
 �شو��� ب� هد� �إلسال� 
هد� ��هال�

سلم � نبيه �عبد�
ُ
ص� ��

ُ
 .��مد هللا ��د� حق �د� ��

  :�ما بعد 

قبل �:جر7  -ص6 �هللا عليه �سلم  -فيو) 3شو,�1 يو) جليل �لقد, + �إلسال)' &% يصومه �!  

 هللا � نعمته A@ ?ا �هللا به مو= من فرعو%' �
ً
هذ� �صل فضل هذ� �Iو)' �بعدها' �@لك شكر�

�Lغ �بد�ية منقبته �.  

يصومه + �Wاهلية �Vنت قريش بمكة ��IهوQ باPدينة  -ص6 �هللا عليه �سلم  -�قد &% �!   

Xقا Yعن �بن عبا Zيو) : ( يصومونه' ف\ �لصحيح 
ً
قد) ,سوX �هللا �Pدينة فوجد �IهوQ صياما

هذ� يو) عظيم �نb �هللا فيه : ' قالو�))هذ� �Iو) �`_ تصومونه ما: ((3شو,�1' فقاX :م ,سوX �هللا

Xهللا فنحن نصومه' فقا 
ً
فنحن �حق : ((مو= �قومه' ��غرd فرعو% �قومه' فصامه مو= شكر�

  .g فصامه ,سوX �هللا ��مر بصيامه))���f بمو= منكم

  !� hأكد� فرk�-  مضا%' �فضله  صيامه قبل ,مضا% ثم نسخ -ص6 �هللا عليه �سلم, hا فرP

  : � غ�L من �جو� منها

p-  + 1صيامه' �قد جا �سند"تتابع �نبيا1 P�"  بعث tصيامه قبل مو= �ال يصح' �معلو) �% عي

' فعبد�هللا بن سال) ,x �هللا 
ً
�� A~�ئيل �من لم يتّبعه من قو) مو= �IهوQ �يؤمن به' &% &فر�

 لعد) �تباعه للن��نية ��تباعه لعيt - �هللا عليه �سلم  ص6 -عنه' قبل قد�مه للن  
ً
  .&% &فر�

حZ صا) ,سوX �هللا 3شو,�1 ��مر : عن �بن عباx, Y �هللا عنهما قاX "صحيح مسلم"�� 

فإ@� &% �لعا) �Pقبل A% شا1 �هللا : يا ,سوX �هللا Aنه يو) تعظمه �IهوQ ��!صا,�' فقاX: بصيامه' قالو�

  .فلم يأ� �لعا) �Pقبل ح� تو� ,سوX �هللا: قاX صمنا �kاسع'

 -فرضه قبل ,مضا%' �هذ� ليس لصيا) Aال لعاشو,�1 فلما فرh صيا) شهر ,مضا% تر� �!   -�

�مر �لصحابة بصيا) يو) 3شو,�1 مع تأكيد� �حرصه � صيامه' Pا +  -ص6 �هللا عليه �سلم 
Xمن حديث �بن عمر قا Zمضا% تر� صا) �! : "�لصحيح, h3شو,�1 ��مر بصيامه فلما فر 

  .' �هذ� IQل � نسخ �لفرh �بقا1 �الستحبا�"@لك

ص6 �هللا  -من يبلغ �!اY بصومه' �هذ� لم يفعله �!   -ص6 �هللا عليه �سلم  - بعث �!   - �

بيع بنت + صيا) فريضة �ال نافلة Aال + 3شو,�1 �,مضا%' ف\ �لصحيحZ عن �لر -عليه �سلم 

من &% �صبح : ((�,سل ,سوX �هللا غد�7 3شو,��A 1 قر� �ألنصا, �ل� حوP� Xدينة: "معو@ قالت

 فليتم بقية يومه
ً
 فليتم صومه' �من &% �صبح منكم مفطر�

ً
' فكنا بعد @لك نصو) ))منكم صائما

@� بكى �حدهم �نصّو) صبياننا �لصغا, منهم' �نذهب P� �Aسجد فنجعل :م �للعبة من �لعهن' فإ



فإ@� سألونا �لطعا) �عطيناهم �للعبة : "�� ,��ية. � �لطعا) �عطينا� Aياها ح� يكو% عند �إلفطا,

  ".نلهيهم ح� يتمو� صومهم

  "صحيحه"تكف�L `نو� سنة &ملة' كما ,�� مسلم +  :�قد جا1 + فضله
ً
عن �� قتا7Q �% ,جال

Xعن صيا) يو) 3شو,�1 فقا  !� Xهللا �% يكفر �لسنة �ل� قبله" :سأ� �حتسب �."  

