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لِ َم َعالِي َّ
الشيخِ الد ْ
هلل بْن َح َم ٍد الع َص ْي ِم ُّي
صالِح بْن َعبْ ِد ا ِ
ورَ :
ُّكت ِ

َّ
ام
[ِ ]1كتَاب ِّ
الص َي ِ
َّ
[ ]2صيام رمضان أحد أركان اإلسالم ومبانيه.
[ ]3وهو فرض عل هى كل مكلَ قادر.
يضا مر ًضا َّل يرج هى زواله ،أو كب ًيرا َّل يستطيع ال يام بالكليـ  :أطعـم
[ ]4فمن كان مر ً
عن كل يوم مسكينًا.
يضا مر ًضا يرجـ هى زوالـه أو مسـاف ًرا :فلـه الفطـر فـي رمضـان ويقضـي
[ ]5ومن كان مر ً
بعدده أيا ًما أخر.
[ ]6ويجب اإلمسا عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إل هى غروا الشمس.
[ ]7

وهي األكل ،والشرا ،والجماع ومقدماته ،والحجام  ،والقي عمدً ا.

[ ]8

وما سو هى ذ هلك فال دليل عل هى الفطر به؛ كاَّلكتحال ونحوه.

[ ]9

ويتأكد في حق ال ائم تر جميع المحرمات من أقوال وأفعال.

[ ]10وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له  -زاج ًرا له ولنفسه  :-إني امرؤ صائم.
[ ]11وينبغي لل ائم اَّلشتغال بأنواع العبادات.
[ ]12وأن يؤخر السحور.
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[ ]13ويقدم الفطور ]14[ ،عل هى رطب ،فإن عدم فتمر ،فإن تعذر فما .

األَرْبَع» [ ]15ويدعو في صيامه وعند فطره.

ام)َّخمتََّعرتر َّ
ذكر الم نَ َّؒيفَّهتتٰ هَّالقطعتةَّمتنَّمهمتهَّيفَّ ِك َتوابِ ِّ
الصو َي ِ
جملةَّ.
ام).
َّفالجملةَّاألولى :قوله ِؒ ( :ك َتابِ ِّ
الص َي ِ
وأصتتلََّّ الاتتتا )َّيفَّلستتانَّالعتتر  :مجتمــع الش ـي  ،ومنــه س ـميت جماع ـ الخيــل
والســـال والرجـــال( :كتيبـــ ً )؛ َّلجتماعهـــا ،وســـميت مقاصـــد العلـــوم مـــن الحـــروف
والكلمات( :كتا ًبا).
فرَّتَّبَّأهلََّّالعلمَّتآلهفَّهمَّمقسامةََّّممراكلََّّيفَّمتبَّ ،فتجد الم نَ الفقـه أو غيـره
على كتب متنوع  ،فيقول( :كتاا الطهـارة) ،ـم يتبعـه بــ(كتاا
من يجعل كتابه مقسو ًما ه
ال الة) ،م يتبعه بـ(كتاا الزكاة) ،م يتبعه بـ(كتاا ال يام) ،م يتبعه بـ(كتاا الحـِّ)،
وهلم جرا.
علـى قطعهـا ،فـإن السـفر إذا
والمقصادَّمَّنَّوضعَّها ٰ
َّعلى َّٰه هَّالصَّار َّ :إعانـ الطالـب ه
علـى قطعـه ،فوقـع
على مراحل وارتا المر فيما بين تلك المراحل = أعانه هذلـك ه
ج عل ه
علـى
علـى قطعهـا بجعلهـا ه
على ههذه ال ف ؛ ليستعين النـاظر الكتـب ه
صنيع أهل العلم ه
مراحل.
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لِ َم َعالِي َّ
الشيخِ الد ْ
هلل بْن َح َم ٍد الع َص ْي ِم ُّي
صالِح بْن َعبْ ِد ا ِ
ورَ :
ُّكت ِ

واألصلََّّيفَّذَّٰلكَّ:أنََّّاللََّّ▐َّلماَّأنز َّالقرآنََّّلمََّّيجعلهَّجملةََّّواكت ََّّمتصتلةََّّ
والمعنى ،ولـهكن اهلل  رتب كتابه سور ،ورتـب السـور آيـات ،ووَّقَّعتتََّّ
َّٰ
المبنىَّ
َّٰ
علـى
على سردها نسق واحدَّ-؛ إلرادة إعانـ الخلـق ه
وَّفقَّذَّٰلكََّّ-مع قدرة اهلل  ه
علـى
تعلم ههذه المعاين والعمل بها وفهم مقاصـدها ،فكـذ هلـكَّترتيـب الكتـب والتـآليَ ه
على حـدة  -المـراد منـه :إعانـ نفـوس
هـهذا النحو  -من جعلها كت ًبا يفرد فيها كل مق د ه
على تعلم ما فيها من المسائل.
الخلق ه
ام) ،الذي جعله العالم ابن سـعدي
ومن جمل تلك الكتب عند الفقها ( ِك َتاب ِّ
الص َي ِ
الصالة) ،و(كتابِ َّ
راب ًعا بعـد (كتابِ َّ
واب
الطهارة) ،و(كتابِ َّ
الزكاة) ،فعقـد رابعهـا ( ِك َت َ

ام) ،ـم أتبعهــا بعــد بــ( ِك َتووابِ ال َجو ِّ ) ،وفـرغ مـن كتــب (العبـادات) ،ـم ألحـق بهــا
ِّ
الصو َي ِ
الح ُقوق)ُ ،ث َّم َختَم بـ(اآل َداب).
(المعامالت) ،م أتبعها بـ( ُ
وهتٰ اَّالكتاا مجعول ال يام دون غيره.
وأصلَّ الصَّهام)َّيفَّمهمَّالعر  :اإلمسا  ،يقال( :امرؤ صائم)؛ أي ممسك عن كالم
أو طعام أو غير ذ هلك من أنواع اإلمسا .
على معن هًى مخ وصَّ،فالصتهامََّّشترعا هـو إمسـا عـن
وأمَّاَّشرعاَّ:فإن اإلمسا يقع ه
أشيا معلوم

وقت معلوم من عبد معلوم.

َّعلىَّأربعةَّأمارََّّ:
فقَّطَّبََّّرَّكَّاهََّّي ور ٰ
*َّأوَّلَّها :أنَّهَّإمساكَّ ،وكقهقةَّ اإلمساك) :فطم النفس عن شي من مألوفاتها.
*َّوثانهها :أنََّّ ٰذلكَّاإلمساكَّهاَّعنَّأشهاءََّّمعلامةَّ ،هي المفطراتَّ.
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والتَّعبهرََّّبتَّ المعلام)َّأممَّلََّّمَّنَّالتَّعبهرَّبت المخصاص)؛ ألن هـهذا اللفـ هـو المختـار

لى ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﴾
األَرْبَع» الكتاا والسن للدَّلل
علـى المبـين شـر ًعا؛ قـال اهلل تعـا ه
ه
لى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﴾ [البقرة ،]١٩٧:وهو الموجود كـالم
[الحِّ ،]٢٨ :وقال تعا ه
دامى ،كأبي عبد اهلل مالك بن أنس «الموطأ» ،وأبـي عيسـى الترمـذي
جماع من الق ه
«جامعه» ،فاألممل :التعبير به إلرادة المبين شر ًعا.
فإن الذين يقولون ههذا المقام( :عن أشيا مخ وص ) يريدون( :عن أشيا معلوم
الشرع ،مبين فيه) ،فاألكمل التعبير باللف الذي عبر به الشرع؛ لكماله.
وهــذه األشــيا المعلوم ـ هــي التــي رتبهــا الش ـرع نس ـق المفط ـرات ،مم ـا ســيأيف
ه
كالمه ؒ.
*َّوثالثَّها :أنََّّ ٰه اَّاإلمساكََّّعنَّتلكَّاألشهاءَّالمعلامةَّمَّقهت ََّّباقتتََّّمعلتامَّ ،فهـو لـيس
مطل ًقا ،بل له وقت معلوم خص دون غيره ،وهو الوقت الكـائن بـين طلـوع الفجـر الثـاين
وغروا الشمس  -كما سيأيف موضعه  ،-فالعبد مأمور بأن يمسك عـن هــهذه األشـيا
المعلومـ

ـى أحـد ،محــدود بعالمتـين
ـى علـ ه
وقــت محـدود مقــدر مبــين شـر ًعاَّ ،ل يخفـ ه

ظاهرتين مبتداه ومنتهاه  -كما سيأيف بيانه.
*َّورابعَّهاَّ:أنََّّهتٰ اَّاإلمساكََّّعنَّاألشهاءََّّالمعلامةَّيفَّوقتََّّمعلامََّّإنَّماَّياانَّمتنَّعبت ََّّ
صـحيحا  -كمـا سـيأيف
معلامَّ؛ أي عبد مت َ ب فات تجعل ال يام عليه واج ًبا أو منـه
ً
كالم الم نَ.
فهـهذه الجمل هي المبين للحقيق الشرعي لل يام ،فهَّياان صهامََّّشرعاَّإّلََّّماَّجَّمتعَّ
ٰه هَّاألمارََّّاألربعتة :بـأن يكـون إمسـاكًا ،عـن أشـيا معلومـ  ،وقـت معلـوم ،مـن عبـد
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لِ َم َعالِي َّ
الشيخِ الد ْ
هلل بْن َح َم ٍد الع َص ْي ِم ُّي
صالِح بْن َعبْ ِد ا ِ
ورَ :
ُّكت ِ

معلوم.
وسيأتي مستقبل الكالم تفاصيل هـهذه الجمل.
َّوالجملةَّالثَّانهة :قوله ؒ( :صيام رمضان أحد أركـان اإلسـالم ومبانيـه)؛ ألن
ما أمرنا به خطاا الشرع تنت م فيه شرائع متعـددة ،و حـدي عبـد اهلل بـن بسـر عنـد
رجال قال للنبي ♀« :إن شـرائع اإلسـالم قـد
الترمذي وغيره بإسناد جيد؛ أن ً
كثرت علي  ،»...فررائعَّاإلسهم هي أحكامه المبين فيه.
وهتٰ هَّالرَّرائعََّّناعانَّ:
• أك َّهما :شرائع هي أركان لإلسالم.
• واآلخَّر :شرائع ليست أركانًا ،إما فرائض وإما نوافل.
على حدة واحدة ،بل هي متفاوت
فليست شرائع اإلسالم ه

رتبهـا ،فمنهـا زمـرة كائنـ

أخرى ليست أركانًا ،وفيها الفرض والنفل.
أركانًا لإلسالم ،ومنها زمرة
ه
والفَّرَّقََّّبهنَّأرمانَّاإلسهمَّوغهرَّهاَّمَّنَّشرائعَّاإلسهمََّّ:
▪ أنََّّأرمانَّاإلسهمَّواجب قط ًعا ،وَّل يكون العبد مسل ًما إَّل بها.
نفالَّ.
▪ وأمَّاَّغهرَّهاَّمَّنَّشرائعَّاإلسهمَّ:فقد تكون واجب ً  ،وقد تكون ً
فمثهَّ :مَّنَّشرائعَّاإلسهم( :الوفـا بالنـذر) ،والوفـا بالنـذر واجـب ،إَّل أنـه َّل يكـون
ركنًا من أركان اإلسالم.
أيضا ( :-األمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ،وهـو واجـب،
ومَّنَّشرائعَّاإلسهم ً -
إَّل أنه ليس ركنًا من أركان اإلسالم.
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ومن شعائر اإلسالم( :صالة الوتر) ،وهي من شعائره ،إَّل أنها ليست ركنًا وَّل واج ًبا،

