
 ھل فرض صيام شھر رمضان على انبياء اليھود؟

  

  

   محمد حياني
      

قُو َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَّ َھا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ   نَ َيا أَيُّ
مين كما فرض على اليھود بدون لف ودوران معنى ھذه اآلية ان الصيام قد فرض على المسل

والنصارى، ھذا ھو المعنى الحقيقي لھذه اآلية، وان بداية الصيام عند المسلمين ھي في المدينة بعد 
  :الھجرة

عن ابن عباس أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قدم المدينة يوم عاشوراء فإذا اليھود صيام، فسألھم 
نحن أولى بموسى : نّجا فيه موسى وبني إسرائيل فقالعن ذلك فقالوا ھذا يوم أغرق هللا فيه فرعون و

  ..منكم وإني ألحتسب ھذا اليوم ذنوب العام السابق له، فصامه وأمر المسلمين بصيامه
ان اليوم الذي نجى هللا موسى وبني اسرائيل ال عالقة له بيوم الغفران، وان يھود المدينة اعطوا (



  )س نبيمحمد معلومات خاطئة لذلك اكتشفوا بأنه لي
  وھذا اليوم ھو اليوم العاشر من شھر تشرى 

وشھر تشرى ھو أول الشھور في سنتھم المدنية وربما صادف اليوم العاشر من محرم لذلك سميا 
بيوم عاشوراه، او ان اليھود في الجزيرة العربية سموه يوم عاشوراه، واليھود يصمون ھذا اليوم 

وم العاشر، وھكذا بدأ الصيام عند المسلمين ، يوم عاشورة من مساء اليوم التاسع حتى المساء من الي
ساعة مما يجعل  24ومن المساء حتى المساء، من مساء اليوم التاسع الى مساء اليوم العاشر ، 

ايام كل شھر، وااليام المفضلة للصيام  3صوم يومين متتالين امراً مستحيل لذلك بدأ المسلمين صيام 
لضبط كما كان يفعل اليھود وما زالوا حتى اآلن، وكثير من المسلمين ھي يوم االثنين والخميس با

  واني اذكر جدتي كانت تصوم احياناً يوم االثنين و يوم الخميس
ام ُثمَّ ُنِسَخ ذَ  ام َمْعُدوَدات، َوَقْد َكاَن َھَذا فِي ِاْبِتَداء اإْلِْساَلم َيُصوُموَن ِمْن ُكلّ َشْھر َثاَلَثة أَيَّ ْوِم لَِك ِبصَ أَيَّ

  َشْھر َرَمَضان 
اٍم أَُخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيطِ } 184{ ةٌ ِمْن أَيَّ اًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ يقُوَنُه أَيَّ

َع َخْيًرا َفُھَو َخْيٌر َلُه َوأَْن َتُصوُموا َخْيٌر    َلُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوَّ
  ايام من كل شھر 3لما قدم الرسول الى المدينة صام عاشوراه و

ْوم : َفَقالَ َبْعضھْم , فِي َمْعَناهُ } َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه {  ل َما فُِرَض الصَّ َوَكاَن َمْن , َكاَن َذلَِك فِي أَوَّ
َوإِْن َشاَء أَْفَطَرهُ َواْفَتَدى َفأَْطَعَم لُِكلِّ َيْوم أَْفَطَرهُ ِمْسِكيًنا َحتَّى ُنِسَخ , إْن َشاَء أََطاَقُه ِمْن اْلُمقِيِميَن َصاَمُه 

  .َذلَِك 
  من تفسير الطبري

اًما َمْعُدوَدات،َفَقالَ َبْعضھ َيام َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبلُكْم أَْن َتُصوُموا أَيَّ اأْلَيَّام : ْم ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِّ
ام ِمْن ُكلّ َشْھر : اْلَمْعُدوَدات  َيام َقْبل : َقالَ . َصْوم َثاَلَثة أَيَّ َوَكاَن َذلَِك الَِّذي فُِرَض َعَلى النَّاس ِمْن الصِّ

