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 كتاب  يف شرح َتْسِجيًلا َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

 

 ألقاُه فضيلة الشيخ 

 

 - َتَعاَلى اهلُل َحِفَظه-

  

 أن ينفع بِه اجلميع.-سبحانه وتعاىل-موقع مرياث األنبياء، نسأل اهلل على إذاعة

 

 

 لثالثاالدرس 
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هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال  بسم اهلل، واحلمد

 ، -صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم - رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

 أما بعد:

، ورش –صىل اهلل عليه وسلم  -فإن أصدق احلديث كالم اهلل، وخري اهلدي هدي حممد  

َدَثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، ثم  ا، وكل حمح َدثاُتح  أما بعد:األمور حمح

 .: احلديثح السادس-عليه رمحة اهلل  –قال املؤلف 

 املنت:

 

 

 الشرح:

، وهذا احلديث فيِه أن من َنِِسَ فأَكَل أو  -ريض اهلل عنه  –أبو هريرة و قد َمرَّ الكالم حوَلهح

، مع ذلك اخَتَلَف الفقهاء  هح َب فإن صومهح صحيح، ومل َيْفسد صومح يف هذه   -رمحهم اهلل  -رَشِ

ِة احلديث يف ذلك، الشكَّ أنَّ  عاِمًدا،  اإلنسان إذا كان عاِمًدا، إذا كان  املسألِة بعينِها مع ِصحَّ

تاًرا لصوِمِه فهذا إذا َحَصَل منهح يشء من املحفطِّرات فقد أفَسَد صوَمه، أّما لو كان الرجل  ًرا، ُمح
ذاكِ

ه، واألدلة عىل ذلك كثرية، الدليل  دح صومح َب يف هنار رمضان ناسًيا ال َيْفسح ناسًيا، أكل أو رَشِ

قال: »من  -صلى اهلل عليه وسلم -قال: عن النيب  -رضي اهلل عنه  -عن أبي هريرة 
 َنِسَي وُهَو صائم فأَكَل أو َشِرَب فلُيِتمَّ صوَمه؛ فإمنا أطَعَمُه اهلُل وسقاه«
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: أثَبَت لهح الصوم وقال –هلل عليه وسلم صىل ا –األول: هو هذا احلديث الذي بني أيدينا؛ فالنبي 

   ،«فليحتِمَّ صوَمه؛ فإنَّام أطَعَمهح اهلل وسقاه»

زيمة، وعند ابن ِحّبان الترصيح من حديِث أيب هريرة من أفَطَر يف شْهِر » :وجاَء عند ابن خح

زيمة ملّا روى هذا احلديث  «ارةرمضاَن ناِسًيا؛ ال قضاء عليه وال كفَّ  وهذا رصيح، وهلذا ابنح خح

َب عليه:  باب ِذْكِر إسقاِط القضاِء والكفارة عن اآلكل والشارِب يف الصيام إذا كان ناِسًيا »بوَّ

  .«لِصياِمه

نَنِه، قال له: يا  -عليه الصالة والسالم  –وهلذا جاء رجل إىل النبي  كام عند أيب داود يف سح

اهلل »: -عليه الصالة والسالم  –أكْلتح ورِشبتح ناِسًيا وأنا صائم، فقال له النبي رسول اهلل إين 

   .«أطَعَمَك وَسقاك

زيمة، والذي بنَي ا، إذً  ريرة عند أيب داود، وعند ابن خح لُّها من طريِق أيب هح هذه النصوص وكح

؛ فإن صومهح صحيح،  أيدينا يف الصحيحني َتتَِّفقح عىل أنَّ  من أكل أو رِشب ناِسًيا فليحتِمَّ صوَمهح

وهلذا معروف أهنا ِعبادة، الصوم ِعبادة فهي كالصالِة واحلج، أي بمعنى أن يف حمظوراُِتا ما 

لُّ عىل أن النَّ و، فَلاّم كان كذلِك األمر قد جاء يف القرآن ما يدح هح لح فيِه العمد والسَّ ايس ال حيصح

هح  فهذا الرجل َأَكَل ناِسًيا،  ،٢٨٦البقرة:  ژ  ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائژ :–سبحانه وتعاىل  -يحؤاِخذح

ريرة، أصبحت صاِئاًم فنسيت،  :وقال له –ريض اهلل عنه  –وهلذا جاء رجل إىل أيب هريرة  يا أبا هح

: ثم َدَخلتح عىل   ريَرة: ال بأس، َأْطَعَمَك اهلل وَسقاك، يقول لهح ، فقال له أبو هح بتح َفَطِعْمتح ورَشِ
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ريرة: ال بأس، اهلل أْطَعَمك وسقاك، ثم قال إنسان آَخر فنسيت َفَطِعْمتح ورَشِ  بت، فقال له أبو هح

 له: ثم دخلتح عىل إنساٍن آخر فنسيت وَطِعمت. 

َو راوي احلديث  ريرة هح ب ثالَث مّرات، وأبو هح فهذا الرجل يف يوٍم واِحد َنِِسَ وَأَكَل ورَشِ

: ال بأس، اهللح أْطَعَمَك وسقاك، يف الثالثة قال ل ريرة: أنَت إنساٌن مل َتْعَتد وكان يقول َلهح هح أبو هح

ة، ومع الصَّ  بت يف اليوم الواحد أكثر من مرَّ ْدت عىل الصيام، وهلذا َأَكْلَت ورَشِ يام، يعني ما َتَعوَّ

: ال بأس، وإن كان هذا  ريج عن َعْمرو بن  –يف احلقيقة  –ذلك كان يقول لهح من طريق ابن جح

ح بالسَّ  ريج مل يحرَصِّ َمر بإسناٍد صحيح كام َذَكَر ذلِك ابنح دينار، وابنح جح امع، لكن جاء عن ابن عح

هح اسَتسقى  و صائم، َطَلَب من أَحٍد أن  –ريض اهلل عنه  –َحْزم، جاَء ِمن طريِقِه يف املحَحىّل، أنَّ وهح

َرهح هذا  َو عبداهلل بن دينار  -َيسِقَيهح املاء، َفَذكَّ : َأَلْسَت صاِئاًم  -وهح   ؟!فقال لهح

َمر: أراَد اهللح أن َيْسِقَيني َفَمنَْعَتني، أراَد اهللح أن َيْسِقَيني َفَمنَْعَتني. فقال  ابنح عح

 .صومه وليتم صحيح فصومه رشب  أو أكل من أن  يؤكد هذا ا،إذً 

 ناسًيا رمضان  هنار يف أفطر من أنَّ  يرى فكان  ،اجلامهري خالف ؛ذلك يف خالف مالك اإلمام

 ملاذا؟ اليوم، هذا يقىض أن  وعليه صومه دفَس  رشب  أو أكل

 فهو النسيان  وجه عىل أو العمد وجه عىل كان  سواء الصوم يفسد والرشب  األكل ألن  :قالوا 

 عىل علِ يطَّ  مل – اهلل رمحه – مالك اإلمام ولعل ،النص خيالف ألنه ملاذا؟ صحيح، غري وهذا ،كالنية

 يقول: – والسالم الصالة عليه – النبي ألن  ؛رصيح وهو خالفه ملا عليه اطلع ولو احلديث هذا
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 به املقصود  أن  شك وال «َصْوَمهُ  َفْلُيتِم  » يقول: – وسلم عليه اهلل صىل – النبي «َصْوَمهُ  َفْلُيتِم  »

 ،صحيح غري هذا مفطًرا كونه مع صومه فليتم املقصود وليس تام صومه أن  احلقيقة عىل احلمل

 :يقول هكذا َعَلْيِه« َقَضاءَ  َل »  خزيمة: ابن عند هريرة أبى رواية يف الترصيح جاء حال كل فعىل

 والرشاب. بالطعام يتعلق فيام هذا اإذً  كفارة وال َعَلْيِه« َقَضاءَ  َل »

  عليه؟ ماذا ناسًيا جامع أنه حصل لو :قائل يقول قد

 ارصحيً  جاء والرشاب  الطعام ألن  ؛والرشاب الطعام جمرى جيرى أيًضا اجلامع هل بمعنى يعنى

 هو اليوم أن  نسيت ؛ناسًيا جامعت أنا وقال ادعى إنسان لو ؟كذلك اجلامع هل لكن ،احلديث يف

 أن ترى العلم أهل من فطائفة ؛أقوال عىل املسألة هذه يف العلامء اختلف ،رمضان  من األول اليوم

