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ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا لدرس في شرح

للحافظ عبد الغين املقدسي
-رمحه اهلل تعاىل-

في جامع الرضوان بالمدينة النبوية ،نسأل الله -سبحانه وتعالى -أن ينفع به
الجميع.
الدرس الثاني
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
أمجعني ،أما بعد:
ٌ
حديث يف الباب السابق
فالنزال يف أبواب الصيام من كتاب عمدة األحكام ،وقد بقي علينا
وهوآخره ،ف ُيقرأ ا
أوًل ثم نتابع يف الباب بعده -إن شاء اهلل تعاىل.-
باسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن واًله ،أما
بعد:
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعني.

قال احلافظ أبو حممد عبد الغني املقديس -رمحه اهلل -يف كتابه عمدة األحكام يف معامل احلالل
واحلرام عن خري األنام حممد -عليه الصالة والسالم -مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم:
قال يف كتاب الصيام :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال:
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اللهِ
اللهُ َعَليْهِ وَسََّلمَِ -إ ْذ جَا َءهُ رَجُ ٌل فَقَالَ :يَا رَسُو َل َّ
ِي -صَلَّى َّ
« َب ْينَمَا نَحْ ُن ُجلُوسٌ ِعنْ َد النَّب ِّ
م -ويف رواية أصبت أهلي يف رمضان-
َهلَ ْكتُ قَالَ :مَا أهلَكَك؟ قَالََ :وقَ ْعتُ َعلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَا ِئ ٌ
اللهُ َعَل ْيهِ وَسََّلمَ -هَلْ تَجِ ُد َرقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ :لَا ،قَالَ :فَهَلْ َتسْتَطِيعُ
فَقَالَ رَسُو ُل اللَّ ِه -صَلَّى َّ
ني ِمسْكِينًا؟ قَالَ :لَا ،قَالَ:
ِت َ
أَنْ َتصُومَ شَهْ َريْ ِن مُتَتَابِ َعيْنِ؟ قَالَ :لَا ،فَقَالَ :فَهَ ْل تَجِ ُد إِطْعَا َم س ِّ
اللهُ َعَل ْيهِ
ِي -صَلَّى َّ
ي النَّب ُّ
اللهُ َعَل ْيهِ وَسََّلمَ -فَ َب ْينَا نَحْنُ َعلَى َذلِكَُ ،أتِ َ
َفسَكَت النَّبِيُّ -صَلَّى َّ
وَسََّلمَ -بِأرَ ٍق فِيهَ تَمْ ٌر -وَالْأرَ ُق الْمِكْتَلُ -قَا َل َأيْ َن السَّائِلُ؟َقَالَ :أَنَا ،قَالَ :خُ ْذ هَذا فَ َتصَدَّ ْق ِبهِ.
ت أَفْقَرُ
َرتَيْ ِن َأهْلُ َب ْي ٍ
َالل ِه مَا َبيْنَ لَابَ َتيْهَا يُرِي ُد الْح َّ
اللهِ؟ َفو َّ
فَقَا َل الرَّجُلُ َعلَى أَفْقَ َر مِنِّي يَا رَسُو َل َّ
ت أَ ْنيَابُهُ ثُمَّ قَالَ :أَطْعِ ْم ُه
اللهُ َعَليْهِ وسلم -حَتَّى بَدَ ْ
مِ ْن َأهْ ِل َبيْتِيَ ،فضَحِكَ رسول اهلل -صَلَّى َّ
َأ ْهلَكَ»
قال احلرَّة :أرض تركبها حجارة سود.

