السالم على نبيِّنا زلمد ,وعلى آلو
رب العادلني ,و َّ
احلمد هلل ِّ
الصالة و َّ
وأصحابو أرتعني.
َّأما بَ ْع ُد:
الصيام ومتَّ َّ
الفراغ ِم ْن الفصل األول,
فال زال احلديث مستمراً عن أحكام ِّ

واليوم بإذن اهلل الفصل الثاين.

وىو( :باب أحكام المفطرين في رمضان) وىم ثالثة أقسام على سبيل

اإلرتال :ادلريض ,وادلسافر ,واحلائض والنُّفساء.
اف
ف رزتو اهلل َّ
َّ
َض َ
فصل فيهم وجعلهم على أربعة أقسام وأ َ
لكن ادلصنِّ َ
فصل
ال ُمرضع واحلُبلى وإ ْن كانتا يُلحقان بادلريض فهما يف حكم ادلريض ولكنَّو َّ
رزتو اهلل؛ َّ
ألن ىذا ادلنت َج َعلَو دلن ىو سائٌر يف الفقو يف أول طريقو.
ِ
وم ْن رزتة اهلل عز وجل بعباده َّ
أن ىذا الفضل العظيم يف شهر رمضان من
مل يستطع أ ْن يصومو منهم :من أ َِذ َن اهلل عز وجل لو يف قضائو ,ومنهم :من
يقضي ويُكفِّر ,ومنهم :من ال يقضي مطلقاً َّ
وإَّنا عليو التَّوبة إىل اهلل عز وجل
وسيأيت بإذن اهلل تفصيل ذلك.
قال( :ويباح الفطر في رمضان) ىذه عبارةٌ رلملةٌ؛ ألنَّو كما سيأيت فيمن
ذكرىم ال يُباح لو الفِّطر َّ
وإَّنا جيب عليو الفِّطر وىي احلائض والنُّفساء ,وكذا
الصوم فيجب عليو الفِّطر كما سيأيت.
ادلريض إذا كان يَشق عليو َّ
الصوم)) لكان
ف رزتو اهلل(( :والذين ال جيب عليهم َّ
لذلك لو قال ادلصنِّ ُ
أوىل يف العبارة( ,ألربعة أقسام) ىنا يتحدث عن الفِّطر يف شهر رمضان,
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ص َل لو ال ُمفطِّر يف
ُ
وُيلق بو يف بعض أحكامو من قضى شهر رمضان مث َح َ
القضاء.
رجل يقضي يوماً من شهر رمضان مث
وقلنا :يف بعض أحكامو؛ ألنَّو لو كان ٌ
الراجح ليس فيو
وطئ زوجتو يف غري رمضان وىو يف قضاء رمضان على القول َّ
كفارة؛ َّ
ف
ألن الكفَّارة كما سيأيت ىي احرت ٌام لشهر رمضان؛ لذلك قيَّدىا ادلصنِّ ُ
رزتو اهلل بادلفطرات ىنا يف شهر رمضان.
ف رزتو اهلل إىل ىذه األقسام األربعة
قال(( :ألربعة أقسام)) َّ
وقسمهم ادلصنِّ ُ
كل صنف يتفق يف حك ٍم و ٍ
احد َج َعلَهما صنفاً واحداً,
فج َم َع َّ
باعتبار احلكمَ ,
وإال يف األصل تعود إىل ثالثة أقسام فقط َّ
َّ
وإَّنا َّفرقها الختالف احلكم فيها,
وىذا من بديع تصنيفو رزتو اهلل.

(أحدىا) الذي جيب عليو الفِّطر قال( :المريض) وقيَّد ادلريض بقولو:
(الذي يتضرر بو) ويف األصل َّ
أن ادلريض إذا أُطْلِ َق فهو يُطلق على من ُيصل
لو مشقةٌ بسبب ىذه العلةَّ ,
وإال ادلر اليسري كالزكام وحنوه ,فاألمرا اليسرية
قلَّما خيلو منها شخص ,لذلك قال(( :الذي يتضرر بو)) فقط للبيان ,ولومل
يذكره لكفى.
الصوم ,أو يزيد من
الصوم ,أو يؤخر برؤ َّ
فادلراد بادلر الذي يشق عليو َّ
الصوم بأحد ثالثة أسباب ,ولو اجتمعت رتيعاً يكون الفِّطر
ادلر بسبب َّ
الصنف األول وىو ادلريض؛ لقولو سبحانو:
أيضاً أوجب ,فهذا ِّ

ﱡﭐ ﲚ ﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [البقرة ]ٔ8٘ :ىذا ادلريض وسيأيت احلكم فيو أنَّو قال:
((فالفطر ذلما أفضل)) يعين :إذا كان فيو مشقةٌ لكن ال يتضرر بو ,لكن إذا كان
يتضرر فيجب؛ لقولو سبحانو :ﱡﭐﱩﱪﱫﱬﱠ [النساء.]ٕ2 :
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الصوم يستطيع فسيأيت َّ
ف رزتو اهلل
فإذا كان ادلريض ال يشق عليو َّ
أن ادلصنِّ َ
قال(( :فالفطر ذلما أفضل)) لعدَّة أسباب:
األمر األول :لتعجيل العبادة وسقوطها من ذمتو؛ لقولو سبحانو:
ﱡﭐﱞﱟﱠﱠ [البقرة.]ٔٗ8 :
واألمر الثاينَّ :
ألن أداء العبادة أداءً أفضل من كوهنا قضاءً.
للصائم من أج ٍر كب ٍري حال صيامو يف شهر
واألمر الثالث :دلا ُيصل َّ
رمضان من دعوةٍ
ٍ
مستجابة يف حال صيامو.