 هذا يف درِ مطَّ  فهو ،– اهلل رمحه  – أمحد مذهب وهذا  ،والكفارة القضاء فعليه ناسًيا جامع من

 عليه أن  يرى فإنه ملالك خالًفا ،القضاء ويوجب الكفارة يوجب عنده امعاجل أي ،أمحد عند الباب 

 حنيفة أبى قول وهو املسألة يف الثالث القول وأما ،املسألة يف الثاين القول هو وهذا فقط القضاء

 يلزمه ال ناسًيا جامع من :الثالث القول هو وهذا ،كفارة وال قضاء يلزمه ال أنه :الشافعي وقول

 . كفارة وال قضاء

 – النبي أن وفيه معنا وسيأيت السابع احلديث وهو هريرة أبى بحديث سيأيت كام متسك أمحد

 كنت هل ؟ناسًيا كنت هل له يقل مل ؛منه يستفصل ومل بالكفارة الرجل أمر – وسلم عليه اهلل صىل

 هنار يف جامع ألنه  ؛بالكفارة – وسلم عليه اهلل صىل  – النبي وأمره الرجل جاء إنام  ؟ذاهاًل 

 – النبي أنَّ  احلديث يف معنا سيأيت ألنه ملاذا؟ فيه، حجة ال احلديث هذا أن  شك وال ،رمضان 
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 أنه بدليل دمتعمِّ  وهو اجلامع هذا عمل وقد يسأل جاءه الرجل جاءه  ملا – وسلم عليه اهلل صىل

 .هلكت يقول ال النايس أو املتعمد غري أما هلكت يقول الذي هو دواملتعمِّ  ،هلكت :يقول كان 

ستدالاًل بحديث أيب هريرة يف قصة الرجل امذهب احلنابلة بوجوب الكفارة والقضاء  ا،إذً  

أمره بالكفارة ومل  -صىل اهلل عليه وسلم  –ن النبي إ :قالوا ،الذي جامع يف هنار رمضان 

ألن  ؛هذا دليلهم، ال حجة هلم يف هذا احلديث اإذً  ؟يسأله هل جامعت عن عمدمل  ؛لتفِص يْس 

أي بمعنى جاء وهو يعرتف أنه  ،داللة احلال وسياق القصة واضح أن الرجل جاء وهو متعمد

وسيأيت هذا  -كام يف الصحيحني -تاحرتق :ويف رواية ،هلكت :جامع أهله متعمًدا، فكان يقول

عبادة، وهذا الرجل أفسدها باجلامع أن الصوم  -أي عند احلنابلة-احلديث بالتفصيل وعندهم 

وهذا أيًضا غري  ،ثم يقيسونه عىل احلج ،سواء كان ناسًيا أو عامًدا فيستوي عندهم العمد والسهو

-هذا الدليل الذي استدل به احلنابلة يصادم النص الرصيح وهو أن النبي  اصحيح وفيه نظر، إذً 

اَرةَ َمْن َأْفَطَر يِف » :قال -صىل اهلل عليه وسلم  وهنا  ،«َشْهِر َرَمَضاَن َناِسًيا َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه َواَل َكفَّ

سواء بطعام أو برشاب أو  َمْن َأْفَطَر« » ومعروف أن اجلامع من املفطرات فقوله: َمْن َأْفَطَر«»يقول: 

وعند  ،وعند ابن حبان  ،بجامع، من أفطر يف شهر رمضان، وهذا احلديث صحيح عند ابن خزيمة

 ، وحجة أيب حنيفة ،وهو حديث صحيح وهو حجة الشافعي ،والدارقطني ،واحلاكم ،قيالبيه

أما اإلمام مالك فقد فرق بني النايس إذا ،-رمحه  اهلل تعاىل-ابن تيميه وانترص له شيخ اإلسالم

جامع جيُب عليِه أن يقيض وال جتُب عليِه الكفارة، واستدل بأدلِة احلنابلة يف وجوِب القضاء، وال 

ُرفَِع َعْن »  :يقول -صىل اهلل عليه وسلم –شك أن هذا التفصيل أيًضا ال دليَل عليِه، بل إن النبي 
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تِي اخلََطأُ  ألن مالًكا واملالكية عموًما  ؛ وهذا عام، ال جتُب الكفارة وال جيُب القضاء «َوالنِّْسَيانُ  ُأمَّ

تِي اخلََطأُ » :ملا جاءوا هلذا احلديث وألن  ؛ نه أفطر ناسًيا كاألكلإ: قالوا ،«َوالنِّْسَيانُ  ُرفَِع َعْن ُأمَّ

 .ها مع عدمه كام ذكر ذلك القايض عبد الوهابءالكفارة الكربى يف الفطر تتبع اإلثم بدليل انتفا

والثالث يف هذِه املسألة وهو الصواب مذهب أيب حنيفة والشافعي أنه ال جيُب ال كفارة وال  

 ملاذا؟ جيُب قضاء يف ذلَِك،

تِي اخَلَطأُ »ألنه  َوَما اْسُتْكِرُهوا » :-عليه الصالة والسالم –هكذا يقول  «َوالنِّْسَيانُ  ُرفَِع َعْن ُأمَّ

 .وهو حديٌث صحيح «َعَلْيهِ 

ومعروف أن هذا أكل وِِشب ناسًيا وكذلك من  «َأْطَعَمَك اهللُ َوَسَقاكَ »: وحديث أيب هريرة 

 «َمْن َأْفَطرَ »ولفظ  «َناِسًيا َمْن َأْفَطَر يِف َشْهِر َرَمَضانَ »: أِشنا رواية جامَع ناسًيا، وتؤكد ذلك ما

 . -رمحه اهلل –وانترص لُه شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،يدخل فيِه اجلامع، هذا هو الصواب 

ه شخص عىل ِِجاع أهلِه يف هنار رمضان، عىل الصحيح، لو أكرِ  هكرَ كذلك اجلاِهل وكذلك املُ 

تصور أنُه ألن املرأة يلَحُقها اإلكراه وهذا ظاِهر يف املرأة، بِخالف الرجل، هل يُ  ؛أو أكِرهت امرأة

 ه؟ كرَ يُ 

ألن الرجل ال ينترش بسبِب : قالوا ،تَصورترى أنه ال يُ  هنا حمل النِّزاع ِعنَد العلامء، فطائفة

ط واإلكراه ال حيصل له االنتِشار، واالنتِشار هو يشء ناتج عن إرادة داخلية، هذا الذي  الضغ

ه عىل اجِلامع هل يقيض أو ال يقيض، هل عليِه الكفارة أو كرِ جعل العلامء خيتلفون يف الرجل إذا أُ 
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وهو ما  -رمحه اهلل –ليست عليِه الكفارة، وال شك أن الصواب يف هذا هو مذهب الشافعي 

 .ترص له شيخ اإلسالم ابن تيميةان

تِي اخلََطَأ َوالنِّْسَيانَ وضعَ إنَّ اهلل »: ه ال جيُب عليِه القضاء وال الكفارة كرَ كذلك املُ  َوَما   َعْن ُأمَّ

وهو حديث صحيح عند ابن ِحبَّان، وقبل ذلك أخرجُه الطحاوي يف ِشح  «اْسُتْكِرُهوا َعَلْيهِ 

ه عىل القيء فتقيأ وذرَعُه كرِ اإلرواء، وهنا معروف أن اإلنسان إذا أُ املعاين، وصححه األلباين يف 

 . عذرهُ  -صىل اهلل عليه وسلم –القيء فال َقضاء عليِه، مع أنه مكره عىل ذلك، فالنبي 

كذلك لو أكره عىل اجِلامع يف هنار رمضان، وهو ال يريدُه، فإن صيامُه صحيح، : قال العلامء

 .صومهُ كمل ِصيامه وليتم فيُ 

وليس املقصود باجلهل أن جيهل  ،كماجلاهل إن كان جاهاًل ال يعرف احلُ  ومثله كام أِشنا

 .الكفارة، ال بل جيهل حكم اجِلامع يف هنار رمضان 

الشمس  أنَّ  ان  فيام لو ظن الظَّ : والنسيان أ وأيًضا يتعلق هبذا احلديث مسألة وهي تتعلق باخلط

من  الشمس مل تغرب، مذهب اجلامهري من أهل الِعلم أنَّ   أنَّ قد غربت، فأفطر وأكل، ثم تبني لهُ 

 حصل لُه هذا فيجُب عليِه القضاء، ملاذا؟ 

 ژ  ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ژ : الصيام إىل الليل، كام قال أمرنا بأن نتمَّ  -عز وجل –ألنه اهلل  ؛قالوا

