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 بسم هللا الرحمن الرحٌم وصلى هللا على نبٌه الكرٌم

الحمد هلل وكفى، والصالة والسالم على النبً المصطفى وآله  :المقدمة

الشرفاء وصحبه الخلفاء ومن اتبعهم من األوفٌاء األتقٌاء إلى أن ٌطوي هللا 

السماء لٌحشر الخالبق للقضاء فٌلجم العرق األشقٌاء وٌظل هللا فً ظله 

السبعة السعداء، اللهم اجعلنا من السبعة السعداء الذٌن تظلهم فً ظل عرشك 

: ٌوم ال ظل إال ظله  وبعد، قال النبً الصادق المحبوب صلى هللا علٌه وسلم

إن الحمد هلل، نحمده ونستعٌنه ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن "

 هللا فال مضل له، ومن ٌضلل فال هادي له، وأشهد أن هسٌبات أعمالنا، من ٌهد

َها الَِّذٌَن ).ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٌُّ َ ـأ ٌَ
قُواْ هللّاَ  ْسلُِمونَ  َحقَّ ُتَقاتِهِ  آَمُنواْ اتَّ [ 102: آل عمران ](َو َ َتُموُتنَّ إِ َّ َوأَنُتم مُّ

ْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها ) ن نَّ ُكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّ قُواْ َربَّ اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ َ ـأ ٌَ
قُواْ هللّاَ الَِّذي َتَساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ هللّاَ  َوَبثَّ ِمْنهَُما ِرَجا ً َكثًٌِرا َونَِساء َواتَّ

ُكْم َرقًٌِبا ٌْ َ َوقُولُوا َقْوً  َسِدًٌدا )[ 1: النساء ](َكاَن َعلَ قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ َ ا ٌَ
ٌُِّطِ  هللاَ َوَرُسولَُه َفَقدْ *  ْ فِْر لَُكم ُذُنوَبُكْم  َوَمن  ٌَ َفاَز َفْوزاً  ٌٌيصلِْح لَُكم أَْعَمالَكْم و

وبعد فإن أصدق الحدٌث كتاب هللا وخٌر الهدي  [71 و70األحزاب  ](َعِظٌماً 

هدي محمد صلى هللا علٌه وسلم، وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة 

أعاذنا هللا وإٌاكم من النار ورزقنا " وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة فً النار

                                                                  .هللا وإٌاكم الجنة
 :من فضائل رمضان:  الفصل األول

وال خالؾ بٌن العلماء فً أن صٌام : "إلٌجازنقل ابن القطان الفاسً عن ا  
َها الَِّذٌَن آَمُنوا ُكتَِب }: ل هللا جل وعالوق ودلٌل ذلك "شهر رمضان واجب ٌُّ ٌا أَ

قُونَ  ٌاُم َكما ُكتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ ُكُم الصِّ ٌْ اماً َمْعُدوداٍت (183)َعلَ ٌَّ أَ
ٌُِطٌقُوَنُه  اٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذٌَن  ٌَّ ةٌي ِمْن أَ َفَمْن كاَن ِمْنُكْم َمِرٌضاً أَْو َعلى َسَفٍر َفِعدَّ

رٌي لَُه َوأَْن َتُصوُموا ٌْ راً َفهَُو َخ ٌْ َع َخ ةٌي َطعاُم ِمْسِكٌٍن َفَمْن َتَطوَّ ٌَ رٌي لَُكْم إِْن  فِْد ٌْ َخ
َناٍت  (184)ُكْنُتْم َتْعلَُمونَ  ٌِّ اِس َوَب َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزلَ فٌِِه اْلقُْرآُن ُهًدى لِلنَّ

ُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِرًٌضا أَْو  ٌَ ْهَر َفْل ِمَن اْلهَُدى َواْلفُْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
ٌُِرٌُد بُِكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِملُوا  ٌُْسَر َوَ   ُ بُِكُم اْل ٌُِرٌُد هللاَّ اٍم أَُخَر  ٌَّ ةٌي ِمْن أَ َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ

ةَ  َ َعلَى َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  اْلِعدَّ ُروا هللاَّ َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي  (185) َولُِتَكبِّ
ْؤِمُنوا بًِ  ٌُ ْسَتِجٌُبوا لًِ َوْل ٌَ اِع إَِذا َدَعاِن َفْل ً َقِرٌبٌي أُِجٌُب َدْعَوَة الدَّ ً َفإِنِّ َعنِّ

ْرُشُدونَ  ٌَ َفثُ  (186) لََعلَّهُْم  اِم الرَّ ٌَ لََة الصِّ ٌْ إِلَى نَِسائُِكْم ُهنَّ لَِباسٌي لَُكْم  أُِحلَّ لَُكْم لَ
ُكْم َوَعَفا َعْنُكْم  ٌْ ُكْم ُكْنُتْم َتْخَتاُنوَن أَْنفَُسُكْم َفَتاَب َعلَ ُ أَنَّ َوأَْنُتْم لَِباسٌي لَهُنَّ َعلَِم هللاَّ

َن لَُكُم  ٌَّ َتَب ٌَ ى  ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ َفاْْلَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُ وا َما َكَتَب هللاَّ
ِل َوَ   ٌْ اَم إِلَى اللَّ ٌَ وا الصِّ ِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ أَتِمُّ ٌْ ٌَُض ِمَن اْلَخ ُط اأْلَْب ٌْ اْلَخ
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ُن  ٌِّ َب ٌُ ِ َفاَل َتْقَرُبوَها َكَذلَِك  ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُوَن فًِ اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ
اتِهِ  ٌَ ُ آ قُونَ  هللاَّ تَّ ٌَ اِس لََعلَّهُْم                      {.(187)لِلنَّ

فاهلل جل وعال فرض علٌنا صٌام شهر رمضان من خالل هذه اآلٌات الخمس 
علما بؤنها  [تتقون،تعلمون،تشكرون، ٌرشدون، وٌتقون]النونٌة الفواصل 

أما الشعابر . الشعٌرة الوحٌدة التً جاء وجوبها فً آٌات متتالٌات من القرآن
وكانت هذه اآلٌات بدأت بنداء للمإمنٌن . األخرى فقد تفرقت آٌات وجوبها

لٌبٌن هللا ألصفٌابه المإمنٌن أنه فرض علٌهم الصٌام من أجل التقوى فكانت 
قُونَ }فاصلة اآلٌة األولى من هذه اآلٌات  وكانت الفاصلة األخٌرة من {لََعلَُّكْم َتتَّ

اِس لََعلَّهُمْ }هذه اآلٌات اتِِه لِلنَّ ٌَ ُ آ ُن هللاَّ ٌِّ َب ٌُ قُونَ  َكَذلَِك  تَّ  ثم إن هللا جل وعال {ٌَ
أضاؾ هذه العبادة له من بٌن العبادات األخرى لما جاء فً الحدٌث الشرٌؾ، 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله : فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
كل عمل ابن آدم له إال الصٌام، فإنه لً وأنا أجزي ]:"قال هللا عز وجل:"وسلم

، والصٌام جنة فإذا كان صوم ٌوم أحدكم فال ٌرفث وال ٌصخب، فإن سابه [به
إنً صابم والذي نفس محمد بٌده لخلوؾ فم الصابم أطٌب : أحد أو قاتله، فلٌقل

إذا أفطر فرح بفطره، وإذا :عند هللا من رٌح المسك، للصابم فرحتان ٌفرحهما
متفق علٌه، وهذا لفظ البخاري، وفً رواٌة أخرى ."لقً ربه فرح بصومه

ٌترك طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلً، الصٌام لً وأنا أجزي به، :"له
وفً رواٌة لمسلم أن النبً صلى هللا علٌه وسلم " والحسنة بعشر أمثالها

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ،قال :كل عمل ابن آدم ٌضاعؾ:"قال
إال الصوم فإنه لً وأنا أجزي به، ٌدع شهوته وطعامه من ]:"هللا تعالى

فرحة عند فطره،وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوؾ فٌه :أجلً،للصابم فرحتان
وهذا الحدٌث عظٌم الشؤن ألنه بٌن خصاال ." أطٌب عند هللا من رٌح المسك

حمٌدة ال تتحقق إال بصٌام رمضان وهً خصال أصفٌاء هللا المإمنٌن الذٌن 
ٌؽفر هللا ذنوبهم وكذلك صفات عباد الرحمن الذٌن ٌبدل هللا سٌباتهم 

 وجاء الحدٌث النبوي الشرٌؾ الذي ٌبٌن أن برمضان تؽفر الذنوب،.حسنات
 فقال آمٌن ثم والسالم ارتقى درجة المنبر أنه علٌه الصالة": حدٌث/104

ارتقى الثانٌة فقال آمٌن ثم ارتقً الثالثة فقال آمٌن  فلما نزل سئل عن ذلك 
فقال إن جبرٌل عرض لً فقال بعد من أدرك رمضان فلم ٌ فر له فقلت 

آمٌن  فلما رقٌت الثانٌة قال بعد من ذكرت عنده فلم ٌصل علٌك فقلت آمٌن  
فلما رقٌت الثالثة قال بعد من أدرك أبوٌه عنده أو أحدهما فلم ٌدخاله الجنة 

 :ٌلً وهو متواتر روٌناه كما تفرد به الكتانً فً نظم المتناثر قلت"فقلت آمٌن

رؼم "، وفٌه الحاكم وقال صحٌح اإلسناد من حدٌث كعب بن عجرةمسلم وأخرجه ـ 1
 "بعد"بدل " أنؾ

وابن حبان فً صحٌحه بنحوه من حدٌث مالك بن الحسن بن مالك بن الحوٌرث عن ـ 2
 .أبٌه عن جده
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 ابن حبان وابن خزٌمة من حدٌث أبً هرٌرةـ 3

 والطبرانً بإسناد لٌن من حدٌث ابن عباسـ 4

 والطبرانً بؤسانٌد أحدها حسن من حدٌث جابر بن سمرةـ 5

 .والطبرانً والبزار من حدٌث عبد هللا بن الحارث بن جزء الزبٌديـ 6

 والبزار وابن النجار من حدٌث أنسـ 7

 والبزار من حدٌث عمار بن ٌاسرـ 8

 .والبخاري فً األدب والبٌهقً من حدٌث جابر بن عبد هللاـ 9

النفٌس الذي ٌسعى إلى كبح علٌها هذا الشهر  التً ٌربً ه الخصالإن هذ
 مكبل بالسالسل والقٌود هو وأذٌاله إبلٌس حٌث ٌعٌش فً جو تعسخٌالء 

