بسم هللا الرحمن الرحيم

شرح :المحرر – كتاب الصيام ()3
الشيخ :عبد الكريم الخضير
سم.

بسم هللا ،والحمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
قال اإلمام ابن عبد الهادي -رحمه هللا تعالى -في كتابه المحرر:
وعن جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صللى هللا عليله وسللم -خلر علام الفلتل للى م ل
في رمضان ،فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ،ثم دعا بقدح من ماء فرفعله حتلى ن لر النلاس ليله ثلم
شرب ،فقيل له بعد ذلك :ن بعض النلاس قلد صلام ،فقلال(( :أولئلك العصلاة ،أولئلك العصلاة)) وفلي لفل  :فقيلل
له " :ن الناس قد شق عليهم الصيام ،وإنما ين رون فيما فعلت؟ فدعا بقدح من ماء بعد العصر" رواه مسلم.

وروى أيضا عن حمزة بن عمرو األسللمي أنله قلال :يلا رسلول هللا أجلد بلي قلوة عللى الصليام فلي السلفر ،فهلل
علي جناح؟ فقال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-هي رخص من هللا تعالى فمن أخل بهلا فحسلن ،وملن
أحب أن يصوم فال جناح عليه)).
وعن ابن عباس -رضلي هللا عنهملا -قلال" :رخل

للشليا اليبيلر أن يف لر ،وي علم علن كلل يلوم مسل ينا ،وال

قضاء عليه" رواه الدارق ني ،وقال :ه ا سناد صحيل ،والحاكم وقال :صحيل على شرط البخاري.

وعن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :جلاء رجلل للى النبلي -صللى هللا عليله وسللم -فقلال :هليلت يلا رسلول

هللا! قال(( :وما أهليك؟)) قال :وقعت على امرأتلي وأنلا صلافم فلي رمضلان ،قلال(( :هلل تدلد ملا تعتلق رقبل ؟))

قللال :ال ،قللال(( :فهللل تسللت ي أن تصللوم شللهرين متتللابعين؟)) قللال :ال ،قللال(( :فهللل تدللد مللا ت عللم سللتين
مس ينا؟)) قال :ال ،ثم جلس فأتي النبي -صلى هللا عليه وسلم -بعرق فيه تمر ،فقال(( :تصدق به ا)) فقال:
على أفقر منا؟! فما بلين البتيهلا أهلل بيلت أفقلر ليله منلا ،فضلحك النبلي -صللى هللا عليله وسللم -حتلى بلد
أنيابه ،ثم قال(( :اذهب فأطعمه أهلك)) متفق عليه ،واللف لمسلم.

وقد روي األمر بالقضاء من غير وجه ،وهو مختلف في صحته.

وعن عافشل -رضلي هللا عنهلا -أن رسلول هللا -صللى هللا عليله وسللم -قلال(( :ملن ملا وعليله صليام صلام
عنه وليه)) متفق عليه ،وقد تيلم فيه اإلمام أحمد بن حنبل.
حسبك.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،نبينا محمد وعلىى للىه وحصىحابه حجمعىين ،حمىا
بعد:
فيقول المؤلف -رحمه هللا تعالى:-

"وعن جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسللم -خلر علام الفلتل للى م ل
في رمضلان" المسىافر وجىاا الشىرا بىالفخ يف عنىه ن السى ر مةنىل المشىقل ،فمىن رسىر السى ر القمى والق ىر
وال طر بالنسبل لل ائم ،والمسح حكثر من مدة المقيم ،ثالثل حيام بلياليها.
اا وجىدش المشىقل حو لىم توجىد ،السى ر غ نىك حنىه مةنىل
هذه الرسر معلقل بوصف مؤثر هىو السى ر غ ريىر ،سىو د
المشىىقل ،ونىىا الق ىىر معلق ىاد بىىالخو  ،ث ىم ارت ى الوصىىف {ِ ْن ِخ ْفل ْلت ْم [( )101سىىورة النسىىاا] وبقىىا الوصىىف المىىؤثر
للق ر وهو الس ر ،ونذلك ال طر فا رمضا يبيحه الس ر المعرو عند حهل العلم ،ونل علىى مذهبىه فىا هولىه
ال ىىائم لىىه ح ي طىىر

ومدتىىه ،ممىىا سىىبح نىىرحه وبيانىىه فىىا مو ىىعه مىىن هىىذا الكفىىاب ،فى ا تحقىىح هىىذا الوصىىف فى
ْخ َلر [( )184سىورة البقىرة] يعنىا فىطفطر فعليىه عىدة مىن حيىام
لام أ َ
ان ِم ْ
نيم َّم ِريضلا أ َْو َعَللى َسل َف َر َف ِع َّلد ِّة ِم ْلن أََّي َ
{ َف َمن َك َ
حسىىر ،ا ا حفطىىر فىىا السى ر لوجىىوم الوصىىف المىىؤثر الىىذص علىىح عليىىه الفىىرسر ،ا ا حفطىىر ولىىو نىىا السى ر غ يشىىح
عليه ،فيقب عليه عدة من حيام حسر ،ا ا لىم ي طىر فلىيل عليىه عىدة مىن حيىام حسىر سالفىاد للةاهريىل فىا ىولهم :ا
عَللى َسل َف َر َف ِع َّلد ِّة [( )184سىورة
ان ِم ْ
المسافر غ ي ح صومه ،بل يلزمه عدة من حيام حسر { َف َمن َك َ
نيم َّم ِريضلا أ َْو َ
البقرة] يعنا فعليه عدة ،حو فيلزمىه {عدة من أيام أخر لكىن القمهىور يقىدرو فىا لىك فىطفطر ،وعلىى هىذا ال ىوم
فىىا الس ى ر رس ىىل ،ومىىنهم مىىن ي ضىىله مطلق ىاد ،حوجبىىه الةاهريىىل نمىىا سىىمعنا ،وح المسىىافر غ ي ىىح منىىه ال ىىوم،
وعليه على حص حال عدة من حيام حسر ،والقمهور ي ححو ال وم ،لكن منهم مىن ي ضىل ال طىر ننهىا رس ىل

مىىن هللا -جىىل وع ىىال ،-وهللا -سىىبحانه وتع ىىالى -ج ىوام نى ىريم يحىىب ح تىىؤتى رس ىىه ،ومىىنهم م ىىن يقىىول :ال ىىوم
حفضل ،ومنهم من يقول :ا ا نح عليه ال وم فال طر حفضل ،وإ ا لم يشح عليه ال وم فال وم فا و فىه حفضىل،

ولو نىا مسىاف ادر ،وإ ا دامش المشىقل علىى المسىافر فيفقىه مىا فىا هىذا الحىدي (( :حولئىك الع ىاة ،حولئىك الع ىاة))

فال يطرم الحكم فا نو ال يام فا الس ر حفضل ،وغ نو ال طر حفضل مطلقاد ،بل ا ا تساوش المشقل الحاصىلل
بسىىبب ال ىىوم مى السى ر مثىىل المشىىقل الحاصىىلل بسىىبب ال ىىوم فىىا الحضىىر فالمفقىىه الفسىىاوص ن المبىىيح لل طىىر
ائم ،والملزم بال ىيام ىائم ،وبعى

النىاس سى ره ح ىل مشىقل منىه فىا حىال اا امىل نمىن بلىده حىار ويسىافر الىى بلىد

بارم ،فهىو فىا السى ر حريىح منىه فىا حىال اا امىل مثىل هىذا ا ا صىام والىداعا لل ىيام مىا دال ائمىاد ،وو ىي ال ىيام

وهو رمضا ما دال ،وهو محفرم فا حال الس ر ورير الس ر.

على نل حال الرسول -عليه ال الة والسالم" -خر عام الفتل لى م

في رمضان" نعم ففح مكل فىا رمضىا

فا السنل الثامنل من الهقىرة "فصلام حتلى بللغ كلراع الغمليم" وام بىين مكىل والمدينىل ،ريىب مىن عسى ا "حتلى بللغ
كراع الغميم ،فصام الناس" النبا -عليه ال الة والسىالم -صىام ،فىدل علىى مشىروعيل ال ىيام فىا السى ر "وصلام
الناس" لكنه -عليه ال الة والسالم -وهو الرؤو

الىرحيم ،المشى ح علىى حمفىه يخشىى ح يشىح هىذا ال ىيام علىى

من معه ،وغ تسمح حن سهم ح ي طروا وهو صائم.
"ثم دعا بقدح من ماء حتى ن لر النلاس ليله ،ثلم شلرب" هكىذا ينبيىا ح يكىو القىدوة ،ح يالحى الضىع اا مىن
النىىاس ،وغ ينةىىر الىىى ن سىىه ،بحي ى

يحمىىل النىىاس علىىى وتىىه ونىىدته وتحمل ىه ،الرسىىول -عليىىه ال ىىالة والسىىالم-

حعطا من القوة ما لم يعطه ريره ،وغ يشح عليه ح ي وم فا الس ر ،لكنه غح الناس "فصلام النلاس ،ثلم دعلا

بقدح من ماء" اناا فيه ماا "فرفعه حتى ن ر الناس ليه ،ثلم شلرب" يعنىا نمىا فعىل عشىيل عرفىل لينةىر النىاس

اليه ،ن بع

الناس عنده من الحرص ما يفحمل معه الضرر فا سبيل ح ول انجر "فقيل له بعلد ذللك :ن

بعض الناس" و د رحى النبا -عليه ال الة والسالم -يرف القدح ويشرب من الماا ،ررب عن سىنل النبىا -عليىه
ال الة والسالم ،-وتحمىل هىذه المشىقل "فقيلل لله بعلد ذللك :ن بعلض النلاس قلد صلام ،فقلال(( :أولئلك العصلاة،
أولئك العصاة))" و((لىيل مىن البىر ال ىيام فىا السى ر)) وهىو منىزل علىى هىذه الحالىل ،ا ا وجىدش المشىقل ،وإ ا لىم
توجد المشقل فال يام مفقه ن النبا -عليه ال الة والسالم -صام وهىو فىا السى ر ،ونىا ال ىحابل -ر ىوا

هللا عل ىىيهم -يس ىىافرو مع ىىه ،فم ىىنهم ال ىىائم وم ىىنهم الم ط ىىر ،وغ يعي ىىب ال ىىائم عل ىىى الم ط ىىر ،وغ الم ط ىىر عل ىىى
ال ىىائم ،هىىذا فىىا حىىال عىىدم المشىىقل ،حمىىا ا ا وجىىدش المشىىقل فىىال طر حفضىىل بىىال نىىك ،وإ دامش المشىىقل ،ىىد وجىىد
نخر ىد للىل عليىه مىن الحىر والعطى  ،ومثىل هىذا غ يقىود لىه ح ي ىوم فىا السى ر ،ويىدسل فىا ولىه -عليىه
ال الة والسالم(( :-حولئك الع اة ،حولئك الع اة)) فال وم فا الس ر يحفاج الىى مثىل هىذا الف

ىيل ننىه جىاا

فا الن وص ما يدل عليه.

"وفي لف  :فقيلل لله :ن النلاس قلد شلق علليهم الصليام ،وإنملا ين لرون فيملا فعللت ،فلدعا بقلدح ملن ملاء بعلد
النىاس يفحمىل هىذه المشىقل ،وتزيىد عليىه المشىقل حفىى ح بعضىهم يفضىرر يحفىاج

العصر" رواه مسللم" ن بعى

الى انكل لوجوم مرض يسفدعا لىك ،ومى

لىك يفحمىل هىذه المشىقل ،و ىد غ يكىو الىداعا الىى لىك نلىه الرربىل

فا الخير ،د يكو صيامه م النىاس حسىف عليىه ،ويسىفثقل القضىاا ،بعى
صىام ،يقىول :حنىا صىمي ا

النىاس يسىفثقل القضىاا ،ويفحمىل مىا

 ،انف ىىف النهىار مىا بقىا اغ سىاعاش ،حتحمىىل ولىو تضىررش ،نقىول :حولئىك الع ىىاة،

هذا فا الس ر ،حما فا الحضر فال مندوحل من ال يام ،اغ ا ا وصل الضرر بحيى يفرتىب عنىه مىرض حو ديىامة
ْخَر [( )184سىورة
ام أ َ
ان ِم ْ
نيم َّم ِريضا أ َْو َعَلى َس َف َر َف ِعَّد ِّة ِم ْن أََّي َ
فا مرض ،حو تطسر برا ف نه حينئذ ي طر { َف َمن َك َ
البقرة].
"وفي لف  :فقيلل لله :ن النلاس قلد شلق علليهم الصليام ،وإنملا ين لرون فيملا فعللت ،فلدعا بقلدح ملن ملاء بعلد
العصر" يعنا فشرب منه ،رفعه حفى رله الناس فشرب منه -عليه ال الة والسالم" -رواه مسلم".

