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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى والسالم والصالة ، العالمين رب هلل الحمد

ُعْذرٍ  غيرِ  من آَخرَ  رمضانٍ  إلى َيجوزُ  وال ُمتتابًعا، القضاءُ  وُيْسَتَحب  :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 يكون أن العممية شرط ومن ، والنون األلف وزيادة لمعممية الصرف من ممنوع أنو رمضان في األصل:  رمضان  
:  لقال معينا رمضانا قصد ولو ، فينصرف ، منكر ىنا وىو ، العممية عميو تنطبق لم نكرة كان فإن ، معرفا االسم
 . رمضان   إلى

 .  عذر غير من آخر رمضان إلى القضاء تأخير يجوز ال
 : ةدلاأل

 ذمتو فتشتغل ، آخر رمضان عميو سيأتي ألنو ؛ اآلخر رمضان إلى رمضان من القضاء وقت ألن :األول الدليل
 .  اآلخر ورمضان رمضان بين ما يقضي نأ فيجب ، الجديد برمضان

 في الصوم عمي يكون كان" قالت ، عميو المتفق في ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث عميو ودل :الثاني الدليل
 " .مني وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول لمكانة وذلك ، شعبان في إال أقضيو أن أستطيع فال ، رمضان

 أو ، اآلخر رمضان حتى مرضو بو واستمر مريضا يكون كأن ، لعذر أخيرالت كان إذا مفيومو( : عذر غير من)
 في جاز ، األداء في التأخير جاز إذا ألنو ؛ التأخير لو جاز ، اآلخر رمضان إلى سفره واستمر مسافرا كان

 .  أولى باب من القضاء

يومٍ  لكل   ِمسكينٍ  عامُ إط الَقضاءِ  مع فعميو َفَعلَ  فإن:  قال ثم  . 

طعام القضاء عميو وجب ، اآلخر رمضان إلى عذر لغير أخر إذا  مختمف مسألة وىي ، يوم كل عن مسكين وا 
 يفيد القرآن ظاىر أن مع ، عنيم اهلل رضي الصحابة عن النقل االختالف وسبب ، اهلل رحميم العمماء بين فييا
 :  قولين عمى اهلل رحميم السمف اختمف القرآن ظاىر عم النقل اختمف فمما ، آخر شيء وجوب عدم

طعام القضاء آخر رمضان إلى رمضان صيام أخر من عمى يجب:  األول القول  ىذا ، يوم كل عن مسكين وا 
سحق واألوزاعي والثوري ، جبير بن وسعيد ومجاىد ، ىريرة وأبي ، عمر ابن وعن ، عباس ابن عن مروي  ، وا 
 .  والحنابمة شافعيةوال المالكية مذىب وىو

 : أدلتيم

 رمضان شير في أفطر رجال أن ، ىريرة أبي حديث من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يروى ما :األول الدليل
 أدركو الذي يصوم] وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال ، آخر رمضان أدركو حتى يصم ولم ، صح ثم ، مرض من
 الدارقطني وقال ، والبييقي ، الدارقطني أخرجو[ مسكينا يوم كل عن عمويط ، فيو أفطر الذي الشير يصوم ثم ،
 .  يثبت ال ضعيف الحديث أن ىذا معنى ، ضعيفان وجيو وابن نافع بن إبراىيم: 
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 فمم صوم عميو من" قاال عنيما اهلل رضي ىريرة وأبا عباس ابن فإن ، ىريرة وأبي عباس ابن أثر :الثاني الدليل
 ، النووي وصححو البييقي أخرجو فقد عباس ابن أثر أما ،"  األول عن يطعم آخر ضانرم أدركو حتى يصمو
 ابن أثر تصحيحا واألكثر ، األثرين يصحح العمماء وبعض ، وصححو الدارقطني فأخرجو ىريرة أبي أثر وأما

 .  عباس

 القضاء إال عميو يجب ال فإنو ، اآلخر رمضان عن القضاء أخر ثم ، رمضان في الصائم أفطر إذا:  الثاني القول
 ، احتماال األصحاب بعض وذكره ، الحنفية مذىب وىو ، والنخعي الحسن إليو ذىب ، اإلطعام دون ، فقط

 .  اهلل رحمو شيخنا ورجحو

 :  تيمأدل

 يذكر لم ثحي ، فقط القضاء الواجب أن عمى يدل القرآن ظاىر ، {أُخَرَ أَيَّامٍ هِيْ فَعِدَّةٌ} تعالى قولو :األول الدليل
 .  رمضان بعد إلى قضاءه أخر أو ، يصمو لم يوم كل عن مسكين إطعام فعميو أخر من أن

 وقتو عن النذر أخر إذا اإلنسان ، واألداء كالنذر ، كفارة بتأخيره عميو يجب فمم ، واجب صوم وألنو :الثاني الدليل
 الكفارة عميو تجب لم ، وقتيا أول عن العبادة داءأ أخر لو:  وقالوا ، قالوا ىكذا ، إطعام الصيام مع عميو يجب لم
 ال اآلخر رمضان بعد أخره إذا كذلك ، الكفارة عميو تجب لم رمضان بعد أخر ثم ، رمضان في لعذر أفطر فمو ،

