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 .ما هو ببعید ،ال

 .نعم

صل وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین  �سم هللا الرحمن الرحیم، اللهم

 ،و�عد

–قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-: "وعن أبي هر�رة -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف  

 سبقه �الذال المعجمة والراء والعین المهملتین، أي »من ذرعه القيء«: -صلى هللا علیه وسلم

 .»القضاء فعلیه« �اختیاره القيء طلب أي »استقاء ومن ،علیه قضاء فال« ،الخروج في وغلبه

محفوظ ا" أو ال  أ راه ال :البخاري  وقال الدارقطني، وقواه غلط، �أنه أحمد وأعل ه ،الخمسة رواه

  أ راه؟

 ال أ راه ال أظنه، ال أراه �عني ال أعلمه.

 قال �شيء، ذا من لیس: وقال أحمد وأنكره إسناده، �صح وال ،وجه غیر من روي  "وقد

  شرطهما". على صحیح �قال محفوظ، وقال: غیر أنه یر�د: الخطابي

 قد قال الحاكم هذه عبارته.و 

 طالب:...

 صحیح على شرطهما. :وقد قال الحاكم

 لقوله: الغالب �القيء �فطر ال أنه على دلیل "وقد قال الحاكم صحیح على شرطهما، والحدیث

  ة".صحلا فرع القضاء عدم إذ »علیه قضاء فال«

نعم الحدیث من ذرعه القيء �عني سبقه وقاء من غیر قصد وال تعمد فإنه ال قضاء علیه، وهكذا 

في جمیع األمور لو سبقه الماء في المضمضة من غیر قصد وال اختیار فإنه ال �فطر، لو طار 

ت تح إلى حلقه غبار أو ذ�اب فإنه ال �فطر؛ ألن هذا خارج عن إرادته، لكن الكالم فیما �كون 

 .إرادة اإلنسان وقصده
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مثل استشفاء طلب السقیا  ،من استقاء أي طلب القيء؛ ألن السین والتاء للطلب، مثل استسقاء 

منهم من ضعفه،  ،مختلف في صحته ، وعلى �ل   ءوطلب الشفاء، ومن استقاء فعلیه القضا

ا، ومتى دیث شاذ  وجعله غیر محفوظ، والذي �قابل المحفوظ هو إ�ش؟ الشاذ، على هذا �كون الح

 ا؟�كون الحدیث شاذ  

 طالب:...

إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، على ما استقر علیه االصطالح عند المتأخر�ن، ولذا قال 

الحاكم: إنه صحیح على شرطهما، مقتضى �الم الحاكم أن رجاله ثقات؛ ألنهم على شرط 

 الشیخین، والمراد �شرط الشیخین إ�ش؟ 

 طالب:...

 تهأي أن هذا الحدیث مخر ج عند الحاكم من طر�ق روا ،شرط الشیخین رواتهماتهما، نعم روا

ا عنده ولم �خرج الشیخان  أخرج لهم الشیخان، ولذا قال: صحیح على شرطهما، ولو �ان صحیح 

على شرطهما، على  :لرواته أو لبعضهم قال: صحیح فحسب، قال: صحیح اإلسناد. وال �قول

 ومستوعب في مظنته. ى، مما هو مستقصط الشیخینالخالف في المراد �شر 

 طالب:...

 وهذا على شرطهما.

 طالب:...

 �عني �الصورة المجتمعة.

 ... طالب:

 فهمنا السؤال؟ السؤال واضح؟ 

 ... طالب:
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ا قبلهم العراقي والسخاوي والسیوطي وغیرهم المراد  عرفنا أن المرجح عند الذهبي وابن حجر وأ�ض 

ع الرواة الذین رووا الحدیث من طر�قهم أخرج لهم ما، على هذا �كون جمی�شرط الشیخین رواته

الشیخان، لكن هل هذا التخر�ج �كون �الصورة المجتمعة؟ �عني هذا اإلسناد بهذه الصورة بهذه 

 أو أنه ال یلزم؟ ، الصیغ لألداء أخرج لهم الشیخان

یخه ج له الشیخان عن غیر شأخرج الشیخان لهذا الراوي عن غیر هذا الشیخ، وهذا الشیخ أخر 

�عني هل �شترط الحاكم للحكم على شرط الشیخین �الصورة المجتمعة أو �كتفي �أن وهكذا، 

 ؟ هؤالء الرواة مخرج لهم في الصحیحین

تطرق الخلل إلى  ،ومن هنا جاء الخللهو الثاني، ومن هنا جاءه الخلل، ومن هنا جاءه الخلل، 

وال �شترط هذا، وقد �كون هذا الراوي  ،�الصورة المجتمعة ،غة�الصیأسانید الحاكم؛ ألنه ال �خر  ج 

ع  ف في هذا الشیخ، علم ا �أنه لو خر ج �الصورة المجتمعة ممن أخرج لهم الشیخان  ممن ض 

فوضع الصحیحین �ختلف عن غیرهما، وتحري الشیخین �ختلف عن تحري غیرهما، فالشیخان قد 

لكن على سبیل االنتقاء من  ،م س  �ضرب من التجر�حت ق د، و �خرجان عمن ان ،�خرجان لمن انت ق د

حدیثه، ومما �عل م أنه وافقه علیه غیره من الثقات، �خالف غیرهم، لذا لو وجدنا حدیث ا على شرط 

د أو الترمذي أو النسائي أو غیرها من الكتب ال یلزم أن نحكم له الشیخین في سنن أبي داو 

خولف فیه هذا الراوي ممن م س  �ضرب من التجر�ح  حدیث مما�الصحة؛ ألنه قد �كون هذا ال

 .كما هو معروف

الشیخین رواتهما؛ ألنه خر ج  �شرطن المراد إ :على �ل حال تصرف الحاكم �قوي قول من �قول 

حدیث ا من طر�ق أبي عثمان فقال: صحیح اإلسناد، وأبو عثمان لیس هو النهدي، ولو �ان 

على أن المراد �شرط الشیخین عنده رواتهما، هذا الحدیث طهما، فدل  إنه على شر  :النهدي لقلت  

وجه  ،، ما وجه المخالفة في الحدیثاالذي اخت لف فیه على هذه الكیفیة منهم من یراه شاذ  

 المخالفة؟ 

مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه؟ رواته على �عني أما اشترطوا في الشذوذ أن �كون 

شرطه ثقات، لكن هؤالء الثقات الذین روي هذا الحدیث من م وعلى فهمنا لتضى �الم الحاكمق
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أن فیه مخالفة، ما هذه المخالفة؟ أي  اطر�قهم مقتضى قول أهل العلم أنه غیر محفوظ �عني شاذ  

 خبر �خالف هذا مما هو أرجح منه؟

 طالب:...

 �قول؟ ماذا

 طالب:...

 .الشاذمرجوح هو أیهما أرجح؟ الراجح هو المحفوظ وال

 طالب:...

 ،نعم �الم ابن عباس وغیره في الصحیح: اإلفطار مما دخل ال مما خرج. تكون هذه هي القاعدة

 موقوف علیه؟  أمو�كون هذا قد خالف القاعدة، لكن هل �الم ابن عباس مرفوع 

 طالب:...

ها مما خرج؟ والحدیث فیأم  وهل �المه مط رد أو لیس �مط رد؟ الحجامة هل هي مما دخل

صحیح، قال �ه جمع من أهل العلم، والفر�ق اآلخر قالوا �ه  »أفطر الحاجم والمحجوم«صحیح 

لكنه معار ض،  ،قبل نسخه، �عني ما اعترضوا على معناه، معناه صحیح عند الجمیع، وهو ثابت

ع  ف، ال، هو صحیح، لكن الذي ال �قول � أن الحجامة تفطر وال ح ك م علیه �شذوذ �عني ض 

 هو منسوخ على ما تقدم، لكن قول ابن عباس هل هو مط رد أو لیس �مط رد؟ :�قولالصائم 

 طالب:...