هذا احلديث الكالم فيه عىل ما ت ََض َّمنه من أحكام ،وهي فوائده وفقهه:
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وقوله :هلكت،
يف جميء ذلكم الرجل
دليل عىل أنه مستقر عند القوم حتريم اجلامع يف هنار رمضان.
فيه منقبة لذلكم الرجل وهي إتيانه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ل َيدُ َّله عىل ما
إثام بجامعه أهله يف هنار رمضان قوله :هلكت ،ويف
يمحو اهلل به إثمه ،فإثمه أو الدليل عىل أنه ركب ا
رواية هلكت وأهلكت.
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الكفارة؛ كفارة الفطر باجلامع يف هنار رمضان وهذا قيد ًلبد منه ،كفارة الفطر
باجلامع يف هنار رمضان ،وهذا القيد دليل عىل أنه ًل كفارة عىل من وقع عىل أهله وأفطر أو فطرهم
باجلامع يف صيام غري رمضان ،بل من أهل العلم من قال حتى قضاء رمضان ليس فيه تلكم الكفارة.
أن هذه الكفارة مرتبة ،فهي كفارة ظهار ،فمن أتى أهله يف هنار رمضان عامدا ا
خمتارا فأول ما يؤمر به حترير رقبة مؤمنة ،فإن مل جيد رقبة مؤمنة ،وهذا خيرج الرقبة
ذاكرا صومه
ا
ا
الكافرة فلو أعتق رقبة كافرة ًل يؤدي عنه ذلكم العتق.
صيام شهرين متتابعني ،وهلذا قال هل تستطيع ،ا
أوًل سأله عن الرقبة هل
جتد رقبة تعتقها؟ قالً :ل ،قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قالً :ل.
إطعام املساكني ستني مسكيناا ،وقد ظهر لكم يف احلديث أن هذا اخلطاب
موجه إىل ذلكم الرجل ،والسؤال هنا هل املرأة مثله أم ًل؟ يعني هل عليها تلك الكفارة مرتبة مثل
ماعىل الرجل؟
واجلواب :أرجح القولني أن عليها الكفارة برشوط:
األول :أن تكون راضية.
الثاني :اًلختيار.
الثالث :ذكرها الصيام.
فيخرج هبذا لو كانت نائمة ،فتناوهلا وهي عىل هذا احلال ومل تتنبه له حتى وقع ما وقع.
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الثاني :لو كانت ناسية صيامها وهو ذاكر إياه فال كفارة عليها.
الثالث :أن يقهرها بالقوة حتى ينال منها برضب أو خنق أو ضغط بالقوة بحيث ًل يمكنها
التخلص فال كفارة عليها.
فإذا كانت مطاوعة خمتارة ذاكرة صيامها فالكفارة عليها مثله ،فيقال هلا هل جتدين رقبة
تعتقينها؟ فإن قالت :نعم ،قلنا :افعيل أعتقي رقبة مؤمنة ،وإن قالتً :ل ،أمرت بصيام شهرين
متتابعني ،فإن قالتً :ل تستطيع ،قيل هلا اطعمي ستني مسكيناا.
ومن فوائد هذا احلديث :جواز اإلعانة عىل العاجز عن الكفارة ،وهذا يفيده صنيعه -صىل اهلل
عليه وسلم -فإنه ملا جاءه العرق ويف رواية الفرق قيل :ما بني مخسة عرشة صا اعا إىل عرشين صا اعا
من التمر دفع ُه إىل ذلكم الرجل ،فأمر ُه أن يتصدَّ ق به ،وهذا إعان ٌة رصحية منه -صىل اهلل عليه
تبني عجزه عنها.
وسلم -لذلكم الرجل عىل كفارته حني َّ
ومن فوائد هذا احلديث :سقوط الك َّفارة عن العاجز ،وهذا أفاد ُه شيئان:
أه َل َك» ،ويف رواية« :كُل ُه ُك ْل ُه».
عم ُه ْ
األول :هذا من لفظ احلديث :هنا قال« :أ ْط ْ
الثاني :أنه لو كانت الكفارة واجب اة عليه حال ُيرسه ،كام قاله بعض أهل العلم ،ألمر ُه النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -ولقال له :ثم كفر إذا استطعت ،أو قدرت ،أو أيرست ،وإذ مل يأمر ُه النبي -
رسا.
صىل اهلل عليه وسلم -بذلك ،بان أهنا تسقط عنه وًل كفارة عليه إذا وجد ُي ا
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املقررة يف علم األصول" :أنه ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل"،
ومن القواعد َّ
وحالة ذلكم الرجل تقتيض البيان بام تقدَّ م ،اطعم ُه أهلك ،فإذا وجدت غناى فكفر.
وهاهنا سؤال :مل يرد يف هذا احلديث أمره -صىل اهلل عليه وسلم -ذلكم الرجل بقضاء صيام
بعضا « َو ُص ْم َي ْو اما َمكَا َن ُه».
ذلكم اليوم ،لكنه جاء يف روايات يشدُّ بعضها ا
ثم الباب اجلديد.
واهلل أعلمَّ ،

قال :بابٌ الصومُ يف السََّفر.

السفر كلتا الكلمتني بمعنى ،وهلذا يضبطها بعضهم
السفر ،أو باب الصو ُم يف َّ
باب الصيام يف َّ
الصوم.
الصيام ،وبعضهم يضبطها َّ
أقول :رشيعة حممد -صىل اهلل عليه وس َّلم -مبن َّية عىل التيسري ،يف كل ٍ
أمر تكتنفه مش َّقة تُعجز
عنه ،وهذا َّ
والسنة ،فمن الكتاب الكريم قوله -جل وعال :-ﱽﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
دل عليه الكتاب ُّ
ﲫﱼ البقرة ،٢٨٦ :وقوله -جل وعال :-ﱽﭐﲗﲘﲙﲚﱼ
ﲬ
ﲪ

التغابن١٦ :