طاعة منذ الوهلة للقاد وأسالحه من مردة الجن الخسٌس، فالمإمن الحق ٌن
األولى لٌعٌش لحظات امتحانات عباد الرحمن وٌتصؾ بصفاتهم، أولبك هم 
الذٌن ال ٌؽفر هللا لهم سٌباتهم فحسب وإنما ٌبدل سٌباتهم حسنات، فعند كل 
خطوة وعند كل امتحان ٌتحسر الشٌطان، وفً خضم خوضهم لؽمرة كل 

اء هللّاِ  َ } ابتالء ٌصبحون كاألولٌاء الذٌن قال فً حقهم جل وعال ٌَ أَ  إِنَّ أَْولِ
ْحَزُنونَ  ٌَ ِهْم َو َ ُهْم  ٌْ قُونَ {62}َخْوفٌي َعلَ تَّ ٌَ  لَهُُم {63} الَِّذٌَن آَمُنواْ َوَكاُنواْ 

ا َوفًِ اْلِخَرِة  َ َتْبِدٌلَ لَِكلَِماِت هللّاِ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز  ٌَ ْن اْلُبْشَرى فًِ اْلَحٌاِة الدُّ
لكن للوصول إلى تلك الدرجات العلى ال بد من تحصٌل  [ٌونس] {اْلَعِظٌمُ 

دة ال تعً حقٌقتها إال األنفس يخصال حمٌدة بدونها تبقى تلك المواقؾ التل
السعٌدة، فما هً إذن تلك الخصال الحمٌدة؟ إنها خصال عباد الرحمن الذٌن 

ُئُكم } :سورة آل عمران فً ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات، قال جل وعال قُلْ أَُؤَنبِّ
اتٌي َتْجِري ِمن َتْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِدٌَن  ِهْم َجنَّ َقْوا ِعنَد َربِّ ن َذلُِكْم لِلَِّذٌَن اتَّ ٍر مِّ ٌْ بَِخ

َن هللّاِ َوهللّاُ َبِصٌرٌي بِاْلِعَبادِ  َطهََّرةٌي َوِرْضَوانٌي مِّ قُولُوَن {15}فٌَِها َوأَْزَوااٌي مُّ ٌَ  الَِّذٌَن 
ارِ  ا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب النَّ َنا آَمنَّ َنا إِنَّ اِدقٌَِن {16}َربَّ ابِِرٌَن َوالصَّ  الصَّ
ُه  َ إِلَـَه إِ َّ ُهَو {17}َواْلَقانِتٌَِن َواْلُمنفِقٌَِن َواْلُمْسَتْ فِِرٌَن بِاألَْسَحارِ   َشِهَد هللّاُ أَنَّ

 [18ـ15] {َواْلَمالَئَِكُة َوأُْولُواْ اْلِعْلِم َق ئَِماً بِاْلقِْسِط  َ إِلَـَه إِ َّ ُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌمُ 
ْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض }:وقال جل وعال فً سورة الفرقان ٌَ ْحَمِن الَِّذٌَن  َوِعَباُد الرَّ

داً {63}َهْوناً َوإَِذا َخاَطَبهُُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َساَلماً  ِهْم ُسجَّ بٌُِتوَن لَِربِّ ٌَ  َوالَِّذٌَن 
اماً  ٌَ َم إِنَّ َعَذاَبَها َكاَن {64}َوقِ ا َعَذاَب َجَهنَّ َنا اْصِرْف َعنَّ قُولُوَن َربَّ ٌَ  َوالَِّذٌَن 
َها َساءْت ُمْسَتَقّراً َوُمَقاماً {65}َغَراماً  ٌُْسِرفُوا َولَْم {66} إِنَّ  َوالَِّذٌَن إَِذا أَنَفقُوا لَْم 

َن َذلَِك َقَواماً  ٌْ ْقُتُروا َوَكاَن َب ِ إِلَهاً آَخَر َوَ  {67}ٌَ ْدُعوَن َمَ  هللاَّ ٌَ  َوالَِّذٌَن َ  
ْلَق  ٌَ ْفَعلْ َذلَِك  ٌَ ْزُنوَن َوَمن  ٌَ ُ إِ َّ بِاْلَحقِّ َوَ   َم هللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ

 ً ْخلُْد فٌِِه ُمَهاناً {68}أََثاما ٌَ اَمِة َو ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ٌَُضاَعْف لَُه اْلَعَذاُب   إِ َّ َمن َتاَب {69} 
ُ َغفُوراً  َئاتِِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن هللاَّ ٌِّ ُ َس لُ هللاَّ َبدِّ ٌُ َوآَمَن َوَعِملَ َعَمالً َصالِحاً َفأُْولَئَِك 

ِحٌماً  فالصبر والصدق والقنوت واإلنفاق واالستؽفار  [70-63:اْلٌات]{{70}رَّ
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باألسحار والعزوؾ عن اللؽو خصال حمٌدة من دونها لن ٌتمكن المرء من 
أداء حج مبرور، لذلك ارتؤٌنا تقدٌم عجالة نبرز فٌها أهمٌة هذه الخصال علما 

 الحج وبانتهابه تبدأ أشهر فٌها بؤن رمضان ٌؤتً كل سنة ٌدرب علٌها وٌرؼب
ففً ذلك حكمة من هللا ال ٌعٌها إال من اصطفاه وأراد له الخٌر وفٌه تناؼم 

                                                      :وتناسق عجٌب
حمٌدة وخصلة رفٌعة ال ٌتحصل علٌها إال من آمن  الصبر صفة: الصبر/ 1 

بالقدر خٌره وشره، حلوه ومره، وأن ما أصابه لم ٌكن لٌخطبه وما أخطؤه لم 
ٌُلَقَّاَها إِ َّ الَِّذٌَن َصَبُروا }:ٌكن لٌصٌبه، ومجازاة الصبر الجنة، قال تعالى َوَما 

ٌُلَقَّاَها إِ َّ ُذو َحظٍّظ َعِظٌمٍ   وقد وردت فً فضله كثٌر من [35: فصلت]{َوَما 
صفات أهل السنة من خالل القرآن "بعضها فً كتابنا  اآلي واألحادٌث بٌنا

المسلم الذي ٌخاط الناس وٌصبر على أذاهم : "نذكر منها هنا حدٌث" والسنة
أخرجه البخاري " خٌر من المسلم الذي   ٌخالط الناس و  ٌصبر على أذاهم

فً األدب المفرد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضً هللا عنهما، 
 أخرجه أحمد والبٌهقً عن الحسن" اإلٌمان الصبر والسماحة أفضل"وحدٌث

مرفوعا به وقد جاء رمضان ٌدرب كل سنة على هذه الخصلة الحمٌدة لقوله 
إذا كان ٌوم صوم أحكم فال ٌرفث و  ٌفسق فإن سابه "صلى هللا علٌه وسلم

 صابممتفق علٌه فال بد لل" أو إنً امرؤ صائم" أحد أو قاتله فلٌقل إنً صائم
بانتهاء  والتدرب علٌها طٌلة رمضان كما أنهمن التحلً بهذه الخصلة 

 حج مبرور ألداءرمضان تبدأ أشهر الحج فال بد للحاج من أن ٌتحلى بها 
ْعلُوَماتٌي َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ َفالَ َرَفَث َو َ } لقوله جل وعال اْلَحجُّ أَْشهُرٌي مَّ

                     [197: البقرة]{فُُسوَق َو َ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ 
الصدق درجة هً األخرى رفٌعة وخصلة حمٌدة وصفة سعٌدة : الصدق/ 2 

 الدرجات العلى، قال جل وعال ألنها معارضة لصفات النفاق وبها ٌنال العبد
ِهم }:فً سورة النساء ٌْ ُسولَ َفأُْولَـئَِك َمَ  الَِّذٌَن أَْنَعَم هللّاُ َعلَ ٌُِطِ  هللّاَ َوالرَّ َوَمن 

الِِحٌَن َوَحُسَن أُولَـئَِك َرفٌِقاً  َهَداء َوالصَّ ٌقٌَِن َوالشُّ دِّ ٌَن َوالصِّ ٌِّ بِ َن النَّ : اآلٌة] {مِّ
فهإالء هم الذٌن فرض هللا علٌنا سبع عشرة مرة أن نسؤله طرٌقهم ألنه  [69

 قولنا كما عند الجمهور ال تقبل صالة إال بقراءة الفاتحة وال نسؤل هللا فٌها إال
َراَط الُمسَتقٌِمَ } ونالحظ  [الفاتحة] { ِصَراَط الَِّذٌَن أَنَعمَت َعلٌَِهمْ {6}اهِدَنا الصِّ

أن هللا ذكر فً سورة النساء الصدٌقٌن بعد األنبٌاء وقبل الشهداء إن كان الواو 
للترتٌب وقد جاء فً جامع العلم وفضله البن عبد البر بؤسانٌده أن العلماء 
ٌؤتون بعد األنبٌاء بدرجتٌن وقبل الشهداء بدرجة فإن كان الواو فً اآلٌة 

النافع  للترتٌب فإنه ٌفٌد أن الصدق مع هللا ومع الذات ومع الناس هو العلم
الذي ٌنجً من النار وٌجعل اإلنسان أفضل من الشهٌد، وقد صح عن النبً 

إن الصدق ٌهدي إلى البر  وإن البر ٌهدي إلى :"صلى هللا علٌه وسلم أنه قال
هللا صدٌقا  وإن  الجنة  وإن الرجل لٌصدق وٌتحرى الصدق حتى ٌكتب عند

الكذب ٌهدي إلى الفجور وإن الفجور ٌهدي إلى النار  وإن الرجل لٌكذب 
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رواه البخاري ومسلم وؼٌرهما " وٌتحرى الكذب حتى ٌكتب عند هللا كذابا 
عن ابن مسعود رضً هللا عنه، وٌؤتً رمضان كل سنة ٌدرب على هذه 
 :الخصلة كما أشار الحدٌث إلى ذلك عندما قال النبً صلى هللا علٌه وسلم

، ولما كان الصٌام الحدٌث" والذي نفس محمد بٌده لٌس فً الصوم رٌاء"
            .                                     خالٌا من أمراض القلوب أضافه هللا له

