


الكي وتوضيح ا�لفقه ف الدينمن منهج� الس
 للعلمة  ابن سعدي� رحه ال

  الضيي-طبعة دار ابن� الوزي� 

ك�ت�اب� الص�ي�ام�

 - الصل فيه قوله تعال: {ي�ا أ�ي%$ه�ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا ك�ت�ب� ع�ل�ي�ك�م� الص�ي�ام� ك�م�ا ك�ت�ب� ع�ل�ى ال�ذ�ين�241
] .183م�ن� ق%�ب�ل�ك�م�} اليات. [البقرة: 

- ويب صيام رمضان على كل:242
1 Fل�م �- م�س
2، Fب�ال�غ -
3، Fع�اق�ل -
- ق�اد�رF ع�ل�ى ا�لص�و�م�4
ي�ة� هلله، أو إكمال شعبان ثلثي يومMا5 �- ب�ر�ؤ

قال صلى ال عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غ�م� عليكم فاقدروا له" 



م�ت%�ف�قa ع�ل�ي�ه�.
ث�ي�" ر�و�اه� ا�ل�ب�خ�ار�ي$. م�ل�وا ع�د�ة� ش�ع�ب�ان� ث�ل� �: "ف�أ�ك Fظ�ث�ي�"، و�ف� ل�ف : "ف�اق�د�ر�وا ل�ه� ث�ل� Fو�ف� لفظ

243. ن� ل� �ب�ل� ف� ب�ق�ي�ة� ا�لش$ه�ور� إ�ل� ع�د �ل�ه�، و�ل� ي%�ق لF ل��ل� �ي�ة� ع�د �- و�ي�ص�ام� ب�ر�ؤ

244. ي�ام� ا�ل�ف�ر�ض� - و�ي��ب� ت%�ب�ي�يت� ا�لن%�ي�ة� ل�ص�

- و�أ�م�ا ا�لن%�ف�ل� ف%�ي�ج�وز� ب�ن%�ي�ةF من النهار.245

ا ا�ل�ف�ط�ر� و�الص�ي�ام�.246 ، ل��م� ، و�ال�م�س�اف�ر� - و�ال�م�ر�يض� ا�ل�ذ�ي ي%�ت�ض�ر�ر� ب�الص�و�م�

ا القضاء. 247 ا ا�لص�ي�ام�، و�ع�ل�ي�ه�م� - و�ال��ائ�ض� و�الن%$ف�س�اء�، ي��ر�م� ع�ل�ي�ه�م�

- والامل والرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا، وق�ض�ت�ا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينMا.248

- والعاجز عن الصوم، لكب أو مرض ل يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينMا.249

ا، أو250 Mومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل، أو بشرب، أو قيء عمد - 
حجامة، أو إمناء بباشرة.

251��، ف�إ�ن� ل� �ر�ي�ن� م�ت�ت�اب�ع�ي �ي�ام� ش�ه ي و�ي%�ع�ت�ق� ر�ق%�ب�ةM، ف�إ�ن� ل�� ي��د� ف�ص�  - إل من أفطر بماع ف�إ�ن�ه� ي%�ق�ض�
ك�ينMا. �ت�ي� م�س ت�ط�ع� ف�إ�ط�ع�ام� س� �ي�س



ي� و�ه�و� ص�ائ�مa ف�أ�ك�ل� أ�و� ش�ر�ب� ف%�ل�ي�ت�م� ص�و�م�ه�، ف�إ�ن��ا252
$ صلى ال عليه وسلم: "م�ن� ن�س�  - و�ق�ال� ا�لن�ب�

ه� ا�لل�ه� و�س�ق�اه�" م�ت%�ف�قa ع�ل�ي�ه�. أ�ط�ع�م�

�ي�F ما عجلوا الفطر" متفق عليه.253 : "ل� ي%�ز�ال� ا�لن�اس� ب� - و�ق�ال�

.1- وقال: "تسحروا، فإن ف السحور بركة" م�ت%�ف�قa ع�ل�ي�ه�254

: "إ�ذ�ا أ�ف�ط�ر� أ�ح�د�ك�م� ف%�ل�ي%�ف�ط�ر� ع�ل�ى ت��رF، ف�إ�ن� ل�� ي��د� ف%�ل�ي%�ف�ط�ر� ع�ل�ى ماء، فإنه طهور" رواه255  - و�ق�ال�
المسة

256aس� ل�ل�ه� ح�اج�ة�ل� ف%�ل�ي � - و�ق�ال� صلى ال عليه وسلم: "م�ن� ل�� ي�د�ع� ق%�و�ل� ا�لز$ور� و�ال�ع�م�ل� ب�ه�، و�ال��ه
ف� أ�ن� يدع� ط�ع�ام�ه� و�ش�ر�اب�ه�" ر�و�اه� ا�ل�ب�خ�ار�ي$.

