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 :مقدمة

 على  اطَّلع َمن   وكلُّ  معروف، بدهي   أمر   الشرعية للنُّصوص سلمةمال الشعوب   َتعظيم

  العصور  مختلف يف اإلسالمية الشعوب  هبا اتَّسمت التي ةالسمَ  أنَّ  يجد سالمي  اإل الرتاث 

  فهذا  ورسائلهم؛ اباهتمكت يف جليًّا هذا وَيظهر وتعظيُمها، الشرعية للنصوص التسليم هي

  الل  صلى النبي عن وكذا كذا فيها ُيروى فقال: مسألة، عن رجل سأله -الل   رحمه-  الشافعي

 أيُّ  وقال: وانتَفض، الشافعيُّ  فأرعدَ  به؟ أتقول َعبدالل، أبا يا الرجل: له فقال ،وسلم عليه

  به؟!   أقل  فلم  حديثًا  وسلم  عليه  الل  صلى  النبي  عن  رويُت   إذا  نيُتظلُّ   ماءس  وأي  ُتقلُّني،  أرض

 التابعين:   أحد    بقول  عليه  اعرتَض  لشخص    الجراح   بن   وكيع  وقال  .(1) والبصر  السمع  على  نعم

ع   حتى   َتخرج  ال  ثم  ُتحبَس   أن  أحقَّك  ما   إبراهيم؟!  قال   وتقول:  الل،  رسول  قال  لك:  أقول   َتنز 

 كثيرة.  الشواهد هذه وأمثال .(2)!ذاه قولك عن

 تعظيم  وهي  ،العالم  على  اإلسالم  شمس  شروق  منذ  ةواضحَ   هويته  المسلم  عبفالشَّ   إًذا

 ُوجد حتى الحال واستمرَّ  العصر، ات ومستجدَّ  الحياة فهم نحو منها واالنطالق النصوص،

مون  ممن  بعدهم   وَمن  مونالمتكل     ه أنَّ   إال  صوص،النُّ  هيبة  من  وُيقل لون  قل،النَّ  على  العقَل   يقد 

  حم يقت أن ىيرَض  المسلم الشعب أنَّ  تظن   فال ضاللهم، وُأظهر عوارهم، ُكشف أن َلبث ما

  من  فئة   ظهرت ولكن ها،ضدَّ  الوقوف أو النصوص بمصادمة المنيع اإلسالم سياَج  أحد  

 معاصرة   قراءة   يني  الد   النص قراءة   تريد وأنها شيء، كل   يف الدين يف االجتهاد عيتد   الناس

 عن   البعد  كل  وبعيدة  اإلسالمية،  وحالرُّ   عن  ةأجنبيَّ   بأحكام    فأتوا  ،السابقون  يقرأها  لم  جديدة

 أو ا،إسالميًّ  البوًس  إلباَسها يحاولون أخرى ثقافات   من قيم   إال هي وما الشرعية، صوصالنُّ

 عن  لرتضى  ؛أخرى  ثقافات   مقاس    حسب  يكونَ   حتى  ينالد    من  المسلَّمات   نزعل  محاولة    هي

 د التشدُّ   الدين   عن   ينفون  بذلك  أهنم  ونيظنُّ   ،مائعة  بصورة    للناس   رونهفيصو    !هوأهل    الدين  هذا

 هبنقائ   ه  وصول أمامَ  عثرة حجر ويقفون اإلسالم، تشويه يف يسعونَ  الحقيقة يف وهم ،والغلوَّ 

 اس.النَّ إلى وجماله هوصفائ  

 
 (. 388 /51)  عساكر البن دمشق ريخاتينظر:  (1)
 (. 242 /2)  الرتمذي ننسينظر:  (2)
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 :تمهيد

  ُتمس،  ال محكمات   ذلك قبل عوَض  قد كان إليه ودعا االجتهاد باب  رعالشَّ  فتح احينمَ 

 عصر،   كل    مع  ةيَ تماش  مُ و  فقةً متَّ   ريعةالشَّ   تكونَ   حتى  المحكمات   تلك  غير  يف  االجتهاد  وجعل

  اآلخرين  ثقافات   يف تذوب  ال والتي ةالخاصَّ  وشعائرها هويتها لها تكونُ  هذات   الوقت ويف

م مهما وهويَّاهتم   عليه  الل صلى بيوالنَّ ،ومكان   زمان لكل   صالح   ينالد   فهذا الزمن، تقدَّ

  ة هالميَّ  مادةً  ينالد   َح أصبَ  إن العالمية لهذه   معنى وال للعالمين، رحمةً  الل أرسله قد وسلم

 متصادَ   أن  بعد  الحداثة  موجة  مع  لألسف  ةاألمَّ   به  ليتابتُ   ما  وهو  يريد،  كما  واحد  كل  لهاشك  يُ 

  هبا  فتأثروا ،الغربية المعرفية بالمكينة   الناس بعض رانبهَ و ،الغربي الفكرو بيالعرَ  الفكر

  الشرعية  والنصوص ماإلسال على نظرياهتم من كثيًرا يطبقون فراحوا ،منتجات ها وبكل  

 ووجوبه. رمضان صيام مسألة ذلك ومن حكمة،الم  والعبادات 

  يف  أخرى مرة   االجتهاد يف دور المعريف  واالزدهار العلمي   مللتقد   يكون   أن يمكن هلف

 مفهومو الفدية مفهوم بين الفرق ريؤث   أن يمكن وهل الحكم؟ تغيير ويف بل الصيام، فرضية

  الفقر  على الصيام لحكم الحداثي الطرح يقضي أن يمكن وهل الصيام؟ حكم على ارةالكف  

 العالم؟!  يف

 عي. يدَّ   كما للصيام الجديدة قراءته يف  شحرور محمد المهندس  سنناقش الورقة هذه يف

 محكم:  فرض   الصيام

 نصوص    هوبيان    فرضه  يف  جاءت   فقد  عباده،  على  الل   فرضها  التي  ضالفرائ    دآكَ   من   يامالص  

 وجوب  ةأدلَّ  فمن اإلسالم، لتشك   والتي الخمسة اإلسالم  أركان أحدَ  ل يمث   وهو محكمة،

َها  َيا} تعالى: قوله المحكمة رمضان  صيام ينَ  َأيُّ يَامُ   َعَليُْكمُ  ُكت َب  آَمنُوا الَّذ   َعَلى  ُكت َب  َكَما الص 

ينَ   والتأكيد  بعَدها التي اآليات  يف ذلك تفصيل ثم ،[183 ]البقرة: {َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  َقبْل ُكمْ  م ن الَّذ 

ي َرَمَضانَ  َشْهرُ } تعالى: يقول أخرى، مرة الوجوب  على َل  الَّذ  لنَّاس   ُهًدى اْلُقْرآنُ  ف يه   ُأنز    ل 

نَ  َوبَي نَات   ْهرَ  م نُكمُ  َشه دَ  َفَمن َواْلُفْرَقان   اْلُهَدى   م  يًضا َكانَ  َوَمن َفْليَُصْمهُ  الشَّ  َسَفر   َعَلى   َأوْ  َمر 

ة   نْ  َفع دَّ  .[185 ]البقرة: {ُأَخرَ  َأيَّام   م 
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  الل   إال  إله  ال  أن  شهادة  خمس:  على  اإلسالم  بني»  وسلم:  عليه  الل  صلى  قوله  األدلة  ومن

 .(1) «رمضان وصوم والحّج، الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام الل، رسول امحمد   وأن

 فقال:   أس،الرَّ   رثائ    وسلم  عليه  الل  صلى  الل  رسول  إلى  جاء  الذي  األعرابي  حديُث   ومنها

  أن  إال ،الخمس »الصلوات فقال: الصالة؟ من عليَّ  الل فرض ماذا أخربين ،الل رسول يا

  ع و  تط    أن  إال  ،رمضان  »شهر  فقال:  الصيام؟  من  عليَّ   الل  فرض  ما  أخربين  فقال:  ،ا«شيئ    عو  تط  

 عليه الل صلى الل رسول فأخربه فقال: الزكاة؟ من عليَّ  الل فرض بما أخربين فقال: ،شيئا«

 عليَّ  الل فرض مما أنقص وال ا،شيئً  عأتطوَّ  ال أكرمك، والذي قال: اإلسالم، شرائع وسلم

  . (2)صدق« إن الجنة دخل» :أو ،«صدق  إن »أفلح وسلم عليه الل صلى الل رسول فقال شيئا،

 ه  هبذ تعمل ةاألمَّ  بقيت هذا وعلى ،(3)مواضعه فله للمسألة التأصيل بصدد هنا ولسنا

  وهو  هرالشَّ  شهد فمن روط،الشُّ  فيه رت توفَّ  من على رمضان شهر فرض وترى ،صوصالنُّ

 أخر،  أيام من ةفعدَّ  امريًض  أو امسافرً  كان  ومن يصوم، فإنه الموانع من خاليًا  صحيح  مقيم

  مضت   للصيام  الواضحة  حكاماأل  هذه  ا.مسكينً  يوم  كل  عن  يطعم  فإنه  ومالصَّ   عن  عجز  ومن

  على  أجمعت األمة فإن اإلجماع: وأما" الكاساين: يقول عليها، وأجمعت بل األمة، هاعلي

 فإنه   اإلجماع:  وأما"  الحفيد:  رشد  ابن  ويقول  ،(4) "كافر  إال   يجحدها  ال  رمضان،  شهر  فرضية

 وأجمع" الل: رحمه قدامة ابن ويقول ،(5)"ذلك يف األئمة من أحد عن خالف   إلينا ينقل لم

 .(6) "رمضان شهر صيام وجوب  على المسلمون

  قراءة  عيتدَّ  ف ئة   ظهرت  حتى ،به العمل على تواتروا ،ةلألمَّ  ن  بي   واضح   أمرهُ  يامص  فال

  كوهنا  عن فضاًل  ،اللغوي   المعهود عن حتى خارجة ،ةتأويلي   معاصرة جديدةً  قراءةً  راث التُّ 

 غير ،الغرب  تجارب   من القراءة هذه آليات  وااستمدُّ  وقد ،رعيالشَّ  رفالعُ  عن خارجةً 

 
 (. 16) ومسلم (،8) البخاري أخرجه (1)
 (. 1891) لبخارياأخرجه  (2)
 الرابط:  على والتشغيب( القطع بني... رمضان  صيام )فريضة بعنوان: ورقة نظرا (3)

https://salafcenter.org/3865/ 
 (. 75 /2) الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع (4)
 (. 46 /2) املقتصد وهناية اجملتهد بداية (5)
 (. 104 /3)  املغين (6)

https://salafcenter.org/3865/
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  فاستخدموا  والتغيير، حريفبالتَّ  وال والحفظ،  صمةبالع   وال ،الديني الفباالخت   مكرتثين

  كانت  والتي الغربي، الفكر يف هي كما وسيميائية وتفكيكية ة  بنيويَّ  من استخدموه ما نفس

  يقدمون  أهنم يزعمون الذي هؤالء ومن ،الكهنويت  ينالد   مع الغربي ذ  الحداثي راعالص   وليدةَ 

 شحرور!  دمحمَّ  المهندس للدين: اجديدً  وفكرا معاصرة قراءة

  وسنة  الل كتاب  مويقس   ،اجديدً  ا فكرً  ميقد   أنه يزعم وهو سنوات  منذ الذي شحرور

 األخرى هي قرؤهافي العبادات إلى يأتي ويشتهي، يريد حسبما وسلم عليه الل صلى رسوله

 الناس   توزيع   ينبغي  هوأنَّ   ،أشهر  أربعة  طيلة  يكون  أن  يمكن  الحج  بأنَّ   تارةً   رفيقر    ،جديدة  قراءة  

 ،نصومه الذي رمضان شهر يف  ليس المفروض الصيام أنَّ  أخرى ويقرر األشهر، هذه على

  اإليمان  أركان من ركن   يامالص   أنَّ  كما سبتمرب، شهر وهو التاسع الميالدي هرالشَّ  يف وإنما

  يوم  كل عن  يطعمَ  أو  يصومَ  أن بين  ر  مخيَّ  اإلنسان أنَّ  ويرى اإلسالم، أركان من ا ركنً وليس

 . الورقة ههذ يف مناقشته نريد ما هو األخير  وهذا كان!  سبب   ألي الصيام د  ر  يُ  لم إذا امسكينً