َت بِه بو ِ
ِ
ان ْب ِن ُح َص ْ ٍ
ومن السنة املستفيضة حديث َع ْن ِع ْم َر َ
اس ُري َف َس َأ ْل
ني َ -ريض اهللَّ َعنْه -وكَان ْ َ َ
النَّبِي -ص َّىل اهللَّ َع َلي ِه وس َّلمَ -ف َق َال« :صل َق ِائام َفإِ ْن َمل تَستَطِع َف َق ِ
اعدا اَ ،فإِ ْن َمل ت َْستَطِ ْع َف َع َىل َجن ٍ
ْب».
ْ ْ ْ
َ
َّ َ
ا
ْ َ َ َ
ْ
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وقول املصنف :باب الصوم يف السفر ،تنبي ٌه إىل أمرين:
ترخيص الشارع احلكيم للمسافر ِ
بالفطر يف سفره.
التنبيه إىل أقوال أهل العلم يف هذه املسألة ،وحاصل أقوال أهل العلم شيئان وإن
شئت فقل قوًلن:
األول :وجوب الفطر يف السفر ،وإن صام فال يغنيه عن القضاء ،وهذا هو قول أهل الظاهر
وحجتهم من الكتاب الكريم قوله -جل وعال :-ﱽﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱯﱼ البقرة ،١٨٤ :استفادوا منها الوجوب ،جيب عىل املسافر أن يفطر ،ولكن هؤًلء حمججون
ﱭﱮ ﱰ
بشيئني:
دًللة السنة املستفيضة عىل جواز الفطر يف رمضان للمسافر -كام سيأيت -ومن
تلكم السنة املستفيضة أحاديث الباب.
من نفس اآلية ،وهذا ٍ
خاف إًل عىل خواص من أهل العلم ،فقوله –تعاىل :-ﱽﭐ ﱥ
ﱯﱼ البقرة ،١٨٤ :فيها حمذوف تقديره فأفطر ،ﱽﭐﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱰ

ﱯ ﱼ البقرة ،١٨٤ :وهذا
ﱰ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱼ البقرة ،١٨٤ :فأفطر فعليه ﱽﭐ ﱬ ﱭ ﱮ
هو ما يقتضيه املقام ويسمى عند األصوليني دًللة اًلقتضاء ،يعني أن الكالم يقتيض حمذو افا ،تقدير
حمذوف هذا من وجه.
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ومن وجه آخر :لو قال قائل هذه اآلية جمملة ونحن ًل نسلم ملا ذكرمتوه من دًللة اًلقتضاء،
وأن اآلية فيها حمذوف تقديره ما ذكرتم.
فاجلواب :نسلم لكم أن اآلية جمملة ،لكن ب ّينتها السنة املستفيضة عن النبي -صىل اهلل عليه
وسلم -وهذا من بيان القرآن بالسنة فالقرآن يبينه القرآن نفسه ،وإذا مل يوجد بيانه يف القرآن فبيانه
يف السنة الصحيحة عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم.-

القول الثاني :قول اجلمهور وهم املرخصون بالفطر يف الصوم للمسافر ،وهؤًلء
طوائف.
طائفة قالت :الصوم أفضل ،واستدلوا بسنة صحيحة يأيت ذكرها يف ثنايا استعراض أحاديث
الباب ،قالوا :الصوم أفضل.
وقالت طائفة :الفطر أفضل.
وتوسطت طائفة ثالثة فقالوا :الفطر أفضل حال املشقة ،والصوم أفضل حال عدم املشقة.
والصواب :اإلطالق ،أن الفطر يف السفر أفضل من الصوم فيه ،ويدل لذلك أمران:
األمر األول :حيس واقعي وهو أن السفر مهام تيرست وسائله املعينة عليه فال خيلو من مشقة،
وهاكم مثال حيس واقعي :وهو أنه من أراد أن يسافر بالطائرة إىل جدة ا
مثال ،ومن ثم العمرة فإنه
جيد من املشقة ما جيد ،فهو يتهيأ قبل الرحلة بساعتني عىل األقل ،ثم حيمل ما حيتاج من متاع يف
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سيارته حتى يصل إىل املطار قبل موعد الرحلة بساعة أو ساعة ونصف ،ثم انتظاره مع الزحام ،وقد
تتأخر الرحلة عن الزمن ساعة أو ساعتني فاملشقة حاصلة.
ِ
ِ
ص َلك ُْم» فإذا تقرر هذا
وثانيًا :قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-و َع َل ْيك ُْم بِ ُر ْخ َصة اهللَِّ ا َّلتي َر َّخ َ
يف هذه املقدمة التي ًلبد منها لفهم أحاديث الباب نطلب من تلميذنا وصاحبنا وأخينا الشيخ عبد
الواحد بعرض أحاديث الباب ،وأطلب من اجلميع أن يقيدوها مسائل.
باسم اهلل.

اللهُ
اللهُ عَنْهَا -أَنَّ حَمْ َزةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَ ْسلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى َّ
عَنْ عَاِئشَةَ -رَضِيَ َّ
صمْ وَإِنْ
الصيَامِ  -فَقَالَ  :إنْ ِش ْئتَ َف ُ
َعَل ْيهِ وَسََّلمَ« : -أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟  -وَكَانَ كَثِريَ ِّ
ِش ْئتَ فَأَفْطِرْ».