"وروى أيضا عن حمزة بن عمرو األسلمي أنه قال" :يا رسلول هللا أجلد بلي قلوة عللى الصليام فلي السلفر ،فهلل
علللي جنللاح؟" يعنىىا حنىىا حصىىوم و ىىد رحيفىىك تشىىرب المىىاا بعىىد ال ىىيام "فقللال رسللول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم:-
((هي رخص من هللا تعالى ،فمن أخ بها فحسن ،ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه))".
((هي رخص من هللا تعالى فمن أخ بهلا فحسلن)) ن هللا -جىل وعىال -يحىب ح تىؤتى رس ىه ،والرس ىل فىا
اغصىىطالح مىىا جىىاا علىىى سىىال

الىىدليل الشىىرعا لمعىىارض ارجىىح ،حو هىىا :اسىىفباحل المحةىىور مى

يىىام الحىىالر

لمعارض راجح ،والعزيمل ما جاا على وفح الدليل الشرعا م عدم المعارض الراجح.

"فهللل علللي جنللاح؟ فقللال رسللول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم(( :-هللي رخص ل مللن هللا تعللالى فمللن أخ ل بهللا
فحسن))" صد ل ت دق هللا بها ،وجاا فا الق ر فا بلوا صد فه.

((ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه)) هذا يدل على ح ال يام وال طىر نالهمىا جىائز ،لكىن ىد يفىرجح ال طىر،
و د يفرجح ال يام على ما سبح.

"وعن ابن عبلاس -رضلي هللا عنهملا -قلال" :رخل

للشليا اليبيلر أن يف لر وي علم علن كلل يلوم مسل ينا ،وال

قضاء عليه".

ِ
ِ
ين [( )184سىورة البقىرة] القمهىور
له ِف ْدَيل ِّ َ
لام ِم ْسل ِ َ
ين ْي يْقوَن ْ
{و َعَللى َّالل َ
رحص ابن عباس فا وله -جل وعىالَ :-
ط َع ْ
لني ْم َّ
لم ْه [()185
على ح ال طر مى ااهعىام بالنسىبل للقىامر علىى ال ىيام هىو منسىو { َف َملن َش ِله َد ِم ْ
الش ْلهَر َفْلَي ْ
صْ
ِ
ِ
له
ين ْي يْقوَنل ْ
{و َعَلللى َّالل َ
سىىورة البقىرة] نىىا فىىا انمىىر انول علىىى الفخيىىر مىىن نىىاا صىىام ومىىن نىىاا حهعىىم مى القىىدرة َ
ِف ْدَي ِّ [( )184سورة البقىرة] ابن عباس يرى ح ا يل ليسي منسوسل ،وإنما هىا فىا حىح الشىيخ الكبيىر ي طىر ويطعىم
عن نل يوم مسكيناد ،الشيخ الكبير غ يخلو اما ح يكو ام ادر على ال يام ،وحينئذ يلزمىه ح ي ىوم لقولىه -جىل
ني ْم َّ
ص ْم ْه [( )185سىورة البقىرة] وإ نىا ريىر ىامر علىى ال ىيام صىار نىالمري
وعىالَ { :-ف َمن َش ِه َد ِم ْ
الش ْهَر َفْلَي ْ
الذص غ يرجى برؤه ،فالمري والمسافر ي ط ار  ،والحامل والمر ت ط ار  ،لكن الذص يسفطي القضاا غ يقزئىه
ااهعام ،والذص غ يسفطي القضاا من نبير ،من نىيخ نبيىر هىرم ،حو مىري

غ يرجىى بىرؤه فى

هىذا يطعىم عىن
.

كل يوم مسكيناد ن ف صاا من هعام ،وغ ضاا عليه ننه غ يسفطي وغ يرجى برؤه نالمري
"رواه الدارق ني ،وقال :ه ا سناد صحيل ،والحاكم وقال :صحيل على شرط البخلاري" العلمىاا ين ىو علىى ح
ِ
ِ
له ِف ْدَي ل ِّ [( )184سىىورة البق ىرة] الىىذين يطيقونىىه،
ين ْي يْقوَنل ْ
{و َعَلللى َّال ل َ
هىىذا مىىن م يىىح فقىىه ابىىن عبىىاس ،يعنىىا ا يىىلَ :
وااها ل الفحمل واغسفطاعل ،نيف نحمل هذا على نىخر غ يطيقىه ،نىيخ نبيىر؟ ن الكبىر والشىيخوسل ليسىي
بوصف مؤثر فا ال يام ،انما المؤثر الطا ل والقدرة حو عدم الطا ل والقدرة ،فبطص وجه ال حهل العلىم ا هىذا مىن
م يح فقىه ابىن عبىاس؟ ابىن عبىاس ليقعىل ا يىل محكمىل وليسىي منسىوسل ،وغ نىك حنىه ا ا حمكىن حمىل الىنر ولىو
على وجه ،هو حولى من الياا النر ،و ول ابن عباس يقعلنا نحمل هذا النر على وجه وهو حمله على الشيخ
الكبير حولى من ح نقعله منسوساد ،مليى من نل وجه ،مرفوا الحكم عن نل ححد.

وعلى نل حال ول القمهور وا ح والةاهر يدل عليىه ن الطا ىل هىا القىدرة ،فالىذص يطيقىه يلزمىه ال ىيام ،وغ

يقود له ح ي دص ،ويفرك ال يام.

"رواه الدارق ني ،وقال :ه ا سناد صحيل ،والحاكم وقال :صحيل على شرط البخاري"
"وعن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :جاء رجل للى النبلي -صللى هللا عليله وسللم -فقلال :هليلت يلا رسلول
هللا" جىاا رجىىل ،فىىا بعى

الروايىىاش :حع اربىىا " لللى النبللي -صلللى هللا عليلله وسلللم -فقللال :هليللت يللا رسللول هللا،

قال(( :وما أهليك؟)) قال :وقعت على امرأتي وأنا صافم في رمضان" وله" :هلكىي" ىال العلمىاا :هىذا يىدل علىى
حنه يعر الحكم ،وح القماا فا نهىار رمضىا محىرم ،وحنىه م طىر ،لكنىه غ يعىر مىا يفرتىب علىى هىذا المحىرم،
وحهىىل العلىىم يقىىررو ح مىىن عىىر الحكىىم ف نىىه يلزمىىه مىىا يفرتىىب عليىىه ولىىو جهىىل لىىك بخىىال

مىىن لىىم يعىىر الحكىىم

حصالد ،يعنىا لىو ىدر ح نخ ىاد غ يعىر ح القمىاا فىا نهىار رمضىا م طىر ،وغ يعىر حنىه حىرام هىذا معىذور
بقهله ،وغ يرتب عليه ناا ،يعنا نمن الوا فا من هو حدي

عهد بااسالم ونىرب الخمىر مىا يلىزم الحىد ،لكىن

ا ا نا يعر ح الخمر حرام حو الزنا حرام ،لكن غ يعر ما يفرتب عليىه ،ف نىه يرتىب عليىه مىا يفرتىب علىى هىذا
المحرم ننىه يعىر حنىه محىرم ،فكيىف ح ىدم عليىه وهىو يعىر ؟ وهىذا يعىر ح القمىاا فىا نهىار رمضىا م طىر،
وحنه محرم ،ولذا ال" :هلكي ،وحهلكي" هلك بن سه وحهلك دوجفه معه.

"قال(( :وما أهليك؟)) قال :وقعت على امرأتي وأنا صافم في رمضان" لىو و ى علىى دوجفىه وهىو صىائم فىا ريىر
رمضا صيام ن ل حو ضاا؟ حما بالنسبل للن ل فقد تقدم ح المفطوا حميىر ن سىه ،علىى سىال

بىين حهىل العلىم حنىه

هل ي طر من رير حاجل حو غ يقود له ال طر اغ لحاجل ،المسطلل تقدمي اانارة اليها.
فا ضاا رمضا غ يقود له بل يحرم عليه ح يق علىى دوجفىه فىا نهىار رمضىا  ،حو ي طىر بىطص م طىر ،لكىن
غ تلزمه الك ارة ن الك ارة ساصل فا نهار رمضا احفراماد للو ي.

"وقعت على امرأتي وأنا صافم في رمضان ،قال(( :هل تدد ما تعتق رقبل ؟)) قلال :ال ،قلال(( :فهلل تسلت ي أن
تصوم شهرين متتابعين؟)) قال :ال ،قال(( :فهل تدد ما ت عم ستين مسل ينا؟))" هىذا يىدل علىى ح الك ىارة علىى
الفرتيب نك ارة الةهار ،وجاا فا بعى

الروايىاش مىا يىدل علىى الفخييىر ،لكنهىا محمولىل علىى هىذه الروايىل ،وعلىى

ما جاا فا الك ارة انسرى الفا يعبر بها عنها ،يعنا حهل العلم ا ا جاا مثل هذا الرجل ما ا يقولو لىه؟ يقولىو :

عليك ن ارة لهار ،وهذا معرو  ،حفى فىا نفىب ال قىه مىن جىام فىا نهىار رمضىا فعليىه ن ىارة لهىار ،مىا يقىول

حهىىل العلىىم :عليىىه ن ىىارة مقىىام فىىا نهىىار رمضىىا  ،لمىىا ا؟ ن ن ىىارة الةهىىار ثبفىىي بالكفىىاب الىىذص يق ىرحه الخىىاص
والعام ،يعرفه الناس نلهىم ،بينمىا لىو ىالوا :عليىك ن ىارة مقىام فىا نهىار رمضىا  ،ىد غ يعرفهىا نثيىر مىن النىاس
ننهىىا ثبفىىي بالسىىنل ،نثيىىر مىىن النىىاس غ يعىىر السىىنل ،يعرفىىو الق ىرل  ،ع ىوام المسىىلمين يعرفىىو الق ىرل  ،ويقىىرؤو
الق ىرل  ،لكىىن نثيىىر مىىنهم تخ ىىى علىىيهم انحكىىام ال ىوارمة فىىا السىىنل ،ولىىذلك يقىىال :عليىىك ن ىىارة لهىىار ،وعبىىامة بىىن
ال ىىامي ىىال :بايعنىىا رسىىول هللا -صىىلى هللا عليىىه وسىىلم -علىىى مىىا بىىاي عليىىه النسىىاا ،وبيعىىل الرجىىل مفقدمىىل علىىى
لك [()12
لاءَ اْل ْم ْْ ِمَنلا ْ ْيَبا ِي ْعَن َ
بيعل النساا ،فكيف يحال على بيعل النساا؟ ن بيعل النسىاا ثابفىل بىالقرل {ِ َذا َج َ

سىىورة الممفحنىىل] فهىىا ثابف ىل فىىا الق ىرل  ،فيحىىال علىىى مىىا ثبىىي فىىا الق ىرل  ،وإ نىىا ثبىىوش الثىىانا ب ىىحيح وص ىريح
السنل ،لما لنا من ح القرل معرو

لىدى الخىاص والعىام فيحىال عليىه ،فى ا جىام فىا نهىار رمضىا

لنىا :تلزمىه

ك ارة لهار ،ما الوا :يلزمه ن ارة فل سطط ،لما ا؟ ن ن ارة الخطط ليل فيها اهعام.