ام ِمْن ُكلّ َشْھر . أَْن ُيْفَرض َعَلْيِھْم َشْھر َرَمَضان  َيام َثاَلَثة أَيَّ اًما  َوَلمْ , َكاَن َعَلْيِھْم الصِّ ْھر أَيَّ ُيَسمَّ الشَّ
  َمْعُدوَدات ،َوَكاَن َھَذا ِصَيام النَّاس َقْبل ُثمَّ َفَرَض هللاَّ َعزَّ َوَجلّ َعَلى النَّاس َشْھر َرَمَضان

ة : َقالَ  ْحَمن ْبن َعْبد هللاَّ ْبن ُعْتَبَة َعْن َعْمرو ْبن ُمرَّ ْحَمن ْبن أَِبي لَ , ثنا َعْبد الرَّ َعْن , ْيَلى َعْن َعْبد الرَّ
ام ِمْن ُكلّ : ُمَعاذ ْبن َجَبل   أَنَّ َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقِدَم اْلَمِديَنة َفَصاَم َيْوم َعاُشوَراء َوَثاَلَثة أَيَّ

  ,َشْھر 
َيام {  ْوم ِمْن اْلَعَتَمة إَلى ِمْثلَھا مِ , اآْلَية } ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِّ ُجل اْلَعَتَمة , ْن اْلَقاِبَلة فُِرَض الصَّ َفإَِذا َصلَّى الرَّ

َعام َواْلِجَماع إَلى ِمْثلَھا ِمْن اْلَقاِبلَة  َم َعَلْيِه الطَّ َعام َواْلِجَماع ِباللَّْيِل , ُحرِّ ْوم اآْلَخر بِإِْحاَلِل الطَّ ُثمَّ َنَزلَ الصَّ
ُثمَّ { : إَلى َقْوله } َتَبيَّن َلُكْم اْلَخْيط اأْلَْبَيض ِمْن اْلَخْيط اأْلَْسَود َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى يَ { : َوُھَو َقْوله , ُكّله 

َيام إَلى اللَّْيل  وا الصِّ َفث إلَى ِنَساِئُكْم { : َوأُِحلّ اْلِجَماع أَْيًضا َفَقالَ  187 2} أَِتمُّ َيام الرَّ أُِحلّ َلُكْم َلْيَلة الصِّ
{  

لبداية كان يوم عاشوراه وثالثة ايام من كل شھر والصيام كان مثل اذا اصبح واضحاً ان الصيام في ا
اي كان من صعباً جداً صيام يومين ) يوم عاشوراه( ساعة وھو صيام يوم كيبور 24صيام اليھود 

  متتالين، وكان المسلم ان شاء صام وان شاء فطر واطعم مسكين
  الى ان جائت االيةھكذا كان الصيام في البداية وال يوجد اي ذكر لشھر رمضان 

َناٍت ِمَن اْلُھَدى َواْلفُْرَقاِن َفَمْن َشِھَد مِ } 185{ اِس َوَبيِّ ْنُكُم َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزلَ فِيِه اْلقُْرآُن ُھًدى لِلنَّ
اٍم أَُخَر ُيِريدُ  ةٌ ِمْن أَيَّ ْھَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم  الشَّ هللاَّ

َ َعَلى َما َھَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ُروا هللاَّ َة َولُِتَكبِّ   اْلُعْسَر َولُِتْكِملُوا اْلِعدَّ
وانما بعد  184واآلية  183وھذه االية لم تنزل مباشرة بعد اية فرض الصيام مثل صيام اليھود االية 

ين على االقل ويوجد بينھما ايات كثيرة قد نزلت ولكن عندما جمع القرآن في عھد عثمان سنة او سنت
  لصقت ھذه االيات مع بعضھا لخداع الناس

ً  185ان االية    184تناقض تماما



  الصيام اصبح شھر وليس ايام معدودات 
  اطعام المسكين بدل عن الصيام لم يعد مقبول

  لم يعد ممكن ساعة من المساء الى المساء 24وصيام 
187 { ُ َفُث إِلَى ِنَساِئُكْم ُھنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَْنُتْم لَِباٌس َلُھنَّ َعلَِم هللاَّ َياِم الرَّ ُكْم ُكْنُتْم  أُِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ أَنَّ