هذه املسألة األوىل :وهي ختيري املسافر بني الصوم والفطر ،واحلديث رصيح الدًللة عىل هذا،
الداللة ِّ
أنا انطقها الدًللة ،وقال شيخنا الشيخ محاد -رمحه اهلل تعاىل" :-يجوز َّ
والداللة أفصح".
أمل تسمعوا إليه -صىل اهلل عليه وسلم -يقولْ « :
إن ِش ْئ َت َف ُص ْم َوإِ ْن ِش ْئ َت َف َأ ْفطِ ْر» وهذا من
أبلغ الردود عىل أهل الظاهر ،وقد تقدم حكاية مذهبهم ،هذه أوىل فوائد احلديث.
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الفائدة الثانية منه :يف قول الصديقة بنت الصديق -ريض اهلل عنها وعن أبيها -وإن رغمت
جالسا بجواري.
أنوف الرافضة عليهم لعائن اهلل املتتابعة ولو كان أحدهم
ا
وهذه املنقبة قالتَ « :وك َ
َان كَثِ َري الص َيا ِم» والسؤال هنا :هل هذا الوصف حال فريضة أو
نافلة؟ قوهلا -ريض اهلل عنهاَ « :-وك َ
َان كَثِ َري الص َيا ِم» هل هذا املدح حلمزة بن عمرو األسلمي -
ريض اهلل عنه -حال صيام فرض أو نافلة؟ مالكم ًل تنبسون؟! نافلة ،أما الفرض فال ُيقال فيه كثري
الصيام ،أحسنتم جواب مجيل.
املسألة الثانية.

اللهُ َع ْنهُ -قَالَ  « :كُنَّا ُنسَافِرُ َمعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ َعَل ْيهِ
عَنْ أَ َنسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ َّ
وَسََّلمََ -فلَمْ يَ ِعبْ الصَّا ِئمُ َعلَى الْمُفْطِرِ َ ،ولَا الْمُفْطِرُ َعلَى الصَّا ِئمِ ».

قوله" :هذا من السنة التَّقرير َّية" ،فالسنة عىل ثالثة أقسام:
قولية :مثلُ « :بنِ َى ِ
مخ ٍ
اإل ْس َ
س».
ال ُم َع َىل َ ْ
وفعليََّة :مثل :ركوعه ،وسجوده وجلوسه بني السجدتني.
وتقريريََّة :مثل :هذا احلديث.
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ِ
الص ِائ ُم َع َىل
ب َّ
وهذه السنة التَّقرير َّية حيكيها صاحبه وخادمه أنس -ريض اهلل عنهَ « :-مل ْ َيع ْ
ِ
ِ
تقرير منه -صىل اهلل عليه وس َّلم -ال َّطائفتني ا
كال منهام عىل ما
الص ِائ ِم» ،وهذا
املُْ ْفط ِرَ ،و ًَل املُْ ْفط ُر َع َىل َّ
ٌ
ِ
حج ٌة أخرى عىل أهل الظاهر ،فلو
صنعت ،طائف ٌة تفطر وهو يرى ويسمع ،وطائف ٌة تصوم وهذه َّ
كان الفطر واج ابا كام ذهبوا إليه ،لقال النبي -صىل اهلل عليه وس َّلم -أفطروا ،لعزم عليهم الفطر،
أقر ا
كال عىل ما صنع.
لكنه َّ

اللهِ -صَلَّى اللَّهُ َعَل ْيهِ
اللهُ َع ْنهُ ،-قَالَ« :خَرَ ْجنَا َمعَ رَسُولِ َّ
الد ْردَاءِ -رَضِيَ َّ
عَنْ أَبِي َّ
ضعُ يَ َدهُ عَلَى رَأْ ِسهِ مِنْ
وَسََّلمَ -فِي شَهْرِ َر َمضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ،حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا َل َي َ
اللهِ بْنُ
اللهِ -صَلَّى اللَّهُ َعَل ْيهِ وَسََّلمَ -وَعَبْدُ َّ
ِدةِ الْحَرَِّ ،ومَا فِينَا صَا ِئمٌ ِإلَّا رَسُولُ َّ
ش َّ
َروَاحَةَ».
ُّ
الصوم حال السفر عند املش َّقة ،ويؤيدُ ما
وهذا يمكن أن
يستدل به من ُيفضلون الفطر عىل َّ
يذهبون إليه قول أيب الدَّ رداءَ « :و َما فِينَا َص ِائ ٌم إِ ًَّل َر ُس ُ
ول اهللَِّ َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ -و َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن
اح َة» فالقو ُم كلهم مفطرون ،هذا يصلح ا
دليال هلم ،ولكن تأم ُّلوا وانتظروا سيأيت املزيد يف املسألة،
َر َو َ
هذه املسألة الثالثة يف هذا الباب.
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اللهُ َعَل ْيهِ
اللهِ -صَلَّى َّ
اللهُ َعنْ ُهمْ -قَالَ « :كَانَ رَسُولُ َّ
اللهِ -رَضِيَ َّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ َّ
وَسََّلمَ -فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا َورَ ُجلًا قَدْ ُظلِّلَ َعَل ْيهِ فَقَالَ :مَا هَذَا؟ فَقَالُوا:
الصوْمُ فِي السَّفَرِ».
صَا ِئمٌ،فَقَالََ :ل ْيسَ مِنْ الْبِرِّ َّ
ويف لفظ مسلمَ « :عَليْ ُكمْ بِرُ ْخصَةِ الَّلَهِ الََّتِي رَخََّصَ لَ ُكمْ».