وإنما هي نافل من النوافلَّ.
األَرْبَع»
فمَّنَّشرائعَّاإلستهمَّشترائعََّّخصتتََّّباانَّهتاَّأرمانتاَّلته ،وهـي المعـدودة الحـدي
الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدي حن ل بن أبي سفيان ،عـن عكرمـ بـن خالـد،
عن عبد اهلل بن عمر ¶ ،أن النبي ♀ قال« :بَّنَّيََّّاإلَّستهَّمََّّعَّلت ٰىَّخَّمتَََّّ:
شتتهَّادَّ ََّّأَّّلََّّإَّلتتتٰهََّّإَّّلََّّاللََّّوَّأَّنََّّمَّحَّمتت اَّرَّستتا ََّّاللََّّ،وَّإَّقتتامََّّالصتتهَّ ََّّ،وَّإَّيتتتاءََّّالزَّمتتا ََّّ،وَّصتتاَّمََّّ
رَّمَّضَّانََّّ،وَّالحَّجَّ».
فهـهذه المعدودات هـهذا الحدي خ ت عند أهـل العلـم باسـم (األركـان) ،ومـنهم
من يسميها (دعائم اإلسالم) ،أو (خ ال اإلسالم) ،أو (أساسات اإلسالم).
َّإلتىَّمعنتىَّواكت َّ ،فـإن الخبــر بواحـد مـن ههـذه المـذكورات لـم يـأت
وملَّهاَّتَّرجَّع ٰ
كتاا وَّل سن  ،فليس اسم (األركان) ،وَّل اسم (الدعائم) ،وَّل اسم (الخ ـال) ،وَّل
اسم (األساسات) = وار ًدا خطاا الشرع ،إَّل أن المعـدود حـذف هــهذا الحـدي ،
فــذكر الع ـدد وهــو قول ـه ♀« :عَّل ت ٰىَّخَّم تََّ» ،و رواي ـ عنــد مســلم« :عَّل ت ٰىَّ
خَّمَّسَّةَّ»؛ فجاز أن يكون المعـدو ًد مـذك ًرا أو مؤن ًثـا ،لــهكن اشـتهر عنـد أهـل العلـم تسـمي
هـهؤَّل الخمس باسم (األركان)؛ بأن مثـل اإلسالم كأنه بنا ع يم ،وهــهذا البنـا َّل يقـوم
ـى أركــان خمس ـ يعتم ـد عليهــا ،هــي المعــدودة ه ــهذا
عمــاده وَّل يرتف ـع بنــاؤه إَّل علـ ه
الحدي  ،ومنها ما ذكره الم نَ ؒ بقولـه( :صـيام رمضـان أحـد أركـان اإلسـالم
ومبانيه).
 م قال الجملةَّالثَّالثة مبينًا حكمه( :وهو فرض عل هى كل مكلَ قادر).
فبَّهَّنَّأنََّّصهامََّّرمضانََّّياانَّفرضتا؛ أي َّلز ًمـا للعبـد؛ ألنََّّ الفتر َّ) :اسـم للخطـاا
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الش ـرعي المقتض ـي لألمــر اقتضــا ً َّلز ًمــا ،ويَّس تمَّ ٰىَّأيضتتا َّ:إيجابتتا) ،في ـح أن يس ـم هى:
فرضا) ،و ي ح أن يسم هى( :إيجا ًبا).
( ً
واألممتلََّّتستمهتَّه َّ:فرضتا)؛ لمـا عنـد البخـاري مـن حـدي أبـي هريـرة ◙؛ أن
لى « :-وَّمتاَّتَّقترَّ ََّّإَّلتيََّّعَّبت َّيَّ
النبي ♀ قال  -فيما يرويه عن ربه تبار وتعـا ه
بَّرَّيَّءََّّأَّكَّبََّّإَّلَّيََّّمَّمَّاَّافَّتَّرَّضَّتَّهََّّعَّلَّهَّهََّّ،وَّّلََّّيَّزَّا ََّّعَّبَّ َّيَّيَّتَّقَّرَّ ََّّإَّلَّيََّّبَّالنَّاَّافتلََّّ ،»...الحـدي ،
َّعلىَّأمرَّيَّن:
فجَّعَّلَّالمأماراتَّت ور ٰ
أك َّهما :الفرائض.
واآلخر :النوافل.
فالخبرََّّبت الفرائض)َّأمملََّّمَّنَّالخبرََّّبت الااجبات) ،ويكون حينئذ متعلقها من خطاا
على عباده.
الشرع أنها فرض فرضها اهلل ▐ ه
فصهامََّّرمضانََّّفر َََّّّعلىَّعب ََّّمعلامَّ ،هـو المـذكورة صـفاته بعـد قـول الم ـنَ:
(عل هى كل مكلَ قادر) ،فجعل رمضان يتعلق فرضه بمن ههذا وصفه.
وأَّستتقَّط ؒ وصتتفاَّمرتتهاراَّللعبت َّالت يَّيفتتر

َّعلهتتهَّالصتتهامَّ؛ للعلــم بــه ،وهــو

فاستغنى عن قوله( :وهـو
وصَ (اإلسالم)؛ ألن المخاطب بالشرع أص ًال هو المسلم،
ه
على كل مسلم مكلَ قادر).
فرض ه
ً
ً
اعـتالَّل؛ ألنَّمتنَّقااعت َّأهتلَّالعلتمَّأنََّّ
إخـالَّل ،وَّل يعـَض عليـه
ومثل ههذا َّل يعـد
ىَّيفَّالعبتتارات ،فاَّلعتبــار المــأخوذ بــه هنــا :أن الم ــنَ أراد بيــان
اّلعتبتتاراتَّتَّراعتت َّٰ
األحكام التي تتعلق بالمسلم دون غيره ،فهو صنَ كتابه (العبادات) و (المعـامالت)
فاستغنى عن اإلعادة هنا بقوله( :وهـو
و (الحقوق) و (اآلداا) التي تطلب من المسلم،
ه
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على كل مسلم).
فرض ه

األَرْبَع» فعلَّمَّمَّنَّهتٰ اَّأنََّّأوَّ ََّّأوصافََّّالعب ََّّالمفرو ََّّعلههَّالصَّهامَّ :أنه مسلم.
ـى كــل مكلــَ) ،وهــو كونـه مكل ًفــا ،والمَّالتفََّّعن ت َّ
وثانههتتا :المــذكور قولـه( :علـ ه
الفقهاءَّهاَّماَّجَّمَّعَّوصفهنََّّ:
• أك َّهما :البلوغ.
• واآلخرَّ :العقل.
فإذا اجتمع البلوغ والعقل سمي العبد( :مكل ًفا).
إّلََّّأنََّّ ٰه اَّاّلسمََّّأجنبيََّّعنَّخطا َّالرَّرع؛ فإن (التكليَ) مواضع اصطالحي مبني
على عقيـدة فاسـدة نفـي الحكمـ والتعليـل عـن أفعـال اهلل  ،فـإن القـائلين بنفـي
ه
الحكم والتعليل عـن أفعـال اهلل  اضـطرا قـولهم ،فزعمـوا أن األوامـر والنـواهي
على
خالي من الحكم اإللـههي ؛ لنفيها عن أفعال اهلل  ،ف ارت مشق ً وعنتًا يوضع ه
العبد ،سموه( :تكلي ًفا) ،وسموا المخاطب به( :مكل ًفا).
تىَّّلَّيَّاج ت َّيفَّالاتتتا َّوّلَّيفَّالس تنَّة ،فلــيس الكتــاا وَّل الس ـن أن
وه ت اَّالمعنت ٰ
ٰ
شرائع اإلسالم تسم هى (تكاليَ)َّ،وَّل فيها أن العبد المأمور بها يسم هى (مكل ًفا) ،بـل هـي
(أوامر) و(نواه) و(أعمال) يؤمر بها العبد الـذي جعـل اسـمه خطـاا الشـرع (عبـدً ا)َّ،
لى ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ
وخوطـب القـرآن الكـريم غيـر مـرة باسـم (العبـد)؛ كقولـه تعـا ه
ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [الزر ،]٥٣ :آيات أخر.
المعنى أبو العباس ابن تيمي الحفيد ،وتلميذه أبو عبد اهلل ابن القيم.
إلى ههذا
ه
أشار ه
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َّالمعنتىَّاللَّغتايَّ؛ كقولـه
وماَّوَّقَّعَّيفَّخطا َّالرَّرعَّمَّنَّذَّمَّرَّاستمََّّ التَّالهتف)َّفهترادََّّبته
ٰ
لى ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﴾ [البقـرة]٢٨٦ :؛ يعنـي َّل يعلـق بـذمم أحـد مـن
تعـا ه
الخلق شي ًئا من األمر أو النهـي إَّل مـا كـان مقـدوره وسـعته؛ فتإنََّّأصتلََّّ التَّالهتف)َّيفَّ
لسانَّالعر  :التعليق ،ومنه سـمي مـا يعلـق بالوجـه( :كل ًفـا) ،فإنـه سـمي (كل ًفـا) لتعلقـه
ب ورة الوجه.
م قال ؒ( :قـادر)؛ ألن اهللَّ▐َّقـال  -كمـا سـلَ  ﴿ :-ﯗ ﯘ ﯙ
تعالى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [التغابن.]١٦ :
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﴾ [البقرة ،]٢٨٦ :وقال
ه
و «الصَّحهحَّهَّن» من حدي أبي هريرة ◙ أن النبـي ♀ قـال« :وَّإَّذَّاَّ
أَّمَّرَّتَّاَّمََّّبَّرَّيَّءََّّفَّائَّتَّااَّمَّنَّهََّّمَّاَّاستتَّطَّعَّتَّمَّ» ،فعلـم أن األمـر الـذي يعلـق بالعبـد يكـون حسـب
قدرته ووسعهَّ،فهـهذا القيد محتاج إليه األحكام الشرعي عام ً .
وخرج( :غير القادر)َّ،وغهرََّّالقادر هو العاجز.
و العاجزَّعنَّالصَّهام)َّناعان:
*َّأك َّهما :عاجزََّّكقهقةَّ؛ كالمريض الذي َّل يرج هى برؤه ،والشي الكبير الهرم الـذي
على ال يام.
َّل قدرة له ه
كمـا َّل حقيقـ ً ؛ كالمسـافر ،والمـريض
*َّواآلخرَّ :مَّنَّهاَّعاجزََّّعجتزاَّكَّامهتا؛ أي ح ً
الذي يرج هى برؤه ،والحائض والنفسا ؛ فإن هـهؤَّل لهم عجـز حكمـي َّل حقيقـي؛ فـإنهم
على ال يام مع مشق عليهم ،فرفعها الشرع عنهم وعفا عنهم فلم يـدخلوا
ربما قدروا ه
جمل المخاطبين بوجوا ال وم رمضان.
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علتىَّمتنَّجَّمتعَّأربعتةََّّ
فتَّلَّخَّصَّمَّنَّهتتٰ هَّالجملتةَّالمَّتق َّمتةَّأنََّّصتهامََّّرمضتانََّّواجتبََّّ ٰ

أوصافََّّ:
األَرْبَع»
• أك َّها :اإلسالم.
• وثانهها :العقل.
• وثالثَّها :البلوغ.
• ورابعَّها :القدرة.
فإذا وجدت هـهذهَّاألوصاف وجد (العبد المعلوم) الـذي علـق بـه حكـم ال ـيامَّفيمـا
سبق ذكره عند إيراد حقيق (ال يام) شر ًعاَّ.
ـى زوالـه ،أو
 م قال الم نَ الجملةَّالرابعة( :فمـن كـان مر ً
يضـا مر ًضـا َّل يرج ه
كب ًيرا َّل يستطيع ال يام بالكلي  :أطعم عن كل يوم مسكينًا).
وهـهذا شروع تف يل الجمل المتقدم المتعلق بوصَ (القدرة) ،فإنََّّفاق ََّّالق ر َّ:
 إما أن يكون فاقدً ا لها حقيق ً .كما.
 وإما أن يكون فاقدً ا لها ح ًويفَّهتٰ هَّالجملةَّالرَّابعةَّبهانََّّكَّامَّ الفاق َّللق ر َّكقهقةَّ)َّ،وهاَّصنفانَّ:
*َّأك َّهما :المريض الذي َّل يرج هى زوال مرضه.
*َّواآلخرَّ :الكبير الذي َّل يستطيع ال يام بالكلي .
علـى ظـن
فالصَّنفََّّاألوَّ َََّّّ-وهاَّالمريضََّّالَّ يَّّلَّيَّرَّجَّ ٰىَّبَّرَّؤَّهَّ :-المراد به مـن غلـب ه
على المرض باعتبار ما ينتهي إليه علم المخلـوقَّ،
األطبا أن مرضه َّل يرتفع ،فهو حكم ه
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إلـى حكـم الخــالق؛ فـإن اهلل َّ ل يعجـزه شـي
َّل بـالن ر ه

األرض وَّل السـما ،

ـى العلــم الممكـن ،وهــو علــم المخلــوق ،فــاهلل
وإنََّّالخَّبترَّيفَّمثتل َّٰهت اَّستتائ َّ؛ ألنـه رد إلـ ه
 يعلق األحكام بما يمكن معرفته ويسهل بيانه ،فوصـَ (المـرض الـذي َّل يرجـ هى
زواله) هو باعتبار معرف الخلق.
وأمَّاَّالصَّنفََّّالثَّاينََّّ-وهاَّالابهرَّ :-فالمراد به الشي الهرم والمـرأة الهرمـ اللـذان َّل
يستطيعان ال يام بالكلي للعجز عنه.
فمَّنَّمانَّمَّنَّهتٰ ينَّالصَّنفَّهَّنَّفإنَّهَّيَّفَّطَّرَّ.
وترَّكََّّالتَّصريحََّّبه؛ للت ـريح باإلطعـام ،فـإن األصـل أن المـر يجـب عليـه أن ي ـوم
رمضان ،فإذا أسقط ال يام وذكر اإلطعام علم أنه مـأذون لـه بـالفطر ،فهتاَّيَّفَّطترََّّويَّطَّعتمََّّ
لى ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [البقـرة:
عنَّملََّّيامََّّمساهنا؛ لقوله تعا ه

وى البخاري عن ابن عباس ¶ قال« :هو الشي الكبير والمرأة الكبيـرة َّل
 ،]١٨٤ر ه
يستطيعان أن ي وما ،فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا» ،و بت عن أنس ◙ عند ابن
أبي شيب وغيره ،أنه لما كبر أطعم عا ًما أو عامين عن كل يوم مسكينًا.
فالرَّهخََّّالابهرََّّوالمرأ ََّّالابهر ََّّوالمريضََّّالَّت يَّّلَّيَّرَّجَّ ٰىَّزوا ََّّمرَّضَّهَّإذاَّلمَّيستتطهعااَّ
صهاماَّ،فإنَّهمَّيَّفَّطَّرونَّويَّطَّعَّمَّانَّعنَّملََّّيامََّّمساهناَّ.
علتىَّالصتهامَّللمريتتضََّّ-بتأنََّّيرتفَّ ٰىَّمتنَّمتانَّي تنََّّأنتهَّّلَّيتزو َّ
وإذاَّتَّج َّدَّتََّّقتت ر ََّّ ٰ
مرَّضَّهََّّ-فإنَّهَّّلَّيَّجَّبََّّعلههَّالقضاءَّ؛ ألنه قد أسقط الواجـب عليـه باإلطعـام ،فمـن حكـم
تمـادى
عليه األطبا بأنه ذو مرض َّل يرج هى برؤه ،فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا ،ـم
ه
به المرض مد ًة ،م كشَ اهلل  مرضه وشفي منه = فإنه َّل يجب عليـه أن ي ـومَّيفَّ
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القا َّالصَّحهح؛ ألنه تقدم منه ما رفع هذلك ال يام عنه ،وهو قيامه بالواجب حينئذ ،وهو

