متهيد:
بعضُّ
الزمانُّبنيُّالفينةُُّّواألخرىُّعربُّشاشاتُّالتلفازُّويفُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُُّّ ُُّ
يُطلُُّّعُّليناُّيفُّهذاُّ َّ
من ُّليس ُّهلم ُّهمُّ ُّوال ُّشغلُّ ُّوال ُّمشروعُّ ُّإال ُّتشكيك ُّاملسلمني ُّيف ُّعقيدهتم ُّوحضارهتم ُّوثوابت ُّدينهمُّ ،وقدُّ
كلُّمقدَّساتُّاإلسالم؛ُّ َّ
فشككواُّيفُّالقرآنُُّّالكرميُّ،وطعنواُّ
ردهاُّهللاُّيفُّحنورهمَُّّ ُُّّ-
طالتُّ ُُّ
سهامهمُّاملسموم ُّةَُُّّ -
األئمةُّ
وقزمواُّعظماءُُّّهذهُّ َُّّ
يفُّسنةُّالنبُُّّاملصطفىُّاألمنيُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمَّ ُّ،
األمةُّمنُّالصحابةُّوالتابعنيُّو َّ
الفقهاء ُّاملرضينيُّ ،بل ُّوصلوا ُّإىل ُّالتشكيك ُّيف ُّبعض ُّأحكام ُّاإلسالم ُّاملعلومةُّ ُّمنُّ ُّالدين ُّابلضرورةُّ ،واليتُّ
منكرهاُُّّكافرُّ ُّابهلل ُّعز ُّوجلُّ ،خارجُّ ُّعن ُّدين ُّاإلسالمُّ ،ال ُّيُقبل ُّمنهُّ
أن ُّ ُّ
علماءُ ُّاإلسالم ُّقاطبةُّ ُّعلى ُّ َُّّ
نص ُّ ُّ
َُّّ
صرفُُّّوالُّعدلُّ،وهوُّيفُّاآلخرةُّمنُُّّاخلاسرينُّ.
أنُّهذهُّاهلجماتُّليستُّهجماتُُّّفرديَّةُُّّمعزولةُّ،والُّ
والذيُّينبغيُّأنُّيدركهُُّّكلُُّّمسلمُّغيورُُّّحُّصيفُّ َُّّ
تدعمهاُّ
مؤسساتيةُّ َّ
هيُّمنطلقةُّمنُّمبدأُّالبحثُّالعلميُّاملتجردُّالصادقُّ،بلُّهيُّهجماتُُّّ َّ
موجهةُّمن ُّظَّمةُ ُّ،
ومتوهلا ُّقُّوى ُّشيطانيَّةُّ ،تستخدم ُّأساليبُّ ُّانعمةُّ ،وهدفها ُّاألساس ُّهو ُّحمو ُّاإلسالم ُّاحلرُّ ُّالعتيقُّ ،وإبدالهُّ
ابإلسالمُّالعبدُّالرقيقُّ،الذيُّيكونُّاملتحدثونُّابمسهُّوالشارحون ُّملضمونهُّواملفتونُّيفُّأحكامهُّوأركانهُّهمُّ
اجلهلةُّوامللحدونُّ.
ُّ
الرهبانُّواملستشرقونُّبلُُّّو
هجوم ُّبعض ُّاجلهلة ُّعلى ُّشعرية ُّعظيمةُّ ُّمن ُّشعائر ُّاإلسالمُّ ،أالُّ
ومن ُّهذه ُّاهلجمات ُّاحلديثة ُّاخلائبة ُّ ُُّ
أنُّصيامُُّّرمضانُّيفُّاإلسالمُّاآلنُُّّليسُّفرضاُّوالُّهوُّعلىُّالوجوبُّ،وأنُّاملسلمُّ
وهيُّشعريُّةُُّالصيام؛ُّزاعماُّ َُّّ
أنُّمُّنُّالصحابةُّمنُُّّكانُُّّيُفطرُّيفُّرمضانُّيفُّاملدينةُّوهوُّ
خمريُّفيهُّ،إنُّشاءُّصامُّ،وإنُّشاءُّأفطرُّوفدىُّ،و َُّّ
َُّّ
صحيحُُّّمقيمُّوالُّينكُّرُّعليهُّأحدُّ(ُُّّ.)1

(ُّ)1ينظرُّكالمُّسعيدُّجابُّاخلريُّيفُّهذاُّاملقطعُّ:

https://www.youtube.com/watch?v=fSeTVB01zh0

ُّ وكذلكُّكالمُّحممدُّشحرورُّيفُّهذاُّاملقطعُّ:
https://www.youtube.com/watch?v=lsIjLrAr97w

أفرى ُّالفُّرىُّ ،طلع ُّبه ُّعلينا ُّمن ُّيقدم ُّنفسُّه ُّعلى ُّأنه ُّ"خمتصُّ ُّيفُّ
وهذا ُّ-وهللاُّ -مُّن ُّأعظمُّ ُّالبهتان ُّو ُّ
الشريعة"ُّ،وهوُّيفُّاحلقيقةُّمنتقصُُّّللشريعةُُّّمبتدعُُّّفيهاُّ،وأيُُّّشريعةُّيفقههاُّمُّنُّمشاخيُهُّفيهاُّمستشرقُّعدوُّ
للملَّةُّوالدين!!ُّ
وجوب صيام رمضان:
إن ُّمن ُّأحكام ُّاإلسالم ُّاملعلومةُّ ُّمن ُّالدين ُّابلضرورة ُّوجوبُّ ُّصيامُّ ُّشهر ُّرمضانُّ ،وأنَّه ُّركنُّ ُّمن ُّأركانُّ
َُّّ
مجيعُّاملسلمنيُّ،عال ُمهمُّوجاهلُهمُّ،ذكُّرهمُّوأنثاهمُُّّ،كبريهمُّوصغريهمُّ،الُّخيتلفونُّيفُّ
اإلسالمُّ،يعلمُّذلكُّ ُُّ
ذلكُُّّ.
أوضحُّمنُّالشمسُُّّيفُّرابعةُّ
واألدلَُّّةُُّعلىُّوجوبُّصيامُّشهرُّرمضانُّوعلىُّأنهُّركنُُّّمنُّأركانُّاإلسالمُّ ُُّ
التشغيبُّالرخيصُّاخلسيسُّملاُّاحتُّجناُّإىلُّسوقُّاألدلَّةُّ
ُُّ
أبنيُّمنُّالقمرُّيفُّليايلُّاإلبدارُّ،ولوالُّهذاُّ
النهارُّ،و ُُّ
نفوسهمُّ
يف ُّذلكُّ ،والكتُّفينا ُّمبا ُّعليه ُّاملسلمونُُّّكافَّةُّ ُّيفُُّّكلُّ ُّاألقطار ُّ ُّوعرب ُّمجيع ُّاألعصار ُّوما ُّأيقنت ُّبه ُّ ُ
ورضيتُّبهُّقلوهبمُّمنُّوجوبُُّّصيامُّشهرُّرمضانُّ،وفرحُّهمُّبذلكُّ،فهوُّمنُّفضلُّهللاُّتعاىلُّعليهمُّورمحتهُّ
َّ
وقدُّدلُّعلىُّوجوبهُّالكتابُّالعزيزُّوالسنةُّالشريفةُّواإلمجاعُّالقطعيُّ.
هبمُّ.
امُُّّكماُُّّ ُكتبُُّّعلىُّالَّذينُُّّمنُّق ْبل ُك ُّْمُّ
ُّ-1يقولُّهللاُّجلُّوعال{ُّ:يُُّّأي هاُّالَّذينُُّّآمنُواُُّّ ُكتبُُّّعلْي ُك ُُّمُّالصي ُُّ
لعلَّ ُك ُّْمُّت تَّ ُقونُّ}ُّ[البقرةُّ.]183ُّ:

