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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٧٧ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

  ن السبت خالد بن عثما/الشيخ
    

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،ا محمدن نبيالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك علىالحمد اهللا رب الع
 كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب يا َأيها الَِّذين آمنُواْ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينع * اٍم ُأخَرَأي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا َأوِريضِمنكُم م ن كَاناٍت فَموددعا مامَأي
ٍن فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَّه وَأن تَصومواْ خَير لَّكُم ِإن كُنتُم وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكي

ونلَمسورة البقرة) ١٨٤-١٨٣([ }تَع[.  
 اإلمساك عن الطعام والشراب :مراً لهم بالصيام وهوآيقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه األمة، و"

 ، وتنقيتها من األخالط الرديئة، وطهارتها،ما فيه من زكاة النفوس، ل-عز وجل-قاع بنية خالصة هللا ووال
  ".واألخالق الرذيلة، وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .أما بعد.. السالم على رسول اهللا والصالة و،هللاالحمد 

، هذا -عز وجل-إلمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة هللا  ا:هوالصيام : -رحمه اهللا-قوله ف
  . اإلمساك:معنى الصيام الشرعي، وأصله في اللغة

هذا الكالم تفسير ، ... وتنقيتها من األخالط الرديئة إلى آخره، وطهارتها، لما فيه من زكاة النفوس:قوله
، وهذا مثال للعلة المنصوصةوى، شرع الصيام لهذه الحكمة، من أجل تحقيق التقف، }لَعلَّكُم تَتَّقُون{ :لقوله

لَعلَّكُم {: ن المقصود بقولهإ: وقال بعض السلف، علل مستنبطةفهي أكثر العلل التي يذكرها الفقهاء بخالف 
ولكن -رحمه اهللا- ابن جرير ه تتقون ما يخل بالصوم من أكل وشرب ووقاع، وهذا اختار: أي}تَتَّقُون ،

  .سير اآلية، وعليه عامة أهل العلموهو المشهور من تفاألول أظهر وأقرب إلى ظاهر السياق، المعنى 
غريبة، فوائد  عجيبة ولفتون إلى حكميتجدهم  الصيام،الذي ألجله شرع يتحدثون عن المعنى من موكثير 

 وبالنسبة ،ة للدم فوائد الصوم بالنسبفيعددونتربط الناس وتشدهم شداً إلى ماديتهم ومصالحهم الدنيوية، 
ناجعة وإن كانت هي وسيلة من اإلغراق فيها، إلى مزيد الناس ليسوا بحاجة و،  أخرىللمعدة، وبالنسبة ألمور

، بهذه المادياتاألمور التعبدية في الناس علقوا  ال ياألولى أنإال أن في إقناع الناس وترويضهم على الطاعة، 
 همتهم ومقاصدهم، فيربطوصحح نيابما يبشيء فليعلقوه  لناسا اوعلقإذا رافدة ومعضدة، وها نيجعلوإنما و

  .-عز وجل-والعلم عند اهللا وما أعد اهللا لهم من نزل، بآخرتهم، 
 فقد أوجبه على من  أوجبه علي هذه األمةماأنه كاهللا ذكر : }كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم {:قوله سبحانه

  .فرض: أيتب كُولذا قال  كان قبلهم، فلهم فيه أسوة،
التشبيه  داللةالكالم في الكاف كالم طويل، والعلماء مختلفون في  }كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم{: وقوله

 تشبيه في الصفة؟ ا تشبيه في الوقت والمقدار؟ أو أنها تشبيه في أصل الفرضية؟ أو أنه هل هياختالفاً كثيراً،



 ٢

 عليكم الصيام كما فرضمعنى أن اهللا صار ال تشبيه في أصل الفرضية، انهإ: إذا قلنافت،  احتماالةهذه ثالث
 أنكم لستم الذين يفرض عليكم الصيام فحسب، بل كان مفروضاً على األمم :فرضه على الذين من قبلكم، أي

 وأوا عليه،  مضت، فال يلزم من ذلك أن يكون الصوم عندهم في رمضان، وأنه كان لمدة شهر ثم زادالتي
 حيث يحرم عليهم ليلة الصيام الوقاع ؛أنه كان بصفة معلومة فكان ذلك فرضاً على هذه األمة بتلك الصفة

اليوم يفطر في  فإنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب حتى نوم بعد ذلكمثالً، أو أن الواحد إذا أفطر ثم حصل له 
  .ة الصيامواصل، فيلزمه ماآلخر

