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 6 عمدة األحكام 

 ادسسالدرس ال
 ،وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين ،احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد

 وم الدين.ومتسك بسنته إىل ي ،ربهدوعلى َمن سار على 

 ...أمَّا بعد

أن يبارك لنا يف هذا اللقاء، وأن يرزقنا فيه العلم الصاحل النافع،  -سبحانه وتعاىل-فإننا نسأل هللا 
 وأن يوفقنا للقول السديد، والعمل الصاحل الرشيد.

 ونفعنا هللا -رمحه هللا تعاىل-عبد الغين املقدسي ال زال حديثنا عن األحاديث اليت مجعها احلافظ 
 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-بعلومه يف كتابه "عمدة األحكام من كالم خري األانم" 

 :-رمحه هللا تعاىل-، نقل احلافظ وقد شرعنا يف كتاب الصيام

 َصائِم   َوُهوَ  َنِسيَ  َمن  »: قَالَ  -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبِِ  َعن   عنه هللا رضي ُهَري  َرةَ  َأِب  َعن  
َمهُ  فَ ل ُيِتمَّ , َشِربَ  و  أَ  فََأَكلَ  َا ,َصو   .«َوَسَقاهُ  اّللَُّ  َأط َعَمهُ  فَِإَّنَّ

  لعباده. -تعاىل-رخصة من رخص هللا هذا احلديث اشتمل على 

 هو ذهول القلب عن أمر معلوم.النسيان , «َنِسيَ  َمن  »قوله: 

ما لو كان صيامه صيام ، ويشمل ذلك هذه مجلة حالية، حال كونه صائًما ،«َصائِم   َوُهوَ »وقوله: 
 .انفلةفرض، أو صيام 

لعباده، وهي أن  -تعاىل-قلنا يف حديث أيب هريرة أن احلديث اشتمل على رخصة من رخص هللا 
 من كان صائًما، فأكل أو شرب انسًيا؛ فإن صومه صحيح.

دل على فيه دليل على أن األكل والشرب من مفطرات الصيام، وقد  ،«َشِربَ  َأو   فََأَكلَ »وقوله: 
 . ذلك دليل الكتاب والسنة واإلمجاع

َي ُط األَب  َيُض ِمَن وَ ﴿: -تعاىل-فقول هللا  :أما دليل الكتاب َربُوا  َحَّتَّ يَ تَ َبَّيََّ َلُكُم اْل  ُكُلوا  َواش 
َياَم ِإََل الَّلي لِ  ِر ُثَّ َأِتُّوا  الصِِ َوِد ِمَن ال َفج  َي ِط اأَلس   . [187]البقرة: ﴾اْل 
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 الداللة؟ما وجه  

 أن هللا أابح األكل والشرب إىل طلوع الفجر، مث أمر ابإلمساك عنهما إىل الليل.

 ما دليل السنة؟

يدع طعامه وشرابه »حديث أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: 
 .متفق عليه« وشهوته من أجلي

 .-رمحة هللا عليهما- فقد نقله ابن حزم وابن قدامة :وأما دليل اإلمجاع

عليه اإلمساك حال  جيب، فمن أكل أو شرب فصومه صحيح، لكن «َشِربَ  َأو   فََأَكلَ »قوله: 
 تذّكره.

َمهُ  فَ ل ُيِتمَّ  ؛َشِربَ  َأو   فََأَكلَ »قوله:  من أفطر يف رمضان انسًيا؛ »، جاء يف رواية للحاكم: «َصو 
من أفطر يف »ديث الذي معنا؛ ألن قوله: ، وهي رواية أعم من احل«فال قضاء عليه وال كفارة

فمن جامع يف هنار رمضان انسًيا يشمل مجيع املفطرات، فيدخل يف ذلك اجلماع، « رمضان انسًيا
 (.06:00) ... فهل يفسد صومه؟ حمل خالف، واألقرب أنه ال يفسد

َمهُ  فَ ل ُيِتمَّ »قوله:  أن من أكل أو شرب فليتم: أي فليكمل، والالم لألمر، وفيه دليل على  ،«َصو 
انسًيا وهو صائم مل يفسد صومه، وال شيء عليه، وهو قول مجهور العلماء من احلنفية والشافعية 