فهو يكفر سنة ماضية  �هو + هذ� �لفضل ال يقا,به من فضل صيا) �!و�فل Aال صيا) يو) عرفة'

�باقية' �من صا) عرفة �3شو,�1 �ع �سبا� تكفL @نو� �لعا) �Pاx' �تأكد @لك + حقه �ك� 
الستغفا, يك� منه �Pذنب' ��kوبة �لصاQقة تقبل من غ�L' مع �ألجر �Pكتو� `�� �لعمل' &

باستغفا, ��حد' �لكن �لشا,� @كر تكفL �`نو� باالستغفا, �صيا) عرفة �3شو,�1' �لم يذكر 

: غ�L من �لفضائل ��لعو�قب ��ميد7' أل% �`نو� � سبب ,فع ��L' �جلب ��ال1' ��ما + �ألثر

  ."ما نزX بالA 1ال بذنب"

�لت �`نو� ُ,فع عن �لعبد لو�¡مها �شؤمها' �¤@� ,فع @لك حل £له ��L ��ل¢�ة' �:ذ� يظهر فإ@� ¡

  .�عتنا1 �لشا,� بذكر �ألسبا� �ك� من �آلثا, ��للو�¡)' �هذ� + �يع �بو�� �ل¥يعة

% لصيامه �ك� من غ�L' بل قُر% ¨ريه بتحر_ ,مضا -ص6 �هللا عليه �سلم  -شد7 ¨ر_ �!   - §

Xهللا عنهَما قا� x, Yٍَعن �بِن عبا Zيُْت �!¬ِ  : "كما جا1 + �لصحيح
َ
ص6 �هللا عليه �سلم  -ما َ,�

� �Iو) يوَ) 3َُشو,�1َ �َهذ� �لشهَر يعِ� َشْهَر َ,مضا%َ  -
َ
A �ِLِال هذ

َ
ُه � غ

َ
ل   ".َفتَحر¬� ِصيا) يَوٍ) فَض¬

���و± من فوته' كما ,�� �بن جرير �لط¢_ + شد7 حر° �لصحابة � صيامه ��ألمر به'  -¯

 من �صحا� ,سوX �هللا : عن �ألسوQ �نه قاk�" Xهذيب"
ً
&%  -ص6 �هللا عليه �سلم  -ما �Q,�ت �حد�

  .²مر بصو) 3شو,�1 من ع� ��� مو=

�,�� عن عبد �لر�ن بن عو± �نه �ض³ يو) 3شو,�1 ح� �,تفع �!ها, �ال يعلم ثم علم بعد 
  .ز� `لك' ثم صا) ��مرنا بالصيا) بعد �% �ض³فف

  .�� ²ثا, صحيحة

 قبله'
ً
' �قد  �يُ¥� صيا) يو) 3شو,�1 �يوما

ً
�Qصا,�' �@لك �نهم يصومونه منفر!�� Qالفة لليهو´

 ثم �µ صيا) يوٍ) قبله ´الفة :م' كما جا1 +  -ص6 �هللا عليه �سلم  -&% �!  
ً
�Qيصومه منفر

 �لصحيح من 
َ
Xْعَرِ¶ قَا

َ ْ
ََكِم بِْن �أل

ْ
ب¬اYٍ : "حديث ��

َ
 �بِْن ق

َ
�Aِ تََهيُْت

ْ
  -,xََِ �ًهللا َقنُْهَما  -�غ

َ
و
ُ
ه
َ
�

 ُ
َ
ُت ¹

ْ
ُقل
َ
ٌد ,1َ�Qَُِ� ِ+ َ¡ْمَزَ) ف ِ½ َقْن َصْوِ) 3َُشوَ,�1َ : ُمتَوَس¼ ْخِ¢ْ

َ
� ! 