 ربما يكون ذلك ، ويصومونه،ء يعرفون عاشورا أهل الجاهليةتدرجاً لهذا األمة، كانالصوم شرع تشريعاً مو
 المدينة ورأى -صلى اهللا عليه وسلم- إسرائيل، كانوا يعرفونه في مكة، ولما قدم النبي ينانتقل إليهم من ب

 وأمر -سلمصلى اهللا عليه و- فصامه ))نحن أحق بموسى منكم((: اليهود، كما هي القصة المعروفة، قال
، فكان ذلك فرضاً، ثم بعد ذلك شرع للناس صيام رمضان، ولكنه كان على التخيير، من )١("الناس بصيامه

 }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن{:  ومن شاء أفطر وأطعم كما سيأتي في قوله تعالى،شاء صام
 شاقة إذا كانت النفوس ما اعتادت عليها فإنها تحتاج إلى التهيئة دةوذلك ألن الصيام عبا ،]سورة البقرة) ١٨٤([

  .بهذه الكيفيةصوم الوالترويض، ثم كان 
كَما كُِتب علَى الَِّذين {وإذا قلنا إن التشبيه في الوقت والمقدار، بمعنى أنه كان يجب عليهم أن يصوموا شهراً 

تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب  *اٍتَأيوددعا مفكان يجب عليهم شهراً ثم زادوا فيه وتالعبوا ]سورة البقرة) ١٨٤([ }ام ،
ولمدة شهر بالصوم، وجعلوه في فصل الربيع، فزادوا فيه في مقابل ذلك، بمعنى أنه يصوم في شهر رمضان 

  .كامل، فعلى هذا ال نسخ في الوقت والمقدار
ليلة الصيام في يحرم عليهم ف، قد تخللها النسخبهذا االعتبار اآلية  فتكون  بأن التشبيه في الصفةوعلى القول

، أو كما جاء في بعض اآلثار كان يفطر إلى العشاء، وال يحل له  واألكل والشرب إذا حصل منهم نومالوقاع
لَّ لَكُم ُأِح{:  قوله تعالى-عز وجل-أنزل اهللا اليوم الثاني حتى بعد العشاء أن يأكل، أو يشرب، أو يواقع، إلى 

آِئكُمفَثُ ِإلَى ِنساِم الريلَةَ الصطُ {: وقال أيضاً، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }لَيالْخَي لَكُم نيتَبتَّى يواْ حباشْركُلُواْ وو
ل العلم منهم  جمع من أههو مذهببالنسخ القول وفألغى الحكم األول،  }اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر

 في أضواء البيان، -رحمه اهللا- محمد األمين الشنقيطي  والعالمة،وأبو عبيد القاسم بن سالم ،الحافظ ابن كثير
الناسخ أحل لكم ليلة الصيام، فيكون هذا هو النسخ األول في آية الصيام، والنسخ الثاني وليس محل اتفاق ف

بناء على أن التشبيه في .]سورة البقرة) ١٨٤([ }ونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍنوعلَى الَِّذين يِطيقُ{: أيضاً هو في قوله
  .اهللا أعلم أو في الوقت والمقدار، و،ليس في أصل الفرضيةوالصفة، 

ا ِلكُلٍّ جعلْنَا ِمنكُم ِشرعةً وِمنْهاج{: وليجتهد هؤالء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى"
  .اآلية ]سورة المائدة) ٤٨([ }ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم ُأمةً واِحدةً ولَِكن لِّيبلُوكُم ِفي مآ آتَاكُم فَاستَِبقُوا الخَيراِت

                                                
 ).٢/٧٠٤) (١٩٠٠(باب صيام يوم عاشوراء برقم –رواه البخاري في كتاب الصوم  - 1



 ٣

 }ن قَبِلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونيا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِم{: ولهذا قال هاهنا
 وتضييق لمسالك الشيطان، ولهذا ثبت في الصحيحين ، ألن الصوم فيه تزكية للبدن؛]سورة البقرة) ١٨٣([
  ".)٢())يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء((
على خالف ما ذهب إليه  ،ه على تأكيد مذهبه في حكمة مشروعية الصومإيراده لمثل هذا الكالم إصرار منو

