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احلمد هلل ربّْ العادلٌن, والصَّالة والسَّالـ على نبيّْنا زلمد, وعلى آلو 

 بو أمجعٌن.اصحأو 
 أمَّا بَػْعُد:

عن طريق العلم, ولذلك َفضَّل اهلل عز  معرفة اهلل عز وجل ال دُيكن إالَّ ف
, وىو عبادٌة [111]طو:  َّ ىه مه جه ين ُّٱوجل العلم وأََمَر بالتَّزود منو فقاؿ: 

واهلل سبحانو عليٌم ))يرتضيها اهلل عز وجل خللقو لذلك قاؿ ابن القيم رمحو اهلل: 
 .((حيبُّ العلماء

أىل العلم وىي منزلة  ازؿ العبادة ال َيصُل إليها إالَّ وىناؾ منزلٌة ِمْن من
فقد يصل  [82]فاطر:  َّ خصمص حص مس خس حس جسُّٱاخلشية قاؿ سبحانو: 
اخلوؼ منو سبحانو, لكن ادلنزلة اليت ىي أعلى منها وىي  غًن العلماء إذل منزلة

  َّ جس ُّٱلذلك حصرىا اهلل عز وجل بقولو:  ,اخلشية سلتصٌة بالعلماء فحسب
 وىي للحصر ال َيدخل فيها غًن ما ذُِكر.

ولوال العلماء لعاش النَّاس يف ضالالت ويف تيٍو لذلك أخرب النَّيبُّ صلى اهلل 
َحَّتَّ ِإَذا دلَْ يُػْبِق  ,يَػْقِبُض اْلِعْلَم ِبَقْبِض اْلُعَلَماءِ ))عليو وسلم قاؿ يف آخر السَّاعة: 

تَػْوا ِبَغًْنِ ِعلْ  ُجهَّاالً  ُرْؤوَساً اَّتَََّذ النَّاس  َعاِلماً  والعياذ  ((ٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّواَفُسِئُلوا َفأَفػْ
 باهلل.

وشلَّن نشر ىذا العلم بعد أْف أُنزؿ نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم, بل اهلل 
عز وجل ىدَّده إْف دل ينشر ىذا العلم بأنَّو دل يقم بادلهمة اليت أوكلت إليو قاؿ 

  زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب  زب رب يئ ُّٱسبحانو: 



2 
 

أي: بلّْغ وال َّتشى شلَّا ىدَّدوؾ بو  [76]ادلائدة:   َّ يفىق ىف  يث ىث مثنث
 ِمْن القتل, أو األْسر, أو اإلخراج ِمْن دارؾ.

وأقصُر طريٍق إذل اجلنَّة ىو طريق العلم وأسهُلو قاؿ النَّيبُّ صلى اهلل عليو 
 اً اللَُّو بِِو طَرِيق هَّلَ َمْن َسَلَك طَرِيًقا يَػْبَتِغي ِفيِو ِعْلًما سَ ))وسلم يف صحيح مسلم: 

فطرُؽ اجلنَّة متعدّْدٌة, منهم َمْن يسلكها بالصَّدقة وىذا إذا كانوا ِمْن  ((ِإذَل اجْلَنَّةِ 
, ومنهم ادلؤمنٌن, ومنهم َمْن يسلكو بالصّْياـ, ومنهم َمْن يسلكو بتفريج الكرب

  َمْن يسلكو برب الوالدين.
يسٌَّر وىو كتاب اهلل قاؿ وأسهُلو ىو طريق العلم وىو إْذ أفَّ أصلو مُ 

فلمَّا تيسَّر أصلو  [16]القمر:   َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱسبحانو: 
تيسَّر طريقو, وَرَفَع اهلل عز وجل أىلو ووعدىم بالرِفعة يف الدارين قاؿ سبحانو: 

 .[11]آّادلة:   َّ هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مهُّٱ
مفضٌَّل على  -ذلك لوىو ال يسعى  -ففي حاؿ الدنيا: طالب العلم 

غًنه؛ ألنَّو ِمْن ورثة األنبياء, واألنبياء أوجب اهلل عز وجل علينا احرتامهم 
  .[9]الفتح:   َّ جضحض مصُّٱ

ويف اآلخرة: ارتضى اهلل عز وجل أىل العلم أْف يشهدوا معو على أجلّْ 
مشهوٍد بو وىو التَّوحيد, وارتضاىم أْف يشهدوا مع مالئكتو أيضاً قاؿ سبحانو: 

 ُّ  ٍَّّ ٌّ ُّٱفقط  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ٱُّ
فلم ُيستشهد أىل الزراعة مثالً, أو  [12]آؿ عمراف:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 احلِرؼ األخرى.
وإبراىيم عليو السالـ دعا اهلل عز وجل أْف يبعث ذلذا البلد َمْن يعلمهم 

: -عْن إبراىيم وأيضًا إمساعيل ومها يدعواف ّٔذا الدعاء  -العلم قاؿ سبحانو 
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 مب زب رب يئ ُّٱمكة  أي: من َّىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱ

, وقد استجاب اهلل عز وجل لدعوة إبراىيم [189]البقرة:  َّ  ىب نب
َأِب  َدْعَوةُ  أنَا))اخلليل ففي صحيح البخاريّْ قاؿ النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: 

وبٌن نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وبٌن أبيو إبراىيم عشروف أباً  ((ِإبْػرَاِىيمَ 
 واستجاب اهلل دعوتو. 

لذا: على ادلسلم أْف يدعوا اهلل عز وجل دبا هتوى نفسو, وال يستبعد على 
اهلل عز وجل شيئًا أْف يقع؛ فكلُّ دعوٍة يسمعها اهلل عز وجل ويدَّخرىا عنده, 

]غافر:   َّ  جهمه ين ىن من خنُّٱل باإلجابة قاؿ سبحانو: وقد يُعجّْ 

76] . 
اهلل عز وجل بو ِمْن العلم, مَحََل  هفلمَّا بَػلََّغ النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم ما أمر 

الصَّحابة رضي اهلل عنهم ىذا العلم العظيم الكثًن الذي وصفو اهلل عز وجل 
فانتشروا  [11]ادلائدة:   َّ نت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱبأنَّو نوٌر 

 عليو وسلم أخرج بعض الصَّحابة من يف اآلفاؽ بتعليمو, بل إفَّ النَّيبَّ صلى اهلل
الُكفر ِمْن أجل أْف يعلموا كما بَػَعَث معاذًا رضي اهلل عنو إذل ادلدينة إذل ديار 

 ((ِمْن أَْىِل اْلِكَتابِ  ِإنََّك تَْأِت قَػْوماً ))اليمن كما يف صحيح البخاريّْ قاؿ: 
أرض النُّبوة إذل أرض الُكفر؛ لُيعلموا النَّاس ىذا العلم قاؿ شيخ  رجهم منفأخ

ادلسلموف اليـو ِمْن خًن وبركة فهو بربكة وكلُّ ما فيو ))اإلسالـ رمحو اهلل: 
م ىم الذين نشروا العلم. ((الصَّحابة رضي اهلل عنهم   ألَّنَّ

أطبقوا على ِكتماف العلم النطفأ النور, وطُِمست  -وحاشاىم ذلك  -ولو 
ا بذلوا كلَّ شيٍء ِمْن أجل نشر ىذا الدين قاؿ عنهم شيخ  آثار النُّبوة, وإَّنَّ
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يعين: مثل الصَّحابة رضي اهلل  ((ال كاف وال يكوف مثلهم)) اإلسالـ رمحو اهلل:
 عنهم.

مث تتابع أىل العلم بنشر ىذا الدين وأخرب النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم أنَّو 
 على رأس كلّْ قرٍف يَبعث اهلل للنَّاس َمْن جيدد ذلم دينهم.

شَّريعة, وىو والعلم أفضُلو وأشرفُو وادلمدوح يف الكتاب والسُّنَّة ىو علم ال
 علم احلالؿ واحلراـ, وىو ما جاء بو الكتاب والسُّنَّة.

