسـرتق  ومنهم

السمع من اجلن, أي أنه ال يشمل كل الشياطني, وأن مـردة اجلـن الـذين عـرب 
أهنم يسرتقون  عنهم يف هذا احلديث هم الذين يسرتقون السمع كام أخرب اهللا 

حرسـت  السمع من السامء, فهم الذين يغلون قالوا: ألن رمضان ملا نزل القرآن
السامء من الشياطني, وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع, فلـام حرسـت منعـوا 
من ذلك, فلام كان هذا الشهر هو شهر نزول القرآن خصه اهللا هبذه اخلصـائص 

وهـذا فال يمكن املردة من اسرتاق السمع فال يمكنون يف بقيـة  شـهور العـام, 
ون: إن التصـفيد حقيقـي, الـذين يقولـالقول الثاين عند أصحاب الوجه األول 

אאאفإما أن يكون للمردة وإما أن يكون ملسرتق السمع,  
هناك قول ثالث أن التصفيد حقيقي جلميع الشياطني وأنه يوكـل العلـم  
 .يف حصول الرش مع هذا التصفيد, فعلم ذلك إىل اهللا  إىل اهللا 
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فيد الشياطني ليس عـىل  احلقيقـة, إن تص أما بالنسبة للوجه الثاين فقالوا:
وإنام املراد به املعنى واملجاز, أي أن الناس يكونون يف رمضان أقـرب إىل اخلـري 
وأبعد عن الرش, ألن الصـوم يضـيق جمـاري الشـيطان مـن ابـن آدم فيضـعف 
الشياطني عن إغواء بني آدم, فيكون حاهلم يف رمضان أفضل من حاهلم يف غري 

 بهم للخري أو بعدهم عن الرش, رمضان, سواء من جهة ح
ومن هنا يكون التصفيد للشياطني املراد به ضعف سلطاهنم عىل النفوس 
يف تعلق الناس برهبم, و بعظيم أثر عبادة الصوم عىل نفـوس النـاس واإلقبـال 

و هـذا القـول يف احلقيقـة ضـعفه غـري عىل طاعة اهللا واالبتعاد عن معصيته, 
دة عند العلامء أنـه ال يصـار إىل املجـاز إال إذا , ألن القاعواحد من أهل العلم

تعذر احلمل عىل احلقيقة, وال مانع من محل النص عىل حقيقته كام بني ذلك ابن 
املنري رمحه اهللا, وقـال: أنـه ليسـت هنـاك رضورة لرصـف اللفـظ عـن ظـاهره 

אאא،احلقيقي إىل هذا املعنى املجـازي, 
אאא 

W وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب : 
, منهم من قال: أهنا تغلق عىل احلقيقة,  وبناء عىل ذلـك   فيه وجهان أيضاً

قالوا: إن شهر رمضان اختص هبذا الفضل العظيم أن أبـواب النـار تغلـق فيـه 
اهللا له من امليزة عىل بقيـة الشـهور, فـأبواب  لرشف هذا الشهر وعظيم ما جعل

 النار مفتحة, وإذا جاء رمضان غلقت.
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عـن  ومنهم من قال: إن املراد بتغليق أبـواب النـار إنـام هـو عفـو اهللا 
عباده, وجتاوزه عن خلقه حتى يمنعون من دخول النار فهم يف رمحته, كام قـال 

إذا دخـل رمضـان «ال: قـ أن النبـي  يف احلديث الصحيح عـن أيب هريـرة 
 ,»فتحت أبواب الرمحة

وقالوا: إن هذا يف خصوص املوحـدين, أي أهنـم تغلـق علـيهم أبـواب  
 النار,

حتى قال بعض العلامء: إن من عالمة حسـن اخلامتـة مـوت اإلنسـان يف  
شهر رمضان, ألن يف شهر رمضان تغلق أبواب النار فريجى له اخلـري ملوتـه يف 

مة حسن اخلامتة أن يوافق الشهر املفضـل أو اليـوم شهر رمضان, وهي من عال
 املفضل, 

 , »من مات يوم اجلمعة وقي الفتان«قال:  كموته يوم اجلمعة ألن النبي 
وكذلك أيضاً قالوا: إذا تويف يف شهر رمضان فله فضيلة من هذا الوجـه, 

 :» فتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها بـاب, وقولـه: غلقـت
 : »أبواب النار فلم يفتح منها باب

فيه دليل عىل أن اجلنة موجودة, وهذا مذهب أهل السـنة واجلامعـة أهنـا  
 خملوقة وموجودة

كـل مـن  {خالفاً ملن قال: أهنا  ليسـت موجـودة ألن اهللا تعـاىل يقـول:  
, فإذا كانت موجودة فإهنا ستنتهي إىل الفناء وحينئذ اجلنة ال تفنـى }عليها فان
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ألن قولـه تعـاىل:  وهـذا مـذهب ضـعيفزول و النار ال تفنى وال تزول, وال ت
, عام خمصص كام هو مقرر يف األصول, قد يـأيت اللفـظ }كل من عليها فان{

تـدمر كـل {عاماً وخيصص سواء بدليل الرشع أو بدليل احلس كام قال تعاىل: 
وات وال , فبني أهنا دمر كل يشء, والواقع أهنا ما دمرت السـام}يشء بأمر رهبا

 دمرت األرض مع أنه قال: تدمر كل يشء, فالشاهد من هذا أن العام خيصص, 
وعليه فإن مذهب أهل السنة واجلامعة أن النار واجلنة موجودة, واألدلـة 

ظـاهرة كـام قـال تعـاىل عـن آل فرعـون:  عىل ذلك يف كتاب اهللا وسنة النبي 
كام يف الصـحيح  عمر  , وقد كان ابن}النار يعرضون  عليها غدواً وعشياً {

أهنـم  يقول: أدبر الليل وأقبل النهار وعرض آل فرعون عىل النار, فأخرب اهللا 
, فأخرب اهللا  أهنم يعرضون عـىل النـار غـدواً  يعرضون عىل النار غدواً وعشياً

, وهذا يدل عىل أهنا موجودة,   وعشياً
فقالـت:  اشتكت النـار إىل أهلهـا«أنه قال:  ويف احلديث الصحيح عنه 

يا رب أكل بعيض بعضا فأذن هلا بزفرتني فذلك أشد ما جتدون من احلر وأشـد «
, واحلديث صحيح, إىل غري ذلك من األدلة يف الكتاب »ما جتدون من الزمهرير

 والسنة التي تدل عىل وجود النار واجلنة,
أهنا تفتح أبواب اجلنة وأهنا تغلق أبواب النار وهـذا يـدل  فأخرب النبي  
  وجودها وأهنا خملوقة موجودة.عىل
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W »فيه دليل عىل أن أبواب اجلنـة أكثـر  : »فتحت أبواب اجلنة
, »فتحت أبواب اجلنة«من باب, وهذا بينته نصوص الكتاب والسنة ألن قوله: 

 مجع واجلمع ألكثر من واحد
وهذه األبواب جمملة يف هذا احلديث بينها حديث أيب هريرة يف الصحيح  

ما من مسلم «قال يف احلديث الصحيح يف إسباغ الوضوء قال:  ضاً أن النبي أي
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبـده «يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: 

 ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثامنية يدخل من أهيا شاء
ألن هنـا أبواب, : فتحت يعترب بيان لقوله هنافقوله: أبواب اجلنة الثامنية  

  األبواب جمملة مل يبني عددها, وملا جاء حديث الوضوء بني أن عددها ثامنية,
, قـالوا: أنـه }حتى إذا جاءوها وفتحت أبواهبـا{وقالوا يف قوله تعاىل: 

, ألهنـا واو }وفتحت أبواهبا{عرب يف املؤمنني بقدومهم عىل اجلنة بالواو فقال: 
عدون األعداد املفردة إىل أن يبلغـوا إىل الثامنيـة الثامنية, والعرب عندهم الواو ي

فيضيفون الواو, فيقولون: جاء حممـد, عـىل, صـالح, زيـد خالـد بكـر, أمحـد 
, فيكونون يف الثامنة يزيـدون الـواو, وهـذا معـروف, منـه قولـه  وشعيب مثالً

التائبون العابدون احلامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمـرون { تعاىل:
 , }ف والناهون عن املنكرباملعرو

عسى ربه أن يبدله أزواجاً خري منكن مسـلامت مؤمنـات {وقوله تعاىل: 
 , }قانتات عابدات سائحات  ثيبات  وأبكارا
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وكذلك قالوا: أن هنا يعترب من بيان املجمل يف قوله: فتحت أبواهبا, ومنه 
وهـذا  ,}ويقولون سبعة وثامنهم كلـبهم{قوله تعاىل أيضاً يف سورة الكهف: 

مقرر عند علامء اللغة رمحهم اهللا و أئمة التفسري رمحة اهللا عىل اجلميـع, وإن كـان 
 .אאאقد تكلم فيه بعض العلامء, 

 فاملقصود أن أبواب اجلنة ثامنية,
WAفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها بـاب@W  يف هـذا احلـديث

, العتق من النار أو يزحزح اإلنسـان »هللا عتقاء يف كل ليلةو«: دليل عىل قوله 
من النار ويدخل اجلنة, ومن أعتق من النـار  فقـد دخـل اجلنـة, كـام أخـرب اهللا 

, والعتق مـن }فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز{سبحانه يف كتابه: 
هـو  النار كام ذكرنا أن يعتقـه اهللا مـن أسـباب دخوهلـا, وسـبب دخـول النـار 

املعصية, فإذا أعتق من النار فمعناها أنه غفر ذنبه ومل يؤاخذ به, نسأل اهللا بعزتـه 
وجالله وعظمته وكامله وأسامئه احلسنى وصفاته العال أن يعتق رقابنا ورقـاب 

 آبائنا وأمهاتنا من ناره إنه ويل ذلك  والقادر عليه
فضل شـهر  من אאوهذا احلديث اشتمل عىل  

رمضان, وأن اهللا سبحانه و تعاىل قد خصه هبذه اخلصائص والفضائل نسأل اهللا 
 بعزته وجالله أن جيعل لنا منها أوفر احلظ  والنصيب
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Wא قال حدثنا عبدة واملحاريب عن حممد بن عمرو عـن  دانحدثنا ه
ان وقامـه من صام رمض«: قال: قال رسول اهللا  أيب سلمة عن أيب هريرة 

ليلـة القـدر إيامنـاً  مإيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم مـن ذنبـه, ومـن قـا
, »واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 

Wאא  ,هذا حديث حسن صحيح 
Wא  حديث أبو هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريـب

بو بكر بن عياش عن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة ال نعرفه من رواية أ
 إال من حديث أيب بكر

 Wא  و سألت حممد بن إسـامعيل عـن هـذا احلـديث فقـال: حـدثنا
احلسن بن الربيع قال: حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن جماهـد قولـه: إذا 

أصـح عنـدي  كان أول ليلة من شهر رمضان, فذكر احلديث, قال حممد: وهذا
 من حديث أيب بكر بن عياش.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 אא  يف احلديث الذي ذكرناه األول أنه مـن روايـة أبـو

بكر بن عياش, وتكلم اإلمام أمحـد يف حفظـه, ولـذلك نزلـت منزلتـه خاصـة 
الفـة فيـه يف اإلسـناد, وبعـض العلـامء يميـل إىل حتسـينه وثبوتـه, لوجود املخ

وسنتكلم إن شاء اهللا كام وعدنا عن األمـور املتعلقـة باألسـانيد يف الرتمـذي يف 
كتاب العلل بإذن اهللا, وذكره اإلمام الرتمذي يف كتاب العلل, سـنذكر إن شـاء 
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ح تكلمنا عن الرواة وعام اهللا هناك مجيع ما يتعلق باألسانيد, وكنا يف بداية  الرش
يتعلق بالصنعة احلديثية, فرأينا أن األفضل أن نؤخرها إىل كتاب العلل بإذن اهللا 

 سنتكلم عىل مجيع املسائل املتعلقة  باإلسناد,
אא  حديث أيب هريرة  ,يف قيام شهر رمضان وصيامه

 وهذا احلديث يتعلق بفضل العبادة
ضان فيه عبادة تتعلـق بنهـاره وهـي الصـوم, وعبـادة  وقلنا: أن شهر رم
 تتعلق بليله وهي القيام

W »من صام إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« : 
 :  اإليامن أن يكون مؤمناً بفرضية هذه العبـادة و أن

 اهللا أوجبها عليه, وأهنا ركن من أركان اإلسالم
 א  : أن حيتسب الثواب عند اهللا ويرجوا منـه سـبحانه حسـن ,

 العاقبة يف القيام بأمره وامتثال ذلك األمر, 
ولكنه يـدخل وقال بعض العلامء: أن االحتساب يدخل فيه اإلخالص,  

 , يف قوله: إيامناً وهو إىل قوله: إيامناً أقرب من قوله احتساباً 
אW :  بناء عـىل ذلـك ال يصـومه مـن

أجل احلمية وصحية البدن, ألن هناك من يصوم من أجـل احلميـة ومـن أجـل 
 صحة البدن, 
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وال يصومه أيضاً من أجل أن يتباهى أو يفتخر بصـومه, إنـام يصـومه هللا 
 , 

وال يصومه من أجـل أن يـر مكانـه يف الصـوم فيحمـده النـاس عـىل 
أثناء الصوم أو بعد الصوم, واألكثر ما يكون  صيامه, وهذا الدخل الذي يكون

,  بعد الصوم, إذا حتدث به أو تباهى به ومل يقصد به مقصداً رشعياً
 WAيف بعضـها  : @ومن قام رمضـان إيامنـاً واحتسـاباA مـن يقـم

رط بصـيغة املضـارع, ـيف فعـل الشـواستشـكلوها  @ رمضان إيامناً واحتسـابا
وه يف اللغة, وذكر بعض العلـامء أنـه صـحيح, وضعف? وجوابه بصيغة املايض 

, }من يرصف عنه يومئذ فقـد رمحـه{وله شواهد يف التنزيل منها قوله تعاىل: 
فجاء فعل الرشط للمضارع يف قوله: من يرصف عنه, وجاء جوابـه فقـد رمحـه 

:  باملايض, ,  }ربنا إنك مـن تـدخل النـار فقـد أخزيتـه{ومنه قوله تعاىل أيضاً
عىل صحة هذا الوجه من الرواية يف قولـه: مـن يقـم رمضـان  وهو شاهد أيضاً 

ا غفر له ما تقدم من ذنبه,   ومن يصم رمضان إيامنً
W الغفر أصـله السـرت, ومنـه املغفـر ألنـه يسـرت الـرأس مـن ,

 الرضبات, 
،W  قال بعض العلامء: إن اهللا إذا جتاوز عن السيئة واخلطيئـة

د بمعنى سرتها عليه فكأهنا مل تكن, وإذا سرتت كأهنا مل تكن, فكأنه غفرها للعب
يف حديث النجـو أن اهللا يـدين  ولذلك ثبت يف احلديث الصحيح عن النبي 
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عبدي فعلت كذا وكذا يـوم كـذا وكـذا «العبد حتى يلقي عليه كنفه ثم يقول: 
أمل تفعـل فيقول: أمل تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول: بىل يا رب, ثم يقول: 

كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول: بىل يا رب, فيقرره بذنوبه, فيظن العبد أنـه قـد 
هلك من كثرة ما عرض عليه من الـذنوب, فيقـول اهللا تعـاىل: عبـدي سـرتهتا 

خاص بمن مل , وهذا كام ذكر العلامء »عليك يف الدنيا وها أنا أسرتها عليك اليوم
يأيت أمام أصحابه يتباهى هبا وأنه فعل ال  , ولذلك  الذي يفعل املعصية ثمجياهر

, فالـذي »كل أمتي معـاىف إال املجـاهرون«: يدخل يف هذا, وهذا معنى قوله 
يأيت ويتباهى بام فعل مل يسترت بسرت اهللا, ألن اهللا يقول: سـرتهتا عليـك يف الـدنيا 

يكـن منـه وها أنا أسرتها عليك اليوم, فقوله: سرتهتا, قالوا: أنه ملا سرت كأنـه مل 
 ذنب, ألن اهللا سرتها, واملغفرة أصلها من الغفر وهو السرت, 

W »وهذا يدل عىل أنـه خيـرج مـن ذنوبـه  : »غفر له ما تقدم من ذنبه
عىل قيـام صـحيح قـام فيـه العبـد كيوم ولدته أمه بال ذنب وال خطيئة, 

عـىل قيـام   ,بحقوق الصوم, وأداه عىل الوجه الذي يريض اهللا 
فأخلص فيه لوجه اهللا سبحانه, وأد قيامه عىل  حتر فيه السنة وهدي النبي 

الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعاىل, فإذا حتقق حتققت الصـفة املعتـربة للصـيام 
, أن والقيام فإن اهللا سبحانه وتعاىل وعده عىل لسان رسوله وحبيبـه وخليلـه 

عىل فضل عبادة الصوم كام ذكرنـا وفضـل  يغفر له ما تقدم من ذنبه, وهذا يدل
عبادة القيام. 
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 االسـئـلة
Wأحسن اهللا إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم املثوبة واألجر א، 

 WאWذكــرتم حفظكــم اهللا أن الصــيام ال ريــاء فيــه,  א
 وأشكل عيل الشخص الذي يصوم النوافل ثم خيرب الناس بأنه صائم هل يدخل

 يف الرياء أثابكم اهللا?
Wبسم اهللا احلمـد هللا والصـالة والسـالم عـىل خـري خلـق اهللا وعـىل آلـه  א

 وصحبه ومن وااله أما بعد.
العبادة نفسها ال شك أن أساسها اإلخالص, ألنه ال يمكن أن يقع منه الصـوم 

, هذا من حيـث األصـل, لكـن إذا حتـدث هبـذا األمـر إال إذا أراد وجه اهللا 
 رب عن هذا األمر فهذا عارض ليس له عالقة بالصوم نفسه,وأخ

ينبغي أن يفرق بني الرياء يف العبادة والرياء بالعبادة,  فهو إذا حتـدث هبـا فقـد  
راء بام عمل, وهذا الرياء بالعبادة يكون بعد العبادة, وقد يكون أكثر ما يكون 

دة, أما العبادة نفسها فـال بعد العبادة, ولكن قد يكون أثناء العبادة يراءي بالعبا
إشكال فيها, يعني نفس العبادة لذلك قـالوا: أن الصـوم, حتـى ذهـب بعـض 
العلامء كام ذكرنا وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي إىل تفضيله عىل الصالة, 

א  :كل عمل ابـن آدم لـه إال «أنه ال يفضل عليها, ألن السنة نصت قال
, فأحد الوجهني يف تفسريه, وسـيأتينا إن شـاء اهللا »الصوم فإنه يل وأنا أجزي به
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حديث, أن املـراد بـه فإنـه يل أن فيـه مـن اإلخـالص, أن عبـادة الصـوم فيهـا 
, لكن بالنسـبة لكونـه يتحـدث إخالص, أنه ال يصوم إال  إذا أراد وجه اهللا 

بالصوم نعم يقع هذا, يقع أنه إذا جاء وحتـدث وقـال: أنـا أصـوم النهـار وأنـا 
كل اثنني ومخيس ويرد نسأل اهللا السالمة والعافية يديل بعمله , فهذه من أصوم 

, مثل أن يعلم طالبـه,  األشياء التي قد حتبط العمل, إال إذا قصد مقصداً رشعياً
ــا أوالدي كنــت يف ســنكم أصــوم االثنــني  ــول: ي ــم أوالده, فيق ــل أن يعل مث

أصـوم االثنـني  واخلميس, كنت أصوم ثالثة أيام من كـل شـهر, يـا أوالد أنـا
, أو شيخ مع طالبه أو معلم يعلم طالبه ونحو هذا واخلميس رجاء رمحة اهللا 

, أما إذا قصـد بـه التبـاهي  ملقصد رشعي ما فيه بأس إذا قصد به مقصداً رشعياً
والرياء فنسأل اهللا السالمة والعافية, قد يوجب هـذا حبـوط عملـه, نسـأل اهللا 

 اهللا تعاىل أعلم.السالمة والعافية, وذهاب األجر و
אWאWאא  أما إذا كنت أصاب من اسـتدان

 فيمنعني ذلك عن حفظ القرآن والعلم فلهذا أتركه فبامذا تنصحني أثابكم اهللا?
Wأنصحك ما ترشب شاي وال قهـوة خصوصـاً يف الفطـور, هـذه أمـور  א

ولـف عـىل يشء ثـم تركـه, حتـى تـدوم عارضة وذكر األطباء أن اإلنسان إذا 
صوم, إذا جاء يف يـوم إذا أفطـرت ال ترشـب هـذه املنبهـات, فهـذه املنبهـات 
معروفة, ولذلك تر يف أول يوم من رمضان يوجـب النـاس عنـاء, ال يلـبس 
عليك الشيطان أن هذا لترتك الصوم ال, كان بعض األخيار يقول: أأخـر رشيب 
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ان بأسبوع أسبوعني يؤخر املنبهات هذه إىل قبل منتصف النهار, كان قبل رمض
منتصف اليوم إىل آخر اليوم, فإذا جاء أول يوم ال جيد أي عناء أو أي مشـكلة, 
ألن النفس إذا اعتادت يشء ومضت عليه ساعات تتأثر بفقـده وهـذا موجـود 
وملموس, فعىل كل حال اترك ال جيعل الوهن الشاي والقهـوة لكـن ال تفطـر 

فسك عليه, كان اجلد رمحه اهللا ذات مرة جاءه خـرب كـان شـيخ عليه وال تعود ن
العشرية وجاءه خرب بحصول قتال بني طائفتني من اجلامعة, فخـرج بـداراً  مـن 
السحر, فخرج معه أبناء العم فمشى ومل يفطر, والشاي األخرض معروف طبعاً 

مـا عند اجلامعة كالقهوة, حتى الضيف لو أعطاه ذبيحة بدون شاي أخرض كأنه 
 أكل.

فالشاهد أنه مشى رمحه اهللا قرابة ثالث ساعات حكى يل الوالد رمحه اهللا, 
حتى طلع النهار, وابن العم الذي كان معهم من كبـار اجلامعـة أحـس وأخـرب 
قال: أنا كنت معه فأقول له: يا شيخ صار يمسك برأسه هو يف السفر, مـا كـان 

ه, فيقول له: يا عم أتيلك أفعل فيه سيارات أيامها رمحة اهللا عليه, صار معه صبا
لك الشاي, وهو يريد أن يدرك ألن األمر فيه قتال وكذا فأراد أن يدرك, فقال: 
له انزل حتى افعل لك الشاي, قال: ال ما هنـا الشـاي هـذا صـداع, قـال: إال 
الشاي صار يلح عليه فلام نزل ورشب برد يعني ذهب عنه الرأس, فحلـف أال 

 يرشبه بعد ذلك اليوم.
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املنبهات مؤثرة واألطباء يقررون هـذا, يعنـي ال تـرتك هـذه العبـادة وال 
يبعدك الشيطان فيها, حاول أنه إذا صار عندك يوم االثنني واخلميس أن تكيف 
نفسك بطريقة ال يؤثر عليك, هذا ليس مـن, بعضـهم يقـول: هـذا مـس مـن 

يني الشيطان, وبعضهم يقول: هذا مسحور والدليل أنني مسحور إذا صمت جي
الصداع, حتى بعض القراء رمحهم اهللا يقولون هذا, وهذا أمر األطباء حيدثونـه 
عىل أن هذه املنبهات هلا تأثري عىل النفس وهلا تأثري عـىل اجلهـاز اهلضـمي وهلـا 
تأثري عىل األعصاب, حتى اللبن احلليب لو رشبتـه واعتـدت رشبـه ثـم تركتـه 

تأثري إذا أدمنها اإلنسان وأدمن أصابك الصداع, هذا معروف يعني السوائل هلا 
رشهبا, فعىل كل حال ال يلبس عليك  الشيطان وصم االثنـني وصـم اخلمـيس 

 وركز نفسك بطريقة تستطيعها,
א  أال تضـعف, يعنـي بـالعكس أجـرك يف

صوم تتعب فيه وتنصب, أعظم من أجرك يف صوم ال تعب فيه وال نصب, قال 
 :»واملشـقة والعنـاء »ىل قدرك نصبكثوابك ع فالذي يصوم وجيـد الـألو ,

, فهذا منهي عنه رشعـاً ما مل يصل إىل درجة تعذيب النفسوالتعب أجره أعظم 
 ومكروه يف حقه,

أما من حيث األصل فتحـرص عـىل صـوم االثنـني واخلمـيس واأليـام  
 يومـاً يف مـن صـام هللا«: أن يبلغك هبا اخلري الكثري, قـال  البيض, لعل اهللا 

, هـذا منـة عظيمـة مـن اهللا »سبيل اهللا باعد اهللا عن وجهه النار سـبعني خريفـا
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سبحانه وتعاىل أن اإلنسان يبعد بينه وبـني النـار, نسـأل اهللا بعزتـه وجاللـه أن 
 يمدنا بحوله وقوته  واهللا تعاىل أعلم.

אWאWאא،  لو خصص إنسان يف كل
, هل ذلك بدعة أثابكم اهللا?  يوم وليلة أنه يصيل عدداً معيناً

Wال بأس بتحديد عدد معني يف النافلة يف قيام الليل أو يف نافلتـه يف  א
النهار, فمثالً اعتاد يف الليل أن يصيل إحد عرشة ركعـة ويـداوم عـىل ذلـك, 

ة أو يـداوم , وجيوز له أن يصيل إحد وعرشين ركعهذه سنة ثابتة عن النبي 
حتى ولو مائة ركعة يف كل ليلة, ألن هذا خيتلف, بعض الناس ال حيفظ القرآن, 
فرييد أن يصيل بقصار السور وال يكررها, فحينئذ حيتاج إىل عدد أكرب يف قيامه, 
وبعضهم حيفظ من القرآن الكثري, فاألفضل له إحد عرشة ركعة, ألنه يتمكن 

 من السنة وهي أفضل.
ملا سـئل عـن أفضـل  م أفضل من كثرة الركعات لقوله لكن طول القيا

, طول القنوت يعني طول القيام قنـت إذا قـام, »طول القنوت«قيام الليل قال: 
وبناء عىل ذلك ال بأس أن حتدد عدداً معيناً برشط أال تعتقد يف هذا العدد, يعني 

ركعة  ما يقول: أنا أصيل مخسة عرش ركعة سبعة عرشة ركعة, ألن السبعة عرشة
فيها رس, ما جيوز هذا, ألنه حينئذ يكون احلدث والبدعة, لكـن إذا فعـل ذلـك 

 كورد يداوم عليه فال بأس, 
 :السنة القولية والفعلية والدليل عىل ذلك
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مـن نـام عـن حزبـه مـن «كام يف احلديث الصحيح:  أما القولية فقوله  
رده من الليل أن لـه , فقال: حزبه, فدل عىل أنه له ويف بعض الروايات و»الليل

 ورداً معينا, 
 إذا عمل عمالً أثبته, وملـا سـئل  : كان النبي وكذلك قالت عائشة 

 , »ما كان ديمة وإن قل«عن أحب األعامل إىل اهللا قال: 
فاألصل عند العلامء أنه ال بأس بتخصـيص ركعـات معينـة أو حفـظ أو 

 جزء معني يقرؤوه اإلنسان بدون اعتقاد,
تقد يكون قد أحدث يف الرشع هنا يأيت احلدث, أمـا إذا أراد أن أما إذا اع 

 حيدث شيئاً معيناً فالسنة القولية دلت عليه, 
, ثبت عنه كـام يف الصـحيح مـن حـديث وأما السنة الفعلية فإن النبي 

عائشة أنه كان ال يزيد يف رمضان وال غريه عىل إحد عرشة ركعة, فهـذا يـدل 
عدد معني, ومن املعلوم أن صـالته بالليـل كانـت يف  داوم عىل عىل أن النبي 

خلوته وختفى عىل الصحابة, ولو كان إلزاماً أال يزيد وال ينقص لبينه للصحابة, 
لكن دل عىل أنه يرشع لكل إنسان أن يصيل قدر طاقته ويكون له حزبـه وورده 

 .برشط أال يعتقد فيه بأنه إذا دخل عليه االعتقاد جاء احلدث وحكم باحلدث
وأما إذا كان يريد أن ثبت عمالً صـاحلاً يـداوم عليـه, مـثالً بـني الظهـر 
والعرص عنده فراغ, فيلزم نفسه حتى ينال من الصالة خريهـا وبرهـا, فيقـول: 
أريد أن أصيل عرشين ركعة مثالً بني الظهر والعرص قام يصـيل عرشـين ركعـة 
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فوته, فحـافظ عليهـا يف , ما يريد اخلري ييقرأ فيها جزئني ثالثة من كتاب اهللا 
النهار هذه العرشين, أو يف أول النهار, فال بأس وال حرج, وقد قال اهللا تعـاىل: 

 , }إن لك يف النهار سبحاً طويال{
, إن املحذور أن يعتقد فيـه,  وأما يف الليل فكذلك لو أنه أثبت ورداً معيناً

ا لـو صـىل فحينئذ يكون قد زاد يف الرشع وأحدث يف الرشع ما لـيس منـه, أمـ
 وداوم عىل عمل صالح فال بأس بذلك وال حرج واهللا تعاىل أعلم.

WאאWأرجوا من فضـيلتكم توضـيح هـذه  א
אאالقاعدة بلسان حتـى تتضـح يل أن 

أثابكم اهللا? א 
Wعىل خري خلق اهللا وعـىل آلـه  بسم اهللا احلمد هللا والصالة والسالم א

 وصحبه ومن وااله أما بعد.
فهذه القاعدة أكثر مدخلها يف األيامن والنذور, ومن أمثلها مثالً لو قـال: 
واهللا ال آكل اللحم, واملعروف يف بيئته ويف عرفه حلم الدجاج, فحينئـذ خيـتص 

كأنه قـال: يمينه بلحم الدجاج, وبناء عىل ذلك يصري قوله: واهللا ال آكل اللحم 
 ,  واهللا ال آكل حلم الدجاج, كأنه تلفظ باملعروف عرفاً

ومن أمثلتها مثال لو قال: و اهللا ال أركب الدابة, الدابة كل ما يـدب عـىل 
وجــه األرض, يشــمل هــذا احليوانــات و الســيارات ونحوهــا كلهــا دواب, 

لدابـة واإلنسان حيوان, فلام جاء العرف, لو جر العرف يف قريته ومدينته أن ا
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هي السيارة, فحينئذ اللفظ عام خصـص بـالعرف أهنـم يطلقـون الدابـة عـىل 
رف هـذا اللفـظ ـالسيارة, فحينئذ ننتقل من هذا العموم إىل هذا اخلاص, ويص

العام إىل اخلاص فيصري كأنه قال: واهللا ال أركب السيارة, إذاً العـرف خيصـص 
ع يف األيامن ويف النذور ويف اللفظ, كام تلفظ بذلك اخلاص بعينه, هذا أكثر ما يق

الطالقات أيضـاً يف رصف األلفـاظ إليهـا إذا كانـت عامـة, وهـذا مـا يسـمى 
باحلقيقة إذا كانت احلقيقة عامة إما من جهة اللغة ثـم ختفـف العـرف وهـو مـا 
يسمى بتخصص اللغة بالعرف, من أمثلتها الغائط, الغائط يف اللغة املطمئن من 

أو جاء أحد منكم {ان قضاء احلاجة, قوله تعاىل: األرض, ولكنه يف العرف مك
, الغائط يف لغة العرب املطمـئن مـن األرض, فخصصـه العـرب }من الغائط

بمكان قضاء احلاجة, ويف الصحيحني مـن حـديث أيب أيـوب زيـد بـن خالـد 
إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلـة ببـول وال «قال:  , أن النبي األنصاري 

 , فقال: إذا أتيتم الغائط, هنا املراد به مكان قضاء احلاجة.»بروهاغائط وال تستد
وقالوا: أن الغالب يف مكـان قضـاء احلاجـة هـو املطمـئن مـن األرض, 
ولذلك صارت فيه عالقة بني احلقيقة اللغوية واحلقيقة العرفية, وعىل كل حال 

 القاعدة صحيحة من هذا الوجه, وهذا من جهة القاعدة كفقه, 
جهة األصول ختصيص العموم بالعرف هذا مبحث ثاين, مجهـور أما من 

العلامء عىل  أن العـام ال خيصـص بـالعرف, واحلنفيـة عـىل أن العـام خيصـص 
 يف الصحيح أن النبـي  بالعرف, ومن أمثلته مثال حديث معمر بن عبد اهللا 
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هنى عن بيع الطعام بالطعام, كان غالب طعامهم الرب الصحابة, فـال نقـول: إن 
عموم قوله هنى عن بيع الطعام بالطعام أن املراد به الرب نخصص عمـوم اللفـظ 

 بالعرف, هذا مجهور العلامء عىل أنه ال خيصص فيه.
ولذلك الشافعية رمحهم اهللا يف علة الربـا يف املطعومـات األربعـة قـالوا: 
الطعم, حلديث معمر بن عبد اهللا, ألن القاعدة يف األصول أن احلكـم إذا جـاء 

تبا عىل وصف مشتق, دل عىل أن من اشتق منه ذلك االسم أنه علـة احلكـم, مر
, ومـن  فلام هنى عن بيع الطعام بالطعام إال مثالً بمثل كأن العلة هي كونه طعاماً

 هنا جعلوا العلة يف الربا يف املطعومات األربعة الطعم, واهللا تعاىل  أعلم.
אא،אWאW  أنا أحد طلبة العلـم, ويل

جهود دعوية, وقد جاهدت كثرياً يف دعوة أقـاريب وأهـيل ولكـن تعبـت ومل أر 
فائدة وخاصة والداي, فهام أكثر النـاس هتكـام يب, فوالـدي ملتـزم, ويـوبخني 
كثرياً يف أي أمر بأن يقول: يا أهيا الداعية أو يا أهيا الشيخ, بتهكم واستهزاء, فام 

ة مع والداي ومها ملتزمـان فوالـدي داعيـة فـام وصـيتك يل وصيتكم يل خاص
 وألمثايل أثابكم اهللا?

Wنسأل اهللا أن يربط عىل قلبك وعىل قلب كل من يدعوا إىل اخلـري,  א
 وأن يثبتنا وإياك بالقول الثابت

قولك, مل أر فائدة, ال تبالغ يف وصفك, فلوال اهللا ثم  أخي يف اهللا  
وم هبا لكنت يف عذاب ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل, امحد اهللا الدعوة التي تق
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عىل العافية, فأنت يف نعمة عظيمة, وعىل طالـب العلـم وعـىل الداعيـة للخـري 
وعىل اإلمام وعىل اخلطيب وعىل املعلم وعىل كل من يتلبس ببـاب مـن أبـواب 

اهللا ثم هـذا األمـر  اخلري أن يعلم علم اليقني أنه إذا ضاقت عليه األمور أنه لوال
الذي فيه من اخلري لكان يف أسوأ حال مما هو فيه, فال تقول: ما رأيت فائدة, وال 

 تعلم كم لك من األجر والثواب عند اهللا سبحانه وتعاىل.
W  أن الكرامة من اهللا مقرونة باملهانة من اخللق, ولذلك جتد أنبياء اهللا

ما نراك اتبعـك {يباً هلم وإهانة هلم, كان الناس أشد ما يكونون تكذ ورسله 
, احتقـار }إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نـر لكـم علينـا مـن فضـل

ولقـد كـذبت رسـل مـن {وامتهان, يوصفون بالكـذب يتهمـون بالكـذب, 
, يكذبون, ثم بعد ذلك يدخل هؤالء الكفار بينهم وبني اهللا فيقولـون: }قبلك

, لو أراد اهللا أن يرسـل ألرسـل لستم رسل هللا أن اهللا ما يرسلكم, يعني أنتم 
أعيان القوم ألرسل وجهاء القوم, أما أنتم, أنتم مـن ضـعفاء املجتمـع, وأنـتم 

وهذا يـدلك عـىل الرعاع وأنتم من الضعفاء وأنتم من الفقراء وأنتم حيقون به, 
قام , هيان ويذل يف مأن دائامً من حيمل هذا الدين هيان ويذل يف مقام كرامة وعزة

 يكرمه اهللا فيه ويعزه, ال تلتفت إىل هذا,
كان  بمكة, وكانت محالة احلطب أم مجيل كام سامها اإلمـام ابـن  النبي  

العريب أم قبيح, كانت محالة احلطب تأيت بالشوك وتضعه أمام الباب أمـام بـاب 
حتى إذا خرج يف الصباح ال ير إال الشوك يف طريقـه, وكـان ينتخـي  النبي 
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أهذا جواركم يا بني عبد «ى بنخوة املعروفة حتى يف عادة القبائل يقول: هبم حت
 ,يف جده عبد مناف, من شدة ما جيد  , ألهنم يشرتكون مع النبي »مناف

 ما هي العاقبة?  
انظر كيف كان عاقبة أيب هلب من أسـوأ العواقـب, حتـى إنـه نسـأل اهللا 

اعوا أن يقربـوا منـه, وصـمدوا السالمة والعافية ملا تويف ابتيل بمرض ما اسـتط
صمداً عىل اجلبل نسأل اهللا السالمة والعافية, أخز ما يكون من خامتة, وأسوأ 

 ما يكون, 
 ?و كيف كانت خامتة النبي 

 , أن دخل مكة وقد أعز اهللا دينه ورفع شأنه وأعىل مكانه  
األمور بخواتيمها, والـذي يريـد أن يسـلك سـبيل التقـو, فلـيعلم أن 

 و مقرونة بالعاقبة وليست مقرونة بالبدايات و املهانات واألذية,التق
 فأخي يف اهللا أوصيك بالصرب واحتساب األجر, 
Wאא  أن تعلم أن ثوابك أعظم بأذية أهلك لك, وأن البدايـة

, واهللا املؤملة التي تشتمل عىل األذيـة واإلهانـة أن هناياهتـا مفرحـة بـإذن اهللا 
تعاىل تكفل أن جيزي الـذين صـربوا أجـرهم بأحسـن الـذي كـانوا  سبحانه و

 يعملون, واهللا ال خيلف امليعاد, 
وأوصيك أخي يف اهللا أال تقول: ما رأيت فائدة, بل كل اخلري فيام أنت فيه 
من الدعوة إىل اهللا, ألن كل من حتمل رسالة الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ولـو 
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و أنك دخلت يوم من األيام تعلم ولدك أمر من ألضعف الناس, حتى لولده, ل
أمور اخلري فجلست معه وقلت له: يا ولدي أفعل كذا أو اترك كذا فتهكم بـك 
هذا الصغري ولو كان يف بداية التعليم, فتهكم بك, هذا التهكم مكتوب أجـره, 

 ,  حمسوب ثوابه ألن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالً
 ملك امللوك وإله األولني واآلخرين املطلع  أن الذي تعامله

 عىل الرسائر والضامئر الذي ال ختفى عليه خافية.
وأنك هبذه املهانات تزداد من اهللا حباً ومن اهللا قربـاً فاصـرب فـإن اهللا مـع 

 الصابرين, وكن مع اهللا فإن اهللا ويل املتقني 
وما الذي تريده من أهلـك ومـن والـديك ومـن إخوانـك وأخواتـك? 

عىل املعلم وعىل املوجه أال يرد  من أعظم نعم اهللا  اإلنسان ملا يدعوا إىل اهللا 
 ,من الناس شيئاً إال الطاعة هللا 

إياك ثم إياك إن كنت داعية أو مرشـداً أو معلـامً للخـري أن ترجـوا عنـد  
 الناس شيئاً غري أن يستجيبوا هللا سبحانه وتعاىل, 

ؤذوك, يذلوك عىل الرحب والسعة ال تبحث عن يشء يرضبوك هيينوك ي
 إذا أطاعوا اهللا,

 هيينوك ويذلوك ويرضبوك عىل الرحب والسعة إذا بلغت رسالة اهللا هلم,  
, وأن هذا  أما ما وراء ذلك فثق ثقة تامة أنه لن يغني لك أحد من اهللا شيئاً
الذي تراه من أذيتهم ومهانتهم أن اهللا سيعقبك به اخلري الكثـري, فـال تضـعف, 
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, بل عليـك أن تتخـذ وال  تقل: ال, حطموا معنويايت أو أضعفوا نشاطي ال أبداً
 من هذه عزيمة, أن تعلم أنه غابت عليك شمس هذا اليوم وقد أوذيت يف اهللا.

Wאتقول: أخي أن والدي ملتزمون وأيب داعية,  א 
 نقـرأ  ينبغي أن نتنبه هلا, والبعض يظن أننا نشبه, كثـرياً مـا

أسئلة الناس, وليعلم البعض أن من تعرض أثناء الـدرس وأثنـاء رشح بعـض 
األحاديث وتفسري بعض اآليات يتوسع فيها ونوجه فيها كثري من كثرة ما نطلع 
عىل بعض قضايا الناس, البعض يقول أننا نقسو عىل بعض طلبة العلم أو نقسو 

بـد أن نقوهلـا وأن نبلغهـا, عىل الدعاة, ال واهللا, ولكن هذه أمانـة ومسـئولية ال
W يعني الشـخص ملجـرد مسألة الوصف بالدعوة , , هناك  تساهل كبري جداً

أن يلتزم باخلري ثم يقول: أنا كنت عىل معصية أو كنت أفعل كذا سأجند نفيسـ 
يف الدعوة إىل اهللا ما شاء اهللا أعطـوه صـك اسـمه داعيـة, خـالص قـال: واهللا 

, هـو حتـى بمجـرد أن يقـول: اآلن خـالص خالص فالن اآلن صـار داعيـة
 سأصبح داعية, 

نعم عىل خري وبركة ونحن ال نقلل من هؤالء وال نزهد من هؤالء, نسأل 
 , لكن ليس عىل حساب التزكيةاهللا أن يكثر أمثاهلم, وأن يبارك مساعيهم, 

 , فـال تزكـوا أنفسـكم هـو أعلـم بمـن {التزكية هذه منهي عنها رشعـاً
ص ملجرد أن يقوم ويلقي كلمة يف املسجد ولربام حيفظها , ولذلك الشخ}اتقى
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من رشيط أو من كتاب خالص أصبح داعية, إذا جاء حفظ حديثني عن رسول 
 وقف أمام الناس قالوا: داعية, اهللا 

 ملاذا نقول لطلبة العلم ال تتصدروا إال بعد أن تتمكنوا? 
س تغرت بكل من ألنكم يف زمان عظيم الفتن, عظيم الغرور بالناس, النا 

 يقول كلمة وكل من يوجه, 
هذه األوصاف الزاكية وهذه التزكية وهذه الشهادات التي بدون ضوابط 

 رشعية أرضت كثرياً بالدعوة إىل اهللا وأرضت بالدعاة,
بل ولألسف حتى بعض الكتاب يلمز بعض الدعاة بسبب إنسان بسيط  

لعريض حتمـل ألهـل العلـم البضاعة يف العلم يقوم ويقول كلمة إذا به باخلط ا
, هذه أوصاف هلا أسـباب وهلـا رشوط, وهذا من اخلطأ واخلللوحتمل للدعاة, 

إذا وجدت يف الشخص يوصف هبا, من الذي يستطيع أن حيكم هبا? هـم أهـل 
 العلم, إذا أجيز من أهل العلم وأصبح فعالً يقال له داعية نعم هو داعية,

حفظ كلمتني ووقـف أمـام  أما كل شخص جاء ووقف وقال كلمتني أو 
 الناس يصبح داعية?

أخي يف اهللا تأمل اآلن مـثالً والـدك جـزاه اهللا خـري يف دعوتـه وإرشـاده  
للناس, لكن ال تستطيع أن حتكم عىل اإلنسان بكونه داعية إال إذا تـوفرت فيـه 

يف العلـم  يف الدعوة العلـم, وأول ألن أول هذه الصفات املعتربة, 
 , اخلشية
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إنـه لقـول {ال يستهزئ بالدين وال يستهزئ بالدعاة,  ومن خيشى اهللا 
, أحذر والدك وأحذر كل من يسـتهزئ هبـذه الكلـامت }فصل وما هو باهلزل

 هلا,  , أمور الدين ينبغي أن تعظم بتعظيم اهللا من اهللا 
ال جيوز ألحد أن يستخف يقول يل طالب علم يقول يل: يا شـيخ أنـا يـا  

المة يا فهامة يا جمتهد يا كذا من باب السـخرية واالسـتهزاء هـذا ال داعية يا ع
 جيوز, 

 وأحذر طلبة العلم وعليهم أن حيذروا غريهم ألن عواقب هذا وخيمة, 
  : وسأقول شيئاً حفظته عن أهل العلم, ورأيه يف أناس سلكوا املسلكني

مـن  ال يقبلون يف الدين بأس اسـتهزاء ومل أسـمعهم يومـاً  وجدت أناساً 
الطلبة من زمالئنا من خيار املشايخ اآلن والعلامء يف بالدهم ملا سـافروا وكـانوا 
معنا يف اجلامعة اإلسالمية متغربني من بالد شتى, ملا نسأل عـنهم اآلن طالهبـم 
نجد ما كانوا عليه مع مشائخنا, وجدنا فيهم التعظيم حلرمات اهللا نحسبهم وال 

, ال يتكلم يف أمر الدين إال وحتس أنـه خيـاف نزكيهم عىل اهللا تعظيم لشعائر اهللا
 اهللا, وأنه حيس أنه يشء يتعلق بالدين هذا ال يمكن أن يقبل فيه أي استهزاء.

ذلك ومـن يعظـم شـعائر {الشخص الذي يريد اخلري يعظم شعائر اهللا: 
, ال تدخل أمور الدين يف يشء اسمه هزو أو لعب }اهللا فإهنا من تقو القلوب

, عظـم شـعائر }إنه لقول فصل وما هو بـاهلزل{الدين هذا كله,  أو هزل, إنه
 اهللا, حتى الطلبة مع بعضهم عليهم أن يعظموا شعائر اهللا سبحانه وتعاىل,
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رمحه اهللا خيرج من احلرم يف درسه يف التفسـري, فكـان  كان الشيخ األمني 
مـا فيه رجل يأخذ أكرمكم اهللا حذائه ويضعه له, ومن عـادة الشـيخ أن يعطيـه 

تيرس, فخرج الشيخ ذات يوم مع الباب وكان منشغالً بفتو فنيسـ أن يعطـي 
الرجل شيئاً قام الرجل وقال: وأدخل يدك يف جيبك, فغضب الشيخ رمحـه اهللا 

غضبة شديدة صاح عليه وطرده عن حذائه وقال له: إياك أن تقرب حذائي بعد  
ا, لكـن انظـر كيـف وقصد هبـا أن يـذكره هبـذ اليوم, ألن آية من كتاب اهللا 

, يشء من الدين ال تدخله إال فيام هو فيـه, هـذا الـدين التعظيم حلرمات اهللا 
قامت عليه الساموات واألرض وبه سيكون احلساب والسؤال والعرض, ليس 
حمالً للسخرية وليس حمالً لالسـتهزاء, وإذا رأيـت إنسـان يطلـب العلـم حتبـه 

حـو يف صـدره, لكـن إذا صـارت وتكرمه وجتله, وتشعر أنه يشء كبـري بـام 
 األمور فيها مزح واستهزاء وسخرية وعبث وهزل انعكس األمر بالعكس.

مما رأيناهم فهم يمزحون مع مشاخينا وكانوا يمزحون مع  أما النوع الثاين
بعض زمالئنا ونسأل اهللا السالمة والعافية, أصالً ملا كانوا معنا كنا نر التهتك 

المة والعافية, ولذلك جتد من يلتزم باخلري بالضـحك يف أمورهم نسأل اهللا الس
والقصص واألمور التي يقصد هبـا األنـس مـن أضـعف النـاس اسـتقامة, إن 

 أصابه خري اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب عىل وجهه,
الدين أمره عظيم وشأنه عظيم, كان اإلمام مالك رمحه اهللا كثري التعظـيم  

ال حيـدث إال عـىل  ذا حدث عـن رسـول اهللا وحرماته, وكان إ حلدود اهللا 
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, هـذه أريكة ويتغري وجهه ويتغري حاله إذا أراد أن يذكر حـديث رسـول اهللا 
اهليبة للوحي كان إذا جلس الرجل بني يديه يف بعض األحيـان تأخـذه الرعـدة 
من اخلوف, ما مع اإلمام مالك رمحه اهللا سوط وال عصـا وال يرضـب النـاس, 

السائل بني يديه هيابه هيبة عظيمة, حتـى قـال أبـو يوسـف  لكن كان إذا جلس
رمحه اهللا: جلس بني يدي اهلادي واملهدي والرشيد ثالثة خلفاء يف أوج الدولـة 
اإلسالمية من املحيط إىل املحيط اهلادي واملهدي والرشيد, الرشيد الـذي كـان 
 يقول: أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك, يقول هـذا القـايض اإلمـام, مـا

هبتهم كهيبتي ملا جلست بني يدي مالك, قال سحنون: ال نظن ذلك إال ليشـء 
 ,بني مالك وبني اهللا, تعظيم حرمات اهللا 

قل ألبيك أن يتقي اهللا فيك, وأن يتقـي اهللا يف الـدعوة, وأن يتقـي اهللا يف  
 اخلري, وإياه بعد اليوم أن يلمزك أن يستخف بك يف يشء يتعلق بالدين, 

هللا وأنه ال جيوز له ما يفعله, هذا الـذي يفعلـه ال جيـوز وهـو قل له: اتق ا
, بـل حمرم وال جيوز لطلبـة العلـم أن يتهكمـوا وأن يسـتخفوا بحرمـات اهللا 

عليهم أن يعظموا شعائر اهللا, وأوصيك بالصرب واحتساب األجر, وأما القضية 
أعظـم  األخرية فال تيأس من قرابتك, فاعلم رمحك اهللا أن الـدعوة يف القريـب

أجراً من الدعوة يف الغريب, وأن اهللا حيب منك أن تصرب عىل قرابتـك, فاصـرب 
 يصربك اهللا, واستعن باهللا فإنه نعم املوىل ونعم النصري,

نســــأل اهللا بعزتــــه وجاللــــه أن يعيننــــا وإيــــاك عــــىل طاعتــــه. 
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 مقدمة

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم عـىل 
 أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أ مجعني أما بعد.

Wאאא 
 باب ما جاء ال تقدم الشهر بصوم

Wא  حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليامن عن حممد بن
ال تقدموا الشهر بيوم «: قال: قال النبي  عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

وال بيومني إال أن يوافـق ذلـك صـوماً كـان يصـومه أحـدكم صـوموا لرؤيتـه 
 , »وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني ثم أفطروا

אW  ويف الباب عن بعض أصحاب النبـي Wא 
 رواه منصور ابن املعتمر عن ربعي بن حـراش عـن بعـض أصـحاب ا لنبـي 

بنحو هذا,  
Wאא  حديث أيب هريـرة حـديث

 حسن صحيح, 
بصـيام قـد والعمل عىل هذا عند أهل العلم كرهـوا أن يتعجـل الرجـل 

دخول شهر رمضان بمعنى رمضان, و إن كان رجل يصوم صوم فوافق صيامه 
 ذلك فال بأس به عندهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الـرمحن الـرحيم, احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم األمتـان 
خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله  األكمالن عىل

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد. 
هبذه الرتمجـة, والتـي اقتبسـها مـن حـديث  אאאفقد 

 ,الذي ذكره يف الباب عن أيب هريرة  رسول اهللا 
 אر رمضان, وقد اشتملت هذه الرتمجة عىل النهي عن تقدم شه

 ?املدة التي هني عن التقدم فيها هل هي يوم أو يومان أو أكثر
ألنه أمـر حيتملـه هـذا احلـديث مـع حـديث النهـي بعـد  אوإنام  

عـن الصـوم  منتصف شهر شعبان, وإن كان سيذكر حديث العالء يف هنييـه 
يث, ألن فيـه كالمـاً يف سـنده بعد منتصف شهر شعبان عىل القول بثبوت احلد

 وسيذكره املصنف رمحه اهللا يف بابه, 
عقيب باب فضـل شـهر رمضـان,  אאאאاملقصود أن 

, وهـو قاعدة عظيمة وأصل عظـيمالسبب يف ذلك أن هذا الباب يشتمل عىل و
بـالوارد فـال أنه ينبغي يف العبادات التي فرضها اهللا عىل عباده أن يتقيد املسـلم 

الـذي ينبغـي أن يلتزمـه املسـلم,  وهـذا هـو األصـليزيد فيه وال ينقص منه, 
ولذلك قبل بيانه بصفة الصوم وأحكامه أصل هبذا األصل العظيم, وهو التزام 
الوارد وعدم الغلو يف الدين بالزيادة عليه, ألنه كان من قبلنا من أهـل الكتـاب 

ك يزيدون أمـوراً عـىل سـبيل الغلـو, وغريهم يتشددون يف أمور الدين, و لذل
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عـن تقـدم رمضـان بصـوم يـوم أو يـومني, ألنـه كـان  ومن هنا هنى  النبـي 
يف  النصار يزيدون يف عدد الصوم الذي فرضه اهللا عليهم, فبني هدي النبي 

هذا األصل العظيم, أن املسلم ينبغي عليه إذا أمر بالعبادة أن يتقيد فيها بالصفة 
أن هذه األمة ستتبع سنن من كان قبلهـا, ومـن سـنن  ني النبي الواردة, وقد ب

 الذين قبلنا كام أخرب اهللا يف كتابه الزيادة والغلو.
يف أكثـر مـن حـديث وأكثـر مـن  وكذلك ثبتت السنة عن رسـول اهللا 

,  وذكر هذا الباب قبل بيانه ألحكام الصـوم  فأصل رمحه اهللا هبذا األصلعبادة, 
 ومسائله,

عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومني, دليل عىل اعتبار  ه ويف هنيي 
אأو األصل الرشـعي الـذي اعتـربه قاعـدة مـن أهـل العلـم  א

 , אאوسيأيت تقريره يف موضعه, 
فقد دلت نصوص الكتاب والسنة عىل مراعاة هذا األصل العظـيم, وأن 

التي يتوصـل هبـا إىل اليشـء, وحينئـذ سد الذريعة أمر مطلوب, والذريعة هي 
تكون وسيلة, ويقفل باب الذرائع املفضية إىل األمور املحظورة, وأشد الذرائع 
كام قرر اإلمام العز بن عبد السالم رمحه اهللا يف كتابه قواعـد األحكـام مـا كـان 
مفضــياً للــذنوب العظيمــة, وال شــك أن املســلم مــأمور بــااللتزام ألن أصــل 

ستسالم,   فإذا أمر بعبادة وحدد الرشع له شهراً معينـاً أو زمانـاً اإلسالم هو اال
, فجاء ينظر وقال: لو أنني زدت عىل هذا الشهر يوماً أو يـومني, أو زدت  معيناً
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رع نسـأل اهللا السـالمة و ـعىل هذه الصفة كذا وكذا, فكأنه يستدرك عـىل  الشـ
 انه وتعاىل.العافية واهللا أعلم وأحكم, وحيكم وال معقب حلكمه سبح

ومن هنا هني عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومني, ويؤكد هذا أن 
أذن للشخص الذي كان من عادته أن يصـوم أذن لـه أن يتقـدم شـهر   النبي 

رمضان بيوم أو يومني, ألن املعنى ليس موجوداً فيه, ألنه يصـوم ألجـل عـادة 
  عبادة الصوم.اعتادها فال عالقة بالزيادة وال عالقة له بالغلو يف

W»هذا النهي ظاهره التحريم, وهذا هو قول  : »ال تقدموا رمضان
طائفة من السلف رمحهم اهللا أنه ال جيوز للمسلم أن يصـوم يومـاً أو يـومني إذا 

أنه إذا قصد أنه من رمضان ال جيـوز   وحكي اإلمجاع عىل هذانواه من رمضان, 
رين يوماً بعـد ـن ثالثني أو تسع وعشله ذلك, ألن اهللا فرض صيام شهر رمضا

 ثبوت رؤيته,
إال أنه يستثنى من هذا اإلمجـاع خـالف احلنابلـة رمحهـم ا هللا يف املسـألة  

املشهورة وهي التي ستأتينا إن شاء اهللا فيام إذا كانت ليلـة الثالثـني فيهـا غـيم, 
 فمنع الغيم من رؤية اهلالل, وحينئذ يرد السؤال هـل نقـول: إن شـهر شـعبان

تسع وعرشون عىل  أنه يقني فنحسب هذا اليوم من رمضان ونأمر بصومه عـىل  
أنه من رمضان? أم أننا  نقول: األصل يف الشهر ثالثون يوماً وحينئذ نصوم هذا 
اليوم الذي غم فيه اهلالل ومل نره, نفطر هذا اليوم وال نصومه, وحينئـذ نكمـل 

, فاألول مذهب احلنابل ة والثاين مذهب مجهـور العلـامء عدة شعبان ثالثني يوماً
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א  كام سيأيت بيانه بقـوة داللـة السـنة عـن رسـول اهللا  عليـه, هـذا
يستثنى, أما الكل فمتفقون عىل أنه ال جيـوز ألحـد أن يصـوم رمضـان واحـداً 
, أو يزيد يومني اثنني و ثالثني يوماً فيحتسـبها مـن رمضـان عـىل  وثالثني يوماً

تفق عىل هـذا, وأن اهللا فـرض عـىل العبادة  املؤقتة الكل م سبيل الزيادة يف هذه
ملسلمني شهراً َ معيناً مل يفرض عليهم  صوم غريه إال إذا كانـت كفـارة أو كـان ا

لسبب معني كنذر ونحوه, فحينئذ األصل يقتيض أن يقترصـ املسـلم عـىل هـذا 
 الشهر بعينه وهو شهر رمضان.

ىل أنه يمنـع مـن تقـدم شـهر وعىل هذا ذهب مجهور السلف رمحهم اهللا إ
رمضان بصوم يوم أو يـومني, وهـذا القـول حمكـي عـن عبـد اهللا بـن مسـعود 

, وحذيفة بن اليامن وكذلك أيضاً عن عبد اهللا بن عباس وعن عامر بن يـارس 
, عبد اهللا بن مسعود  وعامر بن يـارس فهؤالء األربعة من أصحاب رسول اهللا 

: ال جيوز أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم , كلهم يقولونوحذيفة بن اليامن 
أو يومني, ووافقهم عىل ذلك األئمـة مـن األئمـة األربعـة  اإلمـام أبـو حنيفـة 

 ومالك والشافعي وأمحد رمحة اهللا عىل اجلميع.
ذهب بعض السلف وهو القول الثاين إىل جواز أن يصوم اليـوم التاسـع 

يـوم أس بـذلك, ويصـوم الوالعرشين والثامن و العرشين وأنه ال حرج و ال بـ
 الثالثني إذا كمل شهر شعبان,
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حكي عـن معاويـة  وهذا القول أيضاً حمكي عن بعض أصحاب النبي 
 , بن أيب سفيان وعمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة 

هناك بعض الصحابة اختلف يف احلكايـة عـنهم, مـنهم مـن ينسـبهم إىل  
ين, من هؤالء الصحابة عمـر بـن القول األول ومنهم من ينسبهم إىل القول الثا

, اخلطاب وعيل بن أيب طالب وعبد اهللا بن عمر, وأنس بن مالك  وأبو هريرة 
فهؤالء اخلمسة من أهل العلم من حيكيهم مع املانعني, ومنهم من حيكـيهم مـع 

 املجيزين, أما األولون فقد قالوا باملنع واجلواز عىل التفصيل الذي ذكرناه, 
هم من قال بجواز تقدم رمضان بصـوم يـوم أو يـومني, أما التابعون فمن

وهذا القول قال به جماهد بن  جرب وطاووس بـن كيسـان   تلميـذا حـرب األمـة 
ورمحهم اهللا, كام قال به سـامل بـن عبـد اهللا  وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس 

بـه بن  عمر وميمون بن مهران من تالمذة  عبد اهللا بن عمر, وكذلك أيضاً قال 
بكر بن عبد اهللا املزين ومطـرف بـن عبـد اهللا الشـخري رمحـة اهللا عـىل اجلميـع, 
يقولون: جيوز أن يتقدم شهر رمضان بصوم يـوم أو يـومني وال حـرج عليـه يف 

 ذلك, 
وهـم اجلمهـور هبـذه السـنة الصـحيحة عـن  واستدل الذين قالوا باملنع

مضان بصوم يـوم أو عن تقدم ر والتي اشتملت عىل هني النبي   رسول اهللا 
يومني, قالوا: إن هذا هني ال تقدموا رمضان بصوم يوم ويومني, أو يومني عـىل 

 اختالف الروايات,
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אW هني و النهي يدل عىل التحريم, وهذا احلديث نص يف ,
موضع النزاع, ألن موضع النزاع يف اليـوم الـذي يتقـدم رمضـان أو اليـومني, 

نص عىل اليـوم أو اليـومني, وحينئـذ ال جيـوز للمسـلم أن فقالوا: أن احلديث 
 يصوم اليوم أو اليومني قبل شهر رمضان, 

فـيام رواه أبـو  باألثر الذي له حكـم الرفـع إىل النبـي  واستدلوا كذلك
داوود والرتمذي, وسيأتينا إن شاء اهللا يف الباب الذي ييل هذا الباب عـن عـامر 

أنه كان يف يـوم الشـك وكـان عنـده أصـحابه بن يارس ريض اهللا عنه وعن أبيه 
 رمحهم  اهللا, فأدخل الطعام عليهم أدخل شاة مصلية يعني مشوية, فقال عامر 

لضيوفه: كلوا, فتنحى رجل ومل يأت مع القوم, وقال: إين صـائم, فقـال عـامر 
 من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عىص أبا القاسم : , 

رواه ابـن أيب شـيبة وحسـنه احلـافظ ابـن ويف بعض الروايات قال له كام 
 حجر رمحه اهللا:  إن كنت تؤمن باهللا واليوم اآلخر فكل, أي أفطر 

قال: من صام يوم الشك, ويف الروايـة  أن عامراً  :وجه الداللة من هذا 
 , األخر, اليوم  الذي يشك فيه فقد عىص أبا القاسم 

أو فعل حمرم, فـدل عـىل فقوله: عىص, املعصية ال تكون إال لرتك واجب 
أن تقدم رمضان بصوم يوم اليل هو يوم الشك أنـه حمـرم وأنـه ال يصـام اليـوم 

 الذي يشك فيه, 
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وبناء عىل ذلك قال: اجتمعت هذه األدلة عىل حتريم    صوم اليوم الـذي 
 يشك فيه واليوم الذي قبله, 

  بحديث عمران بن حصـني فاستدلوا وأما بالنسبة الذين قالوا باجلواز
, يعني »هل صمت من رسر هذا الشهر«قال لرجل:  يف الصحيحني أن النبي 

إذا أفطـرت فصـم «: شهر شعبان كام جاء يف الرواية األخر, قال: ال فقـال 
 , »يومني

أن الرسر والرسر والرسر مثلث فيـه مـن  :وجه الداللة من هذا احلديث 
ر خيتفـي يف هـذه الليـايل الرسار أو الرس, وأصل الرسار اختفاء القمـر, والقمـ

الثالثة, اليل هي ليلة الثامن والعرشين والتاسع والعرشين والثالثني, ومن هنـا 
 ,  يقال هلا الليايل الرسار, وخيتفي يف الليايل األول أيضاً

رار ـأنكر عىل الرجل أنـه مل يصـم ليـايل السـ   ومن هنا قالوا: إن النبي 
مضان, ووقع هذا يف شهر رمضان, فدل وهي توافق اليوم واليومني قبل شهر ر

عىل جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني, وأنه ال حـرج يف ذلـك وال بـأس 
 به.

ثبتت عنه السنة أنه مـا كـان يصـوم شـهراً إال شـهر  قالوا: وألن النبي 
شعبان, وترجم له اإلمام الرتمذي رمحه اهللا بوصال شعبان برمضـان, وسـيأيت 

بابه, وإن كان طائفة من السلف محلوا أن الصيام املراد هبـذا  إن شاء اهللا تعاىل يف
الشهر, كام يقول ابن املبارك و غريه من أئمة السلف, أن املراد بـه أكثـر الشـهر 
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وليس كل الشهر, فقالوا: أنه كان يصـل شـعبان برمضـان, وهـذا يقتيضـ أنـه 
 يصوم اليوم قبل رمضان بيوم أو يومني,

بصوم يوم أو يومني  אאאא 
 : عىل ظاهر هذا احلديث والسنة الصحيحة عن رسول اهللا 

 :  ,لثبوت الدليل بذلك 
W  أن االستدالل بحديث عمران بن حصني فحـديث عمـران ,
 : بن حصني

هر ر هذا الشهر, ألن رسر الشـاختلف يف قوله: هل صمت من رسَ أوالً  
 : اختلف فيه عىل ثالثة أقوال

 قيل: الرسر هو  أول الشهر, أي هل صمت من أول شعبان,  
 وقيل: آخر الشهر كام بيناه عند من حيتج به,

 ,وهو من أقو األقوال يف تفسريهوقيل: منتصف الشهر  
ر قيل: من الرسة والرسة يف منتصف البطن, أهنا ال تكون ال يف ألن الرسَ  

 ال يف جنبه األيرس, جنبه األيمن و
رسة الشهر, ورسة الشهر هـي الليـايل البـيض  ةومن هنا الرسر من الرس

 األيام البيض, ألن السنة يفرس بعضها بعضاً وحينئذ قوي هذا القول, 
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ناحية أصولية يف علم األصول أنه إذا تعارض الـنص الوآخر ما يقال من 
 املحتمـل, فحـديثنا ال املحتمل والنص  غري املحتمل يقدم غـري املحتمـل عـىل

 تقدموا, ليس فيه احتامل يف املنع, وحديث رسر الشهر فيه احتامل 
أما النهي فال احـتامل ] أن املراد به, [تقدم شهر رمضان باليوم واليومني, 

فيه وأما حديث الرسر ففيه احتامل, والقاعدة إذا تعارض حمتمل وغـري حمتمـل 
 يقدم غري املحتمل عىل املحتمل.

אWא  أنه إذا نظرنا إىل احلـديثني, وجـدنا أن حـديث أيب هريـرة
الـذي  فيه هني, وهو للتحريم, وحديث عمران بن حصـني  التي معنا عنه 

 احتجوا به فيه إباحة ويدل عىل اجلواز, 
 والقاعدة أنه إذا تعارض احلاذر واملبيح قدم احلاذر عىل املبيح, 

, אאאصحابياً بعينه  النبي  ثم إننا وجدنا أن هذا خياطب به
فاحتمل أن يكون من عادة هذا الصحايب وحينئذ ال يكون معارضاً حلديثنا ألن 

 احلديث استثنى من كان له عادة, 
Wאאא  إن حديث الرسر بالثالثـة أيـام

, خيرج عن تقدم اليوم واليومني, ألنه يف حكـم إال  رجـالً كـان يصـوم صـوماً
يف حـديثنا دل  فهو يوافقه من جهة املعنى, ألن استثناء النبي  فاستثناه النبي 

عىل أن من مل يقصد هذا اليوم بزيادة لرمضان أنه ال يدخل حتى ولو كان نافلة, 
ألن قوله: إال رجالً كان يصوم صوماً يدل عىل العموم سواء كان يف قضائه, من 
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مثل هذه األيام, أو كان من عادته أن يصوم نافلـة, وبنـاء عـىل  عادته أن يقيض
ذلك من جهة املعنى يعترب حديث الرسر إذا قلنا بالثالثة أيام, خارج عن املعنى 

 الذي من  أجله ورد النهي يف هذا احلديث, 
, أنه يمنع من صيام أو تقدم شهر وعليه فإنه يرتجح مذهب مجهور العلامء

 اليومني,رمضان بصوم اليوم و
هذا احلديث هذا النهي يف هذا احلديث, ال تقدموا, فهـم منـه الصـحابة 

قال: من صام اليـوم الـذي يشـك فيـه فقـد  التحريم, ولذلك عامر بن يارس 
 عىص, فجعله للتحريم, وحينئذ يقو محله عىل ظاهره,

لكن يستثنى من ذلك أن يكون من عادة اإلنسان أن يصوم أياماً معينـة,  
ون من عادتـه أن يصـوم االثنـني واخلمـيس, فوافـق يـوم الشـك يـوم كأن يك

االثنني, أو وافق يوم الشك يوم اخلميس فحينئذ يصوم, أو من عادته أن يصوم 
, وكان هذا ملتزماً به, فأفطر اليوم التاسع والعرشين, ثم صام  يوماً ويفطر يوماً

يصوم هـذا اليـوم,  اليوم الثالثني من شعبان, فحينئذ يصومه ألنه من عادته أن
 فحينئذ يستثنى, 

وكذلك أمجع العلامء رمحهم اهللا عىل أنه إذا كان فريضة مثل أن يكون عليه 
قضاء من رمضان أو يكون عليه صوم واجب كـأن يصـوم يف كفـارة يمـني أو 

استثنى النافلـة  كفارة عتق أو نحو ذلك, فحينئذ ال بأس وال حرج ألن النبي 
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اب أوىل الفريضة, ألن الرشع ينبه بـاألدنى عـىل مـا هـو  التي داوم عليها فمن ب
 أعىل منه.

W »تأكيــد للمعنــى الــذي  : »صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه
ذكرناه, وهو  أن العلة هي خوف الزيادة عـىل  شـهر رمضـان, وأنـه ينبغـي أن 
يكون شهر رمضان هو الشهر املحدد الذي يبدأ بالرؤيـة أو بـإكامل عـدة شـهر 

, ش  عبان ثالثني يوماً
عـن تقـدم  فعجز احلديث واستثناء احلديث يؤكدان أن العلة يف هنييـه 

 شهر رمضان بيوم أو يومني إنام هو خوف الزيادة.
אW »فيهــا »صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه ,

 :مسائل
د هبـا رؤيـة , املـرا»صوموا لرؤيتـه«: املسألة األوىل: أن العربة أن قوله  

هالل شهر رمضان, وهذا يكون إما عند متام العدة بأن يكمـل  النـاس  ثالثـني 
 يوماً يف شهر شعبان, ثم يروا هالل رمضان يف ليلته األوىل, 

أو يكون املراد به أيضاً ويشمل ما إذا تراءوا اهلالل ليلة الثالثني وهي ليلة 
إشكال يف احلكم بدخول  الشك, وثبت دخول رمضان برؤية اهلالل, فحينئذ ال

 شهر رمضان, فدل عىل أن العربة بالرؤية, والرؤية املراد هبا رؤية اهلالل,
, عامة شـاملة »صوموا لرؤيته« אWورؤية اهلالل  

للرؤية بالعني املجردة أو الرؤية بالوسائل املوجودة يف زماننا التي تقرب الرؤية 
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عرفة متام الشهر ونقصانه, وحينئذ يستوي أن يراه بآلة أو أكثر, ألن املراد فقط م
يراه بالعني املجردة, ألن من يراه باآللة التي تقرب وتسهل النظـر يكـون مثـل 
الشخص حديد النظر وحديد البرص, وال فرق بـني رؤيتـه بـالعني املجـردة أو 

 رؤيته بالوسائل التي تعني عىل الرؤية,
W »اخلطاب لعموم األمة منه , »صوموا لرؤيته بالرؤية , 

من أهل العلم من قال: أنه يدل عىل  أن رؤية بلد كرؤيـة سـائر البلـدان,  
 وسيأيت إن شاء اهللا بيان هذه املسألة, 

ومنهم من قال: صوموا لرؤيته املـراد بـه أن أهـل كـل موضـع يعتـدون 
يلـزم املسـلمون برؤيتهم,  وحينئذ ال يلزم عند اختالف األمصار واألقاليم أن 

بالصيام بصيام إقليم برؤية إقليم آخر وال يلزم بلد بصـيام إذا ثبتـت الرؤيـة يف 
 بلد آخر,

يف قصته  واستدلوا بام ثبت يف الصحيح من حديث عبد اهللا بن عباس  
مع مواله كريب حينام قدم عليه من الشام و كانوا قد رأوا اهلالل ليلـة اجلمعـة, 

يناه ليلة السبت, فقال له: أال تعتد برؤية أمري املؤمنني? فقال ابن عباس: لكنا رأ
, فهذا يدل عىل أن لكـل أهـل بلـد رؤيـتهم, قال: ال, هكذا أمرنا رسول اهللا 

 وسيأيت إن شاء اهللا بيان هذه املسألة يف موضعها.
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WFאE مجلة مـن املسـائل  واألحكـام التـي تتعلـق ,
 : مسألة احلساب الفلكيرؤية وكذلك أيضاً فيه بالرؤية و إثبات ال

حيث احتج هبذه اجلملة احـتج هبـا مجـاهري السـلف واخللـف واألئمـة  
عـىل أن العـربة بالرؤيـة وأن : ومنهم األئمة  األربعة والظاهرية وأهل احلديث 

 احلساب الفلكي ال دخل له يف إثبات شهر رمضان وال يف اخلروج منه, 
إنا «يف قوله:  يه السنة الصحيحة عن رسول اهللا وهذا هو الذي دلت عل

, وعقـد ثالثـني, وهكـذا وخـنس »أمة أمية ال نكتب وال نحسب ا لشهر هكذا
 اإلهبام يف املرة الثانية, أن أنه يكون تسعة وعرشين ويكون ثالثني,

, وهـذا وصـف  رشف هلـذه األمـة, قوله: إنا أمة أميـةوأن هذه األمة يف 
يظنه بعض املتأخرين فيعتربون األمية وصف منقصة  وليس بوصف منقصة كام

, وقد نبه هـؤالء أكثـر مـن مـرة مـن العلـامء אتدل عىل اجلهل, 
واألئمة أن هذه األمة موصـوفة هبـذا الوصـف ألن األميـة هـي عـدم القـراءة 
 , والكتابة, وال يستلزم من عـدم القـراءة والكتابـة أن يكـون اإلنسـان جـاهالً

 ولذلك رسول األمة   يقرأ وال يكتب وقد يكون من أعلم الناس.فاألعمى ال
 , ال يقرأ وال يكتب وهو أ علم اخللق 

 فاألمية وصف رشف هلذه األمة, وهي ليست بوصف منقصة,
Wא حمو اجلهل وال يقال حمو األمية, كام هو معلوم 
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هذا وصـف هـذه ونبه عليه األئمة رمحهم اهللا يف رشوحهم للحديث أن  
 , }هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم{األمة: 

 وهكذا كان وصف األمة يف الكتب الساموية السابقة, 
فاملقصود من هذه اجلملة عدة مسائل, سنرجئها إن شـاء اهللا إىل املجلـس 

 القادم حتى يتصل احلديث هبا, ويف بيان مسائلها وأحكامها, 
لم النـافع والعمـل الصـالح, وأن جيعـل مـا نسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا الع

تعلمناه و علمناه خالصاً لوجهه الكريم وموجب لرضوانه العظيم إنه ويل ذلك 
 والقادر عليه واهللا تعاىل أعلم.

 االسـئـلة
KאאאאWא 

אWيصيل وال يسـتطيع أن إذا أقيمت الصالة واإلنسان  א
 كم اهللا?بايكلمها هل يسلم أو يقطعها بدون سالم أث

Wبسم اهللا احلمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا و عىل آلـه  א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

حتريمهـا التكبـري و «أنـه قـال:  يف حـديث عـيل  فقد صح عن النبي 
الصـالة, واملـراد بقولـه: حتريمهـا أي  , فقولـه: حتريمهـا أي»حتليلها التسـليم
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الدخول يف حرمات الصالة يكون بالتكبري  والتكبري هو تكبرية اإلحرام, دلـت 
 هذه اجلملة عىل أن من كرب تكبرية اإلحرام فقد دخل يف حرمات الصالة,

ثم دل قوله بعد ذلك حتليلها التسليم, أنه ال خيرج مـن هـذه احلرمـة إال  
العلامء رمحهم اهللا إىل أنه يسلم, بـل جعلـوا السـالم يف  بالسالم, فذهب مجهور

نص عىل كونه موجبـاً للخـروج  موضعه ركن من أركان الصالة, ألن النبي 
 من حرمتها, 

وعىل هذا فمن طرأ عليه طارئ أراد به أن يقطع صالته فإنـه يسـلم, ألن 
متامهـا أو  أن اخلروج منها عىل سبيل العموم سواء عند هذه احلرمة بني النبي 

نقصها يكون بالتسليم, وعموم قوله: وحتليها التسليم, يقتيض أن يسلم, وهـذا 
أخذ به مجهور العلامء خالفاً للحنفية رمحهم اهللا الذين يقولون: إنه ينرصف مـن 

 الصالة بدون سالم, وهذا من خصوصية هذه العبادة, 
ذ خيرج من ولذلك إذا أراد أن خيرج يسلم, يقول: السالم عليكم, وحينئ

 الصالة, أما لو أنه قطعها بدون تسليم فقد أفسد الصالة من أوهلا, 
والفرق بينهام أنه يؤجر, ألنه إذا سلم السالم الرشعي أجر عىل ما صـدر 
منه من القول والعمل, بخالف ما إذا أبطلها ففعل ما يوجب بطالهنـا وخـرج 

 منها من دون تسليم, 
 ذا أقيمت الصالة,وبناء عليه فإن السنة أن يسلم إ

 : أ ما بالنسبة ملسألة, هل يسلم أو يتم الصالة ففيه تفصيل 
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إذا أقيمت الصالة وهو أثناء الصالة النافلة فحينئـذ ننظـر فيـه, إن كـان  
يمكنه أن يتمها ويكملها ويدرك اإلمام, يدركـه يف تكبـرية اإلحـرام أو يـدرك 

 التأمني فحينئذ يتم صالته ثم يلحق اإلمام, 
إذا غلب عىل ظنه أنه تفوته الركعة ويسبقه اإلمام, فحينئذ يسلم وال  وأما

 يتمها.
, وقـد قـال }وال تبطلوا أعاملكم{واألصل يف ذلك أن اهللا تعاىل يقول: 

 :»فلـام قـال: ال تبطلـوا أعاملكـم, والصـالة مـن »إن خري أعاملكم الصالة ,
بطـل عملـه إال عنـد , دل عىل أنه ال ينبغي للمسـلم أن ياألعامل بنص النبي 

 وجوب املوجب,
فإذا أمكنه أن يتم الصالة وجيمع بني احلسـنيني بـني متـام صـالته األوىل  

 وصالته الثانية فال إشكال,
أما إذا كان كرب ثم أقيمت الصالة بعد تكبريها وغلب عىل ظنه أن تفوتـه  

فهـو  الركعة, فحينئذ يقطع, ألنه ال يشتغل بالنافلة عىل وجه يضيع به الفرض,
 مأمور بالفرض, 

, ظـاهر الروايـة يف »إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبـة«: وقوله 
يـا «لـه:  دخل فكرب الرجل عند اإلقامة, ومن هنا  قـال  الصحيح أن النبي 

كـام  , فأنكر »هذا بأي الصالتني اقتضيت, أبصالتك وحدك أم بصالتك معنا
ه أنه دخل يف الصالة عند اإلقامة, وهـذا يف رواية مسلم يف صحيحه, فأنكر علي
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يدل عىل أنه ال جيوز إذا ابتدأ املؤذن يف اإلقامة أن يستحدث املسلم صالة, ألنـه 
ملزم بالصالة احلارضة, وعليه فإنـه ال يعـارض هـذا احلـديث األصـل الـذي 
ذكرناه من أن املسلم حيرص عىل إمتام صالته وإحسان عمله حتى ينـال األجـر 

 العملني واهللا تعاىل أعلم.واملثوبة ب
Wما حقوق من لديه أكثر من زوجة, ألنني الحظت إال من رحـم  א

اهللا تكون الضحية الزوجة  الثانية, أقصد من ناحية املبيت واملرصـوف أثـابكم 
 اهللا?

Wأخي ال ضحية وال غريها, حكم اهللا ورشع اهللا مـا فيـه أخـذ وال א
 عطاء, التعدد مرشوع 

اء من شاء وأبى من أبى فليلقم احلجر إذا اعرتض عـىل رشع مرشوع, ش
 , ال ضحية وال غريها,اهللا 

ترصفات الناس وأخطاء الناس ال توجب تغيري رشع اهللا, هذا أمر ينبغي  
 أن يضعه الناس يف حسباهنم وجيعلونه عقيدة عندهم, 

رفات النــاس وأخطــائهم يف تطبيــق رشع اهللا ال يمــس رشع اهللا ال ـتصــ
 مة ظهر وال بأقل من ذلك,بقال

هذا رشع اهللا جاء حمكم بني واضـح, الـذي رشع التعـدد أمـر بالعـدل,  
والذي رشع التعدد أعطى كل ذي حق حقه, والذي رشع التعدد ال أحكم منـه 
, وال أحسن منه حكامً لقوم يوقنون, فام هـذه  وال أعلم منه وال أصدق منه قيالً
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و العطاء, هذا يشء مفروغ منه حكـم اهللا بـه القضايا التي تثار واخللط واألخذ 
 من فوق سبع ساموات, هذا يشء انتهى ما هو حمل لألخذ والعطاء, 

 ولذلك ينبغي عليك أن تكف لسانك ال ضحية وال غريها,
 إن كان فيك خري انصح الناس أن يلتزموا برشع اهللا, 
 إن كان فيك خري ذكر الناس بام أمر اهللا به من العدل, 

فيك خري تريد األجر واملثوبة واجلزاء احلسن مـن اهللا سـبحانه وتعـاىل, إن كان 
, هـذا  فذكر الناس بموازين الرشع أن يأخذوا بالرشع كامالً وال يأخذوه ناقصاً

 هو األصل,
أما أن تبقى الناس ختوض وتأخذ وتعطي ويذهبوا وجييئون وهل التعدد  

من ال علم له وال فهم له مرشوع ملن يعدل وال يرشع ملن ال يعدل, حتى أصبح 
أصبح يفتي يف دين اهللا ويف رشع اهللا, واهللا ثم واهللا ال يتكلمن أحـد يف رشع اهللا 

, فإمـا سـامل بكلمة بل و اهللا ال يتكلم بحرف إال غلت به عنقه بني يـدي اهللا 
 وإما غارم, هذا دين ورشع, ما فيه أخذ وعطاء وال فيه فلسفة.

يا,  ما فيه هذا, فيه حكـم مـن أحكـام ترصفات الناس ضحايا وما ضحا
, رشعها من فوق سبع ساموات أعلم وأحكم, كم من مطلقات وأرامـل اهللا 

ونساء ظلمن بأزواجهم األول, وضاعت عليهن حقوقهن من أزواج ال خيافون 
 للزوج الكريم أن يأخذ املرأة حني يأخذها,  اهللا وال يتقونه, فرشع اهللا 
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ــاملعروف والترســيح  أيــن أنــت مــن نصــوص الرشــيعة يف اإلمســاك ب
 باإلحسان,

 أين أنت من نصوص الرشيعة باألمر بالعدل والفضل, 
?  أين أنت من نصوص السـنة عـن رسـول اهللا   قـوالً وفعـالً وتقريـراً

فليرتك هذا اخلوض ويرتك هذا اخللط, ولـذلك كثـري حتـى يف بعـض أحكـام 
حكم هبـا عـىل رشع اهللا الصالة والزكاة والصوم واحلج نجد ترصفات الناس ن

 إذاً خلينا نغري وقت الرمي خلونا نقـدم , , تزاحم الناس و قتل بعضهم بعضاً
 خلونا نؤخر, ترصفات الناس ال تغري رشيعة اهللا, هذا هو الفقه والفهم,

علينا أن نذكر الناس كيف حيجوا وكيف يصوموا وكيف يصلوا وكيـف  
اس رشع اهللا, الذي يريد أن يعـالج ينكحوا وكيف يتزوجوا, إذا عرفوا نبني للن

هذه املشاكل ال يعاجلها من غري باهبا, بل يـدخل مـن البـاب الـذي أمـر اهللا أن 
 يدخل منه وهو رشع اهللا.

أن نقيم هلم موازين العدل التي قامت عليها الساموات واألرض, نقول: 
ماً أنه حكمه بيشء نبقيه بأمره سبحانه وتعاىل, ونعتقد اعتقاداً جاز إذا أمر اهللا 

الذي تصم فيه اآلذان عن كل قول سواه, وأنه حكمه الذي رضينا به وأسـلمنا 
واستسلمنا عن طواعية وعن يقني, ليس فيه عندنا أخذ وال عطاء, الـذي يريـد 
أن يضيع وقته ويضيع عمره إن مل يرتكب نسأل اهللا السـالمة و العافيـة اآلثـام, 

غريه, الشخص لو سئل عن وضـوءه فيخض يف مثل هذا األمر, ال ضحية وال 
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وعن خلل يف وضوءه يف صالته ما حيسن, ثم يأيت وخيوض يف مسائل مشكالت 
 زوجية ويقرر فيها ويؤصل, ما هذا اخللق? 

أنت حينام تقول: ضحية أو غريها, وتريد أن تدخل عىل مسألة التعدد أو 
 مسألة جواز التعدد, هذا خلط بني األمور,

يف نصاهبا, وأن يرتك الكالم يف هذه املسـائل ملـن عليك أن تضع األمور  
 عنده علم  وبصرية ومعرفة ليقود األمة بأمانة ونصيحة, 

ما يقودها بخلط و حماباة لكي يظن أنه يدافع عن زيد وعمرو, ال, نقول: 
وأن ينطق باحلق, فمن نطق باحلق صدق, ومن  كلمة احلق وأن يبني رشع اهللا 
 ق باحلق ال خيرس لسانه, نطق باحلق ما كذب ومن نط

, وأن يرتك اخلـوض يف هـذه املسـائل, وعىل املسلم أن يلتزم رشع اهللا 
مسألة التعدد مسألة واضحة, واملسلمون تقبلوها واحلمد هللا يف سائر العصـور, 
وكم حلت من مآيس ومن مشاكل, وكم اآلن من نساء مطلقات مرمالت وكم 

هن الرضـا بالقليـل وبالكفـاف من نساء عوانس ينتظرن مـن يسـرتهن وعنـد
 وباليسري من العيش,

وإذا به يؤتى باهلجوم ثم جتد القصص األدبية وكل األقالم  تسـلط عـىل  
, ألن فالن رجل عنـده زوجتـان وهاتـان الزوجتـان واحـدة منهـا رشع اهللا 

 جلس كذا سنة ما يأتيها, وواحدة منها يفعل هلا والثانية ال يفعل هلا, 
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نفسهم يوماً من األيام ما الذي حله التعدد من املشـاكل ولكن ما سألوا أ
واملآيس, وكم كفكـف مـن دمـوع أرامـل وعـوانس ومظلومـات واملطلقـات 
واملرمالت, ما بحثوا عن هذه املحافل, كالذباب ال يقع إال عىل اخللل نسأل اهللا 

العظيم وحكمـه الكـريم  سـبحانه  السالمة والعافية, ما بحثوا عن رشع اهللا 
عاىل الذي ينبغي له اإلذعان والتسليم جل جالله و تقدست أسامئه, ما بحثوا وت

 عن هذا.
إذاً املسلم عليه أن ينتبه, لكن ال عتبى عىل غري املسـلمني أن خيوضـوا يف 
مثل هذه املسائل, وإنام العتبى عىل من يتسمى باإلسالم أن خيوض فيام ال علـم 

بعض, أو يكون من ليس لـه أهـل, له, وأن يأخذ بعض أحكام الرشيعة ويرتك 
بضاعته مزجاة يف األمر فيخلط بني األمور, وعىل كل حال مثل ما ذكرنا, هـذه 
املسألة مفروغ من احلديث فيها, واحلمد هللا الذي هدانا هلـذا ومـا كنـا لنهتـدي 
لوال أن هدانا اهللا, وال ينفع املسلم يف مثـل هـذا, دائـامً إذا أثـريت الشـبهات و 

 ل أن يصم أذنه.القيل والقا
عدم التزامه, ينصـح  إذا أخطأ شخص يف تطبيق رشع اهللا  وأما مسألة:

ويذكر والعجيب يف دين اهللا و رشع اهللا, وهذا يعرفه من عنده بصرية وحكمة, 
من قرأ أحكام الفقه وأحكام الرشيعة اإلسالمية يف الفقه كاملة, أو تتبع أحكام 

ع اجلميل الكامل الذي ليس وراءه ترتيب الرشيعة وجد شيئاً من الرتتيب البدي
وال أكمل وال أمجل منه, لكنـه متصـل بعضـه بـبعض, ال جتـد يف رشع اهللا أي 
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مأخذ أو مدخل, و اهللا ثم واهللا نقوهلـا بعلـم و بصـرية, ومـن أراد أن يقارعنـا 
احلجة نقارعه, هذا أمر عندنا أوضح من الشمس يف رابعة النهار, لكـن اخللـل 

كرنا, ينظر  إىل جزء ويرتك جزء, وينظر إىل أمر ويرتك أمـر, جتـد فني? مثل ما ذ
, رشعـت يشء اسـمه الـزواج,  الرشيعة ال تظلم امرأة يف حق من حقوقه أبـداً
ومجيع ما يتعلق هبذا الزواج قبله وعند بدايته وأثناءه وبعد انتهائـه لـيس هنـاك 

 . يشء تدعوا احلاجة إىل بيانه إال بينه كتاب اهللا وسنة النبي
, لــن يســتطيع أحــد أن ومــن أراد أن يناظرنــا يف هــذا فــنحن مســتعدون

يستدرك عىل هذه الرشيعة يف يشء اسمه زواج, بل يف أي حكم من األحكام أن 
, لكن حينام يتتبع النصوص كاملة, جتد أنه حتى ملـا رشع اهللا  يستدرك عليه شيئاً

 التعدد, حينام يقول شخصني, 
ء استخدام التعدد, إذاً مـن بـاب املفسـدة لنفرض مثالً أن هناك من ييس

  ه ?نقفل
وال يف ? نقول: تقول ييسء استخدام التعدد, إذاً اخللل يف التعـدد نفسـه 

 إساءة استخدامه?
 إذاً يف إساءة استخدامه, 
طيب إذاً انتقل مـن مسـألة التعـدد إىل بـاب اسـمه إسـاءة االسـتخدام  

 االستغالل,
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يت شـخص ويقـول: واهللا هنـاك مـن يسـتغل القوامة عىل املرأة, حينام يـأ
 ? القوامة عىل املرأة وييسء استخدامها

 وال يف إساءة االستخدام? ? هل اخللل يف القوامة  
 يف إساءة االستخدام, 

 إذاً معنى ذلك حاجة األمة إىل التوعية حاجة األمة إىل التبصري, 
يدخل الزوج إىل وأن هذه املدنية ملا دخلت عىل الناس أخرجت ابناً ونبتاً 

زوجته تدخل الزوجة عىل زوجهـا, ال هنـاك وعـي ال هنـاك إرشـاد ال هنـاك  
 تذكري, 

رب وينـام ثـم يقـوم إىل ـالرجل يأيت من وظيفة متعباً منهكاً يأكـل ويشـ
 أصحابه ثم ينام يف ليله, ال توجيه ال نصيحة,

 إذاً ا خللل أين اخللل?  
ينظـر كيـف هـذه  اهللا  من يريـد أن يعـالج جمتمعـات يرجـع إىل رشع

 من أقل من الصفر, الرشع ما يستطيع أحد يستدرك عليه.بأمور الرشيعة بدأت 
 فإذاً اخللل يف إساءة االستخدام,

 : عة التوجيه باخلطبعند الرشي 
رته يعلمه, طأوالً التوجيه للشخص فيام بينه وبني اهللا, ألن هناك يشء يف ف

لو أمسكته وسـألته يف قـرارة نفسـه لقـال  هو يرتكب اخللل ويظلم املرأة, واهللا
 رته, طيب إذا كان  ما تداركه نفسه,طلك: أنه ظامل, ألنه فيه يشء يدركه يف ف
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 بعد ذلك حيتاج إىل قرين صاحب,  
 إذاً فيه خلل يف املجتمع يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر,

 فيه خلل يف املجتمع يف الدين النصيحة,  
 م ونعالج األمور كام أمرت الرشيعة بعالجه, نتجه إىل ما هو أه

 جاءت الرشيعة كيف ينصح املسلم,
كيف أن املسلم مسئول عن أخيه كيف يأخذ بحجـزه عـن النـار, انرصـ  

أخاك ظاملاً أو مظلوما, كل هذا بينته الرشيعة, بعد إذا كان ما استطاع ما يثـق يف 
ن أجـل أن يسـمع نصـيحة, أخيه ما يسمع كالمه, يقاد بالقوة إىل يوم اجلمعة م

, ألن مسألة العدل مسألة مطلوبة فتأيت خطب اجلمع بالتوجيه والتذكري باهللا 
يف الصغري والكبري وقل خطيب ما يتكلم عنها, فحينئذ غالباً وأنه سيمس هـذا 
املوضوع, وسـيذكر هبـذا املوضـوع, الرشـيعة مـا هـي ناقصـة, رشعـت رشع 

كل يشء لعالج اخللل, اخللـل ووضعت السياج ووضعت األسباب ووضعت 
 فقط إذا ترك رشع اهللا, واخللل فقط إذا أعرض عن دين اهللا.

, يشء مـا يمكـن }فإن له{فإن للتحقيق,  }ومن أعرض عن ذكري{
يفنك عنه خالص أصبح مصاحب له ال يمكن ينفك عنـك, فـإن لـه معيشـة, 

ه, العـرب التعبري بالنكرة التي تدل عىل غاية, معيشة ضنكا, والضنك ما أعظم
إذا عربت به تعرب باليشء الذي بلغ فيه احلرج والضيق مبلغه, بامذا? باإلعراض 

, اإلعراض اجلزئي أو الكـيل, فمـن أراد الضـنك الكامـل, إذا عن رشع اهللا 
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أردت الضنك الكامل لألفراد أو الشعوب فانظر إليه يف اإلعراض, هناك فرق 
وفرق بني أن يعالج إساءة استخدام  بني الترشيع وبني إساءة استخدام الترشيع,

احلكم أو الرشع من الشخص وبني أن يعالج نفس اإلساءة وأن يذكر الناس بام 
 هو أصل.

وعىل كل حال عىل املسلم أن يلتزم هذا األصل, وإن كان احلمـد هللا كـل 
من رزقه اهللا البصرية والعلم خاصة يف هذا الزمان الفتن واملحن ال يأخذ العلم 

هله, احلمد هللا القرآن مفرس والسنة مبينة والرشوحات كتـب التفاسـري إال من أ
والرشوح زاخرة ألهل العلم, فمن أراد أن يعرف حكم الرشع يف هذه املسـائل 

 فهي مقررة يف كتب أهل العلم ومبينة 
, وعـدم   اخللـط يف وعليه فإنني أويص السـائل وإخـواين بتقـو اهللا 

 طاء يف املسائل حسمت الرشيعة أمرها,األمور, وعدم كثرة األخذ والع
ريعة أمـر ـوعلينا أن ندرك دائامً أن توجيه الناس وداللتهم عىل أمور الش 

من األمهية بمكان, ولذلك جتد بعـض القصـص املوجـودة التـي تنشـط فيهـا 
 الوسائل عىل اختالفها, قد تكون تعالج شيئاً ولكنها تفسد أشياء أكثر, 

لينا هذا من خالل فتـاو النـاس وأسـئلة ولذلك جتد بعض نحن يمر ع
الناس, فتجد مثالً مرأة تأيت وتقول: واهللا إن أيب ظلمي  ودمـر مسـتقبيل ودمـر 

 حيايت, 
 يشء يعني يلقن اإلنسان كيف يتمرد عىل أشياء واضحة بينة يف الرشيعة, 
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 دمر حيايت, ال يدمر احلياة إال الكفر باهللا, 
 سخط اهللا عىل العبد,وال يدمر احلياة إال غضب اهللا و

يك أن أباك إذا اختار لك زوجاً تكرهينـه أن جيعـل اهللا فيـه خـرياً رما يد 
 ,  كثرياً

 ما يدريك أنك إذا برتيه يفتح اهللا لك أبواب السعادة, 
وما يدريك أن هذا الذي تطمعني فيـه مـن اجلـامل و املـال أن وراءه رشاً 

واهللا يعلم و أنـتم ال {تدرين عنه,  وبيالً أو وراءه ذرية فاسدة أو وراءه يشء ال
 ,}تعلمون
فعىل املسلم دائامً يف زمان الفـتن وكثـرة األخـذ والعطـاء أن يستمسـك  

وأن يلتزم أصله, خاصة يف املسائل التي قد يفهم منها ما ال ينبغـي  برشع اهللا 
 جتاه رشع اهللا واهللا تعاىل أعلم, 

 ,  سلم, هذا ما يWאאعفواً
 يقولون: ما احلب إال للحبيب األول,   

هذا غري مسلم, يعني بعض األحيان أنا أعرف كثري مـن احلـوادث, جتـد 
الشخص يعرف قيمة زوجته األوىل من الزوجة الثانيـة, وجتـد يتفـاخرون هبـا 
يقول: هذه أم العيال هذه األوىل, يعني هلا وزن وعرياها ثقيل, ولذلك أن تكن 

 الضحية, 
 حال قد يكون الضحية الزوج, عىل كل 
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وأيام كان, من جاء يقول: الضحية املـرأة, سـيجد مـن يقـول: الضـحية 
الزوج, وإذا جئت تقول: إن املرأة األوىل هي الضحية جتد مـن يقـول الضـحية 

 الثانية, من يقول: املرأة الثانية والثالثة والرابعة, 
, }جدوا فيه اختالفـاولو كان من عند غري اهللا لو{ما جتد إال حكم اهللا, 

 ,  ما اختالفاًن كثرياً
لكن ملا تأيت تنظر للصورة كاملة تقول: الذي ال يتبع رشع اهللا هـو الـذي 
سيكون منه البالء, والذي ينبغي علينا أن نقيم عليه رشع اهللا نذكره باهللا ننصحه 

, قـال: يـا »انرصـ أخـاك ظاملـاً أو مظلومـاً «: نقيم نعطيه حقه عندنا, كام قال 
? قـال:  حتجـره أو متنعـه «رسول اهللا أنرصه مظلوماً فكيف أنرصه إذا كان ظاملـاً

 , واهللا تعاىل أعلم.»فذلك نرصك له
WאWما رأيكـم بـزواج املسـيار, والـذي أنـا شخصـياً  א

عانيت منه وال أفكر منه مرة أخر, وال أستطيع الرشح ألنني خرجت بقناعـة 
فيه ضوابط, وخاصة متابعة الزوج ن انفتاح جنيس ليس واهللا أعلم هي عبارة ع

 لزوجته أثابكم اهللا?
Wطيب إذا خرجت بقناعة ليش تسأل?  א 

مشكلة اإلنسان الذي يريد أن يبحث عـن رشع اهللا وحكـم اهللا مـا يـأيت 
 الشيخ يقول: أقنعني, بعض الناس اليوم وهذه من العرب,
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م, كان الرجـل يـأيت إىل الرجـل نحن ننبه عىل مسائل يعيشها الناس اليو 
من أهل العلم يسأله, واجلنة والنار بني عينيه يريد رشع اهللا, فيفر من غضب اهللا 

 إىل رمحة اهللا لكي يأخذ هذا العالم بحجزه إىل النار, 
لكن اليوم يأيت ويقول: يا شيخ ما رأيك يف كذا وكذا, كأن القضية قضـية 

 بحث كأهنا قضية رأي, 
 اقتنعتن جلست مع الشيخ الفالين سمعت الشيخ الفالين واهللا أنا ما 

, إن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن سـخط اهللا ال  وقال, نحكي واقعاً مريراً
يلقي هلا باالً, هذا التوهني يف أهل العلم يتبعه توهني يف رشع اهللا, يتبعه خلط يف 

 أحكام اهللا ودين اهللا, 
جل إذا جاء يسأل العلم, يريد أن ولذلك جتد فعالً أهنا أيام غربة, كان الر

 يعرف أن طريقه أين سبيله, ما يريد أن يناقش وخيدع,
 نحن ال نقول أن العلامء معصومون, ولكن نقول: ما هو رشع اهللا?  

 رشع اهللا فاسألوا  أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون,
الذي ما عنده علم يسأل, وإذا ما عنده علـم يسـكت, مـا جيلـس حيلـل  

 ؤخر متعة جنسية وكذا وخلط, ويقدم وي
هذا ليست بدليل ال كتاب وال سنة وال إمجـاع وال حتـى نظـر صـحيح, 
هذه كلها آراء من الشخص قد تصدق يف بعض احلـوادث وال تصـدق يف كـل 

 احلوادث,
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ريعة تنظــر إىل األغلــب أو األكثــر أو الكــل و ال تنظــر إىل أفــراد ـوالشــ 
لو جاءنا شـخص و قـال: مـا رأيـك يف املسائل, إذا كنت قد عانيت منه طيب, 

النكاح األفضل ما ننصح الشباب بالنكاح, قلنا: ليش? قـال: واهللا قـد عانيـت 
 منه, خرج بقناعة نفس القضية, 

 أنت اآلن  تسأل ما حكمه? 
 اسمع أول يشء ما حكمه,

الزواج إذا تـوفرت فيـه أركانـه ورشوطـه ال يسـتطيع أحـد عـىل وجـه  
 هذا أصل ضعه أمام عينيك.م, األرض أن يقول: أنه حرا

فائدة وضع األركان والرشوط, أن يستدل الفقيه واملفتي عىل ما صح إذا 
روط ـكانت رشوط صحة, الرشوط هي العالمات ألن الرشط هو العالمة, فش

روط متـوفرة ـصحة معناها عالمات لصحة العبادة أو املعاملة, إذا وجدنا الشـ
 فحينئذ نقول: هذا زواج صحيح, 

اء عىل ذلك ال نستطيع نأيت من جيوبنـا ونقـول: هـذا حـرام هـذا مـا  وبن
يصح, ألن هذا ليس من رشع اهللا, الذي يف رشع اهللا أنـه إذا تـوفرت األركـان  

 والرشوط فالزواج صحيح, 
 زواج املسيار متوفر فيه أركان النكاح ورشوط النكاح بال إشكال,
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 الليل, أنه تتنازل عـن بعـض ولكن مسألة أنه يأتيها يف النهار ال يأتيها يف
حقوقها, هذه حتتاج أن تفتى يف كـل مسـألة بعينهـا, يـأيت الشـخص ويسـتفتي 

 والعامل يفتيه فيها, 
أما زواج توفرت فيه أركانه ورشوطه ما فيه كـالم يعنـي انتهـى, رشوط 

 النكاح وأركان النكاح متوفرة يف نكاح املسيار وال إشكال فيه.
فحينئذ انظر إىل سبب املعاناة, إذا كانت الزوجة مل أما مسألة: إذا عانيت, 

تكن عىل ما ترجوه فاخللل أنك مل حتسن االختيار, وحينئذ لـو اخـرتت زوجـة 
حتسن التبعل معك وحتسن القيام والوفاء بام بينك وبينها ما حصل هذا اليشـء, 
كان يمكن جتينا وتقول: واهللا ما فيه أحسـن مـن زواج املسـيار, عنـدي قناعـة 

 ريدك أن تويص هبا الناس وهي أن زواج املسيار سعادة زوجية,أ
 ممكن الرشيعة ال تتبع أهواء الناس, هذا الذي أريد أن أصل إليه,  

ولذلك لو نظر إىل األفراد, يعني مـثالً اآلن الصـوم, أبـاح اهللا للمسـافر 
فر, اخلرية بني الفطر والصوم, وأسقط عىل املسافر ركعتني ألنه فيه مشقة يف الس

طيب ممكن أن يسافر املسافر وال جيد مشقة, بل يمكن أن جيد املتعـة يف السـفر, 
, هذا موجود, أريد أن أفر مـن هـذا  يقول لك: أنا يف بيئتي أعيش عذاباً شديداً
اجلحيم الذي أعيشه فأسافر, إذا سافرت ارحتت نفسـياً واطمأنيـت ووجـدت 

 ?»قطعة من العذاب السفر«: اللذة, هل معنى ذلك أن نقدح يف قوله 
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اجلواب ال, ألن غالب السفر أنه قطعة من العـذاب, وحينئـذ نقـول بـام  
قالت الرشيعة إن مل يكن كل السفر, وكونه يكـون يف عـذاب وبـالء, وجيـد يف 
السفر متعة, هذا ال يقتيض أن جنس السفر أفضل من جنس احلرض أو أن حال 

  هذه املفارقة,السفر يف أصله مع حال احلرض يف أصله تكون بني
 وعىل كل حال كام ذكرنا أن النكاح الصحيح ورشوطه صحيحة,  

وعليه فإن إساءة استخدام البعض له فال إشـكال, كـم مـن نسـاء اآلن, 
يعني مثالً اآلن رجل لو صار عنده ظرف ونقلت وظيفته من بلد إىل بلد أو من 

قال هلا: تعـايل معـي, مدينة إىل مدينة, أم العيال الضحية األوىل ما هي راضية, 
قالت: ال يمكن, طيب إذا سافر خياف عىل نفسه الزنا واحلرام, بعضـهم يقـول 
لك: أجزم بأين سأقع يف احلرام, والغالب أنني أفتن, حتى لو ما يفـتن سـيذوق 

 مرارة عدم وجود زوجة معه طيب .
حينئذ هل يعني زوجته ال يستطيع أخذها, إذا سافر وحده, انتدابه جيلس 

عة أشهر مخسة أشهر وربام جيلس سنة سنتني ثالث سنوات, وربام ال يرجـع أرب
 إىل يف العطلة, فام احلل? 

جاء إىل امرأة من املسلمني وعـرض عليهـا أن ينكحهـا وأن يبقـى معهـا 
 وقال هلا: أعطيك حقوقك ما دمت أنا يف هذه املدينة سأعطيك حقوقك, 

ملسلمني كالبلـد الواحـد, وهذا كان موجود حتى يف القديم, كانت بالد ا
يسافر الشخص إىل مشارق بالد املسلمني ومغارهبا ال يشعر بأنه غريب أو مـن 
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غري أهل البلد, بل كانوا إذا جاء التاجر إىل بلد يسـتعيبون إذا جـاءهم وأحبـوه 
 ووجدوا فيه اخلصال الكريمة يستعيبون أال يزوجوه, يزوج 

, وهذا موجود حتى يف تراجم العلامء أن بعض هم ولد وكـان أبـوه تـاجراً
وأنه ولد يف املوضع الفالين, كانت األمـة مثـل اجلسـد الواحـد, فتجـد بعـض 
األحيان ظروف اإلنسان حتتم عليه أن يكون يف موضـع وال يسـتطع أن يأخـذ 

 زوجته األوىل, 
طيب لو جاء وتزوج مسيار قال هلا: أنا مثالً أريد مثالً مسيار من السـري, 

يل يف هذا املوضع فأعطيك حقـك وحالـة غيبتـي تتنـازلني, يعني إذا جئت لعم
فقالت: رضيت, كام لو تزوج واحدة, وقال: أريد أن أسافر لطلب معيشـة ثـم 

 ?  العطلة وآتيك بعد سنة ما الفرقآتيك يف
هذا أصل عىل كل حال هـو احلكـم يف األصـل مـا دام الزوجـة راضـية  

فحينئذ ال عتبى وال حـرج يف والزوج رايض ورشوط النكاح وأركانه  متوفرة, 
 ذلك.

وعليه فنقول: من حيث األصل أركان النكاح ورشوطه متوفرة يف زواج 
املسيار, لكن ال يعني هذا صحة مجيع صوره, حيتاج كل صورة أن تعرض عـىل 
الفقيه أو  العامل أو الشيخ حتى يستطيع أن يفتدي أنه ال حمذور فيهـا واهللا تعـاىل 

 أعلم.
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أعمل يف جهات خريية  وتأكدت أن بعض األيتام  WאWא
مسجلني يف عدة جهات خريية, فهل جيوز يل استبعادهم لوضـع أيتـام آخـرين 
مسجلني لدي غري مكفولني, علامً بأين قد أخفي عـىل كفالـة بعـض األيتـام يف 

 جهات أخر, وذلك بعد احتساب احتياج األرسة أثابكم اهللا?
Wشدة حاجتهم, فغريهم أوىل وأحق, نعم, إذا كان  א 

وال جيوز السكوت عىل أهنم يأخذوا أكثر من حاجتهم, ألن هذا فيه ظلم 
 لآلخرين, 

وحينئذ جيب عليك أن تسقطهم وأن تدخل األيتام املحتـاجني ألن هـذا 
 هو األصل واهللا تعاىل أعلم.
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  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه اهللا−
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 مقدمة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني نبينـا 
 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.

Wאאא  
  باب ما جاء ال تقدموا الشهر بصوم

אW  حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بـن سـليامن عـن حممـد بـن
ال تقدموا الشهر بيوم «: قال: قال النبي  عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

وال بيومني إال أن يوافق ذلـك صـوماً كـان يصـومه أحـدكم, صـوموا لرؤيتـه 
, »وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثني ثم أفطروا 

אW  ويف الباب عن بعـض أصـحاب النبـي Wא  رواه
بنحو هذا,  منصور بن املعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي 

Wאא  حديث أبو هريرة حديث حسـن
صحيح, والعمل عىل هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبـل 

شهر رمضان ملعنى رمضان, وإن كان رجالً يصوم صوماً فوافق صـيامه  دخول
 ذلك فال بأس به عندهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الـرمحن الـرحيم, احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم األمتـان 
عني, وعىل آله وصحبه ومـن سـار عـىل سـبيله األكمالن عىل خري خلق اهللا أمج

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
عـن  فقد تقدم معنا رشح هذا احلديث وبيان اجلملة األوىل منه يف هني النبـي 

صـوموا لرؤيتـه « Wتقدم شـهر رمضـان بصـوم يـوم أو يـومني, 
 , »وأفطروا لرؤيته

فيها هنيه عن تقدم الشهر بصوم يـوم أو يـومني  نبي فاجلملة األوىل التي بني ال
, حيث أن شـهر رمضـان أوجـب اهللا أصل رشعي يف النهي عن الغلو يف الدين

صيامه تسعا ًوعرشين يوماً أو ثالثني يوماً عىل حسب الرؤية, فإن كـان الشـهر 
 تاماً فهو ثالثون, وإن كان ناقضاً فهو تسع وعرشون, 

ر رمضان بصوم يوم أو يومني, ألن من كان قبلنا من هنى عن تقدم شه ثم إنه 
أهل الكتاب زادوا يف العبادات وغريوا فيها, وهذا مبني عىل الغلو يف العبـادة, 

عن التقدم إنام هـو خشـية الزيـادة يف  ومن هذا ذكر العلامء رمحهم اهللا أن هنيه 
النحـر مـن أنه ملا دفع فجـر يـوم  العبادة, وقد ثبت يف احلديث الصحيح عنه 

مزدلفة إىل منى, وكان راكباً بأيب وأمـي صـلوات اهللا وسـالمه عليـه, ورديفـه 
, قال له: القط يل سبع حصيات, فالتقط له سبع حصيات الفضل بن العباس 

يمثل هذا فارموا وإياكم «بيده الرشيفة وقال:  بمثل حصاة القذف, فأخذهن 
أن الغلـو داء عضـال وأنـه   , فبـني»والغلو فإنام أهلك من كان قبلكم الغلـو
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يف هذه الوقعة من آخر عمـره  يفتك باألمم, وأنه أهلك من كان قبلنا, فحذر 
 من الغلو يف العبادة, الرشيف 

وال شك أنه إذا زاد يف رمضان, إذا كان رمضان مل يثبت دخوله, فإنه حينئذ إما  
أصـوم يومـاً  أن حيتاط وهذه احليطة عىل سبيل الشك والوهم, ومن هنا يقول:

وأصوم يومني, احتياطاً أن يكون هناك  خطأ يف دخول شعبان أو يكـون هنـاك 
 نقص يف رمضان, فأنا أكمل هبذا الصوم, 

إنام هو واقع يف حالة ما إذا صـام اليـوم  ومن هنا نبه املصنف رمحه اهللا أن هنيه 
يف  واليومني ملعنى يف رمضان, وهذا هو الذي  أكدته السـنة الصـحيحة عنـه 

إال «الرخصة كـام يف الروايـة األخـر  :نفس احلديث, حيث بني بأيب وأمي 
أن من كان من عادتـه  , و كذلك معنا, فبني »رجل كان يصوم صوماً فليصمه

أن يصوم فوافق اليوم واليومان عىل ما كان من عادته أن يصومه فـال بـأس وال 
يوم الذي يسبق رمضـان حرج, كمن اعتاد أن يصوم االثنني واخلميس فوافق ال

 أحد اليومني, فحينئذ يكون قد صام من أجل عادته.
, وإذا كـان بـأيب وإذا كان قد صام من أجل عادته فقد رخص له النبي 

وأمي صلوات اهللا وسالمه عليه رخص من أجل هذا املعنى, وهـو أن نصـومه 
ان من أجل عادة اعتادها دل عىل أن العلة يف النهي عـن صـوم أو تقـدم رمضـ

بصوم يوم أو يومني إنام هو خشية الزيـادة والغلـو, وهـذا أصـل عظـيم, فـإن 
املسلم ينبغي أن يعلم أن العبادات مدارها عىل التوقيف, ال يزاد فيها مـا لـيس 
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ا لألثر, فاهللا ال يعبد إال  منها, وال ينقص منها ما هو منها, التزاماً بالوارد و إتباعً
ل بالقول الرصيح, وكذلك أيضـاً باملعـاين يف هذا األص بام رشع, وقرر النبي 

 كام يف حديثنا الذي معنا. هنيه 
W »صوموا أمر, واألمـر يـدل عـىل  : »صوموا لرؤيته

 الوجوب, 
אW ــه الصــوم , دل هــذا األســلوب عــىل أن املــراد ب

 املفروض, 
هذا بأصل الرشع, أمـا  وال صوم فرضه اهللا عىل عباده إال صوم رمضان,

أن يوجب اإلنسان ويفرض عىل نفسه صوماً كصوم النذر أو يتسبب يف موجب 
 الصوم كصوم الكفارة, فهذا خارج عام نريد ونقصده,

،אW  دل عىل أن املراد بيان حكم الصوم املفروض, وأنـه ال
, جيب عىل املسلم  إال إذا ثبتت الرؤية الرشعية عىل الصفة امل  عتربة رشعاً

،אW  ,دل عىل أنه صوم مفروض 
عىل فرضية صـوم  وقد تقدم معنا بيان األدلة من كتاب اهللا وسنة النبي 

 شهر رمضان املبارك, 
 وأنه أحد أركان اإلسالم اخلمسة,

 واإلمجاع منعقد عىل ذلك,  
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אWW رؤيـة ن أمراً بالصـوم, فإنـه عنـد صوموا, إذا كا
هلالل ليس حمل, ليس هناك حمل للصوم, ومن هنا رصف العلامء الصوم هنا إىل ا

النية, أي انووا الصيام, فإذا رأيتم اهلالل فانووا صيام الشهر, صيام الليلة التـي 
هي األوىل من شهر رمضان أو الشهر عىل قول من يقول إن رمضان جتزئ فيـه 

مذهب احلنيفة رمحهـم اهللا ومـن نية واحدة, وهو خالف مذهب اجلمهور وهو 
, الـالم للتأقيـت, كقولـه , أي انـووا الصـيام Wאوافقهم, 

, بني سبحانه وتعـاىل أن }أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل{تعاىل: 
 فرضية صالة الظهر إنام تكون بدلوك الشمس, 

W،אWــا يفســ ره الســياق ـ, الضــمري هن
, فهناك من الضـامئر مـا }إنا أنزلناه يف ليلة القدر{والسباق, مثل قوله تعاىل: 

 يفرسه السياق والسباق وهذا منها, فقوله: لرؤيته, أي رؤية اهلالل, 
אW :  فيه دليل عىل أن العربة يف دخول شهر رمضـان

وهـذا حمـل ىل املسلمني الصـوم, املبارك بالرؤية, وأنه إذا ثبتت الرؤية وجب ع
أنـه أمـر  بثبوت األحاديـث عـن رسـول اهللا إمجاع بني أهل العلم رمحهم اهللا 

 بالصوم لرؤية اهلالل يف شهر رمضان,
أن يرتاء اهلالل وأن يأمر أصحابه برؤيته, وذلـك  وقد كان من هديه  

اس اهلـالل أنه قال: تراء الن ثبت يف احلديث الصحيح عن عبد اهللا بن عمر 
 ,فرأيته وأخربت النبي  عىل عهد رسول اهللا 
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 , وكان هذا من هدي اخللفاء الراشدين املهديني من بعده 
أنـه قـال: كنـت أنـا  , فعن أنس بن مالك وكان من هدي الصحابة 

وعمر بني مكة واملدينة,  وكنت حديد البرصـ فرأيـت اهلـالل فجعلـت أقـول 
: ال مل أره, فأقول له: أال تراه, فيقول يل: ال مل أره, لعمر: أال تر اهلالل? فيقول

حتى قال: لعلني إذا استلقيت عىل فرايش رأيته, وهذا يدل عـىل أنـه كـان مـن 
 هدي السلف الصالح رمحهم اهللا تراءي اهلالل 

وهي سنة ينبغي إحياؤها, وعىل املسلمني األخذ باألسباب هبا, حتـى إذا 
تعذر عىل كثري من الناس بسبب الشـغل, فينبغـي تعذر عىل  اإلنسان لشغله أو 

أن تنتدب منها طائفة للعناية هبذا األمر العظـيم, ألنـه تتوقـف عليـه  عبـادات 
املسلمني, وخاصة هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم وهـو ركـن الصـوم, 

املسلمني للعمل هبا,  فهو متوقف عىل هذه الرؤية الرشعية, ولذلك أمر النبي 
, فدل عىل   أهنا معتربة رشعاً

, الرؤية مشاهدة اليشء بالبرص أو القلب Wאوالرؤية يف 
من أئمة اللغـة يف املخصـص, قـال: إهنـا مشـاهدة اليشـء  دهكام حكاه ابن سي

 بالبرص أو القلب, فيقال للرؤية البرصية والرؤية القلبية, 
 ? دون الثاينوهل هي حقيقة فيهام أو حقيقة يف األول وهو البرص

وفائدة اخلالف يف مسائل منها: إذا تعارض الرؤيـة البرصـية مـع الرؤيـة 
 القلبية, واألصل احلمل عىل الرؤية القلبية حتى يدل الدليل عىل الرؤية ا لقلبية, 



- ١٣٥ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

אW :  فيه دليل عىل أن العربة برؤيـة اهلـالل, وأنـه ال
ور, وال يف إثبـات مواسـم العبـادات دخل للحساب الفلكـي يف إثبـات الشـه

 كالصوم واحلج, 
ولذلك جعل الرشع العربة برؤية األهلة, ألن اهللا قدر القمر منازل حتـى 
عاد كالعرجون القديم, وجعل هذا التقدير من أجل أن نعلم حساب الشهور, 

, فـدلت }يسألونك عن األهلة قل هي مواقيـت للنـاس واحلـج{قال تعاىل: 
 مة عىل أن األهلة مواقيت للعبادة,هذه اآلية الكري

ومن هنا األصل يف اإلسالم أن يعمل بالرؤية ال باحلساب الفلكـي, ألن  
هو الـذي جعـل الشـمس ضـياءاً والقمـر نـوراً {نص القرآن واضح يف هذا, 

, فبني سبحانه وتعاىل أن تقـدير }وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب
 منه معرفة الشهور واحلساب,القمر عىل هذا الوجه املراد 

قال بعض العلامء: إن العمل بالشهور القمريـة هـو األصـل يف األديـان  
الساموية, وأن من كان قبلنا من اليهود والنصـار غـريوا ذلـك وبـدلوه, وإال 
فاألصــل أهنــم كــانوا يعتــدون بالشــهور القمريــة حتــى انحــازوا إىل الشــهور 

يف تغيـري ديـنهم وتبديلـه, نسـأل اهللا  الشمسية وغريوا وبدلوا كـام هـو شـأهنم
 السالمة وأن يثبتنا عىل احلق حتى نلقاه.

األصل أن الرؤية تكون بالبرص كام  ذكرنا, وإذا كانت بواسطة كاملكربات 
املوجودة يف زماننا التي يتوصل هبا إىل معرفة حقيقـة اليشـء املرئـي فـال بـأس 
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فيستوي أن يراها اإلنسان بآلـة بذلك وال حرج, ألن املراد معرفة منزلة القمر, 
أو يراها بالعني املجردة, فال تأثري لآلالت يف اليشء املـراد إثباتـه, وهـو معرفـة 
منزلة القمر, فإن سـقطت الشـمس قبـل القمـر فقـد ثبـت أن اهلـالل للشـهر 
املستقبل, وإن كان القمر قد سقط قبلها, أو كان املحاق متحاذياً فحينئذ بقيـت 

الشهر ناقصاً غري تام, هذا األصل أن الرؤية تكون بـالعني  للقمر درجة ويكون
املجردة وتكون بواسطة, كالرؤية بحديـد البرصـ وضـعيف البرصـ, فكالمهـا 
مستو ما دام أنه رآه, فالوسائل ال تؤثر يف أصل احلكم الرشعي, وهـو أن املـراد 

 معرفة منزلة القمر الكتامل الشهر أو نقصانه.
אW :  أصل كام ذكرنا وهـو مـذهب مجـاهري السـلف

واخللف ومنهم األئمـة األربعـة والظاهريـة أنـه ال عـربة باحلسـاب الفلكـي, 
 وحينئذ إما أن يوافق احلساب الفلكي الرؤية فال إشكال, 

وإما أن خيالف احلسـاب الفلكـي الرؤيـة فـالعربة بالرؤيـة ال باحلسـاب 
 الفلكي,

 باحلساب, وحينئذ هذه الثالثة األحوال, وإما أال توجد رؤية فال عربة  
نص عىل أنه ينبغـي علينـا  أما إذا تعارضت الرؤية واحلساب فإن النبي 

, فدل عىل أنه إذا »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: الرجوع إىل الرؤية, لقوله 
تعارضت الرؤية مع احلسـاب فـال عـربة باحلسـاب, وأنـه ينبغـي الرجـوع إىل 

عىل أن تقديم احلساب عـىل  شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف املجموعبل نص الرؤية, 
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الرؤية يف هذا, أي إذا ثبتت الرؤية وثبت أن الشهر ناقص, وقال أهل احلساب: 
بل هو كامل, وتعارضت الرؤية مع احلساب, فقدم احلساب عىل الرؤية فـإهنم 

سـامع  حينئذ يكون من رد احلق, وأن هذا ال جيـوز, وأنـه حمـرم, وأن هـذا مـن
 الكذب وتقديمه عىل احلق, 

 حتى ذكر أن بعض القضاة كان ال يعترب بالشهادة إال باحلساب,
وأن بعض القضاة إذا جيء له إذا كان احلساب يثبت نقصان الشهر, قبل  

 أي شهادة ولو كانت خمرومة, 
 وأنه إذا كان احلساب يثبت متامه, رد أي شهادة ولو كانت معدلة,

 ه اهللا من أنه احلكم بالباطل, وأنه خمالف للحق, وهذا بني ونص رمح 
 وهو ينبغي أن يعلم أن الرشع أسـقط احلسـاب كـام يف ,

إنا أمة أميـة ال نكتـب وال نحسـب الشـهر «بقوله:  الصحيح عن رسول اهللا 
, أي يكون الشهر ثالثني كام فعـل يف املـرة األوىل فأشـار ثـالث »هكذا وهكذا
يديه ويف املرة الثالثة أشار ثالث مرات ثم خنس اإلهبـام فيهـا, أي مرات بكلتا 

يكون تسع وعرشين ناقصاً إذا ثبتت الرؤية, ويكـون ثالثـني عـىل األصـل أي 
 كامالً إذا مل تثبت رؤية.

وبناء عىل هذا فإنه ثبت بنص الرشع عىل أن احلساب ال يعتد به, ال نكتب 
أمية, وصف هلذه األمة بكوهنا أميـة, وال نحسب الشهر هكذا وهكذا, وإنا أمة 

 واألمية وصف رشف وليس بوصف منقصة كام يظن بعض املتأخرين, 
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وينبغي أن يفرق بني األمية واجلهل, فالبعض يظن أن األمية جهل وهـذا 
خطأ, ألن األمي هو الذي ال يعرف الكتابة وال احلساب وال القـراءة, فـاألمي 

: سمي أمياً ألنه كيوم ولدته أمنـه, وحينئـذ هو الذي ال يكتب وال يقرأ, وقالوا
عدم القراءة وعدم الكتابة ال تستلزم اجلهل, فاألعمى ال يقرأ وال يكتب, وقـد 
يكون من أعلم الناس وأعلم ما عىل وجه األرض كحرب األمة و ترمجان القرآن 

 ,أمي ال يقرأ وال يكتب وهو أعلم اخللق  , والنبي عبد اهللا بن عباس 
 هناك فرق بني األمية و بني اجلهل, اجلهل يشء واألمية يشء آخر, إذاً  

,  وحينئذ ال يستلزم وصف اإلنسان بكونه أمياً أن يكون جاهالً
وهذا نبه عليه الناس أكثر من مرة ولكن أسمعت لو ناديت حيـاً ولكـن  

 ال حياة ملن تنادي, 
ه السـنة وواجب عىل أهل العلم أن يبينوا هذا ألنه وصف لألمة ثبتـت بـ

, ولذلك حيارب اجلهل وال حتارب األمية, فهذا خطـأ أن »إنا أمة أمية«يف قوله: 
هو الـذي بعـث يف {يقال: حماربة األمية, ألن األمية وصف رشف هلذه األمة: 

, فهذا وصف رشف كام يقول العلـامء: }األميني رسوالً منهم يتلوا عليهم آياته
 رين, هلذه األمة, فينبغي أال خيلط بني األم

, فـألغى احلسـاب, الشـهر »إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسـب«: فقوله 
هكذا وهكذا, أي هكذا ثالثني إذا مل تثبت رؤية وهكذا تسع وعرشون إذا ثبتت 

 ,  الرؤية وكان ناقصاً
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 :بني أننا بني أمرين ال ثالث هلام وعليه فإن العربة بالرؤية, فكأن النبي 
 ر ناقص, إما أن تثبت الرؤية والشه 

وإما أال تثبت الرؤية أو تثبت الرؤية بعـد كـامل الشـهر والشـهر كامـل, 
 فليس هناك خيار ثالث, الشهر هكذا وهكذا, 

وهذا إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل سـامحة اإلسـالم ويرسـه وسـهولته 
ولطف اهللا بعباده ورمحته هبم, فرؤية اهلالل يمكن أن تكون من الصغري والكبري 

البادي ويمكن أن تر يف املرص ويف العمران, ويمكن أن تـر يف واحلرضي و
الفيايف والقفار, ويمكن أن يراها املسافر ويراها الشخص لوحده, وير اهلالل 

 اجلامعة من الناس, فهي من األمور امليرسة التي ال حتتاج إىل عناء وال كلفة.
ب عـىل أما احلساب فإنه ال يعرفـه إال خاصـة النـاس, ثـم أهـل احلسـا

 درجات, 
وهنا ننبه عىل مسألة مهمة غيبت عن كثري من املسائل, إذا طرحـت هـذه 
املسألة, وهي أنه لـيس بـني أهـل الفلـك اتفـاق يف مسـألة احلسـاب,  فطـرح 
احلساب هكذا كأنه قضية جمردة مسلمة عـىل أنـه ينبغـي أن يقـدم عـىل الرؤيـة 

ض احلائط ويقال: لكن الرشعية أو يفضل عليها أو يرضب بالرؤية الرشعية عر
كـل هـذا مـن الناس تقدموا, وأن احلساب أضـبط وأن هـذه اآلالت أضـبط, 

, ألن علامء الباحثني يف الفلك الذين ضبطوا مسائل الفلك  يف أكثـر مـن اخللط
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باحث بني أهنم مل يتفقوا وأن هنـاك خلطـاً يف حمـاق اهلـالل, وأهنـم ال يتفقـون 
 وحيصل بينهم اخلطأ, 
عـىل هـذا اليرسـ يرس لألمة, أن تبقى عىل فطرهتـا وك أهيام أو بناء عىل ذل

وعىل هذه السامحة, يقول البعض: إذا منعنا من احلساب شددنا, بـل إذا أمرنـا 
 باحلساب شددنا وضيقنا, وجعلنا الناس يف بلبلة, فأي احلسابني نتبع, 

ومن هنا مذهب مجاهري السلف واخللـف عـىل أنـه ال عـربة باحلسـاب, 
 ط هذه املسألة وبياهنا إن شاء اهللا يف باب الرؤية.وسيأيت بس

W »دليـل عـىل أن :  »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
 دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان يعتد فيه بالرؤية, 
 وأن األصل يف املسلمني أهنم يرتاءوا اهلالل كام ذكرنا, 

نام تكون ليلة الشك, وليلة الشك , إWאوأن الرؤية يف 
 تبتدئ الرؤية ليلة الشك وهي ليلة الثالثني, فـإذا كانـت ليلـة الثالثـني تـراء
الناس اهلالل ألنه حيتمل أن تكون هذه الليلة من الشهر, عىل األصل وهي متام 
العدة, وحيتمل أن تكون من الشهر املستقبل وحينئذ يكون الشهر ناقصاً وتثبت 

 ام كان حمتمالً لألمرين فاألصل أن يرتاء اهلالل يف ليلة الشك,  الرؤية, فل
أمرنا بالتزامه والعمـل بـه يف  وهذا األصل قال بعض العلامء: إن النبي 

رمضان, ولكنه أصل عام يف كل الشهور, أنه إذا ثبتت الرؤية وشهد الشاهدان 
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ص وحينئـذ العدالن عىل أن اهلالل رؤي ليلة الشك, فـإن الشـهر السـابق نـاق
 حيكم بدخول الشهر الالحق, هذا أصل عند العلامء, 

, دل عىل ثبوت »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: ومن هنا يكون قوله 
شهر رمضان بالرؤية كأصل, ودل عىل ثبوت الشهور كلها بالرؤية حينئذ يكون 

 تنيبهاً من الرشع عىل  العمل بالرؤية الرشعية.
 ة فيها بالواحد أم بأكثر من واحد? والرؤية الرشعية هل العرب

 بعبارة أخر هل هي شهادة أو خرب?
فإن قلنا: أهنا شهادة يشرتط فيها التعدد وال يكفي فيها الشاهد الواحـد, 

 وإن قلنا: أهنا خرب, يكفي فيها الشاهد الواحد, 
وإن قلنا: أيضاً أهنا شهادة, فهل يشرتط فيها استفاضة اخلـرب, بمعنـى أن 

دة الكثريين يف أحوال كام إذا كانـت السـامء صـحواً  ويمكـن رؤيـة تكون شها
اهلالل لكثري من الناس, وشهد القليل ومل يشهد الكثري, هل يشـرتط أن تكـون 

 ?  الشهادة شهادة  استفاضة, يعني أن يكون العدد كثرياً
كل هذا يذكره املصنف رمحه اهللا, سيكون بيانه إن شاء اهللا يف بابـه الـذي 

 ملصنف رمحه اهللا يف شهادة الواحد بإذن اهللا تعاىل.سيذكره ا
WA@W  غم اليشء من الغامم, وأصـل الغـم السـرت وغيـاب

اليشء, والغامم حيول دون رؤية اهلالل, ولذلك سمي الغامم غامماً ألنه حيجـب 
 السامء وما فيها عن األبصار, 
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W ,أي اهلـالل فلـم تـروه ,אא
 :ويف حديث ,   :  هذه اجلملة فيها دليل ملـا ذهـب

إليه مجهور العلامء رمحهم اهللا من احلنفية واملالكية و الشافعية والظاهرية وأهـل 
احلديث عىل أنه إذا غم اهلالل أو كانت الليلة فيها غيم أو قرت حيـول دون رؤيـة 

, اهلالل, أو الو  اجب الرجوع إىل األًصل وهو متام عدة شعبان ثالثني يوماً
وذهب احلنابلة يف رواية هي املشهورة يف املذهب, وتعتـرب مـن مفـردات 
املذهب احلنبيل, أنه إذا كان هناك غيم أو قرت فإنه حيكم بـدخول شـهر رمضـان 

 وأنه ينقص يف شهر رمضان ويضيق ويقدر ثم حيكم بدخول شهر رمضان, 
ية األوىل اختارها املحققون وهي رواية عن اإلمام أمحد, يف القول والروا

األول رواية عن اإلمام أمحد اختارها طائفة من املحققني يف املذهب كاإلمام أيب 
اخلطاب وابن عقيل وشيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام ابن القيم رمحـة اهللا عـىل 

فق مذهب اجلمهور هـي اجلميع, رجحوا مذهب اجلمهور وأن الرواية التي توا
 األقو من جهة  األثر,

استدل مجهور العلامء هبذا احلديث, عىل أنه إذا حصـل غـيم بـني النـاس 
وبني رؤية اهلالل أو كانت ليلة الثالثني غري مصحية قـال بعضـهم: ال يشـرتط 
الغيم, كام لو كان هناك غبار أو قرت, أو حريق حجب دخانه الرؤية ومل يتمكنوا 

 فاحلكم عندهم سواء,  من الرؤية,
  ,»فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً «: استدلوا بقوله 
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 يف حديثنا,  ذا ورد يف حديثنا يف رواية أيب هريرة 
الذي سيذكره املصـنف بعـد هـذا  وكذلك ورد يف حديث ابن  عباس 

الغيم أن نص عىل أنه إذا حجب اهلالل ب الباب بباب, ووجه الداللة أن النبي 
, قالوا: وهذا احلـديث نـص رصيـح يف  الواجب إكامل عدة شعبان ثالثني يوماً

 مسألتنا.
فـإن غـم «الدليل الثاين, وال شك أن هذا احلـديث مـن القـوة بمكـان, 

, وهـذا نـص يف موضـع النـزاع إن »عليكم فأكملوا عدة شـعبان ثالثـني يومـا
, عليكم فأكملوا العدة أو أكملوا عدة شعبان عىل الر  وايتني ثالثني يوماً

إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب «قال:  وأما الدليل الثاين هلم فإن النبي 
, فعد ثالثني, وهكـذا فعـد تسـعة وعرشـين فخـنس اإلهبـام يف »الشهر هكذا

 الثانية, ما وجه الداللة من هذا احلديث?
بـني أن الشـهر يكـون ثالثـني ويكـون تسـع   وجه الداللـة أن النبـي  

عرشين, فإذا كان ثالثني وتسع وعرشـين فاألصـل أنـه ثالثـني, حتـى يـدل و
الدليل عىل أنه تسع وعرشون, لقوله: صوموا لرؤيته, فدل عـىل أننـا ال ننتقـل 
عن األصل وهو الثالثني إال لرؤية, فإذا حجبت عنا الرؤية رجعنا إىل األصـل 

 وهو متام الشهر,
كان,  اليقني عندنا أن هذا اليـوم  ثم قالوا: إن األصل بقاء ما كان عىل ما 

 من رمضان من جهة العقل, 
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واستدلوا بقوهلم: إن هذا اليوم الذي نختلف فيه هل نحسبه من شـعبان 
 أو رمضان األصل فيه ماذا? 

 قالوا: األصل فيه من شعبان, 
قالوا: إذاً نبقى عىل هذا األصل حتى يثبت ما يغريه, وليس هناك ما يـدل 

 ليست هناك رؤية,عىل تغيريه ألن 
الرشع دل عىل  أنه ال يتغري وال حيكم بكونه من رمضان وهـو الغـري إال  

 بدليل وهو الرؤية  وال رؤية, 
 , »فإن غم عليكم فاقدروا له«: فاستدل أصحاب القول الثاين بقوله 

قالوا: وجه الداللة يف قوله: فاقدروا, إن القدر هو التضييق, املراد بـه أن 
الدرع املصنوع, حتى يقي من رضبات السـالح أثنـاء املعركـة, يضيق حلقات 

, يعنـي }ومن قدر عليه رزقـه{فقوله: القدر أصله التضييق ومنه قوله تعاىل: 
 ضيق عليه يف رزقه, 

يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقـدر لـه, وكـذلك يف اآليـة {وقوله: 
 , }ملن يشاء من عباده ويقدر{الثانية: 

, يف اآليـة الثالثـة, كلهـا القـدر هنـا }ن يشاء ويقـدرمل{وقوله كذلك: 
 بمعنى التضييق, 
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, قـالوا:  اقـدروا مـن القـدر وهـو »فإن غم عليكم فاقـدروا لـه«فقوله: 
التضييق, ومعناه أن نضيق شهر شعبان وأن نحكم بدخول رمضان, فإذا ضيقنا 

 شهر شعبان, شهر شعبان مضيق بتسع وعرشين وموسع بالثالثني, 
اقدروا له, يعني ضيقوا شعبان أي اجعلوا شعبان تسعاً وعرشـين فقوله: 

 ,  يوماً
אאא ًهو القول بأنه تتم العدة ثالثني يوما

 وال حيكم بدخول شهر رمضان, وهو مذهب مجهور العلامء وذلك ملا ييل:
W  ,لصحة داللة السنة عىل هذا القول 

W تدالل بقوله أن االس :»نقـول: »فإن غـم علـيكم فاقـدروا لـه ,
 : القدر له معنيان

 منها التضييق  
ومنها إعطاء اليشء قدره وحقـه, تقـول: قـدر فـالن فالنـاً أي إذا أنزلـه 

, عىل تفسـري }إنا أنزلناه يف ليلة القدر{منزلته وأعطاه قدره, ومنه قوله تعاىل: 
لة و املكانة العظيمة لرشف هذه الليلة, وهـو ليلة القدر بأهنا ليلة الرشف و املنز

أحد األوجه يف تفسري  اسمها, فالقدر تقول: أعطيت فالناً قدره, بمعنـى أننـي 
 وفيته مكانه أعطيته مكانته من التبجيل والتوقري, 

 ? : فاقدروا له, بني معنى التامم وبني معنى النقصفرتدد قوله 
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فـإن غـم علـيكم «: ره يف قولـه ـفنقول حينئذ: هذا الرتدد جاء ما يفس 
 , »فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً 

وحينئذ نقول: إن هذا احلديث الذي استدللتم به مرتدد بني الوجهني عىل 
 التسليم بأنه عىل معنيني متساويني, وإال فاألصل ما ذكرناه وهو متام الشهر, 

تقـدير هـو أحـد وعليه فإننا نقول: إن ما  استدللتم به من احتامل معنى ال
 الوجهني, فال يصح لكم أن تستدلوا بدليل عىل وجهني حمتملني,

: بل ينبغي أن يطلب املرجح, فوجدنا املرجح من اخلـارج وهـو قولـه  
 , »فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوماً «

وعليه فإنه ال إشكال إذا كان هناك غيم أو قـرت وحـال بيننـا وبـني رؤيـة 
أمـر  ضان, فالواجب علينا أن نتم العدة ثالثني يوماً ألن النبي هالل شهر رم

 بذلك  وهبذا يرتجح مذهب اجلمهور رمحهم اهللا.
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Wא قال: حدثنا وكيع عن عيل بن املبارك عـن حييـى أيب  نادحدثنا ه
ال تقدموا شهر «: قال: قال رسول اهللا  سفري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

م قبله بيـوم أو يـومني, إال أن يكـون رجـل كـان يصـوم رمضان بصيا
, »صوماً فليصمه 

Wאא .هذا حديث حسن صحيح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إال رجـل كـان  W هذا كام تقدم, وفيه االستثناء الذي أرشنـا إليـه يف
, أي كان من عادته أن يصوم, وهذا يرجح أن العلـة هـي خـوف  يصوم صوماً

 الزيادة  وخوف التنطع بالزيادة يف العبادة والغلو فيها كام بيناه.
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Wא 
 باب ما جاء يف كراهية صوم يوم الشك

Wא:حدثنا أبو خالد  حدثنا أبو سعيد عبد اهللا بن سعيد األشج, قال
األمحر عن عمرو بن قيس عن أيب إسحاق عن صلة بن ظفر قال: كنا عند عـامر 

فأيت بشاة مصلية فقال: كلوا, فتنحى بعض القوم, فقال: إين صائم,  بن يارس 
 ,: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عىص أبا القاسم فقال عامر  

Wא  ويف الباب يرة أيب هر أنس , 
Wאא  حــديث  عــامر حــديث حســن

ومـن   صحيح, والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي 
بعدهم من التابعني, وبه يقول سفيان الثوري ومالـك بـن أنـس وعبـد اهللا بـن 

اليوم الـذي يشـك املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق, كرهوا أن يصوم الرجل 
 فيه, و رأ أكثرهم إن صاموا فكان من شهر رمضان أن يقيض يوماً مكانه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Wالـذي يرويـه بـاملعنى  هذا احلديث عن عامر بن يارس 

, أصل عند العلامء يف املنع من صوم אאא
يوم الشك عىل أنه من رمضان, وهذا سببه خيتلـف عـن احلـديث الـذي تقـدم 
والباب الذي تقدم أن الباب الذي تقدم كام ذكرنا فيه الغلو, والباب الذي معنا 
من باب الشك و الوسوسة أنه يشك, يقول: ما دام اليوم يوم شـك حيتمـل أن 
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, فأنا أصوم, إن ظهر أنه مـن رمضـان يكون اهلالل  ناقصاً وشهر شعبان ناقصاً
, هـذا الصـائم  فصومي صحيح, وإن مل يظهر أنه من رمضان ما خرسـت شـيئاً
صام يوم الشك قاصداً أنه من رمضان, وحينئذ يكون قد تكلف ما مل يـأمره بـه 
 الرشع, وفتح هذا الباب يفتح عىل الناس بـالء عظـيامً ألنـه مبنـي عـىل الشـك

 والوسوسة, وألن من صام اليوم الذي يشك فيه, 
أننا إذا شككنا وجب علينا الرجوع  قاعدة رشعيةفنحن إذا شككنا عندنا 

 إىل األصل, 
فأنت إن كان عندك ثوب ثم مر صبي وتنـاثر البـول منـه وخشـيت أنـه 
أصاب الثوب, فشككت هل أصـابك مـن بولـه أم ال? تقطـع الشـك بـاليقني 

, األ صل أن ثويب طـاهر, بـل وتصـيل يف الثـوب وتقهـر الشـيطان وتقول: أبداً
 وتلتزم طاعة الرمحن قطعاً هلذه الوسوسة, 

فالرشيعة حرصت عىل إبقاء املسلم عىل هـذا األصـل وعـدم فـتح بـاب 
 الشكوك ال يف العبادات وال يف املعامالت, 

ولذلك يف املعامالت قال: يا رسول اهللا إن امرأيت ولـدت غالمـاً أسـود, 
 ,  احلديث املشهور, فإن النبي »هل لك من إبل«ي عىل غري لوين, فقال له: يعن

رضب له املثل بام جيعله باقياً عىل األصـل واليقـني وهـو بـراءة امرأتـه ونزاهـة  
 فراشه, 

 هذا أصل عند العلامء رمحهم اهللا مستقى من أصول الرشيعة, 
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 فالرشيعة حاربت الشكوك وقطعت دابرها, 
مام مالك رمحه اهللا كلمة عظيمة قال: اهلوا عنه, يعنـي إذا ولذلك قال اإل

 جاءك الشك اهلوا عنه, 
خرجت إىل املسجد وشككت هل خرج منك ريح أو ال فاهلوا, كأنك ال 

 تفكر هل خرج أو ما خرج اهلوا عنه وال تلتفت إىل هذا الشك, 
 وهكذا إذا جئنا يف اليوم التاسع والعرشين هل غداً رمضان أو ال?

يب وما يدريني الناس اآلن تساهلت يف الدين, إذاً أكمل العدة تقول: ط 
أكمل العدة وأنا يف شعبان حتى يتبني يل أنه من رمضان, وال جيـوز أن يصـومه 

 عىل اعتقاد أنه من رمضان,
 אא  أنــه مــذهب أكثــر الســلف مــن الصــحابة 

 بن مسعود وأنـس بـن مالـك والتابعني, هو مذهب عمر بن اخلطاب وعبد اهللا
 , املنع و أيب هريرة, وأيب هريرة وعائشة 

, ورخــص يف الصــوم الــذي يشــك فيــه أم املــؤمنني عائشــة وأســامء 
 ومذهبهم مرجوح ألنه قد جيتهد الصحايب وخيالف اجتهاده املأثور عن النبي 

 لعدم اطالعه عىل  السنة, أو لسبب آخر, 
ود أن يوم الشك ال يصام, وأن صومه نـص لكن املهم إتباع السنة, املقص

 , وأنه عصيان.عىل أنه خمالف هلدي النبي  عامر 
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بكونه معصية يدل عىل حتريم صوم هذا اليوم, وأنـه ال جيـوز  وتعبريه 
 للمسلم أن يصومه من رمضان, 

فيبقى السؤال لو أنه يف ليلة الثالثني ليلة الشك قال: أنوهيا عىل أهنـا مـن 
وهو مل يثبت عنده أنه قد دخل الشهر, ثم ملا أصبح قيل له: نعم  رمضان فصام,

اليوم من رمضان, فأكثر أهل العلم عىل  أنه يلزمـه القضـاء, وهـذا مـا يسـمى 
بالرتدد يف النية, ألن النية جاءت عىل وجه الشـك ومل تـأيت عـىل وجـه اجلـزم, 

ا ما يسـمى واألصل يف النية أن تكون عىل وجه اجلزم ال عىل وجه الشك, وهذ
 بالرتدد يف النية, وهي مؤثرة يف العبادات, 

فاملقصود من هذا أنه لو صام يوم الشك عىل أنه حيتمل أنه مـن رمضـان, 
قال: إن بان أنه من رمضان فأنا صائم, فحينئذ ال يصح صـومه ويلزمـه قضـاء 

 ذلك اليوم.
אא  هذا األثر عن عـامر بـن يـارسأنـه كـان عنـده , 

أصحابه جلوساً ومن سياق احلديث أن اليوم يوم الشك كـانوا جلوسـاً عنـده 
 يعني مشوية, الصيل بالنار الشوي هبا,وأ

هناك يشء املطبوخ الذي جيعل يف اإلناء يقال: طبخ, أما إذا عرض للنار  
  مبارشة فيكون حنيذاً ويكون مشوياً 

 هذا من كرمه ,ب النبي , أصحا  كان فـيهم الكـرم
أصحابه بالشاة, أين الذين يعيبـون عـىل النـاس  , فأكرم تأسياً برسول اهللا 
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 اليوم الكرم, ويقول لك: هذا بذخ هذا إرساف يأيت ضيف يذبح شاة, والنبي 
, املالئكة النفـر جـاءوا »من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه«يقول: 

,إىل إبراهيم عليه ا  لسالم فذبح هلم عجالً
 فام خياف من الكرم إال البخيل, وال هيون منه إال البخيل,  

 وماتت تلك الكرامات,                     مات قومي وانقضوا ومضوا 
 طيف ضيف يف الكر ماتوا,       وخلفوين يف قوم ذوي بخل لو يبرصوا 

 ن,لو شافوه يف النوم ال يف اليقظة من شدة الفزع يموتو
 وأتباع األنبياء,  فالكرم سمة مباركة وهي من سامت األنبياء  

الكرم وأفضل ما يكون الكرم ا لكـرم يف اخللـق, مـن السـامحة والطيبـة 
 , واليرس والعفو عمن ظلم والصفح والتجاوز عن امليسء كام كان هديه 

ثم بعده الكرم يف اإلحسان إىل الضيف, حتى قال بعض العلـامء يف قولـه 
أن اهللا اختـذه  א, قـالوا: للكـرم, }واختـذ اهللا إبـراهيم خلـيالً {اىل: تع

 لإلخالص والتوحيد إلخالصه وتوحيده ثم لكرمه,
فجـاء بشـاة, فالكرم أمره عظيم, فانظر كيف هؤالء جلوس عند عامر  

 , هذا من كرمه 
الكرم إذا كان يف اإلنسان سجية وطبعاً ال يالم عليه, أثـر عـن الشـافعي 
رمحه اهللا أنه مر بالسوق وكان يف حذائه أو شعث حـذاءه منقطعـاً فجـاء حـذاء 
وتناول احلذاء وأصلحه, وكانت معه نفقته مع أحد أصحابه, قيـل أنـه الربيـع 
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وقيل غريه, فقال صاحبه: فالتفت إيل الشافعي قال: كم بقي معك من النفقـة? 
, هو يشوف أن النعل يصـلح ب جـزء مـن الـدرهم, قال: قلت: كذا وكذا دينارً

 فقال: ادفع إليه ما بقي من النفقة.
الكرم ما يستطيع اإلنسان أن يملك نفسه إذا فتح اهللا عليه بابه, وإذا فتح 
الباب عىل الكريم فتح اهللا عليه أبواب الفضل منه سـبحانه وتعـاىل, يـا أسـامء 

 أنفقي ينفق اهللا عليك, 
ا من سـفر تقـول , ليسوا ضيوف سفر, وال جاءوهؤالء جلوس عنده 

يعني: أمر واجب عليه أو أمر ملزم به بعادة حيصل فيها اإلحراج, كانوا جلوساً 
 عنده فام شعروا إال والشاة داخلة عليهم, أيت بشاة مصلية, 
 , ولذلك إبـراهيم والكريم من أشد ما يكون عنده أال يؤكل من طعامه

يه نكـرهم وأوجـس مـنهم فلام رأ أيدهيم ال تصل إل {ملا قيل يف قوله تعاىل: 
, قيل: نكرهم طبعاً خاف أهنم ال يكونوا من اإلنس, ألهنم إذا امتنعـوا }خيفة

من أكل الطعام, فغالباً أن يكونوا من غري اإلنسان إما أن يكونوا من الشـياطني 
وإما أن يكونوا من املالئكة, فنكرهم وأوجس منهم خيفة, وقيل: نكـرهم ألن 

أمره إذا مل يصب من طعامه, وال تـر أهبـج منـه إذا  الكريم يتغري حاله ويسوء
أكل من طعامه, بل ربام يفضلك ويعطيك طعامه الذي بني يديه, فـإذا طعمتـه 

 وأكلته وجدت فيه من الفرح والرسور كأنه هو الذي طعم الطعام.
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وقد رأينا هذا يف بعض مشائخنا من بـاب التحـدث بمـآثرهم, واهللا إنـه 
ع اإلنسان أن ينظر إليه من شدة اإلعياء واإلرهاق, فإذا أيت ليأيت جمهداً ال يستطي

بطعامه يقدم ابنه ويقدم من حوله إذا رآه يشتهيه فيأكل من طعامه وال يرده عن 
يشء, ولربام أجهز عىل الطعام كله , ومع ذلك جتد فيه من الرسور, هـذه نعمـة 

 وفضل من اهللا سبحانه وتعاىل. من اهللا 
فيهم الكرم واإلحسان, قال: يـا قـوم  ول اهللا وهكذا كان أصحاب رس

 أسلموا فقد أتيتكم من رجل ال خيشى الفقر , فربى يف أصحابه هذا املعنى, 
א هـذا الرجـل كـان صـائامً يـوم ,

WWאאאالشك,  
 نبيه املخطئ عىل خطئه, فيه دليل عىل ت 

 ال يألون جهداً عند خطأ املخطأ أن ينبهوه,  وكان أصحاب رسول اهللا 
 وإن كان ضاالً بإذن اهللا أن هيدوه,

حريصـني عـىل  وإن كان تائهاً أن يرشدوه, وكان أصحاب رسول اهللا  
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر, 

  ممن معه تقصرياً أن ينبه,وفيه دليل عىل أن الوالد أو الشيخ إذا رأ
אאאW فيـه فوائـد ,

 منها: 
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ما ترجم له املصنف من كراهيـة صـوم اليـوم الـذي يشـك فيـه, وهـذه 
الكراهية إذا ربطت بقوله: فقد عىص, صارت كراهيـة حتـريم وليسـت كراهـة 

 حريم, تنزيه فقط, وإنام ترتقي إىل درجة الت
אאW فيه عموم, ألنـه مل يستفرسـ مـن ,

الرجل, ولكن هذا العموم خمصص, ألن لو كان عليه قضاء من رمضان أو كان 
عليه صوم مفروض من كفارة أو نذر فحينئذ يستثنى, لكن ظـاهر قولـه: فقـد 

رناه, ألن األصـل عىص, يفهم منه العموم, ولكن السنة دلت عىل استثناء ما ذك
 يف املسلم أنه مطالب بإبراء ذمته يف هذه احلقوق والواجبات,

אאאيف هذا احلديث دليل ملا  
وقلنا: أن األصل يف املسلم أن يعمل اليقني وأن يطرح الشـك, وأنـه ال א ,

من رمضان أو مـن شـعبان,  عربة بالصوم إذا صام مرتدداً يف هذا اليوم هل هو
فإنه ال جيزيه عن رمضان كام حكاه املنصف رمحه هللا عمن ذكر من أهـل العلـم 

 رمحة اهللا عىل اجلميع.



- ١٥٦ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

 Wא  
 باب ما جاء يف إحصاء هالل شعبان لرمضان

 Wא  حدثنا مسلم بن احلجاج, قال حدثنا حييى بن حييى, قال: حدثنا
قال: قال رسـول  حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة  أبو معاوية عن

 , »أحصوا هالل شعبان لرمضان«: اهللا 
Wאא  حديث أبو هريرة غريب ال نعرفه

مثل هذا إال من حديث أيب معاوية, والصحيح ما روي عن حممد بن عمرو عن 
ال تقدموا شهر رمضان بيـوم وال «قال:  النبي  عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

عـن  , وهكذا روي عن حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة »يومني
 نحو حديث حممد بن عمرو الليثي. النبي 

 
اإلحصاء من احلىص, وكان من عادة العرب أهنـم إذا أرادوا أن يعـدوا يعـدون 
باحلىص, فلو كـان عنـد الشـخص ورداً أو شـيئاً وأراد أن يضـبطه فإنـه يعـده 

عىل األفضـل حيـنام رآهـا  بي , ودهلا النباحلىص كام ورد يف فعل أم املؤمنني 
,  فكـانوا »اعقدن باألنامل فإهنم مسـئوالت مسـتنطقات«تسبح بالنو فقال : 

حيسبون باحلىص وبالنو  فيحصون األشياء ويعـدوهنا بـه, فسـمي اإلحصـاء 
إحصاءً من هذا الوجه, واملراد بإحصاء شـعبان لرمضـان ينبغـي أن يعلـم   أن 

وقـوف عـىل ضـبط شـهر شـعبان,  فـام ضبط الرؤية لدخول شهر رمضـان, م
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نستطيع أن نجزم أن يغلب عىل ظننا بأن الليلـة ليلـة شـك إال إذا كـان دخـول 
,  ومن هنا تراءي األهلة أمر من األمهية بمكان, مذهب طائفـة  شعبان صحيحاً
من العلامء رمحهم اهللا أنه جيب تراءي اهلالل, بمعنى أنه فرض عىل الكفاية, وإن 

ة وغريهم أنه يستحب, والصحيح أنه فرض عىل الكفايـة, ألن كان عند احلنابل
تضييع الرتائي يؤدي إىل ضياع احلساب الرشعي للعبادات ومواقيتها, من هنـا 
ينبغي أن حيتاط يف رحب وشعبان, فإذا تم ضـبط دخـول شـعبان فإنـه يمكـن 
ضبط دخول رمضان يف الغالب, بحيث أن نأيت يف ليلة الشك ونقول: إن متت ا 

ؤية فشعبان ناقص وإال حكمنا بكامله, فإذا حكمنا بكامل شعبان حكمنا عىل الر
, فاإلحصاء قيل: هو الضبط.  أصل صحيح, ألن دخوله كان صحيحاً

وقال بعض العلامء: أنه عام, كام أشار إليـه بعـض األئمـة أنـه يـدخل يف 
اإلحصاء ضبط دخول شعبان, وأيضاً ضبط منازل القمر, فأنت إذا كنت مـثالً 

 األيام التي تسبق أيام الشك بحيث مثالً من عرشين شـعبان, تعـرف منـازل يف
القمر ومغيبه وسقوطه, هذا الضبط يساعدك ليلة الرؤية, ولذلك القمر خيتلف 
صيفاً وشتاءً لبعده وقربه من خط االستواء, وهذا األصل جيعلك أنك إذا كنت 

ة الشك أن تعرف قد أحصيت منازل القمر وعرفتها وضبطها, يسهل عليك ليل
أين ستكون الرؤية, وتتحدد الرؤية يف املكـان الـذي تـراه, حتـى  كـان بعـض 
, وحدثت يف أكثـر مـن حادثـة,  العلامء رمحهم اهللا ملامً بمنازل القمر إملاماً جيداً
منها حادثة ألحد العلامء كان بقباء فجاء الشاهد وشهد أنه رأ اهلـالل, وكـان 
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املدينة, فقال: استدعوا يل الشاهد الذي شهد, قال: هو الشيخ يف منطقة قباء يف 
أين رأيت اهلالل يف أي جهة بالضبط? قال: رأيته يف هذه اجلهة, فقال له: أبـدا, 
ال يكون اهلالل هنا, أنت خمطئ يف رؤيتك, وتالحـى النـاس وحصـل خـالف 

 بعد الضغط عىل هذا الشاهد تبني أنه قد كذب يف شهادته. بينهم, ثم شاء اهللا 
فمعرفة منزلة القمر واإلحصـاء بالضـبط يسـاعد اإلنسـان عـىل الرؤيـة 
الصحيحة, ومن هنا هذا احلديث وإن تكلم يف سنده, ولكنه مـن جهـة املعنـى 
صحيح, فأصل أن اإلحصاء والضبط لشعبان معني عىل ضبط دخول رمضان, 

الل واألصل يف الشهور القمرية أنه يعتنى هبا ويكون هناك من يتفرغ لرؤية اهلـ
ومعرفتها, حتى ذكر بعض العلامء أنه كان ينبغي عند تساهل النـاس يف الرؤيـة 
أن خيصص لطائفة أن تر الرؤية وأن يكون هلا حتى من بيـت مـال املسـلمني 
حتى تتفرغ هلذا األمر, شأن ذلك شأن فروض الكفايات إذا تعطلت ومل يوجـد 

 فيها حمتسب.
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االسـئـلة 
אWאKאא 

Wאא  ما حكم صيام النصف الثاين من شهر شعبان
 أثابكم اهللا?

Wبسم اهللا احلمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعـىل آلـه  א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

يأيت إن شـاء اهللا, ومـن فهذه املسألة عقـد هلـا املصـنف رمحـه اهللا بابـاً سـ
استعجل شيئاً قبل إدبانه عوقب بحرمانه, إن شاء اهللا سـيأيت بياهنـا وتفصـيلها 

 وذكر األدلة فيها وأقوال العلامء يف مكاهنا بإذن اهللا.
Wאא،אWيف قول النبي  א :» شـهر

ل عىل فضـل  شـهر شـعبان , هل فيه دلي»بني رجب ورمضان يغفل الناس عنه
 عىل ما دون رمضان من شهور أثابكم اهللا?

Wأما الصيام يف شهر شعبان إذا كان بمعنى التقوي عىل رمضان فال א
 شك أنه من أفضل الطاعات وأجلها,

 : ألن العلامء عندهم الفضائل أعىل مراتبها 
 ما كان أعىل مراتب الفضل ما كان يف الفرائض,

 ة إىل الفريضة, ثم ما كان وسيل 
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فكل ما كان وسيلة إىل ضبط هناك الفريضة وهناك الوسيلة إىل الفريضة, 
فيـه أكثـر عـىل الفريضة وأدائها عىل أتم الوجوه وأكملها فإنـه يكـون الفضـل 

حسب فضيلة الفريضة نفسها, فلام كان الصوم  إذا دخلـت شـهر رمضـان ومل 
تستطيع الـنفس أن ترتـاد  تصم قبله  فإن الصوم سيجهدك وسيؤثر عليك, وال

عىل صيام رمضان إذا فوجئت به ومل تتهيأ له بصيام يف شعبان, إذا قـد ال ترتـاد 
النفس هذا الصوم إال بعد تقريباً أسبوع أو فرتة, وهذا سيضيع عـىل اإلنسـان, 
ربام حيرم اإلنسان من بعض الطاعـات واخلشـوع يف الصـلوات ويضـعفه عـن 

وافل واخلري الذي يناله لو كان معتـاداً  عـىل صلة الرحم ويضعفه عن بعض الن
 الصوم قوياً عليه,

ومن هنا صوم شعبان املراد به التقوي عىل رمضان, فام كان مـن الصـوم  
 عىل هذا الوجه فال شك أن صيام شعبان عىل هذا الوجه معني عىل رمضان, 

لشهر شعبان إنام املـراد بـه التقـوي عـىل  ومحل عليه كثرة صيام النبي 
رمضان, ولذلك جتد الشخص إذا صام أول يوم من رمضـان يصـيبه الصـداع 
ومنهم من ختور قواه ومنهم يستمر معه اإلعياء والتعب إىل ثالث يـوم إىل رابـع 

 يوم.
لكن لو أنه اعتاد ومترن عىل الصوم قبل دخول رمضـان يف شـعبان, فـال 

علـيهم شك أن شعبان يعينه من هذا الوجه, وغفلة النـاس عـن ذلـك تفـوت 
 كثرياً من التقوي والتهيؤ هلذه العبادة  العظيمة واهللا تعاىل أعلم.
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WאאאWكيـف نعلـق قلوبنـا بـاهللا  א
تعاىل مع قرب شهر رمضان, ونصيحة للذين يضيعون أوقاهتم يف غـري القـرآن 

 أثابكم اهللا?
Wموقوف عىل أمور عظيمةتعليق القلوب باهللا سبحانه وتعاىل א : 

 وأساسها الدعاء, فيسأل العبد ربه أن يعلق قلبه به ال بيشء سواه, أوهلا 
 خملصاً من قلبه وصدق مع  اهللا صدق اهللا معه,  فإذا سأل اهللا  

 , }ادعوين أستجب لكم{واهللا تعاىل يقول: 
داية وال شك أن أعظم عطية أعطاها اهللا للعبد بعد توفيقه هلذا الدين واهل

 له أن جيعل قلبه معلقاً باهللا سبحانه,
ومن يعتصـم بـاهللا فقـد هـدي إىل رصاط {من  تعلق باهللا اعتصم باهللا,  
أال إن يف اجلسـد مضـغة إذا صـلحت «, من تعلق باهللا صـلح قلبـه, }مستقيم

 , »صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال و هي القلب
, }أال بذكر اهللا تطمـئن القلـوب{اهللا  ومن تعلق باهللا اطمئن قلبه بذكر

أكرب مهه ومبلغ علمه وشغله الشـاغل,  ألن من تعلق باهللا أصلح أصبح اهللا 
فحينئذ يكثر من ذكر اهللا ويكثر من اخلوف من اهللا والرجاء فيام عند اهللا والطمع 
يف رمحة اهللا حتى يكون من أكمل النـاس ذكـراً هللا بجنانـه وجوارحـه وأركانـه 

 , فيبوأ أحسن املنازل يف الدنيا واآلخرة.ولسانه
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رزقـه اهللا القـول السـديد والعمـل الصـالح الرشـيد  من  تعلق بـاهللا 
ومـا {وصلحت أحواله كلها, التعلق باهللا أن يصبح العبد هللا ال ألحد سـواه, 

, العبد حينام يعلم أنه ما خلق يف هذه احلياة }خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون
إن هـم إال كاألنعـام بـل هـم  أضـل {م ويأكـل  ويرشـب, من أجل أن يطعـ

, ما خلق من أجل أن يكون عبـداً للنـاس بالنفـاق  والريـاء  والتملـق }سبيال
والتزيف والكذب, وغش الناس, ما خلق مـن أجـل أن يكـون عبـداً للـدينار 

 والدرهم, يبيع دينه بعرض من الدنيا نسأل اهللا السالمة والعافية, 
انكرست هذه األمور كلها أمام عظمة اهللا سبحانه وتعاىل,  فإذا تعلق باهللا

بل نقذف باحلق عـىل الباطـل فيدمغـه {ألنه ال جيتمع احلق والباطل يف مكان, 
 , فاحلق يغلب وال يغلب,}فإذا هو زاهق

وبتعظيم اهللا سبحانه وتعاىل والطمع  ومن هنا إذا كان قلبه مملوءاً باهللا  
 ن أن تدخله فتنة, عىل قدر إخالصه, يف رمحة اهللا, فإنه ال يمك

ولذلك إذا تعلق بـاهللا أخلـص, وإذا أخلـص وحـد وجتـرد هللا سـبحانه 
وتعاىل, وعندها إذا تكلم  تكلم هللا وإذا عمل عمل هللا فبـارك اهللا قولـه وعملـه 
وأصلح اهللا له أمره كله, من كان هللا كان اهللا جل له فارغب إىل ربك تكفى اهلم 

وقال اهللا إين معكم لئن أقمتم الصـالة {ع اهللا كان اهللا معه,  واملؤنة, من كان م
 , }وآتيتم الزكاة  وآمنتم برسيل
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كفاه اهللا ومحـاه ووقـاه, ومـن كـان  إذا كان مع اهللا  فاألصل أن املسلم
متعلق القلب باهللا سبحانه وتعاىل, فـإن اهللا سـبحانه وتعـاىل يغنيـه مـن واسـع 

اىل من أصدق دالئله أنك جتده من أغنى الناس فضله, املتعلق باهللا سبحانه وتع
, فلو  عرضت عليه الـدنيا بحـذافريها مـن فتنهـا وزينتهـا وزخارفهـا باهللا 

 وهلوها ال يلقي هلا باالً إذا مل تكن عىل طاعة اهللا, قلب خالص انرصف إىل اهللا.
فكام تر عيناك مـن اسـتهوته الـدنيا ففتنتـه وأهلتـه وشـغلته, وأخـذت 

ه إليها والعياذ باهللا, نسأل اهللا السالمة والعافيـة, فأصـبح يـدور يف بمجامع قلب
أفالكها يوايل من أجلها ويعادي من أجلها فويل اهللا أعظم من هذا كلـه يف حبـه 

 , }والذين آمنوا أشد حباً هللا{هللا, 
التعلق باهللا سبحانه وتعـاىل أن تـدعوا اهللا أن جيعـل اآلخـرة أكـرب مهـك 

 بتك وشغلك, اللهم ارزقني املعرفة بك,ومبلغ علمك وغاية رغ
نسأل اهللا أن يرزقك املعرفة به, ألن من أعظـم أسـباب التعلـق بـاهللا أن  

يعرف العبد من هو ربه? تعلقت قلوهبم برهبا حينام علمت أنـه ملـك امللـوك, 
وأنه إله األولني واآلخرين وأنه ديـان يـوم الـدين, وأن األمـر لـه أوالً وآخـرا 

ورساً وعلناً وأنه إليه يرجـع األمـر كلـه, عنـدها تعلقـت بـاهللا  وظاهراً وباطناً 
 سبحانه وتعاىل, 

 ولذلك جتد اإلسالم قوياً عزيزاً حتى يف زمان الفتن, وجتد املسلم أقـو
ما يكون عوداً وأصلب ما يكون دينًا وأثبت ما يكـون مجـاالً والفـتن تتناهشـه 
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  اعتصاماً بحبـل اهللا ومتكسـاً وتتخطفه من بني يديه وال من خلفه فال يزداد إال
, وأن اهللا هـو األول الـذي  بدين اهللا, ألنه يعلم أن هذا كله ال يغني من اهللا شيئاً
ليس قبله يشء وهو اآلخر الذي ال بعده يشء وأنه الظـاهر الـذي لـيس فوقـه 

 يشء وأنه الباطن الذي ليس دونه يشء وأنه رب كل يشء ومليكه.
ذا اهللا الذي تتعلق به, فـإذا علمـت أنـه بيـده التعلق باهللا أن تعرف من ه

ملكوت كل يشء وهو جيري وال جيار عليه, عندها ال تبايل بيشء, ومن هنـا جتـد 
, أعظـم الفقـر فقر الناس أعظم الفقر إذا افتقرت القلوب إىل التعلـق بـاهللا 
, والعيـاذ بـاهللا وأعظم الدمار والبالء عىل العبد أن يصبح قلبه خالياً من اهللا 

, تصيبه احلرية ويصـيبه القلـق, جتـده }أو كالذي استهوته الشياطني حريان{
يقول لك: املستقبل مستقبل أوالدي أوالدي, وكل شوية يأتيك بيشـء, فتجـد 

 الرجل من بداية الصباح يلهث وراء الدنيا ويبحث وراء الدنيا, 
ملـا , هذا الكون كلـه }ما لكم ال ترجون هللا وقاراً وقد خلقكم أطواراً {

ال نوقر اهللا, وكأن اهللا سبحانه وتعاىل ينبهنا وينبه نوح عليه السالم قومـه وهـو 
حق توقريه, وتقدرونه سبحانه حق قـدره,  أول الرسل, ملاذا ال توقرون اهللا 

وهو الذي خلق الساموات وخلق األرض وجعل فيهن قمراً أي رساجاً وقمـراً 
وتعاىل هو الغنـى الـذي لـيس بعـده  منريا سبحانه وتعاىل, التعلق باهللا سبحانه

غنى, والتعلق باهللا سبحانه وتعاىل هو األمن الذي ال يصحبه خـوف, والتعلـق 
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باهللا سبحانه وتعاىل هو النرص الذي ال يكون معه كرس, والتعلق بـاهللا سـبحانه 
 وتعاىل هو الطمأنينة والراحة التي ال يشوهبا قلق, 

 هم حيزنون الـذين آمنـوا وكـانوا أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال{
 ,}يتقون

 :وهلذا التعلق دالئل 
 فإنك جتد اإلنسان منذ أن يصبح أول ما يفكر كيف يريض اهللا سبحانه وتعاىل, 

 وجتده إذا أراد أن ينام أول ما يفكر كيف حاله مع اهللا يف يومه كله, 
 مهاً غريها, وجتده إذا شغل بيشء يف مستقبله جاءت اآلخرة أمام عينيه فأنسته

فأصبح يفكر كيف القدوم عىل اهللا سبحانه وتعـاىل, وهـل حالـه اليـوم  
أحسن وأصلح من حاله باألمس, املتعلق باهللا جرب اهللا كرسه و أصلح اهللا أمـره 
ورفع اهللا قدره حينام أعطاه أحسن عطية وهـي التعلـق بـاهللا سـبحانه وتعـاىل, 

آثاره واضحة يف العبد يف دينـه ودنيـاه فالتعلق باهللا سبحانه وتعاىل جتد دالئله و
وقوله وعلمه وسمته ودله وأخذه وعطاءه, فتجده ال يمكن أبداً أن يقـدم عـىل 

 أمر اهللا شيئا.
قيل له: إن التجارة الفالنية فيها ربح, وإن األسهم الفالنية فيهـا ربـح و 
 إن العمل الفالين فيه ربح, سأل هل هو حـالل أم حـرام, هـل يـأذن يل ريب أن

أعمل هذا العمل أو ال يأذن يل رب? ثم جتده ال يمكن أن يتفلت يميناً وشـامالً 
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يبحث عن الرخص, متعلق باهللا, إذا قيل له: هذه املاليني وليس األلوف وليس 
 ا ملئات األلوف, 

إذا قيل له: هذه املاليني حرمها اهللا لقوله تعاىل كذا وكـذا, قـال: سـمعنا 
وليس بضعف وال خـور, التعلـق بـاهللا منـازل,  وأطعنا, بنفس مطمئنة واثقة,

منازل السعداء وعيشة السعداء وطيبة السعداء طيبهم اهللا هبا, طيب اهللا بالتعلق 
أوالئه أحياءً وأمواتاً واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم, هـم 

اهتا, أهل السالم الذين سلمهم اهللا فنزع من قلوهبم الدنيا وأدراهنا وفتنها وشهو
 وتعلقت قلوهبم باهللا سبحانه وتعاىل.

فنسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته وكامله أن جيعلنا من املتعلقـني بـه, وأن 
جيعل قلوبنا تعظمه وتوقره سبحانه وتعـاىل حـق تعظيمـه وتـوقريه واهللا تعـاىل 

 أعلم.
WאWهل قضاء ديون الفقراء واملسكني, كتسـديد بقالـة  א

 من الكفارة كفارة اإلطعام أثابكم اهللا?يعترب 
Wبسم اهللا احلمد هللا والصالة و السالم عىل خري خلق اهللا وعىل آلـه  א

 وصحبه ومن وااله أما بعد.
, وال يسدد عنه دين الطعام, ألن التعبري  فاإلطعام يدفع إىل املسكني متليكاً

إىل املايض, إنام هو هبذا املصدر يدل عىل طلب اإلطعام للمسكني وليس مسنداً 
مسند إىل احلال واملستقبل, وعليه فال يصح تسديد الديون كفارة, ألنه من باب 
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إخراج النقد بدل الطعام, ومجهور العلامء رمحهم اهللا عىل أن الكفارات ال جيزئ 
فيها إال اإلطعام مبارشة, وعليه فإنه ال يدفع الدين وإنام يدفع الطعام, ثم شـأن 

باعه وسد دينه وإن شاء ارتفق به, ألن اهللا أمرنا بإطعامـه و اهللا  املسكني إن شاء
 تعاىل أعلم.

WאאWعنده صفة احلسد واحلقـد للغـري فـام  א
 العمل أثابكم اهللا?

Wالعمــل أن تــرتك هــذا, ألن النبــي  א  :ال «أمــرك برتكــه فقــال
 , »حتاسدوا

غص حلياتـه, وحـارم لـه وسـبب يف واحلسد مفسد لعـيش اإلنسـان مـن
 حرمانه يف كثري من اخلري, 

 , فاحلسود والعياذ باهللا كثرياً ما يقفل عىل نفسه أبواب رمحة اهللا 
عليك أن تعلم أن اهللا خلقـك إلصـالح نفسـك, وطاعتـك لربـك, ومل 

 خيلقك لالشتغال بالناس, ونسأل اهللا السالمة والعافية 
أم حيسـدون اهللا عـىل مـا آتـاهم اهللا مـن {والكراهية لفضل اهللا عليهم, 

, ما خلقه اهللا لكي تنظر يف نعمه عىل خلقه فتزدري النعمـة التـي أنـت }فضله
فيها,  وتطلب الرش والبالء إلخوانك, بل عليك أن تصلح نفسـك وأن هتيئهـا 

 لكل خري, 
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احلسد ال خري فيه, وعليك أن تعلم أنه يـذهب احلسـنات وأنـه يوجـب 
يف احلياة وعند املامت, فقل أن جتد حسوداً بـارك اهللا عيشـه,  العواقب الوخيمة

 وقل أن جتد حسوداً تنعم يف حياته,
فاحلسود والعياذ باهللا يصب اهللا املال يف حجره فإذا به ينظـر إىل مـن هـو  

الشبع, فيميس ويصبح شبعان ريان وإذا به يـنقم عـىل  أفقر منه, ويعطيه اهللا 
 السالمة والعافية, ألنه مرصوف عن التفكر يف نعمة اجلائع واملسكني, نسأل اهللا

اهللا عليه, عليك أن تعلم دائـامً أن أول مـا ينبغـي عليـك أن تنظـر إىل نعمـة اهللا 
عليك, وعلمت أنك ال تستوجب عـىل اهللا  عليك, فإذا نظرت إىل نعمة اهللا 

دك يش, وأن هذه النعمة فضل من اهللا محدت اهللا وشكرته, وإذا محدته ريض مح
وإذا شكرته زادك من فضله, فإياك والنظـر يف نعـم اهللا عـىل خلقـه إال حامـداً 

.  شاكراً
عليك أن تعلم أن احلسد يظلم القلب ويغضب الرب, وأن احلسود البد 
وأن يظهر احلسد يف فلتات لسانه وزالت جوارحـه وأركانـه فيفضـح والعيـاذ 

وال يف جمتمـع إال دمـره  باهللا, وأن احلسود نار فتنة ما جلس يف حـي إال أفسـده
 والعياذ باهللا, أهل احلسد هم الذين يرصفون الناس عن نعمة اهللا, 

وأعظم احلسد احلسد يف الدين, فإياك إن كنت طالب علـم أن يكـون يف 
 قلبك يشء من احلسد,
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وأحذرك إذا أردت أن تسلك سبيل العلامء فاعلم أن العلم ينتهي بالعبد  
  وينتهي بصاحبه إىل النار يف الدركات السفىل, إىل اجلنة يف املراتب العال

وأن من دخل إىل هذا العلم من أجل والعياذ باهللا حيسد العلـامء عـىل مـا 
آتاهم اهللا من فضله, فإنه يبلغ باإلنسـان يف حسـده للعلـامء أنـه حيسـد العلـامء 
 وحيسد طلبة العلم وحيسد أقرانه نسأل اهللا السالمة والعافية, فيبلغ بـه بحسـده

للعلامء أن يرد احلق وأن يصد عنه والعياذ باهللا فيكون ممن صد عـن سـبيل اهللا, 
 وهذا واضح يف كل إنسان حسود حقود, 

أعظم ما يكون احلسد إذا كان ألهل العلم, والسبب أن أهل العلم أنزهلم 
اهللا هذه املنازل, مبلغني لرسالته مؤدين لألمانة التـي محلهـم إياهـا, فكـل مـن 

 ه اهللا, وكل من صد الناس عنهم فقد آذن اهللا باحلرب يؤذهيم آذا
وهذا حقيقة ينبغي أن تضعها يف ذهنك, حقيقة ال تغيب عن إنسان يريـد 
, ألن اهللا  أن يطلب العلم, أن هذا العلم املراد به أن تكون من أطهر الناس قلبـاً

 يريد منك الطهارة و يريد أن يطهرنا, يطهرنا حساً ومعنى, 
املعنوية طهارة القلوب من أدراهنـا التـي أعظمهـا احلسـد, ومن الطهارة 

احلسد هو الذي منع إبليس من السجود آلدم, احلسد هو الذي جيعل اإلنسـان 
يقول الباطل ويسكت عن احلق, احلسد هو الذي جيعله إذا رأ إنسـان يـتكلم 
بحق ال حيبه يرده ألنه من فالن, احلسد صد عن سـبيل اهللا, ولـذلك نسـأل اهللا 

 السالمة والعافية, 
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قد يستدرج اإلنسان باحلسد إىل سوء اخلامتة, فيحذر اإلنسـان مـن هـذا, 
وهلذا جتد البعض حيسد عاملاً أو شيخاً من أئمة  السلف أو مـن بعـدهم أو مـن 
املعارصين أو داعية, أو حيسد إمام مسجده أو إمام حيه أو حيسد إنسان له نشاط 

ال شغل له إال عيوبه, ثم إن هذا احلسد, وهـذا  يف الدعوة, فيجلس والعياذ باهللا
أن احلسود يستدرج من حيـث ال يعلـم, فيـزين لـه سـوء  أمر من سنن اهللا 

عمله, وإذا أردت أن تر العمل الصالح فانظر إىل آثاره, فتجد العمل الصالح 
يطمئن به القلب وينرشح به الصدر وخيشع به الفؤاد ويصلح به حال اإلنسان, 

, حتى إنه لو تبحث عن  هذه األشياء ال جتدها يف احلسود جتده عىل العكس متاماً
قيل له: إن هذا الداعية أو هذا الشيخ أو هذا اإلمام تاب ربام والعياذ بـاهللا كـره 
توبته, ألنه ما يريد إال احلقد عىل هذا الشخص, احلقد واحلسد, احلقـد أن جتـد 

, إمـا لونـه, أو أنـه مـا هـو مـن القلب مملوءاً والعياذ باهللا ضغينة وسوءاً و رشاً
مجاعته ما هو من قبيلته ما هو من طائفته, ألنه ال يسلم عليه ألنه ال يلتفت إليـه 

 ألنه ال يقدره فيحقد عليه.
هذا احلقد إذا انضم إىل احلسد فصاحبه إىل هالك, عليه أن يرضـع إىل اهللا 

ال يعلـم,  صباح مساء, ولذلك جتد احلسود يلفق الـتهم, يسـتدرج مـن حيـث
أعظم الذنوب فيام بني الناس بعضهم مع بعض البهتان, أن كل إنسان صاحب 
هبت, بمعنى أنه خيتلق األمور ويكذب ويزور يف شهادته, كله مـن أجـل أذيـة 
الناس, ولذلك إذا وصل اإلنسان إىل مقام احلسد واحلقد جتده يكذب ويبهـت 
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املسلم, فكيف إذا كان داعية  الناس, ونسأل اهللا السالمة والعافية يرمي الربيء
أو عامل بام ليس فيه, يستدرج من حيث ال يعلم, يزين له سوء عمله, وتر مـن 
آثار من دالئل احلسد أنك جتد اإلنسان حريصاً عىل أذية الغري, فتنشـأ يف نفسـه 

 نسأل اهللا العافية, ناشئة احلقد والضغينة والرضر للمسلمني,
ك عىل شفا جرف هار من نار جهـنم, وأن أخي يف اهللا عليك أن تعلم أن 

كالليب النار إذا مر الناس عىل الرصاط  ختطفت العصـاة مـن املـذنبني بكبـائر 
 الذنوب, وإن الذي يف قلبك من احلسد واحلق كبرية من كبائر الذنوب, 

فإذا مل تسلم قلبك من هذا احلسـد واحلقـد فـواهللا ثـم واهللا إن يتـداركك 
 هلالكني, ربك من رمحته فأنت من ا

وعليك أن تعلم أنه إذا ابتليت ببليـة يف أذيـة النـاس فاحـذر أوليـاء اهللا, 
, واحلسد كام ذكرنـا احذر العلامء واحذر الصاحلني واحذر حفظة كتاب اهللا 

يكــون للعلــامء ويكــون لألقــران, جتــد اإلنســان مــع قرينــة يف التحفــيظ أو يف 
هذا فيه هذا يقول هـذا يفعـل الدراسة, ليس له شغل إال أن يذهب إىل املدرس 

هذا قام هذا اليوم قعد, هذا ذهب مع فالن هذا يريد من فالن كذا, بينـه وبـني 
فالن كذا وكذا, ويل هلذه األلسنة الظاملة التي تتهتك يف أعراض املسـلمني وال 
تنتبه, ويل هلذه القلوب التي تشتعل ناراً من خبث الشيطان لكـي يكتـوي هبـا 

ني, حيسد اجلار جاره فتجده والعياذ باهللا يسـتدرجه الشـيطان الربءاء من املسلم
نسأل اهللا العافية والسالمة, ألن من سلك سـبيل الشـيطان وكـل إىل الشـيطان 
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والعياذ باهللا, فتجده يراقب جاره يف كل صغرية وكبرية, وفال يـر نعمـة عـىل 
 جاره إال صارت نقمة عليه والعياذ باهللا.

, وجدته مل ينم ليلته والعياذ باهللا من نـار فإن رآه قد اشرت ماالً  أو عقاراً
احلسد يف قلبه والعياذ باهللا, بل يصل به السوء والعياذ باهللا إىل أن يكيـد جلـاره, 
وحدثت حادثة غريبة من البعض نسأل اهللا السالمة والعافية, يقـول: كـان لـه 

يـه إحسـاناً جار مليئاً باحلقد واحلسد, يقول: وما كنت أعلمه, وكـان حيسـن إل
, ففوجئ به وقد اشتكاه أنه يفعل جريمة الظلمة باإلنـاء الـذي يـأيت بـه  عجيباً
إناء, لؤم, يصل اإلنسان باحلسد إىل أحط درجات اللؤم واخلبث والعياذ بـاهللا, 
حيسن إليه جاره ويسقيه وينعم إليه, فإذا به يتهمه برسقة الوعاء الذي يسقيه به, 

ل اهللا العافية, ألنه متلكه الشيطان, فـإذا كـان يف احلاسد ينزل إىل احلضيض نسأ
العلم يف الدعوة, احذر إذا جلست جمـالس العلـامء حتـب إلخوانـك مـا حتـب 
لنفسك, حترتمهم توقرهم, اإلنسان احلسـود ال يرقـب يف املـؤمن إال وال ذمـة 
نسأل اهللا السالمة والعافية, عالج احلسد الدعاء, نسأل اهللا أن يسلمك من هذا 

 اء.الد
قل: اللهم إين أشكوا إليك احلسد واحلقد اللهم إين أعوذ بك من احلسـد 
واحلقد, من استعاذ باهللا أعاذه, من استجار باهللا أجاره, من استغاث باهللا أغاثه, 
ومن دعا اهللا أجابه, فسأل اهللا أن يسلمك من احلسد, األمر الثـاين: أن تشـتغل 

عيوب والنواقص فأقبلت عـىل نفسـك بنفسك, النفس إذا أهليتها بام فيك من ال
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تستكمل نقائصها فـتح اهللا عليـك يف العلـم و العمـل, أن تشـتغل بالعبـادات 
والطاعات, ثم أن حتذر من أسباب احلسد وهو أنك إذا كـان وجـدت هـذا يف 
قلبك بسبب مداخلة الناس حترص عـىل عـدم مـداخلتهم, وإذا وجـدت هـذا 

السته وعدم االحتكاك به حتى بسبب بينك وبني شخص, فاحرص عىل عدم جم
تسلم, أما احلسد فإنه داء وبيل ورش مستطري, وعىل اإلنسان أن يسأل ربـه مـن 
كل قلبه أن يسلمه من احلسد, والدار التي فيها احلسد أوذن أهلها باهلالك ففيها 
الكذب و فيهـا الغـش وفيهـا الـتهم الباطلـة, ولـذلك كـان العلـامء واألئمـة 

نون عىل أهـل احلسـد, وكـانوا إذا كـان معهـم طالهبـم الصاحلني أشد ما يكو
وأتباعهم مل يربوا فيهم شيئاً مثل صفاء القلوب, ولذلك ملـا ذكـر اهللا أصـحاب 

, }حممد رسول اهللا والذين معه أشداء عىل الكفار رمحـاء بيـنهم{قال:  نبيه 
 الرمحة  احلسد ال جيتمع مع الرمحة, أن اإلنسـان يـرحم أخـاه, ومـن الرمحـة أن

نحب له اخلري, فهذا أمر يف احلقيقة ينبغي عىل املسلم أن حيرص عليه وأن يكون 
أن جيعله ممن سلمت صدورهم, فإذا سمع أن أخاه  من أجله, وأن يسأل اهللا 

جاءته نعمة قال: ما شاء اهللا تبارك اهللا, أسـأل اهللا أن يبـارك لـه, وإذا رأ عـىل 
وأعطاك خريها وكفاك رشها ومتنـى لـه أخيه آثار نعمة قال: بارك اهللا لك فيها 

من اخلري مثل ما يتمنى الناس, إذا وصـل اإلنسـان إىل هـذه الدرجـة أن حيـب 
إلخوانه ما حيب لنفسه وأن يكره هلم ما يكره لنفسه فقد آمن بـاهللا, ومـن آمـن 
باهللا فقد هدي قلبه, ومن هدي قلبه صلح عمله, فإياك واحلسد, ولـذلك قـال 
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 :»احلسـد داء »تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخواناً  ال حتاسدوا وال ,
األخوة يف اإلسالم وبالء عىل أخوة اإلسالم, وعليك أن حتذر, وأيضـاً ينبغـي 
عليك أن تأخذ باألسباب التي تعينك من احلسد والبعد عنه وهو اخلـوف مـن 

من أعظم  سوء العاقبة, وإياك أن تظلم الناس بحسد وإياك أن تؤذهيم, ألن هذا
ما يكون من الـبالء والرشـ, نسـأل اهللا بعزتـه وجاللـه أن يعيـذنا وإيـاكم مـن 

 منكرات األخالق واألدواء إنه ال يقدر عىل ذلك إال هو واهللا تعاىل أعلم.
WאWيف رسائل اجلوال فيها داللة عىل اخلـري, مـا حكـم  א

 ينرشها يف رسائل أخر  قالوا: تؤجر بمجرد نرشها مثالً أو تأثم ملن مل
 وما الضابط يف التأثيم وغريه أثابكم اهللا?

Wقضية رسائل اجلوال توسع فيها أكثر من الالزم,أوالً هو א 
هذه الرسائل طبعاً حتمل مادة تكون بامل, واألصـل أن إنفـاق املـال أال  

 يكون إال عىل الثمن والرشد, 
ء يكتـب أدعيـة قـد يكـون احلقيقة  استخدام الرسائل خاصـة يف الـدعا

البعض مثالً له تأويل فيها, لكن احلقيقة بعض األحيان فيهـا توسـع أكثـر مـن 
 الالزم ألن هذا يرجع إىل نية اإلنسان, والغالب أهنا تكون باملجاملة, 

فالشخص إذا دعى للشخص دعوة بظهر الغيب, قـال لـه امللـك: آمـني 
 ولك بمثل, ما الداعي أن يكتبها له?



- ١٧٥ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

هنا تزيد من املحبة واملودة, لكن إذا توسع فيها وأصـبحت إلفـاً ال شك أ 
 وعادة, 

ثم فالن يرسل لك رسالة البد أن ترد عليه, ثم  ختزن رسائل علشان كلام 
جاءك رسالة ترد عليه هبا, هذه إضاعة للامل فيها إضاعة للامل وفيه توسع أكثر 

 من الالزم 
تـاج أن يـرد عليـك يف شغل لألوقات, يعنـي يف بعـض األحيـان إذا اح

دقيقتني أو ثالثة وهو طالب علم, وال مشغول, وإذا مل يرد عليه غضب, وقال: 
هذا ال يبايل برسائيل, انظر كيف نحن هنتم به ونرسل له رسـائل طيبـة وال يـرد 

 عليه ثم ينقم عليه, مصيبة إن أجابه مشكلة وإن ما رد عليه مشكلة, 
 ل اجلوال,يف احلقيقة فيه توسع يف مسألة رسائ

أما مسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر, فاإلنسان إذا نرش شيئاً فيـه  
هـذا مـا فيـه  أمر بمعروف وهني عن منكر يؤجر إذا أخلص, إذا أخلص هللا 

 إشكال, 
لكن تأثم ما أظن يعني هذا سؤال مبهم, يأثم فيام فيه إثم, إذا تعني عليـه 

لكن أن جتزم بأنه آثم, تغيري املنكر فرض عىل  أن ينقل هذا اليشء ومل ينقله يأثم,
 , الكفاية, ما يدريك أنه ما قام به أحد حتى يأثم هذا, إذا أثم هذا أنت تأثم أيضاً
ما الذي أخرجك أنت أيضاً من اإلثم? ألنه بلغك  كام بلغ غريك, فال خيرج من 

 اإلثم إال أن يبلغ هنا اإلشكال, وإذا ما بلغت تأثم.
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ال هل زوال اإلثـم أن يبلـغ يقـول: واهللا حصـل املنكـر طيب اآلن السؤ
 , , زواله أن يزال هذا املنكر ال أن يبلغ بعضـنا بعضـاً الفالين حصل كذا, ال أبداً

 فهنا خلل يف مسألة تأثم,
وينبغي أن يعلم أن التوسع يف احلكم من أشخاص ليس عنـدهم علـم,  

 وهذا بالعاطفة, هذا خطره عظيم وبالؤه وخيم 
أن نعلم أن القول عىل اهللا عظيم وأن علامء بلغوا من العلـم شـأوا وعلينا 

عظيامً ردعت فرائسهم من خشية اهللا يف القول عـىل اهللا بـدون علـم, ال تقـول: 
تؤجر فتشهد عىل اهللا أنه سيأجره, وال تقول: تـأثم إال ببينـة وعلـم, هـذا أمـر 

 , ينبغي أن ننتبه له, وهبذا نؤسس تقو اهللا 
اجلوال فاحلقيقة فيه أشياء كثرية فيها مالحظات وفيها توسـع, أما رسائل 

وخاصة شغل أهل العلـم واملشـغولون بـام هـو أصـلح يعنـي واهللا أنـا بعـض 
األحيان أحرج من بعض الرسائل, يعني تأتيني يف وقت أصالً إذا قرع اجلـوال 
بالرسالة, الغالـب أن اإلنسـان ال قـدر اهللا خيـاف أنـه حصـل يشء أو حصـل 

 ه,مكرو
فإذا كان إن أمكن قرص هذه األمور عىل احلاجة وحسن اسـتخدام هـذه  

 األشياء عىل وجه يليق بعيد عن إضاعة املال وبعيد عن املبالغة, 
 وأخوك إذا أحببته وأرسلت له مرة ما فيه كل داعي كل مرة, 
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وعىل أخيك  أن يعذرك إذا مل ترسل له فمعنى ذلك أنك ال حتبه? هذا أمر 
 نتبه له, و عىل كل حال ال نكره اخلري إلخواننا.ينبغي أن ي

نسأل اهللا بعزتـه وجاللـه أن يبـارك هلـم يف اجلـوالت وغـري اجلـواالت 
 والرسائل واملسائل ويف كل يشء, 

لكن يف احلقيقة فيه توسع, يعني أمر فيه توسع, خاصة إذا جئـت حتسـب 
نهم مكلف, أنه خيارات اإلرسال لعدة أشخاص, ثم اشتغل اجلوال عىل عدد م

و ربام لو أن هذا الريال أو النصف ريال تكفكف به دمعة يتيم, وربام تتـربع بـه 
 ,ألرملة أو حمتاج فيكون لك أجراً عظيامً عند اهللا 

وعىل كل حال هذا ما أفتي به أنه يتحفظ يف هذا األمر وحيسن استخدامه 
 عىل الثمن وهذا أفضل وأحسن.

 نا ويوفقنا واحلمد هللا رب العاملني.  نسأله اهللا بعزته وجالله أن يسدد
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 مقدمة

بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب  العاملني والصـالة والسـالم عـىل 
 نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد. أرشف األنبياء واملرسلني

Wאאא  
باب ما جاء أن الصوم لرؤية  اهلالل واإلفطار له, 

Wא   وحدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو األحوص عـن سـامك عـن
ضـان ال تصـوموا قبـل رم«: قال: قـال رسـول اهللا  عكرمة عن ابن عباس 

 , »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثالثني يوما
Wא ويف الباب أيب هريرة  أيب بكرة ابن عمر , 

Wאא حديث ابن عباس حديث
 حسن صحيح, وقد روي عنه من غري وجه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم األمتان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصـحبه ومـن سـار عـىل سـبيله 

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
رمحه اهللا هبذه الرتمجة, والتـي بينـت أن  אאאفقد 

 العربة يف دخول شهر رمضان يف حال الشك  برؤية اهلالل, 
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 وكذلك بالنسبة للحكم بخروج شهر رمضان ووجوب الفطر,  
أن الرؤية للهالل هي الطريق عند نقصان الشهر لثبوت  فاألصل الرشعي

 دخول شهر رمضان وخروجه, 
אW א ,الرؤية هي املشاهدة بـالعني أو  القلـب ,

, فتقـول: رأ فـالن فالنـاً أو رأ فـالن واألصل فيها املشاهدة بالعني املجردة
 الشجرة أو الوادي أو نحو ذلك إذا أبرصه ببرصه ونظره, 

وقد تطلق الرؤية عىل القلب عىل املشاهدة بالقلب كام ذكـر ابـن سـيدة و 
 اللغة,غريه من أئمة 

كذلك يـرهيم اهللا أعامهلـم حرسـات {وقال بعض العلامء يف قوله تعاىل:  
, أهنا الرؤية البرصية, وحيتمل أهنـا الرؤيـة }عليهم وما هم بخارجني من النار

 القلبية, 
 وعليه فالرؤية املراد هبا هنا الرؤية بالبرص أي املشاهدة بالبرص, 

إذا كانت ليلة الثالثني  وحان  وتوضيح ذلك أن الشهر إذا كان ناقصاً فإنه
وقت غروب الشمس فإن قرص الشمس يسقط قبـل اهلـالل, وحينئـذ تكـون 
درجة اهلالل للشهر املستقبل, سواء كان ذلك يف حال ثبوت شهر رمضـان أي 
دخول الصوم دخول شهر الصوم, أو كان ذلـك  عنـد خـروج شـهر رمضـان 

اهلالل كام ثبتـت السـنة عـن بثبوت الفطر واعتبار شهر شوال, فيرتاء الناس 
 , رسول اهللا 
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أما إذا سقط حاجب الشمس سقط القمر مع الشـمس أو قبـل الشـمس 
فحينئذ يكون قد بقيت للقمر منزلة ويكون الشهر تاماً كامالً فال يـر اهلـالل, 

 أي ال ير بعد مغيب الشمس, 
ن وهذه الرؤية إن كانت يف الليل, مثل أن تكون ليلـة الثالثـني سـواء مـ

عىل أهنـا رؤيـة فباإلمجاع رمضان أو من شعبان رأ الناس اهلالل ليلة الثالثني 
يثبت هبا دخول الشهر ويثبت هبا انتهاء الصوم, يثبت هبا دخـول شـهر الصـوم 

 وخروجه, وكذلك بقية الشهور, 
لكن لو كانت هذه الرؤية يف النهار, مثل أن تكـون الليلـة ليلـة الثالثـني 

ل وال يروه, ثم ملا كان من الصباح رأوا اهلالل قبل الزوال, فيرتاء الناس اهلال
أي قبل زوال الشمس أي قبـل منتصـف النهـار, فجامهـري السـلف واخللـف 
واألئمة األربعة رمحة اهللا عىل اجلميع عىل أنه ال يؤثر أو ال تؤثر الرؤية النهارية, 

 وأنه ال ينبني عليها حكم بدخول الشهر.
مـري املـؤمنني عمـر بـن اخلطـاب وعبـد اهللا بـن وهذا القول مروي عن أ

مسعود وعبد اهللا بـن عمـر وأنـس ابـن مالـك وهـو مـذهب األئمـة األربعـة 
 والظاهرية وأهل احلديث.

