بسم هللا الرحمن الرحيم

المحرر – كتاب الصيام ()1
باب :فرض الصوم
الشيخ :عبد الكريم الخضير
بسم هللا ،والحمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال اإلمام ابن عبد الهادي -يرحمه هللا تعالى -في كتابه المحرر:
كتاب الصيام
باب :فرض الصوم
عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-ال تقدموا رمضان بصوم يوم
وال يومين إال رجل كان يصوم صوما فليصمه)) متفق عليه ،واللفظ لمسلم.
وعن ابن عمر -رضي هللا عنه -قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول(( :إذا رأيتموه
فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا ،فإن غم عليكم فاقدروا له)) متفق عليه.

ولمسلم(( :فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثالثين)) وللبخاري(( :فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين)) وله من
حديث أبي هريرة(( :فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين)).

وعن أبي مالك األشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي (جديلة قيس) أن أمير مكة خطب ثم قال" :عهد إلينا
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن ننسك للرؤية ،فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ،فسألت
الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال :ال أدري ،ثم لقيني بعد فقال :هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن

حاطب ،ثم قال األمير :إن فيكم من هو أعلم باهلل ورسوله مني ،وشهد هذا من رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم ،-وأومأ بيده إلى رجل ،قال الحسين :فقلت لشيخ إلى جنبي :من هذا الذي أومأ إليه األمير؟ قال :هذا
عبد هللا بن عمر وصدق.
بن عمر.
عبد هللا ُ
قال" :هذا عبد هللا بن عمر وصدق ،وهو أعلم باهلل منه ،فقال :بذلك أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم"-
رواه أبو داود وهذا لفظه ،والدارقطني وقال :هذا إسناد صحيح متصل.
وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال" :تراءى الناس الهالل فأخبرت رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -أني رأيته ،فصام وأمر الناس بصيامه" رواه أبو داود وابن حبان والحاكم ،وقال :على شرط مسلم.
وعن ابن عمر عن حفصة -رضي هللا عنها -عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :من لم يبيت الصيام
قبل الفجر فال صيام له)) رواه اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال :ال نعرفه مرفوعا إال

من هذا الوجه ،وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح.
قوَله ،قوَله يعني من قوله.

عفا هللا عنك.
عن ابن عمر قوَله وهو أصح ،وقال النسائي :والصواب عندنا أنه موقوف ،وقال البيهقي :قد اختلف على
الزهري في إسناده وفي رفعه ،وعبد هللا بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه ،وهو من الثقات األثبات.

وعن عائشة أم المؤمنين -رضي هللا عنها -قالت" :دخل علي النبي -صلى هللا عليه وسلم -ذات يوم فقال:
((هل عندكم شيء؟)) فقلنا :ال ،قال(( :فإني إذا صائم)) ثم أتانا يوما آخر فقلنا :يا رسول هللا أهدي لنا
حيس ،فقال(( :أرنيه ،فلقد أصبحت صائما)) فأكل ،وفي لفظ طلحة -وهو ابن يحيى" :-فحدثت مجاهدا بهذا
الحديث ،فقال :ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله ،فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها" .رواه مسلم.
وعن سهل بن سعد أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)).

وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-تسحروا فإن في

السحور بركة)) متفق عليهما.
وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر،
فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ،وهذا لفظه،
وصححه ابن حبان والحاكم ،وقال :على شرط البخاري.

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

فيقول المؤلف -رحمه هللا تعالى:-
كتاب الصيام

الكتاب مر التعريف به م ار ًار في كتاب الطهارة ،وفي كتاب الصالة ،وفي كتاب الجنائز ،وفي كتاب الزكاة ،وهذا
هو الموضع الخامس ،وال داعي لتعريفه مرة خامسة.

والصيام مصدر صام يصوم صياماً وصوماً ،واألصل في الصيام اإلمساك ،اإلمساك عن أي شيء؟ {ِإِني َن َذْرت
ِل َّلر ْحم ِن صوما َفَل ْن أ َك ِلم اْليوم ِإ ِ
نسًّيا} [( )26سورة مريم] يعني اإلمساك عن الكالم ،اإلمساك عن الحركة صيام،
َ َْ
َ َْ َ
اإلمساك عن المشي صيام ،اإلمساك عن األكل والشرب أيضاً وجميع المفطرات صيام ،فاألصل في الصيام

مادته اإلمساك.

والصيام في الشرع هو اإلمساك عن المفطرات من أكل وشرب وشهوة بنية من طلوع الفجر إلى غرب الشمس،

ال بد أن يكون مستوعباً لهذا الوقت ،من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،هذا هو الصيام الشرعي ،وأما مجرد
اإلمساك مدة ولو زادت عن هذا القدر ،وال تكون في هذا الوقت فإنها ليست بصيام ،إنه الصيام المعتبر المعتد
به شرعاً ما كان بنية هلل -جل وعال -فلو أمر اإلنسان باإلمساك عن الطعام والشراب من أجل الحمية ،وقيل له:
ال تأكل وال تشرب في هذه المدة من أجل الحفاظ على الصحة ،فأمسك امتثاالً ألمر الطبيب ،ولنفترض أنه من

قبل طلوع الفجر إلى ما بعد غروب الشمس ،هذا ليس بصيام ،وإن كان إمساكاً؛ ألنه لم ينو به ولم يقصد به
وجه هللا -جل وعال.-

فالصيام ال بد له من نية خالصة هلل -جل وعال -ولو كان نفالً ،فإن األعمال بالنيات ،فإذا لم يكن بنية خالصة

هلل -جل وعال -مستوعباً الوقت الشرعي فإنه ال يسمى صياماً ،ولو أمسك بنية من طلوع الشمس إلى غروبها

هذا أيض ًا ال يسمى صيام شرعي؛ ألنه لم يقع في الوقت المحدد شرعاً ،فال بد أن يقع في الوقت المحدد شرع ًا
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،وأن يكون بنية هلل -جل وعال -خالصة ،قد يدخل في هذا شيء من

التشريك ،ويصحح الصيام حينئذ ،مثل أن يقال له :ال تأكل مدة خمس عشرة سنة يومياً من أجل أن تحافظ على
صحتك ،أو من أجل أن يجرى لك عملية مثالً ،فأمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ناوياً وقاصداً بذلك

الصيام مالحظاً الوصية من الطبيب ،فقال :بدالً من أن أمسك بدون أجر أمسك بأجر وأصوم ،ومثله لو نصحه
الطبيب بالمشي فقال :بدالً من أن أمشي في الشوارع أمشي في المطاف ،هذا ال شك أن فيه شيء من التشريك،
فالباعث والناهز األصلي ليس هو العبادة ،لكن العدول عن المباح إلى العبادة ال شك أن له أجر على هذا

العدول ،الذي يقول :بدالً من أن أمسك مدة تزيد على مدة الصيام بدون أجر أنوي الصيام وأتقرب إلى هللا -جل
وعال -وفضله واسع ،وبدالً من أن أمشي وأجوب األسواق طوالً وعرضاً أمشي في المطاف وأتقرب بذلك إلى هللا

-جل وعال ،-وإن كان ممتثالً نصيحة طبيب ،فإنه يؤجر على نية العدول من المباح إلى المستحب ،بعض

الناس يصوم ويقوم متقرباً بذلك إلى هللا -جل وعال -لكن ال على هدي النبي -عليه الصالة والسالم.-

فالفارابي أبو نصر في آخر أمره ،في آخر عمره جاور في البيت الحرام ،ولزم الصيام والقيام ،وكان فطوره كما

يقولون :على الخمر المعتق وأفئدة الحمالن -نسأل هللا السالمة والعافية ،-هذا الذي يصوم ويجعل فطره على
محرم ،قد يقول قائل :إن الجهة منفكة ،له أجر صيامه ،وعليه إثم ما ارتكب من المحرم ،قد يقول قائل مثل هذا

الكالم ،ويرى أن الجهة تنفك في مثل هذا ،والفقهاء قد ال يأمرونه بإعادة الصيام لو كان فرضاً؛ ألنه صام الوقت

المحدد شرع ًا ،وترتبت عليه آثاره ،وبه سقط الطلب ،لكن العلماء الربانيين أرباب السلوك وأطباء القلوب يرون
مثل هذا خدش في العبادة ،كيف تصلح نيته ويستقيم أمره وقد أفطر على هذا المحرم المجمع على تحريمه؟!