  .اتقوا ووقاع، مثلما ، وشرب،المفطرات من أكلتتقون : أي، }لَعلَّكُم تَتَّقُون{ أن معنى قولهمن  ابن جرير
  ". لئال يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأداءهدار الصوم، وأنه في أيام معدودات؛ثم بين مق"
   :أمورن فرض الصيام وتخفيفه عنهم يكمن في يهوت

ك، وشرع معهود، وفعل ، وإنما هو طريق مسلو من فرض عليكم الصيامأنتم لستم وحدكم: األول أنه قال
  .كه سالكون قبلكم فأنتم على أثرهم سلمعروف، ودرب

  . إن ذلك شرع من أجل تحقيق التقوى:قال لهم: ثانياً
  .}َأياما معدوداٍت{: قالة ف في فترة محددهأنه حصر: ثالثاً
  .لمطيقلسافر، مع التخيير م ذكر التخفيف فيه، على المريض وال:رابعاً
شقة الخارجة عن طوقهم، كل م ال يريد بهم ال،سر بعبادهفي هذا التخفيف، وأنه يريد اليبين حكمته أنه : خامساً

  .-سبحانه وتعالى-هذه التلطف وهو غني عنهم 
الصيام إذ  لكتب، ٍن بناء على أنه مفعول ثااًأن يكون منصوب: األول: ناإعراب }اما معدوداٍتَأي{ نصبوفي 

  .كتب أيام: والتقدير للفاعل، اًنائبفي األصل هو المفعول األول، لكن لما حذف الفاعل صار 
  .مقطوع  زماناعتبار أنه ظرفنصب على ال: الثاني 
 فلما نزل ،كان عاشوراء يصام: " قالتا أنه-ارضي اهللا عنه-ة وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائش"

ومن شاء أفطر،ضان كان من شاء صامض رمفر ".  
  ". مثله-مرضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود 

 في صفة وقعنسخ ذلك مستحباً، ثم بعد ر  ليصينسخ فرض صوم عاشوراءمن النسخ، وقع في الصوم ثالثة 
، أن  فيما يتعلق بالترخيص للمطيقثالث أيضاً وقعوم من جهة ما ذكرت فيما يتعلق بليلة الصيام، والص

  .يتحول إلى البدل وهو اإلطعام
رضي اهللا -، كما قال معاذ ]سورة البقرة) ١٨٤([ }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن{: وقوله تعالى"

  ". األمر من شاء صاماءابتدكان في : -تعالى عنه
وعلَى {: وجاء عن ابن عباس أنه قرأ يطيقونه هذه القراءة المتواترة، }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ{: هقول

 يطيقونالذين : أي على الراجح  ومعناها} يطّيقُونَه{: قراءة ليست متواترة، وفي رواية وهي }قُونَهوالَِّذين يطَ
بل هو ليس بالزم لكل أحد أن يصوم في أول األمر، ن يتحولوا إلى بدل وهو اإلطعام، إذ لهم أصيام ال

                                                
 برقم ))من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ((-صلى اهللا عليه وسلم–باب قول النبي –نكاح رواه البخاري في كتاب ال - 2
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم برقم               –، ورواه مسلم في كتاب النكاح       ) ٥/١٩٥٠) (٤٧٧٨(
)٢/١٠١٨) (١٤٠٠.( 



 ٤

 وبناء عليه تكون هذه اآلية أيضاً ،م، وهذا الشهور في معنى هذه القراءةاطعبين اإلم، وياصال بين بالخيار
، فصار ذلك الزماً لكل مطيق، إال أن ] سورة البقرة)١٨٥([ }فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{:  بقولهمنسوخة

  . الفطريكون مسافراً أو مريضاً يرخص له
أو  "هونَقطّوي"، أو قراءة "هونَقُويطَ"ومنه قراءة بمعنى يتكلفونه،  }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه{: قوله نإ :قيلو
 أن م فإنه يرخص لهم ضعفت قواهن الذيالءؤفمثل ه ،مفكلها بمعنى يتكلفون الصوم ويشق عليه "يَِطّيقُونَه"

  . واهللا أعلم، نسخوعليه فال يكون في اآلية إلى البدل وهو اإلطعام، وايتحول
ن يِطيقُونَه وعلَى الَِّذي{فتكون باإلضافة، ونها ءيقر أهل الشام والمدينة }يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن{ :قوله
 ألن ، والمعنى واحد؛"مساكين"بالجمع تقرأ ، ومسكين أيضاً على قراءة أهل المدينة والشام } ِمسِكيٍناِم طَعِفديةُ