وألمهيتو: كاف النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم إذا نزؿ عليو الوحي يَأمر ُكتَّاب 
الوحي أْف يكتبوا لئال يُنسى ىذا العلم, ويف صحيح البخاريّْ: دلا أتى أبو شاه 

ِإنػََّها ُأِحلَّْت رل َساَعًة ِمْن ))إذل النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم يف فتح مكة وقاؿ: 
ى اللَُّو َعَلْيِو فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّ  ,تُُبوا رل يَا َرُسوَؿ اللَّوِ : اكْ اؿَ قَ ... إخل  نَػَهارٍ 

 فأوؿ تدوين للعلم يف وقت النُّبوة.  ((اْكتُُبوا أَلِب َشاهٍ  َوَسلََّم :
مث بعد النُّبوة أتى العلماء أيضًا وقيَّدوا ىذا العلم, وِمْن أشهر الكتب اآلف 

 احلديث ىو موطأ اإلماـ مالك رمحو اهلل, فهو أقدـ حديث ادلنتشرة وأقدِمها يف
َع.  مجُِ

ص بعض أىل العلم منهم من كاف يف احلديث, ومنهم مث بعد ذلك َّتصَّ 
 لقرآف كالتَّفسًن وضلوه, ومنهم من كاف يف الفقو, ومنهم منكاف يف علـو ا  من

 ىو يف أصولو إذل غًن ذلك.
وأعظم خادـ للكتاب والسُّنَّة وتفسًن القرآف ىو علم الفقو, لذلك قاؿ عنو 

 ((وىو علٌم عزيٌز؛ ألنَّو ينتفع بو وحيتاجو كآفة النَّاس))ابن اجلوزي رمحو اهلل: 
الفقو ادلبين  م العقيدة, مث بعد ذلك ما يليو منفأشرُؼ علٍم وأعظُمو ىو عل

 على الكتاب والسُّنَّة.
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ادلسلموف يف األصقاع انتشر العلماء تبعًا لذلك؛ رمحًة ِمْن اهلل  ولػمَّا انتشر
 [81]فاطر:  َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب ُّٱعز وجل بالنَّاس كما قاؿ سبحانو: 

والدُّعاة والنَّاصحوف  َيدخل يف ذلك الرُّسل, وَيدخل فيو أيضًا أىل العلم
 أىل اخلًن.  وغًنىم من

ٌد قاؿ شيخ اإلسالـ رمحو اهلل فاختلفت مذاىب النَّاس ولكن مقصدىم واح
د خالؼ ما جاء بو الكتاب وال يُعرؼ أفَّ عادلًا واحدًا يتعمَّ ))يف رفع ادلالـ: 

ُلغو النَّص, ومنهم َمْن ال يبلغو, ومنهم َمْن يبلغو لكن يرى  والسُّنَّة, فمنهم َمْن يَػبػْ
ولكن ضعفو, ومنهم َمْن يبلغو ويرى صحتو ولكن يرى نسخو, ومنهم َمْن يبلغو 

 .((وىكذا يفهم منو فهماً غًن الفهم الذي َفِهَمو العادل اآلخر
ىنا نشأت ادلذاىب الفقهية, وال تثريب على النَّاس يف األمور الفقهية  ومن

ِإَذا َحَكَم احلَاِكُم فَاْجتَػَهَد ))يف اجتهاداهتم فيها قاؿ النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
فأىل الفقو حَّت  ((َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَػَهَد مُثَّ َأْخطََأ فَػَلُو َأْجرٌ  مُثَّ َأَصاَب فَػَلُو َأْجرَاِف,

م رلتهدوف يف ذلك.  يف خطئهم وبُػْعِدىم عن النَّص مأجوروف؛ ألَّنَّ
العلماء لتسهيل العلم,  يف كلّْ فنٍّ كلُّ ذلك سعيًا من فنشأت متونًا فقهيةً 

 وضبطو, ومجعو, وسرعة استحضاره.
مة ادلرغيناين, وىو منبداية ادلبتدي لإل :ففي الفقو احلنفي أوسع  ماـ العالَّ

يف كتاب اذلداية, وُجِعَل  رمحو اهلل فُ ادلتوف يف الفقو احلنفي وشرحو أيضًا ادلصنّْ 
ادلتوف الفقهية أيضًا احلنفية كتاب ادلختار  ثر ِمْن اثنٌن ومثانٌن شرحاً, ومنلو أك

كتاب االختيار؛ ألنَّو جرَّده عن يف الفتوى لإلماـ ادلوصلي وشرحو أيضًا يف  
 النَّص كما جرَّد ادلرغيناين أيضاً متنو بداية ادلبتدي عن النَّص. 
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وِمْن ادلتوف أيضًا كنز الدَّقائق للنَّسفي وتوسَّعت الشروح فيو فمنها: تبيٌن 
احلقائق للزيلعي, ومنها البحر الرائق البن صُليم وىو ِمْن أوسع الكتب احلنفية يف 

 ادلسائل ادلستطردة؛ ألفَّ مصنّْفو رمحو اهلل متأخٌر. ذِْكر 
د أمأله وىناؾ شروح لغًن ادلصنَّفات مثل: كتاب ادلبسوط للسرخسي وق

ثالثٌن رللداً, كاف مسجونًا يف بئٍر وديلئ على  وىو يف السجن فهو أكثر من
طالبو ويكتبوف وىم على شافَّت البئر, ومنها: بدائع الصنائع للكاساين رمحو 
اهلل وتوسع يف ذكر ادلسائل وأدلتها ويذكر عن أِب يوسف وزلمد بن احلسن, 

وىكذا انتشر الفقو  ,وأتى السَّمرقندي رمحو اهلل واختصره يف كتاب حتفة الفقهاء
ذت ادلذىب احلنفي  احلنفي ومتَّ تداولو وكثُر؛ ألفَّ يف عصر اخلالفة العثمانية اَّتَّ

  اآلفاؽ.ىو ادلرتضى ذلم وىذا سبب انتشاره يف
كتاب ادلهذب للشًنازي, وشرحو اإلماـ   يف ادلتوف: كتب الشَّافعية  ومن

النَّووي رمحو اهلل يف آّموع لكنَّو َوَصَل إذل كتاب احلجّْ وتويف النَّووي رمحو اهلل, 
مث أَكَمَل منو رللدين اإلماـ السُّبكي وتويف, مث أَكَمَلو ادلطيعي فتعاقب على 

 العلماء.  اب واحد آّموع ثالثة مننت يف كتشرح ىذا ادل
ع وذلذا يُػتَّخذ منو: أفَّ طالب العلم يُبادر قبل أْف يفجأه ادلوت فال ُيضيّْ 

  !عمره فكم ِمْن كتاٍب بُدء فيو ِمْن أىل العلم لكن الػمَّنية اخرتمتهم؟ حلظًة من
 كما تويف ابن كثًن رمحو اهلل ودل ينتهي ِمْن كتاب مجع ادلسانيد.

ادلتوف أيضاً: منهاج  سلتصر ادلزين ولو عدَّة شروح, ومنادلتوف أيضاً:  نوم
ادلتوف روضة الطالبيٌن وشرح يف أسىن  من شروحو: التُّحفة, ومنالطالبيٌن و 

ادلطالب وىو أوسع كتاب يف الفقو الشَّافعي يف ِذْكر ادلسائل, فهناؾ البحر 
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ادلذىب احلنبلي فتوسعوا يف  الرائق وىنا أسىن ادلطالب, وكما سيأِت اإلقناع يف
 ذِْكر ىذه ادلسائل اليت يذكروَّنا.

خليل بن  : على سلتصر خليل دلصنّْفوادلذىب ادلالكي مدارىم يف الفقو ومن
وصعوبٌة أيضًا يف  ,إسحاؽ رمحو اهلل, وىو منٌت طويٌل فيو صعوبٌة يف فهمو

اجلليل  حفظو لكنَّو مَجََع مسائل عديدًة, ولو عدَّة شروح منها: مواىب
للحطاب, وأيضًا شرح منح اجلليل حملمد بن أمحد عليش شرحو أيضًا شرحاً 

 وافياً ولو عدَّة حواشي متعدّْدة.
ىو منُت أِب القاسم أمحد بن حسٌن  :ادلذىب احلنبلي أقدـُ منٍت فيو ومن

ئة وأربع وثالثٌن م اخلَِرقي ادلعروؼ كتابو دبختصر اخلَِرقي تويف سنة ثالث
ح ىذا الكتاب ابن قدامة يف ادلغين, وشرحو أيضًا الزَّركشي يف  للهجرة, وشر 

 كتابو شرح الزَّركشي على سلتصر اخلرقي.
مث تعاقب أىل العلم على ادلتوف يف ادلذىب احلنبلي لكن عمدهتم ىو 
سلتصر اخلَِرقي, فألَّف ابن قدامة كتاب العمدة وجعلو للمبتدئٌن على قوٍؿ واحٍد 

ىب بالدليل وذِْكر احلديث الصحيح, وال يذكر الروايات شلَّا يرجّْحو يف ادلذ
 األخرى أو مذاىب سلتلفة.