طَأ انَ ﴿؛ لقول هللا تعاىل: -رمحة هللا عليهم-واحلنابلة  اَن ِإن نَِّسيَنا َأو  َأخ   ﴾رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخذ 
معنا، وال فرق بني قليل األكل والشرب  ، وللحديث الذي«قد فعلت»، قال هللا: [286]البقرة:

وكثريه على القول الراجح، حىت لو أكل أكاًل كثريًا، أو شرب شراًب كثريًا انسًيا؛ فإن صومه 
 صحيح.

ُعِلم أن صومه ال يفسد ابألكل والشرب انسًيا، فهل ينقص أجر صيامه بذلك؟  فإن قيل:
 «.فَ ل ُيِتمَّ »ال ينقص؛ لقوله:  فاجلواب:

َافَ »قوله:  ، وإمنا نسب «هو رزق رزقه هللا فإَّنا»، جاء يف رواية الرتمذي: «َوَسَقاهُ  اّللَُّ  َأط َعَمهُ  ِإَّنَّ
َا»، قال: -تعاىل-الفعل هنا إىل هللا  ألنه حصل بدون قصد من الصائم،  «َوَسَقاهُ  اّللَُّ  َأط َعَمهُ  فَِإَّنَّ

 ويف هذا دليل على أن عمل الناسي ال يُنسب إليه شرًعا.
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 سألة: من رأى من أيكل أو يشرب انسًيا يف هنار رمضان, هل جيب عليه أن يذكِِره؟م 

صلى -ب أن يذكِّره؛ لعموم قول النيب اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني، األقرب أنه جي
 «.من رأى منكم منكًرا فليغريه»: -هللا عليه وسلم

  :إَل حديث -رمحه هللا تعاَل-ُث انتقل املصنف 

َنَما»: الَ قَ  -رضي هللا عنه- ةَ رَ ي   رَ  هُ ِب أَ   إذ   -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبِِ  ِعن دَ  ُجُلوس   ََن نُ  بَ ي  
 َصائِم   َوَأانَ , ام َرَأِت  َعَلى َوقَ ع تُ  :قَالَ  ؟كَ لَ  َما :قَالَ  .َهَلك تُ , اّللَِّ  َرُسولَ  يَ : فَ َقالَ  َرُجل   َجاَءهُ 

ِلي َأَصب تُ  :ِرَوايَة   َويف -  َتَِدُ  َهل   :-وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  -َرَمَضانَ  يف  َأه 
َتِطيعُ  فَ َهل   :قَالَ  .ال :قَالَ  ؟تُ ع ِتُقَها َرقَ َبةً  َري نِ  َتُصومَ  َأن   َتس  ِ  َشه   فَ َهل   :قَالَ  .ال :قَالَ  ؟ُمتَ َتاِبَعَّي 
ِكيناً  ِستَِِّيَ  إط َعامَ  َتَِدُ  نَ  . -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبُّ  َفَسَكتَ  :الَ قَ  .ال :قَالَ  ؟ِمس   ََن نُ  امَ فَ بَ ي  

َتلُ  :َوال َعَرقُ - َِت ر   ِفيهِ  ِبَعَرق   -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبُّ  ُأِتَ  ِإذ   َذِلكَ  َعَلى  أَي نَ  :قَالَ  -ال ِمك 
َقرَ  َعَلى: فَ َقالَ  .بِهِ  فَ َتَصدَّقَ , َهَذا ُخذ   :قَالَ  .َأانَ  :قَالَ  ؟السَّاِئلُ   َما فَ َوَاّللَِّ  ؟اّللَِّ  َرُسولَ  يَ  ِمنِِ  َأف  

 َ َها َبَّي  ِ  يُرِيدُ - البَ تَ ي   َرََّتَّي  لُ  -اْل  َقرُ  بَ ي ت   َأه  لِ  ِمن   َأف    هللا صلى- اّللَِّ  َرُسولُ  َفَضِحكَ  .بَ ي ِت  َأه 
هُ  :قَالَ  ُثَّ  .أَن  َيابُهُ  َبَدت   َحَّتَّ  -وسلم عليه َلكَ  َأط ِعم   .«َأه 

 اْلرة: األرض تركبها حجارة سود.