وهناك قول لبعض السلف وهو رواية عن أمحد يف دخول شهر رمضـان, 
أنه إذا رئي قبل الزوال فإنه حيكم بتامم الشـهر, وحينئـذ حيكـم بـأن اليـوم مـن 

ان, إذا كان الثالثني مـن شـعبان, وحيكـم بـالفطر إذا كـان الثالثـني مـن رمض
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رمضان, فإذا رئي يف يوم الثالثني من شعبان أمسكوا بقية اليوم وحكـم بكونـه 
من رمضان, برشط أن تكون الرؤية قبل الزوال, وهـذا القـول قـال بـه بعـض 
ان أصحاب اإلمام أيب حنيفة, فهو قـول القـايض أبـو يوسـف, وكـذلك سـفي

الثوري وابن أيب ليىل ورواية عن اإلمـام أمحـد فـرق فيهـا بـني دخـول الشـهر 
وخروج الشهر, فاعترب هذا يف دخول شهر رمضان يف حال الغيم, ومل يعتربه يف 

 حال خروج شهر رمضان, 
א مـذهب مجـاهري السـلف واخللـف أن الرؤيـة ال تكـون إال

 بالليل.
بن سلمة عـن أمـري املـؤمنني عمـر بـن والدليل عىل ذلك ما رو شقيق 

قال شقيق رمحه اهللا: أتانا كتـاب أمـري املـؤمنني عمـر بـن اخلطـاب  اخلطاب 
ونحن بخانقني, أن األهلة بعضها أكرب من بعض, فإذا رأيتم اهلالل بالنهار فـال 

 أن حمل الرؤية إنام هو الليل,  تصوموا حتى تروه بالعيش, فبني 
, انتزع »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«: قوله وانتزع بعض العلامء من 

دليالً من السنة عىل أن الرؤية ال تكون إال بالليل, ألنه قـال: صـوموا لرؤيتـه, 
فدل عىل أن الصوم يستأنف ويبتدئ, ولو كانـت الرؤيـة هناريـة فمعنـاه أهنـم 

 سيصبحون مفطرين, وهذا لبعض األئمة رمحه انتزع من حـديث أيب هريـرة 
 .م يف الصحيحني, ومثله حديث عبد اهللا بن عمر املتقد
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إذا ثبت هذا فالعربة بالرؤية ليلة الثالثني, وال عربة بالرؤية النهارية سواء 
وقعت قبل الزوال أو بعد الزوال يف أصح قويل العلـامء رمحهـم اهللا كـام قـدمنا, 

رتمجة عىل والرؤية يف هذا احلديث الذي معنا, ترجم له املصنف رمحه اهللا هبذه ال
 أن الرؤية حمكوم هبا, 

وهنا ننبه عىل أمر مهم وهو أن األصل يف إثبات الشهر يف حال النقصـان 
يـدل  إنام هو الرؤية الرشعية, فليس هناك دليل يف كتاب اهللا وال يف سنة النبي 

عىل أن املسلمني ملزمون باحلكم بوجوب الصوم أو وجوب الفطـر علـيهم يف 
  الرؤية الرشعية.حال نقصان الشهر بغري

فاحلساب الفلكي ليس دليالً عىل دخول الشـهر وال عـىل خروجـه عنـد 
 النقصان,  وذلك ملا ييل:

كام ثبت يف الصحيحني من حديث عبـد  أن السنة عن رسول اهللا  أوال:
قـال:  أن النبـي  اهللا بن عمر من رواية مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 

لرؤيته فإن غم علـيكم فـأكملوا عـدة شـعبان ثالثـني صوموا لرؤيته وأفطروا «
 ,»يوماً 

تأمل هذا احلديث جتد فيه أن السنة نصت عىل أن الناس ال يصومون وال  
يفطرون إال بأحد دليلني, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فـدل عـىل أن الرؤيـة 

 حجة, فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني, 
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وب حرص وقرص, معناه أن دخول األشهر هذا األسلوب عند العلامء أسل
احلسـاب  وخروجها املعول فيه  عىل الرؤية أو عىل متام العدة, ومل يذكر النبي 

 الفلكي, 
ولو قال قائل: إن احلساب تطور وإنه قد وجد بعـد القـرون املفضـلة أو 
وجد اآلن أو وجدت آالت, وهـذه كلـامت كثـرياً مـا تثـار, وهـي ال متـت إىل 

 واقع بصلة,احلقيقة وال
إنا «, والدليل عىل ذلك أنه قال: احلساب كان موجوداً عىل زمان النبي  

 , »أمة أمية ال نكتب وال نحسب
والعــرب تعــرف يف القــديم أهنــم  كــانوا يتعــاملون بــالتنجيم والفلــك 

 واحلساب الفلكي,
بل ذكر بعض مشـاخينا رمحـه اهللا وهـذا موجـود, احلسـاب الفلكـي يف  

 ضباطاً عن املتأخرين,القديم أكثر ان
بل إن املتأخرين يبنون حساهبم الفلكي عىل املتقدمني, وقل أن جتد أحداً  

 اليوم يستطيع أن حيسب دون أن يكون مقلداً ملن قبله, 
رد الناس إىل  , والنبي فاحلساب الفلكي كان موجوداً عىل عهد النبي 

, لكـان أسـلوب »نحسبإنا أمة أمية ال نكتب وال «أمرين, لو مل يأت حديث, 
 احلرص يف هذه األحاديث الصحيحة كافياً يف االعتامد عىل هذين األمرين.
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أن نصوص العلامء يف املذاهب كلها الظاهريـة واحلنفيـة و املالكيـة  ثانيا:
ــة هــي األصــل  ــيهم كلهــم عــىل أن الرؤي ــة رمحــة اهللا عل والشــافعية واحلنابل

بت الرؤية فالعربة بـتامم العـدة, وأن واألساس, وأنه إذا تعذرت الرؤية أو مل تث
هذين األصلني مها املعول عليهام يف احلكم هبذه العبادة واحلكم بدخول الشـهر 

 وخروجه,
وليس هناك ذكر للعلامء يف مسألة احلساب الفلكي, إنام وردت يف قضية  

وهي هل احلاسب نفسه إذا كان احلاسب عنده خربة ومعرفـة, وأراد أن يعمـل 
 د عدم الرؤية, فهل يعمل باحلساب? باحلساب عن

هذه املسألة, ثم إذا قلنا: يعمل باحلساب هل هو جائز له أو واجب عليه, 
 هذه مسألة ثانية, هذه قضية كثر فيها اخللط عند املتأخرين, 

وإنام نبهنا عليها ألن البعض يريد أن يلغي الرؤية ويريد أن يلغـي إكـامل 
 بارشة, العدة, ويقول: نرجع إىل احلساب م

وهنا ننبه عىل أمور أن ما أثر عن مطرف بن عبد اهللا الشخري قيل: مل ثبـت 
 عنه, كام جزم به احلافظ بن عبد الرب رمحه اهللا, 

وهو حمكي عن ابن رسيج وشنع عليـه هـذا القـول وكـالم العلـامء فيـه 
معروف, فقط يف احلاسب, وحيكى عن اإلمام الشافعي يف احلاسب نفسـه, أمـا 

لألمة: اتركوا الرؤية واتركوا ما ثبتت به السنة فلم يقل هبـذا أحـد مـن أن يقال 
 العلامء, هذا أمر ينبغي أن ينتبه له.
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األمر الثـاين: أن السـنة جـاءت بأسـلوب النهـي املفيـد للحرصـ كـام يف 
ال تصوموا حتى تروا اهلالل وال  تفطروا حتـى  تـروا «احلديث يف الصحيحني: 

, ال تصـوموا وال تفطـروا,  فـال نحكـم »لوا العـدةاهلالل فإن غم عليكم فأكم
, وال نحكم بانتهاء الصـوم بغـري  بدخول الشهر بغري رؤية إذا كان الشهر ناقصاً
, وعليه ألن قوله: ال تصوموا حتى تـروا اهلـالل وال  رؤية إذا كان الشهر ناقصاً

خالفنـا تفطروا حتى تروه, لو قال قائل اليوم يريد احلساب الفلكي, فمعناه أننا 
ال تصوموا حتى تـروا اهلـالل وال تفطـروا حتـى «حينام قال:  نص رسول اهللا 

 .»تروه
األمر الثالث: أن احلساب نفسه فيه إشكال كثـري, وكثـري مـن احلاسـبني 
عندهم خالف وطرق احلسـاب ختتلـف وضـوابط احلسـاب ختتلـف ثـم أمـر 

ار اليل ييجي احلساب نفسه يف بعد الشمس عن القمر وبعدها عن األرض واملد
واخلالف يف القرب البعد, وتثبيت املحاق للعلم بسقوط القمر ومعرفة منزلته, 
هذا حمل إشكال حتى عند الفلكيني, فمن رمحة اهللا هبذه األمة وتيسـري اهللا عـىل 

هذه األمة أنه ردهم إىل هذا األمر امليرسـ, الرجـل لـو كـان يف الباديـة لوحـده  
دون حرج ودون مشقة, فإن غابت عليه الشمس يستطيع أن يعمل هبذا الدليل 

نظر إىل اهلالل, فإن رأ اهلالل عمل به وإن مل يره أتم العدة, والناس يف داخـل 
املدن كذلك يرتاءون اهلالل يف وقته, فإن رأوه عملوا بالرؤية وإن مل يروها أمتوا 

رج? يف ذلك? وما هو الضيق وما هو احلـ العدة, ما هو الضري عىل  أمة حممد 
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لكن إذا جئت للحساب هذا يقول: ولذلك حتى التقـاويم ال تنضـبط, فهنـاك 
تقويم جيعل هذا الشهر تسـع وعرشـين, وتقـويم آخـر جيعلـه ثالثـني, وهـذه 

 مسالك ومدارس فلكية معروفة,
فإذاً عرض املسائل خاصة عىل املأل وعىل الناس توهيناً للسنة الثابتة عن  

 ليه,هذا الذي ينبه ع رسول اهللا 
الرشيعة ما متنع مـن احلسـاب إذا كـان ينضـبط ويعتـرب, ولكـن مـع أن  

اإلنسان يضبط األمور التـي جعـل اهللا هلـا دالئـل كونيـة معروفـة باالسـتقراء 
والتتبع إنام متنع أن يتجاوز به حمله متنع الغلو واملبالغة واحتقار هذه األمـة كـأن 

  احلساب شيئاً كبرياً األمة غافلة عنه, ما هذا?
ولذلك جتد بعض, نقول: هذا مما تقرحت به قلوبنا من بعـض الكتابـات 
املؤملة واملحزنة التي تشعر الناس أهنم يف يشء بدائي قديم وأهنم  غـافلون عـن 

 يشء جديد.
احلساب الفلكي درب من الظن واحلدس والتخمني ال خيتلف فيه اثنان, 

, وهـم  درب من احلـدس والظـن والتخمـني, الرؤيـة مشـاهدة اليشـء عيانـاً
ثـم لرتوهنـا عـني {يقولون: ليس هناك أصـدق مـن رؤيـة اإلنسـان لليشـء, 

 , مشاهدة اليشء والعلم به حقيقة ليس كحدسه وتقديره, }اليقني
األمر الثاين: أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل أشياء تعرف بالعدد واحلسـاب, 

 ه دالئل, وأشياء تعرف بدالئلها, القمر يف حال اكتامل الشهر ونقصانه ل
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ومثالً اآلن إذا جئت إىل األسـبوع حيسـب بالعـدد, فأنـت تقـول: اليـوم 
األول من األسبوع والثاين والثالث حتى تتم سبعة أيام تقول: قد تم األسـبوع, 

 فحينئذ ينفع احلساب,
أما إذا كان يشء له دليل وأمارة جعلها اهللا بتقـدير الكـون مـن أجـل أن  

ىل هذا الـدليل بعينـه, ويبقـى ا حلسـاب والتقـدير يعلم نقصانه وكامله فارجع إ
 عرضة للخطأ والصواب, ربام أصاب وربام أخطأ.

ولذلك جعلوا األشياء إما رجعة إىل الطبيعة األشياء ا لطبيعة كام نبه عليه 
العلامء وأشار إليه شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف مباحث اهلالل, فاألشياء الطبيعيـة 

ية, ومنها معرفة سقوط القمـر قبـل الشـمس أو بعـده يرجع إىل دالئلها الطبيع
باكتامل الشهر أو نقصانه, هـذا يشء طبيعـي يرجـع إىل الـدليل الظـاهر الـذي 

 يستند إىل الواقع والطبيعة,
وأما بالنسبة للحساب واملقدرات فلها ما يدل عليها, فالسنة الصـحيحة 

, وكذلك حديث »هصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيت«يف حديثنا,  عن رسول اهللا 
أيب هريرة  املتقدم معنا, وحـديث عبـد اهللا بـن عمـر, وكلهـا يف الصـحيحني, 

ال تصوموا حتى تـروا «بقوله:  , ونصه حديث عبد اهللا بن عمر وأيب هريرة 
, فلو جئنا يف اليوم التاسع والعرشين من شعبان وقال الفلكي إن الشهر »اهلالل

ال تصوموا «يقول:  دخل, فإن النبي  ناقص وإن رمضان باحلساب الفلكي قد
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ال نقدم بني يـدي اهللا  , فعندنا سنة صحيحة عن رسول اهللا »حتى تروا اهلالل
 .ورسوله 

من الشبه التي تقال, يقال نحن نعمل باحلساب الفلكـي يف تقـويم  ثالثا:
 الصلوات, ملاذا ال نعمل به يف تقويم الشهور? 

ة معدودة ما فيها أي إشكال, أجـزاء وهذا خلط, ألن أجزاء اليوم حمسوب
اليوم معدودة, منتصف النهـار حمسـوب يطـول ويقرصـ يف الصـيف بحسـابه 

 ومعروف يف األشهر الشمسية تنضبط هبا األشهر القمرية, 
إن «كام يف حـديث السـنن:  فجاءت السنة أيضاً بضبط اليوم حتى قال 

وم مـا عنـدك فيـه أمـارة , هذا ما فيه إشـكال ألن اليـ»النهار اثنتى عرشة ساعة
 خمتلفة, ما عندك يوم فيه أمارات خمتلفة بمعنى أننا نبحث عن الزوال اآلن,

 هل زوال الشمس مثل سقوط القمر قبل الشمس أو بعدها? 
زوال الشمس أمارته واحدة منضبطة ال يمكن أن ختتل, حتى إن الرجـل 

ى إذا وقـف الظـل يف الربية يستطيع أن ينصب عوداً ثم ير إذا حترك الظل حت
عن احلركة علم أن النهار قد انتصف, وقد شاهدت بعينـي رجـالً مـن الباديـة  
جئنا عند وقت صالة الظهر وليس معه ساعة وال معه يشء فنظر إىل كبد السامء 
فقال: اآلن انتصف النهار فنظرت إىل الساعة وكـان التقـويم منضـبط وإذا بـه 

 حة, فتقديره حمدد, وقت انتصاف النهار, أمارته ظاهره واض
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فإذاً أمارة طلوع الفجر حينام تأيت و حتسبه معـروف أن ليـايل الصـيف ال 
يمكن أن ختتل بحـال بالنسـبة ألجـزاء الليـل يف الصـيف وأجزائـه يف النهـار, 
وأجزاء النهار يف الصيف وأجزائه يف الليل معروفة وحمسـوبة, وأطـول يـوم يف 

 وف, هذا منضبط ما فيه أي إشكال.السنة معروف وأقرص يوم يف النهار معر
لكن حينام تأيت إىل هناية الشهر وجدنا أن الشهر تسع وعرشين ووجـدناه 
ثالثني, ما وجدنا زوالً يف الساعة الثانية عرش ودقيقـة وزواالً يف الثانيـة عرشـ, 
, فحينئذ ملا تضـبط كـام قلنـا كاألسـبوع تضـبطه بالعـدد  وجدنا الزوال واحداً

 ينضبط,
سبة لرؤية اهلالل فإهنا ال تنضبط بالعـدد كانضـباطها بالرؤيـة, لكن بالن 

وعليه فإن العلامء رمحهم اهللا يف املذاهب كلها األربعة, كلهم متفقون عىل أنه ال 
 ,هذا أمر متفق عليه جيوز إلغاء الرؤية عىل أن حيل احلساب حملها,

ولذلك بعض من يكتب بعض من ال علم عنده وال فقه عنده وال علـم  
عنده بكالم أهل العلم رمحهم اهللا حينام يأخذه احلـامس يقـول: نريـد احلسـاب 

 الفلكي حتى خيرجنا من البلبلة, أي بلبلة? 
سبحان اهللا خيتلفـون يف أشـياء عظيمـة, ثـم إذا جئـت تقـول هلـم: ملـاذا 
ختتلفون? يقول لك: حرية الرأي هذه حريـة الـرأي, يـا أخـي ال تصـادر آراء 

فت األمة بدخول شهر أو خروجه قامت الـدنيا وقعـدت, اآلخرين, فإذا اختل
خيتلفون يف حرية الرأي عىل عرشـات األقـوال ال عيـب وال حـرج, بـل تقـدم 
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ويشء يمجد, وأما إذا اختلفوا عىل قولني ناس  يقولـون: نفطـر اليـوم ونـاس 
يقولون: نصوم اليوم, قامت, إذاً ليست القضية قضية مبنية عىل يشء صـحيح, 

, }نتم قد بدت البغضاء من أفواههم ومـا ختفـي صـدورهم أكـربودوا ما ع{
إلرضاء اآلخرين? ملاذا حيس اإلنسان دائامً كأنـه يف يشء  ملاذا هندم سنة النبي 

 قديم موروث معاليل وكأنه ينبغي أن يرتك.
هذا أمر ينبغي أن ينبه عليه, أن تتقرح به قلوب املـؤمنني حتـى يف ديـنهم 

, وجـاءت بـه يف أصل أصيل دلت عليه سنة النبي  وعبادهتم يشكك اإلنسان
هذه الرشيعة ا ملبنية عىل الرمحة واليرس, إن عىل املسلم أن يعلم أن هذه احلقيقـة 
وهي أن العربة  يف دخول الشهر وخروجه خاصة إذا كان الشهر ناقصـاً أنـه ال 

تثبت شهادة طريق إال بالرؤية, وأن األمة إذا تراءت اهلالل ومل تر اهلالل أو مل 
.  رشعية لرؤيته فإهنم يتمون العدة ثالثني يوماً

أما اخلالف الذي يقع بني املسلمني فاألصل أن كل بلد يرتاءوا, لـو أهنـم 
ما حصل بينهم يشء, وينبغي أن نفرق بني الترشـيع وبـني  أخذوا بسنة النبي 

ابع الزمـان أعامل الناس, الترشيع يشء ال يتغري وال يتبدل ما تعاقب امللوان وتت
بعز عزيز وذل ذليـل, ألهنـا كلمـة اهللا التـي ال تتغـري وال تتبـدل, فهـي التامـة 

ومتت كلمة ربـك صـدقاً وعـدالً ً ال مبـدل لكلامتـه وهـو السـميع {الكاملة, 
 , سبحانه وتعاىل.}العليم
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فهذا األصل الذي دلت عليه السنة هو الذي ينبغي أن يسري الناس عليه, 
كان يف كل قطر, وهذا منصوص عليه حتى عنـد بعـض  وهي رؤية اهلالل, فلو

الفقهاء, أنه حتى لو كانوا يف غري بـالد مسـلمة, يف بـالد غـري املسـلمني, فهـم 
خيرجون يوم التاسع والعرشين ليلة الثالثني وينظرون اهلالل فإن رأوه عملوا به 

مـرهم وإن مل يروه أمتوا العدة وال عربة ببلد فالن وعـالن, يتمـون العـدة كـام أ
 أو يرون اهلالل ويعلمون بالرؤية وال إشكال حينئذ. النبي 

لكن ملا تركت السنة وأصبح البعض يقول: نتبع هنا, واآلخر يقول: نتبع 
هنا, حصل هذا من ترصفات الناس ولـيس مـن أصـل السـنة, السـنة قطعـت 
وبينت وأزالت اإلشكال, وكون الناس خيتلفون ويقع من خالفهم ما ال ينسب 

الرشع ال يدل عىل وهن الرشع, ولو أهنـم رمـوا اجلمـرات فتزامحـوا وآذ إىل 
بعضهم بعضاً واكتظوا, فإن معنى ذلك أن اخللـل يف آداهبـم ولـيس اخللـل يف 

 بالرمي بعد الزوال حتى نغري ونبدل, ترشيع اهللا 
هذه حقائق ينبغي أن ينتبه هلا, أن أحكام الرشيعة ينبغي أن تبقى عىل مـا  

, وعلينا الرضا والتسليم والقبول لنصوص يف كتاب اهللا وسنة النبي ثبتت به ا
فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام شـجر بيـنهم, ثـم ال {هبذه األحكام, 

, علينـا التسـليم هبـذه }جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضـيت ويسـلموا تسـليام
تكفل بمن   السنن والعمل بوفقها ويف ذلك الرمحة واهلد والتيسري, ألن اهللا

, جعلنا اهللا وإياكم ممن }واتبعوه لعلكم هتتدون{بأن هيد  ,اتبع سنة النبي 
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اتبع سنته واهتد هبديه بأيب وأمي صـلوات اهللا وسـالمه عليـه, هـذا مـا لـزم 
 التنبيه عليه.

أما بالنسبة للحساب الفلكي فنشأت ناشئة عند بعض متـأخري احلنفيـة 
ن كان اإلمام الرميل رمحـه اهللا الشـافعي الكبـري رمحهم اهللا وبعض الشافعية وإ

كان يقال له:  الشافعي يلقب بالشافعي وهو من حمرري أئمة الشـافعية وكبـار 
 جهابذهتم بني وهن هذا القول,

هم  الذين قالوا: عند اختالف احلساب مع الرؤية, هل يعمـل بالرؤيـة  
 وهذا قول مل ينشأ إال عند متأخري الفقهاء, واحلساب,

ما الذي عليه أئمة اإلسالم ودواوين العلم وحرره األئمة وبينوه, سواء أ
عن املذهب احلنفي كام بينـه اإلمـام ابـن عابـدين رمحـه اهللا مـن املتـأخرين يف 
حاشيته وصاحب الكم, حيث حرص ثبوت الشهر بالرؤية ومتام العـدة, وبـني 

بالرؤيـة أو بإمتـام  الرشاح للكنز يف كنز الدقائق عىل أن مراده أنـه ال يثبـت إال
.  رمضان ثالثني يوماً

قالوا:  ومفاهيم الكتب املعتربة, أي أنه ال عربة بأي دليل آخر غري هذين 
 الدليلني, 

وكذلك املالكية, حتى إن اإلمام مالك رمحه اهللا وكذلك من أصحابه من 
نص عىل أن من هجر الرؤية وعمل باحلساب أنه ال يصىل وراءه من شدة القول 

ه املسألة, وتشديدهم يف إتباع السنة, وأنه ال جيوز هجرها, وكالم احلافظ يف هذ
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بن عبد الرب يف هذه املسألة يف االستذكار واضح بني قرر فيه وبني فيه أن املعـول 
عىل, وكذلك ذكر ابن رشد يف  البداية وأشار إىل قوة قول اجلامهري رمحهم اهللا يف 

 اعتبار الرؤية الرشعية ومتام العدد, 
وكذلك من أئمة احلنابلة رمحهم اهللا اإلمـام البهـويت وغـريه, حيـث بـني 
وكان شيخ احلنابلة يف زمانه ومن املتأخرين عىل أن العربة بام دلت عليـه السـنة 

 وهي الرؤية ومتام العدة.
 هذا هو األصل الذي ينبغي عىل املسلم أن يلتزمه, 
إشكال يف هـذا األمـر واحلمد هللا ليس يف اإلسالم وال عند أهل اإلسالم 

 وعملوا هبا واطمأنت هبـا قلـوهبم, فـإن اهللا  ما رجعوا إىل سنة رسول اهللا 
أال { تكفل ملن تبع السنة بالطمأنينة ألهنا من أعظـم الـذكر بعـد كتـاب اهللا 

, جعل اهللا قلوبنا مطمئنة باحلق ثابتـة عليـه إىل يـوم }بذكر اهللا تطمئن القلوب
 نلقاه.

أن الصوم برؤية اهلالل والفطـر واإلفطـار  אאويف هذا 
 حديث عبد اهللا بن عباس  אאله,  

النهـي عـن الصـوم قبـل رمضـان  وقد تضمن حديث ابن عبـاس 
אW:  وقد تقدم معنا يف الباب الذي قبل الباب السـابق

عن تقدم رمضان بصوم يـوم  ي النبي يف هن حديث عبد اهللا بن عمر وغريه 
 أو يومني وبينا العلة يف ذلك, 
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AWא@ :  ــة ــد إىل اهلــالل, أي لرؤي الضــمري عائ
 اهلالل, 

إنا أنزلناه {وكام قلنا: هذا من الضمري الذي يفرسه السياق كقوله تعاىل: 
 , }يف ليلة القدر

א،אند احلاجة لـدخول شـهر رمضـان , هذا ع
 وإجياب الصوم عىل الناس,

 א  عند احلكم بخروج شهر رمضان ودخـول شـهر شـوال
 واحلكم بلزوم الفطر,

 ،W :  أي منعـت, واحلائـل هـو املـانع
 والفاصل بني الشيئني,

 Wأي دون رؤيته 
 W يل غيامةوقيل: غيابة وق : 
فأما بالنسبة للغاياية فهي كاحلجاب ما حيول بني الرؤية وبني املرئي بـني  

 اليشء املرئي ورؤيته كالسحاب ونحوه, 
 وأما بالنسبة للغيابة فهي السرت الذي خيفي اليشء, 

 والغيامة مثل احلجاب, 
أنه إذا حال دون الرؤيـة حائـل, أن  وهذا كله بمعنى واحد, أراد النبي 

 واجب علينا إمتام العدد, ال
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وهذا فيه حجة جلمهور العلامء رمحهم اهللا عىل أنه إذا كانت ليلـة  الشـك 
 من رمضان فيها غيم أن الواجب إمتام العدة خالفاً للحنابلة 

أنه ال حيكـم بـدخول  אאوقد بينا هذه املسألة وذكرنا األدلة فيها 
, لقولـه شهر رمضان وأنه تتم عدة شعبان ثالثـني يو فـإن غـم علـيكم «: مـاً

 .»فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما
ويف هذا احلديث دليل كام ذكرنا عىل أن دخول الشهر ينحرص يف أمـرين: 

 : أن الواجب علينا عند دخول الشهر أمران
 إما أن تثبت الرؤية  فنعمل هبا  

, سواء لدخول الصوم أو خلروجه.  وإما أن نتم  العدة ثالثني يوماً
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Wא  
 باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعرشين,

Wא  ,وحدثنا أمحد بن منيع قال: حدثنا حييى بن زكريا بـن أيب زائـدة
قال: أخربنا  عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن احلارث بـن أيب رضار عـن 

صمنا ثالثني, تسعاً وعرشين أكثر مما  قال: ما صمت مع ا لنبي  ابن مسعود 
Wא ويف الباب  عمر أيب هريرة عائشـة سـعد بـن أيب وقـاص

 ابن عباس ابن عمر أنس جابر أم سلمة أيب بكـرة أن النبـي ,  :قـال
 .»الشهر يكون تسعاً وعرشين«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صام تسع رمضانات, اتفق أهل السري  أن النبي 

وذكر بعض احلفاظ رمحهم اهللا أن هذه الرمضانات مل يكمل منها إال رمضانان,  
وأن السبع رمضانات كلها كانت ناقصة بثبوت الرؤية, وهذا  أكد فيه الصحايب 

  أن هدي النبي  عىل العمل بالرؤية, وهو يؤكد ما قدمناه أن السـنة العمـل
 الرؤية, ب

ما يثريه البعض من الشبهة وهي أن الرؤية تكون بالشهادة, والشـهادة يتطـرق 
إليها اخلطأ يتطرق إليها الوهم يتطرق إليها التزوير, فلربام زور يف شهادته ولربام 

 عبث هبا, واجلواب عن هذا من وجوه:
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ــوت الشــهر يف األصــل يف ـأن الشــ أوال: ريعة احتاطــت يف الشــهادة عــىل ثب
ممـن ترضـون مـن {هادات أنه ال يقبل فيها إال من يرىض, كام قال تعـاىل: الش

 ,}وأشهدوا ذوي عدل منكم{, وقال سبحانه: }الشهداء
أهنا ال تقبل إال ممن عرف بالضبط والتحري وهذا من جهة  فاألصل يف الشهادة

 النظر واملعرفة, 
وال يغش, وهذا وأيضاً عرف بالعدالة واالستقامة يف دينه فال يكذب وال يزور 

كله ضامن للشهادة, وحينئذ إذا كان الشاهد هبذه املثابة فالغالب صدقه ال كذبه 
 والغالب ضبطه ال تضييعه, وحينئذ احلكم للغالب.

أننا لو جئنا نعترب الظنون الفاسدة يف الشهادة بناء عىل هذه الشبهة لرددنـا  ثانيا:
و شهد شاهدان أن فالناً قتل فالنـاً عىل أنه ل فإنه بإمجاع العلامءالشهادات كلها, 

عىل صفة العندية فإنه يقتص منه بإمجـاع بشـهادة الشـاهدين, وهكـذا بالنسـبة 
للحدود من الزنا ورشب اخلمر والرسقة فتقطع ا أليـدي وتسـتباح األعـراض 

 بشهادة الشهود وهم شاهدان أو أربعة شهود أقىص حد يف الزنا, 
رق إليهم اخلطأ, فاخلطأ موجـود أيضـاً يف طيب إذا كنت تقول: إن الشهود يتط

الشهادة عىل الدماء والشهادة عىل الفروج حتى لو شهد شاهدين أن هـذا زوج 
هذه, فحينئذ تلغى الشهادة الحـتامل اخلطـأ احـتامل التزويـر احـتامل, فحينئـذ 

 تضيع رشائع اإلسالم كلها.
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رشوطاً فالظن  ثم هذه الشبهة بكون احتامل اخلطأ, الظن إذا وضعت يف الشاهد
يكون بتهمته التهمة تكون ضعيفة, واستقامة أمور الدنيا إنـام هـي بالغالـب أو 
اليقني, وأما الظنون الضعيفة, لو جاء اإلنسان يعمل هبا ما استقام أمـر النـاس 

 وال استقامت حياهتم وال عيشتهم, 
ن هذا ولذلك قرر اإلمام العز بن عبد السالم يف كتابه قواعد األحكام, تكلم ع

املبحث كالماً نفيساً يف الظنون, ومنها الشهادة ومـا يعرتهيـا مـن الظنـون, وأن 
 هذه الظنون ساقطة ال يعتقد هبا لغلبة الظن بسالمة الشهادة, 

وعليه فلو ذهبنا نعمل هذه الظنون ما استقام عندنا أمر, وعليه فإن هذه الشبهة 
د, وإنـام للشـهادة ضـوابط يف ساقطة وال تأثري هلا, ألنه ال تقبل شهادة كل أحـ

دخول الشهر وخروجه, وإن كان العدد خيتلف يف الدخول عنه يف اخلروج كـام 
 سنبينه إن شاء اهللا يف باب الشهادة عىل رؤية اهلالل.

 فاجتمعت السنة القولية والفعلية, عمل هبا النبي إذاً هذه الرؤية 
هللا وسالمه عليـه بالرؤيـة, ردنا إىل الرؤية, وعمل بأيب وأمي صلوات ا النبي  

 فدل عىل أهنا حجة وأنه ينبغي للمسلم أن يلتزم هذا األصل, وبني الصحايب 
, فقد بينا أن بعض العلامء رمحهم  أن أكثر الرمضانات كان من الرسول  ناقصاً

اهللا ذكر أن هذا يبلغ سبع رمضانات كلها ناقصة, وهـذا يـدل عـىل أهنـا كانـت 
 بالرؤية.
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אW  حدثنا عيل بن حجر قال: حدثنا إسامعيل بن جعفـر عـن محيـد
من نسائه شهراً فأقامـت يف مرشـبة تسـع  أنه قال: آىل رسول اهللا  عن أنس 

, فقـال:  , قالوا: يا رسـول اهللا إنـك آليـت شـهراً الشـهر تسـع «وعرشين يوماً
 ,»وعرشون

Wאא ن صحيح.هذا حديث حس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا اإليالء,
 : اإليالء له معنيان لغوي ورشعي 
أما الرشعي فهو أن حيلف الرجل عىل عدم وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر,  

ريه بـني أمـرين فإذا حلف فحينئذ يوقفه القايض عند متـام األربعـة أشـهر وخيـ
ويقول له: إما أن تكفر عن يمينك وترجع إىل زوجتـك أو تطلـق زوجتـك إذا 
اشتكت الزوجة, أما إذا رضيت وسكتت فهذا شأهنا, لكن إذا طالبـت بحقهـا 
وامتنع بناء عىل يمينه وحلفه فحينئذ خيريه القايض بني األمـرين, فـإذا قـال: ال 

ذا األصل, وسـيأيت إن شـاء اهللا يف أكفر وال أطلق طلق القايض عليه زوجته, ه
 بابه.

 أما اإليالء الذي ورد يف احلديث فهو اإليالء اللغوي,
 عىل نسائه, اإليالء اللغوي احللف, حلف  

  واختلف العلامء يف سبب هذا احللف, وسيأيت إن شاء اهللا حديثه
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 قيل: قصة مارية  
 وقيل: قصة العسل, 

 وقيل: سؤال أزواجه له النفقة, 
 بعدها, وحلف عىل الشهر, وملا تم له تسع وعرشون يوماً أ ف فحل

 :  مرشبة هذه يقال هلا: مرشبة أم إبراهيم, وهـو موضـع يف
املدينة كان معروفاً إىل عهد قريب قبيل املسجد إىل رشقيه جنوب رشق املسـجد 

 , فيه معتزالً نسائه  النبوي, وأقام 
األربعة أشهر, فليس بإيالء رشعـي إنـام هـو ومن املعلوم أن الشهر دون 

 إيالء ألن أصل اإليالء احللف يف لغة العرب, آىل إذا حلف, 
, وإذا حلف  فاملقصود من هذا أن النبي  حلف هذه املدة ال يقرب شهراً

عىل شهر بعينه من حلف عىل شهر بعينه فإنه ينظر يف هذا الشهر فإن كان ناقصاً 
 اً عمل بتاممه.عمل بنقصانه وإن كان تام

, هذا من جهة األصل,   أما لو حلف عىل شهر بالعدد فيلزمه ثالثون يوماً
وأصـاب بعـض نسـائه  وأتم العدة تسع وعرشـين نـزل  فلام حلف 

Wفأنكرت عليه أم املؤمنني عائشة كام يف بعـض الروايـات 
W،אAعاً وعرشــين, , أي أن الشــهر يكــون تســ@א

 : ومراده أحد أمرين
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أن الشهر إما أن يكون تاماً أو ناقصاًن فحينئـذ يكـون تسـع وعرشـين,  
 والشهر الذي كان فيه تسع وعرشون,

أو يكون مراده الشهر الذي أنكـرت عليـه نزولـه فيـه قبـل متـام عـدده  
 ثالثني, 

W : أن إما بثبوت رؤية أو أن الوحي أطلـع عـىل 
 الشهر ناقص وليس بكامل, 

وهذا اإليالء فيه إشكال عند بعض العلامء, أورده بعض العلامء فقال: إن 
 ? ثالث, وقد امتنع من نسائه شهراً  هنى عن اهلجر فوق النبي 

, ألن هل هذا هجر? ألن حلفـه   واحلقيقة هذا اإلشكال فيه إشكال أيضاً
 ف عىل عدم كالمهم وعدم,عىل عدم قربانه لنسائه ال يستلزم احلل 

فعىل التسليم بإيراد هذه الشبهة, من اللطائف التي ذكرها بعض العلـامء  
أهنم قالوا: إن اهلجر ثالثاً مرخص فيه, والنساء تسـع, فـثالث يف تسـعة بسـبع 
وعرشين, ومارية أمة هلا نصف ما للحرة, فبالنسـبة للنسـاء يكـون هلـا ليلتـان 

جر, فقالوا: ال يتشطر يوم ونصف, فقالوا: يعطوها حتسب هلا باثنني بناء عىل اهل
عىل أهنا من اثنني اثنني وسـبعة وعرشـين ثالثـني ويـتم الشـهر حلقتهـا بـاحلرة 

 وقلت: ثالثني.
هذه من اللطائف التي يذكرها بعض العلامء رمحهم  اهللا, وأيام كان فالنبي 

 ى عنه حلف واألصل يف احللف عىل ما ذكرناه, وليس من اهلجر الذي هن. 
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Wא  
 باب ما جاء يف الصوم بالشهادة

Wא  :وحدثنا حممد بن إسامعيل قال: حدثنا حممد بن الصـباح, قـال
قـال: جـاء  حدثنا الوليد بن أيب ثور عن سامك عن عكرمة عـن ابـن عبـاس 

إال اهللا أتشهد أتشهد أن ال إله  «فقال: إين رأيت اهلالل, قال:  أعرايب إىل النبي 
, »يا بالل أذن يف الناس أن يصوموا غداً «? قال: نعم, قال: »أن حممداً رسول اهللا

Wא  وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حسني اجلعفـي عـن زائـدة عـن
 سامك نحوه هبذا اإلسناد,

 Wאא  ,حديث ابن عباس فيه اخـتالف
سفيان الثوري وغريه عن سامك عن  عكرمة عن النبي  ورو  وأكثـر , مرسالً

 مرسال, أصحاب سامك رووا عن سامك عن عكرمة عن النبي 
والعمل عىل هذا احلديث عند أكثر أهل العلم قالوا: تقبل شهادة رجـل واحـد 
يف الصيام, وبه يقول ابن املبارك والشافعي وأمحد وأهل الكوفة قـال إسـحاق: 

 صام إال بشهادة رجلني,ال ي
Wא  ومل خيتلف أهل العلم يف اإلفطـار أنـه ال يقبـل فيـه إال شـهادة

 رجلني.
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אא هبذه الرتمجة التي تتعلق بالشهادة عىل رؤية اهلالل 
والشهادة مأخوذة إما من الشهود بمعنى  احلضور, ألن الشاهد ال يشهد عـىل  :

رها, ومـن قـالوا: ـواقعة إال إذا كان حارضاً فيها, يقال: شهد الوقعة إذا حضـ
 ألن املالئكة حترضه, سمي الشهيد شهيداً 

 وتطلق الشهادة بمعنى العلم,
ومــا كنــت مــن {أمــا إطالقهــا بمعنــى احلضــور فمنــه قولــه تعــاىل:  

 , يعني من احلارضين, }الشاهدين
وتطلق الشهادة بمعنى العلم, ومنـه قولـه: أشـهد أن ال إلـه إال اهللا, أي 

 أعلم علامً يقينياً أنه ال إله وال معبود بحق إال اهللا, 
 :ما بالنسبة للشهادة بثبوت الرؤية فاألصل أن الرؤية هلا موضعانوأ

 أن تكون لدخول شهر رمضان,  املوضع األول 
أن تكون حال خروج شهر رمضان ومتام  الصوم واحلكم  واملوضع الثاين

 بلزوم الفطر, 
وهو دخول شهر رمضان ووجوب الصـوم,  فأما بالنسبة للموضع األول

هو ضعيف  هللا احلديث الذي معنا حديث ابن عباس فكام ذكر املصنف رمحه 
, ولكن جاء يف حديث ابن عمـر يف والعمل عند أهل العلم عىل ضعفهاإلسناد 

 السنن وهو أصح وأثبت أنه قال: تراء الناس اهلالل فرأيته فأخربت النبي 
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فصام وأمر الناس بصيامه, فهذا أصل عند مجهور العلامء عىل أن دخـول شـهر 
 كفي فيه شهادة  الواحد وأنه ال يشرتط العدد.رمضان ي

يف حـديث عبـد  قولـه  خصص عمـومهذا احلديث حديث ابن عمر 
وساءلتهم  الرمحن بن زيد بن اخلطاب أنه قال: جالست أصحاب رسول اهللا 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فـإن غـم «قال:  فكلهم أخربين أن رسول اهللا 
يوماً فإن شهد شاهدان مسلامن فصوموا وإن شهد  عليكم فأكملوا العدة ثالثني

, فهذا األصل عـىل أن الشـهادة ال تكـون بأقـل مـن »شاهدان مسلامن فأفطروا
خصـص حـديث عبـد الـرمحن بـن زيـد,  اثنني, فلام جاء حديث ابن عمر 

وأصبح خروج رمضان أقـو مـن دخـول شـهر رمضـان, ألن االحتيـاط يف 
ا أخف من إسقاط الصوم وإسقاط الفرضية دخول العبادة والتساهل يف دخوهل

, ألن متام العـدة, فـال نسـتطيع أن  بعد ثبوهتا, واألصل أن رمضان ثالثني يوماً
نسقط هذا اليوم إال بيقني, وعليه فلام ثبت أن رمضـان دخـل ومل يثبـت عنـدنا 
نقصان الشهر, فاألصل أننا نتم فال نقبل إال شهادة تامة كاملة, فأصـبح الفطـر 

 الصوم, وحاله أقو من الصوم.أشد من 
 : دخول شهر رمضان اختلف فيه ا لعلامء عىل قولني

منهم من قال: ال حيكم بدخوله إال بشاهدين عدلني وهو مذهب املالكية  
 رمحهم اهللا وإسحاق ومن وافقهم,
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القول الثاين: أنه يكفي فيه شهادة العدل الواحـد وهـذا مجهـور العلـامء  
 رمحهم  اهللا, 

 اجلمهور بحديثنا وحديث ابن عمر الذي ذكرناه, واستدل 
واستدل اإلمام مالك رمحه اهللا بحديث عبد الرمحن بن زيد بـن اخلطـاب 

 , عن أصحاب رسول اهللا 
אאא  هــو باكتفــاء الشــاهد الواحــد يف

 دخول شهر رمضان, ويعترب حديث ابن عمر كام ذكرنا خمصصـاً حلـديث عبـد
 الرمحن بن زيد, والقاعدة أنه ال تعارض بني عام وخاص,

إذا ثبت هذا فإن حديث ابن عباس وإن كان ضعيف اإلسناد لكن جـاء  
 ما هو أصح منه مما يدل عىل العمل بام فيه.

אW :  هنا فيه إشكال وهو أن بعض العلـامء رمحهـم اهللا
اب الشـهادة, وإنـام هـو مـن بـاب قال: قبول شهادة هذا األعرايب ليس مـن بـ

 الرواية واخلرب, 
وبناء عىل ذلك اجلمهور ملا قالوا: أنه يعمل بقول الواحـد بـدخول شـهر 

 : رمضان اختلفوا
فقال بعضهم: إهنا شهادة, ولكن الرشع خفف فيهـا لـورود االسـتثناء,  

وألجل طلب العبادة واالحتياط لدخول العبادة, وحينئذ جيري عليهـا أحكـام 
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شهادة وخيفف لوجود االستثناء, فأسقط مـن رشط الشـهادة العـدد فـاكتفى ال
 بشاهد واحد, 

منهم من رأ أن هذا من باب اخلرب, كاإلخبار بـدخول وقـت الصـالة, 
وحينئذ خفف فيه ومل يره من باب الشهادة, وقال: إن سقوط العـدد هنـا يـدل 

 عىل أنه من باب األخبار والرواية وليس من باب الشهادة,
ولكن أوال: نقول: أنه عرف الرشع إعامل الشهادة الواحدة يف األحـوال  

 املستثناة وهلم أصول يف هذا,
  ? والفائدة بني االثنني يف مسألة هل يقبل فيها شهادة النساء 

 ?وهل يقبل فيها شهادة العبيد املوايل
 ? وهل يشرتط فيها لفظ الشهادة 
ا قلـت: أهنـا شـاهدة, وهـذه هل يشرتط فيها ما يشـرتط يف الشـهادة إذ 

الشهادة إذا قلنا: أن هذا اخلرب من الواحد برؤية اهلالل مبني عىل الـدعو عـىل 
احلسبة, ولذلك ال يستقر ال يصح من الرجل إذا أخرب برؤية اهلـالل, ال حيكـم 
بقوله إال إذا كان يف جملس القضـاء, وحينئـذ يعتمـد القـايض قولـه ثـم حيكـم 

 بدخول الشهر.
, عـىل أمـور ذهنيـة, فتكون ال شهادة هنا حسبة, ال تفتقر إال دعو سابقاً

ومثال ال تفتقر شهادة احلسبة ال تفتقر إىل رشط تقدم الدعو, كام هو مقـرر يف 
 باب القضاء وسيأيت إن شاء اهللا بيانه يف موضعه,  
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 وعىل كل حال األصل أهنا شهادة, 
رمحـه اهللا عـىل أن  واستشكل يف هذا احلديث حيتج بـه اإلمـام أيب حنيفـة

األصل يف املسلم العدالة, وأنه تقبل شهادة كل أحد حتى يثبت أنـه مطعـون يف 
قبـل  شهادته, واجلمهور عىل خالف هذا القول, فهو يقـول هلـم: إن النبـي 

 شهادة األعرايب وهو مستور احلال,
وأجاب اجلمهور أوالً: بضعف السند للحديث حديث ضعيف اإلسناد, 

: أن ا ألدلة دلت عىل أن الشهادة البـد فيهـا مـن أمـر زائـد, ألن اهللا تعـاىل ثانياً
واستشهدوا شهيدين {, فخصص, فقال: }ممن ترضون من الشهداء{يقول: 

, }من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتني ممن ترضون مـن الشـهداء
قال: ممن ترضون, ولذلك كان القايض إياس حيكـم يف قضـية فجـاءه املـدعي 

هد, فرد القايض إياس شهادته لسبب, كان يعيبه عليه, فلام رد شهادته قـال بشا
مـن اسـتقبل قبلتنـا «: له صاحب الدعو: ملا رددت شهادته وقد قال النبي 

, فقال له: إن اهللا تعاىل يقول: »وصىل صالتنا فهو املسلم الذي له ذمة اهللا رسوله
هادة, فدل عىل أن الرضا , وإن هذا ال نرضاه للش}ممن ترضون من الشهداء{

, }وأشهدوا ذوي عـدل مـنكم{أمر زائد عىل وصف اإلسالم, ولذلك قال: 
فدل عىل أن املسلمني فيهم من هو ذو عدل ومنهم من ليس بعدل, وهـذا يـدل 

 عىل أن العدالة أمر زائد عىل وصف اإلسالم, 
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ن أنه ال تقبل شهادة مستور احلال وأ אوبناء عىل ذلك 
احلديث ضعيف, واألصل أن الشهادة ال تقبل إال عىل السنن الرشعي أن قبول 

 من توفرت فيه الرشوط والصفات املعتربة للثقة بقوله وخربه.
 هذا احلديث كام ذكرنا حديث األعرايب  يتعلق بدخول رمضان, 

بقي ما حكام اإلمام الرتمذي رمحه اهللا يف آخر كالمه قدس اهللا روحه ورضحيـه 
 أن خروج شهر رمضان ال خالف أنه بشاهدين, بني

والواقع أن هناك خالف, شذ أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبـي رمحـه  
اهللا فقبل شهادة الواحد عىل خروج شهر رمضان واحتج هبـذا احلـديث, وكـام 

 ذكرنا احلديث ضعيف, 
 , وبناء عىل ذلك ال حيكم باخلروج من شهر رمضان إال بشاهدين عدلني

الذي دل عليه حديث عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب رمحـه اهللا فاألصل وعليه 
إن شهد عدالن فصوموا «, فقوله: »وإن شهد عدالن فأفطروا«قال:  أن النبي 

, دل عىل أنه ال يفطر أو ال يثبت الفطر مـن رمضـان »وإن شهد عدالن فأفطروا
 إال بشهادة العدين, 

Wلشهادة البد أن تكون مـن شـهود  معتـربين, ألن , يدل عىل أن ا
W  ] ,إن شهد مسلامن عفوا [  يف بعـض الروايـات وصـفهم

زائد عىل وصف اإلسالم, ألن العدالة صفة زائدة عىل وصف اإلسالم, فيـدل 
عىل عدم قبول مستور احلال, وهو مذهب اجلمهور كام بينـا واهللا تعـاىل أعلـم.
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אW 
 باب ما جاء شهرا عيد ال ينقصان

Wא  وحدثنا حييى بن خلف البرصي قال: حدثنا برش بن مصرب عـن
: قـال: قـال رسـول اهللا  خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه 

 ,»شهرا عيد ال ينقصان رمضان وذو احلجة«
 Wאאيث أبو بكرة حديث حسـن, حد

مرسـال, قـال  وقد روي هذا احلديث عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن النبي 
أمحد: معنى هذا احلديث شهرا عيد ال ينقصان, يقول: ال ينقصان معـاً يف سـنة 
واحدة شهر رمضان وذي احلجة, إن نقص أحدمها تم اآلخر, وقـال إسـحاق: 

وعرشين فهو متـام غـري نقصـان, وعـىل معناه ال ينقصان يقول: وإن كان تسع 
 مذهب إسحاق ال ينقصان الشهران معاً يف سنة واحدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
א   ,تتعلق بشهر رمضان وشهر ذي احلجة 

 : أهنام شهر عيد وكام أخرب النبي 
 يه عيد احلج األكرب, وهو يوم النحر,أما ذو احلجة فف

وأما بالنسبة لرمضان فإن العيد ليس فيه, إنام يكون بعد متامه, وملـا كـان 
هذا العيد سببه الفطر من رمضان نسب إىل رمضان فصار شهر عيـد مـن هـذا 

 الوجه, 
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وقيــل: ألن رمضــان يكــون تســع وعرشــين فيــدخل العيــد وكأنــه مــن 
 رمضان,

אWA وعىل كل حال اختلف يف 
א@: 

فحكى املصنف رمحه اهللا عن اإلمام أمحـد رمحـه اهللا أهنـام ال جيتمعـان يف  
سنة واحدة ناقصني, إما أن يكون أحدمها كامالً واآلخر ناقصاً أو يكون األول 

, وهذا اختاره اإلمام البخاري رمحـه اهللا أي ضـاً مـع اإلمـام ناقصاً والثاين كامالً
أمحد, عىل أن املراد به التامم والنقصان من جهة احلساب,  وهذا راجع إىل مسألة 
عند بعض أهل احلساب الفلكي, ألن رمضان وتري, فعدده يف ترتيب الشهور 
التاسع فهو وتري, وشهر ذو احلجة شهري, وغالباً ما يقع التزاوج بني الشفعي 

 خترجياً هلذا األمر.والوتري, هذا يعني عىل ما ذكروه 
القول الثاين: شهرا عيـد ال ينقصـان, أي أن اهللا سـبحانه وتعـاىل يكمـل 
للصائم أجر الشهر ثالثني يوماً إن صام تسعا ًوعرشين, وهو قول إسحاق بـن 

 يـنقص يف األجـر والثـواب, , أن املراد به أالאאراهويه 
 يوماً لصامها, و اهللا سبحانه وتعاىل ألن املسلم ملتزم لو كان ثالثني 

وهذا أصل رشعي ولذلك لو أن شخصاً استأجر أجـرياً عـىل أن يعمـل 
عمالً ثم التزم األجري أن يعمل بالعمل باليوم أو بالشهر أو باألسبوع, فجاء بـه 
وجلس عنده يوماً كامالً ومل يشغله ومل يطلب منه عمالً لزمت األجرة باإلمجاع 
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ول ملتزم واخللل من, فلام كان املسـلم ملتزمـاً أن يصـوم ثالثـني ملاذا? ألن األ
, وشاء اهللا  ,  يوماً وهـذا الوجـه أن يكون الشهر ناقصاً أعطي األجـر كـامالً

 , حقيقة هو الذي متيل إليه النفس وتطمئن
وبقي فيه اإلشكال كيف يطبق عىل ذي احلجة, فرضه بعضهم أنه يستقيم 

إىل آخر يوم من ذي احلجة, وهذا فيه إشكال أنه  عىل مسألة أن األضحية تستمر
قول شاذ, وأن األضحية تنتهي بمغيب شمس اليوم الثالث أو الرابع عىل قولني 
مشهورين خالف عند العلامء واجلمهور عىل أهنا يف اليوم الثالث تنتهي بمغيب 

 شمسه.
وعىل كل حال هناك قول ثالث: أن شهرا عيد ال ينقصان مثل قول اإلمام 

, فاحلديث عـام أريـد بـه أمحد لكن قال: يف تلك السنة التي تكلم فيها النبي 
 اخلصوص, عىل هذا القول الثالث تفسري,

: وهو القول الرابع شهرا عيد ال ينقصان عىل األكثر,    وقيلِ
أن قول اإلمـام أمحـد : والفرق بني هذا القول وقول اإلمام أمحد رمحه اهللا 

ىل األكثر والغالب, ومعناه أنه قد حيصـل اخـتالل يف عىل  األعم وهذا القول ع
 , بعض السنوات, وقال: أنه مشاهد وجمرب أهنام قد يتامن معاً وقد ينقصان معـاً
, وهذا الذي جعل النفس متيل إىل القـول الثـاين  وحينئذ يكون القول مرجوحاً

ن يف أكثر من القول األول, وهناك  أقول أخر, قيل: أهنام شهرا عيد ال ينقصـا
 الفضائل, وأقوال أخر ضعيفة لكن األقو ما ذكرناه واهللا أعلم.
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Wא 
 ؤيتهمر باب ما جاء لكل

 Wא أهـل بلـد رسـامعيل بـن  حديث عيل بن حجـر قـال: حـدثنا إ
جعفر, قال: حدثنا حممد بن أيب حرملة, قال: أخربين كريب أن أم الفضل بنـت 

وية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واسـتهل احلارث بعثته إىل معا
عيل هالل رمضان وأنا  بالشام, فرأينا اهلالل ليلة اجلمعة ثـم قـدمت املدينـة يف 

ثم ذكـر اهلـالل فقـال: متـى رأيـتم اهلـالل?  آخر الشهر فسألني ابن عباس 
نـاس فقلت: رأيناه ليلة اجلمعة, فقال: أأنت رأيته ليلـة اجلمعـة? فقلـت: رآه ال

وصاموا وصام معاوية, قال: لكن رأيناه ليلة السبت فـال نـزال نصـومه حتـى 
نكمل ثالثني يوماً أو نراه, فقلت: أال تكتفي برؤية معاويـة وصـيامه? قـال: ال 

 ,هكذا أمرنا رسول اهللا  
Wאא  حديث ابن عباس حديث حسن

هذا احلديث عند أهـل العلـم أن لكـل أهـل بلـد صحيح غريب, والعمل عىل 
 رؤيتهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
א  قصد هبا املصنف رمحه اهللا بيان قول من قال مـن العلـامء أن

حداً إذا ثبتت الكل أهل بلد رؤيتهم وأنه ال يلزم املسلمني أن يصوموا صوماً وا
 الرؤية يف مكان دون غريه, والسبب يف ذلك اختالف املطالع, 
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حجة ملا قال: بأن اخـتالف املطـالع مـؤثر يف  وأثر حديث ابن عباس 
احلكم بدخول الشهر ونقصانه, وهذا القول قول طائفة مـن السـلف واألئمـة 

, بـاس رمحهم اهللا وعىل رأسهم حرب األمـة وترمجـان القـرآن عبـد اهللا بـن ع
واختاره بعـض أصـحاب املـذاهب يف املـذاهب األربعـة يف احلنفيـة واملالكيـة 
والشافعية, ومذهب الشافعية عليه من حيث األصل أن لكل أهل بلد رؤيتهم, 

 وعندهم تفصيل يف املذهب يف هذا القول.
والقول الثاين: وهو قـول اجلمهـور مـن احلنفيـة واملالكيـة واحلنابلـة يف 

ه إذا ثبت الصوم يف بلد فإنه يلزم عموم املسلمني الصـوم, وأنـه املشهور عىل أن
جيوز العمل برؤية واحدة جلميع أقطار املسلمني, إال إذا تباعـدت بعـداً متباينـا 

 فحينئذ يستثنى ذلك لداللة احلس والواقع عىل عدم االتفاق, 
مل يكتفـي  والذين قالوا: إن لكل بلد رؤيتهم هبذا احلديث, ابن عباس 

ؤية معاوية, وإنام اعتد برؤيته ورؤية أهل احلجاز وجعل ألهل الشام رؤيتهم بر
وألهل احلجاز رؤيتهم فدل عىل أن لكل بلد رؤيتهم, وقالوا: وجه الداللة مـن 

, وإذا قـال قال: ال, هكـذا أمرنـا رسـول اهللا  هذا احلديث أن ابن عباس 
أو هنانـا  ا رسـول اهللا , أو أمرنـا أو أمرنـالصحايب: هكذا أمرنا رسول اهللا 

فحكمه حكم املرفوع, هنيت أو هنيت قـل وأمـرا, الرفـع حكمـه  رسول اهللا 
 عىل ما شهرا, يعني عىل املشهور من اخلالف عند أئمة األصول.
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فتأخـذ حكـم  وبناء عىل ذلك قـال: إن هـذا سـنة مرفوعـة إىل النبـي 
 املرفوع أن لكل أهل بلد رؤيتهم, 

لقول الذي يقول: بأن لكل أهل بلد رؤيـتهم مـن واختار شيخ اإلسالم ا
ال حيصل من قبيل الرأي واالجتهـاد,  حيث األصل ألن هذا من ابن عباس 

لو مل تكن السنة فيه قوية, هو حمل االجتهـاد وحمـل الـرأي, لكـن ال يمكـن أن 
خيالف أمري املؤمنني وال خيالف مجاعة املسـلمني وأن يـأمر النـاس بـأن يعتـدوا 

 خاصتهم إال والسنة واضحة الداللة يف هذا, والذين قالوا: إن رؤية برؤيتهم يف
ــا يف  املســلمني واحــدة احتجــوا بعمــوم قولــه  يف األحاديــث املتقدمــة معن

, قالوا: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته«قال:  الصحيحني وغريمها أن النبي 
ئر املواضـع, إن هذا خطاب لعموم املسلمني, فالرؤية يف موضع كالرؤية يف سـا

لكن يف احلقيقة هذا القول يف إشكال كبري, ألن يف بعض األحيان يكون الفـرق 
باليوم واليومني, وعند هؤالء ال بأس حيكم بـدخول الشـهر, حتـى ولـو كـان 
الشهر الذي قبله بثامنية وعرشين حيكمـون بالـدخول, ألن العـربة عنـدهم أن 

 سلمني تكون بمثابة البلد الواحد.األقاليم كلها كاإلقليم الواحد وأن بالد  امل
هناك قول لبعض املتأخرين أنه إذا ألزم اإلمام اجلامعة  لزمهم ذلك, وإذا 
مل يلزمهم فلكل قطر ولكل موضع رؤيته, وهذا قول كان خيتاره بعض مشاخينا 
رمحة اهللا عليهم من املتـأخرين, ويقـول: إن فيـه يعنـي توفيقـاً مـا بـني مسـألة 
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طول الفرق بني األقـاليم, وبـني أن تكـون األقـاليم واحـدة اختالف املطالع و
 ومطالعها متحدة, 

أقو يف الداللة عىل أن لكل بلـد  وأيام كان فظاهر حديث ابن عباس 
يفعل ذلـك والصـحابة  رؤيتهم عىل الوجه الذي ذكرناه, وكون ابن عباس 

 أن مـن متوافرون وكان يف زمان معاوية وال يزال الصحابة موجودين, دل عىل
يف تلك األزمـة أن ألهـل الشـام رؤيـتهم وألهـل احلجـاز  هدي الصحابة 

رؤيتهم ولغريها من األقاليم الرؤية وأنه لو كان عندهم أهنـم يصـومون برؤيـة 
واحدة ملا حصل هذا بني ابن عباس وكريب, وملا حصل اخلالف بني ابن عباس 

 وبني معاوية, فخالف ابن عباس معاوية يف رؤيته.
 يدل عىل أنه كان يف عرص السلف الصـالح, ألن عهـد معاويـة  وهذا

فهو يف القرون املفضلة وهو صحايب, وعليه فإنـه  قريب جداً من عهد النبي 
يقو القول الذي يقول: بأن لكل أهل بلد رؤيتهم, وهو يتمشى مـع األصـل 

 واهللا تعاىل  أعلم.
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االسـئـلة 
אאWא،אא

Wفضيلة الشيخ من أراد أن يصوم ثالثة أيام من الشهر فهل يصوم ثالثـة  א
 أيام كانت يف أوله أو آخره, أم األفضل أن حيافظ عىل البيض أثابكم اهللا?

Wبسم اهللا احلمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعـىل آلـه  א
 ه أما بعد.وصحبه ومن واال

فأوالً: إذا كان يوم األربعاء القـادم مـن رمضـان هـو يـوم الشـك أظنـه 
األربعاء, إذا كان من رمضان فبإذن اهللا يكون الدرس بعد العرص كالعادة, إذا مل 
تثبت الرؤية فحينئذ إن شاء اهللا سيكون الدرس بعد الرتاويح ألنه ستكون ليلة 

د الرتاويح, أو ترون بعد املغرب عـىل تكون من رمضان, فيكون إن شاء اهللا بع
ي أيش ظروف اإلخوان, قـد يكـون بعـض األئمـة رالعرص أفضل, ألين ال أد

يصعب عليهم, فنأخذ بالسنة املشهورة من يريد أن يكون الدرس بعد املغـرب 
كالعادة إذا كان الشهر كامل يرفع يده, اإلنسان يـؤجر إذا كـان لـه رأي طيـب 

صالة الرتاويح, ما شـاء اهللا, إذاً يكـون بعـد صـالة الذين يرون أن يكون بعد 
, هذا إذا كان الشهر كامالً ونسأل اهللا أن خيتار ما ورد فيـه الرتاويح بإذن اهللا 

 اخلري.
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אא  ,من صيام الثالثة أيام, األفضل أن تكون األيام البـيض
األيـام  البـيض أو ألن هذه األيام هلا مزية وهلا فضل وهي مقصودة, فإذا فاتتـه 

تعذر عليه صوم األيام البيض فاختيار طائفة من العلـامء رمحهـم اهللا أن الثالثـة 
يف الصـحيح: أوصـاين خلـييل  من كل شهر عىل ظـاهر حـديث أيب هريـرة 

بثالث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثالثة أيام مـن كـل شـهر,  رسول اهللا 
نئـذ قـالوا: إن شـاء صـامها مـن أول فقوله: أن أصوم ثالثة أيام, مطلـق, وحي

الشهر أو صامها من آخر الشهر, وهي أيـام أيـام الرسـار, وهـي الليـايل التـي 
يسترس فيها اهلالل, هذا بالنسبة لصيام ثالثة أيام مـن شـهر, أفضـل أن تصـوم 

 األيام البيض, فإذا تعذر فاألمر يف ذلك واسع واهللا تعاىل أعلم.
WאWاحلـديث أن للصـائم بـاب يـدخل منـه صـح يف  א

الصائمون وهو باب الريان, وصح يف احلديث أن يف فضل الوضوء يـدخل إذا 
توضأ وذكر احلديث من أبواب اجلنة الثامنية كيف نجيـب عـىل ذلـك وأثـابكم 

 اهللا?
Wهذا إشكال عند العلامء رمحهم اهللا وهو قديم, من أهل العلم من  א

: فتحت له أبواب اجلنة الثامنية يـدخل مـن أهيـا شـاء, فرق  بني احلديثني, فقال
فقال: للجنة أبواب ثامنية وهذا ال إشكال فيه, حتى قالوا يف سورة الزمر أن اهللا 

, وهـي واو الثامنيـة, وهـي }حتى إذا جاءوها وفتحـت أبواهبـا{تعاىل قال:  
سـيقولون ثالثـة رابعهـم كلـبهم ويقولـون مخسـة {معروفة يف لغـة العـرب, 
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, ومحلـوا عليـه }سهم كلبهم رمجاً بالغيب و يقولون سبعة وثامنهم كلبهمساد
التائبون العابدون احلامـدون السـائحون الراكعـون السـاجدون {قوله تعاىل: 

عسى ربـه أن يبدلـه {, وقوله تعاىل: }اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر
, }كـاراً ثيبـات وأب{, إىل أن قـال:  }خري منكن مسـلامت مؤمنـات قانتـات

فالعرب من عادهتا يف الثامنية تزيد الواو, فقالوا: إن أبواب اجلنة ثامنية, ولذلك 
, ألهنا سبعة أبـواب }حتى إذا جاءوها فتحت أبواهبا{ملا ذكر أهل النار قال: 

لكل باب منهم جزء مقسوم, وأما اجلنة فأبواهبا ثامنية فقالوا: جاءوها وفتحـت 
وجه يف الفرق بـني اآليتـني, فـأبواب اجلنـة ثامنيـة, أبواهبا,  قالوا: هذا أحد األ

, »فتحت له أبواب اجلنة الثامنية يـدخل مـن أهيـا شـاء«فيكون حديث الوضوء 
, قـال: »إن يف اجلنة باباً يقال له الريان«هذا عىل أهنا أبواب للجنة, وأما حديث: 

 ه للجنة.إن يف اجلنة ومل يقل للجنة, وفرق بني كون الباب يف اجلنة وبني كون
ومن هنا قالوا: يعني أن باب الريان ال يدخله إال الصائمون, فيكون بابـاً 

 يف داخل اجلنة غري األبواب الثامنية التي هي للجنة, هذا أحد األوجه, 
قالوا: لو كان املراد أبـواب اجلنـة فيكـون  وأيضاً من األجوبة يف قوله 

مـن هـذه األبـواب مـن اجلمع, ألن حديث أيب بكر: ما عـىل رجـل أن يـدعى 
من أنفق زوجني يف سبيل اهللا نودي يا عبد اهللا هـذا «قال:  رضورة ألن النبي 

خري, فمن كان من أهل الصالة نودي من بـاب الصـالة, ومـن كـان مـن أهـل 
الصدقة دعي من باب الصدقة, ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهـاد, 
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وا: إن هذا ألبواب للجنة عـىل ظـاهر , إىل آخره, قال»ومن كان من أهل الصيام
حديث أبوابه الثامنية, ولكن خيري بينهام فيرصف عن باب الريان, يعني يرصـف 
خيتار غري باب الريان, هذا يعني كمخرج عند من يقول: إذا كانت الثامنيـة هـي 

 الثامنية الواردة يف احلديث األول.
 : إذاً عندنا وجهان

من القوة بمكان ألنه قـال: إن يف اجلنـة منهم من فرق بني األبواب وهو  
, وهذا التعبري بالظرفية يف اجلنة أي يف داخلها, وهو أنه إذا دخل أهل اجلنـة  باباً
واستقروا فيها فهناك أبواب داخل اجلنة, وهناك كرامات وهناك منازل وهنـاك 
ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطـر عـىل قلـب برشـ, نسـأل اهللا بعزتـه 

رمحته وكامله أال حيول بيننا وبني هذا الفضل العظيم بسيئاتنا وذنوبنـا وجالله و
وأن يرمحنا برمحته وهو أرحـم الـرامحني, فهـذه الفضـائل والنوائـل منهـا هـذا 
الباب, هذا الباب فيه الرشف وفيه, فجعله اهللا للصائمني, وال يـدخل منـه إال 

اً غـري أبـواب اجلنـة, الصائمون فنعمل السنة كام وردت, وعليه فإنه يكون بابـ
 وهذا اجلواب ارتضاه بعض احلفاظ وهو أقو واهللا تعاىل أعلم.

WאWأنا حديث االستقامة فبامذا تنصحني أثابكم اهللا?א 
Wثبت اهللا قلبك وقلوبنا عىل طاعته, وجعلنا وإيـاك ممـا ثبـت عـىل  א

اتقى اهللا وقاه, ومن اتقـى  , ومناحلق إىل لقاء اهللا, أوصيك أخي بتقو اهللا 
 اهللا سدده وحفظه ومحاه, 
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أوصيك أوالً أن حتمد اهللا وتشكره, فإن اهللا سبحانه وتعاىل أعطى الـدنيا 
 ملن أحب وكره ومل يعطي الدين إال ملن أحب, 

أخي يف اهللا إن هذه النعمة التي أعطاك اهللا إياهـا وأوالكهـا ال يمكـن أن 
يمنون عليك أن أسلموا, قل ال متنوا عـيل {, تكون ألحد إال بفضل اهللا وحده

, فاإلنسان حيس بعظيم فضل }إسالمكم بل اهللا يمن عليكم أن هداكم لإليامن
للعلـم وأي خـري نالـه أنـه بـذكائك اهللا عليه, وال حتس أن استقامتك وطلبك 

أن تشـكر  هذا أول ما تبدأ بهبحولك وببيئتك, أبداً بل الفضل هللا جل جالله, و
, أي اعتقـدوا فضـل اهللا فيهـا, }وما بكم مـن نعمـة فمـن اهللا{قلبك, اهللا يف 

 فاحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا.
: أن تعلم علم اليقني من قرارة قلبك أنه ليس عىل وجه األرض نعمة  ثانياً
أتم من هذه النعمة, وأنه ليس عىل وجـه األرض منحـة وعطيـة وكـرم وجـود 

 م اهللا به عبده أعظم من هذايكر
 وكدت بأمخيص أطأ الثريا               ومما زادين رشفاً وتيهاً 

 وأنا صريت أمحد يل نبيا,                دخويل يف نداءك يا عبادي 
واشـكره,  هداك اهللا هلذا النور وهلذه الرمحة وهلـذا اخلـري, فامحـد اهللا 

ا أحسست أن هذا اليشء الذي أقلبت عليه واعلم أنه نعمة ال تساوهيا نعمة, فإذ
عظيامً وأهنا نعمة خيتص اهللا هبا من شاء من عباده وأوليائه وأهل كرامته, عندها 

للخري العظيم والفضل الكبري, ملا  إذا حصل عندك هذا الشعور فيوفقك اهللا 
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حيس اإلنسان أن هذه االستقامة هي أعز ما يملك فإنه يعض عليها بالنواجـذ, 
يرىض عنها بديالً وال عن سبيلها حتويال, حيس أن روحه دوهنـا وأن نفسـه وال 

فداء هلذا الدين, وأنه لو قتل ألجل ال إله إال اهللا أنه يرىض بقتله, وأنه لو سفك 
دمه أنه سعيد بذلك من أجل هذه النعمة العظيمة وهي نعمـة االسـتقامة عـىل 

ومن أجله جر الـدم الدين, الدين الذي من أجله خلقت ومن أجله وجدت 
يف عروقك أن تعبد اهللا ال ترشك به شيئا, وأن تطيع أوامر اهللا وال تعصـيه, وأن 

 تستجيب لناديه وداعيه جل جالله وتقدست أسامئه وال إله غريه.
فإذا أحسست هذا اإلحساس وجاءك هذا الشعور أقبلت عـىل اإلسـالم 

 بصدق,
قيم والسـبيل القـويم  األمر الثالث: أوصـيك أن تأخـذ بالرصـاط املسـت 

اهلدي الذي ينرشح به صدرك ويطمئن به قلبك, وهو أخذ الدين عن أهله, أن 
جتعل ما بينك وبني اهللا حجة بالغة, أن  جتعل ما بينك وبني اهللا كتابه وسنة نبيـه 

 ومن لقي اهللا هبذه احلجة فإنه أسعد اخللق بنعمـة اهلدايـة واالسـتقامة, أال ,
السنة, وأال تعمل إال بالقرآن والسنة حتل حالل اهللا وحتـرم تتكلم إال بالقرآن و

حرام اهللا وتتبع رشعة اهللا وأمر اهللا وهني اهللا, مـا أمـرك فعلتـه ومـا هنـاك عنـه 
انكففت وانزجرت, فإذا وفقت هلذا وأقمت ميزان العدل أنـت تعلـم وتقـول 

 فأنت السعيد, وتتقدم وتتأخر بكتاب اهللا وسنة النبي 
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اهللا أن الكتـاب والسـنة ليسـت دعـاو زائفـة, وليسـت  واعلم رمحك 
باملدح واإلطراء والتزكية يأيت الشخص ويقول: أنا من أهـل الكتـاب والسـنة, 
الكتاب والسنة يكون اإلنسان من أهل الكتاب والسنة حينام يكون عاملـاً بـام يف 

لناس , أعرف اعامال ًهبام, أعرف الناس هبدي النبي  كتاب اهللا وسنة النبي 
بقوله وعمله, من الناس اليوم من يعطي نفسه هالة وكأنه حفظ السـنن اآلثـار 

, وهذا مـن أشـقى النـاس يف هدايتـه وهو أجهل الناس بحديث رسول اهللا 
 واستقامته, ألنه يزين له األمر من زكى نفسه هلك, 

وكان العلامء واألئمة أخوف ما خيافون مع أقدام هلم راسخة يف الدين من 
ح والتزكية, وكانوا يرون أهنا املقتلة واملهلكة, فام بالك والناس متدحهم, فام املد

بالك إذا كان هو الذي يمدح نفسه, إياك أن تقـوم يف اسـتقامتك عـىل التزكيـة 
واملدح والغرور بام أنت فيه, بل عد نفسك من اهلالكني إىل أن ينجيك اهللا, ومن 

 املعذبني إال أن يرمحك اهللا.
, قالوا: وال أنت يا رسول اهللا? قـال: »حد منكم اجلنة بعملهلن يدخل أ«

, اللهــم تغمــدنا برمحتــك وأنــت أرحــم »وال أنــا إال أن يتغمــدين اهللا برمحتــه«
 الرامحني,

أن تعلم أن هذا الدين ال ينفع فيه الكذب والغش عىل النـاس, أن تعلـم  
لنفس وإعطـاء مـا أن هذا الدين ليس يأيت باهلاالت واملدح واإلطراء والتزكية ل

املتشـبع بـام مل «ليس لإلنسان, من لبس ثوب الزور فضحه اهللا, هذا ثوب زور, 
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, أال تقول للناس أنك صاحب سنة أو صـاحب هـدي »يعط كالبس ثويب زور
 أو تلتزم هبا, وأنت ال تطبق هذه السنة واهلدي, 

عليك أن تعلم وأن تبحث عن العلامء وأنت تأخذ عن األئمة وأن تلتـزم 
األدب يف األخذ عنهم والتلقي عنهم, وأن تعـرف قـدر نفسـك حتـى جتعـل ب

,الكتاب و السنة بينك وبني اهللا عىل احلقيقة وليس عىل الدعو 
أن يكون هـذا يف أقوالـك يف أفعالـك يف ظـاهرك يف باطنـك يف رسك يف 
علنك, يكون الكتاب والسـنة معـك يف خلوتـك مـع أهلـك مـع ولـدك مـع 

مع من هو مثلك ومن هو فوقك حتتكم إىل كتـاب اهللا خاصتك, مع من حتتك, 
 , وسنة النبي 

 هذه هي االستقامة التي ال تعقبها ندامة, 
 هذه االستقامة التي هي احلجة واملحجة يوم القيامة, 

هذه االستقامة التي يسدد اهللا هبا لسانك ويثبت هبا جنانك ويصـلح هبـا 
 جوارحك وأركانك, 

 والعمل,  استقامة قائمة عىل العلم
استقامة قائمة عىل حمبة العلامء من سلف هذه األمة الصـاحلني وإتبـاعهم 
باهلد واخلري, وحمبة ما كانوا عليه من الغرية عىل هـذا الـدين والنصـح لعامـة 

 املسلمني وخاصتهم, 
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فإذا استطعت أن تبلغ أعىل مراتب االستقامة بـالعلم والعمـل بالكتـاب 
 لقويم والرصاط املستقيم فأنت من أسعد الناس.والسنة, واالهتداء باهلدي ا

وهذه وصيتي لنفيس قبل أن أوصـيك هبـا وأويص هبـا غـريك أن يكـون 
, وكم من مستقيم عىل طاعة اهللا ما لبث أن زلـت قدمـه االلتزام كام أمر اهللا 

 وأغمى ندمه واشتد ندمه حينام تغري ما يف قلبه,
تكذب يف هذا الدين أو تغري أن  أخي يف اهللا أوصيك باخلوف من اهللا  

هذا الدين, أو جتعل هذه االستقامة تنتقص هبا اآلخرين, أو تنظر إىل أنك حينام 
استقمت وأصبحت فوق وأصبح الناس أسفل منك, إياك أشفق عـىل نفسـك 
وأقبل عىل النقائص املوجودة فيك واستدرك العيوب وحـاول أن تسـأل مـاذا 

عيوبك وتستكمل هبـا نواقصـك, فعنـدها  قال اهللا وقال الرسول لتستكمل هبا
يفتح اهللا هبا عليك فتوح العارفني, ويبوئك مبوأ صدق يف الدنيا والدين, عندها 
تشعر أنك ظمآن هلذا الدين, وال يزال صاحب اخلري واهلد واالستقامة احلقة 

فـال {ظمآن حتى يلقى اهللا شبعان ريان باحلق, فالدنيا هنا ليس مكان للمدح, 
, فكم من مهتد مسـتقيم, نظـر إىل النـاس }فسكم هو  أعلم بمن اتقىتزكوا أن

نظرة انتقاص فأهلكهم فأهلكه اهللا, إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس فهو 
 أهلكهم, وقيل: فهو أهلكهم, واملعنيان واضحان.

فعليك أن جتعل من هذه االستقامة زاداً لك أنت, وهذا لكل من يستقيم 
 عىل استقامتك عرشين سنة أو ثالثني سنة, فعليك أن عىل طاعة اهللا, ولو مىض
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تعلم أنك أفقر ما تكون إىل اهللا, وأنك ضال إال أن هيديك اهللا, وأنك جـائع إال 
 ,»يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم«أن يطعمك اهللا, 

 يا هذا إذا مر عليك اليوم واليومان أال تعلم أن أناساً مرت عليهم سنون 
عديدة وهم منذ نعومة  أظفارهم من جملس ذكر إىل ذكر إىل طاعة إىل شـكر إىل 
إنابة نشئوا نشأة صاحلة, حتى شـابت رؤوسـهم يف اإلسـالم والعلـم والعمـل 

, ومع ذلك ال يميس أحدهم ويصبح إال وهـو يقـول: اللهـم إين بطاعة اهللا 
والسـنتان,  ضال فأهدين, فكيف بك وقد مىض عليك اليوم واليومـان والسـنة

وكأنك قد أخذت بمقاليد اجلنة وكأنك قد اهتديت اخلوف اسـتدامة اخلـوف, 
هؤالء عباد اهللا الصاحلون, ها هم قد وقفوا عىل أبواب اهللا بذلة وانكسار, وقـد 
حكى عنهم اجلبار جل جالله يف كتابه وهو يثني عىل صفوته األبرار أهنم قـالوا 

لوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحـة ربنا ال تزغ ق{آناء الليل والنهار: 
 , }إنك أنت  الوهاب

إذا رأيت العايص فقل: ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, وقل: احلمـد هللا 
 الذي عافانا مما ابتاله به, 

وإذا رأيت العايص أشفقت عليه ونصحته وأخذت بحجزه عن النار, ال 
 الناس وعيوهبم وهاتك لسرت اهللا عليهم, مستهزئاً وال مستخفاً وال حاكياً ملآيس 
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إذا رأيت يف أي مسلم عورة كنت أحرص ما يكـون عـىل سـرتها, كنـت 
أحرص ما يكون عىل عدم الكالم واخلوض فيها, كنت أحرص ما يكـون عـىل 

 حسن الظن باملسلمني,
يا هذا إن االلتزام احلق واإلسالم احلق فابحث عنـه جتـده يف كتـاب اهللا  

 , ي ويف سنة النب
إن اهللا وصاك عىل نفسك ووصاك عىل والديك ووصـاك عـىل إخوانـك 
وأخواتك وقرابتك ورمحك, ووصاك بعمـوم املسـلمني, فكـن كـام أمـرك اهللا 
مسلامً حقا, عف لسانك عن سب الناس وشـتم النـاس وإهانـة النـاس وتتبـع 
عورات املسلمني واخلوض فيام ال يعنيـك, االسـتقامة  احلقـة تعنـي أن يكـون 

 لقرآن والسنة يف أخالقك, ا
العطـرة وأخالقـه اجلميلـة اجلليلـة  النرضــة,  اقـرأ عـن سـرية النبـي 

واجعلها لك نرباساً يف رمحة هذه األمة ويف حب اخلري هلا ويف النصيحة لعامتها 
وخاصتها إنك إن فعلت ذلك أذاقك اهللا حالوة اإليامن قبـل أن تطـأ بقـدميك 

اإلسـالم يف أقوالـك وأفعالـك وظـاهرك اجلنان, إنك إن فعلت ذلـك وكـان 
وباطنك وسمتك ودلك, وختفي يف قلبك الرمحة باملسـلمني وحـب اخلـري هلـم 
رمحت يف الدين والدنيا واآلخرة, وسددت ووفقت وال يزال لك من اهللا معـني 
وظهري, ولن خترج من هذه الدنيا إال وأنت سعيد قرير العني باهللا جـل جاللـه, 

أال إن أوليـاء اهللا ال { من هم يا رب مـن هـم أوليائـك? أولئك هم  أولياء اهللا
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, كأن سائال سأل كام يقول العلـامء: مـن هـم?  }خوف عليهم وال هم حيزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون هلم البرش يف احلياة الـدنيا ويف اآلخـرة ال تبـديل {

 , سبحانه,}لكلامت اهللا
حلقة االستقامة  احلقة كـل أنك إذا استقمت االستقامة ا مفعليك أن  تعل 

يوم يمر عليك جتد لذة يف هذا الدين ال جتدها يف اليوم الذي قبله, كل يوم يمـر 
عليك وعندك حسنة حتدثها, كل يوم يمر عليك وأن تفتح حتى يف طلبك العلم 

 يف دعوتك تفتح لنفسك أبواباً تفيض بك إىل رمحة اهللا,
ثواين تقـود اإلنسـان يف كـل  االستقامة احلقة جمموع أيام بل ساعات بل 

حلظة ويف كـل ثانيـة إىل ربـه جـل جاللـه, ليسـت بالتشـهي وال بـالتمني وال 
بالغرور, ولكنها باالنكسـار بالذلـة باإلنابـة باملحبـة بالصـدق بالعمـل باجلـد 

 باالجتهاد 
א  ,  بعزته و جالله وعظمته وكامله أن هيدينا هداية ال نضل بعدها أبداً

نسألك  رمحة من عندك هتدي هبا قلوبنا, وترحم هبا عذابنا وترفع عنـا  إنا א
 هبا كل بالء ووباء يا حي يا يقوم,

ارمحنا رمحة من  عندك تصلح هبا شئون الدين والدنيا لنا,  א 
اسرت هبا عوراتنا وأمن هبا روعاتنا وأجرنا هبا مـن خـزي الـدنيا وعـذاب א

 اآلخرة,
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م العائذ بك من  الشيطان وحزبه, أعذنا يا أرحم الرامحني مـن إن هذا مقا א
 نزغات الشياطني, من شياطني اإلنس واجلن, 

ارمحنا برمحتك, حبب إلينـا اإليـامن وزينـه يف قلوبنـا وكـره إلينـا الكفـر  א
 والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين,

اجعلنا ممن أحبك فأحببته وتوالك فتوليه א 
א  ,اجعلنا من أوليائك املتقني اجرب كرسـنا واحـرم ضـعفنا وكمـل نقصـنا

 اسرت عورتنا وأمن روعتنا يف الدنيا واآلخرة,
والتقى ومن العمـل مـا حتـب وتـرىض, سـدد أقوالنـا  א إنا نسألك اهلد

 وصوب آرائنا وامجع عىل احلق واهلد أمرنا يا حي يا قيوم 
أنت, نسألك والية الدنيا واآلخرة,أنت الويل ال إله إال  א 

أنزل العافية يف غدونا وآصالنا  אאبالسعادة آجالنا א  آبائنا وأمهاتنا
وإخواننا وأخواتنا ومشاخينا وحمبينـا ومـن أوصـانا واستوصـانا وحرضـ معنـا 

 وغاب معنا وأحبنا فيك, 
رحم ا لرامحني,اغفر لنا ذنوبنا أمجعني وبدهلا حسنات برمحتك يا أא 

 سبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني
 واحلمد هللا رب العاملني.
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ف األنبيـاء  واملرسـلني احلمد هللا رب العاملني والصالة و السالم عـىل أرش
 نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.

Wאאא  
 باب ما جاء ما يستحب عليه اإلفطار

Wא حدثنا حممد بن عمر بن عيل املقدمي, قال: حدثنا سعيد بن
قـال:  أنس بن مالك عامر قال: حدثنا شعبة عن عبد ا لعزيز بن صهيب عن 

من وجد متراً فليفطر عليه ومن ال فليفطر عىل ماء فإن املـاء «: قال رسول اهللا 
 ,»طهور

Wא  ويف الباب عن سلامن بن عامر , 
Wאא  ًحديث أنس ال نعلـم أحـدا

حديث غري حمفوظ وال نعلم له رواه عن شعبة مثل هذا غري سعيد بن عامر فهو 
 أصالً من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس, 

وقد رو أصحاب شعبة هذا احلديث عن شعبة عن عاصم األحول عـن 
, وهـو أصـح عن النبي  حفصة بن سريين عن الرباب عن سلامن بن عامر 

 من حديث سعيد بن عامر, 
سـلامن ومل  وهكذا رو عن شعبة عن عاصم عن حفصة بن سـريين عـن

 يذكر فيه شعبة عن رباب 
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والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينـة وغـري واحـد عـن عاصـم 
 األحول عن حفصة بنت سريين عن رباب عن سلامن بن عامر, 

وابن عامر يقول: عن أم رويح بنت سليم عن سلامن بـن عـامر والربـاب 
 هي أم رويح,

Wא ل: حـدثنا ل: حـدثنا وكيـع قـاحدثنا حممود بن غيالن قـا
 سفيان عن عاصم األحول ح

قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن حفصة  نادقال: وحدثنا ه 
إذا «قـال:  عـن النبـي  بنت سريين عن الرباب عن سلامن بن عامر الضبي 

 , »أفطر أحدكم فليفطر عىل متر فإن مل جيد فليفطر عىل ماء فإنه طهور
אWא .هذا حديث حسن صحيح 

 
مد هللا رب العاملني والصالة والسـالم األمتـان بسم اهللا الرمحن الرحيم, احل

األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 
 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين, أما بعد.

ثبتت عنه السنن واآلثار التي ما تركـت بـاب خـري إال دلـت  فإن النبي 
وبالء إال حذرت منه ونبهت  عليه وهدت إليه ورغبت فيه, وال تركت باب رش

 عىل أكمل ما تكون عليه السنة, وهديه بأيب وأمـي  األمة عليه وكانت سنته 
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فيها عىل  أتـم  إىل يوم الدين أكمل اهلدي وأمته, حتى إنه يف العبادة كان هديه 
 الوجوه وأحسنها وأفضلها,

جـد أنـه مـن و يف الفطر, حيث بني النبـي  ومن ذلك هديه بأيب وأمي 
 مترات فليفطر عليهن, فإن مل جيد فعليه باملاء فإن املاء طهور, 

رمحه اهللا هبذه الرتمجة التي تـدل عـىل مـا  אאאوقد 
, وذكر احلـديثني والثـاين مـنهام تضمنت يف هذه السنة النبوية عن رسول اهللا 

 , أصح وأثبت عن رسول اهللا 
أن الفطـر  ابة األصل حيث بني فيه بـأيب وأمـي فاحلديث الثاين يعترب بمث

א :  ,والتمر مرحلة من مراحل نضج الثمرة التي تكون من النخل 
 فالنخل أول ما خيرج يؤبر فإذا أبره املزارع انعقدت بإذن اهللا ثمرته 

والتأبري بأن يؤخذ لقاح الذكر ويوضع يف طلع األنثى وهي النخلـة, فـإذا 
وأصبحت تكرب شيئاً فشيئاً حتى تبلغ  انعقدت الثمرة فيه بإذن اهللا أبر النخل 

 حجمها الذي قدره العزيز العليم سبحانه وتعاىل,
فإذا بلغت حجمها وقدرها رضهبـا اللـون, وإذا رضهبـا اللـون االمحـرار  

واالصفرار فعندها يبدوا صالحها, ويغلب عىل الظن سالمتها بقدرة اهللا جـل 
 ا, جالله الذي أخرجه
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فإذا رضهبا اللون قيل هلا: بلح وبرس, فإذا اشتد وهيج الشمس يف الصيف 
, فعنـد بدايـة ذبلـه وعنـد بدايـة  فإنه يبدأ هذا البلح بالطيب فيذبل شيئاً فشـيئاً

 االختالط يف من حبه الذي ينعقد فيه باملاء يقال له الرطب, 
االستواء حتـى ثم بعد الرطب يبدأ يف هذا الذبول الذي ينتهي به إىل كامل 

يكتمل ذبوله ثم يرتك إىل ما يقرب من شهر حتى جيف الطلـع, وحينئـذ يصـري 
 متراً وتصري مرحلة اجلذاذ, 

 هذه ثالثة أحوال لثمرة النخل البلح الذي يسمى بالبرس والرطب والتمر, 
يف فطره منها مرحلتان األوىل  وهذه الثالث مراحل وردت يف سنة النبي 

أنه أفطـر عليـه أو  تمر, فأما البلح فلم يثبت عن رسول اهللا الرطب والثانية ال
 ندب الناس إىل الفطر به, 

النضـج واالسـتواء وإن  وهذا فيه حكمة عظيمة ألن البلح مل يكتمل فيـه
كان يستعذب يف بعض أنواع النخل, لكن مرحلة الرطب وسـط بـني االبتـداء 

الوسط بـني  ته بأيب وأمي وبني كامل االستواء والتمر هو كامل االستواء, وسن
 , األمرين, فكان يستحب الفطر عىل الرطب, فإن مل يتسري فعىل التمر 

يف ثمرات النخيل آيات لقوم يعقلون, فهو الذي خلقهـا  وقد جعل اهللا 
وقدرها وأخرجها سبحانه وتعاىل, وجعل فيها من احلكـم العظيمـة واألرسار 

 الكريمة ما حتار العقول فيه,  
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ا {ك أن فيها اهلضـم ولـذلك قـال تعـاىل: ومن ذل نـَ اهُ ـا هَ ـونَ يفِ مَ كُ َ أَتُرتْ
نِنيَ  يُونٍ {],  ١٤٦[الشعراء:}آمِ عُ نَّاتٍ وَ وعٍ {],  ١٤٧[الشـعراء:}يفِ جَ رُ زُ وَ

يمٌ  ضِ ا هَ هَ لْعُ لٍ طَ نَخْ فقولـه: طلعهـا هضـيم, أن النخـل ],  ١٤٨[الشـعراء:}وَ
هـا الشـبعان أعانتـه عـىل هضـم وثمرته قالوا: إن أكلها اجلائع أشبعته وإن أكل

 , الطعام ويرست له ذلك بقدرة اهللا 
وفيها من األرسار واحلكم حتى بني اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه أن الرطب 

يْـكِ {خري ما يكون للمرأة يف محلها,  لَ ـاقِطْ عَ ـةِ تُسَ لَ عِ النَّخْ ـذْ يْـكِ بِجِ ي إِلَ زِّ هُ وَ
نِيا بًا جَ طَ يلِ {],   ٢٥[مريم:}رُ يْنًا فَكُ ي عَ قَرِّ يبِ وَ َ ارشْ فـأخرب ],  ٢٦[مـريم:}وَ

 اهللا تعاىل أن العني تقر هبذه الثمرة, أو أهنا تقر عيناً بحفظ اهللا هلا ولولدها, 
بـالفطر  فاملقصود من هذا أن ثمرة النخيل وردت السنة عن رسـول اهللا 

 به يف مرحلتني يف مرحلة الرطب ومرحلة التمر, 
لتمـر, وذكـر بعـض العلـامء أن اخلاصـية يف ومرحلة الرطب أفضل مـن ا

الرطب أقو من اخلاصية يف التمر, ألنه كلام اشتدت الشمس عىل ثمرة النخيل 
أخذت من قوة البلحة والرطبة, وحينئـذ ال شـك أهنـا إذا اكتملـت واسـتوت 

فيهـا, لكنهـا عنـد  استواء كامالً فصارت متراً ففيها اخلري الذي أستودعه اهللا 
تستجمع ما فيها من قوة, فإذا كان األمر وسطاً بـني األمـرين بـني  بداية خلقها

 كامل النضج ابتداء اخلري وكامل النضج وكامله كان ذلك عىل أفضل ما يكون, 
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أن يفطر عىل رطب فإن مل يتيرسـ فعـىل متـر, والتمـر  ومن هنا كان هديه 
  أنواع.

 ويف هذا احلديث تقديم التمر عىل  املاء, 
كان عيش الناس يف القديم بل هو يعش النـاس إىل أن تقـوم  والتمر واملاء

يف النخيـل مـن الربكـة واخلـري مـا ال يعلمـه إال هـو  الساعة, فقد جعل اهللا 
سبحانه وتعاىل, وجعل فيه من القوة واملعونة عىل متام الصـحة واكتامهلـا مـا ال 

 يعلمه إال هو سبحانه وتعاىل, 
اء, وقالوا: إنه أفضـل مـن املـاء عنـد والتمر يف هذا احلديث مذكور مع امل

 الفطر, 
 : واختلفت تعليالت العلامء واحلكامء واألطباء من القديم يف هذا

قال بعض العلامء: إن التمر فيه خاصية احلالوة, وهو املتيرس واملوجود يف  
كـام يف احلـديث  ذلك الزمان خاصة يف املدينة, ألن املدينـة أرض نخـل قـال 

دار هجرتكم  أرضاً ذات نخل بني حرتني فذهب ظنـي أهنـا أريت «الصحيح: 
 , »هجر فإذا هبا املدينة

, لـه  فاملقصود أن التمر فيه خاصية احلالوة وهذه اخلاصية أي كونه حلـواً
 تأثري عىل البرص وهلا تأثري عىل القلب, 

ومن هنا قالوا: إن األنسب يف اجلائع أن يبادر بـه ألن اجلـوع والتمـر فيـه 
يضعف اجلسم ويضعف خاصية اإلبصار فإنه تضعف به وهـي تقـو املجاعة 
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هبذه املادة احللوة, فإذا بادر بفطره هبا فإن هذا يعني النفس وتستجم بـه الـروح 
 وتنتيش به بخالف املر كاألشياء املاحلة فأمرها بالعكس, ولذلك كـان فطـره 

 وندبه لألمة إىل التمر من هذا الوجه.
احلكامء أن األفضل للجـائع أن يسـتفتح بـالتمر وأخذ منه بعض العلامء و

هلذه اخلاصية وهلذا املعنى ألن الصائم قد كرسته حدة اجلوع وكرست نفسه فإن 
ثم هبذه التمرات حتـى تقـو هبـا  انكسار النفس يستحبون أن يستعني باهللا 

 النفس وتستجم هبا الروح, 
العلـامء يف كتـب  وذكر بعض العلامء رمحهم اهللا أحكاماً أخر اعتنـى هبـا

 األدب ونبهوا عىل بعض األرسار املوجودة يف التمر,
أما الذي اتفق عليه األطباء واحلكامء أو يف التمر مـن اخلـواص واألرسار  

واحلكم ما ليس يف غريه, أو ما يندر وجوده جمتمعاً يف غريه, ولـذلك أثنـى  اهللا 
 يف الفطر التمر,   عليه وجعله وامتن به عىل عباده سبحانه وتعاىل فاختار

Wא أمر, واألمر األصل فيه الوجـوب, لكـن بإمجـاع
العلامء عىل أنه ال جيب الفطر بالتمر ألنك إذا أفطرت بأي يشء فإن األمر واسع 

 وجائز, ومحلوا األمر هنا عىل أمر التعليل و اإلرشاد, 
يف هذا أن النبي ومنهم من توسع فقال: إنه أمر ندب واستحباب والسبب 

 كان له ما يسمى بالشخصيات : 
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والشخصيات أنه تارة يتكلم بكونه شخصاً رسـوالً مرسـل مـن عنـد اهللا  
 , فحينئذ ال ينطق عن اهلو إن هو إال وحي يوحى 

باحلكم والوالية عـىل األمـة, فحينئـذ يكـون ترشـيعاً  وتارة يكون أمره 
 سلمني, وهو أوىل هبم من أنفسهم, ويل أمر امل للحكام ووالة األمر, ألنه 

وتارة يترصف وهذه املرتبة يسموهنا بمرتبة احلكم والقضاء, فيكـون سـنة 
فيام يكون من هديـه عـىل هـذه الصـفة  للقضاة وللحكام من بعده بأيب وأمي 

 والشخصية, 
إنـام أنـا لكـم «وهو الـذي عنـاه بقولـه:  وتارة يترصف كمعلم ومرشد 

وأتم اهللا طيبه من راع كريم  ,  طاب وطيب بأيب وأمي »دهبمنزلة الوالد من ول
كالوالد احلنون الـذي ال  ألمته يف توجيهه وأمره وداللته عىل كل خري, وكان 

 يرتك باب خري إال دل عليه, حتى يف أمور العادات واجلبليات, 
ومها هن ينتبه إىل أن األحاديث ال يصلح أن يتناوهلـا كـل أحـد بالتفسـري 

, ن ما مل يكن عنده حجة من اهللا وبرهان ورسوخ يف العلم ملعرفة أحواله والبيا
لكي يتمكن من إنزال السنن منازهلا يف داللتها فيام قصد من الترشيع وما قصـد 

 منه العموم ما هو أعم من الترشيع كاآلداب واألخالق, 
مـة ولذلك نجد مجاهري العلامء واألئمة إذا جاء األمر متعلق بـاآلداب العا

رصفوا األمر من الوجوب إىل الندب, وإذا جاء النهي يف اآلداب العامة كام هي 
أن ينتعل الرجل قائامً عىل حتسني احلديث مـثالً يقولـون: أنـه إذا انتعـل قـائامً مل 
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يأمن أن يسقط فيتعثر, وهذا غالب يف االنتعال, وهو االنتعال الـذي حيتـاج إىل 
اج إىل معاجلة فال إشكال فيه, فاالنتعال الـذي معاجلة, أما االنتعال الذي ال حيت

لكنـه لـيس لنهـي  حيتاج فيه إىل معاجلة الغالب فيه السقوط, ومن هنـا هنـى 
 , العبادة وإنام هو لنهي اجلبلة والشفقة يف كامل التعليم والتوجيه منه 

ثم هناك كثري من أحاديث خيتلف فيها, فتجد البعض يأخذ بظاهر احلديث 
يفـرق بـني عـادة وعبـادة, وهـذا مسـلك الظاهريـة يف كثـري مـن فيوجب وال 

 األحوال, 
يف  ومجهور العلامء أخـذوا بـاملعنى, وقـد ثبتـت السـنة عـن رسـول اهللا 

احلديث الصحيح يف قصة بني قريظة أنه رجـح مسـلك النظـر يف املعنـى عـىل 
 مسلك األخذ بالظاهر, 

اءت هـو األصـل, وإن كان مسلك األخذ بالظاهر والعمل بالسنن كام جـ
لكنه إذا ضعف لوجود قرينة يتورع العلامء واألئمة عن جعل اليشء الذي ليس 

 ,  بواجب واجباً
ومن هنا يرتفع اإلشكال عن بعض طلبة  العلم فإن بعض الرشوحات قد 
تشعر طالب العلم أن اجلمهور يؤولون األحاديث, حتى إن بعض الطلبة جتـده 

مهور, كلام جاء إىل حديث جيد أن اجلمهـور عنده رغبة يف أال يرجح مذهب اجل
والسبب أنه مل يمعن يف مسلك علـامء األصـول مل يأخذوا بظاهره, وأهنم تأولوه 

يف داللته, فإن الذي يرصف األمـر عـن الوجـوب  يف فهم شخصية الرسول 



- ٢٤٠ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

هنا أشد ورعاً من أن يوجب ما مل يوجبه اهللا عىل عبـاده, أي يلـزم العبـاد بـام مل 
 ائح السنن ودالئلها عىل وجوبه ولزومه أو عىل حرمته, تتبني لو

ولذلك نجد أئمـة السـلف يتورعـون يف احلكـم بـالتحريم, وينقلونـه إىل 
الكراهة, ونجد أئمة احلـديث مـع أهنـم يميلـون يف بعـض املسـائل يف األخـذ 
بظواهر األحاديث, جتدهم يعـربون بالكراهـة يف كثـري مـن األبـواب, مـع أن 

الكراهة التحريمية, كل هذا من باب الورع نم بـاب الدقـة يف بعضها قد يكون 
 , تناول السنن فيام إذا وردت عن رسول اهللا 

 أمر بالفطر بتمـرات, أمـا أن يكـون أمـره  ومنها هذا الباب فإن النبي 
ترشيعاً وتابعاً للصوم, وهذا ال تلوح الـدالئل عليـه, إنـام هـو إىل العـادة وإىل 

أنه  أمر بأوامر وهنى عن  رفق باجلسم, ألننا علمنا منه األفضل واألكمل واأل
 نواهي ومل يقصد هبا الترشيع, 

 ومن هنا تكون السنة أنه إذا فعل هـذا والتـزم مـا ورد عـن رسـول اهللا 
ألمتـه عـىل  واتبعه فيه كتب اهللا له أجر إتباع السنة, وصار الفضل يف داللتـه 

 يف داللة األمة عليه,  ره هو هذا األمر يزيد يف أجرها ويزيد يف أج
وهذا يرفع اإلشكال يف قول بعضهم: إذاً ملاذا يذكر هـذا مـا دام أنـه لـيس 

 بواجب عند أمره وليس بحرام عند هنيه? 
فيقال: إن األمة إذا التزمت بذلك وعملت به أجرت من باب إتباع السـنة 

 أجر الداللة عىل اهلد  ,وكان هلا األجر أعظم وكان له 
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ب ابن حزم الظاهري إىل الوجوب, ولكنـه ال يـراه رشطـاً يف صـحة وذه
الصوم ويقول: من أفطر يفطر عىل التمـر, فـإن مل يفطـر عـىل التمـر فهـو آثـم 

 وصومه صحيح, وهذا مذهب شاذ 
وإذا قيل عند العلامء: مذهب شاذ, ال يقصدون به حتقري العـامل كـام يفهـم 

يه عىل أن خالفه ليس بمعترب, إذا عـرب اآلن يف مصطلح الشذوذ, واملراد به التنب
 : بالشذوذ فمعناه ألن اخلالف ينقسم إىل قسمني عند العلامء

خالف معترب وهو اخلالف الذي له حظ من الدليل إمـا بنصـه أو بمعنـاه  
عىل الضوابط املعروفة يف أصول الفقـه, كـأن تقـول: اختلـف العلـامء يف هـذه 

واحلنفية عىل كذا ثم تذكر دليل كل سـواء  املسألة عىل قولني, اجلمهور عىل كذا
 كان من النص أو من معنى النص, 

وهناك خالف فيه شذوذ والشذوذ أن يكون هناك إمجاع سابق البن حـزم 
حيث ليس هناك أحد من الصحابة فرض عىل  األمة وال اخللفاء الراشدون وال 

م فأوجبـه, أئمة الدين فرضوا عىل األمة أن يفطروا عىل التمـر فجـاء ابـن حـز
فحينئذ نقول: أنه مسبوق بإمجاع قبله وهذا شذوذ خالف فيه اإلمجـاع رمحـه اهللا 

 له تأويله 
ولكن ينبه طلبة العلم عـىل أنـه ال يعمـل هبـذا القـول للتعبـري بالشـذوذ, 
فيقالك شذ ابن حزم فقال بوجوبه هذا النـوع الثـاين   مـن اخلـالف يقصـد بـه 

 يعول عليه وال يلتفـت إليـه يـذكر علـامً وال التنبيه عىل أن مثل هذا اخلالف ال
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يذكر أصالً عىل أنه أصل ولذلك من تتبع الشذوذ فقد خرج اإلمجاع, قد يكون 
العامل لكونه جمتهداً وبلغ درجة االجتهاد خفي عليه اإلمجاع من قبـل ومل يطلـع 

 وعنده عذر,
أنـا  لكن حني يأيت من بعده وجيد صواب األمة وإمجاعها ثم يأيت ويقـول: 

 .? أتبع ابن عباس يف نكاح املتعة أو أتبع يف ربا الفضل
نقول: هذا شذوذ و هالك وتنطع وخروج عن السنن ألنه إن كان عند ابن 

فليس عندك تأويل, فصـار إتباعـه  عباس من تأويل حيث مل يبلغه هني النبي 
 هلذا الشذوذ درباً من اخلرق إلمجاع األمة ودرب مـن ضـياع أحكـام الرشـيعة,

ولذلك جتد العلامء ال يقبلون من يتتبع الشـذوذ وحيـذرون مـن تتبـع الشـذوذ 
 فمسألتنا هنا اخلالف فيها شاذ عن اإلمام ابن حزم رمحه اهللا وله تأويله

 وأما األصل فإنه جيوز للمسلم أن يفطر عىل ما تيرس له, لكن سنة النبي  
ن تيرس فاحلمـد هللا وإن مل يف كامهلا ومجاهلا دلت عىل أفضل ما يكون به الفطر, فإ

 يتيرس فال حرج.
WA@W  احلكمة من الرشيعة أهنـا

 : تأمر باليشء ثم تنظر إىل أحوال الناس فيه
 أن من الناس من يتيرس له التمر,  

ومنهم من ال يتيرس له التمر, إما لضيق اليد أو عدم توفره يف املكان الـذي 
 فطر فيه يف احلال الذي أفطر فيه,أ
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هبذا وهو أن يفطـر عـىل مـاء  فجاءت هذه السنة النبوية عن رسول اهللا  
 فإن املاء طهور,

قالوا: إن املاء أصلح للكبد وأنه إذا سـبق يف حـال الظمـأ فإنـه ينتفـع بـه  
 ,  اجلسم انتفاعاً عظيامً

ك انتفاعـاً ويقرر بعض األطباء وبعـض املعـارصين أن الكـىل تنتفـع بـذل
, وأن الفطر ينبغي أن يكون فيه يشء من املاء ألن هذا يعني البـدن سـواء  عظيامً

 من جهة  الكىل أو من جهة الكبد, 
ما دلنا عىل هذا األمر إال وقـد علمـه اهللا  ونحن عىل يقني بأن رسول اهللا 

إىل  من فضل اهللا عليـه وعـىل أمتـه  ما مل يكن يعلم وبني له ما مل يكن يعلمه 
 يوم الدين, 

كان بعض األطباء يقول ملـا اختلفـوا وذكـر هـذا بعـض العلـامء يف كتـب 
األدب وباملناسبة كتب األدب وكتب الطـب النبـوي ككتـاب الطـب النبـوي 
لإلمام ابن القيم رمحه اهللا املستل من زاد املعاد والطب النبـوي لإلمـام الـذهبي 

ارت إىل بعـض احلكـم يف وغريها من الكتب املتخصصة يف الطب النبـوي أشـ
  التمر واملاء والرطب يف فطره 

وهكذا السيوطي يف كتابـه يف الطـب النبـوي املنهـل السـوي وغـريه مـن 
العلامء, لكن العلامء كانوا يأخذون عن طريق األطباء فقي القـديم وكـان عنـد 
األطباء يف القديم عناية بمثل هذه األمور وكانوا يقولـون: إذا أصـبح اإلنسـان 
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ل األفضل أن يفطر عىل املاء يبدأ باملاء إذا أصـبح, أو أنـه يغلـب السـائل أو فه
 يغلب اجلامد فيه كالم هلم يف هذا, 

ومدخله عندنا هنا أن الصائم مثل املستيقظ من النوم دائامً أنه يستيقظ عىل 
جوع وخلو معدة, فمام ذكره بعض األطباء كان بعض األطباء ال يستحب املـاء 

جعل املاء يف مرتبة ثانيـة,  تبة ثانية وهذا يوافق السنة, ألن النبي وجيعله يف مر
ويقولون: أنه طيب للبدن يف إصالحه للبدن لكنه يورث الغازات ونحوهـا إذا 
ابتدأ به مبارشة  وكان البعض ال يستحبه عىل اجلـوف مبـارشة ألن املـاء رسيـع 

كام يف حديثنا حيث  اجلريان عىل النفس فيستحب أن يسبق املاء يشء من اجلامد
عىل املاء حتى ال هيجم عىل البدن برسـعته ولـذلك قـالوا يف هنـي  قدم التمر 

, فأمر عنـد رشب املـاء أن  النبي  أن يرشب املاء ويعبه عباً قال: فليتنفس ثالثاً
يتنفس بني رشاب املاء قالوا: ألن احلكمـة فيـه أن املـاء إذا هجـم عـىل اجلـوف 

السنة سبق التمر فيه من احلكم واملعـاين اللطيفـة مـن والبدن أنه يرض فصارت 
هذا الوجه أن يكون فيها أصلح للبدن وأرفق به مـن هجـوم املـاء عليـه دفعـة 

 واحدة 
 ثبتت به السنة بالفطر عىل املاء إن مل يتيرس التمر. وأياً ما كان فإن النبي 

WA@ : هـور وأصل الطهـارة النقـاء طهـور فعـول املـاء ط
والتزم عليه الصالة و السالم وصف املاء بكونه طهوراً وهذه مـن اللطـائف يف 

لطيفة, أنـك إذا تتبعـت السـنن لوجدتـه يقـول بيشـء يف  وكل سننه  سنته 
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أن خيرج عن لفظ القرآن, فإن اهللا تعـاىل يقـول:  القرآن قل أن جتد لفظ النبي 
ليه باملاء فإنه طهور, وملا سـئل , وهنا يقول: ع}وأنزلنا من السامء ماءاً طهور{

, فهذا من أدبـه , بأيب وأمي »هو الطهور ماؤه احلل ميتته«عن ماء البحر قال: 
  ألن األدب مع الوحي أدب يف اللفظ وأدب يف املعنى وأدب جيمع بني اللفظ

واملعنى, أن يكون اإلنسان حمباً هلذا القرآن متبعاً له لفظـاً ومعنـى حتـى أنـه إذا 
كلم به وإذا نطق نطق به وإذا عمل عمل به فأصبح يرتجم هذه املعاين يف تكلم ت

عـن  أقواله وأفعاله من شدة املالزمة, ولذلك ملا سـئلت أم املـؤمنني عائشـة 
, فتجـد يف كثـري مـن بينـت أنـه القـرآن, كـان خلقـه القـرآن  خلق النبـي 

القرآن ومنهـا قولـه: أللفاظ القرآن, وملا ورد يف  األحاديث إذا تتبعتها لزومه 
 فإنه طهور, 

W  ,مجلة تعليلية أي أمرتكم به ألنه طهور, فاملاء طهور 
رعية أي ـإما أن يراد به الطهارة الش  : Wقال بعض العلامء: 

 أفطروا عىل املاء ويكفي املاء رشفاً أن اهللا جعله يف الطهارة, 
من غسـل النجاسـة عـن البـدن والثـوب  ولذلك حتصل به طهارة اخلبث

 واملكان فلو وقعت النجاسة عىل الثوب الذي يصيل فيه فإنه يغسله باملاء, 
 الطفل الرضيع الذي مل يفطن وبال عليـه بـأيب وأمـي  ولذلك ملا محل 

 دعا بامء فنضحه,
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وكذلك األرض إذا تنجست من نجاسة فإنه يطهرها املاء ويف الصحيحني  
أن أعرابياً باب يف املسجد رفع ثوبه ليبول فابتدره  بن مالك  من حديث أنس 

بسجل مـن  , ثم تركه حتى إذا فرغ دعا »دعوه ال تذرموه«: الصحابة فقال 
 ماء فأتبعه إياه, فهذه طهارة رشعية للخبث.

توضأ باملاء واغتسل من املـاء, كـام ثـب يف  وطهارة رشعية للحدث فإنه 
  عثامن يف الصحيحني  وضوءه من حديث محران عن

أنـه  وكذلك حديث عبد اهللا بن زيـد يف الصـحيحني يف صـفة وضـوئه 
 توضأ باملاء 

وكذلك أيضاً اغتسل باملاء كام يف الصحيحني من حديث أم املؤمنني عائشة 
  ميمونة  يف صفة غسله  ,من اجلناب يف الصحيحني 

طهارة لإلنسان  ه اهللا فإذاً إنه طهور إشارة إىل رشف هذا املاء الذي جعل
يف أرشف وأعظم العبادات بعد توحيده وهي الصـالة, فإنـه يسـتفتح الصـالة 

, »مفتاح الصالة الطهور وحتريمها التكبري وحتليلها التسليم«: بالطهر كام قال 
 يف باب الصالة, كام تقدم معنا يف حديث عيل 

, أي Wإذاً من حيث الطهارة فهو طهارة رشعية  
 هلذه األمة طهارة يف عبادهتا, أمرتكم باملاء وقد جعله اهللا 
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قالوا: فإذا كان كذلك فال يبعد أن يكون فيه معنى لغفران الذنب ورفعـة  
, ومن هنـا الدرجة ألن اإلنسان إذا حتاتت عنه ذنوبه ارتفعت درجته عند اهللا 

 كأنه يشري إىل وجود معنى عىل هذا القول.
القول الثاين: أنه طهور أن خاصية املاء الطهارة, والبـدن إذا مضـت عليـه 
ساعات الصوم وجوف اإلنسان إذا مضت عليه ساعات الصوم يتـأذ فتجـد 
الفم يتأذ واألمعاء واألحشاء فإذا رشب املاء أنقى ما ثم فصار طهارة فيصـري 

 طهارة األوىل رشعية والثانية جبلية طبيعية, 
باملاء يف الفطر من شأنه وفوائده أنه يطهر البدن وهـذا يقـر  ويكون أمره 

به األطباء حتى حينام تكون مسالك اإلنسان فيها علة يوصونه بكثرة رشب املاء 
وإذا كان حصوات ِأو نحوها فإهنا تعـني عـىل إخراجهـا كثـرة رشب املـاء وال 

 يستحبون له ترك ذلك, 
نيني  قـال بعـض العلـامء: وال فاملقصود من هذا أن احلديث مرتدد بني املع

يبعد أن تكون فيه معنى الطهارة الرشعية, ألن الطهارة الرشعية فيها معنى وهو 
حصول النقاء الرشعي وال يبعد أن يكون فيه كـال املعنيـني الطهـارة الرشـعية 

 والطهارة اجلبلية.
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Wא ا وحدثنا حممد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخربن
يفطر قبـل  قال:  كان النبي  جعفر بن سليامن عن ثابت عن أنس بن مالك 

أن يصيل عىل رطبات فـإن تكـن رطبـات فتمـريات فـإن مل تكـن متـريات حثـا 
 حثوات من ماء,

 Wאא.هذا حديث حسن غريب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف الفطر, هذا احلديث اشتمل عىل أكمل ما يكون من هديه 
كان يفطر قبل صالة  املغرب وهذا يدل عىل كـامل  أوالً أنه بني أن النبي  

هذه الرشيعة ويرسها وسامحتها فإن اإلنسان إذا كـان جائعـاً وعـىل خلـو مـن 
 املعدة فإن هذا يشوش فكره, 

إنه إذا اجتمع العشاء والعشـاء فإنـه  لك ثبتت السنة عن رسول اهللا ولذ
 يبدأ بالعشاء قبل العشاء, 

ال صـالة «يف الصحيحني أنـه قـال:  وكذلك ثبتت السنة عن رسول اهللا 
 , »بحرضة طعام وال هو يدافعه األخبثان

فأعطى ا لنفوس حقها من أهنا حتتاج أن ترتفأ ومن هنا العبادة وهي صالة 
أن صـالة ا ملغـرب يف أول  بإمجاع العلـامءملغرب إيقاعها يف أول الوقت أفضل ا

 وقتها أفضل, 
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ولذلك لو كنت يف سفر فأذنت فحينئذ تبادر وتقيم ملاذا? حتصيالً لفضـيلة 
 أول الوقت وفيه من األجر والثواب الكثري, 

ملا سـئل عـن أحـب األعـامل إىل اهللا قـال:  ولذلك كام يف الصحيح عنه 
, قال بعض العلامء: فيه معنى أن أفضل األعامل عند اهللا أن »لصالة عىل وقتهاا«

 تصىل الصالة يف أول وقتها إال ما استثنته السنة يف صالة العشاء,
إذا حرضت العشاء والعشاء فابـدءوا «وكذلك أيضاً ثبتت السنة يف قوله:  

ه هنـا الفطـور فطـور , قالوا: إن املراد به العشـاء املـراد بـ»بالعشاء قبل العشاء
الصائم, وإن كان األصل العموم ويشمل من حرضته صالة الظهر وقد غـرف 

 غدائه يدخل يف هذا املعنى ألن املعنى واحد, 
كان من هديه أن يبدأ بفطره قبل صالة املغرب, وعليه فـإن هـذا  فالنبي 

 يستشكله بعض العلامء من حيث األصل العبادة أعظم, ولكن ملا كانت النفس
العبادة أجرها عىل قدر اخلشوع, فإن العبد ليصيل الصالة ويكتب له األجر عىل 
قدر ما خشع فيها فمنهم من يتمم اهللا أجره جعلني اهللا وإياكم منهم, ومنهم من 

وهذا باإلمجـاع كـام هو دون ذلك, فإذا كان األجر يف الصالة عىل قدر اخلشوع 
قد أفلح {ه واألصل فيه قوله تعاىل: يف قوله تعاىل و غري حكاه اإلمام الشوكاين

فجعل الفالح بكامل اخلشوع فـإذا , }املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون
كان هذا هو األصل فإن اجلوع يؤثر يف اخلشوع, فهو إذا قـدم الطعـام  والفطـر 
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من الصوم عىل ا لصالة فإنه مل يقدم جلنس الطعام ولكن لكونه مؤثراً يف الصالة 
 يعني هنا ينتبه ملاذا ننبه عىل هذا? وهلذا نظائر

 ألن هذا من الفقه والفهم للنص ألن معنى ذلك أننا لو قلنـا: أنـه قـدم  
أن جنس الطعام أفضـل مـن جـنس  ربام فهم منهفطره عىل الصوم  عىل صالته 

الصالة, لكن ال كانت هذه املطعومات   جلية عادية فرتية فـرت عليهـا اإلنسـان 
مكن أن تكون أفضل من العبادة التـي هـي التقـرب إىل اهللا فهي ال تقو وال ي

سبحانه وتعاىل, وحصول األجر التام الكامل بتاممها وكامهلا, فلام كانت العبادة 
تتأثر هبذا اليشء اجلبيل واخلشوع يتأثر أدخل هذا اليشء عىل العبادة عىل أنه تبع 

 وليس بأصل.
, ومن املعلوم أنه يف صالته  محل بنت زينب أن النبي  وهلذا نظائر منها:

عند ابتداء الصالة يقول: خـذوها وضـعوها يف احلجـرة ويشـتغل  يمكن له 
رشع لألمة ألن هذا املقام حيتاجه الرجل وحتتاجه املـرأة, فـإذا  بصالته, لكنه 

كان عنده صبي وليست هناك أم له أو أمه مشغولة وحرضته الصالة فـإن تـرك 
ا وبالصبي وحينئذ  اسـتتبع اجلـبيل الطبيعـي عـىل الصبي وجاء يصيل انشغل هب

 العبادة, ال أنه أصل قائم بنفسه,
ومن هنا تستطيع لو قال لك شـخض: أنـا أريـد أن أذهـب أن آيت بـابني  

 ?أنه صىل وهو حامل بنت زينب وأتعمد محله يف الصالة تأسياً بالنبي 
  نقول: ال تتكلف ألن هذا مل يكن مقصوداً من رسول اهللا  
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مقصوداً وإنام كـان  هذا الذي نريد أن ننبه عليه أنه مل يكن من رسول اهللا 
ألن كل أب وكل أم حرضه بنتـه أو حرضـه  تبعاً إذا حصل فعله  من النبي 

يف احلمـل والوضـع  ابنه سيشوش عليه يف صالته فـاغتفر هـذا العمـل منـه 
 ب, واحلمل والوضع ألنه حيقق املقصود األعظم وهو حضور القل

يف قيامه بالليل أنه كـان إذا اسـتأذن مىضـ إىل البـاب مشـى  ومثل فعله 
ليأذن من حرض يأيت عليه الصالة والسالم الطارئ فيميش خطـوات إىل البـاب 
ويأذن ملن حرض, هذه اخلطوات هي يف احلقيقة ليست من جنس الصالة, لكنها 

حتقيـق املقصـود  استتبعت يف العبادة وأدخلت هي عـىل  العبـادة ملـا فيهـا مـن
األعظم, فإنه إذا نبه عىل ذلك حينئذ يستقيم له خشوعه وتستقيم له عبادته فـال 
يشوش عليه, فإذاً هي ليست بمقصودة أصـالً وإنـام دخلـت تبعـاً وال يمكـن 

 تفضيل هذا عىل األصل وهو  العبادة,
يبدأ بفطره قبل أن يصـيل لـيس املـراد بـه أن االشـتغال باألكـل  فكونه  
 من االشتغال بالصالة,  أفضل

ورشعه لألمة فاالشتغال به عىل هذا  ولكن نقول يف هذا املوضع ملا سنه 
الوجه أتم وأكمل, ألن اهللا وصف الدين بالتامم والكـامل, فكـل مـا جـاء مـن 

فهو  يف أعىل مراتب التامم والكامل فحينئذ نقول: هـذا لـيس  الدين من هديه 
مقصود لذات الفطر واألكل, وإنام هو مستتبع  مقصوداً لذاته والفضل فيه ليس

أنه يبدأ بالفطر قبل الصالة, طرده العلامء فجعلـوه يف  للعبادة, كان من هديه 
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كل يشء يؤثر عىل العبادة وعىل مقصودها األعظم فإنه يبتدئ به قبل العبادة ملـا 
فيه من استفراغ النفس للقيام بحق العبادة ومقصودها األعظـم وهـو حضـور 

 لقلب وعدم االنشغال والتشوش فيه, ا
ومن ذلك أن املصيل لو كان يصـيل فوجـد يشء مشـوش عليـه أذنـت لـه 
الرشيعة أن يرفع هذا الذي يشوش عليه ويكدر صفوه, فأبيح له قتل األسودين 
يف الصالة احلية والعقرب, فلو جاءت حية أو عقرب وهو يصيل فحينئـذ منهـا 

هيلك تلدغه احلية أو تقتله بثمها هي والعقـرب أنه يتشوش ذهنه ومنها أنه ربام 
, فأذن له أن يقتلهـا ألن هـذا الفعـل يعينـه عـىل حتقيـق املقصـود بقدرة اهللا 

, أي »إن يف الصـالة لشـغال«يف األصل:  األعظم وهو اخلشوع, ومن هنا قال 
أن شغل الصالة هو األصل للمصيل, لكنه ملا كان هـذا الشـغل يـؤثر عليـه أن 

املعكر أذن بالشغل لزوال املعكر حتصيالً للمقصود الرشعي األعظم  يوجد هذا
فدفع  عن األمة احلرج وأذن له أن يبدءوا بفطـرهم وطعـامهم قبـل أن يصـلوا 

, قال: فـإن مل يتسـري يف آخـر احلـديث وهـي وهذه هي السنة عن رسول اهللا 
 م معنا.من املاء وارتفق به, وقد تقد اجلملة حثا حثوات من ماء أنه رشب 



- ٢٥٣ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

Wא  
 باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون

Wא  وحدثنا حممد بن إسامعيل قال: حدثنا إبراهيم بن  املنذري
قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن حممد قال: حدثني عبد اهللا بن جعفر عن عثامن 

الصـوم يـوم «قـال:  لنبـي أن ا بن حممد عن سعيد املقربي عـن أيب هريـرة 
, »تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون 

Wאא ,هذا حديث حسـن غريـب
،א  وفرس بعض أهل العلم هذا احلديث فقـال: إنـام معنـى هـذا أن

 الصوم والفطر مع اجلامعة واإلمام.
 

أن الصوم يـوم يصـوم  عن رسول اهللا  السنةهذا الباب اشتمل عىل بيان 
أن األضـحى وهـو  ويف السنةوم يفطرون يالناس ومجاعة  املسلمني وأن الفطر 

 عيد املسلمني الثاين يوم يضحون, 
فيه إشكال عند بعض العلامء كيف أدخـل اإلمـام الرتمـذي  واحلقيقة

 هذا احلديث يف هذا املوضع? 
وحيتمل واهللا أعلم أن اإلمام الرتمذي وضع هذا احلديث ألن هذا احلديث 

 كون يف دخول الشهر,املفروض أن يكون يف ا الرؤية أن ي
 :ولكن ملا كان هذا احلديث تغني عنه أحاديث الرؤية وفيه معنيان 
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معنى يف دخول الشهر يف الفطر ودخول وقت الصوم والفطر يعنـي بدايـة 
 الشهر ومتام الشهر 

 وفيه معنى منفرد لكل يوم بحسبه
يف احلكم يف دخـول رمضـان  ألن الناس حتتاج إىل السنة يف هدي النبي  

وخروج رمضان فيصومون رمضان ويفطـرون عـىل هـذا اهلـدي الـوارد عـن 
 , رسول اهللا 

وحيتاجون إىل سنة أخر يف أجزاء الشهر وهو  ابتـداء اإلمسـاك يف اليـوم 
وهو بداية الصوم وانتهاء هذا اإلمساك بالفطر يف آخر اليوم, وهـذا أيضـاً فيـه 

 معنى اجلامعة مجاعة املسلمني,
ج أن يعرف أو إذا تبني له باجلامعـة أن الفجـر قـد طلـع ألن اإلنسان حيتا 

لزمه اإلمساك, وإذا تبني له أن الشمس غابت لزمه اإلمساك, فلام كان الشـذوذ 
يقع يف بداية الشهر وهنايته ويقع يف أجزاء اليوم ففي احلديث هذا املعنـى أيضـاً 

 وهو يف أجزاء اليوم, 
 لسنة يف الفطر عىل مترات, بني ا حديث الفطر النبي  ذكر قبلهولذلك 

 فحينئذ كأن سياق الباب الذي قبله متعلق بمسألة الفطر, 
والباب الذي يليه وهو إذا أقبل الليل من ها هنا و دبر النهار مـن هـا هنـا 

إىل أنـه  فكأنه يشريفقد أفطر الصائم, متعلق بوقت الفطر, فأتبعه هذا احلديث, 
عـن اجلامعـة يف حـال الفطـر وحـال  ال ينبغي لإلنسان وال جيـوز لـه أن يشـذ
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اإلمساك, وهذا الشذوذ أن جتد الرجل يف املسـجد وقـد أمسـك النـاس فيـأيت 
ويأخذ الكأس ويقول: ال الفجر مـا طلـع, أو جتـده يعلـم أن أمـارة الفطـر يف 
الوقت الفالين فتجده جيتهد من عنده يف هذه األمـارات, كـام نسـمع يف بعـض 

خمس دقائق بل بدقائق ويستهرت يف هـذا ويقـول: املؤذنني يؤذن بعد اإلمساك ب
ال الفجر باق, وخاصة يف املدن يصعب جداً أن يعلم وقـت اإلمسـاك لوجـود 
اإلضاءة وغالباً ما ينظر ذلك يف الرب إذا مل يكن هناك ضوء ويستطيع اإلنسان أن 

 يتبني الفجر وسنبني هذه املباحث يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل.
أن الشذوذ عن اجلامعة كام يقع يف دخول الشـهر فتجـده  فالشاهد من هذا

يقول: الشهر شهر شعبان ناقص وسأصوم بدون رؤية كام هـو احلـال يف حـال 
: الشهر كامل ويفطـر النـاس لرؤيـة هـالل شـوال فيـأيت  اخلفاء, أو يقول مثالً

 ويقول: ال, رمضان ما هـو نـاقص بـل كامـل وسأصـوم غـداً فـأمره النبـي 
 مجاعة املسلمني, وأن الصوم صوم اجلامعة والفطر فطر اجلامعة بالرجوع إىل 

, ويبـني وهذا يقوي أن العربة بالرؤية كام بيناه وبينت السـنة عـن النبـي 
ضعف الشبهة لو قال قائل: إن الشاهد يكذب مـثالً أو زور وانعقـد عـىل هـذا 

وال  مجاعة املسلمني فاهللا سبحانه وتعـاىل ال يؤاخـذهم بيشـء لـيس يف علمهـم
يكلفهم ما ال يعلمون, لكن لو أقر واعـرتف أخـذ باعرتافـه فحينئـذ تـداركت 
الرشيعة اخللل واخلطأ املوجود يف الشهادة عىل الرؤية سواء كان متعمدا ًوكـتم 
فإن اهللا يصحح الصوم ويعطي أجره كامالً فالعبادة له وهذا حكمـه حيكـم مـا 
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وكذلك يف حال مـا إذا كـان  يشاء وال معقب حلكمه, وهبذا تندفع هذه الشبهة,
الشهر ناقصاً وحصل أنه ادعى نقصه فالعرب بجامعة املسلمني وهذا من يرس اهللا 

 ,ولطفه باألمة وبالعباد أن العربة بجامعة املسلمني 
ولو أن الناس حكموا بدخول شهر ذي احلجـة بشـهادة مـزورة  ووقفـوا  

واندفعوا منها ثم ملا صـار  عشية عرفات هبذه الشهادة املزورة مع إمام املسلمني
بعد احلج جاء الشاهدان وقالوا: نحن زورنا يف شهادتنا حجهم صحيح بإمجاع 
العلامء, إذاً ال تأثري باخلطأ إذا وقع قبل العيد وقبل الوقـوف صـحح, لكـن  إذا 

حصل احلج وتـم أو حصـل عيـد األضـحى وتـم وجـاء مـن يعـرتف خسـئ  
يساً عىل الناس يف عبادهتم فخطأ وقيل: الشيطان ألن هذا من عمل الشيطان تلب

 العمل تام كامل, وهذا من لطف اهللا ويرسه
 وفيه حرص الرشيعة عىل اجلامعة,  

وفيه تنبيه عىل أن من لزم مجاعة املسلمني سلم وغنم, وأنه إذا اتبـع السـنة 
ولذلك إتباع السنة وإتباع مجاعة املسلمني فيه أمل شديد وعبئ كبـري وختيـل مـن 

ني وإرجـاف مـن املـرجفني حتـى إن اإلنسـان يـتهم يف دينـه يف بعـض املخذل
األحيان لكن إذا لزم اجلامعة نظر إىل العاقبة, فلـو حصـل تزويـر أو خلـل كـام 

أن هـذا ال يـؤثر يف  ذكرنا يف العبادات سلم اهللا العاقبة هبذه السنة, فبني النبي 
 العبادة يف يشء.
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أن العـربة يف مجاعـة املسـلمني يف بـ ومن هنا عىل السنن الواردة وهديـه 
دخــول الشــهر وخروجــه, وكــذلك يف عيــد األضــحى فبــني أن الصــوم يــوم 

 تصومون,
فإذاً ال صوم رشعي بشذوذ عـن اجلامعـة وال فطـر رشعـي بشـذوذ عـن  

 اجلامعة, 
ومن هنا رد العلامء مذهب أيب ثور إبـراهيم بـن خالـد بـن يزيـد الكلبـي 

 قال: إذا رأ اهلالل وحده وجاء يشـهد وحكى بعضهم أن خالفه شذوذ حينام
وقـالوا: إنـه مذهبـه بأنـه يعتـرب  اته فإنه جيوز له الفطر يف خاصـته ?فردت شه

أن العربة بشهادة االثنني ورد قول من قال أنه يفطر  ألن األصلبشهادة  الواحد 
 جعل الفطر يوم يفطر الناس,  يف خاصته من هذا الوجه قالوا: ألن النبي 

قالوا: أنه يفطر وحده قالوا: إنه يوم عيد بالنسبة لـه فـال جيـوز لـه والذين 
 الصوم وهذا ضعيف,

, دل عىل أنه ليس بيـوم عيـد »وفطركم يوم تفطرون«ملا قال:  ألن النبي 
 ألن العيد بجامعة املسلمني وليس للفرد ولو كان قد رآه وحده,

إشكال ألنـه  لكن لو كان يف سفر وحده وسيكون العيد له وحده فرآه فال
ليس له ارتباط بجامعة املسلمني إال إذا كان كـام يف زماننـا يمكنـه أن يسـمع أن 
يعلم أو يكن عىل علم بام عليه اجلامعة لزمه هذا من حيث األصل, وقرر اإلمام 
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ابن قدامة رمحه اهللا مسألة اخلطأ يف يوم عرفات واخلطأ يف عيد األضـحى وبـني 
 مامهم.أن العربة بجامعة املسلمني وإ

وهي يف زماننا, طبعـاً نحـن ذكرنـا قضـية أن العـربة  ينبني عىل هذا لطيفة
بالرؤية وأن من كان خارج بالد املسلمني حتى لو كانوا يف األقليـات يأخـذون 
بالسنة وهي الرؤية فإن رأوا اهلالل حكموا بـدخول الشـهر وإال أمتـوا العـدة, 

 ل,وأنه ال يلزمهم إتباع أي بلد هذا من حيث األص
لكن بعض املتأخرين وهذا قول موجود لبعض املعـارصين يقـول: إهنـم  

يتبعون أقرب بلد إسالمي هلم وحينئذ حيصل االقرتاب منهم من يقول: العـربة 
بالقرب ألنه إذا قربت صار التفاوت يف املطالع وهـذا حتقيـق للمسـلك الـذي 

 يقول: إن املطالع مؤثرة, 
 ميومنهم من يقول: يتبعون أي بلد إسال

وبعضهم يرجع فإذا جئنا نرجح فنقول: إن من يتبـع بـالد احلـرمني أوىل,  
جعل أضـحى املسـلمني يـوم يضـحون  والعـربة يف األضـحى يف  ألن النبي 

الوقوف بعرفة, هذا إذا كان يريد أن يسلك هذا املسـلك, فيكـون ترجيحـه يف 
ىل أن أضـحى البلدان عند تعارضها لبلد احلرمني أقو وآكد ألن السنة دلت ع

 املسلمني يوم يضحون, 
طبعاً بعـض مشـاخينا رمحـه اهللا يضـعف هـذا, يقـول: إن أضـحاكم يـوم 

 يضحون العربة به بجامعة املسلمني يف كل عىل حسبه, فري أن هذا ال يؤثر 
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أن لكن هذا برده فيه إشكال, ألن األصل ملا قال: أضحاهم يوم يضحون, 
عرفة هو اليوم الذي يكون فيه وقـوف النـاس عىل أن يوم  العربة بإمجاع العلامء

وحينئذ يف القديم مل يتيرس العلم به, ويف زماننا يكون يوم عرفة هو اليوم الـذي 
وما كان بميقاته  وهذا يؤكد أن الرتجيح يكون للحرم املكييقف فيه املسلمون 

 وأحر وهذا يدل عىل أنه أقو 
, وإن كان األصل يف مسـألة ويف احلديث احلقيقة مسائل أمهها هذه املسألة

كام ثبت  حرص اإلسالم عىل الشذوذ ال يقترص عىل الصوم وحده, فإن النبي 
يف الصحيح عنه أنه صىل بالناس الفجر فرأ رجالً مل يصيل كام يف الصـحيحني 

? فقال: يا رسول اهللا أصابتني جنابة »يا فالن ما منعك أن تصيل يف القوم«فقال: 
 , »ك بالصعيد فإنه يكفيكعلي«وال ماء, قال: 

 يا فالن ما منعك أن تصيل يف القوم? 
 ما قال: يا خمالف للجامعة يا شاذ يا تارك املسلمني أبداً 

يا فالن الرمحة املهداة بأيب وأمي والنعمة املسداة والتعليم يف أكمل وأمجـل 
 وأفضل وأعىل مراتبه يا فالن ألن املراد داللة الناس عىل احلق, 

ألخذ بمجامع القلـوب إىل اهللا وأنـك إذا رأيـت مسـلامً عـىل احلـق املراد ا
فرأيت منه خطئاً أو خلالً جئت تسأله فقد يكون الظـاهر يشء والبـاطن عنـده 

يا أهيا الذين آمنـوا ال يسـخر قـوم مـن قـوم عسـى أن يكونـوا خـرياً {عذر, 
 , }منهم
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ار ال قد يكون عنده يف الظاهر يشء يوجب السخرية لكن يف البـاطن أعـذ
 يعلمها إال عالم الغيوب, 

يسأل هل هناك أعظم من إنسان ير ناس يصـيل ويـأيت ينـزوي  فإذا به 
 ? خطأ واضح واخللل فيه بني,عنهم
أكمل اهلدي وأمته وأمجله يا فالن مـا منعـك أن  لكن يرسم لألمة هديه  

ه عليـك بالصـعيد فإنـ«: تصيل يف القوم? قال: أصابتني جنابة وال مـاء قـال 
 , هذا هو األصل,»يكفيك

شـنع ورسب عليـه قـال: مـا  الفائدة الثانية وهـي املقصـودة أن النبـي  
منعك, فدل عىل أن األصل يف اإلنسان أن يلزم مجاعة املسـلمني وأال خيـالفهم, 

يف صـالته الفجـر بخيـف منـى رأ رجـالن مل  ويف احلديث الصحيح عنـه 
, ما قـال: أنـتام »القوم ألستام بمسلمني ما منعكام أن تصليا يف«: يصليان فقال 

 لستام بمسلمني, ألستا إنكاراً للخروج وللشذوذ عن اجلامعة,
ثم جاءت السنة تؤكد أبعد من هذا وهو أن الرجل إذا صىل الفريضـة ثـم  

دخل املسجد يؤمر بالصالة مع اجلامعة ويعيد الصالة وتلزمه إعادة الصالة مـع 
ه هنى أن تعـاد الصـالة مـرتني كـام يف حـديث أن ثبوت السنة الصحيحة عنه 

, لكنه أمر هنا أن تعاد الصالة مرة ثانية حتى ال يساء به الظن حتى ال ميمونة 
يفتح الباب ألهل الشذوذ أن يشذوا وخيتلقوا األعذار بأهنم صـلوا, وحتـى ال 
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إذا تتفرق مجاعة املسلمني, فلم جيعل ألحد عذراً يف أثناء صالة اإلمام أن ينفرد, 
 كان غري متطهر يذهب يتطهر إن كان قد صىل يعيد الصالة 

كيف بك إذا كان عليك أمـراء يـؤخرون «كام يف الصحيح حلذيفة:  قال  
, مراده أمراء بني أمية فإهنم كانوا يميتون الصـالة عفـا »الصالة إىل رشق املوتى

 اهللا عنا وعنهم وعن املسلمني, 
? »يؤخرون الصالة إىل رشق املـوتى كيف بك إذا كان عليك أمراء«فقال: 

صـل الصـالة لوقتهـا ثـم صـلها معهـم وال تقـل إين «قال: فام تـأمرين? قـال: 
 , لزوماً للجامعة وعدم شذوذ عنها,»صليت

يف أوامـر  يف العبادات كلها, حتى مثالً لو جئت إىل هديه  فكان هديه  
سالم يبـدأ بالركعـة الصالة نفسها الرجل يأيت وقد فاتته ركعة وكان يف أول اإل

فيصليها لنفسه ثم يلحق اإلمام فيام بقي من صالته, فنهوا عن ذلك وسن معاذ 
  السنة فأمر النبي  أن يدخل مع اإلمام عىل حالته, ثم إذا انتهى اإلمـام مـن

الصالة وانتهت اجلامعة يف صورهتا التامة الكاملة فام أدرتكم فصلوا وما فاتكم 
 أن يكونوا عىل وتـرية واحـدة وأن يكونـوا عـىل حـال فأمتوا, فرشع للمسلمني

واحد وهذا أصل كام بينه العلامء رمحهم اهللا يف لزوم  اجلامعة, كام يقع عندنا هنـا 
 , يف هديه يف الصالة وغريها من العبادات بأيب وأمي  يف الصوم وقع منه 
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ا فنسألك اللهم لك احلمد أن هديتنا إىل هذا وما كنا لنهتدي لوال أن هديتن
بعزتك وجاللك أن ترزقنا التمسك بالسنة والثبات عليها وأن ترزقنا العلـم و 

 العمل هبا والدعوة إليها وأن جتعلنا هداة مهتدين,
وما فيهام من اخلري واهلـد إىل  اللهم حببها وحبب كتابك وسنة نبيك   

ليـه قلوبنا واجعل ذلك أحب إلينا من كل يشء ووفقنـا للعمـل بـه والـدعوة إ
 خملصني منيبني مقبولني منك يا كريم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

 االسـئـلة
،אאWא

Wאما حكـم اسـتخدام السـواك واملعجـون يف هنـار رمضـان א
 أثابكم اهللا?

Wوالصالة والسالم عىل خري خلـق اهللا وعـىل آلـه بسم اهللا احلمد هللا  א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

 : السواك له حالتان
احلالة األوىل أن يكون يابساً  فحينئذ ال إشكال يف االستياك بـه ثـم يلفـظ  

 الوسخ وما يكون من السواك, 
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واحلالة الثانية إذا كان رطباً ففيه وجهان مشهوران ألهل العلم رمحهم اهللا, 
غي يف حال رطوبته أن حيتاط لصومه وأال يبلع الرطوبـة فـإن بلعهـا فإنـه باملنو

 مفطر, هذا إذا كان عىل  األصل عىل أحد الوجهني عند أهل العلم رمحهم اهللا, 
أما إذا كان شق عليه ومل يمكنه التحرز منه فمذهب اجلمهور أنه عفو واهللا 

 تعاىل أعلم,
ي بإمكانه أنه إذا أخذ السـواك وقضـمه أن أنه يف حال االختيار مؤثر, يعن 

وازدرد ما فيه من الرطوبة ال إشكال يف فطره كام لو أخذ جزء من املـاء وبلعـه, 
 لو أن قطرة من املاء دخلت يف جوفه اختياراً أفطر بإمجاع العلامء رمحهم اهللا, 

ومن هنا يفرق بني كونه غالباً مثل أن يكون السواك مثالً يدعكه اإلنسـان 
 وسخه ونتنه ألن هذا هو األصل أنه ال يبلع السواك,  فيغسل

وهذه نقطة ينبغي أن ينتبه هلا, قد يقول قائل: ملاذا نشق عىل املسلمني, ننبـه 
عىل قضية البعض يتكلم بالكلمة ما يلقي هلا باالً هيوي هبا أبعد مـن املرشـقني, 

وإيـاك أن إذا سمعت قوالً ألهل العلم له أصله وله وجهه فإياك أن تسـتهجن 
تستخف وإياك أن حتقر من احلـق,  إذا اطمأنـت نفـس اإلنسـان وعنـده علـم 
وعنده بصرية بقول يلزم هبذا القول وليس له دخـل بـالقول اآلخـر, ألن هـذه 
املادة إذا كانت مادة غريبة وجاء يدعكها فبلعها فقـال بعـض العلـامء: إن هـذا 

خذ شيئاً غريبا وازدرده ما يؤثر يف صومه هذا أصل صحيح, مادة غريبة كام لو أ
فيه إشكال, يوهن ويضعف ويقول انظر كيـف, بعـض النـاس مسـكني انظـر 
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كيف يشدد عىل املسلمني? ومن هنا صارت الفتـاو رخـص خيـوف أحـدهم 
 يفتي ألن هذا القول شاذ, 

يا أي هذه أصول صحيحة وهذه أشياء هلا ضوابط, األصل يف السـواك أن 
 ? يبلع وال يلفظ ما هو األصل

األصل أن يلفظ, فام بقي مما يشق التحرز عنه هذا عفو, كون يبقى يف الفم 
 من األثر هذا عفو 

أما أن يأيت إنسان يدعك فمه ثم خيرج بالسواك ويبلعه أصالً هـذا خمـالف 
للسنة األصل أن الوسخ يقلع ألنه ما رشع تنظيف الفم إال إللقاء النتن ولـيس 

 لبلعه,
ر يف املسـألة بأصـل خمـالف للسـنة, فيقـول: واهللا فلام يأيت اإلنسان وينظـ 

الناس نشق عليهم نقول هلم يفطرون بالسواك, ثـم يـأيت أحـدهم يشـنع حتـى 
 !! بعضهم ينرش هذا أمام الناس

وقد يكون املقصود به توهني ثقة الناس يف أهل العلم, ولكن ليعلم أن اهللا  
علــم علــيهم أمانــة باملرصــاد, لــيعلم هــذا عــىل اإلنســان أن يعلــم أن أهــل ال

 ومسئولية, وأن عليهم أن يبينوا احلق للناس,
األصل يف السواك واملعجـون أال يبلـع وأنـه قـذر ووسـخ ونـتن للفـم,  

إذا استيقظ أول  أنه إذا نام وتغريت رائحة فهمه كان  ولذلك كان من هديه 
قـام , كان إذا ما يبدأ بالسواك كام يف الصحيحني من حديث حذيفة بن اليامن 
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, فهـذا أصـل أن السـواك لتطهـري من الليل يشوص فـاه بالسـواك ويدلكـه 
 األسنان من الوسخ,  

 أنه إذا وجد هذا الوسخ يبلعه?  هل وجدت يف سنة النبي 
مستحيل, ألن ليس من املعقول أن خيرج الوسخ من فمه ويبلعه يف جوفـه 

ستك  خري له مـن أن ألنه أرض وأكثر بالء األحسن أال يستاك, لو ترك فمه ومل ي
 يستك ويبلع فضلة  السواك هذا األصل, 

فإذا كان األصل أال يبلع وليس هناك دليل عىل مرشـوعة البلـع ال رشعـاً 
 ,  وال طبعاً ألنه أمر منفور منه رشعاً وطبعاً

إذا كان هذا هو األصل كيف تقرر عليه أن هذا فيـه تضـييق عـىل النـاس, 
بلع ما يف السواك, ثم نقول بعـد ذلـك: هـذا  تضييق عىل الناس ملا تكون السنة

 أذنت فيه الرشيعة ألن ما فيه أحد من أهل العلم شنع فيه, أما من حيث األصل 
يأيت بمسألة ثم جـاء بقضـية  أقول هذا ألين قرأت ذات مرة مقالة لشخص

التشديد يف الفتو, قال: ومن أمثلتها أن بعض العلامء تكلموا عـن االسـتواك 
 ! وا الصائمبالرطب وفطر

عىل هذه العقارب التي تلسع أولياء اهللا وعلامء اهللا أن تنقص من سمومها, 
 وأن تعلم أن أهل العلم إذا تكلموا فبأصل رشعي ال ينبغي أن هيدم,

لو أن كافراً جاء ونظر أو غري مسلم نظر إىل شـخص يقـول: مـن أدخـل  
عـىل أنـه لـو أدخـل  الغريب يف جوفه أفطر نقول: بإمجاع العلامء كلهم متفقون
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قطرة من املاء وقطرها يف فمه فمجمعون عىل أنه مفطر, فيقول: أنت مـن جـاء 
ووضع قطرة يفطر, إذا جـاء وأدخـل السـواك ثـم بلـع السـواك مل يفطـر هـذا 

 تناقض,
قد يقول قائل: إنه يبلع الريق, نقول: الريق من حيث األصل هذا مـا فيـه  

السواك, هذا الذي ينبغي أن ينتبه له, هذا إشكال, لكن تكلم عن املادة التي يف 
 ا لذي جعل العلامء واألئمة يفرقون بني السواك الرطب واليابس,

  وهذه حقيقة ينبغي أن ينتبه هلا, ألن البعض خاصة إذا أخـذت ا لفتـاو
بالعاطفة فتاو ينبغي أن ينظر إىل أصوهلا وأدلتها فمن أفتى بفتـو هلـا أصـل 

يثرب عليه ما دام أن  له سلف وله أئمة وأنـه ينبغـي صحيح حرام عىل أحد أن 
أن يرتك أهل العلم يؤدوا رسالتهم, ومن هنا جتـد الـبعض ال يأخـذ إال بقـول 
واحد ويرضب بغريه عرض احلـائط, الفقـه هـو مثـل هـذا, أن تـذكر أصـوالً 
صحيحة وتبني عليها فتاو صحيحة من أئمة اجتهـاد, ثـم بعـد ذلـك يبقـى 

ملكة الرتجيح بدليلها أن يغلـب أقـو الشـبهني وأوالمهـا الرتجيح ملن ملك 
باألصل, وأما من حيث كالم العلامء رمحهم اهللا فتفريـق بـني السـواك اليـابس 
والرطب له أصل صحيح معترب, ولكن يستثنى من هذا ما ذكرنا أن الريق الذي 

جـون, يشق التحرز عنه هذا ما فيه إشكال هو مستثنى واهللا تعاىل عنه, يبقى املع
املعجون عىل نفس األصل, املعجون مادة غريبة واملراد هبا تنظيف األسنان فإذا 
دعك باملعجون ومل يبلعه فصومه صحيح, ولو نظف فمه باملعجون ودعكه ثـم 
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بعد ذلك متضمض وأخرج مادة املعجون كاملة ونظـف فمـه فـام فيـه إشـكال 
 وليس هناك حاجة للوسوسة.

, تبـذل مـا البعض مثالً لو بقي أقل طعم  للمعجون يقول أفطرت ال أبـداً
تستطيع بغالب فمك  تنظيف للفم ثم ترتك الفم ويصبح الصـوم صـحيحاً وال 
يؤثر فيه النكهة املوجودة ألهنا ليست مادة, فيه فرق بني الرائحة وبني  املادة, أما 
الرائحة لو كان هلا جرم وهلا مادة كالدخان والبخور فهذه مؤثرة, ألهنا تتحلـل 

هلا جرم, وأما بالنسبة للنكهة فهـي معروفـة ليسـت بأصـل ال بـذات كـامدة ا و
لبخور التي تتحلل ومادة التي تكون موجودة هذه تؤثر يف الصوم وهذه ال تؤثر 
وقد جعل اهللا لكل يشء قدراً وأصل العلامء يف التفريق بني هذا وهـذا صـحيح 

 واهللا تعاىل أعلم.
Wيباً من حفظي لكي أثبت حفظـي وأنـا هل جيوز أن أقرأ القرآن غ א

 عىل حدث أصغر وليس عىل جنابة?
Wقراءة القرآن ال يشرتط هلا الطهارة من احلدث األصغر, وجيوز ملن  א

كان حمدثاً حدثاً أصغر أن يقرأ القرآن من غيبه دون مس للمصحف, فاألصـل 
: بـت أنـه قـال يف ذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن عباس 

 وأهله وبت يف عرض الوسادة, فنام النبـي  عند خالتي ميمونة فبات النبي 
ومسح النوم عـن عينيـه ثـم تـال  حتى نفخ, فلام كان هوي من الليل استيقظ 

إن يف خلق الساموات واألرض واختالف {اآليات من آخر سورة آل عمران: 
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, فدل عـىل أنـه أ منه ثم قام إىل شن معلق فأفرغ فتوض , قال: }الليل والنهار
 , لكـن كونـه ثاً قبل قيامه ألنه نام حتـى نفـخ وإن كـان معصـوماً دكان حم

, وقد وقعت القراءة فيام بني يتوضأ بعد قيامه من الليل دل عىل أنه كان حمدثاً 
استيقاظه ووضوءه ووقعت منه بحال احلدث األصغر فهو أصـل عنـد األئمـة 

لسلف واخللف أنـه جيـوز للمحـدث احلـديث رمحهم اهللا وهو مذهب مجاهري ا
 األصغر أن يقرأ القرآن بالغيب واهللا تعاىل أعلم.

Wإذا قدمنا احلديث الصحيح يف العمل به عىل احلـديث احلسـن أال  א
 , وهل جيوز هذا النوع من الرد أثابكم اهللا?يعد هذا من رد حديث النبي 

Wالضـبط, حيـنام يأتيـك رجـل  أوالً: األحاديث الرواة خمتلفون يف  א
ضابط حافظ متقن ويأتيك رجل خفيف الضبط, حتى تبسط املسألة وتتضـح, 

 أيام أنت مأمور رشعاً أن تأخذ به? 
 تأخذ بام غلب عىل ظنك صدقه,

لذلك الرشيعة تعبدت بغالب الظن, فحينئذ إذا كان أحدمها أكثـر ضـبطاً  
,  وإتقاناً فهو مقدم عىل الذي هو أقل ضبطاً وإتق  اناً

النقطة الثانية: أن هذا األخص ضبطاً نقبلـه ونحـتج بـه, يعنـي الزم هـذا 
الكالم أال نقبل احلسن, نقول: إن األصل أنـه إذا عـارض مـا هـو أصـح منـه 

قال وعمل  فينبغي أن يؤخذ بام هو أصح ألن الثقة وغلبة الظن يف كون النبي 
وخفة يف الضبط اسـتلزمت  أقو, وهنا ملا كان فيه خفة يف احلفظ وعنده نسيان
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نزوله عن درجة األول, فحينئذ نعطي هذا حقه وهذا حقه, فنقول: الـذي هـو 
أكثر ضبطاً مقدم, ألن هذا أصل رشعي, مقدم بالسبب الذي قبلنـا مـن أجلـه 
روايته, نحن قبلنا رواية العدل الضابط ملاذا? ألنه عدل وضابط ملا يقولـه عـن 

ام كان رس القبول هو العدالة والضبط, فمن كان برواية الثقات, فل رسول اهللا 
.  أكثر ضبطاً فإنه أوىل بالقبول ممن كان أخف ضبطاً

 النقطة الثانية: أن األخف ضبطاً كيف حسن احلديث?
األخف ضبطاً األصل فيه الضعف خف ضبطه يضعف, وإذا قوي ضبطه  

 ,وقورن بالثقات حينئذ يقو 
له أخـف ضـبطاً جيمـع بـني االثنـني, فهذا األخف ضبطاً ملا يأيت واحد مث

وحيث تابع الضعيف معترب فحسن لغريه ليس يف دين عىل وجه األرض مثل ما 
خدم أئمة احلديث رجال احلديث, حتار العقـول واهللا حتـار العقـول وإنـك لـو 
تتبعت هذه الدقة لوجدت من ورائها حفظاً إهلياً املقصود به حفظ الـوحي ألن 

هم يقولون: هذا أخف ضبط وهذا أخف ضبط ملا هذا من حفظ الوحي, فتجد
ويعترب يقول لك: الراوي يعترب بغـريه, فحينئـذ  هذا معنى االعتبارجاء االثنني 

تقول: هذا حسن هناك من هو أخف ضبط حيسن بذاته وهناك من حيسن برواية 
غريه, لكن ال يمكن أن حتسن رواية كذاب مع كذاب, وحيث تـابع الضـعيف 

ه وما نظر, إن مل يكن لتهمـة بالكـذب أو الشـذوذ فانجبـاره معترب فحسن لغري
أبني, هذا الذي من عنده قد امتطى من حقق احلسنى وشهد املرتىض, فلام كـان 



- ٢٧٠ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

احلسن جيتمع هذا مع هذا يقو االثنان فريتقيان إىل درجة الصـحيح لغـريه إذا 
, وإن كان من يقبل احلسن لذاته مع احلسن لذاته ينتقل إىل الصـحيح مـع غـريه

كان يف ذاته يعترب ينتقل إىل درجة احلسن لغريه, هذان االثنان إذا انضم أحـدمها 
إىل  اآلخر حسن حديثه, أما اآلخر فقد قبل حديثه برأسه بنفسه حينئـذ نقـول: 
وهو أي احلسن احلديث احلسن يف احلجة كالصحيح ودونه إن صري يف الرتجيح 

 ناله,ألن هذا قرصت رجاله يف احلفظ دون منكر ي
فهذا احلسن قرصـت رجالـه لـيس رداً للسـنة رمحـك اهللا, وإنـام هـو رد  

للتناقض,  حينام يأتيك حديث يقول لك افعل وحـديث يقـول لـك ال تفعـل, 
وليس هناك دليل عىل النسخ وأصبح احلديثان متعارضني معارضة تامة أحدمها 

وقـت  يقول: هذا طيب واآلخر يقول ليس بطيب أحدمها يقـول افعـل كـذا يف
كذا, والثاين يقول له: افعل كذا يف نفس الوقت, إذاً أهيام تفعل? هل تقـول: أن 

قال االثنني? هذا معنى  أن العلامء يقولون: جيب العمل بأحدمها ألنك  النبي 
ما تستطيع أن ترد االثنـني ألهنـام ثبتـا, وال تسـتطيع أن تعمـل بـاالثنني ألهنـام 

ال يمكن اجلمع, ولذلك يقول لك: ال يصـار تعارضا, إذاً وال يمكن التوفيق و
إىل الرتجيح إذا أمكن اجلمع, كلها ضوابط ما يسـتطيع أحـد أن يسـتدرك عـىل 
جهابذة أهل العلم, ما نستطيع نقدم حديث عىل آخر إال عند التعارض وعـدم 
إمكان اجلمع وعدم وجود دليل النسخ, فـنحن إذا تعـارض حـديثان أحـدمها 

لثقة قدمناه ألن له شـأن يف هـذا, ولـه أحقيـة يف سـبب برواية العدل الضابط ا
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القبول, ليس هذا من رد السنة, وإنام هو من إعطاء كل ذي حق حقه, فالضابط 
الذي هو أكثر ضبطاً بل حتى ولو كان الرويان ثقتني عدلني ولكن أحدمها أكثر 

 توثيقاً من اآلخر قدم األوثق,
ريه: فائـدة تقسـيم احلـديث إىل قال العلامء نبه عليه اإلمام السـيوطي وغـ 

صحيح  وحسن معرفة املقدم منهام عند التعـارض, فائـدة تقسـيم احلـديث إىل 
حسن وصحيح, وصحيح لذاته وصحيح لغريه وحسن لذاتـه وحسـن لغـريه 
, هـذا مـن تنزيـل  معرفة املقدم منهام عند التعارض, هذا ليس من رد السنة أبداً

 منازهلم, فمنزلة العامل احلافظ لسنة النبي  أن ننزل الناس الناس أمرنا النبي 
ليست كمنزلة من كان دونه, هناك من هو أخف ضبطاً ربام ألنه أخـف ضـبطاً 

 البرشـ طبيعـة هذا احلديث من ليس شيئاً  زاد ربام غري ربام أخطأ يف لفظ احلديث
 وعـىل الرشـيعة هـذه دقـة عـىل ويـدل  العلامء, دقة عىل يدل هذا بالعكس وهذا
 هـذا أقـدم يقـول: جتـده ولـذلك للهو, مرتوكاً  ليس األمر وأن صوهلاأ صحة

 هكذا, أقدمه قال ما , اهللا رسول عن ثبوتاً  أصح ألنه احلديث هذا عىل احلديث
, أصح ألنه أقدمه قال:   عىل الصحيح أقدم قوله: هو ثبوتاً  أصح قوله: معنى ثبوتاً

  احلسن,
 خيترصـون كـانوا املتقـدمني ئمـةواأل واجلهابـذة العلـامء أن عـىل ننبه وهنا
 ال مـن املتـأخرين مـن يـأيت وقد االصطالح, أهل عند معروفة بمعاين  الكلامت
 جمـرده للمسـألة ينظـر فتجـده االصـطالح عند املوجودة املعاين هذه فهم حيسن
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 والصـحيح, احلسـن ضـوابط أيش يعرف ما ألنه صحيح عىل حسن يقدم كيف
 وهـو صحيح أصل عىل مبني إنه بل الذلل يوجب وال بخلل هذا ليس كل وعىل
 ودواويـن اإلسـالم ألئمة التوفيق هذا عىل اهللا نشكر أن إال لنا وليس مليح يشء
  السنة, هلذه حفظ أهنا منها تدرك التي الفتوح هذه عليهم اهللا فتح الذي العلم

 ضوابط إىل تنظر مثالً  جئت لو اآلن األصول علم أتقن عاملاً  جتد لن ولذلك
 وهـذه تسـتطيع لـن الفقـه أئمـة وضوابط األصول أئمة وضوابط احلديث أئمة
 ولـن احلـديث عـن بالفقـه تسـتغني أن تستطيع لن اهللا, يدي بني هبا أشهد كلمة

 بالفقه تستغني أن تستطيع ولن واألصول الفقه عن باحلديث تستغني أن تستطيع
 تـرتك أن تسـتطيع لن الفقه, عن باألصول تستغني أن تستطيع ولن األصول عن

 إذا إال عنـه مسـتغنياً  العديدة القرون من العناء هذا بعد خلفوه الذي األمة تراث
  آخر, يشء هذا جديد بدين يأيت أن يشذ أن يريد اإلنسان كان

 الرشـيعة, هـذه بضبط يتعلق شيئاً  تركوا ما أصول, له يشء عن نتكلم نحن
 الفهـم أساليب تكون وأن البد عرص كل يف احلقيقة, هلذه فانتبه عرص كل يف ألنه
 ضالل, عىل الرشيعة  كانت وإال صحيحة الفهم طرق و

 مـربزين وأئمة حمررين وأئمة جمتهدين, أئمة عرص كل يف اهللا جعل ولذلك 
 مـا أصـول, لـه مـذهب كـل الظاهريـة مع اخلمسة أو األربعة  املذاهب يف حتى

 السبب?
  بالرشيعة, يتالعب ال حتى 
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 الرشـع, هـذا أتقـن مـا مثـل ضوبطها يف الترشيعات يف أتقن شيئاً  جتد ولن
 إال يكـون أن يمكـن مل وفهمـه فهمـه عن باحلديث تستغني أن تستطيع ال ألنك
 ولـن الفقـه, أصـول يف دونـت التـي  هـي الصـحابة وطريقة الصحابة, بطريقة
 طريقـة هي الفهم يف طريقتهم بأن  اهللا رسول أصحاب عىل أكذب أن أستطيع
 الكـالم هذا أقول فال أغري, أو أكذب أن أستطيع ال بينة وعندي إال الفقه أصول

 وأصـوله الفقه فكان اهللا, رمحهم العلم أهل بشهادة هذه والبينة بينة, وعندي إال
 ذكروا. بام يلتزم وأن الشأن ألئمة يرجع أن العلم لطالب البد واحلديث
 ومتـى  اهللا رسول عن احلديث تأخذ كيف جاءوا  التعارض, مسألة فمنها

 أن لنا يمكن وال الفهم, طرق هي وما تفهمه كيف ذلك بعد ثم ترده, ومتى تقبل
 الصحيح, باالجتهاد إال حقيقة وهذه نفهم

 هو? ما الصحيح االجتهاد 
 ال االجتهـاد ومنزلـة االجتهـاد, منزلة تبوأ قد وينظر جيتهد الذي يكون أن 
 أبو اإلمام األربعة األئمة كان فلام العلم, أهل بشهادة إال يأخذها أن ألحد يمكن
  بشـهادة املرتبـة هـذه حـازوا قـد داوود واإلمام وأمحد والشافعي ومالك حنيفة
 هنـاك مـالكي هنـاك حنفـي هنـاك نقـول: جعلنـا الذي هذا هلا, بتزكيتهم األمة

  يقول, وكل يفتي كل جتد اليوم, موجود هو كام اخللط حيصل ال حتى شافعي
 عىل ترشيعاً  جتد أن تستطيع فلن ضوابطه له لقبولوا ضوابطه له فالتعارض

 الثقـة ومسـألة التلقـي مسألة ومنه الترشيع, هذا من أكمل وال أتم األرض وجه
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 وأيضـاً  , اهللا رسـول عـن وأجـود أصح هو وما أوثق هو ما وتقديم التلقي يف
 يف الركـب عىل فيجثوا اهللا يوفقه أن إال اإلنسان عىل بقي ما ولكن العلم, يف حتى
 أذنيه أصم وقد ضبطه يف ويتفانى العلم هذا حتصيل يف ويتعب العلم, أهل منازل
 أصـحاب مـن األمة هذه سلف عن املوروث العظيم األصل هذا عن خرج عن

 واآلثـار السـنن يقـدم أن يستطيع حتى بإحسان هلم والتابعني  و  اهللا رسول
  املتن, جهة من أو لسندا  جهة من سواء دوهنا هو ما عىل التقديم تستحق التي

 األحاديث, ببعض يعلمون ال واألئمة اهللا رمحهم  العلامء بعض جتد ولذلك
 وداللة حجية أقو هو ما واألدلة النصوص من جتد لكن صحيح بعضها أن مع

 أنـه معنـاه مـا ثقة الراوي أن قلت مهام أنت الورود حيث من صحيح فهو منها,
 تناقض التي واألحاديث اآليات من متكاثر مك أمام جاء فإذا اخلطأ, من معصوم

 يسمى ما وهو وموثق ثابت هو ما تقبل أن إال يسعك ال فحينئذ به جاء الذي متنه
 باألصول,

 أصـول معرفـة الوصـول, حـرم األصـول حـرم مـن قـوهلم: معنى وهذا 
 وضوابطها, الرشيعة

 أخذوا جاخلورا ملاذا فرقهم ويف مذاهبهم يف حتى اإلسالم أئمة جتد ولذلك 
 مرتكـب أن عـىل تـدل وهي  ظاهرها عىل اآليات بعض يأخذون اآليات بعض
 ردوهـا العلـامء لكن ظاهرها, عىل النار ففي كذا ترك من ن أ أو النار عىل الكبرية

 األصـول إىل ردوا ملا وحينئذ باألصل, عمل األصول إىل ردت فلام األصول, إىل
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  مسـالك احلـديث خمتلـف يف وجتد قال, معنى هذا به, بالعمل وىل أ هو بام عملوا
 العظيم, األصل هذا عىل تدور كلها العلم ودواوين األئمة
 والتلقـي القبـول يف األصـول ضبط إذا إال يتربز أن العلم لطالب يمكن ال
 التعارض, عند وىل أ هو ما ومعرفة

 أن قبـل الصـالح, والعمل النافع العلم يرزقنا أن وجالله بعزته اهللا ونسأل 
 الـرتاويح, صـالة بعـض يسع وقتاً  يريد البعض للوقت, بالنسبة أدري ما تهينن

 واألخوة اإلمام اهللا جز خفيفة مسهلة ميرسه اهللا تبارك اهللا شاء ما هنا الرتاويح
 حيصل قد الوقت نفس يف كان ولو حتى يصلون األخوة بعض لكن خري, كل هنا
? انتهينا متى اليوم مثالً  ترون فهل  مناسب? والنصف التاسعة  يف رأيكم ما تقريباً

 العرص بعد اهللا شاء إن العرص بركة عىل إذاً  العرص بعد تريدون , اهللا شاء إن إذاً 
 يف أنـه عـىل اتفقنـا ومهنـا مـن هـذا هيم الضابط العدل نقول كنا حكمة من هذا

 يف العرصـ صـالة بعد مشكلة عندنا ما اهللا شاء إن فإذا العرص بعد يكون رمضان
 القادم. الدرس

 صـيامه عـىل يعيننـا وأن رمضـان يف لنـا يبـارك أن وجالله بعزته اهللا نسأل
 اجعلنـا اللهـم يقسها بركة وكل ينزهلا رمحة بكل احلظ أوفر لنا جيعل وأن وقيامه
 وأخواتنـا وأمهاتنـا آباءنا وقاب رقابنا أعتق اللهم الكريم, الشهر هذا عتقاء من

 أوصـانا ومـن عنـا غـاب ومـن معنـا حرضـ ومـن وحمبينـا ومشاخينا وأزواجنا
 و وبركاتـك رمحاتـك مـن حـظ أوفـر لنـا اجعـل اللهم فيه, وأحبنا واستوصانا
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 روعاتنـا وآمـن عوراتنـا اسرت بذنوبنا, رمحتك وبني بيننا حتل ال اللهم خرياتك,
 اللهم نلقاك, حتى احلق عىل ثبتنا اللهم اآلخرة, وعذاب الدنيا خزي من وأجرنا
 ورمحتك وبرك طاعتك يف واجلنا والدليل املعلم لنا وأقم السبيل سواء  إىل اهدنا

 عليك العرض موقف يف وهون حسابنا ويرس كتابنا يمن اللهم جليل, يا عظيم يا
 اللهـم يـديك, بـني ختزنـا ال اللهم عليك العرض يوم تفضحنا ال اللهم مقامنا,
 نبيـك وسـنة وكتابـك دينـك انرص اللهم شعثنا, ومل كرسنا واجرب ضعفنا ارحم

 الـدين نرصـ من انرص اللهم الرامحني, أرحم يا منهم واجعلنا الصاحلني وعبادك
 نسـألك إنا اللهم مجعهم, فرق اللهم شملهم شتت اللهم الدين أعداء دمر اللهم
 منـاراً  للكفـر جتعـل أال واألعامل األقوال بصالح إليك متوسلني الساعة هذه يف
, وعشياً  وهناراً  يالً ل دمرهم اللهم شعاراً  له تقم وال  يا عليهم سلط اللهم وإبكاراً
 مجعهـم, وفـرق شـملهم شـتت بنياهنم صدع أقدامهم زلزل اللهم العاملني رب
 اجعل اللهم ومغارهبا, األرض مشارق يف املسلمني من املستضعفني انرص اللهم
 وفـك جرحـاهم داوي اللهم خمرجا ضيقه ومن فرجا مهه من منهم مهموم لكل

 بأسـامئك نسـألك إنـا  اللهـم الـرامحني, أرحم يا وهبم بنا الطف اللهم أرساهم,
 وأمهاتنـا آبائنـا قبـور عـىل رمحاتـك شآبيب تصبب  أن العال وصفاتك احلسنى
 لنـا اغفـر اللهم ولده, عن والداً  جازيت ما خري عنا واجزهم قبورهم نور اللهم

 باملـاء همواغسـل مـدخلهم ووسـع نزهلم وأكرم عنهم واعف وعافهم وارمحهم
 الدنس, من األبيض الثوب ينقى كام واخلطايا الذنوب من ونقهم والربد, والثلج
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 تصـبب أن نسـألك إنـا  اللهـم إليـه صاروا ما إىل رصنا إذا برمحتك ارمحنا اللهم
 مقـامهم ارفـع اللهـم الدين  أئمة قبور وعىل املسلمني قبور عىل رمحتك  شآبيب
 عـن عاملاً  جازيت ما خري عنا واجزهم فيها مهل ونور قبورهم يف هلم أفسح اللهم

 ال اللهـم علمـه, عـن عاملاً  جازيت ما خري  حممد أمة عن اجزهم اللهم علمه,
 اللهـم جربتـه, إال كرسـاً  وال كملتـه إال نقصاً  وال اللهم غفرته إال ذنباً  هلم تبقى
 هدايـة يف وأدخلهـم احلـق عـىل قلـوهبم وثبـت آراءهـم سـدد أحواهلم, أصلح

 امجعنـا و فيـك حبهم ارزقنا اللهم يعدلون وبه باحلق يقومون الذين من هتدينامل
 اللهـم سليم, بقلب أتاك من إال بنون وال مال ينفع ال يوم منك برمحة احلب هبذا
 احلمد أن دعوانا وآخر بيننا ذات وأصلح كروبنا وفرج عيوبنا واسرت ذنوبنا اغفر
  العاملني. رب هللا
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 مقدمة

بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصـالة والسـالم عـىل  
 أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.

אאWא  
 يل وأدبر النهار فقد أفطر الصائمباب ما جاء أن أقبل الل

 Wא  حدثنا هارون بن إسحاق اهلمداين, قال: حدثنا عبدة بن
سليامن, حا قال: وحدثنا أبو كريب عن أيب معاوية حا, قال: وحدثنا حممد بـن 

وة عن أبيه عن عاصـم بـن عمـر عـن مثنى عبد اهللا بن داوود عن هشام بن عر
إذا أقبـل الليـل وأدبـر النهـار «: قال: قـال رسـول اهللا  عمر بن اخلطاب 

 ,»وغابت الشمس فقد أفطرت
Wא  ويف الباب عن ابن أيب أوىف وأيب سعيد , 

Wאא حـديث عمـر  حـديث
 صحيح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم  األمتان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 وهنجه إىل يوم الدين أما بعد.
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رتمذي رمحه اهللا هذا احلديث الرشيف عن عمـر فقد ذكر اإلمام احلافظ ال
للوقت الذي ينتهي فيـه الصـوم, وهـو  , وفيه بيان من النبي بن اخلطاب 

 إقبال الليل وإدبار النهار, وغياب الشمس,
 : يف هذا احلديث ثالث أمارات فذكر النبي  
 األمارة األوىل: إدبار النهار,  

 والثانية: إقبال الليل, 
وب الشمس, وال شك أن غروب الشمس يتحقـق بـه إدبـار والثالثة غر

 النهار وإقبال الليل وهبذا جيمع الصفتني, 
أن هذا ألن واجب الصـوم حـده الشـارع ببدايـة وهنايـة,   فبني النبي 

فبدايته سيأيت ذكرها يف األحاديث التي بوب هلا املصـنف رمحـه اهللا بعـد هـذا, 
 أن العربة بغروب الشمس, ي وهنايته هذا احلديث الذي بني فيه النب

ويف هذا احلديث دليل عىل أنـه إذا اسـتبان مغيـب الشـمس أن الصـائم  
 يفطر,

وكذلك أيضاً إذا تعذر عليه معرفة املغيب  وظهرت دالئل إقبـال الليـل  
بالظلمة ودالئل انتهاء النهار بإقبال الليل خاصة إذا كانت عنده خربة, وخاصة 

ة عن العمران, وخاصة يف املنـاطق املنكشـفة املنبسـطة, يف املناطق الربية البعيد
 فحينئذ يعمل هبذا الدليل,
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ويف هذا أ صل عند العلامء رمحهم اهللا عىل أن العـربة بمغيـب الشـمس,  
وأنه ال يشرتط مغيب الشفق وال يشرتط اشتباك النجوم كام هو مذهب الشـيعة 

 ومن وافقهم,
ينتظر ما وراء ذلك, ألن النبي  وأهل السنة عىل أنه إذا غابت الشمس فال

 .نص يف هذا احلديث عىل أن مغيب الشمس هو هناية الصوم 
W  : ويف احلديث اآلخر: فقد أفطر الصائم, بيان لوقت ا

لفطر, وليس املراد أنه, إذا قيل: إن املراد به فقد أفطر الصائم أو فقد أفطرت أي 
 يف رواية أبا عوانة,  حل لك الفطر, وقد جاء هذا رصحياً 

 وكذلك أيضاً قيل: إن املراد أنه ابتدأ وقت الفطر, 
 وقيل: إن املراد بقوله: فقد أفطر, أي أن بداية الفطر يف ذلك الوقت, 

وقيل: إنه خرب بمعنى اإلنشاء, أي عليك أن تفطـر, وهـذا يشـكل عليـه 
هللا وثبتت بـه الوصال أن الوصال جائز وهو قول طائفة من أهل العلم رمحهم ا 

 السنة عىل التفصيل املعترب يف مسألته, 
W العرب تعرب بصـيغة أفعـل عـىل بدايـة اليشـء, ومنـه ,

,  قوهلم: أنجد إذا دخل نجداً وأسهم إذا دخل سهاماً
 فاملراد هبذا بداية الفطر كام بيناه,  

الغايـة أراد حتديـد  ويف هذا احلديث دليل عىل ما ذكرنا مـن أن النبـي 
 والنهاية التي ينتهي فيها الفطر.
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بني أن الصائم يفطر عنـد مغيـب الشـمس  هنا مسألة, وهي أن النبي 
وإقبال الليل وإدبار النهار, فلو أن شخصاً شك هل غابت الشمس أو مل تغب? 
فحينئذ عليه البقاء عىل األصل, ألن األصل أن النهار باق, و األصل  أنه جيـب 

 يتبني دليل الفطر أو أمارة الفطر  عليه اإلمساك حتى
والقاعدة أن األصل بقاء ما كان عىل ما كان, فاألصل بقـاء النهـار حتـى 

 يستبني أنه غابت الشمس.
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Wא 
 باب ما جاء يف تعجيل اإلفطار

 א  حدثنا حممد بن بشار قال: حدثنا عبد الـرمحن بـن مهـدي
ال: وأخربنا أبو مصعب قراءة عن مالك عن أيب عن سفيان عن أيب حازم حا, ق

ال يزال الناس بخـري مـا «: قال: قال رسول اهللا  حازم عن سهل بن سعد 
 ,»عجلوا الفطر

 Wא  ويف الباب  أيب هريرة ابن عباس عائشـة أنـس بـن
 ,مالك 

 Wאא   حـديث سـهل بـن سـعد
 حديث حسن صحيح, وهو الذي اختاره أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي 

 وغريهم يستحب تعجيل الفطر, وبه يقول الشافعي وأمحد وإسحاق.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف هذا احلديث الرشيف أن السنة املبادرة بالفطر, بني النبي 
ما ترك بـاب خـري إال دل األمـة  وهذا من سامحة اإلسالم, حيث أنه  

 عليه وهداها بإذن اهللا إليه, 
ومن ذلـك تـرك التنطـع والتشـدد والوسـاوس واملبـادرة برخصـة  اهللا 

 وباليرس الذي يرس به عىل عباده, 
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אא  وال تزال هذه األمة بخري, كـان مـن كـان قبلنـا مـن أهـل
ن خاصة النصار يبالغون يف أمور دينهم ويتنطعـون ويبـالغون الكتاب يبالغو

يف رهبانيتهم التـي ابتـدعوها, أي التـي  يف التعبد والتجهد كام وصفهم اهللا 
 ابتدعها النصار فكانوا يتشددون, ويبالغون يف مواقيت الرشع, 

يف هذا احلديث سامحة ا لدين ويرسه, وقـد بعثـه اهللا رمحـة  وبني النبي 
ستبان اإلنسان انتهاء النهار وانتهاء وقـت الصـوم أن , أن السنة إذا اني للعامل

يبادر بالفطر وأال يبالغ فيتأخر فيظن البعض أنه إذا تـأخر كـان أزيـد يف أجـره 
 ?وأعظم يف أجره

ألنـه   فيقال له: ال, بل األفضل واألعظم أجراً عند اهللا أن تبادر بـالفطر, 
كان عليه من كان قبلنا, ولـذلك قـال العلـامء: يف  ترك للتنطع والغلو كام أوالً:

 هذا خمالفة ألهل الكتاب.
وهديه, وإتباعه فيـه  أنه مبادرة المتثال الرشع وإتباع سنة النبي  وثانيا:

 اخلري واهلد والرمحة, 
WAאאאא@ وهذا يدل عىل أن عليهم أن ,

 حيرصوا عىل تعجيل الفطر, 
وإذا سمع اإلنسان املؤذن ومل يعرف من هذا املؤذن تفريطـاً وال عبثـاً وال 
إمهاالً وال تقصرياً فعليه أن يفطر, وال أن يتشدد وحيـاول أن يـدقق يف األمـور, 

املـؤذن «وصف املؤذن بأنه مؤمتن فقال كام يف احلديث الصـحيح:  ألن النبي 
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عليه أمانة وعليـه أن يتقـي اهللا  , وهذا يدل عىل أن املؤذن»مؤمتن واإلمام ضامن
 ,وأال يؤذن إال بعد أن يستبني انتهاء النهار 

 : قالوا: مؤمتن عىل ركنني من أركان اإلسالم 
 أوهلام الصالة التي هي عمود الدين,  

وثانيهام الصوم ألنه خيـرب النـاس بأذانـه يف الفجـر عنـد ابتـداء الصـوم, 
 م, وبأذانه يف املغرب عن انتهاء وقت الصو

ولذلك أمانته عظيمة ومسئوليته جسمية, ومن ضيع مقرصاً ومهمالً فإنه 
سيبوء بإثم عظيم, ووزر كبري, ومن حفظ فإنـه سـينال اخلـري الكثـري واألجـر 

 العظيم, 
والسنة أن يعجل بالفطر, فإذا سمع املؤذن ومل يعلم من املـؤذن التقصـري 

 و األصل بادر بالفطر, فلو كان عىل صواب فال إشكال وهذا ه
فإذا أخطأ وتبني له اخلطأ فحينئذ يلزمه الضامن عىل األصـل الـذي بينـاه 
غري مرة وهذا راجع للحكم الوضعي وأجره مرتان, يؤجر عىل عبادته مـرتني, 

 ولو أنه كرر الصوم مرتني مل يؤجر عليه مرتني, ولكـن هـذا مـن فضـل اهللا 
 ورمحته باألمة, 

אאאא :  خــري ألبــداهنم وخــري يف ديــنهم
 ودنياهم

 وخري الدين بإتباع السنة,  
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وخري الدنيا ألن البدن له حق عىل اإلنسـان, فـإذا انتهـى وقـت الصـوم 
والوجوب فعليه والواجب فعليه أن يبادر بإمتام صومه وفطره من ذلـك تأسـياً 

 وإتباعاً لسنته,  بالنبي 
WAאאאא@ :  فيه رد ملذهب الشيعة ومن

 وافقهم من أهنم كانوا ينتظرون اشتباك النجوم ويؤخرون الفطر, 
 وقد بني احلديث املتقدم هناية الصوم وبني أن السنة املبادرة بالفطر, 

وهذا كله يؤكد بطالن هذا املذهب وعدم صحته وأنه ليس من سنة النبي 
 .وال من هديه يف يشء 
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Wא  حدثنا إسحاق بن موسى األنصـاري قـال: حـدثنا الوليـد بـن
مسلم عن األوزاعي عن قرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب 

: إن أحب عبـادي إيل أعجلهـم قال اهللا «: قال: قال رسول اهللا  هريرة 
, »فطرا 

Wא  أبـو عاصـم وابـن حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن قـال: أخربنـا
مغرية عن األوزاعي هبذا اإلسناد نحوه,  

Wאא .هذا حديث حسن غريب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يف هذا احلديث القديس بيان بفضل هذه السنة وهي التعجيل بالفطر,
, وأنه حيب سـبحانه حبـاً يليـق بجاللـه وعظمتـه فيه إثبات صفة احلب هللا 

 وكامله, 
 وأسعد الناس من أحبه اهللا, 

يفـتح هبـا عـىل عبـده أبـواب اخلـري يف الـدين والـدنيا  وهذه املحبة من اهللا 
 واآلخرة, 

 فمن أحبه اهللا وفقه, 
 ومن أحبه اهللا سدده, 

 ومن أحبه اهللا أرشده, 
 اهللا هداه إىل رصاط مستقيم,ومن أحبه 
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فأحباب اهللا هم أولياء اهللا وهم صفوته وخريته من خلقه بعـد أنبيائـه ورسـله  
 صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني.

 املحبة من اهللا يشء  عظيم, وأسعد الناس من سعد هبذا احلب, 
 وهلذا أن حتب اهللا يشء, ولكن أن حيبك اهللا هو اليشء األعظم, 

ولكن اهللا ال حيبه,  إما بعقوق والدين أو قطيعـة رحـم أو   هللا  فكم من حمب
 أذية للمسلمني أو انتهاك ألعراضهم أو غري ذلـك ممـا يوجـب غضـب اهللا 

 عليه, 
 : وحب اهللا للعبد أقام عليه أمارات وعالمات

منها ما يكون يف القلب من االعتقاد السليم والقلب السليم اخلالص املخلـص  
 , هللا 

 دالئل حب اهللا للعبد أن يرزقه اإلخالص, وأن جتده أخلص الناس هللا فمن 
 إذا تكلم أو عمل, 

 : أصدق الدالئل عىل حب اهللا للعبد وهذا من
أنك جتده أبعد ما يكون عن الرياء وأبعد ما يكون عن النفاق وأبعد مـا يكـون  

 عن حمبة املدح والثناء, 
صدق املحبة معظامً ما  ادقاً مع اهللا حمباً هللا وجتده متوجهاً إىل اهللا قلباً وقالباً ص

 عند اهللا مؤثراً ملا عند اهللا ال ما عند خلقه, 
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فإذا وجدت الدالئل واألمارات من أقواله وأعامله أنه أزهـد النـاس فـيام عنـد 
, وأنه أشدهم طمعاً وطلباً وشوقاً وحنينـاً إىل الناس, وأنه أغنى الناس باهللا 

 من رمحته, فهذا من أصدق الدالئل عىل حب اهللا للعبد, ما عند اهللا تعاىل 
 وهناك دالئل يف األقوال, 
 وهناك دالئل يف األعامل, 

 أن جتد أقوال اإلنسان وأعامله وفق سنة النبي  وجيمع دالئل األقوال واألعامل
 , }قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا{

عمـل, عمـل بالسـنة, عاملـاً بحـالل اهللا وجتده إذا تكلـم, تكلـم بالسـنة, وإذا 
وحرامه وأمره ونظامه ورشعه خللقه سبحانه وتعاىل, يعلم هبذه السنة يف ظاهره 

 وباطنه وسمته ودله, هادياً إليها بقوله وعمله ورسه وعالنيته, 
هذه من دالئل حمبة األقوال واألعامل, أن اهللا حيبه وأن اهللا ال يوفق هلـذه السـنة 

 وال يوفق إال الصفوة أحبابه جعلنا اهللا وإياكم منهم, إال من حيب, 
وهديه يف ظاهره وباطنه, هذه  ولذلك جتد املوفق السعيد يدور مع سنة النبي 

 من دالئل حب اهللا للعبد, 
وجتده أرشح الناس صدراً وأكثرهم طمأنينـة, يقلـق النـاس وهـو يف طمأنينـة 

ثبات, يتشتت الناس وهو عىل يتشتت الناس وهو يف ثبات يقلق الناس وهو يف 
 رصاط مستقيم, يسدد اهللا قوله وعمله, 
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وإذا أحب اهللا العبد فتح له أبواب الرمحات, وجعله من السباقني إىل الطاعـات 
 واخلريات,

 إذا أحب اهللا العبد حببه يف كل خري حيبه, 
فيجد العبد دالئل حـب اهللا لـه حيـنام جيـد أنـه ال حيـب الشـهوات وال حيـب 

ات وال حيب الفحش وال التفحش وأنه ال يتتبع عورات املسـلمني, وأنـه املنكر
ال حيب أذيتهم, وأنه ال يتتبع أعراض املسلمني وال يكشف سرت اهللا عىل العبد, 
جيد أن اهللا تعاىل اصطفاه واجتباه لكي يتجه إليه سبحانه وتعاىل, أولئـك خـرية 

 اهللا من خلقه جعلني اهللا وإياكم منهم,
 FWE  بصيغة أفعل, و هذا يدل أول يشء عىل فضل الصوم وأنـه

منزلته عظيمة, إىل درجة أن سنة من سنن الصوم توجب حب اهللا للعبـد, سـنة 
من سنن الصوم, فام بالك بالعبد الذي مضت عليـه سـاعات النهـار تقرحـت 
أمعاءه وجاعت أحشاءه هللا سبحانه وتعـاىل, وصـدق اهللا يف احلـديث القـديس 

كل عمل ابن آدم له احلسنة بعرش أمثاهلـا إال الصـوم فإنـه يل وأنـا «ني يقول: ح
 , »أجزي به

فمن علو درجة هذه العبادة وعظم ما فيها من األجـر والصـواب أن اهللا رتـب 
 حمبته عىل السباقني إىل االلتزام بمواقيتها,

FE :بصيغة التوكيدA@،ت, ممـن اللهـم  اجعلنـا ممـن أحببـ
 أحبك فأحببته,
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Aא@،  ولـذلك جتـد الشـيطان حريصـاً عـىل أن
 يشكك اإلنسان يف فطره ويؤخره, ويدخل عليه الوسـاوس, ال انتظـر ال بـاقي

 !! أذن, ال خليني بعد األذان بشوية
, عليه أن يتبع السنة ويعلم أن اهللا حيبه إذا بادر بالفطر, وأن   يصـم أذنيـه ال أبداً

وأن يرصف قلبه عن كل وسوسة وعن كل خـاطرة, وأن يتجـه إىل اهللا بكليتـه 
 .حتى حيبه اهللا 

A@،  ما أعظمه سبحانه وما أكرمه, هذه الصفة إن أحب
 عبادي,

  ,الصائمنيW أي الصائمني, ألنه جاء يف السـياق ,
اللفظ عاماً فيخصصه السياق, ألنـه يتحـدث  ما يدل عىل اخلصوص, ألنه يأيت

 عن صفة ال توجد إال يف الصائم,  
, بالنسبة للصائمني, وأن الصائمني عىل Wفمن هنا تبني لنا أن 

 مراتب, 
 وإن أخذهتا عىل العموم فال بأس, 

لكن من حيث األصل هنا املراد أن الصائمني عىل درجات, وأن من يريد 
 , الفطر إتباعاً هلذه السنة ولزوماً هلدي النبي املحبة يبادر ب
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ولذلك جعل اهللا الفطر قبل الصالة, إذا حرض العشاء والعشـاء فابـدءوا 
بالعشاء قبل العشاء, تأكيداً لفضيلة املبادرة بالفطر من الصوم, وتوسعة من اهللا 

 .عىل هذه األمة املرحومة, جعلنا اهللا وإياكم ممن اتبع دينه ورشعه 
Aא@ : ي أن هنـاك مـن يعجـل ـأعجل صيغة أفعل, تقتض

أال يكـون هـذا التعجيـل بطريقـة ختـل  رطـ, لكـن بشـوهناك من هو أعجـل
 بالواجب, ألن السنة ال تطلب عىل وجه يوجب الوقوع يف املحذور, 

, ألن املبالغـة »وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائام«: ومن هنا قال 
مبالغة يف النظافة والطهارة والنقاء ومبالغة يف إتباع السنة وهدي  يف االستنشاق

وبالغ يف االستنشاق, إال أن تكون صائام, ألنه إذا بالغ يف االستنشـاق  النبي 
صائامً مل يأمن أن يدخل املاء إىل جوفه فيفطر, فصار إتباع السـنة مؤديـاً بـالغلو 

 حذور,فيها يف هذا اإلتباع مؤدياً إىل الوقع يف امل
أنه ينتظـر إىل أن  אوحينئذ ينبغي أن يضبط التعجيل, 

يبدأ املؤذن بأذانه, فحينئذ عند ابتدائه بأذانه فإنه يبادر بفطره وهـذه هـي السـنة 
 له,  التي ينال هبا هذه الفضيلة العظيمة من حب اهللا 

 أن جيعلنا وإياكم من أحبابه إنه سميع جميب. نسأل اهللا 
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Wא قال: حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عـامرة بـن  نادحدثنا ه
فقلنـا: يـا أم  عمري عن أيب عطية قـال: دخلـت أنـا ومرسـوق عـىل عائشـة 

أحـدمها يعجـل اإلفطـار ويعجـل  املؤمنني, رجـالن مـن أصـحاب النبـي 
طـار الصالة, واآلخر يؤخر اإلفطار ويؤخر الصالة, قالـت: أهيـام يعجـل اإلف

 , قالت: هكذا صنع رسول اهللا ويعجل الصالة? قلنا: عبد اهللا بن مسعود 
 ,واآلخر أبو موسى  

Wאא هذا حديث حسن صحيح, وأبـو
عطية اسمه مالك بن أيب عامر اهلمداين, ويقال: ابن عامر اهلمداين وابـن عـامر 

 أصح.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرجحـة  هذا احلديث عن أم املؤمنني عائشة التي رفعته إىل رسول اهللا 
 , بني قولني وعملني لصحابيني من أصحاب رسول اهللا 

א ,ألنه اشتمل عىل تأكيد استحباب التعجيل يف الفطر 
 أم املؤمنني عائشة, وكان أبو موسى وعبـد اهللا دخل هذان السائالن عىل 

ربام وقع بينهم اخلـالف يف بعـض  بن مسعود بالكوفة, وكان أصحاب النبي 
 ? املسائل,   ثم يلتمس الرتجيح

 فمنهم من يكون عامالً بسنة منسوخة,  
 عىل ظاهره,  ومنهم من يكون عامالً هبدي النبي 
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وضـبطاً وأعلـم بسـبب احلـديث  ويأيت من الصحابة من هو أكثـر فقهـاً 
 الذي قصده, فحينئذ يرجع املعنى عىل اللفظ,  ومورده, وأعلم هبدي النبي 

وهذا إن دل عىل يشء فهو يدل عىل سعة عظمة هذه الرشيعة, أهنا أذنـت 
 باخلالف لكنه اخلالف املنضبط,

 أن يراد به وجه اهللا والتامس الصواب, وأول ضابط يف اخلالف 
 ص وحتري للصواب,أن يكون بإخال

, إال إذا كان من األهل, بمعنى أن يقع  ولن يكون عىل الوجه املعترب رشعاً
 اخلالف بني عاملني, بني من توفرت فيه أهليه  النظر يف الرشيعة,

أما لو قال عامل من علامء املسلمني, ثم جاء مـن ال علـم عنـده, أو جـاء  
 ا ال يعترب مبتدئي طلبة العلم خيالفون فخالفهم يف مثل هذ

إذا مل يكن له سلف ومل يكن له ضابط كام ذكرنا, فخالف األئمة والعلـامء 
 املشهود هلم بالعلم والفضل إذا اختلفوا مع بعضهم, فحينئذ يلتمس الرتجيح.

ومـا اختلفـتم فيـه مـن يشء {بالكتـاب والسـنة,  واألصل أن الرتجيح
 ني,يقص احلق وهو  خري الفاصل , فاهللا }فحكمه إىل اهللا

قال:  , فإن النبي , فكذلك لسنة النبي وكام أن احلكم  لكتاب اهللا 
 , »أوتيت القرآن ومثله معه«

 : واختلف الصحابة  فلام تويف 



- ٢٩٥ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

هناك خالف كان من خالفهم ما هو معترب باق إىل قيام الساعة, ال يثرب 
هـا عىل أحد يقول به, فهذا وقع يف مسـائل الفـروع املشـهورة التـي اختلـف في

 , الصحابة 
وهناك خالف يف الناسخ واملنسوخ, بأن يكـون أحـد القـولني منسـوخاً 
فحينئذ يكون املنسوخ مهجوراً ومرتوكاً وال جيوز ألحـد أن يعمـل بـه بعـد أن 
تبني أنه منسوخ, ويعذر الصحايب الذي مل يطلع عىل الناسخ, لكن ال يعذر مـن 

مـه ثـم أحلـه ثـم حرمـه, فمـن أحله ثـم حر بعده, كنكاح املتعة, فإن النبي 
الصحابة من فهم من بقي عىل آخر حتليـل ومل يطلـع عـىل التحـريم, والسـواد 

وأئمة  الفقه منهم واخللفاء الراشدين عىل أنـه  األعظم ألصحاب رسول اهللا 
حمرم, وقال ابن عباس بجوازه تأوالً, ألنه كان يظن أن هذا التحليل والتحـريم 

 وجدت عنده احلاجة فإنه يضطرب فيه حكم الرشع.أن منشأه احلاجة, وأن من 
ـــك   منه, كام قال  لكن ملا جاء من هو أعلم منه وأوىل برسول اهللا  ذل

يف الصحيحني: أنتم أعلم برسول اهللا مني, تبني أن قوله يعترب شذوذاً وشـذوذاً 
 يعني خالفه ال يعتد به, فيحكى للعلم وال حيكى لإلتباع,

يف السـنن الـواردة يف أول اإلسـالم, مثـل  ومثل هذا اخلـالف مـا يقـع 
عند ركوعه, هي الصالة املكيـة, ألنـه  التطبيق الذي كان يفعله ابن مسعود 

بمكة ثم هاجر إىل احلبشة, وبقي عىل هذه السنة, ثم جاء  صىل مع رسول اهللا 
ما يدل عىل نسخها بوضع الكفني عىل الركبة يف أثناء الركوع إىل غري ذلـك مـن 
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لتي ورد نسخها, فمثل هـذا اخلـالف مرفـوع ومعـذور فيـه الصـحايب السنن ا
ولكن ال يعذر من بعد الصحايب, ألن من جاء اليوم يقول بحل نكاح املتعة ألن 

 !!ابن عباس قال به, أو بحل ربا الفضل ألن ابن عباس قال به 
 ? يقوله تشهياً وال يقوله علامً 

م لوجد أن هذا القول منسوخ, ألنه لو قاله علامً بضوابط العلامء وأصوهل 
وأن املنسوخ ال جيوز العمل به وال داللة األمة إليه نصيحة هلـا, وإقامـة للـدين 

 والرشع,
وقع بينهم اخلالف, فلام وقع اخلالف بيـنهم صـار  فإذاً كان الصحابة 

 سنة, 
لكن بالنسبة ألصول الدين ورشائع الدين املعرفة من نصوصه ودالالتـه 

ها اخلالف بني الصحابة والتابعني ومن بعـدهم وتبينـت معـامل ومسائله وقع في
اخلالف, فبعد هذا ال يستحدث, وال يأيت من يقول: أريـد أن أسـتحدث قـوالً 

 ,  رابعاً أو خامساً أو سادساً
وإن كان قوله مرجوح يقول, لكـن لقولـه ــ حتى إن بعض أهل العلم, 

عـىل قـولني واختلـف  يقـول:  إذا اختلـف الصـحابة ـــقوة من جهة  النظـر 
 التابعون عىل قولني ومضت األمة عىل ذلك ال جيوز استحداث قول ثالث

ألنه إذا مضت عىل األمة قروهنا املفضلة وهم عىل قولني, أو مىض حتـى  
القرن ا ألول ومىض رعيل واحد من العلـامء وانقىضـ رعيـل كامـل مـن أئمـة 
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ىل ثالثة أقوال, فـإن معنـى الفتو واالجتهاد عىل قولني يف خالف مسألة  أو ع
 ذلك أن األمة أمجعت أنه ليس يف املسألة أكثر من قولني.