إطعامه عن كل يوم مسكينًا.
األَرْبَع»
 م قال الم ـنَ ؒ

ـى
الجملتةَّالخامستة( :ومـن كـان مر ً
يضـا مر ًضـا يرج ه

زواله أو مساف ًرا :فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أيا ًما أخر).
وهـهذا شروع تف يل الجمل المتقدم  ،ببهانَّكاتمََّّمتنَّيَّتعلتقَّبتهَّالعجتزَّالحَّامتيََّّ
َّعلىَّالصَّهتتام؛ كمريض مر ًضـا يرجـ هى زوالــه  -يعنـي شـفاؤه
مَّمَّنَّّلَّياانَّقادراَّكَّاتتما ٰ
لى:
منه  ،-أو
مسافرا غائ ًبا؛ فلهَّالفَّطَّرََّّيفَّرمضانََّّ،ويَّقضتيَّبَّعت َّ ََّّأيتامََّّأخترَّ؛ كمـا قـال تعـا ه
ً
﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾ [البقـرة ،]١٨٥ :فيفطر حال
انقضى العذر المانع له فإنه
عجزه الحكمي مرضه الذي يرج هى زواله أو سفره ،فإذا
ه
يأتي بما عليه من أيـام ويقضـيها ،فـإذا أفطـر رمضـان خمسـ أيـام فإنـه ي ـوم غيـره
خمس أيام.
علـى
وّلَّيَّرتَّترَّطََّّتَّتَّابعَّهاََّّ-يفَّأصحََّّأقاا َّأهلَّالعلمَّ ،-فلو قدر أنه أفطر خمسـ أيـام ه
نسق واحد متتابع ً رمضان جاز لـه أن يفرقهـا السـن كلهـا  -ولـو صـام كـل شـهر
يو ًما -؛ ألن المعلق بالذم هو خمس أيام من الفرض ،وأما التتابع فإنه غير معلق بها.
 م قال الجملةَّالسَّادستة( :ويجـب اإلمسـا عـن المفطـرات مـن طلـوع الفجـر
الثاني إل هى غروا الشمس).
وه تتٰ اَّتعهتتهنََّّللاق تتَّالمعلتتامَّال ـذي تقــدم ذك ـره بيــان حقيق ـ (ال ـيام) ،م ـن أن
اإلمسا عن أشـيا معلومـ يكـون وقـت معلـوم ،وهتتٰ اَّالاقتتََّّالمعلتامََّّهـو المقـدر
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على ال ائم أن يمسك مـا بـين
إلى غروا الشمسَّ،فيجب ه
شر ًعا من طلوع الفجر الثاين ه
هـهذينَّالوقتين.
وقوله( :الفجر الثاني) تمييز له عن (الفجر األول)؛ فإنََّّالفَّجَّرََّّناعانَّ:
• أك َّهما :الفجرََّّاألوَّ  ،ويسم هى( :الكاذا).
• واآلخرَّ :الفجرَّالثَّاين ،ويسم هى( :ال ادق).
والفرقََّّبهنهماَّ:
▪ أن النور والضيا يكون (الفجر الثاين) منتش ًرا األفق عر ًضا.
▪ وأما (الفجر الكاذا) فإنه يكون منتش ًرا ط ً
وَّلَّ.
والفرقََّّالثَّاينَّبهنهماَّ:
▪ أن (الفجر األول) يعقبه ظالم؛ فإنه ي هر نور م يزول.
▪ وأما (الفجر الثاين) فإنه َّل يعقبه ظالم أبـدً ا ،بـل يتزايـد النـور شـي ًئا فشـي ًئا حتـ هى
يكمل الضو ببزوغ النهار م طلوع الشمس بعد هذلكَّ.
نتهتىَّالهتامََّّ-فإنتهَّياتانَّبغهتا َّقَّرَّصتهاَّ،فتإذاَّغتا ََّّ
وأمَّاَّ غرو َّالرمََّ)ََّّ-وهاَّمَّ ٰ
قَّرَّصََّّالرَّمَََّّفق َّكَّقََّّغَّروبَّها؛ ولو بقيت الحمرة الدال عليها.
فرأى قـرص الشـمس قـد غـاا ،واسـتيقن
فلو قدر أن أحدً ا كان الفالة وهو صائم ،ه
ذ هلك ،لـهكن بقيت حمـرة بعـده؛ فـإن الحمـرة الباقيـ بعـده َّل تمنـع مـن الفطـر ،بـل يبـادر
بالفطر إذا غاا عنه قرص الشمس.
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ـرعا جعـال بــالعالمتين المـذكورتين اللتـين يشــك ُ
وهــهذان الوقتــان المحــدودان شـ ً

معرفتهما الخلق كاف ً  :متعلمهم وجاهلهم ،صغيرهم وكبيرهم.
األَرْبَع»
وجَّعَّلَّتََّّعلههماَّعَّهئَّمََّّيفَّالعصترَّالحت ي َّ،وهتيَّاألوقتاتََّّالمَّؤَّقَّتتةََّّيفَّالتَّقتاويمَّالَّتتيَّ
تَّجعَّلَّللصَّه  ،فإن هـهذه األوقات المؤقت عنـد أذان المغـرا وأذان الفجـر إنمـا جعلـت
خ ـاًا عــن العالم ـ الش ـرعي َّ ،ل أنهــا هــي العالم ـ الش ـرعي  ،في ـؤذن الم ـؤذن الس ـاع
علـى
السادس وخمس وأربعين دقيق ً ؛ ألجل غروا الشمس الذي جعل عالم ً شـرعي ً ه
إفطار ال ائم.
واألصتتلََّّيفَّه تتٰ هَّالتَّقتتاويمََّّه تاَّصتتحَّتَّهاَّوثَّباتَّهتتا؛ فإنهــا التقــاويم التــي تتــابع عليهــا
المسلمون العقود المتأخرة طبق ً بعـد طبقـ  ،والاتهمََّّالمترَّوَّجََّّيفَّبَّطهنَّهتاَّّلَّيَّؤَّبتهََّّبته؛
ألنه صادر عن غير اخت اص باألهلي

القول ههذا ،وّلَّيجازَّاّلفتهتاتََّّبنرتره؛ ألن

هـهذا فيه إفساد لمواقيت عبادات المسلمين ،فمن يتكلم بأن الفجـر متقـدم خمـس دقـائق
أو عشر دقائق أو عشرين دقيق ً = كالمه بذ هلك حرام ،وهو آ م؛ لما يور ه مـن التشـكيك
إلى قوم يفطرون وقت ويمسكون وقت ،وآخرين
عبادات المسلمين ،وافَاقهم ه
يفطرون وقت ويمسكون وقت.
وإذاَّافتَّرَّقَّالمَّسلَّمانَّيفَّالعباداتَّال َّاهَّر ََّّفإنََّّهتٰ اَّمتنَّأع تمََّّأستبا ََّّههمَّهتم؛ فـإن
الفرق شر ،وإذا كانت الفرقـ

أمـر دينـي عـام صـارت أع ـم الشـر ،وقـد وكـل هــهذا

على غيره.
إلى أهله ممن أنابه ولي األمر تحديد هـهذه المواقيت ،فال يعول ه
األمر ه
وقد وقع تشويش هـهذه المسأل

حياة شيخنا عبد العزيـز ابـن بـاز ؒ ،فبعـ

خـرى
لجنيتين شرعيتين ،يرأس إحداهما شيخنا صـالح بـن فـوزان الفـوزان ،ويـرأس األ
ه
شيخنا بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،فانف لت اللجنتان عن الخا بأن هـهذهَّالمواقيت المؤقت
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جـرى
وعلـى هــهذاَّ
(تقويم أم القر هى) هي مواقيـت صـحيح َّ ،ل ريـب فيهـا وَّل شـك،
ه
ه
العملَّ،فينبغي لإلنسان أن يستمسك بالثابت المعروف المنتشر عند الناسَّ.
وهــهذه البليـ بليـ بـدأت منــذ ســنين تفشـو بــالد اإلســالم الشـرق والغــرا ممـن
يشكك عبادات الناس مواقيتها وأزمنتها ،ووقع التفرق بين المسلمين.
على بقا
على ما كان ،وأنه يستدل بالقديم ه
ومَّنَّقااع َّالفقهاء :أن األصل بقا ما كان ه
الجديــد ،فاألصــل أن يستمســك اإلنســان بهـــهذه المواقيــت المؤقتــ  ،وَّل يعــر اهتما ًمــا
لغيرها؛ برا ًة لدينه وطل ًبا لسالمته.
 م ذكر الجملةََّّالسَّابعةَّ ،وهي قوله( :وهي األكل ،والشرا ،والجمـاع ومقدماتـه،
والحجام  ،والقي عمدً ا).
وهتٰ هَّالجملةَّتنت مَّفههاَّخمسةََّّأنااعََّّمَّنَّالمَّفطَّراتَّ:
َّفالمَّفطَّرَّاألوَّ َّ:األملَّ.
َّوالمَّفطَّرَّالثَّاينَّ:الرَّر .
ـى كونهمــا مفط ـرين ،وانعقــد
وه ــهذانَّالمفط ـران قــد ظهــرت أدل ـ القــرآن والس ـن علـ ه
اإلجماع عليهما ،فال خالف بين أهل العلـم كـون األكـل والشـرا مفطـرين ،قـال اهلل
لى ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
تعا ه
ﮃ ﮄﮅ ﴾ [البقرة.]١٨٧ :
علـى أن
ونقل أبو عمـر ابن عبد البر م أبو العباس ابن تيميـ  -آخـرين  -اإلجمـاع ه
األكل والشرا من المفطرات.
فإذا أكل ال ائم أو شرا فإنه يفطر بأكله وشربه.
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َّثَّمََّّذَّمَّرَّالمَّفطَّرََّّالثَّال ََّّ،فقا  َّ:والجماع ومقدماته).

لى
األَرْبَع» والجماع من المفطرات التي يؤمر العبد بالكَ عنها؛ لما ال حيح من قوله تعـا ه
الحدي القدسي«َّ:يَّ َّعََّّطَّعَّامتهََّّوَّشترَّابَّهََّّوَّشتهَّاَّتَّهََّّمتنََّّأَّجَّلتي» ،والمترادَّبتتَّ الرتها َّ):
الجماع  -األصل -؛ لما ال حيح أن النبـي ♀ قـال« :أَّرَّأَّيتتَّمََّّلتاََّّوَّضتعََّّ
اسما إلتيان الرجل امرأته.
شَّهَّاَّتَّهََّّفَّيَّكَّرَّامََّّ »...الحدي  ،فجعل (الشهوة) ً
على كونه كذ هلكَّ.
فالجماع من المفطرات ،وانعقد اإلجماع ه
وأمَّاَّ مَّق َّماتَّه)َّفالمقصادَّبها :ما يتقدمه من دواعيـه المقربـ منـه ،كالمباشـرة والقبلـ
وغيرها؛ فإن هـهذه تسم هى( :مقدمات الجماع).
وهتٰ هَّالمَّق َّماتََّّلهاَّكاّلنَّ:
على لجمها ،فحالـه
*َّالحا ََّّاألول َّٰ
ى :أنََّّياانََّّمَّتعاطَّههاَّآمَّناَّالرَّها ََّّ ٰ
قادرا ه
علىَّنفسَّهً ،
كحال النبي ♀ أنه كان يقبـل نسـا ه ،قالـت عائشـ « :وكـان أملككـم إلربـه»؛
يعني لحاجته ،أو لشهوته؛ فمثلَّهتٰ اَّّلَّتاانَّمَّفطَّر ََّّيفَّكَّقَّه.
تىَّفط تمََّّنفس ته ،وَّل ي ـأمن أن
*َّوالحتتا ََّّالثَّانهتتةَّ :أنََّّتاتتانََّّكال تهَّكتتا ََّّم تنَّّلَّيَّق ت َّرَّعلت ٰ
يتجار هى به األمر حت هى يقع الجماع؛ فهتٰ اَّياانََّّإتهانَّهَّلهاَّمَّحرَّماَّ،وّلَّتاانَّمَّفطتر ََّّلتهَّ
َّيفَّالقا َّالصَّحهحَّ.-على نفسه  -ولـهكنه لم يقع إتيان زوجه فلـم يجامعهـا
فلو باشر أو قبل وهو َّل يأمن ه
 ففعله محرم ،ولـهكنه َّل يفطر بذ هلك.وّلَّفرقَّبهنَّشا ََّّصغهرََّّوّلَّشهخََّّمبهرَّ؛ ألن الشهوة قد توجد هـهذا وتفقد هــهذا،
فالعاة بوجدانها وقوتها النفس من صغير أو كبير.
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َّثَّمََّّذَّمَّرَّالمَّفطَّرََّّالرَّابعََّّ،فقا  َّ:والحجام )َّ.
على صف معلوم .
والمَّرادَّبها :إخراج الدم الفاسد من البدن ه
وهــي م ـن المفط ـرات؛ لمــا الس ـنن أن النبــيَّ♀َّقــال«َّ:أَّفَّط ترََّّالح تاجَّمََّّ
وَّالمَّحَّجَّامَّ» ،وهـهذا خبر عن شمول الحكـم لهمـا؛ مـن أن الحـاجم والمحجـوم يفطـران
م ًعا.
ومَّاجَّبََّّإفطارَّهماَّهو ما يقع من إخراج الدم ،فالمحجوم يخرج منه الدم ،والحـاجم
على صف معلوم  ،وهي أنه يغرس فيه شي ًئا يمص به الدم إلى الخارج.
يخرج منه الدم ه
على غير هـهذه ال ف ؛ هل يكون مفط ًرا لـه أم َّل؟ قـوَّلن ،أستع َّهماَّبالت َّلهلَّ
فإن وقع ه
أنَّهَّإنََّّلمََّّيَّمَّصََّّال َّمََّّفإنَّهَّّلَّيفطَّر ،وهـهذا اختيار أبي العباس ابن تيمي ؒ.
فلـو قــدر أن أحـدً ا حجــم غيــره بآلـ َّل سـحب فيهـا للــدم مـن الفـم فإنـه َّل يفطـر؛ ألن
على ال ف المعروف المشهورة عند العرا.
جما له ه
موجب جعله مفط ًرا هو كونه حا ً
والفَّطرََّّبالحجامتةََّّهتاَّأصتحََّّالقتالَّهَّن؛ فـإن ال ـحاب فمـن بعـدهم مختلفـون ههـذه
المســأل  ،ل تتٰانََّّالنَّ تترََّّيقتض تيَّتتترجهحََّّالقتتا ََّّبتتالفَّطرَّبهتتا؛ ألن الحجام ـ ت ـوهن البــدن
علـى ال ـيام
وتضعفه ،وال ـائم منهـي عـن كـل مـا يضـعَ بدنـه ويوهنـه؛ حف ً ـا لقوتـه ه
على الوفا ب ههذه العبادة.
وقدرته ه
فتَّحرَّمَّالحَّجامةََّّ،ويَّفطَّرََّّبهاَّالعب ََّّإذاَّاكتَّجَّمََّّ،والحَّاجَّمََّّّلَّيَّفطترَّإّلََّّإذاَّمتانَّبمتصََّّدَّمََّّ
َّعلىَّالطَّريقةََّّالمعروفةَّ.
مَّنَّفمَّه ٰ
معنـى الحجامـ  ،إَّل
▪ ويَّلحَّقََّّبالحَّجامةََّّماَّمانَّيفَّمعناهاَّ:مالفَّصت َّ؛ فـإن (الف ـد)
ه
اسـما للـدم الـذي يخـرج مـن األقـدام والركـب ،و (الحَّجامتةَّ)
أنهم جعلوا (الفَّصَّ َّ) ً
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أعلى البدن.
اسما لما يخرج من ه
ً