 .  عميو تجب

 :  الراجح

 وعدم ، الذمة ةبراء األصل وكذا ، القرآن ظاىر ، شك ال قوية أنيا تجد الثاني القول أصحاب أدلة إلى نظرت إذا
 قد وأنو ، عنيم اهلل رضي الكرام الصحابة عن النقل رأيت إذا لكن ، واضح بدليل إال شيء إيجاب وعدم ، التكميف

 الكفارة إيجاب إلى القول ىذا يرقى فقد ، ذكر الذي الضعيف الحديث مع مسكينا يوم كل عن يطعم أنو عنيم ثبت
 الصحابة بآثار االىتمام من وىذا ، فيو أفطر الذي رمضان بعد الذي رمضان عن أخره يوم كل عن واإلطعام
 لم ما حجة الصحابي قول فإن ، عنيم اهلل رضي الصحابة قالو بما األخذ لنا ينبغي:  يقال فقد ، عنيم اهلل رضي
 فحسب النص ظاىر خالف ألنو ، ظاىرة واضحة ليست النص مخالفة وىنا ، آخر صحابي قول أو نصا يخالف

 بو يحكمان شيء وعندىما إال عنيما اهلل رضي يحكما أن يمكن ال ألنو ؛ الرفع حكم لو يكون قد ىذا:  قالي وقد ،
 عميو يجب فإنو ، برؤه يرجى ال مرض أو لكبر الصوم يستطع لم من ألن ؛ الرفع حكم لو ليس بأن:  يرد وقد ،

 ، الكبيرة والعجوز الكبير الشيخ في أيور  ىذا ، معموم ىو كما عباس ابن رأي وىذا ، يوم كل عن مسكين إطعام
 ، لذمتو أبرأ أنو شك فال يكفر أن اإلنسان استطاع فإذا ، تحتمل المسألة أن الميم ، منسوخة غير البقرة آية وأن

ن ، لدينو وأحوط  .  ووجاىتو قوتو لو الثاني فالقول يستطع لم وا 

ن:  قال  .  آَخرَ  َرمضانَ  بعدَ  ولو ماَت، وا 
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 بسبب تعذر قد القضاء ألن ؛ اإلطعام إال عميو يجب ال فإنو ، آخر رمضان بعد ومات القضاء أخر إذا:  أي
ذا ، يوم كل في مسكين إطعام إال عميو فميس ، الموت  ، ذمتو برئت فقد آخر رمضان بعد عنو الكفارة أخرجت وا 
 بل ، ال ، التأخير عن وكفارة الصيام عن كفارة ندفع:  وليو يقول ، ارةالكف عمى يزاد وال ، عميو وجب ما أدي وقد
 ، رمضان عن التأخير فيو يستوي وىذا ، وقتو عن الصيام لتأخير وجبت إنما الكفارة ألن ؛ فقط واحدة كفارة تدفع
 أخر لو كما ، ياعمي يزاد ال واحدة كفارة عميو فتجب ، سواء حد عمى كميا فيي ، ثالثة عن أو ، رمضانين عن أو

 .  عنو بو يحج ما تركة عنده كان إذا تركتو من يخرج أن فالواجب ، فعمو من يتمكن ولم ، لسبب الحج

 عن إطعاما ، إطعامين عميو فإن ، مات ثم الثاني رمضان عن أخره إذا أنو إلى:  اهلل رحميم الشافعية ذىب
طعاما ، القضاء  .  واحد إطعام وأن فيرون الجميور وأما ، التأخير عن وا 

ن:  قال ثم  . َقضاُؤه لَوِلي وِ  اسُتِحب   َنْذرٍ  صالةُ  أو اعتكافٌ  أو َحج   أو صومٌ  وعميو ماتَ  وا 

 المكمف أوجبيا ، الشرع أصل بغير واجبة عبادة أو الشرع بأصل واجبة عبادة عميو تكون أن فإما اإلنسان مات إذا
 فإذا ، النذر تعريف ىذا ، شرعا يمزمو لم ما نفسو عمى المكمف إيجاب:  النذر فإن ، النذر:  وىي ، نفسو عمى
 عميو اهلل صمى النبي قال كما ، عبادة كان إذا بو يفي أن عميو وجب ، شرعا يمزمو ال شيئا نفسو المكمف ألزم
 [ . فميطعو اهلل يطيع أن نذر من] الصحيح الحديث في ، وسمم

 :  المنذورة غير البدنية العبادات عن ةالنياب

 في عنو يعتكف وال ، أحد عن أحد يصوم وال ، أحد عن أحد يصمي ال أنو ، فييا الفقياء اتفق قد المسألة ىذه
 فقال يصمي أن يستطيع ما اإلنسان أن لو ، خالف ففيو الحج إال ، األداء عن عاجزا كان ولو ، حياتو حال