ي�امa، ص�ام� ع�ن�ه� ولي$ه" م�ت%�ف�قa ع�ل�ي�ه�.257 : "م�ن� م�ات� و�ع�ل�ي�ه� ص� - و�ق�ال�

ي�ة�، والباقية".258 : "ي�ك�ف�ر� ا�لس�ن�ة� ا�ل�م�اض� - و�س�ئ�ل� ع�ن� ص�و�م� ي%�و�م� ع�ر�ف�ة�، ف%�ق�ال�

ي�ة�".259 : "ي�ك�ف�ر� ا�لس�ن�ة� ا�ل�م�اض� - وسئل عن صوم ع�اش�ور�اء�، ف%�ق�ال�

: "ذ�اك� ي%�و�مa و�ل�د�ت� ف�يه�، و�ب�ع�ث�ت� ف�يه�، أ�و� أ�ن�ز�ل� ع�ل�ي� ف�يه�"260 �، ف%�ق�ال� �ث%�ن%�ي  - و�س�ئ�ل� ع�ن� ص�و�م� ي%�و�م� ا�ل�
رواه مسلم.

261.aل�م �- وقال: "من صام رمضان، ث أ�ت%�ب%�ع�ه� ست�ا من شوال، كان كصيام الدهر" ر�و�اه� م�س



262،( Fث�ة� أ�ي�ام ر� (ث�ل� �: أ�م�ر�ن�ا ر�س�ول� ا�لل�ه� -صلى ال عليه وسلم- أ�ن� ن�ص�وم� م�ن� ا�لش�ه  - و�ق�ال� أ�ب�و ذ�ر�
ر�ة�، و�أ�ر�ب�ع� عشرة، وخس عشرة رواه النسائي والتمذي. �ث� ع�ش ث�ل�

ر�، م�ت%�ف�قa ع�ل�ي�ه�.263 ��: ي%�و�م� ا�ل�ف�ط�ر�، و�ي%�و�م� ا�لن�ح �ي�ام� ي%�و�م�ي - ونى ع�ن� ص�

264.aل�م �رa ل�ل�ه� عز وجل" ر�و�اه� م�س �، و�ذ�ك Fب�لF و�ش�ر �، أ�ي�ام� أ�ك ر�يق� �: "أ�ي�ام� ا�لت�ش - و�ق�ال�

ه�" متفق265 ل�ه� أ�و� ي%�و�مMا ب%�ع�د� �ع�ة�، إ�ل� أ�ن� ي�ص�وم� ي%�و�مMا ق%�ب% �: "ل� يصومن� أ�ح�د�ك�م� ي%�و�م� ا�ل��م  - و�ق�ال�
عليه.

 - وقال: "من صام رمضان إيانMا واحتسابMا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر266
إيانMا واحتسابMا غفر له ما تقدم من ذنبه" م�ت%�ف�قa ع�ل�ي�ه�.

ر� م�ن� ر�م�ض�ان� ح�ت� ت%�و�ف�اه� ا�لل�ه�، و�اع�ت�ك�ف�267 �و�اخ� �ر� ا�ل � - و�ك�ان� صلى ال عليه وسلم ي%�ع�ت�ك�ف� ا�ل�ع�ش
أ�ز�و�اج�ه� م�ن� ب%�ع�د�ه�، م�ت%�ف�قa ع�ل�ي�ه�.

د�ي ه�ذ�ا،268 ، و�م�س�ج� د� ا�ل��ر�ام� : ا�ل�م�س�ج� د� ث�ة� م�س�اج� : "ل� ت�ش�د$ ا�لر�ح�ال� إ�ل� إ�ل� ث�ل�  - و�ق�ال�
�ق�ص�ى" متفق عليه. �د� ا�ل و�ال�م�س�ج�



حن الرحيمبسم ال الر

ر�ة� ال�%م�ل�ك� ال�غ�ل�ب� �ب�� اليات� الدال�ة� ع�لى ق�د �، و�أ�ك ت�ة� أ�صولF ب%�ي%�ن%�ه�ا ال� ت%�ع�ال�: م�ن� أ�عج�ب� الع�جاب�  س�
، و�ع�ق�لء� حMا ل�لع�وام� ف�وق� ما ي�ظ�ن$ الظان$ون، ث� ب�عد� ه�ذا غ�ل�ط� فيها ك�ثيa م�ن أ�ذك�ياء� ال�ع�ال�%م�  ب�يانMا و�اض�

.ب�ن آد�م�؛ إ�ل أ�ق�ل� ال�ق�ل�يل�

ه� ال�ذي ه�و الش�رك� ب�ال�،: ال�ص
ل� ال�و�ل� د� ه� ل ش�ريك� ل�ه�، و�ب�يان� ض�  إ�خ�لص� الد�ين� ل� ت�عال و�حد�
ث�ر� ال�ق�ر�آن� ل�ب�يان� ه�ذا ال�ص�ل� م�ن� و�جوهF ش�ت� ب�ك�لمF ي%�ف�ه�م�ه� أ�ب%�ل�د� ال�ع�ام�ة�، ث� ل�%م�ا صار� ع�لى � و�ك�و�ن� أ�ك

ي� و�الت%�ق�صي� ف ؛ أ�ظ�ه�ر� ل�%ه�م� الش�ي�طان� الخ�لص� ف ص�ور�ة� ت%�ن%�ق$ص� الص�ال� ث�ر� ال�م�ة� م�ا صار� � أ�ك
�ي� و�ات�باع�ه�م ب�ة� الص�ال� .ح�قوق�ه�م�، و�أ�ظ�ه�ر� ل��م� الش�ر�ك� ب�ال� ف ص�ور�ة� م�

� ال� ه�ذا ب�يانMا شاف�يMا: ال�ص
ل� الث�اني ت�ماع� ف الد�ين�، و�ن%�ه�ى ع�ن الت%�ف�ر$ق� فيه�؛ ف%�ب%�ي� � أ�م�ر� ال� ب�الج
ل�مي� ��س

ل�نا ف%�ه�ل�ك�وا، و�ذ�ك�ر� أ�ن�ه� أ�م�ر� ال �ت%�ل�ف�وا ق%�ب% �انا أ�ن� ن�كون� ك�ال�ذ�ين� ت%�ف�ر�ق�وا و�اخ  ت%�ف�ه�م�ه� ال�ع�وام$، و�ن�
اه�م� ع�ن الت%�ف�ر$ق� فيه�، و�ي�ز�يد�ه� و�ض�وحMا م�ا و�ر�د�ت� ب�ه� الس$ن�ة� م�ن� ال�ع�ج�ب� ت�ماع� ف الد�ين�، و�ن� � ب�الج

اق� ف أ�صول� الد�ين� و�ف�روع�ه� ه�و� ال�ع�ل�م� و�الف�ق�ه� ف الد�ين�، ، ث�� صار� ال�م�ر� إل الف�ت�  ال�ع�جاب� ف ذ�لك�
aنون ت�ماع� ف الد�ين�؛ ل ي�قول�ه� إ�ل ز�ن�ديقa أ�و� م� �!و�صار� الج



�ن� ت�أ�م�ر� ع�ل�ي�نا : ال�ص
ل� الث�ال�ث�
ع� و�الط�اع�ة� ل �ت�ماع� الس�م �ام� الج ي�ا-أ�ن� م�ن� ت� ا ح�ب�ش� Mد� ؛-و�ل�و� كان� ع�ب

� ال� ه�ذا ب�يانMا شاف�يMا كاف�يMا ب�و�ج�وهF م�ن� أ�ن�واع� ال�ب%�ي�ان� ش�ر�عMا و�ق�د�رMا، ث�� صار� ه�ذا ال�ص�ل� ل ي%�ع�ر�ف�  ف%�ب%�ي�
ث�ر� م�ن� ي�د�ع�ي ال�ع�ل�م�، ف�ك�ي�ف� ال�ع�م�ل� ب�ه�؟ �!ع�ن�د� أ�ك

�: ال�ص
ل� الر�اب�ع� ن%�ه�م�، و�ق�د� ب%�ي�  ب�يان� ال�ع�ل�م� و�ال�ع�ل�ماء�، و�ال�ف�ق�ه� و�ال�ف�ق�ه�اء�، و�ب�يان� م�ن� ت�ش�ب�ه� ب��م� و�ل�ي�س� م�
� ال�ت�: ال� ت%�ع�ال ه�ذا ال�ص�ل� ف أ�و�ل� س�ور�ة� ال�ب%�ق�ر�ة� م�ن� ق%�و�ل�ه� ت�عال ر�ائ�يل� اذ�ك�ر�وا ن�ع�م�ت� � ﴿ي�ا ب�ن� إ�س