فهذا ُّخطابُّ ُّمن ُّهللا ُّتعاىل ُّللمؤمنني ُّأبنَّه ُّأوجب ُّعليهم ُّالصيامُّ ُّوفرضه ُّعليهمُُّّكما ُّفرضه ُّعلى ُّالذينُّ
ام}ُُّّ:فُرضُّعليكمُّالصيامُّ...معىنُّاآليةُّ:يُّأيهاُّ
منُّقبلهمُّ،قالُّالطربيُّرمحهُّهللاُ {"ُّ :كتبُُّّعلْي ُك ُُّمُّالصي ُُّ
اجلصاصُّ:
الذينُّآمنواُُّّفُرضُّعليكمُّالصيامُُّّكماُّفرضُّعلىُّالذينُّمنُّقبلكمُّمنُّأهلُّالكتاب"(ُّ ُّ،)1وقالُّ َُّّ
"هللا ُّتعاىل ُّأوجب ُّعلينا ُّفرضُّ ُّالصيام ُّهبذه ُّاآلية؛ ُّألن ُّقولهُ {ُّ :كتبُّ ُّعلْي ُك ُُّم} ُّمعناهُُّّ :فُرض ُّعليكم"(ُّ،)2
ام}ُّأيُُّّ:فُرضُّعليكمُُّّكماُُّّفُرضُّعلىُّالذينُّمنُّقبلكمُّ،والكتابُّ
وقالُّابنُّبطالُ {"ُّ:كتبُُّّعلْي ُك ُُّمُّالصي ُُّ

(ُّ)1جامعُّالبيانُّ(ُّ.)155ُّ،152ُّ/3
(ُّ)2أحكامُّالقرآنُّ(ُّ.)214ُّ/1

يفُّاللغةُّمبعىنُّالوجوبُّوالفرض"(ُّ،)1وقالُّالقرطب"ُّ:ملاُّذكرُّماُُّّكتُّبُّعلىُّاملكُّلَّفنيُّمنُّالقصاصُّوالوصُّيَّةُّ

ذكرُّأيضاُّأنهُُّّكتُّبُّعليهمُّالصيامُّ،وألزمهمُّإيهُّ،وأوجبهُّعليهمُّ،وال خالف فيه"(ُّ،)2وقالُّابنُُّّكثري"ُّ:يقولُّ
تعاىلُّخماطباُّللمؤمننيُّمنُّهذهُّاألمةُّوآمراُّهلمُّابلصيامُّ...وذكرُّأنهُُّّكماُّأوجبهُّعليهمُّفقدُّأوجبهُّعلىُّمنُّ
كانُّقبلهمُّ،فلهمُّفيهُّأسوةُُّّحسنةُّ،وليجتهدُّهؤالءُّيفُّأداءُّهذاُّالفرضُّأكملُُّّمماُّفعلُّأولئك"(ُّ.)3
ُّ -2ويقول ُّهللا ُّجل ُّوعال{ُّ :ش ْه ُُّر ُّرمضانُّ ُّالَّذي ُّأُنزلُّ ُّفيهُّ ُّالْ ُق ْرآ ُُّن ُّ ُهدى ُّللنَّاسُّ ُّوب يناتُّ ُّمنُّ ُّا ْهلُدىُُّّ
ص ْم ُّهُُّومنُُّّكانُُّّمريضاُّأ ُّْوُّعلىُُّّسفرُُّّفعدَّةُُّّم ُّْنُّأ َّيمُُّّأُخرُّ}ُّ[البقرةُّ.]185ُّ:
والْ ُف ْرقانُُّّفمنُّشهدُُّّمن ُك ُُّمُّالش ْ
َّهرُُّّف ْلي ُ

أنُّالواجبُّعليهمُّيفُّالصيامُّهوُّصيامُّشهرُّرمضانُّ،فمنُّ
ويفُّهذهُّاآليةُّيبنيُُّّهللاُّتعاىلُّلعبادهُّاملؤمننيُّ َُّّ
شهدُّرمضانُّصحيحاُّمقيماُّمنُّأهلُّالتكليفُّفعليهُّالصيامُّفرضاُّالزماُّالُّخيارُّفيهُّ،قالُّابنُُّّكثري"ُّ:هذاُّ
إجيابُّ ُّحتمُّ ُّعلى ُّمن ُّشهد ُّاستهالل ُّالشهر ُّ-أيُُّّ:كان ُّمقيمُّا ُّيف ُّالبلد ُّحني ُّدخل ُّشهر ُّرمضان ُّوهوُّ
صحيحُُّّيفُّبدنهُّ-أنُّيصومُُّّالُّحمالةُّ"(ُّ.)4
ثُّإىلُُّّنسائ ُك ُّْمُّ ُه َُّّنُّلباسُُّّلَّ ُك ُّْمُّوأنتُ ُّْمُّلباسُُّّ َّهلُ َُّّنُّعلمُُّّ
الرف ُُّ
ُّ-3ويقولُّسبحانه{ُّ:أُح َُّّلُّل ُك ُّْمُّلْي لةُُّّالصيامُُّّ َّ
اّللُُّل ُك ُّْم ُّوُكلُواُّ
وه َُّّن ُّوابْت غُوا ُّماُُّّكتبُّ ُّ َُّّ
َُّّ
اّللُُّأنَّ ُك ُّْمُُّّ ُكنتُ ُّْم َُّتْتانُونُّ ُّأن ُفس ُك ُّْم ُّف تابُّ ُّعلْي ُك ُّْم ُّوعفا ُّعن ُك ُّْم ُّف ْاآلنُّ ُّابش ُر ُ
اخلْيطُُّّ ْاأل ْسودُُّّمنُُّّالْف ْجرُُّّ ُُّثَُّّأمتواُّالصيامُُّّإىلُُّّاللَّْيلُّ}ُّ[البقرةُّ.]186ُّ:
طُّ ْاألبْي ُُّ
اخلْي ُُّ
ّتُّي ت ب َّ ُّ
وا ْشربُواُّح َُّّ
ضُّمنُُّّ ْ
نيُّل ُك ُُّمُّ ْ