 فقال ، يصوم أن يستطيع ال كان ولو ، الفقياء باتفاق يصح ال فيذا ، استأجره أو ، عني صل:  آخر لشخص
 . فكذلك ، عني اعتكف:  قال أو ، الفقياء باتفاق يصح فال ، عني صم:  آخر لشخص

 مستحب أصمو في ألنو منذورا إال االعتكاف يكون أن يمكن وال - اعتكاف أو صيام أو صالة وعميو مات إذا أما
ن ، تنفعو لم كميم البشر عنو صمى ولو ، عنو تصمى ال يصميا ولم عمييا قادرا كان إن فالصالة ، -  كان وا 

 أن يستطع ولم حياتو في عميو الواجب الصيام وكذا ، عنو أحد لصالة وجو فال ، عنو تسقط فإنيا عنيا عاجزا
 .  أيضا وسيأتي ، الحج وكذا ، قميل بعد سيأتي ، يصومو

 :  المنذورة البدنية العبادات

 الحج أما ، العبادات من وغيرىا واالعتكاف والصيام الصالة وىي ، اإلنسان حياة في تفعل ال أنيا الفقياء اتفق
 .  عاجزا اإلنسان كان لو حتى ىذا ويرد ، اهلل شاء إن موضعو في سيأتي خالف ففيو

 يدخل فال ، بواجب ليس العتكافوا ، عنو تصمى ال فإنيا الصالة أما ؟ مماتو حال في عنو تفعل ىل لكن
 .  اهلل شاء إن الحج كتاب ففي الحج وأما ، اهلل شاء إن الدرس ىذا في فسيأتي الصوم وأما ، مسألتنا
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 يعتكف أن نذر ، يصل فمم يصمي أن نذر ، يصم فمم يصوم أن نذر ، بيا يأت ولم المكمف نذرىا التي العبادات
 أو صالة أو حجا نذر إذا اإلنسان أن أفاد المؤلف ؟ موتو بعد عنو علتف ىل ، اإلنفاذ قبل مات ، يعتكف فمم

 .  اهلل شاء إن أدلتيم وستأتي ، المذىب وىذا ، استحبابا وليو أداه ، يؤده ولم مات ثم اعتكافا أو صوما

 :  المنذور الحج في النيابة

   الحج كتاب أول في اهلل بحول وستأتي ، الشرع بأصل الواجب الحج في كالنيابة المنذور الحج في النيابة

 :  المنذورة الصالة في النيابة

 :  قوالن ؟ وليو يقضييا فيل ، يصميا ولم مات ثم صالة نذر إذا

سحق األوزاعي إليو ذىب ، استحبابا وليو عنو قضى يؤدييا أن قبل مات ثم صالة نذر من:  األول القول  ، وا 
 وبعض ، الشافعية من الُسبكي ورأي ، الظاىرية ومذىب ، مفرداتال من وىي ، المذىب ىي رواية في والحنابمة
 .  الشافعية

 :  تيمأدل

 عنو صام صيام وعميو مات من] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 ، الصيام عمى لمنذورةا الصالة قياس:  أخرى وبعبارة  ، الميت عن الصيام استحب فقد ، عميو متفق ،[ وليو

 .  المكمف ذمة في واجب منيما كال أن بجامع

 فقال - ماتت ثم يعني - بقباء صالة نفسيا عمى أميا جعمت امرأة عمر ابن أمر" البخاري ذكر ما :الثاني الدليل
 .  عمر وابن عباس ابن عن منقول فيو" نحوه عباس ابن وقال" قال"  عنيا صمي: 

 رواية في والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية إليو ذىب ، الميت عن تقضى ال المنذورة ةالصال:  الثاني القول
 .  أحمد اإلمام عن الجماعة نقميا

 :  تيمأدل

 الةص كل في عام وىو )أحد عن أحد يصوم وال ، أحد عن أحد يصمي ال" قال أنو ، عباس ابن عن :األول الدليل
 .  الكبرى في النسائي وأخرج" الحنطة من مدا يوم كل مكان عنو يطعم ولكن" عباس ابن قال (

 ابن قولُ  بالصالة فيو قال الذي قولو ويعضد ، قولو فيطرح ، ذلك خالف عباس ابن عن ثبت قد بأنو:  يجاب
 .  عنو اهلل رضي عمر

 .  كالصوم فييا النيابة تصح فال ، جبرانيا في الالم يدخل ال ، محضة عبادة أنيا :الثاني الدليل

 ، المال جبرانو في يدخل الصوم ألن ؛ الفارق مع قياس الصوم عمى الصالة قياس ألن ؛ نظر فيو التعميل وىذا
 إذا اإلنسان أن كما ، مسكينا يوم كل عن أطعم أخرجو إذا اإلنسان أن ، عمر وابن عباس ابن عن ثابت ىو كما
 .  مسكينا يوم كل عن يطعم فإنو ، برؤه يرجى ال ومرض لكبر يصوم أن يعيستط ال كان
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 النيابة تصح فال ، والعجز بالمرض تسقط وال ، المكمف من فعميا يقصد ، بدنية عبادة الصالة أن :الثالث الدليل
 .  الصحابة قول مقابل في قياس ىذا لكن ، ىو عميو يعود النفع ألن ؛ فييا

