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 6 عمدة األحكام 

 ابعسالدرس 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

رمحه هللا -فال يزال احلديث موصوًلا حول مدارسة األحاديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين املقدسي 
صلى هللا عليه -ونفعنا هللا بعلومه يف كتابه املبارك "عمدة األحكام من كالم خري األانم"  -تعاىل

 .-وعلى آله وسلم

 :-رمحة هللا عليه-ف واحلديث يف كتاب الصيام، يقول املصن

 وغريه   السَّفر   يف الصوم   ابب  

مجلة من املسائل، وهي الصوم يف السفر، وقضاء  -رمحة هللا عليه-املصنف  هذا الباب سيذكر فيه
 رمضان، والصوم عن امليت، وتعجيل الفطر، والوصال.

ح إذا ملع وظهر، ومنه : الظهور والربوز، ومنه قوهلم: أسفر الصبا السفر لغة  (، السَّفر   يفقوله: )
، اخلروج عن حمل اإلقامة :واصطالح اقوهلم: سفرت املرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته. 

 أنه ًل دليل عليها. فالضابط فيه على القول الراجح: العرف، وليس املسافة؛ إذ

  :-رمحه هللا تعاىل-نقل احلافظ 

ٍرو نَ ب   ََح َزةَ  َأنَّ »: -عنها هللا رضي- َعائ َشةَ  َعن   َلم يَّ  َعم  ِ   قَالَ  اأَلس   عليه هللا صلى- ل لنَّب 
َيام   َكث ريَ   وََكانَ - السََّفر ؟ يف   أََأص وم  : -وسلم ئ تَ  إن  : فَ َقالَ  -الصِ  ئ تَ  َوإ ن   َفص م   ش   .«فََأف ط ر   ش 

 يف   أََأص وم  »دًللة عامة؛ ألن قول محزة:  دًللة هذا احلديث على جواز الفطر يف رمضان:
عام، يشمل الصوم الواجب والصوم املستحب، لكن التصريح أبن سؤاله كان عن صوم  «السََّفر ؟

قال: اي رسول هللا، إين صاحب ظهر رمضان خاص، وقد جاء يف رواية عند أصحاب السنن أنه 
سؤاله كان عن  أعاجله، أسافر عليه، ورمبا صادفين هذا الشهر؛ يعين رمضان، فدل هذا على أن

 رمضان.
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في هذا احلديث دليل على أن صوم رمضان يف السفر ليس عزمية، وإمنا للمسافر أن يرتخص ف 
 ابلفطر.

أنه ينبغي الرجوع إىل أهل العلم فيما يشكل على املسلم يف أمر  ، فيه«السََّفر ؟ يف   أََأص وم  »قوله: 
 دينه.

ئ تَ  إن  »قوله:  ، وهذا مذهب مجهور يه جواز الصوم يف السفر، وأنه جيزئه ذلك، ف«َفص م   ش 
العلماء؛ للحديث الذي معنا، وحلديث أيب الدرداء، وسيأيت معنا، وحديث أنس، وسيأيت معنا  

 كذلك.

ئ تَ  َوإ ن  »قوله:  ، فيه دليل على جواز الفطر للمسافر يف رمضان، وهو جائز ابلكتاب «فََأف ط ر   ش 
 والسنة، وُحكي اإلمجاع على ذلك.

ٍم ﴿: -عز وجل- فقول هللاأما دليل الكتاب:  ٌة م ن  َأَّيَّ َفَمن  َكاَن م ن ك م  َمر يض ا َأو  َعَلى َسَفٍر َفع دَّ
 .[184﴾]البقرة:أ َخرَ 

صلى هللا عليه -أن النيب  -رضي هللا عنه-فحديث أنس بن مالك الكعيب  وأما دليل السنة:
ديث رواه أمحد، ، واحل«عن املسافر الصوم وشطر الصالة إن هللا وضع»قال:  -وعلى آله وسلم

، وحديث أنس، وسيأيت معنا، قال: وحسنه الرتمذي وابن حجر، وقال األلباين: حسن صحيح
، فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على -صلى هللا عليه وسلم-كنا نسافر مع النب »

 .«الصائم

 مث نقل حديث أنس املشار إليه، قال:

ِ   َمعَ  ن َساف ر   ك نَّا»: قَالَ  -هرضي هللا عن- َمال كٍ  ب ن   أََنس   َعن    فَ َلم   -صلى هللا عليه وسلم- النَّب 
 .«الصَّائ م   َعَلى ال م ف ط ر   َوال ،ال م ف ط ر   َعَلى الصَّائ م   يَع ب  

 َعَلى ال م ف ط ر  » ومل ينكر ،«َوال» ،«ال م ف ط ر   َعَلى الصَّائ م  »أي: فلم ينكر  ،«يَع ب   فَ َلم  »قوله: 
 .«م  الصَّائ  

أقر  -صلى هللا عليه وسلم-والصيام يف السفر؛ ألن النيب ففي هذا احلديث دليل على جواز الفطر 
 الصحابة على ذلك.
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 مث نقل: 

َنا»: قَالَ  -رضي هللا عنه- الدَّر َداء   َأب   َعن    يف   -صلى هللا عليه وسلم- هللا   َرس ول   َمعَ  َخَرج 
ر   ه   َعَلى َيَده   لََيَضع   َأَحد نَ  َكانَ   إن   َحّتَّ ، َشد يدٍ  َحرٍِ  يف   َرَمَضانَ  َشه  دَّة   م ن   رَأ س  َرِ   ش   ف يَنا َوَما ،اْل 

 .«َرَواَحةَ  ب ن   هللا   َوَعب د   -صلى هللا عليه وسلم- هللا   َرس ول   إالَّ  َصائ مٌ 

ه   َعَلى َيَده   لََيَضع   َأَحد نَ  َكانَ   إن   َحّتَّ »قوله:  دَّة   م ن   رَأ س  ه بيان حلال أغلب في، «رِ  اْل َ  ش 
الصحابة، وما كانوا عليه من الفقر والعيلة، فالواحد منهم ًل جيد ما يقيه وهج الشمس إًل كفه 

 يضعها على رأسه.

 ، فيه دليل على جواز الفطر يف السفر، وأنه أفضل ملن شق عليه الصوم.«َصائ مٌ  ف يَنا َوَما» قوله:

، يف هذا دليل على جواز «َرَواَحةَ  ب ن   هللا   َوَعب د   -هللا عليه وسلمصلى - هللا   َرس ول   إالَّ » قوله:
 الصوم يف السفر، وأنه أفضل ملن مل يشق عليه الصوم.

 مث نقل:

 يف   -صلى هللا عليه وسلم- هللا   َرس ول   َكانَ »: قَالَ  عنهما هللا رضي هللا   َعب د   ب ن   َجاب ر   َعن  
ِ   م ن   لَي سَ : قَالَ . َصائ مٌ : قَال وا؟ َهَذا َما: فَ َقالَ ، َعَلي ه   ظ لِ لَ  َقد   ال  َوَرج   ز َحاما   فَ َرَأى. َسَفرٍ   ال ب 

َيام    .«السََّفر   يف   الصِ 

ل مٍ  َلف ظٍ  َويف   َصة   َعَلي ك م  »: ل م س   .«َلك م   رَخَّصَ  الَّت   هللا   ب ر خ 

فيه دليل على ما درج عليه كثري من الناس من  ،«َعَلي ه   ظ لِ لَ  َقد   َورَج ال   ز َحاما   فَ َرَأى» قوله:
 اًلزدحام على رؤية األمور الغريبة، وأن ذلك جائز، إًل إذا ترتب على ذلك ضرر، فالضرر منتٍف.

 كان ذلك يف غزوة الفتح، وكانت يف رمضان سنة مثان من اهلجرة.  ،«َسَفرٍ  يف  » قوله:

ويل األمر واملسؤول واألب واألم أن يسألوا عمن  ، فيه أنه ًل حرج على«؟َهَذا َما: فَ َقالَ » قوله:
حتتهم، وًل يعد ذلك من التدخل فيما ًل يعين املرء، وأنه ينبغي للمسؤول أن يتفقد من حتت يده 

كلكم راع، »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-ابلسؤال واملتابعة والرعاية، متذكراا قول النيب 
 .«وكلكم مسؤول عن رعيته