ُ َلُكْم َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َتْخَتاُنوَن أَْنفَُسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم َفاآْلَن َباِشُروُھنَّ َواْبَتغُ  وا َما َكَتَب هللاَّ
َياَم إِلَى اللَّْيلِ  وا الصِّ َن َلُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ أَِتمُّ َواَل ُتَباِشُروُھنَّ َوأَْنُتْم  َيَتَبيَّ

قُونَ َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحدُ  ُ آَياِتِه لِلنَّاِس َلَعلَُّھْم َيتَّ ُن هللاَّ ِ َفاَل َتْقَرُبوَھا َكَذلَِك ُيَبيِّ   وُد هللاَّ
  من تفسير ابن كثير

ل َما اْفَتَرَض َعَلْيِھْم فِي َرَمَضان  َساء َلُھْم َحاَلاًل  -َوفِي أَوَّ َراب َوِغْشَيان النِّ َعام َوالشَّ إَذا أَْفَطُروا َوَكاَن الطَّ
َم َعَلْيِھْم َذلَِك إَلى ِمْثلَھا ِمْن اْلَقاِبَلة , ا َلْم َيْرقُُدوا مَ  ُھْم َكاُنوا . َفإَِذا َرَقُدوا ُحرِّ َوَكاَنْت ِخَياَنة اْلَقْوم أَنَّ

َقاد َساء َبْعد الرُّ َراب َوِغْشَيان النِّ َعام َوالشَّ   ُيِصيُبوَن أَْو َيَنالُوَن ِمْن الطَّ
  الصيام صعب جداً وذلك بعد ما سمع من اصحابه ولكن محمد انتبه بان ھذا

َفأََتى أَْھله , َوَكاَن َيْعَمل فِي ِحيَطان اْلَمِديَنة ِباأْلَْجِر , َرُجل ِمْن اأْلَْنَصار ُيَقال َلُه أَُبو َقْيس ْبن ِصْرَمة 
ْمر َطِحيًنا َفاْجَعلِ : َفَقالَ اِلْمَرأَِتِه , ِبَتْمٍر  ْمر َقْد أَْحَرَق , يِه َسِخيَنة َلَعلِّي أَْن آُكلُه اْسَتْبِدلِي ِبَھَذا التَّ َفإِنَّ التَّ

َفَكِرَه أَْن َيْعِصي هللاَّ , َفأَْيَقَظْتُه , َفأَْبَطأَْت َعَلْيِه َفَناَم , ُثمَّ َصَنَعْت , َفاْنَطَلَقْت َفاْسَتْبَدَلْت َلُه , َجْوفِي 
: " َفَقالَ , َفَرآهُ َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلَعِشيِّ ; اِئًما َوأَْصَبَح صَ , َوأََبى أَْن َيأُْكل , َوَرُسوله 

ة , " َما َلك َيا أََبا َقْيس أَْمَسْيت َطلِيًحا  اب َوَقَع َعلَى َجاِرَية َلُه . َفَقصَّ َعَلْيِه اْلقِصَّ َوَكاَن ُعَمر ْبن اْلَخطَّ
ا َسِمَع ُعَمر َكاَلم أَبِي َقْيس َرِھَب أَْن َيْنِزل فِي أَِبي َقْيس ; َيْملُِكوا أَْنفُسھْم  فِي َناس ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن َلمْ  َفَلمَّ

َر ُھَو , َشْيء  َيا َرُسول هللاَّ إنِّي أَُعوذ : َفَقالَ , َفَقاَم َفاْعَتَذَر إلَى َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم , َفَتَذكَّ
 ِ َّ َ ا َتَكلََّم ُعَمر َتَكلََّم أُوَلِئَك النَّاس ! َوَلْم أَْملِك َنْفِسي اْلَباِرَحة , إنِّي َوَقْعت َعَلى َجاِرَيِتي بِا بِّي , َفَلمَّ َفَقالَ النَّ