الصيام إىل الليل، فيجُب عليِه  تمَّ أ ما ا،قبل أن تغرب الشمس، إذً  وِشَب  وهذا أكل، ١٨٧البقرة: 

 .القضاء
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ويستدل أيضا بام حصل من إِجاع يف مسألة لو ُغمَّ ِهالل رمضان، معروف أنه لو خرج الناس 

وا أنه ليس رمضان، فأفطروا، ثم جاء رُجالن وشهدا برؤية اهِلالل، يرون ِهالل رمضان، فظن 

وا باتفاق الفقهاء أن هؤالء عليهم القضاء بعد أن ُيتِم  يعني قامت البينة برؤية اهِلالل، معروف 

 .هذا باإلِجاع ،يقضوا يوًما مكان اليوم األول الذي فاهتم وا الصيامشهر رمضان وبعد أن ُيتِم  

جيب : أن الشمس غربت، فأكل وِشب، ومل تغرب يف احلقيقة، قالوا كذلك من ظنَّ : قالوا

جاء عند  ،بمعنى أفتى الناس ،صنع ذلك -ريض اهلل عنه- وأكدوا ذلك بأن عمر ،عليِه أن يقيض

 يف رمضان  -ريض اهلل عنه–، أنه حصل يف زمن عمر ةعبد الرزاق يف املصنف، وعند ابن أيب شيب

فجيء له بسويق فأكلوا وأفطروا فطلعت الشمس فتيقنوا أن  -فيها غيم -مةأن السامء كانت مغيِّ 

 ويف بعض الروايات قال: "من أفطر فليقِض يوًما مكانه" فامذا قال عمر؟ قال: ،الشمس مل تغرب

 "أتموا يومكم هذا ثم اقضوا يوًما".

أمرهم بالقضاء وهذا ما حصل يف زمنه، ظنُّوا أنَّ الشمس غربت فإذا هي مل تغرب،  اقالوا: إذً 

 هذا هو القول األول، وهذه أدلتها. 

ويف احلقيقة هو قول لطائفة من أهل العلم قليل، مذهب احلسن البرصي، وهو  القول الثاني:

قضاء من أكل وظنَّ قول إسحاق، وأهل الظاهر، وانترص له شيخ اإلسالم، قالوا: ليس عليهم 

أو أن اجلو كان فيه غيم فظن أهنا غربت فأكل ثم ظهر  ،أنَّ الشمس غربت سواء كان بظٍن غالب

 ت، قالوا: ال يقيض ويتّم صومه، ملاذا؟عَ أن الشمس مازالت مل تغرب وطلح 

 . ٥األحزاب:  ژ  ۓہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓژ قالوا: ألن اهلل يقول:  
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وهلذا جاء يف صحيح البخاري من حديث أسامء بنت أيب بكر الصديق  ،أخطأ  ،تعمدوهذا ما 

َيْوَم َغْيٍم ثحمَّ َطَلَعْت  -َصىلَّ اهللح َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -ْفَطْرَنا َعىَل َعْهِد النَّبِيِّ أَ » قالت: -ريض اهلل عنهام  -

ْمسح   .«الشَّ

وا  ،-صىل اهلل عليه وسلم  -هذا حصل يف زمن النبي  ا،إذً   -كام أنه حصل يف زمن عمر فأفَطرح

  .-ريض اهلل عنهم 

ومل تذكر  ،ذكرت أهنم أفطروا ثم طلعت الشمس -ريض اهلل عنهام-هنا أسامء بنت أيب بكر 

 ضاء.أمرهم بالق -صىل اهلل عليه وسلم-أنَّ النبي  -ريض اهلل عنهام-أسامء بنت أيب بكر 

راوي احلديث جاء من طريق هشام عن عروة سألوه، قالوا هلشام: هل أمروا بالقضاء؟ فهشام  

 ". ال أدري أقضوا أم ال"، ويف رواية هشام قال: "ال بد من القضاء"قال: 

هو ابن عروة بن الزبري فأسامء هي  -ريض اهلل عنه  -هشام نفسه وهو ليس من الصحابة  اإذً 

ئل فقال:   ."ال أدري، أقضوا أم ال"ويف رواية قال:  "ال بد من القضاء"جدته سح

وأسامء راوية احلديث وصاحبة القصة وهي معهم مل تذكر القضاء إنام أخربت أهنم أفطروا 

 .وظنُّوا أنَّ الشمس قد غابت فإذا بالشمس طالعة

 ملاذا؟ ،هذا احلديث حجة للقول الثاني 
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أمرهم بالقضاء ولو أمرهم لنقلوه  -عليه الصالة والسالم-ألنه مل يذكر يف احلديث أنَّ النبي  

 وهلذا عمر كام أنه أفتى بالقضاء جاء عنه بإسناد صحيح أنه مل يفِت ، -ريض اهلل عنهم-الصحابة 

 .-ريض اهلل عنهم  -بالقضاء، فاختلفت الرواية عن عمر نفسه 

أفطر الناس "هلذا جاء عن عبد الرزاق يف املصنف وعند أيب شيبة من طريق زيد بن وهب قال: 

  "في زمان عمر فرأيت ِعساًسا أخرجت من بيت حفصة

هي مجع عس والعس هو يعني القدح الكبري، ظنُّوا أنَّ الشمس قد غربت فأخرجوا  :الِعساس

ثم طلعت "هكذا يقول زيد بن وهب:  ،الِقداح التي فيها اللبن واملاء فرشبوا ثم طلعت الشمس

وِلَم؟  " فقال عمر: "نقض ي هذا اليوم"، وقالوا: "الشمس من سحاب فكأنَّ ذلك شق على الناس

ف
َّ
دنا اإلفطار، ويف رواية قال: "نا إلثمفوهللا ما تجن دنا اإلثم وال تعمَّ وهللا ال " ، يعني ما تعمَّ

 ". نقضيه

 ال وهللا ال " ورواية يقول: ،رواية باألمر بالقضاء :-ريض اهلل عنه-عندنا روايتان عن عمر ا،إذً  

 فكيف اجلمع بني الروايتني؟  ،"نقضيه

فمرة أمرهم بام هو يف الرشع واحلكم  ،تكررت مرتنينَّ الِقصة إنستطيع أن نجمع ونقول 

الرشعي أنَّ القضاء ال جيب علينا، ومرة أمرهم بالقضاء احتياًطا، هلذا جاء يف رواية وهذا يؤكد 

قال: فهو يشري  "من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير"  أنه أمرهم باالحتياط ملا أمرهم بالقضاء قال:

"فإن قضاء يوم يسير، ومن لم يكن أفطر فليتمَّ  األفضل إىل أن هذا هو األحوط وهذا هو 

 ويف رواية قال أيًضا من طريق أسلم عن عمر وهو يقص أن الناس أفطروا، قال عمر:، صيامه"
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فال شك وال ريب أن القول الثاين هو الصواب يف هذه   "الخطب يسير، وقد اجتهدنا نقض ي يوما"

لشمس قد غربت ثم ظهر أهنا مل تغرب فليتم صومه وليس ا ا أنَّ املسألة: أنَّ من أكل ورشب ظان  

 عليه قضاء.