بني أن احلـق يف طائفـة يف  وحينئذ إذا استحدث قول ثالث, فإن النبي 
 األمة, فإذا مىض قرن كامل فقد حتققنا أن احلق موجود يف هذا القرن,

ىل أسـاس, فإذا استحدث القول الثالث استحدث عىل عمومية وليس ع 
فهذا وجه رد العلـامء السـتحداث الشـذوذات واألقـوال  املسـتحدثة واآلراء 

 امللفقة بني أقوال العلامء,
بني أن تكون مضبوطة بالضوابط التي وقع فيها اخلـالف بـني الصـحابة  
  ومن بعـد الصـحابة ومـن بعـدهم كاألئمـة ,ومن بعدهم من أئمة الفتو

اهللا واإلمام داوود  الظاهري أيضـاً ملـا أدركـوا  األربعة, فاألئمة األربعة رمحهم
, جهابذة أهل العلـم الـذين أخـذوا عمـن أخـذ مـن أصـحاب رسـول اهللا 

ألن هـذا أمـر ودرجتهم يف القرون املفضلة, وقد توفرت فيهم صفة االجتهاد, 
 وهي قضية صفة االجتهاد, ألن اهللا أمرنا بالرجوع إىل املجتهدين,  مهم جداً 

ريعة عـىل ـغي لطالب العلم أن ينتبه له أن املعول يف فهم الشوهذا أمر ينب
ثم  املجتهد الذي توفرت فيه آلية االستنباط, فتوفرت يف أصحاب رسول اهللا 

ملن أخذ عنهم مـن بعـدهم, ثـم جـاء هـؤالء األئمـة األربعـة واإلمـام داوود 
 الظاهري عىل أن مسلك األئمـة األربعـة للمعـاين يف الغالـب ومسـلك داوود

الظاهري عىل ظاهر النص, وكال املسلكني دلت السنة عـىل اعتبـاره, وإن كـان 
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مسلك املعنى أرجح وأقو يف كثري  من املسائل, لكن هؤالء األئمة ملا تـوفرت 
فيهم صفة االجتهاد, وتوفر فيهم ما مل يتوفر يف غـريهم مـن تزكيـة األمـة هلـم 

كثـر مـن  غـريهم, وأوىل مـن باألهلية والنظر حينئذ كـانوا حقيقـني باملتابعـة أ
 غريهم, إضافة إىل أن أقواهلم حمررة, 

فالشاهد أن خالف الصحابة انتقل إىل هؤالء األئمة, وانتقـل إىل هـؤالء 
الفحول من جهابذة النظر وأهل االستنباط, فاستقر العمل عند أئمـة اإلسـالم 

 مع اختالف العصور ومر الدهور عىل هذا.
بضـوابطه ا فتحت باب االجتهاد والنظر, لكن يف الرشيعة أهن إذاً األصل

 أن يكون من ينظر ومن يتبع يف نظره أهالً للنظر وأهالً لالجتهاد, 
أن يتبـع مـن مل تتـوفر فيـه األهليـة, وإذا  فال عربة ألحد بني يدي اهللا 

جهل هذه األهلية يسأل من عنده علـم هـل هـذا تـوفرت عنـده األهليـة أو مل 
 ستقراء والتتبع,تتوفر, ويعرف هذا باال

  אيف خـالف,  بناء عىل ذلك وقع الصحابة  
يف كثري من أمـره, حالـه  صحاب السوادين والنعلني, أقرب إىل هدي النبي 

 , كحال غريه من الصحابة 
أن  فكان صاحب السوادين فهو الشخص الوحيد الذي أذن له النبـي 

 و الشخص الوحيد الذي يدخل بـني النبـي يدخل إليه من دون استئذان, فه
 ومن أهل بيته, حتى يظن الظان إذا كان غريباً أنه من آل رسول اهللا 
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يـتكلم مـع  وهو الشخص الوحيد الذي إذا جلس يف البيـت والنبـي 
ورسه حتـى يقـول لـه: كـف أو قـم,  أهله وزوجه ورسه يسمع سواد النبي 

 أذنت لك أن تسمع سوادي حتى أهناك, 
فـأراد أن جيلـس يف  هو الشخص الوحيد الذي إذا خرج بأيب وأمـي و

ووضعه حتت إبطيه صاحب النعلـني  املجلس فخلع حذاءه أخذ حذاء النبي 
 ,وجعل أعايل الفردوس مسكنه ومثواه 

من أحب أن يقرأ القـرآن «: هذا الصحايب الذي قال فيه رسول األمة  
, وقـال فيـه مـن زكـاهم مـن »ن أم عبـدغضاً طرياً كام نزل فليقـرأه بقـراءة ابـ

أن  , ولقد علم املحبوبون مـن أصـحاب رسـول اهللا أصحاب رسول اهللا 
 , ابن أم عبد أقرهبم وأشبههم سمتاً ودالً برسول اهللا 

אא : 
 يعجل الفطر أي أنه يبادر بفطره, 

 صالة املغرب, ويعجل الصالة جمرد أن ينتهي من فطره ويقوم يصيل 
א   الصحايب اجلليل صاحب رسـول اهللا  كـان

واملراد بالتـأخري هنـا التـأخري املعتـرب, :  אאعىل العكس 
 الذي فيه غلو أو مبالغة, وكان يؤخر الصالة رفقاً بالناس, التأخريليس 

ن إىل هـديني عـن صـحابيني فلام وقع بينهام ما وقع نظـر هـذان التابعيـا 
 ? فوقعت احلرية كالمها صاحب رسول اهللا 
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انظر إىل أن الصحابة كيف كانوا خيتلفون وما كان أحدهم يسب اآلخـر  
 وما كان يثرب عليه وال كان ينتقصه وال كان ينفر الناس منه,

 وما كان أيضاً التابعون مل يكن التابعون ناممني بني أصحاب رسول اهللا 
 مة,بالنمي

وأعظم ما تكون  النميمة بني أهل العلم وطلبـة العلـم, بإفسـاد العلـامء  
بعضهم عىل بعض, فيأيت ويقول: يا شيخ ما حكم كذا وكذا? فيقول: ال جيـوز, 
فيقول: فالن خيالف فيقول جيوز, وهو قصده أنه ال حيب هذا الشيخ اآلخـر أو 

 !! صده أن يوقع الفتنة بني العاملنيق
صاً يف الرشيعة حترم النميمة وختـرب بعـذاب القـرب فيهـا, فإن رأيت نصو 

فاعلم أن أشد الناس عذاباً يف النميمة يف قـربه مـن أوقـع بـني أوليـاء اهللا, بـني 
العلامء بني طلبة العلم, بني مدريس التحفيظ, بني الدعاة بني اهلداة, فليعلم أنـه 

ح  اهللا بني املسلمني, سيكتوي بنار يتمنى معها أن أمه مل تلده حتى يفسد ما أصل
 عليه أن يعلم أن هذه كبرية عظيمة, 

ما كان التابعون عىل هذا, وما كانوا ينقلون األحاديث, وما كان أحـدهم 
 جيلس يف جملس العامل أو الصحايب من أجل أن ينقـل إىل الشـيخ اآلخـر فتـو

 ختالفه, وما كان جيلس مـن أن يـتهم اهلـداة والـدعاة مـن أصـحاب النبـي 
رع والكتـاب ـتابعون هلم بإحسان ويشكك يف دينهم ووالءهم للدين والشـوال

والسنة بعد أن شابت رؤوسهم واغربت أقدامهم يف هذا الدين ويف الوالء هلذا 
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, فهـؤالء هـم األشـقياء الدين, يشكك األمة يف والء الدعاة واهلداة إىل اهللا 
إال باهللا ثم بإتبـاع وهدي أصحابه, وال نجاة  الذين خالفوا هدي رسول اهللا 

 هديه, إال طائفة واحدة هي التي تكون عىل مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب.
أهنم اختلفوا ووقع بيـنهم اخلـالف  فالذي يكون عىل هدي الصحابة 

 بكل حب وود وصفاء ونقاء ونصيحة لألمة, 
فهذان التابعيان مل حيدث الفتنة, مع أن أبا موسى كان يف الكوفـة, وعبـد 

هللا بن مسعود كان يف الكوفة, ما كان يأتون البن مسعود ويقولون: انظر أنـت ا
ختالف أبا موسى, انظر أبا موسى كيف يفعل, انظر يا أبا موسى إىل عبد اهللا بن 

 مسعود يكف يفعل? نتبعك أو نتبعه?
أيضاً مل يكن التابعون يثريون الفتنة, بمعنـى أن الـبعض جتـده إذا وجـد  

امء يف مسألة يكتب يف وسـائل اإلعـالم أو غريهـا حمقـراً ألهـل خالفاً بني العل
العلم, حمقراً للخالف, فيأيت ويـذكر كلـامت ينبـذ هبـا أهـل العلـم وينبـذ هبـا 

 ! اخلالف, يا سبحان اهللا
إن اختلفـوا يف أمـور الــدنيا قـالوا: واهللا تعدديــة وحريـة رأي واحــرتام  

 لآلخر, 
ة حداد أشحة عىل اخلـري, قلـوهبم لكن إذا اختلف العلامء سلقوهم بألسن

 ملئت مرضاً وسقام, 
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ونحن نشدد يف هذا األمر ألنه بالء موجـود, يكتـوي بـه مـن ذاب قلبـه 
 حرقة عىل هذا الدين,

لــيس مقــام أهــل العلــم وال خالفــات الفقهــاء يف وريقــات الصــحف  
 الحتقار أهل العلم, 

 وليست مكاناً ألجل أن ينبذ هبا العلامء, 
 إلثارة الضغينة, وليست مكاناً 

إلثــارة الضــغائن وال  مــا كــان  اخلــالف بــني أصــحاب رســول اهللا  
 , للتشكيك يف العامل وال يف والئه للسنة وحبه وإتباعه لرسول اهللا 

 بل كان اخلالف يريب النفوس, 
 وجيعل عند  التابعني شعوراً بعظمة هذا الدين, 

 ولذلك ملكت هذه األمة من املحيط إىل املحيط, 
 وأرشقت شمس اإلسالم عىل مشارق األرض ومغارهبا, 

ودان األقىص واألدنى لوالء اإلسـالم وكـان فيهـا القضـاة وكـان فيهـا 
 العلامء وكان فيها املذاهب األربعة والظاهرية, ومع هذا مل حتدث فتنة, 

كانت املذاهب األربعة يف عرصـ بنـي العبـاس مـن املحـيط إىل املحـيط, 
عي يفتي واملالكي يفتي واحلنبيل يفتي, والظـاهري يفتـي واحلنفي يفتي والشاف

ويعلمون الناس واألمة يف أوج عظمتها وعزها, صـحيح أن بعـض املتعصـبني 
حيدث منهم بعض األمور التي ال حتسب, لكن السواد األعظـم والغالـب جتـد 
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يف املسجد الواحد حلقة لفقيه عىل مـذهب أيب حنيفـة والشـافعي وأمحـد وأبـو 
ة اهللا عىل اجلميع ومالك واجلميع كلهم يدرس ويعلم, ومـا حـدثت حنيفة رمح
 فتنة ملاذا? 

ألنه مبني عىل أصول رشعية, وألن الـذي يقـود األمـة أئمـة ناصـحون 
 ثقات معتربون, 

وألن اخلالف قاده من هو عىل أهلية وبصرية, فكان إذا جاء أحـد بقـول 
بحان اهللا, تقـرأ يف مـتن خمالف يقول: نعم هذا القول يقول به كذا وكذا, يـا سـ

احلنفي يف الفقه احلنفي كبدائع الصنائع فتجده يذكر خالف من خالفه, ودليـل 
 من خالفه وقول من خالفه.

ولو كان يف النفس يشء ملا ذكر من خالفه,  ومل يذكر لـه دلـيالً ومل يعـول 
, مل يكونوا يقولون: هذا فقـه الكتـاب والسـن ة عليه ولساق املسألة قوالً واحداً

لكي جيروا اإلنسان فقط لكي يشـعروه أهنـم هـم وحـدهم الـذين يفقهـون يف 
, بل كان يقول: هذا هو اجتهاد إمامنا نصيحة لألمة,   الكتاب والسنة أبداً

وإن كان البعض من املتأخرين يفهمـون ذلـك خطئـا وال حيسـنون فهـم 
 خالف العلامء, 

هذا, وأنك إذا كانوا يقولون هذا لكي يعلم أن أصول هذا ختالف أصول 
أخذت بأصل هذا فإنه عىل اجلواز وإن أخذت بأصل هـذا فهـو عـىل التحـريم 
وإن أخذت بأصل هذا فهو متوسط بني القولني بالكراهة, أو عـىل أصـل هـذا 
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فهو واجب, أو عىل أصل هذا فهو مندوب أو عىل أصل هذا فهو متوسـط بـني 
 الوجوب والندب, 

 ذا الذي يقع عند املتأخرين, ملاذا? وحينئذ مل يكن بينهم رمحهم  اهللا ه
ألن اخلالف  مبني عىل أصول صحيحة فليس هناك هو ملن جيتهد ومن 

 يقول القول, وليس هناك هو ملن يسمع هذا اخلالف.
واألمة وهللا احلمد ملئت كتـب علامءهـا بـاخلالف, لكـن حيـنام جـاءت 

بح كل ال يعتقـد إال الناشئة عند املتأخرين وأثاروا الفتن وأثاروا النعرات وأص
يف شيخه, وال يعتقد إال يف إمامه وال يعتقد إال فيمن يتبعه, أصبح التحقري ملـن 

 خيالفه والتشكيك يف والئه للكتاب والسنة والطعن واللمز, 
أنـه مل  وهدي أصـحابه, هـدي النبـي  وهذا كله خمالف هلدي النبي 

ملـا اختلفـوا ملـا  ه يرسب عىل أصحابه ملا اختلفوا, وهدي أصحابه من بعـد
 يأذنوا ألحد أن يوقع بينهم الضـغينة والشـحناء, حتـى كانـت أم املـؤمنني 

أبا فـالن إنـام فعـل  Wאوغريها من الصحابة إذا قيل هلا قول خيالف 
كذا لكذا وكذا, حتى السامع يستل من قلبه أن هذا الـذي يقـول  رسول اهللا 

 أي جعله اهللا يف رمحته : אهبذا القول يف نفسه يشء, 
فريض اهللا عنهم وأرضاهم وجزاهم عن  األمة خري اجلزاء هبذه الـنامذج  

 الكريمة, 
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אא   يف هذا دليل عىل أنه إذا اختلـف صـاحب
القولني ينظر إذا كان الشخص الذي ير اخلالف بني القولني توفرت فيه أهلية 

 فحينئذ ينظر, النظر يف األدلة 
فالبعض نقول: توفرت فيه أهلية النظر بني األدلة بـأن يكـون قـرأ علـم 

 األصول,
البعض يأيت ويقول: أنا عندي توفر اآلن, أنا درست عـىل الشـيخ فـالن  

قرأت عليه متن كذا وكذا, فإذا جاء جيد مثالً وقوالً له حديث استدل بحـديث 
: هـذه سـنة ونقـدم النقـل عـىل والقول اآلخر يستدل بقياس, واحلديث يقول

العقل, ألين أعرف يف األصول أن النقل مقدم عىل العقل, وأعرف يف األصول 
أن القياس إذا عارض النص يلغى هكذا ما شاء اهللا عىل طـول, مخسـة جمـالس 
ست جمالس يف جملس الشيخ يتأهل لألخذ بالعمومات وتطبيقها, يقـول: نعـم 

 أنا عندي خلفية,
, ألنه ربـام يكـون احلـديث يسـتدل بـه مـن يسـتدل اد هذاأبداً ليس املر 

وداللته ضعيفة, وقد يستدل بداللة إذا عملت هبا يف هذه املسألة ورجحت فيها 
لزمك يف أكثر من مخسني مسألة من املسـائل األخـر أن تلتـزم هـذا األصـل, 
ولذلك من التناقض أنك تأخذ هبذه الداللـة وهـذا احلـديث يف هـذا املوضـع 

 ا يف املواضع األخر, إما أن تعترب هذه الداللة يف هذا املوضع وغريه, وترتكه
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كـانوا  هذا الذي جعل علم األصول البد مـن قراءتـه ألن الصـحابة 
 يعلمونه بالسليقة,

أول من ألفه يف الكتب حممد بن شافع املطلبي وغريه كان له سليقة مثـل  
 الذي للعرب من خليقة, 

كانوا يعرفون علم األصول بالسـليقة,  بة فالشاهد من هذا أن الصحا
فمـن كـان مـنكم {كام يف الصحيحني يف قوله تعـاىل:  قال كعب بن عجرة 

: , قـال }مريضاً أو به أذ من رأسه ففدية مـن صـيام أو صـدقة أو نسـك
نزلت يف خاصة وهي لكم عامة, وهذا معنى قول علامء األصول: العربة بعموم 

 ,ان سليقة يف الصحابة اللفظ ال بخصوص السبب, ك
لكن هذا كله الـذي تعـب عليـه العلـامء أكثـر مـن عرشـة قـرون وهـم  

 يصنفونه ويضبطونه صيانة للتالعب بالرشيعة, 
حتى الرأي ملا قالوا: إن القياس حجـة, ال جيـوز ألحـد أن يقـيس حتـى 
يعرف أركـان القيـاس ورشوط القيـاس وضـوابط القيـاس وكيـف يقـدح يف 

, القياس, حتى الق ياس ملا تأيت هتدمه, هتدمه من واحد مـن أربعـة عرشـ وجهـاً
 ليس هناك غريها من قوادح القياس,

فإذاً ملا يأيت يرجح ما يقول: هذا حديث وهذا قيـاس إذاً أقـدم احلـديث  
عىل القياس, قد علمت رمحك اهللا بالسنة أن القياس حجة وعمل به الصـحابة 

سى  األشعري يف كتابه الذي رشحه أبا مو وقاسوا وأمر به عمر بن اخلطاب 
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اإلمام ابن القيم يف إعالم املوقعني, وأن القياس حجة رشعية, فإذا كـان حجـة 
رشعية ال جيوز أن ترد هذه احلجة الرشعية إال ببيان واضـح, فـإذاً ال يكفـي أن 
الشخص يسمع أن شيخناً يستدل بيشء أو كذا أنه يـرجح هـذا القـول ألنـه مل 

الرتجيح, فليس عناوين األدلة وال مسميات األدلة كافيـة دون تتوفر فيه أهلية 
 رسوخ يف العلم وبصرية, 

فانظر رمحك اهللا مكانة هذين التابعني, ومها مـن أصـحاب عبـد اهللا بـن 
ومن أصحاب أيب موسى ومع هذا مل جيرأ أحـدمها أن يـرجح قـول  مسعود 

عبـد اهللا بـن  ابن مسعود عىل قول أيب موسى, وال قـول أيب موسـى عـىل قـول
 مسعود ملاذا?

 ألن املسألة  ليست راجعة إىل داللة وإنام هي راجعة إىل هدي وسنة,  
, وكـان عـىل إملـام فتحتاج إىل شخص ثالث من الصحابة رأ النبـي 

 أكثر بحيث يرجح أحد القولني,
, ثم انظر رجل يعجـل الفطـر ويعجـل فمضيا إىل أم املؤمنني عائشة  

بد اهللا بن مسعود يفعل كذا وكذا وأبـو موسـى يفعـل كـذا, الصالة, ما قال: ع
 حتى سألت أم املؤمنني من الذي يقدم?

اهللا أكرب, أمة مصطفاة, نفوس إذا استلت منها الضغائن واسـتلت منهـا  
األحقاد, واستلت منها األدران سمت وزكت وطهرت, ووفقـت لكـل خـري, 

إال بأحـد عنـده علـم,  مل يكـن حيتجـون رجل املراد به عـامل ألن الصـحابة 
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, هذا أصل عند العلامء أنـه ال جيـوز ومرادهم رجل من أصحاب رسول اهللا 
التسمية, وإال عند احلاجة والرضورة حتى ال يقع يف الغيبة واللمـز, وأنـت لـو 
جئت ذكرت للناس وقلت هلم: اختلف الشـيخ فـالن والشـيخ فـالن ورجـح 

قول الشيخ اآلخـر مهـام كـان,  الشيخ فالن قول فالن, مهام كان سيصبح يعني
نفوس ضعيفة خاصة عند فساد الزمان حيرص عـىل النصـيحة, ألن هـذا عـىل 
قول: الدين النصيحة, قال: ولعامتهم, فالنصح لألئمة والعامـة املـراد بالعامـة 
عىل تعبري أهل العلم, أما الذي يريب يف النفوس ويف الناس وال يشرتط من أهل 

بيته يريب يف أبنائه حـب أهـل العلـم وتـوقريهم وينفـي العلم,  بل لربام أب يف 
عنهم هذا الدخن و يطهر النفوس وجيعلها تسـموا إىل أعـىل مراتـب االكتفـاء 

والتابعني هلم بإحسان مـن بعـدهم أنـه  وبأصحابه  واالقتداء بسنة النبي 
, ولـذلك كـان , وهو أوىل الناس بسـنة النبـي أنصح ما يكون ألمة حممد 

حيرصون عىل عدم إيقاع الضغينة بـني الصـحابة, لقـد اخترصـت   التابعون
األقـوال واألعـامل و األخبـار,  السنن واآلثار, لقد حفظت عن رسـول اهللا 

, وما وقعـت عن أصحاب رسول اهللا  تلقاها األئمة األطهار من التابعني 
وسري  , اقرأ يف سري الصحابة,فتنة وال أوقعوا الفتنة بني أصحاب رسول اهللا 

, وانظــر هــل كــان اخلــالف بــني , وكلهــم أعــالم أعالمهــم وآحــادهم 
الصحابة تثار فيه النعرات? كال واهللا, بل كانوا عىل أقرب مـا يكـون وأوىل مـا 

يف سائر العصـور و  يكون, وما كان يثريها إال من كان بعيداً عن هدي النبي 
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تباع هلم, وال يرسب عـىل الدهور, نسأل اهللا أن يرزقنا حسن االرتفاق هبم واإل
أحد يستل من النفوس مثل هذه الضغائن, وال يرسب عىل أحـد يؤصـل هـذا 
األصل يف نفوس الناس أن اخلالف بني أهل العلم ليس مرتعاً للسوقة والرعاء 
من أجل أن يفسدوا ما أصلح اهللا بني أهل العلم, فبـني أهـل العلـم رحـم هـو 

والـود, وإذا مل يـرتاحم أهـل العلـم  أعظم الرحم, وبني أهل العلم من احلـب
 بالعلم فليس هناك أحد أوىل بالرحم والرتاحم منهم, فالعلم رحم بني أهله.

ولذلك جتد العامل الناصح حيب العامل اآلخر ويـدعوا لـه بـاخلري, ويعـني 
النفوس عىل حبه واألخذ عنـه, فنسـأل اهللا بعزتـه وجاللـه أن يرزقنـا التـأيس 

 لتابعني هلم بإحسان.وا بأصحاب رسول اهللا 
تعجيـل الفطـر وتعجيـل  أن هدي النبـي   بينت أم املؤمنني عائشة 

الصالة, وهذا يدل عىل أنه ينبغي احلرص عىل أن هذه السـنة, وهـذا يؤكـد مـا 
مىض يف احلديث السابق من احلديث القديس, وكذلك احلديث الذي صدر بـه 

 املصنف رمحه اهللا هذا الباب, 
من الرجـل? أي الـذي يقـدم الصـالة  ؤمنني عائشة ففي سؤال أم امل

ويقدم الفطر, هذا ليس بغيبة ألنه مل يذكر الشخص الثاين, أو يعنـي مـا سـألت 
 عنهام, إنام سألت عن الذي قدم إشادة ورفعة له,

 وهذا ال يمنع أن يكون من الصحابة مفضول وأفضل, وفاضل,  
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عـىل درجـات,   عىل درجات, وأخذ السـنة هذا ال يمنع الصحابة 
אWא :  ,وهذا مـن بـاب العلـم بفضـل أهـل الفضـل

ولذلك يرشع لإلنسان إذا سمع بمحمدة وسمع بمنقبة قالوا: واهللا رجل يقـوم 
الليل أو رجل مثالً حريص عىل إتباع السنة أو رجل يعلم يف قرية كذا, أو رجل 

ا, أو رجل مسافر للتعليم ثـم يـدعوا يف جزاه اهللا خري يعلم القرآن يف هجرة كذ
املكان الذي هو فيه, فسأل قال: من هذا الرجل? لكي يعلم فضله لكي يـدعوا 

 له بخري لكي يذكره بخري فهذا ال بأس به وال حرج, رشيطة أن تؤمن الفتنة.
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 االسـئـلة
 إن شاء اهللا ال نؤخر الدرس لكي يتسري لإلخوان.

אWא،אאא
Wفضيلة الشيخ: هل تكون النية يف الصيام كل يوم أم نية واحدة يف بداية  א

 الشهر تكفي أثابكم اهللا?
Wبسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعىل آله א

 وصحبه ومن وااله أما بعد.
اهللا يف هذه املسألة يف نظري هو القول بوجوب فأصح قويل العلامء رمحهم 

 النية يف كل ليلة من رمضان وهو مذهب اجلمهور رمحهم  اهللا, 
, فبـني »من مل يبيت النية بالليل فال صوم  لـه«: واألصل يف ذلك قوله 

أنه البد يف الصوم من تبييت النيـة, ويسـتوي يف ذلـك شـهر رمضـان  النبي 
ن تبييت النية يف كل ليلة, وذهب اإلمام أبـو حنيفـة وغريه, فاألصل أنه البد م

رمحه اهللا إىل أن نية صوم رمضـان مـن أول الشـهر تكفـي والسـبب يف هـذا أن 
الشهر حمل للصوم, وهذا املحل ال يقبل صوماً غـري صـوم الفريضـة, ولـذلك 
قال: إذا نو من بداية الشهر أجزأته هذه النية لكل الشهر, والـذي يـرتجح يف 

العلم عند اهللا هو القول الذي يقول: أنه جيب تبييت النية يف كـل يـوم  نظري و
 حلسبه واهللا تعاىل أعلم.
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Wهل املؤذن يفطر قبل أن يؤذن أم بعد األذان أثابكم اهللا? א 
Wالذي يظهر والعلم عند اهللا أنـه يـؤذن قبـل فطـره, ألنـه إذا أذن  א

ن أجـره أعظـم, وإذا أفطـر حصل الفضيلة بأمة, فعجل النـاس بفطـرهم فكـا
أصاب السنة يف خاصته, وال شك أن العامة فضله يف العامة أعظم مـن فضـله 

بفطره قبل أذانـه, وإن  يف اخلاصة, ومل يرد تكلف املؤذن عىل عهد رسول اهللا 
كان حيتمل األمرين لكن الذي يظهر واهللا أعلم أن األفضـل لـه أن يـؤذن قبـل 

ة ويكون له أجر تعجيل الفطر من النـاس أكثـر فطره, ألن الناس يصيبون السن
 من نفسه واهللا تعاىل أعلم.

Wأنا إمام مسجد إذا صليت بالناس الرتاويح وخففت القراءة كثر  א
الناس يف املسجد, وإذا أطلت وأردت اخلتم قل الناس وذهبوا إىل مسجد آخر, 

 تم القرآن أثابكم اهللا?فام األفضل التخفيف ترغيباً لتكثري املصلني أم التطويل خل
Wبالنسبة هلذه املسألة احلقيقة حتتاج إىل ضوابط عديـدة, لكـن مـن  א
أن ختم القرآن كامالً يف قيام رمضان له فضـيلة وتشـكيك  أوال:حيث األصل 

بعض املعارصين أنه بدعة أو ليس له أصل ليس بصحيح, ألن السنة ثابتة عـن 
يدارسه القرآن يف هذا الشهر, فصار أصـالً أنه كان يلقاه جربيل ف رسول اهللا 

يف عرض املسلم للقرآن كامالً يف هذا الشهر, وملا كان القيام املـراد بـه حتصـيل 
املقصود األعظم من سامع الناس هلذا القرآن وتأثرهم به وانتفاعهم به, ولذلك 



- ٣١٣ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

شهر رمضان وصف بأنه الشهر الـذي أنـزل فيـه القـرآن, فـام حيقـق املقصـود 
 من القرآن يف هذا الشهر هو أعظم وأفضل وأعىل درجة,األعظم 

فمن ختم القرآن قائامً بحقه وحقوقه خملصاً لربه فهو بأعىل املنـازل عنـد  
,  اهللا إماماً كان أو منفرداً

 حيرص اإلنسان عىل أن يقـرأ القـرآن كـامالً يف رمضـان, ألن النبـي  
, كام يف الصحيحني مـن حـ  ديث ابـن عبـاس كانت له عرضة للقرآن كامالً

أجود باخلري من الريح املرسلة, وكان أجود مـا يكـون إذا كـان يف  كان النبي 
 رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن,

فإذا ثبت هذا فاألصل أن هذا الشهر للقرآن, واملراد به يف النهار والليل,  
ل أن خيـتم النهار تالوته وتدبره ويف الليل القيام به, ولـذلك األفضـل واألكمـ

 القرآن كامالً ألمور.
أن متام القرآن أعظم أجراً من نقصه, فمن قرأ القرآن كامالً يف قيـام   أوال:

 الليل بإمجاع العلامء أعظم أجراً ممن يقرؤه ناقصاً هذا ال إشكال فيه.
أن عرض القرآن كامالً عـىل النـاس لسـامعهم آليـات القـرآن ممـا  ثانيا:

ض مما حرم وهنى وزجر, فيسـمعون أوامـر الكتـاب أوجب اهللا عىل عباده وفر
ونواهيه وقصصه وعربه ووعده ووعيده وختوفيـه وهتديـده وبشـارته ونذارتـه 
وقصصه وأخباره ويعرض قلوب الناس عىل هذه, هذه كلهـا تكـون يف ميـزان 
حسنات القارئ, فكم من خاشع خشع قلبـه عنـد آيـة مـن كتـاب اهللا أجـرت 
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استتبعه العمل الصالح أجرت بذلك, وكـم مـن بخشوعه, وربام هذا اخلشوع 
سامع آلية أمرته بأمر, فـائتمر بـاألمر, أجـرت ألنـك دعوتـه إىل ذلـك بنيـك 
وعملك بقراءتك للقرآن, فهذه أجور عظيمة ملن يعـرض القـرآن كـامالً عـىل 

 الناس, وهو بخري املنازل عند اهللا سبحانه وتعاىل, 
عىل أن عنـد خـتم القـرآن يرشـع  وختم القرآن بإمجاع العلامء رمحهم اهللا

 الدعاء وهذا ال إشكال فيه وجر عليه عمل السلف, وكان أنس بن مالك 
يويص رجالً أن فالناً إذا أراد أن خيتم أن تؤذنني حتى حيرضـ ويشـهد الـدعاء, 
فدعاء اخلتم, يعني الدعاء عند ختم القرآن له فضيلة وله منزلـة وحمفـوظ عـن 

 وال إشكال فيه. السلف الصالح رمحهم اهللا
لكن اخلتم داخل الصالة بالطريقة التي معهـودة اآلن ال أصـل لـه, وإن 

لكـن مـن حيـث كان بعض العلامء يفتي به ألنه جر به عمل بعض السـلف, 
, وأنـه إىل البدعـة منـه أقـرب إىل السـنة, القول األقو واألصح أنـه ال يفعـل

قرآن ويسـلم يـدعوا, يرفـع واألفضل أن ينتهي وخيتم القرآن, وبعد أن خيتم ال
ويدعوا, ألن هذا هو ختم القرآن, فإذا انتهى من صالته دعـا,  دعائه إىل اهللا 

 أو دعا يف صالته دعا لنفسه وللمسلمني هذا كله واسع,
الشاهد عندنا أن ختم القرآن أعظم أجراً ومن خيتم القرآن أعظم ممن ال  

  خيتم.
تقوم هبم, الناس الذين تقوم هبم, إن  بقي قلنا: املسألة فيها تفصيل, بقي  من
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كانوا فيهم من جيلد عىل القيام وعندهم رغبة يف اخلتم ويمكنك ختم القرآن يف 
الرتاويح والتهجد فال إشكال أنك حترص عىل هذا وال تبايل بالنفر والنفرين 
والقلة الذين يريدون التخفيف, ألن  هذا فوات للفضيلة دون وجود حمذور, 

حمذور إذا قرأت ال يشق عليهم وليس فيه أذية هلم, فحينئذ ال  يعني ما فيه
إشكال, فالذي يظهر واهللا أعلم أن احلرص عىل ختم القرآن وإطالة املقرأ 
وانتفاع الناس هبذا أعظم أجراً عند اهللا, وينبغي احلرص عليه, وأما التساهل 

الفضل,  إىل درجة أن أصبح البعض يقرأ آية وآيتني ويركع وحيرم الناس من
كله من أجل أن يصيل وراءه الكثري, فقد يؤتم الكثري الذي ال خيشع, وقد يصيل 
وراءك صف خاشعاً متخشعاً منيباً إىل ربه تنال به مثاقيل احلسنات التي مل ختطر 
لك عىل بال, ورجل خري من أمة, واألمور مردها إىل القبول ومردها إىل التأثر 

 وإىل العمل.
تقر, أما أن ننبه عىل مسألة وهـي مسـألة أن الـبعض فالشاهد أن هذا مس

خيفف املقرأ ثم جيلس يف صالة التهجد وقيـام الليـل يف العرشـ األواخـر أو يف 
, وكأنه يريد أن يريح الناس, ثالرتاويح, خيتم بني اخلمسة األوىل والثانية بحدي

 القراءة بسيطة صفحة ونصف صفحة بعد ذلك جيلس مثالً حلديث يفصل به, 
الذي أمر به عمـر بـن  حلقيقة هذه الطريقة مل تعرف يف قيام الصحابة ا

 , اخلطاب 
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وأنا أويص ما أمكـن بعـدم فعـل هـذا, ألن األصـل القيـام, السـبب أن 
استنفاذ الوقت, هناك يشء يسمى الوارد أفضل من غري الوارد, الوارد يف قيـام 

بالناس إذا كـان إمامـاً أو الليل إنام هو صالة وقراءة القرآن يف الصالة, الصالة 
قـال:  منفرداً سامع القرآن, هذا قيام القائم, فضل الليايل يف القيام, ألن النبي 

, فجعل فضـيلة الليـل يف القيـام, فـإذا كانـت »من قام رمضان إيامناً واحتساباً «
ــام فحينئــذ اســتحداث الــدروس واســتحداث التوجيهــات  الفضــيلة يف القي

, هذا احلقيقة فيه إشكال, ألنه سيكون عىل والبعض بدأ يتوسع فيها  ويأخذ وقتاً
حساب الوارد, ولذلك األصل عند العلامء أن الوارد أفضل من غري الوارد, ملـا 
قالوا: هل يكثر من الذكر العام ومن التهليل والتسبيح يوم اجلمعة أو يكثر مـن 

صالة, ألنـه ? نقول: باإلمجاع عىل أن األصل اإلكثار من الالصالة عىل النبي 
, »يوم ولدت فيه فأكثروا عيل من الصـالة فيـه فـإن صـالتكم معروضـة«قال: 

, }يا أهيا الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكراً كثرياً {ملاذا? ألنه وارد, مع أن اهللا يقول: 
من ذكر اهللا, لكن التهليل أفضل من الصالة عـىل النبـي  والصالة عىل النبي 

  هذا, لكن يف يوم اجلمعة ملـا جـاء بـه الـوارد من حيث األصل ال إشكال يف
وجاءت به السنة صار أفضل ألنه وارد, فالوارد يف القيام هو حتصيل الصـالة, 
ويوصف اإلنسان بكونه قائامً إذا صىل, إذا قنت بصالته وقام فهو قائم, فكثـري 
من الناس حينام تأيت إىل املسجد تأيت من أجـل الصـالة, مـا جـاءت مـن أجـل 

 ما جاءت من أجل املوعظة و التذكري جزاهم اهللا خري.الدرس, 
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ثانيا: أنت تريد أن تقول: أذكر الناس, أهيـام أحسـن موعظـة القـرآن أن 
أم بكالمـك? أهيـم أفضـل? ال  حترب هلم القرآن وجتعل املوعظـة بكـالم اهللا 

إشكال أن هذا أفضل, ثم هـم مهيئـون أهنـم إذا قـاموا للصـالة كـان سـلطان 
, وخاصـة مـع مجاعـة ف ملن أخلص, وكـانوا أقـرب إىل اهللا الشيطان أضع

املسلمني يضعف الشيطان عن اإلنسان أكثر, وحينئذ ال إشـكال بـأن احلـرص 
عىل قراءة القرآن واستنفاذ الوقت, ألن أنا قلت هذا, ألن الـبعض أوالً أصـبح 
خيفف املقرأة, ثم توسعوا باستحداث الدروس والكلامت بـني اخلمـس األوىل 

مس الثانية ويف التهجد, أنا أقول يف نفيس من هذا يشء وال أشـك أرجـوا واخل
من اهللا تعاىل أن األخوة واملشايخ وطلبة العلم والدعاة الـذين يفعلـون هـذا ال 
, وال  أشكك يف نيتهم وليس يل عالقة هبم, ألهنم يريدون اخلري جزاهم اهللا خرياً

قول: الناس ما تسمع الذكر, ينتقص وأيضاً أن هذا انتقاص هلم, ألن بعضهم ي
واضطر أين أحدث هلم ذكر بني الصلوات, وفيه ناس مـا حيرضـون اجلمـع إال 

 أدبار, ما عليك من هذا, أنت عليك إتباع السنة.
وما يدريك أن آية من كتاب اهللا تقرؤها تفجر اخلري يف قلب هـذا الرجـل 

ما  لغ ما بلغه قال اهللا أكثر مما تقول من الكالم ولو خطباً إىل يوم القيامة ما تب
, عـظ النـاس }إن هذا القرآن هيدي بـالتي هـي أقـوم{قاله سبحانه وتعاىل: 

, أنـا أنصـح هـؤالء األئمـة وأقـول هلـم: بكتاب اهللا واستغني بكتـاب اهللا 
األصلح, وال يشوش عليهم و أقول لطلبة العلم: ال تشوشوا عـىل إخـوانكم, 
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 خري, وعندهم تأويـل, لكـن لـو كـان هؤالء هلم اجتهاد وهلم رأي جزاهم اهللا
األمر يل كام استشار األخ أن احلرص عىل قراءة القرآن والصالة بالنـاس, هـذا 
هو  املحفوظ وهذا هو  الذي ينبغي احلرص عليه, وهـو إن شـاء اهللا أقـرب إىل 

وكـان التـابعون مـن بعـدهم  وهديه, وال شـك أن الصـحابة  سنة النبي 
أتون الناس من القر ويقومون الليـل يف املدينـة وهـذا حيتاجون ألهنم كانوا ي

معروف حتى يف السري واألخبار والتاريخ, وما حصل األعراب ملا يـأتون مـن 
اخلارج أشد حاجة إىل العلم, خاصة ليس يف زماننا اآلن العلم ينقل, ومع ذلك 
ما استحدثوا, ألن ما فيه طريقة أن تفرض عـىل النـاس نفسـك, ولـيس هنـاك 

ة إال أن حتدث الناس بحديث, فاغتنم رمحـك اهللا أن تقـوم بالنـاس, ألن طريق
الناس جاءوا من أجل الصالة وجاءوا من أجل القيام, وجاءوا من أجل سـامع 
القرآن, فحينئذ من حقهم أن ختصص هذا الوقت للصالة هبم, وألداء العبـادة 

 عىل الوجه املعترب واهللا تعاىل أعلم.
Wناس خلف اإلمام إذا قال: إنك تقيض وال يقىض ما حكم قول ال א

, وإذا قال: أنه ال يضل من واليت نشهد ما حكم ذلك أثابكم اهللا?  عليك, حقاً
Wأوال: أمجع العلامء عىل أنه ال جيوز ألحد أن يتكلم يف الصـالة إال  א

بالوارد هذا بإمجاع العلامء, واألصل يف ذلك ما ثبت يف الصـحيح أنـه ملـا نـزل 
: أمرنـا بالسـكوت وهنينـا عـن , قال زيد }وقوموا هللا قانتني{له تعاىل: قو

وقومـوا {الكالم, كان الرجل منا يكلم أخاه يف الصالة حتى نزل قوله تعـاىل: 
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, فأمرنا بالسكوت وهنينـا عـن الكـالم, لـيس ألحـد أن يـتكلم يف }هللا قانتني
املصـيل أن يفـتح  الصالة بغري الوارد, حتى إن بعض أهل العلم حرم ومنع عىل

عىل اإلمام وهو  القول املرجوح, ملاذا? مع أن احلاجة موجودة, مـذهب طائفـة 
ومـا «من أهل العلم رمحهم اهللا, وإن كان الصحيح مذهب اجلمهـور حلـديث, 

, لكن انظر كيف العلـامء واألئمـة مسـتنبطة مـن الكتـاب »منعك أن تفتح عيل
, وفرست السنة فرس هذا املفرسـ }وقوموا هللا قانتني{والسنة, الكتاب يقول: 

القرآن بالسنة, أن القنوت السكوت وعدم الكـالم, دعـاء القنـوت السـنة فيـه 
وال حقـاً وال  التأمني, مل يرد يشء آخر غري التـأمني, ال الصـالة عـىل النبـي 

صدقاً وال نشهد, هذه كلها كلامت مستحدثة, وأصـول بعـض العلـامء تقتيضـ 
قال كلمة تامة املعنى  ليس هلا إذن من الرشع, يراه قـد بطالن صالة املصيل, إذا 

 تكلم بكالم أجنبي, وحينئذ تبطل صالته.
هذا مذهب بعض العلـامء, طبعـاً الـذين يلتزمـون هبـذا األصـل, قـال: أمرنـا 

يف  بالسكوت وهنينا عن الكـالم, فالـذي يـتكلم لـيس بمصـيل, وقـد قـال 
, قـال »ها يشء من كالم الناسإن هذه الصالة ال يصلح في«احلديث الصحيح: 

بعض العلامء: كل ما ليس بوارد يف داخل  الصالة إنـام هـو مـن كـالم النـاس, 
الذي يريد أن يصلح صالته يصلحها بالوارد, وغري الوارد لـيس فيـه إصـالح 
للصالة,  وعليه فال جيوز ألحد أن يتكلم بكالم داخل الصالة مل يـرد, ولـذلك 

تعاىل عليه يضيق عىل بعض األئمة يف الفريضة أن  حتى بعض مشاخينا رمحة اهللا
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وا {يقرأ آية األحزاب:  نـُ ينَ آمَ ـذِ َـا الَّ ـا أَهيُّ يِّ يَ ىلَ النَّبـِ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ الئِكَ مَ إِنَّ اهللاََّ وَ
لِيامً  وا تَسْ لِّمُ سَ يْهِ وَ لَ لُّوا عَ ], اللهم صىل وسلم وبـارك عليـه  ٥٦[األحزاب:}صَ
ه, يقول: ألن من العامة من إذا سمع  هذه اآلية صـىل وعىل آله, كان يضيق علي

, فمـن النصـيحة أال يقرؤهـا حتـى ال يعـرض صـالهتم خاصـة  عىل النبي 
الفريضة متفقون, اخلالف فقط يف النافلة حلديث قيام الليل أنه ما مر بآيـة فيهـا 
رمحة أو عذاب إال سأل اهللا من فضله, هذا يسمون سبب وموجب, وبناء عـىل 

لتوسع يف هذا واستحداث األلفاظ الغريبة وخاصة مـع الصـياح ورفـع ذلك ا
الصوت هذا غري وارد, والسنة التزام الـوارد, والـوارد أن يـؤمن عـىل الـدعاء 

يف صالة الفريضة فلـام كـان قنـوت الـوتر,  يقال: آمني, ودليله قنوت النبي 
ع اليـدين قنوت ا لوتر مسائله مبنية عىل قنوت الفريضة, ولذلك رشع فيـه رفـ

يف دعائـه يف  يف رفع النبـي  لثبوته يف حديث أنس الذي حسنه غري واحد 
قنوت الفريضة, فصارت النافلة سنة, ورشع للمأموم أن يؤمن وراء اإلمام وال 
يزيد عىل ذلك, خيترص عىل الوارد حقاً صدقاً نشهد, هـذا كلـه مل يـرد يسـكت 

 ت, ولذلك ثبت يف قنـوت النبـي اإلنسان, إذا أثني عىل اهللا بام هو أهله يسك
اللهم لك نصيل ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رمحتك ونخشى «أنه قال: 

اللهـم «, هذا كله ثناء عىل اهللا, ثم قال: »عذابك إن عذابك اجلد بالكفار ملحق
, احلـديث, فالشـاهد »قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك

يقولون: حقاً صدقاً نشهد  عىل اهللا, وما كان الصحابة من هذا أنه ابتدأ بالثناء 
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, إنام كانوا يسكتون فقط هذا األصل, رشع فقط التأمني عىل دعاء اإلمام يف  أبداً
 قنوت الفريضة والنافلة, واألمر يف الفريضة أشد واهللا تعاىل أعلم.

WאWهل وضع بول اإلبل عىل اجلسـم يـنجس اجلسـم وهـل  א
 اإلبل طاهر? بول

Wبول اإلبل طاهر, بول ما يؤكل حلمه وروثه طاهر يف أصح قويل العلامء,  א
أتـاه أنـاس مـن  كام يف الصحيحني من حديث أنس بن مالـك  ألن النبي 

عكل أو عرينة فاجتتوا املدينة, أي أصاهبم  اجلو, واجلـو اخـتالف الـبطن 
وهواها نقي والطعام فيها أصـح, فـإذا ألن اختالف البيئة, البادية بيئتها نظيفة 

جاء البادي إىل احلارضة يترضر ألن املدن وخيمـة مـع الزحـام وطعامهـا أقـل 
صحة فيسمى اجلو هذا مرض يصيب اجلـوف الخـتالف الطعـام, فـأمرهم 

أن خيرجوا إىل القاحـة أي يف إبـل الصـدقة, وأمـرهم أن يرشـبوا مـن  النبي 
إن اهللا مل جيعـل «: بالرشب من البول, وقـد قـال  أبواهلا وألباهنا, فلام أذن هلم
عىل بعريه  , دل عىل أن البول طاهر, ولذلك صىل »شفاء أمتي فيام حرم عليها

يف الصـحيحني مـن  عىل بعريه ويف الصحيح من حديث ابن عمـر  وأوتر 
كـان يصـيل عـىل راحلتـه إال املكتوبـة أي يف  أن النبـي  حديث ابن عمر 

لة أي البعري وهـي التـي عليهـا الرحـل, واملقصـود مـن هـذا أن السفر, الراح
عىل بعريه وطـاف عـىل بعـريه كـام يف الصـحيح يف  الصالة عىل البعري, صىل 

ملا ركبه الناس وحصل الزحام كل يقول: مـاذا فعـل  طواف اإلفاضة, طاف 
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? فطاف عىل بعريه حتى يشهده الناس ويشهدوا السنن ويأخذوها رسول اهللا 
, فالشاهد من هذا أن هـذه األدلـة كلهـا وقـت مـذهب مـن بأيب وأمي  عنه

يقول: إن بول وروث ما يؤكل حلمه طاهر, فالغنم والبقر واإلبل روثها طـاهر 
, وهكذا الطيور احلامم العصـافري زرقهـا  وفضالهتا طاهرة البول والفضلة أيضاً

 نا ال تعترب نجسة.إذا نزل عىل املصيل يف املسجد طاهر ألنه يؤكل حلمها, ومن ه
فبول اإلبل طاهر, وجيوز استعامله, وإذا كان عىل  الثوب أو أصـاب الثـوب أو 
وضعه يف شعره أو عىل بدنه ثم صىل فصالته صحيحة وال تؤثر يف الصالة واهللا 

 تعاىل أعلم.
Wهناك جمموعة من الشباب يقومون بإطعـام الصـائمني يف الطرقـات يف  א

الناس الدعاء, فقال هلـم شـخص: ال جيـوز أن تطلبـوا املحطات ويطلبون من 
 منهم الدعاء, هل هذا صحيح أثابكم اهللا?

Wال حول وال قوة إال باهللا, اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ال نعلم, أعـوذ  א
 باهللا من االفرتاء عىل اهللا الكذب, ال جيوز يعني حرام عليه?

 ال أدري من أين جاء هبذا ا لتحريم? 
مـن «يقـول:  جيوز لك أن تقولوا للناس ادعوا لنا, يا سبحان اهللا,  النبـي  ال 

, أمر من أخـذ شـيئاً أن »صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن مل تستطيعوا فادعوا له
 يأمره يقول: ادعوا له,  يدعوا النبي 

 وجاء هذا يقول له ادع يل, يقول له: ال جيوز لك? 
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 واجلرأة, جرأة عىل القول عىل اهللا بغري علم,سبحان اهللا, هذا واهللا اجلهل 
عليك أن حتذر يشء يف الدين ال تتكلم فيه, وإن اسـتطعت أن يكفيـك غـريك  

كفاية هذا هو التهور ما جيوز لك أن تفعل هذا, ومثل هؤالء ال يسـمع هلـم وال 
ن مل تسـتطيعوا إيقـول: فـ يلتفت إليهم, ألن هؤالء ليس عندهم علم, النبي 

 أمر من أحسن إليه أن يكافئ بالدعاء,  ه, يعني النبي فادعوا ل
 وهذا جاء هذا وقال ادع يل, فقال له: ال, أنت مرتكب للحرام وآثم

 أعوذ باهللا, يعني السنة إثم  
نسأل اهللا السالمة والعافية أعوذ باهللا,  أعوذ باهللا مـن اجلهـل وأعـوذ بـاهللا مـن 

نار عىل بصرية فليفتي بدون علم, حتى , من أراد أن يتقحم  الاجلرأة عىل اهللا 
,  ولو أصاب فإنه قد أجرم جرماً عظيامً

وهو يقول:  ال جيوز ألحد أن يتكلم يف الرشع إال عىل بينة, هذا رسول األمة  
, وهو رسول األمة الذي يبلغ الرسـالة, مـأمور أال }قل إين عىل بينة من ريب{

 يتكلم وال يقول يف الدين إال ببينة من ربه, 
فنسأل اهللا أن يعصمنا من الذلل, أنصح هذا أن يرجع إىل  هؤالء وأن يـذكرهم 

, وأن يتوبوا إىل اهللا اهللا  من هذه  , وأن يقول هلم: أهنم افرتوا عىل اهللا كذباً
 الفتو اخلاطئة املخالفة للرشع.

: قال بعض العلامء: إن األفضل أنه إذا أعطى ا لصدقة أال يطلـب الـدعاء,  ثانياً
, ترشـيعاً ملـن أخـذ, لكـن قـالوا: األفضـل »ادعوا له«قال:  فضل, النبي األ
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واألكمل, قالوا: ألن أجره يكون أعظم, حتى ذكروا عن أم املؤمنني عائشة أهنا 
كانت إذا أرسلت صدقتها فبلغها املصدق والوكيل أهنم دعوا هلا تأملت, ختـاف 

إِنَّـامَ {أخـذوا, أنه نقص من أجرها من دعـاءهم, كـل هـذا حـرص عـىل أال ي
ا ورً ـكُ ال شُ اءً وَ ـزَ مْ جَ ـنْكُ يـدُ مِ رِ هِ اهللاَِّ ال نُ جْ مْ لِوَ كُ مُ إِنَّـا {],  ٩[اإلنسـان:}نُطْعِ

ا يرً طَرِ مْ ا قَ بُوسً ا عَ مً وْ نَا يَ بِّ نْ رَ افُ مِ  ], ١٠[اإلنسان:}نَخَ
أما اجلواب فيجوز, انتبه فيه يشء اسمه جواز جيوز نعم جيوز, فيـه يشء اسـمه  

كمل حتمل عليه تأويل عائشة إن مل يستنبط من حديث ادعوا له, معنى  أفضل وأ
املكافأة, لكن يمكن الفصل بني أثر عائشة واحلديث بفاصل صـحيح وهـو أن 
يقال: هذا ترشيع يف األدب األكمل واألفضل أن  املسلم يرد عـىل أخيـه حتـى 

 دقة, يعينه عىل اإلكثار من اخلري, وغري جانب املتصدق نفسه ومعطي الص
وعىل كل حال اجلواب جيوز وال بأس وال حرج أن تعطي وتقول: ادعوا اهللا لنا 

 أو ادع يل, 
طلب الدعاء مرشوع ما مل يكن عىل سبيل الفتنة أو ختشى عىل الشخص الفتنـة, 
مثالً تقول لشخص: ادعوا اهللا يل, وختاف أن يغرت بالصالح, ال تقـول: ادع يل, 

تنسانا من صالح الدعاء, يعنـي ختـام املجلـس  أو تقول مثل السالم عليكم ال
نسألك الدعاء, حتى إن البعض ذات مرة قلت: يا أخي اإللـف هبـذه الطريقـة 
كعادية يعني فيه إشكال كأهنا أصبحت بدون معنى, فقال يل: جزاك اهللا خري ثم 
أردنا أن نفرتق قال: ال تنسانا من صالح الدعاء, ألنه لو كان فعالً األمر بشعور 
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املعنى ما أخطأ معي, ألنه يعلم أنني نبهته, فقلت له أرأيت? فقال: واهللا فعالً وب
 ألهنا خرجت عىل اللسان والطبع يغلب التطبع, 

وعىل كل حال إذا خرجت إىل العادة يكون األمر صعباً ألن هذه أمور رشعيـة, 
الشخص حينام يقول: ال تنسانا من دعاءك وال تنسانا من صالح الدعاء, حيـس 

قيمة  الدعاء وحيس أنـه حمتـاج إىل رمحـة اهللا, وعليـك إذا سـألت شخصـاً أن ب
يدعوا لك ال تفكر يف الشخص, فكر يف الرمحة التـي تصـيبك مـن اهللا, وأنـك 

أنه كان  مفتقر إىل رمحة اهللا حتى ممن هو يمكن دونك يف السن,  أثر عن عمر 
نـتم ال تـذنبون, يمر عىل الصبيان يقول: استغفروا لعمـر فـإن عمـر يـذنب وأ

 استغفروا لعمر, 
وكان العلامء رمحهم اهللا يستحبون يف االستسقاء األخـذ بالصـبيان وإخـراجهم 
ألن مــا هلــم ذنــب ومرفــوع عــنهم  القلــم وال يؤاخــذون, وحجــب الــدعاء 
بالذنوب, نسأل اهللا السالمة والعافية, فالتامس صالح الـدعاء ممـن يلتمسـه ال 

, لعمـر »يا أخي ال تنسنا من دعاءك«: وله شك أن هذا له بعض األصول كق
  ملا أراد أن يذهب إىل العمرة, وهذا أصل, كأنه إذا وجدت أسباب مقتضـية

كاأليام  الفاضلة والليايل الفاضلة, يقول ألخيه: ال تنسانا من صـالح الـدعاء, 
وإذا دعوت فادع اهللا لنا ونحو ذلك, هذا يستشـعر فيـه فقـره إىل رمحـة اهللا, مـا 

شعر فيه الغلو يف الناس واألشخاص, هذا فيه خلل, مل جيعل اهللا بينك وبينه يست
يـبٌ {, }ادعوين أستجب لكم{وساطة,  رِ ـإِينِّ قَ ي فَ نـِّ بَـادِي عَ ـأَلَكَ عِ ا سَ إِذَ وَ
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انِ  عَ ا دَ اعِ إِذَ ةَ الدَّ وَ عْ يبُ دَ ], تعلم أنه ليس هناك أرحـم بـك  ١٨٦[البقرة:}أُجِ
محته سبحانه و تعـاىل أنـه حيبـك أن تـدعوه, وأن من اهللا جل جالله, وأن من ر

وبينـه  تعلق رجاءك فيه وأن جتعل أملك فيه سـبحانه, ولـذلك مل جيعـل اهللا 
 وبني عباده واسطة, املذنب من أمخص قدمه إىل شعرة رأسه بالذنوب إذا نـاد

علم عبدي أن له رباً يأخذ بالذنب ويعفوا عـن الـذنب قـد غفـرت «ربه أحبه, 
فالعبد ليس بينه وبني خالقه وربه يشء, مـا جيعـل بينـه فعل ما شاء, لعبدي ولي

واسطة وال حجاب, وإنام جعل بينـه وبينـه شـيئاً واحـداً وهـو اإلخـالص يف 
وأن من صـدق مـع اهللا فـدعا مـن , }فادعوا اهللا خملصني له الدين{التوحيد, 

ا لـك, إذا قلبه خملصاً أن اهللا يستجيب دعاءه, فإذاً لست بحاجة ألحد أن يدعو
كنت يعني كامل التوحيد وصادقاً فيام عند اهللا سبحانه وتعاىل عليـك أن جتعـل 
رجاءك يف اهللا تعاىل وحده, فإذا أحسست بأن الرمحة إذا أصابتك أنك  السـعيد 
وأنك الفائز جتعل شعورك بام يدعى للدعوة نفسها وليسـت للشـخص نفسـه, 

ة الصـالح فـالن نريـد بركـة البعض غال يف األشخاص فتجده تقول: ننال برك
فالن وعالن, حتى أصبح التعلق باألشخاص ال باليشء الذي هـو الـدعاء, ال 

قـل إين ال {, واهللا أبداً هذا عبد خملوق ضعيف ال يملك لنفسـه رضاً وال نفعـا
من? الذي هو أحب اخللق إىل اهللا وخرية اهللا من , }أملك لنفيس رضاً وال نفعا
, يقـول: ال »لقد علمت أين خرية اهللا من خلقه« يح:خلقه كام يف احلديث الصح

, وهو رسول األمـة وهادهيـا أملك لنفيس نفعاً وال رضا, كيف يملك لغريه 
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 فالشاهد من هذا أن عىل اإلنسان أن حيرص عىل هذا األصل العظـيم وهـو ,
 أن يكون رجاؤه يف اهللا سبحانه وتعاىل وطمعه يف رمحة اهللا.

س قبلـك يشء وأنـت اآلخـر فلـيس بعـدك يشء اللهم أنت  األول فلـي
وأنت الظاهر الذي ليس فوقك يشء وأنـت البـاطن الـذي لـيس دونـك يشء 
وأنت رب كل يشء ومليك كل يشء إله األولني واآلخرين اغفر لنـا كـل يشء 
وتب علينا يف كل يشء وتولنا برمحتك يف كل يشء, يا رب كل يشء يا إلـه كـل 

 فسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين, يشء ال إله إال أنت ظلمنا أن
اللهم اغفر ذنوبنا وكفر خطايانا وجتاوز عن سيئاتنا وأدخلنـا برمحتـك يف 
عبادك الصاحلني, اللهم صوب أقوالنا وثبـت قلوبنـا واجعلنـا عـىل رصاطـك 

 املستقيم وسبيلك القويم, 
ني, وال ضـالني وال اللهم ثبتنا عىل احلق حتى نلقاك غري خزايا وال مفتون

 مضلني وال مغريين وال مبدلني,
اللهم إنا نعوذ بك من فتن املحسنني ومن ضالل املضلني ومن إرجـاف  

 املرجفني ومن إبطال املبطلني,
اللهم سدد أقوالنا وسدد قلوبنا وصوب آراءنا ويمن كتابنا ويرس حسابنا  

 وثبت عىل الرصاط أقدامنا,
وسعت كـل يشء, نسـألك رمحـة مـن عنـدك اللهم ارمحنا برمحتك التي  

 هتدي هبا قلوبنا وتصلح هبا أمورنا وجتمع هبا شملنا وتصلح هبا ذات بيننا, 
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 اللهم ألف بني قلوبنا باحلق وارزقنا قول الصدق, يا حي يا قيوم 
 اللهم إنا نسألك اهلد والتقى والعفاف والغنى,

 اللهم اغننا بفضلك عمن سواك 
 ليك وغنانا بكاللهم اجعل فقرنا إ 
اللهم اكفنا بحاللك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يـا أرحـم  

 الرامحني 
اللهم اغفر آلبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشاخينا وحمبينا 

 ومن أوصانا واستوصانا ومن حرض معنا وغاب عنا وأحبنا فيك, 
 سنني,اللهم اغفر ذنوبنا أمجعني هب املسيئني منا للمح

اللهم إنا نسألك أن تفرق مجعنا هذا بالذنب املغفور واألجـر املوفـور يـا  
رحيم يا غفور, إله األولني واآلخرين أشكو إليك ضـعف قوتنـا وقلـة حيلتنـا 

 وعظم الفتن علينا, يا أرحم الرامحني ارحم ضعفنا, 
اللهم انرص دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصاحلني واجعلنا مـنهم 

 ك يا أرحم الرامحني,برمحت
 اللهم دمر أعداء الدين, 

 اللهم شتت شملهم 
 اللهم فرق مجعهم 

, ا  للهم أحصهم عدداً و اقتلهم بددا وال تغادر منهم عدداً
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 اللهم خالف بني وجوههم, 
, إله األولني واآلخـرين دمـرهم  اللهم ال تقل هلم شعاراً ونكث له مناراً

 ليالً وهنارا رساً وجهارا 
 ارفع منار اإلسالم وأهله  اللهم 

 اللهم ا نرص املستضعفني يف مشارق األرض ومغارهبا من املسلمني, 
اللهم اجعل هلم من كل هم فرجا ومن كل ضيق خمرجا ومـن كـل بـالء 

 عافية,
 اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا,  

اللهم فك أرساهم اهللا اجرب كرسهم وارحم ضعفهم برمحتـك يـا أرحـم 
 الرامحني.
بحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني واحلمد هللا رب س
 العاملني.

  
 
 
 
 
 



- ٣٣٠ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

  

  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الرتممن 

 
 

)٢٢٣א( 
 
 

 رشح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه اهللا−
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 مقدمة

لني نبينـا حممـد وعـىل آلـه والصالة والسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـ
 وصحبه أمجعني أما بعد.

Wאאא  
 باب ما جاء يف

Wא  ,وحدثنا حييى بن موسى, قال: حدثنا أبو داوود الطياليس
 قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت 

ثم قمنا إىل الصالة, قال: قلت: كم كان قـدر ذلـك?  لنبي قال: تسحرنا مع ا
قال: قدر مخسني آية,  
Wא قال: حدثنا وكيع عـن هشـام بنحـوه, إال أنـه  نادحدثنا ه

قال: قدر قراءة مخسني آية,  
Wא  ويف الباب عن حذيفة  

Wאאبـن ثابـت  حديث زيـد 
حديث حسن صحيح, وبه يقول الشافعي و أمحـد وإسـحاق يسـتحب تـأخري 

 السحور.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم  األمتـان 
وعىل آله وصـحبه ومـن سـار عـىل سـبيله األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني 

 وهنجه إىل يوم الدين أما بعد.
رمحه اهللا هبذه الرتمجة والتي تدل عـىل أن  אאאفقد 

أن يؤخر الصائم سحوره, وهـذا التـأخري  األفضل واألكمل وهو سنة النبي 
فإنـه حيصـل  أن السحور فيه بركة للصائم, فإذا تـأخر يف سـحوره بني النبي 

الربكة عىل  أتم وجوهها وأكملها, جاء هذا احلديث عن الصحايب اجلليل زيـد 
بمقاربة السحور للصالة, أي لوقـت  حكا فيه هدي رسول اهللا  بن ثابت 
 الصالة, 

W :  كــانوا يف القــديم حيتســبون األشــياء باألفعــال
و لذلك يقال: قدر حلب الناقـة أو قـدر املشهورة, إما باألقوال وإما باألفعال, 

 حلب الشاة أو قدر مائة آية أو مخسني آية, 
אא  ,هنا اآلية الوسط التي هـي ليسـت بالقصـرية وال بالطويلـة

 ومن القارئ املتوسط يف قراءته الذي ال يعجل وال أيضاً يتأنى ويرتسل, 
صوم كام قلنا أنـه يتـأخر عىل أن األفضل واألكمل ملن أراد ال ويف هذا دليل

يف سحوره, ولكن برشط أن يضبط وقت الصـوم, بحيـث ال يـؤدي تـأخره يف  
السحور إىل الوقوع يف املحذور من األكل أو  الرشب يف الوقت الذي هني عـن 

 األكل والرشب فيه,
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 حيث كان يباسط أصحابه وكان  عىل كرم خلق النبي  ويف هذا دليل 
ع أصحابه وجيلس مع أصحابه مـن تواضـعه بـأيب يأكل مع أصحابه ويرشب م

, وإال فمن شأن العظامء و الكرباء أن يرتفعوا ويتكربوا, ولكن رسول وأمي 
, حتـى كـان كان أكمل الناس خلقاً وأعظمهـم تواضـعاً بـأيب وأمـي  اهللا 

وأصـحابه مل يعرفـه مـن  الرجل إذا جاء غريباً عن املدينة ودخل عىل النبـي 
نور النبوة الذي يدل عليه بأيب  ان يف حمياه ويف وجهه بأيب وأمي بينهم, وإن ك

يأكل مع  وأمي, فيقول: أيكم حممد, من مباسطته وبعده عن التكلف, وكان 
 أصحابه ويرشب مع أصحابه من تواضعه.

אW  وهذه حظوة ومكانة لزيـد ,  فقـد كـان مـن
ــار , وأعلأقــرب النــاس إىل رســول اهللا  مهــم بالســنة والــوحي, وكــان كب

, مـن شـدة قربـه يرجعون إىل هذا اإلمام اجلليل زيد بن ثابت   الصحابة 
وهي تـأخري  السـحور,  , حفظ هذه السنة من رسول اهللا ومالزمته للنبي 

ولذلك ترجم املصنف رمحه اهللا هبذه الرتمجة التي تـدل عـىل هـذه السـنة التـي 
إىل يـوم الـدين,  من فعله وهديه بـأيب وأمـي تضمنها هذا احلديث الرشيف 

لكن األهم واملهم أن يضبط اإلنسـان يف تـأخريه للسـحور الفجـر, فـإذا كـان 
بإمكانه أن يوقع السحور يف آخر أجزاء الوقت املأذون األكل فيه فهـذا أفضـل 

 وأكمل ملا ذكرناه.
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Wא  
 باب ما جاء يف بيان الفجر,

Wאقال  : ـالَ و قَ ـرٍ مْ مُ بْـنُ عَ زِ الَ نَا مُ ثَ دَّ : حَ الَ نَّادٌ قَ نَا هَ ثَ دَّ حدثنا حَ
, أَنَّ  ٍّ يلِ لْقُ بْنُ عَ نِي أَيبِ طَ ثَ دَّ : حَ الَ لْقٍ قَ يْسِ بْنِ طَ نْ قَ , عَ نِ امَ بْدُ اهللاَِّ بْنُ النُّعْ نِي عَ ثَ دَّ حَ

 : ـالَ مَ قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولَ اهللاَِّ صَ سُ لُـ«رَ ـاطِعُ كُ مُ السَّ نَّكُ ِيـدَ الَ هيَ بُـوا, وَ َ ارشْ وا وَ
رُ  َ مُ األَمحْ ضَ لَكُ ِ عْرتَ تَّى يَ بُوا, حَ َ ارشْ لُوا وَ كُ , وَ عِدُ   »املُصْ

Wא:. ةَ رَ مُ سَ , وَ رٍّ أَيبِ ذَ , وَ اتِمٍ يِّ بْنِ حَ دِ نْ عَ يفِ البَابِ عَ  وَ
 Wאא−]نِ « −]٧٧ لْقِ بْ يثُ طَ دِ حَ

هِ  جْ ا الوَ ذَ نْ هَ يبٌ مِ رِ نٌ غَ سَ يثٌ حَ دِ ٍّ حَ يلِ  , »عَ
ـلُ  "  ـائِمِ األَكْ ـىلَ الصَّ مُ عَ ْـرُ : الَ حيَ ـهُ لْـمِ أَنَّ ـلِ العِ دَ أَهْ نـْ ا عِ ذَ ىلَ هَ لُ عَ مَ العَ وَ

امَّ  ولُ عَ قُ بِهِ يَ , وَ ضُ ِ رتَ َرُ املُعْ رُ األَمحْ جْ ونَ الفَ كُ تَّى يَ بُ حَ ْ الرشُّ مِ وَ لْ لِ العِ  "ةُ أَهْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفجر هو هناية وقت اإلباحة لألكل والرشب وإصابة النساء وبه حيرم عىل 
 الصائم ما حيرم من مفسدات الصوم,

عىل هـذا لكن الفجر فجران, الفجر األول والفجر الثاين, فلام كان الفجر  
أن الفجر األول ال تأثري له يف احلكم, وأن املعول عىل الفجر  الوجه بني النبي 

الثاين, وهو الذي يتبني به النهار, وهذا الفجر الثاين هو الذي ينترش فيه الضـوء 
يمنة ويرسة, وأما الفجر األول فهو كـام ورد يف اخلـرب كـذنب الرسـحان وهـو 
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ينترش يمنة وشامالً, فهـذا ال يـؤثر, فلـام كـان الدرب ويأيت يف وسط األفق وال 
يف هـذا احلـديث أنـه ال تـأثري للفجـر  الفجر عىل هذين الوجهني بني النبـي 

 األول 
WAאאא@  :  قيل: أصله من اهلب وهـو

الزجر, ومنه زجر اإلبل, وقيـل: بمعنـى اإلبعـاد مـن اهلـب بمعنـى اإلزعـاج 
عنى متقارب, أي ال يـزعجنكم أو ال يزجـرنكم بمعنـى أال جيعـل احلـالل وامل

 عليكم حراماً فتمتنعوا من األكل والرشب,
 ويف هذا دليل عىل أنه ينتظر إذا تبني الصبح بالفجر الصادق,  

وقسم العلامء رمحهم اهللا الفجر إىل هذين القسـمني لثبـوت السـنة يف هـذا 
 ابت بالرشع وبالطبع, وهو أمر ث اخلرب عن رسول اهللا 

 ففي الطبيعة الفجر فجران, 
ويف حكم الرشع أيضاً الفجر فجران, فجر حيرم األكل والرشب وفجر ال 

 حيرم األكل والرشب,
 AWאאאא@ :  ,أصـل السـطع اللمعـان

 , واملراد هبذا أن الفجر  الكاذب حينام يبتدئ, يبتدئ يف وسط السامء
كام يف الصحيح مجع أصابعه ثـم نكثهـا إىل األرض  ولذلك أشار النبي 

بـني أصـابعه  قال: ال أن يقـول: هكـذا, ومجـع أي أنه ال ينترش يمنة ويرسة, 



- ٣٣٦ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

, بمعنى أنه يأيت مستطيالً معرتضاً يف األفق وليس بمنترشـ, ونكثها عىل األرض
 نترش يمنة ويرسة, , قيل: بالسبابتني أن ي»ولكن أن يقول هكذا«ثم قال: 

والفجر إذا تبني الفجـر وطلـع فإنـه حينئـذ حيـرم عـىل الصـائم أن يأكـل 
 ويرشب, 

فالبد وأن يمسك جزء يسري ينبه به عىل إتباع الفجر, ولذلك يكون األذان 
 قبل دخول الفجر باللحظات اليسرية, 

يه وهذا معنى قوله: ومل يكن بينهام إال أن يصعد هذا وينزل هذا, ومحلوا عل
أباح ملن بيده الكوب واإلناء أن يصيب هنمته منه, ألن هناك قدراً يسـرياً  أنه 

, فلو أنـه أذن عنـد  حمفوظاً من أجل استتامم النهار واستتامم وقت الصوم كامالً
بداية الوقت مل يأمن أن يفطـر النـاس, ألنـه قـل أن يمسـك إنسـان مـع بدايـة 

, هذا اجلزء اليسري هو مثل ما ورد  الوقت, فلذلك  يكون خمتزل جزء يسري جداً
أنه إذا كان اإلناء  يف  فم أحدهم فإنه يصيب منه هنمته, ألنه بقدر ما يصيب منه 
هنمته وهو  انقطاع النسم, فإنه يكون قد دخل الوقت, وهبذا جتتمع ا لنصوص, 

 ألنه ال يمكن رضب النصوص بعضها ببعض.
اجلمع بيـنهام أوىل مـن واألصل أنه إذا أمكن اجلمـع فالعمـل بالنصـني بـ

  العمل بأحدمها وترك اآلخر,
نص عىل أنـه ال جيـوز للصـائم إذا تبـني الفجـر أن يأكـل  فكتاب اهللا  

يْطُ  {ويرشب, فقال سبحانه وتعاىل:  ـَ ـمُ اخلْ كُ َ لَ تَبَـنيَّ تَّـى يَ بُـوا حَ َ ارشْ لُـوا وَ كُ وَ
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مَّ أَ  رِ ثُ جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ َيْطِ األَسْ نَ اخلْ يَضُ مِ يْلِ األَبْ يَامَ إِىلَ اللَّ ُّوا الصِّ  ١٨٧[البقرة:}متِ
], فبني سبحانه أن متام الصوم يف بدايـة التبـني إىل الليـل, يعنـي بدايـة الليـل, 

أي مـع  }الليل ثم أمتوا الصيام إىل{ولذلك قال بعض العلامء يف قوله تعاىل : 
ايـة يف املغيـة الليل بإمساك اجلزء اليسري, ولكن املائلة بمعنى أنـه ال تـدخل الغ

 خاصها إذا مل تكن من جنسها كام هو مقرر يف علم اللغة واألصول.
عىل كل حال ينبغي للمسلم أن يمسك عند بداية التبني, وهـذا أصـل دل 

يف هذا احلديث يقرر هـذا  عليه دليل الكتاب, ودل  عليه دليل السنة, فالنبي 
 لصائم أن يأكل ويرشب األصل, ويبني أنه متى ما تبني الفجر فقد حرم عىل ا

ـيَضُ  {وعليه فإن قوله تعاىل:  يْطُ األَبْ ـَ مُ اخلْ كُ َ لَ تَبَنيَّ تَّى يَ بُوا حَ َ ارشْ لُوا وَ كُ وَ
رِ  جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ َيْطِ األَسْ نَ اخلْ ], نص يف أنـه ال جيـوز للمسـلم  ١٨٧[البقرة:}مِ

 عند تبني الفجر الصادق من الفجر الكاذب أن يأكل أو يرشب, 
إن بالالً يؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتـى يـؤذن ابـن أم «: قوله  وكذلك

 , »مكتوم
أن ما بعد الغاية خمالف ملا قبلها  אوقوله: حتى يؤذن ابن أم مكتوم, 

إن بالالً يؤذن بليـل فكلـوا وارشبـوا حتـى يـؤذن ابـن أم «يف احلكم, فإذا قال: 
ترشبوا, وهذا ما يسمى بمفهوم , فإذا أذن ابن أم مكتوم فال تأكلوا وال »مكتوم

اإلذن  الغاية, فام بعد الغايـة خمـالف ملـا قبلهـا يف احلكـم, فلـام غيـى النبـي 
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واإلباحة باألكل والرشب للتبني فال جيوز ألحـد إذا تبـني لـه الفجـر أن يأكـل 
 ويرشب, 

وعليه العمل عند مجاهري السلف واألئمة واخللف رمحهم اهللا مـن األئمـة 
 م رمحهم اهللا عىل أن بداية  الصوم تكون عند بداية التبني, األربعة وغريه

من األكل والرشب حتى إن بعضهم قال:  وما ورد عن بعض الصحابة 
لوال الشهرة, حتى بعض السلف قال: لوال الشهرة ألكلت بعد  الصـبح يعنـي 

عنـد أهـل العلـم رمحهـم اهللا الرجـوع إىل األصـل القاعدة بعد صالة الصبح, 
 السنة, والرجوع إىل تفسري أئمة السلف وداووين العلم, الكتاب و

فإذا ورد عن بعض أفراد الصحابة شيئاً خيالف هذا األصل يعتذر له ولكن 
كام بينه بعض أئمة التفسري قـال: إن يف املسـألة  ال يتابع ألنه بعض الصحابة 

, وكان يف أول األمر موسعاً عليهم أن يأكلوا ويش ا, حتى ربوـناسخاً ومنسوخاً
يْطِ  {نزل قوله تعاىل:  ـَ ـنَ اخلْ ـيَضُ مِ َيْطُ األَبْ مُ اخلْ كُ َ لَ تَبَنيَّ تَّى يَ بُوا حَ َ ارشْ لُوا وَ كُ وَ

رِ  جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ ], وقالوا: إن هذا حد الوقت الـذي ينتهـي  ١٨٧[البقرة:}األَسْ
 فيه األكل والرشب, وحينئذ نسخ ما كان معموالً يف أول األمر.

كـانوا جيتهـدون يف فهـم اآليـة,  من قال: إن الصحابة  ومن أهل العلم
حيـنام كـان ويف  ودل عىل ذلك حديث عدي بـن حـاتم وأكـد عليـه النبـي 

صحيح مسلم أنه كان الرجل  ينام وعند رأسه اخليط األبيض واخليط األسـود 
كان هلم تفسـريات يف اآليـة,  حتى يتبني هذا من هذا, فدل عىل أن الصحابة 



- ٣٣٩ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

لذي عليه املحققون واألئمة من أهل العلم, أنه متى جاء عن بعـض وهذا هو ا
وكـذلك  أفراد الصحابة كحذيفة بن اليامن وأيضاً يؤثر عن أيب بكر الصديق 

األعمش وإسامعيل بن عياش هذه أقوال أفراد, ال يعارض هبا النص الرصـيح 
بـأن   يف الكتاب والسنة القول يف داللته التـي أكدتـه السـنة عـن رسـول اهللا

, هذا نص »كلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم«العربة بأذان الفجر, فقوله: 
 واضح عىل أنه ال جيوز األكل والرشب عند بداية األذان.

 طيب, بقي اإلشكال يف قضية ما هو الفجر? 
وإن كان بعض املتأخرين يقول: الفجر ينبغي أن ينترش انتشاراً كامالً هـذا 

ن رجع إىل السنة علم أن املبالغة يف وصف النهار وطلوع ليس بصحيح, ألنه م
الفجر املراد به التبني احلقيقـي, ألن شـدة ظـالم الليـل بمجـرد بـزوغ الفجـر 
تنكشف, ولكن قبل هذا البزوغ للفجـر الـذي هـو بدايـة التبـني يـأيت الفجـر 
الكاذب, فتأيت تعبريات السلف يف الفرق بني الفجر الكاذب والفجر الصـادق 

ارات كأن النهار قد طلع, واملراد به التحقـق مـن طلـوع الفجـر الصـادق, بعب
 وليس املراد هبا النهار نفسه ملاذا?

ألن عندنا نصوص بينت أن الغاية تنتهي عند األذان هذا أول يشء عنـدنا  
كلوا وارشبوا حتى «خاطب به األمة مجعاء,  نص يف الصحيح عن رسول اهللا 

 ,»يؤذن ابن أم مكتوم
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, إذا كان هذا هو هناية األكل والرشب رجعنا إىل السـنة يف هديـه  طيب 
ثبت عنه يف الصحيحني أنه كان يصيل الفجر كام يف حديث  فوجدنا أن النبي 

يصيل الصبح فيشهد معـه النسـاء مـن   : لقد كان النبي أم املؤمنني عائشة 
ن شدة ا لغلـس, املؤمنات ثم ينقلبن إىل بيوهتن متلفعات بمروطهن ما يعرفن م

 انتبه ما يعرفن من شدة  الغلس, الغلس هو  اختالط ظلمة الليل بضياء النهار, 
تأمل هذه السنة الصحيحة, ألن السنة ال يؤخذ منهـا حـديث وحـديثني, 
البد أن جتمع مجيع أطراف السنن, وهذا الذي جيعل العلامء واألئمـة السـابقني 

 ورد منها.رمحهم اهللا ينظرون إىل السنة بجميع ما 
ينرصف النساء من صالته يف الفجر, وإذا خرجت املـرأة  إذا كان النبي 

بثوهبا وهذا قبل نزول احلجاب ال يعرف وجهها, ال يعرفن من شـدة الغلـس, 
 بحيث لو نظرت إليها ما تعرف أهنا فالنة, معناه أن ظالم الليل ما زال باقياً 

 الة, أضف إليه أن النبي طيب, أضف إىل ذلك انتبه هذا بعد انتهاء الص
كام يف الصحيحني من حديث جابر كان يقرأ من الستني إىل املائـة آيـة يف صـالة 

 الفجر من الستني إىل املائة آية, 
فإذا كان تقول قدر مخسني آية كام حدد بعض املتأخرين يقول: ما بني ثلث 

الـيل  ساعة إىل نصف ساعة, وبعضهم يقول: ما بني ربع ساعة إىل ثلـث سـاعة
 هي قدر مخسني آية, فاحسب بالنسبة ملائة آية كم ستكون?

 يقرأ ما بني الستني إىل املائة آية, هذا يف صالة الفجر,  إذاً إذا كان النبي  
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ال يبـادر بالصـالة  واحسب الوقت الذي بني األذان وبني اإلقامة, كان 
ن الناس قـائمون مبارشة وإنام يرتك لإلنسان قدر ما يتوضأ به ويتجهز, خاصة أ

 من النوم,
إذا حسبت أن الفجر قد طلع وبدأ وقت اإلمساك ثم انتظر إىل اإلقامة, ثم  

الصالة ما بني الستني إىل املائة آية ثم خيرج الناس انتظر بعد انتهائه مـن صـالته 
 ثم انقالب النساء إىل بيوهتن, ومع ذلك ال زالت ظلمة الغلس موجودة,

: واهللا خرجنا إىل برة املـدن والفجـر لسـاه بـاقي, أين الذين يقولون اآلن 
ويريدون أن من تأخر يف اإلمساك إىل ربع ساعة وثلث ساعة, أين هم من هـذه 
السنن الواضحة عىل أن شدة يف املدن ال يمكن أن حيصل تبني للفجر بالطريقـة 

 التي تكون يف الصحاري والرباري, ألن ليست هناك أضواء, 
م أم القر واألذان املعمول به, وقد مر يب وقـت والبعض يشكك يف تقوي

وهذا أشهد به, أنني كنت أراقب أذان الفجر يف املسـجد النبـوي, منقـول عـن 
كيلـوا مـرتات, طريق اجلهاز وكنت يف املزرعة وكانت بعيدة عن املدينة عرشـة 

ألحيان أتبني الصبح وبمجرد تبيني وإذا به األذان عىل بدايـة واهللا أين يف بعض ا
التبني, وهذا يشء أنا ملسته ووجدتـه, هـذا حقيقـة الفجـر, ويشـكك  النـاس 

 ويقول: ال, األمر فيه سعة ومعك أن تأكل إىل ربع ساعة  إىل نصف ساعة.
عىل املسلم أن ينتبه وأن يأخذ باألسلم لدينه, خاصة وأن هذا معمـول بـه 

ن نسـري عـىل يف وجود علامء كبار أجالء كان العمل به عىل األقل ربع قرن ونح
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هذا االحتياط وعىل هذا التأقيت, ويأيت من يشكك ويقول: كل ولو بعد األذان 
بربع ساعة أو بثلث ساعة, فهذا أمر حيتاج اإلنسان أن يأخذه بحزم بحـذر وأال 
يفتن الناس هبذه الفتاو املرسلة, بل عليه أن ينتبه وأن ينضبط هذه عبادة وهذا 

لفجر أمر من الصعوبة بمكان, وال يؤخذ فيـه ركن من أركان اإلسالم, وتبني ا
قول كل أحد, ومـن شـكك يف هـذه التقـاويم فعليـه أن يرجـع ألهـل اخلـربة 
الباحثني يف الفلك مع علامء جيتمعون ويعطيهم فتو من ناس صحيحة سليمة 
بعيدة عن هذه التساهالت, أؤكد يف هذا األمر, ألنه حصل خاصة يف السـنتني 

بعض خيرج يف القنوات الفضائية ويشكك الناس ويقـول األخريتني تساهل وال
هلم: أبداً كلوا وارشبوا معكم نصف ساعة حتى اغرت بعض طلبة العلم وأصبح 

 , يفتي الناس بمثل هذه الفتاو, فأويص اجلميع ونفيس بتقو اهللا 
األصل عندنا أن هذا التقويم مشى عليه علامء أجـالء وكـل يعـرف هـذا, 

يشكك يف هذا فعليه بأهل اخلربة إذا أمكـن وجـود جلنـة مـن  وإذا أحد أراد أن
 اخلرباء جيلسون مـع علـامء أجـالء ويضـبطون الفجـر للنـاس وختـرج فتـاو
صحيحة نعم, أما غري هذا فال تتحمل مسئولية الناس, تنصح لعامة املسـلمني, 

 وكفى تشويشاً عىل الناس, 
وربع سـاعة أحسـن وألن نأمر الناس أن يمسكوا قبل الفجر بعرش دقائق 

 من أن نأمرهم فيه شكك ولبس عليهم يف أمر دينهم,
 هذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يزنه بميزانه الصحيح, 
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كان يبادر بالصبح يف أول وقته, ومع هذا كله  الثابت يف السنة أن النبي  
وال زالت ظلمة الليـل والغلـس باقيـة,  خيرج النساء من مسجده بأيب وأمي 

كد عىل أن تبني الصبح أمر يعني يبادر فيه, وأنه ينبغي لكل من يريد أن وهذا يؤ
يتكلم فيه أن يتكلم فيه بأصول صحيحة وأن ينظر إىل السنن جمتمعـة وال ينظـر 

 .إىل آحاد األحاديث أو الروايات أو بعض األقوال عن بعض الصحابة 
ئم األكـل وعىل كل حال فاألصل أنه إذا تبني الصبح فإنه حيرم عـىل الصـا

 والرشب, وما حيرم عليه من مفسدات الصوم,
أن الفجر فجران, وأن املعول عليه  ويف هذا احلديث بيان من رسول اهللا 

 إنام هو الفجر الثاين, 
رب, ـولذلك قالوا: الفجر األول حترم به الصالة وحيـل بـه األكـل والشـ

 والفجر الثاين تباح به الصالة وحيرم به األكل والرشب,
ن الفجر األول أذان الفجر األول ال يبيح الصالة ألنه وقع قبل الوقت, أل 

 ولكنه يبيح األكل والرشب,
وأما األذان الثاين فإنه يبيح الصالة وحيرم األكل والرشـب, وهـذا معنـى  
 , »إن بالالً يؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم«: قوله 

, يف الرواية األخر قالوا: أنه يكون عند يف قوله: حتى يؤذن ابن أم مكتوم
 الفجر الثاين, 
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وقد جاء يف بعض الروايات أنه كـان ال يـؤذن حتـى يقـال لـه: أصـبحت 
أصبحت, البعض يفهم أن أصبحت أصبحت, أن املراد هبا أنـه دخـل الصـبح 
وتبني, والواقع ال, أصبحت أصبحت, تؤكد ما ذكرناه وهو أن املؤذن ينبغي أن 

اً يسرياً جـداً حتـى إذا ابتـدأ األذان بثـواين واجلـزء اليسـري يبـدأ يستفصل قدر
الصبح, فحينام يقال له: أصبحت أصبحت, إنام هو للتحذير أي وحيـك كـدت 
أن تصبح, كام يقال: احرتقت احرتقت, إذا اقرتب من النار, سقطت سـقطت, 

, فـإن م إذا قرب من اهلاوية, هو مل يسقط, وملا كان ابن أم مكتوم كفيفاً ويعل
الذي يستحثه بالتحذير, وهذا أمر مدرك بالطبيعة ألنه ال يمكن لك أن حتصـل 
وقت الصوم كامالً إال إذا أمسكت جزء من الليل قبل التبني عىل التقرير الـذي 

نص عىل أنه  بيناه, وهبذا يزول اإلشكال يف النصوص بحمد اهللا, فكتاب اهللا 
الصحيحة الثابتة عنه  , وسنة النبي ال جيوز األكل والرشب عند طلوع الفجر

تؤكد هذا يف أكثر من حديث, ومنه حـديثنا, وإذا كـان هـذا هـو األصـل فـإن 
اإلمساك جزء يسري أو االحتياط باجلزء اليسري ال خيـل باألصـل وإذا وقـع فيـه 
اإلنسان عىل الصفة الـواردة يف السـنة فإنـه ال يـؤثر يف صـومه, وعـىل هـذا ال 

  بيناه.تتعرض األحاديث كام
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  אW نَا ثَ ـدَّ : حَ ـاالَ ـى, قَ يسَ ـفُ بْـنُ عِ يُوسُ , وَ نَّادٌ نَا هَ ثَ دَّ حَ
ـالَ  : قَ ـالَ بٍ قَ دَ نـْ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ , عَ ةَ لَ نْظَ ةَ بْنِ حَ ادَ وَ نْ سَ , عَ لٍ الَ نْ أَيبِ هِ , عَ كِيعٌ وَ

 : مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ الَ  الَ «رَ , وَ لٍ الَ انُ بـِ مْ أَذَ كُ ورِ ـحُ ـنْ سُ مْ مِ ـنَّكُ نَعَ مْ يَ
قِ  تَطِريُ يفِ األُفُ رُ املُسْ جْ لَكِنِ الفَ , وَ تَطِيلُ رُ املُسْ جْ   »الفَ

Wאא :» ٌن سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ  .»هَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

א :  هذا يدل عىل أنه إذا أذن ينبغـي أن يمتنـع
 املتسحر من السحور, وأن هذا هو األصل, 

ولذلك املعول عىل أذان املؤذن, والناس كانوا يف بيوهتم, وجعل اإلسالم, 
ولية, وإذا وأن يعلم أن اهللا سائله عن أذانـه, وعـن قيامـه هبـذه األمانـة واملسـئ

حصل إخالل أو تساهل فعليـه وزر كـل مـن أفطـر وكـل مـن أخـل بصـومه 
 وصالته, هذا األصل, 

فأنت تعمل بأذان املؤذن, إال إذا تبني عندك تساهل املؤذن أو تبـني عنـدك 
خطأ املؤذن, فإذا كنت تعلم أن املؤذن يتساهل فحينئـذ مـن حقـك أن حتتـاط, 

أذانه, فتلتمس أذان غريه إذا كان يمكن أن واملنبغي عليك االحتياط وال تعمل ب
 يسمع, أن تضبط بالضوابط املعتربة سواء بالتوقيت أو باألمارات, 
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وأما إذا كان املؤذن مل تعلم منه تساهالً ومل تعلم منه خطئاً يف أذانه فحينئـذ 
متسك الفجر وتفطر يف املغرب عىل هذا األذان وال تلتفت إىل ما يشوشه, جمـرد 

 سك, وكذلك أيضاً تفطر هذا هو األصل عىل املسلم, ما يؤذن مت
الصحابة عاملني بقول املـؤذن ومعتـدين بـاألذان,  ولذلك جعل النبي 

 ,  وهــو معنــى قولــه:وبــني هلــم أن األذان األول ال يمنــع طعامــاً وال رشابــاً
 وهذا هو األصل أن األذان األول, كام قـال , إن «: علتـه

, يوقظ النائم من أجل أن يوتر ال »يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكمبالال 
من أجل أن يتسحر, ويرد القائم من أجل أن يوتر, فبني العلة يف األذان األول, 

 : ألن فيه مصلحتني
 األوىل: تتعلق بتنبيه القائم أن الفجر قريب فيوتر قبل أن يصبح, 
ه حتى يتسحر لكي يدرك بركة السحور والعلة الثانية أن ينبه النائم فيوقظ 

 وفضل السحور.
 هذا احلديث طبعاً يتضمن أن الفجر فجران,

وفيه دليل عىل مرشوعية األذان األول, ألن بالالً كان يؤذن األذان األول, 
األذان األول لبالل, واألذان الثاين لعبـد اهللا بـن أم مكتـوم   وقد جعل النبي 
 , الصحايب اجلليل 

إن بالالً كان فيه ضعف يف البرص, هذا حيكيه بعـض أهـل العلـم وقالوا: 
رمحهم اهللا, وجعل األذان الذي فيه التبني لعبد اهللا بـن أم مكتـوم خاصـة وأنـه 
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أعمى فيكون أذانه من أكثر من شخص فيكون االحتياط أكثر, وإن كان املعول 
 عىل أذانه 

 : لف العلامء يف وقتهفيه دليل عىل مرشوعية األذان األول كام ذكرنا, واخت
فقال بعض العلامء: إنه من هناية وقت العشاء فيبدأ من بعد منتصف الليل  

 يمكن أن يؤذن األذان األول, 
 ومنهم من قال: العربة بالثلث األخري من الليل, 

ومنهم من قال: العربة بالسدس األخري من الليل, وهو يطول ويقرص عىل 
 حسب الصيف والشتاء, 

ال األمر فيه واسع وليس فيه تأقيت معـني, إنـام املـراد بـه مـا وعىل كل ح
 من رد القائم وإيقاظ النائم. حيصل مقصود الرشع كام نبه 

إال أن بعض مشاخينا رمحه اهللا قال: إن قوله : لريد قائمكم ويوقظ نائمكم, 
فيه تنبيه عىل مقاربته للسدس األخري من الليل, ألن هو وقت الوتر, قال: لـريد 

ائمكم معناه أنه قارب وقت الوتر, ووقت الوتر يكون يف السـحر, ألن النبـي ق
  طبعاً هو الوتر جائز يف الليل كله, لكن األفضلية أن يكـون يف السـحر, ثـم

السحر هو سدس الليل وهو صـنف الثلـث األخـري مـن الليـل, وهـو يقرصـ 
شـتاء ويطول عىل حسب فصيل الشتاء, عىل اختالف الفصول سـواء صـيفاً أو 

فيختلف بحسب اختالفها بحسب اختالف طـول الليـل وقرصـه, إذا كـان يف 
السحر فالغالب أنه يكون يعني ال يزيد عىل ساعة من الزمان إال اليشء اليسري, 
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فال يزيد عىل الساعة إىل النصف ال يقـارب النصـف مـا بـني سـاعة إىل سـاعة 
 يت.ونصف دون النصف كام يقول بعض املتخصصني يف علم املواق

אWA@  : كام قلنا: مرشـوعية اختـاذ أكثـر
من مؤذن, أخذ منه بعض العلامء أنه يرشع لإلمـام أن يتخـذ أكثـر مـن مـؤذن, 

 خشية العوارض فربام غاب هذا فيوجد من يقوم مقامه, 
وقال بعض العلامء: يرشع أن يتخذ مؤذنني وقال بعضهم: يرشع أن يتخـذ 

وهذا كلـه عـىل حسـب وجـود  ربعة مؤذنني, وحيكى عن عثامن ابن عفان أ
 احلاجة, وتوسع بعض أهل العلم وقالوا: أنه يرشع إىل ستة مؤذنني,

يف املدينـة أنـه كـان عبـد اهللا بـن أم  وعىل كل حال املحفوظ عن النبـي 
 , مكتوم وكذلك بالل بن رباح  

وهـي امـرأة كـان بيتهـا  يؤذن عىل سطح بيـت األنصـارية, كان بالل  
, وكان يرقى عىل سطح ويؤذن أذان السدس ثم يضـجع جماوراً ملسجد النبي 

كام جاء يف الرواية ويلعن املرشكني ويدعوا عليهم ألنه وقت إجابة, ويدعوا بأن 
يكفي اهللا املسلمني رشهم كام ورد يف ا حلديث كان يدعوا عىل  املرشكني وكـان 

وصـعد  سلمني رشورهم, فإذا قارب الفجـر نـزل أن يكفي امل يسأل اهللا 
Wאهـذا معنـىعبد اهللا بن أم مكتوم ليؤذن, 

روعية األذان عـىل املكـان ـأخذ منه بعض العلامء دلـيالً عـىل مشـ : א
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صوت العايل, ومنه املنارة, ألن املراد من األذان سامع الصوت, واملكان العايل ال
 يبلغ به يبلغ الصوت ما ال يبلغه فيام لو أذن يف مكان أقل وأخفض منه,

 ولذلك قالوا: أنه يرشع أن يكون األذان أو التأذين عىل مكان عال,  
, يف احلديث الذي ذكرنـاه, »املؤذن مؤمتن«: وقال بعض العلامء يف قوله 

لمني, ألنـه يصـعد قالوا: كام يؤمتن عىل أركان اإلسالم يؤمتن عىل أعراض املس
عىل مكان عال, والغالب أن يطلـع عـىل عـورات النـاس, ألنـه ينكشـف هبـا 

 البيوت أو نحوها, هذا وجه كام قال بعض الفقهاء رمحهم اهللا, 
ولكن املعول عند رشاح احلديث عىل الـوجهني األولـني أنـه مـؤمتن عـىل 

ن السـنة ركنني من أركـان اإلسـالم, فـال يبعـد أن يـدخل فيـه هـذا املعنـى أل
 بمرشوعية التأذين عىل املكان العايل.
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אW 
 للصائم التشديد يف الغيبةيف  ءباب ما جا

ا  نَ َ ربَ أَخْ : وَ الَ , قَ رَ مَ نُ بْنُ عُ ثْامَ نَا عُ ثَ دَّ : حَ الَ دُ بْنُ املُثَنَّى قَ َمَّ ى حمُ وسَ نَا أَبُو مُ ثَ دَّ حَ
يِّ  ِ ربُ نْ املَقْ , عَ يْـهِ ابْنُ أَيبِ ذِئْبٍ لَ ـىلَّ اهللاَُّ عَ يَّ صَ , أَنَّ النَّبـِ ةَ ـرَ يْ رَ ـنْ أَيبِ هُ , عَ بِيهِ نْ أَ , عَ

 : الَ مَ قَ لَّ سَ ـهُ «وَ امَ عَ عَ طَ ـدَ ةٌ بِأَنْ يَ اجَ يْسَ هللاَِِّ حَ لَ , فَ لَ بِهِ مَ العَ ورِ وَ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ ْ يَ نْ ملَ مَ
هُ  ابَ َ رشَ   »وَ

אW ٍنْ أَنَس يفِ البَابِ عَ  .:وَ
Wאא » ٌيح حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ  .»هَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, אאאتــرجم املصــنف رمحــه اهللا هبــذه 

, لـيس فيـه »دع قول الزور والعمـل بـهمن مل ي«واحلديث ليس فيه ذكر للغيبة, 
 ذكر للغيبة, 

 ? استشكل بعض العلامء مطابقة احلديث للرتمجة
وأجاب طائفة من الرشاح من أئمة العلم عـىل أن الروايـة واجلهـل فيهـا  

زيادة واجلهل, وهي يف صحيح البخاري يف رواية احلديث عـىل وجـه, فيكـون 
 د الرواية التي ساقها, املصنف رمحه اهللا قصد أصل احلديث, املقص
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وقيل: وهو اختيار الطيبي وغريه من أئمة العلـم وهـو أقـو األوجـه أن 
, أو الزور هنا املراد به كـل باطـل ممـا حرمـه اهللا, א :قوله 

 ,وهو أنسب األوجه وأوالها إن شاء اهللا بالصوابفحينئذ تدخل الغيبة, 
ــراد   ــديث امل ــه االزورار אWأن احل ــراد ب , امل

 واالنحراف عن احلق, 
وبناء عىل ذلك يشمل كل قول باطـل, ألن هـذا هـو املفهـوم مـن سـياق 
احلديث, ألن سياق احلديث املراد به أن يكون الصائم عفيف اللسان بعيداً عن 

, فيدخل يف هذا الغيبة والكـذب والغـش احلرام والقول الذي ال يريض اهللا 
  ذلك من حمرمات األقوال,وغري
א  رمحه اهللا هبذه الرتمجة التي نبه فيها عىل مـا ينبغـي أن يكـون

عليه الصائم من حفظ صومه, فإن اهللا سبحانه وتعاىل أنعم عىل هذه األمة هبذه 
العبادة العظيمة وهي عبادة الصوم, وجعل فيها من األرسار واحلكم والفضائل 

  اهللا سبحانه وتعاىل, ما ال يعلم قدره إال
اخلـري  ففي الصوم من هتذيب النفوس واستقامة القلوب والقوالب هللا 

الكثري, حتى إن بعض العلامء قال: إن عبادة الصوم أفضل من الصـالة, لقولـه 
, قالوا: فمـام »كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل«تعاىل يف احلديث القديس: 

ل له هذه اخلصيصة دل عىل أنه أفضل العبادات اختص به  سبحانه وتعاىل وجع
وهو مرجوح, والصـحيح أن الصـالة بعد الشهادتني هذا مذهب بعض العلامء 
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, لكن هذا فيه إشارة إىل »فإن خري أعاملكم الصالة«: لقوله  أفضل من الصوم
 تعظيم العلامء لألحاديث الواردة يف فضل هذه العبادة.

ت ومل يكـن املقصـود حـبس الـنفس عـن رشع اهللا الصوم أيامـاً معـدودا
الطعام والرشاب بمقدار ما يقصد من املعاين العظيمة والسامية الكريمـة التـي 
تذهب القلوب والقوالب وجتعل املؤمن منقاداً إىل ربه مستجيباً خلالقه طاهراً يف 
ظاهره وباطنه, ثالثون أو تسع وعرشون يوماً يعلم اإلنسـان فيهـا كـام يف هـذا 

 يف يصون لسانه عن أن يرتع يف أعراض املسلمني,احلديث ك
يعلم فيها كيف يصون هذا العضو من أعضاء جسده الذي يكبـه يف النـار  

عىل وجهه إذا مل يتقـي اهللا يف أعـراض املسـلمني, قـالوا: يـا رسـول اهللا أو إنـا 
ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس يف النار عـىل «مؤاخذون بام نقول? قال: 

 , »و عىل مناخرهم إال حصائد ألسنتهموجوههم أ
وإن العبد ليصوم النهار ويقوم الليل ويعمل الطاعات ويتصـدق وحيسـن 
ثم ينقلب إىل جملس من جمالسه فيتهكم بويل مـن أوليـاء اهللا فيحـبط اهللا بـذلك 
عمله, ولربام تأخذ عليه حسناته, ولربام حيمل من أوزار من تكلـم فـيهم فسـبه 

ية منـه, وجعـل اهللا عبـادة الصـوم هتـذيباً هلـذه النفـوس, وشتمه ما هو يف عاف
والنفس أمارة بالسوء, فإذا تكلمت ذلت, ولربام التمس اإلنسـان أن يضـحك 
أصحابه بالسخرية بإخوانه املسلمني, لكي يبوء بإثم يتمنى إذا رأ عاقبته أنه مل 

 يتلفظ بكلمة,  وكم من كلمة أوردت صاحبها املوارد.
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 , العلامء رمحهم اهللا ذكروا يف الصوم الغيبة, واللسان عضو خطري
وإذا تأملت الغيبة وجدت ضابطها ذكرك أخاك بـام يكـره, وهـذا الـذكر, 
يعني البعض يستشكل ملاذا يذكرون الغيبة? ألنه إذا كانت الغيبة ذكرك ألخيك 
 بام  هو فيه, ولكن يكره أن تذكره به فتكون غيبة, فام بالك إذا ذكر يف اإلنسان ما

إن «ليس فيه وهو البهتان? قال: يا رسول اهللا أرأيت إن كان فيه ما قلت? قـال: 
 , البهتان والعياذ باهللا, »كان فيه ما قلت فقد اغتبته وإن مل يكن ما فيه فقد هبته

وجاء هذا احلديث هبذا اللفظ الذي يدل عىل خسـارة الصـائم إذا رتـع يف 
أحشـاؤه وأمعائـه ومل تصـم أعراض املسلمني, وخسـارة الصـائم إذا صـامت 

 جوراحه, وخسارة الصائم إذا صام داخله ومل يصم خارجه, 
وأن الصوم صوم الظاهر والباطن وصوم الرس والعالنيـة وصـوم اجلنـان 
واألركان, وصوم اجلنان واللسان وصوم القول والعمـل, الصـوم هـو العفـة 

 والصيانة والتحفظ واإلمساك عن حدود اهللا وحمارمه, 
يام الثالثون أو التسع وعرشون يعلم اإلنسان فيها إذا جـاء يـتكلم هذه األ

 أين يضع لسانه? 
وإذا جاء يتحدث أين يضع لسانه حتى ولو استفز فإن سابه أحد أو شـامته 

 أو قاتله فليقل, قيل: يقل بلسانه وقيل: يقل بنفسه,
فليقل: إين صائم إين صائم, وهذا يدل عىل أن الصائم أبعد ما يكـون عـن 

 أدران األقوال وأبعد ما يكون عن فحش القول,



- ٣٥٤ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

هذب اهللا أقوال الصائم, أوال: هذب أعظم يشء يف الصـائم وهـو قلبـه,  
ألن الصوم يريب يف اإلنسان اإلخالص, والصوم يريب يف اإلنسان كراهية الرياء 
والنفاق و الغش والكذب, ألنه يستطيع أن يتوار عـن أعـني النـاس ويأكـل 

 فهذا يريب فيه اإلخالص.  يصوم إال وهو يعامل اهللا ويرشب, ولكنه ال
إال الصـوم «يف احلـديث القـديس:  ولذلك قالوا: إن الصوم ملا قال اهللا 

, لقوة اإلخالص يف الصوم, فعبادة الصوم فيها من اإلخالص مـا قـل »فإنه يل
 أن يوجد يف غريها الصورة املوجودة يف الصوم, 

ء: أن الصـوم ال ريـاء فيـه, وإن كـان ومن هنـا  حتـى قـال بعـض العلـام
الشخص يراءي ملا يقول: إين صائم, لكن املراد أصل العبادة, ألهنا مبنيـة عـىل 

 , »فإنه يل و أنا أجزي به«اإلخالص, وهذا معنى قوله: 
 فسب الناس وشتم الناس وغيبة الناس منهي عنها يف الصوم, 

الواجب التـي ينبغـي أن وأمجع العلامء رمحهم اهللا عىل أن من آداب الصوم 
 يلتزمه املسلم يف صيامه أال يسب وال يشتم وال يصخب وال جيهل وال يغتاب, 

واختلف العلامء رمحهم اهللا لـو أنـه صـام فاغتـاب يف صـومه هـل يبطـل 
 صومه?

 يكاد يكون كاإلمجاع أن الصوم ال يبطل
ه, وبعض فقهاء الظاهرية وحيكى مذهباً هلم عىل أنه إذا اغتاب بطل صـوم 

 ومن أهل العلم من ضعف اخلالف يف هذا, 
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والصحيح أن الصوم ال يؤثر فيه إال األكل والرشب وغريه من مفسـدات 
الصوم املعروفة كاجلامع وأما بالنسبة للغيبة فإهنا تنقص أجر الصائم وال توجب 

 بطالن صومه, وهذا هو الصحيح.
, ال »ورشابـهفلـيس هللا حاجـة يف أن يـدع طعامـه «وأما احلديث يف قوله: 

مفهوم له, فاهللا ليست له حاجة يف أن يـدع العبـد طعامـه ورشابـه سـواء كـان 
حمافظاً عىل صومه أو غري حمـافظ فـال مفهـوم لـه, وإنـام املـراد بيـان الشـدة يف 

 التساهل يف آفات اللسان من السب والشتم وغري ذلك من املحرمات, 
WAאא@W عمـل بـالزور نسـأل اهللا ال

السالمة والعافية العمل بالكـذب, وإتبـاع الباطـل فتجـد اإلنسـان نسـأل اهللا 
 السالمة والعافية 

يرتك احلق واألصل ويعمل بالزور والكذب, من العمل بالزور ويمثل بام 
تعم به البلو أن جتد اإلنسان مع جاره أو مع صديقه ال يعـرف مـن جـاره إال 

فيقول له: جارك يفعل, جارك كذاب غشاش جارك يأكـل خريا, فيأيت شخص 
أموال الناس فيأتيـه بتهمـة اجلـار, فتجـده يعمـل هبـذا الـزور, ال يسـتبني وال 
يستوثق فإذا جاءه الكذب عمل به نسأل اهللا العافيـة, سـامعون للكـذب, فـأي 
هتمة جتده يتلقف بعض الناس يتلقف أي كلمة يف الناس, ولذلك يقولـون: إن 

 دركات والعياذ باهللا, الذنوب 
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من الناس من إذا سمع الكذب صدقه فهو بحال سوء والعياذ باهللا, وأسوأ 
منه إذا صدقه وحققه, يقول: نعم أنا كنت أقول فالن كذا حققـه, يعنـي األول 
أخف منه درجة يقول: فالن قـال يل, لكـن هـذا نسـأل اهللا السـالمة والعافيـة 

 ققه, فريمي برجم الغيب والعياذ باهللا.يقول: نعم أنا كنت أنظر إليه نظر ح
وأسوأ منه من صدقه وحققه ونرشه نسأل اهللا السالمة والعافية لكي يبـوء 

وليحملن أثقاهلم وأثقاالً مع أثقاالً مع أثقاهلم, فويل ملـن محـل {بآثام الناس, 
القذف والتهمة يف أعراض املسلمني, والسب والشتم واهتام الغـافلني, واهتـام 

لعمل بالزور, والعمل بالكذب, املسـلم القـوي يف إسـالمه وإيامنـه ال بالزور ا
يمكن أن خيدع, وال يمكن أن يستجريه أحد بالباطل, ألنه إذا متكن مـن احلـق 

لـوال إذا سـمعتموه ظـن املؤمنـون واملؤمنـات {فليس للباطل عليـه سـبيل, 
السـوء وأم أيوب? أنكروا عن عائشة  , ماذا قال أبو أيوب }بأنفسهم خرياً 

فزكاهم اهللا من فوق سبع ساموات, ظن املؤمنون واملؤمنـات بأنفسـهم, جعـل 
, ال جتده يزكي نفسه ويطعـن يف  املسلم مع املسلم كنفس واحدة, بأنفسهم خرياً

 أخيه, ويتمنى السوء له,
فالعمل بالزور جتده مثالً إمام املسجد عىل خري وصالح, فيأيت من يتهمـه  

خطيب املسجد أو الداعية أو اإلمام أو الشـيخ أو إمـام  باجلعل أو يسفه رأيه أو
من أئمة املسلمني يأيت من ال علم عنده, وربام مـن ال يعـرف كـام وقـع اآلن يف 
االنرتنت وغريه, ممن يتلقف التهم وحيكيها عن أئمة السلف ودواويـن العلـم, 
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 مغمور مغموس جاهل ال تعرفه وال يعرف له سابقة يف الـدين, بـل يمكـن أال
يعرف فيه إال الفحش والتفحش من سب عباد اهللا لكي يطعن يف إمام من أئمـة 

 العلم والدين, فالعمل به فيأيت هذا ويقرأ هذا الكالم وينرشه,
العمل بالزور بالء عظيم, وإن من الناس من يميس ويصبح والعياذ بـاهللا  

ئـب, يعنـي ال محاالً للكذب, ويف احلقيقة محاالً حلطب جهنم, ال يريد إال  الغرا
ينرش إال غريب القوم, فتجده نسـأل اهللا السـالمة والعافيـة يف الـدنيا جمـرد مـا 
يسمع يف أي قالب معه أو زميل معه أو جار له أو صديق له نسأل اهللا السـالمة 

إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشـة يف الـذين {والعافية رسعان ما ينرش ذلك: 
 آلخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون,آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا وا

اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون اهللا يعلم أن هذا كذب وأن هذا غـش وأن هـذا  
 زور وأنتم ال تعلمون, 

واهللا يعلم أن هـذا الكـذب إذا أشـيع يف املـؤمنني واملؤمنـات واملسـلمني 
 واملسلامت أن رواءه الرش الوبيل وأن وراءه الرشـ املسـتطري, ولـذلك جتـد مـن

يعمل بالزور حيرمه اهللا من اخلري نسـأل اهللا السـالمة والعافيـة, مـن أول شـؤم 
العمل بالزور أن اإلنسان حمروم من اخلري, فتجده حمروماً من سـالمة الصـدر, 

 حمروماً من عفة اللسان, ألن السيئة تدعوا إىل أختها, 
ب وثق ثقة تامة لن يتكلم أحد يف عرض مسلم إال جره هذا الذنب إىل ذنـ

, ومـن }فسنيرسه للعرسـ{آخر, ألن من عمل السوء يقاد إىل سوء  بعده, 
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ذب عن املسلمني وصان لسانه وحفظه وتـأدب بـآداب الصـوم وآداب الفطـر 
وهي حفظ عورات املسـلمني صـان اهللا لسـانه, وعصـمه بعصـمته سـبحانه, 

, فـأي «: ولذلك قال النبي  تعرض الفتن عىل القلوب كاحلصري عـوداً عـوداً
لب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء, وأي قلب أرشهبا نكتت فيـه نكتـة سـوداء ق

ترضه فتنة ما دامـت السـاموات  حتى تصبح عىل قلبني عىل أبيض مثل الصفا ال
 ,»واألرض

, وهو العمل بالزور إذا جاء اإلنسـان الباطـل اهللا أكرب تزكية من النبي  
 حينام تعرض الفتن, ما هي الفتن? 

ناس سب الناس شتم الناس الزور كله, إذا عرض عىل قلـب الكالم يف ال
املؤمن ينكره, فأي قلب أنكرها نكتت فيـه نكتـة بيضـاء, يعـرض عليـه مـثال 
يعرض عليه غيبة اجلريان, يعرض عليه غيبة عامة املسلمني, عرض عليه غيبـة 
األقرباء عرض عليه غيبة العلامء فينكر ينكر ينكر, حتـى يصـبح قلبـه ال يقبـل 

, بغي  بة, وجتده من أسهل ما يكون عليه أن يكره الغيبة وأال يغتاب مسلامً
والعكس يبدأ الشيطان معه بغيبة عامي من عوام املسلمني ثـم بعـد ذلـك 
بغيبة جاره ثم بعد ذلك بغيبة ذي الرحم فإذا هبا ألن غيبـة اجلـار ليسـت بغيبـة 

وغيبـة العـامل  عامة املسلمني, وغيبة ذي الرحم ليست كغيبـة عامـة املسـلمني,
ليست كغيبة اجلاهل, فال يزال والعياذ باهللا, وأي قلب أرشهبا نكتت فيـه نكتـة 

 سوداء حتى تصبح عىل قلبني عىل  أبيض مثل الصفا.
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ولذلك جتد البعض إذا جاءه الزور لكي يعمل به يأباه بفطرته وطبيعته ألن 
اداً كـالكوز اهللا جبله عىل ذلك, ووفقه وعصمه, وأما اآلخر وعـىل أسـود مربـ

جمخياً ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً إال ما أرشب من هـواه, يقـول لـه:  يـا 
فالن اتق اهللا, هذا إمام من أئمة املسلمني هذا عـامل, يقـول لـك, ال, مـا عنـدنا 
فرق, أرشب نكت فيه نكتة سوداء إال ما أرشب من هواه, ما فيـه مسـألة هـذا 

ده فهو عامل, وإذا لـيس بعـامل لـيس بعـامل, مـا عامل وعامل, هو, إذا هو عامل عن
أرشب من هواه, تزكية األمة يقال له: هذا اإلمام أبو حنيفة أمجعت األمـة عـىل 
, قال فالن فيه كذا وكذا فالن, ما قال: قالت  جاللة قدره ورفعته, قال لك: أبداً

 األمة, ألنه هيوي هذا اليشء نسأل اهللا السالمة والعافية,
 אمهلكة لإلنسان,  א 

وجعل اهللا العبادات تريب يف اإلنسان كيف يبتعد عن املحرمـات مـا ظهـر 
 منها ومنها وما بطن,

 , }إن الصالة تنهى  عن الفحشاء واملنكر{فتجد ا لصالة,  
 , }خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا{الزكاة 

 حاجة يف أن يدع طعامه من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا«الصوم, 
 , »ورشابه

من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق خرج مـن ذنوبـه كيـوم {احلج, 
, كلها طهرة لإلنسان, ليست عبادات شكلية وليست أموراً معينـة }ولدته أمه



- ٣٦٠ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

يرتبها اإلنسان ويفعلها خالية من معانيها السائمة, أال ال صام مـن ال صـامت 
م جوارحـه, ال صـوم ملـن مل يعظـم حرمـات اهللا جوارحه, ال صوم ملن مل تصـ

وحرمات املسلمني, و يتعلم من شهر الصوم كيف يكون كالمه معدوداً كيـف 
 يكون كالمه يف معانيه, 

ولذلك كان السلف الصـالح رمحهـم اهللا إذا صـاموا فزعـوا إىل املسـاجد 
جتـد ويقولون: نسلم ويسلم منا, ال قال فالن وال عالن فزعـوا إىل املسـاجد, و

العبد املوفق الصالح الذي يريد من اهللا متـام األجـر واسـتكامل األجـر وصـوم 
 الشهر جتده قد شغل لسانه بقراءة القـرآن التسـبيح واالسـتغفار وذكـر اهللا 

والدعاء للمؤمنني واملؤمنات واالستغفار للمؤمنني  واملؤمنات, فإذا صـومه يف 
 أعىل املراتب جعلنا اهللا وإياكم ذلك الرجل.

Aאא@,الزور ال يليق باملسلم , 
اإلسالم هو االستسالم هللا والطاعة التامـة الكاملـة هللا سـبحانه وتعـاىل,  

ومن وقع ا لزور قال الزور وعمل بـه فلـم يطـع اهللا ورسـوله وإنـام عىصـ اهللا 
 ورسوله, 

حه وصام أن الصوم  الكامل والتام ملن صامت جوار ولذلك بني النبي 
من مل يدع قول الـزور والعمـل «ظاهره وباطنه, ومجع بني القول والعمل فقال: 

 , قول الزور من مشاهدة الزور وشهادة الكذب الشهادة بالكذب, »به
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ويدخل يف هذا املدح والثناء بالكذب, ألن هذا شهادة بالزور, إذا مدحت 
تب شـهادتك, أي أحداً أو أثنيت عىل أحد أي زكيت عىل أحـد فـإن اهللا سـيك

شخص حتى لو تقول: هذا الطعـام طيـب وجيـد فهـذه شـهادة, قـال تعـاىل: 
 , }ستكتب شهادهتم ويسئلون{

فإذا استطعت أال تزكي إال عند احلاجة, فحينام يأذن لك الرشـع بالتزكيـة 
فـال تزكـوا أنفسـكم هـو أعلـم بمـن {وتكون عىل قدر الرضورة قال تعاىل: 

د اإلنسان قول الزور أن يقول باطل عىل املعنـى , فشهادة الزور أن يشه}اتقى
 العام, أو يقول كذباً عىل املعنى اخلاص, 

وأعظم ما يكون قول الزور إذا كان شهادة الزور, وشهادة الـزور هـي أن 
يشهد عند القايض أو يشـهد يف اخلصـومة بخـالف احلـق, وهـذا فيـه الوعيـد 

 الشديد, 
أنـه  موىل  اهللا ورسوله  ث ولذلك يف حديث أيب بكرة نفيع بن احلار

? قلنا: بىل يا رسول اهللا قال: »أال أنبئكم بأكرب الكبائر«: قال: قال رسول اهللا 
الرشك باهللا وعقوق الوالدين, وكان متكئاً فجلس ثم قال: أال قـول الـزور أال «

وشهادة الزور أال وقول الزور أال وشهادة الـزور أال وقـول الـزور أال وشـهادة  
 , فام زال يكررها حتى قلنا ليته سكت,»الزور
اهللا أكرب, الرشك باهللا وعقوق ا لوالدين  وهو من أكرب الكبائر, ثم ملا جـاء  

 عند شهادة الزور كان متكئاً فجلس.
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 استشكل بعض العلامء كيف أنه جلس عند قول الزور?
 رك باهللا, ألن الـذي يقـول: إن اهللاـقالوا: ألن شهادة الزور فيها حتى الش 

فـاجتنبوا الـرجس مـن {ثالث ثالثة, إن هذا الصنم إله كذب وشهد بالزور, 
 ,}األوثان واجتنبوا قول الزور* حنفاء هللا غري مرشكني به

فالشاهد من هذا أن قول الزور يرض به اإلنسان وينحرف عن جادة احلق,  
والكـذب مـن الـزور  وحينئذ إذا كان يف أعظم املراتب وهو الزور عـىل اهللا 

الرشك, أن يدعي هللا ولداً أو صاحبة أو نـداً أو رشيكـاًن أو يقـول:   اهللا عىل
 احلياة مادة أو طبيعة وليس هناك إله وال خلق, هذا قول الزور, 

ولكن شهادة الزور املراد هبا هنا قال بعض العلامء: هي الشهادة يف مقطـع 
لـيس  احلق, يأيت شخص بني اثنني متخاصمني حتـى يف غـري جملـس القضـاء,

عليك فالن معاه وفالن قال كذا أو مل يقل, يف معرض خصومة فهي شهادة, إما 
تكون شاهداً هللا قائامً بالقسـط, وإمـا  أن تقيمها عىل الوجه الذي يريض اهللا 

والعياذ باهللا تكون شهادة زور, فإذا قال: ال ما قال وقد قال وهو يعلم أنـه قـال 
 امء عىل أهنا من أكرب الكبائر.فقد شهد شهادة الزور, وقد أمجع العل

Aא@،  قالوا: أعظم ما يكون أذية للصـائم يف صـومه أن
 يشهد شهادة الزور والعياذ باهللا,

وشهادة الزور إذا كانت بحظ من حظوظ الدنيا اختصموا يف قطعـة أرض 
ع اهللا فجاء شاهداً للزور عىل أهنا لفالن أهون مما لو اختصموا يف ديـن اهللا ورش
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بأن يشهد عىل عامل أو داعية أو ذي صالح وتقو أو حافظاً لكتاب اهللا أو معلامً 
للقرآن أو خطيب ينصح الناس, أو أي إنسان يذكر النـاس بـاخلري يـأيت يشـهد 
عليه بالزور, ألن الشهادة عىل أمثال هؤالء تصد عن سبيل اهللا, وتصد عن أخذ 

عىل العبد, وقد أعذر من أنـذر فـإن اهللا اخلري منهم فوزرها أعظم وبالءها أطم 
أنذرنا من حقوق عباده والسعيد من وعظ بغريه, فقـل أن جتـد شـاهداً للـزور 

 يفلح, إال إذا تاب فتاب اهللا عليه ورد احلقوق إىل أهلها,
يف هذا احلديث خسارة الصائم إذا مل يصن لسـانه عـن قـول  بني النبي  

عن قول الزور ومل يصن بدنـه عـن العمـل  الزور والعمل به, إذا مل يصن لسانه
بالزور, حتى العمل بالزور والكتابة ألن هذا عمل, وقال بعض العلامء: الكتابة 
يف حكم القول, وينبني عليها أنه لو كتـب الطـالق وقـع عليـه الطـالق وهـذا 

, }يا أهيا الرسول بلغ ما أنـزل إليـك مـن ربـك{صحيح ألن اهللا تعاىل قال: 
ىل ملوك األرض فجعل الكتابة بمثابة البالغ القـويل, فيـدخل إ وكتب النبي 

يف قول الزور أو يدخل يف عمل الزور, فإذا جاء اإلنسان يكتب أو يشهد فعليه 
أن يتأدب بآداب اإلسالم, فهذا  احلديث أدب يف رمضان ولكنه أدب عام, فلام 

بـادة أن هـذا يـؤثر يف الصـوم ويـؤثر يف ع كان يف رمضان أشـد بـني النبـي 
الصائم, وحذر من أن يضيع اإلنسان صومه بأذيته إلخوانه من املسلمني وقول 
الزور وشهادة الزور, نسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته وكامله أن يوفقنا بالقول 

 السديد الذي يرضيه عنا وأن جينبنا قول الزور والعمل به.
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Wאא   
 يف فضل السحور ءا جامباب 

نْ  , عَ يْبٍ هَ يزِ بْنِ صُ زِ بْدِ العَ عَ , وَ ةَ تَادَ نْ قَ , عَ ةَ انَ وَ نَا أَبُو عَ ثَ دَّ : حَ الَ تَيْبَةُ قَ نَا قُ ثَ دَّ حَ
 : الَ مَ قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَ ةً «أَنَسٍ كَ رَ ورِ بَ حُ إِنَّ يفِ السَّ وا فَ رُ حَّ  »تَسَ

אW   , ودٍ ـعُ سْ بْـدِ اهللاَِّ بْـنِ مَ عَ , وَ ةَ ـرَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ يفِ البَابِ عَ وَ
 , ةَ يَ ـارِ بَـاضِ بْـنِ سَ رْ العِ , وَ اصِ و بْنِ العَ رِ مْ عَ , وَ بَّاسٍ ابْنِ عَ , وَ بْدِ اهللاَِّ ابِرِ بْنِ عَ جَ وَ

. اءِ دَ رْ أَيبِ الدَّ , وَ بْدٍ تْبَةَ بْنِ عَ عُ  وَ
يثٌ «:   Wאא ـدِ يثُ أَنَـسٍ حَ ـدِ حَ

يحٌ  حِ نٌ صَ سَ  »حَ
ـنْ   , عَ نْ أَبِيـهِ , عَ ٍّ يلَ ى بْنِ عُ وسَ نْ مُ , عَ يْثُ نَا اللَّ ثَ دَّ : حَ الَ تَيْبَةُ قَ لِكَ قُ نَا بِذَ ثَ دَّ حَ

يِّ  ـنِ النَّبـِ , عَ اصِ و بْنِ العَ رِ مْ نْ عَ , عَ اصِ و بْنِ العَ رِ مْ ىلَ عَ وْ , مَ يْسٍ ـىلَّ اهللاَُّ أَيبِ قَ صَ
. لِكَ مَ بِذَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ  عَ

Wאא "  ٌـن سَ يثٌ حَ ـدِ ا حَ ـذَ هَ وَ
ـى  وسَ ـونَ مُ ولُ قُ : يَ اقِ ـرَ لُ العِ أَهْ , وَ ٍّ يلِ ى بْنُ عَ وسَ : مُ ونَ ولُ قُ َ يَ رصْ لُ مِ أَهْ , وَ يحٌ حِ صَ

ِّ بْنِ  يلَ ى بْنُ عُ وسَ وَ مُ هُ , وَ ٍّ يلَ يُّ  بْنُ عُ مِ احٍ اللَّخْ بَ  "رَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلذه األمـة مـا تـرك  هذا الباب اشتمل عىل فضل السحور, وبني النبي 
باب خري إال ودهلا عليه, حتى يف العبادات, ولذلك ال حتتاج هـذه األمـة إىل أن 
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علمها رهبا وجعل هذا البيان والتعليم يف كتابـه وعـىل لسـان  يعلمها أحد, فقد
, حتى العبادات جاءت بأتم الوجـوه وأكملهـا يف هـدي رسـول اهللا  رسوله 

 يف السحور,  وسنته, ومن ذلك ترغيبه 
א  بالضم هو الفعل وهو األكل يف السـحر, والسـحور بـالفتح هـو

والوجـور والوجـور والوضـوء اليشء الذي يتسحر به, كـالطهور والطهـور, 
والوضوء, كلها اسم للفعل أو اسم ملا يتحقق به الفعل, وقد تقدم معنا هـذا يف 

 ,»الطهور شطر اإليامن«: يف حديث عيل  قوله 
FאWE  هذا أمر 

WAא@ التعليل دل عىل رصف األمر عن ظاهره ,
مقـام النـدب واالسـتحباب ولـيس احلـتم  من الوجوب إىل النـدب, وأنـه يف

 واإلجياب, بحيث لو مل يتسحر اإلنسان مل يأثم.
WAא@W  ًقالوا: إن أكلة السحور تقوي الصـائم عـىل  أوال

صومه, وحينئذ ال يضعف, وإذا كان قوياً استطاع أن يعمل العبادات وأن يقوم 
يشهد ا لصالة مع اجلامعة وأن  هبا دون جهد, فالصائم الذي يتسحر يستطيع أن

يصل الرحم وأن يرب الوالدين وأن يتصدق عـىل املسـاكني وأن يـامرس أمـوره 
 ويقوم بشئونه عىل أتم الوجوه وأكملها وهذا من بركات السحور,

א ,زيادة اخلريKא 
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: اب من الربكة التي تكون يف السحور أنه إذا اسـتيقظ للسـحور أصـ ثانياً
 الوقت األفضل من إجابة الدعاء ألنه يف آخر الثلث اآلخر من الليل, 

ينـزل «كام يف الصحيح وقد تقدم معنا من احلديث املنرصـف,  وقد قال 
اهللا تعاىل يف كل ليلة يف الثلث اآلخر من الليل إىل السامء الدنيا ويقول: هـل مـن 

, فهـذا »عطيه سـؤلهداع فأستجب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأ
 من بركاته, 

وكذلك أيضاً أن من بركاته فيه خمالفة ألهـل الكتـاب, كـام بـني يف قولـه: 
, ألنه كان يف صـوم أهـل الكتـاب أهنـم إذا »فصل ما بيننا وبينهم أكلة السحر«

أفطروا ونام فإنه جيـب عليـه أن يمسـك إىل اليـوم الثـاين, وهـذا كـان يف أول 
, }أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نساءكم{عاىل: اإلسالم, حتى نزل قوله ت

فأحل اهللا األكل بالليل, فأبلغ ما يكون إذا كان يف السحر, وهو فصـل مـا بـني 
امللتني والديانتني, ديانة أهل الكتاب فيه خمالفة ملن قبلنا, وقال بعـض العلـامء: 

حـد أو أنه يف السحور ربام تصدق بسحوره فأعطاه إىل أحـد أو أنعـم بـه عـىل أ
أحسن به عىل مسكني, ولربام مر السائل فيعطيه فيصيب أفضل األوقات, وعىل 

 , كل حال فهو بركة كام أخرب النبي 
اً ألن البعض  وهذا يدل عىل أن بعض األشياء يضع اهللا فيها الربكة, وخالفً
يبالغ يف الربكة حتى جيعلها يف كل يشء, ويبالغ يف وصف الناس بالربكة, وهذا 
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ز إال بحدود وضوابط رشعية, والبعض يقفل باب الربكة, باب فتحه اهللا ال جيو
 !!يه بركة ما فيه بركة ما فيه بركةعىل عباده فيقفله, ما ف

أن أسيد بن حضـري قـال: مـا  وقد ثبت يف احلديث الصحيح عن النبي  
 هي بأول بركاتكم يا آل أيب بكر, 

التفريط, ويضبط األمور املسلم ينظر لضوابط الرشع ويبعد عن اإلفراط و
 بضوابطها, 

فالربكة من اهللا سبحانه وتعاىل يضعها حيث يشاء وكيف شاء وفيمن شاء, 
, }وجعلني مباركاً أينام كنـت وأوصـاين بالصـالة والزكـاة مـا دمـت حيـاً {

, قالوا: جعله مباركاً ألنه نبي من أنبياء اهللا  فهو ال جيوز يـأيت  جعلني مباركاً
بام أمر اهللا به وهنى عام هنى اهللا عنه, فمن كان حيثام حل وحيـثام يف مكان إال أمر 

, ألن  ذهب وحيثام كان يأمر بام أمر اهللا به وينهى عام هنى فقد جعلـه اهللا مباركـاً
الربكة يف اهلداية إىل طاعة اهللا هي أعظم الربكات وأمتها وأكملهـا, ولـذلك ملـا 

كتاب أنزلنـاه إليـك {ركته تامة: كان القرآن مشتمل عىل اهلداية التامة كانت ب
 , ألن اهلداية بكتاب اهللا أعظم ما تكون وأتم ما تكون,}مبارك
حيث شاء وكيف شاء, حينام تر الرجل صادقاً يف  فالربكة جيعلها اهللا  

بارك له قوله وعمله, حينام تـر الرجـل  قوله صادقاً يف عمله, تعلم أن اهللا 
وعىل أيتام املسلمني وعىل أرامل املسلمني, ما  ينكرس قلبه عىل عورات املسلمني

يسمع بأرملة إال ويسد حاجتها ويقيض حاجتها ويسرت عورهتا, ما يسمع بيتـيم 
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إال انطلق لكي يواسيه وحيسن إليه, ما يسمع بمكروب ومنكوب إال تأمل بآالمه 
ومحل مهومه وغمومه وفكر كيف يقدم, نعم هـذا بركـة عـىل املسـلمني رجـل 

 شهد أنه مبارك بام نر من دالئل الربكة,مبارك ون
فقد جعل فيه الربكة, وجعل فيه اخلري, كام قال أسيد بن  فمن أطاع اهللا  

ومسـمع  حضري: ما هي بأول بركاتكم يا آل أيب بكر, وهذا بمرأ من النبي 
حينام ضاع عقدها بذات اجليش يف خمرج  منه, أي أن اهللا جعل حادثة عائشة 

الغزو وهو يقيض كام يف الصحيح, ونزلت آية التيمم فإذا بأسيد بن من  النبي 
 حضري يقول: ما هي بأول بركاتك, بنزول الوحي,

 ليس مع واحد لو كان يف زماننا هذا كان بدعة ما جيوز ما هذا? 
 ال نتهور يف قفل يشء فتحه اهللا عىل عباده, 
صفة معينـة أو وال نتهور يف االسرتسال كل ما جاء رجل ووجده واضعاً  

البساً هالـة معينـة هـذا الربكـة, صـارت الربكـة يف الثيـاب وصـار يف السـبح 
 !! موصارت العامئ

, الربكة مضبوطة بضوابط الرشع, نحب هبا أولياء اهللا الذين صـدقوا   أبداً
ما عاهدوا اهللا عليه وكانوا عىل استقامة وديانة وحب للدين و حب للمسلمني, 

وضع اهللا فيهم  لعلم ودوواوين العلم ومحلة كتاب اهللا فهم املباركون كأئمة ا
 الربكة, 
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وهذا الربكة ال تقتيض أن نتمسح هبم وأن نرشب فضالهتم وأن ندخل إىل 
,  املبالغة واالعتقاد املبالغة يف االعتقاد واإلرساف أبداً

نعتقد أن اهللا سبحانه وتعاىل بارك هلـم يف أعامهلـم وبـارك هلـم يف أقـواهلم  
هلم يف دعوهتم وبـارك هلـم يف كتـبهم ومؤلفـاهتم ونحـو ذلـك ممـا هـو  وبارك

 مضبوط بضوابط الرشع.
ال يبالغ اإلنسان يف الربكة قفالً لباهبا وال يبالغ ألهنا رمحـة فتحهـا اهللا عـىل 
عباده, وأقام دالئلها وشواهدها, حتى إن الصـحابة اسـتعملوا هـذه الـدالئل 

ار اخلري وأن اهللا أجر لألمة خريا قال: ما والشواهد, فلام رأ آثار الصدق وآث
 هي بأول بركاتكم يا آل أيب بكر,

كذلك أيضاً ال ينبغي االسـتهزاء واالسـتخفاف, فتجـد الـبعض يف هـذا  
املصطلح الرشعي املقدس الـذي لـه مكانـة ويتمنـى كـل مسـلم أن اهللا جيعلـه 

, ألن اهللا شهد هبذه الربكة ألنبيائه, فأشـبه النـاس ب األنبيـاء مـن العلـامء مباركاً
العاملني والدعاة املخلصني والصاحلني املتقني فهم مباركون, وكل عىل حسب 

 درجته التي أعطاها اهللا إياه.
البعض يأخذ هذا املصطلح املقـدس فيجعلـه حمـالً للسـخرية والـتهكم, 

ال, ما ينبغي هذا, ويؤسـف  !!  فيقول: جاء الربكة وذهب الربكة, وهذا بركتنا
خوة من البعض أنه إذا رأ أخاه عىل صـالح واسـتقامة يلمـزه هبـذه بعض األ
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العبارات, فإياك إياك, احلذر من مثل هذه األمور, وعلينا ألن هذا يوجب نوع 
 ,من االستخفاف بيشء عظمه اهللا 

الربكة نعمة من اهللا, وأصل الربكة الزيادة, وإذا كان يف اخلري فهـي زيـادة  
ذلك إذا بارك اهللا اليشء جعله أضعافاً مضاعفة ال يعلم من اخلري والنامء فيه, ول

 قدرها إال هو, 
فكيف بالرجل حيفظ السورة من كتاب اهللا فيضع اهللا فيها الربكة فيعلمهـا 
أمة من الناس, ال تصلح كثرة, يكتب اهللا له أجرها وأجر من قرأها وأجل مـن 

 عمل هبا, 
لـه وهنـاره يعلـم أبنـاء ومن الناس من حيفظ اجلزء مـن القـرآن, فيبقـى لي

املسلمني ويعلم حاللـه وحرامـه, ويتبـع رشعـه ونظامـه ويـذكر بـه القـايص 
والداين, وكأنه استامت يف هذا اجلزء من القرآن ألن اهللا بارك له فيـه, مـع أنـك 
جتد الرجل حيفظ القرآن كامالً قل أن حيرك به شفه يف تعليم أو عمل, نسأل اهللا 

  بارك هلذا ونزع الربكة من هذا, السالمة والعافية, ألن اهللا
املجلـس الواحـد,  وكان الرجل من الصـحابة جيلـس مـع رسـول اهللا 

 من بعده,  ما جيعله اهللا بركة ألمة حممد  فيحفظ من سنته وهديه بأيب وأمي 
جاء مالك بن احلويرث خرج من بيته هللا ورسوله, مهاجراً هجرة الوفـود, 

كثنا معه بضع عرشة ليلـة, ويف بعـض الروايـات قال: م فجاء إىل رسول اهللا 
سبعة عرشة ليلة وقيل: تسعة عرشة ليلة, وكان  أرحم مـن الوالـد بولـده بـأيب 
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انطلقـوا إىل «, فلام رآنا أنا قد غبنا عن أهلنـا واشـتقنا إىل أهلنـا قـال: وأمي 
أهلكم فعلموهم وصلوا صالة كذا حـني كـذا وإذا حرضـت الصـالة فليـؤذن 

, هذه البضع عرشة ليلـة »مكم أكربكم وصلوا كام رأيتموين أصيلأحدكم وليؤ
حفظ منها هذه الصحايب قاعدة من قواعد الصـلوات اخلمـس بـل الصـلوات 

, قل أن جتد مسألة خالفية يف الصالة »صلوا كام رأيتموين أصيل«كلها, حديث, 
بني الوجوب والندب واالستحباب إال وجدهتم يستدلون هبذا احلديث, وقـل 

يرغب فيه ويـدعى يف الصـالة إال وجـده يتبـع  جتد هدياً من هدي النبي  أن
 , مع أنه مل يشهد إال بضع عرشة ليلة,»صلوا كام رأيتموين أصيل«بقوله: 

وجعل أعايل الفـردوس مسـكنه  فاهللا كله من األجر وكله من الثواب  
 , ومثواه, بركات وضعها اهللا 

تنتفع به, وجتد اخلطبة الواحدة يضع وجتد املؤلف الواحد تعكف عليه أمة 
اهللا هلا من القبول والنفع واملحارضة الواحدة يضع اهللا هلا من القبول والنفع مـا 

 تسري به الركبان, ألن اهللا تأذن,
 : الربكة ال تنزل وال تكون غالباً إال األصل فيها أهنا تكون بأسباب  
خالص, فال يـتكلم اإلخالص, ولن جتد بركة  توضع بيشء مثل اإل أوهلا 

متكلم وال يعمل عامل وهو خملص إال بارك اهللا قوله وعمله, ال يـزال الرجـل 
 بخري, هذا كالم احلسن
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يقول اإلمام احلسن البرصي: ال يزال الرجل بخري إذا قال, قـال هللا, وإذا  
عمل, عمل هللا, قال بعض  العلامء: قوله: بخري, أي بخري من اهللا, من عظيم ما 

.جيعل اهللا   له من الربكة أن يكون إنسان خملصاً
أن يتحر الصواب, ألن اهللا جعل الصـواب يف الكتـاب والسـنة,  وثانيا:

, }كتـاب أنزلنـاه إليـك مبـارك{وكل من الكتاب والسنة هو أصل الربكـة: 
, فالذي يصدر عن الربكة مبارك, والذي يصدر عن كتـاب اهللا وسـنة النبـي 

 ,»ومثله معه أوتيت القرآن«: يقول النبي 
فإذا كان القرآن مبارك فالسنة مباركة, ولذلك جتد يف احلديث الواحد عن 

 يء الكثري, ـمن الربكة الش رسول اهللا 
ونسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته وكاملـه أن يبـارك أقوالنـا وأعاملنـا وأن 

إنـه ويل يبارك لنا فيام أعطانا, وأن جيعل هذه الربكة عوناً لنا عىل طاعتـه وحمبتـه 
 ذلك والقادر عليه.

وإن شاء اهللا سيكون هذا الدرس األخري ألن األخوة يعتكفـون يف العرشـ 
األواخر, نسأل اهللا أن يتقبل منا ومنهم ومنكم صـالح القـول والعمـل, وغـداً 

سيكون درس العمدة بعد الفجر يف احلرم كالعادة, بالنسبة للدورة  بإذن اهللا 
ل سـتكون الـدورة إمـا يف شـوال أو ذي القعـدة يف بإذن اهللا سريتب هلا, احـتام

جدة, وستوقف درس احلـرم, وسـنعلن عنهـا متـى تيرسـ ألن الفـتح بالنسـبة 
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للدورة ستكون يف تتمة الصيام, ومن املناسب قبل موسم احلج أن نأخذ بعـض 
 األحاديث عن املناسك بإذن اهللا تعاىل, 

نـا اإلخـالص يف القـول ونسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته وكامله أن يرزق
 والعمل,

 اللهم إنا نسألك اإلخالص يف القول والعمل,  
اللهم إنا نسألك رمحة من عندك هتدي هبـا قلوبنـا, وتصـلح هبـا أحوالنـا 

 وتسدد هبا أقوالنا وتثبت هبا أجنتنا, 
 اللهم إنا نسألك اهلد والتقى والعفاف والغنى, 

 مضلني  اللهم اجعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال
اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا من األقوال واألعامل الظاهرة والباطنة, يا 

 حي يا قيوم,
 اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء وسوء األخالق, 
اللهم إنا نعوذ بك من منكرات األخـالق واألدواء يـا سـميع الـدعاء يـا  

ر قلوبنا مـن النفـاق وألسـنتنا فاطر األرض والسامء, إله األولني واآلخرين طه
من الكذب وأعيننا من اخليانة, واجعلنا لك خملصني إليك خمتبني, إله األولـني 

 واآلخرين,
اللهم  انرص دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك  الصاحلني, واجعلنا منهم  

 برمحتك يا أرحم الرامحني,
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لهـم شـتت اللهم أعز اإلسالم واملسلمني, اللهـم دمـر أعـداء الـدين, ال 
شملهم اللهم فرق مجعهم اللهـم اقسـم ظهـورهم, اللهـم اسـلبهم عافيتـك, 
واشدد علـيهم وطئتـك, وأنـزل هبـم رجسـك ولعنتـك, اللهـم خـالف بـني 
, اللهـم أنـزل هبـم  , اللهم نكث هلـم منـاراً وجوههم, اللهم ال تكن هلم شعاراً

, اللهم إهنـم بأسك ليالً وهنارا ورساً وجهارا, اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
طغوا وبغوا وأهنم ال يعجزونك إله األولني واآلخـرين إن مـن املسـلمني مـن 
الغالء والذنب واجلهد ال مشتكى إال إليك ال معول يف كشفه إال عليك يا مـن 
جييب املضطر إذا دعاه, إله األولني واآلخـرين وضـعنا إليـك أكفنـا ضـارعني 

ة أن تـدمر الكفـر وأهلـه, اللهـم مؤمنني موقنني, نسألك بعزتك يف هذه الساع
دمره يف مشارق األرض ومغارهبا, احصهم عددا واقتلهم بددا وال تغادر منهم 
, اللهم اجعلهم عربة للمعتربين وخذهم إله األولني واآلخـرين واقصـم  أحداً

 ظهورهم وأرس أمورهم,  
 نسألك إله األولني واآلخرين, اللهم ثبت أقدام عبادك املؤمنني, 

بتنا عىل احلق حتى نلقاك, نعوذ بك من فتن املفتونني ومـن ضـالل اللهم ث
 املضلني ومن إرجاف املرجفني عن زيف الكاذبني, 

 اللهم اكفناهم بام شئت يا حي يا قيوم, 
 اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن, 

 اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها,
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األمة, اللهم اجعلها يف قلوبنـا  اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد 
 وقوالبنا,

 اللهم اجعلنا ممن دعا إليها وحبب فيها ورزق القبول منك يا حي يا قيوم,  
اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح املقبول منك يا إله األولـني 

 واآلخرين, 
 اللهم إنا نعوذ بك من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, 

 رمنا خري ما عندك برش ما عندنا, اللهم ال حت
اللهم ارحم ضعفنا واجـرب كرسـنا ومتـم نقصـنا واغفـر آلبائنـا وأمهاتنـا 
وأزواجنا وذرياتنا ومشاخينا وحمبينا ومـن  أوصـانا واستوصـانا وحرضـ معنـا 

 وغاب عنها وأحبنا فيك,
اللهم اغفر لنا أمجعني وهب املسيئني منـا للمحسـنني وتولنـا برمحتـك يـا  
 لرامحني, أرحم ا

 اللهم اغفر ذنوبنا واسرت عيوبنا وفرج كروبنا, إله األولني واآلخرين
 اللهم اكبت عدونا ال إله إال أنت, 

 اللهم إنا نسألك حسن اخلتام ودار السالم يا ذا اجلالل واإلكرام,
اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقـة األنبيـاء والنرصـ  

 اطر األرض والسامء,عىل  األعداء يا ف
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اللهم إنا نسألك متأل بالعافية غدونا وآصالنا وأن نختم بالسعادة آجالنـا,  
 اللهم يمن كتابنا ويرس حسابنا وثبت عىل الرصاط أقدامنا, 

اللهم ال تفضحنا يوم العرض عليك, اللهـم ال تفضـحنا يف الـدنيا وال يف 
 اآلخرة اللهم ال تفضحنا يوم العرض عليك, 

أمرتنا فلم نأمتر وهنيتنـا فلـم ننزجـر ونعـوذ بوجهـك إلـه األولـني اللهم 
 واآلخرين أن تؤاخذنا برشور أنفسنا وسيئات أعاملنا, 

اللهم إنا يف هذا املقـام نسـألك لعلـامء املسـلمني وألئمـتهم مـن األحيـاء 
 وامليتني أن تغفر ذنوهبم وأن تنور قبورهم,

وأكـرم نـزهلم وأوسـع  اللهم اغفر هلم وارمحهم وعـافهم واعـف عـنهم 
مدخلهم واغسلهم باملاء والثلج والربد, ونقهم من الذنوب واخلطايا كام ينقـى 
الثوب األبيض من الدنس, واجزهم عنا خري ما جزيت عاملاً عن علمه ومعلـامً 

 عن طالبه, إله األولني واآلخرين, 
ألولـني اللهم اغفر آلبائنا وأمهاتنا مغفرة تامة كاملة يا حي يـا قيـوم إلـه ا

 واآلخرين, 
نسألك أن تتقبل منا صالح أقوالنا وأعاملنـا وأن تكمـل نقصـنا وأن جتـرب 

 كرسنا, وأن جتعلنا ممن صام الشهر واستكمل األجر وأدرك ليلة القدر 
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم وبـارك عـىل نبينـا 

 حممد.
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 مقدمة

احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني 
 نبينا حممد و عىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.

Wאאא  
 كراهية  الصوم يف السفر,باب ما جاء يف 

Wא  حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد عـن جعفـر
خـرج إىل مكـة عـام  أن رسول ا هللا  بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 

راع الغميم وصام الناس معه فقيل له: إن الناس قد شق كالفتح فصام حتى بلغ 
رون فيام فعلت, فدعا بقدح من ماء بعـد العرصـ عليهم الصيام وإن الناس ينظ

فرشب والناس ينظرون إليه فـأفطر بعضـهم وصـام بعضـهم, فبلغـه أن نـاس 
 ,»أولئك العصاة«صاموا فقال: 

Wא  ويف الباب عن كعب بن عاصم بن عباس وأيب هريرة , 
Wאא حـديث جـابر  حـديث

 حسن صحيح,
 , »ليس من الرب الصيام يف السفر«أنه قال:  وقد روي عن النبي 

 : واختلف  أهل العلم الصوم يف السفر
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وغريهم أن الفطر يف السفر  فرأ بعض أهل العلم من أصحاب النبي  
 أفضل حتى رأ بعضهم عليه اإلعادة إذا صام يف السفر,

 واختار أمحد وإسحاق الفطر يف السفر,  
وغـريهم: إن وجـد قـوة  ال بعض أهل العلم من أصـحاب النبـي وق

فصام فحسن وهو أفضل, وإن أفطر فحسن, وهو قول سفيان الثوري ومالـك 
 بن أنس وعبد اهللا بن املبارك, 

لـيس مـن الـرب الصـيام يف : «وقال الشافعي, وإنام معنـى قـول النبـي 
, فوجه هذا إذا »العصاة أولئك«, وقوله حني بلغه أن ناساً صاموا فقال: »السفر

مل حيتمل قلبه قبول رخصة  اهللا, فأما من رأ الفطر مباحاً وصـام وقـوي عـىل 
 ذلك فهو أعجب إيل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بســم اهللا الــرمحن الــرحيم, احلمــد هللا رب العــاملني, والصــالة والســالم 

ألمتان األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومن اتبـع سـبيله ا
 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.

فاللهم إنا نسألك علامً نافعاً وعلامً صاحلاً مقبوالً يراد به وجهك ويبتغـى 
 به ما عندك.

لصوم يف ذكر اإلمام املصنف رمحه اهللا هذه الرتمجة التي تدل عىل كراهية ا
السفر وهذه الكراهية بينها رمحه اهللا بـذكره خلـالف أهـل العلـم رمحهـم اهللا يف 
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الذي ذكـره يف قصـة  معنى احلديثني, حديث الباب حديث جابر بن عبد اهللا 
يف احلـديث  راع الغميم, وكـذلك قولـه كحينام أفطر يف سفره ملا بلغ  النبي 

 , »ليس من الرب الصيام يف السفر«اآلخر: 
تضمن هذا الباب مسألة من مسائل الصوم, ولذلك ذكره املصنف رمحـه 
اهللا ضمن أبواب الصوم, فالصوم مسائله تتعلق باحلرض, ومسـائل منـه تتعلـق 

 بالسفر, 
رع للمسـافر أن يصـوم إعـامالً ـومن مسائل الصوم يف السـفر, هـل يشـ

 لألصل أم أنه يفطر يف سفره?
إعامالً لألصل الـذي دلـت عليـه هل يرشع للمسافر أن يصوم يف سفره  

والتي تدل عىل أن األصل يف اإلنسـان  عموم األدلة يف كتاب اهللا وسنة النبي 
أنه يصوم حرضاً وسفراً عىل التفصيل الذي نبينه إن شاء اهللا يف آية البقـرة التـي 
تضمنت إجياب الصوم, أم أنه ال جيوز له أن يصوم يف سفره ويعترب هذا استثناء 

 األصل فيه الصوم يف احلرض وأما يف السفر فإنه يفطر بمعنى أن
وقد اختلف العلامء رمحهم اهللا وأئمة السلف من الصحابة والتابعني ومن 

 بعدهم يف هذه املسألة.
والتـابعني وأئمـة العلـم  فجمهور أهل العلم من أصحاب رسول اهللا 

امه, ولـو عىل أنه يرشع لإلنسان يف السفر أن يصوم ويفطر, فلو صام صح صـي
 أفطر جاز له الفطر,



- ٣٨١ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

وبناء  عىل ذلك فإنه ال جيب عىل املسافر أن يفطر, بـل هـو خمـري بـني أن  
 يأخذ بالرخصة وبني أن يرتكها, 

وريض اهللا عنهم أمجعني,  وهذا القول قول مجهور أصحاب رسول اهللا 
 وهو أيضاً قول مجهور أئمة العلم ومـنهم األئمـة  األربعـة اإلمـام أبـو حنيفـة

 ومالك والشافعي وأمحد رمحة اهللا عىل اجلميع.
وذهب طائفة من أهل العلم إىل أن املسافر ال يصوم, وأنه إذا صام وجب 
عليه أن يفطر, ولو صام جيب عليه أن يعيد هذا الصوم, فإذا مل يفطـر يف سـفره 
فإنه جيب عليه أن يعيد هذا اليوم إذ ال يصـح عنـدهم مـن املسـافر أن يصـوم, 

ول مروي عن عمر بن اخلطاب وأيب هريرة, وكذلك أيضاً حمكي عـن وهذا الق
حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمـر, وكـذلك عـن 

وريض اهللا عنهم أمجعني, وهو  عبد الرمحن بن عوف من أصحاب رسول اهللا 
 مذهب الظاهرية,

ومن كان {له تعاىل: استدل مجهور العلامء عىل  جواز الفطر يف السفر لقو 
ووجه الداللة من اآلية الكريمة أهنـم  : }مريضاً أو عىل سفر فعدة من أيام أخر

, التقدير ومن كـان }ومن كان مريضاً أو عىل سفر فعدة{قالوا: إن قوله تعاىل: 
مريضاً أو عىل سفر فأفطر فعدة من أيام أخر, وبناء عىل ذلك تكون اآليـة دالـة 

 طر, عىل جواز ا لصوم والف
 قد أكدت هذا املعنى,  قالوا: ومن السنة الصحيحة عن رسول اهللا 
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يف الصحيحني وغريمها أنـه سـافر  فقد ثبتت األحاديث عن رسول اهللا 
وأنه مل يلزمهم بالفطر يف السفر, ولو كان الفطر واجباً أللـزمهم  مع أصحابه 

ام لوحـده مـن به, بل إنه صام, وصام معه أصحابه, بل لربام سافر السـفر فصـ
شدة اإلعياء واجلهد ومل يكن معه إال أفراد الصـحابة كـام ثبـت يف الصـحيحني 

يف رمضـان يف شـدة احلـر, وأن الصـحابة كلهـم  أهنم سافروا مع رسول اهللا 
 , وعبد اهللا بن رواحة  أفطروا ومل يكن منهم صائم إال رسول اهللا 

 : س بواجبوهذا يدل داللة واضحة عىل أن الفطر يف السفر لي
 صام,  أوالً: ألن النبي  

: أنه مل ينكر عىل عبد اهللا بن رواحة  أنه صام معه مع وجود العناء  وثانياً
  واملشقة, وفطر أغلب الصحابة 

والـذي سـيذكره  وثبت يف الصحيح من حـديث أيب سـعيد اخلـدري 
فلم يعـب  فمنا الصائم ومنا املفطر املصنف أنه قال: كنا نسافر مع رسول اهللا 

 عىل الصائم صومه ومل يعب عىل املفطر فطره,
يدل داللة واضحة عىل أن الرشع كان خيري قالوا: فهذا احلديث الصحيح  

الصحابة, وهكذا من بعدهم من األمة يف حال السفر بني أن يفطـروا وبـني أن 
 يصوموا, 

ي بني أن النب يؤكد هذا, فإن جابر  وحديثنا حديث جابر بن عبد اهللا 
  ,خرج يف هذه الغزوة وهي غزوة الفتح يف رمضان 
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אאא :  وكراع الغميم ما بني عسفان
ومخيس, وهذا املوضع ال يقل عن سبعة أيام من املدينة بمسري اإلبل يف القديم, 

, ومع هذا فهذه السبعة أيام كلها كان  استمر  صائامً وكان معه الصحابة صوماً
 عىل صومه حتى بلغ هذا املوضع ثم أفطر يف هذا اليـوم عـىل مـا ذكـر جـابر 

ذه يف غالب سفره منذ أن خرج مـن بسبب, لكن الشاهد أنه طيلة هذه األيام ه
ملدينة مل يقل ألصحابه إن الصوم ال جيوز يف السفر, وإن السفر جيب فيه الفطر, ا

عـىل هـذا, ومـا بـني  ص جـابر , وكان معه الصحابة كـام نـبل كان صائامً 
عسفان ومكة ما ال يقل عن مرحلة إىل مرحلتني, أي قرابة مسرية يوم إىل يومني 
باإلبل, وما بني املدينة ومكة ما بني عرشة أيـام إىل تسـعة أيـام بسـري اإلبـل ود 
, فإذا نظر إىل هذا وجـدنا أن  تصل إىل إحد عرش مرحلة وهي أحد عرش يوماً

 أيام السفر بام يزيد عىل  نصف املدة كلها صامها رسول اهللا  طيلة السفر وأكثر
وصامها أصحابه معه ومل يمنعهم من الصوم ومل ينههم عن الصوم ومل يـأمرهم 
بالفطر, ومن هنا قال مجهور العلامء: أن هذه األحاديث كلها تدل عىل أن هدي 

 م.يف السفر أنه كان خمرياً ألصحابه من بني الفطر والصو النبي 
عاب أوالً بقوله  فاستدل من قال بوجوب الفطر عىل املسافر بأن النبي 

ومن كان مريضاً أو عىل سـفر فعـدة مـن {تعاىل استدلوا بالكتاب بقوله تعاىل: 
, ووجه الداللة من هذه اآلية الكريمة, أهنم قالوا: إن اآلية دلت عىل }أيام أخر

وأن الذي فرضـه اهللا عليـه هـو أن املسافر ليس عليه أن يصوم يف حال السفر, 
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عدة من أيام أخر, والعدة من أيام أخر معناه أنه جيب عليه قضاء وال جيب عليه 
 األداء, 

, أي فعليـه عـدة مـن أيـام }فعدة من أيام أخر{ومن هنا قالوا: يف قوله: 
أخر, وهي أيام صومه, ألنه ملزم بفطرها, وعليه فإن كل مسافر مطالب بالفطر 

 يف سفره,
, »أولئك العصاة أولئـك العصـاة«يف حديثنا:  ذلك استدلوا بقوله وك 

معـه,  أفطر يف سفره وأفطر الصـحابة  ووجه الداللة من احلديث أن النبي 
أولئك العصاة أولئـك : «فلام بلغه عن هؤالء األقوام أهنم مل يفطروا معه قال 

حمـرم, ألن , الوصف باملعصية ال يكـون إال يف تـرك واجـب أو فعـل »العصاة
بكوهنم عصاة دل  العصيان يف مصطلح الرشع هذا أصله, فلام وصفهم النبي 

عىل أهنم تركوا واجباً وهو الفطر, وفعلوا حمرماً وهو الصوم, فعندهم ال جيـوز 
 للمسافر أن يصوم حال سفره, 

, وهـذا »ليس من الرب الصيام يف السفر: «وكذلك أيضاً استدلوا بقوله 
فيه ضعيفة, ألن الرب يشمل ما هو واجـب ومـا لـيس بواجـب, احلديث داللته 

وكأنه جيعله مـن غـري  ولكنهم استدلوا به وقالوا: أنه أصالً اإلنكار من النبي 
الطاعة, أي ليس من الطاعة أن يصوم اإلنسان حـال السـفر, وإذا مل يكـن مـن 

 الطاعة فهو معصية.
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بجـواز الصـوم يف هـو القـول  والذي يرتجح يف نظري والعلم عنـد  اهللا
 السفر, وأن املسافر خمري يف سفره بني الصوم إعامالً لألصل وبني الفطر, 

 وذلك ملا ييل:
لصحة داللة الكتاب والسنة عىل هذا القول, فإن اآلية الكريمـة يف  أوالً:
, فيها حمبوب كام }ومن كان مريضاً أو عىل سفر فعدة من أيام أخر{قوله تعاىل: 

وهبديه, وهو ثابت  لك السنة يف داللتها قوية, لفعل النبي بينه اجلمهور, وكذ
 يف الصحيحني وغريمها كام تقدم.

أما االستدالل باآلية الكريمة فقلنا: أنه منازع, وال يقو وحممـول  ثانيا:
, واملريض }ومن كان مريضاً أو عىل سفر{عىل املعنى الذي ذكرناه بدليل قوله: 

 خمصوص إذا خاف اهلالك, ال جيب عليه الفطر إال يف حال
ولذلك خيري بني الفطر والصوم عىل التفصيل الـذي سـنذكرها أيضـاً يف  

 املسافر, وإذا ثبت أن املسافر جيوز له الصوم وجيوز له الفطر,
فينبغي أن ننبه عىل مسألة مهمة, وهي أن البعض يقول: أن هذا التخيـري  

السفر وأصبحت وسـائل الراحـة , وأما يف زماننا فإنه قد تيرس يف زمان النبي 
 !!ول بأنه ال جيوز للمسافر أن يفطريف السفر فال جيوز بعضهم جيرأ عىل الق

وهذا قول باطل وحمض رأي مردود, ألنه مصادم للنصوص الرشعية يف  
, والتي بينت أن كل من كان عىل سـفر فهـو عـىل هـذا كتاب اهللا وسنة النبي 

اهللا عىل عباده, وهذا القول باطل ألن أئمـة اخليار, وال يضيق اإلنسان ما وسع 
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السلف ودواوين العلم حينام قرروا مسألة الفطر للمسافر مل يفرقوا بني سفر فيه 
راحة وسفر فيه تعب, بل لو قال قائل: إن السفر يف القـديم كـان حيـنام كانـت 
األمطار وكان اجلنات, بل حتى يف بعض األحيان يوافق رمضان موسم فصـل 

ويكون من أيرس ما يكون بل يكون نزهة ومتعة أكثر من وسائل الراحة الربيع, 
 املوجودة املصطنعة عندنا اليوم.

ومع هذا مل نجد من أئمة السلف من يفرق بني هذا وهذا, وكان األغنياء 
واألثرياء إذا سافروا ربام تنزهوا حال السفر, بل إهنم جيدون القوة واجللد أكثـر 

ك مل نجـد مـن أئمـة العلـم مـن حيـرم  عـىل األغنيـاء من حالنا اليوم, ومع ذل
 واألصحاء يف القديم أن يفطروا يف السفر, 

فالشاهد أن هذا القول وخاصة أنه ال يصدر غالباً إال من العوام أمـا مـن 
عنده مسكة من العلم واهتداء هبدي الكتاب والسنة ومعرفة بالنصوص وكالم 

لسانه عن اخلوض يف يشء كفاه فيه  أهل العلم ودواوين أهل العلم, فإنه يكف
أئمة العلم بيانه وتوضيحه, فال جيوز ألحد أن حيـرم أو يغـري النصـوص بتغـري 
الزمان أو تغري األشخاص والعصور, هذه نصوص رشعية وسع اهللا فيهـا عـىل 

 عباده فتبقى عىل التوسعة.
يصـوم, املسألة الثالثة: إذا قلنا: أنه جيوز للمسافر أن يفطر, وجيوز لـه أن 

 فهل األفضل له أن يصوم أم األفضل له أن يفطر?
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أوالً إذا حصلت له املشقة وحصل له العناء يف سفره فإنـه يفطـر, وهـذا  
أفضل له وحديثنا يؤكد هذا املعنى, أنه إذا حصلت املشقة والعناء إال إذا كانت 

هللا اوبقائه عىل الصوم مع عبد  فيه قوة وجلد فهذا يستثنيه حديث صوم النبي 
أنـه  حينام سأل النبـي  بن رواحة, وكذلك حديث محزة بن عامر األسلمي 

يسافر وأنه كثري السفر وأن عنـده ظهـر يكريـه يعنـي يـؤجره, مثـل أصـحاب 
إن شـئت : «أنه قادر عىل الصوم, فقال له النبي  األجرة اليوم, فأخرب النبي 

وأمكنه أن يصوم, فهـل , فأما إذا كان احلال عىل السعة »فصم وإن شئت فأفطر
 األفضل له أن يصوم أو يفطر? قوالن للعلامء.

مجهور أهل العلم عىل أن األفضل له أن يصوم, وذهب بعض أئمة  العلم 
من السلف إىل أن األفضل له أن يفطر وهـو قـول اإلمـام أمحـد وإسـحاق بـن 

 راهويه وبعض أهل احلديث رمحة اهللا عليهم,
الفضل له الصوم أوالً: ألنـه إبـراء للذمـة, والذي يظهر واهللا أعلم أن ا 

, بـني أن لـه ولذلك جاء يف حديث محزة بن عامر األسلمي أنه ملا سأل النبي 
طاقة وقدرة عىل الصوم وأنه أحب إليه من أن يصـوم قضـاء, فهـو مـن حيـث 
األصل يربأ ذمته, واملبادرة بإبراء الذمة أفضل من تأخري ذلـك, ولـذلك دلـت 

سارعوا إىل مغفرة من {لسنة عىل تفضيل ذلك كقوله تعاىل: نصوص الكتاب وا
 , }سابقوا إىل مغفرة من ربكم{, }ربكم
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وكذلك األصـول الرشـعية التـي بينـت عـىل أن  املسـارعة يف اخلـريات 
إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويـدعوننا رغبـاً ورهبـاً وكـانوا لنـا {أفضل: 
ملسارعة يف اخلري, ألن اإلنسان إذا , وهذا يف معرض املدح, فهذا من ا}خاشعني

صام كان هذا أعجل يف حصول اخلري لـه ألنـه ال يضـمن األجـل وال يضـمن 
 الصحة.

: أن األصل يدل عىل هذا لعمـوم األدلـة يف الكتـاب والسـنة مـن  وثانياً
 املسارعة,

: أن السنة عن رسول اهللا   أنه كان يصوم, وال يفعل إال األفضـل  وثانياً
ر حينام نظر الصحابة إىل حال الصحابة كام يف حديثنا واملشقة التـي , وإنام أفط

, ففعـل هـذا شـفقة عـىل أرحم بالناس منهم بأنفسـهم  حصلت هلم وكان 
أصحابه ورمحة هبم, وإال يف األصل فكان صـائامً وكـان يبـادر بالصـوم وكـان 

, ومل , أنه كان حريصـاً عـىل إبـراء ذمتـه, وهذا هو هديه حيافظ عىل الصوم 
 ينكر عىل الصحابة الذين كانوا معه صائمني, ولو كان األفضل الفطر لفعلـه 

أو دل الصحابة عليه بقوله, ألنه كان صائامً بفعله, فال يعقل أنه يفعل ويسكت 
 عن التنبيه إال والفعل أفضل, فدل عىل أن الصوم أفضل.

: ألن اإلنسان ال يأمن نوائب الدهر, فإنه ال يأمن أ ن يموت ويتوىف وثالثاً
وحينئذ ال يكون عليه إثم لو مات قبـل القضـاء املوسـع قبـل أن يضـيق عليـه 
القضاء ليس عليه إثم, وهذا بإمجاع العلامء, ولكن يفوت عـىل نفسـه الفضـيلة 
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بحصول األجر بصيام هذه األيام من رمضان, وعليه فإن الصـوم أفضـل مـن 
: ه أخذ بالرخصـة, وقـد قـال الفطر, والذين قالوا: إن الفطر أفضل قالوا: إن

ما خري  , فقالوا: إن هذا أفضل, وكان »عليكم برخص اهللا التي رخص لكم«
, وقـالوا: هـذا كلـه يؤكـد أن الفطـر  بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يكن إثامً

 أفضل, 
والذي يظهر بأن القول بأن الصوم أفضل ملا ذكروه, وأن كـون الرخصـة 

 مرين إال اختار أيرسمها, هذا من احلكم يف األصل,ما خري بني أ كونه 
, وكانت الرخصة فيها عارضة, فهذا ينظر فيه إىل  أما ما كان أصله مستقراً
األصول الرشعية, وعليه فإننا نقول: هو رخصة ختيريية , وفرق بـني الرخصـة 
التخيريية وبني الرخصة األصلية, ألنه حينام رخص للمسافر أن يفطر, فإن هذا 

 سبيل اإلباحة, وكون اليشء خيري اإلنسان فيه بني شيئني ال يدل عىل أهنام يف عىل
 منزلة واحدة, 

توضيح ذلك لو قال شخص آلخـر:  إن شـئت تصـدقت وإن شـئت ال 
تتصدق, فقد وسع عليه, ولكن هل معنى ذلك أنه إذا مل يتصـدق أجـره كمـن 

وإن شـئت ال تصدق? اجلواب ال, وهكذا تقول للرجل: إن شئت فقـم الليـل 
تقم, فتخريه بني األمرين, لكن ختيريك ال يدل عىل أنه مبني لوحده استصـحاباً 
لألصل, وهنا عندنا األصل يقتيض أن الصوم أفضل, ألن املبادرة بإبراء الذمـة 
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كام ذكرنا وأنه ال يأمن العوارض يف حياته ويف صحته فيبادر بإبراء ذمته وذلـك 
 أفضل وأكمل وأعظم له يف األجر.

אאאא،א  وقـد
كان خروجه كام ثبت يف صحيح البخاري بعد ثامن سنوات ونصف السـنة مـن 

 خـرج رسـول اهللا  إىل املدينة, فخرج قال: خرجنا مع رسول اهللا  هجرته 
 عام الفتح والسنة الثامنة من اهلجرة, 

 ,عام  الفتح ألن اهللا فتح فيه مكة عىل نبيه  وهذه يف هذه السنة سمي 
א ,املراد به فتح مكة 

 أهنم كانوا يعدون الفتح صلح احلديبية,  وقد جاء عن الصحابة 
وتوضيح ذلك أن صلح احلديبية كانت الرشوط فيه قاسية عىل املسلمني,  

أكمـل  حيب اليرس وحيـب السـامحة, وكـان  فقبلها الرسول األمني , وكان 
, فمع أن الرشوط قاسية لكنهـا آلـت إىل الناس عقالً وأوفرهم حكمة وحلامً 

 املسلمني بكل خري, 
: إنكم تعدون الفتح فـتح مكـة, وإنـا معرشـ ولذلك قال ابن مسعود 

نعد الفتح صلح احلديبية, ذلك أن الرجـل صـار يلقـى  أصحاب رسول اهللا 
, ألهنم كانوا قبل هذا الصـلح قـد أخاه فيحدثه عن اإلسالم فال يلبث أن يسلم

محل كل منهم السالح عىل اآلخر, فلم يكن هناك وقت لألخذ والعطاء, وكان 
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األمر أشبه بالرصاع منـه باالسـتبيان, فلـام وضـعت احلـرب أوزارهـا باهلدنـة 
 والصلح متكنوا من  أن يقابل بعضهم بعضاً وأن يعرض بعضهم عىل بعض, 

يف هذا الصلح مع ما فيه من  عل اهللا ولذلك قال بعض أئمة السلف: ج
 اإلجحاف جعل اهللا فيه اخلري العظيم.

يف أمر وهـي ترجـوا فيـه  ولذلك مل تتبع األمة كتاب رهبا وسنة رسوله 
األمر, أو أي إنسان من أئمة املسلمني من علامئها وأئمتها وحكامها يريد اخلـري 

إال وضـع اهللا فيـه اخلـري  للمسلمني ويتبع أصالً رشعياً فيـه  اخلـري للمسـلمني
 والربكة, ما دام أنه يروم هدي من هدي الكتاب والسنة, 

, وكان  فكان عمر  يقول: مل نعط الدنية يف ديـن  يف بداية األمر منكراً
 يف احلق, اهللا, وكان شديداً 

, وأتقـى هللا مـن عمـر بـن أشد منه يف احلق  وال شك أن رسول اهللا  
 ومن غريه, اخلطاب 

, ومل اخلـري إال مـا لكن أبى اهللا إال أن يظهر اخلري فيام كان مـن النبـي و 
, من هديه وسنته, فقـد تفعـل األشـياء يظـن أهنـا حمرجـة وجمحفـة كان فيه 

يف الفـتح يف  باملسلمني ولكن جيعل اهللا من ورائها اخلـري الكثـري, فجعـل اهللا 
 صلح احلديبية, 
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الزهري وصدق حينام قال: إن ولذلك قال بعض أئمة السلف ويؤثر عن 
اهللا جعل يف صلح احلديبية مع ما فيه من الرضـر عـىل املسـلمني مـن الرشـوط 

 القاسية ما مل جيعل يف غريه,
أتى إىل احلديبيـة ومعـه ألـف ومخسـامئة مـن  قال: وصدق, فإن النبي  

الصحابة, ودخل مكة ومعه عرشة آالف مدججني بالسالح, الذين كانوا معـه 
امئة, ثم إذا هبم يف فتح مكة عرشة آالف, وهـذا كلـه مـن كثـرة مـن ألف ومخس

 ممن آمن به وصدقه,  أسلم ومن كثرة أتباعه 
فقال: إن الفتح هو صلح احلديبية, فهذا املصطلح مصـطلح الفـتح عنـد 

 الصحابة كانوا يعدونه صلح احلديبية عىل ظاهر هذا األثر, 
اد بـه املعنـى ولـيس املـراد بـه ومن أهل العلم من قال: إن هذا األثر املر

 اللفظ, فالشاهد أن مصطلح الفتح مرتدد بني األمرين,
 أن املراد به فتح مكة,  لكنه يف األصل عند إطالق الصحابة  

, يف يوم أعز اهللا فيه جنده وسمي فتحاً ألن اهللا فتح فيه مكة عىل رسوله 
ملشـهود الـذي ونرص عبده وأنجز وعده وهزم األحزاب وحـده, هـذا اليـوم ا

إال أن طأطـأ رأسـه  , ومع هذا الفرح مل يتاملك فيه فرحاً بنعمة اهللا  دخله 
 واعرتافاً بفضله, تواضعاً هللا سبحانه ذالً وانكساراً هللا 

فام دخل دخول اجلبارين وال دخل دخول املرسفني, ولكن دخل دخول  
مكة حيـنام دخلهـا  األنبياء والصاحلني, دخل وقد شعت أنوار النبوة يف جنبات
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  لرييس معامل اإلسالم, ولكي حييي مآثر الكرام فعليه من اهللا أفضـل الصـالة
 , وأزكى السالم, فدخلها 

كان خروجه وخرج معه أصحابه صـائمون يف رمضـان, يف هـذه السـنة 
 : التي ذكرناها سنة ثامن من اهلجرة, فلام بلغ كراع الغميم

وقيـل قبـل حلـيس بعـض املتـأخرين كراع الغميم قيل: إنه بعد حليس  
 يقول حليس, وقيل: بعد حليس بيسري, 

والذي يظهر يف كالم بعضهم أنه جهة عسفان, وحلـيس قبـل عسـفان, 
بعد صـالة العرصـ,  فيحتمل أنه ما بني عسفان وحليس, وهذا املوضع بلغه 

بقى كام يف حديثنا, ملا بلغه بعد صالة العرص يالحظ أن أكثر اليوم قد مىض ومل ي
 إال القليل, 

لكن ينتبه أن املعلوم واملعروف يف جزيرة ا لعرب, وهذا معروف باحلس 
وعند البـاحثني يف التقـاويم والوقـت أن مـا بـني العرصـ واملغـرب طويـل يف 
الصيف, ومع هذا إذا حسب ما بعد العرص إىل املغرب ال يساوي ما ذهب, ألن 

 الذي ذهب يقارب بالكثري,
عرص واملغرب يف أقىصـ ذروات الصـيف قـد يصـل إىل إذا كان ما بني ال 

ربع اليوم, وهو قرابة الثالث ساعات, ثالث ساعات إال, وهـذا يقـارب ربـع 
اليوم إذا كان هناك اثنى عرشة ساعة, لكن إذا حسب معها ما بني طلوع الفجـر 

 إىل طلوع الشمس كان األمر أكثر وأزيد,
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إحياء لسنة اإلسالم يف الرمحـة ألن الباقي قليل, كله  ومع هذا مل ينتظر 
 والتيسري عىل الناس, 

 ملا بلغه اخلرب أن الناس ينتظرونه فامذا يفعل?  فإذا به 
 , فام كان منه إال أن دعا بقدح فرشبه أمام الناس 

يف أمروهم إذا كان األمر عندهم مرتدداً بني أمـرين أو  وكان الصحابة 
ن وأول ما يبحثون عنه ماذا فعـل رسـول أكثر, فأول ما يقولونه وأول ما يفعلو

مـاذا  , كانوا ال يقدمون شيئاً وال يفعلون شـيئاً حتـى يـروا رسـول اهللا اهللا 
 يفعل? 

, فلــام رشب, رشب ومــن هنــا انتظــر النــاس مــاذا يفعــل رســول اهللا 
 , وسارعوا إىل الفطر,الصحابة 

, مـا بلـغ  وهكذا كانوا أسبق الناس إىل إتباع هديه وسنته بـأيب وأمـي 
املحبة الصـادقة التـي   الصحابة ما بلغوه إال بفضل اهللا ثم بحبهم لرسول اهللا 

 .ما كانوا يقدمون فيها شيئاً عىل قول اهللا وقول رسوله 
فكانوا مستجيبني للسنة, ال يتكلفون وال يتنطعون وال يرتاءون يف األمر, 

يفعل شـيئاً فعلـوه وال  وال يبحثون وال يتكلفون, بمجرد أن يروا رسول اهللا 
يسألون ملا فعل هذا, وال يقولون له: ملاذا تفعل هذا وال تفعل هذا, أبداً ما كـان 

متبعني له  منهم التعنت وال األخذ والعطاء وإنام كانوا مستجيبني لرسول اهللا 
نسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته وكامله أن جيزهيم خري ما جـاز صـاحباً عـن 
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تعاىل أن يرزقنا حسن اإلتباع واالقتـداء بسـيد األنبيـاء وإمـام صحبته, ونسأله 
 إىل يوم الدين,  األتقياء 

جيعل الفطر بالفعـل ال  وأفطر, وأفطر الناس معه يف كونه  فلام رشب 
 بالنية دليل عىل أن األصل يف الفطر أن يكون بالفعل, 

هـدي النبـي  ويف هذا احلديث أيضاً دليل عىل أنه ينبغي للمسلم أن يتابع
 ,وأن يرتسم ذلك اهلدي وأال يقدم وال يؤخر عليه , 

،אאאAWא@،
هذا اللفظ من رسـول اهللا  : @אאAWويف بعض الروايات

 ل الفعـل نفسـه, قرع وتوبيخ وتأنيب ملن تأخر عن العمل هبذه السنة, فإن مح
فيكون وجه املعصية فيه أهنم عذبوا أنفسهم يف أمر وسع اهللا علـيهم, ألهنـم يف 
سفر ويف حر ويف قر ويف شدة ومؤونة, وهذا كله تعذب بـه األجسـاد وتعـذب 

 , »إن لنفسك  عليك حقاً «قال:  به األرواح, ففيه معصية, ألن النبي 
رر ـطر إذا حصل فيـه الضـومن هنا أوجب بعض العلامء عىل املسافر الف

 يف سفره إذا حصل الرضر بصومه يف السفر.
أنـه  , ألهنم عذبوا أنفسهم, وقد صح عن النبي »א«لقوله: 

قال يف حديث أيب إرسائيل حينام قالوا: هذا أبو إرسائيل نذر أن يقوم وال يقعـد 
ن تعذيب هذا إن اهللا ع: «وأن يقف يف الشمس وال يستظل وأال يتكلم, فقال 
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أولئـك : «, فال تطلب طاعة اهللا من حيث تكون املعصية, فقـال »لنفسه لغني
 , »العصاة

وحيتمل الوجه الثاين: وهو أن وصفهم بكونه معصية أن يكون للمعنـى, 
 وهو أن يرص اإلنسان عىل أن يصوم  عىل اعتقاد أنه أفضل, 

إين : «قال  أفضل فيكون حينئذ معصية, ألنه وال شك أن هدي النبي 
 الفطر دل عىل أنه أفضل,  , فلام فعل »أخشاكم هللا وأتقاكم

وهذا الذي قلناه يف بداية مسألة: هل األفضل الصـوم أم الفطـر, أنـه إذا 
عمل  كانت هناك مشقة عىل اإلنسان وتعب فاألفضل له أن يفطر, ألن النبي 

 دين,إىل يوم ال بذلك وهو سنته وهديه, وال يفعل إال األفضل 
يف هذا احلديث دليل عىل أن األفضـل للمعلـم واملوجـه إذا كـان األمـر  

بالفعل أبلغ أن يبادر بالفعل, فإن الفعل قد يكون أكثر إقناعاً مـن القـول, فـإن 
 , كان باإلمكان أن يقول: أهيا الناس أفطروا, ولكنه أفطر بنفسه  النبي 

وأبى أصحابه فلام رأوه  وكذلك حينام كانوا يف صلح احلديبية أنه حتلل 
 , يريد التحلل كادوا يقتتلون عىل احلالق حرصاً عىل العمل بالسنة وإتباعه 

أنه إذا كان الفعـل أبلـغ يف التعلـيم وأبلـغ يف نفـع النـاس  وهذا هديه 
 حيرص عليه, 

أن عثامن بن  ولذلك ثبت يف الصحيحني من حديث محران موىل عثامن 
ليتوضأ به, فأيت به ثم أفرغ عـىل كلتـا يديـه فغسـلهام عفان دعا بوضوء أي بامء 
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ثالثاً ثم متضمض واستنشق ثالثاً ثالثا, ثم غسل وجهه ثالثاً ثم غسل كلتا يديه 
 ثالثاً ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثالثاً ثـم قـال: رأيـت رسـول اهللا 

لـة يلتزمون هذا اهلدي, وهـو الدال توضأ نحو وضوئي هذا, فكان الصحابة 
 بالفعل ألهنا أبلغ من القول,

قال بعض العلامء: إن الداللة بالفعل يف بعض املواطن أصدق تأثرياً ألن  
بنفسه أفطر وبنفسه يتحلـل فـإن هـذا أبلـغ يف  حينام يرون النبي  الصحابة 

 حصول القناعة, 
واألمر الثاين: أن الداللة بالفعل أبلغ من القول ألن القول حيتمل املعاين, 

ربام قال كالماً حيتمل معنيني أو أكثر من معنيني, ولكن إذا فعل يكـون الفعـل ف
 يف الداللة ال احتامل فيه,

فلو قال هلم: أهيا الناس أفطروا, قالوا: يعني الذين تعذبوا, يعني الـذين  
ويفطر أمـام النـاس  مـع قوتـه وجلـده  أصابتهم  املشقة, فلام يأيت هو بنفسه 

 فإنه حينئذ حيسم األمر,   وصربه يف طاعة اهللا
وربام لو قال: أهيا الناس أفطروا, قالوا: أنه قال لنا أذن لنا بالفطر ولـيس 

 عىل عزيمة, 
 وعىل كل حال فالفعل ال حيتمل ما حيتمله القول, 
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وهذا الذي جعل بعض العلامء يقـول: إن داللـة الفعـل أبلـغ يف بعـض 
 اضع كام دلت عليه سنته وهديه يف مو املواطن, ولذلك اختارها رسول اهللا 

 يف األحاديث الصحيحة.
: أن النبي    : أنب من خالف ثانياً

ويف هذا دليل عىل أن يرشع للعامل واإلمام واملقدم والوالـد ونحـوهم إذا  
 رأ تقصرياً من أحد أو مبالغة يف التنطع أو املخالفة 

أعظـم تـردداً  وال نقصد أن الصحابة تنطعوا, ولكن املراد إرشاك ما هـو
ألن السنة دلت عىل األقل, فليحق به ما هو أكثر أنه يرشع أن ينبـه النـاس عـىل 

 خطئه, ف
أولئــك «كــان باإلمكــان أن يســكت, ولكنــه حيــنام قــال:  إن النبــي 

, بني للصحابة حكم هؤالء الذين خالفوه, وهـذا مـا يسـمى بالتنبيـه »العصاة
 العام عند احلاجة, 

, من رمحته ورفقـه, اعر أصحابه ومشاعر أمته ىل مشعحريصاً  فكان 
ولكن مل يمنعه ذلك من بيان احلق والتشديد عىل من خيالفه عند وجود املقتيضـ 

 ذلك كام يف حديثنا. لذلك, ففعل 
 ,يفعل ثبتت السنة عنه بفعل ذلك يف مواضع عديدة  وكان 

سلم من  يف هذا احلديث دليل عىل يرس اإلسالم وسامحته, فإن السفر إن 
التعب والعناء اجلسدي, فإن فيه التعب النفيس, ولذلك لو كـان املسـافر مـنعامً 
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مرتفاً كام هو يف حالنا اليوم, فإن بعده عن األهل وغربته فإن البعد والغربة عـن 
 األهل واألوطان أشد أملاً من أمل  األبدان, 

ذا فيـه , أن هـ»السفر قطعة من العـذاب: «ولذلك قال العلامء يف قوله 
يمنع أحدكم من طعامـه «العموم ببعض أفراده يف قوله:  عموم, وفرس النبي 

 ,»ورشابه, فإذا انتهى أحدكم من حاجته فليعجل لألوبة
فبني أن السفر عذاب, فلام كان هذا شأن السفر أنه عذاب, رشع فيـه مـا  

مـا كنـا يناسبه من التخصيص والتيسري عىل األمة, فاحلمد هللا الذي هدانا هلذا و
 لنهتدي لوال أن هدانا اهللا, لقد جاءت رسل ربنا باحلق.
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Wא 
  باب ما جاء يف الرخصة يف الصوم يف السفر

 Wא حدثنا هارون بن إسحاق اهلمداين قال: حدثنا عبدة بن سليامن
 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن محزة بن عامر األسلمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : عند بعض العلامء طريقتان

الطريقة األوىل أنه إذا مل يكن هناك أصل يقابل عليه وكان األمر مشتمالً  
يكتب الكاتب لعل الصواب كذا وكذا يعني إذا وجـدت كتابـاً ووجـدت فيـه 

ب كذا, ألنك ال جتزم بأن هـذا كـالم  املؤلـف, احتامل اخلطأ فقل: لعل الصوا
 لكن حينام ينظر إىل أنه ال يمكن بحال يستقيم األمر, 

אא :  رخصة ماذا? ما جاء يف الرخصة يف السـفر
ما هلا متعلق, ولكن ملا جاء يف الرخصة األخر, ما جاء يف الرخصة يف الصـوم 

 هية الصوم, يف السفر, ألن األول فيه كرا
وهذا الباب مبني عىل الذي قبله, فإذا كان الذي قبله يمنع ويكره الصوم 
يف السفر, فإذاً الرخصة يف الصـوم يف السـفر, وحينئـذ تكـون النسـخة الثانيـة 
مصححة ويسوغ يف هذه احلالة أن جتزم بحيث تضع يف الصوم, ال تقول: لعـل 

وجود نسخة ثانية, هذه املقابلة الصواب, ألنه هو الصواب يف هذه احلالة, ألن 
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معتربة, عند أهل العلم عند بعض مشـاخينا رمحهـم اهللا, وهـي املقابلـة معتـربة 
 يكون قابل وإال أرمي يف املزابل, ألن النساخ يسقطون,

يرسها للعباد, كان الرجـل يكتـب الكتـاب  وكانوا هذه نعمة من اهللا  
اب يف سنة كاملة, من الناس من ويستمر يف كتابته ثالثة أشهر, وقد يكتب الكت

يعيش كتب القرآن عرش مرات يف عمره كله, عرش مرات اليل استطاع أن يكتب 
, ومنهم من يكتب, فكان كتابة الكتاب من الصعوبة بمكان,   فيها القرآن كامالً

وهذا الذي جعل الكتب جتد فيها قصص غريبة وهي كتب علـامء وأئمـة 
 ودواوين علم, 

قني فيقـول: هـذه خرافـات وأباطيـل يـذكرها العـامل, فيأيت بعض املحق
والعامل ذكرها للعظة واالعتبار, ألن هـذه الكتـب مـا كـان يقرأهـا إال علـامء, 
يميزون بني الغث والسمني, وهذا عايش يف زمانه مغلق ويـأيت يسـب املؤلـف 
ويشتم املؤلف ويتهكم باملؤلف, وال يدري ما هي صنعة أهل العلم, ألن أهـل 

 ندهم ذكر الغرائب عىل سبيل االتعاظ واالعتبار, العلم ع
: حصل أن شخص يعني تويف فرآه رجل يف املنام يفعل به  ملا يقولون مثالً
كذا وكذا من العذاب, هذا ال شك علم غيب وال جيوز ألحد أن يقطع به, لكن 
األصل العام أن الظامل يعذب, رجل ظامل غشوم نحن نجزم بأن الظامل سيعذب 

عام, فالعامل إذا قرأ هذا يقرؤه وهو عارف أن األصل العام أنه يعذب هذا أصل 
وأن هذا العامل مع جاللة قدره ذكر هذه القصة لالتعاظ واالعتبـار مـا ذكرهـا, 
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لكن ملا أصبحت الكتب تقع يف يد العوام وأصبح ممكن التنبيه عىل األشياء التي 
, واضـح? فيقـال  : إن هـذه للعـربة خيشى أن يفهمها العامي فهامً خاطئـاً مـثالً

واالتعاظ وال جيوز اعتقاد ما فيها, من أن فعالً حصل هلذا الرجـل كـذا وكـذا, 
 إنام هي للعربة فعذاب اهللا أعظم من هذا كله, وقدرة اهللا أعظم من هذا كله.

أما تأيت فتقول: هذا يشء ما هو مردود, ال أنـت عشـت وال تسـتطيع أن 
كخطاب بني إرسائيل, فإذا كان خالفـت جتزم حيتمل الصحة وحيتمل الكذب, 

 األصل رددناها وإذا وافقت األصل ذكرناها لالتعاظ 
وهذا معنى قول اإلمام أمحد رمحه اهللا: كنا إذا ذكرنا التاريخ تساحمنا, وإذا 

 ذكرنا األحكام والرشائع شددنا, 
قصص نقلها الراوية ابـن إسـحاق وغـريه,  فتجد يف السرية عن النبي 

ص ما كان السلف يتكلفون يأيت ويقول لك ال, يقول لك: صحيح وهذه القص
السرية, ملا يأيت صحيح السرية أن هذا خـذه والبـاقي يرتكـه, البـاقي هـذا كـل 

,  األخبار هذه الغريبة قد يكون فيها أشياء ال تعارض أصالً
  , قصة بحرية الراهب, أنا تتبعتـه وتتبعـت مروياتـه وكتبـت فيهـا بحثـاً

واية ابن إسحاق عن داوود بن احلسني, لكن فيها عربة وعربة فتجدها هي من ر
 يذكرها اإلنسان ذكرها السلف واألئمة لالتعاظ واالعتبار,
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لكن اعتقاد اليشء إذا جاء مثالً حكم رشعي أو ترتب عليه حكم رشعي  
 , أو جاء حيدث هبا الناس عىل أهنا منسوبة كأصل عام أو يتضمن حكـامً رشعيـاً

 تاج إىل أن يميز بني الصحيح والضعيف, حينئذ نقول: حي
أما عىل العظة, ولذلك جتد اآلن ملا تأخذ سرية بن هشام وتقرأهـا هكـذا 
جتد فيها من األثر عىل نفسيتك, ومن الفوائد ومـن العـرب مـا ال يتعـارض مـع 

 األصل, لكن ملا تأيت وتنقح وتشيل هذا وحتط هذا ما يتيرس لك إال القليل, 
حاق رمحـه هللا يتنقـل بـني بيـوت األنصـار كـام هـو ولذلك كان ابن إسـ

معروف عنه يف رواياته, فالعلامء ملا أخذوا هذا هبذا املسلك وهذا املنهج استفاد 
 ,  الناس كثرياً

وكان الشخص يمسك كتب السرية وكتب التاريخ يستفيدون منهـا, فـام 
هـم اهللا يتشددون فيها ذلك التشدد, هذا مرادهم يف قضية الكتب أن العلامء رمح

 تساحموا فيها ببعض النقل للعظة واالعتبار, 
وليس املراد به أنه ومسألة النسخ ونقل الكتاب قلنا: كانت عزيزة, وكان 

 اإلنسان من الصعوبة بمكان أن جيد الكتاب,
ولذلك كانت عندهم مسألة اإلجازة ومسألة النقل بالرواية وكـانوا كـام  

  متون الكتب,يقولون: العلم يف صدور الرجال ال يف
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أما اليوم ما شاء اهللا ففي متون السديات, فأصبح كل يشء سهل برضب  
زرار بل حتى أن الرجل جتد عنده عرشات األلوف من الكتب ال ير يف نفسه 

 حاجة أن يقرع باب عامل, كل يشء موجود عنده, 
 واهللا لو صبت يف حجره كتب العلم كلها فإن للعلم نوراً وللعلـم هـد

 , وهداية
وللعلم رمحة لن جيدها إال إذا جثا بني يدي أهل العلم شـاء أو أبـى, ألن 
العلم إما يأخذ من أفواه الرجال قل العلم أو كثـر, وقليـل مـن العلـم متصـل 
اإلسناد عظيم الربكة حمسن لصاحبه إىل املعاد, نسـأل اهللا أن يرزقنـا ذلـك وأن 

 يبارك لنا فيه.
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Wא 
خصة يف الصوم يف السفرباب ما جاءت الر 

א حدثنا هارون بن إسحاق اهلمداين قال: حدثنا عبدة بن سـلامن :
سـأل  عن هشام بن عروة عن عن أبيه عن عائشة أن محزة بن عامر األسلمي 

إن : «عن الصوم يف السفر وكان يرسد الصوم فقـال رسـول اهللا  رسول اهللا 
 , »شئت فصم وإن شئت فأفطر

Wא  ويف الباب عن أنس بن مالك وأيب سعيد و عبد اهللا بـن مسـعود
 ,وعبد اهللا بن عمرو وأيب الدرداء ومحزة بن عامر األسلمي  

Wאא  حديث عائشة أن محزة بن عمرو
حديث حسن صحيح.  سأل النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
אאא وهـذا منهجـه أنـه يـذكر التشـديد ,

والكراهية والتحريم ثم إذا كان هناك ناقل عن األصل أو دليل يدل عىل خالف 
هذا األصل ذكره بعده, وهذا ما يسميه العلامء باملستثنى من األصل, يكـون يف 

امة أو خاصة, ومن حفظ األصول وحفظ املستثنيات حفظ األصول الرخص ع
 بأدلتها وحفظ املستثنيات ووجه استثنائها فقد استقام له العلم,

 العلم أن يضبط اإلنسان األصل, 
 ما هي األصل يف السفر أن نصوم أو نفطر?  
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وما هو األصل يف الصائم أن يصوم أو يفطر, هذا األصل حتفظه وحتفـظ 
 دليله, 
م املستثنى من هذا األصـل والـرخص التـي اسـتثنيت عامـة كانـت أو ث
 خاصة 

 ووجه استثنائها هي هل يقاس عليها غريها أو ال?
 إذا ضبطت هذين األمرين فقد استقام لك العلم,  

وهذا معنى قوهلم: من حرم األصول حـرم الوصـول, املـراد بـه أصـول 
  الفقه والفهم,األبواب وأصول املسائل وأصول التي يستدل هبا عىل

بني املصنف رمحه اهللا أن هـذه الكراهيـة اسـتثنيت وجـاء مـا يـدل عـىل  
 استثنائها أو يعارضها ملا يدل عىل الرخصة والتوسعة.

 ذكر حديث أم  املؤمنني عائشـة يف سـؤال محـزة بـن عـامر األسـلمي 
 , لرسول اهللا 

زة بـن وقضية تستغرق طالب العلم, أن املصنف قال: ويف الباب عن محـ
عامر األسلمي, مع أن أصل احلديث يف قصة سؤال محزة بن عـامر األسـلمي, 

 واجلواب أن أصل احلديث عن أم املؤمنني عائشة, 
وأما حديث محزة بن عامر األسلمي وقد جـاء يف السـنن واضـحاً مبينـاً 
السبب يف السؤال, وأن محزة بن عامر األسلمي كان عنده ظهر كام ذكرنا وكـان 
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وكان فيه جلد, وهذا يقوي أن احلديث ليس يف صوم النافلة, وإنـام هـو يكريه, 
 يف صوم الفريضة, 

وقد جاء يف سياق السنة كام يف رواية أيب داوود وغريه وأنه قال: إن قضاء 
 رمضان كان يشق عيل وأنه كان حيب أن يصوم رمضان يف وقته فسـأل النبـي 

بـني  , فخريه النبـي  »فأفطر إن شئت فصم  وإن شئت: «هذه املسألة, فقال 
عىل أن من يشتغل باخلط أو يعمل بـاخلط, أعنـي خـط  ويف هذا دليلاألمرين, 

السفر مسافراً يذهب و يعود أنه خمري بني الصوم والفطر, وهكذا من كان يكري 
السفينة فيسافر يف البحر, فإنه جيوز له أن يصوم وأن يفطر إذا حتقق فيه وصـف 

 السفر.
 وهو مسرية اليوم والليلة,  אووصف 

وهذا يف مسائل صالة املسافر بينا ضابطه وأن الصـحيح فيـه أنـه مسـرية 
 اليوم والليلة وهو التي تكون به رخصة القرص ورخصة الفطر, 

واملراد بالسفر هنا بالرخصة بالصوم والفطر التي جاءت يف حديث عامر 
 السفر املحرم,  دونسفر املباح األسلمي إنام هو يف السفر الواجب وال

وعليه فإن السفر املحرم ال يرخص له إال إذا حصل له الرضر فيـرتخص 
 لعارض الرضر كاملريض ونحوه, وال يرتخص ألجل السفر, 

فلو سافر يف عقوق والدين أو قطيعة رحم أو زنـا أو رشب مخـر والعيـاذ 
 السفر,  باهللا مل يبح له أن يفطر يف سفره ألنه مأمور بقطع هذا
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, وال يعقل أن والرشع إذا أطلق املطلق فهو مقيد بام أذن اهللا به ورسوله 
يأمر باليشء املنهي عنه يف آن واحد فهو مأمور بقطع هـذا السـفر وإلغائـه ألنـه 

 سفر معصية, 
وهكذا إذا كان السفر مباحاً كسفر التجـارة, والسـفر للسـياحة والسـفر 

 اح فيها الفطر, للصيد, وكل هذا من املباحات فيب
 وبينا مسافة  القرص ومسافة السفر كام تقدم يف باب صالة املسافر,

يف هذا احلديث دليل عىل مرشوعية الصـوم والفطـر يف الصـفر وأنـه ال  
جيب عىل املسافر أن يفطر يف سفره وأن الكراهية التي صدر هبـا املصـنف رمحـه 

ذا احلديث مبيناً لألصـل أن املسـافر اهللا إنام هي الكراهية التنزهيية إذا قلنا: أن ه
 األصل فيه أنه خيري بني األمرين.

, وقصد أن يصل املسـافر »أولئك العصاة«قال:  وأما إذا قلنا: أن النبي 
 إىل درجة احلرج و املشقة وتعذيب النفس, فحينئذ تكون الكراهية  التحريمية, 

الظاهريـة  أو يكون املصنف حكا املذهبني وصدر بالكراهية عىل مـذهب
 ومن وافقهم من الصحابة, 

ثم أتبع بمذهب اجلمهور الذي يدل عىل جواز رخصة الصوم والفطر يف 
السفر للمسافر, فبينا أن هذا التخيري يكون يف بعض األحيان أفضل, فإذا وجد 
اإلنسان املشقة فاألفضل له أن يفطر, وأما إذا مل يوجد املشقة فإنه األفضـل فيـه 

 ذمته وإعامالً لألصل كام بينا.أن يصوم إبراء ل
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אW ُـ بْـن ُ نَا بِرشْ ثَ ـدَّ : حَ ـالَ يُّ قَ ـمِ ضَ ٍّ اجلَهْ ـيلِ ـ بْـنُ عَ ُ نَا نَرصْ ثَ دَّ حَ
يِّ  رِ دْ يدٍ اخلـُ ـعِ نْ أَيبِ سَ , عَ ةَ َ نْ أَيبِ نَرضْ , عَ ةَ لَمَ سْ يدَ أَيبِ مَ زِ يدِ بْنِ يَ عِ نْ سَ , عَ لِ ضَّ املُفَ

 : الَ ا«قَ نَّا نُسَ ـىلَ كُ يـبُ عَ عِ امَ يَ , فَ انَ ضَ مَ مَ يفِ رَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولِ اهللاَِّ صَ سُ عَ رَ فِرُ مَ
هُ  طِرِ إِفْطَارَ ىلَ املُفْ الَ عَ , وَ هُ مَ وْ ائِمِ صَ  »الصَّ

 , يُّ رِ يْ نَا اجلُرَ ثَ دَّ : حَ الَ عٍ قَ يْ رَ يدُ بْنُ زُ زِ نَا يَ ثَ دَّ : حَ الَ ٍّ قَ يلِ ُ بْنُ عَ نَا نَرصْ ثَ دَّ  ح حَ
 , ـةَ َ نْ أَيبِ نَرضْ , عَ يِّ رِ يْ نِ اجلُرَ , عَ ىلَ بْدُ األَعْ نَا عَ ثَ دَّ : حَ الَ كِيعٍ قَ يَانُ بْنُ وَ فْ نَا سُ ثَ دَّ حَ وَ

 : الَ يدٍ قَ عِ نْ أَيبِ سَ , «عَ ائِمُ نَّا الصَّ مِ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولِ اهللاَِّ صَ سُ عَ رَ افِرُ مَ نَّا نُسَ كُ
, طِرُ نَّا املُفْ مِ نَ  وَ وْ ـرَ ـانُوا يَ , فَكَ طِرِ ىلَ املُفْ ائِمُ عَ الَ الصَّ , وَ ائِمِ ىلَ الصَّ طِرُ عَ ِدُ املُفْ فَالَ جيَ

نٌ  سَ رَ فَحَ أَفْطَ ا فَ فً عْ دَ ضَ جَ نْ وَ مَ , وَ نٌ سَ امَ فَحَ ةً فَصَ وَّ دَ قُ جَ نْ وَ هُ مَ نَّ  » أَ
 Wאא» َنٌ ص سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ يحٌ هَ  ». حِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا التفصيل هو الذي عليه املعول,

مل يعـب عـىل  بحفظه هلذه السـنة أن النبـي  وبني أبو سعيد اخلدري  
الصائم صـومه ومل يعـب عـىل  املفطـر فطـره, ألنـه تـرك  النـاس عـىل السـعة 

 يري, والتخ
يـدل عـىل أن هـدي  وما ذكره يف آخر احلـديث مـن كـالم أيب سـعيد 

الصحابة كانوا يستحبون أنه إن حلقته املشقة فاألفضل له أن يفطر وإذا مل تلحقه 
 املشقة فاألفضل له الصوم عىل التفصيل الذي ذكرناه, 
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, وبعد نظرهم فقد كـان ويف هذا دليل عىل سامحة أصحاب رسول اهللا 
ف بينهم ال يمنعهم من املحبة واملودة, قال: فلم جيد الصائم عىل املفطر االختال

 وال املفطر عىل الصائم ال جيد يف نفسه عليه,
وهذا هو املنبغي يف خالف التنوع أنه إذا أذنت الرشيعة بنـوعني وقـولني 

 أو أكثر وأقرت اخلالف ال يسوغ ألحد أن يثرب عىل أحد,
إنكار يف املختلف فيـه, فالرجـل واملـرأة إذا وهذا معنى كالم العلامء: ال  

بفهم صحيح فإنه ال  عمل بقول له سلف وله وجه من كتاب اهللا وسنة النبي 
 ينكر عليه, 

وعند املتأخرين خروج عن هذا األصل العظـيم الـذي قـرره أصـحاب 
, وأئمة اإلسالم مـن بعـدهم فتجـد الرجـل إذا تـرجح أو رجـح رسول اهللا 

 ! تقر من خيالفه ويشنع عليه ويوهنهيلزم الناس به وحيشيخه قوالً فإنه 
وهذا ال جيوز ألن اهللا وسع عىل عباده باخلالف, فإذا رأيت أخاك يعتقـد  

أمراً أو يعمل أمراً مما هـو مـن اخلـالف الفرعـي يف املسـائل الفقهيـة ومسـائل 
عليـه,  األحكام العملية وكان من اخلالف املعترب املعتد به فال جيوز لك أن تنكر

خاصة إذا جاء من أقطار البالد اإلسالمية يف حج أو عمرة ويفعل نسكاً له إمام 
وسلف فيه, ثم يأيت يوهنه أو ينكر عليه, فهذا كله مل جيري عليه عمـل السـلف 

 الصالح رمحهم اهللا من الصحابة والتابعني ومن بعدهم, 
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اب رسول ولذلك ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف املجموع قال: أما أصح
اختلفوا فكان يصيل بعضهم وراء بعض, وكان بعضهم يرتحم عىل بعض  اهللا 

أو أن اخلالف مل يكن سبب يف القطيعة والوجدان والوجـد يف النفـوس, وإنـام 
 كان سبباً يف االئتالف والرمحة, 

ولذلك ملا سئل اإلمام أمحد عن الصالة وراء إمام يقنـت يف الفجـر وهـو 
ي رمحه اهللا قال: سـبحان اهللا, ومـن هـذا الـذي ال يصـيل مذهب اإلمام الشافع

 وراء الشافعي?
كأنه يقول: لو قلت لكم ال تصلوا وراء إمام يقنت يف الفجـر فمعنـاه ال  

تصلوا وراء اإلمام الشافعي, هذا قول اإلمـام الشـافعي وهـو إمـام مـن أئمـة 
 السلف, وإمام من األئمة املعتد بخالفهم,

د: لـوال الشـافعي مـا عرفـت ناسـخ احلـديث ولذلك قـال اإلمـام أمحـ
ومنسوخه, أعرف احلديث, ولكن فقه احلديث وناسخه ومنسوخه ما عرفته إال 
من الشافعي, ألن الشافعي علم الناس أصول الفقه, وتعلم اإلمـام أمحـد منـه 
أصول الفقه وعلمه وكان له فضل عظيم عىل اإلمام أمحد, وكـان اإلمـام أمحـد 

ة احلديث وضعفه, وكان يقول لـه: إذا صـح احلـديث ينصح الشافعي يف صح
فأعلمنا, وكان يستفيد من اإلمام أمحد يف صحة احلديث والروايـات, أمـا فقـه 
األحاديث ومعانيها ودالالهتـا فقـد أخـذ اإلمـام أمحـد عـن اإلمـام الشـافعي 

 ,  األصول أصول الفقه حتى أصبح فقيهاً جمتهداً
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و اإلمام الشافعي فتح اهللا عليـه ولذلك أول من دون علم أصول الفقه ه
وآثـارهم  يف فقه الدالالت وكيفية الداللة وانتزعها من أصحاب رسـول اهللا 

الواردة عنهم, فبني ما يسمى بأصول الفقه, فحاز من اهللا فضـالً عظـيامً وأجـراً 
, فهو أول من دونه وانتفعت األمة من بعده, فام من أحد من بعده إال وهو  كريامً

 يف هذا الفهم. عالة عليه
 أول من ألفه يف الكتب, حممد بن شافع املطلبي, 

فالشاهد من هذا أهنم كانوا خيتلفون وكان يـرتاحم بعضـهم عـىل بعـض 
ويرتىض بعضهم عىل بعض, وما كان اخلالف سبباً يف االحتقار واألذية والسب 

وال والشتم والتوهني, بل عىل املسلم إذا صح إذا ريض قول شيخه أال حيتقر أقـ
,  العلامء اآلخرين ما دام أن هلم سلفاً

وهكذا يف اإلنكار يف مسائل احلج والعمرة, فـإذا كانـت املـرأة كشـفت  
وجهها يف حج وعمرة, وهـي آخـذة بقـول مـن يقـول: إن إحرامهـا يف يـدها 
وكفيها, ال يقال هلا: اتق اهللا وغطي وجهك, وكأهنا جمرمـة ومسـيئة وتـؤذ يف 

 !كها مطافها أو  تؤذ يف نس
هذا ال جيوز ألن هذا عىل مدار عصور اإلسالم كلها مل يعرف ألحـد أنـه 
أنكر عىل امرأة أخذت بقول من أقوال السلف رمحهم اهللا وهـو قـول اجلمهـور 
وعتبت عليها أهنا كشفت وجهها أو يدهيا وأخذ يثرب عليها أمام الناس, هـذا 
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ضعه, ال يعرف عن أئمة من الظلم, هذا يعترب ظلامً ألنه وضع اليشء يف غري مو
 السلف هذا اإلنكار,

يف اإلنكار يف املسـائل اخلالفيـة  واملنبغي التنبيه عىل الناس أن يتقوا اهللا 
 الفرعية, هذه أمانة عىل أهل العلم أن يتقوا اهللا.