َ
Xا

َ
ق
َ
ِ) فَاْعُدQْ : ف ُمَحر¬

ْ
 �ل

َ
X

َ
يَْت ِهال

َ
�,َ �@َAِ

بِ 
ْ
ص

َ

�
َ
 . ْح يَْوَ) �k¬اِسِع َصائًِما�

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 �ِهللا : ق

ُ
Xَُسو, %َ

َ
& �

َ
ذ
َ
  -ص6 �هللا عليه �سلم  -َهك

َ
Xا
َ
À ق

ُ
ه
ُ
وم

ُ
 : يَص

ْ
م
َ
ع
َ
g "غ

  .,��� مسلم



�µ صيا) �kاسع ��لعاµ' �@لك �% 3شو,�1 سÂ  -ص6 �هللا عليه �سلم  -�هو Áيح + �% �!  
��مر �بن عباY بصيا) �kاسع للعلم  "تاسو13"اسع يُسk�� Ã "�لعاµ من £ر)"بهذ� �السم لكونه 

µبالعا.  

 قبله' ثبت هذ� عن �بن  �هكذ� &% فعل �لسلف من �لصحابة �غLهم'
ً
يصومو% 3شو,�1 �يوما

عباY ��بن سLين �غLهما' فقد &% £مد بن سLين يصو) �لعاµ فبلغه �% �بن عباY &% يصو) 

  .�kاسع ��لعاµ فصامهما

 + d�¡مصنفه"�قد ,�� عبد�لر" Xهما من حديث �بن جريج قاLغ� Æخ¢½ عطا1 �نه : ���يه�

  .خالفو� �IهوQ �صومو� �kاسع ��لعاµ: سمع �بن عباY يقوX + يو) 3شو,�1

 بعد� فال IQل صحيح فيه'
ً
 قبله �يوما

ً
ص6 �هللا  -ثم A% �!   ��ما صيا) ثالثة �يا) 3شو,�1 �يوما

قصد �Pخالفة' ��Pخالفة ¨صل + صيا) �kاسع �حد�' �لم يثبت عن �حد من  -ليه �سلم ع

  .�لصحابة �نه صا) ��اQ_ ع¥

�¤نما جا1 عن بعض �لسلف �PتبوعZ كطا��Y بن كيسا% �غ�L كما ثبت عند �بن �� شيبة �نه 

 ´افة �% يفوته
ً
  .&% يصومه �يصو) قبله �بعد� يوما

 قبله �ال بعد�'�¤% لم يصم 
ً
�صامه منفر�Qً فال بأY' �مع �الستطاعة خال± �أل�f' �هو �قل  شيئا

��ËQ �الت¼با� ��ألجر متحقق فيه كما + ��ديث �هو �جر �kكفL' �لكن ال �جر للمخالفة' �قد 

 + d�¡بصيا) كما ��� عبد�لر µصيص �لعاÍ عن ��  "مصنفه",�_ عن بعض �لسلف ما يفهم منه

بكر بن عبد �لر�ن بن ��ا,Î �% عمر �,سل �A عبد �لر�ن بن ��ا,Î مساI 1لة 3شو,�1 �% 

 
ً
 فأصبح عبد �لر�ن صائما

ً
  .تسحر ��صبح صائما

� هذ� ��و� من �ألعما� �
ما ال ي�:   

 للحز%' �هذ� من �شد �Pنكر��' ��Wهاال� +
ً
 كما يفعله �لر�فضة' �موضعا

ً
 �إلسال)' جعله مأتما

  :�� �لعقل �لصحيح' �@لك من عد7 �جو�

 
ً
+ هذ� �Iو)' من �لفرÐ به'  -ص6 �هللا عليه �سلم  -�% هذ� �لفعل مناقض :د_ �!   :��ال

 بضد @لك' با�ز%' ��لغضب' ��للطم 
ُ
��لسعا7Q بقد�مه' �شكر �Pنعم � @لك بصيامه' ��ستقبا¹

عم' ��البتد�� + �Òين' �تسليم �لعقوX إلبليس' �¤7,3 �لفهو) ��kطبL' �¤,�قة �Òما1 من كفر �!

