
  



 

 

 2 
http://rasaelemaratia.com   إمـاراتيةمجموعة رسـائل 

 

 

 رـالتفِسي َدةـُعم

 َعن احَلافِظ ابن َكِثري

 ُمْختَصر تفسري الُقرآن الَعِظيم

 

  

 –حفظه اهلل  –يخ/ محمد بن غالب العمري الش

 العشرونو سادسالالدرس 

 (١۸٤-١۸۰اآلية سورة البقرة، ) 

https://bit.ly/2xJhoRn 

 يف دبي –رضي اهلل عنها  –بمسجد أم املؤمنني عائشة  الدروس املقامة ضمن

 برعاية مركز رياض الصالحني، واملسجلة على الرابط:

http://www.baynoona.net/ar/tree/3491 

http://rasaelemaratia.com/
https://bit.ly/2xJhoRn
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13409
http://www.baynoona.net/ar/tree/3491
http://www.baynoona.net/ar/tree/3491
http://www.baynoona.net/ar/tree/3491


 

 

 3 
http://rasaelemaratia.com   إمـاراتيةمجموعة رسـائل 

╝ 
 

ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحََضَ َأَحَدُكُم اْْلَْوُت  ﴿َتَعاََل: قال اإلمام ابن كثري يف كتابه: عمدة التفسري، عند قوله 

لَِدْينِ  ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوا ا إِْن َتَرَك َخرْيً ََم ١۸۰َعََل اْْلُتَِّقنَي ) َواْْلَْقَربنَِي بِاْْلَْعُروِف َحقًّ َلُه َبْعَد َما َسِمَعُه َفِإنَّ ( َفَمْن َبدَّ

َ َسِميٌع َعلِيٌم ) ُلوَنُه إِنَّ اَّللَّ ِذيَن ُيَبدِّ  َفََل َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنًَفا َأْو إِْثًَم َفَأْصَلَح َبْينَُهمْ  (١۸١إِْثُمُه َعََل الَّ

َ َغفُ   قال: ،[ ١۸٢ -١۸۰البقرة: ]  ﴾ (١۸٢وٌر َرِحيٌم )إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اَّللَّ

 املنت

لدين واْلقربني. وقد كان ذلك واجًبا  عَل -اشتملت هذه اآلية الكريمة عَل اْلمر بالوصية للوا

ت اْلواريث اْلقدرة قبل نزول آية اْلواريث، فلَم نزلت آية الفرائض ُنسخت هذه، وصار -أصح القولني

ل ِمنَّة اْلويص، وهل ذا جاء احلديث الذي يف فريضة من اهلل، يأخذها أهلها حتًَم من غري وصية وال ََتَمُّ

إن اهلل قد )) خيطب وهو يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -السنن وغريها عن عمرو بن خارجة قال: سمعُت رسول اهلل 

 أعطى كل ذي حق حقه، فَل وصية لوارث ((.

سريين، قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه  د: عن حممد بنوروى اإلمام أمح

لَِدْيِن َواْْلَْقَربنِيَ إِ  ﴿اآلية:  ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوا فقال: ُنسخت هذه اآلية. ورواه احلاكم  ،[ ١۸۰البقرة: ]  ﴾ ْن َتَرَك َخرْيً

 .وقال: صحيح عَل رشطهَم

 الشرح

╝ 
 
ِ
 َربِّ الَعاَْل

ِ
وصحبه وبارك عَل عبده ورسوله؛ نبينا حممد، وعَل آله  نَي، وصَلَّ اهلل وسلَّماحلَْمُد هلل

ا بعد:  وسلَّم تسليًَم كثرًيا، أمَّ
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ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحََضَ َأَحَدُكُم اْْلَْوُت  ﴿: -جل وعَل  -يف هذه اآلية وهي آية الوصية، يقول اهلل 

ا اْلَوِصيَّةُ   .[ ١۸۰رة: بقال]  ﴾ إِْن َتَرَك َخرْيً

 : بمعنى ُفرض.﴾ ُكتب ﴿

؛ هو ﴾ اْْلَْوُت  ﴿، هذا عَل تقديم اْلفعول به وتأخري الفاعل ﴾ ْوُت إَِذا َحََضَ َأَحَدُكُم اْلَْ  ﴿قال: 

 الَِّذي حيَض.

ا اْلَوِصيَّةُ  ﴿قال:  ، يف القرآن ثَلث آيات متعلقة بالوصايا فقط، هذه اآليُة وآية سورة ﴾ إِْن َتَرَك َخرْيً

 وآية سورة املائدة. فهي ثَلث آيات يف الوصايا. ،[ ١٢النساء: ]  ﴾ ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوََص ِِبَا َأْو َدْينٍ  ﴿لنساء ا

-سبحانه وتعاَل  -، وَمن كتَب هو اهلل ﴾ ُكتَِب َعَلْيُكمْ  ﴿هذه اآلية بقوله:  -جل وعَل  -ابتدأ اهلُل 

. 

ا  ﴿ َل أنَّه ال ري هنا باملال، نقَل بعُض أهل الِعلم اإلمجاع ع، وتفسرُي اخل: أي ترَك مااًل ﴾ إِْن َتَرَك َخرْيً

 ُيفَّسَّ بغريه يف هذه اآلية.

د به غريه، لكن يف هذه اآلية  د باخلري املال، وُيرا وُيطلق املال عَل اخلري، هذه من اإلطَلقات، ُيرا

د به املال.  اْلرا

ا اْلَوِصيَّةُ  ﴿فقال:   ْن َنْعِرف بعض التفاصيل الُبدَّ أْن َنْعِرف حكم الوصية.ل أقب ﴾ إِْن َتَرَك َخرْيً

 أهُل الِعلم اتفقوا عَل وجوب الوصية َْلن عنده ودائع للناس أو عليه ديون.

َمن كان عليه َدين أو كان عنده ودائع للناس؛ أمانات، فيجب عليه أْن ُيويِص؛ وذلك ْلنَّ يف عدم 

م ال جيوز، فَمِن استداَن أو كان عنده بعض الوصية تضييع حلقوق الناس، وتضييع حق وق الناس حمرَّ

 انات والودائع، فإنَّه يكتُب وصيًة بذلك.اْلم
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وهل ُيشرتط أْن تكون هذه الوصية حال اْلرض؟ ال، يكتب الوصية يف صحته؛ ْلنَّ اإلنسان ال 

 يدري متى يأتيه اْلوُت.

 ُيويِص به، فَل يبيتنَّ ليلتني إالَّ وصيته مكتوبةٌ  ولذلك جاء يف احلديث اْلمر بذلك؛ أنَّ َمن عنده يشءٌ 

 .عند رأسه

واختلفوا ِفيَمن ليس عنده يشٌء من ذلك، يعني: ليس عليه َدين، وال عنده ودائع للناس، والصواب: 

 عدم الوجوب، وهو قول مالك والشافعي رمحهَم اهلل.

 وصيًة، ُيويِص ِبا أهل بيته، بتقوى لكْن هل ُيستحب له أْن يكتَب وصيًة؟ نعم، ُيستحب له أْن يكتَب 

إنَم  ،وبالعمل الصالح، وإن كان له مال فيويص، وهذا طبًعا لغري الوارثني كَم سيأيت -جل وعَل  -اهلل 

رٍث ((.)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -تكون الوصية لغري وارث، كَم قال النبي   فَل وصيَة لوا

 وسيأيت معنا أنَّ هذه الوصية ال تزيد عَل الثلث من ماله.

تِي التمسها العلَمء يف مرشوعية الوصية: ول  نظرنا إَل اْلمر بالوصية واحلكمة من ذلك، من احِلكم الَّ

اآلخرة، وعدم التَّعلُّق بأمر الدنيا، فالذي يكتُب وصيته يعمل أنَّه منتقٌل عن هذه الدنيا، التفكر يف أمِر 

ع هلذه الدار.فيحسن العمل وجيد وهو قد كتَب وصيته أنَّه منتقٌل إَل داٍر أ  خرى، وُمَودِّ

ر يف أمِر الوصية أو كتَب الوصية، َيْعَلم أنَّ يف قلبه  احلرص عَل فلذلك حيرص اإلنسان كلَم تفكَّ

 مفارقة الدنيا، وأهنا إنَم داُر ممٍر وعبور، وليست بداِر مستقر، كَم أْن ينتقل إَل احلياة اآلخرة.

ا اْلَوِصيَّةُ ُكْم إَِذا َح ُكتَِب َعَليْ  ﴿: -جل وعَل  -وهل قول اهلل  ]  ﴾ ََضَ َأَحَدُكُم اْْلَْوُت إِْن َتَرَك َخرْيً

هل هو عَل الفرض؟ وكيف عَل قول: َمن قال: بأنه مستحب؟ َْلن ليس له عليه ديون، أو ليس  [ ١۸۰البقرة: 

 عنده ودائع.
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 ؟[ ١۸۰البقرة: ]  ﴾ ُكتَِب َعَلْيُكمْ  ﴿: -جل وعَل  -فكيف خيرج من قول اهلل 

د واْلعنى:   ، فتوصون.إْن أردتم الوصية [ ١۸۰البقرة: ]  ﴾ ُكتَِب َعَلْيُكمْ  ﴿قال أهُل الِعلم: اْلرا

لدين واْلقربني. وقد فيقول احلافظ ابن كثري:  "اشتملت هذه اآلية الكريمة عَل اْلمر بالوصية للوا

تِي يفقبل نزول آية اْلواريث" -عَل أصح القولني-كان ذلك واجًبا  اء، وفيها تفاصيل  سورة النس، الَّ

 اْلرياث، ومقدار اْلنصبة.

رة فريضة من اهلل، يأخذها "فلَم نزلت آية الفرائض ُنسخت هذقال:  ه، وصارت اْلواريث اْلُقدَّ

ل ِمنَّة اْلويص، وهلذا جاء يف احلديث الذي يف السنن وغريها  إن )) أهلوها حتًَم من غري وصية وال ََتَمُّ

ه، فَلاهلل قد أعطى كلَّ   ."((  وصية لوارث ذي حقٍّ حقَّ

ِذي نسَخ هذه اآلية؟ هذه اآلية فيها  وَص هلَم، الوصية للوالدين، هل ُيوَص للوالدين؟! ما يُ ما الَّ

ر ِذي نسخها هذا احلديث، وقيل: نسخها ، عندمها نصيٌب ُمقدَّ ِذي نسخها آية اْلواريث، وقيل: الَّ قيل: الَّ

 ية يعاضدها احلديُث، نسخْت هذه اآلية.اآليُة مع احلديث؛ يعني اآل

نَّة، وهي مسألٌة خَلفية بني أهل وَمن قال: بأنَّ هذه اآلية نسخها هذا احلديث ، قال بنسِخ القرآن بالسُّ

، فيجوز 
ِ
نَّة، فكَلمها وحٌي من اهلل الِعلم، واخلَلُف فيها طويل، وإْن كان الراجح إمكانية نسخ القرآن بالسُّ

نَّ نسُخ القرآن بالق نَّة بالسُّ نَّة بالقرآن، ونسخ السُّ نَّة، ونسُخ السُّ  ة.رآن، ونسُخ القرآن بالسُّ

 املنت

لَِدْيِن َواْْلَْقَربنِيَ  ﴿ قوله: وروى ابن أيب حاتم: عن ابن عباس، يف : نسختها هذه اآلية: ﴾ اْلَوِصيَُّة لِْلَوا

لَِداِن َواْْلَ  ﴿ َجاِل َنِصيٌب مِمَّا َتَرَك اْلَوا لِدَ لِلرِّ  َنِصيٌب مِمَّا َتَرَك اْلَوا
ِ
َواْْلَْقَرُبوَن مِمَّا َقلَّ ِمنُْه َأْو اِن ْقَرُبوَن َولِلنَِّساء

 .[ ٧النساء: ]  ﴾ (٧َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا )
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ثم قال ابن أيب حاتم: وُروي عن ابن عمر وأيب موسى، وسعيد بن اْلسيب، واحلسن، وجماهد، 

حممد بن سريين، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والربيع بن أنس، وقتادة، وعطاء، وسعيد بن جبري، و

يح، والضحاك، والزهري: أن هذه اآلية  دي، ومقاتل بن َحّيان، وطاووس، وإبراهيم النََّخعي، ورُشَ والسُّ

  .منسوخة، نسختها آية اْلرياث

 الشرح

 وهو الصحيح؛ أهنا منسوخٌة.

 املنت

تفسريه الكبري عن أيب مسلم اْلصفهاين: أن هذه كيف حكى يف  - رمحه اهلل -والعجب من الرازي 

ة بآية اْلواريث!  اآلية غري منسوخة، وإنَم هي ُمَفَّسَّ

 الشرح

يعني: هذه اْلسألة تقدمت معنا لو تذكرون مناقشة الرازي يف هذه القضية، وهي عندنا يف هذه الطبعة 

 صفحة مائة ومخسة ومخسني.

 ما قيل فيه نسخ، رآن، وجممل مذهبه يف ذلك أنَّ مل يَر أنه وقع نسٌخ يف الق أبو مسلم اْلصبهاين اْلفَّسِّ 

 هو من باب التخصيص، وليس من باب النسخ.

البقرة: ]  ﴾ َما َننَْسْخ ِمْن آَيةٍ  ﴿قال:  -جل وعَل  -وكَم قلنا سابًقا: هذا القول ضعيٌف مردوٌد، فاهلُل 

ها نسًخا،  ،[ ١۰٦ إَل جانب إمجاع  [ ١۰٦البقرة: ]  ﴾ َأْو ِمْثلَِهاَها َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها آَيٍة َأْو ُننِْس  َما َننَْسْخ ِمنْ  ﴿فسَمَّ

 أهل العلم عَل وقوع النسخ.

جل وعَل  -واآليات واْلحاديث اْلخرى التي دلت عَل النسخ، فالنسخ حاصل وهو من رمحة اهلل 
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 -جل وعَل  -عَمل تتفاضل يف الرشيعة، فاهلل ، ومن ِحَكمه: التخفيف، واختيار اْلفضل، كَم أنَّ اْل-

عليهم حكًَم  -جل وعَل  -ينظر ما ُيْصلِح العباد، وقد يكون هذا احلكم نافًعا هلم يف مدة، ُثمَّ يفرض اهلل 

 ردود. فهذا الكَلم منه كَلم م، آخر، فينسخ اْلول، ويكون هذا خرًيا هلم

: هذه اآلية ليست هل طبًعا عَل القول بعدم حصول النسخ يف القرآن ، بعض أهل العلم قالوا

 ، ليس أهنم ال يقولون بالنسخ يف القرآن، لكنهم يتكلمون عن هذه اآلية أهنا ليست منسوخة.منسوخة

ا اْلَوِصيَُّة لِْلوَ  ﴿: -جل وعَل  -ماذا يقولون يف قول اهلل  لَِدْيِن َواْْلَْقَربنِيَ إِْن َتَرَك َخرْيً  ؟[١۸۰البقرة: ] ﴾ ا

: لَِدْيِن َواْْلَْقَربنِيَ  ﴿ قالوا لدان كافرين، فيويص هلَم، وال يرثاه، أليس  ﴾ اْلَوِصيَُّة لِْلَوا إذا كان الوا

 كذلك؟ ال يرُث اْلؤمن الكافر، وال الكافر اْلؤمن.

تبقى عَل إحكامها يف أنَّ الوالدين إذا كانا كافرين، أو كانا عبدين،  -يف قوِل هؤالء-فإذن تبقى عَل 

الرق ما استطاع أْن يعتقهَم، هل جيوُز له أْن كوهنَم عَل ، طبًعا إْن مل يستطع إعتاق،َم من الوصيةفيويص هل

 يويص هلَم، وال يأخذان من اْلرياث؟ فيويص هلَم.

: اْلقارب قسَمن: قسٌم يرث، وقسٌم ال يرث، فتبقى اآلية يف [ ١۸۰البقرة: ]  ﴾ َواْْلَْقَربنِيَ  ﴿ ؟ قالوا

  يرث، وَمن ال يرث، ُيوَص له.حمكمها عَل َمن ملْ 

د، مع وجود القريب اْلحتاج؟ كان بعُض أهل العلم يرى اْلنَع من ذلك؛ لقول  هل جيوز الوصية للبعي

وملا جاء يف اْلحاديث ويف اآليات اْلخرى من تقديم  ،[ ١۸۰البقرة: ]  ﴾ َواْْلَْقَربنِيَ  ﴿: -جل وعَل  -اهلل 

حاك؛ أنه قال-القريب، بل قال بعُض أهل العلم  َمن أوَص لبعيٍد، وترَك قريًبا، " : -وُينسب هذا للضَّ

 ." وماَت عَل ذلك، مات عَل معصيةٍ 

 ذلك إَل والصواب يف ذلك: أنَّ البعيد قد يكون يف حاجة إَل الوصية أكثر من القريب، فالنظر يف

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 9 
http://rasaelemaratia.com   إمـاراتيةمجموعة رسـائل 

 حال اإلنسان، وإَل حاجته، وإَل مقتىض هذه الوصية، وإَل االنتفاع ِبا.

 لة القول: نعم، القريب أوَل من البعيد، ُيويص له.مج ويف

الثلُث، والثلُث )) قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -وكم يويص له؟ سيأيت معنا أنه ال يويص بأكثر من الثلث، فالنبي 

 كثرٌي ((.

العلَمء اختلفوا يف الوصية ْلكثر من الثلث، قال بعضهم: إْن كان معه ورثة، فَل يويص بأكثر من 

 فوا إْن مل يكن معه ورثة، هل جيوز له أْن يويص بأكثر من الثلث؟ الثلث. ُثمَّ اختل

 ، قال بعضهم: ال. يبقى عَل احلديث بثلث املال." يويص بَمله كلِّه" : -كأيب حنيفة-قال بعضهم 

 أين يذهب الباقي؟ 

 بيُت املال. هنا سبُب اخلَلف، هل بيُت املال وارث، أم بيت املال حافٌظ للَمل؟

: ال جيوز الزيادة عَل الثلث، وَمن قال: هو حافٌظ للَمل، قال: جيوز الوصية ه وارث، فقالفَمن قال: إن

 بكلِّ املال.

 واجلمهور عَل اْلول.

 نتامل

ُ يِف  ﴿اهلل به من توريث الوالدين واْلقربني. من قوله:  ومعناه: كتب عليكم ما أوَص ُيوِصيُكُم اَّللَّ

قول أكثر اْلفَّسين واْلعتربين من الفقهاء. قال: ومنهم َمن قال: إهنا وهو  قال: [ ١١النساء: ]  ﴾ َأْواَلِدُكمْ 

س، ومنسوخة فيمن يرث، ثابتة فيمن ال يرث، وهو مذهب ابن عباس، واحلسن، ومَّسوق، وطاو

 .والضحاك، ومسلم بن يسار، والعَلء بن زياد
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 الشرح

ا منسوخة بآية اْلواريث، أو ثَلثة، أهن إَل اْلقواليعني: هذا كأنه قوٌل بني القولني، لو نظرنا اآلن 

ل.  منسوخة باحلديث، أو منسوخة ِبَم مجيًعا. هذا القول اْلَوَّ

 القول الثَّايِن: غري منسوخة.

ِذيَن ال يرثون. د باْلقارب: الَّ د بالوالدين: الكافرين، واْلرا  واْلرا

 يرث. سوخة ِفيَمنالقول الثَّالِث: أهنا تبقى حمكمة ِفيَمن ال يرُث، ومن

 وَمن ال يرث فتبقى حمكمة. ال وصيَة لوارٍث ((،)) َمن يرث؛ ليس له وصية، فـ 

ل؛ أهنا منسوخٌة.  والصواب: اْلَوَّ

 املنت

قلُت: وبه قال أيًضا سعيد بن جبري، والربيع بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيان. ولكن عَل قول 

د ما دل عليه آية اْلرياث ْلتأخر؛ ْلن هؤالء ال ُيسمى هذا نسًخا يف اصطَلحنا ا إنَم َرفعت ُحْكَم بعض أفرا

 .عموم آية الوصاية؛ ْلنَّ )اْلقربني( أعم ممن يرث وَمن ال يرث

 الشرح

بل إنَّ بعض اْلقربني يرث يف حال دون حال، العم يرث من ضمن الورثة لكْن يف وجود االبن ال 

ء اْلقارب لو ج ل القوئيرث، فسوا ر، ليس قارب ال يرث؛ ل فيهم؛ بعض اْلنا ُنفصِّ كمقدار أو نصيب ُمقدَّ

ر، وبعضهم يرث يف حال دون حال، فقد حيجبه ذكر  ، أو قد َتجبه اْلنثى.قبله له يف ذلك نصيب ُمقدَّ

وهنا لفتٌة يسرية ِفيَمن يعرتضون عَل قسمة اْلواريث، والسيَم بعض اْلستغربني مِمَّن تأثروا 

ُثمَّ جاءوا إَل نصوص الرشيعة، وجاؤوا إَل آيات القرآن، وجاءوا باحلضارات اْلخالفة حلضارة اإلسَلم، 
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ون: إنَّ اْلرأة تأخذ النص من حظ وينسبون للترشيع الظلم، ويقول - ملسو هيلع هللا ىلص -إَل أحاديث رسول اهلل 

جل، وهذا فيه عدُم تسوية بني الذكر واْلنثى، وفيه ظلٌم للمرأة!  الرَّ

ش يف عقوهلم سَلم، إذا كانت ! ملْ يكِرم ديٌن اْلرأة كَم أكرمها ديُن اإلوهذا نتيجة الباطل الَِّذي َعشَّ

ج جل؛ ذلك ْلنَّ الرَّ ُجل اْلرأة يف حال تأخذ النصف من نصيب الرَّ ل هو الَِّذي يتحمل اْلسئوليات، والرَّ

ة أو اْلنثى النصف ؛ هو الَِّذي يقوم برعاية شئون اْلرسة من فالنفقة عليه واجبة، ومع ذلك فإنَّ أْخَذ اْلرأ

جل يف بعض حاالت نصيب الذكر ليس هذا عَل كل حال، فاْلرأة قد تأخذ النصف، وقد تس اوي الرَّ

ُجل ال يأخذ!اْلرياث، وقد تأخذ املال كله   والرَّ

-، وهو الَِّذي أنزل هذا الترشيع؛ رمحًة للعباد -سبحانه وتعاَل  -حكيٌم محيٌد  -جل وعَل  -واهلُل 

ولرشعه ولدينه،  -سبحانه وتعاَل  -م من ذلك، فاْلؤمن واْلؤمنة يسلَِّمن هلل وإْن مل يعرِف العباَد احِلك

ا َمن مل يقع يف قلبه هيبة القرآن والسُّ  ر الترشيع، والتسليم حلكِم اهلل وأمَّ  -نَّة واحرتامهَم، ومعرفة قدَّ

اإلسَلم منعهم من يف ترشيعه، فإنَّه يعرتض، وغالُب َمن يعرتض إنَم يعرتضون؛ ْلنَّ  -سبحانه وتعاَل 

تِي يريدون فعلها والفساد الَِّذي  يريدون نرشه، ولذلك حياربون أحكام اإلسَلم، وحياربون اْلباطيل الَّ

ئعه، بل حياربون عقائد اإلسَلم.رش  ا

كل حسنٍة يف اْلديان اْلخرى ففي اإلسَلم مثل هذه احلسنة، وأضعاف مضاعفة من احلسنات 

تِي رشع واْلحاسن، فلن جيدوا يف غري ه ين مثل هذا الترشيع، ومثل هذه الرمحة، واحِلكم العظيمة الَّ ذا الدِّ

ء ما َيتعلَّق باالقتصاد، أو ما َيتعلَّق باالجتَمع، أو ْلجلها هذه اْلحكام الرشعية -جل وعَل  -اهلل  ، سوا

 ما َيتعلَّق بجوانب احلياة اإلنسانية.

، عامِلٌ بمصالح العباد، عاملٌ بَم يصلحهم، -وتعاَل  حانهسب -فإنَّ هذا ترشيٌع متقن، أنزله حكيٌم محيد 
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نَا َوإَِلْيَك اْْلَِصرُي )َسِمْعنَا َوأَ  ﴿عاملٌ بَم يَّضهم، فيكون حال اْلؤمن أْن يقول:  َنَك َربَّ ]  ﴾ (٢۸٥َطْعنَا ُغْفَرا

 .[ ٢۸٥البقرة: 

 املنت

خر عَل ما َمن يرث بَم ُعنَي له، وبقي اآل ْلنَّ )اْلقربني( أعم مِمَّن يرث وَمن ال يرث، فُرفع ُحْكمُ 

ابتداء اإلسَلم إنَم كانت َنْدًبا بعضهم: أن الوصاية يف وهذا إنَم يتأتى عَل قول ، دلت عليه اآلية اْلوَل

 .-وهو الظاهر من سياق اآلية-حتى ُنسخت. فأما من يقول: إهنا كانت واجبة 

 الشرح

يف  ﴾ ُكتَِب  ﴿فـ  ،[ ١۸۰البقرة: ]  ﴾ ُكتَِب  ﴿: -جل وعَل  -يعني: الظاهر من سياق اآلية يف قول اهلل 

د ِبا: الفريضة والواجب. د ِبا: ُفِرض، اْلرا نية اْلرا  اآليات القرآ

 املنت

فيتعني أن تكون منسوخة بآية اْلرياث، كَم قاله أكثر اْلفَّسين واْلعتربين من الفقهاء؛ فإن الوصية 

لدين واْلقربني الوارثني منسوخ   باإلمجاع.للوا

 طى كل ذي حق حقه فَل وصية لوارث ((.إن اهلل قد أع)) بل منهي عنه للحديث اْلتقدم: 

فآية اْلرياث حكٌم مستقل، ووجوب من عند اهلل ْلهل الفروض وللعصبات، ُرفع ِبا ُحكُم هذه 

 بالكلية.

الوصية بآية  بقي اْلقارب الذين ال مرياث هلم، ُيستحب له أن ُيوَص هلم من الثلث، استئناًسا

 .وشموهلا

 الشرح

نَّة  يعني: استئناًسا بآية الوصية، أي: يف مجلة اْلقارب ُيوَص هلم، لو ملْ ترد هذه اآلية فقد دلَّت السُّ
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 الثلث، والثلث كثري ((.)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -عَل هذا، يف قول النبي 

النبي  بالربع؛ لقول يل إَل الوصيةيميل إَل الربع، يم -وورَد عن ابن عباس-وكان بعُض أهل الِعلم 

 والثلث كثري ((.)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -

 املنت

ما حق امرئ مسلم له )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -وملا ثبت يف الصحيحني، عن ابن عمر، قال: قال رسول اهلل 

ْت عيلَّ ليلة منذ سمعُت قال ا يشء يويص فيه، يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده ((. بن عمر ما مرَّ

 .وصيتيإال وعندي يقول ذلك  - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل 

 الشرح

ت عيلَّ ليلة إالَّ وعندي وصيتي، قال:  ما مرت عيلَّ ليلة منذ " يعني: انظر إَل قوِل ابن عمر، ملْ يقل: ما مرَّ

ريض اهلل عنهم  -، يعني: هذا فيه لفتة إَل رسعة االستجابة من الصحابة " - ملسو هيلع هللا ىلص -سمعُت رسول اهلل 

نَّة باْلقيسة العقل، ما كانوا يتأخرون، وال يعار- وأرضاهم نَّة بَضِب ضون السُّ ية، وال يعارضون السُّ

نَّة بالتشكيك، وال كانوا يسألون: هذا واجب والَّ مستحب؟ يست  جيبون!اْلمثال، وال يعارضون السُّ

يقتيض العمل، دون النظر إَل قضية التفصيَلت، ورضب  - ملسو هيلع هللا ىلص - رسول اهللعندهم اْلمر من 

تِ   ي تؤدي إَل بطَلن العمل بالسنن.اْلمثال، واْلعارضة؛ الَّ

: ، يعني" فُأكفيِت القدور وإهنا لتفور باللحم" ولذلك ملَّا ُحرمت حلوم احلمر اْلهلية، يقول الصحايب: 

: ننتظر، نتأكد، ها؟ مستحب، واجب،  مت، ما قالوا طبخوا حلمهم، أكفئوها، ملْ يأكلوها، خَلص ُحرِّ

 كذا، هل ُيعقل؟ كحال كثري من الناس. - ملسو هيلع هللا ىلص -جيوز، ربَُّم ما أراد رسول اهلل 

مت اخلمر، ُأكفئت الِقَلل وإهنا مألى باخلمر، حتى سارت سكك اْلدين استجابة ْلمر  ،ةوعندما ُحرِّ
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 .- ملسو هيلع هللا ىلص -وْلمر رسوله  -جل وعَل  -اهلل 

َريِضَ  -، بطيء يف معصيته، فعندما سمَع ابن عمر -جل وعَل  -وهذا حاُل اْلؤمن رسيٌع يف طاعة اهلل 

 ُ ليلتني إال ووصيته مكتوبة ما حق امرئ مسلم له يشء يويص فيه، يبيت )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -قوله  - َعنْهُ  اَّللَّ

ْت عيلَّ ليلة منذ سمعُت رسول اهلل " قال:  عنده ((،  ." يقول ذلك إال وعندي وصيتي - ملسو هيلع هللا ىلص -ما مرَّ

 

 املنت

ا. وروى عبُد بن محيد يف واآليات واْلحاديث باْلمر برب اْلقارب واإلحسان إليهم، كثرية جدًّ 

: يا ابن آدم، ثنتان مل يكن لك -تعاَل  -يقول اهلل )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -مسنده: عن عبد اهلل: قال رسول اهلل 

يك، وصَلُة عبادي واحدة منهَم: جعلُت لك نصيًبا يف مالك حني أخذُت بَكظمك؛ ْلطهرك ب ه وأزكِّ

  .(( عليك بعد انقضاء أجلك

 الشرح

يعني: حال  جعلُت لك نصيًبا يف مالك حني أخذُت بَكظمك ((،)) قوله: احلديث فيه ضعٌف، و

 خروج نفسك، يعني: جعلُت لك نصيًبا يف مالك تويص به.

عليَك؛ ْلنَّ يف هذا شفاعة ؛ بعد اْلوت يصلون (( وصَلُة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك)) قال: 

 للميت.

 املنت

ا  ﴿وقوله:    .أي: مااًل  ﴾ إِْن َتَرَك َخرْيً

 الشرح

د باخلري هنا: املال."مااًل"  : قلنا: هذا باالتفاق بني اْلفَّسين؛ أنَّ اْلرا
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 املنت

ء  َقلَّ قاله ابن عباس، وجماهد، وعطاء، وقتادة، وغريهم. ثم منهم من قال: الوصية مرشوعة سوا

 ا يف مقداره.املال أو َكُثر كالوراثة ومنهم من قال: إنَم ُيويِص إذا ترك مااًل جزيًَل ثم اختلفو

ُكتَِب  ﴿أي: بالرفق واإلحسان، كَم روى ابن أيب حاتم عن احلسن، قوله:  ﴾ بِاْْلَْعُروِف  ﴿وقوله: 

حق، عَل كل مسلم أن يويص إذا حَضه اْلوت  فقال: نعم، الوصية ﴾ َعَلْيُكْم إَِذا َحََضَ َأَحَدُكُم اْْلَْوُت 

  .باْلعروف غري اْلنكر

 الشرح

إذا كان عنده ماٌل جزيٌل ُيويِص به؛ ْلنَّه إذا كان عنده مال  إذا كان عنده مال؛ يعني: مسألة اْلويص

بوارث؛  يسري، فإنَّ الوصية هنا تَض الورثة، يكون الورثة أحوج إَل املال مِمَّن سيويص إليهم مِمَّن ليس

 ناَس ((.إنك إْن تذر ورثتك أغنياء، خرٌي من أْن تذرهم عالة يتكففون ال)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -ولذلك قال 

كونك تذرهم عندهم مال، أفضل من أْن يتكففون الناس، ويسألون الناس، فالذي عنده مال قليل 

ا إذا كان -إذا كانوا بحاجة إليه-جيعله للورثة   الورثة أغنياء، فاإلنسان ُيويِص بَمله.، أمَّ

ثهم، ويضيفونه إَل   الوصية؟وهل جيوز للورثة أْن يتفقوا عَل أْن يمضوا مجيع ماِل ُمَورِّ

جيوُز ذلك، اتفقوا عليه؛ اتفقوا عَل ذلك بأال يأخذوا من هذا املال لكفايتهم، وعدم حاجتهم، 

 جر.فيجعلونه أيًضا يف الوصية، فهو من باب الصدقة واْل

 املنت

د باْلعروف: أ ف وال تقتري، كَم ثبت يف واْلرا ن يويص ْلقربيه وصية ال جتحف بورثته، من غري إرسا

 ال)) يل؟ قال: ن سعًدا قال: يا رسول اهلل، إن يل مااًل وال يرثني إال ابنة يل، أفأويص بُثُلَثْي ماالصحيحني أ
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ْطر؟ قال:  (( الثلث، والثلث كثري؛ إنك أن َتَذَر ورثتك أغنياء )) قال: فالثلث؟ قال:  (( ال)) قال: فبالشَّ

  خري من أن َتَدعهم عالة يتكففون الناس ((.

 -قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إَل الربع فإن رسول اهلل ي: أن ابن عباس ويف صحيح البخار

 الثلث، والثلث كثري ((.)) قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص

إلمام أمحد، عن حنظلة بن ِحْذَيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوَص ليتيم يف حجره بَمئة من وروى ا

إين أوصيت ليتيم يل بَمئة من حنيفة: فقال . - ملسو هيلع هللا ىلص -اإلبل، فشق ذلك عَل بنيه، فارتفعوا إَل رسول اهلل 

ال، ال، ال. الصدقة: مَخْس، وإال فَعرْش، وإال فخمس ))، - ملسو هيلع هللا ىلص -اإلبل، كنا نسميها اْلطيَّبة. فقال النبي 

عرشة، وإال فعرشون، وإال فخمس وعرشون، وإال فثَلثون، وإال فخمس وثَلثون، فإن أكثرَت 

 .وذكَر احلديث بطوله ((.فأربعون

 الشرح

 فيه مقال.يُث احلد

 املنت

َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه  ﴿  وقوله: َ َسِميٌع َعلِيمٌ َفَمْن َبدَّ ُلوَنُه إِنَّ اَّللَّ ِذيَن ُيَبدِّ ََم إِْثُمُه َعََل الَّ : يقول تعاَل ﴾ َفِإنَّ

فها، فغريَّ ُحْكَمها وزاد فيها أو نقص  ل الوصية وحرَّ  -َلويدخل يف ذلك الكتَمن هلا بطريق اْلو-فمن بدَّ

ُلوَنهُ  ﴿ ِذيَن ُيَبدِّ ََم إِْثُمُه َعََل الَّ وتعلَّق اإلثم  بن عباس وغري واحد: وقد وقع أجر اْليت عَل اهلل،. قال ا﴾ َفِإنَّ

أي: قد اطلع عَل ما أوَص به اْليت، وهو عليم بذلك، وبَم  ﴾ إن اهلل سميع عليم ﴿،بالذين بدلوا ذلك

 .بدله اْلوَص إليهم
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 الشرح

َلهُ  ﴿: -عَل ل وج -قال اهلل  ل الوصية. وقوله:  ،[ ١۸١البقرة: ]  ﴾ َفَمْن َبدَّ َلهُ  ﴿أي: بدَّ  ﴿ و ﴾ َبدَّ

د هنا  [ ١۸۰البقرة: ]  ﴾ اْلَوِصيَّةُ  هلا(، لكنَّ اْلرا َلهُ  ﴿ُمَؤنَّث، فكان اجلادة: أْن ُيقال: )فَمن بدَّ باإليصاء،  ﴾ َبدَّ

 : اإليصاء.أي: ما أوَص به. فالتذكري عَل اإليصاء، بمعنى

َلُه َبْعَد َما َس  ﴿قال:  ُلوَنهُ َفَمْن َبدَّ ِذيَن ُيَبدِّ ََم إِْثُمُه َعََل الَّ  هنا مسألة: ، [ ١۸١البقرة: ]  ﴾ ِمَعُه َفِإنَّ

ل وصيته؟   أواًل: هل جيوز َْلن ُيويِص أْن ُيبدِّ

نعم، جيوز؛ ْلنَّ هو صاحب الوصية، كتَب وصيته ُثمَّ ألغاها، ورأى أْن يكتَب وصيًة أفضل منها، أو 

 مِمَّا هو يف حدود اجلائز له، فهذا أمٌر جائز ال مانع منه.ُيغريِّ بعض ما أوَص به 

ا الورثُة: فهل جيوز هلم تبديل هذه الوصية؟  وأمَّ

ا نقص ي ا منع.التبديل عَل ثَلثة أنواع: إمَّ ا زيادة، وإمَّ  نقص من الوصية، وإمَّ

ا أْن ُينِْقصوا من الوصية، أوَص مثًَل بالثلث، فأنقصوه فجعلوها الربع.  إمَّ

؛ هذا من ضمن التبديل، منعوا هذه الوصية. هذا ال جيوُز، لكْن لو اتفق الورثة عَل الزيادة  أو منعوا

 فهذا هلم. فهذا ليس فيه تبديل للوصية، لو اتفقوا عَل الزيادة

َ َسِميٌع َعلِيٌم ) ﴿يف ختام اآلية:  -جل وعَل  -ُثمَّ قال اهلل  يف  تأملوا  ،[ ١۸١البقرة: ]  ﴾ (١۸١إِنَّ اَّللَّ

سميٌع يسمعهم، وهو  -جل وعَل  -قضية التعبد باْلسَمء احلسنى يف ختام اآليات، يعني: إْن بدلوا فاهلُل 

 م مقاصدهم.عليٌم َيْعَلم حاهلم حني التبديل، وَيْعلَ 

وفيه إشارة إَل العذاب والعقاب، بَم أنَّه يسمعهم وَيْعَلمهم، فإنَّه يعاقبهم عَل فعلهم اآلثم، وعَل 

فه  م الباطل من التغيري والتبديل.ترصُّ
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ََم إِْثُمهُ  ﴿قال:  اإلثم الَِّذي يقتيض العذاب، يعني: عليهم اإلثم، وعليهم العذاب  [ ١۸١البقرة: ]  ﴾ َفِإنَّ

 قاب.والع

 املنت

قال ابن عباس، وغريه: اجلَنَف: اخلطأ. وهذا يشمل  ﴾ َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنًَفا َأْو إِْثًَم  ﴿وقوله: 

وسيلة، كَم إذا أوَص ببيعه اليشء الفَلين حماباة، أو أوَص  أنواع اخلطأ كلها، بأن زاد وارًثا بواسطة أو

، البن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل،  إما خمطًئا غري عامد، بل بطبعه وُقّوة شفقته من غري تبرصُّ

 ا آثًَم يف ذلك.أو متعمدً 

َل يف الوصية عَل الوجه الرشعي. وَيْعِدَل عن الذي  -واحلالة هذه-فللويص  أن يصلَح القضية وُيعدِّ

 .يص والطريق الرشعيأوَص به اْليت إَل ما هو أقرب اْلشياء إليه وأشبه اْلمور ِبا، مجًعا بني مقصود اْلو

 الشرح

ََم إِْثُمُه َعََل  ﴿وصية، قال: عن تبديل ال -جل وعَل  -عندما هنى اهلُل  َلُه َبْعَد َما َسِمَعُه َفِإنَّ َفَمْن َبدَّ

ُلوَنهُ  ِذيَن ُيَبدِّ َذكَر أنَّ هناك تبديل جائز إذا أوَص اْليُت بوصيٍة فيها إجحاف، فعنده  [ ١۸١البقرة: ]  ﴾ الَّ

، وقلنا: ال جيوز الوصية بأكثر من -مع وجود الورثة-به ويوده ويكرمه، أوَص له بنصف ماله شخص حي

 الثلث.

ع، وهم مأجورون يف ذلك، هنا الورثة هلم أْن يعدلوا ويبدلوا ويغريوا يف هذه الوصية بمقتىض الرش

خذه يشء من العطف مأجورون عَل ذلك؛ ْلهنم أحسنوا إَل ميتهم، اْليت ربَُّم يف مرضه أ، منيثغري آ

ئد بطبيعته البرشية، وحمبة اإلكرام، ونحو ذل د يف الوصية فخالَف الرشعَ الزا فيأيت الورثة ويغريون ، ك، فزا

ء كان اْلويص قاصًدا أو كان جاهًَل؛  كان قاصًدا ما حصَل من خمالفة هذا، وليس هذا من التبديل، وسوا
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لوا يف ذلك.أو كان جاهًَل بذلك، فيجوز التغيري، جيوز هلم أ وا وأْن يبدِّ  ْن يغريِّ

 املنت

عَل النهي لذلك،  -فبيَّنه-ديل يف يشء؛ وهلذا عطف هذا وهذا اإلصَلح والتوفيق ليس من التب

 .لُيعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، واهلل أعلم

 الشرح

: فَلن من أقاربنا  يعني: هناك مسألة لو ُأويص لفَلن بعينه مال؛ الثلث، هل جيوز للورثة أْن يقولوا

؟   أحوج منه، فنغريِّ

ا إْن كان لغري معني، كأْن ُيويِص مثًَل ْلسجد،  إذا كانت الوصية ْلعني من الناس فَل جيوُز تغيريها، أمَّ

ا لفَلن من الناس فإنَّه وإْن كان غريه أحوج منه، لكْن تبقى الوصية فيجوز أْن يغريوا ْلسجٍد أحوج منه، أ مَّ

 َْلن عيَّنه اْلويص.

 ملنتا

إن الرجل ليعمُل بعمل أهل )) : - ملسو هيلع هللا ىلص -ل رسول اهلل وروى عبد الرزاق: عن أيب هريرة قال: قا

ه، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل اخلري سبعني سنة، فإذا أوَص حاف يف وصيته فُيختم له برشِّ عمل

 .أهل الرش سبعني سنة، فيعدل يف وصيته، فُيختم له بخري عمله، فيدخل اجلنة ((

 َفََل َتْعَتُدوَها ﴿قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 
ِ

 .[ ٢٢٩البقرة: ]  ﴾ تِْلَك ُحُدوُد اَّللَّ

 الشرح

فه  الشيُخ اْللباين، وجاءت أحاديث بقريٍب من هذا احلديُث ضعيٌف يف )ضعيِف اجلامع( ضعَّ

 اْلعنى.
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 املنت

يَ  ﴿ ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ ُكْم َتتَُّقوَن )َيا َأُّيُّ ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَّ ( َأيَّاًما ١۸٣اُم َكََم ُكتَِب َعََل الَّ

ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم  ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعََل الَّ َمِريًضا َأْو َعََل َسَفٍر َفِعدَّ

عَ  ا َفُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن ) َفَمْن َتَطوَّ   .[ ١۸٤، ١۸٣البقرة: ]  ﴾ (١۸٤َخرْيً

ب  َليقول تعا ة وآمًرا هلم بالصيام، وهو: اإلمساك عن الطعام والرشا خماطًبا للمؤمنني من هذه اْلُمَّ

كاُة النفس وطهارهتا وتنقيتها من اْلخَلط الرديئة ، ملا فيه ز-عز وجل  -والِوقاع بنية خالصة هلل 

 .واْلخَلق الرذيلة

وذكَر أنه كَم أوجبه عليهم فقد أوجبه عَل َمن كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤالء يف أداء 

َعًة َوِمنَْهاًجا وَ  ﴿: هذا الفرض أكمل مما فعله أوئلك كَم قال تعاَل ُ جَلََعَلُكْم لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ َلْو َشاَء اَّللَّ

ًة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيْبلُ  اِت ُأمَّ  .[ ٤۸املائدة: ] اآلية  ﴾ َوُكْم يِف َما َآَتاُكْم َفاْسَتبُِقوا اخْلرَْيَ

 الشرح

ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم ال ﴿َلم عن الصيام: مبتدًئا بالك -جل وعَل  -ُثمَّ قال اهلل  َا الَّ َياُم َكََم َياَأُّيُّ صِّ

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم   -جل وعَل  -وْلنزلِة الصيام أفرَد اهلُل  ،[ ١۸٣البقرة: ]  ﴾ (١۸٣َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن )ُكتَِب َعََل الَّ

 له هذه اآليات يف هذه السورة.

ب هو اإلمساك عن اْلُفطِّرات بنية التعبد، من طلوع الفجر إَل غرو -كَم هو معلومٌ -والصياُم 

 الشمس.

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكمْ َكََم كُ  ﴿يف هذه اآلية:  -جل وعَل  -وقال اهلل  يف هذا  [ ١۸٣البقرة: ]  ﴾ تَِب َعََل الَّ

 فائدتان:
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ة بأنَّ ما ُفرض من الصيام عليكم ُفرض عَل َمن كان قبلكم. ا الفائدة اْلوَل: فهو تسلية هلذه اْلُمَّ  أمَّ

 مشقة، فهذا قد سبق وأْن ُفرض عَل َمن كان قبلكم. إْن كان يرى بعض الناس أنَّ فيه

ة للفضائل؛ حتى ال يفوهتا يشٌء من الفضائل مِمَّا كان ِفيَمن قبلها.  والفائدة الثانية: استكَمل هذه اْلُمَّ

فاآلية تدل عَل أنَّ الصياَم كان مفروًضا عَل َمن سبَق من اْلمم، وإن اختلفت صفُة الصيام ومدة 

  مر معنا إْن شاء اهلل.الصيام، كَم سي

 املنت

وذكَر أنه كَم أوجبه عليهم فقد أوجبه عَل َمن كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤالء يف أداء 

ُ جَلََعَلُكْم  ﴿: هذا الفرض أكمل مما فعله أوئلك كَم قال تعاَل َعًة َوِمنَْهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَّ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ

ةً  اِت  َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيْبلُ ُأمَّ  .[ ٤۸املائدة: ] اآلية  ﴾ َوُكْم يِف َما َآَتاُكْم َفاْسَتبُِقوا اخْلرَْيَ

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم  ﴿وهلذا قال هانه:  َياُم َكََم ُكتَِب َعََل الَّ ِذيَن َآَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ َيا َأُّيُّ

 .للبدن وتضييق ْلسالك الشيطانكية ه تزيْلن الصوم ف؛ ﴾ َتتَُّقونَ 

يا معرش الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن مل يستطع )) وهلذا ثبت يف الصحيحني: 

الصوم، وأنه ليس يف كل يوم، لئَل يشق عَل النفوس فتضعف ثم بنيَّ مقدار  فعليه بالصوم فإنه له وجاء ((،

 يام معدودات.عن محله وأدائه، بل يف أ

هذا يف ابتداء اإلسَلم يصومون من كل شهر ثَلثة أيام، ثم ُنسخ ذلك بصوم شهر رمضان،  وقد كان

 كَم سيأيت بيانه.

عن معاذ، وابن  -وقد ُروي أن الصيام كان أواًل كَم كان عليه اْلمم قبلنا، من كل شهر ثَلثة أيام     

: -ملسو هيلع هللا ىلص-بد اهلل بن عمر قال: قال رسول اهلل مسعود، وابن عباس، وغريهم. وروى ابن أيب حاتم عن ع
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 .خترُص منه ذلكيف حديث طويل أ (( مم قبلكم..صيام رمضان كتبه اهلل عَل اْل)) 

 الشرح

ُكْم َتتَُّقوَن ) ﴿قال:  -جل وعَل  -هذا يعني بيان لبعِض ِحكم الصيام، اهلُل   ١۸٣البقرة: ]  ﴾ (١۸٣َلَعلَّ

 لوسائل إليها واجبة، لذلك وسيلة الصيام، وسيلة الصَلة.وملا كانت التقوى واجبة كانت ا ،[

، عَل نوٍر من اهلل؛ ترجو ثواَب اهلل، وترُك -جل وعَل  -: طاعُة اهلل -كَم هو معلومٌ -والتقوى 

 معصيِة اهلل، عَل نوٍر من اهلل؛ ختشى عقاب اهلل.

ويزداد له تقرًبا واتقاًء  -جل وعَل  -، الَِّذي يريد أْن يتقي اهلل فَم الَِّذي تدور عليه التقوى؟ الِعلم

م.  ْلنهياته، وفعًَل ْلوامره، فعليه بالعلم؛ ْلنَّ الِعلم َيُدّلَك عَل الواجب وَيُدّلَك عَل اْلُحرَّ

لكْن بسبب جهله قد يرتك اْلعروف، وقد يفعل  -جل وعَل  -واجلاهُل وإْن كان يريد تقوى اهلل 

، ويظناْلُنْ  َم عَل نفسه اْلباح أو أحلَّ لنفسه  َكر، فيظن اْلعروف منكًرا اْلُنَْكر معروًفا، وُربََّم من جهله حرَّ

م.  اْلُحرَّ

بنيَّ اْلحكام الرشعية، فهنا بنيَّ الصيام، وقال:  -جل وعَل  -فمدار فعِل التقوى الِعلم، ولذلك اهلل 

َق لكم [ ١۸٣البقرة: ]  ﴾ (١۸٣َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ) ﴿ التقوى، فهي العلة واحلكمة اْلقصودة  إذا علمتم ذلك حقَّ

 من الصيام.

ق  -جل وعَل  -يعني: ماذا يريد اهلل  بجوعنا وعطشنا؟ ولكْن يريد السعادة لنا والراحة، وأْن ُنحقِّ

ا اْلنافع الدنيوية، من صحة البدن، ومن سَلمة ا-جل وعَل  -ِبذه العبادات التقوى له  ْلعضاء، ، أمَّ

ا احلكمة العظيمة فهي َتقيق ، تابعة هلذه احلكمة ومن ذهاب اْلمراض، فهذه هذا أمٌر متحصل، وأمَّ

 .[ ١۸٣البقرة: ]  ﴾ (١۸٣َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ) ﴿، واحلصول عَل التقوى -جل وعَل  -العبادة هلل 
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 املنت

ُكْم َمِريًضا َأْو َفَمْن َكاَن ِمنْ  ﴿اْلمر يف ابتداء اإلسَلم، فقال:  ثم بنيَّ ُحْكَم الصيام عَل ما كان عليه

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ  أي: اْلريض واْلسافر ال يصومان يف حال اْلرض والسفر؛ ملا يف ذلك من  ﴾ َعََل َسَفٍر َفِعدَّ

ِة ذلك من أياٍم ُأَخر  .اْلشقة عليهَم، بل يفطران ويقضيان بَِعدِّ

 الشرح

، وما يريد هلم - سبحانه وتعاَل - دهاْلريض واْلسافر، وهو رحيٌم بعبا -جل وعَل  -استثنى اهلُل 

السفُر )) يقول:  - ملسو هيلع هللا ىلص -منعه مرضه من الصيام، والسفر فيه مشقة، والنبي العَّس وال اْلشقة، فاْلريُض ي

 .قطعٌة من العذاِب ((

ى مريًضا، أو الَِّذي جُيرح  ، فالذي ُيصاب بزكاٍم ُيسمَّ لكْن َمن هو اْلريض؟ ْلنَّ اْلريَض اسٌم عامٌّ

 يف
ٍ
 اآلية: عَل قسمني:اْلريض اْلقصود به يف ،  يده، هذا مرٌض بيشء

تِي إْن أوقَع صاحبها معها  ا مرٌض يشقُّ معه الصيام، ال يستطيع أْن َيُصم، ككثرٍي من اْلمراض الَّ إمَّ

ى إَل هلكته، أو إَل زيادة مرضه.  الصيام أدَّ

َر يف فسه الصيام ُبْرِئه، قد يستطيع عَل أْن ُيَكلِّف ن النَّْوع الثَّايِن: اْلرُض الَِّذي إذا صام صاحبه تأخَّ

ر العَلج.  لكْن هذا ُيَؤخِّ

ليس هناك َتديد لألمراض، هذه اْلمراض جيوز الصياُم فيها، وهذه ال جيوز الصيام فيها، إالَّ ما 

َدُه الطبيب اْلُْسلِم الثقة، فُربََّم بعض الناس اآلن مرض السكر  عه من الصيام، يمن -عافنا اهلُل وإياكم-حدَّ

ب: ال، أنَت حالتك ما تسمح بالصيام، عليَك باإلفطار، وغريه مِمَّن عنده هذا فيه مشقة، فيقول له الطبي

 اْلرض ال يمنعه هذا اْلرض من الصيام، وال يمنعه اْلطباء من إقامة هذه العبادة، ويستطيع معه أْن يصوَم.
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ِذي ُيمنع معه الصيام إذا ق ر اْلطباء عليه الدواء، يف وقٍت معنيمن اْلرض العارض الَّ ، وهذا الوقت رَّ

ر كأْن يكون قبل سحوره، أو حال سحوره وحال إفطاره،  ا إذا ُأخِّ ر عن وقت الصيام، أمَّ ال ُيْمِكن أْن ُيَؤخَّ

 فاْلمُر يسرٌي يف هذا.

ازداَد اْلرُض،  لكْن لو قالوا له مثًَل: كل أربع ساعات جيب عليك أْن تأخذ من هذا )الدواء(، وإاِلَّ 

  الصيام، له أْن يفطَر.فهذا أيًضا له أْن يرتكَ 

وهذا فيه قاعدٌة عظيمة من قواعد الرشع؛ وهي أنَّ )اْلشقة جتلب التيسري(، إذا حصلت اْلشقة جاء 

 التيسري.

ا اْلسافر: اْلسافر عَل ثَلثة أقسام:  وأمَّ

ا أْن يكوَن الصياُم يف السفِر ال يشق عَل اْلسافر،  لعادية، يعني: كأنه يف احلََض، اْلشقة اليسرية اإمَّ

 يشعر بنوٍع من احلاجة إَل املاء أو نوع من اإلرهاق، فهذا اْلفضل له الصيام.

ة، وْلنه يصوم يف وقٍت الناس فيه يصومون معه، فهو  مَّ  ملاذا اْلفضل له الصيام؟ ْلنَّه أبرأ للذِّ

 هاء رمضان وجَد صعوبًة.أسهل عليه، يعني: ربَُّم إذا جاء يقيض بعد انت

أْن جيد نوع مشقة، يكون هناك نوع مشقة يف الصيام يف حاِل سفره، فهذا اْلفضل له  احلالة الثانية:

: عليه الصَلة والسَلم إْن كان هناك نوع مشقة، وهي غري شديدة فاْلفضل له اإلفطار؛ لقوله، اإلفطار

 ((.ليس من الرب الصيام يف السفر )) 

ز احلالة اْلوَل أْن يصوم؛ أنَّ النبي  صاَم يف سفره، وصاَم بعض الصحابة  - ملسو هيلع هللا ىلص -ومما يدلُّ عَل جوا

 يف حال عدم وجود اْلشقة.

 يف  احلالة الثانية: أْن تكون اْلشقة غري شديدة.
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 ه اإلفطار.يف احلالة الثالثة: أْن تكون اْلشقة شديدة، ومتعبة، ففي هذه احلال يتعنيَّ علي

وكانوا يف سفٍر، شّق عليهم الصيام، فُأيت  - ريض اهلل عنهم وأرضاهم - د شّق مرًة عَل الصحابةوق

،  - ملسو هيلع هللا ىلص -للنبي  ، بعد العرص فرشبه، وأمَر الصحابة باإلفطار، فقالوا له: إنَّ بعض الصحابة صاموا
ٍ
بَمء

صارت مشقة شديدة  فاْلشقة جتلب التيسري،، ك العصاة أوئلك العصاة ((أوئل)) : - ملسو هيلع هللا ىلص -فقال النبي 

 .-سبحانه وتعاَل-فاإلنسان عليه أْن يأخذ برخصة اهلل 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ  ﴿ -جل وعَل  -فهذا من رمحة اهلل  البقرة: ]  ﴾ َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو َعََل َسَفٍر َفِعدَّ

تِي يفطرها بسبب مرضه، فإنَّه يصومها يف أي [ ١۸٤  اٍم ُأخر.نفس اْليام الَّ

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ  ﴿: -جل وعَل  -ويف قول اهلل  فيه بياُن َْلن يستطيع أْن يصوم يف  [ ١۸٤البقرة: ]  ﴾ َفِعدَّ

 اْليام اْلخرى.

ه، فهذا ليس عليه الصيام، َمن ال يستطيع أْن يصوم، وهذا عنده مرٌض دائم مستمر، ال ُيرجى برؤ

 وإنَم عليه اإلفطار كَم سيأيت.

 نتامل

ا بني الصيام وبني اإلطعام، إن شاء صام، وإن  ً وأما الصحيح اْلقيم الذي ُيطيق الصيام، فقد كان خمريَّ

نًا، فإن أطعم أكثر من مسكني عن كل يوم، فهو خري، وإن صام فهو شاء أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكي

: هلذا قال تعاَلف؛ وأفضل من اإلطعام، قاله ابن مسعود، وابن عباس، وجماهد، وغريهم من السل

ا َفُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ ﴿ َع َخرْيً ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوَّ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم  َوَعََل الَّ

 .﴾َتْعَلُمونَ 

يام ثَلثة الص وروى اإلمام أمحد: عن معاذ بن جبل، قال: ُأحيلت الصَلة ثَلثة أحوال، وُأحيل
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قدم اْلدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثَلثة أيام،  - ملسو هيلع هللا ىلص -أحوال، وأما أحوال الصيام فإن رسول اهلل 

ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم  ﴿: -تعاَل  -وصام عاشوراء، ثم إن اهلل فرض عليه الصيام، وأنزل اهلل  َا الَّ َياَأُّيُّ

َياُم َكََم ُكتَِب َعََل  ِذينَ  الصِّ ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ  ﴿إَل قوله:  ﴾  ِمْن َقْبلُِكمْ الَّ البقرة: ]  ﴾ َوَعََل الَّ

 فكان َمن شاء صام، وَمن شاء أطعم مسكينًا، فأجزأ ذلك عنه. [ ١۸٤

ِذي ُأنِْزَل ِفيِه  ﴿خرى: أنزل اآلية اْل -عز وجل  -ثم إن اهلل   ﴿إَل قوله:  ﴾ نُ اْلُقْرآَ َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

ْهَر َفْلَيُصْمهُ  ص فيه للمريض  ﴾ َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ فأثبت اهلل صيامه عَل اْلقيم الصحيح، ورخَّ

 واْلسافر، وثبَّت اإلطعام للكبري الذي ال يستطيع الصيام، فهذان حاالن.

، فإذا  ، ثم إن رجًَل من اْلنصار ناموا امتقال: وكانوا يأكلون ويرشبون ويأتون النساء ما مل يناموا نعوا

يقال له: رصمة، كان يعمل صائًَم حتى أمسى، فجاء إَل أهله فصَل العشاء، ثم نام فلم يأكل ومل يرشب، 

وقد جهد جهًدا شديًدا، فقال: ما يل أراك قد َجهدت  - ملسو هيلع هللا ىلص -حتى أصبح فأصبح صائًَم، فرآه رسول اهلل 

أمس فجئُت حني جئُت فألقيت نفيس فنمُت فأصبحُت  ال: يا رسول اهلل، إين عملتجهًدا شديًدا؟ ق

 حني أصبحُت صائًَم.

عز  -فذكر له، فأنزل اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي 

َفُث  ﴿: -وجل  َياِم الرَّ ُّوا الصِّ  ﴿إَل قوله:  ﴾ إََِل نَِساِئُكمْ ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ البقرة: ]  ﴾ َياَم إََِل اللَّْيلِ ُثمَّ َأِِت

 وأخرجه أبو داود، واحلاكم. .[ ١۸٧

وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أهنا قالت: كان عاشوراء يصام، فلَم نزل فرض رمضان كان 

 .ابن مسعود، مثلهَمن شاء صام وَمن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر و
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 الشرح

 .يعني: هذا ظاهر، وواضح الكَلم

 املنت

ِذيَن ُيطِيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ  ﴿وقوله:  ، كَم قال معاذ: كان يف ابتداء اْلمر: َمن شاء ﴾ َوَعََل الَّ

سكينًا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن اْلكوع أنه قال: ملا صام وَمن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم م

ِذيَن ُيطِيُقوَنُه ِفدْ  ﴿نزلت:  كان َمن أراد أن ُيفطر يفتدي، حتى نزلت اآلية التي  ﴾ َيٌة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ َوَعََل الَّ

 .دها فنسختهابع

 الشرح

ْهَر َفْلَيُصْمهُ  ﴿: -جل وعَل  -اآلية: قول اهلل  فهذه اآلية ناسخة  ،[ ١۸٥البقرة: ]  ﴾ َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

ِذيَن ُيطِيُقوَنهُ  ﴿ملَّا قبلها:   أي: يقدرون عليه. ،[ ١۸٤البقرة: ]  ﴾ َوَعََل الَّ

مونه، وبعضهم قال: تبقى عَل ظاهرها؛ ْلنَّ قول اهلل  ُقوَنه، يتجشَّ : ُيَطوِّ جل  -بعُض أهل الِعلم قالوا

ِذيَن ُيِطيُقوَنهُ  ﴿: -وعَل  ناها بعكسها كان تفسرًيا  [ ١۸٤البقرة: ]  ﴾ َوَعََل الَّ هلا  من اإلطاقة والقدرة، فلو فَّسَّ

هذا يف أول ، يستطيع الصيام ويريد أْن يفدي، جيوز له ذلكاهرها، فهي كانت قبل النسخ الَِّذي بضدِّ ظ

اْلمر، ُثمَّ بعد ذلك جاء اْلمُر بالصيام، فنسَخ هذا احلُكم، بقي احلُكم كَم قال ابن عباس للشيخ الكبري 

 الَِّذي ال يستطيع الصيام، يعجز عنه، فهذا ُيطِعم.

 املنت

ِذيَن  ﴿ -هو ابن مسعود-ن ابن عمر، قال: هي منسوخة. وقال عبد اهلل وُروي أيًضا ع َوَعََل الَّ

َفَمْن  ﴿بد اهلل: فكان َمن شاء صام وَمن شاء أفطر وأطعم مسكينًا أي: يتجشمونه، قال ع ﴾ ُيطِيُقوَنهُ 

عَ  فكانوا كذلك حتى  ﴾  َلُكمْ ُصوُموا َخرْيٌ َفُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن تَ  ﴿قال: يقول: أطعم مسكينًا آخر  ﴾ َتَطوَّ
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ْهَر َفْلَيُصْمهُ  ﴿نسختها:   .﴾ َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ  ﴿  وروى البخاري أيًضا: عن ابن عباس: . قال ابن ﴾ َوَعََل الَّ

ة الكبرية ال يصوما، فيطعَمن مكان كل يوم يستطيعان أن  عباس: ليست منسوخة، هو للشيخ الكبري واْلرأ

 مسكينًا.

وروى أبو بكر بن مردويه: عن ابن أيب ليَل، قال: دخلُت عَل عطاء يف رمضان، وهو يأكل، فقال: 

ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنيٍ  ﴿قال ابن عباس: نزلت هذه اآلية:  فكان َمن شاء صام وَمن  ﴾ َوَعََل الَّ

، إال الكبري الفاين إن شاء أطعم عن كل نًا، ثم نزلت هذه اآلية، فنسخت اْلوَلشاء أفطر وأطعم مسكي

 يوم مسكينًا وأفطر.

َفَمْن َشِهَد  ﴿فحاصل اْلمر: أن النسخ ثابٌت يف حق الصحيح اْلقيم بإجياب الصيام عليه؛ لقوله: 

ْهَر َفْلَيُصْمهُ  عليه؛ ع الصيام، فله أن ُيفطر وال قضاء ، وأما الشيخ الفاين اهلرم الذي ال يستطي﴾ ِمنُْكُم الشَّ

 .ْلنه ليست له حال يصري إليها يتمكن فيها من القضاء

 الشرح

 يعني: ليس له حال آخر ُيْمِكن أْن يكون بعد ذلك يف صحة فيصوم.

ِذي قلنا: عنده مرٌض ال ُيرجى برؤه، فهذا اإلنسان يضعف أكثر فأك، الشيخ الكبري ثر، مثله اْلريض الَّ

 يتمكن من القضاء.ا اإلطعام؛ ْلنَّه ال له أيًض 

 املنت

 ولكن هل جيب عليه إذا أفطر أن ُيطِعم عن كل يوم مسكينًا إذا كان ذا ِجَدة؟

 

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 29 
http://rasaelemaratia.com   إمـاراتيةمجموعة رسـائل 

 الشرح

 يعني: عنده مقدرة.

 املنت

فيه قوالن للعلَمء، أحدمها: ال جيب عليه إطعام؛ ْلنه ضعيف عنه لِسنِّه، فلم جيب عليه فدية 

 سعها، وهو أحد قويل الشافعي.ف نفًسا إال وكالصبي؛ ْلن اهلل ال يكلِّ 

ه ابن عباس -وهو الصحيح، وعليه أكثر العلَمء-والثاين  : أنه جيب عليه فدية عن كل يوم، كَم فَّسَّ

 : ءة َمن قرأ قونه ﴿وغريه من السلف عَل قرا ِذيَن ُيَطوِّ مونه، كَم قاله ابن مسعود  ﴾ َوَعََل الَّ أي: يتجشَّ

بعد أن -ل: وأما الشيخ الكبري إذا مل يطق الصيام، فقد أطعَم أنس لبخاري، فإنه قاوغريه، وهو اختيار ا

 .وأفطرأبًزا وحلًَم، عن كل يوم مسكينًا خ -كرب عاًما أو عامني

 الشرح

ما كان طعاًما من عادة ، يعني: تبع قضية الفدية هذه، النظر فيها إَل العرف، ليس هلا َتديد معني

اْلساكني، يعني: دون َتديد ْلصناٍف ُمَعيَّنة أو طريقة ُمَعيَّنة، وإنَم يصنع هلم طعاًما مِمَّا الناس فإنَّه ُيطعم به 

 هو من عادة الناس ويعطيهم.

 يعني: الرجوع هنا إَل عادة الناس؛ ْلنَّه ال ُيوجد هنا ضابط رشعي، فُتحال اْلمور إَل العادة.

 املنت

بو يعَل اْلوصيل عن أيوب بن أيب ِتيمة قال: َضُعَف أ ظوهذا الذي عّلقه البخاري قد أسنده احلاف

 أنٌس عن الصوم، فصنع جفنة من ثريد، فدعا ثَلثني مسكينًا فأطعمهم.

ورواه أيًضا عبُد بن محيد، ومما يلتحق ِبذا اْلعنى: احلامل واْلرضع، إذا خافتا عَل أنفسهَم أو ولدُّيَم، 

يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقط، وال قضاء.  ل:ففيهَم خَلف كثري بني العلَمء، فمنهم َمن قا
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وقيل: جيب القضاء بَل فدية. وقيل: يفطران، وال فدية وال قضاء. وقد بسطنا هذه اْلسألة مستقصاة يف 

 .كتاب الصيام الذي أفردناه. وهلل احلمد واْلنة

 الشرح

ن كثري فيها أقوال كثرية، ولكْن نحن ظ ابكَم أشار إليها احلاف -مسألة احلامل واْلرضع-هذه اْلسألة 

لو تأملنا احلمل أو اإلرضاع، أليس هو عارض يعرتض اْلرأة؟ عارٌض يعرتض اْلرأة، وحاُل هذا 

العارض كحاِل عارض السفر، أو حال عارض اْلرض، فإذا متى انتهت من محلها قضت، أو متى ما 

افت عَل نفسها أو خافت عَل رضيعها أو ًء خانتهت من إرضاع ابنها قضت، فيكون عليها القضاء، سوا 

 احلامل خافت نفسها أو خافت عَل محلها.

دون اإلطعام، ال  لكنَّ الصحيح يف هذه اْلسألة: أنَّ عليها القضاء -ويف اْلسألة خَلٌف -فالصحيح 

 حاجة لإلطعام، وال ُيقال: إنَّ عليها فقط اإلطعام دون القضاء.
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