ولذلك وجدنا بعض أهل العلم رمحهم اهللا ال يفتي إال ويـذكر اخلـالف, 
قويل العلـامء يف قـويل, حتـى حيتـاط يقـول فتجده يقول: ال جيوز هذا يف أصح 

 املذهب ملاذا?
لكي ينبه طالب العلم أن هناك قوالً, فإن وجد قوالً خيالفه ال يعتقد بأنه  

باطل, ال يؤذي صاحبه عىل أنه مبطـل وهـو يعتقـد أنـه مرجـوح ويعتقـد أنـه 
 ضعيف, ولكن ليس معنى هذا أنه ينتقص  غريه أو يؤذيه, 

لألمة وينبهون يف املسائل اخلالفية إذا أفتوا فيها أن  فكان العلامء ينصحون
 ,من صحابه وال يؤذ هناك قوالً خمالفاً أو أن هناك رأياً خمالفا, حتى ال يؤذ 

فتجد البعض مثالً إذا جاء يتوضأ ورأ رجالً يمسح رأسه ثالث مرات, 
ي يقول له: أنت مبتدع, وهذا قول من أئمة السلف وهـو قـول اإلمـام الشـافع

و عبد اهللا بن زيد يف الصـحيح أنـه  وأخذه من عموم قوله من حديث عثامن 
 توضأ ثالثا ثالثاً وقال: يدخل فيها مسح الرأس,

وعليه فال جيوز ألحد أن ينكر عىل أحد قوالً له أصل من الكتاب والسنة  
وقال بفهمه إمام من أئمة  العلم فيسعه ما وسع السلف من قبول اخلالف فقـد 
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لم جيد الصائم عىل املفطر ومل جيد املفطر عىل  الصائم, ألن الرشـع وسـع قال: ف
 عليهم يف هذا واهللا تعاىل أعلم.

 االسـئـلة
،אאאWא

Wאאرورة ماسـة, ـيستعمل بعض املعتكفني اجلوال لضـ
 أو أنه منهي باستعامله كلياً أثابكم اهللا? فهل يف ذلك حرج

Wبسم اهللا احلمد هللا والصالة و السالم عىل خري خلق اهللا وعىل آلـه  א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

إذا كان السؤال عن كالم املعتكف أثناء اعتكافه, فكالم املعتكف باجلوال 
 ? ل هذاكالم مع إنسان خارج عن  املسجد, فقد يكون السائل استشك

قـال ألم املـؤمنني عائشـة وهـي   والواقع أنه ال إشكال فيه ألن النبي  
, قالت: إين حائض وهـو معتكـف, دل عـىل »ناوليني اخلُمرة«خارج املسجد: 

املخاطبة من داخل املسجد ملن هو خارج املسجد ال يعد خروجـاً مـن املسـجد 
هذا هو الذي يفهـم مـن من املعتكف, هذا إذا كان مراده يف صورة املسألة ألن 

 السؤال, 
لكن إذا كان مراده أن املعتكف إذا أكثر مـن الكـالم هـل هـذا يقـدح يف 
اعتكافه أو أنه يتكلم يف اجلـوال  هـل يقـدح يف اعتكافـه مـن حيـث األصـل? 
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اجلواب أنه إذا كان الكالم باملعروف وليس فيه حمذور وليس فيه حمرم فال بأس 
ملعتكف أن يشتغل بيشء خارج عـن اعتكافـه, به وال حرج, لكنه ينقص أجر ا

 ألن السنة دالة عىل أن املعتكف حيرص عىل التفرغ للعبادة, 
, وأعطي  وانظر إىل رسول اهللا  مع كونه أخشى الناس وأتقى الناس قلباً

بعصمة اهللا, ومع هذا يدخل  وهو املعصوم  من اخلشوع أكمله وأمجله وأمته 
قطع عن أي يشء يشغله, فإذا كان هذا يف أكثر الناس يف القبة ويف اخلباء حتى ين

.خشوعاً فام بالك بغريه, من باب أوىل وأحر 
فدل عىل أن السنة يف املعتكف أنه يفرغ من أجل العبادة عىل أتم الوجـوه 
وأكملها, فالكالم يف اجلوال وفتح اجلـوال فيضـطر أن جييـب عـىل اتصـاالت 

ادر باالتصال من غري حاجة, ومن دون الناس, وأدهى من ذلك وأمر أنه هو يب
وجود أمر, فال شك أن هذا ينقص األجر يف االعتكاف, فـإن خـرج إىل حـرام 
وحمذور خيالف مقصود االعتكاف فال إشكال يف حرمته ومنعه, لكـن إذا كـان 

 يف حدود االنشغال فهذا يفوت األجر واألكمل و األفضل,
, فهو حـديث مـع »ني اخلُمرةناولي«يف قوله لعائشة:  أما حديث النبي  

خارج عن املسجد ملصلحة تعود عىل املعتكف بوجود هذه اخلمرة, فدل عىل أنه 
 ينبغي للمعتكف أن يفرغ نفسه ملا هو  ملا قد حدث فمسه عليه واهللا تعاىل أعلم, 
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لكن هناك مسألة ينبغي التنبيه عليهـا وهـي أذيـة النـاس بـاجلواالت يف 
ر املعتكفني وجيلس يرد عـىل االتصـاالت, وكـل املساجد, البعض جيلس بجوا

 دقيقة يتصل عليه أحد أن نفس اجلوال له أصوات,
أما إذا كان صـوت اجلـوال فيـه موسـيقى فلـيعلم أن املوسـيقى داخـل  

 املسجد إثمها عظيم,
وأن من فتح اجلوال وكان فيه صوت املوسيقى داخل املسجد, فإثمه إثم  

 شاء أو أبى, ملاذا?من يفتح املوسيقى داخل املسجد 
ألن هذا أمر حمرم وهو أصوات املزامري والغناء خارج املسجد, فإذا جاء  

إىل داخل املسجد ومل جيعل جواله عىل الصامت أو مل يقفل جواله, فمعنى ذلك 
 أنه تعاطى  السبب وأمهل, 

, »ويـل لألعقـاب مـن النـار: «وقد عاقبت السنة كل من أمهـل, قـال 
أعقاهبم كام يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن عمرو بن  الصحابة التي رأ

 ,»ويل لألعقاب من النار: «قال  العاص 
أعقـاهبم التـي مل تغسـل يف  قال للصحابة هؤالء الذين توعدهم النبي  

 الوضوء بالنار, هل كانوا عاملني بأن أعقاهبم مل تغسل? 
ايب ير عقبه مل يغسل, اجلواب أهنم ما كانوا عاملني, إذ ال يعقل أن الصح

 إنام كان نوع من اإلمهال كام ذكر العلامء, فلام أمهلوا أ خذوا هبذا اإلمهال,
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فإذاً إذا كان هذا يف العبادات فمن باب أوىل يف األمور املباحة, حينام يأيت  
بجواله وفيها أصوات موسيقى ويدخلها املسجد وهو قادر عىل قفلها قادر عىل 

فـواهللا قادر عىل وضعها عىل صوت آخر ال موسيقى فيه, وضعها عىل الصامت 
من فتح املوسيقى داخل املسجد, وأنـه سـيبوء بـذلك ال أشك ذرة أن عليه إثم 

اإلثم العظيم وهذا أمر ال أشك فيه وليس فيه عندي أي تردد أن فتح أصـوات 
لتسمعها املالئكة, كل من تشوش هبا من املصـلني  املوسيقى داخل بيوت اهللا 

 وأن ينتبه هلذا. بوء بإثمه, فعىل هؤالء أن يتقوا اهللا ي
أما إذا مل يكن فيها أصوات موسيقى فهي مزعجـة ومؤذيـة للنـاس, وال 
أشك أن اإلنسان الذي يدخل املسجد فاحتـاً جوالـه عـىل صـوت اجلـرس أنـه 
يتحمل ما حيصل من وراء هذا اجلرس من تشويش عىل الساجد وعـىل الراكـع 

ريعة مـا فيهـا ـآن بل حتى ولو عىل النائم, هذا أمر أصول الشـوعىل قارئ القر
 إشكال, هذا علم البد أن نبينه للناس,

الذي يريد أن يفتح جواله يفتحه مـا دام أن الـبعض يسـتهرت ويتسـاهل  
نحن نقول احلق وليسمع القايص والداين أن هذه اآلالت إذا تضمنت تشويشـاً 

فكل مـن أمهـل وتسـبب يف هـذا التشـويش وأذية عىل عباد اهللا وعىل املسلمني 
 سيبوء بإثمه شاء أو أبى قل أو كثر,
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يف بيـوت أذن اهللا {, »إن املساجد مل تبنى هلذا: «يف املساجد يقول النبي 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصـال * رجـال ال تلهـيهم 

 , }اةجتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزك
هؤالء الذين فرغوا أنفسـهم لـذكر اهللا والرجـل خيـرج مـن قبـل األذان 
بوقت يريد أن جيلس يستمتع بذكر اهللا يف بيوت اهللا لكي يؤذيـه هـذا بجـواهلن 
والرجل الذي خرج معتكفا ً بمجرد أن جيلس من أجل أن يتفرغ حلظات خيبت 

لهم يتحملـون اإلثـم فيها وينيب إىل ربه فإذا هبذا يكلم فالن وعالن, هؤالء ك
 بقدر ما آذوا به عباد اهللا, إن املالئكة تتأذ مما يتأذ منه املصلون, 

فالذي يريد أذية املالئكة فليفتح جواله, والذي يريد أذية املالئكة فليـأت 
ليتكلم وحيادث من شاء بجوار راكع أو سـاجد أو قـارئ للقـرآن دون رعايـة 

ال جيلـس يف اعتكافـه إال ثـالث حلرمات املسـلمني, بعـض النـاس يعتكـف و
ساعات أو أربع ساعات يريد أن ينامها, ومنهم من يأيت عىل رجاء ليلة القدر يف 
بعض ليايل الوتر وهو منهك متعب ليس عنده إال ثـالث أو أربعـة سـاعات يف 
الربع ساعة التي يتكلم أحد بجواره يساوي ربع ما ينامه أو ثلث ما ينامه, يريد 

 , عىل هؤالء أن يتقوا اهللا  ذكر اهللا أن يستعني به عىل
ولذلك أقول: إذا كان املراد باجلواالت والكالم فيهـا يتضـمن تشـويش 
عىل حلق الذكر, وهذا أكثر من مرة يقصد به بعض األخوة, يقول: إن الـبعض 
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جييب عىل  االتصـاالت داخـل احللقـة, فيـتكلم ويتحـدث يف اجلـوال داخـل 
 احللقة.

هذه حرمـة, طلبـة علـم جـاءوا وقطعـوا املسـافات  احللقة داخل احللقة
البعيدة وفرغوا أنفسهم, ومنهم من ترك وراءه أم مريضة وأب مريض أو بنـت 

, وجاء ليسمع مسائل العلـم, وإذا مريضة, وجاء ليسمع قال اهللا قال رسوله 
به يشوش عليه, واهللا لو أن طالب العلم أنصت يف مسألة فيها حـالل وحـرام, 

وش عليه بجوال أو بكالم أو يف فضول كالم وهـو باسـتطاعته أن وجاء من يش
يكف هذه األذية عنه إال ليبوئن بإثمه, وكم من طالب علم حيفظ املسـألة ينفـع 

يف طلبة العلم, وهكذا العابدون والراكعون والساجدون  هبا أمم, فليتقى اهللا 
م مـن هـذه هذه بيوت اهللا, وكم سمعنا من شكاو من الناس وتأملهم وتـأذهي

 األذية, 
, وأن يعلمـوا أن فأقول لألخوة الـذين معهـم جـواالت أن يتقـوا اهللا 

أن يؤثر هبا اإلنسـان  الدنيا فانية وأنه ما بلغت مكانة املسجد ومكانة ذكر اهللا 
فالن وعالن, إىل متى ونحن يف مهوم الدنيا وغمومهـا, اإلنسـان حيمـل مهـوم 

جد أزاح اهللا عنه مهه وغمه بذكره وشـكره, الدنيا وغمومها حتى إذا دخل املس
وإذا به والعياذ باهللا حيمل مهه حتى يصبح معه يف ركوعه ويف سجوده, نسأل اهللا 

, وأن السالمة والعافية, هذه من الفتن العظيمة, فأويص إخواين أن تقـوا اهللا 
ه ينبهوا إخواهنم أن فتح اجلواالت يف املساجد هذه أذية ترتتب عليها أن صـحاب
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سيبوء بإثم ذلك,  عىل الناس الكثر وعىل طلبة العلـم وعـىل العلـامء أن يبينـوا 
للناس هذا, ألن هذا االستهتار واالستخفاف البد من وضع حد له لبيان احلق 
وتنبيه الناس وإرشادهم, نسأل اهللا أن هيـدي ضـال املسـلمني وأن يرشـدنا إىل 

 لم.احلق برمحته وهو أرحم الرامحني واهللا تعاىل أع
WאWتوفيت والديت منذ عرش سنوات وأنا يف كـل سـنة  א

أضحي عنها فهل يصل ثواهبا إليها, وهل هذا الفعل حسن أم دفعنا لألضـحية 
 يف وقف أو صدقة للفقراء أفضل أثابكم اهللا?

Wهذا السؤال فيه مسائل باختصار א : 
ازها وهـو قـول مجـاهري التضحية عن امليت الصحيح جو املسألة األوىل: 

العلامء رمحهم اهللا, وبينا هذا يف باب الصدقة عن امليت, وأنـه ال يعـارض قـول 
 , ألن املراد به أصل عمه, وقوله, }وأن ليس لإلنسان إال ما سعى{: اهللا 

من قوله ما يدل عىل مرشوعية التضحية عن امليت,  وقد ثبت عن النبي 
ضحى بكبشـني أملحـني أقـرنني موجـوئني أنه  كام يف احلديث الصحيح عنه 

اللهـم إن «, وقال يف الثـاين: »اللهم هذا عن حممد وآل حممد«فقال يف أحدمها: 
فقوله : عن من مل يضح من أمة حممـد,  , »هذا عن من مل يضحي من أمة حممد

أمة حممد الذين مل يضحوا فيهم أحياء وفيهم أموات وفـيهم مـن مل يولـد بعـد, 
 أضحية, ألنه كان من الصحابة من مـات قبـل أن يضـحي ومع ذلك جعلها 

كالذين ماتوا يف أول اإلسالم ويف صدر اإلسالم, من أهل مكة وغـريهم وهـم 



- ٤٢١ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

, فقال: هذا عن من مل يضحي من أمـة حممـد, فشـمل اجلميـع,  من أمة حممد 
فأخذ مجهور العلامء منه دليل عىل مرشوعية التضـحية عـن امليـت, سـواء كـان 

, قريباً أ  و غريباً
فإذا ضحى اإلنسان يقول: اللهم إن هذه عن أيب, اللهم إن هذه أضـحية 
عن أيب أو أضحية عن أمي أو أضحية عن آبائي وأمهايت فيجوز أن يرشك فيهـا 

أرشكها ألكثر من شخص من أمواته, وهكذا لـو  أكثر من شخص ألن النبي 
 حرج. ذبحها فقال: اللهم إن هذه صدقة عن أموايت جاز له وال

 هل األفضل أن يضحي أو يتصدق باملال? املسألة الثانية مسألة:
إذا كانت األضحية يف وقتها فاألفضل أن يشرتي األضـحية واألضـحية  

أفضل من التصدق بثمنها, وهذا بمكان السنة, ألن من يضحي اتبع السنة عـن 
ألمتـه ورشع هلـم أن يضـحوا عـن األحيـاء  , وقد سـن النبـي رسول اهللا 

 األموات, فإتباع السنة أوىل وأعظم, وهو اختيار طائفة من العلامء, و
ولذلك نص بعض العلامء واألئمة حتى يف املتـون الفقهيـة كاإلمـام ابـن 
قدامة قال: و األضحية أفضل من التصدق بثمنها, فلو تصدق بثمنهـا كـان لـه 

 أجر الصدقة, 
, غـري الـوارد وهذا تابع لقاعدة عند العلامء تقول: الوارد أفضل مـن

أنه ضحى, والصدقة أصل عام, فلـو  ألن يف عيد األضحى  الوارد عن النبي 
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تصدق فهو يف أصل عام, لكنه لو ضحى صارت له الصـدقة وصـار لـه إتبـاع 
 السنة, 

ولذلك لو جئت قبل املغرب يف وقـت األذكـار فجـاء شـخص يريـد أن 
 إتباع السنة عن النبـي  قول له: هذا الوقت الوارد أينيذكر باألذكار العامة ف

 بأذكار الصباح واملساء أفضل من الذكر العام املطلق,
وهكذا يف يوم اجلمعة, فالتهليل من أفضل األذكار, لكـن الصـالة عـىل  

فأكثروا عيل : «يف يوم اجلمعة لكوهنا الوارد أفضل من األذكار, لقوله  النبي 
 سائل, , ألنه وارد, فقس عىل هذا من امل»من الصالة فيه

أنـه ضـحى ومل  فـالوارد عنـه  : أفضـل فاألصل أن الوارد عن النبي 
 يتصدق بالثمن, وكانت األضحية أفضل من الصدقة بثمنها 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصـالة والسـالم عـىل 

 أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.
Wאאא 

 ء يف الرخصة  للمحارب يف اإلفطارباب من جا
Wא  حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيـب

عن معمر بن أيب حبيبة عن ابن املسيب أنه سأله عن الصوم يف السفر فحدث أن 
غزوتني يف رمضان يوم بدر والفتح  قال: غزونا مع النبي  عمر بن اخلطاب 

 فأفطرنا فيهام
Wא  ويف الباب عن أيب سعيد  

Wאא  حديث عمـر ال نعرفـه إال
 من هذا الوجه, 

 أنه أمر بالفطر يف غزوة غزاها,  عن النبي  وقد روي عن أيب سعيد 
وقد روي عن عمر بن اخلطاب نحو هذا إال أنه رخص يف اإلفطـار عنـد 

 لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم األمتان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين 
 أما بعد

مام احلافظ الرتمذي رمحه اهللا هبذه الرتمجة والتي تدل عـىل فقد ترجم اإل 
 يرخص فيه للمجاهد أن يفطر  أن اجلهاد يف سبيل اهللا 

وهذه الرخصة كرخصة السفر و املرض التي دلت عليها األدلة الرشـعية 
 , يل كتاب اهللا وسنة النبي 

ونظراً إىل أن اجلهاد يف سبيل اهللا يعترب رخصة من رخصة الفطر 
אא  هذا الباب يف كتاب الصوم, وإال فاألصل أنـه يـذكر يف

باب اجلهاد, وقد ذكر املصنف رمحه اهللا هذا الرخصة يف كتاب الصوم وذكرهـا 
 , وهذه الرخصة حتتمل وجهني,أيضاً يف كتاب اجلهاد يف سبيل اهللا 

صنف رمحـه اهللا فاحلديث الذي ورد فيها وهو احلديث الذي ذكره امل 
  ,أو معمر بن أيب حنية, هكذا يف بعض النسـخ تصـغري حيـة

 وهو معمر بن عبد اهللا بن مغلسة العدوي, وهو معدون من املرصيني, 
وهذا احلديث مثل حديث أيب  سعيد اخلـدري يف الصـحيح, يف صـحيح 

 بالفطر يف رمضان للقاء العدو, مسلم يرخص النبي 
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أهنم  ثبت يف الصحيح أعني صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري  فقد 
إىل غزوة الفتح,  خرجوا مع النبي  

אWא ,واملراد هبا غزوة الفتح , 
, »إنكم مالقوا العدو والفطـر أقـو :», فنزلنا منزالً فقال النبي قال 

نا من صام ومنا مـن أفطـر, ثـم نزلنـا فم قال: فكانت رخصة من رسول اهللا 
 , »إنكم مصبحو العدو والفطر أقو فأفطروا«: منزالً آخر فقال 

 , وهي آكد من األوىل, فأفطروا, كانت عزيمة منه  فقوله 
 : ومن هنا هذه الرخصة للعلامء فيها وجهان

الوجه األول: أن هذه الرخصة   لكـوهنم كـانوا يف حـال اجلهـاد وقتـال  
, ومن هنا يكون الفطر أقو ألنه تقو به شكيمة املجاهـد يف سـبيل اهللا العدو

فيقو بأسه عىل عدو اهللا, ومن هنا رخص لـه يف الصـوم ألن الصـوم يضـعفه 
وجيهده وربام يتمكن العدو منه واألصل أن املسلم يعـد العـدة للقـاء عـدو اهللا 

ام إذا كـان الـنفس وهـذا كلـ ويأخذ باألسباب التي متكنه من إعالء كلمة اهللا 
 وحيقق منه أعىل ا ملقاصد,  اجلسد فيه قوة عىل ذلك فإنه يبلغه بإذن اهللا 

املـراد هبـا  وهذا الوجه هو أقو الوجهني أن الرخصة من رسـول اهللا 
أن  القوة عىل اجلهاد والتقوي عىل اجلهاد, ويدل عىل ذلك حديث أيب سـعيد 

إنكـم «ام جـاء يف املنـزل الثـاين قـال: , فلـ»إنكم مالقـوا العـدو«قال:  النبي 
, فلام قال: إنكم مالقو العدو والفطر أقو, دل عىل أنـه إنـام »مصبحو عدوكم
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دل عىل الفطر وأمر بالفطر لكوهنم مالقو العدو, فكون أن يلحظ هـذا امللحـظ 
 أن تكون العلة هي اجلهاد وقتال العدو والتقوي عىل هذه الطاعة العظيمة.

و الوجه الثـاين عنـد العلـامء رمحهـم اهللا: أن الرخصـة مـن القول الثاين أ
بالفطر للمجاهد يف سـبيل اهللا إنـام هـي مـن أجـل كـوهنم كـانوا  رسول اهللا 

إىل مكة  خرجوا سنة ثامن يف رمضان مع رسول اهللا  مسافرين ألن الصحابة 
يـرخص هلـم يف  من أجل فتح مكة, وحينئذ حاهلم حال سـفر فكـون النبـي 

ن يرخص هلم يف الفطر, قالوا: إنام هو لكونه يف األصل مباح هلم الفطـر, األمري
 وبناء عىل هذا الوجه ختتص الرخصة بحال السفر,

أنـه لـو نـزل العـدو باملسـلمني وهـم  : الفائدة يف اخلالف بـني القـولني 
 : مقيمون, لو كان املجاهد مقيامً كام يف حالة الدفع

 أن يفطر ألن العلة هي لقاء العدو,  فعىل القول األول يرشع للمجاهد  
 وعىل القول الثاين: ال يرشع له الفطر, إنام يبقى عىل الصـوم ألن النبـي 

رخص بالفطر وهم يف حال السفر ومن هنا قالوا: ال يرخص هلـم إذا كـانوا يف 
 السفر, 

وقلنا: إن  أقو الوجهني والعلم عند اهللا هو الوجه الذي يقول: إن العلة 
وي عىل اجلهاد, وحينئذ يستوي أن يكونوا عىل حال السـفر أو يكونـوا هي التق

 مقيمني, 
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אאW : التـابعي اجلليـل ويف هـذا
إشارة إىل ما كان عليه السلف الصالح رمحهم اهللا من احلرص عىل أخـذ العلـم 

 من أهله,
مـن أئمـة العلـم وديوانـاً مـن فقد كان سعيد بن املسيب رمحه اهللا إمـام  

 دواوين العلم, فسأله عن الصوم يف السفر 
ولذلك قال بعض العلـامء: أخـذ انتـزع مـن سـياق احلـديث أن اإلمـام 
الرتمذي رمحه اهللا حينام أورد هذا احلديث مراد به يشء آخر وهو أنه قصد الـرد 

رداً عليـه  ال ير الفطر يف السفر فأورد هذا احلديث عىل من يقول: إن عمر 
 كام أشار إليه احلافظ العراقي رمحه اهللا يف رشحه,

ولكن الذي يظهر الرتمجة واحلديث املذكور يشري إىل املعنى الذي ذكرناه  
أنه أراد الرخصة يف حال السفر الرخصـة يف حـال اجلهـاد للمجاهـد أن يفطـر 

كـد يف سواء كان صوماً واجباً لرمضان أو كان نافلة, فحينئذ يسـتحب لـه ويتأ
 حقه أن يفطر,

 : استشكل بعض العلامء هذا احلديث 
أنه قال: عزونا مع رسول  يف قوله, فحدثه عن عمر بن اخلطاب  أوالً: 

يف رمضان غزوتني,  يوم بدر والفتح فأفطرنـا فـيهام, هـذا يـدل عـىل أن   اهللا 
ا األصل يف املسافر أنه يصوم, ولكن رخص له لوجود عذر لقاء العدو كام ذكرن

يف ا لصــحيح  ولعــذر الســفر, ولكــن ملــا جــاء حــديث أيب ســعيد اخلــدري 
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وحديث أيب سعيد باملناسبة يعترب شاهداً هلذا احلـديث, ألن هـذا احلـديث فيـه 
 إرسال يف السند وبني احلافظ العراقي أوجه االختالف يف الرواية فيه, 

ولكن حديث أيب سعيد اخلدري أصـل وهـو يف الصـحيح فشـاهد هلـذا 
ديث يدل عىل ثبوت الرخصة التـي ذكرناهـا, فلـو طعـن يف هـذا احلـديث احل

, لــذلك املصــنف رمحــه اهللا مل حيكــم عــىل هــذا احلــديث ال صــحة وال  إســناداً
شاهد له وهو يدل عـىل  بالتحسني وال بالتضعيف, ولكن حديث أيب سعيد  

 ثبوت هذه الرخصة, 
ما مـا  أيب سعيد ومثله حديث  استشكل العلامء رمحهم اهللا هذا احلديث

من صام يوماً يف سبيل اهللا بعد «من قوله:  ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا 
, يدل عىل ترغيب الرشع عىل الصيام يف حال »اهللا عن وجهه النار سبعني خريفا

 اجلهاد, 
وحديثنا واألصل وهو حديث أيب سعيد يقرر أن لقـاء العـدو املسـتحب 

 جاهد,واملندوب و املؤكد أن يفطر امل
 فكيف جيمع بني احلديثني? 
مـن صـام يومـاً يف «واجلواب أوالً من وجهني, الوجه األول أن حديث  

 ,»سبيل اهللا بعد اهللا عن وجهه النار سبعني خريفاً 
 : اختلف يف قوهلم يف سبيل  اهللا عىل وجهني 
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قيل يف قوله يف سـبيل اهللا أي اجلهـاد يف سـبيل اهللا, وهـذا  الوجه األول: 
ه رجحناه يف رشح العمدة وقلنا: أنه مذهب الكثري كام  ذهـب إليـه رشاح الوج

 صحيح مسلم وغريهم, وانترص له األئمة ومنهم احلافظ رمحه اهللا 
وبني  احلافظ ابن امللقن رمحه اهللا يف األعالم وبني أن هذا هو املعهـود, أن 

 الرشع إذا أطلق يف سبيل اهللا املراد به اجلهاد, 
يطلق عـىل املعهـود, وألن الصـوم يف سـبيل اهللا فاجلهـاد  وبناء عىل ذلك

 أعظم وأكثر مشقة وعناء من غريه, 
ولذلك قلنا: أن هذا الوجه هو أرجح, بناء عىل هـذا حيصـل التعـارض, 

 فيكف جيمع بينهام?
جيمع بينهام والعلم عنـد اهللا بـأن اجلهـاد يف سـبيل اهللا أيـام, فالشـخص 

فهـو يف سـبيل اهللا  لصاً إلعالء كلمـة اهللا  بمجرد خروجه من بيته مؤمناً وخم
تضمن ا هللا ملن «: حتى يعود إىل بيته أو يقتل, كام ثبت يف الصحيحني من قوله 

, احلديث, فهو يف سبيل اهللا منـذ »خرج من بيته ال خيرجه إىل اجلهاد يف سبيل اهللا
نـام أكـد أن خيرج من بيته, وحينئذ يكون احلديث أعم من حديثنا, ألن حديثنا إ

فيه الفطر عند لقاء العدو, ولقاء العدو يقع بعد أيام, فقبل لقـاء العـدو  النبي 
هناك أيام من سبيل اهللا, فيصري محل احلديث عليهـا, وحينئـذ ال تعـارض بـني 
احلديثني فنقول: من صام وهو جياهد يف غري حال لقاء العدو كـان لـه الفضـل 

, رشيطة أال »صام يوماً  يف سبيل اهللامن «: الذي ثبت يف الصحيحني من قوله 
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يكون عىل وجه جيحف به بالنفس بالضوابط التي ذكرناها يف املشقة يف السـفر, 
وأما إذا كان يف حال لقاء العدو أو دنا من العدو أو أوشك عىل تصـبيح العـدو 
ولقائه فنأخذ بحديثنا من كونه يفطر ويكـون متهيئـاً بأكمـل الوجـوه وأقواهـا 

, وبنـاء عـىل ذلـك ال أن يبيل البالء احلسن فينـال مرضـاة اهللا  حتى يستطيع
 تعارض بني احلديثني.

وهو أن يقال: أن يف سبيل اهللا عام ويشـمل مجيـع  وأما عىل  الوجه الثاين:
وجوه اخلري فال إشكال, ألنه مل ينحرص احلديث يف اجلهـاد, فحينئـذ هـذا  عـام 

 وهذا خاص وال تعارض بني عام وخاص, 
ما «بعض العلامء أن يف سبيل اهللا عام, ومحلوا عليه كذلك قوله:  ومذهب

 , »اغربت قدماه يف سبيل اهللا
حتى كان بعض السلف رمحهم اهللا خيرج حافياً إىل اجلمعـة مـن أجـل أن 

 , »من اغربت قدماه يف سبيل اهللا«ينال هذا الفضل يف قوله: 
אد يف سبيل اهللا أن املراد به من اغربت يف حالة خروجه للجها , 

يف هذا احلديث دليل عىل سمو منهج هذه الرشيعة اإلسالمية وعظيم مـا 
جعل ا هللا يف ترشيعها من احلكمة التي وضعت األمور يف نصـاهبا فـإن املسـلم 

 , حيب طاعة اهللا من الظمأ واجلوع يف صومه هللا 
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ن ولكن عند لقاء العدو فإن حال اإلنسان يتطلب مـن اإلنسـان أن يكـو
أقو شكيمة وأقو بأساً وأعظم بالء وذلك بالفطر, فحينئذ قدم ما هو أعظم 

 عىل ما هو دونه, 
وهذا يدل عىل عنايـة الرشـيعة و ترتيبهـا لألمـور  ووضـع كـل يشء يف 

 , }قد جعل اهللا لكل يشء قدراً {موضع وصدق اهللا: 
وحينئــذ يعلــم املســلم أن مرضــاة اهللا ال ختــتص بالعبــادات مــن ركــوع 

ود وقيام فإهنا كـذلك بقتـل عـدو اهللا وكبتـه كشـف رشه عـن اإلسـالم وسج
وأن املسلم مطالب باألخذ باألسباب التي تعينه  واملسلمني إلعالء كلمة اهللا 

 .عىل حتقيق هذا املقصود العظيم الذي تعلوا به كلمة اهللا 
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Wא 
 باب ما جاء يف الرخصة يف اإلفطار للحبىل واملرضع

 Wא حدثنا أبو كريب يوسف بن عيسـى قـال: حـدثنا وكيـع
رجل من بني  عن أنس بن مالك قال: حدثنا أبو هالل عن عبد اهللا بن سوادة 

 فأتيـت رسـول اهللا  , قال: أغارت علينا خيل رسـول اهللا عبد اهللا بن كعب
أو فوجدته يتغد فقال: كل فقلت: إين صائم, فقال ابنه, أحدثك عن الصـوم 

الصيام? إن اهللا تعاىل وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة وعـن احلامـل أو 
كليهام أو إحدامها, فيـا هلـف  املرضع الصوم أو الصيام, واهللا لقد قاهلام النبي 

 ,نفيس أال أكون طعمت من طعام النبي  
Wא  ويف الباب عن أيب أمية 

 אאW   حـديث أنـس بـن مالـك
غـري هـذا  الكعبي حديث حسن وال نعرف ألنس بن مالك هـذا عـن النبـي 

 احلديث الواحد, 
والعمل عىل هذا عند بعض أهل العلم, وقال بعض أهل العلم: احلامـل 
واملرضع تفطران وتقضـيان وتطعـامن وبـه يقـول سـفيان ومالـك و الشـافعي 

وتطعامن وال قضاء عليهام وإن شاءتا قضـتا وال  وأمحد, وقال بعضهم: تفطران
 إطعام عليهام وبه يقول إسحاق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التـي تـدل عـىل الرخصـة يف الفطـر  אאאذكر 
الفطـر فناسـب أن يـذكرها  وهذه الرخصة تعترب من رخص للحبىل واملرضع,

 بعد الرخصة السابقة ملكان املجانسة,
 אW ,احلبىل هي احلامل, واحلبل هو احلمل 

אW  ,أصل الرضاع أو الرضاعة مص الثدي مص اللبن من الثدي 
 وهذان النوعان من النساء تلحقهام املشقة ويلحقهام الرضر, وقد يتعـد

يرد السؤال هل تبقى كل واحدة منهام عـىل األصـل مـن  ذلك إىل الولد فحينئذ
 املطالبة بصيام رمضان أم أهنام يرخص هلام يف الفطر?

 : واحلامل واملرضع هلام ثالثة أحوال 
احلالة األوىل أن ختاف احلامل واملرضع عـىل نفسـها دون ولـدها أو مـن 

 ترضعه, 
 واحلالة الثانية أن ختالف عىل نفسها  وعىل ولدها, 

 حلالة الثالثة: أن ختاف عىل الولد دون نفسها,وا
 هذه ثالثة أحوال أن ختاف احلامل واملرضع عىل نفسهام,  

مثال ذلك أن تكون املرأة حامل,  وسـئل الطبيـب عـن صـومها فقـال: 
الصوم ال يؤثر عىل الولد, ولكن هي ضعيفة  البنيـان فـإذا صـامت أثـر عليهـا 

ب وضعها فالصوم ال يؤثر فيه وإنام يـؤثر الصوم, أو يكون الولد قد انعقد وقر
يف أمه, ألنه كلام ازداد احلمل كلام كان العناء عليها أعظم, وقد يقع اخلوف منها 
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عىل نفسها يف بعض األيام لظروف ختصـها, هـذه حالـة خوفهـا عـىل نفسـها, 
املرضع ختاف عىل نفسها بأن يكون عندها ولد ترضعه والولد بخري, ولـو أهنـا 

الغالب عليها أهنا تتأثر هبذه الرضاعة وربام يتسقط من اإلعياء وربـام أرضعته  ف
 يغمى عليها وربام يلحقها ما يلحقها من الرضر.

 ففي هذه احلالة ختاف كل واحدة منهام عىل نفسها دون الولد, 
يف احلالة الثانية أن ختاف عىل نفسها وولدها وهو أن يكون الولـد تكـون 

ا صمت  فأنت يلحقك الرضر والولد أيضا أو ا جلنني حامالً ويقول الطبيب: إذ
 يف بطنك يترضر فحينئذ اخلوف عىل احلامل وعىل  الولد, 

وكذلك املرضع, تكون املرأة عندها ولد ترضعه سواء هلا أو لغريهـا وإذا 
أرضعته يقول الطبيب أو هي تعلم من غالب ظنها أهنا ستترضـر بصـومها وأن 

, فحينئ  ذ اخلوف من الرضر عىل االثنني,الولد سيترضر أيضاً
احلالة الثالثة: أن تكن املرأة قوية قادرة عىل الصوم وال يؤثر عليها وهـي  

 حامل, ولكن الولد فيه ضعف فإذا صامت األم تأثر ذلك اجلنني, 
فحينئذ اخلوف عىل الولد دون األم عىل اجلنني دون احلامل املرأة احلامـل 

صحتها طيبة والطبيـب يقـول: ال بـأس إذا  وهكذا يف املرضع, فتكون املرضع
صمت وأرضعت, ولكنها إذا أرضعت وهي صائمة فإن رضاعها يقل والولـد 
بحاجة هلذا اللبن وقلته تؤثر فيه, فحينئذ خيشى الرضر, فحينئذ خياف عىل الولد 

 دون املرضع, 
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 : وهذه الثالثة أحوال
 أن ختاف عىل  نفسها  

 أو ختاف عىل نفسها مع ا لولد
أو ختاف عىل الولـد دون اخلـوف عـىل نفسـها سـواء كانـت حـامالً أو  

 مرضعة, 
يف حال خوفهـا عـىل نفسـها أو خوفهـا عـىل نفسـها وولـدها يف هـاتني 

 الصورتني يالحظ أن العذر الرشعي متسم هبا, بمعنى أنه متعلق هبا,
وأما إذا خافت عىل ولدها عىل جنينها  أو خافت عىل من ترضـعه سـواء  
اً هلا أو لغريها كاملستأجرة للرضاع, فإن اخلـوف حينئـذ ينفصـل عنهـا كان ولد

 والعذر لغريها دوهنا, 
وقد اختلف السلف واخللف من بعـدهم رمحهـم اهللا يف مسـألة احلامـل 

 واملرضع إذا أفطرتا ما الذي جيب عليهام?
أوالً: هناك اتفاق عند اجلميع عىل أنه يرخص هلا أن تفطر سـواء خافـت  

ا أو خافت عىل ولـدها أو خافـت عـىل   االثنـني عـىل نفسـها وعـىل عىل نفسه
 ولدها, كله متفقون عىل أنه يؤذن هلا بالفطر,

إنام اخلالف أهنا إذا أفطـرت هـل جيـب عليهـا القضـاء أم جيـب عليهـا   
القضاء مع اإلطعام أم يسقط عنها الصوم ويسقط عنها القضاء واإلطعام أم أن 
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أم ال جيب عليها يشء كام يقول ابن حزم الظاهري  الواجب عليها اإلطعام فقط
 رمحه اهللا?

 :اخلالف يف الذي يرتتب عىل هذه الرخصة, إذا أفطرت  
فذهب طائفة من السلف إىل  أن املـرأة  احلامـل واملرضـع إذا أفطرتـا يف  

مجيع الصور أهنم ليس عليها إال القضاء فقط, وهذا القول قال به عطاء بـن أيب 
بن عباس إمام مكة ومفتيها وكذلك احلسن البرصي إمـام التـابعي رباح تلميذ 

اجلليل والضحاك وربيعة الرأي  وهو قول إبراهيم النخعـي وسـفيان الثـوري 
واإلمام حممد بن مسلم بن شهاب الزهري وعبد الرمحن األوزاعي والليث بـن 
سعد وهو مذهب احلنفية وقول عن الشافعي وروايـة عـن مالـك وقـول عـن 

ي وهو قول أبو ثور إبراهيم بن خالـد بـن يزيـد الكلبـي,  وأبـو عبيـدة  الشافع
القاسم بن سالم اجلمحي وقـول  ابـن املنـذر إبـراهيم أبـو بكـر بـن إبـراهيم 
النيسابوي, واختار هذا القول من أئمة الشافعية وفحوهلم اإلمام املزين والرياين 

 قط, رمحة اهللا عىل اجلميع يقولون: ليس عليها إال القضاء ف
ومـن كـن {هذا القول استدل باألصل الرشعي وذلك يف قولـه تعـاىل: 

, ووجه الداللة مـن هـذه اآليـة }منكم مريضاً أو عىل سفر فعدة من أيام أخر
أن اآلية دلت عىل أن األصل فيمن أفطر لعذر املرض أنه ال جيب عليـه  الكريمة

املريض إن خافت إال عدة من أيام أخر وهو القضاء واحلامل واملرضع يف حكم 
عىل نفسها فهي وجه الشبه أو  اعتبار هذا األصل أن املريض خياف عـىل نفسـه 
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املوت إن صام, واحلامل ختاف عىل نفسها ا ملوت أو ختاف عىل جنينهـا وهكـذا 
بالنسبة للمرضع ورضيعه, فقالوا: ال جيب عليهام إال القضاء فقط, وأكدوا هذا 

نوا أحدثك عن الصوم أو  الصيام, إن اهللا وضع اد«قال له:  بحديثنا فإن النبي 
, قـالوا: إن »عن املسافر شطر الصالة وعن احلبىل واملرضـع الصـوم أو الصـيام

مل يذكر يف هذا احلديث  فدية, فلم يطالب احلبىل وال املرضـع بإطعـام,  النبي 
 عن بيان هذا الواجب, فلو كان واجباً ما سكت 

قو  املذاهب وأوالها بالصـواب إن شـاء ويف احلقيقة هذا املذهب هو أ
 اهللا تعاىل  وأقعد لألصل, 

وكنا نرشع يف الرشوع يف العمدة والزاد عىل ما ذكـره ويـذكره أصـحاب 
عىل أن رشح املـتن ال يقتيضـ أنـه مـذهب يف كـل  املتون وقد نبهنا طلبة العلم 

نفتـي  األحوال, ألن قد يكـون بيانـاً ملـراد املصـنف وتقريـراً لـه وكـذلك كنـا
ومـن  باألحوط يف اإلطعام من باب اخلروج عن اخلالف أما من حيث الـدليل

حيث قوة احلجة فمذهب هؤالء الذين قالوا: لـيس علـيهام إال القضـاء سـواء 
.خافتا عىل نفسهام أو عىل غريمها, هو أوثق وأقعد وأقو 

 القول الثاين: التفصيل قالوا: 
عىل نفسها مع الولد فإنه يف هـذه  إذا  خافت الواحدة منهام عىل نفسها أو

 احلالة ال جيب عليهام إال القضاء فقط, 
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وأما إذا خافت عىل الولد ومل يكـن هنـاك خـوف عـىل نفسـيهام فحينئـذ 
 يفطران ويلزمهام القضاء مع الفدية 

وسيأيت بيان الفدية, أي اإلطعام, هذا القول هـو قـول جماهـد بـن جـرب 
د وغفر لنا وله وللمسلمني, حتى قال اإلمام ورحم اهللا جماه تلميذ بن عباس 

حممد  بن نرصـ املـروزي رمحـه اهللا: مل يصـح عـن أحـد, يعنـي مـن الصـحابة 
والتابعني أنه مجع األمرين هلام يعني أنه جيب عليهام القضـاء واإلطعـام إال عـن 

 جماهد وحده,
وعـن عطـاء  فلـم  وأما ما حيكى هذا القول الذي حيكى عن ابن عمر  
 ليس هناك سند صحيح عن ابن عمر أن قال هبذا القول,يصح, 
فليس هناك ال عن صحايب وال عن تابعي أنه مجع بني القضاء والفدية يف  

حال خوف كل من احلامل واملرضع عىل الولد دون النفس, وهـذا القـول هـو 
قــول الشــافعي يف املشــهور وكــذلك احلنابلــة رمحــة اهللا عــىل اجلميــع يقولــون 

 ي ذكرناه,بالتفصيل الذ
إذا ًهذا املذهب ال إشكال فيه من جهة اإللزام بالقضاء يف حال خـوفهام  

عىل نفسهام أو عىل نفسهام مع الولد يتفق مع القول األول وال إشـكال, ودليلـه 
 دليل  القول األول, 

لكن اإلشكال يف هذا املذهب أنه حيتاج إىل دليل لإللـزام بالفديـة  زيـادة 
إذا خافت عىل الولد دون نفسها, واستدلوا بام ثبـت عـن عىل القضاء, يف حال 
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, ويف }وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسـكني{يف قوله تعاىل:  ابن عباس 
قراءة يطوقونه أي جيدون الكلفة والعناء فقد أثر عن حرب األمة وترمجان القرآن 

 امل واملرضـع, أنه قال: إهنا حمكمة باقية يف الشيخ الكبري واملرأة الكبرية واحل
أبقى اآلية حمكمـة فـيمن ذكـر ومـنهم احلامـل  فقالوا: إن عبد اهللا بن عباس 

 ,واملرضع
وبناء عىل ذلك فاحلامل واملرضع يلزمهام اإلطعام عىل ظاهر قوله تعاىل:  

 , }وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني{
هـل هـي ل أن االستدالل هبذه اآلية أوالً اختلف يف هذه اآليـة فاإلشكا

 حمكمة أو منسوخة? وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء اهللا يف كتاب التفسري وبيانه.
: أن القــول بنســخها مــذهب طائفــة مــن الســلف رمحهــم اهللا مــن  ثانيــاً

 ,}فمن شهد منكم الشهر فليصمه{الصحابة والتابعني لقوله تعاىل: 
ية أوالً فيـه عىل أنه كان األمر أوالً ختيريياً وعىل هذا فاالستدالل باآلبناء  

 إشكال أنه استدالل بال قيل بنسخه,
 ? فإن قال قائل: إن اإلشكال مقدم عىل النسخ 
فجوابه أن ابن عباس لو سلمنا هلم هبـذا أهنـم مل يأخـذوا بمـذهب ابـن  
 ,عباس 
ير أن احلامـل واملرضـع لـيس علـيهام إال اإلطعـام  ألن ابن عباس  

ء فقط أو ألزم باإلطعام فقط من جهة فقط, وهذا مذهب هناك من ألزم بالقضا
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النظر واألصول مذهب ال إشـكال فيـه, ألنـه إمـا أن يلـزم باألصـل أو يلـزم 
 بالبدل,
لكن أن جيمع بني البدل واملبدل منـه فيقـول: جيـب أن علـيهام اإلطعـام  

 وجيب عليهام القضاء فهذا ال تدل عليه اآلية من حيث األصل, 
شكال, ال يستقيم االستدالل باآلية من كل ولذلك استدالهلم باآلية فيه إ

 وجه 
وهكذا ابن عمـر أنـه أفتـى إنـام أفتـوا مـذهبهام  وعليه فإن ابن عباس 

أنه ليس هناك قضاء وأفتى مملوكته حينام كانت  مذهب ابن عمر وابن عباس 
 حبىل أهنا تطعم ومل يلزمها بقضاء, فلم جيمع هلا بني القضاء وبني اإلطعام, 

استدالهلم هبذه اآلية نقـول هلـم: إمـا أن تأخـذوا بقـول ابـن  وعليه فإن
كله أو ترتكوه, وإما أن تأخذوا بداللة اآلية عىل ما فهمناه وفرسها به  عباس 

 بكال الوجهني,  ابن عباس 
مل يفرق بني كون احلامل واملرضع ختاف عىل نفسـها  وأيضاً ابن عباس 

 هذا مذهبه,أو ختاف عىل غريها, وإنام أطلق القول و
 وعليه فاالستدالل هبذه اآلية مشكل عىل هذا املذهب ملا ذكرناه 
القول الثالث يقول: إن احلامل جيب عليها القضاء وأما بالنسبة للمرضع  

فإنه جيب عليها القضاء والكفارة, وهو رواية عن اإلمـام مالـك  شـهرها غـري 
 واحد من أصحابه,



- ٤٤٢ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

ملرأة حينام تكون حبىل فإن العذر متصل ومن فقهه رمحه اهللا أهنه قال: إن ا 
 هبا, فحينئذ ال وجه إللزامها باإلطعام والفدية, 

وأما إذا كانت مرضعة فإن األمر منفصل عنها وحينئذ يسـتقيم أن تـؤمر 
 باإلطعام والفدية

ومذهبه يرتكب من دليلني املذهبني فهـو يأخـذ لإلسـقاط بأدلـة القـول  
 بأدلة القول الثاين,  األول يف القضاء ويأخذ باإللزام

ر إمـا أن يفطـر لعـذر أو إن من أفطـ : طبعاً هناك يف هذا املسلك يقولون
 بدون عذر :

 عذر وجدنا الرشع جعله عىل قسمني: فمن أفطر بدون
قسم ألزمه السعي بالقضاء ومل يلزمه بيشء آخر وهو مـن أكـل أو رشب  

و رش متعمـداً وجبـت متعمداً عىل خالف طبعاً عند بعض العلامء أن من أكل أ
عليه الكفارة النتهاك حرمة الشهر, لكن نتكلم عن الشافعية واحلنابلة فعندهم 
هذا األصل, فقالوا: أنه إذا أفطر من دون عـذر وجـب عليـه القضـاء باألكـل 

 والرشب 
ثم هناك من أفطر بغري عذر جيب عليـه القضـاء والكفـارة, وهـو الـذي 

 يشتد بالدماء, 
 فطر بعذر أن يكون عىل قسمني: قالوا: فساغ من  أ

 قسم نلزمه بالقضاء فقط كاملريض واملسافر 



- ٤٤٣ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

 وقسم نلزمه بالقضاء مع الفدية كاحلبىل واملرضع 
هذا التقسيم طبعاً عند الشافعية واحلنابلة وهذا مـن رد املختلـف فيـه إىل 

 املختلف فيه, لكن هذا كأصل عىل مذهبهم رمحهم اهللا,
أقوال منها قول عبد اهللا بن عباس وعبـد اهللا بـن أما بالنسبة للقول هناك  

 عمر أن احلامل واملرضع ليس عليهام إال اإلطعام فقط وال قضاء عليهام 
وهذا مبني عىل احلديث الذي معنا يعني يقويه احلديث الذي معنـا وفيـه 

 إشكال يف سنده 
: أن احلديث الذي معنا يف إشكال من جهـة املـتن, ألن احلـديث مل  وثانياً

 يتعرض ملا يرتتب عىل فطر احلامل واملرضع,
 فعند العلامء مثل هذه األدلة يرجع إىل األصل, 
فاألصل أن من أفطر عليه القضاء, وحينئذ نقول كام يقول اجلمهور مـن  

خاف القضاء وإلزامهام باإلطعام يفطـر ألنـه مبنـي عـىل آيـة منسـوخة فاآليـة 
 منسوخة, 

جهة  املتن مل يسقط القضاء مل يتكلم عـن وأما احلديث ففيه ما فيه إما من 
 إسقاط القضاء 

وإذا مل يتكلم عن إسقاط القضاء فغري الرصيح ال يعارض الرصـيح, ألن 
 ,}فعدة من أيام أخر{اآلية نصت قالت: 
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  وحينئذ نبقى عىل األصل وال نستطيع إلغاء هذا األصل باملحتمل فيقو
قضاء يف مجيع األحوال والصـور, مذهب من قال: إن احلامل واملرضع عليهام ال

 وهذا هو األصل 
ولذلك هذا املذهب مشى عىل األصل وهو أوفق واألدلـة تسـتقيم معـه 
عىل التفصيل الذي ذكرناه, هناك مذهب من يقول: ال قضاء وال فدية كاإلمـام 
ابن حزم رمحه اهللا, وطبعاً هذا مذهب ضعيف والصحيح ما ذكرناه فـيام يظهـر 

 .والعلم عند اهللا 
 أخو بني قشري  אهذا الصحايب 

, اإلغارة هي الرسعة كام قال القـايض אقال: 
 عياض يف املشارق 

אW   أي فرساهنا وهم أصـحاب رسـول
 , اهللا 

 وفيه دليل عىل مرشوعية الرسايا والبعوث 
فهو أصـل عنـد  يبعث الرسايا والبعوث للجهاد يف سبيل اهللا   وكان

 العلامء 
وهلذه الرسايا والبعوث أحكام أخصها للجهاد يف سـبيل اهللا وسـنبينه إن 

 شاء اهللا يف موضعه, 
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אW   كان أنس بن مالك الكعبي هذا كان
 سلمني, مسلامً قبل أن يغار عىل قومه فهو من امل

 ويف هذا دليل عىل مسائل:
مرشوعية اإلغارة, والغارة تكون يف الليل وغالباً يف الغارة  املسألة األوىل 

 تكون عىل غرة وفجأة, 
 وهذا يدل عىل مرشوعية مباغتة العدو, 

أغار عـىل بنـي املصـطلق,  وقد دل عليها ما ثبت يف الصحيح أن النبي 
 عدو واإلغارة عليه فجأةففيه دليل عىل مرشوعية مباغتة ال

واإلغارة تكون عىل املال وعىل النعم وعىل ما يملكه العدو ألن هذا كلـه  
 يضعف شوكته يف أذية املسلمني, 

אW   فيه مرشوعية اختاذ اخليل للجهاد يف
 , سبيل اهللا 

واصيها اخلـري إىل اخليل معقود يف ن«إىل يوم الدين:  وقد قال بأيب وأمي 
 , »يوم القيامة

وأسامؤها معروفة كام ذكر  خيول للجهاد يف سبيل ا هللا  وكانت للنبي 
 احلافظ العراقي رمحه اهللا يف رشحه هلذا احلديث,

 א   ملا أغارت عىل قومـهא هللا 
 ما يسأله,  إما حلاجة وليشء يسأل النبي 



- ٤٤٦ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

W :  يعني يأكل طعام الغداء , 
وكرم خلقه فكان يأتيه الصغري والكبري  ويف هذا دليل عىل سامحة النبي 

, حتـى وكان بارزاً للناس يف حوائجهم ال يكون بينهم وبينه حائل بأيب وأمي 
إنه كان الرجل يدخل عليه وهو عىل غدائـه وطعامـه بـأيب وأمـي , وهـذا مـن 

يكون يف رمحة الوايل وعطفه عىل رعيته, وشفقة الراعي عىل الرعية أن  أغلب ما
 يسهل هلم الوصول إليه, ألنه بمثابة الوالد فهم بحاجة ماسة إليه, 

مشـغول  ويتأمل أن الصحابة مل يطلبوا عنتـاً ومل يمنعـوه مـع أن النبـي 
مهـم أنـه , ولعلبطعامه ومل حيولوا بينه وبني طعامه لعلمهم بكرم خلق النبـي 

كان ال يرد السائل ولعلمهم أن صاحب احلاجة مشغوف بحاجته مكـروب يف 
 مسألته, وأنه حمتاج إىل العطف 

ولذلك ينبغي للراعي أن حيسن يف دخول الناس إليه ووصول حوائجهم 
وهـو يف حـال طعامـه ال  إليه ولو كان بطريقة حمرجة, ألن دخوله عىل النبي 

من احلرج ألن اإلنسان إذا كان يف حـال الطعـام شك أن هذا من أبلغ ما يكون 
أو حاله اخلاص حيتاج إىل أن يعطي النفس حقها وهذا صعب يف حال  حضـور 

 مشاكل الناس ومسائلهم, 
ولقد أدركنا من أهل العلم والفضل رمحهم اهللا من كان ال يبايل إذا جـاءه 

يـذهب إىل السائل واملفتي ولو كان عىل طعـام أن يقـوم مـن عـىل طعامـه وأن 
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السائل وجييبه, ومن كان يقطع حوائجه اخلاصة ويـربز إلجابـة أسـئلة النـاس 
 يؤتيه من يشاء,  وهذا كله فضل من اهللا 

وال شك أن يف املقابل أن الناس قد حيرجوا العامل وقـد يـؤذوه بالـدخول 
عليه يف الوقت األذية إىل درجة ال يستطيع معها أن تستجيب نفسه ألنه يالحظ 

عامل أو  املعلم ومن كان يف حكمهام إذا مل يعطي نفسه حقهـا ال تسـتطيع أن أن ال
 ,  تقدم للناس شيئاً مفيداً

فعىل  العامل وعىل طالب العلم وعىل املدرس وعىل املعلم ومن ييل مصالح 
الناس أن ينظر يف األصلح, فإذا كان احتجابه يف وقت حاجتـه اخلاصـة يقويـه 

تجب ليس يف هذا غضاضة عىل أهل العلـم الـذين عىل أن يفعل أكثر فحينئذ حي
 حيتجبون يف حال إزعاج الناس هلم 

أال تر قد يكون الرجل يف بعض األحيان عنده درس أو حمارضة فيأتيـه 
الشخص قبـل املحـارضة بـدقائق يسـأل مسـألة خاصـة وكـانوا يلتقـون بعـد 

عـب وربـام املحارضة أو بعد الدرس وهو لو انشغل وتكون املسألة حتتـاج إىل ت
تشوش الفكر, فهو لو انشغل هبذا الواحد سيضيع عىل األمة نفعها واخلري هلـا, 
فهذا ال يرض حينام نذكر هذه املنافع من السنة ال يغض من مكانة مـن احتجـب 
من أهل العلم رعايـة ملصـالح أو يـربز للنـاس يف وقـت يكـون النـاس فعـالً 

املغرضـون أكثـر واملفسـدون يستفيدون منه, فإذا فسد الناس وتغريوا وأصبح 
أكثر واملرجفون أكثر, أو كان الطالب ليست معه جيد اهليبة وجيد املكانة رأيـت 
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األفضل أن تنقطع عنهم حتى يتأثروا أو نحو ذلك كـل هـذا راجـع إىل تفسـري 
 اإلنسان واجتهاد, 

ولذلك أثر عن اإلمام مالك رمحه اهللا برمحتـه  الواسـعة أنـه انقطـع عـن 
ر عمره, وهذا مذكور يف ترمجته حتى مل ير إال قلـيالً يف املشـاهد الناس يف آخ

العامة وكان يف أول أمره بارزاً للناس, فلام قيل له: ملا انقطعت عن الناس? قال 
 كلمته املشهورة: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره,

فقد تر  البعض يقول ملاذا املشايخ كام يقولون: ال ينزلـون إىل السـاحة  
وإىل امليدان, ملاذا هم جالسون, وأنا أحذر من مـس أعـراض العلـامء, وأحـذر 
الرجل الذي يقول الكلمة وال ينتبه لنفسه بحيث يضاق عنه لسانه ومل جيد شيئاً 
يشتغل به إال أهل العلم والدعاة إىل اهللا أحذر هذا أقول له انتبه واحذر, ألنه قد 

عند عامة الناس, وقـد يكـون حتـى  يقول الكلمة التي تسقط مكانة أهل العلم
من أهل العلم ونحن نستغفر اهللا من ذلك ألننا برش حيذر اإلنسان, الناس اليوم 

 أحوج ما تكون حتتاج إىل ثقة يف أهل العلم, تعمل عىل نزع ا لثقة منهم,
لكننا نقول: أن بعض أهل العلم قد يعتزل عـن النـاس, إذا كـان زمـان  

القـرون املفضـلة املشـهود  هلـا بـاخلري والعلـم ينترشـ  اإلمام مالك رمحه اهللا يف
والناس كثر يف اخلري املحبون للخري وفيه ما فيه من السابقة قـرب عهـد النبـوة 
ويف املدينة التي يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إن املدينـة إىل ا لقـرون 

النـاس وخيـف املفضلة إىل عهد مالك مل تدخلها بدعة قط, ومع هذا يعتزل عن 
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وطئته, قد جتد العامل وجتد املعلم واملدرس جيلس مـع النـاس ويباسـط النـاس 
ويزور الناس ثم يفاجأ بأشياء حيرج هبا يف دينه, ألنه يقف بني اجلنـة والنـار يـا 
ليت الناس يدركون من هو العامل الرباين الذي يريد أن خيلص أو ينجـو بنفسـه 

 النار,من التبعة,  فهو واقف بني اجلنة و
يـر أن اخلـري  فهل تر إنساناً عاقالً فضالً عن إنسان دين خياف اهللا  

الكثري يف لقاء الناس فيستنسك ويمتنع من لقاء النـاس وجيلـس يف بيتـه بـدون 
 سبب? لو فعل  من يفعل بأهل العلم هذا السؤال نفسه, وهذا حيسن الظن 

 أمكن, ولذلك ينبغي تقدير أهل العلم وإحسان الظن هبم ما 
 فقد يأيت زمان يسهل لإلنسان أن خيرج للناس, 

ولكن يأيت زمان تكون فيه املسائل املجحفة إما من املسائل ما لـو عـرض 
وداوين العلم جلثا أحدهم عىل ركبتيه خوفاً مـن اهللا  عىل أصحاب رسول اهللا 
 ويتكلمون فيها وكأهنا ال يشء,  يتساقطونأن يتكلم فيها, والناس 

عد عن الناس إذا كان لغرض رشعي صـحيح سـليم فـال بـأس, فإذاً الب
 التضييق عىل الناس يف اللقاء يكون لغرض رشعي فال بأس, 

وكـان  الشاهد أن اإلنسان يفعل ما فيه نفع, فهذا كرم خلق رسول اهللا 
من بعده الصحابة والتابعني عىل هذا, هذا هو األصل أن اإلنسان ال يبخل عىل 

 الناس,
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لوالد رمحه اهللا قال يل كلمة ال أنساها حينام وقـف موقـف  ولقد عهدت ا
مع رجل وهذه كررها يف أكثر من موضع ومنها موضـع كـان إذا جـاءه بعـض 
السؤال يف أوقات حمرجة ربام كلمه بعـض القرابـة فيقـول: و اهللا ال حيـل يل أن 
تفارق قدمي قدمه حتى  أجيبه عـن مسـألته وفتـواه, وكـان يشـدد يف حـوائج 

 تشديداً عظيامً رمحه اهللا رمحة واسعة,  الناس
وكنت أذكر منها أن الرجل واهللا يقوم بعد منتصـف الليـل ويقـرع عليـه 

 دخل عـىل أهلـه وزوجـه وال عـىل الباب واهللا ما رأيت وجهه تغري أو متعر وال
إلخوان أو عىل أوالده وهو متزمر من الناس متسخط أبداً وال يذكر شـيئاً مـن ا

 رس الناس, 
أيت بعد لقائه باملحتاج فيقول: هذا يقول هذا فيه, هـذه أرسار النـاس ما ي

وأمانة عندك إذا كنت مدرس أو معلم وجاءك الناس بمشـاكلهم وحـوائجهم 
ويل لك حينام تقول: فالن واهللا كذا, أصـبحت أرسار النـاس سـهلة, الرجـل 
جيلس مع الرجل بمجرد أن يقـوم كـان قاضـياً أو كـان مسـئوالً عـن مصـالح 

ملسلمني جتده يرجع إىل البيت بل حتـى رجـل احلسـبة واهليئـة يقـول: واهللا يف ا
السوق وجدنا فيه كذا وكذا ال يعلم املسكني أهنا أمانة يف رقبته ألهنـا عـورات ا 

 ملسلمني التي أمر بسرتها,
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فالشاهد من هذا أنه كان أيام السلف رمحهم اهللا إنام يتيرس للعامل ما يتيرس 
اخلري أن يربز للناس وأن يقيض حوائجهم فال شك أن هذا هو من أن يأيت سبل 

 األفضل واألحسن, ومن استطاع أن جيابه الناس وأن خيرج للناس, 
وقد أدركنا بعض أهل العلم شغل بحوائج الناس, وكان قبل أن يشـغل 
بحوائج الناس أكثر من أكثر ما يكون ضبطاً للعلم وإتقانا ً له وثرباً له حتى إنك 

رت إىل مسائله قبل أن ينشغل بالناس ومسائله بعد أن انشغل بالناس جتد إذا نظ
بينها كام بني السامء واألرض مهام كان اإلنسان برش, ملا جاءتـه مشـاغل النـاس 
صحيح أنه وجد اخلري ويعوضه اهللا بمشاغل النـاس مـا يعوضـه, ولكـن هـذا 

 يرجع إىل اجتهاد العامل وليحسن الظن به, 
FאאW: (  كـرم خلقـه  دعـاه إىل طعامـه

وكان أكرم الناس وأجود الناس وكان أجود ما يكون بـاخلري مـن  بأيب وأمي 
,  ما سئل الريح املرسلة كام قال حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس 

 ال يرد سائالً  شيئاً إال أعطاه 
 لوال التشهد كانت الؤه نعم           تشهده      ما قال ال قط إال يف 

 يزينه اثنان حسن اخلليقة والشيم             سهل اخلليقة ال ختشى بوادره 
  من أكرم الناس وأجود الناس  فكان  

אW  وكان  ال حيب أن ينفرد بطعامـه حتـى
, يأكـل وحـده »رفدهإن من رشاركم من يأكل وحده وجيلد عبده ويمنع «قال: 
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جتده يبحث عن غداء أو عشاء ال يريد أحد أن يدخل عليـه وال يريـد أحـد أن 
يشاركه يف طعامه يأكل وحده, بل لربام يأكلون مجاعة فيـأيت وينفـرد هـو حيـب 

 الوحدة هذه, 
, }ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعاً أو أشتاتاً {يقول:  وإن كان اهللا 

 هذا من حيث األصل, 
خري الطعام وأعظمه بركة ما كثرت عليه األيدي, لكن هذا حيب أن لكن 

 يأكل وحده حتى ينفرد بطعامه إشارة إىل شحه وبخله, 
FWE  ويف هذا دليل عىل أن ما يفعله الـبعض يف بعـض

العادات أن من دخل عىل من يأكل ال يأكل معه ويعدوهنا منقصـة, وهـذه مـن 
فتجدهم إذا دخل الرجـل مـنهم وهـو جـالس ورأ أحـد العادات املذمومة, 

وهـو جـائع وهـو مـن االسـتنكاف يأكل وقال له: تعاىل كـل معـي ال يأكـل, 
 واالستكبار, 

ولذلك ال ينبغي لإلنسان أن يمنع أخاه من األجـر وأن يمنـع أخـاه مـن 
الثواب وأن يمنع نزول الربكة عىل الطعام وجيلـس ويأكـل مـع أخيـه ويـدخل 

 ه ألن هذا من إجابة الدعوة الرسور علي
אאאW،W  اهللا أكــرب, زاد

, فإذا به يكرمه אWالروح وزاد اجلسد عرض عليه أن يأكل 
من اخلري الذي يظهر عـىل يـده, حـرص مـن  W אبزاد الروح, 
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أكثر نامذج يف نرشـ  حتى أنه نموذج   أداء األمانة عىل تبليغ الرسالة و النبي 
 اخلري حتى كان عىل طعامه حيدث 

أما اليوم فلو وجدت عاملاً ينرش السنن ويتكلم كثرياً يف السنن قالوا: هذا  
, وما يعلمون أن العامل إذا تكلم   ثرثار نسأل اهللا العافية يقولون: هذا يتكلم كثرياً

ن عىل ظهره, وأنه بقدر ما حيدث خيلـص نفسـه مـن بالسنن فقد ألقى احلمل م
, אאواألمانـةاحلمـل  النار,  فإذا برسول األمة يلقي عنـه 

 ففيه اإلفادة باملناسبة فجعل احلديث عن الصوم ألنه قال: إين صائم,
مل يستفرسـ  وفيه دليل عىل استحباب عدم إحراج الضـيف ألن النبـي  

افلة, والظاهر أنه نافلة ألن الوقت ما هو رمضان ألن النبي منه صيام فرض أو ن
 دخل عىل غدائه فالغالب أنه يف أيام الفطر ,يتغد 

لكن حيسن الصحيح واألقو كام يقول بعـض الرشـاح أنـه نافلـة ألنـه  
فهـو  تأسف فقال: فوا هلف نفيس أال أكـون طعمـت مـن طعـام رسـول اهللا 

 وليس بفريضة,  يعاتب نفسه, فدل عىل أنه نافلة
مل يسأله فرض أن نافلة بحيث لـو علـم أنـه  لكن حمل الشاهد أن النبي 

نافلة كان يقول له أن املتطوع أمري نفسه فأصب من طعامي أو أفطـر معـي إنـام 
يف إكرام ا لضيف, عدم إحراج الضيف واإلحلـاح  تركه, فهذا كرم اخللق منه 

حب هذا اإلحلاح األيـامن املغلظـة عىل أن يطعم و عىل أن يأكل, وخاصة إذا ص
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, اعتذر له وقـال لـه: إين وإحراجه باألكل فهذا خالف السنة عن رسول اهللا 
 صائم, 

وفيه دليل عىل مرشوعية إخبار اإلنسـان عـن نفسـه بالطاعـة فقـال: إين 
صائم, فحدث بالطاعة ما مل خيشى الفتنة أو يكون ثم حمذور رشعي, ففي قوله: 

 .إين صائم عذر رشعي
وأيضاً فيه دليل عىل  أنه ينبغي لإلنسان إذا دعي  إىل مكرمة أن حيسـن إذا 
كان ال يريد أن جييبها أو حيسن االعتذار وأن يبـني عـذره وأن حيسـن إىل أخيـه 
ببيان العذر حتى ال ييسء الظن به, ألن العادة أن اإلنسان إذا دعاء غريه ليكرمه 

أن الصعب بـن  لصحيح عن  النبي وامتنع أن النفوس تتأثر ولذلك ثبت يف ا
عليه, قال كـام  محار وحش وهو حمرم فرده النبي  أهد إىل  النبي  امة ثج

تغري وجهه تغري وجه الصعب ألنه  يف الرواية يف الصحيح: فام رأ أي ا لنبي 
:  ردت هديته فقال   , وهذا ألن النبـي »إنا مل نرده عليك إال أنا حرم«معتذراً

صاد احلامر من أجله, كام ترجم له اإلمام البخاري رمحـه اهللا  لصعب علم أن ا
وهو اختيار طائفة من أهل العلم حتريم الصيد إذا صـاده املحـرم أو صـيد مـن 
أجله, باب حتريم الصيد عىل املحرم إذا صاده أو صيد من أجلـه, فقـال: تغـري 

, »يك إنا أنـا حـرمإنا مل نرده عل«وجه الصعب, فلام رأ وجهه يعني تغري قال: 
فدل عىل أنه ينبغي ملن  أكرمه أخوه أن يتعذر وأن يبني عذره حتى ال ييسـء بـه 

 الظن,
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WAאאإن اهللا «يف الروايــة بالشــك:  ،@א
 , »وضع  عن املسافر شطر الصالة

אאאW املـراد ثـالث صـلوات وهـي ,
ة  الظهر والعرص والعشاء وهي الرباعية ومل يضع شـطر الفجـر ومل يضـع صال

 شطر املغرب,
 ومن هنا أخذ العلامء من هذا دليال عىل أنه قد يطلق الكل ويراد البعض,  

قد يطلق الكل ويريد  ومن هنا يصح  رشعاً إعامل هذا األصل أن النبي 
الناس إن النـاس قـد  الذين قال هلم{البعض وهذا معروف أصل يف الكتاب: 

الكـل وأراد الـبعض, وقـد يطلـق  , وليس كل الناس, إنام أطلـق}مجعوا لكم
, واملراد مكة }وال تقاتلوهم عند ا ملسجد احلرام{البعض ويراد الكل كقوله: 

 كلها كام هو معلوم, 
WAאאא@W  فيه دليل عىل أن الرباعية

 ل إمجاع وقد تقدم معنا يف األبواب اخلاصة بالصالة, تقرص وهذا حم
WAאאאא@אא

W فيه دليل عىل مرشوعية القسم يف العلم 
 قال ذلك, ويف الرواية, أنه أقسم أن النبي 

Wواختلف العلامء يف قوله:   
 فقيل: قوله الصوم أو الصيام,  
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وقيل قوله: احلبىل أو  املرضع, وهذا هو الذي يقو أنه راجـع إىل قولـه 
  احلبىل أو املرضع, وانترص له احلافظ العراقي رمحه اهللا يف رشحه,

W :  فيه دليل عىل مرشوعية التلهف نوع من احلرسة
اإلنسان أن حيرض جملس علم وفاته و تأمل لعـل والتأمل عىل فوات اخلري فإذا أراد 

اهللا أن يبلغه هبذا الندم واألمل أجر مـن حرضـ ألنـه عـىل قـدر األمل عـىل فـوات 
 الطاعة يرفع اهللا الدرجة ويعظم األجر وجيرب القرص, 

وحبهم له حمبـة  لرسول اهللا  وفيه دليل عىل حب أصحاب رسول اهللا 
 حتى يف طعامه,  حتى وصلت إىل أهنم ليسوا مشاركوه

 يا ليتني كنت فرداً من صحابته أو خادماً عنده من أصغر اخلدم  
وكانوا يتلهفون ويتأملون ما كانوا يتلهفون وال يتندمون لدنيا فاتتهم وال   

لتجارة ارحتلت عنهم, ولكنهم تلهفـوا وتنـدموا عـىل فـوات األجـر والزخـر 
 واخلري العظيم والفضل العميم

ه وجالله وعظمته وكامله أن يرزقنا حسن التـأيس هبـم يف نسأل اهللا بعزت 
 وتعظيمه,  حمبة رسول اهللا 

ونسأله بعزته وجالله وعظمته وكامله أن يرزقنا التمسك بسـنته والسـري 
عىل هنجه وطريقته وأن يميتنا عىل ذلك وأن حيرشنا يف زمرة آلـه إنـه ويل ذلـك 

 والقادر عليه.
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االسـئـلة 
אWא،אא

Wאא  هل ما رجحتموه حفظكم اهللا يف كون الصوم أفضل
 يف السفر هل ينطبق هذا الرتجيح عىل صوم النفل أثابكم اهللا?

Wبسم اهللا واحلمد هللا والصالة و السالم عىل خري خلق اهللا وعىل آله  א
 ه أما بعد.وصحبه ومن واال

إذا مرض «: فإن الثابت يف السنة أن املسافر إذا سافر كتب له عمله قال 
, فإذا كان من عادته أن يصوم االثنـني واخلمـيس »العبد أو سافر كتب له عمله

أو يصوم  الثالثة األيام البيض فإنه يفطر يف السفر ويكتب له أجر الصـوم تامـاً 
, هذا الذي يظهر وهو السنة  وعليه فإنـه ا ملسـافر يـرتك  عن رسول اهللا كامالً

السنن يف الصوم حترياً هلذه السنة فإذا كانت فيه قوة وجلـد وأراد أن يصـوم يف 
السفر النافلة العامة فال بأس وال حرج واسـتدل بـه بحـديث محـزة بـن عـامر 

وهو حديث أم املؤمنني عائشة يف الصحيحني عىل القول بأنه كـان  األسلمي 
م, لكن رواية أيب داوود تبني أن سؤاله كـان عـن صـوم املفـروض يرسد الصو

 وهو صوم رمضان واهللا تعاىل أعلم.
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Wما هو الرد الصحيح فيمن يستدل عىل أن الصوم يف السفر حرام  א
حلديث: أولئك العصاة ثانياً حلديث: إن اهللا حيـب أن تـؤتى رخصـه, أال يقـال 

 ?فطر, وكونه إتباعاً لفعل النبي استناداً عىل هذا احلديث بأخذ نية ال
Wأما قوله: أولئك العصـاة  فهـذا حممـول عـىل أن اجلهـد واملشـقة  א

: ففي هذه احلالة يتأكد الفطر, فلام بقوا عىل ما هم عليه قال  الظاهرة فأفطر 
أولئك العصاة, فحينئذ ال يدل عىل أنه جيب الفطر يف السـفر  ولـذلك جـاء يف 

يضاً قال: فأفطروا يف حديث سمي موىل عبد ا لرمحن بـن أيب حديث أيب سعيد أ
وهو حديث مالك يف املوطـأ  بكر عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول اهللا 

الصحابة بـالفطر  وأخرجه أبو داوود وصححه احلاكم وغريه وفيه أمر النبي 
, ففهمنا من هذا أن أولئك العصاة يف هذه احل قال: وبقي رسول اهللا  الة صائامً

بعينها, أن يصل اإلنسان إىل درجة احلرج واملشـقة وتأمـل أنـه يف شـدة املشـقة 
يدعوا باإلنـاء ويفطـر أمـام النـاس لكـي يتأسـوا بـه  واحلرج ثم رسول اهللا 

فيمتنعون, وهذا هو  وصفهم بكون معصية ال ألصل املسألة لكونه جيب الفطر 
 صومهم مع كون  النبـي يف السفر هذا يشء وهذا يشء, إنام هو اإلرصار عىل 

,  بني بفعله وهديه مـا بينـه مـن الفطـر مـع أن أكثـر النهـار قـد مىضـ عليـه 
فاالستدالل هبذا عىل مطلق السفر بعيد كام بيناه حينام أجبنا عىل أدلـة  القـائلني 

 بوجوب الفطر, 
 : وأما أن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام حيب أن تؤتى عزائمه
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علـيكم «ضـعف يف إسـناده وأصـح منـه وأقـو: احلديث فيـه :  أوالً  
 , هذا أقو, »برخصة ا هللا التي رخص لكم

وأما مساواة الرخصة بالعزيمة ألن  متنـاً ضـعيف إن اهللا حيـب أن تـؤتى 
رخصه كام حيب أن تؤتى  عزائمه, فيـه إشـكال ألن اآلكـد بـني املسـلمني هـو 

لزام هبا أقو والتسـوية الواجب ألن الرخصة ختيري والعزيمة ال ختيري فيها فاإل
بينهام فيه إشكال, لكن بعض العلامء أجاب عن هذا اإلشكال بأن املراد مطلـق 
االمتثال, أن املراد االمتثال بالرخصة والرضا هبا كاالمتثال بالتشـييع بـاإللزام, 

 حينئذ يرتفع اإلشكال, 
 وأيام كان فهذا احلديث إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه ال ننكره,  

  نقول: إن الرخصة يف السفر بالفطر للمسافر إهنا غري جائزة نحن ال
 وال نقول أهنا ممنوعة, 

ولكننا نقول: إن األصل إبراء الذمة وأن اإلنسان ال يأمن مـن الشـواغل  
واملبادرة إىل اخلري نصوص الكتاب والسنة التي تدل عىل حضوره املبادرة باخلري 

 صوم يف السفر, اجتمعت هذه األصول كلها عىل تفضيل ال
أنه بقي صائامً إىل أن قرب من مكة قراع  ثم انضاف إىل ذلك فعل النبي 

الغميم,  والحظ أنه كان صائامً حتى بلغ اجلهد فأفطر, فدل عىل أن األفضل يف 
 املسافر أن يصوم, وأنه أفضل له من هذا الوجه, 
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عليكم «: فحديث إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه عىل القول بثبوته وقوله 
, هذا يف حال حصول احلرج, وهذا بينـاه أنـه إذا »برخص اهللا التي رخص لكم

 حصل حرج فاألفضل له أن يفطر, 
, إنام هو يف حـال »عليكم برخص اهللا التي رخص لكم«: ولذلك قوله 

حصول احلرج لتأكد الرخصة, وعليه فإنه ال تعارض بني هذه النصوص كلهـا 
ن أن الصوم أصـل وإبـراء الذمـة  أفضـل فـإذا تدل عىل األصل الذي قررناه م

 وصل إىل احلرج فاألفضل له أن يفطر واهللا تعاىل أ علم.
Wكنت فيام مىض قد صمت يوماً تطوعاً وجـاءتني سـنة منتصـف   א

النهار ولكن حتاملت عىل  هذه السنة وأكملـت صـيام ذلـك اليـوم ووجـدت 
 ديث أثابكم اهللا?بعض املشقة, هل هذا من العصيان الوارد يف احل

Wما بلغته السمنة أن النبي  א  أكد الفطر يف هـذه احلالـة فتـدخل يف
 هذا احلديث ألن املعنى واحد, 

ال يقدم عليه يشء أبداً هـدي  املسلم إذا بلغته السنة وبلغه هدي النبي  
 وسنته هو املعني وعليه املعول وإليه املرجع بعد كتاب اهللا  النبي 

ي للمسلم إذا علم أن السنة أن يفطر يف هذه احلالة يفطر, ويتحر بغنفامل 
, أما إين أرجـوا أن أكـون »أما إين أخشاكم هللا وأتقاكم«: , قال هدي النبي 

أخشاكم هللا وأتقاكم, وهو أخشى الناس هللا وأتقاهم هللا, ال شك أن إتباع سـنته 
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لسـنة يف املسـتقبل و وهديه حري بك إن كنت ال تعلم فال إشكال فالتزم هبذه ا
 عفا اهللا عام سلف واهللا تعاىل أعلم.

Wرجل تكلف بإجيار منزل ألرسة حمتاجة يسـلمهم إيـاه, فهـل إذا  א
 حال احلول عىل ماله يمكنه احتساهبا من الزكاة?

Wالزكاة ال دخل لإلنسان أن يترصف فيها, إذا وجبت عليك الزكاة  א
ثامنية أصناف أو تعممها عىل األصـناف الثامنيـة تعطيها للفقري واملسكني أحد ال

أو بعضها تعطي الزكاة لصاحبها لست مسـئوالً عـن أن تـدفع إجيـاراً ولسـت 
 مسئوالً أن تشرتي له ثياباً أو طعاماً وهو مذهب مجهور العلامء رمحهم اهللا,

فإذا كان الشخص يريد أن يزكي ماله يعطي املال لصـاحبه أراد صـاحبه  
أجرة البيت جيعله أراد أن جيعله يف ثياب جيعله أراد أن جيعله يف أي أن جيعله يف 

ويف أمــواهلم حــق معلــوم للســائل {موضــع جيعلــه هــذا مالــه قــال تعــاىل: 
, فهـم الـذين }إنـام الصـدقات للفقـراء{, قالوا الالم للتمليك, }واملحروم

 ولست  يترصفون ألنك إذا وضعت الزكاة يف يد اإلنسان فهو أدر بمصلحته
 بويل عليه تنظر يف أمره, 

فإذا كان جمنوناً أو كان سفيهاً وأنت وليه فحينئـذ يكـون لـك يـدان, يـد 
تعطي هبا الزكاة ويد تأخذ هبا الزكاة كويل اليتيمـة فحينئـذ تأخـذ هـذا املـال و 
ترصف عليه مصاريف السنة أو ترصفها يف إجيار بيته, هذا إذا كنت ولياً عليـه, 

 ا تأخذ من زكاتك وتعطيه,تنظر يف مصالح وتقضيه
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أما إذا كان ليس لك عليه والية فحينئذ ال ترصف املال يف يشء معني إال  
بعد إذنه, فكل عندي زكاة, إذا أراد تدفع إجيـاره, واألصـل أال تـدخل لـه بـل 
حتى ال حترجه وعليه فإنه ال حيتسب من الزكاة إال إذا شاء رهبا أو من يسـتحق 

 جيار واهللا تعاىل  أعلم.الزكاة أن يرصفها يف اإل
Wهل من كلمة توجيهية للوقوف عىل اآليات واألحاديث واألخذ  א

هبا بجدية, فكثرياً من الناس اليـوم بـدأ يتسـاهل يف األخـذ هبـام ويقولـون: ال 
 تتشددوا األمر فه سعة, أثابكم اهللا?

Wأما قول الناس: ال تتشددوا, خاصة عند بعـد النـاس عـن زمـان  א
بوة, وخاصة إذا أصبح الكتاب والسنة يف غربة عند الناس أو كانت أحكـام الن

 الرشيعة يف غربة فهذا قول ال معول عليه وال يلتفت إليه فاحلق أحق أن يتبع, 
ال قول ألحد كائن من كان معهم, فإذا أمـر اهللا  وكتاب اهللا وسنة النبي 

لـم بالرمحـة وأعلـم بعزيمة وألزم الناس هبـا فهـو سـبحانه أعلـم باليرسـ وأع
بالتخفيف و إذ شدد اهللا عىل خلقه وألزمهم بأمر أو هناهم عن يشء فهو أعلم و 
هو أحكم, حيكم وال معقب حلكمه سـبحانه وتعـاىل يقـص احلـق وهـو خـري 

 الفاصلني,
لقد أصبح الناس يف غربة حتى إذا قال اإلنسان: حرام أن تصـنعوا هـذا  

 شدد, مما حرمه اهللا ورسوله قالوا: هذا م
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وإذا نقل الفتو عن عامل ينهى عن حرمة مـن حرمـات اهللا أو حـد مـن 
 حدود اهللا, قالوا: هذا مشدد, 

ال تؤخذ باهلو وال بالتشـهي وال  وإذا بني للناس سنة من سنن النبي 
 بالتمني وحتتاج إىل صرب وجلد قالوا: هذا متشدد

 اإلسـالم لقد هلث الناس وراء التساهل حتى نقضوا عىل أنفسهم عـر 
حتى يميس ويصـبح  عروة عروة, وال يزال الرجل يتتبع الرخص يف دين اهللا 

وهو ال يعرف من اإلسالم إال اليرس والتسـهيل الـذي ال يعـرف يف نـص مـن 
 ,كتاب اهللا وال سنة النبي 

الدين ليس باهلو الدين لـيس بالتشـهي وال بـالتمني أال إن سـلعة اهللا  
ه ما حفت بشهوات الناس وال بأمنياهتم وال بتساهلهم غالية اجلنة حفت باملكار

يا حييى خـذ الكتـاب {, }إنا سنلقي عليك قوالً ثقيال{وتالعبهم بدين اهللا: 
 حيتاج إىل حتمل إىل جتمل, , الدين حيتاج إىل صرب }بقوة

من الذي يأمر اإلنسان وهو يف عز نومه وسـكرته وراحتـه ينـادي عليـه 
قم من أجل أن تصيل صالة الفجـر فيقـوم يف شـدة  منادي اهللا أن قم لصالتك,

الربد  فيسكب املاء عىل جسده وربام تكون عليه اجلنابة فيغتسـل غسـالً كـامالً 
 جلسده كله, 

 من الذي ألزمه هبذا? 
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, فيتطهر كام أمره اهللا ثم خيرج من بيته }وإن كنتم جبناً فاطهروا{هو اهللا 
وت اهللا ليؤدي فريضة مـن فـرائض اهللا يف شدة ا لربد وشدة القر إىل بيت من بي

فيأيت وقد أذن للصالة فينتظر إقامة الصالة الدقيقـة تلـو الدقيقـة وهـو يكـافح 
النوم ويكافح الراحة حتى إذا أقيمت الصالة فالسنة أن يطول يف صالة الفجـر 

ويسمع آيات اهللا تـتىل عليـه ومـأمور يقرأ فيها من الستني إىل املائة آية,  وكان 
تفكر وأن يتدبر وأن خيشع وأن خيضع ثم حيني ظهره ثم يرفع ثم يسجد ثم بأن ي

 يقوم حتى يتم صالته, 
 من الذي أمره هبذا? 

 ?من الذي أخرجه من فراشه وراحته ودعته 
 فإذا به يقول: الشيخ يمنع الشخص إذا جاءته ذبابة أن يفعل بيده هكذا, 

تشـدد ألنـه ممنـوع أن  قالوا: هذا متشدد فقط ذبابة يفعل هبا هكذا, هـذا
يمنع ذبابة, إن حركـة األصـبع يف الصـالة عبـادة,  أشـهد أن ال إلـه إال اهللا يف 

 التشهد,
إذاً معناه أن اإلنسان مأمور أن يكون عىل هيئة معينة, فيعتب عىل إنسـان  

يأمر بام أمر اهللا بصفة فيأتون بني يدي اهللا فتكتب شهادهتم ويسـألون ويـل ملـن 
, ويل له من تشدد أن تساهل دون بينة من كتاب اهللا وسنة النبي قال لعامل أنه 

 اهللا ألهنا شهادة سوف تكتب شهادته ويسأل أمام اهللا, 
 فقولك أن الناس يقولون: أن هذا تشدد أبداً ما عليك من الناس, 
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 إياك أن تلتفت إىل الناس التفت إىل رب اجلنة والناس, 
الم وأهله أن تتمسـك بـدين اهللا, وما عليك إذا عظمت الغربة عىل اإلس

, }والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال نضـيع أجـر املصـلحني{
الذين هداهم اهللا وثبتهم عـىل طاعتـه, واهللا تعـاىل يقـول لنبيـه وخـرية خلقـه: 

, ما قال متسك أو امسـك, استمسـك فـإذا }فاستمسك بالذي أوحي إليك{
إن «: فام بالك بأيام قال عنها اع وينهى فيطاع كان هذا أمره  يف زمانه يأمر فيط

, قالوا: يا رسـول اهللا منـا أو »وراءكم أيام الصرب للعامل فيهن مثل أجر مخسني
بل منكم إنكم جتدون عىل احلق أعواناً وهم ال جيدون عـىل احلـق «منهم? قال: 

والده , كان الرجل إذا دخل إىل بيته من جملس العلم أقبل عليه أهلـه وأ»أعوانا
وأقبلت عليه زوجته تسأله ماذا قـال الشـيخ والعـامل ومـاذا رو مـن حـديث 

, فيظنون اخلري ونظروا إىل إمامته وفضله أن جـاءهم هبـذا اخلـري, رسول اهللا 
كادوا أن  وكان الرجل إذا قدم عىل  أصحابه فحدثهم بحديث من رسول اهللا 

 يرفعوه من عىل األرض حمبة وتقديراً وإجالالً, 
فال جيد أذنـاً مصـغية وال جيـد  ما اليوم فإنه حيدث بحديث رسول اهللا أ

قلوباً واعية, وإنام جيد من يقارحه يف حديثه ومن يعرض عنه ومن يتشاغل عن 
ومنهم من يشكك ومـن يـوهن نعـم, بـخ بـخ هنيئـاً هلـؤالء  سنة رسول اهللا 

شكيمة وقـوة الصاحلون الذين ال يبالون وال يفكرون وال تضعف هلم يف احلق 
وال يضعف هلـم يف احلـق سـلطان, الـذين مهـام رأوا مـن إعـراض املعرضـني 
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وتشكيك املشككني مل يزدادوا إال صالبة يف الدين, متسك بدين اهللا وال عليـك 
من سخرية الساخرين واستهزاء املستهزئني ادعوا إىل السنة ولو قالوا لك تشدد 

, ف اهللا املوعد وسيعلم الذين ظلمـوا أي ولو قالوا لك تنطع ولو قالوا لك تكلفاً
منقلب ينقلبون ما عليك, أخي معارش الدين تذكر عظيم أجرك عنـد اهللا نرصـ 
قولك وقد قلت باحلق, تذكر عظيم أجرك عند اهللا عندما ترفع إىل اهللا صحائف 
عملك أنه مكتوب فيها رأيك وربام قولك وأنت تقول بالكتاب والسنة, هنيئـاً 

يئاً لك هذا الرشف, لئن مل يتحدث أهـل األرض بفضـلك لك هذا الفضل وهن
إليه يصعد الكلـم الطيـب والعمـل الصـالح {فإن املالئكة تتحدث بفضلك: 

سـاءت  دإن احلق ال يدع صاحبه, ومن ظن أن احلق يضع صاحبه فق, }يرفعه
ظنونه وخابت, احلق ال يزيد صاحبه إال رفعة إن قال بـه صـدق وإن عمـل بـه 

 فقد هدي إىل رصاط مستقيم,أجر وإن هد به 
والعرص إن اإلنسان لفي خرس إال الـذين آمنـوا وعملـوا الصـاحلات { 

, تكلم بالكتاب تكلم بالسـنة قـال اهللا قـال }وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب
وأطلق لسانك وال عليك من تصـامم مـن يتصـامم وال عليـك مـن  رسوله 

: ما يل أراكم عنها معرضـني, استهزاء من يستهزأ, بث السنن قال أبو هريرة 
واهللا ألرمني هبا بني أسامعكم, فعليـك بالتمسـك بـاحلق وال يزيـدك إعـراض 

, وال عليك سخرية الساخرين وحباً لكتاب اهللا وسنة النبي  الناس إال حباً هللا
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واستهزاء املستهزئني وقلة التابعني, فإن اهللا يبارك يف قول الصادقني واهللا تعـاىل 
 اهلداة املهتدين جعلني اهللا وإياكم منهم برمحته وهو أرحم الرامحني, حيب عباده 

عليك أن تدعوا إىل  احلق وأن تتمسك بالكتـاب والسـنة وأن تـدعوا إىل 
هدي الكتاب والسنة وال عليك من الشكوك واألوهام ومـن سـخرية النـاس 

 , }إن عليك إال البالغ{ومن عوامهم عليك أن تبني قال تعاىل: 
, وخلـوة ترشفت بإتبـاع النبـي  نك إن نطقت بالكتاب والسنةواعلم أ

املسلمني والدعاة واألخيار والصاحلني يف هذا الزمان أهنم إن نطقـوا بآيـة مـن 
كتاب اهللا نطقها قبلهم مليار وأكثر من مليار من الدعاة واهلداة  فلـم جيـدوا إال 

زلـة عنـد اهللا, خرياً لربام نطقت بآية فوجدت منها السب والشـتم فأعطيـت من
هنيئاً ملن أوذي يف ذات اهللا, فمن أرىض اهللا بسخط الناس ريض اهللا عنه وأرىض 
عنه الناس, عليك أن تتمسك باحلق وأن تعلم أن احلـق ال يرضـ صـاحبه, وأن 

فمن تساهل يف دين اهللا وأخذ يعطـي  تعلم أن أذمة األمور ومقالدها بيد اهللا 
ما رخص اهللا وظن أن هذا يزيده عند النـاس الناس الرخص يف دين اهللا يف غري 

 قبوالً ورفعة مل يزدد إال سفاالً عند اهللا وعند خلقه.
 فاللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد األمة, 

اللهم ارزقنا حبها والعمل هبا والدعوة إليها وارزقنا اإلخالص يف مجيـع 
 ذلك والقبول منك يا أرحم الرامحني, 

 إليك غربتنا,اللهم إنا نشكو 
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 اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا, 
اللهم إنا نعوذ بك أن يكون إعـراض النـاس عـن احلـق ضـعف لنـا يف  

 أنفسنا, 
اللهم زدنا به ثباتاً عىل احلق, اللهم إنا نسألك التمسك باحلق حتى نلقاك 

 غري مبدلني وال مغريين
مل بـه و علمـه مـن كتابـك اللهم اجعلنا ممن تعلم وعمل ودعا إىل ما ع

 وسنة نبيك 
 ارزقنا اللهم الصدق معك و مع خلقك, 
نعوذ بك يا رب من اخليانة نعوذ بك من تغيري دينـك و رشعـك إتباعـاً  

 ألهواء الناس, اللهم ثبتنا عىل احلق حتى نلقاك وأنت راض عنا
عـىل اللهم ثبتنا عىل احلق يف أنفسنا وثبتنا عىل احلـق مـع إخواننـا وثبتنـا  

 احلق مع أتباعنا ثبتنا عىل احلق مع الناس
اللهم ثبتنا عىل احلق يف خلوتنا وجلوتنا ورسنا وعالنيتنا وارض عنا 

 ورضنا برمحتك يا أرحم الرامحني
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.                       
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني نبينـا 

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.
Wאאא  

 ىل واملرضعلرخصة يف اإلفطار للحبباب ما جاء يف ا
Wא  :حدثنا أيب كريب يوسف بن عيسى  قـال: حـدثنا وكيـع قـال

 ......حدثنا أبو هالل عن عبد اهللا بن سوادة 
Wא ويف الباب عن أيب أمية 

Wאא   حديث أنس بن مالـك الكعبـي
  مالك هذا عن ا لنبي حديث حسن وال نعرف ألنس بن  غري هذا احلديث

الواحد, والعمل عىل هذا عند بعض أهـل العلـم, وقـال بعـض أهـل العلـم: 
احلامل واملرضع تفطران وتقضيان وتطعامن وبه يقول سفيان ومالك والشافعي 
وأمحد, وقال بعضهم تفطران وتطعامن وال قضاء عليهام وإن شـاءتنا قضـتا وال 

  ل إسحاق.إطعام عليهام, وبه يقو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الـرمحن الـرحيم, احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم األمتـان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 ن, أما بعد.وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدي
فقد تقدم احلديث عن املسائل واألحكام التي تضمنتها هذه السنة عـن رسـول 

, وبقيت بعض املسائل تتفرع عىل القول الذي بينا أنه مرجوح وهو القول اهللا 
 بوجوب الفدية عىل احلبىل واحلامل إذا أفطرتا خوفاً عىل الولد دون النفس,

ع الفدية اليل هي اإلطعام يرد السؤال هذا القول الذي يقول بوجوب القضاء م 
 ما هي الفدية? أوالً:

الفدية عىل أصول العلامء, فقد ذكر اإلمـام احلـافظ بـن عبـد الـرب رمحـه اهللا يف  
االستذكار أن الفدية هنا ويف باب الصيام ويف سائر الكفارات عىل أصول أهـل 

 :العلم وأصول أهل العلم يف مقدار الفدية أن فيها قولني
وهذا هـو قـول أهـل احلجـاز  قول األول: أهنا مد لكل مسكني بمد النبي ال 

 وأهل احلديث,
والقول الثاين أهنا مدان, وهو مذهب أهل العراق وقول الكوفيني رمحة اهللا عىل  

 اجلميع, 
 وعبـد اهللا بـن عمـر أيضـاً  واألصل يف هذا ما أثر عن عبد ا هللا بن عباس  

 , مد النبي أهنام أمرا باإلطعام مداً ب
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أنه ملا أمر الذي جامع أهله يف هنار رمضـان  وقد أكدت السنة عن رسول اهللا 
وهو صائم أمره أن يعتق رقبة فاعتذر بأنه ال جيد إال نفسـه ورضب عـىل رقبتـه 
وقال: والذي بعثك باحلق ال أملك إال هذه ورضب عىل رقبته, فقال لـه: صـم 

أجتد ما تعظـم «أنا فيه إال الصوم? قال:  شهرين متتابعني قال: وهل أوقعني فيام
الفاقة واحلاجة  , فقال:  واهللا يا رسول ا هللا, اشتكى إىل النبي »به ستني مسكيناً 

, أي »خذه فتصـدق بـه«: بعرق من متر فقال النبي  قال الراوي: فأيت النبي  
, عىل املساكني فقال: والذي بعثك باحلق مـا بـني البتيهـا أهـل بيـت أفقـر منـا

 ,فأعطاه إياه النبي 
هذا العرق كام جاء عن سعيد بن املسيب التابعي اجلليل أنه كان فيه مخسة عرش  

صاعاً واخلمسة عرش صاع إذا قسمت عىل ستني مسكني يكون كل مسكني ربع 
 صاع 

والتابعني ومن بعدهم  ومن هنا قال من ذكرنا من أئمة احلجاز من الصحابة  
ا أطعم عن الشيخ الكبري واملريض واحلبىل واحلامـل أنـه أن الفدية يف الصوم إذ

 , يطعم لكل مسكني مد من مد النبي 
كام تقدم معنا يف الوضوء ويف الزكاة هو مأل اليدين املتوسطتني ال  و مد النبي 

يتوضأ  مقبوضتني وال مبسوطتني وهو ربع صاع نبوي, وهو الذي كان النبي 
 ه هذا مقدار الفدية.به وقد ذكرناه يف موضعه وبينا
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 هذا اإلطعام يكون بعد حصول الفطر  املسألة الثانية التي ترتتب عىل هذا القول:
ومن هنا ال يطعم املريض وال يطعم الشيخ الكبري وال تطعم احلبىل وال احلامـل 

 قبل حصول الفطر, 
فلو كان مثالً يف اليوم األول من رمضان أطعم مداً قبل طلوع الفجـر مـن أول 

 وم من رمضان مل يصح ومل جيزئ وهو قول مجاهري العلامء رمحهم اهللا, ي
ويكون اإلطعام بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر وحتقق الفطر حلصـول 
السبب املوجب للتكفري, وهكذا يف البقية ولو أن تـأخر إىل آخـر الشـهر وهـذا 

خر ومل يطعـم خالف األوىل واألفضل واملنبغي أن يبادر بكل يوم بحسبه فلو تأ
فإنه يطعم يف آخر الشهر, لو مجع ثالثني مسكيناً وأعطى كل مسكني ربع صـاع 

 أجزئ, 
ملا كرب جيمـع يف آخـر رمضـان ثالثـني أو تسـع  وكان أنس بن مالك 

 وعرشين مسكيناً عىل حسب الشهر متاما ًونقصانا ًويطعمهم, 
كل يوم  فيجوز أن يطعمهم متفرقني ومجاعة, لكن لو أنه جزئها فأصبح

يطعم مسكيناً فال بأس أن يكون ملسكني واحد, بمعنى أن هذا املسكني الواحد 
 يطعمه يف كل يوم بحسبه,

لكنه لو جاء يف آخر شهر رمضـان  وأعطـى املسـكني الواحـد كفـارة  
التسعة وعرشين يوم أو الثالثني يوماً مل جيزئه إال عن يوم واحد, ومن هنا يفرق 

 مع.بني املفرق و بني املجت
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بناء عىل هذا القول يف مذهب الشافعية واحلنابلـة أن املـرأة  املسألة الثالثة:
احلبىل واملرأة احلامل كل منهام إذا أفطر كل منهام من أجل الولد واخلـوف عـىل 
الولد ال خوفاً عىل النفس فحينئذ يكون السـبب املوجـب للفطـر خارجـاً عـن 

ر بسـبب رشعـي ذي صـلة املكلف وعندهم ينبني عىل ذلك أن كـل مـن أفطـ
 عليه الفدية, دبالفطر متعلقاً بالغري ال ب

مثال ذلك: لو أنه رأ إنساناً غريقاً والغريق يكاد هيلك وغلب عىل ظنه  
 إنه إذا أفطر يمكنه أن ينقذه فإنه جيب عليه أن يفطر

أن من رأ غريقـاً أو حمروقـاً أو كـل رجـل  وهذا يكاد يكون شبه إمجاع 
دي وال يمكن نجاته إال بأن يتعاطى سـبباً يف يـده أن يفعـل ساقط أو رجل مرت

هذا السبب جيب عليه أن يفعله وال جيوز له أن يمتنع, حتى الطبيب اجلراح لـو 
علم أن هذه اجلراحة تنقذ هذه النفس وأنه إذا تأخر عنهـا هلـك فإنـه يـأثم إذا 

 تأخر عنها, 
كان قـوالً ضـعيفاً  حتى شدد بعض العلامء وقال ابن حزم يف املحىل, وإن

لكن يذكر للتخويف قال: إذا امتنع من إنقاذه مع القدرة عىل إنقاذه فهـو قاتـل 
 مذهب اجلمهور أنه ليس بقاتل,  אكمن قتله والعياذ باهللا, 

,  وعىل كل حال لكنه يأثم إثامً عظيامً
إذا ثبت هذا وهو أنه إذا توقفت حياة إنسان عىل أن يفطر الصائم إلنقاذه  

كالغريق واملحروق ونحوهم فإنه يف هذه احلالة يفطر وينقـذ الـنفس املحرمـة, 
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, ولـه الفضـل العظـيم }ومن أحياها فكأنام أحيـا النـاس مجيعـاً {قال تعاىل: 
ا أفطر إلنقاذ الغري جيب عليه أن يطعم لكبري, قالوا: ففي هذه احلالة إذوالثواب ا

لت عىل وجـوب القضـاء عـىل مداً ملسكني وعليه القضاء, ألن السنة عندهم د
 احلبىل وكذلك املرضع, 

ويتفرع عليه يف زماننـا مـثالً الطبيـب اجلـراح أو مسـاعدو الطبيـب لـو 
تتابعت عليهم  العمليات اجلراحية وهي عمليات خطرة التي فيها إنقاذ النفس 
كعمليات القلب ونحوها من احلاالت التي يغلب عىل الظن اهلالك, وتتابعـت 

 و استمروا عىل الصيام مل يستطيعوا فإهنم يفطرون عليهم أهنم ل
א  أنه ال جيب عليهم اإلطعام لكنه متفرع عىل القول بوجوبه عـىل

 احلبىل واحلامل, 
אاستشكل بعض طلبة العلـم يف املسألة اخلامسة:

אאאאאאא
قالوا: فالزم هذا أنه ملا أسقط عن املسـافر شـطر الصـالة فإنـه أسـقطه  א

بدون بدل, فكان املنبغي يف قوله بعد ذلك وعن احلبىل الصوم أو الصـيام, أنـه 
يسقطه عن احلبىل واحلامل بدون بدل وهو أهنا تطعم وال جيـب عليهـا القضـاء 

 افقه من السلف, وهو مذهب ابن عباس كام ذكرناه ومن و
واحلقيقة هذا الوجه ضعيف, ألنه جاءت أكثر من روايـة ومـن حـديث 

إن اهللا أسقط «وهي األحاديث التي هي شواهد هلذا احلديث فيام أن النبي قال: 
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, فلـام قـال: الصـوم »عن املسافر الصوم وشطر الصالة وعن احلـبىل و احلامـل
لـيس إسـقاطاً كليـاً ألن   وشطر الصالة, فهمنا من  هنـا أن اإلسـقاط للصـوم

وهذا هو الذي يقوي  املسافر ال يسقط عنه الصوم كلياً وإنام يسقط عنه بالقضاء 
قول من قال بوجوب اإلطعـام فقـط عـن  رصف احلديث عن ظاهره ورجحان

 احلبىل وعن احلامل,
كل هذه املسائل تتفرع يف هذا احلديث عىل القول الذي قلنـا أنـه القـول  

أنـه لـيس عـىل كـل مـنهام إال   אאאاملرجوح 
 القضاء  فقط إعامالً لألصل.
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Wא  
 باب ما جاء يف الصوم عن امليت

Wא  حدثنا أبو سعيد األشج قال: حدثنا أبو خالد األمحر عـن
اهد األعمش عن سلمة بن كهني ومسلم البقيني عن سعيد بن جبري وعطاء وجم

فقالت: إن أختي ماتت وعليها  قال: جاءت امرأة إىل  النبي  عن ابن عباس 
? »أرأيت لو كان عىل أختك دين أكنـت تقضـينه«صوم شهرين متتابعني قال: 

, »فحق اهللا أحق«قالت: نعم, قال:  
Wא ويف الباب  بريدة ابن عمر عائشة, 
Wא  قال: حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش هبذا حدثنا أبو كريب
اإلسناد نحوه,  

Wאא  حديث ابن عباس  ,حديث حسن 
Wא  وسمعت حممد يقول جود أبو خالد األمحر وهذا احلـديث عـن

 خالد  األعمش, قال حممد: وقد رو غري أيب خالد عن األعمش مثل رواية أيب
Wאא  أبو معاويـة وغـري واحـد ورو

من هذا احلديث عن األعمش عن مسلم البقيني  عن سعيد بن جبـري عـن ابـن 
, ومل يذكروا فيه سلمة بن كهني وال عـن عطـاء وال عـن عن النبي  عباس 

 جماهد واسم أبو خالد سليامن بن حيان.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يف ذلـك واألصل هذا الباب يتعلق بالصوم عن امليت إذا مات ومل يصم, 
 صوم الفريضة وينقسم يف مشهور مسائل العلامء إىل نوعني: 

 النوع األول صوم رمضان 
يف األحاديث يف هذا والنوع الثاين صوم النذر عىل الروايات التي وردت 

 الباب, 
فلام كان هذا الباب متعلقاً بأحكام الصوم ناسب أن يعتني املصنف  رمحه 

 فيه,  اهللا بإيراد األحاديث الواردة عن رسول اهللا 
 :وامليت إذا مات وعليه صوم رمضان مل خيلو من حالتني

احلالة األوىل: أن يكون عليه صـوم رمضـان ويضـيق عليـه الوقـت وال  
مكن من القضاء كأن يسـتمر عـذره حتـى يمـوت أو يمـوت يف آخـر شـهر يت

رمضان, فلو أن شخصاً كان عليه صوم يوم أو يومني مـن رمضـان ومل  يضـق 
عليه قضاءه ثم تويف ومل يفرط أو تويف بعد متام الشـهر مبـارشة أو أثنـاء الشـهر 

ته من يشء ال فاأليام التي مضت إذا مل يفرط فيها فإنه ال جيب عليه وال عىل ورث
ومن كان مريضاً أو عىل سـفر فعـدة {جيب عليهم يشء, ألن اهللا تعاىل يقول:  

, وإنام جيب القضـاء إذا أدرك هـذه العـدة وأمكنـه أن يقـوم بـام }من أيام أخر
 وهكذا إذا مل يفرط, فرض اهللا عليه وهو مل يدركها فلم جيب عليه يشء, 

ال يشء عليه, وفيه قول ضـعيف أن فأما يف هذه احلالة طبعاً فيه إمجاع أنه 
عليه أن يطعم عنه ورثته وهو مأثور عن قتـادة تلميـذ ابـن عبـاس رمحهـم اهللا, 
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אא  أنه ال يشء عليه, أما هـو فـبام ذكرنـا مـن داللـة
اآلية وأما ورثته فألنه إذا سقط عن األصل سقط عن مـن يقـوم مقـام األصـل 

 ان امليت ال يشء عليه فكذلك ورثتهوهم الورثة, فإذا ك
احلالة الثانية: أن يفرط, فإذا فـرط يف قضـاء رمضـان وكـان بإمكانـه أن  

 : يصوم ومل يصم وتويف فحينئذ رمحه اهللا فيه عىل قولني
القول األول: ال قضاء أي ال يصام عنه وإنام يطعـم عنـه عـن كـل يـوم  

ف واألئمة من الصـحابة مسكني وهذا القول هذا مذهب مجاهري السلف واخلل
والتابعني ومن بعدهم, أما من مات وقد فرط يف شـهر رمضـان أن عليـه أن ال 

 يصام عنه وإنام يطعم عنه 
وجه هذا القول أن املكلف مكلف بقضاء رمضان فلام فرط فيه لزمه فإذا 
تويف صار عاجزاً عن القضاء غري عاجز عـن  اإلطعـام كالشـيخ الكبـري الـذي 

م يعجز عن فعل الصوم ولكنه يمكنه أن يطعم, فحينئـذ جيـب جيب عليه الصو
عليه اإلطعام فيؤخذ من ماله وتركته عىل قدر ما يطعم بحسب األيام التي فرط 
يف قضائها وهذا مذهب اجلمهور, هناك بعض أهل احلديث يقولون بقول طبعاً 

هـذا الذين يقولون أنه جيب عليه اإلطعام  وال جيب عليه القضـاء يبنونـه عـىل 
 األصل.

وأما بالنسبة للذين قالوا أنه يصام عنه فهو قول بعض أهل احلديث وهو 
مـن مـات وعليـه «: يف حديث عائشـة  قول ذكرنا ويبنونه عىل عموم قوله 
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, وسيأيت بيان هذا احلديث وأن املراد به مقيد ونبـني دليـل »صوم صام عنه وليه
 ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل, 

, فإذا نـذر امليـت أن يصـوم احلالة الث انية: أن يكون الصوم الواجب نذراً
 : أياماً أو يوماً أو شهراً فال خيلوا من حالتني

احلالة األوىل أن حيدد ويعـني زمانـاً معينـاً ويمـوت قبـل أن يـأيت هـذا   
 الزمان, بحيث ال يتمكن من الوفاء بنذره, 

رجـب ثـم تـويف يف مثال ذلك لو أن شخصاً قال: هللا عيل أن أصوم شهر 
هناية مجاد أو تويف قبل رجب بشهور, قال: أن أصوم شـهر رجـب مـن هـذا 

ال «أنه قـال:  العام,  فحينئذ ليس عليه يشء وقد جاءت السنة عن رسول اهللا 
,  هذا إذا تويف ال يملك إذا  نزعت روحه وخرج مـن الـدنيا »نذر فيام ال يملك

ذره فيسـقط عنـه النـذر وال يشء عـىل فإنه ال يمكنه بحال أن يصوم أو يفي بنـ
 ورثته,
وهكذا لو أنه نذر صوم أيام أو شهر معني أو أسبوع معني وتـويف أثنـاءه  

 فصام منه ثم تويف أثناء الشهر,
مثال ذلك: لو قال: هللا عيل أن أصوم شهر رجب فصام نصف رجب ثم  

قـي تويف يف نصف رجب, فحينئذ يصح صيامه ملا مىضـ وال يلزمـه يشء فـيام ب
لألصل الذي ذكرناه, فيقتيض أن يكون فوات ذلك  عنه قبل أن يتمكن أن بعد 

 أن يتمكن من اجلزء,
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أما املسألة التي يبحثها العلامء فهي أن يتمكن من الصيام فيقول: هللا عـيل  
أن أصوم رجب فيأيت رجب, هللا عيل أن أصوم شهراً وال يعني ثـم يمكنـه يـأيت 

فيميض شهراً كامالً يمكنه أن يصـوم وال يصـوم, مثالً وقت يمكنه القضاء فيه 
فالسؤال هل يصام عنـه أو يطعـم عنـه? : أو يميض شهران أو ثالثة فال يصوم 

 : وجهان للعلامء رمحهم اهللا
مجهور العلـامء عـىل أنـه ال يصـام عنـه وهـو مـذهب احلنفيـة واملالكيـة  

ليه اإلمام النووي والشافعية يف قول قيل أنه أصح ا لقولني وأشهرمها كام أشار إ
 رمحه اهللا يف املجموع, 

والقول الثاين: أنه يصام عنه وهذا القول هو القول الثاين لإلمام الشافعي 
, وهو قوله القديم وقواه النووي من جهة أن احلديث صـح عـن رسـول اهللا 

قال: وقد قال اإلمام الشافعي: إذا صح احلديث فهـو مـذهبي فقـواه مـن هـذا 
مذهب لإلمام الشافعي رمحه اهللا, وهو مذهب اإلمام أمحد وأهل  الوجه عىل أنه 

 احلديث وبعض السلف رمحة ا هللا عىل اجلميع, يقولون: إنه يصوم عنه وليه 
واستدل أصحاب القول القائل بأنـه يطعـم عنـه باآلثـار عـن الصـحابة 
ا باألصل الذي ذكرناه يف املسألة  املاضية معنا وباآلثار عن الصـحابة ومنهـا مـ

أنه قال: ال يصوم أحد عن أحد وال يصيل أحـد  صح عن عبد اهللا بن عباس 
  عن أ حد, وكذلك ومثله عن عبد اهللا بن عمر 

 فقالوا: إن األصل يف العبادات ا لبدنية أهنا ال تدخلها النيابة,
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يف  وأما أصحاب القول الثاين فقد احتجوا بحديث أم املؤمنني  عائشة  
 , »من مات وعليه صوم صام عنه وليه«قال:   الصحيحني أن النبي

بني أن من مات وعليـه صـوم  ووجه الداللة من هذا احلديث أن النبي 
 أن وليه يصوم عنه, 

 وكذلك أيضاً استدلوا بحديثنا الذي معنا حديث عبد اهللا بـن عبـاس 
 وقالت: إن أختي ماتت و عليها صوم شهرين,  أن امرأة أتت إىل رسول اهللا 

ذلك أيضاً يف الصحيحني أن أمي ماتت وعليها صوم شهر ويف روايـة وك
, قالوا: فإن النبي   أباح الصوم عنها والقضاء عنها, مخسة عرش يوماً

قالوا: فهذا يدل عىل أن الويل يصوم عن وليـه خاصـة وأن حـديث ابـن  
  الذي معنا أصله يف النذر وقد جاءت فتو أم املؤمنني عائشة  عباس 

: إن حديث ابن عباس الذي معنا أصله يف النذر كام يف مسند اإلمام قالوا
أمحد رمحه اهللا فقد رو أن هذه املرأة التـي هـي أخـت السـائلة ركبـت البحـر 
وتعرضت للموج فنذرت إن نجاها اهللا من البحر صامت يف بعـض الروايـات 

 شهراً ويف بعضها شهرين
عىل أن النذر يصوم فيه الويل فقالوا: إن هذا احلديث أصله يف النذر فدل  

عن وليه, قالوا: وألن النذر أخف من رمضان الـذي هـو العبـادة البدنيـة ألن 
العبادة البدنية بأصل الرشع يشء, والعبادة ا لتي فرضها املكلف عن نفسه يشء 
آخر ومن هنا يكون ال يصوم أ حد عن أحد وال يصيل أحد عن أحد إنام هو من 
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رع دون الـذي ألـزم بـه املكلـف ـن ملزماً بأصل الشجهة فرض الرشع وما كا
 نفسه,

 אאאאא
א وذلك : 

 أوالً لصحة داللة األحاديث منها حديث الباب الذي معنا, 
وأما بالنسبة ملا ذكروه من األصل فإن السنة قد دلـت عـىل التخصـيص  
نئذ نقول: األصـل عـام والسـنة خاصـة والقاعـدة ال تعـارض بـني عـام وحي

 وخاص, 
 إذا ثبت هذا فإن الويل يصوم عن وليه, من هو الويل?

 استشكله العلامء فقيل: هو القريب الوارث  
 أي قريب,  : وقيل

ومن أهل العلم من توسع يف هذا حتى قال: جيوز لألجنبي أن يصوم عن 
وفيه إشكال ألنه  ذا أذن الويل وسمح له فإنه يصوم عنه أجنبي بإذن الويل, أي إ

 خالف األصل
 אאW :  هذه املرأة قيل اسمها غثيانة وقيـل

 غيثانة, وهي من قبيلة جهينة ذكرها املبداري يف املبهامت وهي من قبيلة جهينة 
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نجاهـا اهللا أهنـا  وسبب نذر أختها أهنا كام ذكرنا ركبت البحر فنـذرت إن
تصوم شهراً يف رواية يف الصحيح وروايتنا التي معنا شهرين, ويف رواية مخسـة 

,  عرش يوماً
 , وعد بعض ا لعلامء الشهر والشـهرين واخلمسـة  عرشـ يومـاً اضـطراباً
وأجاب احلافظ رمحه اهللا بن حجر بأن هذا  ليس من االضطراب املؤثر ويمكن 

اقي مخسة عرشـ عـىل روايـة الشـهر واخلمسـة اجلمع بكون  األصل الشهر والب
 ,  عرش بناء عىل أهنا أقو الروايات ثبوتاً

W  : ويف بعض الروايات أمي ويف بعضها قـالوا: إن كوهنـا
 ? أختاً أو أماً أو أن املسئول عنه رجالً أو امرأة 

نـه كل هذا ال يؤثر يف احلديث كام قرره اإلمام احلافظ بـن حجـر أيضـاً بأ
 ليس من االضطراب املؤثر يف ثبوت الرواية واحلديث,

 : و يدل عىل أنه صوم فرض 
وملا كانت الرواية هنا مطلقة فإهنا حممولة عىل املقيدة بأهنا نذر وهي التـي 

 ,  بينت سبب هذا الصوم وهو أنه كان نذراً
WWA

@WW؟Aא@W 
W :  هذا األسلوب منـه  أسـلوب بـديع وكـل أسـاليبه 

بديعة مجيلة بأيب وأمي فهو الذي ال ينطق عن اهلو إن هـو إال وحـي يـوحى, 
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وهذا من أبلغ ما يكـون يف تقريـر احلكـم يف نفـس السـامع وتقريـره يف نفـس 
اطب حيث جاء هبذا األسلوب الذي جيعل املخاطب يف نفسه يسلم ويقتنع املخ

 ,قبل أن يبني له من عنده 
  أخربيني لو كان عىل أختي وكذلك يف رواية  السؤال لو كـان عـىل

 أمك دين أكنت تقضيه? قالت: نعم قال: فحق اهللا أحق, 
W :  عـىل الـوارث أن فيه دليل عىل أنـه جيـب

يعتني بسداد دين مورثه وقد تكلمنا عىل هذه املسألة فـيام تقـدم معنـا يف كتـاب 
الزكاة وبينا يف سؤال املـرأة يف حـديث بريـدة بـن احلصـيب الـذي أشـار إليـه 

 املصنف وهو الذي تقدم معنا يف مسألة اهلبة والصدقة عن امليت.
: أكنـت د دينه, قـال فاألصل أن الوارث يعتني بإبراء ذمة مورثه وسدا

 تقضينه? قالت: نعم,  قال: فحق اهللا أحق, 
 , »فدين اهللا أحق أن يقىض«ويف احلديث اآلخر: 

 ويف بعضها فاهللا أحق أن يقىض, فيه مسائل:
فيه دليل عىل مرشوعية صوم احلي عن امليت وقد تقـدمت  املسألة األوىل:

 معنا, 
وعية قضاء صـوم النـذر عـن وإن قلنا: إن هذا الصوم يف النذر ففيه مرش

 امليت,
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فيه دليل عىل حجية القياس والقيـاس دليـل مـن األدلـة  املسألة الثانية:  
 الرشعية النظرية العقلية املبنية  عىل االستنباط والفهم, 

ذلك أن أدلة الرشع منها ما هو نقيل ومنها ما هو يف حكم النقيل مسـتنبط 
 من النقل وهو ما يسمى بدليل العقل, 

ليست األدلة العقلية يف الرشيعة مبنية عىل اهلو وعىل النظر املجرد عن ف
األصول الرشعية أبداً وال يمكن أن يقبل أئمة السلف ودواوين العلم مثل هذا 

 يف دين اهللا أن يقال يف رشع اهللا بالرأي املحض,  
وهذا الدليل وهو القياس هو إحلاق فرع بأصـل يف حكـم لعلـة جامعـة 

 أصل : اك أربعة أركانبينهام فهن
 والركن الثاين الفرع 

 والركن الثالث احلكم 
 والركن الرابع العلة اجلامعة بينهام, 

أو نجد دليل الكتاب ودليل السنة نصا عىل مسألة ثم بعـد  فنجد النبي 
تطرأ مسألة, فإذا طرأت مسألة فاآليات واألحاديث مل تتكلم عـىل  وفاة النبي 

ا, فمثالً لو سألك سائل وقال له: ما حكم الـرز هـل خصوص كل مسألة بعينه
 جيوز الرز أن يباع متفاضالً هل جير فيه الربا بعبارة العلامء?

الـذهب «قال كام يف الصحيح من حديث عبـادة بـن الصـامت:  النبي 
بالذهب والفضة بالفضة والرب بـالرب والتمـر بـالتمر والشـعري بالشـعري وامللـح 
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أصناف, ومل يذكر غريها فهل الـرز املوجـود يف  زماننـا  , فنص عىل ستة»بامللح
 ? يأخذ حكم ما مىض

 ?هل احللويات املوجودة يف زماننا جيوز بيعها متفاضلة 
نص عىل هذه الستة لكـي  هل الربا مقصور عىل هذه الستة أم أن النبي 

 يقاس غريها عليها? 
 هذا هو موضع االستدالل بالقياس أو عدم االستدالل به, 

فأنت تأيت الفقيه واملجتهد الذي عنده بصرية وعلم أوالً ينظـر يف الـنص 
 الوارد يف الكتاب والسنة فينظر هل هو قابل للتعليل أو غري قابل للتعليل? 

فإذا وجدت فيه علة منصوصة أو أمكن استخراج علة أو معنى منه فهذا 
 للعلامء الراسخني يستنبط هذا الفهم,  فهم يعطيه اهللا 

عىل علم ودراية أن استنباط هذا الفهم لـيس هنبـاً لكـل أحـد إذ ال وكن 
جيوز ألحد أن يستنبط استنباطاً يبني عليه حكامً إال إذا كان وفق ما قـرره أ هـل 

 العلم يف العلل املستنبطة وطريقة استنباطها وكيفية االستنباط, 
ه حتى إن بعض العلامء رمحهم اهللا ألـف الكتـب املطولـة يف تقـدير أوجـ

 الشبهة لكي يستطيع اإلنسان أن يصل إىل املراد عىل وجه سليم من اخللل,
مل يذكر العلامء القياس هكذا نبهاً ما ذكروه هكـذا مبـتىل أن يقـول هـذه  

أقيسة وعلل, هذه أقيسة مضبوطة بضوابط الرشعية مضـبوطة بضـوابط أهـل 
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دنا يف عرصنا أو العلم الراسخني فإذا استنبط هذا املعنى  وفهم هذا املعنى ووج
 ما يامثله أحلقنا املسكوت عنه باملنطوق به فهذا يسمى قياساً  بعد عرص النبي 

حيــنام قــال أليب موســى  وهــذا هــو  الــذي عنــاه عمــر بــن اخلطــاب 
 األشعري: اعرف األشباه والنظائر ثم قس األمور بمثلها, 

  الكوفة, فيه له كتاب كتبه إىل أيب موسى األشعري حينام كان والياً عىل
وهذا الكتاب يعترب عند أهل العلم رمحهم اهللا أصالً من أصـول القضـاء 
رشحه اإلمام ابن القيم يف إعالم املوقعني يف أكثر من مائة صفحة, وهذه اجلملة 

أصـبح  القيـاس, والكتـاب املشـهور بـني أصـحاب النبـي  قرر فيها عمر 
 ه بذلك,القياس جارياً من سنة راشدة مأمور بإتباعه وأمر

أما الدليل عىل حجية هذا النوع من األدلة فطبعاً هذا النوع من األدلة كام  
 ذكرنا يستنبط العلل ثم تقاس املسائل املسكوت عنها عىل املسائل  املنطوق به, 

ثم هذا القياس له ضوابط منها ما يرجع إىل احلكم وإىل علـة احلكـم وإىل  
 األصل والفرع, 

عد أن جيري القياس ال يمكن ألحـد أن يـرد هـذا وهذه الضوابط أيضاً ب
القياس إىل من خالل أوجه حمددة وهي ما يسمى بقوادح القياس أربعـة عرشـ 

 ,  قادحاً
فام يأيت أحد يقول: واهللا هذا قياس يرتك, ال أبداً إذا قال هذا قياس يرتك, 
هذا جاهل من جهل يشء عاداه, جتد البعض يقول لك: هـذا أقيسـة هـذه? إذا 
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ت تر أن الدليل قد دل يف الكتاب والسنة عىل حجية السـلف وأن سـلفك كن
الصالح قد اعتربوه ليس من حقك أن توهم أو تستخف أو تسـتهزئ أو ترمـي 

واألئمة املجتهـدون  بعرض احلائط دليل رشعياً عمل به أصحاب رسول اهللا 
 , إتباعاً لرسول اهللا 

هلـذا الـدالل كحـديثنا  وسنذكر األحاديث التي دلت عىل اسـتخدامه 
وكيف قرر هذا الدليل الذي يعترب فيصـالً بـني العلـامء واجلهـالء, وبـني أهـل 

 البصرية واملعرفة ومن هم دون ذلك, 
فالقياس ليس هنباً لكل أحد, أربعة عرش قادح كل قادح لـه ضـابط ولـه 
  أصل وال يمكن ألحد أن يرد قياساً مقرراً باألصول إال عن طريق هذه القوادح

ولكل قادح جواب وأجوبة فليقرأ هؤالء علم األصـول ولريجـع إىل مـا 
الرشعية التي دل عليها  قرره أئمة اإلسالم عن يشء يسمى القياس وهو احلجة

 لرشعي قبل أن يطعنوا عليه أو يردوه,الدليل ا
فجامهري السلف واخللف مـن األئمـة األربعـة رمحهـم اهللا عـىل حجيـة  

 القياس, 
الظاهرية رمحهم اهللا فقالوا:  إن القياس ليس بحجة وأن  وخالف يف  هذا

إن يتبعـون إال {القياس رأي واهللا ذم الرأي وعده من اهلـو فقـال سـبحانه: 
األنفس ولقد جاءهم من رهبم اهلد فقالوا: إن النص بـني }الظن وما هتو ,
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, وأن }ولقد جاءهم من رهبـم اهلـد{أن هناك هد وهو املنصوص عليه: 
 هو وذم وما هتو األنفس قالوا: وهو  القياس مما هتو األنفس, هناك 

اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم {كذلك أيضاً يقولون: إن اهللا تعاىل يقول: 
, فـأنتم إذا قلـتم: إن }وأمتمت عليكم نعمتـي ورضـيت لكـم اإلسـالم دينـا

 القياس حجة كأن الدين ما زال ناقصاً وأنكم تكملونه بالقياس, 
مـا فرطنـا يف الكتـاب مـن {الث قالوا: أن اهللا تعاىل يقـول: والدليل الث

, فدل عىل أن القرآن قد اسـتوعب املسـائل وأن الـوحي قـد اسـتوعب }يشء
إن اهللا «: املسائل وما  زاد عن ذلك فهو عفو ال يبحث عنه وأكدوا ذلك بقوله 

 أحل أشياء فال حترموها وحرم أشياء فال حتلوها وسكت عن أشياء  رمحة بكـم
 , »من غري نسيان فال تسألوا عنها

ة القيـاس لـدليل وذهب مجاهري السـلف واخللـف كـام ذكرنـا إىل حجيـ
 : الكتاب والسنة عىل ذلك

, }فـاعتربوا يـا أويل األبصـار{أما دليل الكتاب فإن اهللا تعـاىل يقـول: 
ووجه ذلك أن اهللا أمرنا باالعتبار واالعتبار من العبور فبني سبحانه أن ما نـزل 

ني النضري من البالء سـببه الـذم, وأن كـل مـن يـذنب ووجـدت فيـه العلـة بب
حلصول حكم اهللا عليه بالعذاب أنه سيجري عليه ما جر عـىل بنـي النضـري, 
وهذا عني القياس فاعتربوا يـا أويل األبصـار, أي مـن العبـور أي انقلـوا هـذا 
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رضب  , فهـذااحلكم لكل من وجدت فيه علة بني النضري وهي معصـية اهللا 
 من القياس

أرأيـت لـو كـان عـىل «قال:  النبي أما السنة فأحاديث منها حديثنا أن  
 ? قالت: نعم, »أختك دين أكنت قاضيته

بني قـاس  وجه الداللة من هذا احلديث وحجيته عىل القياس أن النبي 
انشغال الذمة بحق اهللا عىل انشغاهلا بحق املخلوق واحلكم وجـوب القضـاء يف 

  كل منهام,
 , واهللا وبناء عىل ذلك قالوا: هذا نوع من القياس وقد استعمله النبي 

فالنبي  مطالبون بإتباع سنة النبي , فالعلامء }واتبعوه لعلكم هتتدون{يقول: 
 ,قاس فمن قاس فقد اتبع اهلد 

أنه جاءه رجل فقال: يا رسـول اهللا  كذلك أيضاً ثبت يف ا لصحيح عنه  
, قـال: »هل لك من إ بـل«: اً وذكر لوناً غري لونه, فقال إن امرأة ولدت غالم

نعم, قال: ما لوهنا? فذكر لوهنا, قال: هل فيهـا مـن أورق, وهـو لـون خيـالف 
وهـذا «ألواهنا قال: نعم قال: فمن أين جاءها? قال: لعلـه نزعـه عـرق, قـال: 

ق يف الرباءة براءة الفراش بـاحتامل نـزع العـر , فقاس »أيضاً لعله نزعه عرق
املرأة والزوجة عىل ما جيري يف احليوان وهذا  نوع قياس أن ينفي ما يف قلبه مـن 

 الشك 
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جاءته املرأة  أنه ملا جاءه  وكذلك أيضاً ثبت يف احلديث الصحيح عنه 
أرأيت لو كان عىل أمـك ديـن «وقالت: أمي ماتت ومل  حتج أفأحج عنها? قال: 

 , مثل حديثنا,»أكنت قاضيته
ويف بضـع أحـدكم  «أنـه قـال:  ا ً ثبـت يف الصـحيح عنـه كذلك أيض 
 , قالوا: يا رسول اهللا أيأيت أحدنا شهوته ويكون له هبا أجر? »صدقة

بالقيـاس  , فبـني »أرأيتم لو وضـعها يف احلـرام أكـان عليـه وزر«قال: 
  العكيس واحتج به 

قبلـة عـن ال ملا سأله عمر  كذلك أيضاً أكد هذا ما ثبت يف السنن عنه 
, لو متضمضت يا عمر معناه هل يفسد »أرأيت لو متضمضت«: للصائم فقال 

 صومك هل املضمضة تفسد الصوم? قال: ال قال: فمه, 
وجه القياس أن القبلة شـهوة ناقصـة مل تصـل إىل  اإلنـزال ومل تصـل إىل 
اإليالج ودخول املاء إىل الفهم شهوة ناقصة, صحيح أن اجلسـم يرتفـأ بـربودة 

رتفأ لكنها مل تصل إىل الشهوة الكاملة أال وهـي ازدراد املـاء إىل  اجلـوف الفم ت
فقاس هذا عىل هذا يف عدم التأثري يف العبـادة وهـي الصـوم وبنـا عليـه حكـامً 

, وقد كان باإلمكان من رسول اهللا  مبارشة أن يقول لعمر: إن القبلة ال  رشعياً
 تقرير احلكم, وعليـه فـإن يف تفطر لكن جاءه بدليل واحتج عليه هبا األصل 

يف  القياس حجة وأكد هذا ما ذكرناه عن أمـري املـؤمنني عمـر بـن اخلطـاب 
 كتابه, 
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ملا نزلت هبم  فقد جاء أن الصحابة  وكذلك أيضاً استعامل الصحابة 
مسألة العود يف الفرائض وهي الزيادة يف الفريضة من نقص يف ا لنصيب, مثال 

قيقتني وزوج األختان الشقيقتان هلام يف كتـاب اهللا ذلك لو توفيت عن أختني ش
الثلثان, والزوج له يف كتاب اهللا النصف فإذا جئنا نعطي صاحب النصف يبقى 
نصف وال يبقى الثلثان ولو جئنا نعطي األختني الثلثني  بقي الثلـث وهـو دون 
ا النصف, وهذا ما أعجز به اجلمهور الظاهرية فقالوا: أنتم تقولون هذا نص هذ

يأمر بالثلثني وهذا يأمر بالنصف فلام أشكلت املسألة عىل أصـحاب رسـول اهللا 
  قال الزبري  قيل أنه من أول مسألة عال الصحابة  قال: يـا أمـري املـؤمنني

خياطب عمر, ما أر  هذا إال كرجل تويف وعليه دين عرشة لغرمائه عرشـة ومل 
إال سـبعة دراهـم, السـبعة  يرتك إال سبعة, يعني عليه عرشة دراهـم ومـا تـرك

دراهم ال تفي بسداد العرشة, فيعطى كل غريم قدره من أصل الدين فالذي لـه 
نصف العرشة يأخذ نصف السبعة والذي له ربعها يأخـذها والـذي لـه الربـع 
األخري يأخذه وهكذا, فأعالوا املسألة عىل ا لصفة املعروفة يف الفرائض وقسمة 

الصحابة استخدموا القياس, قـال: مـا أراه إال  الرتكات, واملقصود من هذا أن
 كرجل عليه دين 

والسـند عنـه صـحيح ملـا ذكـر  وكذلك أيضاً عن أيب سعيد اخلـدري 
: وكذلك للربا يف الذهب والفضة قال   األصناف ملا ذكر حتريم رسول اهللا 

 ما يوزن, وكذلك امليزان, وكذلك أي مثل ذلك وعليه فإن القياس حجة,
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 ?استدل به الظاهرية رمحهم اهللا من أن اهللا ذم الرأي  وأما ما 
 :نقول هلم الرأي رأيان 

 مبني عن الرشع 
 ورأي مبني عىل اهلو وال صلة له بالرشع,

أما دليلنا عىل انقسام الـرأي إىل هـذين القسـمني فـإن اهللا تعـاىل يقـول:  
أنـه فهـم , فبـني سـبحانه وتعـاىل }ففهمناها سليامن وكل آتينا حكام وعلـامً {

سليامن وفهم داوود وهذا يف األصل التفهـيم إنـام هـو االسـتنباط والنظـر ألن 
الفهم لليشء حيتاج إىل إمعان نظر فيه حتى يستطيع أن يفهمه, بخـالف الـنص 

 الذي يأيت من الشارع باحلكم يف املسألة,
, وقال إبـراهيم النخعـي: لـوال }وكل آتينا حكامً وعلامً {ولذلك قال: 

ألشفقت عىل  املجتهدين لقلت: إن العلامء الذين جيتهدون يف املسائل  هذه اآلية
ففهمناها سليامن وكالً آتينـا حكـامً {قالوا: كيف? قال: ألن اهللا يقول:  هلكوا,
, فـأثنى عـىل االثنـني فـدل عـىل أن مـن بـذل مـا يف وسـعه يف الفهـم }وعلام

 تثريب عليه, واالستنباط وهو أهل للفهم واالستنباط فإنه ال مذمة وال 
يف  كذلك أيضاً دليلنـا عـىل انقسـام الـرأي إىل حممـود ومـذموم قولـه 

إذا اجتهد احلاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ «احلديث الصحيح: 
إذا اجتهد, واالجتهاد يكون يف فهـم الـنص,  , فرت قوله »كان له أجر واحد

يف فهـم االسـتنباط فـدل عـىل أن ألن النص ما فيه مسألة أخطأ إنام اخلطأ يـأيت 
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الرأي منه ما هو حممود أن الرشع أذن للمجتهدين أن جيتهدوا وأذن لذي الرأي 
الصحابة يف قصة بنـي قريظـة  أن يبذل ما يف وسعه من الرأي, وقد أقر النبي 

ال تصـلوا العرصـ إال يف بنـي «حيـنام قـال:  أقرهم عىل أن جيتهدوا يف حديثه 
ال تصـلوا «قـال للصـحابة:  فة التي أخذت باملعنى فـالنبي , أقر الطائ»قريظة

, فخرج الصحابة أرسـاالً أي طوائـف بعضـهم وراء »العرص إال يف بني قريظة
بعض فئات وأفراد بعضهم وراء بعـض فـأدركتهم صـالة العرصـ يف الطريـق 

إن الصـالة كانـت {فقالت طائفة: نصيل ألن اهللا أمرنا أن نؤدي الصالة فقال: 
قـال لنـا: ال  , وقالـت طائفـة أخـر: إن النبـي }ؤمنني كتاباً موقوتاعىل امل

تصلوا العرص إال يف بني قريظة, فصلت الطائفة األوىل يف الوقت إعامالً لألصل 
: فلـم يعنـف كلتـا وأخرت الطائفة حتى بلغـت بنـي قريظـة قـال الـراوي 

 الطائفتني وقال للطائفة التي صلت يف الوقت إهنا أصابت السنة,
فانظر رمحك اهللا كيف أن الطائفة التي مل تأخذ بظاهر النص وإنام أخـذت 

, أصـله »ال تصـلوا العرصـ إال يف بنـي قريظـة«قال:  باملعنى قالت: إن النبي 
التعجيل وليس قصده تأخري الصالة ألن اهلدف ليس الصالة وإنـام اهلـدف أن 

موا واستنبطوا فلـم نبادر باخلروج حتى تدركنا صالة العرص يف بني قريظة ففه
 يذمهم عىل ذلك ومل يعنف كلتا الطائفتني, وهذا يدل عىل مرشوعية االجتهاد, 

ولذلك اخللط والقول بأن أهل الرأي أهل الرأي إذا استنبطوا من كتـاب 
اهللا وكانوا أئمة أهل إخالص وصدق ودواوين علم فتح اهللا بصائرهم فهم من 
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, وإال }يف صـدور الـذين أتـوا العلـم بل هو آيات بينـات{عناهم اهللا بقوله: 
الستو العلامء واجلهالء, ولو مل يفتح باب االجتهاد لألمة لكان الـذي حيفـظ 

رب «: لقولـه  القرآن هو أعلم األمة, إنام العربة بـالفهم وهـذا تؤكـده السـنة
فرب مبلغ «بعدها:  , وقال  »حامل فقه إىل من هو أفقه منه بلغوا عني ولو آية

 , »سامعأوعى من 
وعليه فإنه ال مالمة عىل العلامء يف استنباطهم واجتهادهم ما دام أن ذلك 
االستنباط واالجتهاد مبني عىل  األصول الرشعية, وقد قرر العلامء رمحهـم اهللا 
يف علم األصول كيفية االستنباط والفهم من النصوص نسأل اهللا بعزته وجالله 

املا ً عن علمه وأن يعيننا عىل االنتفاع وعظمته وكامله أن جيزهيم خري ما جز ع
مما خلفوه من هذا العلم املبارك, دلت هذه اجلملة عىل حجية القياس كام ذكرنا 
وعليه فإن من اجتهد وقاس النظري بنظريه فأحلق املسكوت عنه باملنطوق به فإنه 

 ال مالمة عليه,
ا وحرم أشياء إن اهللا أحل أشياء فال حترموه«: أما ما احتج به من قوله  

, هذا احلـديث سـياقه أنـه كـان »فال حتلوها وسكت عن أشياء فال تبحثوا عنها
ينهى عن كثرة املسائل, فكان الصحابة يسألون عن املسائل التـي مل تقـع حتـى 

 هنوا عن ذلك حتى تكلف بعضهم بالسؤال حتى قال رجل: من أيب?
ال تسألوا عـن أشـياء إن يا أهيا الذين آمنوا {وهذا كله كام يف آية املائدة: 

, }تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حني ينزل القرآن تبد لكـم عفـا اهللا عنهـا
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فبني أهنا هي العفو يف األصل اليشء الذي سكت عنه الرشع ال يبحث فيـه وال 
لكن إذا طـرأ وجـد فإنـه جيـب معرفـة حكـم الشـارع يتكلف يف البحث فيه, 

هللا والرسـول لعلمـه الـذين يسـتنبطونه ولـو ردوه إىل ا{وحينئذ قـال تعـاىل: 
 , فقال: لعلمه الذين يستنبطونه, ثم قال: منهم,}منهم

ويف هذا دليل عىل أن أهل االستنباط وأهل الفهم وأهل البصرية وأهـل  
الرأي وأن احلاذقني يف معرفة النصوص ودالالهتا وفهمها أهنم بمكان يف رشع 

فدل عىل أنه ليس كل العلامء ولـيس ألن اهللا خصهم بذلك وقال: منهم,  اهللا 
 كل من انتسب هلذا العلم يستطيع أن يستنبط ويفهم 

وبناء عىل ذلك فإن احلديث يف قوله: فال تبحثوا عنها, املـراد بـه املسـائل 
ما وقـع فيـه بنـو إرسائيـل مـن تكلـف  خياف عىل أصحابه التي مل تقع, كان 

ه لكم قيل وقـال وكثـرة السـؤال إن اهللا كر«: املسائل, وهو الذي عني بقوله 
أعظم املسلمني «يؤكد هذا املعنى:  , فكان يكره  املسألة, وقال »وإضاعة املال

يف املسلمني جرماً من سأل عـن يشء مل حيـرم علـيهم فحـرم علـيهم مـن أجـل 
 , وهذا يدل عىل أن السنة بعضها يفرس بعضاً »مسألته

تنباط املستنبط مـن كتـاب وعليه فإننا نقول: القياس حجة والرأي واالس
دعا لعبد اهللا بن عبـاس  فإنه حممود, وقد قال بأيب وأمي  وسنة النبي  اهللا 
  :فقال: فقهه, والفقـه هـو الفهـم »اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل«فقال ,

أنـه سـأله  أو  يف حديث عيل بن أيب طالـب  وجاءت السنة عن رسول اهللا 
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السوائي كام يف صـحيح مسـلم فقـال: هـل خصـكم  جحيفة وهب بن عبد اهللا
بيشء? يعني آل البيت, فقال: ال والذي برأ النسمة و فلق احلبة ما  رسول اهللا 

بيشء إال فهام يعطيه اهللا لرجل منـا ومـا يف هـذه الصـحيفة  خصنا رسول اهللا 
عنـة وفيها املدينة حرم من عري إىل فري من أحدث هبا حدثاً أو آو حمدثاً فعليه ل

اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه رصفـاً وال عـدالً يـوم القيامـة وذمـة 
املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم وهم حرب عىل من سواهم وال يقتل مسـلم 

 بكافر, 
فالشاهد يف قوله: إال فهام يؤتيه اهللا لرجل منا يف كتابه, الحظ فهـامً يؤتيـه 

 اهللا لرجل منا يف كتابه,
ل البن عباس: اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل, فدل عـىل أن وقد قا 

 قوله فقهه يف الدين هو فهم الكتاب فإذا أثبت أن الكتاب يفهم فهو عني الرأي 
واالستنباط املحمود املنضبط بضوابط السـلف يف فهـم النصـوص مـن 

 , كتاب اهللا وسنة النبي 
فيه دليل عىل مسـألة  : @אWAكذلك يف هذا احلديث 

وهي: لو تعارض حقان حق هللا وحق للمخلوق فهل يقدم حـق اهللا عـىل حـق 
 املخلوق?
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مثال ذلك: لو تويف رجل وعليه دين وعليه حقوق واجبة مـن الزكـوات 
ر يف احلـج واحتـيج أن ـعىل القول بإخراجها من تركة امليت أو ا لنذور أو قصـ

 حقوق اهللا أو نقدم حقوق املخلوقني? خيرج بقدر ما حيج عنه, فهل نقدم 
 : يف هذه املسألة ثالثة أقوال عند أهل العلم

فـدين « , وقوله »فحق اهللا أحق«: منهم من قال: يقدم حق اهللا لقوله  
 ,»اهللا أحق أن يقىض

وذهب مجهور العلامء إىل أنه يقدم حق املخلوق ألن النصوص دلت عىل  
ن حق املخلوق مبني عىل املزامحـة وحـق اهللا تقديم حق املخلوق عىل ا خلالق أل

مبني عىل ا ملساحمة فإنه بعفوه إذا مل يسع ماله أو مل يسـع املكلـف برتكتـه الوفـاء 
 ] ــ٥٠٠[انظر ص   أجابوا عن هذا احلديثــ بحقه, 
فيه قول ثالث: التسوية بينهام, وهو رواية عن اإلمام أمحد رمحـة اهللا عـىل   

 هام ال يرجح هذا وال هذا, اجلميع, يعني سو بين
مقدم ولذلك دلت األدلة وأصول الرشيعة عىل  واألقو أن حق املخلوق

تقديم حق املخلوق فإن الصائم إذا خاف عىل نفسـه أفطـر وجـاءت ختفيفـات 
وما جعـل {الرشيعة كلها بالتيسري عىل املخلوق عند وجود احلرج, قال تعاىل: 

عة ألن حق املخلوق يف حفظ نفسـه , كل هذا توس}عليكم يف الدين من حرج
 وبقاء نفسه توسعة من اهللا عليه, 
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, له سياق ينبغي أن يفهم فيه, فكون اليشء أحق א وأما حديثنا
 باليشء ال يمنع أن فيه من صفة الكرم ما يقتيض أن غريه يقدم عند املزامحة, 

أصـل رضب اهللا  فأنت تقول مثالً لو كان يف البيت وهللا املثل األعىل وهذا
لنا املثل, فإن الوالد أحق أن جتد والدك من أكرم ما يكون ومن أطيب ما يكون 
فإذا جئنا يف قضية بني الوالد وبني أوالده ورأيت أخاك أو رأيت أحـد قرابتـك 
يف حق له وللوالد قدمته لعلمك بفضل الوالد وبكرمه وبإحسانه, لكنك تعتقد 

ه أن الوالد أحق وهذا الذي عناه اجلمهـور أن يف قرارة قلبك مع كونك مقدماً ل
تقديم حق املخلوق ال يستلزم أنه أحق, وإنام هو تقديم لسبب آخر عـارض ال 
يقتيض نفي الوصفية يف كونه أحـق, ألن اهللا سـبحانه وتعـاىل بـني يف نصـوص 
الكتاب والسنة سعة رمحته وسعة كرمه وجوده فنحن نقـدم مـن هـذا األصـل 

 سعة رمحته وجوده,
إىل الصـالة صـالة اجلمعـة وسـمع  ولذلك ملا خرج عبد اهللا بن عمر  

عىل ابن عمه وكان مريضاً مرض املوت ترك اجلمعة ورجـع إىل   الصائح يصيح
ابن عمه تقديامً حلق املخلوق عىل حق اخلالق, وهذا أصل فرضه العلامء رمحهـم 

 اهللا والنصوص دالة عليه وهدي السلف دال عليه,
شهورة أنه إذا ازدمحت حقوق اهللا وحقوق حقـوق املخلـوق والقاعدة امل 

  ,قدم حق املخلوق عىل حق اهللا من جهة كرم اهللا  
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ولذلك قالوا: حقوق اهللا مبنية عىل املساحمة وحقوق املخلوقني مبنية عـىل 
املشاحية واملقاصة,  فإن تقديم احلق هنا ليس من باب تقديم الديون للمخلوقني 

ال يقتيض أن إسقاط الوصف الذي دل عليـه احلـديث ألن عىل حقوق الواجبة 
قال للمرأة هذا الكالم ألن  املرأة ظنت أنه ال يشء عىل أ ختهـا فردهـا  النبي 

أحق وأوىل وهذا الوصف وصف وليس املراد  إىل األصل وهو أن حقوق اهللا 
 به بإطالق من جهة كونه يقدم عنـد املزامحـة ألن  داللـة األدلـة الرشـعية عـىل

 توسعة اهللا ورمحته سبحانه وتعاىل بعباده.
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Wא  
 باب ما جاء من الكفارة

 Wא  حدثنا قتيبة قال: عنرت بن القاسم عن أشعث عـن حممـد
من مات وعليه شهر فلـيطعم عنـه «قال:  عن النبي  عن نافع عن ابن عمر 
 ,»مكان كل يوم مسكيناً 

אWא حـديث ابـن  عمـر  ال
 نعرفه مرفوعاً إال من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله, 

 : واختلف أهل العلم يف هذا الباب
فقال بعضهم:  يصام عن امليت وبه يقول أمحد  وإسحاق قـاال: إذا كـان  

 م عنه,عىل امليت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطع
 وقال مالك وسفيان والشافعي:  ال يصوم أحد عن أحد, 
 Wא .وأشعب وابن السوار وحممد هو عبد الرمحن بن أيب ليىل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يث فيـه هذا الباب تقدمت مسائله وهـو متعلـق بالبـاب السـابق واحلـد

ضعف كام ذكر املصنف رمحه اهللا والصحيح أنه موقوف وسنبني إن شاء اهللا عند 
رشحنا لكتاب العلل  املسائل املتعلقة بأسانيد األحاديث كام بيناه غري مرة عـىل  

 املنهج الذي نسري عليه يف رشحنا إن شاء اهللا تعاىل.
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Wא  
 باب ما جاء يف الصائم إذا ذرعه القيء

 Wא  حدثنا حممد بن عمري املحاريب قال: حدثنا عبد الرمحن بن
قـال: قـال  زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سـعيد اخلـدري 

 , »ثالث ال يفطرن الصائم احلجامة والقيء واالحتالم«: رسول اهللا 
Wאא اخلـدري حديث أيب سعيد

  عبد اهللا بن زيد بن أسـلم وعبـد العزيـز بـن حديث غري حمفوظ, وقد رو
حممد وغري واحد هذا احلديث عن زيد بن أسلم مرسالً ومل يذكروا فيه عـن أيب 

 سعيد وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم يضعف يف احلديث, 
Wא يقـول: سـألت أمحـد بـن اينسمعت أبو داوود السجسـت 

ن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد اهللا بن زيد ال بأس بـه, حنبل ع
Wא  سمعت حممد يذكر عن عيل بن عبد اهللا املـديني, قـال: عبـد اهللا

بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرمحن بن زيد بـن أسـلم ضـعيف قـال حممـد: وال 
.  أروي عنه شيئاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا الباب يتعلق باملفطرات,

Fאالقــيء هــو خــروج الطعـام مــن املعــدة بعــد  ) : א
 استقراره يف املعدة, 
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, القيء ال يكون إال بعد استقرار الطعام يف املعدة   يقال: قاء يقيء قيئاً
القلـص يكـون قبـل اسـتقرار  ومن هنا يفرق بني القيء وبـني القلـص,

 الطعام يف املعدة
ومسائل التي يقررها العلامء يف كونه ينقض الوضوء أو ال ينقضه يف كونه  

يؤثر يف الصوم أو ال يؤثر فيه إذا تغري الطعام بمعنى وجدت فيـه رائحـة النـتن 
بالنسبة للطهارة بحيث يصبح يف هذه احلالة خارج نجس فيستوي أن خيرج من 

دن أو خيرج من أعاله فينقض الوضوء هذا إذا تغري, أما أن يفسـد بـه أسفل الب
 الصوم فهو أضيق 

  لكنه إذا استقر يف املعدة وأخرجه فهو قيء
أما لو أنه مع الشبع تسحر ثم جتشأ فخرج طعـام مـن فمـه فهـذا قلـص  

 وليس بقيء يكون مع اجلشاء,
عة خيـرج وهكذا الطفل إذا محل محلته أمه وكـان حـديث عهـد بالرضـا 

 احلليب ومل تتغري صفاته 
لكن القيء املؤثر يف النجاسة والذي خيرج من الصـبي مـؤثراً وموجـب 
للنجاسة إذا تغري مثل رشب أو أكل شيئاً ثم محلته فقذفه فإذا رائحته نتنة ولونـه 
خمتلف فهذا هو الذي حيكم بنجاسته ألنه بتغريه اسـتو أن خيـرج مـن أسـفل 

ه فنقض, عىل قول من يقول بأنه ناقض, وقد تقدم معنا البدن أو خيرج من أعال
 يف كتاب الطهارة.
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إذا غلب القيء اإلنسان بـأن رأ مـا هيـيج لـه   : مسألة القيء يف الصوم
 , فإنه باإلمجاع ال يفطرالقيء أو سمع أو كان ألي سبب أو عارض 

وهناك مذهب ضعيف عن بعض السلف, لكن الذي عليه العمل مجاهري 
أنه ال يفطر لو أنه غلبه القـيء فـأخرج القـيء فـإن  وهو كاإلمجاعلف أئمة الس

 صومه صحيح وال يؤثر يف صيامه بيشء,
أما لو أنه استدعى  القيء فطلبه استشفاء أو بسبب فحينئذ هو من حيث  

األصل الشخص يستدعي لوجود سبب ومن هنا يكون معذوراً  يف االستدعاء 
 أما لو مل يكن معذوراً فهو آثم 

 ? فإذا استدعاه هل يفطر أو ال يفطر 
هذا ما سنبينه إن شاء اهللا يف مسائل احلديث إن شاء اهللا تعال يف املجلـس 

 القادم واهللا تعاىل أعلم.
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 االسـئـلة
،אאאאWא

Wאرمضان وأصيب بغيبوبة رجل حصل له حادث قبل شهر  א
 ومل يفق إال يف شوال فامذا عليه أثابكم اهللا?

Wبسم اهللا احلمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعـىل آلـه א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

 : فاملغمى عليه للعلامء فيه وجهان
منهم من قال: إنه كاملجنون وغري مكلف, وبناء عىل هذا القـول ال جيـب 

 يه يشء ألنه مل يدركه رمضان وهو مكلف عل
 ومنهم من قال: إنه كالنائم يلزمه القضاء إذا استيقظ 

وكال القولني له وجهه, فالذين يقولون إنه كاملجنون يقوون قـوهلم هـذا 
بأن املغمى عليه إذا طلب منه أن يفيق ال يستطيع أن يفيق وال يستطيع أحـد أن 

نائم السـتفاق وحينئـذ ضـعفوا قياسـه عـىل خيرجه من غيبوبته فلو كان مثل ال
 النائم من هذا الوجه, 

ولكن من حيث األصل مذهب من قال باإلسقاط  له أن يقيض واألحوط
 أقو واهللا تعاىل أعلم.
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Wهل جيوز للرجل الذي ال يفهم العربية أن يصيل النافلـة مـثالً يف א
بلغتـه التـي يفهـم أثـابكم  صالة الرتاويح مع النظر إىل ترمجة القرآن أو تفسريه

 اهللا?
Wأمجع العلامء عىل أنه ال جيوز ترمجة القرآن ترمجة حرفية,  أوالً: א 

وأن القرآن ال يمكن ألي لغة عـىل وجـه األرض وال ألي مـرتجم مهـام 
أويت من قوة املادة والعلم يف الرتمجة أن حيصل ما يف اللغة العربيـة مـن األرسار 

 واملعاين 
, هذا املعنى املوجود يف }هن لباس لكم وأنتم لباس هلن{: كقوله تعاىل

اللغة العربية ال يمكن أن يوجد يف لغة أخر, ألنه لو ترمجه بلغته لفهم بمعنـى 
 ة,غري املعنى الذي يقصد يف اللغة العربي

وبناء عىل ذلك فالقرآن من أرساره وحكمه و معانيه ولطائفه ووجوهـه  
ىل اختالفها أن حتصل ذلك وهو أمـر فضـل اهللا بـه املختلفة ما تعجز اللغات ع

 هذا اللسان العريب املبني وجعل إعجاز فيه,
ولذلك أمجع العلامء رمحهـم اهللا عـىل أنـه ال جيـوز ترمجـة القـرآن ترمجـة  

 حرفية, 
فإذا ترمجت معاين القرآن فحينئذ ال تقرأ يف الصالة ألن هذا معنى وليس 

 القرآن نصه, 
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زها بعض العلامء, وينسب إىل األئمة األربعـة والنقـل وترمجة املعنى أجا
باملعنى عىل املنصور ورأي األربعة واجلمهور, وقـالوا : إن هـذا ترمجـة القـرآن 

 باملعنى  جائزة, 
لقـرآن بفهـم القـرآن, ال أهنـا جتعـل مـع ا وجيوز أن يرتجم معاين القرآن

 بحيث تقرأ يف القرآن, 
 القرآن, ولو قرأ الرتمجة فإنه ال ينال فضل

وهذا ينبغي أن ينبه عليه وحبذا يف املصاحف املرتمجة أن ينبه عىل ذلك أن  
 الرتمجة ال متثل القرآن فينتبه هلذا, 

إذا قمـت إىل الصـالة «: واألصل أن الصالة ال تصح إال بالقرآن قـال 
 , »فكرب ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن 

غريه, وحينئـذ ال خيلـوا مـن  فاألصل أن القراءة تكون من القرآن ال من
 : حالتني
 إما أن يمكنه أن يقرأ القرآن  

وإما أال يمكنه أو ال حيفظ أو ال يستطيع أن يقرأ أو ال يعرف اللغة العربية 
 : أو حديث العهد باإلسالم فهذا يقوم ويصيل وللعلامء فيه وجهان

 منهم من قال: إنه يسبح ويقول األذكار, 
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يطالب بيشء إنام يقف بقدر القراءة حتـى يركـع,  ومنهم من قال: أنه ال 
والذين قالوا: أنه يسبح يقول: يسبح باألذكار العامة بقدر قـراءة الـركن وهـو 

 الفاحتة عند من يوجبها, ثم يركع بعد ذلك سواء كان يف نافلة أو فريضة, 
وأيا ما كان فالكل متفق عىل أنه لو ترجم معاين القرآن وقرأها يف الركعـة 

هذا ليس بقرآن وإنام ترمجة قرآن وال تغني هذه الرتمجة عن القرآن وال حتـل فإن 
 حمل القرآن واهللا تعاىل أعلم.

Wأنا إذا أردت أن أتوضأ أغسل رأيس ويدي ورجيل مـرتني فهـل  א
 هذا صحيح أثابكم اهللا?

Wالرأس ما يغسل, يمكن جتوز يف العبارة يمكن يقصد أنه يمسـح   א
 تنيعىل رأسه مر

 : هذا السؤال فيه جوانب أوالً: 
اجلانب األول السـنة واألكمـل واألفضـل أن يثلـث الغسـل إال مسـح  

الرأس, أما فضيلة التثليث فإهنا إسباغ الوضوء عىل أصح القولني وفرس به قوله 
 :»قلنـا: بـىل يـا »أال أنبئكم عىل ما يمحوا اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات ?

 , قالوا: اإلسباغ هو  التثليث, »إسباغ الوضوء عىل املكاره« رسول اهللا قال:
أن هذا اإلسباغ  يكون بالتثليث إال يف الرأس, فالرأس يكـون مـرة  ثانيا:

واحدة يف أصح قويل العلامء وهو مذهب اجلمهور خالفاً للشـافعية رمحهـم اهللا 
 الذين يقولون: يرشع تثليث مسح الرأس 
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توضأ فغسـل  أن النبي  يع بنت معوذ واستدل اجلمهور بحديث الرب
ثالثاً ثالثا ومسح برأسه مرة واحدة, فدل عـىل أن املسـح بـالرأس يكـون مـرة 

  [ ستأيت بعد اسطر] ــ ومن جهة النظرــ واحدة, هذا من جهة  األثر, 
وكذلك أيضاً استدلوا بام ثبت يف الصحيحني مـن حـديث محـران مـوىل 

يف الصحيحني أنه دعاء بوضوء ثم توضأ قـال: كام  عثامن عن عثامن بن عفان 
فغسل وجهه ثالثاً ومتضمض واستنشق ثالثاً ثم غسل وجهه ثالثـاً ثـم غسـل 

 كلتا يديه ثالثاً ثم مسح برأسه مرة واحدة هذا عثامن ثـم قـال: رأيـت النبـي 
توضأ نحو وضوئي هذا,  فدل عىل أنه يف التثليث ويف الكامل يكون املسح مـرة 

 واحدة, 
يف الصحيحني أنه توضأ, عن حييـى أنـه  ثله حديث عبد اهللا بن زيد وم

قـال:  سئل أنه شهد عمرو بن احلسن سأل عبد اهللا بن زيد عن وضوء النبـي 
فدعا بثور من ماء ثم ذكر احلديث, فذكر أنه توضأ فغسال كلتا يديـه ثالثـاً ثـم 

ه ثالثاً متضمض واستنشق ثالثاً بثالث غرفات من كف واحدة, ثم غسل وجه
ثم غسل كلتا يديه ثالثاً ثم مسح برأسه مـرة واحـدة فأقبـل هبـام وأدبـر, هـذه 
األحاديث كلها تدل عىل أن مسح الرأس مرة واحدة هذا من جهـة  األثـر, ممـا 

 يقوي مذهب اجلمهور 
من جهة النظر أن الرأس إذا مسح مرتني وكان الشخص أصلع أو أقـرع 

مسحت املـرة األوىل واملـرة والثانيـة واملـرة  فإنه يكون أشبه بالغسل ألن حينئذ
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الثالثة أشبه بغسل الرأس, ومن هنا ينتقل هو ممسوح وغـري مغسـول هـذا هـو 
 أصح الوجهني والعلم عند اهللا أن الرأس يمسح مرة واحدة,

اجلانب الثاين الذي حيتمله السؤال حيتمـل أن السـائل يقـول: إذا توضـأ  
 مرتني هل هناك يشء? 

العلامء عىل جواز الوضوء مرة مرة والوضـوء مـرتني مـرتني  نقول: أمجع
 وثالثاً ثالثاً وأن أعىل ا لكامل ثالثة وال جيوز الزيادة عىل ثالث مرات لقولـه 

هذا وضوئي ووضوء األنبياء من قبيل فمـن زاد فقـد أسـاء «يف حديث السنن: 
فهـي وسـط , فال ترشع الزيادة عىل ثالث مرات, وأما بالنسبة لالثنـني »وظلم

 الكامل وأما املرة الواحدة فهي قدر اإلجزاء جيزئ مرة واحدة,
وأما لو فرق بني األعضاء فغسل بعـض األعضـاء ثالثـاً وغسـل بعـض 

توضأ مـرة   األعضاء مرتني وبعضها مرة فال بأس, محلوا عليه قوله أن النبي 
, قيل أنه مرة مرة جلميع األعضا ء ومرتني مرتني مرة ومرتني مرتني و ثالثاً ثالثاً

جلميع األعضاء وثالثاً ثالثـاً جلميـع األعضـاء, وقيـل مـرة لـبعض األعضـاء 
 ومرتني لبعضها وثالثاً لبعضها كالمها وجه عند الرشاح, 

وعىل كل حال هذا الذي يظهـر يل يف جـواب هـذا السـؤال و اهللا تعـاىل 
 أعلم.
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Wالتحقـت أنا شاب من اهللا عيل باالستقامة مـن بدايـة رمضـان و א
بحلقة حتفيظ القرآن وأمنيتـي أن أحفـظ القـرآن وأطلـب مـنكم الـدعاء ومـا 

 توجيهكم يل وما توجيهكم للشباب الذين سبقونا يف هذا الطريق جتاه أمثالنا?
Wثبتنا اهللا وإياك واملسلمني عىل احلق حتى نلقاه وجعلنا وإياكم ممن  א

اهللا وهو راض عنـه إنـه أهـل  هدي إىل الرصاط املستقيم والسبيل القويم ولقي
 الفضل والتسليم سبحانه وتعاىل,

אW 
أوصيك إذا استقمت عىل طاعة  اهللا أن تستشعر عظيم هذه النعمة  :أوالً  

وأن تعلم علم اليقني أنه ليس هناك نعمة عىل وجـه األرض أعظـم مـن نعمـة 
دة واهلدايــة م مــن التوفيــق للزيــااهلدايــة لإلســالم, ولــيس هنــاك نعمــة أعظــ

 الصالح, و
فامحد اهللا جل جالله أن اهللا اختارك لدينه وطاعته واالستقامة عىل حمبتـه 

 ومن عظم اهللا شكره,  ومرضاته, وما عرف مقدار نعم اهللا عظم اهللا 
فإن املعرفة بالنعم تؤدي إىل تعظيم اهللا, وتعظيم اهللا معني عـىل شـكر اهللا 

 من فضله العظيم, ومن شكر اهللا وهو يعظمه زاده اهللا  
 عىل هذه النعمة العظيمة التي من هبا عليك,  فامحد اهللا 

وإياك ثم إياك أن تستشعر بأن لك فضل عىل اهللا وأنت هتتدي أو تستقيم 
فإن من الناس من يستقيم عىل طاعة اهللا وهو يظن أو يأتيه الشـيطان بأنـه يـديل 
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النفس  أو بني الناس, فتجـده إذا عىل ربه والعياذ باهللا, سواء كان هذا الشعور ب
جلس بني الناس أو كانت له منزلة أو مكانة أو كان قبل االسـتقامة عـىل اخلـري 
عىل حال حيس أنه تصدق عىل إخوانه الصـاحلني أو أن لـه مزيـة, بـل اهللا يمـن 

 عليكم أن هداكم لإلسالم, فاملنة هللا جل جالله, واملنة هللا وحده ال رشيك له, 
فإن من أعظم نعم اهللا عىل املهتدي أن يرشح صـدره وأن  ثاين:أما األمر ال

ينور قلبه وأن يعينه عىل حفظ القرآن, فإذا حفظت القـرآن فعلمـت مـا حاللـه 
وحرامه واتبعت رشعته ونظامه أصبت سعادة الدنيا التي ال شـقاء بعـدها, إن 

زمـوه فلـم اهللا أعطى هذا القرآن خلاصة أوليائه الذين علموا به وعملوا بـه والت
, هؤالء هم أوليـاء اهللا وصـفوة اهللا مـن  يطلبوا عن سبيله حتويالً وال عنه بديالً

 خلقه جعلني اهللا وإياكم منهم, 
  أوصيك وإخواين بتقو اهللا :  أما توجيهي فأوالً 

لزوم أ هل العلم األمناء األتقياء الذين خيافون اهللا  ويتقونـه فيـك  وثانيا:
 ويف إخوانك,

إياك أن تسلم زمام فكرك أو تسلم زمام عقلك ورأيك إال ملـن فإياك ثم  
ترضاه حجة لك بني يدي ربك, فليس هناك بالء وال عناء وال شقاء عىل العبد 
أعظم من أن يتساهل يف أمر دينه, فإن الدين هو رأس املال يف هذه الدنيا ورأس 

ال يوثـق يف دينـه املال يف اآلخرة ورأس األمر كله, فإياك أن جتامل بأن تتبع مـا 
ويف علمه, ومن دالئل التوفيق والسعادة أن اإلنسان إذا استقام عـىل طاعـة اهللا 
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لزم العلامء األئمة من السلف الصالح هلذه األمة ومن بعـدهم فأخـذ بـأقواهلم 
 يوم يلقاه وهو عىل بينة من ربه,  واستفاد من علمهم حتى يلقى اهللا 

 ويتقونه,  أوصيك بالعلامء الذين خيافون اهللا
أوصيك باألخيـار الـذين يثبتونـك عـىل اخلـري والطاعـة   واألمر الرابع:

وحيببونك يف أهل العلم, فإذا صحبت أقوام يف التزامـك وطاعتـك ووجـدهتم 
حيبون أهل العلم ويثنون عىل أهل العلم ويرغبون يف حلـق ا لـذكر ويشـهدون 

فأحبهم يف اهللا وتوهلم مشاهد حلق التحفيظ للقرآن وحلق السنة والعلم النافع 
 وكن معهم عىل ذكر اهللا وحمبة اهللا كام كان أصحاب رسول اهللا  يف طاعة اهللا 

, أما إذا وجدهتم ال يتقـون اهللا يف عـورات املسـلمني وال بني يدي رسول اهللا 
يف حرمـات  يتقون ا هللا يف أئمة الدين ال ينكفون وال يرعوون وال يتقـون اهللا 

 السلف ودواوين العلم فاهللا اهللا أن جتامل يف دينك أوليائه من أئمة
أحذرك ثم أحذرك ثم أحذرك أن جتلس مع إنسان ال يتقي اهللا يف سـلف  

هذه األمة وخلفها من العلامء العاملني, أو يوهن يف أهل العلم أو يطعن يف أهل 
العلم, إن الذي يطعن يف أهل العلم يقـود إىل هـالك املسـلمني وإىل دمـارهم, 

هنم إذا نزعت الثقة من أهل العلم  فمن أين يؤخذ الـدين ومـن أيـن تؤخـذ أل
 األحكام? 

ووجدت العـامل  وإياك ثم إياك أن جتامل يف أهل دينك فإذا وفقك اهللا 
ووجـدت   الذي ترضاه أو العلامء الذين ترضاهم حجة لـك بـني يـدي اهللا 
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وال تبايل ولو بقيـت األصحاب األخيار ولو كانوا قليالً فال هيمك وال تكرتث 
 مع رجل واحد خياف اهللا ويتقيه خري لك من أمة عىل وجه األرض,

وإياك ثم إياك أن تبـايل  بـالكلامت الطنانـة والشـعارات الكبـرية, كـان  
سباقني لإلسالم ممـن أخـذوا بـالعروة الـوثقى والتزمـوا ديـن اهللا  الصحابة 

عىل إيامنـه وإسـالمه مـن  ورشع اهللا وكان الرجل خياف النفاق حتى لقي اهللا 
اخلوف وال يستطيع أن يزكي نفسه, ثم جتد الرجل اآلن بمجرد أن يستقيم ليلـة 
أو ليلتني أو جيلس عند شخص وإذا به يعطيه هالة أنه من أهل النجاة وأنه مـن 
أهل كذا وأنه من أهل كذا ولن تكون من أهل النجاة ولن تكـون مـن الطائفـة 

 تسب فالن وتأخذ أرشطة فالن, املنصورة حتى تلعن فالن و
ودعنا نقوهلا رصاحة ألن الزمان مل يعد فيه غش ألبناء املسلمني, هذه نار 

ري يف األمة رسي النار يف اهلشيم إن مل حيذر منها من خياف اهللا ويتقيـه تـأيت ـتس
عىل األخرض واليابس إذا انتهكت حرمات أولياء اهللا وحفظة الدين ال خـري يف 

ذا ذهبت حرمات العلامء واألئمة والصاحلني من سلف هذه األمـة هذه الدنيا, إ
من يطعن يف اإلمام أيب حنيفة إمام أمجعت األمة عىل جاللة قدره وعلـو كعبـة, 
ونتمنى أن ننال شيئاً من علمه وفضله هذا اإلمام العظيم يأيت الصعلوك الـذي 

ل شيخ اإلسـالم: يقول: أنه إمام هو أو إمام رأي والعياذ اهللا حاشا وكال يقو
رفع املالم عن األئمة األعالم وجعلهم من أئمة اإلسالم األعالم الـذين تغنـي 
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شهرهتم كان العامل ومل يزل يمكن ال يقل عن ربع العامل اإلسالمي عـىل خمتلـف 
?العصور أقل يشء الربع وهم أتباع هلذا اإلمام كل هؤالء إىل ضالل وإىل هو 

 أين هذه العقول? 
عىل حرمة العلامء عىل من النظر, واهللا لو أننا يف كـل درس ويف  إذاً النظر 

كل حمارضة نقرع كل من حيقر أهل العمل ونحذر كل من يلتـزم ويسـتقيم مـن 
هذه الويالت واآلهات ال خري فينا, واهللا ال خري فينا إن كنا قد اكتحلت أعيننـا 

ه الـدرر السهر ننتزع من علومهم ومـن  أفهـامهم وممـا أخرجـوا لنـا مـن هـذ
واألفهام والعلم النافع ثم نرمي وراء ظهورنـا ونسـمع سـبهم وشـتهم عشـية 
وضحاها ثم ال نبايل ال واهللا, اللهـم إنـا نشـهدك ونشـهد مالئكتـك وخلقـك 
ومجيع خلقك عىل حبهم فيك, ونسأل اهللا بعزتك وجاللك أن جتمعنـا هبـم يف 

يدنا منـه  وال تنقصـنا دار كرامتك مع أوليائك وأن تبقينا عىل هذا احلب وأن تز
 وأن جتعله وسيلة شافعة نافعة يوم ال ينفع مال وال بنون, 

احلذر ثم احلذر, هل هذه األمة غافلة حني كان بينها هؤالء العلامء األئمة 
الصلحاء األتقياء وهم يرون أتبـاعهم ومـع ذلـك يـذكروهنم بـاخلري ويقـرون 

ور ويـرتجح عنـدك علومهم ويقرون أفهامهم, ليرتجح عندك مـذهب اجلمهـ
 مذهب أهل احلديث ويرتجح عند مذهب الظاهرية, 

ولكن انتبه واعلم أنك خملوق  تصـيب وختطـأ وإن كـان غـريك يصـيب 
وخيطأ فأنت كذلك تصيب وختطأ فإن أخطأ غريك يف فهم الكتاب والسنة عذره 
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االجتهاد فإياك أن ختطأ وتسب أولياء اهللا وانتقاصهم واحتقارهم  وسلب هذه 
مة التي أنعم اهللا هبا عىل األمة قرون عديدة فنعمت بـاخلري مـن املحـيط إىل النع

املحيط وفيها األربعة مذاهب واخلمسة ومذهب أهل احلديث ما وجدنا نعرات 
فرقت بينهم إال يف هذه العصور, نحذر مـن هـذا ألنـه أصـبح الشـاب يلتـزم 

نـت لسـت مـن أهـل ويستقيم وإذا به يأتيه من جيره ويقول له: إن مل تتبعنـي فأ
 السنة, من هذا الذي يتبع? 

أن يأيت به كامالً واهللا ما  لو سأله عن حديث يف الطهارة عن رسول اهللا 
 كذب لتجده ال حيسن إيراده,

لو سأله عن حديث يف ا لصالة أن حيسن فهمه ومعناه وداللتـه أو جيمـع  
بزمـام السـنة, مسألة شوارد ما فيه من السنة ما استطاع ثم يزعم أنه هـو أخـذ 

نحذر ألهنا أمانة يف رقابنا وأمانة يف أعناقنا ونرجو من اهللا أن يعيننا عىل أدائهـا, 
من أراد أن يستقيم عىل حب العلامء وحب الصلحاء فسيثبت اهللا قدمه ويثبـت 
اهللا لسانه وبيانه, فألسنة أهل الصدق ال تكذب وألسنة أهـل األمانـة  ال تغـش 

ن اتق ا هللا يف علامء األمة ينرشح صدرك هـذه األلسـنة وأقوال ملا يقول لك إنسا
ما تكذب, ولكن ال نغش أبناء املسلمني وال نوردهم املوارد, فواهللا ألن يستقيم 
اإلنسان عىل حب أهل العلم ليثبتنـه اهللا ألن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـد اصـطفى 

 أوليائه ومن عاد يل ولياً فقد آذنته باحلرب بعربة, 
 بأعيننا وسمعنا وشاهدنا يف زمالئنا ولقد رأينا 
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كم من أناس استقاموا ثم والعياذ باهللا تنكبت أقدامهم وساءت أحـواهلم 
وكان ممن نعرفه من يسب السلف الصـالح وأئمـة السـلف مـن مل يـر خـرياً 

 والعياذ باهللا ال يف علمه وال يف عمله 
 فهذا الشقاء إياك أن تطأ قدمك أبوابه, 

 أن  تسلك سبيل أهله وهذا  العناء إياك
التزم باإلسالم املسلم من سلم املسلمون من يده ولسـانه, إننـا يف زمـان  

كان السلف الصالح حيفظ املسلم حق املسلم وهو  عامي وكان املسـلم يصـبح 
 وهو يقول: رب سلمني من أوراط املسلمني من عموم الناس وعاملهم,

من فضـالء النـاس والعلـامء  أما اليوم والعياذ باهللا فقل أن جتد من يسلم 
منه فضالً عن عامة املسلمني إنك يف زمان الغربة ولـذلك أحـذرك وأوجهـك 
وأوجه غري تر حول يل وال قوة يف التوجيه والتحويل والتحـذير إال أن تتقـي 

 إياك ثم إياك وأعراض العلامء  اهللا 
واعلم أن مـن شـاب رأسـه يف اإلسـالم وأن مـن رسـخت قدمـه عـىل 

وتعليم األنام من سلف األمة الصالح مـن الصـحابة والتـابعني هلـم  األحكام
بإحسان إىل يوم الدين أن هلم عليك حقاً كبرياً حبهم طاعة وإتبـاعهم قربـى هللا 

  ,فتوطن نفسك عىل هذا 
االستقامة التي تقوم عىل  اإلسالم احلق الـذي حيـب فيـه املسـلم ألخيـه 

ال يـؤمن أحـدكم حتـى حيـب «هه لنفسه املسلم ما حيبه لنفسه ويكره له ما يكر
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ويكره له ما يكره لنفسه, قال اإلمام أبو داوود أنه حفـظ  »ألخيه ما حيب لنفسه
مخسامئة ألف حديث وإنه اصـطفى منهـا الصـحيح   من أحاديث رسول اهللا 

وما شاهبه وقاربه واحلسن وما شاهبه وأودعها يف السنن وأن مدارها عىل أربعـة 
, »ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه«احلديث, أحاديث منها هذا 

ومفهومه أن يكره ألخيه ما يكره لنفسه, فإذا كان هذا يف أخيك املطلق فكيـف 
 بمن له فضل عىل املسلمني من العلامء, 

إذا أردت االستقامة أن تكثر من الطاعات أكثـر مـن אأوصيك
, أكثـر مـن  وأكثر من ذكر اهللا تالوة القرآن والتسبيح واالستغفار  قائامً قاعداً

االستغفار فإنه من لزم االستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجاً ومن كل ضـيق 
خمرجا, إن من الناس من استقام األيام املعـدودة فلهـج لسـانه بـتالوة القـرآن 

السـنني  وبالتسبيح واالستغفار وإن من الناس مـن اسـتقام عـىل طاعـة اهللا 
ة وهو أغفل ما يكون عن ذكر اهللا  فال جتد هذا الذي هلج لسانه بذكر اهللا العديد

أال أدلكـم «لفقراء املسلمني ملا اشتكوا إليه األغنياء قال:  قد يسبقه, وقد قال 
عىل ما تدركون به من سـبقكم وتفوتـون بـه مـن بعـدكم, تسـبحون اهللا ثالثـاً 

, دهلـم عـىل الباقيـات »ثاً وثالثنيوثالثني وحتمدونه ثالثاً وثالثني وتكربونه ثال
 الصاحلات أدبار الصلوات,

א  أكثر من ذكر اهللا وأكثر من لزوم هذا الذكر يف بيتك يف ولـدك
 تكون قدوة, 
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 :وأما الوصية التي أوصيك هبا 
 فاعلم أن تقو اهللا يف أمرين: 

 فعل فرائضه 
 وترك حمارمه,

  يفقدك اهللا حيث حيب أن يراك فال يراك اهللا حيث حيب أن يفقدك وال 
א أوصيك وصية إذا التزمت بطاعة اهللا أن تعلم أن ملك امللوك

وإله األولني واآلخرين وجبار الساموات واألرض الذي استقمت عىل طاعتـه 
والتزمت بمحبته أن بيده ملكوت كل يشء وأنه جيري وال جيار عليه, أنه هيـديك 

الغواية وينقذك من العامية وأنه يثبتـك عـىل الرصـاط من الضاللة ويرشدك يف 
املستقيم وأنه يطعمك وأنه يسقيك وأنه يشفيك وأنه حيميك وأنك لن جتد مـن 

 دونه ملتحداً فتوىل اهللا فإنه من توىل اهللا تواله اهللا 
واعلم أن الدنيا مليئة باملكاره عىل من استقام وثبت عـىل طاعـة اهللا فلـن 

 واهلموم حتيط بك متيس ولن تصبح إال 
حينام أصـبح  واعلم أن نرص اهللا سيأتيك بعد الصرب تأمل يف رسول اهللا 

وأمسى وهو يؤذ يف طاعة اهللا وحمبة اهللا حتى جاءه نرص اهللا, متى جـاءه نرصـ 
اهللا? يف السنة الثامنة من اهلجرة, كل هذه السـنوات التـي مضـت وهـو يكابـد  

النرص هلم يف العواقب فاصـرب صـرباً مجـيالً ويعاين بأيب وأمي, إن أتباع الرسل 
, مهام عظمت الفتن واشتدت املحـن فـاعلم أن  وال تبتغي عن سبيل اهللا حتويالً
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وليك هو اهللا الذي ال إله غريه وال رب سواه فـاطمئن إذا قلـق النـاس وتـأمن 
 بأمان اهللا إذا خافوا واثبت إذا تزلزلت أقدامهم وكن مع ا هللا فإن اهللا نعم املـوىل

 ونعم النصري,
 اللهم اجعلنا ممن توالك فتوليته فكفيته ومحيته ووقيته,  

 اللهم اجعلنا لنا من لدنك محاية تكفينا هبا خلقك 
 اللهم اكفنا هبا هم الدنيا واآلخرة,

اللهم اجعلنا هبا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني نجنا هبا من رشور  
 ا باحلق وجتعلنا هبا من أهلك أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, وتبرصنا هب

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الرتممن 
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 رشح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه اهللا−
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الم عـىل أرشف بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـ
 األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.

Wאאא  
 باب ما جاء يف الصائم يذرعه القيء

Wא  حدثنا حممد بن عبيد املحاريب قال: حدثنا عبد الرمحن بن
قـال: قـال  عن أيب سـعيد اخلـدري زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار 

 ,»ثالث ال يفطرن الصائم احلجامة والقيء واالحتالم«: رسول اهللا 
 Wאא حديث أيب سعيد اخلـدري
 حديث غري حمفوظ......... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهللا الـرمحن الـرحيم, احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم األمتـان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
ع فقد ترجم  اإلمام احلافظ الرتمذي رمحه اهللا هبـذه الرتمجـة والتـي تتعلـق بـذر

القيء للصائم, وقد تقدم معنا يف املجلس املايض بيـان بعـض املقـدمات التـي 
 تتعلق بمسائل القيء, وذكرنا تعريفه وأحواله,
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هذه الرتمجة كام ذكرنا أن القيء يف بعض أحوالـه يوجـب الفطـر مـن الصـوم  
واملـراد  )  אאFوظاهر الرتمجة العموم الصائم 

 عه يسبقه وهو أشبه بأن يغلبه ويصبح ال مفر وال حميد لإلنسان عنه, بيذر
ذكرنا حقيقة القول وأن هذا النوع أو هـذا احلـال مـن األحـوال التـي تصـيب 
اإلنسان هلا صور مؤثرة يف الصوم, سواء كان فريضة أو كـان نافلـة, فلـام كـان 

, والتـي تتعلـق القيء تأثري يف الصيام تـرجم املصـنف رمحـه اهللا هبـذه الرتمجـة
املخفـف فيهـا مـن بإحد حالتي القيء أن يغلب اإلنسان وهـذه احلالـة هـي 

لتي ال يلزم اإلنسان فيها الفطر وال حيكم فيهـا بفطـره وهـذا أحوال القيء أي ا
, فيـه خـالف شـاذ عـن وحكي اإلمجـاع عليـهمذهب مجاهري السلف واخللف 

لبـه القـيء وخـرج دون بعض املتقدمني ولكن انعقـد القـول أن الصـائم إذا غ
إرادته فإنه ال يؤثر يف صومه سواء كان الصوم فريضة كصـوم رمضـان والنـذر 
والكفارات والفدية ونحو ذلك من الواجبات أو كـان نافلـة كصـوم التطـوع, 

 فكل ذلك ال يؤثر فيه القيء, 
لكن يذرعه القيء بمعنى يغلبه وهذا يأيت يف إنسان منهـا أن يـر اإلنسـان مـا 

أن يكره أن ينظر أو ير شيئاً تشمئز منـه النفـوس فـال يتاملـك نفسـه يكرهه ك
فيقيء أو يسمع شيئاً مثل ذلك, وأحوال الناس ختتلف منهم من يتأثر بالسـامع 
ومنهم من يتأثر بالرؤية ومنهم من يتأثر هبام أو بأي يشء آخر, فقد يكون بسبب 
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ء إذا غلبه القـيء اعتالل البدن وضعف البدن واملرض ونحو ذلك فيغلبه القي
 كأنه مكره عليه وليس باختياره وال بيده 

لكن  يف بعض األحيان إذا قاء اإلنسان أو غلبه القيء فإنه يزدرد شيئاً من القيء 
فإنه يفطر بإمجـاع فإذا بلع شيئاً من القيء باختياره وهو قادر عىل  التخلص منه 

ال يبلــع منــه شــيئاً , ورشط كــون القــيء ال يــؤثر إذا غلــب اإلنســان أالعلــامء
 باختياره,

وأما احلالة الثانية وهي أن يقيء اإلنسان باختيـاره فجمهـور األئمـة ومجـاهري  
السلف واخللف عىل أنه مفطر وهو مذهب األربعة عىل أن من اسـتقاء وطلـب 
القيء أنه حيكم بفطره ولزمه القضاء سواء كان ذلك يف الفريضة أو النافلة عـىل 

روع يف ـيف النوافل يسريها فـرائض, فمـن يقـول: إن الشـروع ـالقول بأن الش
النوافل كأن يرشع يف صيام يوم االثنني واخلميس أو صيام أيـام البـيض قـالوا: 
من رشع بمعنى بدأ الصيام ثم أفطر بدون رضورة وال حاجة وال رخصـة فإنـه 

, }وال تبطلوا أعاملكـم{بمجرد رشوعه يف النافلة ملزم بإمتامها, لقوله تعاىل: 
فلام ألزم بإمتامها صارت واجبة عليه, فإذا أفطر بدون عذر وال رخصة يف نافلـة 
لزمه القضاء, وهـذا سـيأيت بيانـه إن شـاء اهللا يف الفطـر يف اختيـار اإلنسـان يف 

: أنـه جيـوز لإلنسـان أن يفطـر يف صـيام التطـوع لقولـه  אالنوافل 
 نني عائشـة يف الصـحيح عنهـا , وكذلك حديث أم املؤم»املتطوع أمري نفسه«

 ,»إين إذاً صائم«قالت: ال, قال:  »هل عندكم يشء«: حينام قال 
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الشاهد من هذا أن القيء إذا طلبه اإلنسان فإنه يوجب احلكـم بفطـره, وذكـر  
املصنف رمحه اهللا حديث أيب سعيد اخلدري وبني ضعفه ووجه ذلـك الضـعف 

 عف إسناده, والعمل عند أهل العلم رمحهم اهللا عىل ض
األخـر فهـو مـن وأما متنه من حيث اجلملة فإنه صحيح ودلت عليه األدلـة 

 األحاديث التي ضعف إسنادها وصح متنها,
FאWE    إمجال قبل البيان والتفصيل, وقـد تقـدم معنـا

ء غري مرة أنه منهج الكتاب والسنة, وأنه من اخلطاب املحمود أن جتمل األشـيا
قبل أن تفصلها ألن ذلك أدعى إىل الشـوق بسـامع التفصـيل وأدعـى إىل دفـع 

 السآمة وامللل عند التعرض لبيان أجزاء املفصل أو األجزاء التفصيلية,
WWEאF  فعالة من احلجم واحلجـم يف لغـة العـرب يطلـق عـىل

هـا احلجـم بمعنـى معاين ذكرها اإلمام ابن منظور رمحه اهللا يف لسان العرب ومن
 املص, يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مص اللبن املوجود فيه, 

وذكر اإلمام األزهري رمحه اهللا ونقله عنه ابن منظـور أيضـاً أن احلجـام سـمي 
حجاماً لكونه حيجم الدم بمعنـى  يمصـه فهـو يمـص الـدم بقارورتـه واملـراد 

ت القديمـة وال زالـت بقارورته اآللة التي تكـون هبـا احلجامـة وهـذا يف اآلال
 تستعمل إىل يومنا هذا, 

 وهذا النوع من  األعامل وهو  احلجامة ثبتت األدلة الصحيحة عن رسول اهللا 
 ,  بمرشوعيته قوالً وفعالً وتقريراً
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  فإن احلجامة كانت موجودة عىل عهد رسول اهللا 
وأعطـى  كام يف الصحيحني مـن حـديث ابـن عبـاس  فاحتجم بأيب وأمي 

 ,  جام أجرته احل
 وأقر احلجامني عىل ممارسة  احلجامة والقيام هبا,

 ندب األمة إىل التداوي باحلجامة  بل إنه  
فهي نوع من أنواع التداوي وهي نوع من الطب النبوي ا لذي ثبتت األحاديث 
الصحيحة بالندب إليه واستحباب التداوي به كـام قـرره اإلمـام ابـن القـيم يف 

لذهبي يف الطب النبوي ومثله احلافظ السيوطي رمحـة اهللا عـىل اهلدي واحلافظ ا
 اجلميع.

كـام يف صـحيح  وليس أدل عىل ما فيهـا مـن اخلـري مـن حـديث رسـول اهللا 
 , »إن خري ما تداويتم به احلجامة«البخاري من قوله: 
إن يكن الدواء ففي أربعة آية من كتـاب ورشبـة «أنه قال:  ويف الصحيح عنه 
, فهـذا مـن »ة من حمجم أو كية من نـار وال أ حـب أن أكتـويمن عسل ورشط

  الطب النبوي عنه 
بل جاء يف السنة ببيان األوقات املسـتحبة للحجامـة وغـري ذلـك مـن املسـائل 
املتعلقة هبا والتي سنتعرض لبياهنا بإذن اهللا حيـنام يـذكر يف موضـعها مـن هـذا 

  هه وكرمالكتاب املبارك نسأل اهللا تعاىل أن ييرس ذلك بمن
EאF WFאE :  ,أي أن احلجامة ال تفطر الصائم 
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 : واحلجامة حتتاج تقوم عىل حاجم وحمجوم وفعل للحجامة
الذي يقوم أوالً بتحديد موضع احلجامة مـن اجلسـد والصـحيح  فاحلاجم هو 

 أهنا ال ختتص بالظهر وأهنا تشمل الظهر والرأس وبقية أجزاء البدن
  أن يكون الذي يقوم هبا عاملاً فال جيوز ألحد أن يسلم جسـده أو روحـه

يف التداوي إال عند إنسان إال بعد أن يشهد أهل اخلربة بأنه أهل للقيام بذلك ملا 
 يف ذلك من تعريض النفس للهالك وهو منهي عنه رشعاً 

بـإذن اهللا وبناء عىل ذلك فإنه حيدد مواضع احلجامة ألن من املواضـع مـا ينفـع 
ره يسـرياً  ومنهـا مـا يصـل رضره احلجم فيه ومنها ما يرض ومنها ما يكون رض

 العياذ باهللا إىل أفدح األمور وأشدها والعياذ باهللا,و
 احلجامة لكي يتصور اإلنسان ملاذا أدخلت يف باب الصوم? 
خيشى من أنـه أثنـاء مصـه  بالنسبة للحاجمأن كال الطرفني احلاجم واملحجوم  

 أن يزدرد شيئاً من الدم فيبلعه وهذا يقع يف بعض ا ألحوال,  للدم
وكذلك بالنسبة  للمحجوم فإنه ال يأمن والغالب أن الدم إذا سحب من البـدن 
ألن احلجامة الطب فيها والدواء بخـروج الـدم الفاسـد, وخـروج ا لـدم مـن 
اجلسد يضعفه وينهكه وجيهده فإذا كان يف حال الصـوم كـان اإلضـعاف أكثـر 

 واإلجهاد أشد 
ومن هنا حيتمل احتامالً خيتلف بحسب اختالف أحوال الناس أنه ربام سقط من 

 احلجامة بسبب احلجامة ولربام اضطر إىل أن يفطر, 
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وضـع  ومن هنا احلاجم حيتاج إىل أن يمص الدم يقوم أوالً بتحديد موضعه ثـم
 رالنا آللة دون رشط ودون جرح ويضع الكأس ثم يمتص بالكأس ويوقد فيها

ثم يضعه عىل املوضع املحجوم فينحبس ذلك املوضع ويتخرسـ أو جيتمـع فيـه 
الدم ثم يزيل الكأس بعد ذلك وقد جتمع الدم يف موضع احلجامـة فيقـوم بعـد 

, فهـذا »أو رشطـة مـن حمجـم«: ذلك بالرشط بالترشيط وهـذا معنـى قولـه 
هـذا مـص  الترشيط جرح باملوس ثم يضع بعد ذلك الكأس ويبدأ بمص الدم,

الدم يكون كثرياً يكون قليالً فالبد أن يكون احلاجم يعرف ألوان الدم وأحواله 
 الدم الفاسد والدم الصحيح ويعرف متى يوقف هذا احلجم  

وعىل كل حال فهذا املص ال يأمن معه أن يـزدرد شـيئاً إىل جوفـه, فهـذا وجـه 
 دخول احلاجم يف كونه يفطر, 
 جهة الضعف وأما املحجوم  وجه النهي من 

يء إىل كونـه يف الغالـب ـفاحلجامة هل ننظر من ناحية الترشيع هل ينظر يف الش
موجباً ملا حيصل به الفطر ويلغى النادر ويوضـع الترشـيع للغالـب وال يلتفـت 

 إليه? 
هذا منهج, مثالً اآلن الرشيعة تقول بتبني حرمة خلو الرجل بـاملرأة, تقـول: ال 

ان فيه فتنة أو مل تكن فيه فتنة سـواء كانـت كبـرية أو خيلو الرجل باملرأة سواء ك
كانت صغرية أو كان كبرياً أو صغريا, ألن الغالب أن هذه اخللـوة يـدخل فيهـا 

 الشيطان بغض النظر عن األحوال اخلاصة,
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فالرشيعة تضع مثل هذه الترشيعات عىل األصل العام, ولذلك ا لبعض ملا يأيت 
ة يف السـن ال أفـتن هبـا, نقـول لـه: الرشـيعة ويقول: أنا أجلس مع امرأة كبـري

 وضعت احلكم للغالب النادر ال حكم له وال تلتفت إليه,
فالغالب أنه إذا مص الدم ال يـأمن مـن تطـاير رذاذ الـدم أو الـدم نفسـه إذا مل  

 يتحرس هذه أحوال إذا نظر للغالب 
كام ذكرنا,  وكذلك أيضاً بالنسبة للمحجوم فإن طبيعة احلجامة أهنا ترهق البدن

كوهنا يف بعض األحيان كون اإلنسان مع كونه صائامً يتحمل احلجامة هذا نادر, 
وإذا قلنا: أنه نادر فحينئذ هي موجبة للفطر بغض النظر عـن كونـه حتمـل أو مل 
 يتحمل أهنكته أو مل تنهكه, أدت إىل فطره حقيقة أو مل تؤدي هذا كالوجه األول, 

ة موجبـة للفطـر, وهـو مـذهب اإلمـام أمحـد وهو وجه من يقول: إن احلجامـ
املذهب عند احلنابلة وقول طائفـة مـن السـلف مـن التـابعني وأتبـاع التـابعني 
واختاره ابن املنذر وابن خزيمة وكذلك إسحاق بن راهويه وأبو ثـور رمحـة اهللا 

 عىل اجلميع قالوا: إهنا موجبة للحكم بالفطر, 
وأيب داوود وصححه غري واحد  عند أمحد واحتجوا بحديث رافع بن خديج 

 , »أفطر احلاجم واملحجوم«: من العلامء قوله 
فقالوا: هذا ترشيع عام فمن حجم حكم بفطره وإن مل يزدرد الدم ومـن حجـم 
 حكم بفطره بغض النظر عن كونه أفضت به احلجامة إىل  الفطر أو مل تفيض به, 
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كعيل بـن  لنبي وذهب مجهور السلف واخللف وهو قول طائفة من أصحاب ا
أيب طالب واحلسن بن عيل وأنس بن مالك وأيب سعيد اخلـدري وغـريهم مـن 

وريض اهللا عـنهم أمجعـني وهـو مـذهب احلنفيـة واملالكيـة   أصحاب النبـي 
والشافعية  إىل أن احلجامة ال توجب الفطر وأنه ال حيكم بوجوب القضاء عـىل 

 احلاجم واملحجوم إال إذا أفطر حقيقة, 
ا بأن احلجامة كانت يف أول األمر موجبة للفطر ثم نسخ ذلـك, كـام يف واستدلو

وأصله يف صحيح البخاري أنه سأله ثابت البناين رمحه اهللا قـال  حديث أنس 
?قـال: ال  إال مـن أجـل له: أكنتم تكرهون احلجامـة عـىل عهـد رسـول اهللا 

 الضعف, أي أهنا مكروهة ملن غلب عىل ظنه أهنا تضعفه,
وهـو حـديث أنـس  الدار قطني بيان أصل األمـر فقـال: إن النبـي فجاء يف  

 أن النبـي  وحسنه غري واحد من األئمة والعلامء رمحة اهللا عليهم عن أنـس 
, قـال أنـس »أفطر هـذان«: وهو حيتجم فقال  مر عىل جعفر بن أيب طالب 

 ثم رخص رسول اهللا :  ,العطف بالرتتيـب بقولـه ثـم  ثم رخصبعد ذلك
 عىل تأخر الرخصة عن العزيمة,  يدل

وهذا بال إشكال عند العلامء أنه إذا جاء حكم  أو ثبتت سنة ثم ثبت ما خيالفهـا 
بعدها كان هذا دليل عىل النسخ ورفع احلكم األول, ألن النسـخ رفـع احلكـم 

 خطاب رفع حكم ثبت بخطاب سابق بخطاب آخر مرتاخي عنه, 
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لعزيمة  فلام بني ثم رخص دل عىل أنه الرخصة ال تكون إال من ا وقوله: رخص
 حكم منسوخ, 

وبناء عىل ذلك فإن احلجامة ال تؤثر يف الصوم, وسيأيت إن شـاء اهللا مزيـد بيـان 
هلذا النوع مما اختلف فيه من املفطرات يف بابه الذي سيذكره املصـنف رمحـه اهللا 

 يف كتاب الصوم بإذن اهللا تعاىل, 
אW : ال يوجب الفطر عىل العموم, سواء اسـتدعاه  ظاهره أن القيء

اإلنسان أو غلب اإلنسان, ولكن سيأيت يف حديث الباب الذي ييل هـذا البـاب 
استثناء من ذرعه القيء من استدعى القيء وأن من استقاء فقاء فعليـه القضـاء 

والذي يدل عىل التفصيل يف القـيء,  وهو حديث ثوبان وغريه من الصحابة 
حيـث دل Wא, موضـع الشـاهد يف Wאيف موضع الشاهد 

عىل أن القيء ال يوجب احلكم بالفطر, ولكن عىل التفصـيل الـذي ذكرنـاه إن 
 غلبه القيء حكم بفطره وإن مل يغلبه القيء فإنه ال حيكم بفطره.