هذا احلديث هي املسألة الرابعة ،وهي أن بعض الناس ممن ّ
قل فقههم فأخذوا ببعض نصوص
َّ
الشارع ،وتركوا بعضه ،وهؤًلء أقل ما ُيقال فيهمُ :متعجلة ،مل يتأ َّدبوا بآداب العلم ،ومل يثنوا ُركبهم
ِ
صائام ،قالوا له :أفطر ،قال رسول
الباب الواحد ،فإذا رأوا
أمام أهل العلم ،حتى جيمعوا السنة يف
ا
ِ
ٌ
استدًلل خاط ٌئ جدا ا.
الس َف ِر» ،وهذا
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ل ْي َس م ْن ا ْل ِِب الص َيا ُم ِيف َّ
وإيضاحه

ما سبق من سنته -صىل اهلل عليه وسلم -التقريرية؛ إقرار الصحابة الصائمني

واملفطرين ٍ
كل عىل ما صنع.
حديث أيب الدرداء قبل هذا ،وهو أنه مع شدة احلر صام رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -وعبد اهلل بن رواحة.
صائام مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -هذه كلها
وهو ال َّت ْثريب عىل من كان
ا
ت َُرد اًلستدًلل هبذا احلديث عىل إطالقه.
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فإذًا ما املقصود بهذا احلديث؟
سياقه َيظهر لكم أنه قاله -صىل اهلل عليه وسلم -يف حالة معينة وهي شدة معاناة ذلكم الرجل
من الصيام حال السفر ،وصل األمر به إىل أنه ُيظ َّل ُل عليه ،فإ اذا كل من كان حاله مثل حال ذلكم
الرجل أجهده الصوم حتى ظلل عليه ،أو ُيرش باملاء َف ُيقال لهَ :أ ْفطِرَ « ،ل ْي َس ِم َن ِ
الِب الص َيا ُم ِيف
الس َفر» وهبذا تعلمون أن احلديث ليس عا اما ،بل هو خاص.
َّ
ولو أن قائلًا قال :أليس من قواعد األصول أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب؟
ا
استدًلًل عا اما ُمطل اقا ،نعم
قلنا :هذا احلديث لنا وليس لك أهيا املُ َت َعجل حتى تستدل باحلديث
العِبة فيه بعموم اللفظ ،واملعنى أنه إذا ُو ِجدَ َم ْن َشق عليه الصيام حتى ُخيشى عليه ف ُيقال لهَ :أ ْفطِر،
« َل ْي َس ِم َن ِ
انخفاضا ُخيشى
شخصا انخفض عنده السكر
الس َفر» بل يف احلرض لو أن
ا
ا
الِب الص َيا ُم ِيف َّ
منه عليه بِبود أطرافه ،وشدة عرقه ،ورسعة نبضات قلبه ،ف ُيقال له :أفطر ،أفطر ًل ُُتلك نفسك،
فريغم عىل الفطرُ ،يرغمه من قدر عليهُ ،يلزم بالفطر ،نعم.
ُ
الشيخ :هذه املسألة الرابعة؟
الطالب :اخلامسة يا شيخ.
الشيخ :اخلامسة تأيت وًل هذه اخلامسة؟
الطالب :تأيت اخلامسة.
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الشيخ :تأيت إ اذا باسم اهلل تابع ،لو ر َّقمت يا أبا عبد العزيز فقلت :املسألة اخلامسة.
الطالب :طيب يا شيخنا.

املسألة اخلامسة:
اللهُ َعَل ْيهِ وَسََّلمَ -فِي السَّفَرِ ،
اللهُ َع ْنهُ -قَالَ  :كُنَّا َمعَ النَّبِيِّ -صَلَّى َّ
عَنْ أَ َنسٍ-رَضِيَ َّ
فَمِنَّا الصَّا ِئمُ َومِنَّا الْمُفْطِرُ  ،قَالَ َ :فنَ َز ْلنَا َمنْ ِزلًا فِي َيوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ِظلًّا صَا ِحبُ
الْ ِكسَاءِ َ ،ومِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّ ْمسَ ِبيَدِهِ  ،قَالَ َ :فسَ َقطَ الصُّوَّامُ َوقَامَ الْمُفْطِرُونَ ،
اللهُ َعَليْهِ وَسََّلمََ «: -ذ َهبَ
اللهِ -صَلَّى َّ
َفضَرَبُوا الْأَ ْب ِنيَةِ وَسَ َقوْا الرِّكَابَ  ،فَقَالَ رَسُولُ َّ
الْمُفْطِرُونَ ا ْل َي ْومَ بِالْأَجْرِ».
وهذا يمكن ألهل الظاهر أن يستدلوا به ،فام دليلهم؟ ما وجه الدًللة؟ ما الشاهد عندهم
منه؟ من جييب؟
ب املُْ ْفطِ ُر َ
ون ا ْل َي ْو َم بِ ْاألَ ْج ِر» وعندهم أنه ًل أجر للصائمني ،وهذا خطأ مل يسبقهم إليه أحد
« َذ َه َ
ب املُْ ْفطِ ُر َ
ون ا ْل َي ْو َم بِ ْاألَ ْج ِر» يعني بام صنعوا من بناء اخليام ،وسقي الركاب
فيام نعلم ،فقولهَ « :ذ َه َ
يعني :الرواحل التي يرحلون عليها من إبل أو خيول أو بغال.
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فهم نالوا األجر يعني :أجر اخلدمة ،ويؤيد ماسبق من األحاديث فالنبي -صىل اهلل عليه
أقر الصوام عىل صيامهم.
وسلم -أ َق َّر املفطرين يف السفر عىل فطرهم كام َّ

