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َ
صحبه ُ َو َمنُ
والسالم ُ َعىل ُ َرسول ُالِل ُو َ ُ
احلمدُ ُ ُ
عىل ُآله ُ َو ْ
لِلَّ ُ ّ
والصالة ُ ّ
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وبعدُ:
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يالُ ُلّلدَُ ُْر ُّ
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لَ ْنبّ َي ُّ
ّسُ َم ْوقّعُُ ّم َرياثُا ْ ُ
ف َي ُ ُ
ُ
ُ
ُ

نُ َش ْهرُ َر َم َضانُلّ َعامُ َأ ْلفُ َو َأ ْر َب ّ
يُ
عِمئَةُُ َو َث َالثُُ َو َث َالثّ َُ
انُ ّم ُْ
فُال َث ّ ُ
َُوا َل ّذيُ َأ ْل َقاهُُ ّ ُ
لّ ْل ّه ْج َر ُّةُال َن َب ّو َيةُ.
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا
ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ

[آل

عمران]٢٠١ :

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ

[النساء،]٢ :
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ

[األحزاب]٠٢ – ٠٠ :

أما بعد-:
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فإن أصدق الكالم كالم اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد  -صّل اهلل عليه
وسلم  ،-ورش األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل
ضاللة يف النار ،ثم أمابعد-:
فياُمعارشُالسامعيُمنُاملسلميُواملسلِمت:
َُ
أحييكم وأرحب بكم يف أول حلقة من هذه احللقات التي أسأل اهلل
الكريم ،رب العرش العظيم أن جيعلها مباركة علينا وعليكم.
وثانيا :أهنئكم مجي ًعا بحلول هذا الشهر املبارك وأسأل الذي بلغنا
وإياكم أن يعيننا ،ويتقبل منا ويتم لنا ،وجيعلنا وإياكم من املتنافسني يف
الصاحلات واملتسابقني يف اخلريات ،هذه هي احللقة األوىل من حلقات
دروسنا الثامن خالل هذا الشهر نبثها إليكم عرب موقعنا السلفي مرياث
األنبياء الذي يقوم عليه ،ويديره تلميذنا ،وصاحبنا ،وأخونا« :خالد بن
حممد بن عمر باقيس املكنى بأيب زياد».
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أدركتم يف ما أظن عنوان هذه الدروس « استنباط األحكام من آيات
الصيام»
وآيات الصيام من سورة البقرة بدأها احلق -جل ثناؤه -بقوله:
ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﮊ

[البقرة.]٢٨١ :

وهذا اخلطاب حسب علمي ومبلغه ،هو اخلطاب الثالث يف هذه
السورة ﴿يا أهيا الذين آمنوا﴾ ،فالنداء األول قوله تعاىل :ﮋ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﮊ

[البقرة]٢٠١ :

والثاين :قوله  -جل وعال  :-ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮊ

[البقرة] ٢٠٨ :

اآلية.

ونداء اهلل -سبحانه وتعاىل -عباده هبذه السورة هو ختصيص ألهل
اإليامن به ،وذلكم ألن أهل اإليامن ،هم أهل االنتفاع باخلطاب ،واالستجابة
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5

استنباط األحكام من آيات الصيام

للشيخ عبيد بن عبد هللا الجابري

هلل ،ولرسوله -صّل اهلل عليه وسلمً -
قوال باللسان ،واعتقا ًدا بالقلب،
ً
وعمال باجوارح ،يزيد بالطاعة ،وينقص باملعصية ،هذا هو اإليامن الّشعي،
كام هو معتقد أهل السنة واجامعة هذا هو حده عندهم.
وأهل اإليامن صنفان :
أحدمها :أهل اإليامن الكامل ،وهم الذين عناهم اهلل -سبحانه
وتعاىل -بقوله :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [األنفال.]١ – ١ :
الصنف الثاين :أهل اإليامن الناقص ،وهم من لقوا اهلل عّل التوحيد،
مع مقارفتهم كبائر مل يتوبوا منها ،فهؤالء مؤمنون بإيامهنم ،فساق بكبائرهم،
ومآهلم إىل اجنة -إن شاء اهلل تعاىل -وقد بسطت هذه املسألة يف غري هذا
املوضع.
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واملقصود أن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -خاطب أهل اإليامن به مبينًا أنه
أمرهم بشعرية وعبادة بدنية تطهر هبا األلسن ،وتزكو هبا النفوس ،وتعلو هبا
اهلمم ،وتقوى هبا العزائم ،مسارع ًة يف الطاعات ،وجمانب ًة للمحرمات،
وتلكم الشعرية هي شعرية الصيام ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ

[البقرة] ٢٨١ :

بمعنى فرض عليكم،
ويؤكد ما يقوي عزائم أهل اإليامن عّل تقبل هذه الشعرية ،والعبادة
أهنم ليسوا متصني بفرضها بل هي عامة ،فلهم يف من سبق أسوة حسنة،
وقد جبل املرء عّل علو اهلمة إذا علم أنه ليس خاصا بتكليف من تكاليف
الّشع ،ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [البقرة]٢٨١ :فجميع
األمم مفروض عليهم الصيام.
ثم ختم اآلية -سبحانه وتعاىل -ببيان احلكمة بّشعيته هذه الفريضة
واجياهبا عّل أهل اإليامن به بقوله :ﮋ ﭯ ﭰ ﮊ
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واملعنى أن فرضية الصيام هلا حكمة عظيمة ،وتلكم احلكمة هي تقوى
اهلل -سبحانه وتعاىل ،-فلعل يف قوله :ﮋ ﭯ ﭰ ﮊ

[البقرة]٢٨١ :

تعليلية،

ونظري هذا كثري من آي التنزيل الكريم ومنها  :ﮋ ﯳ ﯴ ﮊ

[آل عمران:

 ،]٢١ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ [ البقرة ، ]٣١ :ﮋ ﯟ ﯠ ﮊ[ البقرة ، ]٣٥ :ﮋ ﭘ
ﭙﮊ

[النور.]٢ :

واملعنى :كتب اهلل عليكم الصيام يا معارش أهل اإليامن ،لتتقوه من
أجل أن تنالوا تقواه ،وها هنا سؤال :هل يدخل أهل النفاق االعتقادي يف
هذا اخلطاب؟
واجواب ،يدخلون فيه؛ ألهنم مؤمنون يف الظاهر ،نعم وليس هلم ما
أيضا؛ ألن أهل اإليامن وإن كانوا ناقصني
ألهل اإليامن الكامل ،وال الناقص ً
فيه ،مؤمنون به ظاه ًرا وباطنًا ،أما ذوي النفاق االعتقادي فهم مؤمنون به يف
الظاهر ،وإن كانوا كف ًارا به ،وبغريه من فرائض اهلل -سبحانه وتعاىل،-
والنفاق االعتقادي ،والعميل ،بني كل منهام يف غري هذا املوضع ،وبسط،
فلرياجعه من شاء.
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واملعنى يا من صدقوا ،واعتقدوا بقلوهبم ،وقالوا بألسنتهم ،وعملوا
بجوارحهم ،هذه فريضة من فرائض ربكم ،أال وهي الصيام ،من أجل أن
تنالوا تقواه،
والتقوى معناها يف اللغة :من توقي املحذور ،واملكروه حسا ،أومعنى.
ويف الّشع :عرفها بعضهم قال " :التقوى أن تعمل من طاعة اهلل ،عّل
نور من اهلل ،ترجو ثواب اهلل ،وأن تدع معصية اهلل ،عّل نور من اهلل ،ختشى
عقاب اهلل" فمن تأمل هذا التعريف ،وجد أن املتقني هلم ميزات:
إحداها :أهنم هم أهل اإليامن باهلل  -عز وجل  -املنتفعون بخطاباته
ربا.
أمرا ،وهن ًيا ،وخ ً
ً
وثان ًيا :أهنم جيمعون بني اخلوف والرجاء ،والرغبة والرهبة؛ ألن
إثام يف
اخلوف يردع عن مغاضب اهلل ومساخطه ،والرجاء يطمع من قارف ً
رمحة اهلل -سبحانه وتعاىل -فيسارع يف اإلنابة إىل اهلل ،واستغفاره ،والتوبة
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إليه ،والتقرب إليه بصالح األعامل ،رجاء مضاعفة احلسنات ،وتكفري
السيئات ،ورفع الدرجات.
واعلموا معارش السامعني من املسلمني واملسلامت:
أن التقوى هلا مراتب ثالث:


إحداها فعل املأمورات.