اب : " َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم  أُِحلّ َلُكْم { : َفَقالَ ,  َفُنِسَخ َذلَِك َعْنُھمْ , " َما ُكْنت َجِديًرا ِبَذلَِك َيا اْبن اْلَخطَّ
َفث إلَى ِنَساِئُكْم ُھنَّ لَِباس َلُكْم َوأَْنُتْم لَِباس َلُھنَّ  َيام الرَّ ُكْم ُكْنُتْم َتْخَتاُنوَن أَْنفُسُكْم , َلْيَلة الصِّ } َعلَِم هللاَّ أَنَّ

ُكْم َتَقُعوَن َعَلْيِھنَّ ِخَياَنة : َيقُول  } َفا َعْنُكْم َفاآْلن َباِشُروُھنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب هللاَّ َلُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوعَ , { إنَّ
َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيَّن َلُكْم اْلَخْيط اأْلَْبَيض ِمْن { : َوَرَجَع إَلى أَِبي َقْيس َفَقالَ ; َجاِمُعوُھنَّ : َيقُول 

  }اْلَخْيط اأْلَْسَود ِمْن اْلَفْجر 
َفث إَلى ِنَساِئُكْم أُِحلّ { :  َيام الرَّ   }َلُكْم َلْيَلة الصِّ

َفث : َقالَ  َكاح: الرَّ   ُھَو النِّ
  اذا اآلن الصيام تبدل، اصبح شھر كامل ھو شھر رمضان ، والصيام اصبح من الصباح الى المساء 

  وھنا بدأ تعظيم شھر رمضان
  

  والصيام اصبح من الصباح الى المساء 
  عن اھمية شھر رمضان وھنا بدأ الكذب والنفاق

  إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جھنم، وسلسلت الشياطين
  إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة

وُح فِيَھا لُ اْلَماَلِئَكُة َوالرُّ   َتَنزَّ
ْوم َوُكِتَب َعَلْيِھْم أَْن اَل , ُكِتَب َعَلْيِھْم َرَمَضان , الَِّذيَن ِمْن َقْبلَنا َفالنََّصاَرى  َواَل ,  َيأُْكلُوا َواَل َيْشَرُبوا َبْعد النَّ

َساء َشْھر َرَمَضان  َتاء , َفاْشَتدَّ َعَلى النََّصاَرى ِصَيام َرَمَضان . َيْنِكُحوا النِّ َوَجَعلَ ُيَقلِّب َعلَْيِھْم فِي الشِّ
ْيف  ا َرأَْوا َذلَِك اْجَتَمُعوا َفَجَعلُوا ِصَياًما فِي ا; َوالصَّ ْيف َفَلمَّ َتاء َوالصَّ َنِزيد : َوَقالُوا , ْلَفْصل َبْين الشِّ

  َفَجَعلُوا ِصَيامھْم َخْمِسينَ . ِعْشِريَن َيْوًما ُنَكفِّر ِبَھا َما َصَنْعَنا 
  اي ان رمضان قد فرض على النصارى

  كان صوم رمضان واجًبا على اليھود، لكنھم تركوه وصاموا يوًما



  
  

السنة الثانية من ھجرة الرسول إلى المدينة وان الرسول قد  فرض صوم رمضان في شھر شعبان من
  صام تسع رمضانات فقط

ْوَراة لِِستٍّ َمَضْيَن ِمْن َرَمَضان " َقالَ .  ل َلْيَلة ِمْن َرَمَضان َوأُْنِزَلْت التَّ أُْنِزَلْت ُصُحف إِْبَراِھيم فِي أَوَّ
ُ اْلقُْرآَن أِلَْرَبِع َوِعْشِريَن َخَلْت ِمْن َرَمَضان  َواإْلِْنِجيل لَِثاَلِث َعْشَرة َخَلْت ِمْن َرَمَضان َوَقْد " َوأَْنَزلَ هللاَّ
ُبور أُْنِزلَ لِِثْنَتْي َعْشَرة َخَلْت ِمْن َرَمَضان َواإْلِْنِجيل : " ُرِوَي ِمْن َحِديث َجاِبر ْبن َعْبد هللاَّ َوفِيِه  أَنَّ الزَّ