 اهلل صمى النبي استفتى عبادة بن سعد أن] ، الصحيح في عباس ابن بحديث يستدل أن نيمك :الرابع الدليل
 ما ، نذر كل يشمل ، عام وىذا ، عميو متفق[ نعم:  قال ؟ أفأقضيو ، نذر وعمييا ماتت أمي إن:  وسمم عميو
 .  عمومو عمى فيحمل عام الحديث ، الحج نذر أو الصوم نذر أو الصالة نذر إال عنيا اقض:  الرسول قال

 :  المنذور االعتكاف في النيابة

 :  السابق كالخالف قولين عمى خالف المسألة في ، بو يفي أن قبل مات ثم اعتكافا نذر لو

سحق األوزاعي إليو ذىب ، لميتا عن االعتكاف يقضي أن لمولي يستحب:  األول القول  رواية في والشافعية ، وا 
 .  األصحاب أكثر وعميو ، الجماعة نقميا أحمد اإلمام عن رواية وىي ، الحنابمة عند المذىب وىو ،

 :  تيمأدل

 قلي لم ، عاما والجواب ، عاما السؤال وكان ، بالقضاء فيو فأذن ، النذر في عبادة بن سعد اءتاستف :األول الدليل
 .  عمومو عمى فيبقى ، الصالة إال عنيا اقض ، االعتكاف إال عنيا اقض: 

 ،( وليو عنو صام صيام وعميو مات من) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، السابق عائشة حديث :الثاني الدليل
 .  بدنية عبادة منيما كال أن بجامع الصيام عمى االعتكاف فيقاس

 كفارة فعميو ، يعتكف أن يستطع ولم يعتكف أن اإلنسان نذر لو ، الجممة في بتركو تجب ةالكفار  أن :الثالث الدليل
 .  يمين

 الشافعية مذىب وىو ، والمالكية الحنفية مذىب مقتضى وىذا ، االعتكاف نذر قضاء يشرع ال:  الثاني القول
 .  قول في والحنابمة

 :  يميمدل

 حال وفي ، عنو يفعميا أن اإلنسان لغير يشرع ال ، النيابة مياتدخ فال ، محضة بدنية عبادة االعتكاف أن -
 .  غيره عن يتحمميا أن ألحد يشرع ال الحياة

 :  الراجح

 بعموميا ويؤخذ ، السنة في جاءت التي ، العامة لمنصوص ؛ عنو يقضييا أن لوليو يستحب أنو ، األول القول ىو
 ومع ، محضة بدنية عبادة فإنو ، الصيام مثميا ،( محضة بدنية دةعبا أنيا) ذكرتم التي القاعدة ىذه إن:  ويقال ،

 العبادة أن األصل ، نعم ، ذكروه الذي التعميل ىذا فيبطل ، الميت عن يقضى الصيام أن السنة في جاء ذلك
 عن تقضى البدنية العبادة أن الشريعة في ثبت وقد ، يستطيع ال المكمف لكن ، بنفسو المكمف يفعميا أن البدنية
 .  غيره الصيام عمى فيقاس ، الميت

 :  المنذور الصوم في النيابة
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 .  يذكر بالشيء الشيء باب من تقدم وما ، المؤلف موضوع لب ىو ىذا

 متعة صيام أو ، كفارة صيام أو ، نذر صيام أو ، يصومو أن المكمف يستطع لم واجبا صياما يكون أن إما الصوم
 صمى النبي من نص عندنا ، الحديث المسألة في الخالف سبب ؟ ال أو عنو يقضي أن لوليو يشرع فيل ، الحج
 عباس ابن عن،  المنذور الصيام في نص عندنا وجاء ،( وليو عنو صام صيام وعميو مات من) وسمم عميو اهلل

 ماتت أمي إن :اهلل رسول يا فقالت،  سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى امرأة جاءت ": قال عنيما اهلل رضي
 :قالت ؟ [عنيا ذلك يؤدي أكان فقضيتو دين أمك عمى كان لو أرأيت:] قال ؟ عنيا أفأصوم نذر صوم وعمييا
 ؟ النذر قضية وىي ، خاصة قضية عمى يحمل األول الحديث ىل ، مسمم أخرجو [ أمك عن فصومي:] قال نعم
 .  الخالف أسباب من ىذا ؟ عاما يجعل األول الحديث إن أم

 ، نفسو المكمف بيا يقوم محضة بدنية عبادة كان ولما ، محضة بدنية عبادة الصيام أن الخالف أسباب ومن
 ىذا فقدموا ، ذلك غير أو ، منسوخ أو ، معينة حالة عمى الحديث حمموا أنيم أو ، الحديث ىذا يبمغيم لم وربما

 .  الحديث ىذا عمى األصل

 ؟ الصيام أنواع جميع في ، مطمقا وليو عن الصيام   الولي اءقض حكم ما:  ونقول ، عام بشكل نتكمم أن سنحاول
 :  أقوال ثالثة فييا المسألة