"قال(( :هل تدد ما تعتق رقب ؟))" جااش الر بل هنا مطلقل ،وفا ن ارة الةهار مطلقل ،وفا ن ارة اليمىين مطلقىل،
وفا ن ارة القفل مقيدة { َف َت ْح ِر ْير َرَقَب َ ُّم ْْ ِمَن َ [( )92سورة النساا] المطلح م المقيد غ يخلو من ح يف قىا فىا الحكىم
والسبب ،وحينئذ يحمل المطلح على المقيىد باغت ىاق ،حو يخفل ىا فىا الحكىم والسىبب وحينئىذ غ يحمىل المطلىح علىى
المقيد باغت اق ،حو يخفل ا فا الحكم مو السبب يخفل ا فا الحكم ويف قا فا السبب فال يحمل المطلح على المقيىد
عند القمهور ،وإ ا اتحدا فا الحكم واسفل ا فا السبب ف نه يحمل المطلح على المقيد عند جمهور حهل العلم.
والر بل هنا مطلقل ،ومقيدة فا ن ارة القفل ،ما وجه اغتحام وما وجه اغسفال ؟ اتحدا فا اي ؟

طالب........:

العفح ،ما دلنا فا العفح ،اتحدا نلها ر بل.
طالب........:
ن عندنا حكم وسبب ،غ نفعدى انمرين ،وغ نفخىرص ،ات قىا فىا الحكىم ،واسفل ىا فىا السىبب ،ال ىورة انولىى ح

{ح ِرَمل ْلت َعَلل ْلي ْي ْم اْل َمْي َتل ْ َواْلل َّلد ْم [( )3سىىورة المائىىدة] هىىذا
يفحىىدا فىىا الحكىىم والسىىبب ،فيحمىىل المطلىىح علىىى المقيىىد ات ا ىاد ْ

َجل ْلد ِفللي مللا أْو ِحللي َِلللي محَّرمللا عَلللى َ ِ
مطلىح ،والمقيىىد فىا ولىىهْ { :قللل الَّ أ ِ
له ِالَّ أَن َي ْيللو َن َمْي َتل أ َْو َدمللا
طلاع َم َي ْ َع ْمل ْ
َ
َ ْ َ َّ ْ َ
َّم ْس ْفوحا [( )145سورة اننعام] فيحمل المطلح على المقيد فال يحرم اغ الدم المس وح ،هذا باغت اق.

ا ا اسفل ىىا فىىا الحكىىم والسىىبب غ يحمىىل المطلىىح علىىى المقيىىد باغت ىىاق ،اليىىد فىىا ليىىل الو ىىوا مقيىىدة بكونهىىا الىىى

المرافح ،وفا ليل السر ل مطلقل ،الحكم واحد ،غ ،هذا رسل وهذا ط  ،السبب واحىد ،غ ،هىذا سىر ل وهىذا حىد ،
ا اد غ يحمل المطلح على المقيد ات ا اد ،فال تقط اليد من المرفح.

ا ا اتحدا فا الحكم واسفل ا فا السبب ،الر بل هنا مطلقل ،وفا ن ارة القفل مقيىدة ،الحكىم واحىد نلىه وجىوب العفىح،

والسبب يخفلف ،هنىا جمىاا فىا نهىار رمضىا  ،حو لهىار ،حو يمىين ،هىذا بالنسىبل للمطلىح ،وفىا ن ىارة القفىل سىببه
القفىىل ،والحكىىم وجىىوب العفىىح ،وحينئىىذ يحمىىل المطلىىح علىىى المقيىىد عنىىد القمهىىور ،جمهىىور حهىىل العلىىم علىىى حنىىه غ

تقزئ الر بل فىا العفىح حيىاد نىا اغ ا ا نانىي مؤمنىل ،والقاريىل لمىا جىاا بهىا الىى النبىا -عليىه ال ىالة والسىالم-
اعفا هىىا اسفبرهىىا النبىىا -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -بعىىد ح نىىهدش ح غ الىىه اغ هللا ،وح محمىىداد رسىىول هللا ،و ىىال

لها(( :حين هللا؟)) الىي :فىا السىماا ،ىال(( :حعفقهىا ف نهىا مؤمنىل)) والوصىف تكىرر فىا ليىل القفىل مى ار ادر ،لكنىه فىا
ريره مىن الك ىاراش مىا نىر ،فهىا مطلقىل ،والحكىم واحىد ،ووجىوب العفىح ،وانئمىل الثالثىل علىى حنىه غ بىد ح تكىو

الر بل مؤمنل سالفاد نبا حني ل الذص لىم يحمىل المطلىح علىى المقيىد فىا هىذه ال ىورة ،وغ نىك ح الىراجح فىا هىذا
ول القمهور.

وغ يعر ح ححداد فا دمنه -عليه ال الة والسالم -حعفح فا ن ارة ر بىل ريىر مؤمنىل ،والشىرا يفشىو

الىى عفىح

الر اب لففم لهم الحريل الفا بها يحققو العبوميىل الفامىل ،حمىا ر بىل ريىر المؤمنىل فعىدم تحريرهىا حولىى لفعىي

عنىد

هذا الرجل المسلم علهىا ح تفىطثر بىه ،وتسىلم علىى يديىه ،وإ ا حعفقىي وهىا ريىر مؤمنىل غ يخشىى نىرها ،وغ يرجىى
سيرها ،فالنةر يقفضا لك ،م ما تقرر عند حهل العلم من حمل المطلح على المقيد فا هذه ال ورة.

ا ا اسفل ا فا الحكم واتحد السبب ،حيضاد غ يحمل المطلح على المقيد عند القمهور ،وهذه تمام القسىمل الرباعيىل،
اليىىد مطلقىىل فىىا ليىىل الفىىيمم ،ومقيىىدة فىىا ليىىل الو ىىوا ،فهىىل نمسىىح الىىى الم ارفىىح ن ا يىىل جىىااش مطلقىىل فىىا ليىىل

الو وا؟ السبب واحد وهو الحد  ،والحكم يخفلف ،هذا رسل وهذا مسح ،فال يحمل المطلح على المقيد حينئذ.

((هل تدد ما تعتق رقب )) يعنا مؤمنىل "قلال :ال ،قلال(( :فهلل تسلت ي أن تصلوم شلهرين متتلابعين؟))" هىو مىا
اسفطاا يكمل يوم ،ما اسفطاا ح يكمىل يىوم مىن رمضىا  ،ويعىر ح هىذا حىرام ،مىا ا ىال؟ "قلال :ال" غ بىد مىن
ال ىىيام ح يكىىو نىىهرين مففىىابعين ،فلىىو صىىام سىىبعل وسمسىىين يوم ىاد مففابعىىل فىىا نىىهرين نا

ىىين فىىطفطر الثىىامن

والخمسىىين ننىىه ا ا ابفىىدح بالشىىهر مىىن حولىىه مىىن الهىىالل الىىى الهىىالل حج ىزحه ،ولىىو تس ى وعش ىرين ،بقىىا يىىوم فىىطفطر،

تعىىب ،مىىل ،نقىىول :يسىىفطنف ن الففىىاب نىىره ،وهنىىا يىىطتا حيض ىاد فىىا الك ىىاراش ال ىىيام مقيىىد بالففىىاب  ،و ىىد يىىطتا

ال ىيام مقيىد بىالف ريح ،و ىىد يىطتا ال ىيام مطلقىاد ،فهىل يحمىل علىىى القيىد انول حو علىى القيىىد الثىانا حو يفىرك؟ فيىىه

صيام ،صيام ثالثل حيام جااش القرااة مبينل مففابعاش ،لكن لو لم تطش هذه القرااة ،حو نذر ح ي ىوم عشىرة حيىام،
هل نقول :غ بد ح تكو مففابعىل ننىه جىاا القيىد فىا ن ىوص نثيىرة بالففىاب ؟ حو نقىول :مف ر ىل؟ { َف ِصليام َثال َثل ِ
َْ
ام ِفي اْل َحل ِ َو َس ْلب َع َ ِ َذا َر َج ْع ْلت ْم [( )196سىورة البقىرة] هىذه مقيىدة بىالف ريح ،هىل نقىول :الىذص نىذر ح ي ىوم عشىرة
أََّي َ
حيام ي وم ثالثىل حيىام ثىم ي ىوم سىبعل حمىالد للمطلىح هنىا علىى المقيىد فىا ال ىيام البىديل عىن الهىدص لمىن لىم يقىد

الهدص؟ حو نقول :مقيد بالففاب نما هنا؟ حو نقول :يرج الى نيل الحىالف حو النىا ر؟ ننىه ا نىا

ىدها مففابعىل

صامها مففابعل ،هذا يرج الى نيفه ننه غ يمكن حمله على الف ريح ،وغ يمكن حمله على الففاب

ننه غ يوجىد

ما يقفضا لك.

يعنا مثل هىذه المسىائل غ بىد مىن معرففهىا ننىه يىرم عليىك حنىياا تحفىاج الىى ح تحمىل علىى ريرهىا ،حنىياا فيهىا
تقىول لىه؟ مففابعىل وإغ ريىر مففابعىل؟ يعنىا فىرق بىين مىن نىذر ح ي ىوم

ور ،نذر ح ي ىوم عشىرة حيىام ويى

نىه ادر وبىىين مىىن نىىذر ح ي ىوم ثالثىىين يومىاد ،فهىىل تسىفطي ح ت ىىوم نىىهرين مففىىابعين ،يعنىا لىىو حسىىل بيىىوم واحىىد
عليه ح يسفطنف ،وغ يسفثنى مىن لىك اغ بمىا يبىيح ال طىر فىا رمضىا

ن انصىل فىا صىيام رمضىا الففىاب ،

فى ا وجىىدش الرس ىىل الشىىرعيل الفىىا تبىىيح لىىه ااسىىالل بهىىذا الففىىاب فىىا الىىرنن مىىن حرنىىا ااسىىالم جىىاد لىىه ح يخىىل
بهذا الففاب فا الك ارة ،ما لم يفخذ لك حيلل ،ا صام نىهر ىال :حسىافر علىى نىا حفطىر ،حتلىين وحرتىاح ،وحرجى
نصوم الشىهر الثىانا ،لنىا :غ ،هىذه حيلىل ،لكىن لىو هى حر عليىه سى ر ،وحفطىر فىا هىذا السى ر ،ويبىاح لىه ال طىر فىا
رمضا  ،هذا الشه ار من باب حولى.

"قال :ال ،قال(( :فهل تدد ما ت عم ستين مس ينا؟))" نل مسكين على الخال

بين حهل العلم هىل يك ىا المىد حو

غ بد من ن ىف ال ىاا؟ المسىطلل سالفيىل بىين حهىل العلىم ،والعىرق حو العىرق الىذص فيىه سمسىل عشىر صىاعاد يشىهد

لقول من يقول بط المقدار مد ،رب

ن الخمسل عشر صاعاد ها سفو مداد.

"((فهل تدد ما ت عم ستين مس ينا؟)) قال :ال ،ثم جلس فأتي النبي -صللى هللا عليله وسللمِ -
بعلرق" حو عىرق
كما

بطه بعضهم ،وهو مكفل ،دمبيل ،وعاا يس سمسل عشر صاعاد "فيله تملر ،فقلال(( :تصلدق بهل ا))" هىذه

الك ىىاراش تقبىىل النيابىىل نالىىديو ا ا تحملهىىا مىىن تحملهىىا مىىن ريىىب حو بعيىىد سىىقطي عمىىن لزمفىىه "فقللال(( :تصللدق
به ا)) فقال :على أفقر منا؟ فما بين البتيها أهل بيت أفقر منا!" وفا بع

الرواياش حكد لىك بىاليمين" :فىو هللا

ما بين غبفيها حهل بيي حفقر منا" اسفدل حهل العلم بهذا على حنه يقود الحلف علىى رلبىل الةىن ،يعنىا هىل عنىده
يقين حنه غ يوجد فا المدينل فا جمي بيوتها حفقر منهم؟ لمىا رلىب علىى لنىه ننىه غ يقىد نىاا ،وغ يف ىور ح

هناك حفقر ممن غ يقد نيئاد ،يوجد ،يعنا ا ا نا غ يقد نيئاد وهىو ريىر مىدين ،هىذا فقيىر ،لكىن ا ا نىا غ يقىد
نيئاد حلبفل وررق بالديو هذا حفقر منه ،فهو لن حنه غ يوجد ،فحلف على رلبل لنه.