، فليحتِمَّ  ر  ومل البحخاري صحيح  يف أسامء حلديِث  ملاذا؟ قضاء، عليهِ  وليَس  صومهح  -النبي أنَّ  تذكح

م -وسلم عليه اهلل صىل  األمر هذا -وسلم عليه اهلل صىل -النبي تركَ  ملا كان  ولو ،بالقضاء َأَمَرهح

 .-عنهم اهلل ريض -الصحابة ولنقلهح  أسامء تركتهح  ملا َأمرهم ولو

 وَغَلَب  اليوم َخَرج فلو ،الَظنِّ  بغَلَبة العمل جيوز أنهح  :العامة القواِعد يف عندنا معروف :ثانًيا

عَترَبة الَغَلبة هذه تكونح  فهنا َخَرج، أنهح  كظنِّ عىل  ذلك ويؤكد ،هبذا اإلنسان  يحؤاخذ فال رَشًعا، مح

مر عن صحَّ  ما فنا ما فوهللاِ  نقضيه ال  وهللاِ " :قال أنهح  عح
َّ
 هذا ا،إذً  ذلك، تعمدنا ما يعني "إلِثم تجن

 .الَصواب هو

، ريرة أيب حديث السابِع احلديث إىل ننتقل ثحمَّ   .-عنه اهلل ريض- هح
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 املنت:

 

 

 

 

 

 الشرح:

ريرة أيب حديثح   ،-وأرضاه عنه اهلل ريض- هريرة أيب عن الكالم مرَّ  وقد ،-عنه اهلل ريض- هح

ل قصة فيهِ   عليه اهلل صىل -بيالنَّ أنَّ  احلديث هذا ويف ،رمضان  هنارِ  يف أهلهح  جامعَ  الذي الرجح

ارة عليهِ  َأوَجَب  -وسلم وِجب أنَّ  ظاِهر هو كام احلديث فظاِهرح  ،الَكفَّ ارة هذه مح  اجِلامع هو الَكفَّ

ل أنَّ  بدليل تفٌق  يشءٌ  وهذا «َصاِئمٌ  وأنا اْمَرْأيِت، عىل »َوَقْعتح  قاَل: الرجح  بني ِخالَف  ال عليهِ  مح

لامء، قهاء بني ِخالَف  وال العح َل  أنَّ  الفح  : يقول ألنهح  احلديث، هذا يف كام عاِمًدا أهلهح  جاَمعَ  إذا الرجح

ْقتح » :الصحيحني يف رواية ويف ،«!َهَلكتح »  .«اْحرَتَ

لامء قاَل    :تقول طائفة هو؟ من فيه، اختلفوا الصحايب هذا ،عاِمًدا ذلك فَعَل  أنهح  يدلح  هذا :العح

ل هذا ،-عنهح  اهلل ريض  -ايضالبيَ  األنصاري اخلزرجي صخر بنح  َسَلمة هو  - النبي َأوَجَب  الرجح

َقال: »َأَتاُه َرُجٌل َفَقاَل: َيا -َعْنُهرضي اهلل -َعْن أبي ُهريرة  -عليِه رمحة اهلل-قاَل املؤِلف 
َرُسوَل اهلِل َهَلْكُت، َقاَل: َوَما َأْهَلَكَك؟ َقاَل: َوَقْعُت َعَلى اْمَرَأِتي ِفي َرَمَضاَن ويف رواية: »َوَقْعُت 

َفَهْل َتْسَتِطيُع  على اْمَرْأِتي، وأنا َصاِئٌم«، َقاَل: َهْل َتْسَتِطيُع َأْن ُتْعِتَق َرَقَبًة؟ َقاَل: َلا، َقاَل:
 َقاَل: َلا َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن؟ َقاَل: َلا، َقاَل: َفَهْل َتْسَتِطيُع َأْن ُتْطِعَم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا؟

ُق اْلِمْكَتُل َواْلَعَر-ِبَعَرٍق ِفيِه َتْمٌر  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم-َقاَل: اْجِلْس َفَجَلَس، َفُأِتَي النَِّبيُّ  
َأَحٌد َأْفَقَر ِمنَّا، َقاَل:  -يريد احَلرَّتني-َقاَل: َتَصدَّْق ِبِه َفَقاَل: َما َبْيَن َلاَبَتْيَها  -الضخم

 َحتَّى َبَدْت َأْنَياُبُه َقاَل: َفُخْذُه َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك« -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم-َفَضِحَك النَِّبيُّ 
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ارة،  عليهِ  -وسلم عليه اهلل صىل  هو -أرشنا كام- وسببحها للَكفارة املحوِجب السبب اإذً  الَكفَّ

 يف بجامعٍ   صومهح  َأفَسدَ  من عىل ََتِبح   إنَّام الَكفارة أنَّ  واحلنابِلة، ةيَّ الشافعِ  عليهِ  الذي هذا اجِلامع،

بحل يف اجِلامع هذا كانَ  وسواء رمضان، هنارِ  بحر، يف أو قح  لو بل هبيمة، كاَنت ولو يقولون  حتى بل دح

نِزل، مل أو لأنزَ  سواء اإلنزال، فيهِ  يشرِتطح  وال ميتة، كانت  أنَّ  يرون  يَّة،واحلَنفِ  املالِكية بِِخالِف  يح

 :بأمرين تتحققح  الَكفارة

 .ىومعنً صورةً  معروف واجلامع باجلامع، :األول األمر

ب، باألكلِ  :الثاني األمر    َب  أو عاِمًدا أكَل  من يعني والرشح  عليهِ  ََتِبح  فكذلَك  عاِمًدا رَشِ

   ملاذا؟ الَكفارة،

 أكَل  ما الِفطر، ينوي وهو أصَبح لو :يقولون  إهنم حتى احلنفية من أكَثر يتوسعون املالِكية إنَّ  بْل 

ب، وال   ، الَكفارة عليهِ  ََتِب :قالوا صيام، نية لهح  ليس سأحفطِر، أنا يقول وهو أصَبح لكن رَشِ

 عند الَكفارة  عليهِ  َتبح  كذلك النية، فرفض صاِئم هو هناًرا النية َرَفَض  من أيًضا وعندهم

م كذلك املالِكية، دَ  من عندهح بيح سبب لهح  َحَصَل  ثحمَّ  الِفطر تعمَّ  مثاًل  امرأة أو كسفرٍ  الِفطر له يح

 . الكفارة عليهِ  ََتِبح  السبب يأتيهِ  أنْ  قبل الِفطر دَ َتَعمَّ  ما متى :قالوا حاضت،

 جتب ِشب أو أكل من أن  يرون واألحناف املالكية ملاذا األمر، هذا يف يشددِّون  املالكية فعند

   الكفارة؟ عليه
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– النبي يوجبها مل الكفارة  هذه الشهر، حرمة انتهك وِشب  أكل الذي هذا إنَّ  :يقولون  ألهنم

 فانتهك رمضان  يف جامع ألنه ال، فقط، ِجاع جمرد ألنه الرجل هذا عىل –وسلم عليه اهلل صىل

 عامد فهو الكفارة عليه فتجب الشهر حرمة انتهك كذلك ِشب، أو أكل  فمن الشهر حرمة

 بالتحريم عامل هو بكفر، عهد  حديث كان  ما يعني بالتحريم، وعامل للحرمة ومنتهك وخمتار

 رمضان، يف وهو رمضان، هنار يف وِشب  أكل أو زوجته،  وواقع ذلك ففعل األمر هذا وبحرمة

 جامع من عىل جتب إنام الكفارة أنَّ  والصواب  واألحناف، املالكية عند الكفارة  عليه جتب فهذا

ة،   ملاذا؟ الصواب، هو هذا واحلنابلة، الشافعية مذهب وهو خاصَّ

 :وقال وجاء رمضان  هنار يف جامع الرجل املُجاِمع، قصة يف جاء احلديث أنَّ  أِشنا ألننا

 واحلديث هذا، فعل من عىل ُرتَِّب  احلكم أن  عىل فدل ،«احرتقت» :قال رواية ويف ،«هلكت»

اِئُل  َأْينَ » الدليل: هو أيدينا بني الذي  بعد -وسلم عليه اهلل صىل– النبي فأعطاه ،«أنا» :قال «السَّ

 إن  قلنا وقد متعمًدا، رمضان  هنار  يف أهله جامع من  عىل  الكفارة  فأوجب ،وكذا بكذا أمره أن 

 .«احرتقت»و ،«هلكت» :قال عندما التعمد دليل

 ُمكرًها، وال ناسًيا ليس االختيار، طريق وعن عمًدا، اجلامع ارتكب من أنه عىل  يدل هذا إًذا

 القضاء، يف جامع لو قائل يقول قد لكن واملالكية، األحناف قرره ملا خالًفا الكفارة، عليه فتجب

م،حم يف أو شوال يف قضاه أو صامه اليوم، هذا يف جيامع به فإذا رمضان  من يوم عليه رجل  ويف رَّ

 يف اجلامع بسبب أفطر من أن األربعة: األئمة وهم العلم أهل أكثر جيامع، به إذا يقيض الذي اليوم

 صيام كلها وهي النذر، صوم أو الكفارة، صوم يف حتى أو القضاء صوم يف رمضان، غري
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 أن جيب الواجب الصيام ؛ألن  أثِم قد أنه الشك نعم، الكفارة، عليه جتب ال فعندهم واجب،

 أن  إىل ذهب -اهلل رمحه– السدويس لقتادة خالًفا الكفارة عليه جتب ال اجلامع منه حصل إذا يتمه،