 .  والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، مطمقا أحد عن أحد يصوم أن يجوز ال:  األول القول

 :  تيمأدل

 من صوم وعميو مات من] :قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيما اهلل رضي عمر ابن عن :األول الدليل
 موقوفا وصححو ، مرفوعا ضعيف وىو ، ماجو وابن الترمذي أخرجو ، [مسكينا يوم كل عن فميطعم ، رمضان
 .  والبييقي الترمذي

 عنو صام صيام وعميو مات من) ، وسمم عميو اهلل صمى لقولو معارض ، عمر ابن قول من ىذا بأن:  عنو يجاب
 .  آخر صحابي قول أو نصا يخالف لم ما ، جةح الصحابي وقول ،( وليو

 أخرجو( أحد عن أحد يصل وال ، أحد عن أحد يصم ال) :قال ،عنيما اهلل رضي عباس ابن أثر :الثاني الدليل
 .  لمنص معارض صحابي قول ، كسابقو ىذا ، الكبرى في النسائي

 ؟ ىنا الواجب وما ، الصالة مثل ، حال في النيابة تدخميا فال ، محضة مدنية عبادة الصيام أن :الثالث الدليل
 .  مسكين يوم كل عن ُيطعم ، اإلطعام إلى االنتقال الواجب

 جواز في الحنابمة وشارك ، اهلل رحميم الحنابمة مذىب وىذا ، النذر إال أحد عن أحد يصوم ال:  الثاني القول
سحق ثور وأبو عبيد وأبو والميث عباس ابن النذر صيام  .  وا 

 :  متيأدل



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 4_81  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
7 

 والمراد ،( وليو عنو صام صيام وعميو صام من) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عائشة حديث :األول الدليل
 . النذر صيام ىنا بالصيام
 أمي إن ، اهلل رسول يا:  فقالت ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أتت امرأة أن]  عباس ابن عن :الثاني الدليل
 عنيا ذلك يؤدي أكان ، فقضيتو دين أمك عمى كان لو أرأيت فقال ؟ عنيا صومأفأ ، شير صوم وعمييا ماتت

 عائشة حديث فيحمل:  قالوا ، نذر صوم ىذا ، لمسمم والمفظ عميو متفق [أمك عن فصومي:  قال ، نعم:  قالت ؟
 يكونف ،  الخاص عمى العام فيحمل ، خاصة أحاديث وعندنا ، عامة أحاديث عندنا ألن ؛ النذر صيام عمى

 .  فقط النذر في الصيام

 إني فقالت امرأة أتتو إذ سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول عند جالس أنا بينا"  قال ، بريدة عن :الثالث الدليل
نيا بجارية أمي عمى تصدقت  كان إنو اهلل رسول يا قالت[،  الميراث عميك وردىا أجرك وجب :]فقال قال ماتت وا 
  .مسمم أخرجو" [ عنيا صومي :]قال ؟ اعني أفأصوم شير صوم عمييا

 عموميا، عمى تبقى العامة األحاديث:  يقال أم ؟ صحيح الخاصة عمى تحمل األحاديث أن ، ذكروه الذي وىذا
 يكون وىل ؟ فييا التي الحال عمى تحمل قضية كل ، العموم ىذا من وأفرادا قضايا تكون الخاصة واألحاديث

 العام من ألن ؛( التخصيص يقتضي ال العام يوافق بحكم العام أفراد بعض ذكر) المشيورة القاعدة ضمن داخال
 دون بالنذر خاصا الحكم يكون أن اقتضى خاص وىو النذر ذكر فمما ، النذر أفراده بعض ، مطمقا الصوم قضاء
 ال ، نوعةمت عامة قضايا وىذه ، سواه دون المذكور بيذا عناية مزيد يقتضي بل ، التخصيص يقتضي فال ، سواه
نما ، قالوا ىكذا ، بعض عمى بعضيا يحمل أن يمكن  والنبي ، الحمل يمكن كان إذا بعض عمى بعضيا يحمل وا 
 من جاءت التي ، الخاصة القضية عمى العام الحكم ىذا يحمل فكيف ، عاما حكما ذكر قد ، وسمم عميو اهلل صمى
 الحاجة لوجود عميو التنصيص فجاء ، العام النص وجودل ، تذكر لم لربما السؤال لوال فإنو ، المكمف سؤال أجل
 الصيام أنواع جميع قضاء عدم عمى يستدلون وىم ، أعمم واهلل األرجح ىو ىذا ، طرح الذي السؤال أجل من إليو
 .  خاصة بأدلة يستدلون النذر في لكن ، األول القول بأدلة

 .  الوفاة حال في تدخميا فال ، الحياة حال يف النيابة تدخميا ال بدنية عبادة أنيا : رابعال الدليل

 صيام وعميو مات من) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ، عاما جاء الحديث فإن ، بالحديث منقوض التعميل وىذا
 ( . وليو عنو صام