  .`�_ �Wهالة

�� Ó مصيبة' فكيف + موضع عبا7Q'  �ما يفعلونه + هذ� �Iو) مع كونه غL جائز + Ó يو)'

�شكر نعمة جليلة' �ت¥يٍع سما�ٍ_ عليه �صحا� �Pلل Ôها' �هل �لكتا� ��هل �إلسال)' ثم �نه مع 
�ألصل + �إلسال) �ستقالX �لت¥يع + �لفر�� بأQلة منصوصة ´صوصة' �مع @لك &% يو)  كو%

3شو,�Õ 1ا خر¶ عن هذ� �لقاعدW '7اللة قد,� �لعظم �!عمة ��Pنة فيه' فاستحق �لشكر �Pستديم 



تثنا1 بZ �ألنبيا1 ��تباعهم �A قيا) �لساعة' �لقو7 �لسبب �جاللة حكمته' �ظهو,ها' �ستحق �الس

Pو= عليه �لصال7 ��لسال)' مع كو% �ألصل ما  -ص6 �هللا عليه �سلم  -باالقتد�1 من نبينا £مد 
 ما �سعه Aال �تباØ: (جا1 + ��¢ عنه عليه �لصال7 ��لسال)

ً
' �عيt عليه )لو &% مو= حيا

  .-هللا عليه �سلم ص6 � -�لصال7 ��لسال) يXÚ + ²خر �لزما% �ال يسعه Aال ��كم ب¥يعة £مد 

  .هد_ مو= �عيt �£مد ص6 �هللا عليهم �سلم�بهذ� تعظم ´الفة �لر�فضة :دٍ_ متأكد' 

 'QرÛ� ن تأملP 1من �ظهر ما يكو% جال Xنطق ��ق' + هذ� �ألعماP�� 'ثم ´الفة �لعقل �لصحيح
  : �@لك من �جو�

 
ً
ة من �!اÍ� Yذ� �نه ال يُعلم منذ نز�Q² X) عليه �لصال7 �لسال) :��ال ' �هبوطه �A �أل,h �% �م¬

 Lطبk�� يتعبد فيه باللطم 
ً
ميتة �حٍد من �عالمها �متبوعيها' مهما عال قد,�' ��¢ شأنه' مأتما

' ��سÝ مÚلة' من 
ً
��!ياحة كما فعل �لر�فضة' ��!قل يقتÞ �% هنا� Õن سلف من هو �عال مقاما

نه' &ألنبيا1 ��لرسل ص6 �هللا عليهم �سلم' فمنهم من قتل �لصحا� �Wليل ��سx, Z �هللا ع

كيà' �منهم من �ßQ قومه صلبه كعيt' ��ذلك ملو� �أل,h' ��سياQ �ألمم �متبوعيها با�ق 

' �تعت¢ 
ً
 من @لك' ��لعقل يقتÞ �% �لشعو� ¨اá بعضا

ً
����اطل � مر �أل¡منة' لم âدثو� شيئا

من بعض �لوجو�' فكيف A@� &% @لك £له �kوقيف ��لت¥يع' كيف �قد �عما:ا بأعماX غLها �لو 

  .نهت �ل¥�ئع عنه

 
ً
�% �آل:ة �Pعبو7Q من �Q% �هللا' �تعلق �PعبوQين بها �شد من غLها' �بها يعلقو% حياتهم  :ثانيا

فجعل ��ليال% ' -ص6 �هللا عليه �سلم  -�Õاتهم' �@هابهم �¤يابهم' كما &% قو) Aبر�هيم �قو) نبينا 

' فما صنعو� ما صنعه هؤال1' ��هللا يقوX عنهم
ً
يَن ﴿: ²:ة �Z�¥P جذ�@� ِ

¬
ُحب¼ �ِهللا َ��`

َ
بäوَغُهْم ك ِâُ

َشدä ُحبåا
َ
�� ²:ة' �¤@� كنا ?ز) بصدd �هللا تعا� + Aخبا,� عن حاpè¯ [ Z�¥P� X: ��قر7[﴾ ²ََمنُو� �

�@لك من �لغيب �`_ ال يد,� Aال بالوA 'ê@ ال تقبل ���3Ò  �% حبهم آل:تهم �شد من حب �هللا'

الحتماX صدقها ��ذبها' �مع @لك ما فعلو� ما فعل غLهم' فال ëلو� �لفاعل `لك Aما �% يكو% 
 + فعله �يزعم �% �Qفعه ��ب' ��لعقل يقتQ, Þ هذ� �لزعم' �� يكو% يفعل فعله @لك من 

