بسم هللا الرحمن الرحيم

تقريب األسانيد  -كتاب الصيام ()3
التقبيل لصائم  -والمباشرة – وصيام المرأة وزوجها حاضر إال بإذنه  -وإنفاق المرأة من بيت زوجها من غير
إسراف.
الشيخ /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
سم.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا كريم ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

قااا الحااا ز زياان الاادين عبااد الاارحيم اااان الحسااين العراقا األ اار -رحمااه ه :-عاان عبيااد ه ااان عماار ،عاان
القاسام ،عاان عائشاة" :أن رسا

لرباااه ،مااان رسااا
،ولمسلم" :

ه صاالى هلل علياه وساالم كاان يقبااأ أو يقبلنا وها صااائم ،وأيكام كااان أملا

ه  -صااالى ه علياااه وسااالم ،"-زاد الشااايخان ااا رواياااة" :ويباشااار وكاااان أملبكااام لرباااه"

رمضان" ،وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه.

وعن همام ،عن أا هريرة ،قا  :قا النب
بإذنه ،وال تأذن
البخار
و

 -صلى ه عليه وسلم(( :-ال تص م المرأة وبعلها شاهد إال

ايته وه شاهد إال بإذن وما أنفقت من كسبه من غير إذنه إنه نصف أجره له)) ولم يقأ

الذن" :وه شاهد" ،وقا " :ال يحأ للمرأة" الحديث.

رواية له(( :إذا أطعمت المرأة من ايت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ،وله مثله وللخازن مثأ ذل )).

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

أما بعد :فيقول المؤلف -رحمه هللا تعالى :-وعن عبيد ه ان عمر عن القاسم عن عائشة أن رس

ه-

صلى ه عليه وسلم" :-كان يقبأ أو قبلن وه صائم" ،هذا اإلسناد عن القاسم عن عائشة أظنه يخالف شرط
المؤلف في كتابه ،فالذي فيه أنه عن القاسم عن أبيه عن عائشة ،ما كان من حديث عروة عن عائشة.

وما كان من حديث القاسم.
نعم.

عبد الرحمن ان قاسم عن أايه عن عائشة،

وين.

أو البتاب قا  :ومن كان من عائشة عن القاسم ويريه عن عبد الرحمن ان القاسم.

صفحة كم.
أو البتاب.
صفحة كم.

صفحة ا نا عشر ،إحدى عشر
وما كان من حديث عبيد هللا كذا.

ال ال هذا على خالف الشرط.
ها ،ها

هذا الحديث على خالف شرطه ,ولذل نص على إسناده.

لكن في المقدمة.

صفحة إحدى عشر قا  :مال عن عبد الرحمن ان القاسم عن أايه عن عائشة ،م قا

األخير ،عن

عبد ه قا  :سمعت القاسم يحدث عن عائشة ،صفحة ال ة عشر.
وما كان من حديث عبيد هللا عن القاسم.

عن عائشة.

عن عائشة .وما كان من حديث عبيد هللا عن القاسم عن عائشة فقال أحمد :حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبد
هللا قال :سمعت القاسم يحدث عن عائشة.
طالب............:

هنا .نعود إلى الحديث قال :عن عبيد ه ان عمر ،عن القاسم ،عن عائشة أن رس

ه  -صلى ه عليه

وسلم " :-كان يقبأ" ،كان هذه تدل على االستمرار ،وفعل التقبيل إذا كان على جهة ا الستمرار أو فعل مرة،
مرة لبيان الجواز ،هل هو األكمل أو غير األكمل؟ يعني :هل األكمل أن يحفظ اإلنسان صيامه عن ما يخدشه
ألن التقبيل مظنة عن خدش الصيام ،وإذا منع الكالم من الرفث فيكف بالفعل وكان هنا األصل فيه أنها
لالستمرار ,وقد تأتي لما فعل مرة واحدة لبيان الجواز ،وفعله النبي  -عليه الصالة و السالم -مع أكثر من
واحدة من نسائه ،مع عائشة وأم سلمة ،وغيرهما فكان يقبل أو يقبلني عائشة تقول" :كان يقبل أو يقبلني" وهذا

شك من الراوي هل قالت كان يقبل وهو صائم أو كان يقبلني وهو صائم ،شك" ,وهو صائم وأيكم كان أملك
ألربه من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم "-يقبل وهو صائم الجملة حالية ،حال كونه صائماً وأيكم معشر

المسلمين كان أملك إلربه من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-الرسول  -عليه الصالة و السالم  -مع كونه

يقبل مع كونه يقبل ،كان يملك حاجته ووطره ونفسه من أن يقع في المحظور ،وعلى هذا فالتقبيل محظور وإال
وسيلة إلى محظور ،وسيلة إلى محظور ،هذه الوسيلة إن كانت تؤدي إلى المحظور فلها حكم الغاية ،وإن كانت
ال تؤدي إلى المحظور فتبقى على األصل وهو اإلباحة ،ولذا من كان ينطبق عليه الوصف ممن يملك اإلرب