واألمر الرابعَّ :
الصوم يف غريه,
الصوم يف الشَّهر الفَّاضل أفضل ِم ْن َّ
ألن َّ
وأيضاً لتعجيل براءة ذمتو.

َّأما إذا كان يشق عليو َّ
الصوم فالفِّطر يف حقو أوىل ,وإذا كان فيو مشقةٌ
فيها ضرر فيجب الفِّطر.
يرتخص برخص
قال( :والمسافر الذي لو القصر) ىنا قيَّد ادلسافر بالذي َّ

السفر أكثر من مرحلتني ,وادلرحلة أربعون كيلو,
السفر ,وادلراد بذلك :إذا كان َّ
َّ
وادلراد بادلرحلةَّ :
أن سري اإلبل وسري اإلنسان يف اليوم واللَّيلة أربعون كيلو مرتاً
ىذا أقصى ما ُُيكن أ ْن يكون يف الشيء ادلعتاد.
َّيب صلى اهلل عليو وسلم يف حجة الودا سار من ادلدينة إىل مكة
ولذلك الن ُّ
كل يوم يسري أربعون كيلو مرتاً ,وادلسافة بينهما أربع مئة كيلو.
يف عشرة أيامُّ ,
فمن سار مرحلتني يعين :يسري أربعني كيلوا مرتاً يف يوم يرتاح ىذه مرحلة,
مث يسري ويرتاح ىذه مرحلة أخرى ,فإذا زادت ادلسافة عن مرحلتني وىو نا ٍو
السفر.
للسفر َّ
فيرتخص يف أحكام َّ
َّ
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والشرط الثاين عند ادلصنِّف رزتو اهلل وعند احلنابلة كما سيأيت :إذا كان
يرتخص
السفر ال يزيد مدة إقامتو عن أربعة أيام ,فإذا زاد عن أربعة أيام فإنَّو ال َّ
َّ
ص َل إىل البلد الذي ىو فيوَّ ,أما يف الطريق فهو مسافر.
برخص َّ
السفر إذا َو َ
الدليل على ذلك :استدلوا على َّ
يب صلى اهلل عليو وسلم يف غزوة
أن النَّ َّ
ث أربعة أيام صلَّى فيها عشرين فرضاً ,مث بعد ذلك َس َار إىل ُحنني,
الفتح َم َك َ
الصالة
َّيب صلى اهلل عليو وسلم يقصر َّ
فكانت ىذه الفرتة األربعة األيام كان الن ُّ
يف مكة ,فقالواَّ :
صَر فقد يكون
َّيب صلى اهلل عليو وسلم ىذا ٌ
إن عمل الن ُّ
يقني قَ َ
لو زاد عن أربعة أيام ال يقصر.
و َّأما عند األحنافَّ :
كل سف ٍر يصح إطالق العُرف عليو ذلك فهو
فإن َّ
ث الشخص اسبوعاً أو اسبوعني؛ لقولو سبحانو:
سفر ,وإ ْن َم َك َ
ٌ

ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱠ [النساء ]ٔٓٔ :فلم يذكر اهلل عز وجل
زمناً زلدَّداً لإلقامة.
لكن إذا عزم الشخص اإلقامة يف ٍ
بلد مثالً للدراسة وحنوىا أو العمل فإذا
ََ َ
كان يُطلق عليو عرفاً أنَّو استقر ىناك؛ فتجري عليو أحكام ادلقيمني.
مثال ذلك :لو َّ
أن شخصاً سافر للعمل إىل ادلدينة مثالً ,وىو يريد أ ْن
ب
جيلس فيها سنة وىو من أىل مكة فنقول :لو ُسئل الشخص ىذا الذي َذ َى َ
إىل ادلدينة وأىلو أين والدكم؟ فإذا قالوا :استقر يف ادلدينة ,إذاً العُرف أنَّو استقر
يف ادلدينةَّ ,أما إذا كان يريد أ ْن يذىب فقط أيام يسرية لقضاء حاجة ىناك
ويعود فسيقولون :أنَّو مسافر وسيعود.
وعليو :فلو أجرينا َّ
كل من سافر لعمل أو لدراسة أنَّو يقصر لكان أكثر
أن َّ
من ِٓ %2من كل ٍ
الصالة؛ َّ
ألن غالب البلدان أو ادلدن
بلد غالباً يقصرون َّ
ْ ِّ
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تساىل كبريٌ يف
الكبرية ليسوا ِم ْن أىلها لو جرى ىذا احلكم ,ويف ىذا فيو
ٌ
ب يدرس سنة سنتني نقول :عرفاً
األحكام فيكون الضابط إذاً العُرفَ ,م ْن ذَ َى َ
السفر,
أنَّو َس َك َن ىناك ,فإذا أتى ألىلو للزيارة وسيعود فنقول :مكان أىلو ىو َّ
وإقامتو ىو مكان دراستو أو مكان عملو وحنو ذلك.
ف رزتو اهلل ((وادلسافر الذي لو القصر)) يشري بذلك أيضاً إىل َّ
أن
وقال ادلصنِّ ُ
ِم ْن شروط القصر أو الفِّطر يف رمضان َّ
أن يكون سفر طاعة ال سفر معصية,
السفر إىل بلد آخر ليسرق أو ليشرب ستراً وحنو ذلك,
فمثالً :لو
شخص َعَزَم َّ
ٌ
السفر؛ َّ
الرخص ُجعِلَت
فعند احلنابلة ال جيوز لو أ ْن َّ
ألن ىذه ُّ
يرتخص برخص َّ
ُمعيةٌ للطاعة ال للمعصية.
الراجح :لو
وع ِم َل بنقيض قصده فال َّ
يرتخص ,ولكن َّ
فإذا َعَزَم على معصية َ
يرتخص وإمث َس َف ِره يأمث عليو لكن تبقى لو الرخص؛
سافر سفراً فيو معصية فإنَّو َّ
َّ
ألن األحاديث مل تفرق بني ادلسافر للمعصية أو لغري معصية كما يف حديث
ِ
صةٌ ِم َن اللَّ ِو لِْلعِبَ ِاد)) يعين :الفِّطر يف رمضان.
زتزة بن عمرو(( :إََِّّنَا ى َي ُر ْخ َ
الصوم لكن يف
(فالفطر لهما أفضل) يعين :للمريض وادلسافر أفضل من َّ
تفصيل ,فقد أتت أحاديث َّ
السفر فهو عاصي كما قال
ذلك
أن من صام يف َّ
ٌ
السفر ,ويف حديث
صاةُ)) دلا صاموا يف َّ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم(( :أُولَئِ َ
الن ُّ
ك الْ ُع َ
ِ
آخر َّ
صائِ ٌم إَِّال
َّيب صلى اهلل عليو وسلم يف صحيح
ِّ
أن الن َّ
البخاري (( َوَما فينَا َ
ِ
ِ
رس ُ ِ
احةَ)) ويف حديث ثالث:
ول اللَّو َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َو َعْب ُد اللَّو بْ ُن َرَو َ
َُ
ِ
أن زتَْزَة بن عم ٍرو ْاأل ِ
الس َف ِر؟
وم ِيف َّ
َسلَم َّي قَ َال للنِ ِّ
ْ
َص ُ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم :أَأ ُ
(( َّ َ ْ َ َ ْ
ِ
ص ْمَ ,وإِ ْن ِشْئت فَأَفْ ِط ْر إََِّّنَا ِى َي
 َوَكا َن َكثِ َري ِّالصيام  -فَ َق َال :إ ْن شْئت فَ ُ
صةٌ ِم َن اللَّ ِو لِْلعِبَ ِاد)).
ُر ْخ َ
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الصوم يشق عليو ويتضرر بذلك فهو ٍ
عاص؛
فاألحوال إذاً ثالثة :إذا كان َّ
الصوم مست ٍو يف
صاةُ)) ,وإذا كان َّ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم(( :أُولَئِ َ
لقول الن ِّ
ك الْعُ َ
الصوم واإلفطار حلديث زتزة ,وإذا
حقو سواء صام أو مل يصم فهذا سلريٌ بني َّ
الصوم؛ َّ
َّيب صلى اهلل عليو
الصوم ال يشق عليو فاألفضل يف حقو َّ
كان َّ
ألن الن َّ
ت عنو أيضاً أَفْطََر لكن على
ت عنو أنَّو صام يف أسفاره ,كما ثَبَ َ
وسلم ثَبَ َ
ضرر عليو جيب الفِّطر ,وإذا كان
التَّفصيل َّ
السابق ,وادلريض إذا كان ادلر فيو ٌ
األمر يف حقو سويان فيصوم.
قال( :وعليهما القضاء) مثل ما قال اهلل:

ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﱠ يعين :بعدد ما أفطر يصومو يف أيام بعد شهر رمضان,
(وإن صاما أجزأىما) يعين :لو َّ
الصوم لكنَّو خالف
أن مسافراً يشق عليو َّ

الرخصة وصام نقول :يصح صومو وال يلزمو القضاء ,وكذلك ادلريض لو صام
ُّ
الصوم يف حقو مشقة يصح يف حقو؛ ألنَّو َّأدى ما أمره اهلل عز وجل بوَّ ,
وإَّنا
و َّ
ُجعِلَت ىذه األحكام دلصلحتو وتيسرياً عليو ,فإذا خالف ىذا اليُسر لو فَ َعلَو
جيزئ عنو.

