من منهج السالكي وتوضيح الفقه ف الدين
للعلمة ابن سعدي رحه ال
طبعة دار ابن الوزي -

الضيي

كتاب الصيام
 -241الصل فيه قوله تعال} :يا أي$%ها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من ق%بلكم{ اليات] .البقرة. [183 :
 -242ويب صيام رمضان على كل:
 -1مسل Fم
 -2بال Fغ،
 -3عاق Fل،
 -4قاد Fر على الصوم
يوما
 -5برؤية هلله ،أو إكمال شعبان ثلثي M
قال صلى ال عليه وسلم" :إذا رأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا ،فإن غم عليكم فاقدروا له"

مت%ف aق عليه.
وف F
ي.
لفظ" :فاقدروا له ثلثي" ،وف لف Fظ" :فأكملوا عدة شعبان ثلثي" رواه البخار $
 -243ويصام برؤية عد Fل للله ،ول ي%قبل ف بقية الش$هور إل عدلن.
 -244ويب ت%بييت الن%ية لصيام الفرض.
 -245وأما الن%فل ف%يجوز بن%ي Fة من النهار.
 -246والمريض الذي ي%تضرر بالصوم ،والمسافر ،لما الفطر والصيام.
 -247والائض والن$%فساء ،يرم عليهما الصيام ،وعليهما القضاء.
 -248والامل والرضع إذا خافتا على ولديهما ،أفطرتا ،وقضتا ،وأطعمتا عن كل يوم مسكينMا.
 - 249والعاجز عن الصوم ،لكب أو مرض ل يرجى برؤه ،فإنه يطعم عن كل يوم مسكينMا.
عمدا ،أو
 - 250ومن أفطر فعليه القضاء فقط ،إذا كان فطره بأكل ،أو بشرب ،أو قيء M
حجامة ،أو إمناء بباشرة.
 -251إل من أفطر بماع فإنه ي%قضي وي%عتق رق%بة ،Mفإن ل يد فصيام شهرين متتابعي ،فإن ل
يستطع فإطعام ستي مسكينMا.

لنب صلى ال عليه وسلم" :من نسي وهو صائ aم فأكل أو شرب ف%ليتم صومه ،فإنا
 -252وقال ا $
أطعمه الله وسقاه" مت%ف aق عليه.
 -253وقال" :ل ي%زال الناس ب Fي ما عجلوا الفطر" متفق عليه.
 -254وقال" :تسحروا ،فإن ف السحور بركة" مت%ف aق عليه.1
 -255وقال" :إذا أفطر أحدكم ف%لي%فطر على ت Fر ،فإن ل يد ف%لي%فطر على ماء ،فإنه طهور" رواه
المسة
 -256وقال صلى ال عليه وسلم" :من ل يدع ق%ول ال$زور والعمل به ،والهل ف%ليس لله حاجةa
ي.
ف أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخار $
 -257وقال" :من مات وعليه صي aام ،صام عنه ولي$ه" مت%ف aق عليه.
 -258وسئل عن صوم ي%وم عرفة ،ف%قال" :يكفر السنة الماضية ،والباقية".
 -259وسئل عن صوم عاشوراء ،ف%قال" :يكفر السنة الماضية".
 -260وسئل عن صوم ي%وم الث%ن%ي ،ف%قال" :ذاك ي%وaم ولدت فيه ،وبعثت فيه ،أو أنزل علي فيه"
رواه مسلم.
 -261وقال" :من صام رمضان ،ث أت%ب%عه ست•ا من شوال ،كان كصيام الدهر" رواه مسل aم.

 -262وقال أبو ذ ™ر :أمرنا رسول الله -صلى ال عليه وسلم -أن نصوم من الشهر )ثلثة أي Fام(،
ثلث عشرة ،وأربع عشرة ،وخس عشرة رواه النسائي والتمذي.
 -263ونى عن صيام ي%ومي :ي%وم الفطر ،وي%وم النحر ،مت%ف aق عليه.
 -264وقال" :أيام التشريق ،أيام أك Fل وشر F
ب ،وذكaر لله عز وجل" رواه مسل aم.
 -265وقال" :ل يصومن أحدكم ي%وم المعة ،إل أن يصوم ي%وMما ق%ب%له أو ي%وMما ب%عده" متفق
عليه.
 -266وقال" :من صام رمضان إيانMا واحتسابMا غفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قام ليلة القدر
إيانMا واحتسابMا غفر له ما تقدم من ذنبه" مت%ف aق عليه.
 -267وكان صلى ال عليه وسلم ي%عتكف العشر الواخر من رمضان حت ت%وفاه الله ،واعتكف
أزواجه من ب%عده ،مت%ف aق عليه.
 -268وقال" :ل تش $د الرحال إل إل ثلثة مساجد :المسجد الرام ،ومسجدي هذا،
والمسجد القصى" متفق عليه.

بسم ال الرحن الرحيم
من أعجب العجاب ،وأكب اليات الدالة على قدرة ال%ملك الغلب :ستة F
أصول ب%ي%ن%ها ال ت%عال
بيانMا واض Mحا للعوام فوق ما يظ $ن الظان$ون ،ث بعد هذا غلط فيها كثي aمن أذكياء العال%م ،وعقلء
بن آدم؛ إل أقل القليل.
الصل الول :إخلص الدين ل تعال وحده ل شريك له ،وبيان ضده الذي هو الشرك بال،
وكون أكثر القرآن لبيان هذا الصل من و F
جوه شت بك F
لم ي%فهمه أب%لد العامة ،ث ل%ما صار على
أكثر المة ما صار؛ أظهر ل%هم الشيطان الخلص ف صورة ت%ن$ %قص الصالي والت%قصي ف
حقوقهم ،وأظهر لم الشرك بال ف صورة مبة الصالي واتباعهم.