ً
صاQقا

P� قيقة�� �حب  Lغ �ضة ��صو) ì¤� 'عة �!فسQا´� �@íفع @لك ��ب �ل�Q 7' بلQجر

  .صفة ال سلف فيها مع قيا) �PقتÞ ��لسبب

 %íذكو, + �آلية' �هذ� لو صح �جا¡ لP� Z�¥P� حب هو �شد من حب �يكو% هذ� �لفعل  ��
 
ً
 âÁا

ً
  .كفر�

 
ً
 ,x �هللا عنه' باPقا) ��ÚPلة �لر :ثاîا

ً
فيعة + �إلسال)' �هو عند �لشيعة �Pتأخرين قاطبة �% عليا

 بغL حق 
ً
مقد) � سائر �لصحابة ,x �هللا عنهم ��عZ �منهم ��سن ���سZ' �قد قتل مظلوما

' قتله عبد�لر�ن بن ملجم �Pر�Q_ سنة �,بعZ للهجر7 �مع @لك لم يصنع 
ً
بإقر�, �هل �إلسال) �يعا



ن �لصحابة �فيهم ��سن ���سZ ما ُصنع + مقتل ��سZ' �قد + يو) قتله �صحابه ��تباعه م

 من Aحد� �ع¥ين سنة' �هو �عر± �!اY بيو) مو� �بيه بل �ساعته' 
ً
ð3 �بنه ��سZ بعد� ïو�

 
ً
  .���f �!اY به' �لم يصنع + مو� �بيه شيئا

��,بعZ' �ما فعل من بل قد ما� ��سن بن ع� ,x �هللا عنه' شقيقه �صفيه' �هو êٌ 3) ثما% 

' بل �قد) ��سZ غ�Lَ للصال7 عليه' فقد قد) سعيد بن �لعا° ,x �هللا عنه Pقامه 
ً
@لك شيئا

 + d�¡ه مع ما بينهما' كما ,�� عبد�لرkÚعن سفيا% عن سالم بن �� حفصة عن ��  "مصنفه"�م

Xلسعيد بن �لعا° : حا¡) قا Xيقو Zتقد) : �يطعن + عنقهشهد� يو) ما� ��سن فر�يت ��س

  .فلوال �نها سنة ما قدمتك

  .���سن ���سZ سيد� شبا� �Wنة

 
ً
 ما يفعلونه + يو) مقتل ��سZ' من Aحيا�1 باللطم ��kطبL ��!ياحة  :,�بعا

ً
3µ� 

ً
�نه لو صح عقال

حح ��ñ ��د�Q ��الجتما� � @لك' لصح فيه �لقياY' ��نه يلز) من مصحح @لك �لفعل �% يص

 �لو من با� �P� + XÚkتفق � �صل 
ً
 �بغيا

ً
 �قهر�

ً
فعل Ó طائفة Aسالمية + �عيانها �PقتولZ ظلما

فضله بZ �لطو�ئف �إلسالمية' �ألصبحت �يا) �لسنة Ôها لطم �تطبL �نياحة تدعو� Ó طائفة 

ما يد,�ه �قل �!اY  �ختها �� هذ� من �إلعر�h ��لصد عن ��ق �سبيل �هللا �مصالح �Òين ��Òنيا

 
ً
  .فهما

كيف �¤@� &نت �لطائفة تر� �% هذ� �لفعل من �Òين ��لت¥يع' ��لت¥يع ´اطب فيه Ó من قَِبل 
 
ً
' A@ �% £مد�

ً
مرسل �A �!اY &فة' كيف �لو قيل بقوX من  -ص6 �هللا عليه �سلم  -باإلسال) Qينا

ÀينÒ� ير� �% �لكفا, ´اطبو% بفر��  

  ".من �حدÎ + �مرنا هذ� ما ليس منه فهو ,Q: "- ص6 �هللا عليه �سلم  -@لك Ôه قو¹  �يك\ عن

��ذلك ما يذكر بعض �لعلما1 من �ستحبا� �kوسعة � �لعياX فò ما جا1 + ��ا� ال يصح' 

�Lكأ�د �غ Qنكر� �ألئمة �!قا�.  

�لم يستحبه �حد من  �صل Í� '¹صيص 3شو,�1 باغتساX �تنظف �تطيب ��كتحاX �خضا� Õا ال

 
ً
  .�لسلف مطلقا

 .��هللا �علم