وإال يوجد في الناس اليوم من يفطر على الدخان ،يوجد ،وال شك أن مثل هذا فيه ،فيه نوع محادة ،هللا يأمرك -
جل وعال -عن اإلمساك عن المباح ثم تفطر على حرام؟! يعني ونظير هذا ما يذكر -هذه ذكرناها م ار اًر في
مناسبات وذكرها المؤرخون في بغداد -أن رجالً حج من بغداد ثالث مرات ماشياً ،حج ثالث مرات ماشي على

قدميه ،ولما عاد من الحجة الثالثة على قدميه آالف األميال ،دخل بيته فإذا بأمه نائمة فاضطجع بجوارها

فأحست به ،فقالت :يا فالن اسقني ماءًا ،فتثاقل ،جاء تعبان من الحج على قدميه فتثاقل ،الماء بضعة أمتار،

والمشاعر التي قصدها راجالً آالف األميال فكأنه لم يسمع ثم بعد ذلك قالت :يا فالن اسقني ماءاً ،ثم لما طلبته

الثالثة اسقني ماءاً راجع نفسه ،وقال :أمشي آالف األميال في حج نفل ،وهذا الفرض في أمر الوالدة هذا فرض
ليس له فيه مندوحة ،وليست له خيرة ،وأمتار يسيرة أتردد؟! ال بد أن تكون نيتي في حجي غير صحيحة ،فسأل
من سأل من أهل العلم ،وهنا يؤكدون كما فعل الحافظ ابن رجب -رحمه هللا -في شرح األربعين في جامع العلوم

والحكم أن الفقهاء ينقسمون إلى قسمين :فقهاء الظاهر الذين يصححون األعمال بمجرد اجتماع شروطها

وأركانها وواجباتها ،وليس لهم هدف وراء ذلك ،وإن كان قد يقول قائل :إن النية شرط لصحة العبادة ،وهي من
اهتمام الفقهاء ،لكن إذا قال لهم السائل :أنا حججت بحج توفرت شروطه وأركانه وواجباته ،وشرح لهم طريقة

الحج ،قالوا :حجك صحيح ،كما يصححون دفع الزكاة إذا أخذها اإلمام قه اًر ،الزكاة صحيحة ويسقط بها الطلب،

لكن ليس لهم شأن فيما وراء ذلك ،هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ سأل هذا الحاج الذي حج ثالث مرار على

قدميه من بغداد سأل فقيه ،لكن له عناية بأعمال القلوب ممن جمع بين الفقهين ،فقال له :أعد حجة اإلسالم،

النية غير صحيحة ،لكن قد تكون النية غير صحيحة في الحجة األخيرة ،أو في الحجة الثانية ،وقد تكون

صحيحة في األولى قد تكون صحية في الثانية ،المقصود أن مثل هذا األمر يذكر في مثل هذا المقام ،شخص
يفطر على خمر ،أو يمسك على محرم ،ال شك أنه أمسك في المدة المحددة شرعاً ،ونوى الصيام من الليل،

المقصود أن مثل هذا يجب مالحظته وم ارعاته؛ لئال يأتي اإلنسان ،..مسألة الخدش في الصيام هذه موجودة،
لكن المسألة في اإلجزاء.

يعن ي أحمد أمين وهو القاضي الشرعي يقول :درسنا في مدرسة القضاء الشرعي شخص أعجبه في علمه ورأيه
وسمته ،يقول :فجأة انقطع عنا فصرت أبحث عنه عشر سنين ،فلم أجده ،يقول :سافرت إلى تركيا وفجأة رأيت
هذا الرجل وقال :إنه انقطع عن الدنيا ،فصار صواماً قواماً ،انقطع عن الدنيا ،ثم ذكر أحمد أمين أن هذا الرجل

صيامه يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً إلى غروب الشمس ،هاه؟
طالب......:

كيف؟

طالب......:
هذا ما هو بصيام ،والعذر أقبح من الفعل ،لماذا؟ قال :ألن في الشقة التي تحته أسرة يهودية ،وال يستطيع أن
يقوم في وقت إعداد الطعام للسحور لئال يزعجهم ،يعني الخلل يصل إلى هذا الحد -نسأل هللا السالمة والعافية،-

يعني هذا تالعب بالعبادات ،وال شك أن هذا من تلبيس الشيطان على الناس ،وله طرق ،وله حيل في الدخول
على قلوب الناس ،يعني مثل هذا انقطع للعبادة ،انقطع للصيام والقيام ،ثم ماذا؟ -نسأل هللا العافية -النتيجة

هباء منثو اًر ،بل وبال عليه؛ ألن هذا ابتداع في الدين.
عاملة ناصبة ،يتعب في هذه العبادة وفي النهاية ً
فالصيام ال بد أن يكون خالصاً لوجه هللا -جل وعال -كسائر العبادات.

الصيام ركن من أركان اإلسالم باإلجماع ،وهو الركن الرابع أو الخامس على خالف بين أهل العلم ،والخالف

في كفر ت اركه كالخالف الذي سقناه في الزكاة ،ومثلهما الحج ،األركان الثالثة قال جمع من أهل العلم بكفر
تاركها ،ورواية في مذهب اإلمام أحمد وقول عند المالكية ،وعامة أهل العلم على أنه ال يكفر إذا اعترف

بالوجوب ،وأنه ليس شيء من األعمال تركه كفر إال الصالة.
الصيام هو الركن الرابع عند جمهور أهل العلم ،وعليه جروا في مؤلفاتهم ،وعليه جاءت الرواية الصحيحة عن
ابن عمر في صحيح مسلم(( :بني اإلسالم على خمس :شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن محمداً رسول هللا ،وإقام

الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،والحج)) فقال رجل :الحج وصوم رمضان ،قال ابن عمر :ال ،صوم

رمضان والحج.

مع أنه في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر تقديم الحج على الصيام ،وعلى هذا بنى اإلمام

البخاري ترتيب كتابه فقدم الحج على الصيام ،ولكن جمهور أهل العلم على أن الصيام مقدم على الحج ،أما

اختالف الرواية عن ابن عمر مسلم قدم الصيام ،والمتفق عليها قدمت الحج على الصيام ،المسألة يعني يلتمس
أهل العلم في ذلك ،وابن عمر رد على من قدم الحج ،مع أنه قدم الحج كما في الصحيحين ،والمرجح عند أهل

العلم ما في الصحيحين هذا هو األصل ،على ما تفرد به أحد الشيخين ،يعني ما في الصحيحين مقدم على ما
في صحيح مسلم ،فكيف يرد ابن عمر على من استدرك عليه؟

قالوا :إن ابن عمر احتمال أن يكون نسي الرواية األخرى ،يكون نسي ،أو أراد أن يؤدب هذا الذي استدرك عليه،
أراد أن يؤدب هذا الذي استدرك ،تعجب ،يعني هل أنت الذي سمعت الحديث من الرسول أو أنا؟ فكيف ترد

علي؟ وقد يكون ابن عمر سمع الحديث على الوجهين.

"عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-ال تقدموا رمضان))" يعني

ال تتقدموا رمضان ،نهي(( ،ال تتقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين إال رجل كان يصوم صوما فليصمه)) يعني

ال يتقدم رمضان بنية االحتياط لرمضان ،أو ابتداء صوم لم يكن يصمه؛ ألن عندنا وقت محدد لدخول الشهر،
ال لبس فيه ،وال غبش فيه وال إشكال ،برؤية الهالل ،وبعض الناس يحمله التحري واالحتياط على أن يتقدم

الناس بيوم أو يومين ،وهذا التحري تنطع ،وزيادة في دين هللا لم يأذن هللا بها ،ولذا جاء النهي عن تقدم رمضان
بصوم يوم وال يومين ،العلة هذه ترتفع بمن كان يصوم مثالً يوم معين كاالثنين أو الخميس ثم صادف أن يكون

آخر شعبان يوم االثنين هذا ال بأس ،يصوم يوم االثنين ،إال رجل كان يصوم صوماً فليصمه؛ ألن العلة التي

من أجلها جاء النهي ارتفعت ،جاء في حديث عمار بن ياسر أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم -

صلى هللا عليه وسلم ،-فقد عصى أبا القاسم -صلى هللا عليه وسلم ،-ويوم الشك الذي لم ير فيه الهالل،
الثالثين من شعبان إذا لم ير الهالل بسبب غيم أو غبار أو قتر ،أو ما أشبه ذلك هذا يوم الشك ،فال يجوز
صيامه ،وأيضاً إذا لم يوجد هذا الشك بأن جزم بأن هذا اليوم من شعبان وهو آخر أيام شعبان أيضاً ال يجوز
صومه إال إذا كان صوم اعتاده اإلنسان في غيره من الشهور كان يصوم االثنين أو الخميس ثم وافق أن يكون
هذا اليوم يوم االثنين أو الخميس.
متفق عليه ،واللفظ لمسلم.

وعن ابن عمر -رضي هللا عنه -قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول(( :إذا رأيتموه
فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا ،فإن غم عليكم فاقدروا له)) متفق عليه.
إذا رأيتم الهالل هالل رمضان فصوموا ،وإذا رأيتم هالل شوال فأفطروا ،والمراد بالرؤية الرؤية البصرية بالعين
المجردة ،وال يكلف اإلنسان أكثر مما أوتي ،ال يقال :استعمل آالت تعينك على الرؤية ،لكن لو استعمل وثبت أن
الهالل ولد ووجد ورؤي فال مانع كما يستعمل اإلنسان في القراءة ما فيها إشكال ،لكنه ال يؤمر باستعمال ما

يعينه على الرؤية؛ ألن األصل أن هللا -جل وعال -ال يكلف نفس ًا إال ما آتاها ،وهذه اآلالت ال توجد على كل
حال ،لو كلف الناس بها فلم توجد ،وهي غير موجودة في عهد النبوة ،وفي كثير من أحوال المسلمين في البراري
والقفار ليس عندهم آالت ،إنما كلفوا بما أوتوا ،وهي الرؤية بالعين المجردة ،لكن استعمال ما يعين على الرؤية
ال على سبيل اإللزام هذا ال إشكال فيه.

((صوموا لرؤيته)) ((إذا رأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا)) يعني مفهومه أننا إذا لم نره فإننا ال نصوم وال
نفطر ،ال بنية رمضان وال بنية غيره ،ال نصوم وال نفطر(( ،إذا رأيتموه فصوموا)) والضمير يعود إلى الهالل،

هالل رمضان في الجملة األولى ،وهالل شوال في الجملة الثانية ،وإن لم يتقدم له ذكر فإنه معلوم كما في قوله
{ح َّتى َت َو َار ْت ِباْل ِح َج ِ
اب} [( )32سورة ص] لم يتقدم لها ذكر.
جل وعالَ :-((فإن غم عليكم)) إن خفي عليكم فلم تروه بسبب حائل من غبار أو غيم أو قترة ،وما أشبه ذلك ((فاقدروا له))
{و َمن ق ِدَر َعَلْي ِه
هذا اللفظ المجمل الذي يحتمل التقدير بالحساب وإكمال شعبان الثالثين ،ويحتمل التضييق َ
ِرْزقه} [( )7سورة الطالق] يعني ضيق عليه ،كما يقول ابن عمر ،فيصام هذا اليوم على هذا القول ،يعني ضيقوا
شعبان واجعلوه تسعاً وعشرين ،من باب تفسير القدر هنا بالتضييق ،والرواية المفسرة لهذا المجمل لمسلم(( :فإن
أغمي عليكم فاقدروا له ثالثين)) فاقدروا له يعني شعبان ثالثين ،وللبخاري(( :فإن غم عليكم فأكملوا العدة
ثالثين)) يعني هل بقي لبس فيما يحتمله اللفظ؟ ال لبس فيه ،ومع ذلك يذكر عن ابن عمر أنه يصوم مثل هذا

اليوم ،وعند الحنابلة أيضاً رواية وهي قوية ومقدمة فإن لم ير الهالل لغيم أو قتر أو غبار فظاهر المذهب يجب
صومه ،يجب صوم هذا اليوم اتباعاً البن عمر ،مع وجود هذه النصوص الصريحة ((فإن غم عليكم فأكملوا

العدة ثالثين)) فالقول بأنه يصام وجوباً أو استحباباً قول في غاية الضعف ،ومخالف لما جاء في هذه الروايات

المفسرة ((فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين)) يعني نحتاج إلى أن نفسر الكلمة لغوياً ونحن عندنا ما نفسر بها

من الشرع؟ األلفاظ الشرعية تفسر بالمصطلحات الشرعية؛ ألن الشارع إنما جاء لبيان الشرع ،نعم إذا لم نجد في

الحقائق الشرعية ما يبين لنا المراد ،فإننا حينئذ نلجأ إلى الحقائق اللغوية ،فالحقيقة الشرعية مقدمة في أمور
الشرع ،فإذا لم نجد في النصوص ما يفسر رجعنا إلى لغة العرب؛ ألن النصوص جاءت بلسان العرب ،قد يكون

اللفظ يحتمل أكثر من حقيقة شرعية ،كالمفلس مثالً ،النبي -عليه الصالة والسالم -قال(( :أتدرون من

المفلس؟)) قالوا :المفلس فينا من ال درهم له وال متاع ،كالم صحيح وإال غير صحيح؟ حقيقة شرعية وإال غير
شرعية؟ شرعية ،من وجد ماله عند رجل قد أفلس ،المفلس من ال درهم له وال متاع ،لكن الرسول -عليه الصالة

والسالم -أراد أن يبين لهم حقيقة شرعية غير ما يتبادر إلى األذهان في هذا الباب الذي يريده ويتحدث عنه -
عليه الصالة والسالم(( ،-المفلس من يأتي بأعمال)) في بعض الروايات(( :أمثال الجبال من صيام وصدقة
وصالة ،ثم يأتي وقد ظلم هذا ،وضرب هذا ،وسفك دم هذا ،أخذ مال هذا ،فيعطى هذا من حسناته ،وهذا من
حسناته)) ...الحديث ،هذا مفلس ،وذاك أيضاً مفلس ،وكلها حقائق شرعية ،يعني لو طلب منك في االختبار في

باب الحجر والتفليس ،وقيل لك :عرف المفلس ،أو من وجد ماله عند رجله قد أفلس ،اشرح الكلمات التالية :قد

أفلس ،تقول :من يأتي بأعمال أمثال الجبال؟ تقول :هذا يصح وإال ما يصح؟ ال يصح ،هذه أكثر من حقيقة
شرعية ،لكن عندنا ((فاقدروا له)) في هذا الباب يعني أكملوا العدة ثالثين؛ ألنها جاءت مفسرة بنص صحيح
صريح ما يحتمل ،فال نحتاج إلى أن نفسر اللفظ بمعنى صحيح ،لكنه ال يليق بهذا الباب ،قدر التضييق ،وقدر
ً
عليه رزقه يعني ض يق عليه رزقه صحيح ،لكن ال يليق بهذا الباب كما أنه ال يليق أن نفسر المفلس بمن جاء
بأعمال أمثال الجبال نفسر به حديث(( :من وجد ماله عند رجل قد أفلس)) قد يكون ملياً غنياً مكث اًر مفلساً ،قد

يكون ،لكن هذا باعتبار وهذا باعتبار ،وهنا المناسب لتفسير اللفظ أننا نكمل العدة ثالثين كما فسره النبي -عليه
الصالة والسالم -في الروايات األخرى.