فال يتأثر بهذا التقبيل وال يخرج منه بسببه شيء وال يجره ذلك إلى الجماع فإنه يجوز له ذلك؛ وقد اختلف أهل
العلم في التقبيل فمنهم من منعه مطلقاً ،من باب أن الوسائل لها أحكام الغايات ،وفهم من قولها" :وأيكم كان
أملك إلربه من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم "-أن هذا خاص به ،وأن ال يتأثر بمثل هذا التقبيل بينما غيره

يتأثر فمنع التقبيل مطلقاً ومنهم من أجازه مطلقاً ألنه فعله النبي  -عليه الصالة و السالم -وهو أتقى الناس
وأخشاهم هلل -جل وعال ،-ومنهم من فرق بين من يتأثر من هذا التقبيل فيخرج منه بسببه شيء أو يجره إلى

المحرم فيمنع ألنه صار حول الحمى ،ومن ال يتأثر فال يمنع ،وجعله بعضهم بالنسبة للكبير دون الصغير وجاء

فيه حديث أن النبي -عليه الصالة والسالم -سأل عن التقبيل فمنع ثم سأل عن التقبيل فأجاز ،فإذا الذي منع
شاب والذي أجيز له ذلك شيخ ،لكن الحديث ضعيف ،الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ،ال يحتج به

ويبقى أن ملك اإلرب وصف مؤثر ولذلك نصت عليه أم المؤمنين فالذي يملك إربه يضمن نفسه أال يخرج منه
شيء يخدش الصيام على خالف بين أهل العلم ,وال يقوده ذلك إلى ما هو أعظم من التقبيل فإنه يجوز له إذا

اتصف بهذا ا الوصف ،وهو ملك اإلرب يجوز له التقبيل وأما إذا كان ال يملك إربه وال يملك نفسه أذا قبل أن
يتخطى ذلك إلى ما هو أشد منه فإنه حينئذ يمنع.
قد يقول قائل :أيهما الورع بالنسبة للصائم أن يبتعد عن زوجته في نهار رمضان كما يفعله بعضهم يجعل أغلب
وقت في المسجد حتى النوم في النهار في المسجد ،كل ذلك خشية أن يقع منه شيء يبطل صيامه السيما إذا
اقتداء بالنبي  -عليه الصالة و
كان قريب عهد بعرس ،هل األورع أن يبتعد عن زوجته أو ينام مع زوجته
ً
السالم-؟ نعم؟
طالب...............:

هذا خالف فعل النبي  -عليه الصالة و السالم ،-إذا ابتعد ها.
طالب...........:

عموم الناس يعني شخص في الستين من عمره قال :أنا ال أريد أن أنام بجانب زوجتي أخشىى علىى نفسىي ،أو ال
يخشىىى علىىى نفسىىه لكنىىه أحفىىظ لصىىيامه ،هىىل األتىىم واألكمىىل بالنسىىبة للمسىىلم أن يفعىىل مثىىل مىىا فعىىل النبىىي  -عليىىه

الصىىالة و السىىالم-؟ فينىىام مىىع زوجتىىه ويقبىىل زوجتىىه وهىىو صىىائم ،أو نقىىول اعتىىزل ،ال تكىىون كىىالراعي يرعىىى حىىول

الحمى ،عندنا وصف ذكرته أم المىؤمنين البىد أن يعتبىر تقىول ":وأيكىم كىان أملىك إلربىه مىن رسىول هللا -صىلى هللا
عليه وسلم ،"-وهذا يدل على العموم ،عموم الناس ،عموم الناس ليس كمثل النبي -عليه الصىالة و السىالم -فىي
ملىك إربىىه ،وإذا كىىان دونىىه  -عليىىه الصىالة و السىىالم  -فىىي هىىذا البىىاب كىائن مىىن كىىان فابتعىىاده مطلىىوب ،وفعلىىه -
عليه الصالة و السالم  -لهذا ليس من باب التعبد ،هو ال يتعبد بالتقبيل أثناء الصيام ،ال يتعبد بىذلك ،ولىيس مىن
متطلب ىىات الص ىىيام ،ف ىىال يق ىىول :أن ىىا يهللا أري ىىد أن أقت ىىدي ب ىىالنبي  -علي ىىه الص ىىالة و الس ىىالم -ين ىىام بجى ىوار زوجت ىىه

ويلتصق بها ويقبلها ويباشرها ،ويقول :النبي  -عليه الصالة و السالم -كىان يفعىل ذلىك ،نقىول :الرسىول  -عليىه
الصالة و السالم  -عنده وصف ،لم تتصف به أنت وال غيرك" ،وأيكم كان أملك إلربه من رسول هللا -صىلى هللا
عليه وسلم "-فال يوجد مثله بأحد من الناس كائن من كان.
عرفنا أن من أهل العلم من أجاز التقبيل مطلقاً ومنهم من منعه مطلقاً ،أجازه مطلقاً ألنه فعله النبي  -عليه

