
 

  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 مجموع فتاوى ابن تيمية
 
 
 
 
  
  

  الخامس والعشرونالمجلد 
  
  في 
  

  )والصيام آتاب الزآاة(



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  
  ِآَتاب الزآــاة  
  

    : قال شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ـ رحمه الّله
  

ه، ومن          ده اهللا فال مضل ل ا، من يه يئات أعمالن  الحمد هللا، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن س
لم     ه وس يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ونشهد أن محمًدا عبده ورسوله صلى اهللا علي

    . تسليًما
  

ه        ا، تمت علي أما بعد، فإن اهللا ـ تعالى ـ أنعم على عباده بمحمد صلى اهللا عليه وسلم فهو أعظم نعمة عليهم، ومن قبله
ة،    النعمة، وأآمل له الدين وجع اب والحكم ه الكت له من خير أمة أخرجت للناس، فبعثه بالهدي ودين الحق، وأنزل علي

الى  /وجعل آتابه مهيمًنا على ما بين يديه من الكتب، وأمر فيه  ال تع ُدوْا    : بعبادة اهللا، وباإلحسان إلى خلق اهللا، فق َواْعُب
َدْيِن إِ  ْيًئا َوِباْلَواِل ِه َش ِرُآوْا ِب َه َوَال ُتْش ِب   الّل اِر اْلُجُن ي َواْلَج اِر ِذي اْلُقْرَب اِآيِن َواْلَج اَمي َواْلَمَس ي َواليَت ِذي اْلُقْرَب اًنا َوِب ْحَس

    .  ] 36  : النساء [   } َوالصَّاِحِب ِبالَجنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبُّ َمن َآاَن ُمْخَتاًال َفُخوًرا
  

    . إسالم، ثم إيمان، ثم إحسان  : وجعل دينه ثالث درجات
  

د                 اة، فمن آآ ا الزآ رن معه دها الصالة ـ وهي خمسة فروض ـ وق ان خمسة، ومن آآ وجعل اإلسالم مبنًيا على أرآ
رآ   ن العبادات الصالة، وتليها الزآاة، ففي الصالة عبادته، وفي الزآاة اإلحسان إلى خلقه، فكرر فرض الصالة في الق

    . في غير آية، ولم يذآرها إال قرن معها الزآاة
  

الى  اةَ     {   : من ذلك قوله تع وْا الزََّآ َالَة َوآُت وْا الصَّ رة  [   } َوَأِقيُم ال  ] 110  : البق اَة        {   : ،وق ُوْا الزََّآ َالَة َوآَت اُموْا الصَّ اُبوْا َوَأَق ِإن َت َف
وا          {   : وقال  ] 11  : التوبة [   } َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َلاَة َوُيْؤُت وا الصَّ اء َوُيِقيُم دِّيَن ُحَنَف ُه ال يَن َل َه ُمْخِلِص َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللَّ

    ] 5 : البينة [   } الزََّآاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة
  

لم عن     أن جب  : من حديث أبي هريرة، رواه مسلم من حديث عمر  : وفي الصحيحين ه وس ريل سأل النبي صلى اهللا علي
اة، وصوم رمضان، وحج      (   : فقال/اإلسالم  شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن محمًدا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزآ
وا   (   : قـال صلى اهللا عليه وسلم  : وعنه  .  ) البيت ى يقول ه إال اهللا، وأن مح   : أمرت أن أقاتل الناس حت ًدا رسول اهللا،   ال إل م

ى اهللا         ابهم عل ا، وحس والهم إال بحقه اءهم، وأم ي دم ك عصموا من ا    .  ) ويقيموا الصالة ويؤتوا الزآاة، فإذا فعلوا ذل ولم
ي    (   : بعث معاًذا إلى اليمن قال له ه إال اهللا، وأن إنك تقدم على قوم أهل آتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إل

فإن هم أطاعوك    . فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن اهللا قد فرض عليهم خمس صلوات في آل يوم وليلة  . رسول اهللا
ذلك، فخذ       . لذلك، فأعلمهم أن اهللا قـد افترض عليهم صـدقـة تؤخـذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم م أطاعوك ل فإن ه

    .  ) يس بينها وبين اهللا حجابمنهم، وَتَوقَّ آرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ل
  

  جاء ذآر الصالة والزآاة في القرآن مجمًال: فصل 
  

وجاء ذآر الصالة والزآاة في القرآن مجمًال، فبينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وإن بيانه ـ أيًضا ـ من الوحي؛ ألنه   
    . ـ سبحانه ـ أنزل عليه الكتاب والحكمة

  
رآن       آان ج  : قال حسان بن عطية/ ه الق ا يعلم ا، آم ه إياه لم بالسنة يعلم د    . بريل ينزل على النبي صلى اهللا عليه وس وق

  ذآرت في الصالة 
  

    . فصًال قبل هذا
  

اء   . والمقصود هنا ذآر الزآاة د سمي اهللا     . فنذآر مـا تيسـر من أحكامهـا، وبعـض األحاديـث، وشيًئا من أقوال الفقه فق



 

زرع      و  . الزآـاة صدقة، وزآاة و، وال ى النم دل عل ة ي ـيه    . لفظ الزآاة في اللغ ال ف ـو إال إذا      : يق ـا، وال ينمـ ـا، إذا نم زآ
ارة      . خلـص مـن الدََّغل ى الطه دل عل ا     {   : فلهـذا آانت هذه اللفظة في الشريعة ت ن َزآَّاَه َح َم ْد َأْفَل ْد   { ،  ] 9  : الشمس  [   } َق َق
    . نفس المتصدق تزآو، وماله يزآو، يطهر ويزيد في المعني  .  ] 14  : ألعلىا [   } َأْفَلَح َمن َتَزآَّي

  
ه أنصبة، ووضعها في      وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة، وال تكون المواساة إال فيما له مال من األموال، فحد ل

ية، والحرث   ر عي     . األموال النامية، فمن ذلك ما ينمو بنفسه؛ آالماش و بتغي ا ينم العين، وجعل      وم ه آ ه والتصرف في ن
المال المأخوذ على حساب التعب، فما وجد من أموال الجاهلية هو أقله تعًبا ففيه الخمس، ثم ما فيه التعب من طرف    

قته السماء     ا س ع الخمس، وهو نصف             . واحد فيه نصف الخمس، وهو العشر فيم ه رب ه التعب من طرفين في ا في وم
    . فيه التعب في طول السنة آالعين ففيه ثمن ذلك وهو ربع العشرالعشر فيما سقي بالنضح، وما 

  
  افتتح مالك آتاب الزآاة في موطئه بذآر حديث أبي سعيد: فصل 

  
ذلك فعل       اب، وآ وافتتح مالك ـ رحمه اهللا ـ آتاب الزآاة في موطئه بذآر حديث أبي سعيد؛ ألنه أصح ما روي في الب

ا من   وفيه ذآر نصاب ال  . مسلم في صحيحه ورق، ونصاب اإلبل، ونصاب الحب والثمر، ثم الماشية والعين، البد فيه
ار الحول             . مرور الحول نهم ـ في اعتب ن عمر ـ رضي اهللا ع ر، واب ر، وعم د      . فثني بما رواه عن أبي بك ان ق و آ ول

يما الصديق          الفهم، الس ى من خ اء حجة عل ه الخلف ه    خالفهم معاوية، وابن عباس، فما رواه أو قال ه صلى اهللا علي لقول
    .  ) إن يطع القوم أبا بكر، وعمر، يرشدوا (   : وقوله  .  ) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي (   : وسلم

  
    . ثم ذآر نصاب الذهب، والحجة فيه أضعف من الورق؛ فلهذا أخره

  
ي    ات ف ث واآلي ذآر األحادي ه، ف اة من ذ الزآ ا تؤخ ر م م ذآ ي  ث ه ف اب، وآتاب ن الخط ر اب ديث عم ا ح ك، وأجوده ذل

ن     . والماشية، واختاره/أن الصدقة ال تكون إال في العين، والحرث،   : الصدقة، وذآر عن عمر بن عبد العزيز ال اب وق
ابوري          : عبد البر و بكر النيس ام أب ذر اإلم ن المن ال اب ر، وق م ع     : وهو إجماع، أن الزآاة فيما ذآ ى أن  أجمع أهل العل ل

غ    . في اإلبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب  : الزآاة تجب في تسعة أشياء إذا بل
    . من آل صنف منها ما تجب فيه الزآاة

  
  في حديث أبي سعيد الخدري: فصل  
  

ا دون خمسة ْوُسق صـدقة، وال      (   : في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ليس فيم
ا دون خمس أواق صدقة     ا دون    (   : وفي لفظ    .  ) وأشار بخمس أصابعه     . فيما دون خمس َذْود صدقة، وال فيم يس فيم ل

ة    ] ثمر [   : وفي لفظ  .  ) خمسة أوساق من تمر، وال حب صدقة اء المثلث ا دون خمس أواق م     (   : وفي لفظ    . بالث يس فيم ن ل
ال         .  ) الورق صدقة ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ا سقت    (   : ورواه مسلم عن جابر، وروي مسلم عن جابر عن النب فيم

ن عمر ولفظه        .  ) األنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر  ا سقت    (   : ورواه البخاري من حديث اب فيم
    .  ) ما سقي بالنضح نصف العشرالسماء والعيون، أو آان َعَثِريا العشر، و

  
رم، والنخل    /ما شرب بعروقه ويمتد في األرض   : ، والبعل ] العيون والبعل [ وفي الموطأ    . وال يحتاج إلى سقي من الك

    . يجمع له ماء المطر فيصير سواقًيا يتصل الماء بها  : ما تسقيه السماء، وتسميه العامة الِعْذي، وقيل  ] الَعَثِري [ و
  

    :  ] فوائد [ في الحديث األول   : قال أبو عمر بن عبد البر
  

ه و    : منها ا دون ل    [ إيجاب الصدقة في هذا المقدار، ونفيها عم ذود من اإلب ى العشر      :  ] ال ة إل ة  [ و  . من الثالث اسم    :  ] األوقي
ى        خمسة د  :  ] النواة [ نصف أوقية، و  :  ] النش [ لوزن أربعين درهًما، و ا زاد عل ن سالم، وم د القاسم ب و عبي راهم، قاله أب

و       : المائتين ـ وهي الخمـس األواق  ى العف ا زاد، ونصه عل فظاهر هذا الحديث إيجاب الزآاة فيه لعدم النص بالعفو عم
 فيما دونها، وذلك إيجاب لها في الخمس فما فوقها، وعليه أآثر العلماء، روي ذلك عن على، وابن عمر، وهو مذهب 

ي               د، وإسحاق، وأب د، وأحم ي يوسف، ومحم افعي، وأب ي، والش ي ليل ن أب ث، واب وري، واألوزاعي، واللي مالك، والث
    . عبيد، وأبي ثور



 

    . الشيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين درهًما  : وقالت طائفة
  

انير  ال سعيد والحسن، وطاوس وعطاء، وا            . وفي الذهب أربعة دن ه ق ر، وب ذا عن عم روي ه لزهري، ومكحول،   ي
    . وأما ما زاد على الخمسة أوسق، ففيه الزآاة عند الجميع  . وأبو حنيفة/وعمرو بن دينار، 

  
  في نصاب الورق: فصل 

  
ه          ذا الحديث، وهو قول ا في ه ى م م، عل ا دره ورق    (   : فنصاب الورق التي تجب زآاته مائت ذا    ) خمس أواق من ال وه

    .  ) وفي الرقة ربع العشر (   : لصحيحين ـ أيًضا ـوفي حديث أنس في ا  . مجمع عليه
  

اًرا،        : السنة التي ال اختالف فيها عندنا  : وأما نصاب الذهب، فقد قال مالك في الموطأ اة تجب في عشرين دين أن الزآ
ال    . آما تجب في مائتي درهم ه ق ال شيء في     : فقد حكي مالك إجماع أهل المدينة، وما حكي خالف إال عن الحسن أن

    . وأما الحديث الذي ُيْرَوي فيه، فضعيف  . نقله ابن المنذر  . الذهب حتى يبلغ أربعين مثقاًال
  

ائتي        ه م ل من عشرين، وقيمت ان أق وما دون العشرين، فإن لم تكن قيمته مائتي درهم، فال زآاة فيه باإلجماع، وإن آ
    . درهم، ففيه الزآاة عند بعض العلماء من السلف

  
ي الفضةو ا وجبت ف ذهب، آم ي ال اة ف ى إيجاب الزآ رآن والحديث عل الى  . دل الق ال تع ذََّهَب  {   : ق ُزوَن ال ِذيَن َيْكِن َوالَّ

ـة    } َواْلِفضََّة َوَال ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل الّلِه َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب إليٍم ـة  [ اآلي ه و      .  ] 34  : التوب ي صلى اهللا علي ال النب لم وق ـا   (   : س م
ا     ا زآاته ؤدي منه ـضة ال ي ك المضروب         . الحديث   )  .  .  .  . من صاحـب ذهـب وال ف يأتي إن شاء اهللا، وسواء في ذل وس

    . منها دراهم، ودنانير، وغير المضروب
  
  وهل يضم الذهب إلى الفضة: فصل  
  

    : تة أقوالعلى س  ؟ وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزآي أم ال
  
    . ال ُيْضم أحدهما إلى اآلخر، وهو قول الشافعي، وروي عن شريك، والحسن بن صالح  : قيل
  

    . يضم الذهب؛ ألنه تبع، وال يضم الورق إلى الذهب؛ ألنها أصل  : وقيل
  

    . يضم بشرط أن األقل يتبع األآثر، وهو قول الشعبي، واألوزاعي  : وقيل
  

    . وهو قول أبي حنيفة، والثوري  . القيمةيضم، لكن ب  : وقيل
  

د    . أبو يوسف  : وهو مذهب مالك، وصاحب أبي حنيفة/يضم باألجزاء، وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي،   : وقيل فعن
ه خمسون       . من آان معه عشرة دنانير، ومائة درهم، وجبت الزآاة  : هؤالء ة وخمسين، ومع فإن آان قيمة العشرة مائ
    . ا، لم تجب الزآاة؛ ألن الدينار في الزآاة عشرة دراهم، والضم باألجزاء ال بالقيمةدرهًم

  
  الحول شرط في وجوب الزآاة في العين: فصل  
  

ى الصدقة       ه عل لم يبعث عمال والحول شرط في وجوب الزآاة في العين، والماشية، آما آان النبي صلى اهللا عليه وس
الماشية والعين، لما علموه من سنته، فروي مالك في موطئه عن أبي بكر الصديق،   آل عام، وعمل بذلك الخلفاء في 

ى يحول       : وقـالوا  . هـذا شـهر زآاتكم  : وعن عثمان بن عفان،وعن عبد اهللا بن عمر أنهم قـالوا ـال حت اة م ال تجـب زآ
ديًما،     وقد روي هذا عن على، وعبد اهللا  : قـال أبو عمر بن عبد البر  . عليه الحـول اء ق بن مسعود، وعليه جماعة الفقه

    . إال ما روي عن معاوية، وعن ابن عباس، آما تقدم  . وحديًثا
  



 

تم         . فمن ملك نصاًبا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حوًال، وجبت فيه الزآاة ا ي ك م م مل ك دون النصاب ث وإن مل
ي    /وم آمل النصاب، وإن ملكفاالعتبار من ي  . النصاب، بني األول على حول الثاني ك نصاًبا، بن نصاًبا ثم بعد مدة مل

د    آل واحد منهما على حوله، وربح المال مضموم إلى أصله، يزآي الربح لحول األصل، وإذا آان األصل نصاًبا عن
ه اهللا ـ      . الجمهور ك ـ رحم ان   وإن آان األصـل دون النصاب فتم عند الحول نصاًبا بربحه، ففيه الزآاة عند مال وإن آ

    . معه عرض للتجارة، ثم ملك ما يكمل النصاب، فعليه الزآاة
  
  في العروض التي للتجارة: فصل  
  

ا التجارة          : وأما العروض التي للتجارة، ففيها الزآاة، وقال ابن المنذر راد به ي ي م أن في العروض الت أجمع أهل العل
ن       روي ذلك عن عمر واب  . الزآاة، إذا حال عليها الحول ابر ب اء السبعة، والحسن، وج ال الفقه نه، وابن عباس، وبه ق

د،               و عبي د، وإسحاق، وأب ة، وأحم و حنيف وري، واألوزاعي، وأب ران، وطاوس، والنخعي، والث ن مه زيد، وميمون ب
لم يأمرن        : وفي سنن أبي داود عن سمرة قال  . ال زآاة فيها  : وحكي عن مالك وداود ه وس ي صلى اهللا علي ان النب ا أن آ

مالي إال جعاب وأدم،    : أد زآاة مالك، فقلت  : مر بي عمر، فقال  : وروي عن حماس، قال  . نخرج الزآاة مما نعده للبيع
    . واشتهرت القصة بال منكر، فهي إجماع  . َقوِّْمها، ثم أد زآاتها  : فقال

  
    . متربص، ومدير  : وأما مالك، فمذهبه أن التجار على قسمين

  
ه،    فالمتر بص ـ وهو الذي يشتري السلع، وينتظر بها األسواق، فربما أقامت السلع عنده سنين ـ فهذا عنده ال زآاة علي

د         . إال أن يبيع السلعة فيزآيها لعام واحد، وحجته أن الزآاة شرعت في األموال النامية ام ـ وق فإذا زآي السلعة آل ع
ا، فيخرج     فإذا زآ  . تكون آاسدة ـ نقصت عن شرائها فيتضرر  ا فيه ان آامًن يت عند البيع، فإن آانت ربحت، فالربح آ

    . زآاته، وال يزآي حتى يبيع بنصاب ثم يزآي بعد ذلك ما يبيعه من آثير، وقليل
  

ع، يجعل لنفسه       وأما المدير ـ وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول ـ فال يستقر بيده سلعة، فهذا يزآي في السنة الجمي
ان ينض         شهًرا معلوًم ذا إذا آ ع، ه ة، ويزآي الجمي يء الثق ى المل ا، يحسب ما بيده من السلع والعين، والدين الذي عل

    . في يده في أثناء السنة ـ ولو درهم ـ فإن لم يكن يبيع بعين أصال، فال زآاة عليه عنده
  

  في الحلي: فصل 
  

ث و  ك، واللي د مال ـه عن اة في ال زآ اء، ف ان للنس إن آ ي، ف ا الحل ك عن وأم ـد، وروي ذل ي عبي د، وأب افعي، وأحم الش
ابعين      /عائشة، وأسماء،  ل   . وابن عمر، وأنس، وجابر ـ رضي اهللا عنهم ـ وعن جماعة من الت اة، وهو      : وقي ه الزآ في

وري،             ة والث ي حنيف ابعين، وهو مذهب أب ر، وجماعة من الت ن عم اس، واب مروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عب
    . واألوزاعي

  
اتم الفضة     وأ ة السيف، والخ ه، آحلي ه         . ما حلية الرجال، فما أبيح منه فال زآاة في األواني، ففي اذه آ ا يحرم اتخ ا م وأم

ك والشافعي         . الزآاة د مال ه خالف، فعن ي زآات وما اختلف فيه من تحلية المنطقة، والخوذة، والَجْوَشن، ونحو ذلك، فف
و     ه أب اذه، وأباح وز اتخ اة، وال يج ه الزآ ام      في رج واللج رس آالس ة الف ا حلي ة، وأم ن فض ان م د إذا آ ة وأحم حنيف

اء    ور العلم د جمه اة عن ه الزآ ذا في ْرَذون، فه دواة،       . والِب ذلك ال د، وآ افعي، وأحم ك، والش اذه مال ن اتخ ع م د من وق
    . والمكحلة، ونحو ذلك فيه الزآاة عند الجمهور، سواء آان فضة أو ذهًبا

  
  مال اليتاميوتجب الزآاة في : فصل  
  

ر، وعائشة،             ور، وهو مروي عن عم ي ث د، وأب افعي، وأحم ث، والش ك، واللي وتجب الزآاة في مال اليتامي عند مال
ه عائشة ـ      /اتجروا في أموال اليتامي،  : وعلي، وابن عمر، وجابر ـ رضي اهللا عنهم ـ قال عمر   اة، وقالت ا الزآ ال تأآله

    . هو قول عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرينوروي ذلك عن الحسن ابن على، و  . أيًضا
  
  



 

  في المال المغصوب والضائع: فصل  
  

ده ال    : قال مالك  . المال المغصوب والضائع ونحو ذلك ليس فيه زآاة حتى يقبضه، فيزآيه لعام واحد، وآذلك الدين عن
ام    : وقيل  . عمر بن عبد العزيزيروي عن الحسن، وعطاء، و  : يزآيه حتى يقبضه زآاة واحدة وقول مالك يزآي آل ع
    . إذا قبضه زآاة عما مضي، وللشافعي قوالن

  
   في المعادن: فصل 

  
د أخذه           : والمعادن اة عن ه الزآ ذهب، والفضة، ففي ا نصاًبا من ال د، وزاد       : إذا أخرج منه افعي، وأحم ك، والش د مال عن

ق، و   : أحمد زرنيخ   الياقوت، والزبرجد، والبلور، والعقي ذر      . الكحل، والسبج، وال ن المن د إسحاق، واب ه     : وعن تقبل ب يس
ع    ا ينطب د، والرصاص، والنحاس      : حوال ويزآيه، وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس، وله قول أنه ال يخرج إال فيم آالحدي

    . دون غيره
  
د الجمهور         / ه عن اة في اللؤلؤ والمرجان، فال زآ ل   . وأما ما يخرج من البحر آ ول الزهري،        : وقي اة، وهو ق ه الزآ في

    . والحسن البصري، ورواية ألحمد
  

   والدين يسقط زآاة العين: فصل 
  

ليمان     : والدين يسقط زآاة العين عند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وأحـد قولي الشافعي، وهو قول عطاء، والحسن، وس
    . الليث، وإسحاق، وأبي ثوربن يسار، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، واألوزاعي، و

  
ال           د ق ن يزي أ عن السائب ب ك في الموط ا رواه مال ول          : واحتجوا بم ه ـ يق ان ـ رضي اهللا عن ذا شهر     : سمعت عثم ه

اة         ا الزآ ؤدون منه والكم ت ى تخلص أم ؤده، حت ن، فلي ك    . زآاتكم، فمن آان عليه دي د مال ده عروض      : وعن ان عن إن آ
علها في مقابلة الدين، وهي التي يبيعها الحاآم في الدين ما يفضل عن ضرورته، وإن آان توفي الدين، ترك العين وج

    . وزآي العين فإن لم يكن إال ما بيده، سقطت الزآاة  . له دين على مليء ثقة، جعله في مقابلة دينه ـ أيًضا
  

  هل في العسل زآاة: فصل 
  

    . ين أهل المدينةفكان الخالف فيه ب  ؟ هل في العسل زآاة  : واختلف
  
ن سعيد، وهو    / فرأي الزهري أن فيه الزآاة، وهو قول األوزاعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول ربيعة، ويحيي ب

    . وعند مالك والشافعي وأحمد ال زآاة فيه  . العشر
  
   )  فيما سقت السماء والعيون العشر (   في قوله : فصل  
  

ا اتفق     .  )  .  .  .  .  . فيما سقت السماء، والعيون العشر (   : صلى اهللا عليه وسلم وهو قوله  : وأما الحديث الثاني الحديث، ففيه م
    . ولكن اختلفوا في أي شيء يجب العشر، ونصفه  . العلماء عليه، وهو المقدار المأخوذ من المعشرات

  
وب، وال     : فقالت طائفة ون من الحب ل        يجب العشر في آل ما يزرعه اآلدمي ار، قلي اراتهم من الثم ه تج ا أنبتت ول، وم بق

    . ذلك وآثيره، ويروي هذا عن حماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وزفر
  

بس،      : وقال أحمد  . ال يجب إال فيما له ثمرة باقية، فيما يبلغ خمسة أوسق  : وقال أبو يوسف ومحمد ا يي يجب العشر فيم
ذرة، أو          . عًداويبقي، مما يكال ويبلغ خمسه أوسق، فصا ا آالحنطة، والشعير، واألرز، وال ده أن يكون قوًت وسواء عن

ان،     زر الكت زر، آب والسمسم،  /من القطنيات آالباقالء، والعدس، أو من األبازير آالكسفرة، والكمون، والكراويا، والب
    . وسائر الحبوب

  



 

ه،     وتجب ـ أيًضا ـ عنده فيما جمع هذه األوصاف، آالتمر، والزبيب، وا   للوز، والبندق، والفستق، وال تجب في الفواآ
    . وال في الخضر، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد

  
ة   ال        . ويشبهه قول ابن حبيب من المالكي ه فق ك، وزاد علي ول مال ل ق ال مث ار ذوات األصول        : ق اة من الثم تؤخذ الزآ
دخر      م ي ا ل ا وم ال   . آلها، ما ادخر منه ه خمسة         إذا اجتمع للرجل من ال     : وق غ خرص ثمرت ا يبل ا م صنف الواحد منه

بس    : أوسق، إن آان مما ييبس ا ال يي اح،      : آالجوز، واللوز، والفستق، أخرج عشره، وإن آانت مم ان، والتف ل الرم مث
اة   ا الزآ ثمن،      . والفرسك، والسفرجل، وشبهه، فبلغ خرصها وهي خضراء خمسة أوسق، وجبت فيه إن باعه بعشر ال

    . فبعشر آيل خرصها وإن لم يبعها،
  

دُّخن       : وقال مالك وأصحابه في المشهور من قولهم ذرة، وال لت، وال ، واألرز، تجب الزآاة في الحنطة والشعير، والسُّ
ة        والحمص، والعدس، والجل وب المأآول ذه الحب ا أشبه ه باب، والرش، والبسلة، والسمسم، والماش، وحب الفجل، وم

    . المدخرة
  

دخر،     : وقال الشافعي/  . وهي التمر، والزبيب، والزيتون  : نواع من الثماروتجب في ثالثة أ بس، وي تجب الزآاة فيما يي
    . ويقتات، مأآوال أو طبيًخا، أو سويًقا، وله في الزيتون قوالن، وتجب الزآاة عنده في التمر والزبيب

  
ون    آل ما يختبز، ففيه الصدقة، مع أنه يوجب الز  : وقال الليث بن سعد وري     . آاة في التمر والزبيب والزيت ذلك الث وآ

ا     اس أيًض ن عب ال األوزاعي    . يوجب الزآاة في الزيتون، واألوزاعي والزهري، ويروي عن اب مضت السنة أن     : وق
    . آل ما يختبز، ففيه الصدقة  : وقال إسحاق  . الزآاة في الحنطة، وفي الشعير، والسلت والتمر، والعنب، والزيتون

  
ر،    : تسعة أشياء آما تقدم فقط  : عند ابن المنذرو التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والفضة، والذهب، واإلبل، والبق

ة   ي حنيف د، وأب روي عن مجاه ا ي ر الخمسة األوسق، إال م نم، وآل هؤالء يعتب ل،   : والغ ي القلي اة ف ه يوجب الزآ أن
بس، والتصفية في ا     -أيًضا  -ويعتبر  دهم الي ا ال           عن ون، وم ه من الزيت ا ال زيت في ار، وم اف في الثم وب والجف لحب

ه       ه، أو من حب اة من ثمن ك    . يزبب من العنب، وال يتمر من الرطب، تخرج الزآ ال مال ه خمسة أوسق،       : ق غ من إذا بل
    . فبيع، أخرج الزآاة من ثمنه

  
  ويضم القمح والشعير والسلت في الزآاة: فصل  
  

ى بعض،          ويضم القمح والشعير  ام بعضه إل ى بعض، ويضم زرع الع والسلت في الزآاة، وتضم القطافي بعضها إل
ان لرجل واحد     . ولو آان بعضه صيفًيا، وبعضه شتوًيا، وآذلك الثمرة ا الشرآاء    . ولو آان في بلدان شتي، إذا آ   : وأم

    . فالبد أن يكون في حصة آل واحد منهم نصاب
  

   في الوسق ستون صاًعا: فصل 
  

لم      : والصاع  : والوسق ستون صاًعا ه وس ي صلى اهللا علي دادي       . أربعة أمداد بمد النب د خمسة أرطال وثلث بالبغ   . والم
ك           . والرطل البغدادي ثمانية وعشرون درهًما د المل ان عب ي هي من زم ذه الت درهم هي ه ا وزن      : وال آل عشرة منه

    . ألف وستمائة رطلفمبلغ النصاب بالرطل البغدادي   . سبعة مثاقيل
  

    . ثالثمائة رطل، واثنان وأربعون رطال، وستة أسباع رطل  : وتقديره بالدمشقي
  

  فيمن باع ثمرة بعد بدو صالحها: فصل 
  

ى           اة عل دو صالحها، فالزآ ل ب ان قب ه، وإن آ اة علي ومن باع ثمرة، أو وهبها، أو مات عنها بعد بدو صالحها، فالزآ
  ويخرص النخل والكرم على أر   . والوارث إن آان في حصة آل واحد نصابالمشتري، والموهوب له، 

  
نهم  زرع، أو القطافي وهو         . بابه، ويخلي بينهم وبينه، فإن شاؤوا أآلوا، وإن شاؤوا باعوا، ويخفف ع ا أآل من ال وم



 

دعوا  إذا خرصتم فدعوا الثلث،  (   : أخضر صغير، فال زآاة فيه، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم فإن لم تدعوا الثلث، ف
ة       (   : وقال  . رواه أبو داود  .  ) الربع ة، والعري ة، واآلآل ال الوطي إن في الم د    .  ) خففوا على الناس، ف و عبي ال   . رواه أب   : وق

ازين    ] الوطية [  ار، مجت ة  [ و  . السابلة، سموا بذلك لوطيهم بالد الثم ة، أو نخال       :  ] العري رة نخل ة ثم ه  هي هب   . ت لمن يأآل
    . أهل المال يأآلون منه  ] اآلآلة [ و
  
  وال تجب الزآاة إال في خمسة أوسق: فصل  
  

إذا اجتمع           . وال تجب الزآاة إال في خمسة أوسق من صنف واحد ك صنف واحد، ف د مال والقمح والشعير والسلت عن
ابه     /من هذه الثالثة  اة، ويخرج آل بحس ذلك ا   . نصاب، وجبت الزآ اقالء، والعدس،       : لقطافي وآ وهي الحمص، والب

ة         در التعب والمؤن أخوذ بق در الم ده، والق ا في الحديث     . ونحو ذلك صنف واحد عن اء السماء       (   : آم ان يسقي بم ا آ م
انية،      -واألنهار والعيـون ففيـه العشـر، ومـا آـان يسقي بالنضح أو السانية والدواليب  وهي أسماء شـيء واحد، آالس

اء       وال ا لشرب الم ل يستقي به ذا، أو نصف           -ناضح هي اإلب ذا، ونصفه به ـا سـقي نصـفه به ه نصف العشر،وم ففي
    .  ) السنة، ففيه ثالثة أرباع العشر

  
  وآل من نبت الزرع على ملكه فعليه زآاته: فصل  
  

الى  ذِ    {   : وآل من نبت الزرع على ملكه، فعليه زآاته، قال اهللا تع ا الَّ ا َأيَُّه ا        َي ْبُتْم َوِممَّ ا َآَس اِت َم ن َطيَِّب وْا ِم وْا َأنِفُق يَن آَمُن
وسواء آانت األرض ملًكا   ] 267  : البقرة [ اآلية   } َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اَألْرِض َوَال َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبآِخِذيِه

    . يستغل منفعتها، أو استعارها، أو آانت موقوفة عليهله، أو استأجرها، أو أقطعها له اإلمام، 
  

م،         : قـال ابن المنذر ا له رهم، أنه ل قه ا، قب ا عليه أجمع آل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن آل أرض أسلم أهله
دي الخراج، آان عليها خراج أ/وآذلك أرض العنوة، إذا   . فأرض الصلح آما قال  . وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزآاة

    . وزآي ما بقي
  

اء ور العلم د جمه اة، عن ه الزآ زرع، فعلي ا لل تأجر أرًض د  : فمن اس ي يوسف، ومحم د، وأب افعي، وأحم ك والش   . آمال
زرع       ان ال ه، وإن آ ه العشر آل وآذلك المقطعين عليهم العشر، فإن آان الزرع آله له، وهو يعطي الفالح أجره، فعلي

ذا    مقاسمة نصفه أو ثلثه للف ه وه ى ملك الح، ونصفه أو ثلثه للمقطع، فعلى آل منهما عشر نصيبه، فإن الزرع نبت عل
    . قول علماء اإلسالم

  
ـن    وقـد آـان الصحابة يأخذ منهم النبي صلى اهللا عليه وسلم العشر يعطيه لمستحقيه، ويأمرهم أن يجاهدوا بما يبقي م

ال    ام            أمـوالهم، فإذا آان الجند قد أعطوا من بيت الم ه اإلم ى أن يعطوا عشره، فمن أقطع ان أول ه، آ ا يجاهدون ب م
    . إنه ال عشر عليه : أرضًا لالستغالل والجهاد إذا استغلها، ونبت الزرع على ملكه في أرض عشرية، فما يقول عالم

  
ـدمة نفسـ      ـدراهم، أو بخ ا ب ـتأجر له ك  وقـد تنازع العلماء، فيمـن استحـق منفعـة األرض بعـوض، آالمس   . ه، ونحو ذل

  : وأمـا أبو حنيفة فإنه يقول  . عليه العشر، وهو قول صاحبي أبي حنيفـة، ومـالك، والشافعي، وأحمـد  : فجمهورهم يقول
    . العشر على رب األرض

  
ذلوا      ة األرض، فب م استؤجروا بمنفع ور،        /فهؤالء المقطعون إذا قدر أنه د الجمه يهم العشر عن ان عل ة أنفسهم، آ خدم

د خالف          : فمن قال  . ى القول اآلخر على الذي استأجرهموعل ه اهللا لمستحقي الصدقات يسقط، فق ذي أوجب إن العشر ال
    . اإلجماع

  
ذه األرزاق من بيت     وأيًضا، فهؤالء الجند ليسوا آاألجراء، وإنما هم جند اهللا يقاتلون في سبيل اهللا عباده، ويأخذون ه

وما يأخذونه ليس ملًكا للسلطان، وإنما هو مال اهللا يقسمه ولي األمر بين المستحقين،  المال ليستعينوا بها على الجهاد،
مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون ما يعطونه  (   : وقد جاء في الحديث  . فمن جعلهم آاألجراء جعل جهادهم لغير اهللا
    .  ) مثل أم موسي ترضع ابنها، وتأخذ أجرها

  



 

   ؟ ك الزرع والثمار دين فهل تسقط الزآاةفإن آان على مال: فصل 
  

    : فيه ثالثة أقوال  ؟ فإن آان على مالك الزرع والثمار دين، فهل تسقط الزآاة
  
    . ال تسقط بحال وهو قول مالك، واألوزاعي، والشافعي ورواية عن أحمد  : قيل
  

ن يسار،       . يسقطها  : وقيل ليمان ب وري،     وميمون ب  /وهو قول عطاء، والحسن، وس ث، والث ران، والنخعي، واللي ن مه
    . اإلبل، والبقر، والغنم  : وآذلك في الماشية  . وإسحاق

  
    . يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه،وثمرته، وال يسقطها ما استدانه لنفقة أهله  : وقيل

  
    . قول ابن عمر  : والثاني  . قول ابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل، وغيره  : األول  . يسقطها هذا وهذا  : وقيل

  
  في الرطب الذي ال يتمر: فصل  
  

ه،       : فقال مالك وغيره  : والرطب الذي ال يتمر، والزيتون الذي ال يعصر، والعنب الذي ال يزبب اة من ثمن تخرج الزآ
ل   ه، فقي ه      : إذا بلغ خمسة أوسق، وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم، وإن آان يتناهي فبيع قبل تناهي اة من ثمن   . تخرج الزآ

    . تخرج من حبه أو دهنه : وقيل
  
  في زآاة الماشية :فصل  
  

اإلبل، والبقر،   : وأما زآـاة الماشية  . فهذه زآاة العين، والحرث التي دلت عليها األحاديث المتقدمة، مع اآليات الكريمة
نم  ي صلى اهللا         . والغ ا األحاديث الصحيحة، وآتب النب د دلت عليه و بكر وعمر        فق ذلك آتب أب ا، وآ لم فيه ه وس  علي

ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك ـ هذا لفظ البخاري ـ أن أبا بكر آتب له هذا الكتاب لما     . وغيرهما من الصحابة
ى          : بسم اهللا الرحمن الرحيم  : وجهه إلى البحرين لم عل ه وس ي فرض رسول اهللا صلى اهللا علي هذه فريضة الصدقة الت

في   : لمين، والتي أمر اهللا بها ورسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فـال يعطيالمس
ا          . في آل خمس شاة  . الغنم  : أربع وعشرين مـن اإلبل فما دونها ين، ففيه ى خمس وثالث ا وعشرين إل فـإذا بلغت خمًس

ى          بنت مخاض أنثي، فإذا بلغت سًتا وثالثين إلى خم ين إل ًتا وأربع إذا بلغت س ي، ف ـون أنث ا بنت لب س وأربعـين، ففيه
ًتا وسبعين     سـتين، ففيها حقـة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعـة، فـإذا بلغت س

ـإذا زادت    . الجمل طـروقتا  /إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدي وتسعين إلى عشرين ومـائـة، ففيها حقتان  ف
يس    ل، فل على عشرين ومائـة، فـفي آل أربعـين بنت لبون، وفي آل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إال أربع مـن اإلب

نم  ين       : فيها شيء، إال أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمًسا من اإلبل، ففيها شاة، وفي صدقة الغ ائمتها إذا آانت أربع في س
ة    إلى عشرين ومائة شاة، فإذ ى ثالثمائ ائتين إل ا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على م

شاة، فإذا آانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين واحدة، فليس   : ففيها ثالث شياه فإذا زادت على ثالثمائة ففي آل مائة
ا شيء، إال أن يشاء       فإن لم يكـ   . وفي الرقـة ربع العشر  . فيها صدقة، إال أن يشاء ربها يس فيه ة، فل ن إال تسعين ومائ

    . ربها
  

ا       (   : وعن أنس في هذا الكتاب ـ أيًضا ـ   ة، فإنه ده حق ده جذعة، وعن من بلغت عنده من اإلبل صدقة الجذعة وليست عن
ا   ة، ولي       . تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، أو عشرين درهم ده صدقة الحق ده   ومن بلغت عن ست عن

ة      . الحقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهًما أو شاتين ده صدقة الحق ومن بلغت عن
ا  ده صدقة بنت        . وليست عنده إال بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهًم ومن بلغت عن

عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست  /لمصدق لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه ا
اتين            ا، أو ش ا عشرين درهًم ه بنت مخاض ويعطي معه ل من ا تقب ين    ( ،  ) عنده، وعنده بنت مخاض، فإنه وال يجمع ب

ا بالسوية    ( ،  ) مفترق، وال يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة ان بينهم وال يخرج   ( ،  ) وما آان من خليطين فإنهما يتراجع
    .  ) في الصدقة هرمة، وال ذات عوار، وال تيس، إال إن شاء المصدق

  



 

ا ـ      اب ـ أيًض ذا الكت ه               (   : وعنه في ه ل من ا تقب ون، فإنه ده بنت لب ده وعن ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عن
ا، وع    ى وجهه ل      ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض عل ه يقب ون، فإن ن لب ده اب ن

    .  ) منه وليس معه شيء
  

ه، إال ذآر             ظ، أو قريب من ذا اللف ل ه ه بمث ه ـ في موطئ وروي مالك بن أنس آتاب عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عن
    . البدل مع العشرين، فإنه لم يذآره

  
  في نصاب الماشية: فصل  
  

ذر ن المن ر ب و بك ـام أب ـال اإلم ع علي  : ق ذا مجم ي خمس وه ـا روي ف ى م ة، وال يصح عن عل ى عشرين ومائ ه، إل
ي     : وقوله في هـذا الحديث/  . وعشرين خمس شـياه في سائمـة الغنم، موضـع خـالف بين العلماء؛ ألن السائمـة هي الت

ـول    : أبو عمرقال   . أن اإلبـل العـوامل، والبقـر العـوامل، والكباش المعلـوفة، فيها الزآاة  : فمذهب مالك  . ترعي وهذا ق
ـما   ـه غيره ال ب ـًدا ق ـم أح ث، وال أعل ـي،       . اللي ـوري، واألوزاع ذلك الث ـة، وآ ـو حنيف ـد، وأب افعي، وأحم ـا الش وأم

ل    : وروي هذا عن جماعة من الصحابة  . فال زآاة فيها عندهم  : وغـيرهم ن جب ه عمر      . على، وجابر، ومعاذ ب وآتب ب
    . بن عبد العزيز

  
في آل سائمة في آل  (   : روي في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وقد

ي بكر     .  ) أربعين بنت لبون فقيده بالسائمة، والمطلق يحمل على المقيد، إذا آان من جنسه بال خالف، وآذلك حديث أب
    . في سائمة الغنم

  
إنـه إذا   : لم يقل بـه مالك، بل قـال  . إلى آخره  )  .  .  .  . ـده مـن اإلبـل صـدقـة الجـذعة وليست عنـدهمـن بلغـت عن (   : وقولـه

ي تجب     : وقـال  . لم يجد السـن ـ آالجذعـة أو غـيرها ـ فـإنـه يبـتاعها، وال أحـب أن يعطيـه ثمـنها   إذا لم يجـد السـن الت
    . ما دونها، وال يزداد دراهم، ويبـتاع له رب المال مسًنافي المال لم يـأخذ ما فوقها، وال 

  
م    : وقال الثوري والشافعي وأحمد بمثل ما في الحديث اتين، أو عشرين         /أنه إذا ل ا وجد، وأعطي ش يجد السن أخذ م

أفضل منها، ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه إن شاء أخذ القيمة، وإن شاء أخذ   . درهًما، أو أخذ مثل ذلك آما في الحديث
ادة،            . وأعطي الزيادة ي بكر من الزي اب أب ا في آت ا م يس فيه ومالك لم يقل بذلك؛ ألن مالًكا إنما روي آتاب عمر ول

    . وهذا شأن العلماء
  

ة    (   : وقوله في هذا الحديث و     .  ) فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي آل أربعين بنت لبون، وفي آل خمسين حق ال أب ق
ار        : موضع خالف ـ يعني إذا زادت واحدة ـ قال مالك   هذا : عمر ة، فالساعي بالخي ى عشرين ومائ إذا زادت واحدة عل

ة           : بين أن يأخذ حقتين، أو ثالث بنات لبون، وقال الزهري ا حق ة، فيكون فيه ين ومائ ى ثالث ون، إل ات لب فيها ثالث بن
أبو عبيد، وهو قول محمد بن إسحاق، وهو قول أئمة الحجاز وبه قال األوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، و  . وابنتا لبون

    . وهو أولى عند العلماء
  

    . فإنه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة،فيكون في آل خمس شاة : وأما قول الكوفيين
  
  )وال يؤخذ في الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس (   : قوله: فصل  
  

ه ي الصدق (   : وقول ذ ف يسوال يؤخ وار، وال ت ة، وال ذات ع ي  ) ة هرم أخوذ ف اء األمصار؛ ألن الم ة فقه ه جماع ، علي
ه ـ      اره       : الصدقات العدل، آما قال عمر ـ رضي اهللا عن ال وخي ة  [   . عدل من عدل الم اة الشارف، و    :  ] الهرم ذات  [ الش

ل  وال   . التي بها عيب، وبالضم التي ذهبت عينها  : بفتح العين  ] الَعوار يجزي ذلك في الصدقة، والشاة المأخوذة في اإلب
    . الجذعة من الضأن، والثنية من المعز، فإن أخرج القيمة، فقوالن

  
ين مجتمع خشية الصدقة      (   : وقوله رق ب ذلك   ) وال يجمع بين مفترق، وال يف ي ب ا خشية       : ، يعن ة المواشي، وجمعه تفرق

اب األ   ذلك أرب ا     الصدقة، واختلف هل المخاطب ب ا جميًع وال، أو هو الساعي، أو هم د يكون        . م ذا في الخلطة، فق وه



 

ك      وا عن ذل دد، فنه ل الع ذا    . على الخلطاء عدد من الغنم، فإذا فرقت، قل العدد، أو في الفرقة عدد فإذا جمعوها، ق وله
ا ش        : نظائر رجلين من    آثالثة نفر لكل منهم أربعون، ففيها ـ حينئذ ـ ثالث شياه، فإذا جمعت، صار فيه اة، أو يكون ل

اة،   /الغنم مائتين  ا ش وشاتين لكل واحد منهما مائة وشاة، فعليهما فيها ثالث شياه، فإذا تفرق، آان على آل واحد منهم
    . ونحو ذلك

  
ي  ) وما آان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية  (   : وقوله نم أحد الخليطين، فإن         : ، يعن اة من غ ه إذا أخذت ش

    . يرجع على اآلخر بقيمة ما يخصه
  
  )في الغنم في سائمتها (   :قوله : فصل  
  

اتان،       (   : وقوله في الحديث ا ش إذا زادت، ففيه ة، ف في الغنم في سائمتها، إذا آانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائ
اة فإذ  . إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين إلى ثالثمائة، ففيها ثالث شياه ذا    .   ) ا زادت على ثالثمائة، ففي آل مائة ش ه

    . متفق عليه في صدقة الغنم ـ أيًضا ـ والضأن والمعز سواء
  

دم  -والسوم شرط في الزآاة، إال عند مالك، والليث   ا تق ين          -آم ائمة، وال خالف ب ر الس اة في غي ان الزآ ا يوجب فإنهم
    . ك اإلبل على اختالف أصنافها، وآذلك البقر والجواميسالفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان في الزآاة، وآذل

  
    . من الوسط  : يأخذ من أيها شاء، وقيل  : فقيل  . واختلفوا فيما إذا آان بعض الجنس أرفع من بعض

  
   صدقة البقر: فصل  
  

ه     ] صدقة البقر [ وأما  يمن،      ، فقد ثبت عن معاذ بن جبل ـ رضي اهللا عنه ـ أن النبي صلى اهللا علي ى ال ه إل ا بعث لم لم وس
  . وأن يأخذ الجزية من آل حالم ديناًرا  . ومن آل أربعين مسنة  . أمره أن يأخذ صدقة البقر من آل ثالثين تبيًعا أو تبيعة
وآذلك في آتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم الذي آتبه لعمرو بن   . رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، عن مسروق عنه

يس     حزم، ورواه ه ل ى أن مالك في موطئه، عن طاوس عن معاذ، وحكي أبو عبيد اإلجماع عليه، وجماهير العلماء عل
    . وحكي عن سعيد والزهري أن في الخمس شاة آاإلبل  . فيما دون الثالثين شيء

  
ه      ي صلى اهللا علي لم   ومـن شـرطها أن تكـون سائمـة، آما في حـديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عـن النب وس

ال ل صدقة  (   : ق ي العوام يس ف و داود  .  ) ل الوا   . رواه أب م ق ابر أنه اذ، وج ي، ومع ن عل ر   : وروي ع ي البق ال صدقة ف
    . فيها الصدقة  : ومالك، والليث يقوالن  . العوامل

  
ذآر / ه          . ويخرج في الثالثين ال ًرا، هل يجزي إن أخرج ذآ ي، ف ين األنث والن   ؟ وفي األربع ا   . ق ن القاسم  ق ه،    : ل اب يجزي

ا       . ال يجزيه وهو مذهب أحمد، وجماعة من العلماء  : وأشهب قال وًرا، أخرج منه ا ذآ ة     . فإن آانت آله وإذا بلغت مائ
والبقرة المسنة    . الذي له سنة، ودخل في الثانية  : وعشرين، ُخير رب المال، بين ثالث مسنات أو أربعة أتبعة، والتبيع

    . مالها سنتان
  
  في الجواميس: فصل  
  
    . بمنزلة البقر، حكي ابن المنذر فيه اإلجماع  ] الجواميس [ و
  

د الجمهور    ] بقر الوحش [ وأما  ا عن ال بعضهم    . ، فال زآاة فيه اة    : وق ا الزآ ال         . فيه ي، فق د من الوحشي واألهل إن تول ف
اة، وإال   ومالك يفرق بين  . تزآي  : وقال أحمد  . ال زآاة  : الشافعي األمهات واآلباء، فإن آانت األمهات أهلية أخرج الزآ

    . فال
  

ع صغاًرا،               ان الجمي إن آ ار، ولكن ال يؤخذ إال من الوسط، ف د مع الكب ع يع وصغار آل صنف من جميع الماشية تب
    . يشتري آباًرا  : يأخذ منها، وقيل  : فقيل



 

  في الخلطاء في الماشـية: فصل  
  

ي الم ا     والخلطاء ف ا شريكان، وإذا آان ـيز، فهم م يتم إن ل ـ ف ًزا عن اآلخر ا متمي ال آل منهم ان م و إذا آ ـية ـ وه اش
رادان              ـدة، ويت ـاة واح ـما في الخلطـة ش ـون، فعليه ا أربع ل أن يكون لكل منهم خليطين، زآيا زآاة المال الواحد، مث

ـل   . بشـرطين   : وقيـل  . وتعتبر الخلطـة بثـالثـة شـروط  . قيمتها ـد    : وقي دلو، والحوض، والمراح      : بشـرط واح ـو ال   . وه
    . بالراعي وحده؛ ألنه به يجتمعان ويجتمعون في غير ذلك  : وقيل  . والمبيت، والراعي، والفحل

  
    . ال يعتبر ذلك  : وقال غيره  . باألول قال مالك  ؟ أن يكون لكل منهما نصاًبا أم ال  : وهل من شرط الخلطة

  
  هل يدخل األوالد في النصاب:  فصل 
  

د الجمهور      ى حول األمهات عن وإن   . إذا ملك ماشية فتوالدت، فإن آانت األمهات نصاًبا، زآي األوالد تبًعا، وبنى عل
ى حول         /آانت دون النصاب  ي األوالد عل ك وبن د مال اة عن فتوالدت ـ ولو قبل الحول بيوم، وتم النصاب ـ أخرج الزآ

ية،         وإن با  . األمهات ين نصاًبا من الماش ع النصاب بجنسه بني الثاني على حول األول، وإن اشتري بنصاب من الع
    . وآان األول لم يتم له حول، بني الماشية على حول العين، في أحد القولين

  
  في تفرقة زآاة آل بلد في موضعه: فصل  
  

ل        وتفرقته زآاة آل بلد في موضعه، فزآاة الشام في الشام، وزآاة مص  ا لمصلحة فتنق ر في مصر، وهل يجوز نقله
م    ؟ من الشام إلى مدينة النبي صلى اهللا عليه وسلم، أو غيرها ك    . فيه قوالن ألهل العل ال مال ا للحاجة،      : ق أس بنقله ال ب

ة، أنكر      . وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين، فتنقل بال خالف ى المدين يمن إل ر،   ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من ال عم
    . يجوز نقلها  : ال تنقل، وعند مالك  : فعند الشافعي، وأحمد  . ما وجدت آخًذا  : فقال  . ما بعثتك جابًيا  : فقال

  
   في قسمة الصدقات: فصل  
  

ِة  ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِآي {   : ، فقد بين اهللا ذلك في القرآن بقوله ] قسمة الصدقات [ وأما  ِن َواْلَعاِمِليَن عليها َواْلُمَؤلََّف
    .  ] 60  : التوبة [   } ِكيٌمُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل الّلِه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة مَِّن الّلِه َوالّلُه عليٌم َح

  
ري  ون      : قال اإلمام أبو جعفر الطب م يقول ة أهل العل اء،        ل  : عام ة ش ولي قسمتها، ووضعها في أي األصناف الثماني لمت

ا لقسمتها          : وإنما سمي اهللا األصناف الثمانية ا، ال إيجاًب ى غيره ذه األصناف إل إعالًما منه أن الصدقة ال تخرج من ه
اال  ه في صنف أو ص       : بين األصناف الثمانية، وروي بإسناده عن حذيفة، وعن ابن عباس أنهما ق نفين إن شئت جعلت

ال      : قال  . أو ثالثة ه ق ان عمر يأخذ الفرض في              : وروي عن عمر أن ه آ ه أن ه أجزأك، وروي عن ا صنف أعطيت أيم
    . الصدقة، فيجعله في الصنف الواحد، وهو قول أبي العالية، وميمون بن مهران، وإبراهيم النخعي

  
ال   . نه يقسمها، فسقط العامل، والمؤلفة سقطوا عليه وضعها في ستة أصناف؛ أل  : وآان بعض المتأخرين يقول  : قال   : ق

    : والصواب أن اهللا جعل الصدقة في معنيين
  

دهما لمين  : أح ة المس د خل اني  . س ه  : والث ة اإلسالم وتقويت ر،    . معون ي والفقي ه الغن ة لإلسالم يعطي من ان معون ا آ فم
    . في سد خلة المسلمينآالمجاهد، ونحوه، ومن هذا الباب يعطي المؤلفة، وما آان 

  
    : وقال شيخ اإلسالم

  
   
  
  
  



 

  
  الزَآاة   األْصل الّثاني: فصل 

  
نها في              ة، أو بأحس وال الثالث ه، آخذين بأوسط األق لم وخلفائ ه وس وهم ـ أيًضا ـ متبعون فيها لسنة النبي صلى اهللا علي

أن في اإلبل الكثيرة في آل    : ابعته، المتضمنالسائمة، فأخذوا في أوقاص اإلبل بكتاب الصديق ـ رضي اهللا عنه ـ ومت  
ذي     اب ال أربعين بنت لبون، وفي آل خمسين حقة؛ ألنه آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بخالف الكت
ل            ان قب ران آ ى َنْج ن حزم عل ذا؛ ألن استعمال عمرو ب ى ه فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين، فإنه متقدم عل

    . ، وأما آتاب الصديق، فإنه صلى اهللا عليه وسلم آتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكرموته بمدة
  

ا         /وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق، فإن أهل  ون العشر في آل م ة ـ يوجب العراق ـ آأبي حنيف
ى   اء عل ه، بن ر من ل والكثي ي القلي وه ف ذا ال أخرجت األرض إال الَقَصب ونح الخراج؛ وله أن العشر حق األرض آ

ه          . يجمعون بين العشر والخراج م علي در بخمسة أوسق، ووافقه وأهل الحجاز ال يوجبون العشر إال في النصاب المق
ون في عسل      وات، وال يوجب أبو يوسف ومحمد، وال يوجبون من الثمار إال في التمر والزبيب، وفي الزروع في األق

    . عي على مذهب أهل الحجازوالشاف  . وال غيره
  

ه          ي صلى اهللا علي وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث، فيوافق في النصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة السنن عن النب
ي             رك من عمل النب ا في الت اة في الخضراوات؛ لم ون الزآ وسلم بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وال يوجب

ا ـ           صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه واأل ًرا أو زبيًب م تكن تم دخر، وإن ل ي ت ار الت وب والثم ثر عنه، لكن يوجبها في الحب
ين                 ين الخضراوات وب رق ب ة الحول في الماشية والجرين، فيف اء في المعشرات بمنزل ًال للبق دق ـ جع آالفستق والبن

ك           . المدخرات ا في ذل روايتين؛ لم ى إحدي ال القطن عل ات، آ ار عن الصحابة ـ      وقد يلحق بالموسق الموزون من اآلث
    . رضي اهللا عنهم

  
ين         ق ضعيفة، وتسوية ب ه إال من طري م تبلغ ويوجبها في العسل؛ لما فيه من اآلثار التي جمعها هو، وإن آان غيره ل

    . السماء وما أخرجه من األرض/جنس ما أنزله اهللا من 
  

ول         . األرضويجمعون بين العشر والخراج؛ ألن العشر حق الزرع، والخراج حق   ا هو ق ة قولهم ي حنيف وصاحبا أب
    . أحمد أو قريب منه

  
    : وأما مقدار الصاع والمد، ففيه ثالثة أقوال

  
ي    : أحدها أن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد ربعه، وهذا قول أهل الحجاز في األطعمة والمياه، وقصة مالك مع أب

    . حاب أحمد أو أآثرهميوسف فيه مشهورة، وهو قول الشافعي وآثير من أص
  

    . أنه ثمانية أرطال، والمد ربعه، وهو قول أهل العراق في الجميع  : والثاني
  

ر    : والقول الثالث ا األث   . أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الطهارة ثمانية أرطال، آما جاء بكل واحد منهم
ا صاع ال      ارات وصدقة الفطر، هو ثلث د      فصاع الزآوات والكف ة من أصحاب أحم ول طائف ذا ق غسل والوضوء، وه

    . وغيرهم ممن جمع بين األخبار المأثورة في هذا الباب لمن تأمل األخبار الواردة في ذلك
  
ا    : ومن أصولها/ أن أبا حنيفة أوسع في إيجابها من غيره، فإنه يوجب في الخيل السائمة المشتملة على اآلثار، ويوجبه

ه ال    في جميع أنواع الذهب والفضة من الحلي المباح وغيره، ويجعل الرآاز المعدن وغيره، فيوجب فيه الخمس، لكن
روه      : يوجب ما سوي صدقة الفطر والعشر إال على مكلف، ويجوز االحتيال إلسقاطها، واختلف أصحابه   هل هو مك

ك        فكرهه محمد، ولم يكرهه أبو يوسف، وأما مالك والشافعي، فاتفقا على أنه  ؟ أم ال ا في ذل ا التكليف لم ال يشترط له
    . من اآلثار الكثيرة عن الصحابة

  
قاطها،               ال إلس ك االحتي ره، وحرم مال دم ذآ ا تق اح، وال في الخارج، إال م ي المب ل، وال في الحل ولم يوجبها في الخي



 

    . وأوجبها مع الحيلة، وآره الشافعي الحيلة في إسقاطها
  

ين أ  ر              وأما أحمد، فهو في الوجوب ب ال المكلف وغي ا في م دم في المعشرات، وهو يوجبه ا تق ك، آم ة ومال ي حنيف ب
    . المكلف

  
ك    . أنه ال يجب  : واختلف قوله في الحلي المباح، وإن آان المنصور عند أصحابه ول مال يحرم    : وقوله في االحتيال آق

    . رها من الدالئلوغي  ] ن [ ويوجبها مع الحيلة ، آما دلت عليه سورة /االحتيال لسقوطها،
  

ا أو                  اجر مقيًم ان الت ا في عرض التجارة، سواء آ ى وجوبه ون عل ة ـ إال من شذ ـ متفق ائر األم واألئمة األربعة وس
ديًرا      مسافًرا، وسواء آان متربًصا ـ وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر ـ أو م

آانت التجارة َبزا من جديد، أو لبيس، أو طعاًما من قوت أو فاآهة، أو أدم أو غير  آالتجار الذين في الحوانيت، سواء
ك،          ر ذل ة، أو غي نم معلوف ر، أو غ ال، أو حمي ل، أو بغ ق أو خي ذلك، أو آانت آنية آالفخار ونحوه، أو حيواًنا من رقي

    . أغلب األموال الظاهرةفالتجارات هي أغلب أموال أهل األمصار الباطنة، آما أن الحيوانات الماشية هي 
  
   الملكوالبد في الزآاة من : فصل  
  

    : واختلفوا في اليد، فلهم في زآاة ما ليس في اليد آالدين ثالثة أقوال
  

د             : أحدها م تكن تحت ي ن وآل عين، وإن ل دين المجحود،      /أنها تجب في آل دي صاحبها آالمغصوب والضال، وال
ولي الشافعي     وعلى معسر أو مماطل، وأنه يجب ت ذا أحد ق عجيل اإلخراج مما يمكن قبضه، آالدين على الموسر، وه

    . وهو أقواهما
  
  في إخراج القيم في الزآاة: فصل  
  

    : وللناس في إخراج القيم في الزآاة ثالثة أقوال
  

    . آما قاله أبو حنيفة  . أنه يجزئ بكل حال  : أحدها
  

    . لشافعيال يجزئ بحال، آما قاله ا  : والثاني
  

ه           : والثالث ه ورطب ع عنب ل من يبي ده، ومث ل وليست عن أنه ال يجزئ إال عند الحاجة، مثل من تجب عليه شاة في اإلب
وهذا هو المنصوص عن أحمد صريًحا، فإنه منع من إخراج القيم، وجوزه في مواضع للحاجة، لكن من       . قبل اليبس

ه جوازه    ل عن ه في     . أصحابه من نق وا عن ين    فجعل ة روايت ول         . إخراج القيم ه، آق ه المشهور عن ع؛ ألن اروا المن واخت
ة          . الشافعي ائر أدل ا، آس ا وقياًس ين نًص ة للع ة الموجب وهذا القول أعدل األقوال، آما ذآرنا مثله في الصالة، فإن األدل
    . الوجوب

  
الراجحة، وفي العين من المشقة المنفية ومعلوم أن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها أحياًنا في القيمة من المصلحة 

    . شرًعا
  

ا             ع بينهم ئال يق ه ل ه ب ا مطالبت ة ال يمكنه ه السنون المتوالي وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن صداق المرأة على زوجها تمر علي
  ؟ ضيةفرقة، ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار، أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين، فهل تجب زآاة السنين الما

    ؟ أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق
  

    : فأجاب
  

    : الحمد هللا، هذه المسألة فيها للعلماء أقوال



 

د     : قيل د، وق يجب تزآية السنين الماضية، سواء آان الزوج موسًرا أو معسًرا، آأحد القولين في مذهب الشافعي وأحم
    . نصره طائفة من أصحابهما

  
    . ع يساره، وتمكنها من قبضها، دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض، آالقول اآلخر في مذهبهمايجب م  : وقيل

  
    . تجب لسنة واحدة، آقول مالك، وقول في مذهب أحمد  : وقيل

  
    . ال تجب بحال، آقول أبي حنيفة، وقول في مذهب أحمد  : وقيل

  
مع العجز عن قبضه، فإن هذا القـول باطل، فأما أن يجب لهم ما  من يوجبها للسنين الماضية، حتى  : وأضعف األقوال

م        ال، ث ر من الم ـاة أآث يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء، فهذا ممتنع في الشـريعـة، ثم إذا طـال الزمـان آانت الزآ
نع إتيان الشريعة إن الزآـاة تجـب في عـين النصاب، لم يعلم الواجب إال بحساب طويل، يمت  : إذا نقص النصاب، وقيل

    . به
  

وأقرب األقوال قول من ال يوجب فيه شيًئا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجب فيه زآاة واحدة عند القبض، فهذا 
    . القول له وجه، وهذا وجه، وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول مالك، وآالهما قيل به في مذهب أحمد، واهللا أعلم

  
    ؟ هل فيها زآاة  : ويشتري لها أيام الرعي مرعي وسئل عن رجل له ِجماٌل، 
  

    : فأجاب
  

    . إذا آانت راعية أآثر العام، مثل أن يشتري لها ثالثة أشهر أو أربعة، فإنه يزآيها، هذا أظهر قولي العلماء
  
    : وقال ـ رحمه اهللا/
  

ين، فحال     إذا آانت الغنم أربعين صغاًرا، أو آباًرا، وجبت فيها الزآاة إذا حال عل ل من أربع يها الحول، وإن آانت أق
    . واهللا أعلم  . الحول وهي أربعون، ففي هذا نزاع، واألحوط أداء الزآاة

  
    ؟ هل تجب فيها زآاة في أثناء الحول  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل له َغَنٌم، ولم تبلغ النصاب

  
    : فأجاب

  
    : ان عن أحمدهذه المسألة فيها قوالن للعلماء، هما روايت

  
    . أن ابتداء الحول حين صارت أربعين، آقول الشافعي  : أحدهما

  
    . واهللا أعلم  . أن ابتداء الحول من حين ملك اُألمهات، آقول مالك  : والثاني

  
ا فالحون، وهي نصفان       ة به يس              : وسئل عن قري اة، والنصف اآلخر ل ا الزآ نم تجب فيه ه غ أحد فالحي النصف ل

ه                 لفالحيه ى من ل ى الفالحين، فهل تجب عل نم عل اة الغ ة بزآ ام أهل القري ألزم اإلم اة، ف ه الزآ غنًما قدر ما تجب في
    ؟ وإذا وجبت عليه، فهل يجوز لإلمام أن يأخذ ممن ليس له نصاب  ؟ النصاب

  
    : فأجاب

  
إن آان المطلوب فوق الواجب  إن آان المطلوب هو مقدار ما فرضه اهللا على من تجب عليه الزآاة اختصوا بأدائه، و

    . واهللا أعلم  . على سبيل الظلم اشترك فيه الجميع، بحسب أموالهم



 

  باب زآاة الخارج من األرض 
  
    ؟ سئل ـ رحمه اهللا ـ عما يجب من عشر الحبوب ومقداره، وهل هو على المالك، أو الفالح، أم عليهما 
  

    : فأجاب
  

ي  الحمد هللا رب العالمين، النصاب خمس ة أوسق، والوسق ستون صاًعا بصاع النبي صلى اهللا عليه وسلم، وصاع النب
تمائة           ا وس داد بخمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي إذ ذاك، فيكون ألًف صلى اهللا عليه وسلم َقدَّره األئمة لما بنيت بغ

    . رهًما، وأربعة أسباع درهموآان الرطل العراقي إذ ذاك تسعين مثقاًال ـ مائة وثمانية وعشرين د  . رطل بالعراقي
  

أخري           ين، فظن بعض مت ة وأربع ى صارمائة وأربع ه حت د في ولكن زيد فيه بعد ذلك حتى صار مائة وثالثين، ثم زي
    . الفقهاء أن هذا أو هذا هو الرطل الذي َقدَّره به األئمة غلًطا منهم

  
ثالثمائة رطل، واثنان وأربعون رطل، وستة أسباع /وإذا آان آذلك، فمقداره بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم 

ة أسباع               : وستة أسباع الرطل  . رطل ا رطل، وأربع باع، وهو ثلث ة أس ة وعشرون، وأربع م وثماني ة دره هو أربعمائ
    . أوقية

  
دادي   اًال،          : ومن ظن من الفقهاء المتأخرين أن الرطل البغ دادي مثق ا، زاد في آل رطل بغ ون درهًم ة وثالث وهو   مائ

ه           ى قول م، فيصير النصاب عل ين وخمسة أسباع دره د ألف م، فيزي ين      : درهم وثالثة أسباع دره ة وستة وأربع ثالثمائ
    . رطًال، وثالثمائة درهم، وأربعة عشر وسبعي درهم وهو نصف رطل، وسبعا أوقية

  
    . والعشر على من يملك الزرع، فإذا زارع الفالح، ففي صحة المزارعة قوالن للعلماء

  
م يصحح    ن ل اة نصيبه، وم ا زآ ل منهم ى آ الح نصيبه، وعل ذ نصيبه، وأعطي الف ة أخ واز المزارع د ج ن اعتق فم
المزارعة جعل الزرع آله لصاحب الَحِب، فإذا آان هو الفالح استحق الزرع آله، ولم يكن للمالك إال أجرة األرض، 

    . والزآاة حينئذ على الفالح
  

ال   : ولم يقل أحد من المسلمين ال      : إن المقاسمة جائزة، والعشر آله على الفالح، بل من ق الح، ق ى الف يس    : العشر عل ل
ى الفالح     د خالف      /للمالك في الزرع شيء، وال المقطع، وال غيرهما، فمن ظن أن العشر عل مع جواز المقاسمة؛ فق

    . إجماع المسلمين
  

لم،          والعمل في بالد الشام عند المسلمين على جواز المزار  ه وس ذلك سنة رسول اهللا صلى اهللا علي ا مضت ب عة، آم
ر      لم عامل أهل خيب وسنة خلفائه الراشدين، وسواء آان البذر من المالك، أو من العامل، فإن النبي صلى اهللا عليه وس
يه بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، على أن يعمروها من أموالهم، فكان البذر من عندهم، وهذا هو الذي اتفق عل

    . الصحابة، وعليه عمل المسلمين في عامة بالد اإلسالم في زمن نبيهم، وإلى اليوم
  

ه ال                 ري أن ذه المزارعة، وي ول من يبطل ه د ق ان يتقل اة نصيبهم، ومن آ ه زآ ان علي فمن آان يعامل بالمزارعة؛ آ
ه إذا أخذ المقا   ا،       يستحق من الزرع شيًئا، وأنه ليس له عند الفالح إال األجرة، وأن ان ظالًم ار الفالح آ ر اختي سمة بغي

د         إن طابت نفس الفالح بع ل، ف آآًال للحرام، فعليه أن يعطي الزرع للفالح، ويعرفه أنه ال يستحق عليه إال أجرة المث
ذا        . هذا بأن يقاسمه ويؤدي الزآاة؛ آان الفالح حينئذ متفضًال عليه بطيب نفسه وا ه و علم وم أن الفالحين ل ومن المعل

    . واهللا أعلم  . ابت بذلك نفس أآثرهم، فهذا حقيقة هذه المسألة على قول الطائفتينلما ط
  

    : وقال ـ رحمه اهللا
  
  
  



 

  في العشر: فصل  
  

، فهو عند جمهور العلماء، آمالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم على من نبت الزرع على ملكه، آما قال  ] العشر [ وأما 
َن اَألْرضِ     َيا َأ {   : اهللا ـ تعالى ـ   م مِّ ا َلُك ا َأْخَرْجَن ْبُتْم َوِممَّ رة  [   } يَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّباِت َما َآَس األول   ] 267 : البق ، ف

    . يتضمن زآاة التجارة، والثاني يتضمن زآاة ما أخرج اهللا لنا من األرض
  

م،      فمن أخرج اهللا له الَحبَّ فعليه العشر، فإذا استأ اء آله د هؤالء العلم جر أرًضا ليزرعها، فالعشر على المستأجر عن
    . العشر على المؤجر  : وأبو حنيفة يقول  . وآذلك عند أبي يوسف ومحمد

  
ا   وإذا زارع أرًضا على النصف، فما حصل للمالك فعليه عشره، وما حصل للعامل فعليه عشره، على آل واحد منهم

    . عشر ما أخرجه اهللا له
  
ا، فالعشر        / ه عشره، وإن آجره ا، فعلي ا زرًع ازدرع فيه ومن أعير أرًضا، أو أقطعها، أو آانت موقوفة على عينه، ف

    . على المستأجر، وإن زارعها، فالعشر بينهما
  

ة ؤالء األئم زرع،     : وأصل ه راج؛ ألن العشر حق ال ع العشر والخ دهم يجتم ان عن ذا آ زرع؛ وله أن العشر حق ال
الزآاة، والخراج حق الزرع ومستحقه أهل الفيء، فهما حقان لمستحقين بسببين مختلفين، فاجتمعا، آما ومستحقه أهل 

ه،             دل لمالك ه الب ا، وهو محرم فعلي ل صيًدا مملوًآ و قت ا ل لو قتل مسلًما خطأ فعليه الدية ألهله، والكفارة حق اهللا وآم
    . وعليه الجزاء حًقااهللا

  
أن الخراج يجب في األرض     : األرض، فال يجتمع عليها حقان، ومما احتج به الجمهور العشر حق  : وأبو حنيفة يقول

زرع    وع    . التي يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم تزرع، وأما العشر فال يجب إال في ال ال يجتمع   (   : والحديث المرف
    . آذب باتفاق أهل الحديث  ) العشر والخراج

  
ا  وسئل عمن آانت له أشجار أعناب    ؟ ال يصير زبيًبا وال يترآه صاحبه إلى الُجذاذ، آيف يخرج عشره رطًبا أو يابًس

    ؟ وإن أخرج يابًسا أخرج من غير ثمر بستانه
  

    : فأجاب
  

أما العنب الذي ال يصير زبيًبا، فإذا أخرج عنه زبيًبا بقدر عشره لو آان يصير زبيًبا جاز ـ وهو أفضل ـ وأجزأه ذلك 
ه          بال ريب، وال ي ان مع ل من آ ا، ب ذه الصورة وال غيره ال، ال في ه تعين على صاحب المال اإلخراج من عين الم

دار  اة، وأخرج مق ا الزآ ية تجب فيه ه العشر، أو ماش ر يجب في بٌّ أو ثم ه َح ارة، أو ل ذهب أو فضة أو عرض تج
ذه الصورة           ال أجزأه، فكيف في ه ك الم ر ذل والن في      وإن أخرج ال   !  ؟ الواجب المنصوص من غي ه ق ا ففي عشر عنًب

    : مذهب أحمد
  

    . أنه ال يجزئه  : وهو المنصوص عنه  : أحدهما
  

    . يجزئه، وهو قول القاضي أبي يعلى، وهذا قول أآثر العلماء، وهو أظهر  : والثاني
  
إن ا   / ب، ف ه    وأما العنب الذي يصير زبيًبا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيًبا، فهنا يخرج زبيًبا بال ري ي صلى اهللا علي لنب

أآلون               ار ي ان أهل الثم ـ وإن آ اة يابًسا دار الزآ ه بمق ْرم، ويطالب أهل ل والَك وسلم آان يبعث سعاته َفَيْخُرُصون النَّْخ
ه    -آثيًرا منها رطًبا ويأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم الَخاِرِصيَن أن َيَدُعوا ألهل األموال الثلث، أو الربع، ال يؤخذ من

ع         (   : ولعشر، ويق   دعوا الرب دعوا الثلث ف م ت إن ل َث، ف دعوا الثل ُتم ف ة   ) إذا َخَرْص ي رواي ة،     (   : وف ال الَعِريَّ إن في الم ف
اِبَلة ة والَس ي  ) والَوِطيَّ ه      : يعن ه ضيف يطؤون حديقت ه وعلي ن يأآل ل لم ن النخ ه م ا يعري رع بم ال يتب أن صاحب الم

    . لسبيل، وهذا اإلسقاط مذهب اإلمام أحمد وغيره من فقهاء الحديثيطعمهم، ويطعم الَساِبَلَة وهم أبناء ا
  



 

    . وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء، وآذلك في األولى
  

بس       ان يي ا، إذا آ ه رطًب ار قطع اع      . وأما الثانية، فما علمت فيها نزاًعا، فإن حق أهل السهمان ال يسقط باختي و ب م ل نع
ى      عنبه أو ُرَطَبة بعد بدو صال اج إل ثمن، وال يحت ر ال حه، فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه إخراج ُعْش

ك للحاجة،         ه يجوز ذل ى أن دل عل رة ت إخراج عنب أو زبيب، فإن في إخراج القيمة نزاًعا في مذهبه، ونصوصه الكثي
ر من أصحابه      د آثي ه       : وال يجوز بدون الحاجة، والمشهور عن ا، وخرجت عن ا،    ال يجوز مطلًق الجواز مطلًق ة ب رواي

    . ونصوصه الصريحة إنما هي بالفرق
  
وابين      / ابهتين بج ألتين متش ى مس نص عل د ي ة ق ن األئم ا م افعي، وغيرهم ذهب الش ه، وم ي مذهب ر ف ذا آثي ل ه ومث

ين       الفرق ب رار نصوصه ب ون الصحيح إق رى، ويك ى األخ دة إل ل واح واب آ رج بعض أصحابه ج ين، ويخ مختلف
دبير،           آما  . المسألتين يده بطل الت ل س ْدبر إذا قت ى أن الُم د الجرح، ونص عل قد نص على أن الوصية للقاتل تجوز بع

ل        : ومنهم من قال  . فمن أصحابه من خرج في المسألتين روايتين ع قت ا يمن بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية، آم
د جرحه      الوارث لمورثه أن يرثه، وأما إذا أوصي له بعد الجرح فهنا الوصي ا بع ه رضي به ونظائر    . ة صحيحة، فإن

    . هذا آثيرة
  

    ؟ وسئل عن مقطع له فالح، والزرع بينهما مناصفة، فهل عليه عشر
  

    : فأجاب
  

ى الفالح تعشير نصفه،              ة إذا آانت المقاسمة نصفين، فعل األرض المقطع ه عشره، ف ما نبت على ملك اإلنسان فعلي
ال      . على القول الصحيح الذي عليه عمل المسلمين قديًما وحديًثاوعلى المقطع تعشير نصفه، هذا  ول من ق إن   : وهو ق

    . المزارعة صحيحة، سواء آان البذر من المالك، أو من العامل
  
ذ        : وأما من قال/ ل، وحينئ ذر العام رب الب ه ل إن المزارعة باطلة، فعنده ال يستحق المقطع إال أجرة المثل، والزرع آل

ى صاحب النصف          فالعشر آ ه عل له على العامل، فإن أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل مقاسمة، ويجعل العشر آل
    . اآلخر؛ لم يكن له هذا باتفاق العلماء واهللا أعلم

  
    ؟ وسئل عن إنسان له إقطاع من السلطان، فهل الحاصل الذي يحصل له من ذلك اإلقطاع تجب فيه الزآاة أم ال

  
    : فأجاب

  
    . هللا، نعم ما يثبت على ملكه فعليه عشره، سواء آان مقطًعا، أو مستأجًرا، أو مالًكا، أو مستعيًرا، واهللا ْأعلم الحمد

  
    ؟ هل فيه زآاة  : وسئل عن نصيب العامل في المْزَرَعة

  
    : فأجاب

  
اقاة ه    /أما الزآاة في المساقاة والمزارعة، فهذا مبني على أصل،   ائزة أم ال  وهو أن المزارعة والمس ى    ؟ ل هي ج عل

    : قولين مشهورين
  

إنها ال تجوز، واعتقدوا أنها نوع من اإلجارة بعوض مجهول، ثم من هؤالء من أبطلها مطلًقا ـ    : قول من قال  : أحدهما
ه، بخال        اقاة للحاجة؛ ألن الشجر ال يمكن إجازت ف آأبي حنيفة ـ ومنهم من استثني ما تدعو إليه الحاجة، فيجوز المس

ان    ا إذا آ افعي، وإم ول الش ا آق ا مطلًق اقاة، إم ا للمس ا شجر تبًع ي فيه ى األرض الت ة عل وزوا المزارع األرض، وج
ديم، وفي            . البياض قدر الثلث فما دونه، آقول مالك ك، والشافعي في الق ول مال ا، آق اقاة مطلًق ثم منهم من جوز المس

    . قصر الجواز على النخل، والعنب  : الجديد
  



 

ول      : لقول الثانيوا اقاة والمزارعة، ويق ي           : قول من يجوز المس ر جنس اإلجارة الت ذه مشارآة، وهي جنس غي إن ه
ه،        ذي يشترآان في يشترط فيها قدر النفع واألجرة، فإن العمل في هذه العقود ليس بمقصود، بل المقصود هو الثمر ال

    . ربةولكن هذا شارك بنفع ماله، وهذا بنفع بدنه، وهكذا المضا
  

م تجب     فعلى هذا، فإذا افترق أصحاب هذه العقود؛ وجب للعامل قسط مثله من الربح، إما ثلث الربح، وإما نصفه، ول
    . أجرة المثل للعامل، وهذا القول هو الصواب المقطوع به، وعليه إجماع الصحابة

  
وهو مذهب الليث بن سعد،   . عين وغيرهموالقول بجواز المساقاة والمزارعة، قول جمهور السلف من الصحابة والتاب/

ن     وابن أبي ليلي، وأبي يوسف، ومحمد، وفقهاء الحديث ـ آأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن إسحاق ب
    . خزيمة، وأبي بكر بن المنذر، والخطابي وغيرهم

  
دل، وأبعد عن الخطر؛ فإن الذي نهى عنه أن المزارعة َأَحلُّ من اإلجارة بثمن مسمى؛ ألنها أقرب إلى الع  : والصواب

دخل في جنس                  ا ي ه م رآن، ومن ا المحرم في الق دخل في جنس الرب ا ي ه م ود، من النبي صلى اهللا عليه وسلم من العق
م يوصف     ا ل الميسر الذي هو القمار، وبيع الغرر هو من نوع القمار والميسر، فاألجرة والثمن إذا آانت غررا مثل م

    . جنسه؛ آان ذلك َغَرًرا وقماًراولم ير ولم يعلم 
  

د           ان المؤجر ق إذا أعطي األجرة المسماة؛ آ ه، ف زرع ل ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد االنتفاع باألرض بحصول ال
    ؟ وأما المستأجر فال يدري هل يحصل له الزرع أم ال  . حصل له مقصوده بيقين

  
ه، وإن      بخالف المزارعة، فإنهما يشترآان في المغنم وفي ا لحرمان ـ آما في المضاربة ـ فإن حصل شيء اشترآا في

    . لم يحصل شيء اشترآا في الحرمان، وآان ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا
  
اقاة، وال في المزارعة؛ ألن    / ولهذا لم يجز أن يشترط ألحدهما شيء مقدر من النماء، ال في المضاربة، وال في المس

ه رسول اهللا              ذلك مخالف ل ذي نهى عن ذا هو ال ه شيء، وه لعدل، إذ قد يحصل ألحدهما شيء، واآلخر ال يحصل ل
راء األرض، أو عن المزارعة،        : صلى اهللا عليه وسلم في األحاديث التي روي فيها ابرة، أو عن آ أنه نهى عن المخ

ون علي            انوا يعمل أنهم آ د جاء مفسرا ب ك ق إن ذل ره، ف ن خديج وغي ة من األرض      آحديث رافع ب ة معين زرع بقع ا ب ه
م    : للمالك؛ ولهذا قال الليث بن سعد إن الذي نهى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك أمرا إذا نظر فيه ذو عل
    . بالحالل والحرام علم أنه ال يجوز

  
واء      ا، وس ل أو منهم ك أو العام ن المال ذر م ان الب واء آ ب س ال ري ائزة ب ة، فج ا المزارع ارة أو  فأم ظ اإلج ان بلف آ

    . هذا أصح األقوال في هذه المسألة  . المزارعة أو غير ذلك
  

دفع        ا، أو من ي ربح بينهم ا، وال وآذلك آل ما آان من هذا الجنس، مثل أن يدفع دابته، أو سفينته إلى من يكتسب عليه
    . ماشيته أو نخله لمن يقوم عليها، والصوف، واللبن، والولد، والعسل بينهما

  
الزرع آله لرب األرض، إذا   : المزارعة باطلة، قال/إن   : فإذا عرف هذان القوالن في المزارعة، فمن قال من العلماء

ال          : ومن قال  . آان البذر منه، أو للعامل إذا آان البذر منه ا من ق ه العشر، وأم ان علي زرع؛ آ ه ال إن رب األرض   : ل
ل أحد من المسلمين        يستحق جزًءا مشاًعا من الزرع، فإن عل م يق ة، ول اق األئم إن رب األرض يقاسم    : يه عشره باتف

   . العامل، ويكون العشر آله على العامل، فمن قال هذا، فقد خالف إجماع المسلمين
  

  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن لبس الفضة للرجال من الكالليب، وخاتم، وحياصة، وحلية على السيف، وسائر لبس الفضة   
    ؟ رمة وال تجوز الصالة فيهاهل هي مح

  
    : فأجاب

  
ا من فضة،      الحمد هللا، أما خاتم الفضة فيباح باتفاق األئمة، فإنه قد صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه اتخذ خاتم



 

    . وأن أصحابه اتخذوا خواتيم
  

    . اهللا عليه وسلم أنه نهى عن ذلكبخالف خاتم الذهب، فإنها حرام باتفاق األئمة األربعة، فإنه قد صح عن النبي صلى 
  
ى          / ذهب عل ذلك يسير ال ه فضة، وآ ان في لم آ ه وس والسيف يباح تحليته بيسير الفضة، فإن سيف النبي صلى اهللا علي

    . الصحيح
  

ج وأما الكالليب التي تمسك بها العمامة، وتحتا  . وأما الحياصة إذا آان فيها فضة يسيرة، فإنها تباح على أصح القولين
ذا للحاجة،       ة، وه اتم يتخذ للزين إليها، إذا آانت بزنة الخواتيم آالمثقال ونحوه، فهي أولى باإلباحة من الخاتم؛ فإن الخ
ى جنسه آشعيرة السكين                 اج إل ان يحت ره إذا آ ابع لغي اتم، ويسير الفضة الت ردة آالخ وهذه متصلة باليسير ليست مف

    . شرته باالستعمالوحلقة اإلناء، تباح في اآلنية، وإن آره مبا
  

اس       . وباب اللباس أوسع من باب اآلنية، فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء إن لب اس، ف اب اللب وأما ب
ذلك يسير          ة، وآ اح يسير الفضة للزين ك، ويب الذهب والفضة يباح للنساء باالتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذل

لم نهى       الذهب التابع لغيره، آال ه وس ي صلى اهللا علي إن النب طرز ونحوه في أصح القولين، في مذهب أحمد وغيره، ف
    . عن الذهب إال مقطًعا

  
ره ـ     فإذا آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أباح يسير الفضة للزينة مفرًدا، أو مضاًفا إلى غيره ـ آحلية السيف وغي

    !  ؟ يسير الفضة للحاجة/فكيف يحرم 
  

بس             وهذا  ام بتحريم ل ه لفظ ع ا جاء عن بس الفضة، آم ام بتحريم ل آله لو آان عن النبي صلى اهللا عليه وسلم لفظ ع
ا        (   : الذهب والحرير على الرجال حيث قال ٌل إلناثه ي، ِح ى ذآور أمت ذان حراٌم عل ام في        ) ه ه لفظ ع ا جاء عن ، وآم

    . تحريم آنية الذهب والفضة
  

تثني من             فلما آانت ألفاظ النبي صلى ر؛ اس ذهب والحري اس ال ذهب والفضة، وفي لب ة ال ة في آني اهللا عليه وسلم عام
    . ذلك ما خصته األدلة الشرعية، آيسير الحرير، ويسير الفضة في اآلنية للحاجة ونحو ذلك

  
ه،   فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم؛ لم يكن ألحد أن يحرم منه إال ما قام الدليل الشر ى تحريم عي عل

ه باإلباحة،        ى من ا هو أول اه، وم فإذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة؛ آان هذا دليًال على إباحة ذلك، وما هو في معن
    . وما لم يكن آذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه واهللا ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم

  
رحيم، فهل يجوز      : فضة،واآتب عليهااعمل لي حياصة من ذهب أو  : وسئل عن جندي قال للصانع بسم اهللا الرحمن ال

    .  ؟ ثم البد من إعادتها إلى النار لتمام عملها، وهل يجوز ألحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة  ؟ ذلك
  

    : فأجاب
  

ال            لم ق ه وس ي صلى اهللا علي إن النب ة، ف ذهب فمحرم ا حياصة ال المين، أم ذََّهُب و  (   : الحمد هللا رب الع ذان   ال ر ه الحري
    ) حراٌم على ذآور أمتي، ِحلٌّ إلناثها

  
    . وأمـا حياصة الفضـة، ففيها نزاع بـين العلماء، وقـد أبـاحها الشافعي وأحمـد في إحدي الروايتين

  
د الك        ار بع ى الن اد إل ا تع ذا بأنه از ه ة،  وأما آتابة القرآن عليها، فيشبه آتابة القرآن على الدرهم والدينار، ولكن يمت تاب

ي     ه ف ه، ووقوع رآن وامتهان ذال الق ى ابت ه يفضي إل روه، فإن ه مك ذا آل إن  /وه ا، ف رآن عنه زه الق ي ين المواضع الت
    . الحياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك، هو في معرض االبتذال، واالمتهان

  
رآن    وإن آان من العلماء من رخَََّص في حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن، فذلك للحاجة، ة الق ولم يرخص في آتاب



 

    . واهللا أعلم  . عليها
  

  باب صدقة الفطر 
  

ارب ممن ال     ؟ هل تخرج تمًرا أو زبيبا أو ُبًرا أو شعيًرا أو دقيقا  : سئل  ـ رحمه اهللا ـ عن زآاة الفطر   وهل يعطي لألق
    ؟ أو يجوز إعطاء القيمة  ؟ تجب نفقته

  
    : فأجاب

  
ا  الحمد هللا، أما إذا آان أ هل البلد يقتاتون أحد هذه األصناف جاز اإلخراج من قوتهم بال ريب، وهل لهم أن يخرجوا م

ا  يهم أن يخرجوا حنطة، أو شعيًرا، أو يجزئهم             ؟ يقتاتون من غيره دَّخن، فهل عل اتون األرز، وال وا يقت ل أن يكون مث
    : فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد  ؟ األرز، والدخن والذرة

  
    . ال يخرج إال المنصوص  : إحداهما

  
ره ـ وهو أصح           : واألخري/ افعي وغي اء ـ آالش ر العلم يخرج ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه األصناف، وهو قول أآث

الى          ال تع ا ق راء، آم اواة للفق ى وجه المس ا تجب عل وَن      {   : األقوال؛ فإن األصل في الصدقات أنه ا ُتْطِعُم ِط َم ْن َأْوَس ِم
    .  ] 89  : المائدة [   } ْهِليُكْمَأ

  
ة،     والنبي صلى اهللا عليه وسلم فرض زآاة الفطر صاًعا من تمر، أو صاًعا من شعير؛ ألن هذا آان قوت أهل المدين
ارات،     ذلك في الكف ولو آان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما ال يقتاتونه، آما لم يأمر اهللا ب

ا تجب بسبب             وصدقة ال، فإنه دن، بخالف صدقة الم ة بالب ذه معلق دن، وه ة بالب الفطر من جنس الكفارات، هذه معلق
    . المال من جنس ما أعطاه اهللا

  
دقيق يرىع إذا     إن ال الوزن، ف افعي، ويخرجه ب د دون الش ة وأحم ي حنيف ي مذهب أب دقيق، فيجوز إخراجه ف ا ال وأم

    . طحن
  

ى المسكين صدقة،          والقريب الذي يستحقها إذ إن صدقتك عل ه، ف ا من و أحق به ا آانت حاجته مثل حاجة األجنبي، فه
    . واهللا أعلم  . وعلى ذي الرحم صدقة وصلة

  
    ؟ هو نافلة، هل يكره  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عمن عليه زآاة الفطر، ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول

  
    : فأجاب

  
    . وإنما تنقل آراهيته عن مالك  . هية عند أآثر العلماء، آالشافعي وأحمد وغيرهماالحمد هللا، نعم يجوز بال آرا

  
ر    والن    ؟ وأما النقص عن الواجب فال يجوز باتفاق العلماء، لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أآث ه ق واهللا   . في

    . أعلم
  

يخ اإلسالم عن صدقة الفطر ئل ش تيعاب األصناف الثم  : وس ي صرفهاهل يجب اس ة ف ى   ؟ اني أم يجزئ صرفها إل
    ؟ وما أقوال العلماء في ذلك  ؟ شخص واحد

  
    : فأجاب

  
    : الحمد هللا، الكالم في هذا الباب في أصلين

  



 

    : في زآاة المال آزآاة الماشية والنقد، وعروض التجارة والمعشرات، فهذه فيها قوالن للعلماء  : أحدهما
  

ى آ      : أحدهما  ه يجب عل ا، وأن يعطي من آل صنف            أن دور عليه ع األصناف المق ه جمي ُزٍك أن يستوعب بزآات ل ُم
    . ثالثة، وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي، وهو رواية عن اإلمام أحمد

  
ًدا بحيث يعطي           : الثاني ه، وال يحابي أح وق آفايت ًدا ف بل الواجب أال يخرج بها عن األصناف الثمانية، وال يعطي أح
دل   /ويدع  واحًدا ان الع ا لواحد من صنف،            . من هو أحق منه أو مثله مع إمك ه جميعه اة مال ع زآ د هؤالء إذا دف وعن

  . وهو يستحق ذلك، مثل أن يكون غارًما عليه ألف درهم ال يجد لها وفاء، فيعطيه زآاته آلها، وهي ألف درهم أجزأه 
د في المشهور     ان،         وهذا قول جمهور أهل العلم آأبي حنيفة وأحم ن اليم ة اب أثور عن الصحابة آحذيف ه، وهو الم عن

    . وعبد اهللا بن عباس، ويذآر ذلك عن عمر نفسه
  

ي    ارق الِهالل ن ُمِخ ا       (   : وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ِلَقِبيَصة ب ى تأتين ا قبيصة حت م ي أق
اذهب إلى عامل بني ُزَريق،  (   : ا أنه قال لسلمة بن َصْخر البياضيوفي سنن أبي داود وغيره  .  ) الصدقة، فنأمر لك بها
ذا                .  ) فليدفع صدقتهم إليك ل ه ام، وفي مث وم لشخص واحد، لكن اآلمر هو اإلم ع صدقة ق ه دف ففي هذين الحديثين أن

    . تنازع، وفي المسألة بحث من الطرفين ال تحتمله هذه الفتوي
  

وال أو صدقة             فإن المقصود هو األصل الثاني ذه الصدقة هل تجري مجري صدقة األم إن ه ، وهو صدقة الفطر، ف
    . فمن قال باألول، وآان من قوله وجوب االستيعاب، أوجب االستيعاب فيها  . على قولين  ؟ األبدان آالكفارات

  
ان من م    / ه ال يجب    وعلى هذين األصلين ينبني ما ذآره السائل من مذهب الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ ومن آ ه أن ذهب

    . االستيعاب آقول جمهور العلماء، فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحد، آما عليه المسلمون قديًما وحديًثا
  

اع في رمضان، ومجري              : ومن قال بالثاني ل، والجم ار، والقت ين، والظه ارة اليم إن صدقة الفطر تجري مجري آف
ه فرض صدقة             آفارة الحج، فإن سببها هو البدن ليس ه لم، أن ه وس ي صلى اهللا علي ا في السنن عن النب ال، آم و الم

د               ا بع ة، ومن أداه اة مقبول ل الصالة فهي زآ ا قب اآين، من أداه ة للمس ِث َوُطْعم الفطر ُطْهرة للصائم من اللغو والرََّف
    .  ) مسألةأغنوهم في هذا اليوم عن ال (   : وفي حديث آخر أنه قال  . الصالة فهي صدقة من الصدقات

  
ولهذا أوجبها اهللا طعاًما، آما أوجب الكفارة طعاًما، وعلى هذا القول فال يجزئ إطعامها إال لمن يستحق الكفارة، وهم 

    . اآلخذون لحاجة أنفسهم، فال يعطي منها في المؤلفة، وال الرقاب، وال غير ذلك، وهذا القول أقوي في الدليل
  

ة عشر، أو        /إنه يجب على آل مسلم أن يدفع   : وأضعف األقوال قول من يقول ي عشر، أو ثماني ى اثن صدقة فطره إل
ى       ه المسلمون عل ان علي ا آ إلى أربعة وعشرين، أو اثنين وثالثين، أو ثمانية وعشرين، ونحو ذلك، فإن هذا خالف م

سلم على عهدهم، بل آان عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، وصحابته أجمعين، لم يعمل بهذا م
    . المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد

  
دع    ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا، يعطي آل واحد حفنة ألنكروا ذلك غاية اإلنكار، وعدوه من الب

  . به صاًعا من تمر، أو صاًعا من شعير  المستنكرة، واألفعال المستقبحة، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قدر المأمور 
د              وم العي م ي ة له ا ُطْعم اآين، وجعله ة للواحد من المس ة التام در الكفاي ى ق ومن البر إما نصف صاع، وإما صاًعا عل

    . يستغنون بها، فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها، ولم تقع موقعا
  

الء، وإن     وآذلك من عليه َدْيٌن، وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة د مقصوًدا للعق من حنطة لم ينتفع بها من مقصودها ما يع
نهم الصاع عاشوا، وإن     /جاز أن يكون ذلك مقصوًدا في بعض األوقات، آما لو فرض عدد مضطرون     وإن قسم بي

ق هو المصلحة،                  ذا يقتضي أن يكون التفري ين جماعة، لكن ه ه ب ا ينبغي تفريق اقون، فهن ه بعضهم مات الب خص ب
    . يعة منزهة عن هذه األفعال المنكرة التي ال يرضاها العقالء، ولم يفعلها أحد من سلف األمة وأئمتهاوالشر

  
ك حق للمساآين     ) ُطْعمة للمساآين (   : ثم قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ار       . نص في أن ذل ة الظه الى في آي ه تع   : وقول



 

ر في          ] 4  : جادلةالم [   } َفِإْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكيًنا {  ذا يعتب ذه؛ وله ذلك ه ة، فك ك لألصناف الثماني ، فإذا لم يجز أن تصرف تل
اث دون               ا اإلن ان الواجب فيه ذا آ َتْنمي؛ وله ا يبقي وُيْس المخرج من المال أن يكون من جنس النصاب، والواجب م

ا هو لإل دَّر والنسل، وإنم ون؛ ألن المقصود ال ن لب ع، واب ي التبي ذآور، إال ف اثال ان   . ن ا آ دايا لم ي الضحايا واله وف
ا هو للمساآين         ا أو ببعضها فإنم المقصود األآل آان الذآر أفضل من األنثي، وآانت الهدايا والضحايا إذا تصدق به
ا من جنس           م أنه تنماء، فعل ا لألآل ال لالس أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت طعاًم

    . الكفارات
  

ل ه  : وإذا قي اِآيِن {   : إن قول َراء َواْلَمَس َدَقاُت ِلْلُفَق ا الصَّ ة [   } ِإنََّم تيعاب الصدقة ] 60  : التوب ي اس ل  . ، نص ف أ   : قي ذا خط ه
    : لوجوه

  
دها/ ه    : أح ي قول ا ف دم ذآره ي تق ودة الت ا هي لتعريف الصدقة المعه ذه إنم ي ه الم ف ن َيْل {   : أن ال ْنُهم مَّ ي َوِم ُزَك ِف ِم

لمين؛         ] 58  : التوبة [   } الصََّدَقاِت َفِإْن ُأْعُطوْا ِمْنَها َرُضوْا اق المس دان باتف وال دون صدقات األب ذه إًذا صدقات األم ، وه
ة     ة الفدي ال في آي َدَقٍة َأْو ُنُسكٍ      {   : ولهذا ق َياٍم َأْو َص ن ِص ٌة مِّ رة  [   } َفِفْدَي ذه ال    ] 196  : البق م تكن ه ة     ، ل ة في آي صدقة داخل

دخل    م ت براءة، واتفق األئمة على أن فدية األذي ال يجب صرفها في جميع األصناف الثمانية، وآذلك صدقة التطوع ل
ه       ي صلى اهللا علي في اآلية بإجماع المسلمين، وآذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النب

    . ال يختص بها األصناف الثمانية باتفاق المسلمين  .  ) آل معروف صدقة (   : وسلم أنه قال
  

ارق     ي مش ارمين ف اآين والغ راء، والمس ع الفق م جمي ة، وهي تع ي اآلي ذه الصدقة ف ع دخول ه ن يمن واب م ذا ج وه
ل     : األرض ومغاربها، ولم يقل مسلم ا قي ة م ة من آل         : إنه يجب استيعاب جميع هؤالء، بل غاي ه يجب إعطاء ثالث إن

    . ف، وهذا تخصيص اللفظ العام من آل صنف، ثم فيه تعيين فقير دون فقيرصن
  

د    القول عن القول في        /وأيضا لم يوجب أحد التسوية في آحاد آل صنف، ف ا وتسوية، آ الجمهور في األصناف عموم
    . آحاد آل صنف عموما وتسوية

  
ا عداه، والمعني         ] 60 : توبةال [   } ِإنََّما الصََّدَقاُت {   : أن قوله  : الوجه الثاني ذآور ويبقي م ا يثبت الم ليست    : للحصر، وإنم

ين الحل،            ل قصد تبي ك، ب ين المل م يقصد تبي ه ل وم أن الصدقة لغير هؤالء بل لهؤالء، فالمثبت من جنس المنفي، ومعل
ذم لمن سأله من الصدقات بل تحل لهم، وذلك أنه ذآر في معرض ال  : ال تحل الصدقة لغير هؤالء، فيكون المعني  : أي

ان                و آ ه، إذ ل ان ال يملك ه، وإن آ ا يحل ل ى طلب م ه، ال عل ا ال يحل ل ى طلب م وهو ال يستحقها، والمذموم يذم عل
آذلك؛ لذم هؤالء وغيرهم إذا سألوها من اإلمام قبل إعطائها، ولو آان الذم عاًما؛ لم يكن في الحصر ذم لهؤالء دون   

ذا           غيرهم، وسياق اآلية يقتضي  ي، ويكون المثبت ه ك نف ا ال يحل، فيكون ذل ه سؤال م ذمهم، والذم الذي اختصوا ب
ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا  {   : آالالم في قوله تعالى  . يحل، وليس من اإلحالل لألصناف وآحادهم وجود االستيعاب والتسوية

هُ      َوَس {   : ، وقوله ] 29 : البقرة [   } ِفي اَألْرِض َجِميعًا ا مِّْن َأْرِض َجِميًع ي اْل ا ِف َماَواِت َوَم ة  [   } خََّر َلُكم مَّا ِفي السَّ ،  ] 13  : الجاثي
إنه قسمها بينهم  : فقول القائل  . وأمثال ذلك مما جاءت به الالم لإلباحة  ) أنت ومالك ألبيك (   : وقوله عليه الصالة والسالم

    . ذآرناه والم التمليك، ممنوع لما/بواو التشريك، 
  

ْينِ    {   : أن اهللا لما قال في الفرائض  : الوجه الثالث ظِّ اُألنَثَي ُل َح ال  ] 11  : النساء  [   } ُيوِصيُكُم الّلُه ِفي َأْوَالِدُآْم ِللذََّآِر ِمْث   : ، وق
مْ  {  ه    } َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُك ى قول ا     {   : إل ُع ِممَّ نَّ الرُُّب َرْآُتمْ َوَلُه ال  ] 12  : النساء  [   } َت اًال     {   : ، وق َوًة رَِّج اُنوْا ِإْخ َوِإن َآ

، لما آانت الالم للتمليك وجب استيعاب األصناف المذآورين، وإفراد  ] 176  : النساء [   } َوِنَساء َفِللذََّآِر ِمْثُل َحظِّ اُألنَثَيْيِن
وم       آل صنف والتسوية بينهم، فإذا آان لرجل أربع ز ات، أو أخوات، أو إخوة؛ وجب العم ين أو بن وجات، وأربعة بن

ه      . والتسوية في اإلفراد؛ ألن آًال منهم استحق بالنسب، وهم مستوون فيه م يجب في وهناك لم يكن األمر فيه آذلك، ول
    . ذلك

  
راد م       : إفراد الصنف ال يمكن استيعابه؛ ألنه يقال  : وال يقال ال في اإلف ل     بل يجب أن يق إذا قي ل في األصناف، ف   : ا قي

ذلك، لكن يجب تحري         . في اإلفراد آذلك  : يجب استيعابها بحسب اإلمكان، ويسقط المْعُجوز عنه، قيل يس األمر آ ول
    . العدل بحسب اإلمكان، آما ذآرناه، واهللا أعلم

  



 

  باب إخراج الزآاة 
  
ه    هل يجوز أن يخرج من زآات  : ُســئل شيخ اإلسالم عن تاجر  اج إلي ه صنًفا يحت وهل إذا مات إنسان      ؟ ه الواجبة علي

وهل إذا أخرج     ؟ وعليه دْيٌن له، فهل يجوز أن يعطي أحًدا من أقارب الميت ـ إن آان مستحًقا للزآاة ـ ثم يستوفيه منه  
    ؟ زآاته على أهل بلد آخر مسافة القصر، هل يجزئه أم ال

  
    : فأجاب

  
    . أجزأ بال ريب الحمد هللا، إذا أعطاه دراهم

  
زاع   ه ن ة، ففي اه القيم ا إذا أعط ا    : وأم وز مطلًق ا أو ال يج وز مطلًق ل يج ة أو     ؟ ه ي بعض الصور للحاج وز ف أو يج

    . وهذا القول أعدل األقوال  . على ثالثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره  ؟ المصلحة الراجحة
  

ا إذا       /تري رب فإن آان آخذ الزآاة يرىد أن يشتري بها آسوة، فاش ه، وأم د أحسن إلي المال له بها آسوة وأعطاه، فق
رم   َقوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها، فقد يقومها بأآثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من ال يحتاج إليها، بل يبيعها فيغ

    . أجرة المنادي، وربما خسرت، فيكون في ذلك ضرر على الفقراء
  

ة،   واألصناف التي ُيتََّجر ف ا بالقيم يها يجوز أن يخرج عنها جميًعا دراهم بالقيمة، فإن لم يكن عنده دراهم فأعطي ثمنه
    . فاألظهر أنه يجوز؛ ألنه واسي الفقراء، فأعطاهم من جنس ماله

  
د؛ أل    روايتين عـن أحم ن وأما الدَّْيُن الذي على الميت، فيجوز أن يوفي من الزآاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدي ال

    . فالغارم ال يشترط تمليكه  . وللغارمين  : ، ولم يقـل ] 60 : التوبة [   } َواْلَغاِرِميَن {   : اهللا ـ تعالى ـ قـال
  

    . وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي عليه الدَّْين ال يعطي ليستوفي دينه
  

هل    : ره يأخذها السلطان، يصرفها حيث شاء، وال يعطيها للفقراء والمساآينوسئل ـ رحمه اهللا ـ عن زآاة العشر وغي  
    ؟ يسقط الفرض بذلك أم ال

  
    : فأجاب

  
أما ما يأخذه والة المسلمين من العشر وزآاة الماشية والتجارة وغير ذلك، فإنه يسقط ذلك عن صاحبه، إذا آان اإلمام 

اق ا  رعية، باتف ي مصارفه الش ادًال يصرفه ف ي   ع رعية، فينبغ ي مصارفه الش ا ال يصرفه ف ان ظالم إن آ اء، ف لعلم
ه    دفعها إلي لصاحبه أال يدفع الزآاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أآره على دفعها إلى الظالم، بحيث لو لم ي

    . لحصل له ضرر، فإنها تجزئة في هذه الصورة عند أآثر العلماء
  

    . يها، آولي اليتيم، وناظر الوقف، إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفهوهم في هذه الحال ظلموا مستحق
  

    .  ؟ هل هو جائز أم ال  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عمن أخرج القيمة في الزآاة،فإنه آثيرا ما يكون أنفع للفقير
  

    : فأجاب
  

ك           المعروف من مذهب مال ك، ف ارة ونحو ذل اة والكف ي      وأما إخراج القيمة في الزآ د أب ه ال يجوز، وعن والشافعي أن
نص،                ر ال ا في مواضع، فمن أصحابه من أق ة في مواضع، وجوزه ع القيم حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه اهللا ـ قد من

    . ومنهم من جعلها على روايتين
  

ي صلى ا              : واألظهر في هذا دَّر النب ذا َق ه؛ وله وع من ر حاجة وال مصلحة راجحة، ممن ة لغي ه  أن إخراج القيم هللا علي



 

دل                  د يع ا، فق ة مطلًق ى جوز إخراج القيم ه مت ة؛ وألن ى القيم دل إل م يع ا، ول اتين، أو عشرين درهًم ران بش وسلم الجب
ال               در الم ر في ق ذا معتب اة، وه ى المواس ا عل اة مبناه ويم ضرر؛ وألن الزآ ع في التق المالك إلى أنواع رديئة، وقد يق

دراهم،     /لحة أو العدل، فال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المص تانه، أو زرعه ب بأس به، مثل أن يبيع ثمر بس
د نص           راء بنفسه، وق د ساوي الفق ان ق ًرا، أو حنطة، إذ آ فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه، وال يكلف أن يشتري ثم

    . أحمد على جواز ذلك
  

إخ    اة، ف ه ش اف، وال يكلف السفر      ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من اإلبل، وليس عنده من يبيع ا آ ة هن راج القيم
ع، فيعطيهم                ا أنف ة؛ لكونه ه إعطاء القيم وا من اة طلب ل أن يكون المستحقون للزآ اة، ومث إلى مدينة أخري ليشتري ش

وني بخميص،     : إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، آما نقل عن معاذ بن جبل أنه آان يقول ألهل اليمن ائت
    . ل عليكم، وخير لمن في المدينة من المهاجرين واألنصارأو لبيس أسه

  
    . في الجزية  : إنه قاله في الزآاة، وقيل  : وهذا قد قيل

  
    ؟ هل يجوز أن يحسبه من الزآاة : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن إسقاط الدين عن المعسر

  
    : فأجاب

  
بال نزاع، لكن إذا آان له دين على من يستحق الزآاة، فهل   وأما إسقاط الدَّْين عن المعسر، فال يجزئ عن زآاة العين

    . فهذا فيه قوالن للعلماء في مذهب أحمد وغيره  ؟ يجوز أن يسقط عنه قدر زآاة ذلك الدين، ويكون ذلك زآاة الدين
  

ان    ا إذا آ ا،    أظهرهما الجواز؛ ألن الزآاة مبناها على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما يملك، بخالف م ه عيًن مال
ذا ال يجوز          ب، وه ة إخراج الخبيث عن الطي ان بمنزل ه، فك ال     . وأخرج ديًنا، فإن الذي أخرجه دون الذي يملك ا ق آم

    .  ] 267  : البقرة [ اآلية   } َوَال َتَيمَُّموْا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقوَن {   : تعالى
  

خرج أدني منه، فإذا آان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما ولهذا آان على المزآي أن يخرج من جنس ماله، ال ي
    . هو دونها

  
م مستحقون الصدقة، فهل يجوز أن                 ه الصالة، وه د تقصر إلي ارب في بل ه أق اة، ول وسئل ـ رحمه اهللا ـ عمن له زآ

    ؟ يدفعها إليهم أم ال
  

    : فأجاب
  

و        الحمد هللا، إذا آانوا محتاجين مستحقين للزآاة، ولم تح اة، ول ه يعطيهم من الزآ ره، فإن ة غي صل لهم آفايتهم من جه
    . واهللا أعلم  . آانوا في بلد بعيد

  
زرع، إذا         وسئل شيخ اإلسالم عن المسكين يحتاج إلى الزآاة من الزرع، فهل إعطاؤه يسقط الفرض عن صاحب ال

    ؟ عجلها له قبل إدراك زرعه أم ال
  

    : فأجاب
  

وجوبها بعد سبب الوجوب، فيجوز عند جمهور العلماء، آأبي حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز وأما تعجيل الزآاة قبل 
    . تعجيل زآاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب/
  

    . تعجيل المعشرات قبل وجوبها إذا آان قد طلع الثمر قبل بدو صالحه، ونبت الزرع قبل اشتداد الحب  : ويجوز
  

    . اشتد الحب وبدا صالح الثمرة؛ وجبت الزآاةفأما إذا 



 

م   وسئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب، فأخرج منه شيئا من زآاة الفرض، ظًنا منه أنه قد حال عليه الحول، ث
ا يجب    تبين أنه لم يحل الحول وفيمن يخرج الزآاة، وفي نفسه إذا آان الحول حاًال فهي زآاة، وإال تكون سلًفا على م

    ؟ هل يجزئ في الصورتين  : بعد
  

    : فأجاب
  

    . واهللا أعلم  . نعم، يجزي ذلك في الصورتين جميعا، إذا وجبت الزآاة
  

    ؟ هل يجوز أم ال   : وسئل عن دفع الزآاة إلى قوم منتسبين إلى المشايخ
  

    : فأجاب
  

ا    راء والمس دين،       وأما الزآاة، فينبغي لإلنسان أن يتحري بها المستحقين من الفق رهم من أهل ال ارمين ـ وغي آين والغ
ى               ان عل تتابة، فكيف يع ره ـ واالس الهجر وغي ة ب ه يستحق العقوب المتبعين للشريعة ـ فمن أظهر بدعة أو فجورا؛ فإن

    !  ؟ ذلك
  

ة           رأ ذم ه، وال تب ا إلي ذا ال يجوز دفعه اه، فه ه مع غن من  وأما من يأخذها وينفقها بحسب اختياره، أو ينفقها على عيال
رة     ده خب يهم،     /دفعها إليه، بل ال تعطي إال لمستحقها، أو لمن يعطيها لمستحقها، مثل من عن ا إل ة، فيؤديه ا وأمان بأهله

    .  ] 58  : النساء [   } ِإنَّ الّلَه َيْأُمُرُآْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها {   : آما قال تعالى
  

يس   وإذا طلبها من ال يعلم حاجته  ذي ل إليها، وهو يعلم حاجة آخر، فإعطاء من يعلم أولى، وإعطاء القريب المحتاج ال
    . من أهل نفقته أولى من إعطاء البعيد المساوي له في الحاجة

  
ا، وإذا        ؟ هل يجوز له أن يعطيها ألقاربه المحتاجين  : وسئل عن رجل عليه زآاة ا أو حبوًب ا ثياًب م منه أو أن يشتري له

ه     ؟ وهل يلزمه إعطاء الزآاة في بلد القلة والمال أم ال  ؟ لطان من غنمه هل تسقط زآاتهاأخذ الس ر ول وهل إذا مات فقي
    ؟ وهل يعطي لمن ال يصلى أم ال  ؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه  ؟ هل له أن يحسبه من الزآاة  : عليه مال

  
    : فأجاب

  
ه، لكن يعطيهم من           الحمد هللا يجوز أن يصرف الزآاة إلى من يس   ذين ليسوا في عيال ه ال انوا من أقارب تحقها، وإن آ

    . ماله، وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما يرىدون
  
ا أعطي       / تغنوا عنه إن اس وما أخذه السلطان من الزآاة بغير أمر أصحابه احتسب به، وجيران المال أحق بصدقته، ف

    . البعيد وإن أعطاها الفقراء في غير البلد جاز
  

    . وإن آان له َدين على حي أو ميت لم يحتسب به من الزآاة، وال يحتال في ذلك
  

    . أنا أصلي، أعطي، وإال لم يعط  : ومن لم يكن مصليا ُأمر بالصالة، فإن قال
  
ى   هل هو األفضل أو  : وسئل ـ قدس اهللا روحه ـ عن دفع الزآاة إلى أقاربه المحتاجين، الذين ال تلزمه نفقتهم    دفعها إل

    ؟ األجنبي 
  

    : فأجاب
  

ى،           ا، فالقريب أول ي إليه ل حاجة األجنب ه مث ه حاجت ا إلي أما دفع الزآاة إلى أقاربه، فإن آان القريب الذي يجوز دفعه
ون    : قال أحمد، عن سفيان بن عيينة  . وإن آان البعيد أحوج، لم يحاب بها القريب انوا يقول ا، وال     : آ ا قريًب  ال يحابي به



 

    . يدفع بها مذمة، وال يقي بها ماله
  

    ؟ هل يجوز أم ال  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن دفعها إلى والديه، وولده الذين ال تلزمه نفقتهم
  

    : فأجاب
  

    . صنف يأخذ لحاجته، آالفقير والغارم لمصلحة نفسه  : الذين يأخذون الزآاة صنفان
  

والغارم في إصالح ذات البين، فهؤالء يجوز دفعها إليهم، وإن آانوا من   وصنف يأخذها لحاجة المسلمين، آالمجاهد،
    . أقاربه

  
    . وأما دفعها إلى الوالدين ـ إذا آانوا غارمين، أو مكاتبين ـ ففيها وجهان، واألظهر جواز ذلك

  
ذه الحال؛ ألن                يهم في ه ا إل األقوي جواز دفعه تهم ـ ف راء ـ وهو عاجز عن نفق انوا فق ا إن آ المقتضي موجود،    وأم

    . والمانع مفقود،فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم
  
  
م تحت الحجر        /  ال، وه م م ا أوالد بنت صغار، وله دفعوا      : وسئل عن امرأة فقيرة، وعليها َديٌن، وله هل يجوز أن ي

    ؟ وهل هي أولى من غيرها أم ال  ؟ زآاتهم إلى جدتهم أم ال
  

    : فأجاب
  
ذلك      أم ره، وآ د وغي ا دفع زآاتهم إليها لقضاء دينها، فيجوز في أظهر قولي العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحم

    . دفعها إلى سائر األقارب ألجل الدين
  

اتهم؛           ى زآ ا، وإن آانت محتاجة إل دفع إليه م ت رهم؛ ل ة غي وأما دفعها ألجل النفقة، فإن آانت مستغنية بنفقتهم، أو نفق
    . واهللا أعلم  . يها في أظهر قولي العلماء، وهي أحق من األجانبدفعت إل

  
    : وسئل ـ رحمه اهللا

  
    ؟ هل من آان عليه َديٌن يجوز له أن يأخذ من زآاة أبيه لقضاء دينه أم ال

  
    : فأجاب

  
    . ذهب أحمد وغيرهإذا آان على الولد َديٌن، وال وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زآاة أبيه في أظهـر القولين في م

  
    . وأما إن آان محتاًجا إلى النفقة، وليس ألبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، واألظهر أنه يجوز له أخذ زآاة أبيه

  
    . واهللا أعلم  . وأما إن آان مستغنيا بنفقة أبيه، فال حاجة به إلى زآاته

  
    : وسئل

    ؟ الطرقات أم ال هل يجزئ الرجل عن زآاته ما يغرمه والة األمور في 
  

    : فأجاب
    . والّله ـ تعالى ـ أعلم  . ما يأخذه والة األمور بغير اسم الزآاة ال يعتد به من الزآاة

  



 

    ؟ وسئل عن الصدقة على المحتاجين من األهل وغيرهم 
  

    : فأجاب
  

    . يعطي البعيد ما يضر بالقريب إن آان مال اإلنسان ال يتسع لألقارب واألباعد، فإن نفقة القريب واجبة عليه، فال
  

    . وأما الزآاة والكفارة، فيجوز أن يعطي منها القريب الذي ال ينفق عليه، والقريب أولى إذا استوت الحاجة
  

رده        ه أم ي دنيا، أيقبل د ورد   ؟ وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن رجل أعطاه أخ له شيئًا من ال ر سؤال       (   : وق اءه شيء بغي من ج
    ؟ هل هو صحيح أم ال   ) نما رده على الّلهفرده، فكأ

  
    : فأجاب

  
ِرٍف، فخذه،         (   : قد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعمر ائل، وال ُمْش ر س ال، وأنت غي ذا الم ما أتاك من ه

ه نفسك    أل         : ، وثبت ـ أيضا ـ في الصحيح       ) وماال فال تتبع م س أله فأعطاه، ث زام س ن ِح يم ب أله    أن َحِك م س ه فأعطاه، ث
ه، ومن           !  ؟ ياحكيم، ما أآثر مسألتك (  : فأعطاه، ثم قال ه في ورك ل إن هذا المال َخِضرٌة ُحْلوٌة، فمن أخذه بسخاوة نفس ُب

يم    ) أخذه ِبإشراف نفس لم يبارك له فيه، فكان آالذي يأآل وال يشبع   ه حك ال ل الحق ال أرزأ بعدك       : ، فق ذي بعثك ب وال
    . فكان أبو بكر وعمر يعطيانه فال يأخذ  . من أحد شيئًا

  
مشرفًا إلى ما يعطاه، فال ينبغي أن يقبله، إال حيث تباح له /فتبين بهذين الحديثين أن اإلنسان إذا آان سائًال بلسانه، أو 

ا أعطي   وأما إذا أتاه من غير مسألة وال إشراف، فله أخذه إن آان الذي أعطاه أعطاه حقه  . المسألة واالستشراف ، آم
ن        يم ب ا فعل حك ه آم ه أال يقبل النبي صلى اهللا عليه وسلم عمر من بيت المال، فإنه قد آان عمل له فأعطاه عمالته، ول

    . حزام ماال يستحقه عليه، فإن قبله وآان من غير إشراف له عليه فقد أحسن
  

ا           من (   : وأما الغني، فينبغي له أن يكافئ بالمال من أسداه إليه؛ لخبر ه م م تجدوا ل إن ل افئوه، ف ًا فك يكم معروف دي إل أْس
    .  ) تكافئوه فادعوا له حتي تعلموا أن قد آافأتموه

    : َوَقاَل ـ رَحمُه الّله
  
   في األخذ من غير سؤال: فصل  
  

احكيم،   (   : لما سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم مرة بعد مرة، ثم قال  : في الصحيح حديث حكيم بن حزام ال   ي ذا الم إن ه
َخِضرٌة ُحْلوٌة، فمن أخـذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيـه، وآان آالذي يأآل وال 

يا رسول الّله، والذي بعثك بالحق، ال أرزأ أحدًا بعدك شيئًا   : فقلت  : قـال حكيم  .  ) يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلي
فكان أبو بكـر ـ رضي الّله عنـه ـ يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء، فيأبي أن يقبل منه شيئًا، ثم إن عمر     . لدنياحتي أفارق ا

ى       : وفي روايـة  . يامعشر المسلمين  : دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال ي أعرض عل لمين، إن إني أشهدآم يا معشر المس
ه           حكيم حقه الذي قسم الّله له في هذا الفيء في ي صلى اهللا علي د النب اس بع دًا من الن يم أح رزأ حك م ي أبي أن يأخذه، فل

    . وسلم
  
    . لم ينقص، ال لم يسأل، آما يدل عليه السياق  : لم يرزأ، أي  : قوله/
  

ك،      ى ذل لم عل ه وس  ففيه أن حكيمًا ذآر للنبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يقبل من أحد شيئًا، وأقره النبي صلى اهللا علي
    . وآذلك الخلفاء بعده، وهذا حجة في جواز الرد، وإن آان عن غير مسألة وال إشراف

  
م      . تنبيه له على أن يد اآلخذ سفلي  ) اليد العليا خير من اليد السفلي (   : وقوله ة، فل وقد سئل أحمد عن حجة لذلك من اآلي

    . يعرفها، وهذه حجة جيدة
  



 

، لكن ينظر إسناده، فهو صريح في تفضيل عدم   ) إن خيرًآ لك أال تأخذ من أحد شيئًا (   : وقد روي فيه زيادات مثل قوله
    . األخذ مطلقًا

  
  آتاب الصيام 

  
    ؟ وهل هو يوم شك منهي عنه أم ال   ؟ هل هو واجب أم ال  : ُسِئَل شيخ اِإلسالم ـ َرحمُه الّله ـ عن صوم يوم الَغيم 
  

    : فأجاب
  

    . إذا حال دون رؤية الهالل غيم أو َقَتٌر، فللعلماء فيه عدة أقوال وهي في مذهب أحمد وغيرهوأما صوم يوم الغيم 
  

ه   : أحدها ه        . أن صومه منهي عن م هل هو نهى تحريم أو تنزي ك،           ؟ ث ذا هو المشهور في مذهب مال ولين، وه ى ق عل
ي القاسم    /ه، آأبي الخطاب واختار ذلك طائفة من أصحاب  . والشافعي، وأحمد في إحدي الروايات عنه ل، وأب وابن عقي

    . بن منده األصفهاني وغيرهم
  

ال            : والقول الثاني ذا يق د، وه ا من أصحاب أحم ي، وغيرهم ار القاضي، والخرق ه أشهر     : أن صيامه واجب آاختي إن
وم        ان يستحب صيام ي ه آ ًا    الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد ـ لمن عرف نصوصه، وألفاظه ـ أن يم اتباع الَغ

ان          ًا، وآ ه احتياط ان يفعل ل آ اس، ب ى الن ه عل لعبد الّله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الّله بن عمر يوجب
الصحابة فيهم من يصومه احتياطًا، ونقل ذلك عن عمر، وعلي، ومعاوية وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وأسماء  

    . وغيرهم
  

مثل آثير من الصحابة، ومنهم من آان ينهى عنه؛ آعمار بن ياسر وغيره، فأحمد ـ رضي   ومنهم من آان ال يصومه 
    . الّله عنه ـ آان يصومه احتياطًا

  
ه   وأما إيجاب صومه، فال أصل له في آالم أحمد، وال آالم أحد من أصحابه، لِكْن آثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهب

    . إيجاب صومه، ونصروا ذلك القول
  

و ثوالق د المنصوص     : ل الثال ذهب أحم و م ره، وه ة وغي ي حنيف ذهب أب ذا م ه يجوز صومه، ويجوز فطره، وه أن
وهذا آما أن اإلمساك عند الحائل عن روية الفجر   . مذهب آثير من الصحابة والتابعين أو أآثرهم/الصريح عنه،وهو 

إن شاء توضأ، وإن     ؟ شك هل أحدث أم ال    جائز، فإن شاء أمسك، وإن شاء أآل حتي يتيقن طلوع الفجر، وآذلك إذا
م يحل        : وآذلك إذا شك  . شاء لم يتوضأ اة أو ل ة         : وإذا شك   ؟ هل حال حول الزآ ة أو مائ ه مائ ة علي اة الواجب هل الزآ

    . فأدى الزيادة  ؟ وعشرون 
  

م إذا صامه بني       يس بواجب، وال محرم، ث ة،    وأصول الشريعة آلها مستقرة على أن االحتياط ل ة معلق ة، أو بني ة مطلق
د في           ة، وأحم ي حنيف ه في مذهب أب ك يجزي إن ذل بأن ينوي إن آان من شهر رمضان آان عن رمضان، وإال فال، ف
ي               ار أب ار الِخَرقي في شرحه للمختصر، واختي ذا اختي ره، وه ا المروزي وغي ي نقله أصح الروايتين عنه، وهي الت

    . البرآات وغيرهما
  

ا القاضي، وجماعة من             : والقول الثاني د، اختاره روايتين عن أحم أنه ال يجزيه إال بنية أنه من رمضان، آإحدي ال
    . أصحابه

  
    : فيه ثالثة أقوال في مذهب أحمد  ؟ هل هو واجب  : أن تعيين النية لشهر رمضان  : وأصل هذه المسألة

  
ك        أنه ال يجزيه، إال أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلق  : أحدها/ ه ذل م يجزئ ذر؛ ل ل أو الن ة النف ة، أو بني ة، أو معلق

    . آالمشهور من مذهب الشافعي، وأحمد في إحدي الروايات
  



 

    . يجزئه مطلقًا آمذهب أبي حنيفة  : والثاني
  

ي،            : والثالث ار الخرق د، وهي اختي ة عن أحم ة الثالث ذه الرواي أنه يجزئه بنية مطلقة، البنية تعيين، غير رمضان، وه
    . وأبي البرآات

  
وي          : وتحقيق هذه المسألة ذه الصورة،فإن ن ين في ه د من التعي أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدًا من رمضان، فالب

نفًال أو صومًا مطلقًا لم يجزه؛ألن الّله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإذا لم 
    . متهيفعل الواجب لم تبرأ ذ

  
د              م، فق ين مع عدم العل ين، ومن أوجب التعي ه التعي ا ال يجب علي وأما إذا آان ال يعلم أن غدًا من شهر رمضان، فهن

    . أوجب الجمع بين الضدين
  

م        . إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة، أو معلقة أجزأه  : فإذا قيل ًا، ث ك تطوع وأما إذا قصد صوم ذل
من شهر رمضان، فاألشبه أنه يجزئه ـ أيضًا ـ آمن آان لرجل عنده وديعة، ولم يعلم ذلك، فأعطاه ذلك   /آان تبين أنه 

ذلك الذي وصل إليك هو حق آان لك   : على طريق التبرع، ثم تبين أنه حقه، فإنه ال يحتاج إلى إعطائه ثانيًا، بل يقول
ى أن الصوم           والرواية التي تر  . عندي، والّله يعلم حقائق األمور ه، عل ام في نيت ع لإلم ه تب اس في د أن الن وي عن أحم

ال             ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ا في السنن عن النب اس، آم ه الن وم تصومون،     (   : والفطر بحسب ما يعلم وُمُكم ي َص
    .  ) وفطرآم يوم تفطرون، وأضحاآم يوم تضحون

  
ه        ؟ طلع في السماء وإن لم يره أحد  هل هو اسم لما ي  :  ] الهالل [ وقد تنازع الناس في  ي يستهل ب أو ال يسمي هالًال حت

    . على قولين في مذهب أحمد وغيره  ؟ الناس ويعلموه 
  

اً        يم مطلق وم الغ الغيم، أو في ي ة ب وم شك       : وعلى هذا ينبني النزاع فيما إذا آانت السماء مطبق ة     ؟ هل هو ي ى ثالث عل
    : أقوال في مذهب أحمد وغيره

  
    . أنه ليس بشك، بل الشك إذا أمكنت رؤيته، وهذا قول آثير من أصحاب الشافعي وغيرهم  : أحدها

  
    . أنه شك إلمكان طلوعه  : والثاني

  
    . أنه من رمضان حكمًا، فال يكون يوم شك، وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم  : والثالث/
  

يصوم وال يفطر إال مع    ? أو ال  ؟ هل يصوم ويفطر وحده   : ل الصوم والفطروقد تنازع الفقهاء في المنفرد برؤية هال
    . على ثالثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره  ؟ أو يصوم وحده ويفطر مع الناس   ؟ الناس 

  
    : َوَقاَل ـ رحمُه الّله

  
  مسألة رؤية بعض البالد :فصل

  
ا        مسألة رؤية بعض البالد رؤية لجميعها فيها اضطر ى أن االختالف فيم اع عل ر اإلجم د الب ن عب اب، فإنه قد حكي اب

    . يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما آان مثل األندلس وخراسان فال خالف أنه ال يعتبر
  

لم     : قلت ه وس أحمد اعتمد في الباب على حديث األعرابي الذي شهد أنه أهل الهالل البارحة، فأمر النبي صلى اهللا علي
  لى هذه الرؤية، مع أنها آانت في غير البلد، وما يمكن أن تكون فوق مسافة القصر، ولم يست الناس ع

  
    ؟ فصله، وهذا االستدالل ال ينافي ما ذآره ابن عبد البر، لكن ما حد ذلك

  



 

نهم من          : والذين قالوا افة القصر، وم ك بمس حدد   ال تكون رؤية لجميعها ـ آأآثر أصحاب الشافعي ـ منهم من حدد ذل
ق    ذلك بما تختلف فيه المطالع، آالحجاز مع الشام، والعراق مع خراسان، وآالهما ضعيف؛ فإن مسافة القصر ال تعل

    : ثم هذان خطأ من وجهين  ؟ لها بالهالل، وأما األقاليم فما حدد ذلك 
  

ري في المغرب وال    أن الرؤية تختلف باختالف التشريق والتغريب، فإنه متي رؤي في المشرق وجب أ   : أحدهما ن ي
ورًا             المغرب ن د رؤي ازداد ب ان ق إذا آ ا بالمشرق، ف المغرب عن وقت غروبه ينعكس؛ ألنه يتأخر غروب الشمس ب
د يكون سبب      ه ق وبعدًا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها، فيكون أحق بالرؤية، وليس آذلك إذا رؤي بالمغرب؛ ألن

    . وضوءًا، ولما غربت بالمشرق آان قريبًا منها الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم، فازداد بعدًا
  

ائر              ذا أمر محسوس في غروب الشمس والهالل وس ثم إنه لما رؤي بالمغرب آان قد غرب عن أهل المشرق، فه
المغرب         وع إذا طلعت ب ذلك الطل نعكس، وآ المغرب دخل بالمشرق وال ي ذلك إذا دخل وقت المغرب ب الكواآب؛ ول

    . كس، فطلوع الكواآب وغروبها بالمشرق سابقطلعت بالمشرق وال ينع
  

ره،        ع من المغرب غي ا يطل وأما الهالل فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق؛ ألنه يطلع من المغرب، وليس في السماء م
م يتمسك               ًا فل د المساآن مطلق ر بع ا، فمن اعتب ده عنه ا ازداد ُبْع أخر غروبه ا ت وسبب ظهوره ُبْعده عن الشمس، فكلم

    . ي وال حسيبأصل شرع
  

    . وأيضا، فإن هالل الحج مازال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين، وإن آان فوق مسافة القصر
  

ه أن يصوم       : الوجه الثاني أنه إذا اعتبرنا حدًا ـ آمسافة القصر، أو األقاليم ـ فكان رجل في آخر المسافة واإلقليم، فعلي
    . نه غلوة سهم ال يفعل شيئًا من ذلك، وهذا ليس من دين المسلمينويفطر وينسك، وآخر بينه وبي

  
ه      ه قول ا دل علي وم          (   : فالصواب في هذا ـ والّله أعلم ـ م وم تفطرون، وأضحاآم ي وم تصومون، وفطرآم ي صومكم ي

    . الصوم، فإذا شهد شاهد ليلة الثالثين من شعبان أنه رآه بمكان من األمكنة قريب أو بعيد؛ وجب  ) تضحون
  

    . وآذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب؛ فعليهم إمساك ما بقي، سواء آان من إقليم أو إقليمين
  
تقبل يجب صومه بكل     / واالعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد،فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس، فالمس

نهم،        ؟ ؤههل يجب قضا  : حال، لكن اليوم الماضي ًا م ر قريب م ي فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رؤي بإقليم آخر، ول
م               دهم ول و رؤي في بل ا ل و آم وم األول، فه ره في الي بلغهم خب ا يمكن أن ي األشبه أنه إن رؤي بمكان قريب، وهو م

    . يبلغهم
  

وم       وأما إذا رؤي بمكان ال يمكن وصول خبره إليهم إال بعد مضي األول، فال ق  اس هو الي يهم؛ ألن صوم الن ضاء عل
م          ه بلوغه، فل نهم في م يكن يمك ذا ل الذي يصومونه، وال يمكن أن يصوموا إال اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهالل، وه
اء        ه رؤي بن اء الشهر أن دهم في أثن يكن يوم صومهم، وآذلك في الفطر والنسك، لكن هؤالء هل يفطرون إذا ثبت عن

ه، وال يقضون             ؟ على تلك الرؤية ا يفطرون ب ه م دهم في أثنائ د ثبت عن ه ق لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا؛ ألن
ان          ى مك افر إل م س ان ث ة مك اليوم األول، فيكون صومهم تسعة وعشرين آما يقوله من يقول بالمطالع، إذا صام برؤي

    . تقدمت رؤيتهم، فإنه يفطر معهم، وال يقضي اليوم األول
  

دنا     /يفطر   : رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابنا، إن قالواوإن تأخرت  م يفطر وحده عن وحده، فهو آما لو رآه عندهم ل
    . على المشهور، وإن صام معهم، فقد صام إحدي وثالثين يومًا

  
و     الفطر ه ل ب راد الرج ر؛ ألن انف ي الفط ه ف المنفرد برؤيت والن آ ا ألصحابنا ق رج فيه ألة يخ ذه المس به أن ه  واألش

إذا      . المحذور في الموضعين، ورؤية أهل بلد دون غيرهم آرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم وأما هالل الفطر، ف
ل    ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك، وإن آان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة، بل العيد هو اليوم الذي عيده الناس، ولكن نق

    . التاريخ



 

د        ) صوموا لرؤيته (   : البلوغ؛ لقولهفالضابط أن مدار هذا األمر على  ر تحدي ه من غي ، فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حق
دة   بمسافة أصًال، وهذا يطابق ما ذآره ابن عبد البر، في أن طرفي المعمورة ال يبلغ الخبر فيهما إال بعد شهر، فال فائ

ا محل ا         ل انسالخ الشهر، فإنه ا قب ر فيه ة     فيه، بخالف األماآن الذي يصل الخب ذه المسائل األربع دبر ه ار، فت   : العتب
بالغ في وقت         د، وال ة البعي ة، ورؤي ك الرؤي وجوب الصوم، واإلمساك، ووجوب القضاء، ووجوب بناء العيد على تل

    . بعد انقضاء العبادة
  

ة          : ولهذا قالوا وم عرف ر ي وا في غي م، فوقف اس آله البلوغ، وإذا أخطأه     /إذا أخطأ الن ارًا ب م    أجزأهم اعتب نهم ل ة م طائف
ره   ذي ذآ و ال ه ه ذي ذآرت ذا ال ة، وه د، أو للقل ه للبع م ب ان عل ر، سواء آ و المعتب البلوغ ه وغ، ف ان البل يجزهم إلمك

    . أصحابنا إال وجوب القضاء إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر
  

د بعض،    والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه مازال في عهد الصحابة والتابعين يري الهالل ف ي بعض أمصار المسلمين بع
يهم القضاء       انوا يجب عل و آ فإن هذا من األمور المعتادة التي ال تبديل لها، والبد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهر، فل
ان     ده، ولك لكانت هممهم تتوفر على البحث عن رؤيته في سائر بلدان اإلسالم، آتوفرها على البحث عن رؤيته في بل

اس     القضاء يكثر ف ن عب ه، وحديث اب ي أآثر الرمضانات، ومثل هذا لو آان لنقل، ولما لم ينقل دل على أنه ال أصل ل
    . يدل على هذا

  
ال           ه، وال يق ول واحد، فال يفطر ب ده إال بق م يثبت عن ه ل ذلك ـ      : وقد أجاب أصحابنا بأنه إنما لم يفطر؛ ألن أصحابنا آ

    . الل في أثناء الشهر بنوا فطرهم عليهأيضًا ـ لم ينقل أنهم آانوا إذا بلغهم اله
  
صوم يوم، فإن ثبت عندهم، وإال فاالحتياط الصوم؛ ألن /ألن ذاك أمر ال تتعلق الهمم بالبحث عنه؛ ألن فيه ترك   : قلنا

    . ذاك الخبر قد يكون ضعيفًا، مع أن هذه المسألة فيها نظر
  

ل   و قي م يبن        : ول اء الشهر ل ر في أثن م الخب ه         إذا بلغه ان ل وم األول لك م في الي ا إذا بلغه تهم، بخالف م ى رؤي وا إال عل
ا؛    وجه،بل الرؤية القليلة لو لم تبلغ اإلنسان إال في أثناء الشهر، ففي وجوب قضاء ذلك اليوم نظر، وإن آان يفطر به

ل  دليل على أن ذلك لم يكن يوم صومنا؛ وألن التكليف يتبع   ) صومكم يوم تصومون (   : ألن قوله العلم، وال علم وال دلي
يهم،      : ظاهر، فال وجوب، وطرد هذا أن الهالل إذا ثبت في أثناء يوم قبل األآل أو بعده أتموا وأمسكوا، وال قضاء عل

    . آما لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح األقوال الثالثة
  

    . اإلمساك دون القضاءيجب   : وقيل  . ال يجب واحد منهما  : وقيل  . يمسك ويقضي  : فقد قيل
  

ًا وال   فإن الهالل مأخوذ من الظهور، ورفع الصوت، فطلوعه في السماء إن لم يظهر في األرض، فال حكم له ال باطن
تهله الواحد            : ظاهرًا، واسمه مشتق من فعل اآلدميين يقال إذا اس ا استهل، ف تهللناه، فال هالل إال م أهللنا الهالل، واس

ا به، فلم يكن ذاك هالًال، فال يثبت به حكم حتي يخبرا به، فيكون خبرهما هو اإلهالل الذي هو رفع واالثنان فلم يخبر
    . باإلخبار به؛ وألن التكليف يتبع العلم، فإذا لم يمكن علمه لم يجب صومه/الصوت 

  
ان    ووجوب القضاء إذا آان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل؛ وألنه لو وجب القضاء أو استحب إ   ه المك غ رؤيت ذا بل

ه               ًا؛ ألن ين مطلق وم الثالث ل ي وم الشك مع الصحو، ب اء الشهر؛ الستحب الصوم ي البعيد، أو رؤية النفر القليل في أثن
ا من شيء في الشريعة يمكن               ًا، وم اء الشهر فيستحب الصوم احتياط ه في أثن يمكن أن يخبر القليل أو البعيد برؤيت

ي أو              وجوبه إال واالحتياط مشروع في د الرائ ه ال وجوب مع ُبْع ا بأن ه، قطعن اط في أدائ م يشرع االحتي ا ل أدائه، فلم
    . وقد يحتج بهذا من لم يحتط في الغيم  . خفائه، حتي يكون الرائي قريبًا ظاهرًا، فتكون رؤيته إهالًال يظهر به الطلوع

  
ارة،  بأن طلوعه ـ هذا ـ مثال ظاهر أو مساٍو، وإنما ال     : ولكن يجاب عنه حاجب مانع، آما لو آانوا ليلة الثالثين في مغ

    . أو مطمورة، وقد تعذر الترائي
  

وم عاشوراء،       : وألن الذين لم يوجبوا التبييت، أصل مأخذهم ر، آي زوال آثي إجزاء يوم الشك، فإن بلوغ الرؤية قبل ال
    . لسلفوإيجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك، وعدم شهرة وجوب القضاء في ا



 

ة؛ ال من       /أنه ال يلزم من وجوب اإلمساك وجوب القضاء،   : وجواب هذا فإنه ال وجوب إال من حين اإلهالل والرؤي
د مضي                ر إال بع غ الخب م يبل ره إذا ل ا ذآ ذا؛ ألن م ى ه دل عل ر ي د الب ن عب اه اب حين الطلوع؛ وألن اإلجماع الذي حك

    . علم أن القضاء ال يجب برؤية بعيدة مطلقًاالشهر؛ لم يبق فيه فائدة إال وجوب القضاء، ف
  

ك    : فتلخص أنه من بلغه رؤية الهالل في الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم، أو الفطر، أو النسك؛ وجب اعتبار ذل
    . بال شك، والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك

  
    . ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم، فقوله مخالف للعقل والشرع

  
اه    ذي حك ومن لم يبلغه إال بعد األداء، وهو مما ال يقضي آالعيد المفعول، والنسك، فهذا ال تأثير له، وعليه اإلجماع ال

    . ابن عبد البر
  

ول     : وآذلك في بقية األحكام  ؟ وأما إذا بلغه في أثناء المدة، فهل يؤثر في وجوب القضاء وفي بناء الفطر عليه  من حل
    . والقضاء يظهر لي أنه ال يجب وفي بناء الفطر عليه نظر  . إليالء وانقضاء العدة، ونحو ذلكالدين، ومدة ا

  
ا    /فهذا متوسط في المسألة، وما من قول سواه إال وله لوازم شنيعة  ال سيما من قال بالتعدد، فإنه يلزمه في المناسك م
م الهال    ود أو آله ة،         يعلم به خالف دين اإلسالم، إذا رأي بعض الوف ًا من مك د رؤي قريب م يكن ق ة، ول دموا مك ل، وق

اع        نهم االجتم ا أمك ى م وم عل ولما ذآرناه من فساده صار متنوعًا، والذي ذآرناه يحصل به االجتماع الشرعي، آل ق
عليه، وإذا خالفهم من لم يشعروا بمخالفته النفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا، وإنما الشأن من الشعور  

    . الفرقة واالختالفب
  

    .  ] 189  : البقرة [   } ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ {   : وتحقيق ذلك العلم باألهلة، فقال
  

روايتين           د في إحدي ال ذا ذهب الشافعي وأحم وم ببصر أو سمع؛ وله ه إذا آانت     : وهذا يدل على أنه أراد المعل إال أن
ك  السماء مصحية ولم يحصل أحد ع لى الرؤية أنه ليس بشك؛ النتفاء الشك في الهالل، وإن وقع شك في الطلوع، وذل

    : من وجهين
  

اإلزار      . أن الهالل على وزن فعال  : أحدهما ه آ ا يفعل ب رداء      : وهذا المثال في آالم العرب لم ه، وال ؤتزر ب ا ي ا    : لم لم
ه، والوعاء      : يرتدي به، والرآاب ا يرآب ب وعي     : لم ا ي ه، والسماد   لم ه وب ه األرض، والعصاب      : في ا تسمد ب ا    : لم لم
    . لما يسد به، وهذا آثير مطرد في األسماء  : يعصب به، والسداد

  
ه، أي   / ا يهل ب ول               : فالهالل اسم لم ه ق دل علي ه ببصر أو سمع، وي ه ال يكون إال مع إدراآ ه، والتصويت ب يصات ب

    : الشاعر
  

  يهل الراآب المعتمر  آما** يهل بالفرقد رآبانها 
  
الًال  : أي ذلك سمي ه ه؛ فل ين ب م مهل د، فجعله ه  . يصوتون بالفرق ه قول ِه {   : ومن ِر الّل ِه ِلَغْي لَّ ِب ا ُأِه رة [   } َوَم   ] 137  : البق
    . صوت به، وسواء آان التصويت به رفيعًا أو خفيضًا، فإنه مما تكلم به، وجهر به لغير الّله، ونطق به : أي
  

إذا انتفي اإلدراك              : الوجه الثاني ا ببصر أو سمع، ف م إال إذا أدرآوه اس، وال تكون مواقيت له ا مواقيت للن أنه جعله
وع بالحساب ال يصح     انتفي التوقيت، فال تكون أهلة، وهو غاية ما يمكن ضبطه من جهة الحس، إذ ضبط مكان الطل

    . أصال، وقد صنفت في ذلك شيئًا
  

نبني عليه ـ أيضًا ـ فإنه ليس في قوي البشر أن يضبطوا للرؤية زمانًا ومكانًا محدودًا، وإنما يضبطون     وهذه المسألة ت
ر      م ي ما يدرآونه بابصارهم أو ما يسمعونه بآذانهم، فإذا آان الواجب تعليقه في حق من رأي بالرؤية، ففي حق من ل

    . و المسؤول أن يتم نعمته علينا وعلى المسلمينبالسماع، ومن ال رؤية له وال سماع، فال إهالل له، والّله ه



 

أو   ؟ أو يصوم وحده     ؟ وسئل ـ قدس الّله روحه ـ عن رجل رأي الهالل وحده، وتحقق الرؤية، فهل له أن يفطر وحده   
    ؟ مع جمهور الناس

  
    : فأجاب

  
ه أن يصوم           ه، إذا رأي هالل الصوم وحده، أو هالل الفطر وحده، فهل علي ة نفسه   الحمد لّل ة     ؟ برؤي أو يفطر برؤي

    : على ثالثة أقوال، هي ثالث روايات عن أحمد  ؟ أم ال يصوم وال يفطر إال مع الناس  ؟ نفسه
  

    . أن عليه أن يصوم، وأن يفطر سرًا، وهو مذهب الشافعي  : أحدها
  

    . حنيفةيصوم وال يفطر إال مع الناس، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي   : والثاني
  

لم      /يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهذا أظهر   : والثالث ه وس ي صلى اهللا علي ول النب وال؛ لق وم    (   : األق صومكم ي
رواه الترمذي، وقال حسن غريب، ورواه أبو داود، وابن   ) تصومون، وفطرآم يوم تفطرون، وأضحاآم يوم تضحون

ط  ر الفطر واألضحي فق ه، وذآ ن    ورواه ا  . ماج د، ع ن محم ان ب ن عثم ر، ع ن جعف ه ب د الّل ديث عب ن ح ذي م لترم
ال       لم ق ه وس لى اهللا علي ي ص رة أن النب ي هري ن أب ري، ع رون،      (   : المقب وم تفط ر ي ومون، والفط وم تص وم ي الص

ا إنم   : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال  : هذا حديث حسن غريب، قال  : قال الترمذي  ) واألضحي يوم تضحون
دثنا      : ورواه أبو داود بإسناد آخر، فقال  . معني هذا الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس د، ح ن عبي حدثنا محمد ب

ال      ه فق لم في ه وس وفطرآم   (   : حماد من حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، ذآر النبي صلى اهللا علي
ة م وم تضحون، وآل عرف وم تفطرون، وأضحاآم ي ع ي ة منحر، وآل جم ي منحر، وآل فجاج مك ف، وآل من وق

    .  ) موقف
  

ذا        اس والحج، وه وألنه لو رأي هالل النحر لما اشتهر، والهالل اسم لما استهل به، فإن الّله جعل الهالل مواقيت للن
    . إنما يكون إذا استهل به الناس، والشهر َبين، وإن لم يكن هالًال وال شهرًا

  
أ ذه المس ًا شرعية          : لةوأصل ه ق أحكام الي ـ عل بحانه وتع ه ـ س هر، آالصوم والفطر / أن الّل الل والش بمسمي اله
جِّ       {   : والنحر، فقال تعالي اِس َواْلَح ُت ِللنَّ َي َمَواِقي ْل ِه ِة ُق رة  [   } َيْسَأُلوَنَك َعِن األِهلَّ ة       .  ] 189  : البق ين ـ سبحانه أن األهل فب
    . مواقيت للناس والحج

  
اسِ       {  : إلى قوله  } ُآِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم {   : قال تعالي ًدى لِّلنَّ ْرآُن ُه ِه اْلُق ِزَل ِفي ِذَي ُأن رة  [   } َشْهُر َرَمَضاَن الَّ   ] 185، 183 : البق

اسم لما أن الهالل هل هو   : أنه أوجب صوم شهر رمضان، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لكن الذي تنازع الناس فيه
دخل الشهر    ه ي ا اشتهر            ؟ يظهر في السماء، وإن لم يعلم به الناس وب اس، والشهر لم ه الن ا يستهل ب أو الهالل اسم لم

    : على قولين  ؟ بينهم
  

ة هي       : فمن قال باألول يقول ك الليل ه، وتل من رأي الهالل وحده فقد دخل ميقات الصوم، ودخل شهر رمضان في حق
ذا هو      : ويقول  . مضان، وإن لم يعلم غيرهفي نفس األمر من ر من لم يره إذا تبين له أنه آان طالعًا قضي الصوم، وه

ال         دًا ق ا علمت أن أح ائر       : القياس في شهر الفطر، وفي شهر النحر، لكن شهر النحر م من رآه يقف وحده، دون س
ل دون س    ة، ويتحل رة العقب ي جم اني، ويرم وم الث ي الي ر ف ه ينح اج، وأن ر،  الح ي الفط ازعوا ف ا تن اج، وإنم ائر الح

اد          : ال يفطر إال مع المسلمين، وآخرون قالوا  : فاألآثرون ألحقوه بالنحر،وقالوا ه العب أمر الّل م ي ل الفطر آالصوم، ول ب
    . هذه األقوال يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة/بصوم واحد وثالثين يومًا، وتناقض 

  
د            . ه هالًال وشهرًا شهرته بين الناسوحينئذ، فشرط آون ك عن م يشتهر ذل و رآه عشرة، ول ي ل ه حت اس ب واستهالل الن

عامة أهل البلد؛ لكون شهادتهم مردودة، أو لكونهم لم يشهدوا به، آان حكمهم حكم سائر المسلمين، فكما ال يقفون وال 
ذلك ال يصومون إال       لمين، فك د إال مع المس ه     ينحرون وال يصلون العي ي قول ذا معن لمين، وه وم    (  : مع المس صومكم ي

ه    ) تصومون، وفطرآم يوم تفطرون، وأضحاآم يوم تضحون د في روايت ام وجماعة       : ؛ ولهذا قال أحم يصوم مع اإلم
    . يد الّله على الجماعة  : قال أحمد  . المسلمين في الصحو والغيم



 

  
م      ؟ ل البلد آلهم هل هو شهر في حق أه  : وعلى هذا تفترق أحكام الشهر م آله ه      ؟ أو ليس شهرًا في حقه ك قول ين ذل يب

ْمهُ    {   : تعالي ْهَر َفْلَيُص نُكُم الشَّ رة  [   } َفَمن َشِهَد ِم ا أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود ال يكون إال          ] 185  : البق ، فإنم
    . لشهر اشتهر بين الناس، حتي يتصور شهوده، والغيبة عنه

  
ى الَوَضح    ( ، ) إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا (   : ي صلى اهللا عليه وسلموقول النب   ) وصوموا من الَوضح إل

ذا،  /ونحو ذلك خطاب للجماعة، لكن من آان في مكان ليس فيه غيره، إذا رآه صامه، فإنه  ليس هناك غيره، وعلى ه
روايتين عن         فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر، أو ثبت نصف  ذا إحدي ال ه القضاء، وه م يجب علي النهار؛ ل

ذين               ذ وجب اإلمساك آأهل عاشوراء، ال ر، واشتهر، ومن حينئ م من حين ظه أحمد، فإنه إنما صار شهًرا في حقه
    . واهللا أعلم  . أمروا بالصوم في أثناء اليوم، ولم يؤمروا بالقضاء علىالصحيح، وحديث القضاء ضعيف

  
    : الم ـ رحمه اهللاوقال شيخ اإلس

  
  في اختالفهم في تبييت نيته: فصل 

  
  فالصيام   : وأما األصل الثالث

  
    : وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثالثة أقوال

  
ة ـ           و حنيف نهم أب ة ـ م ه حديث                : فقالت طائف ا دل علي زوال، آم ل ال ة قب ان أو نفال بني ا آ ه يجزئ آل صوم فرًض إن

    .  ) إني إذا صائم (   : لى اهللا عليه وسلم لما دخل على عائشة فلم يجد طعاًما، فقالعاشوراء، وحديث النبي ص
  

ال يجزئ الصوم إال مبيًتا من الليل، فرضا آان أو نفًال على ظاهر حديث     : وبإزائها طائفة أخري ـ منهم مالك ـ قالت  
    .  ) يبيت الصيام من الليل ال صيام لمن لم (   : وابن عمر الذي يروي مرفوًعا وموقوًفا/حفصة، 

  
فالفرض ال يجزئ إال بتبييت النية، آما دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ ألن جميع الزمان يجب   : وأما القول الثالث

ه      ه قول ا دل علي ار، آم ي إًذا صائم   (   : فيه الصوم، والنية ال تنعطف على الماضي، وأما النفل فيجزئ بنية من النه   ) إن
لصالة المكتوبة يجب فيها من األرآان ـ آالقيام واالستقرار على األرض ـ ما ال يجب في التطوع توسيعا من آما أن ا

اهللا على عباده في طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وصومهم يوم عاشوراء ـ  
ك    : قبل ذلك، وما رواه بعض الخالفيين المتأخرين إن آان واجبا ـ فإنما وجب عليهم من النهار؛ ألنهم لم يعلموا  أن ذل

    . آان في رمضان، فباطل ال أصل له
  

د افعي وأحم ول الش و ق وال، وه ذا أوسط األق ا  . وه زوال  : واختلف قولهم د ال ة بع ر   ؟ هل يجزئ التطوع بني واألظه
    . صحته، آما نقل عن الصحابة

  
وم آامل  هل هو   : واختلف أصحابهما في الثواب واه /أو من حين    ؟ ثواب ي د     ؟ ن واب من     : والمنصوص عن أحم أن الث

    . حين النية
  

    : وآذلك اختلفوا في التعيين، وفيه ثالثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره
  

 أنه البد من نية رمضان، فال تجزئ نية مطلقة، وال معينة لغير رمضان، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدي  : أحدها
    . الروايتين، اختارها آثير من أصحابه

  
    . أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره، آمذهب أبي حنيفة ورواية محكية عن أحمد  : الثاني

  
ذر    : والثالث ة من          . أنه يجزئ بالنية المطلقة، دون نية التطوع أو القضاء أو الن ا طائف د، اختاره ة عن أحم وهو رواي



 

    . أصحابه
  

  لفوا في صوم يوم الغيماخت: فصل 
  

    . واختلفوا في صوم يوم الغيم، وهو ما إذا حال دون مطلع الهالل غيم، أو قتر، ليلة الثالثين من شعبان
  

وم ال ق أخري        : فق ر مت ا أآث ي اختاره ي الت د، وه ن أحم ة ع ذه الرواي ا، وه ن رمضان احتياًط ة م يجب صومه بني
على ما تأولوه من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، أصحابه، وحكوها عن أآثر متقدميهم، بناء 

    . فيكون األظهر طلوع الهالل ـ آما هو الغالب ـ فيجب بغالب الظن
  

ة  ت طائف ل           : وقال ابن عقي حابه، آ ن أص ة م ا طائف د اختاره ن أحم ة ع ذه رواي ان، وه ن رمض ومه م وز ص ال يج
ى أن الوجوب ال يثبت         والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك  اء عل ث، وبن ا جاء من األحادي والشافعي، استدالًال بم

    . بالشك
  

ه  /وهو أنه يجوز صومه من رمضان، ويجوز   : وهناك قول ثالث فطره، واألفضل صومه من وقت الفجر، ومعلوم أن
ر،       ت الفج ك وق ل، وإن أمس اك واألآ ه اإلمس از ل ه ج ه طلوع وز في ذي يج ر ال ت الفج رف وق و ع ي  ل ه ال معن فإن

    .  .  .  . الستحباب اإلمساك لكن
  

ا   وأآثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه آان يستحب صومه ويفعله، ال أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بم
ن عمر               د اهللا ب ه عن عب ا نقل رهم، أخد بم اد القطان، وغي ن زي د اهللا، والفضل ب نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عب

    . نحوهو
  

روا      : والمنقول عنهم م ينك أنهم آانوا يصومون في حال الغيم، ال يوجبون الصوم، وآان غالب الناس ال يصومون، ول
    . عليهم الترك

  
وم        ديم لرمضان بي   . وإنما لم يستحب الصوم في الصحو، بل نهى عنه؛ ألن األصل والظاهر عدم الهالل، فصومه تق

    . يه وسلم عن ذلكوقد نهى النبي صلى اهللا عل
  

    . على روايتين، وآذلك اختلف أصحابه في ذلك  ؟ هل يسمي يوم الغيم يوم الشك : واختلفت الرواية عنه
  
ذا       . وأما يوم الصحو عنده، فيوم شك أو يقين من شعبان، ينهى عن صومه بال توقف    / ى ه وأصول الشريعة أدل عل

ك ـ ال       القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه ر ذل ـ آما لو شك في وجوب زآاة، أو آفارة أو صالة، أو غي
    . يجب فعله وال يستحب ترآه، بل يستحب فعله احتياًطا، فلم تحرم أصول الشريعة االحتياط، ولم توجب بمجرد الشك

  
م يحرم علي              ه اإلمساك، ول م يجب علي ار ل وع النه و شك في طل ار، ول ه اإلمساك  وأيضا، فإن أول الشهر آأول النه

ادة في            ا يخاف من الزي وم الشك؛ لم بقصد الصوم؛ وألن اإلغمام أول الشهر آاإلغمام بالشك، بل ينهى عن صوم ي
    . الفرض

  
ى        نهم ـ آعمر وعل ذين صاموا م وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب، فإن الجماعات ال

التحريم    ومعاوية وغيرهم ـ لم يصرحوا بالوجوب،  م يصرحوا ب نهم        . وغالب الذين أفطروا ل ره الصوم م ولعل من آ
إنما آرهه لمن يعتقد وجوبه خشية إيجاب ما ليس بواجب، آما آره من آره منهم االستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن 

ة الفطر في     السفر، فتكون    يعتقد وجوبه، وآما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن يقضي؛ لما ظنوه به من آراه
ٌد عن                  ه ُبْع ا في ه آالهم إن تحريم الصوم أو إيجاب اط بالصوم، ف ى نفس االحتي ى حال الفاعل، ال إل دة إل الكراهة عائ

    . أصول الشريعة
  

ى           ا دل بعضها عل دة، آم ال الع د إآم ا بوجوب الصوم بع واألحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبه



 

    . أما اإليجاب قبل اإلآمال للصوم ففيهما نظر الفعل قبل اإلآمال،
  

    . فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد
  

م         ه ـ أنه ولو قيل بجواز األمرين واستحباب الفطر؛ لكان عن التحريم واإليجاب، ويؤثر عن الصديق ـ رضي اهللا عن
   . آانوا يأآلون مع الشك في طلوع الفجر

  
    : سالم ـ قدس اهللا روحهوقال شيخ اإل

  
ه؛ إذ هو     الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب، وجعله تبيانا لكل شيء، وذآري ألولي األلباب، وأمرنا باالعتصام ب

  حبله الذي هو أثبت األس 
  

ه    ه أن ر في رَ     {   : باب، وهدانا به إلى سبل الهدي ومناهج الصواب، وأخب َياء َواْلَقَم ْمَس ِض َل الشَّ اِزَل     َجَع دََّرُه َمَن وًرا َوَق ُن
    .  ] 5  : يونس [   } ِلَتْعَلُموْا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب

  
م،             ده ورسوله المبعوث بجوامع الكل ًدا عب اب، وأشهد أن محم ه رب األرب وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك ل

    . مة باقية بعد إلى يوم المآبوالحكمة وفصل الخطاب، صلى اهللا عليه وعلى آله صالة دائ
  

تقيم، وال      : أما بعـد ع صراطه المس فإن اهللا قد أآمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا اإلسالم ديًنا، وأمرنا أن نتب
ي تضاهي           ي هي جوامع الشرائع الت ة وصاياه العشر، الت نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله، وجعل هذه الوصية خاتم

ع     /التي أنزلها اهللا على موسي في  الكلمات ال الربي ذا ق غ؛ وله التوراة، وإن آانت الكلمات التي أنزلت علينا أآمل وأبل
ُقْل  {   : من سره أن يقرأ آتاب محمد صلى اهللا عليه وسلم الذي لم يفض خاتمه بعده، فليقرأ آخر سورة األنعام  : بن خثيم

    .  ] 153، 151  : األنعام [ اآليات   } عليُكْم َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم
  

يًعا       انوا ش نهم وآ وا دي ذين فرق وأمرنا أال نكون آالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأخبر رسوله أن ال
ذين ال يعل     . لست منهم في شيء ع سبيل ال ال    . مون وذآر أنه جعله على شريعة من األمر وأمره أن يتبعها، وال يتب وق

ْع     َوَأنَزْلَنا إليَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا عليه َفاْحُكم َبْيَن {   : تعالى  ُه َوَال َتتَِّب َزَل الّل ا َأن ُهم ِبَم
آ         َأْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ي َم َوُآْم ِف ـِكن لَِّيْبُل َدًة َوَل ًة َواِح ْم ُأمَّ ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُك

وَن َوَأِن احْ   ِه َتْخَتِلُف آ َأن    آَتاُآم َفاْسَتِبُقوا الَخْيَراِت ِإَلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُآنُتْم ِفي َنُهم ِبَم م َبْي ْع   ُك ُه َوَال َتتَِّب َزَل الّل
اءه من     .  ] 48،49  : المائدة [   } َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل الّلُه إليَك فأمره أال يتبع أهواءهم عما ج

بيًال،         ي سنة وس د جعل لكل نب ه ق اء، فإن وه عن     الحق، وإن آان ذلك شرًعا أو طريًقا لغيره من األنبي وحذره أن يفتن
ل هو              ه شريعة، ب ه جاءت ب م أن ا ال يعل ره، فكيف بم ه شريعة غي بعض ما أنزل اهللا إليه، فإذا آان هذا فيما جاءت ب

    !  ؟ طريقة من ال آتاب له
  
َيُكن ِفي َصْدِرَك  المص ِآَتاٌب ُأنِزَل إليَك َفَال {   : وأمره وإيانا في غير موضع ـ أن نتبع ما أنزل إلينا، دون مخالفة فقال /

ن           وْا ِم ْم َوَال َتتَِّبُع ن رَّبُِّك يُكم مِّ ِزَل إل ا ُأن وْا َم ْؤِمِنيَن اتَِّبُع َرى ِلْلُم َذآَُّرونَ      َحَرٌج مِّْنُه ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْآ ا َت يًال مَّ اء َقِل ِه َأْوِلَي   } ُدوِن
    .  ] 3ـ1 : األعراف [ 

  
ال     وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه، ه فق ذين استمسكوا ب ُذوَن         {   : وال اَب َيْأُخ وْا اْلِكَت ٌف َوِرُث ِدِهْم َخْل ن َبْع َف ِم َفَخَل

ا  ُيْغَفُر َلَن وَن َس ى َوَيُقوُل ـَذا األْدَن َرَض َه ه  } َع ى قول َر    {   : إل يُع َأْج ا َال ُنِض َالَة ِإنَّ اُموْا الصَّ اِب َوَأَق ُكوَن ِباْلِكَت ِذيَن ُيَمسَّ َوالَّ
ا      {   : ، وقال ] 169،170 : األعراف [   } ُمْصِلِحيَناْل وْا ِإنََّم وَن َأن َتُقوُل ْم ُتْرَحُم َوَهـَذا ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوْا َلَعلَُّك

ال   .  ] 155،156  : األنعام [ اآليات   } ُأنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى َطآِئَفَتْيِن ِمن َقْبِلَنا اِفِريَن          {   : وق ِع اْلَك ا ُتِط َه َوَل ِق اللَّ يُّ اتَّ ا النَِّب ا َأيَُّه َي
ا َتعْ   اَن ِبَم ًرا  َواْلُمَناِفِقيَن ِإنَّ اللََّه َآاَن عليًما َحِكيًما َواتَِّبْع َما ُيوَحى إليَك ِمن رَّبَِّك ِإنَّ اللََّه َآ وَن َخِبي   ] 2، 1  : األحزاب  [   } َمُل

ال   .  ] 103 : آل عمران [   } َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا {   : وقال   : وحبل اهللا آتابه، آما فسره النبي صلى اهللا عليه وسلم وق
ي أجمع          ] 109  : يونس [   } َواتَِّبْع َما ُيوَحى إليَك َواْصِبْر َحتََّى َيْحُكَم الّلُه {  اب والسنة الت ك من نصوص الكت إلى غير ذل

    . المسلمون على اتباعها، وهذا مما لم يختلف المسلمون فيه جملة



 

ال    وم جه ولكن قد يقع التنازع في تفصيله، فتارة يكون بين العلماء المعتبرين في مسائل االجتهاد، وتارة يتنازع فيه ق
ا سماع        . أو سماعون للمنافقين/بالدين أو منافقون  ا قوًم ا     فقد أخبر اهللا ـ سبحانه ـ أن فين نهم آم ون م افقين، يقبل ين للمن

مْ َلْو َخَرُجوْا ِفيُكم مَّا َزاُدوُآْم ِإالَّ َخَباًال وَألْوَضُعوْا ِخَالَلُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة َوِفيُكْم َسمَّاُعو {   : قال ة  [   } َن َلُه ا    ] 47  : التوب وإنم
استجاب لمن   : أي  ] سمع اهللا لمن حمده [   : اهللا على لسان عبدهعداه بالالم؛ ألنه متضمن معني القبول والطاعة، آما قال 

    !  ؟ مطيعون لهم، فإذا آان في الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم  : أي  } َسمَّاُعوَن َلُهْم { حمده، وآذلك 
  

َيْحُزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر  َال {   : وآذلك أخبر عمن يظهر االنقياد لحكم الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث يقول
ْأُتوكَ   ِمَن الَِّذيَن َقاُلوْا آَمنَّا ِبَأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم َوِمَن الَِّذيَن ِهاُدوْا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َس ْم َي ِريَن َل ى    } مَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخ إل

ه ِذ {   : قول مَّاُعوَن ِلْلَك ْحِتَس اُلوَن ِللسُّ دة [   } ِب َأآَّ ه ] 41،42  : المائ ي قول ا ف ة آم الم الم التعدي ذه ال إن الصواب أن ه   : ، ف
ردين لطاعة اهللا          : أي  } َأآَّاُلوَن ِللسُّْحِت {  رك، فليسوا مف وم آخرين غي قائلون للكذب، مريدون له وسامعون مطيعون لق

ى أن األول          : ، أيإن الالم الم آي  : ومن قال  . ورسوله دل عل إن السياق ي م يصب، ف ك، فل يسمعون ليكذبوا ألجل أولئ
ر ـ                      ا أخب يهم شعبة نفاق،آم ذين ف م ال ين المحرفين للكل ين، وب ال األمي ين الجه ا يضيع الحق ب ًرا م راد، وآثي هو الم

ُه        َأَفَتْطَمُعوَن َأن ُيْؤِمُنوْا َلُكْم َوَق {   : حيث قال/سبحانه ـ عن أهل الكتاب   مَّ ُيَحرُِّفوَن ِه ُث َالَم الّل َمُعوَن َآ ْنُهْم َيْس ٌق مِّ ْد َآاَن َفِري
    .  ] 78ـ  75  : البقرة [ اآلية   } َوِمْنُهْم ُأمِّيُّوَن َال َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ {   : إلى قوله  } ِمن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن

  
ر       ولما آان الن وا ُجْح و دخل ى ل ذَّة، حت ذَّة بالُق بي صلى اهللا عليه وسلم قد أخبر أن هذه األمة تتبع سنن من قبلها حذو الُق

ه أو       ر اهللا ب ا أخب اب والسنة فيم َضبٍّ لدخلتموه، وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلم عن مواضعه، فيغير معني الكت
ي هي مجرد           أمر به، وفيهم أميون ال يفقهون معاني الكتاب والسن اني الت ه من األم م علي ا ه ون أن م ا يظن ة، بل ربم
    . التالوة، ومعرفة ظاهر من القول، هو غاية الدين

  
ا أن تضل      ون، فإم ه األمي م يعلم ا ل ك بم م أولئ ع عل ار، م افقين أو الكف ن المن رهم م رفين وغي اظرون المح د ين م ق ث

قدون أن ما يقوله األميون هو غاية علم الدين، ويصيروا في   الطائفتان، ويصير آالم هؤالء فتنة على أولئك حيث يعت
ل،    . طرفي النقيض وإما أن يتبع أولئك األميون أولئك المحرفين في بعض ضاللهم، وهذا من بعض أسباب تغيير المل

ُه َلحَ      {   : إال أن هذا الدين محفوظ، آما قال تعالى  ا َل ذِّْآَر َوِإنَّ ا ال ة      ] 9  : الحجر  [   } اِفُظوَنِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَن ه طائف زال في وال ت
ا ينطق        ا؛ لم ر شرائعها مطلًق ا، وتغيي اهللا /قائمة ظاهرة على الحق، فلم ينله ما نال غيره من األديان من تحريف آتبه

تخلو من به القائمين بحجة اهللا وبيناته، الذين يحيون بكتاب اهللا الموتي، ويبصرون بنوره أهل العمي، فإن األرض لن 
    . قائم هللا بحجة؛ لكيال تبطل حجج اهللا وبيناته

  
ا               ] المقدمة [ وآان مقتضي تقدم هذه  ى م نهم من يصغي إل ا ـ م ره ـ أيًض أني رأيت الناس في شهر صومهم، وفي غي

ا في باطن               : يقوله بعض جهال أهل الحساب  ه، وإم ا في باطن ك إم ى ذل ي عل ري، ويبن ري، أو ال ي ه من أن الهالل ي
ري، أو     : وظاهره، حتى بلغني أن من القضاة من آان يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب ه ي إن

ال يري، فيكون ممن آذب بالحق لما جاءه، وربما أجاز شهادة غير المرضي لقوله، فيكون هذا الحاآم من السماعين   
ول  للكذب، فإن اآلية تتناول حكام السوء، آما يدل علي ْحتِ     {   : ه السياق حيث يق اُلوَن ِللسُّ ِذِب َأآَّ مَّاُعوَن ِلْلَك دة  [   } َس   : المائ

ا،     ] 42 ا وغيره ، وحكام السوء يقبلون الكذب ممن ال يجوز قبول قوله من مخبر أو شاهد، ويأآلون السحت من الرش
    . وما أآثر ما يقترن هذان

  
ه من        وفيهم من ال يقبل قول المنجم ال في الباط ه ب ة لثقت ك، وشبهة قوي ن وال في الظاهر، لكن في قلبه َحِسيَكة من ذل

رين   ة    /جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك، ال سيما أن آان قد عرف شيًئا من حساب الني اع القرصين، ومفارق واجتم
م    أجري حك اذب   أحدهما اآلخر بعدة درجات، وسبب اإلهالل واإلبدار واالستتار والكسوف والخسوف، ف الحاسب الك

د               ًرا صحيًحا ق ا أم رون من الحساب، وصورة األفالك وحرآاته ذين يخب م هؤالء ال الجاهل بالرؤية هذا المجري، ث
دين في العمل            الفوا ال د خ راهم ق ا ـ في م ـ أيًض يعارضهم بعض الجهال من األميين المنتسبين إلى اإليمان، أو إلى العل

ذا ـ وهو من      بالحساب في الرؤية، أو في اتباع أحكا اطوا ه م النجوم في تأثيراتها المحمودة والمذمومة، فيراهم لما تع
ل،           ه السمع والعق ذي دل علي ين الحق ال ز ب المحرمات في الدين ـ صار يرد آل ما يقولونه من هذا الضرب، وال يمي

ذ     دين من القسم األول؛ ألن ه ذَّب بشيء من الحق،     والباطل المخالف للسمع والعقل، مع أن هذا أحسن حاًال في ال ا َآ
    . والضرب األول قد يدخلون في تبديل اإلسالم  . متأوًال جاهًال من غير تبديل بعض أصول اإلسالم

  



 

ك من         ر ذل الء أو غي دة أو اإلي فإنا نعلم باالضطرار من دين اإلسالم أن العمل في رؤية هالل الصوم أو الحج أو الع
ه    . أنه يري أو ال يري ال يجوز األحكام المعلقة بالهالل بخبر الحاسب والنصوص المستفيضة عن النبي صلى اهللا علي

ديم أصًال، وال خالف حديث؛ إال أن             ه خالف ق ه، وال يعرف في د أجمع المسلمون علي بعض  /وسلم بذلك آثيرة، وق
از للحاسب أن   الل؛ ج م اله ه إذا غ م أن ة زع ة الثالث د المائ ادثين بع ة الح ن المتفقه أخرين م ه المت ي حق نفس ل ف يعم

ا بالحاسب          . بالحساب، فإن آان الحساب دل على الرؤية صام وإال فال   ام ومختًص ًدا باإلغم ان مقي ول وإن آ ذا الق وه
    . فهو شاذ، مسبوق باإلجماع على خالفه، فأما اتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم

  
ر الصادق جدوًال يعمل         وقد يقارب هذا قول من يقول م روي عن جعف ن اإلسماعيلية بالعدد دون الهالل، وبعضهم ي

ًرا               ا جعف رأ اهللا منه د ب ن اإلسالم، وق وال خارجة عن دي ذه األق ة، وه ن معاوي د اهللا ب عليه، وهو الذي افتراه عليه عب
دة في       وغيره، وال ريب أن أحًدا ال يمكنه مع ظهور دين اإلسالم أن يظهر االستناد إلى ذلك ه عم د يكون ل ه ق ، إال أن

ين          ا ـ إن شاء اهللا ـ أب ه، وأن م ب ق الحك الباطن في قبول الشهادة وردها، وقد يكون عنده شبهة في آون الشريعة لم تعل
    . ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دليًال وتعليًال، شرًعا وعقًال

  
رة  [   } ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ َيْسَأُلوَنَك َعِن األِهلَِّة ُقْل {   : قال اهللا تعالى  ذا        ] 189  : البق اس، وه ا مواقيت للن أخبر أنه ف

ه يكون في آخر               رهم، وألن ة وغي ه؛ وألن الحج تشهده المالئك ًزا ل ذآر تميي عام في جميع أمورهم، وخص الحج بال
ا أن الهالل   ى الشهر؛    / شهور الحول، فيكون علًما على الحول، آم م عل ه      عل ون ل ذا يسمون الحول حجة، فيقول   : وله

بًبا من                داء، أو س ة بالشرع ابت ام الثابت اس في األحك ة مواقيت للن ا خمس حجج، فجعل اهللا األهل سبعون حجة، وأقمن
ه       دخل في ذا ي ه، وه ات ل العبادة، ولألحكام التي تثبت بشروط العبد، فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهالل ميق

    . ج، ومدة اإليالء والعدة وصوم الكفارة، وهذه الخمسة في القرآنالصيام والح
  

رة  [   } اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت {   : ، وقال تعالى  ] 158  : البقرة [   } َشْهُر َرَمَضاَن {   : قال اهللا ـ تعالى   الى    ] 197  : البق ال تع ، وق
آِئهِ   {   :  ن نَِّس وَن ِم ِذيَن ُيْؤُل ُهرٍ لِّلَّ ِة َأْش َربُُّص َأْرَبَع رة [   } ْم َت الى   ] 226 : البق ال تع اِبَعْينِ  {   : ، وق ْهَرْيِن ُمَتَت َياُم َش   } َفِص
اء [  ه ] 92 : النس ذلك قول ُهرٍ  {   : ، وآ َة َأْش ي اَألْرِض َأْرَبَع يُحوْا ِف ة [   } َفِس ذلك     .  ] 2  : التوب ره، وآ ذر وغي ذلك صوم الن وآ

ان، وأجل الصداق،          الشروط م ار، واأليم ل، والخي ة، والعق اة، والجزي لم، والزآ ن الس ن األعمال المتعلقة بالثمن، ودي
    . ونجوم الكتابة، والصلح عن القصاص، وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما

  
دِ    {   : وقال تعالى  اْلُعْرُجوِن اْلَق اَد َآ الى    ] 39 : يس  [   } يِمَواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َع ال تع ْمَس      {   : ، وق َل الشَّ ِذي َجَع َو الَّ ُه

َك ِإالَّ   ُه َذِل َق الّل ا َخَل اَب َم ِنيَن َواْلِحَس َدَد السِّ وْا َع اِزَل ِلَتْعَلُم دََّرُه َمَن وًرا َوَق َر ُن َياء َواْلَقَم اْلَحقِِّض ونس [   } ِب ه ] 5  : ي   : ، فقول
ذا   } َجَعَل { ال بـ   } َوَقدََّرُه {   : تعلق ـ واهللا أعلم ـ بقوله  م  } ِلَتْعَلُموا {  ة        /؛ ألن آون ه ه في معرف أثير ل وًرا ال ت ذا ن ضياء، وه

عدد السنين والحساب، وإنما يؤثر في ذلك انتقالهما من برج إلى برج؛ وألن الشمس لم يعلق لنا بها حساب شهر، وال 
ي        {   : لت عليه تلك اآلية؛ وألنه قد قالسنة، وإنما علق ذلك بالهالل، آما د ْهًرا ِف َر َش ا َعَش ِه اْثَن َد الّل ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعن

، فأخبر أن الشهور معدودة اثنا عشر، والشهر    ] 36 : التوبة [   } ِآَتاِب الّلِه َيْوَم َخَلَق السََّماَوات َواَألْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم
    . ار، فعلم أن آل واحد منها معروف بالهاللهاللي باالضطر

  
ود في        ه اليه ا يفعل وقد بلغني أن الشرائع قبلنا ـ أيضا ـ إنما علقت األحكام باألهلة، وإنما َبدََّل من َبدََّل من أتباعهم، آم

ه النصاري في صومها حيث ترا      عي  اجتماع القرصين، وفي جعل بعض أعيادها بحساب السنة الشمسية، وآما تفعل
االجتماع القريب من أول السنة الشمسية، وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التي آانت 
نة  ر بالس نهم من يعتب إن م م، ف ي اصطالحات له رهم من المشرآين ف ه الصابئة والمجوس وغي ا يفعل يح، وآم للمس

ومنهم من يعتبر   . انت طبيعية، فشهرها عددي وضعيالشمسية فقط، ولهم اصطالحات في عدد شهورها؛ ألنها وإن آ
دها من     القمرية لكن يعتبر اجتماع القرصين، وما جاءت به الشريعة هو أآمل األمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبع

    . االضطراب
  
؛ ألن هذه وذلك أن الهالل أمر مشهود مرئي باألبصار،ومن أصح المعلومات ما شوهد باألبصار؛ ولهذا سموه هالال/

ال         ا يق ا بصًرا، آم مًعا وإم ا س ان، إم ع         : المادة تدل على الظهور والبي ر اهللا، إذا رف لَّ بالذبيحة لغي العمرة، وأَه لَّ ب أَه
    . تهلَّل وجهه، إذا استنار وأضاء  : ويقال  . استهل الجنين، إذا خرج صارًخا  : ويقال  . الهلل  : صوته، ويقال لوقع المطر

  



 

    : ن أصله رفع الصوت، ثم لما آانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته سموه هالال، ومنه قولهإ  : وقيل
  

  آمــا يهــل الراآـب المعتمـــر** يهــل بالفـرقــد رآبـانــهــا 
  

    . وتهلل الوجه مأخوذ من استنارة الهالل
  

اس، وال يشرك          ه الن ين يشترك في أمر ظاهر َب اع     فالمقصود أن المواقيت حددت ب إن اجتم ك شيء، ف ي ذل الهالل ف
اس، مع تعب        ه بعض الن رد ب الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما الكائن قبل الهالل أمر خفي ال يعرف إال بحساب ينف

    . وتضييع زمان آثير، واشتغال عما يعني الناس، وما البد له منه، وربما وقع فيه الغلط واالختالف
  
رج الف   / درك بالحساب الخفي           وآذلك آون الشمس حاذت الب ا ي درك باألبصار، وإنم ذا أمر ال ي ي، ه ي، أو الفالن الن

ذي                تاء، ودخل الفصل ال ه إذا انصرم الش ا، فإن ك باإلحساس تقريًب م ذل ا يعل ه، وإنم ط في د يغل الخاص المشكل الذي ق
ذي هو             دال ال ان وقت حصول الشمس في نقطة االعت ع؛ آ اس الربي ل،  تسميه العرب الصيف، ويسميه الن أول الحم

ا حصولها          ا، فأم دالين تقريًب ا من االعت ا بينهم وآذلك مثله في الخريف، فالذي يدرك باإلحساس الشتاء والصيف، وم
    . في ُبْرج بعد ُبْرج فال يعرف إال بحساب فيه آلفة وشغل عن غيره، مع قلة جدواه

  
    . فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إال الهالل

  
ا               وقد ا ا أن يكون ك أن آل واحد من الشهر والسنة، إم ة؛ وذل نتهم القسمة العقلي م في شهرهم وس نقسمت عادات األم

    . عدديين، أو طبيعيين، أو الشهر طبيعيا، والسنة عددية، أو بالعكس
  

ا طبيعي       ذين يجعلونهم ي عشر شهًرا، وال ل من   فالذين يعدونهما، مثل من يجعل الشهر ثالثين يوًما، والسنة اثن ين، مث
ة   /يجعل الشهر قمريا، والسنة شمسية، ويلحق في آخر الشهور األيام المتفاوتة بين  ة ثالثمائ السنتين، فإن السنة القمري

ادة ـ          : وأربعة وخمسون يوًما، وبعض يوم خمس أو سدس، وإنما يقال فيها ًرا للكسر في الع ا جب ثالثمائة وستون يوًم
    . ن التاريخ في اليوم والشهر والحولعادة العرب في تكميل ما ينقص م

  
ا إال          ا أحد عشر يوًم اوت بينهم ان التف ذا آ وم؛ وله وأما الشمسية، فثالثمائة وخمسة وستون يوًما، وبعض يوم، ربع ي

نة  ث س نة وثل ين س ة وثالث ل ثالث ي آ ون ف يال، تك الى   : قل ال تع ذا ق نة؛ وله اَث ِما {   : س ْم َثَل ي َآْهِفِه وا ِف ِنيَن َوَلِبُث ٍة ِس َئ
ًعا  اه   ] 25  : الكهف  [   } َواْزَداُدوا ِتْس ل معن ة سنة شميسة     : قي ًعا {   . ثالثمائ اة      } َواْزَداُدوا ِتْس ة، ومراع بحساب السنة القمري

    . هذين عادة آثير من األمم، من أهل الكتابين بسبب تحريفهم، وأظنه آان عادة المجوس ـ أيًضا
  

نة ط    ل الس ن يجع ا م ابئين          وأم ن الص وهم م بط ونح ريانيين والق روم والس اب ال ذا حس دديا، فه هر ع ة، والش بيعي
    . والمشرآين، ممن يعد شهر آانون ونحوه عدًدا، ويعتبر السنة الشمسية بسير الشمس

  
ون       ذين يجعل م ال م، ث السنة  فأما القسم الرابع، فبأن يكون الشهر طبيعيا، والسنة عددية، فهو سنة المسلمين ومن وافقه

ا،              / طبيعية ال يعتمدون ون الشهر طبيعي ذين يجعل ذلك ال دد، وآ د من الحساب والع ل الب دم، ب ا تق على أمر ظاهر آم
ة                  اس، مع آلف ل من الن ه القلي رد ب ي ينف ا يحسبونه أمر خف م م دد والحساب، ث د من الع ويعتمدون على االجتماع الب

    . ومشقة وتعرض للخطأ
  

ل األمور؛ ألنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك باألبصار، فال يضل أحد عن    فالذي جاءت به شريعتنا أآم
دينه، وال يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه، وال يدخل بسببه فيما ال يعنيه، وال يكون طريًقا إلى التلبيس في دين 

    . اهللا ـ آما يفعل بعض علماء أهل الملل بمللهم
  

ة أظهر          وأما الحول، فلم يكن له َحٌد ان عدد الشهور الهاللي دد، فك ظاهر في السماء، فكان البد فيه من الحساب والع
ادة     وأعم من أن يحسب بسير الشمس، وتكون السنة مطابقة للشهور؛ وألن السنين إذا اجتمعت فالبد من عددها في ع

ان عدد الشهور    روج، جعلت      جميع األمم؛ إذ ليس للسنين إذا تعددت حد سماوي يعرف به عددها، فك دد الب ا لع موافًق



 

ه   ا آمل دورت ر فيه إذا دار القم ية، ف نة شمس ا س دور الشمس فيه ل ب ي تكم روج الت دد الب هًرا بع ي عشر ش نة اثن الس
ه      . السنوية ي قول ين معن ه يتب ابَ       {   : وبهذا آل ِنيَن َواْلِحَس َدَد السِّ وْا َع اِزَل ِلَتْعَلُم دََّرُه َمَن ونس  [   } َوَق إن عدد شهور     ، ] 5  : ي ف

ا         إن حساب بعض الشهور لم ة الحساب؛ ف السنة، وعدد السنة بعد السنة إنما أصله بتقدير القمر منازل، وآذلك معرف
    .  ] 189  : البقرة [   } ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس َواْلَحجِّ {   : يقع فيه من اآلجال ونحوها إنما يكون بالهالل، وآذلك قوله تعالى 

  
وره وظهور       فظ ة لظه هر ـ بما ذآرناه ـ أنه بالهالل يكون توقيت الشهر والسنة، وأنه ليس شيء يقوم مقام الهالل البت

    . العدد المبني عليه، وتيسر ذلك وعمومه، وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد
  

ك     ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس، وغيرهم في أعيادهم وع ر ذل واريخهم وغي اداتهم وت ب
اء      اقهم أن األنبي ة اإلسالم،مع اتف من أمورهم من االضطراب والحرج، وغير ذلك من المفاسد؛ ازداد شكره على نعم
لم يشرعوا شيًئا من ذلك، وإنما دخل عليه م ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة الذين أدخلوا في ملتهم، وشرعوا لهم من  

    . اهللالدين ما لم يأذن به 
  

د آانت العرب في              ه ق ره، فإن ا يخاف تغيي ذا مم إن ه فلهذا ذآرنا ما ذآرناه حفًظا لهذا الدين عن إدخال المفسدين، ف
ا؛ ألغراض               ا آبيًس ه في السنة شهًرا جعلته زادت ب ه، ف ذي ابتدعت راهيم بالنسيء ال ة إب م،  /جاهليتها قد غيرت مل له

ى     وغيروا به ميقات الحج واألشهر الحرم، حت ود الحج إل ى يع ى آانوا يحجون تارة في المحرم، وتارة في صفر، حت
ا       ان آم تدار الزم د اس وداع، وق ذي الحجة، حتى بعث اهللا المقيم لملة إبراهيم فوافي حجه صلى اهللا عليه وسلم حجة ال

ا  ي الصحيحين وغيرهم ه المشهورة ف ي خطبت ال ف ة، فق ي ذي الحج ه ف ان، ووقعت حجت ان  (   : آ تدار إن الزم د اس ق
ات           ة متوالي ة حرم، ثالث ا أربع ا عشر شهًرا، منه دة، وذو    : آهيئته يوم خلق اهللا السموات واألرض، السنة اثن ذو القع

وآان قبل ذلك الحج ال يقع في ذي الحجة، حتى حجة أبي   .  ) الحجة، ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان
الى ـ       بكر سنة تسع آان في ذي القعدة، وهذا من  زل اهللا ـ تع لم الحج، وأن ه وس ِإنَّ  {   : أسباب تأخير النبي صلى اهللا علي

ا َأْربَ    َماَوات َواَألْرَض ِمْنَه َق السَّ يِّمُ     ِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد الّلِه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِآَتاِب الّلِه َيْوَم َخَل دِّيُن اْلَق َك ال ُرٌم َذِل ٌة ُح   } َع
    .  ] 36  : التوبة [ 

  
ه من      ا يدخل ا؛ لم فأخبر اهللا أن هذا هو الدين القيم؛ ليبين أن ما سواه من أمر النسيء وغيره من عادات األمم ليس قيًم

    . االنحراف واالضطراب
  

وع  و عددي        / ونظير الشهر والسنة اليوم واألسبوع، فإن اليوم طبيعي من طل ا األسبوع فه ا، وأم ى غروبه الشمس إل
ام الستة التي خلق اهللا فيها السموات واألرض، ثم استوي على العرش، فوقع التعديل بين الشمس والقمر   من أجل األي

واْ  {   : باليوم، واألسبوع بسير الشمس، والشهر والسنة بسير القمر، وبهما يتم الحساب، وبهذا قد يتوجه قوله ى    } ِلَتْعَلُم إل
    . لهفيكون جعل الشمس والقمر لهذا آ  } َجَعَل { 

  
الى  ه تع ا قول َباًنا  {   : فأم َر ُحْس ْمَس َواْلَقَم َكًنا َوالشَّ َل َس َل اللَّْي ام [   } َوَجَع ه ] 96  : األنع َباٍن {   : ، وقول ُر ِبُحْس ْمُس َواْلَقَم   } الشَّ

ك       : وقيل  . هو من الحساب  : ، فقد قيل ] 5  : الرحمن [  ا، وهو دوران الفل ا ال خالف     بحسبان آحسبان الرح ذا مم إن ه ، ف
ة من أهل الحساب من أن األفالك             ه أهل المعرف ا علي ل م ى مث فيه، بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع علماء األمة عل

    . مستديرة ال مسطحة
  

  في عود المواقيت إلى األهله: فصل 
  

ه    لما ظهر بما ذآرناه عود المواقيت إلى األهله؛ وجب أن تكون المواقيت آلها معلقة  ين المسلمين أن بها، فال خالف ب
وفي زوج        ارة في هالل المحرم، أو يت إذا آان مبدأ الحكم في الهالل حسبت الشهور آلها هاللية، مثل أن يصوم للكف
إن      ة، ف ى شهرين أو ثالث المرأة في هالل المحرم، أو يولي من امرأته في هالل المحرم، أو يبيعه في هالل المحرم إل

    . باألهلة، وإن آان بعضها أو جميعها ناقًصاجميع الشهور تحسب 
  

تحسب الشهور آلها بالعدد بحيث لو باعه إلى سنة في أثناء المحرم    : فأما إن وقع مبدأ الحكم في أثناء الشهر، فقد قيل
دأ منتصف المحرم آ                  ان المبت إذا آ ا، ف انين يوًم ة وثم ى ستة أشهر عد مائ ان إل ا، وإن آ ة وستين يوًم ان عد ثالثمائ



 

ل  . المنتهي العشرين من المحرم د   : وقي ان عن أحم والن روايت ذان الق ة، وه اقي باألهل دد، والب ل يكمل الشهر بالع ب
    . وغيره، وبعض الفقهاء يفرق في بعض األحكام

  
ان ا            : أحدهما   : ثم لهذا القول تفسيران/ إذا آ ة، ف اقي الشهور هاللي ا، وب ين يوًم ه يجعل الشهر األول ثالث الء في   أن إلي

ادي         ا من جم ه بستة عشر يوًم ا، وآمل منتصف المحرم حسب باقيه، فإن آان الشهر ناقًصا أخذ منه أربعة عشر يوًم
    . األولي، وهذا يقوله طائفة من أصحابنا وغيرهم

  
امًال آ          ان آ ديًثا ـ أن الشهر األول إن آ ديًما وح ين   والتفسير الثاني ـ هو الصواب الذي عليه عمل المسلمين ق مل ثالث

ة في         يوًما، وإن آان ناقًصا جعل تسعة وعشرين يوًما، فمتي آان اإليالء في منتصف المحرم آملت األشهر األربع
ل     دد، ب ول بالع منتصف جمادي األولي، وهكذا سائر الحساب، وعلى هذا القول، فالجميع بالهالل وال حاجة إلى أن نق

ة من الشهر         ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر األول،  ان في أول ليل إن آ فتكون النهاية مثله من الشهر اآلخر، ف
وم              ان في الي د انسالخ الشهور، وإن آ ة بع ال الشهور، وهو أول ليل د آم األول آانت النهاية في مثل تلك الساعة بع

در الشهور المحسوبة،       ى ق ره عل ذا هو الحق    العاشر من المحرم آانت النهاية في اليوم العاشر من المحرم أو غي وه
ه     ] 189  : البقرة [   } ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاِس {   : الذي ال محيد عنه، ودل عليه قوله اس، مع علم ، فجعلها مواقيت لجميع الن

ا   /سبحانه أن الذي يقع في أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع في أوائلها، فلو لم يكن ميقاًتا إال لما  ا لم يقع في أوله
ين          آانت ا ب ل م ين مث ين الهالل ا ب ين، فم ين الهالل ميقاًتا إال ألقل من ثلث عشر أمور الناس، وألن الشهر إذا آان ما ب

    . والفرق تحكم محض  . نصف هذا ونصف هذا سواء، والتسوية معلومة باالضطرار
  

َنَس    ) الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا (   : وأيًضا، فمن الذي جعل الشهر العددي ثالثين، والنبي صلى اهللا عليه وسلم قال وَخ
    !  ؟ ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون ثالثين، ونصفها تسعة وعشرين  . إبهامه في الثالثة

  
اه         ان منته دؤه هالل المحرم، آ ان مب إن آ وأيًضا، فعامة المسلمين في عباداتهم ومعامالتهم إذا أجل الحق إلى سنة، ف

ا، ال يعرف              . جة عندهمهالل المحرم، َسْلخ ذي الح اه عاشر المحرم ـ أيًض ان منته دؤه عاشر المحرم آ ان مب وإن آ
ا فطروا          ه م م ر علي د غي ان ق المسلمون غير ذلك، وال يبنون إال عليه، ومن أخذ ليزيد يوًما لنقصان الشهر األول؛ آ

    . عليه من المعروف، وأتاهم بمنكر ال يعرفونه
  

ه          فعلم أن هذا غلط ممن توهمه م ة قول ه حقيق يعلم ب ه، ول وع في ه ليحذر الوق ا علي اء، ونبهن ُت     {   : ن الفقه َي َمَواِقي ْل ِه ُق
    . ، وإن هذا العموم محفوظ عظيم القدر، ال يستثني منه شيء ] 189  : البقرة [   } ِللنَّاِس

  
ابَ     ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوقَ  {   : وآذلك قوله/ ِنيَن َواْلِحَس َدَد السِّ وْا َع اِزَل ِلَتْعَلُم ونس  [   } دََّرُه َمَن ،  ] 5  : ي

ْم َولِ   َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوْا {   : وآذلك قوله ن رَّبُِّك ًال مِّ وْا   َفْض َتْعَلُم
    . ، يبين بذلك أن جميع عدد السنين والحساب تابع لتقديره منازل ] 12  : اإلسراء [   } َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب

  
  أن األحكام مثل صيام رمضان متعلقة باألهلة: فصل 

  
ق إ    . ما ذآرناه من أن األحكام مثل صيام رمضان متعلقة باألهلة ال ريب فيه وع الهالل هو      لكن الطري ة طل ى معرف ل

    . الرؤية ال غيرها بالسمع والعقل
  

لم         ائم ـ المس و الغن د المقدسي، وأب ن محم أما السمع فقد أخبرنا غير واحد، منهم شيخنا اإلمام أبو محمد عبد الرحمن ب
ين،       أنبأنا َحْنَبلي بن عبد اهللا المؤِذن، أنبأنا أبو القاسم   : بن عثمان الَقيسي وغيرهما، قالوا ن الُحَص د ب ن محم د اهللا ب عب

ن              /أنبأنا أبو على بن المذهب، أنبأنا أبو بكر   د ب ن أحم د اهللا ب رحمن عب د ال و عب ا أب دان، أنبأن ن حم ر ب ن جعف د ب أحم
ن عمر        يس، سمعت سعيد ب محمد ابن حنبل، أنبأنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر ـ غندر، حدثنا شعبة، عن األسود بن ق

إنا أمة أمية ال  (   : سمع ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ يحدث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  بن سعيد يحدث أنه 
ام     ) والشهر هكذا، وهكذا، وهكـذا (   : وعقد اإلبهام في الثالثـة  .  ) نكتب وال نحسب، الشهر هكذا، وهكذا، وهكـذا ي تم يعن

    . الثالثين
  



 

يس، عن سعيد           حدثنا عبد الرحمن،  : وقال أحمد ن ق فيان، عن األسود ب ا س عن سفيان وإسحاق ـ يعني األزرق ـ أنبأن
إنَّا أمة أمية، ال نكتب وال نحسب، الشهر هكذا، وهكذا،  (   : بن عمر، عن ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

وَخَنَس إبهامه في الثالثة، أخرجه البخاري  وطبق بيديه ثالث مرات،   : قال إسحاق  : ذآر تسًعا وعشرين  : يعني  ) وهكذا
ة عبة، ولفظ ذا  (   : عن آدم، عن ش ذا، وهك ذا، وهك هر هك ب وال نحسب، الش ة، ال نكت ة أمي ا أم ي  ) إن عة   : يعن رة تس م

    . وعشرين، ومرة ثالثين
  

ب، و     (   : وآذلك رواه أبو داود، عن سليمان بن حرب، عن شعبة، ولفظة ة، ال نكت ة أمي ا أم ذا،    إن ال نحسب، الشهر هك
ي       ) وهكذا، وهكذا ة، يعن ليمان إصبعه في الثالث ين     : وخنس س د     /رواه   . تسعة وعشرين، وثالث ق عب النسائي من طري

ال في آخره       . الرحمن بن مهدي، عن سفيان ـ آما ذآرناه قناه، وق ام    : ومـن طـريق غندر عن شعبة ـ أيًضا ـ آما س تم
عني، فروايته من جهة المسند ـ آما سقناه ـ َأَجلُّ الطرق، وأرفعها قدًرا؛ إذ ُغندر أرفع من آل من    ي  : ولم يقل  . الثالثين

ا     ي رواه ندة الت رواه عن شعبة وأضبط لحديثه، واإلمام أحمد َأَجلُّ من رواه عن غندر، عن شعبة، وهذه الرواية المس
ي وسائر الروايات عن ابن عمر مما فيه إجمال يوهم البخاري وأبو داود والنسائي من حديث شعبة تفسر رواية النوو

اال    : إن أحمد قال  : بسببه على ابن عمر مثل ما رويناه بالطريق المذآورة ُز ق دثنا شعبة،     : حدثنا محمد بن جعفر وَبْه ح
ال رسول    : أخبرني َجَبلة بن ُسَحيم، سمعت ابن عمر قال  : قال بهز  : عن جبلة يقول لنا ابن ُسَحيم ه    ق اهللا صلى اهللا علي

ام     ) الشهر هكذا (   : وسلم ة اإلبه ه           . وطبق بأصابعه مرتين وآسر في الثالث ي قول ه ـ يعن ر في حديث ن جعف د ب ال محم   : ق
ذا    (   : هكذا رواه البخاري والنسائي من حديث شعبة ولفظه       :  ) تسعا وعشرين (  ذا، وهك ام في      ) الشهر هك وخنس اإلبه

وب، عن        : ل ما روي نافع عن ابن عمر ـ آما رويناه ـ باإلسناد المتقدم إلى أحمد  ومث  . الثالثة ا أي دثنا إسماعيل، أنبأن ح
روه،        (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : نافع، عن ابن عمر قال ى ت إنما الشهر تسع وعشرون، فال تصوموا حت

ه     دروا ل يكم فاق افع ق   ) وال تفطروا حتى تروه، فإن غم عل د اهللا إذا مضي من شعبان تسع وعشرون،          : ال ن ان عب وآ
ًرا، وإن حال دون               /يبعث من  ٌر أصبح مفط م يحل دون منظره سحاب وال َقَت ر ول م ي إن ل ذاك، ف إن رؤي ف ينظر، ف

    . منظره سحاب أو قتر أصبح صائًما
  

ال    ) الشهر تسع وعشرون   (   : واء، ولفظهأنبأنا أيوب هكذا س  : ورويناه في سنن أبي داود من حديث حماد بن زيد قال ق
م يحل دون منظره            : في آخره ر ول م ي ذاك، وإن ل إن رؤي ف ه، ف فكان ابن عمر إذا آان شعبان تسًعا وعشرين نظر ل

ال   . سحاب وال قتر، أصبح مفطًرا، فـإن حـال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائًما   ن عمر يفطر مع        : ق ان اب فك
افع،         ] مصنفه  [ أخـذ بـهذا الحساب، وروي له باللفظ األول عبد الرزاق في الناس، وال ي وب، عن ن ر، عن أي عن معم

ان         ) إنما الشهر تسع وعشرون   (   : عن ابن عمر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ه إذا آ ن عمر أن ه عن اب وب
    . سحاب أصبح صائًما، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطًرا

  
ناد                   : قال اه باإلس ا روين افع آم ر، عن ن ن عم د اهللا ب ذا رواه عبي ه، وهك ه مثل اوس، عن أبي ن َط ر، عن اب وأنبأنا َمْعَم

ان     : حدثنا يحيي بن سعيد، عن عبيد اهللا، حدثني نافع، عن ابن عمر  : المتقدم إلى أحمد إذا آان ليلة تسع وعشرين، وآ
روا   (   : نسائي عن عمرو بن على عن يحيي، ولفظهفي السماء سحاب أو َقتر أصبح صائًما، رواه ال ال تصوموا حتى ت

ن بشر،          .  ) فإن غم عليكم فاقدروا له/ الهالل وال تفطروا حتى تروه، د ب ه محم ن عمرو روي عن د اهللا ب وذآر أن عبي
ال     ه ـ ق لم الهالل،   ذآر رسول اهللا صلى اهللا علي      : عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة ـ رضي اهللا عن ه وس

ين      (   : فقال دوا ثالث يكم فع مَّ عل إن ُغ د اهللا،        ) إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه َفأفطروا، ف ى عبي ا عل ذا اختالًف وجعل ه
دهم من                  ا ـ يكون الحديث عن د اهللا ونحوهم الزهري وعبي اظ آ إن الحف ة، ف دح إال مع قرين ذا االختالف ال يق ل ه ومث

فتارة يحدثون به من وجه، وتارة يحدثون به من وجه آخر، وهذا يوجد آثيًرا في الصحيحين  وجهين وثالثة أو أآثر، 
    . وغيرهما، ويظهر ذلك بأن من الرواة من يفرق بين شيخين، أو يذآر الحديثين جميًعا

  
آان ذآر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : وقد روي البخاري من طريق نافع من حديث مالك بن أنس عنه،ولفظه

ه       (  : شهر رمضان فقال دروا ل يكم فاق مَّ عل إن ُغ روه، ف ذآر في     ) ال تصومواحتى تروا الهالل، وال تفطروا حتى ت م ي ، ل
ه           ) الشهر تسع وعشرون (   : أوله قوله ا ال يعمل ب رك التحديث بم ا يت ًرا م ان آثي وال ذآر الزيادة على عادته في أنه آ

ا من              ) ر تسع وعشرون الشه (   : وأما قوله  . عنده ر، ورواه ن عم ار، عن اب ن دين د اهللا ب ق عب ك من طري ا مال ، فرواه
الشهر تسع وعشرون  (   : أن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال  : عن عبد اهللا بن مسلمة ـ وهو القعنبي ـ/طريقه البخاري

ين   دة ثالث ذا اللفظ مختصًرا في البخاري       ه  ) ليلة، فال تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأآملوا الع ع ه ذا وق د    . ك وق
أ     ذي في الموط إن ال ا  [   : رواه عن اَلَقْعَنبي عن مالك، وهو ناقص، ف ي لفظه   ] يوًم أن رسول اهللا صلى اهللا     : ؛ ألن القعنب



 

إن   (   : عليه وسلم قال روه، ف يكم    الشهر تسع وعشرون يوًما، فال تصوموا حتى تروا الهالل، وال تفطروا حتى ت غم عل
دة  (   : ال بلفظ  ) فاقدروا له (   : وذآره بلفظة  ) وال تفطروا حتى تروه (   : فذآر قوله  ) فاقدروا له ائر     ) فأآملوا الع ذا في س وهك

ذا الحديث      : ، حتى قال أبو عمر ابن عبد البر ] القدر [ الموطآت مسبوق بذآر الجملتين، ولفظ  لم يختلف عن نافع في ه
وآذلك روي سالم عن ابن عمر، وقد روي حديث مالك وغيره عن عبداهللا بن دينار، عن    : قال  ) فاقدروا له (   : في قوله

ه    : ابن عمر قال ال في دة      (   : ورواه الَدراورِدي عن عبد اهللا بن دينار فق يكم فأحصوا الع إن غم عل م ـ       ) ف ذه ـ واهللا أعل فه
ره     نقص، ورواية بالمعني، وقع في حديث ما و بكر اإلسماعيلي، غي ك     : لك الذي في البخاري، آما ذآر أب ل ذل أن مث

    . وقع في هذا الباب في لفظ حديث أبي هريرة
  

يبان،    : أحمد/ومثل هذا اللفظ المشعر بالحصر ما رويناه ـ أيًضا ـ باإلسناد المتقدم إلى    حدثنا حسن بن موسي، حدثنا ش
الشهر تسع    (   : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  : عت ابن عمر يقولسم  : عن يحيي، أخبرني أبو سلمة قال

ي         . ، ورواه النسائي من حديث معاوية عن يحيي هكذا ) وعشرون ي، عن أب وساقه ـ أيًضا ـ من طريق علي، عن يحي
ال   رة ق لم       : سلمة أن أبا هري ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي إذا     الشهر يكون تسعة و    (   : ق ين، ف عشرين، ويكون ثالث

لمة        ) رأيتموه فأفطروا، فإن ُغمَّ عليكم فأآملوا العدة ي س ي عن أب ى يحي ا عل والصواب أن    . وجعل النسائي هذا اختالًف
    . آالهما محفوظ عن يحيي عن أبي سلمة، ال اختالف في اللفظ

  
ول    حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن ُعْقَبة بن ُح  : وقال أحمد ن عمر يق ال رسول اهللا صلى      : َريث، سمعت اب ق

ة      ) الشهر تسع وعشرون (   : اهللا عليه وسلم ال عقب ة، ق وأحسبه    : وطبق شعبة يديه ثالث مرات، وآسر اإلبهام في الثالث
در، لكن لفظه      ) الشهر ثالثون (   : قال الشهر   (   : وطبق آفيه ثالث مرات، ورواه النسائي من حديث ابن المثني، عن غن

ن عمر        . لم يزد  ) تسع وعشرون ات اب ائر رواي ين أن س فرواية أحمد أآمل وأحسن سياًقا تقدم، فإن الرواية المفسرة تب
يئين    ا أحد ش ا أن الشهر    : التي فيها الشهر تسع وعشرون عني به تهم أن        /إم ى من ي د يكون تسعة وعشرين رًدا عل ق

وهم من    ددي،            الشهر المطلق هو ثالثون، آما ت اء في الشهر الع ك بعض الفقه ى ذل بعهم عل دمين، وت وهم من المتق ت
  فيجعلونه ثالثين يوًما

  
ي      : بكل حال، وعارضهم قوم فقالوا ه النب الشهر تسعة وعشرون، واليوم اآلخر زيادة، وهذا المعني هو الذي صرح ب

ال لم فق ه وس ذا (   : صلى اهللا علي ذا، والشهر هك ذا، وهك ذا، وهك ذاالشهر هك ي  ) ، وهك عة   : يعن رة تس ين، وم رة ثالث م
    . وعشرين، فمن جزم بكونه ثالثين، أو تسعة وعشرين، فقد أخطأ

  
اني  ائز يكون في                 : والمعني الث أمر ج د ف ا الزائ دائم هو تسعة وعشرون، فأم الزم ال أن يكون أراد أن عدد الشهر ال

    . بعض الشهور، وال يكون في بعضها
  

ى يمضي    والمقصود أن التس عة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال في آل وقت، فال يشرع الصوم بحال حت
ي هو      ذا المعن تسعة وعشرون من شعبان، والبد أن يصام في رمضان تسعة وعشرون؛ ال يصام أقل منها بحال، وه

روه     (   : الذي يفسر به رواية أيوب عن نافع ى ت روه   إنما الشهر تسع وعشرون، فال تصوموا حت ى ت   ) ، وال تفطروا حت
دائم الواجب تسعة وعشرون  : أي الزم ال ا الشهر ال ن /وال يمكن أن يفسر   . إنم ه م ا في المعني األول؛ لم ظ ب ذا اللف ه

    . الحصر
  

ى جنس الشهر، أي        : وقد قيل ه، ال إل ى شهر بعين ه         : إن ذلك قد يكون إشارة إل ك الشهر تسعة وعشرون، آأن ا ذل إنم
فال تصوموا حتى تروه، وال تفطروا حتى تروه، فإن ُغمَّ  (   : ي إلى فيه من أزواجه، لكن هذا يدفعه قوله َعِقَبهالشهر الذ

ين        ) عليكم فاقدروا له ق بجنس الشهر،ال لشهر مع ام المتعل ه       . ، فهذا يبين أنه ذآر هذا لبيان الشرع الع ين أن د ب ه ق فإن
ك الشهر تسع وعشرون      ذآر هذا ألجل الصوم، فلو أراد شهًرا بعي م أن ذل نه قد علم أنه تسعة وعشرون؛ لكان إذا عل
روه  (   : لم يفترق الحال بين الغم وعدمه،ولم يقل د رؤي هالل الصوم،        ) فال تصوموا حتى ت ك إال وق م ذل ه ال يعل ، وألن

    .  ) فإن ُغمَّ عليكم (   : وحينئذ فال يقال
  

ام الشريعة      ولذلك حمل األئمة ـ آاإلمام أحمد ـ قو   ه أحك وا علي ين، وبن   . له المطلق على أنه لجنس الشهر، ال لشهر مع
داهللا             : قال حنبل بن إسحاق و عب ال أب رحمن، ق د ال ن عب د ب ن سعيد، عن حمي ي اب قلت    : حدثني أبو عبداهللا، حدثنا يحي

ي  ال     : ليحي ي، ق ون المالئ ذين يقول ال        : ال ة ق ن عقب د ب م، عن الولي ى ع    : نع ان         صمنا عل ه ـ ثم ى ـ رضي اهللا عن د عل ه



 

ول        . وعشرين، فأمرنا على أن نتمها يوًما ه ـ يق ةاهللا علي داهللا ـ رحم ذا         : أبو عب ذا وهك ذا الشهر؛ ألن هك ى ه العمل عل
    . تسعة وعشرون، فمن صام هذا الصوم قضي يوًما، وال آفارة عليه

  
يرح اهللا أبا عبد الرحمن، وظاهر رسول اهللا صلى اهللا   : وبما ذآرناه يتبين الجواب عما روي عن عائشة في هذا قالت

ا    ) إن الشهر قد يكون تسًعا وعشرين (   : فقيل له، فقال  . عليه وسلم شهًرا فنزل لتسع وعشرين ، فعائشة ـ رضي اهللا عنه
ذا،     وابن ع  . ـ ردت ما أفهموها عن ابن عمر، أو ما فهمته هي من أن الشهر ال يكون إال تسًعا وعشرين رد ه م ي مر ل

ن عمر        ذلك أن اب ين، فثبت ب رة ثالث بل قد ذآرنا عنه الروايات الصحيحة، بأن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين، وم
    . روي أن الشهر يكون تارة آذلك، وتارة آذلك

  
ا أن       ًعا وعشرين، وإم اه  وما رواه إما أن يكون موافًقا لما روته عائشة ـ أيًضا ـ من أن الشهر قد يكون تس   : يكون معن

ون الشيء في صيغ الحصر       أن الشهر الالزم الدائم الواجب هو تسعة وعشرون، ومن آالم العرب وغيرهم أنهم ينف
ع               ارة النحصار جمي ره، ت ه ومقصوده، ويحصرون الشيء في غي اء فائدت ارة النتف ه، وت اء ذات أو غيرها، تارة النتف

ى      /ه، ثم إنهم تارة الجنس منه، وتارة النحصار المفيد أو الكامل في دون النفي إل ارة يعي يعيدون النفي إلى المسمى، وت
ه     ره، آقول ا لغي ه ثابًت ُتْم      {   : االسم، وإن آان ثابًتا في اللغة إذا آان المقصود الحقيقي باالسم منتفيا عن اِب َلْس َل اْلِكَت ا َأْه َي

ه       ] 68  : المائدة [   } ا ُأنِزَل إليُكم مِّن رَّبُِّكْمَعَلى َشْيٍء َحتََّى ُتِقيُموْا التَّْوَراَة َواِإلنِجيَل َوَم نهم مسمي الشيء، مع أن ، فنفي ع
دم،              ذي هو الع ى الباطل ال ؤول إل ه ي ة في د وال منفع ا ال يفي ان م ا آ في األصل شامل لكل موجود من حق وباطل؛ لم

ان     دوم       فيصير بمنزلة المعدوم، بل ما آان المقصود منه إذا لم يحصل مقصوده؛ آ دوًما من المع أن يكون مع ى ب أول
    . المستمر عدمه؛ ألنه قد يكون فيه ضرر

  
ا سئل      . فمن قال الكذب، فلم يقل شيًئا، ومن لم يعمل بما ينفعه، فلم يعمل شيًئا لم لم ومنه قول النبي صلى اهللا عليه وس

اس من   سئل ر  : ، ففي الصحيحين عن عائشة قالت ) ليسوا بشيء (   : عن الكهان قال سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ن
يس بشيء، أو عن بعض األحاديث       : ويقول أهل الحديث عن بعض المحدثين       .  ) ليسوا بشيء (   : الكهان فقال يس    : ل ل

أ            ًدا أو خط ه عم ة؛ لظهور آذب ه في الرواي ع ب م يكن ممن ينتف ا ـ لمن خرج عن موجب           . بشيء، إذا ل ال ـ أيًض ويق
ال     : في األخالق ونحوهااإلنسانية  ا يق هذا ليس بآدمي، وال إنسان، ما فيه إنسانية وال مروءة، هذا حمار، أو آلب، آم

ِريمٌ      {   : فوقه من حدود اإلنسانية، آما قلن ليوسف/ذلك لمن اتصف بما هو  ٌك َآ ـَذا ِإالَّ َمَل ًرا ِإْن َه ـَذا َبَش   : يوسف  [   } َما َه
31 [  .    

  
ان،        (   : بي صلى اهللا عليه وسلموآذلك قال الن رة والتمرت ان، والتم ة واللقمت رده اللقم ذي ت ليس المسكين بهذا الطواف ال

دون المفلس    (   : ، وقال ) إنما المسكين الذي ال يجد غني يغنيه، وال يفطن له فيتصدق عليه، وال يسأل الناس إلحاًفا ما تع
ة   (   : نار، فقالالذي ال درهم له وال دي  : قالوا  )  ؟ فيكم وم القيام ال    ) ليس ذلك، إنما المفلس الذي يجيء ي ا   (   : الحديث، وق م

ار أن الرقوب والمفلس            . الحديث  )  ؟ َتُعدون الرَُّقوب اره باعتب ذي يجب اعتب ي ال ة المعن فهذا نفي لحقيقة االسم من جه
ك حيث   إنما قيد بهذا االسم لما ُعِدَم المال والولد، والنفوس تجزع م ن ذلك، فبين النبي صلى اهللا عليه وسلم أن عدم ذل

    . يضره عدمه هو أحق بهذا االسم ممن يعدمه حيث قد ال يضره ضرًرا له اعتبار
  

ي    : ومثال هذا أن يقال لمن يتألم ألًما يسيًرا ه غن ا       : ليس هذا بألم، إنما األلم آذا وآذا، ولمن يري أن ي إنم ذا بغن يس ه ل
    . إنما العالم من يخش اهللا ـ تعالى  : آذلك يقال في العالم والزاهد، آقولهمالغني فالن، و

  
ا، ونحو            : الناس يقولون  : وآقول مالك بن دينار/ دنيا فترآه ه ال ذي أتت ز ال د العزي ن عب مالك زاهد، إنما الزاهد عمر ب

ك هو      ذلك مما تكون القلوب تعظمه لذلك المسمى اعتقاًدا واقتصاًدا، إما طلًبا ل ًدا أن ذل ه، معتق ا لعدم وجوده، وإما طلًب
اد واالقتصاد            ك االعتق ق ذل ى وجه ينبغي تعلي ه، عل ره دون ة لغي المستحق لالسم، فيبين لها أن حقيقة ذلك المعني ثابت

    . بذلك الغير
  

ه    المسلم من َسِلَم المسلمون من لسانه ويده، و (   : ومن هذا الباب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ا ن المهاجر من هجر م
د بنفسه في ذات اهللا     الى    ) اهللا عنه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاه ه تع ه قول   : ، ومن

وُبُهمْ    {  ْت ُقُل ُه َوِجَل َر الّل ِذيَن ِإَذا ُذِآ وَن الَّ ا اْلُمْؤِمُن ه   } ِإنََّم ى قول ُم اْلُمْؤِمنُ  {   : إل ـِئَك ُه اُأْوَل ال [   } وَن َحقًّ ؤالء  ] 24 : األنف ، فه
ه صلى     : المستحقون لهذا االسم على الحقيقة الواجبة لهم، ومنه قولهم ال علم إال ما نفع، وال مدينة إال بملك، ومنه قول



 

ل للجنسين وللجنس الواحد    ، فإنما الربا العام الشام  ) إنما الربا في النسيئة ( ، أو  ) ال ربا إال في النسيئة (   : اهللا عليه وسلم
ه أحد، إال إذا اختلفت       . المتفقة صفاته إنما يكون في النسيئة وأما ربا الفضل فال يكون إال في الجنس الواحد، وال يفعل

ا إذا استوت الصفات،        الرديء، فأم د ب التبر، والجي ذا       /الصفات، آالمضروب ب درهمين؛ وله ا ب ع درهًم يس أحد يبي فل
اس،         شرع القرض هنا ألنه  ه الن ا يفعل رآن أوًال، وهو م ه الق زل في ذي ن من نوع التبرع، فلما آان غالب الربا وهو ال

    . إنما الربا في النسيئة  : وهو ربا النسأ قيل
  

ا إال    وأيًضا، ربا الفضل إنما حرم؛ ألنه ذريعة إلى ربا النسيئة، فالربا المقصود بالقصد األول هو ربا النسيئة، فال رب
ة وعشرين ظهر أن              فيه، وأظهر م بمائ ة دره اع مائ ه إذا ب ه الصفات، فإن ما تبين فيه الربا الجنس الواحد المتفق في

و تبقي    الزيادة قابلت األجل الذي ال منفعة فيه، وإنما دخل فيه للحاجة؛ ولهذا ال تضمن اآلجال باليد، وال باإلتالف، فل
الف، والغصب،        العين في يده، أو المال في ذمته مدة لم يضمن األجل،  ا مضمونة في اإلت ادة الصفة فإنه بخالف زي

    . وفي البيع إذا قابلت غير الجنس، وهذا باب واسع
  

ه مقصود                ون للشيء اسم المسمى إذا حصل في ات يثبت م في اإلثب ا أنه ي، فكم ا نف ات، وإم فإن الكالم الخبري إما إثب
إن أدو    ي، ف ذلك         االسم، وإن انتفت صورة المسمى، فكذلك في النف اء مسماه، فك اء االسم بانتف ى انتف دل عل ات النفي ت

ارة           ة، وت ك الحقيق م تكمل تل ه ل ارة ألن تارة؛ ألنه لم يوجد أصًال، وتارة ألنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمى، وت
ا ي  /ألن ذلك المسمى مما ال ينبغي أن يكون مقصوًدا، بل المقصود غيره،  ه إنم ظهر من   وتارة ألسباب أخر، وهذا آل

د          ور، ولكون المرآب ق د الجمه ة عن ا حقيق سياق الكالم، وما اقترن به من القرائن اللفظية التي ال تخرجها عن آونه
    . صار موضوًعا لذلك المعني، أو من القرائن الحالية التي تجعلها مجاًزا عند الجمهور

  
ه           . وأما إذا أطلق الكالم مجرًدا عن القرينتين، فمعناه السلب المطلق ه صلى اهللا علي ذلك قول ر في الكالم، فك وهو آثي

ان اهللا           .  ) الشهر تسع وعشرون   (   : وقوله  ) إنما الشهر تسع وعشرون (   : وسلم ا آ وع، لم ه الحصر في الن حيث قصد ب
ه  ا، آقول هر أحكاًم ق بالش د عل الى ق اَن {   : تع ْهُر َرَمَض رة [   } َش ه ] 185  : البق اٌتاْل {   : ، وقول ُهٌر مَّْعُلوَم جُّ َأْش رة [   } َح   : البق

ون        ] 92  : النساء [   } َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن {   : ، وقوله ] 197 ق الشهر ثالث ى أن مطل ونحو ذلك، وآان من اإلفهام ما يسبق إل
    . يوًما

  
ال صلى اهللا      ولعل بعض من لم يعد أيام الشهر يتوهم أن السنة ثالثمائة وستون يوًما، وأن آ  ا، فق ون يوًم ل شهر ثالث

ول    . الشهر الثابت الالزم الذي البد منه تسع وعشرون  : عليه وسلم ا يق   : وزيادة اليوم قد تدخل فيه، وقد تخرج منه، آم
ى   د يجب عل ك فق ى ذل ا زاد عل ه، وم د من ذي الب و ال ذا ه ًدا رسول اهللا، فه ه إالاهللا وأن محم هادة أن ال إل اإلسالم ش

    . سان، وقد يموت قبل الكالم، فال يكون اإلسالم في حقه إال ما تكلم بهاإلن
  
ذي سمع     / رين، أو أن يكون ال وعلى ما قد ثبت عن ابن عمر، فيكون قد سمع من النبي صلى اهللا عليه وسلم آال الخب

ه، وسمع من       ) ويكون ثالثين ( ، ) إن الشهر يكون تسعة وعشرين (   : منه ا هو تسع      (   : هآما جاء مصرًحا ب إن الشهر إنم
المعني، روي عن             ) وعشرون روي ب ان ال ي ه آ ر، فإن ن عم د من اب روي هذا بالمعني الذي تضمنه األول، وهو بعي

ه   ة أن قول ال       ) الشهر تسع وعشرون    (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم المعاني الثالث ه ق ه أن ين، وروي عن د   (   : لشهر مع ق
    .  ) إنما الشهر (   : أنه قال ، وروي عنه ) يكون

  
ا رواه         ل م ر، مث ن عم وقد استفاضت الروايات عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بما يوافق التفسير األول في حديث اب

أن النبي   : البخاري من حديث ابن جريج، عن يحيي بن عبداهللا بن َصيفي، عن عكرمة ابن عبد الرحمن، عن أم سلمة
إنك حلفت أال تدخل   : م إلى من نسائه شهًرا، فلما مضي تسعة وعشرون يوًما غدا أو راح، فقيل لهصلى اهللا عليه وسل

ا      (   : فقال  . شهًرا ا، إال أن يكون            ) إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوًم ى أن الشهر يكمل بحسبه مطلًق دل عل ا ي ه م في
ال  ان اإلي اهر،فمتي آ هر،وهو خالف الظ ي أول الش ان ف الء آ زاع اإلي ألة الن ي مس و نص ف ه فه ي أثنائ وروي   . ء ف

الل،     ال     /البخاري ـ أيًضا ـ من حديث سليمان بن ب د، عن أنس ق لم من         : عن حمي ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي إل
ال   ؟ يا رسول اهللا آليت شهًرا   : فقالوا  . نسائه وآانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسًعا وعشرين ليلة، ثم نزل إن  (   : فق

    .  ) الشهر يكون تسًعا وعشرين
  

ي صلى اهللا     وأما الشهر المعين، فروي النسائي من حديث شعبة، عن سلمة، عن أبي الحكم، عن ابن عباس، عن النب



 

ه    ) تم الشهر لتسع وعشرين  : أتاني جبريل فقال (   : عليه وسلم قال در، ورواه      . هكذا رواه بهز عن ق غن ورواه من طري
ان           ) الشهر تسع وعشرون (   : يق غندر عنه، ولفظهمن طر لم آ ه وس ي صلى اهللا علي الء النب ين أن إي ة تب ذه الرواي ، فه

ه         ى في ذي إل م لتسع وعشرين؛ ألن الشهر ال فيما بين الهاللين، فلما مضي تسع وعشرون أخبره جبرائيل أن الشهر ت
م شهر   آان تسًعا وعشرين، وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم يظن أ ن عليه إآمال العدة ثالثين، فأخبره جبرائيل بأنه ت

إيالئه لتسع وعشرين، ولو آان اإليالء في أول الهالل لم يحتج إلى أن يخبره جبرائيل بذلك؛ ألنه إذا رؤي لتمام تسع  
    . وعشرين يعلم أنه قد تم، فإن هذا أمر ظاهر ال شبهة فيه حتى يخبره به جبرائيل

  
م وال      /اإليالء بين الهاللين؛ لكان الصحابة يعلمون أن ذلك وأيًضا، فلو آان  ه ه م يكن يشكون في شهر، فإن هذا أمر ل

دة     ل الع أحد أن الشهر ما بين الهاللين، واالعتبار بالعدد، ولكن لما وقع اإليالء في أثناء الشهر توهموا أنه يجب تكمي
لم ألصحابه     ثالثين، فأخبره جبريل بأنه قد تم شهر إيالئه لتسع وعشرين ه وس ال صلى اهللا علي إن الشهر تسع    (   : ، وق

    .  ) وإن الشهر يكون تسعة وعشرين ( شهر اإليالء   : أي  ) وعشرون
  

ا ـ           ول عائشة ـ رضي اهللا عنه ا، فق د              . أعدهن   : وأيًض م يع ا ل دهن، آم ى أن تع م تحتج إل ان في أول الهالل ل و آ ول
د      رمضان إذا صاموا بالرؤية، بل روي ع ى أحم دم إل ناد المتق ي وقاص باإلس دثنا    : نه ما ظاهره الحصر سعد بن أب ح

ا رسول اهللا     : محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال خرج علين
ول  ذا    (   : صلى اهللا عليه وسلم وهو يضرب بإحدي يديه على األخرى وهو يق ذا وهك م يقبض إصبعه في       ) الشهر هك ث

ي صلى         : وقال أحمد  . الثالثة ه، عن النب حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا زائدة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أبي
  . رواه النسائي من حديث محمد بن بشر آما ذآرناه  ) الشهر هكذا وهكذا، عشر عشر، وتسع مرة (   : اهللا عليه وسلم قال

ع      /  . ا ـ من حديث ابن المبارك، عن إسماعيل مسنًدا، آما تقدم ورواه هو وأحمد ـ أيضً  ن سعيد ووآي ي ب د رواه يحي وق
ه    : قلت إلسماعيل    : ومحمد بن عبيد، عن إسماعيل، عن محمد مرسًال، وقال يحيي بن سعيد في روايته ال   ؟ عن أبي   : ق

    . ال
  

  : قال يحيي القطان   ) الشهر هكذا وهكذا (   : حديث سعد  : وقد صحح أحمد المسند، وقال في حديث إسماعيل بن أبي خالد
نده       : قال أحمد  . أردنا أن يقول عن أبيه فأبي ا ال يس ا وأحياًن نده أحياًن ان يس ه      . هذا عن إسماعيل آ دة عن أبي ورواه زائ

ن    : ـ أيًضا ـ وقال    . زائدة قد رواه  : قال  ؟ ما يقول  : إن وآيًعا قد رواه، ويحيي يقول  : قيل له قد رواه عبداهللا عن أبيه، واب
ة  ان       . بشر وزائدة وغيرهم، وهذا الذي قاله، بيان أن هذه الزيادة من هؤالء الثقاة، فهي مقبول ه آ دَّثوا عن ذين ح وأن ال

ع، عن إسماعيل       . تارة يذآرها وتارة يترآها ن  وقد روي ما يفسره، فروي أبو بكر الَخالَّل وصاحبه من حديث وآي ب
لم      : أبي خالد، عن محمد ابن سعد قال ه وس ذا        (   : قال رسول اهللا صلى اهللا علي ذا، والشهر هك ذا وهك ذا وهك الشهر هك

    . ، وأشار وآيع بالعشر األصابع مرتين، وَخَنَس واحدة اإلبهام في الثالثة ) وهكذا وهكذا
  

    : فهذه األحاديث المستفيضة المتلقاة بالقبول دلت على أمور
  

ة     /، هو خبر  ) إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب (   : أن قوله  : أحدها ه هي األم ي اتبعت تضمن نهيا، فإنه أخبر أن األمة الت
ر              ع غي د اتب ل يكون ق م، ب ذا الحك ة في ه ذه األم الوسط، أمية ال تكتب وال تحسب، فمن آتب أو حسب لم يكن من ه

قد فعل ما ليس من دينها، والخروج عنها محرم منهي عنه، فيكون الكتاب سبيل المؤمنين الذين هم هذه األمة، فيكون 
ده       (   : والحساب المذآوران محرمين منهيا عنهما، وهذا آقوله انه وي لم المسلمون من لس ذه صفة     : أي  ) المسلم من س ه

بع               ك ال ا خرج عن اإلسالم، ومن خرج عن بعضها خرج عـن اإلسـالم في ذل ذلك  المسلم، فمن خرج عنه ض، وآ
    .  ) المؤمـن مـن آمنـه الناس على دمائهـم وأموالهم (   : قولـه

  
ِهنَّ   {   : آقوله  .  ؟ إن لفظه خبر ومعناه الطلب  : فهال قيل  : فإن قيل َن ِبَأنُفِس رة  [   } َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْص َداُت   { ،  ] 228 : البق َواْلَواِل
ه أن يكتب وال يحسب،            : ، ونحو ذلك، فيكون المعني ] 233 : البقرة [   } ُيْرِضْعَن ة فال ينبغي ل ذه األم ان من ه أن من آ

    . نهاه عن ذلك؛ لئال يكون خبًرا قد خالف مخبره، فإن منهم من آتب أو حسب
  
د   : قيل ليل هذا معني صحيح في نفسه، لكن ليس هو ظاهر اللفظ، فإن ظاهره خبر، والصرف عن الظاهر إنما يكون ل

    . يحوج إلى ذلك، وال حاجة إلى ذلك آما بيناه
  



 

الى             ) إنا أمة أمية (   : وأيًضا، فقوله/ ال اهللا ـ تع ا ق ل الشريعة، آم ون قب إنهم أمي ا، ف يس هو طلًب ي      {   : ل َث ِف ِذي َبَع َو الَّ ُه
ذه   ] 20  : آل عمران [   } يَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َواُألمِّيِّيَن َأَأْسَلْمُتْمَوُقل لِّلَِّذ {   : ، وقال ] 2 : الجمعة [   } اْلُأمِّيِّيَن َرُسوًلا مِّْنُهْم ،فإذا آانت ه

  صفة ثابتة لهم قبل المبعث لم يكونوا مأمورين 
  

    . نعم، قد يؤمرون بالبقاء على بعض أحكامها، فإنا سنبين أنهم لم يؤمروا أن يبقوا على ما آانوا عليه مطلًقا  . بابتدائها
  

ق آخر              : فإن قيل م طري وه؛ إذ له يهم أن يفعل يس عل ك، ول ون ذل م ال يفعل ا أنه اًرا محًض فلم ال يجوز أن يكون هذا إخب
وة صفة نقص،           إن األم يس بواجب، ف ه ل ى أن ل عل غيره، وال يكون فيه دليل على أن الكتاب والحساب منهي عنه؛ ب

    . يكون ممدوًحا ليست صفة آمال، فصاحبها بأن يكون معذوًرا أول من أن
  
ال يجوز هذا، ألن األمة التي بعثه اهللا إليها، فيهم من يقرأ ويكتب آثيًرا، آما آان في أصحابه وفيهم من يحسب،   : قيل

وقد بعث صلى اهللا عليه وسلم بالفرائض التي فيها من الحساب ما فيها، وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه لما قدم 
ة ـ حاسبه    عامله على الصدقة    ن الُلْتِبي ة ـ                . ـ اب د ومعاوي ى وزي ان وعل أبي بكر وعمر وعثم اب عدة ـ آ ه ُآتَّ ان ل وآ

ه اهللا      ن بعث ى م اس، إل ى الن ه إل ون آتب ود، ويكتب ون العه وحي، ويكتب ون ال وك األرض، ورؤوس  /يكتب ن مل ه م إلي
الى        . الطوائف، وإلى عماله ووالته وسعاته وغير ذلك ال اهللا ـ تع د ق ه  وق ابَ     {   : ـ في آتاب ِنيَن َواْلِحَس َدَد السِّ وْا َع   } ِلَتْعَلُم

    . ، في آيتين من آتابه فأخبر أنه فعل ذلك ليعلم الحساب ] 5 : يونس [ 
  

ي األصل  و ف ي ه ا األم العلم      : وإنم نس ب ن الج ز ع م يتمي ن ل و م ين، وه نس األمي ي ج ي ه ة، الت ى األم منسوب إل
وم،    : ة آما يقالالمختص، من قراءة أو آتاب عامي لمن آان من العامة، غير متميز عنهم بما يختص به غيرهم من عل

    . هو الباقي على ما عودته أمه من المعرفة والعلم، ونحو ذلك  : إنه نسبة إلى األم، أي  : وقد قيل
  

اًال في             ارة يكون فضًال وآم ى االختصاص، ت ة إل ة العام ه عن األمي نهم      ثم التميز الذي يخرج ب المتميز ع نفسه ـ آ
وب     راءة المكت بقراءة القرآن، وفهم معانيه ـ وتارة يكون بما يتوصل به إلى الفضل والكمال، آالتميز عنهم بالكتابة وق

ع     . ـ فيمدح في حق من استعمله في الكمال، ويذم في حق من عطله أو استعمله في الشر ومن استغني عنه بما هو أنف
    . ان ترآه في حقه مع حصول المقصود به أآمل وأفضلله آان أآمل وأفضل، وآ

  
م العرب، وبواسطتهم     /فإذا تبين أن التميز عن األميين نوعان،فاألمة التي بعث فيها  لم أواله النبي صلى اهللا عليه وس

اب وال       م وال آت ة عل يهم مزي ة، ليست ف ره،   حصلت الدعوة لسائر األمم؛ ألنه إنما بعث بلسانهم، فكانوا أميين عام غي
ا     يس له مع آون فطرهم آانت مستعدة للعلم أآمل من استعداد سائر األمم، بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع، لكن ل
ا                   تنبطة، آم وم قياسية مس اب، وال عل ا ألهل الكت داهللا آم زَّل من عن ه ُمن اب يقرؤون م آت م يكن له ا، فل وم عليه من يق

يًال ج    . للصابئة ونحوهم ا اإلنسان عن             وآان الخط فيهم قل ي ال يخرج به الفطرة الت ال ب ا ين م م م من العل ان له ًدا، وآ
واء واألنساب والشعر            م األن ارم األخالق، وعل فاستحقوا اسم     . األموة العامة، آالعلم بالصانع ـ سبحانه ـ وتعظيم مك

و    {   : األمية من آل وجه، آما قال فيهم ُأمِّيِّيَن َرُس ي اْل ْنُهمْ ُهَو الَِّذي َبَعَث ِف ة  [   } ًلا مِّ الى   ] 2  : الجمع ال تع ِذيَن    {   : ، وق ل لِّلَّ َوُق
َبَالغُ ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َواُألمِّيِّيَن َأَأْسَلْمُتْم َفِإْن َأْسَلُموْا َفَقِد اْهَتَدوْا وَِّإن َتَولَّْوْا َفِإنََّما عليَك  ران  [   } اْل ين    ] 20  : آل عم ، فجعل األمي

    . ل الكتاب، فالكتابي غير األميمقابلين أله
  

ه تفصيًال لكل شيء،               د جعل ه ـ وق ه والعمل ب دبره وعقل اب وت ه من الكت فلما بعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء ب
ق،      م الخل ل صاروا أعل م، ب اب وعل راءة ـ صاروا أهل آت ى الخ ل شيء حت يهم آ م نب وم /وعلمه ي العل وأفضلهم ف

ة  نهم األمي ة،وزالت ع ة    النافع اب والحكم وا الكت ى أن علم زل، إل اب المن م والكت دم العل ي ع ة الناقصة، وه المذموم
اَب               {   : وأورثوا الكتاب، آما قال فيهم ُم اْلِكَت َزآِّيِهْم َوُيَعلُِّمُه ِه َوُي يهْم آَياِت و عل ْنُهْم َيْتُل وًلا مِّ ُأمِّيِّيَن َرُس ي اْل َث ِف ِذي َبَع َو الَّ ُه

ة          ] 2  : الجمعة [   } اُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل مُِّبيٍنَواْلِحْكَمَة َوِإن َآ اب والحكم م الكت ا علَّمه ين من آل وجه، فلم ، فكانوا أمي
ٌد َومِ     {   : قال فيهم ْنُهم مُّْقَتِص ِه َوِم ِإْذِن    ْنُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم لَِّنْفِس اْلَخْيَراِت ِب اِبٌق ِب ُهْم َس

اُب  َوَهـَذا ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن َأن َتُقوُلوْا ِإنََّما ُأنِزَل اْل {   : ، وقال تعالى ] 32  : فاطر [   } اللَِّه ِكَت
ْنُهمْ             َعَلى َطآِئَفَتْيِن ِمن َقْبِلَنا َوِإن َدى ِم ا َأْه اُب َلُكنَّ ا اْلِكَت ِزَل عليَن ا ُأن ْو َأنَّ وْا َل اِفِليَن َأْو َتُقوُل ِتِهْم َلَغ ن ِدَراَس ام  [   } ُآنَّا َع   : األنع

َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب  َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِّْنُهْم َيْتُلو عليهْم آَياِتَك {   : ، واستجيب فيهم دعوة الخليل حيث قال ] 155،157
َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًال مِّْن  {   : ، وقال ] 129  : البقرة [   } َواْلِحْكَمَة َوُيَزآِّيِهْم ِإنََّك َأنَت الَعِزيُز الَحِكيُم



 

    .  ] 164  : آل عمران [   } َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَةَأنُفِسِهْم َيْتُلو عليهْم آَياِتِه َوُيَزآِّيِهْم َوُي
  

ا هو محرم       ا م ة منه ذه األمي رأ                . فصارت ه م يق رك األفضل، فمن ل ا هو نقص، وت ا م روه، ومنه ا هو مك ا م ومنه
داء    : فيقولون/ئ، أميا، ويقابلونه بالقار  ] باب الصالة [ الفاتحة، أو لم يقرأ شيًئا من القرآن تسميه الفقهاء في  ال يصح اقت

ا    األمي هن راءة      : القارئ، باألمي، ويجوز أن يأتم األمي باألمي، ونحو ذلك من المسائل، وغرضهم ب رأ الق ذي ال يق ال
    . الواجبة سواء آان يكتب أو ال يكتب، يحسب أو ال يحسب

  
    . علم فترآهفهذه األمية منها ما هو ترك واجب يعاقب الرجل عليه، إذا قدر على الت

  
ال        اب حيث ق اَب ِإالَّ      {   : ومنها ما هو مذموم آالذي وصفه اهللا ـ عز وجل ـ عن أهل الكت وَن اْلِكَت وَن َال َيْعَلُم ْنُهْم ُأمِّيُّ َوِم

ا يق  ] 87  : البقرة [   } َأَماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن ه،     ، فهذه صفة من ال يفقه آال اهللا ويعمل به، وإنم ى مجرد تالوت تصر عل
ا         . نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تالوته عمًال  : آما قال الحسن البصري رآن أو غيره رأ حروف الق د يق ا ق فاألمي هن

وال يفقه، بل يتكلم في العلم بظاهر من القول ظًنا، فهذا ـ أيًضا ـ أمي مذموم، آما ذمه اهللا؛ لنقص علمه الواجب سواء   
    . آفاية آان فرض عين، أم

  
ومنها ما هو األفضل األآمل آالذي ال يقرأ من القرآن إال بعضه، وال يفهم منه إال ما يتعلق به، وال يفهم من الشريعة 

    . أمي، وغيره ممن أوتي القرآن علًما وعمًال أفضل منه وأآمل  : عليه، فهذا ـ أيًضا ـ يقال له/إال مقدار الواجب 
  

ة،   فهذه األمور المميزة للشخ ى الكفاي ص عن األمور التي هي فضائل وآمال، فقدها إما فقد واجب عيًنا، أو واجب عل
ًرا وإرادة،   أو مستحب، وهذه يوصف اهللا بها، وأنبياؤه مطلًقا، فإن اهللا عليم حكيم، جمع العلم، والكالم النافع طلًبا وخب

    . وآذلك أنبياؤه ونبينا سيد العلماء والحكماء
  

ذي      وأما األمور الم اب ال ل الكت ذه مث ا، فه ميزة التي هي وسائل وأسباب إلى الفضائل مع إمكان االستغناء عنها بغيره
هو الخط والحساب، فهذا إذا فقدها مع أن فضيلته في نفسه ال تتم بدونها، وفقدها نقص، إذا حصلها واستعان بها على 

ه   آماله وفضله آالذي يتعلم الخط فيقرأ به القرآن؛ وآتب العلم ال ا ينتفعون ب ذا فضًال      . نافعة، أو يكتب للناس م ان ه آ
ا        ا آتب الضاللة، ويكتب به رأ به في حقه وآماًال، وإن استعان به على تحصيل ما يضره، أو يضر الناس، آالذي يق

آان هذا ضرًرا في حقه، وسيئة ومنقصة؛ ولهذا نهى    . ما يضر الناس آالذي يزور خطوط األمراء والقضاة والشهود
    . مر أن تعلم النساء الخطع
  
دونها   / يم ب ال التعل ذا أفضل      . وإن أمكن أن يستغني عنها بالكلية، بحيث ينال آمال العلوم من غيرها، وينال آم ان ه آ

ه    . له وأآمل ال اهللا في يَّ اُألمِّ      {   : وهذه حال نبينا صلى اهللا عليه وسلم الذي ق وَل النَِّب وَن الرَُّس ِذيَن َيتَِّبُع ُه   الَّ ِذي َيِجُدوَن يَّ الَّ
ب،   ] 157  : األعراف [   } َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواِإلْنِجيِل ، فإن أموته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قل

َما ُآنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن َو {   : آما قال اهللا فيه  . فإنه إمام األئمة في هذا، وإنما آان من جهة أنه ال يكتب وال يقرأ مكتوًبا
    .  ] 48  : العنكبوت [   } ِآَتاٍب َوَلا َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك

  
ه   : وقد اختلف الناس م يكتب    ؟ هل آتب يوم الحديبية بخطه معجزة ل ه مع حصول أآمل          ؟ أم ل ة عن اء الكتاب ان انتف وآ

عجزاته، فإن اهللا علمه العلم بال واسطة آتاب معجزة له، ولما مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم فضائله، وأآبر م
آان قد دخل في الكتب من التحريف والتبديل، وعلم هو صلى اهللا عليه وسلم أمته الكتاب والحكمة من غير حاجة منه 

ارهم الكتا          ى آب رهم ـ فالغالب عل ة وغي اء األربع اجهم   إلى أن يكتب بيده، وأما سائر أآابر الصحابة ـ آالخلف ة الحتي ب
ا هو               ة الغني بم ه من جه اًال في حق ه آم ه المختصة ب ه، صارت أموت إليها؛ إذ لم يؤت أحد منهم من الوحي ما أوتي

    . أفضل منها وأآمل، ونقًصا في حق غيره من جهة فقده الفضائل التي ال تتم إال بالكتابة
  
ذا ال / إن من آتب مسير الشمس والقمر بحروف             إذا تبين هذا، فُكتَّاُب أيام الشهر وُحسَّاُبُه من ه دمناه ـ ف ا ق اب ـ آم ب
دار، ونحو                ] أبجد [  ة اإلب ابالن ليل ي يتق ة االستسرار، ومت ان ليل ي يلتقي م مضي من مسيرها، ومت ونحوها، وحسب آ

د الحوا ي تحدي ا ف اس إليه اج الن ي يحت دة، إال ضبط المواقيت الت اب والحساب من الفائ ذا الكت ي ه يس ف ك، فل دث ذل
واألعمال، ونحو ذلك، آما فعل ذلك غيرنا من األمم، فضبطوا مواقيتهم بالكتاب والحساب، آما يفعلونه بالجداول، أو  



 

م وقت     ين له بحروف الجمل، وآما يحسبون مسير الشمس والقمر، ويعدلون ذلك، ويقومونه بالسير األوسط، حتى يتب
ي صلى اهللا     ين النب ك، فب لم  االستسرار واإلبدار، وغير ذل ه وس اب، وال          :  علي ذا الكت ة ال نكتب ه ة األمي ا األم ا أيته إن

ى استسرار                ه عل ذي يستدل ب ام الشهر ال ق بأي ا يتعل اب فيم ي الحساب والكت ى نف ه إل نحسب هذا الحساب، فعاد آالم
    . الهالل وطلوعه

  
ه     وقد قدمنا ـ فيما تقدم ـ أن النفي وإن آان على إطالقه يكون عاًما، فإذا آان في   م ب سياق الكالم ما يبين المقصود عل

ه   ) الشهر تسعة وعشرون ( و   ) الشهر ثالثون (   : المقصود أخاص هو، أم عام، فلما قرن ذلك بقوله ا    : بين أن المراد ب إن
ي  /ال نحتاج في أمر الهالل إلى آتاب وال  ط، ل س حساب، إذ هو تارة آذلك، وتارة آذلك، والفارق بينهما هو الرؤية فق

ة     بينهما فرق آخر من آتاب وال حساب ـ آما سنبينه ـ فإن أرباب الُكتَّاب والُحسَّاب ال يقدرون على أن يضبطوا الرؤي
    . بضبط مستمر، وإنما يقربوا ذلك، فيصيبون تارة، ويخطئون أخري

  
تغناء عن الُكتَّ      : وظهر بذلك أن األمية المذآورة هنا صفة مدح وآمال من وجوه ة االس ا هو    من جه اب، بم اب والُحسَّ

ًرا بال         ا آثي ا تعًب ة أن فيهم ط، ومن جه أبين منه وأظهر، وهو الهالل، ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما غل
تغناء           نهم لالس اب والحساب ع ي الكت ان نف ره ال لنفسه، وإذا آ فائدة، فإن ذلك شغل عن المصالح؛ إذ هذا مقصود لغي

لتي فيه آان الكتاب والحساب في ذلك نقًصا وعيًبا، بل سيئة وذنًبا، فمن دخل فيه فقد خرج  عنه بخير منه، وللمفسدة ا
اد                  ى الفس ه إل اقص يؤدي ر ن ي أم ل ف دة، ودخ ن المفس الم ع ل الس ال والفض ن الكم و م ا ه ة فيم ة األمي ن األم ع

    . واالضطراب
  

ًطا  {   : وأيًضا، فإنه جعل هذا وصًفا لألمة، آما جعلها وسًطا في قوله تعالى رة  [   } َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة َوَس الخروج   ] 143 : البق ، ف
    . عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين

  
ه، وال        . وأيًضا، فالشيء إذا آان صفة لألمة ألنه أصلح من غيره، وألن غيره فيه مفسدة/ ا يجب مراعات ك مم ان ذل آ

لمفسدة، وألن صفة الكمال التي لألمة يجب حفظها عليها، فإن آان لما فيه من ا  : يجوز العدول عنه إلى غيره لوجهين
ا، وحفظ مجموع              ا صار من دينه ة جميًع ا شرع لألم إن آل م الواحد ال يجب عليه في نفسه تحصيل المستحبات، ف
ع            اب، وجمي ع الكت ـة حفظ جمي ى مجموع األم ذا وجب عل ة؛ وله الدين واجب على األمة، فرض عين أو فرض آفاي

نن  يل           الس ن تحص ة م ى األم ب عل ذا أوج ا؛ وله ى آحاده ك عل ب ذل م يج ب، وإن ل تحبات والرغائ ة بالمس المتعلق
ه أن يفعل             يس ل ه ل اس في صالته، فإن ؤم الن ذي ي ل ال المستحبات العامة ماال يجب على األفراد، وتحصيله لنفسه مث

ة،     دائًما ما يجوز للمنفرد فعله، بل يجب عليه أال يطول الصالة تطويًال يض ننها الراتب ر من خلفه، وال ينقصها عن س
ر       لم أم ه وس ي صلى اهللا علي ى أن النب ك، حت و ذل جود، ونح وع والس ال الرآ ين، وإآم ورتين األولي راءة الس ل ق مث

راءة        (   : الصحابة بعزل إمام آان يصلي لبصاقه في قبلة المسجد، وقال انوا في الق إن آ اب اهللا، ف رؤهم لكت يؤم القوم اق
إذا أم الرجل القرم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا  (   : الحديث، وقال  ) علمهم بالسنة، فإن آانوا في السنة سواءسواء فأ
    .  ) في سفال

  
ي، وال        : ولهذا قال الفقهاء ى الثالث من من ر إل إن اإلمام المقيم بالناس حجهم عليه أن يأتي بكمال الحج من تأخير النف

ا ألجل مصلحة            يتعجل في النفر األو ام ترآه يس لإلم أثم، ول م ي ا الواحد ل و ترآه ي ل ل، ونحو ذلك من سنن الحج الت
دان               لم عي ه وس د رسول اهللا صلى اهللا علي ى عه ا اجتمع عل ذا لم ه؛ وله ال الحج وتمام عموم الحجيج من تحصيل آم

ره  فقال أحمد في المشه  .  ) إنا مجمعون (   : فشهد العيد، ثم رخص في الجمعة، قال ه وغي يم      : ور عن ام أن يق ى اإلم إن عل
    . لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن شهدها وإن جاز لآلحاد االنصراف

  
ال اهللا  ? ونظائره آثيرة مما يوجب أن يحفظ لألمة ـ في أمرها العام في األزمنة واألمكنة واألعمال  آمال دينها الذي ق

َالمَ   اليوم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو {   : فيه ُم اِإلْس يُت َلُك دة  [   } َأْتَمْمُت عليُكْم ِنْعَمِتي َوَرِض ال       ] 3  : المائ ى نقص آم ا أفضى إل ، فم
ى                    ا عل ة وإم ى األئم ا عل ة، إم ى الكفاي ا عل ان تحصيله واجًب ا؛ آ ه مطلًق ى ترآ رك مستحب ـ يفضي إل دينها ـ ولو بت

    . حساب يزول بمراعاة الحساب لو لم يكن فيه مفسدةغيرهم، فالكمال والفضل الذي يحصل برؤية الهالل دون ال
  

لم        : الوجه الثاني ه وس ه صلى اهللا علي ا في قول ى       (   : ما دلت عليه األحاديث م روه، وال تفطروا حت ى ت ال تصوموا حت
ل            ) تروه ه وعن الفطر قب ل رؤيت ر، فنهى عن الصوم قب ه /آما ثبت في ذلك عنه من حديث ابن عم و  وال يخ  . رؤيت ل



 

روه       : النهي، إما أن يكون عاًما في الصوم فرًضا ونفًال ونذًرا وقضاء، أو يكون المراد ى ت   . فال تصوموا رمضان حت
ره المسلمون              م ي ي ل ه، فمت ة اإلحساس واإلبصار ب ة، والرؤي ل الرؤي وعلى التقديرين فقد نهى أن يصام رمضان قب

ال   قد أخبر مخبر أنه يري، وإذا  : آيف يجوز أن يقال م أن         : رؤي آيف يجوز أن يق د عل ري، وق ه ال ي ر أن ر مخب أخب
ل ال             ) فال تصوموا حتى تروه، وال تفطروا حتى تروه (   : قوله راه بنفسه، ب ى ي ه ال يصومه أحد حت ه أن راد ب يس الم ل

    !  ؟ يصومه أحد حتى يراه أو يراه غيره
  

د رؤي، أو         : يوفي الجملة، فهو من باب عموم النفي ال نفي العموم، أ ه ق م أن ى يعل ري، أو حت ى ي ال يصومه أحد حت
ا في          وم الشك من رمضان، فصامه بعضهم مطلًق ثبت أنه قد رؤي؛ ولهذا لما اختلف السلف ومن بعدهم في صوم ي
ين      رق بعضهم ب الصحو والغيم احتياًطا، وبعضهم آره صومه مطلًقا في الصحو والغيم آراهة الزيادة في الشهر، وف

د رآه          الصحو ان أن يكون ق ا صاموه إلمك ا إنم ذي صاموه احتياًط والغيم لظهور العدم في الصحو دون الغيم؛ آان ال
ة يستجيز أن يصومه؛ لكون الحساب         . غيرهم فينقصونه فيما بعد، وأما لو علموا أنه لم يره أحد لم يكن أحد من األم

ا    ك، آم ذ  /قد دل على أنه يطلع ولم ير مع ذل م         أن الجمهور ال ذا الجواب؛ إذ الحك ى ه وا إل م يلتفت وا صومه ل ين آره
    . ممدود إلى وقوع الرؤية ال إلى جوازها

  
ادة         : واختلف هؤالء م يوافق ع ة رمضان إذا ل ر ني ة     ؟ هل يجوز أو يكره أو يحرم أو يستحب أن يصام بغي ى أربع عل

وال ه   : أق ًال للنهي عن صوم رمضان، ويكره تحبه حم ذا يجوزه أو يس لم عن ه ه وس ه صلى اهللا علي ويحظره لنهي
    . التقدم، ولخوف الزيادة، ولمعان أخر

  
ه القضاء   ولين     ؟ ثم إذا صامه بغير نية رمضان، أو بنيته المكروهة، فهل يجزئه إذا تبين، أو ال يجزئه، بل علي ى ق عل

    . على قولين لألمة  ؟ هاروإذا لم يتبين أنه رؤي إال من النهار، فهل يجزئه إنشاء النية من الن  . لألمة
  

افة القصر     ؟ ولو تبين أنه رؤي في مكان آخر، فهل يجب القضاء، أو ال يجب مطلًقا ان دون مس أم إذا آانت    ؟ أم إذا آ
أم البد في الصحو من      ؟ أم االثنين مطلًقا  ؟ وهل تثبت الرؤية بقول الواحد  ؟ أم إذا آان العمل واحًدا  ؟ الرؤية في اإلقليم

رع           ؟ عدد آثير ين، وتف وم الثالث ق بي ي تتعل ا المسلمون الت ازع فيه هذا مما تنازع فيه المسلمون، فهذه المسائل التي تن
م    /بسببها مسائل أخر لعموم البلوي بهذا  ا بلغه األمر، ولما فهموه من آال اهللا ورسوله ورأوه من أصول شريعته، ولم

ي        ى األخذ            عن الصدر األول، وهي من جنس المسائل الت ك إل اد، بخالف من خرج في ذل ا أهل االجته ازع فيه تن
ذي صرح رسول اهللا       ك ال ر ذل بالحساب، أو الكتاب، آالجداول، وحساب التقويم، والتعديل المأخوذ من سيرهما، وغي

    . صلى اهللا عليه وسلم بنفيه عن أمته والنهي عنه
  

ذي    ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد َأْدَخ ار ال وال باإلنك َل في اإلسالم ما ليس منه، فيقابلون هذه األق
ى الشيعة من        : يقابل به أهل البدع، وهؤالء الذين ابتدعوا فيه ما يشبه بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع وم منتسبه إل ق
    . اإلسماعيلية وغيرهم، يقولون بالعدد دون الرؤية، ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة

  
منهم من يعتمد على جدول يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم ولم يأت به إال عبداهللا بن معاوية، وال يختلف أهل  ف

ل المرضي عن      : المعرفة من الشيعة وغيرهم أن هذا آذب مختلق على جعفر، اختلقه عليه عبداهللا هذا، وقد ثبت بالنق
    . قول أآثر عقالء الشيعة جعفر وعامة أئمة أهل البيت ما عليه المسلمون، وهو

  
    . ومنهم من يعتمد على أن رابع رجب أول رمضان، أو على أن خامس رمضان الماضي أول رمضان الحاضر

  
ه          الم قط أن ومنهم من يروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم حديًثا ال يعرف في شيء من آتب اإلسالم، وال رواه ع

    . وغالب هؤالء يوجبون أن يكون رمضان تاًما، ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين  .  ) يوم صومكم يوم نحرآم (   : قال
  

ون   ين، ويقول ه       : ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل االستسرار، فيوجبون استسراره ليلت ري في أول وم ي أول ي
ري        ذي ي وم ال م الي ه، ث ري في طرفي في آخره هو أول الشهر      فهو من الشهر الماضي، واليوم يكون اليوم الذي ال ي

د يستسر              ين أخري، وق ارة، وليلت ة ت أن الهالل يستسر ليل م ب الثاني، ويجعلون مبدأ الشهر قبل رؤية الهالل، مع العل
    . ثالث ليال



 

دوًال       ب، أو يضعون ج ا برمضان الماضي، أو برج ديلها فيعتبرونه هور وتع اب الش ى حس دون عل ذين يعتم ا ال فأم
رين،   /إنما عمدتهم   ) ال نكتب وال نحسب (   : مخالفتهم لقوله صلى اهللا عليه وسلم يعتمدون عليه، فهم مع تعديل سير الني

    . والتعديل أن يأخذ أعلى سيرهما، وأدناه، فيأخذ الوسط منه ويجمعه
  

ذا الحساب وال     واع ه ع أن اب  ولما آان الغالب على شهور العام أن األول ثالثون والثاني تسعة وعشرون؛ آان جمي كت
وا     ة وخمسون،ويحتاجون أن يكتب مبنية على أن الشهر األول ثالثون، والثاني تسعة وعشرون، والسنة ثالثمائة وأربع
ثًال ـ             ه في ذي الحجة ـ م ا، يزيدون ة وخمسة وخمسين يوًم في آل عدة من السنين زيادة يوم تصير فيه السنة ثالثمائ

والي  فهذا أصل عدتهم، وهذا القدر موافق في أآثر األ وقات؛ ألن الغالب على الشهور هكذا، ولكنه غير مطرد، فقد يت
ابهم، ويفسد               ابهم وحس تقض آت ر تسعة وعشرين، فين ة وأآث والي شهران وثالث د يت ين، وق ر ثالث شهران وثالثة وأآث

    . دينهم الذي ليس بقيم، وهذا من األسباب الموجبة لئال يعمل بالكتاب والحساب في األهلة
  

هؤالء المبتدعة المارقين الخارجين عن شريعة اإلسالم، الذين يحسبون ذلك الشهر بما قبله من الشهور،    فهذه طريقة
    . إما في جميع السنين أو بعضها، ويكتبون ذلك

  
تقدير حساب بمنازل القمر، وقد روي   ) فاقدروا له ( /  : وأما الفريق الثاني، فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أن قوله

ل، إال           : عن محمد بن سيرين قال ه يأآ م إال وجدت ه العل ى أحد يؤخذ عن خرجت في اليوم الذي شك فيه، فلم أدخل عل
ه  ل    . رجًال آان يحسب ويأخذ بالحساب، ولو لم يعلمه آان خيًرا ل د قي خِّير،         : وق ن الشِّ داهللا ب ن عب إن الرجل مطرف ب

ه فه      ذا إن صح عن در، إال أن ه اء  وهو رجل جليل الق ن           . ي من زالت العلم اس ب ي العب ول عن أب ذا الق د حكي ه وق
ه           : سريج ـ أيًضا ـ وحكاه بعض المالكية عن الشافعي   ين ل م يتب ازل القمر ل النجوم ومن ه االستدالل ب أن من آان مذهب

ن الشافعي ال أصل من جهة النجوم أن الهالل الليلة، وُغمَّ عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه، وهذا باطل ع
ابر أصحاب       له عنه، بل المحفوظ عنه خالف ذلك آمذهب الجماعة، وإنما آان قد حكي ابن ُسَريج ـ وهو آان من أآ

    . الشافعي ـ نسبة ذلك إليه؛ إذ آان هو القائم بنصر مذهبه
  

ي صلى      راوي عن النب لم  واحتجاج هؤالء بحديث ابن عمر في غاية الفساد، مع أن ابن عمر هو ال ه وس ا   (   : اهللا علي إن
ك الشهر         !  ؟ فكيف يكون موجب حديثه العمل بالحساب   ) أمة أمية ال نكتب وال نحسب وهؤالء يحسبون مسيره في ذل

إن اهللا ـ                  ا ـ ف ا ـ أيًض ع فيه أ واق إن الخط ة سلكوها، ف ة طريق ل أي ة منضبطة أصًال، ب وليإليه، وليس ألحد منهم طريق
ع     م يجعل لمطل ه          سبحانه ـ ل ى رؤيت ل ال يمكن أن يكون إل تقيًما، ب اًبا مس د     /الهالل حس ة، وق ق مطرد إال الرؤي طري

ا     ر مطرد، وإنم سلكوا طرًقا آما سلك األولون منهم من لم يضبطوا سيره إال بالتعديل الذي يتفق الحساب على أنه غي
ر صب       : هو تقريب مثل أن يقال م ي ام، وإن ل و ت اء      إن رؤي صبيحة ثمان وعشرين فه ذا بن اقص، وه و ن ان فه يحة ثم

    . على أن االستسرار لليلتين، وليس بصحيح، بل قد يستسر ليلة تارة، وثالث لياٍل أخري
  

ة   وهذا الذي قالوه إنما هو بناء على أنه آل ليلة ال يمكث في المنزلة إال ستة أسباع ساعة، ال أقل وال أآثر، فيغيب ليل
ة أرب    ع ليل ل، ويطل ع من             السابع نصف اللي ة الحادي والعشرين يطل وع الشمس، وليل ى طل ل إل ة عشر من أول اللي ع

    . نصف الليل، وليلة الثامن والعشرين إن استسر فيها نقص وإال آمل، وهذا غالب سيره، وإال فقد يسرع ويبطئ
  

ه   وأما العقل، فاعلم أن المحققين من أهل الحساب آلهم متفقون على أنه ال يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأن
يري ال محالة، أو ال يري البتة على وجه مطرد، وإنما قد يتفق ذلك، أو ال يمكن بعض األوقات؛ ولهذا آان المعتنون 
دهم            دم هؤالء، ومن بع ذي هو مق ل بطليموس ال رهم مث بهذا الفن من األمم ـ الروم، والهند، والفرس، والعرب، وغي

وم       قبل اإلسالم وبعده ـ لم ينسبوا إلي  ه ق م ب ا تكل اع القرصين، وإنم ه في الرؤية حرًفا واحًدا، وال حدوه آما حدوا اجتم
نهم  /منهم في أبناء اإلسالم،مثل  ة م ه       . آوشيار الديلمي، وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤي ك علي د أنكر ذل وق

    . بذلك عند المسلمين، وإال فهذا ال يمكن ضبطهإنه تشوق   : حذاقهم ـ مثل أبي على المْرَوِذي الَقطَّان وغيره ـ وقالوا
  

ال،     وك الجه ولعل من دخل في ذلك منهم آان مرموًقا بنفاق، فما النفاق من هؤالء ببعيد، أو يتقرب به إلى بعض المل
    . ممن يحسن ظنه بالحساب، مع انتسابه إلى اإلسالم

  
بح الشمس والقمر وجريهما، أنهما يتحاذيان في الساعة   أن الحاسب إنما يقدره على ضبط ش  : وبيان امتناع ضبط ذلك



 

الفالنية في البرج الفالني في السماء المحاذي للمكان الفالني من األرض، سواء آان االجتماع من ليل أو نهار، وهذا 
دره    ا ق رين، آم ة والعش ه الثماني ي منازل ر يجري ف إن القم تهالل، ف ل االس رار، وقب د االستس ون بع اع يك اهللا االجتم

زداد        م ي ور، ث ه الن ا جعل اهللا في منازل، ثم يقرب من الشمس فيستسر ليلة أو ليلتين؛ لمحاذاته لها، فإذا خرج من تحته
ون        ذا يقول ا؛ وله ى أن يجامعه ا إل ا قرب منه اع    : النور آلما َبُعَد عنها إلى أن يقابلها ليلة اإلبدار، ثم ينقص آلم االجتم

ذا    : ولواواالستقبال، وال يقدرون أن يق ى آ ون   . الهالل وقت المفارقة عل تقبال       : يقول اع وقت االستسرار، واالس االجتم
    . وقت اإلبدار

  
األمر الظاهر من     ومن معرفة الحساب االستسرار واإلبدار الذي هو االجتماع واالستقبال، فالناس يعبرون عن ذلك ب

األمر الخفي من         االستسرار الهاللي في آخر الشهر وظهوره في أوله، وآمال رون ب نوره في وسطه، والحساب يعب
ذا يضبط               إن ه دار، ف ذي هو وقت اإلب تقبال الشمس والقمر ال اجتماع القرصين الذي هو وقت االستسرار، ومن اس

    . بالحساب
  

ت الكسوف      رف وق ا يع رف آم اب يع ه ال يضبط بحس اب ضبط؛ ألن ة الحس ن جه دهم م ه عن ال ل الل، ف ا اإله وأم
ين أبصار             والخسوف، ف ا وب ع القمر بينه د االستسرار، إذا وق ا إال عن ي جعل له إن الشمس ال تكسف في سنة اهللا الت

ه   الناس على محاذاة مضبوطة، وآذلك القمر ال يخسف إال في ليالي اإلبدار على محاذاة مضبوطة لتحول األرض بين
ين من الشهر       وبين الشمس، فمعرفة الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة آل أحد ة الحادي والثالث أن ليل

ثال أن       : فنقول  . البد أن يطلع الهالل، وإنما يقع الشك ليلة الثالثين ابه أن يعرف م الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح حس
ثال ـ أو          ا بعشر درجات ـ م ر، إم ا القم القرصين اجتمعا في الساعة الفالنية، وأنه عند غروب الشمس يكون قد فارقه

    . أو أآثر، والدرجة هي جزء من ثالثمائة وستين جزءا من الفلكأقل، 
  
داخل  [ فإنهم قسموه اثنى عشر قسما، سموها   / دآم            ] ال ه، وهي بتحدي ة معرفت ذا غاي ا عشرة درجة، وه رج اثنت ، آل ب

ين     ان مع ين في مك ذي يضبطه بالحساب      . بينهما من البعد في وقت مع ذا ال رى      . ه رى أو ال ي ه ي ا آون ذا أمر   أم ، فه
حسي طبيعي ليس هو أمرا حسابيا رياضيا، وإنما غايته أن يقول استقرأنا أنه إذا آان على آذا وآذا درجة يرى قطعا 
ل إذا    ات، ب أو ال يرى قطعا، فهذا جهل وغلط؛ فإن هذا ال يجري على قانون واحد ال يزيد وال ينقص في النفي واإلثب

ا حول        آان بعده ـ مثال ـ عشرين درجة، فهذا    ا م ذا ال يرى،وأم ى درجة واحدة فه يرى مالم يحل حائل، وإذا آان عل
    : العشرة، فاألمر فيه يختلف باختالف أسباب الرؤية من وجوه

  
ل، ومع              : أحدها د دون الكلي راه البصر الحدي ه ي ه، فمع دقت أنها تختلف؛ وذلك ألن الرؤية تختلف لحدة البصر وآالل

اس، وال      : يست أبصار الناس محصورة بين حاصرين، وال يمكن أن يقالتوسطه يراه غالب الناس، ول راه غالب الن ي
ال   إذا ق اء     : يراه غالبهم؛ ألنه لو رآه اثنان علق الشارع الحكم بهما باإلجماع، وإن آان الجمهور لم يروه، ف رى بن ال ي

ه من    يرى بمعنى أنه يراه البصر  : على ذلك آان مخطئًا في حكم الشرع، وإن قال الحديد، فقد ال يتفق فيمن يتراءى ل
    . فال يلتفت إلى إمكان رؤية من ليس بحاضر/يكون بصره حديدًا، 

  
اني  راه لحدة بصره                 : السبب الث يهم من ي ان أقرب أن يكون ف روا آ إنهم إذا آث تهم، ف رائين وقل رة المت أن يختلف بكث

يًال فال            وخبرته بموضع طلوعه، والتحديق نحو مطلعه، وإذا قلوا، ون قل د يكون رى ق ه ي إذا ظن أن د ال يتفق ذلك،ف فق
    . ال يرى، فقد يكون المتراؤون آثيرا فيهم من فيه قوة على إدراك مالم يدرآه غيره  : يمكن أن يروه، وإذا قال

  
ارة أو سطح عال، أو ع          : السبب الثالث ًا في من ى مكان ان أعل ى رأس  أنه يختلف باختالف مكان الترائي، فإن من آ ل

جبل، ليس بمنزلة من يكون على القاع الصفصف، أو في بطن واد، آذلك قد يكون أمام أحد المترائين بناء أو جبل أو 
ل      نخفض ونحوه، وإذا قي ره الم م ي ة         : نحو ذلك يمكن معه أن يراه غالبا، ل ع ونحوه، والرؤي راه المرتف د ي رى، فق ال ي

    . تختلف بهذا اختالفا ظاهرًا
  

ده وقت غروب الشمس،         : رابعالسبب ال رون ببع م يخب أنه يختلف باختالف وقت الترائي، وذلك أن عادة الحساب أنه
ا  /وفي تلك  الساعة يكون قريبا من الشمس، فيكون نوره قليال، وتكون حمرة شعاع الشمس مانعا له بعض المنع، فكلم

إذا       انخفض إلى األفق بعد عن الشمس، فيقوي شرط الرؤية، ويبقى مانعها د عن شعاع الشمس، ف وره، ويبع ، فيكثر ن
إنه يضبط حاله من    : ظن أنه ال يرى وقت الغروب أو عقبه، فإنه يرى بعد ذلك، ولو عند هويه في المغرب، وإن قال



 

ا من     ا بينهم حين وجوب الشمس إلى حين وجوبه، فإنما يمكنه أن يضبط عدد تلك الدرجات؛ ألنه يبقى مرتفعا بقدر م
ى         البعد، أما ة بضبطه عل ذلك تحصل الرؤي إن ب ه، ف مقدار ما يحصل فيه من الضوء، وما يزول من الشعاع المانع ل

يئًا منضبطا                         يس هو في نفسه ش دا، ول ه أب در علي ذا ال يق ا ـ فه ع دائم ا، أو يمتن ة دائم وجه واحد ـ يصح مع الرؤي
    . خصوصا إذا آانت الشمس

  
ة،    صفاء الجو وآدره، لست أ  : السبب الخامس ائج من األدخن عنى إذا آان هناك حائل يمنع الرؤية، آالغيم، والقتر اله

ا        ل م در، في مث واألبخرة، وإنما إذا آان الجو بحيث يمكن فيه رؤيته أمكن من بعض، إذا آان الجو صافيا من آل آ
ه  /بحيث ال يمكن   يكون في الشتاء عقب األمطار في البرية الذي ليس فيه بخار، بخالف ما إذا آان في الجو بخار    في

ل         ا يمكن في مث ك، آم ل ذل رؤيته، آنحو ما يحصل في الصيف بسبب األبخرة واألدخنة، فإنه ال يمكن رؤيته في مث
    . صفاء الجو

  
د               ا، أو يتحراه، فق ي أن يتعلمه ي يمكن المترائ ذا من األمور الت ك، فه ه، ونحو ذل ة مطلع وأما صحة مقابلته، ومعرف

ة     : يقال ا               هو شرط الرؤي ا ذآرن ة، وإنم ذآره في أسباب اختالف الرؤي م ن آالتحديق نحو المغرب خلف الشمس، فل
    . ماليس في مقدور المترائين اإلحاطة من صفة األبصار، وأعدادها، ومكان الترائي، وزمانه، وصفاء الجو، وآدره

  
اب الحاسب، فكيف يمكنه مع ذلك فإذا آانت الرؤية حكما تشترك فيه هذه األسباب التي ليس شيء منها داخال في حس

را       !  ؟ يخبر خبرا عاما أنه ال يمكن أن يراه أحد حيث رآه على سبع أو ثمان درجات، أو تسع   ر خب ه يخب أم آيف يمكن
    !  ؟ جزما أنه يرى إذا آان على تسعة أو عشرة مثال

  
ول    ؟ آم ارتفاعه  : ولهذا تجدهم مختلفين في قوس الرؤية اجون أن      تسع   : منهم من يق ول ويحت نهم من يق ة ونصف، وم

ين    / يفرقوا بين الصيف ة منخفضة، فتب والشتاء، إذا آانت الشمس في البروج الشمالية مرتفعة، أو في البروج الجنوبي
ة سبب    بهذا البيان أن خبرهم بالرؤية من جنس خبرهم باألحكام، وأضعف، وذلك هب أنه قد ثبت أن الحرآات العلوي

ا          الحوادث األرضية، ات ـ أعيانه فإن هذا القدر ال يمكن المسلم أن يجزم بنفيه؛ إذ اهللا ـ سبحانه ـ جعل بعض المخلوق
    : وصفاتها وحرآاتها ـ سببا لبعض، وليس في هذا ما يحيله شرع وال عقل، لكن المسلمون قسمان

  
    . هذا ال دليل على ثبوته، فال يجوز القول به، فإنه قول بال علم  : منهم من يقول

  
ه صلى اهللا            : وآخر يقول ك بقول ى ذل ة، وألن الشريعة دلت عل بل هو ثابت في الجملة؛ ألنه قد عرف بعضه بالتجرب
لم  اده              (   : عليه وس ا عب ات اهللا يخوف بهم ان من آي ا آيت ه، لكنهم   .  ) إن الشمس والقمر ال يخسفان لموت أحد وال لحيات

ه   والتخويف إنما يكون بوجود سبب الخوف، فعل ال يخسفان لموت    (   : م أن آسوفهما قد يكون سببا ألمر مخوف، وقول
ا خسفت      ) أحد، وال لحياته اس أنه رد لما توهمه بعض الناس، فإن الشمس خسفت يوم موت إبراهيم، فاعتقد بعض الن

ي   أخبر النب ه ال ينخ    / من أجل موته تعظيمًا لموته، وأن موته سبب خسوفها، ف لم أن ه وس ه    صلى اهللا علي سف ألجل أن
    . مات أحد، وال ألجل أنه حيى أحد

  
لم            : وهذا آما في الصحيحين عن ابن عباس قال ه وس ي صلى اهللا علي د النب انوا عن م آ حدثنى رجال من األنصار أنه

ة       (   : فرمى بنجم فاستنار، فقال ذا في الجاهلي ون له تم تقول ا آن الوا   )  ؟ م ول    : فق ا نق ة عظيم أ     : آن د الليل و مات عظيم،   ول
ي     . الحديث  ) إنه ال يرمى بها لموت أحد، وال لحياته، ولكن اهللا إذا قضى بالقضاء سبح حملة العرش (   : فقال أخبر النب ف

ا يكون عن أمر حدث في        صلى اهللا عليه وسلم أن الشهب التي يرجم بها ال يكون عن سبب حدث في األرض، وإنم
    . ين المسترقةالسماء، وأن الرمى بها لطرد الشياط

  
ال اهللا   ا ق اده، آم ا عب ات اهللا يخوف بهم ن آي ان م ا آيت ر هم ذلك الشمس والقم ا {   : وآ اِت ِإالَّ َتْخِويًف ُل ِباآلَي ا ُنْرِس   } َوَم

فعلم أن هذه اآليات السماوية قد تكون سبب عذاب؛ ولهذا شرع النبي صلى اهللا عليه وسلم عند وجود    ] 59  : اإلسراء [ 
العتق والصدقة، وأمر      سبب  الخوف ما يدفعه من األعمال الصالحة، فأمر بصالة الكسوف ـ الصالة الطويلة ـ وأمر ب

لم      ه وس ال صلى اهللا علي ا ق دعاء    (   : بالدعاء، واالستغفار، آم بالء وال ين السماء واألرض    /إن ال ان فيعتلجان ب ،  ) ليلتقي
    . فالدعاء ونحوه يدفع البالء النازل من السماء

  



 

ة،         : فإن قلت ببًا لحدوث أمر البت من عوام الناس ـ وإن آان منتسبا إلى علم ـ من يجزم بأن الحرآات العلوية ليست س
لم        ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ال في ذي ق بس    (   : وربما اعتقد أن تجويز ذلك وإثباته من جملة التنجيم المحرم، ال من اقت

ه من          ) لسحر زاد ما زادشعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من ا ا فهم ا احتج بعضهم بم ره، وربم رواه أبو داود وغي
ك موت       : واعتقد أن العلة هنا هي العلة الغائية، أي  ) ال يكسفان لموت أحد وال لحياته (   : قوله ال يكسفان ليحدث عن ذل

    . أو حياة
  

ول          قول هذا جهل؛ ألنه قول بال علم، وقد حرم اهللا على الرج  : قلت ه أن يق م، وحرم علي ه عل ه ب يس ل ا ل ل أن ينفي م
ال        يطان فق و الش م ه ر عل القول بغي أمر ب ذي ي ر أن ال م، وأخب اال يعل ى اهللا م مٌ    {   : عل ِه ِعْل َك ِب ْيَس َل ا َل ُف َم   } َوَال َتْق

رة  [  } وْا َعَلى الّلِه َما َال َتْعَلُموَنِإنََّما َيْأُمُرُآْم ِبالسُّوِء َواْلَفْحَشاء َوَأن َتُقوُل {   : ،وقال ] 36 : اإلسراء [  ال  ] 169 : البق ا    {  : ،وق ْل ِإنََّم ُق
ِرُآوْا ِباللّ       قِّ َوَأن ُتْش ِر اْلَح َي ِبَغْي َم َواْلَبْغ ْلَطاًنا َوَأن      َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواِإلْث ِه ُس زِّْل ِب ْم ُيَن ا َل ِه َم

م    ] 33 : األعراف [   } وُلوْا َعَلى الّلِه َما َال َتْعَلُموَنَتُق فإنه ليس في آتاب اهللا وال في سنة رسوله، وال قال أحد من أهل العل
وال في العقل، وما يعلم بالعقل ما يعلم به نفي ذلك، وإنما نفي ذلك جزما بغير مثل نفي بعض الجهال أن تكون  /ذلك، 

ي      األفالك مستديرة، فمنه ه نف ن ل ل، فمن أي م من ينفي ذلك جزما،ومنهم من ينفي الجزم به على آل أحد،وآالهما جه
    !  ؟ ذلك، أو نفي العلم به عن جميع الخلق، وال دليل له على ذلك إال ما قد يفهمه بفهمه الناقص

  
الى          ال اهللا تع تديرة، ق ة أن األفالك مس اء األم اع علم اب والسنة وإجم د ثبت بالكت ذا وق اُر     {   : ه ُل َوالنََّه ِه اللَّْي ْن آَياِت َوِم

  : األنبياء [   } َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُآلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن {   : ، وقال ] 37 : فصلت [   } َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر
ال    ] 40  : يس [   } َبِغي َلَها َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَلا اللَّْيُل َساِبُق النََّهاِر َوُآلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَنَلا الشَّْمُس َين {   : ، وقال تعالى ] 33 ق

ك   : في فلكة مثل فلكة المغزل، وهكذا هو في لسان العرب     : ابن عباس ال      : الفل ه يق تدير، ومن دي     : الشيء المس ك ث تفل
دوير،    ] 5  : الزمر [   } ُيَكوُِّر اللَّْيَل َعَلى النََّهاِر َوُيَكوُِّر النََّهاَر َعَلى اللَّْيِل {   : تعالى الجارية إذا استدار، قال ، والتكوير هو الت

ل   ه قي ل     : ومن ه قي ا، ومن ا، إذا أداره ة وآوره ار العمام رة   : آ ال لألفالك      : للك ذا يق تدير؛ وله رة، وهي الجسم المس   : آ
ه          آروية الشكل؛  ا، ومن ارة، إذا دورته ا، وآورت الك ا فقبلت ألف ا قبله تح م ألن أصل الكرة آورة، تحرآت الواو وانف

  } الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن {   : ، وقال تعالى ) آأنهما ثوران في نار جهنم/إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة  (   : الحديث
اُوتٍ       {   : ا، وقال، مثل حسبان الرح ] 5  : الرحمن [  ن َتَف رَّْحَمِن ِم ِق ال ي َخْل َرى ِف ك  [   } مَّا َت ا      ] 3  : المل ا يكون فيم ذا إنم ، وه

ة   اه مخالف اوت؛ ألن زواي ه يتف ا، فإن ع، أو غيرهم ث، أو المرب ن المثل ام دون المضلعات م كال األجس ن أش تدير م يس
    . س بعضه مخالفا لبعضلقوائمه، والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي، لي

  
اهللا عليك    : وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم لألعرابي الذي قال ال   . إنا نستشفع بك على اهللا، ونستشفع ب ويحك إن   (   : فق

ذا         ى سمواته هك ك، إن عرشه عل أنه أعظم من ذل ة      ) اهللا ال يستشفع به على أحد من خلقه، إن ش ل القب ده مث ال بي   : وق
ه       ) ئط به أطيط الرحل الجديد براآبهوإنه لي (  ي صلى اهللا علي رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن النب

ال       ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ن النب رة، ع ي هري ن أب ي الصحيحين ع لم، وف ألوه   (   : وس ة فاس ألتم اهللا الجن إذا س
ر  ى واألوسط،        ) حمنالفردوس، فإنها أعلى الجنة، وأوسط الجنة، وسقفها عرش ال ردوس هي األعل ر أن الف د أخب ، فق

    . وهذا ال يكون إال في الصورة المستديرة، فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعاله، بل هو متساٍو
  

ى األرض     : البصـرة مـن التابعين/وأمـا إجماع العلماء، فقال إيـاُس بـُن معاويـة ـ اإلمـام المشهـور قـاضي   السماء عل
    . القبةمثل 

  
ار       ار والتصانيف الكب ة اآلث وقال اإلمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي ـ من أعيان العلماء المشهورين بمعرف

ا    : في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد ـ  ال خالف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة، وأنه
أحدهما في ناحية الشمال، واآلخر     : اآب آدورة الكرة على قطبين ثابتين، غير متحرآينتدور بجميع ما فيها من الكو

وب ة الجن ي ناحي ال  . ف ي    : ق د ف ى ترتيب واح يال عل ع قل دور من المشرق تق ا ت ك أن الكواآب جميعه ى ذل دل عل وي
ا      ب، آأنه ك الترتي ى ذل ا       حرآاتها،ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماء، ثم تنحدر عل ديرها جميعه رة ت ة في آ ثابت

رة         : قال  . دورًا واحدًا ل الك ر والبحر مث ا من الب ع حرآاته ال   . وآذلك أجمعوا على أن األرض بجمي ه أن     : ق دل علي وي
ى               ل عل واحي األرض في وقت واحد، ب ع من في ن ى جمي ا عل ا وغروبه الشمس والقمر والكواآب ال يوجد طلوعه

    . المشرق قبل المغرب
  



 

ع    : لقا فكرة األرض مثبتة في وسط آرة السماء، آالنقطة في الدائرة، يدل على ذلك أن جرم آل آوآب يرى في جمي
ع       ن جمي ماء واألرض م ين الس ا ب د م ى بع ك عل ـدل ذل د، فيــ در واح ى ق ماء عل واحى الس د،  /ن در واح ات بق الجه

    . فاضطرار أن تكون األرض وسط السماء
  

ا دلت            وقد يظن بعض الناس أن ما ى عرشه، مع م ة، وأن اهللا عل ة من أن العرش سقف الجن جاءت به اآلثار النبوي
ى               ة عل ا احتج بعض الجهمي ه ـ آم اقض، أو مقتض أن يكون اهللا تحت بعض خلق تديرة متن عليه من أن األفالك مس

ذا م       رب أسفل، وه م في تصور    إنكار أن يكون اهللا فوق العرش باستدارة األفالك ـ وأن ذلك مستلزم آون ال ن غلطه
ك   األمر، ومن علم أن األفالك مستديرة، وأن المحيط الذي هو السقف هو أعلى عليين، وأن المرآز الذي هو باطن ذل

افلين   [ و  ] سجين [ وجوفه، وهو قعر األرض، هو  ين سجين، مع أن            ] أسفل س ين، وب ى علي ين أعل ة اهللا ب م من مقابل عل
تلزم للسعة، والضيق           المقابلة إنما تكون في الظاهر ب  و مس ك ألن العل ين السعة والضيق؛ وذل و والسفل، أو ب ين العل

تديرة محيطة ـ          ا قط ـ وإن آانت مس مستلزم للسفول، وعلم أن السماء فوق األرض مطلقا، ال يتصور أن تكون تحته
    . وآذلك آلما عال آان أرفع وأشمل

  
ة قسمان    م أن الجه و، وال      : وعل ي، وهو العل ط قسم ذات وان بحسب          . سفول فق ى الحي ا ينسب إل وقسم إضافي، وهو م

ه    : أمام، وما خلفه يقال له  : يقال له/حرآته، فما أمامه  ال ل ه        : خلف، وما عن يمينه يق ال ل ا عن يسرته يق ين، وم   : اليم
ه   : اليسار، وما فوق رأسه يقال له ك أمر إضافي      : فوق، وما تحت قدميه يقال ل ق     أر  . تحت، وذل و أن رجال عل أيت ل

ه       ا برجلي ه وإن قابله ى األرض، أليست السماء فوق و مشى        !  ؟ رجليه إلى السماء، ورأسه إل ا ل ة أو غيره ذلك النمل وآ
افلين ينتهى     تحت السقف مقابال له برجليه، وظهره إلى األرض؛ لكان العلو محاذيا لرجليه، وإن آان فوقه، وأسفل س

    . إلى جوف األرض
  

يس شيء              والكواآب ك ـ فل نا، وبعضها في النصف اآلخر من الفل ا لرؤوس التي في السماء ـ وإن آان بعضها محاذي
ا          ه السفل اإلضافي، آم ى وهم ذا يسبق إل منها تحت شيء، بل آلها فوقنا في السماء، ولما آان اإلنسان إذا تصور ه

ه     : أن من قالاحتج به الجهمي الذي أنكر علو اهللا على عرشه، وخيل على من ال يدري  د جعل إن اهللا فوق العرش، فق
    . تحت نصف المخلوقات، أو جعله فلكا آخر ـ تعالى اهللا عما يقول الجاهل

  
فمن ظن أنه الزم ألهل اإلسالم من األمور التي ال تليق باهللا، وال هي الزمة، بل هذا يصدقه الحديث الذي رواه أحمد 

وق    / ورواه الترمذي في حديث اإلدالء؛ في مسنده، من حديث الحسن عن أبي هريرة، ى أن اهللا ف دل عل فإن الحديث ي
    . العرش، ويدل على إحاطة العرش، وآونه سقف المخلوقات

  
م أن   ومن تأوله على قوله هبط على علم اهللا، آما فعل الترمذي لم يدر آيف األمر، ولكن لما آان من أهل السنة، وعل

ال   اهللا فوق العرش، ولم يعرف صورة ال الخلق، ق ول     : مخلوقات، وخشي أن يتأوله الجهمي أنه مختلط ب ذا، وإال فق هك
    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آله حق، يصدق بعضه بعضًا

  
د عرف        : فنقول  . وما علم بالمعقول من العلوم الصحيحة يصدق ما جاء به الرسول ويشهد له ا ق ا نعرف م إذا تبين أن

ذلك       من استدارة األفالك؛  ان فعل الواجب، وآ ل البي ك قب علم أن المنكر له مخالف لجميع األدلة، لكن المتوقف في ذل
إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم   (   : فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  . من لم يزل يستفيد ذلك من جهة ال يثق بها

    . دث مما ال ينكر، بل إما أن يقبل أو ال يردوإن آون بعض الحرآات العالية سبب لبعض الحوا  ) وال تكذبوهم
  

ل                 تقلة، ب ر ـ ليست مس ا أث ان له ك ـ وإن آ ة الفل ك أن حرآ ال، محرم شرعا، وذل فالقول باألحكام النجومية باطل عق
أثير         /تأثير األرواح وغيرها  ذلك ت ي في األرض، وآ ة الت ام الطبيعي أثير األجس ذلك ت من المالئكة أشد من تأثيره، وآ

ب اآلدميين بالدعاء وغيره من أعظم المؤثرات باتفاق المسلمين، وآالصابئة المشتغلين بأحكام النجوم وغيرهم من قلو
ه             العلم ب ام السبب، ف تلزم لتم ه مس تقل، أو أن ه سبب مس سائر األمم، فهو في األمر العام جزء السبب، وإن فرضنا أن

أثي    ه، فمحل ت يم        غير ممكن لسرعة حرآته، وإن فرض العلم ب أثير خسوف الشمس في اإلقل يس ت ره ال ينضبط؛ إذ ل
الفالني بأولى من اإلقليم اآلخر، وإن فرض أنه سبب مستقل قد حصل بشروطه، وعلم به، فال ريب أن ما يصغر من 
ه الشريعة يعارض           ا أمرت ب ك، مم ام، ونحو ذل األعمال الصالحة من الصالة والزآاة والصيام والحج وصلة األرح

ك  د   مقتضى ذل ق والصدقة عن تغفار والعت دعاء واالس لم بالصالة وال ه وس ي صلى اهللا علي ا النب ذا أمرن بب؛ وله الس



 

    . الخسوف، وأخبر أن الدعاء والبالء يلتقيان فيعتلجان بين السماء واألرض
  

لدعوات، من  ضجيج األصوات في هياآل العبادات، بفنون ا  :  ] بطليموس [ والمنجمون يعترفون بذلك حتى قال آبيرهم 
ك، الصالة          . جميع اللغات، يحلل ما عقدته األفالك الدائرات ان ذل ر آ فصار ما جاءت به الشريعة إن حدث سبب خي

ا        أمر آم م ب ه إذا ه د لرب أمر  /والزآاة يقويه ويؤيده، وإن حدث سبب شر آان ذلك العمل يدفعه، وآذلك استخارة العب
ين     إذ (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم بقوله األمر فليرآع رآعت م أحدآم ب دير        ) ا ه يم الق ذه االستخارة اهللا العل الحديث، فه

خالق األسباب والمسببات خير من أن يأخذ الطالع فيما يريد فعله، فإن االختيار غايته تحصيل سبب واحد من أسباب   
رة، فإم    . النجح إن صح ا أن يشرح صدر اإلنسان، وييسر     واالستخارة أخذ للنجح من جميع طرقه، فإن اهللا يعلم الخي

    . األسباب، أو يعسرها ويصرفه عن ذلك
  

دة عن         ) من أتى عرافًا فسأله (   : وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ي عبي الحديث،رواه مسلم من حديث صفية بنت أب
لم    ه وس ا م         . بعض أزواج النبي صلى اهللا علي ًا وإم ا لفظ ره، إم نجم وغي م الم ى والعراف يع ه      . عن ال صلى اهللا علي وق

ا زاد    (   : وسلم ين       ) من اقتبس شـعبة من النجوم، فقد اقتبس شـعبة من السـحر زاد م د تب ن ماجه، فق و داود واب ،رواه أب
ذر في                       ك ـ أيضًا ـ متع ل أن ذل ة العق ا من جه د بين ة الشرع، وق ا أو عمال من جه ام النجوم علم تحريم األخذ بأحك

ك     الغالب؛ ألن أسباب  الحوادث وشروطها وموانعها التضبط بضبط حرآة بعض األمور، وإنما يتفق اإلصابة في ذل
    . إذا آان بقية األسباب موجودة، والموانع مرتفعة، ال أن ذلك عن دليل مطرد الزمًا أو غالبًا

  
ارضة طالع لوقت وغيره يستقيم الحكم به غالبا لمع/ وحذاق المنجمين يوافقون على ذلك، ويعرفون أن طالع البالد ال 

أن قولهم في رؤية الهالل وفي األحكام من   : فنبين لهم  . إن األحكام مبناها على الحدس، والوهم  : من الموانع، ويقولون
ا        ه بم ا نظن من منفعت تغناء عم باب واحد يعلم بأدلة العقول امتناع ضبط ذلك، ويعلم بأدلة الشريعة تحريم ذلك واالس

وم صادقة ال       : دًا صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب والحكمة، ولهذا قال من قالبعث اهللا به محم ين عل إن آالم هؤالء ب
منفعة فيها ـ ونعوذ باهللا من علم ال ينفع ـ وبين ظنون آاذبة ال ثقة بها، وإن بعض الظن إثم، ولقد صدق، فإن اإلنسان   

ون       الحاسب إذا قتل نفسه في حساب الدقائق والثواني آان غاي ام، وهي ظن ه ألجل األحك وا علي ته ماال يفيد، وإنما تعب
    . آاذبة

  
م بشهادة الشاهدين، أو     أما الكالم في الشرعيات، فإن آان علًما آان فيه منفعة الدنيا واآلخرة، وإن آان ظًنا مثل الحك

دنيا واآلخرة    ا      ف  . العمل بالدليل الظني الراجح فهو عمل بعلم، وهو ظن يثاب عليه في ال ذا وم دانا له ذي ه د هللا ال الحم
   . وصلى اهللا على محمد وآله وسلم  . آخر ما وجد  . آنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق

  
م      َوُسِئَل شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا ـ عن أهل مدينة رأى بعضهم هالل ذي الحجة، ولم يثبت عند حاآم المدينة، فهل له

    ؟ وم الذي في الظاهر التاسع، وإن آان في الباطن العاشرأن يصوموا الي
  

    : فأجاب
  

ك      وت تل در ثب و ق نعم،يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة، وإن آان في نفس األمر يكون عاشرًا، ول
وم   صومكم يوم تصو (   : الرؤية؛ فإن في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال مون، وفطرآم ي

ا     . أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وصححه  ) تفطرون، وأضحاآم يوم تضحون وعن عائشة ـ رضي اهللا عنه
ت ا قال لم  : ـ أنه ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي اس (   : ق وم يضحي الن اس، واألضحى ي وم يفطر الن رواه   ) الفطر ي

    . المسلمين آلهمالترمذي، وعلى هذا العمل عند أئمة 
  

و  /فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف  باالتفاق، وآان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم، ول
ك، ومذهب           ولين في مذهب مال وقفوا الثامن خطأ ففي اإلجزاء نزاع، واألظهر صحة الوقوف ـ أيضا ـ وهو أحد الق

    . أحمد وغيره
  

وأصل ذلك أن اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ علق الحكم     . إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس  : رضـي اهللا عنها عائشة ـ   : قالت
جِّ      {   : بالهالل والشهر، فقال تعالى اِس َواْلَح ُت ِللنَّ َي َمَواِقي ْل ِه رة  [   } َيْسَأُلوَنَك َعِن األِهلَِّة ُق ا     ] 189  : البق ، والهالل اسم لم



 

    . يعلن به، ويجهر به، فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هالال  : ييستهل به، أ
  

ل       اس في مث ر من الن وآذا الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل، وإنما يغلط آثي
ة أول الشهر،          ك الليل ان تل ع في السماء آ ه إذا طل ه أو ال،        هذه المسألة؛ لظنهم أن تهلوا ب اس واس ك للن سواء ظهر ذل

لم        ه وس لى اهللا علي ي ص ال النب ذا ق ه؛ وله د من ه الب تهاللهم ب اس واس وره للن ل ظه ذلك، ب يس آ وم   (   : ول ومكم ي ص
ه وقت الصوم، والفطر،           : أي  ) تصومون، وفطرآم يوم تفطرون، وأضحاآم يوم تضحون  ذي تعلمون أن وم ال ذا الي ه

أو عاشر ذي    ؟ هل هو تاسع ذي الحجة      : تعلموه لم يترتب عليه حكم، وصوم اليوم الذي يشك فيهواألضحى، فإذا لم 
ع        . ألن األصل عدم العاشر/ جائز بال نزاع بين العلماء؛  ؟ الحجة ين من رمضان؛ هل طل آما أنهم لو شكوا ليلة الثالث

ة         فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتف   ؟ الهالل أم لم يطلع ه الكراه ذي رويت في وم الشك ال ا ي ة، وإنم اق األئم
    . الشك في أول رمضان؛ ألن األصل بقاء شعبان

  
    : وإنما الذي يشتبه في هذا الباب مسألتان

  
    ؟ هل يفطر أم ال  : لو رأى هالل شوال وحده، أو أخبره به جماعة يعلم صدقهم  : إحداهما

  
وم النحر هو          : و أخبره جماعة ـ يعلم صدقهم ـ  لو رأى هالل ذي الحجة، أ  : والثانية ة، وي وم عرف ه ي هل يكون في حق

    ؟ أو هو التاسع والعاشر الذي اشتهر عند الناس  ؟ التاسع، والعاشر بحسب هذه الرؤية التي لم تشتهر عند الناس
  

اء، إال         اق العلم ة باتف ة هالل شوال ال يفطر عالني المنفرد برؤي يح الفطر      فأما المسألة األولى، ف ه عذر يب  أن يكون ل
د في المشهور       ؟ آمرض وسفر، وهل يفطر سرًا ك، وأحم على قولين للعلماء أصحهما ال يفطر سرًا، وهو مذهب مال

    . في مذهبهما
  

ة           : وفيهما قول ي حنيف رًا آالمشهور في مذهب أب ه يفطر س ن        /إن ـن عمر ب ين في زم د روى أن رجل افعي، وق والش
  :  عنه ـ رأيا هالل شوال، فأفطر أحدهما، ولم يفطـر اآلخـر، فلما بلغ ذلك عمـر قـال للذي أفطـر  الخطاب ـ رضي اهللا 

    . لوال صاحبـك ألوجعتـك ضربًا
  

د          : والسبب في ذلك وم العي يس هو ي ة الهالل ل رد برؤي أن الفطر يوم يفطر الناس، وهو يوم العيد، والذي صامه المنف
وم النحر       الذي نهى النبي صلى اهللا  وم الفطر، وي ال   . عليه وسلم عن صومه، فإنه نهى عن صوم ي ا أحدهما    (   : وق أم

ككم      ه من ُنِس أآلون في وم ت ذي يفطره          ) فيوم فطرآم من صومكم، وأما اآلخر في وم ال ذي نهى عن صومه هو الي ، فال
    . المسلمون، وينسك فيه المسلمون

  
و انف     ه ل ة، فإن ذي هو في              وهذا يظهر بالمسألة الثاني وم ال اس في الي ل الن ه أن يقف قب م يكن ل ة ذي الحجة ل رد برؤي

ة    ن مخالف ذبح، م وف وال ي الوق راد الرجل ف ي انف ذا ألن ف ع، وه و التاس ه ه ان بحسب رؤيت امن، وإن آ اهر الث الظ
    . الجماعة ما في إظهاره للفطر

  
رأيا الهالل، وهو العاشر بحسب ذلك، ولم يثبت   وأما صوم يوم التاسع في حق من رأى الهالل، أو أخبره ثقتان أنهما

    . ذلك عند العامة، وهو العاشر بحسب الرؤية الخفية، فهذا يخرج على ما تقدم
  
ذا    / ه صوم ه فمن أمره بالصوم يوم الثالثين الذي هو بحسب الرؤية الخفية من شوال، ولم يأمره بالفطر سرًا، سوغ ل

    . ، آما أن ذلك من رمضان، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة واالعتباراليوم واستحبه؛ ألن هذا هو يوم عرفة
  

    . ومن أمره بالفطر سرًا لرؤيته، نهاه عن صوم هذا اليوم عند هذا القائل، آهالل شوال الذي انفرد برؤيته
  

ا           : فإن قيل دول، إم رده شهادة الع ات الهالل مقصرا، ل ه إثب لتقصيره في البحث عن      قد يكون اإلمام الذي فوض إلي
ول          . عدالتهم ى ق اده عل ي ليست بشرعية، أو العتم وإما رد شهادتهم لعداوة بينه وبينهم، أو غير ذلك من األسباب الت

    . المنجم الذي زعم أنه ال يرى



 

ان أو              : قيل دًا مصيبًا آ ة الهالل، مجته ه في رؤي ؤتم ب ذي ي ين ال ه ب ًا أو   ما يثبت من الحكم ال يختلف الحال في مخطئ
ه      اس في ه          . مفرطًا، فإنه إذا لم يظهر الهالل ويشتهر بحيث يتحرى الن ي صلى اهللا علي د ثبت في الصحيح أن النب وق

ى    .  ) يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم (   : وسلم قال في األئمة فخطؤه وتفريطه عليه ال عل
    . يخطئوا المسلمين الذين لم يفرطوا ولم

  
ه في            : وال ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة/ ا ثبت عن ى حساب النجوم، آم اد عل أنه ال يجوز االعتم

    .  ) إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته (   : الصحيحين أنه قال
  

ـه ضـال في ا     ا أن م          والمعتمد على الحساب في الهالل، آم ـل وعل ـو مخطـئ في العق ـدين، فه ـدع في ال ـة مبت لشـريع
نهم إذا عدل أن        ـة الحساب م ا غاي ابي، وإنم الحساب؛ فـإن العلماء بالهيئـة يعـرفـون أن الرؤيـة ال تنضبـط بأمـر حس
ـة ليست مضبـوطـة بدرجـات محدودة،           ـال، لكن الرؤي ـروب مث ـة وقت الغ  يعرف آم بين الهالل والشمس من درج

فإنها تختـلف باختـالف حدة النظر وآـاللـه، وارتفـاع المكان الذي يتراءى فيه الهـالل وانخفاضه، وباختـالف صـفاء  
وقد يـراه بعـض الناس لثمان درجـات، وآخـر ال يراه لثنـتي عشـرة درجـة؛ ولهذا تنـازع أهل الحساب     . الجو وآدره

تهم ـ    ل             في قوس الرؤية تنازعًا مضطربًا، وأئم ه دلي وم علي ك ال يق ك بحرف؛ ألن ذل وا في ذل م يتكلم آبطليموس ـ ل
    . حسابي

  
ـرأوا                ـالل، ف ام باله ا رأوا الشريعة علقت األحك ه ـ لم ديلمي وأمثال ل آوشيار ال أخريهم ـ مث وإنما يتكلم فيه بعض مت

ه    ل خطـؤه       /الحسـاب طريقا تنضبط في ـدلة، ب ـة، وال معت ة مستقيم ة، وليست طريق م     الرؤي ـد جـرب، وه ر، وق ا آثي
    ؟ هل يرى أم ال يرى  : يختلفون آثيرًا

  
ك في        : وسبب ذلك ى ذل أنهم ضبطوا بالحساب ما ال يعلم بالحساب، فأخطؤوا طريق الصواب، وقد بسطت الكالم عل

ى حد    وم ـ   غير هذا الموضع، وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل الصريح، آما تكلمت عل الي
أيضًا ـ وبينت أنه ال ينضبط بالحساب؛ ألن اليوم يظهر بسبب األبخرة المتصاعدة، فمن أراد أن يأخذ حصة العشاء        

    . من حصة الفجر، إنما يصح آالمه لو آان الموجب لظهور النور وخفائه مجرد محاذاة األفق التي تعلم بالحساب
  

يكون في الشتاء واألرض الرطبة أآثر مما يكون في الصيف واألرض     فأما إذا آان لألبخرة في ذلك تأثير، والبخار
    . اليابسة، وآان ذلك ال ينضبط بالحساب؛ فسدت طريقة القياس الحسابي

  
ه       اس الحسابي يشكل علي ولهذا توجد حصة الفجر في زمان الشتاء أطول منها في زمان الصيف، واآلخذ بمجرد القي

ى          ذلك؛ ألن حصة الفجر عنده تتبع ا م، وصلى اهللا عل لنهار، وهذا ـ أيضا ـ مبسوط في موضعه، واهللا ـ سبحانه ـ أعل
    . محمد

  
الفطر أفضل،     : ويقال له  . َوُسِئل ـ رحمه اهللا ـ عن المسافر في رمضان، ومن يصوم، ينكر عليه، وينسب إلى الجهل   

افة القصر و مس ا ه ه يفطر   ؟ وم ن يوم فر م أ الس ل إذا أنش ل يفط  ؟ وه ال  وه ار والجم ة والتج ن المكاري فار م ر الس
    ؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية  ؟ والمالح وراآب البحر

  
    : فأجاب

  
فار         ك من األس اد، أو تجارة، أو نحو ذل الحمد هللا، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء آان سفر حج، أو جه

    . التي ال يكرهها اهللا ورسوله
  

عوا في سفر المعصية ـ آالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك ـ على قولين مشهورين، آما تنازعوا في قصر     وتناز
    . الصالة

  
اق       /فأما السفر الذي تقصر فيه الصالة، فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء     ة، ويجوز الفطر للمسافر باتف اق األئم باتف

ا، وسواء شق عليه الصوم، أو لم يشق، بحيث لو آان مسافًرا في الظل األمة، سواء آان قادًرا على الصيام، أو عاجًز



 

    . والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر
  

ال ى    : ومن ق ر عل ذلك من أنك ل، وآ اب وإال قت إن ت تتاب، ف ه يس إن الفطر ال يجوز إال لمن عجز عن الصيام، فإن
    . المفطر، فإنه يستتاب من ذلك

  
لمفطر عليه إثم، فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه األحوال خالف آتاب اهللا وخالف سنة رسول اهللا صلى إن ا  : ومن قال

ة  اع األم لم، وخالف إجم ه وس ن    . اهللا علي ه م ين، والقصر أفضل ل ة رآعت ه يصلي الرباعي افر أن نة للمس ذا الس وهك
    . ي في أصح قوليهالتربيع، عند األئمة األربعة، آمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، والشافع

  
ولم تتنازع األمـة في جواز الفطر للمسافر، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر، فذهب طائفـة من السلف والخلف    

د            /إلى أن الصائم في  ذا عن عب روي ه ه أن يقضي، وي ل علي م يجزه، ب ه إذا صام ل السفر آالمفطر في الحضر، وأن
ي صلى        . مـن السلف، وهـو مـذهب أهل الظاهرالرحمن بن عوف، وأبي هريرة وغيرهما  وفي الصحيحين عن النب

لكن مـذهب األئمة األربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم      .  ) ليس مـن البر الصـوم في السـفر  (   : اهللا عليه وسلم أنه قال
لم        : وأن يفطر، آما في الصحيحين عن أنس قال ه وس ي صلى اهللا علي ـم،     آنا نسافر مع النب ا الصـائ في رمضان فمن

ا    {   : وقــد قال اهللا ـ تعالى ـ    . ومــنا المفطر، فــال يعيب الصائم على المفطر، وال المفطر على الصائم اَن َمِريًض َوَمن َآ
رَ       ُم اْلُعْس ُد ِبُك َر َوَال ُيِري ُم اليْس ُه ِبُك ـرة  [   } َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد الّل ي       .  ] 185  : البق ـند عـن النب وفي المس

ؤَتي معصيته        (   : صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال ـكره أن ُت ا ي ـذ برخصـه، آم أن   : وفي الصحيح    .  ) إن اهللا يحب أن يَؤخ
ر الصوم، أفأصوم في السفر       : رجًال قـال للنبي صلى اهللا عليه وسلم ال   ؟ إني رجل أآث ن أفطرت فحسن، وأن   إ  (   : فق

    .  ) خيارآم الذين في السفر يقصرون ويفطرون (   : وفي حديث آخر  .  ) صمت فال بأس
  

د        ك والشافعي وأحم ه ويفطر، فمذهب مال ل         : وأما مقدار السفر الذي يقصر في ومين قاصدين بسير اإلب ه مسيرة ي أن
وقال طائفة   . ثالثة أيام/ مسيرة  : وقال أبو حنيفة  . كة وُجدَّةواألقدام، وهو ستة عشر فرسًخا، آما بين مكة وُعْسَفان، وم

لم     : من السلف والخلف ه وس بل يقصر ويفطر في أقل من يومين، وهذا قول قوي، فإنه قد ثبت أن النبي صلى اهللا علي
أمر         م ي رهم يصلون بصالته، ل ة وغي نهم   آان يصلي بعرفة، ومزدلفة، وِمني، يقصر الصالة، وخلفه أهل مك ًدا م أح

    . بإتمـام الصالة
  

د    ؟ وإذا سافـر في أثناء يوم، فهل يجوز له الفطر ا   . على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحم ه    : أظهرهم أن
ي صلى          : يجوز ذلك، آما ثبت في السنن ك سنة النب ذآر أن ذل ه، وي أن من الصحابة من آان يفطر إذا خرج من يوم

اء          . اهللا عليه وسلم ا بم ـه دع م إن ـفر، ث ـوي الصـوم في الس وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنـه ن
    . فأفطر، والناس ينظرون إليه

  
    . وأما اليوم الثاني، فيفطر فيه بال ريب، وإن آان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور األئمة واألمة

  
وم،   ه القضاء سواء             وأما إذا قدم المسافر في أثناء ي اء، لكن علي ين العلم زاع مشهور ب ه ن ي وجوب اإلمساك علي فف

    . أمسك أو لم يمسك
  
ويفطر من عادته السفر إذا آان له بلد يأوي إليه، آالتاجر الَجالَّب الذي يجلب الطعام، وغيره من السلع، وآالمكاري /

ه       الذي يْكِري دوابه من الجالب وغيرهم، وآالبريد الذي يسافر في ذي ل ذلك المالح ال مصالح المسلمين ونحوهم، وآ
    . مكان في البر يسكنه

  
    . فأما من آان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه وال يزال مسافًرا، فهذا ال يقصر وال يفطر

  
ان     انوا  وأهل البادية ـ آأعراب العرب، واألآراد، والترك، وغيرهم ـ الذين يْشتون في مكان، َويِصيفون في مك ، إذا آ

تاهم   وا بمش ا إذا نزل إنهم يقصرون، وأم تي، ف ى المش ن المصيف إل ى المصيف، وم ن المشتي إل نهم م ال ظع ي ح ف
    . واهللا أعلم  . ومصيفهم، لم يفطروا ولم يقصروا، وإن آانوا يتتبعون المراعي

  



 

  
ال تعب، فما األفضل له الصيام أم َوُسِئل ـ رحمه اهللا ـ عمن يكون مسافًرا في رمضان، ولم يصبه جوع وال عطش و   

    ؟ اإلفطار
  
    : فأجاب/
  

    . أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين، وإن لم يكن عليه مشقة، والفطر له أفضل، وإن صام جاز عند أآثر العلماء
  

    . ال يجزئه  : ومنهم من يقول
  
  
و       : آتاًبا فيهَوُسِئل عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي ذآر لجماعته أن عنده   م ين أن الصيام في شهر رمضان إذا ل

    ؟ بالصيام قبل عشاء اآلخرة، أو بعدها أو وقت السحور، وإال فما له في صيامه أجر، فهل هذا صحيح أم ال
  

    : فأجاب
  

ًدا  الحمد هللا، على آل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه، وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية، فإذا آان يعلم أ ن غ
    . من رمضان فالبد أن ينوي الصوم، فإن النية محلها القلب، وآل من علم ما يريد فالبد أن ينويه

  
ين              زاع ب ة، وصومهم صحيح بال ن ا يصومون بالني ة المسلمين إنم لمين، فعام اع المس والتكلم بالنية ليس واجًبا بإجم

    . واهللا أعلم  . العلماء
  

    ؟ هل يفتقر آل يوم إلى نية أم ال  : سيدنا في صائم رمضان َوُسِئل شيخ اإلسالم ما يقول
  

    : فأجاب
  

تلفظ     م ي ة أو ل ة      . آل من علم أن غًدا من رمضان، وهو يريد صومه فقد نوي صومه، سواء تلفظ بالني ذا فعل عام وه
    . المسلمين، آلهم ينوي بالصيام

  
    ؟ رد غروبهاهل يجوز للصائم أن يفطر بمج  : َوُسِئل عن غروب الشمس

  
    : فأجاب

  
    . إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، وال عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في األفق

  
لم     / ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا،      (   : وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، آما ق ل من هاهن ل اللي إذا أقب

    .  ) الصائموأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر 
  

    ؟ ماذا يكون  : َوُسِئل عما إذا أآل بعد أذان الصبح في رمضان
  

    : فأجاب
  

الحمد هللا، أما إذا آان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ـ آما آان بالل يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي صلى اهللا   
وع الفجر          ل طل ا قب ون في دمشق وغيره زمن        عليه وسلم، وآما يؤذن المؤذن ك ب د ذل أس باألآل والشرب بع ـ فال ب

    . يسير
  



 

وع        ؟ هل طلع الفجر أو لم يطلع  : وإن شك د طل ه أآل بع ك أن فله أن يأآل ويشرب حتي يتبين الطلوع، ولو علم بعد ذل
    . الفجر، ففي وجوب القضاء نزاع

  
ة     : واألظهر ه طائف ال ب ف، والقضاء هو المشهور في      من السلف   /أنه ال قضاء عليه، وهو الثابت عن عمر،وق والخل

    . واهللا أعلم  . مذهب الفقهاء األربعة
  

َوُسِئل عن رجل آلما أراد أن يصوم أغمي عليه، ويزبد ويخبط، فيبقي أياًما ال يفيق، حتي يتهم أنه جنون، ولم يتحقق  
    ؟ ذلك منه

  
    : فأجاب

  
ر ويقضي، فإن آان هذا يصيبه في أي وقت صام، آان الحمد هللا، إن آان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفط

    . واهللا أعلم  . عاجًزا عن الصيام، فيطعم عن آل يوم مسكيًنا
  

ل       ا، وذآر القواب دم مواظبه ة      : َوُسِئل ـ رحمه اهللا ـ عن امرأة حامل رأت شبه الحيض، وال رأة تفطر ألجل منفع أن الم
    ؟ الفطر أم ال يجوز لها/الجنين، ولم يكن بالمرأة ألم، فهل 

  
    : فأجاب

  
كيًنا، رطًال من           وم مس م عن آل ي ا، وتطع وم يوًم إن آانت الحامل تخاف على جنينها، فإنها تفطر وتقضي عن آل ي

    . واهللا أعلم  . خبز بأدمه
  

    : َوَقال َشيخ اإلْسالَم أْحَمد بن تيمية ـ رحمه اهللا
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

ه،       الحمد هللا، نحمده و ده اهللا فال مضل ل ا، من يه نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن سيئات أعمالن
ه    ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، ونشهد أن محمًدا عبده ورسوله صلى اهللا علي

    . وسلم تسليًما
  
  
   فطرهفيما يفطر الصَّائم وَما ال ي: َفْصـــل  
  

ا     {  : منه ما يفطر بالنص واإلجماع، وهو األآل والشرب، والجماع، قال تعالى  : وهذا نوعان وْا َم ُروُهنَّ َواْبَتُغ َفاآلَن َباِش
َن الْ   َوِد ِم لِ      َفَآَتَب الّلُه َلُكْم َوُآُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اَألْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اَألْس ى الَّلْي َياَم ِإَل وْا الصِّ مَّ َأِتمُّ ِر ُث   } ْج

ك    ] 187  : البقرة [  ل من ذل ال أوالً         : ، فأذن في المباشرة، فعق راد الصيام من المباشرة واألآل والشرب،ولما ق   : أن الم
رة  [   } ُقوَنُآِتَب عليُكُم الصَِّياُم َآَما ُآِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَّ {  دهم    ] 183  : البق وًال عن ان معق أن الصيام هو     : ، آ

ا في الصحيحين           ] الصيام [ اإلمساك عن األآل والشرب والجماع، ولفظ  ل اإلسالم ويستعملونه، آم ه قب انوا يعرفون آ
    . أن يوم عاشوراء آان يوًما تصومه قريش في الجاهلية  : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ

  
ادي بصومه،           : د ثبت عن غير واحدوق ا ين وم عاشوراء وأرسل منادي أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم ي

    . فعلم أن مسمي هذا االسم آان معروًفا عندهم
  

    . أن دم الحيض ينافي الصوم، فال تصوم الحائض، لكن تقضي الصيام  : وآذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين
  

ه   وثبت بالسنة ـ أيضً  ال ل الغ في االستنشاق إال أن     (   : ا ـ من حديث َلِقيط بن َصْبرة، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق وب



 

    . ، فدل على أن إنزال الماء من األنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء ) تكون صائًما
  
ال      حديث هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، ع  : أحدهما  : وفي السنن حديثان/ ه ـ ق رة ـ رضي اهللا عن   : ن أبي هري

لم ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي يقض (   : ق تقاء فل اٌء، وإن اس ه َقَض يس علي و صائم فل يٌء وه ُه َق ذا  ) من َذَرَع ، وه
و داود         : الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا ال أب رة، ق ي هري ول أب ل       : هو من ق ن حنب د ب سمعت أحم

ال يء  : ق ن ذا ش يس م ابي  . ل ال الخط وظ   : ق ر محف ديث غي د أن الح ذي  . يري ال الترم ماعيل    : وق ن إس د ب ألت محم س
ن        : قال  . وما أراه محفوًظا  : البخاري عنه، فلم يعرفه إالعن عيسي بن يونس، قال ر، عن عمر ب ن آثي وروي يحيي ب

    . مأن أبا هريرة آان ال يري القيء يفطر الصائ  : الحكم
  

ال       : قال الخطابي ونس، ق ن ي ا رواه عيسي ب ا     : وذآر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام، آم م خالًف وال أعل
وا         ه القضاء، ولكن اختلف ًدا فعلي تقاء عام بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه ال قضاء عليه، وال في أن من اس

عليه القضاء والكفارة، وحكي عن األوزاعي     : وقال عطاء  . عليه غير القضاء ليس  : في الكفارة، فقال عامة أهل العلم
    . وهو قول أبي ثور

  
ى         : قلت/ ى المحتجم فعل ا عل ه إذا أوجبه وهو مقتضي إحدي الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإن

    . جماع آقول الشافعيأن الكفارة ال تجب بغير ال  : المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه
  

د           ونس، وق ن ي راد عيسي ب ه، وهو انف ى علي والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إل
د وأهل السنن،             ا رواه أحم ه، وهو م ر يشهد ل اث، والحديث األخي ن غي ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص ب

ان   : آالترمذي، عن أبي الدرداء ال   . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قاء فأفطر، فذآرت ذلك لثوب ا صببت      : فق صدق، أن
    . رواه أحمد عن حسين المعلم  . أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاء فتوضأ  : له وضوًءا، لكن لفظ أحمد

  
حديث حسين أرجح   : وقال الترمذي  . يجوده حسين المعلم  : قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال  : قلت ألحمد  : قال األثرم

ه إذا أراد بالوضوء          ك، فإن ى ذل دل عل يء، وال ي شيء في هذا الباب، وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من الق
ك        ى أن الوضوء من ذل دل عل ل ي الوضوء الشرعي، فليس فيه إال أنه توضأ، والفعل المجرد ال يدل على الوجوب، ب

    . إنه مستحب آان فيه عمل بالحديث  : مشروع، فإذا قيل
  
دل          / ل ي ى الوجوب، ب ل عل ه دلي يس في شيء من وآذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ل

د روي         ل ق ي موضعه، ب ط ف د بس ا ق ك، آم وب ذل ى وج دل عل ا ي رعية م ة الش ي األدل يس ف تحباب، ول ى االس عل
ى غسل        : لالدارقطني وغيره، عن حميد، عن أنس قا زد عل م ي احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يتوضأ، ول

    . ولم يضعفه، وعادته الجرح بما يمكن  ] حجة المخالف [ محاجمه، ورواه ابن الجوزي في 
  

ة، واالحتالم    : ثالث ال تفطر (   : وأما الحديث الذي يروي اء وال من  ال يفطرن ال من ق    (   : ، وفي لفظ   ) القيء، والحجام
لم، عن رجل من أصحابه، عن             : ، فهذا إسناده الثابت ) احتلم وال من احتجم ن أس د ب ره، عن زي ما رواه الثوري وغي

لم       : رجل من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ذا      . ق ـو داود، وه ذا رواه أب هك
ي صلى اهللا    وقد رواه عبد الر  . الرجـل ال يعـرف حمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد، عن النب

    . عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال
  

لم؛         /مرفوًعا ال يخالف روايته   : روايته عن زيد من وجهين  : قلت ن أس د ب ا، والحديث ثابت عن زي ل يقويه المرسلة ب
    ) رعه القيءإذا ذ (   : لكن هذا فيه

  
أنه احتجم وهو محرم صائم ـ      : وأما حديث الحجامة، فإما أن يكون منسوًخا، وإما أن يكون ناسًخا؛ لحديث ابن عباس

أخر،      . أيًضا، ولعل فيه القيء إن آان متناوًال لالستقاءة هو ـ أيًضا ـ منسوخ   ة هو المت وهذا يؤيد أن النهي عن الحجام
وي نسخ          فإنه إذا تعارض نصان ناق ه الناسخ، ونسخ أحدهما يق راجح في أن ل وباق على االستصحاب، فالناقل هو ال

در           : قرينه، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسًال، وقال يحيي بن معين و ق يس بشيء، ول لم ل ن أس د اب حديث زي
    . آالنائم ـ لم يفطر باتفاق الناس صحته؛ لكان المراد من ذرعه القيء، فإنه قرنه باالحتالم، ومن احتلم بغير اخيتاره ـ



 

    . وأما من استمني فأنزل، فإنه يفطر، ولفظ االحتالم إنما يطلق على من احتلم في منامه
  

ام،            ة رجوع بعض الطع ه مظن ا أفطر؛ ألن وقد ظن طائفة أن القياس أال يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنم
الوا  ا       : وق ى خالف القي د بسطنا في األصول      . سإن فطر الحائض عل يس في الشريعة       : وق ه ل ى خالف    /أن شيء عل

    . القياس الصحيح
  

ل               : فإن قيل ى اللي ار إل ذلك من فوت صالة النه ائر، وآ ان فطره من الكب فقد ذآرتم أن من أفطر عامًدا بغير عذر آ
ة،     عامًدا من غير عذر آان تفويته لها من الكبائر،وأنها ما بقيت تقبل منه على أ اء، آمن فوت الجمع ظهر قولي العلم

    . ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء
  

ل      : وقد روي في حديث المجامع في رمضان  ره بالقضاء، قي ه أم أ          : أن ا يتقي ره بالقضاء؛ ألن اإلنسان إنم ا أم ذا إنم ه
    . ا فيه شبهة آما تقيأ أبو بكر من آسب المتكهنلعذر آالمريض يتداوي بالقيء، أو يتقيأ ألنه أآل م

  
وإذا آان المتقيء معذوًرا آان ما فعله جائًزا وصار من جملة المرضي الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين 
ـن           ذا الحديث م د ثبت ه اظ، وق ر واحد من الحف أفطروا بغير عذر، وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غي

وجـه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة،ولم يذآر أحد أمره بالقضاء، ولو آان أمره بذلك  غـير
ذا        /لما أهمله هؤالء آلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم  ه، وه وًال من ق مقب م يب ى أن القضاء ل يأمره به دل عل

    . يدل على أنه آان متعمًدا للفطر لم يكن ناسيا وال جاهًال
  

    : والمجامع الناسي فيه ثالثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذآر ثالث روايات عنه
  

    . ال قضاء عليه وال آفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة واألآثرين  : إحداها
  

    . عليه القضاء بال آفارة،وهو قول مالك  : والثانية
  

    . عليه األمران، وهو المشهور عن أحمد  : والثالثة
  

م     : واألول أظهر ـ آما قد بسط في موضعه ـ فإنه قد ثبت بداللة الكتاب والسنة    يا ل أن من فعل محظوًرا مخطًئا أو ناس
ا         م يكن عاصيا وال مرتكًب ه ل م علي يؤاخذه اهللا بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فال يكون عليه إثم، ومن ال إث

ادات    لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فع ا يبطل العب ل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا ال يبطل عبادته، إنم
    . إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه

  
ولي      : وطرد هذا أن الحج ال يبطل بفعل شيء من المحظورات ال ناسيا وال مخطًئا ال الجماع وال غيره، وهو أظهر ق
    . الشافعي

  
ه صبي أو          وأما الكفارة وا/ و أتلف ا ل ه، آم ا يجب ضمان المتلف بمثل لفدية، فتلك وجبت ألنها بدل المتلف من جنس م

ول           ة المقت ة دي اب بمنزل ذا الب و من ه مجنون أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطئ فه
    . خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين

  
ا  ب        وأم ث آالطي افي للتف ه المن ارب والترف ار وقص الش يم األظف اب، وتقل ذا الب ن ه ت م ورات، فليس ائر المحظ س

دل        ة الصيد المضمون بالب ة المحظورات ليست بمنزل وال في      . واللباس؛ ولهذا آانت فديتها من جنس فدي أظهر األق ف
    . إذا فعل محظوًرا أال يضمن من ذلك إال الصيد  : الناسي والمخطئ

  
    . وللناس فيه أقوال، هذا أحدها، وهو قول أهل الظاهر

  
    . يضمن الجميع مع النسيان، آقول أبي حنيفة وإحدي الروايات عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه  : والثاني



 

ـذا      : والثالث  اس، وه ه إتالف آالطيب واللب يس في ا ل يم وم ق والتقل ل الصيد والحل ه إتالف آقت ا في ين م رق ب ول يف ق
ول أجود من      ذا الق ة الشعر     /الشافعي وأحمد في الرواية الثانيـة، واختارهـا طائفـة مـن أصحابه، وه ره، لكن إزال غي

    . والظفر ملحق باللباس والطيب ال بقتل الصيد هذا أجود
  

    . ولىأن قتل الصيد خطأ ال يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق األ  : والرابع
  

ة من السلف         : وآذلك طرد هذا ول طائف ه وهو ق أن الصائم إذا أآل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطًئا، فال قضاء علي
هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة في    : والخلف، ومنهم من يفطر الناسي والمخطئ آمالك، وقال أبو حنيفة

ة جعل             ال يفطر الناسي  : الناسي، ومنهم من قال أبو حنيف د، ف ة والشافعي وأحم ي حنيف ول أب ويفطر المخطئ، وهو ق
النسيان ال يفطر؛ ألنه ال يمكن االحتراز منه، بخالف    : الناسي موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا

    . الخطأ، فإنه يمكنه أال يفطر حتي يتيقن غروب الشمس، وأن يسمك إذا شك في طلوع الفجر
  
ق ال             وه يم المطب ؤخر السحور، ومع الغ إن السنة للصائم أن يعجل الفطر وي العكس، ف ذا التفريق ضعيف، واألمر ب

وت مع المغرب         ًدا يف ل ج ذهب وقت طوي ل الفطور،     /يمكن اليقين الذي ال يقبل الشك إال بعد أن ي ه تعجي وت مع ويف
ين،      والمصلي مأمور بصالة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب  ى حد اليق أخير المغرب إل الشمس أمر بت

ره من السلف ـ           راهيم النخعي وغي د جاء عن إب فربما يؤخرها حتي يغيب الشفق وهو ال يستيقن غروب الشمس، وق
ديم العصر،     : وهو مذهب أبي حنيفة ـ  أنهم آانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتق

ذا خالف    وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه باالحتياط لدخول الوقت، وليس آذلك؛ فإن ه
يم حال عذر،      االحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك؛ ألن هاتين الصالتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغ

    : فأخرت األولى من صالتي الجمع، وقدمت الثانية لمصلحتين
  

    . تخفيف عن الناس حتي يصلوها مرة واحدة ألجل خوف المطر آالجمع بينهما مع المطرال  : إحداهما
  

روايتين       : والثانية ولين، وهو إحدي ال أن يتيقن دخول وقت المغرب، وآذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر الق
ك في أظهر        اردة ونحو ذل ريح الشديدة الب ك       عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد وال ول مال اء، وهو ق ولي العلم ق

    . وأظهر القولين في مذهب أحمد
  
ل الوقت ال      : الثاني/ اتين قب أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل ه

ذر،   ال الع ا ح ك وقت لهم رب؛ ألن ذل ر والمغ ي وقت الظه ا ف ه يجوز فعلهم ك، فإن ال بخالف تين ال  يجوز بح وح
    . االشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصالتين مع االشتباه أولى من الصالة مع الشك

  
ري أن    وهذا فيه ما ذآره أصحاب المأخذ األول من االحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصالة في الوقت المشترك، أال ت

ذا في      الفجر لم يذآروا فيها هذا االستحباب وال في العشاء والعصر، ولو آا ل الوقت لطرد ه ن لعلم خوف الصالة قب
    . الفجر، ثم يطرد في العصر والعشاء

  
يم،     (   : وقد جاء الحديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال وم الغ َبكِّروا بالصالة في ي

    ) فإنه من ترك صالة العصر فقد حبط عمله
  

ؤخر الفطور      فإذا آان يست  : فإن قيل ذلك ي يم، فك ل   . حب أن يؤخر المغرب مع الغ ديم        : قي ا مع تق ا يستحب تأخيره إنم
أخير          ى أن يخاف مغيب الشفق فال يستحب، وال يستحب ت العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إل

    . الفطور إلى هذه الغاية
  

ى     /م في وقت ولهذا آان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقدي اس المغرب إل ؤخر بالن المغرب، وال يستحب أن ي
    . مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئال يحرج المسلمون

  
ا              ان بينهم و آ دم العصر، ول ؤخر الظهر ويق ل أن ي رنتين؛ ب ا مقت ديم المستحب أن يفعلهم وأيًضا، فليس التأخير والتق



 

ى   وآ  . فصل في الزمان ذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون األخرى ال يحتاجون إلى ذهاب إل
    . البيوت ثم رجوع، وآذلك جواز الجمع ال يشترط له المواالة في أصح القولين، آما قد ذآرناه في غير هذا الموضع

  
ا   : وأيًضا، فقد ثبت في صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر قالت   د         أفطرن ى عه يم عل ا من رمضان في غ يوًم

ى         : وهذا يدل على شيئين  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم طلعت الشمس أخير إل يم الت ه ال يستحب مع الغ على أن
أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى اهللا عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع هللا  

ال يجب القضاء؛ فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك آما   : والثاني  . ممن جاء بعدهمولرسوله 
    . نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به

  
    ؟ أو ُبد من القضاء  : قال  ؟ أمروا بالقضاء  : فقد قيل لهشام بن عروة  : فإن قيل

  
ال    : ل ذلك برأيه، لم يرو ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علمهشام قا  : قيل/ ه ق   : أن معمًرا روي عن

ذر            ؟ ال أدري أقضوا أم ال  : سمعت هشاًما قال ة بنت المن ه فاطم ه البخاري، والحديث رواه عن أم ذا عن ذآر هذا وه
    . عن أسماء

  
ه ـ وهو          أنهم لم يؤم  : وقد نقل هشام عن أبيه عروة ن راهوي ول إسحاق ب ذا ق ه، وه روا بالقضاء، وعروة أعلم من ابن

ه في المذهب       ل ـ ويوافق ن حنب ه         : قرين أحمد ب ا يجمع بين ًرا م ا آثي ائله     . أصوله وفروعه، وقولهم ج سأل مس والَكْوَس
ذا يجمع ال           ا؛ وله ذلك غيرهم د وإسحاق، وآ ائله ألحم اني سأل مس ول   ألحمد وإسحاق، وآذلك حرب الكرم ترمذي ق

    . أحمد وإسحاق، فإنه روي قولهما من مسائل الكوسج
  

ى مذهب      وآذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤالء ـ من أئمة السلف والسنة والحديث، وآانوا يتفقهون عل
ـذي والنسائي      لم والترم ـيرهم   أحمد وإسحاق ـ يقدمون قولهما على أقوال غيرهما، وأئمة الحـديث آالبخاري ومس وغ

    . هم أيًضا ـ مـن أتباعهما وممـن يأخـذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق
  
    . إسحاق يسأل عني  ؟ أنا ُأْسَأُل عن إسحاق  : وقد آان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول/
  

م  والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي ودا ود ابن على ونحو هؤالء آله
    . فقهاء الحديث ـ رضي اهللا عنهم أجمعين

  
وهذه   ] 187  : البقرة [   } َوُآُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اَألْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اَألْسَوِد {   : وأيًضا، فإن اهللا قال في آتابه
و مع الشك         اآلية مع األحاديث الثابتة عن ى أن يظهر الفجر، فه النبي صلى اهللا عليه وسلم تبين أنه مأمور باألآل إل

    . في طلوعه مأمور باألآل آما قد بسط في موضعه
  

  في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله: َفْصــل 
  

ازع ف     ا تن ـذا مم ة، فه م       وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائف نهم من ل م، فم ه أهل العل ي
م يفطر          نهم من ل التقطير، وم الجميع ال ب يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع ال بالكحل، ومنهم من فطر ب

    . بالكحل وال بالتقطير ويفطر بما سوي ذلك
  
ه الخ         / ى معرفت اج إل ذي يحت ن المسلمين ال و   واألظهر أنه ال يفطر بشيء من ذلك؛ فإن الصيام من دي ام، فل اص والع

و     ه، ول آانت هذه األمور مما حرمها اهللا ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيان
ذآر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه األمة آما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اهللا عليه 

والحديث المروي في     . وال ضعيًفا وال مسنًدا وال مرسًال علم أنه لم يذآر شيًئا من ذلكوسلم في ذلك ال حديًثا صحيًحا
دة           ائر الكتب المعتم د وال س ند أحم ره وال هو في مس روه غي م ي و     . الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن ول ال أب ق

ان، ث    : داود ن النعم ه،عن جده، عن         حدثنا النفيلي، ثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن ب ن هودة، عن أبي د ب ا معب ن
وم   : النبي صلى اهللا عليه وسلم ال   . أنه أمر باإلثمد المروح عند الن ه الصائم   (   : وق و داود    .  ) ليتق ال أب ن      : ق ي ب ال يحي وق



 

ين  ذا حديث منكر     : مع رحمن      . ه د ال ذري وعب ال المن ين     : ق ن مع ي ب ال يحي ر      . ضعيف   : ق اتم ال و ح ال أب هو   : ازيوق
    !  ؟ صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه

  
ال  ى      : وآذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس ابن مالك ق جاء رجل إل

ال / النبي ا صائم       : صلى اهللا عليه وسلم فق ي أفأآتحل وأن ال   ؟ اشتكيت عين م  (   : ق ال الترمذي    .  ) نع القوي، وال     : ق يس ب ل
    . منكر الحديث  : قال البخاري  . وفيه أبو عاتكة  . يصح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذا الباب شيء

  
ه              : والذين قالوا ي صلى اهللا علي م حجة عن النب م يكن معه ة ل ة والجائف داواة المأموم ة وم إن هذه األمور تفطر آالحقن

ا رأ    ك بم روا ذل ا ذآ لم، وإنم ه    وس ه قول وا ب ا احتج وي م اس، وأق ن القي ون    (   : وه م اق إال أن تك ي االستنش الغ ف وب
ى               : قالوا .  ) صائًما ا وصل إل اس آل م ى القي ه، وعل ان بفعل دماغ يفطر الصائم إذا آ ى ال فدل ذلك على أن ما وصل إل

    . حشو جوفهجوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء آان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من 
  

ه             : والذين استثنوا التقطير قالوا ى فم داخل إل ه آال ى إحليل داخل إل ًحا، فال ا يرشح رش ه، وإنم التقطير ال ينزل إلى جوف
    . وأنفه

  
    . العين ليست آالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل آما يشرب الجسم الدهن والماء  : والذين استثنوا الكحل قالوا

  
    . الصائم؛ ألن في داخل العين منفًذا إلى داخل الحلق/إنه ينفذ إلى داخله حتي يتنخمه   : الكحل يفطر، قالوا  : والذين قالوا

  
    : وإذا آان عمدتهم هذه األقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه األقيسة لوجوه

  
ا في      : أحدها د قلن ا       : األصول أن القياس وإن آان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فق ا بينته ام الشرعية آله إن األحك

م يحرم      النصوص ـ أيًضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص داللة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول ل
يس        ه ل م أن ه فاسد، ونحن نعل الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام وال واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريم

    . والسنة ما يدل على اإلفطار بهذه األشياء التي ذآرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة في الكتاب
  

د أن              : الثاني ا، والب ا عاًم لم بياًن ه وس ا الرسول صلى اهللا علي د أن يبينه ا الب ى معرفته أن األحكام التي تحتاج األمة إل
ينه، وهذا آما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، وال حج تنقلها األمة، فإذا انتفي هذا علم أن هذا ليس من د

زال، وال أوجب        رأة بال إن بيت غير البيت الحرام، وال صالة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة الم
ين الصفا والمرو      /الوضوء من الفزع العظيم، وإن آان في مظنة خروج الخارج، وال سن  د الطواف ب رآعتين بع ة ال

آما سن الرآعتين بعد الطواف بالبيت، وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس؛ ألنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر  
المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوي بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض      

    . أبدانهم وثيابهم من المني مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل
  

ليس من آالم النبي صلى   ) يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم (   : والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء
ناد يحتج    اهللا عليه وسلم، وليس في شيء من آتب الحديث التي يعتمد عليها، وال رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإس

    . روي عن عمار وعائشة من قولهما به، وإنما
  

وغسل عائشة للمني من ثوبه وفرآها إياه ال يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق،     
ذلك،     والوجوب إنما يكون بأمره، السيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، وال نقل أنه أمر عائشة ب

    . ك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابهبل أقرها على ذل
  
    . وأما الوجوب فالبد له من دليل/
  

ه     وبهذه الطرق يعلم ـ أيًضا ـ أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء وال من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإن
انوا ال ي    اس آ أن الن ؤون ويجرحون     لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك مع العلم ب ون يحتجمون ويتقي زال



 

لم             ه مس ل عن م ينق اُد، ول دم وهو الِفَص ه ال ه أمر     : في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج من أن
    . أصحابه بالتوضؤ من ذلك

  
ك،  أنه أمر الناس بالتو  : وآذلك الناس ال يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم ضؤ من ذل

ا          ذآر إنم ره بالوضوء من مس ال والقرآن ال يدل على ذلك؛ بل المراد بالمالمسة الجماع آما بسط في موضعه، وأم
ذلك         هو استحباب إما مطلًقا وإما إذا حرك الشهوة، وآذلك يستحب لمن لمس النساء فتحرآت شهوته أن يتوضأ، وآ

    . د أو غيره فانتشرمن تفكر فتحرآت شهوته فانتشر، وآذلك من مس األمر
  

ه          ي صلى اهللا علي ا في السنن عن النب فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لم
ال  ه ق لم أن دآم     /إن  (   : وس إذا غضب أح اء، ف ار بالم أ الن ا تطف ار، وإنم ن الن يطان م يطان، وإن الش ن الش الغضب م

و يطفئ حرارة الغضب، والوضوء          وآذلك الشهوة الغالبة   .  ) فليتوضأ ا فه ار، والوضوء يطفئه هي من الشيطان والن
إن      . من هذا مستحب دن فليتوضأ، ف وآذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب؛ ألن ما مسته النار يخالط الب
يس   . النار تطفأ بالماء بواجب، واستحباب    وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ؛ بل النصوص تدل على أنه ل

    . الوضوء من أعدل األقوال ـ من قول من يوجبه، وقول من يراه منسوًخا ـ وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره
  

انوا    وم آ وي، والق ه البل م ب ا تع ذا مم إن ه نجس، ف يس ب ه ل ه وروث ل لحم ا يؤآ ول م م أن ب ق يعل ذه الطري ذلك به وآ
مكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو آانت بمنزلة المَراحيض آانت تكون   أصحاب إبل وغنم، يقعدون ويصلون في أ

    . وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وأال يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها وال يصلون فيها  . حشوًشا
  

انوا يصلون في مرابض     نم، وأمر بالصالة     فكيف وقد ثبتت األحاديث بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه آ الغ
عن الصالة في معاطن اإلبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة األبعار، بل آما أمر بالتوضؤ من    /في مرابض الغنم، ونهي 

نم  ال  ) إن شئت فتوضأ، وإن شئت فال تتوضأ      (   : لحوم اإلبل، وقال في الغ ى       (   : ، وق ل خلقت من جن، وإن عل إن اإلب
    ) الَفْخُر والُخيالُء في الفدادين أصحاب اإلبل، والسكينة في أهل الغنم (   : قالو  ) ذروة آل بعير شيطاًنا

  
فلما آانت اإلبل فيها من الشيطنة ماال يحبه اهللا ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهي  

    . مام؛ ألنها مأوي الشياطينعن الصالة في أعطانها؛ ألنها مأوي الشياطين، آما نهي عن الصالة في الح
  

ة تحب   ل األرواح الخبيث ة، ب ام الخبيث ي موضع األجس ه وف أن تجتنب الصالة في ة أحق ب أوي األرواح الخبيث إن م ف
    . األجسام الخبيثة

  
ولهذا آانت الَحُشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصالة فيها أولى بالنهي من الصالة في الحمام ومعاطن اإلبل، 

اج    . صالة على األرض النجسةوال ولم يرد في الحشوش نص خاص؛ ألن األمر فيها آان أظهر عند المسلمين أن يحت
ة لقضاء حوائجهم     إلى بيان؛ ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش، وال يصلي فيها، وآانوا ينتابون البري

    . قبل أن تتخذ الُكُنف في بيوتهم/
  

ن الصالة في الحمام أو أعطان اإلبل علموا أن النهي عن الصالة في الحشوش أولى وأحري، مع   وإذا سمعوا نهيه ع
اطن    ق ومع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصالة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطري

    . اإلبل، وظهر بيت اهللا الحرام
  

ولين  وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحم ى ق نهم           : د فيه عل ـن مواضـع النهي، وم ذه م ري ه نهم من ي م
ره الصالة في                       : مـن يقـول د آ ه ق ا، مع أن ا، وال منًع ك إذًن د في ذل م أجد في آالم أحم ذا الحديث، ول ـد في ه م أج ل

ا   و داود، وإنم ذي رواه أب ى ال ك عن عل ي ذل ند ف د اهللا؛ للحديث المس ه عب ه ابن ه عن ذاب، نقل ى  مواضع الع نص عل
ه    د يثبت الحشوش وأعطان اإلبل والحمام، وهذه الثالثة التي ذآرها الِخَرِقي وغيره، والحكم في ذلك عند من يقول به ق
ا ـ            ارق، و ـ أيًض ان الف ى الطعن في الحديث وبي اج إل رق يحت بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن ف

    . تحريم المنع قد يكون منع آراهة، وقد يكون منع
  



 

ة            ل األم د أن تنق ا، والب ا عاًم لم بياًن ه وس ا الرسول صلى اهللا علي وإذا آانت األحكام التي تعم بها البلوي البد أن يبينه
ا              /ذلك، فمعلوم  ذا مم ان ه و آ ب، فل دهن واالغتسال والبخور والطي م بال ا تع وي آم ه البل م ب أن الكحل ونحوه مما تع

ه من جنس الطيب والبخور            يفطر لبينه النبي صلى اهللا عل م أن ك عل ين ذل م يب ا ل ره، فلم يه وسلم آما بين اإلفطار بغي
ه            ى داخل دخل إل دن وي دهن يشربه الب اًما، وال د أجس دماغ وينعق والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى األنف ويدخل في ال

ك دل           ه الصائم عن ذل م ين ا ل دة، فلم وة جي وي بالطيب ق ره      ويتقوي به اإلنسان، وآذلك يتق ه وتبخي ى جواز تطييب عل
    . وادهانه، وآذلك اآتحاله

  
وقد آان المسلمون في عهده صلى اهللا عليه وسلم يْجَرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو آان 

    . هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطًرا
  

ا    إ  : والوجه الثالث ات الجامع، وإم ثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيًحا، وذلك إما قياس علة بإثب
ن    ا م ارق بينهم م أال ف ا أن يعل رع، وإم ى الف ا إل دي به ي األصل فيع ة ف ى العل ل عل دل دلي ا أن ي ارق، فإم اء الف بإلغ

    . األوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتٍف
  

دن،       /نه ليس في األدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله اهللاوذلك أ اغ أو ب ى دم ان واصًال إل ا آ ورسوله مفطًرا هو م
ى الجوف    ل هي             . أو ما آان داخًال من منفذ، أو واصًال إل ذه األقاوي ا أصحاب ه ي يجعله اني الت ك من المع ونحو ذل

ي المشترك من       إن اهللا ورسوله   : مناط الحكم عند اهللا ورسوله، ويقولون ذا المعن ًرا له إنما جعالالطعام والشراب مفط
ى الجوف من الكحل              ا يصل إل ة، وم ة والجائف دماغ والجوف من دواء المأموم ى ال الطعام والشراب، ومما يصل إل

    . ومن الحقنة والتقطير في اإلحليل ونحو ذلك
  

ل وإذا لم يكن على تعليق اهللا ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل آان  ًرا        : قول القائ ذا مفط ا جعال ه إن اهللا ورسوله إنم
ك        : لهذا قوًال بال علم، وآان قوله م، وذل ذا حرام بال عل إن اهللا حرم على الصائم أن يفعل هذا، قوًال بأن هذا حالل وه

    . يتضمن القول على اهللا بما ال يعلم، وهذا ال يجوز
  

ة           ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط ا م يكن صحيًحا، أو دالل د صحة مذهب ل ة من اعتق و بمنزل لحكم، فه
لم        ى المس وًال بحجة شرعية يجب عل لفظ على معني لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، وال يلزم أن يكون ق

    . اتباعها
  
ا  أن القياس إنما يصح إذا لم يدل آالم الشارع على علة الحكم إذا َسَب  : والوجه الرابع/ رَناأوصاف األصل، فلم يكن فيه

ه،   ما يصلح للعلة إال الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة األصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول ب
    . الحكم بهذا دون هذا  : فالبد من السَّْبر، فإذا آان في األصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول

  
اع أ   وم أن النص واإلجم د نهي        ومعل لم ق ه وس ي صلى اهللا علي اع والحيض، والنب ا الفطر باألآل والشرب والجم ثبت

اس            دم، وهو قي ا تق م آم وي حججه ى االستنشاق أق ان صائًما،وقياسهم عل المتوضئ عن المبالغة في االستنشاق إذا آ
يحصل للشارب بفمه  ضعيف؛ وذلك ألن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما

ذلك   ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته آما يحصل بشرب الماء، فلو لم يرد النص ب
ل دخول              ر، ب ر معتب ك غي م، وذل اء من الف ان إال في دخول الم ا ال يفترق لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهم

يس           الماء إلى الفم وحده ال يفطر، فليس ه ى الفطر، ول ق إل ل هو طري أثيره، ب دم ت و مفطًرا وال جزًءا من المفطر لع
ه       ه ال من أنف ى جوف آذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل ال يغذي البتة وال يدخل أحد آحًال إل

ه،  يًئا من المسه/وال فم م ش و ش ا ل دن آم ي الب ا ف تفرغ م ل تس ذي، ب ة ال تغ ذلك الحقن ا أوجب وآ زع فزًع الت أو ف
    . استطالق جوفه وهي ال تصل إلى المعدة

  
ال           ه، واهللا ـ سبحانه ـ ق ا من غذائ ا يصل إليه   : والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة ال يشبه م

ة   (   : ، وقال صلى اهللا عليه وسلم ] 183  : لبقرةا [   } ُآِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َآَما ُآِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم {  ال   ) الصوم جن   : وق
    ) إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم ( 

  



 

ه    فالصائم نهى عن األآل والشرب؛ ألن ذلك سبب التقوى، فترك األآل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري في
ة،            الشيطان إنم ة والجائف ه المأموم داوى ب ا ي ذآر، وال م ا يقطر في ال ة وال آحل، وال م ا يتولد من الغذاء ال عن حقن

    . وهو متولد عما استنشق من الماء؛ ألن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم
  

اع       النص واإلجم ا      فإذا آانت هذه المعاني وغيرها موجودة في األصل الثابت ب م بم ق الحك دعواهم أن الشارع عل ، ف
معارض بهذه األوصاف، والمعارضة تبطل آل نوع من األقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي / ذآروه من األوصاف

    . ادعوه هو العلة دون هذا
  

ي صلى ا             : الوجه الخامس د ثبت عن النب اع، وق ع الصائم من األآل والشرب والجم هللا أنه ثبت بالنص واإلجماع من
ام والشراب، وإذا         ) إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم (   : عليه وسلم أنه قال د من الطع دم يتول وال ريب أن ال

ال    ذا ق ياطين؛ وله الجوع    (   : أآل أو شرب اتسعت مجاري الش ه ب ا؛        ) فضيقوا مجاري ذا اللفظ مرفوًع ذآر ه وبعضهم ي
ار وصفدت الشياطين      (   : ولهذا قال النبي صلىاهللا عليه وسلم واب الن   ) إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أب

فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، 
صفيدهم، فلم يستطيعوا  وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين، فضعفت قوتهم وعملهم بت

والمصفد من    ] صفدت [   : إنهم قتلوا وال ماتوا، بل قال  : أن يفعلوا في شهر رمضان ما آانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل
ان        ال الصوم ونقصه، فمن آ الشياطين قد يؤذى، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب آم

يطان دفعً  ع الش امًال دف ل   صومه آ ن األآ ع الصائم م ي من اهرة ف بة ظ ذه المناس اقص، فه ع الصوم الن ه دف ا ال يدفع
ٍف في            / ع منت ذا المن أثيره، وه ذا الوصف وت ار ه ى اعتب د دل عل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وآالم الشارع ق

    . الحقنة والكحل وغير ذلك
  

    . بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دًما  : فإن قيل
  

ل  م،                  : قي ذي يشربه الجس دهن ال ا، وآال دماغ فيستحيل دًم ى ال ذي يصعد من األنف إل ال في البخار ال د يق ا ق ذا آم ه
    . والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة، فيستحيل دًما ويتوزع على البدن

  
دهن ونحو ذ    ه      ونجعل هذا وجًها سادًسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور وال ا يشترآان في ك؛ لجامع م ل

ذه األمور          ذي أوجب أال تكون ه ذا الوصف هو ال من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دًما، وه
    . مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصالن فيلحق آال منهما بما يشبهه من الصفات

  
حيل دًما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص، فهو آما لو أآل سما أو نحوه مما يضره، هذا تطبخه المعدة ويست  : فإن قيل

ه في              /وهو بمنزلة من  وع عن ه ممن د؛ ألن ذا أوآ ه في الصوم عن ه ان منع ا، فك ة ومرًض أآل أآًال آثيرا أورثه تخم
    . حظور أولىاإلفطار وبقى الصوم أوآد، وهذا آمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالم

  
    . فالجماع مفطر، وهذه العلة منتفية فيه  : فإن قيل

  
تلك أحكام ثابتة بالنص واإلجماع، فال يحتاج إثباتها إلى القياس؛ بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم    : قيل

الحيض      ة، والفطر ب ه لحكم إن الحيض ال     الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر ب ة، ف لحكم
د آاألآل           : إنه يحرم  : يقال فيه ى العب ة تحرم عل ى أمور اختياري وهذا ألن المفطرات بالنص واإلجماع لما انقسمت إل

    . والجماع، وإلى أمور ال اختيار له فيها آدم الحيض، آذلك تنقسم عللها
  

ي يجري    : فنقول نبينه إن         أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المن ا س ام ـ آم تقاءة والحيض واالحتج مجرى االس
شاء اهللا تعالى ـ فإنه من نوع االستفراغ ال االمتالء آاألآل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين، فجرى مجرى      

الى ـ                  لم في الحديث الصحيح عن اهللا ـ تع ه وس ي صلى اهللا علي ال النب د ق ال  ( األآل والشرب، ق ا     : ق ي وأن  الصوم ل
ي    / أجزي ه من أجل اب              ) به، يدع شهوته وطعام ا يث ا آم اب عليه ادة مقصودة يث تهيه هللا هو عب ا يش رك اإلنسان م فت

دن، وسرور           يم الب اع من أعظم نع دن، والجم يم الب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نع
دم،    النفس وانبساطها، هو يحرك الشهوة والدم والبدن أآثر من ا ن آدم مجرى ال ألآل، فإذا آان الشيطان يجري من اب



 

ا  ا ومحبته ى الشهوات، وضعفت إرادته إذا أآل أو شرب انبسطت نفسه إل ه، ف و مجاري ذي ه دم ال ذاء يبسط ال والغ
ل         ادات أعظم، ب ا عن العب للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات، ويضعف إرادته

ار،            الجما ارة الظه ى المجامع آف ذا أوجب عل ام والشراب؛ وله ع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطع
ذا أعظم             ه أشد، فه وى، والمفسدة ب ه أق ظ، وداعي ذا أغل اع؛ ألن ه فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة واإلجم

    . الحكمتين في تحريم الجماع
  

ا،            وأما آونه يضعف البدن آاالستفرا غ منهم ك أبل ا آاألآل والحيض وهو في ذل ة أخرى، فصار فيهم غ، فذاك حكم
    . فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد األآل والحيض

  
ول     اس، فنق ى وفق القي دل في آل شيء، واإلسراف في           : فنذآر حكمة الحيض وجريان ذلك عل إن الشرع جاء بالع

أخير السحور،    الذي نهى عنه الشارع وأمر/العبادات من الجور  باالقتصاد في العبادات؛ ولهذا أمر بتعجيل الفطر وت
ا، وال       (   : ونهى عن الوصال وقال ا ويفطر يوًم ان يصوم يوًم أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السالم، آ

اِت    َيا َأيُّ {   : ، فالعدل في العبادات من أآبر مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى ) يفر إذا الَقى وْا َطيَِّب وْا َال ُتَحرُِّم َها الَِّذيَن آَمُن
ِذيَن    {   : ، فجعل تحريم الحالل من االعتداء المخالف للعدل، وقال تعالى ] 87 : المائدة [ اآلية   } َما َأَحلَّ الّلُه َلُكْم َن الَّ َفِبُظْلٍم مِّ

ْم    ْت َلُه اٍت ُأِحلَّ ْيِهْم َطيَِّب ا َعَل اُدوْا َحرَّْمَن هُ   َه وْا َعْن ْد ُنُه ا َوَق ِذِهُم الرَِّب ًرا َوَأْخ ِه َآِثي ِبيِل الّل ن َس دِِّهْم َع   } َوِبَص
ه أحل          ] 161،160 : النساء [  دل، فإن ة الوسط الع ات؛ بخالف األم يهم الطيب ، فلما آانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عل

    . لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث
  

د نهى عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج  وإذا آان آذلك، فالصائم ق
    . مادته التي بها يتغذى، وإال فإذا مكن من هذا ضره وآان متعدًيا في عبادته ال عادًال

  
األ    : والخارجات نوعان ه آ إن  نوع يخرج ال يقدر على االحتراز منه أو على وجه ال يضره، فهذا ال يمنع من خبثين، ف

ه،               ل ينفع ا ال يضره ب إن خروجهم ا ف و استدعى خروجهم ه ـ أيضا، ول راز من ه االحت خروجهما ال يضره، وال يمكن
ذلك االحتالم     ه، وآ تقاء        /وآذلك إذا ذرعه القيء ال يمكنه االحتراز من ا إذا اس ه، وأم راز من ه االحت ام ال يمكن في المن

و           فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والش ه من الشهوة فه ا في تمناء مع م ذلك االس دة، وآ راب المستحيل في المع
رط   يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به؛ ولهذا آان خروج المني إذا أف

    . فيه يضر اإلنسان ويخرج أحمر
  

ا        والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن  دم في حال ال يخرج فيه ات ال ر أوق تصوم في غي
ه، وصومها في            ذي هو مادت دن ال وى الب ذي يق دم ال ه ال دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدال ال يخرج في
دال،         دنها وضعفها وخروج صومها عن االعت الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان ب

    . ر أوقات الحيضفأمرت أن تصوم في غي
  

ك ال يمكن                 ان ذل ه بالصوم، وآ ؤمر في ا وقت ت يس له ان، ول ات الزم م أوق إن االستحاضة تع بخالف المستحاضة؛ ف
ه وقت محدد يمكن                يس ل ا ل ك مم دمامل واالحتالم ونحو ذل الجراح وال دم ب االحتراز منه ـ آذرع القيء، وخروج ال

    . دم الحيضاالحتراز منه ـ فلم يجعل هذا منافيا للصوم آ
  
ة   : وطرد هذا/   ؟ هل تفطر الصائم أم ال     : إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجام

    . آثيرة قد بينها األئمة الحفاظ  ) أفطر الحاجم والمحجوم (   : واألحاديث الواردة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله
  

ل     وقد آره غير وا نهم من ال يحتجم إال باللي ان م ان أهل البصرة إذا دخل       . حد من الصحابة الحجامة للصائم، وآ وآ
ل،               . شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين ن حنب د ب اء الحديث ـ آأحم ر فقه ة تفطر مذهب أآث أن الحجام ول ب والق

    . وإسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وابن المنذر وغيرهم
  

والذين لم يروا إفطار المحجوم     . الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى اهللا عليه وسلموأهل الحديث 
ذه        : احتجوا بما ثبت في الصحيح وا في ه ره طعن د وغي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحم



 

م    : قال شعبة  : قال يحيى بن سعيد  : احتجم وهو محرم، قال أحمد الثابت أنه  : ، وقالوا ] وهو صائم [   : الزيادة، وهي قوله ل
اس         ن عب م، عن مقسم، عن اب ي    : يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعنى حديث شعبة، عن الحك أن النب

    . صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم
  
ه     سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن  : قال مهنا/ ي صلى اهللا علي ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أن النب

ن سعيد األنصارى      . ليس بصحيح  : وسلم احتجم وهـو صائم محرم، فقال ى اب رم    . وقد أنكره يحي ال األث ا     : ق سمعت أب
د يحدث من آ             : عبد اهللا رد هذا الحديث فضعفه، وقال ان بع ام المنتصر، فك تب  آانت آتب األنصاري ذهبت في أي

    . غالمه، وآان هذا من تلك
  

اس        : وقال مهنا ن عب ر، عن اب ن جبي ال    .  .  . سألت أحمد عن حديث قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد ب خ فق   : إل
فيان عن سعيد      : وسألت يحيى عن قبيصة فقال  . هو خطأ من قبل قبيصة رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن س

    . خطأ من قبله
  
ه    : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال  : سألت أحمد عن حديث ابن عباس  : مهنا قال يس في   : ل

اس   ن عب ه       : صائم، إنما هو محرم، ذآره سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن اب ي صلى اهللا علي احتجم النب
يم،  وسلم على رأسه وهو محرم ـ عن طاوس وعطاء مثله عن اب  ن عباس، وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خث

    . صائما  : عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله، وهؤالء أصحاب ابن عباس ال يذآرون
  
البخاري ومسلم؛ ولهذا أعـرض مسلم عـن الحـديث     : وهذا الذي ذآره اإلمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان  : قلت/

ولهم        . ، ولم يثبت إال حجامة المحـرمالذي ذآر حجامة الصائم أويالت ضعيفة، آق ـة بت ـاديث الحجام أولوا أح ا    : وت آان
ان في          : وأجود ما قيل  . أفطر لسبب آخر  : يغتابان، وقولهم ول آ ذا الق إن ه ذا منسوخ، ف ما ذآره الشافعي وغيره أن ه

، وهذا ـ أيضا ـ ضعيف، بل هو صلوات اهللا     رمضان، واحتجامه وهو محرم آان بعد ذلك؛ ألن اإلحرام بعد رمضان
دة،        ي ذي القع رة القضية ف ل بعم ام القاب ـن الع ـرم م ـدة، وأح ي ذي القع رة ف ة بعم ام الحديبي ه أحرم سنة ست ع علي
دة،       وداع في ذى القع وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة عشر بحجة ال

    . ى اهللا عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أى اإلحرامات آانفاحتجامه صل
  

تح بال     ) أفطر الحاجم والمحجوم  (   : والذي يقوى أن إحرامه الذي احتجم فيه آان قبل فتح مكة، قوله ام الف ، فإنه آان ع
ان أن رسول اهللا صلى اهللا      . ريب هكذا في أجود األحاديث ى رجل      وروى أحمد بإسناده، عن ثوب ى عل لم أت ه وس علي

    .  ) ُأفطر الحاجم والمحجوم (   : يحتجم في رمضان قال
  
أنبأنا إسماعيل، عن خالد الحذاء، عن أبى قالبة،عن األشعث، عن شداد ابن أوس أنه مر مع النبي صلى   : وقال أحمد/

ن رمض     ت م ة خل رة ليل ان عش البقيع لثم تجم ب ل مح ى رج تح عل ن الف لم زم ه وس الاهللا علي اجم  (   : ان، فق ر الح أفط
ان،       : سألت البخارى، فقال  : وقال الترمذى  ) والمحجوم ن أوس وحديث ثوب ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد ب

ه من االضطراب      : فقلت ا في ال   ؟ وم ى              : فق ة، عن أب ى قالب ن سعيد روى عن أب ى ب دى صحيح؛ ألن يحي ا عن آالهم
    . شعث، عن شداد الحديثين جميعاأسماء، عن ثوبان، عن أبى األ

  
وهذا الذي ذآره البخارى من أظهر األدلة على صحة آال الحديثين اللذين رواهما أبو قالبة ـ إلى أن قال ـ ومما     : قلت

فًرا،         را وس رونه حض انوا يباش ذين آ حابه ال واص أص ه خ ك رواه عن ة أن ذل ر بالحجام و الفط خ ه وى أن الناس يق
ل   ويطلعون على باطن  ه، مث أمره مثل بالل وعائشة، ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنه األنصار الذين هم بطانت

ال            لم ق ه وس ي صلى اهللا علي ن خديج، عن النب ع ب د عن راف أفطر   (   : رافع بن خديج وشداد ابن أوس، وفي مسند أحم
ى    ) أفطر الحاجم والمحجوم   (   : ذآر أحاديثأصح شيء في هذا الباب حديث رافع، و  : قال أحمد  .  ) الحاجم والمحجوم إل

    : ثم اختلفوا على أقوال  : أن قال
  
األمرين،        : أحدها/ د وجمهور أصحابه اإلفطار ب يفطر المحجوم دون الحاجم ذآره الخرقي؛ لكن المنصوص عن أحم

    . والنص دال على ذلك فال سبيل إلى ترآه
  



 

ذا     أنه يفطر المحجوم الذي يح  : والثاني ا، وه ه ال يسمى احتجام تجم ويخرج منه الدم، وال يفطر باالفتصاد ونحوه؛ ألن
ة    ي مسمى الحجام ي اآلذان هل هو داخل ف ول القاضي وأصحابه، فالتشريط ف أخرون   ؟ ق ه المت ازع في فبعضهم   . تن

ـاء            : يقول دل آالم العلم ه ي د المقدسي، وعلي و محم ه شيخنا أب ـم من     التشريط آالحجامة، آما يقول يس منه ـة، فل قاطب
دهم من     . خص التشريط بذآر، ولو آان عندهم ال يدخل في الحجامـة لذآروه، آما ذآروا الفصاد فعلم أن التشريط عن

    : هذا هو الصواب، إلى أن قال  : نوع الحجامة، وقال شيخنا أبو محمد
  

ا       : والرابع وزير الع رة ـ ال ن هبي ة والفصاد        وهو الصواب واختاره أبو المظفر ب ه يفطر بالحجام ره أن ادل ـ وغي لم الع
ي صلى اهللا             ا، وحيث حض النب ة موجود في الفصاد شرعا وطبع ونحوهما؛ وذلك ألن المعنى الموجود في الحجام
ذب            ره؛ لكن األرض الحارة تجت ا من الفصاد وغي ا في معناه ى م عليه وسلم على الحجامة وأمر بها، فهو حض عل

ا   /، الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، واألرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هرًب
م          اردة له بالد الب رد في الصيف، فأهل ال تاء وتب من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، آما تسخن األجواف في الش

    . وال عقل الفصاد وقطع العروق، آما للبالد الحارة الحجامة، ال فرق بينهما في شرع
  

تمناء،        تقاءة وباالس دم الحيض واالس وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق األصول والقياس، وأنه من جنس الفطر ب
يء بإدخال          يء أفطر، سواء جذب الق وإذا آان آذلك، فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، آما أنه بأي وجه أخرج الق

دم؛   يده، أو بشم مايقيئه، أو وضع يده تحت بط نه واستخرج القيء، فتلك طرق إلخراج القيء، وهذه طرق إلخراج ال
ا ورد من     به، وأن م ولهذا آان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك آمال الشرع واعتداله وتناس

ًرا   َوَلْو َآاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَو { النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه  ا َآِثي ِه اْخِتَالًف   : النساء  [   } َجُدوْا ِفي
82 [    

  
ا صعد مع              دم، فربم ا من ال ا فيه ذب م واء يجت ارورة بامتصاصه، واله وأما الحاجم، فإنه يجتذب الهواء الذي في الق

م     ق الحك ة، /الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو ال يشعر،والحكمة إذا آانت خفية أو منتشرة عل ا أن   بالمظن آم
النائم الذي تخرج منه الريح وال يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم َيْدُخُل شيٌء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو ال  

    . يدري
  

والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة، والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم    
تيقن خروج   مادته، فالدم يزيد الدم فهو  من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، آما ينتقض وضوء النائم، وإن لم يس

    . الريح منه؛ ألنه يخرج وال يدري، وآذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو وال يدري
  

ارورة           در حاجم ال يمص الق و ق ذلك ل ه، فال يفطر الشارط، وآ ل   وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف في ب
    . يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر

  
ا      . والنبي صلى اهللا عليه وسلم آالمه خرج على الحاجم المعروف المعتاد ان قصده شخًص وإذا آان اللفظ عاًما وإن آ

ة ثبت في حق الج     ع،  بعينه، فيشترك في الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من األم مي
د هللا         م، والحم ل، واهللا أعل ده عن الشرع والعق فهذا أبلغ، فال يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بع

    . رب العالمين، وصلى اهللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًما آثيًرا
ؤذن   ؟ رأهو يتسح  : وسئل عن رجل باشر زوجته، وهو يسمع المتسحر يتكلم، فال يدري  ه        ؟ أم ي ه أن ى ظن م غلب عل ث

    . أفتونا مأجورين  ؟ يتسحر، فوطئها، وبعد يسير أضاء الصبح، فما الذي يجب عليه
  

    : فأجاب
  

    : هذه المسألة للعلماء فيها ثالثة أقوال
  

    . عليه القضاء، والكفارة، هذا إحدى الروايتين عن أحمد  : أحدها
  

    .  غير، وهذه الرواية األخرى عنه، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهماعليه القضاء ال  : وقال مالك



 

  
الى ـ               : والثالث وال؛ وألن اهللا ـ تع لم، وهو أظهر األق ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ذا ق ال قضاء، وال آفارة عليه، وه

ى         /عفا عن الخطأ  اع حت الى ـ األآل والشرب والجم ين الخيط األبيض من الخيط      والنسيان، وأباح ـ سبحانه وتع يتب
    . والشاك في طلوع الفجر يجوز له األآل والشرب والجماع باالتفاق، وال قضاء عليه إذا استمر الشك  . األسود

  
م                    امع، ث ل أن يج أفطر باألآل قب ار، ف ه في شهر رمضان بالنه ع زوجت ه اهللا ـ عن رجل أراد أن يواق وسئل ـ رحم

    ؟ وما على الذي يفطر من غير عذر  ؟  جامع، فهل عليه آفارة أم ال
  

    : فأجاب
  

    : الحمد هللا، هذه المسألة فيها قوالن للعلماء مشهوران
  

    . تجب، وهو قول جمهورهم، آمالك، وأحمد، وأبي حنيفة وغيرهم  : أحدهما
  

ببها ال           : والثاني ارة س ى أن الكف ا عل والن مبناهم ذان الق افعي، وه فطـر من الصوم، أو من     ال تجب، وهو مذهب الش
ك   /الصوم الصحيح بجماع، أو بجماع وغيره ـ على اختالف المذاهب ـ فإن أبا حنيفة    يعتبر الفطر بأعلى جنسه، ومال
ك          ـواة ونحو ذل ـالع حصاة أو ن ا إذا أفطـر بابت النزاع بينهم ا، ف ة     . يعتبر الفطر مطلق د رواي ه إذا أفطر     : وعن أحم أن

    . ن المفطرات، بجنس الوطء، فأما األآل والشرب ونحوهما فال آفارة في ذلكبالحجامة آفر، آغيرها م
  

ر       ؟ هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح  : ثم تنازعوا م جامع، أو أصبح غي فالشافعي وغيره يشترط ذلك، فلو أآل ث
    . حيحناٍو للصوم ثم جامع، أو جامع وآفر ثم جامع؛ لم يكن عليه آفارة، ألنه لم يطأ في صوم ص

  
ه اإلمساك في شهر              : وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول ه وجب علي ا؛ ألن ذه الصور ونحوه ارة في ه بل عليه آف

    . رمضان، فهو صوم فاسد، فأشبه اإلحرام الفاسد
  

ه     ان علي ا آ ا  وآما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه باإلمساك عن محظوراته، فإذا أتى شيئا منه م
ه وصومه فاسد            ه اإلمساك في ه صوم شهر رمضان إذا وجب علي عليه من اإلحرام الصحيح، وآذلك من وجب علي
ه في             ا علي ه م ان علي ا آ يئا منه اول ش إذا تن ألآل أو جماع أو عدم نية، فقد لزمه اإلمساك عن محظورات الصيام، ف

    . وفي آال الموضعين عليه القضاء  . الصحيح/الصوم 
  

ه عاص بفطره أوًال، فصار          وذلك ألن ذا الموضع أشد؛ ألن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين، بل هي في ه
عاصيا مرتين، فكانت الكفارة عليه أوآد؛ وألنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أال يكفر أحد، فإنه 

داء        ال يشاء أحد أن يجامع في رمضان إال أمكنه أن يأآل ثم يجامع، بل  ل الغ ى مقصوده، فيكون قب ه عل ذلك أعون ل
    . عليه آفارة، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها، فال آفارة عليه، وهذا شنيع في الشريعة ال ترد بمثله

  
ا             : فإنه قد استقر في العقول واألديان ارة فيه ت، والكف وى الشبه قوي ا ق غ، وآلم ة أبل ذنب آانت العقوب أنه آلما عظم ال

    . عبادة، وشوب العقوبة، وشرعت زاجرة وماحية، فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسببشوب ال
  

ا للسبب    ون معين ل أن يك ال أق ك، ف ة ومال و حنيف ه أب ا يقول ارة آم ا للكف تقًال موجب ببا مس ن س م يك ل ل م الفطر باألآ ث
    . يكون مانعا من حكمه، وهذا بعيد عن أصول الشريعة/المستقل، بل 

  
    . مجامع آثيرا ما يفطر قبل اإليالج، فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول، وهذا ظاهر البطالن، واهللا أعلمثم ال

  
    ؟ أم القضاء بال آفارة  ؟ وُسـئل عن رجل أفطر نهار رمضان متعمًدا ثم جامع، فهل يلزمه القضاء والكفارة

  
    : فأجاب



 

    . عليه القضاء
  

    . مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، وال تجب عند الشافعيوأما الكفارة، فتجب في 
  

    ؟ وُسـئل عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقًدا بقاء الليل، ثم تبين أن الفجر قد طلع، فما يجب عليه
  

    : فأجاب
  

    : الحمد هللا، هذه المسألة فيها ثالثة أقوال ألهل العلم
  

    . ة، وهو المشهور من مذهب أحمدأن عليه القضاء والكفار  : أحدها
  

    . أن عليه القضاء، وهو قول ثان في مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومالك  : والثاني
  

د، والحسن، وإسحاق،             : والثالث ر، ومجاه ن جبي ول طوائف من السلف، آسعيد ب ال قضاء عليه، وال آفارة، وهذا ق
    . فال قضاء عليه  . من أآل معتقًدا طلوع الفجر، ثم تبين له أنه لم يطلع  : ء يقولونوهؤال  . وداود، وأصحابه والخلف

  
إن اهللا    ره، ف وهذا القول أصح األقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، وداللة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغي

وطء حتى يتبين الخيط األبيض من الخيط   رفع المؤاخذة عن الناسي، والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح اهللا األآل وال
ذر من الناسي       ى بالع ذا أول األسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له، لم يفرط، فه

    . واهللا أعلم
  

    ؟ هل يفسد ذلك صومه أم ال  : وُسـئل عما إذا َقبََّل زوجته، أو ضمها، فأمذى
  

    : فأجاب
  

    . لك، عند أآثر العلماءيفسد الصوم بذ
  

    . إلخ  .  .  . وُسـئل عمن أفطر في رمضان
  

    : فأجاب
  

إذا أفطر في رمضان مستحًال لذلك، وهو عالم بتحريمه استحالًال له وجب قتله، وإن آان فاسقًا عوقب عن فطره في   
خذ منه حد الزنا، ويرجع في ذلك رمضان بحسب ما يراه اإلمام، وأخذ منه حد الزنا، وإن آان جاهًال عرف بذلك، وأ

    . واهللا أعلم  . إلى اجتهاد اإلمام
  

ان                  دم، واالده روج ال يء وخ ام، والق واك، وذوق الطع اق، والس ة، واالستنش ن المضمض ه اهللا ـ ع ئل ـ رحم وُس
    ؟ واالآتحال

  
    : فأجاب

  
    . يفسد الصوم بذلك، عند أآثر العلماء

  
روع اق، فمش ة واالستنش ا المضمض اءأم اق العلم ائم باتف حابة   . ان للص لم والص ه وس لى اهللا علي ي ص ان النب وآ

    .  ) وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائما (   : يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة
  



 

ا ر     ولين مشهورين، هم ى ق د،    وأما السواك، فجائز بال نزاع، لكن اختلفوا في آراهيته بعد الزوال عل ان عن أحم وايت
وه      هيد ونح ى دم الش ه عل واك، وقياس ات نصوص الس رعي يصلح أن يخص عموم ل ش ه دلي ى آراهيت م عل م يق ول

    . آما هو مبسوط في موضعه  . ضعيف من وجوه
  

    . فهو آالمضمضة/وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن ال يفطره وأما للحاجة 
  

    . به القيء لم يفطروأما القيء، فإذا استقاء أفطر، وإن غل
  

    . واالدهان، ال يفطر بال ريب
  

وأما خروج الدم الذي ال يمكن االحتراز منه، آدم المستحاضة، والجروح، والذي َيْرَعُف ونحوه، فال يفطر، وخروج  
    . دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء

  
ر من ال        د وآثي والن مشهوران، ومذهب أحم ه ق والن في         وأما االحتجام، ففي ه ق ه يفطر، والفصاد ونحوه في سلف أن

    . أن ذلك آاالحتجام  : أحدهما  : مذهبه
  

دماغ      ى ال ذي يصل إل ك          : ومذهبه في الكحل ال ك نحو ذل ه يفطر، آالطيب وللحاجة، ومذهب مال ة      . أن و حنيف ا أب وأم
    . واهللا أعلم  . والشافعي ـ رحمهما اهللا ـ فال يريان الفطر بذلك

  
ه    ؟ هل يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليوم أم ال  : رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو صائم وسئل عن وهل إذا أعلم أن

    ؟ يفطر إذ افتصد، يأثم أم ال
  

    : فأجاب
  

    . واهللا أعلم  . الحمد هللا، هذه المسألة فيها نزاع في مذهب أحمد وغيره، واَألحوط أنه يقضي ذلك اليوم
  

    ؟ هل يفسد الصوم أم ال  : ي شهر رمضانوُسـئل عن الفصاد ف
  

    : فأجاب
  

    . واهللا أعلم  . إن أمكنه تأخير الفصاد أخره، وإن احتاج إليه لمرض افتصد وعليه القضاء في أحد قولي العلماء
  

ه صيام شهر              ى الصيام، وت وفي وعلي در عل م يكن يق ه شهر رمضان، ول وُســئل عن الميت في أيام مرضه أدرآ
ه وصليا إذا               رمضان ه إذا صاما عن اة، فهل تسقط الصالة والصيام عن ه بالحي دة مرضه، ووالدي ذلك الصالة م ، وآ

    ؟ وصى، أو لم يوص
  

    : فأجاب
  

ة، فال يصلى أحد        ا الصالة المكتوب إذا اتصل به المرض، ولم يمكنه القضاء، فليس على ورثته إال اإلطعام عنه، وأم
ك       عن أحد، ولكن إذا صلى عن المي ه ذل ه، نفع داه ل ا وأه ه تطوع واهللا   . ت واحد منهما تطوًعا، وأهداه له، أو صام عن

    . أعلم
  

  االقتصاد في األعمال 
  

المسؤول من إحسان السادة العلماء ـ رضي اهللا عنهم ـ حل هذه الشبهة التي دخل على العباد بسببها ضرر بين، وهي    
لم   ه وس ى اهللا صيام داود،          (   : أن بعضهم سمع قوله صلى اهللا علي ى اهللا صالة داود، وأحب الصيام إل أحب الصالة إل



 

ا، ويفطر     ) آان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وآان يصوم يوًما، ويفطر يوًما فعقد مع اهللا أن يصوم يوًم
د    يوًما، فعل ذلك سنة أو أآثر، وهو متأهل له عيال، وهو ذو سبب يحتاج إلى نفسه في حفظ صح ده بع ته، فحدثت عن

ى طلب                 ة إل ك هم ده مع ذل م حدثت عن رر، ث وم ويك تلقن آل ي دة ي ذه المجاه ذلك همة في حفظ القرآن، فصار مع ه
وة في      المقصود، وقيام أآثر الليل، وآثرة االجتهاد، والدأب في العبادة، فاجتمع عليه ثقل يبس الصيام، مع ضعف الق

يبس الحادث من الهمة الحادة، وهو شاب عنده حرارة الشبوبية، فأثر مجموع  السبب، مع يبس التكرار وآثرته، مع ال
الدة           ه في رأسه، وب ه، من ذهول، وصداع يلحق ى الكالم إذا        /ذلك خلًال في ذهن ه ال يحيط بمعن ه، بحيث إن في فهم

يئا من األن        . سمعه، وظهر أثر اليبس في عينيه حتى آادتا أن تغورا اد ش ذا االجته رك   وقد وجد في ه وار، وهو ال يت
ل،     -هذا الصيام لعقده الذي عقده مع اهللا  ة يتعل تعالى، لخوفه أن يذهب النور الذي عنده، فإذا نهاه أحد من أهل المعرف

ذه الصفة       : ويقول روه ال     ؟ أنا أريد أن أقتل نفسي في اهللا، فهل صومه هذا يوافق رضا اهللا ـ تعالى ـ وهو به أم هو مك
ين أم ال      وه  ؟ يرضى اهللا به ارة يم ه آف ه في د وعلي ذا العق ه صالح جسمه، وصيانة          ؟ ل يباح له ه ا في تغاله بم وهل اش

ه أم ال            ده من ه، ويري ذي يرضى اهللا من ه ال ى حفظ فرائضه، ومصلحة عيال وفر عل وهل    ؟ دماغه، وعقله، وذهنه، ليت
    ؟ شيء لم يجب عليهإصراره على ذلك موجب لمقت اهللا ـ تعالى ـ حيث يلقى نفسه إلى التهلكة ب

  
يسأل آشف هذه   ؟ أم هو مخصوص بمن ال يتضرر به  ؟ وإن آان مشروعا في السنة، فهل هو مشروع مطلقا لكل أحد

ه،                  راد رب افًال عن م ل، غ ه في السلوك بالجه الء لدخول اء، وأحزن العق ذا الشخص األطب ا ه د أعي ا فق المسألة وحله
اب    ع المسلمين بطول              ونسأل تقييد الجواب، وإعضاده بالكت الى ـ ومت ك، آجرآم اهللا ـ تع ه ذل ى قلب والسنة، ليصل إل

    . بقاآم، وصلى اهللا على سيدنا محمد وسلم، ورضي اهللا عن أصحابه أجمعين
  

    : فأجاب شيخ اإلسالم العالمة الحافظ المجتهد مفتي األنام تقي الدين أحمد بن تيمية بخطه
  

    : ي على أصلينالحمد هللا، جواب هذه المسألة مبن
  

    . موجب الشرع  : أحدهما
  

    . مقتضى العهد، والنذر  : والثاني
  

ال           : أما األول ا ق ادة، آم لم هو االقتصاد في العب ه وس فإن المشروع المأمور به الذي يحبه اهللا ورسوله صلى اهللا علي
ٌد        (   : وقال  ) اعليكم هدًيا قاصًدا، عليكم هدًيا قاصًد (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم ّدين أح ادَّ ال ن ُيش يٌن، ول دِّين مت إن هذا ال

    . وآالهما في الصحيح  ) إال غلبه، فاستعينوا بالَغْدَوِة والرَّْوَحِة وشيء من الدُّْلجة، والَقَصد الَقَصد َتْبُلغوا
  

    . اقتصاد في سنة، خير من اجتهاد في بدعة  : وقال أبي بن آعب
  

ة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها، آانت محرمة، مثل أن يصوم صوما يضعفه  فمتى آانت العباد
ه في    /عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العقل، أو الفهم الواجب، أو يمنعه عن الجهاد الواجب،  وآذلك إذا آانت توقع

    . أموال الناس ويسألهممحل محرم ال يقاوم مفسدته مصلحتها، مثل أن يخرج ماله آله، ثم يستشرف إلى 
  

ة  ه          . وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها، وأوقعته في مكروهات، فإنها مكروه ك قول الى ـ في ذل زل اهللا ـ تع د أن   : وق
َه الَ           {  ُدوْا ِإنَّ الّل ْم َوَال َتْعَت ُه َلُك لَّ الّل ا َأَح اِت َم وْا َطيَِّب وْا َال ُتَحرُِّم ِذيَن آَمُن ِدينَ   َيا َأيَُّها الَّ بُّ اْلُمْعَت دة  [   } ُيِح ا   ] 87  : المائ ، فإنه

ادة  ه،          : نزلت في أقوام من الصحابة آانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعب ل آل وم اللي ذا يق ذا يسرد الصوم، وه ه
ات من أآل                      الى ـ عن تحريم الطيب اهم اهللا ـ سبحانه وتع اء، فنه ذا يجتنب النس ذا يجتنب أآل اللحم، وه اللحم،   وه

ادة   والنساء، وعن االعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع في الصيام، والقيام، والقراءة، والذآر، ونحو ذلك، والزي
ذا   في التحريم على ما حرم والزيادة في المباح على ما أبيح، ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على ه

    . التحريم، والعدوان
  

لم          : حيحين عن أنسوفي الص ه وس ي صلى اهللا علي ألوا أزواج النب لم س ه وس أن نفًرا من أصحاب النبي صلى اهللا علي
ا فال      : أما أنا فأقوم ال أنام، وقال اآلخر   : أما أنا فأصوم ال أفطر، وقال اآلخر  : عن عمله في السر، فقال بعضهم ا أن أم



 

ون     (   : فبلغ ذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال  . ل اللحمفال آآ/أما أنا   : أتزوج النساء، وقال اآلخر وام يقول ال أق ا ب   : م
    .  ) آذا، وآذا، لكني أصلي، وأنام، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، وآآل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني

  
د جعل يصوم     رأ     وفي الصحاح من غير وجه، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، أنه آان ق ل، ويق وم اللي ار، ويق النه

يُن،   (   : القرآن في آل ثالث، فنهاه النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، وقال ال تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك َهَجَمْت له الع
ا، وإن لزوجك عليك     (   : وقال له  . غارت العين وملت النفس، وسئمت  : أي  ) وَنِفَهْت له النَّفُس ا،   إن لنْفِسك عليك حًق حق

    .  ) وإن لَزْوِرَك عليك حقا فآت آل ذي حق حقه
  

ا         ك أن تفعل م يس ل رين، فل نفس، واألهل، والزائ فبين له النبي صلى اهللا عليه وسلم أن عليك أموًرا واجبة من حق ال
لم أن يصوم    . يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة، بل آت آل ذي حقه حقه من آل    ثم أمره النبي صلى اهللا عليه وس

ال     ) إنه يعدل صيام الدهر (   : شهر ثالثة أيام، وقال رة، فق ق أفضل من       : وأمره أن يقرأ القرآن في آل شهر م ي أطي إن
ك،   /إني أطيق أفضل    : قال  ) فصم يوما، وأفطر يوما، فإن ذلك أفضل الصيام (   : ذلك، ولم يزل يزايده، حتى قال من ذل

    .  ) ال أفضل من ذلك (   : قال
  

ا عجز عن        : وآان عبد اهللا بن عمرو لما آبر يقول ان ربم لم، وآ يا ليتني قبلت رخصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
ى          لم عل ه وس ي صلى اهللا علي ارق النب ئال يف درها، ل صوم يوم، وفطر يوم، فكان يفطر أياًما، ثم يسرد الصيام أياًما بق

ا هو        حال ثم ينتقل عنها؛ وهذا ألن بدنه آان يتح ا، شغله عم ا، وأفطر يوم مل ذلك، وإال فمن الناس من إذا صام يوم
    . أفضل من ذلك، فال يكون الصوم أفضل في حقه

  
ه       ـه في الصحيح أن وآـان النبي صلى اهللا عليه وسلم هكـذا،فإنـه آان أفضل مـن صـوم داود، ومع هـذا، فقـد ثبت عن

ال      ) فال صام، وال أفطر من صام الدهر (   : سئل عمن يصوم الدهر فقال ا، فق ومين، ويفطر يوم   : ، وسئل عمن يصوم ي
ال      ) ومن يطيق ذلك (  ومين، فق ـا، ويفطر ي ك    (   : ، وسئل عمن يصوم يوم ي طوقت ذل ـئل عمن يصـوم     ) وددت أن ، وس

ان   ) ذلك أفضل الصيام (  : يومـا ويفطر يوما،فقال ه آ ي      ،فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ألن ال الت ه من األعم ل
    . هي أوجب عليه، وأحب إلى اهللا ما ال يطيق معه صوم ثلث الدهر

  
تح    : وآذلك ثبت عنه في الصحيح ه أن       /أنه لما قرب من العدو في غزوة الف الفطر، فبلغ في رمضان، أمر أصحابه ب

م، فوثب    وصلى على ظهر دابته مرة، وأمر من معه  ) أولئك العصاة (   : قوما صاموا فقال أن يصلوا على ظهور دوابه
لم   ه وس ه    (   : رجل عن ظهر دابته فصلى على األرض، فقال النبي صلى اهللا علي الف، خالف اهللا ب ى      ) مخ م يمت حت فل

ىَّ         : وقال ابن مسعود  . ارتد عن اإلسالم رآن أحب إل راءة الق رآن، وق راءة الق اب     . إني إذا صمت ضعفت عن ق ذا ب وه
    . ي غير هذا الموضعواسع قد بسط ف

  
ـا في الصحيحين عـن عائشة                : وأما األصل الثاني ا أخرج ه م ذره، فاألصل في ك ون ى ذل ـد اهللا عل ـه إذا عاه وهـو أن

ـإذا    ) من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومـن نذر أن يعصي اهللا فـال يعصـه  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قالت ف
ذا معصية ال   آـان المنذور  الذي عاهد اهللا يتضمن ضررا غير مـباح، يفضي إلى ترك واجب، أو فعـل محرم؛ آان ه

    . يجب الوفاء به، بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل آله، وصيام النهار آله، لم يجب الوفاء بهذا النذر
  

    : على قولين  ؟ هل عليه آفارة يمين  : ثم تنازع العلماء
  

لم    : اأظهرهم ال    / أن عليه آفارة يمين؛ لما ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وس ه ق ارُة      (  : في الصحيح أن ْذر َآفَّ ارة النَّ َآفَّ
ة     (   : وقـال  ) اليمـين  ـذر حلف ه     ) النـ ين        (   : وفي السنن عن ارة يم ه آف ـذر في معصية، وآفارت ا سبب     ) ال ن د ذآرن ، وق

    . نزول اآلية
  

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم رأى رجًال قائًما في الشمس،   : ك ما رواه البخاري في صحيحه، عن ابن عباسومثل ذل
ذا  (   : فقال الوا   )  ؟ ما ه تكلم، وأن يصوم          : فق وم، وال يستظل، وال ي ذر أن يق و إسرائيل، ن ذا أب ال   . ه تكلم،    (   : فق روه فلي م

ره بفعل المشروع      ، فلم ) وليستظل، وليقعد، وليتم صومه ام والتضحية أم ا نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقي
    . وهو الصوم في حقه، ونهاه عن فعل غير المشروع



 

ن    ة ب وأما إذا عجز عن فعل المنذور، أو آان عليه فيه مشقة، فهنا يكفر، ويأتي ببدل عن المنذور، آما في حديث عقب
ذرت أن تحج ماشية     : عامر لم     أن أخته لما ن ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ذيب أختك نفسها،       (   : ، ق ي عن تع إن اهللا لغن

    .  ) ولتصم (   : وروي  ) مرها فلترآب ولتهد
  

اول         ـه أن يفطـر ويتن ـه علي ـه، وبدن فهذا الرجـل الذي عقـد مـع اهللا ـ تعالى ـ صـوم نصف الدهر، وقد أضر ذلك بعقل
على حسب ما يحتمله حاله /ـارة يمين، ويكـون فطره قـدر ما يصلح به عقله وبدنه،مـا يصلـح عقلـه وبدنـه، ويكفر آف

ـوم، وفطر        ى صوم ي ـود إل ـنه الع إما أن يفطر ثلثي الدهـر، أو ثالثـة أرباعـه، أو جميعـه، فإذا أصلح حالـه، فإن أمك
رك األحب    يوم بال مضرة، وإال صام ما ينفعه من الصوم، وال يشغله عما هو أحب إلى اهللا م نـه، فـاهللا ال يحب أن يت

    !  ؟ إليـه بفعـل مـا هـو دونـه، فكيـف يوجـب ذلك
  

ا تشتمل    وأمـا النـور الذي وجـده بهـذا الصوم، فمعلـوم أن جنس العبادات ليس شًرا محًضـا، بل العبادات المنهي عنه
آما نهى عن صـيام الدهر، وقيـام الليل  على منفعة ومضرة، ولكـن لما ترجح ضررها على نفعها نهى عنها الشارع،

رة   ورا بسبب آث ة ن ي المواصلة الدائم ا يجدون ف ع أن خلق د العصر، م ـد الصبح، وبع ا، وعن الصـالة بع ه دائم آل
ك          ـود ذل ـور، لكن يع اد القب ان، وعب ل الرهب ين، مث الجـوع، وذلك مـن جنس مـا يجـده الكفار مـن أهـل الكتاب واألمي

الزائد على الحد المشروع يوجب لهم ضررا في الدنيا واآلخـرة، فيكـون إثمـه أآثر مـن نفعـه، آما قـد الجوع المفرط 
ة،       ل والبطال يط، والمل ريط والتثب ى التف رأينا مـن هـؤالء خلـقا آثيرا آل بهم اإلفراط فيما يعانونه من شدائد األعمال إل

ه؛     وربما انقطعوا عن اهللا بالكلية، أو باألعمال المرج ل في ة، أو بحصول خل وحة عن الراجحة، أو بذهاب العقل بالكلي
    . وذلك ألن أصل أعمالهم وأساسها على غير استقامة ومتابعة

  
  فهذا آالم مجمل، فإنه إذا فعل ما أمره الّله   . أريد أن أقتل نفسي في الّله  : وأما قوله/
  

د      به، فأفضى ذلك إلى قتل نفسه، فهذا محسن في ذلك، آالذي لمين، وق ة للمس ه منفع يحمل على الصف وحده حمًال في
ُه َرُؤوٌف      {   : وفي مثله أنزل الّله قوله  . اعتقد أنه ُيقتل، فهذا حسن ِه َوالّل اِت الّل اء َمْرَض َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغ

نغم      ] 207  : البقرة [   } ِباْلِعَباِد ان بعض الصحابة ي ا آ لم       ، ومثل م ه وس ي صلى اهللا علي دو بحضرة النب د    . س في الع وق
ال    . ألقى بيده إلى التهلكة  : أن رجًال حمل على العدو وحده، فقال الناس  : روى الَخالَُّل بإسناده عن عمر بن الخطاب فق

    .  } َضاِت الّلِه َوالّلُه َرُؤوٌف ِباْلِعَباِدَوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْر {  : ال، ولكنه ممن قال الّله فيه  : عمر
  

اء      رد الشديد بم وأما إذا فعل ما لم يؤمر به، حتى أهلك نفسه، فهذا ظالم متعٍد بذلك، مثل أن يغتسل من الجنابة في الب
ر   ي غي ذا ال يجوز، فكيف ف ه، فه ى هالآ ي رمضان صومًا يفضي إل ه، أو يصوم ف ه يقتل ه أن ى ظن ارد يغلب عل ب

    !  ؟ مضان ر
  

هل تجدون لي رخصة في   : وقد روى أبو داود في سننه، في قصة الرجل الذي أصابته جراحة، فاستفتى من آان معه
ألوا إذا       ( / : ال نجد لك رخصة، فاغتسل، فمات، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم  : فقالوا  ؟ التيمم ال س ه، َه تلهم الّل وه، ق َقَتل

    ) فاُء العيِّ السؤاللم يعلموا، فإنما ِش
  

يمم، وصلى      اردة فت ة ب وآذلك روى حديث عمرو بن العاص، لما أصابته الجنابة في غزوة ذات السالسل، وآانت ليل
ال           لم، فق ه وس ي صلى اهللا علي ك للنب روا ذل وا ذآ ا رجع التيمم، ولم اعمرو، أصليت بأصحابك، وأنت      (   : بأصحابه ب ي

ه   : فقال  )  ؟ جنب ول    يارسول الّل ه يق ي سمعت الّل ُكمْ   {   : ، إن وْا َأنُفَس يئاً      ] 29  : النساء  [   } َوَال َتْقُتُل ل ش م يق ذا    . فضحك، ول فه
عمرو قد ذآر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بال مصلحة مأمور بها، هي من قتل النفس المنهي عنه، وأقره النبي 

    . صلى اهللا عليه وسلم على ذلك
  

ال وقتل اإلنس ذب       (   : ان نفسه حرام بالكتاب والسنة واإلجماع، آما ثبت عنه في الصحاح أنه ق ل نفسه بشيء ُع من قت
ار       (   : ، وفي الحديث اآلخر ) به يوم القيامة ه الن ة، وأوجبت ل ه الجن ُت علي ل    ) عبدي بادأني بنفسه، فحرم ، وحديث القات

ي    ان النب ه الجراح، وآ ا اشتدت علي ل نفسه لم ذي قت ه بسوء     ال ار، لعلم ه من أهل الن ر أن لم يخب ه وس صلى اهللا علي
ه  /خاتمته، وقد آان صلى اهللا عليه وسلم ال يصلى على من  قتل نفسه؛ ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه لما أخبر أن

    . لو مات لم أصل عليه  : ُبِشَم، فقال



 

ه من    فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهي الّله عنه من قصد اإلنسان  قتل نفسه، أو تسببه في ذلك، وبين ما شرعه الّل
الى        ال تع ا ق ه، آم والهم ل ؤمنين أنفسهم وأم ةَ          {   : بيع الم ُم الَجنَّ َأنَّ َلُه َواَلُهم ِب ُهْم َوَأْم ْؤِمِنيَن َأنُفَس َن اْلُم َتَرى ِم َه اْش   } ِإنَّ الّل

    . يبيع نفسه  : أي  ] 207  : البقرة [   } ي َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت الّلِهَوِمَن النَّاِس َمن َيْشِر {   : ، وقال ] 111  : التوبة [ 
  

اب             ة للكت راه من األمور المخالف ا يستحسنه المرء أو يجده، أو ي اب والسنة، ال بم واالعتبار في ذلك بما جاء به الكت
    . الّله بجهل، أفسد أآثر مما يصلح من َعَبَد  : والسنة، بل قد يكون أحد هؤالء آما قال عمر بن عبد العزيز

  
أن الّله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس، وحملها على المشاق، حتى يكون العمل    : ومما ينبغي أن يعرف

در المشقة في آل شيء، ال        ى ق ولكن األجر     ! آلما آان أشق آان أفضل، آما يحسب آثير من الجهال أن األجر عل
ان أحسن، وصاحبه        /لعمل، ومصلحته، وفائدته،على قدر منفعة ا ين آ أي العمل ه ورسوله، ف وعلى قدر طاعة أمر الّل

    . أطوع وأتبع، آان أفضل؛ فإن األعمال ال تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل
  

ذيب    (   : عليه وسلمولهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية، قال النبي صلى اهللا  إن الّله لغني عن تع
ب    ا فلترآ ها، مره ك نفس دى، وروي    : ، وروي ) أخت ا باله ه أمره وم  : أن بيحها       . بالص ي تس ة ف ديث جويري ذا ح وآ

ك الحال           ى تل ية، فوجدها عل ا عش م دخل عليه ا ضحى، ث ا    . بالحصى، أو النوى، وقد دخل عليه ه له د قلت    (   : وقول لق
    .  ) ات، ثالث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحتبعدك أربع آلم

  
ى               : وأصل ذلك ه عل ى الّل ادنا؛ولهذا يثن ه فس ا في ا إال عم م ينهن ه صالحنا، ول ا في ا إال بم أن يعلم العبد أن الّله لم يأمرن

    . العمل الصالح، ويأمر بالصالح واإلصالح،وينهي عن الفساد
  

ة    فالّله ـ سبحانه ـ إنما حرم ع    ا من المنفع لينا الخبائث لما فيها من المضرة والفساد، وأمرنا باألعمال الصالحة لما فيه
ا ال إال  . والصالح لن ذه األعم د ال تحصل ه ر، / وق المعروف، والنهي عن المنك اد، والحج، واألمر ب قة، آالجه بمش

ا       وطلب العلم، فيحتمل تلك المشقة، ويثاب عليها لما يعقبه من المنفعة، آما  لم لعائشة لم ه وس ي صلى اهللا علي قال النب
در َنَصبك   (   : اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع قته،          .  ) َأْجُرِك على ق اوم مش ة ال تق دة العمل منفع ا إذا آانت فائ وأم

    . فهذا فساد، والّله ال يحب الفساد
  

ًا          ومثال ذلك منافع الدنيا، فإن من تحمل مشقة لربح آثير، أو دفع عدو ا من تحمل آلف ودًا، وأم ذا محم ان ه عظيم، آ
م،                  ة من أعطى ألف دره ان بمنزل ع يسير من الضرر، آ ال، أو دف اقًا شديدة، لتحصيل يسير من الم عظيمة، ومش

    . أو مشى مسيرة يوم، ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيرًا منها في بلده  . ليعتاض بمائة درهم
  

الفردوس،      فاألمر المشروع المسنون جميعه ا آ ر األمور وأعاله مبناه على العدل، واالقتصاد، والتوسط الذي هو خي
    . فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، فمن آان آذلك، فمصيره إليه إن شاء الّله ـ تعالى

  
    . هذا في آل عبادة ال تقصد لذاتها، مثل الجوع، والسهر، والمشي

  
ا          /محبته، واإلنابة إليه، وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة الّله، و ع فيه ال، لكن يق ا الكم ذه يشرع فيه ه، فه والتوآل علي

دخل استحالل        ل، أو ي ا في التوآ أمور به سرف، وعدوان، بإدخال ما ليس منها فيها، مثل أن يدخل ترك األسباب الم
   . والّله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم  . المحرمات، وترك المشروعات في المحبة، فهذا هذا

  
    . وسئل ـ رضي الّله عنه وأرضاه ـ عن ليلة القدر، وهو معتقل بالقلعة ـ قلعة الجبل ـ سنة ست وسبعمائة

  
    : فأجاب

  
ال        ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي هي   (   : الحمد لّله، ليلة القدر في العشر األواخر من شهر رمضان هكذا صح عن النب

    . الوتر منها وتكون في  .  ) في العشر األواخر من رمضان
  



 

ة        ة خمس وعشرين، وليل لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثالث وعشرين، وليل
    . سبع وعشرين، وليلة تسع وعشرين

  
ٍة تَ  (   : ويكون باعتبار ما بقى آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم/ ى   ِلَتاِسعٍة َتْبِقى، ِلَسابعٍة تبقى، لخاِمس ٍة َتْبَق ى، ِلَثِالث   .  ) ْبَق

ع وعشرين        ة أرب ى، وليل فعلى هذا إذا آان الشهر ثالثين يكون ذلك ليال اإلشفاع، وتكون اإلثنين وعشرين تاسعة تبق
    . وهكذا أقام النبي صلى اهللا عليه وسلم في الشهر  . سابعة تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح

  
    . شهر تسعًا وعشرين؛ آان التاريخ بالباقي، آالتاريخ الماضيوإن آان ال

  
لم             ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ه، آم ا المؤمن في العشر األواخر جميع   : وإذا آان األمر هكذا، فينبغي أن يتحراه

ة سبع وعشر     .  ) َتحروها في العشر األواخر (  ن     وتكون في السبع األواخر أآثر، وأآثر ما تكون ليل ي ب ان أب ا آ ين آم
ال   ؟ بأي شيء علمت ذلك  : آعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين، فقيل له ا أن         : فق ه أخبرن ا رسول الّل ي أخبرن ة الت باآلي

    . الشمس تطلع صبحة صبيحتها آالطَّْشت، الشعاع لها
  

د روي في   من أشهر العال/ فهذه العالمة التي رواها أبي بن آعب عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مات في الحديث، وق
ام أو     : عالماتها أنها ليلة بلجة منيرة، وهي ساآنة ال قوية الحر، وال قوية البرد، وقد يكشفها الّله لبعض الناس في المن

ه واللّ   . هذه ليلة القدر، وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به األمر  : اليقظة، فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له
    . ـ تعالى ـ أعلم

  
    ؟ أيهما أفضل   ] ليلة اإلسراء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم [ ، و ] ليلة القدر [ وسئل عن 

  
    : فأجاب

  
ي صلى اهللا    بأن ليلة اإلسراء أفضل في حق النبي صلى اهللا عليه وسلم وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى األمة، فحظ النب

    . ة المعراج منها أآمل من حظه من ليلة القدرعليه وسلم الذي اختص به ليل
  

ا أعظم حظ، لكن الفضل والشرف                 م فيه ان له راج، وإن آ ة المع م من ليل در أآمل من حظه وحظ األمة من ليلة الق
    . والرتبة العليا إنما حصلت فيها، لمن أسرى به صلى اهللا عليه وسلم

  
    ؟ أيهما أفضل وسئل عن عشر ذي الحجة، والعشر األواخر من رمضان 

  
    : فأجاب

  
الي عشر      أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر األواخر من رمضان أفضل من لي

    . ذي الحجة
  

ن وجده شافيا آافيًا؛ فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الّله م  . واذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب  : قال ابن القيم
    . يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم التروية  : أيام عشر ذي الحجة، وفيها

  
ر     ة خي ا ليل وأما ليالي عشر رمضان، فهي ليالي اإلحياء، التي آان رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يحييها آلها، وفيه

    . من ألف شهر
  

    . فمن أجاب بغير هذا التفصيل، لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة
  
    ؟ يوم عرفة، أو الجمعة، أو الفطر، أو النحر  : أيما أفضل  : ِئل شيخ اإلسالمُس
  



 

    : فأجاب
  

ال بعضهم           د ق وم النحر، وق ام هو ي ام الع اء، وأفضل أي وم    : الحمد لّله، أفضل أيام األسبوع يوم الجمعة باتفاق العلم ي
وم النحر     (   : وسلم أنه قال عرفة، واألول هو الصحيح؛ ألن في السنن عن النبي صلى اهللا عليه ه ي أفضل األيام عند الّل

ه   ) ثم يوم الَقرِّ ؛ ألنه يوم الحج األآبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد، آما ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا علي
    .  ) يوم النحر هو يوم الحج األآبر (   : وسلم أنه قال

  
ال    ره، آ ق، وطواف         وفيه من األعمال ماال يعمل في غي ة وحدها، والنحر، والحل رة العقب ة، ورمى جم وقوف بمزدلف

    . والّله أعلم  . اإلفاضة، فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنة، واتفاق العلماء
  

    ؟ وسئل عن يوم الجمعة، ويوم النحر، أيهما أفضل 
  

    : فأجاب
  

    . يوم الجمعة أفضل أيام األسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام
  
    . وغير هذا الجواب ال يسلم صاحبه من االعتراض الذي ال حيلة له في دفعه  . ال ابن القيمق
  

    ؟ وسئل عن أفضل األيَّام 
  

    : فأجاب
  

    . وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها  . الحمد لّله، أفضل أيام األسبوع يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم
  

لم    وأفضل أيام العام يوم النحر، آما روي  ه وس ي صلى اهللا علي وم          (   : عن النب م ي وم النحر، ث ه ي د الّل ام عن أفضل األي
    .  ) الَقرِّ

  
أن                ك إال ب م يرتب ذل ًا، ول ًا، ويفطر يوم ه أن يصوم يوم دا ل م ب يس، ث ين والخم وسئل عن رجل نذر أنه يصوم االثن

    ؟ أفتونا ـ يرحمكم الّله   ؟ فضليصوم أربعة أيام، ويفطر ثالثة أو يفطر أربعة، ويصوم ثالثة، فأيهما أ
  

    : فأجاب
  

زاع،        /الحمد لّله، إذا انتقل من صوم االثنين والخميس إلى صوم  ه ن ا هو أفضل، وفي ى م ل إل يوم وفطر يوم، فقد انتق
ذر الصالة في               ل أن ين ذر الصالة في المسجد المفضول، وصلى في األفضل، مث و ن واألظهر أن ذلك جائز، آما ل

    . والّله أعلم  . قصى، فيصلي في مسجد أحد الحرمينالمسجد األ
  

ا، والصمت            ول في االعتكاف فيه ا تق ة أشهر، وم هل هو من      : وسئل ـ َرحمه الّله ـ عما ورد في ثواب صيام الثالث
    ؟ األعمال الصالحات أم ال 

  
    : فأجاب

  
النبي صلى اهللا عليه وسلم شيء، وال عن    أما تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم أو االعتكاف، فلم يرد فيه عن

ى شعبان،            : أصحابه، وال أئمة المسلمين، بل قد ثبت في الصحيح ان يصوم إل لم آ ه وس ه صلى اهللا علي أن رسول الّل
    . ولم يكن يصوم من السنة أآثر مما يصوم من شعبان، من أجل شهر رمضان

  
ا، وليست من      وأما صوم رجب بخصوصه، فأحاديثه آلها ضعيفة، بل مو ى شيء منه ضوعة، ال يعتمد أهل العلم عل



 

الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، وأآثر ما روي في ذلك، أن النبي صلى  /الضعيف الذي يروي في 
    .  ) اللهم بارك لنا في رجب، وشعبان وبلغنا رمضان (   : اهللا عليه وسلم آان إذا دخل رجب يقول

  
ناده     وقد روى ابن ماجه  في سننه، عن ابن عباس، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه نهي عن صوم رجب، وفي إس

ول                 ام في رجب، ويق ديهم في الطع اس؛ ليضعوا أي دي الن ان يضرب أي ن الخطاب آ ال   : نظر، لكن صح أن عمر ب
    . تشبهوه برمضان

  
أتريدون أن   : رجب، فقال  : فقالوا  !  ؟ ما هذا   : فقال ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا آيزانا للماء، واستعدوا للصوم،

    . فمتى أفطر بعضًا لم يكره صوم البعض  . وآسر تلك الكيزان  ؟ تشبهوه برمضان 
  

دة، وذو   وفي المسند وغيره حديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر بصوم األشهر الحرم، وهي رجب، وذوالقع
    . ا في صوم األربعة جميعا، ال من يخصص رجبفهذ  . الحجة، والمحرم

  
ان    /وأما تخصيصها باالعتكاف، فال أعلم فيه أمرًا، بل آل من صام صومًا  مشروعًا، وأراد أن يعتكف من صيامه آ

    : ذلك جائزًا بال ريب، وإن اعتكف بدون الصيام، ففيه قوالن مشهوران، وهما روايتان عن أحمد
  

    . ف إال بصوم، آمذهب أبي حنيفة، ومالكأنه ال اعتكا  : أحدهما
  

    . يصح االعتكاف بدون الصوم، آمذهب الشافعي  : والثاني
  

ك         م، لكن هل ذل اق أهل العل ة باتف وأما الصمت عن الكالم مطلقًا في الصوم أو االعتكاف أو غيرهما، فبدعة مكروه
    . فيه قوالن في مذهبه وغيره  ؟ محرم، أو مكروه 

  
إن   : أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها ُمْصَمتًة ال تتكلم، فقال لها أبو بكر   : لبخاريوفي صحيح ا

لم رأى               ه وس ي صلى اهللا علي اس أن النب ن عب ة، وفي صحيح البخاري عن اب هذا ال يحل، إن هذا من عمل الجاهلي
ذا   : فقالوا  )  ؟ من هذا (   : رجال قائمًا في الشمس، فقال تكلم          ه وم في الشمس، وال يستظل، وال ي ذر أن يق و إسرائيل، ن أب

ذره للصمت أن          .  ) مروه فليجلس، وليستظل، وليتكلم، وليتم صومه (   : ويصوم، فقال لم مع ن ه وس أمره صلى اهللا علي ف
وهذا   . بالصوم فقطنذره للقيام أن يجلس، ومع نذره أال يستظل، أن يستظل، وإنما أمره بأن يوفي /يتكلم، آما أمره مع 

    . صريح في أن هذه األعمال ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر
  

لم في الحديث الصحيح     ه فال             (   : وقد قال صلى اهللا عليه وس ه يعصى الّل ذر أن ه، ومن ن ه فليطع ع الّل ذر أن ُيطي من ن
ه ـ        آذلك ال يؤمر الناذر أن يفعلها، فمن فعلها على وجه التعبد   .  ) يعصه ى الّل ًا إل ًا وطريق ك دين اذ ذل بها والتقرب واتخ

ا               . تعالى، فهو ضال جاهل، مخالف ألمر الّله ورسوله ك ـ إنم ًا، ونحو ذل ذر اعتكاف ك ـ من ن وم أن من يفعل ذل ومعل
اال    يفعله تدينًا، وال ريب أن فعله على وجه التدين حرام؛ فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربًة، ويتقرب إلى الّله ـ ت  الى ـ بم ع

إذا           ه الحجة، ف م علي م تق ه، إذا ل ذورًا بجهل د يكون مع يحبه الّله، وهذا حرام، لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه، فق
    . بلغه العلم فعليه التوبة

  
ول    .  ) متمن آان يؤمن بالّله واليوم اآلخر، فليقل خيرًا أو ليص (   : وجماع األمر في الكالم قوله صلى اهللا عليه وسلم فق

ر من        ه خي الخير ـ وهو الواجب، أو المستحب ـ خير من السكوت عنه، وما ليس بواجب، وال مستحب، فالسكوت عن
    . قوله

  
ال بعض السلف لصاحبه   / ذا ق ه اآلخر        : وله ال ل ه، فق تكلم ب ر من ال ر من     : السكوت عن الشر خي الخير خي تكلم ب ال

وِل َوتَ       {   : وقد قال تعالى  . السكوت عنه َيِت الرَُّس ْدَواِن َوَمْعِص ِإْثِم َواْلُع اَجْوا ِباْل ا َتَتَن اَجْوا  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَناَجْيُتْم َفَل َن
َالٍح     الَّ َخْيَر ِفي َآِثيٍر مِّن نَّْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأ {   : ، وقال تعالى ] 9  : المجادلة [   } ِباْلِبرِّ َوالتَّْقَوى ُروٍف َأْو ِإْص َدَقٍة َأْو َمْع َر ِبَص َم

    .  ] 114  : النساء [   } َبْيَن النَّاِس َوَمن َيْفَعْل َذِلَك اْبَتَغاء َمْرَضاِت الّلِه َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما
  



 

ال     ه ق لم أن ه وس ه، إ      (   : وفي السنن عن النبي صلى اهللا علي ه ال ل ن آدم علي ًا عن     آل آالم اب رًا بمعروف، أو نهي ال أم
ا               .  ) منكر، أو ذآرًا لّله تعالى الخير والصمت عم تكلم ب ذلك في فضائل ال رة، وآ واألحاديث في فضائل الصمت آثي

ه          ا أحب ر، فيجب أن تحب م المعروف والنهي عن المنك يجب من الكالم حرام، سواء اتخذه دينًا أو لم يتخذه آاألمر ب
    . ما يبغضه الّله ورسوله، وتبيح ما أباحه الّله ورسوله، وتحرم ما حرمه الّله ورسولهالّله ورسوله، وتبغض 

  
    : َوَقاَل ـ رحمُه الّله

  
   ما زال رسول الّله يعتكف العشر األواخر  : قول عائشة: فصل 
  

هذا إشارة إلى مقامه في   . ما زال رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يعتكف العشر األواخر حتى قبضه الّله  : قول عائشة
رة، فطلب نساؤه االعتكاف         : المدينة وأنه آان يعتكف أداء أو قضاء، فإنه قد ثبت في الصحيح  ه أراد أن يعتكف م أن

    . معه، فرأى أن مقصود بعضهن المباهاة، فأمر بالخيام َفُقِوَضت، وترك االعتكاف ذلك العام، حتى قضاه من شوال
  

وم     وهو صلى اهللا عليه وس د أن صام ي لم لم يصم رمضان إال تسع مرات، فإنه فرض في العام الثاني من الهجرة، بع
ى      نة األول ن الس ع األول م هر ربي ي ش ة ف دم المدين ه ق دة، فإن رة واح يامه م اس بص ر الن وراء، وأم دم   . عاش د تق وق

يا       اس بص ر الن انى أم ام الث لَّ الع ا َأه يامه، فلم ام بص ك الع أمر ذل م ي وراء فل اب، أو   عاش ر إيج ان أم ل آ / مه، وه
ه من             ؟ استحباب ؤمروا ب م ي ار، ل اء النه دئ في أثن على قولين ألصحابنا وغيرهم، والصحيح أنه آان أمر إيجاب ابت

    . الليل
  

فلما آان في أثناء الحول ـ رجب أو غيره ـ فرض شهر رمضان وغزا النبي صلى اهللا عليه وسلم في شهر رمضان       
ى                ذلك العام ـ أول ش  ه عل ا نصره الّل ة لسبع عشرة خلت من الشهر، فلم وم الجمع در، وآانت ي هر فرض ـ غزوة ب

المشرآين أقام بالَعْرصة بعد الفتح ثالثًا، فدخل عليه العشر وهو في السفر، فرجع إلى المدينة، ولم يبق من العشر إال  
أمر األ        ه مشغوًال ب ان في تمام ة، وآ ام        أقله، فلم يعتكف ذلك العشر بالمدين داء ق ا شاورهم في الف داء، ولم سرى والف

    . فدخل بيته ثم خرج
  

ا     وأحواله المنقولة عنه تدل على أنه لم يعتكف تمام ذلك العشر، لكن يمكن أنه قضى اعتكافه آما قضى صيامه، وآم
    . قضى اعتكاف العام الذي أراد نساؤه االعتكاف معه فيه، فهذا عام بدر

  
ثمان، آان قد سافر في شهر رمضان، ودخل مكة في أثناء الشهر، وقد بقي منه أقله، وهو في وأيضا، فعام الفتح سنة 

اإلسالم بأم القرى، والتجهز لغزو هوازن، /مكة مشتغل بآثار الفتح، وتسرية السرايا إلى ما حول مكة،وتقرير أصول 
ة في               ام بمك د أق ن عوف النََّضري، وق ك ب ه مع مال وا ل ـد جمع م ق ه أنه ا بلغ ة يقصر       لم تح تسع عشرة ليل غزوة الف

    . الصالة
  

ام،      : قالوا ك الع ة ذل ألنه لم يكن قد أجمع المقام بمكة ألجل غزو هوازن، فكان مسافرًا فيها غير متفرغ لالعتكاف بمك
ه  فهذه ثالثة أعوام لم يعتكف فيها في رمضان، بل قضى العام الواحد الذي أراد اعتكافه ثم ترآه، وأما اآلخران ـ    فالّل

ه    (   : أعلم ـ أقضاهما مع الصوم، أم لم يقضهما مع شطر الصالة، فقد ثبت عنه أنه قال  إذا مرض العبد أو سافر آتب ل
ْطَر الصالة     (   : ، وثبت عنه أنه قال ) من العمل ما آان يعمل وهو صحيح مقيم   .  ) إن الّله وضع عن المسافر الصوم وَش

    . اء وقضاء، فاالعتكاف ملحق بأحدهماالصوم أداًء، والشطر أد  : أي
  

ان       ه إمك وم حديث عائشة يبقى في ه    . ولم ينقل عنه أنه قضى اعتكافًا فاته في السفر، فال يثبت الجواز، إال أنه لعم والّل
    . أعلم

  
    ؟ هل ذلك مستحب أم ال  : وسئل عمن يعمل آل سنة ختمة في ليلة مولد النبي صلى اهللا عليه وسلم

  
    : فأجاب

  



 

ه            نها رسول الّل ي س ـن شعائر اإلسالم الت ـو م ـنة، وه الحمـد لّله، جمـع الناس للطعام في العيـدين، وأيـام التشريق س
ي صلى      ال النب د ق صلى اهللا عليه وسلم للمسلمين، وإعانة الفقراء باإلطعام في شهر رمضان هو من سنن اإلسالم، فق

رآن عمل صالح في           ) فله مثل أجره من َفطََّر صائمًا (   : اهللا عليه وسلم ى الق ه عل تعينون ب ا يس وإعطاء فقراء الُقرَّاء م
    . آل وقت، ومن أعانهم على ذلك آان شريكهم في األجر

  
الي        : وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية، آبعض ليالي شهر ربيع األول، التي يقال د، أو بعض لي ة المول ا ليل إنه

عيد األبرار، فإنها من   : ي الحجة، أو أول جمعة من رجب،أو ثامن شوال، الذي يسميه الجهالرجب، أو ثامن عشر ذ
    . البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها، والّله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم

  
اء، والمصافحة     ال، والِحنَّ ل، واالغتس ن الكح ـوراء م ـوم عاش ي ي اس ف ـه الن ا يفعل الم عم يُخ اِإلس ئل ش بخ وس ، وط

لم حديث صحيح       ه وس الحبوب، وإظهار السرور، وغير ذلك إلى الشارع، فهل ورد في ذلك عن النبي صلى اهللا علي
وما تفعله الطائفة األخرى من     ؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك، فهل يكون فعل ذلك بدعة أم ال   ؟ أم ال 

    ؟ هل لذلك أصل أم ال   . احة، وقراءة المصروع، وشق الجيوبالمأتم والحزن والعطش، وغير ذلك من الندب والني
  

    : فأجاب
  

لم، وال عن أصحابه،          ه وس ي صلى اهللا علي الحمد لّله رب العالمين، لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النب
يئًا،     وال استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، ال األئمة األربعة وال غيرهم، وال روى أهل الكتب المع  ك ش دة في ذل تم

ابعين، ال صحيحًا وال ضعيفًا، ال في آتب الصحيح          لم وال الصحابة وال الت وال في  /ال عن النبي صلى اهللا عليه وس
    . السنن وال المسانيد، وال يعرف شيء من هذه األحاديث على عهد القرون الفاضلة

  
ام، ومن    ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من ا ك الع آتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذل

    . اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام، وأمثال ذلك
  

وِديِّ، ورد       ى الُج فينة عل ة آدم، واستواء الس ورووا فضائل في صالة يوم عاشوراء، ورووا أن في يوم عاشوراء توب
    . كبش ونحو ذلكيوسف على يعقوب، وإنجاء إبراهيم من النار، وفداء الذبيح بال

  
ورووا في حـديث موضـوع مكـذوب على النبي صلى اهللا عليه وسلم، أنـه مـن وسـع على أهلـه يـوم عاشوراء وسع   

ن                 . الّله عليه سائر السنة فيان ب ة س ه معروف من رواي ذب، ولكن لم آ ه وس ي صلى اهللا علي ه عن النب ذا آل ورواية ه
ه             : عن أبيه، قال عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ه علي وم عاشوراء، وسع الّل ه ي ى أهل ه من وسع عل بلغنا أن

    : سائر سنته،وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة، وأهل الكوفة آان فيهم طائفتان
  
    . طائفـة رافضـة يظهـرون مـواالة أهل البيت، وهم في الباطن إمـا مالحـدة زنادقة، وإمـا جهال وأصحاب هوى/
  

    . وطائفة ناصبة تبغض عليًّا وأصحابه؛ لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى
  

، فكان الكذاب هو  ) سيكون في َثِفيف َآّذاٌب، َوُمِبيٌر (   : وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ر العراق ـ      المختار بن أبي عبيد الثقفي، وآان يظهر مواالة أهل البيت، واال اد ـ أمي نتصار لهم، وقتل عبيد الّله بن زي

ل          وة، وأن جبري ذب، وادعى النب ه أظهر الك الذي جهز السرية التي قتلت الحسين ابن على ـ رضي الّله عنهما ـ ثم إن
زعم أن        : عليه السالم ينزل عليه، حتى قالوا البن عمر وابن عباس، قالوا ألحدهما  د ي ي عبي ن أب ار ب زل  إن المخت ه ين

ال  ه، فق الى   : علي ه تع ال الّل دق، ق يمٍ  {   : ص اٍك َأِث لِّ َأفَّ ى ُآ زَُّل َعَل َياِطيُن َتَن زَُّل الشَّ ن َتَن ى َم ُئُكْم َعَل ْل ُأَنبِّ   } َه
ال       : ، وقالوا لآلخر ] 221،222 : الشعراء [  ه، فق وحى إلي ه ي زعم أن َياِطيَن لَ  {   : صدق   : إن المختار ي ى   َوِإنَّ الشَّ وَن ِإَل ُيوُح

    .  ] 121  : األنعام [   } َأْوِلَيآِئِهْم ِلُيَجاِدُلوُآْم
  

ذا من النواصب، واألول من      وأما المبير، فهو الحجاج بن يوسف الثقفي، وآـان منحرفًا عن على وأصحابه، فكان ه
ه ادعى ا     /الروافض، وهذا  دين، فإن ادًا في ال ـة     الرافضي آـان أعظم آذبًا وافتراء وإلح ان أعظـم عقوب وة، وذاك آ لنب



 

ين هؤالء                 ة ب ان في الكوف روان، وآ ن م ك ب د المل ره عب ه بمعصية أمي ـًا لمن اتهم لمن خرج علــى سلطانه، وانتقام
رم      ة، وأآ وهؤالء فتن وقتال، فلما ُقِتل الحسين بن على ـ رضي اهللا عنهما ـ يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغي

رهم، وآانت                الّله الحسين با ا وغي اه علي ر، وأب زة وجعف ا حم رم به ه، أآ رم من أهل بيت ا من أآ رم به لشهادة، آما أآ
ة ال           ازل العالي ة، والمن يدا شباب أهل الجن شهادته مما رفع الّله بها منزلته، وأعلى درجته، فإنه هو وأخوه الحسن س

ا سئل      لم لم ه وس الء     : تنال إال بالبالء آما قال النبي صلى اهللا علي اس أشد ب ال   ؟ أي الن م      (   : فق م الصالحون ث اء ث األنبي
ٌة خفف        ه ِرق ان في دين ه، وإن آ األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن آان في دينه صالبة زيد في بالئ

    . رواه الترمذي وغيره  ) عنه، وال يزال البالء بالمؤمن حتى يمشي على األرض وليس عليه خطيئة
  

الحسن والحسين قد سبق لهما من الّله ـ تعالى ـ ما سبق من المنزلة العالية، ولم يكن قد حصل لهما من البالء ما   فكان 
ا،             ا ويكرمونهم ة، والمسلمون يعظمونهم ا في عز وآرام دا في عز اإلسالم، وتربي حصل لسلفهما الطيب، فإنهما ول

ز    ا بأهل         / ،ومات النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يستكمال سن التميي ا يلحقهم ا بم ا أن ابتالهم ه عليهم ة الّل فكانت نعم
ل الحسين           ان مقت ل شهيدًا، وآ د قت ا، وق بيتهما، آما ابتلى من آان أفضل منهما، فإن علي بن أبي طالب أفضل منهم

تن             ي أوجبت الف ه ـ من أعظم األسباب الت ه عن ان ـ رضي الّل ين   مما ثارت به الفتن بين الناس، آما آان مقتل عثم ب
ذا جاء في الحديث       وم؛ وله ى الي ا       (   : الناس، وبسببه تفرقت األمة إل د نج نهن فق ا م ة      : ثالث من نج ل خليف وتي، وقت م

    .  ) مضطهد، والدجال
  

دوا عن اإلسالم،       اس، وارت فكان موت النبي صلى اهللا عليه وسلم من أعظم األسباب التي افتتن بها خلق آثير من الن
ان، فأدخل أهل                فأقام الّله ـ تع  ا آ ى م ه األمر إل اد ب ان، وأع ه اإليم ه ب الى ـ الصديق ـ رضي الّله عنه ـ حتى ثبت الّل

اد             وة والجه ه من الق ه في ه، وجعل الّل ذي ولجوا في دين ال ى ال الردة في الباب الذي منه خرجوا، وأقر أهل اإليمان عل
    . وبغيره أن يكون خليفة رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم والشدة على أعداء الّله، واللين ألولياء الّله ما استحق به

  
ثم استخلف عمر، فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب، وأعز اإلسالم، ومصر األمصار، وفرض العطاء، ووضع  

الى            ه تع ه تصديق قول ان ب ورًا ب ه ظه نة، وظهر اإلسالم في أيام ذِ   {   : الديوان، ونشر العدل، وأقام الس َو الَّ َل  ُه ي َأْرَس
ِهيًدا       ِه َش ي ِباللَّ ِه َوَآف دِّيِن ُآلِّ ى ال تح  [   } َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَل الى   ] 28  : الف ه تع ِذيَن     {   : ، وقول ُه الَّ َد اللَّ َوَع

ِذي اْرَتَضى        آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَأْرِض َآَم َنُهُم الَّ ْم ِدي َننَّ َلُه ْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ ن َق ا اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِم
ْيًئا     ي َش ِرُآوَن ِب ا ُيْش ور  [   } َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني َل لم      ] 55  : الن ه وس ي صلى اهللا علي ـول النب   : ، وقـ

  .  ) هلك آسرى فال آسرى بعـده، وإذا هلك قيصُر فال قيصَر بعده، والذي نفسي بيده َلُتْنَفَقَن ُآُنُوَزَهما في سبيل الّلهإذا  ( 
م        ديًا، ث دًا مه ة راش فكان عمر ـ رضي اهللا عنه ـ هو الذي أنفق آنوزهما، فعلم أنه أنفقها في سبيل الّله، وأنه آان خليف

م، وال         جعل األمر شورى في ستة، فات ذلها له ة ب ر رغب ان من غي ن عف ان ب فق المهاجرون واألنصار على تقديم عثم
ى أهل        ا عل رهبة أخافهم بها، وبايعوه بأجمعهم طائعين غيــر آارهين، وجرى في آخر أيامه أسباب ظهر بالشر فيه

ًا شهيدًا ب           ة مظلوم ل الخليف ى قت تن حت ازالوا يسعون في الف دوان، وم ه وهو      العلم أهل الجهل والع يح قتل ر سبب يب غي
    . صابر محتسب، لم يقاتل مسلمًا

  
فلما ُقِتَل ـ رضي الّله عنه ـ تفرقت القلوب، وعظمت الكروب، وظهرت األشرار، وذل األخيار، وسعى في الفتنة من    
ي طالب ـ                 ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم ايعوا أمي ه، فب ان يحب إقامت ر والصالح من آ  آان عاجزًا عنها، وعجز عن الخي

دة،       /رضي الّله عنه ـ وهو أحق الناس بالخالفة حينئذ،   ة متوق ار الفتن ة، ون وب متفرق وأفضل من بقى، لكن آانت القل
ة      ر، ودخل في الفرق فلم تتفق الكلمة، ولم تنتظم الجماعة، ولم يتمكن الخليفة وخيار األمة من آل ما يريدونه من الخي

ر          والفتنة أقوام، وآان ما آان إلى أن ظهرت الَح اتلوا أمي راءتهم، فق رة صالتهم وصيامهم وق ة، مع آث ة المارق ُروري
ه         ا وصفهم بقول لم لم ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ُر   (   : المؤمنين علًيا ومن معه، فقتلهم بأمراهللا ورسوله، طاعة لق َيْحِق

ال يجاوز َحَناِجَرهم، يمرقون  أَحُدُآم صالَته مع صالتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآَن
ة    وم القيام تلهم ي ،  ) من اإلسالم آما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجًرا عند اهللا لمن ق

    . أخرجاه في الصحيحين  ) تمرق َمارقٌة على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أدنى الطائفتين إلىالحق (   : وقوله
  
ال     فك ا ق ان، آم انت هذه الَحُرورية هي المارقة، وآان بين المؤمنين ُفْرقة، والقتال بين المؤمنين ال يخرجهم من اإليم

اتِ        {   : تعالى  ُأْخَرى َفَق ى اْل َداُهَما َعَل ْت ِإْح ِإن َبَغ ا َف ى    ُلوا الََّوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَم ي َحتَّ ي َتْبِغ ِت
ِلُحوا     َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه َفِإن َفاءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسطِ  َوٌة َفَأْص وَن ِإْخ ا اْلُمْؤِمُن يَن ِإنََّم



 

ون إخوة،     /إلىـ أنهم مع االقتتال وبغي بعضهم  فبين ـ سبحانه وتع   ] 9،10  : الحجرات [   } َبْيَن َأَخَوْيُكْم ى بعض مؤمن عل
    . وأمر باإلصالح بينهم، فإن بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت الباغية، ولم يأمر باالقتتال ابتداء

  
ي طالب ومن      ن أب وأخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن الطائفـة المارقة يقتلها أدنى الطائفـتين إلىالحق، فكان على ب

ان          مع ه مع إيم ة ومن مع ى إلىالحق من معاوي م أدن ه هم الذين قاتلوهم، فدل آالم النبي صلى اهللا عليه سلم على أنه
    . الطائفتين

  
ة اهللا ورضوانه شهيًدا،             ا، فصار إلىكرام ؤمنين علي ر الم ل أمي ارقين، قت ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤالء الم

ته التي أخبر بها رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم في الحديث الصحيح حيث   وبايع الصحابة للحسن ابنه، فظهرت فضيل
ين من المسلمين          (   : قال ين عظيمت ين فئت ه ب يد، وسيصلح اهللا ب ذا س ين         ) إن ابني ه ه ب ة وأصلح اهللا ب زل عن الوالي فن

ه   الطائفتين، وآان هذا مما مدحه به النبي صلى اهللا عليه سلم وأثني عليه، ودل ذلك على أ ا يحب ن اإلصالح بينهما مم
    . اهللا ورسوله ويحمده اهللا ورسوله

  
ثم إنه مات وصار إلىكرامة اهللا ورضوانه، وقامت طوائف آاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام باألمر، 

ه              /ولم يكونوا من أهل    انوا علي ده، وأع وا وعده، ونقضوا عه ه أخلف ن عم يهم اب ا أرسل إل ل لم ك، ب ن وعدوه أن  ذل
    . يدفعوه عنه، ويقاتلوه معه

  
نهم،                ل م يهم، وال يقب ذهب إل ه أال ي ا أشاروا علي ن عمر وغيرهم اس واب ابن عب ة للحسين آ رأي والمحب وآان أهل ال

    . ورأوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحة، وال يترتب عليه ا يسر، وآان األمر آما قالوا، وآان أمر اهللا قدًرا مقدوًرا
  

ا   بعض                 فلم دعوه يرجع، أو يلحق ب نهم أن ي رت، طلب م د تغي ه ـ ورأي أن األمور ق خرج الحسين ـ رضي اهللا عن
ا       ه مظلوًم ة ممن مع وه وطائف الثغور، أو يلحق بابن عمه يزيد، فمنعوه هذا وهذا، حتي يستأسر، وقاتلوه، فقاتلهم، فقتل

ين الطاه    ه الطيب ك         شهيًدا شهادة أآرمه اهللا بها وألحقه بأهل بيت ه، وأوجب ذل دي علي ه واعت ا من ظلم رين، وأهان به
    . شًرا بين الناس

  
وم     ذ ي ه، تتخ ل بيت واالة أه ه وم ر مواالت ة، تظه ا ضالة غاوي ة، وإم دة منافق ا ملح ة، إم ة ظالم ة جاهل فصارت طائف

زي ب   وب، والتع دود، وشق الجي م الخ ن لط ة م عار الجاهلي ه ش ر في ة، وتظه أتم وحزن ونياح وم م وراء ي زاء عاش ع
    . الجاهلية

  
  : والذي أمر اهللا به ورسوله في المصيبة ـ إذا آانت جديدة ـ إنما هو الصبر واالحتساب واالسترجاع، آما قال تعالى   /
ـِئَك     {  وَن ُأوَل ِه َراِجع ٌة      َوَبشِِّر الصَّاِبِريَن الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ِلّلِه َوِإنَّـا إلي ْم َوَرْحَم ن رَّبِِّه َلَواٌت مِّ يِهْم َص عل

ا من لطم     (   : ، وفي الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه سلم أنه قال ] 155،157  : البقرة [   } َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن ليس من
ريء من الصالقِة، والحَ    (   : ، وقال ) الخدوَد، وشق الجيوَب، ودعا بدعوي الجاهلية اقةِ  أنا ب ِة، والش ال  ) اِلق النائحة   (   : ، وق

ا سربال من قطران، ودرع من جرب         ة وعليه وم القيام ة بنت        .  ) إذا لم تتب قبل موتها تقام ي ند عن فاطم وفي المس
ذآر مصيبته وإن    (   : الحسين، عن أبيها الحسين، عن النبي صلى اهللا عليه سلم أنه قال ما من رجل يصاب بمصيبة، في

    .  ) فيحدث لها استرجاًعا، إال أعطاه اهللا من األجر مثل أجره يوم أصيب بهاقدمت، 
  

وهذا من آرامة اهللا للمؤمنين، فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذآرت بعد طول العهد، فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها 
    . آما أمر اهللا ورسوله ليعطي من األجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها

  
ه     !  ؟ بالمصيبة،فكيف مع طول الزمان/اهللا ـ تعإلىـ قد أمر بالصبر واالحتساب عند حدثان العهد   وإذا آان ا زين فكان م

اد قصائد            دب والنياحة، وإنش ه من الن ا يصنعون في ا، وم الشيطان ألهل الضالل والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتًم
ر والصدق فيه       ا آذب آثي ي فيه ارة الشحناء        الحزن، ورواية األخبار الت د الحزن والتعصب، وإث ه إال تجدي يس في ا ل

م    دنيا، ول والحرب، وإلقاء الفتن بين أهل اإلسالم، والتوسل بذلك إلىسب السابقين األولين، وآثرة الكذب والفتن في ال
ة     ة الضالة الغاوي ذه الطائف إنهم شر   يعرف طوائف اإلسالم أآثر آذًبا وفتًنا ومعاونة للكفار على أهل اإلسالم من ه ، ف

    . من الخوارج المارقين



 

  
وهـؤالء يعاونـون اليهـود   .  ) يقتلون َأْهـَل اإلسالم، ويدعـون أهـل األوثـان (   : وأولئك قال فيهم النبي صلى اهللا عليه سلم

ـوا المشـرآين من         ا أعان ؤمنين آم ـه الم لم، وأمت رك  والنصاري والمشرآين على أهل بيت النبي صلى اهللا عليه س الت
ت       ل البي ن أه ـيرهم م اس، وغ د العب ـة ول ـدن الرسال وة، ومع ت النب ل بي ا بأه داد وغيره وه ببغ ا فعل ى م ار عل والتت

وشر هؤالء وضررهم على أهل اإلسالم ال يحصيه الرجل الفصيح في     . والمؤمنين، من القتل والسبي وخراب الديار
    . الكالم

  
ا من النواصب المتع وم إم ى الحسين وأهل فعارض هؤالء ق د /صبين عل ابلوا الفاس ذين ق ال ال ا من الجه ه، وإم بيت

وم عاشوراء         رح والسرور ي ار في شعائر الف بالفاسد، والكذب بالكذب، والشر بالشر، والبدعة بالبدعة، فوضعوا اآلث
ك م    ادة، ونحو ذل ا يفعل في    آاالآتحال واالختضاب، وتوسيع النفقات على العيال، وطبخ األطعمة الخارجة عن الع م

ا   ه مأتًم ك يتخذون راح، وأولئ اد واألف م األعي ًما آمواس وم عاشوراء موس ؤالء يتخذون ي م، فصار ه اد والمواس األعي
ًال،       يقيمون فيه األحزان واألتراح، وآال الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة، وإن آان أولئك أسوأ قصًدا وأعظم جه

لم   وأظهر ظلًما، لكن اهللا أمر بالعدل واإلحس ه س نكم بعدي فسيري        (   : ان، وقد قال النبي صلى اهللا علي ه من يعش م إن
اآم ومحدثات    اختالًفا آثيًرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإي

    .  ) األمور، فإن آل بدعة ضاللة
  

ا لم وال خلف ه س م يسن رسول اهللا صلى اهللا علي عائر ول ور، ال ش ذه األم يًئا من ه وم عاشوراء ش ي ي ؤه الراشدون ف
وم        ود تصوم ي د اليه ة وج دم المدين ا ق لم لم ه س ه صلى اهللا علي رح، ولكن رور والف عائر الس رح، وال ش زن والت الح

نحن نصومه    : فقالوا  )  ؟ ما هذا (   : عاشوراء، فقال ال   . هذا يوم نجي اهللا فيه موسي من الغرق ف بموسي  /نحن أحق    (   : فق
    . وآانت قريش ـ أيًضا ـ تعظمه في الجاهلية  . فصامه وأمر بصيامه  ) منكم

  
واليوم الذي أمر الناس بصيامه آان يوًما واحًدا، فإنه قدم المدينة في شهر ربيع األول، فلما آان في العام القابل صام  

    . فنسخ صوم عاشوراءيوم عاشوراء وأمر بصيامه، ثم فرض شهر رمضان ذلك العام، 
  

ولين مشهورين، أصحهما      ؟ هل آان صوم ذلك اليوم واجبًا أو مستحًبا  : وقد تنازع العلماء ى ق م       : عل ا، ث ان واجًب ه آ أن
ول             ان يق ل آ ة بصيامه، ب لم العام ه س ي صلى اهللا علي أمر النب م ي   : إنه بعد ذلك آان يصومه من يصومه استحبابا، ول

ر         (   : ، وقال ) وأنا صائم فيه، فمن شاء صام هذا يوم عاشوراء، (  ة يكف وم َعرَف ر سنة وصوم ي وراء يكف َصوُم يوم َعاُش
ٍل ألصومنَّ     (   : ولما آان آخر عمره صلى اهللا عليه سلم وبلغه أن اليهود يتخذونه عيًدا، قال  .  ) سنتين ى َقاب لئن عشُت إل
ع ا ) التاس ي اتخ ابههم ف ود، وال يش الف اليه تحب  ؛ ليخ ن ال يصومه، وال يس اء م ن الصحابة والعلم ان م ًدا، وآ ذه عي

    . صومه، بل يكره إفراده بالصوم، آما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين، ومن العلماء من يستحب صومه
  

ه            لم؛ لقول ه س ي صلى اهللا علي ذا آخر أمر النب ه التاسع؛ ألن ه ئن   (   : والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم مع ل
ذي سنه رسول         .  ) عشُت إلى َقابٍل، ألصومن التاسع مع العاشر ذا ال آما جاء ذلك مفسًرا في بعض طرق الحديث، فه

    . اهللا صلى اهللا عليه سلم
  

ة، أو   وأما سائر األمور، مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة، إما حبوب وإما غير حبوب، أو تجديد لباس أو توسيع نفق
ذلك اليوم، أو فعل عبادة مختصة، آصالة مختصة به، أو قصد الذبح، أو ادخار لحوم األضاحي   اشتراء حوائج العام 

اجد        ارة المس زاور، أو زي افح، أو الت ال، أو التص اب، أو االغتس ال، أو االختض وب، أو االآتح ا الحب بخ به ليط
نها رسول اهللا صلى اهللا    اؤه الراشدون،      والمشاهد، ونحو ذلك، فهذا من البدع المنكرة، التي لم يس لم، وال خلف ه س علي

ي، وال    ة، وال األوزاع و حنيف عد، وال أب ن س ث ب وري، وال اللي ك وال الث لمين ال مال ة المس ن أئم د م تحبها أح وال اس
الشافعي، وال أحمد بن حنبل، وال إسحاق بن راهويه، وال أمثال هؤالء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين، وإن آان 

إن بعض    : من أتباع األئمة قد آانوا يأمرون ببعض ذلك، ويروون في ذلك أحاديث وآثارا، ويقولونبعض المتأخرين 
ك صحيح ة     . ذل ل المعرف د أه ب عن ال ري الطون ب ون غ م مخطئ ور/فه ائق األم ي    . بحق اني ف ال حرب الِكْرم د ق وق

    . فلم يره شيًئا  ) أهله يوم عاشوراءَمْن وسََّع على  (   : سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث  :  ] مسائله [ 
  

ال      ه ق ه أن وم          : وأعلى ما عندهم أثر يروي عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبي ه ي ى أهل ع عل ه من وسَّ ا أن بلغن



 

نته   ائر س ة      . عاشوراء وسع اهللا عليه س ن عيين فيان ب ال س ن           : ق راهيم ب ا فوجدناه صحيًحا، وإب ذ ستين عاًم اه من جربن
ذين يبغضون     محمد دع ال آان من أهل الكوفة، ولم يذآر ممن سمع هذا وال عمن بلغه، فلعل الذي قال هذا من أهل الب

    . عليا وأصحابه، ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب، مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة
  

ى أن    وأما قول ابن عيينة، فإنه ال حجة فيه، فإن اهللا ـ سبحانه ـ أنعم علي    دل عل ا ي ه برزقه، وليس في إنعام اهللا بذلك م
وا     م يكون سبب ذلك آان التوسيع يوم عاشوراء، وقد وسَّع اهللا على من هم أفضل الخلق من المهاجرين واألنصار، ول
يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه، وهذا آما أن آثيًرا من الناس ينذرون نذًرا لحاجة يطلبها، 

ه نهي عن         /ضي اهللا حاجته، فيظن أن النذر آان السبب، وقد ثبت فيق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي في الصحيح عن النب
فمن ظن أن حاجته إنما قضيت بالنذر، فقد آذب على   .  ) إنه ال يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (   : النذر، وقال

يهم أن يشكروا اهللا    اهللا ورسوله، والناس مأمورون بطاعة اهللا ورسول ه، وعل ه، واتباع دينه وسبيله، واقتفاء هداه ودليل
ة،          اب والحكم م الكت زآيهم ويعلمه ه، وي يهم آيات و عل على ما عظمت به النعمة، حيث بعث فيهم رسوًال من أنفسهم يتل

رَ     (   : وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الصحيح الُم اهللا، وخي َر الكالم آ د، وشر      إن خي الهدي هدي محم
    .  ) األمور محدثاتها، وآل بدعة ضاللة

  
ا ألمر      : وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء، أو مشي على الماء، لم يتبع إال أن يكون موافًق

إن    اهللا ورسوله، ومن رأي من رجل مكاشفة أو تأثيًرا فاتبعه في خالف الكتاب والسنة آان من ج دجال، ف اع ال نس أتب
ول لألرض      : الدجال يقول للسماء  ة      : أمطري فتمطر، ويق ول للخرب ت، ويق ي فتنب ه       : أنبت وزك فتخرج مع أخرجي آن

ي صلى اهللا          ال النب افر ملعون عدو اهللا، ق ذا آ آنوز الذهب والفضة، ويقتل رجًال ثم يأمره أن يقوم فيقوم، وهو مع ه
ه أعور     :  قد أنذر أمته الدجال، وأنا أنذرآموهما من نبي إال (   : عليه وسلم ه      /إن ين عيني وب ب أعور، مكت يس ب وإن اهللا ل

وقد ثبت عنه   .  ) آافر ـ ك ف ر ـ يقرؤه آل مؤمن قارئ وغير قارئ، واعلموا أن أحًدا منكم لن يري ربه حتي يموت  
ول  إذا قعد أحدآم في الصالة، فليستعذ باهللا من (   : في الصحيح أنه قال نم،         : أربع، يق ي أعوذ بك من عذاب جه م إن الله

    .  ) ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال
  

ه رسول اهللا         (   : وقال صلى اهللا عليه وسلم زعم أن م ي ذابون، آله الون آ ون دج ال    .  ) ال تقوم الساعة حتي يخرج ثالث وق
لم ه وس اآم   يك (   : صلى اهللا علي اؤآم، فإي تم وال آب معوا أن م تس ا ل دثونكم بم الون، يح ذابون دج اعة آ دي الس ين ي ون ب

َهْل ُأَنبُِّئُكْم َعَلى َمن َتَنزَُّل الشََّياِطيُن َتَنزَُّل َعَلى  {   : وهؤالء تنزل عليهم الشياطين وتوحي اليهم، آما قال تعالى   .  ) وإياهم
ي     ] 221،223  : الشعراء [   } السَّْمَع َوَأْآَثُرُهْم َآاِذُبوَنُآلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم ُيْلُقوَن  ن أب ار ب ، ومن أول من ظهر من هؤالء المخت
    . عبيد المتقدم ذآره

  
يلمة       ين ُمس د رسول اهللا وب ين محم ومن لم يفرق بين األحوال الشيطانية واألحوال الرحمانية، آان بمنزلة من سوي ب

    . شيطان ينزل عليه ويوحي إليه الكذاب، فإن مسيلمة آان له
  
دوا وأرعدوا ـ آالمصروع ـ               : ومن عالمات هؤالء / اء والتصدية أزب يهم وقت سماع المك أن األحوال إذا تنزلت عل

    . وتكلموا بكالم ال يفقه معناه، فإن الشياطين تتكلم على ألسنتهم، آما تتكلم على لسان المصروع
  

ال       أن يعل  : واألصل في هذا الباب ه، حيث ق تهم اهللا في آتاب ذين نع م ال ِه َال    {   : م الرجل أن أولياء اهللا ه اء الّل َأال ِإنَّ َأْوِلَي
وفي    . ، فكل من آان مؤمًنا تقيا آان هللا وليا ] 62،63  : يونس [   } َخْوٌف عليِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن الَِّذيَن آَمُنوْا َوَآاُنوْا َيتَُّقوَن

من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة،   : يقول اهللا تعالى  (   : حيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قالالحديث الص
ه آنت             إذا أحببت ه، ف ي أحب ل حت دي يتقرب إلىبالنواف زال عب ه، وال ي وما تقرب إلىعبدي بمثل أداء ما افترضت علي

ي يبصر،   سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يب طش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وب
رددي في           ه ت ا فاعل رددت في شيء أن ا ت ه وم وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذن

    .  ) قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأآره مساءته، والبد له منه
  

اَن    {   : نعبده، بما شرع، ال نعبده بالبدع، قال تعالى / د إال اهللا، وأنعلى أال نعب  : ودين اإلسالم مبني على أصلين ن َآ َفَم
    : الكهف [   } َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًلا َصاِلًحا َوَلا ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا

  



 

ه     ، فالعمل الصالح ما أحبه اهللا ورسوله، وهو المشروع المسنون؛  ] 110 ولهذا آان عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عن
    . اللهم اجعل عملي آله صالًحا، واجعله لوجهك خالًصا، وال تجعل ألحد فيه شيًئا  : ـ يقول في دعائه

  
لم      : ولهذا آانت أصول اإلسالم تدور على ثالثة أحاديث ه وس ي صلى اهللا علي ا      (   : قول النب ات، وإنم ال بالني ا األعم إنم

ك      (   : ، وقوله ) من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد (   : ، وقوله ) ما نوي لكل امرئ ين ذل يٌن، وب الحالل َبيٌن والحرام َب
ع في     أمور مشتبهات ال يعلمهن آثير من الناس، فمن اتقي الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وق

ه، أال وإن       الحرام، آالراعي يرعي حول الحمي يوشك أن يواق ك حمي، أال وإن حمي اهللا محارم ه، أال وإن لكل مل ع
ب         ي القل ه، أال وه د آل د الجس دت فس ه، وإذا فس د آل لح الجس لحت ص َغًة إذا ص د ُمْض ي الجس د هللا رب   .  ) ف والحم

   . العالمين، وصلي اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
  

    . وسئل عن الخميس ونحوه من البدع
  

    : فأجاب
  

ا             دعي اإلسالم فيم ر ممن ي وَّل لكثي د َس إن الشيطان ق لم، ف أما بعد حمد اهللا والصالة والسالم على محمد وصحبه وس
ك     . يفعلونه في أواخر صوم النصاري، وهو الخميس الحقير من الهدايا، واألفراح، والنفقات، وآسوة األوالد ر ذل وغي

    . مما يصير به مثل عيد المسلمين
  

ك خروج              وهذا الخ رات، فمن ذل ه من المنك ه اإلنسان في ا يحدث ع م ميس الذي يكون في آخر صوم النصاري، فجمي
ع الخمور       ًما لبي اذه موس األبواب، واتخ النساء، وتبخير القبور، ووضع الثياب على السطح، وآتابة الورق وإلصاقها ب

ره، أو قصد شراء       ك الوقت أو غي اذه       وشرائها، وُرَقي البخور مطلًقا في ذل ي البخور واتخ إن ُرَق ي، ف البخور المرق
قرباًنا هو دين النصاري والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه، آما يتطيب بسائر الطيب، وآذلك تخصيصه  

    . بطبخ األطعمة، وغير ذلك من َصْبِغ البيض
  
    . اهروأما القمار بالبيض، وبيعه لمن يقامر به، أو شراؤه من المقامرين، فحكمه ظ/
  

ا     ك ـ أيًض ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون، أو االغتسال بمائه، فإن أصل ذلك ماء المعمودية، ومن ذل
ـ ترك الوظائف الراتبة من الصنائع، والتجارات، أو حلق العلم في أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحة، وغير ذلك، 

ه    فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهاهم  ي صلى اهللا علي عن اليومين اللذين آانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، ونهي النب
ه ـ       م يمت قلب ذي ل وسلم عن الذبح بالمكان إذا آان المشرآون يعبدون فيه، ويفعلون أموًرا يقشعر منها قلب المؤمن ال

    . بهم في ذلك، بل ينهي عن ذلكبل يعرف المعروف، وينكر المنكر ـ آما ال يتشبه بهم، فال يعان المسلم المتشبه 
  

ة              اد مخالف ذه األعي ة في ه ه، ومن أهدي من المسلمين هدي م تجب دعوت فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم ل
داء الشمع        ل إه م، مث ى التشبه به للعادة في سائر األوقات لم تقبل هديته، خصوًصا إن آانت الهدية مما يستعان به عل

ر،        ونحوه في الميالد،  ذي في آخر صومهم، وهو الخميس الحقي وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير ال
ة         / وال ك إعان اس والبخور؛ ألن في ذل ام واللب د من الطع يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العي

    . على المنكر
  
    : وقال الشيخ ـ رضي اهللا عنه 
  

ا من   ونذآر أشياء من منكرا ت دين النصاري لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل آثير منهم أنه
ك   دين النصاري الملعون هو وأهله، وقد بلغني أنهم يخرجون في الخميس الحقير الذي قبل ذلك، أو السبت أو غير ذل

رابين    إلىالقبور، وآذلك يبخرون في هذه األوقات، وهم يعتقدون أن في البخور برآة، و ه من الق دفع مضرة، ويعدون
ر           وتهم إلىغي واب بي ى أب اقوس صغير وبكالم مصنف، ويصلبون عل مثل الذبائح، ويرقونه بنحاس يضربونه آأنه ن
ين              ايين من المنجم واقيس الصغار، وآالم الرق وءة أصوات الن ي إن األسواق تبقي ممل رة، حت ذلك من األمور المنك

    . ما هو محرم أو آفروغيرهم بكالم أآثره باطل، وفيه 



 

ًرا      : بالعامة هنا/ وقد ألقي إلىجماهير العامة أو جميعهم إال من شاء اهللا،وأعني إن آثي ة اإلسالم، ف آل من لم يعلم حقيق
ين والسحر،                  ه من الع ع ببرآت ذا البخور المرقي ينف يهم أن ه ك، ألقي إل د شارآهم في ذل ن ق ه ودي ممن ينسب إلىفق

ا     واألدواء والهوام، ويص ك الصور الملعون فاعله ورون صور الحيات والعقارب، ويلصقونها في بيوتهم زعًما أن تل
وهو ضرب من طالسم الصابئة، ثم آثير منهم على ما بلغني يصلب   . التي ال تدخل المالئكة بيًتا هي فيه، تمنع الهوام

القبور، ويسمون هذا المتأخر الخميس باب البيت، ويخرج خلق عظيم في الخميس الحقير المتقدم، وعلى هذا يبخرون 
ان أو         ان أو زم ا عظم بالباطل من مك الكبير، وهو عند اهللا الخميس المهين الحقير هو وأهله ومن يعظمه، فإن آل م
    . حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته، آما تهان األوثان المعبودة، وإن آانت لوال عبادتها لكانت آسائر األحجار

  
ه ا يفعل رات  ومم ن المنك اس م بن       : الن دجاج والل نم وال ن الغ ا، م ا آرًه ائف أآثره ين وظ ى الفالح ون عل م يوظف أنه

أآل مال المسلم والمعاهد بغير حق، وإقامة شعار النصاري، ويجعلونه ميقاًتا إلخراج   : والبيض، يجتمع فيها تحريمان
ه البيض،وينف  ه، ويصطبغون في ون من زارع، ويطبخ ى الم وآالء عل م  ال ون أوالده عة، ويزين ات الواس ه النفق ون في ق

ق    . إلىغير ذلك من األمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف، وينكر المنكر/ وخل
ة من                   ى حب ه أدن ا، فهل يستريب من في قلب ريم عليه زول م ة ن ابهم تحت السماء رجاء لبرآ آثير منهم يضعون ثي

ائح   اإليمان أن شري ذه القب بعض ه   !  ؟ عة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصاري، ال يرضي من شرعها ب
وأصل ذلك آله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم في بعض أمورهم، فيوم الخميس هو عيدهم ـ  

د   ور، والعي د الن د الفصح، وعي مونه عي د يس وم األح دة، وي د المائ وم عي ًدا صاروا يصنعون  ي ان عي ا آ ر، ولم الكبي
يض؛ إذ صومهم هو      بن وب ألوالدهم فيه البيض المصبوغ ونحوه؛ ألنهم فيه يأآلون ما يخرج من الحيوان من لحم ول

ا الشيطان               . عن الحيوان، وما يخرج منه د زينه م يحك ق ا ل ا مم ة عن النصاري وغيره ال المحكي ذه األعم وعامة ه
دموا وأخروا،      لكثير ممن يدعي اإلسال ك ونقصوا وق م، وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض ذل

ك ـ                ابههم في أصله وال في وصفه، ومن ذل لم أن يش يس للمس ا، فل الهم وغيره ام من أفع وآل ما خصت به هذه األي
د اهللا         اد تفعل في عي ي ال تك ة الت دايا     أيًضا ـ أنهم يكسون بالحمرة دوابهم، ويصبغون األطعم ادون اله ورسوله، ويته

ي صلى   /التي تكون في مثل مواسم الحج، وعامتهم قد نسوا أصل ذلك  وبقي عادة مطردة، وهذا آله تصديق قول النب
ائح آانت      .  ) َلَتتَِّبعنَّ َسَنَن من آان قبلكم (   : اهللا عليه وسلم ذه القب وإذا آانت المتابعة في القليل ذريعة ووسيلة إلىبعض ه

    !  ؟ مة، فكيف إذا أفضت إلىما هو آفر باهللا من التبرك بالصليب، والتعمد في المعموديةمحر
  

ل ول القائ ون       : وق ا آ ي تتضمن، إم ال الت وال واألفع ن األق ك م و ذل ة ونح ت الطرق مختلف د، وإن آان ود واح المعب
ن اهللا   الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين المنسوخين موصلة إلىاهللا، وإما اس تحسان بعض ما فيها مما يخالف دي

ك      ة، وأصل ذل ين األم ال خالف ب الم، ب القرآن وباإلس وله وب اهللا ورس ر ب و آف ا ه ك مم ر ذل ذلك، أو غي دين ب أو الت
    . المشابهة والمشارآة

  
تهم في عامة وبهذا يتبين لك آمال موقع الشريعة الحنيفية، وبعض حكم ما شرع اهللا لرسوله من مباينة الكفار، ومخالف

ه           ه أهل لم إذا طلب من اس، فينبغي للمس ه الن ع في ا وق األمور؛ لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر، وأبعد عن الوقوع فيم
ا يقطع استشرافهم         وق م د اهللا من الحق وأوالده شيًئا من ذلك أن يحيلهم على ما عند اهللا ورسوله، ويقضي لهم في عي

    . باهللا، ومن أغضب أهله هللا أرضاه اهللا وأرضاهم/ قوة إال إلىغيره، فإن لم يرضوا فال حول وال
  

ال            د ق ن زي ك، وفي الصحيحين عن أسامة ب ه       : فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذل ال رسول اهللا صلى اهللا علي ق
    .  ) ما ترآت بعدي َفْتنًة َأَضرُّ على الرجال من النساء (   : وسلم

  
ال      وأآثر ما يفسد الملك والدول رَة ق ي َبَك ه       : طاعة النساء، ففي صحيح البخاري عن أب ال رسول اهللا صلى اهللا علي ق

وقد قال صلى اهللا عليه   ) هلكت الرجاُل حين أطاعت النساء (   : وروي ـ أيًضا ـ    .  ) ال أفلح قوم ولْوا أمرهم امرأة (   : وسلم
ة        .  ) إنكن صواحُب يوسف  (   : وسلم ألمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أبي بكر أنهن مراجع د أن النساء من ش يري

ولما أنشده   .  ) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لُلب ذي الُلب من إحداآن (   : ذي الُلب، آما قال في الحديث اآلخر
    : األعشي ـ أعشي باهلة ـ أبياته التي يقول فيها

  
  وهن شر غالب لمن غلب

  



 

ا        ) وهن شر غالب لمن غلب (   :  عليه وسلم يرددها ويقولجعل النبي صلى اهللا ى زآري تن اهللا ـ سبحانه ـ عل ؛ ولذلك ام
    . ينبغي للرجل أن يجتهد إلىاهللا في إصالح زوجته  : قال بعض العلماء  ] 90  : األنبياء [   } َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه {   : حيث قال

  
لم     / ال صلى اهللا علسه وس د ق نهم      (   : وق و م وم فه ة            .  ) من تشبه بق اب آراهي ناد صحيح ـ في ب د روي البيهقي بإس وق

والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم ـ عن سفيان الثوري، عن ثور    . الدخول على المشرآين يوم عيدهم في آنائسهم
ال   ار، ق ه ـ          : بن يزيد، عن عطاء بن دين ن الخطاب ـ رضي اهللا عن ال عمر ب دخلوا    ال   : ق ةاألعاجم وال ت وا َرَطاَن تَعلَُّم

يهم   زل عل انهم، وعن مجرد            . على المشرآين في آنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ين م لس د نهي عن تعل ذا عمر ق فه
الهم ل بعض أفع دهم، فكيف من يفع وم عي يهم ي نهم  !  ؟ دخول الكنيسة عل و من مقتضيات دي ا ه اليست   !  ؟ أو قصد م

يهم         !  ؟ مل أعظم من موافقتهم في اللغةموافقتهم في الع دخول عل دهم أعظم من مجرد ال أو ليس عمل بعض أعمال عي
دهم ي عي د     !  ؟ ف يس ق ل أو بعضه أل ي العم ن يشرآهم ف م، فم دهم بسبب عمله وم عي يهم ي زل عل ان السخط ين وإذا آ

    !  ؟ تعرض لعقوبة ذلك
  

ن     !  ؟ فكيف بمن عمل عيدهم  ؟ أليس نهيا عن لقائهم واالجتماع بهم فيه  .  ) اجتنبوا أعداء اهللا في عيدهم (   : ثم قوله ال اب وق
ال عمر    . من صنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتي يموت حشر معهم  : عمر في آالم له وا أعداء اهللا     : وق اجتنب

الى    ال يجوز شهود أعياد اليهود والنصاري،/ونص اإلمام أحمد على أنه   . في عيدهم ول اهللا تع ا    {   : واحتج بق ِذيَن َل َوالَّ
ه       . الشعانين وأعيادهم  : قال  ] 72  : الفرقان [   } َيْشَهُدوَن الزُّوَر وقال عبد الملك بن حبيب ـ من أصحاب مالك ـ في آالم ل

رهم، وينبغي             : قال ى آف ك من تعظيم شرآهم، وعونهم عل دهم؛ ألن ذل للسالطين أن  فال يعاونون على شيء من عي
    . ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلم أنه اختلف فيه

  
وأآل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على آراهيتـه، بل هـو عندي أشد، وقـد سـئل أبو القاسم عـن الرآوب   

زول ا       ـة ن ك؛ مخافـ ـره ذل ادهم، فك وا      في السفن التي ترآب فيها النصاري إلىأعي ذي اجتمع يهم بشرآهم ال لسخط عل
ـال اهللا ـ تعإلىـ      ـد ق ـه، وق ن              {   : علي ٍض َوَم اء َبْع ُهْم َأْوِلَي اء َبْعُض اَرى َأْوِلَي وَد َوالنََّص ُذوْا اليُه وْا َال َتتَِّخ ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي

ال         .  ] 51  : المائدة [   } َفِإنَُّه ِمْنُهْم { فيوافقهم ويعينهم   } َيَتَولَُّهم مِّنُكْم ي موسي ق ـناد صحيح عـن أب د بإس   : وروي اإلمـام أحم
ـول     : إن لي آاتًبا نصرانيا قـال  : قلت لعمر ُذوْا       {  : مـالك قاتلك اهللا، أما سـمعت اهللا ـ تعإلىـ يق وْا َال َتتَِّخ ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي

دة  [   } ْم َأْوِلَياء َبْعضٍ اليُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياء َبْعُضُه ا    ] 51 : المائ ـال   !  ؟ أال اتخـذت حنيفي ي      : قلت   : ق ؤمنين، ل ـير الم ا أم ي
ال / ه، ق ه دين ه ول ال اهللا ـ         : آتابت م إذ أقصاهم اهللا، وق م اهللا، وال أدنىه زهم إذ أذله انهم اهللا، وال أع رمهم إذ أه ال أآ

ن أنس        : قال مجاهد  .  ] 72  : الفرقان [   } َن الزُّوَرَوالَِّذيَن َلا َيْشَهُدو {   : تعإلىـ ع ب ال الربي ذلك ق ال    . أعياد المشرآين، وآ وق
اد المشرآين    : القاضي أبو يعلى  ناده في شروط         : مسألة في النهي عن حضور أعي و الشيخ األصبهاني بإس وروي أب

ناده عن سنان      : قال  ] 72 : الفرقان [   } ُدوَن الزُّوَرَوالَِّذيَن َلا َيْشَه {   : أهل الذمة عن الضحاك في قوله عيد المشرآين، وبإس
رة    :  } َوالَِّذيَن َلا َيْشَهُدوَن الزُّوَر { عن الضحاك  ِذيَن   { آالم المشرآين، وروي بإسناده عن ابن سالم، عن عمرو بن م َوالَّ

    . ى شرآهم وال يخالطونهماليماآثون أهل الشرك عل  :  } َلا َيْشَهُدوَن الزُّوَر
  

ا         م عليه ـل العل ي أجمع أه ـدين الت ه الراش وقـد دل الكتاب وجـاءت سـنة رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسـنة خلفائ
ـيران      .  .  . بمخالفتهم وترك التشبه بهم اد الن اء       . إيقاد النار، والفرح بها من شعار المجـوس، عب د في إحي لم يجته والمس

ال     السنن، ه ـ ق ال رسول اهللا     : وإماتة البدع، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي اهللا عن لم   /ق ه وس   : صلى اهللا علي
يهم، والنصاري    (   : ، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ) إن اليهود والنصاري ال يصبغون فخالفوهم (  اليهود َمْغُضوٌب عل

ِر      {   : أن نقول في صـالتناوقـد أمـرنا اهللا ـ تعإلىـ    .  ) َضالوَن يِهْم َغي َت عل ِذيَن َأنَعم اهِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم ِصَراَط الَّ
    . ، واهللا ـ سبحانه ـ أعلم ] 7، 6 : الفاتحـة [   } الَمغُضوِب عليِهْم َوَال الضَّاليَن

  
ائ            روز، ويفعل س ام النصاري في الني ل طع لمين، مث يالد،     وسئل عمن يفعل من المس ل الغطاس، والم ر المواسم مث

ك       يًئا من ذل وا ش وخميس العدس، وسبت النور، ومن يبيعهم شيًئا يستعينون به على أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعل
    ؟ أم ال

  
    : فأجاب

  
اس وال اغتس   ال، وال الحمد هللا، ال يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، ال من طعـام، وال لب



 

ا          ـع بم ـداء، وال البي ـة، وال اإله ـل وليم ك، وال يحـل فع ر ذل إيقاد نيران، وال تبطيل عادة من معيشة أو عبادة، أو غي
    . يسـتعان بـه على ذلك ألجـل ذلك، وال تمـكين الصـبيان ونحـوهم مـن الـلعب الـذي في األعـيـاد وال إظـهار زينـة

  
م أن يخصوا      يس له ة، ل ام ال          وبالجمل ائر األي د المسلمين آس دهم عن وم عي ل يكون ي ادهم بشيء من شعائرهم، ب أعي

    . يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم
  

زاع       ره، فال ن دم ذآ ا تق وأما إذا أصابه المسلمون قصًدا، فقد آره ذلك طوائف من السلف والخلف، وأما تخصيصه بم
ر     فيه بين العلماء، بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى ا من تعظيم شعائر الكف ال    . كفر من يفعل هذه األمور؛ لما فيه وق

    . من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيًرا  : طائفة منهم
  

ي يموت ـ      : وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص من تأسي ببالد األعاجم، وصنع نيروزهم، ومهرجانهم، وتشبه بهم حت
د رسول اهللا        : وفي سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال  . ةوهو آذلك ـ حشر معهم يوم القيام  ى عه ذر رجل عل ن

إني نذرت أن أنحر إبًال ببواَنَة،   : صلى اهللا عليه وسلم أن ينحر إبًال بُبواَنَة، فأتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
د من     (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ن يعب ة   هل آان فيها من وث ان الجاهلي ال   )  ؟ دون اهللا من أوث ال   . ال  : ق فهل   (   : ق

ادهم  ن أعي د م ا عي ان فيه ال  )  ؟ آ لم   . ال  : ق ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ال رس ي   (   : ق ذر ف اء لن ه ال وف ذرك، فإن أوف بن
الرجل أن يوفي بنذره مع أن األصل   فلم يأذن النبي صلى اهللا عليه وسلم لهذا   .  ) معصية اهللا، وال فيما ال يملك ابن آدم

    .  ) معصية اهللا/ال وفاء لنذر في  (   : في الوفاء أن يكون واجًبا، حتي أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار، وقال
  

ؤمن       !  ؟ فـإذا آان الذبح بمكان آان فيه عيدهم معصية، فكيف بمشارآتهم في نفس العيد ر الم يهم أمي ـد شرط عل ين بل ق
ًرا في             ا س ا يعملونه لمين، وإنم ادهم في دار المس روا أعي ة المسلمين أال يظه ائر أئم عمر بن الخطاب والصحابة وس

ا المسلمون أنفسهم     ه ـ          !  ؟ مساآنهم، فكيف إذا أظهره ن الخطاب ـ رضي اهللا عن ال عمر ب ي ق َة     : حت وا َرَطَان ال تتعلم
    . هم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهماألعاجم، وال تدخلوا على المشرآين في آنائس

  
ـه             ـا يسـخط اهللا ب ـن يفعل م يهم، فكيف بم زل عل ك؛ ألن السخط ين وإذا آـان الداخـل لفـرجـة أو غيرها منهيا عن ذل

الى       !  ؟ عليـهم، ممـا هـي مـن شـعائر دينهم ـوله تع هَ    {   : وقد قال غير واحد مـن السلف في ق ا َيْش ِذيَن َل زُّورَ َوالَّ   } ُدوَن ال
ـرقان [  ـوا  ] 72  : الف ن            : قـال ي م ي ه ال الت ف باألفع ل، فكي ر فع ن غي هودها م ي ش ذا ف ـان ه ـإذا آ ار، ف اد الكف أعي

    !  ؟ خصائصها
  

نهم    (   : وقد روي عن النبي صلى اهللا عليه سلم في المسند والسنن أنه قال و م وم فه ا    (   : ، وفي لفظ   ) من تشبه بق يس من ل
غ  /وهو حديث جيد، فإذا آان هذا في التشبه بهم، وإن آان   ) من تشبه بغيرنا من العادات، فكيف التشبه بهم فيما هو أبل

    !  ؟ من ذلك
  

وقد آره جمهور األئمة ـ إما آراهة تحريم، أو آراهة تنزيه ـ أآل ما ذبحوه ألعيادهم وقرابينهم إدخاًال له فيما ُأِهلَّ به   
ا ذ ر اهللا وم الوا    لغي ة، وق داء أو مبايع ادهم بإه ى أعي اونتهم عل ن مع وا ع ذلك نه ى النصب، وآ ح عل ل   : ب ه ال يح إن

اونون         ة، وال يع ارون داب ا، وال يع ا، وال ثوًب ا، وال دًم دهم، ال لحًم للمسلمين أن يبيعوا للنصاري شيًئا من مصلحة عي
رهم،         ى آف ك من تعظيم شرآهم وعونهم عل وا المسلمين عن      على شيء من دينهم؛ ألن ذل وينبغي للسالطين أن ينه

    ] 2  : المائدة [   } َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن {   : ذلك؛ ألن اهللا ـ تعإلىـ يقول
  

ر      ثم إن المسلم ال يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها، أو نحو ذلك، فك ا هو من شعائر الكف ى م   !  ؟ يف عل
   . قاله أحمد بن تيمية  . واهللا أعلم  !  ؟ وإذا آان ال يحل له أن يعينهم هو، فكيف إذا آان هو الفاعل لذلك
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