 هذا احلديث ليبنّي لنا نوًعا خاصًّا من املفطرات، وهو اجلماع. -رمحه هللا تعاىل-ساق املصنف 

َنَما» قوله: كّرر هذه العبارة يف عدة   ،«-وسلم عليه هللا صلى- النَِّبِِ  ِعن دَ  ُجُلوس   ََن نُ  بَ ي  
صلى هللا عليه -على جمالسة النيب  -وان هللا عنهمرض-أحاديث، وهي دالة على حرص الصحابة 

، واألخذ من هديه ودلّه، وهكذا ينبغي للواحد منا أن يكون حريًصا على جمالسة أهل -وسلم
 العلم واخلري والصالح.

أنه هو سلمة بن صخر، لكن رّد  ، هذا الرجل غري معروف، وقال بعضهم«َرُجل   َجاَءهُ  إذ  »قوله: 
 ر، وقال أبنه ال يصح.هذا احلافظ ابن حج

، ويف «احرتقت»، أي: وقعت يف الذنب الذي أهلكين، ويف حديث عائشة: «َهَلك تُ »قوله: 
هذا بيان خلطورة الذنوب واملعاصي، وأن على املؤمن إذا زلت قدمه فوقع يف شيء منها أن 

 يستشعر عظمة من عصى، فيبادر ابلندم والتوبة.
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، ويف «ما أهلكك؟»، جاء يف بعض نسخ العمدة: «؟َلكَ  َما»: -صلى هللا عليه وسلم-قوله  
صلى -؛ ألن النيب هذا دليل على أن اجلماع يف هنار رمضان من الفواحش، وكبري الذنوب املهلكة

 ى أن فعله هذا مهلك.أقر هذا الرجل عل -هللا عليه وسلم

 «.وطأت امرأت»، جاء يف رواية: «ام َرَأِت  َعَلى َوقَ ع تُ »قوله: 

العتق: هو اخلُُلوص، واملراد به هنا ختليص وحترير النفس من  ،«؟تُ ع ِتُقَها َرقَ َبةً  َتَِدُ  َهل  »قوله: 
 الرق.

الكل، فاملراد هبا النفس كاملًة، ومجيع البدن،  ، هذا من ابب إطالق اجلزء وإرادة«َرقَ َبةً »وقوله: 
 وليست الرقبة فقط.

شرع يف بيان كفارة ما  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب الَحظ ي ،«؟تُ ع ِتُقَها َرقَ َبةً  َتَِدُ  َهل  »قوله: 
ذلك ألن هذا الرجل جاء اتئًبا   الذنوب؛فعل، ومل يعّنف هذا الرجل، مع أنه فعل كبرية من كبري

اندًما، يظهر ذلك يف فعله وقوله، ففي هذا دليل على أن املذنب إذا اتب من ذنبه فإنه ال يعنَّف؛ 
( الذنب، ومحله على التوبة، وقد حصل ذلك من 14:31)  ... املذنب ألن املقصود من تعنيف

 هذا الرجل.

َتِطيعُ  فَ َهل  »قوله:  َري نِ  َتُصومَ  َأن   َتس  ِ  َشه  ، فيه اشرتاط التتابع يف صيام الشهرين، فمن «؟ُمتَ َتاِبَعَّي 
ر قدري قطع الصوم بدون عذر فعليه استئناف صوم جديد، أما قطع التتابع لعذر شرعي أو لعذ

 (.15:25) ... فال يقطع التتابع، فبعد زوال العذر يكمل ما بقي عليه من

اإلنسان أن  علىصيام يوم العيد، وصيام أايم احليض، فهذه األايم ممنوع  مثال العذر الشرعي:
، إًذا الشريعة حرمت صيام هذه األايم، فإذا صادف هذه األايم يصومها؛ لوجود العذر الشرعي