   ملاذا؟ الكفارة، عليه جتب القضاء يف جامع من

 جتب فكام صوم، فكله صوم، كذلك رمضان  غري يف وهذا صوم رمضان  يف هذا ألن  يقول

 ألن صحيح؛ غري هذا احلقيقة ويف قضائه، يف جتب كذلك رمضان، يف أدائه  يف باجلامع الكفارة

 يف جيامع  فكونه رمضان، وهو حمرتم، وقت يف وهو متعني، األداء ألن  األداء، يفارق القضاء

 القضاء، بخالف الشهر حرمة  هَتك فهو الشهر عىل وجناية الصوم، عىل  جناية هذا رمضان 

 متعني غري الوقت لكنَّ  الصوم، عىل جناية هي نعم هذا رمضان، غري يف حمرم، يف شوال، يف جامع

 يف  جامع لو أنه اجلمهور، إليه ذهب ما ذلك يف فالصحيح فرق، بينهام ريب وال الشك فهذا

- الشهور أفضل رمضان  ألن  رمضان؛ يف اجلامع يساوي ال كفارة يف أو نذر أويف رمضان  قضاء

 النص وهلذا غريه، يهعل يقاس فال غريه، فيها يشاركه ال بخصائص خمتص   وهو -معنا مر كام

 أن  نوى  رجاًل  أن  حصل لو :العلامء قال وهلذا رمضان، يف بالوطء جاء إنام  الكفارة أثبت الذي

 من الثالثني اليوم هو هل فيه املُختلف اليوم هو الشك يوم رمضان، قضاء عن  الشك يوم يصوم

 أن فأراد  ولاأل رمضان  من قضاء عليه وكان  رجل فجاء رمضان، من األول اليوم أو شعبان 

 قضاء يوم وهو اليوم ذلك يف أهله وجامع وطِئ أنه فحصل رمضان، قضاء عن الشك يوم يصوم

 جتب فهل رمضان، من األول اليوم هو بل الشك يوم ليس اليوم هذا أن  تبني ثم الشك، يوم وهو

 الكفارة؟  عليه
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 يوم أنه ظن هو ،رمضان  من اليوم هذا أن ينوِ  مل ألنه ملاذا؟ الكفارة، عليه جتب ال :اجلواب

 كان ما فصومه اجلامع، منه فحصل بالقضاء، يصومه أن  فأراد شعبان  من األخري اليوم أي الشك

  .الكفارة عليه َتب فال نواه، وال رمضان  يف

َها« : -صىل اهلل عليه وسلم  –ثم قال يف احلديث نفسه، قال له النبي  ْعتِقح قبل أن »َهل ََتِدح َرَقَبًة تح

إًذا  »َأَصْبتح َأْهِِل«ويف رواية »َوَقْعتح َعىَل اْمَرَأيِت َوَأَنا َصاِئم«، يذكر له الكفارة، قال الرجل: 

 الرجل واقع زوجته يف رمضان، َتب عليه الكفارة ال خالف. 

نه هو يقول أصبت أهِل، وقعت هل أيًضا الزوجة َتب عليها الكفارة كام َتب عىل الرجل؟ أل 

 عىل امرأيت، هو َتب عليه الكفارة باالتفاق، ال خالف؛ لكن املرأة؟  

وانفرد   –رمحه اهلل  –أنه ال َتب عليها الكفارة، وهو مذهب الشافعي  القول األول يف املسألة:

ب عىل الرجل أنه كام َت هبذا القول عن اجلامهري، بخالف اجلامهري، قول أيب حنيفة ومالك وأمحد،

 َتب عىل املرأة، ملاذا؟  

أما بالنسبة إىل الشافعي فقد استدل باحلديث الذي بني أيدينا حديث أيب هريرة، ماذا قال 

 الشافعي؟ 

صىل اهلل  -قال إن حديث أيب هريرة ورد احلكم واألمر بالكفارة يف الرجل دون املرأة، النبي 

وكذلك ،مل يأِت يف الدليل أو يف احلديث أنه قال ،ةأمر ه بالكفارة ومل يأمر املرأ –عليه وسلم 
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امرأتك؛ إنام أمر الرجل، وهذا يف حديث أيب هريرة الذي بني أيدينا، وجاء أيًضا من طريق عائشة 

 –صىل اهلل عليه وسلم  -كام يف الصحيحني، ذكرت القصة ومل يأت أن النبي  -ريض اهلل عنها  –

رب عن حاله وحاهلا يقول: وقعت عىل امرأيت، أصبت أهِل،  أمر املرأة؛ إنام الكالم عىل الرجل خيح

ذلك،  –عليه الصالة والسالم  –قالوا: إًذا لو كانت الكفارة واجبة للزمتها، ولبنّي النبي 

 ومعروف عند العلامء وتقرر عندهم أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة.

ناقش من عدة أوجه، اجلمهور ملا جاءوا لكالم الشافعي وأنه استدل بأن  هذا الكالم حقيقة يح

إنام أمر الرجل، ردوا عىل هذا االستدالل من عدة أوجه، وذلك  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

أهنم قالوا له إن استدالله هبذين احلديثني هو يف احلقيقة استدالل بالعدم، يعني ال يوجد يف 

يتطرق للمرأة بالكلية، هذا هو األول، فالشافعي  احلديث نص عىل أنه أمر املرأة أو مل يأمرها، مل

 يستدل بالعدم فقط.

أن الرجل إنام سأل عن نفسه، وجيب البيان عن احلكم الذي يلزمه، أما املرأة هي مل تأِت  ثانًيا:

 أصاًل، وال سأله الزوج عن حكمها، فال جيب البيان يف حاهلا، هذا الوجه الثاين.

عن املرأة ال يدل عىل  -صىل اهلل عليه وسلم-وهو من أقوى األوجه أن سكوت النبي  ثالًثا:

 سقوط الوجوب، ملاذا؟ 

ألن الكالم يف احلكم للرجال هو نفسه للنساء، والنساء هن شقائق الرجال، حتى يأيت بالدليل 

 -عليه وسلمصىل اهلل -الرصيح الواضح الذي يحفرق يف احلكم بني املرأة والرجل، وهنا النبي 
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أعطى احلكم للرجل فاحلكم عام للرجال وللنساء، وهلذا ذكر ابن اجلوزي حقيقة أوجه كثرية يف 

 وبنيَّ هذه األوجه. "تنقيح التحقيق"ونقحها الذهبي يف  «التحقيق»كتابه 

وهناك احتامل رابع: وهو أن هذه املرأة قد ال تلزمها الكفارة؛ ألن الرجل قد يكون وطئها وهي 

يًة، قد تكون مل تبلغ، أوجه كثرية؛ قالوا هذه   مفطرة ملرض، حليض، قد تكون حائًضا، قد تكون ذمِّ

املرأة ال ندري ما حاهلا، وال ندري عنها هل هي كبرية؟ هل هي صغرية؟ هل هي مريضة؟ هل 

 هي ال جيب عليها الصيام أصاًل؟ هذا من االحتامالت، وهلذا احتامالت كثرية وقوية.

سكت عن أمور أخرى، سكت عن   -صىل اهلل عليه وسلم-ر هام، وهو أن النبي ثم ينظر يف أم

غسلها، أليس الغسل واجب؟ مل يقل اغتسلوا؛ ألن هذا يشء معلوم، فكام أنه جيب قضاء هذا 

غسل هذا اجلامع، كذلك َتب الكفارة عىل املرأة، كام َتب عىل الرجل، وهلذا  جيب اليوم، وكذلك

تعجب من  «القبس يف رشح املوطأ »يف  –رمحه اهلل  –عريب! ابن العريب ما أمجل ما ذكره ابن ال

يعني الرجل واملرأة  –قول الشافعي فقال: يا عجًبا لكم يشرتكان يف وجوب الصوم، ويشرتكان 

يف حتريم اجلامع، ويشرتكان أيًضا يف هتك الصوم ويف موجبه من اإلثم، وكذلك يشرتكان يف  -

 يت إىل الكفارة نقول يفرتقان! اللذة من اجلامع، وملا نأ

الرجل َتب عليه الكفارة واملرأة ال َتب، هذا بعيد وغري صحيح؛ ولكن كام أرشنا سكت 

 عن املرأة؛ ألنه قد بنّي احلكم عىل الرجل. –عليه الصالة والسالم  –النبي 
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اهلل عليه صىل -إًذا قول اجلامهري ال شك هو الصواب، فاملرأة كانت غائبة، ومل تستفِت النبي 

 واحلكم كام أرشنا عاٌم. -صىل اهلل عليه وسلم-سأله األعرايب، هذا الرجل، فأجابه النبي  -وسلم

االشرتاك يف السبب التي َتب به الكفارة،  -كام أرشنا-وكذلك من أدلة اجلمهور عىل ذلك 

مع، وكذلك الكفارة عىل هذا الرجل؟ اجلواب: ألنه جا -صىل اهلل عليه وسلم-ملاذا أوجب النبي 

جيب أن تلزم هذه املرأة الكفارة؛ ألنه حصل منها ما حصل للرجل، وهذا هو الراجح لقوة 

 أدلتهم.