ف رزتو اهلل قال يف مطلع الفصل
قال( :الثاني :الحائض والنفساء) ادلصنِّ ُ
س
((يباح)) لكن جيب ,والدليل على ذلك حديث أيب سعيد يف
ِّ
البخاري(( :أَلَْي َ
ك ِمن نُ ْقص ِ
ِِ
ان ِدينِ َها))؛
اض ْ
إِ َذا َح َ
ص ْم؟ قُ ْل َن :بَلَى ,قَ َال :فَ َذل ْ َ
ص ِّل َوَملْ تَ ُ
ت َملْ تُ َ
َّ
ألن نقصان الدين على قسمني:
سبيل كاحلائض والنُّفساء ,وىذا ال تالم عليو ادلرأة,
ٌ
قسم :ليس للمرء فيو ٌ
َّ
ض َعو اهلل عز وجل عليها.
وإَّنا شيءٌ َو َ
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مذموم
وقسم :بإرادة اإلنسان مثل فِ ْعلو للسيئات ,وىذا
ٌ
ٌ
ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﱠ [النساء.]ٔٗ :
والقسم األول وىو قسم احلائض والنُّفساء ال تالم على الفِّطر وال على ترك
الصالة لكن نقصا ٌن يف حقها يف أمر دينها ,يعينَّ :
أن من أسباب كمال الرجل
َّ
على ادلرأة َّ
أن الرجل يُصلي ِطوال العامَّ ,أما النساء فغالب من حتيض حيضتها
ﱡﭐ ﲺ ﲻ

نقص يف دينها ولكن ليست مالم ًة
ادلعتادة تد ربع أيام َّ
السنة ال تصليها؛ فهذا ٌ
عليو وفيو رفعةٌ للرجل؛ َّ
الصلوات ِطوال العام وذلك
ألن اهلل عز وجل َرفَ َعو َّ
بأداء َّ
فضل اهلل يؤتيو َم ْن يشاء.
واحلائض والنُّفساء حديث أيب سعيد فيو احليض ,والنِّفاس تقاس عليو
الصوم ,وجيب عليها القضاء,
باإلرتا إذا نَ َف َست ادلرأة ال تصوم بل ُيرم عليها َّ
ٍ
بشيء يس ٍري ,فبعض النساء قبل
النِّفاس بعد الوالدة أو ما كان قبل الوالدة
الصالة
الوالدة بساعات ينزل
عليهن دم النِّفاس نقول :ىذا ِم ْن النِّفاس ترتك َّ
َّ
الصوم ,أي :أنَّو ال يلزم َّ
أن النِّفاس ىو ما كان بعد الوالدة فحسب بل
وكذلك َّ
ب بذلك شيخ اإلسالم رزتو اهلل.
ما كان قريباً منها كما ذَ َى َ

قال( :تفطران وتقضيان) يعين :جيب أ ْن يفطرا وجيب أ ْن تقضي؛ ألنَّو
الصالة؛
شيءٌ أوجبو اهلل عز وجل
الصيام وال تأمر بقضاء َّ
عليهن ,وتأمر بقضاء ِّ
َّ
حلديث عائشة رضي اهلل عنهاُ (( :كنَّا َِحنيض َعلَى َع ْه ِد رس ِ
ول اللَّ ِو صلى اهلل
ُ
َُ
الصالةِ)) والسبب يف ذلك:
ض ِاء َّ
ض ِاء َّ
الصومَ ,وال نُ ْؤَم ُر بَِق َ
عليو وسلم فَنُ ْؤَم ُر بَِق َ
َّ
الصالة متكررةٌ؛ ففيو مشقةٌ على ادلرأة لو كانت تقضي ما مضى عليها من
أن َّ
هبن.
صلوات ,وىذا من تيسري اهلل عز وجل َّ
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(وإن صامتا لم يجزئهما) ألنَّو معصيةٌ فيجب عليها أ ْن تقضيو؛ َّ
ألهنا
مانع ِم ْن أداء تلك العبادة.
فَ َعلَت ذلك الفعل وفيها ٌ
الصومِ ,
وم ْن
قال( :الثالث :الحامل والمرضع) فيو تفصيل من ناحية َّ
ناحية الكفَّارة:
أوالً :احلامل وال ُمرضع ُحتمل على ادلريض
َّيب صلى اهلل عليو وسلم:
ﲠﲡﲢﲣﲤﱠ وأيضاً أتى فيها نص صريح قال الن ُّ
احلَ ِام ِل
الصيامَ ,و َع ْن ْ
ض َع َع ْن الْ ُم َسافِ ِر َشطَْر َّ
الصالةِ َو ِّ
((إِ َّن اللَّوَ َعَّز َو َج َّل َو َ
َوالْ ُم ْر ِضع)) فتقاس بوجود أيضاً نص ,وقلنا :تقاس؛ َّ
ب إىل تضعيف
ألن َم ْن ذَ َى َ
ىذا احلديث نقول :عندنا حكم تُلحق بو.
واحلامل وال ُمرضع إذا كان يشق عليها احلمل تفطر وتقضي فقط ,وال ُمرضع
الصيام من أجل ولدىا تفطر وتطعم وسيأيت تفصيل ذلك
إذا كان يشق عليها ِّ
أكثر.
ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