لیس �مط رد، �عني لیست �ل المفطرات مما دخل، من أعظم المفطرات الجماع، وال تنطبق علیه 

في القيء، �ما أن �عني  ،هذه القاعدة، وعلى هذا فالقول �فطر من استقاء له حظ من النظر

وهو قوي على مقتضى الحدیث، والسبب في ذلك  ،ن النظرأن الحجامة مفطرة له حظ مالقول �

د فیه حتى  ،فن هي عنه في وقت الصیام ، من الحجامة والقيء مما �ضعف الصائمأن �ال   د   وش 

 .بلغ تفطیر من تعمد ذلك

  اء".�القض ألمره قيء له �خرج مل و�ن وظاهره واستجلبه، القيء طلب من �فطر أنه "وعلى
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الحكم معلق على مجرد طلب القيء، من استقاء �عني مجرد طلب القيء  ،�عني مجرد الطلب

لماذا؟ هذا �النسبة لمن �عتقد أن االستقاء مفطر هذا ما فیه إشكال؛ ألنه نوى اإلفطار،  ،�فطر

أو االستقاء أنه مفطر،  لكن الذي �خفى علیه الحكم أو ال یرى، الذي �خفى علیه حكم القيء،

من  :وهم �قولون  ،ئستقاء مفطر هو �استقائه نوى اإلفطار ولو لم �قالذي �عرف الحكم وأن اال

نوى اإلفطار أفطر، لكن الذي ال �عرف الحكم أكثر السحور وأراد النوم ولم �ستطع ثم عمد إلى 

 لجهل هل �عذ ر من تناولالتخفیف، هو ما �عرف أنه إذا استقاء أفطر، ال أعني مسألة العذر �ا

فال ترد هنا نیة اإلفطار أنه نوى اإلفطار،  ،هذا مجرد عن نیة اإلفطار :أقولمفطر ا جاهال  أو ال، 

ن مثل هذا مثل من حاول نقض الطهارة ولم إ :هل نقول ،�قيء ما قاء أن لكن شخص حاول

 تنتقض؟

خرج منها الطهارة فعل ال �ال؟ ال تنتقض، لماذا؟ ألن أم إذا حاول نقض الطهارة تنتقض طهارته 

ل، والصوم �ف  شرطه النیة � خر ج منه �النیة، هذا مقتضى �المه أن من نوى اإلفطار إال �فع

أفطر، فإذا حاول أن �قيء ولم �قئ، على مقتضى الحدیث أن من استقاء �عني من طلب القيء 

ال بد أن  ، �كفي أن �طلب القيءالفقهاء �قولون: أو استقاء فقاء، أو استقاء فقاء، �عني ال�فطر، 

للتفر�ق بین  ؛�حصل القيء والتفطیر �القيء ال �مجرد االستقاء، و�نما طلبه لیدل على القصد

ال �طلب القيء، و�ن �ان ظاهر الحدیث أن مجرد  ،القاصد وغیر القاصد، والفطر معلق �القيء

 .طلب القيء �فطر

 طالب:...

و�ال إذا عرف أن  ،عرف الحكمالمسألة مفترضة في شخص ال � . �عنيأنه ال �فطر حتى �قيء

من نوى  :معروف أنه ما حاول إال لیفطر، فهم �قولون  ،االستقاء مفطر فحاول أن �ستقيء لیفطر

 .  و�دخل فیه هذا ،اإلفطار أفطر

: �فطر، القيء دتعم   أن على اإلجماع المنذر ابن "ونقل  ومالك عباس ابن عن روي  ولكنه قلت 

ا طر�ف ال القيء أن والهادي ور�یعة  أخرجه ما وحجتهم �فطر، فإنه شيء منه رجع إذا إال مطلق 

  ".»واالحتالم والحجامة القيء �فطرون  ال ثالث« ضعیف: �إسناد والبیهقي الترمذي

 عندك؟ماذا �فطرون؟ ال �فطرن.  كیف
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 طالب:...

 .نعمأو ثالثة؟ ثالث ال �فطرن، 

 جمع ا ؛القيء ذرعه من على �حمله عنه و�جاب ،»واالحتالم والحجامة يءالق �فطرن  ال ثالث«

  صحیح". غیر العام أن على الخاص، ىعل للعام وحمال   ،األدلة بین

الثالثة؟ الثالث هو العام، حدیث الباب خاص، أم العام غیر صحیح، أیهما العام؟ حدیث الباب 

 .وهنا الخاص أصح  من العام

  األصلیة". اءةبر ال عارضته و�ن ،أولى �ه فالعمل ،اسند   منه أرجح "والخاص

فیبقى ما عدا  ،البراءة األصلیة أنه ما دام أمسك عن الطعام والشراب والجماع أن صومه صحیح

 .ذلك على البراءة األصلیة حتى یرد دلیل یدل على أنه مفطر

 عام خرج -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن" -عنهما هللا رضي- هللا عبد بن جابر "وعن

 یوم خرج إنه: وغیره إسحاق ابن قال ،الهجرة من ثمان سنة" رمضان في مكة إلى الفتح

  الغمیم". �راع بلغ حتى فصام"  منه، العاشر

 .�لها في الصحیح ،في روا�ة لست عشرة ،في صحیح مسلم الثنتي عشرة

فان، أمام اد  و  وهو مفتوحة �معجمة والغمیم مهملة، آخره فراء الكاف "�ضم  الناس فصام" ع س 

 له قیل ثم �إفطاره، الناس لیعلم ؛شرب ثم إلیه الناس نظر حتى فرفعه ماء من دحق� دعا ثم

 شق قد الناس إن: فقیل :لفظ وفي ،»العصاة أولئك«: فقال صام قد الناس �عض إن :ذلك �عد

 ینظرون؟ أمینتظرون".  و�نما ،الصیام علیهم

 طالب:...

  مسلم". رواه، "فشرب العصر �عد ماء من �قدح فعلت ا"و�نما ینظرون فیم

في السفر،  -علیه الصالة والسالم-فقد صام النبي  ،وله أن �فطر ،نعم المسافر له أن �صوم

ان   ف م ن  {و�جوز له أن �فطر،  ،ولما بلغ �راع الغمیم أفطر، وعلى هذا �جوز للمسافر أن �صوم  � 

ا م ن ك م   ف ر   ع ل ى أ و   م ر �ض  ة  ف   س  علیه -الصحا�ة �انوا �سافرون معه  ]184:ةالبقر [ }أ � ام   م ن   ع د 
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وال المفطر  ،وال �عیب الصائم على المفطر ،ومنهم المفطر ،فمنهم الصائم ،-الصالة والسالم

على الصائم، لكن یبقى إذا شق  فالفطر أولى، إذا لم �شق فالصیام أولى، إذا حصل �سببه ضرر 

والصیام مع االستطاعة في  ،ئم حینئذ  أث م الصا ،»أولئك العصاة«وزادت المشقة جاء حدیث: 

ن الصیام في إ :السفر صحیح ومجزئ في قول جمهور العلماء، خالف ا للظاهر�ة الذین �قولون 

معنى مطالب  ماألن المسافر مطالب �العدة،  ؛وال �سقط الطلب ،وال �جزئ  ،السفر ال �صح  

 �العدة؟ 

ان   ف م ن  { أو لم �صم،مطالب �القضاء صام  ،من أ�ام أخر ا م ن ك م   �  ف ر   ع ل ى أ و   م ر �ض  ة   س   }ف ع د 

صیامه غیر صحیح، لكن ف�عني فالواجب علیه عدة صام أو ما صام، وعلى هذا  ]184:البقرة[

أنه صام  -علیه الصالة والسالم-جماهیر العلماء على أن صیام المسافر صحیح وثابت عنه 

ى اآل�ة: من �ان منكم للطلب، و�كون معنصحیح مجزئ مسقط  وصام أصحا�ه، فهو ،في السفر

ا أو على سفر فأفطر فعدة من أ�ام أخر، �عني إذا أفطر  علیه عدة من أ�ام أخر، وأما إذا فمر�ض 

ن ة  .صام فصیامه صحیح، و�ینته الس 

 رأكث صام و�ن اإلفطار له وأن ،�فطر أن وله �صوم أن له المسافر أن على دلیل الحدیث"

ة  {: تعالى لقوله ؛الصوم �جزئ  ال :فقالوا واإلمامیة داود األول الطرف في وخالف النهار،  ف ع د 

 وخالفهم ،»السفر في الصیام البر من لیس«: قولهو  ،»العصاة أولئك«: و�قوله ،}أ خ ر   أ � ام   م ن  

 عدم لىع فیها دلیل ال واآل�ة ،-وسلم علیه هللا صلى- لفعله ؛صومه �جزئه :فقالوا الجماهیر

  علیهم". تعی ن وقد �اإلفطار ألمره لمخالفتهم هو إنما »العصاة أولئك«: وقوله ،جزاءاإل

لیس من البر «لحدیث  ؛وهذا فیمن �شق علیه ،نعم لما واجههم �األمر تعی ن علیهم اإلفطار

 ،هالذي ظلل علیه، ظلل علیهذه معروفة، ورد على سبب خاص، في قصة  »الصیام في السفر

لیس «: -علیه الصالة والسالم-شق علیه الصیام، وظ ل  ل علیه، فقال النبي  ،وشق علیه السفر

�عني في مثل هذه الحالة و�ال لو �ان الحدیث على إطالقه لكان  ،»من البر الصیام في السفر

في  -علیه الصالة والسالم-لیس من البر، وقد صام النبي  -علیه الصالة والسالم-صیامه 

ومنه ما هو لیس بب ر تبع ا للمشقة  ،ا هو ب رصیام في السفر مدل على أن من الف ،السفر

 .وعدمها
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 طالب:...