اجا لدم كثير يوهن البدن ويضعفه.
األَرْبَع▪» ومَّثلَّهَّأيضاَّ:التَّبَّرَّعَّبال َّمَّ؛ ألن فيه إخر ً
▪ وأمَّاَّتحلهلََّّال َّمََّّفإنَّهَّلهََّيفَّمعناه؛ إذ لـيس فيـه إخـراج دم كثيـر ،فالعـادة الجاريـ
قليال فإن العلـ التـي
التحليل أنه يؤخذ منه دم قليل ،فإذا كان الدم المأخوذ بالتحليل ً
حرمت ألجلها الحجام  -وهي إضعاف البدن  -منتفي .
▪ فإنََّّمانَّال َّمََّّالمَّأخاذََّّمنهَّيفَّالتَّحلهلَّمثهراَّفإنَّهَّيَّلَّحَّقََّّبالتَّبرَّعَّبال َّمََّّ،وياانَّمَّفطَّرا.
▪ ومَّن َّٰه اَّالجنَََّّ:ال َّمََّّالَّ يَّيَّخرَّجَّمعَّالمريضَّالَّ يَّيَّقَّامََّّبتطههرَّمتهه؛ فـإن غسـل
الكل هى يكون فيه إخراج للدم من البدن ،فهَّلَّحَّقََّّأيضاَّبالحَّجامةََّّ،وياانَّمَّفطَّرا.
َّثَّمََّّذَّمَّرَّالمَّفطَّرََّّالخامَََّّ،فقا  َّ:والقي عمدً ا).
والمَّرادََّّبت القَّيَّءَّ) :إخراج الطعام من الجوف بأن يستدعيه؛ بإدخـال أصـبعه ،أو رؤيـ
شي مستقبح ،أو غير ذ هلك من األحوال التي تستدعي إخراج اآلكل للطعام من بطنه.
فإذاَّقاءَّعم اَّفإنَّهَّيَّفطَّر؛ لما عنـد أبـي داود وغيـره أن النبـي ♀ قـال« :متنََّّ
ذَّرَّعَّهََّّالقَّيَّءََّّفَّهََّّشَّيَّءََّّعَّلَّهَّهََّّ،وَّمتنََّّاستتَّقَّاءََّّفَّلتهَّقَّضَّ» ،والمترادََّّبتتقاله«َّ:متنََّّاستتَّقَّاءَّ» :مـن
طلب إخراج القي من جوفه ،وأمَّاَّ«مَّنََّّذَّرَّعَّهََّّالقَّيَّءَّ»؛ يعني من غلبه القي .
وهتٰ اَّالح ي َّك ي ََّّضعهفَّ؛َّإّلََّّأنََّّالتَّرمَّ َّيََّّذَّمَّرَّأنََّّالعملََّّعلهتهَّعنت َّأهتلَّالعلتمَّ،
وهاَّالثَّابتََّّعنَّالصَّحابةَّ؛ فإن ابن عمر بت عنه هـهذا التفريق ،وَّل يعرف له مخالَ مـن
ال حاب .
فمَّنَّذَّرَّعَّهََّّالقَّيَّءَََّّّ-يعنيَّغَّلَّبَّهَّ-؛َّفإنَّهَّّلَّيَّفطَّرََّّب َّٰلك.
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وأمَّاَّمتنَّطَّلتبَّالقتيَّءَّ  -فاسـتقا بإدخـال أصـبعه ،أو رؤيـ صـورة مسـتقبح  ،أو شـم
طيب مستقبح ،أو غيره  -فَّقَّاءََّّب َّٰلكَّوأَّخَّرَّجَّالطَّعامَّ؛َّفإنَّهَّياانَّمَّفطَّرا؛ ألن ذ هلك يور ـه
ضع ًفا وإجها ًدا لقوة بدنه التي أمر ال ائم بأن يحف ها.
وى
علـى مـا ذكرنـاه -؛ سـ ه
ه
فهذه المفطرات الخمس هي جمي ًعا مما يفطر به ال ـائم  -ه
المقدمات التي تكون للجماع  -كالقبل والمباشرة  -فإنـه َّل يفطـر هبـا ،وتكـون حـال
مكروه ً  ،و حال أخر هى محرم ً .
 م قال الجملةَّالثَّامنة( :وما سو هى ذ هلـك فـال دليـل علـ هى الفطـر بـه؛ كاَّلكتحـال
علـى كونـه مفطـ ًرا،
ونحوه)؛ أي ما س ه
وى ذ هلك مـن المـذكورات عنـد الفقهـا فـال دليـل ه
كاَّلكتحال ونحوه.
إلـى العـين؛ وقـد روي فيــه
والمترادَّبتت اّلمتحا ) :إدخـال الكحـل بالميــل المعـروف ه
حدي َّل ي ح عن النبي ♀ ،والعين ليست منف ًذا للباطن ،وَّل الكحـل فيهـا
معنى الطعام والشراا ،فالتَّفطهرََّّبهاَّقا ََّّضعهفَّ ،وهتاَّختهفََّّقتا َّالجَّمهتار ،فهـو
ه
من مفردات الحنابل .
اىَّذَّٰلكََّّفإنَّهَّّلَّيَّخرَّجَّعنَّكالَّهَّن:
وماَّسَّ ٰ
األولى :أن تكون أدلته واهي ً َّ ،ل تقوم وَّل تنتهض للقول بالتفطير.
َّٰ
• الحا ََّّ
• والثَّانهةَّ :أن تكون أدل ذ هلك القول  -مع صحتها – غير صريح

الفطر بها.

ناهضـا،
فـ(ما سو هى ذ هلك) من المفطـرات أمـره كمـا قـال الشـي ( :فـال دليـل)؛ يعنـي ً
وليس المق ود إعدام الدليل ،ولـهكن المق ود نفي دليل ينتهض للقول بأن هـهذا أو ذا
يفطر ال ائم.
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 م قال الجملةَّالتَّاسعة( :ويتأكـد فـي حـق ال ـائم تـر جميـع المحرمـات مـن

األَرْبأَعق»وال وأفعال).
وتركََّّالمَّحرَّماتََّّمطلا ََّّمَّنَّالعب َّيفَّملََّّكَّهنََّّوآنََّّ،لـهكن المق ـود بقـول الم ـنَ
هو تقوي األمر ،ول َذ ٰلك قال( :ويتأكد)؛ أي يتأكد تأكدً ا قويا (في حق ال ائم تر جميع
المحرمات) ،فالمَّحرَّمََّّمَّطلَّقاَّيَّؤمَّرََّّباجتنابَّهَّ،فإذاَّقارَّنَّهَّزمنََّّفاضَّلََّّأوَّماانََّّفاضتلَّ؛َّمتانَّ
آمَّ ََّّيفَّوجا َّتَّرَّمَّهَّوتجنَّبَّه.
و «صحيح البخاري» من حدي أبـي هريـرة أن النبـي ♀ قـال« :متنََّّلتمََّّ
يَّ َّعََّّقَّاَّ ََّّالزَّورََّّوَّالعَّمَّلََّّبَّهََّّوَّالجَّهَّلَّ؛َّفَّلَّهََََّّّللََّّكَّاجَّةَّفَّيَّأَّنََّّيَّ َّعََّّطَّعَّامَّهََّّوَّشَّرَّابَّهَّ».
وقولهَّ♀«َّ:وَّالجَّهَّلَّ»؛َّشامل لجميـع المحرمـات؛ فـإن مع ـي اهلل 
مقارن للجهل ،وقد نقل أبو العالي الرياحي َّؒ -أحد التـابعين  -إجمـاع ال ـحاب
على أن من ع هى اهلل فهو جاهل؛ ألن حقيق المع ـي هـي مخالفـ األمـر ،وَّل يخـالَ
ه
أمر اهلل إَّل من جهل قدره أو جهل حكمه ،فالجهل وصَ مالزم لكل مع ي .
 م قال ؒ الجملةَّالعاشر ( :وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له  -زاج ًرا لـه
ولنفسه  :-إني امرؤ صائم)؛ أيَّإذاَّوقعَّبهنهَّوبهنَّأك ََّّمنَّالخلقَّمسبةََّّأوَّشتم؛َّفإنه:
• يمسكََّّعنَّالردََّّعلههَّبمثلَّماَّتالمََّّبهَّ -ولو كان محقا .-
وزجرا له عـن غيـه ،وتعري ًفـا
زجرا لنفسه؛ أي من ًعا لها عن غيها،
ً
• ويؤمرَّبأنََّّيقا َّ ً -
بالحال التي هم عليها  :-إني امرؤ صائم).
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وهتٰ هَّالجملةَّتَّقا َّيفَّالفر

َّوالنَّفلََّّ-يفَّأصحََّّقالَّيََّّأهلَّالعلمَّ ،-فلو قدر أن أحـدً ا

صام صيام نفل ،م عـرض لـه مـن سـابه أو شـاتمه؛ فإنـه يقـول( :إنـي امـرؤ صـائم) ،وَّل
قادحا صيامه.
يكون هذلك ً
ويقالهاَّمرَّتَّهَّن؛ كما بت ال حيح أنه يقول« :إَّنَّيَّامَّرَّؤََّّصَّائَّمََّّ،إَّنَّيَّامَّرَّؤََّّصَّائَّمَّ».
ويزيد بعض الناس قولهم( :اللهم) ،فيقول( :اللهم إنـي امـرؤ صـائم) ،وهتتٰ هَّالزَّيتاد ََّّ
لهستتََّّيفَّشتتيءََّّمتنَّألفتتااَّالحت ي ََّّ،فتهَّيَّرترَّعََّّللعبت َّأنََّّيزيت َّهاَّ،بــل يكتفــي بــالوارد،
ويقول( :إني امرؤ صائم ،إني امرؤ صائم) ،وَّل يزيد عليها شي ًئا.
روى ابــن خزيمـ أن النبــيَّ♀ لمـا ذكـر ذ هلــك قـال« :فتإَّذَّاَّمتانََّّقَّائَّمتاَّ
وقـد ه
فَّلَّهَّجَّلَََّّ»؛ إَّل أن هـهذه الزيادة َّل ت ح.
على صيامه قال( :إني امرؤ صائم ،إني امرؤ صائم) مرتين.
فمن سابه أحد أو شاتمه ه
 م قال الجملةَّالحاديةََّّعرر َّ( :وينبغي لل ائم اَّلشتغال بأنواع العبادات)؛ أي
ينبغي لل ائم رمضان اغتنام شرف الوقـت باَّلشـتغال بـأنواع العبـادات؛ ألن رمضـان
إلى اهلل ▐.
زمن فاضل ،فيشرع للعبد فيه أن يستكثر من العبادات المقرب ه
وآمَّ َّهاَّ:صهامََّّرمضانََّّ،وقراءَّ ََّّالقرآنََّّ،والصَّ قةَّ؛ فإن ههذه األعمال من آكـد األعمـال
إلتىَّمَّخالَّفتةََّّ
ىَّذَّٰلتكَّ ٰ
التي ينبغي أن يستكثر منهـا العبـد حـال صـيامه رمضـان ،ولتاَّأدَّ ٰ
بعضََّّماَّجاءَّمَّنَّاألكادي َّالمرويَّةَّيفَّأنََّّقراءَّ ََّّالقرآنََّّّلَّتَّقَّلََّّعنَّثهثةََّّأيتامََّّ،ويفَّكت ي َّ
علتىَّغهترََّّالتزَّمَّنََّّالفاضتلََّّ،وأمتاَّالتزَّمَّنََّّ
آخَّرََّّعنَّسبعةََّّأيَّامَّ؛َّفإنََّّهتٰ هَّاألكادي ََّّمحمالتةََّّ ٰ
الفاضَّلََّّفإنََّّاإلنسانََّّيَّستتاثَّرََّّمتنَّختتَّمََّّالقترآنََّّمتاَّاستتطاعَّ ،وهــهذا هـو قـول إسـحاق بـن
راهويه ،واختيار أبي الفرج ابن رجب «لطائَ المعارف»؛ إذََّّهاَّالَّ يَّمانَّعلههَّعَّمَّلََّّ
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السَّلَّفَّ ،فإن السلَ كانوا يستكثرون من الختمات التي تكون رمضان ،ولـو كانـت