"فضحك النبي -صلى هللا عليه وسلم -حتى بد أنيابله" النبىا -عليىه ال ىالة والسىالم -فىا اليالىب يفبسىم ،وغ
يسم له صوش ،لكنه

حك -عليه ال الة والسىالم -مىن نىدة العقىب ،رجىل جىاا سائ ىاد وجىالد هالكىاد مهلكىاد ،ثىم

بقيي ميناد فا مفه؟ ا

هذا العىرق الىذص فيىه الخمسىل عشىر صىاعاد هىل هىو الك ىارة؟ وإ ا نىا هىو الك ىارة يقىود

يرجى بالطعىىام الىىى حوغم "ثللم قللال(( :اذهللب فأطعملله أهلللك))" مىىا ا عىىن الك ىىارة؟ سىىقطي وإغ مىىا سىىقطي؟ نعىىم؟ حو
ح يطكله من وجبي عليه الك ارة؟ حو ح النبا -عليه ال الة والسالم -ال :سذ هىذا تمشىيل لحالىك وحاجفىك حنىي

وحهل بيفك ،والك ارة نسائر الديو  ،تبقى فا مفك ،وهذا ول معفبر ،و ول نثير من حهل العلم.
ا

هىىذا العىىرق الىىذص ،..يعنىىا لىىو حسىىذه وت ىىدق بىىه ،ومفعىىه الىىى حهىىل بيىىي فقىراا برئىىي مفىىه مىىن الك ىىارة ننهىىا

تحملىىي عنىىه ،وتحملهىىا جىىائز ،لكىىن هىىو ا

مىىا بىىذل ،مىىا بىىذل هىىذا المكفىىل ،حو هىىذا الزنبيىىل ،حو هىىذا الفمىىر ،حكلىىه،

فهل لمن وجبي عليه الك ارة ح يطكلها هىو وحهلىه؟ عليىه ح يخىرج ،فقمى مىن حهىل العلىم يقولىو  :انىه غ يقىود لىه

ح يطكلها ،بل ثبفي فا مفه نسائر الديو  ،يعنا فا ال رائ

حول ما يبح

فا نفب ال رائ

الحقىوق المفعلقىل

بالفرنىىل ،حولهىىا :مؤونىىل الفقهيىىز نمىىا تقىىدم فىىا القنىىائز ،والثىىانا :الىىديو المفعلقىىل بعىىين الفرنىىل ،نالىىديو الفىىا فيهىىا
رهن ،الثال  :الديو المفعلقل بذمل الميي من حقوق العبام وحقوق هللا -جل وعىال(( -ميىن هللا ححىح ح يقضىى))

ويذنرو فا هذا الك اراش ،مين فا مفه نسائر الديو  ،ا اسفطاعها فىا حياتىه ،وإغ مىن ترنفىه ا نانىي ،وإغ
لىيل

ا تحملها ححداد عنه ،وإغ تبقىى نسىائر الىديو  ،ومىنهم مىن يقىول :ا ا لىم يسىفط ف نهىا تسىقح ،وهىذا الحىدي
فيها نر بعد لىك ،ومىن حهىل العلىم مىن يقىول :هىذه ن ىارة ،هىذا العىرق وهىذا المكفىل ن ىارة ،فلىو حسرجهىا بن سىه لمىا
جاد له ح يطكلها ،لكن لما تحملها ريره جاد لهذا المفحمىل ح يىدفعها لمىن نىاا مىن فقىراا انمىل ،وهىذا مىن فقىراا

انمل ،وحهل بيفه ممن تدف لهم مثل هذه الك ارة.

طالب........:

انصل ح الذص يفحمل الك ارة القانا ن سه ،لكن لو تحملهىا ححىداد عنىه ،ىال :سىالص ،علىا ،مثلمىا تحمىل الىدين

علىى الرجىل الىذص رفى

النبىا -عليىه ال ىالة والسىالم -ح ي ىلا عليىه ،تحملىه حبىو فىامة ف ىلى عليىه النبىا -

عليه ال الة والسالم ،-يسوغ الفحمل للقريب والبعيد ،حص نخر يفبرا فيفحمل ميناد عىن حسيىه ،هىو مىطجور علىى

هذا ،ويبقى مين فا مفه ،هنا تحملها النبا -عليه ال الة والسالم ،-ثم مفعها اليه وحهل بيفه ،ف ا نانىي الك ىارة
ليسي من هذا الشخر بن سه جاد له ح يطكىل منهىا ،نمىا فىا هىذا الحىدي  ،وهىذا ىول لقمى مىن حهىل العلىم ،وغ

نىىك ح انحىىوه حنىىه يبقىىى مسفحضى ادر لهىىذه الك ىىارة ،ولىىو يىىدها فىىا وصىىيفه نسىىائر الىىديو  ،بحيى

ا ا اسىىفطاا ح

يخرجها فا و ي من انو اش حسرجها نسائر الديو  ،وإ ا عقز عنها فاهلل -جل وعال -حرحم مىن ح يعذبىه علىى
ناا عقز عنه.

"متفللق عليلله ،واللف ل لمسلللم ،وقللد روي األمللر بالقضللاء" هىىذا حفطىىر يىىوم مىىن نهىىار رمضىىا مفعمىىداد ،فهىىل عليىىه
القضاا حو ليل عليه القضاا؟ سبقي اانارة الى حدي (( :من حفطر فا يوم من نهىار رمضىا عامىداد لىم يقضىه

صىىيام الىىدهر وإ صىىامه)) و ىىال جمى مىىن حهىىل العلىىم :انىىه غ ي ىىوم وغ يقضىىا ،فهىىو حعةىىم مىىن ح يقضىىى ،انمىىا
تلزم الفوبل واغسفي ار ،و نرنا مثل هذا بالنسبل لل الة والخال

فا لك ،والقمهور على حنه غ بد من القضاا.

"وقد روي األمر بالقضاء من غير وجه ،وهو مختلف في صحته" لكن نثرة الطرق تدل علىى ح لىه حصىل ملىزم،
اا نىىا فط ىره بقمىىاا حو حكىىل حو نىىرب حو ريىىر لىىك مىىن
فيلزمىىه حينئىىذ القضىىاا ا ا حفطىىر ولىىو نىىا مفعمىىداد ،س ىو د
الم طراش.
ال -رحمىه هللا" :-وعلن عافشل -رضلي هللا عنهلا -أن رسلول هللا -صللى هللا عليله وسللم -قلال(( :ملن ملا

وعليله صليام صللام عنله وليله)) متفللق عليله .وقلد تيلللم فيله اإلملام أحمللد بلن حنبلل" يعنىىا هىل يلف ىي الىى نىىالم
اامىىام القليىىل الحقىىل فىىا هىىذا البىىاب فىىا حىىدي
انكال فيه.

سرجىىه الشىىيخا ؟ غ يلف ىىي الىىى ححىىد نائنىاد مىىن نىىا  ،فالحىىدي

غ

((من ما وعليه صيام صام عنه وليله)) ال ىيام غ يخلىو امىا ح يكىو ن ىالد حو واجبىاد ،عليىه صىيام نيىف يكىو

عليه صيام ن ل؟ اعفام ح ي وم حيام معينل فماش عنها ،سالص انقط عنه الفكليف ،بقا صيام الواجب ،صىيام

الواج ىىب ام ىىا ح يك ىىو مم ىىا وج ىىب بطص ىىل الش ىىرا ،حو مم ىىا حوجب ىىه اانس ىىا عل ىىى ن سى ىه ،م ىىا وج ىىب بطص ىىل الش ىىرا

كرمضىا  ،حو حوجبىه علىى ن سىه نالنىذر ،مىا وجىب بطصىل الشىرا هىذا عليىه صىيام يعنىا واجىب ،وغ يقىال عليىه اغ
فا الواجب ،هيب ،عليه صىيام نكىرة فىا سىياق الشىره فىفعم حنىواا ال ىيام ،و لنىا :ا الن ىل يخىرج ،يبقىى الواجىب،

فيشمل ما وجب بطصل الشرا ،وما حوجبه اانسا على ن سه ،وما وجىب بطصىل الشىرا جىاا فيىه(( :غ ي ىل ححىد
عن ححد)) وجاا فيه بول النيابل فا الحج(( :حج عن حبيك)) وهذا رنن وهذا رنن.
جاا النها عىن ال ىالة ((غ ي ىل ححىد عىن ححىد)) وجىاا فىا الحىج(( :حىج عىن حبيىك)) نعىم ال ىيام مىا جىاا فيىه
ناا ،جاا ((غ ي ل ححد عن ححد)) وجاا ((حج عن حبيك)) فهل ال يام نال ىالة ننىه عبىامة بدنيىل حو نىالحج
ن فيىىه بىىدل مىىالا وهىىو ال ديىىل؟ فهىىل يلحىىح بهىىذا حو بهىىذا فىىا بىىول النيابىىل؟ معونىىا مىىن الحىىدي  ،ا

ننةىىر فىىا

ياس الشبه فا ال يام ،ال يام عبامة بدنيل فهل تلحح بال الة؟ و د جىاا(( :غ ي ىل ححىد عىن ححىد)) حو تحلىح

بالحج ((حج عن حبيك)) وال يام له بدل مالا وهو ااهعام ف يه وجه نبه بال الة ،وفيه وجىه نىبه بىالحج ،وهنىا
يسفعمل فيه ياس الشبه ،وهو ترمم فرا بين حصلين ،يلحح بان وى به نبهاد.

نطتا الى الحدي (( :من ما وعليه صليام صلام عنله وليله)) ومىا وجىب بطصىل الشىرا مثىل ال ىالة ،ومىا حوجبىه
اانسا على ن سه هىذا يقبىل النيابىل ،ولىذا اسفلىف حهىل العلىم فىا المىرام بال ىيام هنىا ،مىنهم مىن ىال :عليىه صىيام
اا نىىا بطصىىل الشىىرا حو حوجبىىه علىىى ن سىىه ،في ىىوم عنىىه وليىىه ،ومىىنهم مىىن ىىال :غ ،مىىا وجىىب بطصىىل
واجىىب ،سىو د
الشرا نال الة غ يقبل النيابل ،وما حوجبه اانسا على ن سه هو الىذص يقبىل النيابىل ،ويرجحىه مىا جىاا فىا بعى
هىىرق الحىىدي  :ا حبىىا مىىاش وعليىىه ،حو حمىىا ماتىىي وعليهىىا صىىوم نىىذر ،فىىا بعى

هىىرق الحىىدي  :ا حمىىا ماتىىي

وعليها صوم نذر ،ال(( :من ماش وعليه صوم صام عنه وليه)).
يبقى النةر فا عموم الل

وس وص السبب ،الل

عام يشمل جمي حنواا ال يام ،والسبب ساص بالنذر ،فهىل

يق ر هذا العام على سببه؟ حو نقول :العبرة بعموم الل

غ بخ وص السبب؟ معرو

ح المذهب عند الحنابلل

حنه غ ي ام ما وجب بطصل الشرا ،انما ي ام ما نا فا النذر ،وهو الذص يخفاره نيخ ااسىالم ابىن تيميىل وابىن

القيم ،الوا :وهو الموافح لألملل العامل ،وهو الموافح لعموماش الشريعل.
ننةر فا مسطلل عموم الل وس وص السبب ،الشاا الذص يكام ح يكو مف قاد عليه ،بىل نقىل عليىه اغت ىاق ح
العب ىرة بعمىىوم الل ى غ بخ ىىوص السىىبب ،يبقىىى ح ا ا نىىا م هىىوم العمىىوم معىىارض بمنطىىوق حسىىر منىىه حمىىل
العمىىوم علىىى السىىبب ،يعنىىا ((ص ىل ائم ىاد ف ى
صالة القائم)) والحدي

لىىم تسىىفط فقاعىىداد)) م ى ((صىىالة القاعىىدة علىىى الن ىىف مىىن حجىىر

انول غ ي حح ال الة من عوم بالنسبل للقامر على القيام ،وهذا محمول على ال ريضىل

بينما ((صالة القاعدة على الن ف من حجر صالة القائم)) محمول على النافلل ن السبب جاا فا نافلل ،مسىل
النبىىا -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -المسىىقد والمدينىىل محمىىل ،والنىىاس ي ىىلو مىىن عىىوم ،ي ىىلو فريضىىل وإغ نافلىىل؟
نافلىىل طعىاد ،مىىا يمكىىن ح ي ىىلوا بىىل حضىىوره -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -ال ريضىىل ،فهىىم ي ىىلو مىىن عىىوم ،فقىىال:
((صالة القاعدة على الن ف من حجر صالة القائم)) فهذا محمول على سببه ،لما ا؟ ننه معارض بما هىو ح ىوى

منه ((صل ائماد ف لم تسفط فقاعداد)) فللقم والفوفيح بين الن وص يسلك مثل هذا ،يحمل العام على سببه،
يق ر العام علىى سىببه ننىه معىارض بمىا هىو ح ىوى منىه ،وهىذا معىارض بمىا هىو ح ىوى منىه ،فيحمىل علىى سىببه،

وتق ر النيابل فا ال يام على صوم النذر ،نما حملي ال الة مىن عىوم علىى صىالة النافلىل لمىا مل عليهىا مىن
سبب الوروم.

سم.