 أكبر من المحلى؟  ماالمحلى 

  الوجوب". �قتضي فعله أن على یتم و�نما ،أمرهم أنه الحدیث في لیس أنه "وفیه

ا بلغ �راع الغمیم �قتضي و�ونه شرب لم -علیه الصالة والسالم-�عني لو �ان مجرد فعله 

�جب على �ل من سافر أن �فطر، لكن فعله هنا قضیة عین لما وجدت المشقة  :لوجوب قلناا

 .أنه صام -علیه الصالة والسالم-ثبت عنه  فقد و�ال ،أفطر

 طالب:...

 ین؟ أ

 طالب: ...

منزل على من شق  علیهم  »أولئك العصاة«أن قوله: ال، یبلغهم، تبلغهم النصوص، المقصود  

 .-علیه الصالة والسالم-ما اقتدوا �ه لى هذه المشقة، صیام واستمروا عال

 ،الصیام علیه شق فیمن -وسلم علیه هللا صلى- قاله فإنما »البر من لیس« الحدیث "وأما

 هللا صلى- أفطر إنما فإنه علیه، شق من على السفر في الصوم بتحر�م االستدالل یتم نعم

 عصاة، �أنهم وصفهم ذلك �عد صاموا لذیناو  ،الصیام علیهم شق قد إنهم لقولهم -وسلم علیه

 القول إلى جوازه الجماهیر، وعل ق الشافعي اأ�ض   فذهب النهار أكثر صام إن اإلفطار جواز وأما

 سافر ثم مقیم وهو فیه دخل إذا فأما السفر، في الصیام نوى  إذا وهذا الحدیث، صحة على �ه

  یومه". أثناء في

ابتدأ الصیام في السفر هذا �فطر، لكن  ،ري من صام في السفثناء النهار، �عن�عني سافر في أ

له أن �فطر أو ال؟ قد �قول قائل: لماذا ال � غل ب جانب فمن ابتدأ الصیام في الحضر ثم سافر 

ألنه  ؛فیلزمه الصیام، �ما قالوا: من ابتدأ المسح وهو مقیم ثم سافر �مسح مسح مقیم ،الحضر

  �كون الصیام مثله؟ ر، لماذا اللجانب الحض یبتغلیب جانب، تغل

 اقرأ.
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  معهم". والظاهر وغیرهم، و�سحاق أحمد وأجازه اإلفطار، له لیس أنه إلى الجمهور "فذهب

ألن الوصف الذي رتب علیه جواز الفطر موجود وهو السفر، الوصف الذي هو السفر  ؛نعم

د، فإذا وجمؤثر في الحكم، وقد ع ل  ق علیه الحكم في اآل� د المة فو ج   .وصوفد الوصف و ج 

 طالب:...

 من بدا�ة الیوم؟ كیف

 طالب:...

ال �أكل حتى یتصف �الوصف المبیح للفطر، أما قبل اتصافه �الوصف المبیح للفطر فإنه قد 

ومن شهد منكم الشهر فلیصمه، ما سافر، هو ما سافر، هو مقیم اآلن، ما �سافر  ،شهد الشهر

مثل  لیس، لكن نه أراد أن �سافرأ -رضي هللا عنه-نس السفر، وقد روي عن أإال إذا �اشر 

، لما أراد أن �سافر �عني قبیل السفر لما وضعوا المتاع على الراحلة أكل، ق د  م غداؤه، شغلك أنت

لكن  ،وفي الترمذي ،لكن مع ذلك قول مرجوح، وحدیثه فیه �الم ،�الفعل هذا عازم على السفر

 ما �سلم من ضعف. ،تكلم فیهم

 ...طالب:

ما ورد السفر إال لو سافر، ما سافر، إذ ا هو مقیم، من  ،، اآلن ما �عد جاء السببرةئا�أكل �الط

 والوصف المبیح لإلفطار غیر موجود. ،شهد منكم الشهر فلیصمه، هو مقیم حاضر

 طالب:...

 طر وال �جمع.ال �قصر وال �ف الكنه قول مرجوح ما دام مقیم  

 طالب:...

 كم  ل هذا رأیي.

 أفضل الصوم أن إلى والشافعي حنفیة وأبو الهادو�ة فذهبت األفضل مسافر، وأما هن"أل 

 و�سحاق أحمد وقال أفضل، فالفطر تضرر فإن ،ضرر وال علیه مشقة ال حیث للمسافر
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ا أفضل الفطر :وآخرون   وتلك :قالوا الصوم، ئ �جز  ال :قال من بها احتج التي �األحادیث مطلق 

 �صوم أن أحب ومن« :وقوله اآلتي عمرو بن حمزة حدیث لكن ،منعلا على دلت و�ن األحادیث

  أفضل". وال محرم أنه ال �ه �أس ال أنه الجناح بنفیه وأفاد ،»علیه جناح فال

علیه -ألن النبي  ؛ التفصیل یتبع المشقة، إذا لم توجد مشقة أصال  فالصیام أفضلعلى �ل   

 للاا    {ی ر �د  مشقة محتملة فالفطر أفضل،  ،مشقةصام في السفر، إذا وجد نوع  -ة والسالمالصال

ر   � ك م   } � ك م   ی ر �د   و ال ال ی س  ر  �عني یتضرر الصائم  ،مشقة ال تحتمل تإذا وجد ]185:البقرة[ ال ع س 

 .فیها أولئك العصاة، �حرم علیه أن �صوم

 ،أسفاره في -موسل علیه هللا صلى- فعله غالب �ان أنه ضلاألف الصوم �أن قال من "واحتج

 الصوم، علیه شق لمن �أنه المنع أحادیث وتأولوا األكثر�ة، على الدلیل من بد ال أنه �خفى وال

 سافرنا أنس: حدیث ظاهر وهو ذلك، في األحادیث لتعادل سواء واإلفطار الصوم آخرون: وقال

 ،الصائم على المفطر وال ،المفطر على الصائم �عب فلم -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول مع

 التسو�ة". وظاهره

 نعم.

 طالب:...

 �غلبون جانب الحضر. ،�غلبون جانب الحضر

 طالب:...

، لكن إذا صلى ثنتین یوجد ایبطل صالته إذا صالها أر�ع  أحد  هما فی هألن ؛تغلیب جانب الحضر

 من یبطلها.

 طالب:...