وغريمهاُّمنُّاملفطراتُّيفُّليايلُّرمضانُّإىلُّطلوعُّ
ويفُّهذهُّاآليةُّالكرميةُّأابحُّهللاُّتعاىلُّاألكلُُّّوالشربُُّّ ُّ
الفجرُّ،فإذاُّطلعُّالفجرُّوجبُّاإلمساكُّعنُُّّكلُُّّمفطرُّإىلُّغروبُّالشمسُّ.
الرجلُّصائمُّاُّ،فحضرُّ
عنُّالرباءُّرضيُّهللاُّعنهُّقالُُّّ:كانُّأصحابُّحممدُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّإذاُُّّكانُّ ُُّ
األنصاريُُّّكانُّصائمُّاُّ،
وإنُّقيسُّبنُّصُُّّْرمةُّ
اإلفطارُّ،فنامُّقبلُّأنُّيفطُّرُّ،ملُّأيكلُّليلتُّهُّوالُّيومُّهُّحّتُّميسُّيَُّّ ُّ،
َّ
أنطلق ُّفأطُّلُب ُّلكُّ ،وكان ُّيومُّهُّ
اإلفطار ُّأتى ُّامرأته ُّفقال ُّهلاُّ :أعندك ُّطعام؟ ُّقالتُّ :ال ُّولكن ُّ ُُّ
ُُّ
فلما ُّحضر ُّ
َُّّ
(ُّ)1شرحُّصحيحُّالبخاريُّ(ُّ.)6ُّ/4
(ُّ)2اجلامعُّألحكامُّالقرآنُّ(ُّ.)272ُّ/2
(ُّ)3تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ(ُّ.)497ُّ/1
(ُّ)4تفسريُّالقرآنُّالعظيمُّ(ُّ.)503ُّ/1

فلما ُّانتصف ُّالنهار ُّ ُّغُشي ُّعليهُّ ،فذكرُّ
فلما ُّرأته ُّقالتُّ :خيبةُّ ُّلك! ُّ َُّّ
يعملُّ ،فغلبُّته ُّعيناهُّ ،فجاءته ُّامرأُّتُهَُّّ ُّ ،
ثُّإىلُُّّنسائ ُك ْم}ُّ،ففرحواُّ
الرف ُُّ
ذلكُّللنبُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّفنزلتُّهذهُّاآلية{ُّ:أُح َُّّلُّل ُك ُّْمُّلْي لةُُّّالصيامُُّّ َّ
اخلْيطُُّّ ْاأل ْسود}(ُُّّ.)1
طُّ ْاألبْي ُُّ
اخلْي ُُّ
ّتُّي ت ب َّ ُّ
هباُّفرحُّاُّشديدُّاُّ،ونزلت{ُّ:وُكلُواُّوا ْشربُواُّح َُّّ
ضُّمنُُّّ ْ
نيُّل ُك ُُّمُّ ْ
ستمراُّيفُّعهدُّالنبُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّملاُّتكلَّفُّهذاُّالصحابُُّّ
فلوُُّّكانُّ ُُّ
حكمُّاخليارُّيفُّالصيامُّ ُم ًّ
اجلليل ُّهذه ُّ َّ
املشقةُّ ُّالعظيمةُّ ُّإىل ُّأن ُّأُغميُّ ُّعليه ُّمن ُّاجلهدُّ ،ولكان ُّيسعُه ُّأن ُّيفطر ُّويطعم ُّمسكيناُّ ،لكنُّ
حكمُّالتخيريُُّّكانُّيفُّأولُّاألمرُّ-كماُّسيأيتُّبيانهُّ ُّ،-ثَُّّنُسخُّوثبتُّالفرضُّ.
ُّ ُّ-4وعنُّعبدُّهللاُّبنُّعمرُّرضيُّهللاُّعنهماُّقالُّ:قالُّرسولُّهللاُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلم«ُّ:بين اإلسالم
على مخس :شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،واحلج ،وصوم
رمضان»(ُّ.)2
ُّ -5وقال ُّصلى ُّهللا ُّعليه ُّوسلم ُّيف ُّحديث ُّجربيل ُّاملشهور«ُّ :اإلسالم :أن تشهد أن ال إله إال هللا

وأن حمم ًدا رسول هللا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت إن استطعت إليه
سبيال»(ُّ.)3
ً

ُّ ُّ-6وعنُّأبُّهريرةُّأنُّأعرابُّيًّاُّجاءُّإىلُّرسولُّهللاُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّفقالُّ:يُّرسولُّهللاُ ُّ،دلينُّعلىُّ

دخلتُّاجلنةُُّّ،قال«ُّ:تعبد هللا ال تشرك به شيئًا ،وتقيم الصالة املكتوبة ،وتؤدي الزكاة
عملتُهُّ ُُّ
عملُّإذاُّ ُّ

فلماُّوىلُُّّ
يدُّعلىُّهذاُّشيئاُّوالُّأنقصُّمنهَُّّ ُّ،
املفروضة ،وتصوم رمضان»ُّ،قالُّ:والذيُّنفسيُّبيدهُّ،الُّأز ُُّ
قالُّالنبُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلم«ُّ:من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا»(ُّ.)4