وله من حديث أبي هريرة -رضي هللا عنه(( :-فإن غبي)) يعني أخفي عليكم ((فأكملوا عدة شعبان ثالثين))

وله ،يعني للبخاري من حديث أبي هريرة ((فإن غبي فأكملوا عدة شعبان ثالثين)) يعني هل يبقى بعد هذا

مستمسك لمن يقول :إننا نضيق شعبان ونجعله تسعة وعشرين؟ هل في احتمال وهذا في البخاري؟ فأكملوا عدة
شعبان ثالثين ،يعني اللفظ األول والذي قبله فأكملوا العدة قد يفهم اإلنسان أننا نكمل عدة رمضان ،وال يلزم من
هذا أن نكمل شعبان ،لكن هذا اللفظ رافع لكل احتمال ،فأكملوا عدة شعبان ثالثين.

"وعن أبي مالك األشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي (جديلة قيس) أن أمير مكة خطب ،ثم قال :عهد إلينا
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم "-أمير مكة صحابي وإال غير صحابي؟
طالب......:

نعم ،يقول" :عهد إلينا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أن ننسك للرؤية" يعني نضحي للرؤية ،ونحج للرؤية

"فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما" ال بد من شاهدين ،وال بد أن يكون الشاهدان عدلين ،هذا
بالنسبة لشهر النسك ،أما شهر رمضان جميع الشهور تثبت دخوالً وخروجاً بشهادة اثنين ،شهر رمضان هو
محل الخالف بين أهل العلم كما سيأتي في حديث ابن عمر واألعرابي ،لكن حديث الباب جار على األصل

"وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما" شهدا أنهما رأيا الهالل "فسألت الحسين بن الحارث" يعني الذي يروي عنه
أبي مالك األشجعي يروي عن حسين بن الحارث ،سأل الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ ألنه قال له :إن أمير

مكة خطب ثم قال "من أمير مكة هذا؟ قال :ال أدري" لعله نسيه في هذا الوقت "ثم لقيني بعد فقال :هو الحارث

بن حاطب" تذكر أو ذكر "فقال :الحارث بن حاطب ،أخو محمد بن حاطب ،ثم قال األمير :إن فيكم من هو
أعلم باهلل ورسوله مني" وهذا في عهد الصحابة ،الصحابة متوافرون ،ومع ذلك يتولى المفضول مع وجود

الفاضل ،وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ،صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل "ثم قال األمير :إن فيكم

من هو أعلم باهلل ورسوله مني ،وشهد هذا من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وأومأ بيده إلى رجل ،قال
الحسين :فقلت لشيخ إلى جنبي :من هذا الذي أومأ إليه األمير؟" كأنه ال يراه ،يحول بينه وبينه شيء "فقال:
هذا عبد هللا بن عمر وصدق" يعني الحارث بن حاطب في مصاف ابن عمر في العلم؟ أبداً ،هو أعلم باهلل

ورسوله من هذا األمير ،ومع ذلك إمارته صحيحة ،ال يقدح فيها بسبب أنه وجد من هو أولى منه ،ال ،مذهب

أهل السنة قاطبة صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل ،نعم األولى واألكمل أن يتولى الفاضل؛ ألنه هو
الذي سوف يدير األمور على مراد هللا ومراد رسوله ،لكن إذا تولى المفضول ال سيما في حال اإلجبار أو في
حال التولية فإنه يجب السمع والطاعة له ،ولو اختل فيه بعض الشروط ،ولو كان عبداً حبشياً ،أما في حال

االختيار فال يمكن أن يولى في حال االختيار إال من تتوافر فيه الشروط.

"قال :هذا عبد هللا بن عمر وصدق ،وهو أعلم باهلل منه ،فقال :بذلك أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم"-
يعني أمرنا أن نصوم بالرؤية(( :صوموا لرؤيته)) هذا خطاب متجه لكل من يتأتى منه السماع والفهم ورد
الجواب ،ممن بوشر بهذا الخطاب من الصحابة ،وممن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة ،هذا خطاب لألمة ،وال

يعني أنه متجه إلى كل فرد فرد من أفراد األمة بأن يتراءوا الهالل ويروه جميعاً ،والذي ال يراه ال يصوم ،ال

((صوموا لرؤيته)) يعني لرؤيتكم إياه ،والرؤية تثبت بمن يثبت خبره ،وشهر الصيام شهر العبادة من أمور اآلخرة
بينما الشهور األخرى شأنها من شئون الدنيا ،تترتب عليها أمور دنيوية ،فدخولها وخروجها بشهادة ،وأما رمضان

فدخوله بخبر؛ ألنه عبادة تثبت بسائر األخبار كالرواية ،ولذا يقبل فيها الواحد على ما سيأتي ،وتقبل فيها المرأة،
ويقبل فيها العبد؛ ألنها رواية ،كما تصح رواية المرأة ،وتقبل رواية العبد ،أما بقية الشهور فاآلثار المترتبة عليها

أمور دنيوية ،ديون ،حلول الديون ،وما أشبه ذلك كلها ال بد فيها من شهادات كما تثبت الديون بالشهادات ،ال بد
من شاهدي عدل دخوالً وخروجاً ،أما دخول رمضان فباعتباره عبادة من العبادات فيكفي فيه خبر من يثبت

الخبر بقوله ،وهو العدل الضابط ،يعني الثقة.

رواه أبو داود وهذا لفظه ،والدارقطني وقال :هذا إسناد صحيح متصل.

"وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر -رضي هللا عنهما -قال" :تراءى الناس الهالل" هذا أمر يهم
اء تراءى
الجميع ،فينبغي أن يهتم به الجميع ،بعض الناس كأن األمر ال يعنيه ،نعم إذا عرف من نفسه أنه سو ً
أو لم يتراءى ال فرق لضعف في بصره ،هذا ما فيه إشكال ،لكن الذي لديه أهلية ويمكن أن يرى الهالل هذا

األمر يهمه كما يهم سائر األمة ،فعليه أن يتراءى مع الناس ،ولذلك قال" :تراءى الناس الهالل فأخبرت رسول

هللا -صلى هللا عليه وسلم -أني رأيته" ابن عمر فقط "فصام وأمر الناس بصيامه" واحد ،لماذا؟ ألنه عبادة
تثبت كسائر األخبار ،يعني هل يشترط العدد في الرواية؟ حديث :األعمال بالنيات ما رواه إال عمر بن الخطاب
رضي هللا عنه -مع أنه مجمع على صحته ،ومجمع على مقتضاه ،وهو اشتراط النية في جميع ما يتقرب بهإلى هللا -جل وعال ،-هذا خبر ،ما يتعلق في عبادات الناس يكفي فيه واحد؛ ألن هذه ديانة ،واإلنسان مؤتمن
على دينه ،والمسألة مفترضة في ثقة ،أما غير الثقة فإنه ال يقبل.

"تراءى الناس الهالل فأخبرت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أني رأيته ،فصام وأمر الناس بصيامه" رواه

أبو داود وابن حبان والحاكم ،وقال :على شرط مسلم.
وعن ابن عمر عن حفصة...