ع بعد ذلك يف َوْضِع منٍت آخر وىو ادلقنع وَجَعَلو على روايتٌن ودل مث توسَّ 
وكتاب  ((متوسطًا بٌن الطوؿ والقصر))يذكر فيو أدلة؛ ألنَّو جعلو متنًا قاؿ: 

وُشرَِح يف كتاب اإلنصاؼ للمرداوي, وُشرَِح  ادلقنع ُشرٍَح فيو ادلبدع البن مفلح,
 قدامة رمحو اهلل صاحب العمدة, ومنأيضاً يف كتاب الشرح الكبًن البن أخ ابن 

شروح العمدة شرٌح لشيخ اإلسالـ رمحو اهلل, وِمْن شروحها أيضًا شرح ّٔاء 
 الدين ادلقدسي يف كتاب الُعدَّة يف شرح العمدة.
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احلنبلي: كتاب زاد ادلستقنع لإلماـ احلجَّاوي  ادلتوف أيضًا يف ادلذىب ومن
ئة وتسع وستٌن, وأصل الكتاب ىو ادلقنع لذلك م رمحو اهلل ادلتوىف سنة تسع

ُمَوفَّق أِب ػمن ُمْقنِع اإِلماـِ ال أمَّا بَػْعُد: فهذا سْلَتَصٌر يف الفقوِ ))قاؿ يف مقدمتو: 
؛ ألفَّ ادلقنع على قولٌن ((أمْحَد َمْذَىبِ ى قَػْوٍؿ َواِحٍد, وىو الرَّاِجُح يف لَ زُلَمَّد عَ 

 وَجَعَل الزاد على قوٍؿ واحٍد فيما يراه راجحاً عنده.
أكثرىا وأشهرىا ىو ما  توف سلتصرة للمذىب احلنبلي لكن منوىناؾ م

 غًنىا تسهيل الفقو, وأيضاً كشف ادلخدرات وغًن ذلك. , ومنرَ ذُكِ 
كتاب العمدة يف الصّْياـ, ومؤلفو: ُموفَّق الدين أِب   ودرس اليـو ىو من

 زلمد عبداهلل بن أمحد اجلمَّاعيلي ادلقدسي مث الدّْمشقي.
ئة وواحٍد م ُوِلَد رمحو اهلل يف قرية مجَّاعيل وىي ِمْن قرى نابلوس سنة أربع

وستٌن, ونابلوس مدينٌة يف فلسطٌن اآلف كانت مشتهرٌة بالعلم, وأىلها ذو عفٍة 
مكثُت يف نابلوس شهرًا كاماًل فلم أرى ))ؿ ابن العرِب رمحو اهلل يف تفسًنه: قا

 .((امرأًة خارجًة يف السوؽ
مث بعد ذلك َىاَجَر رمحو اهلل مع والده وأىلو إذل دمشق عند زلنة التَّتار, 
وَحِفَظ القرآف وعمره عشر سنوات رمحو اهلل, وطلب العلم وَحِفَظ القرآف برواية 

مة آّتهد القدوة ِمْن ))نو الذَّىيب رمحو اهلل: نافع قاؿ ع ىو اإلماـ العادل العالَّ
ال ))وكاف رمحو اهلل ذا علٍم وحلٍم, قاؿ عنو ضياء تلميذه قاؿ:  ((أذكياء الَعادلَ 

وىو يبتسم .. قاؿ: وكانت لو جاريًة تؤذيو فما يقوؿ ذلا شيئاً  يُناظر أحدًا إالَّ 
وقاؿ عنو الضياء رمحو اهلل  ((عنده فما يكلّْمهم.. قاؿ: وكاف أولده يتضاربوف 
 .((ما رأيتو أوجع قلب طالٍب أبداً ))مادحاً لو يف ُحْسِن خلقو قاؿ: 
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وِمْن سعة علمو أنَّو نوَّع بٌن الفنوف ففي العقيدة ألَّف يف دلعة االعتقاد 
ع الطويل ا والعلو, ويف أصوؿ الفقو صنَّف يف روضة الطالبيٌن, ويف الفقو لو الب

يف التَّصنيف والتَّعليم حَّت كاف إمامًا رلتهداً, وَيشهد لو اجتهاده بالفقو كتابو 
 ادلغين الذي ىو َشرُح سلتصر اخلَِرقي. 

مث يف كلّْ ادلذاىب السَّابقة منهم َمْن يذكر أقواؿ العلماء اآلخرين؛ توقًناً 
رمحو اهلل ذََكَر أقواؿ كتاب منحة السلوؾ يف شرح حتفة ادللوؾ للعيين   :ذلم فمثالً 

ادلذاىب األربعة وإْف كاف ذِْكرُه لإلماـ أمحد قليل, ويف ادلذىب ادلالكي الذَّخًنة, 
ويف ادلذىب الشَّافعي كتاب آّموع وِحْلية العلماء للشاشي القفاؿ يذكر فيو 
ادلذاىب, ويف ادلذىب احلنبلي كتاب ادلغين يذكر فيو ادلذاىب ويُرجّْح ما يراه 

 بالدليل. راجحاً 
ودل يقتصر تصنيف العلماء يف ادلذاىب على ادلسائل الفقهية فقط, بل رتَّبوا 

عبداحلق  :أيضًا أحاديث على تصنيف أبواب الفقو, ففي ادلذىب ادلالكي
االشبيلي رمحو اهلل ألَّف كتاب األحكاـ الصغرى والوسطى والكربى, ويف 

نو بلوغ ادلراـ, ويف ادلذىب ألَّف ابن حجر رمحو اهلل مت :ادلذىب الشَّافعي
كتاب احملرر رتَّبو ابن عبداذلادي رمحو اهلل على أبواب الفقو احلنبلي, وال   :احلنبلي

 أعرؼ متناً يف احلديث لألحكاـ يف ادلذىب احلنفي.
أىل  لُّهم سوى أِب حنيفة كما سيأِت منوجلُّ أئمة ادلذاىب األربعة بل ك

الكتاب والسُّنَّة, فمثالً ادلذىب ادلالكي: إماـ  احلديث, أي: أفَّ فقههم مبينّّ من
صاحب ادلوطأ يف احلديث قاؿ عنو ابن  رمحو اهلل ادلذىب ىو اإلماـ مالك

رمحو  , واإلماـ الشَّافعي((إماـ ادلتقنٌن وكبًن ادلتثبتٌن))حجر يف تقريب التَّهذيب: 
د إذل النَّيبّْ صلى إماـ ادلذىب الشَّافعي منسوٌب إليو عنده كتاب األـ بالسَّن اهلل
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اهلل عليو وسلم, وادلذىب احلنبلي يُنسب إذل اإلماـ أمحد بن حنبل رمحو اهلل 
عنده كتاب ادلسند وىو ِمْن أوسع كتب احلديث يف األرض قاؿ عن نفسو رمحو 

يعين: أحفظ مليوف سند يف احلديث رمحو  ((أحفُظ ألف ألف حديث))اهلل: 
 اهلل.

و اهلل وأقلَّهم رواية للحديث لبُػْعِده عن دار وكاف اإلماـ أبو حنيفة رمح
اذلجرة؛ ألنَّو كاف يف العراؽ لكنَّو رمحو اهلل أؤِت فهمًا قويًا للمسائل واستنباطاً  

 كثًناً فهو ِمْن أئمة اإلسالـ رمحهم اهلل مجيعاً.
يف ىذه  ((ِكَتاُب الصّْياـ))شرُح جزٍء ِمْن العمدة وىو  بإذف اهللونستهل 

 ف اهلل.بإذالدورة 
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 اهلل: رمحوقاؿ 
 (الصِّيامكتاب )

كتاب يعين: مكتوب فهو مصدر دبعىن مكتوب, تقوؿ: َكَتَب ِكتابًا وَكْتباً, 
 أي: مَجََع فيو مسائل عدَّة.