ُّ ُّ-7وعنُّطلحةُّبنُّعبيدُّهللاُّقالُّ:جاءُّرجلُّإىلُّالنبُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّمنُّأهلُّجندُّاثئرُُّّالرأسُّ،
دويُّصوتهُّوالُّنفقُّهُّماُّيقولُّ،حّتُّدانُّفإذاُّهوُّيسألُّعنُّاإلسالمُّ،فقالُّرسولُّهللاُّصلىُّهللاُّعليهُّ
نسمعُّ َُّّ
(ُّ)1أخرجهُّالبخاريُّ(ُّ.)1915
(ُّ)2أخرجهُّالبخاريُّ(ُّ،)8ومسلمُّ(ُّ.)16
(ُّ)3أخرجهُّمسلمُّ(ُّ)8منُّحديثُّعمرُّبنُّاخلطابُّرضيُّهللاُّعنهُّ.
(ُّ)4أخرجهُّالبخاريُّ(ُّ،)1397ومسلمُّ(ُّ.)14

وسلم«ُّ:مخس صلواتُّيف اليوم والليلة»ُّ،فقالُّ:هلُّعليُُّّغريها؟ُّقال«ُّ:ال ،إال أن تطوع»ُّ،قالُّرسولُّ
علي ُّغريه؟ ُّقال«ُّ:ال ،إال أن تطوع»ُّ ...قالُّ:
هللا ُّصلى ُّهللا ُّعليه ُّوسلم«ُّ:وصيام رمضان»ُّ ،قالُّ :هل ُّ َُّّ
فأدبر ُّالرجل ُّفقالُّ :وهللاُّ ،ال ُّأزيد ُّعلى ُّهذا ُّوال ُّأن ُُّقصُّ ،قال ُّرسول ُّهللا ُّصلى ُّهللا ُّعليه ُّوسلم«ُّ:أفلح إن

صدق»(ُّ.)1

ُّ-8وعنُّابنُّعباسُّرضيُّهللاُّعنهماُّ:أنُّوفدُّبنُّعبدُّالقيسُّملاُّأتواُّالنبُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّقالُّ:
«من القوم؟» ُّقالواُّ :ربيعةُّ ،قال«ُّ:مرحبًا ابلقوم غري خزااي وال ندامى»ُّ ،فقالواُّ :ي ُّرسول ُّهللاُّ ،إان ُّالُّ
فصلُّخنربُّبهُّ
نستطيعُّأنُّأنتيكُّإالُّيفُّالشهرُّاحلرامُّ،وبينناُّوبينكُّهذاُّاحليُُّّمنُُّّكفارُّمضُّرُّ،ف ُم ْرانُّأبمرُّ ْ
منُّوراءانُّوندخلُّبهُّاجلنةُّ،قالُّ:فأمرهمُّأبربعُّوهناهمُّعنُّأربعُّ،أمرهمُّابإلميانُّابهللُّوحدهُّ،وقال«ُّ:أتدرون
ما اإلميان ابهلل وحده؟»ُّقالواُّ:هللاُّورسولهُّأعلمُّ،قال«ُّ:شهادة أن ال إله إال هللا وأن حمم ًدا رسول هللا،

وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وأن تعطوا من املغنم اخلمس»(ُّ.)2ويفُّلفظ«ُّ:أربع وأربع:

أقيموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،وصوموا رمضان ،وأعطوا مخس ما غنمتم .وال تشربوا يف الدابء واحلنتم
والنقري واملزفت»(ُّ.)3
يومُّعاشوراءُّتصومهُّقريشُّيفُّاجلاهليةُّ،وكانُّالنبُّصلىُّ
ُّ ُّ-9وعنُّعائشةُّرضيُّهللاُّعنهاُّقالتُُّّ:كانُّ ُُّ
فلماُّنزلُّرمضا ُنُُّّكانُّرمضا ُُّنُّالفريضةُُّّ،وتركُّ
فلماُّقدمُّاملدينةُّصامُّهُّوأمرُّبصيامهَُّّ ُّ،
هللاُّعليهُّوسلمُّيصومهَُّّ ُّ،
عاشوراءُّ،فكانُّمنُّشاءُّصامُّهُّومنُّشاءُّملُّيصمه(ُّ.)4

(ُّ)1أخرجهُّالبخاريُّ(ُّ،)6956ُّ،2678ُّ،1891ُّ،46ومسلمُّ(ُّ.)11
(ُّ)2أخرجهُّالبخاريُّ(ُّ،)7266ُّ،4368ُّ،87ُّ،53ومسلمُّ(ُّ.)17
(ُّ)3صحيحُّالبخاريُّ(ُّ.)6176
(ُّ)4أخرجهُّالبخاريُّ(ُّ.)4504

ُّ ُّ-10وعنُّأبُّأمامةُّرضيُّهللاُّعنهُّقالُّ:مسعتُّرسولُّهللاُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّيقول«ُّ:بينما أان انئم
إذ أاتين رجالن فأخذا بضبعي»ُّ،وساقُّاحلديثُّ،وقالُّفيه«ُّ:مث انطلقا يب فإذا قوم معلقون بعراقيبهم،
دما ،قلت :من هؤالء؟ قال :هؤالء الذين يفطرون قبل حتلة صومهم»(ُّ.)1
مشققة أشداقهم ً

ُّعلىُّأنُّصيامُُّّرمضانُّأحدُّأركانُّاإلسالمُّومبانيهُّالعظامُّ،وقدُّأمجعُّاملسلمونُّ
َُّّ
فكلُّهذهُّاألدلَّةُّتدل
علىُّفرضيةُّصومُّرمضانُّإمجاعُّاُّقطعُّيًّاُّمعلومُّاُّابلضرورةُّمنُّدينُّاإلسالمُّ.