قال( :إذا خافتا على أنفسهما) يعين :من غري خوف على ولديهما ,فما

دام ختاف على نفسها فقط فهي كادلريض (أفطرتا وقضتا) وإذا كان احلمل ال
يشق عليها تصوم ,وكذلك ال ُمرضع إذا كان ال يشق عليها الرضاعة تصومَّ ,أما
تفصيل يف الكفَّارة.
إذا كان يشق فتفطر وسيأيت
ٌ
(وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا)

يعين :احلامل إذا خشيت على نفسها إرىاق احلمل ,وخشيت أيضاً من اجلنني
طرف آخر وىو اجلنني,
يتضرر أو ُييت ِم ْن قلِّة األكل أو الشُّرب ىنا معها ٌ
فعن نفسها تفطر وتصوم ومن أجل ىذا اجلنني تطعم.
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وكذلك ال ُمرضع إذا كانت ختشى ضرر اجلنني من قلِّة األكل أو الشُّرب
يقل لبنها تفطر وتقضي عن نفسها وعن اجلنني تطعم ,وىذا قول ابن عباس
ُّ
رضي اهلل عنهما.
ب إىل أنَّو ليس ىناك إطعاماً إذا أفطرتا وخافتا على
وبعض أىل العلم َذ َى َ
ولديهما؛ َّ
ألن اهلل عز وجل مل يذكر ذلك ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﱠ بإطالق من غري كفَّارة يف ذلك ,واألحوط لو كفَّرة فهو أحوط
ذلا.
السن سواء كان ذكراً أو امرأ ًة عجوزاً
قال( :الرابع :العاجر لكبر) يف ِّ
َّ
فإهنما يُفطران أيضاً وعليهما الفِّدية كما سيأيت (أو مرض ال يرجى برؤه)
ادلر ينقسم إىل قسمني:
وقرر أىل اخلربة
القسم األول :إذا كان ميؤوساً من صحتو ,يعينَ :م ِر َ َّ
وىو يَعلم حبالو َّ
أن ىذا ادلر لن يزول مثل :ادلريض بالسرطان أو بالكبد وحنو
ذلك ,فهذا إذا كان يعرف من حالو أنَّو لن يصوم يف حياتو فيُفطر ويُطعم كما

قال سبحانو :ﱡﭐﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱠ [البقرة ]ٔ8ٗ :قال ابن
عباس(( :ىذه يف حق الشَّيخ الكبري وادلرأة ادلسن)).

(فإنو يطعم عن كل يوم مسكينا) وادلقدار يف ذلك :خيرج نصف صا من
طعام أىل البلد يعين :كيلو نصف ِم ْن األرز مثالً ,أو ِم ْن التمر ,أو األقط ,أو
الرب؛ َّ
الرب أنفس.
ألن َّ
الزبيب ,أو ربع صا ِم ْن ٍّبر يعين :كيلوا َّإال ربع ِم ْن ِّ
والقسم الثاين :إذا كان ىذا ادلريض غري ميؤوس منوَّ ,
وإَّنا مثالً أصابتو
سخونة يف شهر رمضان أو زتى فأفطر ثالثة أيام ,فهنا يفطر وعليو القضاء
دون فدية؛ لقولو سبحانو :ﱡﭐﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﱠ.
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قال( :وعلى سائر) ادلراد بسائر يعين :البقية ,وليس سائر اجلميع يعين:
وعلى بقية َم ْن ذُكر مثل( :من أفطر) عمداً (القضاء ال غير) فهذا ليس عليو

الكفَّارة ,وكذلك احلائض والنُّفساء ليس عليها كفَّارة.
يعينَّ :
أن القسمني الثالث والرابع ىو الذي عليو كفَّارة فقطَّ ,أما األول
والثاين مع ادلفطر عمداً ال كفَّارة عليو.
فلو َّ
الصوم وليس ىناك
أن شخصاً أفطر ثالثة أيام عمداً نقول :عليو َّ
علي بن أيب طالب
كفَّارة ,و َّأما تعزيره ىذا ٌ
أمر آخر ,فإلمام أ ْن يعزره كان ٌ
رضي اهلل عنو جيلد ثالثون سوطاً على من أفطر يف هنار رمضان عمداً.