אW :  اإلنسان حلامً يثري الشهوة فينزل ثم االحتالم  هو أن ير
 ستيقظ وجيد املاء سواء تذكر احللم أو مل يتذكره, وهذا مـن الشـيطان لقولـه ي

الرؤيـة مـن امللـك واحللـم, ويف بعـض األلفـاظ, «كام يف احلـديث الصـحيح: 
 , أي أن ير أثناء نومه ما يثري شهوته فينزل املاء»والتحلم من الشيطان

حيـتلم وهـو نـائم, إذا  هذا من الشيطان يقال االحتالم, واالحتالم املراد به أن 
احتلم اإلنسان أو أصابته اجلنابة وهـو نـائم يف رمضـان أو غـريه مـن الصـيام 
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أن مـن نـام  وهذا استقر عليه اإلمجـاعالواجب يف هناره فإنه ال يؤثر يف صومه, 
وهو صائم سواء يف صيام فريضـة أو نافلـة ورأ يف نومـه مـا أثـار شـهوته أو 

 قد احتلم فإنه يتم صومه وال يشء عليه, استيقظ ووجد املني ووجد نفسه 
وأما لو كان قد احتلم بالليل أو جامع أهله ثم طلع عليه الفجـر وعليـه جنابـة 

 فهل يؤثر هذا يف صومه? 
ومنهم األئمة األربعة والظاهرية وأهل  مجاهري السلف واخللف من الصحابة 

تالم أو أصاب أهله احلديث رمحهم اهللا عىل أن من كانت  عليه اجلنابة سواء باح
 ثم طلع عليه الفجر أن هذا ال يؤثر يف صومه,

  أن النبـي  واستدلوا بام ثبت يف احلديث الصحيح عـن أم سـلمة وعائشـة  
كان يصبح جنباً يف بعض الروايات من أهله ويف بعضها من غـري احـتالم, ويف 

 ئم.بعضها رصحت أم املؤمنني عائشة فقالت: كان يصبح جنباً مني وهو صا
ورفع احلديث ويرويـه عـن الفضـل وزيـد  خالف يف هذه املسألة أبو هريرة 

, »من أصبح وهو حمـتلم فليقيضـ أو ال صـوم لـه«قال:  أن النبي  وأسامة 
وكان أبو هريرة يفتي هبذا يف أول األمر وقيل أنه رجع عـن هـذه الفتـو, ألن 

جة عندهم بعد الكتـاب كانوا إذا اختلفوا يف مثل هذه املسائل فاحل الصحابة 
  والسنة الرجوع إىل أمهات املؤمنني 

يف مسألة اإلنزال  إذا جـامع الرجـل امرأتـه ومل  ولذلك ملا اختلف الصحابة 
ينزل فهل جيب عليه الغسل أو ال وهي الرخصة التـي كانـت يف أول اإلسـالم 
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مـن  إنـام املـاء«قـال:  يف الصـحيح, أن النبـي  والتي دل عليها حديث أيب 
, واختلفوا وكان بعضهم يفتي بام كان معروفاً يف أول اإلسالم وهو أنـه ال »املاء

بعد وفـاة  يوجب الغسل إال إذا جامع وأنزل املاء, فلام اختلفوا يف زمان عمر 
 وأخربته بحديث عـن رسـول اهللا  إىل أم املؤمنني عائشة  أرسل  النبي 

 , »ان فقد وجب الغسلإذا التقى اخلتان«وهو احلديث الناسخ: 
إذا جلس بني شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل «وقوله: 

: من خالف بعد اليـوم جعلتـه نكـاالً للعـاملني, هـذا , فقال عمر »أو مل ينزل
كان يفتي هبذا األمر, وأخربتـه أم  , فقيل أن أبا هريرة أصل عند الصحابة 

املـؤمنني عائشـة يف املسـألة فرجـع عـن هـذا  املؤمنني عائشة أو بلغه ما قالته أم
 القول, وطلب بعض السلف رمحهم اهللا هذه املسألة وهي فتـو أيب هريـرة 

وعمله هبذا احلديث حتى قال: إذا أصبح حتـى ولـو أصـبحت املـرأة وعليهـا 
غسل من احليض كأن تكون طهرت قبل الفجر ثم أخرت غسل احليض إىل أن 

أن صومها صحيح  אאوم هلا, طلع عليها الفجر قال: ال ص
وأهنا متسك وال يؤثر وجود احليض والنفاس أو بقاء وجوب الغسل عليها مـن 

بني أن احلديث األكرب ال يؤثر مـا دام مستصـحباً  احليض والنفاس ألن النبي 
 من األصل املبيح له فيام قبل وقت الصيام, 

אW لم ال يـؤثر يف الصـوم, وهـذا هـو دليل عىل أن احل
الذي يستدل عليه باألصول الرشعية كام ثبـت يف احلـديث الصـحيح عنـد أيب 
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داوود وغريه من أصحاب السنن رمحهم اهللا مجيعاً عن أم املؤمنني عائشة وعـيل 
  وهو احلديث الصحيح املشهور, وفيـه أن النبـي  :رفـع القلـم عـن «قـال

حتى حيتلم وعن املجنون حتى يفيق وعن النائم  , وذكر منهم عن الصبي»ثالثة
حتى يستيقظ, فقوله: وعن النائم حتى يستيقظ فاالحتالم يقع يف حـال النـوم, 
وبناء عىل ذلك ال يؤاخذ بام وقع يف حال نومه وأنه ال يقتنع بفطره حتى ولو نام 

اخلميس يف وسط النهار يف أيام النهار أو يف األيام املرغب يف صيامها كاالثنني و
ونحوها فصومه صحيح, ويف هذا احلديث دليل عىل تيسري اهللا ورمحتـه بعبـاده 
ولطفه فجعل هذه األمور ال تؤثر يف عبادة املسلم, وليتصور املسلم أنه إذا ذرعه 
قيء وغلبه أنه يطالب بالقضاء ولتصور أنه إذا نام فاحتلم أنه جيب عليه القضاء 

هللا عنا ويرس علينا فاحلمـد هللا عـىل رمحتـه ال شك أن يف هذا تبعة عليه فخفف ا
 وسعة فضله ومنه وكرمه.
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Wא  
باب ما جاء فيمن استقاء عمداً  

Wא  حدثنا عيل بن حزم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن هشـام بـن
من ذرعه القـيء «قال:  أن النبي  حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة 

, »ء ومن استقاء عمداً فليقيضفليس عليه قضا 
Wא  ويف الباب  أيب الدرداء ثوبان فضالة بن عبيد , 

Wאא  حـديث أيب هريـرة  حـديث
عـن  حسن غريب ال نعرفه من حديث هشام عن ابن سريين عن أيب هريـرة 

 وقال حممد: ال أراه حمفوظا,  إال من حديث عيسى بن يونس, النبي 
Wאא  وقد روي هذا احلديث مـن غـري

وال يصح إسناده,  عن النبي  وجه عن أيب هريرة  
Wא   وقد روي عن أيب الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبـي 

صائامً متطوعا فقـاء فضـعف فـأفطر  كان قال تعرس وإنام معنى هذا أن النبي 
لذلك هكذا روي يف بعض احلديث مكرساً والعمل عند أهل العلم عىل حديث 

أن الصائم إذا ذرعه القيء فال قضاء عليه وإذا استقاء  عن النبي  أيب هريرة 
 عمدا ًفليقيض وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأمحد  وإسحاق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذا الباب بني فيه املصنف رمحه اهللا بإيراده هلذا احلديث أن مسألة القيء يفصل 
 فيها عىل التفصيل الذي بيناه, وكأنه استثنى من عموم الباب الذي قبله

مـن وال شك أن هذا احلـديث حسـنه اإلمـام الرتمـذي رمحـه اهللا وبشـواهده  
حديث ثوبان وفضالة وغريه كلها تدل عىل التفريق ما بني القيء عمداً وما بـني 

 القيء إذا غلب اإلنسان ومل يكن باختياره, 
وسيأيت إن شاء اهللا يف كتاب العلل الكالم عن الناحية املتعلقة باإلسـناد والتـي 

 ذكرها ا ملصنف رمحه اهللا بإذن اهللا تعاىل, 
 :أنه  يف حالتني بي وهذا احلديث بني فيه الن

احلالة األوىل: أن يغلب اإلنسان يف قيئـه ومـن ذرعـه القـيء ذرعـه أي 
سبقه ومنه ذرع اإلبـل يف سـريها يف السـبق ومعنـى ذلـك أن هيجـم عليـه وال 

 يستطيع أن يدفع فيكون بغري اختياره 
אW  يف حديث ثوبانא :  فيه

ىل أن من طلب القيء, واالستقاء أن يضع أصبعه عند اللهاه أو يف حلقه دليل ع
 ويستدعي القيء, 

  استفعال السني والتاء للطلب بمعنـى أنـه يسـتدعي القـيء, وإذا
 فعل ذلك فإنه حيكم بفطره 



- ٥٣٨ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

ومن هنا طبعاً األئمة األربعة رمحهم اهللا واملـذاهب األربعـة كلهـا مـن 
قاء أنـه جيـب عليـه القضـاء سـواء كـان يف صـوم حيث اجلملة عىل أن من است

 فريضة أو كان يف صوم نافلة 
أصـله أن  فكون املصنف رمحه اهللا يشري إىل حديث فضالة بن عبيـد  

رشب يف يوم فقال له أصحابه أو قيل له: يا رسول اهللا هـذا يـوم كنـت  النبي 
 القيء,   , قوله: إين قئت بمعنى أنني استدعيت»إين قئت«: تصومه, فقال 

أخربهم أنه اسـتقاء وأنـه حكـم عـىل  وبناء عىل ذلك قالوا: إن النبي 
 نفسه بالفطر, فدل عىل أن من استقاء حيكم له بالفطر 

وكون املصنف حيمله عىل النافلة ألنه قيل له يف سياق احلديث هذا يـوم 
كنت تصومه وإال ما جاء يف رمضان  الرشب دل عىل أنه يف غـري رمضـان ودل 

  أنه يف صيام نافلة ال يف صيام فرض,عىل
إنام هو االثنني واخلميس  وهـو األشـبه لقولـه: يـوم  يوم كنت تصومه 

 ولدت فيه وأحب أن أصومه, 
ويوم اخلميس مداومته  عىل صيامه يكون من األيام املـؤتى الصـالة يف 

 البيوت ونحو ذلك مما حيتمله احلديث من صيام النافلة, 
 لصحابة أنه كان من النوافـل التـي داوم عليهـا لكن يفهم من كالم ا

 لقوهلم له: هذا يوم كنت تصومه, أي كان من عادتك أنك تصومه, 
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وال يفهم من هذا أن االستقاء أو طلب القـيء إنـام حيكـم فيـه بـالفطر 
ألن للصائم إذا كان صومه نافلة, فاحلكم عام سواء كان يف نافلـة أو يف فريضـة 

 , يعة أهنا تنبه باألدنى عىل ما هو أعىل منهالقاعدة األصل يف الرش
استقاء يف النافلة فحكم عىل نفسه بالفطر فألن حيكم بالفطر  فإذا كان 

 يف فريضة من باب أوىل وأحر 
وغريه أن احلكم خاص بالنوافل  وعليه فإنه ال يقتيض حديث فضالة 

 دون الفرائض
احلديثية املتعلقـة ببيـان ويشبه أن يكون كالم املصنف رمحه اهللا الصنعة  

سبب احلديث أو بيان ما يف احلديث من وقائعه مفصلة ألن  حـديث القـيء يف 
حيمـل عـىل هـذا الوجـه الـذي ورد يف حـديث  األصل يف حكايته عن النبي 

 عىل الصفة التي أشار إليها املصنف رمحه اهللا. فضالة 
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Wא 
 ناسياباب ما جاء يف الصائم يأكل أو يرشب 

 Wא  حدثنا أبو سعيد األشـج قـال: حـدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن
قال: قال رسول اهللا  حجاج بن أرطأة عن قتادة عن ابن سريين عن أيب هريرة 

 :»من أكل أو رشب ناسيا ًوهو صائم فال يفطر فإنه هو رزق رزقه اهللا«, 
Wאأبو أسامة عـن عـوف عـن  حدثنا أبو سعيد األشج قال: حدثنا

 مثله أو نحوه, عن النبي  ابن سريين وخالد عن أيب هريرة  
 Wא  ,ويف الباب عن أيب سعيد و أم إسحاق الغنوية 

Wאא حـديث أبـو هريـرة  حـديث
 حسن صحيح 

ل سـفيان الثـوري والشـافعي والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلم وبـه  يقـو
 وأمحد وإسحاق, 

 قال مالك بن أنس: إذا أكل يف رمضان ناسياً فعليه القضاء,
 والقول األول أصح. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والرشب هذا الباب بني فيه املصنف رمحه اهللا يف ترمجته أنه متعلق باألكل 

 من الصائم إذا كان أو وقع يف حال النسيان,
 ا الباب بالباب الذي قبله? ذقد يسأل طالب العلم ما هي عالقة ه 
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واجلواب أن املصنف رمحه اهللا ركب هذا الباب عـىل  الـذي قبلـه تركيبـاً 
فقهياً صحيحاً سليام, ألن القيء يف بعض أحواله كام ذكرنا يغلب اإلنسـان وإذا 

ان صار أشبه بعذر اإلكراه, ويف الرشيعة اإلكراه والنسـيان واخلطـأ غلب اإلنس
كلها من موجبات التوسعة وفيها أحكام خاصة أو خصـتها الرشـيعة بأحكـام 

وضع عن أمتـي اخلطـأ «: يف حديث ابن عباس  ألهنا موجبة للعفو كام قال 
عـىل , فدلت األصول الرشعية عىل أن من غلب »والنسيان وما استكرهوا عليه

 اليشء وأكره عليه أنه  ال يشء عليه, 
ولذلك حديث القيء بني حكم من أكره, حتى أخذ منـه بعـض العلـامء 
رمحهم اهللا أن من وضع املاء واألكل يف فمـه يف حلقـه أو حكـم أو غلـب عـىل 
األكل والرشب كرهاً أنه ال حيكم بفطره وهو مذهب طائفة من العلـامء رمحهـم 

ه إذا استكره إكراهاً تاماً خالفاً لإلمام أيب حنيفة رمحـه اهللا اهللا أشبه باجلمهور, أن
ملا بـني أن  ومن وافقه, أكره واألكل فرعوا عليه أن من أخرج قالوا: إن النبي 

من أخرج الطعام من جوفه حيكم بفطره بنو عليـه أن مـن تعمـد الفطـر يلزمـه 
 القضاء, ففرقوا بني حال اإلكراه وبني حال االختيار,

لباب الذي قبل هذا الباب والذي قبله املتعلقان القيء كالمهـا يبـني يف ا 
 حكم اإلكراه وهو األصل, 

ولذلك بني املصنف رمحه اهللا أن القيء ال يوجب الفطر من رمضان تقدم 
أيب سعيد عىل حديث  أيب هريرة بعده الذي فيه التفصيل وعىل حـديث  حديث
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ن يقدم حديث التفصيل عىل حديث من قاء وفيه التفصيل واألشبه كان ينبغي أ
 من جهة أنه أصح سنداً وأيضاً مفصل يف املسألة, أيب  سعيد 

صنف وفقه وجودته يف الرتتيب أنه قدم األصل يف صحة لكن من دقة امل 
الصوم وبقائه يف حالة الكره ثم أتبعها باملستثنى ألن مقصوده من هذه األبواب  

 ل إليه بيان األعذار وهذا الذي نريد أن نص
وحينئذ أتبع هذا الباب بالبابني الذين قبله الذين سبقا لكوهنا تشـرتك يف 
وجود العذر فإن اإلنسان يكره عىل الفطـر وقـد ينسـى فيأكـل ويرشـب وهـو 

 صائم, 
يف بعـض الروايـات يف  אهذا احلديث 

 بعضـها يف هنـار الصحيح من أكل أو رشب يف هنار رمضـان وهـو صـائم ويف
 رمضان فليتم صومه فإنام أطعمه اهللا وسقاه, 

, دل هذا احلديث عـىل أن مـن أكـل أو אويف حديثنا 
رشب وهو نايس أن صومه صحيح وكام ذكـر املصـنف رمحـه اهللا هـو مـذهب 
مجهور العلامء من الصحابة والتابعني ومن بعـدهم, فقـد أفتـى بـه طائفـة مـن 

كعيل بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود زيد بن أرقم وغريهم  النبي  أصحاب
,أن من أكل أو رشب يف هنار رمضان وهو صائم أن صومه صحيح , 

, ألن النبـي    يقيـد مل ثانيا: أن احلديث مل يفرق بني األكل كثرياً أو قليالً
 هذا اإلطالق ا لذي ورد يف احلديث
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 Wق عىل من أكل قليالً أو رشب قليالً ومن , صاد
 ,  أكل كثرياً ورشب كثرياً

جعل هذا رخصة  ومن هنا فجمهور العلامء عىل أال فرق, ثم  إن النبي  
وتوسعة بغض النظر عن كونه يتكرر أو ال يتكرر, فإن اإلنسان قد ينسى يف أي 

 يوم فيأكل ثم ينسى يف منتصف اليوم فيأكل أي يتكرر منه, 
أن رجالً سـأله فقـال لـه: إين أصـبحت  ك ذكروا عن أيب هريرة ولذل

صائامً فدخلت عىل قوم فأكلت ورشبت, فقال: ال يشء عليك, فقـال: دخلـت 
عىل آخرين فأكلت عندهم ورشبت, قال: ال يشء عليك, قال: ثم دخلت عـىل 
آخرين فأكلت عندهم ورشبت, فقال: ال يشء عليـك قـال: ثـم دخلـت عـىل 

, ورشبت, قال: أنتم قوم مل تعتادوا الصوم, وهـذا مـن فقهـه آخرين فأكلت 
 ليس بمعتاد أن تصوم فأصلح صومك, لكن من اعتاد الصوم ال ينساه غالباً 

ش ووسامحة خلقه, ما قال له: يا أخي أنت فـني  وهذا من أدبه ولطفه 
تأكل وترشب ما تذكر العبادة أين صفاء القلب أن حضور القلب ما عنفه أبـداً 

قال له: أنت مل تعتد الصوم فكواه من بعيد, وهذا فطنة كان أصـحاب رسـول ف
قد بلغوا يف إجابة السائل واملستفتي املبلغ اجلميـل اجلليـل يف حسـن  و اهللا 

تأديبه وتقريعه وتوبيخه إن لزم األمر, فكان هلـم العبـارات والكلـامت املهذبـة 
 وأيضاً التي تؤدي املقصود, 
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ال يؤثر كونه أكل كثرياً أو قليالً ألن بعـض الفقهـاء  فالشاهد من هذا أنه
אאيقول: إذا أكل كثرياً بطل صومه ففرق بني القليل والكثـري, 

  ,عىل عدم التفريق بني القليل والكثري وهو مذهب اجلمهور كام ذكرنا 
 وخالف يف هذه املسألة  إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بـن أنـس رمحـه اهللا

برمحته الواسعة فقال: إن أكل أو رشب فعليه القضاء وال شك عليه أي ال إثـم 
, فاملالكية رمحهم اهللا يقولون: إن احلديث الذي ذكرمتـوه بـني  عليه لكونه ناسياً

أنه يتم صومه بمعنى يمسك بقية اليوم, ولـيس فيـه أنـه ال يقيضـ,  فيه النبي 
عليـه القضـاء فقـالوا: إن  فسكت عن يشء مستقر يف األصـل  وأن مـن أفطـر

 حديثكم ال يدل عىل هذا 
 : ويرد هذا التأويل عدة أمور

, وأن صومه مل يـؤثر »فليتم صومه«: أوهلا: قوله   , فوصفه بكونه صائامً
 فيه ذلك األكل والرشب, 

ثانياً وصفه بكونه متامً وال يمكن أن نقول عن صوم فاسد أو صوم يلـزم 
الوصف بالتامم رشعاً إنام يكون ليشـء تـربأ بـه الذمـة فيه القضاء أنه تام, وإنام 

إذا فعلـت هـذا فقـد متـت «للميسء صالته قـال:  وحيصل به املقصود لقوله 
, يدل عىل أن صومه صحيح وأنه ال يلزمـه »فليتم صومه«: , فقوله »صالتك

 القضاء, 
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لف , يدل عىل أنه ال دخل للمك»فإنام أطعمه اهللا وسقاه«: ثالثا: يف قوله 
يف ذلك  فكان وجوده وعدمه عىل حـد سـواء أي كأنـه يف صـومه مل يأكـل ومل 
يرشب وبناء عىل ذلك ففعله لألكل والرشب فهو بـدون شـعور وبـدون علـم 
وحينئذ ال تأثري له يف عبادته فـال يؤاخـذ عليهـا, أمـا هـذا الـدليل مـن داخـل 

 احلديث, 
أكلـت مـع أهنـا  أما الدليل من خارج احلـديث فحـديث أم إسـحاق 

يف قصعة إناء الطعام ثم بعد أكلت قالت: إين كنت صـائمة, قـال  رسول اهللا 
هلا ذو اليدين وهو اخلرباط بن عمرو قيل له ذلـك ألن يديـه كـان فـيهام طـول 

, وهو صاحب قصة ذي اليـدين يف الصـحيح يف سـهو النبـي  يف  وقيل قرصاً
يف الصالة, قال هلـا: إحد صاليت العيش والشك من الراوي الذي تقدم معنا 

اآلن بعد ما شبعتي, بعد ما أكلت و شبعتي تقولني كنت صائمة, فقال هلا النبي 
 :»فبني »ال يشء عليك وال قضاء ,  :أمتـي «أن صـومها صـحيح وقـال هلـا

, هذا يدل عىل أن  املراد أن الصـوم صـحيح »صومك فإنام أطعمك اهللا وسقاك
אصل منه األكـل والرشـب, وال جيب عىل اإلنسان أن يقيض إذا ح

א  ولــذلك أشــار املصــنف رمحــه هللا بقولــه: واألول أصــح يف آخــر
عبارته, وهذا غريـب نوعـاً َ مـا ألن املصـنف لـيس مـن عادتـه أن يتـدخل يف 
الرتجيح بني أقوال العلامء رمحهم اهللا, وهذا يعترب مـن املواضـع املسـتثناة التـي 

 ح, حكى فيها القول الراج
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 وفيه دليل عىل أن عبارة أصح يف الفقه ليس كعبارة أصح يف احلديث
ألن يف احلديث قد يكـون أحـد احلـديثني أصـح مـن اآلخـر مـن جهـة  

اإلسناد وال تستلزم أيضاً يف بعض األحيان احلكم بالصحة أنه أصح من  جهـة 
اإلرسال والرفع والوقـف ومـن جهـة اإلرسـال وغـريه ممـا يقـع يف احلـديث 

 نيدها وأسا
 فتعبريات املحدثني يشء وتعبريات الفقهاء يشء آخر,

هو يف الواقع إذا قال: هذا أصح, هـذا مـن عبـارات الرتجـيح ويقـال:  
 أرجح وأصح وأقو و أظهر هذا من عبارات الرتجيح, 

 ولكن من األمور التي كمصطلحات إذا رجحت يف املسائل فعبارة أقو
نام تقتيضـ قـوة يف الـدليل والـنفس إليهـا وأظهر ونحوها ال تقتيض ترجيحاً وإ

أميل لكن ال أستطيع أن أجزم أنه أرجـح إال إذا درسـت األدلـة مـن القـولني 
دراسة كاملة وغالباً ما يكون هـذا عنـد الـرتدد يف صـحة الـدليل املرجـوح أو  

 القول املقابل أو احتامل حتسينه وثبوته فلذلك يعرب باألقو واألظهر 
امء املتقـدمني فيعـربون باألصـح, يف عبـاريت باألصـح وأما بالنسبة للعل

 اإلشكال أنه إذا قيل أصح بمعناه أن كال القولني صـحيح وأن أحـدمها أقـو
بالعمـل  صحة من اآلخر, مع أن املـرجح إذا رجـح فإنـه يـدين ويتعبـد اهللا 

بالقول الراجح وال جيوز لعـامل وجمتهـد إذا كـان عنـده قـول راجـح أن يعمـل 
هذا بال إشكال وال خالف بني أهل العلم أنه إذا ترجح أحد القولني باملرجوح, 
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عند العامل أو عند من  عنـده أهليـة للرتجـيح أنـه ال جيـوز لـه العمـل بـالقول 
 املرجوح وال جيوز له الفتو به, 

ولذلك من العبث أنك جتد البعض يأيت ويسأل بعض طلبـة العلـم عـن 
ذه املسألة والراجح الـذي دلـت عليـه مسألة فيقول له: يعلم أن الصحيح يف ه

األدلة هو التحريم, فيقول له بدل أن يقول له ما ترجح عنده يقـول لـه: هنـاك 
قول باجلواز, فهذا ال جيوز ألنه تلبيس وكتامن للحق فالواجب عليه أن يقـول: 
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني, ويرتجح يف نظري القول بعدم اجلواز 

ه: ال جيوز له أن تسأل فيحسم له املسألة بدون ذكـر خـالف, ولـه أن أو يقول ل
يقول: ال جيوز لك أن تفعل وقد تسمع قوالً باجلواز فإنه قول لبعض أهل العلم 
من باب العلم فقط, كام يصنعه العامل  مع طالبه مـن بـاب التنبيـه عـىل القـول 

املسألة كلهـا يف  املخالف, ألن بعض طلبة العلم إذا سمع من شيخه قوالً جعل
هذا القول, فينبه وهذا من فقه الفتو أن العلامء رمحهم اهللا حيكون اخلـالف يف 

 الفتاو حتى ال يستهجن وال تستهجن أقوال أهل العلم, 
ومن هنا يف قوله: أصح إنام هو مسلك مهذب, ألن القولني كل منهام لـه 

يح يف نسـبته إىل أصل رشعي فإذا كان لكال القولني أصل رشعي فكالمها صح
الرشع, إىل أن أحدمها أقو يف النسبة وهو أرجـح وهـو معنـى قولـه: واألول 
أصح وهو مذهب مجهور العلامء رمحهم اهللا أنه من أكل أو رشب ناسياً يف صوم 

 واجب أو نافلة ال يشء عليه وإنام أطعمه اهللا وسقاه.
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 مـن أكـل أو , أوالً Wواختلف العلامء رمحهـم اهللا يف 
بإمجـاع  رشب من حيث األصل إذا كان ناسياً فإنه معذور, فيسـقط عنـه اإلثـم

, ويف الصـحيحني }ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنـا{لقوله تعاىل: العلامء 
ملا قـالوا: ربنـا ال تؤاخـذنا إن نسـينا أو أخطئنـا, قـال اهللا: قـد  أن الصحابة 

ؤاخذ باخلطأ والنسيان, فيشمل هذا النسـيان فعلت, فدل عىل أن هذه األمة ال ت
 يف مسألتنا,

رعي ـلكن املالكية رمحهم اهللا قالوا: إنه جيب عليه القضـاء لألصـل الشـ 
 وهذا أصل مقرر أن النسيان يف األركان ال يوجب سقوطها, 

وهذا صحيح أال تر اإلنسان لو صىل الظهر فنيس ركعة يف الظهر لزمـه 
 , لزمه قضاء ركعة كاملة, قضاء الركعة بعد الصالة

ولو أنه كان قائامً يقرأ ثم بدل أن يركع هو للسجود فنيس الركوع لزمـه 
أال يـدخل يف الركعـة  برشطأن يقوم مبارشة فريكع ثم يرفع ثم يسجد فيتدارك 

التي تليها, فلو أن إنساناً نيس قراءة الفاحتة فركع يرفع ثم يقرأ الفاحتة ويتـدارك 
لو أنه نيس الركوع فهوي إىل السجود رفع فركع ثم هو إىل يسمى التدارك,  و

 السجود, 
ولو أنه دخل يف الركعة الثانية فحينئذ ينقطع ا لتدارك فيلزمه قضاء ركعة 

النسيان يف األركـان ال يوجـب  نأ : قاعدةكاملة, هذا بالنسبة لألصل الرشعي 
 , سقوطها
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طواف اإلفاضة  ولذلك لو خرج من احلج فقال: نسيت طواف اإلفاضة,
ركن يف احلج أو قال: نسيت سعي احلج وهو ركـن عـىل أصـح قـويل العلـامء, 

ثـم ليقضـوا تفـثهم وليوفـوا {لقولـه تعـاىل:  ركـن باإلمجـاعطواف اإلفاضة 
, ألن هذا طواف الركن الذي ال يمكـن أن }نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

ة أللزمناه أن يرجـع وأن فلو نسيه وذكره ولو بعد عرشين سنيكون حج إال به, 
يطوف طواف اإلفاضة هذا بـال إشـكال عنـد ا لعلـامء, إذاً يف الصـالة واحلـج 

 والصوم كذلك فليس الصوم عىل أن مرضب هذا األصل يف الصوم, 
ومن هنا عىل مذهب اجلمهور هذا مشكل ألنه األركـان ولـزوم قضـائها 

بري بعض الفقهاء بقوهلم كام يسميه العلامء دلت عليه األصول, فهذا معنى أو تع
 ,حديث أيب هريرة خمالف لألصول, أي األصول التي اسـتقرت بأدلـة أخـر
وليس معنى ذلك أن السنة خالفت العقل هذا ما يقول به أحد من أهل العلـم, 
وإنام مرادهم األصول التي فهمناها من أدلة الرشع يف العبادات,  أن األركان ال 

اإلثم, ألن اهللا يقول: ربنا ال تؤاخذنا إن نسـينا,  يؤثر الصوم فيها إال يف سقوط
 فدلت اآلية عىل أنه ال يؤاخذ من جهة أن يأثم,

لكن ما دلت عىل أنه لو أن شخصاً له عىل شخص مائة ألف ريال فنسيها  
فرفع إىل القضاء فجاء عند القايض فقال: فالن ادعـى املـدعي صـاحب احلـق 

ء فقال له القايض: ألك بينـة, قـال:  مـا عليه املائة ألف فقال: ما لك عندي يش
عندي بينة من املدعي, فقال للمدعى عليه: حتلف اليمني? قال: أحلف اليمني, 
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رة عـىل حسـب الـدعو ـوهنا حلف باهللا أنه ما له عندي مائة وال له مثال عش
وهو نايس, فلام انتهت القضية بعد سنة سنتني بعد شهر بعـد سـاعة تـذكر  قـد 

رباءة ذمته وهو حكم رشعي صحيح وحلف يف حال العذر عىل حكم القايض ب
غلبة الظن باإلمجاع ال يؤثر كام لو قال لك شخص, يل عندك مائة فقلـت: واهللا 
ما لك عندي مائة فحلفت عىل غالب ظنك مـا عليـك يشء, حتـى  ولـو تبـني 
خطئك بعد ذلك فهو من لغو اليمني احللف عىل غالب الظن ويبـيح لإلنسـان 

كام هو مقرر يف باب األيامن, إذا كان الشخص حلف وحكم القـايض  أن حيلف
أن يـرد احلـق  وجـب عليـه باإلمجـاعبرباءة ذمته وهو نايس معـذور ثـم تـذكر 

فاهللا أحق أن «: لصاحبه, فالنسيان أسقط اإلثم ولكن ال يسقط احلقوق, قال 
 ,  »يقىض

 فمسلك املالكية من حيث األصل مسلك صحيح ال إشكال فيه,
 لكن السنة استثنت هذا  

ولذلك  أجاب بعض مشـاخينا وعلامئنـا يف األصـول رمحهـم اهللا برمحتـه 
 الواسعة بأن حديث أيب هريرة يرفع االستثناء

, ألن ومن هنا يصـح االسـتثناء مـن القاعـدة العامـة بأحاديـث اآلحـاد 
حديث أيب هريرة حدث آحاد فنستثني هذا األصل العام هبذا احلديث الصحيح 

 , وقلنا: أن الصائم معذور يف فطره إذا كان ناسياً رسول اهللا عن 
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فهل إذا رأيته يأكل ويرشب وأنت تعلم أنه صـائم هـل جيـب عليـك أن 
 تنبهه أو ال جيب? 

 ?قاعدة  هل املكلف مكلف بغري املكلفهذه املسألة راجعة إىل 
يـت غري مكلفني, فلـو رأ واملخطئوهذا عىل  القول بأن النايس واملكره  

 شخصاً ناسياً يأكل ويرشب هل جيب عليك?
اختلف العلامء يف هذا عىل قولني مـن العلـامء مـن قـالوا: جيـب عليـك  

, »مروا أوالدكم بالصـالة لسـبع«: , واستدلوا بقوله وذلك صيانة حلق اهللا 
فاألوالد يف سن السابعة غري مكلفـني فـأمر املكلـف بغـري املكلـف فـدل عـىل 

 املكلف, تكليف املكلف بغري 
 ومن هنا إذا رأيت نائامً غطى رأسه يف احلج

أو رأيت ساهياً يف احلج يتطيب أو يفعـل شـيئا ًمـن املحـذورات ناسـياً  
 وجب عليك أن تنبهه بناء عىل  هذا القول.

 املسألة  األخرية: هل يلتحق بغري األكل والرشب بقية املفطرات? 
ع امرأته ناسياً قـال طبعـاً ومن أقو هذه املسائل مسألة اجلامع, فلو جام

عىل القول وهو مذهب اجلمهور أن األكل والرشب ال يؤثر اختلفوا هل يشمل 
 ويقاس عليه اجلامع أو ال? 

 : قوالن
 مجهور اجلمهور عىل أن اجلامع إذا وقع من النايس أنه ال يؤثر يف صومه,  



- ٥٥٢ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

حكم وذهب طائفة إىل أن اجلامع يف هنار رمضان نسياناً يوجب الفطـر فـي
 بوجوب القضاء عليه وال كفارة لوجود العذر كام لو أكره عىل اجلامع,

رب بسـبب النسـيان ـنبـه باألكـل والشـ األولون يقولـون: إن النبـي  
 فيستوي بقية املفطرات 

 وأما الذين يقولون: إن اجلامع ال يلتحق فقالوا: أنه نادر عذر نادر 
من رمضان ال يبعد منه أن  وأجاب بعضه العلامء بأن اإلنسان يف أول يوم

يقع كام لو اعتاد أن يصيب أهله بعد الفجر فوقع يف أوائل رمضان فإنه يقع منه, 
أو يكون معتاداً أن يصيبهم يف وقت من النهار فيصوم قضاء ثـم يصـيب أهلـه 

 ,  نسياناً
אא  أن اجلامع يلتحق باألكل والرشـب ألن العلـة هـي

 وجود النسيان 
 أخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.و
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االسـئـلة 
،אאאאWא

Wفضيلة الشيخ كنت مسافراً وقد مجعت بني الظهـر والعرصـ فوصـلت  א
 بلدي ومل تقم صالة العرص فامذا جيب عيل أثابكم اهللا?

Wمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعىل آله بسم اهللا واحل א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

أنا أحترج كثرياً يف جمالس العلم أن أرشب وتعرفون ما عندي حرمـة وال 
أحرم هـذا اليشـء, لكـن إذا حصـلت رضورة أو يشء هـذا يشء آخـر, لكـن 

املـواعظ يف جمـالس  احلقيقة أنا أحترج كثرياً وأمتنى من طلبة العلم إذا وقفـوا يف
العلم بالفتو أن يبتعدوا عن أي ترشب اإلنسان بـني اجلنـة والنـار وإذا كـان 
مقام  العلم أليق كلام كان أكمل وليس معنى هذا أن نشدد اهللا أعلـم مـا أعظـم 
حق هذا العلم علينا وما أعظم حقه أن نخرجه للناس بصورة أدركنـا املشـايخ 

لقد كنت أجلس بني يدي والدنا وشيخنا رمحه جتف حلوقهم أقسم باهللا العظيم 
اهللا يف رمضان وكان رمضان أكثر ثالثة عرش ساعة أربعة عرشة سـاعة يف شـدة 
الصيف ال مكيفات وال مراوح إال مراوح يسرية كانت يف احلرم يف التسـعينات 
تقريباً اثنني وتسعني ثالثة وتسعني والناس بعضها عىل بعـض وبخـور العـرق 

تاج من الروائح ومع ذلك ال جتد سـآمة وال ملـل وال تـذمراً وال تعرفونه ما حي
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تسخطاً ألن اإلنسان إذا عاش جنة العلم ذهل عن كل يشء حوله, فال يلومني 
أحد إذا شددنا عىل أنفسنا, بعض الطلبة يكتب يل يقول: يا شيخ الزمـان الـذي 

بة العلم أن خيـرج أدركت فيه العلم من زماننا, ال واهللا, واهللا ال تستكثر عىل طل
منهم من يوفقه اهللا  للكامل يف حاله وسمته ودله ولو كان حتى يف آخـر الزمـان 
ما نستكثر ألن الذي أخرج هذه الزمان ليس فـالن وعـالن و إنـام هـو القـرآن 
الكريم والسنة النبوية, ال يقول أحد أننا نشدد عىل الناس وبعضهم يقول: ارفق 

 اجلنة والنار ال واهللا أنصحك فإن أحببت أن تأخذ بنا يا شيخ, ارفق بك وأنا بني
بنصيحتي فبها ونعمت وإن ما أخذت منها إذا ما كان مـا هـي واجبـة مـا هـي 
واجبة, أما أن أترك اخلري إن كنت أنت ال تستطيعه فغريك يستطيعه, وإن كنـت 
تر أنك ال تقدر عىل هذا فاهللا خيرت غريه بعزتـه وجاللـه مـا نحـرم اخلـري مـن 

اس واهللا لو كنا رأينا العلم لو أخذناه  اللهم ال افتخار وال رياء نحـن نجثـو الن
عىل الركب وتعرق أجسامنا  وتظمأ أجسادنا ما وجدنا أي ضيق نحكيه للناس 
ولو كان يف قمة النعيم أبداً ما نجد يف هذا غضاضة وال يظن أحد أن هذا قبيح, 

ألن من سوء األدب أال أرشب من ما ألزمنا أحداً بيشء, الشاهد فقط أنا نعتذر 
 والً عليه جزاه اهللا خري فال يكون سوء الفهم.اإنسان يعطيني  كأسا ً متط

Wאא إنك مجعت بني الظهـر و العرصـ ثـم
 : دخلت إىل مدينتك, هذا فيه تفصيل

 إذا أذن األذان قبل دخولك املدينة فجمعك صحيح 
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ألذان دخلت ومل يؤذن األذان فحينئذ يلزمك قضاء صـالة وأما إذا أذن ا 
 العرص عىل أصح قويل العلامء, 

والسبب يف ذلك أنك إذا أذن عليك أذان العرص و أنت يف  احلرضـ فقـد 
انقطع السفر وتوجب عليك اخلطاب بأربع ركعات وأنت قد صـليت ركعتـني 

بالقرص ما دام أن وحينئذ ال يوجب براءة ذمتك ما سبق منك من إيقاع الصالة 
العذر رشط صحة مجع التقديم أن يبقى العذر إىل دخول وقت الثاين, العذر هو 
السفر وحينئذ تدخل املدينة وأنت قد أذن عليك األذان والعذر هو السفر فـإذا 
أذن عليك قبل دخولك ولو بلحظة صح مجعك ألنه توجـب عليـك اخلطـاب 

إذا دخلـت بعـد األذان فكـام قلنـا: بركعتني يف حال السفر وقد أديـتهام, وأمـا 
وجب عليك أن تصيل أربع ركعات والـذي صـليته ركعتـني  وهلـذا ال يصـح 

 مجعك واهللا تعاىل أعلم.
Wطالب يف التحفيظ يشكوا قسوة معلمه وأحياناً قد يكلفـه مـا ال  א

 يطيق األمر الذي سبب له عرس وحرجاً فأرجوا منكم التوجيه أثابكم اهللا.
Wأشبه الليلة بالبارحة, ما אא أوالً وقبل أن أتكلـم يـا ليتنـا

نشعر من هو مدرس التحفيظ, يا ليتنا نحس وال نزكيهم عىل اهللا, هذه الصفوة 
التي نحسبهم وال نزكيهم عىل اهللا انتـدبت نفسـها ألبنـاء  من محلة كتاب اهللا 

هو وأمثاله ممن امتأل قلبـه  املسلمني, يا ليتنا نشعر كم يقدم هذا املدرس واملعلم
حرقة وغريه عىل أبناء املسـلمني وبنـاهتم مـن املحفظـات والنسـاء الصـاحلات 
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نحسبهن وال نزكيهم عـىل اهللا ونسـأل اهللا أن يبـارك جهـودهم وأعامهلـم, مـن 
املعلمني من غفل عن نفسه حتى تفرغ ألبناء املسلمني ومنهم من أنفق املاء عىل 

عىل نفسه التي بني جنبيه ومنهم من يسهر الليايل ويتعب أبناء املسلمني وآثرهم 
اجلسد ال أتبعه اهللا يف تعقب أبناء املسلمني بجمعهم من الشتات وهدايتهم مـن 
الضاللة وإرشادهم من الغواية وإنقـاذهم مـن العاميـة مـن الـذي يسـتطيع أن 

قطون يف يتذكر األيادي البيضاء هلؤالء الصفوة الذين رأوا أبناء املسـلمني يتسـا
 الشــهوات وامللهيــات واملفســدات واملكــدرات واملنغصــات وجحــيم اهلــو
والرد فأصبح يفكر ليلة كيف ينقل أبناء املسلمني, كم واهللا جاءين من أستاذة 
التحفيظ من يشكوا مهه ويقول: كيف ينقذ أبناء املسلمني كم جاءين وهو حيمل 

فام أستطع أن أنام أريد كيـف بني دفتي صدره هم طالباً من طالبه يقول: أرقني 
أحل مشكلته ومشكلته مع أبيه ومع أمه ومع إخوانـه ومـع حيـه, ومـنهم مـن 
حيمل هم الطالب لكي يصلحه لكي يأخذ بيده وحيجزه عن نار اهللا, مـنهم مـن 
حيمل هم الطالب ير الطالب يضحك وهو يبكي يف قرارة قلبه ألنه خياف من 

, كم من معلم ناصح ير طلبتـه يلهثـون هذا الضحك أن ينتهي به إىل السعري
ويلعبون وهو يعيش أحزاهنم ومهومهم و غمومهم, إهنم الصفوة الذين قل من 
يقدرهم قدرهم, إن جاءوا إىل طالهبـم وجـدوا العنـاء وهـم يقومـون علـيهم 
حيفظوهنم يربوهنم يقومون عىل مصاحلهم فحملوا من اهلم ما ال يعلمـه إال اهللا, 

سن اجلزاء إال اهللا, اللهم  عظم أجورهم وثقل موازينهم, فإذا وال جيزهيم فيه ح
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رجع إىل زوجته وأهله قامت عليه الدنيا وقعدت أنت ضـيعتنا وأنـت ضـيعت 
وقتنا وكلام دخل الرجل بيته فإذا بطالب يقرع بابه فيقول: أيب طردين وأيب فعـل 
ن معي وفعل معي, مآثر حتكى هلم لو حكيت عىل الصخور الندكت مـآيس مـ

مآيس املجتمع وغمومه ومهومه التي ال يعلمها إال اهللا ال يعرف مقدار ما حيمله 
العلامء وطلبة العلـم واحلفـاظ مـن مهـوم النـاس وغمـومهم إال اهللا وحـدهن 
فيعيش هم الطالب حتى بعض األحيان زوجته تراه مهموماً مغضوباً حكى يل 

طالب فيـه كـذا عنـدي  أكثر من واحد فتقول: أين أنت? يقول هلا: واهللا عندي
طالب عنده مشكلة مع أبيه, حتى محلوا هم الرزق لطالهبم ومـنهم مـن يفكـر 
كيف يوظف الطالب من طالبه حتى يسعى للـرزق عـىل أبيـه حتـى ال يفـتن, 
نامذج كريمة نامذج أحيا اهللا هبا القلوب, نامذج ال يقدرها قدرها إال اهللا ثـم مـع 

م وتقرع مسـامعهم وهـم الضـالون وهـم هذا كله إذا هبم جيلدون عىل ظهوره
املضلون, فإذا جاءوا بني األخيار منهم مـن يسـلقهم بألسـنة حـداد فيقولـون: 
هؤالء يتحزبون وهؤالء يفعلون وهؤالء يفعلون فتكو ظهورهم وجتلـد وال 

صـة ال ييعرف هلم معروف, لكن هذا هو شأن من عمل هللا أن الـدنيا دنيئـة رخ
ذلة والتهم واحلط لكن سيجد الوجاهة عند اهللا إن صرب, جيد فيها إال املهانة وامل

يا أهيا الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا وكان عنـد {
, هم الذين يربؤهم اهللا هـؤالء الـذين محلـوا بصـدق مهـوم أبنـاء }اهللا وجيهاً 

م أحـق أن املسلمني وغمومهم, هؤالء الـذين جتـردوا لشـباب األمـة واهللا إهنـ
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يكافئوا وأحق أن حيبوا وأحق أن يعانوا وأحق أن يبذل هلم كل ما استطاع ألهنم 
عىل ثغر من ثغور اإلسالم, إذا رأيت اخلري يف الشببة وصـغار السـن إذا رأيـت 
, هـؤالء هـم الـذين  اإلسالم فيهم والسنة وحب الدين فتأمل لإلسـالم خـرياً

, يعلم اهللا كم هلم مـن أيـادي بيضـاء يبذرون البذرة وينشؤوهنا ويقومون عليها
عىل حلق العلم هلم أيادي بيضاء علينا ونعرتف بذلك ونعتز هبم وال نؤذهيم من 
رواء ظهورهم, نعم هلم أيادي بيضاء علينا حينام أخرجـوا طـالب جيلسـون يف 

أن خيرج هبم مـن الظلـامت إىل النـور وأن  حلق الذكر ويأمروهنم, نسأل اهللا 
ق وأن يرشح صدروهم وأن يعظم أجورهم, فهؤالء من النسـاء يثبتهم عىل احل

الذين انتدبوا أنفسهم للتحفيظ حتفيظ من? أتريـدين أن أتكلـم يف  لاومن الرج
, ال يسـتغرب »خريكم من تعلـم القـرآن وعلمـه«: قوم قال فيهم رسول اهللا 

 أحد مني هذا املسلك, أمدحهم وأرجوا من اهللا أال يغرتوا بمدحي فمـدحي ال
يقدم هلم شيئا ً أو يؤخر إنام هو سلوان يف زمان كثر فيه نكران اجلميـل وأصـبح 
املعروف فيه منكراً واملنكر معروفاً فـرع بمثـل هـؤالء نسـأل اهللا أن يسـيل هبـا 
قلوهبم وشحذ هلممهم أن يكونوا كام كان قبلهم من الرسل وأتباع الرسل مـن 

وا إما مدرس التحفيظ يشء كبري جـداً العلامء العاملني واألئمة املهديني أال يبال
يف قلبي يشء كبري يف نفيس وأسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته أن جيعلهـم خـري 
مما يظن هبم وخري مما يرجى فيهم, أسأل اهللا أن يمدهم بعونه وتوفيقـه أخـي يف 
اهللا إن من قسا عليك لريمحك فهي قسوة رمحة كالطبيب إذا آمل املـريض إنـك ال 
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يك وال يف أمك إذا قسا واحد منهام عليك ورمحـتهام رمحـة بالسـجية تشك يف أب
والطبيعة فكيف بمن يرمحك بالدين? إن الذي حيب اخلري لك يتلهـف عليـك: 

, مـا معنـى }لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليـه مـا عنـتم حـريص{
حريص? حريص هذا احلد إذا رأيته يف العامل أو رأيته يف طالب العلـم أو رأيتـه 
يف املعلم احلرص املنضبط الذي ال يكون بتجاوز احلدود فاعلم أنه السـنة وأنـه 

, إذا ضيق عليك وقال لك: ما أريـد أن جتلـس مـع شـخص قـد هدي النبي 
يعرف من أخالق هذا الشخص ما ال تعرفه, دعك من معلمك إذا منعـك مـن 

وخيمـة يشء وقد رأ أمامك نامذج كثرية طاملا سكت عليها فرأ العواقـب ال
والنهايات األليمة فإذا به ينصح لك فال تتهمه يف النصيحة عليك أن حتسن بـه 
الظن وعليك أن تعينه عىل نفسك األمارة بالسـوء أن تعينـه عـىل نفسـك التـي 
هتو, قال لك: أريدك السـاعة الثامنـة صـباحاً ألنـه يعلـم أو حيـس أنـك إذا 

 القرآن وتعلمه فال حتـرم تأخرت عن هذا الوقت يفوتك اخلري خري يف ماذا? يف
نفسك اخلري وإياك وحتديث الشيطان لك, إن أصحاب الرسل والذين هييئـون 
أنفسهم للكامالت ال يشتكون يف املسري إىل اهللا سآمة وال ملالً وال كالالً عليـك 
أن جتد وجتتهد وامحد اهللا واشكره مـن كـل قلبـك إذا رزقـك اهللا معلـامً يقسـو 

ة ال أقول القسوة املتهورة والقسوة املوجبـة للنفـرة ال, عليك,  القسوة املنضبط
وعليك أن تعلم قد يستعجل البعض أن السـائل يقـول أن فيهـا نفـرة, النفـرة 
نسبية بعض الناس بعض الطلبة عنده ينفر حتى مـن احلـق نسـأل اهللا السـالمة 
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اك والعافية, يعني مثالً معلم التحفيظ يقول له يعرف أنه إنسان نيته حسنة وهنـ
من الطالب من ليس عىل جنسه ويعلم أنه لو جاء عند الطالب ربام مل يتفقا وقد 
يتنافرا وحيدثان مشكلة يف التحفيظ فقال لـك: يـا أخـي تعـاىل لوحـدك آجـي 
لوحدي بدل أن أقول يكرهني املعلم أقول: يريد يب خرياً قد يعزلك لكن يريـد 

ات عن أمور ال يستطيع بك اخلري قد يعزلك ويريد أن يبعدك عن فتن عن شهو
أن يبيح لك هبا كام قال اإلمام مالك رمحه اهللا: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي 
عذره, الذي أستطيع أن أقول لك: كن عىل علم أن الظن به حسن وأرجوا مـن 
اهللا أن يكونوا خرياً ممن يظن به, لكن أنصحك إذا كنت جتد قسوة من معلمـك 

له صدرك واألفضل أن تصرب عليه فإذا جتاوز  أن جتلس معه جلسة خاصة تبيح
احلدود اجلس معه وقل له: أنا هذا اليشء ينفرين وهذا اليشء يضايقني وتعطيه 
الذي يف نفسك, أما أن تيسء به الظن فإياك أو حتمله عىل حممل يـدخل عليـك 
الشيطان مداخل تدخل به مداخل ال حتمد عقباها من الشـيطان وإيـاك ومجـاع 

تعاون مع معلمك عىل اخلري والطاعـة واحلـر والـويف والصـالح هـو اخلري أن ت
الذي كام قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا: احلر من حفظ وداد حلظة وتعليم لفظة, 
كم من شباب تعلموا عىل معلمني بل منهم من حفظ القرآن كـامالً بمجـرد أن 

يسـتطع يف أصبح الشخص طالب علم نيس معلمه, ولربام متر عليه السنوات مل 
يوم من األيام أن يرفع السامعة ويقول له: السالم علـيكم ورمحـة اهللا وبركاتـه, 

. فـإذا كـان يف الـدنيا »من ال يشكر النـاس ال يشـكر اهللا«: صدق بأيب وأمي 
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فواهللا يف اآلخرة أحق عليك الوفاء, ال خري فينا إن مل نريب أبنـاء املسـلمني عـىل 
ال النقـد واإلهانـة واالحتقـار واالنسـداد يـأيت الوفاء, ما أضاع األمـة اليـوم إ

الشخص ويسأل فمن جلس معه يف سؤال ننصفه وال ننصف غريه عىل األميـة 
علينا أن نحيط بام حولنا, األمة ضائعة إال أن حيفظها اهللا وال حيفظها إال بفضله 
سبحانه وتعاىل ثم بالعلامء العـاملني الناصـحني وبأشـباههم مـن طلبـة العلـم 

مني عىل تعليم الكتاب والسنة ولكل من علم الكتـاب والسـنة وسـعى يف القائ
يشء من ذلك قراءة وكتابة وسامعاً وتسجيالً له منـا احلـب يف اهللا والـود يف اهللا  
وأقوهلا له حق علينا أن ندعو له بظهر الغيب وأن نحسن ظن املسلمني به, هـذا 

, »الدين النصـيحة«وله: بق هو الذي يسمى النصيحة, هذا الذي جعله النبي  
نحفظ لذي احلق حقه, أال وإن من أعظم الناس حقاً بعد األنبيـاء هـم العلـامء  

جعلهم ورثة األنبياء وأشباه العلامء منهم من يقوم عىل حتفيظ أبناء  ألن النبي 
املسلمني والصرب عليهم هلـم علينـا حـق كبـري و أويص العلـامء وطلبـة العلـم 

مـن أزر هـؤالء الصـحبة رجـاالً ونسـاء وأن يشـد مـن واخلطباء   أن يشـدوا 
جزئيات اخلريية التي فيهم نحفظ أبناء املسـلمني ألننـا نعلـم أن يف هـذا اخلـري 
الكثري, نسأل هللا بعزته وجالله وعظمته وكامله أن يبـارك جهودنـا وجهـودهم 
وجهود كل مـن أجهـد نفسـه يف طاعتـه وحمبتـه ومرضـاته أن جيعـل األقـوال 

 الصة لوجهه موجبة لرضوانه واألعامل خ
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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بسم هللا الرمحن الرحيم احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم عـىل 

 ألنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.أرشف ا
Wאאא  

 باب ما جاء يف اإلفطار متعمداً 
Wא  حدثنا حممد بن بشار قال: حـدثنا حييـى بـن سـعيد عبـد

ثنا أبـو ا الرمحن بن مهدي قاال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت قال: حـد
من أفطر يومـاً مـن «: قال: قال رسول اهللا  املطوس عن أبيه عن أيب هريرة 

, »رمضان من غري رخصة وال مرض مل يقيض عنه صوم الدهر كله وإن صامه 
Wאא  حـديث أيب هريـرة  ال

طـوس فيـه يزيـد بـن  نعرفه إال من هذا الوجه, وسمعت حممـد يقـول: أبـو امل
 املطوس وال أعرف له غري هذا احلديث.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم األمتان 

ار عـىل سـبيله األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـ
 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
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فقد ذكر املصنف رمحه اهللا هذه الرتمجة والتي تتعلق بالفطر يف رمضان من 
 غري عذر وال رخصة

ومناسبة هذا الباب للذي قبله أنه بعد أن بني فطر اإلنسان ناسياً معذورا  
 رشع يف بيان فطره معتمداً 

مـن جهـة   ي يصـح وقفـه ال رفعـه إىل النبـي ثم ذكر هذا احلديث الذ
املعنى ال من جهة احلكم بكونه مل يقضه صـيام الـدهر ولـو صـامه, فقـد أفتـى 

بأن من أفطر يوماً من رمضان متعمداً من غري عذر وال  بعض أصحاب النبي 
رخصة أنه ال قضاء عليه ولو قىض  الدهر عليه بمعنى احلديث وهو مأثور عـن 

 ريه من الصحابة, وغ أيب هريرة 
وهذا احلديث الذي ذكره املصنف رمحه اهللا من جهة املعنى اشـتمل عـىل 
الوعيد الشديد والتخويف والتهديد يف انتهاك حرمة شهر رمضان, هذا الشـهر 
الذي اختاره اهللا من بني الشهور ألداء هـذه العبـادة ا لعظيمـة فمـن اسـتخف 

متعمداً من غري عذر وال رخصة بحرمته وانتهك هذه احلرمة بأن أكل أو رشب 
 فإنه ال يقضه مل يقيض ذلك اليوم بمعنى أنه ال حيل حمله صيام الدهر ولو صامه, 
وأما من حيث احلكم بإلزامه بقضاء هذا اليوم فجامهري السلف واخللـف 
ومنهم األئمة األربعة والظاهرية وأهل احلديث حتى حكي اإلمجـاع أنـه جيـب 

, ولكنه ال حيل هذا اليـوم حمـل اليـوم عليه قضاء هذا اليوم الذ ي أفطره متعمداً
الذي أفطره من جهة ما جعل اهللا يف اليوم الذي أفطره من الفضائل واملوائل فال 
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يقضه ولو صام الدهر كله فإنه ال حيل حمل ذلك اليوم يف الفضل وهذا يدل  عىل 
 عظيم ما جعل اهللا يف صيام هذا الشهر.

FWE م من رمضان, أي يو 
وقال بعض العلامء: أنه كام حيرم عليه الفطر من دون عذر يف رمضان فإنه 
حيرم عليه الفطر من دون عذر يف قضاء رمضان, ألن القضاء بدل وقد قـال اهللا 

, وجعـل اهللا }فمن كان منكم مريضاً أو عىل سفر فعدة من أيام أخـر{تعاىل: 
 ل أيام األداء وهي أيـام رمضـان, فـال األيام الوتر وهي أيام القضاء حالة حم

جيوز ألحد يف قضاء رمضان أن يفطر من دون عذر كام ال جيوز لـه أن يفطـر يف 
 رمضان من غري عذر, 

WF: ( ,من غري رخصة وال مرض 
الرخصة اليشء الرخيص صد اليشء الغـايل, ويطلـق الـرخص يف لغـة  

رخـص الرشـع وهـي ضـد العـزائم فيهـا العرب بمعنى التسهيل, وملا كانـت 
 ,  السهولة والتيسري وصفت بأهنا رخصاً

WFWE  كالسـفر فإنـه يـرخص للمسـافر أن يفطـر يف
 وسنته يف ذلك,  رمضان ولو مل تلحقه املشقة كام بينا هدي النبي 

وبينا أن املقصود ال تشرتط وجود املشقة يف السفر وإنام العـربة أن يكـون 
  السفر عىل الوجه املعترب وأال يكون يف حرام,
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فيشمل السفر الواجـب كسـفره لعمـرة واجبـة عـىل  املنـذورة أو يف بـر 
 والدين وجب عليه السفر فيهام, 

ويشمل املباح يف أصح قويل العلامء كام لو سـافر يف التجـارة أو سـافر يف 
 نحوها من املباحات, 

WAא@W ,الدهر هو الزمان كله 
 يطلق من أول الدنيا إىل هنايتها 

 ويطلق بمعنى عمر اإلنسان وحياته,
 WFא: (  يدل عىل أن الفطر يف رمضان مـن غـري

بني عظـيم اخلسـارة يف انتهـاك هـذه  عذر كبرية من كبائر الذنوب ألن النبي 
 خويف والتهديد احلرمة,  وهو يتضمن الوعيد الشديد والت

WAא@W  ــان ال ألن اإلنس
 يستطيع أن يصوم الدهر من أول الدنيا آلخرها ألن عمره ال يستغرق ذلك, 

عمر اإلنسان, فال يقيضـ عنـه أي ال   אومن هنا تبني أن املراد 
 كله ولو صام عمره كله, حيل حمل هذا اليوم الذي انتهك حرمته صيام عمره 

ويف هذا دليل جلمهور العلامء رمحهم اهللا عىل أن من أفطر متعمداً ال تلزمه 
الكفارة إذا كان فطره باألكل أو  الرشب أما لو كان بجامع كام سيأيت  فإنه تلزمه 

 بذلك,  الكفارة املغلظة لثبوت السنة عن رسول اهللا 
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رشيف فبني لنا من هذا احلديث أن يف هذا احلديث ال ولذلك  بني النبي 
 اجلرأة عىل حدود اهللا واحلقوق والواجبات أمرها عظيم,

صحيح أن سند احلديث ضعيف, لكن املسلم عليه أن يعلم علم اليقـني  
أن التهاون بالواجبات واالسـتخفاف باحلـدود واملحرمـات  عواقبـه وخيمـة 

 وهناياته أليمة, 
قاء عـىل اإلنسـان إذا غابـت عليـه ولذلك كم من البالء واحلرمان والشـ

 شمس يوم من رمضان قد ضيع حق اهللا فيه فأفطره من غري عذر وال رخصة, 
وذهب مجهور العلامء واألئمة والسلف وحكى بن ملك وغـريه اإلمجـاع 
عىل أن القضاء واجب, والدليل عىل أن القضاء واجب األصل الرشـعي, فـإن 

نكم مريضاً أو عىل سـفر فعـدة مـن أيـام فمن كان م{اهللا تعاىل يقول يف كتابه: 
, ووجه الداللة من هذه اآلية الكريمة أنـه إذا وجـب القضـاء عـىل مـن }أخر

 ,أفطر معذوراً  فألن جيب عىل من ال عذر له من باب أوىل وأحر 
, وعليه فإنـه جيـب وهذا ما يسميه العلامء بالتنبيه باألدنى عىل  ما هو أعىل

 لرشعية تدل عىل لزومه, عليه القضاء ألن األصول ا
واحلديث ال يدل عىل اإلسقاط من كل وجه ألن هـذا الوعيـد لـيس لـه 
عالقة بالقضاء وعدمه بقوله: مل يقيض عنه, أو أنه نسـأل اهللا السـالمة والعافيـة 

أن  لعظيم خسارته فخرج خمرج الوعيـد وهـذا أصـل عنـد العلـامء رمحهـم اهللا
إسقاط األصـول, فاألصـول معتـربة  أحاديث الوعيد ال تؤخذ عىل ظاهرها يف
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سواء جاءت عىل سبيل التغليظ للحرمة ترشيفاً أو عىل سبيل التغلـيظ للحرمـة 
 هنياً وزجرا, 

ولذلك املثال األول أن يكون التعظيم املقصود به التعظيم يف غري الوعيد 
, خـرج »ال ربا إال يف النسيئة«: , وقوله »احلج عرفة«: مثل أن يقال يف قوله 

رج التعظيم والتغليب لربا النسيئة عىل  ربا الفضل, لكنه ال يدل عـىل جـواز خم
ربا الفضل, وهكذا احلج عرفة أنه خرج خمرج الترشيف هلـذا اليـوم العظـيم ال 
يدل عىل إسقاط بقية أركان احلج, وهذا أسلوب معـروف يف لسـان العـرب ال 

ال يـدخل اجلنـة « :محـل عليـه قولـه  يقصد منه الظاهر, و عليه هو كقولـه 
, عىل أن املراد به النفي الكيل, وهـو الـذي يسـتدل بـه اخلـوارج عـىل أن »عاق

مرتكب الكبرية ال يدخل اجلنة, ورد أهل السـنة ذلـك بـأن هـذا خـرج خمـرج 
ول يف الكتــاب والســنة مــن اآليــات الوعيــد ولــيس عــىل ظــاهره, ألن األصــ

هذا احلديث ال يـدل  األحاديث دلت عىل خالف ذلك, فاملقصود من هذا أنو
عىل إسقاط القضاء فمن أفطر متعمداً يف هنار رمضان  من غري عذر فإنه يطالب 

 بالقضاء إعامالً عن األصل وهذا مذهب  مجاهري السلف واخللف كام بينا.
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Wא  
 باب ما جاء كفارة الفطر يف رمضان

Wאواملعنـى واحـد  ي و أبو عامرضمحدثنا نرص بن عيل اجله
واللفظ لفظ أبو عامر قاال: أخربنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محيد بن عبد 

قال:  أتاه رجل فقال: يا رسول اهللا هلكت, قال: ومـا  الرمحن عن أيب هريرة 
هـل تسـتطيع أن تعتـق «أهلكك? قال: وقعت عىل امـرأيت يف رمضـان, قـال: 

? قـال: ال, »تصـوم شـهرين متتـابعنيفهل تسـتطيع أن «? قال: ال, قال: »رقبة
? قال: ال, قـال: اجلـس, فجلـس »فهل تستطيع أن تطعم ستني مسكيناً «قال: 

, قـال: مـا »تصدق به«بعرق فيه متر والعرق املكتب الضخم قال:  فأيت النبي 
فخـذه «حتى بدت أنيابه قـال:  بني البتيها أحد  أفقر منا قال: فضحك النبي 

،@فأطعمه أهلك 
Wא يف الباب ابن عمر عائشة عبد اهللا بن عمرو, 

 Wאא  حــديث أيب هريــرة 
 حديث حسن صحيح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي تتعلـق بـالفطر يف رمضـان ترجم املصنف رمحـه اهللا هبـذه الرتمجـة التـ

يف قصة الرجل الذي جامع أهلـه يف هنـار  باجلامع, ثم ذكر حديث أيب هريرة 
 رمضان وهو صائم, 
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ملا قبله من جهة كونه فطـراً عـىل وجـه العمـد األول  ومناسبة هذا الباب
باألكل والرشب والثاين باجلامع الذي معنا, فمن املعلوم أن الصـائم مـأمور أن 

هويت البطن والفرج, بعد بيانه للفطر بشهوة الـبطن رشع يف بيـان يمسك عن ش
 حكم الفطر بشهوة الفرج, 

WA@ :  الضمري يف قولـه  أي أتـى النبـي  عائـد إىل
   , أي أتى  النبي النبي 

 إذا جاءه رجل,  ويف رواية الصحيحني بينا جلوس عند رسول اهللا 
 مجيع الروايات ومل يرد يف روايـة تسـميته كـام ذكـر وهذا الرجل مبهم يف

احلفاظ واألئمة, وذكر بعض العلامء أنه هو سلمة بن صخر البيـايض مـن بنـي 
بياضة من األنصار, وقيل: سلامن بن صخر وشهر اإلمام احلافظ بن امللقن رمحه 
اهللا األول أن األول أشهر وأصح أنه سلمة بن صخر البيايض وهو الذي ظاهر 

امرأته, وسلك بعض أئمة احلديث مسلك اجلمع بني قصة الظهـار وقصـة  من
 اجلامع يف هنار رمضان وقاال أهنا قصة واحدة وتكلم احلافظ رمحه اهللا عىل ذلك, 

قوله هلك اهلالك    WAW@Wفأتى هذا الرجل النبي 
 هو  التلف, ويف بعض الروايات احرتقت, 

فيه تفجع وتوجع وتأمل وفيـه نـدم وانتشـار Wאولهوق Wفقوله
وإنابة إىل اهللا جل جالله, ألن املؤمن إذا أصاب الذنب وكـان إيامنـه قويـاً تـأمل 
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لذلك واحرتق قلبه وعظم حزنه وأمله فهذه املصيبة مصيبة عظيمة وهو مصـيبة 
 الدين فهو أعظم من مصيبة الدنيا,

ع عنـد حلـول زعـن إظهـار اجلـ ولذلك دلت األحاديـث عـىل ا لنهـي 
عن لطم اخلدود وشق اجليوب وحلق الشـعر كـام  مصائب الدنيا فنهى النبي 

ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليـوب «: يف  قوله يتعود عىل ذلك حتى قال 
 , »ودعا بدعوة اجلاهلية

W  نوع من التفجع والتوجع, وقد يتعارض احلديثان من هـذا
 :سلك بعض العلامء مسلك  الوجه ولذلك

  كان قبل هني النبي  فقال: حيتمل أن هذا الذي وقع من سلمة 
ع يف مصـائب الـدنيا زإنام هو إظهار اجل وقيل: إن الذي هنى عنه النبي  

وأما الذي أصاب سلمة فمصيبة يف الدين فاستثنوا ملكان األصل الرشعي الذي 
 , ار اخلشية واخلوف هللا يدل عىل التوسعة يف هذا ملا فيه من إظه

ويف  WF(  يف بعض الرواياتF(  وضعفها بعض العلامء
واألئمة مرفوعة فتكلم عليها اخلطايب رمحه اهللا وأهنا مدرجة وأهنا ليست 

 ففيها مقال, بمرفوعة إىل النبي 
 WFWE FE يكون اهلالك له يف الوقوع يف هذه

 رمة احل
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F E وأهلكت عىل  القول بأهنا مرفوعة كام حكي يف رواية الدار
قطني وابن خزيمة يكون املعنى أنه أهلك غريه, قالوا: أن هذه تشعر بأن املرأة 

 FEكانت مغلوبة عىل مجاعها وأهنا مل تكن مطاوعة له ألنه قال: 
مطاوعة له, وذلك  وقال بعض العلامء: بل إهنا تدل عىل أن املرأة كانت 
 أي أهنا هلكت كهالكه, وإن كان منشأ الفعل منه هو والطلب  FEلقوله: 

  FEوأياً ما كان فاملقصود قوله 
F: ويف قوله  W E  دليل عىل مرشوعية تأمل اإلنسان مما يصيبه من

مصائب الدين رشيطة أال جياوز احلدود الرشعية وأن يكون ذلك عىل الوجه 
ملعترب رشعاً برشط ال يتضمن التسخط عىل قضاء اهللا وقدره ونحو ذلك من ا

 األمور املحظورة, 
 :Fوقوله  W E استدل به مجهور العلامء واألئمة رمحهم اهللا عىل أن

هذا الصحايب كان متعمدا ً للجامع, وأنه مل يكن ناسياً ألنه عرب هبذه الكلمة التي 
ال يقول هلكت, وإنام يكون التعبري  واملخطئ تدل عىل قصد الفعل ألن النايس

قالوا كام يف الصحيح  باهلالك و يقع يف اهلالك من كان متعمداً ألن الصحابة 
يف سبب  نزول آية البقرة اآليتني اآلخرتني من سورة البقرة قالوا: ربنا ال 

عىل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا, فقال اهللا: قد فعلت كام يف  الصحيحني, فدل 
 أهنم كانوا يعلمون أن النايس واملخطئ أنه ال يعاقب 
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, فاحتج هبذا مجهور العلامء  وملا أخرب بكونه هلك دل عىل أنه كان متعمداً
عىل من قال: إن النايس إذا جامع ناسياً وجبت عليه الكفارة, وهو مذهب 

 النبي احلنابلة وبعض املالكية, واستدل اإلمام أمحد أو احلنابلة وأصحابه بأن 
 , والقاعدة أن مل يستفرس من الصحايب ومل يقل له: هل كنت ناسياً أو متعمداً

, ومعنى ذلك أي ترك االستفصال يف مقام االحتامل ينزل منزلة العموم يف املقال
تطبيقه عىل حديثنا ترك االستفصال يف مقام االحتامل, قالوا: إن الصحايب ملا 

منه هل  ع عىل امرأته مل يستفصل النبي جاء عىل هذه الصورة واشتكى أنه وق
, فرتك  االستفصال مع أن هذا الفعل يقع من النايس  كان متعمداً أو ناسياً

ويقع من املعتمد يف مقام االحتامل, فينزل جوابه وهو أمره بالكفارة منزلة 
العموم يف املقال, أي كأنه قال له: عليك الكفارة سواء جامعت متعمداً أو 

, ف , وهذا ضعيف ناسياً  ال يعنيني كونك ناسياً أو معتمداً
كام قال اجلمهور دال عىل أنه  Wأوهلا أن : واألقو لعدة وجوه 

 متعمد وأنه مل يكن عنده عذر وإال لذكره واعتذر به,
: أنه ملا قال للنبي   هلكت, فإن األصل يف األحكام أن تكون من  وثانياً

 يان والعذر بعيد  العامل, واالحتامل هنا للنس
وإنام تكون القاعدة مستقيمة باالحتامل القوي وليس باالحتامل النادر 

 والضعيف 
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ولذلك يقو مسلك من قال: إن احلديث يف املتعمد وليس يف النايس, 
فإن قوله احرتقت Wאويؤكده الرواية الصحيحة الرواية األخر يف 

جب العذاب وهذا ال يكون للنايس اً يوواضح يف الداللة عىل أنه تعاطى أمر
 املخطئ, و

ويف  W وقوله W هذا ما يسمى بتنزيل املتوقع منزلة  א
الواقع وهو نوع من أنواع املجاز, ولذلك قال بعض األئمة كاإلمام  النووي 

وهو نوع من   אW وقوله  Wقولهمل ينكر عىل سلمة  وغريه: إن النبي 
ألنه مل حيرتق حقيقة ومل هيلك حقيقة, وإنام اهلالك يكون بعذاب اآلخرة  التجوز

, وهو معروف يف لسان  وعقوبة اآلخرة فنزل املعدوم منزلة املوجود جتوزاً
العرب واألدلة والشواهد عليه كثرية, واخلالف يف كونه مصطلحاً فال مشاحة 

 يف االصطالح, 
 استعامل األلفاظ والتجوز أما أن ينكر بالكلية فلسان العرب واضح يف

, فإن القرآن }ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه{فيها كقوله تعاىل: 
التجوز ونحو ذلك من اآليات واألحاديث  ليس له يد حقيقة وإنام املراد به

الدالة عىل التوسع ألهنا جاءت بلسان العرب, ففيها ما ال يقل عن أربعامئة 
 ز واستعامل االستعارات والكنايات حديث كلها فيها التجو

وأما يف أسامء اهللا وصفاته فإننا نقول لكل من أول إن أئمة األصول كلهم 
متفقون عىل أن األصل محل اللفظ عىل احلقيقة حتى يدل الدليل عىل املجاز, 
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عن  فال جيوز رصف األسامء والصفات الواردة يف كتاب اهللا وسنة النبي 
صل إال إذا حصل إمجاع لرصفها عن ذلك  الظاهر ظاهرها ونبقى عىل األ

 فترصف 
وعىل كل حال فإن األصل أن هذا األسلوب معروف يف لسان العرب, 

مل ينكر عىل سلمة هذا النوع من املجاز فدل عىل  وقال اإلمام النووي إن النبي 
 جواز استعامله 

شتكي إليه ي : جاء هذا الصحايب إىل النبي أوالً  W؟ويف 
ففيه دليل عىل الرجوع إىل أهل العلم عند حصول اخللل والتقصري يف أمور 
الدين وإنزال مسائل العلم بأهلها وهم العلامء الذين جعلهم اهللا ورثة لألنبياء 

وريض اهللا عنهم أ مجعني, كانوا إذا نزل فيهم النوازل  فكان أصحاب النبي  
 حكم اهللا,ليبني هلم  يرجعون إىل رسول اهللا 

 אאאא  وفيه دليل عىل مرشوعية
الشكو بام أصاب اإلنسان إىل من عنده قدرة ومعرفة وعلم لكي يبني له احلل 
ويبني له العالج ملا أصابه وحل به فاشتكى هذا الصحايب إىل رسول األمة 

 نزل به,وبعث شكواه إىل اهللا فيام  احلليم الرحيم 
 WF؟  : ( وهذا نوع من املالطفة من رسول اهللا  واحلكمة

سأل الرجل عن حقيقة ما أصابه, فهذا يدل عىل أن عىل العلامء  حيث أنه 
واألئمة واملفتون ومن يتقلد هذه املهام العظيمة يف توجيه الناس عليهم أن 
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ري والتنفري إذا رأوا اإلنسان يستبينوا األمور من الناس, وأال يبادروا بالتشه
متفجعاً أو متأملاً فاألصل أنه ينبغي أن يشعر بعظيم ما أصاب من حدود اهللا 

, فإذا بودر منتهكاً ملحارم اهللا ألن هذا يصلحه وهذا يقومه ويسدده بإذن اهللا 
 باللني وبالتساهل جرأت النفس األمارة بالسوء عىل حدود اهللا ولذلك النبي 

 فسأله,  Wاملالطفة بل مل يبادر ب
ومن هنا ال ينبغي لطلبة العلم واملبتدئني وأنصاف املتعلمني أن يتساهلوا 
يف حرمات الرشع فلله حقوق ال جيوز أن تضيع وهللا حدود ال جيوز أن تنتهك 

 وهناك فقه الفتو وهو كيفية التعامل مع اإلنسان فإذا جاء وهناك الفتو
يف شكل السائد يتعامل معه بام يليق به فإذا جاء عىل صورة  متعلامً حمرتقاً 

قال: ما أهلكك? ما قال له: ال  املستخف املستهزئ يعامل بام يليق به والنبي 
, إنام سأله ألنه ال يستطيع أحد أن  أنت ما هتلك ال إن شاء اهللا أبرش بخري أبداً

 يع حتى رسول األمة يتدخل يف حق من حقوق اهللا إال بنور من اهللا, وال يستط
 ,  أن  يؤمل ألحد من اهللا شيئاً

 F  א   W ؟ W E  :يف قوله 
أي جامعت امرأيت والتعبري بالوقاع أدب يف اللفظ א 

ومن هنا أخذ منه األئمة والعلامء دليالً عىل أنه ينبغي التأدب عند سؤال 
السائل األلفاظ التي تليق بمخاطبة العلامء واألئمة إذا أراد أهل العلم بأن خيتار 

ومل يذكر هذا الصحايب حقيقة  مع النبي  سؤاهلم كام تأدب أصحاب النبي 
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فكنى وجتوز يف اللفظ تأدباً אاجلامع بلفظه وإنام عرب عنه بقوله: 
   وحياء وخجالً من النبي 

אF  وقوله:  : (  أي جامعت امرأيت ففيه دليل عىل أن
بعد ذلك  بإلزامه بالكفارة وقع  الكفارة مرتبة عىل اجلامع ألن جواب النبي 

بعد إخباره أنه جامع امرأته, وهذا اإللزام بالكفارة جاء بعد هذه اجلملة 
א فأصبح هناك مجاع ووقع هذا اجلامع يف هنار رمضان ألن

يف هنار رمضان املراد به أنه كان عىل الصيام وهذا معنى قوله  E(قوله: 
يف الرواية األخر: جامعت أهيل يف هنار رمضان وأنا صائم, فدل عىل أن 

بني أهل العلم أن من جامع يف هنار  وهذا حمل إمجاعالكفارة واجبة باجلامع 
 شاء اهللا يف موضعها رمضان أنه تلزمه الكفارة املغلظة والتي سنبينها إن 

: قوله هذا من حيث األصل أن امرأته حتل له  ) א( :وثانياً
فال حمكوم له فلو وقع عىل امرأة غريه يف الزنا و العياذ باهللا فأمره أعظم وهو 
أوىل بالكفارة وإذا كانت تلزمه الكفارة يف الوطء املباح فأوىل أن تلزمه يف 

 اب أوىل الوطء غري املباح من ب
يشرتط أن حيصل اجلامع والعلامء واألئمة  ) :  אFوقوله: 

عىل أنه البد من بيان احلكم الرشعي حتى يستبني لطلبة العلم, وال بأس 
 : بالتوضيح لبعض  املسائل عند احلاجة إليها 
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 فال جتب الكفارة إال باجلامع عىل ظاهر هذا اللفظ  ) ( وال
 أن ينزل أو تنزل املرأة أو ينزال معاً يشرتط 

فبمجرد مجاعه هلا إذا حصل اجلامعة وجبت الكفارة والعربة يف هذا 
 اجلامع أن يولج رأس الذكر 

فإذا أولج رأس الذكر ترتبت األحكام الرشعية وهي ما ال يقل عن ثامنني 
 حكم رشعي منها وجوب الكفارة يف هنار رمضان 

دون اإليالج مل جتب عليه كفارة إنام العربة  فمن وضع الفرج عىل الفرج
 بأن حيصل اإليالج واإلدخال, 

والقدر املعتربة عند األئمة رمحهم  اهللا هو رأس الذكر أو قدره من مقطوع 
احلشفة رأس الذكر هو احلشفة إذا حصل إيالج هلذا القدر املعتربة هو الذي 

املطلقة ثالثاً ونحو  ترتتب عليه األحكام من ثبوت احلد واإلحصان وحتليل
 ذلك من املسائل الرشعية املرتتبة عىل اجلامع.

WFא  ( بالوطء, فلو حصـل الـوطء يف غـري املكـان
املعترب كاإلتيان من الدبر أو اللواط والعياذ باهللا فـاحلكم سـواء يف أصـح قـويل 

 العلامء وهو مذهب مجهور العلامء رمحهم اهللا
املسألة اإلمام أبو حنيفـة الـنعامن عليـه مـن اهللا شـآبيب  وخالف يف هذه 

الرمحات والرضوان فقال: إن هذا الوطء ال حيصل به ال يرتتب عليه حتليل وال 
 إحصان فال جتوز به الكفارة, 
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واجلمهور عىل وجوب الكفارة به حلصول املقصود من إيالج الفرج وهو 
 انتهاك احلرمة فاملعنى أشد,

 WFא : (  حيتمـل أن املـرأة كانـت مطاوعـة لـه
وحيتمل أهنا مل تكن مطاوعة, واألصل براءة ذمة املـرأة ألن الغالـب أن الرجـل 

 ومل يلزمه بأن يكفر أو تكفر املرأة,  يغلبها عىل ذلك فلم يسأل النبي 
ولذلك مذهب مجهور العلـامء رمحهـم اهللا عـىل أن املـرأة عـىل التفصـيل 

يف حكمها فإن كانت املرأة قد طاوعـت زوجهـا أي هـي التـي أغرتـه فيفصل 
 فطاوعها وأصاهبا باختياره وجبت عليه الكفارة كام جتب عىل الزوج, 

WF: (  مجهور العلامء رمحهم اهللا عىل أن الكفارة
 رتبت عىل اجلامع يف هنار رمضان, 

ضـان فإنـه إذا حصـل مجـاع يف وذهب بعض السلف إىل أنه إذا قىض رم
قضاء رمضان وجبت عليه الكفارة املغلظة وهو من جهة األصول له وجـه كـام 
ذكرنا أن القضاء يصف األداء لكنه من جهة اإللـزام والكفـارة يضـعف وهـو 

 قول قتادة رمحه اهللا ومن وافقه 
WF؟  : ( هل اجلواب مـن

ابتدأ به ببيان خصال الكفارة وبيان العقوبة املرتتبة عىل فعل هذا الفعل  ي النب
 الشنيع من الفطر يف هنار رمضان باجلامع فألزمه بعتق الرقة 
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جاء متأملاً نادماً ولذلك األصل أن املتـأمل النـادم  ويالحظ أن الصحايب 
 ال جتب عليه إال الكفارة, 

يف هنار رمضان ورفـع إىل القـايض  وذهب بعض العلامء إىل أن من جامع
ألنه  أن القايض يلزمه بالكفارة ويعذره بام يليق بحاله, واستثنوا قضية سلمة 

 جاء متأملاً فقالوا: التعذير استصالح وال استصالح مع الصالح 
أي أن القايض يعـذر مـن وقـع يف الفسـاد فـإذا كـان  التعذير استصالح

ل صالح وال استصالح للصالح فمن كـان الشخص جاء تائباً نادماً فحاله حا
 حاله حال صالح ال يقال أنه يعذر ألنه ال حيتاج إىل التعذير

ألنه جاء نادما ًمتأملـاً خائفـاً  مل يعذر سلمة  ومن هنا قالوا: إن النبي  
 يسأل كيف املخرج من هذا البالء الذي بيل به 

WF : ( أهنــا مقرونــة  رعيةـاألصــل يف التكــاليف الشــ
 باالستطاعة 

(هبـذه اجلملـة  فبادر رسول الرمحـة بـأيب وأمـي 
? (  والرقبة جاءت هنا مطلقة ومحلت عىل املقيدة كام يف آية الظهـار حتريـر

 رقبة مؤمنة, 
ومن هنا ذهب مجهور العلامء عىل أنـه يفـرتض يف الرقبـة التـي ختـرج يف 

كانت كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كفارة مجاع يف  الكفارات املغلظة سواء
هنار رمضان أهنا تكون بالرقبة املؤمنـة وأنـه ال جيـزئ عتـق الكـافر أو الكـافرة 
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WF: (  العتق يطلق بمعاين يف لسان العـرب واسـتقر يف احلقيقـة
 عىل حترير الرقاب وختليصها, 

ن مملوكة فحينئـذ خيـرج عـن ملكـه فإذا أعتق اإلنسا ويكون العتق هللا 
كام يف الصحيحني من حديث أم  وبقى الوالء له كام بيته السنة عن رسول اهللا 

قضاء اهللا أحق ورشط اهللا أوثق وإنام الوالء «قال:  أن النبي  املؤمنني عائشة 
 , »ملن أعتق

هذا العتق خالصاً  , ومن هنا جعل اهللا فإذا أعتقه فحينئذ خلصه هللا 
أنه من أعتق رقبـة  إلنسان من اخلطايا وثبت يف احلديث الصحيح عن النبي ل

 أعتق اهللا منه كل عضو بعضو منها حتى الفرج بالفرج,
قال بعض العلامء: إن هذا يشمل حتى عتق الواجبـات العتـق الواجـب  

 عليه يف اإلخالالت واملحرمات ألن احلديث جاء بصيغة العموم,
)؟  : ( يشـمل الرقبـة الصـغرية  والكبـرية فلـو

 كانت عنده جارية صغرية وأعتقها صح 
وهكذا يدخل فيه الذكر واألنثى يف الرجال والنساء  يف العتـق سـواء 

אW فشـمل الـذكور واألنـاث والصـغار ,
 والكبار من اإلماء والعبيد 

 أهنا تكون ساملة من العيوب املؤثرة فال يكون ومذهب مجهور العلامء عىل
 يف الرقبة جنون وال يكون مشلوالً ساملاً بيناً ألن هذا أشبه بالصالة, 
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FWW  : ( ,أي ال أجد ما أعتق به رقبة 
WF؟WE : يشمل حالتني 

  احلالة األوىل أن يكون عنده الرقبة فيتعقها, 
واحلالة  الثانية أن يكون عنده املال الذي يسـتطيع أن يشـرتي بـه الرقبـة 

 ويعتقها, 
كال األمرين والعمل عند أهل العلـم  عـىل أن مـن ملـك  فقصد النبي 

 املال الذي يمكنه به أن يشرتي الرقبة فإنه جيب عليه أن يعتق الرقبة
 FW  : ( أعتق رقبة السؤال معادل للجواب أي ال  أستطيع أن 

WF؟WE  هـي اخلصـلة الثانيـة
من خصال التكفري وهي مرتبة عىل العجز عـن اخلصـلة األوىل وهـذا مـذهب 

 مجهور العلامء من الشافعية واحلنابلة والظاهرية رمحة اهللا عليهم, 
تخيـري وأنـه وذهب اإلمام مالك رمحه اهللا إىل أن خصال الكفـارة عـىل ال

جيوز ملن جامع أهله يف هنار رمضان أن يطعم ستني مسكيناً ولو كان عنده رقبـة 
 وأمكنه أن يعتق الرقبة ولو أمكنه أن يصوم الشهرين املتتابعني 

وقووا هذا املذهب  بروايـة أيب داوود أن تعتـق رقبـة أو تصـوم شـهرين 
, قالوا: إن أو للتخيري     متتابعني أو تطعم ستني مسكيناً

ورد بأن أكثر الروايات كلهـا عـىل هـذه الصـورة املشـعرة والدالـة عـىل 
مل ينتقل للخصلة الثانية إال بعد أن أخربه سلمة أنه عـاجز  الرتتيب وأن النبي 
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عن اخلصلة التي قبلها ومن هنا قوي مذهب اجلمهـور والعمـل عـىل مـا رواه 
ه األكثـرون واألوثـق, األكثرون أنه إذا جاءت الروايات متعارضة يقدم ما علي

والرواية الدالة عىل الرتتيب أقو إضافة إىل أن أو وإن جاءت للتنويع فإهنـا ال 
 تنفي الرتتيب إن جاءت للتخيري والتنويع فإهنا ال متنع من  الرتتيب, 

 وعىل كل حال فمذهب اجلمهور أقو بمراعاة ا لرتتيب يف الكفارة.
W؟  :يف بعـض الروايـات

א كان رجالً شديد الشـهوة وجـاء يف الروايـة أنـه ,
يصيب من النساء ما ال يصيبه غريه فال يستطيع أن يصرب فاعتـذر عـن الصـوم 
هبذا, و لذلك إذا كـان اإلنسـان ال يسـتطيع أن يثبـت كحالـه عـذر يف صـيامه 

 للشهرين املتتابعني, 
فيه دليل عىل أن هذه اخلصـلة وهـي   Wو

 اخلصلة الثانية من خصال الكفارة تكون بالشهرين 
 ويشرتط فيهام التتابع وال خيلو من حالتني: 

احلالة األوىل أن يبدأ الشهر القمري من أوله, فإذا ابتدأ صـيام الشـهرين  
ر إىل ذلك الشهر كامالً أو ناقصاً فلـو املتتابعني من أول الشهر القمري فإنه ينظ

ظهر أنه تسع وعرشون فهو شهر كامل ويفديه وال يلزمه أن يقيضـ يومـاً بعـد 
كـام يف  الشهر الذي يليه وهذا األصل ألن الشهر ثبتت السنة عن رسـول اهللا 

, »إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب الشهر هكـذا وهكـذا«الصحيحني أنه قال: 
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يـد يف املـرة األوىل ثـم يف املـرة الثانيـة خـنس اإلهبـام أي تسـع فأشار ثالثـني ب
وعرشين قال: هكذا وهكذا أي يكون تسع وعرشون ويكون ثالثون, فدل عىل 

 أن الشهر إذا كان ناقصاً بالرؤية الرشعية فإنه يأخذ حكم الشهر الكامل,
شـهر ليام  الشـهرين املتتـابعني أثنـاء اوأمـا إذا ابتـدأ صـ[ احلالة الثانية] 

فحينئذ يستتم ستني يوماً وال يفديه أن يـنقص منهـا ولـو كـان أحـد الشـهرين 
ناقصاً فالعربة بالعدد ال بالرؤية, ومـن هنـا يفـرق يف مسـألة صـيام الشـهرين 

 املتتابعني بني أ ن يكون ابتدأ من أول الشهر أو أثناء الشهر.
Wشـهرين , األصل أن يكون الصـيام لل

, فال يقطعه   متتابعاً
فلو قطعه بعذر رشعي كاملرأة إذا وجبت عليها الكفارة املغلظـة فجاءهـا 

 احليض فإن احليض ال يقطع التتابع ألنه ال يمكن أن ينفك عنها بحال, 
ومن هنا لو مرض مرضاً عاقه عن ا لصوم  ومنعه األطباء فيه من الصوم 

د انتهاء الرخصة يعـود إىل صـيامه وال يـؤثر فأفطر ثالثة أيام أو أسبوعاً فإنه بع
 هذا القطع, ألنه عذراً رشعي كعذر احلائض ونحوها, 

ولو ابتدأ الصوم قبل رمضان و صام شعبان أو صـام جـزءاً مـن رجـب 
وشعبان كامالً ثم دخل عليه رمضان فحينئذ يصوم رمضان وبعد أن يفطر مـن 

ه رخصـة رشعيـة, وقـد هنـى رمضان يفطر يوم العيد يف أصح قويل العلامء ألنـ
عن صومه, ثم يستمر يف التتابع بعد يوم العيد وال يقطعه دخول شـهر  النبي 
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رمضان وال يقطعه  فطره يوم العيد ألن كالً منهام جاء عىل وجه رشعي وبـإذن 
 رشعي كفطر املرأة احلائض حال حيضها, 

WFWE أي ال أستطيع أن أصوم شهرين متتابعني 
 WA@  : هذه هي اخلصـلة الثالثـة

 ,  من خصال الكفارة إطعام ستني مسكيناً
WFWE  هذا اإلطعام جاء جممالً يف حديثنا 

وجاء يف الكفارات وما وجـب فيـه اإلطعـام يف مواضـع أخـر كفديـة 
لكـل مسـكني األذ يف حال النسك من حج أو عمرة بيان القدر الذي يعطـى 

 وهو ربع الصاع وما يسمى باملد النبوي,
  وعليه فإنه يطعم ستني مسكيناً ستني مداً بمد النبي  

مأل اليـدين املتوسـطتني ال مقبوضـتني وال  وقد تقدم معنا أن مد النبي 
مبسوطتني وهو ربع الصاع النبوي الذي خيرج يف زكاة الفطر, هذا القدر لكـل 

 مسكني 
وهو املكتل الضخم, هذا  كام يف رواية الرتمذي وجاء يف حديثنا

العرق كام جاء يف رواية سعيد بن املسيب كان فيه مخسة عرشـ صـاع واخلمسـة 
عرش صاع عىل ستني مسكني الصاع فيه أربعة أمداد يكـون لكـل مسـكني مـد 
منها, وعليه فإن مذهب مجهور العلامء رمحهم اهللا عىل أن اإلطعام لكل مسـكني 
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ع صاع فيكون جمموع اإلطعام مخسـة عرشـ صـاعاً مـن التمـر أو الـرب عـىل رب
 التفصيل الذي ذكرناه يف كتاب الزكاة يف بيان القدر الواجب.

وخالف يف هذا احلنفية رمحهم اهللا فقالوا: إنه يطعم نصـف صـاع إحلاقـاً 
, يف حـديث كعـب بـن »أطعم فرقاً بني سـتة مسـاكني«: بفدية  األذ لقوله 

أطعم فرقاً لسـتة مسـاكني لكـل مسـكني  يف الصحيح فقالوا: قوله  عجرة 
 نصف صاع, فدل عىل أن اإلطعام يكون بنصف الصاع, 

واحلقيقة حديثنا ملا جاءت فيه رواية العرق وهو املكتل الضخم الذي فيه 
مخسة عرش صاع قويت مذهب أهل احلجاز وأهل احلديث ومن  وافقهـم بـأن 

 الصاع  العربة يف اإلطعام بربع
W :  ,  أي ال أستطيع أن أطعم ستني مسكيناً

أنه ينبغي أن يكون عـدد  Wظاهر 
 املساكني ستني, 

وذهب بعض العلامء وهو قول عند احلنفية رمحهم اهللا هو أنـه لـو  أطعـم 
 مسكيناً واحداً ستني يوماً جيزيه فيه الكفارة املغلظة,

الصحيح مذهب اجلمهور أن العدد مقصود وأنه البـد مـن اسـتيعاب و 
 ,  ستني مسكيناً
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אW  : ــرق ــا بع ــة اختاره الرواي
بالتحريك وعرق هو ضبط عدد من الشيوخ واألئمة كام حكاه اإلمـام النـووي 

 رمحه اهللا وغريه, 
א  فرسه الراويאאW 

א  هو الذي يسمى بالزبيل ويف عـرف العامـة الزنبيـل ويكـون مـن
القوس وشعث النخل الكبري ويطلق أيضاً يف العامة بالقفـة الكبـرية, هـذا فيـه 

 مخسة عرش صاع كام فرسه بعض رواة احلديث, 
אאW،אא

   :ويف بعض الروايات 
א :  الالبتان مثنى البة واملـراد بالبتـني املدينـة احلرتـان

احلرة األوىل يقال هلا حرة الوبرة والثانية تسمى  يقال هلـا حـرة واقـم يف زماننـا 
 تسمى احلرة الرشقية واحلرة الغربية ا لرشقية هي حرة واقم والغربية هـي حـرة

, أي »إين أحـرم مـا بـني البتيهـا«: الوبرة التي بحذاء وادي العقيق وقد قـال
ومنزلـه  حريت املدينة, وذلك أن الكتب الساموية السابقة وصفت مدينة النبي 

عند مبعثه بأهنا أرض بني حرتني فلام طرد اليهود من الشام كان معهـم أئمـتهم 
هنم وجـدوا حـراراً فظنـوا وأحبارهم يطبقون الوصف نزل جزء منهم بتيامء أل

أهنا حرار بينها نخل حرتـان بيـنهام نخـل فنـزل قسـم مـنهم  أهنا منزل النبي 
  ونزل  قسم منهم دون املدينة كانوا ينظرون إىل هذا الوصف وقد قـال رببخي
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أريـت دار «, وهـو بمكـة: »أريـت دار هجـرتكم«كام يف احلـديث الصـحيح: 
ب ظني أهنا البحرين أو هجر فإذا هبا هجرتكم أرض ذات نخل بني حرتني فذه

 ,  »املدينة
W  ,قلنا: الالبة األوىل حرة ا لوبرة والثانية حرة واقـم

 حرة واقم هي التي حصلت فيها وقعة احلرة أيام يزيد 
 وهي التي عناها سيف القيات يف قوله: 

 الم أول من قتلاقم              فإنا عىل اإلسوإن تقتلونا يوم حرة و
  א،אW

  
אW : قسم ويمني 

وهذا فيه إشكال كيف حلف أنه ليس يف املدينة أحـد أفقـر منـه وهـو ال  
 يستطيع أن جيزم بالبيوت هذه كلها ويعرف الفقري منها من غري الفقري? 

حلف عىل غالب الظن وجيوز للمسلم أن حيلف عىل غالب واجلواب أنه 
ظنه كام بيناه أكثر من مرة فهو عىل غالب ظنـه ملـا رأ مـن حالـه مـن املسـكنة 

 والضعف حلف عىل ذلك,
 FWE  ملن بيـده بعـد اهللا فيه دليل عىل جواز الشكو 

 ه وهـو ويل أمـره حاجتـ حل البالء عن اإلنسان, وقد اشتكى لرسـول اهللا 
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وهـذا  אفقال: 
 الضحك للعلامء فيه أوجه منها:

أنه ضحك تعجب كيف جاء الرجل متفجعا ًمتأملاً متوجعاً وكيف رجـع  
غنياً قد كفي هم بيته ألنه جاء بتوبة وجاء بإنابة وجـاء بصـدق وجـاء مقرتحـاً 

لكل عقوبة لكي يصلح اهللا حاله فأصلح اهللا له حال دينه ودنياه وجرب اهللا قابالً 
كرسه ورده هبذا اخلري من فضله سبحانه وتعاىل, ويف هذا دليل عىل عظـم رمحـة 
اهللا ولطفه بعباده ألن التائب والصادق يف التوبة أنه ال ينال من اهللا إال كل خـري 

عـت املعـايص والـذنوب وصـدق يف ولذلك جتد اإلنسان بعيداً عـن اهللا إذا وق
توبته إىل اهللا أظلمت الدنيا يف عينيه وأحس بعظيم ما فعل يف جنب اهللا فيتفطـر 
قلبه حزناً وندماً وأملـاً وإذا باملعـايص والشـهوات مـع مـا فيهـا مـن املغريـات 
وامللهيات يكتوي قلبه بنارها وبأملها فإذا به يزدرهيا وحيتقرها وتسقط من عينيـه 

, وإيثاراً ملرضاة اهللا وخوفاً من اهللا وخشية هللا فيقبل عىل اهللا تائباً هللا يف جنب ا
منيباً وال يعود إال بكل خري, لن يتـوب أحـد إىل اهللا وهـو خـري التـوابني ولـن 
يستغفر أحد اهللا وهو خري الغافرين صادقاً من قلبه منيباً إىل ربـه إال فـتح اهللا يف 

لتصـق بـذنب أو بمعصـية أو بخطيئـة أو وجهه أبواب الرمحة, وما مـن عبـد ي
بإساءة أو بتقصري فيام بينه وبني اهللا فيقبل عىل اهللا صدق اإلقبـال وينيـب إىل اهللا 

نبـئ {صدق اإلنابة راج يف رمحة  اهللا إال أعطاه اهللا فوق ما يرجوا ومـا يأمـل: 
, فنسـأل اهللا بعزتـه وجاللـه وعظمتـه , سبحانه}عبادي أين أنا الغفور الرحيم
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هبـذا احلـال  امله أن يشملنا برمحته وأن يعمنا بواسع مغفرته, جاء إىل النبي وك
الذي أظهر فيه تأمله وإنابته وندمه فجرب اهللا كرسه وأحسن اهللا عاقبته, حتـى إن 

ضحك حتى بدت أنيابه تعجباً من عظيم رمحة اهللا ولطفـه بخلقـه  رسول اهللا 
فسهم بأنفسهم وهذه رمحة اهللا التي وصدق وبر من قال: اهللا أرحم بالعباد من أن

تعجباً كيف عاد الرجل أو يعود خرج من بيته متأملاً  وسعت كل يشء ضحك 
 منكرساً فرجع إليه جمبور اخلاطر جمبور الكرس قد أغناه اهللا من فضله العظيم, 

 , אمن قوله:  אوقيل: 
  تعجباً  أنه ضحك أقو  واألول

يضحك إال حني يكون الضـحك  إال تبسامً وما كان  فام كان ضحكه 
قليل التبسم إال عند املوجـب وذلـك  فقد كان  مجاالً له وجالالً بأيب وأمي 

, قيل: أنـه }فاستقم كام أمرت ومن تاب معك{بعد أن نزل عليه قوله تعاىل: 
شدة ما يف قلبه من هم اآلخـرة وتعظيمـه  متبسامً بعدها إال قليالً من ما رؤي 

 ,»إين ألرجوا أن أكون أخشاكم هللا وأتقاكم«هللا وهو الذي يقول: 
ال يضحك بالقهقهة وال يسمع عند ضحكه صوت ألنه صـنيع  فكان  

يتبسم إال إذا غلـب اإلنسـان واإلنسـان ضـعيف  ال يليق بالكامالت بل كان 
 بسامً فإن قوي تبسمه وازداد تعجبه فكان ضحكه ت فهذا معذور فيه أما هو 

إذا حكا تبسمه إذا  بدت أنيابه وهو أقىص التبسم منه, ولذلك كان الصحايب 
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, وهذا يدل أهنم ما Wوصل فيه إىل مداه كام يف حديثنا 
 .كانوا يرون ذلك منه إال يف األحوال التي توجب ذلك وتقتيض ذلك منه 

ث دليل عىل حرمة  اجلـامع يف هنـار رمضـان وأنـه تلـزم بـه يف هذا احلدي
 الكفارة,

واحلكم خمتص باجلامع كام بيناه وال يشمل سائر االستمتاع باجلامع وما يف  
 حكمه كاإلتيان يف الدبر عىل التفصيل الذي بيناه 

وال يشمل االستمتاع باملبارشة كالتقبيل واإليـالج يف غـري الفـرج فكـل 
 فارة املغلظة و إنام خيتص احلكم بام بيناه, ذلك ال يوجب الك

ذهب بعض العلامء إىل أن هذا احلديث فيه معنى وهو انتهاك حرمة شـهر 
رمضان قالوا: فإذا كان املقصود هو انتهاك حرمة شهر رمضان فكل من انتهك 
حرمة شهر رمضان جيب عليه الكفارة املغلظة, قالوا: ومن ذلك لو أنه أكـل أو 

فقالوا: أنه جتب عليه الكفارة كام جتب عـىل مـن جـامع ألن كـل رشب متعمداً 
منهام أفطر, وذهب اجلمهور إىل أنه ال كفارة إال باجلامع وأن مـن أفطـر باألكـل 

كـام بينـاه يف  والرشب ال تلزمه كفـارة, ويقـوي مـذهب اجلمهـور أن النبـي 
يقـل عليـه احلديث الذي تقدم معنا حديث ثوبان من استقاء فقاء فقد أفطر ومل 

الكفارة ألن الذي استقاء تعاطى أسباب الفطر متعمداً وهذا يدل عىل أن الفطر 
 غري اجلامع ال يوجب الكفارة كام هو مذهب مجهور العلامء واألئمة رمحهم اهللا.
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Wא  والعمل عىل هذا احلديث عند أهل العلم فـيمن أفطـر يف
 رمضان متعمداً باجلامع, 

متعمداً من أكل أو رشب فإن أهل العلم قد اختلفوا يف ذلك فقال وأما من أفطر 
 بعضهم: عليه القضاء والكفارة وشبهوا األكل والرشب باجلامع وهو قول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 א ,أي قاسوا أي قاسوا األكل والرشب عىل اجلامع 

وهناك فرع خمتلف فيه وأصل متفق عليه وعلة جامعة وحكم هذه أربعـة 
 أقسام للتشبيه والقياس الفرع املختلف فيه من أكل أو رشب يف هنـار رمضـان,

واألصل املتفق عليه اجلامع أنه جتب فيه الكفارة فقالوا: نقيس ما اختلفنا فيه هـا 
هـو ا جلـامع وموجـب هنا وهو األكل والرشب متعمداً عىل مـا اتفقنـا عليـه و

 الكفارة عىل من أفطر باألكل والرشب متعمداً قياساً عىل من أفطر باجلامع,
إذاً احلكم وجوب الكفارة العلة اجلامعة بجامع يف حرمة الشهر يف كـل,  

هذا انتهك حرمة الشهر بمفطر وهو اجلامع وهذا انتهك حرمـة الشـهر بمفطـر 
والرشـب يوجـب الفطـر واجلـامع  وهو األكل والرشب ال فرق بينهام, األكـل

 يوجب الفطر وحكمهام واحد والعقوبة عليهام, هذا وجه قوله وشبهوا.
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وشبهوا األكل والرشب باجلامع وهو قول سفيان وابن املبارك و إسحاق, 
الكفـارة يف  وقال بعضهم: عليه القضاء وال كفارة عليـه ألنـه إنـام ذكـر عنـه 

 رشب وقالوا: ال يشبه األكل والرشب اجلامع.اجلامع ومل تذكر عنه يف األكل وال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذاً عندهم دليالن ينتبه هلذا, إذا قـرأت يف كتـب اخلـالف هنـاك حكايـة 
األقوال يقول: قال قوم كذا وقال قوم كذا وقـول فـالن هنـاك حكايـة القـول 

, ونسب ته, حكاية القول الكفارة عىل من أكل أو رشب يف هناية رمضان متعمـداً
قال بعض العلامء: من أكل أن رشب يف هنار رمضان متعمداً فعليه الكفارة هذا 
القول ال جيوز كذا هذا قول هذا حكاية القول وهو قول سـفيان الثـوري هـذه 

و حنيفـة والشـافعي النسبة, نسبة القول إىل من قاله, وهو قول مالك وقـول أبـ
هذه النسبة, ثم بعد ذلك يأيت بالدليل قال: وشبهوا األكل والرشب باجلامع هذا 
الدليل لكنه دليل نظري دليل عقيل وإحلاق املسكوت عنه باملنطوق بـه لعلـة يف 
حكم  لعلة جامعة يف حكم رشعي, فعىل كل حال احلقوا األكل والرشب هـذا 

نهم ثـم جـاء وقـال: القـول الثـاين وهـم أصحاب القول األول وحكاه مبني م
وبـني دلـيالً هـذا الـدليل  اجلمهور عىل أنه ال جيـب عليـه قـالوا: ألن النبـي 

وقوهلم: إنه ال يشبه األكل والرشب اجلامع هـذا يسـمى اجلـواب عـن الـدليل 
فهناك دليل وهناك وجه داللة وهناك اجلواب عن دليل املخـالف, فلـام حكـى 

 له فقال رمحه اهللا يف القول الثاين.القول الثاين حكى دلي
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وشبهوا األكل والرشب باجلامع وقال بعضـهم عليـه القضـاء وال كفـارة 
 ا لكفارة يف اجلامع. عليه , ألنه إنام ذكر عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين يف املسألة, وقال بعضـهم عليـه القضـاء وقال بعضهم, هذا القول الثا

وال كفارة, يعني حتكي إذا حكيت األقوال بعض األحيان حتكى األقوال عليـه 
القضاء و الكفارة إذا جئت حتكي القول الثاين تقابل تقول: ال قضـاء عليـه وال 
كفارة,  هذا يسمى املقابلة يف األقوال وهو مسلك الكتب املتخصصة يف حكاية 

الفقهية بعض اخلالفيات بعض األحوال حيكى  القول بطريقـة أخـر األقوال 
 املهم هنا حكاه بالطريقة التي بيناها نعم.

ألنه, دائامً إذا جـاءت مجلـة ألنـه هـذا اسـتدالل يكـون بالـدليل الـنقيل 
والدليل العقيل ألنه هذا كأنه يعلل هذا القول يعلله بدليل نقيل أو بـدليل عقـيل 

القول أن عليه القضاء وال كفارة عليه, ألنه إنام ذكر عـن النبـي أي أنام قلنا هبذا 
  الكفارة يف اجلامع ومل تذكر عنه يف األكل والرشب هذا تنظر إليه كدليل ظاهر

وهو دليل من السنة أدلة السنة تنقسم عند فردها وذكر أئمة اخلالف عىل صورة 
 :وأحوال عديدة 

 داللة منه وحيدد موضع الشاهد,  تارة يذكر احلديث بنصه ثم يبني وجه ال
وتارة تذكر السنة إمجاالً والتفصيل واضح مستقر فأقول لـك: ألنـه إنـام 

هذا إمجال تفصييل تقدم معنا ألنك لـو رجعـت إىل  ذكرت الكفارة عن النبي 
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حديث أيب هريرة وحديث ابن عمر وغريها من األحاديث التي بينت وجـوب 
ألزم بالكفارة يف اجلامع ومل يلزم هبا يف أكل  ي الكفارة عىل املجامع وجدت النب

ورشب فهذا نوع من االستدالل بالسنة, تارة يورد احلديث ويبني وجه الداللة 
منه وهذا يف األحاديث التي يكون االستدالل بأعياهنا, أما إذا كان هنـاك أكثـر 

بي وألن ا لسنة دلت عىل كذا وألن الن من حديث ويقول لك: ذكر عن النبي 
  ًكذا وكذا يأتيك به إمجاال 

بمعنـى أن  إنـام ذكـر عـن النبـي  فبني هنا أن السنة وردت عن النبي 
 : ألزم بالكفارة يف اجلامع ومل يلزم هبا يف أكل ورشب فتحتاج إىل  أمرين النبي 

حتتاج أول يشء إىل أنه ألزمها بحديث وهو حديث ومل يلزم هبـا يف أكـل  
خاطـب هبـذه  حديث آخر فإن يف حـديثنا أن النبـي ورشب من حديثنا ومن 

الكفارة يف حال خمصوص وفطر خمصوص وهو الفطر باجلامع فتنفـي مـا عـداه 
ألن األصل براءة الذمة واألصل أنه يطالب بالقضاء وإذا قىض اليوم فـال يشء 

 عليه وإنام يلزمه االستغفار والتوبة 
تأيت بحديث فيه فطر بأكل أو والدليل الثاين أنه مل يلزم به يف أكل ورشب 

رشب أو يف حكم األكل والرشب وهو القيء ألنه القيء إنام أفطـر قـالوا: ألن 
 فيه نوع من االزدراد ومن هنا قالوا: إنه مل يلزم من استقاء معتمداً بالكفارة 

وهنا للعلم من جعل االستدالل بحـديث القـيء أنـه تعمـدا ً للفطـر أن 
ومل يفصـل يف  لام تعمـد الفطـر ومل يلزمـه النبـي الذي يستقيء تعمد الفطر ف
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حكمه دل عىل أن األصل يف تعمد الفطر أال كفارة فيسـتثنى مـن هـذا األصـل 
حديث اجلامع يف هنار رمضان, وخيص بنوع من االخـالالت يف الفطـر لـك أن 
تسلك املسلك األول ولك أن تسلك املسلك الثاين, هذا تفصيل عبارات أهـل 

لبعض يأيت مثالً بالرتمذي جيد أنه يـذكر هـذا الكـالم لكـن هـذا العلم ثقيلة وا
الكالم لو عرضه اإلنسان عىل منهج أهل العلم جيد فيه علامً مجاً بل لو يـدقق يف 
رسد اإلمام الرتمذي رمحه اهللا لألدلة ولألقـوال واحلكايـات وترتيبهـا واللفـظ 

عجـب العجـاب وقـد النرش الذي يوجد أحياناً يف رسد األقوال واألدلة جتـد ال
.  وفق رمحه اهللا توفيقاً عظيامً
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الكفـارة يف اجلـامع ومل تـذكر عنـه يف األكـل  ألنه إنام ذكـر عـن النبـي 
 والرشب وقالوا: ما يشبه األكل والرشب اجلامع, وهو قول الشافعي وأمحد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هنا اجلواب عن دليل املخالف, 

Fא  : ( وهذا يعطينا أن البعض بعـض األحيـان يعتـب عـىل بعـض
 ?! الباحثني واملعارصين أنه يقول: وقالوا يف جواب اخلصم

 يقول: ما قالوا هذا الكالم  
هـذا يقـع يف  )אFهذا اإلمام الرتمذي والقرون السابقة حيكي يقول 

لوا هذا اجلواب عن دليل القائلني بأنه تلزمه الكفارة إذا أفطر املناظرة والفقه وقا
.  باألكل والرشب متعمداً

אאא احلقيقة هذا يعني إمجال وتفصيله حيتاج إىل ,
وقت ما أبالغ واهللا لو نريد الفـوارق يف األكـل والرشـب واجلـامع الحتـاج إىل  

 جملس كامل من ناحية أصولية,
القياس كام ذكرنا أول مرة دليل من العقل لكن لـيس  كلمة فقط  

حمالً للعبث ال يتناوله إال األئمة وال يـرده إال األئمـة ال  يقبـل رد األقيسـة إال 
 األئمة
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لو واحد قال: واهللا هذا قياس ضعيف, نقول: عندك أنت ضعيف لكـن  
 قـادح يسـميها حتى تبني يل بمنهج العلامء أنه ضعيف فهو ضعيف أربعة عرشـ

 العلامء قوادح القياس هذه من خالهلا يقدح يف القياس 
منها الفرق, الفرق بني األصل والفرع فأنت إذا نظرت إىل شهوة األكـل 

 والرشب ليست كشهوة اجلامع الفرج شهوة  البطن ليست كشهوة الفرج 
 وأيضاً يف االنتهاك بشهوة الفرج ليس كاالنتهاك بشهوة البطن 

 قالوا: ال يشبهومن هنا 
وهلم مسالك يف إثبات هذا الفـرق قـد بينـوا فيهـا عـدم قبـول القيـاس  

.  إلثبات الكفارة يف األكل والرشب متعمداً
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للرجل الـذي أفطـر فتصـدق عليـه خـذه  وقال الشافعي: وقول النبي 
 فأطعمه أهلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعطى الطعام للرجل, فهل هذا اإلطعام يسقط  هذه مسألة ثانية, النبي 

الكفارة بالكلية أم أنه أعطاه الطعام ملعنى ال يسـقط الكفـارة الثابتـة يف ذمتـه? 
 : وجهان ألهل العلم

من أهل العلم من قال: إن هذا الرجل ملا عجز عن اإلطعام فإنه سـقطت 
وقت االنتهاك فلو اغتنى بناء عىل هذا القول وفائـدة هـذا عنه الكفارة والعربة ب

 القول أنه لو اغتنى بعد سنوات أو بعد شهور فإنه ال يطالب بقضاء الكفارة, 
أعطاه لوجود احلاجة قال: واهللا ما بني البيتهـا  والقول الثاين: أن النبي 

 أهل بيت أفقر منا, فأعطاه املكتل حلاجته 
أن يملــك املــال وتكــون عنــده القــدرة  ومــن رشط وجــوب ا لكفــارة

واالستطاعة لرشاء الرقبة وإطعام ستني مسكني إذا وجب عليه سواء الرقبـة أو 
 الستني مسكني الذي بيناه فاضالً عن قوته وقوت من تلزمه مئونته, 

فقالوا: يشرتط يعني أنت اآلن لو وجبت عليك زكاة الفطـر ال جتـب إال 
وتك وقوت أهل بيتك اليل يسموهنم من جتب بعد أن يصبح عندك الزائد عن ق

عليك نفقتهم, إذا فضل عن قوتك وقوت مـن تلزمـه مؤونتـه ونفقتـه بالقـدر 
الذي خترج به الواجب حينئذ جيب عليك أما إذا كنت ال متلـك املـال إال بقـدر 
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قوتك أو املال الذي عندك بقدر قوتك وقوت من تلزمك نفقتـه فإنـه ال جيـب 
انرصفت الكفارة إلطعام هذا الرجل مل جيـد مـن الكفـارة  عليك أن تفكر, فلام

, ومن هنا قالوا: أعطـاه ملكـان الفاقـة والفقـر  القدر الذي يغطي ستني مسكيناً
فمسألة الفاقة والفقر تكون داخلة عـىل مسـألة الكفـارة ال أهنـا حكـم يسـقط 

 الكفارة هذا عىل الوجه أنه يلزمه قضاؤه
منهم من يقول:  إن الكفارة واجبـة عليـه بناء عىل ذلك عندنا الوجهان,  

عىل بـراءة ذمتـه مل يـنص مـا قـال: خـالص ال يشء  وباقية يف ذمته ومل ينص 
عليك فنحن نشك هل ذمته مشغولة أو ذمته بريئة واألصـل أن ذمتـه مشـغولة 
فلام كانت ذمته مشغولة بإطعام ستني مسكني فحينئذ ال نسقط هذا املشغول إال 

 اغتنى بعد ذلك باإلطعام هذا الوجه األول, بدليل فنلزمه إذا
أعطاه الطعام ومل يلزمه ومل يقل  الوجه الثاين يقول وهو أقو أن النبي  

 له إذا اغتنيت فأطعم ستني مسكيناً وبناء عىل ذلك فإنه ال يبقى يف ذمته يشء.
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للرجل الذي أرسف تصدق ما عليه خـذه  وقال الشافعي: وقول النبي 
حيتمل ها معاين وحيتمل أن تكون الكفارة عـىل مـن قـدر عليهـا  فأطعمه أهلك

شيئاً وملكه فقال الرجـل:  وهذا الرجل مل يقدر عىل الكفارة فلام  أعطاه النبي 
, ألن الكفـارة إنـام »خذه فأطعمـه أهلـك«: ما أحد أفقر إليه منا, فقال النبي 

ل هـذا احلـال أن تكون بعد الفضل عن قوته, واختار الشافعي ملن كان عـىل مثـ
 يأخذه وتكون الكفارة عليه ديناً فمتى ما ملك يوماً ما كفر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا الوجه الثاين الذي حكيناه,

أما الوجه األول وهو  األقو أنه ال تكون عليه دينـاً وأن العـربة بحـال  
 ان أنه كان عاجزاً فيها أهنا تسقط عنه عىل أنه األقواإلنس

وبني املصنف رمحه اهللا حكاية الشافعي رمحه هللا مـن وجهـني وهـذا هـو   
العلم حيتمل أمرين إمام مثل الشـافعي يف األصـول هـو الـذي دون األصـول 
ويستطيع بني يعني مع أنه يرجح أحد الوجهني لكنه بني الوجه املخالف وقال: 

أعطـاه أفقـر أو أعطـاه وذمتـه مشـغولة  ألن النص حيتمله ألنه النبي  حيتمله
 بالقضاء.



- ٦٠٢ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

  االسـئـلة
WאWشخص له حادث سيارة وكـان معـه أمـه وأختـه  א

 فامتتا وما زال ضمريه يؤنبه ويقول: هل عليه يشء كفارة?
Wعىل آله بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل  خري خلق اهللا و א

 وصحبه ومن وااله أما بعد.
فأسأل اهللا العظيم أن جيرب كرسك و كرسـ إخوانـك مـن املسـلمني وكـل 
مبتىل من املسلمني, أخي يف اهللا لست مطالب هبذا النـدم وهـذا النـدم لـيس يف 
حمله ألنك مل تصنع شيئاً إال إذا كان هناك هتور يف القيادة أو تغرير أو إمهال هذا 

 يشء آخر,
إذا قدت السيارة وحافظت عىل هذه األرواح التـي معـك وسـلكت أما  

املسلك املعترب وما حصل إمهال وال تفريط فال يشء عليك بالنسبة للندم تنـدم 
ملاذا? يشء ليس بيـدك وهـذه رمحـة أرسـلها اهللا لوالـدتك رمحهـا اهللا وأختـك 

 يطان,وأدعوك إىل ترك هذا الندم ألنه ليس يف حمله وال معنى له إال من الش
وأما بالنسبة للحكم الرشعي فإنه يلزمـك أن تعتـق رقبـة تكفـر كفـارة  

القتل اخلطأ ألن القتل كان بسـبب القيـادة للسـيارة وهـذه املسـألة تعتـرب مـن 
النوازل وهي املسائل التي مل تكن موجودة بعينها السـيارات مل تكـن موجـودة 

دابة الذي هـو أصـل عند السلف لكن كان عندهم قيادة الدابة والسقوط من ال
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ملسألتنا, لكن من حيث األصل عندهم أن اهلالك جاء من جهة انقالب السيارة 
وحوادث السيارات فيها تفصيل, لكن إذا كان املوت جاء بفعل مـثالً أن تقـود 
السيارة فرضب الكفر وانقلبت السيارة فامتت الوالدة أو مات أحد معك فأنت 

الب السـيارة وانقـالب السـيارة متاشـياً مـع ملزم بالكفارة ألن القتل وقع بانق
حركتها وحركتها صادرة عن املكلف وهو أنت وهذا له ضوابط قررها العلـامء 
بدقة وتفصيل يف باب القتل وبعض املتأخرين من املعارصين يعجـز عـن فهـم 
كالم العلامء ويتهكم بمثل هذه األمور, العلامء رمحهم اهللا قرروا مسـائل القتـل 

القتل بالسببية وتأثري ذلك عىل احلكم بالعمدية واخلطأ وشبه العمـد باملبارشة و
وهذا مفرس مبني يف خاصة عند بياهنم للقتل العمد وقتل اخلطـأ والتفريـق بـني 
القتل العمد واخلطأ وشبه العمد وهناك قسم رابع وهو مرجوح يقول به العلامء 

فالشاهد من هذا أن ما جر مثل اخلطأ كام هو رواية عن أمحد ومذهب احلنفية 
القتل إذا جاء ناشئاً من فعل من املكلف يسند له فالقتل جاي من حركة السيارة 
حركة السيارة ناشئة  من فعل املكلف فلو حصل هبذه احلركة أي رضر يتحمل 

 هو نفسه.
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني نبينـا 

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.
Wאאא  

 باب ما جاء يف السواك للصائم
Wא نا عبد الرمحن بـن مهـدي قـال: حدثنا حممد بن بشار قال: حدث

 حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيـه 
 ما ال أحيص يتسوك وهو صائم قال: رأيت النبي 

Wא  ويف الباب  عائشة  
Wאא  حديث عامر بن ربيعة  حديث حسن 

 والعمل عىل هذا عند أهل العلم ال يرون بالسواك للصائم بأساً 
 إال أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب 

 وكرهوا له السواك آخر النهار, 
 ومل ير الشافعي بالسواك بأساً أول النهار وال آخره 

 وكره أمحد وإسحاق السواك آخر النهار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الـرمحن الـرحيم, احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم األمتـان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
الرتمـذي رمحـه اهللا هبـذه الرتمجـة التـي تتعلـق فقد ترجم اإلمام  احلافظ 

بالسواك للصائم, وهذه الرتمجة مل جيزم فيها رمحه اهللا بـاملنع أو التحديـد لكونـه 
قبل الزوال أو بعده استحباباً أو كراهية, وهذا نـوع مـن أنـواع ا لـرتاجم التـي 

 يوردها أئمة احلديث عىل سبيل اإلطالق, 
محه اهللا ربام جزم بالرتمجة بالتحريم أو جزم وقد بينا غري مرة أن املصنف ر

بالوجوب أو جزم بالكراهة أو نحو ذلك من األحكام الرشعية التـي يبينهـا يف 
ترامجه رمحه اهللا, ويف بعض األحيان يطلق ولربام يورد الرتمجة عامة كـام يف هـذا 
ة الباب ما جاء يف السواك للصائم, وحيث ذكر رمحه اهللا أحاديث عامر بن ربيع

  يف سواك النبي  وهو صائم كأنه يميل إىل األصل وهو أن الصائم يستحب
له أن يستاك دون تفريق بني أول النار وآخره, ودون تفريق بني نوعيـة السـواك 

 عىل األصل يف العمومات أو اإلطالقات حينام تأيت يف الرتاجم
 אאW ن أي يف هذا املوضـع سـأذكر لـك مـا ورد عـ

 من هديه وسنته يف السواك حال الصيام  رسول اهللا 
وقد تقدم معنا يف كتاب الطهارة بيان حقيقة السواك وبيـان مـا ورد مـن 

وهديه القويل والفعل يف استحباب هـذه السـنة التـي فيهـا نظافـة  سنة النبي 
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ملن حافظ عليها ففيها خـري الـدين  احلس واملعنى وفيه األجر العظيم من اهللا 
 الدنيا واآلخرة, و

WאFא(  : تقدم معنا أن السواك يطلـق ويـراد بـه العـود الـذي
وبينـا  يستاك به ويطلق ويراد به فعـل السـواك وكالمهـا ورد يف سـنة النبـي 

 شواهده 
אאW  أي فعـل السـواك املـراد بـه هنـا فعـل

لوال أن أشق عـىل «قال:  أن النبي السواك كحديث أيب هريرة يف الصحيحني 
 , أي بفعل السواك, »أمتي ألمرهتم بالسواك

 والسواك بالنسبة للصائم ال شك أنه يطهر الفهم وينقيه من فضلة الطعام 
ولذلك هو مستحب عىل األصل الرشعي إال أن أهل العلـم رمحهـم اهللا 

 : كام حكى اإلمام الرتمذي رمحه اهللا عندهم تفصيل وخالف
إىل أن السوك مسـتحب للصـائم  هب طائفة من أهل العلم رمحهم اهللافذ 

سواء كان سواكه أول النهار أو آخر النهار, وأنه ال فرق بني الصـائم وغـريه يف 
احلرص عىل  السواك واحلرص عىل هذه السنة وهذا القول مأثور عن عمر بـن 

و مـذهب اخلطاب وعبد اهللا بن عباس وإبراهيم النخعي وحممد بن سريين وهـ
أيب حنيفة وسفيان الثوري وعبد الرمحن األوزاعي وأبو ثور, واختاره من أئمـة 
 الشافعية اإلمام املزين وكذلك أيضاً أشار اإلمام النووي رمحه اهللا إىل أنه املختار 



- ٦٠٨ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

يف  وأصحاب هذا القول استدلوا باألدلـة الصـحيحة عـن رسـول اهللا 
سواك ومل يسـتثنى حـال الصـيام, مل ندب إىل ال الصحيحني وغريمها أن النبي 

يستثني آخر النهار ومل يستثنى نوعاً من السواك ففي الصحيحني من حديث أيب 
لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسـواك عنـد كـل «قال:  أن النبي  هريرة 
كام  , ومل يقل: إال صالة العرص أو إال صالة الظهر يف الصيام, وقد قال »صالة

وبالغ يف االستنشـاق إال أن تكـون «: صحيح عن لقيط بن سربة يف احلديث ال
أنه إذا كـان اليشـء املسـتعمل يـؤثر يف  , فقالوا: عهدنا من رسول اهللا »صائامً 

وبـالغ يف «الصوم أنه ينبه عليه أو يمنع منه أو حيذر منـه ولـذلك قـال للقـيط: 
 , »االستنشاق إال أن تكون صائامً 

, كام يف الصحيح ومل يفـرق بـني  أول »بالسواكعليكم «ومن هنا ملا قال: 
النهــار وآخــره بالنســبة للصــائم ومل يســتثنى الصــائم بحــال دل عــىل أن هــذا 
االستحباب وأن هذا الندب وأن هذا الطلب للسواك ال فرق فيه بـني الصـائم 

 وغريه وال فرق للصائم بني أول النهار وآخره, 
يف الصـحيح عنـه رغـب يف كـام ثبـت  وكذلك أيضاً قـالوا: إن النبـي 

السواك حتى يف يوم اجلمعة, ومن املعلوم أن اجلمعة توافق اإلنسان وهو صائم 
سواء كان يف رمضان أو غـريه مـن صـيام ا لنوافـل واملسـتحبات ومـع هـذا مل 

الصائم, قالوا: فمن جمموع هـذه األحاديـث الصـحيحة  عـن  يستثنى النبي 
تقييد دلنـا هـذا كلـه عـىل أن الصـائم والتي وردت بإطالق دون  رسول اهللا 
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وغريه يف السواك سواء وأن استحباب السواك ال يستثنى منه حال الصوم سواء 
 يف أول النهار أو آخره,

إىل أن السواك للصائم مسـتحب  وذهب طائفة من أهل العلم رمحهم اهللا 
حتى ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فإنه يمسك وال يسـتاك وهـذا مـذهب 

ومل يصح إسناده فقد رو  الدار قطني عن عـيل  السلف يؤثر عن عيل  بعض
  أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعيش, وهـذا األثـر عـن

عيل ضعيف ووجه الداللة منه أنه قال: استاكوا بالغداة وهـي أول النهـار, وال 
قالوا: إن هذا يدل عىل تستاكوا بالعيش, والعيش  يبدأ بمنتصف النهار األخري ف

ال ير أن السواك للصائم بعد الزوال مسـتحب, وهـذا القـول هـو   أن عيل 
مذهب الشافعية وكذلك احلنابلة عىل املشهور رمحة اهللا عىل اجلميع أن السـواك 

 يستحب للصائم إال بعد الزوال فإنه يكره له أن يستاك 
وهـو بمثـل  بـي واستدلوا بأحاديث ضعيفة مل يصح إسـنادها عـن ا لن

 فيها النهي عن االستياك بالعيش  حديث عيل 
أنـه قـال:  ثم استدلوا بحديث أيب هريرة يف الصحيحني عن رسول اهللا 

 ,»خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك«
وهذا احلديث وجه الداللة منه أهنم قالوا: إنه إذا استاك بعد الزوال فـإن  

دم الشهيد  قياساً عىللوف فضلة طاعة ال ينبغي إزالتها هذا يؤثر يف اخللوف اخل
كام يف  فكام أن دم الشهيد ال ترشع إزالته ولذلك ال يغسل الشهداء ألن النبي 
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زملـوهم يف ثيـاهبم فـإين «: احلديث الصحيح حينام استشهد شهداء أحد قال 
أنه قال: أيضاً يف الصحيح  , وباحلديث الصحيح عنه »شهيد هلم بني يدي اهللا

ما من كلم يكلم يف سبيل اهللا أو جرح جيرحه اإلنسان يف سبيل اهللا إال جاء يوم «
 , »ا لقيامة جرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك

رع إزالـة أثـر ـوقالوا: إن هني احلديثني الصـحيحني دال عـىل أنـه ال تشـ
ذا األثـر يف اجلهـاد يف اجلهاد, فإذا كان ال ترشع إزالة ه الشهادة يف سبيل اهللا 

يف سبيل اهللا فإنه ال ترشع إزالة األثر باخللوف باالسـتواك يف الصـوم, وجلـامع 
كون كل منهام أثر طاعة, بالنسبة حلديث خللوف فم الصائم يرون أنه إذا استاك 
اخللوف يشتد ويقو بعد منتصف النهار ألنه يشتد جوع اإلنسان ويشتد عليـه 

ون انبعاث اخللوف منه أقو ولذلك أكـدوا هـذا بـام الظمأ وحينئذ يتأثر أو يك
 بعد الزوال,

التفريق بني السواك الرطب والسـواك اليـابس  والقول الثالث يف املسألة:
أو غري الرطب وهذا مأثور عن بعض السلف كقتادة بن دعامة السدويس تلميذ 

فعية ورمحه اهللا وهو مذهب املالكية رمحهم اهللا وقول لبعض الشـا ابن عباس 
 أن الصائم ال يفرق فيه بني السواك الرطب والسواك اليابس 

وهذا يف احلقيقة إذا نظر إليه إنام هو يف أصـل مسـألة االسـتياك للصـائم 
وليس يف مسألة العيش أول النهار أو آخره, أي أن املالكية ومن وافقهم يفرقون 

, وا ألصل يف ذلـك أن يف السواك بني أن يكون العود رطباً وبني أن يكون يابساً
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الرطب فيه مادة تتحلل وهو سواك العروق واليابس سـواك األغصـان سـواك 
العروق لو يبس وطال أمده فجف فقالوا: إذا كان رطباً تتحلل منـه املـادة وإذا 
حتللت منه املادة فإنه إذا ازدردها فإن ذلك يؤثر يف صومه, ومنعوا من الرطـب 

 ومل يمنعوه من اليابس هبذا األصل, 
الفـرق بـني النافلـة والفريضـة فقـالوا: يرشـع والقول الرابع يف املسـألة 

للصائم أن يستاك يف النفل وال يرشع له أو ال يستحب له أن يستاك يف الفرض, 
وهذا القول قال به بعض أئمة الشافعية كالقـايض حسـني مـن أئمـة الشـافعية 

وإنـام حكاهـا  وحيكى رواية عن اإلمام أمحد لكن مل حتكى عن بـاقي أصـحابه,
 بعض أئمة الشافعية رمحهم اهللا كالرافعي وغريه,  

أصحاب هذا القول أنه إذا كان يف صيام فرض  ]القول اخلامس يقولون[
فإنه ال يستحب له أن يستاك ألنه لو كان يف صـيام نافلـة فإنـه يسـتحب لـه أن 

 يستاك و يبقى عىل األصل, 
بني نوافل الصوم وفرائضـه  والفرق بني النافلة والفريضة أن الرشع فرق

وبني نوافل الصالة وفرائضها والفريضة آكد من النافلة, لكن ليس هلم حديث 
أو إىل أثر صحيح عن الصحابة  صحيح أو دليل حب علمي مرفوع إىل النبي 

  ,هبذا التفصيل, ولذلك هو أضعف األقوال يف املسألة 
 ثور عن أيب هريـرة والقول اخلامس أنه يستاك حتى إىل العرص وهذا مأ

 أنه منع الصائم من االستياك بعد العرص 
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 وهل العربة بأذان صالة العرص أم العربة بصالة العرص نفسها?
املحفوظ عنه يف الرواية أنه قال: إذا صليت العرص فأمسك عن السـواك, 

, وظـاهر فقوله إذا صليت فجعله مؤقتاً بفعل الصالة ومأثور عن أيب هريرة 
نه أنه قال:  فإذا صليت العرص فأمسـك عـن السـواك فـإين سـمعت الرواية ع

, فـدل »خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك«يقول:  رسول اهللا 
وفهم منه وأنه كان ير أن ذلك مؤقتاً بصالة العرص  عىل أن هذا اجتهاد منه 

 ال بنصف النهار كام يقول أصحاب القول الثاين.
أهنم يقولون بالفرق أنه يستاك قبل الـزوال إىل  خريوهناك قول خامس وأ

بعده إذا كان بغري الرطب بغري السـواك الرطـب, يعنـي يسـتاك بالرطـب قبـل 
 الزوال وال يستاك  بالرطب بعد الزوال وهو رواية عن اإلمام أمحد,

 أن السواك مستحب للصائم سواء  والعلم عند اهللا
 ل أو بعد الزوالكان ذلك قبل الزوا

لصحة األدلة التي استدلوا هبا وقوة داللتها من حيث أهنا أطلقت : أوالً  
 ومل تقيد السواك بزمان بالنسبة للصائم دون غريه, 

عـامر بـن ربيعـة أنـه  حديث الباب الذي معنا حيث نص فيه : وثانياً 
بـني أول  ما ال أحيص يستاك وهو صائم, وهذا مل يفرق فيه قال: رأيت النبي 

 النهار وآخره 
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كان من هديـه الفعـيل احلـرص عـىل السـواك  وهذا يدل عىل أن النبي 
 سواك كان قبل الزوال أو بعده 

وثالثا: أن األدلة التي استدلوا هبا الرصيح منها ضعيف وهـي التـي ورد 
 فيها ا لنهي عن السواك بعد الزوال, 

ألن  فهـذا فيـه نظـرعـة, وأما بالنسبة لغري الرصيح كقوهلم: إنه فضلة طا
قوهلم: خللوف فم الصائم اخللوف منشؤه من اجلوف وليس منشـؤه مـن الفـم 
فخلوف فم الصائم وهي رائحة التي تنبعث من اجلوف بسبب اجلـوع والظمـأ 
إنام تنشأ من جوف اإلنسان وليس من فمه وأما الذي يف الفم فهو قذر األسنان 

األسنان كالقلح وفضلة الطعام وهـذه  الذي أمر الرشع بإزالته الذي يكون عىل
 ال عالقة هلا باخللوف, فاإلنسان إذا استاك ال يؤثر يف رائحة جوفه 

ومن هنا ضـعف األئمـة رمحهـم اهللا أن السـواك يزيـل اخللـوف بـل إن 
 اخللوف باق كام هو وال أثر للسواك فيه وال ينقصه وال يرضه 
صائم ضـعيف مـن وإذا ثبت هذا صار االستدالل بحديث خلوف فم ال

 هذا الوجه, 
وكقوله: خللوف فم الصائم, أصالً لو سلم أنه يؤثر اخللوف فيه إشـكال 
ألن احلديث خللوف فم الصائم فيه ثالثة أوجـه عنـد أهـل العلـم رمحهـم اهللا, 

 منهم من قال: خللوف فم  الصائم املراد به الدنيا
 ومنهم من قال: خللوف فم الصائم املراد به اآلخرة,  



- ٦١٤ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

نهم من قال: املراد بـه درجـة وعطيـة ومنزلـة عنـد اهللا ال يعلـم عـن وم
 حقيقتها ألن احلديث مل يفصل,

وتوضيح ذلك أن من قال: خللوف فم الصائم املراد به الدنيا هـو الـذي  
يصلح االستدالل به عىل منع الصائم بعد الزوال ألن املـراد بـه املـدح ويكـون 

 زوال حيرص عىل عدم كرسه, ذلك يف الدنيا وبناء عىل ذلك بعد ال
وأما عىل القول الثاين وهو الذي خيتاره طائفه من األئمـة وهـو أقـو يف 
رواية مسلم يف الصحيح خلوف فم الصائم عند اهللا يوم القيامة أطيب من ريـح 
املسك, هذا احلقيقة خيرج احلديث عن مسألتنا, ألن لـيس لـه ألنـه يف اآلخـرة 

بعض العلامء بنكتـة لطيفـة وهـي أن الصـوم  وهذا كدم الشهيد, وحينئذ نكت
ائها ودم الشهيد عبادة حتتـاج إىل حجـة فصـار دليـل الشـهادة فعبادة يرشع خ

ظاهراً بربوز دم الشهيد وصار خلوف فم الصـائم باطنـاً وخفـاؤه آكـد خلفـاء 
 العبادة ألن الصوم يقوم عىل اإلخالص املحض, 
ذه اللفظة مـن احلـديث فيهـا وأيا ًما كان فاالستدالل هبذا احلديث فيه هب

إشكال واالستدالل هبا عىل أحد األوجه ألنه غري مسلم بأن املراد به الدنيا كـام 
 بيناه.

אW،  نعم املرئي ونعم الرائي وهنيئاً لعني رأيت رسول
 ,وكان صاحبها مؤمنا ًبه  اهللا 



- ٦١٥ - رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

 א حـال أصـحاب , هـذا هـو
األمـة املصـطفاة واألمـة املجتبـاة التـي اجتباهـا رهبـا واختارهـا  رسول اهللا 

 لصفوته من رسله 
من األنبيـاء  قال اإلمام الشاطبي رمحه اهللا وغريه: إن اهللا اصطفى النبي 

من أصحاب األنبياء فهم أ عظم  فهو خريهتم, واصطفى أصحاب رسول اهللا 
 , ف صحبتهم لرسول اهللا منزلة ومكانة من غريهم لرش

هذا اليشء الذي رشف اهللا به هذا الفضـل العظـيم الـذي رشف اهللا بـه  
يف حركاته وسكونه وقيامه  أهنم حفظوا السنة عن رسول اهللا  أصحاب نبيه 

كيف كان ينام وكيف كان ينشط إذا نـام كـام  وقعوده حتى يف حاله وهو نائم 
كوا يشء من سنته حتى إذا وضع العـود يف حديث ابن عباس يف الصحيح ما تر

 رمقته األشخاص وحفظت لألمة ذلك اهلدي, يف فمه يستاك بأيب وأمي 
 א وهذا يدل عىل أن من يصحب العلامء العاملني ,

الذين هم متمسـكني بالسـنة أن يأخـذ مـن سـمتهم ودهلـم وأن يتعـرف عـىل 
صـار  فظ هذا الصحايب له وتوفيق اهللا أحواهلم ولذلك انظر هذا احلديث بح

فيصالً يف مسألة خالفية, من صحب العلامء الذين هم ورثـة  األنبيـاء وحفظـة 
 السنن منهم فإن اهللا يبارك له 

انظر هذا الصحايب كيف حفظ هذه السنة وكيف انتفع من بعـده العلـامء 
 واألئمة عىل مر العصور والدهور 
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و األدلة عىل أن الصائم يسـتاك ويرشـع لـه حديث عامر بن ربيعة هذا من أق
عـىل مـن حيفـظ  السواك سواء كان بالغداة أو بالعيش وهـذا مـن فضـل اهللا 

 السنة,
 :  أي أنه ليس مرة أو مرتني  والذي ال حيىص معناه

 أنه كثري العدد 
 : أمـي وهو صائم مجلة حالية أي احلال أنه صائم بأيب و

  ومل يفرق بني كونه صائم صيام فريضة أو صيام نافلة ومن هنا قـوي مـذهب
من ذكرنا من العلامء وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا ومن سمينا ممن اختاره من 
أصحاب الشافعي وغريهم من أئمة السلف رمحـة اهللا عـىل اجلميـع أنـه يسـن 

  كام بيناه.السواك سواء كان قبل الزوال أو بعده وهذا هو األقو
  وهي أن اإلمام الرتمذي رمحه اهللا حكى عن اإلمام الشافعي

قوله بأنه ال بأس بالسواك للصائم سواء قبل الزوال أو بعده, لكن املحفـوظ يف 
الروايات عنه أنه يفرق بني أول النهـار وآخـر النهـار وهـذا هـو املشـهور مـن 

رتمذي يف هذا حكايته القول عن مذهبه, ولذلك تعقب بعض الرشاح اإلمام ال
اإلمام الشافعي والذي عليه مذهب اإلمام الشافعي وأصحابه أنـه ال يسـتحب 
السواك بعد الـزوال كـام بينـاه عنـد حكايـة املـذاهب وهـو مـذهب الشـافعية 

 واحلنابلة رمحة اهللا عىل اجلميع.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الرتممن 

 
 

)٢٩٣א( 
 
 

 رشح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه اهللا−
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احلمد هللا رب العاملني والصالة و السالم عىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني 

 نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.
אאאW  

 باب ما جاء يف الكحل للصائم
Wא  حدثنا عبد األعىل بن واصل قال: حدثنا احلسن بن عطية

فقـال:  قال: جاء رجل إىل النبي  قال: حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك 
 اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم? قال: نعم

 Wא  ويف الباب عن أيب رافع  
Wאא  حـديث أنـس  حـديث

يف هـذا البـاب يشء وأبـو عاتكـة  ليس إسناده بالقوي وال يصح عـن النبـي 
 يضعف
واختلف أهل العلم يف الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان  

 وابن املبارك وأمحد وإسحاق 
  و قول الشافعي.ورخص بعض أهل العلم يف الكحل للصائم فه

 



- ٣ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم األمتان 
وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله  األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
فقد ذكر اإلمام احلـافظ الرتمـذي رمحـه اهللا هـذه الرتمجـة والتـي تتعلـق 

يرتتب عليهـا احلكـم بالتـأثري يف  بالكحل للصائم, ونظراً إىل أن مسألة الكحل
 وم الصوم وعدمه ناسب أن يذكر هذا الباب يف كتاب الص

وكام ذكر اإلمام احلافظ رمحه اهللا أنه ال يصح يف الكحل للصائم يشء عن 
 ال من جهة السنة القولية وال من جهة السنة الفعلية رسول اهللا 

أنه اكتحـل وهـو صـائم ولكنهـا  وقد ذكرت أحاديث عن رسول اهللا  
 ضعيفة, 

سأذكر لك  أي يف هذا املوضع ) : אWFوهذه الرتمجة يف  
 وروي عنه يف مسألة اكتحال الصائم  ما ورد عن رسول اهللا 

FאE :  الكحل يتعلق بعضـو هو احلجر املعروف, واإلشكال فيه أن
لعني وجارحة  العني منفذ إىل احللق وهذا املنفـذ عـىل تفصـيل العني بجارحة ا

 وسيأيت بيان ذلك? هل هو منفذ مبارش أو باملنسم 
كـام يف  ذاً إىل احللـق فقـد جـاءت السـنة عـن رسـول اهللا وإذا كان منف

, »وبالغ يف االستنشاق إال أن تكـون صـائامً «أنه قال:  حديث لقيط بن صربة 
فبني تأثر الصوم بولوج اليشء إىل داخل اليشء والعـربة أن يكـون عـن طريـق 
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احللق, فيستوي أن يصل عن طريق الفم وهو املدخل املعتاد أو يصل عن طريق 
 األنف وهو  املدخل غري املعتاد,

ومن هنا يرد السؤال عن العني هـل تأخـذ حكـم األنـف يف ذلـك أو ال 
 ?تأخذ

والعني األطباء والعلامء رمحهم اهللا خمتلفون بسـبب اخـتالفهم هـل هـي  
 ? منفذ مبارشة أو منسم من املناسم 

أو بمعنى أن الصائم لو وضع اليشء أو اإلنسان لو وضع القطرة يف عينه 
الكحل يف عينه ثم وجد طعم ذلك الكحل وتلـك القطـرة فهـل ذلـك بسـبب 

 ? انخراط املادة كانخراطها من األنف إىل احللق فحينئذ يبطل صومه
 أم أنه منسم من املناسم ويفصل فيه عىل مسألة املناسم املعروفة?  

ومن مسألة املناسم مثل أن يضع اإلنسان الدهن عىل رقبته فإنـه ينفـذ إىل 
 اخل البدن باملنسم وال يدخل باملنفذ د

يف التفريق بني الداخل عن طريق املنسم والداخل  وهذا أصل عند العلامء
 عن طريق املنفذ, 

وهذا التفصيل سببه أن السنة واألدلة دلت عىل تأثر الصوم بالوصول إىل 
ىل ريعة تنبـه بـالنظري عــاحللق وهذا الوصول فيه املعتاد وفيه غري املعتاد والشـ

 نظريه, 
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ولذلك خيطئ البعض حينام يظن أن هذه التعليالت مـن الفقهـاء رضب 
 !!من الرأي الذي ال أصل له يف الرشع 

هذه التجاوزات التي يساء فيها كالم أهـل العلـم  نبهنا غري مرة عىل مثل
 واألئمة, 

وعىل هذا مجاهري العلامء من حيـث األصـل التفصـيل يف مسـألة دخـول 
  السم إىل البدن,

املذاهب يف املسألة, فأشار إىل أن مـن أ هـل  אאوقد حكى 
العلم من قال بتأثر الصوم بالكحل وبناء عىل ذلك يمنعـه منـه, ومـنهم مـن ال 

 ير أنه مؤثر, 
ومجهور أهل العلم رمحهم اهللا من حيـث اجلملـة عـىل أن الكحـل جـائز 

 للصائم وأنه ال يؤثر يف الصوم, 
ة واحلنابلة التفصيل بني أن جيد طعمـه يف احللـق فـيحكم ومذهب املالكي

بفطره وأال جيد طعمه فال حيكم بفطره إعامالً لألصل من صحة الصوم, وهـذا 
 املذهب أقو من حيث األصول 

وسيأيت إن شاء اهللا تقرير املسألة يف حديث ليقط بن صربة ألنه هو أصـل 
نا بعد أحاديـث إن شـاء اهللا عـىل اإلشكال عند العلامء والكالم فيه وبيانه سيأتي

 منهج املصنف رمحه اهللا يف ترتيبه, 
 : ويتفرع عىل مسألة الكحل مسألة القطرة يف العني
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فإن قيل: إن الكحل مؤثر إن وجد طعمـه يف حلقـه كـام هـو منصـوص 
إىل أنـه قـول سـفيان אאالرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا وأشار 

 من أئمة السلف وهو أشبه وأقو باألصول, وإسحاق ومن ذكر 
وبناء عىل ذلك يفصل يف وضع القطرة يف العني إن وجد طعمها أو مل جيد 

 :  طعمها
ولذلك إذا وجد طعم القطرة أو طعم ا لكحل يف حلقه فإنه ال إشكال يف 

 تأثر الصوم 
والقول بأنه ال يؤثر يف الصوم ال شك أنه خمالف لألصل الذي أرشنا إليه 

 ,من ظاهر السنة يف حديث لقيط بن صربة 
عن املبالغـة  حينام هناه النبي  فإنك إن تأملت حديث لقيط بن صربة  

يف االستنشاق مع  أنه إذا بالغ يف  استنشاقه مل يصـل إىل حلقـه إال ذرات يسـرية 
 من املاء, وهذا يدل عىل  أنه ليست العربة باملنفذ املعتاد وأن العربة بالوصول إىل

 اجلوف وأنه يستوي أن يصل بطريق معتاد وطريق غري معتاد,
وحينئذ مذهب اإلمام أمحد ومن و افقه يف أن وجود طعم  القطرة وطعم  

كام  اختـاره أيضـاً  אالكحل يف احللق أشبه باألصول 
 طائفة من أصحاب اإلمام مالك رمحة اهللا عىل اجلميع, 
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وسنته وسـيأيت إن شـاء اهللا األحاديـث التـي  نبي والكحل من هدي ال
وداللته عليه حتى  يف الطب النبوي من أمر النبي  אאسيذكرها 

  ,»عليكم باإلثمد فإنه جيلوا البرص«قال: 
رمحهم اهللا عىل أنه من الطـب النبـوي وسـنبني أحاديثـه إن  وأمجع العلامء

 شاء اهللا يف موضعها.
باب ما [ لسابقاهللا يف الباب ا ديث الذي ذكره املصنف رمحهبالنسبة للح [

אوبني أن  ]جاء يف الكحل للصائم    وهو حديث ضعيف كام بينه
الشكو هي املرض يقال: اشتكى اإلنسان EאFWرمحه اهللا فيه 

 إذا مرض 
WFאWE  العني من الرمد يكون من األمل يكون شكو

  يكون من الوجع أياً كان 

وكالم املصنف رمحه اهللا عىل إسناده قد بينا إن شاء اهللا أن حديث 
الرتمذي سنتكلم عىل اجلانب املتعلق باألسانيد عند انتهاء الكتاب كتاب العلل 

  .]بإذن اهللا تعاىل

                                                 
 بقية احلديث يف الباب التايل  فتم نقله هنا. للشيخ ل ذا الرشح كان ه 
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Wא 
 باب ما جاء يف القبلة للصائم

 Wא  اد وقتيبة قاال: حدثنا أبو األحوص عـن زيـادة نهحدثنا
كان يقبـل  أن النبي  ريض اهللا عنهابن عالقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة 

 يف شهر الصوم
 Wא   ويف الباب عن عمر بن اخلطاب وحفصة وأيب سعيد وأم

 سلمة وابن عباس وأنس وأيب هريرة 
 אאW ريض اهللا حـديث عائشـة
 حديث حسن صحيح عنها

وغـريهم يف القبلـة للصـائم,  واختلف أهل العلم من أصحاب النبي  
يف القبلة للشيخ ومل يرخصوا للشاب خمافة أال  فرخص بعض أصحاب النبي 

 يسلم له صومه واملبارشة عندهم أشد  
تفطـر الصـائم ورأوا  وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص األجر وال

أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل  وإذا مل يأمن عىل نفسه ترك القبلة ليسـلم لـه 
 صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لباب ا لسابق وبـني أن بالنسبة للحديث الذي ذكره املصنف رمحه اهللا يف ا

, אإسناده ليس بذاك وهو حديث ضعيف كام بينه رمحه اهللا فيه 
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الشكو هي املرض يقال: اشتكى اإلنسان إذا مرض وقوله: اشـتكت عينـي, 
يكون شكو العني من الرمد يكون من األمل يكون من الوجع أياً كـان وكـالم 

إن شاء اهللا أن حـديث الرتمـذي سـنتكلم  املصنف رمحه اهللا عىل إسناده قد بينا
 عىل اجلانب املتعلق باألسانيد عند انتهاء الكتاب كتاب العلل بإذن اهللا تعاىل.

والقبلة حترك الشهوة  ) :אـ (ثم ترجم املصنف رمحه اهللا ب
وهذا يف أصل اجلبلة وطبيعة  اإلنسان واألصل يف الصائم أنه ممنوع من شهويت 

 ن والفرج,البط
فبعد أن بني رمحه اهللا يف األبواب السابقة ما يمنع الصـائم منـه يف شـهوة  

البطن وبني حكم الشهوة الكرب باجلامع حينام ذكر حديث األعـرايب ومـا ورد 
من إجياب الكفارة عليـه وعـىل مـن جـامع يف هنـار رمضـان  عن رسول اهللا 

 يف القبلة,  أن يعتني بعد ذلك بذكر ما ورد عن النبي  ناسب
وجانب الشهوة املتعلقة بالفرج يشمل الشهوة الكـرب بـاجلامع ويتبعهـا 

 اإلنزال,
واإلنزال فيه اللذة وفيه الشهوة فخروج املني لذة وشهوة وتكون بحكم  

الشهوة الكاملة يف كثري من مسائل األحكام, ولذلك الرشيعة أوجبت عىل مـن 
 أنزل املاء أن يغتسل 

ن هذه الشهوة ممنوع منها هو قول مجاهري أئمة العلم ومن حيث األصل أ 
ومنهم األئمة األربعة عىل أنه ال جيوز للصائم أن يستمني وأنه إذا استمنى بطل 
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صــومه, و تســاهل بعــض الظاهريــة وقــالوا: إن االســتمناء ال يبطــل الصــوم 
 :ومذهبهم ضعيف لدليلني قويني

كل عمل ابن آدم « تعاىل: يقول اهللا أوهلام: ما ثبت يف الصحيح من قوله  
له احلسنة بعرش أمثاهلا إال الصوم فإنه يل وأنا أجـزي بـه   يـدع طعامـه ورشابـه 

 , واإلنزال شهوة»وشهوته
: حديث أم املؤمنني عائشة وهو من أقو األحاديث التي نبهت عىل   ثانياً

كـان إنـه كـان يقبـل وهـو صـائم إال أنـه  أن اإلنزال مؤثر يف قوهلا يف تقبليه 
أملككم إلربه, فهذا من حيث األصل نبهـت فيـه أم املـؤمنني عائشـة عـىل أن 
الغالب يف مسألة التقبيل هو خوف اإلنزال ومن هنا التامدي بعد ذلك إىل اجلامع 
أضعف منه يف اإلنزال السابق, وهذا كـام ذكـر العلـامء نشـري وننبـه عـىل تـأثري 

 اإلنزال يف الصوم, 
يف  هـو سـنة عـن رسـول اهللا  אهويف حديث البـاب الـذي ذكـر

 املساحمة والتيسري للصائم يف تقبيله المرأته,
 : والقبلة تكون عىل صور  

 فتكون شهوة كقبلة الرجل المرأته
قبـل  وتكون رمحة كقبلة الرجل البنته وابنه تقبيله لدماغه فـإن النبـي  

ن يل عرشـة مـن احلسن أو احلسني كام يف احلديث الصحيح فقال لـه  األقـرع: إ
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, »أو أملك أن نـزع اهللا الرمحـة مـن قلبـك«الولد ما قبلت واحداً منهم, فقال: 
 فجعل القبلة نوع من الرمحة 

 وكذلك تكون القبلة لالشتياق 
 واإلكرام واإلجالل

 االشتياق كاملسافر  
واإلجالل كتقبيل العامل تقبيل رأس العامل ويده وتقبيل رأس الوالد ويده 

كان إذا دخل عىل  أن النبي  ريض اهللا عنهايث الصحيح عن عائشة كام يف احلد
 فاطمة قامت من جملسها وقبلت يده, 

فالتقبيل للزوجة يكون شهوة ويكون رمحة وحناناً وعطفـاً ولـذلك يـأيت 
 عىل صور فقد يقبل الصائم امرأته حناناً وعطفاً وقد يقبل رمحة وقد يقبل شهوة 

المرأته إال أن مذاهب السـلف واألئمـة  فوسعت الرشيعة تقبيل الصائم
 :رمحهم اهللا اختلفت يف هذه املسألة 

 فمنهم من ير أن  التقبيل للصائم احلكم فيه عىل التفصيل 
 : وهلم مسلكان يف هذا التفصيل

جيوز للشيخ أن يقبـل دون الشـاب وهـذا املسـلك  املسلك األول يقول: 
وهو مذهب احلنفيـة   بن عباس مأثور عن حرب األمة وترمجان القرآن عبد اهللا

 وطائفة من السلف رمحة اهللا عىل اجلميع
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ومنهم من قال بالتقبيل من جهة القدرة عىل ضبط النفس وعدمها فقال:  
إذا كان يملك نفسه قبل وإذا كان ال يملك نفسه وخياف أنه يتامد أو ينزل فإنه 

 ال يقبل وهذا هو مذهب الشافعية يف املشهور
 املذهبني أنه قد يكون هناك شاب ويستطيع أن يملـك نفسـه والفرق بني 

وحينئذ يمنع منه األولون وجييزه اآلخرون املذهب األول يمنع واملذهب الثاين 
 جييز, 

وقد يكون هناك شيخ ال يأمن نفسه فيجيزه األولون ويمنع منه أصحاب 
 املذهب الثاين وهم اآلخرون, 

 يخ والشاب? وأيضاً قد يرد إشكال كيف ضبطوا بالش
هذا راجع إىل أصل عند العلامء رمحهم اهللا بـأن الضـوابط ينظـر فيهـا إىل 

 الغالب والنادر يسقط 
 فالغالب يف الشاب أنه ال يملك نفسه فتوضع األحكام عىل الغالب 

والغالب يف الشيخ أنه يملك نفسه فتوضع األحكام عىل غالبه والندرة ال 
 يلتفت إليها, 

ذهب األول ينقسـم إىل هـاتني الطـائفتني مـن أهـل عىل كل حال هذا امل
العلم من حيكي املـذهبني  كمـذهب واحـد والواقـع أن بـني املـذهبني بعـض 

 اختالف إذا نظر إىل  حترير ما ذكروه.
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القول الثاين: أن القبلة يمنع منها مطلقاً وأن الصـائم يكـره لـه أن يقبـل 
وريض اهللا  رسول اهللا  وهذا املذهب مأثور عن عبد اهللا بن عمر من أصحاب

عنهم أمجعني قد رو ابن أيب شيبة عنه بإسناد صحيح أنه كره القبلة واملبـارشة  
 للصائم وهو مذهب املالكية يف املشهور كراهية القبلة للصائم

واملذهب الثالث: أنه جتوز القبلة وال بأس هبا, وهـو مـأثور عـن بعـض  
قاص قول طائفة من السلف وهو كأيب هريرة وسعد بن أيب و  أصحاب النبي 

مذهب الظاهرية بل بالغ بعض الظاهرية وقال باستحباهبا أخذاً بظاهر حـديث 
 أم سلمة وعائشة 

 هذه حمصل مذاهب العلامء رمحهم اهللا يف مسألة التقبيل للصائم  
وال شك أن التفصيل من حيث األدلة الذين فصلوا احتجوا بحديث أيب 

رجل فسأله عن القبلة فرخص له ثم أتاه آخر فمنعـه,  أتاه أن النبي  هريرة 
فنظروا فإذا الذي أتاه أول شيخ وإذا الذي منعه شاب وهذا احلـديث رواه أبـو 

 داوود وحسن إسناده بعض العلامء رمحهم اهللا ووجه الداللة منه ظاهر 
ريض اهللا كذلك أكدوا هذا بحديث الصحيحني عـن أم املـؤمنني عائشـة 

 كان يقبلها وهو صائم ثم قالت: إال إنه كان أملككم إلربه  أن النبي  عنها
يف  وهي األعلم هبدي النبي  ريض اهللا عنهاقالوا: إن أم املؤمنني عائشة  

يرجعـون إليهـا يف ذلـك فهـي  و أمور الزوج وكان أصـحاب رسـول اهللا 
 كان لكونه أملك إلربه  الفقيهة  العاملة, بينت أن هذا من رسول اهللا 
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نبهت هبذا عىل أن الذي يغلب عىل ظنه أنـه ال يملـك نفسـه أنـه يمنـع و
 فال يرخص له, صيانة حلق اهللا 

وأما الذين قالوا باملنع مطلقاً وهم أصحاب املذهب الثاين فاسـتدلوا بـام  
أنه كره القبلة واملبـارشة للصـائم وقـول الصـاحب  أثر عن عبد اهللا بن عمر 

 حجة عندهم, 
لثالث الذين قالوا باجلواز أخذوا بظاهر احلـديث أن وأصحاب املذهب ا

 كان يقبل ومل يلتفتوا إىل املعنى  النبي 
אאאאא  وأن العــربة بملــك

الوسـائل تأخـذ  [لــ قاعـدة]  ألن اإلنسان لنفسه وعدم ملكيته هلا أن يسرتسل
تراعي مثل هذا أن األصل يف الصائم أنـه وال شك أن الرشيعة  حكم مقاصدها

 ينبغي عليه أن يتعاطى األسباب حلفظ صومه 
ولذلك إذا غلب عىل ظنه أنه إن قبل متاد ولربام جـامع امرأتـه فحينئـذ 

, »أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى اهللا حمارمه«: يمنع وحيذر عليه وقد قال 
ومـن «يف حـديث الـنعامن:  قال وبني أن من وقع يف الشبهات وقع يف احلرام 

وقع فيل الشبهات فقد وقع يف احلرام كالراعي يرعـى حـول احلمـى يوشـك أن 
, فهـذا أصـل أننـا »يرتع فيه أال وإن لكل ملـك محـى أال وإن محـى اهللا حمارمـه

مطالبون بحفظ صومنا وصيانته عام يفسده فـإذا غلـب عـىل ظنـه أنـه سيفسـد 
بالزمه ويمكنه الصرب عليها وهو مـأمور  صومه والقبلة ليست بواجبة وليست
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بالصرب عليها من حيث األصل أنه مأمور بالصرب عن شهوته فحينئذ ال شك أن 
تم ومقصود الرشع متحقق وال نستطيع أن نجمد عـىل ظـواهر مـا  رشع اهللا 

ريعة إذا كانـت املسـألة ممـا ورد ـورد من النصوص دون التأمل يف مقاصد الش
 وداللة,فيها النص له معنى 

وهبذا يرتجح قول من قال بالتفصيل إال أن التفصيل بالقدرة عىل النفس  
 أقو من  التفصيل بالشيخ الكبري والشاب, 

 وحديث أيب هريرة حسن بعض إسناده بسكوت أيب داوود عنه 
ومن أهل العلم مـن طعـن يف إسـناده ولـذلك ال يقـو عـىل معارضـة 

 األصل من هذا الوجه 
فصيل باملعنى بالقدرة عـىل ضـبط الـنفس وعـدم القـدرة والنفس إىل الت

 أقو وأوىل واهللا تعاىل أعلم.
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Wא  
 باب ما جاء يف مبارشة ا لصائم

 Wא  حدثنا ابـن أيب عمـر قـال: حـدثنا وكيـع قـال: حـديث
قالـت: كـان  ريض اهللا عنهـاإرسائيل عن أيب إسحاق عن أيب ميرسة عن عائشة 

 يبارشين وهو صائم وكان أملككم إلربه  رسول اهللا
 Wא اد قال: حدثنا أبو معاويـة عـن األعمـش عـن نحدثنا ه

 قالت: كان رسول اهللا  ريض اهللا عنهاإبراهيم عن علقمة واألسود عن عائشة 
 يقبل ويبارش وهو صائم وكان أملككم إلربه

 Wאא فهــذا حــديث حســن
 .لنفسهصحيح وأبو ميرسة اسمه عمرو بن رشحبيل ومعنى إلربه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن حيث األصل تطلق بمعنى اجلامعاملبارشة للصائم م

 وتطلق بمعنى املبارشة بام دون الفرج وهذا هو املراد هنا  
كن من حيث األصل أن الصائم ال جيوز له أن جيامع وهذا حمل إمجاع, ول 

 وبينا النصوص يف ذلك وإمجاع أهل العلم رمحهم اهللا
فاملراد أهل العلم باملبارشة دوهنا إنام هو استمتاع الرجـل بامرأتـه بـام ال  

 يصل إىل املحذور 
 توسعة عىل األمة وتيسرياً هلا  وهذا كان من هديه 
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ن املبارشة يفصل فيها كالتفصيل يف التقبيل فمنزع النفس عـىل وال شك أ
 كونه واحد, 

وهي من أئمة الفتو يف هذه املسـائل  ريض اهللا عنهاوأم املؤمنني عائشة 
 يف أموره الزوجية بينت املبارشة والقبلـة أن النبـي  التي  تتعلق هبدي النبي 
 كان أملك الناس إلربه 

ملبارشة عىل التفصـيل الـذي ذكرنـاه يف القبلـة,  وعىل هذا فإنه يفصل يف ا
فإذا ضم املرأة إىل صدره أو استمتع هبا بام دون الفرج ومل حيصل إنـزال فإنـه ال 

 يؤثر يف صومه وصومه صحيح 
إنام اخلالف عند أهل العلم رمحهم اهللا أنه لو قبل أو بارش ثم حصل مذي 

 فهل يؤثر ذلك يف صومه أو ال? 
 : ل عىل ثالثةوالصور أو األحوا

 احلالة األوىل: أن يقبل ويبارش وينزل وهذا باإلمجاع قد فسد صومه,  
والصورة الثانية: أن يقبل ويبارش وال ينزل وال يمذي ال خيرج منـه يشء 

حكي عن القايض  إلمجاع حكي اإلمجاع بال خالف لكنوهذا صومه صحيح با
م وهـو مـذهب شـاذ ألنـه ابن شربمة رمحه اهللا أنه قال: إن القبلة تفسـد الصـو

خمالف لظاهر السنة ومن ذكرنا من أئمة العلم أنه يكون شبه إمجاع عىل أنه جيوز 
التقبيل فإذا حصل التقبيل وحصلت املبارشة ومل يقع إنزال وال مـذي بالصـوم 
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صحيح بال خالف إال مـا ذكرنـا مـا حكـي عـن ابـن شـربمة وحكـى اإلمـام 
  يسمهم أن من قبل فسد صومه, الطحاوي رمحه اهللا اخلالف عن قوم ومل

وهذا اخلالف احلقيقة إذا حكي يف مسـألة إمجاعيـة بصـيغة اجلـزم وهـي 
اتفقوا وأمجعوا أو قيل بال خـالف مـن أئمـة اخلـالف املعتـربين : أقو الصيغ 

الذين حيررون اخلالف غالباً أو يتتبعون أقوال األئمة ثم حكي اخلالف عن قوم 
 ه بالشذوذ ويكون ضعيفاً ألن اخلالف غري حمرر, جمهوالً غري حمرر فهو  أشب

 وال شك أن من قبل أو بارش ومل ينزل ومل يمذي أن صومه صحيح
يبقى اإلشكال يف الوسط وهو أن يقبل أن يبارش ثـم حيصـل منـه إمـذاء  

واملذي هو املاء اللزج الرقيق الذي خيرج عند املداعبة وبداية الشـهوة وانتشـار 
 الذكر,

ال ويقع من النساء وقيل: إن رطوبـة الفـرج قائمـة مقـام ويقع من الرج
 املذي بالنسبة للرجل, وهذا املذي

طبعاً املني هو املاء األبيض الثخني الذي خيرج دفقاً عند الشـهوة واللـذة  
الكرب بالنسبة للرجل أبيض وأصفر بالنسبة للمرأة ورائحته مطلع النخـل أو 

 رائحة العجني 
ارة ضوابط كل منها والبد لطالب العلم أن يضبط وقد بينا يف كتاب الطه

 : ذلك وأن يلم به فإذا حصل خروج للمذي وأنعز فللعلامء قوالن
 مذهب احلنفية والشافعية أن الصوم صحيح  
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 و املالكية واحلنابلة أن الصوم يفسد باملذي
و الذين قالوا: إنه ال يفسد استدلوا باألصـل أن الصـوم صـحيح حتـى  

ىل فساده وقد دل الدليل عىل الفساد باجلامع واإلنزال واملذي ليس يدل الدليل ع
 يف حكم اجلامع وال بحكم اإلنزال ألن شهوته قارصة والقياس فيه ضعيف, 

والذين قالوا: إن املذي يفسد الصوم استدلوا بالقياس قاسوا املذي عـىل 
 املني 

والصحيح مذهب من قال: إن الصوم صحيح ألنه لو خـرج منـه مـذي 
فإن الصوم ال يفسد ألن الرشيعة فرقت بني خروج املذي وخروج املني ولذلك 
مل تعطي املذي حكم املني وعليه  ال جيب عليه الغسل لو أمذ وال يثبت به من 

 األحكام ما تثبت باملني فالقياس هنا قياس مع الفارق, 
وبناء عىل ذلك فإن الصـوم صـحيح وال يـؤثر فيـه خـروج املـذي هـذا 

ذكره العلامء واألئمة يف مسألة املبـارشة والتقبيـل بالنسـبة للصـائم,  حاصل ما
يف حال صـومه مـن تقبليـه ومبارشتـه  هدي رسول اهللا  حكت أم املؤمنني 

وهـو أخشـى النـاس هللا  أملك األمة وأملك اخللق إلربـه  ألهله وأنه كان 
ا رسـالة عـن جزاه اهللا عنا خري ما جز نبياً عن نبوتـه وصـحاب وأتقاهم هللا 

 إىل يوم الدين. رسالته ومبلغ ألمة عن أمته 
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  االسـئـلة
אאWאא،

אW  من أفطر يف رمضان متعمداً ومل يكن يدري باحلكم ومل يدرك أنه أفطـر
 فامذا عليه أثابكم اهللا?

Wالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعـىل آلـه بسم اهللا احلمد هللا والص א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

ننبه طلبة العلم املشتغل بفتو الناس وإجابتهم  إىل مسألة شخص  :أوالً 
 يأيت ويقول: أفطر يف رمضان ومل يدري ما احلكم ما يدري أن الفطر حمرم?

 ما يدري أن الصائم ما جيوز له أن يفطر?  
ا يرتتب هذه مسألة ثانية, الرجل جامع امرأته وجاء ما يدري احلكم أي م

وهو ال يدري ما هو الذي يرتتب عىل املخالفة, فالبعض خيلط  إىل رسول اهللا 
يف مسائل اجلهل بمثل هذه املسائل فهذا جعل غري مؤثر وال عربة به, ألنه هناك 

يـدري  أمور معلومة ومشهورة وال حيتاج اإلنسان أن يتكلف فيها بقوله أنـه ال
 وال هو دار باحلكم, 

فاألصل أن الصائم مطالب بأن يمسك وأال يفطر وكونه تعمد الفطـر ال 
 : إشكال أنه ترتتب عليه األحكام الرشعية
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واعتدائه حلـدود اهللا وانتهاكـه ملحـارم اهللا  أوهلا وأعظمها معصيته هللا  
ويبـادر بالتوبـة وويل له من اهللا إن مل يرمحه اهللا برمحته, وواجب عليه أن يتـوب 

وأن يسال اهللا سبحانه وتعاىل أن يتجـاوز عنـه ملـا كـان مـن  وأن يستغفر اهللا 
 االستخفاف بحدوده وحمارمه,

األمر الثاين: أنه جيب عليه القضاء ألنه ليس هناك دليل يدل عىل ختفيف  
 القضاء عمن أفطر متعمدا ًوبينا هذه املسألة يف الباب قبل املايض 

: كونه ال يعلم عدد األيام نقول له: قدر هذه األيام, والتقـدير يـأيت   وثالثاً
باألكثر و األقل فيحتسب ما بينهام مما يوجب غلبة الظن أو حتصل به غلبة الظن 
بالرباءة فنقول له: هذه األيام أنت بلغت اخلامسة عرش واسـتقمت يف صـيامك 

 اخلامسة عرشـ يف رمضان يف الثامنة عرش معناها أن عندك ثالث سنوات ما بني
والثامنة عرش أو سنتني اخلامسة عرش والسادسة عرش إذا كان بلـغ يف اخلامسـة 
عرش ومل يوافق رمضان تكون  عنـده سـنتان أو رمضـانان عـىل حسـب وقـت 
بلوغه, فنطالبه يف السنتني نقول له: يف كل سنة كم كنت تتالعب أو تتساهل يف 

ثـر الشـهر جتـاوز منتصـف صومك نأخذ كل سنة عىل  حده هل كنت تفطر أك
الشهر? قال: ال أنا أجزم بأن اليشء الذي تساهلت فيه ال يبلغ منتصف الشـهر 
يصوم مثالً أقل من منتصف الشهر لكن ما أدري كم? فحينئذ جزمنـا أنـه دون 
اخلمسة عرش يوماً ومخسة عرش يوم طبعاً ننظر نقول له مثال: أربعة عرشـ ثالثـة 

امنية ننزل إىل نصفها يقول: قليل, إذاً هـي مـا بـني عرش يقول: ال كثري, نقول: ث
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السبعة وما بني الثالثة عرش ما رأيك لو قلنا: عرشة أيـام أحـد عرشـ يـوم هـل 
تطمئن نفسك إىل أنك يقول: نعم, فتعطيه غالب الظن ما بني ما ينفيه كثرة وما 

ان إذا يثبته قلة وحتتسب عىل هذا وهذا ما يسمى عند العلامء بالتقـدير أن اإلنسـ
جعل عدد األيام مقدار الزكاة ونحو ذلـك مـن احلقـوق والواجبـات يطالـب 
بالتقدير الذي يغلب عىل ظنه أنه حتصل به براءته أو براءة ذمته صـيانة حلـق اهللا 

 .واهللا تعاىل أعلم 
Wالعام قبل املايض مل أرمي اجلمـرة لكـن وكلـت أخـي يف الرمـي  א

 هل عيل يشء أثابكم اهللا?بسبب شدة الزحام وآثار املطر ف
אWاحلج عبادة قائمة عىل بذل اجلهد والنصب والتعب يف  א

 التوكيل ال جيوز إال عند وجود السبب املوجب للتوكيل  مرضاة اهللا 
ولو أفتاك من عىل وجه األرض كلهم دون بينة ودون حجة ودون وجود 

, دليل يبيح لك التوكيل فواهللا لن يغني لك من  اهللا شيئاً
هذه عبـادة مناسـك شـعائر  ال تتالعب بدينك هذا دين وهذا حق هللا  

أخرج اهللا هلا الناس من أصـقاع الـدنيا أصـقاع املعمـورة وسـافروا هلـا األيـام 
 والشهور وتعذبوا يف التغرب عىل أوطاهنم وديارهم 

وبكل بساطة يأيت اإلنسان ويوكل يف الرمي ويقول: واهللا ما أقـدر أرمـي 
 بسبب الزحام

 !!إذاً ما حتج بسبب الزحام أفضل 
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عليهن جهاد ال قتال فيـه «قال يا رسول اهللا هل عىل النساء جهاد? قال:  
 , قال: وهي امرأة عليهن جهاد, »احلج والعمرة

ليس بعيب عىل املرأة أن تأيت وترمي وتزاحم  وتتحمل ما تتحمـل وهـذا 
 ليس بعيب

 نه العيب أن يتساهل اإلنسان يف دي 
عليهن «يقول:  والعيب أن يتتبع الرخص يعني املرأة إذا كان رسول اهللا 

 ,»جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة
هذا دين رهبا الذي خلقها وأمرها وهناها أمرها أن ترمي نقول هلا: ترمي  

ما وجدنا أحد يف كتب العلامء من يتهكم بالنساء أهنن يرمني وأهنن يزامحن هذا 
 يشء 

وجد احلج وهو موجـود ومـن أدرك العلـامء واألئمـة ومسـائل  منذ أن 
العلامء واألجالء وهم يرمون ويرون النساء وما حيدث ما فيـه واحـد قـال: أن 

 هذا ال هذا ال يصح, وأحتد كتب العلامء موجودة والنصوص واضحة 
التساهل يف الرمي املوجود اآلن والتساهل يف التوكيل والتساهل يف حـق 

 أمره عظيم  دود اهللا اهللا ويف ح
يسلم لدينـه هـذه فريضـة  وعىل اإلنسان أن يبحث عن يشء يلقى اهللا 

 خيرج فيها الغنـي والثـري مـن عـزه لكـي يـذل يف طاعـة اهللا  أوجبها اهللا 
ومرضاة اهللا, وتنظر إىل املرأة وهي مصونة مكرمة وتأيت تسافر وخترج وتتحمل 
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الث مجرات أهون أم خروجها مـن بيتهـا املشاق واملتاعب يا سبحان اهللا رمي ث
 للحج أهون? 

ويفرض عليها ركن مـن أركـان دينهـا فرضـه اهللا عليهـا يسـتكثر أن اهللا 
يأمرها بالرمي وال تستكثر أن اهللا أخرجها من بيتها هذه املئات الكيلـو مـرتات 

 وهذه املشقة العظيمة
 ما نفقه عن اهللا ورسوله بكل بساطة نقول: املرأة توكل,  
اآلن الحظ كامن الرجل يوكل ما بقي إىل الشخص يذهب إىل شـخص و

 يوكله سواء يف الفريضة أو نافلة فتصبح األمور ضائعة 
حرام أن نتالعب بنصوص الرشع ننصح هلذه األمـة مـا ينصـح بـه عـن 

 دينها
الرخص هلا ضوابطها والتساهل لـه ضـوابطه والتيسـري لـه ضـوابطه ال 

س ما وسع اهللا وال يستطيع أن يعرس عىل الناس يستطيع أحد أن يضيق عىل النا
من يرس اهللا وال يستطيع أحد أن خيلط احلق بالباطل ألن احلق يستمد قوته مـن 

 ذاته, 
, رجل قادر عىل الرمي  يقول: مـا أريـد أن أرمـي فعلينا أن نخف اهللا 

 ? علشان الزحام يقول: أريد أن أوكل علشان الزحام
كني ما حتب ألخيك ما حتـب لنفسـك ترمـي طيب هذا الذي توكله املس 

 بأخيك تقول: أن هذا مهلكة وزحام طيب هذا الذي توكله ما يزاحم?
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يا سبحان اهللا واهللا لو علمت ما لك من األجر يف هذا الزحـام ومـا لـك  
من األجر يف التعب والنصب من غفران الذنوب ورفعـة الدرجـة لتمنيـت أن 

 والنصب, عمرك كله يف هذا الضيق وهذا التعب
 عىل املسلم أن يتقي اهللا يف الواجبات والفرائض والشعائر,  

الرمي شعرية من شعائر احلج وأقسم باهللا العظيم لو محلنا جبال الدنيا ال 
نستطيع أن نحمل بني يدي اهللا أن نرخص لشخص أن يرتك مجرة مـن مجـرات 

 الرمي إال ببينة وحجة من اهللا ورسوله 
هـواء النـاس, نقـدر أن نقـول حكـم عـن اهللا ما نقدر أن نكـون تبـع أل

ورسوله, الرشع حيكم عىل الناس و الناس ال حتكم عىل الرشع, والرشع يطبـق 
عىل الواقع ويقاد الواقع إىل رشع اهللا وإىل دين اهللا ألننا نعلم أن كل اخلري كله يف 

رجل يوكل مـن أجـل  هذا الرشع وكل اخلري كله يف هذه السنة وهدي النبي 
 حام? الز

إذاً النساء أيش يفعلن ما هذا? ثبت يف احلديث الصحيح أن النبي أنه أذن 
الحظ ما قال هلم: اتركـوا   للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل من مزدلة  

مزدلفة كلية وهم ضعفة ثانيا: ملا أذن هلم قال: فجعل  يلطف أصـحابنا يقـول: 
هذا الذي أذن للضعفة  ب, طي»سيا بني ال ترموا مجرة العقبة حتى تطلع الشم«

أن يدفعوا بعد منتصف الليل ما أذن له برتك الرمي, مـا جـاء عـن النبـي قـال: 
ليس عىل النساء رمي موجود هذا? فقد يتساهل يف إسقاط الرمي بالتوكيل عن 
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النساء والتوكيل عن الرجال املستطيعني هذا ليس له أصل من كان قـادراً عـىل 
 الرمي وإذا تركه فقد ترك واجباً من واجبات احلج الرمي يرمي وجيب عليه 

يف  وعليه فينبغي أن تضبط الرخص بضـوابط الرشـيعة وأن نتقـي اهللا 
وهذه السنة باقية ما بقي الزمان  هذه األمة وأن ننصح فيام نبلغه من سنة النبي 

وتعاقب املليان ما نستطيع أن نغري وال يستطيع أحد أن يبدل هذا أصل رشعـي 
ب فريضة واجبة اهللا كتب علينا أن نرمي فنرمي فرض علينا الرمـي نرمـي واج

فرض علينا السعي نسعى ما نستطيع أن نقول للناس اتركوا إال إذا أمرنا اهللا أن 
نقول هلم: اتركوا ومن أمر النـاس بيشـء يف الرشـع  مل يـأمر اهللا بـه فسـيتحمل 

 ,املسئولية أما اهللا 
 قادر عىل الرمي املطر أيش يمنع من الرمي, فهذا التوكيل باطل ما دمت  

لو كنت الصباح بدري وأنت تريد إفطاراً وال يلـزم مـن هـذا أن نـتهكم  
لكن نقول هذا بحرقة وأمل, واهللا لو أن اإلنسان كان يبحث عن فطوره يف شـدة 

 املطر خلرج وطلبه 
فكيف من يبحث عن رمحة رمحـه أي سـاعة أدرك أن اإلنسـان خيـرج يف 

 فتح فيها أبواب الساموات ويرمي وتستجاب دعوته  ساعة ت
فاحلمد هللا اهللا يرس عىل الناس اآلن مـن التيسـري والسـهالة واخلـري مـا ال 

, مل تصل األمور إىل هذا احلد أن اإلنسان يفتح أبواب الرخص يعلمه إال اهللا 
, »احلج عرفة«هكذا مرشعة الرمي ال جيوز  تركه وصل ببعض الناس أن يقول: 
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أيت ويقف بعرفة وينزل ويطوف طواف اإلفاضة ثم يسافر إىل بلده ويوكـل يف ي
الرمي وانتهى احلج, احلج يوم واحد هذا يسمى احلج الرسيع, ما هذا ما الـذي 
أن يعبث لو أنه حج  ألف حجة ومد اهللا يف عمره عرشة قرون وحج ألف حجة 

إنــام يتقبــل اهللا مــن {ال جيــزي لــه مــن اهللا يشء إال مــا تقبــل اهللا واهللا يقــول: 
 ,}املتقني

أقسمت باهللا يميناً أسأل عنها بني يدي اهللا, لقد كان الشيخ والعـامل مـن  
أدركنا من أهل العلم يسئل عن حصاة يرتكه الرامي أقسم باهللا نر وجـوههم 

وهذا ما هو تشدد حتمر من اخلوف من اهللا أن يرخص للناس ترك حصاة  فقط, 
ده دين ورشع ويريد أن يفتي بيشء واضح بـني ال هذا صدق اإلنسان الذي عن

يتجاوز املأثور والوارد, ال يستطيع أن نقول لشـخص: وكـل يف الرمـي إال إذا 
كان عنده رخصة يف التوكيل شخص مريض بالقلب شخص ال قـدر اهللا كرسـ 
جاء جمرب أو دخل يف الزحام يزداد كرسه شخص عنده عملية جراحية إن دخـل 

نه أو يؤذ أشياء احلمد هللا ما ضيقنا عىل الناس هذا هو اليرس يف الزحام تبقر بط
فدين اهللا أحق «: يف أداء الفريضة قال  بعينه خيرج اإلنسان ويصدق مع اهللا 

أرأيـت لـو كـان «, يف احلديث الصحيح الذي مر معنا يف املرأة قال: »أن يقىض
ن فطـوره ? ليش نقول أن هذا لو كـان يـذهب عـ»عىل أمك دين أكنت قاضيته

أرأيـت لـو كـان «قال هذا قال:  لقام لذهب إىل املطر وجاء به ليه? ألن النبي 
, يذكر الناس بحق اهللا أنت اآلن تتعامـل مـع ركـن مـن أركـان »عىل أمك دين
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اإلسالم وشعرية من شعائره اجلليلة العظام وهو ركن احلج وهـذا الـركن فيـه 
عباد هبا تبقى حيث بقـي الـنص لزم المل يرخص اهللا تركها والواجبات أ فرائض

فبلغ عن اهللا  العزيمة كام ورد ما جـاء مـن الـرخص تبلغـه كـام ورد بضـوابطه 
وأصوله الواردة فال أر لإلنسان أن يوكـل إال إذا وجـد فيـه الصـفة املوجبـة 

 للرخصة يف التوكيل, 
وأما إذا مل يوجد فيه الصفة املوجبة للتوكيل فإنه ملزم رشعاً بأداء فريضة 

ــادراً  هللا ا ــت ق ــا دم ــل الغ م ــذا التوكي ــذلك ه ــر اهللا ول ــام أم ــي ك الرم
 مستطيعا ًفيلزمك دم الرمي واهللا تعاىل أعلم.

Wإذا أفاق احلاج من منى وكان متمتعاً هل يلزمـه طـواف القـدوم  א
 قبل طواف اإلفاضة وكذا لو كان قارناً أو مفرداً ومل يكن قد طاف القدوم?

Wع قد جاء بعمرته وحينئذ أصبح كأنه يف حكـم أهـل إذا كان متمت א
 مكة ليس عليه طواف قدوم طواف القدوم هو  حتية البيت عند القدوم 

وأما مسألة إذا كان مفرداً أو قارناً فإذا كان مفرداً و جـاء إىل عرفـات ثـم 
نزل لطواف اإلفاضة فيندرج طـواف القـدوم حتـت طـواف اإلفاضـة ينـدرج 

ن طواف اإلفاضة هو الركن وأمجع العلـامء عـىل ركنيتـه األصغر حتت األكرب أل
ثم ليقضوا تفـثهم وليوفـوا نـذورهم وليطوفـوا {وأنه هو املعني بقوله تعاىل: 

, فهذا الطواف ركن فحينئذ يصبح مغنيا ًعن غريه وجمزيـا ًعـن }بالبيت العتيق
ة عرفـة غريه, ويصح طوافاً واحدا, إال أنه عند  العلامء إشكال إذا جاء قبل ليلـ
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ونزل يطوف طواف القدوم طواف اإلفاضة هل يرمل يف طواف   أو عشية عرفة
 اإلفاضة أو ال يرمل بناء عىل أن القدوم  مندرج حتت اإلفاضة ورمـل النبـي 

وقع يف طواف القدوم ومن هنا اختلفوا يف هذه املسألة لكن من حيـث األصـل 
  القـول بوجوبـه يندرج عندهم طواف القدوم حتت طواف اإلفاضة حتى عـىل

 فإنه يندرج واهللا تعاىل أعلم.
Wما حكم لبس اإلزار الذي له حبل ويسمى بالتنورة? א 
Wهذا يعترب حكم املخيط إذا فصل اإلزار أو وضع فيه التكتك هذا  א

املوجود ولألسف يعني اآلن انترش هذا النوع من اإلحرامـات يـأتون للتكتـك 
 أصل البدن وهذا فيه الفدية ألنه خميط وجير وكذلك أيضاً جير عىل 

علينا أن نعلم  الناس السنة فقد كان الرشط يف اإلزار موجـودا ًوكـان يف 
القديم يستطيعون أن يشـرتطون ويفصـلوا اإلزارات والفـوط وحيرموهـا مـع 
وجود احلاجة ألن اإلنسان ينكشف عورته وربام يسقط إزاره ومع ذلك مل نعلم 

ودة أحد من السلف رخص للنـاس يف هـذا, هـذا هـو وهذه كتب العلامء موج
 األصل اإلزار والرداء 

 وملاذا هني عن املخيط? 
سأله رجل فقال:  يف احلديث الصحيحني عن ابن عمر أن النبي  قال 

ال تلبســوا القمــص وال العامئــم وال «يــا رســول اهللا مــا يلــبس املحــرم? قــال: 
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د ال جيد النعلـني فليلـبس اخلفـني الرساويالت وال الربانس وال اخلفاف إال أح
 ,»وليقطعهام أسفل من الكعبني

فقوله: ال تلبس القمص هذا للصدر ال تلبسوا القمص وال العامئم هـذا  
 ألعىل الرأس  ال تلبسوا القمص وال تلبسوا العامئم وال الرساويل 

فليالحظ أن الرسوال ألسفل البدن والقمـيص لوسـط البـدن والعاممـة 
 ألعىل البدن

 ثم قال: وال الربانس, الربنس فيه غطاء أعىل البدن وأسفل  
هذا  من جوامع  كلمـه بـني املخـيط ألسـفل البـدن واملخـيط  فجمع 

لوسط البدن والعاممة يف تغطية الـرأس عـىل القـول بـأن اإلحاطـة والعصـب 
ولذلك لو عصب رأسه وهذا هو املنصـوص عليـه عنـد العلـامء أنـه يف حكـم 

 املخيط,
 و اإلحاطة بالعضو  املخيط ما مسألة أن فيه خيط, املخيط ه

ولذلك جاءوا بالتكتك يقال له املخيط ما املراد باملخيط أن فيه خيط املراد 
 به التفصيل عىل العضو هذا مراد العلامء 

ولذلك لو جاء بالفوط هذه التي فيها املطـاط ووضـعها ولبسـها لزمـت 
 الفدية ألنه خيط بالعضو, 
 تى العصب للجرح لو عصب اجلرح باجلبرية ملاذا? واألصل عندهم ح
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ألهنا حتيط بالعضو  هـذا موجـود وتفصـيالت العلـامء وكالمهـم عليـه 
عن هذه امللبوسات فوجدوا فيها هذا املعنى  معروف ألهنم استنبطوه من هنيه 

 اإلحاطة بالعضو, 
الــرداء واإلزار وجــدهتام جمــردين مــن  ولــذلك إذا نظــرت إىل ردائــه 

صيل وهذا هو مقصود الرشع اخلروج عن املألوف إىل غري املألوف فلام يأيت التف
ويضعه مفصالً عىل البدن وال بأس وال حرج وأصبح األمـر كـل النـاس عـىل 

 السنة لست أدري ما الذي يضري أن يبقى الناس عىل السنة,
بعضهم يقول: ما فيه دليل عىل حتريم هذا, اذهب يـا أخـي واقـرأ كـالم   
واضبط املسألة وانظر كيف انتزعوا من املنع من املخيط حتى تعرف فيـه  العلامء

 دليل وال ما فيه دليل,
أما شخص مل يضبط علم األصـول ومل يقـرأ كـالم العلـامء ورشوحهـم  

 لألحاديث الواردة يف السنة ثم يأيت ويقول: ما فيه دليل أصالً عند العلامء
 مسألة ما فيه دليل هل هو دليل? 
ف رمحهم اهللا يقول: ال  أر هبذا بأسـاً قـالوا: ال يقتيضـ هـذا كان السل 

التحليل إذا قال: ال أر هبذا بأساً ال يقتيض اجلزم بكونه أي مل يظهر يل وذلـك 
ما قال اإلمام  أمحد ال أر هبذا بأساً  قد يقال أنه حالل قال: واهللا ما قلـت أنـه 

 حالل قلت: ال أر به بأساً من الورع
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فيه دليل يقولون هذا من أضعف املسائل صحيح لو قاهلا عـامل مسألة ما  
جهبذ له إمامته وتتبعه للسنة ما فيه دليل نعم أما شخص ما قرأ وقد ختفى عليـه 

 أبسط األحاديث يف باب املناسك ثم يقول: ما فيه دليل هذه مصيبة
ولذلك نحن نبني للناس ولطلبة العلم يف أجوبتنا مثل هذه األمور لـيس  

ضية قضية أن نقول: هذا جـائز وغـري جـائز بمقـدار أن ننبـه عـىل املنهجيـة الق
واخللل يف التعامل مع فهم السلف رمحهم اهللا واألئمة أصبحت املسائل املقررة 
عند أهل العلم التي كانت أوضح من الشمس يف رابعة النهار كأهنا رضب مـن 

ذا السـواد األعظـم التأثري عىل الناس ورضب  من اخلبل الذي ال دليل عليه هـ
 من األمة كله عىل خطأ? 

فاملقصود أن لبس املخيط املراد بـه املحـيط بالعضـو وهـذه اإلزر وهـذا 
الرداء الذي فيه تفصيل فيه الفدية لذلك عليه الفدية واألصل أن يلبس الـرداء 

 واإلزار غري املفصل سواء كان باحلديد أو باخلياطة واهللا تعاىل أعلم.
Wاملبيت بمنى ليلة احلادي عرش فامذا عليه أثابكم اهللا?من ترك  א 
Wما عليه يشء إال دم, ترك املبيت يف احلديث الصحيح عن النبي  א 

أنه رخص للعباس أن يبيت بمنـى ليـايل الترشـيق مـن أجـل سـقايته رخـص 
والرخصة ال تكون إال ما هي عزيمة وهذا مذهب مجهور العلامء وحجة مجهور 

احلنفية رمحهم اهللا   الذين ال يرون أن املبيت واجب, فاملبيت واجب  العلامء عىل
, فيلزمه مبيت احلـادي عرشـ وليلـة »خذوا عني مناسككم«وقال:  وقد بات 
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الثاين عرش ثم الثالث عرش إن غابت عليه الشمس قـد أن يتعجـل وخيـرج مـن 
 منى برحله خروجاً تاماً كامالً واهللا تعاىل أعلم.

Wوز رمي مجرة العقبة قبل منتصف الليل?هل جي א 
Wال ما ترمى قبل منتصف الليل, א 

واخلالف فقط يف رميها بعد الفجر قبل الطلـوع والرمـي بعـد منتصـف  
الليل وإىل الفجر وبعد الفجر إىل الطلع أما من حيث األصل فإهنا ال ترمى قبل 

 ليل ألن النبي منتصف الليل ألن وقت الرمي عند من أ جازه بعد منتصف ال
يف قصتها مـع ابنهـا عبـد اهللا  أذن ورخص كام يف الصحيح من حديث أسامء 

حينام دفعت بعد مغيب القمر يف صحيح البخاري أنه حج معها ابنهـا عبـد اهللا 
وكانت قد عمي برصها يف آخر عمرها فقالت: هل غـاب القمـر?  بن الزبري 

بعد منتصف الليل ألن مغيب  وهذا فقال: ال بعد, حتى غاب القمر فدفعت 
 القمر يف ليلة العارش يكون بعد املنتصف فلام رجعوا إىل رحلهم يف منى قـال 

قـد  خياطبها:  أي هنتاه ما أرانا إال قد غلسنا فقالت: أي  بنـي إن رسـول اهللا 
أذن للظعن, والرمي يبتدئ بعد منتصف الليل عند مـن يقـول بجـوازه وهـذا 

 بالنسبة للضعفة 
اليوم أصبحوا اهللا املستعان يعني غري الضعيف يزاحم الضعيف حتى أما 

أصبح من التيسري عىل الضعفاء أال يدفعوا بعد منتصف الليـل ألهنـم هيلكهـم 
 األقوياء, ما أصبحت رخصة 
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وهديـه كـان هلـم  واهللا أمر عجيب يا ليت الناس متسكوا بسـنة النبـي  
 اخلري الكثري 

 ف الليل ال جيزئ وال يصح,وعىل كل حال الرمي قبل منتص
رأيت رجال يرمي مجـرة العقبـة يف اليـوم الثـامن واهللا إين رأيتـه فجئـت 

 أنصحه فقلت له: يا أخي  فيه رمي اليوم 
 فقال يل: خليك يف حالك ماذا تريد أنت مني? 

هذا يفعلون الناس اليوم, إىل اهللا املشتكى بـدأ اإلسـالم غريبـاً وسـيعود 
 غريبا كام بدأ 
لناس يتبعون أهل العلم ال يصـدرون يف  عبـاداهتم وال معـامالهتم كان ا

الشخص إذا أراد احلج ذهب إىل أحد من أهل العلم وجلس معه وسأله كيـف 
حيج وكيف يفعل ولربام يسأله قبل احلج بشهور وهو يتفقه يف أمر دينه ثبـت يف 

: يـا قال له رجل أن النبي  الصحيح احلديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر 
رسول اهللا ما يلبس املحرم? يف رواية الدار قطني ناداه وهو باملسجد قال بعـض 

وهو يف املسجد يف مسجد املدينة قبل أن خيـرج  العلامء: أن الرجل ناد النبي 
إىل مسجد امليقات, ما يلبس املحرم قالوا: إن هذا يدل عـىل حـرص الصـحابة 

تلـبس هبـا وهـذا مـا يسـميه العلـامء عىل السؤال عن العبادة قبل فعلها وقبل ال
بفرض العني عند وجود موجبه يعني يوجب عليه أن يتعلم املناسك وأن يسأل 
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عنها, فكانوا يسألون أهل العلم وكان الرجل جتده ال يسـتطيع أن يقـدم قـدماً 
 وال أن يؤخرها حتى يسأل أحد يثق بدينه وأمانته,

العجب أن الشـخص ثم اليوم يشء عجيب وأعجب من هذا وال ينتهي  
 يأيت ويقول لك واهللا أتصور ما فيه يشء يف رأيي ما فيه يشء من أنت حتى, 

 واهللا الشيخ أفتاين بكذا وكذا وأنا ما أين مقتنع 
لقد كنـت يف غفلـة مـن هـذا فكشـفنا عنـك غطائـك فبرصـك اليـوم {
, واهللا إذا رمي اإلنسان يف حفرته وقربه وحرش يف حرشه ونرشه وعلـم }حديد
ها هذه احلقوق والواجبات التي محلها اهللا إياها وأبت اجلبـال والسـاموات عند

واألرض أن حتملها يعرف يف السـاعة رأي ويف تصـوري وأريـد واهللا يقنعنـي 
فاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم ال {الشيخ هبذا هذا كله جيري عنـه اهللا يقـول: 

احلـج مـا شـاء  , إذا كان اإلنسان يقول يف رأيي يف تصوري يفعل يف}تعلمون
قـل هـل يسـتوي {وخليك يف حالك وكذا نعم لقد استو العلامء واجلهالء, 

 , }الذين يعلمون والذين ال يعلمون
خالص كل شخص يفعل ما شاء وال نسأل ما فيه داعي ال يرجع ألهـل 
العلم وال سأل وهذه و اهللا أعظم مصيبة يف الدين, أرأيت من  اختـذ إهلـه هـواه 

 فتجد يقول لك: أنا ما مقتنع هبذا اليشء, خاصة إذا ذكر هـذا معبوده هو اهلو
أمام غريه ليفتنه عن فتاو أهل العلم ويشككه يف فتاو أهل العلم فنسأل اهللا 
بعزته وجالله أن يعصمنا  من منكرات األخالق خاصة يف ديننـا وأن يعصـمنا 
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ند فساد األمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم ارزقنا أن نتمسك بالسنة ع
واجعلنا نلقاك يوم نلقاك غري مبدلني وال مغريين وال نادمني اللهـم ثبتنـا عـىل 

 احلق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الرامحني واهللا تعاىل أعلم.
Wيف بعـض جسـده   א هل جيوز لبس املخيط لرجل يعاين من األذ

 بسبب امليش أثابكم اهللا?
Wقط حكم الرمي يف منتصف الليل,هذا أجبنا عنه ف א 

بالنسبة لألذ بسبب امليش هذه مسـألة ال عالقـة هلـا بـاملخيط هـذه هلـا 
عالقة باالحتكاك وهذا يسألون عنه الناس سألنا عنه بعض األطبـاء يقـول: أن 
هذا نايشء من االحتكاك يكون نكـون خـاص مـن األزر التـي تلـبس تسـبب 

ة بنوعية امللبوس إال يف امللبوسات خاصـة حساسية بالنسبة لإلنسان ما هلا عالق
أو بعض الناس عنده حساسية فإذا حصل عنده حساسـية وأراد أن يلـبس مـن 
نوع معني من األزر  ال يرخص له بلبس املخيط إذا وجـدت أزر مـا فيهـا هـذا 
اليشء الذي فيه حساسية إذا كان يتحسـس مـن نـوع معـني إذا لبسـه غـريه ال 

 بس ما ال رضر فيه وال رخصة حيصل له رضر لزمه أن يل
ولكن إذا كان فعالً قال الطبيب أن فعالً لبس األزر يؤثر البـد أن تلـبس 

ضيق الرساويل حتى تسكن أو كذا فاحتاج له فهذا مـريض يف حكـم املـريض  
فمن كان منكم مريضاً أو به أذ {وال يسقط املرض الفدية ولذلك قال تعاىل: 

, وجود هذا العذر يسقط اإلثـم }ة أو نسكمن رأسه ففدية من صيام أو صدق
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يف لبس ما لبس من املخيط لك ال يسقط الضامن ألن الضـامن مـن  ويرخص له
باب احلكم الوضعي وليس من باب احلكم التكليفي كام هو مقرر يف األصـول 
واهللا تعاىل أعلم, ثم هذا ممكن عالجه يعني يمكن أن يأخذ بعض األدوية ممكن 

 رضر  يتالىف هبا هذا ال
عىل كل حال ال يـرخص لـرتك لـبس املخـيط إال عنـد وجـود املوجـب 

بلبس الرسوال ملن  يف الرساويل ملن مل جيد اإلزار فرخص  للرخصة كام قال 
 ال جيد اإلزار, فإذا وجد املوج للرخصة فال بأس وال حرج واهللا تعاىل أعلم.