وقال -رحمه هللا:-
باب :في قيام شهر رمضان
عللن أبللي هريللرة -رضللي هللا عنلله -أن رسللول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم -قللال(( :مللن قللام رمضللان يمانللا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه.
وعن عافش -رضي هللا عنها -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خر ليل ملن جلوا الليلل ،فصللى فلي
المسدد ،وصلى رجال بصلالته ،فأصلبل النلاس فتحلدثوا ،فلاجتم أكرلر ملنهم ،فصللى فصللوا بصلالته ،فأصلبل
النللاس فتحللدثوا ،فيرللر أهللل المسللدد مللن الليل ل الرالر ل  ،فخللر رسللول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم -فصلللى
بصالته ،فلما كانت الليل الرابعل عدلز المسلدد علن أهلله حتلى خلر لصلالة الصلبل ،فلملا قضلى الفدلر أقبلل
على الناس فتشهد ،ثم قال(( :أما بعد :فإنه للم يخلف عللي م لانيم ،ولينلي خشليت أن تفلرض عللي م فتعدلزوا

عنها)) فتوفي رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -واألمر على ذلك" متفق عليه ،وه ا لف البخاري.

وعنها -رضي هللا عنهلا -قاللت" :كلان رسلول هللا -صللى هللا عليله وسللم -ذا دخلل العشلر شلد مئلزره ،وأحيلا
ليله ،وأيق أهله" متفق عليه.
حسبك.
يك ا.
ال -رحمه هللا:-

باب :في قيام شهر رمضان
فىىا ال ىىحيحين وريرهمىىا مىىن حىىدي

حبىىا هريىرة مىىا فر ىىه البخىىارص -رحمىىه هللا تعىىالى(( -مىىن صىىام رمضىىا ايمانىاد

واحفساباد ر ر له ما تقدم من نبه)) وهنا(( :من قام رمضان يمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبله)) القملىل

الثالثل(( :من ام ليلل القدر ايماناد واحفساباد ر ر له ما تقدم من نبه)) والذص عندنا ما يناسىب يىام نىهر رمضىا

ولىىه(( :مللن قللام رمضللان يمانللا واحتسللابا)) يعنىىا اصىىداد بىىذلك وجىىه هللا ،مخل ىاد فىىا لىىك هلل -جىىل وعىىال ،-غ

يبعثه وغ ينهزه على لك اغ اايما الوا ر فا لبه ،واحفسىاب انجىر مىن هللا -جىل وعىال ،-غ نمىر مىن انمىور

ليفرتب على لك جواب الشره ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) وحص حرما بالنسبل لمن يسىم مثىل هىذه انحاميى
ال حيحل ،وغ يقوم رمضا  ،و د يقوم رمضىا ويفعىب ن سىه وغ يحقىح القيىد الىوارم فىا الحىدي
انجىىر ايمان ىاد واحفسىىاباد ،ففقىىد بع ى

الىذص يرتىب عليىه

النىىاس ي ىىلا مقاملىىل ،حو ي ىىلا م ىراااة ليي ىره ،فىىال بىىد مىىن ح يكىىو

يامىىه

رمضىىا ايمانىاد واحفسىىاباد ،والمىرام بالقيىىام القيىىام فىىا لياليىىه ،ال ىىيام فىىا النهىىار ،والقيىىام لل ىىالة والىىذنر والىىفالوة فىىا

الليىىل ((غفللر للله مللا تقللد مللن ذنبلله)) علىىى اانسىىا ح يحىىرص ،المسىىطلل غ تكلىىف نىىيئاد ،ا
((مىىن ىىام م ى اامىىام حفىىى ين ىىر نفىىب لىىه يىىام ليلىىل)) وبع ى
الحرما غ نهايل له ،تقده يبح

بمىىا يفحقىىح القيىىام؟

انئمىىل يامىىه غ يزيىىد علىىى ن ىىف سىىاعل ،لكىىن

عن انسا حسف من صالة هىذا اامىام الىذص غ يزيىد عىن ن ىف سىاعل ،وعنىده

اسفعدام ح يمشىا ،وح يرنىب السىيارة مىدة سىاعل هابىاد وسىاعل ايابىاد امىام حسىف مىن اامىام الىذص بقىوار مسىقده

الذص غ تزيد صالته علىى ن ىف سىاعل ،ىالوا :فىال ينفهىا بعشىرين م يقىل مىن القيىام ،يرنىب السىيارة ،مهمىا نل ىه
لىك ،ويرجى مثىل لىك ،ويسىفيرق فىا هابىه وإيابىه و فىاد هىويالد ليح ىل وليىوفر عشىر م ىائح ،ومىا لىك اغ لثقىىل

العبامة على نثير من الناس.

يعنا ي ل انمر الى حد ح يسطل عن ليل الدين ،هل تقسم فا رنعفين؟ هذا سؤال جىام ،امىام مسىقد يسىطل عىن
ليل الدين ،وفا الحىدي

ال ىحيح(( :مىن ىام مى امامىه حفىى ين ىر نفىب لىه يىام ليلىل)) وإ ا نىا فىا المسىقد

حكثر من امام فحكم القمي حكم اامام الواحد ،غ بد ح يبدح م انول وينفها م ا سر ن انصل ح اامام
واحىىد ،لكىىن ا ا نانىىي ال ىىالة مراوحىىل بىىين حكثىىر مىىن امىىام فىىال يفحقىىح القيىىام اغ مىىن حولىىه الىىى لس ىره ،مىىن الفكبي ىرة
انول ىىى ال ىىى الس ىىالم ن بعى ى

الن ىىاس ي ىىلا مى ى انول ،ث ىىم ين ىىر مع ىىه ويق ىىول :ص ىىليي مى ى اام ىىام حف ىىى

ان ر  ،نقول :غ ،هذا ن ف امام ،وليل ب مام نامل ،المنةور اليه ال الة حفى تنفها ال الة.

((غفللر للله مللا تقلدم مللن ذنبلله)) ومثلىىه(( :رمضىىا الىىى رمضىىا  ،وال ىىلواش الخمىىل ،والعمىرة الىىى العمىرة)) نلهىىا
ك ىىاراش ،وحسىىباب لمي ىرة الىىذنوب ،لكىىن القمهىىور يحملىىو هىىذا الي ى ار وهىىذا الفك يىىر علىىى ال ىىيائر مو الكبىىائر،
وحما الكبىائر غ بىد فيهىا مىن الفوبىل ،عنىد جمهىور حهىل العلىم ننىه جىاا هىذا القيىد(( :مىا اجفنبىي الكبىائر)) ((مىا لىم
ِ
ِ
لني ْم َس ِليَئ ِات ْي ْم [( )31سىورة النسىاا] فكىل
له ْن َي ِف ْلر َع ْ
تي نبيرة)) فالكبيرة غ بد فيها {ِن َت ْد َتنْبوْا َكَبآفَر َما ْتْن َه ْلو َن َعْن ْ
هذه المك راش انما ها لل يائر مو الكبائر.
"وعن عافش -رضي هللا عنها -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -خر ليل من جوا الليلل ،فصللى فلي
المسللدد" فىىا ليلىىل مىىن ليىىالا رمضىىا "خللر ليل ل مللن جللوا الليللل" يعنىىا مىىن حثنائىىه ،وفىىا وسىىطه "فصلللى فللي
اا نانىي فىا رمضىا حو فىا ريىر رمضىا  ،غ مىان
المسدد ،وصلى رجلال بصلالته" ا فىدوا بىه ،ف ىالة الليىل سىو د
من ح تكو جماعل ،هىذا فىا ريىر رمضىا  ،مليلىه حىدي ابىن عبىاس صىلى مى النبىا -عليىه ال ىالة والسىالم-
وصلى معىه ابىن مسىعوم ،المق ىوم حنهىا غ مىان مىن ح ت ىلى جماعىل ،مىا لىم تفخىذ عىامة ،اغ فىا رمضىا

سيطتا.

النبىىا -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -صىىلى ليلىىل فىىا جىىو

لمىا

الليىىل مىىن رمضىىا  ،ف ىىلى رجىىال ب ىىالته "فأصللبل النللاس

فتحللدثوا" هىىؤغا الىىذين صىىلوا مى النبىىا -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -نقلىوا لىىك للنىىاس ،وهللا صىىلينا مى النبىىا -عليىىه
ال الة والسالم -البارحل صالة تهقد ،فزام العىدم فىا الليلىل الثانيىل ،ف ىلى ف ىلوا ب ىالته ،ثىم تحىدثوا مىن اليىد،
فىزام العىىدم ،فلمىىا صىىار فىىا الليلىىل الثالثىىل حو الرابعىىل ،هنىىا يقىىول الرابعىىل ،وفىىا بعى

الروايىىاش :فلمىىا نىىا فىىا الليلىىل

الثالثل حو الرابعىل "عدز المسلدد علن أهلله" يعنىا امىفأل المسىقد ،عقىز المسىقد ،فلىم يخىرج الىيهم -عليىه ال ىالة
والسالم" -حتى خر لصالة الصبل ،فلما قضى الفدر" صىلى ال قىر "أقبلل عللى النلاس فتشلهد ،ثلم قلال(( :أملا
بعد فإنه لم يخف علي م انيم))" المسقد مملوا ،والمسقد بقوار الحقر ،يسم (( ،فإنه للم يخلف عللي م لانيم،
ولينلي خشليت أن تفللرض عللي م)) الرسىول -عليىه ال ىىالة والسىالم -تىرك صىالة الليىىل فىا المسىقد جماعىل رفعىاد
لحكمهىىا حو سشىىيل ح ت ىىرض علىىيهم؟ سشىىيل ح ت ىىرض علىىيهم ،فبهىىذا يسىىفدل علىىى ح صىىالة الفىراويح جماعىىل فىىا

المسقد مشروعل ،لكن النبا -عليه ال الة والسالم -انما ترنها سشيل ح ت رض ،فلمىا حمىن هىذا المخشىا بموتىه

عليه ال الة والسالم -جم الناس عمىر -ر ىا هللا تعىالى عنىه -علىى امىام واحىد ،جمى النىاس عمىر -ر ىاهللا تعىىالى عنىىه -علىىى امىىام واحىىد ،فيمىىا عىىر فيمىىا بعىىد بىىالفراويح ،الفىراويح ننهىىم يفروحىىو  ،يسىىفريحو بىىين نىىل
تسليمفين ،وهذا مطسو من حدي

عائشىل" :مىا دام رسىول هللا -صىلى هللا عليىه وسىلم -فىا رمضىا وغ ريىره علىى

احدى عشرة رنعل ،ي لا حربعاد فال تسطل عن حسنهن وهولهن ،ثم ي لا حربعاد" يعنا فاصل بين انربى انولىى
والثانيىىل ارحىىل ،هىىذه تسىىمى تىراويح ننهىىم يسىىفريحو بىىين نىىل حربى رنعىىاش ،بىىين نىىل تسىىليمفين يسىىفريحو  ،هيىىب

عم ىىر -ر ىىا هللا عنىىه -لم ىىا جمى ى الن ىىاس علىىى الفى ىراويح جماع ىىل ،مليلىىه ه ىىذا الحىىدي  ،الرسىىول -علي ىىه ال ىىالة
والسالم -ما اسفمر ،حبو بكر ما فعل.
طالب........:

نعىىم مىىا اسىىفمر الرسىىول -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -للعلىىل الفىىا نرهىىا ((خشلليت أن تفللرض علللي م فتعدللزوا عنهللا))

فتوفي رسول هللا -صلى هللا عليه وسللم -واألملر عللى ذللك" ي ىلو حو ادعىاد ،ونىل واحىد ي ىلا لن سىه ،وجىااش

سالفىىل حبىىا بكىىر وهىىا

ىىيرة ،وانمىىر علىىى لىىك ،ثىىم صىىدر مىىن سالفىىل عمىىر انمىىر علىىى لىىك ،ثىىم رحى ح يقمى

الناس عليها ،مسفدغد بهذا ،سرج عليهم نما فا ال حيح ليلل من الليالا ،وحعقبه المنةر ،حعقبه اجفماا النىاس،
ونثرة الناس على امام واحد ،واجفماا نلمفهم ،فقال -ر ا هللا عنىه" :-نعمىي البدعىل هىذه" "نعمىي البدعىل هىذه،

والفا ينامو عنها حفضل منها" يعنا هذه الفا ي لونها فا حول الليل ممدوحل ،يعنىا نعمىل ،والفىا ينىامو عنهىا
فىىا لسىىر الليىىل حفضىىل ،غ نىىك ح صىىالة لسىىر الليىىل حفضىىل مىىن حولىىه ،هيىىب نعمىىي هىىذا مىىدح ،والبدعىىل مذمومىىل،