مرَّ معنا سواء كان رجاًل  قد والكالم إنام هو لو طاوعت هذا الرجل يف اجلامع، لكن لو أكرهها ف

 أو كانت امرأًة ال َتب عليه الكفارة، إًذا هذا هو الصواب.

: َفَهل هلذا الرجل:  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم قال النبي  َها؟ َقاَل: اَل، َقال َلهح ْعتِقح »َهل ََتِدح َرَقَبًة تح

وَم َشْهريِن مَتَتابَِعنِي، َقاَل: اَل، َفل ََتِدح إِْطَعاَم ِستنَِي ِمْسكِينًا؟ َقاَل: اَل«  فمكث النبي َتْسَتطِيع َأن َتصح

معه جلوًسا،  –صىل اهلل عليه وسلم–يعني جلس هذا الرجل والنبي  -صىل اهلل عليه وسلم-

بعرق، العرق هو الزنبيل، يف احلديث نفسه قال املكتل، الزنبيل  -صىل اهلل عليه وسلم-أويت النبي

ا، عىل نه قد يسع مخسة عرش صاًعا، ومنهم من يقول يسع عرشين صاعً إالكبري، ومنهم من قال 

 اختالف بني الفقهاء فيام يسعه هذا العرق.

ْذ َهَذا َفَتَصَدق بِِه«قال له:  ؟-عليه السالم  –جيء هبذا العرق، فامذا قال له النبي   ، فالرجل »خح

يأمره بأن يأخذ العرق وأن يؤدي الكفارة عن نفسه وهو  -صىل اهلل عليه وسلم  –ملا سمع النبي 
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قال:  –عليه الصالة والسالم  –يقول تصدق به، رأى أنه أحق من يتصدق عليه، فامذا قال للنبي 

وَل اهلل، َفَواهلل َما َبنَي اَلَبَتيَها َأْهلح َبيٍت َأْفَقرح ِمن  املقصود بالبتيها َأْهلح َبيتِي« »َعىَل َأْفَقَر ِمنِّي َيا َرسح

ة هي األرض ذات احلجارة السود، ة، احلرَّ تني، حّرتان هي مثنى حلرَّ تان يعني احلرَّ املقصود احلرَّ 

احلّرة أرض ترقبها حجارة سود، وهكذا كانت  :وقد فرسها املؤلف قال بعد أن ساق احلديث

تني الغربية والرشقية لن َتد أفقر دينة بني احلرَّ تني؛ فهو يقول له لن َتد بيًتا يف املاملدينة بني حرَّ 

عليه  –ضحك حتى بدت أنيابه -عليه الصالة والسالم  –مني، فأنا أفقر من يف املدينة، فالنبي 

صىل اهلل  –ملاذا ضحك النبي  :وهذا قد يقول قائل»َفَقاَل َله: َأْطِعْمهح َأْهَلَك «  –الصالة والسالم 

هبذا  -سبحانه وتعاىل  –من رمحة اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  – ؟ ضحك النبي-عليه وسلم 

 األعرايب، وكيف أن اهلل وسع عليه. 

« هذا الرجل جاء يف أول أمره وهو يقول:  «ويف رواية: »َهَلْكتح ْقتح ْقتح اْحرَتَ فإذا به بعد  »اْحرَتَ

ذلك كله، يرجع إىل بيته ومعه هذا العرق وهو طعاٌم له وألهله، فيحطعم نفسه وأهله هبذا الطعام 

 من ذلك. –عليه الصالة والسالم  –احلالل، فضحك النبي 

هنا قد يقول قائل: هل يعني ذلك أن هذا الرجل سقطت عليه الكفارة بسبب أنه ال جيد كفارة   

 أهنا تبقى يف ذمته إىل أن جيد؟  اجلامع يف رمضان، أم 
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ر، فإذا به يقول  -صىل اهلل عليه وسلم  –الرجل ما وجد، فلام جيء بالعرق أمره النبي  َكفِّ أن يح

فهل تسقط الكفارة عند »َأْطِعْمهح َأْهَلَك«،  أنا أفقر الناس فأعطاه يأكله هو وأوالده، وقال َله:

 العجز أو ال تسقط؟بوهل تسقط  ؟الكفارةالعجز؟ اختلف العلامء عىل قولني، متى تسقط 

وقد انفرد هبذا القول وهو من مفردات مذهبه أن الكفارة تسقط عند  -رمحه اهلل-ذهب أمحد 

 ملاذا؟  ،العجز حتى لو حصل أنه استطاع بعد ذلك فال يشء عليه

 -صىل اهلل عليه وسلم–قالوا: ألن يف هذا احلديث حديث أيب هريرة وحديث عائشة أن النبي 

فدل عىل سقوط الكفارة إذا كان معرًسا؛ ألن الكفارة ال جيوز للمرء إذا أراد  »َأْطِعْمهح َأْهَلَك«قال: 

أن خيرج الكفارة أن يطعم أهله وزوجته وأوالده، ال تحرصف الكفارة إىل نفسه وال إىل عياله، إنام 

عليه الصالة   –فقري ومع ذلك مل يبني النبي يعطيها للمساكني، هذه أحعطيت له هو وأهله؛ ألنه 

له أنه متى ما أيرست جيب عليك أن تكفر فهي مستقرة يف ذمتك، قالوا: ولو كانت  -والسالم

ولقال له متى أيرست جيب عليك أن تكفر وهذا  -صىل اهلل عليه وسلم  –واجبة ملا سكت النبي 

 . -رمحه اهلل–ن؟ ألمحد العرق لك وألوالدك لفقرك، إًذا هذا احلديث هو دليل مل

وهذا أيًضا ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه كام يف رشحه لعمدة الفقه يف كتاب الصيام قال 

أن يقيض إذا أيرس، فهو اآلن عاجز، ما قال له: إذا أيرست  -عليه الصالة والسالم–ما أمره النبي 

 فيجب عليك. 
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متى ما وجدها وأيرس  ،يف ذمته إىل أن جيدهاوذهب اجلمهور من أهل العلم أن الكفارة تبقى 

وكان ميسور احلال جيب عليه أن خيرجها واستدلوا باحلديث نفسه، كال الطائفتني وكال الفريقني 

 يستدلون باحلديث نفسه، أين وجه الشاهد من احلديث؟ 

َها؟  »َهل ََتِدح أنه ال يستطيع  -عليه الصالة والسالم–قالوا: األعرايب ملا أخرب النبي  ْعتِقح َرَقَبًة تح

وَم َشْهريِن مَتَتابَِعنِي، َقاَل: اَل، َفل ََتِدح إِْطَعاَم ِستنَِي ِمْسكِينً : َفَهل َتْسَتطِيع َأن َتصح ا؟ َقاَل: اَل، َقال َلهح

وهذا الرجل معه، هنا ملا كان يقول: ال ال ال، يعني  -صىل اهلل عليه وسلم–مكث النبي  َقاَل: اَل«

إًذا أنت عجزت فال َتب عليك، بل جاء   -عليه الصالة والسالم–يقل له النبي  ال أستطيع، مل

فر، كأنه أيرس عندما جاء العرق، وإال لو كانت كَ أن يح  -صىل اهلل عليه وسلم–العرق فأمره النبي 

قال: إًذا أنت ال  ،تسقط بالعجز أول ما قال له ال ال ال أستطيع ال الصوم وال اإلطعام وال العتق

عليه الصالة  –ألنك عجزت عن ذلك كله، لكن ملا كانت ال تسقط مكث عند النبي  ؛عليكجيب 

ْذ َهَذا َفَتَصَدق بِِه«فجاء العرق فأعطاه الزنبيل وقال له:  -والسالم يعني: كفر به، فأمره النبي  »خح

ن عاجًزا بالتكفري بعد أن أويت بالعرق، مع أنه ملا وجبت عليه الكفارة كا -صىل اهلل عليه وسلم -

ما استطاع شيًئا من تلك اخلصال، ال العتق وال اإلطعام وال الصيام، هذا هو مذهب اجلمهور 