إِنَّ َناِشَئَة }بعٌدا عن األنظار لقوله تعالى القانت هو الذي ٌقٌم اللٌل:القنوت/ 3
ًَ أََشّد َوْطءاً َوأَْقَوُم قٌِالً  ِل ِه ٌْ ألنها ساعة تجعله بعٌدا عن  [6:المزمل] {اللَّ

األنظار وأمراض القلوب من تسمٌع ورٌاء ومراءاة وعجب بالنفس وؼٌر 
من اآلي  من  ذلك، وقد وردت فً هذه الخصلة الرفٌعة والصفة الحمٌدة كثٌر

 الذكر الحكٌم وأحادٌث الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم، ومن ذلك قوله
ا }:جل وعال هُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ ْدُعوَن َربَّ ٌَ تَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَضاِجِ  

ٌُنفِقُونَ  ٌٍُن َجَزاء بَِما {16}َرَزْقَناُهْم  ِة أَْع ن قُرَّ ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ  َفاَل َتْعلَُم َنْفسٌي مَّ
ْعَملُونَ  ٌَ ْهَجُعونَ }:ولقوله تعالى[السجدة{17}َكاُنوا  ٌَ ِل َما  ٌْ َن اللَّ  {17}َكاُنوا َقلٌِالً مِّ

ْسَتْ فُِرونَ  ٌَ  الحدٌث الذي أخرجه أحمد بن وفً[ الذارٌات]{18}َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم 
عجب ربنا من  ":به حنبل وأبو داود عن ابن مسعود رضً هللا عنه مرفوعا

رجل ثار عن وطأته ولحافه من بٌن حبه وأهله إلى صالة رغبة : رجلٌن
فٌما عندي وشفقة مما عندي  ورجل غزا فً سبٌل هللا تعالى فانهزموا فعلم 

ما علٌه من الفرار وما له فً الرجوع حتى أهرٌق دمه رغبة فٌما عندي 
انظروا إلى عبدي رج  : وشفقة مما عندي  فٌقول هللا عز وجل للمالئكة

وعن معاذ بن جبل " رغبة فٌما عندي ورهبة مما عندي حتى أهرٌق دمه
 كنت مع النبً صلى هللا علٌه وسلم فً سفر فؤصبحت: رضً هللا عنه قال

قرٌبا منه ونحن نسٌر، فقلت ٌا نبً هللا أخبرنً بعمل ٌدخلنً الجنة وٌباعدنً 
لقد سألت عن عظٌم وإنه لٌسٌر على من ٌسره هللا علٌه  ":عن النار، قال

تعبد هللا و  تشرك به شٌئا  وتقٌم الصالة  وتؤتً الزكاة  وتصوم رمضان 
أ  أدلك على أبواب الخٌر؟ الصوم جنة  والصدقة تطفئ : وتحج البٌت  قال

تتجافى جنوبهم عن }الخطٌئة  وصالة الرجل فً جوف اللٌل ثم قرأ 
أ  أخبرك برأس : ثم قال" جزاء بما كانوا ٌعملون- حتى بلغ– المضاج  

رأس األمر : "األمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى ٌا رسول هللا؟ فقال
أ  : اإلسالم  وعموده الصالة  وذروة سنامه الجهاد فً سبٌل هللا  ثم قال

كف علٌك : بلى ٌا نبً هللا  فأخذ بلسانه ثم قال: أخبرك بمالك ذلك كله؟ فقلت
ثكلتك أمك ٌا معاذ : فقلت ٌا رسول وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال" هذا

إ  حصائد – أو على مناخرهم – وهل ٌكب الناس فً النار على وجوههم 
ابن كثٌر عنهم أخرجه الترمذي والنسابً وابن ماجه وابن جرٌر و" ألسنتهم؟

وؼٌرهم، فهذه الخصلة ٌؤتً رمضان كل سنة ٌدرب علٌها ال بؤداء صالة 
بإٌقاظ الناس وقت السحور، وقت تنزل رحمات هللا  التراوٌح فحسب بل أٌضا
ٌنزل ربنا كل لٌلة إلى سماء الدنٌا حٌن ٌبقى ثلث ":لقوله صلى هللا علٌه وسلم
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من ٌست فرنً أغفر له  من ٌدعونً أستجٌب له  من : اللٌل اْلخر  فٌقول
فتح الرب الساتر لتمٌٌز "حدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا" ٌسألنً أعطٌه

                                                                   ."الحدٌث المتواتر
اإلنفاق من أعلى صفات عباد هللا المخلصٌن ومن أنبل أخالق : اإلنفاق/ 4

بنً آدم أجمعٌن، واإلنفاق ٌفتح أبواب الرحمة، وٌسد أبواب العذاب والسخط، 
 قوله جل وأحادٌث شهٌرة، منها وردت فٌه آٌات كثٌرة وٌمحو السٌبات وقد

ٌُْذِهْبنَ }:وعال اِكِرٌنَ  إِنَّ اْلَحَسَناِت  َئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ ٌِّ ـ  وقال [114: هود]{السَّ
تَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم } :وقال جل وعال {إدف  بالحسنة السٌئة تمحوها} :تعالى

ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم  هُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ ْدُعوَن َربَّ ٌَ  َفاَل َتْعلَُم {16}َعِن اْلَمَضاِجِ  
ْعَملُونَ  ٌَ ٌٍُن َجَزاء بَِما َكاُنوا  ِة أَْع ن قُرَّ ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ  [السجدة]{ {17}َنْفسٌي مَّ

ٍة أَنَبَتْت }:وقال جل وعال ٌُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فًِ َسبٌِِل هللّاِ َكَمَثِل َحبَّ َثلُ الَِّذٌَن  مَّ
َشاُء َوهللّاُ َواِس ٌي  ٌَ ٌَُضاِعُف لَِمن  ٍة َوهللّاُ  َئُة َحبَّ َسْبَ  َسَنابِلَ فًِ ُكلِّ ُسنُبلٍَة مِّ

وفً الحدٌث الشرٌؾ قال رسول هللا صلى هللا علٌه  [261:البقرة]{َعلٌِمٌي 
أخرجه أحمد " النفقة فً الحج كالنفقة فً سبٌل هللا بسبعمائة ضعف:"وسلم

وٌؤتً شهر الصٌام .والطبرانً فً األوسط والبٌهقً فً سننه عن برٌدة
والقٌام لٌحرك جذوة اإلنفاق فً صفوؾ المترفٌن ذوي البطون المألى عندما 

الحاجة  وأصحاب ٌصومون فتحترق بطونهم بالجوع فٌتنبهون إلى ذوي الفاقة
علما بؤن رمضان سمً بهذا اإلسم قٌل ألنه كان ٌؤتً فً الرمضاء ٌعنً شدة 
الحر، وقٌل ألنه ٌرمض الذنوب أي ٌحرقها حرقا، وقٌل ألنه ٌرمض جوؾ 

 .                                    أو بطن الصابم أي ٌحرقه بالجوع والعطش
االستٌقاظ عند السحر واالستؽفار فٌه من الخصال : ا ست فار باألسحار/ 5

الحمٌدة والصفات السعٌدة التً تإدي إلى رضوان هللا جل وعال، وقد وردت 
ِل َما }:فً فضله آٌات وأحادٌث، نذكر منها قوله تعالى ٌْ َن اللَّ َكاُنوا َقلٌِالً مِّ

ْهَجُعونَ  ْسَتْ فُِرونَ {17}ٌَ ٌَ : وقوله جل وعال [الذارٌات]{ {18} َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم 
ارِ } ا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب النَّ َنا آَمنَّ َنا إِنَّ قُولُوَن َربَّ ٌَ ابِِرٌَن {16}الَِّذٌَن   الصَّ

اِدقٌَِن َواْلَقانِتٌَِن َواْلُمنفِقٌَِن َواْلُمْسَتْ فِِرٌَن بِاألَْسَحارِ   [نآل عمرا] {{17}َوالصَّ
إن رسول هللا صلى : وفً الحدٌث الذي رواه ابن عمر رضً هللا عنهما قال

إن فً الجنة غرفا ٌرى ظاهرها من باطنها  وباطنها من :"هللا علٌه وسلم قال
لمن هً ٌا رسول هللا؟ : فقال أبو موسى األشعري رضً هللا عنه" ظاهرها

لمن أ ن الكالم  وأطعم الطعام  وبات هلل قائما  ":فقال صلى هللا علٌه وسلم
الصٌام والقٌام كل سنة لٌدربنا على االستٌقاظ فً   وٌؤتً شهر".والناس نٌام

فتح "وقت األسحار وهو وقت مشهود للحدٌث المتواتر الذي خرجناه فً كتابنا
 نزول :الحدٌث السادس عشر*:حٌث قلنا"الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

وقد بٌنها الدارقطنً فً كتاب النزول والاللكابً فً الرب إلى السماء الدنٌا 
كما ضمن المتواتر وقد تفردنا بتخرٌجه . شرح السنة وابن خزٌمة فً التوحٌد

                                     : النزول فً كل لٌلة فً الثلث األخٌر-أ :ٌلً
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ٌنزل :"قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: عنه  قال عن أبً هرٌرة رضً هللا
ربنا تبارك وتعالى كل لٌلة إلى سماء الدنٌا  حٌن ٌبقى ثلث اللٌل اْلخر  

من ٌدعونً فأستجٌب له  من ٌسألنً فأعطٌه  من ٌست فرنً فأغفر : فٌقول
أخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن نصر فً " له

قٌام اللٌل والبٌهقً فً السنن وفً األسماء والصفات وأحمد والدارمً وابن 
 :، خرجناه كما ٌلًماجه

أخرجه أحمد وأبو داود والدارمً وابن خزٌمة وابن حبان وابن أبً عاصم : علً بن أبً طالب- 1
. والدارقطنً فً النزول والاللكابً والبزار 

أخرجه أحمد وأبو داود والدارمً وابن خزٌمة وابن حبان واآلجري وابن أبً : جبٌر بن مطعم- 2
. عاصم والدارقطنً

.  أخرجه  أبو داود وابن خزٌمة وابن حبان وابن أبً عاصم والدارقطنً:جابر بن عبد هللا- 3

 أخرجه الدارقطنً فً النزول واآلجري فً الشرٌعة وابن خزٌمة فً :عبد هللا بن مسعود-4
. التوحٌد والدارمً

أخرجه أحمد ومسلم والدارمً فً السنن وابن خزٌمة وابن أبً عاصم فً صالة : أبو هرٌرة- 5
المسافرٌن وابن ماجه واألجري فً الشرٌعة وله ثالثة وأربعون إسنادا عن أبً هرٌرة ـ وهذا ٌعنً 