 .خول وقتها وهو مقیمفي األصل أنه یلزمه الصالة بد

 في �عد وزاي المهملة �الحاء حمزة محمد أو صالح أبو هو األسلمي عمرو بن حمزة "وعن

  الحجاز" �ذا؟ أهل



 
 

 
 

=fl˙åÿ^=⁄gã–==fl_Îîÿ^=i_k‘= 12 

 .نعم

 رسول �ا قال: أنه سنة، ثمانون  وله وستین إحدى سنة مات وعائشة، محمد ابنه عنه "روى 

 علیه هللا صلى- هللا رسول فقال اح؟جن على   فهل ،السفر في الصیام على قوة في   أجد هللا

 .»علیه جناح فال �صوم أن أحب ومن ،فحسن بها أخذ فمن هللا من رخصة هي«: -وسلم

 لفظ وفي سأل، عمرو بن حمزة أن عائشة حدیث من علیه المتفق في وأصله مسلم، رواه

 يفف ،»شئت إن وأفطر ،شئت إن صم« قال: السفر؟ في أفأصوم الصوم أسرد رجل إني مسلم:

 ال أنه یرى  من �الحدیث استدل وقد ذلك، في الكالم مقدوت ،سواء أنهما على داللة اللفظ هذا

  علیه". ینكر ولم فأقره الصوم �سرد أنه أخبر أنه وذلك الدهر، صوم �كره

ال صام من صام «. لكن األحادیث المفسرة الواضحة �عني في السفر ففي الحضر من �اب أولى

 .»األبد

  �ه". �ضع ف ال �ان إذا وذلك �األولى، الحضر ففي السفر في "وهو

ع ف.  �ض 

  حق". علیه �سبه �فوت وال واجب "وذلك إذا �ان ال �ضع ف �ه عن

من «إذا أخل  بواجب فال شك أن الصیام و�ن �ان في األصل فضله عظیم  ،لكن إذا أخل  بواجب

، فالصیام له فضل عظیم، لكن »ین خر�ف اصام یوم ا في سبیل هللا �اعد هللا وجهه عن النار سبع

ه �من ع، إذا ألهى أو شغل عن عبادة هي أفضل لهى عن واجب وهو مستحب، فال شك أنإذا أ

 .فإن هذه العبادة ترجح علیه فیكر ه في حقه، وهكذامنه، 

 صوم عمرو ابن على -وسلم علیه هللا صلى- إنكاره وأما والتشر�ق، العیدین فطره "و�شرط

  عنه". سیضعف أنه -لموس علیه هللا صلى- علم أنه إال هذا �عارض فال الدهر

 -علیه الصالة والسالم-وقد حصل، ضعف عبد هللا بن عمرو عما أوصاه �ه النبي  ،وقد حصل

 نعم.
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 و�ان عمره آخر ضعف فإنه �ان أنه سیضعف عنه، وهكذا -صلى هللا علیه وسلم-"ألنه علم 

 علیه هللا صلى- و�ان ،-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول رخصة قبلت لیتني �ا �قول:

 قال: -عنهما هللا رضي- عباس ابن علیه، وعن و�حثهم قل   و�ن الدائم العمل �حب -وسلم

 الدراقطني رواه علیه. قضاء وال مسكین ا یوم �ل عن و�طعم �فطر أن الكبیر للشیخ ر خ  ص

 .اهوصحح والحاكم

ین   و ع ل ى{: تعالى قوله في الناس اختلف أنه اعلم  یق ون ه   ال ذ  ك ین   ط ع ام   � ة  ف د   � ط   والمشهور ،}م س 

  الصیام". فرض أول �ان وأنه منسوخة، أنها

نعم هذا في الصحیح، حدیث سلمة بن األكوع ما یدل على النسخ، أن التخییر بین الصیام 

د   ف م ن  { مر ثم ن سخ،واإلطعام منسوخ، �ان في أول األ ه  ر   م ن ك م   ش  ه  م ه   الش   تخییر، هما فی }ف ل ی ص 

یرى أن اآل�ة غیر منسوخة، وأنها في حكم الشیخ الكبیر الذي ال  -رضي هللا عنهما-اس ابن عب

�ستطیع الصیام فإنه �فطر و�طعم، وفي حكمه المر�ض الذي ال یرجى برؤه، �جامع عدم 

ا عن ابن عباس، لكن ظاهر اآل�ة وعلى الذین �طیقونه، ولیست على وهذا صحیح أ�ض   ،اإلطاقة

ها:الذین ال �ط ین   و ع ل ى{ یقونه، اآل�ة نص  یق ون ه   ال ذ  ق ون ه :و�ن �ان هناك قراءة أخرى  }� ط   .� ط و 

 هي قراءته؟ ام ؟ابن عمرین أ

 طالب:...

ین   و ع ل ى{ :أقول یق ون ه   ال ذ  إنها لیست  : �طیقونه ابن عباس قالولیست على الذین ال }� ط 

لمرأة الكبیرة التي ال لكبیر الذي ال �ستطیع الصیام، ابل حكمها �اق  �النسبة للشیخ ا ،منسوخة

تستطیع الصیام تطعم �الشیخ، وحینئذ  تبقى اآل�ة محكمة، وال شك أن اآل�ة في الذي �طیق 

وفي آخر األمر  ،ل األمر مخیرالصیام، والذي �طیق الصیام هو مخیر أو لیس �مخیر؟ في أو 

خة ولیست �محكمة هذا هو األصل، والذي یدل لیس �مخیر، وعلى هذا فالقول �أن اآل�ة منسو 

دل للصیام، �عني  -رضي هللا عنهما-قد �كون ابن عباس علیه لفظ اآل�ة،  فهم أن اإلطعام ع 

یق ون ه  �   ال ذ ین   و ع ل ى{معادل للصیام في أول األمر، ثم �عد ذلك اآل�ة  � ة   ط  ك ین   ط ع ام   ف د  �عني  }م س 

�عني �عادل اإلطعام، فالذي ال �ستطیع األصل الذي هو الصیام  ،طعاممخی ر، فالصیام عدله اإل

علیه معادله وهو اإلطعام، فیكون هذا قاله ابن عباس تفقه ا �عني فهم ا من اآل�ة، و�ال فاآل�ة 
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ذي ال �طیق الصیام، وحینئذ  �كون هذا من فقه ولیست في ال ،صر�حة في الذي �طیق الصیام

 .من ظاهر اآل�ةابن عباس، ال مما �فه م 

وم وا {و أ ن   تعالى: �قوله نسخت ثم صام شاء ومن وأفطر مسكین ا أطعم شاء من "أن ی ر   ت ص   خ 

د   ف م ن  {: �قوله ، وقیل]184:البقرة[ }ل ك م   ه  ر   م ن ك م   ش  ه  م ه   الش   ".}ف ل ی ص 

وم وا {و أ ن  ألن قوله:  ی ر   ت ص  و�نما �قتضي  ،ع من اإلفطار] ال �قتضي المن184:البقرة[ }ل ك م   خ 

د   ف م ن  {ترجیح الصیام على اإلفطار مع اإلطعام، لكن قوله تعالى:  ه  ر   م ن ك م   ش  ه  م ه   الش   }ف ل ی ص 

 . هذا تعیین للصیام �النسبة للمقیم

 و ع ل ى{ �قرؤها �ان أنه عنه وروي  ،هنا �ما عباس ابن منهم ،وخةمنس غیر هي قوم: "وقال

ین     �كلفونه". أي }ق ون ه  و  � ط   ال ذ 

 .�عني مع المشقة ،یتكلفونه مع المشقة، نعم

 من أخرجه عنه الذي هو وهذا ،الهرمة والمرأة الكبیر الشیخ هي �منسوخة، لیست "و�قول:

  المصنف". ذ�ره

قه مع لكن  ،المشقة �ستطیع مع المشقة �فطر وهو حاضر مقیم �ستطیع الصیام لكن الذي � ط و 

 .علیه مشقة

 طالب:...

ا  ،نعم مشقة تحتمل قونه، �عني مع المشقة طاقه، ال شك أن الدین �سر، لكن أ�ض  هذا �طو 

فال �فرط �األر�ان لمجرد وجود أدنى مشقة، ولذا �فتي �عض  ،األر�ان ال بد من اإلتیان بها

م مشقة، ألنه علیه ؛ألن علیهم مشقة، الطالب الذین �متحنون �فطرون  ؛نین العمال �فطرون المفتو 

الدراسة  ،من أر�ان اإلسالم، وال الدراسة ا، �ل هذا لیس له حظ من النظر، ال العمل �قابل ر�ن  ال

والفطر أقوى  ،داخل البلد وهم في الحضر ا�عني لیست بواجبة، لكن لو قد  ر أن هناك جهاد   ،نفل

ألن الجهاد متعین  ؛أعون لهم على العدو أو لم �ستطیعوا القتال مع وجود الصیام �فطرون لهم و 

 .في هذه الحالة، ما دام داهمهم العدو في بالدهم
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 طالب:...