ونل بدعىل

ىاللل ،فكيىف يقىول :نعمىي البدعىل؟ نعىم مىن حهىل العلىم مىن يىرى ح مىن البىدا مىا يمىدح ن هنىاك

بدا مسفحسنل ،وبدا سيئل(( ،من سن سنل حسنل)) ((ومن سن سنل سيئل)) وهنىا يقىول" :نعمىي البدعىل" مىا فعلىه
عمر -ر ا هللا عنه -بدعل وإغ سنل؟ نعم؟ سنل ،هل ها بدعل ليويل؟ والبدعل فا انصل ما عمىل علىى ريىر
مثىىال سىىابح ،هىىذه البدعىىل الليويىىل ،عمىىر عمىىل الفىراويح علىىى ريىىر مثىىال سىىابح؟ غ ،عمىىل لىىك علىىى مثىىال سىىبح،

سبقه النبا -عليه ال ىالة والسىالم ،-فليسىي بدعىل ليويىل ،هىل هىا بدعىل نىرعيل؟ ليسىي بدعىل نىرعيل ن لهىا
مليىىل مىىن السىىنل ،والبدعىىل الشىىرعيل مىىا عمىىل ممىىا يفعبىىد بىىه ويفقىىرب بىىه الىىى هللا مىن ريىىر ح يسىىبح لىىه نىىرعيل مىىن
كفاب وغ سنل ،والفراويح سبقي نرعيفها فىا السىنل ،وإنمىا ترنهىا النبىا -عليىه ال ىالة والسىالم -غ نسىخاد لهىا ،وغ

عدوغد عنها ،وإنما سشيي ح ت رض ،هيب نيف يقول :بدعل؟

الشىىاهبا يقىىول :مقىىاد ،ونىىيخ ااسىىالم يقىىول :بدعىىل ليويىىل ،والفعري ى

للبدعىىل الليويىىل غ ينطبىىح عليهىىا ،نمىىا ح

البدعىىل الشىىرعيل مىىن بىىاب حولىىى غ تنطبىىح ،نيىىف يقىىول :نعمىىي البدعىىل؟ الفعبيىىر بالبدعىىل هنىىا وهىىا ليسىىي بدعىىل غ

{و َج َلزاء
ليويل وغ نىرعيل ،مىا ا يبقىى لنىا؟ ح يكىو مىن بىاب المشىاكلل ،المشىاكلل الفىا هىا المقانسىل فىا الفعبيىر َ
َس ِلليَئ َ َس ِلليَئ ِّ ِم ْرْل َهللا [( )40سىىورة الشىىورى] القنايىىل سىىيئل ،لكىىن عقوبىىل القىىانا سىىيئل وإغ حسىىنل؟ حسىىنل بىىال نىىك،
تسميفها سيئل انما ها مشاكلل فا الفعبير ،فا العبارة ،مثلما نرنا البيي السابح.
ى ىىالوا :ا فى ىىرح نى ىىيئاد نقى ىىد لى ىىك هبخى ىىه

ج

لى ى ىىي :اهبخ ى ى ىوا لى ى ىىا جبى ى ىىل و يم ى ى ىىا

مشاكلل مقانسل فا الفعبير ،نط

ائالد :ابفدعي يىا عمىر ،فقىال" :نعمىي البدعىل هىذه" فشىاكله وتنىزل علىى حسىلوبه

وعلى حسب معواه ،والمشاكلل غ يلزم ح تكو بل

محقح ننهم فا نفب البدي يقولو  :تحقيقىاد حو تقىدي ادر ،ولىذا

الوا :حو لنا :نط ائالد :ابفدعي يا عمر ،هذا تقدير.
"متفق عليه ،وه ا لف البخاري".

"وعنهللا -رضللي هللا عنهلا -قالللت :كللان رسللول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم -ذا دخللل العشللر" الفىىا هىىا حرجىىى
الليالا بالنسبل لليلل القدر ،النبا -عليه ال الة والسالم -اعفكىف العشىر انول مىن رمضىا  ،يفطلىب ويرجىو ليلىل

القدر ،ويفحرى ليلل القدر ،ثم اعفكف العشر انواسح ،ثم اسفقر اعفكافه فا العشر انواسر.

"كان رسول هللا -صللى هللا عليله وسللم -ذا دخلل العشلر شلد مئلزره" يعنىا اجفهىد فىا العبىامة ،واعفىزل النسىاا،

وهىىوى ال ى ار

"وأحيلللا ليلللله ،وأيقللل أهلللله" م هىىوم هىىذا حنىىه يحيىىا الليىىل نلىىه ،م ى حنىىه جىىاا عنىىه -عليىىه ال ىىالة

والسالم -حنه ما ححيا ليلل ناملل الى ال قر ،ف ما ح يقال :ما ححيا ليلل فا رير العشر ،حو نقول :ححيىا ليلىه يعنىا
رالبه ،فعلى اانسا ح يقفهد فا هذه الليالا العشر ،وح يح

صيامه و يامه مما يخدنه ،غ يكىو حةىه مىن

ال ىىيام القىىوا والةمىىط ،وحةىىه مىىن القيىىام السىىهر والفعىىب ننىىه يسىىم حفىىى مىىن بعى

المعفك ىىين نثيىىر مىىن القيىىل

والقىال ،و ىىد يسىىفدرجو فىىا الكىالم ،في ىىل الىىى حىىد المكىروه حو المحىىرم ححيانىاد ،فضىالد عىن نىىو بعى

المعفك ىىين

يفوس  ،يفوس توسعاد رير مر ا ،وبعضهم يدسل معه المعفكف ا غش ،الكمبيىوتر ،واانفرنىي والقىواغش ،و ىد

يمضىىا السىىاعل فىىا مكالمىىل ،ويمضىىا الو ىىي الطويىىل مشىىاهداد لىبع

اننىىياا الفىىا غ تسىىوغ ،وغ تليىىح فىىا حو ىىاش

الرساا ،فضالد عن حو اش الشدة ،مثل هذه الساعاش الن يسل ،وبعضهم يىدسل الق ارئىد ،نعىم بعى

النىاس وإ نىا

لىيل هىذا و فىىه يسىفعمل الفلي ىو ليىىرم علىى ففىاوى المسىىف فين ،هىو مىن حهىىل العلىم معفكىف ويىىرم علىى ال فىاوى ،و ىىد

تضي الليلل نلها فا الرم على ال فاوى.
الرسىىول -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -هىىذا و ىىعه ،يسىىفيل هىىذه الليىىالا بال ىىالة والىىذنر والىىفالوة غ ريىىر ،وحهىىل العلىىم
اهبل على لىك ،فيفرنىو الفعلىيم ،ويفقهىو الىى ىرااة القىرل  ،بىل مىنهم مىن يفىرك الفعلىيم مىن مسىول الشىهر الىى

سروجه ن هذا نهر القىرل  ،لكىن المقىرر عنىد عامىل حهىل العلىم ح الن ى المفعىدص حولىى مىن القاصىر ،فى ا وجىد
الن

المفعدص والنبا -عليه ال الة والسالم -جاهد فا رمضا  ،نثيىر مىن اليىزواش ح ىلي فىا رمضىا  ،فبىدر

وال فح فا رمضا  ،لكن مىن ىال :حنىا حسىفدل بالسىلف وحهفىدص بهىديهم ،وحتىرك نىل نىاا ،وح طى ال ىالش ،وحتقىه
الىىى ىرااة الق ىرل  ،وحمارس الق ىرل فىىا ليىىالا رمضىىا  ،وحكثىىر مىىن الىىفالوة فىىا نهىىار رمضىىا  ،وحح ى صىىياما فىىا
المسقد ،وغ حسفلح بالناس هذا عمل سير ،غ يمكن ح يقىال لىه :اغ ححسىني ،لكىن اانىكال ا ا اسىفدل فىا الفىرك
وتو ف عن حفعال الخير ،وما اسفيل الو ي ناسفيالل السلف ،يكو هذا حينئذ من تلبيل الشىيطا عليىه ،فيفىرك
ما نا يزاوله من حعمال الخيىر بىل رمضىا وبعىد رمضىا  ،ويف ىرغ فىا رمضىا علىى حىد دعمىه مقفىدياد بالسىلف،

وهو بعيد نل البعد عن حال السلف ،تقده سهر ليل الى ال قىر فىا القيىل والقىال ،ويقىول :غ ،حنىا ح فىدص بالسىلف،

نقول :غ ،ما هو بهذا فعل السلف ،نعم ا فدص بالسلف والزم الم حف ،واسفم مثلهم فىا نىل ثىال

نمىا جىاا عىن

بعضىىهم ،حو فىىا نىىل ليلىىل نمىىا جىىاا عىىن بعضىىهم حيض ىاد ،هىىذا الىىذص يقفىىدص بالسىىلف ،يقىىول :وهللا ح فىىدص بالسىىلف

وبعدين يفكلم فا مو وا اغعفكا  ،ويقول :غ تقول لا :حنا معفكف ،ثم تمر عليك العشر مىا سفمىي وغ سفمىل،
ا حر يا حسا القرل  ،وحكثر ،ا حر جزا ،جزحين.
طالب.........:

هذا يقرحه عامص الناس بيير اغعفكا .
على نل حال المسطلل الناس منادل ومقاماش ،ما يمكن ح ينزلوا منزلل وحدة م انسىف تىدسل المسىقد الىذص فيىه
معفكف تقد فيه عشراش القواغش فا نواحنها من نهرباا المسقد ،وتقد هذا يكلىم ،وهىذا يف ىل ،وهىذا يسىولف،

وهىىذا يفنىىاول نىىاا يطكلىىه ،وهىىذا يشىىرب ،وهىىذا مىىا حمرص وي ى ؟ ويفحلقىىو علىىى هىىذه انمىىور الفىىا ىىد تضىىرهم وغ
تن عهم.

سيطتا فا اغعفكا

نىاا مىن هىذا -ا نىاا هللا تعىالى ،-لكىن علىى اانسىا ح يح ى و فىه ،وح يفقىه الىى مىا

هو ب دمه.
سم.

وقال -رحمه هللا:-
باب :ما جاء في صيام الت وع
عن أبي قتادة -رضي هللا عنه -أن رسلول هللا -صللى هللا عليله وسللم -سلئل علن الصليام يلوم عرفل ؟ فقلال:
((ي فر السن الماضي والباقي )) وسئل عن صوم يلوم عاشلوراء؟ فقلال(( :ي فلر السلن الماضلي )) وسلئل علن
صوم يوم االثنين؟ فقال(( :ذاَ يوم ولد فيه ،ويوم بعرت -أو أنزل علي– فيه)) رواه مسلم.
وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يلوم عرفل فلي صليام رسلول هللا -صللى هللا عليله وسللم،-
فقال بعضهم :هو صافم ،وقال بعضهم :ليس بصافم ،فأرسلت ليله بقلدح للبن وهلو واعلى عللى بعيلره ،فشلربه"
متفق عليه ،واللف لمسلم.

وعن أبي أيوب األنصاري -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صللى هللا عليله وسللم -قلال(( :ملن صلام رمضلان
ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)) رواه مسلم ،وقد روي موقوفا.

وعن أبي سعيد الخدري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليله وسللم(( :-ملا ملن عبلد يصلوم
يوما في سبيل هللا ال باعد هللا ب لك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا)) متفق عليه ،ولف ه لمسلم.
وعن عافش -رضي هللا عنها -قالت :كلان رسلول هللا -صللى هللا عليله وسللم -يصلوم حتلى نقلول :ال يف لر،
ويف للر حتللى نقللول :ال يصللوم ،ومللا رأيللت رسللول هللا -صلللى هللا علي له وسلللم -اسللتيمل صلليام شللهر ق ل

ال

رمضان ،وما رأيته في شهر أكرر منه صياما في شعبان" متفق عليه ،وه ا لف مسلم.
وعللن أبللي هريللرة -رضللي هللا عنلله -أن رسللول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم -قللال(( :ال يحللل للم لرأة أن تصللوم
وزوجها شاهد ال بإذنه)) متفق عليه ،واللف للبخاري ،وألبي داود(( :غير رمضان)).