. أنه تواتر عنه ـ وكذلك أخرجه ابن حبان والنسابً واألصبهانً
أخرجه مسلم وأبو عوانه وعنه الهٌثمً وأحمد والدارقطنً وابن أبً عاصم  : أبو سعٌد  الخدري- 6

 .فً صالة المسافرٌن وابن حبان واآلجري فً الشرٌعة

 أحمد وابن خزٌمة والدارمً وابن ماجه وابن أبً عاصم والاللكابً: ـ رفاعة بن عرابة الجهن7ً

واآلجري  

عاصم والاللكابً              أبً أخرجه ابن : ـ أبو ثعلبة الخشن8ً

. ابن أبً عاصم والاللكابًأخرجه : ـ عمر بن عبسة9

. الترمذي والاللكابًأخرجه : ـ عقبة بن عامر الجهن10ً

. أخرجه مالك فً الموطإ وأحمد فً مسنده والبخاري ومسلم: ـ  سهل بن سعد الساعدي11

أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً والدارمً وإبن الجارود والبٌهقً : وابل بن حجر- 12
.  وابن خزٌمة وصححه األلبانً فً اإلرواء

أخرجه  أحمد والدارقطنً  : عقبة بن عامر  أبً العاصً الثقفً- 13
أخرجه أحمد والدارقطنً  :  ـ عثمان بن أبً العاص الثقف14ً
أخرجه الدارقطنً وابن جرٌر فً التفسٌر  : أبو الدرداء- 15
أخرجه الدارقطنً والخطٌب فً التارٌخ وفً سنده : ـ سلمة بن عبد الحمٌد بن ٌزٌد بن سلمة16
. لٌن

: نزوله فً لٌلة النصف من شعبان
.  أبو بكر الصدٌق أخرجه الدارقطنً وابن أبً عاصم وصحح األلبانً معناه وضعؾ إسناده- 17
 . وهو مثل الذي قبلهالدارقطنً وابن أبً عاصم: معاذ بن جبل- 18
  الدارقطنً: أبو إدرٌس الخوالنً- 19
. أخرجه الدارقطنً وأحمد وابن عبد البر فً التمهٌد وأصله فً مسلم: عابشة- 20
. الدارقطنً : مكحول مرسال - 21
. الدارقطنً : كعب األحبار -22
: و موقوفا (مرفوعا) كثٌر بن هرة الحضرمً عن نفسه وعن النبً صلى هللا علٌه وسلم- 23

. الدارقطنً بإسناد ضعٌؾ
الدارقطنً وابن أبً عاصم وابن ماجه وصحح األلبانً معناه وضعؾ : أبو موسى األشعري -24

. إسناده
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 :نزوله إلى السماء الدنٌا ٌوم عرفة
.  الدارقطنً : أم سلمة موقوفا- 25
 وأصله فً مسلم "فً التمهٌد"ابن عبد البر : عابشة- 26

وإذا تؤملت هذا المقام ووعٌت هذا :ما ٌلً" دلٌل الحاج"وقد بٌنا فً كتابنا 
الكالم فاعلم أن هللا جل وعال ٌنزل إلى سماء الدنٌا وٌدنو من الحجٌج عند هذه 

الكدى لٌباهً به مالبكته كما فً األحادٌث التً روتها عابشة وأبو هرٌرة 
وأنس بن مالك وجابر بن عبد هللا وابن عمر وؼٌرهم رضً هللا عنهم 

أجمعٌن، ومن هذه األحادٌث عن عابشة رضً هللا عنها عن النبً صلى هللا 
إن هللا ٌباهً بأهل عرفات أهل السماء  ٌقول لهم انظروا » :علٌه وسلم قال

: وفً رواٌة« إلى عبادي جاؤونً شعثا غبرا  أشهدكم أنً قد غفرت لهم
إذا كان ٌوم عرفة ٌنزل هللا إلى السماء الدنٌا ٌباهً بهم المالئكة  فٌقول »

انظروا إلى عبادي أتونً شعثا غبرا  من كل فج عمٌق  أشهدكم أنً قد 
كما ٌكثر العتق من النار فً هذا الٌوم وٌخسؤ إبلٌس اللعٌن،  .«غفرت لهم

إن : وهذا كاؾ إلبراز فضل ٌوم عرفة فعن عابشة رضً هللا عنها قالت
ما من ٌوم أكثر من أن ٌعتق هللا عبدا »: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

: من النار من ٌوم عرفة  فإنه لٌدنو عز وجل  ثم ٌباهً بكم المالئكة  فٌقول
ماذا أراد هؤ ء؟ انظروا إلى عبادي جاؤونً شعثا غبرا  فإنً أشهدكم أنً 

أخرجه مسلم فً باب فضل الحج والعمرة من كتاب الحج، « قد غفرت لهم
والنسابً فً باب ما ذكر فً ٌوم عرفة من كتاب المناسك من المجتبى وابن 

المناسك والبٌهقً فً باب أفضل الدعاء  ماجه فً باب الدعاء بعرفة من كتاب
 صلى هللا علٌه وسلم وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً. من كتاب الحج

انظروا إلى عبادي : إن هللا ٌباهً بأهل عرفات أهل السماء فٌقول لهم »:قال
أخرجه أحمد والحاكم وابن خزٌمة وابن حبان « هؤ ء جاؤونً شعثا غبرا

 التمهٌد وفً رواٌات، ٌقول والبٌهقً وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن عبد البر فً
فإنً أشهدكم أنً قد »:وفً رواٌة« فإنً أشهدكم أنً قد غفرت لهم»: هللا

                                                    . «غفرت لهم ولمن ٌدعون له
فهذه ستة وعشرون إسنادا تقر وتثبت أن هللا جل وعال ٌنزل إلى السماء الدنٌا 
فمروا نزوله كما جاء من دون تشبٌه وال تكٌٌؾ وال تعطٌل وال تؤوٌل فكل ما 
ٌخطر ببالك فاهلل بخالؾ ذلك ألنك بوصفك مخلوقا لن ٌخطر ببالك إال صفة 

مخلوق وهللا ؼٌر مخلوق وهو مخالؾ لمخلوقاته وصفاته كذلك مخالفة 
لٌس كمثله شًء وهو السمٌ  } من قوله تعالى  انطالقالصفات مخلوقاته

النزول معلوم :"اإلمام مالك أنه قال وقد نقل ابن عبد البر عن  {البصٌر
والكٌؾ مجهول كما قال فً االستواء، وأما الذٌن ٌقولون آخر اللٌل عندنا لٌس 

هو آخر اللٌل عند ؼٌرنا فإنهم وقعوا فً التشبٌه والتجسٌم، فالمشبه ٌعبد 
 .صنما كما قال الحمٌدي شٌخ البخاري والمإول ٌعبد عدما، وهللا تعالى أعلم



 Page 10 من فضائل رمضان
 

ولما كان آخر اللٌل مشهودا وتستجاب فٌه الدعوات فقد جاء رمضان ٌدربنا 
على االستٌقاظ فٌه لتناول أكلة السحور كما أمرنا النبً صلى هللا علٌه وسلم 

تسحروا فإن :"الكثٌر حٌن قال صلى هللا علٌه وسلم بذلك لٌدلنا على هذا الخٌر
فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "خرجناه فً كتابنا " فً السحور بركة

نظم المتناثر فً الحدٌث "كتابه تفرد به الكتانً فً : حٌث قلنا" المتواتر
:  كما ٌلًاهٌن رو"المتواتر

 أخرجه البخاري ومسلم: أنسـ 1

 . وأبو بكر البزارالنسابًأخرجه : ابن مسعودـ 2

 النسابً وفً لفظ آخر البن حبان عنه وابن أبً حاتمأخرجه :   هرٌرةوأبـ 3

 أحمد وفٌه أبو رفاعة وألحمد والطبرانً حدٌث آخرأخرجه :  سعٌدوأبـ 4

 أحمد وأبو ٌعلً والبزار والطبرانً فً األوسطأخرجه : جابر بن عبد هللاـ 5

 انظره فً نظم المتناثر: عبد هللا بن سارقةـ 6

 انظره فً نظم المتناثر: عمرو بن العاصـ 7

 انظره فً نظم المتناثر: الحسٌن بن علًـ 8

 انظره فً نظم المتناثر: أبٌه علًـ 9

 انظره فً نظم المتناثر:  سوٌد وهو من الصحابةوأبـ 10

 .الطبرانً فً الكبٌر وفٌه  جبارة بن مؽلس وهو ضعٌؾ: عتبة  بن عبٌدـ 11

 .الطبرانً فً الكبٌر وفٌه  جبارة بن مؽلس وهو ضعٌؾ:  الدرداء وأبـ 12

 انظره فً نظم المتناثر. مسرة الفجر من أعراب البصرةـ 13

ابن ماجه والحاكم وأخرج البزار والطبرانً له حدٌثا آخر وفً إسنادٌهما : ابن عباسـ 14
 .مجهوالن

 انظره فً نظم المتناثر: العرباض بن سارٌةـ 15

 البزارأخرجه أبو بكر : قرة بن إٌاس  المزنً ـ 16

 أخرجه  ابن حبان والطبرانً فً األوسط: ابن عمرـ 17

 انظره فً نظم المتناثر:  أمامةوأبـ 18

 .الطبرانً فً الكبٌر وفٌه ٌزٌد بن عبد الملك النوفلً وهو ضعٌؾ: النسابً بن ٌزٌد وؼٌرهمـ 19

 أبو داودأخرجه : ابن دانٌةـ 20

البزار والطبرانً وفٌه أخرجه أبو بكر : رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمـ 21
 .عبد هللا بن صالح ضعفه األبمة

. الطبرانً وفٌه عبد هللا البصريأخرجه : سلمانـ 22

وا ِكَراماً }:قال تعالى:ا بتعاد عن الل و/ 6 وا بِاللَّْ ِو َمرُّ  [72: الفرقان] {َوإَِذا َمرُّ
 َوالَِّذٌَن {2} الَِّذٌَن ُهْم فًِ َصاَلتِِهْم َخاِشُعونَ {1}َقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنونَ }:وقال تعالى

َكاِة َفاِعلُونَ {3}ُهْم َعِن اللَّْ ِو ُمْعِرُضونَ  فذكر  [3-1 :المإمنون]{ َوالَِّذٌَن ُهْم لِلزَّ
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اإلعراض عن اللؽو فً اآلٌة الثانٌة بٌن الصالة والزكاة لٌبٌن فضلها،  هللا
من ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