 ین؟ أ

أوال  الجهاد متعین علیه، والمصلحة في الجهاد أعظم من المصلحة الناتجة عن الصیام، ضرر 

 ؛�الفطر -علیه الصالة والسالم-لیس �السهل مع وجود، وقد أمرهم النبي انهزام المسلمین أمرها 

شخص إذا لعدو، لكن هذا في السفر، و�بقى الجهاد في الحضر إذا تعین على الألنه أعون على ا

 .داهمهم العدو تعین علیه

ین   و ع ل ى{ عباس: ابن عن الدارقطني سنن "وفي یق ون ه   ال ذ  � ة   � ط  ك ین   ط ع ام   ف د   ف م ن  { واحد} م س 

ی را   ت ط و ع   ی ر   ه و  ف  { آخر مسكین ا زاد :قال} خ    ".}ل ه   خ 

هذا تطوع  :عن �ل یوم نقول انعم علیه نصف صاع من طعام عن �ل یوم، لكن لو أخرج صاع  

 وهل الواجب علیه الصاع �له أو نصفه؟ خیر ا؟ 

 طالب: ...

رز فیه أكیس � فجاء كیس أو علیه عشرة أ�ام،� ءفجا اشر یوم  ة ع�عني شخص علیه خمس

أكثر ما قیل في  ،ن �یلوو ما علي ثالث أكثر ،لي عشرة أ�امعأنا  هعدفأن �یلو قال: و خمسة وأر�ع

ن وما زاد فهو تطوع؟ الز�ادة على و و الواجب الثالثهل الواجب الكیس �له أ :الصاع، نقول

 ما تحتاج إلى تفصیل؟أم العبادة تحتاج إلى تفصیل 

�انت الز�ادة  إن م،لها حكفلها حكم، و�ن �انت متصلة فإن �انت منفصلة  ،تحتاج إلى تفصیل 

 :ال، الثاني نفل اتفاق ا، لكن لو قاثانی   امتمیزة جاء بنصف صاع وأعطاه الفقیر ثم قال: خذ نصف  

الخالف فیه عند  ،فالز�ادة غیر متمیزة ،علیه وغیرهما من غیر أن �میز  اخذ صاع   ،هذا صاع

و�ن �ان غیر  الثاني نفال  و�بقى النصف  ،النصفأم  ،علیه اأهل العلم هل الصاع �له صار واجب  

 ؟�ما هو قول األكثر ،متمیز

، أدر�ه المأموم في اإلمام راكع فالواجب من التسبیح واحدة ،وعلى هذا من زاد في تسبیح الر�وع 

 یترتب علیه؟ماذا  ،والز�ادة على الواجب نفل ،التسبیحة السا�عة أو السادسة
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 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

لكنها ز�ادة غیر  ،وهذا متنفل ،اء المفترض �المتنفل، هذا مفترضداقت یترتب علیه االختالف في

 .واجبمتمیزة، �عني الز�ادة في قدر العمل غیر متمیزة فیأخذ حكم ال

 طالب:...

ا إن شاء هللا. لو جاء �صاع و�الهاینو�ها نفال   ،ینو�ها سن ة ،نفل �ال هذه الفطرة  ،، ما �ضر أبد 

ذراري وغیرهم �ان هو األولى؛ ألن هذه شعیرة ینبغي إظهارها بین وأطلع األطفال والنساء وال

 .هم و�ناثهم، مثل هذا ینبغي إظهارهر و ذ� ،الناس صغیرهم و�بیرهم

 طالب:...

 .�جوز ،�جوز نعم

 طالب:...

، �عني علیه فطر عشرة أ�ام، یدفع هذه إن دفعها مرة واحدة فال بد من عدد األ�ام للمساكین

یدفعها عشر مرات لشخص، في عشرة  ،نعم یدفعها لشخص �ل یوم بیومه ؟العشرة أ�ام لشخص

دفعة واحدة، و�ن صنع طعام ا �كفي عشرة ال �أس أن یدفعها فأ�ام، و�ن دفع لعشرة أشخاص 

 .أجزأفغداهم وعشاهم 

 طالب:...

 .، وهذا أحوط و�ال فالخالف قائمألنه متمیز �ل یوم بیومه

 طالب:...

 .ه آخره، آخر رمضان �عشیهمونس �فعلاا أنفي آخره أحیان  أو . معروف

 طالب:...
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 .ال، هذا فرق  ،واحد ثالثین فطرة ما هو �شخص ،اثالثین شخص  ، نعم

 صحیح إسناده الصیام. �ستطیع ال الذي الكبیر للشیخ رخص أنه إال منسوخة ولیست "قال:

ا وفیه ثابت،  قال: �شفى، ال ر�ضم أو الصیام �طیق ال الذي للكبیر إال هذا في یرخص ال أ�ض 

ا وأخرج حنطة، من صاع نصف نهأو  اإلطعام قدر روا�ة في وعی ن صحیح، وهذا  ابن عن أ�ض 

 من جماعة عن مثله وأخرج قضاء، وال �فطران أنهما والمرضع الحامل في عمر وابن عباس

  مسكین ا". یوم �ل �طعمان وأنهما الصحا�ة،

والخوف على نفسیهما أو  ،موجود، القدرة موجودة �عني �الشیخ الكبیر العاجز، لكن الوصف غیر

ضاء، و�ال فالصواب أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوف ا على على ولیدهما ال یبرر ترك الق

 .أنفسهما أو على غیرهما تقضیان

 ثالثین فدعا ثر�د من جفنة فصنع ،الصوم عن عام ا ضعف أنه مالك بن أنس عن "وأخرج

 لم من حق في الزم اإلطعام أن فالجمهور السلف بین خالف لمسألةا وفي فأشبعهم، مسكین ا

  م".الصیا �طق

.  ل ك ب ر 

 لم إذا الكبیر على ولیس ،منسوخ اإلطعام السلف: من جماعة وقال غیره، في منسوخ "ل ك ب ر  

  إطعام". الصیام �طق

عمال لو عجز عن أي عمل من أ  ،كما لو عجز عن الصالة، لو عجز عن الصالة �الكلیة

ا إ ا إال وسعها، ال �كلف هللا نفس  ال ما آتاها، وال إطعام، لكن اإلسالم فالعجز ال �كلف هللا نفس 

 .الثابت عن الصحا�ة وغیرهم وجوب اإلطعام ولزومه

 �الشیخ: والمراد عباس، ابن قاله ما واألظهر ذلك، غیر وقیل ،اإلطعام له �ستحب مالك: "وقال

 هللا صلى- النبي رخص المراد أن و�حتمل موقوف، حدیثه أن الظاهر ثم الصوم، عن العاجز

ا، �كون  إنما الترخیص فإن بذلك للعلم صیغةال -علیه وسلم  ابن فهمه أنه و�حتمل توقیف 

 األقرب". وهو ،اآل�ة من عباس
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أو نهینا  ،أو أمرنا ،أو رخص لنا ،أبیح لنا :الصحابي و�ال لو قال ،فهم من ق بل ابن عباس لآل�ة

 ،-معلیه الصالة والسال-وهو الرسول  ،هذا ال یتجه إال من له الترخیص واألمر والنهيمثل 

 نعم.

 إلى البیاضي صخربن  سلمان أو سلمة هو رجل جاء: قال -عنه هللا رضي- هر�رة أبي "وعن

 على وقعت: قال »أهلكك؟ وما«: قال: هللا رسول �ا هلكت :فقال -وسلم علیه هللا صلى- النبي

 فهل«: قال ،ال قال: ما، من بدل �النصب »رقبة؟ تعتق ما تجد هل«: قال رمضان في امرأتي

 ،»؟امسكین   ستین تطعم ما تجد فهل«: قال ال،: قال »؟متتا�عین شهر�ن تصوم نأ تستطیع

ي   جلس ثم: قال ال،: قال صاع، ر�ع طعام من امد   مسكین لكل أن الجمهور
 الهمزة �ضم فأ ت 

  الصیغة". مغیر

 .المعلوم إلى المجهولن �عني م

 ورد ،تمر فیه قاف ثم والراء هملةالم العین �فتح" ق ر  �ع  " -وسلم علیه هللا صلى- "فأ تي النبي

: قال »بهذا تصدق«: فقال عشرون  أخرى  وفي ،اصاع   عشر خمسة فیه الصحیحین روا�ة في

 وهي �النون  ونو�ة ةلو� فیها :و�قال الحرة وهي ،ال�ة تثنیة البتیها بین فما ،منا أفقر أعلى