ِ   م ن   سَ لَي  »قوله:   ، املراد ابلرب: اخلري، واملعىن: ليس من اخلري الصيام يف السفر ملن يشق عليه.«ال ب 
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َصة   َعَلي ك م  » قوله:   ، أي: خذوا بتيسري هللا لكم.«هللا   ب ر خ 

  مث نقل احلافظ:

ِ   َمعَ  ك نَّا»: قَالَ  -رضي هللا عنه- َمال كٍ  ب ن   أََنس   َعن    ،السََّفر   يف   -وسلم صلى هللا عليه- النَّب 
مٍ  يف   َمن ز ال   فَ نَ َزل َنا: قَالَ  .ال م ف ط ر   َوم نَّا، الصَّائ م   َفم نَّا ثَ ر نَ ، َحارٍِ  يَ و  ب  : ظ ال   َوَأك  . ال ك َساء   َصاح 
سَ  يَ تَّق ي َمن   َوم نَّا  اَوَسَقو   ،األَب ن َيةَ  واَفَضَرب   ال م ف ط ر ونَ  َوقَامَ ، الصُّوَّام   َفَسَقطَ : قَالَ . ب َيد ه   الشَّم 

مَ  ال م ف ط ر ونَ  َذَهبَ : -صلى هللا عليه وسلم- هللا   َرس ول   فَ َقالَ ، الرِ َكابَ  ر   ال يَ و  أَلج   .«اب 

فيه دليل على جواز الصوم والفطر يف رمضان للمسافر؛  ،«ال م ف ط ر   َوم نَّا، الصَّائ م   َفم نَّا» قوله:
 للجميع. -عليه وسلم صلى هللا-بدليل إقرار النيب 

 ، أي: وقعوا على األرض من الضعف بسبب اجلوع والعطش.«الصُّوَّام   َفَسَقطَ » قوله:

فيه فضل املبادرة ابإلحسان لآلخرين، وهذا اإلحسان  ،«األَب ن َيةَ  َفَضَرب وا ال م ف ط ر ونَ  َوقَامَ » قوله:
بكرمي السجااي واألخالق، كالكلمة  قد يكون ببذل املال، وقد يكون ببذل العلم، أو ابجلاه، أو

 الطيبة.

 أي: اإلبل اليت يُركب عليها. ،«الرِ َكابَ  اَوَسَقو  » قوله:

مَ  ال م ف ط ر ونَ  َذَهبَ » قوله: ر   ال يَ و  أَلج  الفطر يف السفر إذا كان فيه مصلحة؛ فيه دليل على أن  ،«اب 
 فإنه حينئذ أفضل من الصيام.

مَ  ال م ف ط ر ونَ  َذَهبَ » قوله: ر   ال يَ و  أَلج  ، فاملفطرون اشرتكوا مع الصائمني يف أجر الصيام، غري أن «اب 
الصائمني فعلوه أداءا، واملفطرون فعلوه قضاءا، مث اختص املفطرون أبجر خدمة الغري، واإلحسان 
إليه، ويف هذا دليل على أن العمل املتعدي للغري أفضل عند هللا من العمل القاصر على نفس 

 اإلنسان.

 من األحاديث السابقة يتبني لنا أن الصوم يف السفر له ثالثة أحوال: مسألة:

حبيث يكون الصوم والفطر يف حقه  :أن ال يكون على اإلنسان مشقة يف الصيام اْلال األوىل:
أن الصوم يف  سواء، ويف هذه احلال اختلف الفقهاء: ما األفضل يف حقه؟ على قولني، األقرب
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مجهور العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية، وهو اختيار شيخنا ابن  حقه أفضل، وهو مذهب 
  :عثيمني، رمحة هللا على اجلميع، واستدلوا

َوَأن  َتص وم وا َخري ٌ َلك م  إ ن  ك نت م  ﴿: -عز وجل-بدليل الكتاب، بعموم قول هللا  :أوال  
 .[184﴾]البقرة:تَ ع َلم ونَ 

 هللا   َرس ول   إالَّ  َصائ مٌ  ف يَنا َوَما»، قال: -رضي هللا عنه- الدرداء بدليل السنة، حلديث أيب واثني ا:
 . متفق عليه.«َرَواَحةَ  ب ن   هللا   َوَعب د   -صلى هللا عليه وسلم-

 ما وجه الداللة؟

 ، وفعله هو األفضل.-صلى هللا عليه وسلم-وجه الدًللة: أن هذا فعل النيب 

 مة، أما الفطر فإن الذمة تنشغل بوجوب القضاء.أن الصوم أسرع يف إبراء الذ اثلث ا:

على املكلف؛ ألنه يصوم مع الناس هذا أسهل عليه من أن  (10:13) ... أن الصوم رابع ا:
 يفطر، مث يقضي بعد ذلك.

 أن بصومه يدرك الزمن الفاضل، وهو شهر رمضان. خامس ا:

الفطر أرفق به، ففي هذه  ، ويكونيستطيع حتملها اْلال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة
ا، احلال الفطر يف حقه أفضل ابتفاق املذاهب الفقهية األربعة ، ويكون الصوم يف حقه مكروها

 واستدلوا:

: بدليل السنة قال:  -صلى هللا عليه وسلم-، أن النيب -رضي هللا عنه-: حبديث جابر أوال 
 .«ليس من الب الصيام يف السفر»

، -تعاىل-وا: إن ارتكاب املشقة مع وجود الرخصة عدول عن رخصة هللا فقال اثني ا: بدليل النظر:
عليه الصالة -. وقال «عليكم برخصة هللا الت رخص لكم»وعند مسلم كما يف حديث جابر: 

. واحلديث رواه أمحد، «إن هللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه»: -والسالم
 وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.

ال الثالثة: أن يشق عليه الصوم مشقة ال يستطيع حتملها تؤدي إىل الضرر أو خوف اْل
 : ففي هذه احلال حيرم الصوم، وجيب الفطر، واستدلوا:اهلالك



 سابعالالدرس  –الشيخ عمر القثمي - 6 األحكامعمدة  

 

7 

: بدليل الكتاب:  ت  ل وا أَنف َسك م  ﴿: -عز وجل-يف قول هللا  أوال  ، وقول هللا [29﴾]النساء:َوال تَ ق 
َي  ﴿: -عز وجل- ل َكة  َوال ت  ل ق وا ِب   .[195﴾]البقرة:د يك م  إ ىَل الت َّه 

صلى هللا عليه -أن النب »عند مسلم  -رضي هللا عنه-يف حديث جابر  اثني ا: بدليل السنة:
وهو مكان بني -عام الفتح إىل مكة يف رمضان، فصام، حّت بلغ كراع الغميم  خرج -وسلم

وهم ينتظرون ما تفعل، فدعا بقدح ، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، -مكة واملدينة
من ماء بعد العصر، فرفعه، حّت نظر الناس إليه، مث شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض 

 .«الناس صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة

ا يف السفر، مث أراد أن يفطر، فهل له ذلك؟مسألة:   من كان صائما

سألة على قولني، األقرب أن له ذلك، وهو مذهب يف هذه امل -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء 
يف السفر  -صلى هللا عليه وسلم-مجهور العلماء؛ حلديث جابر الذي مر معنا قريباا يف فطر النيب 

 بعد العصر.

 ، فهل له الفطر؟مث سافر يف أثناء النهار من نوى الصوم وهو مقيم، مسألة:

لة على قولني، األقرب أن له الفطر؛ حلديث جابر يف هذه املسأ -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء 
ألن اخلالف هذه مرحلة ، وحنن املنهج الذي سران عليه أننا ًل نتطرق إىل اخلالف، الذي ذُِكر قريباا

 لطالب العلم. -عز وجل-أخرى إن شاء هللا 

ا السفر، فمن ، وهي أن هناك فرقاا بني نية السفر، وبني الشروع يف هنا ننبه إىل مسألة مهمة جدًّ
وأما من  نوى السفر يف هنار رمضان؛ مل يُ َبح له الفطر؛ ألنه ليس مبسافر، وإمنا هو على نية السفر،

شرع يف السفر، من خرج من عمران بلدته، وخّلفها وراء ظهره؛ فهذا يباح له الفطر، والرتخص 
 جبميع الرخص؛ ألنه يصدق عليه حينئذ أنه مسافر. 

جرى هذا التنبيه ألن بعض الناس إذا أراد أن يسافر يف رمضان أكل وشرب وهو يف بيته، فإذا 
 سئل قال: أان سأنطلق بعد نصف ساعة، أو بعد مخس دقائق، هذا أخطأ.

 ِدم بلده هناراا، هل يلزمه اإلمساك بقية اليوم؟مث قَ  من أفطر يف سفره،مسألة: 

هذه املسألة على قولني، األقرب أنه ًل يلزمه اإلمساك بقية يف  -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء 
 اليوم، فيبقى بقية اليوم مفطراا، ولكن ًل ينبغي أن جياهر بذلك أمام الناس. 
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بلغز فقهي، يقولون: رجل مسلم عاقل ابلغ قادر مقيم، جاز  -رمحة هللا عليهم-وهنا يلغز الفقهاء  
 فيه شروط وجوب الصوم، ومع هذا جيوز له الفطر.استكملت له الفطر يف هنار رمضان، يعين: 

، وكذلك لو أنه قدم من سفره مفطراا، ووجد أن زوجته طهرت من قالوا: اجلواب: يُتصور مبثل هذا
حيضها يف هنار رمضان، فهو وهي ًل يلزمهما اإلمساك بقية اليوم، وهلذا لو حصل مجاع بينهما يف 

 عليهما.هنار رمضان يف ذلك اليوم؛ فإنه ًل حرج 

 إذا قدم املسافر على بلده يف هنار رمضان وهو صائم، فهل جيوز له الفطر؟ مسألة:

 ًل جيوز له الفطر؛ ألن سبب الرخصة وهو السفر قد زال. اجلواب:

-وأنخذ من مجلة هذه األحاديث اليت مرت معنا، واليت فيها الرخصة ابلفطر يف السفر: رمحة هللا 
 .، وتيسريه على عباده-عز وجل

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل احلافظ 

م   َعَليَّ  َيك ون   َكانَ »: قَاَلت   -عنها هللا رضي- َعائ َشةَ  َعن   َتط يع   َفَما، َرَمَضانَ  م ن   الصَّو   َأن   َأس 
يَ   .«َشع َبانَ  يف   إالَّ  َأق ض 

 هذا احلديث ليبني لنا حكم أتخري قضاء شهر رمضان. -رمحة هللا عليه-ساق املصنف 

م   َعَليَّ  َيك ون   َكانَ » :اهلقو   فيه دليل على وجوب قضاء رمضان على املرأة  ،«َرَمَضانَ  م ن   الصَّو 
م   َعَليَّ  َيك ون  »إذا أفطرت بسبب احليض أو املرض أو السفر؛ لقوهلا:  ظاهرة يف  (على)، و«الصَّو 

 الوجوب، أي: تدل على الوجوب، كما يقرر علماء أصول الفقه. 

 جوب القضاء دليل الكتاب والسنة:وقد دل على و 

ٍم ﴿: -عز وجل-فقول هللا  أما دليل الكتاب: ٌة م ن  َأَّيَّ َفَمن  َكاَن م ن ك م  َمر يض ا َأو  َعَلى َسَفٍر َفع دَّ
 .[184﴾]البقرة:أ َخرَ 

 . «كنا نؤمر بقضاء الصوم»يف شأن احلائض:  -رضي هللا عنها-فقول عائشة  وأما دليل السنة:

 على وجوب القضاء اإلمجاع.وكذلك دل 

َتط يع   َفَما» :اقوهل يَ  َأن   َأس  فيه دليل على أن األفضل املبادرة ابلقضاء  ،«َشع َبانَ  يف   إالَّ  َأق ض 
 . متتابعاا
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 كيف ُفهم ذلك؟  

بيّنت أن سبب أتخرها وعدم مبادرهتا ابلقضاء عدم  -رضي هللا عنها-فهمنا ذلك أبن عائشة 
ى أنه ينبغي عدم أتخري القضاء ملن ليس له عذر، وقد أشار إىل ذلك فدل ذلك علاًلستطاعة، 

يف الفتح، يف )فتح الباري(، وألن املبادرة للقضاء متتابعاا أشبه  -رمحة هللا عليه-احلافظ ابن حجر 
ابألداء؛ ألن أداء رمضان يكون متتابعاا، وألنه كذلك أحوط وأسرع يف إبراء الذمة، فإن اإلنسان ًل 

 .يستجد له يف حياته من العوارضيدري ما 

عن القضاء  -رضي هللا عنها-شرح مسلم سبب أتخر عائشة يف  -رمحة هللا عليه-وقد بنّي النووي 
-كانت مهيئةا نفسها للنيب   --صلى هللا عليه وسلم-زوجات النيب يعين -كل واحدة و » بقوله:

أراد ذلك، ًل تدري مىت يريده، ومل  يف مجيع أوقاهتا إن ًلستمتاعه مرتصدةا ، -صلى هللا عليه وسلم
«. فتفوهتا عليه، وهذا من األدبأن أيذن وقد يكون له حاجة فيها،  لصوم؛ خمافةيف اتستأذنه 

 .-رمحة هللا عليه-انتهى كالمه 

َتط يع   َفَما» قوهلا: يَ  َأن   َأس  ، فيه دليل على أن قضاء رمضان ليس على الفور، «َشع َبانَ  يف   إالَّ  َأق ض 
هو على الرتاخي، إىل أن يبقى من رمضان الثاين عدد أايم القضاء، وأنه حيرم أتخري القضاء إىل بل 

جعلت شعبان هو الغاية للقضاء، وعلى هذا  -رضي هللا عنها-رمضان الثاين؛ ألن عائشة 
 : فللقضاء وقتان

 وقت موسع. -

 ووقت مضيق، ًل جيوز التأخر عنه. -

 د رمضان الثاين له أحوال:أتخري القضاء إىل ما بع مسألة:

أن يكون التأخري لعذر؛ كأن يستمر املرض أو السفر، فهنا جيب عليه القضاء فقط،  اْلال األوىل:
 وًل إمث عليه، وًل كفارة.

، فعليه عدة أمور: اْلال الثانية:  أن يكون التأخري بدون عذر، وإمنا تساهالا وكسالا

:  اجب حينئذ التوبة واًلستغفار.اإلمث؛ ألنه أّخره بدون عذر، والو  أوال 

 القضاء.اثني ا: 
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يف وجوب الكفارة على قولني، واألقرب أنه  -رمحة هللا عليهم-الكفارة، وقد اختلف الفقهاء  اثلث ا: 
َفع دٌَّة م ن  ﴿: -عز وجل-( ولقول هللا 01:28) ... ًل جتب عليه الكفارة، الكفارة هي اإلطعام

ٍم أ َخرَ   .[184﴾]البقرة:َأَّيَّ

 ما وجه الدًللة؟

 مل يوجب إًل القضاء. -عز وجل-أن هللا 

 :-رمحة هللا عليه-مث نقل احلافظ 

 َوَعَلي ه   َماتَ  َمن  »: قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم- هللا   َرس ولَ  َأنَّ : عنها هللا رضي َعائ َشةَ  َعن  
َيامٌ  َرَجه  . «َول يُّه   َعن ه   َصامَ  ص  ر   يف   َذاهَ " :َوقَالَ  َداو د أَب و َوَأخ  َبلٍ  ب ن   َأَح َدَ  قَ و ل   َوه وَ ، النَّذ   ".َحن  

َيامٌ  َوَعَلي ه  » قوله: املراد ابلصيام هنا: الصيام الواجب، كيف فهمنا هذا؟ بدًللة قوله:  ،«ص 
 ؛ فإن )على( دالة على الوجوب.«َوَعَلي ه  »

َيامٌ  َوَعَلي ه  » قوله: ضاء رمضان، والواجب ، عام يشمل الصيام الواجب أبصل الشرع؛ كق«ص 
 ابلنذر، والواجب ابلكفارة.

 هذا خرب مبعىن األمر، فاملعىن: فليصم عنه وليه.، «َول يُّه   َعن ه   َصامَ » قوله:

 وهل هذا األمر للوجوب أم لالستحباب؟

على خالف، األقرب أنه لالستحباب، وهو قول مجهور العلماء؛ ألنه لو قيل: إنه للوجوب؛ للزم 
َرى َوإ ن  ﴿: -عز وجل-يل بعدم القضاء، وهذا خمالف لقول هللا منه أتثيم الو  َوال َتز ر  َواز رٌَة و ز َر أ خ 

ٌء َوَلو  َكاَن َذا ق  ر َب  َقَلٌة إ ىَل َح  ل َها ال حي  َمل  م ن ه  َشي   .[18﴾]فاطر:َتد ع  م ث  

التطوع فإنه ًل يُقضى عن ، أي: الصيام الواجب كما سبق، أما صيام «َول يُّه   َعن ه   َصامَ » قوله:
 امليت.

يكون قضاء الويل عن امليت يف الصيام الواجب يف حال ما لو متكن امليت من  تنبيه مهم:
 القضاء، فلم يقِض حىت مات.

شخص أفطر يف رمضان ملرض، مث ُشفي بعد رمضان، ومتكن من القضاء، ولكنه مل  مثال ذلك:
 ب، فيصوم عنه وليه. يقِض، مث مات، فهذا مات ويف ذمته صيام واج
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 أما إذا مل يتمكن امليت من القضاء قبل موته. 

أن يفطر يف رمضان ملرض، ويستمر به املرض إىل ما بعد رمضان، وميوت، فهذا ًل ُيصام  مثال:
 عنه؛ ألن الصيام سقط عنه؛ لعجزه عن القضاء.

عنه؛ ألنه مل شخص نذر أن يصوم يومني، مث مات يف نفس يومه، فهذا ًل ُيصام  مثال آخر:
 يتمكن منه، فلم جيب عليه.

 اختلف الفقهاء يف املراد ابلويل على ثالثة أقوال: ،«َول يُّه  » قوله:

 قيل: كل قريب للميت.

 وقيل: الوالد خاصة.

 وقيل: َعَصبته.

واألقرب القول األول: أنه قريبه، وأول من يدخل يف ذلك الورثة؛ ألن قريب امليت أوىل الناس أن 
 ه من غريه.حيسن إلي

الصوم يف الصوم الذي يُقضى عن امليت، هل هو  -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء  مسألة:
اأبالواجب  ؟ على صل الشرع؛ كقضاء رمضان؟ أو هو النذر؟ أو أنه ًل ُيصام عن امليت مطلقا

كقضاء ثالثة أقوال، واألقرب أنه ُيصام عن امليت الصوم الواجب، سواء كان واجباا أبصل الشرع؛  
ودليل ذلك احلديث  ذر،أو كان مما أوجبه اإلنسان على نفسه؛ كالن رمضان، والكفارة، أو كان مما

 الذي معنا.

 ؟الذمة ربأ بهلو صام عن امليت غري أوليائه وأقرابئه، فهل يصح وتمسألة: 

ار إىل  خالف، كما أشوهذا بال ؛ فإنه تربأ به الذمة،عنه قريبه أو غريه قضى سواءنعم، اجلواب: 
 .-رمحة هللا عليه- هذا النووي

 هل ُيشرتط يف القضاء التتابع؟ مسألة:

 ًل ُيشرتط يف القضاء التتابع، فيجوز متتابعاا ومفرقاا.اجلواب: 

 من مات وهو عليه صوم، ومل يصم عنه وليه، فهل يُطَعم عنه؟مسألة: 
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هذا امليت ليس له تركة؛ فننظر  نعم، يُطَعم عنه من تركته لكل يوم مسكني، فإن ُقدِّر أن اجلواب: 
؛ إن تربع أحد، سواء من أقرابئه أو من غريهم ابإلطعام عنه؛ أجزأ، وإن مل يتربع أحد عنه ابإلطعام

 .-رمحة هللا عليه-فأمره إىل هللا، كما قال شيخنا ابن عثيمني 

 لو مات شخص وعليه صيام عشرة أايم، فصام عشرٌة من أقرابئه يف يوم واحد؟ مسألة:

فال ُيشرتط أن يكون الذي يؤدي القضاء عن امليت شخص واحد، فيمكن نعم يصح،  اجلواب:
أن يؤدي عنه القضاء أكثر من شخص، ويتفرقوه بينهم، سواء صاموا يف يوم واحد، أو يف أايم 

 لذمة امليت. متفرقة، لكن كلما ابدروا ابلصيام فإن هذا أفضل؛ ألنه أبرأ

 :-يهرمحة هللا عل-مث نقل احلافظ 

ِ   إىَل  َرج لٌ  َجاءَ »: قَالَ  -عنهما هللا رضي- َعبَّاسٍ  ب ن   هللا   َعب د   َعن   صلى هللا عليه - النَّب 
َها َماَتت   أ مِ ي إنَّ ، هللا   َرس ولَ  َّيَ : فَ َقالَ  -وسلم م   َوَعَلي   رٍ  َصو  يه   ،َشه  َها أَفََأق ض   َكانَ   َلو  : فَ َقالَ ؟ َعن  
َيه   تَ َأك ن   َدي نٌ  أ مِ كَ  َعَلى َها قَاض   .«ي  ق َضى َأن   َأَحقُّ  هللا   َفَدي ن  : قَالَ . نَ َعم  : قَالَ ؟ َعن  