 النذرو  ، أوجبو الذي ىو اهلل ألن ؛ الشرع بأصل الواجب من أخف والنذر ، النذر في جاء الدليل :خامسال الدليل
 وال ، عميو واقتصر ، الميت عن قضائو جواز جاء ، الشرع بأصل الواجب من أخف كان فمما ، المكمف أوجبو
نما ، األخف عمى األشد يقاس أن يمكن  .  األشد عمى األخف يقاس وا 

 عمى التنصيص وجاء ، الصيام أنواع جميع فيو يدخل ، عاما جاء النص ، النص مقابل في تعاليل ىذه وكل
 .  سواه دون الفرد ىذا في التخصيص يقتضي ال وىذا ، األفراد عضب
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 واجبا أم ، نذرا أم كفارة أكان ، الصيام كان نوع أي من ، وليو عنو صام صيام وعميو مات من:  الثالث القول
 بن وسعيد ثور أبي رأي فيو ، العمم أىل من طائفة إليو ذىب ، الصيام أنواع جميع ، فدية أم ، الشرع بأصل
 ، رواية في والحنابمة ، القديم في والشافعية ، حزم وابن وقتادة الحسن مذىب وىو ، والزىري ، وطاوس ، المسيب
 .  اهلل رحمو شيخنا واختيار ، الحديث وأصحاب تيمية ابن اإلسالم  شيخ واختيار

 :  تيمأدل

 ( . وليو عنو صام صيام وعميو مات من) عائشة حديث :األول الدليل

 يا فقالت سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى امرأة جاءت]:  قال عنيما اهلل رضي عباس ابن عن :الثاني لالدلي
 يؤدي أكان فقضيتو دين أمك عمى كان لو أرأيت قال ؟ عنيا أفأصوم نذر صوم وعمييا ماتت أمي إن اهلل رسول
 [ . أمك عن فصومي قال نعم قالت ؟ عنيا ذلك
 إني فقالت امرأة أتتو إذ سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول عند جالس أنا بينا]:  قال نوع اهلل رضي بريدة وعن

نيا بجارية أمي عمى تصدقت  عمييا كان إنو اهلل رسول يا قالت الميراث عميك وردىا أجرك وجب فقال قال ماتت وا 
 . [ عنيا حجي قال ؟ عنيا أفأحج قط تحج لم إنيا قالت عنيا صومي قال ؟ عنيا أفأصوم شير صوم

:  فقال ، حجت وما صامت ما ، نذر بأنو فيو التصريح يأت لم الثاني والحديث ، النذر فيو األول فالحديث
 الميت عن صوم كل يشمل عام الحديث وىذا:  قالوا ، عنيا والحج بالقضاء أمرىا ،، عنيا حجي ،، عنيا صومي

 . 

 إلى أقرب ألنو ؛ أولى باب من عنو الصيام يجوز فألن ، تالمي عن الولي من اإلطعام جاز إذا :الثالث الدليل
 .  شك وال ، المماثمة

 :  الراجح

 بأصل واجبا صوما أم كفارة أم نذرا كان سواء ، عميو واجب صيام كل عنو يصوم أن الميت لولي يستحب أنو
 ، بريدة وحديث ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة النصوص لعموم ، الشرع
 .  وليو عن الولي يصوم أن استحباب عمى تدل وىي

 :  الولي ىو من

 فيو بقي فما ، بأىميا الفرائض ألحقوا] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ الوارث أنو عمى األصحاب أكثر
 .  الوارث   ىو األولى فجعل [ذكر رجل ألولى

ن ، قريب وىذا:  شيخنا قال ، فاألقرب األقرب أنو ، عقيل وابن صحاباأل بعض إليو ذىب:  الثاني القول  صام وا 
 .  المذىب من الصحيح عمى ، الولي يأذن لم لو حتى جاز وليو غير عنو

 :  مسألة
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 يشترط وال ، كامال رمضان فيقضون ، أيام ثالثة يصوم واحد كل ، الميت عن عشرة يصوم أن يجوز رمضان في
 لكن ، عميو الواجب الصيام ىذا بأداء ذمتو وتبرأ ، واحد يوم في رجال ثالثون يصوم أن وزفيج ، التتابع فييا

 متتابعين شيرين صيام عميو يكون ؟ أشخاص مجموعة من يكون أن يصح ىل ، التتابع فيو يشترط الذي الصيام
 أربعة واحد كل ميصو  يوما عشر خمسة أو ، يومين يصومون ثالثون يأتي أو ، فيصومون شخصا ستون فيأتي ،

 أن لضرورة ؛ واحد شخص من يكون أن بد ال ، التتابع فيو يشترط الذي الصيام أن ذكر ، اهلل رحمو شيخنا ؟ أيام
 من عدتو عن ويجزئ ، واحد يوم في عنو جماعة صوم يجوز" اإلنصاف صاحب وقال ، متتابعا الصيام يقع

