بسم هللا الرحمن الرحيم

تقريب األسانيد  -كتاب الصيام ()1
تعريف الكتاب – تعريف الصيام – األدلة على مشروعية الصيام
الشيخ /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
سم.

الحمددد ر ب اللددالميل الالصددسال الالىددسم ا ددم نويلددا هحمددد الا ددم ،لد ال ددحو

ملدديل ال هددا ار ددر لاددي لا

الا زه الا خير الجزاء.
قال اإلهام الحافظ اللراقي  -حم هللا -الإياه تلالم{ :كتاب الصيام}

ال األارج ال بي هريرال  -ضي هللا ال  -ن سول هللا -
كان حدكا

ائما فس يجهل الال يرفث فإن اهرؤ قات

م هللا ا ي الس ا -قال(( :الصيام لة فإذا

ال شاتم ف يقل إني

ائا إني

ائا)).

الال همام ال بي هريرال  -ضي هللا ال  -هث القال (( :حدكا يوها)) القال (( :ال شتم )).
كمل ،كمل.

الال األارج ال بي هريرال  -ضي هللا ال  -ن سول هللا -

م هللا ا ي الس ا -قال(( :الالذي ن ىي

بيده ل وف فا الصائا الد هللا طيب هل يح المىك إنما يذ شهوت الطلاه الشراب هل
لي ال نا

زي ب

كل حىلة بلارال هثالها إلم سولمائة ضعف إال الصيام فإن لي ال نا

الال همام ال بي هريرال  -ضي هللا ال  -قال :قال سول هللا -

ي الصيام

زي ب ))

م هللا ا ي الس ا(( :-الالذي ن س

هحمد بيده إن خ وف ف ا الصائا الد هللا طيب هل يح المىك يذ شهوت الطلاه الشراب هل رائي
فالصيام لي ال نا

زي ب )).

كمل ،كمل.

الال هاثل ال ابل امر  -ضي هللا الهما  -ن سول هللا -

م هللا ا ي الس ا -ذكر هضان فقال(( :ال

تصوهوا حتم ترالى الهسل الال ت طر حتم تراله فإن را ا يكا فاقد الا ل )) الفي الاية لمى ا(( :فقد الا

ثسثيل)) الل و ا ي(( :فأكمل اللدال ثسثيل)) الل هل حديث :بي هريرال  -ضي هللا ال (( :-فأكم وا ادال
شلوان ثسثيل)) اللمى ا(( :فصاهوا ثسثيل يوها)).

الال ارالال ال اائاة  -ضي هللا الها  -قالت" :لما هضت تىع الاارالن لي ية دخل ا ي سول هللا -
م هللا ا ي الس ا -قالت :فود بي فق ت يا سول هللا :إنك قىمت ال تدخل ا يلا شهر ال نك قد دخ ت
تىع الااريل ادهل" فقال(( :إن الاهر تىع الااريل)).
ال تىع الااريل الإنك ٍ
تسعاً تسعاً.

((إن الاهر تىلا الااريل)) [ الاه هى ا].

حسبك يكفي ،الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد:ـ

فيقول المؤلف -رحمه هللا -تعالى :كتاب الصيام.
تعريف الكتاب:
الكتاب مصدر يكتب كتاباً كتاب ًة وكتبا ،ومدار المـاد علـى العمـي فـي معناهـا علـى العمـي يقـال :تكتـب نـو فـال
إذا اجتمعوا ،وجمي الطفيلي كتيبة.
الكتُـ ـ ـ ـ ــب
وال قـ ـ ـ ـ ـ أ
وك ـ ــاتبين وم ـ ــا مطـ ـ ـ أن ـ ــامل م حرفـ ـ ـاً
ـروا مـ ـ ـ ـ ــا ُم ـ ـ ـ ـ ـ فـ ـ ـ ـ ــي ُ
من م كاتبين وما مطة أنامل م حرفاً ** وال ق أروا ما م فـي الكتـب أو الخـ اريين نعـم هـما مـن كـالم الحريـر فـي
مقاماته ،والـواو واو رب ،يقصـد ـملك أ الخـرايين الـمنن يعمعـو

ـين صـفاح العلـود ـين الخـري والخيا ـة.....

الخيا و يعمعو القطي بعض ا إلى بعض فالماد أصل ا العمي ،والمراد هنا المكتوب العـامي لمسـاحل الصـيام،
مصدر نراد به المفعول ،كالحمل نراد به المحمول.

تعريف الصيام:

ِ
والصيام مصدر صام يصوم صياماً ،واألصل فيه اإلمساك ،ميل صيام ،يعنـي :ممسـكة عـن األكـلِ{،إندي ذندذُ
ِل َّر ُحم ِل وها ذفذ ُل ذك ِا اُليوم ِإ ِ
نىدايا} [سـور مـريم ]26 :يعنـي ممسـك عـن الكالم،هـما األصـل فـي الصـيام ويـراد بـه
ذ ذُ
ذ ذُ ذ
هنا اإلمساك عن المفطرات نية من لوع الفعر إلى غروب الشمس.

الدليل على أ الصيام ركن من أركا اإلسالم ،والكالم على رواية تقديم الحج على الصيام:
والصيام ركن من أركا اإلسالم باإلجماع ،فاإلسالم ني على ممس كما في حدنث ا ـن عمـر(( :شـ اد أال إلـه

إال هللا ،وأ محمد رسول هللا وإقام الصال وإنتاء الزكا والحج وصيام رمضا )) [هما فـي المتفـع عليـه] تقـديم الحـج
علــى الصــيام ،وعلــى هــما نــا اإلمــام البخــار كتابــه ،فقــدم الحــج علــى الصــيام ،وعامــة أهــل العلــم علــى الروايــة

األمرى تقديم الصيام على الحج ،وهي رواية للحدنث السا ع عـن ا ـن عمـر  -رضـي هللا عن مـا ،-مـي أنـه وقـي
هما االمتالف وتقديم الصيام على الحج مرجه اإلمام مسلم ،وتقديم الحج على الصـيام متفـع عليـه ،مـي أ أك ـر
أهل العلم اعتمدوا الرواية التي في ا تقديم الصيام على الحج ،والبخار نا كتابه على الروايـة األولـى التـي مرج ـا
وفي ــا تقــديم الحــج علــى الصــيام ،وذلكــم لمــا جــاء مــن التشــدند فــي أمــر الحــج{ ،الِ ِ
اللد ِ
لِل ذاذ ددم َّ
داِ ِحددب اُلذوُيد ِدت ذهد ِدل
ذ
اع ِإذلُي ِ ذس ِويس ذال ذهل ذك ذ ذر} [سور آل عمـ ار  ]97:نسأل هللا العافية ،هما أمر عظيم مطير يعب على المسلم أ
اس ذت ذ
ط ذ
ُ
يخرج من ع دته بالمسارعة والمسابقة وال نتأمر فيه ،مي أننا نسمي من شـباب المسـلمين وبعضـ م رـاهر االلتـزام

نسمي منه كلمات ال تليع بالفساق فضالً عن الب العلم ،يعني الب علم تقول له لماذا لم تحـج قـال :البحـث

يقــدم بعــد الحــج مباشــر ؛ يعنــي يســتألل األيــام للبحــث ،وواحــد يقــول :والســنة هــمه ربيعــة نحــج الســنة العاحيــة ،هــما
الكالم يقال في ركن قيل فيه{ :الهل ك ر فإن هللا رلي ادل اللدالميل} مـا تـدر مـا يفععـك يمكـن مـا تنتظـر إلـى
هما مـا تنظـر إلـى السـنة القادمـة ،اإلمـام البخـار قـدم الحـج نـاء علـى الروايـة علـى التـي علـى مرج ـا وغيـره قـدم