 أنیا�ه بدت تىح -وسلم علیه هللا صلى- النبي فضحك ،منا إلیه أحوج بیت أهل مهموزة، غیر

  لمسلم". واللفظ ،السبعة رواه »أهلك فأطعمه اذهب«: قال ثم

تبقى دین ا في ذمته؟ و �عني من عجز عن العتق وعن الصیام وعن اإلطعام تسقط عنه الكفارة 

ودین هللا أحق وأوجب، هنا لم  ،لیه دین آلدمي، ال �سقط، وهذا دین هللاكالمعسر إذا �ان ع

هذا هو ه، و�ونه أعطاه هذا العرق الذي فیه التمر والطعام ال �عني أن لذ�ر سقوطها عن ضیتعر 

هم فما دام ما في المدینة أفقر منهم  ،الكفارة نفسها، أعطاه لوجود الوصف وهو الفقر والحاجة

نها مع العجز إ :لكن لیس فیه تعرض لسقوط الكفارة عنه، و�ن قال �عضهم أولى الناس بهذا،

 .تسقط

 طالب:...
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في  ،في جمیع الكفارات، في �فارة الظهار ، األصل أنها الزمةتلزم، هذا األصل أنها الزمةي ه

األصل أن الكفارة الزمة، فاألصل لزوم الكفارة هذا هو األصل، یبقى  �ذا كفارة القتل، في �فارة

 سقوط الكفارة هل ب ی  ن أو ما ب ی  ن؟

 طالب:...

ن هللا، علیه نذر ما عنده شيء ییفي د  ل؟ هذا شخص ما وجد ین هللا�عني د  ماذا ین هللا لكن د  

 .أمي نذرت، دین هللا أحق، لیس فیه ما یدل على سقوط الكفارةیفي، ل

 طالب:...

وهو أحوط،  ،النصف قول األكثر ،وقیل �النصف ،لم دانعم؟ النصف أحوط، إذا قیل �الر�ع 

م د  من ب ر  ونصف صاع من غیره،  نصف صاع، ومنهم من �فرق بین الحنطة وغیرها فیقول:

ا على صنیع معاو�ة في الفطر   .ةقیاس 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ...

 ؟تجد �ذا أو تجد �ذا أو تجد �ذال ال بد من الترتیب، ه ،ال بد من الترتیب، نعم

 طالب:...

 .في خمسة عشر ،نعم

ا، رمضان نهار في جامع من على الكفار وجوب على دلیل "الحدیث  أنه النووي  روذ� عامد 

  موسر ا". أو �ان معسر ا إجماع

علیك �فارة  :�فارة إ�ش؟ هل �قال له ،علیه الكفارة :یقالفلكن من جامع في نهار رمضان 

امع في نهار رمضان ماذا �قال علیك �فارة ظهار؟ شخص ج :أو �قال ،مجامع في نهار رمضان
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أو �قال علیه  ،هذا الحدیث ي ثبتت فيذعلیك �فارة مجامع في نهار رمضان �عني ال :له؟ �قال

 كفارة ظهار؟

 طالب:...

 نعم؟ 

 طالب: ...

علیك �فارة ظهار، أو  :قال إنه وقع على امرأته في نهار رمضان، تقوللكن أنت لو جاءك واحد 

 في نهار رمضان؟ علیك �فارة مجامع :تقول

 طالب:...

 �مكن �فهمها؟ ؟�فارة �مین كیف

 طالب:...

علیك  :لماذا؟ ما �قولون  ،فعلیه �فارة ظهار في �تب الفقه �لها ،�فارة ظهار :ن و ال ال ال، �قول

؛ ألن �فارة الظهار ثابتة �القرآن، والقرآن معروف عند  .كفارة مجامع في نهار رمضان ثابتة بنص 

خالف �فارة الجماع ثبتت �الحدیث، لكن قد تخفى على �ثیر من الناس، مثل � ،الخاص والعام

الرجال، بیعة الرجال ثبتت أكثر من مرة من حدیث عبادة بن الصامت، عبادة بیعة النساء و�یعة 

�حول على تحول على النساء؟  ماذاأنتم قبل النساء ل . لكن�قول: �ا�عنا على ما �ا�ع علیه النساء

�عرفها الكبیر والصغیر، في  ،یعة النساء مضبوطة �القرآن، �عرفها الخاص والعامألن ب ؛النساء

 .فیحال المجهول على المعروف، و�ن �ان ثابت ا ،نة، فیحال على المعروفسورة الممتح

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .درسین قبل رمضان
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 طالب:...

 ما �خلص صعب. ،ال ما �خلص

 طالب:...

درسین، صوم التطوع الدرس القادم واالعتكاف وقیام رمضان ن ما �خلص، لك ،نقرأ بین اإلقامة

 .الذي یلیه ما فیه إشكال

 .منع 

ا، رمضان نهار في جامع من على الكفار وجوب على دلیل "الحدیث  أنه النووي  وذ�ر عامد 

 ال ثانیهما للشافعیة، قولین أحد على ذمته في تثبت موسر ا، فالمعسر أو �ان معسر ا إجماع

 لرقبةا في واخت لف علیه، �اقیة أنها له یبین لم -وسلم علیه هللا صلى- ألنه ذمته؛ في تستقر

  مطلقة". هنا فإنها

علیه الصالة -ولم یبین  ،األدلة دلت على وجو�ها علیه :لكن �مكن أن تعكس هذه الدعوى نقول

و�ن لم یوسر فاهلل  ،ونعمتسر فبها تیفي ذمته إن  ا. فتبقى تبقى دین  هأنها ال تجب علی -والسالم

 .أحق �العفو

  القتل". �فارة في المقید على هنا لقللمط حمال   ؛�المؤمنة قیدوها "فالجمهور

 لالتفاق في الحكم و�ن اختلف السبب، خالف ا للحنفیة.

ا". المقید على المطلق فیه فیترتب الواحد الخطاب حكم هللا في �الم ألن :قالوا   مطلق 

لق على المقید في هذه الصورة ال شك أن الجمهور یرون حمل المطلق على لكن في حمل المط

في �فارة الظهار الرقبة مطلقة  .اتحاد الحكم و�ن اختلف السبب في مثل هذه الصورةالمقید مع 

ر هذا القید من مرة؟  رت في �فارة القتل؟ �م � ر   كما هنا، في �فارة القتل الرقبة مقیدة، �م � ر  

 ؟فتحر�ر رقبة مؤمنة ،فتحر�ر رقبة مؤمنة ،مؤمنةفتحر�ر رقبة 

 طالب:...
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 ف، في آ�ة القتل؟؟ �م �ا أشر اأو ثالث  

 طالب:...

لكن في  ،اتحد الحكم والسبب، فیحمل المطلق على المقید اتفاق ا هإشكال؛ ألن هالثالثة ما فی، نعم

ر هذا الق وفي الكفارات  ،ید مرار اسورة المجادلة مطلقة، �عني �ون اآل�ة في �فارة القتل �كر 

؟ �عني لیست اإلشارة لمرة واحدة ألیس في مثل هذا ما �قوي رأي الحنفیة ،األخرى ما یذ�ر أصال  

وجاء تكلیف للجمیع، نعم اعتبار اإل�مان والمؤمنة أولى من غیرها  ،خطاب هللا واحد :مثال  �قال

فمن أعتق رقبة فقد أوجد  ،معدوموالرقبة في حكم ال ،من علیها، والقتل إزهاق روحالبال شك �

ؤمن، العتق، الكفارة في قتل ألن المسألة في قتل الم ؛مؤمنة اغیرها �العتق، فالذي �قتل نفس  

ا مؤمنة ا مؤمنة أعتق نفس  أوجد مكانها، بدال  من أن �عدم علیه أن یوجد،  ،المؤمن، من أعدم نفس 

الراجح  وعلى �ل    ،، نعم وجب علیك رقبةقبةرقبة بر  :إعدام، ما نقول هوفي الظهار والجماع ما فی

ا لقول الحنفیة ا لقول ،رأي الجمهور، لكن توجیه  ر القید مرار ا،  :�قولون  ،الحنفیة توجیه  الرقبة � ر  

ا في القتل أعدم نفس   مؤمنة فعلیه أن یوجد  اوما أشیر إلیه وال إشارة في الكفارات األخرى، وأ�ض 