يقول المؤلف -رحمه هللا تعالى:-
باب :ما جاء في صيام الت وع

انفهى المؤلف من الكالم على ال وم الواجب ،وحرمفه ب ىوم الفطىوا ،ومىن نعىم هللا -جىل وعىال -علىى المسىلمين
ح نىىرا لهىىم هىىذا ال ىىيام الفطىىوا ليكمىىل منىىه الىىنقر فىىا ال ىىيام الواجىىب نالنوافىىل بعىىد ال ىىرائ

 ،ف ى ا حوسىىب

اانسا ووجد فا فرائضه ناا من النقر يل :انةروا هل لعبدص من تطوا؟ فيكمل به لك الخلل.

"عن أبي قتادة أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -سئل عن الصيام يوم عرف ؟" يعنا فا يىوم عرفىل "فقلال:
((ي فر السن الماضي والباقي ))" ((ي فر السن الماضي )) هذا غ انكال فيه نوب و عي وح لي مىن المسىلم
تك ىىر بال ىىيام ،وهىىذا نمىىا تقىىدم المىرام بالىىذنوب المك ىرة هىىا ال ىىيائر ،وحمىىا الكبىىائر ف نهىىا غ تك رهىىا اغ الفوبىىل عنىىد
القمهىىور ،وإ نىىا ال ىىيائر ليلىىل مى حنهىىا ،...حو غ توجىىد ،وهىىذا غ يف ىىور ،ف نىىه يخ ىىف مىىن الكبىىائر بقىىدر مىىا
فعله من نوافل.

((ي فر السن الماضي والباقي )) يعنا الالحقل ،يك ر سنفين ،ف ما ح يوفح لعدم الو وا فىا الىذنوب ،حو ا ا و ى

منه ناا من لك ن ر عنه ،نما ح ل فا السىنل الما ىيل ،وإ ا صىام يىوم عرفىل الالحىح ف نىه و ىد ن ىرش نوبىه
فا السنل الما يل بسبب صيامه الما ىا ،غ نىك حنىه يخ ىف عنىه مىن الىذنوب انسىرى ،حو ترفى مرجاتىه ،يعنىا

هللا -جل وعال -غ يضي حجر من ححسن عمالد.

ىىد يقىىول ائىىل :حنىىا حصىىوم عرفىىل فىىا نىىل سىىنل ،فمىىا معنىىى يك ىىر سىىنل ما ىىيل وسىىنل غحقىىل؟ حنىىا غ ححفىىاج اغ لسىىنل

واحدة ن السنل الثانيل مك رة بعرفل ،نقول :غ ،هللا -جل وعال -غ يضي عملك ،ا ا ححسىني العمىل فىاهلل -جىل

وعال -يدسر لك لك ،ف

صام

ما ينبيا تك يره ن ر ،وإغ رفعي بذلك الدرجاش.

"فقال(( :ي فر السن الماضي والباقي )) وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال(( :ي فر السن الماضلي ))" يعنىا
يك ر سنل واحدة ،ولذا ف ىيام يىوم عرفىل حفضىل مىن صىيام يىوم عانىوراا ،ومىا هلعىي الشىمل علىى يىوم سيىر مىن
يوم عرفل ،وهو حفضىل حيىام العىام علىى ااهىالق ،وصىوم يىوم عانىوراا يك ىر السىنل الما ىيل ،ونىا النبىا -عليىه
ال ىىالة والسىىالم -ي ىىومه ،ويىىطمر ب ىىيامه ،ونىىا صىىيامه واجبىاد بىىل فىىرض رمضىىا  ،فلمىىا فىىرض رمضىىا صىىار

صىىيامه ن ىالد ،ثىىم فىىا لسىىر سىىنل ىىال النبىىا -عليىىه ال ىىالة والسىىالم(( :-لىىئن بقيىىي الىىى ابىىل نصىىومن الفاس ى ))

و ىىال(( :صىىوموا يومىاد بلىىه حو يومىاد بعىىده)) ونىىا النبىىا -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -يحىىب موافقىىل حهىىل الكفىىاب ،فلمىىا
حيىىل مىىنهم حمىىر بمخىىال فهم ،غ يقىىول ائىىل :ا النبىىا -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -صىىام سىىنواش نثي ىرة موافق ىاد نهىىل

الكفىىاب ،ثىىم فىىا لسىىر سىىنل ىىال :سىىال وهم ،صىىوموا يومىاد بلىىه حو يومىاد بعىىده ،نقىىول :نىىا يحىىب مىوافقفهم تطلي ىاد لهىىم،

فلمىىا حيىىل مىىنهم ىىال(( :صىىوموا يوم ىاد بلىىه)) وسىىال وا حهىىل الكفىىاب ،سىىال وا اليهىىوم والن ىىارى ،الىىى لس ىره ،سىىال وا
المشرنين ،ومثله ما جاا عنه فا فرق الشعر.

"وسئل عن صوم يوم االثنين؟ فقال(( :ذاَ يلوم وللد فيله ،ويلوم بعرلت فيله -أو أنلزل عللي– فيله))" نعىم هىذا
يوم فا ل ،وجىاا فىا بعى

الن ىوص ال ىحيحل حنىه ترفى فيىه انعمىال نىالخميل ((وححىب ح يرفى عملىا وحنىا

صائم)) فهناك علل مفعدمة ل يام اغثنين ،منها:
كونه -عليه ال الة والسالم -ولد فيه ،ووغمته نعمل تسفحح الشكر من هللا -جل وعىال ،-ونىكره ب عىل مىا نىرعه
غ باغبفداا فا مينه ،الشكر المسفحح فا مقابل وغمة سير البشريل ،سير البريىل ،وهىامص البشىريل ح يشىكر هللا -

جل وعال -بما نرا ،غ ح يفعبد بما لم يشرعه من البدا ،يعنا نما ححىد

بعى

المبفدعىل فىا عانىوراا ححىد

بع

المبفدعل فا مثل هذا اليوم فال هذا وغ هذا ،نحن حمل ا فداا ،حمل نر ،فال نفعبد هلل -جىل وعىال -اغ بمىا

نرعه لنا ،فال نقعل عانوراا مطتم ،وغ نقعل يوم المولد يوم احف ال ،نما يحف ل الناس بمناسباتهم ،ونفعبد بذلك،

وهذا ناا لم ي عله حهل القرو الم ضلل ،انما نعبد هللا -جل وعىال -بمىا نىرا لنىا ،ن ىوم ن هىذا يىوم ح ىلي
فيه هذه النعمل مىن هللا -جىل وعىال ،-فنشىكر هللا -جىل وعىال -ب عىل مىا نىرعه لنىا(( .ذاَ يلوم وللد فيله ،ويلوم
بعرت فيه)) والعلل مرنبل من هذه انمور نلها ،هل يسفطي من يقيم المولد ح يقول :هذا يوم ترف فيه انعمىال،
سوص مولد يوم الخمىيل ننىه ترفى فيىه انعمىال ،مىا يمكىن ح يقىول هىذا؟ العلىل مرنبىل مىن نونىه ولىد فيىه -عليىه

ال ىىالة والسىىالم ،-ويىىوم بعى

فيىىه ،وحنىىزل عليىىه القىرل  ،وترفى فيىىه انعمىىال ،نىىل هىىذه انمىىور مقفمعىىل ي ىىام مىىن

حجلىىه ،يشىىكر هللا -جىىل وعىىال -علىىى هىىذه النعمىىل ،وغ ننفةىىر حفىىى يحىىول الحىىول علىىى لىىك ،هىىذا فىىا نىىل حسىىبوا

ن عله ،نك ادر هلل -جل وعال" -رواه مسلم".

"وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا"...
يعنىىا جىىاا الحى

علىىى صىىيام ثالثىىل حيىىام مىىن نىىل نىىهر ،وجىىاا الحى

علىىى صىىيام البىىي

الثالثىىل ،فالثالثىىل انيىىام

يمكىىن ح تفىىداسل مى حمىىور حسىىرى ،يمكىىن ح ي ىىومها اانسىىا فىىا يىىوم اغثنىىين مىىن نىىل حسىىبوا ،حو ي ىىوم اثنىىين
وسميل واثنين من انسبوا الثانا ،حو ي وم الثال

البي

ويح ل له انجور المرتبل على هذا نله.

"وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفل " والرسىول -عليىه ال ىالة والسىالم -وا ىف بعرفىل،
سمعنا ح صيام يوم عرفل يك ر السنل الما يل والبا يل ،يك ر سنفين ،فهل يحرم منه الحاج؟ حاج يقول :حنىا ح ىف
فىىا هىىذا المو ىىف العةىىيم ،وحتعىىرض لن حىىاش هللا ،وحصىىوم ،حتقىىرب الىىى هللا بال ىىيام ،رجىىاا ح يك ىىر عنىىا الىىذنوب
الما يل والالحقل ،تماروا اسفل وا ،فبع

الناس الوا :الرسول -عليه ال الة والسالم -صائم ننىه مىا يمكىن ح

ي وش هذه ال رصل يك ر سنفين وغ ي وم ،وبعضهم ال :غ ،الرسول -عليه ال الة والسالم -ما صام.

"تمللاروا عنللدها يللوم عرف ل فللي صلليام رسللول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم ،-فقللال بعضللهم :هللو صللافم ،وقللال
بعضهم :ليس بصافم ،فأرسلت ليه -حم ال ضىل -بقدح لبن ،وهو واعى على بعيره فشربه" متفق عليه ،واللفل
لمسلم".
وهكذا يقب ح يكو القىدوة حا ىر فىا موا ى الحاجىل اليىه ،حمىا ح يفىرك النىاس يىدونو ويبحثىو ويسىطلو وغ
يقىىدو مىىن يكشىىف لهىىم انمىىر ،ولسىىر مىىن يىىفكلم فىىا نثيىىر مىىن المقىىاغش هىىو القىىدوة ،هىىذا لىىيل بمىىنهج نىىرعا وغ
نبوص ،هذا تق ير ،النبا -عليه ال الة والسالم -لما ح ل هذا نرب القىدح وهىو وا ىف علىى بعيىره ،يىراه النىاس
كلهم ،وهناك فا نىراا اليمىيم نىرب والنىاس ينةىرو نلهىم ،ينبيىا ح يكىو القىدوة حول مىن يحضىر فىا مثىل هىذه
المناسباش لىئال يفىرك النىاس حىير بىير ننىه فىا بعى

المناسىباش ت ىوش هىذه المناسىبل والنىاس مىا يىدرو مىا

ي علو  ،والقدوة رائب ،هذا صنيعه -عليه ال الة والسالم ،-فا نل مناسبل يقب ح يحضر ،وعلىى حتباعىه مىن
ور
ا

نبوته العلماا ح يكونىوا حا ىرين فىا نىل مناسىبل ،يحفىاج الىيهم فيهىا ،حمىا ح تلىوك حلسىنل النىاس مىن جميى

ال ئاش ما يحفاج اليه المسلمو فا مينهم ،ثم نقد لسر من يفكلم من يقب عليه البيا هذا تق ير ،وهىو مسىئول
عن هذا حمام هللا -جل وعال.-

الرسىىول -عليىىه ال ىىالة والسىىالم -حتىىا بقىىدح فشىىرب علىىى البعيىىر ،يىراه النىىاس نلهىىم ن النىىاس يحفىىاجوه فىىا هىىذا
المو

ور
 ،وغ يقود تطسير البيا عن و ي الحاجل ،وهذا هو واجب ا

"متفق عليه ،واللف لمسلم".

علمه ونبوته من حهل العلم.

"وعن أبي أيوب األنصاري -رضي هللا عنه -أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسللم -قلال(( :ملن صلام رمضلان
ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)) رواه مسلم ،وقد روي موقوفا".
لكىىن العبىرة بمىىا سرجىىه مسىىلم مىىن روايىىل الحىىدي

مرفوعىاد ،وغ انىىكال فيىىه ،وعامىىل حهىىل العلىىم علىىى اسىىفحباب صىىيام

السي من نوال ،وغ يعر مخالف اغ اامام مالك -رحمه هللا ،-ف نىه ىال فىا موهئىه :انىه لىم يىر ححىداد مىن حهىل

العلم وال قه ي ومها ،وعلفه فا لك ح الخبر لم يثبي عنده ،وانمر الثانا :حغ يةن وجوبهىا ،يعنىا لىزوم النىاس
لها د يةنه بع

القهىال حنهىا واجبىل ،ولكىن هىذا الكىالم غ يمكىن ح يسىفقيم مى

ولىه -عليىه ال ىالة والسىالم:-

((من صام رمضان ثم أتبعه سلتا ملن شلوال كلان كصليام اللدهر)) ن رمضىا عىن عشىرة حنىهر ،والسىفل انيىام
عن سفين يوماد ،الحسنل بعشر حمثالها ،ف يام رمضا وسي نوال نط اانسا صام الدهر نله.