الصــيام وهكــما جــاء فــي أك ــر الروايــات تقــديم الصــيام علــى الحــج ،يعنــي مــن غيــر حــدنث ا ــن عمــر ،قــال شــخ
ال ن عمر لما قال :وصيام رمضا وحج ي

هللا لمن استطاع إليه سبيال قال :ال ،استدرك علـى ا ـن عمـر وهـو

الراو  ،راو الحدنث الم سمعه من النبي -عليه الصال والسالم -قال :ال حج البيـ

وصـيام رمضـا قـال :ال

صيام رمضا والحج ،يعني ا ن عمـر سـمعه مـن النبـي -عليـه الصـال والسـالم -وهـما نـرد عليـه؛ نعـم ا ـن عمـر

في مناسبة من المناسـبات قـال :والحـج وصـيام رمضـا  ،وقـال فـي األمـرى :صـيام رمضـا والحـج فـرد عليـه مـن
سمعه قال :ال ،حج ي

هللا الحرام وصيام رمضا  ،يعني دليل أنـه سـمعناه منـك قبـل ذلـك ،فـرد عليـه ا ـن عمـر

مؤكداً أ الصيام مقدم على الحـج ،وكـأ ا ـن عمـر نرويـه علـى الـوج ين مـن النبـي -عليـه الصـال والسـالم -أو

أ الـواو ال تقتضــي ترتيــب وأراد أ نــؤدب هــما الــم نــرد عليــه ،يعنــي بعــض النــان ســبحا هللا عنــد شــألف لم ــل
هما ،فتعدا اإلنسا يصح اسم ال اني ،حصل من همه األشياء يعرف هو نفسه فإذا ننبغ واحد يقول ال يـا فـال

ويش يا فال  ،يعني بعض النان عنده ن م لم ل هما ،جاء شخ
هـمه الــبالد وجــود مــن يعــر علــى اسـم المــتكلم ،قــال قلـ

من غر ب أفريقيا وحصـل

قضـايا حتـى فـي

لــه :مــا اسـمك قــال :نــو بالخــاء ،قــال ال ــاني :ال ال نــو ،

تعرف منه باسمه وهما نريد أ نرد على ا ن عمر الحج وصيام رمضا قال :ال صيام رمضا والحج ،هل يقال
ال ن عمر نسي تلك الرواية التي حدث ا قبل ذلك قالوا قال إ هما من بـاب العطـف بـالواو سـواء قـدم الصـيام
أو أمر ،أو أ ا ن عمر سمعه مـرتين مـن النبـي -عليـه الصـال والسـالم -وأراد أ نـؤدب هـما المتسـرع هـما كلـه

الش ُُ ُُار  ،وعلـى كـل حـال الكـل مـن أركـا اإلسـالم باإلجمـاع ،إجماعـاً يعنـي كـو الصـيام أهـم مـن الحـج،
قاله ُ
والحج أهم من الصيام همه مسألة أمرى ،على أن م يعمعو على أ من ترك الشـ ادتين أنـه لـيس بمسـلم أصـال،
ومــن تــرك الصــال كفــر علــى القــول المـرج المفتــى بــه عنــد أهــل العلــم(( ،الع ــد الــم

يننــا وبيــن م الصــال فمــن

ترك ا فقد كفر)) (( ،ين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصال ))،
عبد هللا ن شقيع يقول" :ما كانوا نرو شيئاً من األعمال تركه كفر إال الصال " ثم بعد ذلك تأتي األركا ال الثـة
أ و بكـر قاتـل مـن منـي الزكـا  ،و((مـن أفطـر نومـاً مـن رمضـا لـم يقضـه صـيام الـدهر وإ صـامه)) ،وفـي الحـج
ِ
ِ
يل} [سـور آل عمـ ار  ]97:ولـما يختلـف أهـل العلـم فـي كفـر تـارك أحـد األركـا
{ ذال ذهل ذك ذ ذدر ذفدِإ َّن هللا ذرلدي ذا ِدل اُل ذلداذلم ذ
ال الثة ،فـالقول بكفـر أحـد األركـا قـول ألهـل العلـم وهـو مقتضـى نايـة اإلسـالم علي ـا ،وكونـه أركـا إذ ال يصـ

العمــل المركــب المرتــب ،المركــب مــن أركــا إال مــي تـوافر هــمه األركــا  ،ويــش معنـى ركــن ،ألعانــب األقــوى مــن
الشــيء المــؤثر فيــه ،كأركــا البي ـ

فكــا الصــال لــو تــرك ركــن تص ـ وإال مــا تص ـ

مــا تص ـ وهكــما؛ أركــا

اإلســالم عنــد جمــي مــن أهــل العلــم وهــو روايــة عنــد اإلمــام أحمــد وقــول معــروف عنــد المالكيــة أ مــن تــرك أحــد

األركــا يكفــر ،مــن الزكــا والصــيام والحــج ،لك ـن جمــاهير أهــل العلــم علــى أنــه ال يكف ـر ،علــى أنــه ال يكفــر أمــا
الش ـ اد فلــم يخلــف في ــا أحــد ،وأنــه لــيس بمســلم نــدمل فــي اإلســالم أص ـالً ،وأمــا بالنســبة للصــال في ــا الخــالف
المعروف لكـن نبقـى أ المـرج المفتـى بـه هـو كفـر تـارك الصـال ف ـي وإ قيـل بـأ يكفـر تـرك واحـد من ـا لكـن

قول عامة أهل العلم أنه ال يكفر.
قال  -حم هللا :-ال األارج ال بي هريرال ن سول هللا -

م هللا ا ي الس ا -قال(( :الصيام لة))

الصيام جنة يعني :وقاية ومنه المعن الم نتقي به المحارب الس ام والسيوف ،العنة الوقاية ،الصيام جنة وجاء
في رواية(( :ما لم يخرق ا)) فإذا مرق ا اإلنسا

نفسه بأليبة ،أو معصية مي الصيام ،إذا مرق ا نتحمل األثر

المترتب على فعله ،ثم جاء في بعض الرواية اإلشار إلى الأليبة ،يعني :ما لم يخرق ا بأليبة ونحوها ،حتى قال

بعض م :إ الأليبة مفطر  ،لكن العم ور على أن ا محرمة ،في كل وق

وفي كل يما ومكا  ،لكن تحريم ا

من قبل الصاحم أشد وأعظم ،وصيامه صحي  ،عند العم ور(( ،الصيام لة فإذا كان حدكا

ائا)) ،فإذ كا

أحدكم صاحم ًا،يعني أحدكم من المسلمين ،والخطاب في األصل موجه إلى الصحابة ،وفي حكم م من يأتي
بعدهم من المسلمين(( ،فإذا كان حدكا

ائما فس يجهل)) فال يع ل يعني :ال يفعل ويرتكب ما نرتكبه

الع ال ،بمعصية أو غيرها مما ال نليع بالعاقل ،وكل من عصى هللا ف و جاهل ،فال يع ل وال نرفث ،األصل
في الرفث العماع ودواعيه والتحدث به ومقدماته ،ويخصه بعض م إذ ووجه به النساء وهما قول مأثور عن ا ن
عبان ،ولكن الصواب قول األك ر أ الصواب قول األك ر أ الرفث هو ما يصد من المتحدث به أو الفاعل به
أ

كا  ،ولو تحدث به مي رجاله ،فإنه رفث سواء كا في هما أو في الحج ،وال نرفث ومعلوم أ (( :من حج

فلم نرفث ولم يفسع رجي من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) ،كيوم ولدته أمه لكن األمر يظنه اإلنسا س ال ميسو اًر،