الصل الثاني :أمر ال بالجتماع ف الدين ،ون%هى عن الت%ف$رق فيه؛ ف%ب%ي ال هذا بيانMا شافيMا
ت%فهمه العوا $م ،ونانا أن نكون كالذين ت%فرقوا واخت%لفوا ق%ب%لنا ف%هلكوا ،وذكر أنه أمر السلمي
وحا ما وردت به ال $سنة من العجب
بالجتماع ف الدين ،وناهم عن الت%ف$رق فيه ،ويزيده وض M
العجاب ف ذلك ،ث صار المر إل الفتاق ف أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه ف الدين،
ديق أو منو aن!
وصار الجتماع ف الدين؛ ل يقوله إل زن a

الصل الثالث :أن من تام الجتماع السمع والطاعة لن تأمر علينا -ولو كان عب Mدا حبشي•ا-؛
ف%ب%ي ال هذا بيانMا شافيا كافيا بوج F
وه من أنواع الب%يان شر Mعا وقد Mرا ،ث صار هذا الصل ل ي%عرف
M M
عند أكثر من يدعي العلم ،فكيف العمل به؟!
الصل الرابع :بيان العلم والعلماء ،والفقه والفقهاء ،وبيان من تشبه بم وليس من%هم ،وقد ب%ي
ال ت%عال هذا الصل ف أول سورة الب%قرة من ق%وله تعال﴿ :يا بن إسرائيل اذكروا نعمت الت
أن%عمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون﴾ ]البقرة ،[40 :إل ق%وله﴿ :يا بن
إسرائيل اذكروا نعمت الت أن%عمت عليكم وأن فضلتكم على العالمي﴾ ]البقرة[47 :
وحا ما صرحت به ال $سنة ف هذا الكلم الكثي الب%ي الواضح للعامي البليد ،ث صار
ويزيده وض M
هذا أغرب الشياء ،فصار العلم والفقه هو البدع والضللت ،وخيار ما عندهم لبس الق
يق أو منو aن،
بالباطل ،وصار العلم الذي ف%رضه ال تعال على ال%خلق ومدحه ل ي%ت%فوه به إل زند a
وصار من أنكره وعاداه وصنف ف التحذير منه والن%هي عنه؛ هو الفقيه العال%م.
الصل الخامس :بيان ال سبحانه لولياء ال ،وت%فريقه ب%ي%ن%هم وب%ي التشبهي بم من أعداء ال
ال%منافقي والفجار ،ويكفي ف هذا :آية aف سورة آل عمران؛ وهي ق%وله تعال﴿ :قل إن كنتم
تب$ون ال فاتبعون يببكم ال﴾ ]آل عمران ،[31 :وآية aف سورة الائدة؛ وهي ق%وله ت%عال﴿ :يا
أي$%ها الذين آمنوا من ي%رتد منكم عن دينه فسوف يأت ال بقوFم يب%$هم ويب$ونه﴾ ]الائدة،[54 :
ف عليهم ول هم يزنون  -الذين آمنوا
وآية aف يونس؛ وهي ق%وله ت%عال﴿ :أل إن أولياء ال ل خو a
وكانوا ي%ت%قون﴾ ]يونس[63-62 :
ث صار المر عند أكثر من يدعي العلم ،وأنه من هداة اللق وحفاظ الشرع إل :أن الولياء ل
بد فيهم من ت%رك اتباع ال$رسل ،ومن تبعهم ف%ليس من%هم! ول بد من ت%رك الهاد ،فمن جاهد ف%ليس

من%هم! ول بد من ت%رك اليان والت%قوى ،فمن ت%عهد باليان والت%قوى ف%ليس من%هم! يا ربنا! نسألك
العفو والعافية؛ إنك سيع الد$عاء.
الصل السادس :ر$د ال $شب%هة الت وضعها الشيطان ف ت%رك القرآن وال $سنة ،واتباع الراء والهواء

الت%فرقة الختلفة؛ وهي :أن القرآن وال $سنة ل ي%عرف%هما إل ال%مجتهد ال%مطلق ،وهو ال%موصوف بكذا
وكذا -أوصافMا لعلها ل توجد تامة Mف أب بك Fر وعمر! ،-فإن ل يكن النسان كذلك؛ ف%ليعرض
يق ،وإما
عن%هما ف%ر M
حتما -ل شك ول إشكال فيه! ،-ومن طلب ال%هدى من%هما؛ ف%هو :إما زند a
ضا M
منو aن -لجل صعوبة ف%همهما! .-فسبحان ال وبمده! كم ب%ي ال سبحانه -شر Mع ا وقد Mرا،
خل Mقا وأمرا -ف رد هذه ال $شب%هة ال%ملعونة من و F
جوه شت ب%لغت إل حد الضروريات العامة ،ولكن
M
أكث%ر الناس ل ي%علمون﴿ :إنا جعلنا ف أعناقهم أغلMل فهي إل الذقان ف%هم مقمحون  -وجعلنا
من ب%ي أيديهم سد•ا ومن خلفهم سد•ا فأغشي%ناهم ف%هم ل ي%بصرون  -وسواء aعليهم أأنذرت%هم أم
ل ت%نذرهم ل ي%ؤمنون  -إنا ت%نذر من ات%بع الذكر وخشي الرحن بالغيب ف%بشره بغفرFة وأج Fر كرFي﴾
]يس.[11-7 :
آخره ،والمد ل رب العال%مي ،وصلى ال على سيدنا مم F
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ثيا إل ي%وم الدين.
ك M