 : المجهر تحت

  المسلمين  على الواجب وأنَّ  يام،الص   آيات  فهم يف أخطأت  قد ةاألمَّ  أنَّ  شحرور يرى

 أو  اإلنسان يصومَ  أن بين خييرالتَّ  هو وإنما آخر، خيار   أي   دون كاماًل  رمضان صيام هو ليس

  الحكم   هذا  ماوإنَّ   كال؛  ،المريض  أو  للعاجز  هذا  أنَّ   ظان    يظن  وال  .امسكينً   يوم  كل    عن  يطعم

  شحرور   ره قرَّ   ما  هو  وهذا  ،فيه  رغبة  له  ليس   لكن   الصيام  على  القادر  المقيم   حيحالصَّ   لإلنسان

  من   عليها   سنمرُّ   ةدلَّ أ  ةبعدَّ   ذلك  على  ويستدلُّ   ،هلقاءات    يف  ه يبثُّ   ما   وهو  ه ب  وكتُ   همقاالت    من  كثير  يف

 ا. نناقشه  ثم كالمه خالل

 {ُيطِيُقون هُ } معنى األول:  الدليل

ُك  دليل   أظهرُ  ينَ  َوَعَلى} :قال ىوتعال سبحانه الل أنَّ  هو شحرور به يتمسَّ  نَهُ ُيط يُقو الَّذ 

 على يقدر فمن الصيام،  على ونرُ يقد   الذين على :أي [184 ]البقرة: {م ْسك ين   َطَعامُ  ف ْدَية  

 .فدية  عدفي أو يصوم أن بين مخيَّر   الصيام

 هي -{امُ يَ الص   مُ كُ يْ لَ عَ  َب ت  كُ } :تعالى قوله :أي- األولى فاآلية" :شحرور يقول

 اثنتين: حالتين دحدَّ  انيةالثَّ  اآلية ويف لها، تفصيل   بعدها وما يام،بالص   قيتعلَّ  فيما المحكمة

 تأجيل همبإمكان   حيث ،سفر أو مرض   جراء يامللص   اقةالطَّ  ونيملكُ  ال من حالة :األولى

 يام،الص    عدم  مقابل  فدية  دفع  فإما  ؛اقةالط    يملكون  من  حالة  :والثانية  المقدرة،  لحين  الصيام
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ُكمْ  َخْير   َتُصوُمواْ  َوَأن} ؛األفضل وهو الصيام أو  :أي (يطيقونه) أو " ويقول: ،(1){"لَّ

  فهذا " ا:أيًض  ويقول ،(2)"فدية دفع فعليهم ما، لسبب   يريدون ال لكنهم الصيام لونيتحمَّ 

 أدائه على يقدرون :أي ،رمضان صيام يطيقون الذين إلى بالخطاب  هيتوجَّ  اآلية من الشق  

 ،اآلية من الشق   هذا يف حالتهم بيان تمَّ  وهؤالء ،آلخر أو لسبب   ذلك يف يرغبون ال هملكنَّ

 هألن    ...مسكين  طعام  إ  يف  لةممثَّ   رمضانَ   مصيامه    عدمَ   مقابلةً   فدية  الحكيم  التنزيُل   لهم  وجعل

  .(3) "فيها  إجبار وال ،ةاختياري   مسألة

  من  شحرور عند العبادات  أنَّ  ننبي   أن نودُّ  المعنى هذا يف ا شحرورً  شناق  نُ  أن وقبل

 فعرَّ  حين شحرور دهأكَّ  ما وهو ،االجتهادات يدخلها ال :أي محكمة هاأنَّ  المفرتض

 تحتوي  والتي  ،وسلم  عليه  الل  صلى  بيالنَّ  إلى  ت جاءَ   التي  األحكام  مجموعة"  هبأنَّ   المحكم

 والتي   واألخالق  والمعامالت   العبادات   :أي  واحرام(  )الحالل  اإلنساين  السلوك  قواعد  على

  ل مثَّ  فقد المحكمات، من الصيام أن   دأك   بل ،بذلك شحرور يكتف ولم .(4)"رسالته لتشك  

  من  كغيرها الحكيم  التنزيل  يف عائرالشَّ   وآياُت " فقال: الل كتاب  يف المحكم على الصيام بآية

 إحكامها إلتمام وذلك ،ةمتشاهبَ وال حكمةمُ  ال بآيات   لةمفصَّ  جاءت  ،المحكمات  اآليات 

َلْت   ُثمَّ   آَياُتهُ   ُأْحك َمْت   ك تَاب    الر}  :تعالى  لقوله  امصداقً   ،فيها  اإلنساين  االجتهاد  باب    وغلق  ُفص 

  َب ت  كُ } :قوله يف الوارد ومالصَّ  مثاَل  ذلك على ولنضرب  .[1 ]هود: {َخب ير   َحك يم   َلُدنْ  م نْ 

يَ   مُ كُ يْ لَ عَ   على  تبكُ   يامالص    أن  نتبي    ومالصَّ   موضوع  يف  الوحيدة  المحكمة  اآلية  فهذه  ،{امُ الص 

  .(5)"الشعيرة هذه أداء  كيفية لتوضيح التفصيل آيات  تأيت ثمَّ  ،آمنوا الذين

 ،غلقمُ  فيها االجتهاد وباب  ،محكمة هي الصيام يف واحدةً  آيةً  هناك أنَّ  هنا حيصر   فهو

يَامُ  َعَليُْكمُ  ُكت َب } :تعالى هقولُ  وهي   وهي  ،لهاتفص   بعدها التي اآليات  ت جاءَ  ثم  ،{الص 

  اآليةُ  جاءت  التي يامالص   مسألة" يقول: إذ آخر موطن  يف هذا دويؤك   .محكمة ليست

 
 الرابط:  على  يسرا(، العسر مع إن  رمضان.. )شهر بعنوان: له مقال يف (1)

https://shahrour.org/?p=4170 
 انظر:  مبارك(، )رمضان  :بعنوان  له مقال يف (2)

https://shahrour.org/?p=4222 
 (. 192ص: )  وتفصيلها الكتاب أم (3)
 (. 55ص: ) والقرآن  الكتاب (4)
   (.203ص: ) السلطةو  الدين (5)

https://shahrour.org/?p=4170
https://shahrour.org/?p=4222
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يَامُ  َعَليُْكمُ   ُكت َب } :قوله يف فيها المحكمة   اجتهاد  وال ،مغلقة هاألنَّ   محكمة   اآلية  فهذه ،{الص 