عىل أنه تبقى يف ذمته، لكن يف احلقيقة مذهب أمحد يف ذلك هو الصواب؛ ألنه معروف يف رشيعتنا 

لصالة  عليه ا–ومن قواعد الرشيعة أن من عجز عن يشء سقط عنه ذلك اليشء، بدليل أن النبي 

يف آخر احلديث أسقطها عنه وأعطاه الزنبيل له هو يأكل هو وأوالده وعياله، ومل يأمره  -والسالم

بأن يتصدق بعد ذلك وأن خيرج الكفارة، إًذا هذا هو الصواب  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

http://www.miraath.com/


 

25                                                                                                                      www.miraath.com 

     
 

بل أعطاه بالكفارة  -صىل اهلل عليه وسلم-وهذا نصٌّ خاص يف هذا الرجل بعينه ومل يأمره النبي 

ال تكون لنفسه وال لعياله إنام َتب  -كام أرشنا–التمر الذي يف الزنبيل يأكله هو والكفارة 

 .للمساكني

هلذا  -صىل اهلل عليه وسلم-هنا قول النبي  ،إًذا عرفنا اآلن أن هذه الكفارة تسقط بالعجز 

فكان يقول: ال، هل َتد كذا؟ هل َتد؟ هل هذه الكفارة  »َهل ََتِدح َرَقَبًة« الرجل عندما قال له: 

أن يعتق ثم بعد ذلك إذا مل يستطع أن يعتق انتقل إىل الصيام، ثم إذا  أوال عىل الرتتيب؟ جيب عليه

ة انتقل إىل الصيام، فإذا ما استطاع انتقل إىل اإلطعام؟ ما الفرق  مل يستطع الصيام أو مل جيد الرقب

 بني الرتتيب والتخيري؟ 

معنى الرتتيب أال ينتقل إىل واحد من هذه الواجبات إال بعد العجز عن التي قبلها، فأواًل ينظر 

أن  بعد الصيام أيًضا ما يستطيع ،هل يستطيع أو جيد رقبة؟ عجز عن الرقبة ينتقل إىل الصيام

 يصوم ينتقل إىل اإلطعام هذا هو الرتتيب. 

أو خيتار  ،أو خيتار العتق ،خيتار اإلطعام ؛أما التخيري أن يفعل منها ما شاء ابتداًء من غري عجز

 الصيام. 

مذهب أيب حنيفة والشافعي وأمحد أن الواجب يف ذلك هو  ؛مذهب مجاهري أهل العلم

قال له  ؟-عليه الصالة والسالم–وا ماذا يقول النبي انظر ،الرتتيب؛ ألن لفظ احلديث يدل عليه

َها؟«يف أول األمر:  ْعتِقح وَم َشْهريِن مَتَتابَِعنِي، فقال:  ،فقال: ال  »َهل ََتِدح َرَقَبًة تح »َفَهل َتْسَتطِيع َأن َتصح

http://www.miraath.com/


 

26                                                                                                                      www.miraath.com 

     
 

هذا يدل داللة رصحية عىل أن الرتتيب جيب وأنه  »َفل ََتِدح إِْطَعاَم ِستنَِي ِمْسكِينًا؟ َقاَل: اَل« َقاَل: اَل«

بدأ به وليس عىل التخيري وهذا نص احلديث، بل إن ترتيب الثاين عىل األول يف احلديث نفسه  يح

وترتيب الثالث عىل الثاين جاء بالفاء، فهل تستطيع؟ فهل َتد رقبة؟ فهل َتد إطعام ستني؟ فهذا 

 يدل عىل الرتتيب وليس عىل التخيري. 

بخالف إذا مل يرتب فمذهب  ،باتفاق العلامء ئكد ذلك أن من رتب فقد أتى باليشء املجزويؤ

 . ئاجلمهور أنه ال َتز

ألن من فعل هذا بالرتتيب  ؛واألخذ به يدل عىل أن من فعله أجزأه ،إًذا هذا القول أحوط

ها كاجلامع في التي صحت كفارته، وقاسوها كذلك عىل كفارة الظهار؛ ألن كفارة الظهار اخلصال

قالوا: وكفارة الظهار بالرتتيب  ،يف هنار رمضان: الرقبة ثم الصيام ثم اإلطعام، وهكذا يف الظهار

اجلمهور فذهب  -رمحه اهلل–خالف مالك  ،باالتفاق، قالوا: كذلك كفارة املجامع يف هنار رمضان 

 إىل أن الرتتيب ال جيب وأن األمر عىل التخيري، ملاذا؟  

ال َأنَّ » :يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة هكذا جاء احلديث قالوا: ألنه جاء  يِف  َأْفَطرَ  َرجح

ولح  َفَأَمَرهح  َرَمَضانَ  ْعتَِق  َأنْ : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَّح َصىلَّ  اهللَِّ َرسح ومَ  َأوْ  َرَقَبةً  يح ْطِعمَ  َأوْ  َشْهَرْينِ  َيصح  ِستِّنيَ  يح

قالوا: ووجه الداللة من احلديث أن اخلصال جاءت عىل التخيري بأو، ومعروف أن أو « ِمْسكِينًا

 ،هنا للتخيري، هكذا قالوا، وال شك أن هذا القول غري صحيح وأن هذا احلديث ال حجة له فيه

بروايته  -أي هؤالء اجلمع –مجع من أصحاب الزهري واتفقوا  اهملاذا؟ ألن هذا احلديث رو
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لف إال رجالن خالفوا وأتوا هبذا اللفظ الذي فيه التخيري، فال شك أن رواية بالرتتيب ومل خيا

 هذين الرجلني، هذا أواًل.  رواية اجلمع تقدم عىل

يف احلديث ليست للتخيري وإنام  "أو"ن لفظ إ:-منهم النووي يف رشح مسلم-قال العلامء ثانًيا:

 ، هي للتقسيم وهذا معروف يف لغة العرب أيًضا كأنه يريد أن يقول: تقدير الكالم عليه بعتق رقبة

والدليل باقي الروايات التي فيها  ،أو بإطعام إن عجز عنهام ،أو بصوم إن عجز عن العتق

اء يف بعض الروايات مل يذكر ثم يؤكد هذا من ترصف الرواة أن احلديث ج ،الترصيح بالرتتيب

اًل  إِنَّ  »إال اإلطعام وهو يف الصحيحني من حديث عائشة:  َم، َعَلْيهِ  اهللَّح َصىلَّ  النَّبِيَّ  َأَتى َرجح  َوَسلَّ

هح : َفَقاَل  َق،  إِنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَّح َصىلَّ  النَّبِيُّ  َفأحيِتَ  َرَمَضاَن، يِف  َأْهِِل  َأَصْبتح : َقاَل  َلَك؟ َما: َقاَل  اْحرَتَ

ْدَعى بِِمْكَتلٍ  قح  َأْينَ : َفَقاَل  ،اْلَعَرَق  يح ْق : َقاَل  ،َأَنا: َقاَل  ؟املْحْحرَتِ احلديث يف الصحيحني « هِبََذا َتَصدَّ

رَو باملعنى لقلنا إن الواجب فقط  هبذا اللفظ فاقترص عىل اإلطعام فقط، لو كان هذا احلديث مل يح

وإنام راوي احلديث رواه   ،لعتق وال جيب كذلك الصيام، وهذا غري صحيحهو اإلطعام ال جيب ا

ْق » باملعنى وأتى بخالصة ما حصل أن هذا الرجل جيء به بالعرق فقال:   .  «هِبََذا َتَصدَّ

إًذا هذا ال شك وال ريب أن الصواب يف ذلك أنه جيب الرتتيب وأنه ما حصل يف كلتا الروايتني 

إنام هو من ترصف الرواة وإال فإن اجلمع من أصحاب الزهري اتفقوا عىل رواية احلديث 

 بالرتتيب: أواًل العتق ثم انتقل إىل الصيام ثم انتقل إىل اإلطعام. 
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ة قو ة للجمهور يف احلقيقة لكنها جاءت من طريٍق مرسلوجاء يف رواية، وهي حجَّ سعيد بن  ؛يَّ

َصىلَّ اهللح َعَلْيِه -»إنَّ َأْعَرابِي ا َأَتى النَّبِيَّ : يقول مالك، اإلمام موطَّإ  يف كام -اهلل رمحه –املحسيَّب 

وَل اهللَ -َوَسلَّمَ  ، َفَقاَل: َيا َرسح َو َينْتِفح َشْعَرهح اَرَة  َأَتْيتح  ،َوهح َر َكفَّ َكفِّ َأْهِِلَ يِف َرَمَضاَن، َفَأَمَرهح َأْن يح