املسألة السادسة:
الص ْومُ مِنْ َر َمضَانَ  ،فَمَا
اللهُ عَنْهَا -قَا َلتْ« :كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ َّ
عَنْ عَاِئشَةَ -رَضِيَ َّ
أَسْتَطِيعُ أَنْ أَ ْقضِيَ إلَّا فِي شَعْبَانَ».

هذه املسألة السادسة فيها فائدتان:
ٍ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم  -كام
وفاء الصديقة -ريض اهلل عنها  -لزوجها ونبيها
جاء يف بعض الروايات يف مكانته مني ،واملعنى كام دلت أحاديث أخر أنه -صىل اهلل عليه وسلم -
أكثر مايصوم يف شعبان.
وهذه عامة وهي الدليل عىل جواز تأخري قضاء رمضان إىل شعبان ،فمن أفطر
من رمضان أيا اما فهي َدي ٌن عليه له أن يؤخرها إىل شهر شعبان ،ولكن املبادرة أفضل ،يدل هلا قوله
-صىل اهلل عليه وسلم -وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وقوله -جل وعال :-ﱽﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇﱼ الحديد ، ٢١ :هذا ا
أوًل.

][16

ثانيا :أن املبادرة بعد الفطر من رمضان مبارشة ختفف القضاء عىل النفس ،فكلام أبطأ بقضائه
يثقل عليه.
الفائدة الثالثة :من املبادرة عدم النسيان ،فمن أخر القضاء قد ينساه ،ثم ًل يتذكر إًل بعد حني
وعليه قضاء آخر ،ثم قد يتساهل فيرتاكم القضاء عليه ،وهذا يكثر عند بناتنا -أصلحهن اهلل -أعني
ببناتنا املسلامت ،فمنهن من تؤخر القضاء سنوات ،فتسأل من تسأل فيقال هلا :هل أحصيتي؟
فتقولً :ل واهلل ما أحصيت ،فهنا تؤمر باًلحتياط فإذا كانت مرتددة بني عرشين ،وثالثني تؤمر
بقضاء ثالثني هذا أحوط هلا ،واهلل أعلم.
أمر آخر ،هذا -إن شاء اهللُ -ي ُ
بحث يف دراسة أحكام املُفطرين يف عمدة الفقه ،بعد ما
بقي ٌ
ننهي أبواب الصيام من عمدة األحكام ،ننتقل -إن شاء اهلل -إىل عمدة الفقه ،و ُيعل ُن يف حينه.

املسألة السابعة:
اللهُ َعَل ْيهِ وَسََّلمَ -قَالَ « :مَ ْن مَاتَ
اللهِ-صَلَّى َّ
اللهُ عَنْهَا -أَنَّ رَسُو َل َّ
عَنْ عَاِئشَةَ -رَضِيَ َّ
صيَا ٌم صَامَ َع ْنهُ وَل ُِّي ُه » وَأَخْرَ َجهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ :هَذَا فِي النَّ ْذرَِ ،و ُه َو َقوْ ُل
وَ َعَل ْي ِه ِ
أَحْمَ َد بْنِ َحنْبَلٍ.