 اإلمام وحكاه ، الزركشي وقدمو ، أظير ىو:  الفروع يف قال ، شرحو في المجد اختاره ، الصحيح عمى األيام
 كأني" عميو يدل القاضي وتعميل ، التتابع شرطو صوم عمى أحمد عن نقل ما المجد وحمل ، طاوس عن أحمد
 ؛ وجو لو وىذا ، واحد من أكثر يصوم أن بأس فال ، التتابع فيو يشترط الصوم كان إذا يرون أنيم ىذا من فيمت
 ذمتو فتبرأ ، الميت ىذا ذمة في دينا الصيام أصبح واآلن ، نفسو الميت من مطموبة تكون ربما تابعالت قضية ألن
 .  مجموعة من كان لو حتى عنو الصيام بأداء

 ىو الوجوب عن الصارف ،( وليو عنو صام صيام وعميو مات من) يقول والرسول" لوليو واستحب" يقول المؤلف
 ، غيره عمل الولي لكمف ، يصوم أن الولي عمى يجب:  قيل ولو ، {أُخْرَي وِزْرَ وَازِرَةٌ تَسِرُ وَلَا} تعالى اهلل قول

 .  عمميا إال تتحمل ال والنفس

 :  مسألة

 ، القتل كفارة مثل ، مسكينا يوم كل عن يطعم فإنو ، الواجب الصيام أو الكفارة الميت عن يصام أن ُيستطع لم إذا
 ىذا وليس ، مسكينا يوم كل عن فيطعم ، الصيام عن أولياؤه يعتذر وقد ، لقتلا كفارة وعميو اإلنسان يموت قد

نما ، صيام أو عتق إما ىي ، إطعام فييا ليس القتل كفارة ألن ، قتل كفارة اإلطعام  الصيام عن إطعام ىذا وا 
 .  ذمتو في الواجب

 التَّط وُّع   صوم   بابُ 

 .  وعالتط صالة باب في بو المراد تقدم عموما التطوع

 اهلل صمى النبي أن الحديث في جاء وليذا ، وجل عز اهلل إلى المقربة األعمال أفضل من التطوع صيام أن ليعمم
 إال ، ضعف سبعمائة إلى ، أمثاليا بعشر الحسنة ، لو آدم ابن عمل كل] ربو عن يروي فيما قال وسمم عميو

 فإذا ، غيرىم منو يدخل ال ، القيامة يوم إليو يدعون ةالجن في باب ولمصائمين [بو أجزي وأنا ، لي فإنو ، الصوم
 األخرى العبادات جاء ىو كما ، بقدر مقدر وغير محدد غير الصوم جزاء كان لماذا:  قائل قال فإن ، أغمق دخموا

 يستطيع اإلنسان فإن ، فيو الرياء إلى سبيل ال ألنو ؛ محدد غير أنو يرى العمم أىل بعض ؟ وغيرىا كالصالة ،
 عمى الصيام مبنى ألن:  وقيل ، أعظم جزاؤه كان أشد فيو اإلخالص كان فمما ، أحد عنو يدري وال يصوم نأ

 من القيامة يوم أجره يعطى فالصابر ، {حِسَابٍ بِغَيْرِ أَجْرَهُنْ الصَّابِرُوىَ يُىَفًَّ إًَِّوَا} يقول تعالى واهلل ، الصبر
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 لم فإنيم ، الصيام إال ، وآليتيم ألصناميم المشركون بيا تعبد وقد إال عبادة من ما ألنو:  وقيل ، تحديد غير
ذا ، دليل إلى يحتاج وىذا ، بو يتعبدون يكونوا  .  وجاىة فمو ذكروا ما صح وا 

 :  فائدة

 كان إذا ، المكمف أعمال جميع بخالف ، القيامة يوم المقاصة فيو تدخل ال الصيام أن ، اهلل رحمو شيخنا ذكرىا
 أخذ حسناتو تف لم فإن ، المظموم فتعطى ، حسناتو من يؤخذ بأن مقاصة تحصل فإنو ، غيره حق خذوأ ظمم قد
 يقول وتعالى تبارك اهلل ألن  ؛ المقاصة خارج الصوم إن:  قال لكن ، ظيره عمى فتوضع ، المظموم سيئات من
ذا ،( بو أجزي وأنا لي فإنو الصوم إال)  رب عند أجره ألن ، المقاصة تدخمو فال محدد غير الصوم أجر كان وا 

 ، محددة ىي ، ضعف سبعمائة إلى أمثاليا بعشر الحسنة فإن ، األخرى األعمال بخالف ، وجل عز العالمين
 .  أعمم واهلل وجو لو وىذا ، المقاصة فييا فتدخل

الِبيضِ  َأي امِ  ِصيامُ  ُيَسن  :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 األيام:  يقولون ، النووي يقول كما ، كثيرا العوام فييا يقع التي األخطاء من وىذا ،" البيض األيام" المؤلف يقل ولم
نما ، البيض  البيض أيام أما ، بيضاء النيار في ألنيا ، بيض كميا السنة أيام أن:  السبب ، البيض أيام:  يقال وا 