المسكين جنس يطلق على الواحد والكثير، فدية طعام مسكين أو طعام مساكين، فيمكن أن يعطى طعام من أيام 
عشرة : ل بأن قاما إذا ذكر العدد بخالف فيحتمل الوجهين أو لمساكين متعددين، ،متعددة لمسكين واحد

  .على الراجحمن المساكين البد من استيعاب العدد فأو نحو هذا ، اًستين مسكين مساكين، أو
   بمعنى الجزاء:الفدية }ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن{ :قولهو
 عن كل  األمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعماءكان في ابتد: -رضي اهللا تعالى عنه-كما قال معاذ "

  .يوم مسكيناً
وعلَى الَِّذين { : لما نزلت أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-وهكذا روى البخاري عن سلمة بن األكوع 

، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت اآلية التي بعدها ]سورة البقرة) ١٨٤([ }يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن
  .)٣(فنسختها

  .هي منسوخة:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-ديث عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر وروي أيضاً من ح
  "......  اهللا عن مرة عن عبدوقال السدي

به ، و]سورة البقرة) ١٨٥([ }فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{: ة بقوله سبحانهخونسالراجح في هذه اآلية أنها م
يحة  صرهمآثار عبيد القاسم بن سالم، ويير، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وأبكابن جركثير من أهل العلم قال 
  .-رحمه اهللا-محمد األمين الشنقيطي من المعاصرين ذلك، وفي 

وعلَى الَِّذين { :لما نزلت هذه اآلية:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقال السدي عن مرة عن عبد اهللا "
  "...تجشمونهي :وعلى الذين يطيقونه أي: يقول: ، قال}يٍنيِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِك

   .تقدم في العمرلزمانة أو لبمعنى يشق عليهم الصيام 
  .ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًفكان من شاء صام، : قال عبد اهللا"
}عن تَطَوآخراًأطعم مسكين:  يقول}فَم ."  

 .األقرب وهذا اً آخر أطعم مسكينوالمراد ،}وعطّْي نمفَ{ كسائيقراءة حمزة وال وفي }فَمن تَطَوع خَيرا{: قوله
 بالجمع بين الصوم }تَطَوع خَيرا{:  يقولمهوبعض ،على أي تقديريزيد في إطعام المسكين الواحد : قيل معناهو

                                                
وعلَى {: باب بيان نسخ قوله تعالى    –، ورواه مسلم في كتاب الصيام       )٤/١٦٣٨) (٤٢٣٧(باب سورة البقرة برقم     –رواه البخاري في كتاب التفسير       - 3

 ).٢/٨٠٢) (١١٤٥( برقم }فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{:  بقوله}الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن



 ٥

، التطوعية الزيادة على هذه  دون شيء فإنه يحملبما أن اهللا لم يحدد شيئا: لم يقولوبعض أهل الع، واإلطعام
  . تزيد في تقربه ألنها؛فيكون ذلك من الزيادة التي يحبها اهللا، وهي خير لإلنسان

"}لَّكُم رواْ خَيومَأن تَصو لَّه رخَي وسورة البقرة) ١٨٤([ }فَه[."  
ن شَِهد فَم{:  باآلية األخرى على قول الجمهور بأن اآلية منسوخة هذا بين الفدية والصيامبناء على أنه مخير

همصفَلْي رالشَّه المعنى وأن تصوموا، ف لم يثبتتخيير للقادرينال، وعلى القول بأنها ليست منسوخة، و}ِمنكُم 
خير هو  الذي ال يفضي بكم إلى العطب أو الضرر  والمرض الذي ليس فيه مشقة كبيرة عليكم،في السفر

 الشريفة في وقتها األصلي، وهو وقت شريف ال يجد عنه ألنه أبرء للذمة، وإيقاع لهذا العبادة؛ أفضل لكمو
 يقضي رمضان في العشر من ذي الحجة؛  يحب أن -رضي اهللا عنه-بن الخطاب عمر كان عوضاً، ولهذا 

  .-عز وجل-ألنها أفضل األيام عند اهللا 
  . بين اإلطعام والصيامييرعلى التخسائر ، }وَأن تَصومواْ خَير لَّكُم{:  منسوخة، وأن قولهالكن الراجح أنه

  ". واهللا أعلم}فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{فكانوا كذلك حتى نسختها "
  . وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم اهللاوصلى