  الملة  ةأمَّ  من المؤمنين على تبكُ  الصيام أن  بينت كي ؛دةمجرَّ  بصيغة   جاءت  بحيث فيها 

  يوجد  ال  هألنَّ  ؛اآلية يف االجتهاد يسع فال ولهذا ،مقبله   من األمم على كتب كما ،المحمدية

 .(1) "محكمة فهي  لهذا فيه نجتهد أن يمكننا  ما فيها

 إذن؟!  شحرور عليها دخل أين فمن ،الصيام آية يف امغلق   االجتهاد باُب  كان فإذا

 ،اشيئً  يفيد ال هذا فإنَّ  ،المحكمة اآلية هذه لتفص   بعدها التي اآليات  بأنَّ  قال إن وحتى

يَامُ  َعَليُْكمُ  ُكت َب } :فيها الل يقول التي المحكمة اآلية هذه داللةَ  يصرف وال  أن دون {الص 

  كيف ف ،فيها الناس على الصيام أوجب   قد والل ،محكمة   اآلية هذه كانت فإذا الناس، ريخي  

 : لطالبه  سالمدر    يقول  أن  يمكن   الف  ،يجتمعان   ال   فاألمران  التخيير؟!  ر لتقر    بعدها  اآلية  تأتي

  فالكالم  ر،يحُض  لم شاء ومن حضر شاء من :لهم يقول  ثم ا،غدً  الحضورَ  عليكم أوجب أنا

 آية  يف نراه ما وهو ،واحًدا جازًما حكًما فيدُ ي الذي لاألوَّ  الكالم ىألغَ  هأنَّ  شكَّ  ال هنا الثاين

 كسر من وُل أ هو هلكن   شحرور، قول بحَس  مغلق   هافي االجتهاد باب  التي ةالمحكمَ  الصوم

  ال  العبادات  أنَّ  يرى شحرور كان وإن ،ةاألم   ا به تأِت  لم ت  اجتهادا فيه وأدخل الباب هذا

  ا أبدً   اإلبداع  فيها  يجوز  وال  ،ةتوقيفيَّ   عائرالشَّ   فإن  عليه  وبناءً "  قوله:  يف  امك   داعتباال  فيها  يجوز

 كل يف مرفوض   وهو ،اإلسالمي   ينالد   يف االبتداع من فيها اإلبداع ألنَّ  ؛التجديد أو

  الصيام. مسألة يف ديجد   أنه عىادَّ   حين الحائط عرض القول هبذا رمى قد هفإنَّ  .(2)"الملل

 ، به خاص   هومعيارُ  ،ةجدليَّ  قضية   شحرور عند المحكم وغير المحكم قضية أن علًما

 آية.  عشرين تتجاوز ال عنده ةالمحكمَ  واآليات 

يَامُ  َعَليُْكمُ  ُكت َب } تعالى الل قال فنقول: خييرالت   يف موضوعنا إلى عنرجِ   آية وهذه ،{الص 

  يناقض  خييرفالتَّ  !التخيير؟ اآلية هذه يف الل نيبي   لم مفل   نفسه، شحرور باعرتاف محكمة  

 إذن  علينا فالواجب ،الصيام علينا كتب هأنَّ  ذكر وتعالى سبحانه والل ،دالواح الشيء إيجاب 

  : فقال اأيًض  جازمة بصورة أخرى مرةً  ذلك رذكَ  وقد ذلك، يف رينمخيَّ  ولسنا ،الصيام هو

هْ  م نُْكمُ  َشه دَ  َفَمنْ }   ه أنَّ  نوبيَّ  ، يامالص   َب أوَج  إذن سبحانه فالل ،[185 ]البقرة: { َفْليَُصْمهُ  رَ الشَّ

 اآلية  إن  :قلنا  إن  حتىو  ،يصومَ   أن  فعليه  الشهرَ   شهدَ   من  أنَّ   بيَّن  ثم  ُملزمة،  والكتابة  ،علينا  كتبه

 
 (. 192- 191)ص:   صيلهاوتف الكتاب أم (1)
 (. 205ص: ) السلطةو  الدين (2)
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 َفَمنْ } :قوله وهَي  هابعدَ  بالتي نفعل ماذا ف ،خييرالتَّ  فيها الثانية وأن ،لألولى لةمفص   الثانيةَ 

ْهرَ  م نُْكمُ  َشه دَ   الحظ  وقد ،خييرالتَّ  آية على اآليات   ترتيب يف متأخرة وهي ؟!{َفْليَُصْمهُ  الشَّ

 لمن   انيةبالثَّ   متعلقة    إهنا  :ةثالالثَّ   اآلية  عن  وقال  فاستدرك  ،همقاطعِ   أحد  يف  شحرور  الورطة    هذه

 على  الصيامَ  أوجب قد سبحانه الل شحرور: كالم حسب المعنى فيكون ،يصومَ  أن أراد

  لهذا  فهل يام! الص   عليه أوجب يصومَ  أن أراد فمن  ،ديةوالف   الصيام بين رهمخيَّ  ثم ،الناس

 رتكرَّ  فلم يصوم أن أراد لمن بالثانية متعلقةً  الثالثة اآلية كانت وإن !معنى؟ الثاين اإليجاب 

يًضا َكانَ  َوَمنْ } قوله:   اآلية  يف  عنهم ثتحد   قد هؤالء أليس  ،[185 ]البقرة: {َسَفر   َعَلى َأوْ  َمر 

   ا؟!قبله   التي

 الوجوب  لبيان   هي وإنما ،الفدية يريدُ  وال يصومَ  أن أراد منب ةً خاصَّ  ليست فاآلية إذن

  من  ةفعدَّ  سفر   على أو امريًض  كان ومن الصيام، عليه فواجب   الشهر شهد فمن ،اسالنَّ على

 المعنى. يستقيمُ  األمة من رونالمفس   عليه تواتر الذي التفسير وهبذا أخر، أيام

  معنى  ألنَّ  يفدي؛ أو يصومَ  أن فله الصيام على يقدر من :معناها بأن   لآلية تفسيره أما