يقول رمضا ش ر استطيي أ أملك نفسي عن القيل والقال ،لكن إذا كا دندنه عن القيل والقال في بقية عمره
فلم يستطيي أ يملك نفسه وال في االعتكاف في العشر األمير من رمضا  ،وال في األربعة األيام التي هي أيام
الحج ،شيء مشاهد إنسا ال يعا إذ كا دندنه القيل والقال على عدم القيل والقال في األيام األربعة التي هي
معموعة أيام الحج ،ال يستطيي بحال وال يعا على ذلك(( ،فإن اهرؤ قات

ال شاتم )) ،وفي الرواية األمرى:

((شتم )) ،قاتله وشاتمه مقاتلة ومشاتمة وهمه مفاعلة األصل في ا أ تكو

ين رفين ،ين رفين ين رفين

المفاعلة تكو

ين رفين ،هما األصل فيه ،ف ل هي هنا على وج ا على حقيقت ا ،أو أن ا من رف واحد،

من رفين وال من رف واحد ،من رف واحد هو الم ير األول ،الم قتل يعني ضرب ،القتل يطلع ويراد به
مادو إيهاق النفس ،ويطلع أيضا على الشتم والسب ((قاتل هللا الي ود يعني لعن م)) ،قاتله يعني إما سبه أو
ضاربه أو شاتمه ،هما أيضاً مفاعلة يعني إذا كا شخصا صاحما أو أحدهما صاحم وال اني مفطر ،تعرض
المفطر للصاحم بالمقاتلة والمشاتمة والسب ،فإ رد عليه الصاحم بم ل ما دأ به الشخ

األول صارت مقاتلة

على وج ه وصارت مشاتمة على وج ه ،ألن ا مفاعلة من رفين ،لكن الم في الحدنث ندل على أ ال اني ال

نبادله بم ل صنيعه ،ل عليه أ يقول :إني صاحم إني صاحم،وعلى هما تكو المفاعله من رف واحد م ل :ما

يقال :سافر فال  ،سافر رف واحد ارق النعل وهو واحد ،فالمفاعل تأتي على غير با ا من رف واحد،

صاحم فيقل لسانه أو في نفسه ،نعم
صاحم إني
وهما هو المراد هنا ،فإ امرؤ قاتلة أو شاتمة فليقل :إني
ٌ
ٌ
األصل :أ القول باللسا  ،األصل أ القول باللسا  ،لكن القول باللسا وإر اره ليسمي فيه إر ار للعمل الم
هو في األصل سر ين العبد وربه ،فمن م من يقول إ م ل هما مبرر ،ليكف نفسه ويكف غيره ،وهمه المصلحة

راجحة فال ماني أ يصر

ا مطلقاً فرضاً كا صيامه أو نفالً ،ألن ا مصلحة راجحة إذا قال له إني صاحم

كف عنه وكف نفسه أيضاً عن مبادلته عن هما العاهل بم ل ما دأ به ،وال شك أ همه مصلحة راجحة يألتفر

في ا اض ار عمل السر ،ومن م من يقول :يقول ذلك في نفسه :أل العمل الصال ننبألي إمفاءه ،لكن إذا قاله
في نفسه هو يستطيي ملك أ يكف نفسه عن شتم من شتمه وسب من سبه ،لكن ال اني قد ال ننكف إال

بالتصري بالفظ ،ومن م من يقول :يفرق ين الفرض والنفل ،فإ كا نفالً فليقل في نفسه ،وإ كا فرضاً
يشترك فيه مي غيره والنان كل م صيام ويعرفو أنه صاحم فال ماني أ يقول :إني صاحم ،أل هما الصيام وإ

أمر إني صاحم ننخدش

راهر حكماً ،صيام رمضا م الً يعني لو أ إنسا قال لشخ
أمفاه اإلنسا ف و
ٌ
صيامه ال ننخدش صيامه أل الكل صاحم ،الكل صاحم ،وحينئم ال يأليظه أ يصر بأنه صاحم فإذا كا

الصيام فرض ًا فليقل لسانه إ صاحم وإ كا نفالً فليقل في قلبه إني صاحم ،وهما تفصيالُ حسن هما تفصيل

حسن ،لكن نرد عليه انه استعمال للشيء الواحد في معنييه ،فليقل نحمل ا على قول اللسا والنطع وعلى قول

القلب ،واستعمال اللفظ في معنييه في آ واحد ،استعمال اللفظ في آ واحد في معنييه ال شك أ أحدهما

حقيقي واآلمر معاي  ،عند من يفرق ين الحقيقي والمعاي وال يعيزو استعمال اللفظ في حقيقته ومعايه ،من
الشافعية من يعيز ذلك ،لكن األك ر على عدم إجاي استعمال اللفظ في حقيقته ومعايه ،فإذ قلنا أنه إ كا

صيامه فريضة فليقل لسانه وإ صيامه نفالً فليقل بقلبه إني صاحم ،قلنا إ هما استعمال للفظ في معنييه ،قد
يقال إ

صاحم النفل غير صاحم الفرض ،ف و استعمال حقيقي باعتبار واستعمال معاي باعتبار ،وليس

استعماال للفظ في آ واحد ،وإنما هما يحمل على حال وهما على حال ،هما يخرج من المحظور وإال ما يخرج
يعني :هما الصاحم حينما يقول :إني صاحم لسانه ألنه يصوم رمضا  ،وبعد ش ر إذا صام األيام البيض م الً
بعد الس  ،قال إني صاحم بقلبه ،هل نقول إنه استعمل اللفظ في آ واحد وفي معنييه أو إنه استعمله في وق

على معنى ،وفي وق

آمر على معنى آمر إيه لكن هل همه يخرج من مني استعمال المعنى الواحد في

معنييه فإذا أراد الشخ

 ،صارت له حاال حال يصوم في ا فرض ،وحال يصوم في ا نفل ،لكن امت ال األمر

المنصوص عليه في حدنث فليقل ،نحن تعامل مي لفظ شرعي ،فليقل إني صاحم ،ما نتعامل مي شخ
حال وشخ

في

في حال آمر ،مي لفظ واحد أمامنا لفظ شرعي ،هل نقول أنه إذا صام نفالً قال :إني صاحم بقلبه

وليقل لسانه إذا كا صيامه فرضاً نقول إنه استعمل اللفظ الواحد في معنييه في آ واحد ،أو أ نقول استعمله

في حالين تختلف إحداهما على األمرى.

اآل لما يخرج معموعة من النان مي هما الباب ،وتقول :يا محمد ويلتف
أو تقصد واحد تقصد واحد تريد شخ

واحد بعينه ،لكن ويلتف

من ضمن المحمدنن واحد أهم عليك من الم

تقصده ،هل يكو مقصود عليك أ و غير مقصود هو أهم عليك أ ترك
ألنه أهم عليك ،أن

أك ر من واحد أن

تقصدهم جمعي ًا

ألنه ذلك األول أقبل

على ال اني

ما قبضته أ صالً من م من يقول :إ وجوب استعمال اللفظ في أك ر من معنى في آ

واحد تناد واحد ويتلف

عشر كل م مقصودنن ،لكن المعروف عند جم ور أهل العلم أ المقصود شيء واحد،

وال يستعمل اللفظ إال لشيء واحد محدد ،واألصل في الكالم هو الحقيقة ،فال ندمل مع ا المعاي ،ولما لو قل
لشخ

أحضر لي أسد ،أفعاب لك اثنين واحد باليمين وواحد باليسرى رجل شعاع هو أسد هو الحيوا

المفترن المعروفة ،امت ل وإال ما أمت ل وهل امت ل باألمرين أو بأحدهما بأحدهما أن

ما قصدت ،أن

قصدت المعنيين ولما جم ور أهل العلم يمنعو من استعمال اللفظ الواحد في معنييه لو ذا الو أقسم
رأن

أسد ،وقد رأن

ما

أنك ما

رجل شعاعاً ما حن  ،أقول أستمال اللفظ في معنيين إما أ تستعمله صراحة فتقول:إ

صاحم مطلقاً في الفرض أو النفل أو تقول بقلبك إني صاحم لتردع نفسك مطلقاً في الفرض والنفل وهما ما شيء