Wللحـج  إذا ذهبت إىل مكة من غري إحرام ثم أحرمـت مـن مكـة א
 فهل عيل يشء أثابكم اهللا?

Wهذا فيه تفصيل א : 
إذا ذهبت من هنا وليس يف نيتك أن حتج ثم طرأت لك نية احلج من مكة  

حتـى أهـل «: فأنت مكي وحكمك حكم أهل مكة حترم من موضعك, قال 
 , »مكة هيلون من مكة

 وأما إذا خرجت من هنا أو من أي موضع من خارج املواقيت أو من بني
املواقيت وبني مكـة وأنـت نـاو للحـج أو نـاو للعمـرة ومل حتـرم مـن امليقـات 

 وأحرمت من مكة فحينئذ يلزمك الدم 
وهذا لزوم الدم لرتك الواجب انتزعه حرب األمة وترمجان القرآن عبـد اهللا 

 بن عباس من آية التمتع 
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ووجهها أن اهللا أسقط الدم عن حارضي املسجد احلرام بكوهنم أحرمـوا 
نسكني من موضعهم من ميقاهتم وهذا أصل عند العلـامء وعمـل بـه مجـاهري لل

السلف واألئمة أن من ترك شيئاً من نسكه من الواجبات فـإن عليـه دم وعليـه 
فيلزمك  الدم إذا تركت اإلحرام من امليقات وهو أصل الـدم يف الواجبـات يف 

 احلج واهللا تعاىل أعلم, 
ا لقارن الـدم جربانـاً للـنقص وهـذا وذلك أوجب اهللا عىل املتمتع وعىل 

 مذهب مجهور العلامء رمحهم اهللا 
ألن املتمتع جاء بالعمرة ثم بقي ومل يرجع إىل ميقاته  لريحم بـاحلج ألنـه 
كان مفروض أن حيرم باحلج والعمرة  ألنه أهل عليـه أشـهر للحـج وهـو نـاو 

النسـكني  للحج وكان املفروض أن يبدأ بعمرته من امليقات والقـارن مجـع بـني
أيضاً وكان ا ملفروض أن حيرم للعمرة مستقالً واحلج مستقالً من امليقات ومجع 
بينهام يف نسك واحد فجرب بالدم, ويـدل عـىل هـذا أن املكـي ملـا أحـرم بـاحلج 
والعمرة من موضعهام مل يلزمه دم وهذا أصل انتزعـه العلـامء مـن حـرب األمـة 

هو من الواجبات يلزمه صيام جـرباً وترمجان القرآن وصار الدم ضامناً ولذلك 
هلذا الواجب, وعليه يسال الدم عىل ترك الواجب وخاصة إذا ترك اإلحرام من 

اللهـم فقـه يف «: امليقات له أصل ينتزع انتزعه حرب األمة الذي قال فيه النبـي 
, انتزعه من آية التمتع وهو إمام التفسري بعـد رسـول اهللا »الدين وعلمه التأويل

 ء الصحابة وأجال .واهللا تعاىل أعلم 
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Wسائلة تعرض مشكلة قائلة: أنا من سكان هـذا احلـي وأتـت إيل  א
إحد األخوات ولألسف الشديد ظننتها أختـاً يف اهللا مـن إحـد اجلنسـيات 

تريد ها يف السن وقالت: إهنا حمتاجة والتي ال أعرف مصدرها ومعها امرأة تكرب
ا يف وجود عمل ورأفت بحاهلا وأعطتني رقم أن تعمل فطلبت مني أن أساعده

جواهلا وقلت ألختي عنها وهي مدرسة وكانت تريد من يعينهـا بعـد اهللا وألن 
تأيت خادمتها من اخلارج و قالت ألختي طاملا أهنا حمتاجة سوف أزيد من راتبها 
مع العلم أن أختي تقية جداً وتتصدق وتنفق من ال خيشى الفقر وخترج زكاهتـا 

واتفقت أختي معهـا وأتـت إليهـا وعنـدما ذهبـت أختـي إىل املدرسـة بسخاء 
وعادت وجدت األخت هذه غري موجودة وأهنا رسقت كـل جموهراهتـا تقـدر 
بحوايل مخسة وثالثني إىل أربعني ألفاً باإلضافة إىل مبلغ من املال وأيضا ً جهـاز 

عملت كـل كمبيوتر لزوجها وتقدر بحوايل ثامنية آالف ريال يف يوم واحد فقط 
هذه األمور فاتصلت عيل أختي وأخربتني باخلرب وأنـا مـن يومهـا أسـتيقظ يف 
ساعة متأخرة من الليل وأدعو عليها ودمعتي ال تفارقني وأقول: هـذا جزائـي 
أن أحسنت إليها وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وقلت يف نفيس: لن أرحـم 

الكبـرية تقـول: هـذه البنـت  أحداً بعد اليوم وأدعو عليها ومن معها ألن املرأة
أمانة عندكم وتعرف قلب األم فقلت: اطمئني وكانت حيلة منها لكي أطمئن, 
ومن دعائي عليها وعىل املرأة الكبرية أن يعمي اهللا برصهن وأن يبتليهن بمرض 
الرسطان يف قلبها وأن يميش يف عروقها ويكون ما أخذتـه عالجـاً ملرضـها وال 
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اء يف الدعاء, أمتنى أن جتيبوا عىل رسالتي فأنا واهللا يف تتعالج هل هذا من االعتد
أمس احلاجة لردي عليها وإذا كان هـذا مـن االعتـداء يف الـدعاء فـامذا أدعـوا 

 أثابكم اهللا?
Wبسم اهللا احلمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعـىل آلـه  א

 وصحبه ومن وااله أما بعد.
العظـيم أن جيـرب مصـابك ومصـاب كـل  فأسأل اهللا العظيم رب العرش

 مسلمة و أن يعوض عليك وعىل أختك بكل خري, 
 : هذه املسألة احلقيقة فيها عدة جوانب

 אالناس اليوم نسأل اهللا السالمة والعافية تساهلوا  א
يف الغدر والعياذ باهللا وخيانة األمانة وإضاعة احلقـوق وأصـبح الـبعض يفعـل 

 شـياء وكأنـه نسـأل اهللا السـالمة والعافيـة يف مـأمن مـن عقوبـة اهللا هذه األ
 العاجلة واآلجلة,

 الغدر واخليانة عواقبها وخيمة وهنايتهام أليمة  
ومن قرأ الكتاب والسنة وأخبار املاضني بل حتـى املعـارصين يـر بـأم 

 عينه كيف آل الغدر بصاحبه إىل ما ال حتمد عقباه 
سـب اهللا غـافالً عـام وال حت {ما فيه الكفاية  لنبي ويف كتاب اهللا وسنة ا

 , }وما اهللا بغافل عام تعملون{ }يعمل الظاملون
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فيتظاهر  لـه بـام لـيس فيـه فيخدعـه يف بعـض املسلم يأمن أخاه املسلم, 
األحيان يتظاهر بأنه مستقيم وأنه صالح ويطلق حليته ويأخذ املسـواك ويعمـل 

ري وهو يريد شيئاً من الدنيا ويل لـه مـن اهللا أعامل الصاحلني ويشهد مشاهد اخل
عـىل خيانتـه  إن مكر اهللا به كام مكر باملسلمني, وويل له من اهللا إذا عاقبه اهللا 

 وخديعته و تشوهيه لسمعة األخيار والصاحلني 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلون إن هللا سطوات ملا يؤخذ املسـلم 

 ومظلمته عظيمة وحزنه عظيم, عىل غرة وخديعة فهذا جرحه عظيم
أن يأيت اإلنسان ألخيـه وأيت املـرأة ألختهـا وتتظـاهر باحلاجـة والفاقـة  

 واملسكنة وختبأ وراء ذلك الكيد واحلقد والرش والرضر
  فهذا غالباً ال يمكن أبداً أن يفلت من عقوبة من اهللا 

املال الذي واهللا لو رسق هبذه الطريقة وأخذ املال جعل اهللا هالكه يف هذا 
يأخذه فال حيسب اإلنسان أنه إذا غدر الغـدر ال خيـتص بـاألموال أبسـط يشء 
حتى اخليانة للفضل لو أن إنسان حيمدك بأمثلة الشـخص يـأيت ألخيـه امللتـزم 
املستقيم ويغدر به وهو عىل استقامته وخـريه الرجـل مـع ابنـه مـع قرابتـه مـع 

ا املعلم مع طالبه العامل مـع كفيلـه إخوانه مع أخواته املرأة مع أبنائها وأخواهت
وصاحب العمل كل هذا حيدث الغدر حتـى الشـخص يـأيت إلتيـان املعـروف 
إلتيان الفضل يأيت الشخص حيب أخـاه فيدخلـه إىل بيتـه ويدخلـه إىل عورتـه 
ويدخله إىل رسه حتى بعض األخيار فتجد فيه خرياً بمجـرد أن يـدخل البيـت 
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م أو عنده خطأ يذهب إىل بقيـة اإلخـوان فري أن أخ هذا الشخص غري مستقي
 ويقول: واهللا وجدت فالن يف بيته إخوانه ما هم مستقيمني بيت ما هو مسـتقيم

! 
أال تستحيي من اهللا ما ختجل عىل نفسك احلر مـا يبـات حلظـة شـخص  

 يدخلك إىل عورته يدخلك إىل عرضه إىل رسه ما تستطيع أن تسرت عورته 
يكن يف أخيك الذي أحسـن إليـك ففـي مـن حديث السرت للعورة إذا مل 

 ?يكون
 إذا كان لعموم املسلمني يف من يكون? 
ملا يأمن املسلم أخاه فيغدر به ملا حيسن إليه فييسء إليـه عواقبهـا وخيمـة  

 وهناياهتا أليمة 
  أن تكوين يف الكامل هذه مصيبة وهي مصيبة يف الـدنيا

 عىل سالمة دينك, ي اهللا وليست مصيبة يف الدين فامحد
W أن تعلمي أن أفضل ما يكون أن تكون قدوة ألختك فأنـت التـي

أن اهللا خيلـف عليهـا  تصربهيا وأنت التي تعزهيا وأنت التي تقوي يقينها باهللا 
 بأحسن احلالل,

 W  أال تذهب حسناتك بكثـرة التشـكي والـتظلم والسـب والشـتم
 نسان فيه عن درجات الكامل بالصرب عىل املصائبوغري ذلك مما ينزل اإل
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بل قويل ما قاله النبي  و قاله الصاحلون قويل دعاء األثر يف املصائب إنا هللا  
وإنا إليه راجعون ا للهم أجرين يف مصيبتي واخلفني خرياً منها حسبنا اهللا ونعم 

،اخللف والعوض الوكيل وتسأيل اهللا  
 علامء يقول: إن الـدعاء بـأكثر مـن املظلمـة فبعض ال

اعتداء ولربام يأيت شخص وييسء إىل أخيه إساءة بسيطة فيقـول: اللهـم أعمـي 
 برصه اهللا افعل به أكثر مما, 

مـا  ومن أهل العلم من قال: أنه ليس باعتداء ألنه مظلـوم وسـأل اهللا 
د أن حيـدد سأله سواء كان أكثر من مظلمته أو مثـل مظلمتـه وال يسـتطيع أحـ

 املظامل 
أنه اشتكاه أهل  واستدلوا بام ثبت يف الصحيح عن سعد بن أيب وقاص 

الكوفة إىل عمر بن اخلطاب ووشوا به ظلامً وزورا حتـى جـاء إىل عمـر وأمـره 
عمر أن يأيت إىل املدينة فلام  شخص إىل أمري املؤمنني كام يف الصحيح قـام رجـل 

سألتنا عن سعد بإنه ال يقسم بالسـوية وال منهم قال رجل منهم وقال: أما وقد 
 يميش بالرعية وال حيسن أن يصيل بنا, نسأل اهللا السالمة

 انظروا كيف الكالم يف الناس ما سلم منهم حتى أصحاب رسول اهللا  
: واهللا ما كنت آلوا أن أصيل هذا الصحايب ما يعرف كيف يصيل يقول له, قال 

 وليني وأركض يف األخريني أطول يف األ هبم صالة رسول اهللا 
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وقال كلمته املشهورة:  اللهم أطل عمره وأعمي برصه وعرضـه للفـتن, 
فمد يف عمره وعمي برصه وسقط عىل حاجبيه ورأي يتغزل النساء فيقال له: ما 
هذا وأنت شيخ? فيقول: أصابتني دعوة الرجل الصالح, فدعاء املظلوم ال خري 

 فيه, 
تعرض لرجل أوقف سـيارته لكـي يصـيل  وأذكر رجل جاءين وقال: إنه

فضايقه بعد خروجه وآذاه بدون حق قال: فعال ً أن كنت معتدي يف أذيتي قال: 
فركب سيارته وقال: اللهم ال تريه بعد اليوم خريا فهو يشتكي يقـول: واهللا مـا 
التمست يشء إال وجدت أعوذ باهللا يف وجهي رش وبـالء  ومـن ذاك اليـوم إىل 

 ء إىل بالء ومن رش إىل رش ومن ضيق إىل ضيق, يومي وأنا من بال
فأذية الناس يف حقوقهم أذية تعـرض للنـاس خاصـة أوليـاء اهللا وأهـل 

 طاعته عواقبها وخيمة وهناياهتا أليمة, 
 : فأنت باخليار بني أمرين

أن تسلم أمرك هللا فإنه نعم املوىل ونعم النصري وهذا الـذي أوصـيك بـه  
به من أن اهللا يبتليهـا ويبتليهـا مـا يقـدم شـيئاً وال ألن أجرك أعظم, فام دعوت 

 يؤخر شيئاً وال تستفيدي من شيئاً 
 واسأيل اهللا هلا اهلداية واطلبي هلا الصالح واالستقامة,



-  ٤٥ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

أنه أخذ نعله باملسجد وقيل: أخذ يشء من  أثر عن عبد اهللا بن مسعود  
لـذي يـدعو بـه متاعه فقال: اللهم إن كان سارقاً فاهـده وأصـلحه, هـذا هـو ا

 اإلنسان إذا اهتد فلك أجر هدايته
ادعي اهللا هلـا باهلدايـة واالسـتقامة وأن اهللا يردهـا إىل رشـدها ألهنـا إذا  

 اهتدت واستقامت ردت احلقوق إىل أهلها وهذا خري هلا ولك وألختك 
وأن تأخذي باألكمل واألفضل لئال يسـتهويك  فأوصيك أن تتقي اهللا 

 ألجر, الشيطان ويذهب عنك ا
والبعد عـن  والذي أوصيك بك وأويص به إخواين ونفيس بتقو  اهللا 

 اخليانة فهذه وصية عامة هذه القصة عربة من العربة 
وقولك إنك ال تشفعي ألحد وأنك بعد اليوم ال تتدخيل يف موضوع خري 

 هذا خطأ 
ولذلك ال ينبغي للمسلم أن يستلم بالعكس إذا ابـتيل بـاخلري ازداد حمبـة 

 ,خري وازداد ثباتاً عىل اخلري ألن أجره أعظم عند اهللا لل
كون اإلنسان مثالً يأيت ويفعل خري فيأتيه بالء فيقول بعد اليوم ما يسوي  

خري ال أبـداً هـذا مـؤمن ضـعيف واملـؤمن القـوي أحـب إىل اهللا مـن املـؤمن 
 الضعيف 

 ?!كحتى نسأل اهللا العافية بعض العامة يقول: ال تفعل خري رش ما جيي
 وكذب اخلري ال يأيت إال باخلري هذا قول ضعفاء النفوس   
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 وخمالف للكتاب والسنة 
 فإن  اهللا أمرنا بالصرب عىل البالء 

 وأمرنا بذكره 
 وأمرنا بأن نستعني به وأنه نعم املوىل ونعم املصري 

 وأنه فيه خلف من كل فائت 
 وأال تضعفي استمري  وأوصيك ونفيس بتقو اهللا 

א  الذي أخطئت والذي ينبغي أن تساحمك فيـه أختـك وتسـأيل
أختك السامح أنه ال ينبغي لإلنسان أن يزكي أحـداً أو  حيرضـ أحـد ألحـد إال 

 وهو يعرفه ويثق فيه 
فإذا جاء أحد يريد شيئاً منـك أي يريـدك توصـله إىل شـخص وأنـت ال 

 تعرفه ال جيوز هذا حتى إن تزكيتك له بدون معرفة هذا غش 
 م من أناس يثقون يف تزكية اإلنسان ولو قيل له أنه ال يعرفه المتنعوا وك

 فاخللل أنك جئت بامرأة ال تعرفيها, 
ولذلك املنبغي االحتياط  وخاصة إذا أحد استأمنك عىل يشء أن حتتـاط 

 له ألن الدين النصيحة 
ونسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته وكامله أن يكفي فتن املفتونني وضالل 

 ضلنيامل
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العـاملني والصـالة و السـالم عـىل 

 بينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.أرشف األنبياء واملرسلني ن
Wאאא  

 باب ما جاء ال صيام ملن مل يعزم من الليل
 Wא  :حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخربنا بن أيب مريم قال

عبـد  أخربنا حييى بن أيوب عن عبد اهللا بن أيب بكر عن ابن شهاب عن سامل بن
من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال «قال:  عن النبي  اهللا عن أبيه عن حفصة 

 »صيام له
 Wאא حديث حفصة  حـديث

ال نعرفه مرفوعاً إال من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهـو 
هري موقوفاً وال نعلم أحداً رفعه أصح وهكذا أيضاً روي هذا احلديث عن  الز

 إال حييى بن أيوب  
وإنام معنى هذا عند بعض أهل العلم ال صيام ملـن مل جيمـع الصـيام قبـل 
طلوع ا لفجر يف رمضان أو يف قضاء رمضـان أو يف صـيام نـذر إذا مل ينـوه مـن 
الليل مل جيزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويـه بعـد مـا أصـبح وهـو قـول 

 فعي وأمحد وإسحاق.الشا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم األمتان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 يوم الدين أما بعد. وهنجه واستن بسنته إىل
فقد ترجم اإلمام احلافظ الرتمذي رمحـه اهللا هبـذه الرتمجـة والتـي تتعلـق 

 بإجياب تبييت النية بالليل بالنسبة للصوم, 
ونظراً لتعلق هذه املسألة بمباحث الصيام حيث اشتملت عىل أمر واجب 

اب يف أن يعتني املصنف رمحـه اهللا بـإيراد هـذا البـ ناسبعىل الصائم أن حيققه 
 كتاب الصوم, وكأنه هبذه الرتمجة يشري إىل أنه سيورد ما ورد عـن رسـول اهللا 

 من األحاديث التي تدل عىل لزوم تبييت النية بالصوم من الليل, 
والنية تقدم معنا بيـان بعـض مسـائلنا يف كتـاب الطهـارة, وبينـا أهنـا يف 

 نية ونية األصل أهنا القصد سواء كانت بالتشديد أو التخفيف يقال: 
فاملراد من هذه الرتمجة ومن احلـديث عقـد العـزم وهـو النيـة ألن النيـة 

 يتحقق هبا عقد العزم ويتحقق هبا القصد 
 : ويف النية أمران البد من حتققهام

بفعـل العبـادة, وهـذا األمـر هـو  قصد التقـرب إىل اهللا  األمر األول: 
عمل عامـل إال بعـد حتقيـق أساس األعامل واألقوال وال يعتد بقول قائل وال ب

فمن كان {قال تعاىل:  هذا األصل والقيام بحقوقه, وهو إخالص العمل هللا 
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, أن يقصـد }يرجوا لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يرشك بعبادة ربـه أحـدا
 , بعبادته ظاهراً وباطناً سواء كان يف العبادات الظاهرة والباطنة وجه اهللا 

م ال يقصد مثالً قصد الرياء وال السمعة وال ثنـاء وبناء عىل ذلك يف الصو
وبنـاء عليـه هـذا األصـل يف النيـة وهـو اجلانـب األول الناس ونحـو ذلـك, 

واألساس الذي عليه املدار وقبول العمل وصحته واالعتداد به يعتني به العلامء 
 يف مباحث صالح القلوب ونحو ذلك خاصة يف الوعظ.

القصد بالعبادة والقصد إىل نـوع معـني مـن من النية وهو  اجلانب  الثاين
 العبادة إن اشتملت العبادة عىل أنواع, وهذا هو مراد الفقهاء واملحدثني,

 واملراد بذلك  أن النية عىل هذا الوجه متيز العبادة عن العادة, 
 ثم متيز العبادة داخلها عىل  حسب أنواعها واختالفها, 

العبادة عن العـادة فـإن اإلنسـان إذا  فأما اجلانب األول يف كون النية متيز
 صام حيتمل أن يصوم بقصد التقوي واحلمية فيكون عادة من العادات 

وحيتمل أن يكون مراده من هـذا الصـوم القيـام بـام فـرض اهللا عليـه أو 
 التفصـيل الثواب كام يف صيام النافلة وإذا قلنا: القيام بام فـرض اهللا عليـه عـىل

 اجب لوالذي سنبينه يف صيام ا
 ومن هنا يف هذا اجلانب الثاين من النية تتميز العبادة عن العادة 

فإذا ميزها عبادة ورد السؤال قال: أريدها عبادة أهنا أريد أن أصوم تقربـاً 
 وطاعة له,  إىل اهللا 
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 فحينئذ إما أن يكون صومه عن فريضة وإما أن يكون صومه عن نافلة  
الصوم هل يقصد به أداء ما فرض اهللا فيحتاج أن يميز نيته هذا اإلمساك و

 عليه أن يقصد به النافلة? 
فإذا قصد به أداء ما فرض اهللا عليه احتاج أن يميـز الفريضـة أيضـاً فـإن 
الفرض إذا كان عىل أنواع حيتاج إىل متييـزه بالنيـة, فقـد يكـون الصـوم فرضـاً 

ة عليـه وواجباً كصيام رمضان وقد يكون قضاء لرمضان وقد يكون أداء لكفار
مثل الصيام يف الكفارات املغلظة أو يكون يف كفارة األيامن أو النذور أو يكـون 
عن نذر واجب كل هذا يعترب من الصـيام الواجـب عـىل املكلـف فيحتـاج أن 
يميزه فأصبح الواجب من الصوم أنواعاً وال يمكن لنا أن نميز  نـوع عـن نـوع 

 إال بالنية,
ا نـو صـوم النافلـة فقـد ينـوي النافلـة وكذلك أيضاً يف النافلة فإنه إذ 

املقيدة كصيام االثنني واخلميس وعاشوراء ويوم عرفـة والثالثـة أيـام البـيض 
ونحو ذلك وقد ينوي صوم نافلة مطلقاً كأن حيب الصوم ويسـمع مـا ورد فيـه 

 من الفضائل فيقول: سأصبح اليوم صائامً لعل اهللا أن يغفر ذنبي أو لعـل اهللا 
ديت فتكون وسيلة يل عنده ونحو ذلك مما يراد به الطاعـة والقربـى أن يتقبل  عبا

, فهذا نافلة مطلقة والنافلة املقيـدة والنافلـة املطلقـة أنـه إذا نـو النافلـة هللا 
 املقيدة كتب له فضلها 
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وأما إذا مل ينوي النافلة املقيدة وقصد عمـوم النفـل حـاز فضـيلة عمـوم 
 النفل 

 : ا صام يوم االثنني إال أنويتميز ذلك يف شخصني كالمه
يف فضل صـوم  صام يوم االثنني لعلمه بام ورد عن رسول اهللا  أحدمها 

 يوم االثنني وقصد االكتفاء واالقتداء,
وافق ذلك اليوم شجاعة منه وقدرة عىل الطاعـة فقـال: أريـد أن  والثاين 

  أصوم هذا اليوم ومل يعلم أنه يوم االثنني ومل يقصد ما قصده األول,
كانت منزلة األول أعظم من منزلة الثاين ألن األول حصل فعل الطاعـة 

  مع قصد االمتثال والتأيس برسول اهللا 
 وأما الثاين فقد قصد مطلق االكتفاء بحصول الطاعة املطلقة, 

وعىل كل حال فالنية أصبحت متيز العـادة مـن العبـادة ثـم متيـز العبـادة 
 عىل حسب أنواعها,  نفسها من فريضة ونافلة إن الفرائض

ومن هنا هذا اجلانب الثاين من النية هو الذي يبحثه الفقهـاء واملحـدثون 
 وهو الذي يعتني العلامء رمحهم اهللا به وببيان مسائله يف العبادات غالباً 

WFE :  أمجع عىل األمر وأزمـع عليـه وعـزم عليـه كلـه
 بمعنى واحد 

א :  هذا احلـديث مـن األحاديـث التـي
يروهيا الصحايب عن الصحايب فقد رواه عبد اهللا بن عمر عن أختـه أم املـؤمنني 
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, ألن الرواية عندنا عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن حفصـة حفصة 
  وعن أبيها, وهو من رواية الصحايب عن الصحايب وهي تأيت عىل صورتني : 

أن يرصح الصحايب بالواسطة كام يف حديثنا, وهنا رصح  ة األوىل:الصور 
 ابن عمر أنه رو عن أخته حفصة 

وتارة ال يرصح الصـحايب كمثـل حـديث أم املـؤمنني  ]:[الصورة الثانية
الذي استفتح به اإلمام البخـاري رمحـه اهللا حديثـه يف أن  ريض اهللا عنهاعائشة 

ة الصاحلة كان ال ير رؤيا إال جاءت مثـل أول ما بدء به الوحي الرؤي النبي 
 يتحنث الليايل ذاويت العدد يف حراء  فلق الصبح وكان 

فالشاهد من هذا أن هذا احلديث روته أم  املؤمنني, ونجزم أنـه بواسـطة 
 ألن أم املؤمنني مل تدرك ذلك الزمان من حال السرية كام هو معلوم 

الواسـطة  حايب وأسـقطت ولذلك يعترب من رواية  الصحايب  عن الص
 وال يرض إسقاط الواسطة يف مثل هذا,

 اشتمل هذا احلديث عىل وجوب تبييت النية بالليل بالنسبة للصائم,  
وظاهر لفظ هذا احلديث عىل اختالفها من مل جيمع الصوم من الليل فـال 

 صوم له, ومن مل يبيت النية بالليل فال صوم له, 
 ييت النية أي نية الصوم من الليل, هذا احلديث يدل  عىل وجوب تب
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وإذا قلنا: وجوب تبييت فالتبييت يكون ما مل يطلع الفجر ألنه يقال: بات 
إذا كان من الليل يف أي جزء من أجزاء الليل عىل اختالف مع أن بعض العلـامء 

 يقول: البيتوتة ال تكون إال بعد منتصف الليل,
ب الشافعي وغريه أن العربة ولذلك يف مذهب بعض العلامء كام يف املذه 

يف املبيت وهو قول يف مذهب الشافعي وغريه ورواية عنه قوله عنه رمحـه اهللا يف 
 مبيت مزدلفة ويف مبيت منى أن العربة بآخر الليل ولو قبل طلوع الفجر بساعة 

واستشكل عىل هـذا القـول مـذهب الشـافعي الـذي جييـز الـدفع بعـد 
أصحابه بأنـه قـول مـن أقوالـه رمحـه اهللا  منتصف الليل من مزدلفة ففصل فيه

 وفرقوا بني املبيت بمزدلفة واملبيت بمنى,
 لكن الشاهد أن البيتوتة ال تكون إال بالليل 
وبناء عىل ذلك األصل يف أن هذا من مل جيمع الصوم من الليل عىل لفـظ  

 املصنف الذي أورده من الليل يشمل مجيع أجزاء الليل,
ما قبل منتصف الليل وما بعـد منتصـف الليـل, وبناء عىل ذلك يستوي  

 فلو أنه نو صوم الغد من رمضان أو صيام كفارة ونو قبل منتصف الليل 
 فحديثنا يدل عىل صحة نيته واعتبارها ألنه عمم يف الليل ومل خيصص 

وأما حديث: من مل يبيت النية من الليل لفظ من مل يبيت فإنه يشكل عليه 
ضهم أن يكون من بعد منتصف الليل ولو قبـل طلـوع هذا ومن هنا اشرتط بع

 الفجر بلحظة, 
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WA@W  نفي مسلط عىل احلقيقة الرشعية 
ال صـالة بعـد صـالة «:  والنفي املسلط عىل احلقيقـة الرشـعية كقولـه 

, »وإذا أقيمـت الصـالة فـال صـالة إال املكتوبـة«, »الصبح حتى تطلع الشمس
WA@W  ونحو ذلك من األلفاظ للعلامء رمحهـم اهللا يف هـذا
 : النفي مسلكان

فجمهور العلامء من أئمة األصول رمحهم  اهللا عىل أنه إذا ورد يف الكتاب  
أو السنة نفي مسلط عىل حقيقة رشعية فإنه حيمل عىل نفي الصـحة حتـى يـدل 

 الدليل عىل نفي الكامل, 
 ة أنك إذا قلت للشخص: ال صالة لك, ومن هنا  توضيح هذه املسأل

معروف تقول: ال, ال رجل الدار ال كتاب يف املنـزل  ?  ما معنى نفيأوالً 
 ونحو ذلك, 

 وأما بالنسبة للحقيقة الرشعية فكالصوم والنذر والصالة واحلج والعمرة 
 : فأنت تقول للشخص: ال صالة لك ال عمرة لك

ة لك ال صالة ال زكاة ال حج أي تارة تقصد النفي الكيل فتقول: ال صال 
 أنه مل يوجد الصوم ومل توجد الصالة ومل توجد الزكاة أصالً فنفيت ذاهتا,

فإذا نفيت وجود الصالة املشتملة عىل القيام والركوع والسـجود نفيـت  
ذاهتا فمن باب أوىل أن تنفي صحتها وأن تنفـي كامهلـا, ألن إذا نفيـت بالـذات 

 لة األوىل,هذه  احلا نفيت بالكلية
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أن تقـول: ال صـالة كقولـك ال رجـل يف الـدار ال رجـل  احلالة الثانية: 
بمعنى أنه ال يوجد جرم رجل داخل الدار فأنت تنفي ذات الرجـل, لكـن قـد 
تكون ال رجل وتقصد ال رجل عاقل أو رجل بمعنى الرجولة يف كرمه ووفائـه 

 وشيمه, 
ا مل تكـن موجـودة بـذاهتا فهكذا يف العبادات قد تنفي الصالة بالكلية أهن

 فال إشكال وهو النفي الكيل, 
ثم بعد ذلك املرتبة أو ما يليه يف الرتتيب أن تنفي الصحة فتقـول للرجـل 
حينام تراه يصيل صالة ال يقوم بأركاهنا وواجباهتـا ورشائـط صـحتها أو أخـل 
بركن أو رشط صحة فيها تقول له: ال صالة لك بمعنى ال صالة صحيحة مـع 

ارجـع فصـل فإنـك مل «للميسـء يف صـالته:  ام وركع وسـجد, كقولـه أنه ق
, فهذا نفي للصحة مع أنه قد صىل باحلركات وأجد ذات الصالة, لكـن »تصيل

هذه الذات لن توافق الصفة الرشعية فحينئـذ كأهنـا غـري موجـودة فهـذا نفـي 
 للصحة,

موجـودة أن تقول: ال صالة بمعنى الكامل أي أن الصـالة  احلالة الثالثة: 
بالنسبة لذاهتا وموجودة بالنسبة لصحتها ولكنها ليست صالة تامـة كاملـة أي 

 أهنا ليست عىل أعىل املراتب وأكمل األحوال,
WA@هذه ثالثة أحوال فالعلامء رمحهم اهللا يف   
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إن قلنا: أن من مل يبيت النية بالليل صوم له, الصوم موجود ألنه أمسـك  
والرشاب وذات الصوم موجودة فيستحيل نفي الذات فإذا مل تنفـي عن الطعام 

ال صيام له وال صوم له أنه لـيس لـه  الذات يرد السؤال هل قصد رسول اهللا 
, املراد  ال  صيام صحيح معتد به فحينئذ جيب عليه إعادة الصوم إن كان فرضاً

وإذا نفيـت  صوم له كامل يف األجر والثواب, فإذا نفيت الصحة نفيت الكامل,
 الكامل فنفي الكامل ال يستلزم نفي الصحة,

األصل  Wفجمهور العلامء من أئمة األصول عىل أنه  
 محله عىل نفي الصحة حتى يدل الدليل عىل الكامل, 

ال وضـوء ملـن مل يسـم وال «: ومن هنا يدل الدليل عىل الكـامل كقولـه 
, فقد جاءنا الدليل يف الكتاب والسنة عـىل أن »يهوضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عل

, »توضأ كـام أمـرك اهللا«قال لألعرايب:  الوضوء يصح بدون تسمية ألن النبي 
يا أهيا الذين آمنـوا إذا قمـتم إىل الصـالة فاغسـلوا {واهللا قال يف آية الوضوء: 

ىل: , وقال تعا}فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه{, وقد قال يف الصيد: }وجوهكم
, عند الذبح, فلام مل يأمر بالتسـمية عنـد الوضـوء يف }واذكروا اسم اهللا عليه{

, عىل أنـه نفـي »ال وضوء ملن مل يسمي«آية الوضوء, دل عىل أن النفي يف قوله: 
 كامل وليس بنفي صحة,

فهنا يف احلديث الذي معنا مجهور العلـامء عـىل أنـه إذا مل يبيـت النيـة أن  
ألربعة عىل تفصيل يف الوقت املعترب بالنيـة عـىل أن النيـة صومه ومنهم األئمة ا
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الف الـذي الزمة للصوم وال يصح بدون تبييت أو مـا قبـل الـزوال عـىل اخلـ
 سنذكره.

ثم اختلفوا رمحهم اهللا متى تكون النية أو مـا هـو الوقـت املعتـرب للـزوم 
 ?النية

مـن مل  فذهب من حيث األصل ذهب طائفة من العلامء رمحهم اهللا إىل أن 
 يبيت النية بالليل فال صوم له بالنسبة للفريضة 

وأما النافلة فيجوز له أن يصبح ثم ينشـأ النيـة وال حـرج عليـه يف ذلـك 
وصومه صحيح بمعنى أهنم يفرقون بـني الفـرض والنفـل وهـذا هـو مـذهب 
الشافعية واحلنابلة وإسحاق بن راهويه من أهل احلديث رمحة اهللا عـىل اجلميـع 

ييت ا لنية الزم يف الفرض وأما يف النافلة فيجوز لإلنسان إذا أصبح أن عىل أن تب
 ,  ينشأ النية ما دام أنه أصبح ممكساً

والقول الثاين: أنه جيب تبييت النية يف الصوم سواء كان نافلة أو فريضـة, 
وأن من طلع عليه الفجر ومل ينوي الصوم أنه ال يعتد بصومه, وهذا هو مشهور 

واختاره املـزين مـن أصـحاب اإلمـام الشـافعي رمحـة اهللا عـىل مذهب املالكية 
 , اجلميع ويرو عن عيل 

القول الثالث: أنه ال جيب تبييت النيـة ال يف الفريضـة وال يف النافلـة وأن 
املهم أن تكون النية قبل الزوال بمعنى  أنه يستوي عندهم  الليل والنهار وممكن 

أنه أصـبح ممسـكاً ومل يأكـل ومل يصـب للشخص أن يبتدئ نيته بالصوم ما دام 
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شيئا ً من املفطرات فمعه أن ينوي إىل زوال الشمس وال نية له بعد الزوال وهذا 
كعبد اهللا بـن عمـر  و هو مذهب احلنفية ويرو عن بعض أصحاب النبي 

 , وجابر بن يزيد 
 وهذه ثالثة أقوال يف املسألة,

 :والنافلة قالوا: عندنا حديثان  استدل الذين قالوا بالتفريق بني الفريضة 
هذا احلديث  الذي معنا وهو حديث أم املؤمنني حفصة  احلديث األول

الذي معنا يوجب عىل كل من يريد الصوم أن يبيت النية من الليل بمعنى أنه لو 
 طلع عليه الفجر ومل ينوي الصوم فال صوم له, 

ؤمنني عائشـة يف قالوا: فهذا العموم جاء ما خيصصه وهـو حـديث أم املـ
إين «أنه قال هلا ذات يوم: هل عندكم يشء? فقالت: ال فقـال:  الصحيح عنه 

  , وهذا بعد ما أصبح »إذاً صائم
أنشأ الصوم بعد علمـه أنـه ال يوجـد يشء وهـذا بعـد  قالوا: إن النبي 

 طلوع الفجر 
وعليه فقالوا: إن النية األصل فيهـا أن تكـون بالليـل فلـام جـاء حـديث 

يف الصـحيح اسـتثنى النافلـة فنقـول: جيـب التبييـت يف  ريض اهللا عنهـائشة عا
 الفريضة وال جيب التبييت يف ا لنافلة,  هذا بالنسبة ألصحاب القول األول,

أما أصحاب القول الثاين وهم الذين قالوا بوجوب تبييت ا لنية بالصوم  
بني عـىل حـديثنا بالليل وهم املالكية ومن وافقهم يف الصوم عمومً فمذهبهم م
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ألزم كل صائم أن جيمع النية بالصـوم مـن الليـل,  ومل  الذي معنا, حيث أنه 
 يفرق بني الفريضة وبني النافلة, واألصل يف العام أن يبقى عىل عمومه 

وبناء عىل ذلك قالوا: إنه جيب عليه تبييت النية سواء كـان يف فريضـة أو 
 نافلة وال فرق بينهام, 
ذي قال: إنه جيوز يف الفرض أن يصبح ثم ينشـأ النيـة مـا القول الثالث ال
 ,  دام أنه أصبح صائامً

أمر منادياً   يف الصحيح  أن النبي  استدلوا بحديث سلمة بن األكوع 
من بني سلمة ينادي يوم عاشوراء أال من أكل فليمسـك ومـن مل يأكـل فليـتم 

 صومه, 
من كان قد أكل أن  وجه الداللة أن الصوم عاشوراء فرض وأمر النبي 

 يمسك
وبناء عىل ذلك أصبحت نية اإلمساك يف النهار فإذا  وقعت يف النهار قبل  

منتصفه فيجزيه وال حرج وال بأس وعليه فال يشرتط أن تكون النية من الليـل 
وقالوا: حديث  الذي معنا تكلموا من جهة اإلسناد ألنه خمتلف يف رفعه ووقفه 

 , نف رمحه اهللاصكام حكاه امل
وثانياً أن احلديث فيه فال صيام له نفي مسلط عىل احلقيقـة وهـو حممـول 
عىل الكامل ألن عندهم األصل محله عىل الكامل حتى يدل الدليل عىل الصحة,    
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אאאאא
א  وفيه ملا ييل: 

ديثني حديث أم املؤمنني حفصة الذي معنا عنها أوال: أن فيه مجعاً بني احل
  الذي يف الصحيح  ريض اهللا عنهاوحديث أم املؤمنني عائشة 

 :وثانيا: أن االستدالل بحديث يوم عاشوراء اختلفت أجوبة العلامء
منهم من قال: إنه منسوخ بحديثنا ألن حديث من مل جيمع النية من الليل  

 را, ولذلك املتأخر ينسخ املتقدم فال صوم له متأخر عن حديث عاشو
يأخذون باألحدث فاألحـدث مـن  و  وقد كان أصحاب رسول اهللا 

 , أمر رسول اهللا 
: أجاب بعض العلامء بجواب آخر وهو أنه خمتلف يف فرضية صوم  وثانياً

عاشوراء ألن القول بأن عاشوراء  كان فرضاً يف أول اإلسالم ثم نسخ برمضان  
 العلم  هذا فيه خالف بني

عـىل  ومن أهل العلم من يقول: إنـه لـيس بفريضـة وإنـام دهلـم النبـي 
 ود فـأمرهم النبـي هـمرشوعية صومه وقد كـانوا يتحرجـون عـن متابعـة الي

 بصيامه من باب االستحباب ال من باب احلسم واإلجياب, 
وإذا كان نافلة فحينئذ ال يستقيم وال يكـون معارضـاً ملـا ذكرنـاه ألهنـم 

 النافلة وفرقوا بني النافلة والفريضة استثنوا
 إنام يشكل عىل مذهب املالكية الذين يوجبون يف الفرض والنفل,  
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ومعاوية أيضـاً  وهناك جواب ثالث وهو أن حديث سلمة بن األكوع 
ابن أيب سفيان يف ا لصحيح أن احلكم نشأ يف أثناء النهار وبـذلك يعتـرب خاصـاً 

نا ال يقو عىل استثناء حديثنا املبنـي عـىل ووجه اخلصوص فيه أقو من حديث
 األصل
وأما بالنسبة   لالستدالل بنـاء عـىل ذلـك يكـون القـول بـالتفريق بـني  

 الفريضة والنافلة أوىل باالعتبار 
وعليه فإن من أراد أن يصوم النافلة جيوز له أن ينشأ الصوم ولـو كـان يف 

 النهار ما مل ينتصف النهار, 
مـنهم مـن  سلف و األئمة و بعـض الصـحابة هناك مذاهب لبعض ال

يقول: أنه جيوز حتى النية بعد الزوال كام قال به زفر بن هذيل العنربي رمحه اهللا 
صاحب اإلمام أيب حنيفة  رمحة اهللا عىل اجلميع, ولكن هذا هو مشهور مذاهب 

القـول  العلامء رمحهم اهللا وحيكى عن بعض الصـحابة أيضـاً كـابن مسـعود 
 بالنية إىل  منتصف النهار وفاقاً لإلمام أيب حنيفة  بالتخفيف

وعىل كل حال الـذي يظهـر والعلـم عنـد اهللا هـو القـول بـالتفريق بـني 
الفريضة والنافلة, إال أنه يف مذهب أيب حنيفة عندهم تفصيل رمحه اهللا يف مسألة 
القضاء الكفارات ويفرق بني صوم رمضـان وصـوم غـري رمضـان ألن صـوم 

ال يسع لغريه بخالف صـوم القضـاء وصـوم الكفـارات أعنـي  رمضان املحل
 الصيام يف الواجبات عنده تفصيل يف هذا يف مسألة هل يبيت أو ال يبيت النية.



-  ٦٣ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

Wא  
 باب ما جاء يف إفطار الصائم املتطوع

 Wא حدثنا قتيبة قال: حـدثنا أبـو األحـوص عـن سـامك بـن
فـأيت  قالت: كنت قاعـدة عنـد النبـي  أم هانئ  حرب عن ابن أم هانئ عن

برشاب فرشب منه ثم ناولني فرشبت منه فقلت: إين أذنبت فاسـتغفر يل قـال: 
? »أمـن قضـاء كنـت تقضـينه«وما ذاك? قالت: كنت صائمة فأفطرت فقـال: 

 »فال يرضك«قالت: ال, قال: 
Wא  ويف الباب  أيب سعيد  ريض اهللا عنهاعائشة  
Wא  حدثنا حممود بن غيالن قال: حدثنا أبو داوود قال: حدثنا

شعبة قال: كنت أسمع سامك بن حرب يقول أحد ابني أم هانئ حدثني فلقيـت 
أنا أفضلهام وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدتـه فحـدثني عـن جدتـه أن 

الـت: يـا ربت فقـدخل عليها فدعا برشاب فرشب ثم ناوهلـا فشـ رسول اهللا 
الصـائم املتطـوع أمـري نفسـه إن شـاء «: رسول اهللا أما إين كنت صائمة فقال 

 ,»صام وإن شاء أفطر
قال شعبة فقلت له: أأنت سمعت هذا من أم هانئ قال: ال, أخربنـا أبـو  

 فالح و أهلنا عن  أم هانئ, 
ورو محاد بن سلمة هذا احلديث عن سامك بن حرب فقال: عن هارون 

 هانئ عن أم هانئ بن بنت أم 
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ورواية شعبة أحسن هكذا حدثنا حممود بن غيالن عـن أيب داوود فقـال: 
أمري نفسه, وحدثنا غري حممود عن أيب داوود فقال: أمري نفسه أو أمني نفسه عىل  

الشك, وهكذا روي من غري وجه عن شعبة أمني أو أمري نفسه عىل الشك,  
Wא وحديث أم هانئ اده مقال, يف إسن 
Wא  والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب رسـول

وغريهم أن الصائم املتطوع إذا أفطر فال قضاء عليه إال أن حيب أن يقضيه  اهللا 
 وهو قول سفيان الثوري وأمحد وإسحاق والشافعي .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ترجم املصنف رمحه اهللا هبذه الرتمجة والتي تتعلق بإفطار الصائم, 

واألصل عند العلامء رمحهم اهللا أنه ال جيوز يف صـيام الفريضـة أن يفطـر 
 الصائم إال من عذر ألن اهللا فرض عليه أن يمسك يومه حتى يتمه, 

لفـرض جيـب رمحهم اهللا يف أن صيام ا وليس هناك خالف بني أهل العلم
 إمتامه و إكامله 

و إنام اخلالف بينهم يف صيام النافلة, وهل جيوز للمتطوع أن يفطـر أو ال 
 جيوز له وإذا أفطر هل جيب عليه القضاء أو ال جيب عليه القضاء?

ونظراً لكون هذه املسألة من املسـائل املهمـة يف كتـاب الصـوم تعلقـت  
ها, ولذلك ترجم املصـنف رمحـه يف حكم النفس ببيان أو معرفة هدي النبي 

اهللا هبذه الرتمجة التي تتعلق بإفطار املتطوع وتطوع صيغة تفعل تدل عىل الزيادة 
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أي زاد يف طاعته ولذلك يقال للمتنفل متطوع كـام تقـدم معنـا يف بـاب صـالة 
 : التطوع أهنا وصفت بذلك ألن الطاعة تنقسم إىل قسمني

 طاعة واجبة وطاعة غري واجبة  
عل الواجب فقط فعل األصـل لكنـه إذا زاد عـىل الواجـب وغـري فإذا ف

 ولذلك يقال له: متطوع  الواجبة فهو أكثر طاعة هللا 
متطوع فاملراد به يف غري الفرض وهي الطاعة النافلة فإذا صـام  : فإذا قيل

يف غري الفريضة كصيام االثنني واخلميس وصيام األيام البيض وثالثة أيام مـن 
عاشوراء وعرفة أو صام صيام تطوع مطلق كصـيام يـوم مـن كل شهر وصيام 

 ? أيام اهللا عموماً يريد به التقرب فهل جيوز له أثناء اليوم أن يفطر
أما إذا وجد العذر فال إشكال كالعذر الذي يبـيح الفطـر الواجـب فـال  

 إشكال يف كونه يفطر وال حرج عليه, 
د من عند نفسه أن يفطـر لكن اإلشكال إذا مل يكن عنده ملزم بالفطر وأرا

كشخص دخل عىل مجاعة وحرض الطعام أو عىل وليمـة وحرضـ الطعـام وهـو 
 متنفل فهل جيوز له أن يفطر أو ال جيوز له? 

 :اختلف العلامء رمحهم اهللا يف هذه املسألة عىل قولني
القول األول: جيوز للمتطوع أن يفطر وال يشء عليه وال قضاء  وهذا هو 

ومن بعدهم أثر عن عبـد اهللا  لف من أصحاب رسول اهللا قول طائفة من الس
بن عباس وكذلك عن حذيفة بن الـيامن وجـابر بـن عبـد اهللا وأيب طلحـة وأيب 
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وهو قول عطاء وجماهد بن جـرب وكـذلك قـال بـه  الدرداء وسلامن الفاريس 
 اإلمام الشافعي واإلمام أمحد رمحة اهللا عىل اجلميع يقولون: إن املتطوع جيوز لـه

 أن يفطر وال قضاء عليه, 
القول الثاين: إن املتطوع ال جيوز له أن يفطر وأنـه إذا أفطـر وجـب عليـه 
قضاء هذا اليوم وهذا أيضاً مأثور عن بعض السلف وهو قول إبراهيم النخعي 
وكذلك مكحول من أصحاب ابن عباس ومنصور الشـامي وكـذلك قـال بـه 

 ة اهللا عىل اجلميع,بعض األئمة فهو مذهب أبو حنيفة ومالك رمح
استدل الذين قالوا: بأنه جيوز للمتطوع أن يفطر هبذا احلديث الذي معنا,  

سأهلا هل هذا الصوم الذي تصومه قضاء?  ووجه الداللة منه ظاهر أن النبي 
خصوص احلكم يف القضـاء  بمعنى هل هو صوم واجب عليها وليس مراده 

ذكر القضاء ألنـه أشـهر الواجبـات  ألن الواجب قد يكون يف غري القضاء وإنام
بعد رمضان فلام سأهلا وأخربت أنه مل يكن قضاء فعلم أنه نافلة ومن هنا أسـقط 

 عنها احلرج 
واستدل أيضاً بقوله:  املتطوع أمري نفسه وهو حديث حسـنه طائفـة مـن 

 أهل العلم رمحهم اهللا 
اعته ولذلك وأيضاً قالوا: إن األصل يف املتطوع أنه جيوز له اخلروج من ط

 لو صىل وسلم من صالته فإنه ال يلزم بإعادة الصالة وقضائها وال إثم عليه 
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وهذا يعترب من باب رد املختلف فيه إىل املختلف فيه ألن احلنفية واملالكية 
 عندهم الرشوع يف النوافل يصريها فرائض

و استدل أصحاب القول الثاين بأنه جيوز للصائم املتطوع أن يفطر بقوله  
 ,}وال تبطلوا أعاملكم{تعاىل: 
ووجه الداللة أن املتطوع يف طاعة فإذا أفطـر وهـو صـائم متطـوع فقـد  

 والنهي يقتيض التحريم عن ذلك  أبطل عمله و أفسده, وقد هنانا اهللا 
وبناء عىل ذلك نقول: ال جيوز له أن يفطر ولو كان متطوعاً ألنـه بمجـرد 

عليه كالنذر ألنه ألزم نفسه ما مل يلزمه يف  رشوعه يف النافلة صارت النافلة فرضاً 
األصل وهذه اآلية قالوا اعتربوها أصال ً وبنو عليها املسـائل يف كونـه ال جيـوز 
للمتطوع أن يبطل طاعته يف الصـوم والصـالة وغريهـا ألن قولـه: وال تبطلـوا 

 أعاملكم عام,
لـذي وكذلك أيضاً استدلوا باحلديث الذي سيذكره املصنف يف البـاب ا 

 القضاء  ييل هذا الباب بأمره 
ومن هنا قالوا: أنه ال يؤمر بالقضاء إال بيشء واجب فإذا كان واجباً كان 

 إبطال هذا الواجب حمرماً ومنهي عنه,
 אאאאאא

: 
 ةأوال: ألنه األصل فإن النافلة ليست بواجب 
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وثانيا: أن االستدالل بقوله تعاىل: وال تبطلوا أعاملكم, هذه اآليـة نـازع  
يف االستدالل هبا اإلمام احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهللا مع أنه من املالكية الـذين 
يقولون: إن النوافل تصري فرائض بالرشوع حتى قال: أن االستدالل هبا جهـل 

 وبالغ يف اإلنكار عىل االستدالل هبا 
 يف احلقيقة أن االستدالل من جهة عموم اللفظ له وضعو
 : قال: إن قوله: وال تبطلوا أعاملكم, للعلامء يف  تفسريها قوالن 

القول األول: ال تبطلوا أعاملكم بالرياء ألن العمـل يبطـل بالريـاء وهـو 
 مذهب مجهور املفرسين 

أبو العالية  والقول الثاين: وال تبطلوا أعاملكم بارتكاب الكبائر وهو قول
ألن بعض الكبائر والعياذ باهللا توجب بطالن بعض األعامل وقد حيـبط العمـل 

 بارتكاب بعض الكبائر نسأل اهللا السالمة والعافية 
وال جتهروا له بالقول كجهـر بعضـكم لـبعض أن حتـبط {ولذلك قال: 

 ,}أعاملكم وأنتم ال تشعرون
قـد تبطـل  ول: إن الكبـائرفقال: إن كان أبو العالية من أئمة التفسري يقـ 

أين ال أضـيع عمـل {األعامل وهو فيه إشكال ألن هذا يعـارض قولـه تعـاىل: 
 ,}عامل منكم

وال {ر قولـه: ـوعىل كل حال فاألخذ بالتفسري ليس هناك تفسـري يفسـ 
 , هبذا العموم الذي قال به أصحاب القول الثاين,}تبطلوا أعاملكم
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 عىل مذهبهم, ومن هنا ضعف االستدالل هبذه اآلية  
وأما احلديث الذي استدلوا هبا يف إجياب القضاء فإنه حديث ضعيف كام 

 سيبينه املصنف رمحه اهللا ومن هنا ال يقو 
واألصل إذا اختلف العلامء عىل قولني رجع إىل األصـل وهـذا ممـا يفيـد 
طالب العلم يف مسائل اخلالف أنه إذا اختلف العلامء عىل قولني اسـأل مـا هـو 

 ? األصل
 فهل األصل يف النافلة أهنا واجبة أو غري واجبة? 

 اجلواب أهنا غري واجبة,
يف الصـحيح عـن  ولذلك ملا سأل األعرايب  كام يف حديث أيب طلحـة  

ال إال أن «ملا سأله عـن الفـرائض قـال: هـل عـيل غريهـا? قـال:  رسول اهللا 
ل من بدايته إىل , فجعله متطوعاً بالفعل وهذه الصفة تالزم العمل للعم»تطوع

هناية ألن الصفة الرشعية متعلقة باألعامل الغري الواجبة فنقلها من غري الواجب 
 إىل الواجب حيتاج إىل دليل 

 ونظراً ألن دليلهم مل يقو عىل ذلك النقل بقيت عىل األصل,
وأيضاً القياس قالوا: إذا  ضعفت أدلة النقل نعطيكم العقـل فقـالوا: إن  

وأفسد حجه وعمرته لزمه اإلمتام يف احلج والعمرة باإلمجـاع من حج أو اعتمر 
 , }وأمتوا احلج والعمرة هللا{وقد قال تعاىل: 
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وقالوا: بناء عىل ذلك  صار احلج والعمرة  يف حال النفل لو تطوع باحلج 
 أللزمناه بإمتامها والعمرة نافلة 

 ومن هنا يقولون: صارت  النافلة فريضة وهذا يعتربونه أصل
 م تقولون أن النافلة ال تصري فريضةأنت 
 نقول لكم: هذا أصل رشعي  

وأجيب من وجوه منهـا: أن احلـج والعمـرة ورد فـيهام الـدليل اخلـاص 
 وأمتوا, فدل عىل أن غري احلج والعمرة ال يأخذ حكم احلج والعمرة,

وأن اهللا ما قال: وأمتوا العبادات ومل يقل وأمتوا األعامل وإنام قال: وأمتـوا  
حلج والعمرة, فطلب الدليل عليه ألن ختصيص احلـج والعمـرة يـدل عـىل أن ا

 للحج والعمرة مزية ليست لغريها 
هلبار ملا جاء وقد فاته احلج وكان يظن أن يـوم عرفـة  ولذلك قال عمر 
ابق كام أنت وطف بالبيت واسعى فإذا كـان مـن عـام «هو يوم النحر فقال له: 

سكه مل يقول له: فاتك احلج فتحلل وإنام أمره , فجعله عىل ن»قادم فحج واهدي
أن يتم النسك فلام فاته احلج األكرب أمره باحلج األصـغر ثـم أمـره بالقضـاء ومل 

 يستفصل هل هو يف فريضة أو نافلة هذا أصل يف احلج والعمرة, 
ولذلك نتفق عىل أن احلج والعمرة الرشوع يف نافلتهام يصـري الرشـوع يف 

 ة فريضة النافل منها النافل
 وعىل كل حال فاالستدالل باحلج والعمرة ال يستقيم من جهة القياس, 
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ولذلك يقولون: من األدلة يقال هلم أن احلج والعمرة أنتم قستم الصـوم 
عىل احلج والعمرة  فلو أفسد احلج والعمرة ألزمتموه باإلمتام, مع أنه الصوم  لو 

 أفسد النافلة مل يلزمه اإلمتام 
نه أفسدها ففعل فيها فعالً خيالفها لقلتم خرج عـن صـالته والصالة لو أ
 ومل تلزموه باإلمتام 

فــدل عــىل أنــه هنــاك فرقــاً بــني األصــل والفــرع وأن للحــج والعمــرة 
 خصوصية ال يمكن أن يقاس عليه الصوم أو بقية العبادات.
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Wא 
 باب صيام املتطوع بغري تبييت

 Wא ل: حدثنا وكيع عن طلحـة بـن حييـى عـن اد قانحدثنا ه
قالت: دخل عـيل  ريض اهللا عنهاعمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني 

@فإين صائم«, قلت: ال قال: »هل عندكم يشء«يوماً فقال:  رسول اهللا  
Wא  حدثنا حممود بن غيالن قال: حدثنا برش بن الرسـي عـن

ريض عائشة بنت طلحة عن عائشـة أم املـؤمنني سفيان عن طلحة بن حييى عن 
يأتيني فيقول: أعندك غداء فـأقول: ال فيقـول: إن  قالت: كان النبي  اهللا عنها

صائم, قالت: فأتاين يوما ً فقلت: يا رسول اهللا إنه قد أهـديت لنـا هديـة قـال: 
 , قالت: فام أكل, »إما إين أصبحت صائامً «? قالت: قلت: حيث قال: »وما هي«

Wאא .هذا حديث حسن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشتمل هذا احلديث الرشيف عىل ما ترجم له املصنف رمحه اهللا التوسـعة 
بح صـائامً ثـم طلـب عىل املتطوع  ألنه جيوز له أن يفطر وهذا مبني عىل أنه أصـ

 مىض عىل صومه, الطعام فلام مل جيده فإنه 
وفيه دليل عىل أنه جيوز للمتطوع أن يفطـر مـن صـيامه, واشـتمل هـذا  

 احلديث تقدمت هذه املسألة معنا يف الباب السابع
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ويف هذا احلديث فوائد أو يف األحاديث التي أوردها املصـنف رمحـه اهللا  
 : قبله فوائديف هذا الباب والباب الذي 

 : אאففي  
, حيث كان إذا جالسه أحد فرشب من اإلناء فيه دليل عىل كرم  خلقه  

 أكرم الناس  ناوله ملن بجواره وهذا صنيع أهل الفضل وأهل الكرم وكان 
إذا رشب غالبـاً  وجتد أهل الكرب أنه إذا رشب يضع اإلناء أمامه والبخيل

 يضع اإلناء أمامه لعله جيد مسلكاً آخر فيؤثر نفسه عىل غريه,
لكن الكريم جتده يرشب حتى يف بعض األحيان ال يسد هنمته وال يسـد  

 بغيته ويعطي غريه, 
أنه إذا جالسه أحد وهذا من حق اجلليس مع اجللـيس  فكان من  كرمه 

أن يأيت إليه هبا إال بذهلا ألن الصـحبة  أنه ال يدخر خرياً وال براً وال صلة يمكن
واجلالسة هلا حق وهذا صنيع أهل الوفاء والذمة أهنم حيفظون العهود حتى لـو 

 ,  جلس مع اإلنسان جملساً واحداً
وكان العرب يف جاهليتها اجلهالء وضاللتها العمياء إذا اجتمـع الرجـل 

وبينه, ولـو اجتمـع مع الرجل عىل طعام عظم ذلك االجتامع وجعله عهداً بينه 
عىل رشاب حتـى والعيـاذ بـاهللا يرشـبون اخلمـر يف جملـس رشب اخلمـر فـإذا 

 اجتمعوا فيه صار عهداً للصحبة بني االثنني 
 فحقه آكد فام بالك إذا كان أخاً يف اإلسالم وله ذمة اهللا ورسوله 
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إذا جالس أحسن املجالسة وأحسن الصحبة ما قال: هذه امـرأة  فكان  
 !عندها املطبخ مثل ما يقولون ترشب فهي تأخذ

أبداً كان من أكرم الناس وكانت أفاعله كلها تدل عـىل الكـرم والفضـل  
 , بأعىل مراتبه وأمجل صوره وأهباها 

WFWE فيه دليـل عـىل االعـرتاف
ع يف الذنب ال خيـرب أن املسلم يسرت نفسه وأنه إذا وق واألصلبالذنب واخلطيئة 

 به أحداً وأنه خيرب إذا وجد املوجب الرشعي للسؤال واالستفتاء 
أنه قال: جـاء  ولذلك ثبت يف الصحيح من حديث بريدة بن احلصيب 

فنـاداه وهـو  إىل رسـول اهللا  رجل والرواية األخر جاء ماعز بـن مالـك 
وحيـك «: طهرين فقال جالس يف املسجد  فقال: يا رسول اهللا إين أذنبت ذنباً ف

 ,»ارجع فاستغفر اهللا ثم تب إليه
فهذا يدل عىل أن األصـل الرشـعي يف املسـلم أال يتحـدث بذنوبـه وأال  

هيتك سرت اهللا عليه إال عند وجود احلالة مـن السـؤال واالستفسـار ألن مـاعزاً 
, فلام وقعت هذه الواقعـة مـن جاء إىل ويل أمره يريد أن يتطهر ومع ذلك رده 

أهيا النـاس مـن ابـتيل بيشـء مـن هـذه القـاذورات «املنرب وقال:  اعز صعد م
 , »فليسترت بسرت اهللا
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, الروايـة بـالرفع وفيهـا »كل أمتي معاىف إال املجـاهرون«: ولذلك قال
املسألة املعرفة يف النحو , املجاهرون هم الذين يسـرتهم اهللا بسـرته ثـم يصـبح 

 العياذ باهللا,الرجل منهم يتحدث وجياهر بمعصيته و
وحديث النجو حديث ابن عمر يف الصحيح أن الرجـل يـوم القيامـة  

يدنيه اهللا فيلقي عليه كنفه فال يسمع أحد وال يعلم أحد فيقول: عبـدي أذنبـت 
كذا وكذا يوم كذا وكذا يقول: نعم, أذنبت يف يوم كذا وكذا فيقول بـىل يـا رب 

حتى «: يقرره بذنوبه ثم يقول  أمل تذنب يوم كذا وكذا فيقول: بىل يا رب حتى
عبدي سرتهتا عليك يف «: يقول اهللا تعاىل: , أي الرجل قال »إذا ظن أنه هالك

 ,»الدنيا فها أنا أسرتها عليك اليوم
أمجع العلامء رمحهم اهللا عىل أنه ال جيوز للمسلم أن يتحـدث بذنوبـه وأن  

لو أمكن أن يسأل العـامل  هيتك سرت اهللا عليه إال عند احلاجة, وعند احلاجة أيضاً 
ويقول: فيه شخص فعل كذا وكذا وال يقول عن نفسه, ألنه قال: سرتهتا عليك 

 يف الدنيا وها أنا أسرتها عليك, من حدث الناس بام فعل هذا مل يسترت بسرت اهللا 
ة لكـن هـذا يـصحيح أن الصحابة كـانوا يتحـدثون بـام فعلـوا يف اجلاهل

ة كانوا عىل الرشك  والكفر وليس بعد الكفـر ضعيف أن يستدل به ألن الصحاب
 ذنب 

 والكالم يف املسلم الذي له وقت اإلسالم ال يتحدث بام فعل وهذا خلط 
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ولذلك بعض العصاة اليوم يأتون ويتحدثون يف جمامع الناس ولألسـف 
إذا جعل هذا طريق وجعل ظاهرة وجيلب هلا بعض الناس حتـى إنـك جتـد يف 

واألخيار ما ال جتده ممن يتحدث عن بعـض األمـور بعض املحارضات للعلامء 
يف جهله هذا كان عىل اإلسالم ثم حصل منه ما حصل مع أن تارك الصالة فيـه 

 خالف يف كفره وإن كان مجهور العلامء ال يرون كفره 
لكن الكالم أن البعض إذا وقع يف املعايص وحتدث هبا جر عىل نفسـه مـا 

 هذا اخلري العظيم,ال حتمد عقباه وأنه حرم نفسه من 
, فيها  ثانيا: الدعوة ال تفتقر إىل أن يأيت إنسان ويتحدث عام كان عليه أبداً

 عربة إن كانت حسنة فغريها أحسن
لكن أقول يف وهذا أشهد اهللا عليه أنه ذات مرة ركب معي شاب حـدث  

متخرج من الثانوية كان ال يعرفني فقال يل: أريد أن أسـأل سـؤال هـل عنـدك 
له: عندي علم, فقال يل: سمعت رجالً يقـول: كنـت أفعـل وكنـت  علم قلت

أفعل وكنت أفعل يقول: الذي وقع يف نفيس وهـذا واهللا يشء أشـهد اهللا عليـه 
الذي وقع يف نفيس أنني سأفعل ما أفعله ثم أصبح مثـل مـا أصـبح, وكأنـه يف 
الوزر حتى يقول بعضهم: إذا األخيـار خاصـة األخيـار الـدعاة الـذين كـانوا 
يفعلون, نحن ال نتكلم  عن يشء لكن نتكلم عـن جعلـه ظـاهرة والعنايـة بـه 
وإسقاط حقوق أهـل العلـم والفضـل عـىل حسـاب أشـياء هـي أهـم وأوىل, 

 واالشتغال بام هو دون  وأدنى عام هو أعظم وأجل
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دعوة الناس لن تكون إال بالكتاب والسنة ولن تكون إال بالعلم وليست  
قل هذه سـبييل {بام كان يفعل وال بمن كان يرتك,  بالقصص وال باألخبار وال

 , }أدعوا إىل اهللا عىل بصري
النور من الوحي إذا مل يستيضء الناس بنور الوحي فلم يستضـيئوا بنـور 

 سواه, 
وإذا مل يسع النـاس هـدي الكتـاب والسـنة إذا أخـذ النـاس بالقصـص 

مة الكتـاب وباألخبار حتى ولو بالضحك وباهلزل فلـن جتـد اسـتقامة كاسـتقا
والسنة, ولن جتد عندهم ثباتاً ووضوحاً يف حمبة الرشع وااللتزام به كحـاهلم إذا 

 نصح هلم ونصح لعامة املسلمني
فهذا أمر ننبه عليه ألنه أصبح متفشياً وأصبح ظاهراً بني الناس وهـذا ال  

يعني احلط من مقام إخواتنا وأحبابنا يف اهللا الذين أرادوا اخلري ولكن ليس كـل 
 من يريد اخلري يصيب احلق فيه, 

 فإذا كان هذا طريق حسن فعليهم أن يرجعوا لألحسن واألنسب
ال يمنع أن أحد يسوق قصة للعربة ال يمنـع أحـد يقـول: واهللا كنـت يف  

 جاهليتي أفعل بعض املعايص وكان معنا شخص يفعل كذا وكذا 
 ذا وكذا ما فيه داعي أن أقول: هو بنفسه أو عينه أو كان شخص يفعل ك

األصل أال يتحدث  WFEفالشاهد من هذا أن األصل يف 
ولـو أهنـم إذا ظلمـوا أنفسـهم جـاءوك {له خصوصية  اإلنسان طبعاً النبي 
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ــاً رحــيامً  , فلهــم }فاســتغفروا اهللا واســتغفر هلــم الرســول لوجــدوا اهللا تواب
 ول اهللا ثم يستغفر يل خصوصية يف هذا املعنى, قد يزين له يقول: أذنبت يا رس

  أن يستغفر هلم مما وقع منهم   ولذلك سأل الصحابة رسول اهللا 
 أنه جيب السرت,وعىل كل حال فهذا هو األصل الرشعي 

 ينبني عىل هذا أيضاً سرت املسلم ألخيه  
وهذا نبهنا عليه مرة ونحن نغتنم بعض املناسـبات فـيام تعـوده األخطـاء 

 وهذا أمر مهم جداً 
مثالً البعض جتد رجال احلسبة أو من األئمة واخلطباء فيأتيـه بعـض  مثل

التائبني ويقصون به بعض القصص املروعة واآليس املحزنـة أو رجـل احلسـبة 
واهلو يطلع عىل بعـض العـورات والسـوءات أو الرجـل يف القضـاء كاتـب 

 يكتب لقايض فتمر عليه قضايا عجيبة جداً فيها عورات للمسلمني
سرت وعدم التحدث هبذه األمور فلألسف الـبعض بمجـرد أن األصل ال 

 يشتغل هبذه املهام وتنكشف له عورات املسلمني ال يمسك لسانه,
وأذكرهم عورات املسلمني وأذكرهم أن من هتـك  وأذكر هؤالء باهللا  

سرت اهللا عىل مسلم هتك اهللا سرته عليه, وأن من فضح مسـلم فضـحه اهللا ولـو 
 ن سرت مسلامً سرته اهللا, كان يف عقر داره وم

 ,فإذا كان املسلم مطالب بالسرت يف حق نفسه فغريه من باب أوىل وأحر 
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فال جيوز ألحد أن يقـول: واهللا معنـا شـاب أبـوه يفعـل فيـه كـذا وكـذا 
ويرضبه ويفعل له كذا معنا شاب أبوه يفعل كـذا يرشـب اخلمـر معنـا الشـاب 

 فالن أبيه يتعاطى كذا وكذا 
سلم, إذا كان كل منا يتحدث يف هذه األمور ما هو ومن هو اذكر أخاك امل

 من هو الذي يسرت املسلم?  »من سرت مسلامً سرته اهللا«: املعني بقوله 
 وإذا كان هذا الذي ال يسرت من الذي يسرت? 

إذا كان أخـوك الـذي لـه أهـد احلـق والصـدق يف اهللا والـود يف اهللا ال 
  تستطيع أن تسرته فمن الذي يسرته?

 فمن باب أوىل أن تعجز عن عامة املسلمني,
وننبه عىل هذا ألنه مما عمت به البلو وكثرت منه الشـكو, نسـأل اهللا  

 أن يعصمنا بعصمته وأن يصلحنا بتوفيقه, 
א  الذي قال فيه  :وأصلح يف صـحيح مسـلم

 يناه,هل عندكم من يشء, فمسائله تقدمت ومراد املصنف به ب
وما كان عليه من ضيق العيش يف هذه  إال أن فيه دليالً عىل حال النبي  

صفوة اهللا من خلقه وخريته من خلقه كام  الدنيا الدنيئة الفانية فهو بأيب وأمي 
, فهو خـري »أمل تعلمي أين خرية اهللا من خلقه«: يف احلديث أنه قال ألم سلمة 

دخل عىل زوجه وحبه ال جيد طعاماً يتغـذ بـه إذا به متر عليه األيام في اخللق 
  قالت: ال, نبي األمة يقول: هل عندكم من يشء? وإذا به ال جيـد مـا يطعمـه
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: إن كان يمر الشهر والشـهران وال يوقـد وقد قالت أم املؤمنني  بأيب وأمي 
 نار, نعم مل توقد نار الـدنيا وال توقد يف بيت رسول اهللا   يف بيت رسول اهللا 

ولكن فيه أنـوار النبـوة وأنـوار احلكمـة التـي أرشقـت عـىل مشـارق األرض 
, هـذه البيـوت }واذكرن ما يتىل يف بيوتكم من آيات اهللا واحلكمة{ومغارهبا: 

التي خلت من متاع الدنيا الزائل ومتاعها احلائل ملئت من متاع الدنيا واآلخرة 
عليه الـدنيا وأحاطتـه وفيها رسور الدنيا واآلخرة, فيه سلو لكل من ضاقت 

مها فضاق عليه عيشه أن تنغصت عليه حياته أو اكفهرت الدنيا موهبمومها وغ
وأذاقتها أهواهلا فأصبح عديم الوجه ال جيد مـا يصـلح يف وجهه فعضته بأنياهبا 

يف صـربه   به حاله أن يصلح به أحـوال زوجـه وأوالد أن يتـذكر رسـول اهللا 
 وجلده وربطه للحجر عىل بطنه 

عم يعلم أن هذه الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر فمهام رأ فيها مـن ن
ويصرب ويثـابر وحيمـد اهللا  ضيق أحواهلا ونكد عيشها فإنه يتعز برسول اهللا 

 اهللا أكرب كبرياً  أن اهللا اختار له هذه احلالة الكريمة التي يتشبه فيها برسول اهللا 
من كل مسلم كلام نظر إىل جبـل نبي تعر ض عليه جبال الدنيا ذهباً أمتنى 

من اجلبال وأعجبه ذلك اجلبل يف ضخامته وعلوه وكربه أن هذا اجلبـل عـرض 
كله ذهب ليس هذا اجلبل وحده بل جبـال الـدنيا كلهـا عرضـت  عىل النبي 

, عرضت عليه من ملك امللوك وجبار السـاموات واألرض  عليه أن تكون ذهباً



-  ٨١ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

 السامء بأمره سبحانه لليشء كن فيكـون الذي ال يعجزه يشء يف األرض وال يف
 فتكون ذهباً ال فضة ذهباً من أغىل ما يوجد من املال

فيجوع يوماً فيذكر ربه ويشبع ربه فيشكره  يرىض بأن يعيش  وإذا به  
اهللا أكرب حني عرفه ربـه قيمـة  اهللا أكرب عىل هذا الغنى الذي مأل به قلب النبي 

 هذه الدنيا وحقارهتا
ل من يلهث وراء هذه الدنيا ومن أصـبح حيـايب هبـا ويـوايل هبـا ليعلم ك

ويعادي فيها ومن أصبحت أكرب مهه ومبلغ علمه وغاية رغبته وشغله أهنا عنـد 
مل تكن شيئاً وأهنا لو هلث فيها منذ أن ولد إىل أن يموت لن تبلغ  خري خلق اهللا 

جبـال الـدنيا  عرش معشار أن تكون جبال الدنيا ذهباً هذا الـذي تعـرض عليـه
 ذهبا  يدخل عىل زوجه هل عندكم من يشء? فتقول له: ال,

 ثم انظر كيف كرم خلقه انظر كيف الصرب 
انظر مقامات النبوة ما تضجر ال سئم وال قال: ما هذا العيش ومـا هـذه  

 !! احلياة وما هذا النكد
Wأبداً إنام  تلقى ذلك بالصدر الرحب قد كان أوسع الناس صـدرا 

Aא@، ,إذا ضاقت الدنيا يتجه إىل اآلخرة 
א  إذا وجد الطاعات احلمد هللا محدنا  اهللا وشكرناه 

 وأما إذا مل يوجد فعندنا جتارة رابحة وخري رابح وربح مع ملك امللوك
،א  أريد هذه ا ألحشاء واألمعاء أن جتوع هللا  وأن تظمأ هللا 
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ديد عىل أن يكسب اإلنسـان مـن هـذه الـدنيا مـا يقدمـه وفيه حرص ش
جائعاً ولكنه بدل أن يصـبح جائعـاً بـال  لآلخرة, قد كان اإلمكان أن يصبح 

لكي يثـاب الثـوابني ثـواب عـدم  حسنة تامة بالصوم اختار أن يصبح جائعاً 
 ,وجود الطعام وثواب الصوم هللا 

وال مضلني وال مبـدلني وال اللهم أحلقنا بنبيك غري مفتونني وال ضالني  
 مغريين ثبتنا عىل سنة واسلك بنا عىل طريقته

اللهم ثبتنا عىل السنة وارزقنا التمسك هبا عند فساد األمـة أحينـا عليهـا  
 وأمتنا عليها وابعثنا يف زمرة أهلها يا أرحم الرامحني, 

 اللهم اجزه عنا خري ما جزيت نبياً عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته 
 للهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته ا

 اللهم صيل و سلم عليه صالة وسالماً تامني كاملني إىل يوم الدين.
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  االسـئـلة
אאאWא

Wعد عيـد الفطـر هـل فضيلة الشيخ: إذا صام كفارة ثم دخل رمضان فب א
 يرشع له صيام ست من شوال ثم يستأنف صيامه للكفارة أثابكم اهللا?

Wبسم اهللا احلمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعىل آلـه   א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

فإذا صام رمضان فإنه ال يقطع عليه صوم الكفارة ولكن يفطر يوم العيد 
ثم يصبح صائامً يف الكفارة ويتم صوم الكفارة فإذا صام  عىل أصح قويل العلامء

أي صوم نافلة فإنه يستأنف صوم الكفارة ألنه حينئذ يكون قد قطع التتابع, فال 
جيوز ملن يصوم صيام الكفارة أن يدخل صوم ست من شوال أو صـيام األيـام 

 علم.البيض أو صيام  االثنني واخلميس فكل ذلك يقطع التتابع واهللا تعاىل أ
Wأختي هي طرحية الفراش منذ ثالث سنوات هـل عليهـا قضـاء   א

 من صيام وما الواجب عىل أوالدها أثابكم اهللا?
Wهذا السؤال فيه تفصيل א : 

إن كانت طرحية الفراش وهي عاقلة وعاجزة عـن الصـوم فحينئـذ كـان 
ن الواجب أن تطعموا عنها عن كل يوم مسكني ألن حكمها حكـم العـاجز عـ

 الصوم ملرض إذا كانت مريضة 
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وأما إذا كانت عاجزة لكرب فحكمهـا حكـم العـاجز عـن الصـوم لكـرب 
 وكالمها يطعم,

أما إذا كانت طرحية الفراش وقد غاب عنها عقلها فهذه ال صـوم عليهـا  
وال إطعام ألنه إذا غاب عنها عقلها سقط عنها التكليف فحينئذ ال جيب عليكم 

 هللا تعاىل أعلم.ال صيام وال إطعام و ا
Wيف حدث املجامع يف هنار رمضان وهو  أنه عندما سـأله النبـي  א 

هل متلك رقبة فقال: ال أملـك إال رقبتـي مـا صـحة هـذه الروايـة وإذا كانـت 
 صحيحة فهل يستدل هبا عىل جواز بيع األعضاء ومتلك اإلنسان لنفسه?

Wفرد ال جيوز أن يبيع اإلنسان ال يملك نفسه لكي يبيعها ولذلك ال א
ي مل يصـح اإلنسـان يملـك ـنفسه ولو ريض ذلك لو قال: اشـرتي منـي نفسـ

 الترصف بجسده رشيطة أن يكون هذا الترصف وفق الرشع هذا هو األصل
ليس فيها دليـل,   )ال أملك إال رقبتي(أما حتى ولو صحت هذه الرواية  

ي ـ أملـك إال نفسـرب إين الهـارون, قـال:  ولو كان هبا دليل مللك موسـى 
, ال يملك هارون, هذا تعبري جمازي معروف فيه جتوز ومعروف يف لسان وأخي

من جهة الترصف أو ليس عندي هو قال يف معرض  ال أملك إال رقبتيالعرب, 
 الباب أنه ال يملك هذا  الرقبة التي ألزم هبا يف الكفارة, 

ناها وفصلنا فيها يف وعليه فاالستدالل هبذا ال يستقيم ومسألة األعضاء بي
ــة  ــوال واألدل ــع عــىل األق ــن أراد أن يطل ــا م ــام اجلراحــة ويرجــع إليه أحك
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واالستدالل بمثل هذه األمور وباألشـياء املحتملـة ضـعيف يف مثـل هـذا ألن 
 األصول القوية التي تدل امللكية حتتاج إىل أصول صحيحة

تنبنـي وإثبات اليد وامللكية وإثبات الترصف حتتاج إىل أصـول صـحيحة 
عليها املسائل واألحكام الرشعية عىل صورة بينة ومثل هـذا ال يقـو عـىل مـا 

 ذكر, 
ولذلك هم يقولون: من حيث األصل أنه جيوز لـه أن هيـب العضـو وال 
جيوز أن يبيعه مع أن األصل أن من جاز له هبة اليشء جاز بيعـه, فـإذا جـاء أن 

 ل قوي واهللا تعاىل أعلم.هيب جاز له أن يبيع, وعىل كل حال فليس فيها دلي
Wهناك بعض املقوالت تقول: إن الصوم أفضل مـن الصـالة ألن  א

فإنـه يل «الصالة ذكرت درجها بسبع وعرشين درجة وأما الصوم يف احلـديث: 
 , أثابكم اهللا?»وأنا أجزي به

Wنعم هذا أحد ا لوجهني, واجلمهور عـىل أن الصـالة أفضـل مـن א
أن الصالة ذكرت درجتها بسبع وعرشين درجة هـذا غـري الصوم, وأما مسألة 

صحيح, ألن هذه السبع وعرشين درجة ليست لكـل صـالة إنـام هـي لصـالة 
 اجلامعة ليس هلا عالقة بمسألتنا

, فهل هي أفضل   ألن اخلالف يف جنس الصالة سواء يف مجاعة أو منفرداً
 أو الصوم?
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لن حتصـوا واعلمـوا استقيموا و«: والصحيح أن الصالة أفضل لقوله  
: اعلمـوا أن خـري أعاملكـم الصـالة, دليـل , فقوله »أن خري أعاملكم الصالة

 مجهور العلامء عىل تفضيل الصالة عىل الصوم, وأن الصالة أعظم منزلة 
 ,ولذلك حتى يف رشائع اإلسالم يف ترتيبها و عناية اإلسالم هبا أقو 

ه إال الصـوم فإنـه يل وأنـا كل عمل ابن آدم لـ«ومن هنا القول بأن قوله: 
, االستدالل به عىل تقديم الصوم دليل عىل مسـألة أن اإلخـالص يف »أجزي به

الصوم أعظم من اإلخالص يف الصالة, وإذا كان اإلخالص يف الصوم أعظـم 
فاإلخالص هو أحب األعامل إىل اهللا ألن هو التوحيـد وهـو األسـاس ولـيس 

 طريقه كام ذكرت,
فإنـه يل وأنـا «من جهة األجر بل بالعكس هو قولـه: وإنام هم بنوه ليس  

, اختلف يف قوله: فإنه يل, هل املراد بقوله: فإنه يل أي وقع خالصاً يل »أجزي به
فحينئذ يدل عىل تفضيل الصوم من جهة كونـه أنـه أخلـص فيـه أكثـر فيكـون 
تفضيل الصوم عىل الصالة من جهة اإلخالص ال من جهة ا لعبـادة نفسـها يف 

ني التفضيل مـن ذاتـه قـالوا: التوحيـد أفضـل الطاعـات وأجلهـا, وإذا فرق ب
تناكست طاعتان وبني أحدمها عىل أصل التوحيد أي راعى الرشـع فيـه أصـل 

 التوحيد كل الطاعات مراعى فيها أصل التوحيد أكثر, 
ولذلك فضلت العبادات عىل املعامالت لوجود العبادة فيها والقربـى هللا 

د  تكون عبادة وقد تكون خالية من العبادة,, مع أن العادات ق 
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 ومن هنا قالوا: إهنا تفضل 
وقد قرر هذا يف باب القضاء و الفوائد اإلمام العز بن عبد السالم وقـال: 
إن الوسائل إىل التوحيـد تكـون أعظـم مـن الوسـائل إىل فـروع اإلسـالم ألن 

عـىل أصـله كـان  التوحيد هو أصل اإلسالم وكل ما كان حمققاً ألصله أو مبنيـاً 
 التفضيل فيه أكثر,

 فتفضيل الصوم من هذا الوجه ال من جهة أنه جزائه أعظم,  
فقد يقول قائل: إن الرشع جاء بتفضيل الصوم من هذا الوجه مـن جهـة 
اجلزاء, وهذا التفضيل جاء عىل صورة  أنه أنا أجزي به أو أن اهللا سيجعل ثوابه 

الصالة إذا لزم هذا لزم أنه أفضل حتى  عىل هذا الوجه ال يستلزم أنه أفضل من
 من التوحيد, وهذا باطل كام هو جممع عليه ال أفضل من التوحيد, 

لكن سكوت الرشع عن ذكر اليشء والعناية بذكر اليشء ال يسـتلزم مـن 
 كل وجه التفضيل,

 وعليه فهذا قول مرجوح ملاذا?  
, »الصـالة استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري أعاملكـم«ألن حديث: 

 يف مسألة التفضيل ألن خري بمعنى أخري 
كل عمل ابن آدم له احلسنة بعرش أمثاهلا إال الصوم فإنه يل «وأما حديث : 

, فهذا من جهة ما التزم بـه سـبحانه وتعـاىل لعبـاده يف الثـواب, »وأنا أجزي به
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وهذا أعم من أن يكون ثواب الصوم أعظم من الصالة أو مسـاوياً للصـالة أو 
 ن الصالة,دو

إنـام {وإنام إشارة إىل أن الصوم رس الصوم صومه هللا أن اهللا تعاىل يقول:  
, والصرب اشتمل عىل مجيع أنواع الصرب, }يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب

والصرب عىل بالء اهللا وقدره من  الصرب عىل طاعة اهللا والصرب عن معصية اهللا 
يف البدن وإن كان نفعه أعظم من جهة ما حيصل من الصوم من بعض األرضار 

 رضره, 
ال يستلزم هذا تفضيل الصوم عىل الصالة كام هو مـذهب وعىل كل حال 

 بعض الشافعية والصحيح مذهب اجلمهور كام ذكرناه واهللا تعاىل أعلم.
Wورد عن النبي  أدائها للعمرة يف شهر ذي القعدة وهي من سـننه  א

ضائها يف رمضان تعدل حجة وهي مـن سـننه الفعلية وورد عنه قوله يف فضل ق
 القولية فام هو الفرق يف اهلدي بني السنتني أثابكم اهللا?

Wهو اعتامره  א  يف أشهر احلج يتضمن مقصداً رشعيـاً وهـو إبطـال
عادة اجلاهلية ألن اجلاهلية كان أهلها يرون العمرة يف أشـهر احلـج مـن أفجـر 

أنه قال: كانوا يـرون العمـرة يف  عباس الفجور كام ثبت يف الصحيح عن ابن 
أشهر احلج من أفجر الفجور وكانوا يقولون: إذا برء الدبر وعفا األثر وانسـلخ 
صفر فقد حلت العمرة ملن اعتمر, برء الدبر وعفا األثر وانسـلخ صـفر, كـانوا 
يرون إذا أهل هالل احلج بعيد الفطر اليل هو طبعاً شوال تبدأ أشهر احلـج مـن 
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ي القعدة وذي احلجة فيمنعون أحد أن يعتمر يف هذه األشهر, وهـذا شوال وذ
أمر من مل يسق اهلدي أن يتحلل وأن جيعلها عمرة إبطاالً هلذا  السبب أن النبي 

املعتقد اجلاهيل, ولذلك قالوا: يا رسول اهللا أي احلل? قالوا: احلل  كله قالوا: يا 
ألهنـم ألفـوا هـذا األمـر فـأراد  رسول اهللا أنذهب إىل منى ومناثرنا تقطـر منيـاً 

لـو اسـتقبلت مـن  أمـري مـا «فقـال:  أن ينتزعه منهم حتى متنى  الرسول 
, أبطاالً  هلذا املعتقد الفاسد وهذا ما »استدبرت ما سقت اهلدي وجلعلتها عمرة

يسمى بمختلفات العرب يف اجلاهلية مما اختلقوه يف مناسـك احلـج منهـا هـذا 
العمرة يف أشهر احلج ال جتوز فغريها هبا احلنيفية فأبطـل  املختلف أهنم يرون أن

  هذا املعتقد ووقعت عمرته  من اجلعرانة من مقدمه من سطح الطائف  يف
 ذي القعدة وهذا أصل يراد به هدم معتقد اجلاهلية وله مقصد رشعي,

أما حديث: إذا كان رمضان فاعتمروا كام يف الصحيح, قالت: لـيس لنـا  
قال: ما منعك أن حتجـي معنـا? قالـت: يـا رسـول اهللا لـيس ال إال  إال ناضح,

ناضح أو ناقة نضح هبا املاء ينسكون هبا وقد حج عليها أيب فالن لـيس عنـدي 
إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة يف رمضـان كحجـة «: مركب يعني فقال 

 , هذا جاء يف سياق الفضل»معي
ا معتقد اجلاهلية وهذا جـاء هذا يشء وهذا يشء, هذا جاء ملقصد هدمه 

ملقصد بيان الفضـل فحـديث السـنة القوليـة أوىل وأوضـح داللـة وحينئـذ ال 
 إشكال وال تعارض بني احلديثني واهللا تعاىل أعلم.
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Wكنت أريد أن أحد المرأة ال تستطيع احلج ومل أجد محلـة أذهـب  א
 معها وليس يب فهل أعطيه املال لكي أحج معها أثابكم اهللا?

Wهذه املسألة يف احلج والعمرة فيها إشكال ينتبه له وهو أن املرأة إذا א
أعطتك املال لكي حتج عنها فمعناه أهنا وكلتـك ومل توكـل غـريك وحينئـذ لـو 
أعطيت هذا املال لغريه وحج عنها مل يقع ألن األصل مل يوكله خاصة إذا كانـت 

دام األصل اليل هو ا ملرأة حيـة فريضة فال يستقيم أن حيج الوكيل إال بتوكيل ما 
 موجودة واعية ووكلت شخصاً بعينه بالعبادة ختتص باملوكل 

وهذا ليس من جنس ما تقول عند العلامء هل للوكيل أن يوكل فيام وكـل 
 فيه? 

طبعاً إذا قال له: حج عني أو انظر يل من حيج عني ال إشكال, فـوض لـه 
 بنفسه أو حيجج غريه والفرع آخذ حكم أصله ألنه فوض له أن حيج 

لكن ينتبه ملا يفعله البعض أنه يقول له: سأحج عنه ويأخذ املال عـىل أنـه 
سيحج عنه فيكون موكالً له فيذهب ويوكل غريه هذا ال يستقيم وال يتأتى ألن 

 الوكالة ال تبطلها النيابة ألهنا وكالة خاصة 
ه إذا جر ولكن رخص العلامء يف الوكالة اخلاصة إذا وكله أن يوكل غري

العرف بذلك, مثل أن يقول له: وكلتك أن تقوم عىل عامئري عىل عامرايت وعىل  
مساكني فالقيام عىل مساكنه يستلزم أنه وكيل له فيام يستقيم املتوكل فيه مـوكالً 
لغريه مثل أن حيرض عامل ينظفوها مثل أن حيرض فهذا جر العرف ألنه ال يقوم 
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عرف أن يوكل غريه فيـه, هـذا اسـتثناه العلـامء به الوكيل بنفسه ولكن جر ال
 حتى عىل مذهب من يقول: ليس  للوكيل أو يوكل فيام وكل فيه 

لكن العبادات كاحلج والعمرة إذا وكل  من حيج عنه فمعنـاه أن األصـل 
الذي خوطب بالرشع بالعبادة خص من اختاره وحينئذ ليس هلـذا اخلـاص أن 

صل يوكله بذلك التوكيل فالبد من الرجـوع ينرصف  إىل غريه إال بإذن من األ
 إىل األصل واهللا تعاىل أعلم.

Wهل اإلنزال عمداً يف هنار رمضان هل له كفارة? א 
Wفيه وجهان للعلامء  א: 

من ير أن اإلنزال املني كاجلامع ويقول: حكمه حكم اجلامع ألنه شهوة, 
 وجيب عليه أن يكفر 

يـه الكفـارة ألن الكفـارة خمتصـة بـاجلامع واجلمهور عىل أنه ال جتـب عل
لقوله: جامعت أهيل يف هنار رمضان وأنـا صـائم, هـذا يـدل عـىل أن الكفـارة 

 خاصة بحصول اجلامع 
 واإلنزال ال يلزم منه كاجلامع 

 لكنه ملزم منه فساد الصوم وجيب عليه القضاء 
  وآخر دعوانا أن  احلمد هللا رب العاملني.
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني 

 نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.
Wאאא 

 ما جاء يف إجياب القضاء عليه باب
 Wא  :وحدثنا أمحد بن منيع قال: حدثنا سفري بـن هشـام قـال

قالـت:  ريض اهللا عنهاحدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة 
كنت أنا وحفصة صائمتني فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول اهللا 

 نت ابنة أبينها فقال: يا رسول اهللا إنا كنـا صـائمتني فبادرتني إليه حفصة وكا
 فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال: اقضيا يوماً آخر مكانه, 

Wאא ــن أيب ورو صــالح ب
األخرض وحممد بن أيب حفصة هذا احلديث عن الزهري عن عروة عـن عائشـة 

 مثل هذا, 
ك بن أنس ومعمر وعبيد اهللا بن عمـر وزيـاد بـن سـعد وغـري ورواة مال

واحد من احلفاظ عن الزهري عن عائشة مرسال ومل يذكروا فيه عن عروة وهذا 
أصح ألنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت لـه: أحـدثك عـروة 
, ولكنـي سـمعت يف خالفـة  عن عائشة? قال: مل أسمع من عروة من هذا شيئاً
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عـن  ريض اهللا عنهـابد امللك من ناس عن بعض من سأل عائشـة سليامن بن ع
وحدثنا بذلك عيل بن عيسى بـن يزيـد البغـدادي  Wهذا احلديث, 

 احلديث,قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر 
Wא وقد ذهب قوم من أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي 

 ليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس.وغريهم إىل هذا احلديث فرأوا ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم األمتان  
له األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبي

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
فرتجم اإلمام احلافظ الرتمذي رمحه ا هللا هبذه الرتمجة التي تتعلق بإجيـاب 

 القضاء عىل من أفطر يف النافلة 
אW  عليه الضمري عائد عىل الصائم صياماً متطوعاً فيـه

نـني واخلمـيس وصـيام  أيـام سواء كان من صيام النافلة املقصود كصـيام  االث
البيض الثالثة أو مطلق  صيام لثالثة أيام من كـل شـهر أو صـيام عاشـوراء أو 
صيام يوم عرفة أو نحو ذلك من النوافل املقصودة, أو كان نافلـة مطلقـة كـأن 

مـن صـام يومـاً يف «: يكون صام يف يوم شديد احلر عىل القول بعمـوم قولـه 
 , »سبيل اهللا
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مت معنا هذه املسـألة وبينـا أن أهـل العلـم رمحهـم اهللا عىل كل حال تقد
 :اختلفوا فيها عىل قولني

فمنهم من منع املتنفل ومن يصوم تطوعاً من أن يفطر إال لعـذر رشعـي  
وقلنا: إن هذا هو مذهب احلنفيـة واملالكيـة مـن حيـث اجلملـة رمحـة اهللا عـىل 

 اجلميع,
طـر وهـو مـذهب ومنهم مـن أجـاز للمتنفـل واملتطـوع بصـومه أن يف 

 الشافعية واحلنابلة رمحة اهللا عىل اجلميع, 
אאאאوبينا دليـل القـولني 

אאא, 
ومن إنصاف املصنف رمحه اهللا أنه ذكر الباب السابق التي تـدل أحاديثـه  

عىل رجحان القول األول الذي يقول بجواز الفطـر للمتطـوع, ثـم أتبـع هبـذا 
الباب الذي يدل عىل القول الثاين من أنه ال جيوز للتنفل أن يفطر إال مـن عـذر 

أي  Wאوأنه إذا أفطر لزمه القضاء, وهذا معنى 
 من دون عذر,  عىل الصائم املتنفل إذا أفطر يف صوم النافلة

يف قصتها مع أم املؤمنني حفصة  אوذكر رمحه اهللا 
أهنام كانتا صائمتني فعرض هلام طعام قالـت اشـتهيناه  بنت عمر بن اخلطاب 

 :عليهام قالت  أو دخل رسول اهللا  فأكلنا منه فجاء رسول اهللا 
א: ( ه الكلمة وهـذه اجلملـة تـدل عـىل اتصـاف هذ
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اإلنسان بوالديه أو بأحدمها, وتشبيه االبن باألب والبنت باألب وتشبيه  البنت 
وكان  أهنا مثل أبيها  باألم يكون رشفاً للبنت ورشفاً لالبن وأرادت عائشة 

 مقامه يف الصدق وكامل الرجولة وكامل املواقف مع رسول اهللا  أبوها عمر 
 ما ال خيفى عىل أحد,  وفاة رسول اهللا  وبعد

فأرادت هبذا أن تبني فضل حفصة وفضل أبيها, ألنه ال يقـال: ابـن أبيـه 
, فأشادت هبذا بعمر  وكـذلك  وال يقال ابنة أبيها إال إذا كان األب شيئاً كبرياً

أيضاً بابنته حفصة مع وجود األصل الطبيعـي اجلـبيل مـن الغـرية بينهـا وبـني 
املثل األعىل يف الفضل فكانوا  ذا رضب الصحابة والصحابيات حفصة, وهك

 يعرتفون بذي الفضل بفضله, 
وكان الصحايب حتى ولو نافس الصحايب يذكر فضـله وال يغمطـه حقـه 

بآداب التنزيل فليس هنـاك أدب  وهذا من أدب مدرسة النبوة التي أدهبم هبا 
رض نالت ما نالـت مـن أكمل من أدب القرآن, وليست هناك أمة عىل وجه األ

كنـتم خـري أمـة {, اخلريية والفضل مثل مـا نالـت هـذه األمـة بشـهادة اهللا 
, فإذا شهد هلذه األمة باخلرييـة فـأوىل النـاس باخلرييـة فيهـا }أخرجت للناس

 الذين كان هلم قصب السبق يف هذا,  و أصحاب رسول اهللا 
 يف أي زمان من ولذلك ال حتتاج هذه األمة يف أي عرص من عصورها وال

أزمنتها أن تقلد أحداً أن تتبع أحداً غري كتاب رهبا, فقد جعل اهللا هلا فيـه الغنـاء 
املبني لكتاب اهللا وسنته وجعل هلا من  والكفاية وجعل هلا يف هدي رسول اهللا 
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 ما يغنيها عن الناس أمجعـني, قـال  القدوة الفاضلة يف أصحاب رسول اهللا 
كلها «مان يف افرتاق هذه األمة وما يكون هلا من الفتن قال: يف الفرق يف آخر الز
هـي التـي تكـون عـىل «, قالوا: وما هي يا رسول اهللا? قال: »يف النار إال واحدة

 , ريض اهللا عنهم وأرضاهم, »مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب
WAא@W  حمل الشاهد وجه الداللـة أن النبـي هنا 

بقضاء يوم مكان اليوم الذي أفطـرت فيـه أم املـؤمنني عائشـة وحفصـة يف أمر 
 صيام التطوع

ومما يدلنا عىل أنه صوم تطوع أنـه يف رمضـان أو يف الصـيام الواجـب ال  
 فعلم من هذا أنه صيام تطوع هذا مسلك,  تفطر عائشة وال تفطر حفصة  

ك االستفصال يف تر[قاعدة]وهناك مسلك ثاين يف انتزاع الداللة يقولون: 
 , قـالوا: ملـا مل يستفصـل النبـي مقام االحتامل ينـزل منزلـة العمـوم يف املقـال

, ومل يستفصـل, »اقضـيا يومـاً مكانـه«والغالب واألصل أنه صيام تطوع قال: 
فرتك االستفصال يف مقام االحتامل إذ حيتمـل أن يكـون صـومهام عـن فـرض 

صل فينـزل منزلـة العمـوم يف وحيتمل أن يكون صومهام عن واجب, فلم يستف
 قال: اقضيا يوماً مكانه سواء كان نافلة أو فريضة, املقام أي كأن  النبي 

ومن هنا يستقيم دليل من قال: إن صيام التطوع ال جيـوز الفطـر فيـه إال  
من عذر وأن من أفطر فيه لزمه قضاء هذا اليوم وهذا عىل املسألة التي ذكرناهـا 

 يف األصول 
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 ا هل الرشوع يف النوفل يصريها فرائض? وتقدمت معن
واخلالف فيها بني من ذكرنا من الفقهـاء, والـذي يـرتجح أو أصـحاب 

 : القول الراجح جييبون عن هذا احلديث من وجهني
الوجه األول من جهة السند وذلك أنـه أضـعف إسـناداً فاحلـديث فيـه  

ذ مـن وصـله ضعف حتى قال اخلالل رمحه اهللا: اتفق احلفاظ عىل إرسـاله وشـ
وتوارد احلفاظ عىل احلكم بضعف حديث أم املؤمنني عائشة هذا, فالعمل عنـد 

 أهل العلم عىل ضعف إسناده, 
والوجه الثاين أن هذا احلديث فيه لبس عنـد أيب داوود ال علـيكام اقضـيا 

يوماً مكانه,  
 وا: أي ال حرج عليكام يف ذلـك اقضـيا يومـاً مكانـه قـال

فصار قوله: ال عليكام قرينة ترصف األمر من الوجوب إىل  الندب, أي أنكـام مل 
, فـإذا كانتـا مل يصـيبا الـذنب Wتصيبا ذنباً ومل تصـيباً حرجـاً يف 

مكانه حممول عىل  Wאواحلرج  فمعنى ذلك أن فطرمها جائز وأن 
 جياب الندب واالستحباب ال عىل احلزم واإل

وهبذا يرتجح قول من ذكرنا من العلامء بأنه جيوز للمتطوع أن يفطر لقوله 
 :»وألن األصل يشهد هبذا وإذا أفطـر فـال »املتطوع أمني نفسه أو أمري نفسه ,

 جيب عليه القضاء وإنام يستحب له أن يقيض.
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Wא  
 باب ما جاء يف وصال شعبان برمضان

 Wא ا حممد بن بشار قال: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي وحدثن
 عن سفيان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عـن أيب سـلمة عـن أم سـلمة 

 يصوم شهرين متتابعني إال شعبان ورمضان قالت: ما رأيت النبي 
Wא  ويف الباب عن عائشة  

Wאא أم سلمة حديث  حديث
أهنا قالـت: مـا  حسن وقد روي هذا احلديث أيضاً عن أيب سلمة عن عائشة 

يف شهر أكثر صياماً منه يف شعبان كان يصومه إال قليالً بـل كـان  رأيت النبي 
 يصومه كله, 

Wא اد قال: حدثنا عبدة عن حممد بـن عمـرو قـال: نحدثنا ه
 بذلك  ن النبي ع حدثنا أبو سلمة عن عائشة 

Wאא سامل أبـو النرضـ وقد رو
 نحو رواية حممد بن عمر وغري واحد عن أيب سلمة عن عائشة 

وروي عن ابن املبارك أنه قال يف هذا احلديث: هو جائز يف كالم العرب  
يله أمجع ولعلـه تعشـى إذا صام أكثر أن يقال: صام الشهر كله ويقال قام فالن ل

 واستغلب يف بعض أمره, 
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كأن ابن املبارك قد رأ كـال احلـديثني متفقـني يقـول: إنـام معنـى هـذا 
 احلديث أنه كان يصوم أ كثر الشهر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتي تتعلـق بوصـل شـهر شـعبان ترجم املصنف رمحه اهللا هبذه الرتمجة وا

برمضان, أي أنه يصوم شعبان ويستكثر منه الصيام حتى يدخل عليـه رمضـان  
وكأن الشهرين قد وصل بعضها بـبعض فاتصـل صـيامه يف الثـاين بصـيامه يف 

 األول, 
א FWوذكــر رمحــه اهللا حــديث أم ســلمة 

WE احلديث فيه دليـل عـىل حـث النبـي  هذا  عـىل
 الصوم يف شهر شعبان, وهذا احلرص أكده كذلك حديث أم املؤمنني عائشة 

 الذي أشار إليه املصنف وهو يف الصحيحني, 
أخرجه اخلمسة أصـحاب السـنن وأمحـد يف  وحديثنا حديث أم سلمة 

 مسنده  رمحة اهللا عىل اجلميع وهو حديث ثابت 
الذي أكد هذا املعنـى يف الصـحيحني كـام  نني عائشة وحديث أم املؤم

كان حريصاً عىل الصوم يف  ذكرنا بألفاظ خمتلفة لكنها كلها تدل عىل أن النبي 
شهر شعبان, وأنه كان يصوم أكثر الشهر أو كل الشهر عىل االحتاملني الواردين 

 يف اللفظ,
 قصدت الكل فال إشكال إما أن تكون أم املؤمنني عائشة  
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 وإما أن تكون قصدت البعض فإذا قصدت البعض فمرادها األكثر 
وحديثنا ما كان يصوم شـهرين متتـابعني ذكـره املصـنف أوالً ثـم أتبعـه 

 بحديث أم املؤمنني عائشة الذي يشري إىل أنه كان يصوم أكثره بل كله,
, احتمـل وهذا فيه إشكال عند العلامء أعني حديث أم املؤمنني عائشة  

أشار إليها الزين بن املنري رمحه اهللا وقال: إمـا أن يكـون مرادهـا أكثـر  الوجهني
الشهر والعرب تعرب بالكل وتريد األكثر واألغلب كام أشار إليه املصنف رمحـه 
اهللا نقالً عن اإلمام عبد اهللا بن املبارك من أئمة السلف رمحـة اهللا عـىل اجلميـع, 

ذا بقوهلم: قام الليل كله فإن قيام وحينئذ يكون يف العبارة جتوز وتوسع وشبه ه
الليل كله ليس بوارد ألن  اإلنسان ربام أصابته احلاجة إىل اخلالء ولـربام احتـاج 
أن يأكل وأن يرشب فيتعذر أن يكون املراد كل الليل حقيقة أي مجيعـه بجميـع 
أجزائه, فينرصف إىل أكثره أو أغلبه وهذا معروف يف لسان العرب كام أشار إليه 

ود يف األدلة واألحاديث يف ا لكتاب والسنة أنه يطلق الكل ويراد ا ألكثر وموج
 واألغلب وذكرنا شواهد غري مرة, 

فعىل هذا الوجه يكون ال تعارض بـني قوهلـا هنـا بـني قـول أم املـؤمنني 
أكثر منه صياماً من شعبان كان يصـوم أكثـره  ما رأيت النبي  عائشة: النبي 

 بل كله,
, ال يعارض قوهلا أكثره عىل الوجه الذي قلنـا: أن Wفيكون  

 الكل يراد به األكثر, 



- ١٠٢ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

وكذلك أيضاً يؤكده رواية مسلم يف صحيحه وهي من أقو األدلة عـىل 
منذ أن قدم ا ملدينـة  قوة هذا الوجه أن أم املؤمنني عائشة قالت: ما صام النبي 

تريـد الكـل وإال تنـاقض عنهـا  شهراً كامالً إال رمضان, فهذا رصيح يف أهنا ال
وتناقض قوهلا فكيف تقول: ما صام شهراً كامالً ثم تقول: بل كله يعنـي الكـل 
أو اجلميع فهذا تعارض وتناقض إذ ال يمكن اجلمع بني القولني إال عىل الوجـه 
الذي ذكرناه أن مرادها بالكل األكثر أو األغلب وهذا الوجه قواه غـري واحـد 

اهللا واستدلوا لـه بروايـة أم املـؤمنني عائشـة يف صـحيح  من أهل العلم رمحهم
 مسلم,
حكت الوجهني أو احلـالني,  الوجه الثاين يقول: إن أم املؤمنني عائشة  

كان يف أول األمر يصوم أكثر الشهر ثـم بعـد أصـبح يصـوم  فبينت أن النبي 
, فهذا معنى قوله: أكثره بل كله, فيكون األكثر يف ا ألول ثـم شهر شعبان كامالً

أصبح يصومه كله فهو  كالم خمتلف يف احلالني واألصل أنـه إذا اختلـف  إنه 
الكالمان وورد كل منهام عىل حال ال يعترب من التناقض فأنت تقول: حممد قائم 
قاعد اآلن صار تناقضاً لكن إذا قلت: قائامً اآلن قاعداً بعد قليل مل يكن تناقضـاً 

راد بـه وقـت غـري الوقـت الـذي حكتـه أول ومن هنا يكون قوهلا: بل كله املـ
 احلديث, 
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ومن أهل العلم من مجع مجعاً آخر فقال: ألن اإلشكال يف قوهلا: بل كـان 
يصومه كله, وبل لإلرضاب فكأهنا أرضبت عن كالمها األول أنه يصوم أكثـره 

 ثم رجعت وقالت: بل كان يصومه كله,
و الكـل املحكـي ثانيـاً قال بعض العلامء: إن األكثر  الذي حكي أوالً هـ 

ملا كان  ولكن الكل املحكي ثانياً ليس عىل الوجه املعروف إذ مرادها أن النبي 
يصوم األكثر كان يصوم من أول الشهر وأوسطه وآخره, وحينئذ وقـع صـيامه 
يف مجيع أجزاء الشهر فيكون أكثره ألفراد األيام وكله ملواضع الصوم أي أنه مـا 

شهر دون أوسـطه أو ألوسـطه دون آخـره بـل كـان كان خيصه صومه ألول ال
 صومه لألكثر شامالً ألوله وأوسطه وآخره, 

, وصـوم شـهر وبناء عىل هذه األوجه ال يكون هناك تعارض يف قولـه 
 منه  شعبان وإكثار النبي 

 : للعلامء فيه أوجه 
قصد بصـومه شـعبان  قال بعض أهل العلم: إن النبي  [الوجه االول ]

 رع لألمة ذلك,ـبه عىل صيام رمضان, وكأنه يشأن يتقو 
يف الصالة مثالً  وهذا معهود يف العبادات, فإنك إذا تأملت هدي النبي  

من هديه أنه يسبق الفريضة بالنافلة  يف الفريضة والنافلة جتده يف الفريضة كان 
 يف بعض الفرائض كصالة الصبح راتبتها قبلية وكذلك الظهر

 , »رحم اهللا امرئ صىل قبل العرص أربعاً «رص فقد قال: وأما بالنسبة للع 
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 , »صلوا قبل املغرب ركعتني«: وأما املغرب فقد قال 
 , »بني كل أذانني صالة«: وأما العشاء فقد قال 

قالوا: إن هذه النافلة إذا وقعت قبل الفريضة قوت النفس عىل الفريضـة 
الرجل حريصاً عىل الصالة مع وهذا أمر حمقق عند أهل العلم, ألنك إذا رأيت 

اجلامعة  يبادر إليها عند سامع النداء وقبل سـامع النـداء أو قبـل اإلقامـة بوقـت 
فيدخل املسجد مبكراً ويصيل ما تيرس له وجدته أرشح صـدراً وأكثـر طمأنينـة 
فإذا صىل الفريضة كان انرشاحه للفريضة  أكثر, وحضور قلبه واستجامم نفسـه 

رآن وتدبر أذكار الصالة أقو, وكأنه هبـذه النافلـة يتقـو وقوته عىل تدبر الق
عىل الفريضة وبسبق النافلة للفريضة حيصل هذا املقصود العظيم مـن العبـادة, 
بخالف ما إذا دخل عىل اإلقامة أو دخل أثناء الصالة فإنه ربام يبقى عىل تشوشه 

سالمة و العافية, وتشتت فكره حتى لربام مل خيشع إال يف آخر صالته نسأل اهللا ال
 ومن هنا نجد املعنى

إذا قام يف الليل من هديـه أنـه يطـول  كذلك يف صالة النافلة فقد كان  
 القراءة من هديه القويل والفعيل 

استحباب طول القراءة يف قيام الليل ولذلك ملا سئل عن قيام الليـل أي ا 
طـول «: قـال  لصالة بالليل أفضل كام يف حديث جـابر يف الصـحيح عنـه 

 , وطول القنوت طول القيام »القنوت



- ١٠٥ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

فكان من هديه أنه يطيل القيام يف صالة الليل فكـان إذا اسـتفتح يف قيـام 
 الليل يستفتح قيام الليل بركعتني خفيفتني

قالوا: إن رس هاتني الركعتني اخلفيفتني واحلكمة من احلكم املستفادة من  
طيـل القيـام, فـإذا اسـتفتاح بـركعتني الركعتني اخلفيفتني قبل قيام الليـل أنـه ي

 خفيفتني قويت نفسه بخالف ما إذا استدعى مبارشة بالقيام وأطال القيام, 
قالوا: فهذا املعنى موجود يف الصوم وتوضيحه أن من دخل عليه رمضان 
وكان قد صام يف شعبان فإن اجلسم قد هتيـأ لعنـاء الصـوم واسـتجمت روحـه 

 وقوي بدنه 
السآمة وال املالل وال تدخل عليه العبادة فجأة وإنـام  ولذلك جتده ال جيد

 تدخل عليه بتدبر حيسن فيها صومه, 
وملا كان الصائم أثناء صومه يطالب بعبادات أو يريـد أن حيقـق طاعـات 
مثل الصالة مع اجلامعة أو غري ذلك من الطاعات والقرب ككثرة قراءة القـرآن 

 الت حال صومه أثناء الصوم أو نحو ذلك فيحصل أكمل احلا
فإنه إذا دخل عليه الصوم مبارشة أجهده يف األيـام األول, فلـذلك جتـد 
العامة الذين ال يصومون قبل رمضان يف األيام األول تعرتهيم األسقام تعرتهيم 

 العلل ويعرتهيم الضعف ولربام تقاعسوا عن أمور واجبة عليهم 
إذا دخـل عليـه فقالوا: إن هذا الصوم أعني صوم شعبان يقوي النفس فـ

شهر  رمضان دخل عليه وقد ألف الصوم واعتاده ومن هنا يقو عليه أكثر مما 
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وهـو  وهذا الوجه يف احلقيقة هو من أقـو الوجـوهلو دخل عليه بدون صوم, 
 الذي تطمئن إليه النفس وله شبيه ونظري يف العبادة كام ذكرنا, 

لثالثة أيام من كل شهر كان يفوته صيام ا إن النبي  والوجه الثاين قالوا:
يغزو الغزوات فيفوته  فكان  إما بسبب شغل أو سفر أو جهاد يف سبيل اهللا 

صيام الثالثة أيام من كل شهر فيقضيها يف شعبان وقضاء نافلة ومن هنا يصـبح 
أكثر شعبان حمالً للقضاء فيستغرق أكثر شـعبان ولـربام اسـتغرق كـل شـعبان, 

حكته فـيام رواه الطـرباين بإسـناده  نني عائشة كي عن أم املؤموهذا الوجه حم
كان ربام فاته صيام  الثالثة أيام مـن كـل شـهر فيقضـيها يف  أن النبي  عنها 

وفيه الكالم  املعـروف الـذي  شعبان إال أن إسناده فيه ضعف ففيه ابن أيب ليىل
 تقدم معنا يف رجال الرتمذي, 

سـتطيع صـوم النوافـل إال يف كـان ال ي قالوا: إن النبـي  الوجه الثالث:
شعبان ويقو عليـه أكثـر, ألن نسـائه يتفـرغن لقضـاء رمضـان وأشـارت أم 

أهنا قالت: إن كـان يكـون عـيل  كام يف صحيح مسلم عنها  املؤمنني عائشة 
منـي, فكأهنـا  الصوم من رمضان فال أقضيه إال يف شعبان بمكان رسـول اهللا 

فهو حال بقية أمهات املؤمنني, ومـن هنـا  حتكي أن حاهلا كذلك وإذا كان حاهلا
فكان حيب الصوم وحيب اإلكثار منه فلام  حيب تطييب خواطر أزواجه  كان 

 كانت شهور السنة يصعب عليه ذلك ملكان  األهل كان يؤخره إىل شعبان, 
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كان يكثر الصيام يف شعبان لفضل شعبان وهـو  أن النبي  الوجه الرابع:
  األعامل إىل اهللا  شهر الغفلة وفيه ترفع

أنـه  واحتج أصحاب هذا القول بام رواه النسائي عن أسـامة بـن زيـد 
ذاك شهر الغفلة بني رجب ورمضان «عن صومه يف شعبان فقال:  سأل النبي 

شهر يغفل فيه الناس بني رجـب ورمضـان وشـهر ترفـع فيـه األعـامل إىل رب 
ديث قالوا: أنه يـدل عـىل أن , هذا احل»العاملني فأحب أن يرفع عميل وأنا صائم

 أراد به أو أراد حتقيق هذا املعنى صيام هذا الشهر مقصود وأن النبي 
وحرصه عىل  هذا أشهر ما ذكره أهل العلم رمحهم اهللا يف مسألة صيامه  

 اإلكثار من الصيام يف شهر شعبان من حيث األصل
يف  النبـي  رمحه اهللا هذا الباب ألنه يف معرض بيـان هـديאذكر 

د أن بني رمحه اهللا حكم صيام النافلة وهل جيوز فيـه فطـر أو ال عصوم النافلة فب
 جيوز, رشع يف بيان ما يصام أو موضع الصوم 

 :وموضع الصوم ينقسم إىل أربعة أقسام يف السنة 
صيامه يف النافلة املقصود صيام األيام املعينـة كيـوم  فقد ورد عن النبي 

 فة, عاشوراء ويوم عر
 وورد عنه أيضاً أكثر من يوم كالثالثـة أيـام البـيض وكـان مـن هديـه 

 صومها 
 وورد عنه ما هو أكثر من صيام الشهر أو أكثر الشهر
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رمحه اهللا عند بيانه للمواضع التي تصام بـأكثر يشء فـأكثر  אفابتدأ  
 يف النافلة صوم شعبان ولذلك قدمه عىل صيام اجلمعة وعىل يشء من صومه 

 حكم صيام املباح واملنهي عنه من صيام األيام النوافل, 
 رمحه اهللا حديث أم سلمة وحـديث أم املـؤمنني عائشـة  אوذكر 

 وأتبع ذلك بكالم  اإلمام عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا برمحته الواسعة, 
ــارة ال يتــدخل يف رشح  אوهــذا مــنهج  يف تفســري األحاديــث وت

 معناه وتارة يتدخل احلديث وبيان
وهنا أورد حديثني, أورد حديث أم سلمة عىل  أن الصوم للشهر كـامالً  

وهو شهر شعبان, وأورد بعده حديث عائشة الذي حيتمـل الـوجهني ثـم أورد 
كالم عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا مفرساً اإلشكال الوارد يف احلـديث ورفـع بـه 

وهذا مسلك للعلامء واألئمة لبعض أهـل  التعارض بني احلديثني وبني اخلربين 
العلم يف كتب احلديث منهم من يورد احلديث وال يتـدخل ال يف فقههـا وال يف 

 معانيها سواء اتفقت أو اختلفت ومنهم من يتدخل ويكون تدخله بقدر 
ألن مقصود املصنف رمحه اهللا يف األصل  الذي هو الرواية والدرايـة مـن 

الفقه هنا متعلقاً بمرشوعية صوم شعبان كـامالً أو  حيث األحكام, لكن ملا كان
عدم مرشوعيته ذكر رمحه اهللا التفسري الذي يرفع اإلشـكال يف الـروايتني سـواء 

يف روايتها أن عن أم املؤمنني عائشة مع أم املؤمنني  كان عن أم املؤمنني عائشة 
 .سلمة 
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Wא  
الباقي من شعبان يف  باب ما جاء يف كراهية الصوم يف النصف

 حال رمضان.
Wא وجائز يف كالم العرب إن صام أكثر الشهر أن يقال: صام

الشهر كله وأن يقال قام فالن الليل أمجع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره كأن 
ابن املبارك قد رأ أن  احلديثني متفقني يقول: إن معنى هذا احلـديث أنـه كـان 

 يقوم أكثر الشهر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, Wאهنا يف ذكره لكالم عبد اهللا بن املبارك, هنا يف 
ر بكـالم ـهذا مسلك ومنهج ألئمة السلف أن نصوص الكتـاب والسـنة تفسـ

, فالبد ملن يتوىل تفسريها مـن العرب وأهنا ال تفرس وحيصل تفسريها لكل أحد
, فبـني أن }بلسـان عـريب مبـني{أن يكون عىل علم ودراية كام قال اهللا تعاىل: 

القرآن بلسان عريب, فإذا كان بلسان عريب فال يفهم إال باللغـة التـي نـزل هبـا, 
بحفـظ شـعر اجلاهليـة ألنـه ديـوان العـرب  ومن هنا أمر عمر بن اخلطـاب 

 سان العرب وأشعار العرب تفرس وتبني, ولساهنم والشواهد يف ل
وفيه أيضاً دليل عىل مسـلك العلـامء واألئمـة يف التفسـري أو توضـيح أو 

فإنه ال يمكن أن يقال: أنـه جـائز يف  ما يسمى باالستقراءرشح األحاديث وهو 
أن يتتبع كالمهم فيعرف أن   كالم العرب إال إذا استقرئ واالستقراء هو التتبع
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األمر, ولذلك ال يكفي لإلنسان أن يكون روايـة للحـديث أو  من كالمهم هذا
عىل إملـام باألحاديـث دون أن يكـون عنـده إملـام ودرايـة بمعـاين األحاديـث 

 وبالرجوع إىل كالم  العلامء واألئمة, 
وال يقبل يف تفسري األحاديث وفقهها ومعانيهـا ورشحهـا إال مـن أئمـة 

ه النصوص ومعرفة املعاين املـراد السلف ومن بعدهم ممن عرف باالشتغال هبذ
منها, ولـذلك نبـغ العلـامء ونبـغ األئمـة حتـى أفـردوا للقـرآن وللسـنة كتبـاً 
متخصصة يف بعض الكلامت التي تعترب عندهم مـن الغريـب فاشـتغلوا ببيـان 
الغريب يف الكتاب والسنة ككتاب الغريبني وكذلك كتاب النهاية البن األثـري, 

رع ـاد من نصوص الكتاب والسنة, وصيانة ألدلة الشكل هذا من أجل بيان املر
 من العبث 

ومن هنا ما يعله بعض املتأخرين من تفسري اآليات و تفسـري األحاديـث 
ممـن ال يعـرف منـه اشـتغال هلـذا  واجلرأة عىل تفسري كالم اهللا وكالم رسوله 

رضبـاً أن هذا يعتـرب  ال شكوأخذ له عن أهل العلم وال تربأ الذمة بالنقل عنه, 
من االنتهاك حلدود  اهللا وحمارمه ووجه ذلك أنه ليس هناك أظلـم ممـن يفـرتي 
عىل اهللا الكذب وليس هناك أظلم ممن يقول عىل اهللا بدون علم ومن أظلم ممـن 

مـن كـذب عـيل فليتبـوأ مقعـده مـن «: افرت عىل اهللا الكذب ومن هنا قال 
إن «من النار سبقه قبلـه قولـه: , قال العلامء: من كذب عيل فليتبوأ مقعده »النار

, فتفسري كالم اهللا ليس كتفسري سائر الكالم »كذباً عيل ليس ككذب عىل غريي
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وبيان معناها ليس كتفسري كالم غريه فكـالم اهللا  وتفسري أحاديث رسول اهللا 
 ينبغي لكل مسلم أن يتحر وأن يتقي اهللا  رسوله 

يقل أن اإلمام املبارك قصد كـذا ومل  يقول  يوانظر إىل اإلمام  الرتمذ
 وهن عامل مع عامل  إذا كان هذا يف كالم اإلمام املبارك و تفسريه يقول 

ولذلك ينبغي عىل طالب العلم أن حيـذر مـن قبـول أي تفسـري أو رشح 
 آليات أو أحاديث أو استدالل إذا مل يكن ممن تربأ به الذمة

ك حجة بيني وبني اهللا, مل يعذر قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا: رضيت بامل 
يف نصوص الكتاب والسنة أو أدلة األحكـام الرشـعية أن  أحد بني يدي اهللا 

يقبل من كل من هب ودب ثم يقول: سمعت الناس يقولون كذا أو هذه اآليـة 
 ,معناها كذا أو هذا مل يعذر أمام اهللا 

سأل أهـل العلـم البد أن يعلم أن اهللا أمره أن يرجع إىل أهل العلم وأن ي 
فسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم ال {وأن يأخذ عـن أهـل العلـم وقـال تعـاىل:  

 ال يعلم ينبغي عليه أن يسأل من يعلم وأن يرجع إليه,, فالذي }تعلمون
نقول هذا ونعتني بالتنبيه عىل هذه األمور ألهنا أصبحت داء يسترشي يف  

أئمة السلف ومن بعـدهم  األمة بل يفتك يف دينها حتى وجدنا من يتطاول عىل
من العلامء وأئمة الدين ويقول: التفسري حيتاج إىل جتديد والفقه حيتاج إىل جتديد 

 يد, قديم الدين جديد وجديده قديم !!والدين حيتاج إىل جتد
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ر ـرت يف القديم هـي اآليـة التـي تفســوعلينا أن نعلم أن اآلية التي فس 
ألشياء ال يمنع أن تكون جزئـاً مـن اليوم, وأن ورود بعض الظواهر أن بعض ا

التفسري السابق, ألن الذي فرسها عىل أي وجه من األوجه فـإن هـذا التفسـري 
حيتمله اللفظ بحال عريب مبني, ولكن هذا االحـتامل ال يمنـع وجهـاً آخـر كـام 
يعرفه أئمة التفسري عند بياهنم ملعاين اآليات, وهكذا بالنسبة لألحاديث الواردة 

   عن رسول اهللا
فننبه عليه ألن البعض يأيت ويتهكم  ويقول: انظر كـان النـاس يفهمـون 

 هذه اآلية كذا وتبني كذا  وكذا, وهذا خلط 
ومن عرف التفسري وعرف ضوابط التفسـري ومسـالك علـم التفسـري يف 
التفسري يعلم أن هذا ال يعارض املوجود من نظريات قد ال يعـارض مـا ذكـره 

 أئمة السلف 
منا املنهجية أن تفسري القرآن ورشح األحاديـث ينبغـي أن ولكن الذي هي

, وقـال }بلسان عريب مبني{يضبط بلسان العرب ألن اهللا تعاىل و صفه فقال: 
  :بلسـان  , فإذا كـان القـرآن »أوتيت القرآن ومثله معه«يف احلديث الصحيح

 أفصح النـاس وهـو الـذي ال عريب مبني فإن السنة بلسان عريب مبني, وكان 
 ينطق عن اهلو إن هو إال وحي يوحى 

فإذا أراد اهللا أن يوفق عبده رزقه أال يعتقد يف كتاب اهللا وال يف سنة النبـي 
  يف تفسري آية أو حديث إال وأمامه حجة أو حمجة يستطيع أن يلقى اهللا  ,هبا 
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ولذلك جتد من صان فكره وصان علمه وصان طلبة عن قبول العلم إال 
ح والتابعون هلم بإحسان من داووين هـذه األمـة جتـده عـىل من السلف الصال

فكام ثبت اهللا هبذا  اهلد من قبلنا يثبتنـا اهللا  استقامة وصالح وثبات من اهللا 
  به ويثبت به من بعدنا 

اللهم إنا نسألك إتباع السلف عىل مـا يرضـيك وأن تثبـت أقـدامنا عـىل 
 ذلك 

 ملضلني ومن إرجاف املرجفني وأن تعيذنا من فتن املفتونني ومن ضالل ا
 ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا 

 وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب.
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  االسـئـلة
אאאאWא

אWهل جيوز للرجل أن يفطر امرأته يف صيام مسـتحب مثـل  א
 ت من شوال أثابكم اهللا?الس

Wبسم اهللا احلمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعـىل آلـه  א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها «أنه قال:  فثبتت السنة عن رسول اهللا 
 يف صيام التطوع أال تصومه املرأة إال بإذن زوجها,  فاألصل, »شاهد إال بإذنه

من هنا أخذ بعض أهل العمل جواز أن يأمرها بالفطر وأن تستجيب له ف
 ألن طاعته واجبة

 : يبتغى هلا األجران
 أجر الصوم ألنه حال دوهنا ا لعذر  

 وأجر برها لزوجها وقيامها ملا فرض اهللا عليها 
وأما عىل القول بأن املتطوع إذا تطوع وصار الصيام واجبـاً عليـه فإنـه ال 

 .له ألهنا يلزمها إمتام الصوم وإذا أفطرت فعليها القضاء وجه لطاعتها 
 واهللا تعاىل أعلم.
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Wمل أصم شهر رمضان بسبب  املرض لوجوب تناول الدواء لـيال ً  א
 وهناراً فام هو املبلغ املطلوب دفعه عن كل يوم  فطرته أثابكم اهللا?

Wهذا فيه تفصيل א : 
 ال يمكن معه الصوم إىل األبد  إذا كان العذر الذي معك من املرض 

فحينئذ تنتقل إىل اإلطعام و تطعم عن كل يوم مسكيناً وإن تطوعت فهـو 
 خري لك 

و أما إذا كان املرض الذي معك مؤقتـاً ويـزول فلـيس هنـاك مبلـغ وال 
إطعام وإنام جيب عليك أن تنتظر حتى يرفع اهللا عنك ما جتده ثـم تبـادر بقضـاء 

 تعاىل أعلم. األيام التي عليك واهللا
Wهل إذا خرج القيء من جوف الصائم ثم ابتلعه هل يفطر? א 
Wنعم يفطر بال إفطار أنه إذا أخرج القيء ثم رده فإنه يفطر ومسألة  א

 الفطر بالقيء تقدمت معنا, 
ومن أهل العلم من قال: إن القـيء يفطـر مبنـاه عـىل أنـه قـل أن يسـلم 

 هللا تعاىل أعلم.املستقيء من ازدراد ما قائه وا
Wهل جيوز من باب التخفيف أن يقال بـالقول املرجـوح إذا كـان  א

 الشخص ارتكب األمر املحذور وهذا يعترب من باب التخفيف 
 ومثال ذلك يف مناسك احلج أثابكم اهللا?
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Wيريد اهللا بكـم {التخفيف يف إتباع الكتاب والسنة ألن اهللا يقول:  א
 ,}لعرساليرس وال يريد بكم ا

التخفيف من اهللا إذا خفف اهللا خففنا وإذا جاءت العزيمة يف الرشع قلنا  
 بالعزيمة, 

, فالذي جـاء عىل املسلم أن يكون أميناً عىل دين اهللا ناصحاً ألمة حممد 
 بالعزيمة يقوله والذي جاء بالرخصة يقوله 

أن يفتـي ال جيوز للمفتي إذا كان يعتقـد العزيمـة  بإمجاع العلامءوال جيوز 
بالرخصة ألنـه يعتقـد عـدم جوازهـا وال جيـوز ملـن يـر  الرخصـة أن يفتـي 

 بالعزيمة فيشدد عىل الناس
ال جيوز للمفتي أن يفتي إال بـام يعتقـده, فـإذا كـان كـل شـخص يأتينـا  

 ويسألنا عن مسألة نبحث له عن رخص العلامء فمعنى ذلك أنه ضاع الدين
 يـرتجح عنـده, وهـذا بينـه أئمـة العلـم إنام جيوز أن يفتي بام يعتقده وبام 

رمحهم اهللا يف باب الفتو يف مباحث األصـول أنـه ال جيـوز للمفتـي أن يفتـي 
بالرخصة إال إذا كان يعتقده وإال أبداً ما وجد أحداً عزيمة عند عامل ألنه قل أن 

 جتد مسألة إال وفيها خالف,   
شوط اخلامس فيقـول: فيأيت مثالً بعضهم ويقول: واهللا أنا أحدثت بعد ال

فيه قول أن الطواف ال يشرتط له الوضوء أو يقول: فيه قـول أنـه بعـد الشـوط 
الرابع كأنك أمتمت الطواف وكالمها مذهب ا إلمام أبو حنيفة رمحه اهللا, هذا ما 
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جيوز فيه قول هذا إذا ذكره مذاكرة, هو جاء يسألك املفتي يفتي بام ترجح عنده, 
أو بام ترجح عند إمامه إذا كان متبع إلمـام مـن أهـل  إذا كان من أهل الرتجيح

 الرتجيح
غري هذا ال يفتي وال جيوز له اإلفتاء وعليه أن حييل إىل غريه هذا األصـل  

 الذي عليه أهل العلم رمحهم اهللا.
 وبناء عىل ذلك قال العلامء: من تتبع رخص العلامء فقد تزندق 

فتي الذي يسـتفتي يـذهب وتتبع رخص العلامء يكون ممن يفتي ومن يست
 ويسأل فالن وفالن 

ال جيوز للسائل أن يسأل إال مـن يثـق بدينـه أوالً قالوا: إن من سأل عامل 
وعلمه فإذا ذهب وبحث عن شخص معني وسأله ويف املسألة قول يشدد وقول 
خيفف فأفتاه بالرخصة فهو ختفيف من اهللا عليه ال يلزمه أن يذهب إىل أن يشدد 

 عليه 
إىل شيخ شدد عليه فقال له: امرأتك طالق  ذكر له املسألة فقـال  ولو جاء

مثال: أنه طلق امرأته بالتورية فقال له: امرأتك طالق عليك وهو مذهب مجهور 
العلامء, سمع أن يفتي بمذهب الظاهرية أن التوريـة لـيس هبـا طـالق فـذهب 

ف لـه بعـد باإلمجاع عىل أن الطالق وقع عليه وأنه ال ينفعـه اسـتفتاء مـن خيفـ
العزيمة ألنه حينام تسأل أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون, معناه أنه إذا توجـه إىل 
إنسان من أهل العلم وسأله فقد لزمتـه رخصـته وعزيمتـه لكـن لـو أنـه أفتـاه 
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بالرخصة وأحببت أحتوط وأخرج من خالف العلامء هذا يشء آخر ألن هنا مـا 
 العزيمة إىل الرخصة ال,  فيه نقص وال فيه استخفاف لكن االنتقال من

ولذلك قالوا: لو أن شخصاً طلق امرأته طالقاً خمتلفاً فيه ورفـع أمـره إىل 
القايض فطلقها عليه لو أمجع أهل األرض كلهـم قضـاة الـدنيا كلهـم عـىل أن 

حكـم نقدوا هذا احلكم مل ينتقد, وهذا بإمجاع العلامء رمحهم اهللا هذا معنى قول 
الـنص ال حيتمـل معنـى غـريه أو  خالف النص الرصيح القايض ال ينقد إال إذا

 اإلمجاع فقط, ألن غري هذا من خالف العلامء هذا ال ينتقد, 
 كل هذا صيانة للدين من التالعب

ومن هنا ضبط العلامء جتد حينام كان العلامء ال يفتـون إال بأصـول وكـل  
د احلنفية من يفتي له أصل يسري عليه من الذي جعلهم جيعلون أصول الفقه عن

عند املالكية عند الشافعية ما تقسيم للدين كام يظن البعض هـذا أشـياء تـرجح 
عند اإلمام أن يسلك مسلكاً ال يتضارب ويتناقض فيه فهو إذا كان ير مفهوم  

 املخالفة حجة مثالً يراه حجة يف العبادات واملعامالت
ل إىل طريقة لكن لو جاء حيدث عند البعض اآلن وقرأ عىل طريقة ثم انتق 

أخر قد يكون يف هذه املسـألة يف العبـادة  يعمـل بمفهـوم العـدد ويف مسـألة  
 املعاملة ال يعمل به  فيصبح تناقضاً 
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ومن هنا قال العلامء رمحهم اهللا حفظوا الرشع من التالعب هبذه الضوابط 
التي ذكروها ال جيوز ألحد أن يفتي الناس بالرخص إال إذا اعتقدها هذا أصـل 

 د العلامء عن
وال يمكن أن يتصـور نصـوص يـأيت ويقـول للنـاس مـثالً رمـز يقـول  
للشخص  أن يستبيح اليوم ويعتقده ويقول هذا خارج عن األصل, ثم يأيت بعد 

 : واهللا صحيح ألن الناس يزامحون !!سنة أو سنتني ويقول
 ما فيه يشء اسمه الناس يزامحون أنت تبلغ عن اهللا 

ن هذا يشء يرجع إىل أخالقيات الناس لـيس لـه مسألة أن الناس يزامحو
 عالقة يف الدين الترشيع تبلغه كام  أمرك اهللا,  

إذا تريد أن ترحم الناس ترمحهم بام تعلم وتعتقد ألنه ال أرحم باخللق من 
رهبم, والناس الذي جاءت من مئـات الكيلـو مـرتات وآالف الكيلـو مـرتات 

عبـادة قائمـة عـىل اجلهـد يرجـع هبـا , }وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً {
 اإلنسان كيوم ولدته أمة, 

فال حمل للعبث إذا كان مراد السؤال الرخص يف املناسك, املناسك هـذه 
 قد ال يراها اإلنسـان إال مـرة يف عمـره حتتـاط لـه مناسك شعائر أقامها اهللا 

نـاس ال وتصون له دينه وتتبع السنة وترغب الناس يف السنة ويف هدي النبـي 
حيتاجون إىل زاد اإليامن والعقيدة من يأيت عن خور وضعف يأيت ويقول: زحام 
زحام, زحام لكن حينام تقول له: يا أخي كم لك يف هذا الزحام من ثواب وكم 
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لك من األجر ومن يف هذا الزحام من احلكم واألرسار التي ذابت فيها فـوارق 
 يـأيت بـرداءه فيضـع رداءه األغنياء واألثرياء وتعاظم عىل النـاس ومـن يتكـرب

ويزدحم مع الناس حيس الناس عندها باالنكسار مللك امللوك وجبار الساموات 
واألرض, هذه املعاين كلهـا ختفـي بالركـب وهـي مقاصـد رشعيـة ومقاصـد 

 مطلوبة أين الذي يتحدث عنها اآلن إال من ندر? 
قبل أن نتحدث عن الرخص نتحدث عن هـدي اإلسـالم نـريب النـاس 

 يتعاملون, كيف
نريب الناس أن أذية املسلم يف داخل احلرم أمرها أعظم من أذيتـه خـارج  

احلرم وأنه لو رفع صوته فقط عىل احلجاج الذاكرين الشاكرين أنه يـأثم وإثمـه 
عظيم وأن التشويش عىل احلاج ليس كالتشويش عىل غريه , وأنه جيمـع حرمـة 

مـاؤكم وأمـوالكم وأعراضـكم إن د«أذية احلاج وحرمة احلرم وحرمة الزمان: 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هـذا أال هـل بلغـت 

يعلم احلجاج يعلمهـم املقاصـد العظيمـة,  , ذكرهم كان النبي »اللهم فاشهد
وهو الذي يـذكرهم هبـذه املبـادئ  وهو مع أصحابه  ولذلك إذا كان النبي 

بعضاً ومل يطـف طـواف اإلفاضـة إال  ومع ذلك ازدمحوا وركب الناس بعضهم
: فلام ركبه الناس, هذا يشء ال تستطيع متنعه, , يقول جابر راكباً عىل بعريه 

 هذا يشء دين ورشع ال تستطيع أن متنعه ال تستطيع أن حتول دونه,
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لكن هذب الناس قوم الناس أرشد الناس غذي أرواح الناس بام ينبغـي  
 تغذيتهم به أن يثقف هؤالء 

احلمد هللا اآلن يرست كثري من األمور جز اهللا من قام هبـا وتقبـل منـا و
 ومنهم
لكن بقي دور من يرشد ومن يوجه بدل أن يذهب وأن يتساهل ال جيوز  

ألحد أن يفتي برخصة ال يعتقدها, هذا ال نعرفه من منهج العلامء وال نعرفه من 
 كالم أهل العلم 

ل عن صالة عن زكاة عن حـج عـن أن يأيت إنسان يسأ ونعذر  إىل اهللا 
 صوم ويقول: واهللا ترخيصاً للشخص ال جيوز, 

وال جيوز للمستفتي إذا قال له فيه قول أن يعمل هبـذا القـول ألن الـذي 
سأله يسأله تعتقد هذا القول هل هذا القول صحيح يسأله, فإن قـال صـحيحاً 

 وأراه صواباً فال إشكال يعمل به ويفتي به فال إشكال,
ذا مل يره ومل يعتقده فحكاية هذا القول وجودهـا وعـدمها عـىل حـد أما إ

 سواء,
األصل يف املفتي أال يفتي إال بام ترجح عنده ولذلك حرم العلامء حكاية  

الوجهني واألقوال مطلقاً إذا مل يرجح بينها إال عىل سبيل العلم واملـذاكرة واهللا 
 تعاىل أعلم.
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Wنا مبارشة وال حيـول بيننـا وبيننـا  كنا نعرض عىل فضيلتكم أسئلت א
 حائل واآلن ال نجد ذلك كثرياً فام توجيهكم أثابكم اهللا?

Wهذا يثري بعض األشجان والرأي لكم هذا الدرس درسكم ومـن  א
رين جـز اهللا األخ هـذا يمكـن تقريبـاً تكملـة ـحقكم أن تقولوا وأنا واهللا يس

ة فرض األسئلة بعد الدرس, كان اخلمسني أن املائة من الذين يشتكون من قضي
املتبع يف السنوات كتب يل أحدهم قبل عرش سنوات ال حيول بيننا وبني سؤالك 
يف  األسئلة اخلاصة أحد واآلن نبتعد عن هذه األسئلة اخلاصة, والسبب يف هذا 
احلقيقة بعد أن ينتهي الدرس هناك أسئلة خاصة ملشاكل ختـص بعـض النـاس 

ون بعضها يكون مشاكل زوجية بيوت هتدم أرس تتفـرق وهذه األسئلة كام تعلم
بعضها فيه إحن وشحناء يف القرابة وعقوق والدين والعياذ باهللا وقطيعة أرحام 
بل واهللا لو قلت لكم أكثر من مائة حالة انتحار واحلمد هللا اهللا جيعلهـا خالصـة 
ت لوجهه الكريم يمكن حتى أحدهم ذات مرة جاءين وقال: واهللا كنت قد أعد

مجيع ا لعدة ألجل أن أنتحر وشاء اهللا أن يصري رجـل موفـق ويأخـذ قبـل أذان 
املغرب إىل الدرس وجاء وسألني وشاء اهللا أن أعطيه ما عندي وجـاءين بعـدها 
بفرتة وقال يل: واهللا كنت قد اشرتيت كل يشء وما بقي والعياذ باهللا إال أن أقتل 

 نفيس
ئلة الناس اخلاصة فبعض طلبة العلم هذا احلقيقة يدعونا إىل أن ننتبه ألس 

أصلحهم اهللا يعني بعد أن تنتهي األسـئلة بعـد صـالة العشـاء أمكـن األخـوة 
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أجلس هنا تقريباً دقائق ثم بعد ذلك أقف يف منتصف املسـجد دقـائق ثـم عنـد 
 باب املسجد بعد باب املسجد هذه كلها لألسئلة, هناك وقت لألسئلة اخلاصة 

سؤال خاص, احلقيقة سؤال خاص يتفطـر لـه  فيأيت بعض األخوة عنده
القلـب مشـكلة زوجيــة يشء يتعلـق بمســرية ال قـدر اهللا عــورة مـن عــورات  

 املسلمني, أمر فعالً سؤال خاص ال يستطيع أن يذكره أمام الناس, 
ويأيت أحدهم آخرون بأسئلة خاصة, أحـدهم يقـول: يـا شـيخ واهللا أنـا 

نهك ما فيه شك, فلـام آيت عنـده عندي سؤال رضوري جداً طيب أكون جمهد م
 يقول كيف أطلب العلم?

فعالً هذا سؤال جداً أبداً ما خيتلف اثنان أنـه مهـم جـزاه اهللا خـري يريـد  
يطلب العلم, لكن أال يسعك طيلة الفرتة هـذه مـن بـني الـدرس إىل األسـئلة 

 اخلاصة أن تسأل كيف يطلب اإلنسان العلم ما هي مشكلة, 
خلاصة أن تسأهلا تقول: يا شيخ فيه شخص يفعـل وممكن بعض األسئلة ا

كذا األسئلة اخلاصة هذه حصـل أين وجـدت بعـض األخـوة يسـألون أسـئلة 
ليست يف اختصايص يدخلون عىل أناس هناك عوام يستحون مـن القـرب مـن 
املشايخ من طلبة العلم وبعضهم يقف ساعات ما يستطيع أن يبدي ما يف نفسـه 

هللا يا شـيخ أين سـافرت إىل ثالثـة مـن املشـايخ وأعرف رجل ذات مرة قال: وا
والعلامء كل شيخ ما ال يقل عن مخسامئة كيلو أقسم  باهللا ما اسـتطعت أن أبـيح 
برسي وما أستطعت أن أقول ما يف نفيس حتى لقيـت شـيخ يتبسـم يف وجهـي 
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وجرأت عىل أن أبيح ما يف قلبي يقول أحدهم من املشايخ الكبار رمحة اهللا قال: 
ديق لوالدي ووالدي أقسم يل واتصل بالشيخ والشـيخ يـأتيني يقـول: واهللا ص

جلس معي الشيخ تقريباً ساعة إال ربع يا بني ماذا فيك ماذا تريد? ما استطعت 
 أن أبيح برسي منهم ناس عظيمة, 

ولذلك أنا أقول لطلبة العلم أال يتفكهـوا أكثـر مـن الـالزم وأن يرفقـوا 
أريد جلسـة خاصـة والثـاين يبغـي جلسـة  بأهل العلم, البعض يقول: يا شيخ

خاصة والثالث جلسة خاصة, طيب لو كل شخص أعطي جلسة خاصـة مـاذا 
 بقي لتحصيل الدروس,

طيب الدروس قد تكون بعضها عـالق يف الـذهن, واهللا يبلـغ يف بعـض  
األحيان ما ال يقل عن ثالثة آالف قضية ما بني مشاكل زوجيـة مشـاكل دعـوة 

سان بعض القضايا أعرف بعضهم يوصل ما ال يقـل عـن تكون عىل طاولة اإلن
مخسة وأربعني ساعة, املرأة تكتب قصة حياهتا مع زوجها من سـبعني صـفحة, 
ثم جيلس الشخص ويقول: يا شيخ تـأخرت علينـا مـا رديـت علينـا اجلـواب 

 والثاين يقول: رديت تأخرت وهذا يقول,
سـئولية نحمـد اهللا نحن ال نستأخر ال أقصد أنا أي داعية يتحمل هـذه امل

 ونشكره عىل هذا الفضل العظيم,
ونرس واهللا بإخواننا وأحبابنا ليس من السهل أين يـأيت شـخص يأمتنـك  

فيام بينك وبني اهللا, ولكن ال يكون عىل حساب أشـياء هـي أهـم يكـون معـي 
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أحياناً يف درس احلرم أريد أن أنزل لدرس احلرم قبل أذان املغرب يمكن بدقائق 
قف عىل الباب يعلم أن هنـاك  درس يف احلـرم أذهـب إىل خطبـة والشخص وا

 يسال الشيخ !قباء فأجد الشخص جالس يف هذا الوقت 
مشكلة طيب اآلن اإلنسان يريد أن يعظ األمة وكم يف هـذا الـوعظ مـن  

اخلري واألجر هل يكون عىل حساب شخص واحد هنا اإلشكال, إن قلت لـه: 
 ب قال الشيخ واهللا من حقي أن أهتربما أستطيع اآلن قال: الشيخ يتهر

, لكـن   لكن بعض التهرب قد يكون جائز ومندوب وقـد يكـون واجبـاً
القضية أطرحها ال أطرحها تزمـراً واهللا هـذا األمـر لـه مـا ال يقـل عـن ثامنيـة 
سنوات, املشكلة كلها أنني أقول: عىل طالـب العلـم أن يقـدر وضـع إخوانـه 

عنـده رأي فيهـا أو يريـد أن يفيـدنا  وأطرح هذه القضية أمـامكم أي شـخص
بطريقة نستطيع أن نفيد إخواننا طلبة العلم وأال نمنعهم من اخلري أنـا أعتقـدها 
معكم ثالثة دروس اكتبوا فيام ما شئتم أي شخص عنـد اقـرتاح أو رأي فكرنـا 
نجلس له يف غرفة مايش الوضع أظن يرجع إىل طلبة العلم أكثـر ممـا يرجـع إىل 

طلبة علم كان هو يقول يف القديم كتب يل أحدهم يقول: كنا يف الطريق كم من 
القديم وكنا ننظم أنفسنا أن من أعظم درس أراه مـن طالـب العلـم أن يـأيت يف 
وجهي وأقول له تأخر وال يتأخر, يأيت شخص يريد أن يسأل سؤاالً خاصاً فإذا 

خر به يقف بجواري يعني الرجل سيتحدث مجيع كالمه سيسمعه أقـول لـه تـأ
, ما ألف يف درس جداً وال عهدت هذه النامذج, يعني  واهللا كأين أخاطب جداراً
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نامذج يف الفرتة األخرية أقوهلا رصاحة قد تؤدي إىل إيقاف الدروس ألنـه لـيس 
من طبعي وال من شيمتي أن اضـطر أن أغلـظ, فـإذا وقـف عـامي و سـمعني 

 أصيح عىل طلبة العلم ماذا يقول?
م عىل طلبة العلم هؤالء ما جاءوا ألجله جـاءوا انظروا كيف شيخ يتكل 

يستفيدون انظر كيف يعاملون, واهللا ما أنا لو قال حممد الشنقيطي ما ألـو لكـن 
يقول: مشايخ وعلامء نضطر أن نفعل أفعاالً يأيت الشخص يريد أن جييب الناس 
عن مسائل فيأيت رجل كبري السن يريد مصلحة مادية و اهللا إنا نرشف أن نفـرج 
كربات الناس, لكن حني يأيت عىل طلبة العلم ويأيت أربعة مرات ويأيت األخـوة 
ومعه أوراق وإذا هبا مزورة ويتالعب كيف يكون موقفك? تضـطر أن تتعامـل 
بعنف واهللا الشيخ تغري مشكلة هذه  ألنه من حقه أن يقول هذا ألنه مـا رأ إال 

 هذا املوقف, 
ث فيهـا تقريبـاً سـنتني و تعـاون يف أحد طلبة العلم جاء إىل املدينة ومكـ

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ووقعت له مشكلة فجاءين بعد ما صـليت يف 
اجلامعة وقال يل: يا شيخ أنا عندي مشكلة, خري إن شـاء اهللا قـال: فعلـت كـذا 

 وكذا وكذا,  وتعرضت لكذا وكذا وأريدك اآلن خترجني
  ــ فقهية من عنده واجتهاديةس وظلمهم بحكم ترصفات اآذ فيها أن ــ 
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فقلت هذا الذي ترصفته ليس من الـدعوة يف يشء وال مـن بـاب األمـر 
ي تتحمـل ـرف منـك شخصــباملعروف والنهي عن املنكر يف يشء, هـذا تصـ

 مسئوليته وليس لك عذر إال أن يكون صاحب احلق يتنازل عن حقه هذا هو, 
 قال يا شيخ: واهللا ما يصري يعني تتخلون عنا?

 وعارفني بعض األخوة ما عنده خلفية قلت له: أختىل عنك كيف? 
قال: املفروض أنـتم مشـاخينا وتقفـون معنـا يف هـذه األشـياء العظيمـة  

 املفروض تقفون معنا, 
 قلت له: أسألك سؤال أنا, كم لك يف املدينة? 

 قال: يل أكثر من سنتني,
 ن أين أنت?مقلت له  
 قال: من موضع كذا وكذا  

أسألك باهللا هل يوم من األيام جئتني خالل السنتني تقـول يل يـا   قلت له
 شيخ آمر باملعروف وأهنى عن املنكر? 

 قال يل: ال, 
وتركـب  يا سبحان اهللا تأيت وترتكب احلموقة كام قال عبد اهللا بن عمر 

رأسك وتأمر وتنهى كام تشاء ثم ختليـتم عنـا, نـتخىل عنـا ملـا نقـول لـك يشء 
كام أنه بإمجاع العلامء العامل إذا أفتى بيشء من كتاب اهللا وسـنة  نتحمل مسئوليته
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ال يتحمل مسئولية أحد فيام ينتج عنه هذا طريق تريد أن تسلكه وتصرب  النبي 
 عىل أذاه أجرك بينك وبني اهللا نحن علينا فقط أن نبلغ إن عليك إال البالغ, 

 ما فيه حممل, الشاهد يتطاول عىل أهل العلم سوء التفسري سوء الظن 
يأيت بعضهم ويقول: يا شيخ واهللا عندي مشكلة رضورية أقسم بـاهللا مـا  
كذبت مئات األشخاص يأيت الشخص ويقول: يا شيخ عندي سـؤال رضوري 
مشكلة رضورية وهو أمر ما رضوري وال يعني فيه ممكـن أن يسـأل عنـه أمـام 

فيه مخس دقـائق الناس أريد منك فلسفة, يا شيخ ربع ساعة مخس دقائق أسئلة 
أحياناً تصل إىل ما شاء اهللا, وفتحت املجال أنا ال أقول واهللا يشهد عىل ما أقـول 
فتحت املجال ملثل هذه األمور فوجدهتا أضاعت حقوقاً لطلبة العلم, أنا أقـول 
هذا معتذر من تقصريي وأقول هذا إذا أحد كان أو رأ مني شيئاً ال يصلح إىل 

طالب العلم أن ينتبه لترصفاته, واهللا ثم واهللا إن طالـب الدعوة إليه, ينبغي عىل 
العلم يترصف الترصف يبوأ فيه بإثمه وإثم غريه وهو ال يشعر, احلـذر القـرب 

 من أهل العلم إىل أنه غنيمة قد يكون والعياذ باهللا مصيبة عىل اإلنسان,
ملاذا ال جيوز هلم أن جيلسوا بعـد  ولذلك أدب اهللا حتى أصحاب النبي  

األكــل إىل طعــام غــري نــاظرين إنــاه ولكــن إذا دعيــتم فــادخلوا فــإذا طعمــتم 
مشغول بأمور ما يفىض هبا والعلامء ورثة األنبياء لـو أن  روا, ألن النبي ـفانتش

شخصاً حتمل مسئولية احلالل واحلرام وهو يستشعر هذه املسـئولية ويستشـعر 
جيـب عليـه كـل بـني فـرتة أنه يقف بني اجلنة والنار جيب عليه أن يراجع علمه 
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وفرتة يراجع املسائل جيب عليه كل فرتة وفرتة يراجع أسلوبه مع النـاس جيـب 
عليه بني فرتة و فرتة هذه كلها حيتاجها  العامل حيتاج إىل وقت خيلوا فيه بربه ألنه 

إال أن يكـون لـه وقـت مـن الـذكر والشـكر  ال يستطيع أن يبلغ رسـالة اهللا 
ذا إذا كان اإلنسان يفرض عليه منهجاً معيناً مـن بعـض والعبادة, متى يكون ه

 طلبة العلم 
ومع هذا أقول, واهللا واحلمد هللا ال يزال طلبة العلم بخـري ال يـزال فـيهم 
واحلمد هللا النامذج الطيبة و ال أزكيهم عىل اهللا تقر هبم األعني واحلمـد هللا أمحـد 

ن اهللا أكرمني هبذه النعمة اهللا وأشكره من كل قلبي واهللا يشهد يف رسي وعلني أ
هـذه نعمـة  أنني نميس ونصبح مع الساجدين الراكعني وال نزكيهم عىل اهللا 

 عظيمة, وواهللا لو أن اإلنسان مىض عمـره كلـه وهـو بـني النـاس حيمـد اهللا 
ويشكره كم من إنسان يتمنى أحد أن يقرع بابه فنقـول: واحلمـد هللا ال يـزال يف 

ع األمر بني يديكم الذي عنده رأي أو عنده اقـرتاح, طلبة ا لعلم اخلري لكن أض
واألهم من هذا أمتنى نامذج مـن طلبـة العلـم أن تنصـح وتقـوم بواجبهـا مـع 

 إخواهنا هذا التسيب وهذا االنفالت يف احلقيقة يؤذي كثرياً 
وارجوا من اهللا تعاىل أال يفهم كالمي عىل أين أريد أن أختلص أو إين أريد 

 ال واهللا هذه مسئويل وواجب عيل, أن أختلص من هذا,
واهللا ثم واهللا لو ركبت سياريت وأحد عنده سـؤال واهللا إين ألعلـم علـم  

 اليقني أين سأحاسب عنه, 
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واهللا ثم واهللا كنت أخطب اجلمعـة وال أركـب سـياريت إال بعـد صـالة  
اجلمعة أحياناً بساعة و نصف وعمري ثامنية عرشـة سـنة ألين ال أر أنـه حيـل 

من أهل العلم أن يفارق أحد يريد أن يسأل وعنده سؤال لكني أحس أن  ألحد
األمر فوق الطاقة وفوق الوسع أن خيرج اإلنسان جمهداً يف بعض األحيان خترج 
جمهد حتتاج إىل الرتفيه فليس كونك وأنت جمرد أنـك تريـد الراحـة لـو  طلـب 

ىل تركيز ويؤثر عـىل اإلنسان الراحة جللس يف بيته لكن ملا يكون النتاج سيؤثر ع
وسعة املسائل ويؤثر عىل إفادة األخري فهذا احلقيقة  يعني سيكون عىل حسـاب 

 ما هو أهم, 
أرجوا من األخوة, أوالً: أن يعيدوا النظر يف ترتيب األولويات يف األمور 

 املهمة أن يعطوا السائل الذي له حق حقه, 
رفوا وال ـبـاب أن ينصـوأرجوا من األخوة إذا  انتهوا من األسئلة عند ال

يتجمعوا إال من عنده سؤال رضوري, هذا الذي أرجوه ألين أريـد هلـم اخلـري 
وأريد أن تستمر هذه الدروس وأن يستمر النفع وأال يتحمـل أحـد تبعـة يف أن 

 يكون سبباً يف يشء قد ال يكون حتمد عقباه ألن ا حلقيقة األمر اتسع 
مل هذا األمانة وأداء هذه املسـئولية وأرجوا من اهللا تعاىل أن يعيننا عىل حت

وأن يلطف بنا وأن يعني إخواننا أيضاً عىل حسن الطلب وحسـن السـؤال إنـه 
 سميع جميب.
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Wإذا صىل رجل بالناس إماماً وعندما كرب تذكر أنه مل يصيل الظهر    א
 فامذا يفعل أثابكم اهللا?

Wخلق اهللا وعـىل آلـه  بسم اهللا احلمد هللا والصالة والسالم عىل خري א
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

استكامل ملا مىض يف قضية األخ الذي يسأل األخوان يف األسئلة اخلاصـة  
بعض األخوة قلنا: عندهم أسئلة عامة وبعضـهم أسـئلة خاصـة أنـا أوصـيت 
بعض األخوة أن يسأل الشخص ما هو سؤالك? يقول له: فقط يف طلب العلم 

ية ما وصيت أحد أن يسأل عن أرسار ا لنـاس ولـذلك يقول سؤايل مشكلة زيد
كل إنسان ليس من بعـدي هـذا وال آذن ألحـد فقـط األخـوة الـذين يرتبـون 
األسئلة يسألون الشخص يعني هل السؤال قضية مشكلة يكون هلـا أولويـة يف 
الرتتيب فقط فالبعض يقول بعض األخوة يسألني عن أسئلة خاصة ما وصيت 

 أسئلة خاصة هذا بالنسبة للموضع,أحد أن يسأل أحد عن 
االستشارة إذا واحد عنده رأي ما هي الطريقة املثىل لرتتيـب األخـوة يف  

أسئلتهم, إذا كان األخـوة يتزمـرون مـن سـؤال األخ أو يفهمونـه خطـأ أو أن 
 بعضهم ذكر بعض أموره اخلاصة ما هو  احلل? 

ي حـرج إذا هذا بني يديكم أنتم هذا درسكم وهذه أسئلتكم وال أجـد أ
وفق اهللا واستطاع البعض أن يكتب رأيه وأرجو من اهللا تعـاىل كـام قـال بعـض 
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السلف: ما تشاور قوم وهـو يريـدون اخلـري إال هلـدوا للرحـب, نسـأل اهللا أن 
 يكتب لنا ولكم, فأي شخص عنده رأي ومشورة 

والذي أريد أن أنبه عليه أنا أقول: أي يشء ال أجد شيئاً يؤملني من طالب 
علم إال إذا قلت له يف وجهه ارجع ومل يرجع أو قم ومل يقم ليس ألين أطاع يف ال

أمري ال, أنا أقول هذا إذا كان يعصيني يف وجهي كيف سيأخذ علمي غـدا ً إىل 
الناس, هذا يف وجهي أقول له: تأخر ابتعد وهو ال يبتعد كيـف تتوقـع غـداً إذا 

دع وال أريد لطالب علـم أن محل عمل اإلنسان كيف سيعتني هبذا, هذا الذي ي
يقف عىل أهل العلم يطلب العلم أن يكون هبذه الصفة نسأل اهللا بعزته وجالله 

 ذنا من منكرات األخالق وأن يرزقنا حماسنها إنه ويل ذلك والقادر عليه.يأن يع
א  ما سألت عنه إذا أم بالناس وكرب بصالة العرصـ فـذكر أنـه مل

إىل الصالة عىل نية فريضة فتبني أنه مل يصـيل التـي قبلهـا  يصيل الظهر  إذا دخل
אفعىل القول بوجوب الرتتيب ال تصـح البعديـة  إال بعـد أداء 

إن {فال  جيزيه أن يصيل العرص ومل تربأ ذمته من الظهـر لقولـه تعـاىل:  א
العرصـ ال  , فوقـت اهللا أن صـالة}الصالة كانت عىل املـؤمنني كتابـاً موقوتـا

 يطالب هبا اإلنسان إال براءة ذمته من صالة الظهر,
بناء عىل ذلك ال يستقيم أن نقـول لـه: اسـتمر بنيـة العرصـ قـال بعـض  

العلامء: تبطل صالته ألنه نواها عىل العرص وال يمكن أن يصيل العرص ومل تـربأ 
بها ظهـر ال يصح قلوباإلمجاع ذمته عن الظهر فحينئذ ال يمكن قلبها إىل الظهر 
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 هذا بال إشكال يعني إذا دخل ألن النية ينبغي أن تكون مقارنة لتكبرية اإلحرام 
كحد آخر ما يكون من النية فإذا سبقتها بالقليل عـىل  التفصـيل الـذي بينـاه ال 
تؤثر لكن إذا كان بعد تكبريته لإلحرام تبني أنه يصيل الظهر فحينئـذ يمتنـع أن 

ها نافلة تنقلب نافلـة وحينئـذ جيـوز ائـتامم املفـرتض أنه يقلب אيقلبها ظهراً 
باملتنفل ويصليها أربعاً نافلة ويأتم به من وراءه متنفالً ثم بعد ذلك يصيل الظهر 
وبعدها العرص ولو نو هذه النافلة عىل راتبة الظهر القبلية استقام عىل القـول 

بـد وأن تكـون أنه يصح إنشاؤها بعد تكبرية اإلحرام وإن كان األقـو أهنـا ال
 مقارنة لتكبرية اإلحرام واهللا تعاىل أعلم.

Wא  أنا  شاب حائر أرسيت مشتتة فأمي يف جهة وأيب يف جهـة أخـر
وأنا صغري السن وأعيش يف عذاب بام تعنيه الكلمـة وأهـل السـوء يرحبـون يب 
لكن الذهاب معهم يعني بيع العرض والـدين واألهـل فـامذا أصـنع وأرجـوا 

 عاء?منكم الد
Wنسأل اهللا بعزته وجالله أن يلطف بك وبأبنـاء املسـلمني وبنـاهتم  א

 وبنا وبك وباملسلمني,
א  أوصيك بالثبات عىل دين اهللا وصغري السن كبري باهللا  فـال

 تستصغر نفسك ما دمت حافظاً لدينك وعرضك 
 وعليك أن تثبت فإذا ثبت ثبتك اهللا 
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الشهوات وامللهيات واملغريات التـي تعـرض  واعلم علم اليقني أن هذه
 عليك رساب زال وظل حائل ولذة ساعة وعذاب دهر

فإياك ثم إياك أن تستجب هلا واعلم أن قرين السوء لـيس مـن وراءه إال  
 الرش والضياع 

صلح قرين السوء للقرين كمثـل صـلح اللحـم والسـكني, السـكني إذا 
 ن السكني, جاءت باللحم فرت اللحم وليس هناك أملس م

ر والعنـاء ـفهذا هو  القرين الذي يزين لإلنسان والعياذ باهللا البالء والشـ
تذكر أقوام كانوا مثلك يف مجاهلم وصحتهم وعـافيتهم كيـف هـووا وتربـوا يف 
الرد والعياذ باهللا فأظلمت وجـوههم وأظلمـت قلـوهبم وسـاءت أحـواهلم 

 اآلخرة,وصاروا إىل املقصود الذي ال خري فيه يف الدنيا و
א  أسأل اهللا الثبات وابحث عن األخيار والزم جمالسـهم والـزم

صحبتهم يثبتك اهللا بذلك عىل دينه وطاعته وحمبته, ولك فيهم غناء عن غريهم 
  فهم يغنون عن غريهم وغريهم ال يغني عنهم بإذن اهللا 

وأن تعلـم أن اهللا قـوي وأنـه يمـد  فأوصيك ثم أوصـيك بتقـو اهللا 
قوته أهل احلق وأهل احلق يف الثبات والصرب عىل طاعة اهللا ومرضاة اهللا بـأعىل ب

 املنازل, 
واعلم أن اجلنة ال تشرت إال باملكاره نعم يتخىل عنك أبوك وتتخىل عنك 
أمك وتتشتت األرسة ويتربأ اإلخوان واألخوات ولكن يف اهللا عوض عن كـل 
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 يعوضـه فعليـك أن تعلـم أن فائت وتصور إنسان فقد قرابته مجـيعهم فـإن اهللا
العربة يف اغتنام هذه احلياة فيام يريض اهللا,  

א  بـاهللا أوصيك أال حتزن و أال تندم وأال تضعف وأن تقو
 فمن كان هللا كان اهللا جل له فارغب بربك تكفى اهلم و املؤن 

 وأعلم أن الدهر عرس من بعده يرس وأن من بعد الظالم الفجـر وأن مـن
صرب زفر واعلم أن أعظم الصرب من أعظـم الصـرب عـن معصـية اهللا أن يكـون 
اإلنسان يف مقتبل شبابه ومجاله وصحته وعافيته وأعلم أن من أعظم الصرب عىل 
طاعة اهللا و حمبة اهللا أن ترشع األبواب للملهيات واملغريات فال يلقـي اإلنسـان 

ه وهو أرحم الرامحني, توكل عىل هلا باالً وال يلتفت إليها حتى يفيض إىل رمحة رب
 احلي الذي ال يموت توكل عىل احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم

إن مل جتد أباً ينفق  عليك فإن اهللا يـده سـحاء الليـل والنهـار ال تغيضـها  
 نفقة, 

وإن مل جتد أماً حنوناً حتن إليـك فـاعلم أن اهللا أرحـم بخلقـه مـن خلقـه 
ن رمحة أمك ال تعدل شيئاً يف جنب رمحة اهللا ا لذي هـو بأنفسهم وبأوالدهم وأ

 أرحم الرامحني, وخف اهللا غناه عمن سواه, ولك يف اهللا كفاية 
ولو أهـم {وتذكر أنك إن قلت: حسبنا اهللا ونعم  الوكيل كفاك ومحاك, 

رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله إنا 
 , فارغب إىل ربك و توكل عىل ربك }راغبون إىل اهللا
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واعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل لـه حكـم عظيمـة فقـد تنشـأ هـذه النشـأة 
 لكي خيرجك لألمة بخري يف مستقبلك  السعيدة

 فكم من أيتام أصبحوا من األئمة األعالم, 
س تشـتت أرسهـم وتفرقـت قرابـاهتم مجـع اهللا هبـم شـمل اوكم من أن

 ن أئمة الدين إن هللا أرسار يف خلقه,املسلمني وأصبحوا م
إن الذي ينشأ عىل املكاره واملصائب وترضـبه الـدنيا يف وجهـه ويسـتنري  

بالدين والطاعة واالستقامة وينشأ متوكالً عىل ربه مفوضاً أمره إليه ملتجئاً إليه 
 أسعد الناس بربه وأوالهم بحسن العاقبة فتوكل عىل اهللا فلن خييبك اهللا 

هللا نعم املوىل ونعم النصري وأن اهللا رحيم بخلقه فقف بني يدي واعلم أن ا
 ملك امللوك وقل: اللهم إين أشكوا إليك ضعف قويت وقلة حيلتي,

اسجد له يف صلواتك وأذرف لـه مـن عبارتـك وقـل: يـا رب ضـاقت  
السبل فوسعها عيل يا رب تشتت شمل أيب وأمي فامجع شملهام وإال فعوضـني 

معيناً وكن يل ظهرياً وكن فـإن أبـواب السـامء تفـتح لكـل عنهام, يا رب كن يل 
 مضطر ولكل من دعا من قلبه خالصاً 

واعلم أن اهللا يسمعك ويـراك وأن اهللا أعلـم بحالـك وأرحـم بـك مـن 
إخوانك وأخواتك وأهلك فتوكل عىل اهللا وفوض أمرك إىل اهللا فإنه نعم املـوىل 

 ونعم النصري,
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ة حيلتنا وهواننا عـىل النـاس اللهـم اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقل 
 اجرب كرسنا ارحم ضعفنا واجعلنا من عبادك املخبتني املنيبني إليك

 اللهم ألبسنا حالوة اإليامن وبرد اليقني ا 
للهم إنا نسألك الثبات عىل دينك واالستقامة عىل طاعتك واكفنا ما أمهنا 

 وأغمنا يا حي يا قيوم, 
ومن كل ضيق خمرجـا ومـن كـل بـالء  اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا

عافية, نعوذ بك من فتن الدنيا التي ترصفنا عن دينـك أو تلهينـا عـن طاعتـك 
اللهم ثبتنا عىل طاعتك حتى نلقاك و أنت راض عنا سبحان ربـك  رب العـزة 

  عام يصفون وسالم عىل املرسلني واحلمد هللا رب العاملني.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الرتممن 

 
 
)٣٢٣א( 

 
 

 رشح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه اهللا−
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني 

 نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.
Wאאא  

 راهية  الصوم يف الصنف الباقي من شعبان حلال رمضانباب ما جاء من ك
Wא  حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد عـن العـالء

إذا بقـي «: قـال: قـال رسـول اهللا  بن عبد الرمحن عن أبيه عـن أيب هريـرة 
 , »نصف من شعبان فال تصوموا

Wאא  حــديث أبــو هريــرة 
 حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه عىل هذا اللفظ 

ومعنى هذا احلديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجـل مفطـراً فـإذا 
بقي يف شعبان شيئاً أخذ يف الصوم حلال شهر رمضان, وقد روي عن أيب هريرة 

  عن النبي  ما يشبه قوله حيث قال :»ضـان بصـيام إال ال تقدموا شهر رم
 , »أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم

  وقد دل هذا احلديث أن الكراهية عىل من يتعمد الصيام حلال رمضان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األمتان  بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم
األكمالن عىل  خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
الرتمذي رمحـه اهللا هبـذه الرتمجـة والتـي تتعلـق فقد ترجم اإلمام احلافظ 

 عن الصوم يف النصف الثاين من شهر شعبان, بنهي النبي 
يف احلرص عىل الصيام  بواب السابقة هدي النبي وقد تقدم معنا يف األ 

وملا كان هـذا  يف شهر شعبان وبينا ما ورد يف ذلك من سنته وهديه بأيب وأمي 
رمحـه هللا يف هـذا البـاب אأن يبني ناسباحلديث يتعلق بجزء من شعبان 

 فيام ستثنى من الصوم يف شعبان هدي النبي 
العمل به عند من يقول بثبوتـه وبداللتـه فعىل القول هبذا احلديث وعىل  

فإهنم يرون أن ما ورد من الفضل يف شعبان يستثنى منه النصف الثاين ولـذلك  
يف  أشار املصنف رمحه اهللا يف هذه الرتمجة إىل هذا النهي الوارد عن رسول اهللا 

 , حديث العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة 
املصنف رمحه اهللا أنه جعل النهي حلال رمضـان  ويالحظ يف ترمجة اإلمام

وذكر ذلك عن بعض أهل العلـم أنـه قـول قـوم مل ينسـب هـذا القـول لقائلـه 
وتوضيحه أنه عىل هذا القـول الـذي أورده اإلمـام الرتمـذي رمحـه اهللا يكـون 

يف الصحيحني بمعنى أن  حديث العالء الذي معنا مفرساً بحديث أيب هريرة 
الصوم يف النصف الثاين من شعبان حتى ال يـزاد يف رمضـان, هنى عن  النبي 
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عن التقدم عىل  رمضان بصوم يوم ويومني كام يف حـديث أيب  ألن هني النبي 
ال تقدموا رمضان بصوم يـوم «: يف الصحيحني قال: قال رسول اهللا  هريرة 

 , وظـاهر هـذا النهـي وقـد بينـاه»أو يومني إال أحد كان يصوم صوماً فليصمه
وتقدم معنا يف رشحه يف أوائل أبواب الرتمذي يف الصـوم أنـه منـع مـن تقـدم 
رمضان بصوم يوم أو يومني حتى ال يضـاف إال رمضـان مـا لـيس منـه وهـو 
مذهب االستقبال أي كأنه استقبال لرمضان هبذا الصوم أو عىل الشـك يف يـوم 

 الشك
ن عنـدنا فحينئذ  كأن أصحاب هذا القول وبناء عىل هـذه الرتمجـة يكـو 
 : هنيان

 هني أصيل وهو النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومني  
وهني سداً للذريعـة وهـو مـن منتصـف شـعبان إىل أن يـدخل رمضـان 

 فيستثنى اليومان فهام أشد يف النهي والتحريم,
عن صالة النافلة بعد صـالة الصـبح  وهلذا نظائر يف الرشيعة منها هنيه  
 عد صالة العرص عن صالة النافلة ب وهنيه 

فاألصل يف هذين النهيني أهنام وردا منعـاً مـن مشـاهبة املرشـكني وعبـدة 
فـإذا طلعـت «يف احلديث الصحيح حيث قال:  الشمس وقد فرس ذلك النبي 

فأمسك عن الصالة فإهنا تطلع بني قرين شيطان فيسجد هلا وإذا غربت فأمسـك 
, أي أن هذا الوقت لعبـدة »عن الصالة فإهنا تغرب بني قرين شيطان فيسجد هلا
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الشمس يسجدون هلا عند الطلوع وعند انتصاف النهار وعند غروب الشمس, 
 وملا هنى عن ذلك, 

ولذلك قال: فإهنا تطلع بني قرين شيطان, ألهنم هم يف احلقيقة ال يعبدون 
إن يدعون من دونـه إال {: الشمس وإنام يعبدون شيطانا ً مريداً كام أخرب اهللا 

, فيأيت الشـيطان كـام ذكـر األئمـة }وإن يدعون إال شيطاناً مريدا لعنه اهللاإناثاً 
ه أن الشـيطان يـأيت بـني السـاجدين وبـني رمحهم اهللا يف تفسري احلديث ورشح

الشمس وحينئذ إذا طلعت الشمس تكون بمثابة يف املنتصف فهو يف املنتصـف 
مس متامـاً حتـى  بينهام, فالشمس حني تطلع, تطلع بني قرنيه ألنه يصانف الشـ

 يكون السجود له ال للشمس, 
ومن هنا إذا كان النهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب من أجل هذا توسـع 
الرشع سداً للذريعة فمنع من بعد صالة العرص إىل غروب  الشمس ومنـع مـن 
بعد صالة الصبح إىل طلوع الشمس واألول أصل وهـو النهـي أثنـاء الطلـوع 

اتفق األئمة كلهم عىل أن النافلة ال تصىل أثناء الطلـوع  وأثناء  الغروب ولذلك
 وأثناء الغروب ألنه هو املراد األصل 

فبقي اإلشكال هل هذه الذريعة يمنع منه النافلـة عمومـاً أو خيـص منـه 
 ذوات األسباب عىل اخلالف املعروف,

فهذا النهي أو هذا له نظائر عىل مسألتنا عىل  القول الذي حكاه الرتمذي  
 مل أجد حتريراً يف نسبة هذا القول إذا كان عىل هذه الوجه الذي ذكرناه,و



- ١٤٣ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

أما من حيث التعليل عند العلامء رمحهم اهللا يف النهي  عـن الصـوم بعـد  
أنـه إنـام هنـي عـن  فأقو العلل يف ذلك والعلـم عنـد اهللانتصاف شهر شعبان 

ي صـيام الصوم ألن اإلنسان قد يضـعف وذلـك     أنـه مطالـب بفريضـة وهـ
رمضان فإذا تقدم رمضان بصوم ما يقارب من نصف الشهر أو صوم أيـام منـه 
ربام ضعف جسده وأهنكه الصوم ويكون حينئذ كاملشتغل بالنافلة عن الفريضة 

 ويكون يف حقيقة أمره مضيعاً للفرض باالشتغال بالنافلة,
ض كام واألصل يف رشع اهللا أنه ال يتقرب إىل اهللا بيشء أحب إليه مما افرت 

ومـا تقـرب إيل «أن اهللا تعـاىل يقـول:  يف احلديث الصحيح يف البخاري عنـه 
 , »عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضته عليه

أن يكون يف الفرائض ولذلك إذا ازدمحـت  فاألصل يف التقرب إىل اهللا 
, مثال ذلك: لو كـان الشـخص  الفريضة والنافلة قدمت الفريضة وجهاً واحداً

أو أكل طعاماً فغلبه الريح وأمكنه أن يصيل بوقت و ضاق عليه معه سلس ريح 
لو صىل الفريضة مـن دون الوقت بحيث لو صىل راتبة الظهر انتقض وضوءه و

مكنه ذلك قلنا له: صل الفريضة وال تصـيل الراتبـة, فهـذا أصـل عنـد الراتبة أ
هذا هـو  ءبإمجاع العلامالعلامء أن الفرائض مقدمة عىل النوفل يف سائر العبادات 

األصل, فإذا اشتغل بالنافلة من الصوم بعد منتصف شعبان الناس خمتلفـون يف 
أحواهلم ويف قدرهتم, لكن من طبيعة اإلنسان أنه يرهقه الصوم والصـوم يـؤثر 
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يف البدن ولذلك  قالوا: إن النهي إذا صح وثبت فهو حممول عىل هذا الوجه أنه 
 ينهك اإلنسان ويضعفه عن صوم الفريضة

وبناء عىل ذلك يكون ختصيصه رمحه اهللا حلال رمضان إذا كان املراد به ما  
منع من صوم يوم أو يـومني فهـذا بعيـد ألن النهـي عـن صـوم يـوم ويـومني 

 معارض متاماً للنهي عن الصوم بعد منتصف شعبان, 
ولذلك قرر األئمة ومجهور العلامء حينام ردوا حـديث العـالء هـذا ردوه 

أيضاً يف الصحيحني وهو النهي عـن تقـدم رمضـان بيـوم أو حلديث أيب هريرة 
 يومني كام سنبينه يف املسألة, 

عـن الصـوم  رمحه اهللا هذا احلديث املشتمل عىل هني النبي  אذكر 
فيام بقي من شعبان, ولشـعبان نصـفان كـام أن لكـل شـهر نصـفني, فلشـعبان 

ذا قيـل البـاقي فـاملراد بـه نصفان يقال ألحدمها األول ويقال للمتأخر الثاين فإ
 الثاين 

ر إذا انتصـف, ـومن هنا اتفقوا عىل أن النهي يبدأ من يوم اخلـامس عشـ
وليس املراد بداية االنتساب بناء عـىل أن الصـوم بسـبق اليـوم لكـن املـراد بـه 

 حتصيل اخلمسة عرش يوماً الباقية سواء تم الشهر أو نقص 
بقي من شـعبان وهـو النصـف  وهذه املسألة أعني النهي عن الصوم فيام

 الثاين اختلف العلامء رمحهم اهللا فيها الختالفهم يف هذا احلديث ثبوتاً وداللة 
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وذهب بعض العلامء إىل ضعف حديث العالء بن عبد الـرمحن عـن أبيـه 
 وتكلموا فيه ويف روايته وأنكر اإلمام أمحد وابن معني رمحهم اهللا هذا احلديث, 

ل العلم عـىل حتسـينه وثبوتـه وأن العـالء مـن والعمل عند طائفة من أه
 رجال مسلم, 

واستشكل بعض أصحاب القول األول انفراد العالء وتكلموا فيـه مـن 
هذه اجلهة ورد البعض هذا االنفراد بأنه ال يقدح ما دام أنه مل خيالف فيه الثقات 

يف وسيأيت التعرض هلذه املسألة عند الكالم  عـىل رجـال الرتمـذي إن شـاء اهللا 
 أن ييرس ذلك بفضله ومنه, ختم هذا الكتاب نسأل اهللا 

أما من جهة املتن فتكلموا يف الداللة فمنهم من قال: إن النهي للتحـريم  
ومنهم من قال: إن النهي للكراهة ومنهم من قال: إن هذا احلديث يرد بـام هـو 

 أقو وأصح وهو حديث عبد ا هللا بن عمر فال حتريم وال كراهة,
 : ء يف هذه املسألة قوالن مشهورانوللعلام

القول األول: أنه جيوز الصوم يف النصف الثاين مـن شـعبان مـن حيـث  
اجلملة, وقولنا: من حيث اجلملة ألهنم اختلفوا يف اليومني السـابقني لرمضـان 

 هل النهي للتحريم أو للكراهة, 
 أما اجلمهور كلهم متفقون عـىل أنـه ال حتـريم وال كراهيـة للصـوم بعـد

منتصف شعبان إىل اليوم أو اليومان عىل الرواية االتفـاق عنـد اجلمهـور وهـم 
املالكية واحلنفية واحلنابلة وطائفة من أهل احلديث رمحة اهللا عليهم, أنه ال حرج 
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وال بأس أن يصوم فيام بقي من شعبان إال إذا بقي اليوم واليومان فحينئذ يكون 
 املتقدم معنا,  يث أيب هريرة اخلالف عىل التفصيل الذي قدمناه يف حد

القول الثاين: أنه يرحم ا لصوم إذا انتصف شعبان, وهذا القـول قـال بـه 
طائفة من أئمة الشافعية حتى قيل أنه هـو املـذهب, وذكـر اإلمـام احلـافظ بـن 
امللقن رمحه اهللا أن حمققي أصحابنا عىل هذا القول وهو أن النهي للتحريم وأنـه 

حيرم الصوم, لكنهم استثنوا إذا صام قبل املنتصف فإذا  إذا انتصف شهر شعبان
صام قبل املنتصف منهم من استثنى هذا التحريم من املنع إذا وصل أول الشهر 

 وقوله, بآخره مجعاً بني فعله 
وعند الشافعية وجه ثاين أنه جيوز الصوم وال كراهة كـام قطـع بـه املتـويل 

 بن ملقن وغريه,اوحكاه احلافظ 
: إن الكراهة للنتزيه كام أشاره إليه الروياين يف البحـر رمحـة اهللا ومن قال 

 عىل اجلميع.
واستدل الذين قالوا: بجواز الصوم يف النصـف الثـاين مـن شـعبان أوالً 

أنه إذا اختلف العلامء عىل قولني أو أكثـر فالقاعدة يف املسائل اخلالفية باألصل, 
 أنه يرجع لألصل فنقول: ما هو األصل? 

 ?اختلفوا هي جيوز أن حيرم? نقول: هل األصل اجلواز أو التحريم فإذا
فهنا األصل جواز الصوم حتى يدل الدليل عىل  التحريم وهم يـرون أن  

 داللة الدليل مل تثبت من جهة السند كام بينا ومن جهة السند سنبني وجه رده, 
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أن  الثابـت يف الصـحيحني ثانياً استدلوا بالسنة من حديث أيب هريـرة 
 , »ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني«قال:  النبي 

هنى عن تقدم رمضان بصـوم  ووجه الداللة من هذا احلديث أن النبي 
يوم ويومني ولو كان ال جيوز للمسلم أن يصوم من منتصـف شـعبان لقـال: ال 
تقدموا رمضان بصوم نصف شهر, أو بأسبوعني كونه خيص يومني يدل عىل أن 

ليـومني بـاق عـىل األصـل وهـذا مـن أقـو األدلـة وخاصـة أنـه يف ما عـدا ا
 الصحيحني وداللته عىل ذلك ظاهرة واضحة, 

ولذلك الكثري من األئمة واملحققني الذين رجحوا يف املسألة أو مالوا إىل 
لو كان حمرماً للصوم لبني أنـه  القول باجلواز اعتمدوا هذا احلديث ألن النبي 

منتصف شـعبان كـام رصح أو ورد رصحيـاً يف حـديث  ال جيوز الصوم من بعد
الباب الذي معنا, فكونه خيص ا ليـوم واليـومني يـدل عـىل أن مـا عـدا اليـوم 

 واليومني باق عىل األصل, 
 ?فلو قال قائل إن اليوم واليومني من أجل الشك

أجيب بأنه إذا كان األصل يف التحريم من املنتصف الستو فيه وجـود  
و ال يوجد الشك وكان التحريم سارياً سواء وجد الشـك أو مل الشك يف آخره أ

يوجد ألن التحريم من بعد املنتصف أقو من التحريم يف الشـك وهـذا دليـل 
 من قال: إنه جيوز الصوم, 
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الثاين القياس قالوا: من جهة النظر الصحيح أن منتصـف شـعبان جيـوز 
 ن شعبان,الصوم يه كام جيوز يف منتصفه األول جلامع أن الكل م

الذين قالوا باملنع والتحريم استدلوا بحديثنا ووجه الداللة  فيـه يف قولـه 
 :»ووجه الداللة قوله: فال تصوموا, النهـي »إذا انتصف شعبان فال تصوموا ,

و النهي للتحريم حتى يدل الدليل عىل  الكراهة وال دليل عندنا عـىل الكراهـة 
 كام يقولون, 

אאאאאא
 : 

 لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من دليل النقل والعقل  
وثانياً أن االستدالل بحديث العالء الذي معنا فحديث العالء ليس فيـه 

 : أوالً جياب عنه من وجهني
هـو أوالً من جهة الثبوت أنه لـيس بـالقوة كحـديث اإلباحـة واحلـل و 

حديث أيب هريرة فحديث اإلباحة ممـا اتفـق عليـه الشـيخان وحـديث العـالء 
 خمتلف يف ثبوته, فلو كان ثابتاً أو عىل القول بتحسينه ال يعارض به ما هو أقو
يف الصحيح مما اتفق عليـه الشـيخان وهـو حـديث أيب  هريـرة يف النهـي عـن 

 التقدم.
هنـي, والنهـي حيتمـل אوأما من جهة املتن فنقول: إن 

 : املعنيني باالستقراء والتتبع ملنهيات الكتاب والسنة
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 إما أن حيمل عىل التحريم وهو ظاهره  
 وإما أن حيمل عىل الكراهة إذا وجد الصارف, 

فلام كان حديث أيب هريرة أقو ثبوتاً وأقو داللة صار صـارفاً للنهـي 
و رصف النص عن ظاهره الـراجح إىل ألنه يكون بام يسميه العلامء بالتأويل وه
 معناه املرجوح بدليل من خارج النص, 

نرصفه عن ظاهره التحريم إىل الكراهة بدليل من  אفعندنا النهي 
 خارج النص هذا إذا قلنا بأنه ثابت,

وبناء عىل ذلك جيوز الصوم يف النصف الثاين مـن شـعبان إال إذا غلـب  
النهي عن الصوم يف النصف الثاين من شـعبان إذا عىل ظنه بناء عىل ذلك يكون 

غلب عىل ظن اإلنسان أنه يضعفه عن صوم رمضان أو يمنعـه منـه قـوي املنـع 
 عىل  التفصيل الذي قدمناه.
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Wא  
 باب ما جاء يف ليلة النصف من شعبان,

Wא  :وحدثنا أمحد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هـارون قـال
قـال:  نا احلجاج بن أرطأة عن حييى بن أيب سفري عن عروة عـن عائشـة أخرب

أكنـت ختـافني أن «ليلة فخرجت فإذا هو بـالبقيع فقـال:  افتقدت رسول اهللا 
? قلت يـا رسـول اهللا إين ظننـت أنـك أتيـت بعـض »حييف اهللا عليك ورسوله

الدنيا فيغفـر  ينزل يف ليلة النصف من شعبان إىل السامء إن اهللا «نسائك فقال: 
 ,»ألكثر من عدد شعر غنم كلب

 Wא  ويف الباب عن أيب بكر الصديق, 
 Wאא  حديث عائشة  ال نعرفه

إال من هذا الوجه من حديث احلجاج وسمعت حممد يضـعف هـذا احلـديث, 
واحلجاج بـن أرطـأة مل يسـمع مـن  وقال حييى بن أيب  كثري:  مل يسمع من عروة

 حييى بن أيب كثري.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجم املصنف رمحه اهللا هبذه الرتمجة التي تتعلـق بالنصـف مـن شـعبان, 
 وهي يف احلقيقة يف األصل هذا الباب ليس من أبواب الصـوم لكنـه دخـل ألن

أنـه يصـام  يف بعض األحاديث الواردة يف النصف من شعبان كحديث عـيل 
 يوم النصف من شعبان
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فلام صارت مسألة صـوم النصـف مـن شـعبان مسـألة واردة يف بعـض  
الروايات وإن كان أهنا ضعيفة ويف بعض أسانيدها موضـوعة مـن أشـد أنـواع 

 الضعف وهو املوضوع
الذي ال جيوز ذكـره وإخبـار   واملوضوع هو املكذوب عىل رسول اهللا  

 , الناس بكونه حديثاً إال عىل سبيل بيان لضعفه وكذبه عىل رسول اهللا 
 وبناء عىل ذلك يكون  عذراً للمصنف بإيراده هلذه الرتمجة,

وإال فاألصل مسألة فضل ليلة النصف من شعبان ليس هلا عالقة بكتاب  
 بعـض رواياتـه فصـوموا الصوم إال من جهة النهار خاصة عىل حديث عيل يف

 هنارها وقوموا ليلها ولكنها ضعيفة,
 א ,هي ليلة اخلامس عرشة من شعبان 
أكثرهـا مكـذوب  وهذه الليلة وردت فيها أحاديـث عـن رسـول اهللا  

يف هـذه الليلـة حـديث صـحيح  وموضوع ومنكر ومل يصح عن رسـول اهللا 
 صيام بتخصيصها بقيام أو ختصيص هنارها ب

والعمل عند أهل العلم رمحهم اهللا عىل رد املنكرات والبدع التي أحدثت 
يف هذه الليلة التي يسموهنا ليلة الرباءة  والصالة الرغائب ومنها صالة األربـع 

 ركعات التي وردت يف حديث عيل الذي رواه البيهقي أنه دخـل عـىل النبـي 
رغ وجلس قرأ قل هو اهللا أحد ليلة النصف فرآه يصيل فصىل أربع ركعات فلام ف

أربع عرشة مرة ومثلها املعوذتان وقرأ آية الكريس مرة   ثم قرأ خامتة  التوبة لقد 
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ثم قال: فمن صنع مثل ما رأيت كان له كحجتني مربورتـني  جاءكم ثم سلم 
قـال اإلمـام وإذا أصبح فصام النهار كان له عدل سنتني سنة سالفة وسنة باقيـة 

 يشبه كأنه موضوع,  إن هذاالبيهقي 
هذه األحاديث ال جيوز ألحد أن يذكرها وال أن يرغب النـاس يف عبـادة 

 , أو طاعة أحاديث مكذوبة عىل رسول اهللا 
حديثاً موضوعاً مكذوباً وهو يعلـم بكونـه  ومن حدث عن رسول اهللا 

, ومن كذب عىل موضوع وبكونه مكذوب فإنه أحد الكذابني عىل رسول اهللا 
 متعمداً فليتبوأ مقعده من النار   رسول اهللا

وال جيوز ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتسـاهل يف ذكـر األحاديـث 
, خاصة إذا اشتملت عىل العبـادات القوليـة والفعليـة ونستبها إىل رسول اهللا 

 حتى األعامل أعامل القلوب فهذا التسامح أمره عظيم وخطره كبري, 
قبـل  الوارد وما صح وثبت عن رسول اهللا ولذلك ينبغي الوقوف عند 

 ورغب الناس فيه 
فـال جيـوز ملسـلم وال جيـوز ملـؤمن  وما ضعف وكذب عىل رسول اهللا 

وأن ينسب إىل الرشع كالم  يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن ينسب إىل  رسول اهللا 
 , رجل يكذب عىل رسول اهللا 

دين اهللا ورشع اهللا كالم هل يستطيع أن يقف أحد بني يدي اهللا ينسب إىل 
مفرت عىل رشع اهللا, فهذا أمره عظيم ولذلك شدد  رجل كذاب عىل رسول اهللا 
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العلامء وقالوا: ال حيل ألحد لو جاء شـخص وأخـذ أي كتـاب وأخـذ حيـدث 
 !!الناس باألحاديث ثم قال: واهللا أنا نيتي اخلري

فلـام نقول: نيتك لنفسك حتـديث لنـاس وتعلـيم  النـاس ألهـل العلـم  
تقحمت شيئاً لست من أهله تتحمل فيه املسئولية فال جيـوز لواحـد أن حيـدث 
الناس باألحاديث حتى يعرضها عىل أهل العلم و يتأكد من ثبوهتا ونسـبتها إىل 

 واألئمة  أمر أمجع عليه العلامء,  هذا رسول اهللا 
 : وما ورد مثالً يف السنن من بعض األحاديث هناك نوعان من التضعيف

الضعف ضعف الراوي  من النسيان والسهو واالختالط يف آخر العمـر  
والرواية عنه بعد االختالط هذه علة تقدح يف الرواية وتوجـب الضـعف فـإذا 
وجد شخص آخر طريق آخر يقوي رواية هذا الشخص فحينئذ يتـابع وحيسـن 
 احلديث عىل التفصيل املعروف عند العلامء رمحهـم اهللا يف التحسـني والتصـفية

 للغري ولغريه,
لكن الضعف الذي يكون بالكذب وبرواية املناكري واإلغراق يف الوضع  

هذا ال جيوز ألحد أن يتساهل فيه وحيرم عىل املسلم أن يـذكر  عىل رسول اهللا 
للناس هذه األحاديث دون أن يبني ما فيها من العلل وأهنا ال يصح ثبوهتـا وال 

 , روايتها عن رسول اهللا 
 :لة من حيث األصل هناك روايات منقطعة و مرسلة فهذه اللي

 منها حديثنا هذا منقطع يف موضعني تسامح بعض العلامء يف أحدمها, 
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 منها حديث أبو بكر وحديث معاذ 
لكن هناك روايات بفضل ليلة النصف منكرة وموضوعة مثل مـا ذكرنـا 

  يف حديث عيل 
موضوعة عىل رسـول  وفيه أيضاً َ يف بعض رواياته تكون منهارة وبعضها

 من رواية الوضاعني, اهللا 
فاألحاديث املرسلة والتي فيها انقطـاع تسـامح بعـض العلـامء وقـالوا:  

 بمجموعها يدل عىل أن لليلة فضل أن الليل من حيث األصل هلا فضل 
وهذا نص عليه طائفة من العلامء كام نص عليه شيخ اإلسالم وغريه رمحة 

 اهللا عليهم,
فقون من حيث األصل أن الفضيلة ذاك الفضل ال يسـتلزم متلكن كلهم  

 ليلها بقيام أو هنارها بصيام,  ختصيصها  بعبادة ختصيص
ولذلك ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة ال إشكال يف فضله  ويـوم اجلمعـة هـو 

عـىل  وقد أمجع العلامء خري أيام األسبوع كام ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا 
ة اجلمعة بقيام وال ختصيص هنارهـا بصـيام والسـنة يف أنه ال جيوز ختصيص ليل

 عن إفراد يوم اجلمعة بالصوم  هذا صحيحة كام سيأتينا من هنيه 
فإذاً ال يستلزم ورود الفضل ختصيصها بعبادة معينة مثل صالة الرغائـب 
أو غريها,  حتى أن بعض العلامء دعا عىل من أحدث صـالة الرغائـب ومـنهم 
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اهللا قالوا: قاتل اهللا من أحدثنا وابتدعها يف املسـلمني قيـل:  اإلمام النووي رمحه
 أهنا أحدثت من بعد ا لقرون املفضلة, 

وأياً ما كان فمن حيث األصل ال جيوز ختصيص ليلة النصف من شـعبان 
 بعبادة 

يف ذلـك  وال ختصيص هنارها أيضاً بصوم ألنه مل يصح عن رسـول اهللا 
 يشء 

بـن اجلـوزي رمحـه اهللا يف املوضـوعات ويف ونص العلامء تكلـم اإلمـام ا
 العلل املتناهية يف األحاديث الواهية عىل ما ورد من أحاديث

وكذلك  ابن عدي يف الكامل وغريهم رمحة اهللا عليهم بينـوا األحاديـث  
 الضعيفة الواردة يف هذه الليلة,

ها أما اعتقاد كوهنا ليلة تقسم فيها األرزاق وتنسخ فيها اآلجال وتقدر في 
 املقادير فهذا باطل وال يدل عليه دليل ال من كتاب وال من سنة, 

إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا {وما ذكر من أهنا هي املعنية بقوله تعاىل:  
, هذه الليلة وهذه اآليـات مـن أول سـورة }منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

مة وترمجان القـرآن عبـد اهللا الدخان املراد هبا ليلة القدر وهذا هو  قول حرب األ
فرس الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم أهنا ليلة القـدر وليسـت  بن عباس 

ليلة النصف من شعبان, وهذا التفسري من حرب األمة وترمجان القرآن الذي دعا 
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, هو التفسـري الـذي »اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل«فقال:  له رسول اهللا 
 ,واملحققون  مشى عليه األئمة

وقد بني اإلمام ابن جرير الطربي وحسبك به يف علمه بالتأويل وتقدمـه  
وتدربه بتفسـري كتـاب اهللا وعنايتـه بتفسـريه عـىل أصـول السـلف رمحهـم اهللا 
وكذلك ا إلمام القرطبي وكذلك اإلمام احلافظ بن كثـري وكـذلك اإلمـام ابـن 

 القدر  العريب كلهم بينوا أن  املراد هبذه الليلة ليلة
 أن قول عكرمة ومن وافقه بأهنا ليلة النصف من شعبان قول ضعيف و

واألصل عندهم يف تفسري القرآن أن أعىل مراتبه أن يفرس القرآن بالقرآن, 
 وهذا هو املسلك الذي سلكه حرب األمة يف هذا املوضع,  

اً فانتبه رمحك اهللا إىل كونه من باب تفسري القرآن بالقرآن وإىل كونه تفسري
املقدمني من أصحاب رسـول  من بعد رسول اهللا  وارداً عن إمام املفرسين 

 , فحينئذ يكون لزومها آكدكاخللفاء الراشدين  اهللا 
حتى شدد  اإلمام ابن العريب رمحه اهللا برد القول الذي يقـول: إن الليلـة  

هـذا  الواردة يف سورة الدخان املراد هبا ليلة النصـف شـدد يف ذلـك وقـال: إن
 القول من قال هبذا القول أعظم عىل اهللا الفرية ألن النص يف هذا واضح, 

وكان احلسن البرصي رمحه اهللا من أئمة السلف األجالء حيلف باهللا الذي 
ال إله غريه وال رب سواه أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم أي التي تقسم 

 ا ليلة القدر,فيها األرزاق وتنسخ فيها اآلجال واألعامر أهن
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وهذا هو الذي عليه املعول والذي ينبغي اعتامده عليه مما أثر عن السلف  
 الصالح رمحهم اهللا, 
אא يف افتقــاد أم املــؤمنني عائشــة  لرســول اهللا  أهنــا مل جتــده

 بجوارها وكانت الليلة ليلتها, 
אא  بقيـع النـاس منهـا : وكان يف املدينة عدة أبقعـة

 الذي كانت فيه أول مجعة يف اإلسالم كام يف صحيح البخاري 
وهـو   ومنها بقيع الغرقد الذي كـان يـدفن فيـه عـىل عهـد رسـول اهللا 

منحرفاً قليال إىل الشامل أو إىل اجلنوب, هذا البقيـع  رشقي مسجد رسول اهللا 
 ة ونيف مرتاً بجوار املسجد عىل مسافة تبعد قليالً من املسجد أكثر من مائ

 ?وفيه إشكال يف كوهنا تفتقده وجتده يف البقيع
 ?ولذلك حتى هو لفظ البقيع فيه إشكال  

ولذلك إذا افتقده وتظنه عند بعض أزواجه كان بحثها أول مـا يكـون يف 
 حجرات أزواجه وأن تتلمسه يف أزواجه قبل أن تذهب إىل البقيع

إال بعد افتقاده ألن بني البقيع ومن الصعوبة بمكان أن تعلم أنه يف البقيع  
من يعرف هـذا الطريـق فيـه يشء مـن الـدور ويشء مـن  وبني مسجد النبي 

 اهلضبات واألكناف عىل حال املدينة, املدينة أصلها أرض ذات نخل بني حرتني
 ه?فاحلديث فيه إشكال حتى يف متن

 ولذلك بني املصنف رمحه اهللا ضعف إسناده باالنقطاع  
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 Wא احليف هو اجلور والظلـم واملـراد ,
أنه ال  كام بني اهللا  بذلك فيه إشارة إذا صح وثبت ناقص املعنى أن ما يفعله 

, }وما ينطق عن اهلو إن هو إال وحـي يـوحى{ينطق عن اهلو قال تعاىل: 
اهللا عليـك  فإذا وقع منه اليشء نسب إىل الرش ولذلك قرن هلا يف األمر أن حييف

 ورسوله, 
وهذا مـن الغـرية وهـي  واعتذرت بأهنا 

 طبيعة كام وقع من أمهات املؤمنني من الغرية فهذا يشء جبيل طبيعي
واألصل أنه ال حرج يف الغرية التي تقع ألهنا ال متلكه املـرأة ألن القلـب  

 يل واملحبة والنفرة يف امل ال يملك اإلنسان الترصف فيه كام قال 
 أما من ناحية االعتقاد فهذا يملك اإلنسان فيه, 

وإنام مرادنا من حيث ميل القلب ونفرته فهذا يشء ال يسـتطيع اإلنسـان 
اللهم هذا قسمي فيام أملك فال تلمني فيام متلـك وال «: أن يتحكم فيه كام قال 

 , »أملك
ال ومقلـب القلـوب,  ره بقولـه:ـومراده بقوله: متلك وال أملك, ما فسـ

وقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك, وقوله: اللهم يـا مرصـف 
 القلوب رصف قلبي عىل طاعتك, 
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ولن {فميل القلب وهواه وحمبته من الصعوبة بمكان ولذلك قال تعاىل: 
, فلام كان  هذا امليل والنفرة تقع }تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم

  لرضة والرضات وقعت بني نساء النبي بني ا
لكن املحظور أن تؤثر هذه الغرية يف الشخص ذكراً كان أو أنثـى يف ديـن 

 أو دنيا 
وهي قد تقع بني العلامء وقـد تقـع بـني أهـل العلـم, ولـذلك قـالوا: إن 

 أصحاب الصنعة الواحدة  يتحاسدون, 
 تقبـل فيهـا ونص العلامء وطائفة من أهل العلـم عـىل أن الـتهم التـي ال

الشهادة شهادة أهل الصنائع املتحدة بعضهم عىل بعض, ألهنـم يف الغالـب إذا 
 دخلوا يف صنعة واحدة أن يتحاسدوا وأن يغار بعضهم من بعض, 

فهذه الغرية ال تؤثر إال إذا أفضت إىل املحظور من إضاعة حق املسـلم أن 
 انتهاك حرمته فحينئذ تكون مذمومة, 

فاحلرة تغار واملرأة التي هلا قلـب حـي يتـأثر لكـن إذا  والغرية بني النساء
أوصلها ذلك إىل الظلم وإىل األذية وإىل اإلرضار فهذا مـذموم رشعـاً ويؤاخـذ 

 اإلنسان عىل ترصفه فيه يف األصول املعروفة املقررة يف مثل هذه املسائل, 
אאאوبني

 : بنو كلب وبنو كالب وأكلب   كلها قبائل 
 كالب وكلبة وكلب كلها قبائل  
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 وجاء يف بعض الروايات بيان العلة ملاذا خص بني كلب?
فقالوا: أنه كانوا أكثـر العـرب غـنامً ولـذلك ورد ذكـرهم وجـاء حتـى  

 , لكنه مل يصح فيه يشء عن رسول اهللا  مرفوعاً عن النبي 
ذي معنا هو من أقو األحاديث يف فضل ليلة النصف, وهذا احلديث ال

وقريباً منه يف نزوله تعاىل يف ليلة النصف ومغفرته للعباد إال ملرشك أو مشـاحن 
ويف بعضها ملرشك وقاتل, كلها أحاديث مل ختلوا كام ذكرنا من ضـعف واملعـول 

ا احلـديث عليه عند أهل العلم ما بيناه فذكر املصنف رمحه اهللا هلذا البـاب وهلـذ
 إنام جاء تبعاً ومل يأيت أصالً وفصال.