قبل ذلك :مسألة الرؤية وأنها معلقة بالرؤية البصرية على ما تقدم بيانه ،وال نكلف فوق ذلك ،وال نعتمد على

حساب وال فلك وال غير ذلك ،وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة القطعية بأن المقدمات الشرعية نتائجها
شرعية ((صوموا لرؤيته)) رآه واحد من المسلمين فصاموا ،لو اجتمع أهل الفلك كلهم وقالوا :إن الهالل لم يولد،
قلنا :مقدمتنا شرعية ((صوموا لرؤيته)) وقد ثبتت رؤيته ،مقدمتنا شرعية نتيجتنا شرعية ،حكم الحاكم بشاهدي
عدل وتعديلهما بواسطة المزكين ،وحكم بأن الحق لفالن شرعاً الحق لفالن ،المقدمة شرعية والحكم صحيح ،ولو

تبين خطأه فيما بعد؛ ألنه ما دامت المقدمة شرعية فالنتيجة شرعية ،يعني ما أرينا الهالل فأكملنا شعبان ثالثين

فتبين فيما بعد أن شعبان تسعة وعشرين ،فلما صمنا ثمانية وعشرين يوم رئي هالل شوال ،تكون مقدمتنا شرعية

وال ضير وال حرج ،وال أدنى حرج فيما صنعنا ،اللهم إال إذا كان هذا نتج من تقصير في الترائي ،أما إذا تراءاه
الناس فلم يروه ،فال نكلف أكثر من هذا ،والحاكم ال يكلف أن يحكم بأكثر من شاهدي عدل ،فإذا حكم بأن الحق
لفالن ،وفي الواقع أن الحق لفالن ،المؤيد بالوحي -عليه الصالة والسالم -يقول(( :إنما أنا بشر أحكم على نحو

ما أسمع)) فالحكم صحيح والحاكم مأجور أصاب أو أخطأ ،فالنتيجة شرعية ما دامت المقدمة شرعية ،لو شهد
ثالثة على رجل بالزنا ،وكلهم أثبتوا ذلك ،وأقسموا على ذلك بأنهم رأوه بأعينهم ،وكالمهم مطابق للواقع ،هل
نقول :هؤالء صادقون أم كاذبون؟ نعم؟ { َفأوَل ِئك ِعند َّ ِ
َّللا هم اْل َك ِاذبو َن} [( )13سورة النــور] ولو رأوه بأعينهم ،لماذا؟
ْ َ َ
ألن المقدمة شرعية ما تم النصاب ،فالنتيجة شرعية ،هم كذبة ولو رأوه بأعينهم ،فال نكلف أكثر مما نستطيع،
فالشرع رتب نتائج على مقدمات ،فإذا وجدت هذه المقدمات الشرعية فالنتائج بال محالة شرعية ،ولو لم تطابق
الواقع؛ وال نقول :كم مرة جربنا وطلع الشهر ثمانية وعشرين ،إذاً الرؤية ال تنضبط ،تنضبط ،وال نكلف أكثر من
ذلك ((صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته)) هذا خطاب لكل من يصح توجيه الخطاب إليه من األمة.

طيب ((صوموا لرؤيته)) رآه شخص في بلد من البلدان وهو ثقة ،لكن ما رأى القاضي أن الشروط تنطبق عليه

فرد شهادته ،يصوم وإال ما يصوم؟ هو رآه مؤكداً؟
طالب......:

يصوم وإال ما يصوم؟ يعني مثلما اختلفتم أنتم اختلف أهل العلم.

طالب......:

عندك دليل؟ عندك دليل؟
طالب :رآه.

رآه ،عندك دليل ،الصوم حينما يصوم الناس ،والفطر حينما يفطر الناس ،يعني افترض أنه رأى هالل شوال يعيد

والناس صائمين؟ نفسها ((أفطروا لرؤيته)) نفس الدليل ،المسألة خالفية بين أهل العلم ،منهم من يرى أنه مكلف

في نفسه برؤيته هو ،مكلف برؤيته ،فإذا رآه عليه أن يصوم ،وإذا رآه عليه أن يفطر؛ لعموم(( :صوموا لرؤيته،
وأفطروا لرؤيته)) ومنهم من يقول :ال ،ال يشذ على الناس ،ما دام ردت شهادته فرؤيته غير شرعية ،وإن كان
متحققاً منها فالصوم يصوم مع الناس ،ويفطر مع الناس.

طيب رآه في بلد بعيد ،ثم قدم إلى بلد لم ير فيه الهالل في ذلك اليوم ،كما حصل في قصة كريب حينما قدم من

الشام وهو في صحيح مسلم أروا الهالل ليلة الجمعة ،وفي المدينة ما رئي الهالل إال ليلة السبت ،قدم كريب فلما
أكمل ثالثين قال :أفطروا ،فإننا رأينا الهالل ،معاوية والناس أروا الهالل ليلة الجمعة ،فقال ابن عباس :ال ،ال
نصوم حتى نراه ،وال نفطر حتى نراه ،نحن ما رأيناه إال ليلة السبت ،فإذا لم نره في هذه الليلة أكملنا العدة ثالثين،

وهذا دليل على اختالف المطالع ،فالشام مطالعه تختلف عن مطالع المدينة ،وما في المشرق يختلف عما في

المغرب ،وكذلك سائر األقاليم واألقطار ،فلكل إقليم مطلعه ،لكل إقليم مطلعه الذي يختص به ،فقد يرى في

اليمن وال يرى في الشام والعكس.

المقصود أن اختالف المطالع أمر متيقن ،ومقطوع به ،ودليله مع الواقع قصة كريب المخرجة في صحيح مسلم.
ثبتت رؤية الهالل في الشام ليلة الجمعة ،لكنه في المدينة ما رئي إال ليلة السبت ،ما قال ابن عباس :إننا ما
رأيناه وهو في الحقيقة طالع ،فنكتفي بتسعة وعشرين؛ ألنه رئي الهالل ،واليوم يوم العيد قطعاً ،ال ،المطالع
تختلف ،فرؤية أهل الشام ألهل الشام ،ورؤية أهل المدينة ألهل المدينة.
طالب......:

هي دولة إسالمية واحدة ،المدينة تبع معاوية.

من أهل العلم من يرى أنه إذا رئي الهالل ،رآه من تصح مخاطبته بصوموا لرؤيته ،رآه هذا الشخص الثقة في أي
بلد ،وفي أي صقع ،وفي أي قطر من أقطار األرض ،فإن الناس جميعهم يلزمهم الصوم ،وهذا معروف عند

الحنابلة وغيرهم ،لزم الناس كلهم الصوم ،في المشرق والمغرب ،في المدينة والشام وغيرها ،ابن عباس لما رفض
اإلفطار بخبر كريب ،هو ما كذب كريب ،ما كذب كريب ،صدق كريب ،وأنهم رأوه في الشام ،لكن في المدينة
نختلف عنكم" ،قال :هكذا أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم "-يعني كيف يقول قائل :إنه يلزم الناس كلهم
الصوم والقصة صحيحة يعني هل يخفى على الحنابلة هذه القصة وهي في صحيح مسلم؟ ما يخفى عليهم ،لكن

قول ابن عباس :هكذا أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يحتمل أنه أمرهم بأمر خاص يتعلق باختالف
ن
بناء على فهم ابن
المطالع ،وأنه أمرهم بأمر عام وهو قوله(( :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته)) فيكو هذا ً
عباس من هذا الحديث ،فال يكون ملزماً ،االحتجاج ظاهر وإال ما هو بظاهر؟ نعم ،يعني قد يقول قائل :كيف

يسوغ مثل هذا القول مع قصة كريب مع ابن عباس ،وابن عباس يقول :هكذا أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم-؟ يعني هل أمرهم بأمر خاص يتعلق باختالف المطالع أنكم إذا رأيتموه في بلد ال يلزم بقية البلدان الصوم

حتى يروه ،أو أنه أمرهم بقوله(( :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته)) ولذا القول الثاني له حظ من النظر ،يعني ما

هو بخطأ قطعاً؛ ألن هذا مبني على فهم ابن عباس ،وعلى ما عند ابن عباس من أمر ،هل عنده أمر خاص،

أو عنده أمر عام ((صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته)) وهذا الحديث يحتمل القولين.
طالب......:

احتمال أن يكون عند ابن عباس خبر خاص يتعلق بالمطالع سمعه من النبي -عليه الصالة والسالم ،-وطبق

عليه ما حصل من قول كريب ،ويحتمل أن يكون هذا فهم فهمه ابن عباس من عموم حديث(( :صوموا لرؤيته،

وأفطروا لرؤيته)) ولذلك تجدون الفتوى وهي من أناس أهل أثر ،ما يقال :وهللا يقلدون مذهب وإال غيره ،ال،

الشيخ ابن باز ما يرى مانع من أن يلزم الناس كلهم بالصوم في جميع األقطار ،وأن البلدان يصومون تبع ًا

لوالتهم وعلمائهم ،كل على حسب فهمه ،وال تضييق في هذه المسألة ألنها مسألة قديمة ،ومبنية على فهم البن

عباس -رضي هللا عنه.-
القصة صحيحة ما فيها إشكال ،لكن يبقى النظر في قوله :هكذا أمرنا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-هل

هو بأمر خاص يتعلق باختالف المطالع ،فنقول حينئذ :القول الثاني ال وجه له ،لكن ما بينه ابن عباس فيحتمل
أن األمر الذي أشار إليه ابن عباس هو ما جاء في قوله(( :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته)).