 ومن ،(يقدر)و (يطيق) كلمة بين فالرتادُ  على قائم   هو ماإنَّ  فرأيه يقدر، :أي هنا (يطيق)

  تأكيده  كان وإن ،(1) فيها ترادف ال العربية اللغة أن   اوتكرار   امرار   ريكر   المهندس أن   العجيب

 اللغة يف الرتادف عدم   برجحان أيضا يقول هأنَّ  إال ،القرآن يف يوجد ال الرتادف أن على أكثر

   !(يطيقـ)ل مرادف   (يقدر) بأن يقول هنا لكنه العربية؛

  ما، بينهُ  فرق   ثمة   هل ؟(يقدرون) من  بدال (يطيقون) لمةك ب القرآين ّص الن   جاء لماذا إذن

 شحرور؟  المهندس ميوهِ   كما (يقدرون) إال لها معنى ال (يطيقونه) أن   أم

 فهيتكلَّ  :والثاين عليه، يقدر بمعنى هما:أحدُ  بمعنيين، المعاجم يف الكلمة هذه ت جاءَ 

  اسم  وهو غايته، أقصى :أي الطاقة وقوالطَّ " :منظور ابن قال والجهد، ةالمشقَّ  بغاية ويفعله

 أي:  الطاقة، الطوق: غيره: وقال" :الزبيدي وقال ،(2) "منه ةبمشقَّ  يفعله أن يمكن ما لمقدار

 )يطيقونه(  كلمة كانت فإذا .(3)"منه بمشقة يفعله أن يمكن ما لمقدار اسم وهو غايته، أقصى

  يذكر   لم  بل  ؟! الثاين  دون   األول  المعنى  شحرور   اختار  م  فلِ   بالغة  بمشقة  القدرة  معنى  على  تأتي

 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=PPwcPoRE4Zg 
 (. 233 /10) العرب لسان  (2)
 (. 104 /26) العروس اتج (3)

https://www.youtube.com/watch?v=PPwcPoRE4Zg
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 منو االختيار؟ هذا على أدلته وما االختيار؟ لهذا منه انطلق يالذ المعيار ما !ا؟إطالق   الثاين

 عند  حلمرج  ا افم ،بمرجح إال اآلخر على أحدهما  حيرتجَّ  ال ااستويَ  شيئين كل أنَّ  المعلوم

 هذه عليه بنى ثم ،عليه يقدرون بمعنى (قونهييط ) :قال وإنما ،نهيبي   لم ذلك كل شحرور؟

 اإلسالم!  أركان من ركنًا تمس   التي الكبيرة المسألة

  قال  المفسرين، من كثير   به استدلَّ  ولذلك ؛الكثيرة هشواهدُ  له اينالثَّ  المعنى وهذا

 شيء وال ذلك ينسخ لم :{هُ ونَ يقُ ُيط   ينَ ذ  الَّ  ىلَ َوعَ } ذلك: قرأ ممن آخرون وقال" الطربي:

 ذلك:  تأويل إنما وقالوا: اعة،السَّ  قيام إلى اآلية هذه نزلت َلُدنْ  من مثبت   حكم وهو منه،

 َمرضوا إذا -وقوهتم  صحتهم حال ويف َوحداثتهم، شباهبم حال يف- يطيقونه الذين وعلى

ص كان  قومال أنَّ  ال ،مسكين طعام  فدية الصوم عن الكرب من فعجزوا وكربوا   يف  لهم  ُرخ 

  هذا  يكون أن ويجوز" الزمخشري: وقال ،(1)"افتدوا إذا قادرون الصوم على وهم اإلفطار

  ابن  قال" ازي:الرَّ  وقال ،(2) "وسعهم ومبلغ وطاقتهم جهدهم يصومونه :يأ يطيقونه معنى

 (هُ ونَ قُ وَّ طَ )يُ   :قراءة وعليه  ،به  لي  طوق  وال  ،به  لي  طاقة  ال  كقولهم:  فواو  الطاقة  عين  أما  ي:جن 

 السالم:  عبد بن العز ويقول ،(3)"هونَ فُ لَّ كَ يُ  أي ،هونَ مُ شَّ جَ يُ  كقولك: فهو ،هونَ لُ عَّ فَ يُ  فهو

 .(4) "والمرضع لوالحام والشيخة كالشيخ ؛عليه يقدرون فال هونَ فُ لَّ ُيكَ  :(هُ ونَ قُ وَّ طَ يُ )"

 ،لبالسَّ  همزة هي هنا والهمزة ،أطاق من )يطيقونه( بأن قال من رينالمفس   من وهناك

  يف  كامال ابابً  عقد وقد جني ابن يقول ته،عجمَ  أزال إذا الكتاَب  أعجم تقول: أن مثل وهذا

  ال  االستبهام معنى لسلب إًذا فهو وأوضحته، نتهبيَّ  إذا الكتاَب  متأعجَ " المعنى: هذا

  أطاق  من يطيق :الشيخ تفسير ويف" فقال: تفسيره يف الفداء أبو هذا على واستند .(5)"إثباته

 عليه  قدروا  الذين  وهم  ،ومالصَّ   على  يقدرون  ال  :أي  ،لبللسَّ   والهمزة  ،طاقته  زالت  إذا  فالن

  .(6) "الكرب حال يف عنه  عجزوا ثم باب الشَّ  حال يف

 
 (. 427 /3) الطربي تفسري (1)
 (. 226 /1) التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (2)
 (. 247 /5) الرازي تفسري (3)
 (. 189 /1) السالم عبد بن العز تفسري (4)
 (. 78 /3) اخلصائص (5)
 (. 290 /1) البيان  روح (6)
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 شحرور  إليه ذهب ما أن على هأنب   ولكن (1) اآلية يف األقوال   رصد دبصدَ  هنا ولست

 قاطبة.  التفسير أئمة لكالم مخالف  

 بأن  قال من هناك أليس :أعني !شحرور؟  بقول قال من رينالمفس   من أليس ولكن

 ! عليه؟ يقدرون :أي )يطيقونه(

 ة المحكمَ  باآلية سخت نُ  قد اآلية  هذه  إنَّ  :هبعدَ  قالوا قد بذلك قاَل  من كلُّ  ولكن بلى،