قال( :إال من أفطر بجماع في الفرج) ىذا لو كفَّارةٌ أخرى وىو اجلما
يف هنار شهر رمضانَّ ,أما اجلما يف غري شهر رمضان حىت ولو كان لقضاء
رمضان ليس عليو كفَّارة؛ َّ
الشهر.
ألن الكفَّارة حلرمة َّ
لف رزتو اهلل(( :وعلى سائر)) يعينَ :م ْن تقدَّم ,و َّأما كفَّارة
وما ذَ َكره ادلؤ ُ
أخرى وىي كفَّارة اجلما  ,واجلما يف غري هنار رمضان ىو أعظم ادلفطِّرات إذتاً
وأشدُّىا كبريًة؛ حلديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو يف صحيح البخاري ومسلم:
((ب ي نَما َْحنن جلُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ,إِ ْذ َجاءَهُ َر ُج ٌل فَ َق َال :يَا
وس عْن َد النِ ِّ
َّيب َ
َْ َ ُ ُ ٌ
رس َ ِ
ك؟
ت ,قَ َالَ :ما لَ َ
ْت َوأ ََىلَ َك ُ
ول اللَّو َىلَك ُ
َُ
قَ َال :وقَعت علَى امرأَِيت وأَنَا صائِم ,فَ َق َال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم:
ول اللَّو َ
َُ
َ ْ ُ َ َْ َ َ ٌ
ِ
ِ
ِ
وم َش ْهريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْ ِ
ني؟
يع أَ ْن تَ ُ
َى ْل ََت ُد َرقَبَةً تُ ْعت ُق َها؟ قَ َالَ :ال ,قَ َال :فَ َه ْل تَ ْستَط ُ
صَ َ
ِ
ِ
ِّني ِم ْس ِكينًا؟ قَ َال :ال.
قَ َال :ال ,فَ َق َال :فَ َه ْل ََت ُد إِطْ َع َام ست َ
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ِ
َّيب
قَ َال :فَ َم َك َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فَبَ ْي نَا َْحن ُن َعلَى َذل َ
ك أُِيتَ النِ ُّ
ث النِ ُّ
َّيب َ
السائِ ُل؟ فَ َق َال:
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم بِ َعَرٍق فِ َيها :دتٌَْر َوالْ َعَر ُق الْ ِمكْتَ ُل ,قَ َال :أَيْ َن َّ
َ
َّق بِِو.
صد ْ
أَنَا ,قَ َالُ :خ ْذ َىا فَتَ َ
ِ
الرجل :أَعلَى أَفْ َقر ِم ِّين يا رس َ ِ
يد
ني البَتَ ْي َها  -يُِر ُ
فَ َق َال َّ ُ ُ َ
ول اللَّو؟ فَ َو اللَّو َما بَ ْ َ
َ َُ
َ
ِ
ني  -أَىل ب ي ٍ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ْ
ض ِح َ
ت أَفْ َق ُر م ْن أ َْى ِل بَْي ِت ,فَ َ
ك النِ ُّ
احلََّرتَ ْ ِ ْ ُ َْ
َّيب َ
ك)).
ت أَنْيَابُوُُ ,مثَّ قَ َال :أَطْعِ ْموُ أ َْىلَ َ
َح َّىت بَ َد ْ
وىذا يدل على أنَّو فَ َع َل ذنباً وأتاه رزقاً؛ فيدل على َّ
أن الشخص إذا عر
السنَّة يرزقو اهلل عز وجل من حيث ال ُيتسب ,فوطئ امرأتو
ذنبو على الكتاب و ُّ
دتتَّع هبا يف هنار رمضان وأتاه طعاماً.
قال( :فإنو يقضي) َّ
ألن صومو فسد ,ويف بعض الروايات :ويقضي يوماً؛

َّ
ألن بعض أىل العلم يرى أنَّو يكفِّر وال يقضي ,ولكن ىذا اليوم فسد ولفساده
يقضيو ويكفِّر( ,ويعتق رقبة) قد ال يُعرف اآلن يف وجود ِعْتق رقبة ,وسبب
الرق َتري على من كان ىذا ىو
الرق ىو ال ُكفر باهلل عز وجل ,وأحكام ِّ
ِّ
باألسر.
السبب ْ
كل من يأسره
فأصل ِّ
حرب إذا أقيمت بني ادلسلمني وبني الكفَّار ُّ
الرق ٌ
أسري
ادلسلمون ِم ْن ادلشركني فهم أرقاء ,ولو تزوج ىذا َّ
الرقيق الذي ىو أصلو ٌ
أيضاً أوالده أرقاء؛ َّ
فدل على شؤم الكفر باهلل فقد يصل إىل ذريتك والعياذ
باهلل.
وإذا كان الرجل رقيقاً حكمو كأحكام األموال األخرى يُبا ويُشرتى,
الرق بسبب أنَّو قاتل مع ادلشركني
وكذلك اجلارية تُبا وتُشرتى وىكذا ,وأصل ِّ
َّ
الرق الكفر باهلل عز وجل ,وال يُعرف اآلن أرقاء؛
ضد ادلسلمني؛ لذلك أصل ِّ
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َّ
ألهنم أعتقوا عام ألف وثالث مئة وستس وتسعني بناءً على اتِّفاق بني دول
العامل.