أقل من ال أيام أو أقل من سبع أيام.
األَرْبَع»
 م قال الجملةَّالثَّانهةََّّعرر َّ( :وأن يؤخر السحور)؛ أي يشرع لل ـائم أن يـؤخرَّ
الســحورَّ،ويق ـال( :الســحور) ،بــالفتح والض ـم  -لغتــان  ،-وم ـن أهــل العلــم م ـن جع ـلَّ
اسما للفعل ،وهاَّالمرهار.
اسما للطعام المتناول ،وَّ السحار) ً
السحار) ً
فقوله( :وأن يؤخر السحور)؛ يعني يؤخر فعله ،فال يتناول السحور إَّل آخر وقته.
ورا)؛ فإنـه لـم يسـم ب ههـذا اَّلسـم إَّل ألن
ووقتََّّالسَّحارَّهاَّالسحَّرَّ ،وبـه سـمي (سـح ً
هـهذه األكل تكون السحر.
وأكسَّنََّّماَّقهتلَّيفَّتعهتهنَّالستحَّر :أنـه الوقـت الواقـع بـين الفجـر ال ـادق والكـاذا،
فالوقت الواقع بين الفجر ال ادق والكاذا يسـم هى (سـح ًرا) ،وهـو اختيـار أبـي الفضـل
وإلى ذ هلك أشار بعض أهل العلم ،فقالَّ:
ابن حجر ؒ «فتح الباري» ،ه
ما بين كَـاذب َو َصـادق سحـــر

عل هى الـذي إختاره إبن حجــر

فهاانََّّالسَّحارَّواقعاَّإذاَّتَّناوَّلَّهَّالعب ََّّيفَّهتٰ اَّالاقتَّدونَّغهره.
واألممَّلََّّ:أن يجعله آخره ،فيجعله قري ًبا من طلوع الفجر.
وقت َّاختَّلتفََّّأهتتلََّّالعلتمَّمتنَّالمَّتتتأخَّرَّينَّيفَّتقت يرَّهتتٰ هَّالمت َّ َّبالت َّقائَّقَّالمَّعروفتةَّيفَّ
زماننا ،فقيل :إنه خمس عشرة دقيق ً  ،وقيل :بل عشرون دقيق ً  ،أوقات أعالها :خمس
وأربعون دقيق ً  ،فهاَّمائَّنََّّيفَّأمثرَّالمَّ َّ ََّّالَّتيَّتَّتَّاَّقَّعََّّلهَّقبتلََّّأذانَّالفجترَّبخمتَََّّوأربعتهنَّ
دقهقةَّ.
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ـى قـرا األذان؛ ليتحقـق مـن وقــوع طعامـه وقــت
واألممتلََّّ:أن يــؤخره اإلنســان إلـ ه
السحور الذي له فضل شريَ.
حورا) َّّ-لَّياتانََّّستحارا،
ويعلَّمََّّمنهَّ:أنََّّمَّنَّتَّناوَّ ََّّالطَّعامََّّيفَّاللَّهلَّ -ولـو سـماه (سـ ً
كالذين يتنـاولون الطعـام الثانيـ عشـرة منت ـَ الليـل ،أو السـاع الواحـدة بعـد
منت َ الليل ،أو الساع الثاني بعد منت َ الليل ،أو الساع الثالثـ بعـد منت ـَ
على الفجر مدة طويل  ،كساعتين أو ـالث سـاعات أو أربـع سـاعات؛ فـإن
الليل ،ويبق هى ه
ـحورا) ،وإنمــا يس ـم هى (عشــا ً ) ،أو (طعــام ليــل) ،وّلَّيَّس تمَّ ٰىَّالر تيءََّّ
ههــذا َّل يس ـم هى (سـ ً
حورا).
سَّحارا)َّإّلََّّإذاَّتنَّاوَّ ََّّالطَّعامََّّيفَّوقتَّالسَّحَّر؛ فإن ههذا يسم هى (س ً
على إيقاع تناول ههذه األكل
فينبغي أن يحرص المؤمن ه

ههذا الوقت؛ ليفوز بالفضـل

الوافر طعام السحور.
 م قال الجملةَّالثَّالثةََّّعرر َّ( :ويقدم الفطور)؛ أي يقدم تناول طعام الفَّطتار؛َّوهـو
اسم للطعام الذي يتناوله ال ائم بعد غروا الشمس.
إلى امتثال أمر الشرع.
فهَّعجَّلَّه؛
تذكيرا ومبادر ًة ه
ً
وعنــد الشـيخين مـن حــدي سـهل بــن ســعد؛ أن النبــيَّ♀ قــالّ« :لََّّيتزَّا ََّّ
النَّاسََّّبَّخَّهَّرََّّمَّاَّعَّجَّلَّااَّالفَّطترَّ» ،فتعجهتلََّّالفَّطتارَّمتأمارََّّبته؛ ترغي ًبـا للفضـل مبـادرة رد
إلى مألوفاتها؛ ألن فطمها عن مألوفاتها قدر بمدة شرعي  ،فال تجوز الزيادة عليه،
النفس ه
إلى الفطر؛ إّلََّّأنََّّياانََّّقاص اَّالاصا َّ.
بل الشرع يأمر العبد أن يبادر ه
إلـى السـحر ،فلـيس
وق ََّّاختَّلَّفََّّأهلََّّالعلمَّيفَّالاصا
ٰ
َّعلىَّأقاا ََّّ،أصحَّهاَّ:أنه يجوز ه
إلـى وقـت السـحر ،فيتناولـه
مستحبا ،وإنما هو مبا
إلـى السـحر ،فيـؤخر تناولـه الطعـام ه
ه
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ورا لليوم التالي.
فط ًرا وسح ً

األَرْبَع»  م قال ؒ الجملةَّالرَّابعةََّّعرر َّ( :عل هى رطب ،فـإن عـدم فتمـر ،فـإن تعـذر
فما ).
علىَّرطبَّ،فإنََّّع مَّالرطتبََّّفتمترَّ،فتإنََّّ
وهتٰ اَّتعههنََّّلماَّيفطرَّعلههَّالصائم؛َّأنهَّيفطرََّّ َّٰ
تع رََّّفماءَّ.
والرطبََّّمنَّجنََّالتمرَّ؛َّإّلََّّأنهَّلهنََّّبماَّفههَّمنَّرطابةَّالمتاء ،فسـمي (رَّطَّبتا) لمـا فيـه
من الرطوب  ،فإذا حبس وجَ سمي عرف الناس (تمرا) ،وإَّل فــ(التمر) يشـمل هــهذا
وذا .
لــى هـــهذا النحــو جــا
وترتيبهــا ع ه

حــدي أنــس ،عنــد الترمــذي وغيــره؛ أن النبــيَّ

فعلى تمرات ،وإَّل حسا حسوات
على رطبات ،وإَّل ه
♀ «كان إذا أفطر؛ أفطر ه
من مـا » ،إّلََّّأنََّّ ٰهت اَّالحت ي ََّّكت ي ََّّّلَّيَّصتحََّّ،بتلََّّهتاَّكت ي ََّّمَّنَّاترَّ؛ قالـه أبـو حـاتم
الرازي وصاحبه أبو زرع الرازي؛ أخطأ فيه عبـد الـرزاق بـن همـام ال ـنعاين ،فهـو رواه
من وجه مستنكر ،عن معمر ،عن جعفر بن سليمان ،عن ابت ،عن أنس ،فهَّيَّصَّحََّّهتتٰ اَّ
الح ي َّ.
وإنَّمتاَّيَّصتحََّّيفَّهتتٰ اَّالبتا َّ:مـا رواه أصــحاا السـنن ،مـن حــدي سـلمان بـن عــامر
الضبي ◙ أن النبي ♀َّقال«َّ:إَّذَّاَّمَّانََّّأَّكَّ َّمَّمََّّصَّائَّما؛َّفَّلَّهَّفَّطَّرََّّعَّلَّ ٰىَّتَّمترََّّ،
فَّإَّنََّّلَّمََّّيَّجَّ ََّّفَّعَّلَّ ٰىَّمَّاءَّ؛َّفَّإَّنَّهََّّطهَّارَّ».
علىَّأك ََّّالرَّهَّئَّهَّنَّ:
إلىَّالفَّطَّرََّّ ٰ
فأرشَّ َّ ♀ ٰ
تمرا جافا.
• أنََّّيَّفطَّرََّّ ٰ
علىَّتمرَّ ،سوا ً كان رط ًبا أو ً
تىَّمتتاءَّ ،وعللـه النبــيَّ♀ بقولـه« :فَّإَّنتهََّّ
• فتتإنََّّلتتمََّّيَّجت َّ؛َّفإنتهَّيَّفطترََّّعلت ٰ
طَّهَّارَّ».
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وهـهذه الطهـارة للمـا َّل يـذكرها الفقهـا

كتـبهم مـع أن النبـيَّ♀ صـر

بها ،والمرادََّّبهاَّ:طهار ََّّباطنةَّبالماء ،كما أن الطهارة التي يـذكرها الفقهـا

أول كتـبهم

هي طهارة ظاهرة بالما .
فالاَّضاءََّّوالغَّسلَّ :طهارة ل اهر البدن بالما .
وتَّناوَّ ََّّالماءَّعن َّالفَّطَّر :طهارة باطن للجوف بالما .
على أحد هـهذينَّ.
فإذا أفطر ال ائم فإنه يفطر ه
إلـى قوتـه،
وإنَّماَّخَّصَّتََّّهاتانَّالمادَّتانَّدونَّغهرَّهما؛ لما فيهما مـن كمـال رد ال ـائم ه
إلى قوته وتحف به صحته وأوده هو تناول هاتين المادتين؛ ذكر
فأكمل ما يرد به ال ائم ه
المعنى أبو عبد اهلل ابن القيم كتاا «زاد المعاد».
هـهذا
ه
وممَّاَّيَّنَّبَّهَّإلههَّ:أن الفطر عليهما إنما يقع فيما كان خال ً ا دون شائب .
فمـن يضـع مــع المــا شــي ًئا ملــونًا  -كبرتقــال أو غيــره مـن الملونــات  -ـم يشـربه؛ َّل
علـى ذا مـن
على هـهذا أو ه
على ما  ،بل يكون مفط ًرا ه
يسم هى ههذا (ما ً ) ،وَّل يكون مفط ًرا ه
األسما التي يعرفها الناس.
ـى التمــر
وكــذا لــو جعـل التمــر زبـدة أو غيرهــا ـم تناولـه؛ فإنـه َّل يكــون مفطـ ًرا علـ ه
خاص ً .
تمر م يأكلها ،فهـهذا يكـون
وإنَّماَّيَّتحقَّقََّّهتٰ اَّفهمنَّأَّفطَّرََّّ ٰ
علىَّأك َّهماَّخالصا ،فيأخذ ً
على ما .
على تمرة ،أو يأخذ إنا ً فيه ما م يشربه ،فهـهذا يكون مفط ًرا ه
مفط ًرا ه
على التمر بزعمهم ،م يضـعون معـه غيـره ،أو
أما مـا يفعله بعض الناس من إفطارهم ه
علـى التمـر أو
يقدمون عليه شرا القهوة ،م يتناولون التمر؛ فإن الفطـر َّل يكـون حينئـذ ه

شرح (كتاب الصيام) من «نور البصائر واأللباب» البن سعدي

يي

34

على الما  ،وإنما يكون عليهما إذا كانا خال ين غير ممزوجين بغيرهما.
ه

األَرْبَع»  ــم ق ـال الجمل تةَّالخامستتةََّّعرتتر َّ( :وي ـدعو ف ـي ص ـيامه وعن ـد فط ـره) ،مَّبهَّن تاَّأنََّّ
الصَّائمََّّيَّررَّعََّّلهَّال َّعاءََّّيفَّكالَّهَّن:
على رجا إجاب .
َّٰ
الحا ََّّ
األولى :كا ََّّصهامَّه؛ فإنه حال ال يام كله يكون ه
فعند الترمـذي وابـن ماجـه مـن حـدي أبـي هريـرةَّ◙ ،أن النبـيَّ♀
قال« :ثَّهَّثَّةََّّّلََّّتَّرَّدََّّدَّعَّاَّتَّهَّمَّ» ،م ذكر منهم« :الصَّائَّمََّّكَّتَّ ٰىَّيَّفَّطَّرَّ» ،وإسناده حسـن ،وقولـهَّ
علـى رجـا إجابـ الـدعا حتـ هى يفطـر مـن
♀« :كَّتَّ ٰىَّيَّفَّطَّرَّ»؛ أي أنـه َّل يـزال ه
صيامه.
وأما رواي « :كَّهنََّّيَّفَّطَّرَّ»؛ فإنها َّل ت ح ،وهي التي تقيد بـزمن مخ ـوص وهـو زمـن
الفطر.
فالََّّزمنََّّالصَّهامََّّماانََّّلل َّعاءَّ.
ومَّنَّالغفلة :أن يغفل الناس عن هـهذا األمر؛ فال يـدعون أ نـا صـيامهم أبـدً ا ،وإنمـا
يدعون عند حال الفطر.
وهـهذه الحال الثاني  -وهي حال الفطر  -جا فيها حـدي ابـن عمـرو عنـد ابـن ماجـه
أيضـا عنـد
بإسناد حسن« :إنَّللصائمَّعن َّفطرهَّل عا َّمتاَّتتردَّ» ،فيشـرع للمـر أن يـدعو ً
فطره.
فهاانَّالصَّائمََّّيَّرَّجَّ ٰىَّثاا ََّّدَّعائَّهَّيفَّوقتَّهَّن:
• يفَّوقتََّّعامَّ :وهو كل اليوم الذي ي وم فيه.
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علـى رجـا
• ويفَّوقتَّخاصَّ :عند فطره؛ أي حال فطره ،إذا قرا زمنه فإنـه يـدعو ه
إجاب  ،وي ل الدعا

أ نا فطره ،ألن هـهذا من جمل ما يدخل قوله« :عَّنَّ ََّّفَّطَّرَّهَّ».