هذا احلديث الكالم عليه من وجهني:
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ات َو َع َل ْي ِه ِص َيا ٌم َصا َم َعنْ ُه َولِ ُّي ُه» وهذا
األول :يف متنه الذي ذكره املصنف -رمحه اهللَ « :-م ْن َم َ
احلديث يفيد العموم ،ووجهه أن "صيام" نكرة يف سياق الرشط ،فمن مات وعليه قضاء من
رمضان ،أو صوم نذر أو كفارة ،صام عنه ذلك كله ول ُّيه.
وهاهنا أمر :وهو أن هذا الذي مات وعليه صيام له حالتان:
مريضا ُ
فشفي ،أو
سوف ،كان
ا
إحداهما :حالة التفريط والتسويف ،كان يمكنه القضاء لكنه َّ
مسافرا ف َّ
السفر حتى مات ،وهو مفرط ،فهذا الذي يصوم عنه ول ُّيه؛ ألنه دين،
كان
حط رحاله عن َّ
ا
تيرس ،وًل ُّ
حيل
وول ُّي ُه الوارث من زوجته ،وأوًلده ،وبناته ،وهلم أن يقتسموها فيصوم كل واحد ما َّ
ا
فمثال :يصوم أحدهم إذا قلنا إهنم عرشة ،ذكورهم وإناثهم،
هلم أن يصوموا يو اما واحدا اً ،ل،
زوجه ،وأوًلده وبناته تسعة فتكون هي العارشة ،ا
فمثال :تبدأ الزوجة يف اليوم األول والثاين ،فإذا
أفطرت ،صام الذي بعدها يومني وهكذا ،وقال بعضهم :جيوز هلم إذا مل يمكنهم الصيام أن يصوم
ذكرا أو
بعضهم هذا ًل إشكال فيه ،لكن اإلشكال يف قول بعضهم :هلم أن يستأجروا إنساناا يصوم ،ا
أنثى ،ا
الصوم عىل أوليائه -كام قدّ مت.-
رجال أو امرأة ،واهلل أعلم .فأما أنا فعىل وجوب َّ
احلالة الثانية له :أًل يتمكَّن من الصيام ،كأن تكون أسفاره كثرية متتابعة ًلبد منها ،يطلب
مريضا أفطر
منها كسب العيش ،أو أوامر تصدر عليه من احلاكم ،فلم جيد وقتاا يصوم فيه ،أو كان
ا
أيا اما من رمضان ا
مثال للمرض ،فشفي شفا اء مل يتمكن معه ،أو استمر به املرض حتى مات ،فليس
عليه وًل عىل وليه قضاء ،ويؤدي اهلل عنه -إن شاء اهلل تعاىل ،-هذا هو الوجه األول.
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الثاني :فيام ذكر ُه املصنف -رمحه اهلل -من رواية أيب داود قال :هذا يف صيام النَّذر ،وذكر أنه
مذهب أمحد بن حنبل ،واجلواب عنه:
أولًا :الروايات التي يفهم منها النَّذر ،منها أن ا
رجال قال :يا رسول اهلل إن أمي ماتت وعليها
صوم شهر ،ويف رواية قال :وعليها صوم نذر ،فأمر ُه أن يصوم ،قال :أفأصوم عنها؟ قال :نعم،
ولكن هذا ُجياب عنه َّ
بأن صوم النَّذر هو فر ٌد من أفراد الصيام يف قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن
ات َو َع َل ْي ِه ِص َيا ٌم َصا َم َعنْ ُه َولِ ُّي ُه»فال وجه بتخصيصه بالنَّذر.
َم َ

املسألة الثامنة:
عن عبدِ اهللِ بنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اهللُ عنهُ -قالَ :جَاءَ رَجُلٌ إىل النَّبِيِّ -صلَّى اهللُ عليهِ وسلَّم-
ص ْومُ شَهْرٍ أَفَأ ْقضِيهِ َعنْهَا؟ قالَ :لَوْ كَانَ َعلَى أُمِّكَ
فقالَ« :يا رَسُولَ اهللِ ،إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ َعَليْهَا َ
ض َيهُ َعنْهَا؟ قالَ :نَ َعمْ ،قالَ :فَ َديْنُ اهللِ أَحَقُّ أَنْ يُ ْقضَى».
َديْنٌ ،أَ ُك ْنتَ قَا ِ
ويف روايَةٍ «:جَاءَت امْرََأةٌ ِإلَى رَسُولِ اهللِ -صلَّى اهللُ عليهِ وسلَّم -فَقَا َلتْ :يا رَسُولَ اهللِ ،إِنَّ
ضيْتِيهِ ،أَكانَ
ص ْومُ ن ْذرٍ ،أَفأَصُومُ َعنْهَا؟ قالَ :أَرَأيتِ لَو كانَ عَلَى أُمِّكِ َديْنٌ فَ َق َ
أُمِّي مَاتَتْ وَ َعَليْهَا َ
ُيؤَدِّي َذلِكَ َعنْهَا؟ قَا َلتْ :نَ َعمْ .قَالََ :فصُومِي عَنْ أُمِّكِ».
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هذا احلديث بروايتيه ًل ُمعارضة بينهام وًل ُمنافاة ،فاجلمع بينهام ممكن بالتَّعدُّ د ،يعني بتعدُّ د
السائلني ،فمرة سأله رجل ،ومرة سألته َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم  -امرأة ،هذا ا
أوًل.
الصوم عن امليت ،وهبذا ًل يكون معارضة بني الروايتني وحديث
ثانيًا :أفاد احلديثان قضاء َّ
فيتحصل من
عائشة ،فحديث عائشة عام ،وهذا احلديث بروايتيه خاص ،فر ٌد من أفراد العام،
ّ
فصلنا القول يف ذلك بام فتح
الصوم عن امل ّيت ،وقد َّ
جمموع األحاديث ما قدمناه من وجوب قضاء َّ
اهلل به علينا.
ويف احلديث نكتة بالغ َّية وهي قوله -صىل اهلل عليه وسلم -للرجلَ « :ل ْو ك َ
َان َع َىل ُأم َك َد ْي ٌن،
ك دين َف َق َضيتِ ِ
ِ
اضيه َعنْها؟» ،وقوله للمرأةَ « :أراي ِ
ِ
يهَ ،أ َ
ت َلو َ
كان ُي َؤدي َذلِ َك َعن َْها»
ْ
كان َع َىل ُأم َ ْ ٌ
َ ْ
َأ ُكن َْت َق َ ُ َ
ٌ
دليل عىل َّ
أن قضاء صوم الفرض واجب وأ َّن ُه دين ،وهذا من ديون اهلل عىل خلقه ،ودليل ُه عىل
السائالن وهو قضاء الدَّ ين عن املخلوق
القياس أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ش َّبه ما يعرفه َّ
بام ًل يعرفانه وهو قضاء دين اخلالقٌ ،
السائلني يعلم َّ
أن دين املخلوق واجب القضاء ،وإنام
فكل من َّ
أشكل عليهام قضاء دين اخلالق ،فش َّبه النبي -صىل اهلل عليه وسلم -هذا هبذا ،وهذا من أدلة
القائلني بالقياس.
ورشوط القياس ،ومتى يستعمل هذا مبسوط يف علم األصول.
الطالب :يا شيخ وجعله يعني من مقياس أوىل ،قال أحق « َفدَ ْي ُن اهللِ َأ َح ُّق».
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الشيخً :لً ،ل كام قلت لكم -إن شاءاهلل تعاىل ،-تشبيه هذا هبذا ،هذه املسألة مبسوطة وًل
منافاة ،كذاك من قال قياس األوىل كذلك ،لك ّن املقصود يعني البسط كام ذكرته لكم -إن شاءاهلل-
نعم ،وقد أفدناه من علامئنا.