الصالة و السالم  -وهو أتقى الناس وأخشاهم هلل ،ومنهم من منعه مطلقاً ألنه وسيلة ،والوسائل لها أحكام
الغايات ،ومنهم من فرق بين الكبير والصغير والشيخ والشاب ،فالشيخ الكبير أقرب في تحقق الوصف وهو ملك
اإلرب من الشاب ،وجاء فيه الحديث الذي ذكرناه وهو ضعيف ،ومنهم من ال ينظر إلى السن وال إلى كبر وال

شهوة من بعض الشباب وإن كان
إلى صغر ،بل بعض الناس تكون شهوته أشد من بعض ،بعض الشيوخ أشد
ً
األصل أن الشباب أشد من الشيوخ هذا مفروغ منه هذا هو األصل ,لكن يبقى أن بعض الشيوخ أشد من الشباب
في هذا الباب وحينئذ يمنع كالشاب ,ألنه يخشى عليه أن يفسد صيامه ،وقوله  -عليه الصالة و السالم(( :-يا

معشر الشباب)) ما قال :يا معشر الشيوخ(( :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ما قال :يا
معشر الشيوخ مع أنه يوجد من الشيوخ وإن كن نادر أشد شهوة من بعض الشباب على قلة ،ولذا لما قال عثمان

 رضي هللا عنه -لعبد هللا بن مسعود" :أال نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك" ،فقال :قال رسول هللاصلى هللا عليه الصالة و السالم(( :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) وابن مسعود شيخ كبير
في وقتها عمرها سبعين سنة وهذا فيه منقبة للطرفين لعثمان  -رضي هللا عنه -حينما عرض ابنته على هذا

الشيخ الكبير طمعاً في دينه ,ال في شبابه ونشاطه وال في ماله فابن مسعود من فقراء المسلمين فهذه منقبة

لعثمان وهو أمير المؤمنين في وقتها ،ومنقبة البن مسعود  -رضي هللا عنه -وأرضاه حيث رد عليك بالنص:

((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) ما قال فرصة ال تعوض وال تفوت ،متى يعرض علينا مثل
هذا لو بحثنا في بيوت المدينة ما وجدنا ،فيظلم نفسه ويظلم هذه الفتاة فهي منقبة للطرفين  -يهللا المستعان.-

زاد الشيخان

رواية" :ويباشر ،وكان أملبكم لربه" ،جاء في الحديث عند أبي داوود أن النبي  -عليه الصالة

و السالم" :-كان يقبل عائشة ويمص لسانها" [ولكن الحديث منكر] باتفاق ليس بالصحيح ،قد يقول قائل :ما الذي
فيا للسان أكثر من اللعاب والصائم يجوز له أن يبتلع لعابه لكنه ال يجوز له أيبتلع لعاب غيره باإلجماع بل
يفطر به اتفاقا ،ألنه قد يلبس على بعض الناس بمثل هذا وقد يفعله بعض الناس إما عمالً بالحديث الضعيف،

أو تأويالً ألن العاب اليختلط ،حتى أنهم قالوا إذا أخرج لعابة ثم أعاده ،أخرجه من فمه وأبانه ثم أعاده أفطر به.
زاد الشيخان

رواية" :ويباشر" ،المباشرة أعم من التقبيل بمعنى أن البشرة تمس البشرة ،وليس المراد به

المباشرة اإلنزال فيما دون الفرج" :كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" ليس المراد به هذا ،ليس المراد به
هذا ،بل إذا فعل ذلك أفطر ،إذا أنزل بشهوة ((ويدع شهوته وطعامه وشرابه من جرائي)) ،هذا من الشهوة التي
أشير إليها مع المفطرات.
األمر الثاني :أن في قوله أملك إلربه إشارة إلى أنه إذا لم يملك إربه حيث خرج منه شيء أنه يتأثر صيامه،

على خالف بينهم فيما يخرج فمنهم من يرى أن كل ما يخرج مفطر وهذا معروف عند الحنابلة أنه إذا أمنى أو

أمذى أفطر ،ومنهم من يقول :إن خرج من تتحقق به الشهوة وهو خروج المني دفقاً بلذة يفطر وإال فال ،ألن

خروج المذي ليس فيه شهوة.
ولمسلم" :

رمضان" لماذا؟ ألن من أهل العلم من قال يفرط بين صيام النفل ،وصيام الفرض فتجوز القبلة في

صيام النفل دون صيام الفرض ،والنفل كما هو معلوم مبناه على التخفيف ،يعني الصالة مثالً هل يستوي فرضها

ونفلها؟

طالب:ال

نعم هناك فروق بين الفرض والنفل ،هناك فروق بين الفضل والنفل ،فالفريضة ال تصح إال من قيام ،والنفل

تصح من قعود مع القدرة على القيام ،وهناك أمور أخرى تختلف فيها الفريضة عن النافلة ،ففرق بينهم بعضهم

بين صيام النفل وصيام الفرض ولذا أورد المؤلف -رحمه هللا تعالى -ما يدل على رد هذا التفريق من قوله:
ولمسلم" :في رمضان" ،ولمسلم" :في رمضان" ،وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه ،جاء
التصريح بأنه ليس من خصائصه ،فعمر بن أبي سلمة الحميري ،عمر بن أبي سلمة الحميري غير ابن أم سلمة

طبيب النبي -عليه الصالة و السالم  -هذا غيره ،سأل النبي  -عليه الصالة و السالم  -عن القبلة للصائم.

عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -أيقبل الصائم فقال له رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم(( :-سئل هذه ألم سلمة فأخبرته أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يصنع ذلك)) ،فقال يا رسول

هللا :قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ،فقال له رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-أما يهللا إني ألتقاكم
هلل وأخشاكم له)).
وجاءت ام أر تسأل أم سلمة فقالت ":إني زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترين؟ فقالت" :كان رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم -يقبلني وهو صائم وأنا صائمة" ،فدل هذا على عدم الخصوصية ,ليس من خواصه -عليه الصالة و السالم وإن كانت العلة فيها إشارة إلى شيء من التخصيص ،يعني لو لم يرد مثل هذا النص

لقلنا أن قول عائشة" :وأيكم كان أملك إلربه من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم "-ألن غيره ال يملك إربه ،وما
دام جاء مثل هذه السؤال من بعض الصحابة فيقبل الرجل وهو صائم قال(( :سل هذه)) ،فلما سأل قالت :كان
يقبلني وهو صائم.
ثم رأى أن هذا التقبيل فيه شيء من خدش الصيام ،وأن هذا بالنسبة له  -عليه الصالة و السالم  -داخل في
ضمن ما غفر له" :قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر" فقال(( :إني يهللا ألتقاكم وأخشاكم هلل -جل

وعال ،))-ألن كل كمال يطلب من األمة فالنبي  -عليه الصالة و السالم -أولى به ،ال يقال أن هذا التقبيل من
خصائص النبي  -عليه الصالة و السالم  -ألنه جاء أنه يقبل ،نقول :جاء أيضاً أنه يدل على أن لغيره أن

يقبل ،قلنا :هذا من خصائصه ألنه كان أملك إلربه ،نقول :هل هذا كمال أو نقص؟
طالب............:

هل هذا كمال عموماً يعني ،يعني :هل التقبيىل مىن مصىلحة الصىيام وإال ال؟ لىيس مىن مصىلحة الصىيام ،إذاً لىيس

بكمىال بالنسىىبة للصىيام بالنسىىبة لهىىذه العبىادة ،فكيىىف يطلىب هىىذا الكمىىال مىن غيىره  -عليىه الصىىالة و السىىالم  -وال

يطلىىب منىىه  -عليىىه الصىىالة و السىىالم  -وكىىل هىىذا ممىىا يىىدل علىىى العمىىوم ،يعنىىي :مثلمىىا قلنىىا سىىابقاً فىىي اسىىتدبار

الكعبىىة ،عبىىد هللا بىىن عمىىر -رضىىي هللا عنهمىىا  -رأي النبىىي  -عليىىه الصىىالة و السىىالم" :-يبىىول مسىىتقبل الشىىام

مستدبر الكعبة" قيل هذا خاص بالنبي  -عليه الصالة و السالم – قلنىا :تعظىيم الكعبىة كمىال وال يمكىن أن يطلىب

هىىذا الكمىىال الىىذي هىىو تعظىىيم الشىىعائر الىىذي هىىو مىىن تقىىوى القلىىوب مىىن األمىىة وال يطلىىب مىىن نبيهىىا الىىذي هىىو أولىىى
بالكمال.

وله من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس من خصائصه ،الرواية األولى :عن عائشة أن رسول هللا  -صلى هللا

عليه وسلم":-كان يقبل أو قبلني وهو صائم وأيكم كان أملك إلربه من رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم "-هذه
الرواية في أي كتاب؟ مر بنا م ار اًر أنه إذا لم يعزوا الحديث إلى كتاب بعينه فهو متفق عليه ،فالحديث متفق عليه

يعني :في الصحيحين.

يق  :زاد الشيخان و

رواية" :ويباشر وكان أملبكم لربه" زاد الشيخان ما الفائدة من التصريح بالشيخين

والمزيد عليه أيضاً من رواية الشيخين ،الزيادة للشيخين فما الداعي للتصريح بهما والمزيد عليه أيض ًا للشيخين؟

الجواب:

من رواية غير عائشة.

نعم.

ألنه الرواية األخرى من رواية غير عائشة.