هيب صيام رمضا م السي من نوال ممدوح وإغ مذموم؟ ممدوح ،صيام الدهر ممدوح وإغ مذموم؟ ((غ صىام

مىىن صىىام انبىىد)) نعىىم ،فهىىو مىىذموم ،نيىىف يشىىبه الممىىدوح بالمىىذموم؟ نقىىول :غ يلىىزم مىىن الفشىىبيه ح يكىىو مطابق ىاد
المشبه للمشبه به من نىل وجىه ،غ تلىزم المطابقىل مىن نىل وجىه ،فقىد يكىو وجىه الشىبه مىن وجىه مو وجىه ،فكطنىه
اسفوعب انيام نلها بال يام ،لكن لو صام الىدهر علىى الخىال

فىا لىك مىن حهىل العلىم مىن يقىول :حىرام ،ومىنهم

من يخر الفحريم بما ا ا صام انيام المحرمىل ،المق ىوم ح الفشىبيه غ يلىزم مطابقىل المشىبه بالمشىبه بىه مىن نىل

وجه "رواه مسلم".

((مللن صللام رمضللان ثللم أتبعلله)) والفىىاب غ بىىد ح يكىىو بعىىد نهايىىل المفبىىوا ،وإغ مىىا يسىىمى تىىاب  ،اغ ا ا انفهىىى
المفبىىوا يىىطتا الفىىاب  ،فعلىىى هىىذا مىىن بقىىا عليىىه نىىاا مىىن رمضىىا ف نىىه غ ي ىىح منىىه صىىيام السىىي اغ ا ا حكمىىل
رمضىىا لي ىىح حنىىه حتبى رمضىىا السىىي مىن نىوال ،ولىىذا مىىن عليىىه ضىىاا مىىن امىرحة عىىذرش فىىطفطرش فىىا رمضىىا
يلزمهىىا ح تقضىىا بىىل السىىي ،مىىن سىىافر فىىا رمضىىا وحفطىىر فىىا رمضىىا يلزمىىه القضىىاا بىىل السىىي لي ىىح حنىىه
حتبعه سفاد من نوال ،حما من صام السي وفا مفه ناا من رمضا غ ي ح حنه حتبعه سفاد من نوال.

((من صام رمضان)) نره ،وسفاد نكرة فا سياق الشره تعم ،حص سي مىن حولىه ،مىن حثنائىه ،مىن لسىره ،مقفمعىل،

م ر ل ،لكن ااتباا يوحا بط انفضل ح تكو تبعىاد لىه مبانىرة ،تفبعىه مبانىرة ،لكىن لىو صىام مىن حثنائىه ،حو مىن
لسىره مقفمعىىل حو مف ر ىىل صىىح حنىىه صىىام سىىفاد مىىن نىوال ،وسىىي مؤنى  ،وانيىىام مىىذنر ،لمىىا لىىم يىىذنر الفمييىىز جىىاد
الفذنير والفطني  ،ولو نر الفمييز للزم الفذنير سفل حيام من نوال.

عائشىىل -ر ىىا هللا عنىىه -تقىىول" :كىىا يكىىو علىىا ال ىىوم مىىن رمضىىا فمىىا حسىىفطي ح ح ضىىيه اغ فىىا نىىعبا
لمكا النبا -عليه ال الة والسالم -منا" هل يقال :انهىا تفىرك السىي؟ تفىرك يىوم عرفىل؟ تفىرك...؟ حو نقىول :ا
هىىذا يقىىود ح تقىىدم هىىذه المواسىىم المؤ فىىل الفىىا ت ىىوش والقضىىاا غ ي ىىوش؟ سىىال
الحدي

بىىين حهىىل العلىىم ،لكىىن مقفضىىى

ح السي غ ت ح ممىن فىا مفىه نىاا مىن رمضىا  ،وهىذا هىو المىرجح ح اانسىا غ ي ىوم السىي اغ

ا ا فرغ من صيام رمضا .

"وعن أبي سعيد الخدري -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-ملا ملن عبلد يصلوم
يوما في سبيل هللا ال باعد هللا ب لك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا)) يعنا سبعين سىنل ،بسىبب صىوم يىوم
((في سبيل هللا)) وفا سىبيل هللا ا ا حهلىح نمىا حهلىح فىا ليىل ال ىد ل ين ىر الىى القهىام فىا سىبيل هللا ،وعلىى
هذا حمله اامام البخارص ،ففرجم فا نفاب القهام :باب ال يام فا القهام ،فحملىه علىى ال ىوم فىا القهىام ،وح
من جم بين القهام ،جهام العدو بالسنا  ،وجهام الن ل بال يام يح ل له هذا انجر بخىال

مىن صىام مبفييىاد

بذلك وجه هللا فا رير القهام ،ومن حهل العلم مىن حملىه علىى ال ىيام فىا سىبيل هللا ،يعنىا مبفييىاد بىذلك وجىه هللا

-جل وعال ،-مخل اد فىا لىك هلل -جىل وعىال ،-فى

القهام ،وفضل هللا واس "متفق عليه ،ولف ه لمسلم".

هللا يباعىد وجهىه عىن النىار سىبعين سري ىاد ،ولىو لىم يكىن فىا

"وعن عافش -رضي هللا عنها -قالت" :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسللم -يصلوم حتلى نقلول :ال يف لر،
ويف ر حتى نقول :ال يصوم" الرسول -عليه ال الة والسالم -حياته نلها جهام ،وتبليى لىدعوة هللا -جىل وعىال،-
فقد تفىاب عليىه انيىام منهمكىاد فىا جهىام مىثالد ،حو فىا معىوة ،حو فىا اسىفقبال وفىوم ،ومىا حنىبه لىك فيىؤسر ال ىيام
ي طىر حيىام مففابعىل ،حفىى يقىول النىالر لىه :الرسىول -عليىىه ال ىالة والسىالم -مىا هىو بي ىوم ،ثىم يسىنح لىه فىىرص
وناا من ال راغ يسفيلها بال ىيام حفىى نقىول :انىه غ ي طىر ،وهكىذا ي عىل حتباعىه ممىن ينىوا بطحمىال انمىل ،يعنىا
انمل غ بد لمن يقوم هلل بالحقل فيحمل هم الدعوة والفعليم والقضاا وريىر لىك ممىن هىو بمثابىل عىالم انمىل ،مثىل
انيىىام وانمىىل بحاجفىىه الىىى حمىىر عىىام ،هىىل يكىىو ال ىىيام فىىا حقىىه حفضىىل؟ غ ،نقىىول :هىىذا

هىىذا لىىو صىىام فىىا بعى

ي طر حفى تسنح ال رصل بحي

تمر عليه انيام وانسابي ما ي وم.

"يف ر حتى نقلول :ال يصلوم" ثىم تسىنح لىه فىرص ن الىدنيا فىرص يقىب علىى المسىلم ح يسىفيلها يح ىل عنىده
ناا من ال راغ فيسفيل هذا ال راغ بال يام ،وهذا نطنه وهذا ميدنه ،وهذه هريقفه -عليه ال الة والسالم.-

" كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يصوم حتى نقول :ال يف ر ،ويف ر حتى نقلول :ال يصلوم ،وملا رأيلت
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -استيمل صيام شهر ق

ال رمضان ،وملا رأيتله فلي شلهر أكرلر منله صلياما

في شعبان" متفق عليه ،وه ا لف مسلم".
"ما رأيته في شهر أكرر منه صياما في شعبان" هل يلزم من هذا حنه ي وم فىا الن ىف الثىانا مىن نىعبا  ،و ىد
جاا فيه(( :ا ا انف ف نعبا فال ت وموا))؟ غ يلىزم ،يعنىا ا ا صىام ن ى ه انول نعىم ،المقارنىل ليسىي بالنسىبل
للشهر ،يعنا غ يعنا حنه ي وم حكثر الشهر ،انما ي وم فا هذا الشهر حكثر من اننهر السابقل ،فىا ريىره مىن
اننهر ،م حنه جاا(( :حفضل ال يام صيام نهر هللا المحرم)).
علىىى نىىل حىىال جىىاا الحى

علىىى ال ىىيام فىىا نىىهر المحىىرم باعفبىىاره نىىهر حىرام ،مىىن اننىىهر الحىىرم ،وجىىاا حيض ىاد

النبا -عليه ال الة والسالم -ييفنم ر لل الناس فا نعبا
وهو نهر حرام ،ووا

ن الناس يي لو عن نعبا

ننه وا ى بىين رجىب

بين رمضا وهو نهر هللا المعةم ،فينبيا اسفيالل الي الش ،ر الش الناس بالعبامة.

"ومللا رأيتلله فللي شللهر أكرللر منلله صللياما فللي شللعبان" متفللق عليلله ،وهل ا لفل مسلللم" وحمىىا حىىدي (( :ا ا انف ىىف
نعبا فال ت وموا)) فقد

ع ه نثيىر مىن حهىل العلىم بحىدي (( :غ تقىدموا رمضىا ب ىوم يىوم وغ يىومين)) مف ىح

عليه ،فم ىامه وم هومىه جىواد ال ىيام مىن نىعبا

بىل الشىهر بثالثىل حيىام ،وجىواد مىن نىا ي ىوم صىوماد فلي ىمه

ولىىو تقىىدم الشىىهر بيىىوم حو يىىومين علىىى مىىا تقىىدم ،وهىىذا غ نىىك حنىىه حرجىىح مىىن حىىدي (( :ا ا انف ىىف نىىعبا فىىال
ت وموا)).

"وعللن أبللي هريللرة -رضللي هللا عنلله -أن رسللول هللا -صلللى هللا عليلله وسلللم -قللال(( :ال يحللل للملرأة أن تصللوم

وزوجها شاهد ال بإذنه))" يعنا الزوج له حح عةيم على الزوجل ،يقدم على جمي النوافل ،وعرفنا ح عائشىل -
ر ا هللا عنها -يكىو عليهىا القضىاا مىن رمضىا ففىؤسر هىذا القضىاا حفىى يضىيح الو ىي ،حفىى نىعبا  ،حفىى
يضىىيح الو ىىي ،ويفعىىين ال ىىيام فىىا هىىذه المىىدة ،وحينئىىذ غ يكىىو للىىزوج سىىلطا علىىى الم ىرحة ،فمىىا حوجبىىه هللا -جىىل
وعال -مقدم على حح الزوج ،لكن يبقى حنىه ا ا نىا الو ىي مفسى يىؤسر ،وغ ت ىوم المىرحة ن ىالد ودوجهىا نىاهد اغ

ب نىىه ،وهىىذا ا ا نىىا يفعىىارض م ى حقو ىىه ،لكىىن ا ا نىىا غ يحفاجهىىا ،ام ىرحة نبي ىرة فىىا السىىن غ يحفاجهىىا دوجهىىا،
ودوجها حا ر ،وها تعر حنه غ يحفاجها ،وغ يفطثر بذلك هذا فىا حكىم اا  ،ولىو حسىذش منىه اا
وعليىىه ح يىىط

المطلىح،

لهىىا فىىا هىىذه الحالىىل ،غ يحرمهىىا انجىىر وهىىو غ يحفاجهىىا ،ويكىىو هىىذا مىىن بىىاب الفعىىاو علىىى البىىر

والفقوى ،ف نه عليه ح يط

لها ،حما ا ا نا بحاجفها غ يسىفطي ال ىبر عنهىا ،ولىيل عنىده مىا يينيىه عنهىا ،ف نىه

غ يقود لها وغ يحل لها ح ت وم صوم ن ل اغ ب نه.

"متفق عليه ،واللف للبخاري ،وألبي داود(( :غيلر رمضلان))" حمىا رمضىا مىا فيىه ا

نحىد ،هىذا واجىب وال طىر

فيىىه مع ىىيل ،وغ هاعىىل لمخلىىوق فىىا مع ىىيل الخىىالح ،ومىىا حوجبىىه هللا -جىىل وعىىال -مقىىدم علىىى نىىل واجىىب يوجبىىه
ريره ،وهللا حعلم.

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.
ورداد نكمل نفاب ال يام ليكو لسر الدروس مرس اليد -ا ناا هللا تعالى.-
وصلى هللا على نبينا محمد وعلى لله وحصحابه حجمعين.