قال( :فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) يصوم شهرين متتابعني ال

يدخل فيها أيام سفره وال أيام العيدين وال أيام التَّشريق ,وكذا أيام مرضو ,فلو
الصيام.
صام شهرين َّإال يومني أفطر فيهما عمداً ِم ْن غري عذر يُعيد ِّ
وىذا يدلُّك على ِعظَ ِم جناية الوطء يف شهر رمضان ,ويدل أيضاً على
فجعلت فيها ىذه الكفَّارة
ُحرمة شهر رمضان العظيمة عند اهلل عز وجل؛ ُ
الشديدة.
فالنو األول والثاين ِم ْن الكفَّارة نفس كفَّارة القتل ,ونفس كفَّارة أيضاً
الظهار ,واهلل عز وجل قال عن الظهار:

ﱩﱪﱠ [اجملادلة ,]ٕ :وقال عن القتل:

ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ

[النساء.]2ٖ :

(فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) يُطعم ستني مسكيناً كما َسبَ َق,
لكل مسكني نصف صا  ,أو ربع صا ِم ْن البُّ ِّر ,ولو َرتَ َع ستني مسكيناً يف
ِّ
يوم و ٍ
كل يوم من
احد وغدَّاىم أو عشَّاىم جيزئَّ ,أما أ ْن يعطي شخصاً واحداً َّ
الكفَّارة ال جيزئَّ ,
وإَّنا الب ّد ِم ْن العدد ستني مسكيناً.
(فإن لم يجد سقطت عنو) َّ
ألن اهلل عز وجل يقول:

ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨﲩﲪ

َّيب صلى اهلل عليو
ﲫﲬ ﱠ [البقرة ]ٕ8ٙ :إذا مل جيد فهو
معذور يف ذلك ,والن ُّ
ٌ
ِ
ِ
استَطَ ْعتُ ْم)).
وسلم يقولَ (( :وَما أ ََم ْرتُ ُك ْم بِو؛ فَافْ َعلُوا مْنوُ َما ْ
كرر اجلما ,
قال( :فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية) اآلن يذكر لو َّ
واجلما ال خيلوَّ :إما أ ْن يكون يف يوم و ٍ
وإما أ ْن يكون يف أكثر من يوم,
احدَّ ,
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فإ ْن كان يف يوم و ٍ
احد يعين :جامع الظهر مث جامع العصر فال خيلو أيضاً :أ ْن
يكفِّر بعد اجلما األول ,فلو كفَّر بعد اجلما األول مث بعدىا بساعة َوقَ َع على
امرأتو نقول :الكفَّارة األوىل تكفيو؛ َّ
بالصيام وعليو قضاء
ألن اليوم أصالً فَ َس َد ِّ
يوم واحد.
كرر يف اليوم األول ِم ْن رمضان جامع ,ويف اليوم اخلامس جامع
َّأما إذا َّ
لكل يوم كفَّارة.
نقولِّ :
لذلك قال( :فكفارة واحدة) َّ
ألن حكم اليوم الواحد يف اجلما لو كفَّارةٌ
واحدةٌ فقط.

(وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية) ىذا القول الثاين :لو جامع الظهر مث
ف رزتو اهلل َّ
أن عليو كفَّارة ,لكن
عاد مرًة أخرى فروايةٌ أخرى ذكرىا ادلصنِّ ُ
الراجح كما ذكرنا لكم :اليوم فَ َس َد ,فلو جامع فيو عشر مرات ال تلزمو سوى
َّ
كفَّارةٌ واحدةٌ.

قال( :وكل من لزمو اإلمساك في رمضان فجامع فعليو كفارة) مثل:
مسافر قَ ِد َم إىل بلده يعين :سافر بعد الفجر وأفطر مث قَ ِد َم إىل بلده بعد العصر
ىو وزجتو ,فروايةٌ عند احلنابلة أنَّو ُيسك بقية اليوم ,ولو َوقَ َع منو شيءٌ ِم ْن
اجلما تلزمو كفَّارة اجلما .
الراجح :أنَّو ال يلزمو اإلمساك؛ ألنَّو ال فائدة من اإلمساك فقد
لكن القول َّ
أ َِذ َن اهلل عز وجل لو بالفِّطر فيُكمل فطره لكن ال يُفطر جهراً ,ولو جامع فال
ترخص يف بداية يومو ُبرخص اهلل عز وجل بالفِّطر  -ىذا إذا
بأس ألنَّو قد َّ
كانت زوجتو مسافرة معو .-
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اآلن انتهى شلَّن يَفعل شيئاً يف رمضان سواء يصوم رمضان ,أو يُفطر لعذ ٍر,
أو فَ َع َل شيئاً منو ِم ْن اجلما وما فيو ِم ْن َّ
ادلكفرات ,اآلن يأيت إىل أحكام
القضاء ,وأحكام القضاء تنقسم إىل أقسام:
أخر القضاء إىل ما بعد رمضان اآلخر ,مثالً شخص
القسم األول :لو َّ
طر يف رمضان العام ادلاضي ألف وأربع مئة وستة وثالثني ,مث أتى رمضان
أَفْ َ
احلايل ألف وأربع مئة وسبع وثالثني وىو مل يصم ال خيلوَّ :إما أ ْن يكون بال
لكل واحدةٍ حكم.
وإما أ ْن يكون دلر َّ ,
عذرَّ ,
وإما أ ْن يكون مات و َّ

شخص
قال( :ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر) يعين :لو
ٌ
طر ستسة أيام ِم ْن عام ألف وأربع مئة وستة وثالثني ,واستمر مرضو
مر ٌ
يض وأَفْ َ
حىت أتى رمضان عام ألف وأربع مئة وسبع وثالثني ,مث بعد رمضان عام ألف
وأربع مئة سبع وثالثني شفاه اهلل (فليس عليو غير القضاء) َّ
ألن اهلل يقول:
ﱡﭐﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﱠ.