والثانية ترك املحذورات.



والثالثة توقي الشبهات.

وقد جاء ذلك كله ،يف ما أخرجه الشيخان من حديث النعامن بن بشري
ريض اهلل عنهام -عن النبي  -صّل اهلل عليه وسلم  -قال(( :إن احلالل بني،وإن احلرام بني ،وبينهام أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس))
احلديث.


فقوله احلالل بني إشارة إىل املرتبة األوىل ،وهي فعل املأمورات.
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وقوله :واحلرام بني إشارة إىل املرتبة الثانية وهي اجتناب

املحذورات.


وقوله :وبينهام أمور مشتبهات إشارة إىل املرتبة الثالثة ،وهي

توقي الشبهات حتى ال يقع يف املحرمات.
وتقوى اهلل -سبحانه وتعاىل -هي وصيته إىل األولني واآلخرين من
عباده ،قال تعاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮊ

[النساء:

 ]٢١٢وهذا هو ما بينه يف آية أخرى تضمنت أن أصل الدين

وأساسه أمران:


األول :توحيد اهلل -سبحانه وتعاىل -ويتبعه سائر القرب

والطاعات من فرائض ومستحبات.


والثاين :احلذر من الّشك باهلل -سبحانه وتعاىل -ويتبعه سائر

املعايص ،ومنها البدع ،واملحدثات يف دين اهلل تعاىل ،قال تعاىل  :ﮋ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﮊ

[األنبياء:

]١٣
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وجاء بيان ذلكم ،واحلض عليه يف املتواتر من سنة النبي  -صّل اهلل عليه
وسلم -الصحيحة ،ومنها قوله -صّل اهلل عليه وسلم (( :-إنه مل يكن نب ٌّي
قبيل إال كان حقا عليه أن يدل أمته عّل خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم رش ما
يعلمه هلم )) احلديث أخرجه أمحد ،ومسلم عن عبد الرمحن بن عبد رب
الكعبة عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهام -وله قصة ،فقوله:
أن يدل أمته عّل خري ما يعلمه هلم هذا تأكيد األمر األول.
وقوله :وأن ينذرهم رش ما يعلمه هلم هذا تأكيد األمر الثاين.
وهاهنا معارش السامعني من املسلمني واملسلامت:
أمور أعرضها هذه الليلة ،إن شاء اهلل تعاىل:
األمر األول :يف معنى الصيام الّشعي.
ُعنُشهويت ُال َُبطنُ
َُ
قرب ُإىل ُالِل
لمساك ُبن َُية ُال َُت ُُ
الصيام الّشعي هو :ا ُّ
والَعِمل ُمن ُطُلوع ُال َُفجر ُال َُثان ُإىلُ
والفرجُ ،وعن ُكل ُ َُقبيح ُمن ُالقوالُ ُ ،
غروبُالشَُمسُُ.
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فقوهلم بنية التقرب إىل اهلل ،يرُ منه سائر الصيامات ومنها الصيام
السيايس ،املعروف باإلرضاب عن الطعام والّشاب كليهام ،أو أحدمها
ومنها اختاذ هذا األمر عاد ًة وتقليدً ا ،فإنه ال يعد صيا ًما رشع ًيا.
وقوهلم :وعن كل قبيح من األقوال ،واألفعال هذا ليس من باب
التخصيص ،فإن ما قبح من األقوال ،واألعامل حمرم عّل املسلم عّل الدوام،
ولكن يتأكد التحريم يف شهر رمضان ملا للصيام من عظيم احلرمة ،وعظيم
املكانة عند اهلل -سبحانه وتعاىل -قال -صّل اهلل عليه وسلم(( :-من مل يدع
قول الزور ،والعمل به ،فليس هلل حاجة بأن يدع طعامه ورشابه ))
األمر الثاين :أدركنا أن يف خطاب ربنا إيانا هبذه اآلية ،احلكمة من
فرضية الصيام ،ما هي؟ ﮋ ﮥ ﮦ ﮊ [البقرة ]١٢ :عرفنا أهنا تقوى اهلل -
سبحانه وتعاىل -وتقوى اهلل -عزوجل -تكون عّل وجهني:
أحدمها :توقي كل رذيلة ،وصيانة األنفس ،واألعراض من كل عبث،
وكبح الشهوة عام حرم اهلل -سبحانه وتعاىل ،-ومن األحاديث يف ذلكم
األمر ،ما أخرجه الرتمذي عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -قال (( :قلت:
www.miraath.net
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يا رسول اهلل أخربين بعمل يدخلني اجنة ويباعدين من النار ،قال :لقد
سألتني عن عظيم ،وإنه ليسري عّل من يَّسه اهلل عليه ،تعبد اهلل وال تّشك به
شي ًئا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت ،ثم قال:
أال أدلك عّل أبواب اخلريالصوم جنة ،والصدقة تطفي اخلطيئة كام يطفئ
املاء النار ،وصالة الرجل من جوف الليل ...احلديث ))
وأخرُ الشيخان عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -عن النبي  -صّل
اهلل عليه وسلم -قال(( :يا معّش الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوُ،
فإنه أحصن للفرُ ،وأغض للبص ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء)) يعني وقاية.
وقد مىض يف حديث معاذ ((الصوم جنة)) بمعنى وقاية.
ومن األحاديث يف هذا قوله -صّل اهلل عليه وسلم–(( :الصوم جنة
وإذا كان يوم صوم أحدكم ،فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد فليقل :إين
امرؤ صائم)) فهذا احلديث يتضمن أمر املسلم حال صومه بالوقار،
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واهلدوء ،والتواضع ،وضبط لسانه ،وجوارحه من الطيش ،بل غض
الطرف ،حاملا يقابل باألذى والطيش من بعض سفهاء األحالم (( فإن سابه
أحد أو شاَته فليقل :إين امرؤ صائم)) وهذا يف احلقيقة ،هذه اجملة تتضمن
أمرين:
أو ًال :حتيل من طيش عليه ،وتعدي عليه بقول أوفعل قبيح باحللم
والصرب.
والثاين :الوعيد؛ ألنه يف قوله (( :إين امرؤ صائم )) معناه ،وكلت
أمري إىل اهلل ،القادر عّل االنتقام يل منك (( :إين امرؤ صائم )).
غوا من الكالم
وأما قوله (( :فال يرفث )) الرفث يطلق عّل ما كان ل ً
أيضا عّل مقدمات اجامع من املبارشة والقبلة،
الساقط والبذيء ،كام يطلق ً
وهذا يف النهار،
وجاءت اإلشارة يف حديث آخر ،قال الصائم (( :يرتك طعامه ،ورشابه،
وشهوته من أجيل )).
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إ ًذا الصوم هو تربية للنفس املؤمنة عّل التفرغ لعبادة اهلل واملسارعة يف حمابه
ومراضيه وجمانبة ما يسخطه ويأباه  -سبحانه وتعاىل .-
الّضب الثاين :يف إخالص هذه العبادة هلل -سبحانه وتعاىل -شأهنا
شأن كل عبادة يتقرب هبا العبد إىل اهلل -سبحانه وتعاىل -فإهنا ال تقبل عنده
حتى يستجمع املتعبد هلل هبا أمرين:
أحدمها :جتريد اإلخالص هلل وحده.
وثانيهام :جتريد املتابعة لرسول اهلل -صّل اهلل عليه وسلم-
ومن تلكم األحاديث يف هذا اخلصوص ،قوله  -صّل اهلل عليه وسلم
(( :من صام رمضان إيامنًا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه ))،وقال (( :من قام رمضان إيامنًا واحتسا ًبا ،غفر له ما تقدم من ذنبه ))
فكل عبادة إىل جانب اإلخالص هلل واملتابعة لرسوله  -صّل اهلل عليه
وسلم : -
ً
أوال :اإليامن بّشعية هذه العبادة ،واعتقاد أهنا فضيلة امتن اهلل هبا عّل
فرضا أونفال.
عباده ،سوا ًء كانت تلكم العبادة ً
www.miraath.net
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والثاين :احتساب األجر عند اهلل -سبحانه وتعاىل -وإن كان يصيبه ما
يصيبه من املشقة ،واملعاناة ،جراء هذه العبادة ،فاملؤمن يستلذ بفعل األوامر،
وإن كانت شاقة كلها ،أو بعضها عّل الناس ،كام يستلذ ويستحيل
ترك املنهيات ،وإن كانت النفوس هتواها ،وتعشقها ،وتتشوف إليها ،ويف
ذلكم قوله -صّل اهلل عليه وسلم (( :-ذاق طعم اإليامن من ريض باهلل ربا،
وباإلسالم دينًا ،وبمحمد نبيا )) ويف معناه أحاديث كثرية منها قوله -صّل
اهلل عليه وسلم (( :-ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليامن :أن يكون اهلل
ورسوله أحب إليه ِما سوامها ،وأن ُيب املرء ال ُيبه إال هلل ،وأن يكره أن
يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كام يكره أن يلقى يف النار ))
وثمة أمر ثالث حتصل به التقوى وذلكم األمر :أن الصيام عن مالذ
احلياة ومجيل شهواهتا املباحة يف هنار رمضان يف حال ال يعلمه فيها إال اهلل -
سبحانه وتعاىل  -يمتنع عن طعامه ،ورشابه ،والنيل من أهله مبارش ًة ،أو قبلة
فض ًال عن اجامع ،فإن هذا يقوي يف نفسه الرتبية عّل بغض املحرمات.
وثان ًيا :أن ما جيده من شدة اجوع والعطش خالل ساعات النهار التي
www.miraath.net
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تطول يف الصيف ،حتى تصل يف بعض األقطار إىل ما يقارب عّشين ساعة،
فإن ذلكم يريب فيه العطف والشفقة عّل الفقراء واملحاويج من إخوانه
املؤمنني ،فيعلم أن ما يصيبه يف النهار ،هو كان يصيب إخوانه الفقراء،
واملساكني ،واملحاويج مدة السنة ،فيتذكر ،فيتعاهدهم بدافع األخوة
اإليامنية ،واملحبة يف ذات اهلل -سبحانه وتعاىل -رباه عّل ذلكم الصيام الذي
تقرب به إىل اهلل -سبحانه وتعاىل -طم ًعا يف ثوابه وخو ًفا من عقابه ،هذا هو
الصيام ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﮊ

[البقرة.]٢٨١ :

فالصيام يضيق مداخل الشيطان وجماريه ومسالكه إىل قلب أهل
إخالصا هلل ومتابع ًة لرسوله  -صّل اهلل عليه
اإليامن الذين أدوا هذه العبادة،
ً
وسلم ،-يدعون طعامهم ورشاهبم وشهواهتم من أجل اهلل  -سبحانه
وتعاىل.-
وأنبه :إىل أنه ال يظنن أحد أن القبلة واملبارشة حمرمات عّل الصائم يف
النهار ،لكنهام ينبغي اجتناهبام ،وإىل ذلكم اإلشارة فيام صح عن الصديقة
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بنت الصديق -ريض اهلل عنها ،وعن أبيها -أعني هبا أم املؤمنني عائشة بنت
أيب بكر -ريض اهلل عنها ،وعن أبيها -وإن رغمت أنوف الروافض -عليهم
لعنة اهلل ،واملالئكة ،والناس أمجعني.-
قالت(( :كان رسول اهلل -صّل اهلل عليه وسلم -يقبل وهو صائم،
ويبارش وهو صائم ،ولكنه كان أملككم إلربه )) تعني أنه كان أقدر عّل
كابحا لنفسه
هنارا ،كان
ً
كبح مجاح نفسه ،فمع أنه يقبل أهله ،ويبارشهم ً
كابحا لشهوته.
ً
ويف هذا حتذير ملن كانت شهوته تغلب عليه لقوته ،ولشبابه فإنه ينبغي
أن جيانب هذين؛ خشية أن يقع بسببهام يف املكروه ،يف املحرم املغلظ حتريمه
كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل ،وأعني به اجامع.
وإىل هنا نكتفي هبذا القدر من احلديث معكم ،ونتابعه يف الليلة القادمة
إن شاء اهلل تعاىل ،بادئني بقوله تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳﭴ ﮊ [البقرة ]٢٨١ :اآلية.
وأستودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه ،وصّل اهلل وسلم عّل نبينا
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حممد ،وعّل آله وصحبه أمجعني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم اهلل خريا.
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