وجار على قول العم ور ،ورجحنا أحد المعنيين باألدلة التي تقتضي الترجي  ،لكن إذا استعملناه في معنيين
مر استعملناه في كما ومر استعملناه في كما ،من اللفظ نفسه ال نتأتى إال بمرج مارجي ،يعني أن

حينما

تكو صاحماً نفالً وتريد أ تمت ل فليقل ،الالم الم األمر فترج في نفسك حيث نتعارض عندك هما األمر الم

األصل فيه أنك تنطع لسانك فتقول إني صاحم نتعارض عندك هما األمر مي ما لب منك من إمفاء العباد
هما مرج مارجي ،يعني همه مواينة ال ألنك أممته من هما الن

األصل في القول أنه اللفظ والنطع ،لكنك رجح

 ،فأن

ما تكو مالف

هما الن

أل

عليه ما أمرت به من إمفاء العباد المنافي للرياء ،فليقل إني

صاحم إني صاحم.
قال وعن همام عن أ ي هرير م له وقال :أحدكم ما قال أمرجه فال أو عال أو كما ،إذا لم يخرج إذا لم نمكر

روى فال روى البخار  ،ولمسلم وللبخار ولكما فالخبر متفع عليه،همه ريقة إذا كا الخبر في الصحيحين
ما نمكر ألنه هو األصل ،األصل أ الحدنث متفع عليه ،فإ كا ألحدهم صر به في رواية لمسلم للبخار

وهكما أم إذا ترك

التخريج فالحدنث متفع عليه.

وعن همام عن أ ي هرير م له قال :أحدكم نوماً ،أحدكم نوماً وفي األصل حدنث فإذا كا أحدكم صاحم ًا ،إذا
كا أحدكم نوماً صاحماً الفرق ين إذ كا أحدكم صاحماً وإذا كا أحدكم نوما ما لفاحد من همه الرواية ،هاه إذا
كا أحدكم صاحم إذا كا أحدكم نوماً يعني نوم من أيام رمضا ويش الماني ،وصاحم فرضاً أو نفالً ،إذا كا

أحدكم نوماً يعني هل هما معرد التصري إنه معرد توضي أل الصاحم ال يكو بالليل وإنما يكو بالن ار ،معا
أ اليوم يشمل الليل والن ار ،إذا كا أحدكم صاحم ًا ثم يشمل النفل والفرض هنا إذا كا أحدكم نوماً ويش
الفاحد من التصري

يوم أل أصحاب المختصرات ما نريدو شيء إال لفاحد  ،وإال فألصل أ المختصر ما

يشتمل على شيء ال فاحد فيه وال فيه مزيد فاحد .
في فاحد وإال ما في

لل ها يا شيخ تكون هط قة يللي ت يد في هضان الفي رير هضان.
ألن ا نكر في سياق الشرط ،نعم.

فت يد اللموم.

يعني في النفي وغيره ،في رمضا وغيره ،وإذا كا أحدكم صاحماً هاه ،في فرق وإال ما في فرق مالفاحد من
ذكر المؤلف همه الرواية التي في ا التنصي

على اليوم نعم ما في شيء ،يعني األصل أ همه المختصرات

تصا عن همه األلفاظ التي ال يستفاد من ا فاحد ياحد  ،نعم.

طالب..........:

ال ال اليوم يشمل الليل والن ار ،اليوم هو مركب من غروب الشمس إلى غروب ا من الألد ،وإ دل

القراحن أنه

استعمل فبعض األحادنث وبعض األمبار المراد به الن ار ،وهل نقول إذا حملناه على الن ار أنه إذا كا بالليل
غير صاحم ماذا يقول لو شتمه أو

ماذا يقول إذ شتمه أحد أو سبه أو قاتله بالليل أو في غير صيام شخ
طوها اُلج ِ
اه و ذن ذقالوا ذسسها} [سور الفرقا  ،]63:هما في غير حال الصيام ،وفي
ذ
سبه وهو غير صاحم { ذالِإذا ذخا ذ ذ
حال الصيام يقول إني صاحم ،لكن نوماً همه هل ل ا فاحد أو ال فاحد من ا ،يعني المعروف من عادت م أن م ال
نمكرو أصالً ويفردو له رواية إال أل فيه فاحد فيه يا ألمر ال نتض من الروايات السابقة ،يعني في
األصول في المطوالت في صحي مسلم في غيره من الكتب يحرصو على يا الروايات بالحرف ولو لم يكن

هناك من رواح ا ومن جراح ا فاحد  ،لكن المختصرات ما نمكرو إال بفاحد وإال لو ذكر كل شيء ال الكتاب،
وقال :أو شتمه يعني دل شاتمه دل صيألة المفاعلة قال :شتمه ،مما ندل على أ هما الفعل ال يكو إال من

رف واحد ،وإال فما فاحد قوله إني صاحم ،إني صاحم مي أنه بادله نفس الكالم ونفس السفه ونفس الع ل ما
في فاحد ال داعي أل يقول :إني صاحم وقد رد عليه بم ل ما قال ،قد يقول قاحل في قوله -جل وعال{:-الَّ ي ِحب
ّللا اُل ذج ُهذر ِبالى ذوِء ِه ذل اُلذق ُو ِل ِإالَّ ذهل ظ ِ ذا} [سور النساء،]148 :إال من رلم ،فالمظلوم إذا ج ر بالسوء من القول،
هل نقول أنه محبوب من هللا -جل وعال -ألنه است نى مما ال يحبه هللا إذا هو محبوب هلل ،معروف أ من عفا
وأصل فأجره على هللا { ،ذالذن ذت ُل وُا ذ ُقذرب ِل َّت ُق ذوى} [سور البقر  ]237 :فال يقال أ من رد على غيره أنه ممن يحبه
هللا أ داً وإ ر ر االست ناء ،إذا كا راهر االست ناء في قوله{ :إال هل ظ ا} است ناء مما ال يحبه هللا يكو
محبوب هلل ،مقتضى االست ناء إال إذا قلنا أ االست ناء منقطي ،بمعنى أ مست نى من ليس من جنس المست نى
ليس من جنس المست نى منه ،بمعنى أنه ال ندمل فيما يحبه هللا -جل وعال ،-على كل حال فاحد نوماً لعل ا

ننظر في شرح ا ر الت ريب وتحضر الفاحد  ،من نتكفل ما ابحث ،ابحث نعم.

ثم قال -رحمه هللا -تعالى :وعن األعرج عن أ ي هرير أ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال :والم نفسي
يده ،والم

نفسي يده الواو معروف أن ا واو القسم ،والم

نفسي يده هو هللا -جل وعال -مقسم به وبيده فيه

إثبات اليد هلل -جل وعال -على ما نليع بعالله وعظمته ونفس معناها روحي ،وك ير من الشر يقول روحي في
تصرفه ف ار اًر من إثبات الصفة هلل -جل وعال -بالتفسير اليم وهما مالف ما عليه أهل السنة من إثبات اليد هلل
-جل وعال ،-والم نفسي يده لخلوف ،الالم همه واقعة في جواب القسم ،لخلوف فم الصاحم ،ملوف هو األثر

الم ننشأ عن فراغ المعد  ،من الراححة التي يكره ا النان عاد  ،يكرهه النان عاد  ،ملوف فم الصاحم ،ملوف
هما هو الصحي بضبطه ،وإ أك ر المحدثين يفتحو الخاء وهو مطأ ،عند أهل اللألة ،لخلوف فم الصاحم
أ يب عند هللا من ري المسك ،همه الراححة التي يكره ا النان أ يب عند هللا من ري المسك ،ألن ا ناشئة عن
عباد  ،والناشئ عن المحبوب محبوب ،كما أ الناشئ عن المكروه مكروه ،لو قيل م الً لنفس المدمن أسو من