وعن ابن عمر عن حفصة -رضي هللا عنها -عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :من لم يبيت الصيام
قبل الفجر فال صيام له)).

قبل الفجر معلوم أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،وهنا قبل الفجر العلماء يقررون أن ما ال

يتم الواجب إال به فهو واجب ،هل يتم الصيام من طلوع الفجر دون إمساك جزء يسير من الليل؟ نعم؟ هل يتم

استيعاب غسل الوجه إال بغسل جزء يسير من الرأس؟ ال يتم هذا إال بهذا ،يمثلون لهذه القاعدة :ما ال يتم

الواجب إال به فهو واجب ،يمثلون بهاتين المسألتين ،ال يتم استيعاب جميع النهار من طلوع الفجر إال بإمساك
جزء من الليل ،وكذلك غسل الوجه ال يتم استيعابه إال بغسل جزء من الرأس.

((من لم يبيت الصيام قبل الفجر)) يعني ينوي الصيام قبل الفجر ((فال صيام له)) لماذا؟ ألن الصيام عبادة،

والعبادة من شرط صحتها النية ،فال صيام إال بنية.
طالب......:

يأتي(( ،من لم يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له)) ألن النية شرط لجميع العبادات والصيام عبادة.

"رواه اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي ،وقال :ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه ،وقد

روي عن نافع عن ابن عمر قوَله" يعني من قوله موقوفاً عليه ،وهو أصح ،وال مانع أن يذكره ابن عمر عن

أخته حفصة ترفعه إلى النبي -صلى هللا عليه وسلم -ثم بعد ذلك يفتي به من قوله ،ويتظافر على ذلك المرفوع

والموقوف.

وقال النسائي :والصواب عندنا أنه موقوف ،وال يمنع أن يكون سند الموقوف أصح وأنظف من أن يكون

المرفوع أيضا صحيحا.

وقال البيهقي :قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه ،وعبد هللا بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه ،وهو
من الثقات األثبات.
يعني فيقبل منه الرفع.
ما تقدم من تبييت النية من الليل هذا األصل فيه العموم ((من لم يبيت الصيام)) الصيام جنس يشم الفرض
والنفل ،لكن خرج النفل بحديث عائشة.

وعن عائشة أم المؤمنين -رضي هللا عنها -قالت" :دخل علي النبي -صلى هللا عليه وسلم -ذات يوم فقال:
((هل عندكم شيء؟)) دخل الضحى ،قال(( :هل عندكم شيء؟)) فقلنا ال ،قال :فإني إذا صائم ،ثم أتانا يوما
آخر فقلنا :يا رسول هللا أهدي إلينا حيس فقال :أرنيه دعيني أنظر إليه(( ،فلقد أصبحت صائما)) ثم أكل.
وفي هذا يقول أهل العلم :المتطوع أمير نفسه ،يعني إن شاء أتم ،وإن شاء أفطر ،مع أن المسألة عند أهل العلم

يختلفون فيمن أفطر بعد أن عزم على صيام النفل من غير عذر ،منهم من يلزمه بالقضاء كالمالكية والشافعية،
ومنهم من يقول :هو أمير نفسه.
سلمان عزم على أبي الدرداء أن يفطر ،وقال له :إن لنفسك عليك حق ًا ،وإن ألهلك عليك حقاً ،وإن لزوجك عليك

حق ًا ،فقال النبي -عليه الصالة والسالم -لما أخبر قال(( :صدق سلمان)) فأفطر أبو الدرداء.

هل عندكم شيء؟ فقلنا :ال ،يعني من الضحى ،هو ما أكل في أول النهار ،ال يقول قائل :أنا وهللا صليت

الفجر وتصبحت بسبع تمرات ،ثم لما جاء وقت الفطور يقول :هل عندكم شيء؟ ال ،هذا خالص انتهى ،هذا
مفطر من األصل ،لكن إذا كان ممسك من قبل طلوع الفجر ثم ما وجد شيء يصح صومه النفل والنية تنعطف،
وأجره من انعقاد النية أو من طلوع الفجر؟ نعم؟ فضل هللا واسع ،ما دام الصيام صحيح ،ومعتد به من طلوع

الفجر ولو لم تصحبه نية فال يمنع أن يكون أجره من طلوع الفجر.

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ،ومن أدرك ركعة من صالة العصر قبل أن
تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

الركعة األولى في الوقت وهي أداء ،لكن الثانية بالنسبة لصالة الصبح قضاء وإال أداء؟ ويش معنى أدرك؟ أدرك
الوقت ،من أهل العلم من يقول :حتى الركعة الثانية أداء ،ما دام في الخبر الصحيح أدرك ،فكيف نقول :نوصل

لها في غير الوقت؟ على كل حال مثل هذه األمور مدارها على النصوص.

"((هل عندكم شيء؟)) فقلنا :ال ،فقال(( :إني إذا صائم)) ثم أتانا يوما آخر فقلنا :يا رسول هللا أهدي إلينا
حيس" تمر مخلوط بسمن ودقيق وأقط ،هذا يسمونه حيس "فقال(( :أرينيه ،فلقد أصبحت صائما)) فأكل" فال
مانع أن يفطر المتطوع ،ال مانع من أن يفطر المتطوع.

في الحديث األول ،في الجملة األولى من الحديث(( :هل عندكم شيء؟)) فقلنا :ال ،فقال(( :إني إذاً صائم))
يعني لو كان عندهم شيء أفطر ،طيب لو قالوا :عندنا شيء فنوى اإلفطار ثم ذهبوا فلم يجدوا شيئاً ،هل له أن

يقول :إني صائم؟ هل عندكم شيء؟ قالوا :نعم ،راحوا بيجيبوا شيء من المستودع ما وجدوا ،نوى اإلفطار ،بيأكل
إذا أحضروا ،فما وجدوا شيء ،هاه.

طالب......:

ألن عندنا صورتين :الصورة األولى ما عندهم شيء استمر صائم ،وفي ق اررة نفسه أنه يأكل لو كان عندهم شيء

فهو فطر معلق.