وال َّعاءََّّالَّ يَّيَّ عَّاَّبهَّالصَّائمََّّعن َّفَّطَّرَّهَّناعان:
*َّأك َّهما :دعاءََّّيَّ عَّاَّبهَّيفَّنفسَّه ،وهو قوله« :ذَّهَّبََّّال َّمَّأََّّ،وَّابَّتَّلتتََّّالعترَّوقََّّ،وَّثَّبتتََّّ
األَّجَّرََّّإَّنََّّشَّاءََّّاللَّ» ،فقد رو هى هـهذا أدعي ال ائم إذا أفطر أبو داود ،بإسناد حسن.
*َّوالث تاين :دعتتاؤَّهَّلمَّفَّط ترَّه ،بــأن يقــول« :أَّفَّط ترََّّعَّن ت َّمَّمََّّالص تائَّمَّانََّّ،وَّأَّم تلََّّطَّع تامَّاَّمََّّ
األَّبَّرَّارََّّ،وَّصَّلَّتََّّعَّلَّهَّاَّمََّّالمَّهَّئَّاَّةَّ».
فهـهذاَّهو الدعا المتأكد حق ال ائم نفسه لنفسه ولمفطرهََّّ.
وأمَّاَّقا ََّّبعضَّالفقهاءَّبأنَّهَّياانََّّيفَّكا ََّّمَّقهَّ ََّّّلَّعامَّةََّّ -فيقيدها بحال ال يَ دون
الشتا َّ-فهاَّقا ََّّضعهفَّ؛َّلَّثهثةََّّوجاهَّ:
*َّأك َّها :أن الحدي الوارد غير مقيد أن النبيَّ♀ كان إذا أفطر قال،... :
فذكره مطل ًقا غير مقيد بزمن مخ وص.
*َّوالثَّاين :أن العل المـذكورة الحـدي موجـودة ال ـيَ والشـتا  ،وهـي قولـه:
«ذَّهَّبََّّال َّمَّأََّّ،وَّابَّتَّلتتََّّالعترَّوقَّ»؛ فـإن ذهـاا ال مـأ وابـتالل العـروق يكـون ال ـيَ
على حد سوا ؛ فإن المـر إذا أمسـك الشـتا عـن المـا قلـت نسـب المـا فيـه
والشتا
ه
وح ل جفاف العروق فيه ،ولو لم يكن هـهذا عل هى ظاهر البدن.
والفرقَّبهنَّظَّمَّإَّالصَّهفَّوظَّمَّإََّّالرَّتاءَّ:
• أن ظمأ الشتا يكون باطنًا.
ظاهرا.
• وأما ظمأ ال يَ فإنه يكون باطنًا ،ويوجد أ ره
ً
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*َّوالثَّال َّ :أن قولهَّ♀« :وَّثَّبَّتََّّاألَّجَّرََّّإَّنََّّشَّاءََّّاللَّ» ،طلبه كـائن ال ـيَ

والشتا .
األَرْبَع»
فالرَّاجحََّّأن هـهذا الدعا مما يدعو بـه ال ـائم فطـره ،سـوا ً
حال الشتا َّ.

حـال ال ـيَ ،أو
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فصل
[ ْ ]1
[ ]2ويستحب صيام األوقات الفاضل :
[ ]3كإتباع رمضان بست من شوال.
[ ]4

وصا يوم عرف .
وعشر ذي الحج  ]5[ ،وخ
ً

وصا التاسع والعاشر.
[ ]6وصوم المحرم ]7[ ،وخ
ً
[ ]8و ال ـ أي ـام م ـن ك ـل ش ـهر ]9[ ،وينبغ ـي أن تك ـون الثال ـ عش ـر واألربع ـ عش ـر
والخمس عشر.
[ ]10واإل نين.
[ ]11والخميس.
[ ]١٢ويســن اَّلعتكــاف فــي عشــر رمضــان األخيــرة؛ [ ]١٣ليتجــرد لعبــادة اهلل]١٤[ ،

وليتحر هى فيها ليل القدر ]١٥[ ،وتتأكد في أوتار العشر.
[ ]١٦ومن صام رمضان أو قامه وقام ليل القدر إيما ًنا واحتسـا ًبا؛ غفـر لـه مـا تقـدم مـن
ذنبه.
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األَرْبَع» ذمرَّالمصنف َّؒيفَّهتٰ هَّالقطعةَّستةَّعرر َّجملةَّ.
فصل) َّ
َّفالجملةَّاألولى :قولهْ ( :
وأصلََّّ الفصل) :الحاجز بين الشيئين.
ومَّمَّاَّائتلفَّعلههَّأهلََّّالعلمَّ:جعل مقاصد كتبهم مقسوم ً بــ (ف ـول) ،يرتبونهـا تـار ًة
بعد (الكتب) ،وتار ًة بعد (األبواا).
• فمــن أهــل العلــم م ـن يعقــد ترجمــ ً عامــ ً بقولــه( :كتــاا كــذا) ،ـم يجعلــه
(ف ً
وَّل).
• ومنهم من يعقـده بَجمـ عامـ  ،فيقـول( :كتـاا ،)...ـم يجعلـه (أبوا ًبـا) ،ـم
يجعل األبواا (ف ً
وَّل).
على هـهذا وذا
والم نَ ؒ جر هى ه

مواضع مختلف من الكتاا.

 م قال الجملةَّالثَّانهة( :ويستحب صيام األوقات الفاضل ).
ام)
وهتٰ اَّشَّروعََّّيفَّناعََّّآخرََّّمَّنَّالصتهامَّ؛ فإنـه عقـد الترجمـ المتقدمـ ِ ( :ك َتواب ِّ
الصو َي ِ
إلـى آخـر
لبيان ال وم الذي هو فرض ،فإنه قال أوله( :أحد أركان اإلسـالم ومبانيـه) ،ه
مــا ذك ـر ،فالمــذكور ف ـي الجمل ـ المســتقبل يتعل ـق ب ــيام النفــل ال ـذي يس ـم هى (صــيام
لى الفرض.
التطوع) ،مما يتار به العبد ويتطوع به من نفسه زائدً ا ع ه
واألوقاتََّّالفاضلةَّ هي األزمان المخ وصـ بفضـل عـن سـواها ،فـإن اهلل  لمـا
ـى
خلـق أنــواع الخلـق  -مـن األعيــان واألزمنـ واألمكنـ وغيرهــا  -جعلهـا مفضــول ً علـ ه
أنحا متعددة ،وخص فيها بما شا من الفضائل ،وَّلبن القـيم ؒ كـالم نـافع جـامع

39

لِ َم َعالِي َّ
الشيخِ الد ْ
هلل بْن َح َم ٍد الع َص ْي ِم ُّي
صالِح بْن َعبْ ِد ا ِ
ورَ :
ُّكت ِ

أول «زاد المعــاد» البيــان عم ـا اخت ــه اهلل ▐ بالفضــائل مــن الــذوات أو
األزمن أو األمكن .
 م قال الجملةَّالثَّالثة شـار ًعا بيـان تلـك األوقـات الفاضـل ( :كإتبـاع رمضـان
بست من شـوال)؛ أي ك ـيام سـت أيـام مـن شـوال تقـع تابعـ ً لرمضـان؛ لمـا عنـد مسـلم
وغيره من حدي أبي أيوا األن اري ◙؛ أن النبي ♀ قال« :مَّنََّّصَّامََّّ
رَّمَّضَّانََّّثمَّأَّتَّبَّعَّهََّّسَّتَّاَّمَّنََّّشَّاَّا َّ؛َّمتانََّّمَّصتهَّامََّّالت َّهَّرَّ» ،فيقـع هــهذا الثـواا المـذكور لمـن
صام ست أيام.
وهتٰ هَّاأليَّامََّّالسَّتَّةََّّالمَّ مار ََّّبالثَّاا َّالمَّ مارََّّيفَّالح ي َّمَّعلَّقةََّّبررطَّهَّن:
*َّأك ت َّهما :أنََّّتاتتانََّّواقعتتةََّّبع ت َّصتتهامََّّرمضتتانَّ؛ لقولــه ♀« :م تنََّّص تامََّّ
رَّمَّضَّانَّ» ،فمن كان عليـه قضـا ؛ فإنـه  -يفَّأصتحََّّقتالَّيَّأهتلَّالعلتمَّ -يقـدم القضـا  ،ـم
على صيام رمضان.
ي وم هـهذهَّالست؛ ألن الجزا معلق ه
واآلخَّرَّ :أنََّّهتٰ هَّالسَّتَّةََّّتاانََّّجمهعاَّيفَّشاا ََّّ،فلو قدر أنه صـام أربعـ أيـام شـوال،
فانقضى الشهر ،م صام يومين فـي ذي القعـدة؛ فإنـه َّل يتحقـق لـه الثـواا ،بـل َّل بـد أن
ه
تكون ههذه األيام الست واقع ً شهر شوال ،وهو الشهر الذي يتبع رمضان.
 م قال في الجملةَّالرَّابعة( :وعشر ذي الحج )؛ أي وك يام عشر ذي الحج .
وتسمهتَّها َّ:عررا) باعتبار التغليب ،وإّلََّّفإنََّّالعاشرََّّمَّنها  -وهو يوم العيد ّ -لَّيَّجازََّّ
األضـحى محـرم ،لــهكن
صهامَّه  -باتفاق أهـل العلـم  ،-ف ـوم يـوم العيـد مـن الفطـر أو
ه
سميت( :عشر ذي الحج ) باعتبار التغليب عددها.
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روى مسلم «صحيحه» عن عائش ▲ أن النبي ♀ «لـم ي ـم
وقد ه

العشر قط»؛َّأي لم يكن مـن صـيامه ♀ صـيام عشـر ذي الحجـ  ،وروي عنـد
األَرْبَع»
أبي داود وغيره أن النبيَّ♀ صامها ،من حدي حف

 ،إَّل أنه حـدي واه َّل

ي ح ،فلم يثبت عن النبيَّ♀ تخ يص عشر ذي الحج بال يام.
وإنما بت عن ال حاب  -كعمر بن الخطاا وأبي هريرة ¶  -تخ يصَّهــهذه
العشر بقضا ما عليهم من رمضان ،فكـانوا يتخيـرون هــهذا الوقـت لقضـا ال ـوم الـذي
علىَّفضلَّالصَّهامَّفههاَّ،فأممَّلََّّماَّيَّقضت ٰىَّفهتهَّشتيءََّّ
يكون عليهم من رمضان ،فهتٰهذا يَّ َّ ََّّ ٰ
مَّنَّشهرَّرمضانََّّ -لمن لم يستطع ال يام قبل ،وَّل أراد صيام سـت مـن شـوال  -هتاَّأنََّّ
يَّتخهَّرََّّصهامََّّالعررَّمَّنَّذيَّالحَّجَّةَّ.
على أنها محل فاضل لل يام؛ للوارد عن ال حاب ╚ ،أما المرفوع
وهـهذا يدل ه
فال شي يثبت فيه.
وصا يوم عرف )؛ أي دون سـائر أيـام العشـر؛ فإنـه
َّوالجملةَّالخامسة :قوله( :وخ
ً
آكـد ال ـيام؛ لمـا رواه مسـلم مـن حــدي عبــد اهلل بــن معبـد الزمـاني ،عــن أبــي قتـادة
◙ ،أن النبي ♀ قال« :صَّاَّمََّّيَّاَّمََّّعَّرَّفَّةََّّأَّكَّتَّسَّبََّّعَّلَّ ٰىَّاللََّّأَّنََّّيَّاَّفترََّّالستنَّةََّّ
الَّتَّيَّقَّبَّلَّهََّّوَّالسَّنَّةََّّالَّتَّيَّبَّعَّ َّهَّ» ،فهــهذا الحـدي