حكم من أنكر فرضية صيام رمضان:
وجوب ُّصيام ُّشهر ُّرمضان ُّمن ُّاألحكام ُّاجملمع ُّعليها ُّاليت ُّال ُّخالفُّ ُّفيها ُّبني ُّاملسلمنيُّ ،قال ُّابنُّ
ف ُُّ
عبدُّالرب"ُّ:أمجعُّالعلماءُّعلىُّأنُّالُّفرضُُّّيفُّالصومُّغريُّشهرُّرمضان"(ُّ،)2وقالُّابنُّحزم"ُّ:اُّتَّفقواُّعلىُّأنُّ
صيام ُّهنار ُّرمضان ُّعلى ُّالصحيح ُّاملقيم ُّالعاقل ُّالبالغ ُّالذي ُّيعلم ُّأنه ُّرمضان ُّوقد ُّبلغه ُّوجوب ُّصيامهُّ...
فرضُّ ُّمذ ُّيظهر ُّاهلالل ُّمن ُّآخر ُّشعبان ُّإىل ُّأن ُّيتيقن ُّظهوره ُّمن ُّأول ُّشوالُّ ،وسواء ُّالعبد ُّواحلرُّ ،واملرأةُّ
والرجلُّ،واألمةُّواحلرةُّ،ذاتُّزوجُّأوُّسيدُُّّ،كانتاُّبكرينُّأوُّثيُّبنيُّأوُّخلوين"(ُّ،)3وقالُّالنووي"ُّ:هذاُّاحلكمُّ
الذي ُّذكره ُّ-وهوُُّّكون ُّصوم ُّرمضان ُّركنُّا ُّوفرضُّاُّ -جممعُّ ُّعليهُّ ،ودالئل ُّالكتاب ُّوالسنة ُّواإلمجاع ُّمتظاهرةُّ
عليهُُّّ،وأمجعواُّعلىُّأنهُّالُّجيبُّغريه"(ُُّّ.)4
ُّوتتابعُّالعلماءُّعلىُّنقلُّاإلمجاعُُّّعلىُّذلكُّ،قالُّابنُّتيمية"ُّ:صيامُّرمضانُُّّفرضُُّّيفُّاجلملةُّ،وهذاُّمنُّ
دلُّعليهُّالكتابُّوالسنةُّواإلمجاع"(ُّ.)5
األمةُّخلفاُّعنُّسلفُّ،وقدُّ َُّّ
العلمُّالعامُُّّالذيُّتوارثتهُّ َُّّ

(ُّ)1أخرجهُّالنسائيُّيفُّالكربىُّ(ُّ،)3273وصححهُّابنُّخزميةُّ(ُّ،)1986وابنُّحبانُّ(ُّ،)7491واحلاكمُّ(ُّ،1568
ُّ.)2837
(ُّ)2التمهيدُّ(ُّ.)148ُّ/22
(ُّ)3مراتبُّاإلمجاعُّ(صُّ.)39ُّ:
(ُّ)4اجملموعُّشرحُّاملهذبُّ(ُّ.)252ُّ/6
(ُّ)5شرحُّالعمدةُّ-كتابُّالصيامُّ.)28ُّ/1(ُّ-

إن ُّاألمةُّ ُّأمجعتُّ
ولذلك ُّحكم ُّالعلماء ُّابلكفر ُّعلى ُّمن ُّأنكُّر ُّفرضُّ ُّصوم ُّرمضانُّ ،قال ُّالكاساينَُّّ "ُّ :
على ُّفرضُّيَّة ُّشهر ُّرمضانُّ ،ال جيحدها إال كافر"(ُّ ،)1وقال ُّأبو ُّطاهر ُّاملهدوي"ُّ :صوم ُّرمضان ُّمن ُّمعاملُّ

قطعا"(ُّ.)2
الشريعةُّوأركانُّاإلسالمُّ،ووجوبه معلوم من دين األمة ضرورةً ،ومن جيحد الوجوب فهو كافر ً
وإىلُّيومُّاملسلمنيُّهذاُّوالعلماءُّيقررونُّهذاُّاحلكمُّ،يقولُّالشيخُّحافظُّبنُّأمحدُّاحلكميُّرمحهُّهللاُّ:
"ثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع كفر من جحد فرضيته"(ُّ ُّ،)3ويقولُّالشيخُّحممودُّشلتوتُّ-شيخُّاألزهرُّ

األسبقُّ -رمحه ُّهللا"ُّ :ليس ُّيف ُّبالد ُّاإلسالم ُّمن ُّجيهل ُّمعىن ُّالصوم ُّالذي ُّطلبُّه ُّهللا ُّمن ُّاملسلمني ُّيف ُّهذاُّ
الشهرُّ،وليسُّفيهاُّمنُّجيهلُّأنُّصومُّهُّركنُُّّمنُّأركانُّاإلسالمُّ،وفريضةُّمنُّفرائضهُّاألوىلُّاليتُّبينُّعليهاُّ.
عربُّالقرآنُّعنُّفرضيتهُّمبادةُُّّالُّحتتملُّغريُُّّاإلثباتُّواإلجيابُّوالُّتَّحتيمُّ،مبادةُُّّملُُّّتُعرفُّفيهُّلغريُّالصومُّ
وقدُّ َُّّ
من ُّأركان ُّاإلسالمُّ ،مبادةُُّّكان ُّأكثر ُّما ُّورد ُّالتعبري ُّهبا ُّيف ُّالداللة ُّعلى ُّالتحتُّم ُّوالثبوت ُّملقتضيات ُّالذاتُّ
اإلهليةُّ،أوُّملقتضياتُّالنظامُّالكوينُُّّالذيُّقدرهُّهللاُّيفُّسابقُّعلمهُّللكائناتُّ،والُّيعرتيهُّيفُّسنتهُّتغيريُّوالُّ
تبديلُّ...فإنكُّترىُّالقرآنُّملُّيقفُّيفُّشرعُّالصومُّوطلبهُّمنُّاملؤمننيُّعندُّاملادةُّاملألوفةُّيفُّطلبُّالشيءُّ
أوُّاألمرُّبهُّ...بلُّمسُّاُّبهُّإىلُّمادةُّالكُُّّْتبُّوالكتابةُّاليتُّعرفتُّعنهُّيفُّمقامُّالتعبريُّعنُّمقتضىُّاأللوهيةُّ،
املتقررُّ،ترىُّالقرآنُّمساُّابلصومُّإىلُّهذهُّاملادة؛ُّممهُّداُّ
أوُّمقتضىُّالتقديرُّاإلهليُّيفُّالنظامُّالكوينُّالثابتُّ ُّ
لهُّابلنداءُّاملوقظُّللشعورُّ،وبوصفُّاإلميانُّالباعثُّعلىُّاالمتثالُّ...ومن هنا أمجع املسلمون من عهد
التشريع على أن من أنكر فرضية الصوم ،أو أول طلبه ،أو حرف وضعه ،أو رده إىل جمرد الشوق إليه