 ال يقطع فطره التتابع؛ ألنه أفطر أبمر الشريعة.فإنه يفطر، و 

املرض؛ كاجلنون وحنوه، فلو كان على اإلنسان صيام شهرين متتابعني،  ومثال العذر القدري:
 (.16:26) ... فاق؛ فإنه يكمل ما بقيأفُجنَّ يف أثناء ذلك ملدة مخسة أايم، مث 

ِكيناً  ِستَِِّيَ  إط َعامَ  َتَِدُ  فَ َهل  »قوله:  ، هناك فرق بني إطعام ستني مسكيًنا وطعام «ال: الَ قَ ؟ ِمس 
الكمية،  -الطعام-ستني مسكيًنا، فاألول املراد به العدد، أي: ال بد من الستني، واملراد ابلثاين 

فلو أحضر كمية طعام تكفي إلطعام ستني مسكيًنا، ولكن أطعم به مخسني مسكيًنا؛ مل جيزئ، 
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الواجب طعام الستني مسكيًنا فقط، فال بد من  ولذالعدد، فالواجب هنا إطعام ستني مسكيًنا اب 
 مراعاة العدد.

ِكيناً  ِستَِِّيَ  إط َعامَ  َتَِدُ  فَ َهل  »قوله:  ، فيه أن اإلنسان مؤمتَن على عبادته البدنية «ال: قَالَ ؟ ِمس 
أقر هذا الرجل على عجزه عن الكفارة، ومل يذهب  -صلى هللا عليه وسلم-واملالية؛ ألن النيب 

 .يتحقق من ذلك

 ، أي: بقي زمًنا.«َفَمَكثَ »يف بعض نسخ العمدة:  ،«َفَسَكتَ »قوله: 

ره يف احلديث، واملراد ابملكتل: الزن«ِبَعَرق  »قوله:   بيل.، املكتل، فسَّ

والسعي يف إعانة املسلم إذا كان عليه ، فيه التعاون على العبادة، «ِبهِ  فَ َتَصدَّقَ ,  َهَذا ُخذ  »قوله: 
 .حنو ذلك كفارة أو

َقرَ  َعَلى»يف قوله:  ، فيه جواز ذكر اإلنسان حلاله من احلاجة، واملرض، «؟اّللَِّ  َرُسولَ  يَ  ِمنِِ  َأف  
والفقر، وحنو ذلك، بشرط أال يكون ذلك على سبيل الشكاية إىل اخللق، فإذا كان هناك مصلحة 

 من ذكر ذلك فإنه ال أبس.

َ  َما فَ َوَاّللَِّ »قوله:  َها َبَّي  لُ  البَ تَ ي   َقرُ  بَ ي ت   َأه  لِ  ِمن   َأف   احللف على  ، فيه أنه جيوز لإلنسان«بَ ي ِت  َأه 
َ  َما»غلبة الظن، وجيوز أن خيرب مبا ال يعلم إذا غلب على ظنه ذلك؛ ألن قوله:  َها َبَّي  لُ  البَ تَ ي    َأه 

َقرُ  بَ ي ت   لِ  ِمن   َأف   ، وليس على سبيل اليقني؛ ألن اليقني هذا جزًما أنه بناًء على غلبة ظنه «بَ ي ِت  َأه 
 يف هذه األمور ال ميكن أن يُتوصل إليه إال ابلبحث والتنقيب يف بيوت املدينة مجيًعا.

َها»قوله:  ، واحلرة كما جاء تفسريها يف احلديث: أرض ، املراد هبما َحرَّات املدينة، مثىن َحرَّة«البَ تَ ي  
الشرقية، وتسمى حرة راٍق، واحلرة الغربية، وتسمى  تعلوها حجارة سود، وللمدينة حراتن: احلرة

 .حرة

 عند وجود سببه.  ، فيه جواز الضحك«-وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ  َرُسولُ  َفَضِحكَ » قوله:

 ؟ -صلى هللا عليه وسلم-فإن قيل: ما سبب ضحكه 

خائًفا  هذا الرجل، كيف أن هذا الرجل قبل حلظات جاء أنه ضحك بسبب تباين حال فاجلواب:
( فعل، وقد جاء يف بعض الرواايت أنه يضرب نفسه، وينتف 22:26) ...مرعواًب، راغًبا يف فداء 
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، ( الرخصة طمع أن يطعم أهله22:45) ...مث حلظات يف نفسه،  ما قامشعره؛ داللة على عظيم  
 فكان خائًفا، واآلن طامًعا.