العمر م الً أل الناشئ عن مكروه مكروه ،يعني من باب المقا لة ،وهما ناشئ عن اعة ف و محبوب ،لخلوف

فم الصاحم أ يب عند هللا من ري المسك ،هما الخلوف الراححة التي يكره ا النان هما منزلت ا عند هللا -جل
وعال،-أ يب من ري المسك ،كما أ دم الش يد اللو لو الدم ،سيأتي نوم القيامة ولونه لو الدم وريحه ري

مسك ،ريحه ري المسك ،هنا أ يب أفعل تفضيل أ يب من ري المسك ،ودم الش يد ريحه ري المسك فأن ما
أفضل ملوف فم الصاحم أو دم الش يد نعم
طالب...........:

ملوف فم الصاحم ألنه جاء بأفعل التفضيل،جاء بأفعل التفضيل ف و أفضل ال سميا إذا كا الصيام فريضة
يعني ركن من أركا اإلسالم ،ف و أرج من الع اد ال شك ،لكن إذا كا الصيام نفالً ف ل نقول أ ملوف

فمه أفضل من دم الش يد ،أل ذلك أ يب من ري المسك وذاك ريحه م ل ري المسك ،الري ري المسك ،إذا

كا الصوم نفالً الحدنث شامل ،لخلوف فم الصاحم أ يب عند هللا من ري المسك ،نعم.
طالب...................:

نعم أ يب من دم الش يد ،يصوم واحد نوم ،يعني من صام نوماً في سبيل هللا باعد هللا وج ه عن النار سبعين

مريفاً ،من م من يقول إ هما ماص بالع اد وعليه ترجم البخار باب الصيام في الألزو ،ومن يقول أ المراد

في سبيل هللا يعني نبتألي ملك وجه هللا ،فيشمل الع اد غير الع اد ،وهل نقول أ الصيام نوم أفضل من

الع اد في سبيل هللا أفضل من القتل في سبيل هللا أفضل من الش اد  ،نعم.
طالب...............:

ال إذا قلنا ملوف فم الصاحم وهو نشأ عن همه العباد أ يب من ري المسك ،نعم التفضيل من وجه ال يقتضي
التفضيل من جميي الوجوه ،لماذا أل ملوف فم الصاحم له راححة وهمه الراححة مكروهة عند النان،ولكن ا ناشئة
عن عباد محبوبة هلل -جل وعال -صارت انقلب

ج ة ،لكن ما ثب

من كون ا مكروه إلى كون ا أفضل من أ يب الري همه من

للش يد عن هللا -جل وعال -ال يقاومه غيره من نوافل العبادات ،ال يقاومه غيره من نوافل

العبادات ،أ يب عند هللا من ري المسك ،إنما نمر ش وته و عامه وشرابه من أجلي،ملوف فم الصاحم أ يب
عند هللا من ري المسك ،بعض م يستدل

ما على عدم مشروعية السواك للصاحمين بعد الزوال ،أل الخلوف

إنما نبدأ في أمر الوق  ،تألير تألير الراححة تبدأ في أمر الوق

يعني أول الوق

المعد في ا الطعام ثم بعد ذلك

نبدأ التألير من الزوال فقالوا يكره الصيام أيكره السواك بالنسبة للصاحم بعد الزوال ألال نتسبب في إيالة همه

الراححة المحبوبة هلل -جل وعال ،-وجاء في الخبر عن علي -رضي هللا عنه" :-إذا صمتم فاستاكوا في الألدا

وال تستاكوا في العشي" ،لكنه متفع على ضعفه معارض بعموم((:لوال أ أشع على أمتي ألمرت م بالسواك عند
كل وضوء)) وفي رواية(( :عند كل صال )) والكراهة كراهة االستياك للصيام بعد الزوال هو القول المعروف عند
الحنا لة ،والشافعية ،وغيرهم وهو الصحي أ السواك ال يكره للصاحم لعموم األمر ندباً ال وجوباً في كل وق

وعلى كل حال مي كل وضوء ومي كل صال  ،إنما هما حصر نمكر نترك ،نمر ش وته نمر ش وته ،ش وته

الشاملة للمأكول والمشروب وكل ما يشت ى ،وب ما يستدل أهل العلم على تحريم ،أما بالنسبة للعماع فإجماع
وجاء ف يه حدنث األع ار ي الم و أ يوجته في ن ار رمضا وألزم بالكفار عتع رقبة أو صيام ش رين متتابعين
أو إ عام ستين مسكين هما أمر معمي عليه من و أ يوجته ،ومن باشر همه الش و بألير جماع ،إما واسطة
الزوجة أو يده أو ما أشبه ذلك فاستمنا وأمرج المني الموجب للألسل ف و مفطر ،ف و مفطر ،أل هما من
الش و التي ن

علي ا وعامة أهل العلم على أنه مفطر ،إذا مرج من مستيقظ دفقاً لم أفطر ووجب عليه

الألسل ،ويأتي مي المفطرات اإلشار إلى شيء من هما إ شاء هللا تعالى ،ينما الم ال ش و فيه وال لم فإنه ال

يفطر وإ قال جمي من العلم بأ جمي من أهل العلم أ المني يفطر إذا مرج عن معاشر أو مباشر أو تكرير
نظر عند الحنا لة يفطر ،لكنه ليس فيه ش و فال ندمل في م ل هما ،وال دليل عليه يخصه ،إنما نمر ش وته
و عامه وشرابه من أجلي ،المفطرات إنما ومن أجلي هما حصر الم نمر ش وته و عامه ،من باب الحمية قال
له الطبيب :معاشر النساء يا فال تضرك فترك ا ،وقال له :األكل والشرب ك رته يضرك فتركه ،واحتمى من

همه المفطرات وقال دالً من أحتمي دو أجر أصوم ،مقتضى الحصر في قوله إنما نمر ش وته و عامه
وشرابه من أجلي ،أصيامه صحي أو غير صحي

طالب..............:

صام للحميه.

صحي وإال غير صحي مقتضى الحصر أنه ليس بصحي  ،لكن إذا عدل على الحلية التي رتب ا له بيب
مخت

بارع إلى الصيام وقد يكو فيه نوع مخالفة لما أشر به الطبيب ،عدوله عن همه الحمية إلى الصيام إلى

همه العباد ال شك أنه نؤجر على هما الصيام ،كما أنه لو قيل له عليك أ تمشي في كل نوم ممسة كيلوا،

ممس كيلوات فقال دالً من أجواب األسواق وال وعرضا أذهب إلى المطاف فأ وف عشرت أسا يي ،نقول:

نؤجر على هما الطواف وإال ما نؤجر األصل الباعث له مشور الطبيب أنه يمشي وإال نتضرر لو ما مشى إلم

يمشي تضرر لكن عدوله عن المشي في مكا قد يكو أنسب من المطاف إلى المطاف نقول :نؤجر على همه
النية وال يخيب سعيه وال يضيي أجره ،ك ير من النان يسأ هل السعي دو نسك فيه أجر وإال ما في أجر

نريدو أ نتخم مضمار للمشي ،يعني النان يعرو يمشو من أجر المحافظة على الصحة والمسعى مناسب
لكن المطاف فيه ما يعوق عن المشي أحياناً يعني ما هو م ل المكا المستقيم ،فيسألو عن المسعى لعلى فيه

أجر نقول :ال ما فيه سعي دو نسك ما في أجر ،نرجعو إلى المطاف األصل أن م يمشو في هما المكا

الداعي له األصلي هو الصحة لكن العدول عن األماكن المناسبة للمشي إلى هما المكا ال شك أنه نؤجر عليه
إ شاء هللا – تعالى.