 ﴾ د�ك�م� و�إ�ي�اي� ف�ار�ه�ب�ون� �د�ي أ�وف� ب�ع�ه � ﴿ي�ا ب�ن�: ، إ�ل ق%�و�ل�ه�]40: البقرة[أ�ن%�ع�م�ت� ع�ل�ي�ك�م� و�أ�و�ف�وا ب�ع�ه
� ال�ت� أ�ن%�ع�م�ت� ع�ل�ي�ك�م� و�أ�ن� ف�ض�ل�ت�ك�م� ع�ل�ى ال�ع�ال�م�ي�﴾  ر�ائ�يل� اذ�ك�ر�وا ن�ع�م�ت� � ]47: البقرة[إ�س

ح� ل�ل�عام�ي� ال�ب�ليد�، ث�� صار� � ال�واض�  و�ي�زيد�ه� و�ض�وحMا م�ا ص�ر�ح�ت� ب�ه� الس$ن�ة� ف ه�ذا ال�ك�لم� ال�ك�ثي� ال�ب%�ي�
يار� ما ع�ن�د�ه�م� ل�ب�س� ال��ق� ، و�خ� ياء�، ف�صار� ال�ع�ل�م� و�ال�ف�ق�ه� ه�و� ال�ب�د�ع� والض�للت� � ه�ذا أ�غ�ر�ب� ال�ش

،aنون�، و�صار� ال�ع�ل�م� ال�ذ�ي ف%�ر�ض�ه� ال� ت�عال ع�لى ال�%خ�ل�ق� و�م�د�ح�ه� ل ي%�ت%�ف�و�ه� ب�ه� إ�ل ز�ن�د�يقa أ�و� م�  ب�ال�باط�ل�

ي� ع�ن�ه�؛ ه�و� ال�ف�قيه� ال�عال%�م� �ن�ه� و�الن%�ه ذير� م� �.و�ص�ار� م�ن� أ�ن�ك�ر�ه� و�عاد�اه� و�ص�ن�ف� ف الت�ح

�ت�ش�ب�ه�ي� ب��م� م�ن� أ�ع�داء� ال�: ال�ص
ل� ال
خام�س�
� ال �ن%�ه�م� و�ب%�ي �ريق�ه� ب%�ي% �ل�ياء� ال�، و�ت%�ف � ب�يان� ال� س�ب�حان�ه� ل�و

ف�ي ف ه�ذا �ي� ق%�و�ل�ه� ت�عال�: ال�%م�ناف�قي� و�ال�ف�ج�ار�، و�ي�ك
ران�؛ و�ه� � ﴿ق�ل� إ�ن� ك�ن�ت�م�: آي�ةa ف س�ور�ة� آل� ع�م

ي� ق%�و�ل�ه� ت%�ع�ال]31: آل عمران[ت��ب$ون� ال� ف�ات�ب�ع�ون� ي��ب�ب�ك�م� ال�﴾ 
ة�؛ و�ه�  ﴿ي�ا: ، و�آي�ةa ف س�ور�ة� الائ�د�

ا ال�ذ�ين� آ�م�ن�وا م�ن� ي%�ر�ت�د� م�ن�ك�م� ع�ن� د�ين�ه� ف�س�و�ف� ي�أ�ت� ال� ب�ق�و�مF ي��ب%$ه�م� و�ي��ب$ون�ه�﴾   ،]54: الائدة[أ�ي%$ه�
ي� ق%�و�ل�ه� ت%�ع�ال

؛ و�ه� ل�ي�اء� ال� ل� خ�و�فa ع�ل�ي�ه�م� و�ل� ه�م� ي��ز�ن�ون� : و�آي�ةa ف ي�ون�س� � ال�ذ�ين� آم�ن�وا- ﴿أ�ل� إ�ن� أ�و
]63-62: يونس[و�ك�ان�وا ي%�ت%�ق�ون�﴾ 

ث�ر� م�ن� ي�د�عي ال�ع�ل�م�، و�أ�ن�ه� م�ن� ه�داة� ال�ل�ق� و�ح�ف�اظ� الش�ر�ع� إ�ل �ل�ياء� ل: ث�� صار� ال�م�ر� ع�ن�د� أ�ك � أ�ن� ال�و
�ن%�ه�م ، و�م�ن� ت�ب�ع�ه�م� ف%�ل�ي�س� م�  و�ل ب�د� م�ن� ت%�ر�ك� ال�هاد�، ف�م�ن� جاه�د� ف%�ل�ي�س�! ب�د� ف�يه�م� م�ن� ت%�ر�ك� ات�باع� الر$س�ل�



�ن%�ه�م ن%�ه�م�! م� يان� و�الت%�ق�و�ى، ف�م�ن� ت%�ع�ه�د� ب�اليان� و�الت%�ق�وى ف%�ل�ي�س� م� أ�ل�ك�! يا رب�نا! و�ل ب�د� م�ن� ت%�ر�ك� ال� � ن�س
.ال�ع�ف�و� و�ال�عاف�ي�ة�؛ إ�ن�ك� س��يع� الد$عاء�

واء�: ال�ص
ل� الس�اد�س� � ر�د$ الش$ب%�ه�ة� ال�ت� و�ض�ع�ها الش�ي�طان� ف ت%�ر�ك� ال�ق�ر�آن� و�الس$ن�ة�، و�ات�باع� الراء� و�ال�ه

ي�
ت�ل�ف�ة�؛ و�ه� ��خ

�ت%�ف�ر�ق�ة� ال
ت�ه�د� ال%م�ط�ل�ق�، و�ه�و� ال�%م�و�ص�وف� ب�ك�ذا: ال � أ�ن� ال�ق�ر�آن� و�الس$ن�ة� ل ي%�ع�ر�ف%�ه�ما إ�ل ال�%م�ج

رF و�ع�م�ر�-و�ك�ذا  �؛ ف%�ل�ي�عر�ض�!-أ�و�صافMا ل�ع�ل�ها ل ت�وج�د� ت�ام�ةM ف أ�ب ب�ك ل�ك� ن�سان� ك�ذ�  ، ف�إ�ن� ل�� ي�ك�ن� ال�
ا  Mا حتمMض�ن%�ه�ما؛ ف%�ه�و�!-ل ش�ك� و�ل إ�ش�كال� ف�يه�-ع�ن%�ه�ما ف%�ر  إ�م�ا ز�ن�د�يقa، و�إ�م�ا: ، و�م�ن� ط�ل�ب� ال�%ه�د�ى م�

 aنون�م�ه�ما-م� �ل� ص�عوب�ة� ف%�ه �د�ه�!-. ل�ج ��م � ال� س�ب�ح�ان�ه� ! ف�س�ب�حان� ال� و�ب� ا و�ق�د�رMا،-ك�م� ب%�ي� Mع� ش�ر
ل�ع�ون�ة� م�ن� و�جوهF ش�ت� ب%�ل�غ�ت� إ�ل ح�د� الض�ر�ور�ي�ات� ال�ع�ام�ة�، و�ل�ك�ن�- خ�ل�قMا و�أ�م�رMا  ف ر�د� ه�ذ�ه� الش$ب%�ه�ة� ال%م�

ث%�ر� الن�اس� ل ي%�ع�ل�م�ون� ��ذ�ق�ان� ف%�ه�م� م�ق�م�ح�ون� : أ�ك �لM ف�ه�ي� إ�ل� ال  و�ج�ع�ل�ن�ا- ﴿إ�ن�ا ج�ع�ل�ن�ا ف� أ�ع�ن�اق�ه�م� أ�غ�ل�
ر�ون�  ن�اه�م� ف%�ه�م� ل� ي%�ب�ص� �ي% ا ف�أ�غ�ش� ا و�م�ن� خ�ل�ف�ه�م� س�د� � أ�ي�د�يه�م� س�د� �ر�ت%�ه�م� أ�م�- م�ن� ب%�ي  و�س�و�اءa ع�ل�ي�ه�م� أ�أ�ن�ذ�

﴾- ل�� ت%�ن�ذ�ر�ه�م� ل� ي%�ؤ�م�ن�ون�  Fك�ر�ي Fر �ي� الر�ح��ن� ب�ال�غ�ي�ب� ف%�ب�ش�ر�ه� ب��غ�ف�ر�ةF و�أ�ج
ر� و�خ�ش� � إ�ن��ا ت%�ن�ذ�ر� م�ن� ات%�ب�ع� الذ�ك

]. 11-7: يس[

ليمMا �ب�ه� و�س�ل�م� ت�س �د� ل� ر�ب� ال�عال�%مي�، و�صل�ى ال� ع�لى س�ي�د�نا م��م�دF، و�ع�لى آل�ه� و�ص�ح �ر�ه�، و�ال��م  آخ�
.ك�ثيMا إ�ل ي%�و�م� الد�ين�


