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الله صلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن
أو - فأكل صائم - وهو نسي : من قال وسلم عليه

. وسقاه الله أطعمه فإنما ، صومه فليتّم شرب

: مسائل فيه

صائم وهو ناسيا أكل : من للبخاري رواية  = في1
 وسقاه الله أطعمه فإنما ، صومه فليتم ،

فليتم ، وشرب فأكل نسي : إذا له رواية وفي
. وسقاه الله أطعمه فإنما ، صومه

ِته الله فضل من  = هذا2 ّن لهذه عفا أن وكرِمه وِم
. والنسيان الخطأ عن المة
َ: (  تعالى قوله في كما ّلُف ل َك ّلُه ُي ْفَفًساً ال ّ َن َهاً إإل َع ْفَس َهاً ُو َماً َل

ْفَت َب َهاً َكَس ْفَي َل َع ْفَت َماً َو َب َتَس ْفَك َناً ا ّب َ َر َناً ل ْفَذ إخ َؤا َناً إإنِ ُت إسي ْفَو ّن َناً َأ ْفَأ َط ْفَخ ) َأ
َناً(  : نعم قال ّب َ َر ْفَل َول إم ْفَح َناً َت ْفَي َل ْفَصًرا َع َتُه َكَماً إإ ْفَل َلىَ َحَم إذيَن َع ّل ا

َناً إمن إل ْفَب َناً(  : نعم  قاًل) َق ّب َ َر َناً َول ْفَل َ َماً ُتَحّم َقَة ل َناً َطاً إه َل : قال)  إب
ْفَعُف ( . نعم ّناً َوا ْفَر َع إف ْفَغ َناً َوا َنآَ َل ْفَم ْفَرَح َناً َأنَت َوا َ ْفَول َناً َم ْفَر َلىَ َفاًنُص َع
إم ْفَو َق ْفَل إريَن ا إف َكاً ْفَل الله قال رواية . وفي : نعم  قال) ا

. مسلم .  رواه فعلت : قد وتعالى تبارك

الله : إن – والسلما الصلة عليه – قوله في وكما
، يتكلموا لم ما ، أنفسها به حدثت ما لمتي تجاوز

. عليه . متفق به يعملوا أو
، والنسيان الخطأ أمتي عن تجاوز الله : إن وقوله

. ماجه ابن . رواه عليه استكرهوا وما

؟ غيرهما دون والشرب الكل خّص  = لماذا3
ّطرات بقية به تلحق وهل ؟ الًمف
ّطرات في الغالب لن ، والشرب الكل هو المف

. زوجته ذكرته نسي إذا الرجل فإن الجماع بخلفا
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ًا أتى فيمن عاما والحكم ّطر ًا ُمف أو جاهل أو ناسي
ًا . ُمخطئ

ًا شرب أو أكل َمن على ُينكر  = هل4 وهل ؟ ناسي
ّكـّر ؟ ُيذ

ّكر ، عليه ُينكر نعم ُيذ من هذا لن ؛ صائم بأنه و
كان وإن والصائم ، والتقوى البر على التعاون
ًا ًا ليس يراه فالذي لنسيانه معذور ّكره ، معذور ُيذ ف

. صائم بأنه

ًا شرب أو أكل من يقضي  = هل5  ؟ ناسي
الصلة عليه – لقوله عليه قضاء ل أنه الصحيح
عليه قضاء فل رمضان في أفطر : من – والسلما

. الحاكم . رواه كفارة ول
أطعمه فإنما ، صومه فليتّم"  الباب حديث وفي
" وسقاه الله

ّطرات من شيء في وقع  = من6 أن ُبـّد فل الُمف
ًا عالما يكون ًا عامد لحقا تفصيله وسيأتي ، ذاكر

. الله شاء إن

.  وسقاه الله أطعمه  = معنى7
ّدقّ الله أن أي ًا وشرب أكل فلما عليه تص عفا ناسي

. عنه الله

وفي رمضان من الفريضة صياما في عاما  = هذا8
. فرقّ ول النافلة صياما
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