يعني :من غير حديث عائشة؟ ما يمكن أن يكون في رواية إال والحديث أو الرواية للحديث السابق ،يعني :رواية

من روايات الحديث السابق ،هذا كل حديث عائشة ,ولمسلم كذا ,وللبخاري كذا ،كله من حديث الصحابي الذي

له األصل المزيد عليه وإال للزم البيان ولذا قال :زاد الشيخان في رواية ألبي هريرة وأبي عمر وغيرهما ،مع أن
ذكر الشيخين سواء كانت الرواية التابعة أوالسابقة أو غير تابعة هي المسألة شرطه أال يذكر المتفق عليه ال
يخرج من الصحيحين ،يعني ال يعزو إلى الصحيحين وإن كان الحديث في الصحيحين ألنه لو تبين لنص على
ذلك أنه إذا لم يعزو الحديث ألحد فهو متفق عليه.
م يق  :زاد الشيخان

رواية :لو قال :وفي رواية ال يحتاج أن يقول :وزاد الشيخان ألنه معلوم ألنها مع

المزيد عليه ويباشر وكن أملككم إلربه ،ولمسلم :يعني :من حديثه من حديث عائشة" :في رمضان" ،رداً على من
يقول بالفرق بين صيام الفرض والنفل ،وله من حديث أم سلمة له لمن؟ لمسلم :من حديث أم سلمة التصريح بأنه
ليس خصائصه كما جاء في سؤال عمر بن أبي سلمة.

ه  -صلى ه عليه وسلم(( :-ال تصم المرأة

قال -رحمه هللا :-عن همام عن أا هريرة قا  :قا رس

وبلعها شاهد إال بإذنه)) ال تصم والرواية رواية األكثر(( :ال تصوم)) ،وال هنا تكون نافية ويراد بالنفي النهي

وهو أبلغ من النهي الصريح ،كما هنا ال تصم المرأة وال هنا على ما أورده في هذا الطبعة ناهية تجزم الفعل،

تصم فعل مضارع مجزوم بال ،بسكون المقدر منع من ظهوره.
طالب.............:

اشتغال الملح بحركة المناسبة هنا كسر الفعل كسر الفعل للتقاء الساكنين تخلص من التقاء الساكنين ،لماذا
يعدلون في مثل هذه الحالة إلى الكسر مع أن الكسر والجر من خواص األسماء؟ الجر من خواص األسماء
بالجر والتنوين والنداء وأل

ومسند لالسم تمييز حصل

أخف على اللسان؟ هم يتفقون على أن الفتح أخف من الكسرة ،نعم.
طالب..............:

نعم ألال يوهم غير الكسر إلغاء العامل ،إلغاء العامل ،ال هذه ناهية من العوامل تجزم الفعل فلو ضممنا الفعل
بعدها ،ال تصم المرأة ألوهم ذلك إلغاء العامل ،ولو فتحناه لظنه من ضنه من النواصب ،فلما عدلنا إلى حركة ال
توجد في الفعل أصالً عرفنا أنها للمناسبة لمناسبة وليست حركة إعراب ،ألن الفعل ال يكسر(( ،ال تصم المرأة

وبعلها شاهد إال بإذنه)) ،يعني :زوجها ،ال تصم المرأة وبعلها شاهد يعني :حاضر ،زوجها ومنهم من يقول إن
البعل أعم من الزوج بحيث يشمل السيد ،وإذا قلنا :أنه يشمل السيد ما احتجنا إلى أن نقيس السيد عن الزوج,

فاألمة ال يجوز لها أن تصوم وسيده حاضر إال بإذنه ،وكذلك الزوجة ال يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر
إرضاء لزوجها ،وليس لزوجها
شاهد إال بإذنه ،والمراد بذلك :صيام النفل ،أما صيام رمضان فليس لها أن تفطر
ً
أن يكرهها على الفطر ،وأما صيام النفل فليس لها أن تصوم إال بإذنه وله أن يفطرها ،إن صامت من غير إذنه،
لكن إن صامت بإذنه فليس له أن يفطرها ((وبعلها شاهد إال بإذنه ،وال تأذن

ايته وه شاهد إال بإذنه))،

إذا كان الزوج غائباً لكن ال يدرى متى يحضر السيما مع تسير األسباب غائب أو النهار غائب وصامت الظهر
عندها ،بعد ساعة عندها ,إذا كان يغلب على ظنها حضوره قبل الفطر فإن البد من استئذانه ال بد من استئذانه

ألنه في حكم الحاضر ،وإذا كان غلبة الظن أنه ال يحضر إال بعد الفطر فإنها ال تستأذنه ألنها ال تفوت عليه

شيء(( ،ال تصم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه)) ،هذا إذا كان زوجها محتاج إليها ،وبعض األزواج إذا تقدمت به
السن وتقد السن بزوجته واعتزل كل واحد منهما على اآلخر وهو ال يحتاجها ،فإنها حينئذ ال تحتاج إلى إذن ألنه
ال تفوت عليه مصلحة ،يعني :امرأة مهجورة سواء كان لها ضرات أو ليس لها ضرات ،ال يعرفها زوجها في
الفراش ،هل نقول يلزمها أن تستأذن؟ ال يلزمها أن تستأذن ألنها ال تفوت عليه حق ،وبعلها شاهد إال بإذنه ،وال

تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه ال تأذن ألحد في بيته ،ممن له أو لها أن تأذن له ,يعني :من محارمها ،أما
من ليس لها أن تأذن له سواء كان بإذنه أو بغير إذنه فإنه ال يجوز لها أن تأذن ,يعني :وال تأذن في بيته وهو
شاهد إال بإذنه ،يعني :ممن لها أن تأذن له ،من محارمها ,أو امرأة ,أو صبي أو غير ذلك ،ممن يجوز له
الدخول ،ممن يجوز له الدخول في الجملة ،في بيته وهو شاهد إال بإذنه ،وأما إذا كان غائباً فطرق البيت أبوها,

أو أخوها ,أو عمها ،أو امرأة هل تأذن له وهو غائب أو ال تأذن؟ تأذن وإال ما تأذن مفهوم قوله(( :وهو شاهد))،

وهو شاهد يعني مفهوم المخالفة أنها تأذن إذا كان غائباً من باب أولى ,يعني :مفهوم المخالفة أنه تأذن له،
طيب لو أردنا أن نعمل مفهوم الموافقة ،إنه إذا كان حاض اًر ويمكن استئذانه أنها ليس لها أن تأذن له هو حاضر

ويمكن اطالعه على ما يحصل ،فكيف إذا كان غائب ًا بحيث ال يمكن إطالعه على ما ال يحصل ،على ما

يحصل ،تأذن وإال؟ ما تأذن يعني إذا قلنا :بمفهوم المخالفة بقوله وهو شاهد ،قلنا :أن لها أن تأذن إذا كان غائباً
من غير إذنه ألن هذا مفهوم وهو شاهد ،وإذا قلنا :أن كونه غائب أشد من دخوله وهو حاضر من دخول

المأذون له وهو حاضر قلنا أن منعه وهو غائب من باب أولى ،وكل هذا يدول مع المصلحة والمفسدة ،وجاء

النهي عن الدخول عن المغيبة ،وهل المنهي عنه أو المنهي عن الدخول على ا لمغيبة غير المحارم؟ هم الذين
يحصل منهم الضرر المحقق ،لكن عموم النهي هنا(( :وال تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه)) يشمل المحارم
وغير المحارم.

قال(( :وما أنفقت من كسبه من غير أمره إن نصف أجره له)) ،من غير أمره ،طرق الباب سائل فذهب إلى
المخزن أو المستودع فأحضرت منه ما تعطيه هذا السائل وزوجها ال يعلم ،ولم يأمر بذلك ،هل هذا التصرف
شرعي أو غير شرعي؟
طالب...........:

نعم ،لماذا؟

طالب...........:

وهنا(( :وما أنفقت من كسبه من غير أمره فىإن نصىف أجىره لىه)) ،مفهومىه أنهىا تتصىرف ،مىنهم مىن قيىد ذلىك بمىا

إذا علمت أنه ال يكره ذلك ،أو أذن لها إذن عام مطلقاً فتتصرف في مفردات هذه اإلطالق بغير إذنه ،ويكىون لهىا

نصف األجر ،أما إذا علمت من حاله أنه ال يأذن بإخراج شيء من بيته فإن هذا ليس لها أن تتصرف إال بإذنىه،
لكن إذا علمت من حاله أنه ال يكره مثل هذه النفقة فإنها تنفق شريطة أن تكون غيىر مفسىدة ،علىى مىا سىيأتي فىي

الرواية االحقة ,ألنها إذا أعطت شيء كثي اًر فإنها حينئذ تكون مفسدة لمىال زوجهىا ،لكىن إذا أعطىت شىيء يسىي اًر ال

يضر بها وال بأوالدها ,وال بزوجها ,فإن لها نصىف األجىر ،شىخص ال يىأذن لزوجتىه أن تتصىدق بشىيء وهىو إمىام،
إمىىام مسىىجد صىىلى صىىالة مىىن الصىىلوات ثىىم لمىىا التفىىت علىىى النىىاس أخىىذ يحىىثهم علىىى الصىىدقة والم ىرأة موجىىودة فىىي

المسجد تصدق ولو من حليكن تصدقن ولو من طعامكم ،تصدقوا ولو من كذا ،ولو من كذا ،فلما جاء إلىى البيىت
وجىىد المىرأة تصىىدقت بشىىيء مىىن الطعىىام وهىىو لىىم يىىأذن لهىىا إذن خىىاص ،هىىي فهمىىت مىىن هىىذا الكىىالم أنهىىا داخلىىة فىىي

عموم الخطاب ,وأن أمره بذلك إذن مطلق ،هل إذن أو ليس بإذن؟ إذن أو ليس بإذن فهل يختلفون فىي المخاطىب