تصرفه ملك لسیده، منافعه �لها  ،ال یتصرف ،قیق في حكم المعدوممؤمنة �العتق؛ ألن الر  انفس  

مؤمنة یوجد  ا�حملون المطلق على المقید، أفقد نفس   لسیده، فالحنفیة �قوون رأیهم �مثل هذا، وال

 .مؤمنة، وجب علیه رقبة غیر مقیدة تبقى على إطالقها انفس  

ا على المطلق �حمل ال :الحنفیة "وقالت  في �فصل :وقیل الكافرة، الرقبة جزئ فت ،المقید مطلق 

ا فیكون  التقیید القیاس أقتضى إذا المطلق �قید أنه وهو ،ذلك  �التخصیص س�القیا تقیید 

 مكفر ذنب عن �فارة ذلك جمیع أن هو هنا الجامعة والعلة الجمهور، مذهب وهو ،�القیاس

 في ذ�ر �ما مرتبة رةالكفا أن في ظاهر الحدیث ثم األصول، في مبسوطة والمسألة للخطیئة،

 وعهلوق الثاني؛ إمكان مع الثالث إلى وال األول، إمكان مع الثاني إلى العدول �جزئ  فال الحدیث

  الصحیحین". روا�ة في مرتب ا

ا ردع لكن مالحظة جانب التطهیر والتكفیر أولى ال شك أن الكفارات ش   رعت للتطهیر، وفیها أ�ض 

 .من مالحظة جانب الردع
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وهو من أهل العلم،  ،أفتاه شخص اجتهد ،الكفارة على أمیر من األمراء في األندلسلما وجبت  

ق عشر رقاب وعاد من الغد، ما تردعه، لكن أوجب علیه �فارة عتق رقبة أعت :مثل هذا �قول له

صوم شهر�ن متتا�عین، هذا أقوى في الردع �النسبة له، نعم، أقوى في الردع �النسبة له، لكن 

ز تعد�ه وال تخطیه، واالجتهاد في مقابل النص  فاسد االعتبار، نعم الكفارات فیها النص  ال �جو 

ص على �عض الناس یبقى أنه في حق أكثر الناس رادع، وفیها ردع له، والمال و�ن رخ   ،تطهیر

�عني الذي �قطع اإلشارة مثال  �صوم ثالثة أ�ام، و�طلب منه ثالثة آالف بدل ثالثة األ�ام، أوساط 

، فال شك أن ون وال �جلس ثالثة أ�ام، یدفع اثالثین ألف  یدفعون لكن أغنیاؤهم  ،ما یدفع الناس

على المسلم أن یدور مع النص  حیثما ف ،لنصوصجانب الردع مالحظ لكن أقوى منه امتثال ا

دار، الشرع رت ب فعلینا أن نرتب، األمر الثاني مراعاة جانب التطهیر، وهو أولى من مالحظة 

 .دعالر جانب 

ا ثالثین عن الترتیب الزهري  وروى "  في الترتیب ثبوت مع مرجوحة التخییر وروا�ة أكثر أو نفس 

 قوله بها، شبیهة الكفارة وهذه الظهار �فارة في الواقع أنه الترتیب روا�ة و�ؤ�د الصحیحین،

 الوق ذلك، من أقل �جزئ  فال العدد هذا إطعام إال �جزئ  ال أنه مفهومه ظاهر مسكین ا ستین

  �تبهم". من القدوري  ففي واحد، في الصرف �جزئ  الحنفیة

 .وري ؟ الق د  ماذا

ا ن امسكی أطعم فإن :"ففي القدوري من �تبهم   عندنا". أجزأه یوم ا ستین واحد 

 .دواحیوم  دفعها في ام ،ستین یوم ا

 النقو  فیه »أهلك هفأطعم اذهب« :وقوله یومه، عن إال �جزه لنف واحد یوم في أعطاه "و�ن

 صلى- لكنه ،النفس في تصرف ال أن الكفارات قاعدة ومن ،�فارة هذه أن :أحدهما :للعلماء

 ساقطة الكفارة أن :الثاني .الخصوصیة عدم األصل �أن ورد ك،بذل خصه -وسلم علیه هللا

 ،»عنك هللا �فر فقد وعیالك أنت ك ل ه« :-عنه هللا رضي- علي حدیث له و�دل إلعساره، ؛عنه

  ذمته". في �اقیة أنها أو ،ضعیف حدیث أنه إال

 ، �ذلكین المخلوق ال �سقط �اإلعسار فدین هللاود   ،ین هللا أحقوهذا هو األصل، ما دام د   ،نعم

 نعم.
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 علیه هللا صلى- عرفه لما أهله وعلى علیه صدقة -وسلم علیه هللا صلى- أعطاه "والذي

 وال موسر على ال أصال   واجبة غیر ةر الكفا إن :وجماعة الهادو�ة وقالت حاجتهم، من -وسلم

 غیر وهو استدالل ذلك جاز لما واجبة �انت ولو منها �أكل أن له أ�اح ألنه :قالوا معسر

  ".ناهض

 بال شك نعم.

  األكل". إ�احة الوجوب في ظاهر المراد "ألن

 عبد هللا؟ ا�ا أ�ماذا ال ال، 

 طالب:...

 ؟ماذا

 التي االحتماالت فیها بل �فارة، أنها على تدل األكل ال "ألن المراد ظاهر في الوجوب، و��احة

 قال -وسلم لیهع هللا صلى- �أنه الكفار وجوب عدم على البحر في المهدي واستدل سلفت،

 بها األمر روا�ة ثبت قد �أنه عنه وأجیب یذ�رها، ولم »مكانه یوم ا وصم هللا استغفر« :للمجامع

 هذه في �أمره لم -وسلم علیه هللا صلى- أنه اعلمو  هنا، المذ�ور الحدیث بهذا السبعة ثم

  فیه". جامع الذي الیوم �قضاء الروا�ة

 .صم یوم ا مكانه ،رهالكنه ثبت األمر �القضاء في السنن وغی

 وصم بیتك وأهل أنت ك له« بلفظ: هر�رة أبي حدیث من داود أبو أخرجها روا�ة في ورد أنه "إال

ة   تعالى: قوله لعموم والشافعي؛ الهادو�ة ذهبت القضاء بوجو  و�لى ،»هللا واستغفر یوم ا  {ف ع د 

 -وسلم علیه هللا صلى- ألنه ؛قضاء ال أنه الشافعي قول وفي ،]184:البقرة[ }أ خ ر   أ � ام   م ن  

 اآل�ة، من علم ما على -وسلم علیه هللا صلى- اتكل �أنه وأجیب غیر، ال �الكفارة إال �أمره لم

 إال یلزم ال أنه الحدیث بهذا استدل فقد جامعها التي المرأة وأما ،الرجل على جب� ما حكم هذا

 األوزاعي، قال و�ه ،الشافعي قولي من صحاأل وهو ،الزوجة على تجب ال وأنها واحدة، كفارة

ا". المرأة على وجو�ها إلى الجمهور وذهب   أ�ض 
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 .ي حق النساءفألن النساء شقائق الرجال، وما ثبت في حق الرجال یثبت  ؛نعم

 واعتراف ،تعترف لم ألنها ؛الزوج مع -وسلم علیه هللا صلى- النبي یذ�رها لم و�نما "قالوا:

 من طاهرة تكون  �أن صائمة تكن لم المرأة أن الحتمال أو الحكم، اعلیه یوجب ال الزوج

 الفجر". طلوع �عد الحیض

 .�عني أكرهها الزوج ،احتمال أن تكون مكرهة

 یثبت الرجل حق في الحكم بیان أن أو ة من الحیض �عد طلوع الفجر أو أنطاهر �أن تكون "

ا المرأة في الحكم   ع ر ف". أنه أو ،األحكام تعمیم من ع ل م لما ؛أ�ض 

 عرف فقرها. ،ال، عرف فقرها

  زوجها. حال من ظهر �ما "أو أنه عرف فقرها

 �عض اعتنى قد إنه لباري:ا فتح في المصنف قال ،الفوائد �ثیر جلیل حدیث هذا أن واعلم

  مجلدین". في علیه فتكلم الحدیث بهذا شیوخنا أدرك ممن المتأخر�ن

 مدر ك؟ أیهما السابق؟أم مدر ك؟ هل هو مدر ك أم ا؟ مدر ك أدرك شیوخنا أو أدر�ه شیوخن

 طالب:...