- ١٦١ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

Wא  
 باب ما جاء يف صوم املحرم

 Wא حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أيب برش عـن محيـد
أفضـل «: قـال: قـال رسـول اهللا  بن عبد الرمحن احلمريي عـن أيب هريـرة 
 »رمالصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا املح

 Wאא  ــرة  حــديث أيب هري
 حديث حسن صحيح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترجم املصنف رمحه اهللا هبذه الرتمجة ما جاء يف صوم املحرم, ونظراً لكون 

 لنافلة كام قدمنا فال زال رمحه اهللا يبني ما ورد فيها, هذه األبواب متعلقة بصوم ا
وسلك مسلك كام نبهنا يف أول األبواب أن يذكر صوم التطوع باألشـهر 
ذكر شهر شعبان ثم أتبعه بشهر املحرم ثم يتبع ذلـك بصـيام األيـام كتاسـوعاء 
ويوم االثنني واخلميس وصوم يوم اجلمعة ونحو ذلك ممـا سـيذكره فهـذا هـو 

 منهجه, 
א  املراد به شهر اهللا احلرام املحرم أول السنة اهلجرية فـيام ذكـر مـن

  تأريخ أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
 : وصوم املحرم فيه جانبان
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يتعلق بصوم  الشهر ككل دون ختصيص يوم منه بمعنـى  : اجلانب األول 
 يف  أن الرشع ندب إىل صوم هذا الشهر واإلكثار من الصوم فيه, وصومه

يف صوم بعضه أو أيام منه وهذا ورد فيه أو ثبتت فيه السنة  : اجلانب الثاين
 كام سيأيت إن شاء اهللا يف سوم عاشوراء  وتاسوعاء 

فصوم املحرم فيه اجلانبان صوم الشهر وفضيلة اإلكثار مـن الصـوم فيـه 
 واجلانب الثاين صوم بعض الشهر وهي األيام  التي أكد الرشع وندب املسلمني

 إىل صيامها كتاسوعاء وعاشوراء, 
واملصنف رمحه اهللا هنا سيذكر فضيلة صوم الشهر كله وذكر هذا احلديث 

א«قال:  الذي أصله يف الصحيح ومتامه أن النبي 
אאאאא« , 

الـذي يكـون بعـد  يام النافلـةويف هذا احلديث دليل عىل أن أفضل ا لص
هللا املحرم, وهذا ال يتعارض مع الصيام الوارد بخصـوص رمضان صيام شهر ا

األيام كيوم عرفة وكذلك صيام الست مـن شـوال وصـوم االثنـني واخلمـيس 
فلكل صوم من هذه النوافل هذه كلها نوافل وليست بواجبـة, وهـذه النوافـل 

 كل منها بني الرشع ما فيه من الفضيلة 
 ?فإذا جئت تسأل عن شهر رغب الرشع يف صومه واإلكثار منه 

 عىل ذلك, فقل: شهر اهللا املحرم لنصه 
 وإذا جئت إىل ويتبعه شهر شعبان  
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أطلـع  ومن أهل العلم من جعل شعبان ناسخاً ملحرم فقال: إن النبـي 
 بعد أن أخرب عن شهر حمرم أطلع عىل أن شهر شعبان أفضل, وهذا ضعيف 

ا من أقـو مـا يكـون أن شـهر اهللا  املحـرم أفضـل ولـذلك ال النص هن
يستثنى يف املحرم يومـاً ال يسـتثنى منـه صـيام يـوم, ويف شـعبان يسـتثنى عـىل 

 التفصيل الذي تقدم معنا, 
فالشهر من حيث هو مندوب إىل صومه حتى ولو صامه كامالً ففضـيلته 

ه أياماً أو صامه كامالً فمن متعلقة بجميعه سواء مفرداً أو أكثر باألفراد اختار من
 مستقل ومستكثر

فضل كل يوم ندب األمة إىل صومه بل بني  أما صيام األيام فبني النبي  
يـوم ولـدت فيـه و أحـب أن «حتى السبب يف بعضها, لقوله يف يـوم االثنـني: 

 , »أصومه
تعرض فيه األعامل وأحـب أن يعـرض عمـيل «يف يوم اخلميس:  وقال 
 بأيب وأمي من هديه,  غري ذلك مما ورد من سنته  , إىل»وأنا صائم

وعىل كل حال صوم املحرم نص يف هذا احلديث عىل أنه يف النافلة أفضل 
ولذلك نص العلامء واألئمة عىل أنه يستحب اإلكثـار مـن الصـوم يف شـهر اهللا 

 املحرم, 
رع ألن اهللا ـالذي له حرمـة أو حرمـه الشـ אواحلرام أصله املمنوع 

م األشهر احلرم وهي ثالثة فرد ذي القعدة وذي احلجة واملحرم وواحد فرد حر
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فالـذنب فيهـا  وهو شهر اهللا رجب وهذه األشهر األربعـة حـرم حلرمـة اهللا 
 عظيم 

إن عدة الشهور عند اهللا اثنى عرش شـهراً يف كتـاب {ولذلك قال تعاىل: 
 ,}اهللا يوم خلق الساموات واألرض منها أربعة حرم

 وبيته ا لسنة فإن النبي ربعة فرسهتا السنة وهذا مما أمجله القرآن هذه األ 
 قال منها أربعة حرم يف آية براءة مل يبني ما هي هذه األربعة احلرم, 

أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق اهللا السـاموات واألرض  فبني النبي 
 يف حجة الوداع يف السنة التي كانت فيها حجة الوداع 

لوا أنه أخر حجه حتى يستدير الزمان عىل حالته فيبطل عقيـدة ولذلك قا
النساء وما كان عليه أهل الرشك والكفر مـن إنسـاء الشـهور وتأخريهـا حتـى 

يف خطبة حجة الوداع:  اختلفت أشهر العام واضطربت فرجب هذا كان قال 
 , »ثالث فرد وواحد فرد ذو القعدة وذو احلجة واملحرم ورجب مرض«

مرض, مرض وهم من قريش كانوا يعظمون هذا الشهر وهـو  قوله: رجب
إليهم الشهر ألهنم كانوا من بني العرب أشد حمافظة  شهر رجب ونسب النبي 
 عىل حرمته فنسبه إليهم, 

فدل هذا احلديث عىل أن األشهر احلرم ليسـت كلهـا متتابعـة وأن ثالثـاً 
هو آخرها آخـر هـذه منها متتابعة وواحد منها منفرد وهو شهر رجب واملحرم 

 الشهور املتتابعة فيندب صومه 
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ولذلك جعل اهللا يف هذه الشهور فضائل عديدة سـواء يف ذي القعـدة أو 
 ذي احلجة أو املحرم من حيث األصل فهي حمرمة 

WAא@W  فيه دليـل عـىل أنـه أفضـل صـوم
 التطوع 

يغة تفضيل فرصح يف التفضيل وفيه دليل يف قوله: أفضل الصوم أفعل ص
 , فدل عىل أن الطاعات و القرب يف 

والعبادات فيها فاضل وفيها مفضول, ومن هنا اعتنى العلامء رمحهـم اهللا 
يف بيان الفضائل وهذه العناية من أهـل العلـم التـي اعتنـى مـن اعتنـى مـنهم 

 الكتـاب والسـنة بضوابط الرشع يف باب الفضائل إنام استقى أصوهلا مما ورد يف
ملا قال: أفضل الصوم بعد رمضان  فإن النبي  يف التفضيل, تأسياً برسول اهللا 

 دل عىل أنه ليس كل الصوم  النافلة بمرتبة واحدة وأن النوافل قد تتفاضل 
ما نبه عىل  ومن هنا العناية ينبغي للمسلم أن يعتني باألفضل ألن النبي 

 , األفضل إال لكي يقدم عىل غريه
فلو كان الشخص تعارض عنده أفضل ومفضول فاضل ومفضول قـدم 

وسـنته وعليـه درج أهـل العلـم  الفاضل عىل املفضول وهذا هو هدي النبي 
 رمحهم اهللا

باألفضل كام يف حديثنا تدل عىل أنه ينبغي أن يعتنى به أكثر,  بل تنبيه   
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אWAאאفيـه  :@א
دليل عىل فضل صالة الليل وهي دأب الصاحلني وعباد اهللا املتقني كـانوا قلـيالً  

ويوفق هلـا مـن   من الليل ما هيجعون, فهذه النعمة العظيمة التي يعطيها اهللا 
أراد به خري الدين والدنيا واآلخرة إحيـاء الليـل وصـالة الليـل فضـلت بعـد 

ما فيها من اإلخالص والتوحيد ألن العلـامء الفريضة من وجوه أوهلا وأعظمها 
 اتفقوا عىل أن األعامل املبنية عىل التوحيد وحتقيق اإلخالص مقدمة عىل غريها, 
فصالة الليل غالباً ما تكون بني اإلنسان وربـه فهـي يصـيل وقـد نامـت 

وأهله فيصـيل يف رخصـه ويصـيل يف  العيون وهدأت اجلفون وال يراه إال اهللا 
يف مسكنه ويصيل يف مضجعه, فالغالب يف صالة الليل أنه ال يطلـع  بيته ويصيل

 عليها أحد, 
: أهنا صالة ففضلت بنجس العبادة فقال  استقيموا ولن حتصوا «: وثانياً

, وهذا شامل لصالة الفريضة وصالة النافلة, »واعلموا أن خري أعاملكم الصالة
مـن نوافـل غريهـا مـن  ولذلك اتفق العلامء عىل أن  النوافـل الصـالة  أفضـل

 العبادات 
فضل الصالة عىل سائر العبادات, ففضلت صالة الليل ملـا فيهـا  النبي 

من اإلخالص لكوهنا من جنس الصالة ولكوهنـا تكـون عنـد تعـب اإلنسـان 
وعنائه ومشقته فهو إذا قام أول الليل غالباً أنه يكون قد رجع من تعبـه وعنائـه 

ده, وإذا قام نصف الليل بعد النـوم والضـجعة فيؤثر مرضاة اهللا عىل راحة جس
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فقد آثر القيام والتعبد والتقرب إىل اهللا عىل حـظ نفسـه مـن هواهـا مـن النـوم 
والدعة والسكون ولربام كان ذلك يف شدة الربد وشدة الزمهرير حيث يصـعب 

 عليه القيام لقضاء حاجته وللوضوء ويتكبد هذه املشقة
هة إصابتها يف أفضـل أوقاهتـا لنـزول و فضلت صالة الليل أيضاً من ج 

اإلهلي يف الثلث األخري من الليل فصالة الليل أفضل من صالة  النافلة من هذه 
 الوجوه, 

 والغالب فيمن قام الليل أال يعدم دعوة مستجابة, 
والغالب عىل من حيافظ عىل قيام الليل أال يكذب يف قولـه ألن اهللا تعـاىل 

 ,}شد وطئاً وأقوم قيالإن ناشئة الليل هي أ{يقول: 
فذكر العلامء واحلكامء أن من حيافظ عـىل قيـام الليـل قـل أن يكـذب يف  

 كالمه وقل أن يزور يف حديثه ألن يسدد يف قوله 
وقد يرزق احلكمة فتجد كالمه كالماً سـليامً مـن اخللـل ومـن الفجـش 

 والبذاءة 
وجدوا ذلـك,  وعهدنا كثرياً من أهل العلم الصاحلني أهنم أشارة إىل أهنم

قل أن يوجد إنسان حيافظ عىل قيام الليل وجيدوا فيه كذباً يف قولـه أو ثرثـرة يف 
 هبذه العبادة  كالمه أو فحشاً أو تفحشاً يف كالمه, فيحفظه اهللا 

هي أفضل الصلوات بعد الفريضة ملا فيها من هذه النعم واخلري واملـنح و
 اإلهلية
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يـا أهيـا املزمـل قـم الليـل إال {وعال: ولو مل يكن فيها إال قول اهللا جل  
إشـارة إىل عظـم  , فكانت أول ما أمر به بعد أن أوحي إىل رسول اهللا }قليال

 أمرها يف هذا الدين, 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى {ولو مل يكن فيها إال قوله سبحانه: 

ليـه , فقرهنـا باملقـام املحمـود الـذي حيمـده ع}أن يبعثك ربك مقاماً حممـودا
 األولني واآلخرين, وجعل هذا مقروناً بالتهجد ومقرونا بصالة الليل, 

فصالة الليل دأب الصاحلني وشعار أولياء اهللا املتقني جعلني اهللا وإيـاكم 
 منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الرامحني,

كـام بينـا  اشتمل هذا احلديث عـىل بيـان فضـل صـيام شـهر اهللا املحـرم 
م منه ويتأكد صوم تاسوعاء وهو اليوم التاسـع مـن فيستحب اإلكثار من الصو

شهر اهللا املحرم وعاشوراء وهو  اليوم العـارش وهـو مـذهب مجـاهري السـلف 
واخللف أن املراد بالتاسع التاسع من املحرم والعارش العارش من حمرم يف العدد 

وهـو قـول ضـعيف أن املـراد بالعـارش التاسـع ألن  خالفاً لقول ابن عباس 
عد اخلامس الرابع من أمورهم اخلامس وجعل ذلك يف عاشوراء وهـو العرب ت

خاطب باملعهود املعـروف  ود كانت تصوم عاشوراء والنبي هضعيف ألن الي
الذي ال عالقة هلم بإظامء اإلبل والشـأن اخلـاص برعـاة اإلبـل وإنـام خاطـب 

أن باملعهود املعروف خاطب به األمة وبذلك ذهب مجاهري السلف واألئمـة إىل 
.  صوم املحرم األفضل فيه صوم التاسع والعارش وأنه أفضل أيام  الشهر صوماً
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Wא  وحدثنا عيل بن حجر قال: أخربنا عيل بن مسهر عن عبد
قال سـأله رجـل فقـال: أي الرمحن بن إسحاق عن النعامن بن سعد عن عيل 

يسـأل عـن  شهر تأمرين أن أصوم بعد شهر رمضان? قال له: ما سمعت أحـداً 
وأنا قاعد عنده فقال: يا رسول اهللا أي  هذا إال رجالً سمعته يسأل رسول اهللا 

إن كنـت صـائامً بعـد شـهر «شهر تأمرين أن أصوم بعد شـهر رمضـان? قـال: 
رمضان فصم املحرم فإنه شهر اهللا فيه يوم تاب فيه عىل قوم ويتوب فيه عىل قوم 

, »آخرين 
אאW .هذا حديث حسن غريب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي حسـنه اإلمـام الرتمـذي اشـتمل عـىل , ثهذا احلدي

فضيلة شهر اهللا املحرم وهو ما قرره احلديث املتقدم الذي بيناه إال أن فيه زيـادة 
من أهـل العلـم مـن  : א املحرم أن يف

 آدم وفيه إشكال?قال: إن هذه التوبة توبة اهللا عىل 
ألن املحفوظ أن توبة اهللا عىل آدم كانت يوم اجلمعة وفيه تيب عليه وفيـه  

خري أيـامكم «أخرج من اجلنة وأخرج من األرض لقوله يف احلديث الصحيح: 
 ,»جلمعة فيه خلق آدم  وفيه أدخل اجلنة وفيه تيب عليهيوم ا

 عىل بني إرسائيل,  ومن أهل العلم من قال: إن املراد به توبة اهللا  
 يؤكد ما قدمناه من فضيلة صيام املحرم  אאوعىل كل حال 
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أشـار  وفيه زيادة بتعيني يوم عاشوراء وختصيصه بالفضـيلة ألن النبـي 
 يوم عاشوراء  هبذه اجلملة إىل

هو اليوم الذي نجـى اهللا فيـه بنـي إرسائيـل مـن فرعـون אو 
 محته وهو أرحم  الرامحني, رونجاهم من العذاب األليم ب

وكان هذا اإلنجاء من أعظـم اآليـات وأعظـم املعجـزات القـاهرة واهللا 
اف , وأصبح البحر طريقاً يبسـاً ال خيـسبحانه وتعاىل فلق البحر لنبيه موسى 

دركاً وال خيشى, وسلكه بنو إرسائيل وأعمـى اهللا بصـرية فرعـون وأعـامه عـن 
اهلد وأضله واستدرجه ملا كان مـن طغيانـه وبغيـه كـام اسـتدرج ويسـتدرج 

وسنته أنه لو كان عند فرعـون وقومـه  الظاملني من قبله وبعده وهذا فعل اهللا 
البحـر يبسـاً حيـنام  أقل مسكة من عقل المتنع من دخول البحـر فإنـه إذا رأ

ملوسى لتبني له أنه حق وأنه سيهلك, ولكـن لـيعلم كـل مـن  رضبه فلقه اهللا 
يقرأ هذه اآليات والدالئل واآليات الربانية التي بينها سبحانه وتعـاىل أن سـنن 

يف الظاملني ماضية وأن اهللا سبحانه وتعاىل إذا أراد أن يبطش بطشـته فلـن  اهللا 
يشء ولن يستطيع أحد أن يفلت مـن بطـش اهللا إذا أراده  حيول بينه وبني بطشته

 اهللا ببطش ولن يعجز اهللا يشء يف األرض وال يف السامء, 
وهذا هو اليوم الذي نجا اهللا فيه بني إرسائيل وأراهم هذه اآلية  العظيمة 

 القاهرة 
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وصدق اهللا حينام وصف فرعون قومه قوم فرعون بأنه قد اسـتخف هبـم 
 حالمهم وأهنم سفهاء األحالم فرعون واستخف بأ

فهذا اليوم يوم عظيم وهو يوم عاشوراء وسـيأيت إن شـاء اهللا األحاديـث 
 الواردة يف صومه وفضل صومه 

إىل فضيلة صيام املحرم وأكد عىل أن يف املحرم يوماً وهـو  وأشار النبي 
يوم عاشوراء وهو يـوم مـن أيـام اهللا العظـام التـي أجـل فيهـا أهـل اإلسـالم 

توحيد ورفع قدرهم وأهلك فيها أهل الوثنية والرشك وأهل الظلم والبغـي وال
فنكث شعارهم ودنس منارهم وأراهـم العواقـب الوخيمـة ومـا ظلمهـم اهللا 
ولكن كانوا هـم الظـاملني, ومـا ظلمهـم اهللا ولكـن كـانوا أنفسـهم يظلمـون, 

, فلـيس }وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد{
أخذه لألفراد فحسب وليس أخذه للواحد واالثنـني, وال للقريـة وال للمدينـة 

 ,وهي ظاملـة إن أخـذه ألـيم {ولكن للقر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر
, يصوم املؤمن هذا الشهر ويتذكر حرمته ويصوم فيه فيتذكر نعمـة اهللا }شديد
 ترب ويعلـم أنـه بإنجاء أهل التوحيد واحلق وإهالك أهل الرشك والباطل فيع

 من طغيان الباطل فإهنا سحابة صيف عن قريب تتقشع وأنه مهام رأ مهام رأ
من طغيان أهل الظلم والبغي إن اهللا باملرصاد وأنه مهام رأ من متادي الظـاملني 
ـــإن هلـــم  يف ظلمهـــم و بغـــيهم وعـــدواهنم وإرسافهـــم عـــىل أنفســـهم ف
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غافل عـام يعملـون وسـيعلم الـذين زمانا ًحمدودا ًويوماً موعوداً وأن اهللا ليس ب
 ظلموا أي منقلب منقلبون, 

 فاللهم إنا نعوذ بوجهك من مسالك الظلمة والظاملني
اللهم اكفناهم بام شئت وأنت القوي املتـني نسـألك بعزتـك وجاللـك  

 هموروعظمتك أن تقسم ظهورهم وأن تكف عن املسلمني رش
 صاحلنياللهم عجل بالنرص لكتابك وسنة نبيك وعبادك  ال 
 اللهم انرص دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك  الصاحلني  

اللهم يا من فلقت البحر ملوسى وأنجيته بعظمتك وأنـت األعـز األعـىل 
وأهلـه وأن  نسألك بعزتك وجاللك وعظمتك وكاملك أن ترفع منار اإلسالم 

 ختذل الرشك والكفر وأهله 
واحصهم عـددا اللهم شتت شملهم وفرق مجعهم واجعل بأسهم بينهم 

 واقتلهم بددا وال تغادر منهم أحدا 
اللهم اسلبهم عافيتك وأنزل هبم نقمتـك اهللا عجـل علـيهم لعنتـك إلـه 

 األولني واآلخرين
بـالفرق وارحـم املستضـعفني واملظلـومني  اللهم عجـل ألمـة حممـد  

واملكلومني يف مشـارق األرض ومغارهبـا يـا أرحـم الـرامحني إنـك ويل ذلـك 
 يه.والقادر عل
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  االسـئـلة
Wא،אאאא 

Wאشخص يريد أن يصـوم النوافـل وأن يكثـر منهـا ولكـن א
 والدته متنعه من ذلك فام احلكم أثابكم اهللا?

אWاحلمد هللا والصالة والسالم عىل خري خلق اهللا وعىل آلـه א 
 وصحبه ومن وااله أما بعد.

فإذا منع الوالدان أو أحدمها الولد من طاعة النافلة وهلام مربر يف هذا املنع 
فإنه يرب والديه فإذا كانت األم ختشى عىل ولدها أو تر فيـه ضـعفاً يف صـحته 
وختشى عليه من الصوم وقالت له: ال تصوم فإنه يربها ويكتب له األجران أجر 

 ألنه منعه منه العذر الرشعي وهو بر الوالدين,  الرب وأجر الصوم
واألصل أنه إذا تعارضت النافلة نوافل العبادات سواء الصـوم أو غـريه  

 مع بر الوالدين يقدم بر الوالدين 
واألصل يف ذلك ما ثبت يف الصحيح مـن حـديث جـريج العابـد حيـنام 

اإلمـام النـووي نادته أمه وهو يف صالته فقال: يا رب أمي وصالته وترجم لـه 
رمحه اهللا يف رشح مسلم باب إذا دعاه والداه أو أحدمها يف صـالة التطـوع فإنـه 

 يقطع الصالة
 وهذا أصل عند العلامء رمحهم اهللا ترب والديك  
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 وليس هناك أحد يف الغالب أنصح لك من أبيك وأمك, 
 وهذا أمر ينبغي أن يربى عليه أبناء املسلمني وبناهتم عىل عكس مـا تنشـأ

عليه الناشئة اآلن من التمرد عىل الوالدين واحلرص عىل تسـفيه آراء الوالـدين 
وأهنم كبار سن وأهنم ال يعلمون وأهنم يتدخلون يف شـئوننا وأهنـم, هـذا كلـه 

 خمالف للرشع والطبع,
األصل يف املسلم أن يرب والديه وأن حيسن إىل والديه, فقد تكـون هنـاك  

عني تبرص ما دنا هلا ولكن ال تر ما هبا حتى تكون شفقة من الوالد أو الوالدة ال
هناك مرآة وأعلم الناس بحال اإلنسان والداه األم التي ربت واألب الذي ربى 
مها أدر, هل تتوقع من أب أو أم يعلم اخلري لولده أن يمنع  اخلري عـن الولـد 

إال إال وعنده عذر? األصل أنه عنده عذر, ولذلك حيمالن عىل أحسن املحامل 
إذا كان هناك أمر واضح بني من الوالد أو الوالدة يقتيض عدم موافقتهم بـذلك 

 فهذا يستثنى وال يفتى فيه إال يف املسائل اخلاصة واهللا تعاىل أعلم.
Wهل جيوز السجود إىل أي جهة عند سجود التالوة وأهيام أفضـل  א

 أثابكم اهللا?
Wلـة إال إذا كـان اإلنسـان يف األصل يف السجود أال يكون إال للقب א

سفر وسجد سجود التالوة وسجود الشكر وهو عىل دابته حيـثام توجهـت بـه 
كام ثبت يف الصحيح من حديث ابن عمر كان يصيل عـىل راحلتـه  ألن النبي 

إال املكتوبة وكان يوتر عىل راحلته وحديث أنس يف الصحيح أيضا ً مثله, فهذا 
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حلة يف السفر ومثلهـا سـجود الشـكر وسـجود يدل عىل جواز النافلة عىل الرا
التالوة ألهنا أضعف من النافلة وعند العلامء أن السجود يتبع النوافل بمعنى أن 
النوافل آكد من السجود, ومن هنا ال يسجد عـىل أي جهـة يف سـجود الـتالوة 

قبلـتكم أحيـاء «يف الكعبة:  وإنام يسجد للقبلة والدليل عىل ذلك عموم قوله 
, فقوله: قبلتكم أي الزموها قبلة لكم أحياء وأموات, فتأكـد هـذا يف »وأموات

العبادات التي رشع فيها استقبال القبلة ومنها السجود فال يسجد عىل أي جهة 
 واهللا تعاىل أعلم.

Wلقد تسـاهل الـبعض يف رسـائل اجلـوال حتـى إين قـرأت عنـد  א
يث ولكن الكلامت عاديـة بعضهم يكتبون الرسالة عىل هيئة وطريقة رواية احلد

ليست من احلديث بقصد الضحك ولكني ال أستطيع أن أكتب نص مـا قـرأت 
 خمافة أن يكون هذا من التقوية فام توجيهكم أثابكم اهللا?

Wنويص اإلخوان إذا كان املراد به مشاكلة رواية األحاديث حـدثنا  א
هـذا أخشـى عـىل فالن عن فالن أو أخربنا فالن عن فالن عىل سبيل التهكم و

صاحبه, الكتاب والسنة أمرمها عظيم وقد قال بعضهم: مـا رأينـا مثـل قراءنـا 
هؤالء أرغب بطوناً وال أجبن عند اللقاء وقيل: أقـل عنـد الفـزع وأكثـر عنـد 

قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون*ال {الطمع من باب املزح فأنزل اهللا: 
ء إذا نسـب إىل  الرشـع االسـتهزاء بـه , اليشـ}تعتذروا قد كفرتم بعد إيامنكم

عظيم ألنه جاء عىل نسبة الرشع ومن هنـا الـتهكم بالعـامل والـتهكم باخلطيـب 
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, ألنه والتهكم بإمام املسجد وحماكاة قراءته عىل سبيل السخرية هذا أمره عظيم
أثناء قيامه هبذه املهمة وأداءه هلذه الرسالة االستخفاف به والـتهكم بـه واحلـط 

 ه حط من قدر الرشع,من قدر
يف قوله وعمله فأمور الرشـع ينبغـي أن  وينبغي للمسلم أن يتقي اهللا   

وذلـك ومـن يعظـم {يصري املسلم فيها عىل األصل الرشـعي وهـو التعظـيم 
 , }شعائر اهللا فإهنا من تقو القلوب

فالذي رزقه اهللا التقو يف قلبه ال يفعل مثل هذا, وعليـه أن يبحـث عـام 
باملزح وال يمس حرمة من حرمـات الرشـع سـواء يف األشـخاص يرخص فيه 

واألمكنة  واألزمنة كل هذا ينبغي أن يتقه ال حيكـي شـيئاً حماكـاة للرشـع عـىل 
سبيل التهكم, وحتى ولو كان يف بعض األحيان بعـض األشـياء فيهـا سـعة ال 

كم ينبغي هذا, البعض يأيت ويقول: يا موالنا ويا شيخنا وأفتنا عىل سـبيل الـته
للمشايخ وألهل العلم أو سمع رجل يقول لعامل فجاء بعد جلوسه معه جيلـس 

 مع أصحابنا أفتنا يفتي هذا الرجل أثناء سؤاله, 
االستهزاء بالناس واحلط من أقـدارهم وعيـده شـديد وعواقبـه وخيمـة 

 خاصة إذا اتصل بالرشع, احلرمة أعظم 
ذلـك مـن يعظـم {ولذلك بني اهللا تعاىل أن من حيرم حرماتـه خـري لـه:

, مفهوم اآلية منطوقها أنه خـري لـه خـري لـه }حرمات اهللا فهو خري له عند ربه
ما وجدنا أحداً يعظـم وأنه جاءت خري نكرة أي خري له يف دينه ودنياه وآخرته, 
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حرمات اهللا إال وجدناه بكل خري منطوق اآلية هذا, مفهومها أن مـن مل يعظـم 
 أنه رش فهو رش الدين والدنيا واآلخرة,   حرمات اهللا فهو رش له, وإذا بني اهللا

ولذلك قل أن  جتد إنسانا ًيتهكم بالدين ويستهزئ بأهل العلم مثل مـثالً 
جلان الفتو وجمالس هيئة كبار العلامء ونحوها من املجالس التي تتكلم بلسان 
الرشع وتستنبأ عن االستخفاف هبا واحلط من أقدار هؤالء عنـد عامـة النـاس 

م عىل سبيل السخرة هذا كله مساس بحرمة الرشـع هـؤالء مل جيلسـوا وإيراده
ملصاحلهم نحسهم عىل خري وال نزكيهم عىل اهللا, هم أناس منتسبون للرشع هلم 
حرمة واالستخفاف هبم استخفاف بالرشع واالحتقار هلـم واالسـتهجان هبـم 
يمني  عن مقصود يف نفس اإلنسان فالـذي يف قلبـه مـرض هـو الـذي يـتهكم 

 اآليات واألحاديث ويتهكم أيضاً بام حيمل من الدين والرشع ب
, البعض يستقيم عىل طاعة اهللا وال تـزال فأويص اإلنسان أن يتقي اهللا 

فيه أخطاء من اجلهل  فعليه أن ينتبه أن استقامته هو لو كانت لعرشات السـنني 
 , فيستخف بام عظم اهللا  ال تبيح له أن ينتهك حرمة اهللا 

ل مثل هذه األشياء فقلده غريه فهو باء بإثمه وإثم من يتبعـه مـن ومن فع
به آية من آياته يا سبحان اهللا بام  سن يف اإلسالم سنة سيئة, جوال أعطاك اهللا 

يليق بجالله وعظمته اهللا أكرب كان الرجل يبحث عن يشء يكتب فيجلس الليل  
اره عن حـرب ومـداد والنهار حتى يبحث عن قلم يربيه ريشه يربهيا ثم يبحث هن

يغرس فيه هذه الريشة حتى يكتب ثم يبحث جهده عن ورق حتى لـربام وجـد 
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حلاء الشجر حتى يكتب فيه ثم يبحث جهده إذا كان يف ظلمة الليل عن حطـب 
يوقده حتى ير ما يكتب اهللا أكرب يرضب عىل احلرف فيكتب من الذي أعطاك 

ن رسالة اجلوال وينظـر إىل عظمـة هذا من الذي سخره اهللا أكرب ملا يفتح اإلنسا
اهللا جل جالله عظمة ملك امللوك الذي هو  عىل كل يشء قدير كيف إهنا طـوع 
يدك طوع أمرك تستطيع أن تقود هبا نفسك إىل اجلنان إىل الرمحـة إىل الرضـوان 
شاكراً حامداً لنعمة اهللا عليك, هذه النعمة العظيمة ما جيوز فيهـا إال أن حتـاكي 

 والروايات? اهللا  أحاديث رسول
هذا مقتىض النعمة آية من آيات اهللا يف غرفتي نائم عىل رسيـري بمجـرد  

أن يرسل رسالة يضغط عىل حرف من احلروف من الذي أضاءها ومن  الذي? 
ثم بعد هذا كله تركب لو أراد أن يمسح كان الرجل يف القديم إذا كتب بمـداده 

ذا أراد أن يمسـحها وربـام غسـل ما يستطيع يمسح يرضب ما فيه, متسح نعم إ
اللوح بكامله إذا حصل فيه خطأ هذا ال يمسح, هذا يمسح كله يف طرفة عني ما 

 حيتاج أن يقوم وال أن يمسح
أين العقول التي هذه النعم لقوم يعقلون لقوم يتفكـرون شـخص حـني  

يمسك جواله ويرسل رسالة بعد أن يكتبها وينتهي من كتابتهـا وإذا بـك يشء 
لك: تأمر ونحن نطيع تأمر تعطيه أوامر يف الرسالة هذه أسلها ثم ترسل, يقول 

لقد كان الرجل يذهب ويبحث يف القرية أو  املدينة التي هو فيهـا وربـام جيلـس 
ثالثة أيام ينتظر الرسول الذي حيمل رسالته, اهللا أكرب حتمل لك يف طرفـة عـني 
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وصلت إىل موضـع كـذا  ثم ال جيد رسوله يذهب إىل موضع كذا ويقول له: إذا
ابحث إىل شخص وقل له املوضع كذا ثم إىل املوضع الثاين والثالث هذا كله ما 

 فكرنا فيه? 
شقي قوم بالغفلة  عن نعـم اهللا وسـعد أقـوام بـذكر اهللا اذكـر نعمـة اهللا 

 سبحانه وتعاىل 
وإذا وضع اجلوال بني يديك ستسأل بني يدي اهللا ألنه نعمة ابحـث عـن 

إن {آلخرتك حتى إذا لقيت  اهللا يوم تلقاه, تلقاه شاكراً لنعمتـه اليشء وقدمه 
, وصفه اهللا بأنـه أمـة قانتـاً لـه حنيفـاً ومل يكـن مـن }إبراهيم كان أمة قانتاً هللا

املرشكني وماذا من صفاته يا رب? شاكراً ألنعمه, وبعد الرشك اجتبـاه وهـداه 
 إىل رصاط مستقيم, 

عم من يريد أن جيتبيـه اهللا يكـون قـدوة يف من يريد أن جيتبيه اهللا يشكر الن
شكر النعم, بيحث يف رسائل اجلوال عن يشء ينفعه عـن يشء يقدمـه آلخرتـه 
حينام ترسل رسالة بنصف ريال أو حتى ربع ريال أو حتى بقرش واحد لعلهـا 

 أن تكون لك شفاعة
أرسل فيها الكالم الطيب أرسل فيها الوصية أرسل فيها النصيحة أرسل  

األمر باملعروف والنهي عن املنكر أرسل فيها بر الوالدين أرسل فيها صـلة فيها 
الرحم شاكر ألنعم ربك وهبذا الشكر تشكر وتذكر وتذكر غـريك هبـذه الـنعم 
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اللهم لك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك واهللا آية مـن آيـات 
 اهللا 

رسـل مـن الشـخص واهللا لو أن اإلنسان تفكر يف يوم من األيام رسـالة ت
وهو يف الطائرة وتنزل عىل شخص وهو يف البـاخرة وترفـع وتصـل للشـخص 
وهو يف غرفته يف حجراته وتصل للرجل يف البادية يرعى غنمه وتصل للرجـل 

 وهو يف طبه يعالج من الذي سخر هذه النعم? 
اللهم لك احلمد يتذكر اإلنسان وهذا ليس بنعمة اجلوال, نحن نقول هذا 

 ان حيس قيمة النعمة هذه ألجل اإلنس
وينتبه مـن اإلرساف والبـذخ الـبعض عنـده إرساف يف رسـائل اجلـوال 
إرساف يف استخدام هذه النعمـة حتـى تكـون نقمـة عليـه نسـأل اهللا السـالمة 

 والعافية 
فلننتبه لنعلم  أن هذا األمر يعطى انتحاراً قبل أن يكون نعمة وأنه أعطـي 

أو لشخصك فكن ممـن أبلـوا الـبالء احلسـن لك اختباراً قبل أن يكون لذاتك 
 , الذي يرىض اهللا عنه وكن ممن شكر نعمة اهللا 

 نسأل اهللا أن جيعلني وإياكم من الشاكرين واهللا تعاىل أعلم.
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Wإذا جاء املأموم واإلمام راكع وعلم اإلمام بقدومـه فهـل يرشـع  א
 الصالة? لإلمام انتظار املأموم يف الركوع أم ذلك يقدح يف صحة

Wא 
أوالً: إن شــاء اهللا طبعــاً بالنســبة لالختبــار ســيكون هــذا الــدرس قبــل  

االختبار وسيتوقف الدس إىل بداية اإلجازة بإذن اهللا, يف بداية اإلجازة ستكون 
هناك دورة يومية لرشح السنن نسأل اهللا بعزته وجالله أن يرزقنـا وإيـاكم فيهـا 

يوم يف اإلجازة أو بعده إن شاء اهللا سـيعلن  اإلخالص والقبول تبدأ إما يف أول
عنها إذا كان يف أول يوم قد تكون يوم األربعاء هي تبدأ بعد صالة العرص إىل ما 
قبل املغرب بقليل ثم بعد املغـرب إىل العشـاء سنرشـح فيهـا إن شـاء اهللا تتمـة 

 كتاب الصيام, 
سـتكون وأحببت أن أنبه عىل طلبة العلـم أن يقـرؤوا األحاديـث ألهنـا 

األحاديث كثرية فأويص  بالتحضري اجليد هلذه الدورة حتى يكـون فيهـا النفـع 
املرجو ما أمكن تقرأ األحاديث أكثر من مرة و حترر حتى يستطيع طالب العلـم 

 أن يستفيد أكثر من رشحها نسأل اهللا بعزته أن يرزقنا الصواب.
א فيه وجهان:  من انتظار املأموم للعلامء 

من أهل العلم من قال: جيوز لإلمام أن ينتظر املأموم الداخل وذلـك ألن  
كان يقوم يف صـالة الظهـر حتـى ال يسـمع قـرع النعـال وقـالوا: ألن  النبي 

األصل أن هذا من باب التعاون عىل الرب والتقو ألنه يعني الناس عىل حتصيل 
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الركوع أدرك الركعة وهذا أعظـم الطاعة عىل أتم وجوهها وأكملها فمن أدرك 
 ألجره وأثقل يف ميزانه, 

ومن أهل العلم من قال: أنه ال جيوز ألنه يطيل الركوع بقصد الداخل ال 
بقصد العبادة وهذا خلل حتى شدد بعض أهل العلم يف ذلـك, والـذي يظهـر 
واهللا أعلم أنه إذا مل تكن هناك مشقة عىل املأمومني وأنه إذا أطـال بقـدر بقصـد 
نيته احلسنة من معونة إخوانه ال بأس بذلك وال حرج ألنه داخل فيام ذكرناه من 

 األدلة وثبوت السنة يف أصل يدل عليه
نسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته وكامله أن يرزقنا العلم النـافع والعمـل  

الصالح وأن جيعل ما تعلمناه وعلمناه خالصاً لوجهه الكريم موجبـاً لرضـوانه 
 ر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.العظيم وآخ
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الرتممن 

 
 
)٣٣٣א( 

 
 

 رشح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه اهللا−
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احلمد  هللا رب العاملني والصالة والسالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني 

 ني أما بعد.نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجع
Wאאא 

 باب ما جاء يف صوم يوم اجلمعة
Wא  حدثنا القاسم بن دينار قال: حدثنا عبيد اهللا موسى وقيس

 قـال: كـان رسـول اهللا  بن غامن عن شيبان عن عاصم عن ذر عن عبد اهللا 
 ر يوم اجلمعةيصوم من غرة كل شهر ثالثة أيام وقلام كان يفط

Wא  ويف الباب عن ابن عمر وأي هريرة  
Wאא  حديث عبد اهللا  حـديث

حسن غريب, وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم اجلمعة وإنام يكره أن 
 يصوم يوم اجلمعة ال يصوم قبله وال بعده

אشع بة عن عاصم هذا احلديث ومل يرفعه.: ورو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم األمتـان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 بسنته إىل يوم الدين أما بعد.وهنجه واستن 
فقد ترجم اإلمام احلافظ الرتمـذي رمحـه اهللا هبـذه الرتمجـة والتـي تتعلـق 

 بصيام يوم اجلمعة 
يف صـيام األيـام  وقد تقدم معنا أن املصنف رمحـه اهللا بـني هـدي النبـي 

 املنفردة أو جمتمعة 
صيام الشهور  وبني املصنف رمحه اهللا يف األبواب املاضية ما يتعلق هبديه يف

 كاإلكثار من صيامه  يف شهر شعبان,
يف صـيام  وبينا أنه رشع يف هذا الباب واألبواب التي قبله يف بيان هديـه  

 أيام األسبوع منفردة 
يف صـيام أيـام األسـبوع منفـردة ال خيلـوا مـن  وعند بيان هـدي النبـي 

 حالتني: 
عـىل   وأمـي منها ما وردت السنة بالرتغيـب يف صـومه ومداومتـه بـأيب

 صيامه كاالثنني واخلميس 
صـومه عـىل مـد  ومنها ما داوم أو  أمر أصحابه وثنى بأمته بأيب وأمي 

 العام كصيام عاشوراء وصيام عرفة,
 وهو اجلانب الثاين عكس هذا اجلانب ومنها ما يتعلق بنهيه  
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  فيه مرشوعية الصوم وفيه النهي عن الصوم أي أن هدي النبي  
 اجلمعة ورد ما يدل عىل اإلذن وورد ما يدل عىل احلذر واملنع, ففي يوم

واملصنف رمحه اهللا ابتدأ بام يدل عىل اإلذن واإلباحة واستحباب صوم يوم  
 اجلمعة ثم أتبعه بام يدل عىل الكراهية واملنع 

وللعلامء رمحهم اهللا مسالك من مسالك أئمة احلديث حتى  ولو مل يرتمجـوا 
ه اهللا أنه إذا ذكر ما يدل عىل  اإلباحة ثم أعقبه بـام يـدل عـىل كاإلمام مسلم رمح

املنع واحلذر وكان رصحياً يف النهي والتحريم دل عىل أنه ير النسـخ أو يقـوي 
مسلك النسخ أو يشري إىل النسخ, وأقل ما فيها أنه يشري إىل أن مذهب الكراهية 

 ,أو املنع أقو 
ذي رمحه اهللا, ففي يـوم اجلمعـة مـا وهذا ما يستفاد من صنيع اإلمام الرتم

  يدل عىل اإلذن واإلباحة كام يف حديثنا حديث عبد اهللا بن مسعود 
واإلسناد هنا كويف والعبادلة إذا ورد اإلسناد كوفياً فاملراد بـه عبـد اهللا بـن 

 مسعود كام هو معلوم,
 فهذا احلديث يدل داللة واضحة عىل اإلذن بصوم يوم اجلمعة  

 , Wאد فيه يف وموضع الشاه
كان أكثر أحواله صائامً يوم اجلمعة هذا إذا نظـر  وهذا يدل عىل أن النبي 

ومثله  إليه استفيد منه أنه يرشع صيام يوم اجلمعة, وسيأيت حديث أيب هريرة 
حديث الصحيح عـن جويريـة وكـذلك حـديث جـابر بـن عبـد اهللا أيضـاً يف 
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عن صوم يوم اجلمعة منفرداً إال أن يصام يوماً قبله  دل عن هنيه الصحيح ما ي
 أو بعده,

 عىل مجلتني: اشتمل حديث عبد اهللا بن مسعود  
تتعلق بمداومته بأيب وأمي  א  عىل صيام ثالثة أيام وردت مقيـدة يف

كان مداوماً وحمافظاً عىل صـيام ثالثـة  حديثنا من غرة كل شهر, أي أن النبي 
 أيام من غرة كل شهر,

أصـالً هـي اجلملـة اشـتملت عـىل  Wهذه العبارة أي  
 استحباب صيام ثالثة أيام وأن تكون هذه الثالثة أيام من غرة كل شهر 

 , وسياق احلديث يدل عىل املداومة واالستمرار عنه 
FWE  عـن ثبتت بـه األحاديـث الصـحيحة

 أنه كان يصوم هبديه الفعيل  رسول اهللا 
 وكان يرغب يف صيام ثالثة أيام من كل شهر هبديه القويل

  فهديه الفعل كام يف حديثنا  هذا حديث عبد اهللا بن مسعود  
 وفيهـا: أوصـاين خلـييل  أليب هريـرة  وهديه الفعيل كام يف وصـيته 

أيـام مـن كـل شـهر, فقولـه : (أن بثالث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثالثة 
القـول الرتغيـب  أصوم ثالثة أيام من كل شهر) هذا يدل عىل أن هدي النبي 

 يف صيام ثالثة أيام من كل شهر,
إذا نظر إىل جمموع األحاديث : א 
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ورد منها ما يدل عىل اإلطالق كام يف حـديث أيب هريـرة الصـحيح الـذي 
 الثة أيام من كل شهر فهذه مطلقة تشمل :قدمناه أن أصوم ث

أن يصومها من أول الشهر أو من أوسـط الشـهر أو مـن آخـر الشـهر أن  
 يصومها مفرقة أو يصومها متتابعة 

أو يصوم االثنني من أول كل شهر ثم اخلميس الذي يليه واخلميس الـذي 
 يليه كام ورد يف حديث عبد اهللا بن عمر عند النسائي

ن عبد اهللا بن عمر أن يصوم أول مخيس من كل شـهر ثـم وعكسه أيضاً ع 
 االثنني الذي يليه ثم االثنني الذي يليه هذه كلها أحوال صيام ثالثة أيام,

 إما أن تكون مطلقة لقوله: أن أصوم ثالثة أيام من كل شهر, 
وإما أن تكون مقيدة فإذا قيدت : إمـا أن تكـون مـن غـرة الشـهر كـام يف  

ل اثنني ثم أول مخيس يليه ثم الذي يليه أو أول مخيس وأول حديثنا أو تكون أو
اثنني يليه ثم الذي يليه االثنني الذي يليه أو صيام الثالثة األيـام البـيض, هـذه 

 , أحوال صيام الثالثة أيام  الواردة عن النبي 
W الغرة هلا وجهان عند العلامء رمحهم اهللا اختلفوا ,

  وجهني :فيها عىل
الوجه األول أن  املراد هبا أول الشهر وبناء عىل ذلك يصوم ثالثة أيام مـن  

أول كل شهر وهي التي عرب عنها باضطرار عىل أحد الوجهني هل صمت مـن 
?  رسر هذا الشهر شيئاً
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 ومن رسر بعض العلامء  ير عىل أن املراد به أول الشهر 
كان يصوم ثالثة أيام من  أن النبي  القول الثاين: أن املراد بقوله: من غرته

غرة كل شهر أن املراد هبا الثالثة األيام البيض وأن الغرار ولذلك تبـيض فيهـا 
السامء ويصبح الوجه الثاين هذا مقيـداً أو مقيـداً للغـرة بـام ورد يف األحاديـث 

 من صيام الثالثة أيام البيض  الصحيحة عن النبي 
ا إن صمت ثالثة أيام من أول كل شهر عـىل أما بالنسبة هلذه األحوال كله

والغرة هي مقدمة اليشء مـأخوذة مـن  حديث فدليلك حديث 
 غرة الفرس تكون  يف جبينه,

وإن صمت االثنني من أول كل شهر ثم اخلميس الذي يليه ثـم اخلمـيس  
الذي يليه عىل حديث ابن عمر, أو صمت أول مخـيس ثـم أول اثنـني يليـه ثـم 

ي يليه أو صمت الثالثة الرسار الذي يسترس فيهـا اهلـالل وهـي مـن أخـر الذ
 الشهر عىل حديث زيد يف السنن,

أو صمت الثالثة األيام البيض فاألمر يف هذا كله حمتمل كلها تدل عليهـا  
 , األحاديث الواردة عن رسول اهللا 

أيام ولكن األفضل واألكمل ملن ال يستطيع أن يستطيع أن يصوم إال ثالثة 
فقط من الشهر لو خري بني هذه األيام فاألفضل أن يصوم األيام البـيض وهـذا 

 أقو ويمدحه بعض األطباء 
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وأشار اإلمام بعض األئمة والعلامء رمحهـم اهللا إىل أقـوال بعـض األطبـاء 
ومنها أن األيام  البيض خاصة يف أيام احلر وشدة احلـر جيـوز فيهـا الـدم وهـي 

لذلك رشع الصـوم يف الثالـث عرشـ والرابـع عرشـ تكون يف منتصف الشهر و
واخلامس عرش قبل االنتصاف ألنه قبل غاية االنتصاف وبعد انتصـاف الشـهر 
تنكرس حدة الدم ولذلك قالوا: كان يكثـر فيـه القلـق ألهنـم يف القـديم كـانوا 
ينامون حتت السامء خاصة يف أيام الصيف وحيصل فيه القلق أكثـر ويقـل فيهـا 

 النوم,
, ففيـه هنا صيامها مع كونه فيه الفضل العظيم بإتباع هدي النبـي ومن  

 أيضاً املنفعة واملصلحة بالبدن ونستفيد من هذا الوجه, 
أنه إن صام ثالثة من أول الشهر أو ثالثة  אאאوبناء عىل ذلك 

من آخر الشهر أو ثالثة من منتصف الشهر وإذا أراد أال حيدد فأوالها منتصـف 
يا أبا ذكر فإذا صمت فصـم ثالثـة «: لشهر وهو الذي يؤكده حديث أيب ذر ا

 , وهذا يدل عىل أهنا أكمل وأفضل, »عرشة وأربعة عرشة ومخس عرشة
WFאWE  فيه دليـل عـىل أن النبـي  كـان

قل ما يصوم اجلمعة ويداوم عىل صوم يوم اجلمعة يف أغلب أحواله, ألن عبارة 
يتحمل عبأ اإلعـداد  كان يفطر يوم اجلمعة تدل عىل أنه كان صائامً فيه مع أنه 

لليوم ومشقة اخلطبة والصالة بالناس ووعظهم والتصدر حلوائجهم بأيب وأمي 
, 
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تقدم معنا تعريف اجلمعة وملاذا سميت  FאEواستدل هبذه العبارة  
 اجلمعة, هبذا السم يف كتاب اجلمعة وأبواب صالة

ويف هذه العبارة دليل ملذهبي اإلمام أيب حنيفـة ومالـك وهـو قـول عنـد  
 الشافعي ورواية عند اإلمام أمحد أنه جيوز صوم يوم اجلمعة من حيث اجلملة,

جيوز مـن حيـث اجلملـة معنـاه يف التفصـيل فيـه  القول االول :فإذا قلنا:  
 خالف

 بمعنى أنه قد يقول بعضهم باستحبابه  
 ير اجلواز فقط بدون استحباب  وبعضهم

فاالستحباب منقول عن اإلمام أيب حنيفة أنه كان يستحب صـوم اجلمعـة ولـو 
 , كان منفرداً إتباعاً هلذه السنة من حديث عبد اهللا بن مسعود 

وعند اإلمام مالك اإلذن واجلواز أنه جيو له أن يصـوم ولـو مل يصـم قبلـه 
صوم الذي هو حمـل النـزاع بـني العلـامء وبعده بمعنى أن خيص يوم اجلمعة بال

 رمحهم اهللا,
أنه ال يصوم يوم اجلمعة نعم استدل هبذه العبارة عىل القول  والقول الثاين: 

الذي يقول بجواز صوم يوم اجلمعة وأنه ال بأس أن يفرده بالصـوم وال يلزمـه 
 أن يصوم يوماً قلبه أو يوماً بعده وهذا مذهب من ذكرنا 

 تلف العلامء رمحهم اهللا فيها عىل قولني:وهذه املسألة اخ
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القول األول: ال يصوم يوم اجلمعة إال إذا صام يومـاً قبلـه أو يومـاً بعـده   
, هـذا القـول مـروي عـن سـلامن ونحن دائامً يف الغالب نقدم بـالقول الـراجح

, وهو مذهب وعائشة  و الفاريس وأيب هريرة وأيب ذر من أصحاب النبي 
ري واحد من أئمتهم أنه هو القول الذي عليه مجهـور أصـحاب الشافعية ذكر غ

اإلمام  الشافعي أنه ال يصوم اجلمعة وحده إال إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده, 
وهذا القول هو رواية عن اإلمام أمحد واختارها مجع من أصـحابه وقلنـا: هـي 

 ,املذهب أنه ال يصام  اجلمعة إال إذا صام يوماً قبله أو بعده
القول الثاين: أنه جيوز صوم يوم اجلمعة ولو مل يصم يوماً قبله أو يوماً بعده  

وهذا مذهب من ذكرنا وهو مذهب احلنفية واملالكية ورواية عـن اإلمـام أمحـد 
 وقول عن الشافعي رمحة اهللا عليه,

واستدل الذي قالوا: طبعاً حمل اخلالف بـني القـولني إذا كـان األول جييـز 
 والثاين جييزه برشط أن يصوم يوماً قبله أو بعده  الصوم مطلقاً 

فمعناه حمل اخلالف إذا أفرد يوم اجلمعة بالصوم, أما إذا صام قبله أو صام 
 وال إشكال, هبعده فالكل جييز ين

استدل الذين قالوا بجواز صوم يوم اجلمعة إذا صـام يومـاً قبلـه أو يومـاً  
 بعده وإال منع وكره له ذلك 

يف الصـحيح أنـه سـئل  ثبت يف احلديث الصحيح عن جابر استدلوا بام 
 عن صوم يوم اجلمعة? قال: نعم, هل هني النبي 
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سئل هـل  وجه الداللة من هذا احلديث عند البخاري وغريه أن جابراً  
 والقاعدة السؤال معاد يف اجلوابعن صوم يوم اجلمعة فقال: نعم,  هنى النبي 

وم  اجلمعة, وال يعرب الصحايب بـالنهي إال بـام عن صوم ي أي هنى رسول اهللا 
دل عىل التحريم, ألن األصل يف املنع أنه للتحريم وهـم أعلـم بلسـان العـرب 

ألهنم شهدوا مشـاهد التنزيـل وكـانوا أفصـح النـاس  وأعلم بخطاب النبي 
 ,وأعلم الناس بلسان  القرآن وما ورد يف السنة عن رسول اهللا 

: أن النبي   يف الصحيح  ورد عنه ذلك رصحياً يف حديث جويرية    ثانياً
ملا أخربته عن صومها يف يوم اجلمعة أهنا أصبحت صائمة  قال هلـا:  أن النبي 

? قالت: »هل تريدين أن تصومي غداً «? قالت: ال, قال: »هل صمت باألمس«
 ,»فطرياف«ال, قال: 

ن صائمة للخميس : أفطري, يفهم منه أنه ألزمها بالفطر إذا مل تكفقوله  
الذي هو اليوم القـبيل أو عنـد اإلنسـان نيـة أن يـوم السـبت الـذي هـو اليـوم 
البعدي, فدل هذا عىل أنه ال يصام يوم اجلمعة إال إذا صـام يومـاً قبلـه أو يـوم 

 אאالذي سيذكره  بعده, وسيأتينا إن شاء اهللا حديث أيب هريرة 
رصحياً يف أنه ال يصـام يـوم اجلمعـة إال إذا صـام يف الباب الذي ييل هذا الباب 

 يوماً قبله أو يوماً بعده 
فاستدل أصحاب هذا القول هبذه األحاديث بمجموعها أهنا تدل عىل املنع 
من صوم يوم اجلمعة حلـديث جـابر وأنـه اسـتثني أو خـص حـديث جويريـة 
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ن مـن وحديث أيب هريرة فرس أن النبي سببه ختصيص يوم اجلمعة بالصـوم, وأ
 صام يوماً قبله أو يوماً بعده ال حرج وال بأس عليه يف ذلك,

 אאאאאאא
אא  فدليلهم ما ذكرنا من احلديث والداللة فيه ظاهرة استدلوا

مفطراً يوم اجلمعـة, فـدل  : وقلام كانباحلديث الذي معنا حيث قال عبد اهللا 
 كان يصوم يوم اجلمعة, عىل أن النبي 

 אאאאא
א, 

يف  أوالً لقوة داللة األحاديث الواردة عن أيب هريرة وجـابر وجويريـة  
 عة إال حلال أن جيمع بني صوم يوم قبله أو يوم بعده,النهي عن صوم يوم اجلم

 ثانياً أن حديث عبد اهللا بن مسعود جياب عنه من وجوه : 
ما كان يفطر يـوم اخلمـيس بـل كـان   الوجه األول أن يقال: بأن النبي  

إنه يوم تعـرض يف  «عنه فقال:  مداوماً عىل صيام اخلميس ولذلك سئل النبي 
, فيسـتقيم االسـتدالل »أحب أن يعـرض عمـيل وأنـا صـائماألعامل عىل اهللا و

بحديث عبد اهللا بن مسعود أن لو كان األمر عىل خالف ذلك أو كان يفطر يوم 
كان يصوم يـوم اخلمـيس ويـداوم  اخلميس ويفطر يوم السبت, ولكن النبي 

 عىل صوم اخلميس,
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جلمعـة فمثل ما أخذنا من حديث عبد اهللا الذي معنا أنه داوم عىل صـوم ا 
 أخذنا من األحاديث الصحيحة األخر أنه كان يداوم عىل صوم اخلميس 

وإذا ثبت هذا فحينئذ حديث عبد اهللا بن مسعود الـذي معنـا ال يعـارض 
 , األحاديث الواردة يف هنيه 

وهذا املسلك قواه غري واحد من األئمة كاإلمام احلافظ بن عبد الرب رمحـه 
بينوا أن حديث عبد اهللا بن مسعود أثبت فيهـا أن  اهللا وغريه من األئمة واحلافظ

كـان يصـوم  كان يصوم اجلمعة واألحاديث األخر أثبتت أن النبي  النبي 
 اخلميس ومل يصح االستدالل من هذا احلديث هبذا الوجه,

: أن حديث هني النبي   ينهى عن  عن صوم يوم اجلمعة كان النبي  ثانياً
كلها سنن قولية  رية أن تفطر وحديث أيب هريرة صوم يوم اجلمعة وأمره جلوي

أنه إذا  אورد فيها اخلطاب لألمة وحديث عبد اهللا بن مسعود سنة فعلية 
 , قدم القول عىل الفعل تعارض القول والفعل من هديه 

وهذه القاعدة تشكل عىل بعض طلبة العلم حتى بعض الرشاح, فبعضهم 
 هـا بـني قـول وفعـل, وهـذا صـحيح ألن اهللا ال فرق في يقول: سنة النبي 

 , }لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة{يقول: 
ولكن أنبه عىل مسألة مهمة أن باب الرتجيح ينبغي لطالب العلم أن يقرؤه 

 هذا إذا قرأه عىل شيخ وعىل عامل بعناية, 
 وال يقرؤه ه كذا مرسالً من الكتب,
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بالضـوابط, ومـن ضـوابطها أنـه إذا عند العلامء مسألة الرتجـيح مقيـدة  
تعارض النص بالكتاب والسنة مع غريه يف الكتـاب و السـنة فحينئـذ البـد أن 
ينظر إىل قوة الثبوت يف السنة ألن القرآن ما فيه إشكال وقوة الداللة يف الكتاب 
والسنة, بمعنى أنه ليس كل داللة تقو عىل معارضة غريهـا, فلسـان العـرب 

 تيتفاوت يف الدالال
القوليـة والفعليـة ينظـر يف داللتهـا حيـث وجـدنا  كام أن أحوال النبي  

إين «بخصائص كان يفعلها وملا سئل قال:  بالدليل الرشعي أن اهللا خص نبيه 
, كام يف الوصال فكان يعتـذر بـأن اهللا خصـه بأشـياء وهـذا ال »لست كهيئتكم

ا خيصه ومنهـا مـا يـراد هبـا منها م يتنازع فيه اثنان أنه لو ثبت عندنا أن أفعاله 
 الترشيع لألمة, 

 وأما أقواله التي وجهها لألمة وخاطب هبا األمة فال حتتمل هذا املعنى,
 فمن دقة أهل العلم وهذا من العلم بالسنة بعضهم يفهمه بالعكس 
 ومن العمل بالسنة أن تنزل كل داللة منزلتها : 
القولية والفعلية قلنا: إن هذا له  دالالته تتفاوت يف أحواله  فلام وجدناه  

خطاب وجه إلينا أال نفعل أال نصوم أو افعلوا أو رغبنا يف يشء فهـذا خطـاب 
 وجه إلينا 



- ١٩٧ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

إذا ورد احتمل االحتاملني فحينئذ ليس رداً للسـنة و إنـام تقـول:  وفعله 
أمامي دليالن أحدمها ال حيتمل أخاطب به بالقول والفعل واآلخر حيتمل فأهيام 

 يقدم?
 أنه يقدم غري املحتمل عىل  املحتمل هذا وجه تقديم حينام يقال يف  א

Wإذا تعارض القول والفعل قدم القول عىل الفعل ليس املـراد بـه تـرك  א
 السنة أو اهلدي كام يفهم 

هذا عبـث أن تـر أئمـة اإلسـالم ودواويـن العلـم علـامء يشـتغلون يف  
وم العمـل بـه ثـم يـأيت ويتنـاقض ويقـول: األصول ويقررون لزوم السنة  ولز

 ترتك, 
عىل طالب العلم أن يعي هذا ألن املتأخرين يثربون عىل بعض أهل العلـم 

 وال حيسنون فهم هذه الضوابط 
 عند العلامء فالقول ليس كالفعل : القول خطاب لألمة وترشيع لألمة 

ديث ابـن ومن هنا مثالً : حينا ورد عنه أنه قىض حاجته عىل لبنتـني يف حـ
 يف الصحيح مستقبل الشام مستدبر الكعبة  عمر 

ال تستقبلوا القبلـة وال تسـتدبروها ببـول وال غـائط ولكـن «وقال لألمة: 
 , »رشقوا أو غربوا

فكيف جتعل هذه الداللة الفعلية التي أصالً ما اطلع عليها ابـن  عمـر إال  
 مع داللة قولية خياطب هبا األمة?  بخفاء مل يعلمه 
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ا هو الذي يريده علامء األصول, أن األدلة كل دليـل يعطـى حقـه مـن هذ
 القوة والداللة من القوة والرتجيح عىل غريه مما هو دونه يف ذلك, 

يف صوم اجلمعـة أنـه كـان يصـوم  أن  هديه  فهذا الذي أردنا التنبيه عليه
 , فلو فرض أنه صام بدون متييز واحتمل هذا واحتمل اجلمعة 

فإننا نقول: إنه تعـارض القـول والفعـل فيقـدم القـول عـىل هذا مرجوح 
 الفعل 

  قول من قال بـالنهي عـن صـوم يـوم اجلمعـة وإفـراده
بني يف سنته الصحيحة بإلزامه ألم املؤمنني بالفطر بقوله:  بالصوم, ألن النبي 

 أفطري, ومنعها من ذلك الصوم ألنه آكد يعني النهي وأنه أوىل,
يف الرتجيح أن حـديث عبـد اهللا بـن مسـعود  جه الرابع واألخري رابعاً الو 

 الذي معنا املبيح للصوم يوم اجلمعة منفرداً 
 حاظرة وحمرمة  وحديث جابر وجويرية وأيب هريرة 

א  إذا تعارض احلـاظر واملبـيح قـدم احلـاظر عـىل  املبـيح,  وهبـذا
ة إال إذا صـام يومـاً قبلـه أو يومـا يرتجح قول من قال: بأنه ال يصام يوم اجلمع

 بعده.
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Wא 
 باب ما جاء يف كراهية صوم يوم اجلمعة وحده

 Wא  حدثنا هناد قال: حدثنا  أبو معاوية عن األعمش عـن أيب
ال يصوم أحدكم يوم اجلمعـة «:  قال: قال رسول اهللا  صالح عن أيب هريرة 

 »بعده إال أن يصوم قبله أو يصوم
 Wא  ويف الباب  عيل جابر جنادة األسدي جويرية أنس

 عبد اهللا بن عمرو , 
Wאא  ــرة  حــديث أيب هري

 حديث حسن صحيح,
والعمل عىل هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن خيتص يـوم اجلمعـة  

 بعده وبه يقول أمحد وإسحاق. بصيام ال يصوم قبله وال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف النهـي عـن صـوم يـوم  بني املصنف رمحه اهللا هبذا الباب هدي النبي 
 اجلمعة منفرداً 

 ويعترب هذا احلديث مقيداً حلديث جابر بن عبد اهللا الصحيح أنه سـئل  
 ينهى عن صوم يوم اجلمعة?  بي أكان الن

, فقيد هذا احلديث بحديث جويرية  أن النهـي  قال: نعم, فأورده مطلقاً
 املراد به ختصيص يوم اجلمعة بالصوم,
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ومن هنا اختلف العلامء عىل وجهني يف علة هذا النهي أو يف احلكمـة مـن  
 هذا النهي :

 عيد فذهب طائفة من أهل العلم إىل أن يوم اجلمعة يوم   
ولذلك    ال يصومه منفرداً بأن جيعـل يـوم عيـده يـوم صـوم لـه كـام ورد 

أن يوم اجلمعة يوم عيدكم «: يف حديث أمحد يف مسنده عنه  رصحيا ً يف قوله 
 , »فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صومكم صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده

عيـد وال خيـص قالوا: فهذا يدل عىل أن العلة هي كون يـوم اجلمعـة يـوم 
بمعنى أن يقرص كام هني عن إحياء ليلة اجلمعة كام ورد يف صـحيح مسـلم عـن 

 إحياء ليلة اجلمعة بصالة,
هذا أصل عند طائفة مـن فال خيص يوم اجلمعة بصوم هناره وال بقيام ليله  

ومحلوا النهي عىل هذا الوجه أنه يوم عيد وال يرشع قصده قصد يوم أهل العلم 
 العيد بالصوم 

وفيه إشكال ألنه إذا كان يوم عيد فحينئذ ال يؤذن بصـومه إذا صـام يومـاً 
قبله أو بعده, ألن املراد أن العيد نفسه يوم فرح ورسور كام هنى عن صـوم يـوم 

 عيد األضحى ويوم الفطر, 
بصوم يوم قبله أو يوماً بعده فهـذه احلكمـة تضـعف  فاستشكل يف أمره 

 من هذا الوجه,
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إذا قلنا: أن العلة هـي كـون يـوم اجلمعـة يـوم عيـد يف توضيح ذلك أننا  
 ?  األسبوع 

, ألن دفهذا يستوي فيه أن يصوم يوم قبله أو يوما ًبعده أو  يصـومه منفـر اً
صفة العيد مالزمة له يف كل هذه األحوال وحينئذ يضعف التعليل هبـذه العلـة 

 أو اعتبار هذه احلكمة.
إلمـام النـووي رمحـه اهللا وغـريه أن وهو الذي أشار إليه ا: والوجه الثاين 

املراد هبذا النهي أن يوم اجلمعة يوم ذكر وعبادة وحينئذ يقو اإلنسان يف حـال 
فطره ويضعف يف حال صومه قالوا: إنـه يـوم ذكـر وعبـادة رشع لإلنسـان أن 

  , »فأكثروا عيل من الصالة فيه«: حتى قال  يشتغل فيه بذكر اهللا 
فإذا قضيت الصـالة {لك حتى بعد قضاء الصالة, وندب اهللا عباده إىل ذ

, }فانترشوا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون
 فقال: واذكروا اهللا كثرياً فهو يوم الذكر الكثري هللا, 

 وإنا هللا وإنا إليه راجعون قد جتد أغفل الناس يوم اجلمعة,
اء والفراغ الذي ما كان يعرفـه سـلف ولذلك جتده يوم النزهة ويوم الفض 

 هذه األمة,
 بالعكس كان يكره بعض العلامء التعقل عن التجارة بعد الصالة, 
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فـإذا {بل كان بعضهم يستحب أن يتاجر بعد صالة اجلمعة ألن اهللا قال:  
, كـام أشـار اإلمـام }قضيت الصالة فانترشوا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا

  , كانوا يستحبون هذانفرسيالقرطبي وغريه من امل
فهو يوم عمل ويوم ذكر هللا سبحانه وتعاىل ويوم عبادة, ومن هنا يقـو يف 

 حال فطره ويضعف يف حال صومه, 
 وهذا العلة يشكل عليها أيضاً أنه إذا صام يوماً قبله أذن له بالصوم?

قيام  واعتذر بعضهم أنه إذا صام قبله قويت نفسه أكثر كام كان يستفتح  
 الليل بركعتني خفيفتني 

وأجيب طيب إذا مل يصم قبله وأراد أن يصوم بعده مل توجد العلة فأصـبح 
 هذا مشكل

حتى إن احلافظ زين الدين رمحه اهللا مال إىل أنه عنـده نكتـة أو حيتمـل أن  
من غسل واغتسـل «يف يوم اجلمعة:  النهي عن صوم يوم اجلمعة يقرن بقوله 

 : »كبوبكر وابتكر ومشى ومل ير
فقوله: غسل واغتسل عىل أحد األوجه يف تفسـريها وقـد قـدمنا هـذا يف  

رشحه عىل أن املراد به غسل أي تسبب يف غسل امرأته بجامعها قبل أن ينزل إىل 
الصالة واغتسل هو من اجلنابة بعد إصابتها حتى يذهب فارغ القلب لـذكر اهللا 

 فال يتعرض لفتنة 
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ومـن هنـا  يوم اجلمعة أن يكـون مفطـراً فقال: من هذا الوجه كأنه يقصد 
 قال: إنه هذه العلة قوية 

ثم أورد عليه نفس االستشكال بأنه إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده مل يقـع 
هذا إذا صام يوماً قبله جيوز له أن يصوم يوم اجلمعـة فـانتفى قولـه أنـه خـص 

ه إذا صام يوماً قبلـه العلامء يف كالمه باالعتذار إال أن حيمل عىل أن ضفأشار بع
انطفأت شهوته وخفت ولكن اعرتض عليه بأنه إذا صام يوماً بعـده مل يتحقـق 

 هذا,
ما أشار إليه بعض العلامء وبعض الرشاح أنه  ولذلك أقو ما يقال يف هذا 

قرب أننا هنينا عن صوم يوم اجلمعة نعم كان من عادة أهل الكتـاب إىل التعبد أ
 أهنم يعظمون  أيامهم نعم يف يوم اجلمعة يوم ذكر وعبادة 

  Eא؟WFولكن 
, يقوي »إال أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده«قوله يف حديث أيب هريرة: 

 د أقرب منه من معقول املعنى وهو الذي متيل إليه النفس.أن األمر إىل التعب
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Wא  
 باب ما جاء يف كراهية يوم السبت

 Wא  حدثنا محيد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان بن خـديج عـن
أن رسول اهللا  ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اهللا بن برس عن أخته 

  :م السبت إال فيام افرتض اهللا عليكم فإن مل جيد أحدكم إال ال تصوموا يو«قال
 »حلاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه

 Wאא  هذا حديث حسن, ومعنى
 كراهته يف هذا أن خيص يوم سبت بصيام ألن اليهود تعظم يوم السبت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رمحه اهللا هبذه الرتمجة التي تتعلق بصيام يوم السبت,  אترجم 

يف صيام األيـام املنفـردة  واملعنى كام قدمنا أنه ال زال يف بيانه هلدي النبي 
سواء باإلذن أو بالنهي, وصوم يوم السبت فيه هذا احلديث فيه من سـنة النبـي 

 وما ورد عاماً  ما ورد بخصوصه 
 ما ورد باخلصوص ينقسم إىل قسمني : منه ما ورد فيه النهي كام يف حديثنا

ومنه ما ورد فيه اإلذن كام سيأيت يف حـديث أم املـؤمنني عائشـة يف البـاب  
 الذي ييل هذا الباب, 

وهذا احلديث تكلم بعض العلامء عىل إسناده مـن جهـة االضـطراب كـام 
 ي رمحه اهللا أشار إليه اإلمام النسائ
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وقو بعضهم هذه العلة بأهنا قادحة وموهنة للحديث وال يقبـل إال مـن 
 خاصة الثقات الضابطني,

 وأجاب غري واحد من األئمة عىل هذه العلة فقالوا: إن احلديث صحيح  
وبالغ اإلمام مالك رمحه اهللا يف رده حتى قال: هذا كذب, كام نقل عنه رمحه 

ب اإلمام مالك من جهة املتن أقو من جهـة السـند اهللا, والذي يظهر أن تكذي
 اإلسناد أي أنه إذا محل عىل ظاهره ملعارضته ملا هو أقو منه كام سنبينه, 

 ويف قوهلم: العمل عند طائفة من العلامء عىل ثبوت احلديث وصحته 
ولذلك فهذا احلديث صححه األئمة كام اإلمام النووي وغـريه أن العلـامء 

 العلامء عىل ثبوت هذا احلديث,رمحهم اهللا أن 
 السبتواشتمل متن هذا احلديث عىل النهي عن صوم يوم  
 FאאאE  :א  أي وجب مثـل أن

 يصوم اإلنسان يف شهر رمضان أيام السبت فيه
 أو يصوم قضاء رمضان  

 اء بنذره أو يصوم نذراً فرضه عىل نفسه ففرض اهللا عليه الوف
 أو يصوم يف كفارة أو فدية 

 أو نحو ذلك من صيام الواجبات املفروضة عىل اإلنسان, 
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حيتمل  Wאوسيأيت إن شاء اهللا يف تعليل احلديث أن 
 وجهني :

 حيتمل من جهة لفظه خاص بالواجب  
خصـوص ومن جهة املعنى املستفاد من احلديث أنه ال يراد به التخصيص 

اليوم يعني ختص يوم السبت بالصوم ألن هذا يوافـق اليهـود ألهنـم يعظمونـه 
وحينئذ يصومونه فأمرنا بمخالفتهم من هذا الوجه, وهو الذي أشار إليه اإلمام 

 الرتمذي رمحه اهللا
 א  : ومن هنا قالوا: خيرج من هذا : 

 ما افرتض بأصله 
ث مثل أن يصوم عاشوراء أو يصوم يوم عرفـة وما استفيد من معنى احلدي

أو يكون ممن يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافق السبت ألن هذا ال يدخل يف معنى 
 ألن معنى احلديث املراد به ختصيص يوم السبت  : احلديث

WAאאא@ :  فلـام اسـتثنى
دل عىل أنه ليس املراد به مطلق النهي عـن صـوم  : אوقال: 

يوم السبت وإنام املراد به ختصيص يوم السبت والقصد إىل يوم السبت, وصوم 
هذا اليوم بقصد عني اليـوم وهـو مـا يفعلـه أهـل الكتـاب ونحـن مـأمورون 

 عىل خمالفتهم  بمخالفتهم وهديه 
 وهذا مسلك مجهور األئمة والعلامء رمحهم اهللا 
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د أشار اإلمام الرتمذي رمحه اهللا إىل ذلك حينام فرس احلديث ومحله عـىل وق
 هذا الوجه

Wאوكذلك أيضاً يف 
 اللحاء هو غطاء الشجر وبه حتفـظ الشـجرة وإذا ذهـب اللحـاء ذهـب ,

 العود بمعنى أنه صيانة وحفظ لقلبه وجوهره,
 قال الشاعر:  ولذلك 

 يعيش املرء ما استحيا بخري            ويبقى العود ما بقي اللحاء 
 א  هو قرشهتا قرشة العنبة الرقيقة 

عني هذا إنام املراد باملبالغة  يف احلرص عىل الفطر ولو عـىل  وليس مراده 
 هذا اليشء اليسري فليمضغه ألنه حيصل به الفطر,

الفطر يقع بأقل يشء وأنه ال يشرتط كثري الطعام للحكم  وفيه دليل عىل أن 
 بفطر اإلنسان

عن صوم يوم السبت واملـراد بـه ختصـيص  ويف هذا احلديث هني النبي  
 يوم السبت تعظيامً كام يفعله اليهود تعظيامً هلذا اليوم وهو يوم عيدهم,  
 صومكم,  وقد جاء هذا كام يف احلديث املسند, فال جتعلوا يوم عيدكم يوم

 ففرست السنة بعضها بعضا  
 وفهمنا أن مقصود السنة أال جيعل  املسلم يوم عيده يوم صومه,  
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ال جتعلوا يوم عيدكم يوم صومكم وهو يدل أيضاً عـىل  : يأيت عىل وجهني
إنام هنانا عن ختصيص اجلمعة ألهنا يوم عيدنا فال تكون يوم  أهنم هم أن النبي 

ن عادهتم أن يوم عيدهم يكون  يوم صومهم ولذلك صومنا ألن أهل الكتاب م
 عيد اليهود يف السبت وعيد النصار يف األحد, وهم يعظمون هذا اليوم

والسبب يف هذا أن اهللا سبحانه وتعاىل أكرم هذه األمة بكرامة عظيمة كـام  
حيث اصطفاها و اصطفى هلـا يـوم اجلمعـة فهـو  بينت السنة عن رسول اهللا 

 : وع خري أياكم يوم اجلمعة خري أيام األسب
 فيه خلق آدم 

 وفيه أدخل اجلنة 
 وفيه تيب عليه 

 وفيه تقوم الساعة 
وفيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصيل يسأل اهللا شيئاً من خريي 

 الدنيا واآلخرة إال أعطاه اهللا إياه,
غـداً  أضل اهللا عنه من قبلنا وهـم تبـع لنـا اليهـود«عن هذا اليوم:  قال  

 , »والنصار بعد غد
كان يعلم وهو معروف باملشـاهدة  فجعل بينت هذه السنة عىل أن النبي 

واملخالطة أن اليهود يعظمون يوم السبت وأنـه يـوم عيـدهم وأن مـن عـادهتم 
 صيام هذا اليوم تعظيامً لعيدهم,  ولذلك هنينا من وجهني:
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 هنينا أن نشاهبهم يف تعظيم أعيادهم بصومها  
 نا عن صوم يوم عيد األضحى ويوم عيد الفطر ومها عيد السنة, وهني

وهنينا عن صوم يوم اجلمعة وهو يوم عيد األسبوع عـىل أحـد األوجـه يف 
 التعليل هبذه العلة,

كـان يعلـم أن اليهـود  إذا ثبت هذا كذلك يضاف إليـه ثبـت أن النبـي  
يـه املخالفـة ألهـل وهد تصوم هذا اليوم ألنه يوم عيد, وعندنا يف سنة النبي 

 الكتاب 
حيث كـان بمكـة حيـب موافقـة أهـل  وهو آخر األمرين من رسول اهللا 

الكتاب لكونه يشرتك معهم يف دين ساموي فلام انتقل إىل املدينة أصبح خيالفهم 
, 

فإذاً معنى ذلك أن هذا احلديث املراد به ما دلـت عليـه السـنة وهـو أهنـم  
, انتـزع אصوم, فلام قال: يعظمون هذا اليوم ويقصدونه بال

 منها أن العلة هي ختصيص يوم السبت كام يفعله أهل الكتاب, 
 وإذا محلت هذا احلديث عىل وجه مل تعارض السنن

يندب األمة  ألنه ال يعقل أن يقال للناس: ال تصوموا يوم عرفة  والنبي  
 ?!إىل صوم هذا 

 ?!يندب ويؤكد وحيث وحيض  و ال تصوموا عاشوراء والنبي 
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ويأيت يف أفضل الصيام وهو صيام داوود لكي ينـزع مـن الرتتيـب املعتـرب 
 ?! بصوم يوم وإفطار يوم ويقال له: أفطر وال تصم

 !ثم ختالف هذه السنن كلها حلديث مرتدد بني وجهني ? 
محله عىل الوجه الـذي يوافـق السـنن مـع ورود مـا يشـهد ويـدل داللـة  

عـىل أنـه لـيس مسلك مجاهري السلف واألئمة ودواوين العلـم  واضحة مع أنه
 , وإنام املراد ختصيص يوم السبت املراد به النهي عن يوم السبت مطلقاً 

ولذلك جتد الطيبي وغريه من أئمـة العلـم حيـنام قـالوا: إن 
ليس املراد به الواجب والفرض ألن النبـي  א لـو أراد أن يسـتثنى 

 لقال: إال ما افرتض عليكم وصيام عاشوراء وصوم عرفة 
كالم من جوامع الكلم الذي يدل عىل املعاين العظيمة بأقـل  كالم النبي 

 عبارة, 
, فهمنا أنه إذا صمنا ما افرتضنا علينا مل نقصد אفلام قال: 

 يوم السبت بعينه, 
صيام يوم عرفة ويوم عاشـوراء  ومن هنا قال احلافظ رمحه اهللا: ويف حكمه

 ونحوها مما نبه الرشع عىل صيامه
وعليه فإننا نقول: لو كـان املـراد أال يصـوم يـوم السـبت إال يف الفـرض  

فحينئذ ال يصوم الثالثة أيام البيض إذا وافقت السـبت ألنـه قـال: ال تصـوموا 
عرفـة يوم السبت إال فيام افرتض عليكم, وال يصوم يوم عاشوراء وال يصـوم 
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وال يصوم األيام البيض وهذا كله معارض لسنن هي أقو ثبوتاً وأقو داللة 
 , »وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائامً «: ألهنا رصحية وقد قال 

وما قال يف حديث من أحاديث الرغائب يف األيام املنفـردة: إال أن يوافـق 
 ?! يوم السبت

 ?! وافق يوم السبتما قال مثال: صوموا يوم عرفة إال أن ي 
 وقد علمنا يقيناً أنه سيوافق عرفة يوم السبت قطعاً  

بـالغ يف «يقـول:  ومل يقل صوموا يوم عاشوراء إال أن يوافق يـوم وهـو 
 , »االستنشاق إال أن  تكون صائامً 

 أنه يقع وقد علمنا يقينا أنه سيقع هذا ويعلم 
 إذاً أنت بني أمرين : 
احلديث بمفهومها الذي استفيد من السنة وهـدي إما أن تعمل داللة هذا  
يف أن من عادة أهل الكتاب تعظيم هذا اليـوم وختصيصـه وهـو الـذي  النبي 

 قرره دواوين أهل العلم وأئمة العلم والسلف الصالح رمحه اهللا 
 وأما أن حتمله عىل وجه تعارض به السنن   وختالف به ترغيب الرشع, 

غب يف يوم عاشوراء ويريـد مـن األمـة أن الرشع يرغب يف يوم عرفة وير
 حتوز هذه الفضائل وقد أهد من الرشع االستثناء وال استثناء هنا 

فلام ورد عىل هذين الوجهني املحتملني وقلنا يف مسالك األصول يف فهم األدلة 
 أنه ال يقدم حديث عىل أحاديث خاصة إذا كانت أقو ثبوتاً وأقو داللة, 
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بني كوهنـا توافـق أو   صوم يوم عرفة ما فرق النبي األحاديث الدالة عىل
 ال توافق السبت وكذلك عاشوراء وغريها من الرغائب

, كذلك يشمل »ال تصوموا يوم السبت إال فيام افرتض عليكم«: وقوله  
 الثالثة األيام البيض ألن يوم السبت يوافق االستثناء ليوم قبله أو بعده

إال فـيام افـرتض «: م, فإذاً َتقرر أنه قولـه ال تصوموا يوم السبت هني عا 
, ينبـه عـىل أن املـراد بـه أن مـا افـرتض تنـزع منـه معنـى القصـد ألن »عليكم

رع وهـذا الـذي جعـل أئمـة العلـم يقولـون: السـنن ـاالفرتاض جاء بأمر الش
والرغائب املرغب فيها يف يوم عرفة ويوم عاشوراء مثل الذي افرتض ألن كـل 

لرشع وأمر به الرشع إال أن هذا أمر به أمر إلزام والثـاين أمـر بـه منهام دل عليه ا
 أمر ندب فانتقدت فيه العلة وهو كونه قاصداً لصوم يوم السبت لذاته, 

وعليه تقو العلة التي أشار إليها اإلمـام الرتمـذي رمحـه اهللا بـأن معنـى 
 احلديث أن خيص يوم السبت ويقصد كام يفعله أهل الكتاب,

ون احلديث عىل هذا الوجه غري معارض لألحاديث الصحيحة وحينئذ يك 
التي هي أقو يف الداللة عىل مرشوعية صوم يوم السبت سـواء قلنـا يف صـوم 
يوم عرفة أو عاشوراء أو غريها واجلمع بني احلديث وبني غريه من األحاديـث 
أوىل من العمل ببعضها وترك البعض اآلخر, خاصـة إذا كـان الـبعض اآلخـر 

 داللة.أقو ثبوتاً وأقو 
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Wא  
 باب ما جاء يف صوم يوم  االثنني واخلميس

 Wא  حدثنا أبو حفص عمرو بن عيل قال: حـدثنا عبـد اهللا بـن
 داوود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة القـريش عـن عائشـة 

 يتحر صوم االثنني واخلميس قالت: كان النبي 
Wא  ويف الباب  حفصة أيب قتادة أيب هريرة أسامة بن زيد 

Wאא  حديث عائشة  حديث حسـن غريـب
 من هذا الوجه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي تتعلـق بصـوم  يـوم االثنـني ترجم املصنف رمحـه اهللا هبـذه الرتمجـة التـ

 واخلميس
وتالحظ أنه بدأ باجلمعة  ثم أتبعه السـبت ثـم أتبعـه االثنـني واخلمـيس,  

 وهنا طبعاً أكثر من يوم وهو يوم االثنني واخلميس
أن رسـول اهللا  يف هذا احلديث الثابت عنها  وبينت أم املؤمنني عائشة  
  ,صوم االثنني واخلميس كان يتحر 

 , فأحب أن يصومه شكراً هللا  يوم ولد فيه  א 
كل منهام تعرض فيه األعامل عىل اهللا   אمع אوهو أيضاً أي يوم 

, وكام يف احلديث تعرض األعـامل »فأحب أن يعرض عميل وأنا صائم«: قال 
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روا : انظـعىل اهللا كل اثنني فيغفر للناس إال اثنـني بيـنهام شـحناء فيقـول اهللا 
 ,»هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا

فهذا يدل عـىل أن هـذين اليـومني يـوم االثنـني ويـوم اخلمـيس يرغـب  
 بصيامهام  بصومهام وأن هدي النبي 

لكونه ولد فيه قيل هي العلة  إن قيل: أنه يوم صومه  אوهذا يف 
 وأشار إليها يف بعض األحاديث منفردة 

إنام يكون بشكره سـبحانه وتعـاىل بصـومه   أن مولد النبي فيه دليل عىل 
 , ليوم معني وهو يوم والدته  ختصيصالثنني معني أو  ختصيصكل اثنني دون 

املرشوع يف شكر هذه النعمة والتي ينبغي للمسـلم أن يلتزمـه مـن  فبني 
 هو صوم يوم االثنني  هديه 

وقد خلت أحشاؤه وأمعاؤه  فيصبح املسلم وفيه  تعظيم حلقه بأيب وأمي 
شكراً له سبحانه أن رشفه وأكرمه بإتباع هذا النبـي الكـريم وجعلـه مـن  هللا 

 أهل ملته 
 ومما زادين رشفاً وتيهاً وكدت بأمخيص أطأ الثريا

 دخويل يف نداءك يا عبادي وأن صريت أمحد يل نبياً 
وعظيم  اللهم لك احلمد عىل هذه النعمة العظيمة بام يليق بجالل وجهك 

 سلطانك, فهذا هو اهلدي املرشوع, 
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وال جيوز للمسلم أن حيدث للناس عيداً أو طقوساً معينة أو أذكـاراً معينـة 
يف أيام غري هذا اليوم بطريقة ختالف هذه الطريقة وختالف هـذا اهلـدي الثابـت 

 , عن رسول اهللا 
 وال من فام يفعل ليوم املولد خمالف للرشع وليس فيه دليل ال من كتاب اهللا

وال يف  ما يدل عليه, بل إن هذا املولـد مل يقـع ال يف زمـان النبـي  سنة النبي 
 زمان أيب بكر وال عمر وال عثامن وال عيل وال يف القرون املفضلة,

, يـا والبعض يتعجب ممن ينكر املولد ويظن أن هذا فيه انتقاص للنبـي  
 سبحان اهللا

 بأيب وأمـي  الناس وأتقاهم هللا الذي هو أخشى  هل يعقل أن النبي  
مل جيمـع فيـه أصـحابه ومل خيصـه  أن يمر عليه يوم مولده طيلة سنوات بعثته 

بذكر ومل خيصه أي اليوم الثاين عرش من ربيع هذا عىل القول بأنه يوم مولده, مع 
 , أنه فيه خالف بني أئمة السري رمحهم اهللا يف حتديد اليوم الذي ولد فيه 

يمر عليه هذا اليوم هبذه الطريقة طيلة هذه السنوات  أن النبي فهل يعقل 
 وال يبني لألمة أنه جيتمع أن الناس جيتمعون وأهنم يذكرون

وأمي ويأيت من بعده خليفته الراشد الذي هو أحرص  ثم يتوىف بأيب هو  
, والذي الناس عىل حبه وإتباعه وأوالهم به ألنه خري األمة بعد نبيها أبو بكر 

عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهـديني «قال:  أمر بإتباع سنته وهديه 
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ثم  , ومع ذلك متر سنوات خالفة أبو بكر ثم سنوات خالفة عمر »من بعدي
 , هؤالء كلهم حاشا الغافلون عن تعظيم النبي  سنوات خالفة عثامن وعيل 

אאאW 
 أو عادة?  تفعله قربى ودين هللا  هذا الذي

 فيقول: قربى ودين وعادة
W  :اليوم أكملت لكم دينكم{إن اهللا تعاىل يقول{, 
اليوم أكملت لكـم ديـنكم نزلـت  ــهل هذه القربى تستطيع أن تثبت يل  

: إين ألعلـم اليـوم الـذي هناك حديث صحيح عن عمـر  بعرفة عىل النبي 
وهـو قـائم بعرفـة  نزلت فيها, نزلت عىل رسول اهللا  نزلت فيه والساعة التي

فاهللا أخـرب أن إذا اعتربهتا من الدين  ــ خيطب الناس, اليوم أكملت لكم دينكم
 ,الدين كامل, فأثبت يل أهنا وقعت يف عهد النبي

إذاً قولك أهنا من الدين ليس من الـدين, إذا ال جيـب أن تتخـذها عبـادة  
 , وطاعة وقربى هللا 

 ا أن تقول: أهنا عادةوإم
 W أنت تناقض نفسك بنفسك تقول أهنا عادة وتفعلهـا عـىل أهنـا

 عبادة,
W  إن هذا املولد ال يشك يف كونه بدعة وحدث ومل تقع

خري القرون قـرين ثـم «فقال:  حتى يف القرون املفضلة التي زكاها رسول اهللا 
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: فـال أدري أذكـر بعـد قرنـه قـرنني أو قال عمران , »الذي يليه ثم الذي يليه
 ثالثة, 

فهذا هذه القرون املفضلة كلها املليئة بأئمة العلم ودواويـن العلـم  كلهـم 
 ال حيدثون فيه اجتامعاً وال ينشدون فيه أشعاراً  يمر عليهم يوم مولده 

אא  
وصاموا النهار حينام كانت السنن  واحتفلوا بسنته وهديه حينام قاموا الليل

تتناثر من بني أيدهيم ومن خلفهم وعن أيامهنم وعن شامئلهم بإتباع هدي النبي 
  وسنته, هذا هو ا الحتفاء وهذا هو احلب الصادق الذي حييي يف الناس هـذه

  الرسالة التي بعث هبا 
قـوف عـىل إتبـاع هديـه والو وأقسم باهللا يمينا ً أن هذا الذي يرضيه عنا 

سنته وعدم االشتغال هبذه األمور املحدثة التي جتعل الناس حيدثون يف دين اهللا 
 ما ليس منه 

فاإلحداث يف رشع اهللا مصيبة عظيمة و بلية كبرية إن اإلنسان إذا نسب إىل 
, ومن أظلـم الظلـم الدين ما ليس منه فقد كذب عىل اهللا وكذب عىل رسوله 

ا الناس إىل ذلك فقد ضل وأضل إذا مل يكـن لـه أن يقرر للناس ذلك وأن يدعو
وسنته وأحدث يف دين اهللا ما ليس منه فإنـه  دليل من الرشع ومن هدي النبي 

 قد ضل فإذا أصبح ينافح ويناظر ويقرر ويؤصل هلذا األمر فقد أضل غريه, 
 فاللهم اجعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني 
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د عن الرشع ويقـول: ورد عـن رسـول اهللا فعىل املسلم أن يلتزم هذا الوار
 هذا, وهذا هو هديه وسنته أنه مل خيص يوم مولده ألنه كان عرش بعينه,

قال بعضهم: حديث صوم يوم االثنني حجـة عـىل املولـد دليـل عـىل أن  
 املولد مرشوع, قالوا: كيف? 

قال: ذاك يوم ولدت فيـه وأنـا أصـومه, فرشـع لألمـة  قالوا: ألن النبي 
 ذا اليوم,شكر ه

 : نقول له: أحد أمرين 
 ?  أتشكر بشكر النبي  

 ?أو تشكر بشكرك 
 وهديه أو نشكر بشكر غريه? أهيام أوىل أن نشكر بشكر النبي 

صـام هـذا اليـوم دل عـىل أن طريقـة الشـكر  ال شك بل نقول: كونـه  
وم هبذا الوارد وهـو صـوم يـ هبذه النعمة والتقرب إليه  وطريقة العبادة هللا 

 االثنني,
: أن النبي   مل خيص يوم املولد بعينه وإنام جعله يف كل اثنني عىل مدار  ثانياً

العام,  وهذا يدل عىل نقض األصل الذي أصلوه والنهج الذي اتبعوه ألن مراد 
عدم ختصيص يوم مولده وهم خيصصون يوم مولده فـدل عـىل أنـه ال  النبي 

 روف يف الرشع يرشع ختصيص هذا اليوم بعينه وهذا مع
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عىل سد باب الغلو وقد تكون الفتنة يف ذلك و اهللا أعلم, أن  وقد حرص 
الناس قد يفتنوا وقد يوجد من بعضهم أنه يشتغل هبذه األشياء فتجدهم نسـأل 
اهللا السالمة والعافية حيرص عىل يوم املولد أكثر من حرصه عىل يوم العيد وعىل 

ليوم من املغفرات والرمحات والنفحات ما السنن والرغائب ويعتقد أن يف هذا ا
ال يعتقد فيام هو وراد يف الرشع هذا كله من تلبيس الشيطان نسأل اهللا السـالمة 

 والعافية, 
وعىل هؤالء أن يتقوا اهللا خاصة وباألخص من يقرر لذلك ومن ينافح عن 

 ذلك ومن يؤصل له يف الدين ليس باألهواء وال بالعادات وال باملوروثات
ذا دين ورشع ال جيوز للمسلم أن حيدث فيه برأيه فعليه أن يتبع الوالـد فه 

  يف الرشع يف كتاب اهللا وسنة النبي 
قـل بفضـل اهللا وبرمحتـه {قال بعضهم: إن املولد مرشوع ألن اهللا يقـول: 

 ,}فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون
W  من قـال لـك القرآن قال: فليفرحوا فنحن نفرح يف يوم مولده أما

تزعل يف يوم املولد ومن قال لك احزن وما قال أصبح مهموماً مغموماً قال اهللا 
 تعاىل, هذه آيات وهلا دالالت واضحة يرجع لتفسريها عند أهل العلم, 

 فهل الذي ال حيتفل باملولد معناه أنه ما فرح بفضل اهللا وبرمحته?
الزمه أن من فعل املولد  Wألن االستدالل هبذه اآلية عىل إثبات املولد  

 ?!ففرح برمحة اهللا وبفضله وأن من مل يفعله أنه مل يفرح
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 W  أال تتقي اهللا أجتعل أبا بكر وعمر وعثامن  وعـيل مل يفعلـوا هـذا
املولد مل يفرح بفضل اهللا, جيب األخذ باآليات وسياقها ووضعها يف غري سياقها 

 ألشياء املحدثات والبدع,ويف غري دالئلها والتكلف يف إحداث ا
يف القرن الثامن أو التاسع تقريباً مثل ما خرج املحـدثني  املولد ما فعل إال 

 نسأل اهللا العافية وال نحب أن نتحمل ذمة أحد, 
حكي عن بعضهم أنه كان خيرج يعربد يف هذا اليوم ثم اختـذه واعتـذر بـه 

ض أمصـار اإلسـالم ثـم عىل أنه إحياء هلذا اليوم ثم جرت عاده إلحيائه يف بعـ
 ?!! انترشت بني املسلمني

وال باخللفاء الراشـدين وال باألزمنـة  هذا ليس له عالقة ال هبدي النبي 
 املفضلة 

 أن يتقـي اهللا يف أمـة حممـد : لكل من ينافح عن هذا وجيادل عنه ,
 وأن يتقي اهللا يف السنة 

لنا: ملـن يـا رسـول اهللا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, ق 
 , »هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم«قال: 

حرام أن يضل عامة املسلمني وأن يلبس عليهم دينهم وأن جيروا إىل مـا ال 
 أصل له عىل حساب ما له أصل 

وأال يقول عىل  اهللا بدون علم ونسأل اهللا بعزته  وعىل املسلم أن يتقي اهللا 
 نا واإلسالم واملسلمني إىل سواء السبيلوجالله أن هيدي



- ٢٢١ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

وعلينا أن ننبه عىل أنه ينبغي عىل كل مسلم أن يتقي اهللا وأال يظن بإخوانه  
أن من هنى عن املولد ال حيب النبي  السوء أنه من هنى عن املولد يبغض النبي 

 فهذه جريمة أعظم ومصيبة أتم , 
 اب اهللا ومـن سـنة النبـي فاملناقشة يف أصل املسألة هل هلا دليل مـن كتـ

وهدي اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني وهدي القرون املفضـلة هـذا الـذي 
 يبحث عنه,

وأما نسأل اهللا العافية والسالمة اهتامه بأن من ال يفعل مولد ألنه ال حيـب  
فهذه جريمة تضاف إىل جريمـة اإلحـداث  ألنه مقرص يف حق النبي  النبي 

 واالبتداع 
 إحداث وابتداع  فهناك

 وهناك منافحة ومناظرة عن هذا اليشء املحدث املبتدع 
وهناك أذية لن خيالف ومن ال يبتدع يف هذه البدع واملحدثات عىل هـؤالء 

  وأن يتبعوا الوارد يف كتاب اهللا وسنة النبي  أن يتقوا اهللا 
هـذه  فاملسئولية  عظيمة عىل أهل العلم أن ينبهوا عوام املسلمني عىل مثـل

األمور التي ال أصل هلا ويعتقد فيها ما ليس من الرشع نسأل اهللا بعزته وجاللـه 
أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد األمة وأال يزيغ قلوبنا بعد إذ هـدانا وهـذا 

 منة ورمحة منه.
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Wא  وحدثنا حممود بن غيالن قال: حدثنا أبو أمحد ومعاوية بـن
قالـت: كـان  يان عن منصور عنه  خيثمة عـن عائشـة هشام قاال: حدثنا سف

يصوم من الشهر ا لسبت واألحد واالثنـني ومـن الشـهر اآلخـر  رسول اهللا 
 الثالثاء واألربعاء واخلميس

 Wאא  هذا حديث حسـن, ورو
 عبد الرمحن بن مهدي هذا احلديث عن سفيان ومل يرفعه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا احلديث فيه دليل عىل صيام االثنني واخلميس كام ذكرنا 

وفيه دليل عىل مرشوعية صيام يوم السبت وهو حديث حسـن ويعـارض 
صام السبت, وقد جاء النهي أنه ال  احلديث الذي تقدم معنا أنه بني أن النبي 

وإذا أجاب املجيب بأن هـذا مـن فعلـه وذاك مـن  ?يصوم إال فيام افرتض عليه
قال, عندنا أحاديث قولية تثبت صيام يوم عرفـة  قوله, فجوابه ما تقدم النبي 

ويوم عاشوراء سواء وافقت السبت أو مل توافق ومن هنا يقو مسلك من قال 
 بجواز صوم يوم السبت كام قدمناه, 

, وهـو إىل أن املراد إمجاع أيام األسبوع بالصوم منـه ويشري هذا احلديث 
معنى منتزع قال املراد بأن يستغرق أيام األسبوع فكان هديه رمحة وتيسرياً كـان 

التيسري والرمحة ال يصوم كل أيام األسبوع من كل شهر بل كان جيزئهـا  هديه 
لشـهر ففي الشهر األول يصوم صدر األسبوع السبت واألحـد واالثنـني ويف ا

وتيسريه لألمة ملن أراد أن يتبعه يف  الثاين يصوم عجز األسبوع وهذا من رفقه 
 هذه السنة وهذا اهلدي.
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Wא  وحدثنا حممد بن حييى قال: حدثنا أبو عاصم عن حممد بن
قـال:  أن رسول اهللا  رفاعة عن سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة 

, »الثنني واخلميس فأحب أن يعرض عميل وأنا صائمتعرض األعامل يوم ا« 
Wאא  حديث أيب هريرة  يف هذا

 الباب حديث حسن غريب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

אور الغيب وهي أنيف هذا احلديث الرشيف أمراً من أم بني النبي 
 أهنا واملراد بعرضها كام جاء يف الرواية األخر ,א  : 

 الذي ال ختفى عليه خافية 
 والذي يعلم الرس والعالنية, 

 والذي هو مطلع عىل أعامل عباده وأقواهلم ورسائرهم و ضامئرهم
ا مل يكـن أن لـو بل هو سبحانه أعلم بام يكون منهم بام كان وما يكون ومـ 

كان كيف يكون, فهو عالم الغيوب جل جالله, وهو سبحانه الذي يعلم الرس 
والنجو 

FאאWE  وهذه األعامل تشمل األعامل الظاهرة
 : واألعامل  الباطنة

 أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية :فاألعامل الباطنة مثل إما 
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 وحـب رسـوله  ي هي من الطاعـات كحـب اهللا فاألعامل الباطنة الت 
 وحب الدين والرشع وحب الطاعة واالمتثال 

فإن الناس خيتلفون يف هذه املحبـة فمـنهم مـن يصـبح يف أول يومـه مـن  
وقـد ازداد يف هـذا  أسبوعه يستأنف أسبوعه وقد زاد قلبه حباً هللا 

 األسبوع حباً هللا 
حمباً لطاعته فللخـريات سـباقاً وللطاعـات ومن دالئل هذا احلب أن جتده 

, فتجده إذا أحب اهللا و أحب طاعته وهذا من عمل القلوب فقد  مشتاقاً وطواقاً
  القلبي بام هو طاعة أنه أصبح خائفاً من اهللا جل جالله, وأنه يف هذا

األسبوع قد ازدادت خشيته هللا سبحانه وتعاىل, وأنه يف هذا األسبوع نظـر فـيام 
رك أنه قد قرص كثرياً وأرسف عـىل دكان وما يكون منه من األقوال واألعامل فأ

نفسه كثرياً وأنه قد غفل عن ربه فأخذت اخلشـية واخلـوف فرجـف قلبـه مـن 
وكيف أقبـل بـني خشية اهللا جل جالله, حتى ناد  نفسه كيف أقدم عىل اهللا 

 يدي اهللا وأنا فعلت وقلت وأنا تركت أو غفلت, 
حسن الظن فيام بني العبد  من أعامل القلوب التي حيبها اهللا  كذلك أيضاً 

والعبد مثل أن يصبح وقد طهر قلبه من الغش  والغل واحلس وكراهية النـاس 
أنه يف هذا األسبوع أصلح قلبـاً  وانتقاص الناس وأدران اجلاهلية, 

أصلح عيوهبا وأنه فيام بينه وبني الناس وأنه أقبل عىل نفسه فاستكمل نقائصها و
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استشعر الندم فيام بينه وبني الناس قال ألست مسلامً واملسلم من سلم املسلمون 
 من بالئه ورشه يف يده ولسانه وظاهره وباطنه ويكون حاله أفضل وأكمل,

العمـل مـن  أنه حيبهـا وحيـب اهللا  אهذه من األعامل التي  
 حانه وتعاىل, العبد القلبي الذي يقربه من اهللا سب

عىل اهللا فيام بينه وبني الناس أنه كان عـىل حـال فرتكـه إىل  وقد 
حال أكمل وأفضل فأصبح حيب للمسلمني أن يكونوا بخري آمنني من اخلـوف 
سعداء من الشقاء معافون من البالء فيحب هلم ما حيبه لنفسه ويتمنـى هلـم مـا 

نه وبني الناس أنـه قـد أصـبح يف هـذا القلبي فيام بي يتمنى لنفسه, 
األسبوع مصلحاً فيام بينهم وبني املسلمني حيب هلم ما حيبه لنفسه ويكره هلم مـا 

 يكرهه لنفسه
 وال خيفى منها يشء,   אكلها أعامل  

א  القولية ويعرض عمله عىل اهللا فـيام يـريض اهللا  أنـه قـد
عرض املسلمني, فيام بينه وبني اهللا أنه أصبح لسانه أكثر أصبح لسانه عفيفاً عن أ

ذكراً هللا فلزم االستغفار والتسبيح والتحميد, وأنه يف هذا األسبوع أصلح حاله 
يف قوله حيث أكثر من تالوة القرآن وأكثر من االستغفار للمسلمني واملسلامت 

علـم مـن تعلـيم وأكثر من قـراءة الوأكثر من األمر املعروف والنهي عن املنكر 
 لناس وتوجيههم وإرشادهم للخريا
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א  يف قوله أنه أصلح حاالً يف هـذا األسـبوع فـيام بينـه
 وبني الناس فأصبح الناس قد سلموا من لسانه,

كان يغتاب الناس فرتك الغيبة كان يسبهم فرتك السب والشتم كان يتكلم  
ان, وإذا به يف هـذا األسـبوع أصـلح فيهم فينتقصهم فرتك انتقاص املسلمني ك

, إن من العباد من يعرض عـىل اهللا يف األسـبوع وهـو أكمـل حاالً وأتقى هللا 
حاالً وأصلح مقاالً رزق القول السديد والعمـل الصـالح الرشـيد فهـو بخـري 

 املنازل عند اهللا, 
FאאE  ما أعظمهـا مـن مجلـة ومـا أعظمهـا مـن كلمـة

 قلوب املؤمنني ترجف هلا 
لد اهللا ليس فيه مثقال خردلة قد غابت عـن  هل شعرت أنه 

عىل اهللا كامالً غـري منقـوص كـام تعـرض  اهللا سبحانه وتعاىل, وأن 
هذه الفضائل ويعرض هذا اخلري من القول والعمل والظاهر والباطن, تعرض 

قلبـه أكثـر خوفـاً مـن اهللا الرذائل وتعرض اخلطايا وتعـرض الرزايـا وكـان يف 
  عىل اهللا يف قلبه فيام بينه وبني اهللا أنه أصبح أكثر استخفافاً بحرمات

اهللا وأكثر غفلة عن اهللا وأنه قد أهلته جتارته وأهلته أمواله وأهلاه ولده وأهلته زينـة 
 احلياة الدنيا فأصبح من الغافلني ويعرض عمل قلبه أنه كان شديد اخلوف كثري

وأنه يف هذا األسبوع قد ضعفت خشيته إن مل تكن زالـت أي  اخلشية من اهللا 
 ذهب والعياذ باهللا,
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 א  قد كان أصدق الناس لساناً وأفلحهم وأنـه يف قلبـه
فيام بينه وبني الناس فتعرض فضائل القلوب فيام بني العبد والعبـاد فتجـده قـد 

اذ باهللا فيام بينه وبني النـاس أفسـد ممـا كـان عرض عمله وقد أصبح قلبه والعي
عليه والعياذ باهللا فقد أصبح والعياذ باهللا يسء الظن باملسـلمني حاسـداً حاقـداً 
حيملهم عىل  أسوأ املحامل يتمنى هلم السوء والرشـ, فقـد رأ جـاره قـد بنـى 

حاله  عامرة أو أصاب خريه يف جتارته فامتأل قلبه والعياذ باهللا حسداً له وتغريت
  القلبي أنه والعياذ باهللا أسوأ حاالً فيام بينه وبني عباد اهللا فيحرم أن

يكون من أهل اجلنة نسأل اهللا السالمة العافية السابقني إليها قال: أما إين أصبح 
 وأميس وليس يف قلبي غالً ملسلم.

אא اد يف األقـوال باخلطايا  والرزايا فيام بني العبد والعب
وفيام بني العبد وربه يف األقوال وتعرض رزائلها أنه كان يف أسبوعه قـد أصـبح 

هـاجراً لألمـر  غافالً عن ذكر اهللا غافالً عن قراءة القرآن هـاجراً لكـالم اهللا 
باملعروف والنهي عن املنكر وأنه قد أهلاه القيل والقال وأهلته هذه الـدنيا وأهلـاه 

ت ويف العامرات ويف األبناء والبنات ويف النسـاء ويف النكـاح الكالم يف السيارا
 , }فلام زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم{ويف الزواج ويف فضول األعامل: 

  فيام بينه وبني اهللا يف قلبه أنه قد أصـبح والعيـاذ بـاهللا أضـعف
 فاستولت عىل قلبه الشهوات واملاديـات وأصـبح يفكـر يف إيامناً وأضعف يقيناً 
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مستقبله ويفكر كيف يكون يف  غده الهياً عن الثقة بربه وحسن الظـن بخالقـه 
 وأنه يعول عىل اهللا فحاله أسوأ مما كان عليه 

اللهم إنا نعوذ بك من احلول بعد الكور ومن الـنقص بعـد الزيـادة ومـن 
 العمى بعد البصرية 

 اللهم اهدنا ال تضلنا وارمحنا وال تعذبنا وزدنا وال تنقصنا, 
א  القوليــة فــيام بينــه وبــني اهللا  أنــه كــام قلنــا: كــان يــأمر

باملعروف وينهى عن املنكر ويكثر من ذكر اهللا فأصبح أبعد من ذلك كله بسبب 
 غفلته 

وكذلك فيام بينه وبني الناس تعرض رزائله وأقوالـه يعـرض عـىل اهللا أنـه 
ب وأنه هتك سرت اهللا عليه سب أخاه املسلم وأنه شتمه وأنه اهتمه بالزور والكذ

وأنه حتدث بعورته دون بينه ودون حجة وأنه فإذا أردت أن تـر العمـل أكثـر 
 فظاعة وأشد شناعة 

א  أنـه قـد اسـتقام لسـانه فبـاألمس كـان يـؤذي عـوام
املسلمني إذا به يعرض عمله يف هذا األسبوع وقد أصبح أكثر جرأة حتى سـب 

انه سب إخوانه وقرابته وحتدث بعيون أبيه وعيوب أمه ثم أباه وأمه وسب جري
استغفل األسبوع الذي يليه فيعرض قلبه بينـه وبـني العبـاد أنـه سـب العلـامء 
والــدعاة إىل اهللا ودخــل يف نوايــاهم وأصــبح حيــرض النــاس عــىل كــراهيتهم 

 وبغضهم 
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 ويل ملن عرض عمله عىل اهللا بام يغضب اهللا ويل ملن عرض عمله عـىل اهللا
 بام ال يريض اهللا,

 FאאWE  قاهلا نبي األمة  حتى يقـف كـل مسـلم مـع
نفسه حماسباً حتى يشعر كل مسلم أن احلياة ليست سد وأنه مل خيلق عبثاً وأنـه 
حماسب عىل الصغري والكبري واجلليل واحلقري وأن اهللا ال ختفى عليه خافيـة وأن 

ه يعلم ما يف الساموات واألرض ومـا بيـنهام ومـا الرس عنده عالنية فهو سبحان
حتت الثر وال يعزب عن علمه سبحانه مثقال ذرة, فهو العليم بذات الصدور 

وقد أطلعه ربه عىل هـذا الغيـب الـذي مـا  جل جالله وتقدست أسامئه قاهلا 
كان يعلمه لوال أن علمه اهللا أن أعامل عباده تعرض عليه, تعـرض أعاملـه عـىل 

 ملك امللوك وإله األولني واآلخرين وجبار الساموات واألراضـني إلـه اهللا عىل
 األولني واآلخرين

 אא  فطوبى ثم طوبى ملن عرض عمله عىل اهللا فـازداد
,  من اهللا قربى ومن اهللا رضا وحباً ً

من الناس من زادته األيام طاعة هللا وقربة هللا فأسبوعه خـري مـن أسـبوعه  
وقد نظر اهللا إليه يف ظاهره وباطنه ورسه وعالنيته أنه يعـرض عـىل  الذي مىض

 اهللا سبحانه فهؤالء هم السعداء 
ال يزال العبد يتفقد ظاهره وباطنه ورسه وعلنه حتى يعـرض عـىل اهللا مـا 

 يرضيه
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 ال يزال بذلك حتى يبلغ الدرجات العال يف اجلنة 
يغفـر وزره وحيسـن وال يزال كذلك حتى يرفع اهللا قدره ويرشح صدره و 

 بني الناس حبه وذكره, 
ال يزال العبد جمداً جمتهداً صابراً  مثابراً مرابطاً  عىل طاعة اهللا وحمبـة اهللا أن 
يري اهللا من نفسه خريا, فإذا جاء يف عمل كان أحب املنازل إىل اهللا وكان بخـري 

عليهم وال هـم املنازل عند اهللا فهؤالء هم أولياء اهللا هم املتقون الذين ال خوف 
 حيزنون طوبى للذين عرضت أعامهلم فرفعت درجاهتم, 

طوبى ملن عرضت أعامهلم عىل اهللا فأحبهم اهللا وأشهد مالئكته أنه حيـبهم, 
يا جربيل إين أحب فالناً فأحبه فينادي جربيل يا أهل السامء إن اهللا حيـب فالنـاً 

 ,»األرض ثم يوضع له القبول يف«: فأحبوه فيحبه أهل السامء قال 
أحب اهللا عبداً أصلح عمله, أحب اهللا عبداً أر اهللا من قوله وعملـه مـا  

يرضيه أحب اهللا عبداً أفنى الليل والنهار والعيش واإلبكار يف الطاعـة واإلنابـة 
واالستغفار فاستكمل نقصه وشغلته نفسه عن الناس وشغله عيبه عن عيـوب 

 الناس 
 مرضـاة اهللا اللهـم اجعلنـا ذلـك وأحب اهللا فأحبه اهللا وجـد واجتهـد يف

 الرجل, 
FאאWEــاهرة  א ــاملة للظ ــامل ش ــنس األع ج

 والباطنة 
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وأصح األقوال عند العلامء رمحهم اهللا أن العمل يشمل الظاهر والباطن  
WAאאא@ يدل عىل عظم رمحة ,

 ىل اهللا فيه مكرومات ومن هذه املكرومات املغفرة اهللا ألن العرض ع
وعلم سبحانه وتعاىل ضعف عباده وتقصريهم وفاقتهم إليه وفقرهم إليـه  
فالعبد كثري اخلطأ كثري الزلـل وقـد أخـرب اهللا سـبحانه وأن اإلنسـان ضـعيف, 

وفيها الذنوب وفيهـا العيـوب  אאوخلق اإلنسان ضعيفاً 
طايا والرزايا فأبى اهللا إال أن يرحم عباده فيغفر للعباد إال اثنـني بيـنهام وفيها اخل

 شحناء 
فإذا هبذا العرض فيه هذه النعمة وفيـه هـذه الرمحـة وهـي املغفـرة فيغفـر 

 للعباد,
 اهللا أعلم كم من مغفرة أوجبها لعباده,  

يها واهللا أعلم كل اثنني ومخيس بل اهللا أعلم كل حلظة وكل طرفة عني كم ف
 من النفحات والرمحات من رمحته سبحانه وتعاىل 

FWE  تغفر األقـوال وتغفـر األعـامل وتغفـر السـيئات وتغفـر
 الذنوب واهلنات والزالت 

א قرع للقلوب يستفيد منه املسلم 
ؤهـا أنـه أول يشء حرمة اهلجر ألخيه املسلم حرمة الشحناء شؤمها وبال 

 حترمه من الرمحة وحترمه من اخلري يف دينه وديناه وآخرته
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 FאWE  الشحناء التي تقطع أوارص املحبة والقرآن يزيـد
 من املحبة

التي ما تركت أخاً مع أخيـه إال أفسـدته وال حمبـاً مـع حبيبـه إال  א
 بت تلك املعزةكدرت صفو املحبة وال عزيزاً مع من يعز إال شا

التي نارها من الشيطان وأوارها ومن حيركها من أولياء الشيطان  א
 يف عباده  من الناممني الواشني الذين ال يتقون اهللا 

إذا كانـت אاحلالقة حالقة الدين ال حالقة الشعر, وأعظم א
خيتلق له أي سبب  بالزور والباطل أن خيتلق اإلنسان عذراً لكي خياصم أخاه أن

لكي يقف يف وجه أخيه بل يصل به احلال أن يبحث عن أقل منقصه بينـه وبـني 
التي تفسد القلـوب وتقطـع أوارص  אأبيه وأمه لكي يسب أباه وأمه إهنا 

املحبة واألخوة وملا كان هذا بالؤها ورشها جاء هذا الوعيد احلرمان من الرمحة 
 واملغفرة 

א  ,فيقول ملـك امللـوك وأرحـم الـرامحنيא  يـا
هاذين أي املتشاحنني אمالئكتي  

أن من مجع قلـوب إخوانـه املسـلمني وأن مـن  : أكرب ليعلم كل مسلم اهللا
سلك يف دعوته ويف منهجه ويف خطابته وإمامته يف حيـه ويف قريتـه ويف دعوتـه 

لها عىل أحسن املحامل أنه موافق لـدين اهللا مجع قلوب املسلمني وأصلحها ومح
 بالضوابط الرشعية 
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وأن من جاء هيتك سرت اهللا عىل عبـاده ويفـرق مجاعـة املسـلمني وحيـدث 
بينهم الشحناء والبغضاء حتى يرتبى أبناء املسلمني عىل احلقـد عـىل أوليـاء اهللا 

 وبيـل وبـالء وعىل الشحناء والبغض ألولياء اهللا أنه   يـتقحم نـار اهللا وأنـه رش
 مستطري, 

تأمل أخي كيف تأيت السنة لكي تذكر ما هي الشحناء لكي تذكر ما معنـى 
األخوة بينك وبني أخيك املسلم, لكي تعلم أن نصوص الكتاب والسـنة كلهـا 

 حريصة عىل أن يصلح املسلم ما بينه وبني أخيه املسلم 
يني بعـورة حتى لو جاء وقال لك: هذا  طالب علم قول له: اسكت ال تأت

مسلم إن كنت صادق يف إسالمك اذهب وانصحه إذا كنت صادق يف حبك هللا 
ولرسوله وألخيك املسلم اذهب وذكره باهللا لتكن أحرص عىل أخيك بحجـزه 
عن النار أما أن تـأيت وتتفكـه بعـورات املسـلمني وتـريب أبنـاء املسـلمني عـىل 

وهذا ال تقرب جملسه  الشحناء والبغضاء وهذا ال تذهب معه وهذا ال تقعد منه
, ما جاء اإلسـالم هادمـاً وال }فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم{حاشا وكال 

مفرقــاً وال مبــدداً مــا جــاء إىل رمحــة للعــاملني, هــذا لــيس بضــعف وال غــش 
للمسلمني هذا يعرفه كل من قرأ الكتاب والسنة وأدرك احلقيقة وسلم قلبه من 

 طلق يف هذا الدين من الدينالتضيق يف آراء أحزاب أو أفكار وان
ونزعنا مـا يف صـدورهم مـن {واعلم أن اهللا أقامنا عىل املحبة والصفاء:  

, لكي يعمل كل مسلم أن نعيم اجلنة ال يمكـن }غل إخواناً عىل رسر متقابلني
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أن يكون مع الظلم ونبه اهللا يف كتابه وسنة نبيـه عـىل أن أعظـم مـا يكـون مجـع 
 , }هللا مجيعاً وال تفرقواواعتصموا بحبل ا{املسلمني 

نبهت السنة يف متام احلديث الصحيح عىل أنـه نسـأل  אفهذا 
اهللا السالمة والعافية عىل أن الشحناء والبغضاء قاطعة للخري عن العبد بمغفرة 
اهللا له, وهو يؤكد ويدل عىل أنه ينبغي للمسلم يف نفسه أن حيرص أن جيعـل لـه 

 غالً ملسلم  منهج أال جيعل يف قلبه
وأن جيعل من منهجه دائامً وسريته مع أًصحابه وإخوانه أال جيعـل يف قلبـه 

 وال يرىض ألحد من إخوانه أن يقطع أوارص األخوة وأن يكون كام أمره اهللا, 
طوبى ألقوام نزع اهللا الغل من قلوهبم طوبى ألقوام صفت قلوهبم فعرفوا 

ملسلمني ومل يفرقوهم وأهنم ألفوا بني من أقواهلم وأعامهلم وسريهم أهنم مجعوا ا
القلوب وأصلحوا ذات بينهم بام يريض اهللا سـبحانه طـوبى هلـم مـن اهللا إهنـم 

 السعداء, 
ألنك لن تر ذي شحناء نزل يف مكان إال أفسد صالحه وال نزل يف مجـع 

 إال بدد اهللا به مجعه وبدد الشيطان به مجعه بقدرة اهللا ولن يكون حتى يف القرابة 
من الناس من بلغ شؤمه يف الشحناء والعياذ باهللا  وقطـع األوارص حتـى ف

بني األقربني فكم من أب عاد ابنه وكم من ابـن عـاد أبـاه وكـم مـن بنـت 
هجرت أمها وكم من أخـت هجـرت أختهـا وكـم مـن أخ هجـر أخـاه هبـذه 

 الشحناء 
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 نعم احلرص كل احلرص عىل أن يعلم املسلم هذه احلقيقة, 
لب العلم ما يبلغه وهو يف سفال عند اهللا لرتكه هلذه احلقوق مع قد يبلغ طا

 إخوانه املسلمني, 
وأحق من يرتبى هبذه الرتبية من أهل العلم وطلبتـه مـن العلـامء والـدعاة 

 وطلبة العلم واملوجهني من الناس من هم قدوة, 
ولن تكون مسلامً حقاً حتى تريب نفسك عىل حمبة اخلري للمسلمني وتـأليف 

 دينهم والتأليف بني قلوهبم  يف
 نسأل اهللا بعزته وجالله أن جيعلنا وإياكم ذلك الرجل, 

אא ,إن كان اإلنسان  أباً عرضت أبوته عىل اهللا 
 إن كان ابناً عرضت بنوته وكيف حاله مع أبيه وأمه,  

 إن كان أماً عرض حاهلا 
 وإن كان أخاً عرضت أخوته 

  وإن كان صديقاً 
 وإن كان طالب علم عرض عىل اهللا 

 ماذا عمل هبذا?
أعطاه اهللا نعمة طلب العلم فهل عرض عمله عىل اهللا هذا األسبوع أفضل  

 مما كان عليه? 



- ٢٣٦ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

فلنتفكر ونتدبر إن هذا احلديث يقرأه الكثري ويغفل عنه الكثري فمن وفقـه 
 اهللا فهو املوفق 

كرنا بأن نستحي مـن اهللا وأن , إال وهو يذאא ما قال 
 اهللا يف احلياء من اهللا, يبلغ اإلنسان املبلغ الذي يريض

إذا كانت األعامل تعرض عىل اهللا فليستحي املسلم أنه يعـرض عملـه أنـه  
خيرج للمسلمني يتظاهر هلم بيشء ويف قلبـه احلسـد واحلقـد ويف قلبـه احتقـار 

 ىل اهللا عمله بام ال يرضيه الناس وسبهم وشتهم فليستحي املسلم أن يعرض ع
 ونسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته وكامله أن يرحم ضعفنا وأن جيرب كرسنا 

اللهم ال تدع لنا يف مقامنا هذا ذنباً إال غفرته وال عيباً إال سرتته وال فاسداً 
 إال أصلحته وال خرياً إال زدته وال عمالً صاحلاً إال قبلته وباركته,

اللهم شـتت شـملهم ومجلهـم اللهـم اشـغله يف نفسـه اللهم دمر عدونا  
 واجعل تدمريه تدبرياً له

 نسأل اهللا ريب ال إله إال أنت بدد عدونا األكرب الشيطان الرجيم 
اللهم اسلبه احلول والقوة أن يغوينا عنك ويبعدنا عن سـبيلك أو يضـلنا  

ولياء عن رصاطك اللهم أبعدنا عن الشيطان وكيد الشيطان ووهن الشيطان وأ
 الشيطان

اللهم إنا نسألك بعزتك وجاللك أن تقهرهم عنا وأن تكفينا رشورهم يف  
 الظاهر والباطن والرس والعالنية يا حي يا قيوم
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اللهم ارشح صدورنا ونور قلوبنا  واجعلنا هداة مهتدين غري ضـالني وال  
 مضلني وارزقنا التمسك بالسنة عند فساد األمة 

اللهم اجعلها أحب إلينا حب  مل هبا والدعوة إليهااللهم ارزقنا حبها والع
 حمبة بفضلك عنا يا حي يا قيوم

اللهم ارزقنا النصيحة يف دينك ولكتابك وسنة نبيك ولرسولك ولعبادك  
 الصاحلني ولعامة املسلمني برمحتك يا أرحم الرامحني,

 اللهم إنا نعوذ بك من منكرات األخالق واألدواء واألقوال واألعامل  
للهم اهدنا ألحسن األقوال واألعامل ال هيدي ألحسنها إال أنت وارصف ا

 عنا سيئها ورشها ال يرصف عنا سيئها ورشها إال أنت, 
اللهـم اجـرب كرسـنا وارحـم  اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا 

 ضعفنا واغفر ذنبنا واسرت عيبنا 
 من الباذلني  اللهم افتح يف وجوهنا أبواب اخلري حيثام كنا اجعلنا

اللهم أحينا حياة األبرار وارصف عنا أعامل الفجار والطـف بنـا يف الليـل 
والنهار والعيش واإلبكار واجعلنا يف طاعتك وحمبتك ومرضاتك يـا رحـيم يـا 
حليم يا غفار تولنا بام توليـت بـه أوليائـك وأصـفيائك وخاصـتك يـا أرحـم 

 الرامحني
عىل املرسلني واحلمـد هللا رب  سبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم 

 العاملني.
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بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني وصىل  اهللا وسلم عىل نبينـا 

 ني أما بعد.حممد وعىل آله وصحبه أمجع
Wאאא  

باب ما جاء يف صوم يوم األربعاء واخلميس 
Wא :حدثنا احلسني بن حممد اجلويري وحممد بن مردويـه قـال

حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال: أخربنا هارون بن سلامن عن عبيد اهللا بن مسـلم 
إن ألهلك «عن صيام الدهر فقال:  ئل رسول اهللا قال: س القريش عن أبيه  

عليك حقاً ثم رمضان والذي يليه وكل أربعاء ومخيس فإذا أنت صمت الـدهر 
 , »وأفطرت

Wא ويف الباب عن عائشة 
Wאא حـديث مسـلم القـريش 
امن عن مسـلم بـن  عبيـد اهللا حديث غريب, ورو بعضهم عن هارون بن سل

 عن أبيه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم األمتـان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 ن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.وهنجه واست
אفرتجم اإلمام احلافظ الرتمذي هبذه الرتمجة والتـي تتعلـق

א فبعد أن بني هدي النبي ,  يف صيام األيام مـن صـدر األسـبوع رشع
 يف بيان هديه يف صيام األيام من عجز األسبوع 

غرق صـيام األسـبوع وهبذا يكون املسلم قد استتم صيام األسبوع أو اسـت
 بالصوم حتصيالً للخري وعدالً بني األيام, 

ولذلك تفضل األيام بعضها عىل بعـض بتفضـيل اهللا  ثـم تبقـى متسـاوية 
 فيعدل بينها 

 : ويف هذا احلديث مسائل
فصيام  : @WAא منها  أن النبي  

 سان صائامً طيلة العمر وهذا قد ورد هنـي النبـي الدهر املراد به أن يكون  اإلن
 , »ال صام من صام األبد«عنه 

وهني الرشع عن صوم الدهر والصيام املستديم املستمر فيه حكـم عظيمـة 
إذ فيه خروج من رهبانية العباد من النصار و غريهم إىل سامحة الدين ويرسـ 

 اإلسالم 
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كان عبد اهللا بن عمرو بن  فإن صيام الدهر ينهك اإلنسان ويضعفه ولذلك
مع ما أوتيه من احلرص عىل الطاعة واحلرص عـىل اخلـري قـد سـأل  العاص 

أن يصوم أكثر مما دله عليه حتى ملا أخربه أن يصوم يومـاً ويفطـر يومـاً  النبي 
, »ال أكثر من ذلك«وهو صيام نبي اهللا داوود قال: إين أطيق أكثر من ذلك قال: 

 التي رخص, ني أخذت برخصة رسول اهللا فلام كرب قال: يا ليت
ر و عـىل البعـد ـوهذا يدل عىل أن اإلسالم يقوم  عىل السامحة و عىل اليس 

من الغلو يف العبادة والرهبنة واالنقطاع عن الدنيا بشكل يضعف اإلنسان عـن 
مصاحله, فإن اإلنسان حيتاج إىل أمور يقيم هبا أوده وأود من اسـتودعه اهللا  مـن 

 أبنائه وبناته وزوجه وهم املعرب عنهم باألهل, رعاياه ك
فإذا أصبح صائامً الدهر ضعفت قوته وذهـب نشـاطه وفـوت كثـرياً مـن 

 املصالح عىل حساب هذا الصيام الذي هو نافلة وليس بواجب عليه 
فجاء الرشيعة بالقسط والعدل وهو الذي قامت عليه الساموات واألرض 

يتكلف وال يتنطع فإذا أراد أن يقيم الليل قام أن اإلنسان يتعبد ويطيع ولكن ال 
ونام وإذا أراد أن يصوم صام وأفطر وإذا أراد أن يتصدق تصدق وأمسك هـذا 
هو العدل الذي يكون به الفضـل ويكـون بـه اليرسـ والسـامحة وهبـذا يكـون 

 اإلنسان قد حصل فرائض اهللا التي أ مره اهللا هبا والنوافل التي رغبه فيها, 
وهذا أصل اتفق عليـه مـن ديث عىل أنه ال يرشع صيام الدهر فدل هذا احل

رمحهم اهللا أنه ال جيوز صيام الدهر استتباع الصـوم حيث اجلملة بني أهل العلم 
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ال «: واستدامته ففيه كام ذكرنا من التنطع واخلروج عـن الرهبانيـة وقـد قـال 
 ,»رهبانية يف اإلسالم

يف احلـديث  نفس وقـد قـال وفيه رفق بالنفس من احلكم أنـه رفـق بـال 
 ,»إن اهللا عن تعذيب هذا لنفسه لغني«الصحيح: 

وفيه أن اإلسالم يقدم األولويات ألن النوافل هـذه قـد تضـعفه عـام هـو  
 ,»إن ألهلك عليك حقاً «أعظم وهذا معنى قوله: 

 ?ليس معنى هذا أن الذي ليس عنده زوجة يصوم الدهر 
شـتغال بالنوافـل عـىل حسـاب الفـرائض أنه ال ينبغي اال إنام نبه النبي  

 بعبارة أخر ال يشتغل بالنوافل عىل وجه تضيع به احلقوق والواجبات, 
وهــذا هــو الفقــه يف الــدين والرشــع ولــذلك ينبغــي للمســلم أال يأخــذ 

ألنه ربام دعته نفسـه وعاطفتـه إىل  بالطاعات إىل عىل الوجه الذي سنه ا لنبي 
عن صوم الدهر,  مة املستفادة يف هنيه أن يبالغ فهذه من احلكم العظي 

WAא@ :  رمضـان تقـدم معنـا بيانـه وسـبب
 تسميته هبذا االسم,

 א  فيه وجهان: 
قيل: الذي يليه رمضان وهو شعبان أي أكثر من صوم شـعبان وقـد كـان 

 أن يكثر من صيام شعبان, هديه 
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رمضان وهو شوال ومحل عىل الست مـن شـوال وقيل: الذي يليه أي ييل  
وهذا قواه غري واحد ألن الضمري يعود إىل أقرب مذكور وحينئذ نقول: والذي 
يليه أي ييل رمضان والذي ييل رمضان يف الظاهر إنام هو شوال ومـراده بـذلك 

 وهذا التفسري قد جاءت السنة تقويه,
ثالثـون يومـاً فـإن  ألنه إذا صام رمضان فاحلسنة بعرش أمثاهلـا ورمضـان 

وتقدم  نقص تسع وعرشين بالرؤية فإن اهللا يكتب للعبد أجر الثالثني كام قال 
, أي »شهرا عيد ال ينقصان رمضان وذي احلجة«معنا يف رشح أحاديث السنن: 

أن العبد إذا صام رمضان تسعاً وعرشين فإنه غـري نـاقص يكتـب ا هللا لـه أجـر 
إذا هيأ نفسه للقيـام بالعمـل ومنعـه صـاحب  الثالثني كامالً والعامل واألجري

, ونقصـان الشـهر  العمل امتنع صاحب العمل من تكليفه استحق األجر كامالً
ألمر خارج عن املكلف وإال فهو عاقد العزم عىل صيام الشـهر كـامالً فـأعطي 
أجر الثالثني فاحلسنة بعرش أمثاهلا بثالثامئة يوم وست مـن شـوال بسـتني يومـاً 

  ام السنة ثالثامئة وستني يوماً فاستجمعت صي

أي أنه إذا صام ثالثامئة وسـتني يـوم  EאFوهذا معنى 
كأنه عادل السنة فكأنه صام عامه كامالً وحينئذ يكون مداومته عىل ذلـك كأنـه 

,  صام الدهر كامالً
WAאא@W رع للمسـلم أن ـوموضع ا لشاهد أنـه يشـ

 وم األربعاء واخلميس, يصوم ي
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 وقد تقدم معنا أن هذا من العدل بني أيام األسبوع,
وهني أن ينتعل يف أحد قديمه ويرتك  : ولذلك أمر املسلم بالعدل يف كل يشء

,األخر ,  فإما أن ينتعل يف القدمني معاً وإما أن يسري حافياً يف القدمني معاً
حيلق الشعر كله أن يرتكه وإما أن وهني أن حيلق بعض الشعر ويرتك بعضه 

 كله فليس هناك تفضيل جلزء من البدن عىل جزء آخر 
ويف احلديث املتكلم يف سنده يف هنيه عن اجللوس يف الشـمس والظـل إنـام 
هو إذا كان يف الصيف فقد ظلم الذي يف الشمس وإن كان يف الشتاء فقـد ظلـم 

 الذي يف الظل , 
ا لكـي يصـري عـىل املسـلم عـىل ومن هنا أمر بالعدل حتى يف نفسه كل هذ

 العدل ويرتك اجلور والظلم ويألف ذلك ويصبح ديدنه 
وسبحان من علم العباد من مل يعلمـوا, فأيـام األسـبوع لبعضـها فضـائل 
وخصت بالصوم كاالثنني واخلميس ألسباب موجبة لكـن ال يمنـع أن تكـون 

 حظها من الصوم, لبقية األيام من هديه بأيب وأمي 
اإلنسان يصوم هذه األيام, وهذه األيـام حتفيـز هلـذه الفضـائل فإذا صام  

حتى ال ينحرس يف يشء معني خاصة يف النوافل يغلـو فيـه  وإتباعاً لسنة النبي 
ويبالغ فيه وكأنه ينزله منزلة املفروض عليه, وقد يأيت عىل الناس زمان فيظنـون 

روجاً من الغلو املسنون مفروضاً كل هذا جعلت أيام األسبوع عىل حد سواء خ
 واملبالغة يف النوافل.
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Wא  
باب ما جاء يف فضل صوم عرفة 

Wא  حدثنا قتيبة وأمحد بن عبد احلكم قال: حدثنا محـاد بـن
 أن النبـي  زيد عن غليان بن جرير عن محاد بن سليامن عـن أيب قتـادة 

كفر السنة التي قبله والسـنة صيام يوم عرفة إين أحتسب عىل  اهللا أن ي«قال: 
, »التي بعده 

Wא  ويف الباب عن أيب سعيد  
Wאא حـديث أبـو قتـادة 

 حديث حسن وقد اتفق أهل العلم صيام يوم عرفة يف غري عرفة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف صـيام األيـام املكـررة يف  بعد أن بني رمحه اهللا هـدي رسـول اهللا 
 אيف صومه عىل مد العام  األسبوع رشع يف بيان هدي النبي 

 و  حدها من وادي عرنة إىل مشارف بساتني آل عامر وهـي
حيـة القبليـة الـوادي احلدود املوجودة اآلن بينها وبني حدود احلرم من النا

يف حجة الوداع  وهو وادي عرنة واملنبسط وهو نمرة الذي نزل فيه النبي 
قبل منتصف النهار ورضبت له قبته فيه ثم مىض إىل الوادي وخطـب بعـد 

 أن زالت الشمس,



- ٢٤٦ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

   هو اليوم التاسع من شهر ذي احلجة وهو خري يوم طلعـت
 عليه الشمس 

 وم اجلمعة? واختلف هل هو أفضل أو ي
ومجع بينهام وبني النصوص الواردة يف فضلهام بأن يـوم  اجلمعـة خـري 

 أيام األسبوع ويوم عرفة خري أيام العام أو عىل اإلطالق, 
ولكن لكل منهام فضل من وجه وجعل اهللا يف هذا اليوم  من الشـعائر 
للحج أن يقف الناس فيه ولذلك فضلوه ملا فيه من هذه اخلصائص وملا فيه 

 أيضاً من تكفري السنتني كام يف حديثنا,
אא  أن يوم اجلمعة من حيث الفضل أفضل من يـوم

 عرفة لقوة األدلة فيه 
خري يوم طلعت عليه «وأن خريية يوم عرفة   من الوجه اخلاص بقوله: 

 ,»خري أيامكم يوم اجلمعة«, ال يعارض قوله: »الشمس يوم عرفة
مـا «فيه اخلرييـة بقولـه:  ت فيه الشمس بني النبي فإن خري يوم طلع 

, ففيـه خصـوص »من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه من النار من يوم عرفـة
 املغفرة يف يوم  عرفة

وهذا إن قيل باجلمع من جهة األسبوع ومـن جهـة العـام فهـو مجـع  
 حسن ال يقتيض تفضيل يوم عرفة عىل يوم اجلمعة,
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عة قوية والفضائل يف يـوم اجلمعـة وتعـددها فاألحاديث يف يوم اجلم 
وتكرارها وكونه يف كل أسبوع له الفضـائل اخلاصـة املنصـوص عليهـا ال 

 يشك يف قوة فضله ومتيزه, 
  دلت السنة عن رسول اهللا  ويف هديه عىل األمور املسنونة
 فمنها ما خيتص باحلاج ومنها ما يعم فيشـمل غـري احلـاج :  واملرشوعة فيه

 يشمل احلاج وغريه, 
   والذي نحن بصدده هنا إنام هو  الصوم فقط 

رع ختصـيص ـساق املصنف رمحه اهللا هذا احلديث ليبني أنه يسن ويشـ
 خصه بذلك  يوم عرفة بالصوم ألن النبي 

وثانياً أن فيه إخباراً عن أمـر غيبـي وهـو كونـه يكفـر السـنة املاضـية 
 والسنة املاضية,

WאAא@W  أن هذا كـام
أي أن اهللا أطلعـه وأن هـذا األمـر ثابـت ال  EאFذكره العلامء 

ألنه ال ينطق عن اهلـو  شك فيه وال مرية وأن اهللا أطلعه عليه فاحتسبه 
هـذا إن هو إال وحي يوحى فكأنه خيرب عن اهللا بحصول هذا الفضل وليس 

 أو ال, الفضل معلقاً أنه حيتمل أن يتحقق رجائه 
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 WF(  الكفـر أصـله السـرت والتغطيـة وتكفـري الـذنوب
 سرتها وتغطيتها 

أن اهللا إذا كفـر عـن وذلـك املناسـبة فيـه واليشء إذا سرت وغطـي زال 
عباده وعن عبده ذنبه  فإنـه ال يؤاخـذه بـذلك الـذنب ال يف الـدنيا وال يف 

 خرة, وحينئذ كأن الذنب غري موجود, وعرب هبذا التكفري اآل
ليكفـر اهللا {والتكفري مصطلح رشعي يف الكتاب والسنة قال تعـاىل: 

 , }عنهم أسوأ الذي عملوا
فــاملراد بــالكفر  @WאאאWAوهنــا يف 

 تكفري الغفران والتجاوز من ا هللا سبحانه وتعاىل عن عبده,
ويف هذا دليل ملا ذهب إليه طائفة من العلامء وهو مذهب اجلمهـور أن 

الذي دلت عليه السنة, אאيوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء 
 ألنه ملا أخرب يف يوم عرفة أنه يكفر السنة املاضية والباقية صار عن سنتني, 

 وملا أخرب عن يوم عاشوراء أنه يكفر سنة صار عن واحدة,
ا فيه الفضل بسنتني ليس كام ورد فيه الفضل بسـنة واحـدة مـا دام وم 

أنه عني الفضل, أما لو اختلف الفضـل فحينئـذ ينظـر إىل قيمـة الفضـلني 
 ويقارن بينهم,
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لكن إذا كان هذا يكفر سنة وهذا يكفر سنتني فبال إشـكال أن تكفـري  
حة عـىل السنتني أفضل من تكفري السنة الواحدة, ومن هنا يدل داللة واض

 أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء, 
ر مـن ذي ـوهو يوم عظيم اختلف العلامء رمحهم اهللا واألئمـة يف عشـ

 احلجة أهيا أفضل? 
فقال بعض العلامء: إذا ثبت أن يوم عرفة أفضل اختلف العلامء رمحهم 

 اهللا يف يوم  عرفة ويوم النحر هل يوم عرفة أفضل أو يوم النحر?
من قال: إن يوم عرفة أفضل ألنه ركن احلج األعظـم  فمن أهل العلم 

 لعباده من النار, وقد أخرب  الذي يفوت احلج بفواته وألن فيه عتق اهللا 
 أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه من النار من يوم عرفة,

 وقال طائفة من أهل العلم: أن يوم النحر أفضل,  
نـي بالنسـبة للحـاج ومـنهم مـن واخلالف منهم من جيعله يف احلج يع

 جيعله خالفاً عاماً من جهة اليومني, 
وصفه بيـوم احلـج  فالذين قالوا: إن يوم النحر أفضل قالوا: إن اهللا 

وأذان من اهللا ورسوله إال الناس يوم احلج األكـرب أن اهللا {األكرب يف قوله: 
 , فقد نودي هبا يوم النحر, }بريء من املرشكني ورسوله
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نحر هـو اليـوم العـارش مـن ذي احلجـة, وألن يف هـذا اليـوم ويوم ال
االستامم من الفضائل ومن الشعائر ففيه ركن احلـج طـواف الـركن وهـو 

ثـم ليقضـوا تفـثهم وليوفـوا نـذورهم {طواف اإلفاضة كام قـال تعـاىل: 
, أي طواف اإلفاضة وهو طواف الركن طـواف }وليطوفوا بالبيت العتيق
 لذي أمجع العلامء عىل أنه ركن يف احلج, الوحيد الركن يف احلج وا

وألنه يف هذا اليوم يوم العيد يـوم عيـد لإلسـالم واملسـلمني إىل غـري 
ذلك مما ذكروه من الفضائل ومما فيه من حتيـة منـى وبدايـة التحلـل وغـري  

يف  الـواردة يف السـنة عـن النبـي  ذلك مما ذكروه من فضائل هـذا اليـوم
 حجته للوداع,

كون يوم عرفة قالوا: يوم احلج األكرب من جهة أنه يفوت  وأجابوا عن 
احلج بفواته بمعنى أن من أدرك عرفة فقد أدرك احلج ومن مل يـدرك عرفـة 
مل يدرك احلج وهذا من جهة أنه ركن بداية وكونه ركناً للبداية يعني أعطـاه 
هذه اخلاصية و الفضيلة ال يستلزم تفضيله عىل يوم النحر, ففي يوم النحـر 
األركان والواجبات أكثر من يوم عرفة, ومن هنا قالوا: احلج عرفة, املـراد 
به أن من أدرك عرفة فقد أدرك احلج, ومن املعلوم أنه لو اجتمع ركنـان أو 
ثالثة أركان وأحدها بداية للعمل فمطلق الركنية مشرتكة بني الكل, ومـن 

ج عرفـة لـيس هنا قالوا: كونه خيص بأنه احلج األكرب بكونـه احلـج أن احلـ
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وأذان مـن اهللا {كقوله تعاىل: يوم احلج األكرب, فهذا وصف تعظيم لليوم: 
, فوصفه بيوم احلج األكرب, واألكـرب }ورسوله إىل ا لناس يوم احلج األكرب

أكرب من أيام احلج كلها, وهـذا القـول مـن القـوة  صيغة أفعل تدل عىل أنه
املسـألة وأن اليـوم النحـر  بمكان وأشار شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه إىل

 فيه من الفضائل والنوائل اخلري الكثري, 
ويف قوله: وهو يوم العيد يوم عيد اإلسالم و املسلمني ومن هنا فضـل 

 عىل عرفة من هذه الوجوه كلها, 
WAאאאא@W  فيه دليل كام

ليوم الذي نزل قالت اليهـود: لـو نزلـت ذكرنا عىل فضل هذا اليوم, وهو ا
: , وقـال هذه اآلية علينا الختذناه عيداً كام قال احلرب لعمر بن اخلطاب 

وهو قائم خيطـب  إين ألعلم اليوم الذي نزلت فيه, نزلت عىل رسول اهللا 
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضـيت لكـم {بعرفة: 

 ,}اإلسالم دينا
وفضله عىل هـذه األمـة,  ديث دليل عىل عظم رمحة اهللا ويف هذا احل

فإنك إذا تأملت العبادات مقرونة باملغفرات مقرونة برفعة الـدرجات مـن 
إله األولني واآلخرين وفاطر األرض والساموات كيف يغفر لعباده وكيف 
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يتوىل ذنوهبم بعفوه وصفحه سبحانه وتعاىل بعفوه وإحسانه وبره سـبحانه 
 ومنته,  احلمد عىل عظيموتعاىل فله 

وهذا من فضله عىل هذه األمة حيث خصها هبذه اخلصائص العظيمة, 
فصوم يوم عرفة يكفر سنتني أمر عظيم أن املسلم يفوز هبـذا اخلـري الكثـري 

 بصيام يوم واحد, 
ومن هنا ال ينبغي للمسـلم أن يكـون زاهـداً يف اخلـري وال مقرصـاً يف 

صوم هذا اليوم العظيم. 
العلامء هل يصام يوم عرفـة بالنسـبة للحـاج يف عرفـة أو ال واختلف 

 يصام, وسيأيت بيان املسألة يف الباب الذي يليه.
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Wא  
 باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة

 Wא حدثنا أمحد بن مسلم قال حدثنا إسامعيل بن علية قال
قـد مىضـ بعرفـة  أن النبي  حدثنا مرسوق عن عكرمة عن ابن عباس 

 وأخذ بيده سطل لبن فرشبه 
Wא  يف الباب  أيب هريرة ابن عمر أم الفضل  

אא حـديث ابـن عبـاس : 
 حديث حسن صحيح, 

عن أنه مل يصمه يوم عرفة ومع أبو بكر فلم  وقد روي عن ابن عمر 
نـد أكثـر أهـل العلـم  خيتلفـون يف صـيام عرفـة  يصمه والعمل عىل هذا ع

 يتقو به عىل الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   WFאE :  ,الباب للظرفية أي يف عرفـة
البيت, وليس مراده كـون اإلنسـان بعرفـة, إنـام  تقول: حممد بالبيت أي يف

 مراده غالب حال اإلنسان إذا كان بعرفة أن يكون حمرماً باحلج,
وحينئذ إذا كان تاجراً بعرفة أو كان عامالً مع محلة وهو حـالل لـيس  

 عىل أنه يصوم,  والكل متفقبمحرم يرشع له أن يصوم 
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رب هبا عىل أن الغالب ملن كان الظرفية املكانية إنام عFEليس املراد 
, فأطلق املحل وأراد احلال فيه وهو احلاج أي للحاج  بعرفة أن يكون حاجاً

 كراهية الصوم للحاج يوم عرفة أن يصوم يوم عرفة, 
قد اختلـف الصـحابة يـوم  وهذه الكراهية انتزعها من هدي النبي  

من بطـن  مي خطب الناس عىل ناقته القصواء بأيب وأ عرفة, فإن النبي 
بالنـاس الظهـر ثـم أمـره  الوادي ثم أمر بالالً فأذن ثم أمره فأقام وصىل 

فأقام فصىل العرص فحصل مجعه بأذان واحـد وإقـامتني, ثـم حـرك دابتـه 
واستقبل الصخرات إىل داخل عرفة واسـتقبل الصـخرات وجعـل حبـل 

اختلف  حتى غابت الشمس أثناء وقوفه  املشاة بينه وبني القبلة ثم دعا 
 ? الصحابة هل هو مفطر أو صائم

بحـالب أي بقـدر اإلنـاء الـذي  إىل النبـي  فأرسلت أم الفضل  
حيلب فيه ألن ما كان عندهم باملكاييل وحتديـد التقـديري فكـان يعـربون 

 باألشياء املوجودة غالباً يف زماهنم, فأرسلت إليه بحالب فيـه لـبن فتلـه 
 , فطر ورشبه أمام الناس فعلموا أنه م

فأخذ العلامء من هذا مجهور العلامء عـىل أن السـنة الفطـر يـوم عرفـة 
للحاج ألننا وجدنا أنه خاطب األمة بصوم يوم عرفة ورغبهـا فيـه وأفطـر 

 يوم عرفة بفعله, 
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رع يـوم عرفـة, ألنـه ال ـحينام استقرينا مقصود الش فعلمنا أن فعله 
ومقصـود  هدي النبـي إنام استقرينا  يعارض نقول هذا فعل خاص به 

رع يـوم عرفـة التفـرغ للـدعاء ـالرشع يوم عرفة فوجدنا أن مقصـود الشـ
 والذكر

ولو تأملت أحب األعامل إىل اهللا الصالة وأعظمها زلفى  عند اهللا كـام  
, هـذه »استقيموا ولن حتصـوا واعلـم أن خـري أعاملكـم الصـالة«: قال 

الة الوسـطى صـالة الصالة تقدم عىل وقتها أفضل الصلوات وهـي الصـ
شـغلونا عـن الصـالة «أنـه قـال:  العرص كام يف احلديث الصـحيح عنـه 

الوسطى مأل اهللا قبورهم وبيوهتم ناراً كـام شـغلونا عـن الصـالة الوسـطى 
يوم اخلندق, فجعل هذه الصالة الوسطى التي هـي أفضـل  »صالة العرص

وقتها, ألجـل  الصالة والصالة من أفضل األعامل وأحبها إىل اهللا تقدم عىل
 يتفرغ احلاج للذكر, يعلم املسلم عندها ما هو مقصود الرشع, 

ولذلك كان بعض العلامء حتى يكره أن يقوم إنسان بموعظة يف خمـيم 
أو كذا ألن الناس ليس وقتاً هلذا, هـذا وقـت ذكـر ودعـاء وعبـادة فكـان 

 بعضهم يشدد فيه ملا يعلم اإلنسان مقصود الرشع فيه,
ا تقدم عىل وقتها وهي أفضل الصلوات مـن أجـل أن الصالة بكامله 

 يتفرغ اإلنسان للذكر والدعاء 
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فأين الذي ينام أين الذي يشتغل بالطبل والنفخ يف يوم هـو خـري يـوم 
 طلعت فيه الشمس

, وقـد   سويعات قليلة قد حيظـى فيهـا بسـعادة ال يشـقى بعـدها أبـداً
 م من حرم, يصيب دعوة يصيب هبا سعادة الدنيا واآلخرة واملحرو

فلذلك ملا كان هذا املقصود استغالل هذا اليوم واحلرص عىل حصول 
 رع ـالفضل فيه صار كل ما حيقق هذا املقصود مقصوداً للش

فنظر إىل حال املحرم بني كونه صائامً ومفطراً فوجد أنه إذا كان صـائامً 
ضعف وكان ضعيفاً وإذا كان مفطراً كان قويـاً وقـوي عـىل الـذكر وعـىل 

 عبادة فصار مقصوداً أو مستحباً له أن يفطر,ال
אאوأشار الرتمذي رمحه اهللا بنقله  
W  :فيه فوائد 

مل يصـمه فلـام مل يصـمه أبـو  أن يوم عرفة ال يصام, ألن النبي   أوالً:
 أن هذه سنة ترشيع لألمة ليست خاصة به, بكر وعمر علمنا 

اقتـدوا بالشـيخني «: بدليل أن الشيخني الذين أمرنا بإتباعهام, قـال 
 فطرا يوم عرفة, وحينئذ علمنا أهنا ليست بسنة خاصة, , قد أ»من بعدي

فام يأيت أحد يقول: أنـتم تقولـون: إذا تعـارض القـول والفعـل قـدم  
 ? القول عىل الفعل وهكذا
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وعمر وحرصهام عىل الفطـر يف يـوم عرفـة  إن فهم أيب بكر  نقول: 
مع ورود هذا الفضل العظيم يـدل عـىل أن  يدل عىل أنه حمرض الصحابة 
 الفطر سنة للحاج مستحبة

  : اسـتدل بالسـنة  فيه فائدة أصولية وهي أن عبد اهللا بـن عمـر ثانياً
دي اخللفـاء اسـتدل عـىل أن هـ واستدل باخللفاء الراشدين أيب بكر وعمر 

 الراشدين حجة 
علــيكم ســنتي وســنة اخللفــاء «: وهــذا مــا تؤكــده الســنة يف قولــه 

 , »الراشدين املهديني من بعدي عضو عليها بالنواجذ
وأن الصحابة طبقوا هذا ألنه ذكر هذا الكالم يف معرض االسـتدالل, 
وال يستدل إال بحجة وال يفعل ابن عمر هذا إال وهـو معـروف متعـارف 

كانوا حيتجـون هبـدي أيب بكـر وهـدي عمـر هـدي  بني الصحابة عليه 
 اخللفاء الراشدين,

  : إتباعـاً وأوالهـم  , وعـام آخـر الصـحابة Wثانياً
, إال أن  وبقية اخللفاء الراشدين كـذلك مـأمور بإتبـاعهام عـثامن وعـيل 

مـن عرصـ  رمها أكثـر قربـاً ـللشيخني مزية وفضل  عىل بقية اخللفاء ولعص
 وهذا ال إشكال فيه,  النبي 
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א ولــذلك مل خيتلــف يف الشــيخني, اختلــف يف عــيل 
א , 

وأياً ما كان فيه دليل عىل هـذه املسـألة األصـولية أن الصـحابة كـانوا 
, وهدي اخللفاء الراشدين سـنة متبعـة حيتجون هبدي اخللفاء الراشدين 

 م,عند أئمة العل
والتالعب هبذه السنة عىل خالف سـنة السـلف الصـالح رمحهـم اهللا, 
والتساهل فيها والتوهني والتشكيك أو ردها والعبث هبا هذا خالف هدي 

 ورمحهم أ مجعني,  السلف الصالح 
 , يعني مل يصم يوم عرفة,Wويف 

 אאאאW
 هو مذهب بعض الصحابة  وبعض التابعني ير

 صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج,
كانت تصـوم  أم املؤمنني عائشة  وممن أثر عنه من أصحاب النبي  

يوم عرفة وكانت إذا ابيضت كام يف املوطأ إذا ابيض مـا بينهـا وبـني احلـاج 
 ,دعت بفطورها وأفطرت 

أنـه إذا تعـارض  ألصل عند العلـامء وهـو ولكن ا 
نظر واختلفوا نظر إىل من يكون معه اخللفاء الراشـدون  أقوال الصحابة 
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أو أحدهم, ولذلك عند العلامء يف املرجحات أنه إذا اختلف الصحابة عىل 
قولني وكان اخللفاء الراشدون أو أحدهم يف قـول وغـريهم يف قـول قـدم 

 فاء الراشدون عىل  غريه, الذي فيه اخلل
وهذا مسلك اعتربه أئمة العلم وصار فيه مسائل كثرية سـواء كـان يف 

ملـا أحـل املتعـة وملـا  الشذوذ أو غريه, يف الشذوذ مثل مسألة ابن عباس 
, وهو شـذوذ فحينئـذ طبعـاً أجاز ربا الفضل فخالفه اخللفاء الراشدون 

 يقدم قول اخللفاء الراشدين 
يقول: واهللا هذه مسألة خالفية عن ا لصحابة جياب هبـذا  فلام جاء أحد

ويبني له أننا مأمورون بإتباع اخللفاء الراشدين عند اختالف الصحابة فهم 
 آكد وأوىل من غريهم, 

ويف املسائل العامة مثل مسألتنا ويرجح حتى بني اخللفاء الراشدين إذا 
 يف مسـألة اختلف نصان أو حـديثان, ولـذلك نجـد اجلمهـور رمحهـم اهللا

الصالة بعـد صـالة العرصـ حيـنام تعـارض احلـديثان: إذا دخـل أحـدكم 
املسجد فلريكع ركعتني ذواتا األسباب وهنيه عن الصالة بعد صالة العرص 

كـان ال يصـيل ذوات  وصالة الصبح وجـدنا أن اخلليفـة الراشـد عمـر 
األسباب بعد الصبح وبعد العرص, ولذلك صـح عنـه أنـه طـاف طـواف 

ع بعد صالة الصبح وأخر ركعتي الطواف إىل ذي طـو وذي طـو الودا
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وطو وطو مثلثة هو البئر بوادي يقال له وادي كان فيه بئر يقال هلـا ذي 
طو موجودة إىل اليوم مكاهنا معروف يف جهة الزامل يف مكة وهي أسفل 
مكة عند اخلروج من جهة احلديبية, فخرج من مكـة بعـد طـواف الـوداع 

 الشمس بعد أن بلغ ذي طو فنزل وصالها, وطلعت عليه
يستفاد هنا فوائد منها تأخري ركعتي الطواف إىل اإلرشاق وإىل غروب  

الشمس ولو طاف أكثر من أسبوع مجعها وصىل لكل أسبوع ركعتي كام هو 
 اختيار طائفة من السلف,

ومنها أن ركعتي الطواف ال يشرتط إيقاعها داخـل احلـرم, وأنـه لـو  
كرها بعد خروجه من املسجد أنه يصليها ولو كان خارج املسجد نسيها فتذ

أحد اخللفاء الراشدين رجح حديث النهـي عـن  والشاهد معنا أن عمر 
حديث األمر بركعتي املسجد, هذه مـن املسـائل التـي طبـق فيهـا العلـامء 

 رمحهم اهللا هذا األصل,
ألنه كـان مـن وانتزاعه  يف هذا دليل أيضاً عىل دقة عبد اهللا بن عمر  

ولو كان من صغار الصحابة, لكنـه  أئمة الفتو, يعترب عبد اهللا بن عمر 
 .يعترب من أئمة العلم منهم ومن املفتني منهم



- ٢٦١ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

Wא  ابن احلسني قال: حدثنا سفيان بن عيينة وإسامعيل بـن
عن صوم يوم عرفة, فقـال: حججـت  إبراهيم عن أيب هريرة وابن عمر 

فلم يصمه ومع أبو بكر فلم يصمه ومع عمر فلـم يصـمه  اهللا مع رسول 
 وحججت مع عثامن فلم يصمه وأنا ال أ صومه وال آمر بصومه

Wאאא  ,هذا حديث حسن 
  وقد روي احلديث عن أيب منيع عن جرير عن ابن عمر 

 .وأفتى به احلسن عن ابن عمر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والعلـم رمحـه اهللا رمحتـه وقلنا: أنه قد كان مـن أئمـة الفتـو
 الواسعة, وكان معروفاً بالورع والتحفظ وربام شدد يف مسائله وفتاويـه 

 من شدة ورعه,
 FאWWE واب ما أطيب اجل

, ما أمجلها ومـا أكملهـا وما أطيب الفتو إذا كانت بقال اهللا قال رسوله 
وما أفضلها حينام ختـرج مـن مشـكاة النبـوة مـن الـوحي يأتيـك بالـدليل 
ويأتيك باحلجة ويأتيك بالبصرية وبالنور, وهذا ال يعني ينتزع من الكتاب 

אF؟والسنة ولكن انظر كيف
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E ما قال له: حرام ال جيوز ? 

 قص عليه القصة كاملة وبني له هـذا رسـول اهللا جاءه باألمر كامالً  
أنا ال أصومه كام أهنـم مل يصـوموه  وهذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عثامن 

 ا متبع هلم,فأن
وأيب بكر وعمـر وعـثامن فـبعض النـاس  ألنه ربام حكى عن النبي  

 يكون فيه غفلة أو شبه غفلة يقول له: طيب ما رأيك أنت? 
وهذا يعتربونه من سوء األدب أنـه إذا ذكـر يكـون السـائل ينتبـه وال 

 حيرج العامل, ألنه كأنه يقول: هل أنت معه أو لست معه? 
أن يذكر له هذا أن يسأله هذا السؤال فهو تلطف ولذلك ال ينبغي بعد 

أنا ال أصومه وال أهنـى عـن صـومه  ) :Fوقال: 
 صوم يوم عرفة للحاج ولـذلك خـص النهـي بحـديث أي أنه ال ير ,

ومعناه أن السؤال عن صوم يوم عرفة بالنسبة للحاج وليس املراد به عموم 
 بت يف السنة وال إشكال,صوم يوم عرفة ألنه ثا

وهذا يدل عىل أن اخلـالف يف ) (فقال:  
 األفضل 
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وتنبني عليه مسألة أصولية هل غري األفضل وخـالف األوىل مكـروه 
 أو غري مكروه? 

ومن هنا عرب املصنف بالكراهية, كراهية صـوم يـوم عرفـة ملـن كـان 
 أي ليست حتريمية  بعرفة وهي الكراهية التنزهيية

أي حتريم لكنه كأنه يشري كأنه يقول للسـائل ال  فهذا معنى 
 مل يصمه, ومن هنا كره بعض العلامء صوم يوم عرفة  تصمه ألن النبي 

وبعضهم مل يكرهه وقال: من السنة واألفضل واألكمـل, فأصـبح العلـامء 
نهم مـن يقـول: يكـره الذين ال يقولون بالصوم يوم عرفة, م: عىل وجهني 

صومه ومنهم من يقول: ال يصـام, لكـن ال يعـرب بالكراهيـة, وفـرق بـني 
إىل ما قدمنا من االحتجاج وهنا  املذهبني واضح, ولذلك أشار بن عمر 

 وهو من اخللفاء الراشدين  ذكر عثامن 
 ?وقد يستشكل البعض أنه مل يذكر عيل

ومل يأت عيل بعد,  امن وجوابه أنه حيتمل أن السؤال كان يف عهد عث 
 , ألن الصحابة كانوا يسألون أيام اخللفاء الراشدين 

ومجعنا هبم بالنبي الكريم  وعىل كل حال فعيل من اخللفاء الراشدين 
وبصحبه أمجعني يف جنان الفردوس إنه ويل ذلك والقادر عليه وهو أرحـم 

الرامحني. 
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Wא 
 حلث عىل صوم يوم عاشوراءباب ما جاء يف ا

Wא  حدثنا قتيبة وأمحد بن عبدة الضبي قال: حدثنا محاد بن زيد
قـال:  أن النبـي  عن غيالن بن جرير عن عبد اهللا بن معبـد عـن أيب قتـادة 

 »صيام يوم عاشوراء إين أحتسب عىل اهللا أن يكفر السنة التي قبله«
 Wא ويف الباب عيل  حممد بن صـيفي سـلمة بـن األكـوع

 هند بن أسامء ابن عباس الربيع بنت معوذ بن عفراء عبد الرمحن بن  سـلمة
أنه حـث عـىل  ذكروا عن رسول اهللا  عبد اهللا بن الزبري اخلزاعي عن عمه 
 صيام يوم عاشوراء

 Wאא  ــن ــم يف يشء م ال نعل
يات أنه قال: صيام يوم  عاشـوراء كفـارة سـنة إال يف حـديث أيب قتـادة, الروا

 يقول أمحد وإسحاق. وبحديث أيب قتادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وهـو العـارش مـن شـهر اهللا אـهذه الرتمجة تتعلق بـ
 املحرم, 

جاءت السنة ببيان سبب ختصيصـه بالصـوم, وهـو أن اهللا وهذا اليوم 
تعاىل نجا فيه بني إرسائيل من فرعون وأراح اهللا العبـاد والـبالد مـن هـذا 
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الكافر الظامل الطاغي الذي طغى وبغى, اذهب إىل فرعون إنه طغى, طغـى 
 وجتاوز حدوده وتعد واستكرب 

ه يأخـذه أخـذ عزيـز أنه إذا أراد الظامل مل يمهلـه وأنـ وهذه سنة اهللا 
إن اهللا لـيميل «مقتدر, لكن ال يأخذ إال بعد أن  تقام احلجج عليه ويمىل لـه 

, فطغى طغياناً عظيامً وبلغ من طغيانه أنه قـال: أنـا ربكـم األعـىل, »للظامل
أما أنا خري من هذا {وخسأ عدو اهللا وادعى الربوبية واستخف برسل اهللا: 

ال ألقي إليه أسوة من ذهب أو جاء معه الذي هو مهني وال يكاد يبني* فلو
ثـم أخرجـه  , وأمهلـه اهللا }املالئكة مقرتنني* فاستخف قومه فأطاعوه

سبحانه بعزته وقدرته إىل هناية جعله اهللا فيهـا عـربة لألولـني واآلخـرين, 
فقسم هبا ظهره وفضـح هبـا أمـره وأذلـه وألبسـه لبـاس اخلـزي يف الـدنيا 

وخرج إىل جنباته وهو  البحر بقدره اهللا  واآلخرة, فخرج من البحر لفظه
ينازع املوت يرصخ ويقول: آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إرسائيل, 
ما قال آمنت أنه ال إله إال اهللا, لكن تأمل أن بنـي إرسائيـل بـاألمس عبيـد 

, آمنت أنه ال إله إال الـذي آمنـت بـه عبيـدي عنده فإذا به يأيت وراء العبيد
, يتذلل هللا ألنه يس وجحـدوا هبـا واسـتيقنتها {وهـو يعلـم  ميهم عبيداً

 , }أنفسهم ظلامً وعلواً 
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ولذلك كل مـن يقـف يـوم عاشـوراء ليصـومه يقـف أمـام اآليـات 
العظيمة والدالئل الكريمة فيصح التوحيد يف قلبه واليقني بربه والتي يعلم 

ت واألرض هبا أن هذه الدنيا كلها حتت قهر ملك امللـوك وجبـار السـاموا
وأن اهللا سبحانه وتعاىل ال يعجزه أحـد بـل ال يعجـزه أحـد يف السـاموات 

 واألرض ال يعجزه يشء أياً كان هذا اليشء,
ف يساق الظامل إىل هنايته األليمـة وعواقبـه يومن هنا يتأمل اإلنسان ك 

الوخيمة يميش بقومه وجنده وحزبه  فيفلق اهللا البحـر ملوسـى خـرج مـن 
كـم {ه ملكه الذي ملكه اهللا لـه هـو ال يملـك يشء, ملكه وخرج من عز

, }تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيهـا فـاكهني
تركوها ألهنم تركوا اإليامن باهللا, وتركوها وخرجوا منها ألهنم كفروا بـاهللا 

 واعتدوا حدود اهللا, خرج إىل مرصعه وخرج إىل هنايته 
هـؤالء لرشـذمة قليلـون وإهنـم لنـا  إن{وبعث يف املدائن حـارشين 

 , }لغائظون وإنا جلميع حذرون
هذه التهم دائامً اإلرجاف بأولياء اهللا والسخب يف الدنيا أن أوليـاء اهللا 

إن هـؤالء لرشـذمة {حقراء وأهنـم أذالء وأهنـم أهـل بغـي وأهـل رضر 
قليلون وإهنم لنا لغائظون وإنا جلميـع حـذرون فأخرجنـاهم مـن جنـات 

وز ومقـام كـريم كـذلك وأورثناهـا بنـي إرسائيـل فـأتبعوهم وعيون وكن
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, البحـر }مرشقني فلام تراءا اجلمعان قال أصـحاب موسـى إنـا ملـدركون
أمامهم وفرعون وراءهم طيلة هـذه السـنوات كلهـا واآليـات تنـزل عـىل 

واحلجج والدالئل, وإذا بـه حتـت األذ والقهـر وقومـه فقـال  موسى 
, هـذا كـالم } واصربوا إن العاقبة للمتقنياستعينوا باهللا{موسى لقومه: 

حتى إذا استيئس {أولياء اهللا دائامً يف األحزان والضيق حتى يشك الناس: 
, يدلك عىل أن الباطل لـه وقـت ولـه زمـن }الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا

تطيش فيه العقول وتعزف فيه األفهام, ولكن يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول 
د املؤمن إال ثباتا ًويقيناً بأن رمحة اهللا آتيـة وأمـر اهللا مـايض الثابت, فال يزدا

وملـا رأ املؤمنـون {وسنة اهللا ال تتبـدل سـنة اهللا ال تتحـول قـال تعـاىل: 
األحزاب قالوا: هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله وما زادهم 

ات دركون, طيلـة السـنو, قال أصحاب موسـى إنـا ملـ}إال إيامناً وتسليام
ن ويرون الشدائد مر علـيهم مـن الـبالء مـا ال يعلمـه إال اهللا هؤالء يعذبو

يقتل أبناءهم االبن الـذكر بمجـرد أن تضـعه أمـه يـذبح كـل أم مكلومـة 
مفجوعة يف ولدها حتمله يف بطنها حتـى إذا فرحـت بفـوق ولـدها يـأتون 
ــاء  ــون األبن ــوهنم, فيقتل ــا ويأخــذون األوالد ويقتل وهيجمــون عــىل بيته

بحون النساء صربوا, ثم بعد هذا كلـه خرجـوا عنـه فقـط يريـدون أن ويذ
, هكـذا األوامـر }وأوحينـا إىل موسـى أن أرس بعبـادي{يسكتفوا رشه, 
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اإلهلية ليست كغريها هذا أوامر إهليـة كاملـة, وأوحينـا إىل موسـى أن أرس 
بعبادي إنكم متبعون, يعلم سبحانه ما يكون وما حيـدث ومـا حيصـل وال 

 يشء, خيفى عليه
فخرج فأخرجه اهللا من عزة إىل ذلة ومن كرامة إىل مهانـة ومـن نعمـة  

 إىل نقمة, خرج عدو اهللا الطاغية الباغي  وراء هؤالء املستضعفون الرشذمة 
 هؤالء املضطهدون يقفون أمام البحر 

ر, طـوال السـنوات ـتأمل ملا خرجوا وهم ناجون يرتاحون مـن الشـ
ومن الظلم ومن األذ ومن القهر بمجـرد  الطويلة من املعناة ومن الضيق

أن رأوا العافية وكأهنم يريدون أن يفروا من شدة الظلم والقهـر فـإذا هبـم 
  يقفون أمام البحر 

 فإذا بفرعون قد أقبل
, توكيد صيغة التوكيـد حـرف التوحيـد قال أصحاب موسى  

  ,أي واهللا إنا ملدركون الالم موطئة للقسم 
 ما قـالوا: ملحوقـون الـدرك املـدروك اليشـء الـذي تدركـه

 تدركه, بمعنى أنه ال يفوت إنا ملدركون 
يقـني األصـفياء جـاء مع هذا كله مع هذا كله جاء يقني األنبياء جـاء 

يقني السعداء يقني األمة التي استسلمت لرهبا إيامن األنبياء الذي بلـغ أوج 
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م اهللا ونجيه وصفيه وحبيبه كلي موسى  وأعىل درجات اإليامن, 
، إن التوكيد مثل أكد معي ريب ألنه قال: إين معكام أسـمع

وأر, وعلم أنه حامل رسالة اهللا وأن اهللا يسمع ويراه يسمعه ملك امللوك 
 ويراه كيف يسلم الطاغية الباغي 

 معي ملك امللوك إله األولني واآلخرين 
 يقوهلا كل  من آمن, كل من أيقن يف كل شدة وحمنة وضيق كلمة 
كلام أظلمت الـدنيا بظلـم الظـاملني  وطغيـان الطـاغني إن معـي ريب  

سيهدين, لن خيذل اهللا أوليائه أبداً ولو كادهتم السموات السبع واألراضني 
 جلعل اهللا له من دون أطباقها فرجاً وخمرجا إن معي ريب سيهدين

لكن التعبري بالرب الـذي ربـى بـالنعم بـالرب  , اهللا ريب ما قال اهللا 
توحيد الربوبية الذي فيه األمر والنهي وفيه القضـاء والقـدر وفيـه السـنن 

 اإلهلية أن اهللا سبحانه وتعاىل مما قدر سبحانه أنه ال يسلم أوليائه ألعدائه 
إن معي ريب سيهدين, فأوحينا إىل موسى أن ارضب بعصـاك البحـر, 

العلامء يف التفسري: واهللا ما انتهى موسى مـن نـون إن معـي ريب قال بعض 
سيهدين من نون هيدين إال نزل الوحي ارضب بعصاك البحر فانفلق بحـر 
أمواج تتالطم وإذا هبذه األمواج تتالطم تنقلب واقفة أشـد ثباتـاً وصـفاء 
من الزجاج ال جتد فيها قطرة جتاوز أمر اهللا جل جاللـه, قامـت كالصـفيح 
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رة ـان من فلق البحر ملوسى, قامت عىل عدد بني إرسائيل اثنتى عشـفسبح
فرقة كل فرقة من بني إرسائيل وراء موسى كل طائفة هذا عدد كـان قـديم 
يف اجليوش واألسفار كـل مجاعـة تـأيت وراء إمـامهم, صـنف مـن النـاس 

 فهؤالء اثنى عرش قسم البحر هلم ودخلوا,
 ر كن طريقاً فكان طريقاً فارضب هلم طريقاً ألن اهللا قال للبح 

ال تستطيع هذه الدنيا بمن فيها ال يستطيع أحد أن يأيت إىل هنر ال أقول 
بحر يف طرفة عني بل يعطيه حتى مثل ساعة حتـى جيعلـه كالصـفيح قـائم 
ماؤه ويكون املاء الذي جيري فيه يبساً يبنون العامئر فيحتـاجون إىل شـهور 

من البحار وعىل ضفاف األهنر حتتاج  أرايض ليس فيها ماء بل أرايض قريبة
 إىل شهور حتى تيبس

لكن من? ملك امللوك الذي أجر فيها املـاء وأوقفـه فـارضب هلـم  
 طريقاً يف البحر يبساً كام ما طريق فيه طني حتى أقدامهم ال تتلوث

 اهللا أكرب تأمل هذه العظمة فيمن فلق البحر, 
ألن اإلنسـان عنـدما ولذلك آية عظيمة يوم عاشـوراء أمـر بصـيامه  

 يصوم يتفكر هذا اليوم ما الذي حدث يف هذا اليوم? 
آية عظيمة أن يصبح البحر يبساً قال اهللا له, ال ختاف دركـاً وال ختشـى 

 ألن األنبياء ال خيافون إال اهللا,
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يا موسى ال ختـف إين ال {إين ألرجوا أن أكون أخشاكم هللا وأتقاكم,  
 , }خياف لدي املرسلون

, }رضب هلم طريقاً يف البحر يبساً ال ختاف دركـاً وال ختشـىا{قال: 
ال ختاف مما يلحقك وال ختشى من يشء هذا انتهى أمـره, وإذا أهنـى ربـك 
األمر فلن يستطيع أحد أن يبقي منه ذرة, تأمل الوقفة األخرية حينام خيـرج 
يأيت هذا الطاغية اآلن لو أي إنسـان عنـده أقـل عقـل نسـأل اهللا السـالمة 

عافية حتى تعرف قدرة ملك امللوك وعزته وعظمته وأنه إذا أراد الظـامل وال
رب ـيبيده, كيف يأيت فرعون وير البحر يفلق باملاء وأن البحر وقف بضـ

عصا موسى كيف طاوعتـه نفسـه أن يـدخل يف هـذا البحـر وصـدق اهللا: 
, فهو خفيف العقل وقومه أخف منـه عقـل, }فاستخف قومه فأطاعوه{

اإلنسان مهام كان إذا كان يلحق عدو, والعدو هذا جيـري لـه ما فيهم أحد 
يشء يعلم أن هذا اليشء, لكن لتعلم عزة اهللا ولتدرك أن اهللا إذا أراد الظامل 

, ثـم »إن اهللا ليميل للظامل حتى إذا أخذه مل يفلته«ال يرتكه, كام يف الصحيح: 
, مـا }ملـةوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر وهـي ظا{قرأ قول اهللا تعاىل: 

قال األشخاص القـر وهـي ظاملـة إن أخـذه ألـيم شـديد, وإن شـاء اهللا 
 سنكمل األحكام املتعلقة هبذا احلديث.
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ة والسـالم عـىل أرشف األنبيـاء واملرسـلني احلمد هللا رب العاملني والصال

 نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.
Wאאא  

 باب ما جاء يف احلث عىل صوم يوم عاشوراء
Wא  حدثنا قتيبة وأمحد بن عبدة الضبي قال: حدثنا محاد بن زيد

قـال:  أن النبـي  اهللا بن معبـد عـن أيب قتـادة  عن غيالن بن جرير عن عبد
, »صيام يوم عاشوراء إين أحتسب عىل اهللا أن يكفر السنة التي قبله« 

Wא  ويف الباب  عيل حممد بن صـيفي سـلمة بـن األكـوع
 هند بن أسامء ابن عباس الربيع بنت معوذ بن عفراء عبد الرمحن بن  سـلمة

أنه حـث عـىل  ذكروا عن رسول اهللا  عبد اهللا بن الزبري  اخلزاعي عن عمه
 صيام يوم عاشوراء

 Wאא  ــن ــم يف يشء م ال نعل
الروايات أنه قال: صيام يوم  عاشـوراء كفـارة سـنة إال يف حـديث أيب قتـادة, 

 يقول أمحد وإسحاق. وبحديث أيب قتادة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم األمتـان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
 بعض املسائل املتعلقة بصيام يوم عاشوراء,فقد تقدم معنا بيان 

وأن هذا اليوم نجا اهللا فيه موسى بـن عمـران عليـه وعـىل نبينـا الصـالة  
 والسالم وقومه من فرعون, 

أنه ملا قدم املدينـة ووجـد اليهـود يصـومونه  وقد ثبتت السنة عن النبي 
: فقـال  وسأهلم عن صيامه فقالوا: إنه يوم نجا اهللا فيه موسى فـنحن نصـومه

 , »نحن أحق بموسى منكم«
وقد ترجم اإلمام الرتمذي رمحه اهللا هبذه الرتمجة التي تتعلق بفضـل صـوم 

أي أن الرشع  ) :אWFهذا اليوم, وذلك 
 وهديه قد جاء بحث املسلمني عىل صوم هذا اليوم,  وسنة النبي 

ذكر األجر والثواب واخلـري املرتتـب عـىل   ويستفاد احلث يف كون النبي
 صوم هذا اليوم,

 وذكر األجر وذكر الثواب حيث املسلم وحيضه عىل العمل بام ورد  
وهذا أمر قرره أئمة العلم رمحهم اهللا يف ترامجهم خاصة أئمة احلديث حينام 
يرتمجون لألحاديث باب احلث عـىل كـذا فغالبـاً يكـون إذا ورد بيـان الفضـل 

 ر املرتتب عىل الطاعة والعبادة, واألث
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وقد ذكر املصنف رمحه اهللا حـديث أيب قتـادة احلـارث بـن ربعـي فـارس 
 , و رسول اهللا 

وتقدم معنا أن هذا احلديث اشتمل عىل بيـان كـون صـوم يـوم عاشـوراء 
يكفر سنة وهذا استدل به من قال بتفضيل يوم عرفة عىل يوم عاشوراء, حيـث 

 ا عىل تكفري سنة واحدة ويوم عرفة فيه سنتان, إن عاشوراء اخترص فيه
وعىل كل حال داللة احلديث عىل احلث واحلض عىل صوم يوم عاشـوراء 

 واضحة وقد أمجع العلامء رمحهم اهللا عىل فضل صوم هذا اليوم واستحبابه.
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Wא  
 باب ما جاء يف الرخصة يف ترك صوم يوم عاشوراء

Wא ون بن إسحاق اهلمداين قال: حـدثنا عبـدة بـن حدثنا هار
قالـت: كـان عاشـوراء يومـاً  سليامن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

يصومه فلام قدم املدينة صامه وأمر  تصومه قريشاً يف اجلاهلية وكان رسول اهللا 
الناس بصيامه فلام افرتض رمضان كان رمضان هو الفريضة وتـرك  عاشـوراء 

 مه ومن شاء تركهفمن شاء صا
 Wא  ويف الباب  ابن مسعود قيس بن سعد جـابر سـمرة

 ابن عمرمعاوية  
Wאא والعمل عند أهل العلم عىل

وهو حديث صحيح ال يرون صيام يوم عاشـوراء واجبـاً إال  حديث عائشة 
 يه من الفضل.من رغب يف صيامه ملا ذكر ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بني املصنف رمحه اهللا هبذه الرتمجة أن هذا احلد واحلظ الوارد يف سنة النبـي 

  يف صوم يوم عاشوراء إنام هو يف االستحباب ال يف اإلجياب أي أن صوم يوم
 عرفة ليس بواجب 
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العلامء رمحهم اهللا يف أول األمر هل كان يوم عاشوراء فريضة وقد اختلف 
يف أول األمر ثم نسخ برمضان أم أنه كان مسـتحباً مـن أولـه ومل يـرد أمـر وال  

 ?إجياب لصومه
 : وللعلامء يف هذه املسالة قوالن مشهوران 
األول: مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا أنه فريضة أنه كان يف أول األمـر  
ضة واجبة ثم نسخ برمضان وهذا القول اختاره مجع من األئمـة واملحققـني فري

 ومنهم شيخ اإلسالم رمحه اهللا, 
يف أحاديــث يف الصــحيحني  وقــالوا: إن الســنة ثبتــت عــن رســول اهللا 

أنـه ملـا نزلـت  وغريمها أنه أمر بصوم يوم عاشوراء وثبت يف الصـحيح عنـه 
مـنكم صـائامً فليـتم صـومه ومـن  من أصبح«فريضة صوم يوم عاشوراء قال: 
 ,»أصبح مفطراً فليمسك بقية يومه

قالوا: إن هـذا يـدل عـىل وجـوب صـوم يـوم عاشـوراء, ألنـه ال يـؤمر  
باإلمساك بقية اليوم إال يف الواجب والالزم وال يكـون هـذا إال يف املسـتحبات 

 وال يف النوافل, 
بصـوم يـوم   ومثل هذا وارد يف حديث أم املـؤمنني عائشـة بـأمر النبـي

 عاشوراء 
وكذلك حـديث أيب موسـى األشـعري يف الصـحيحني وورد يف حـديث 

بعـث بعـض مناديـه إىل قـر املدينـة يـأمرهم بصـيام يـوم  السنن أن النبي 
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عاشوراء, فكل هذه األحاديث تدل عىل أنـه كـان يف أول األمـر واجبـاً وهـذا 
 إن شاء اهللا אאאالقول 

والقول الثاين: هو مذهب اجلمهور أنه مل يكن واجباً واستدلوا باألحاديث 
 الواردة بيوم عاشوراء وفضيلته

 والذي يظهر هو القول األول أنه كان واجباً ثم نسخ  
 : وفيه فوائد

إن قلنا: أنه كان واجباً ثم نسخ يستفاد منه أن مسألة أصولية وهـي جـواز  
وم عاشوراء يوم واحد ورمضان شهر كامـل, نسخ األخف باألثقل وذلك أن ي

فنسخت فريضة اليوم وكان البدل أثقل وأكرب وهو صوم شهر كامل وهذا مـن 
 أمثلة نسخ األخف باألثقل 

وقد نازع فيه بعض أئمة األصول لكن عند من يقول هبذا القول أنـه كـان 
 واجباً يف أول األمر يستدل به وداللته عىل ذلك واضحة ظاهرة,

 أن احلنفية جييزون ملن نو الفريضة أن يتأخر أو تتأخر نيته : ائدهومن فو 
كام تقدم معنا يف املسألة وبينا األقوال فيها واألدلة أن تتأخر نيته بعد طلوع  

 الفجر ودخول وقت الفرض فيصح عندهم أن ينشأ نية الفرض يف ا لنهار 
ذلك أن صـوم يـوم  وبينا تفصيل هذه املسألة فيام تقدم فقالوا: ودليلنا عىل

 ا لنية فيه هناراً مع أنه واجب,  عاشوراء أنشأ الصحابة  
 وهذا االستدالل به فيه إشكال وضعف وذلك من وجوه منها:
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أن الفريضة مل تستقر قبل ابتداء اليـوم حتـى يصـح أن يقـال: إن اإلنشـاء 
 معترب ألنه قد طرأت عليهم, 

ناء النهار إنام هـو مـن املفطـرين ثانياً أن إمساك الصحابة وإنشاء الصيام أث
, وكوهنم انقلبت نيـتهم  وليس من الصائمني وإنام كان الصائم قد أصبح صائامً
إىل فريضة هذا ال إشكال فيه ألن اإلنسـان إذا نـو النافلـة ومل حيـج الفريضـة 

 انقلبت بطبيعتها إىل فريضة فضعف قوهلم من هذين الوجهني, 
: أنا يقال: إن هذا كان مـن مل «يف أول األمر ثـم حيتمـل أن حـديث:  وثالثاً

, أن يكـون متـأخراً وحينئـذ ال يقــو  »يبيـت ا لنيـة مـن الليـل فـال صــوم لـه
 االستدالل باملتقدم الحتامل نسخه,

وهبذا يرتجح قول من قال: أنه البد من إنشاء النيـة وتبييتهـا بالليـل عـىل  
 التفصيل الذي قدمناه يف مسائل النية.
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 אW  
باب ما جاء عاشوراء وأي يوم هو 

Wאاد وأبو كريب قاال: حدثنا وكيع عن حاجب بـن نحدثنا ه
وهو متوسد ردائه يف  عمر عن احلكم بن األعرج قال: انتهيت إىل ا بن عباس 

 زمزم فقلت: أخربين عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه? 
, قال: إذا رأيت هالل املحرم فأعدد ثم أ  صبح من التاسع صائامً

 قال: نعم, قال فقلت: أهكذا كان يوم حممد 
 Wא  وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبـد الـوارث عـن يـونس عـن

بصوم عاشوراء يوم العارش,  قال: أمر رسول اهللا  احلسن عن ابن عباس  
Wא  حـديث ابـن عبـاس  حسـن

  صحيح
 ? واختلف أهل العلم يف يوم عاشوراء

 فقال بعضهم: يوم التاسع  
 وقال بعضهم: يوم العارش 

 أنه قال: صوموا التاسع والعارش وخالفوا اليهود  وروي عن ابن عباس 
 وهبذا احلديث يقول الشافعي وأمحد وإسحاق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : مسألة تعيني يوم عاشوراء تنقسم إىل مسألتني
 املسألة األوىل: أي يوم هو يوم عاشوراء  

 واملسألة الثانية: ما هي السنة و اهلدي األكمل يف صوم عاشوراء?
أما بالنسبة لتحديد يوم عاشوراء فجامهري السلف واخللف من الصـحابة  

اهللا مجيعاً عىل أن يوم عاشوراء هو اليوم والتابعني وأئمة  الفتو والعلم رمحهم 
 العارش من شهر ا هللا املحرم, 

 وهذا القول هو الذي دلت عليه األحاديث الصحيحة عـن رسـول اهللا 
 كام ذكره املصنف رمحه اهللا يف الرواية الثانية عنه,  بل حتى عن ابن عباس 

 أو وهو الـذي يقتضـيه لسـان العـرب واملعـروف يف لسـاهنم أ ن العـارش
 عاشوراء أو  تاسوعاء أن التاسوعاء بالتاسع وأن عاشوراء للعارش,

عـىل الروايـة األوىل التـي ذكرهـا  والقول الثاين: حمكي عن ابن عباس  
املصنف رمحه اهللا عنه, أنه انتهى إليه هذا السائل وهو متوسد ردائه بزمزم فسأله 

  : عن عاشوراء حيتمل أمرين

علم عاشوراء أي يوم  وحينئذ يصح االسـتدالل إما أن يكون السائل ال ي 
 يقول: إن عاشوراء هو اليوم التاسع, عىل أن ابن عباس 

وإما أن يكون السائل يعلم أن عاشوراء هو اليوم العارش, ولكنـه أراد أن  
يف صوم عاشوراء االقتصار عىل العـارش أم أنـه يصـوم  يعلم هل هدي النبي 

 ?التاسع والعارش 
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وهذا الذي يظهر وهو الذي ه إشكال عند التابعني رمحهم اهللا, وهذا كان في
ال ينازع يف يوم عاشوراء وإنـام أورد  أن ابن عباس  مال إليه مجع من املحققني

صـام التاسـع  مـراده أن النبـي   á–Ï@@ÉbnÛa@¿@ozj•c@a‡hÏ@…†Ça@هذا بقوله: 
 والعارش 

جلمـع بـني التاسـع يف آخـر األمـرين هـو ا وأن صوم عاشوراء يف سنته 
 والعارش 

فهو يريد أن يبني للرجل أنه ال يقترص عىل صوم العارش فقط, ولذلك قدم 
 باليوم التاسع 

, أي áÈã@ZéÛìÔi@@أراد  éßì–í@†àª@æb×@aˆØçc_@@وهذا معنى سؤال الرجل, 
 ,»لئن عشت إىل قابل ألصومن التاسع«قال:  أن النبي 

 ة صيام العارش بسنته القولية والفعلي فأثبت النبي  
 وأثبت بسنته القولية صيام التاسع مع العارش 

خمالفاً خاصة إذا نظر إىل فتاويه األخر  وعليه فحينئذ ال يكون ابن عباس 
 فإنه ما  أفتى أحداً بأن يصوم التاسع بدل العارش 

 بل إنه كان يفتي بالتاسع والعارش 
ا ال يتأيت إال وهـو يقـول: ذهأو يفتي بالعارش إما يوماً قبله  أو يوماً بعده و

 إن عاشوراء هو العارش, 
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áÜÇc@aë@ŠèÄí@ðˆÛbÏ@éîÜÇë  أن قول ابن عباس  وفتواه يف هـذه املسـألة
 بعدم االقتصار عىل العارش فقط,  املراد هبا أنه أراد تبيني هدي النبي 

 ومن هنا أمره أن يعد تسعاً ويصبح يف التاسع صائامً ألنه هو هدي النبي  
 وسنته 

 وأفضل األحوال يف صوم عاشوراء هذه احلالة, أن يصوم التاسع والعارش 
 وقال بعض العلامء: األفضل أن يصوم  التاسع والعارش واحلادي عرش,

وذكروا فيه حديثاً تكلم العلـامء يف سـنده ومـن حيسـنه ويقـول بثبوتـه ال  
 إشكال يف كونه يصح مذهبه بتفضيل ذلك,

اديث القوية والصحيحة ألصومن التاسع, فلام قـال: لكن الوارد يف األح 
 ألصومن التاسع دل داللة واضحة  عىل أن األكمل هو صوم التاسع والعارش, 

ثم يبقى ملحرم فضيلة صومه فحينئذ ال إشكال عندنا أنه لو صـام التاسـع 
 والعارش واحلادي عرش والثاين عرش إىل آخر الشهر أنه فضيلة,

صوم اليوم نفسه يقال: أن األفضـل هـو أن يصـوم لكن بالنسبة لتفضيل  
لـئن عشـت إىل قابـل ألصـومن التاسـع «قـال:  النبـي  ألنالتاسع والعارش 

 , »والعارش
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احلالة الثانية: أن يصوم يوماً إذا فاته التاسع أن يصوم العارش وإمـا نزلـت 
 مرتبة احلادي عرش مع العارش 

لعارش, ونزلت مرتبتها عن صـيام احلالة الثانية أن يصوم احلادي عرش مع ا
التاسع مع العارش ألن التاسع مع العارش مبـادرة إىل اخلـري ومعاجلـة بـه وقـد 

 يدمهه األجل قبل أن يتمكن من الثاين عرش حلصول املخالفة
واحلالة الثالثة أن يقترص عىل صوم العارش وحينئذ هي املرتبة الدنيا وهـي  

 األقل وهي جائزة 
 يغر مكروهة?  وهل هي مكروهة أو
 أصحهام أال كراهة,  : وجهان ألهل العلم

لـئن عشـت إىل قابـل ألصـومن «طلب األفضل واألكمـل:  وأن النبي 
 التاسع,

ولو كانت هناك كراهة لنبه بأسلوب آخر إما فيه هني عن االقتصـار عـىل  
 يوم عاشوراء 

 لكنه ملا جاء بأسلوب اجلمع فهم منه أنه لألفضل وليس للكراهة, 
ال أن مذهب بعض العلامء كام بيناه غري مرة أن خالف األفضـل هـل هـو إ

 ? مكروه أو غري مكروه
فمن ير خالف األفضل مكروهاً فحينئذ يكون مذهبه أنـه مكـروه مـن  

 هذا الوجه, 
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بصـوم يـوم عاشـوراء وأنـه هـو  حاصل األمر أن السنة عن رسول اهللا 
 للنعمة يف اليوم نفسه وأن الشكر  اليوم الذي نجا اهللا فيه موسى 

وحينئذ إما أن يصوم قبله  وأما إضافة يوم بعده أو قبله املقصود به املخالفة 
  أو يصوم بعده 

وضعف اجلمع بني الصوم ليومني لقصد يوم عاشوراء ال لفضيلة احلـادي 
ملـا سـئل عـن  عرش حيث أننا قررنا أن املحرم كله صومه مفضـل ألن النبـي 

 قال: شهر اهللا املحرم رمضان أفضل الصوم بعد شهر
أن جيمع بني اليومني بقصد املخالفة لليوم العارش فلام جاءت إنام اإلشكال  

لـئن «لقوله:  السنة األصح واألقو يف االقتصار عىل التاسع قوي هذا املسلك
, وهـذا يـدل عـىل أن األفضـل واألكمـل أن »عشت إىل قابل ألصومن التاسع

 يصوم التاسع, 
 ع عىل احلادي عرش من الوجه الذي قلناه أنه من باب املبادرة, وفضل التاس

ويفهـم  a@é»‰@Ñä–½a@@األول ذكره  ويف هذا احلديث عن ابن عباس 
باحلـديث الثـاين  éjÔÇcë@Ñä–½a@@منه ما قلناه أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع 

 عنه وهو يؤكد أنه يوم عاشوراء أن عاشوراء هو اليوم العارش 
 يشري إىل معنى وقد أشار إليه بعض الرشاح أن ابن عباس  Ñä–½a وكأن

ال خيالف بأصـل مسـألة يف أن اليـوم العـارش هـو يـوم عاشـوراء ولـيس يـوم 
 تاسوعاء.
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õbÇìbm@âìí@âbî•  فيه فضيلة الصوم من جهة جنس الشهر الذي هـو فيـه
 وهو  املحرم, 

 لعارش  وفيه فضيلة املخالفة فهذا وجه إضافة التاسع إىل ا
 وأما األصل فهو صوم اليوم العارش,

ذهب بعض املتأخرين بقوهلم: أنه يصوم التاسع وحده وقالوا: ألن النبـي  
  :لئن عشت إىل قابل ألصومن التاسع«قال« ,…ë…Šß@Ýi@ÑîÈ™@aˆçë@ @

ثبتت األحاديث الصحيحة عنه قوالً وفعالً بإثبات هذا اليوم  ألن النبي  
 قال: ألصومن التاسع, فإهنا داللة إضافة ال داللة إلغاء وهو يوم عاشوراء, فلام

أي أنه قال: ألصومن التاسع, أي ألصومن التاسع مع العارش, ولذلك ليسـت 
 داللة إلغاء إنام هي داللة إضافة 

وحينئذ ال يقو مثل هـذه الداللـة البعيـدة أن يقـال: ألصـومن التاسـع 
 ?!بمعنى نقترص عليه 

 اليوم نفسه وهو اليوم الذي نجـا اهللا فيـه موسـى ال يمكن ألن الشكر يف 
 ولذلك قال: نحن أحق بموسى منكم, أي أنه تأكد صوم العارش بنفسه 

فلام كان حيب خمالفة أهل الكتاب تكون املخالفة بإضافة يوم قبلـه أو يـوم 
 بعده فحينئذ ال تكون إضافة التاسع موجبة إللغاء األصل وهو صيام العارش.
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a@@é»‰@ÞbÓZ  
 باب ما جاء يف صيام العرش

@Za@é»‰@ÞbÓ اد قال: حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن نحدثنا ه
@صائامً يف العرش قط,  قالت: ما رأيت النبي  إبراهيم عن األسود عن عائشة  @

@μbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ :  غري واحد عـن هكذا رو
 , د عن عائشة األعمش عن إبراهيم عن األسو

مل  ورو الثوري وغريه  هذا احلديث عن منصور عن إبراهيم أن النبـي 
 ير صائامً يف العرش, 

ومل يـذكر فيـه  ورو أبو األحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة 
 عن األسود وقد اختلفوا عىل منصور يف هذا احلديث 

@ورواية األعمش أصح وأوصل إسناداً  @

@Za@é»‰@ÞbÓ معت حممـد بـن أبـان يقـول: سـمعت وكيعـاً يقـول: سـ
 األعمش أحسن اإلسناد إبراهيم من منصور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العرش األوىل من شهر ذي احلجة  Š’ÈÛaZ@Hـ(املراد ب
فضـائل فضلها اهللا ورشفها وجعل فيهـا مـن اخلصـائص وال Š’ÈÛa@وهذه 

 والنوائل ما مل جيعله يف غريها,   
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ما من أيام العمل «أنه قال:  ولذلك ثبت يف احلديث الصحيح عن النبي 
 »الصالح فيهن أحب إىل اهللا من عرش ذي احلجة

 قالوا: يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا? 
بيشء  وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بامله ونفسه فلم يرجع«قال:  

 ,»من ذلك
 اختلف العلامء رمحهم اهللا هل يستحب الصيام فيها أو ال? Š’ÈÛa@هذه 
ر مـا عـدا آخرهـا ـفجامهري أهل العلم عىل أنه يستحب أن يصوم يف العش 

 وهو يوم النحر اليوم العارش,
 عىل أنه ال جيوز صومه عىل أنه منهي عن صومه لنهي النبي  حيث اتفقوا

 ,حني من حديث عمر بن اخلطاب عن ذلك كام يف الصحي
 وهو يوم عيد من أعياد املسلمني فال جيوز صومه, 
وأما بالنسبة للتسعة األيام األول فجامهري السلف واخللف عىل استحباب  

 الطاعة فيها عموماً سواء كانت بالصوم أو غريه, 
 أهنا مـا رأت النبـي  وقد يفهم كام يقصد به البعض أن حديث عائشة 

 ? العرش أنه يمنع من صوم العرش صائامً 
وهذا مردود كام بني العلامء رمحهم اهللا واألئمة ألن عدم ورود الصوم فيها  

ليس مسلامً من كل وجه ألنه كان يصوم يوم عرفة بال إشكال وهو  عن النبي 
 من العرش 
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وسنته وجدنا أنـه ربـام  إذا تأمل هدي النبي  وعليه فإنه كان من هديه 
  بالقول والفعل قد يفعل وقد ال يفعل حث وحض 

كـام ثبـت يف األحاديـث  وقد يكون هـذا لسـبب أو لغـري سـبب وهـو  
الصحيحة عنه أنه كان يرتك العمل وهو حيب أن يفعله خشـية أن يفـرض عـىل 

  ويرفق هبم  أمته, وقد يوسع عىل أمته 
ما من «: ولكن ليس يف هذا احلديث ما يدل عىل املنع من الصوم, ألن قوله

, العمـل الصـالح عـام, ألن الصـوم مـن األعـامل »أيام العمل الصالح فـيهن
الصاحلة بل هو من أفضل األعامل وأحبها إىل ذي العزة واجلالل والرشع نفسه 

 قد جاء بمرشوعية صوم يوم عرفة يف نفس العرش, 
فإذاً ليس يف هذا احلديث ما يدل عىل املنـع مـن الصـيام يف التسـعة األيـام 

 ألول من شهر ذي احلجة.ا
 :واختلف العلامء رمحهم اهللا

 ر األواخر من رمضان? ـر من ذي احلجة أفضل أو العشـهل عش 
 فقالت طائفة من أهل العلم: إن عرش من ذي احلجة هي األفضل 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إىل اهللا من عرش «: واستدلوا بقوله 
 , »من ذي احلجة

والفجر وليـال {ىل أن العرش األواخر أفضل لقوله تعاىل: وذهبت طائفة إ
 ,}عرش
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 وأقسم هبا لرشفها وعظم ما فيها من اخلري  قالوا: إن اهللا أقسم هبا 
 شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله,  وألن النبي 

 وألن فيها ليلة القدر وهي خري من ألف شهر 
لوا بمجمـوع هـذه مـن الصـوم, فقـا وألن هذه العرش فيها فريضة اهللا 

 الفضائل العرش األواخر من رمضان أفضل, 
a@†äÇ@áÜÈÛaë@ðŠÄã@¿@|uí@ðˆÛaë ر  مـن ذي ـأن القـول بتفضـيل عشـ

 احلجة هو األقو 
وأنه ال تعارض بني ما ورد يف العرش األواخـر ومـا ورد يف عرشـ مـن ذي 

 وهناراً احلجة, ألن عرش من ذي احلجة الفضل فيها يف األيام كلها ليالً 
وأما العرش األواخر فالفضائل وتأكد الفضائل فيها بالليل وإن كان للنهار 

 مزية بالصوم لكنها مزية ال تفضل بقية الشهر, 
وعليه فإن القـول القائـل بـأن عرشـاً مـن ذي احلجـة أفضـل هـو األوىل 

 ,واألقو 
 : والذي يظهر أن من تأمل نصوص الرشع ال جيد هناك تعارضاً 

 ن خري أيام األسبوع أفضلها يوم اجلمعة فنجد أ   
 وخري أيام السنة عىل مدار العام هو يوم عرفة 

 وخري الليايل العرش األواخر من رمضان, 
 وخري الليايل منفردة ليلة القدر 



- ٢٩١ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

 وخري األيام جامعة بني الليل والنهار األيام العرش من ذي احلجة 
 اة واحدةوهبذا تستقيم النصوص ألهنا كلها خرجت من مشك

 وال حيكم بالتعارض إال عند احتاد الداللة واملورد,  
والداللة هنا واملورد كل منهام خمتلـف فالليـل يشء والنهـار يشء و اليـوم 

 جامع لليل و النهار يشء آخر 
 ولذلك يقال:  بأن فضيلة  أيام عرش من ذي احلجة شاملة لليل والنهار, 

الذي يقول بتفضـيلها عـىل العرشـ وبناء عليه فإن الذي يرتجح هو القول 
 األواخر.