( 23:22) ... لرجل، وهو نوعضحك من منطق هذا ا -صلى هللا عليه وسلم-وقيل أن النيب 
صار منطًقا إليه سابًقا، ففي املرة األوىل كان منطقه على هذه احلال من الضجر واالنزعاج، مث 

لطيًفا، يريد به التوصل إىل نيل حاجته ومقصده، وعلى كل حال فإن هذا دليل على حسن خلق 
، مع أنه فعل كبريًة من كبائر ، فلم مينع هذا الرجل من إطعام أهله-صلى هللا عليه وسلم-النيب 

أن هذا الرجل جاء اتئًبا، وأن التوبة جُتبُّ ما  -صلى هللا عليه وسلم-الذنوب، لكن لعلم النيب 
 زاده إحسااًن.-قبلها 

 -صلى هللا عليه وسلم-وهي أننا نالحظ كيف أن هذا الرجل جاء إىل النيب  :وهنا لفتة لطيفة
-واألمان، ورجع غامنًا ليس بغارم، وإذا كان هذا يف حياته  مرعواًب، فلما آوى إليه وجد األمن

، فكذلك احلال بعد وفاته، من جلأ إىل سنته وإىل شريعته مصدر األمن -صلى هللا عليه وسلم
 واألمان.

 السن الذي خلف الرابعية.، مجع انب، والناب: هو «أَن  َيابُهُ  بََدت   َحَّتَّ »قوله: 

 عدة مسائل، نذكر بعًضا منها: -ماع يف هنار رمضانأعين: اجل-( املفطر 25:49) ...

 املسألة األوَل: حكم اجلماع يف هنار رمضان

 وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة واإلمجاع.اجلماع يف هنار رمضان مفسد للصيام، 

َربُوا   فَاآلَن ََبِشُروُهنَّ َواب  تَ ُغوا  َما َكَتَب اّلِلُ َلُكم  ﴿: -تعاىل-فقول هللا  :أما الكتاب وَُكُلوا  َواش 
َياَم ِإََل  ِر ُثَّ َأِتُّوا  الصِِ َوِد ِمَن ال َفج  َي ِط اأَلس  َي ُط األَب  َيُض ِمَن اْل  َحَّتَّ يَ تَ َبَّيََّ َلُكُم اْل 

 .[187]البقرة:﴾الَّلي لِ 

 ما وجه الداللة؟

 ذلك إىل الليل. ( مباشرة الزوجة إىل طلوع الفجر، مث أمر ابإلمساك عن26:57) ... أن هللا 

 فاحلديث الذي معنا. :وأما دليل السنة

 .-رمحة هللا عليهما-؛ منهم: ابن املنذر، وابن حزم فقد قاله غري واحد :وأما دليل اإلمجاع
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 األخت الكرمية تقول: مفسد وليس حراًما؟ 

 إذا كان مفسًدا فهو حرام.

 املسألة الثانية: ماذا يرتتب على اجلماع يف هنار رمضان؟

 ثالثة أمور:يرتتب عليه  واب:اجل

 فتجب التوبة واالستغفار. األمر األول: اإلُث, -

 ...على الصحيح من قويل العلماء  هذا اليوم الذي أفسده فيقضي األمر الثاين: القضاء, -
(28:04). 

عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين وهي  األمر الثالث: الكفارة املغلظة, -
 طع فإطعام ستني مسكيًنا.متتابعني، فإن مل يست

 الرتتيب أم على التخيري؟  هذه الكفارة هل هي على

 ، إذا عجز عن األول انتقل إىل الثاين.الرتتيبأهنا على  -وهو الصحيح-مجهور العلماء 

 شروط وجوب الكفارة:املسألة الثالثة: 

دون إيالج يف حصول اإليالج يف الفرج قُ ُباًل كان أو دبرًا، أما اإلنزال  الشرط األول: -
، لكن ال يوجب الكفارة، فالكفارة الصومفساد الفرج فإنه ال يوجب الكفارة، حيصل به 

 ال جتب إال ابإليالج خاصًة.