ابـت صـيام يـوم عرفـ  ،وأنـه يرجـ هى منـه

الثواا المذكور تكفير ذنوا السن الماضي والسن المستقبل .
فهَّستحَّبََّّصهامََّّيامََّّعرفةََّّاستحباباَّش ي ا؛َّإّلََّّلَّمَّنَّمانَّيفَّعرفةَّمتنَّأهتلَّالحتجَّ؛ فإنـه
لى العبادة ويفرغ لهـا ،إّلََّّمتنَّ
يحف قوته بالفطر كما كان النبي ♀؛ ليتقو هى ع ه
َّعلتىَّالعبتاد ؛ فـإن مـن النـاس مـن جعـل اهلل فـيهم هــهذه
ى ٰ
عَّرَّفََّّمَّنَّنفسَّهَّأنَّهَّبصهامَّهَّيَّقاَّ ٰ
الطبــائع ،فمـن النـاس مـن إذا أكـل كـل وإذا صــام قـوي ،وقــد بـت عــن عثمــان بــن أبــي
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علـى مـن كانـت حالـه كـذ هلـك،
العاصي ◙ أنه صام يوم عرف بعرف  ،وهـو يحمـل ه
على العمل ،فمـن كـان كـذ هلـكَّ
وهم نوادر من الخلق إذا صاموا صارت لهم قوة ع يم
ه
فإنه له أن ي وم يوم عرف  ،وأما من خشي أن يضعَ فإنه َّل ينبغي أن ي ـوم يـوم عرفـ ؛
لئال يضعفه عن العمل بالدعا .
والحتتت ي ََّّالمتتترَّوَّيََّّيفَّالنَّهتتتيَّعتتتنَّصتتتامَّيتتتامَّعرفتتتةََّّبعرفتتتةََّّّلَّيَّصتتتحََّّعتتتنَّالنَّبتتتيَّ
♀.
 م قال الجملةَّالسَّادسة( :وصوم المحرم)؛ أي من ال يام األوقات الفاضل
أن ي وم العبد المحـرم؛ لمـا ال ـحيح أن النبـي ♀ قـال« :أَّفَّضتلََّّالصتهَّامََّّ
بَّعَّ ََّّرَّمَّضَّانََّّشَّهَّرََّّاللََّّالمَّحَّرَّمَّ».
علىَّقالَّهَّن:
واختَّلَّفَّأهلََّّالعلمَّيفَّتفسهرَّ شهرَّاللَّالمَّحَّرَّمَّ)َّ ٰ
*َّأك َّهماَّ:أنَّهَّالرَّهرََّّالَّ يَّيَّلحَّقََّّشهرََّّالحَّجَّ ،فإذا فرغ الناس من شهر الحـِّ  -وهـو
شهر ذي الحج  -فإن الشهر العاقب له يسم هى (شهر اهلل المحرم) :بـ(أل) ،وأما تجريـده
من (أل) فإنه ضعيَ عند أهل اللغ  ،بل عد لحنًـا ،فتالمحفاا عتنَّالعتر

اسـمه أنـه

يسم هى (شهر المحرم).
*َّوالقا ََّّالثَّاينَّ:أنََّّالمَّرادََّّبتَّ شهرََّّاللََّّالمَّحَّرَّمَّ)َّجنََّاألشتهَّرََّّالحترَّمَّ ،وهـي المحـرم
ورجب وذو القعدة وذو الحجـ  ،فثال ـ سـرد :وهـي ذو القعـدة وذو الحجـ والمحـرم،
وواحد فرد :وهو رجب.
والقا ََّّالثَّاينَّهاَّالصَّحهحَّ ،وهو اختيار أبي العباس ابن تيمي  ،وحفيده التلمذة أبـي
الفرج ابن رجب «لطائَ المعارف»؛ لما صح عن ابن عمر ¶ أنـه كـان ي ـوم
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األشهر الحرم ،فكان ي وم رجب و ذي القعدة و ذي الحج و شهر المحرم.

األَرْبَع» فيشرع للمر أن يستكثر من ال يام األشـهر الحـرم كلهـا ،وَّل يخ ـص شـي ًئا منهـا
دون غيرها ،فمن يعتقد أن ال يام رجب له فضيل دون غيـره مـن األشـهر الحـرم فـال
دليل عليهَّ.
وصا التاسع والعاشر)؛ يعني مـن شـهر المحـرم
 م قال الجملةَّالسَّابعة( :وخ
ً
الذي يخلَ شهر الحِّ؛ لما جا

فضل عاشورا

حدي أبي قتادة  -المتقدم ذكره

 أنـه «يَّاَّف ترََّّالس تنَّةََّّالَّت تيَّقَّبَّل تهَّ» ،واألمم تلََّّ:أنََّّيَّتق َّم تهَّبصتتهامََّّيتتامَّالتَّاستتعَّ؛ لم ـا ب ـتال حيح من أمره ♀ ب يام العاشر ،م قوله« :لَّئَّنََّّعَّرَّتََّّإَّلَّ ٰىَّقَّابَّلََّّألَّصتامَّنََّّ
التَّاسَّعَّ»َّ.
فأمم تلََّّالص تهامََّّالم ت مارََّّع تنَّالنَّبتتيََّّ♀َّأنََّّيصتتامََّّالتَّاستتعََّّوالعاشتترََّّمتتنَّ
المَّحَّرَّمَّ.
علىَّصهامَّالعاشرَّجازَّذَّٰلكَّدونَّمراهةَّ أصح قولي أهل العلم.
وإذاَّاقتَّصَّرََّّ ٰ
 م قال الجملةَّالثَّامنة( :و ال أيام من كل شهر)؛ أي يسـتحب أن ي ـوم العبـد
ال ـ أيـام مـن كــل شــهر؛ كمــا كــان النبــي ♀ ي ــوم ،وكــان تــار ًة ي ــوم أول
الشهر ،وتار ًة ي وم آخر الشهر؛ من غير تعيين في فعله ♀َّ.
 م قال الجملةَّالتَّاسعة( :وينبغي أن تكون الثال عشر واألربع عشر والخمس
عشر)؛ يعنـي اليـوم الثالـ عشـر واليـوم الرابـع عشـر واليـوم الخـامس عشـرَّ،وجَّمَّعتتََّّ
باعتبارَّتَّارَّرَّهاَّيفَّالسَّنَّةَّ ،فقولـه( :أن تكـون الثال ـ عشـر)؛ يعنـي مـن أيـام كـل شـهر مـن
السن  ،فتكون مجموع ً  ،وكذا قوله( :واألربع عشـر والخمسـ عشـر)؛ لمـا صـح مـن
حدي جريـر بـن عبـد اهلل عنـد النسـائي صـيام الثالـ عشـر والرابـع عشـر والخـامس
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عشر ،وهاَّأصحََّّك ي ََّّيفَّتعههنهاَّ،وهاَّك ي َّقالَّيََّّ،أمَّاَّاألكاديت ََّّالفَّعلهتةََّّيفَّتعههنهتاَّ
فلَّمََّّيَّصَّحََّّعنَّالنَّبيََّّ♀َّشيءََّّمَّنَّذَّٰلك.
 م قال الجملةَّالعاشر ( :واإل نين)؛ أي ويستحب صيام يوم اَّل نـين؛ لمـا بـت
«صحيح مسلم» أنه ♀ لما سئل عن صيامه قال« :ذَّاكََّّيَّاَّمََّّوَّلَّ َّتََّّفَّههََّّ،»...
الحدي بتمامه ،ففيه فضيل صيام يـوم اإل نـين ،وأنـه مـن األيـام الفاضـل التـي يتعمـدها
اإلنسان بال يام.
 م قال الجملةَّالحاديةََّّعرر َّ( :والخمـيس)؛ أي يسـتحب صـيام يـوم الخمـيس
من كل أسبوعَّ.
ورَّوَّيَّيفَّذَّٰلكَّأكادي ََّّّلَّيَّثَّبَّتََّّمَّنهاَّشيءََّّعنَّالنَّبيََّّ♀.
تىَّاستتتحبا ََّّصتتامََّّيتتامََّّالخمتتهَََّّجماعتتةَّ ،مــنهم النـووي
لتتٰانَّنَّقتتلَّاإلجمتتاعََّّعلت ٰ
«المجموع» ،وغيره.
َّعلىَّاستحبابَّه ،وأمـا األحاديـ الـواردة ففيهـا
فهَّستحَّبََّّصهامََّّيامََّّالخمهََّلإلجماع ٰ
ضعَ.
 م قال الجملةَّالثَّانهةَّعرر ( :ويسن اَّلعتكاف في عشر رمضان األخيرة).
ـى بيانهــا (كتــاا
وهــهذا شـروع مق ـد آخـر مـن المقاصــد التــي دأا الفقهــا علـ ه
الصوويام) ب ــ(بوواب
واب ِّ
ال ـيام)َّ،وه تاَّاّلعتاتتافََّّ،فقــد ج ـرت عــادتهم بــأن يتبعــوا (كتو َ

االعتكاف)؛ ألنه عاد ًة يقع حال ال وم شهر رمضان ،وإَّل فإنـه َّل يتقيـد بـه ،فلإلنسـان
أن يعتكَ غير رمضان من ليل أو نهار.
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و ال حيح من حدي عمر ◙ أنه قال« :يا رسول اهلل ،إني نذرت أن أعتكـَ

ليل ً المسجد الحرام» ،والليل ليست محال لل يام.
األَرْبَع»
فهَّررَّعََّّللعب َّأنََّّيَّعتاَّفََّّيفَّأيََّّكهنََّّمَّنَّالستنَّةََّّ،ولتاَّلتمََّّيَّاتنََّّصتائماَّ،ولتاَّمتانَّلمت َّ ََّّ
يسهر ََّّ.
لى بـن أميـ أنـه قـال« :إنـي ألدخـل
فقد ه
روى عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن يع ه
المسجد َّل أريد إَّل أن أعتكَ ساع ً » ،والسَّاعةَّ هي البره المستكثرة من الزمن(.)1
فيشرع للعبد إذا دخل المسجد فبقي مد ًة مستكثر ًة  -ولو قلت بحسـاا الـدقائق  -أن
يعتكَ هـهذهَّالمدة ،وهـهذا مذهب جمهور أهل العلم.
واألممَّلََّّ:أن يكون يو ًما أو ليل ً  ،فإذا زاد فإنه أكملَّ.
وقــول الم ــنَ ؒ( :ويس ـن اَّلعتك ـاف ف ـي عشــر رمض ـان األخيــرة)؛ الم ترادََّّ
على صف معلومـ  ،فيلـزم بقعـ ً  -هـي المسـجد -
بت اّلعتااف) :لزوم المسجد للعبادة ه
على صـف معلومـ ؛ يعنـي مبينـ األحكـام  -فيمـا يحـل ،ويكـره،
ألجل أن يتفرغ للعبادة ه
ويحرم عليه من األحكام المبين عند الفقها .

إلـى خمـس وأربعـين دقيقـ ً؛ فإنـا أدركنـا كبـار السـن
( )١وهيَّيفَّتق يرَّالت قائقَّيفَّزمننتاَّهتتٰ ا :بـين األربعـين ه
على هـهذا المعنى.
يطلقون الساع
ه
وأخاين أحد أصحابنا عن العالم أبي تراا ال اهريَّ -وهو من شيوخ اللغ المعروفين هـهذا القرن  -أنـه
خمسا وأربعين دقيق ً بتوقيتنا).
قال كالم له( :إن الساع التي تعرفها العرا أقرا ما تكون:
ً
وهـهذا الذي قلته قد قلته قبل أن أسمع كالمه ،وهو الـذي أدركـت عليـه كبـار السـن؛ أنهـم كـانوا يقولـون اسـم
على نحو أربعين أو خمس وأربعين دقيق ً .
(الساع ) ه
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انتهـى إليـه اعتكافـه
وأمثرََّّماَّتَّتأمَّ ََّّسَّنَّهَّةََّّاّلعتاافََّّهيَّيفَّعررََّّرمضانََّّاألخهتر َّ؛ كمـا
ه
♀ ،فإن النبي ♀ اعتكَ العشـر األول ،ـم اعتكـَ العشـر
ـى
ـى العشــر األواخ ـر ،فكــان يحــاف َّ♀َّعلـ ه
ـى اعتكاف ـه إلـ ه
ـطى ،ــم انتهـ ه
الوسـ ه
اعتكافها.
 م قال الجملةَّالثَّالثةََّّعرر َّ( :ليتجرد لعبادة اهلل).
علـى عبـادة
وفههَّ:بهانَّالمقصادَّمنَّاّلعتااف ،وهو أن يتخل هى العبد عن الخلق ليقبل ه
اهلل  ،ومن هنا قال أبو الفرج ابن رجب ؒ( :اَّلعتكاف هو قطع العالئق عـن
الخالئق لالت ال بخدم الخالق) ،والمترادَّبتتَّ الخ متة) :العبـادة ،والتعبيـر بهـا أكمـل،
على عبادة اهلل ▐.
فالمر يكَ نفسه عن اَّلت ال بالناس؛ ليقبل ه
ى َّ:اعتاافتا) ،فالـذي يلـزم
علتىَّغهتر َّٰهت هَّالحتا َّّلَّيَّستمَّ َّٰ
ومَّنهَّيَّعلتمََّّأنََّّلتزومََّّالبَّقعتةََّّ ٰ
المسجد وهو مشتغل بالكالم مع الناس ،والحـدي مـع النـاس ،والتواصـل مـع النـاس،
والخــروج والــدخول ،والعبـ واللعــب ،وغيــر ذ هلــك = َّل يسـم هى هــهذا (اعتكا ًفــا) ،بــل
ىَّ إقامةَّ) ،أما (اَّلعتكاف) فهو التجرد للعبادة.
يَّسَّمَّ َّٰ
فإذا تجرد اإلنسـان للعبـادة ،وعمـر يومـه ،أو ليلـه ،أو يومـه وليلـه بالعبـادة ،مـن قـرا ة
ونفال = فهـهذا هو الذي يكون (معتك ًفا).
فرضا ً
القرآن ،وذكر اهلل ▐ ،وال الة ً
وأما الذي يكون المسجد ،ويقضي هـهذا الوقت الحـدي مـع فـالن وفـالن ،و
النوم ،و تناول الطعام ،و استعمال اإلنَنت ،والتواصل مـع الخلـق بـأنواع التواصـل
الموجودة اليوم ،م يسمي هذلك (اعتكا ًفا) = هـهذا يخدع نفسه ويعب بوقته.
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فينبغــي أن ينــزه المســجد عــن هـــهذه األحــوال الرديئــ  ،وأن يشــرف نفســه بحقيقــ