" لم ٌدع قول الزور والعمل به فلٌس هلل حاجة فً أن ٌدع طعامه وشرابه
وقال النبً أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وؼٌرهم، 

وهل ٌكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم فً :"علٌه وسلم صلى هللا
 وقال النبً رواه الترمذي والنسابً وسبق تخرٌجه،"النار إ  حصائد ألسنتهم

من كان ٌؤمن باهلل والٌوم اْلخر فلٌقل خٌرا أو ":صلى هللا علٌه وسلم
متفق علٌه، فالموسم ٌجعل المكان والزمان لجنً األرباح وقطؾ " لٌصمت

الحسنات الدانٌة فال ٌنبؽً للمرء أن ٌشؽل نفسه إال بالتوحٌد الخالص من 
 واالستؽفار  واألذكارل تالوة القرآن والصٌام فً النهار،والقٌام فً اللٌلخال

فقد ذكر أن اإلمام مالكا كان ٌترك تدرٌس الحدٌث فً رمضان . فً األسحار
لٌشتؽل بتالوة القرآن،وكان الشافعً أكثر الناس انشؽاال بتالوة القرآن فً 

 .                                                          دأبهم فً رمضان رمضان، فالسلؾ الصالح جعل من  تالوة القرآن
َشْهُر } :وعال قال لقد تقدم أن هللا جل: رمضان  شهر القرآنشهر /  7

َناٍت ِمَن اْلهَُدى َواْلفُْرَقاِن َفَمْن  ٌِّ اِس َوَب َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزلَ فٌِِه اْلقُْرآُن ُهدًى لِلنَّ
اٍم أَُخَر  ٌَّ ةٌي ِمْن أَ ُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ ٌَ ْهَر َفْل َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
َ َعلَى َما  ُروا هللاَّ َة َولُِتَكبِّ ٌُِرٌُد بُِكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِملُوا اْلِعدَّ ٌُْسَر َو َ  ُ بُِكُم اْل ٌُِرٌُد هللاَّ

ً َقِرٌبٌي أُِجٌُب َدْعَوَة *َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُروَن  ً َفإِنِّ َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّ
ْرُشُدونَ  ٌَ ْؤِمُنوا بًِ لََعلَّهُْم  ٌُ ْسَتِجٌُبوا لًِ َوْل ٌَ اِع إَِذا َدَعاِن َفْل -185: الَبَقَرة.]{*الدَّ

وقد بٌن لنا تعالى أن القرآن أنزل لٌلة القدر فً رمضان، قال  [186
ا ُمْنِذِرٌَن (2) َواْلِكتاِب اْلُمبٌِِن (1)حم }:تعالى ا ُكنَّ لٍَة ُمباَرَكٍة إِنَّ ٌْ ا أَْنَزْلناهُ فًِ لَ  إِنَّ

ْفَرُق ُكلّ أَْمٍر َحِكٌٍم (3) ٌُ ا (4) فٌِها  ا ُكنَّ أَْمراً ِمْن ِعْنِدنا إِنَّ
لَِة اْلَقْدِر }:وقال تعالى  [5ـ1:الدخان]{(5)ُمْرِسلٌِنَ  ٌْ ا أَْنَزْلناهُ فًِ لَ  َوما (1)إِنَّ

لَُة اْلَقْدِر  ٌْ رٌي ِمْن أَْلِف َشْهٍر (2)أَْدراَك ما لَ ٌْ لَُة اْلَقْدِر َخ ٌْ [ 3ـ1:القدر]{(3) لَ
والقرآن ٌهدي الناس إلى أنواع البر والتقوى وٌرشدهم إلى اإلنفاق والجود 

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :"قال عباس رضً هللا عنهما فعن ابن
أجود الناس  وكان أجود ما ٌكون فً رمضان حٌن ٌلقاه جبرٌل وكان جبرٌل 
ٌلقاه فً كل لٌلة من رمضان فٌدارسه القرآن  فلرسول هللا صلى هللا علٌه 

وفً  متفق علٌه،" وسلم حٌن ٌلقاه جبرٌل أجود بالخٌر من الرٌح المرسلة
كان النبً صلى هللا علٌه وسلم أجود الناس بالخٌر  «:رواٌة أخرى للبخاري

وكان أجود ما ٌكون فً رمضان حٌن ٌلقاه جبرٌل  وكان جبرٌل علٌه السالم 
ٌلقاه كل لٌلة فً رمضان حتى ٌنسلخ  ٌعرض علٌه النبً صلى هللا علٌه 

وسلم القرآن فإذا لقٌه جبرٌل علٌه السالم كان أجود بالخٌر من الرٌح 
هو القدوة لمن أراد اتباع سبٌل الهدى وقد دلنا على فضل القرآن و" المرسلة

 ورد فً فضل قراءة القرآن بعض األحادٌث وبٌن لنا ما فٌه من خٌر كثٌر وقد
عن أَبً أَُماَمَة رضً هللا عنه  : نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً
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ِه َوَسلَّلَم ٌقول َسِمْعُت رسول هللا َصلَّلى هللاُ : قال ٌْ أتًِ »:َعلَ ٌَ ُه  اْقَرُؤوا القُْرآَن؛ َفإنَّ
اَمِة َشفٌِعاً ألَْصَحابِهِ  ٌَ ْوَم القِ اِس بِن َسْمَعاَن رضً هللا   رواه مسلم« ٌَ وَّل وعن النَّل

ِه َوَسلَّلمَ  َسِمْعُت رسولَ : عنه قال ٌْ اَمِة »:ٌقولُ  هللا َصلَّلى هللاُ َعلَ ٌَ ْوَم القِ ٌَ ْؤَتى  ٌُ
ا َتْقُدُمه سوَرة الَبَقَرِة َوآل  ٌَ ْن ْعَملُوَن بِِه فً الدُّ ٌَ بِالقُْرآِن َوأْهلِِه الذٌَن َكاُنوا 

اِن َعْن َصاِحبِِهَما وعن عابشة رضً هللا عنها  ،رواه مسلم «ِعْمَراَن  ُتَحاجَّ
ِه َوَسلَّلمَ  َقاَل رسول: قالت ٌْ ْقَرأُ القُْرآَن َوُهَو َماِهرٌي بِِه  »:هللا َصلَّلى هللاُ َعلَ ٌَ الَِّذي 

ِه َشاقٌّ لَُه  ٌْ َتَتْعَتُ  فٌِِه َوُهَو َعلَ ٌَ ْقَرأُ اْلقُْرآَن َو ٌَ َفَرِة الِكَراِم الَبَرَرِة  َوالَِّذي  َمَ  السَّ
هِ « أْجَرانِ  ٌْ ِه  وعن ابن عمر رضً هللاُ عنهما  متفقٌق َعلَ ٌْ عن النبً َصلَّلى هللاُ َعلَ

نِ  »:َوَسلَّلَم َقالَ  ٌْ قُوُم بِِه آَناء :   َحَسَد إِ  فً اْثَنَت ٌَ َرُجلٌي آَتاهُ هللاُ القُْرآَن  َفهَُو 
َهارِ  ِل َوآَناَء النَّ ٌْ ْنفِقُُه آَناَء اللَّ ٌُ َهاِر  َوَرُجلٌي آَتاهُ هللاُ َما ً  َفهَُو  ِل َوآَناَء النَّ ٌْ « اللَّ

هِ  ٌْ َصلَّلى هللاُ  َقاَل رسوُل هللاِ : رضً هللا عنه قال وعن ابن مسعودٍد  ،متفقٌق َعلَ
ِه َوَسلَّلمَ  ٌْ َمْن َقَرأ َحْرفاً ِمْن ِكَتاِب هللاِ َفلَُه َحَسَنةٌي  َوالَحَسَنُة بَِعْشِر أْمَثالَِها   »:َعلَ

رواه « ألِفٌي َحْرفٌي  َو َمٌي َحْرفٌي  َوِمٌمٌي َحْرفٌي : ألم َحرفٌي  َولِكنْ :   أقول
، فلنؽتنم فرصة شهر القرآن لنهتدي (َحِدٌثٌق َحَسنٌق َصحٌحٌق ) :الترمذي، وقال

بهدي القرآن ولنحذر من قلب أوراق المصحؾ الشرٌؾ بؤصابع مبللة بالرٌق 
 . فإن الرٌق مما ٌستقذر

شهر رمضان شهر الصٌام والقٌام لمن : رمضان شهر العتق من النار/ 8
عن أبً هرٌرة : اتقى واتبع األحكام، فقد جاءت أحادٌث تنص على ذلك، منها

الصلوات الخمس والجمعة :"رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
" إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بٌنهن إذا اجتنبت الكبائر

من صام :"أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال رواه مسلم وؼٌره، وعنه
أن  متفق علٌه، وعنه" رمضان إٌمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

من قام رمضان إٌمانا واحتسابا غفر له ما :"قال النبً صلى هللا علٌه وسلم
متفق علٌه،وروى الترمذي بسنده عن النبً صلى هللا علٌه " تقدم من ذنبه
إذا كان أول لٌلة من رمضان صفدت الشٌاطٌن ومردة :"وسلم أنه قال

الجن وغلقت أبواب النار فلم ٌفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم ٌ لق 
ٌا باغً الخٌر أقبل وٌا باعً الشر أقصر  وهلل : منها باب  وٌنادي مناد

حدٌث ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث :وقال" عتقاء من النار  وذلك كل لٌلة
 قلت وأبو" رحمه هللا أبً بكر بن عٌاش ثم ذكره مصححا مرسال عن مجاهد

بكر بن عٌاش إمام فً القراءة لكنه له أوهام إذا روى من ؼٌر كتابه أو روى 
 .                                                                                خارج الكوفة، وهللا أعلم

لما كان الصٌام أضافه هللا لنفسه جعل : الدخول فً الجنة من باب الرٌان/ 9
فعن : جزاءه دخول الجنة من باب ٌقال له الرٌان ال ٌدخل منه إال الصابمون

إن فً :"وسلم قال سهل بن سعٌد رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه
الجنة بابا ٌقال له الرٌان  ٌدخل منه الصائمون ٌوم القٌامة    ٌدخل منه 