 إنَّ ، هللا   َرس ولَ  َّيَ : فَ َقاَلت   -وسلم عليه هللا صلى- هللا   َرس ول   إىَل  ام َرأَةٌ  َجاَءت  »: ر َوايَةٍ  َويف  
َها َماَتت   أ مِ ي رٍ  َصو م   َوَعَلي   َها َأفََأص وم   ،َنذ  ، فَ َقَضي ت يه   َدي نٌ  أ مِ ك   َعَلى َكانَ   َلو   َأرَأَي ت  : فَ َقالَ  ؟َعن  

َها يي  َؤدَّ  َذل كَ  َأَكانَ   .«أ مِ ك   َعن   َفص وم ي: قَالَ . نَ َعم  : فَ َقاَلت  ؟ َعن  

َها» قوله: م   َوَعَلي   رٍ  َصو  مل يبني هل هو شهر رمضان، أو نذر، أو كفار؟ لكن املعلوم أن  ،«َشه 
َها»ب؛ لقوله: هذا الصوم واج  ، وقد سبق بيان وجه الدًللة.«َوَعَلي  

َها» قوله: م   َوَعَلي   رٍ  َصو  : إلزام املكلَّف واصطالح ا: يقال: َنَذَر مبعىن ألزم وأوجب، لغة   النذر ،«نَذ 
 نفسه شيئاا مل يوجبه ويلزمه به الشرع.

َيه   َأك ن تَ  َدي نٌ  أ مِ كَ  َعَلى َكانَ   َلو  »للرجل:  -صلى هللا عليه وسلم-قول النيب  َها قَاض  ، وقوله «؟َعن  
صلى هللا عليه -فيه بيان حلسن تعليم النيب  ،«فَ َقَضي ت يه   َدي نٌ  أ مِ ك   َعَلى َكانَ   َلو   َأرَأَي ت  » للمرأة:

وتقريبه للعلم الشرعي، فضرب هذا املثال لينب هلما أنه إذا كان متقرراا عندمها أداء دين  -وسلم
، ويف هذا -سبحانه وحبمده-ا؛ فدين هللا أوىل وأجدر ابلقضاء؛ لعظيم حقه اآلدمي عن أمهم

 دليل على إثبات العمل ابلقياس، وأنه دليل شرعي تثبت به األحكام.
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مبنه وكرمه أن جيعل فيما قيل  -سبحانه وتعاىل-، ونسأل هللا -عز وجل-هبذا نقف إن شاء هللا  
ا انفعاا يعقبه عمل  صاحل، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وابهلل التوفيق، وصلى هللا بركةا، وأن جيعله علما
 .وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

هذه األخت الكرمية تقول: رجل مات وعليه قضاء ثالثة أايم، هل يستطيع ثالثة أشخاص أن 
 يصوموا عنه بنفس اليوم؟

إليها، جيوز ذلك وًل حرج، سواء صاموا يف يوم واحد، أو  أشرانال هو عني املسألة اليت هذا السؤ 
 يف أايم متفرقة.

 .يف اجلميعابرك هللا 

 الرضاعة هل تُعترب عذراا شرعيًّا لتأخري القضاء؟تقول األخت الكرمية: 

يث أهنا لو صامت أتثر نعم، تعترب عذراا شرعيًّا، فإذا مل تستطع املرأة ملكان الرضاعة، حباجلواب: 
 ًل تقضي، ولو أدركها رمضان الثاين، فإهنا معذورة بذلك، وإذا متكنت فإهنا تصوم؛ فإهنا اجلنني

 بعد ذلك، وًل حرج عليها.

سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، نشهد أن ًل إله إًل أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسالم عليكم 
 ورمحة هللا وبركاته.

 2020\3\16ه  املوافق  1441رجب  21مت إلقاؤه يوم اإلثنني 