 وابن  جبل  بن  معاذ  عن  بالنسخ  القول  الطربي  نقل  قدو  ،{هُ مْ ُص يَ لْ فَ }  :تعالى قوله  وهي  بعدها

  بل  ،الزجاج اآلية هذه يف سخبالنَّ قال وممن ،(2) وغيرهم البصري والحسن وعلقمة ليلى أبي

  بإجماع  وهذا ،فيها يفطر أيام فدية :مساكين طعام فمعنى" فقال: اإلجماع هذا يف نقل قد

 ، ( 6)والواحدي ،(5) والسمرقندي ،(4)حاتم أبي ابن ومنهم .(3) "منسوخ القرآن وبنص

   وغيرهم. ،(9)الفداء وأبو ،(8)والنسفي ،(7) والزمخشري

 فهم  ،منها  ليس  ما  اآلية  يف  مواأقح    همأن  ب رينالمفس    يت هم  راح  اشحرور    أن    العجيب  ومن

 من هو الصيام يطيق فمن" يقول: ،(يطيقونه ال) :أي {هُ ونَ يقُ ط  يُ } :قوله تفسير يف قالوا قد

 يدري  وال ،(يطيقونه  ال)  هو  {ُيط يُقونَهُ } معنى عن  التفاسير  كتب  يف  نجده  ما  اأمَّ  به، طاقة  له

 رفس   الموروث الفقه أن حدث ما لكن" :أيضا ويقول ،(10)"!هذه )ال( أقحمت كيف أحد

 
  على  والتشغيب( القطع بني  رمضان.. صيام )فريضة :بعنوان  سلف إصدارات من علمية ورقة راجع (1)

 الرابط:
https://salafcenter.org/3865/ 

 (. 418 /3)  يالطرب تفسري  :انظر  (2)
 (. 253 /1) وإعرابه القرآن  معاين (3)
 (. 307 /1) حات  أيب ابن تفسري (4)
 (. 122 /1)  العلوم حبر (5)
 (. 150 )ص: الوجيز (6)
 (. 226 /1) الكشاف (7)
 (. 158 /1) النسفي تفسري (8)
 (. 290 /1) البيان  روح (9)
 انظر:   يسرا(، العسر مع إن  رمضان.. )شهر :بعنوان  له مقال يف (10)

https://shahrour.org/?p=4170 

https://salafcenter.org/3865/
https://shahrour.org/?p=4170
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 آيات    الكتاب  يف  وضع  الل  أنَّ   بمعنى  الثانية،  تنسخَ   الثالثة  اآلية  نَّ إ  :فقال  ،هواه  على  اآليات

 .(1)"!(يطيقونه ال) :فتعني التفاسير كتب يف {ُيط يُقونَهُ } أما لها، داع ال

 ألهنم همأهوائ   حسب رونيفس   المفسرون !بوتتعج   تقرأ أن لك !الل سبحان ويا

 إن إال قواًل  يقولون ال بل !القول هذا أخذوا أينَ  من ويبينون !رونهيقر   لما أدلتهم يذكرون

 دمجرَّ  إلى االستناد اأمَّ  !للهوى اباعً ات   صار هذا وكل ،الكرام حابةالصَّ  من سلف لهم كان

 المفسرين كالم كل ورمي ،اينالثَّ  دون واحد معنى اختيار ثم {ُيط يُقونَهُ } كلمة يف اللغة

 لدليل!!ل  وانقياد    للحق  اتباع    فهذا  ،اختياره  له  ررب ي  اواحدً   دليال  ميقد    أن  دون  الحائط  عرض

 وإن ،المسألة هذه يف كالمه لمجمَ  عليه يدور ما هو شحرور به أتى الذي فسيرالتَّ  هذا

 أيًضا ونناقشها عليها وسنمرُّ  الدليل، لهذا ااعتضادً  يذكرها أخرى أشياء ىلع جيعر   كان

 الل. بعون

 التيسير الثاين: الدليل

يدُ } قال: وتعالى سبحانه الل أن وذلك يدُ  َواَل  اْلُيْسرَ  ب ُكمُ  اللُ  ُير   ]البقرة: {اْلُعْسرَ  ب ُكمُ  ُير 

 يريدوا لم وإن ،صاموا الصيام   أرادوا إن الناس   أن شحرور عند اليسر هذا ومعنى ،[185

يدُ }: قوله نفهم هنا ومن" يقول: هذا ويف ،الفدية أخرجوا يدُ  َواَل  اْلُيْسرَ  ب ُكمُ  اللُ  ُير   ب ُكمُ  ُير 

 لظروف   رمضان يف يوم   إفطار عن كفارة متتاليين شهرين صيام يف سراليُ  أين وإال ،{اْلُعْسرَ 

 لقاءَ  إال الحكيم التنزيل يف ترد لم العقوبةَ  هذه أنَّ  اعلمً ! فر؟السَّ  أو المرض خارج نةمعيَّ 

 يف أو الشمس، تحت ليعمَ  اءبنَّ عامل صيام يف اليسر وأين هار،الظ   أو العمد غير القتل

 رفسَّ  كيف أعلم وال" ويقول: ،(2)"!لدان؟البُ  بعض يف ساعة العشرين يتجاوز ما صيام

يدُ } الفقهاء السادة يدُ  َواَل  اْليُْسرَ  ب ُكمُ  اللُ  ُير   يفطر ألن فسحة أي يرتك لم إذا {اْلُعْسرَ  ب ُكمُ  ُير 

 المفسرين السادة أن هنا والمفارقة"  :أيًضا ويقول، (3)"!السفر؟ أو المرض غير المرء

 
 انظر:  مبارك(، )رمضان  :بعنوان  له مقال يف (1)

https://shahrour.org/?p=4222 
 انظر:   يسرا(، العسر مع إن  ..رمضان  )شهر :بعنوان  له مقال يف (2)

https://shahrour.org/?p=4170 
 انظر:  مبارك(، )رمضان  :بعنوان  له مقال يف (3)

https://shahrour.org/?p=4222 

https://shahrour.org/?p=4222
https://shahrour.org/?p=4170
https://shahrour.org/?p=4222
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 أو ،(يطيقونه ال) :{ُيط يُقونَهُ } تفسير عن الباحث فيجد ،{ُيط يُقونَهُ } قبل (ال) وضعوا