 والصّْياـ يف اللُّغة: ىو اإلْمساؾ.
ألمٍر  ,يف زمٍن سلصوصٍ  ,ِمْن شخٍص سلصوصٍ  بنيةٍ  ويف الشَّرع: اإلْمساؾُ 

 سلصوٍص.
يف الرتؾ وىو ترُؾ األكل والشُّرب, وترُؾ اجلماع,  :الصّْياـ على أمرين ومدار

 لذلك يف اللُّغة ىو اإلمساؾ ُُتسك عن ىذا وىذا.
وُمِنَع ِمْن األمرين السَّابقٌن لكوَّنما ىي لذَّة اإلنساف, فاألكل والطعاـ 

]احلجر:  َّ ىه  مه جه ُّٱغذاء لكنَّو أيضًا متعٌة لذلك قاؿ سبحانو: 

]النساء:  َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ُّٱىو أيضاً متعٌة كما قاؿ سبحانو:  والوطء, [3

81]. 
أمسك عن الطعاـ والشَّراب  بنية, فلو أفَّ شخصاً  وال يصح الصّْياـ إالَّ 

. والوطء  دلرٍض فيو, ال نية التَّعبد ال يصح منو ىذا الصَّـو
يف أوؿ مطلع  -إْف شاء اهلل  -سيأِت  ((ِمْن شخٍص سلصوصٍ ))وأمَّا قولنا: 

  رمحو اهلل. فُ ما ذكره ادلصنّْ 
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 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱكما قاؿ سبحانو:   ((يف زمٍن سلصوصٍ ))

أي: ِمْن طلوع  [126]البقرة:  َّ ىتيت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب
 الفجر إذل غروب الشمس.

والصّْياـ دؿَّ عليو الكتاب والسُّنَّة واإلمجاع, فمن الكتاب قولو سبحانو: 
]البقرة:  َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهُّٱ

, [121]البقرة:  َّ حئخئ  جئ يي ىي ني ُّٱوقاؿ سبحانو:  ,[123
عليو السُّنَّة ِمْن قوؿ النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم كقولو عليو الصَّالة  ودؿَّ 

وِمْن فعلو عليو الصَّالة والسَّالـ أنَّو , ((ُصوُموا لُِرْؤيَِتِو, َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَِتوِ ))والسَّالـ: 
 إْذ فُِرَض يف السَّنة الثانية ِمْن اذلجرة باإلمجاع. ؛صاـ تسع رمضانات

قبلنا ِمْن األمم السَّالفة؛ حلاجة اإلنساف  وكاف الصّْياـ معروفًا حَّت على من
ينية يقوي ما بينك وبٌن اهلل, وحلاجة اإلنساف إليو اجلسدية و نَّ أل ؛إليو الدّْ

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱالصَّحية قاؿ سبحانو: 
وكاف اجلاىلية يصوموف عاشوراء قالت الرُّبَػيَّع بْنت معوّْذ  َّ ٌّ ٰى ٰر

ذل قرى أرسل رسوؿ اللَّو صلى اهلل عليو وسلم غداة عاشوراء إ))رضي اهلل عنها: 
: من كاف أصبح صائماً فليتم صومو, ومن كاف مفطراً ادلدينةاألنصار اليت حوؿ 

تصـو عاشوراء كما يف  رواه البخاريُّ, وكانت اليهود أيضاً  ((فليتم بقية يومو
  صحيح مسلم.

, فأمر  ويف السَّنة األخًنة أمر النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم دبخالفتهم يف الصَّـو
ولكن  ((بَِقيُت ِإذَل قَاِبٍل أَلَُصوَمنَّ التَّاِسعَ  لَِئنْ ))أْف نصـو يومًا قبلو كما قاؿ: 

ا  صفة صياـ َمْن قبلنا َّتتلف لكن صياـ ىذه األمة ال شكَّ أكمُل وأعظُم؛ ألَّنَّ
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 مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱىي األمة الكاملة يف تشريعاهتا 

 .[3]ادلائدة:  َّ يترث ىت نت
: ىي تقوى ا اجلوارح من أجل هلل؛ ألفَّ مجيع أعماؿ فاحلكمة ِمْن الصَّـو

أجل  القلب أْف يصلح, والكلم الطيب من أجل إصالح القلب, فالصَّالة من
 زن رن مم ُّٱأجل إصالح القلب  أْف يصلح القلب, وكذلك اإلنفاؽ من

أي: تزكي القلب, وتزكي أيضًا ادلاؿ  [163]التوبة:   َّ ين ىن نن من
 [9]الشمس:   َّ يب ىب نب مب  زب  ُّٱلكن ادلقصود زكاة القلب كما قاؿ سبحانو: 

ِإَذا َصُلَحْت َصُلَح  ,يف اجلََْسِد ُمْضَغةً   ِإفَّ َأاَل ))والنَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 
  .أجل إصالح القلب , وتالوة القرآف من((اجلََْسُد ُكلُّوُ 

 ٰذ يي ىي مي خي  حي ُّأجل إصالح القلب  لذا الصّْياـ من
 . َّ َّ ٍّ ُّٱدلاذا؟  َّ  ٌّ ٰى ٰر

الذي جيب عليو الصَّـو  ( ىنا يذكر رمحو اهلل منرمضانيجب صيام قاؿ: )
يف رمضاف؛ ألنَّو ىناؾ صوـٌ لكن يف غًن رمضاف, والصَّـو الذي يف غًن رمضاف 

 منو ما ىو واجٌب, ومنو ما ىو ليس بواجٍب.
فمن الصَّـو الذي يف غًن رمضاف مثل: قضاء أياـ رمضاف فهذه واجبٌة 

لكفَّارات ىذه واجبٌة وال تُفعل يف رمضاف؛ لكنَّها ليست يف رمضاف, وكذلك ا
ـٌ على النَّذر, ومنو ما ىو ما ليس بواجٍب مثل: التَّطوعات   ألفَّ الفرض مقدَّ

 كصياـ االثنٌن واخلميس وعاشوراء وغًن ذلك.
وىنا يذكر رمحو اهلل شروط َمْن جيب عليو الصَّـو يف رمضاف كما سيأِت؛ 

احليض  َحَصَل لو مانٌع يف رمضاف من, وأسقط من ألنَّو أسقط شرط ادلقيم
 والنُّفساء.
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وِمْن رمحة اهلل عز وجل أْف َشرََع لنا الصّْياـ, فهناؾ باٌب يف اجلنَّة ال َيدخل 
فَّ إِ ))منو إالَّ الصائم يقوؿ لو: باُب الرياف, وادلراد بالصَّائمٌن يف ىذا احلديث: 

صاـ الفرض دوف  ىو من ((الرَّيَّاُف َيْدُخُل ِمْنُو الصَّاِئُموفَ  :يُػَقاُؿ َلوُ  اً نَِّة بَابيف اجلَْ 
لكن َمْن تزوَّد فأجره على  ,صاـ الفرض يُدعى ِمْن ذلك الباب النَّافلة؛ ألفَّ من

 اهلل سبحانو. 
والعبادات تنقسم يف األجور إذل قسمٌن: قسٌم: منها ما ىو مضاعٌف يف 

 وقسٌم: ما ليس دبضاعف. واب,الثَّ 
ئة ضعف إذل م سم ادلضاعف مثل: احلسنة بعشر أمثاذلا إذل سبعالق

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱأضعاٍؼ كثًنٍة قاؿ سبحانو: 
 [871]البقرة:  َّ مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث

 اك يق ىق ُّٱ, وقاؿ سبحانو: ((حبسب اإلخالص))قاؿ ابن كثًن رمحو اهلل: 

وىذا يف مجيع أنواع العبادات سوى القسم  [176]األنعاـ:  َّ ىكيك مك لك
الثاين الذي سيأِت, فكلُّ عمٍل تعملو مضاعٌف احلسنة عشرة, ادلئة مئتاف, 

 ادلضاعفات. مئة وىكذا من السبعٌن سبع
ا بغًن حساب, وىذا يف عبادتٌن: والقسم الثاين: أجره ليس دبضاعف وإَّنَّ 

وجل يف احلديث القدسي:  عبادٌة للجوارح وىي صياـ رمضاف كما قاؿ اهلل عز
ـَ َلُو ِإالَّ )) يعين: بغًن حساب,  ((فَِإنَُّو رل َوأَنَا َأْجزِي ِبوِ  ؛الصّْياـ ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَد

 ك بالربّْ الكرًن يُعطي بغًن حساب!فما ظنُّ 
وقسٌم ثاين: عبادٌة قلبيٌة ثوأّا بغًن حساب أيضاً, وأصُلها يف القلب, 

 هت مت هب مب ُّٱمدلوالهتا على اجلوارح وىي عبادة الصَّرب قاؿ سبحانو: 
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وىذا الصَّرب بأقسامو الثالثة سواء صرٌب على الطاعة, أو  [16]الزمر:  َّ هث مث
 صرٌب على ادلعصية, أو صرٌب على ادلصائب.