طر ثالثة أيام من عام ألف وأربع مئة وستة وثالثني,
(وإن فرط) يعين :أَفْ َ
وأتى عام ألف وأربع مئة وسبع وثالثني وىو مل يقض ذلك ,مث بعد شهر

رمضان اآلخر أراد أ ْن يصومها (أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا) لتفريطو
على ذلك؛ لقول ابن عباس رضي اهلل عنهما يف ذلكَّ (( :
أن َم ْن أدركو رمضان

اآلخر فعليو كفَّارة)).

(وإن ترك القضاء حتى مات لعذر) ىنا ادلوت ,وإذا مات ال خيلوَّ :إما أ ْن
وإما أ ْن يكون بال عذ ٍر ,إذا كان بعذ ٍر مثل شخص أصابو سرطان
يكون بعذ ٍرَّ ,
عام ألف وأربع مئة وستة وثالثني ,مث بعد سنة وستة أشهر مات وىو ال
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يستطيع أ ْن يصوم (فال شيء عليو) ,وإذا كان مات بال عذ ٍر فعلى قول
ادلصنِّ ِ
ف رزتو اهلل كما سيأيت يُطعم.
َّيب صلى اهلل عليو
وعلى القول الصحيح أنَّو يصوم عنو أولياؤه؛ لقول الن ِّ
ِ ِ
ص َام َعْنوُ َولِيُّوُ)).
وسلمَ (( :م ْن َم َ
ات َو َعلَْيو صيَ ٌامَ :
قال(( :وإن ترك)) ادلريض ((القضاء حىت مات لعذر فال شيء عليو))؛ ألنَّو
ال يستطيع أ ْن يصوم وال تلزمو الكفَّارة؛ ألنَّو أصالً سيقضي.
(وإن كان لغير عذر أطعم عنو لكل يوم مسكينا) لقول ابن عباس رضي

كل يوم مسكني)).
اهلل عنهما أيضاً(( :أنَّو يُطعم َم ْن مات ُّ
الراجحَّ :
صوم بال عذ ٍر  -يعين :مات وىو مل يصم
و َّ
أن َم ْن مات وعليو ٌ
وليس معذراً يف ذلك  -فإنَّو يُستحب ألوليائو أ ْن يصوموا عنو ,وادلراد بأوليائو:
ِ ِ
ص َام
َّيب صلى اهلل عليو وسلمَ (( :م ْن َم َ
أيَ :م ْن يرثو؛ لقول الن ِّ
ات َو َعلَْيو صيَ ٌامَ :
َعْنوُ َولِيُّوُ)).
قال( :إال أن يكون الصوم منذورا) على قول ادلصنِّ ِ
ف رزتو اهلل إذا كان
الصوم منذوراً (فإنو يصام عنو) أولياؤه؛ َّ
َّيب صلى اهلل عليو وسلم:
َّ
ألن قول الن ُّ
ِ ِ
عْنوُ ولِيُّوُ)) قال اإلمام أزتد(( :ىذا يف النَّذر))
(( َم ْن َم َ
ات َو َعلَْيو صيَ ٌامَ :
ص َام َ َ
وج َعلوه مذىباً ذلم.
َ
ب بعض أىل العلم إىل َّ
السابق بالنَّذر ال دليل
إن تقيِّد ىذا احلديث َّ
و َذ َى َ
السنَّة.
عليو ,واألصل يف احلديث اإلطالق وال يُقيَّد َّإال مبُقيِّد ِم ْن الكتاب و ُّ
فصل َّ
الصوم
أن الذي يصام عنو أولياؤه :إذا كان َّ
ف رزتو اهلل َّ
وادلصنِّ ُ

علي أ ْن أصوم عشرة أيام ومات وىو مل
منذوراً ,مثل لو قال
شخص :هلل َّ
ٌ
الراجحَّ :
أن ىذا احلديث عام
يصمها ,يصوم عنو أولياؤه ,ولكن َسبَ َق لكم َّ
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ِ
فم ْن مات وعليو صوم سواء كان نذراً أو غري نذ ٍر؛
وليس فيو شيءٌ م ْن النَّذرَ ,
فإنَّو يستحب ألوليائو أ ْن يصوموا عنو.
(وكذلك كل نذر طاعة) َّ
يؤدون عنو ذلك ,مثل لو قال
فإن أولياءه ُّ

أحج ومات فإنَّو ُيج عنو من تركتو.
علي أ ْن َّ
نذر َّ
ٌ
شخصٌ :
ض ِّمن سواء كان صوماً أو غري صوم فإنَّو ال يسقطَّ ,
فإن
فالقاعدةُّ :
كل َم ْن ُ
يؤدى عنو ِم ْن تركتو ,وإذا مل
كان صوماً يصوم عنو أولياؤه ,وإ ْن كان غري صوم َّ
يكن لو تركة فأمره إىل اهلل ,ولو َّأدى أح ٌد ِم ْن الورثة شيئاً أو غري الورثة أجزى
عن ذلك.
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