يف هنار رمضان خاصًة، فمن جامع يف قضاء رمضان عامًدا فإنه أن يكون  الشرط الثاين: -
خاصًة، أما إذا حصل  ال جتب عليه الكفارة؛ ألن الكفارة جتب يف اجلماع يف هنار رمضان

يف غريه من الصيام الواجب فإنه ال جتب فيه الكفارة، سواًء كان هذا الصيام الواجب 
 -أي: وجوب الكفارة-قضاء رمضان، أو كان نذرًا، أو حنو ذلك، والسبب يف ذلك 

 ( الزمن املفرتض الذي هو شهر رمضان.31:55) ...ألجل 

 فإذا كان ُمكَرًها أو انسًيا مل جتب عليه الكفارة.، أن يكون عامًدا ذاكرًا الشرط الثالث: -

أن يكون ممن جيب عليه الصيام، فلو جامع يف هنار رمضان، وكان الصوم  الشرط الرابع: -
 عليه غري واجب؛ فإنه ال كفارة عليه.
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 رجل هو وزوجته يف سفر يف هنار رمضان، فحصل بينهما مجاع، ال كفارة عليهما.  مثاله: 

 ما السبب؟ 

 ال جيب عليهما الصوم، املسافر ال جيب عليه الصوم. ألنه

 املسألة الرابعة: هل يشرتط لوجوب الكفارة العلم بوجوهبا؟

 رتتب عليه كفارةي، لكن ال يعلم أنه حمرمهذا رجل يعلم أن اجلماع يف هنار رمضان  مثال ذلك:
ود الكفارة، لكن  مغلظة، فحصل منه ذلك، فهل جتب عليه كفارة؟ قال: أان كنت جاهاًل عن وج

 كنت أعلم أنه حمرم.

بوجود الكفارة، فما دام أنه يعلم حرمة اجلماع يف هنار رمضان  ال يُشرتط العلم نعم؛ ألنه اجلواب:
ايب أنه مل يعلم أن وظاهر حال هذا الصح، ه ال يُشرتط العلم ابلعقوبةفإن الكفارة جتب عليه؛ ألن

 هناك كفارًة.

 كفارة على املرأة, أم هي خاصة َبلرجل؟املسألة اْلامسة: هل َتب ال

أن عليها الكفارة كالرجل؛ ألن األصل تساوي الرجال والنساء يف األحكام،  األصحو حمل خالف، 
دليل، فاملرأة عليها الكفارة إال إن كانت مكرهًة، وعلى هذا فإننا نقول: املرأة  (35:31) ... إال

ها، وإما أن تكون مكَرهًة، فإن كانت مطاوعًة إما أن تكون مطاوعة لزوج ال ختلو من حالتني:
وجبت عليها الكفارة كالزوج، وإن كانت مكَرهًة فال جتب عليها، صومها صحيح، وال إمث عليها؛ 

َتاوز عن أمت اْلطأ والنسيان وما استكرهوا  إن هللا»: -صلى هللا عليه وسلم-لقول النيب 
 ء.، وهذا مذهب مجهور العلما«عليه

 هل تسقط الكفارة َبلعجز واإلعسار أم ال تسقط؟ادسة: املسألة الس

، فإذا عجز اإلنسان عنها، اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني، األقرب أهنا تسقط ابلعجز
فَات َُّقوا اّللََّ َما ﴿: -تعاىل-؛ لعموم قول هللا ومل يقدر من قُ ْرب؛ فإن ذمته تربأ، وال تستقر يف ذمته

َتَطع ُتم   َعَها﴿ ،[16لتغابن:]ا ﴾اس  ًسا ِإالَّ ُوس  ، وهلذا احلديث [286]البقرة: ﴾اَل ُيَكلُِِف اّلِلُ نَ ف 
ر هللا عليه -صلى هللا عليه وسلم-الذي معنا؛ ألن النيب   .مل أيمر هذا الرجل أبداء الكفارة إذا يسَّ