رسل، لكن عىل القول بقبول املحرسل كام هو مذهب اجلمهور، أكثر أهل العلم  الظَِّهاِر« هذا مح

ة عىل  جَّ يقبلون املحرسل، أبو حنيفة ومالك وأمحد، فهذا عىل القول عندهم بقبوله، فهذا احلديث حح

 ملاذا؟أنه جيب الرتتيب، 

اَرَة الظَِّهار«،  :ألنه قال َر َكفَّ َكفِّ ومعروف أنَّ الظَّهار بالرتتيب، بنصِّ القرآن، فإذا كانت »َأْن يح

ا أيًضا عىل الرتتيب.  بالرتتيب، وكفارة املحجامع يف هنار رمضان أيًضا مثلحها، فدلَّ عىل أهنَّ

ح فيه رواية الرتتيب من عدة أوجه،   لهح كالم مجيل يف هذه املسألة، -رمحه اهلل -وابن القيِّم  رجَّ

نن»كام يف كتابه   -رمحهح اهلل –، التي هي حاشية عىل سنن أيب داود، وهلذا ختم كالمهح «ُتذيب السح

ن العمل بالروايتني مجيًعا بيِّنة  ؛ألنَّ األخذ برواية الرتتيب يتضمَّ ة ومح فرسِّ ألنَّ رواية الرتتيب هي مح

ن العمل بحديث الرتتيب، وال  راد من حديث التخيري، بينام العمل بحديث التخيري، ال يتضمَّ للمح

حهح كام أرشنا،   كالمه وختم -اهلل رمِحهح  –ريب أنَّ العمل بروايٍة تعملح باجلميع أوىل، وهذا ما رجَّ

 .بذلك

 يف ذلك هو الرتتيب، وهو الواجب.إًذا عرفنا أنَّ الصواب 
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ألنَّ هذا احلديث مسائلهح كثرية، وهي:  ؛بقيت يف احلقيقة مسألتان عظيمتان تتعلَّق هبذا احلديث 

 هل اإلفطار خاٌص باجلامع؟

ارة؟ أم   فلو استمنى رجٌل يف هنار رمضان، أو بارش امرأتهح فأمنى، فهل جيبح عليه القضاء والكفَّ

 اء؟جيبح عليه فقط القض

وم؟ أو ال يحفسده؟  أوًلا جيب أن نعرف:  هل االستمناء يحفسد الصَّ

ًدا، فأمنى أو استمنى  اجلواب: تعمِّ وم باالتفاق، كذلك لو بارش امرأتهح مح االستمناء يحفسد الصَّ

تَّفٌق عليها، ما خالف فيها إال ابنح حزم، وابن  ، وهذه مسألة مح بيده، أو بيدها، فقد أفسد صومهح

باح، وهذا قول فاحش، حزم إنَّام هح مح رمة االستمناء، يرى أنَّ  قال هبذا القول؛ ألنه أصاًل ال يرى حح

م، وال جيوز. رَّ  وقول بعيد غري صحيح، بل االستمناء حمح

 قد وهو العلامء، عليه ما وهذا االستمناء، بحرمة -عنها اهلل ريض –وقد أفتت عائشة بذلك 

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ يدلُّ عليه:  ما ،-وتعاىل سبحانهح  – اهلل كتاب  يف يعني جاء

  ٧ - ٦المؤمنون:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ُه عاٍد".فكانت عائشة تقول: 
َّ
 "من ابتغى وراء زوجته، أو ما ملكت يمينه فإن

، إًذا االستمناء «االستذكار»يف كتابه  -رمحه اهلل -إًذا االستمناء من ذلك، هلذا ابن عبد الربِّ 

وم، كام نقلهح احلافظ ابن عبد ال  .-رمحهح اهلل – ربيحفسد الصَّ
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ذكر االمجاع عىل بطالن صوم من حصل منه اإلنزال، إذا  «احلاوي»املاوردي أيًضا يف كتابه 

نَّة»يف  -رمحه اهلل –قبَّل أو بارش فحصل منه اإلنزال، والبغوي ، وابن رشد كذلك يف «رشح السح

اص يف «بداية املجتهد» ، وابنح قحدامة، كل هؤالء ينقلون «أحكام القرآن »، وقبلهم مجيًعا اجلصَّ

حوعدم اخلالف،  ح باإلمجاع، أن من استمنى أو بارش أو  منهم من يحرصِّ باالتفاق، ومنهم من يحرصِّ

ارة، وجيبح عليه  ، وجيب عليه القضاء، كام أنَّ املحجامع َتب عليه الكفَّ قبَّل، فأمنى فقد أفسد صومهح

هح أفسد صومهح باجلامع. ؛القضاء  ألنَّ

وايات يف احلقيقة أن النبي   أمرهح بالقضاء، وإن  -َلْيِه َوَسلَّمصىلَّ اهللح عَ –وقد جاء يف بعض الرِّ

ا ال تِصح، وأنَّ فيها شذوذً  نها مجع من أهل ،اكان بعضهم يرى أنَّ فيها مقال، و أهنَّ لكنَّها حسَّ

الة عليه –العلم، وعند أيب داود قال النبي  الم الصَّ «: املحجامع هلذا ،-والسَّ ْم َيْوًما َمَكاَنهح  »َوصح

مثله، ال يقول قائل أنه خاطب الرجل، واملرأة أيًضا ال تصوم، ال، بل هي ومعروف أن املرأة 

ذت، وبارش وهي بارشت، وحصل  ذ وهي تلذَّ كالرجل، كام أنَّهح هو جامع، وهي جامعت، وتلذَّ

ارة، وكذلك  ارة، وجيب عليها القضاء، وهو أيًضا جيبح عليه الكفَّ هذا كلِّه، فيجبح عليها الكفَّ

 .جيبح عليه القضاء

الم -حتى إنَّ العلامء قالوا: إن النبي  الة والسَّ ألنَّ الرجل  ؛مل يأمرهح أو مل يذكر املرأة -عليِه الصَّ

ر، قالوا فلام كان هذا حاله، كذلك امرأته، فهي  :كان فقرًيا ما عنده يشء، وال يستطيع أن يحكفِّ

 فقرية. 
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واب يف هذا، لكن الكال هح اآلن عن  معىل كل حال: هذا هو الصَّ االستمناء، ها هو االتفاق ينقلح

اص، املاوردي، والبغوي ؛أكثر من مخسة علامء وابن رشد، وابن قحدامة،  ،ابن عبد الرب، واجلصَّ

ح باإلمجاع عىل أنَّ من بارش أو استمنى أو قبَّل فأنزل فقد   كلُّهم ينقلون االتفاق، ومنهم من رصَّ

 أفسَد صومهح وجيب عليه القضاء.

هح لو استمنى فإنه ال جيبح عليه يشء،  «املحىلَّ »، كام أرشت يف خالف ابن حزم  وذهب إىل أنَّ

نَّة ائم سح   !وقد أرشنا أنَّ ابن حزم قد خلط يف هذه املسألة، بل هو يرى أنَّ قبلة الصَّ

نَّة رب !هكذا يرى، ويرى أنَّ املحبارشة سح  ،-رمحهح اهلل –وهذا من عجائبِه  !ويراها قحربة من القح

 فكيف يكون عندهح سنَّة، وسيكون حمظوًرا؟!

واب يف هذا أنَّهح ال جيوز االستمناء سواء كان صائاًم أم مل يكن صائاًم، وإن  فعىل كلِّ حال الصَّ

ا بالنسبة للشوكاين هل هو تاَبع ابن  استمنى وهو صائم فقد أفسَد صومهح وجيبح عليه القضاء، أمَّ

 حزم؟ 

وكاين هو القول: بأنَّ من استمنى فقد أفسَد صومه، فقد  يف احلقيقة الذي استقر عليه  أمر الشَّ

وذهب إىل االتفاق، يعني وافق القول بأنَّ من استمنى يف هنار رمضان فقد   -رمحه اهلل –تراجع 

واب. ، وجيبح عليه القضاء، هذا هو الصَّ  أفسد صومهح

 .ة هبذا احلديثإًذا لعلَّنا هبذه املسألة نكتفي، وهي املسألة األخرية املتعلق
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بُّهح ويرضاه  د، وعىل آله وصحبه وسلَّم.، وفَّق اهلل اجلميع ملا حيح  وصلَّ اللهم عىل حممَّ
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