 قبل ه، لكن أدر�ه شیوخنا �عني هوئزمالمن صار  ،نعم. لو �ان أدرك شیوخه صار مدر�ه هو

 .شیوخهم

 مجلدین، جمع في علیه فتكلم الحدیث بهذا شیوخنا أدر�ه ممن المتأخر�ن �عض اعتنى قد "إنه

 فیه الشارح طول وقد األحكام من فیه لما �فا�ة فیه ذ�رناه وما انتهى. ائدةوف فائدة ألف فیهما

 الباري". فتح من ناقال  

عاني منهم، غالب سكان الیمن منهم، وقت الصنالهادو�ة فرقة من الز�د�ة غالب سكان الیمن في 

 . لكن لیسوا الغالب اآلن ،اآلن یوجد منهم عدد �بیر

 .ننظرنا للحظة خ ،لحظة
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 .، علیها الكفارة إذا �انت مطاوعةمثل الرجل ،مثله 

 طالب: ...

 .نعم

 طالب:...

جأه إال ما ألالصیام؟ لكنه مشقة عظیمة �حیث وقع على امرأته ما �ستطیع، وهل ألجأه إال ، نعم

 ا�خرم یوم  ن ولو ان ومتتا�عاشهر  هي �صوم لحاله، و�عد نأالصیام. �صوم مع الناس أسهل من 

 .مشقة عظیمة على �عض الناس ، ال،اواحد  

 طالب:...

 .ینتقل، إذا لم �جد ینتقل ،ال

 �صبح �ان -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن" -عنهما هللا رضي- سلمة وأم عائشة "وعن

  علیه". متفق ،"و�صوم �غتسل ثم اعجم من جنب ا

 طالب:...

 .، الرجل ال �جبررجلالما علیها شيء، ما �جبر  ،ما علیها شيء

 في دخل أي أصبح من صوم صحة على دلیل فیه �قضي. وال سلمة: أم حدیث في مسلم "وزاد

 عارضه وقد ،إجماع إنه: النووي  وقال الجمهور، هبذ هذا و�لى ،جماع من جنب وهو الصباح

: -وسلم یهعل هللا صلى- هللا رسول قال قال: هر�رة أبي حدیث من حبان وابن أحمد أخرجه ما

 ،منسوخ �أنه الجمهور وأجاب ،»یومه �صم فال جنب وأحد�م الصبح صالة للصالة نودي إذا«

وي  لما عنه رجع هر�رة أ�ا وأن   �قولهما". وأفتى ،لمةس وأم عائشة حدیث له ر 

 .رى أن الجنب ال �صح  صومه، لما بلغه الخبر رجع عن قوله�عني �ان أبو هر�رة ی

- النبي إلى جاء رجال   أن" عائشة عن خز�مة وابن حبان وابن مسلم هأخرج ما للنسخ "و�دل

 تدر�ني هللا رسول �ا: فقال حجاب، وراء من تسمع وهي �ستفتیه -وسلم علیه هللا صلى
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 تدر�ني وأنا«: -وسلم علیه هللا صلى- يالنب فقال جنب، وأنا - الصبح صالة أي - الصالة

 ذنبك من تقدم ما لك هللا غفر قد ،هللا رسول �ا امثلن لست: قال ،»فأصوم جنب وأنا الصالة

 إلى ذهب وقد ،»أتقي �ما وأعلمكم ،هلل أخشاكم أكون  أن ألرجو إني �هللا«: فقال تأخر وما

ا خاص   �ان ذلك إن :قال من قول یدفع الحدیث وهذا وغیرهما، والخطابي المنذر ابن النسخ

ا أقوى  عائشة حدیث �أن �رةهر  أبي حدیث البخاري  ورد ،-وسلم علیه هللا صلى -�ه  حتى سند 

  �ه". �فتي �ان أنه الروا�ات فأكثر هر�رة أبي حدیث وأما وتواتر، صح   إنه :البر عبد ابن قال

 .أ�همن ر  ،�عني من رأ�ه

 الطر�ق".  لقوة حیرج التعارض ومع أقل الرفع "وروا�ة

 .نعم یرجح األقوى بال شك

 وعلیه مات من«: قال -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن -عنها هللا رضي- عائشة "وعن

 ما إذا عنه ولیه صیام المیت �جزئ  أنه على دلیل فیه علیه. متفق ،»ولیه عنه صام صیام

  واجب". صوم وعلیه مات

قر�به، فیسقط عنه  ،فیصوم عنه ولیه ،لى نفسه بنذرسواء �ان واجب ا �أصل الشرع أو أوجبه ع

 .ة في الصیام �النذرالصیام، ومنهم من خص  النیا�

 اإلجماع ادعى قد أنه إال الوجوب فیه واألصل ولیه، عنه لیصم أي األمر معنى في "واإلخبار

  ".للندب أنه على

 .�عني ما یلزم الولي أن �صوم

  من". "والمراد

 .من الولي ،من الولي

 فقال خالف، المسألة وفي عصبته، :وقیل ،خاصة الوارث :وقیل قر�ب، �ل "والمراد من الولي

 الصحیح، الحدیث لهذا المیت عن الولي صوم �جزئ  إنه :وجماعة ثور وأبو الحدیث أصحاب

 لما الكفارة الواجب و�نما المیت، عن صیام ال أنه حنیفة وأبو ومالك اآلل من جماعة وذهبت
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 یوم �ل مكان عنه عمأط صیام وعلیه مات من« مرفوع ا: عمر ابن حدیث من مذيالتر  أخرجه

  ".»مسكین

 .وهذا في حالة ما لم یوجد من �صوم عنه ،�عني مع تمكنه من الصیام وتفر�طه �طعم عنه

 ابن على موقوف أنه والصحیح الوجه. هذا من إال نعرفه ال �بغر  إخراجه: �عد قال أنه "إال

 العبادات لسائر الموافق وألنه �اإلطعام، الفتیا وعائشة عباس ابن عن ورد هوألن قالوا عمر،

  مخصوص". والحج مكلف، عن مكلف بها �قوم ال فإنه

ا مخصوص  .وهذا أ�ض 

تقاوم الحدیث الصحیح، وأما قیام  ال عباس وابن عائشة فتیا من المرو�ة اآلثار �أن "وأجیب

 فال عذر عن ،فیثبت في الصوم �ه ،�النص الثابت مكلف �العبادة عن غیره فقد ثبت في الحج

 �الحدیث العمل تر�هم أن على مبني �ه المدینة أهل عمل �عدم عنه المالكیة واعتذر العمل �ه،

  �ذلك". ولیس حجة،

 .ة عند مالك ومن �قول �قولههذا حجة عندهم، عمل أهل المدینة حج

 غیر عذر روى  ما �خالف أفتى راوي ال �أن الحنفیة اعتذار و�ذلك ،األصول في عرف "كما

  مقبول".

لو  -علیه الصالة والسالم-والعبرة عندهم �ما رأى ال �ما روى، لو �ان عنده ما یروي عن النبي 

 ،رأي دون الروا�ة، والجمهور على العكسما أفتى �خالفه، فالمقدم عندهم ال اكان ما یرو�ه ثابت  

 نعم.

 طالب:...

 .وال ولیه، إن صام فهو متبرع ،ء، ما علیه شيومات قبل التمكن من قضائها

ا، فیها عرف �ما رأى �ما ال روى  �ما العبرة "إذ  عن الصیام �إجزاء القائلون  اختلف ثم أ�ض 

  لي".�الو  �ختص ال :فقیل ال؟ أو �الولي ذلك �ختص هل المیت

 .. لكن الولي أولى الناس بذلكلو تبرع أجنبي عن الصیام عن ز�د من الناس أجزأ
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 :وقیل للغالب، الحدیث في الولي ذ�ر و�نما الحج في �ما زأأج �أمره األجنبي عنه صام لو "بل

 �الدین -وسلم علیه هللا صلى-النبي  شبهه قد ألنه ؛أمر �غیر األجنبي �ه �ستقل أن �صح

 ،مثله فالصوم القر�ب �قضائه �ختص ال الدین أن فكما ،»�قضى أن أحق هللا فدین« قال: حیث

 �ستنیب". أن �بوللقر 

 .نعم

 محمد. اللهم صل وسلم على 

 

 

 

 

  

 