خارجا عن ربقة اإلسالم ،ال جتري عليه أحكامه ،وال يعد من أهلهُّ.وهذاُّهوُّحكمُّ
والرغبة فيه ،كان ً
هللاُّيفُّالصومُّويفُّسائرُّماُّثبتتُّفرضُّيَّتهُّأو ُّحرمتهُّمبصدرُّتشريعيُُّّقطعيُُّّيفُّثبوتهُّعنُّهللاُّ،وداللتهُّعلىُّ
معناهُّ،وتناقلُّمجيعُّاملؤمننيُّالعلمُُّّبهُّهكذاُّ،جيالُُّّعنُّجيلُّ،وطبقةُّعنُّطبقة"(ُّ.)4
مستند الشبهة:
(ُّ)1بدائعُّالصنائعُّ(ُّ.)75ُّ/2
(ُّ)2التنبيهُّعلىُّمبادئُّالتوجيهُّ(ُّ.)696ُّ/2
(ُّ)3معارجُّالقبولُّ(ُّ.)638ُّ/2
(ُّ)4الفتاوىُّ(صُّ.)143-138ُّ:

امُّ
صاحب ُّالشبهة ُّيف ُّتقريره ُّقوله ُّاملبتدع ُّعلى ُّقول ُّهللا ُّتعاىل{ُّ :وعلى ُّالَّذينُّ ُّيُطي ُقون ُّهُُّف ْديةُّ ُّطع ُُّ
ُُّ
استند ُّ
أنُّهللاُّتعاىلُّيفُّهذهُّاآليةُّ
ومواُّخ ُّْريُّلَّ ُك ُّْم}ُّ[البقرةُّ.]184ُّ:فزعمُّ َُّّ
م ْسكنيُُّّفمنُّتط َّوعُُّّخ ْرياُّف ُهوُُّّخ ُّْريُّلَُّّهُُّوأنُّت ُ
صُ
أن ُّالصيام ُّوإنُُّّكانُّ
خري ُّاملسلمُّ ُّالذي ُّيقدر ُّعلى ُّالصيام ُّويطي ُقه ُّبني ُّأن ُّيصومُّ ُّوبني ُّأن ُّيفطر ُّويفديُّ ،و َُّّ
َُّّ
إالُّأنَّهُّليسُّبالزمُّ،فكلُُّّمسلمُّليسُّلهُّرغبةُّ ُّيفُّالصيامُّلهُّأنُّيفطرُّوأنُّيطعمُّ ُّعنُُّّكلُّ
خرياُّمنُّاإلفطارُّ َُّّ
يومُّمسكيناُّحّتُّوإنُُّّكانُّصحيحاُّمقيماُّقادراُّعلىُّالصيامُّ.
الرد على الشبهة:
الرجلُّمنُّجهلهُّبدينُّهللاُّتعاىلُّ،ومنُّجرأتهُّعلىُّالكالمُّيفُّدينُّهللاُّتعاىلُّبغريُّعلمُّ،
لقدُّأويتُّهذاُّ ُُّ
ومنُّاعتدادهُّبرأيهُّوخوضهُّبهُّيفُّفهمُُّّكالمُّهللاُّتعاىلُّوكالمُّرسولهُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّ،منُّغريُّرجوعُُّّإىلُّ
العلماءُّمنُّاملفسرينُّوالفقهاءُّ،ولوُُّّكلَّفُّنفسهُّالرجوعُُّّإليهمُّلسلمُّمنُّهذهُّالضَّاللةُّمنُّ َّأولُّمرجعُّيرجعُّ
لكنُّاهلوىُّيعميُّويصمُّ،نسألُّهللاُّتعاىلُّلهُّاهلدايةُّ،ولناُّالسالمةُُّّوالعافيةُّ.
إليهُّمنُُّّكتبُّالتفسريُّوالفقهُّ،و َُّّ
علماءُُّاإلسالمُّهذهُّاآليةُُّّالكرمية ُّابلشرحُّوالبيانُّ،وليسُّفيهمُّأحدُُّّعربُّالتاريخُّاإلسالميُّ
لقدُّتناولُّ ُّ
املديدُّقالُّمبثلُّهذاُّالقولُُّّالشنيعُّ،ومجل ُّةُُّأقواهلمُّيفُّتفسريُّاآليةُّترجعُّإىلُّقولنيُّ:
حكمهاُّ،فقدُُّّكانُّذلكُّيفُّ َُّّأولُّماُُّّفُرضُّالصومُّ،وكانُّمنُّأطاقُّهُّمنُّ
القول األولُّ:أنُّاآليةُّمنسوخُُّّ ُ

املقيمني ُّصامُّه ُّإن ُّشاءُّ ،وإن ُّشاء ُّأفطُّره ُّوافتدى ُّفأطعم ُّعنُُّّكلُّ ُّيومُّ ُّأفطره ُّمسكينُّا ُّحّت ُُّّنُسخ ُّذلك(ُّ،)1
قولُّهللاُّتعاىلُّبعدها{ُّ:ش ْه ُُّرُّرمضانُُّّالَّذيُّأُنزلُُّّفيهُُّّالْ ُق ْرآ ُُّنُّ ُهدىُّللنَّاسُُّّوب يناتُُّّمنُُّّا ْهلُدىُُّّوالْ ُف ْرقانُُّّ
نسخهُّ ُُّ
ص ْم ُّهُ}ُّ[البقرةُّ.]185ُّ:
فمنُّشهدُُّّمن ُك ُُّمُّالش ْ
َّهرُُّّف ْلي ُ
امُّ
قول ُّسلمةُّ ُّبن ُّاألكوع ُّرضي ُّهللا ُّعنهُّ :ملا ُّنزلُّت ُّ{وعلى ُّالَّذينُّ ُّيُطي ُقون ُّهُُّف ْديةُّ ُّطع ُُّ
ويدلُّ ُّعلى ُّذلك ُّ ُُّ
م ْسكني}ُُّّكانُّمنُّأرادُُّّأنُّيفطرُُّّويفتديُّ،حّتُّنزلتُّاآليةُّاليتُّبعدهاُّفنسختها(ُّ.)2
امُّمساكُّنيُّ}ُّقالُّ:هيُّمنسوخةُّ(ُّ.)3
ُّوعنُّعبدُّهللاُّبنُّعمرُُّّرضيُّهللاُّعنهماُّقرأ{ُّ:ف ْديةُُّّطع ُُّ

(ُّ)1ينظرُّ:جامعُّالبيانُّ(ُّ.)161ُّ/3
(ُّ)2أخرجهُّالبخاريُّ(ُّ،)4507ومسلمُّ(ُّ.)1145
(ُّ)3أخرجهُّالبخاريُّ(ُّ.)4506ُّ،1949