الصورة الثانية :صائم وعندهم شيء وأكل ،هذا ما فيه إشكال ،قال :هل عندكم شيء؟ قالوا :نعم ،نوى اإلفطار،
ذهبوا إلحضاره ما وجدوا شيء ،فعاد إلى نيته ،أو نقول :من نوى اإلفطار أفطر كما يقول أهل العلم؟ يقولون:

من نوى اإلفطار أفطر.
طالب......:

كيف؟

طالب......:
لو ما أكل ،ومن نوى اإلفطار أفطر ،خالص شوف كالم أهل العلم ،يقولون :ومن نوى اإلفطار أفطر ،يعني
عزم على اإلفطار.
طالب......:

كيف؟

طالب......:

والنفل ،خالص نوى األكل ،أكل ،يعني هو صائم ،خلونا على مذهب من يقول :إن الحجامة تفطر ،جاءه من
يقول له :إن هناك شخص يحتاج إلى التبرع بالدم ،يحتاجون إلى لتر ،فذهب إلى المستشفى عازماً على التبرع،

ثم لما وصل المستشفى قالوا :استغنينا ،وهذا مبني على مسألة الحجامة هل تفطر أو ال تفطر؟ وسيأتي الكالم

فيها ،قالوا :استغنينا ،يعود صائم وإال نقول :نوى اإلفطار؟ نعم؟

طالب......:

ما معنى قول أهل العلم :من نوى اإلفطار أفطر؟ عازم هذا رائح ،ركب السيارة عشرين كيلو يبي يتبرع ،هاه؟

طالب......:
كيف؟

طالب......:

المقصود أن هذا كالم أهل العلم" :من نوى اإلفطار أفطر" فهل يخرج بذلك بمجرد النية؟ نوى قطع صالته ،هو

يصلي نوى قطع الصالة وما قطعها ،تبطل وإال ما تبطل؟ هاه؟
طالب......:

من قال :ال؟ يتوضأ غسل وجهه ويديه ونوى قطع الوضوء يكمل وإال يستأنف؟ يستأنف؛ ألن قطع العبادة وجد
في أثنائها ،لكن لو تم وضوؤه وغسل رجليه ،ثم حاول نقض الوضوء فعجز ،ينتقض وضوؤه وإال ال؟ ما ينتقض؛
ألنه فرغ من العبادة ،لو نوى اإلفطار بعد غروب الشمس ،يقول :أنا صمت اليوم ،وهللا الظاهر أني ما أنا

بحاجة لصيام هذا اليوم ،نوى أن يقطع صيامه الذي انتهى ،هذا ما ينقطع صيامه ،لكن في أثناء العبادة النية
مؤثرة في أثناء العبادة.

وفي لفظ :قال طلحة -وهو ابن يحيى :-فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ،فقال :ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة
من ماله ،فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها .رواه مسلم.
المتصدق عليه رجع في صدقته،
استلم الراتب وقال :هذه خمسمائة ريال من الراتب صدقة ،وقبل أن يستلمها
َ
يلزمه إخراجها وإال ما يلزمه؟ ما يلزمه ،إال إذا اقترن ذلك بالعهد ،قدم من الرياض مريداً العمرة وقبل أن يحرم

رجع ،يلزمه وإال ما يلزمه؟ ما يلزمه ،لكن بعد دخوله وشروعه في العبادة يلزمه اإلتمام ،ال سيما المناسك.

وعن سهل بن سعد أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)).
وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-تسحروا فإن في

السحور بركة)) متفق عليهما.

((ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) كان اليهود يؤخرون ويتابعهم بعض المبتدعة الذين يؤخرون الفطر

حتى تشتبك النجوم.
هللا -جل وعال -كريم ،ويحب أن يبادر اإلنسان باألكل من نعمه وفضله إذا حان وقتها ،فكونك تؤخر ال يخلو

إما أن يكون من باب االحتياط للعبادة والقدر الزائد على ما شرع هللا -جل وعال -فهذا ال إشكال في دخوله في
هذا الحديث(( :ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) يعني ما لم يشابهوا اليهود في تأخير الفطر حتى تشتبك
النجوم ،وبعض من ينتسب إلى القبلة يفعل هذا حذو القذة بالقذة ،قد يقول قائل :إن النبي -عليه الصالة
والسالم -واصل وواصل بأصحابه ،وقال(( :من كان منكم مواصالً فليواصل إلى السحر)) يلزمه على ذلك
تأخير الفطور ،ويبقى مع ذلك أن الناس ال يزالون بخير وهو الفضل أن يفطر اإلنسان بعد غروب الشمس
مباشرة ،وسيأتي ما في الوصال من كالم.

وعن أنس بن مالك -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-تسحروا فإن في
السحور بركة)).
السحور :هي أكلة ما قبل اإلمساك ،ويسن تأخيره ،كما يسن تعجيل الفطر؛ لالستعانة به على الصيام ،وهو
طعام مبارك ((تسحروا فإن في السحور بركة)) وكثير من الناس اليوم ممن ابتلي بالسهر تجده يؤخر طعام
العشاء إلى منتصف الليل ثم يستغني به عن السحور فيحرم هذه البركة .متفق عليهما.

وعن سلمان بن عامر الضبي -رضي هللا عنه -عن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال(( :إذا أفطر أحدكم
فليفطر على تمر ،فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه

والترمذي ،وهذا لفظه ،وصححه ابن حبان والحاكم ،وقال :على شرط البخاري.

وقال :على شرط البخاري هل هذا الكالم صحيح؟ الحديث مضعف عند جمع من أهل العلم ،الذي يروي الحديث
عن سليمان بن عامر الضبي امرأة اسمها الرباب بنت صليع ،هذه ال تعرف ،هذه ال تعرف فكيف يقول الحاكم:

على شرط البخاري؟ هل خرج البخاري للرباب هذه التي ال تعرف؟ فليس األمر كما قال ،بل الحديث مضعف
بها ،وهو من قوله -عليه الصالة والسالم ،-وأمره -عليه الصالة والسالم -ضعيف ،لكنه ثابت من فعله -عليه

الصالة والسالم -من حديث أنس قال :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يفطر على رطبات قبل أن
يصلي ،فإن لم يكن فعلى تمرات ،فإن لم تكن حسا حسوات من ماء ،هذا ثابت عنه -عليه الصالة والسالم -من
فعله ،وأما بالنسبة لألمر فليفطر فال يصح ،بل هو ضعيف ،نظيره ثبوت الشيء بفعله ال بقوله له نظائر ،ثبت
عنه -عليه الصالة والسالم -أنه كان يضطجع بعد ركعتي الصبح ،واألمر باالضطجاع من قوله -عليه الصالة

والسالم -شاذ ،أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد ،ونظيره أيضاً الجلوس بعد صالة الصبح حتى تنتشر الشمس من

فعله -عليه الصالة والسالم -ثابت ،ومن قوله -عليه الصالة والسالم -والوعد المرتب على ذلك ال يسلم من
ضعف ،فقد يثبت الخبر من فعله ثم يتوهم بعض الرواة أنه يأمر به ما دام يفعله هو يأمر به ،فيهم بعض الرواة
ويرويه من قوله ،وهذا له عدة أمثلها ،ومنها:
حديث الباب النبي -عليه الصالة والسالم -كان يفطر على رطبات ،فإن لم تكن أفطر على تمرات ،فإن لم تكن

حسا حسوات من ماء ،وأما قوله(( :فليفطر على تمر)) فهذا ضعيف؛ ألن فيه الرباب بنت صليع ،وهي ال
تعرف ،المقصود أنه من فعله -عليه الصالة والسالم -ثابت ،ويبقى أنه من قوله ال يثبت ،قد يقول بعضهم كما
نقول :إن الموقوف يشهد للمرفوع ،والمرسل يشهد للموصول ،لماذا ال يشهد القول على ضعفه للفعل؟ نعم ،القول
يختلف عن الفعل ،القول مقرون بالم األمر ،فيترتب عليه أن هذا مأمور به ،ومجرد الفعل ال يقتضي األمر ،قد
يكون تركه خالف األولى ،ال يقتضي تحريماً وال كراهة ،فمدلول هذا غير مدلول هذا ،ففيه حينئذ خلف ،مثل
األمر باالضطجاع(( ،إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه)) مع أنه ثبت أنه اضطجع ،وفرق

بين أن يأمر بالشيء وبين أن يفعله -عليه الصالة والسالم -مجرداً.
طالب......:

ويش هو؟

طالب......:

فيه كالم ألهل العلم ،مضعف عند جمع من أهل العلم.
طالب......:

ال أقول :ضعيف ،لكنه مضعف ،ويرجى الثواب يرجى من هللا -جل وعال.-
يقول :فطور التمر سنة ** رسول هللا سنه ** فاز باألجر من يحلي منه سنه.
ُسنةَ ،سنهِ ،سنه ،هذا مثلث ،هاه؟
طالب......:
فطور التمر ُسنة ** رسول هللا سنه ** فاز باألجر من يحلي منه سنه
ويش الفرق بينهن؟ ُسنة مثل ِسنه؟ مثلها؟
يقول :أنا من دولة تعتمد في صومها وفطرها على الحساب الفلكي فهل أصوم وأفطر مع دولة أخرى تعتمد
الرؤية حتى ولو خالفت أهل بلدي؟ وماذا أفعل لتفادي الحرج عند صيامي وأهلي مفطرون؟

على كل حال مثل هذه األمور هذه مشكلة ومعضلة ،ويعاني منها كثير من المسلمين في البلدان التي تحكم

بغير ما أنزل هللا ،األقليات يعانون معاناة شديدة في كثير من القضايا الشرعية ،وقد يعاني منها من هم بين

أهليهم وبين ذويهم ،في مجتمع أهله مسلمون ،ومع ذلك يلزمون بمقدمات غير شرعية في عبادات عظيمة مثل

الصيام ومثل الحج وغير ذلك ،وقد يجبرون على دفع الزكوات فتصرف في غير مصارفها ،هذه األمور حقيقة
هذا خلل كبير عند المسلمين في كثير من األقطار ،فعلى المسلم أن يتحرى في عبادته هلل -جل وعال -ما يوافق

الشرع.

يقول :هل الخطاب في(( :صوموا لرؤيته)) ألهل الزمان أم ألهل المكان؟
لكل من يتجه له الخطاب هذا هو األصل ،نعم لكل من يتجه له الخطاب هذا هو األصل فيه ،وال يمكن أن

يوجه إلى المسلمين فرداً فرداً؛ ألنه ال يلزم أن يراه جميع الناس ،وإنما يثبت برؤية بعض الناس الذين يلزم العمل

بخبرهم.

بعض الناس يقول في حديث(( :إنا أمة أمية ال نق أر وال نحسب ،الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) الشهر تسع

وعشرون ،يقول :إن هذا الخطاب بالنسبة ألهل زمانه -عليه الصالة والسالم -حينما كانت األمية غالبة،
وبعد أن تعلم الناس وعرفوا من العلوم ما يعينهم على الرؤية بالحساب وباآلالت وما أشبه ذلك؟
نقول :هذا الكالم ليس بصحيح ،النبي -عليه الصالة والسالم -بعث لهذه األمة من وقته -عليه الصالة
والسالم -إلى قيام الساعة.

لو فرض القول باختالف المطالع فكيف تكون ليلة القدر ليست ليلة واحدة في الوتر من العشر األواخر من

رمضان؟

في مثل هذا وفي مثل ساعة الجمعة أنت تتحرى ساعة الجمعة في آخر ساعة من نهار الجمعة وغيرك قد يكون
عنده ليل ،ومثله الثلث األخير من الليل ،قد تكون أنت في الثلث وهو بالنسبة لك وقت النزول اإللهي ،وعند

غيرك نهار ،والثلث األخير عنده ...عندك نهار ،هذا اإلشكال يرد على ليلة القدر التي ذكرت في السؤال وعلى

ساعة الجمعة وعلى وقت النزول اإللهي في الثلث األخير من الليل ،هل نقول :هذا مشكل أو كل مسلم مطالب

بالنصوص حسب قدرته على تطبيقها وما عدا ذلك وما وراء ذلك فإنه ال يطالب به؟ أنت تعرض للنفحات

اإللهية في الثلث األخير في بلدك بغض النظر عن اآلخرين ،واآلخرون يتحرونه في بلدهم ،وتحروا في الساعة
األخيرة من نهار الجمعة ،أو وقت دخول الخطيب إلى أن تقضى الصالة ،ومثل ذلك ليلة القدر تتحراها في

أرجى ليلة وإن كانت ليلة القدر القول المرجح فيها أنها متنقلة ،وأنها في كل سنة في ليلة قد تكون غير الليلة
التي كانت في السنة الماضية.

المقصود أن اإلنسان عليه أن يمتثل هذه النصوص بحسب قدرته على التطبيق ،ال يستطيع أن يوفق في وقت
النزول اإللهي على جميع االحتماالت ،ما يمكن ،وال في ساعة الجمعة على ما يتفق فيه جميع األقطار ،فأنت
مطالب بنصوص صحيحة صريحة امتثل هذه النصوص ،وما جاء في هذه النصوص ،وما وراء ذلك ال تكلف

به.

طالب......:

ما عليك من أحد ،هذا الثلث األخير تعرض لنفحات هللا ،كونه نهار عند غيرك هذا ال يعنيك ،وهذا ال يخفى
على من نطق بهذه النصوص.

طالب......:

إيه هذا في حديث النزول ،بعض المبتدعة الذين ينكرون النزول أوردوا مثل هذا اإلشكال ،وفنده شيخ اإلسالم
في شرح حديث النزول.

هذا يقول :وال أدري ما صحة هذا القول :ذكر الشيخ أحمد شاكر -رحمه هللا -أن الرؤية المعتبرة هي رؤية
أهل مكة استنادا على حديث(( :الحج يوم يحج الناس ،والصوم يوم يصوم الناس))؟
ال ،ال ،على كل حال بالنسبة للحج ما يعتمده أهل مكة ،ومن له الوالية على مكة ،ومن له والية على الحج نعم
قوله هو المعتبر ،لكن عليه أن يتقي هللا -جل وعال -باعتبار الوسائل الشرعية إلثبات دخول الشهر.
المتطوع في الصيام هل يلزمه تبييت النية قبل الفجر أو أنه يجوز له النية ولو في الصباح؟

يجوز له النية في الصباح ،مثلما جاء في حديث عائشة.

يقول :كيف يمكن إجابة من قال :إن قول رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -لعائشة هو إخبار عن الحال

وليس عقد النية؟

إيش لون الحال؟ يعني صائم ممسك لم يجد شيئاً ،قال :إني صائم ،يعني ممسك إمساك لم آكل هذا إخبار عن
حال وإال صائم صيام شرعي؟ ال ،أهل العلم فهموا أنه إذا لم يأكل ولو سأل عن األكل في النفل ولم يجد ،ثم

عقد النية من وقته فإنه يصح صومه ،منهم من يشترط أن يكون ذلك قبل انتصاف النهار قبل الزوال؛ ألن
الحكم للغالب.
يقول :ما رأيكم في كتاب سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي -رحمه هللا-؟ وهل كل اآلثار الموجودة فيه
صحيحة؟ وكيف أستطيع أن أميز بين الصحيح وغير الصحيح؟

هذا كتاب من أنفس الكتب ،ومن أعظم ما يعين طالب العلم على االستجمام لطلب العلم ،وعلى إثارة الهمة
العالية في نفسه لطلب العلم؛ ألنه يسمع أخبار العلماء ،وصبر العلماء ،وجد العلماء ،أما ما فيه من األخبار

ففيها ما يحتمل الصحة ،وفيها ما ال يحتملها ،وعلى كل حال األخبار التي فيه ال يترتب عليها أحكام.
طالب......:

يعني يتسحر ،يسهر ثم يأكل قبل وقت السحور ،ثم ينام عن صالة الصبح ،وينام طول اليوم ،ويقول :إنه صائم،
نعم ،كونه نام عن الصلوات ال شك أنه ارتكب محرماً ،هذا ال يشك فيه أحد ،ال يشك أنه ارتكب محرماً،
وصيامه لم يحقق الهدف الذي من أجله شرع الصيام {َل َعَّلك ْم َت َّتقو َن} [( )183سورة البقرة] أما كونه يقضيه أو ال
يقضيه هذا ال يلزمه القضاء؛ ألنه صام الصوم المعتبر شرعاً بنيته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،وكونه

ارتكب حراماً هذا ال يعني أنه كما سيأتي في مسألة ارتكاب المحرم من غيبة ونميمة وغيرها ،هذا ال شك أنه
مؤثر في األجر المرتب على الصيام ،لكن ال يؤمر بإعادته ،وهللا أعلم.

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