اَّلعتكاف المطلوب شر ًعا.
األَرْبَع»
 م قال الجملةَّالرَّابعةََّّعرر َّ( :وليتحر هى فيها ليلـ القـدر)؛ أي يعتكـَ هــهذه
العشر األواخر ليلتمس ليل القدر؛ فإن ليل القدر كائن فيها.
ولهلةََّّالقَّ َّرََّّسَّمَّهَّتََّّ لهلةََّّالقَّ َّرَّ)َّ:
• لَّمَّاَّفههاَّمَّنَّالرَّرَّفََّّالع هم؛ فإنهـا ليلـ ع يمـ  ،هـي خيـر مـن ألـَ شـهر؛ كمـا
أخا اهلل ▐؛ أي العبادة فيها خير من العبـادة ألـَ شـهر لـيس فيهـا
ليل القدر.
• وفههاَّيَّفرَّقََّّملََّّأمرََّّكاهمََّّ،فتَّق َّرََّّالمَّقاديرَّ.
 م قال الجملةَّالخامسةََّّعرر َّ( :وتتأكد في أوتار العشر)؛ أي تتأكـد ليلـ القـدر
أن تكون األوتار من العشر؛َّأي ليل الحادي والعشرين وليل الثال والعشرين ...
و «ال حيحين» من حـدي أبـي سـهيل ،عـن أبيـه ،عـن عائشـ ▲ ،أن النبـي
♀ قال« :تَّحَّرَّوَّاَّلَّهَّلَّةََّّالقَّ َّرََّّفَّيَّالاَّتَّرََّّمتنََّّالعَّرترََّّاألَّوَّاخترََّّمتنََّّرَّمَّضتانَّ»َّ،فهـي
أرجى أن تكون أوتارها.
ه
 م قال الجملتةَّالسَّادستةََّّعرتر َّ( :ومـن صـام رمضـان أو قامـه وقـام ليلـ القـدر
إيما ًنا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه).
ف َّمَّرَّثهثةََّّأعما ََّّلهاَّشرطََّّوجزاءَّ:
َّفالعملََّّاألوَّ ََّّ:صهامََّّرمضانَّ ،وهو اإلمسا عن المفطرات هذلك الوقت.
َّوثانههاَّ:قهامََّّرمضانََّّ،والمَّرادََّّبه :صالة الليل منه.
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فإنََّّ قهامََّّرمضانَّ)َّيَّرادََّّبه :صالة الليل ،فلو قدر أن إنسانًا قام النهار ولم ي ـل الليـل؛
قائما رمضان ،وإنَّماَّ قائمََّّرمضانَّ) :من قام الليل وصل هى الليل.
فإن ههذا َّل يكون ً
وصه ََّّاللَّهلََّّّلَّتقهه ََّّلاقتَّهتاَّ،وأممتلََّّاألكتاا َّفههتاَّ:أن يـالزم الم ـلي إمامـه فيلـزم
صالته؛ ألنه يكتب له قيام ليل إذا َّلزمه.
فعند أصحاا السنن من حـدي أبـي ذر ◙ ،أن النبـي ♀ قـال« :إَّذَّاَّ
ىَّيَّنَّصَّرَّفَّ؛َّمَّتَّبََّّلَّهََّّقَّهَّامََّّلَّهَّلَّةَّ».
قَّامََّّأَّكَّ َّمَّمََّّمَّعََّّاإلَّمَّامََّّكَّتَّ َّٰ
ىَّيَّنَّصَّرَّفَّ»َّمقامان:
والمَّقصادََّّبقالَّه«َّ:كَّتَّ َّٰ
• أك َّهماَّ:مقامََّّوَّجا َّ ،وهو التسليم ،فيجب عليه أن يتابعه حت هى يسلم.
• واآلخَّرََّّ:مقامََّّاستحبا َّ ،وهو الخروج ،فاألممتلَّ :أَّل يخـرج حتـ هى يخـرج إمامـه
من المسجد.
على هـهذه الحال فإنه يكتـب لـه قيـام ليلـ  ،فـإذا َّلزم إمامـه طـول الشـهر مـن
فمن كان ه
رمضان فإنه يكون قد قام رمضان.
َّعلىَّمَّهزَّمَّةََّّإمامََّّواك ََّّيَّصلَّانَّمعتهَّصته ََّّ
ولهتٰ اَّمانَّالنَّاسََّّق يماَّوك يثاَّيَّحَّرَّصان ٰ
التَّراويحَّيفَّمَّسجَّ ََّّكهَّهم؛ ليح ل لهم هـهذا الثواا ،فإن اإلنسان إذا فرق شمله ،وشتت
نفسـه ،وأضــاع جهـده تتبـع المســاجد = ربمــا ذهـب عليــه بعــض ال ـالة مــع اإلمــام؛
فيخش هى أن َّل يكون ممن قام تلك الليل  ،فيفوته األجر المذكور فيها.
َّوالعملََّّالثَّال ََّّ:قهامََّّلهلةَّالقَّ َّر ،وهي التي تتحر هى العشر األواخر مـن رمضـان،
والعملََّّالمرروعَّفهها :هو القيام بال ـالة ومـا تعلـق بال ـالة؛ كالـدعا وقـرا ة القـرآن؛
فإنها هي األعمال التي تخص باإلقبال عليها تلك الليالي.
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وأمَّاَّالرَّرطََّّالَّ يَّعلَّقَّتََّّبه :فهو قوله( :إيما ًنا واحتسا ًبا).

ً
وامتثاَّل له.
األَرْبَع» والمَّقصادََّّبت اإليمان)َّ:ت دي ًقا بأمر اهلل
على اهلل ▐.
والمقصادَّبت اّلكتسا )؛َّأي رجا الثواا واألجر ه
ً
وامتثاَّل لـه ،واحتسـا ًبا لألجـر
فمن صام رمضان وقامه وقام ليل القدر ،إيمانًا بأمر اهلل
على اهلل  = تحقق له الجزا  ،وهو مغفرة ما تقدم من ذنبـه؛ يعنـي مـا سـبق
والثواا ه
من الذنوا؛ لما بت من حدي أبي هريرة «ال حيحين»« :متنََّّصتامََّّرَّمَّضتانََّّإَّيمَّانتاَّ
أيضا عنه« :مَّنََّّقامََّّرَّمَّضَّانََّّإَّيمَّانتاَّوَّاكَّتَّستابا؛َّ
وَّاكَّتَّسَّابا؛َّغَّفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّ َّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ» ،وفيهما ً
أيضا عنه« :مَّنََّّقامَّلهلةَّالق رََّّإَّيمَّاناَّوَّاكَّتَّسَّابا؛َّغَّفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّ
غَّفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّ َّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ» ،وفيهما ً
تَّقَّ َّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ».
والمَّغفارََّّبهتٰ هَّاألعما َّمَّنَّالت َّنا ََّّالمَّتق َّمتةَّهتيَّالصتغائرََّّدونَّالابتائرَََّّّ-يفَّأصتحََّّ
إلـى أن القـول
قالَّيََّّأهلَّالعلمَّ ،-بل ذهب أبو عمر ابن عبد البر وأبو الفـرج ابـن رجـب ه
بمغفرة الكبائر باألعمال ال الح دون توب = أنه قول شاذ مخالَ لإلجماع.
ومهفماَّمان؛َّفإن قول الجمهور أن التكفير مختص بال غائر دون الكبائرَّ،وهاَّالقا َّ
الصَّحهحَّ ،أمَّاَّالابائرَّفهَّبَّ ََّّلهاَّمَّنَّتابةََّّخاصَّةَّ.
ووقع بعض الروايات زيادة« :وَّمَّاَّتَّأَّخَّرَّ»؛ إَّل أنها زيادة ضعيف .
فإنَّماَّتَّثَّبَّتََّّمغفر ََّّماَّتَّق َّمَّ،أمَّاَّمغفر ََّّماَّتَّأخَّرَّبهتٰ هَّاألعمتا َّفاألكاديت ََّّالمَّرويتةََّّفههتاَّ
ضعهفةََّّّلَّتَّصَّحَّ.
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وبتمام هـهذه الجملـ السادسـ عشـرة نكـون  -بحمـد اهلل  -قـد فرغنـا مـن بيـان معـاين
على ما يناسـب
(كتاب ِّ
الصيام) من «نور البصائر واأللباب» للعالم ابن سعدي ؒ ،ه
المقام وتقتضيه الحال.
وهو تقدم مبارك

استقبال هـهذاَّالشهر الكريم؛َّفتإنََّّأممتلََّّمتاَّاستتقبَّلَّبتهَّأنََّّيتتعلَّمََّّ

العب ََّّأكاامََّّالصَّهامَّ؛ حت هى تقع منه العبـادة كاملـ ً  ،فتإنََّّالثتاا ََّّالمَّعلتقََّّيفَّهتتٰ هَّاألعمتا َّ
َّعلتتىَّالفعتتلَّالاامتتل ،فقولــه ♀« :متتنََّّصتتامََّّ
جتتزاؤَّهَّالاامتتلََّّّلَّياتتانََّّإّلَّ
ٰ
كامال؛ «غَّفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّ َّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ» ،وقوله« :مَّنََّّقامََّّرَّمَّضتانَّ»؛ يعنـي
رَّمَّضَّانَّ»؛ يعني صيا ًما ً
كامال؛ «غَّفترََّّلتهََّّمتاَّتَّقت َّمََّّمتنََّّذَّنَّبتهَّ» ،وهــهذاَّاختيـار أبـي العبـاس ابـن تيميـ الحفيـد
قيا ًما ً
ؒ.
َّعلىَّأنََّّتصامََّّصاماَّمامهََّّوأنَّتقامَّقهاماَّمامهََّّ:فهمك ألحكـام الشـرع
ومَّمَّاَّيَّعَّهنَّك ٰ
إلى جمل منها.
ال يامَّ -التي أشرنا ه
فمن يعبـ ب ـيامه ويـدخل عليـه أشـيا ربمـا أفسـدته؛ يـنقص صـيامه فيفوتـه األجـر
علـى الوجـه المشـروع؛ ربمـا نقـص صـيامه
الكامل ،وكذا من َّل يبالي ب يامه فال يقيمـه ه
ففاته األجر والثواا الكامل.
فينبغي أن يتحر هى العبد معرف أحكـام ال ـيام ،وأن يعيـد قرا تهـا ودراسـتها مـر ًة بعـد
على قيامها العمل ،وأما خفاؤها عن القلب فإنـه يوقـع
مرة؛ ألن قيامها القلب يعين ه
العبد نقص عمله.
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ومن الناس من يأتي فيسأل عن حكـم مـا يتعلـق برمضـان بعـد ذهابـه ،وي ـن أن نهايـ

األمر أن يسد هـهذهَّالثلم بكفـارة أو قضـا أو غيرهمـا! ،ويغفـل عـن وقـوع الـذنب عليـه
األَرْبَع»
وتعلق اإل م به لتفريطه فيما يجب علمه بهَّ،فالَّ يَّّلَّيَّعلَّمََّّأكاامََّّالصَّهامََّّيَّأثمََّّبماَّيَّقتَّرَّفََّّ
لما واج ًبا معل ًقا ذمته.
مَّنَّالمَّخالَّفاتَََّّّ-ولاَّمانَّجاههََّّ-؛ ألنه تر ع ً
فينبغـي أن يقــرأ طالــب العلــم  -بــل عامـ النـاس  -هــهذهَّاألحكــام قبــل رمضــان ،وأن
على أنفسهم استقبال
يتفقهوا فيها ،وأن يتعرفوا إليها؛َّليقع صيامهم ً
كامال َّ،م يحملوا ه
هـهذاَّالشهر بالطاع ؛ فإن الم اعب من الخيرات َّل تقطع إَّل بإقبال قوي من النفسَّ.
فينبغي للمر أن يذكي شعل نفسه ،وأن يعلي همته ،وأن يستقبل هـهذاَّالفضـل الع ـيم
من اهللََّّبإقدام من نفسه كثرة العمل ،وأن ينوي الخير نيـ ً بالغـ ً  -ولـو لـم يقـدر
عليه -؛ فإنه يثاا ب ههذه الني  ،قال اإلمام أحمد َّلبنه عبد اهلل« :يـا بنـي؛ انـو الخيـر ،فإنـك
نوى الخير ـم لـم يقـدر عليـه فـإن نيتـه لـه
تثاا عليه ولو لم تفعله»؛ يعني أن اإلنسان إذا ه
خير ،فيثاا عليها.
أسأل اهلل العلي الع ـيم را العـر

الكـريم أن يوفقنـا جمي ًعـا إلدرا شـهر رمضـان،

وأن يرزقنا فيه ال يام والقيام ،وأن يجعلنا فيه جمي ًعا من المتقبلين.
على عبده ورسوله محمد ،وآلـه وصـحبه
والحمد هلل را العالمين ،وصل هى اهلل وسلم ه
أجمعين.
تَ َّم َّ
جلس وَا ِح ٍد
الش ْرح ِفي َم ٍ
شعبان
َ
ه ِر
السبت العشرين ِم ْن َش ْ
ليل َة َّ
ين بَ ْع َد األَ ْربَ ِع ِمائَ ِة وَاألَلْ ِف
َسنَ َة أربعٍ َوثَالثِ َ
بشمال الرِّياض
ِفي جامع األمير عبد الرحمن الفيصل
ِ