ا أفَّ الصَّائم يتعب أفَّ جزاءه ِمْن جنس العمل؛ فكم :ثواب الصّْياـ ومن
الصَّـو يُثاب بفرحة يف الدنيا عند الِفطر, وفرحة عند لقاء اهلل عز  وقد حيزف من

لِلصَّاِئِم فَػْرَحَتاِف: فَػْرَحٌة ِعْنَد ِفْطرِِه, ))وجل كما قاؿ النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
 .((لَِقاِء َربّْوِ  َوفَػْرَحٌة ِعْندَ 

اجلزاء أيضًا على الصَّـو ِمْن جنس العمل ما قالو النَّيبُّ صلى اهلل عليو  ومن
 ((َفِم الصَّاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اللَِّو ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ  خَلَُلوؼُ ))وسلم يف الصحيح: 

ـ يو  الطعاـ لكن ف كريهًة بسبب ُخُلوّْي ادلعدة منفكما أفَّ رائحتو قد تكو 
  القيامة رائحتو رائحة ادلسك.

يف احلديث اآلخر قاؿ النَّيبُّ صلى اهلل عليو  ((اْلِمْسكِ ))وىنا قاؿ ادلسك: 
 .((اْلِمْسُك َأْطَيُب الطّْيبِ ))وسلم يف صحيح البخاريّْ: 

فضائل الصَّـو أفَّ صاحبو موعوٌد دلغفرة اهلل كما قاؿ النَّيبُّ صلى اهلل  نوم
ـَ َرَمَضاَف ِإديَانَمْن ))عليو وسلم:  ـَ ِمْن َذْنِبوِ  اً َواْحِتَساب اً َصا متفق  ((ُغِفَر لَُو َما تَػَقدَّ

 عليو.
َمْن ))وىناؾ أعماؿ مصاحبٌة لرمضاف موعوٌد أيضًا صاحبها بادلغفرة مثل: 

ـَ َرَمَضاَف ِإديَان ـَ ِمْن َذْنِبوِ  اً َواْحِتَساب اً قَا ومسلم, رواه البخاري  ((ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ
ـَ ِمْن َذْنِبوِ ))ومثل:  َلَة اْلَقْدِر ِإديَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ ـَ لَيػْ  .((َمْن قَا

( وادلراد بالواجب ىنا على ادلسلم أي: وجوب على كل مسلمقاؿ: )
  وليس معناه سقوط اإلمث عن الكافر.األداء, 
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 زئ رئ  ّٰ  ُّٱاألحكاـ التَّكليفية مأموٌر ّٔا ادلسلم والكافر قاؿ سبحانو: ف
 .[17]الذاريات:  َّ يئ ىئ نئ مئ

ادلسلم يُثيبو اهلل عز وجل على ِفْعِل الطَّاعات باجلنَّة يف اآلخرة ويُذيقو أثر 
 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱذلك الفعل كما قاؿ سبحانو: 

 ام يل ىل مل  يك  ُّٱىذا يف الدنيا  َّ مكىك لك اك

 ىذا يف اآلخرة. [96]النحل:  َّ رن مم
وأمَّا الكافر يف حسناتو يُذيقو اهلل عز وجل منها يف الدنيا كما قاؿ النَّيبُّ 

نْػَيا أُْطِعَم ِّٔا طُْعَمة ِمنْ  إفَّ الَكاِفر إَذا َعِمَل َحَسَنةً ))صلى اهلل عليو وسلم:    ((الدُّ
 رئ ّٰ ِّ ُّٱكما يف صحيح مسلم, وأمَّا يف اآلخرة فكما قاؿ سبحانو: 

ما قاؿ شيخ اإلسالـ رمحو , وك[83]الفرقاف:  َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ
  .والعياذ باهلل ((فَِإنػَُّهْم اَل َحَسَنات ذَلُمْ ))الواسطية:  العقيدة اهلل يف

معاقبتهم برتؾ عليها مع وأمَّا يف ِفْعِل الكفَّار للسيئات فهم يُعاقبوف 
الكافر ادلقعد يف بيتو ليس وزره كوزر الكافر الظادل الذي يقتل الواجبات, ف

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱادلسلمٌن قاؿ سبحانو: 
كلُّهم يف النَّار لكن منهم  والعياذ باهللأي: أفَّ الكفَّار  [22]النحل:  َّ يم

َمْن يزيد عذابو على عذاب غًنه, وشلَّا يُعاقب عليو ترؾ الواجبات مثل الصَّـو 
  َّ مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱوالصَّالة قاؿ سبحانو إخبارًا عنهم: 

فكلُّ وقت صالٍة ينقضي وكلُّ رمضاٍف ديضي الكافر يكوف , [13 - 18]ادلدثر: 
حكم قتل الكفَّار باجلهاد؛ لئال يزيد عليو اإلمث  نتركهما, لذلك معليو وزٌر يف 

 دبرور أوقاٍت مع األعماؿ الصَّاحلة وىو ُمفرٌّْط فيها. 
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( البالغ يُثاب على احلسنات وجُيازى على السيئات, وغًن البالغ بالغقاؿ: )
قلُم التَّكليف  -يعين: صيب صغًن عمره مثاًل مخس سنوات أو ست سنوات  -

عليو يف السيئات ال جيري, أي: ال ُتكتب عليو سيئات كما قاؿ النَّيبُّ صلى اهلل 
أمَّا  ((ْكبُػرَ َحَّتَّ يَ  الصَّيب  نْ عَ وَ  .. قَاَؿ: رُِفَع اْلَقَلُم َعْن ثالث))عليو وسلم: 

احلسنات فإنَّو يؤجر عليها, وكذلك الورل الذي يُربيو على ىذا الفعل الصاحل 
لَِّو, َأذِلََذا َحجّّ؟ َرفَػَعْت اْمرَأٌَة َصِبيِّا ذَلَا فَػَقاَلْت يَا َرُسوَؿ ال))يؤجر عليو الدليل: 

أ القرآف وىو دل يبلغ مثاًل عمره عشر فالصَّغًن لو قر  ((نَػَعْم َوَلِك َأْجرٌ : قَاؿَ 
ية ليس عليها لكن صحيفة سيئاتو خال ,سنوات ُيكتب يف صحيفة حسناتو

  ف أجٌر أيضاً؛ ألنَّو حثَّو عليو.أمره بقراءة القرآ سيئة, ولوالده أو من
 والبلوغ يُعرؼ بعالمات:

عاماً ال العالمة األوذل: ُتاـ مخسة عشر عاماً, فلو كاف يف أوَّؿ مخسة عشر 
الدليل على ذلك ما يف الصحيح أفَّ  ,يُعترب بالغًا إذا كاف دل يبلغ بعالمٍة غًنىا

َلْيِو َوَسلََّم يَػْوـَ ُعِرْضُت َعَلى النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو عَ ))قاؿ:  رضي اهلل عنهما ابن عمر
َوأَنَا اْبُن مَخَْس  ِو يَػْوـَ اخْلَْنَدؽِ ُت َعَليْ , َوُعِرضْ ْرَبَع َعْشَرَة فَػَلْم جِيْزين َوأَنَا اْبُن أَ  ُأُحدٍ 

فدؿَّ على أفَّ سنَّ اخلامسة  ((ودل يَػرَاين َقْد بَػَلْغتُ ))ويف روايٍة:  ((َفَأَجاَزين  َعْشَرةَ 
 عشرة يف البلوغ أصٌل يف التَّكليف.

والعالمة الثانية: خروج ادلين سواء كاف يف اليقظة أـ يف االحتالـ قاؿ 
يعين: بنزوؿ ادلين ىذا يف [ 7]النساء:  َّ مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱسبحانو: 

ىذا يف  [19]النور:  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱاليقظة, وقاؿ سبحانو: 
.  النـو
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والعالمة الثالثة: إنبات شعر خشن حوؿ العانة, إذا كاف الشعر ناعمًا قد 
ا ادلراد الشعر اخلشن والدليل على  يكوف عند غًن البالغٌن ىذا ال عربة بو, وإَّنَّ

أنَّو يف غزوة قريظة أمر النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم أْف يكشف عن ))ذلك: 
يعين:  -أمر بقتلو  -يعين: بلغ  - عورات َمْن قارب البلوغ .. قاؿ: فمن أنبت

 .((, ومن دل ينبت دل يأمر بقتلو-جُيعلوف كالرجاؿ 
وتشرتؾ العالمات السَّابقة ادلرأة مع الرجل فيها, وتزيد ادلرأة احليض؛ لقوؿ 

وادلراد  ((إالَّ خِبمارٍ   ائضٍ  يَقَبُل اهلُل َصالَة حَ اَل ))النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم: 
فإذا بَػَلَغ الصَّيب جيب عليو  بالغ, والنّْفاس يف حكم احليض, :حبائض ىنا أي

 الصّْياـ, وإذا دل يبلغ سيأِت أنَّو ُيستحب أْف يؤمر بو.
( ألفَّ آّنوف ليس مكلفًا كما قاؿ النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: عاقلقاؿ: )

َحَّتَّ ))ويف روايٍة:  ((يُِفيقَ َوَعِن اْلَمْجُنوِف َحَّتَّ  ... قاؿ: رُِفَع اْلَقَلُم َعْن ثالثٍ ))
 يك ُّٱ, وألفَّ ىذا الشرع أتى ألىل العقوؿ كما قاؿ سبحانو: ((يَػْعِقلَ 
أمَّا  [8]احلشر:  َّ خص حص مس ُّٱ, وقاؿ سبحانو: [63]البقرة:  َّ مل

  مزاٌؿ عنو التَّكليف يف العبادات.آّنوف فهو 
مالو, وإذا دل يكن لديو ماٌؿ  يف اجلنايات ادلالية فيتحمَّلها الورل من وأمَّا

يتحمَّلها وليو, ويف اجلناية البَّدنية قاؿ شيخ اإلسالـ رمحو اهلل يف منهاج السُّنَّة: 
  ب.يعين: يؤدَّ  ((أمجع العلماء على أفَّ آّنوف يعزَّر))

فلو أفَّ رلنوناً َضَرَب آخر للقاضي أْف حيكم جبلده وسجنو وإْف كاف رلنوناً؛ 
 إذا خوّْؼ دبَْن ىو أقوى منو كاجلندي وضلوي ذلك ينتبو أو يعزَّر. ألفَّ آّنوف
مسلم ))ُف رمحو اهلل روط اليت ذكرىا ادلصنّْ ( الشُّ الصَّومقادر على قاؿ: )
العلماء فيها: أفَّ شرط اإلسالـ ال يذكرونو يف العبادات؛ ألنَّو  َّنج ((بالغ عاقل
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اب وىو كتاب العمدة َوَضَعو لكن دلا كاف ىذا الكت ,شرٌط يف مجيع العبادات
تصرىا خي ((بالغ عاقل))للمبتدئٌن ذََكَر ذلك للتَّوضيح, وشرط  رمحو اهلل فُ ادلصنّْ 

  العلماء يف كلمة ُمَكلٌَّف.
فإذا قيل: ُمكلَّف فادلراد بو البالغ العاقل, وكذلك العبادات البالغ العاقل 
ا شرٌط  ُيشرتط فيها لذلك الكتب ادلتقدّْمة ال يذكروف ىذه الشروط الثالثة؛ ألَّنَّ
م يذكروف شرط البلوغ, وكذلك يف  يف كلّْ عبادة, أمَّا يف احلدود وضلو ذلك فإَّنَّ

 اخلمر وما ىو مباٌح يف شريعتهم. بِ ذكر يف ُشرْ القصاص, واإلسالـ يُ 
( يعين: إذا دل إذا أطاقو( يعين: ُيستحب أْف يؤمر الصَّيب )ويؤمر بو الصبي)

يشق عليو, والدليل على ذلك حديث الرُّبَػيَّع بْنت معوَّذ رضي اهلل عنها قالت: 
َناُىُم َوَنْصَنُع ذَلُُم اللُّْعَبَة ِمَن اْلِعْهِن, فَػَنْذَىُب ِبِو َمَعَنا, فَ )) ـَ, أَْعطَيػْ ِإَذا َسأَُلونَا الطََّعا

فكانوا يأمروف الصَّبياف بذلك؛ ليكوف أسهل  ((اللُّْعَبَة تُػْلِهيِهْم َحَّتَّ يُِتمُّوا َصْوَمُهمْ 
جر الصّْغار, ادلراد بالصّْغار إذا بلغوا وليعتادوا على ىذه العبادة, وأيضاً ليؤ  عليهم

 دل يبلغ.  من
لكن لو ترؾ  ,شر سنوات ودل يصم ال يُثرَّب عليوفلو كاف صيبّّ عمره ع

َها َوُىْم أَبْػَناءُ ))الصَّالة ُيضرب؛ لقوؿ النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم:  َواْضرِبُوُىْم َعَليػْ
 .((َعْشرٍ 

( يعين: كيف نعرؼ أفَّ رمضاف َدَخَل ويجب بأحد ثالثة أشياءقاؿ: )
سيأِت تفصيل  ((بأحد ثالثة أشياء)): رمحو اهلل ىنا فُ علينا لنصومو؟ قاؿ: ادلصنّْ 

  ىذه األشياء.
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ُف رمحو اهلل اختار روايًة يف ادلذىب يف األمر الثالث لكنَّها على وادلصنّْ 
صياـ رمضاف يكوف  اإلمجاؿ وسنعود على قوؿ ادلصنِّْف رمحو اهلل, سبيل

 بأمرين: 
األمر األوؿ: برؤيتو أي: برؤية اذلالؿ؛ لقوؿ النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم: 

وىذه الرؤية سواء رآىا الشخص أـ رؤية لو, يعين: رآىا آخر  ((ُصوُموا لُِرْؤيَِتوِ ))
 فشهد فيصـو بناًء على ىذه الرؤية.

 عليو صلى اهللاألمر الثاين: بإُتاـ عدَّة شعباف ثالثٌن يومًا كما قاؿ النَّيبُّ 
أمراً  ُف رمحو اهلل ذكر, وادلصنّْ ((فَِإْف أُْغِمَي َعَلْيُكْم فَاْقِدُروا َلُو َثاَلِثٌنَ ))وسلم: 

 ثالثاً سيأِت التَّفصيل فيو.
( يعين: إذا َكُمَل شهر شعباف ثالثٌن يومًا تكوف تلك كمال شعبانقاؿ: )

النَّيبُّ صلى اهلل عليو اللَّيلة بعد ُتاـ شعباف ىي ليلة رمضاف ونصومها كما قاؿ 
بإكماؿ عدَّة ىذا األمر األوؿ ((فَِإْف أُْغِمَي َعَلْيُكْم فَاْقِدُروا َلُو َثاَلِثٌنَ )): وسلم

 شعباف ثالثٌن يوماً.
لو يعين: لو ما رأينا ىالؿ رمضاف بعد أْف أكملنا ثالثٌن شعباف نصومو, و 

 يف اللَّيلة القادمة جزماً ىي اللَّيلة األوذل ِمْن رمضاف. رأيناه ليلة ثالثٌن وما رأينا
ا بالرؤية, والرؤية ال تكوف ( أي: ليس باحلساب وإَّنَّ ورؤية ىالل رمضان)

ب ذلك ىي تسًن مع مغرب اذلالؿ قرّْ بالبصر يف حقيقتها, وادلراصد اليت تُ  إالَّ 
كن رؤيتو بذلك فإذا دىن عند الغروب أشعة الشمس تؤثر على ادلراصد, فال ديُ 

 ((ُصوُموا لُِرْؤيَِتوِ ))ويبقى ىذا احلديث معجزًة بالرؤية البصرية  ,فيبعدوف ادلراصد
  ىذا بالنّْسبة للمراصد.
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فُيستعاف بادلراصد يف مكاف اذلالؿ قبل الغروب لكن عند الغروب يتعذَّر 
نُبعد  رؤية اذلالؿ بادلراصد؛ ألفَّ الشمس تعود إليو, فإذا حدَّدنا موقع اذلالؿ

  .((ُصوُموا لُِرْؤيَِتوِ ))ادلرصد مث ننظر بالعٌن, يعين: نعود إذل احلديث ادلعجزة 
و سواء يف الصّْياـ أو يف الفطر, وأمَّا احلساب فلم يأت نٌص  باالعتماد علي