أٌن الصائمون؟ فٌقومون   ٌدخل منه أحد غٌرهم  فإذا : أحد غٌرهم  ٌقال
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متفق علٌه، وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه " دخلوا أغلق فلم ٌدخل منه أحد
من أنفق زوجٌن فً سبٌل هللا نودي :"أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

من أبواب الجنة  ٌا عبد هللا هذا خٌر  فمن كان من أهل الصالة دعً من 
باب الصالة  ومن كان من أهل الجهاد دعً من باب الجهاد  ومن كان من 
أهل الصٌام دعً من باب الرٌان ومن كان من أهل الصدقة دعً من باب 

بأبً وأمً ٌا رسول هللا ما على من : قال أبو بكر رضً هللا عنه" الصدقة
دعً من تلك األبواب من ضرورة  فهل ٌدعى أحد من تلك البواب كلها؟ 

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي " نعم  وأرجو أن تكون منهم:" قال
                                                          .والنسابً وأحمد وؼٌرهم

ًَ  :النسخ باألخؾومنه : رمضان شهر اللطف باإلنسان/ 10  َعِن الَبَراِء رض
دٍد : هللا َعنُه قالَ  جلُ - صلى هللا علٌه وسلم - كاَن أَْصحاُب ُمَحمَّل إَِذا كاَن الرَّ

ى  ْوَمُه َحتَّ ٌَ لََتُه و   ٌْ أُْكلْ لَ ٌَ ْفِطَر؛ لم  ٌُ صائماً؛ َفَحَضَر اإلْفطاُر َفَناَم َقْبلَ أْن 
ا َحَضَر اإلْفطاُر أََتى  َس بَن ِصْرَمَة األَْنصاِريَّ كاَن صائماً  َفلَمَّ ٌْ ًَ  َوأنَّ َق ٌُمس

   َولكْن أَْنَطلُِق َفأَْطلُُب لََك  وكان : أَِعْنَدِك َطعامٌي؟ َقالَتْ : اْمَرأََتُه  َفقالَ لَها
ا َرأَْته قالَتْ  ْعَملُ  َفَ لََبْتُه َعٌناهُ  فجاَءْتُه اْمَرأُتُه  َفلمَّ ٌَ ْوَمُه  َبًة لَك : ٌَ ٌْ   (11)َخ

ًَ َعلٌهِ  هاُر ُغِش ا اْنَتَصَف النَّ ًِّ . َفلمَّ ب - صلى هللا علٌه وسلم - َفُذِكَر ذلك للنَّ
َفُث إِلَى نَِسائُِكمْ }: فنَزلْت هذِه اْلٌةُ  اِم الرَّ ٌَ لََة الصِّ ٌْ َفَفرُحوا بِها َفرحاً  {أُِحلَّ لَُكْم لَ
ِط }: َشدٌداً  وَنَزلَتْ  ٌْ ٌَُض ِمَن اْلَخ ُط اأْلَْب ٌْ َن لَُكُم اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ ى  َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ

والحدٌث فً الصحٌحٌن  {. من الفجر ثم أتموا الصٌام إلى الٌلاأْلَْسَودِ 
وؼٌرهما وفً بعض الرواٌات أنه رآه النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌهادى بٌن 

" ما لً أراك ٌا أبا قٌس طلٌحا؟": رجلٌن فقال له النبً صلى هللا علٌه وسلم
فقص علٌه خبره فرق له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى دمعت عٌناه 

وقبل ذلك كان أربعون من األنصار قد واقعوا نساءهم بعدما أخبرنهم أنهن قد 
لَةَ }:عمر بن الخطاب فؤنزل هللا قوله تعالى نمن ومعهم ٌْ اِم  أُِحلَّ لَُكْم لَ ٌَ الصِّ

َفُث إِلَى نَِسائُِكمْ   هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم هللا أنكم كنتم تختانون الرَّ
أنفسكم فتاب علٌكم وعفا عنكم فاْلن باشروهن وابت وا ما كتب هللا لكم 

ِط اأْلَْسَودِ  ٌْ ٌَُض ِمَن اْلَخ ُط اأْلَْب ٌْ َن لَُكُم اْلَخ ٌَّ َتَب ٌَ ى   من الفجر ثم َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ
فكانت الرخصة والنسخ  ففرحوا بها فرحا شدٌدا{ أتموا الصٌام إلى الٌل

.                                                                            باألخؾ  
ذكر أهل السٌر وأسباب :رمضان فٌه لٌلة القدر أفضل من ألف شهر/ 11

النزول أن النبً صلى هللا علٌه وسلم ذكر ألصحابه قصة رجل من بنً 
جل  إسرابٌل حمل السالح ألؾ شهر فتقال أعمار أمته فؤنزل هللا قوله

لٌلة القدر خٌر من * وما أدراك ما لٌلة القدر*إنا أنزلناه فً لٌلة القدر}:وعال
فكان قٌام لٌلة القدر ٌعدل ألؾ شهر من العبادة وهً أكثر من  {ألف شهر

صلى هللا علٌه وسم ٌحث أصحابه على االجتهاد  وكان رسول هللا. ثمانٌن سنة
 أم المإمنٌن عابشة من رمضان فعن فً تحرٌها وخاصة فً العشر األواخر
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كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا دخل العشر :"رضً هللا عنها قالت
 رضً هللا متفق علٌه، وعن أبً هرٌرة" أحٌا اللٌل وأٌقظ أهله وشد المئزر

من قام لٌلة القدر إٌمانا واحتسابا :"قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: عنه قال
 ".                       من ٌقم لٌلة القدر:"وفً رواٌة" غفر له ما تقدم من ذنبه

فعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما أن رسول :رمضان ٌشف  ألهله/ 12
الصٌام والقرآن ٌشفعان للعبد ٌوم القٌامة  :"هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

أي ربً إنً منعته الطعام والشهوة فشفعنً فٌه  وٌقول : ٌقول الصٌام
أخرجه اإلمام " فٌشفعان: رب منعته النوم باللٌل فشفعنً فٌه  قال: القرآن

أحمد والطبرانً فً المعجم الكبٌر وابن أبً الدنٌا فً كتاب الجوع وصححه 
فتبٌن أن الصٌام ٌشفع للصابمٌن ٌوم القٌامة إن صح . األلبانً فً الترؼٌب

، :قال البخاري.  الحدٌث ، َعْن َعَطاءٍد جٍد ٌْ ٌَى، َعِن اْبِن ُجَر ْح ٌَ َثَنا  ، َحدَّل دٌق َثَنا ُمَسدَّل َحدَّل
قُولُ : َقالَ  ٌَ ْخِبُرَنا  ٌُ ُ َعْنهَُما،  ًَ هللاَّل ِ َصلَّلى : َسِمْعُت اْبَن َعبَّلاسٍد َرِض َقاَل َرُسوُل هللاَّل

ِه َوَسلَّلَم اِلْمَرأَةٍد ِمَن األَْنَصاِر،  ٌْ اَها اْبُن َعبَّلاسٍد - هللاُ َعلَ َما » -َفَنِسٌُت اْسَمَها  َسمَّل
ٌَن َمَعَنا؟ ، َفَرِكَبهُ :َقالَتْ   «َمَنَعِك أَْن َتُحجِّ لَِزْوِجَها  أَُبو فاُلَنٍد َواْبُنُه، َكاَن لََنا َناِضحٌق
ِه، َقالَ  َواْبِنَها، َوَتَرَك َناِضًحا ٌْ َفإَِذا َكاَن َرَمَضاُن اعَتِمِري فٌِِه  َفإِنَّ »:َنْنَضُح َعلَ

ةٌي  ُعْمَرًة فًِ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسابً وابن حبان « َرَمَضاَن َحجَّ
وأحمد بن منٌع فً مسنده وابن أبً شٌبة فً المصنؾ وابن السكن وابن منده 

      .فً الصحابة والدوالبً فً الكنى وإن اختلفت أسباب الرواٌات واألسماء
لما كان صٌام رمضان تولى هللا عز وجل : صٌام رمضان جنة من النار/ 13

كان أٌضا " الصٌام لً وأنا أجزي به"مجازاته ٌوم القٌامة للحدٌث الربانً
صلى  جنة من النار، فقد روى عثمان بن أبً العاص رضً هللا عنه عن النبً

أخرجه أحمد والنسابً وابن " الصوم جنة من عذاب هللا:"هللا علٌه وسلم قال
األلبانً،  ماجه وابن خزٌمة وابن حبان والبٌهقً فً شعب اإلٌمان وصححه

وفً رواٌة ألحمد والنسابً وابن ماجة وابن خزٌمة وابن حبان والطبرانً فً 
 المعجم الكبٌر عن عثمان بن أبً العاص أن النبً صلى هللا علٌه وسلم

 رواٌة وصححه األلبانً، وفً" الصوم جنة ٌستجن بها العبد من النار":قال
الصٌام جنة من النار كجنة :"هللا علٌه وسلم قال ثالثة عنه أن النبً صلى

 وٌشهد له ما رواه أبو" والصوم جنة "وفً الصحٌحٌن  "أحدكم من القتال
أنشأ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم جٌشا  فأتٌته : أمامة رضً هللا عنه قال

  ف زونا "اللهم سلمهم وغنمهم: "ٌا رسول هللا ادع لً بالشهادة  قال: فقلت
ٌا رسول : ثم أتٌته  فقلت: فسلمنا وغنمنا  حتى ذكر ذلك ثالث مرات  قال

اللهم :"هللا  إنً أتٌتك تترى ثالث مرات  أسألك أن تدعو لً بالشهادة فقلت
فسلمنا وغنمنا ٌا رسول هللا  فمرنً بعمل أدخل به الجنة  " سلمهم وغنمهم

فكان أبو أمامة   ٌرى فً بٌته :   قال."علٌك بالصوم فإنه   مثل له:"قال
الدخان نهارا إ  إذا نزل بهم ضٌف  فإذا رأوا الدخان عرفوا أنه قد اعتراهم 

 شٌبة وعبد الرزاق، والطبرانً وابن أبً أخرجه ابن حبان والنسابً." ضٌف
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" علٌك بالصٌام فإنه   مثل له":وأحمد واللفظ له، وفً رواٌة النسابً
 ."                                         علٌك بالصوم فإنه   عدل له":وللحاكم

ال شك أن نفحات رب العزة والكمال :شهر الصٌام والقٌام ٌكفر الفتن/ 14
تؽمر عباده فً هذا الشهر العظٌم ومن ذلك ما رواه حذٌفة بن الٌمان رضً 