 األولى، تنسخَ  الثانية اآلية بأن قالوا ناقضالتَّ  هذا من وللخروج، (بصعوبة يطيقونه)

 صيام  وإال    والسفر،  المرض  اعد    األسباب  كانت  مهما  برمضان  اإلفطار  الناس  على  مواوحر  

 وصيام بذلك، يقل لم الحكيمَ  التنزيل أنَّ  مع يغفر، ال وقد الل يغفرُ  وقد ،متتاليين شهرين

 من فيه لما عقوبة فالصيام الظهار، أو بالخطأ، النفس قتل ارةُ كفَّ  هو متتاليين شهرين

 .(1)"مشقة

 فقط   واحدة    نظرة  لقيلتُ   لصياما  فقهيف    كتاب  أي    تفتح  أن  عليك  يكن  ألم،  شحرور  يا  بداية  

 أم وم،الفه بهذه لك أين منف اإلفطار فيه،أحكام صيام رمضان، وكفارة  تعرف حتى؛ عليه

 المعاصرة؟!  ةالتجديدي   القراءة تجليات من اأنه

  تطول  بلدان يف هم  من أو المناجم  العمَّ  أنَّ  وهو  ،اآلخر األمر إلى هذا لنتجاوز ولكن

 يف أو المنجم يف فالعامُل " يقول: ،روايفط   أن لهم الصيام عليهم  ويشقُّ  الصوم  ساعات  ا فيه

 تسعة صيام مكنهيُ  ال قد أوروبا شمال يف شييع ومن الماء، عن االمتناعُ  يمكنه ال الحر  

 .(2)"الفدية بدفع الحل أعطاه تعالى والل األحيان، بعض يف أكثر أو ساعة عشر

 شحرور  يأيت حتى ينتظروا ولم العلماء، فيها متكلَّ  اجتهادية ةفرعيَّ  مسألة هذه :نقول

  والفدية!  الصيام بين نرومخيَّ  ةالشاقَّ  األعمال وأصحاَب  المناجم العمَّ  أن للناس ويبين

 على مهافيعم   ،قةالضي   المسألة هذه من االجتهادَ  يأخذَ  أن يريد هأنَّ  شحرور عند والمشكلة

 الناس!  كل

 نجده  الحالي العصر يف المفهوم هذا قناطبَّ  إذا" ويقول: الفقهاء ويلمز شحرور يأيت ثمَّ 

 المحمدية(  )الملة المؤمنين أمة من المؤمنين انتشار أنَّ  بحيث احاضرً  نجده ما مع يتماشى

  التي  المناطق يف حتى نجدهم ألننا ؛يامالص   يف االجتهاد إلعادة يدفعنا العالم أصقاع كل يف

  ولو   حتى  اليوم  من  المدة  هذه  كل   صيام  لهم  عقليُ   فهل  ،أكثر  أو  ساعة  20  إلى  اليوم  فيها  يمتدُّ 

 فيه تغرب  بلد   يف يكونُ  من وهناك ،مرضى وغير مسافرين غير :أي ،الصيام يطيقون انواك

 
 : الرابط على االستطاعة( وفق )الصيام بعنوان: له مقال من (1)

https://shahrour.org/?p=3984 
 انظر:  مبارك(، )رمضان  :بعنوان  له مقال يف (2)

https://shahrour.org/?p=4222 

https://shahrour.org/?p=3984
https://shahrour.org/?p=4222
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 السادة  بذلك  يفتي  كما  مكة  توقيت  بعيتَّ   أم  هاكلَّ   نةالسَّ   يصوم  فهل  ،أشهر  ستة  كلَّ   مرةً   الشمس

 . (1)"؟!الل  على  لونالمتقو   الفقهاء

  ا أم   ،الل على ال  تقو   لائِ المس   هذه يف الفقهاء اجتهاد  كيف جعل  -يا رعاك الل -فانظر 

  الحج   هوجعلُ  الميالدي التاسع إلى الهجري التاسع الشهر من رمضان هونقلُ  اإلفطار تحليله

 الل!  على ال  تقو   ليس هذا كل   أشهر أربعةِ  يف

يًضا َكانَ  َوَمنْ } :قال الل فإن الداللة، واضح آليةا يف المذكور سراليُ  أنَّ  اهدوالشَّ   َأوْ  َمر 

ة   َسَفر   َعَلى يدُ  ُأَخرَ  َأيَّام   م نْ  َفع دَّ يدُ  َواَل  اْليُْسرَ  ب ُكمُ  اللُ  ُير    فحين ، [185 ]البقرة: {اْلُعْسرَ  ب ُكمُ  ُير 

 من  فيه هم ما مع عليهم يشقَّ  أن يريد فال  ،اليسر من ذلك أن نبيَّ  والمسافر للمريض صرخَّ 

 .مرض أو سفر

ارة  الفدية  بين   الفرق  الثالث: الدليل  والكف 

 واإلفطار،  الصيام بين تخييره يف إليه يستند ما على أو أدلته، من آخرَ  دليل على جونعر  

 يقول:   هذا  ويف  .عقوبة  ف  الكفارة  اأمَّ   ،لبدَ   والفدية  كفارة،  ال  فديةً   الل   اهاسمَّ   قد  الفدية  أن  وهو:

 وهو يامالص   أو الصيام، معدَ  مقابل فدية دفع فإما ،الطاقة يملكون من حالة انيةوالثَّ "

 وال للذنب،  الكفارة  ألن  ؛ارةكفَّ   :يقل  ولم  ،[184 ]البقرة:  {َلُكمْ   َخيْر    َتُصوُموا  َوَأنْ }  :األفضل

 أنَّ  علمًا" وقال:، (2)"آخر مقابل أمر   استبدال هي الفدية امَ بينَ هنا، بمرتكَ  ذنب يوجد

 دفعتُ  الكفارة بينما أفطرت، أنت إن عنه رلتكف   ذنَب  ال حيث الكفارة، عن تختلف الفدية

 فإن ؛كالمه كل نقل إلى نحتاج ال ،كثيرة   مواضع يف اكثيرً  هذا ريكر  و، (3)"به قمت لذنب  

