استنباط األحكام من آيات الصيام

للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري
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للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

استنباط األحكام من آيات الصيام

َ
صحبه ُ َو َمنُ
والسالم ُ َعىل ُ َرسول ُاِل ُو َ ُ
احلمدُ ُ ُ
عىل ُآله ُ َو ْ
ِلَه ُ ّ
والصالة ُ ّ
واالهُُ.
وبعدُ:
اءُ َأ ُْنُي َقدِّ َُمُ َلك ُْمُت َْس ه
سُالثاينُمنُ:
يالُ ُلهلدُ ُْر هُ
ج ًُ
الَ ْنبه َي هُ
ّسُ َم ْوقهعُُ هم َرياثُ ْ ُ
ف َي ُ ُ
ُ
ُ
ُ

نُ َش ْهرُ َر َم َضانُله َعامُ َأ ْلفُ َو َأ ْر َب ه
يُ
عِمئَةُُ َو َث َالثُُ َو َث َالثه َُ
فُالثالثُ هم ُْ
َُوال هذيُ َأ ْل َقاهُُ ه ُ
له ْل هه ْج َر هُةُالن َب هويةُ.
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استنباط األحكام من آيات الصيام

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
احلمد هلل ،وصّل اهلل وسلم عّل نبينا حممد وعّل آله وصحبه أمجعني.

درس هذه الليلة هو يف قوله تعاىل :ﮋ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :

معاشر املسلمني واملسلمات:
ضمن احلق -سبحانه وتعاىل -هذه اآلية الكريمة عد ًة من اجلمل:

اجلملة األوىل :ﮋ ﭲ ﭳﭴﮊ

[البقرة]٤٨١ :

واجلملة والثانية :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :
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للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

واجلملة الثالثة :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮊ

[البقرة:

]٤٨١

واجلملة الرابعةَ ﴿ :ف َمن َت َطو َع َخ ر ًْيا َفه َو َخ ر ٌْي له ﴾

[البقرة]٤٨١ :

واجلملة اخلامسة :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ

[البقرة:

ً
إمجال ،وما أظن مسل ًام ول مسلمة إل وعى ذلك
تضمنته اآلية
 ]٤٨١هذا ما َ
وأدركه ،فإذا تقرر ذلك عندكم فلننتقل -إن شاء اهلل تعاىل -سائلينه لنا،
ِ
اجلمل.
ولكم السداد يف األقوال ،واألعامل إىل
تفصيل القول يف هذه َ
قوله  -جل وعال  :-ﮋ ﭲ ﭳﭴﮊ

[البقرة]٤٨١ :

تكسْي للقلة  ،ويف ِ
أيام عّل ِ
ر
األلفية:
وزن َأ رفعال وهو مجع
أ رفع ٌلِ ،
أفعل ٌة ثم فِ رعلة *** ثم َة َأ رف ر
عال مجوع ِقلة
ِ
فرضه
ب
هبذه اجلمل َة عن قل ِة ما َ
فبان أن اهللَ  -سبحانه وتعاىل – أخ َ
ِ
مفروض عّل من َقبلهم من الصيام عد ٌد
عباده من هذه األمة كام هو
عّل
ٌ
قليل ،واحلكمة واهلل أعلم ،هو تقوية العزائ ِم ،وتنشيط ِ
الم ِم وحض كل
َ
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للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

ومسلمة عّل أن يسارع إىل ِ
ر
أداء هذا الفرض عّل ِو ِ
أمر اهلل -
مسل رم
فق ما َ
سبحانه وتعاىلِ -به.
وقد عود  -سبحانه وتعاىل  -عبا َده أنه مل يكلفهم ما ل يطيقون،
فالتكاليف عّل رضبني:
ر
بيشء من َ
املشقة.
أحدمها :ما يطيقه العباد  ،وإن كان مصحو ًبا
واآلخر :ما هو فوق طاقتِهم ،وهذا مل يكلفهم اهلل بِه ،رمح ًة منه
ِ
عباده ،قال تعاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
وتفضل عّل
ﯜﯝﮊ[البقرة ،]٦٨٢ :وقال تعاىل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ

[التغابن:

.]٤٢
ِ
ِ
اس َت َط رعت رم ،و َما
ويف احلديث الصحيحَ (( :و َما َأ َم ررتك رم بِه َف رأتوا منره َما ر
اجتَنِبوه))،
ََنَ ريتك رم َعنره َف ر
رمحة اهلل -سبحانه وتعاىل -العفو عن ِ
ِ
ِ
عباده باألوامر إذا شقت
فمن
عفو فيها ((و َما ََنَ ريتك رم َعنره
عليهم ،وأما النواهي فال جمال فيها ،ل َ
www.miraath.net

5

للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

استنباط األحكام من آيات الصيام

اجتَنِبوه)).
َف ر
ِ
األوامر هي حمض حقه -سبحانه وتعاىل-
واحلكمة واهلل أعلم ،أن
حتى وإِن كان فيها ما فيها ِ
للعباد ،لكن مردها إليه -سبحانه وتعاىل -أما
النواهي ،فهي ِمحاه وحرماته فحظر  -سبحانه وتعاىل -عّل ِ
العباد تعدهيا،
بل َناهم عن قرهبِا ،ملا يف ذلك من اّتاذ ِ
آياِ اهلل هزوا ،واللعب بأحكامه -
ِ
البرة ،فمن كان برا تقيا
األتقياء
سبحانه وتعاىل ،-وهذا ليس من مس َلك
َ
أجهدَ نفسه يف فعل ما أمره اهلل بِه ،مب َتغيا ثوابه ،كام جياهدها عّل جم ِ
انبة ما َناه
ً َ
َ
َ
ِ
المتثال والستجا َبة
عنه ربه خو ًفا من عقابِه ،وهو يف هذا وذاك ،يسارع يف
هلل ولرسولِه -صّل اهلل عليه وسلم – .
ﮋ ﭲ ﭳﭴﮊ

[البقرة]٤٨١ :

وهاهنا سؤال  ،ما املراد بهذه األيَّام ؟
ها هو شهر رمضان الذي مل يفرض اهلل  -سبحانه وتعاىل  -عّل ِ
عباده،
دائام صيامه ،وما فرض عّل العباد فهو بسبب يقتيض ذلكم.
ً
فرضا ً
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استنباط األحكام من آيات الصيام

فالفرض الواجب وجو ًبا أصل ًيا بنص الشارع ،هو صيام رمضان ،أو
املراد أيا ًما كانت من قبله مفروضة ،ر
بكل منهام قال طائف ٌة من أهل العلم.
فالقول بأن املراد ،صيام ثالثة أيام من كل شهر ،قال به ابن مسعود،
ومعاذ بن جبل ،وعبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل عنهم أمجعني  -والضحاك
بن مزاحم  -رمحه اهلل  -وزاد من ِ
زمن نوح ،إىل أن ن ِسخ بصو ِم رمضان ،أو
كام قال.
ِ
احلسن ال َبرصي  -رمحه اهلل -قال :هو صيام رمضان عد ٌد
وروي عن
معلوم.
والصواب هو األول ،و َينضم إليه كذلك ما كان من صو ِم عاشوراء،
مفروضا أول اإلسالم ،ثم بعد ذلك ت ِرك الوجوب ،و َب ِقي عّل الندب.
كان
ً
ﮋ ﭲ ﭳﭴﮊ

[البقرة]٤٨١ :

وسيأيت لذه املسألة مزيد بيان ،وتفصيل يف الدرس الثالث ،والذي
سيكون -إن شاء اهلل -مساء السبت القادم.
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ﮋ ﭭ ﭮﭯ ﮊ

للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

[البقرة]٤٨١ :

سلف أن هذا يفيد ِ
القلة ،سوا ًء كان املراد به صيام ثالثة أيام من
وقد
َ
كل شهر ،وصيام عاشوراء ،أو املراد به صيام رمضان.
وقد عودنا ربنا  -سبحانه وتعاىل  -أنه يطلب منا القليل ،ويعطينا
الكثْي ،ويدع لنا من الوقت أكثر مما يفرضه علينا ،وهاكم بعض األمثلة.
األول :املثال اليومي:
الذي حيسه املسلمون ،ويستعملو َنه يف الصلواِ اخلمس ،فمجموع
هذه الص ِ
لواِ اخلَمس من األذان إىل التسليم ،هذا الوقت ل جياوز ساعتني
ونِصف.
وعّل ِ
َ
ثالث ساعاِ ،وما ِبق َي من ال َيوم والليلة
أكثر تقدير ل جياوز
ِ
الكسب احلالل ،وينام ،و َيترصف
فهو للعبد يبيع فيه ،و َيشرتي ،و َيسعى يف ر
عّل وفق ما أباحه اهلل له ،دون رقيب إل من اهلل  -سبحانه وتعاىل  -ألنه
أباحه اهلل؛ فإن ذلك كان ِ
ِ
بأمره -سبحانه وتعاىل -
حينام يسعى يف
حتصيل ما َ
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كام قال  :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﮊ [الملك ،]٤١ :وقال  -جل وعال  :-ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﮊ

[البقرة]٦٢ :

اآلية.

الثاين:
ِ
أصل الّشع ،والذي استقر عّل شهر رمضان كام
الصيام الواجب يف
منّش َحة ،مس َتجي ًبا هللِ – عز وجل-
قلب طيب،
ونفس َ
ٌ
يأيت ،إن من كان له ٌ
حاز ًما يف ِ
املفروض عليه الكف عنه من
أمره ،منص ًفا من نفسه ،جيد أن
َ
ِ
ِ
غروب الشمس ،وما بينهام هو
الفجر الثاين إىل
شهواتِه املباحة ،هو من طلوع
ر
وفق رش ِع
أباحه اهلل َله يأكل ،ويّشب ،وينام ،ويعمل كل
عمل مباحَ ،
يف ما َ
ربنا  -جل وعال.-
باحا لك ،وحرم
ظرِ أهيا املسلم،
َ
وجدِ أن الكف عام كان م ً
فإذا َن َ
ر
عليك هو نصف ال َيوم ،أو عّل ِ
تقدير ما يقارب ثلثي اليوم  ،ف َليس هو
أكثر
مباحا له يف ِ
شهرا ً
سائر الشهور.
كامال ،حيرم عّل املسلم فيه ما كان ً
ً
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ﮋ ﭭ ﭮﭯ ﮊ

للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

[البقرة]٤٨١ :

جز
وهكذا مجيع ما كلفنا به ربنا ،تظهر فيه الرمحة واللطف ،وما َع َ
ِ
العباد عنه فإنه  -سبحانه وتعاىل  -عفا عنهم ما كانوا عاجزين عنه ،وما
َ
أمجل ما قاله عالمة القصيم الشيخ عبد الرمحن بن نارص بن سعدي التميمي
 رمحه اهلل –:َو َل ري َس َو ِ
اضط َر ِار
ب بِال ا رقتِدَ ِار *** َول حمر ٌم َم َع ر
اج ٌ
ِ
ِ
ٌ
وحديث صحيح عن
آيتان،
صوص ،وهي
يشْي إىل ما تقدم من الن
ِ
ِ
اجلملة
رشح
فتح اهلل به علينا من
النبي  -صّل اهلل عليه وسلم  -هذا ما َ
األوىل ﮋ ﭭ ﭮﭯ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :

قوله – جل وعال  :-ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :

الكريمة ،يظهر أن
يف هذه اجلملة ،وهي اجلملة الثانية من هذه اآلية
َ
رض الفرض ِ -
رحم عبا َده ،وعفا عنهم يف
احلق  -جل وعال  -وهو َمن َف َ
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للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

حالني:
املرض ،واملراد ِبه عّل التحقيق ،املرض الذي ي َتضر
 احلال األوىل :حال َ
بِه الصائم ،إما أنه جي ِهده وي ِ
ضعفه؛ حتى يشق عليه معه الصيام ،أو أنه -
ر
رعاِ حمددة موقتة ،فإِذا تأخ َرِ إِحداها عن
املريض -حيتاج إِىل ج
َأعني
َ
موعدها تضر الص ِائم فسواء كان هذا ،أو ذاك خفف اهلل عنهِ ،
ِ
وأذن له
ً
ربعة الذين يسوغ لم ِ
صناف األَ ِ
ِ
بِ ِ
الفطر ،وهذا أحد األَ
الفطر يف رمضان،
َ
حال ِ
ثم عليهم َ
الفطر.
ول إِ َ
القسم الثاين ،أو احلال الثانية التي ِ
 الصنف الثاين :املسافِر وهو ِ
رحم اهلل
هبا ع َبا َده َ
حال الصيام ،وهي حالة السفر.
ِ
أهل ِ
وقد حد بعض ِ
املعارصين ،بأن مسا َفته ثامنون من الكيلواِ،
العلم
وأرج َعه إىل العرف ،فام كان متعار ًفا عليه
طلق بعضهم َفلم حيد له حدً ا،
و َأ َ
َ
ِ
عندَ ِ
ٌ
قرص الرباعية،
أهل القطر أنه َسفر ،فإنه
مأذون له به يف الفطر ،وكذلك ر
وضابِط ذلك أن ينتقل من ر
قرية إىل أخرى وليس مساممها واحدً ا ،وكان
متزو ًدا بام يتزود به املسافر عاد ًة ،وإن خف ذلك.
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للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

واحلكمة يف إِباحة ِ ِ
ِ
الف ِ
فر مظِن ٌة للمشقة ،وليس
طر للمسافر ،أن الس َ
ِ
فضل ربنا  -سبحانه وتعاىل -أن هي َأ لنا من
املقصود املشقة نفسها ،فإن من
مخسني ر
قبل ِ
ِ
وسائل السفر ِما مل يكن موجو ًدا َ
سنة ،أو أكثر من ذلك
نحو
َ
بقليل.
فالسياراِ والطائراِ ِ
والقطاراِ -واهلل أعلم ما يكون بعدَ ذلك-
الوسائل التي ل ينكر أحدٌ أَنا مرحية وخمففة من ِ
ِ
عناء السفر كذلك
و َمع هذه
توجد مشقة ،وإن كانت أخف ،وهي تقل من ر
حني إىل آخر.
ِ
سبيل املثال:
فعّل
من أرا َد رحل ًة دولية ،فإنه جيب عليه أن يكون موجو ًدا يف املطار َ
قبل
ر
ساعاِ ،وهو يعد العدة َ
ألمر من
قبل مغادرتِه بي َته ،وقد تتأخر الرحلة
األمور ،قد يكون هذا األمر حال ًة جوية ،أو حال ًة فنية ،إىل غْي ذلك من
األسباب.
بل ،والبِ ِ
فاملشقة موجودة  ،نعم ليست هي كمشق ِة الس ِ
فر عّل ِ
اإل ِ
غال،
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واحلمْي ،ل مقارن َة بني تلك الوسائل والوسائل األخرى.
وها هنا مسألة  ،وهذه املسألةُ هلا فروع:
ال َفرع األول :هل ِ
ِ
خصة من
الفطر يف السفر ِ
واملرض واجب ،أو ر َ
ر ِ
خص اهلل-سبحانه وتعاىل-؟
وجوب ِ
ِ
ِ
ِ
واملريض ،ودليلهم
املسافر
الفطر ِعّل
ذهب أهل الظاهر :إىل
َ
قوله تعاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :

قالوا :املسافر جيب عليه ِ
الفطر ،ويصوم عد ًة أ َخر كام سيأيت ،يصوم
أيا ًما أخر ،وغاب عنهم:
معروف عند ع َل ِ
ِ
ِ
اإلسال ِم بِ
صول من أئم ِة ِ
ً
دللة
امء األ
أول :ما هو
ٌ
ِ
تقديرا ،يعني أنه يتضمن حمذو ًفا،
القتضاء ،واملعنى أن الكالم يقتيض
ً
وتقدير هذا :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ
ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮊ
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وغابت عنهم النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي  -صّل اهلل عليه
واملسافر خمْي ،فإِن شا َء صام،
املريض
وسلم ،-التي دللتها ظاهر ٌة عّل أن
َ
َ
وإِن شا َء َأفطر.
مح َز َة رب ِن َع رم ررو
قال  -صّل اهلل عليه وسلم  -لعمرو بن محزة َاألس َلمي َ ر
حني قالَ (( :أنه َق َال َيا َرس َ
ول اهللِ َأ ِجد ِب قو ًة َع َّل
راألَ رس َل ِمي  -ريض اهلل عنهَ -
َاح َف َق َال َرسول اهللِ َصّل اهلل َع َل ري ِه َو َسل َم ِه َي
الص َيا ِم ِيف الس َف ِر َف َه رل َع َل جن ٌ
ِ
َاح
ر رخ َص ٌة م رن اهللِ َف َم رن َأ َخ َذ ِ َهبا َف َح َس ٌن َو َم رن َأ َحب َأ رن َيصو َم َف َال جن َ
َع َل ري ِه))[رواية مسلم] أو كام قال -صّل اهلل عليه وسلم .-
ِ
ويف املت ِ
مح َز َة
فق عليه من
حديث عائش َة -ريض اهلل عنها قالت َ (( :أن َ ر
رب َن َع رم ررو راألَ رس َل ِمي َق َال لِلنبِي َصّل اهلل َع َل ري ِه َو َسل َم َأ َأصوم ِيف الس َف ِر َوك َ
َان
ِ
ِ
ِ
ِ
نص رصيح.
كَث َْي الص َيا ِم َف َق َال إِ رن ش رئ َت َفص رم َوإِ رن شئر َت َف َأ رفط رر)) وهذا ٌ
وصح عن أب الدرداء وغْيه من الص ِ
حابة  -ريض اهلل عنهم  -قال:
الرسول اهللِ صّل اهلل َع َل ري ِه وسلم (يعني يف السفر) َو ِمنا الص ِائم
(( كنا مع َ
و ِمنا املر رفطِر)) فبان هبذا أَنا رخصة ،أعني ِ
ِ
للمريض واملسافر.
الفطر
َ
َ
www.miraath.net
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ولذا إذا صام َاملريض أو املسافر أجز َأمها ،ول قضا َء عليهام ،فبان هبذا
ِ
رسول اهلل  -صّل اهلل عليه وسلم -ول َ
أن َ
قول
أهل الظاهر حمجوجون بِنص
ر
ِ
رسول اهللِ  -صّل اهلل عليه وسلم -وإِن َ
بلغ املرء ما ب َلغ من
ألحد بعدَ
واإل ِ
الس ِ
الفضل ،وجال ِلة القدرِ ِ،
مامة يف الد ِ
ِ
خالف قوله أو
ين فإذا
ابقة يف
َ
ِ
رسول اهللِ  -صّل اهلل عليه وسلم -فقوله مردود.
عمله سنة
املسلِمون عّل أن َم رن اس َت َب َ
ان َله سنة
قال الشافعي -رمحه اهللَ " :-أ َ
مج َع ر
ِ
يس َله َأ رن َيدَ َعها لِ َق رو ِل َأ َح رد ِم َن
وسلمَ -ف َل َ
َرسول اهللِ َ -صّل اهلل َعليه َ
البَ َّش".
أفضل ِ
الفطر أو الصوم؟ يعني يف احلالني:
الفرع الثاين :أهيام َ


أهل العل ِم إىل أن ِ
ذه َبت طائف ٌة من ِ
الفطر َأفضل.



وذه َبت طائف ٌة أخرى إىل أن الصو َم َأفضل.



وذه َبت طائف ٌة ثالثة إىل التفصيل:
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ِ
عدمها ،الصوم أفضل،
وبيانه أنه مع املشقة الفطر أفضل ،ومع
ِ
طر أفضل ،عّل ِ
كل حال ،من وجهني:
والتحقيق أن الف َ


املسافر جيِد َ
مشقة ،واملريض الذي يتضر
األول :ما أسلفناه أن
َ

من باب أوىل.


وثان ًيا :رصيح السنة ،ومنها قوله -صّل اهلل عليه وسلم:-

ِ
ِ
ص َلك رم فإِن اهللَ حيِب َأ رن ت رتتَى ر َخصه ك ََام
(( َع َل ريك رم بِر رخ َصة اهللِ التي َرخ َ
حيِب َأ رن ت رتتَى َع َز ِائمه)).
فعل ر
خص اهلل ،فعليكم :اسم ِ
أمر بمعنى ا رل َزموا،
واملعنى َ
الزموا ر َ
والعلة فإن اهلل حيب أن تتتى ر َخصه كام حيب أن تتتى ِ
عزائمه يعني
رائضه ،وواجباته ،فهو حيب -سبحانه وتعاىل -من ِع ِ
َف ِ
باده هذا،
وهذا ،وما ِمن مسل رم ،ول مسلِ ر
مة إل وهو َ
يتشوف إىل حماب اهلل – عز
وجل -ويرسع يف طلبِها َ
وحتصيلها.
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ِبقي أمر :وهو يف ِ
ِ
املسافر املس َتدي ِم سفره ،ول تزيد إِقا َمته عّل
حق
رف من سائقي سي ِ
احل ِ
أهل ِ
ملحوظ يف ِ
ٌ
اراِ األجرة ،وكذلك
شهر ،وهذا
ِ
مستديم.
والبواخر ،والسفن ،فسفرهم
قواد الطائراِ
ٌ
هر فإنه حيض عّل ِ
ِ
أكثر من َش ر
الفطر ،وإن
فإِن كانت إقامته عندَ أهله َ
كانت أقل من َشهر ،فهذا األوىل يف حقه الصيام ،وإذا َشق عليه َأفطر ،فاألمر
فيه َسعة ،بل حتى إن كانت إقامته تزيد عّل شهر ،فإنه يف هذه املدة التي يقيم
أكثر من ر
ٌ
مشغول بحوائجِ أهلِه ،وبام ِيفد عليه من زوار ،أو حيتاج
شهر،
فيها َ
هو زيار َة ذوي ِ
رح رم طالت غي َبته عنهم ،واملقصود أنه إذا كان يس َت ِثقل
َ
ال َقضاء صام ،ولعله يف هذه احلال أفضل يف حقه ،واهلل أعلم.
قوله تعاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :

فاِ عّل ِ
أهل
هذه مجلة اجلواب ،وقد عرفتم ما أسلفناه قري ًبا ،وهو ما َ
ِ
الظ ِ
للمحذوف ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ
اهر من التفط ِن
ِ
[البقرةَ ]٤٨١ :
فعليه عد ٌة من أيا رم أخر.
فطر
فأ َ
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وهاهنا ستال :ما القولُ فيمَن أخَّر قضاءَ ما أفطَره من رمضان ،حتَّى يُدرِ َكه
رمضانُ اآلخر؟!
واجلواب  ،له حالتان:
َ
وكس ًال ،وتسوي ًفا حتى
يكون
 إحدامها :أن
تأخْيه تفري ًطا منهَ ،
َ
العلم ،عليه ال َقضاء مع ِ
أهل ِ
حل رمضان اآلخر ،قالت طائف ٌة من ِ
الفدية،
وهي إِطعام مسكني ،جزا ًء له عن ِ
كل يوم ،فإِذا كان َقضاؤه ستة أيا رم صا َمها،
و َأخرج بِ ِ
عددها إطعام مساكني ،وهكذا.
َ
 وقالت طائف ٌة أخرى ليس ِ
عليه إل ال َقضاء.
فما حجَّة كلٍ من الفريقني؟
ِ
بحديث عائش َة  -ريض اهلل عنها  -قالت(( :كان
استدل الفريق األول
يكون عل الصيام (يعني قضاء من رمضان ) فال أصوم إل يف شعبان لكثرة
صحيحا عنها يف
ما يصوم فيه رسول اهلل -صّل اهلل عليه وسلم  ))-جاء بيانه
ً
َان رسول اهلل – صّل اهلل عليه وسلمَ -يصوم َش رع َب َ
طريق آخر ،قالت(( :ك َ
ان
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ِ
ستدلل
إِل َقلِيال)) قالوا :فلو َأمكنها التأخْي ألخرِ ،هذا هو وجه ال
عندَ هم ،هذا أو ًل.
وثانيا :أنه أخر عبادة عن وقتِها ،فاستحق عليها ِ
الفدية.
وأما الفريق الثاين الذي َن قالوا بالقضاء فقد قالوا :إن اهلل  -سبحانه
وتعاىلَ -أط َلق قال :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮊ [البقرة ،]٤٨١ :ومل ِ
يأِ قيدٌ من
ر
ر
أهي َ
َ
رمضان َ
اآلخر ،أو بعدَ ه ،واألَصل
قبل
كتاب ول سنة ،حيدد هذه األيام َ
ِ
إطالقه.
أن ما َأطلقه الشارع يبقى عّل
قائل :هذا ِم ِ
وإِن قال ٌ
رو ٌي عن أب هرير َة وابن عمر  -ريض اهلل عنهام،
واجلواب :أن هذا اجتها ٌد منهم ،والعبة يف هذا النصوص ،وأما اجلواب عن
ِ
ِ
ِ
ِ
ب عائش َة
دليل
الفريق اآلخر -وهم موج َبة الفدية مع القضاء  -فيقال :إن َخ َ
 ريض اهلل عنها -ل يفيد سوى تأخْيها القضاء إىل شعبان ،فأقرها النبي -َ
إشكال فيه.
صّل اهلل عليه وسلم  -لذلك وهذا ل
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سكوِ عنه ،فلم ت َتخر ال َقضاء ،فنقول أقرها
أ َما ما بعد ذلك فهو َم
ٌ
مسكوِ عنه ،فنعود إىل
نكر عليها،
ٌ
النبي  -صّل اهلل عليه وسلم ،-أو َأ َ
ِ
اإلطالق ،وهذا هو الذي َيرتجح عندنا -واهلل أعلم -أن من أخ َر قضا َء ما
أف َطره من رمضان ،حتى يدركه رمضان َ
ليس عليه إل ال َقضاء ،وإن
اآلخر َ
فهام من النصوص هو وجوب ِ
اإلرسا ِع يف
كنا مع ما َدو َنه أئمة اإلسالمً ،
ِ
املسارعة فيه ،وهبذا
فوجبت عليهم
ال َقضاء ،ألن هذا َدين اهللِ يف أعناقهمَ ،
َ
يعلم أن من أخر تفري ًطا وكس ً
ال َيأ َثم ،فيجب عليه التوبة ،والستِغفار.
ر
لعذر َيسوغ له ذلكَ ،
َ
مريضا
يكون
كأن
احلال الثانيةَ :من كان تأخْيه
ً
عّل الدوام ،ومل َي ِصح ،أو كان كثْي األَ ِ
سفار ،ومل يتمكن من ِ
اإلقامة ليقيض،
َ
ر
أو امرأ ٌة كلام وضعت بعد ر
محلت؛ في ِ
جهدها احلمل ،والرضاع،
فرتة
قريبة َ
َ
ِ
عذرا يسوغ لم التأخْي ،فال يش َء ِ
عليهم ،فال إثِم مع أنه
فهتلء معذورون ً
عليهم ال َقضاء ،متى صح املريضِ ،
جيب ِ
وقدر ذوو األعذار األخرى.
ِ
أمر وهو :ما القولُ يف حقِِّ من مات من هؤالء فلم يتمكَّن من القَضاء؟
ي
بق
ٌ
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اِ
واجلوابَ ،يقيض عنه وليه ،قال  -صّل اهلل عليه و سلم َ (( :-م رن َم َ
وجب
َو َع َل ري ِه ِص َيا ٌمَ ،صا َم َعنره َولِيه)) وهذا يف حق املفرطني؛ ألن الصيام
َ
عليهم قضاؤه؛ ألَنم أخروا بدون عذر ،وأما من ملً ،
مريضا،
مثال َمن كان
ً
فلم يتمكن من القضاء؛ ألنه مل ِ
يصح فهذا ل يشء عليه ،إن شاء اهلل – تعاىل
مأجورا ،أما بقية املَعذورين ،فال مفر لم
،وإن َقىض عنه َولِيه احتيا ًطا ،كان
ً
من ال َقضاء ،إذا َق ِدروا ،وكذلك فيام نرى ،و َيظهر لنا أنه ل َمفر لوليهم من
ِ
قضاء ِ
دين الصيام الذي ماتوا ومل يقضوه.
ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ
قرئ قراء ًة شاذة ﮋ ﮃ ﮊ أو (ي َطيقونه) والقرا َءة الشاذة ل
[البقرةَ ،]٤٨١ :
َتصح التالوة هبا ،ولكن يعتد هبا يف التفسْي ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ أي
جيهدوا فـ ﮋ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮊ [البقرة،]٤٨١ :
يتكلفونه حتى َ
ِ
قراءة اجلمهور ﮋ ﮃ ﮊ إِشار ٌة إىل أن الصيام مر بمرحلتني -
فعّل
أعني صيا َم رمضان -مر بمرحلتني:
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للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

إحدامها التخيْي بني الصو ِم و ِ
اإلطعام  ،فكانوا خمْيين ،فمن

وأطعم عن كل يو رم مسكينًا ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ
أفطر
شا َء صام ومن شا َء
َ
َ
ﮃﮊ

[البقرة]٤٨١ :

أي يتحملو َنه ،وإن كان يف ذلك مشقة ،وعّل الذين

يطيقو َنه يطيقونه أو يطوقونه يعني يتكلفونه.
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلتية
باآلية
القراءة األوىل ،اآلية ن ِس َخت
القول األول ،أو عّل
فعّل
بعد ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :

فأصبح صوم
َ

عاقل ،قادر،ر ر
ر
خال مما يسوغ له
رمضان متعينًا عّل كل مسل رم ،بال رغ،
الفطر.
ِ
ر
َ
رشوط
تفصيل يتضمن
اآلية -إن شاء اهلل -مزيد
وس َيأيت عند تلك
نسخ إىل ر
ِ
وجوب الصيام ،فتحصل أن ذلك ٌ
بدل أثقل ،كانوا خمْيين،
وهذا أخف ،ثم تعني عليهم الصيام وجو ًبا -أعني صيا َم رمضان-
وهذا ٌ
بدل أثقل.
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واحلكمة من ذا وذاك ،يعني النسخ إىل بدل أثقل ،أو أخف ،فالنسخ
إىل بدل أثقل ،هذا اختبار الصب ،والنسخ إىل ر
بدل أخف ،هذا اختبار
الشكر ،فريض اهلل عن صحابة حممد – صّل اهلل عليه وسلم  -كان
ِمنهم الصب ،وكان ِمنهم الشكر عّل ما من اهلل بِه ِ
عليهم أو َل ِ
اإلسال ِم
عليهم من التخيْي يف ِ
ِمن التخي ِْي بني صيا ِم رمضان ،ما من اهلل بِه ِ
شهر
فمن شاء صا َم ،ومن شاء َأفطر وفدى ،كام أَنم كذلك
رمضانَ ،
ِ
فرضا ،عينيا،
حني ف ِر َض
عليهم صوم رمضانً ،
َصبوا واح َتسبوا َ
َ
فصدق يف هتلء ،قول ربنا – جل وعال – :ﮋ ﯝ
واج ًبا ،حتام،
َ
َ
املسلمون زم َن النبي –
فكان
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ [آل عمران،]٧ :
تّشيع اهلل – سبحانه وتعاىل – سواء
صّل اهلل عليه وسلم  -يتقبلون
َ
كان النسخ فيه إىل ر
بدل أخف ،فشكروا اهلل – عز وجل – ،أو َ
كان إىل
ر
صبوا واحتسبوا -ريض اهلل عنهم – وأرضاهم ،وإن
بدل أثقل َ
ِ
رغ َمت أنوف الرافضة -عليهم لعائن اهلل املتتابِعة.-
ِبقي ،هل هذه اآلية حمكمة ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [البقرة]٤٨١ :؟
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واجلواب:
أنه صح عن ابن عب ر
اس -ريض اهلل عنهام -أن هذه اآلية بق َيت رخص ًة
للشيخِ الكبْي ،وكذلك العجوز الكبْية ،الذين يتكلفون الصيام ،ويتعبهم،
ر
يعني فال يصومون إل بِ ر
ومشقة ،فهم يتكلفونه ،وهبذا يع َلم أن هذه
جهد
ِ
العاقل،
اآلية منسوخ ٌة يف حق العموم ،فال خيار للصحيح ،املقي ِم ،البال ِغ،
خيار له ،بل يتعني عليه صوم رمضان ،وأما من عجز عن الصيام ،
القادر ،ل َ
لكب سنه ،فإنه يرخص له يف إطعام املسكني رخصة يف حقه ،فهي حم َكمة يف
ر
ر
صنف آخر ،وقد تبني ذلِكم لكم
صنف من عباد اهلل ،ومنسوخ ٌة يف حق
حق
إن شاء اهلل تعاىل.-وهاهناُأمرانُُ:
ِ
ِ
العاج َزين عن
الكبْي والعجوز،
 األمر األول :يف حق الشيخ
الصيام ،لام حالتان:
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ِ
ِ
وكامل العقل ،فهتلء
وجود اإلدراك،
احلال األوىل :هي حال

يطعمون.


اخلرف وعدم اإلدراك ،وقد يكون عندَ مها
احلال الثانية :حال َ

ِ
من ِ
اإلدراك ،والعقل ما يأيت أحيانًا ،ر
عليهام
ويذهب أحيانًا ،فهتلء ليس
إطعا ٌم ً
بدل من الصيام ؛ ألنه َسقط عنهام التكليف.
العاجز عن الصيام ِ
ِ
ِ
ملرض ِه ،فهذا له
املريض
 األمر الثاين :يف حق
حالن:


َ
أعجزه عن الصيام ل
يكون مرضه الذي
احلال األوىل :أن
َ

ِ
ِ
العاجز عن
بتقرير الطبيب املوثوق ،فهذا حكمه حكم
يرجى شفاؤه،
لكب سنه كام تقدم.
الصيامَ ،


احلال الثانية :أن يرجى شفاؤه ،ولو بعدَ حني ،فهذا ليس ِ
عليه
َ

إطعام ،بل يتحتم القضاء يف حقه ،متى صح ِ
وقدر.
قال تعاىل :ﮋ َف َمن َت َطو َع َخ ر ًْيا َفه َو َخ ر ٌْي له ﮎ ﮊ
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واملعنى أن من ِ
رغب فزاد يف ِ
اإلطعام ،فأطعم عن كل يوم مسكينني،
أو ثالثة ،أو زاد عّل أوسط ما يأكل فأطعم من أعاله ،كان له خْي من اهلل –
سبحانه وتعاىل – .
الستكثار من النوافل مع املحافظة عّل
وليعلم كل مسلم ومسلمة أن
َ
سبب من األسباب التي ينال هبا العبد حمبة اهلل – عز وجل.-
الفرائض ٌ
ويف احلديث القديس الذي أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث
أب هريرة – ريض اهلل عنه – عن النبي – صّل اهلل عليه وسلم – (( :قال اهلل
ِ
احل رر ِ
يش رء
بَ ،و َما َت َقر َب إِ َِل َع رب ِدي بِ رَ
– تعاىلَ :-م رن َعا َدى ِِل َوليا َف َقدر آ َذنرته بِ ر َ
ِ
رت رضت َع َل ري ِهَ ،و َما َي َزال َع رب ِدي َي َت َقرب إِ َِل بِالن َوافِ ِل َحتى أ ِحبه))
َأ َحب إِ َِل مما ا رف َ َ
احلديث.
وهاهنا سؤال ما مقدار اإلِطعام ؟
واجلواب:
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أنه نصف صاع ،وصاع النبي – صّل اهلل عليه وسلم -أربعة أمداد،
واملد حفنة ِملء الكفني املتوسطتني ،من أوس ِ
ط ما َيأكل املرء وجبة،
َ
فطورا ،أو غدا ًء ،أو عشا ًء ،وسوا ًء كان هذا
سوا ًء كانت هذه الوجبة:
ً
وجب عليه ِ
ِ
اإلطعام  ،أطعم عن
اإلطعام مفر ًقا ،أو جمموعا ،فإن شاء َمن
َ
مسكني يف يومه ،وإن شاء مجع املساكني بعد ِ
ر
الفطر ،مجع ِ
بقدر ما صام
كل
َ
الناس ،هذا هو الواجب عليه ،وإن شاء زا َد َ
طعم ثالثني مسكينًا،
فبدل أن ي َ
مجع مخسني ،أو ستني مسكينًا ،هذا تطوع ونافلة،
أنس – ريض اهلل عنه -قبل موتِه بسنتني ،ملا َعجز عن
وقد كان ٌ
الصوم ،كان َجيمع املساكني بعد ِ
الفطر ،فيطعمهم من ِ
اخلبز ،واللحم ،وهذا
ِمن َأفضل الطعام ،وخ َتم -سبحانه وتعاىل -هذه اآلية بقول :ﮋ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮊ ﮓ [البقرةَ ،]٤٨١ :من املخا َطب؟
بني الصيام
العاجز عن الصوم ،أو من كانوا خمْيين أول األمر َ
و ِ
الفدية.
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والذي َيظهر ِل أن املخا َطب هبذه اجلملة ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮊ
[البقرة]٤٨١ :

هم َمن كانوا خمْيين َ
أول اإلسالم بني الصيام ،بني صيا ِم رمضان

و ِ
الفدية ،وهي إطعام مسكني عن كل يوم ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮊ
[البقرة،]٤٨١ :
واملعنى أَنم مندوبون إىل الصيام ،وإن كان مرخصا لم يف ِ
الفدية مع
ً
اإلفطار.
ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :

ِ
خْي من
فالصيام مع القدرة ٌ

اإلفطار مع ِ
ِ
الفدية.
ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :

واملعنى إن كنتم تعلمون فالصيام خْي لكم من ِ
اإلفطار ،وهم -ريض
ملزيد الت ِ
اهلل عنهم – يعلمون ،ولكن هذا ِ
ِ
حريض عّل الصيام ،فهو
أكيد والت
فطار مع ِ
اإل ِ
أفضل من ِ
الفدية ،وهل ينال املريض الذي ل يرجى ِشفاؤه،
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ومن عج َز عن الصيام ،ووجبت عليه ِ
الفد َية لكب سنه ،هل َيشمله هذا
َ
َ
اخلطاب؟
الذي َيظهر ِل أنه لو صام كان يف عمو ِم هذه اخلْيية ،لكن إذا كان
ِ
ِ
اإلفطار يف
وقهرها عّل الصيام ،فإن
بمكابدة نفسه،
ُيشى عليه من الالك،
َ
واجب لقوله – تعاىل :-ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮊ [البقرة ، ]٤٩١ :وقوله –
حقه
ٌ
تعاىل  :-ﮋ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ

[النساء.]٦٢ :

ِ
ورشحها
هذا ما فتح اهلل به ويرس ،من الكالم عّل هذه اآلية،
ِ
املتواضع ،فام أصبت فيه فهو من اهلل ،وما أخطأِ فيه فهو من نفيس ،وأسأل
اهلل – سبحانه وتعاىل – أن يعفو عني ،وعنكم يف الدنيا واآلخرة.
وصّل اهلل وسلم عّل نبينا حممد وعّل آله ،وصحبه أمجعني ،ونلتقي يف
الدرس الثالث ،وهو مساء السبت القادمِ ،
بادئني اللقاء بقوله – تعاىل –:
ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ

[البقرة]٤٨١ :

إىل َناية اآلية إن شاء

اهلل.
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ستودعكم اهلل الذي ل َتضيع ِ
ِ
ودائعه.
وأ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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