هل يدخل في خطابه أوال ،المخاطب هل يدخل في خطابه أو ال ،مسألة مبحوثة في كتب األصىول ،إذ يىتكلم هىل
يشىىمله الكىىالم وإال مىىا يشىىمله وإنمىىا يشىىمل المخىىاطبين؟ تحىىدث عىىن الصىىدقة المسىىألة واقعيىىة ،تحىىدث عىىن الصىىدقة

وبقوة وأطىال وأفىاض ,وأورد النصىوص وشىدد عىن السىامعين لمىا جىاء إلىى البيىت يريىد العشىاء قالىت :طرقنىا طىارق

محتىىاج وأعطيتىىه إيىىاه ،العشىىاء جىىاهز ,سىىمعناك تحىىث علىىى الصىىدقة ,قلنىىا :هىىو أولىىى النىىاس بهىىا ،هىىل هىىذه مصىىلحة
وإال مفسىدة؟ ((ومىىا أنفقىىت مىىن كسىىبه مىىن غيىىر أمىىر فىىإن نصىىف أجىره لىىه)) السىىيما إذا علمىىت أنىىه ال يكىره ذلىىك ،أو

سمعت منه إذن عاماً مطلقىاً فلهىا أن تتصىرف فىي مفرداتىه بغيىر إذنىه شىريطة أن تكىون غيىر مفسىدة ،غيىر مفسىدة
اشىىترى كىىيس زر مىىثالً ،طىىرق البىىاب سىىائل شىىالت الكىىيس وأعطتىىه إيىىاه ،هىىذه مصىىلحة وإال مفسىىدة؟ ألىىي يظهىىر أنهىىا
مفسدة ليست مصلحة ,إنما تعطيه بقدر مىا يقيىت يومىه ,أو ليلتىه ,أو أيىام يسىيرة وال تتصىدق بجميىع الموجىود ،فىإن

له نصف فإن نصف أجره لىه نصىف ،هىل المىراد بالنصىف خمسىين بالمائىة علىى التحديىد كمىا هىو مقتضىى اللفىظ،

أو أن األجر بينهما وال يلزم أن يكون بالسوية؟ هذه المسألة لها صور أحياناً يكون جهد صاحب المىال أظهىر مىن
جهىىد المتصىىدق ،يعنىىي جهىىد المىرأة والخىىادم أقىىل بكثيىىر مىىن جهىىد المتصىىدق ،طىىرق البىىاب شىىخص فقىىال للخىىادم خىىذ
ألىىف وأعطيىىه إياه،هىىذا المشىوار إلىىي بىىين المكىىان الىىذي فيىىه السىىيد وبىىين البىىاب يمكىىن مىىا يسىىاوي درهىىم والصىىدقة مىىن

المتصدق بألف ،هل نقول أن لىه مثىل ذلىك بالسىوية مثىل جىاء فىي الىنص(( :فىإن نصىف أجىره لىه)) ،وللخىادم مثىل
ذلك ،فضل هللا واسع ،هل نقول إنه المتصدق والخادم في األجر سواء؟ صاحب البيت والزوجة فىي األجىر سىواء،
أو نقول :كل له بقدر جهده؟ قال خذ أعطه ألف ،وكلفىت هىذا الخىادم ال تعىادل درهىم ،بعضىهم يقىول :ال يمكىن أن
يستويان ،ال يمكن أن يستويان ،وأحياناً يقول للخادم :خذ هذا الدرهم فذهب به إلىى فىالن فىي البلىد الفىالن فأعطيىه

إيىىاه ،أيهمىىا أشىىد المنفىىق وإال الخىىادم ،يعنىىي :دخولىىه فىىي هىىذه الصىىدقة أظهىىر صىىاحب الىىدرهم أو الخىىادم الىىذي تكبىىد
العناء والمشقة ،قال :اذهب إلى بلد كىذا وأعطىه الىدرهم ،الخىادم أشىد فيكىون أجىره أكثىر عنىد مىن يفىرق فىي الصىورة
األولى أجر المتصدق أكثر ,وظاهر النصوص أنهما سواء ،قال(( :فإن نصف أجره له)).

قال  -رحمه هللا :-ولم يقأ البخار

الذن "وه شاهد" ،أي :ال تأذن مطلقاً ال شاهد وال غائب ،وقال(( :ال

يحل للمرأة))(( ،ال يحل للمرأة)) ،يعني :أن تصوم أو تأذن ال يحل لها بدالً من ال تصم ,وال تأذن في النهي
الصريح ،ال يحل لها يعني :أنه ال يجوز لها ،ومفاده أنه يحرم عليها ،يحرم عليها ومنهم من يقول :إن كلمة ال
يحل تنفي الحالل المستوي الطرفين ،فيدخل في ذلك المكروه والمحرم ويكون االحتمال بين الكراهية والتحريم،
كراهية تنزيه أو كراهية تحريم ،بمعنى :أنه ينفى استواء الطرفين الذي هو الحالل المباح ويبقى ما عداه من
رجحان المنع ،إما بكراهية تنزيه أو بكراهية تحريم ،على خالف بين أهل العلم في ذلك ،وقال(( :ال يحل للمرأة))

الحديث ،وفي رواية له(( :إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها))(( ،إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير
مفسدة)) ،معروف  .......بالفساد إذا كان من باب إضاعة المال الذي يتضرر صاحبه به وإن كان في الحقيقة
ليس بإضاعة لكنه يتضرر بذلك ،ألن أجر اآلخرة أعظم ،لكنه يتضرر في دنياه ،والشرع حينما ال حظ مصلحة
مصلحة الفقراء لم يهمل مصلحة األغنياء ،حينما يالحظ مصالح الفقراء فإنه لم يهمل مصالح األغنياء ،ها.