اَل ِإنَّا أُمٌَّة أُمّْيٌَّة ))قولو: ه النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم يف واحلكمة ِمْن ذلك: ما ذََكرَ 
مرة تسعة وعشرين ومرة  :يعين ((َوَىَكَذا اذَ كَ ىَ ا وَ ذَ كَ ىَ  رُ هْ الشَّ  َنْكُتُب َواَل ضَلُْسبُ 

 .ثالثٌن
وحكمة أخرى أيضاً: ِمْن رمحة اهلل عز وجل بنا أنَّو دل جيعلنا نتعرؼ على 

قلَّة جدًا ِمْن النَّاس يف  اب؛ ألفَّ احلساب ال يَعرفو إالَّ دخوؿ الشهر باحلس
العادل, أمَّا اذلالؿ فبإمكاف الصيب أْف يراه, وبإمكاف الرجل الكبًن أْف يراه, 
وبإمكاف اجلاىل الذي ال يقرأ وال يكتب أْف يراه, وبإمكاف ادلزارع أْف يراه, أمَّا 

 رؤيتو.لاحلساب فيحتاج إذل تعليٍم طويٍل ُمعقٍَّد 
 يف احلساب؛ ألفَّ احلسَّابٌن قاؿ شيخ اإلسالـواألمر الثالث: ال يُعتمد 

م خيطئوف, وال زالوا يعرتفوف باخلطأ)): رمحو اهلل وسبب خطئهم  ((اتَّفقوا على أَّنَّ
 , فالقمر يسًن بسرعة لوفيو: تقدير بعضهم لبعض يف مسًن القمر حوؿ األرض

ادسة, فهذا احلاسب يقوؿ: سرعتو يصل لنا عند ىذه النُّقطة مثاًل الساعة الس
واآلخر يقوؿ: ال, سرعتو يصل إذل ىذا ادلكاف يف الساعة الساسة ودقيقة ىذا 

 خيطئ وىذا خيطئ.
بعيد بسرعة  لذلك: مثل لو كانت سيارة ستقدـ منل اًل ُيسهّْ اونعطيكم مث

مئة كيلوا يف الساعة, ومسارىا واسٌع يف اليمٌن والشماؿ, وأماَمها معوقات يف 
ااًل, فيجلس مثالً عشرة أشخاص ىذا يقوؿ: تصل يف السًن قد تسًن ديٌن أو مش
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الث أوؿ العامود الساعة العاشرة وثانية, والثاين يقوؿ: ال عشرة وأربع ثواين, والث
  يقوؿ: عشرة وعشر ثواين وىكذا.

مثل: الطائرات اآلف يقولوف لك: سوؼ نصل يف الساعة السادسة ويصل 
 قبل وىكذا. دسة إالَّ ر دقائق, أو الساعة الساالساعة السادسة وعش

والعلَّة يف االختالؼ يف والدة القمر يف احلساب: أفَّ األرض كما تعلموف 
بيضاوية, فإذا كانت بيضاوية القمر ما يعرفوف يأِت يف ىذه اجلهة منها األعلى 
وال أدىن وال أسفل؟ فليست دائرية ُتامًا يُعرؼ مسًنه, فهنا قد يكوف يف ىذا 

يضاوي منها يتأخر وصوؿ القمر إليو, لذلك ىم يعرتفوف األرض الب االرتفاع من
 ّٔذا اخلطأ.

واألمر الرابع يف أنَّو ال يُعتمد يف احلساب: أفَّ صيامو عبادٌة, َوُجِعَل 
  .د اهلل عز وجل برؤيتوحن نتعبَّ ناالطّْالع فيو على عبادة, ف

َرحاً وِمْن احلكم فيو: لتكوف عقوؿ مجيع ادلسلمٌن متوقدة لدخوؿ الشهر فػَ 
بو وعند اخلروج فَػَرحًا بو, ويظهر الفرح لو تسأؿ مثاًل شلَّن يرى االعتماد على 
احلساب مَّت رمضاف؟ يقوؿ لك: السبت ال حتسب, وَمْن يعتمد على الرؤية 
يفرحوف ننظر مَّت سيخرج اذلالؿ, ال انظر إذل القمر عاؿ أدىن ديٌن مشاؿ 

لك الشهر, أمَّا صاحب احلساب إذا ىلَّ فرحة كبًنة يباركوف فالشمس وىكذا, 
 تفوت عليو ىذه الفرحة.

 ىك مك لك اك ُّٱوالفرح نوع ِمْن أنواع العبادة يف الدّْين قاؿ سبحانو: 
, واهلل عز وجل أخرب بأفَّ اليهود والنصارى يفرحوف [12]يونس:   َّ مل يك

اآليات, فادلسلموف ِمْن باب أوذل! اهلل  ا يُنزؿ يف ىذا القرآف العظيم مندب
 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱيقوؿ:  سبحانو وتعاذل
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فيجب علينا أْف نفرح بفرٍح أشدُّ ِمْن فرح [ 37]يونس:   َّ مئنئ زئ رئ ّٰ
اآليات  علينا, وفرحهم بو دلا يروف فيو مناليهود والنصارى بنزوؿ القرآف 

 وادلعجزات والعلـو العجيبة.
طلعت الشمس الصيب سر على السُّهولة واليُ  وِمْن احلكم: أفَّ ديننا مبينّّ 

الصغًن خيربؾ أفَّ الشمس طلعت فال نصلي نتوقف؛ ألنَّو وقت َّني, وتأمر 
غربت  :ابنك الصَّغًن عمره أربع سنوات ىل غربت الشمس؟ فينظر ويقوؿ

 فنفطر ويفطر مجيع ادلسلمٌن. 
أمَّا احلساب ففيو صعوبة وتعقيد, وِمْن ىذه الشريعة احملمدية السُّهولة 

 .[121]البقرة:  َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هتُّٱ
  األمر األوؿ: كماؿ شعباف ثالثٌن يوماً.

  ؤية.واألمر الثاين: الر 
 :ُف رمحو اهلل وىو رواية يف ادلذىبإليو ادلصنّْ  واألمر الثالث الذي ذىب

يعين: يف ليلة ( ووجود غيم ليلة الثالثينوىو أنَّو يصاـ يـو الشَّك, قاؿ: )
( على يحول دونو( يعين: غبار )أو قترىناؾ غيم )الثالثٌن ِمْن شعباف إذا كاف 

 ن الغد الذي ىو يـو الشَّك؛ ألنَّو قد يكوفِف رمحو اهلل أنَّو يصاـ مقوؿ ادلصنّْ 
 ُف رمحو اهلل.إليو ادلصنّْ  ما ذىبرمضاف  من

شيخ  وادلالكية والشَّافعية, وإليو ذىب والقوؿ الثاين وىو مذىب احلنفية
أئمة  شَّيخ زلمد بن عبدالوىاب وغًنه مناإلسالـ رمحو اهلل وابن القيم, وال

؛ لقوؿ عمار بن ياسر رضي اهلل عنو:  َمْن ))الدَّعوة: أنَّو ال جيوز صياـ ىذا اليـو
ـَ اليَػْوـَ الِذي ُيَشكُّ ِفيوِ  , ((فَػَقْد َعَصى أَبَا اْلَقاِسم صلى اهلل عليو وسلم ؛َصا

اَل يَػتَػَقدََّمنَّ َأَحدُُكْم َرَمَضاَف ِبَصْوـِ يَػْوـٍ َأْو ))صلى اهلل عليو وسلم:  ولقوؿ النَّيبّْ 
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رواه البخاري,  (( فَػْلَيُصْم ذِلَك اْليَػْوـَ  ؛يَػْوَمٌْنِ ِإالَّ َأْف َيُكوَف َرُجٌل َكاَف َيُصوـُ َصْوَموُ 
الصريح يف وىذا القوؿ ليس ىو القوؿ الصحيح ))قاؿ شيخ اإلسالـ رمحو اهلل: 

ا القوؿ الصحيح ىو أنَّو ال يصاـ ذلك اليـو , ((مذىب اإلماـ أمحد, وإَّنَّ
 ُف رمحو اهلل أخذ بروايٍة يف ادلذىب والراجح ما ذُِكَر.وادلصنّْ 
رأى اذلالؿ فيجب عليو أْف  ( يعين: منوإذا رأى الهالل وحده صام)

 يي ىي ني ُّٱيصـو لكن سيأِت تفصيٌل لذلك؛ لقوؿ اهلل عز وجل: 
وَمْن رآه  ((ُصوُموا لُِرْؤيَِتوِ )), ولقوؿ النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم: َّ حئخئ  جئ

  جيب أْف يصومو.
وال يفعل  ,وترؾ ادلنكرات ,( وادلراد بالعدالة: فعل الواجباتفإن كان عدال)

شيئًا ِمْن خواـر ادلروءات, ولكن ىذا خيتلف حبسب اختالؼ النَّاس, فإْف كاف 
  ادة َمْن َشِهَد وىو يفعل معصيًة.شه معصية فال نردُّ يظهر عند ناس 

لو أخذنا ّٔذا القوؿ كلُّ أب مثل: من شروط الورل يف النكاح العدالة, و 
ولكن نقوؿ: العدالة حبسب حاؿ النَّاس إذا  ,َحَلَق حليتو ال جيوز أْف يُزوّْج بنتو

  .قولوانتشرت ادلعصية وال يظهر فيها كذب الرجل يف الشهادة؛ فنأخذ ب
ونأخذ ِمْن ىذا: أفَّ صياـ شهر رمضاف يكوف بشهادة ( بقولو النَّاسصام )

 تَػرَاَءى النَّاس اذلِْالؿَ ))رجٍل واحٍد؛ حلديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: 
ـَ َوأََمَر  ,لََّم َأينّْ رَأَيْػُتوُ َفَأْخبَػْرُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوسَ   ((ِبِصَياِموِ  النَّاسَفَصا

بشهادة اثنٌن, وكذلك يف  ضاف فباإلمجاع ال خُيرج منو إالَّ وأمَّا خروج شهر رم
رؤية ىالؿ ذي احلجة ال يُقبل فيو سوى رجلٌن, أمَّا دخوؿ شهر رمضاف 

 فُيكتفى فيو برجٍل للحديث واحتياطاً للعبادة.
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هادة ( خبالؼ الدخوؿ فيكتفي فيو بشوال يفطر إال بشهادة عدلينقاؿ: )
( يعين: إذا دل يكن معو آخر يعضد وال يفطر إذا رآه وحدهرجٍل واحٍد, )

 شهادتو.
ا  والقوؿ الثاين: أنَّو لو أمتَّ الشَّهر وىو دل ير اذلالؿ ال ننظر إذل رأيو, وإَّنَّ

 ويفطر كما يفطر النَّاس.  ,يصـو كما يصـو النَّاس
هادتو لفسٍق وضلوه ال يعين: لو َشِهَد شاىٌد عند دخوؿ الشَّهر فُردَّت ش

ا يكوف مع النَّاس يفطر, وكذلك يف  ,يصـو ىو وإْف كانت شهادتو مردودة وإَّنَّ
ا يتم مع  ِخَتاـ الشَّهر لو رأى ىو ىالؿ شهر رمضاف ودل يره غًنه ال يُفطر وإَّنَّ

َصْوُمُكْم ))النَّاس حَّت ولو رأى ىالؿ رمضاف؛ لقوؿ النَّيبّْ صلى اهلل عليو وسلم: 
 .((َتُصوُموَف, َوِفْطرُُكْم يَػْوـَ تُػْفِطُروفَ  يَػْوـَ 

( يعين: لو كانت أفطروا اثنين ثالثون يوما   وإن صاموا بشهادةقاؿ: )
 الشَّهادة عند خروج الشَّهر باثنٌن تُقبل. 

وشلَّا تقدـ أنَّو إذا رؤي ىالؿ رمضاف يف الدخوؿ أو يف خروج الشَّهر ىل 
؟  , أـ يلـز الُقطر الواحد يف الصَّـو  يلـز مجيع النَّاس الصَّـو

بالد ادلسلمٌن يلـز  نَّو إذا رؤي اذلالؿ يف بلٍد منِمْن أىل العلم َمْن يرى أ
؛ لقولو سبحانو:    جئ يي ىي ني ُّٱمجيع ادلسلمٌن الصَّـو

 .((ُصوُموا لُِرْؤيَِتِو, َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَِتوِ )), ولقولو عليو الصَّالة والسَّالـ: َّخئحئ
والقوؿ الثاين: أفَّ لكلّْ أىل بلٍد رؤيتهم, والدليل: حديث كريب دلا قدـ 

َلَة اجلُُْمَعةِ  :فَػُقْلتُ  ؟َمََّت رَأَيْػُتْم اذلِْاَلؿَ ))على ابن عباس قاؿ:   :فَػَقاؿَ  ,رَأَيْػَناُه لَيػْ
ـَ ُمَعاِويَةُ  النَّاسنَػَعْم َوَرآُه  :فَػُقْلتُ  ؟أَْنَت رَأَيْػَتوُ   ,-وىو يف الشَّاـ  - َوَصاُموا َوَصا

َلَة السَّْبتِ  :فَػَقاؿَ   فدؿَّ على أفَّ اختالؼ ادلطالع لو عربٌة. ((َلِكنَّا رَأَيْػَناُه لَيػْ
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حتت  واحٍد يصـو منٍد حتت والية حاكٍم والقوؿ الثالث: أنَّو إذا رؤي يف بل
, ولو أخذوا بالرؤية دلن حولو من واليتو, وىذا فيو أمجع لكلمة ادلسلمٌن

 بَػُعَد فال بأس يف ذلك. ادلسلمٌن أو من
وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إال أن يروه أو يكملوا قاؿ: )

بشاىٍد واحٍد ال نُفطر, أو كاف يف  هر إذا ما رؤي إالَّ ( يعين: يف َّناية الشَّ العدة
 غيٍم وقرت ال نُفطر نتم رمضاف ثالثٌن يوماً.

لو أُتمنا مثاًل شهر شعباف لقرٍت أو غيٍم مث يف آخر  :وعكس ىذه ادلسألة
وعشرين يوماً, إذا  , يعين: دل نصم سوى مثانيةالشَّهر رؤي ليلة التَّاسع والعشرين

, وعل ذلك  ادلسلمٌن أْف يقضوا ما تركوه منى رأينا اذلالؿ نتوقف ما نصـو
وَحَصَل ذلك يف عهد علي رضي اهلل عنو وأمر النَّاس بالِفطر مث القضاء  ,اليـو

 يف ذلك.
وشلَّا يرتتب على ىذه ادلسألة: لو أفَّ شخصًا يف بلٍد أمتَّ ثالثٌن يوماً, ويف 

الثٌن يومًا ال اليـو الثالثٌن َذَىَب إذل بلٍد آخر ووجدىم يصوموف, إذا أمتَّ الث
؛ ألفَّ الشَّهر ال يزيد عن ثالثٌن لكن يُفطر سراً.  يصـو

وعكس ىذه ادلسألة: لو كاف يف بلٍد صاـ فيو مثانية وعشرين يوماً, مث َذَىَب 
إذل بلٍد آخر ووجدىم قد أفطروا؛ فإنَّو يُفطر معهم ويقضي؛ لقوؿ النَّيبّْ صلى 

 .((وُموَف, َوِفْطرُُكْم يَػْوـَ تُػْفِطُروفَ َصْوُمُكْم يَػْوـَ َتصُ ))اهلل عليو وسلم: 
( كأسًن احلرب وضلوه, أو يف وإذا اشتبهت األشهر على األسيرقاؿ: )

( يعين: جيتهد يقوؿ وصام تحرىالبادية ال يستطيع الوصوؿ دلعرفة رمضاف )
َدَخَل وقت شهر رمضاف يتحرى,  ومثاًل: ىذا وقت خروج رطب التمر؛ فأظنُّ 
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ادلستقبل أنَّو صاـ رمضاف فال يفعل شيئًا يف البداية والنهاية لو  فإذا تبٌنَّ لو يف
 صاـ ثالثٌن يوماً َحَسَب حترّْيو ال يقضي شيئاً. 

ولو كاف صاـ قبلو يقضي؛ ألنَّو فَػَعَل العبادة قبل وقتها, وإذا كاف صاـ بعد 
 رمضاف فال يقضي؛ ألفَّ فعلو عبارٌة عن قضا دلا فاتو ِمْن رمضاف. 

جزًء منو يف أوَّلو َوَقَع يقضي ما دل يكن فيو, وإذا كاف جزًء منو يف  وإذا كاف
آخره وأوَّلو يف رمضاف فال يقضي شيئاً؛ ألفَّ ما صاـ يف رمضاف فهو يف 

فإن وافق الشهر أو ما بعده رمضاف, وما كاف بعد رمضاف فهو كالقضاء لو, )
 ( كما سبق لكم.وإن وافق قبلو لم يجزه ,أجزأه
 