املسألة التاسعة:
اللهِ -صَلَّى اللَّهُ َعَليْهِ وَسََّلمَ
اللهُ َع ْنهُ ، -أَنَّ رَسُولَ َّ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ -رَضِيَ َّ
َجلُوا الْفِطْرَ».
 -قَالَ « :ال يَزَالُ النَّاسُ بِ َخيْرٍ مَا ع َّ

هذا فيه حض عىل تعجيل الصائم فطرهّ ،
وأن تأخري الفطر كام يظنه بعضهم أنه من باب
اًلحتياط بغري مسوغ هذا خالف سنّة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -لكن متى؟ ما حدّ تعجيل
الفطر الذي رتب النبي -صىل اهلل عليه وسلم -اخلريية عليه؟ هل هو جممل حتى يذهب كل إنسان
فيه مذهبه ،أو هو مبني؟ سيأيت -إن شاء اهلل تعاىل.-
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املسألة العاشرة:
اللهِ -صَلَّى اللَّهُ َعَليْهِ وَسََّلمَ: -
اللهُ َع ْنهُ -قَالَ :قَالَ رَسُولُ َّ
عَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ َّ
الليْلُ مِنْ هَا ُهنَا  ،وََأدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا ُهنَا  ،فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّا ِئمُ »
«ِإذَا َأقْبَلَ َّ

هذا بيان هذا احلديث؛ حديث عمر -ريض اهلل عنهٌ -
بيان حلديث سهل قبله -ريض اهلل عنه-
فكأن ا
قائال قال :متى يعجل الصائم فطره حتى يكون بخري؟ فجاء البيان يف حديث عمر ،وهو أنه
إذا غربت الشمس ،الليل يقبل من جهة والنهار يدبر من جهة.
وهاهنا مسألة نرى من واجبنا التن ّبيه إليها وهو ّ
أن بعض الناس يشدد ،فيفطر قبل أهل بلده
ونقول:
أولًا :رؤية غروب الشمس يف املدن ّ
متعذرة؛ ألنّه بمجرد حلول الليل تُرسج اإلنارة يف البلد
كله ،فنويص من كان يف البلد أن يفطر مع قومه فال يتقدم عنهم وًل يتأخر ،هذه حالة.
وحالة أخرى وهي :من كان يف الِبية يرى بالعني املجردة إقبال الليل وإدبار النهار ،يرى
غروب الشمس فهذا له رؤيته ،وكذلك الفجر طلوع الفجر ،رؤية الفجر الثاين يف املدن متعذرة ،أما
من كان يف الِبية فإنه يرى طلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاين يراه بالعني املجردة ،فهو يفطر عىل
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ُ
يمسك عىل رؤيته وهي ظهور الفجر ،أو
رؤيته غروب الشمس ،إقبال الليل و إدبار النهار ،وكذلك
استبانة الفجر الثاين يف حالته التي هي الِبية.
وهبذا القدر نكتفي َّ
ألن الوقت قد طال ،وساحمونا -بارك اهلل فيكم-؛ ألنّه الظاهر أنه خرج
عن عادتنا التي تعودناها معكم.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم هللا خريا.

][23