طالب............:

نعم منه هذا ،منه هذا(( :إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم)) يعني :ال يجوز له أن يأخذ ال يجوز
للمتصدق ،المصدق الذي هو الساعي أن يأخذ كرائم األموال ،نفائس األموال التي لها منزلة عند أهلها إنما يأخذ
من المتوسط ،فال يضر بالفقير وال يضر بالغني ،في رواية له يعني :للبخاري(( :إذا أطعمت المرأة من بيت

زوجها غير مفسدة كان لها أجرها)) ،كان لها أجرها غير مفسدة ،بمعنى :أن تتصدق بما جر العرف بين الناس
التصدق به فيما جر العرف بين الناس التصدق به ،كان له أجرها وله مثله ،هذا يقتضى أن األجر بالسوية،
وللخادم مثل ذلك ،وللخادم مثل ذلك ،إذا أؤتمن على مستودع للتوزيع مثالً صار يوزع على الناس له من األجر

مثل ذلك ،هذا إذا كان بغير أجره ،أما إذا أؤتمن على مستودع بأجرة ،فإن أجرته كافية إال أنه قد يختلف أجره

زيادة ونقصاً بحسب تعامله مع المستفيدين ،ألن بعض الناس يؤتمن على مستودع توزيع مجاني من بيت المال

فيسهل أمور الناس ،وبعضهم يشق على الناس ،بعضهم يشق على الناس ،تجد طالب العلم يطلب من
المستودع ،مستودع توزيع الكتب يطلب كتب ،ثم يأتي إلى هذا الخازن الذي أؤتمن بأجرة ويخرج طالب العلم إما

وكل ميسر لما خلق له ولم ينفق من جيبه شيء ،لكنه
أن يدعوا له أو يدعوا عليه ،وهذا موجود وهذا موجودٌ ،
التوفيق والخذالن ،تأذى كثير من طالب العلم ،وأهل العلم ببعض من أؤتمن على هذه المستودعات ،وترك هذه
المستودعات كثير ممن ينتسب إلى العلم من طالب العلم الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه الكتب بسبب من

أؤتمن على هذه المستودعات من المشقة والعراقيل ،التي يضعونها دون طالب العلم ،وبعضهم بالعكس ,يسهل
على الناس وييسر عليهم ،ووضع له شروط وقيود يطبقها ويعطي ،هذا يرجى له أن يدخل في مثل هذا ،في مثل
هذا األجر ،والنوع األول :الذي يشق على الناس يبتلى كما هو الحاصل ،أن يعطي بغير قيد وال شرط من ال

يستحق إذا منع من يستحق ،فيأثم بذلك(( ،وللخازن مثل ذلك)) وجاء تقييده باألمين ،الخازن األمين ،مثل ذلك

يعني :له مثل اجر صاحب الصدقة.
طالب..............:

بأي وسيلة بأي وسيلة يحصل بها اإلذن اتصلت عليه وقالت :أريد أن أصوم قال :صومي ،خالص ما في
إشكال ،أريد أهلي بيزورونني وإال أقاربي وإال معارفي وإال جيراني يأذن لها ال بأس.
طالب............:

ال إذا أمكن االستئذان فال بد منه ،إذا أمكن االستئذان فال بد منه ،نعم.
طالب............:

إيه

طالب :هأ يشمأ الرجأ قط أو يشمأ الرجأ والمرأة.

النساء شقائق الرجال إذا كان تتأثر ويخرج منها شيء يؤثر على صيامها فهي كالرجل ،لكن الغالب أن تأثر
الرجل أسرع ،نعم.

طالب.................:
الواجب عليها إذا ضاق وقته فال إشكال ،يجوز لها أن تصوم بغير إذنه وال يجوز له أن يفطرها ،وإذا كان وقته

موسعاً .......تستأذن.
طالب..........:

هي ال يجوز لها أن تفطر ،ال يجوز لها أن تفطر إال ألمر ال تطيقه ،تفطر فيه في رمضان ،وإذا دخلت عليه
وجب عليها أن تتمه ،إذا صامت بغير إذنه مع سعة الوقت فهي آثمة..............،

طالب.............:

الواجب الموسع ،ألنه في أول الوقت ليس بواجب.