إنما نمر ش وته و عامه وشرابه ،شرابه من أجلي(( ،فالصيام لي وأنا أجز به ،فالصيام لي وأنا أجز به))،

الصيام لي هما حدنث قدسي هللا -جل وعال -يقول :إنما نمر ش وته أول الحدنث(( :الالذي ن س هحمد بيده
إن خ وف فا الصائا الد هللا طيب هل يح المىك)) هما كالم نبو حدنث نبو يضاف إلى النبي -عليه
الصال والسالم ،-ومن قوله إنما نمر ش وته و عامه وشرابه من أجلي هما قدسي ،ال يمكن أ يقول الرسول -
عليه الصال والسالم -من أجلي وال يقول :فالصيام لي الصيام هلل -جل وعال -وأنا أجز به يب الحج لمن،
الصال لمن ،هلل ومن الم يعز

ا هو هللا -جل وعال -والتنصي

تخصي

الصيام بأنه هلل -جل وعال-

وهو الم يعز به إنما ذاك لمزيد العناية بالصيام ،واالهتمام به والتشريف له كما يقول ي
ال َّ ِ
ساحر النوق أليس من مال هللا { ،ذال،توها ِهل َّه ِ
،تاك ُا} [سور النــور ]33:هما مال هللا فناقة ييد هي
ّللا َّال ِذي ذ
باإلضافة لمزيد
ناقة هللا ،لكن ناقة صال همه ناقة هللا بإضافة التشريف ،وبي هللا الم هو الكعبة ،امت
التشريف ،فالصيام لي وأنا أجر به كل حسنة بعشر أم ال ا ،كل حسنة ،كل حسنة ،من أ

هللا وناقة هللا،

شخ

في أ

عمل بعشر أم ال ا ،والسيئة واحد  ،ويقول أهل العلم ":قد ماب ومسر من ياد آحاده على عشراته" ،يعني إذا
رجح

كفة السيئات على كفة الحسنات مي همه المضاعفات ال شك أ همه مسار  ،وكارثة وقد ماب ومسر

من فاقة آحاده عشراته ،كل حسنة بعشر أم ال ا إلى سبي ماحة ضعف ،إال الصيام فإنه لي وأنا أجز به ،بعشر

أم ال ا إلى سبي ماحة ضعف المضاعفة إلى سبي ماحة ضعف جاءت في ك ير من األعمال تبعاً للظروف،
واألحوال ،واألوقات ،واألشخاص ،اآلمم ،والمعطي فالحسنة بعشر أم ال ا إلى سبي ماحة والصدقة { ذك ذمذث ِل ذحَّو ٍة
ذنو ذت ُت ذسُو ذع ذسذلا ِب ذل ِفي ك ِل سلوذ ٍة ِهذئة ذحَّو ٍة} [سور البقر  ]261:إلى سبي ماحة ضعف نبقى الصيام أشد من ذلك،
ذ
ويبقى أ الصال في المسعد الحرام يكفي أ يقال سبي ماحة أو ماحة ألف ماحة ألف؛ مضاعفة ماحة ألف
ضعف ،الفريضة الوحد عن ممس وممسين سنة ،فتخصي

الصيام في همه النصوص ال شك أنه لبيا

فضله ومزيد العناية به شرعاً ،لكن جاء في بعض األعمال ما لم يأتي فيه ،همه األمور حتى الصدقة التي

تضاعف إلى سبي ماحة ضعف قد تقي عند هللا موقي أعظم من ذلك ،يعني إنقاذ من هلك ،أسر قد تموت جوعاً
ثم نتصدق عليه بما نرفي عن م همه الضاحقة وهمه الضرور  ،همه تختلف عن صدقة على من يعد نصف

القوت ،تختلف همه أجرها أعظم ،والصدقة في أيام المعاعات تختلف عن أيام الساعات ،وهكما فيعتر العمل

المفوق ما يععله فاحع في بعض األحوال ،إلى سبي ماحة ضعف جاء في حدنث ضعيف(( :أ هللا ليضاعف
الحسنة  -يعني بعض النان  -إلى ألفي ألفي ضعف)) مليوني ضعف هما الحدنث ضعيف صر أهل العلم
بضعفه ،يعني حدنث السوق رتب عليه أجور عظيمة جداً المهاب إلى العمعة مي التبكير واستعمال السنن كل
مطو يخطوها بأجر سنة صيام ا وقيام ا ،هناك أعمال مضاعفة ،فالتنصي

على الصيام ال يعني أ غيره

ليس كملك ،ل جاء في بعض العبادات ما يععل ا أعظم أجر السيما من بعض األشخاص أوبعض األحوال
أوبعض األماكن واأليما  ،لكن كل هما ندل على فضل الصيام ولو لم يكن فيه إال قوله -جل وعال:-

((الصيام جنة - ،الصيام جنة  -الصيام لي وأنا أجز به)) وهو من أعظم ما نورث التقوى في قلب المسلم،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل ِهل ذقُو ِك ُا ذل ذلَّ ك ُا ذت َّتقو ذن} [سور البقر  ]183:الفاحد
،هلوُا كت ذب ذاذ ُيكا الصذيام ذك ذما كت ذب ذاذ م َّالذ ذ
{ذيا ذي ذها َّالذ ذ
يل ذ
العظمى من الصيام أنه نورث التقوى ،في قلب المسلم التقوى هي التي تععل األعمال مقبولة عند هللا -جل
ِ
ِ
الدا ٍ ذف ذمل ذت ذل َّج ذل ِفي ذي ُو ذهُي ِل ذفسذ
ام َّه ُلد ذ
ّللا ِفي َّذي ٍ
وعالِ{ :-إَّن ذما ذي ذتذقَّول ّللا ه ذل اُلم َّتق ذ
يل} [سور الماحد  { ،]27:ذالا ُذكرالُا ذ
ِإ ُثا ذاذ ُي ِ ذالهل ذتأ َّ
ذخذر ذفس ِإ ُث ذا ذاذ ُي ِ } [سور البقر  ،]203:يعني نرتفي اإلثم على الحاج سواء تععل في نومين أو
ذ
ذ
تأمر ،لكن شريطة أ يكو قد اتقى{ ،لمل اتقم} يعني رفي اإلثم عن الحاج ال ألنه تأمر ال ،وال ألنه تععل

إنما ألنه اتع هللا -جل وعال -والصيام الم

ورد فيه همه األجور العظيمة ،إنما هو الصيام المورث للتقوى،

والحج الم ورد فيه األجور العظيمة ورفي اإلثم والرجوع كيوم ولدته أمه إنما هو لمن اتقى ،والصال التي رتب
علي ا األجور العظمية إنما هي الصال التي تن ى عن الفحشاء والمنكر ،بمعنى أن ا تورث التقوى.
الال همام ال بي هريرال قال :قال سول هللا -

م هللا ا ي الس ا(( :-الالذي ن ىي بيده إن خ وف فا

الصائا طيب الد هللا هل يح المىك يذ شهوت الطلاه الشراب هل راء  -يللي :هل
فالصيام لي ال نا

زي ب فالصيام لي ال نا

جاء بالحصر إنما نمر ،وال اني مل

ي هث ما تقدم -

زي ب )) وهما تقدم ،والفرق ين الروانتين :أ الرواية األولى

من الحصر إ ملوف فم الصاحم أ يب عند هللا من ري المسك نمر ،ما

قال إنما نمر ،نمر ش وته و عامه شرابه من أجلي أو من جراحي وهي في معنى أجلي.

قال  -حم هللا :-الال نافع ال ابل امر ن سول هللا -

م هللا ا ي الس ا(( :-ذكر هضان)) ففيه:

إ الق رمضا من غير إضافة ش ر ،من غير إضافة ش ر وجاء في الحدنث الصحي ((من صام رمضا ))،
((من قام رمضا ))(( ،وذكر رمضا )) ،وجاء عن بعض السلف :كراهية قول رمضا  ،إنما يقال ش ر رمضا
ويمكرو في هما حدنث ضعيفاً فيه(( :أ رمضا من أسماء هللا تعالى)) ،لكن الحدنث ضعيف ،وجاء إ الق
رمضا من غير إضافة ش ر في نصوص ك ير صحيحة صريحة في البخار وغيره ،وجاء في البخار ترجمة
قول رمضا وفيه رد على من ذكر ذلك.

((ذكر هضان فقال :ال تصوهوا حتم ترالى الهسل الال ت طرالا حتم تراله فإن را ا يكا فاقد الا ل )) ،وفي
رواية لمسلم(( :فقد الا ثسثيل)) يعني في الرواية األولى متفع عليه ألنه ما مرج

ف ي متفع عليه ،وللبخار :

((فأكم وا اللدال ثسثيل)) ،ال تصوموا حتى ترو ال الل وقد جاء الن ي عن تقدم رمضا

يوم أو نومين ،جاء

الن ي عن تقدم رمضا بصيام نوم أو نومين ،فال يعوي الصيام حتى نرى ال الل ،وال يفطر الصاحم حتى نرى
هالل شوال ،فإذا رآه من تقوم الحعة رؤيته ألنه قد يقول قاحل :ال تصوموا مطاب جمي وحتى تروى مطاب

جمي ومقا لة العمي بالعمي تقتضي القسمة أفراد ،تقتضي القسمة أفراد،ويش معنى هما معناه :أنه ال يعوي

ألحد أ يصوم حتى نرى ال الل ،لكن هل هما الظاهر مراد أو غير مراد
طالب.............:

مقا لة العمي بالعمي تقتضي القسمة أفراد ،ركب القوم دوا م ،ويش معنى هما يعني كل واحد ركب دا ته ،كل
واحد من القوم ركب دا ته ،مقا لة العمي بالعمي تقبل القسمة أفراد ،هنا جمي يقا ل بعمي ال تصوموا حتى تروى،

هل نقول أنه ال يصوم أحد حتى نرى هما الظاهر غير مراد باإلجماع ،أل من المكلفين ممن هو مطالب
بالصيام ال تتأتى منه الرؤية ها م ل األعمى أو ضعيف البصر ،ال تتأتى من الرؤيا ولما الظاهر غير مراد،
((من رأى منكم منك اًر فليأليره)) هل نقول أنه ال يألير إال من رآه يعني من لأله بطريع صحي أ هناك منكر
أال يعب عليه أ يأليره إ استطاع ما رآه سمي عنه بطريع صحي  ،عن ريع ال قات ،لو قلنا أنه ال يأليره

حتى نراه قلنا :أ من احتلم ال نلزمه الألسل حتى نرى الماء بعينه ،فاألعمى ال يألتسل إذا احتلم ألنه ما نرى

الماء وفي الحدنث(( :هل على الم أر من غسل إذا هي احتمل

قال نعم إذا هي رأت الماء)) فالرؤية كما تكو

ف ذف ذل ذل ذ ب ذك ِب ذل ٍاد} [سور الفعر ]6:هل رأى
بالبصر تكو حكماً بخبر من ن ب الخبر بقوله وبش ادته{ ،ذذل ُا ذتذر ذكُي ذ
النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -ما هللا بعاد ال لكنه لأله بطريع قطعي م ل الرؤيا { ،لا ترى كيف بك
بأ حاب ال يل} [سور الفيل ]1:ما رآه وعلى هما إذ ثب
ال الل)) ،يعني ثب

ثبت

الخبر شرعاً لزم النان الصوم(( ،ال تصوموا حتى تروى

رؤية ال الل شرعاً ورؤية هالل رمضا ت ب

واحد ،لخبر ا ن عمر(( :أ نان راو

ال الل فرآه فأمبر النبي -عليه الصال والسالم -فأمر النان بالصيام)) ،ومبر األع ار ي الم رأى ال الل :فعاء
إلى النبي  -عليه الصال و السالم  -مخب اًر فقال له ((:أتش د أال إله إال هلل وأني رسول هللا  -إلى أمره  -فأمر
النان بالصيام)) ،فالرؤية ت ب

بقول واحد ،وال د من الرؤية بالعين المعرد  ،وال يكلف هللا النان أك ر من ذلك،

ال نوهم النان باتخاذ منارير أو آالت لكن إذا استعمل ا النان من أجل إيضا الرؤية فال ماني لكن لو لم توجد
ما ألزموا وجوده ،إذا لم نروه بالعين المعرد فال نلزم م الصيام ،وال يقال ماال نتم الواجب إال به ف و واجب
اها} [سور الطالق]7 :
والصيام واجب وال نتم الرؤيا إال بآالت بمنارير د ار يل {ال ي ذك ِف َّ
ّللا ذن ُ ىا ِإال ذها ذ
،ت ذ
فيعمي وال د من الرؤية وإذا ثب الخبر ممن يقبل مبره شرعاً لزم النان كل م الصيام ،ولو مالف في ذلك من
مالف من الفلكيين ،وغيرهم ،ومن أهل الحساب سواء كانوا منعمين أو حساب ال عبر بقول م عندنا مقدمات

شرعية صحيحة صريحة كل ا تبني الصيام والفطر على الرؤية ،وال الفتات إلى قول أحد كاحن من كا يخالف
ما ص عن النبي  -عليه الصال و السالم (( :-حتى تروى ال الل)) ،حتى تروى ال الل ،وهل هما مطاب

لعموم األمة أو مطاب لمن تمكن م الرؤية والفرق ين هما وهما إذا قلنا فال تصوموا مطاب لعميي األمة أنه
لو رؤ ال الل بأ

قطر من أقطار المسلمين وأ

لد من لدا المسلمين قرب أو بعد ،فإنه نلزم جميي النان

الصيام ،وال ننظر حينئم إلى امتالف المطالي واتحاد المطالي ألنه قال(( :فال تصوموا حتى تروى ال الل))،

م الرؤيا هما يكفي من ت ب

هل هما مطاب للعميي أو مطاب لمن ت ب

للعميي حتى تروى هما بالنسبة لمن ن ب

الرؤيا بقوله ،ال تصوموا هما مطاب

الحكم بخبره ،والعميي ال تصوموا هل هو مطاب لعميي األمة في

مشارق األرض ومألارب ا ال يصومو حتى نرى ال الل من قبل بعض المسلمين في أ قطر من األقطار،
ٍ
حينئم نلزم المسلمين
اللفظ محتمل وب ما يقول جمي من أهل العلم :أنه إذا رؤيا ال الل في لد من البلدا فإنه
الصيام في في جميي األقطار ،من غير نظر لتحاد المطالي أو امتالف ا ،ومن م من نرى أنه ال نلزم الصيام إال
بالنسبة للبلدا التي تتحد مي البلد الم

رو في ال الل من المطالي وال شك أ المطالي تختلف بامتالف

البلدا  ،تختلف بامتالف البلدا  ،وفي هما حدنث ا ن عبان(( :أ كريب مواله جاء من الشام وقد رؤ ال الل

في نوم العمعة وصاموا نوم العمعة ،وصام مع م كريب وفي المدننة ما رأوه إال ليلة السب

فلما كمل ثالثو

نوماً قال كريب انت ى رمضا ألننا رأننا ال الل ليلة العمعة ،لكن ا ن عبان قال :لكننا رأنناه ليلة السب

فال

نسق حتى نراه أو نكمل ال الثين هكما أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ))-وهما معول من يقول بامتالف

المطالي ،والحدنث في الصحي حدنث ا ن عبان ،لكن من يقول بعدم االلتفاف إلى اتحاد المطالي وامتالف ا،هما
يخالف حدنث ا ن عبان أو ال يخالف نعم
طالب.............:

الم

ال يعترف يقول رؤيا ال الل بالمألرب يصوم والماشي والعكس ،يخالف مخالفة صريحة وإال ما هي

بصريحة مخالفة صريحة هكما أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-هكما أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم ،-هل هو اللفظ النبو أو لفظ ا ن عبان ،لفظ ا ن عبان أال يحتمل أ يكو لفظ ا ن عبان معتمد على
أمر ماص يخ

امتالف المطالي أو أمر عام فال تصوم حتى تروى ال الل وال تفطروا حتى تروه ،احتمال

األول وال اني ها ،لكن ا ن عبان يقول هكما أمرنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-إحنا ما ندر هل

عنده ا ن عبان مبر ماص في المطالي وامتالف ا واتحادها أمر به النبي عليه الصال و السالم أو ا ن عبان
اجت د وف م من همه الحدنث أنه ما دام ال تمكن الرؤيا مستحيلة في هما البلد ،نعم وأننا ال نفطر حتى نراه في

هما البلد وال نصوم حتى نروه فستند إلى عموم األمر في هما حدنث فقال :هكما أمرنا رسول هللا  -صلى هللا
عليه وسلم  -وحينئم ال نكو مالفنا الحدنث نقول هما ف م ا ن عبان ،نبدوا أ المسألة ما اتضح .

الاضحة.

واضحة أشوف بعض األموا كأن ا مو واضحة ،إذا بعض النان يسمي حدنث ا ن عبان وفي صحي مسلم
وغيره ،يقول كيف يقال من قبل اإلمام أحمد وهو إحمام من أحمة المسلمين وغيره حتى الشيخ ا ن باي هو إمام
متبي لأليهر يقول :لو قيل بأنه يعب على عموم المسلمين الصيام ،وأ المطالي ال اعتبار ل ا وال نقول :ما هو
بعيد ،هل نقول بأنه صادمو حدنث ا ن عبان صادموه وإال ما صادموه ألننا ما ندر ما عند ا ن عبان ،ا ن
عبان يقول :هكما أمرنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-احتمال يكو عند أمر ماص في مالحظة اتحاد

المطالي وامتالف المطالي ،وفيه احتمال أيضاً أ ا ن عبان اعتمد على هما الحدنث((:ال تصوموا وال تفطروا
حتى تروه)) اآل الرؤيا مستحيلة في هما البلد ،وهي ممكنة في الد الشام إذًا أهل الشام يصومو ونحن ال
نصوم ،هما ف م ا ن عبان ل ما الحدنث ،فبعض النان يشدد في همه المسألة ويرى أ من يقول بعدم امتالف

المطالب وأ المسلمين نلزم م الصيام في مشارق األرض ومألارب ا ،ويا أمي ا ن عبان حدن ه ،هما حدنث
عام ،وحدنث ا ن عبان ماص ومسألة دقيقة فلماذا ال نعمل بحدنث ا ن عبان في أنه أم

وأدق ،نقول

الحتمال أ ا ن عبان معوله في حكاية األمر على هما الحدنث ليكو هما فقه،يكو هما فقه ا ن عبان في
ف م ا ن عبان ،حينئم ال يعدد على من قال بعدم امتالف المطالي أو باعتبار اتحاد المطالي وامتالف المطالي.

طالب..........:

وهمه مسالة ال شك أن ا مسألة معضلة ومشكلة السيما بالنسبة لألقليات التي تعيش في غير لدا المسلمين،
وبالنسبة أيضاً لبعض البلدا التي أهل ا مسلمو لكن م ال يعتمدو الوساحل الشرعية في إثبات األهلة ،يعتمدو
على حساب ،يب الشخ

المتبي المتحر المت ب

المتتبي ألثر النبي  -عليه الصال و السالم  -إذا قيل له

صم أل الحساب ندمل الش ر في نوم كما هما حرج عظيم بالنسبة له ،وي ع بأهل همه البالد وأن م يصومو

على الرؤيا ويفطرو على همه الرؤيا لكن المطلي يختلف قطعاً إذا كا في ال ند أو في السند أو في أقاصي
المألرب أو في أقاصي المألرب أو في أقصى الشمال أو العنوب قد يختلف المطلي هما فيقي في حرج عظيم

وتك ر األسئلة وبعض النان نرج أنه إذا رؤ ال الل في لد من البلدا أنه نلزم الصيام ،وبلدا المسلمين
تعرفو ما دمل ا من أمور تأليير حول إثبات األهلة .....دموالً ومروجا فيعي أهل التحر والت ب

من تلك

البلدا نريد أ نوفع همه البالد ألن ا أل وساحل ا شرعية ،لكنه يقي في مخالفة الصيام مي النان والفطر مي

النان وهما حرج ،فالمأمو ممن يده الحل والعقد ،األمر والن ي أ

يعتمد الوساحل الشرعية في م ل همه

العبادات الكبرى ،أركا من أركا المسلمين ،أركا من أركا اإلسالم ،نوقي المسلمو في حعر كله ألننا نتبي
حساب ،وهناك مطالبة قويه أل نتبي الحساب في همه البالد حتى من بعض من ننتسب إلى العلم مي األسف
الشدند ،وبح

على أعلى المستويات واستقر ال أر القا ي الحاسم أنه ال التفات ال إلى حساب وال إلى مطالي

وال إلى غيره ،نعم.

طالب.............:

ال نفي وال إثبات عندنا رؤية رأننا ما رأننا مالص ،كو همه ال قة جاءنا وقال رأن

ووهم في رؤيته ،وصام

النان هل يأثمو وإال صيام م صحي مقطوع بصحته(( ،إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمي)) ،مقدماتنا
شرعية إذاً نتاحعنا شرعية ولو مالف

للقاضي في ب

الواقي ،ولو لم نولد ال الل وقد جاءنا ثقة يقول رأن

ال الل ،ثم يأتي ال قة

حع أو ننفي حع ويحكم القاضي على مقتضى ش اد هما ال قة ،حكم بمقدمة شرعية نتيعة

شرعية ال محالة.

ابل اواِ ابل اواِ إيه ...........،اللو كان.............
إيه ف م صحا ي ل ما الحدنث احتمال أ يكو ل ما الحدنث.
اللمل ب اللم هل ريره ألن د ك الطوق..
إيه لكن ف م أدرك و بع لكن همه فعل الصحابة كل م ما تدر  ،ال ال ،ما نلزم نقول هما قول وإ قال
الصحا ي العليل وف م نعم لو كا عنده ن

ماص ندل على امتالف المطالي وال أقول أ القول ال اني أرج

ا

أو األول أرج لكن أقول ال ت ريب على من فعل وال على من قال كاإلمام أحمد أنه نلزم النان كل م الصيام إذا

رؤ في أ

لد من الد المسلمين اعتماد على هما ،يعني كنا نقول في أول األمر وآل نحن نسمي الممهب

وغيره من المماهب اإلسالمية تقول بعدم النظر إلى امتالف المطالي واتحادها ،مي حدنث ا ن عبان ،يعني كنا
نقول همه مصادمة صريحة لكن لما تأملنا في الموضوع احتمال أ ا ن عبان األمر الم عنده هو همه األمر،

فيكو هما ف مه ،فال ت ريب على من ف م هما وال على من ف م هما والن
طالب.............:

محتمل.

ال ما نسقطه من عمل به ما في إشكال كالمه واض وراهر ،ما عندنا إشكال في كونه يعمل به كالمه واض
وراهر وهو األقرب بالنسبة لنا ،لكن إذا كا قوله موقي في إشكال وحرج عظيم بالنسبة لألمة كل ا فال ماني،
وقد رآه إمام من أحمة المسلمين وأفتى به واجت د في وق
وهللا اعلم.

من األوقات يعمل به ما في إشكال إ القاً.

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛؛

