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╝ 
 

َفُث إََِل  ﴿قال اإلماُم ابن كثرٍي يف كتاِب )عمدة التفسري( عند قوله َتَعاََل:  َياِم الرَّ ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ

ُ َأنَُّكْم نَِساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنُْتْم لِ  َتاُنوَن َأنُْفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُْكْم َباٌس ََلُنَّ َعلَِم اَّللَّ ُكنُْتْم ََتْ

َ َلُكُم اْْلَْيُط اْْلَبَْيُض ِمَن اْْلَ َفاْْلَن َبا ُبوا َحتَّى َيَتَبَّيَّ ُ َلُكْم َوُكُلوا َواِْشَ وُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب اَّللَّ ْْلَْسَوِد ْيِط اِِشُ

م   َفََل َتْقرَ ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِت
ِ
ْلَك ُحُدوُد اَّللَّ

وُهنَّ َوَأنُْتْم َعاكُِفوَن يِف اْْلََساِجِد تِ ْيِل َوََل ُتَباِِشُ َياَم إََِل اللَّ ُبوَها وا الصِّ

ُ آَياتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن ) ُ اَّللَّ   [: ١۸٧ة: البقر]  ﴾ (١۸٧َكَذلَِك ُيَبَّيِّ

 

 املنت

للمسلمَّي، ورفٌع ملا كان عليه اْلمر يف ابتداء اإلسَلم، فإنه كان إذا -تعاَل  -هذه رخصٌة من اهلل

أفطر أحدهم إنام حيل له اْلكل والرشب واجلامع إَل صَلة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صىل 

 بلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبرية.العشاء حرم عليه الطعام والرشاب واجلامع إَل الليلة القا

 .هنا هو: اجلامع. قاله ابن عباس، وعطاء، وجماهد، وغريهم (( الرفث)) و

 الشرح

╝ 
ََّي، وصىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل عبده ورسوله؛ نبينا حممد، وعىل آله وصحبه 

ِ
 َربِّ الَعاَْل

ِ
احلَْمُد هلل

ا، وبعُد:  وسلَّم تسلياما كثريا

َفُث إََِل نَِساِئُكمْ ُأِحلَّ َلُكْم  ﴿: -عَل جل و -قوُل اهلل  َياِم الرَّ هذه  [، ١۸٧البقرة: ] اْلية  ﴾ َلْيَلَة الصِّ

تِي تتبَّي فيها تيسري الرشيعة، وَتفيف اهلل  عىل عباده اْلؤمنَّي، فإنَّ يف  -جل وعَل  -اْليات من اْليات الَّ
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ِذي كان  وا عليه يف أول اْلمر.هذا رخصة عظيمة ْلهل اإلسَلم، ورفع للحرج الَّ

اْلكل والرشب واجلامع إَل صَلة العشاء أو  -كام قال احلافظ-"إنام حيل له ان أحدهم إذا أفطر فك

 .ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صىل العشاء حرم عليه الطعام والرشاب واجلامع"

تِي تل يف  -َل شكَّ -يها، ويكون فلو أنَّه غفى، فإنَّه َل جيوز له من اْلكل ومن الرشب حتى الليلة الَّ

 هذا من اْلشقة العظيمة.

هذا خيالُف و: النهي عن الِوصال يف الصيام، -كام سيأيت معنا-ومن التخفيف الَِّذي جاء به اإلسَلم 

، ر غروب الشمس من اليوم الثَّاِن ما كان عليه اْلمر قبل، من الصرب عىل اجلوع ونحو ذلك، حتى ينتظ

أنَّ َمن ناَم، قام بعد نومه، وجاز له أْن يأكل وأْن يرشب، وجاز  -وتعاَل  حانهسب -فكان من َتفيف اهلل 

 أنَّه من التيسري.  -َل شكَّ -وهذا ،  أْن يأيت أهلهله 

 املنت

قال ابن عباس، وجماهد، وسعيد بن جبري، وغريهم:  ﴾ ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنُْتْم لَِباٌس ََلُنَّ  ﴿وقوله: 

 وقال الربيع بن أنس: هن حلاٌف لكم وأنتم حلاف َلن.، َلن وأنتم سكنٌ  عني هن سكٌن لكم،ي

وحاصله: أنَّ الرجل واْلرأة كل منهام خيالط اْلخر وُيامسه ويضاجعه، فناسب أن ُيرّخص َلم يف 

 .اْلجامعة يف ليل رمضان، لئَل يشق ذلك عليهم، وحُيرجوا 

 الشرح

ا  َذكَر احلافظ بعض اْلقوال يف تفسري هذه اْلية،  [ ١۸٧البقرة: ]  ﴾  ََلُنَّ اٌس لِبَ ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنُْتْم  ﴿أمَّ

هٌن سرٌت لكم، وأنتم سرٌت َلن؛ وذلك أنَّه  [ ١۸٧البقرة: ]  ﴾ ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنُْتْم لَِباٌس ََلُنَّ  ﴿وقيل: اْلعنى: 

ة من زوجها، من جسمه، ومن عورته، ومن أخَلقه، أمو ر َل تظهر لغريها، كذلك يظهر يظهر للمرأ
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ا له.للرجل من أهله، أمور َل تظهر لغريه، فكان هذا كالساتر َلا، وكانت هي كالسِّ   رت أيضا

تِي بينهم، وهذا أكمل ما يكون يف اْلودة ما يكون  ر الَّ ويف ذلك إشارة إَل حفِظ العهود، وحفِظ اْلرسا

جل يصف ف ما يقع بينها أنَّ اْلرأة تص -ملسو هيلع هللا ىلص–بَّي الزوجَّي؛ ولذلك هنى النبي  وبَّيَّ زوجها، أو أنَّ الرَّ

تِي َل جتوز  .ما يقع بينه وبَّيَّ زوجته، فهذه من اْلمور اْلحرمة الَّ

ة، تقول:  -من قديم-والعرُب تقول   ." هي لباُسَك، وفراشك، وإزارك" عن اْلرأ

اإلنسان، وكذلك وهذا دليٌل عىل قرهبا الشديد منك، فيصفوهنا باإلزار، وهو اليشء الَلصق ب

 بالفراش الَِّذي حيتاج إليه.

جل َل شكَّ أنَّه من أقرب الناس لزوجته، ومن أرحم  ولذلك هذا ، الناس، وأرأف الناس هباوكذلك الرَّ

 [. ١۸٧البقرة: ]  ﴾ ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنُْتْم لَِباٌس ََلُنَّ  ﴿: -جل وعَل  -التشبيه من بديع التشبيه، يف قول اهلل 

 نتملا

وكان السبب يف نزول هذه اْلية كام تقدم يف حديث معاذ الطويل، عن الرباء بن عازب قال: كان 

إذا كان الرجل صائاما فنام قبل أن يفطر، مل يأكل إَل مثلها، وإن قيس بن رصمة  -ملسو هيلع هللا ىلص– أصحاب النبي

، وكان يومه ذاك يعمل يف أرضه، فلام َحََض اإلفطار أتى امر ته فقال: هل عندك اْلنصاري كان صائاما أ

 طعام؟ قالت: َل، ولكن أنطلق فأطلب لك.

ته، فلام رأته نائاما قالت: خيبة لك! أنمَت؟ فلام انتصف النهار ُغيش  فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأ

َفُث إََِل نَِساِئُكمْ  ﴿فنزلت هذه اْلية:  ،-ملسو هيلع هللا ىلص–عليه، فُذكر ذلك للنبي  َياِم الرَّ إَل  ﴾ ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ

َ َلُكُم اْْلَْيُط  ﴿قوله:  ُبوا َحتَّى َيَتَبَّيَّ ا  ﴾ اْْلَبَْيُض ِمَن اْْلَْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ َوُكُلوا َواِْشَ ففرحوا هبا فرحا

ا  .شديدا
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 الشرح

ا يف بيته،  "هل يعني يف قصة هذا الصحايب من الدروس واْلواعظ اليشء الكثري، جاء ومل جيد طعاما

ة اْلبَل" عاٌم؟ قالت:عندكم ط د به: ِكْْسَ د به: ز، وعندما ُيقال: الطعام، يف بيوت الصحابة، اْلرا ، أو اْلرا

د بالطعام أنواع الطعام وأصناف اْلكل.  التمر، ليس اْلرا

كام  -صىل اهلل عليه وسلم  -عىل ما كانوا عليه من شظف العيش، بل إنَّ بيت رسول اهلل فهذا يدلم 

 . َل يطبخون. " نار -ملسو هيلع هللا ىلص–ن يمر علينا اَلَلل واَلَلَلن، وَل ُيوقد يف بيِت رسول اهلل اك" تقول عائشة: 

 ؛ التمر واملاء." اْلسودان" قيل َلا: ما طعامكم؟ قالت: 

 ((؛ فإن صائمٌ )) قالت: َل. قال:  ((، هل عندكم طعام؟)) إَل بيته، قال: مرةا  -ملسو هيلع هللا ىلص–النبي وجاء 

 .-لسَلم عليه الصَلة وا -أي نوى الصيام 

فهذا يدلم عىل ما كان عليه الصحابة من صرٍب، لكن كان عندهم اإليامن، وكانت عندهم التقوى، 

الصحايب ملَّا ما وجَد الطعام، وزوجته  وكان عندهم العمل الصالح، وهذا أعظم من كنوز الدنيا، فهذا

 ه.ذهبت، ناَم، فلام ناَم، جيب عليه اْلن أْن يصرب إَل اليوم الَِّذي يلي

فلام جاء إَل وسِط النهار ُغيش عليه من اجلوع، فكان يف ذلك؛ أي يف هذه اْلية: َتفيف عظيم من 

 عىل عباده اْلؤمنَّي. -جل وعَل  -اهلل 

ا"ولذلك وصف الراوي حاَلم، قال:  ا شديدا ؛ ملا فيه من تفريِج اَلَمِّ والُكَرب؛ "ففرحوا هبا فرحا

  لك.بسبب ما كان حيصل َلم من اْلشقة يف ذ

 املنت

ولفُظ البخاري هانه عن الرباء قال: ملا نزل صوم رمضان كانوا َل يقربون النساء رمضان كلَّه، وكان 
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َتاُنوَن َأنُْفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُْكمْ  ﴿: زل اهللرجال خيونون أنفسهم، فأن ُ َأنَُّكْم ُكنُْتْم ََتْ  .﴾ َعِلَم اَّللَّ

ان إذا صلوا العشاء َحُرَم عليهم النساء والطعام إَل اْلسلمون يف شهر رمضوقال ابن عباس: كان 

ا من اْلسلمَّي أصابوا من النساء والطعام يف شهر رمضان بعد العشاء، منهم  مثلها من الَقابَِلة، ُثمَّ إنَّ أناسا

ُ أَ  ﴿فأنزل اهلل تعاَل: ، -ملسو هيلع هللا ىلص–عمر بن اْلطاب، فشكوا ذلك إَل رسول اهلل  َتاُنوَن نَُّكْم ُكنُْتمْ َعلَِم اَّللَّ  ََتْ

وُهنَّ   .﴾ َأنُْفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُْكْم َفاْْلََن َباِِشُ

وقال سعيد بن أيب عروبة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أيب رباح، عن أيب هريرة يف قول اهلل 

َفُث إََِل نَِس ُأِحلَّ َلُكْم َليْ  ﴿تعاَل:  َياِم الرَّ َياَم إََِل اللَّْيلِ  ﴿إَل قوله:  ﴾ اِئُكمْ َلَة الصِّ موا الصِّ قال: كان  ﴾ ُثمَّ َأِت

اْلسلمون قبل أن تنزل هذه اْلية إذا صلوا العشاء اْلخرة َحُرم عليهم الطعام والرشاب والنساء حتى 

َمة بن َقْيس اْلنصاري غ لبته عينه ُيْفطِروا، وإن عمر بن اْلطاب أصاب أهله بعد صَلة العشاء، وأن رِصْ

العشاء، فقام  -ملسو هيلع هللا ىلص–صىل رسول اهلل  بعد صَلة اْلغرب، فنام ومل يشبع من الطعام، ومل يستيقظ حتى

ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة  ﴿فأخربه بذلك، فأنزل اهلل عند ذلك:  -ملسو هيلع هللا ىلص–فأكَل وِشب، فلام أصبح أتى رسول اهلل 

َفُث إََِل نَِساِئُكمْ  َياِم الرَّ َفث: جم ﴾ الصِّ  .امعة النساءيعني بالرَّ

 الشرح

اْلسلمون كانوا إذا صلوا العشاء َحُرَم عليهم النساء والطعام، بعُض اْلسلمَّي بحكِم جبلته وحاجته 

ا أْن حيتاج إَل الطعام بسبب اجلوع، أو احتاج إَل أهله، فقال اهلل  ُ  ﴿: -جل وعَل  -وبرشيته، إمَّ َعلَِم اَّللَّ

َتاُنونَ  َتاُنونَ  ﴿قيل: معنى  [، ١۸٧بقرة: لا]  ﴾ َأنَُّكْم ُكنُْتْم ََتْ ا، حتى َل ﴾ ََتْ : تتسامرون، يسامر بعضهم بعضا

 حيصل النوم، فتحصل اْلشقة.

َتاُنونَ  ﴿وقيل:   : أي َتونون أنفسكم هبذا الفعِل.﴾ ََتْ
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 يعني: ما حيصل من أنَّ اإلنسان كأنه خيادع نفسه، ويف ذلك من اْلشقة.

ُ  َعلِمَ  ﴿: -جل وعَل  -فأنزل اهلل  َتاُنوَن َأنُْفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُْكمْ  َأنَّ اَّللَّ البقرة: ]  ﴾ ُكْم ُكنُْتْم ََتْ

 أي ِِمَّا حيصل حلاجتكم ورغبتكم. [؛ ١۸٧

قد يذكر  -عز وجل  -عىل عباده، وتذكريهم باحلال، واهلُل  -جل وعَل  -وهذا فيه بياُن امتنان اهلل 

تِي بلَّغه اهلُل قْدر النعمة، باحلال ليعرَف اإلنسان   إياها. -سبحانه وتعاَل  -وَيْعِرف عظيم الرخصة الَّ

ا وثناءا عىل اهلل  ا ومعرفةا بقدِر فضِل  -سبحانه وتعاَل  -فتستوجب يف ذلك عند العبد شكرا واستغفارا

 ونعامئه عىل العبد. -جل وعَل  -اهلل 

ل العبد يف حاٍل كان عليها  فريج اهلل من الضعف، أو من اَلم، أو من الغم، ُثمَّ رأى تولذلك ُكلَّام تأمَّ

ا هلل. -جل وعَل  - ا، وتعبدا ، واستغفارا ، وثناءا ا  له الكربات، كلام ازداد إقباَلا عىل اهلل وشكرا

فإنَّه لن ُيوفق لنعمة الشكر، ولن لكْن كلام أعرَض عن التفكر فيام كان فيه من النقص، أو من البَلء، 

 .-سبحانه وتعاَل  -اَلستغفار، وَل لكثرة اللجوء إَل اهلل ُيوفق لنعمة 

ُ َعَلْيُكمْ  ﴿: -جل وعَل  -ولذلك قال اهلل  ر اهلل  [، ٩٤النساء: ]  ﴾ َكَذلَِك ُكنُْتْم ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اَّللَّ  -ُيذكِّ

 سابق، ُثمَّ ي -جل وعَل 
ٍ
رهم بنعمه عباده بيشء  .-سبحانه وتعاَل  -ذكِّ

نَّه كان يف فقٍر فأغناه اهلُل، يف مرٍض فشفاه اهلل، بغري زوجة فأغناه اهلل، بغري ُن َيْعِرف أولذلك اإلنسا

ر فيام كان عنده من النقص؛ يف حاله، ويف ماله، يف صحته  ..ولٍد فرزقه اهلُل، فيتفكَّ

ر نعمة اهلل  تِي هو فيها، فيستوجب ذلك  -جل وعَل  -ُثمَّ َيْعِرف قدَّ ا هلل عليه يف احلال الَّ عنده شكرا

، وإقباَلا عىل اهلل، وكلام ازداد تفكره يف النعم كلام ازداد حتقيقه لعبادة -سبحانه وتعاَل  - ، وتعظياما ، وثناءا

 عليه. -وعَل جل  -الشكر، وكلام ابتعد عن التفكر كلام قلَّ شكره، وقلَّ تعبده هلل، وملْ يشعر بنعمة اهلل 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 9 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

نه من اْلؤمنَّي، وهذا حاُل العبِد، وإذا كان هذا ح ، أو ال العبد مع إخوا فإنَّ لو أنَّ إنساناا أعطاَك ماَلا

ا  ، لوجدَت يف نفسك له من التقدير واَلحرتام والتبجيل واْلحبة، فكيف بَمن أعطاَك سمعا أعطاَك هديةا

، ورزقاا، وأكمَل لَك أنواع  ، وحياةا ا نَن، واْلَلء.وبرصا
ِ
 النِّعم، واْل

وهو املالك احلقيقي لكل يشء، فَل شكَّ أنَّ التفكر يف هذا اْلمر، يستوجب  ،-جل وعَل  -وهو اهلُل 

ا للتقصري. ا عن اْلعايص، وفعَلا للواجبات، وتركا ، ويستوجب عنده بعدا ا  عند اإلنسان شكرا

 تات، هو مقصٌد عظيم، بل ْلجله ُأنزلوَل َشكَّ أنَّ هذا اْلمر؛ فْعل الواجبات وتْرك اْلحرم

ئع، وُأنزل  الرسل.ت الكتب، وُأرسل الرشا

َفُث إََِل نَِساِئُكمْ  ﴿ُثمَّ قوله:  َياِم الرَّ  يعني بالرفث: جمامعة النساء.  [؛ ١۸٧البقرة: ]  ﴾ ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ

حيه، ولذلك جاء عن ابن عباس وعن ما َذكَر اللفظ برص -جل وعَل  -تأملوا يف هذه اْلية، فاهلُل 

ح. كريٌم، َيْكنِي(؛ استخدَم التكني يف هذا الباب، ملْ غريه: قال: )إنَّ اهلل   ُيرصِّ

ه الرفث، وملْ يذكر جمامعة النساء. ا تأديٌب لعباده اْلؤمنَّي، فإنَّه سامَّ  ويف هذا أيضا

ا أنَّ من اْلدب أنَّ اإلنساَن َل يتوسع يف اْللفاظ ا تِي َل تليق، وَل تكون سهلة عىل لسانه، وفيه أيضا لَّ

ر ما يستطيع يف اإلفهام.بل حيرص ع  ىل أْن ُيْكنِي قدَّ

إذا كان اإلنسان حمصناا، أليس -فيه ربمام إزهاق النفس  -وهو حدٌّ عظيم-ولذلك يف حدِّ الزنا 

ا يف استفهام اْلمر، ما كان يقول: فعلَت كذا وكذا؟  -ملسو هيلع هللا ىلص–النبي ، ومع ذلك -كذلك؟ كان يكني أيضا

 أي: كالدلو يف البئر، أو كذا، أو كذا. يف البئر ((، كالرشاء)) إنام جاء يف بعض الروايات: 

د عىل أمرين؛  -يا إخوة-وهذا  من حسِن اْلدب، ومن كريم اْلصال؛ ْلنَّ هذه اللسان َل ُبدَّ أْن ُيعوَّ

ا عىل ما يكون فيه ِذكر هلل  ، وما يتبع ذلك من اَلستغفار، والتسبيح، والتحميد، -جل وعَل  -إمَّ
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 ، أو من الكَلم الطيب اْلباح.والتهليل، ونحو ذلك

، َل ُحرمَة فيه. إْن مل يكن هذا الكَلمُ  ا ا جائزا  عبادةا وطاعة، فَل أقلَّ من أْن يكوَن مباحا

 املنت

َتاُنوَن َأنُْفَسُكمْ  ﴿ ُ َأنَُّكْم ُكنُْتْم ََتْ ساء، يعني: جتامعون الن ﴾ ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنُْتْم لَِباٌس ََلُنَّ َعِلَم اَّللَّ

وُهنَّ  ﴿ ،ون بعد العشاءوتأكلون وترشب يعني: جامعوهن  ﴾ َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُْكْم َفاْْلََن َباِِشُ

ُ َلُكمْ ﴿ َ َلُكُم اْْلَْيُط  ﴿يعني: الولد،  ﴾َواْبَتُغوا َما َكَتَب اَّللَّ ُبوا َحتَّى َيَتَبَّيَّ اْْلَبَْيُض ِمَن اْْلَْيِط َوُكُلوا َواِْشَ

َياَم إََِل اللَّْيلِ ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ أَ اْْلَ  موا الصِّ  .﴾ ِت

 الشرح

التوبة: تأيت يف النصوص بمعنى العفو  [، ١۸٧البقرة: ]  ﴾ َفَتاَب َعَلْيُكمْ  ﴿: -جل وعَل  -يف قوِل اهلل 

 عن الذنب، وتأيت بالنصوص بمعنى: التخفيف.

  عليه، يعني: تاَب من ذنبه.ن الذنب، َمن أذنَب فتاَب، تاَب اهللُ العفو ع

 ﴾ َعِلَم َأْن َلْن حُتُْصوُه َفَتاَب َعَلْيُكمْ  ﴿: -جل وعَل  -وقد تأيت بالنصوص بمعنى: التخفيف، كقول اهلل 

 يعني: خفَّف عنكم. [، ٢۰اْلزمل: ] 

د )َتاَب َعَلْيُكْم(: أي خفَّف عنكم" وعىل هذا، فقال بعض أهل الِعلم يف هذه اْلية:   ." اْلمر اْلرا

 املنت

ا من اهلل ورمحة.   فكان ذلك عفوا

وهكذا ُروي عن جماهد، وعطاء، وعكرمة، والسدي، وقتادة، وغريهم يف سبب نزول هذه اْلية يف 

رِصمة بن قيس؛ فأباح اجلامع والطعام والرشاب يف مجيع الليل؛ عمر بن اْلطاب وَمن صنع كام صنع، ويف 
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ا.  رمحة ورخصة ورفقا

ُ َلُكمْ َتغُ َوابْ  ﴿وقوله:   قال أبو هريرة، وابن عباس وأنس، وغريهم: يعني الولد. ﴾ وا َما َكَتَب اَّللَّ

 .جلامعوقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: يعني: ا

 الشرح

وُهنَّ  ﴿، فإنَّه قال: واْلول أرجح؛ لسياق اْلية يعني: جاء اْلمر بأمر  [، ١۸٧البقرة: ]  ﴾ َفاْْلَن َباِِشُ

وُهنَّ َن بَ اْْل  ﴿اجلامع  وُهنَّ َواْبَتُغوا  ﴿، فَل يكون اْلعنى: ﴾ اِِشُ اجلامَع، ويكوُن  [ ١۸٧البقرة: ]  ﴾ َفاْْلَن َباِِشُ

وُهنَّ َواْبَتُغوا  ﴿اْلظهر:   الولَد. [ ١۸٧البقرة: ]  ﴾ َفاْْلَن َباِِشُ

 املنت

َ َلُكُم اْْلَْيُط اْْلَ  ﴿وقوله:  ُبوا َحتَّى َيَتَبَّيَّ م َوُكُلوا َواِْشَ َياَم بَْيُض ِمَن اْْلَْيِط اْْلَْسَودِ ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِت وا الصِّ

إباحة اجلامع يف أّي الليل شاء الصائم إَل أن يتبَّي  أباح تعاَل اْلكل والرشب، مع ما تقدم من ﴾ إََِل اللَّْيلِ 

د الليل، وَعربَّ عن ذلك باْليط اْلبيض من اْليط اْلسود،   ﴿ورفَع اللبس بقوله: ضياء الصباح من سوا

َوُكُلوا  ﴿ال: ُأنزلت: ، كام جاء يف احلديث الذي رواه البخاري: عن سهِل بن سعد، ق﴾ ِمَن اْلَفْجرِ 

َ َلُكُم اْْلَْيُط اْْلَبَْيُض ِمَن اْْلَْيِط اْْلَْسَودِ  ُبوا َحتَّى َيَتَبَّيَّ وكان رجال إذا  ﴾ ِمَن اْلَفْجرِ  ﴿ومل ُينزل  ﴾ َواِْشَ

ه اْليط اْلبيض واْليط اْلسود، فَل يزال يأكل حتى يتبَّي له لصوم، ربط أحدهم يف رجليأرادوا ا

 فعلموا أنام يعني: الليل والنهار. ﴾ ِمَن اْلَفْجرِ  ﴿ل اهلل بعد: رؤيتهام، فأنز

َ  ﴿وروى اإلمام أمحد: عن َعِديِّ بن حاتم قال: ملا نزلت هذه اْلية:  ُبوا َحتَّى َيَتَبَّيَّ  َلُكُم َوُكُلوا َواِْشَ

َّي، أحدمها أسود واْلخر أبيض، قال: عمدُت إَل عقال [ ١۸٧البقرة: ]  ﴾ َن اْْلَْيِط اْْلَْسَودِ اْْلَْيُط اْْلَبَْيُض مِ 

فجعلتهام حتت وساديت، قال: فجعلُت أنظر إليهام فَل تبَّيَّ يل اْلبيض من اْلسود، وَل اْلسود من 
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ا )) بالذي صنعُت. فقال: فأخربته  -ملسو هيلع هللا ىلص– اهللاْلبيض، فلام أصبحُت غدوُت عىل رسول  إنَّ ِوَساَدَك إذا

د الليللعريٌض؛ إنام ذلك بياُض النهار   أخرجاه يف الصحيحَّي. ((. وسوا

ا لعريٌض )) ومعنى قوله:  أي: إْن كان يسع لوضع اْليط اْلسود واْليط اْلبيض  ((، إنَّ ِوَساَدَك إذا

د الليل، فيقتيضفإهنام بياُض  اْلرادين من هذه اْلية حتتها، أْن يكوَن بعرض اْلرشق   النهار وسوا

 واْلغرب!!

 الشرح

َ َلُكُم اْْلَْيُط اْْلَبَْيُض ِمَن  ﴿: -جل وعَل  -يداعُب أصحابه، قال اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص–يعني النبي  َحتَّى َيَتَبَّيَّ

فق َيْمنَةا هو الضوء اْلُْعرَتِض يف اْل اْليط اْلبيض واْليط اْلسود [، ١۸٧البقرة: ]  ﴾ اْْلَْيِط اْْلَْسَودِ ِمَن اْلَفْجرِ 

ة، فالصحايب فهَم من احلبل أو من اْليط، اْليط اْلعروف، فأخذ خيطَّي ووضعهام بجانبه، فكان  وَيْْسَ

د، فجاء يقوم، فإذا ميَّز أحدمها َعلَِم أنَّ هذا وقُت اإلمساك، قال: فلْم يتبَّيَّ يل اْليط اْلبيض من اْلسو

ا لعريٌض ))  ل:قا، -ملسو هيلع هللا ىلص–فأخرب النبي  إذا كان وسادك يستطيع أْن يرى اْلفق، تراه يف  ((؛ إنَّ ِوَساَدَك إذا

ا وسادك عريض.  وسادك، إذا

نجد أنَّه َل  -ملسو هيلع هللا ىلص–ومن لطيف تعامله مع أصحابه، ولو نظرنا يف دعابته ، -ملسو هيلع هللا ىلص–من دعابته ه هذف

ا يف الدعابة. ا جدًّ ا، وكان لطيفا  يقول إَلَّ حقًّ

 اهلَل أْن أكوَن معَك يف اجلنة. يا رسول اهلل، ادُع جاءته امرأة، قالت: 

ا، فهذه من  ((، َل يدخُل اجلنَة عجوزٌ )) هي امرأة عجوز، قال:  ا ِصغارا أراد بذلك أهنن يدخلن أبكارا

ا الدعا بة بالكذب أو بتهويل اْلمور، أو باخرتاع القصص، فهذه َل شكَّ أنَّه َل جيوز؛ الدعابة اللطيفة، وأمَّ

َب ليضحَك الناس، َويٌل له، َويٌل له)) اء يف احلديث: ولذلك ج  هذا َل جيوز. ((. َويٌل َْلن كذَّ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 13 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

وبعُض الناس َل يكذب لكنه ينقل الكذب! يعني ما الَِّذي جعلَك رسوَلا لنقل الكذب، ونقل 

 ْلفرتاة.القصص ا

اليشء هو الَِّذي ينبغي  فَل شكَّ أنَّ الدعابة باليشء الطيب، وبالكلمة اللطيفة وباْلمر الصادق، هذا

نَّة.أْن يعتاد اْلُْسلِم يف ضحكه، ويف الطرفة، ويف الت   بسم، وهو اْلقرب للسم

 املنت

ه بعُضهم بالبَلدة، وهو ضعيف. بل يرجع  ((. إنَك لعريُض الَقَفا)) وجاء يف بعض اْللفاظ:  ففْسَّ

ا عريض، واهلل  ا فقفاه أيضا  .أعلمإَل هذا؛ ْلنه إذا كان وساده عريضا

 الشرح

يعني َل يصح مثل هذا التفسري عن صحايب، ودائاما يا إخوة أفضل الكَلم وأفضل اْلعان وأفضل 

َل ُيذكرون إَلَّ " وكام قال الطحاوي:  اْلقاصد ودَلَلت اْللفاظ، ُتعطى للصحابة، أفضل ما يكون،

، فهو عىل غرِي السبيل
ٍ
 ." باجلميل، وَمن ذكرهم بسوء

رون بأمجل اْللفاظ، وُيذكرون بأفضل الصفات، وحُيمل َلم، وُيعتذر كُر الصحابة فُيذكدائاما إذا جاء ذِ 

ا، وهم عاِشوا الوحيَّي، وعاشو ا اْلحداث مع رسول اهلل َلم، فهم أكمُل الناس إيامناا، وأفضلهم اتباعا

نَّة، فمنزلتهم عظيم، -ملسو هيلع هللا ىلص– ين، محلوا لنا القرآن، وبلَّغوا لنا السم  ة.وبلَّغوا لنا الدِّ

ا، إذا ثبتت  فَل ينبغي التهاون وَل التساهل، وَل اَلستنباطات الباطلة، وَل الطعن يف أحٍد منهم أبدا

–والنبي ، -ملسو هيلع هللا ىلص–لصحبة نبيه  -جل وعَل  -له الصحبة فرشُف الصحبة أعظم ِشف، اصطفاهم اهلُل 

يب، كر أصحاوإذا ذُ ))  ((، َل تسبوا أصحايب)) دافَع عنهم، وهنى عن الكَلم عليهم، قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص

ُلوَن ِمَن اْْلَُهاِجِريَن  ﴿أثنى عليهم وترىض عنهم  -عز وجل  -واهلُل  ((، فأمسكوا  ابُِقوَن اْْلَوَّ َوالسَّ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 14 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 ُ َبُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِِضَ اَّللَّ ِذيَن اتَّ ُ َعنِ  ﴿ [، ١۰۰التوبة: ]  ﴾ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنْهُ َواْْلَنَْصاِر َوالَّ  َلَقْد َرِِضَ اَّللَّ

َجَرةِ اْْلُْؤِمنََِّي إِْذ ُيَبا  [. ١۸الفتح: ]  ﴾ يُِعوَنَك حَتَْت الشَّ

نَّة واجلامعة ذكرهم باجلميل، وعدم  فمنزلُة الصحابة منزلٌة عظيمة، ولذلك كان من عقيدة أهل السم

ما حصَل  حصَل بينهم، حتى لو ُنقل ذلك يف أحداث التاريخ، ويف كتِب التاريخ، فإنَّه َل ُيذكرالتعرض ملَّا 

ع، أو اَلقتتال، بل ُيقال: مجيعهم جمتهد، ومجيعهم مغفور له  ، ومجيعهم من أهِل اجلنة.بينهم من النزا

ُ  - وهذا من حسِن توجيه احلافظ سُم الصحايب اجلليل عدي يف رفضه َلذا اْلعنى، وهو و -َرمِحَُه اَّللَّ

ل، وهو تشبيه و   ساده باْلفق يف عرضه.بن حاتم بالبَلدة، إنام أراد اْلعنى اْلَوَّ

 املنت

ز اْلكل إَل طلوع الفجر، دليل عىل استحباب الّسحور؛ ْلنه من باب الرخصة،  ويف إباحته تعاَل جوا

نة الثابتة عن  حور؛ ففي  -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل واْلخذ هبا حمبوب؛ وَلذا وردت السم باحلث عىل السَّ

روا)) : -ملسو هيلع هللا ىلص–قال رسول اهلل الصحيحَّي عن أنس قال:  حور بركة فإنَّ يف تَسحَّ  ((. السَّ

إنَّ )) : -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل ، قال: قال - رِض اهلل عنه - ويف صحيح مسلم، عن عمرو بن العاص

َحر  ((. فْصَل ما بَّي صيامنا وصيام أهل الِكتاب: َأْكَلُة السَّ

ُحور أكُله بركة؛ فَل تد)) : -ملسو هيلع هللا ىلص–اهلل وروى اإلمام أمحد: عن أيب سعيد قال: قال رسول  عوه، السَّ

ِرينولو أن أحدكم  َرُع ُجْرَعةا من ماء، فإنَّ اهلل ومَلئكته ُيصلمون عىل اْلَُتَسحِّ  ((. جَيْ

ا باْلكلَّي  .وقد ورَد يف الرتغيب يف السحور أحاديث كثرية حتى ولو بجرعٍة من ماء، تشبها

 الشرح

نه اْللبان:    َمن أراَد أْن يصوَم،)) يعني جاء يف احلديث عند أمحد، وحسَّ
ٍ
أي يشء،  ((، فليتسحرَّ بيشء
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نَّة يف اإلفطار أْن يكون بالرطب، لكْن لو مل جيد  نَّة يف السحور أْن يكون بالتمر، كام أنَّ السم وإْن كان السم

 اإلنسان إَلَّ ِشبة ماء، أو وجَد أي يشء يتسحر به.

 عىل أمِر السحور؛ ْلنَّ السحور فيه منافع كثرية. هذا التحريص

حور بركة)) يف احلديث:  -ملسو هيلع هللا ىلص–ه بركٌة، كام قال النبي لسحور: أنَّ من منافِع ا  ((. فإنَّ يف السَّ

حور:  وكذلك قال أهُل الِعلم يف  ." احلفاُظ عىل حسِن اْلُلق يف التعامل مع اْلسلمَّي" السَّ

اَلستنباط، اإلنسان إذا جاَع ربمام بسبب جوعه يسوء ُخلقه، فكان يف حرصه عىل وهذا من مجيِل 

 سحور أنَّه حيافظ عىل كريم ُخلقه مع الناس.ال

ر اْلزاج  اظ عىل كريم اْلخَلق، وعىل -كام ُيقال-اجلوع منغصة، ويعكِّ ، فكان يف السحور من احلُفَّ

 حسِن اْلخَلق.

مبارك، ينزُل ربنا يف ثلث الليل اْلخر، وهذا من أفضِل اْلوقات، فإذا كذلك وقُت السحور وقٌت 

ا فيه من اْلنافع قام اإلنسان للسحور،  ه بالدعاء أو بصَلٍة يسرية، أو بنحو ذلك، فيكون أيضا ه َيتَوجَّ فإنَّ

 ء الكثري.اليش

تِي جاءت هبا الرشيعة خمالفة أهل الِكتاب  ا من احلُكم العظيمة الَّ  فيام كانوا عليه.ُثمَّ أيضا

تاب، يه خمالفة أهل الكِ كان ِِمَّا حيرص عل -ملسو هيلع هللا ىلص– ويف السحور خمالفة َلم؛ فإهنم َل يتسحرون، النبي

ا أْن  بل جاءت الرشيعة بأمرين متعلقَّي بأهل الِكتاب، جاءت بمخالفتهم، وجاءت بعدم التشبه هبم؛ إمَّ

ا أْن يكونوا يف أم ٍر فَل ُيتشبه هبم، وإْن مل خيالفوا فَل ُيتشبه هبم، وخمالفتهم يكونوا يف أمٍر فُيخالفون فيه، وإمَّ

هتم، يف عاداهتم، يعني هذا فيه تيز َلوية اْلُْسلِم، ولتدينه بدين اإلسَلم، أظهر؛ يف لباسهم، يف عبادا

ز بذلك ا لغريه.واعتزا  ، وأَل يكون تبعا
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ا لغريه، وقد امتنَّ اهلل  عليه بديٍن كامل؛ يف اَلعتقاد،  -جل وعَل  -وأي حاجة أْن يكون اْلُْسِلم تبعا

 يف كل يشء.ويف العبادة، ويف اْلخَلق والسلوك، ويف العمل، و

غرُي اْلسلمَّي حيتاجون إَل اإلسَلم، وأهُل اإلسَلم َل حيتاجون إَل غرِي اإلسَلم، بل اكتفوا 

 باإلسَلم. -جل وعَل  -باإلسَلم، وأغناهم اهلُل 

ا التعامَلت مع غري ا ْلسلمَّي، فهذا باٌب آخر، جيوز التعامل معهم، وجيوُز اَلستفادة منهم فيام وأمَّ

لكنَّ اْلقصود هنا أنَّه جاء يف الرشيعة الكثري من اْلوامر يف خمالفة أهل الِكتاب، ومن  فيه نفع لإلسَلم،

َحر.ذ  لك احلفاظ عىل أكلِة السَّ

 املنت

جاء يف الصحيحَّي، عن أنس بن مالك، عن زيد بن وُيستحب تأخريه إَل قريب انفجار الفجر، كام 

رنا مع رس الصَلة. قال أنٌس: قلُت لزيد: كم كان بَّي اْلذان إَل ُثمَّ قمنا ، -ملسو هيلع هللا ىلص–ول اهلل ثابت، قال: تسحَّ

 والسحور؟ قال: قدر مخسَّي آية.

ه -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل وقد ورَد يف أحاديث كثرية أن   ((. الغداء اْلبارك)) : سامَّ

رنا مع  ويف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد، والنسائي، وابن ماجه عن حذيفة بن اليامن قال: تسحَّ

د به عاصم بن أيب النَُّجودوكان  ،-ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل   .النهار إَل أن الشمس مل تطلع. وهو حديٌث تفرَّ

 الشرح

د به أهنم كانوا يتسحرون بعد  د به يعني: الوشك عىل اْلذان، وليس اْلرا يعني هو الصحيح، اْلرا

ردة عن رسول اهلل  ا من مجيع الروايات الوا كانوا ابة، ما وعن الصح، -ملسو هيلع هللا ىلص–اْلذان، فإنَّ هذا َل ُيفهم أبدا

َحر ا يأكلون بعد أذان الفجر، وإنام أرادوا بذلك شدة تأخري أكلة السَّ ، فإهنا تتأخر إَل آخر الوقت، وأنَّ أبدا
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 هذا أفضل من تقديمها قبل ذلك.

 املنت

د: ُقْرُب النهار، كام قال تعاَل:  ِسُكوُهنَّ َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأمْ  ﴿قاله النسائي، ومحله عىل أن اْلرا

ة، فإما إمساٌك أو ترٌك للفراق. [ ٢الطَلق: ]  ﴾ وُهنَّ بَِمْعُروٍف بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرقُ   أي: قاَرْبَن انقضاء الِعدَّ

وهذا الذي قاله هو اْلتعَّيِّ محُل احلديث عليه: أهنم تسحروا ومل يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن 

 بعضهم ظّن طلوعه وبعضهم مل يتحقق ذلك.

ر. ُروي مثل هذا ُروي عن طائفة كثرية من السلف أهنم تساحموا يف السحور عند مقاربة الفجد وق

حذيفة، وأيب هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت عن أيب بكر، وعمر، وعيل، وابن مسعود، و

 وعن طائفة كثرية من التابعَّي.

ساك من طلوع الشمس كام جيوز اإلفطار وحكى ابن جرير يف تفسريه، عن بعضهم: أنه إنام جيب اإلم

 بغروهبا!

ا من أهل العلم يستقر له قدٌم عليه، ْلخالفته نص القرآن يف قوله:  َوُكُلوا  ﴿قلت: وهذا القول ما أظن أحدا

م  َ َلُكُم اْْلَْيُط اْْلَبَْيُض ِمَن اْْلَْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِت ُبوا َحتَّى َيَتَبَّيَّ َياَم إََِل اللَّْيلِ َواِْشَ : البقرة]  ﴾ وا الصِّ

١۸٧ ]. 

 الشرح

يعني مثل هذا الرأي مضاد للنص، خمالف للنص، وكلم رأٍي خمالف للنص، فإنَّه َل جيوز اْلخذ به، 

ا أْن يكوَن خَلٌف يف فهِم النص،  ا من اْلَلف يف اْلسائل الفقهية، فهي عىل رضبَّي: إمَّ وما حيصل عموما

ء من القرآن أو من يتمسكون بنص   -اثنان فأكثر-أو باَلستدَلل كلم فريٍق من الِفرق اْلختلفة  ، سوا
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حون قوَلا عىل آخَر، فهذا باب اَلجتهاد. نَّة، يظهر عندهم التعارض وعدم إمكانية اجلمع، فريجِّ  السم

ة، اختلفوا يف مسألة: تارك الصَلة هتاوناا، َيكفر أو  واَلختَلُف يف مثِل هذه اْلسائل، احلاصل يف اْلُمَّ

 لولد، اختلفوا يف مسألة: اْلفضل يف النسك الثَلثة.ختلفوا يف مسألة: بيع أم اَل َيكفر، ا

ا، منذ عهد الصحابة ُ َعنُْهم - هذه مسائل اخُتلف فيها، وَل يزال اَلختَلُف واردا إَل  - َرِِضَ اَّللَّ

ة مثل هذا اْلَلف.  عهدنا، ووسع اْلُمَّ

تِي فيها النص مع كل ، هذه اْلسائل اْلَلفية " َل إنكاَر يف مسائل اَلجتهاد" ولذلك قال العلامء:  الَّ

فريق، ُتسمى مسائل اجتهادية، أو أَلَّ يكون هناك نص مع مجيع اْلختلفَّي، فيكون مبنى اْلَلف عىل 

ا مسائل اجتهادية، وَل إنكار يف مسائل اَلجتهاد. ، فهذه أيضا  القياس مثَلا

ا أْن يكون اْلَلُف للرأي مقابل النص، فهذا ب هنا حتكيم النص خَلف مذموم َل جيوز، بل جي وإمَّ

ا للنص، النص ُيقدم؛ ْلنَّ اهلل  زيا ا موا  ﴿قال:  -جل وعَل  -ونبذ الرأي؛ ْلنَّ الرأي أو العقل َل يقوم أبدا

ُسوَل  يُعوا الرَّ
َ َوَأطِ يُعوا اَّللَّ

ِذيَن آَمنُوا َأطِ َا الَّ أو َل تتبعوا من دون ذلك، ما حيصل أنَّ  [، ٥٩النساء: ]  ﴾ َياَأُّيم

 .-ملسو هيلع هللا ىلص–، وخَلف أمِر رسوله -جل وعَل  -يتَّبع خَلف أمِر اهلل اإلنسان 

 ولذلك قال القائل:

ا = إَل خَلٌف له حظٌّ من النظرِ   وليس كلم خَلٍف جاء ُمْعَترَبا

ر أهل الِعلم أنَّه َل جيوز اَلستدَلل باْلَلف؛ يعني َل جيوز أ ْن تستدلَّ باْلَلف، وَل ومن هنا قرَّ

 لة خَلف. جيوز أْن تقول: يف اْلسأ

بل اجلواب عليك: أْن تنظر يف دليل اْلسألة، وأْن تنظر يف الراجح، والعامل قد جيتهد يف النظر فيخالف 

 النص؛ ُيؤجر عىل اجتهاده، وَمن يتَّبعه يكون آثاما يف اتباعه.
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ا، فيكون وهذه مسألة مهمة، واْلعنى: أنَّه ليس كل ما  يف ذلك يقوله عاملٌ وأنَت تعرف أنَّه خيالف نصًّ

ر  جائز اَلتباع. َل، هنا حَيُْرم اَلتباع، إذا ظهَر لك النص فَل جيوز لك متابعة غري النص، مع معرفة قدَّ

ل أقوال الرجال منزلة النصوص ، العلامء ومكانتهم واحرتامهم َل شكَّ  لكنَّ اْلقصود يف ذلك أَلَّ ُتنزَّ

 .عيةالرش

ا إْن مل يتبَّيَّ لك وجود دليل أو نص خيا لفه قول الشيخ أو قول العامِل، فاْلمر يف ذلك هٌَّي َلسيام أمَّ

 : م الناس، فإنَّ العلامء كابن عبد الرب املالكي وغريه قالوا ، يعني: َل " فرُض العامي التقليد" عىل عوا

ا يثق يف علمه، ويف  ه هلل ُيكلف بالبحث والنظر، فلو سأل عاملا ، فأجاب بجواٍب، جاز -جل وعَل  -تقوا

 عىل وفق ما أجاب يف سؤله. -سبحانه وتعاَل  -يتعبَّد هبذا اجلواب، ويعبد اهلل له أْن 

، فَل ُيرفع لقوٍل مع قول رسول اهلل  ا، بل  -ملسو هيلع هللا ىلص–ولكْن إذا تبَّيَّ له أنَّ هذا القوَل خيالف النصَّ رأسا

 .-ملسو هيلع هللا ىلص–وقول النبي  -جل وعَل  -جيب تقديم قول اهلل 

ا  : سألنا أبا بكٍر، جاء أناٌس إَل ابن عباس، يسألونه أمرا نَّة، ُثمَّ ذهبوا ورجعوا إليه، قالوا ، فأجاهبم بالسم

: كذا وكذا، يعني خالفوا ما ذكره ابن عباس عن رسول اهلل  تكاد أْن " قال:  ،-ملسو هيلع هللا ىلص–وسألنا عمر، فقالوا

 ." وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!، -ملسو هيلع هللا ىلص–لكم: قال رسول اهلل تنزل علينا حجارة من السامء، أقول 

، -ملسو هيلع هللا ىلص–وأقرب الناس إَل رسول اهلل ، -ملسو هيلع هللا ىلص–أبو بكٍر وعمر؟ أفضُل الصحابة بعد النبي وَمن 

م قوَلم عىل قوِل رسول اهلل.  وأعلم الصحابة، ومع ذلك َل ُيقدَّ

م قول أيب بكر وقول عمر، عىل قول رسول اهلل  فِمن باب أوَل َمن هو ، -ملسو هيلع هللا ىلص–فإذا كان َل ُيقدَّ

 دوهنم من أهل الِعلم والفضل.
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 املنت

َل يمنعكم أذان بَلل عن )) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص–اهلل قد ورد يف الصحيحَّي عن عائشة: أن رسول و

ن حتى يطلع سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واِشبوا حتى تسمعوا  أذان ابن أم مكتوم فإنه َل ُيؤذِّ

  لفُظ البخاري. ((. الفجر

سحوركم أذان بَلل وَل  َل يمنعكم من))  :-ملسو هيلع هللا ىلص–اهلل وروى الطربي عن َسُمَرة قال: قال رسول 

 رواه مسلم. ((. الفجر اْلستطيل، ولكن الفجر اْلستطري يف اْلفق

َل يمنع أحدكم أذان بَلل عن )) : -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل وروى الطربي عن ابن مسعود، قال: قال 

ن بليل  -أو قال نداء بَلل-سحوره  الفجر لُينبِّه نائمكم ولريجع قائمكم، وليس  -ينادي-فإن بَلَلا ُيَؤذِّ

 ((. أن يقول هكذا أو هكذا، حتى يقول هكذا

الفجَر غاية إلباحة اجلامع والطعام والرشاب ْلن أراد الصيام، ُيْسَتَدّل عىل مسألة: وِمن َجْعله تعاَل 

 أنه َمن أصبح ُجنُباا فليغتسل، وليتم صومه، وَل حرج عليه.

ا؛ مل ا وخلفا ا رواه البخاري ومسلم من حديث وهذا مذهب اْلئمة اْلربعة ومجهور العلامء سلفا

ُجنُباا من مجاع غري احتَلم، ثم يغتسل يصبح  -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل عائشة وأم سلمة، أهنام قالتا: كان 

 .ويصوم

 الشرح

املالكي والقرطبي املالكي، وغريهم هذه اْلسألة نقل بعُض أهل الِعلم فيها اإلمجاع، كابن العريب 

 وقيل: كان حصل خَلٌف يسري ُثمَّ استقرَّ اْلمُر.. أهل الِعلم نقلوا فيها اإلمجاعَ  من

تِي تطهر قبل الفجر، وَل تتطهر إَلَّ بعده، فإهنا ُتِْسك يف ذاك اليوم.  ومثل هذه اْلسألة مسألة احلائض الَّ
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 املنت

 .عندمها: ثم َل يفطر وَل يقيضويف حديث أم سلمة 

 الشرح

، وإنام عليه"َل يفطر"أي: ، أي: َل ُيوجد ما يستوجب "وَل يقيض"اَلغتسال،  ؛ ْلنَّه أصبح صائاما

 القضاء عليه.

 املنت

ويف صحيح مسلم، عن عائشة: أن رجَلا قال: يا رسول اهلل، ُتْدركني الصَلة وأنا جنٌب، فأصوم؟ 

يا رسول -فقال: لسَت مثلنا  ((. وأنا تدركني الصَلة وأنا جنٌب، فأصوم)) : -ملسو هيلع هللا ىلص–اهلل فقال رسول 

، إن ْلرجو أن أكون أخشاكم هلل ))  لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: قد غفر اهلل -اهلل
ِ
واهلل

 ((. وأعلمكم بام أتقي

إذا نودي )) أنه قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص–اهلل فأما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد: عن أيب هريرة، عن رسول 

د عىل ِشط فإنه حديث جيد اإلسنا ((، وأحدكم جنٌب فَل يصم يومئذ -صَلة الصبح-للصَلة 

ويف سنن النسائي: ، ملسو هيلع هللا ىلص–النبي الشيخَّي، وهو يف الصحيحَّي عن أيب هريرة، عن الفضل بن عباس عن 

 عنه، عن أسامة بن زيد، والفضل بن عباس ومل يرفعه.

فمن العلامء َمن علَّل هذا احلديث هبذا، ومنهم َمن ذهب إليه، وحُيْكى هذا عن أيب هريرة، وسامل، 

حلديث عائشة وأم سلمة  ((؛ فَل صوم له)) ل حديث أيب هريرة عىل نفي الكامل وغريمها، ومنهم َمن مح

 .واهلل أعلمالدالَّي عىل اجلواز، وهذا اْلسلك أقرب اْلقوال وأمجعها، 

 الشرح

فقاعدة عامة يف مسائل الفقه: أنَّ كل ما ثبَت ، -ملسو هيلع هللا ىلص–وعىل كل حال إذا ثبَت هذا عن رسول اهلل 
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ى به، إَلَّ ما كان من خصائصه فإنَّه يُ  -ملسو هيلع هللا ىلص–عن رسول اهلل  ا ، -ملسو هيلع هللا ىلص–تأسَّ ى به؛ ْلهنَّ فإنَّه َل جيوز أْن ُيتأسَّ

يَصة؛ حتى َل  يَصة له، لكْن جيب أْن ُتعرف هذه اِْلصِّ  يقع اإلنسان يف باب التأيس.ِخصِّ

 املنت

َياَم إََِل اللَّْيلِ  ﴿وقوله تعاَل:  موا الصِّ شمس ُحْكاما ِشعيًّا، كام يقتيض اإلفطار عند غروب ال  ﴾ ُثمَّ َأِت

إذا أقبل الليل من هانه وأدبر )) : -ملسو هيلع هللا ىلص–اهلل جاء يف الصحيحَّي، عن عمر بن اْلطاب قال: قال رسول 

 ((. النهار من هانه، فقد أفطر الصائم

لوا َل يزال الناس بخري ما )) : -ملسو هيلع هللا ىلص–اهلل ال: قال رسول وعن سهل بن سعد الساعدي، ق عجَّ

ا. ((، الفطر  أخرجاه أيضا

: إن أحبَّ -عز وجل  -يقول اهلل )) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص–النبي وروى اإلمام أمحد عن أيب هريرة، عن 

ا   ورواه الرتمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. ((. عبادي إيلَّ أعجُلهم ِفْطرا

اِصيَّة، قالت: أردُت أن أصوَم يومَّي مواصلة،  ة َبِشري بن اْلَصَّ ا عن: ليىل امرأ وروى أمحد أيضا

يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كام )) عنه. وقال: هنى  -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل  وقال: إن فمنعني بشري

 ((. أمركم اهلل، وأتوا الصيام إَل الليل، فإذا كان الليل فأفطروا

وَلذا ورَد يف اْلحاديث الصحيحة النهي عن الِوصال، وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر، وَل يأكل 

: يا  ((. َل تواصلوا )) : -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل د عن أيب هريرة قال: قال بينهام شيئاا. فروى اإلمام أمح قالوا

 ((. ويسقينيفإن لست مثلكم، إن أبيُت ُيْطعمني ريب )) رسول اهلل، إنك تواصل؟ قال: 

 الشرح

ز تأخري اإلفطار من باب ، -ملسو هيلع هللا ىلص–يعني هذا فيه دليل خصوصية له  وقد جاء ما يدلم عىل جوا
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 .-ملسو هيلع هللا ىلص–كان يصل اليوم باليوم، وهذا من خصائصه  -ملسو هيلع هللا ىلص–، ولكنَّ النبي الوصال، وأنَّ هذا جائز

 املنت

)) يومَّي وليلتَّي، ثم رأوا اَلَلل، فقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص–النبي قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل هبم 

ل هبم. وأخرجاه يف الصحيحَّي، وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من  (( لو تأخر اَلَلل لزدتكم كاْلُنَكِّ

 س وابن عمر، وعائشة.حديث أن

ى عىل ذلك وأنه كان ، -ملسو هيلع هللا ىلص–خصائص النبي فقد ثبت النهي عنه من غري وجه، وثبت أنه من  ُيَقوَّ

ا َل ِحسيًّا، وإَل فَل يكون مواصَلا مع  وُيعان، واْلظهر أن ذلك الطعام والرشاب يف حقه إنام كان معنويًّ

ا َمن أحبَّ أن ُيْمِسَك بعد َحر فله ذلك، كام يف حديث أيب سعيد غروب الشمس  احليس، وأمَّ إَل وقت السَّ

، فأيمكم أراد أن يواصل )) : -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل ، قال: قال -  عنهرِض اهلل - اْلدري َل تواصلوا

َحر  ((. فليواصل إَل السَّ

 الشرح

حر، فَل جيوز له أْن يب تدئ يعني هذا احلد اْلعىل من الوقت، إذا أراد أْن يواصل، يواصل فقط إَل السَّ

 يومه الثَّاِن بغري طعاٍم.

 املنت

ِصُل يا رسول اهلل؟ قال:  : فإنك توا إن لسُت كهيئتكم، إن أبيُت يل ُمْطِعٌم يطعمني، وساٍق )) قالوا

ا. ((. يسقيني  أخرجاه يف الصحيحَّي أيضا

: أن النبي وروى اإلمام أمحد عن  َحر. وقد روى اكان  -ملسو هيلع هللا ىلص–عيل  َحر إَل السَّ بن يواصل من السَّ

وغريه من السلف، أهنم كانوا يواصلون اْليام اْلتعددة، ومحله منهم عىل جرير، عن عبد اهلل بن الزبري 
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 أهنم كانوا يفعلون ذلك رياضةا ْلنفسهم، َل أهنم كانوا يفعلونه عبادة. واهلل أعلم.

بنه عامر وَمن وحُيتمل أهنم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد، من باب الشفقة، فكان ابن الزبري وا

ونه؛ ْلهنم كانوا جيدون قوةا عليه. وقد ُذكَِر عنهم أهنم كانوا أول ما ن ذلك ويفعلسلك سبيلهم يتجشمو

. رِب؛ لئَل تتخرق اْلمعاء بالطعام أوَلا ْمن والصَّ  يفطرون عىل السَّ

 هم.وقد ُروي عن ابن الزبري أنه كان يواصل سبعة أيام ويصبح يف اليوم السابع أقواهم وأجلد

جل يعتكف ﴾ وُهنَّ َوَأنُْتْم َعاكُِفوَن يِف اْْلََساِجدِ َوََل ُتَباِِشُ  ﴿وقوله تعاَل:  : قال ابن عباس: هذا يف الرَّ

ا حتى يقيض اعتكافه. م اهلل عليه أن ينكح النساء ليَلا أو هنارا  يف اْلسجد يف رمضان أو يف غري رمضان، فحرَّ

ُرم عليه النسوهذا هو اْلمر اْلتفق عليه عند العلام ا يف مسجده، ولو ء: أن اْلعتكف حَيْ اء ما دام معتكفا

ذهب إَل منزله حلاجة َل ُبدَّ له منها فَل حيل له أن يتلبَّث فيه إَل بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك، ومن 

ته، وَل يضمها إليه، وَل يشتغل بيشء سوى اعتكافه،  وَل قضاء الغائط، أو أكٍل، وليس له أن ُيقبِّل امرأ

 .وهو مارٌّ يف طريقهيعود اْلريض، ولكن يسأل عنه 

 الشرح

بعُض أهل الِعلم استثنوا أْن يكون اْلريض قريباا لك، كاْلب أو اْلم، أو نحو ذلك، فإنَّ لك أْن 

تعوده، أو لك أْن تشهد جنازة، وأنَّ هذا َل يناقض اَلعتكاف، لكْن يناقض اَلعتكاف ما كان لغري حاجة؛ 

ٍه أ  نحو ذلك، هذا يناقض أصل اَلعتكاف، وهو اَلنزواء والتفرغ للعبادة.و زيارات، أو لقاءات، أو كَتَفكم

وُهنَّ َوَأنُْتْم َعاكُِفوَن يِف اْْلََساِجدِ ﴿ُثمَّ يف اْلية بيان أنَّ اَلعتكاف َل يكون إَلَّ يف اْلسجد   ﴾َوََل ُتَباِِشُ

ُبدَّ أْن يكون يف اْلسجد، واشرتط يف مرفٍق أو نحو ذلك، َل وَل يكون اَلعتكاف يف بيٍت، أو [، ١۸٧البقرة: ] 

ا، ُتقام فيه اجلمعة؛ حتى َل يضطر إَل اْلروج من معتكفه. ا جامعا  بعضهم أْن يكون اْلسجد مسجدا
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ٍب أو نحو ذلك.   واْلصل أنَّ اإلنسان َل خيرج من معتكفه إَلَّ حلاجة، من طعاٍم أو ِشا

 املنت

الصيام بكتاب اَلعتكاف، اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبَّه عىل ِذكر بُِعون كتاب والفقهاء اْلصنفون ُيتْ 

 اَلعتكاف بعد ِذكر الصوم.

ويف ِذكره تعاَل اَلعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه عىل اَلعتكاف يف الصيام، أو يف آخر شهر 

نَّة عن  ر رمضان، حتى ْلواخر من شهأنه كان يعتكف العرش ا: -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول اهلل الصيام، كام ثبتت السم

 . ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم اْلؤمنَّي.-عز وجل  -توفَّاه اهلل 

يف اْلسجد، فتحدثت وهو معتكف  -ملسو هيلع هللا ىلص–تزور النبي ويف الصحيحَّي أن َصِفيَّة بنت ُحَيي  كانت 

حتى تبلغ ليميش معها  -ملسو هيلع هللا ىلص– فقام النبي -كان ذلك ليَلا -عنده ساعة، ثم قامت لرتجع إَل منزَلا 

 .دارها، وكان منزَلا يف دار أسامة بن زيد يف جانب اْلدينة

 -ويف رواية: تواريا-أرسعا  -ملسو هيلع هللا ىلص–رأيا النبي فلام كان ببعض الطريق لقيه رجَلن من اْلنصار، فلام 

 .لكون أهله معه -ملسو هيلع هللا ىلص–من النبي أي حياءا 

عا، واعلام أهنا صفيُة  ((، ُة بنت حييعىل ِرْسِلُكام، إهنا صفي)) : -ملسو هيلع هللا ىلص–النبي فقال َلام  أي: َل ُتْْسِ

 بنت حيي، أي: زوجتي.