فتنة الرجل فً أهله وماله :"هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
ونفسه وولده وجاره  ٌكفرها الصٌام والصالة والصدقة واألمر بالمعروف 

                                                              .وؼٌره رواه البخاري." والنهً عن المنكر
: ال شك أن للصابم فرحتٌن: من فضائل رمضان أن دعوة الصائم   ترد/ 15

 علٌه، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه كما فً الحدٌث الصحٌح المتفق
لكن دعوته أٌضا عند فطره مقبولة ال ترد لما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه 

الصائم حٌن : ثالثة   ترد دعوتهم:"صلى هللا علٌه وسلم قال رسول هللا:قال
وابن  أخرجه أبو داود الطٌالسً وأحمد"ٌفطر  واإلمام العادل ودعوة المظلوم

قوله  وٌشهد له.حبان والترمذي وابن ماجه وابن أبً شٌبة والبٌهقً وؼٌرهم
جعل هللا علٌكم صالة قوم أبرار  ٌقومون اللٌل :"صلى هللا علٌه وسلم

أخرجه عبد بن حمٌد والضٌاء فً "وٌصومون النهار ولٌسوا بأئمة و  فجار
النبً  هللا عنهما أن وعن عبد هللا بن عمرو رضً. المختارة وصححه األلبانً

أخرجه ابن ." إن للصائم عند فطره دعوة   ترد:"صلى هللا علٌه وسلم قال
                                                        .ماجه وصححه البوصٌري

 وال تعد لذلك قال إن آالء هللا ال تحصى: من فطر صائما كان له أجره/ 16
فمثال من لم ٌعد ٌستطٌع الصٌام ألسباب   {فبأي آ ء ربكما تكذبان}:جل وعال

صحٌة أو ؼٌرها أمكنه أن ٌفطر صابما فٌتحصل على األجر مثل أجره لما 
: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: رواه زٌد بن خالد رضً هللا عنه قال

من جهز غازٌا أو حاجا فً أهله أو فطر صائما كان له مثل أجره من غٌر "
من فطر صائما فله أجره إنه   :"وفً رواٌة." أن ٌنقص من أجورهم شًء
 هللا عنها وعن أم المإمنٌن عابشة رضً." ٌنقص من أجر الصائم شًء

من فطر صائما كان له مثل أجره من غٌر أن ٌنقص من أجر الصائم ":قالت
                                        .وؼٌره رواها النسابً فً المجتبى." شٌئا
كثٌر من الناس ٌظن أن قٌام رمضان خاص :قٌام رمضان ٌدخل الجنان/ 17

. بالصابمٌن وأن المفطرٌن ال قٌام علٌهم، وهذا خطؤ فادح ٌقع فٌه ؼٌر الصابم
فالصٌام له أجره، والقٌام له أجره، فراوي فضل القٌام والصٌام هو أبو هرٌرة 

 قال النبً صلى هللا علٌه :هللا عنه قال فعن أبً هرٌرة رضً. رضً هللا عنه
 :وقال" من صام رمضان إٌمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه":وسلم

من قام رمضان إٌمانا واحتسابا غفر له ما :"قال النبً صلى هللا علٌه وسلم
متفق علٌهما، فمن فاتته فرصة الصٌام ٌنبؽً أن ال تفوته " تقدم من ذنبه

من ؼٌره على القٌام، جعلنً هللا وإٌاكم من  فرصة القٌام، فعلٌه أن ٌسهر أكثر
 .                               الذٌن ٌصومونه وٌقومونه وٌصونونه، إنه سمٌع مجٌب
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رمضان شهر الؽفران تفتح فٌه أبواب : شهر رمضان شهر ال فران/ 18
الجنان وتؽلق فٌه أبواب النٌران، وتكثر فٌه الطاعات وتنقص فٌه المعاصً 

والزالت، وقد تواتر عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه أمن على دعاء جبرٌل علٌه 
فقد خرجنا فً كتابنا   السالم، أمٌن األرض ٌإمن على دعاء أمٌن السماء

أنه ":حدٌث /104: الحدٌث التالً" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
علٌه الصالة والسالم ارتقى درجة المنبر فقال آمٌن ثم ارتقى الثانٌة فقال 
آمٌن ثم ارتقً الثالثة فقال آمٌن  فلما نزل سئل عن ذلك فقال إن جبرٌل 
عرض لً فقال بعد من أدرك رمضان فلم ٌ فر له فقلت آمٌن  فلما رقٌت 

الثانٌة قال بعد من ذكرت عنده فلم ٌصل علٌك فقلت آمٌن  فلما رقٌت الثالثة 
تفرد " قال بعد من أدرك أبوٌه عنده أو أحدهما فلم ٌدخاله الجنة فقلت آمٌن

: به الكتانً فً نظم المتناثر قلت وهو متواتر روٌناه كما ٌلً

 .، وهو فً صحٌح مسلمأخرجه الحاكم وقال صحٌح اإلسناد من حدٌث كعب بن عجرةـ 1

وابن حبان فً صحٌحه بنحوه من حدٌث مالك بن الحسن بن مالك بن الحوٌرث عن أبٌه عن ـ 2
 .جده

 ابن حبان وابن خزٌمة من حدٌث أبً هرٌرةـ 3

 والطبرانً بإسناد لٌن من حدٌث ابن عباسـ 4

 والطبرانً بؤسانٌد أحدها حسن من حدٌث جابر بن سمرةـ 5

 .والطبرانً والبزار من حدٌث عبد هللا بن الحارث بن جزء الزبٌديـ 6

 والبزار وابن النجار من حدٌث أنسـ 7

 والبزار من حدٌث عمار بن ٌاسرـ 8

 .والبخاري فً األدب والبٌهقً من حدٌث جابر بن عبد هللاـ 9

من فضائل رمضان أنه ٌزٌد الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً / 19
إٌمان ٌزٌد وال ٌنقص : جمهور العلماء على أن اإلٌمان ثالثة أنواع: الطاعات

وهو إٌمان رسل هللا علٌهم الصالة والسالم، وإٌمان ال ٌزٌد وال ٌنقص وهو 
إٌمان المالبكة، وإٌمان ٌزٌد وٌنقص وهو إٌمان بنً البشر اآلخرٌن، وأنه 

وٌنقص بالجهل والمعاصً والزالت، وأبى عن ذلك  ٌزٌد بالعلم والطاعات
اإلشعاع "المرجبة واألحناؾ وآٌات القرآن ترد علٌهم كما بٌنا ذلك فً كتابنا 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن نبً الهدى صلى هللا ". واإلقناع بمسابل اإلجماع
علٌه وسلم ٌدفعه رمضان إلى كثٌر من الطاعات، منها الجود والسخاء عندما 

فهو كالرٌح المرسلة، وٌسهر لٌله، وٌكثر من القٌام   ٌدارسه جبرٌل القرآن
وتالوة القرآن لٌال ونهارا، وٌعتكؾ العشر األواخر، فٌشد المبزر، وٌحًٌ 

وإذا كان هذا حال . لٌله، وٌجتهد فً العشر األواخر ما ال ٌجتهد فً ؼٌرها
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي ؼفر له ما تقدم من ذنبه وما  المعصوم

 تؤخر، فماذا عساه ٌكون حال عباد مقصرٌن كثٌري الزالت والضٌعات؟
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لقد تقدم أن رمضان : من فضائل رمضان تحقٌق صفات عباد الرحمن/ 20
ٌؤتٌنا كل سنة لٌدربنا على صفات عباد الرحمن الذٌن ٌبدل هللا سٌباتهم 

فمن اجتهد فً رمضان وتلقى لنفحات الرحمن وتزود بالتقوى . حسنات
 ومحاربة أنواع العصٌان، فإنه إما ٌؽفر هللا زالت الفتان فٌتوب علٌه وٌإمنه

الشٌطان، وإما أن ٌجعله من عباد الرحمن الذٌن ال ٌؽفر لهم الدٌان زالت 
العصٌان فحسب وإنما ٌبد هللا سٌباتهم حسنات، وقد أخرج الطبرانً من مسند 

ٌعجب أو : ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
وكٌؾ ٌؤسؾ أحدنا : القٌامة ممن ٌؤسؾ على قلة سٌباته، قالوا ٌضحك ربنا ٌوم

فمن " الذٌن ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات:"على قلة سٌباته ٌا رسول هللا؟ قال
الدٌان وٌدخله الجنان وٌإمنه الشٌطان  اتصؾ بصفات عباد الرحمن ٌرحمه

وضالالت كل فتان، وصفات عباد الرحمن ٌؤتً كل سنة ٌدرب علٌها 
ْمُشوَن } :وقال جل وعال فً سورة الفرقانرمضان،  ٌَ ْحَمِن الَِّذٌَن  َوِعَباُد الرَّ

بٌُِتوَن {63}َعلَى اأْلَْرِض َهْوناً َوإَِذا َخاَطَبهُُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َساَلماً  ٌَ  َوالَِّذٌَن 
اماً  ٌَ داً َوقِ ِهْم ُسجَّ َم إِنَّ {64}لَِربِّ ا َعَذاَب َجَهنَّ َنا اْصِرْف َعنَّ قُولُوَن َربَّ ٌَ  َوالَِّذٌَن 
َها َساءْت ُمْسَتَقّراً َوُمَقاماً {65}َعَذاَبَها َكاَن َغَراماً   َوالَِّذٌَن إَِذا أَنَفقُوا لَْم {66} إِنَّ

َن َذلَِك َقَواماً  ٌْ ْقُتُروا َوَكاَن َب ٌَ ِ إِلَهاً {67}ٌُْسِرفُوا َولَْم  ْدُعوَن َمَ  هللاَّ ٌَ  َوالَِّذٌَن َ  
ْفَعلْ َذلَِك  ٌَ ْزُنوَن َوَمن  ٌَ ُ إِ َّ بِاْلَحقِّ َوَ   َم هللاَّ ْفَس الَّتًِ َحرَّ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ آَخَر َوَ  

ْلَق أََثاماً  ْخلُْد فٌِِه ُمَهاناً {68}ٌَ ٌَ اَمِة َو ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ٌَُضاَعْف لَُه اْلَعَذاُب   إِ َّ َمن {69} 
 ُ َئاتِِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن هللاَّ ٌِّ ُ َس لُ هللاَّ َبدِّ ٌُ َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَمالً َصالِحاً َفأُْولَئَِك 