 املسألة السابعة: إن تكرر اجلماع فهو على حالَّي:
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، ففيه تفصيل، ال يكفر عن السابق، جلماع يف يوم واحد( ا37:53) ... اْلال األوَل: - 
 .فكفارة واحدة تكفيه عن اجلميع؛ ألن الفعل واحد، واليوم واحد

مثال ذلك: حصل اجلماع صباًحا وظهرًا يف نفس اليوم، فلم يكفر عن مجاع الصباح، فهنا يكفر 
 .فيلزمه كفارة اثنية ؛اثنيةً عنهما كفارة واحدة، وأما إن كفر عن اجلماع األول، مث جامع 

، فاألقرب أهنا تلزمه كفاراتن، لكل يوم  إن كرر اجلماع يف يومني خمتلفني اْلال الثانية: -
 كفارة؛ ألن كل يوم عبادة مستقلة.

يكون حديثنا  -إن شاء هللا-إىل ابب الصوم يف السفر، وهذا  -رمحة هللا عليه-مث انتقل املصنف 
 عماران.يف اللقاء القادم إن مد هللا يف أ

 أعلم. -تعاىل-نسأل هللا العون والسداد، وأن يتقبل منا، إنه قريب جميب، وهللا 

 وهو ميضغ طعاًما, هل يبلعه أم خيرجه؟ صائمهذا سؤال جيد, تقول: إذا تذكر الصائم أنه 

 علينا قريًبا من هذا يف اجلماع، أشران إليه، وهو أنه إذا طلع الفجر ال، الواجب أن خيرجه، وقد مر
( يف اجلماع، فإنه ينزع مباشرًة، وصومه صحيح، على خالف يف هذه املسألة، بعض 41:10) ...

(، لكن الصحيح أنه ال يُعترب كذلك؛ ألنه به يتخلص من هذا 41:21) ... الفقهاء يرى أن النزع
ر، فال يلزمه شيء.  املفطِّ

وهي إذا رفع القدح ليشرب، إذا  اسُتثين يف هذه املسألة اليت تذكرها األخت الكرمية مسألة واحدة،
رفع الكأس مثاًل ليشرب، فأذن أو طلع الفجر، فهنا ال يضعه حىت يقضي منه هنمته، يشرب، مث 
يضعه، هذه حالة مستثناة، لكن ما يفعله بعض الناس إذا طلع الفجر ذهب يشرب، هذا ال جيوز 

 وال يصح.

 (؟18:42) ... هل يرتكه يكمل , أيكلإنساانً  رأى تقول: إذا

: جيب عليه أن يذّكره، يقول له: أنت صائم؛ ألن هذا مندرج يف ، وقلنااملسألةهذه أشران إىل 
-صلى هللا عليه وسلم-، ولقول النيب [2]املائدة: ﴾َوتَ َعاَونُوا  َعَلى ال بِِ َوالت َّق َوى﴿عموم قول هللا: 

؛ ألنه انٍس، لكن على من ، فهذا ليس منكرًا يف نفس الصائم«منكم منكًرا فليغريهمن رأى »: 
 شاهده.
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نزدلف إىل شهر رمضان ( ألننا 43:06) ...أوصي األخوات الكرميات ابملراجعة والضبط،  
 .وعفو وإميان أن يبلغنا إايه بصحة وعافية -عز وجل-املبارك، نسأل هللا 

م ( أحكام املناسبات، أن يراجع طالب العلم األحكا43:24) ...ضبط العلم وكان من أسباب 
هذا مما يعينه على ضبط العلم، واألخوات الكرميات منهن املعلمات والداعيات ، تيف املناسبا

( إىل اجملالس، سواء يف البيوت 43:55) ...وطالبات العلم، فهذه فرصة ألن يُنشر هذا العلم، 
 .ادن والسدالعو  -عز وجل-نسأل هللا العلمية والرتبوية وحنو ذلك،  ويف األسر، أو يف احملاضن
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