جمرى الدم، وإن إن الشيطان جيري من ابن آدم )) : -ملسو هيلع هللا ىلص–، فقال فقاَل: سبحان اهلل يا رسول اهلل

ا )) أو قال:  ((، خشيُت أن يقذف يف قلوبكام شيئاا  ((. ِشًّ

أّمته التربي من التهمة يف حملها؛ لئَل يقعا يف حمذور، أن يعلم  - عليه السَلم - قال الشافعي: أراد

 .. واهلل أعلمشيئاا -ملسو هيلع هللا ىلص–بالنبي ومها كانا أتقى هلل أن يظنا 
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 الشرح

ا   ُيستفاد من هذا احلديث:يعني إذا

قع التمَهم، بل يدفع عن َنْفسه التهمة، والنبي  : أنَّ اإلنسان َل يوقع نفسه موا وهو خرُي  -ملسو هيلع هللا ىلص–أوَلا

دفَع عن َنْفسه ما يكون سبباا ْلْن ُيظن به، مع أنَّ إحسان الظن به واجب  -يه الصَلة والسَلم عل -اْلَلق 

 ((. إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم) )، ولكنه قال: -عليه الصَلة والسَلم  -

نه يف اإلثم، بسبب سوء ظنهم به؛ وذلك  ا فيه أنَّ اْلُْسلِم َل يكون سبباا لوقوع إخوا أنَّه َل يفصح وأيضا

ا قول بعض الناس: أنا ما أبايل، فاهلل  ، وأمَّ ،  -جل وعَل  -وَل يبَّيِّ َيْعَلم صدقي، وَيْعَلم كذا، وَل يبَّيِّ

ح ودفَع، نادامها، قال:  -عليه الصَلة والسَلم  -فهذا خَلف اْلنهج النبوي، النبي  عىل )) بَّيَّ ووضَّ

 ((. رسلكام، إهنا صفية

نسان أْن يدفع عن َنْفسه سوء الظن، وأْن يدفع عن َنْفسه الظن الكاذب؛ ْلنَّ فإذن الواجب عىل اإل

، هو َل حيبه.الشيط ا  ان ربمام يوقع يف قلوب العباد عليه أمرا

ا مسألة أنَّ اهلل  َيْعَلم حال اإلنسان، وَيْعَلم اْلصلح من اْلفسد، فهذا أمٌر َل شكَّ  -جل وعَل  -وأمَّ

ل هذه اْلُْسلِم أْن يدفع عن َنْفسه التمَهم الباطلة، وأَل يوقع َنْفسه يف احلرج يف مث فيه، ولكنَّ الواجب عىل

نه يف سوء الظن به ، فيقعون يف اإلثم بسبب اْلمور، فُيبَّيِّ حتى يدفع عن َنْفسه التهمة، وحتَّى َل يوقع إخوا

  عدم بيانه.

 املنت

د باْلباِشة: إنام هو اجلامع ودواعيه من تقب ا معاطاة اليشء ونحوه يٍل، ومعانقة ونحو ثم اْلرا ذلك، فأمَّ

ُيْدن إيلَّ رأسه  -ملسو هيلع هللا ىلص–فَل بأس به؛ فقد ثبت يف الصحيحَّي، عن عائشة، أهنا قالت: كان رسول اهلل 
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ُله وأنا حائض، وكان َل يدخل البيت إَل حل ائشة: ولقد كان اْلريض يكون يف اجة اإلنسان. قالت عفُأَرجِّ

ة.البيت فام أسأل عنه إ  َل وأنا مارَّ

  ﴿وقوله: 
ِ
ْلَك ُحُدوُد اَّللَّ

دناه من الصيام، وأحكامه، وما  ﴾ تِ أي: هذا الذي بيَّنَّاه، وفرضناه، وحدَّ

ئمه، حدود اهلل، أي: ِشعها اهلل وبيَّنها بنفسه  منا، وِذْكرنا غاياته وُرَخصه وعزا َفََل  ﴿أبحنا فيه وما حرَّ

 .تعتدوهاأي: َل جتاوزوها، و  ﴾ َتْقَرُبوَها

 الشرح

 َفََل َتْقَرُبوَهاتِْلَك ُح  ﴿: -جل وعَل  -قال اهلل 
ِ
َفََل ﴿وجاء يف آياٍت أخرى:  [، ١۸٧البقرة: ]  ﴾ ُدوُد اَّللَّ

 
ِ
ا هناك حدود، أو أنَّ احلدود عىل قسمَّي:  [، ٢٢٩البقرة: ]  ﴾َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اَّللَّ فقال أهُل الِعلم: إذا

. [. ١۸٧البقرة: ]  ﴾ َفََل َتْقَرُبوَها ﴿: -جل وعَل  -وٌد تنع َمن كان خارجها من دخوَلا، فهذه قال اهلل فحد

ا ُمَعيَّنة َل جيوز لك أْن تقرب منها، َمن كان خارجا  -جل وعَل  -بَّيَّ اهلل   يدخل فيها. ا عنها فَلحدودا

ا احلدود اْلخرى فهي حدود تنع َمن كان داخلها أنْ   - يتجاوزها، فهذه مقصودة من قول اهلل وأمَّ

 -أي: َل تعتدي عىل هذه احلدود، وإنام خذ بام أباحه اهلُل  [، ٢٢٩البقرة: ]  ﴾ َفََل َتْعَتُدوَها ﴿: -جل وعَل 

ئع. -جل وعَل   لَك من الرشا

ا فعل الواجب؛ولو تأملنا يف  ين، تبَّيَّ لنا أنَّ ما هو مطلوٌب من العبد؛ إمَّ وهو ما كان  هذين احلدَّ

تِي َل يقرهبا؛ اْلحرمات. م؛ وهو ما ُمنع عنه؛ فهذه الَّ ا له أو مستحب، وتْرك اْلُحرَّ  مرشوعا

 والواجبات َل يمتنع عن أدائها، وَل يتعداها إَل غريها من اْلحذورات.

  ﴿: -جل وعَل  -ُثمَّ يف قول اهلل 
ِ
ْلَك ُحُدوُد اَّللَّ

ئع، دليل عىل أنَّ ا [ ١۸٧البقرة: ]  ﴾ تِ لقرآن بَّيَّ الرشا

ُ آَياتِِه لِلنَّاسِ  ﴿ولذلك أتبعه بقوله:  ُ اَّللَّ  [. ١۸٧البقرة: ]  ﴾ َكَذلَِك ُيَبَّيِّ
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تِي بيَّنها للناس اْليات الكونية واْليات الرشعية، و -جل وعَل  -آياُت اهلل  َسنُِرُِّيْم  ﴿اضحة الَّ

 ؛ القرآن.-جل وعَل  -ة قدرية، واْليات الرشعية: كَلمه هذه آيات كوني [ ٥٣فصلت: ]  ﴾ آَياتِنَا يِف اْْلَفاِق 

 قال أهل الِعلم: ويف هذا إشارة إَل بطَلن مذهِب أهل التعطيل يف الصفات.

م، وَل يبَّيِّ أمر  -جل وعَل  -وذلك أنَّ اهلل  ئع من احلَلل واحلرا ئع، فكيف يبَّيِّ الرشا بَّيَّ الرشا

ا حيتاج إَل تأويٍل وإَل رصِف اللفظ التوحيد، وما َيتعلَّق بأسامئه وصفاته،  فيجعل هذا الباب باباا غامضا

 عن ظاهره، وَيِكُل ذلك إَل عقول الناس. وهذا َل ُيتصور، أليس كذلك؟

تِي  -جل وعَل  -لتوحيد َل ُيتصور أنَّ اهلل َل ُيتصور، يعني باب ا ُّيمله ويرتكه لعقول الناس، هي الَّ

ل  تِي ُتَؤوِّ فه، وهي الَّ ئع من العبادات.ُترَصِّ ح يف اْلقابل باب الرشا  معانيه. وُيَوضِّ

  فقالوا يف هذه اْلية: ردٌّ عىل أهل التعطيل، وعىل أهل التأويل الفاسد.

 املنت

﴿  ُ ُ آَياتِِه لِلنَّاسِ َكَذلَِك ُيَبَّيِّ ئعه وتفاصيلهأي: كام بَّيَّ  ﴾  اَّللَّ  .الصيام وأحكامه وِشا

أي:  ﴾ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقونَ  ﴿ -ملسو هيلع هللا ىلص–حممد ن عبده ورسوله كذلك يبَّي سائر اْلحكام عىل لسا

ُل َعىَل َعْبِدِه آَياٍت َبيِّنَاٍت لُِيْخِرَجُكْم  ﴿َيْعرفون كيف ُّيتدون، وكيف يطيعون كام قال تعاَل:  ُهَو الَِّذي ُينَزِّ

َ بُِكْم َلَرُءوٌف َرِحي ُلاَمِت إََِل النموِر َوإِنَّ اَّللَّ  .[ ٩احلديد: ]  ﴾ (٩ٌم )ِمَن الظم

 الشرح

أي: يكون سبباا ذلك للتقوى، وفيه بياُن أنَّ التقوى إنام هي  ﴾ ُهْم َيتَُّقونَ َلَعلَّ  ﴿يعني اْلية يف قوله: 

ئع، وتْرك اْلحرمات، وأنَّ هذا هو السبيل لتحقيق تقوى اهلل  جل  -بفعِل الواجب عىل العبد من الرشا

 .-وعَل 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 29 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 املنت

َلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َوََل َتْأكُ  ﴿ ْثِم ُلوا َأْمَوا ِل النَّاِس بِاإْلِ ا ِمْن َأْمَوا اِم لَِتْأُكُلوا َفِريقا َوُتْدُلوا هِبَا إََِل احْلُكَّ

 [ ١۸۸البقرة: ]  ﴾ (١۸۸َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن )

ال وخياصم إَل قال ابن عباس: هذا يف الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بيِّنة، فيجحد امل

ٍم. وكذا ُروي عن جماهد، وسعيد بن ُجَبري، عليه، وهو يعلم أاحلكام، وهو يعرف أن احلق  نه آثٌم آكُل حرا