ُبور َواإْلِْنِجيل َفَنَزلَ ُكلّ َواْلَباقِي َكَما " لَِثَماِني َعْشَرة ْوَراة َوالزَّ ُحف َوالتَّ ا الصُّ َم َرَواهُ ِاْبن َمْرَدَوْيِه َوأَمَّ َتَقدَّ
َما َنَزلَ ُجْمَلة َواِحَدة إِلَ  ا اْلقُْرآن َفإِنَّ ِبّي الَِّذي أُْنِزلَ َعَلْيِه ُجْمَلة َواِحَدة َوأَمَّ ة ِمنْ ِمْنَھا َعَلى النَّ  ى َبْيت اْلِعزَّ

ْنَيا َوَكاَن َذلَِك فِي َشْھر َرَمَضان فِي َلْيَلة اْلَقْدر ِمْنُه َكَما َقالَ َتَعاَلى  َماء الدُّ ا أَْنَزْلَناهُ فِي َلْيَلة اْلَقْدر" السَّ   إِنَّ
اذا كان شھر رمضان له اھمية كبيرة لماذا لم يذكر عند انبياء اليھود، واذا فرض صيام شھر رمضان 

رى كما يدعي معظم الفقھاء كيف كان الصيام من المساء الى المساء،، او من على اليھود والنصا
  الصباح الى المساء مثل ما يصومه المسلمين

  لماذا صام محمد والمسلمين مثل اليھود من المساء الى المساء 
  لماذا يصوموا شھر رمضان بداية فرض الصيام 

  سورة التوبة 36وھنا اذكر ھذه اآلية
َة  َماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَھا أَْرَبَعةٌ إِنَّ ِعدَّ ِ َيْوَم َخَلَق السَّ ِ اْثَنا َعَشَر َشْھًرا فِي ِكَتاِب هللاَّ  ُحُرٌم الشُُّھوِر ِعْنَد هللاَّ

ُم َفاَل َتْظلُِموا فِيِھنَّ أَْنفَُسُكْم َوَقاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافًَّة َكَما ُيَقاتِلُوَنكُ  يُن اْلَقيِّ َ َمَع َذلَِك الدِّ ًة َواْعَلُموا أَنَّ هللاَّ ْم َكافَّ
قِينَ    اْلُمتَّ

  تفسير الجاللين 
ة الشُُّھور" َنِة " إنَّ ِعدَّ َيْوم "اللَّْوح اْلَمْحفُوظ " ِعْند هللاَّ اْثَنا َعَشَر َشْھًرا فِي ِكَتاب هللاَّ "اْلُمْعَتّد ِبَھا لِلسَّ

َماَوات َواأْلَْرض ِمْنَھا م " أَْرَبَعة ُحُرم"شُُّھور أَْي ال" َخَلَق السَّ ة َواْلُمَحرَّ َمة ُذو اْلَقْعَدة َوُذو اْلِحجَّ ُمَحرَّ
ين اْلَقيِّم"أَْي َتْحِريمَھا " َذلِكَ "َوَرَجب  " أَْنفُسُكمْ "أَْي اأْلَْشُھر اْلُحُرم " َفاَل َتْظلُِموا فِيِھنَّ "اْلُمْسَتقِيم " الدِّ

َھا فِيَھا أَْعَظم َجِميًعا فِي ُكلّ " َوَقاِتلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّة"ِوْزًرا َوقِيلَ فِي اأْلَْشُھر ُكّلَھا  ِباْلَمَعاِصي َفإِنَّ
قِينَ "الشُُّھور    بِاْلَعْوِن َوالنَّْصر" َكَما ُيَقاِتلُوَنُكْم َكافَّة َواْعَلُموا أَنَّ هللاَّ َمَع اْلُمتَّ

حرمة عند اليھود والنصارى؟ بما انھا سؤال آخر يطرح نفسه لماذا لم تذكر الشھور االربعة الم
مكتوبة في اللوح المحفوظ يوم خلق هللا السموات واالرض ام ان رب اليھود والنصارى ھوليس رب 

  محمد وھذا يدل على كذب محمد
www,mohamedtheliar.com   

 