فشقُّعليهمُّ،فكانُّ
حدثناُّأصحابُّحممدُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّ:نزلُّرمضانُّ َُّّ
وعنُّابنُّأبُّليلىُّقالَُّّ ُّ:
وموا ُّخُّ ُّْريُّ
ص ُُّ
{وأُّن ُّتُّ ُُّ
ورخُّص ُّهلم ُّيف ُّذلكُّ ،فنسُّخُّتها ُّ ُّ
من ُّأطعمُُّّ َُّّ
كل ُّيومُّ ُّمسكينُّا ُّترك ُّالصومُّ ُّ ُّممَّن ُّيطيقهُُّ ُّ ،
ابلصوم(ُّ.)1
ُّلَّ ُُّك ُّْم}ُّ،فُّأُمُّرواُّ َُّّ
ُّوعن ُّمعاذ ُّبن ُّجبل ُّرضي ُّهللا ُّعنه ُّقالُّ :إن ُّرسول ُّهللا ُّصلى ُّهللا ُّعليه ُّوسلم ُّقدم ُّاملدينةُُّّ ،فصام ُّيومُُّّ
جلُّوعزُّفرضُّشهرُُّّرمضانُّفأنزلُّهللاُّتعاىلُّذكره{ُّ:يُُّّأي هاُّ
إنُّهللاُّ َُّّ
عاشوراءُّوثالثةُّأيمُّمنُُّّكلُُّّشهرُّ،ثُّ َُّّ
امُّم ْسكني}ُّ،فكانُّمنُّشاءُّ
الَّذينُُّّآمنُواُُّّ ُكتبُُّّعلْي ُك ُُّمُّالصي ُام}ُّحّتُّبلغ{ُّ:وعلىُّالَّذينُُّّيُطي ُقون ُّهُُّف ْديةُُّّطع ُُّ
إن ُّهللا ُّعز ُّوجل ُّأوجبُّ ُّالصيام ُّعلى ُّالصحيح ُّاملقيمُّ ،وثبتُّ
صامُّ ،ومن ُّشاء ُّأفطر ُّوأطعم ُّمسكينُّاُّ ،ث ُّ َُّّ
ص ْم ُّهُُّومنُُّّكانُُّّ
اإلطعامُّللكبريُّالذيُّالُّيستطيعُّالصومُُّّ،فأنزلُّهللاُّعزُّوجل{ُّ:فمنُّشهدُُّّمن ُك ُُّمُّالش ْ
َّهرُُّّف ْلي ُ
مريضاُّأ ُّْوُّعلىُُّّسفر}ُّإىلُّآخرُّاآلية(ُّ.)2فهذاُّمنُّالتدرجُّيفُّالتشريعُّ.

السلفُّ ،منهمُّ :علقُّمة ُّ ُّوإبراهيم ُّالنخعيُُّّوعكرمة ُّواحلسن ُّالبصري ُّوالشعبُّ
وهبذا ُّالقول ُّقال ُّمجعُّ ُّمن ُّ َُّّ
وعطاءُّوابنُّشهاب(ُّ.)3
قال ُّابن ُّتيمية ُّرمحه ُّهللا"ُّ :ثبت ُّابتُّفاق ُّأهل ُّالعلم ُّ-وهو ُّيفُُّّكتب ُّاحلديث ُّالصحاح ُّوغريها ُّوكتبُّ
كل ُّيوم ُّمسكينُّاُّ،
خمريا ُّبني ُّالصومُّ ُّوبني ُّأن ُُّّيُطعمُُُّّّ َُّّ
املقيم ُّ َُّّ
أن ُّهللا ُّلُّ َُّّما ُّأوجُّب ُّرمضانُُُّّّكان ُّ ُُّ
التفسري ُّوالفقهَُّّ ُّ -
اجبُّهوُّإطعامُّاملسكنيُّ،وندُّبُّسبحانهُّإىلُّإطعامُُّّأكثرُُّّمُّنُّذلكُّفقالُّتعاىل{ُّ:وعلىُّالَّذينُُّّ
فكانُّالو ُُّ
فلماُُّّكانواُّ
ومواُّخ ُّْريُّلَّ ُك ْم}َُّّ ُّ،
يُطي ُقون ُّهُُّف ْديةُُّّطع ُُّ
امُّم ْسكنيُُّّفمنُّتط َّوعُُّّخ ْرياُّف ُهوُُّّخ ُّْريُّلَّهُ}ُّثُّقال{ُّ:وأنُّت ُ
صُ
الصومُّ،ويليهُّأنُُّّيُطعُّمُّيفُُّّكلُُّّيومُُّّأكثرُُّّمُّنُّمسكنيُّ،وأدانهُّاُّأنُّ
خمريينُُّّكانواُّعلىُّثالثُُّّدرجاتُّ:أعالهاُّ ُُّ
َُّّ
يقتصرُّعلىُّإطعامُُّّمسكنيُُّّ.مث إن هللا حتم الصوم بعد ذلك ،وأسقط التخيري يف الثالثة"(ُّ.)4

{وعُّلُّىُّاُّلَّذُّينُُُّّّيُطُّي ُُّقونُّ ُّهُُّفُّ ُّْديُّةُّ}ُّ.
(ُّ)1أخرجهُّالبخاريُّمعلَّقاُّبصيغةُّاجلزمُّيفُّكتابُّالصومُّ،اببُُّّ ُّ:
(ُّ)2أخرجهُّأبوُّداودُّ(ُُّّ،)507والطربيُّ(ُّ)161ُّ/3واللفظُّلهُّ،ويفُّإسنادهُّضعفُّوانقطاعُُّّ.
(ُّ)3ينظرُّ:جامعُّالبيانُّ(ُّ،)164-162ُّ/3احملررُّالوجيزُّ(ُّ.)252ُّ/1
(ُّ)4جمموعُّالفتاوىُّ(ُّ.)250ُّ/31

أنُّاآليةُُّّحمكمةُُّّ،وهيُّيفُّحقُُّّالشيخُّالكبريُّواملرأةُّالعجوزُّاللَّذينُّالُّيستطيعانُّالصيامُّ،
القول الثاينَُّّ ُّ:
وقوهتمُّ ،إذا ُّ ُّمرضواُّ
صحتهم ُّ َُّّ
أن ُّعلى ُّالذينُُّّكانوا ُّيطيقونه ُّيف ُّحال ُّشباهبم ُّوحداثتهمُّ ،ويف ُّحال ُّ َُّّ
واملعىنَُّّ ُّ :
الصومُّفديةُُّّطعامُّمسكني(ُّ.)1
وكربواُّفعجُّزواُّمنُّالكربُُّّعنُّ َُّّ