: َل َُتَاصْم وأنت تعلُم أنك ظامل  .وعكرمة، وغريهم أهنم قالوا

 الشرح

َلُكْم َبْينَُكْم بِالْ  ﴿: -جل وعَل  -ُثمَّ قال اهلل  ا َباطِِل َوُتْدُلوا هِبَا إََِل احْلُكَّ َوََل َتْأُكُلوا َأْمَوا اِم لَِتْأُكُلوا َفِريقا

ْثِم َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن ) ِل النَّاِس بِاإْلِ  ما مناسبة هذه اْلية ملا سبق؟ [، ١۸۸البقرة: ]  ﴾ (١۸۸ِمْن َأْمَوا

ا عىل الصائم -جل وعَل  -مناسبة هذه اْلية: أنَّ اهلل  جل وعَل  -يف مسألة قوله  ملَّا َذكَر حترياما خاصًّ

وُهنَّ َوَأنُْتْم َعاِكُفوَن يِف اْْلََساِجدِ  ﴿: - ناسَب بعد هذا أْن يذكَر التحريم العام  [ ١۸٧البقرة: ]  ﴾ َوََل ُتَباِِشُ

ل بالباطل.  عىل الصائم وعىل غرِي الصائم يف مسألة أكِل اْلموا

َلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِلِ َوََل َتْأُكُلوا َأمْ  ﴿: -جل وعَل  - ُثمَّ قال اهلل جل  -فنسَب اهلُل  [، ١۸۸البقرة: ]  ﴾ َوا

 املاَل إَل صاحبه، وهو يأكل ماله غريه. -وعَل 

اْلمنوع أنَّ اإلنسان يأكل ماله أو يأكل مال غريه؟ جيوز له أْن يأكل ماله، هو متملِّك له، لكنَّ اْلعنى 

 لتفسري.اْلية: َل يأكلوا مال غريه كام هو يف ا يف

لكن ما احلكمة من إضافة املال إَل اْلكِل؟ قال أهل الِعلم: أضاف املال إَل اْلكل؛ ْلنَّ مال الغري 

هو بمنزلة مالك، فأنَت َل حتبم ْلخيك إَلَّ ما حتبه لنفسك، فكأن هذا املال هو مالك الَِّذي َل ترىض أْن 
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له اهلُل  ِذي منزلة مالك  -جل وعَل  -ُيؤكل بالباطل، فنزَّ َلُكْم  ﴿أنَت تتملكه، فقال: الَّ َوََل َتْأُكُلوا َأْمَوا

  [. ١۸۸البقرة: ]  ﴾ َبْينَُكْم بِاْلَباطِلِ 

 املنت

أَل إنام أنا برش، وإنام يأتيني )) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص–اهلل وقد ورد يف الصحيحَّي عن أم سلمة: أن رسول 

قضيُت له بحقِّ ُمسلٍم، فإنام هي اْلصم فلعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض فأقيض له، فَمن 

 .(( قطعة من نار، َفْلَيْحمْلَها، أو ليَذْرها

 الشرح

أَل إنام أنا برش، وإنام يأتيني اْلصم فلعل بعضكم أن )) : -ملسو هيلع هللا ىلص–هذا احلديث عظيم، قول النبي 

ن إنَّ من البيا)) يقول:  -ملسو هيلع هللا ىلص–يعني: أقوى ُحجة يف الكَلم، والنبي  ((، يكون أحلن بحجته من بعض

ا  رف الكَلم، ويؤثِّر يف ألفاظه، ويستخدم من دَلَلت اْللفاظ ما يبَّيِّ أنَّ احلق  ((، لِسحرا فيأيت هذا ويزخِّ

 له، واحلق ليس له.

أي: وهو غرُي  ،(( فَمن قضيُت له بحقِّ ُمسلٍم، فإنام هي قطعة من نار)) : -ملسو هيلع هللا ىلص–فيقول النبي 

 هذه قطعٌة من نار، يبَغى يأخذها، يأخذها، أو يرتكها. ،(( َفْلَيْحمْلَها، أو ليَذْرها)) مستحق  َلا 

وا الواجب عليهم، وعرفوا حقوقهم، وتركوا " ولذلك من أهل الِعلم َمن قال:  إنَّ الناس لو أدَّ

له  -جل وعَل  -ولكنَّ اهلل  ،صار فيه نزاع؛ ما " التعدي عىل أموال الناس ْلغلقِت اْلحاكم أبواهبا

 احلكمة البالغة يف ذلك.

 فهذا احلديث العظيم يبَّيِّ لنا عدة مسائل، منها:

برٌش، َل يّطلع عىل الغيب، يأتيه اْلصامن، يسمع منهام، وُربَّام حكَم َْلن كان أحلن  -ملسو هيلع هللا ىلص–أنَّ النبي 
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 بحجته من اْلخر، وهو ليس صاحب احلق.

ا فيه أنَّ احلُكم بالظاهر، وأنَّ القاِض واحلاكم َل ُيكلف معرفة بواطُثمَّ   ن اْلمور.أيضا

 ،-ملسو هيلع هللا ىلص–وكذلك فيه: التسلية للحكام والقضاة؛ التسلية للقضاة، أنَّ هذا إذا كان حاُل رسول اهلل 

 فأنتم من باب أوَل.

نه من القضاة، وَمن ، فَمن دو-صىل اهلل عليه وسلم  -إذا كان هذا اْلمر قد حيصل لرسول اهلل 

 يقومون عىل حل النزاعات بَّي الناس، من باب أوَل.

إذا اجتهد احلاكم فأصاب، فله أجران، وإذا )) أجور يف ذلك غري مأزور، احلاكم مأجور، وهو م

 أجر اَلجتهاد وإْن مل يكن له أجر اإلصابة. ((؛ اجتهد فأخطأ فله أجرٌ 

ى؛ ْلنَّ يف وقت النزاع كل طرف يريد أْن يكون هو  كذلك يف احلديث: بيان الوعيد َْلن ظلَم وتعدَّ

، وُربَّام البعض يأيت بشهوٍد؛ يدفع َلم املال حتى يشهدوا له، -، والظلم والتعديولو بالكذب-اْلنترص 

ا. ا وزورا ا وكذبا يا  ظلاما وتعدِّ

فإنام هي قطعٌة من نار، فليحملها أو )) قال:  -ملسو هيلع هللا ىلص–بي وهذا كله ْلَْجل اَلنتصار عىل خصمه، الن

 أي: يرتكها. ((، ليذرها

ُ َرمِحَ  - ُثمَّ سيأيت ما ذكره ابُن كثري من أنَّ القاِض إذا قىض بأمٍر، فإنَّ قضاء القاِض َل حُيِلم  - ُه اَّللَّ

. م حَلَلا ا، وَل حُيرِّ ما  حرا

فلو قال لَك القاِض: )هذا لَك(، واجتهَد يف ُحكمه، وأنَت تعرف يقيناا أنَّه ليس لك حق يف هذا، فإنَّ 

 هر. حكَم بالظاهذا القضاء أو هذا احلُكم من القاِض َل جيعله حَلَلا لك؛ ْلنَّ 

ا من املال، ُثمَّ أرجَع اْلبلغ إَل صاحبه، وبعد فرتٍة  وعىل هذا مثَلا لو أنَّ إنساناا استدان من إنساٍن مبلغا
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ة أخرى، وأنَت  قال: أنَت ما أرجعَت إيلَّ املال(؛ نيس، فتحاكمتام، ففرَض عليك القاِض أْن تعطيه ماَلا َمرَّ

ين  .قد قضيَت ما عليَك من الدَّ

 ذاك أْن يأخذ هذا املال؟فهل جيوز له ل

َر بعد ذلك وأخَذ املال؛ ْلنَّه يف ظنه  ، لكنه لو تذكَّ ا هو يف اْلصل جيوز له؛ ْلنَّه ناسياا، ما كان متذكرا

ئن، أو بأوراق،  َر هذا بقرا أنَّه مستحق َلذا املال، وأنك مل تسدد، لكنه بعد فرتة تبَّيَّ له أنََّك قد سددَت، تذكَّ

 .و ذلكأو بنح

 ُم القاِض حُيِلم له أخذ هذا املال؟فهل حك

 ما حيله، جيب عليه أْن يعيد املال إَل صاحبه.

، وَل يغريِّ حقيقة اْلمر؛  م حَلَلا ا، وَل حُيرِّ ما فقاعدة: أنَّ حكم احلاكم أو قضاء القاِض، َل حُيِلم حرا

تِي تكون ئن واْلدلة الَّ  بَّي يديه. ْلنَّه إنام حيكم بالظاهر؛ بظاهر القرا

 املنت

فدلَّت هذه اْلية الكريمة، وهذا احلديث عىل أن ُحْكَم احلاكم َل ُيغريِّ اليشء يف نفس اْلمر، فَل حُيّل 

م حَلَلا وه م، وَل حُيرِّ ا وهو حرا ما و حَلل، وإنام هو َملزوم يف الظاهر، فإن طابق ما يف يف نفس اْلمر حرا

 .ِوْزره اْلحتال لحاكم أجُره وعىلنفس اْلمر فذاك، وإَل فل

لِ  ﴿وَلذا قال تعاَل:  ا ِمْن َأْمَوا اِم لَِتْأُكُلوا َفِريقا َلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوا هِبَا إََِل احْلُكَّ  َوََل َتْأُكُلوا َأْمَوا

ْثِم َوَأنُْتْم َتْعَلُمونَ  جون يف كَلمك ﴾ النَّاِس بِاإْلِ  م.أي: تعلمون بطَلن ما تدعونه وُتروِّ

ا، وَل حُيِقم لك باطَلا وإنام يقيض  -يا ابن آدم-قال قتادة: اعلم  ما لم لك حرا
أن قضاء القاِض َل حُيِ

 .شهود، والقاِض َبرَشٌ خيطئ ويصيبالقاِض بنحو ما يرى ويشهد به ال
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 عىل َتنَْقِض حتى جيمع اهلل بينهام يوم القيامة، فيقيضواعلموا أّن َمن ُقيض له بباطل أّن خصومته مل 

 .اْلُبطِل للمحق بأجوَد ِما ُقيِضَ به للُمبطِل عىل اْلحق يف الدنيا

 

 نقف.: الشيخ
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