- ٢٩٢ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

Za@é»‰@ÞbÓ@ @
  باب ما جاء يف العمل يف أيام العرش

 Za@é»‰@ÞbÓ اد قال: حدثنا معاوية عن األعمـش عـن مسـلم نحدثنا ه
قـال: قـال  هو البقني وهو ابن أيب عمران عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

فـيهن أحـب إىل اهللا مـن هـذه األيـام  ما من أيام العمل الصالح«: رسول اهللا 
 , »العرش

 فقالوا: يا رسول اهللا وال اجلهاد يف سبيل اهللا?
وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بأهله وماله فلم «: قال رسول اهللا  

 ,»يرجع من ذلك بيشء
 Za@é»‰@ÞbÓ  ويف الباب@åÇ  ابن عمرë أيب هريـرةë عبـد اهللا بـن عمـرو

ë جابر @ @

@ÞbÓ@@@μbÈmë@@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a حــديث ابــن عبــاس : 
 حديث حسن صحيح غريب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هبذه الرتمجة ويف احلقيقة ال تتعلق بكتاب الصوم,  a@é»‰@Ñä–½a@ترجم 

 ألن إنام هي متعلقة بالعرش 
وما ورد فيه مما يدل عىل قضية صوم العرش وما يفهم â†Ôn½a@lbjÛa@ر فلام ذك

 هبذا احلديث  éÈjmcمن حديث أم املؤمنني عائشة 
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يف بعض األحاديث تكون أبواهبا ال يمكن ذكرها  òjbä½biوهذا ما يسمى 
عىل انفراد وإنام تذكر مندرجة حتت أبـواب أخـر فـإن كانـت املناسـبة وحينئـذ 

 علقها بالعرش األول من ذي احلجةاملناسبة هي ت
ر مـن ذي ـوإن كان األصل أنـه متعلـق بالعشـ ‰«lbjÛa@aˆç@a@é@فذكر  

 احلجة ال بكتاب الصوم, 
وملا كان هـذا البـاب أو احلـديث ا لـوارد يف هـذا البـاب فيـه داللـة عـىل 

 مرشوعية صوم العرش كان من املناسب ذكره يف هذا املوضع,
ذكر هذا احلديث وهو يقـوي القـول الـذي  »‰@Ñä–½aa@é@وعليه فإن  

قلناه عند مجاهري السلف اخللف بمرشوعية صوم العـارش مـا عـدا يـوم النحـر 
 éÛìÔÛ@ZD@@@@@@âbíþa@êˆç@åß@a@μg@kyc@åèîÏ@b–Ûa@ÝàÈÛa@âbíc@åß@bßC@Z@لك ذو

 : هذا فيه فوائد
ودل األمـة  نبه أمته عىل الفضائل وما ترك باب خـري إال منها: أن النبي  

  عليه وهداها إليه بأيب وأمي 
 ونشهد اهللا ونشد خلقه أنه بلغ  الرسالة  وأد األمانة ونصح لألمة 

فنسأل اهللا بعزته وجالله وعظمته وكامله أن جيزيه خري ما جـز نبيـاً عـن 
 نبوته وصاحب رسالة عن رسالته, 

: أن النبي  عـامل والـواعظ روعية للـنبه يف نفـس األيـام وفيـه مشـ وثانياً
 واملذكر أن يذكر الناس باخلري يف وقته, 
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لكن إذا أصبح هذا معروفاً ومشهوراً وأصبحت املداومة عليه ينكـر عـىل 
من تركها فإنه يرتك التنبيه أحياناً حتى ال يظن وجوب ذلك ولزومه خاصـة إذا 

 شغل عام هو أهم أو ما تكون احلاجة إليه أمس, 
éÛìÓ@ZD@@@@@@@@μg@kyc@åèîÏ@b–Ûa@ÝàÈÛa@âbíc@åß@bß@ويف هذا احلديث دليل 

aC ,العمل الصالح شامل لكل األعامل , 
وأعظمها ما كان بني العبد وربه من توحيده وإقامة فرائض دينـه ورعايـة 

  الواجبات وأدائها عىل الوجه الذي يرىض اهللا 
فيحرص املسلم يف هذه األيام العرش إذا دخلت عليه عـىل إقامـة الصـالة 

 يتاء الزكاة  ويقيم حق اهللا كامالً عىل الوجه الذي يرضيه, وإ
كذلك أيضاً يلتمس الفرائض فيام بينه وبني النـاس كـرب الوالـدين وصـلة 
الرحم وحقوق أداء احلقوق إىل أهلها ورد املظامل ونحو ذلك من األعامل التـي 

 يتقرب هبا إىل ذي العزة واجلالل,
وحمبتـه  ر عـىل طلـب مرضـاة اهللا ـفيحرص املسلم يف العرش هذه العش 

بجميع ما يستطيعه سواء كان يف الواجبات أو  املستحبات وسواء كان فيام بينـه 
 وبني اهللا أو فيام بينه وبني الناس, 

ألداء الفــرائض ورعايتهــا واســتتباعها  وأســعد النــاس مــن وفقــه اهللا 
مـا تقـرب إيل  باملستحبات والنوافل ألن اهللا تعاىل يقـول يف احلـديث القـديس:
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عبدي بيشء أحب إيل من افرتضته عليه, فيؤدي فرائض اهللا ويتوب من املظـامل 
 واحلقوق التي ضيعها فيام بينه وبني اهللا وفيام بينه وبني الناس,

I@_a@Ýîj@¿@…bè¦a@üë@a@Þì‰@bí@ZaìÛbÓZ@H  فيه دليل عىل فضل اجلهـاد
a@μg@kyc@ÝàÇ@åß@bß@@@@êˆç@åß@@@@@نـه , ألنه ملا ذكـر األعـامل أيف سبيل اهللا 

…bè¦a@üë@ZaìÛbÔÏ@Lâbíþa ?  دليل عىل أن اجلهاد قد بلغ شأناً عظيامً عند اهللا , 
ومن هنا اختاروه من أجل أن يبينوا هل هذه األيام تفضل حتى اجلهـاد يف 

 سبيل اهللا 
@Z@ÞbÔÏDa@Ýîj@¿@…bè¦a@üëCكرنا, , وهذا يدل عىل فضل اجلهاد كام ذ 

من حديث عبد اهللا بن مسـعود  قد ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا و
  أنه قال: سألت النبي أي العمل أحب إىل اهللا : ? 

 ,»الصالة عىل وقتها«قال: 
 قلت: ثم أي?  

 ,»بر الوالدين«قال: 
 قلت: ثم أي?  

 , »اجلهاد يف سبيل اهللا«قال: 
 رة,وفضائل اجلهاد يف الكتاب والسنة مشهو
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دليل واضح عىل أهنـم كـانوا  فكون الصحابة خيتارونه ويذكرونه للنبي  
يفقهون عن اهللا ورسوله عظم هذه الشعرية التي هي ذروة سنام اإلسالم وفيها 

  a@Ýîj@¿@…bè¦a@üë_عزة املسلمني ومن هنا اختاروها بقوهلم: 
 إال رجـل خـرج أنه ال يعدهلا يشء حتى اجلهاد يف سـبيل اهللا فبني النبي 

 بامله ونفسه فلم يرجع بيشء من ذلك,
وفيه دليل عىل أن من قتل يف سبيل اهللا مقبالً غري مدبر وبـاع نفسـه وبـاع  

ألنه قـد بـاع أعـز مـا  ماله هللا يف جهاده يف سبيل اهللا أنه بخري املنازل عند اهللا 
 يملكه وهو نفسه 

أنفسهم وأمواهلم بأن هلم إن اهللا اشرت من املؤمنني {ولذلك قال تعاىل:  
  , فربح بيعه وربحت جتارته ومن عامل اهللا فلن خييب}اجلنة

أن من خرج بنفسه وماله ومل يرجع بيشء من ذلك أنـه بخـري  فبني النبي 
وتكفـل ملـن  املنازل يشري هبذا إىل عظم ثوابه وأجره عند اهللا وقد تضمن اهللا 

وابتغاء مرضاته أن يدخلـه اجلنـة إذا خرج من بيته ال خيرجه إال جهاد يف سبيله 
قتل صابراً حمتسباً مقبل غري مدبر أو يرده إىل منزلـه نـائالً مـا نـال مـن أجـر أو 

 غنيمة.
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@Za@é»‰@ÞbÓ  وحدثنا أبو بكر بن نافع البرصي قال: حدثنا مسـعود بـن
عـن  واصل عن هناش بن قهم عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 

لـه فيهـا مـن عرشـ ذي احلجـة ما من أيام أحب إىل اهللا أن يتعبد «ال: ق النبي 
 , »يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر

@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  هذا حديث غريب ال نعرفه
@إال من حديث مسعود بن واصل عن النهاش,   @

@Za@é»‰@ÞbÓ ألت حممد عن هذا احلديث فلم يعرفـه مـن غـري هـذا وس
 الوجه مثل هذا,

 Za@é»‰@ÞbÓë  وقد روي عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن أيب هريـرة
 مرسالً يشء من هذا وقد تكلم حييى بن سعيد يف ما كان يف نحوه. عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا احلديث ضعيف والعمل عند طائفة من أهل العلم عىل عدم ثبوته عن 

ما  من أيـام العمـل «, أما يستغنى عنه باحلديث الصحيح يف قوله: رسول اهللا 
, املتقـدم وهـو ثابـت يف »مـن عرشـ ذي احلجـة الصالح فيهن أحـب إىل اهللا 

 الصحيح.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
@أيام من شوال باب جاء يف صيام ستة @

Za@é»‰@ÞbÓ  وحدثنا أمحد بن منيع قال: حدثنا أبو معاويـة قـال: حـدثا
من صام «: قال: قال النبي  سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب 

 »رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذلك  صيام الدهر
 a@é»‰@ÞbÓZ  ويف البابåÇ  جابرë أيب هريرةë ثوبان @ @

⁄a@ÞbÓ@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß حديث أيب أيوب  حديث
 حسن صحيح, 

 وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال هبذا احلديث 
 قال ابن املبارك: هو حسن هو مثل صيام ثالثة أيام من كل شهر,

 قال ابن املبارك: و يرو يف بعض احلديث ويلحق هذا الصيام برمضان,  
 ارك أن تكون ستة أيام يف أول الشهر واختار ابن املب

وقد روي عن ابن املبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقاً فهـو 
 جائز 

@Za@é»‰@ÞbÓ  عبد العزيز بـن حممـد عـن صـفوان بـن سـليم وقد رو
 هذا,  عن النبي  وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب 

 سعد بن سعيد هذا احلديث,ورو شعبة عن ورقاء بن عمر عن 
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وسعد بن سعيد هو أخو حييى بن سعيد األنصاري وقد تكلم بعض أهـل  
 احلديث يف سعد بن سعيد من قبل حفظه, 

@Z@é»‰@ÞbÓ اد قـال: أخربنـا احلسـن بـن عـيل اجلعفـي عـن نـحدثنا ه
إرسائيل أيب موسى عن احلسن البرصي قال: كان إذا ذكر عنده صيام سـتة مـن 

 ل: واهللا لقد ريض اهللا بصيام هذا الشهر عن السنة كلها.شوال فيقو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, Þaì‘@åß@o@âbî–i@@@@ترجم املصنف رمحه اهللا هبـذه الرتمجـة التـي تتعلـق 
ذه أصل يف هـ زيد بن ثابت األنصاري  ð‰b–ãþa@lìíc@ïic@sí†y@واحلديث 

 املسألة 
 وهو حديث ثابت وصحيح دل عىل مرشوعية صيام ست من شوال, 

, أنه يبادر  بعد يـوم éÛìÓ@ZD@Þaì‘@åß@o@éÈjmcë@æbšß‰@âb•@åßC@وظاهر 
يف نقله عن ابن  Ñä–½a@العيد يف أقرب وقت بصوم هذه الست وهو ما أشار إليه

 املبارك رمحه اهللا, 
م اهللا يتكلمون يف مسـألة صـيام وهذه املبادرة جعلت بعض السلف رمحه

الست من شوال فعـن مالـك رمحـه اهللا أنـه كـره ذلـك لكونـه خـاف البدعـة 
واحلديث وهو أن الناس تظن أن هذه الست ملحقة برمضان فيأيت عىل النـاس 

 زمان يزيدون فيه عىل الفرض 
 ومن هنا شدد املالكية يف صيام ست من شوال,



- ٣٠٠ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

 وقيل: ألن احلديث مل يثبت عنده  
وعن احلنفية أيضاً عن اإلمام أيب حنيفة  أيضاً الكراهية وإن كان أصـحابه 
رمحه اهللا طائفة من أصحابه ومن أتباع مذهبه قد بـني أن السـنة قـد ثبتـت عـن 

 بصيام هذه الست, رسول اهللا 
وال إشكال يف ثبوت صيام ست من شوال وكونه سنة وهدياً عن رسـول  

 م ستاً من شوال أنه كمن صام الدهر , وأن من صام رمضان ثم صااهللا 
ذلك حينام بني أن احلسنة بعرش أمثاهلا, وأن رمضان يعدل  وقد بني النبي 

ثالثامئة ألنه شهر عيد ال ينقص ثم ثبت يف احلديث الصحيح فثالثون يوماً ولو 
, ألنه عامل كـاألجري  صام اإلنسان تسع وعرشين فإن اهللا جيعلها له ثالثني يوماً

ره إذا جاءه املانع من قبل من  استعمله, وملا كان متام الشـهر ونقصـانه يأخذ أج
شهرا عيد ال ينقصـان  «: ال دخل للمكلف فيه أتم اهللا له األجر, ولذلك قال 

, وقد تقدم معنا ذلك يف رشح هذا احلديث, فإذا ثبت هذا »رمضان وذي احلجة
ت أيام السنة كلها فهـذا فإن الثالثني يوماً بثالثامئة وست من شوال بستني عدل

 , Šç†Ûa@âb•@åà×@ZéÛìÓمعنى 
 وبناء عىل ذلك فإن السنة صيام هذه الست, 

وكون بعض السلف يستحبون أن تكون مبارشة بعـد يـوم العيـد أو أيـام 
 وهذا اإلتباع قالوا: إنه يقتيض املبادرة  LéÈjmc@ZéÛìÔÛالعيد قاولوا: 
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رمحهـم اهللا أن األفضـل يف وهذا ما اختاره طائفة من أصـحاب الشـافعي 
الست أن تكون باملبادرة بمجرد أن ينتهي من يوم العيد حتى لو صام مـن ثـاين 

 ,éÈjmc@ZéÛìÔiالعيد فهو أفضل واستدل 
 وألنه فيه مسارعة للخريات  

وال إشكال يف أن النص حيتمل ذلـك ولكـن قـد تفـوت فضـائل يف هـذا 
إن األيام التي تيل يوم العيد كالثـاين اإلتباع منها جرب اخلواطر يف عيد املسلمني ف

والثالث ال خيلو اإلنسان فيها من زيارة الغري وتطييب خاطره باألكل والرشـب 
عنده يف ضيافة أيام العيد, فلو أخرها فإنه قد يكون أفضل خاصة مع خشية ظن 
أن ذلك أن املبادرة هي األصل وأهنا سنة متعينـة وحينئـذ إذا أخرهـا فإنـه قـد 

 ثبت فيه ما ذكرناه من املعاين قد يكون أفضل,  يكون إذا
@éÛìÓë@ZD@Þaì‘@åß@bn@Éjmc@áqC@Z  ستاً من شوال هنا عامة شاملة للسـت

 مرتبة أو متفرقة أي سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة فيشمله هذا الفضل, 
وما ورد من أنه يصوم الست متفرقة عن بعض السـلف فـإن احلـديث ال 

شامالً للست متفرقة Þaì‘@åß@bn@éÛìÓ@@عىل أهنا تكون متتابعة ألن يدل يف لفظه 
سواء وقعت بعد ا لعيد مبارشة أو وقعت يف نصف الشـهر أو وقعـت يف آخـره 
أي أن وقوعها يف أي جزء من أجزاء الشهر فإنه يصدق عليه أن قـد صـام سـتاً 

 من شوال,
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وال أن تكـون   وعليه فال يشرتط وال يتعني أن تكون بعـد العيـد مبـارشة 
 متتابعة, 

صحيح أن األفضل للمسلم أن يبادر باخلري وهذا أصل عـام يف املسـارعة 
باخلريات فهذا ال شك إذا كان الشخص خيشى أنه إذا جاءت األيـام التـي تـيل 
أيام العيد والفطر أنه ربام يتكاسل وربام يتأخر وربام يشغل بالعمل ونحو ذلـك 

 ل,فبادر فال شك أهنا يف حقه أفض
لكن هذا التفضيل لسبب خاص ال يقتيض التفضـيل يف األصـل كـام هـو  

 مقرر عند أهل العلم رمحهم اهللا, 
ي منـه أن ـويف هذا احلديث دليل عىل أن العربة بست من شـوال ال يقتضـ

 يكون صائامً لرمضان تاما ًكامالً 
بمعنى أنه لو كان عليه قضاء من رمضان فأخره إىل ما بعد شـعبان وقىضـ 

ضان وصام الست قبل أن يصوم القضاء فإنـه يصـدق عليـه أنـه قـد صـام رم
 رمضان وأنه قد صام الست وحصل الفضائل, 
ومن كان منكم مريضاً أو عىل {وتوضيح ذلك أن اهللا تعاىل قال يف كتابه: 

 , }سفر فعدة من أيام أخر
أن اهللا جعل األيام األخر يف القضـاء مـن رمضـان منزلـة  : ووجه الداللة

 لة رمضان منز
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وحينئذ إذا صام القضاء يف أي أجزاء السنة أيامها فإنه حينئذ يكـون كمـن 
ن ألن العرب بحصول العدد وهو اسـتتامم  الفريضـة بصـوم ثالثـني صام رمضا

,  يوماً
أهنا قالت: إن كان يكـون عـيل  ودل عىل هذا حديث أم املؤمنني عائشة  

منـي, ال تضـيع  ن رسول اهللا الصوم من رمضان فال أقضيه إال يف شعبان ملكا
 مثل هذه الفضيلة وهي صيام ست من شوال,

منعقد عىل توسعته وأنه  اإلمجاعفعلم أهنا كانت تؤخر القضاء ألن القضاء  
 جيوز يف مجيع أجزاء السنة ما مل يدخل رمضان الذي بعده,

ويشكل عىل هذا قول بعضهم: إنـه ال جيـوز التنفـل مـع انشـغال الذمـة  
 بالفرض 
 قالوا: كيف يتنفل بست من شوال وذمته مشغولة بالفريضة من رمضان? ف

وتوضيح ذلك أهنم أمجعوا لو أن شخصا ً استيقظ ومل يبقى وقت عىل طول 
الشمس إال بقدر ما يصيل صالة الفجر وقد توضأ وهتيئ فإن صىل رغيبة الفجر 

 الفجر أنه يلزمه أن يصيل فاإلمجاعطلعت عليه الشمس وإن صىل الفجر أدركه 
 وال جيوز له أن يشتغل بالنافلة حتى خيرج عليه وقت الفريضة,

وقالوا: إن هذا أصل نحن اتفقنا عليه أنه ال جيوز االشتغال بالنوافل عـىل  
 وجه تضيع به الفرائض 
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واعرتضوا يف مسألتنا ولكن هذا الطرد لـيس بمسـتقيم, ألن الفريضـة إذا 
 : شغلت هبا الذمة هلا حالتان

 ألوىل: أن تشغل هبا الذمة عىل وجه ال يتسع لغري الفريضةاحلالة ا
واحلالة الثانية: أن تشغل هبا الذمة عىل وجه يتسع للفريضـة وغريهـا الـيل 

 هي النافلة
فأما إذا شغلت الذمة بالفريضـة عـىل وجـه ال يسـتطيع أن يـؤدي بـه إال  

يف مسألة مـن الفريضة فال إشكال أنه يرتك النافلة ويتشغل بالفرض كام ذكرناه 
 استيقظ وقد بقي من الوقت قدر ما يؤدي به صالة الفجر,

 لوأما إذا اتسع الوقت فقد دل الرشع نفسه عىل جواز التنفل مـع  انشـغا  
الذمة بالفرض, أال تر الرجل يـؤذن عليـه أذان الظهـر فيصـيل راتبـة الظهـر 

 القبلية ويتنفل وذمته مشغولة بصالة  الظهر,
نشغال الذمة بالفريضة ال يستلزم ترك النوافل مـن كـل فدل هذا عىل أن ا 

 وجه وأنه  إذا اشتغل بالنافلة عىل هذا الوجه ال يعترب انشغاله إخالالً 
فحينئذ نطرده يف مسـألتنا ونقـول: قضـاء رمضـان موسـع فحينئـذ صـار 
الوقت موسعاً كمن أذن عليه أذان الظهر فهو يتنفل بست مـن شـوال وتصـبح 

إذا قىض رمضان يف أي أجـزاء السـنة  Êbº⁄bi@éãþ@موسعاً  صيام رمضان عليه
فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان  ألن اهللا فرض عليه قضاء عـدة مـن أيـام 

 أخر, 
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وهذا القول هو أقو األقوال أنه جيوز له أن يتنفل بست من شوال وعليه 
 قضاء من رمضان.

 يصوم ست مـن شـوال مما يقوي هذا أننا لو قلنا: أن كل من عليه قضاء ال
حتى يأيت فإن هذا قد يتعذر يف حق النفسـاء أال تـر املـرأة النفسـاء يأتيهـا دم 
النفاس ويستغرق رمضان كامالً أو يستغرق ما ال يقل عن مخسة وعرشين يـوم 

 وم ستاً بعده صمن رمضان, فحينئذ يعتذر عليها أن تقيض رمضان وأن ت
ل وذمته مشغولة بقضـاء رمضـان وعليه فإنه جيوز أن يتنفل بست من شوا

ما دام أن الرشع قد وسع له هذا القضـاء ومـد لـه فيـه عـىل ظـاهر حـديث أم 
 .املؤمنني عائشة 
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Za@é»‰@ÞbÓ  باب ما جاء يف صوم ثالثة أيام من كل شهر 
 Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن سامك بن حرب عن

 : ثالثة قال: عهد إيل النبي   أيب الربيع عن أيب هريرة
 أال أنام إىل عىل وتر  

 وصوم ثالثة أيام من كل شهر 
@وأن أصيل الضحى  @

@Za@é»‰@ÞbÓ  وحدثنا حممود بن غيالن قال: حدثنا أبو داوود قال: أنبأنا
شعبة عن األعمش قال: سمعت حييى بن غسان حيدث عن موسى بـن طلحـة 

يـا أبـا ذكـر إذا صـمت مـن «: رسول اهللا يقول: قال  قال: سمعت أبو ذر 
 ,»الشهر ثالثة أيم فصم ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس عرشة

 Za@é»‰@ÞbÓ  قرة بن إيـاس وعبد اهللا بن عمرو وأيب قتادة  عنويف الباب

قتـادة بـن ملحـان وعائشـة وابن عباس وأيب عقرب وعبد اهللا بن مسعود واملزين 

  جرير وعثامن ابن أيب العاص و
@@@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ حـديث أيب ذر  حـديث

حسن وقد روي يف بعض احلديث أن من صام ثالثة أيام من كل شهر كان كمن 
 صام الدهر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Šè‘@Ý×@åß@âbíc@òqýq@âbî•  عن رسول اهللا ثبتت به السنة  : 
يف مجيع الشهر دون تعيني يوم أو أيام كام يف حديث أيب  مطلقاً منها أنه جاء 

هذا الباب, حيث اشـتملت وصـيته  a@é»‰@Ñä–½a@الذي صدر به  هريرة 
 بأن يصوم ثالثة أيام من كل شهر, 

 بأيام البيض  مقيدومنها ما هو 
يف رشح حـديث ابـن مسـعود ومنها ما هو مقيد بالغرة, وقد تقـدم معنـا 

 باألمس بيان هذه املسألة وبيان األحاديث الواردة فيها, 
وغاية ما يف األمر أن األمر عىل السعة إن شـاء صـام األيـام البـيض وهـو 

صم الثالث عرش والرابع عرش واخلـامس «أفضل يف صيام الثالثة األيام لقوله: 
 أليام البيض,,  وإذا كان  إذا نظر إىل األفضل فاألفضل ا»عرش

وأما بالنسبة للتنوع فله أن يصوم ثالثا ًمـن غـرة كـل شـهر حلـديث ابـن  
 كان يصوم ثالثاً من غرة كل شهر  مسعود أن النبي 

كان يصوم من غرة كل شهر ثالثة أيام, وبينا أن هذه الثالثة أيام تكون من 
 أول الشهر كالرسار وهي الليايل التي يرس فيها اهلالل 

مقدمة الفرس ومعنى ذلك أن تكـون يف أول أيـام الشـهر كأنـه والغرة يف 
يستفتح الشهر هبذه الطاعة تقربـاً إىل  اهللا تعـاىل والتامسـاً للخـري منـه سـبحانه 

 وتعاىل, 
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وقلنا: أو تكون اثنني أول اثنني مـن الشـهر ثـم اخلمـيس الـذي يليـه ثـم 
 اخلميس الذي يليه عىل ظاهر حديث ابن عمر عند النسائي

 ول مخيس ثم االثنني الذي يليه ثم االثنني الذي يليهأو أ 
أو يصوم ثالثاً من آخر الشهر وهي عىل حـديث زيـد الـذي أرشنـا إليـه  

باألمس يف آخر الشهر عىل أهنا ليايل الرسار ألن اهلالل يسترس أي يكون خافيـاً 
للثالثة يف ليايل األول الثالث األول ويف الليايل األخرية من الشهر, هذا بالنسبة 

 أيام.
لكن لو أن اإلنسان ضاق عليـه األمـر وأصـبح ال يسـتطيع إال أن يصـوم 

 ?ثالثا ًوسأل عن أفضل هذه الثالث ومل يستطع التنوع 
إليها وحثـه عليهـا,  فإننا نقول له: األيام البيض هي أفضل لندب النبي 

أليـام وقد ذكرنا أن بعض األطباء وبعض احلكامء ذكر حكامً عظيمة ومنهـا أن ا
البيض يتبري فيها الدم وهيوج, ولذلك تصـادف املنتصـف وهـو ذروة اهليجـان 
ألن بعد منتصف الشهر يبدأ االنكسار ومنـه رشع لـه أن يصـوم الثالـث عرشـ 

ر وقد أشـار إىل ذلـك احلكـيم الرتمـذي يف كتابـه ـوالرابع عرش واخلامس عش
 املنجيات وغريه من العلامء رمحهم اهللا, 

هـذا  a@Þì‰@ïÜîÜ@ïãb•ëc@@ويف حديث الصحيح:  èÇ@ZéÛìÓïÛg†@ويف 
من الوصية للعامة واخلاصة والداللة عىل اخلـري لعامـة األمـة  كان كان عليه 

 ,وخاصتها, وليس هذا خاصاً بأيب هريرة 
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فصيام الثالثة أيام البيض عام لألمة كلها, وكذلك أيضـاً الـوتر وكـذلك  
ألمـة إنـام كـان يـويص عليـه الصـالة صالة الضحى كل هذه الـثالث عامـة ل

 والسالم بعض أصحابه وهذا من باب اخلاص أريد به العام, ولـذلك بلغـه 
 إىل األمة 

üc@@عهـد إليـه فقد تقدم معنا بيانه وبيان مسائله أي أن النبـي  ŠmìÛa@وأما 

ŠmìÛa@Úí , 
 وملا ذكر لإلمام أمحد عن رجل أنه ال يوتر قال: إنه رجل سوء, 

عنى ذلك أن الوتر واجب, أي أن حرمان اإلنسان من هـذا اخلـري وليس م
العظيم وهو الوتر فيه ال يكون إال بسبب ذنب, فـإذا كانـت  الفضـيلة يف أعـىل 

 مراتبها كان الذنب عظيامً هذا معنى قوله: رجل سوء, 
الوتر حق «: ببيان فضيلة هذه العبادة قال  وثبتت السنة عن رسول اهللا 

إن اهللا أمـدكم «, وقـال: »أوتروا يا أهل القرآن«, وقال: »فليس مناومن مل يوتر 
بصالة هي خري لكم من محر النعم وجعلها لكم ما بـني صـالة العشـاء وصـالة 

صالة الليل مثنى مثنى فـإذا خيشـ أحـدكم الفجـر فليـوتر «: , وقال »الفجر
 وحض عىل املحافظة عل هذه العبادة, , كل هذا حث منه »بواحدة

ء رجل يشتكي إىل بعض العلامء اخلوف والقلق وقال: إين كنت بخري فجا 
وأصبحت فجأة أخاف وحيصل عنـدي بعـض الرعـب فقـال لـه: إين سـائلك 

 واصدقني أكنت تصيل بالليل? 
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 قال: نعم, 
 قال: هل تركت صالة الليل?

 قال: نعم تركتها ويل أسبوع,  
صـالة الليـل أهنـا دواء ألن الغالب من الوتر من اخلري الذي جعله اهللا يف 

 , }إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيال{للبدن وثبات للقلب, 
والغالب أن اإلنسان ال يؤتى إال من فـوات اخلـري عليـه نسـأل اهللا بعزتـه 

 وجالله أن جيرب كرسنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتوالنا برمحته.
@ózšÛa@ñý•@ZéÛìÓا وبينا هـدي , تقدم معنا مباحث صالة الضحى وبيناه

 فيها, النبي 
لكن فيه حجة عىل ما ذكرناه من مذهب مجـاهري الصـحابة مـن أن صـالة 

 الضحى سنة, 
واختلف فيام أثر عن ابن عمر هل كان ال يراها أو كان ينكر االجتامع هلا يف 

 املسجد أو كان ينكر صالهتا مجاعة يف املسجد?
 كلها أوجه عند بعض أهل العلم رمحهم اهللا, 
روعيتها ـبمشـ لذي يظهر أن السنة عىل كـل حـال ثابتـة عـن النبـي وا 

 والعناية هبا.
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Za@é»‰@ÞbÓ اد قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم األحول عن نحدثنا ه
من صام من كل شـهر «: قال: قال رسول اهللا  أيب عثامن النهدي عن أي ذر 
مـن جـاء {لك يف كتابه: تصديق ذ , فأنزل اهللا »ثالثة أيام فذلك صيام الدهر

 , اليوم بعرشة أيام}باحلسنة فله عرش أمثاهلا
 @ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ ,هذا حديث حسن صحيح 

وقد رو شعبة هذا احلديث عن أيب سني وأيب التياح عن أيب عـثامن عـن 
 .عن النبي  أيب هريرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سواء البيض أو  هذا احلديث يدل عىل فضل صيام الثالثة أيام من كل شهر

عامة شاملة لثالثة أيام سواء مـن البـيض  Ñä–½a@òºŠmغريها, وهذا ما جعل 
 أو غريها, 

يوم القيامة وقد كتب يف صـحيفته  تأمل رمحك اهللا أن ا لعبد لو لقي اهللا 
الدهر فهذه نعمة عظيمة صيام الثالثة أيام من كل شهر أن يلقى العبـد  أنه صام

 ربه كأنه صائم دهره كمن صام  الدهر, 
هي نزلت اآلية  ويف ذكر هذه اآلية أوالً االستشهاد بالقرآن, فكان هديه 

 , تصديقاً لقوله 
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¿@كام يف حديث سـت مـن شـوال  وجاء يف حديث زيد أنه استشهد هبا 

§a@ZéÛìÓ@bbrßc@Š’Èi@òä وهذا كرم من اهللا سبحانه وتعاىل, والكريم يعطـي ,
 بأضعاف وأضعاف ما يقدمه الغري له, 

 فاهللا جل جالله ال تنفعه طاعة املطيعني وال ترضه معصية العاصني,
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم  كانوا عىل أتقـى قلـب « 

 شيئا,رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عـىل أفجـر قلـب  

 رجل واحد منكم ما نقص ذلك  من ملكي شيئاً 
يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم ثم  أوفيكم إياها فمن وجـد خـرياً 

 , »فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال  نفسه
ات وتكفل سبحانه وتعـاىل هبـذا اخلـري فاهللا سبحانه وتعاىل ضاعف احلسن

 للعبد احلسنة بعرش أمثاهلا, العظيم والنفع العميم, يضاعف اهللا 
ر أمثاهلـا ومـن جـاء بالسـيئة فـال جيـز إال ـمن جاء باحلسنة فله عشـ{ 
 , }مثلها

 بعرش أمثاهلا كحد أقيل, فاهللا سبحانه وتعاىل جعل احلسنة 
ضعف إىل أضعاف كثـرية ال يعلمهـا وإال قد يضاعف احلسنة إىل سبعامئة 

 إال اهللا سبحانه وتعاىل, 
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فالرجل قد يتوضأ للصالة وخيرج إىل بيته بحسنات وهو غنـي ثـري املـاء 
 عنده موجود وال يتكلف العناء يف وضوئه وال يتكلف املشقة, 

ويتوضأ اآلخر فال جيد املاء الذي يتوضأ به فيخرج من بيته قبل فريضة اهللا 
 ن من أجل أن يبحث عن املاء وإذا كان املاء موجوداً عنده قام قبل وقبل األذا

 صالة الفجر من أجل أن يسخن املاء فيلتمس احلطب الذي يسخن به املاء 
ثم إذا سخن املاء وجدته يتكلف يف صبه عـىل بدنـه ثـم يتكلـف يف تدفئـة 

داء نفسه ثم يتكلف يف خروجه من بيته يف شدة الربد إىل بيت مـن بيـوت اهللا أل
 هذه الفريضة من فرائض اهللا وإذا به ينال من احلسنات ما ال خيطر له عىل بال, 

بقدر املشقة والعناء بقدر اجلهد يكون الصدق ويكون صـدق العبوديـة يف 
 أعىل املراتب 

فإذا صدقت عبودية العبد هللا صدقه اهللا, فوجد اهللا كريامً يف جزائه كريامً  يف 
 أحسن اخللف يف دينه ودنياه وآخرتهإحسانه وبره فأخلف عليه ب

 من يفعل احلسنات فاهللا يشكرها ال يذهب العرف بني اهللا والناس, ا هللا  
 كريم  وكرمه يف الغاية واملنتهى سبحانه وتعاىل, 

ومن كرمه أنه يضاعف أقل املضاعفة آخر حسناته لكن الناس يتفـاوتون, 
فتن بـني يديـه ومـن خلفـه شخص خيرج من بيته يف عز شبابه ونرضة أيامه وال

ومن أمامه وعن يمينه وشامله واملستهزئون يف حيـه ويف قريتـه ويف مجاعتـه ويف 
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أرسته ليس كشخص خيرج آمناً مطمئناً وكله حيمده ويثني عليه, شخص خيـرج 
 والكل يؤذيه يف خروجه ويتهمه وهيينه ويذله 

تـى وقد يصبح يقوم بعمل صالح من الصلح بـني النـاس أو الصـدقة, ح
 لربام ذهب يتصدق فقيل: هذا مرائي هذا يريد مدح الناس,

ولربام وقف بكلمة يذكر هبا بالسنة فيقولون: هذا يريـد أن جيمـع شـعبية  
 ?!يريد أن يلفت األنظار إليه

هذه املحن والفتن التي يكتوي هبا املؤمن هي التي يكون هبا اجلـزاء أكثـر  
 واملضاعفة أعظم,

أصل يف املضاعفة لكن املضاعفة ختتلف بحسـب  ففي هذه اآلية الكريمة 
 اختالف الناس وأحواهلم 

, قالوا: يـا »سبق درهم مائة درهم«: وأشارت السنة يف هذا املعنى لقوله 
 رسول اهللا كيف ذاك يا رسول اهللا?

رجل ال يملك إال درمهاً واحداً أخرجه وأنفقه يف سبيل اهللا ورجـل «قال:  
 ن هذا من هذا? ي, أ»مائة درهم فتصدق هبا عنده مال أخذ من عرض ماله

 هذا الذي ال يملك إال درمهاً واحداً خرج من الدنيا من ماله كله,
هذا الذي خيرج من بيته وأمه متنعه وأبوه يقرعه ويوبخـه ويـن ذاهـب إىل  

الصالة أنت مطوع أنت كذا هيينه يذله حيرقه وإذا به صابر حمتسـب فـال يزيـده 
 نه وال يزيده إال حباً لربه والتامساً لطاعتههذا إال متسكاً بدي
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 ألنه كلام أوذي فتح يف وجهه أبواب الرمحة  
 وكلام أذل فتحت يف وجهه أبواب العزة فذلة يف مقام عزة 

 وكلام أهني أكرمه اهللا هبذه املهانة, 
وواهللا ثم واهللا لن جيد العامل من اهللا إال كل خري, لن جيد العامل الصـادق 

 يف عمله وطاعته هللا إال كل خري,  مع اهللا 
,  وال يظن أحداً أنه إذا أهني أو أذل يف طاعة اهللا   أنه  ذليل أو مهان أبداً

ر أمثاهلـا إىل ـألن اهللا بني أن احلسنة بعرش أمثاهلا, فالذي يعطي احلسنة بعش
أضعاف كثرية ال يعلمها إال هو سـبحانه و تعـاىل حاشـاه وهـو مالـك امللـوك 

وب واألبصار أن يذل من ذل بني يديه أو هيني من أهان نفسه بطاعته مقلب القل
 بل يعز ويكرم, ومرضاته فأهني يف ذات اهللا 

إن الــذين آمنــوا وعلمــوا الصــاحلات إنــا ال نضــيع أجــر مــن أحســن { 
بداية هيان هبـا , بالتحقيق إن وصدق اهللا وعده, ولذلك جتد كل من بدأ }عمال

الً صادقاً فيـه مـع اهللا خملصـاً يف طاعتـه هللا موقنـاً يف ذات اهللا وكل من قدم عم
 بحسن اخللف وحسن اجلزاء من اهللا لن جتد عواقبه إال يف كل خري وبر

فتجد الذي ينفق ماله يقال له: تنفق مالك حتى تصبح فقـرياً فـإذا بـاخلري  
  يمأل يف يده فال يزداد إال غنى باهللا 

وحمبته وطلبه للعلم يقال له: أنـت  وإذا بالذي ينفق وقته يف دعوته وطاعته
تضيع وقتك النـاس تبحـث عـن التجـارة تبحـث تـأمن مسـتقبلها ومسـتقبل 
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أوالدها وإذا به يوردون عليه موارد اخلوف وإذا به ال يزاد إال أمنا ًوبركة وخرياً 
, فيجعل اهللا الغنى بني يديه وتأتيه الدنيا صغرية حقرية وقناعة وغنى من اهللا 

 ألن من عامل اهللا فلن خييب ومن كان مع اهللا كان اهللا معه, إىل قدميه 
ولذلك عىل املسلم أن يعلم أن مضاعفة احلسنة بعرش أمثاهلا فضل من ذي 

 الفضل سبحانه وتعاىل, واهللا ذو الفضل العظيم, 
ر أمثاهلـا, مـع أنـه قـال يف ـوهنا إشكال فظاهره حينا قـال: احلسـنة بعشـ

ه احلسنة بعرش أمثاهلا الصوم فإنـه يل وأنـا أجـزي كل عمل ابن آدم ل«احلديث: 
, فخرج عن املضاعفة بالعرش فكيف جيمع بني هـذا مـن جهـة عـدد األيـام »به

وليس من جهة اجلزاء, ألنه قال اليوم حيسب بعرشة ال أن حسنة الصوم بعرشة, 
 وفرق بني أن يكون اجلزاء بالصوم نفسه وبني أن يكون مضاعفة لأليام نفسها.
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@ÞbÓ@Za@é»‰  حدثنا حممود بن غيالن قال: حدثنا أبو داوود قال: أخربنا
: أكان رسول شعبة عن يزيد الرشق قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة 

 يصوم ثالثة أيام من كل شهر? اهللا 
 قالت: نعم 
 قلت: من أهيا كان يصوم?  

@قالت: ال يبايل من أيه صام,  @

a@é»‰@@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓZμbÈmë@Ú‰bjm@  هذا حديث حسن صحيح@ @

Za@é»‰@ÞbÓ  ويزيد الرشق هو يزيد الضباعي وهو يزيد بن القاسم وهو
 القسان ورشق هو القسان بلغة أهل البرصة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيـف  وعاء من سنة النبـي هذا ال هذا احلديث عن أم املؤمنني عائشة 

يف مجيع أمره كام كان  رسول اهللا هذه السنن واآلثار, كانت تراقب  حفظت 
  الصحابة 

املبلغ العظيم يف حفظ هذه السنة, ليس  و لقد بلغ أصحاب رسول اهللا 
لطائفة معينة منهم, بل إهنم كلهم صغاراً وكبـاراً شـباباً وشـيباً وأطفـاالً نسـاء 

  ورجاالً 
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ابن عباس وهو صغري مل يبلغ احللم ينام يف عرض الوسـادة مـن أجـل أن 
 يراقب صالة الليل نافلة وهو بعد مل يبلغ احللم ما ضيع أصحاب رسـول اهللا 

 من السنة ومن هديه شيئاً 
ونسأل اهللا بعزته وجالله أن جيزهيم عن نبينا وعن سنته وعن أمته خري مـا 

 جز صاحباً عن صحبته, 
 أو خادماً عنده من أصغر اخلدم           كنت فرداً من صحابته  يا ليتني 

فرمقـوه قـائام ً وقاعـداً  , شكروا نعمة الصحبة لرسول اهللا بأيب وأمي 
 , صائامً ومفطراً نائامً ومستيقظاً حتى صفة نومه كيف كان ينام بأيب وأمي 

 فنرض اهللا تلك الوجوه 
 نار وجز اهللا تلك العيون وحرمها عىل ال

 وبلغت, وجز  اهللا تلك األلسنة التي تعطرت هبدي رسول اهللا 
إليهـا ليبلـغ الشـاهد مـنكم  تلك األلسنة التي حفظت عهد رسول اهللا  

 الغائب,
 أمة ال حتتاج ألحد أن يمن عليها بيشء غري اهللا جل جالله املنة كلها هللا,  

لتي كام قـال األئمـة أمة زكية نقية سوية رضية جاءهتا هذه السنن واآلثار ا
أن من تأمل هـدي : وذكر اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف اهلدي وغريه من األئمة 

أكمـل الصـفات وأمجلهـا  وجد أن اهللا أعطاه أكمل األحوال فأعطاه  النبي 
 وأفضلها 
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فكل ما ينثر لنا من هذه السنن كانت تراقبه حتـى ملـا سـئلت عـن الثالثـة 
  ! ?ا ما بلغت فقط أنه كان يصوم األيام التي كان يصومه

بل بينت أنه ما كان يبايل يكون من أول الشهر ومن  أوسط الشـهر تكـون 
  من آخر الشهر

 مثل ما ذكرنا يف السنن واختالفها وهذا من اختالف التنوع,  
بأمر اهللا جعلها سهلة ميرسة إن تيرس لإلنسان أن يصـوم  ولذلك جعلها 

  من وسط الشهر وإن تيرس من آخر الشهر من أول الشهر صامه وإن تيرس
عـىل  , كان له ذلك فوقـع منـه الصـوم فهذا هو هديه التيسري والرمحة 

فأثبتـت أن السـنة يف صـيام هـذه الـثالث عـىل  هذه األحوال وكانت تراقبه 
 حسب األحوال 

 ولذلك يلتمس اإلنسان األرفق به واألنسب حتى حيصل املتابعة للنبـي 
 ة وصيام هذه الثالثة األيام.يف هذه السن
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Za@é»‰@ÞbÓ@ @
 باب ما جاء يف رسد الصوم

 Za@é»‰@ÞbÓ قال: حدثنا عبـد الـوارث زاز حدثنا عمران بن موسى الق
قـال:  بن سعيد قال: حدثنا عيل بن زين عن سعيد بن املسيب عن أيب هريـرة 

 سبعامئة ضـعف إن ربكم يقول: كل حسنة بعرش أمثاهلا إىل«: قال رسول اهللا 
والصوم يل وأنا أجزي به الصوم جنة من النار وخللوف فم الصائم أطيـب عنـد 

@, »اهللا من ريح املسك وإن جعل عىل أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إين صائم @

Za@é»‰@ÞbÓ  سـعد  بـن و سهل بن سـعدومعاذ بن جبل  عنيف الباب
حـم بـن معبـد سـم بشـري زابشري بـن خصاصـية ووسالمة بن سيف وعجرة 

 واخلصاصية هي أمة,
 @@@@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وحــديث أيب هريــرة 

 حديث حسن غريب من هذا الوجه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأصله يف الصحيح يف فضل الصوم@ñŠíŠç@ïic@sí†y@هذا احلديث 
تقدم معنـا بيـان مـا ورد يف الصـيام وفضـائله وأرشنـا إىل مجـل مـن  وقد 

 الفضائل الواردة يف هذا احلديث وغريه, 
كل عمل ابن آدم له احلسنة بعرش أمثاهلـا إال الصـوم «ولفظه يف الصحيح: 

 ,»فإنه يل
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 )éÛ@â…e@åia@ÝàÇ@Ý×: ( وجاء به عىل الوجه املعترب رشعـاً  أي إذا أتم العمل
 يعطيه احلسنة بعرش أمثاهلا, فإن اهللا 

وال يكون العمل معترباً رشعاً وموصوفاً بالصالح ليجزئ صـاحبه عـىل  
 اإلخالص واملتابعة  : إذا استجمع األمرين إالإحسانه اإلحسان 

 وسنته,  ويتابع فيه هدي النبي  ويكون العمل خالصاً لوجه اهللا 
راط ـالسـبيل والصـ إال مـن هـذا وال يمكن للعبد أن يصيب طاعة اهللا 

 املستقيم الذي يسأل ربه دائامً اهلداية إليه لذلك يقول: أهدنا الرصاط املستقيم, 
 وعليه سنته وهديه, الرصاط املستقيم هو الذي عليه النبي 

أن هيديه هذا الرصاط املستقيم الذي أقـام عليـه  واملسلم يرضع إىل اهللا  
م وال الضـالني وإنـام كـان وسـطاً فلم يكن من املغضوب علـيه سبحانه نبيه 

 ودينه دين قيامً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من املرشكني, 
فإذا كان العمل مستوفياً برشطه فإن اهللا جيزيه احلسنة بعرش أمثاهلـا, وهـذا 

 وعد من اهللا سبحانه وتعاىل, 
ويستثنى من هذا وال يعترب مندرجاً حتـت أصـله, لكـن يسـتثنى يف أصـل 

اهللا تفضل وتكرم عىل هذه األمة أن من هم باحلسنة ومل يعملها أن اهللا  اجلزاء أن
 يكتبها له حسنة واحدة, وأما إذا هم وعمل كتبها اهللا له عرش حسنات,

 إذاً من هيم باحلسنات فله حسنة ومل يعملها فله حسنة واحدة 
 ومن هم باحلسنة وعمل فإنه تكتب له بعرش حسنات,  
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 ينه وبينها عذر كتب له األجر كامالً عرشاً ومن هم باحلسنة وحال ب
لكن الفرق بني من هم وجاءه العذر وبني من هم وعمل أن من هم وجاءه 
العذر يكتب له األجر يف األصل وهو العرش ومن هم وعمـل كتـب لـه أصـل 

 األجر وضوعف بحسب أحواله فيام حيصل له أثناء العمل, 
:  ومن هنا يزول اإلشكال يف قوله  من صىل الفجر يف مجاعة ثم قعد «مثالً

يذكر اهللا يف مصاله حتى تطلع عليه الشمس ثم صىل ركعتـني كتـب لـه كـأجر 
 ,»حجة وعمرة تامة تامة

فمن حج واعتمر حقيقة  ليس فضالً عىل أن أصل جـزاء احلـج والعمـرة  
 مليون حسنة فإن احلاج واملعتمر إذا حج أصل هذا اجلزاء وهو املليون

وهو فقري ولو حج وهو خائف ولو حج وهو عـىل حـال  لكن لو أنه حج 
فيه ضعف كل هذا يزيد يف األجر ويكتب له ما نفقه يف طريقه وما يتحمله مـن 
املشقة وما حيصل له من اخلوف وما حيصل له من القلق ومـن الثقـل واملـرض 

 هذه أجور خارجة عن أصل العمل, 
ى زيـادة العمـل يف فلذلك يعطى أجر العمل فيام ورد من املوعود, ويعطـ

العامل, فأصبح عندنا من هم باحلسنة  ومل يعملها كتبت له حسنة واحدة, ومن 
 هم باحلسنة وحال بينه وبني عملها عذر كتب له أجره كامل, 
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, فإذا هـم »إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله«مصداقاً لذلك:  قال 
ناس عـىل حسـب مـا باحلسنة وعملها كتب اهللا له عرش حسنات ثم تتفاضل ال

 يكون, 
, كام يف الصـحيح مـن »ثوابك عىل قدر نصبك«: والدليل عىل هذا قوله 

حديث أم املؤمنني عائشة, فأثبت أن النصب والتعب يف الطاعة خيتلف النـاس 
 فيه وبناء عليه خيتلف الثواب,

ïÛ@éãhÏ@âì–Ûa@üg@@إذاً هذا األصل كل عمل ابن آدم له احلسنة بعرش أمثاهلا  

cë@ZéÛìÓ@éi@ðŒuc@bã@IïÛ@éãgZ@H حيتمل وجهني : 
إنه يل أي خالص ألن الصوم ال يدخله الريـاء إال إذا حتـدث بـه اإلنسـان  

وتكلم فهي عبادة خفية ويستطيع اإلنسان أن يتوار عن أنظار النـاس ويأكـل 
ويرشب ولذلك خلص حتى قال بعض العلـامء: أنـه أفضـل العبـادات لكـون 

 اإلخالص فيه أعظم 
, واإلخـالص يفضـل ïÛ@éãhÏ@âì–Ûa@üg@ZéÛìÓ@@@@استدلوا هبذه اجلملة يف و

 العمل ويزيد يف أجره
أن التوحيد واإلخالص كل ما كـان ملتصـقاً بـه مـن  قاعدة املفاضلةألن  

املقاصد والوسائل أنه مفضل عىل غري من املقاصد والوسائل كـام قـرره اإلمـام 
 ïÛ@éãhÏ@âì–Ûa@ügيف كتابه القواعد,  العز بن عبد السالم يف كالمه عىل  الفضائل
 هذا الوجه األول, أن املراد به اإلخالص, 
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 : أي أنا الذي أتوىل جزائه  ïÛ@éãc:  الوجه الثاين
وتوضيح ذلك أن العبد إذا عمل العمل أثبته امللك يف صحيفته وكتب لـه 
 أجره لكن الصوم ال يستطيع امللك أن يعلم كم أجـره, ألن الصـوم قـائم عـىل

, وعليـه }إنام يوىف الصابرون أجرهم بغري حسـاب{الصرب واهللا تعاىل يقول: 
 , éi@ðŒuc@bãcë@ïÛ@éãhÏ@ZéÛìÓفإن أجر الصوم ال يعلمه إال اهللا, وهذا عنى 

ألن  وهذا أقو الوجهني أن املراد به الثواب ألن السياق والسـباق يقويـه
ه جاء عىل هـذا الوجـه السياق جاء يف جزاء العمل يف سباق وسياق يقتضيه ألن

 , هذا اجلاء éi@ðŒuc@bãcë@ïÛ@éãhÏ@ZéÛìÓفيقوي 
قال بعض العلامء: إن العبد إذا أكثر الصوم حفظ مـن النـار وهـذا معنـى 
قوله: الصوم جنة, ألن النار يدخلها بتقصريه وغلبة السيئات عىل حسناته, فإذا 

 كان الصوم سيضاعف فمعنى ذلك أن حسناته ستغلب سيئاته,
كر طائفة من أهل العلم أن العبـد إذا قـام يـوم القيامـة وكثـرت عليـه وذ 

اخلصومة وحقوق الناس وكان يكثر الصوم ضاعف اهللا له أجر الصـوم  حتـى 
قادر أن خيلص العبد من حقوق العباد كلهـا, فهـو ذو  تقىض عنه املظامل واهللا 

 الفضل العظيم سبحانه وتعاىل,
اجـع إىل الصـرب والصـوم يقـوم عـىل لكن هذه من فضائل الصوم ألنه ر 

 الصرب ولذلك فضل يف اجلزاء من هذا الوجه ألن جزاء الصرب عظيم 
 ,}إنام يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب{قال سبحانه وتعاىل: 
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 أسلوب حرص وقرص  }إنام { 
تأمل رمحك اهللا التعبري هبذه الكلمة التي ليس هناك أعظم وقعاً  }يوىف {

 س العاملة من كلمة وفاء,يف القلوب والنفو
إذا قيل لألجري: سأوفيك أجرك اطمأن قلبه وارتاحت نفسه وال يوصف  

   } إنام يوىف الصابرون { العطاء واجلزاء بأنه وايف إال إذا استتم وكمل 
 :  ويف الصوم 

 صرب عىل طاعة اهللا 
  وصرب عن حمارم اهللا 

مـأ فيكـون بالصـوم وصرب عىل البالء ألنه قد يكون اجلسم فيه ضعف وظ
 عليه مشقة أكثر فيكون أجره أعظم, فجمع أنواع الصرب كلها 

يقول: أال إن منزلة الصرب من اإليـامن كمنزلـة  والصرب معلوم كان عيل 
الروح من اجلسد, أال ال إيامن ملن ال صرب له أال ال إيامن ملـن ال صـرب  لـه أال ال 

 إيامن ملن ال صرب له, 
أكثر من سبعني موضع يف القرآن ما بني ثناء عـىل أهلـه وذكر اهللا الصرب يف 

وحبهم وشهادة بحبهم ومعيتـه هلـم وحسـن العاقبـة وبيـان حسـن عـواقبهم 
 وحسن جزائهم,

إشارة إىل أن هذه اخلصلة الكريمة ال تكون يف عبد إال حاز اخلـري الكثـري  
 من اهللا سبحانه وتعاىل, 
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 , يقول: وجدنا ألذ عيشنا بالصرب وكان عمر 
فالصوم قائم عىل  الصرب هذه اخلصلة العظيمة الكريمـة نسـأل اهللا بعزتـه 
وجالله أن جيعلنا من الصابرين وأن يـربط عـىل قلوبنـا وأن جيعلنـا مـن خيـار 

 أوليائه املتقني,
 @ZÞbÔÏDéi@ðŒuc@bãcë@ïÛ@éãhÏ@âì–Ûa@ügC@Z   يف رواية الصـحيح وقـد تقـدم

, »يدع طعامه ورشابه وشـهوته مـن أجـيل«معنا جزء من هذا احلديث يف بيانه: 
, ¨Ù½a@|í‰@åß@a@†äÇ@kîc@áöb–Ûa@áÏ@ÒìÜاحلديث وفيه  Ñä–½a@هنا اخترص

وتقدم معنا أن اخللوف املراد به ما ينشأ من أبخرة املعدة عند خلوها من الطعام 
 والرشاب,

كرنـا وأن هذا ال يستلزم كراهية  السواك بعد الزوال وبينا هذه املسـألة وذ 
 أقوال العلامء رمحهم اهللا فيها,

) u@ægëèáöb•@ïãg@ÝÔîÜÏ@Ýçbu@áç†yc@óÜÇ@Ý ( :  اجلهل ضد الرشد واملـراد
به أن يقول جهالً وسفهاً وأمراً غري حممود مثل أن يسبه ولذلك جاء يف روايـة: 

 , فبني أيش املراد باجلهل,»إن سابه أحد أو شامته أو قاتله«
@ÞbÔÏ@ZD@áöb•@ïãg@ÝÔîÜÏC :  قيل: ليقل لنفسه إين صـائم, والعـرب تعـرب

  تتجوز يف كالمها فتجعل للمقول معنى أنه قول لفظاً 
 قطري               مهالً وريداً قد مألت بطني امتأل احلوض فقال

 واحلوض ال يتكلم, لكن هذا نوع من التجوز 
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رها أال فليقل لنفسه إين صائم, فإذا قال لنفسه إين  صائم فهو يعظها ويذك 
جياري اجلاهل يف جهله والسفيه يف سفهه والسـاب والشـاتم يف سـبه وشـتمه, 

 وألنه يف عبادة الصرب فعليه أن يصرب حتى يكمل أجره ويعظم ثوابه,
ومن صام فتعرض لـه سـفيه بالسـب فليتـذكر أن الصـائم الـذي يسـب  

ج ويصرب أعظم عند اهللا أجراً من الصائم الذي ال يسب وال يصرب, شخص خر
وابتيل بسفيه فسبه وشتمه وهو صائم فصرب تغيب عليه شمس ذلك اليوم وقـد 

فلـم يـرد عـىل الشـاتم  صام يوماً سب وشتم فيه فأطاع اهللا وأطـاع رسـوله  
والساب, فيصبح صومه مع السب بخالف من صام ومل يسب أو صـام فسـب 

العاملني فرد السب ألنه ال جياري السفيه يف سفهه فسعد أن يعهد إليك من رب 
أال جتاري السفيه يف سفه وسفاهة الشاتم يف شتمه وأنت  ومن رسوله الكريم 

صائم كأهنا حرمة وعبادة عظيمة صعب أن يعهد إليك ثم يتخىل اإلنسـان عـن 
هذا العهد يتذكر اإلنسان إذا جهل عليه جاهل هذه الوصية وهـذا العهـد مـن 

 فليقل إين صائم إين صائم. نبيه 
امء هذا الوجه الثاين: فليقل إين صائم بلفظـه أي أنـه يـذكر قال بعض العل

اجلاهل والسفيه أنه ال يستطيع أن جياريه يف جهله وسفه ألنه صائم, هذا الوجه 
 الثاين فليقل إين صائم أي خياطب غريه بأنه صائم.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
 وحدثنا حممد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقبي عن هشام بن سعد عن

إن يف اجلنة لباباً يـدعى الريـان «عن النبي  قال:  أيب حازم عن سهل بن سعد 
 ,»يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمني دخل ومن دخله مل يظمأ أبداً 

 @ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ هذا حديث حسن صـحيح
 غريب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا احلديث يدل عىل فضل الصـوم مـن جهـة كونـه اخـتص الصـائمون 

üg@éÜ†í@ü@æbíŠÛa@lbi@@@@@بكون اختص اهللا الصائمون هبذا الباب يف اجلنـة وهـو
@æìàöb–Ûa 

 ولفظه عام يشمل من صام فريضة ومن أكثر من الصوم 
منها األصل ثامنيـة ويف  وقال بعض العلامء: إن أبواب اجلنة يدعى اإلنسان

 اجلنة أبواب أخر غري األبواب الثامنية 
 وباب الريان قيل: أنه يف األبواب الثامنية 

 ôìÓþa@ìçë@وقيل أنه باب خاص 
: واألبواب الثامنية تقدم معنا غري مرة بينا أن أبـواب اجلنـة ثامنيـة لقولـه 

 دخل من أبواب اجلنة من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن ال إله اال اهللا«
 ,»الثامنية أهيا شاء

 فقوله: دخل من أبواب اجلنة الثامنية فيه دليل عىل أن للجنة ثامنية أبواب, 
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وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنـة زمـرا ًحتـى إذا {وقالوا: يف قوله تعاىل: 
 , قالوا: وفتحت أبواهبا ألهنا ثامنية, }جاءوها وفتحت أبواهبا

يق  الـذين كفـروا إىل جهـنم زمـراً حتـى إذا جاءوهـا وس{ولذلك قال: 
 , ومل يقل وفتحت قالوا: ألن أبواب اجلنة ثامنيـة والنـار سـبعة}فتحت أبواهبا

 والعرب تزيد الواو يف الثامنية 
سـيقولون ثالثـة رابعهـم كلـبهم ويقولـون مخسـة {ولذلك قال تعـاىل: 

 , }همسادسهم كلبهم رمجاً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب
فعسى ربه أن يبدله أزوجاً خري مـنكم مسـلامت مؤمنـات {وقوله تعاىل: 

 , }قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً 
 فواو الثامنية معروفة يف لسان العرب 

ومن هنا قالوا: أن الثامنية أبواب للجنـة الـيل هـي أصـل اجلنـة وأن هـذه 
 الثامنية أبواب يدعى اإلنسان منها 

  تلفت بحسب اختالف األعامل الصاحلةقيل: اخ
 فمن كان من باب الصالة دعي من باب الصالة 

 ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة 
ومن كان من باب الصوم دعي من باب الريان عىل القول أن بـاب الريـان 

 يف أصل األبواب الثامنية, 
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 وأما عىل القول بأنه باب يف داخل اجلنة فال إشكال
هذا يكون كرامة من اهللا سبحانه وتعاىل أهنا أبواب خاصة يـدخل منهـا و 

 الصائمون, 
نســأل اهللا بعزتــه وجاللــه وعظمتــه وكاملــه أن يرزقنــا وإيــاكم ووالــدينا 
ووالديكم  ومشاخينا وأزواجنا وحمبينـا ومـن أوصـانا واستوصـانا الفـردوس 

وأن يبلغنا ذلك وجيعلنـا األعىل من جنته وأن ينزلنا املنازل العال من دار كرامته 
 من عباده السعداء إنه ويل ذلك والقادر عليه.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الرتممن 

 
 
)٣٦٣א( 

 
 

 رشح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه اهللا−
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سـالم عـىل بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة وال

 أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.
ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@ðˆßÛa@âbß⁄a@ÞbÓ  حدثنا قتيبة قال: حـدثنا عبـد

قـال: قـال  العزيز بن حممد عن سهيل بن أيب صالح عن أبيه عـن أيب هريـرة 
 ,»رحة حني يلقى ربهللصائم فرحتان فرحة حني يفطر وف«: رسول اهللا 

 ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وهــذا حــديث حســن
  صحيح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسـالم األمتـان 

أمجعني وعىل آلـه ومـن صـار عـىل سـبيله وهنجـه األكمالن عىل خري خلق اهللا 
 واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.

äÇ@òyŠÏ@ZéÛìÓ†@@@@فهذا احلديث يدل عىل فضل الصوم وحمل الشـاهد فيـه 

éi‰@õbÔÛ@†äÇ@òyŠÏë@êŠİÏ حيث بني النبي , فرح املطيع بطاعته وهي الصوم  
 : ن للعلامء فيه وجها )éÛìÓ@Z@IêŠİÏ@†äÇ@وهذا الفرح يف 

أي إذا أفطر يف كل يوم فهو يفـرح برمحـة اهللا  êŠİÏ@†äÇ@قال بعض العلامء: 
  ومعونته له وتوفيقه له فأعظم الفرح وأتم الرسور أن يفرح العبد بطاعـة اهللا
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  ,ألن اهللا أعطى الدنيا ملن أحب وكره ومل يعطي الدين والطاعة إال ملن أحب
وأنه استكمل شهره فال شك أنه يفـرح له أنه صام يومه  فإذا وجد توفيق اهللا 

فرحاً عظيامً فكم من مريض حيل بينه وبني الصـوم بسـبب املـرض وكـم مـن 
والعياذ باهللا ذو فتنة وذي شهوة وذي بالء يف دينه تـرك  الصـيام عمـداً وأفطـر 
والعياذ باهللا واعتد حدود اهللا, فكون اهللا يوفقه ألن يتم الطاعة فـال شـك أن 

 الفرح والرسور والغبطة بتوفيق اهللا له, هذا يدعوا إىل  
أي إذا انتهى من صـيام شـهر رمضـان أي يف  ) : ñŠİÏ@†äÇ@òyŠÏ( :  وقيل

 يوم عيد الفطر, 
وفيه حديث ابن ماجة واملتكلم يف سنده أنه يوم اجلوائز وأن املالئكة خترج 

اب إىل أفواه السكك يف يوم العيد تنادي الصـائمني بـاخلروج إىل األجـر والثـو
 والغنيمة العظيمة هلم يف دينهم ودنياهم وآخرهتم, 

 واحلديث حمتمل عام يشمل هذا وهذا, 
éi‰@õbÔÛ@†äÇ@òyŠÏë@ZéÛìÓë  ألنـه اليـوم املوعـود يف جـزاء املحسـنني عـىل

إحساهنم  فليس هناك يوم أتم رسوراً وال أعظم هبجة عىل ويل ا هللا املـؤمن مـن 
يلقى اهللا يـوم يلقـاه فيوفيـه أجـره وحيسـن  ذلك اليوم الذي يلقى فيه ربه حينام

ر ـواتقوا اهللا واعلموا أنكم مالقوه وبشـ{يقول:  جزائه كيف ال يفرح واهللا 
, فمن برش عبده بلقائه وبرشه بأحسن البشارة مـن أصـدق القـائلني }املؤمنني

ومن ملك يوم الدين ومن إله األولني واآلخرين الذي ال خيلف وعده وال هيزم 
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كريم سبحانه فبرش عبده أنه إذا لقاه باخلري العظـيم, ولـذلك قـال اهللا جنده وال
, وكبـرياً مـن اهللا }وبرش املؤمنني بأن هلـم مـن اهللا فضـالً كبـرياً {تعاىل لنبيه: 

 ليست باهلينة, 
وأثر عن اإلمام مالك رمحه اهللا أنه ملا مرض مرض الوفاة أغيش عليـه يـوم 

األربعاء قليالً ثم مات فلام أفاق قالوا لـه:  السبت واالثنني والثالثاء وأفاق يوم
كيف أنت يا أبا عبـد اهللا? قـال: مـا أر إال أين ميـت أو أر املـوت ولكـنهم 

 ستعاينون من رمحة اهللا ما مل خيطر لكم عىل بال, 
حينام يذهب ا لتعب والنصب ويثبت األجر إن شـاء  éi‰@õbÔÛ@†äÇ@òyŠÏـ ف

 ,}ب عنا احلزن إن ربنا لغفور شكوروقالوا احلمد هللا الذي أذه{اهللا 
فال يزال املؤمن يف غم وهم من الدنيا حتى حيط رحاله عند لقاء اهللا فيفرح 
الصادقون يوم يفرح الصادقون بصـدقهم ويفـرح املطيعـون بطـاعتهم جـزاءاً 

ال خيلف امليعاد, فرحة عند لقاء ربه لقائه لربه الذي ربـاه بـالنعم  وفاقاً واهللا 
ولـذلك مـا تعـز املسـلم وال تسـىل بغمـوم الـدنيا باليـا والـنقم ودفع عنه ال

, فنســأل اهللا بعزتـه وجاللــه وعظمتــه وكاملــه ومهومهـا إال أنــه ســيلقى اهللا 
وأسامئه احلسنى وصفاته العال أن جيعل أسعد اللحظات وأعزهـا وأرشفهـا إذا 
وقف بني يديه اللهم ارحم يف موقف العـرض  عليـك ذل مقامنـا وثبـت عـىل 

لرصاط أقدامنا واجعله لنا يوماً مشهوداً وباخلري معهوداً برمحتك وأنت أرحـم ا
 الرامحني.
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Za@é»‰@ÞbÓ@ @
 باب ما جاء يف صوم الدهر

@Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا قتيبة وأمحد بن عبدة قاال: حدثنا غيالن بن زيد عن
ول اهللا قال: قيـل يـا رسـ غيالن بن جرير عن عبد اهللا بن معبد عن أيب قتادة  

@, »ال صام وال أفطر أو مل يصم ومل يفطر«كيف بمن صام الدهر? قال:  @

Za@é»‰@ÞbÓ  عبـد اهللا بـن الشـخري وعبد اهللا بن عمـرو  عنويف الباب
@, أيب موسى وعمران بن حصني و @

@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ حديث أيب قتادة  حـديث
 حسن 

 لعلم صيام الدهر وقد كره قوم من أهل ا
وأجازه قوم آخرون وقالوا: إنام يكون صيام الدهر إذا مل يفطر يـوم الفطـر 
ويوم األضحى وأيام الترشيق فمن أفطر هذه األيام فقد خرج من حد الكراهية 

 وال يكون قد صام الدهر كله, 
 هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي, 

قاال: ال جيب أن يفطر أياماً غري هـذه وقال أمحد وإسحاق: نحواً من هذا و
عنهـا يـوم الفطـر ويـوم األضـحى وأيـام   اخلمسة أيام  التي هنى رسـول اهللا 

 الترشيق.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



- ٣٣٦ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

  فيه مذهبان مشهوران ألهل العلم رمحهم اهللا, صيام الدهر
جممع كام حكينا البارحة عىل أنه قد ورد النهي عن رسـول كل متفق أو لوا

  اهللا 
 ?لكن اخلالف هل هذا النهي عىل ظاهره أم أنه مؤول

رته ـواجلمهور يتأولونه, وممن تأوله من الصحابة أم املؤمنني عائشـة وفسـ
بالتفسري الذي حكاه اإلمام الرتمذي أنه إذا أفطر أنه حممـول عـىل مـن مل يفطـر 

  يومي العيد
 : وللعلامء قوالن يف هذه املسألة

القول األول: أنه يكره صيام الدهر بمعنى رسد أيـام الصـوم, وهـذا هـو  
هويه وطائفة من أهل العلم عىل أنه امذهب الظاهرية رمحهم اهللا وإسحاق بن ر

 مكروه أن يرسد الصوم  وأال يفصل 
 : والقول الثاين: أنه ال يكره واختلفوا عىل وجهني

 استحبه  منهم من 
 ومنهم من قال بجوازه,

 الذين استحبوه كالشافعية  
 والذين قالوا بجوازه هو مذهب اجلمهور, 

واستدل الذين قالوا بكراهية رسد الصوم ومتابعته مـا عـدا يـومي العيـد 
ال صام من صام  «: استدلوا هبذا احلديث الذي فيه نوع من الذم وكذلك قوله 
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له عبد اهللا بن عمرو بن العاص وقال: إين أطيق أكثر ملا سأ , وألن النبي »األبد
, قال: إين أطيق أكثـر مـن ذلـك, »صم يوماً وأفطر من يوماً  «من ذلك قال له: 

 ,»ال أكثر من ذلك«قال: 
أكدوا هذا أيضاً بأن صيام الدهر جيهد النفس ويرهقها ويضنيها وحتصـل  

 به املشقة العظيمة يف الغالب واحلكم للغالب, 
ن قالوا بجوازه وهم اجلمهـور اسـتدلوا بحـديث عمـرو بـن محـزة والذي
أنه يرسد الصوم فهل يصـوم يف السـفر فقـال هلـم  ملا سأل النبي  األسلمي 

  , قالوا: فأذن له النبي »إن شئت فصم«: النبي 
وحديث عمرو بن محزة األسلمي فيه أوجه يف رواياته ومنها هذا الوجه يف 

 الرواية
مذهب القائلني بالكراهة من القوة بمكان, واألدلة فيه قوية, ويف احلقيقة  

وأما حديث عمرو بن محزة األسلمي فهو من وجوه جياب عنه من وجوه منهـا 
أن حديث عمرو بن محزة من مبيح وحديث املانعني حاذر فيقـدم احلـاذر عـىل 

 هو عدم صيام الدهر,  áÜþaë@Âìyþaوال شك أن   املبيح,
مع أنـه يصـوم يومـاً ويفطـر  اهللا بن عمرو بن العاص ولذلك كان عبد 

, ويف هـذا يوماً كان يف آخر حياته يقول: يا ليتني أخذت برخصة رسـول اهللا 
, أنه ليس بصائم وال بمفطر وهذا أشبه بالـذم »ال صام وال أفطر«احلديث قال: 

 لرسد الصوم ومتابعته.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
 باب ما جاء يف رسد الصوم

‰@ÞbÓZa@é»  وحدثنا قتيبة قال: حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عـن عبـد
قالت: كان يصـوم حتـى  عن صيام النبي  اهللا بن شقيق قال: سألت عائشة 

شهراً  نقول قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر, قالت: وما صام رسول اهللا 
 كامال ً إال رمضان,

 Za@é»‰@ÞbÓ  ويف البابåÇ  أنسëس ابن عبا , 
ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  حـديث عائشـة  حـديث

 صحيح.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا احلديث بالنسبة لرسد الصوم ال حيتج لصيام الدهر ألن الرسد املتابعـة 
م بعضـها وراء بعـض ثـم ال يمنـع أن وهو أن جيلس فرتة من الزمان يتابع األيا

 يفطر بعد ذلك أن يأيت أيام يفطرها,
أما بالنسبة لصيام الدهر فهو أن يصوم وال يفطـر  إال األيـام املنهـي عـن  

 صيامها كيوم عيد الفطر واألضحى وأيام الترشيق,
أنه ربام صام حتى ال  وأما بالنسبة لرسد الصوم فقد كان من هدي النبي  

فطر وربام أفطر حتـى ال يقـال أنـه صـائم مـن كثـرة صـيامه ورسده يقال أنه م
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للصوم وكذلك من كثرة ما يكون من ختلل الفطر هلذا الصـوم, أي أنـه مل يكـن 
 يتبع األيام بالصيام كصيام الدهر الذي ذكرناه, 

وهو أعىل مراتب الصوم وهو صوم  وأفضل أحوال الصوم ما بينه النبي 
, يوم وإفطار يوم, وهو صيا  م نبي اهللا داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً

فأفضل ما يكون من مراتب الصوم وأعالها إذا كان اإلنسان به قوة وجلد 
, هذا هو الـوارد عـن النبـي  يف  وطاق عىل الصوم أن يصوم يوماً ويفطر يوماً

 أفضل وأكمل ما يكون من الصيام, 
 بينا فيه مذاهب العلامء رمحهم اهللا, وأما بالنسبة لصيام املتتابع األيام كلها فقد 

ويرسه أنك إن شئت تـراه  ويف هذا دليل عىل سامحة السنة وهدي النبي 
 صائم رأيته صائم حتى تقول: أنه ال يفطر, وهذا من جده واجتهاده يف العبادة, 

إن شئت تراه مفطراً حتى تقول: أنه ال يصوم لقلـت: أنـه مفطـر  وكان 
 ورفقه بنفسه  حته بأيب وأمي وال يصوم من يرسه وسام

وهذا هو املنبغي أن يأخذ به املسلم حتصيالً لألصل الرشعي من البعد عن 
 الرهبنة واملبالغة يف العبادة والصوم.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
وحدثنا عيل بن حجر قال: حدثنا إسامعيل بن جعفر عن محيد عن أنس بن 

م من الشهر حتى نر أنه ال قال: كان يصو أنه سئل عن صوم النبي  مالك 
, وكنـت ال  يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نر أنه ال يريد أن يصـوم منـه شـيئاً

 , @تشاء أن تراه بالليل مصلياً إال رأيته مصلياً وال نائامً إال رأيته نائامً @

ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  هذا حديث حسن صحيح@ @

@@Za@é»‰@ÞbÓاد قال: حدثنا وكيـع عـن مسـعر وسـفيان  عـن نحدثنا ه
قال: قـال رسـول  حبيب بن أيب ثابت عن أيب العباس عن عبد اهللا بن عمرو 

أفضل الصوم صوم أخي داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وال يفر إذا «: اهللا 
 ,»القى
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  ,هذا حديث حسن صحيح 

 لعباس هو الشاعر املكي األعمى و اسمه السائب بن فروخوأبو ا
قال بعض أهل العلم: أفضل الصيام أن تصوم يوماً وتفطر يومـاً ويقـال:  

 هذا هو أشد الصيام.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم يف املتابعة الذي هـو الصوم وأنه ال ص هذا الذي ذكرناه أنه أعىل مراتب
 صيام الدهر, 

 , ويف حديث أنس املتقدم مثل حديث عائشة 
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 وهذه أم املؤمنني زوجه وحبه بأيب وأمي  خادم رسول اهللا  هذا أنس 
 وريض اهللا عنها وعن أبيها وجدها,

فانظر كيف قالت عائشة كالمـاً وقـال أنـس كالمـاً ومـا اختلـف كـالم  
ه صائامً رأيته وإن شئت أن تـراه مفطـراً رأيـه, فكأنـك االثنني, إن شئت أن ترا

تقول: إذا صام أنه ال يفطر وإذا رأيته مفطراً أنه ال يصوم, وهذا مـا كـان عليـه 
 , بأيب وأمي 

Z@@I@bàöbã@êaŠm@æc@o÷‘@ægë@éníc‰@bàöbÓ@ÝîÜÛa@åß@êaŠm@æc@o÷‘@ægويف قولــه

éníc‰: (  إشارة إىل كثرة قيامه ن بالليل, وقد كا  قوام الليل قام حتى تورمت
, وقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر اهللا لك ما تقدم مـن ذنبـك قدماه بأيب وأمي 
 إىل يوم الدين, أفال أكون  عبداً شكوراً «وما تأخر? قال: 

 @@@@@@@@@êaŠm@æc@o÷‘@ægë@bàöbÓ@éníc‰@bàöbÓ@ÝîÜÛa@åß@òÇb@ðc@¿@êaŠm@æc@o÷‘@æhÏ
@@bàöbã@êaŠm@bàöbãإىل أنه مل يكن  هذا إشارة  يلزم نفسه بطريق الكسل واخلمـول

جيهد نفسه ويعذب نفسه بحيث يلزم القيـام  برتك قيام الليل والنوم, ومل يكن 
, حينام نذر »إن اهللا عن تعذيب هذا لنفسه لغني«: وقد قال يف الرجل وال ينام 

تعـذيب هـذا أما إن اهللا عـن  «: أن يصوم وال يفطر وأن يقوم وال ينام,  فقال 
أما إين أصوم وأفطر وأقوم وأنـام وأتـزوج النسـاء فمـن «, وقال: »لنفسه لغني

 , إشارة إىل السامحة واليرس, »رغب عن سنتي فليس مني
 .و هذا هو املنبغي أن يكون عليه العبد يف طاعته وديانته وتقربه هللا 
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Za@é»‰@ÞbÓ  
 باب ما جاء يف كراهية صوم يوم الفطر والنحر

 Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشـوارب قـال: حـدثنا
يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بـن 
عوف قال: شهدت عمر بن اخلطاب يف يوم النحر بدأ بالصالة قبل اخلطبـة ثـم 

الفطر ففطركم  ينهى عن صوم هذين اليومني أما يوم قال: سمعت رسول اهللا 
 من صومكم وعيد للمسلمني وأما يوم األضحى فكلوا من حلوم نسككم

 Za@é»‰@ÞbÓ  هذا حديث حسن صحيح 
وأبو عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف اسـمه سـعد ويقـال لـه مـوىل عبـد 

 الرمحن بن أزهر أيضاً 
 وعبد الرمحن بن أزهر هو ابن عم عبد الرمحن بن عوف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صوم يومي العيد يوم عيد الفطر وعيد األضحى ومها عيد اإلسالم الذين 

 , »قد أبدلكام اهللا هبام يومني«: ورشعه, قال  ال ثالث هلام يف دين اهللا 
 فهذان اليومان عيد من أعياد اإلسـالم وفـيهام تكـون الفرحـة بطاعـة اهللا

 وحمبة اهللا
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فيفرح املؤمن يف عيد الفطر بتامم صومه ويفرح يف يـوم األضـحى كـذلك  
باألكل من نسكه وتقربه وطاعته لربه سـبحانه وتعـاىل بـأداء الصـالة وشـهود 

 اخلري وغري ذلك مما رشعه اهللا وسن للعبد أن يفعله يف ذلك اليوم املبارك,
وهذا يـدل عـىل أن  : ŠàÇ@ÞbÓ@@énjİ@¿@a@áÜÇë@bäÛH@( هذان اليومان  

 اخلطب ينبغي أن تكون تعليام ً وتوجيهاً أال تدخل فيها أمور الدنيا
عليهــا اخلطبــاء يتحملــون األمانــة  املنــابر إنــام هــي منــازل أنــزل اهللا  

  واملسئولية أمام  اهللا 
فطوبى لكل من قام عىل منربه فرغـب برتغيـب اهللا ورهـب برتهيـب اهللا, 

  البشارة والنذارة التي بعث اهللا هبا نبيه واملقصود األعظم 
فليس يف املنرب غري هذين األمرين ال من شغول الدنيا وال من أحاديثها وال 
من التصنع وال من التكلف وال من النفاق وال من الرياء إنام هي منـازل أنـزل 

 إن صدق أو حرم الصدق والعياذ باهللا,  اهللا هبا العبد وسيسأل اهللا 
يقوم عىل املنرب يف ذلك اليـوم ويـذكر   هذا اخلليفة الراشد ر فكان عم

 فأحوج ما حيتاجونه الناس إىل التذكري, الناس بالسنة وهبدي النبي 
ليعلم الناس النهي  عن صوم هـذا اليـوم ولـو أن  تأمل كيف قام عمر  

أللسـنة شخصاً اليوم قام عىل املنرب ليقول للناس ال تصوموا هذا اليوم لتناولته ا
 !!الظانة التي تقول: كيف يرتك واقع األمة وحيدثنا عن الصوم
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هذا االستخفاف واالسـتهتار بتعلـيم النـاس الشـعائر يف خطـب اجلمـع  
 واجلامعات ويف خطب األعياد هذه األلسنة التي ال تتقي اهللا وال ختافه, 

آمنـوا إذا  يـا أهيـا الـذين{املنابر ليست حمالً للقيل والقال, املنابر ذكر اهللا 
 , }نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا

ما أخرج اهللا الناس من بيوهتم ودورهم و حرمهم مـن جتـارهتم وأمـواهلم 
إال من أجل أن يسمعوا شيئاً يقرهبم إىل اهللا ويبعدهم عـن سـخط اهللا وغضـب 

 اهللا بشارة ونذارة ال ثالث هلام,
يـرىض مـن  يد الـذي يـريض اهللا فمن وفق ألن يقول هذا القول السـد 

 يرىض ويسخط من يسخط, 
وأسعد اخلطباء من نزل من منربه وقد عظم اهللا يف قلوب النـاس, وجعـل 
املنابر تعظيامً َ هللا وحده ال رشيك له وتعظيامً لدينه ورشعه وتعليامً للناس وتفقيهاً 

 هلم  وإرشاداً للخري ألنه مسئول أمام اهللا عن كل كلمة يقوهلا,
وخليفتـه أبـو  أمل خليفة راشد يف يوم عيد إمام ثاين رجل بعـد النبـي ت 

يقف يف يوم العيد ويوم الفرحة من  أجل أن يقول للناس: هنـى  بكر الصديق
 عن صوم هذا اليوم, ألن هذا هو الدين  النبي 

هذه املنازل دين ليس فيها قيل وال قال وال أخذ وال عطاء إنام فيها التذكري 
 قامة دين اهللا وشعائر اهللا باهللا وإ
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لقد ضيع الناس الرشائع وضيعوا كثرياً من أحكـام صـلواهتم وزكـواهتم 
وحجهم وصـيامهم وعمـرهتم وغـري ذلـك مـن بـيعهم ورشائهـم وأخـذهم 

 وعطائهم ملا تساهلوا, 
من تساهل يف تذكري الناس يف خطبـه وتعلـيمهم وتـوجيههم و تـذكريهم 

 ر هكذا تكون, بحقوق اهللا وحقوق عباده فاملناب
وهذا هو هدي النبـي äÛa@oÈ@ZÞbÓ@@@âìîÛa@aˆç@âì•@åÇ@@óèäí@@ولذلك

  تعليم الناس وإرشادهم عىل املنـرب وتـوجيههم للخـري, جعلنـي اهللا وإيـاكم
 هداة مهتدين 

Lòjİ¨a@ÝjÓ@ñý–Ûbi@c†i@ZÞbÓ  وهذا رد ملا  أحدثه بنو أمية ساحمهم اهللا مـن
  تقديم اخلطبة عىل الصالة,

والسبب يف ذلك أهنم كانوا إذا خطبوا قامت الناس ملا كان عليه من سـب 
فكان الصـحابة ينكـرون ذلـك فـال يرتكـوهنم وإذا قـاموا بسـبه قـالوا  عيل 

وتركوهم من باب إنكار املنكر, فقدم مروان اخلطبة عىل الصالة وعتـب عليـه 
 يف الصـحيح: كـام يف ذلك  وهي من البدع واملحدثات تأخري الصالة كام قال 

, قـال: »يا أبا ذكر كيف إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصالة إىل رشق املـوتى«
فهم  , »صل الصالة لوقتها ثم صلها معهم وال تقل إين صليت«فام تأمرين? قال: 

أمراء بنو أمية أ حدثوا هذين األمرين منها تأخري الصـالة ويف يـوم العيـد قـدم 
 علم أن الصحابة لن يسمعوا منه سـب عـيل  مروان اخلطبة عىل الصالة ألنه
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وكانت من املحدثات و البدع التي أحدثوها حتى أزيلت وزالـت ال ردهـا اهللا 
 بعزته وجالله,

 فهذه اللفظة قصد منها إثبات السنة أنه بدأ بالصالة قبل اخلطبة,  
 يف يوم عيد األضحى والفطر أنه يبدأ بالصالة  فكان هدي النبي 
د الفطر كام تقدم معنا والشـمس قيـد رحمـني ويصـيل عيـد وكان يصيل عي

 األضحى والشمس قيد رمح 
وقيل يف احلكمة من ذلك أهنم يف عيد الفطر حيتاجون لوقت أكرب إلخراج 
الصدقة ويف عيد األضحى حيتاجون إىل التبدير والتبكري مـن أجـل أن يـذبحوا 

 أضاحيهم فيصيبوا الوقت األفضل وهو الضحى.
, a@Þì‰@åß@ïèäÛa@@@@†îÈÛa@âìí@âì•@åÇ@يف خطبته هذا  وذكر وخطب 

بذلك بأن يوم عيـد الفطـر   وبني النبي  صوم يوم العيد ألنه يوم ضيافة اهللا 
 فطر من الصوم من شهر الصوم 

أنه كان يفطـر قبـل خروجـه إىل  فلذلك كان من هديه وسنته بأيب وأمي 
 ذلك اليوم, قبل أن يصـيل بالنـاس املصىل عىل مترات, و هذا تأكيد يف الفطر يف

 صالة عيد الفطر 
ولذلك استحب لإلمام يستحب للمسلم أنه إذا مىض إىل صالة عيد الفطر 
أن يفطر عىل  مترات قبل أن خيـرج إىل املصـىل أو يف املصـىل إذا أدركـه الوقـت 

 هناك, 



- ٣٤٧ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

وعىل كل حال كان هديه أن يبادر بـالفطر فسـبحان مـن أحـل الطعـام يف 
وحرمه باألمس فإذا به يف نفس اليوم باألمس كان حراماً واليـوم حـالالً الفطر 

ألن اهللا حرمه باألمس وأحله اليوم لكي يلتزم املسلم شعار العبودية هللا ظـاهراً 
 وباطناً رساً وعلناً 

وبني حرمته وقلنا: أن احلكمة فيه أنه يوم عيد الفطر فطـر مـن  وخطب 
يـأكلون مـن  فـإهنم كـام أخـرب النبـي  فريضة صيام رمضان وأن يـوم النحـر

 أضاحيهم فيكون هذا أبلغ يف الطاعة واالمتثال 
ويف هذا دليل عىل حتريم صوم يـوم العيـد عيـد الفطـر وعيـد األضـحى, 

 ومجاهري السلف و اخللف عىل  حتريمه, يعني املنع من صوم اليومني 
? ولكن اختلفوا إذا نذر صـوم يـوم األضـحى والفطـر هـل ينعقـد نـذره

فجمهور العلامء عىل أنه ال ينعقد نفسه ألنـه ال نـذر يف معصـية اهللا وهـذا مـن 
 املعصية ألنه منهي عن صوم هذين اليومني, 

 وقال اإلمام أبو حنيفة: إنه ينعقد و الصحيح أنه ال ينعقد.
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Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز  بن حممد عن عمرو بن
عن صيام يـومي  قال: هنى رسول اهللا  يب سعيد اخلدري حييى عن أبيه عن أ

 األضحى ويوم الفطر 
@Z@a@é»‰@ÞbÓ عقبة بـن وأيب هريرة وعائشة و عيلوعمر  عنويف الباب

 ,أنس وعامر 
 ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  حديث أبو سعيد  حديث

 صحيح والعمل عليه عند أهل  العلمحسن 
  @ÞbÓ@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a وعمرو بن عيسى هو ابـن

عامرة بن أيب احلسن املادري املدين وهو ثقـة رو  لـه سـفيان الثـوري وشـعبة 
 ومالك بن أنس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث دل عىل حتريم صوم يوم  هذا احلديث مثل الذي تقدم معنامها واحد

النحر ويوم الفطر, وما ذكره املصنف من الكالم عىل السند يف هذه األحاديـث 
واألحاديث املتقدمة إن شاء اهللا سنرجئه إىل ختم الكتاب عـىل الرتتيـب الـذي 
رتبناه إن شاء اهللا أن نتكلم عن رجال الرتمذي وعىل ما يذكره نسـأل اهللا بعزتـه 

ىل وتوفيقه وتيسريه نسأله تعاىل أن ييرس ذلك وأن يبلغنـا إيـاه وجالله بإذنه تعا
 وأن يرزقنا اإلخالص و الصواب فيه.
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Za@é»‰@ÞbÓ  
 باب ما جاء يف كراهية الصوم يف أيام الترشيق

@@Za@é»‰@ÞbÓ اد قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عيل عن أبيـه نحدثنا ه
يـوم عرفـة ويـوم  النحـر وأيـام «: قال: قال رسول اهللا  عن عقبة بن عامر 

 »الترشق عيدنا  أهل اإلسالم وهي أيام أكل ورشب
@Za@é»‰@ÞbÓ  ويف الباب عن عيل وسعد وأيب هريرة وجابر ونبيشه وبرش

بن سحيم وعبد اهللا بن حذافة وأنس بن محزة بـن عـامر األسـلمي وسـعد بـن 
 مالك وعائشة وعمرو بن العاص وعبد اهللا بن عمرو 

@bÓZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@Þ  وحديث عقبة بـن عـامر 
حديث حسن صحيح والعمل عىل هذا عند أهل العلـم يكرهـون صـيام أيـام 

وغريهم رخصوا للمتمتع إذا مل جيـد  الترشيق إال أن قوماً من أصحاب النبي 
س هدياً ومل يصم يف العرش أن يصـوم أيـام الترشـيق وبـه يقـول مالـك بـن أنـ

 والشافعي وأمحد وإسحاق
@@@@@@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وأهـل العـراق يقولـون

موسى بن عيل بن رباح وأهل مرص يقولون: مرص بن عيل, وقال: سمعت قتيبة 
يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: قال موسى بن عيل ال أجعل أحد يف حـل 

 صغر اسم عيل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Za@é»‰@éÛìÓ  )@ÕíŠ’nÛa@âbíc@¿@âì–Ûa@¿@õbu@bß@lbi: (  :والترشيق قيل
مأخوذ من إرشاق الشمس, ألن الصالة  يف هذا اليوم يـوم النحـر تكـون بعـد 

 رشوق الشمس 
رقونه ـويش وقيل: إهنا من ترشق اللحم وتقديده ألنه كانوا يقددون اللحم

 ويقطعونه وينرشونه يف الشمس حتى ييبس 
 »هون عليك فإنام أنا ابن امرأة كانـت تأكـل القديـد بمكـة«وفيه احلديث 

 يقال له:  القديد اللحم املقدد املقطع املجفف يف الشمس, 
فنظراً لكثرة األضاحي وكثرة النحر وكثـرة الـذبح يكثـر اللحـم يف هـذه 

إذا رشق وجفف جلس مدة أطول وبقـي زمـان أكثـر األيام فيكثر ترشيقه ألنه 
 فانتفعوا به أكثر فيقول له: أيام الترشيق, 

 وقيل يف سبب تسميته غري هذا لكن هذا من أشهر ما قيل
ــة والصــالة بعــد رشوق   ــة والصــالة تكــون ألن اخلطب قيــل: ألن اخلطب

 الشمس, 
 ريقـكل هذا مما ذكروه من سبب تسمية هذه األيام بأيام التش

أساسها وأصلها يوم النحر, لكن أيام  الترشيق يف األصل إنام هي الثالثـة  
 أيام بعد يوم  النحر وهو يوم العيد 

 ? واختلف هل مها يومان أو ثالثة
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 @ôìÓþaë@|îz–Ûaë  أهنا ثالثة أيام بعد يوم النحر لقوله  حينام بعث املنادي
 اجلامع,  , والبعال هو»أيام منى أيام أكل ورشب وبعال«ينادي: 

@ZéÛìÓëIâì–Ûa@òîçaŠ× : (  اختلف العلـامء رمحهـم اهللا كـام أشـار املصـنف
رمحه اهللا يف صيام أيام الترشيق هل جيوز صومها بالنسبة ملن احتـاج إىل الصـوم 

 ? من احلجاج لعذر كاملتمتع والقارن إذا مل جيد اهلدي 
يـام ألهنـا يف فقال بعض العلامء: إنه يرخص للمتمتع أن يصوم  الثالثة األ

 احلج إذا مل يستطع صيامها قبل يوم النحر, 
  وهذا ا لقول مأثور عن أم املؤمنني عائشة وعبد اهللا بن عمر 

وكذلك قال به عروة بن الزبري من التابعني وهو مذهب املالكية والشافعية 
 وقول عند الشافعية 

 صـحيح واستدلوا بام ثبت عن عبد اهللا بـن عمـر وأم املـؤمنني عائشـة يف
البخاري وغريه أهنام قاال: هني عن صيام أيام الترشيق إال أنه رخـص للمتمتـع 

 إذا مل جيد اهلدي أن يصومها أي يصوم أيام الترشيق, 
  : وقوهلم: رخص, يدل عىل فائدتني عىل مسألتني

 املسألة  األوىل أن األصل التحريم حتريم صوم أيام الترشيق  
, ة وال يعـرض احلـاج عـن ضـيافة اهللا وسبب التحريم أهنا أيـام ضـياف

ولذلك شدد فيها وكان النبي  يبعث مناديه أهنا أيام أكل ورشب كام يف حـديث 
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وقاال: إن الرخص تـدل عـىل أن األصـل  أوس بن حدثان وكعب بن مالك 
 حتريم صوم هذه األيام 

 جيـد وثانياً فيه دليل عىل  املسألة الثانية وهي أنه إذا مل يصم عن هديه من مل
فمن مل جيـد فصـيام ثالثـة {اهلدي ولزمه صيام ثالثة أيام يف احلج لقوله تعاىل: 
 ,}أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عرشة كاملة

فهذا يدل عىل أنه يصومها يف احلج, فإذا مل يستطع صيامها قبل يوم عرفـة  
 يصومها أيام  الترشيق لوجود العذر,

ع ألن قوهلـا: رخـص وقـول ابـن عمـر: وقالوا: إن هذا يف حكـم املرفـو 
ألن الصحابة ال ينسبون الرخص  والرخصة ال تكون إال من النبي  رخص 

 رخص فيها,  والعزائم إال إىل الرشع فدل هذا عىل أن النبي 
وذهب طائفة من السـلف رمحهـم اهللا واخللـف إىل عـدم جـواز صـيامها 

 بل يوم عرفة للمتمتع إذا مل جيد اهلدي ومل يستطيع أن يصوم ق
وهذا القول مأثور عن عيل بن أيب طالب وكذلك أيضـاً عـن عبـد اهللا بـن 

وهو مذهب احلنفية وقول عنـد الشـافعية اختـاره بعـض  عمرو بن العاص 
 أصحابه قالوا: إنه ال يصوم وقالوا: أنه يمنع من الصوم 

ة واملذهب الثالث يف املسألة كام أشار إليه املصنف أنه قول بعض الصـحاب
عجز أو مل يعجز وهذا املذهب حمكي عن أيب طلحة والـزبري اجلواز مطلقاً سواء 
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ومل نحتسبه يف أصل املسألة ألنه حيتمل أنـه مل يـبلغهام النهـي مـن  بن العوام  
 والتحريم, رسول اهللا 

أما بالنسبة للذين منعوا فقالوا: إن األصل املنع من صـيام أيـام الترشـيق  
أهنـام  حيح  منها حديث ما أرشنا إليـه كعـب وأوس  واألحاديث يف هذا ص

يوم النحر يناديان أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن وأن أيام منى أيـام  بعثهام النبي 
أكل ورشب, فهذا نص يدل عىل أن أيام منى أيام أكل ورشب بمعنى أهنـا أيـام 

 فطر وليست بأيام صوم, 
ي يف حجة الوداع: أيام منـى أنه بعث مناديه يناد وكذلك أيضاً ثبت عنه 

 أيام أكل ورشب وبعال, 
وعليه فقالوا: أن األصل فيها أهنا الفطر فال جيوز له أن يصوم كام ال جيـوز 

 له أن يصوم يوم النحر, 
وأقو األقوال هو القول بجواز صوم أيام الترشيق ملن مل جيـد اهلـدي ومل 

 يستطع الصوم قبل يوم النحر.



- ٣٥٤ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

Za@é»‰@ÞbÓ  
 كراهية احلجامة للصائم باب

@Za@é»‰@ÞbÓ  حدثنا حممد بن حييى وحممد بن رافع النيسابوري وحممـود
بن غيالن وحييى بن موسى قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حييى بن أيب 
كثري عن إبراهيم بن عبد اهللا بن طالب عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج 

 »م واملحجومأفطر احلاج«قال:  عن النبي 
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  سـعد وعيل  عنويف الباب

قـال بـن ويمعقل بن سـنان وعائشة وأسامة بن زيد وثوبان وشداد بن أوس و
  سعد وبالل وأيب موسى وابن عباس وأبو هريرة ويسار 

@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وحديث رافع بن خديج 
 حديث حسن صحيح,

وذكر عن أمحد بن حنبل أنه قال: أصح يشء يف هذا الباب حـديث رافـع  
 ,بن خديج 

وذكر عن عيل بن عبد اهللا أنه قال: أصح يشء يف هذا الباب حديث ثوبان  
وشداد بن أوس أن حييى بن كثري رو عن أيب قالبـة احلـديثني مجيعـاً حـديث 

 ثوبان وحديث شداد بن أوس
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وغـريهم احلجامـة  وم من أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي وقد كره ق 
احـتجم بالليـل مـنهم أبـو موسـى  للصائم حتى أن بعض أصـحاب النبـي 

 وهبذا يقول ابن املبارك,  األشعري وابن عمر  
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  سمعت إسحاق بن منصور
 هو صائم فعليه القضاء, يقول: قال عبد الرمحن بن مهدي: من احتجم و

 قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أمحد وإسحاق
أنـه احـتجم  حدثنا الزعفراين قال: وقال الشافعي: قد روي عن النبـي  

, وال أعلـم »أفطر احلاجم واملحجـوم«أنه قال:  وهو صائم وروي عن النبي 
م كان أحب واحداً  من هذين احلديثني ثابتاً فلو توقى رجل احلجامة وهو  صائ

 إيل ولو احتجم صائم مل أر ذلك أن يفطره 
ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وهكذا كان قـول الشـافعي

يف بغداد وأما يف مرص فامل للرخصة ومل ير باحلجامة للصائم بأسا و احتج بـأن 
 احتجم يف حجة الوداع وهو حمرم.  النبي 

 
واحلجامة فعالة مـن احلجـم وأصـل احلجـم , هذا الباب يتعلق باحلجامة 

املنع, واملحجم آلة احلجامة وهو حيجم الدم يف الوعـاء الـذي حيقـن فيـه الـدم 
املخصص للحجامة من اجلسد ثم يؤخذ اإلناء والكأس كـأس فيرشط املوضع 

, وربام  ابتـدأ املحجم ويوضع فيه النار ثم إذا انطفأ حبس الدم يف ذلك املوضع
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ر الدم وجيتمع ثم رشطه ثم بعد ذلك مص الـدم منـه, ثبحجمه بالنار حتى يتخ
هذه احلجامة من الطب النبـوي الـذي ثبتـت فيـه األحاديـث الصـحيحة عـن 

 , وأمجع العلامء رمحهم اهللا عىل أهنا من هديه وأهنا من الطب النبوياهللا رسول 
ولذلك ذكرها األئمة يف الطب النبوي كاإلمام ابن القيم وغريه كاحلـافظ  

 الذهبي والسيوطي وغريهم ممن ألف يف الطب النبوي,
إن يكن الشفاء ففي أربعة آية يف كتاب أو «: وفيها فوائد عظيمة قد قال  
, كـام يف »بة من عسل أو رشطة من حمجم أو كية من نار وال أحب أن أكتويرش

 الصحيح,
كام ثبت هبديه القويل ثبت هبديه الفعيل أنه احتجم قال عبـد  وثبت عنه   

وأعطى احلجاج أجره ولـو كـان حرامـاً مل  اهللا بن عباس: احتجم رسول اهللا 
 يعطه كام يف الصحيح

ا مـن العـالج و الطـب وقـرأت للمتـأخرين فاحلجامة ال إشكال يف كوهن 
واملعارصين فوائد عديدة وال يزال تستعمل إىل يومنا هذا وإن كان البعض قـد 
غري يف بعض طرقها إال أن احلجامة تفتقر إىل إنسان يعرف املواضع التي حتجـم 
وطريقة احلجم ويعرف كيف يأخذ القـدر متـى  يتوقـف عـن احلجامـة ومتـى 

 اضع فإنه حيتجم عنده يستمر فإذا عرف املو
وال جيوز إلنسان أن يمكن أحداً مـن طبـه وعالجـه إذا مل يكـن يعرفـه أو 

يعرف من يثني عليه بذلك و يشهد له باألهلية ألن هذا من املخاطرة وقد قـال  
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 :»فـال جيـوز أن يعـرض نفسـه »من تطبب ومل يعلم منه طـب فهـو ضـامن ,
تتسبب يف بالياً عظيمة يف اجلسـد  للخطر ألن احلجامة إذا كانت يف موضع ربام

والروح, فقد تتسبب يف النسيان والعياذ بـاهللا إذا كانـت يف الـرأس يف مواضـع 
معينة إذا حجم تسببت يف النسيان وربام يفقد ذاكرته والعياذ باهللا, وبعضـها إذا 
حجم يف مواضع تسببت يف رضر عىل أعضـاء البـدن وأجزائـه, فـاهللا سـبحانه 

فـال جيـوز ألحـد أن يتسـاهل يف هـذا األمـر , يشء قـدراً وتعاىل جعـل لكـل 
إن «قـال:  ويتساهل يف احلجامة عند كل أحد, بل عليه أن يتحر ألن النبـي 

 ., فمن حق النفس أن حتفظ وال تضيع وال تعرض للتهلكة»لنفسك عليك حقا
احلجامة من الطب النبوي ومسألتها يف الصوم مشهورة هل يرشع للصائم 

 ن حيتجم وهو صائم?وجيوز له أ
وإذا احــتجم وهــو صــائم هــل يــؤثر يف صــومه فــيحكم بفســاد الصــوم  

 ووجوب القضاء عليه? 
 :اختلف العلامء رمحهم اهللا من السلف واخللف يف هذه املسألة عىل قولني

القول األول: أن احلجامة ال تفسد الصوم وهذا القول حمكي عن عيل بـن  
مالك وأم املؤمنني عائشـة وسـعد بـن أيب أيب طالب واحلسن بن عيل وأنس بن 

, وهـو مـذهب وقاص وزيد بن أرقم وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عمر 
املالكية والشافعية واحلنفية رمحة اهللا عىل اجلميع أي مجهور العلـامء يقولـون: إن 
احلجامة  ال تفسد الصوم وأنه جيوز لإلنسان أن حيتجم وهو صائم, لكـن عـىل 
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أال يرهقه ذلك, أو يعلم يف نفسه يف غالب الظن أنـه ال يضـعف وال  غلبة الظن
 .يتسبب يف فطره

القول الثاين: أن احلجامة تفسد الصوم وهـذا القـول حيكـى عـن بعـض  
السلف رمحهم اهللا كأيب هريرة وكذلك قال به بعض األئمة حيكـى كـذلك عـن 

  عيل 
هـذا القـول أيضـاً واألولون حيكون القول عن عيل بأنه ال يفسد الصوم و

وال أحفـظ روايـة صـحيحة تثبـت , حيكى عن عيل أنه إذا احتجم فسد صومه 
هل هو مع من يقول بأنه يفطر أو مع من يقـول أنـه ال  أحد القولني عن عيل 

يفطر, هذا هو مذهب احلنابلة واختاره ابن خزيمة وابـن املنـذر مـن أصـحاب 
 .الشافعي رمحة اهللا عىل اجلميع

يف  ن قــالوا: إن احلجامــة ال تفطــر بــام ثبــت عــن النبــي واســتدل الــذي 
وسيذكره املصـنف  الصحيح أنه احتجم وهو  صائم وهو حديث ابن عباس 

 رمحه اهللا يف الباب الذي ييل هذا الباب
مل حيكم عىل نفسه بالفطر وفعل احلجامة وهـو  أن النبي  :ووجه الداللة 

 جامة ال تفطره صائم فدل عىل جواز احتجام الصائم وأن احل
عند الدار قطني وصححه غري  واستدلوا كذلك بحديث أنس بن مالك 

مر عىل  واحد بالشواهد حسنه أنه قال: إن أول ما هني عن احلجامة أن  النبي 
, ثـم إنـه »أفطـر احلـاجم واملحجـوم«جعفر بن أيب طالب وهو حيـتجم فقـال: 
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ان هناك أمران من رسـول رخص فيها بعد ذلك, فقالوا: إن هذا يدل عىل أنه ك
 , احلكم بكوهنا مفطرة ثم نسخ هذا بكوهنا ليست مفطرة.اهللا 

أفطـر «واستدل الذين قالوا: بأهنا توجب الفطر بحديثنا حـديث البـاب: 
 , »احلاجم واملحجوم

محله عىل ظاهره أهنام قد أفطرا, فكل من وصف بكونه : ووجه الداللة منه 
مة وهو صائم حجم غريه أو حجم من غريه فإننا حامجاً بمعنى أنه تعاطى احلجا

نحكم عليه بكونه قد أفطر فنحكم بفطر االثنني من حيجم ويمن حيجـم فقولـه 
 :»أفطر احلاجم واملحجوم« 

هو القول بأن احلجامة ال توجب ا والذي يرتجح يف نظري والعلم عند اهللا 
طـره وحـديث لفطر وذلك لصحة ما استدل به أصحاب القول القائلني بعدم ف

ثبوتاً من حديث الباب الـذي أصح سنداً وأقو  ابن عباس يف حجامة النبي 
 معنا

: أن حديث أنس واضح يف الداللة عىل النسخ وأنه آخر األمرين من  وثانياً
كـام يف حـديث جريـر يأخـذون  وقد كان أصحاب رسـول اهللا  رسول اهللا 

 باألحدث فاألحدث من هدي النبي 
ر احلاجم واملحجوم فجوابه ما ذكرنا إضافة إىل أن داللتـه أما حديث أفط 

حمتملة, قيل: أفطر احلاجم واملحجوم حممول عىل  أهنام قد قاربا الفطر أو عرضا 
وهذا معروف يف لسان العرب, فأنـت , أنفسهام ألن يفطرا ال أهنام أفطرا حقيقة 
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وختـاف عليـه السـقوط إذا رأيت رجالً قريباً من الربكة أو من املاء أو من النهر 
ويغلب عىل ظنك أنه سيسقط تقول له: غرقت أي أنـك حتـذره الغـرق ولـو مل 

 يغرق حقيقة 
وكذلك أيضاً تقول له احرتقت احرتقت, ولو مل حيرتق حقيقـة, هـذا كلـه 

 عىل سبيل التحذير والتخويف 
وقيل: أهنام كانا يغتابان فقال:  أفطر احلاجم واملحجوم ألن الصائم ممنـوع 

جعل املغتـاب آكـال للميتـة كأنـه  الغيبة إشارة إىل نقص أجرمها ألن اهللا  من
 يأكل امليتة ألنه يأكل حلم أخيه فجاء فيه نوع من التجوز

وعىل كل حال حديث أنس قوي يف الداللة عىل أن احلجامة ال تفطر وأنه  
 يف احلجامة, يؤكـد هـذا خاصة إذا قرن بفعله  آخر األمرين من رسول اهللا 

إذا قلنا: إن احلجامة  وقعت يف حجة الوداع فيكون األمر أكثر قـوة يف الداللـة 
كـان  ألنه إذا تعارض النصان وكان يف أحدمها ما يـدل يف آخـر حيـاة النبـي 

 العمل به آخر.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm@ @
 باب ما جاء من الرخصة يف ذلك

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@μbÈmZ  :حدثنا برش بن هالل البرصي, قال
 حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عبـاس  

 وهو حمرم صائم قال: احتجم رسول اهللا 
 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  حدثنا أبو موسى قال: حدثنا حممد

ان عن ابن عبـاس بن عبد اهللا األنصاري عن حبيب الشهيد عن ميمون بن مهر
  أن النبي احتجم وهو صائم 

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  و هذا حديث حسن غريب من هذا
 الوجه.

 
شار رمحه اهللا هبذه الرتمجة إىل تقوية القول الذي يقول بـأن حـديث أفطـر أ

وحيتمـل , احلاجم واملحجوم األشبه نسخه ولذلك جعله رخصة بعد العزيمـة 
 أنه حيكي املذهبني 

 وعىل كل حال فالسنة يقو أن النسخ باحلجامة ظاهر
ق السحب وإذا قيل: بأن احلجامة تفطر أحلقوا هبا استخراج الدم عن طري 

 أو  التربع 
 فمن يقول بأنه مفطر فإنه إذا سحب منه الدم سواء بالفصد

 يكون بالعروق : الفصد 
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 واحلجامة تكون بالشعب الشعب الدموية املنترشة التي تكون يف اجلسم, 
وكالمها ثابتة به السنة, ولذلك يف , وأما بالنسبة للفصد فإنه يكون للعرق 

ىل أيب طبيب فقطع منه عرقاً يعنـي فصـده ثـم بعث إ صحيح مسلم أن النبي 
  كواه, وعىل كل حال الفصد معروف واحلجامة معروفة

عند من يقول أن احلجامة تفطر ير أن استخراج الدم بأي وسيلة يعتـرب  
 موجباً للفطر بناء عىل  املعنى أن املعنى فيهام واحد

 والصحيح أن احلجامة ال تفطر بام ذكرناه 
احلديث بأنه ختويف بناء عىل ضعف البـدن وأن الغالـب  والتأويل إن أول

 أن البدن يضعف أو أنه كان مغتاباً وهذا فيه ضعف ألن الرواية فيه ضعيفة.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
حدثنا أمحد بن  منيع قال: حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن يزيد بن أيب زيـاد  

احتجم فيام بني مكة واملدينة وهو حمـرم  ي أن النب عن مبسم عن ابن عباس 
 صائم 

@ÞbÓ@@@@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  ويف البـاب@åÇ  أيب سـعيدë جـابر
ë أنس  

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  حديث ابن عباس  حديث حسن
 صحيح

وغـريهم إىل هـذا  وقد ذهب بعض أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي  
 يف احلجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن احلديث ومل يرو

 أنس والشافعي.
 

 كام ذكرنا وهو مذهب اجلمهور
عام يصفون وسالم عىل املرسلني واحلمـد هللا رب  سبحان ربك رب العزة 

  العاملني.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الرتممن 

 
 
)٣٧٣א( 

 
 

 رشح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيمحمد بن محمد المختار 

 −حفظه اهللا−
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بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم عـىل 
 ملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد.أرشف األنبياء وا

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء يف كراهية الوصال للصائم

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
حدثنا نرص بن عيل قال: حدثنا برش بن مفضل وخالـد بـن احلـارث عـن 

, قالوا: فإنك »ال تواصلوا«: ل اهللا قال: قال رسو سعيد عن قتادة عن أنس 
 »إين لست كأحدكم إن ريب يطعمني ويسقني«تواصل يا رسول اهللا, قال: 

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm ë يف البــابåÇ  عــيلë أيب هريــرة
ë عائشةë ابن عمرë جابرë أيب سعيدë بشري بن اخلصاصية  

@ÞbÓ@@@@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm يث أنـس حـد  حـديث حسـن
صحيح والعمل عىل هذا عند أهل العلم كرهوا الوصال يف الصيام, وروي عن 

 عبد اهللا بن الزبري أنه كان يواصل األيام وال يفطر.
 

بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا رب العاملني والصالة و السالم األمتـان 
األكمالن عىل خري خلق اهللا أمجعني وعىل آله وصحبه ومـن صـار عـىل سـبيله 

 وهنجه واستن بسنته إىل يوم الدين أما بعد.
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لة الوصال فقد ترجم اإلمام احلافظ رمحه اهللا هبذه الرتمجة التي تتعلق بمسأ
 يف الصوم 

 والوصال ويقال له الرسد ويقال له الطـي والنصـوص عـن رسـول اهللا 
ظاهرة يف النهي عنه وهذا النهي كام ترجم املصنف رمحـه اهللا يقتيضـ الكراهيـة 

ال  : أنـه هنـى عـن الوصـال فجـاء لفظـه الصـحيح وهذا احلديث عن النبي 
واألمة من بعدهم عن  الصحابة املراد به منع , يف أكثر من حديث ) تواصلوا 

 وصال الصوم
والسبب يف ذلك ما يكون من اإلجهاد للنفس والبدن واملبالغة يف الصـوم  

 عىل وجه يرض بصحة  اإلنسان
إين لسـت «عن الوصال قالوا: إنك تواصـل قـال:  أصحابه  وملا هنى  

, »سقنيإين أبيت يطعمني ريب وي«, ويف لفظ: »كهيئتكم إين أبيت أطعم وأسقى
, هذه اجلملة اختلـف العلـامء رمحهـم »إين أظل يطعمني ريب ويسقني«ويف لفظ 

 :اهللا فيها عىل وجهني
قيل: إن املراد أن اهللا سبحانه وتعاىل يطعمه بحالوة اإليامن ولذة  اإليـامن  

يف كـامل  يف العبودية وكامهلـا هللا  بام ينسيه عن لذة الطعام الرشاب وقد بلغ 
إين أخشــاكم هللا «:  لربــه ســبحانه مــا ال يبلغــه أحــد فقولــه عبوديتــه وتــذهللا

, وهذا الوجه اختاره األئمة ورجحه شيخ اإلسالم رمحـه اهللا يف رشح »وأتقاكم
العمدة أن املراد به طعام الروح من اإليامن باهللا وتوحيده والتعلـق بـه سـبحانه 
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اع عـن الطعـام  وتعاىل ما يذهله عن أذ الطعام  و الرشاب أو اجلـوع واالمتنـ
 والرشاب وأشار إليه اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف اهلدي

والقول الثاين: أنه يطعم ويسقى من اجلنة وهذا القـول فيـه إشـكال ورده  
غري واحد من أهل العلم ألنه إذا حصـل الطعـام والرشـاب خـرج عـن كونـه 

 ولوانترص لذلك أيضاً شيخ اإلسالم يف جوابه عن هذا الق, مواصالً 
أنـه ال نظـر  والصحيحوإن كان بعض الرشاح للرتمذي يقول إن فيه نظر  

فيه ألن احلديث فيه أظل وأبيت عند ريب وقوله: أبيت عند ريب ال يمكن محلهـا 
يف كامل توحيده هللا وإيامنه بـاهللا  عىل  احلقيقة, ومن هنا محل عىل املعنى أي أنه 

ة النـاس يف واقعهـم يشـاهدوا وعبوديته هللا, وهـذا تشـهد لـه احلقيقـة, حقيقـ
امللموس وإن اإلنسان إذا شغل ذهنه وانرصف فكره إىل يشء شغل عن غـريه, 
وإذا استتم االنشغال و االنرصاف حتى إنك لتجد الرجـل يقاتـل ويرضـب يف 
املعركة فيجرح اجلراح املهلكة ومع ذلك هو  غري هو منرصف الذهن إىل غريها 

يه حتى تنرصف مهتـه إىل جسـده فعنـدها حيـس  فال يبايل بتلك اجلراح وال تؤذ
باألمل وهذا مشاهد وجمرب و األطبـاء يقررنـه اآلن فـيام جـد هلـم مـن العلـوم 

منرصـفاً  واملعارف أن النفس إذا انشغلت بيشء انرصفت عن غريه, وملا كان 
يف أعىل مقامات الذلـة والعبوديـة  إىل ربه مقبالً عىل خالقه سبحانه ومتذلالً 

ذه الذلة والعبودية لذة وحالوة تنيس كل لـذة وحـالوة, ولـذة وحـالوة فإن هل
تنيس اإلنسان عن الطعام والرشاب وتكيفه عن ا ملال واألهل والولد, وال شك 
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إذا مل تصفو النفوس بعبوديتها لرهبا فبـأي يشء تسـلو وإذا مل يشـغلها توحيـده 
عزته وجالله أن فبأي يشء سو ذلك تنشغل فنسأل اهللا ب وتقديسه ومتجيده 

 جيعل لنا ولكم من ذلك أوفر احلظ والنصيب.
يف اعرتاض الصحابة أو استشكال الصحابة مل يكن قـول الصـحابة إنـك 

, حمبة للخري وحمبـة ملتابعتـه  تواصل عىل سبيل االعرتاض وإنام كان  منهم 
ولـذلك  ملـا أمـروا  يشق عليهم أن خيالفوا رسـول اهللا  وقد كان الصحابة 

أمر من  لتحلل وتبقى احلج بعمرة يف حجة الوداع كام يف الصحيح أن النبي با
مل يسق اهلدي أن يتحلل وأن جيعلها عمرة تأخروا وذلك ألهنم كـانوا يريـدون 

ومل حتصل هلم املوافقة ألهنم مل يسوقوا اهلدي وأيضاً مل يبقوا عىل  موافقة النبي 
من أفجر الفجور عـىل مـا ألفـوه  حجهم وقد كانوا يرون العمرة يف أشهر احلج

حيبون أن يكونوا مع رسـول  من عوائدهم فشق عليهم األمر, كان الصحابة 
 وإتباعه. عىل حاله وهيئته طمعاً يف حصول األجر الكامل يف طاعته  اهللا 
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   
 باب ما جاء يف اجلنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

 ÞbÓ@@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   وحدثنا قتيبة قـال: حـدثنا الليـث
عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قال: أخربتني 

كان يدركه الفجر وهو جنب من  أن النبي  زوجا النبي  عائشة وأم سلمة 
 أهله ثم يغتسل فيصوم

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aμbÈmZ  حديث عائشة وأم سلمة  حديث
  حسن صحيح,  والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي 

 وغريهم وهو قول سفيان والشافعي وأمحد وإسحاق 
 وقد قال قوم من التابعني: إذا أصبح جنباً يقيض ذلك اليوم 

 والقول األول أصح.
 

هذه املسألة  كان فيها خالف يف الصدر األول من الصحابة وبقي إىل يشء 
من التابعني ثم بعد ذلك ارتفع اخلالف, وعند من يقول من علامء األصـول إن 

 تصبح املسألة إمجاعية  اإلمجاع ينعقد بعد اخلالف
أنـه  وحاصل ما يف األمر أنه كان بعض الصحابة حيكى عـن أيب هريـرة 

فإن صومه  كان يفتي أن من أصبح جنباً أي أن من طلع عليه الفجر وهو  جنب
 غري صحيح ويلزمه قضاء ذلك اليوم

 :واختلفت مذاهب التابعني وكذلك كان بعض التابعني يقول هبذا القول 
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من ير أنه  همومن,  ير أنه إذا نيس فال يشء عليه ويتم صومه منهم من 
 إذا كان يف النافلة فال بأس وأما إن كان يف الفريضة فإنه يؤثر

واآلخـرون يفرقـون مـا بـني ,  فاألولون يفرقون ما بني النسيان والـذكر 
وأياً ما كان فاخلالف يف هذه املسـألة مرتفـع وممـن شـدد يف ,  النافلة والفريضة

هذه املسألة احلسن بن صالح وأيضـاً ممـن كـان يقـول بـالقول التوفيـق عطـاء 
 وطاووس وكذلك احلسن البرصي 

وعند العلامء رمحهم اهللا أن املسألة أصبحت كاإلمجاع بني أهل العلم أن من 
أصبح جنباً سواء من احتالم أو من إتيانه ألهله يف اجلامع وطلع عليه الفجر ومل 

 يغتسل أن صومه صحيح
وكذلك أم سـلمة  واألصل يف ذلك هذا احلديث عن أم املؤمنني عائشة  
  أن النبي  كان يصبح جنباً يف بعض ألفاظه من غـري احـتالم وبعضـها مـن

أهله ثم يصوم, وهذا يدل عىل أنه ال يلزم الصائم أن يغتسل قبل  طلوع الفجـر 
وقعت قبل وقته, فـالعربة إذا كان جنباً وأن اجلنابة ال تؤثر يف الصوم ما دام أهنا 

 بوقت اجلنابة
 أما لو أجنب بعد طلوع الفجر فال إشكال إذا كان بجامع أو بإنزال 
م أو مجاع فإن هذا ال يؤثر و أما بالنسبة لكونه يصبح جنباً سواء عن احتال 

  وال يرض
 يشري إىل أن سبب اجلنابة كونه أتى أهله  )من أهله : ( وقوهلا 
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ال حيـتلم ألن  يف قوهلا: من غـري احـتالم, أن النبـي  وقال بعض العلامء 
 : واختلف يف قوله: احللم من الشيطان احللم من الشيطان 

 قيل: أن املراد به االحتالم و ما يراه املحتمل يف منامه 
 وهذا هـو  الصـحيحوقيل: احللم هو ما يراه من الرؤ املزعجة واملقلقة  

لرؤ املزعجة املقلقـة ويـدخل يف ذلـك مـا أن احللم من الشيطان ما يراه من ا
 يؤذيه به الشيطان مما يتسبب يف إنزاله وخروج منيه

 أو ال حيتمل? وأما بالنسبة هل حيتمل  
كونه يتسلط عليه الشيطان ال إشكال بأنه ممنوع ألن اهللا عصمه وحفظـه,  

عطيه من ينام ثم ينزل لقوة ما أ  لكن بعض أهل العلم قالوا: ال يمنع أن النبي 
الشهوة بمعنى أهنـم جييـزون االحـتالم مـن غـري تسـلط الشـيطان عليـه, ألن 
االحتالم ال يقترص فقط عىل تسـلط الشـيطان, ولـذلك ربـام يكـون يف بعـض 
األحيان من اإلنسان بسبب طول عهده كام  إذا كان له أهل وأعزل وطال عهده 

علامء واألئمة عىل أنه ال فإنه ربام نام فانقلب فحصل له االحتالم, وهذا يذكره ال
يشرتط أن يكون االحتالم فقط بسبب تسلط الشيطان مـن كـل وجـه, وعليـه 

ربام يقع منه يف حال منامه والذي يظهر واهللا أعلـم  فأجازوا االحتالم عىل أن 
إال بـدليل وهـم قـالوا: إن أصـل البرشـية  أن هذه املسألة ال تنسب إىل النبي 

يكون دليالً عـىل إثبـات هـذا األمـر خاصـة وأن  يقتيض هذا وهذا أعم من أن
 األغلب فيه أن يكون املتسلط الشيطان.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   
 باب ما جاء يف إجابة الصائم الدعوة

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا أزهـر بـن مـروان البرصـي
ن أيب عروبة عن أيب أيوب عن حممـد قال: حدثنا حممد كرام قال: حدثنا سعيد ب

إذا دعـي أحـدكم إىل طعـام «قـال:  عـن النبـي  بن سريين عن أيب هريـرة 
 ,  يعني الدعاء»فليجب فإن كان صائامً فليصيل

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  و حدثنا نرص بن عيل قـال: حـدثنا
قـال:  عن النبـي  رة سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هري

 »إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إين صائم«
 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  وكال احلديثني يف هذا الباب عن أيب

 حسن صحيح. هريرة 
 

هذه املسألة من مسائل الصيام أن اإلنسان ربام دعي إىل وليمة وحمل ذلـك 
 إذا كان يف النهار ال يف الليل, وهو صائم سواء كان صوم فريضة أو صوم نافلة,

فإذا دعي إىل الوليمة فهل يمتنع من إجابة الدعوة أم أنه جييبها وإذا أجاهبا  
 زمه األكل أو ال يلزمه األكل? هل يل

بإجابـة الـدعوة  أما بالنسبة لألصل فإن إجابة الدعوة واجبة ألمر النبي 
وحضور الوليمة  إذا دعي إليها اإلنسان خاصة إذا كانت وليمة نكاح, وسـيأيت 
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إن شاء اهللا يف أبواب اآلداب أحكام هذه املسائل, ظاهر هذا احلديث أنه تلزمـه 
 اإلجابة

, يف الروايـة األوىل ليصـيل بمعنـى »فـإن كـان صـائامً فليصـيل«: وقوله 
ليدعوا, وهذا من باب إطالق الصالة بمعنى الدعاء وحينئذ يالحظ أن الصالة 
مصطلح رشعي واألصل محله عىل احلقيقة, ولكنـه   حيمـل عـىل غـري احلقيقـة 

 , الرشعية وهي الصالة ذات الركوع والسجود واألذكار أو الصالة املعهودة
: قم فصيل للرجل حينام جلس ومل يصيل قم فصـيل فـإن ومن ذلك قوله 

هذا األصل أن يقوم ويأيت بالصالة ذات الركوع والسجود, ال أنه يصيل بمعنى 
يدعوا, فقام الصحايب وامتثـل األمـر فـأد الصـالة ذات األفعـال واألقـوال 

ق الرشـعية أن كان األصل فـيهم  يف احلقـائ املعهودة, فدل عىل أن الصحابة 
 حيملوها عىل ظاهرها الرشعي

وهنا جاء نفس هذا املعنى فقال: فإن كان صائامً فليصـيل لـو رصف هـذا  
اللفظ عن ظاهره الراجح إىل معناه املرجوح بدليل من خارج النص ألن املـراد 
به من السياق أن الصائم إذا بقي عـىل صـيامه مل يبقـى إال أن يـدعوا لصـاحب 

ملقصود من حضور الوليمة جرب اخلواطر فإذا حرض اإلنسان يف الوليمة, وكأن ا
يقـول: يمتنـع مـن  الوليمة فإنه يبارك ألهلها ويدعوا ألهلهـا, فكـأن النبـي 

الطعام والرشاب للعذر الرشعي وحيقق املقصود من الدعاء ألهل الوليمة بـأن 
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ه, فدل هـذا يبارك اهللا هلم و أن يضع اخلري والربكة فيام صنعوه من نكاح أو غري
 عىل أن املراد به الدعاء وليس املراد به الصالة ذات الركوع والسجود

ومن هنـا يعلـم أن رصف العلـامء أو ترصـف العلـامء أو تقسـيم العلـامء   
احلقائق أو املدلوالت الرشعية إىل حقائق رشعية وحقائق لغوية صـحيح, ألنـه 

د الرشع يستخدم احلقيقة البد من التعامل مع النصوص هبذه الطريقة, فإننا نج
الواحدة يف أكثر من معنى وال يمكن محله عىل معنى واحد ألن هذا ال يسـتقيم 
مع مراد الرشع ومقصود الرشع وال شك أن أي جمتهد ومستنبط وناظر يف أدلـة 
الرشع األصل فيه أنه يوافق مقصـود الرشـع ال خيالفـه كـام قـرر ذلـك اإلمـام 

 موافقة مقصود الرشعالشاطبي رمحه اهللا, أن األصل 
فيه دليل عىل أنه ال يلزمه أن يأكـل  :  »فإن كان صائامً فليصيل«: يف قوله 

وال يلزمه أن يصيب الطعام ألن املقصـود  إنـام هـو حصـول الـدعاء بحضـور 
الوليمة واملباركة ألهلها وكذلك حصول األنس بشهوده للخري الـذي أصـاب 

 ا يتحقق بدون أن يأكلإخوانه املسلمني من نكاح أو غريه, وهذ
ومن هنا تنبني عليه املسائل الرشعية فيام لو كان عند اإلنسـان عـذر فـإذا  

دعي إىل الوليمة وغلب عىل ظنه وجود املنكر فهذا عـذر رشعـي, فهـل لـه أن 
?  يمتنع أصالً

نقول: إن األصل أنه جيب عليه أن حيرض لقوله: فليجب,  فلام كان وجود  
يمة فإنه إذا حرض املنكر أنكر بام يستطيع وبام يمكنه أن ينكر هذا املنكر أثناء الول
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بأعىل مراتب اإلنكار وإن مل يستطع فأدناه أدناه عىل حسب حاله, فإذا مل يوجـد 
منه أمر باملعروف وهنى عن املنكر فلم يطع فإنه ينرصف وحينئذ يكون قد حقق 

دعوتـه, وإذا  مقصود الرشع وهو جرب خاطر أخيه املسلم وقيامه بحقه بحضور
 انرصف قام بحق اهللا فحينئذ أصاب احلقني وقام هبام عىل وجههام

أما أن يمتنع أصالً فهذا مشكل ألنه هنا صائم وقد كان باإلمكـان يقـول  
: من دعـي إىل وليمـة وهـو صـائم فليعتـذر أو ليمتنـع ألنـه ال معنـى النبي 

رشع من إجابة الدعوة حلضوره, فدل عىل أنه البد من احلضور حتقيقاً ملقصود ال
وتعظيامً ألهل الدعوة إذا وجد العذر الرشعي انرصف كالصائم ملـا وجـد فيـه 

 العذر الرشعي من عدم األكل فإنه يمتنع لوجود هذا العذر 
إمـا أن يكـون الصـوم نافلـة أو يكـون  : وأما بالنسبة للصوم ففيه تفصيل

 فريضة
وز لـه أن يفطـر إال بعـذر فإن كان فريضة فال إشكال أنه يمتنع ألنه ال جي 

رشعي وليس حضور الوليمة عذراً رشعياً إلباحة الفطـر عنـدما يفطـر  لعـذر 
 املرض والسفر ونحو ذلك من األعذار املبيحة للفطر

أما النافلة فقد تقدم معنا اخلالف فيها عىل األصل املعروف هـل الرشـوع  
 يف النوافل يصريها فرائض? 

تقدم معنـا مـن األحاديـث الدالـة عـىل كـون وهذه املسألة مفرعة عىل ما 
املتطوع هل يلزمه أن يتم الطاعة هل جيوز له أن يتسبب يف إلغائها وإسـقاطها? 
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, أو أمـني عـىل نفسـه عـىل »املتطـوع أمـري نفسـه«: واألصل يف ذلـك قولـه 
 الروايات التي تقدمت معنا

من قـال: إن : إذا ثبت أن املتطوع جيوز له أن يفطر فحينئذ من أهل العلم  
األفضل له إذا كان متنفالً أن يتم الصوم واحتجـوا بعمـوم هـذا احلـديث  وإن 

 كان صائامً فليصيل
, وكأنه أشار إىل »فإن كان صائامً فليصيل«قال:  ومنهم من قال: إن النبي  

أن األصل فيه أن يمسك ألن األفضل إمتام العبادة وهذا متفق عليه بني اجلميع, 
األمر تطييـب خـاطر أو مصـلحة رشعيـة أكـرب فلـه أن يأخـذ  لكن إذا كان يف

برخصة فطر املتنفل, قالوا: فإذا أخذ هبذه الرخصـة طلبـاً لتـأليف مـثالً أخيـه 
املسلم أو جرب خاطره فإنه يكتب له األجران أجر الصوم وإمتامـه وأجـر اجلـرب 

عد عـىل خلاطر أخيه املسلم, لكن يف الظاهر واهللا أعلم أن ظاهر احلديث ال يسا
 هذا وأن األصل فيه أن يبقى عىل صيامه ما أمكنه.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء يف كراهية صوم املرأة إال بإذن زوجها

 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   :حدثنا قتيبة ونرص بـن عـيل قـاال
 عن النبـي  أيب هريرة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن 

 »ال تصوم املرأة وزوجها شاهد يوماً من غري شهر رمضان إذا بإذنه«قال: 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   ويف البابåÇ ابن عباس@ë أيب سعيد

  
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   حديث أيب هريرة  حديث حسن

 الزناد عن موسى بن أيب عثامن عن أبيـه صحيح وقد روي هذا احلديث عن أيب
 .عن النبي  عن أيب هريرة 

 
 : اشتمل هذا الباب عىل مسألة من مسائل الصوم 

اد هبا مسألة صوم التطوع من املرأة وزوجها شاهد أي لـيس بمسـافر واملر
 مقيم حارض 

ويعترب هذا احلديث من األدلة عىل حق الـزوج عـىل زوجتـه ألن حقـوق 
 : الزوجية تنقسم إىل قسمني, قابلة إىل ثالثة أقسام

 القسامن الرئيسان أن حقوق املشرتكة واحلقوق اخلاصة  
مشرتك ومنها مـا هـو خـاص, ثـم اخلـاص  منها ما هو: حقوق الزوجية 

 ج عىل زوجه وحق الزوجة عىل زوجهاينقسم إىل قسمني حق الزو
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 هذا احلديث يتعلق بحق خاص وهو حق الزوج عىل زوجه 
احلقوق املشرتكة مثل املعارشة باملعروف أو من احلقـوق املشـرتكة األمـر  

مر بطاعة اهللا والنهـي باملعروف والنهي عن املنكر أيضاً من احلقوق املشرتكة األ
 عن معصية اهللا, من احلقوق املشرتكة 

أما احلقوق اخلاصة إما أن تكون حق الـزوج عـىل زوجـه مـن حـديثنا أو  
تكون حق الزوجة عىل زوجها من اإلطعام والكسوة والنفقة, هنا احلق خـاص 
بالزوج عىل زوجه وبابه باب النكاح, لكن العلامء مـنهم مـن يـذكر مثـل هـذه 

وق يف باب الصوم ومنهم من يـذكره يف بـاب احلقـوق إذا نظـر إىل حكـم احلق
املسألة من كوهنا تصوم أو ال تصوم فهو ألصق بباب الصوم, وإذا نظر إىل كوهنا 
السبب يف امتناعها من الصوم ومنعها من الصوم إنام هو حق الزوج كان ألصق 

, املـرأة أن تصـوم وزوجهـا  بالنكاح وهو  أقو, هنى النبـي  تصـوم تطوعـاً
فخرج صوم الفريضة, واملرأة يف صوم الفريضة ملزمة بـه وال سـلطان للـزوج 
عليها, وأما بالنسبة لصـوم النافلـة والتطـوع فـال جيـوز هلـا أن تصـوم تطوعـاً 

 وزوجها شاهد بمعنى حارض أو غري مسافر 
لو أن  الزوج سافر قال: أريد أن أسـافر أسـبوعاً  فـأرادت أن تصـوم   أما
ني واخلميس يف ذلك األسبوع فال بأس وال حرج وال يشرتط استئذاهنا من االثن

الزوج, أما لو كان حـارضاً وأرادت أن تصـوم االثنـني أو تصـوم اخلمـيس أو 
تصوم األيام البيض أو تصوم متنفالً فإهنا تستأذنه وتقول: يا أبا فـالن أريـد أن 
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ذن هلا مل جيز هلا ألن النبي أصوم غداً فهل تأذن يل? فإن أذن هلا صامت  وإن مل يأ
 هذا هني خرب مع اإلنشاء ال تصوم املرأة وزوجها حـارض, :  ) ال تصوم(  هنى

فهو خرب بمعنى اإلنشاء أي أنه ال جيوز هلا أن تصوم وزوجها حارضاً أي تطوعاً 
 ونافلة
 فيه دليل عىل تعظيم حق الزوج عىل زوج 

ب املنفعـة, ألن  الـزوج ربـام ه فيه دليل عىل أن درء املفسدة أوىل مـن جلـ
احتاج إىل زوجه فإطفاء شهوته وكرس شهوته أوىل من التنفل فصار درء املفسدة 
مقدم عىل جلب املصلحة وهذا من درء املفسدة املتعلقة بالغري مقدم عىل جلـب 
املصلحة املتعلقة بالنفس, وهذه من األمثلة العجيبة القليلة التي يقل وجودها, 

تقديم حق املخلوق عىل حق اخلالق عند الرضر واخلوف ومن هنا فيه إشارة إىل 
قدم ترضر الزوج بصيام زوجته عىل حصول اخلري بطاعتها وزيادة التقـرب إىل 

بذلك, فإذا منعها الزوج لزمها أن تطيعه وإذا أطاعته كتـب هلـا أجـران,  اهللا 
نـدها مـانع كتب هلا أجر صوم اليوم ألهنا نوت اخلري وأرادته وحبسها العـذر ع

رشعي فحينئذ يكتب هلا أجر الصوم ويكتب هلا أجر الطاعة  للزوج وللزوجـة 
أجر يف طاعتها لزوجها وهذا ما ينبغي عىل نساء املؤمنات أن يستشعرنه دائامً أن 

جعل هلن عظيم األجر واملثوبـة يف طـاعتهن ألزواجهـن, وأن األمـر إذا  اهللا 
هلا أجر وتنوي به االستجابة والطاعـة هللا أخذته من الناحية الرشعية فإنه يعظم 

 ورسوله يف ذلك.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء يف تأخري قضاء رمضان

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبـو عوانـة
أقيض ما قالت:  ما كنت  عن إسامعيل السندي عن عبد اهللا البهي عن عائشة 

  يكون عيل من رمضان إىل يف شعبان حتى تويف رسول اهللا 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   هذا حديث حسن صحيح 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  حييى بن سعيد األنصاري وقد رو

 نحو هذا. عن أيب سلمة عن عائشة 
 

اشتمل هذا الباب عىل مسألة من مسائل الصوم والتي تتعلق بالتوسـعة يف 
القضاء وأن قضاء رمضان موسع وليس بمضـيق وهـذا مـا يعـرب العلـامء عنـه 

 بالواجب املوسع
ف إذا أفطـر لعـذر مـن صـيام أو مـرض أو سـفر أو مـرض أو  فإن املكل 

وهـذه األيـام  األخـر ال يلزمـه , حيض أو نفاس فإنه ملزم بعدة من أيام أخـر 
بمجرد انتهاء رمضان وذهب يوم العيد أن يصومها مبارشة, بل إنه خمري يف سائر 

فحديث  أيام العام أن يقضيها ما عدا األيام التي هني عن صومها, فإذا ثبت هذا
 أصل فيه عائشة 

, وجـاءت السـنة }فعدة من أيام أخر{هو القرآن دل عليه بعموم قوله:  
واطالعه, إن كان يكون  ألهنا فعلت هذا بعلم ا لنبي  بحديث عائشة  تؤكد
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كام هو لفظ الصحيح: إن كان يكون عيل الصوم من رمضان فـال أقضـيه إال يف 
 مني شعبان  ملكان رسول اهللا 

ا: إهنا أخرت القضاء إىل شعبان فدل عىل أنه جيوز ملن كان عليه قضاء قالو 
 من رمضان أن يؤخره إىل شعبان

: أن هذا التأخري مقيد بأال يصـل إىل األيـام التـي يضـيق عليـه فيهـا   ثانياً
القضاء, فلو كان عليه عرشة أيام وبقي من شعبان عرشة أيام غـري يـوم الشـك 

ه أن يصوم, وحينئذ ينقلـب املوسـع إىل مضـيق وال وهو يوم الثالثني فإنه يلزم
 جيوز له أن يؤخر

واتفقوا عىل أن ال جيوز أن يؤخر إىل ما بعد رمضان الثاين, وإن كان بعض  
السلف تسامح يف ذلك وجعل القضاء عىل إطالقه فعدة من أيام أخر سـواء يف 

هري السـلف هذا العام أو العام الذي يليه أو غريه, ولكن الذي عليه عمـل مجـا
 واخللف عىل أنه ال جيوز له التأخري

 ثم إذا أخر مفرطاً هل يلزمه ا إلطعام أو ال يلزمه?  
 : وجهان

مجهور العلامء عىل  أنه يلزمه أن يطعم عن كل يوم ربـع صـاع إذا مل يكـن  
 عنده عذر يف التأخري

ط وذهب الظاهرية وطائفة من أهل احلديث إىل أنه ال يلزمه إال القضاء فق 
  وهو أقو واألول أحوط وفيه آثار عن بعض الصحابة 
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وأما بالنسبة ملن كان عنده العذر كاملرأة يأتيها املرض والرجل يأتيه املرض 
يؤخر إىل شعبان فيأتيه املرض وال يستطيع فحينئذ هو معذور ويلزمـه القضـاء 

 عند اجلميع وال يلزمه إطعام باتفاقهم لوجود العذر
يل الصوم من رمضان فال أقضيه إال يف شعبان ملكـان إن كان يكون ع ( 

كـان يف  قيل: أهنا كانت تـؤخر إىل شـعبان ألن النبـي   ) : مني رسول اهللا 
يف صـومها  شعبان أكثر صوماً فإذا كان أكثر صوماً فحينئذ ال تتحرز عائشـة 

 ثبـت كـام ما حيتاج الرجل من امرأته واملراد هبذا أن النبـي  ألنه ال حيتاجها 
أنه كان يكثر الصوم يف شعبان, فإذا أكثر الصوم يف شعبان سهل عىل أم  عنها 

 أن تقيض هذا هو وجه تأخريها للقضاء إىل شعبان املؤمنني عائشة 
كـان يكثـر الصـيام يف   وقيل يف ذلك علة أخر ولكن أقواها أن النبي  

 القضاء فيه. شعبان فيسهل عليها 
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@ÞbÓóîÇ@ìic@âbß⁄a@@a@é»‰ZμbÈm  
 باب ما جاء يف فضل الصائم إذا أكل عنده

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا عيل بن حجـر قـال: أخربنـا
الصائم إذا «قال:  عن النبي  رشيك عن حبيب بن زيد عن ليىل عن موالهتا 

 »أكل عنده مفاطري صلت عليه املالئكة
 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@@ZμbÈm   شـعبة هـذا احلـديث عـن ورو

 نحوه. عن النبي  حبيب بن زيد عن ليىل عن جدته أم عامرة 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا حممود بن غيالن قال: حدثنا

أبو داوود قال: أخربنا شعبة عن حبيب بن زيد قال: سمعت موالة لنا يقال هلـا 
دخـل عليهـا  أن النبـي  رة بن سعد األنصارية ليىل حتدث عن جدته أم عام

إن الصـائم تصـيل «: فقدمت إليه طعام فقال: كيل فقالت: إن صـائمة فقـال 
 وربام قال: حتى يشبع »عليه املالئكة إذا أكل  عنده حتى يفرغ

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm هذا حديث حسن صحيح 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aμbÈmZ   حدثنا حممد بن بشـار قـال: حـدثنا

حممد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن موالة يقال هلا ليىل عن 
نحـوه ومل يـذكر فيـه حتـى يفرغـوا أو  عن النبي  جدته أم عامرة بن كعب 

 يشبعوا
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   وأم عامرة  هـي جـدة أيب حبيـب
 ري.بن زيد األنصا

 
فيه دليل عىل فضل بقاء الصـائم عـىل صـومه وفطـر الغـري : هذا احلديث 

 بحرضته
ف هذه الطاعـة وعظـم مـا دليل عىل رش : صلت عليه املالئكةففي قوله:  

رشف بنـي  فيها من األجر, فصالة املالئكة عىل  العبد دعائها له باخلري فـاهللا 
آدم وفضلهم عىل كثري ممن خلق تفضيال, ورشف املطيعني وفضلهم عىل عبـاده 
وخلقه فجعل مالئكة قدسه يستغفرون هلم  ويدعون هلم ويصلون عليهم, ففي 

صـالة «قـال:  واللفظ ملسـلم أن النبـي  الصحيحني من حديث أيب هريرة 
الرجل يف مسجده تضعف عىل صالته يف بيته وسوقه بخمس وعرشـين ضـعفا 
ثم قال: فإذا خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة مل خيطو خطوة إال كتبـت لـه 
هبا حسنة إىل أن قال: فإذا صىل مل تزل املالئكة تصيل عليه ما دام يف مصاله اللهم 

مـا زالـت «, فهذا يبني معنى الصالة وأهنا الـدعاء لقولـه: »اللهم ارمحه اغفر له
املالئكة تصيل عليه ما دام يف مصاله اللهـم صـيل عليـه اللهـم اغفـر لـه اللهـم 

, فبني أن املراد به دعاء املالئكة للعبد, وبناء عليه فإنه بحرضة الطعام إذا »ارمحه
ليه وهذا خـري عظـيم وفضـل أكل الطعام بحرضته دعت له املالئكة وصلت ع

 كبري.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   
 باب ما جاء يف قضاء احلائض الصيام دون الصالة

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا عيل بن حجـر قـال: أخربنـا
قالـت: كنـا  عيل بن مسفر عن عبيدة عن إبراهيم عـن األسـود عـن عائشـة 

ثم يكمر فيأمرنا بقضاء الصيام وال يأمرنا بقضاء  رسول اهللا نحيض عىل عهد 
 الصالة

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm   هذا حديث حسن وقـد روي عـن
, والعمل عىل هـذا عنـد أهـل العلـم ال نعلـم بيـنهم  معاذة عن عائشة  أيضاً

 اختالف أن احلائض تقيض الصيام وال تقيض الصالة
@ÞbÓîÇ@ìic@âbß⁄a@@@a@é»‰@ó@ZμbÈm  وعبيـدة هـو ابـن معتـب الضـبي

 الكويف يكنى أبا عبد الكريم.
 

وال  هذا احلديث أصل عند العلامء رمحهم اهللا يف أن احليض يسقط الصـالة
 يسقط الصوم

وقد جاء يف رواية يف حديث أم املؤمنني عائشة يف الصحيحني أن السـبب  
فقالت: أي أماه مـا بـال  أن عمرة بنت عبد الرمحن سألت أم املؤمنني عائشة 

 احلائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة? 
 : أحرورية أنت? فقالت هلا 

 قالت: ال وإنام أسأل
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فنؤمر بقضاء الصـوم وال نـؤمر  د رسول اهللا قالت: كنا نحيض عىل عه 
 بقضاء الصالة

 وهذا حمل إمجاع  يف هذا احلديث دليل عىل أن احلائض ال تصوم 
 وإن صامت مل يصح صومها وهذا حمل إمجاع

 وهل تأثم?  
الصحيح أهنا تأثم أهنا إن صامت وهي حائض فهي آثمة ملخالفتها للرشع 

 كام إذا صىل عىل غري طهارة 
جيوز للمرأة احلائض أن تصوم ألن الصوم ال يصح مع احلـيض وهـي فال 

 منهية عنه ومن موانع احليض الصوم والصالة
أي بقضاء الصوم دل عىل أنه ال يسقط بالكلية كالصالة وال  وقوهلا: نؤمر 

 نؤمر بقضاء الصالة ألن الصالة تسقط
ليها قضاء وعلل بعض العلامء بأن احليض عذر ليس بيد املرأة وأنه يشق ع 

الصالة وال يشق عليها قضاء الصوم فخفف عنها مـن هـذا الوجـه فقـالوا: إن 
 الرشع فرق بني الصوم والصالة من هذا الوجه

وقد أدركنا بعض مشاخينا وإن كان بعض الرشـاح يشـري إىل هـذه املعـاين  
وتناقلها العلامء وهي صحيحة أن الصوم قضاؤه أخف والصالة قضائها أثقـل 

مر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة, ولكن كان بعض مشاخينا فقالت: نؤ
رمحهم اهللا يشددون يف هذا ويقولون: املنبغي جعله عبادة أي أن الرشع فرق بني 



- ٣٨٧ - للشيخ الفاضل حممد حممد املختار الشنقيطي                  رشح كتاب الصيام من سنن الرتمذي

املتامثلني الصوم ركن وفريضة والصالة ركـن وفريضـة واهللا يـأمر وحيكـم وال 
والطاعة حينام  يعقب حكمه سبحانه وتعاىل, وهبذا حيصل عند اإلنسان االمتثال

جيد أوامر الرشع عىل وجه ال يتعقله أو  عىل وجـه يـؤمر هبـا فيلـزم بـه دون أن 
 يتكلف يف البحث عن العلل واحلكم

سلكت هذا املسـلك ولـذلك ملـا سـألتها  فقالوا: إن أم املؤمنني عائشة  
عمرة وقالت: يا أماه ما بال احلائض أي ما الشـأن واحلـال أن احلـائض تقيضـ 

وال تقيض الصالة? فهام متامثالن واحلكم خمتلف وهذا معنـى قولـه: أن الصوم 
 الرشع يفرق بني املتامثلني

وحرورية نسبة إىل حروراء وقد اجتمـع : : أحرورية أنت? فقالت هلا  
فنسب إليها كل متشدد ومتنطع يف الـدين,  فيها اخلوراج ملا خرجوا عىل عيل 

شأن أهل التنطع ومن شأن أهل التكلـف, وكأهنا تقول هلا: إن هذا السؤال من 
وإال فاألصل يف املسلم أال يبحث عن العلل وإال كام أخـرب اهللا يقـول: سـمعنا 

 وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري,  وكانوا يشددون يف هذا 
اختلـف هـل :  فقوهلا: نؤمر بقضاء الصوم وال نـؤمر بقضـاء الصـالة 

بفعل العبادة وامتنع منهام الفعل لعـذر احلائض والنفساء توجه اخلطاب عليهام 
 ?رشعي أم أن اخلطاب ال يتوجه إليهام أصالً بالصوم قصدي
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هل احلائض والنفساء يتوجه إليهام اخلطاب بالصوم أثناء احليض, مثالً لو  
دخل عليهم أول يوم من رمضان فحاضت املرأة هل هي يف األصل وجه عليها 

 وجه إال بعد طهرها? اخلطاب بالصوم أم أن اخلطاب ال يت
 : وهذه مسألة فيها فوائد 

من فوائدها أهنا تكون عىل  الوجه األول مكلفة وال تصح منهـا العبـادة,   
وهذا ما جعل البعض يقول: يكون تناقضاً كأن الرشع يقـول هلـا: صـومي وال 
تصومي, واجلمع بني املتناقضني ممتنع ألنـه ال يمكـن أن جيمـع بيـنهام يف حـال 

 من هنا قالوا: أنه ال يتوجه عليها خطابواحد, و
والقول الثاين عند علامء األصول أنه متوجه عليها مكلفـة يف األصـل وال  

يمكنها أن تصوم كاملعذور موجه عليه اخلطاب فـإذا اسـتيقظ طولـب بالفعـل 
 وهذه التي يرجون فيها ويقولون: هل جتب العبادة عىل أحد وال تصح منه? 

اء عىل القول بتوجه اخلطـاب إلـيهام حـال احلـيض نقول: احلائض والنفس
 والنفس

ألنه إذا قلنا: توجه عليهام جتب أصبحت واجبة وال  تصح ألهنا لو قامت  
بفعلها ال تصح, ولذلك هذا الذي جعل أصـحاب القـول يستشـكلون األول 

 يقولون: كيف يتوجه عليها اخلطاب ال يصح منها هذا حمال
إنه توجه عليها اخلطاب يستدلون بقوهلا: فنـؤمر  وأياً ما كان فالذين قالوا:

بقضاء الصوم فقوهلا, نؤمر بقضاء الصوم دل عىل أن ما تفعله احلـائض قضـاء 
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والقضاء ال يكون إال بعد إنشاء األمر يف وقت العبادة, يؤمر بالقضاء يف وجود 
 العذر حال األداء فيلزم بالقضاء بعده

 علامء األصول وأياً ما كان هي مسألة مشهورة عند  
سامحة من الرشع  : قوهلا: فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة

 عىل عباده, وهذه من سامت التيسري والرمحة يف رشيعـة اهللا  وتيسري من اهللا 
فلو تصور أن املرأة احلائض  يلزمها أن تقيض الصلوات كم يكـون عليهـا مـن 

 الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتـدي لـوال املشقة والعناء ولكن اهللا يرس و احلمد هللا
 أن هدانا اهللا.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء يف كراهية مبالغة االستنشاق للصائم

@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm   حدثنا عبد الوهاب بن عبد احلكـم
نا حييى بن سليم قـال: البغدادي الوراق وأبو عامر احلسني بن رشيح قاال: حدث

 حدثني إسامعيل بن كثري قال: سمعت عاصم بن لقيط بـن سـمرة عـن أبيـه 
أسـبغ الوضـوء وخلـل بـني «قال: قلت يا رسول اهللا أخربين عن الضوء قـال: 

 »األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائامً 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm ره هذا حديث حسن صحيح وقد ك

 أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره ويف الباب ما يقوي قوهلم.
 

  هذا الباب األصل فيه أنه متعلق بكتاب الطهارة
أن فيه ثالث مجل مجلتان منهام متعلقة بالطهارة وجاءت  : والسبب يف ذلك

ومن هنا من أهل العلم من يذكره يف كتاب الطهارة ومنهم , مسألة الصوم تبعاً 
 من يذكره يف كتاب الصوم

 يذكره يف كتاب الطهارة كاحلافظ بن جحر رمحه اهللا يف بلوغ املرام 
 مثل اإلمام احلافظ الرتمذي هنا ومنهم من يذكره يف كتاب الصوم 
عن الوضوء اهللا أكرب صـحايب  أنه سأل النبي  حديث لقيط بن صربة  

يسأل عن  الوضوء, ال يستنكف املسلم أن يسأل عن أبسط األشياء ليعلم سـنة 
فيها, ففي الصحيحني من حديث عبد اهللا بن زيد قال: شهد عمرو بـن  النبي 
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يتوضـأ  كيف كـان النبـي  صاحب رسول اهللا احلسن سأل عبد اهللا بن زيد 
 ?عن وضوء النبي 

هذا الرجل من التابعني يف مقامه وعلو شأنه يسأل كيف كان وضوء النبي  
? 

األحكام الرشعية واملسائل الرشـعية السـؤال عنهـا والعلـم هبـا وتعلـيم  
 ومقام رشف وكرامة وعزة ألهل العلم, ومـن يسـلك الناس هلا مقام  قام به 

هذا املسلك إىل يوم الدين, ليس فيه منقصة أن يأيت اإلنسان ويسأل عـن أبسـط 
,  وكرامة له عىل خالف ما يألفه النـاس أو بعـض األشياء ليعلم هدي النبي 

الناس اليوم, وانترش هذا الداء والبالء إىل بعض طلبة العلم أهنـم حيقـرون مـن 
فإذا  ن واآلثار عن رسول اهللا املجالس التي يبني فيها األحكام الرشعية والسن

 قام الرجل ويقول: كيف أغتسل من اجلنابة?
يقولون: هذا ال يعرف كيف يغتسل من اجلنابة? انظر يسأل عن الوضوء,  

يستخفون بمن يسأل عن هذه املسائل فإذا جاء عامل أو شيخ أو طالـب علـم يف 
هـذا جـالس مسجده ينثر كتاب الطهارة استخفوا به الناس بلغت مـا بلغـت و

 يعلمنا كيف نتوضأ وكيف نصيل? 
لقـد أنزلنـا إلـيكم {كربت كلمة خترج من أفواههم, الدين عزة وكرامـة 

مثله معه وهو السـنة, فمـن  , القرآن أيت النبي }كتاباً فيه ذكركم أفال تعقلون
حقر من السنة فهو احلقري ومن أنزهلا عن مقامها فقد أنزل نفسه أما السنة فهـي 
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ية ومن سام هبا رفع اهللا قدره وأعىل شـأنه وأعظـم أجـره, إن الرجـل عالية سام
تعلمه الوضوء فواهللا ما توضأ وال جر املاء عىل بدنه إال أجرت أجر وال علـم 
غريه هذه السنة إال كان لك مثل أجره وال دعـا إىل ذلـك و ال نظـر إليـه أحـد 

هـد كـان لـه  من دعـا إىل«فصنع مثل صنيعه وتعلم منه إال كان لك كأجره, 
, ال حيقـر »أجره وأجر من عمل به إىل يوم القيام ال ينقص مـن أجـورهم شـيئاً 

أحد من أحكام الطهارة والوضوء والصالة واحليض والنفـاس هـذا ديننـا ملـا 
يقـول رمحـه اهللا مـن  لاعتزت األمة هبذا وكانت طلبة األمة يبحثون أبـو منهـا

دخلت أنا هو أبو منهال سـيار بـن   التابعني كام يف الصحيحني: دخلت أنا وأيب,
سالمة التابعي اجلليل يقول: دخلت أنا وأيب عىل أيب برزه األسلمي نضـلة بـن 

يصـيل  حينام قدم عىل الكوفـة قـال فقـال لـه أيب: كيـف كـان النبـي  عبيد 
املكتوبة? ما قال له: ما شاء اهللا متى أقلعت الرحلة متى سافرت ومتى طلعـت 

 يارة اليل ركبتموها ومتى وصلتم ال, كيف كان النبي ومتى نزلت وكيف الس
يصيل املكتوبة ومعه ابنه يدخل معه عىل هذا الصحايب وإذا به كل واحد يبحث 
عن هذا الدين يبحث عن أي يشء يف هذا الدين يتعلمه ويعمل به ويدعوا إليه, 

ن القرآن والسنة ملا اعتزت األمة هبذا الدين أعزها اهللا رفعها اهللا رشفها اهللا ملا كا
شــيئاً عظــيامً يف قلــوب الســلف الصــالح عظــم اهللا أقــدارهم ورفــع مكــاهنم, 

والعلـم هبـا وحبهـا وحـب  ولينرصن اهللا من ينرصه, من نرصة السـنة الـتعلم
تعليمها للناس واحلرص عىل أن جيلس إمام املسجد عىل أن يعلم عىل أن يسمع 
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ال نجاة لألمة إال بإتباع الكتاب , نحكي النظريات الناس ماذا قال رسول اهللا 
والسنة فإذا جاء من يعلم الكتاب والسنة ختاذلنا إال من رحم ربـك, وإذا جـاء 

يقول: يا أخي هذه  مسائل واضحة ما هـو الواضـح  بيان السنة وهدي النبي 
أي يشء واضح إذا كان أئمة التابعني يسألون كيف الوضـوء? إذا كـان محـران 

أمـام املـأل يـأيت ويـدعوا  ايب اإلمام واخلليفـة الراشـد موىل عثامن هذا الصح
بطست يدعوا بالوضوء  عن محران موىل عثامن قال: دعا عثامن بوضوء, أي ماء 
يتوضأ به فصببت عليه فغسل كفيه ثالثاً ثـم مضـمض واستنشـق ثالثـاً إىل أن 

 , أمة ما كان عندها إال رأيت سمعت قال رسـول انتهى ثم قال: رأيت النبي 
ألهنا حتـس باألمانـة واملسـئولية, أنـت إذا كنـت يف بيتـك أبنائـك أمانـة  اهللا 

كـذا  ومسئولية أن تنقل هلم كل ما تستطيع من السنة تقـول قـال رسـول اهللا 
وكذا إذا استيقظت من نومك قل كذا وكذا إذا جئـت تنـام قـل كـذا وكـذا إذا 

ك ورشفك إذا اعتززت دخلت إىل احلامم قل كذا وكذا إذا فعلت كذا هذا هو عز
واذكرن ما يتىل يف بيوتكن {به مأل اهللا بيتك خرياً ونعمة و لذلك قال اهللا تعاىل: 

يمـتن  , امتن اهللا به عىل أمهات املؤمنني هبـذا النـور }من آيات اهللا واحلكمة
من فوق سبع ساموات أنه يتىل يف بيوهتن آيات اهللا واحلكمة هـي السـنة فجمـع 

فـدعا هبـذا الوضـوء  السنة وامتن هبا عىل أمهات املـؤمنني اهللا بني الكتاب و
وهو اخلليفة الراشد وإذا به يقول: رأيت النبي  توضأ نحو وضوئي هذا وقـال: 

من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صىل ركعتني ال حيدث فيهام نفسه إال غفر له ما «
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لو أن  , ما كانوا يبحثون عن فضول الكالم  وفضول األحاديث,»تقدم من ذنبه
رجالً دخل عىل قوم وهو من أهل العلم  وجاء رجل يسأله عن الوضوء وعـن 
الطهارة وعن احليض وعن النفاس وعن مسـائل الرشـع هيجرونـه, ولكـن إذا 
سأله يا شيخ متى تعلمتم متى سـافرتم وعـىل أي املشـايخ أخـذتم? هـذا يشء 

للسنة ملا خيـرج طيب ولكن ملا يصبح العلم أجماد لألشخاص و ال يصبح أجماداً 
اإلنسان أمام املأل يف القنوات ويتحدث عن نفسه أنه فعل خري من ذلك ألـيس 
خري من  ذلك أن يتحدث بحديث واحـد ماليـني اآلذان إذا سـمعته كتـب لـه 

 ماليني وباليني  احلسنات واألجور
أن حيـرص عـىل  فعىل طالب العلم أن حيرص عىل هذا بل عىل كل مسـلم 

عن الوضوء فهنيئاً له ثم هنيئاً له تشبث هبذا السـؤال الـذي  هذا, سأل النبي 
وقد جـاء بالسـؤال فجـاء  جاء من ورائه لألمة هذه السنن العظيمة يف جوابه 

من رو ائه باخلري ولذلك جتد بعض الناس إذا جلس مع أهل العلم أثار املسائل 
رت هـذه السـنة التي يستفاد هبا وتستفيد منها العامة ويستفيد منها اخلاصة, فنث

كحديث لقيط بن صربة أصل يف باب الوضوء وأصل يف كتاب الصـوم, حتـى 
إن أكثر مسائل الصوم التي تتعلق بالفطر وعدم الفطر مبنية عىل هـذا احلـديث 

أن سـأل وأن رو احلـديث عـن  وكله يف ميزان حسنات لقـيط بـن صـربة 
 رسول اهللا 
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تغطية الدرع السابغ هو الذي اإلسباغ هو ال : »أسبغ الوضوء«: فقال له 
 الساتر املغطي املستوعب 
 : واختلف يف اإلسباغ 

فقيل: إسباغ الوضوء استتامم العضو بغسله إن كان مغسـوالً  ومسـحه إن 
 كان ممسوحاً 

وقيل: اإلسباغ هو أن يكون يف العـدد بالتثليـث عـىل مراتبـه الـثالث وال 
من زاد عىل هذا فقد «وضأ ثالثاً قال: ملا ت جتوز  الزيادة عىل الثالث ألن النبي 

أساء وظلم وتعد« 
والصحيح أنه يف العدد أن إسباغ الوضوء يف العدد, وإسباغ الوضوء عىل  

ضو ثالثاً يف الربد ونحو ذلك مما يتأمل ويكون وقعـه أعظـم عاملكاره أن يغسل ال
 عىل اإلنسان

للنـدب ولـيس واألمـر هنـا , ضـئوا ثالثـاً وأي أنه ت :أسبغوا ا لوضوء  
للوجوب, األمر هنا للندب واالسـتحباب ولـيس للحسـم واإلجيـاب ألهنـم 

مـرة  أمجعوا عىل أنه من توضأ مرة مرة, صح وضوءه, ولذلك  توضـأ النبـي 
 .مرة  ومرتني مرتني وثالثاً ثالثاً 

اخللل هـي الفتحـات يف اليشـء منـه خلـل البـاب  : وخلل بني األصابع
التــي تكــون فيــه والتخليــل بــني األصــابع أن  النســامت والفتحــات الثغــرات

يستوعب ما بينها وأن يعتني هبا سواء يف أصابع الكفني أو القدمني والسـبب يف 
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هذا أن ما بني األصابع خاصة عند قلة املـاء قـد ال يصـل إليـه املـاء ومـن هنـا 
 بتعاطي السبب الستيعاب املحل والقيام بالفرض والواجب

 : ثم التخليل له حالتان 
 احلالة األوىل: أن يكون املاء قليالً ال يصل إال بالتخليل فيجب التخليل 

واحلالة الثانية أن يمكن إيصال املاء بدون ختليل فال جيب التخليل يف أصح 
القولني وهو قول اجلمهور وذهب املالكية إىل وجوب التخليل عىل ظاهر قوله: 

بـن عاشـور اشار إىل ذلك وخلل بني األصابع, والذي يظهر أنه ال جيب, وقد أ
 :املخلل

 وجه إذا من حتته اجللد ظهر               خلل أصابع ا ليدين والشعر      
فيقولون بوجوب التخليل والصحيح أنه ال جيب عىل ظاهر احلديث عـىل  

فاغسلوا وجوهكم وأيـديكم إىل {ظاهر الكتاب والسنة,  فإن اهللا تعاىل يقول: 
إنام املراد وصول املاء بغض النظر عن كونه يصـل  خليل, ومل يأمر بالت}املرافق

 بالتخليل أو بدونه
االستنشاق من النشـق  : »وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائامً «وقوله: 

وأصله جذب اليشء إىل أعىل باخلياشيم بالنحر واالستنثار استفاعل مـن النثـر 
 وهو الطرح فاالستنشاق هو اجلذب واالستنثار هو الطرح

فيه دليـل عـىل أنـه يسـن للمسـلم أن يبـالغ يف  : قوله: بالغ يف االستنشاق
 االستنشاق يف الوضوء
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وأشري إىل السبب يف ذلك خاصة حينام أكد عىل املسلم أو تأكد ذلك عنـد  
كام يف الصحيح أن الشـيطان  قيامه من النوم يكون مؤكداً أكثر فقد بني النبي 

شياطني تأيت إىل األماكن القذرة فهـذا مكـان يبيت عىل خياشيم اإلنسان ألن  ال
 بيتوتته فيستنثر ويستنشق ويبالغ يف االستنشاق طلباً للنظافة والنقاء

 حملـه أال يرضـ البـدن ال يرضـ بنفسـه ألن : : بالغ يف االستنشـاقوقوله 
بعضهم قد يبالغ فيؤذ ويرض و إنام املراد املبالغة التي ال ترض به وال تتسبب يف 

 ر له إذا قام بذلكحصول رض
 استثناء أي إن كنت صائامً فال تبالغ يف االستنشاق :  إال أن تكون صائامً  

 نافلة أو فريضة  وقوله صائامً 
 :وفيه دليل عىل مسائل

املسالة األوىل أن دخول املاء من األنف يفطر لقوله: بـالغ يف االستنشـاق  
, وهـذا مـا أشـار إليـه اإلمـام رمحـ ه اهللا يف آخـر البـاب  أن إال أن تكون صائامً

األحاديث أنه حجة ملن قال: االستعاط دخوله من جهـة مـن السـعوط الـذي 
يكون عن طريق األنف فلو أدخل مرشوباً أو مطعوماً جذبه كالنشـوق ونحـوه 

 فدخل إىل حلقه فإنه يكون مفطراً 
املسألة الثانية: أن الفطر يكون بالدخول من املعهـود وغـري املعهـود, ألن  

مـن أدخـل املـاء عـن  عهود يف دخول املاء عن طريق الفم, فلام جعل النبي امل
طريق أنفه مفطراً دل عىل أنه ال عربة  باملدخل املعتاد وأنه لـو دخـل إىل اجلسـم 
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من يغر منفذ املعتاد كاإلبر ونحوها أنه يفطر  ألن العـربة بوصـوله إىل اجلـوف 
الذي وصل منه إىل جوفه وهنـا  بغض النظر عن املكان الذي دخل منه أو املنفذ

 تكون املسألة يف الصوم ومناسبته يف الصوم من هذا الوجه الظاهر
وبني عليه أيضاً أن القليل والكثري يفطر من املـأكول واملرشـوب وأنـه ال  

يشرتط أن يأكل شيئاً يصل إىل معدته أو يرشب شيئاً يصـل إىل معدتـه ألنـه إذا 
ل قطرات أو شبه قطرات وأن العربة باملجـاوزة بالغ يف االستنشاق غاية ما يدخ

وهذا يدل عىل ضعف من يقول: إن البخاخات ال تصل إىل اجلـوف بخاخـات 
األنف ال تصل إىل اجلوف فال تفطر فنقـول لـه: إن هـذا احلـديث إذا استنشـق 

 منه القدر اليرس ألنه ال يصل إىل  اجلوف ومع ذلك منعه النبي 
سباب التي توجب اإلخـالل بالعبـادة توجـب فيه دليل عىل أن تعاطي األ

الضــامن واملكلــف بحفــظ الــنفس عنهــا وصــيانتها منــه ملــا أمــره أال يبــالغ يف 
 االستنشاق مع أن دخول املاء مل يكن بيده إنام كان عن طريق املبالغة

يتفرع عىل ذلك أيضاً أنه إذا هنـي عـن املبالغـة يف االستنشـاق ينهـى عـن  
أنه إذا بالغ يف املضمضة ألن الرشـع ينبـه بـالنظري عـىل املبالغة يف املضمضمة و

نظريه فلو بالغ يف املضمضة مل يأمن أن يسقط املاء إىل جوفه وعليـه فإنـه ينبغـي 
 عليه أن يتعاطى األسباب يف حفظ عبادة  الصوم ما أمكنه

وفيه دليل عىل أنه ال ينبغي االشتغال بالسنن عىل حسـاب الفـرائض وال  
عىل وجه يورث الوقوع يف املنهيات فإن املبالغة مستحبة ألنه  تطلب املستحبات
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قال: بالغ يف االستنشاق لكن إذا أدت إىل الفطر يف الصوم وهو منهي عنه رشعاً 
هني عنها, ومن أمثلتها إذا جاء يريد تقبيـل احلجـر أو اسـتالم الركـون وعليـه 

عنك جبتك  انزع«: طيب فإن االستالم سنة ومس الطيب للمحرم حمرم قال 
, وقـال يف »واغسل عنك أثر الطيب واصنع يف عمرتك ما أنت صانع بحجـك

, »اغسلوه بامء وسدر وال متسـوه بطيـب«الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة: 
فاألصل أنه ممنوع من الطيب فإذا جاء يقبل احلجر وعليه طيب أو يستلم الركن 

يف املحـذور, ويوجـب  وعليه طيب فإنه يطلب السنة عىل وجه يوجب الوقوع
من استنشق أن يبـالغ ألنـه يطلـب  اإلخالل فحينئذ يمنع منه, كام منع النبي 

سنة املبالغة بتنظيف املكان عىل حسـاب الوقـوع يف املحـذور وهـو فطـره مـن 
 صومه.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء فيام نزل بقوم فال يصوم إال بإذهنم

@a@é»‰@ÞbÓZ  حدثنا برش بن معاذ العلقمي البرصي قال: حـدثنا أيـوب
قالت: قـال رسـول  بن واقد الصويف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

 »من نزل عىل قوم فال يصومن تطوعاً إال بإذهنم«: اهللا 
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  هذا حديث منكر ال نعـرف

و هذا احلديث عن هشام بن عروة وقـد رو موسـى بـن أحداً من الثقات ر
 عن النبي  داوود عن أيب بكر املدين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

 نحواً من هذا
 @ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  وهذا حديث ضـعيف أيضـاً وأبـو

د اهللا بكر ضعيف عند أهل احلديث وأبو بكر املدين الذي  رو عن جابر بن عب
 اسمه الفضل بن مبرش وهو أوثق من هذا وأقدم.

 
ا الرتمجة صحيحة أنه ال يصوم إال بإذنه من باب األدب ورعاية احلق, وأمـ

بالنسبة للحديث فضعيف لكن أصول الرشيعة أن الضيف إذا نـزل يكـرم وأن 
, والضـيف إذا »من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكـرم ضـيفه«قال:  النبي 

نزل بقوم فلم يأكل طعامهم فإن هذا يؤذهيم جـداً ويرضـ هبـم ولـربام يـؤذون 
مكارم العـادات  ويشمت هبم هذا عىل عادة الناس وهي عادة حممودة ألهنا من

التي جاءت الرشيعة بإقرارها بأن الضيف له حق وإذا قرص مـع الضـيف فـإن 
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هذا أمر خمالف للفطرة خمـالف ملـا يصـنعه أهـل العقـول السـليمة و األلبـاب 
املستقيمة والفطر املستقيمة, وأول الرشيعة عىل إكرام الضيف فلام كـان صـومه 

ون بالنهار الناس طبعاً غالباً خاصـة يمنع من إكرامه والغالب يف اإلكرام أن يك
يف القديم ما كانوا يأكلون بالليل إال قليالً فإكرام الضيف أصل يف الرشـع فلـام 
يأيت عىل قوم وحيل هبم ضيفاً وهو صائم ويمكنه أن يفطـر ال شـك أن يف هـذا 
تضييقاً عليهم, ومن هنا الذي عليه من حيث األصل عند أهل العلم رمحهم اهللا 

ب ينبغي له أن يراعي مشاعر إخوانه ال يستقيم رشعاً أن حيـل اإلنسـان أن األد
 .عىل إخوانه وأن ينزل منزل عىل إخوانه عىل وجه يؤذهيم به وهذا فيه أذية 

حيصـل  أما من ناحية احلديث فليس فيـه يشء مرفـوع عـن رسـول ا هللا 
 .اإللزام بيشء

لضيف يراعي هذا لكن من جهة اآلداب وأصول الرشيعة العامة نعم أن ا 
وقـد قـال يف  يطيب خواطر أصحابه ويطيب خـاطر مـن أكرمـه  وقد كان 

, فمن أنزلك ضيفاً عنـده »من صنع إليكم معروفاً فكافئوه«احلديث الصحيح: 
فمن مكافئته أن تكون   بأحسن األحوال التي جترب هبا خاطره وتدخل الرسـور 

يته وأهلـه ملـا يف ذلـك مـن عليه وال تتسبب يف أذيته وجرحه بني قومـه وعرشـ
 الرضر.
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@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄aZμbÈm  
 باب ما جاء يف االعتكاف

a@é»‰@ÞbÓ :حدثنا حممود بن غـيالن قـال: حـدثنا عبـد الـرزاق قـال :
أخربنا معمر عن الزهري عن سعيد بـن املسـيب عـن أيب هريـرة وعـروة عـن 

 واخر من رمضان حتى قبضه اهللاكان يعتكف ا لعرش األ أن النبي  عائشة 
@ÞbÓ@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ZμbÈm  ويف البـاب@åÇ  أيب بـن كعـبë  أيب

 ابن عمر ëأنس  ëأيب سعيد ëليىل 
@ZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓ  وحديث أبو هريرة وعائشة
 .حديث حسن صحيح 

 
االعتكاف افتعال من العكف  : يقول املصنف رمحه اهللا: باب االعتكاف

وأصل العكف اللزوم واحلبس واملراد به لـزوم اليشـء سـواء كـان حممـوداً أو 
هلـا , أي مالزمون }التامثيل التي أنتم هلا عاكفونما هذه {مذموماً قال تعاىل: 

, ولعبادهتا, هذا يف لزوم الرش ألنه ليس هنـاك رش أعظـم مـن الرشـك بـاهللا 
فـال تبـارشوهن وأنـتم {ويطلق االعتكاف عىل لزوم اخلـري كـام قـال تعـاىل: 

 ., هذا يدل من لزوم اخلري والرب}عاكفون يف املساجد
مـن شـخص خمصـوص  لزوم خمصوص هو: واالعتكاف يف االصطالح  

 عىل صفة خمصوصة ملكان خمصوص عىل صفة خمصوصة بنية خمصوصة
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اللزوم املخصوص قوهلم: لزوم خمصوص تقييد يف احلقيقة الرشـعية مـن  
اإلطالق املوجود يف احلقيقة اللغوية, ألن اللغة تطلق االعتكاف عىل كل لـزوم 

 م املوجود يف احلقيقة اللغويةفلام قالوا: لزوم خمصوص أخرجوه هبذا عن العمو
 وهو  املسلم فال اعتكاف لكافر : من شخص خمصوص  

 العاقل فال اعتكاف ملجنون
الطاهر من احلدث األكرب سواء كان جنابة أو حيضـاً ونفاسـاً فـال يصـح  

االعتكاف من احلائض وال من النفساء وال من اجلنب لكنه لو نـام وأجنـب يف 
 املسجد فإنه يقوم فيغتسل 

املراد به املسجد فـال يصـح االعتكـاف يف غـري  : وقوهلم: ملكان خمصوص
, فاألصـل }وال تبارشوهن وأنتم عاكفون يف املسـاجد{املسجد لقوله تعاىل: 

وطهـر {وال يكون يف غريها وقد قال اهللا: يف االعتكاف أن يكون يف املساجد, 
للعـاكفني وأن  , فبـني أن املسـاجد}بيتي للطائفني والعاكفني والركع السجود

االعتكاف يكون يف املساجد فال يصح االعتكـاف يف غـري املسـجد حتـى ولـو 
كانت املرأة هلا مسجد بيتها يف خمبئها فال يصح هلا أن تعتكـف كـام هـو مـذهب 

 اجلمهور رمحهم اهللا خالفاً لإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا ومن وافقه
عىل صـفة خمصوصـة   وهي نية التقرب إىل اهللا: وقوهلم: بنية خمصوصة  

, فخرج ما وطاعته واالشتغال بالعبادات الظاهرة والباطنة من إقامة ذكر اهللا 
سو ذلك مما ال يليق باملعتكف من األمور املحظورة عليه فإنـه ال يكـون مـن 
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جنس االعتكاف البد لالعتكاف له صفة خمصوصة ولـذلك إذا حتققـت هـذه 
 الصفة املخصوصة صدق عليهم املعتكف 

 ?  واختلف هل يشرتط يف هذه الصفة أن يكون صائامً
حينام نـذر أن يعتكـف يف  والصحيح أنه ال يشرتط الصوم حلديث عمر 

 أن يفي بنذره املسجد احلرام ليلة فأمره النبي 
وال تبارشوهن وأنتم عاكفون {رشع اهللا االعتكاف يف كتابه لقوله تعاىل:  

مرشوع وبني أحكامه وأنه يمنع من  , حيث دل عىل أن االعتكاف}يف املساجد
 مبارشة النساء 

, يـدل عـىل }وطهـر بيتـي للطـائفني والعـاكفني{وكذلك قوله تعـاىل: 
 مرشوعية االعتكاف

قــوالً وفعــالً وتقريــراً  وكــذلك أيضــاً ثبتــت الســنة عــن رســول اهللا   
 بمرشوعية االعتكاف 

حيح حيـنام يف الصـ قوله يف احلديث أيب موسى األشعري  :  فمن القول
مـن «: اعتكف العرش الوسطى ثم نزل عليه جربيل أن الذي يطلبه أمامه قال 

, فقوله: فليعتكف العرش األواخر سنة »اعتكف معي فليعتكف العرش األواخر
 قوله 
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اعتكـف العرشـ  أن النبـي  كام يف حديث عائشة : وكذلك سنة فعلية 
ية أقرها للصحابة حينام اعتكفوا األواخر حتى توفاه اهللا وهذه سنة فعلية وتقرير

 .فدل عىل أن االعتكاف ترشيع لألمة وال خيتص به بأيب وأمي  معه 
اإلمجاع منعقد عىل مرشوعية االعتكاف من حيث اجلملة وهـو مـن أجـل 

 القربات وأعظم الطاعات, ويتأكد استحبابه 
واالعتكاف جائز السنة كلها من حيث ا ألصل وليس هناك أحد من أهل 

لعلم يقول إن االعتكاف خاص بالعرش األواخر كام يقولـه بعـض املتـأخرين, ا
املحفوظ عند أهل العلم من حيث األصل أن االعتكاف جائز يف مجيـع السـنة, 
لكن يتأكد استحبابه يف هذه األيام وهي يف ليايل العرشـ األواخـر وأيامهـا ألن 

 كان يطلب فيها ليلة القدر النبي 
االعتكاف املقصود منها حتصـيل الفضـائل والنوائـل وهذه العبادة وهي  

 إلصابة ليلة القدر
فإن املسلم متيشـ  وكذلك أيضاً تعويد النفس عىل اخلري وعىل طاعة اهللا  

عليه ليايل العرشـ األواخـر وأيامهـا وهـو مشـتغل بـتالوة القـرآن وبالتسـبيح 
يكـون لـه إذا  وباالستغفار وبذكر ا هللا األمر  الذي جيعله حيس ويستشـعر مـاذا

, ولذلك كـل مـن حـافظ عـىل هـذه العبـادة واظب عىل ذكر اهللا وطاعة اهللا 
وحقق مقصود الرشع فإنه  وأداها عىل وجهها واتبع فيها السنة وهدي النبي  

من حيث األجر, وثانياً جتده خيرج من املعتكف بأفضل  بخري املنازل عند اهللا 
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من خيرج من املعتكف بختم القرآن كـل ما خيرج به املعتكف من معتكفه, منهم 
ثالث ليايل ومنهم من خيرج من املعتكف بخشوع عند تالوة القرآن وعند سامع 
القرآن ومنهم من خيرج من املعتكف بالتدبر آليات القرآن والتـأثر هبـا ومـنهم 
من خيرج من املعتكف باملداومة عىل األذكار والباقيات الصاحلات من التسبيح 

 لتكبري فهي عبادة عظيمة تعني اإلنسان عىل أن يتفرغ لـذكر اهللا والتحميد وا
 وشكره فريمي بالدنيا وراء ظهره

املعتكف الصادق يف اعتكافه اجلاد يف اعتكافه بمجرد أن خيرج منه خيـرج  
وليس يف قلبه إال اهللا, جتد دالئل اإلخالص من أول ما خرج ال حيب أن خيتلط 

لك إن فالن اعتكف وال حيدث أحـداً بطاعتـه  بأحد وال يستطيع أحد أن يقول
فمـن {ألنه يريد أن يعمل عمالً يلقى ربه به وليس فيه ألحد حظ وال نصيب, 

, فتجـد }كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يرشك بعبادة ربه أحـداً 
عليه من أول ما خرج, ثـم خيـرج مـن املعتكـف مـن دالئـل دالئل اإلخالص 
أنه خيرج إىل االعتكاف وهو أفقر ما يكـون إىل اهللا وأغنـى مـا صدقه واعتكافه 

يكون عند اهللا, بمعنى أنك جتده أنه خيرج من بيته وال يدل عىل ربه ال حيس أنـه 
, إنام خيرج وهـو متحـرق يريد أن يفعل طاعة كأنه يمتن والعياذ باهللا عىل اهللا 

كربـه ويسـتجيب دعوتـه,  اً وأملاً لعل اهللا أن يغفر ذنبه ويسرت عيبه ويفـرجقشو
خيرج وكله أمل يف اهللا سبحانه وتعاىل هبذه الشعور الصادق فإذا دخل املسـاجد 
بمجرد أن تطأ قدمه املسجد جتد عنده شعور وكأنه يسأل ربه أال جيعلـه أشـقى 
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الناس وعنده شعور يطمـع فيـه برمحـة اهللا أنـه خيـرج أسـعد النـاس مـن هـذا 
ربه وجدته حيس بأنه سيكون أفضل الناس وإن االعتكاف  إذا نظرت إىل يقينه ب

وجدت إشفاقه وخوفه خياف أن خيرج صفرا اليـدين مـن االعتكـاف, وجتـده 
أخوف ما يكون أن يراه أحد وأكره ما يكون أن يعلم به أحد يلـتمس األمـاكن 
اخلفية يلتمس الساعات الصادقة التي خيتيل فيها بربه وجيلس ويتذكر مـا الـذي 

ل وما الذي قال وما هو موقفه أمام النعم واملنن واآلالء التـي كان وما الذي فع
أن يعفـوا عـام  فيسـأل اهللا  أسبغها عليه ربه وأوالها إياه فيستحي مـن اهللا 

سلف وكان واإلحسان فيام بقي مـن عمـره فيقبـل عـىل ا هللا إقبـال الصـادقني 
ه ألنه ال حيس املخلصني املنيبني أكره ما عنده أن خيرج من املسجد لقضاء حاجت

أنه يف سجن وال يف ضيق, لكن عىل  العكس إن وجدته والعيـاذ بـاهللا ضـعيف 
النية غري صادق يف العبودية جتده بمجرد أن يعتكف حيـدث فـالن و فـالن بـل 
منهم من يتحدث يف اعتكاف السنة القادمة ومنهم من يتحـدث عـن اعتكافـه 

معتكفه جـاء بالـدموع جـاء قبل خروجه يا فالن سأفعل وأفعل ثم إذا جاء إىل 
معه فالن وعالن وكأن املسألة كأهنم يريدون أن خيرجوا يف نزهة, يشء أبعد مـا 

 وأبعد ما يكون عن هدي السلف, إذا كان نبي األمة  يكون عن هدي النبي 
الذي أنقد ظهره فحيل بينه وبني رشور  الذي رشح اهللا صدره وغفر له وزره 

اتـا ًوخشـوعا ًإذا كـان مـع هـذا كلـه يـأيت بالقبـة النفس فهو أكمل الناس إخب
فترضب له يف املسجد حتى ال يشغله واحد عن العبادة هذا إذا كان هو أخشـع 
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الناس فام بالك بمن يبحث عن الرفقاء واجللساء وهو يطلب القبة ترضـب لـه 
قبة داخل املسجد حتى ال ير وال يشغل أميطي عنا قرامك هذا فإنه قد أهلتني 

, كيـف بمـن  دخـل املعتكـف ه عن الصالة آنفاً هذا وهو نبي األمـة تصاوير
وعنده فالن وعالن, كيف بمن دخل املعتكف بمجرد مـا يـدخل يبحـث عـن 
وجود فالن وعالن, يا سبحان اهللا أبلغ باإلنسان أن يـدخل إىل هـذه الريـاض 

مقبـل  لة اجلليلة العطرة املليئة بالنفحات والرمحات وهـويالنرضة واملنازل اجلم
نعـم ورد يف السـنة   أن جيد وقتاً يتفرغ فيه لفالن وعالن, عىل ربه يناجي اهللا 

وباسطها هذه أشـياء مسـتثنيات لكـن  جلس مع حفصة وصفية  أن النبي 
كله من العزيمة يف األصل واألساس, هذا يشء مستثنى جاء بقـدر األصـل أن 

بعض يدخل يف معتكفه وخيرج تقبل عىل اهللا يف هذه العبادة صدقاً ولذلك جتد ال
نسأل اهللا السالمة والعافية ما استفاد شيئاً إال ما رحم ربك ومن من ينال اإلثم 
أكثر مما ينال األجر ألنه بمجرد أن يأيت أن يزور فالن وجيلس معه ثم قال فـالن 
وقال عالن وإذا باملعتكف نائم عن يمينه وشامله يقلقه يف نومه ويزعجه بحديثه 

فتح جواله لكي يكلم الناس ويكلموه وحيدث الناس وحيدثوه أيـن   ومنهم من
وباألخص إذا كـان سـمته  نحن من هذا أين العبادة اإلنسان يستحي من اهللا 

سمت األخيار وسمت طلبة العلم عيب عىل اإلنسـان أن يكـون قـدوة للغـري 
اهللا يسن السنن السيئة عىل  اإلنسان أن يعيد النظـر هـذا االسرتسـال يف بيـوت 

ومساجد اهللا أمام املأل أمام العيان يأيت الرجل بجواله يـتكلم ويبحـث ويقهقـه 
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ومنهم من جيلس ماداً رجله وباسطه وكأنه جالس يف نزهة أو متشية عىل البحـر 
وذلك مما يرفه به عن نفسه يف بيـت مـن بيـوت اهللا قـد خشـعت فيـه القلـوب 

يف هـذه املنـازل,  اهللا وأنابت إىل عالم الغيوب احرتقت القلـوب بـني يـدي 
منازل ملئت بمالئكة اهللا تفرح بـذكر اهللا إذا كـان اإلنسـان يريـد أن خيـرج إىل 

هالً وأمـا إذا أراد أن  قاً ملعتكفه فحيدمعتكفه ذكاراً شكاراً أواهاً خمبتاً منبياً صا
يدخل للقيل والقال والغيبة والنميمة والقهقهة وفضـول األحاديـث والنكـت 

  اهللا املشتكى, عىل اإلنسان أن يعيـد النظـر وعـىل طلبـة العلـم والطرائف فإىل
املوجهني أن ينبهوا هؤالء الغافلني ولذلك جتد البعض حيكي آثار السلف أهنـم 
كانوا إذا اعتكفوا خشعوا وأهنم كانوا إذا قالوا أو فعلوا فيجد من آثـار السـلف 

هـؤالء صـدقوا مـع اهللا  ما مل جيد عنده وما مل جيد حوله وعن يمينه وشامله  ألن
وهؤالء يف غفلة عن اهللا, اللهم إنا نعوذ بك من الغفة وأهلهـا مـن النـاس مـن 
غفل وأغفل غريه ومن الناس من أيقظه اهللا ونبهه فنبه اهللا به عباده عىل اإلنسان 
أن يعيد النظر يف هذه املآيس واجلراح كم من معتكف جاء حمرتقاً مـا اسـتطعت 

ى إن البعض فر من معتكفه بل منهم من يفر من الصفوف أن أقوم باعتكايف حت
األول بفضل ما يكون من اإلزعاج ألن البعض يأيت املعتكـف وكأنـه ال يفـرغ 

وشـكره,  نفسه لذكر وال شكر فاألصل يف االعتكاف أنه  للعبادة ولذكر اهللا 
أدركـت  لقد أدركت يف الصغر حينام كنا ندخل املسجد النبوي عىل صـاحبه 

ماً يعتكفون وكانت توضع احلجب القامش يف املعتكفـات يف آخـر املسـجد أقوا
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النبوي واهللا إن الرجل وقد رأيت ذلك بعيني خيـرج مـن معتكفـه جتـده رجـل 
حطمة مسن من املسنني من السـتني للسـبعني حتمـد اهللا بمـرأ مـن عينـي إىل 

واهللا  هللا  قضاء حاجته مطأطئ الرأس ال يلتفت يميناً وال  شامالً  دائم الـذكر
إنك لتنظر إىل وجهه كفلقة القمر من نور العبادة والسـكينة, عـىل آخـر احلـرم 
تقريباً ربع احلرم كله حمجوز للمعتكفني, ال تسـمع صـوتاً إال مههمـة بـالقرآن 
والتالوة والتسبيح والبكاء وآنات الباكني حتى كنا نتلذذ ونحن صغار ملا نسمع 

عبادة وجتد من مجال قراءته ومجـال عبادتـه بعضهم ونعرف بعضهم كان كثري ال
وتبتله أما اليوم فإىل اهللا املشتكى هذا ليس باعتكاف إذا كان إضـاعة لألوقـات 

 وقضاء للرتهات عىل اإلنسان أن ينتبه هذه احلقيقة, بينت أم ا ملؤمنني عائشة 
اعتكف العرش األواخر فدل هذا أوال عىل مرشوعية االعتكاف وأن  أن النبي 

ذا االعتكاف يتأكد استحبابه يف العرش األواخر من رمضـان فقوهلـا: العرشـ ه
األواخر مطلق املراد به املقيد وهو العرش األواخر من شهر رمضان, وأن النبـي 

   اعتكفها طلباً حلصول فضيلة إدراك ليلة القدر, وأخذ العلـامء منـه أن النبـي
ذا بقوهلـا: حتـى  توفـاه كان يعتكف أي يواظب عىل االعتكاف وأشارت إىل ه

 .اهللا, أنه ما ترك االعتكاف حتى توفاه اهللا بأيب وأمي 
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@ÞbÓ@a@é»‰ZμbÈm   
حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن حييـى بـن سـعيد عـن عمـرة عـن 

إذا أراد أن يعتكف صىل الفجر ثم دخـل يف  قالت: كان رسول اهللا  عائشة 
 معتكفه 

@óîÇ@ìic@âbß⁄a@ÞbÓZμbÈmë@Ú‰bjm@a@é»‰  وقد روي هذا احلديث عـن
مرسالً رواه مالك وغري واحد عن حييـى  حييى بن سعيد عن عمرة عن النبي 

بن سعيد عن عمرة مرسالً ورواه األوزاعي وسفيان الثوري وغري واحـد عـن 
 . ريض اهللا عنهاحييى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 

ل العلم يقولـون: إذا أراد الرجـل والعمل عىل هذا احلديث عند بعض أه
أن يعتكف صىل الفجر ثم دخـل يف معتكفـه  وهـو قـول أمحـد وإسـحاق بـن 

 إبراهيم
وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريـد  

أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد يف معتكفه وهو قول سفيان الثـوري ومالـك 
 بن أنس.
 

أو نذر اعتكاف العرش األواخـر فإنـه  هذا األصل يف املعتكف أنه إذا نو
جيب عليه إذا نذرها أن يستتمها وال يمكن أن يستتم اعتكاف العرشـ األواخـر 

إذا غابت عليه الشمس  وهو  داخل املسجد ألنه إذا غابـت عليـه الشـمس إال 
قبل أن يدخل املسجد مل يستتم العرشـ ألن  العرشـ تبـدأ بمغيـب شـمس يـوم 
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العرشين من شهر رمضان ألنه إذا غابت الشمس دخلت ليلة إحد  وعرشين 
وانتهى يوم العرشين وحينئذ البد أن يدخل قبل غروب الشمس ولو بلحظات 

 حتى يستتم العرش األواخر كاملة
 مجع بينـه وبـني هـذا األصـل أنـه كـان  ريض اهللا عنهاوحديث عائشة  

 يدخل قبته داخل املسجد بعد صالة  الفجر 
ذان أجيب هبام ليف اليوم العرشين هذان الوجهان ال قيل: أنه كان يدخل 

أنـه إذا وإال يف األصـل يف املعتكـف  ريض اهللا عنهـاحديث عائشة  إشكالمن 
أراد أن يعتكف العرش كاملة تامة فإنه يدخل قبل غـروب الشـمس مـن اليـوم 
العرشين بحيث إذا غابت الشمس يكون قد استتم ليلة اإلحد وعرشين تامة 

 وكاملة ألهنا هي بداية العرش.
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  الصيام كتاب شرح
  يذسنن الرتممن 
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 رشح فضيلة الشيخ
  الشنقيطيد بن محمد المختار محم

 −حفظه اهللا−
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