الشيخ ُّالكبري ُّواملرأة ُّالُّ
قول ُّابن ُّعباس ُّرضي ُّهللا ُّعنهماُّ :ليسُّت ُّمبنسوخةُُّّ ،هو ُّ ُُّ
ويدلُّ ُّعلى ُّذلك ُّ ُُّ
يستطيعانُّأنُّيصومُّاُّ،فيطعُّماُّمكانُُّّكلُُّّيومُّمسكينُّا(ُّ.)2
ويفُّروايةُّعنُّابنُّعباسُّقالُّ:هوُّالشيخُّالكبريُُّّكانُّيطيقُّصومُّشهرُّرمضانُّوهوُّشابُّفكربُّ،وهوُّ
الُّيستطيعُّصومهُّفليتصدقُّعلىُّمسكنيُّواحدُّلكلُّيومُّأفطره(ُّ.)3
ُّوعن ُّسعيد ُّبن ُّاملسيب ُّقالُّ :هو ُّالكبري ُّالذيُُّّكان ُّيصوم ُّفكربُّ ُّوعجُّز ُّعنهُّ ،وهي ُّاحلامل ُّاليت ُّليسُّ
طعامُّمسكنيُّ:مدُّمنُّحنطةُّلكلُّيومُّحّتُّميضيُّرمضان(ُّ.)4
عليهاُّالصيامُّ،فعلىُُّّكلُُّّواحدُّمنهماُّ ُُّ

قالُّابنُّعطية"ُّ:قالتُّفرقةُّ {ُّ:وعلىُّالَّذينُُّّيُطي ُقونُّهُ}ُّأيُّ:علىُّالشيوخُّوالعجزُّالذينُّيطيقونُّلكنُّ
بتكلُّفُّشديدُُّّ،فأابحُّهللاُّهلمُّالفديةُّوالفطرُّ،وهيُّحمكمُّةُّعندُّقائليُّهذاُّالقولُُّّ.وعلىُّهذاُّالتأويلُّجتيءُّ
قراءة(ُّ:يُط َّوقُون ُّهُ)ُّو(يطََّّوقُون ُّهُ)"(ُّ.)5
والذي رجه اإلمام الطربي هو القول األول حيث قال"ُّ :وأوىل ُّهذه ُّاألقوال ُّبتأويل ُّاآلية ُّقول ُّمنُّ
َّهرُُّّ
قال{ُّ:وعلىُّالَّذينُُّّيُطي ُقون ُّهُُّف ْديةُُّّطع ُُّ
امُّم ْسكنيُّ}ُّمنسوخُُّّبقولُّهللاُّتعاىلُّذكره{ُّ:فمنُّشهدُُّّمن ُك ُُّمُّالش ْ
ص ْم ُّهُ}؛ُّألنُّاهلاءُّاليتُّيفُّقوله{ُّ:وعلىُّالَّذينُُّّيُطي ُقونهُ}ُّمنُّذكرُّالصيامُّ،ومعناهُّ:وعلىُّالذينُّيطيقونُّ
ف ْلي ُ

الصيامُُّّفديةُّطعامُّمسكنيُّ.فإذاُُّّكانُّذلكُُّّكذلكُّ،وكان اجلميع من أهل اإلسالم جممعني على أن من
كان مطي ًقا من الرجال األصحاء املقيمني غري املسافرين صوم شهر رمضان فغري جائز له اإلفطار فيه،
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واالفتداء منه بطعام مسكنيُُّّ،كانُّمعلومُّاُّأنُّاآليةُّمنسوخةُُّّ.هذاُّمعُّماُّيؤيُّدُّهذاُّالقولُُّّمنُّاألخبارُّاليتُّ
ذكرانهاُّآنفُّاُّعنُّمعاذُّبنُّجبلُّوابنُّعمرُّوسلمةُّبنُّاألكوعُّمنُّأهنمُُّّكانواُّبعدُّنزولُّهذهُّاآليةُّعلىُّعهدُّ
رسولُّهللاُّصلىُّهللاُّعليهُّوسلمُّيفُّصومُُّّشهرُُّّرمضانُّابخليارُّبنيُّصومُّهُّوسقوطُُّّالفديةُُّّعنهمُّ،وبنيُّاإلفطارُّ
واالفتداء ُّمن ُّإفطاره ُّإبطعام ُّمسكني ُّلكلُّ ُّيومُُّّ ،وأهنمُُّّكانوا ُّيفعلون ُّذلك ُّحّت ُّنزلت{ُّ :فمن ُّشهدُّ ُّمن ُك ُُّمُّ
ص ْم ُّهُ}ُّ،فألزموا فرض صومه ،وبطل اخليار والفدية"(ُّ.)1
الش ْ
َّهرُُّّف ْلي ُ

وسواء كان الراجح هو القول األول أو القول الثاين؛ ُّفإن ُّذلك ُّال ُّأثر ُّله ُّيف ُّالشبهة ُّاملطروحة؛ ُّإذُّ

إنُّاخلالفُُّّبنيُّالعلماءُّيفُّهذهُّاملسألةُّهوُّخالفُُّّيفُّطريقةُّتشريعُُّّاحلكمُّوليسُّخالفاُّيفُّاحلكمُّ،فاحلكمُّ
بوجوبُُّّصيامُّشهرُّرمضانُُّّعلىُّاملسلمُّالذيُّالُّعذرُُّّلهُّ-منُّسفرُّأوُّمرضُّأوُّحيضُّأوُّنفاسُّأوُُّّكربُُّّ
أوُّمحلُّأوُّرضاعُّأوُّغريُّذلكُّمنُّاألعذارُّالشرعيةُّ-اثبتُُّّابتفاقُّاملسلمنيُُّّ،والُّخيارُُّّلهُّيفُّالصومُّمطلقاُّ،
حظُّلهُّمنُّاإلسالمُّإالُّامسهُّ.
الُّخيالفُّيفُّذلكُّإَُّّالُّمنُّالُّ َُّّ
ضال ُّاملسلمني ُّإىل ُّاحلقُّ ،وقنا ُّالفتُّ ُّما ُّظهر ُّمنها ُّوما ُّبطنُّ ،وثبتنا ُّعلى ُّاحلق ُّحّت ُّنلقاكُّ
هم ُُُّّرَُّّد ُّ َُّّ
فاللَّ َُّّ
وأنتُّراضُُّّعناُّ،مبنكُّورمحتكُّوكرمكُّ.
وصلىُّهللاُّوسلمُّوابركُّعلىُّنبيناُّحممدُّ،وعلىُّآلهُّوصحبهُّأمجعنيُّ.
ُّ
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