  .(4)واحد المعنى

 
 (. 193ص: )  وتفصيلها الكتاب أم (1)
 انظر:  يسرا(، العسر مع إن  رمضان. )شهر :بعنوان  له مقال يف (2)

https://shahrour.org/?p=4170 
 انظر:  مبارك(، )رمضان  :بعنوان  له مقال يف (3)

https://shahrour.org/?p=4222 
 :  هذه املقاطعيف كالمه  إىل الرجوع وميكنكم (4)

https://shahrour.org/?p=4170
https://shahrour.org/?p=4222
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 : نقل  ولم  ،لبدَ   الفدية  وأنَّ   ،فدية  هنا  المطلوَب   أنَّ   ننكر  ال  نافإنَّ   منه،  َل طائ    ال  الكالم  وهذا

  ومن  برؤه ىيرَج  ال الذي والمريض العاجز للكبير الصيام عن  بدل هنا  والفدية كفارة! هانَّ إ

  هذا  أن كيف  أدري وال البتة، هنا له دليل فال ،كفارة ال  فديةً  يخرجون فهؤالء  حكمهما، يف

 ! ؟وعدمه يامالص   بين التخيير على هيدلُّ 

 القضاء على الفقر   :الرابع الدليل

 يف الفقر على للقضاء بيلالسَّ  أن شحرور يرىف ه،قبلَ  عما غرابةً  يقلُّ  ال وهذا الدليل

 الصائمين  المسلمين  من  مثاًل   %3  نسبة  أن  لو  لواوتخيَّ "  يقول:  !الفدية  هذه  إخراج  هو  العالم

 كل إلطعام ذلك يكفي أال به، رواأفطَ  يوم كل عن شخص إطعام ليعاد   ما دفعوا اغصبً 

 .(1)"؟!العالم جوعى

 نطعم حتى ةرعيَّ َش  حكمةً مُ  وهندم رمضان يف الفطرَ  نخرتع حتى بلالسُّ  ضاقت وهل

 ميتكلَّ  الذي الجانب فهذا ،هماًل  اشيئً  يرتك لم أنه الحنيف الدين هذا كمال من !الناس؟

 الفقر يختفي أن نحب   وكوننا ،قةالصدَ  إلى دب والنَّ  بالزكاة ريعةالشَّ  تهغطَّ  قد شحرور عنه

هو من  آخر شيء   هدم   عرب إليه نسير أن يعني ال الفاقة ونسد ىالجوعَ  نطعم وأن العالم من

ه العظام  !أركان الدين وُأُسس 

يَامُ   ُكمُ َعَليْ   ُكت َب }  ، قال الل تعالى:اوأخير    وهي   ،اإللزام  تعني  والكتابةُ   ،[183  ]البقرة:  {الص 

ْهرَ  م نُْكمُ  َشه دَ  َفَمنْ } :بقوله أخرى  مرةً  الل دهاوأكَّ  الل،  كالم  من  محكمة   آية     { َفْليَُصْمهُ  الشَّ

 إذ ؛ لنا رآخ   دليل   وهو ،واويقُض  روايفط   أن والمريض للمسافر الخيارَ  الل تركو، [185 ]البقرة:

  المريض  أليس المقيم؟! حيح  الص   ريخي   ثم بالقضاء والمسافر المريض   الل يأمرُ  كيف

 عليهم   غيرهم  أن  فناعرَّ   بالقضاء  الل  ألزمهم  امَّ لَ  لكن  !القضاء؟  وعدم  بالفدية  أولى  والمسافر

 لم بما أتى أنه عيويد   الفقهاء يلمز الذي رو وشحر للتخيير، هنا مجال وال ،وقته يف األداء

 
https://www.youtube.com/watch?v=OAaKskvA88w 
https://www.youtube.com/watch?v=lsIjLrAr97w 
https://www.youtube.com/watch?v=JQL7sZQwAeE 

 : الرابط على (االستطاعة  وفق )الصيام بعنوان: له مقاال وانظر
https://shahrour.org/?p=3984 

 انظر:  مبارك(، )رمضان  :بعنوان  له مقال يف (1)
https://shahrour.org/?p=4222 

https://www.youtube.com/watch?v=OAaKskvA88w
https://www.youtube.com/watch?v=lsIjLrAr97w
https://www.youtube.com/watch?v=JQL7sZQwAeE
https://shahrour.org/?p=3984
https://shahrour.org/?p=4222
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 شحرور  يأبى  ولكن  ،دليلها  موأحك    الل  هاشرع    التي  العبادة  يف  جديد    ال  أن  ينِس   األوائل  به  تأت

  شعيرة  يف المعاصر  بالمنهج االجتهاد إنَّ " :فيقول اجتهاده من يويعل   عضالته يربز أن إال

 ،ذلك له الفدية أراد ومن ،ذلك له يامالص   أراد من بحيُث  ؛للجميع الميسرة من فيه الصيام

  بفقه   كواتمسَّ   عندما  المعاصرون  الفقهاء  يفهمه  لم  ما  وهذا  ...اآلخر  أحدهما  يخطئ  أن  دون

  العلوم  رتطوُّ  بفضل الذين اآلن نحن عكسنا على دية...المحمَّ  للبعثة األولى الثالثة القرون

 فيها   االجتهاد  بعد  اآلية  هذه  فهم  إعادة  إلى  الوصول  من  انَّتمكَّ   والمعلومايت  المعريف  راكموالتَّ 

 دخل ما الحقيقة يف أدري وال .(1)"ديةالمحمَّ  الرسالة به جاءت  كما هاتطبيق   مجال لمعرفة

 ليس  فالصيام ،يامالص   مسألة يف االجتهاد يف والمعلوماتي المعريف والتراكم العلوم رتطو  

 مسألة هي وإنما الزمن! عنه كشف اكونيًّ  امكتشفً  وال ،ةرياضيَّ  معضلة وال ،فيزيائية مسألةً 

 ساعدته  والتي استخدمها التي المعادالتب يخبرنا اشحرور   وليت ،كتابه يف الل نهابيَّ  شرعية

ا اآليات هذه فهم إعادة إلى الوصول يف  ! األمة عليه  تكان   ما كل   يخالف فهم 

 أجمعين.  وصحبه آله وعلى ،محمد نبينا على وسلم الل وصلى

 
 (. 193ص: )  وتفصيلها الكتاب أم (1)