 يكتمل الميالي ألن ، لميالي وصف فالبيض ، البيض الميالي أيام:  تقديره ، محذوف موصوفل صفة( البيض) فـ ،
 صحيفتو وبيض ، آدم عن فييا عفا قد وجل عز اهلل إن:  وقيل ، آخره إلى الميل أول من فييا ويطمع ، القمر فييا
 .  دليل إلى يحتاج وىذا ،

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو ذىب ، شير كل نم أيام ثالثة صيام استحباب عمى الفقياء اتفق وقد
 :األدلة

"  شير كل من أيام ثالثة صيام منيا وذكر ، بثالث خميمي أوصاني" قال أنو ، ىريرة أبي عن :األول الدليل
 .البخاري اإلمام أخرجو

 ثالثة شير كل من يصوم سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أكان ":متئس عنيا اهلل رضي عائشة أن :الثاني الدليل
 في " يصوم الشير أيام أي من يبالي يكن لم قالت ؟ يصوم كان الشير أيام أي من ليا فقمت،  نعم قالت ؟ أيام
 .  مسمم أخرجو ، وسطو أو آخره في أو أولو

 مضانور  ، شير كل من ثالث] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن،  عنو اهلل رضي عمر عن :الثالث الدليل
 وشير ، شير كل من أيام ثالثة اإلنسان صام فإذا ، مسمم اإلمام أخرجو ، [ كمو الدىر مياص فيذا ، رمضان إلى

 أحد لو فيحصل ، 31=01×3 ، أمثاليا بعشر الحسنة أيام الثالثة ألن ؛ الدىر صوم عمى بذلك حصل ، رمضان
 من اهلل نسأل ، كمو الدىر صيام أجر لو صلفيح رمضان يأتي ثم ، شير كل في أيام ثالثة بصيام شيرا عشر
 .  العظيم فضمو
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 صيام فذاك شير كل من أيام ثالثة صام من] :قال،  وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ذر أبي عن :الرابع الدليل
 ، أيام بعشرة اليوم ، {هَاأَهْثَالِ عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ هَيْ} قولو وىو ، ذلك مصداق لنبيو تعالى اهلل فأنزل ، [الدىر
 .  صحيح حديث وىو ، السنن في ذر أبي حديث وىذا

 وحصر يذىب بما أخبركم أال] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، شرحبيل بن عمرو عن :الخامس الدليل
 سندب النسائي سنن في وىذا ، [شير كل من أيام ثالثة صيام:  قال ، اهلل رسول يا بمى:  قالوا ؟ الصدر
 .  وغمو وحقده وسوستو الصدر ووحر ، اهلل رحمو األلباني صححو

 :  مسألة

 إليو ذىب ، البيض أيام في تكون أن منيم الجميور استحب ، شير كل من أيام ثالثة صيام استحبوا لما الفقياء
 والرابع عشر الثالث ونتك أن يستحب ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل من كبيرة وطائفة ، والحنابمة والشافعية الحنفية
 جعمو من خالف من لمخروج معيا عشر الثاني جعل األحوط أن الشافعية بعض ذكر وقد،  عشر والخامس عشر
 عشرة ثالث فصم الشير من صمت إذا] لو قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ذر أبي بحديث واستدلوا ، أوليا
 من وجاء، العمم أىل من طائفة وصححو ، أحمد واإلمام ئيوالنسا الترمذي أخرجو [ عشرة وخمس عشرة وأربع
 كل من أيام ثالثة صيام] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي البجمي اهلل دبع بن جرير حديث
 اهلل رحميم النووي وحسنو النسائي أخرجو[ عشرة وخمس عشرة وأربع عشرة ثالث البيض أيام ، الدىر صيام شير

 الصالة:  مثل ، وقت أفضيمة أفضميتيا:  يقول حسنو رأى من ، يضعفو والبعض يحسنو العمم أىل من وطائفة ،
 .  الوقت أول في التقديم فضيمة فييا التي الفضيمة ، الوقت أول في

 ألنيم وىذا ، واجبة الناس يظنيا أن خشية وذلك ، البيض مأيا صيام يكره أنو إلى:  اهلل رحميم المالكية ذىب
 بعض من يمنعون وليذا ، وبكثرة جدا الذرائع سد قد يعممون كانوا ، بعده ومن مالك اإلمام وخاصة ، اهلل رحميم

 وغير ، شوال من الست وصيام ، الجمعة يوم صباح في أتى وىل والسجدة اإلنسان سورة قراءة:  مثل ، العبادات
:  وقالوا ، بواجب ليس وىو واجب الفعل ىذا أن الناس أن يظن ال وحتى ، بالمستحب الواجب يختمط لكيال ، لكذ

 عمى ويحض يصوميا كان أنو ، اهلل رحمو مالك اإلمام عن نقل لكن ، قصدا صاميا من أو ، اعتادىا فيمن ىذا
 .  صياميم

 :  الراجح

 .  أعمم واهلل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي قول مع ألحد قول فال يثالحد ثبت إذا ، أعمم واهلل الجميور قول ىو

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