ِحٌماً  فالصبر والصدق والقنوت واإلنفاق  [70-63:اآلٌات]{ {70}َغفُوراً رَّ
قل من ٌنتبه لها واالستؽفار باألسحار والعزوؾ عن اللؽو خصال حمٌدة 

                                                                                                              .وٌستشعر فضلها واؼتنامها

 :األحكام الشرعٌة: الفصل الثانً
قد أجمع الفقهاء أن العبادة ـ أٌة عبادة ـ ال ٌتقبلها هللا إال إذا توفرت فٌها ثالث 

 أن تكون موافقة /2 أن تكون نابعة من مسلم صحٌح العقٌدة،/1: خصال هً
 أن تكون خالصة لوجه هللا خالٌة من /3لشرع هللا ألن هللا ال ٌعبد إال بما شرع،

 ..أمراض القلوب من تسمٌع ومراءاة، ورٌاء، وكبر، وكبرٌاء، وعجب،الخ
واتفقوا على أن صٌام نهار رمضان على ":ابن حزم فً مراتب اإلجماعقال و

الصحٌح المقٌم العاقل البالػ الذي ٌعلم أنه رمضان وقد بلؽه وجوب صٌامه 
وهو مسلم ولٌس امرأة ال حابضا وال حامال وال مرضعا وال رجال أصبح 

جنبا أولم ٌنوه من اللٌل فرض مذ ٌظهر الهالل من آخر شعبان إلى أن ٌتٌقن 
ظهوره من أول شوال وسواء العبد والحر والمرأة والرجل واألمة والحرة 

  .                             "ذات زوج وسواء كانتا بكرٌن أو ثٌبٌن أو خلوٌن
 : ثبوت شهر رمضان وانسحابه/ 1
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ٌثبت رمضان بكمال شعبان، أو :" فً مختصرهقال الشٌخ خلٌل المالكً
 /2  عدلٌن، ولو بصحو بمصر، فإن لم ٌر بعد ثالثٌن صحوا كذبا،/1: برإٌة

 ومن ال /2  كؤهله،/1: وعم إن نقل بهما عنهما، ال بمنفرد إال. أو مستفٌضة
وؼٌرهما، وإن : اعتناء لهم بؤمره، وعلى عدل أو مرجو رفع رإٌته، والمختار

وال ٌفطر منفرد . أفطروا فالقضاء والكفارة، إال بتؤوٌل، فتؤوٌالن، ال بمنجم
وفً تلفٌق شاهد أوله آلخر آخره ولزومه . بشوال ولو أمن الظهور، إال بمبٌح

ورإٌته نهارا للقابلة، وإن ثبت نهارا أمسك وإال . بحكم المخالؾ بشاهد وتردد
 /2 عادة، /1 :وإن ؼٌمت ولم ٌر فصبٌحته ٌوم الشك، وصٌم. كفر إن انتهك

                                                             ."          ولنذر صادؾ، ال احتٌاطا /5وكفارة،  /4وقضاء،  /3وتطوعا، 
ٌجب صوم :"الشافعً"  ألفاظ المنهاج إلى معرفة معانًوفً م نً المحتاا*

رمضان بإكمال شعبان ثالثٌن، أو رإٌة الهالل، وثبوت رإٌته بعدل، وفً 
قول عدالن،وشرط الواحد صفة العدول فً األصح،ال عبد وامرأة، وإذا صمنا 

بعدل ولم نر الهالل بعد ثالثٌن أفطرنا فً األصح، وإن كانت السماء 
مصحٌة، وإذا رإي ببلد لزم حكمه البلد القرٌب دون البعٌد فً األصح،والبعٌد 

َهاَدِة ." هذا األصح:مسافة القصر، وقٌل باختالؾ المطالع، قلت َوَهْل َتْثُبُت ِبالشَّل
َهاَدِة َطِرٌَقانِ  َكاِة، َوِقٌلَ : َعلَى الشَّل هَُما اْلَقْطُع ِبُثُبوِتِه َكالزَّل اَل َكاْلُحُدوِد : أََصحُّح

ِتهِ ) ٌَ ْحُصُل  (َوُثُبوُت ُرْإ ًة أَْم اَل؛؛ أِلَنَّل اْبَن  (ِبَعْدلٍد )ٌَ ٌَ َماُء ُمْصِح َسَواءٌق َكاَنْت السَّل
ُ َتَعالَى َعْنهَُما - ُعَمَر  ًَ هللاَّل ِ - َرِض ِه َوَسلَّلَم - َرآهُ َفؤَْخَبَر َرُسوَل هللاَّل ٌْ ُ َعلَ َصلَّلى هللاَّل

انَ -  َحُه اْبُن ِحبَّل اِمِه َرَواهُ أَُبو َداُود َوَصحَّل ٌَ اُس ِبِص . ِبَذلَِك َفَصاَم َوأََمَر النَّل
اسٍد  ُ َتَعالَى َعْنهَُما - َوَعْن اْبِن َعبَّل ًَ هللاَّل ِ »َقاَل - َرِض ًٌّ إلَى َرُسوِل هللاَّل َجاَء أَْعَراِب

ِه َوَسلَّلَم -  ٌْ ُ َعلَ ُت ِهاَلَل َرَمَضاَن، َفَقالَ - َصلَّلى هللاَّل ٌْ أََتْشَهُد أَْن اَل إلََه : َفَقاَل إنِّنً َرأَ
ُ؟ َقاَل َنَعْم، َقالَ  ِ؟ َقاَل َنَعْم، َقالَ : إالَّل هللاَّل ًدا َرُسوُل هللاَّل ْن : َتْشَهُد أَنَّل ُمَحمَّل ا ِباَلُل أَذِّن ٌَ

ٌَُصوُموا َؼًدا اِس َفْل اَن َواْلَحاِكُم َواْلَمْعَنى ِفً ُثُبوِتِه  (2)« ِفً النَّل َحُه اْبُن ِحبَّل َصحَّل
ْوِم  اُط لِلصَّل ٌَ ِتِه  (َوِفً َقْولٍد )ِباْلَواِحِد ااِلْحِت ٌَ ِرِه  (َعْداَلنِ )ٌُْشَتَرُط ِفً ُثُبوِت ُرْإ ٌْ َكَؽ

ًِّن : َقاَل اإْلِْسَنِويُّح  .ِمْن الشُّحهُورِ  اِفِع ُ َعْنُه - َوَهَذا ُهَو َمْذَهُب الشَّل ًَ هللاَّل َفإِنَّل - َرِض
َر َفِفً اأْلُمِّن  ُر ِمْنهَُما َكاَن َمْذَهُبُه اْلُمَتؤَخِّن : اْلُمْجَتِهَد إَذا َكاَن لَُه َقْواَلِن َوُعلَِم اْلُمَتؤَخِّن

ًُّح َبْعدُ  اِفِع ُجوُز َعلَى ِهاَلِل َرَمَضاَن إالَّل َشاِهَدانِ : َقاَل الشَّل ٌَ ًُّح َمَع . اَل  َوَنَقَل اْلُبْلِقٌِن
ًُّح َبْعُد، َفَقالَ  اِفِع ا آَخَر ِصٌَؽُتُه َرَجَع الشَّل نِ : َهَذا النَّلصِّن َنّصً ٌْ ٌَُصاُم إالَّل ِبَشاِهَد . اَل 

ُه َقالَ  َمِريِّن أَنَّل ٌْ ًُّح َعْن الصَّل ْرَكِش ًَّل : َوَنَقَل الزَّل ِب ِه - إْن َصحَّل أَنَّل النَّل ٌْ ُ َعلَ َصلَّلى هللاَّل
ٌُْقَبُل - َوَسلَّلَم  ًِّن َوْحَدهُ أَْو َشَهاَدَة اْبِن ُعَمَر قُِبَل اْلَواِحُد َوإاِلَّل َفاَل  َقِبَل َشَهاَدَة اأْلَْعَراِب

نِ  ٌْ ًِّن َقُبوُل اْلَواِحِد، . أََقلُّح ِمْن اْثَن اِفِع َوَقْد َصحَّل ُكلٌّ ِمْنهَُما، َوِعْنِدي أَنَّل َمْذَهَب الشَّل
َك  ُه َتَمسَّل  َفإِنَّل

ةٌق ْثُبْت ِعْنَدهُ ِفً اْلَمْسؤَلَِة ُسنَّل ٌَ ا لَْم  اِس لَمَّل ٌَ ِن ِباْلِق ٌْ َما َرَجَع إلَى اْثَن َوإِنَّل
؛ َولَِهَذا َقاَل ِفً اْلُمْخَتَصرِ  ًٍّي ِتِه َعْدلٌق َواِحدٌق : لِْلَواِحِد ِبؤََثرٍد َعْن َعلِ ٌَ َولَْو َشِهَد ِبُرْإ

ُت أَْن أَْقَبلَُه لأِْلََثِر ِفٌهِ  ٌْ ًَ ِبَبلَدٍد لَِزَم ُحْكُمُه اْلَبلََد اْلَقِرٌبَ ) [..].هـ/َرأَ ِمْنُه  (إَذا ُرِب
َقْطًعا َكَبْؽَداَد َواْلُكوَفِة؛ أِلَنَّلهَُما َكَبلَدٍد َواِحَدةٍد َكَما ِفً َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 

اِنً. َكاْلِحَجاِز َواْلِعَراقِ  (ُدوَن اْلَبِعٌِد ِفً اأْلََصحِّن ) ًضا : َوالثَّل ٌْ ْلَزُم ِفً اْلَبِعٌِد أَ ٌَ
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ْرَع َعلَّلَق  (َواْلَبِعٌُد َمَساَفُة اْلَقْصرِ ) ؛ أِلَنَّل الشَّل ُؾ ِفً َشْرِح ُمْسلِمٍد َحُه اْلُمَصنِّن َوَصحَّل
ُ أَْعلَمُ : قُْلتُ . َوِقٌَل ِباْخِتاَلِؾ اْلَمَطالِعِ )ِبَها َكِثًٌرا ِمْن اأْلَْحَكاِم  ، َوهللَاَّل ؛  (َهَذا أََصحُّح

بٍد َقالَ  ٌْ : أِلَنَّل أَْمَر اْلِهاَلِل اَل َتَعلُّحَق لَُه ِبَمَساَفِة اْلَقْصِر، َولَِما َرَوى ُمْسلِمٌق َعْن ُكَر
اِم ُثمَّل َقِدْمُت اْلَمِدٌَنَة َفَقاَل اْبُن َعبَّلاسٍد » ُت اْلِهاَلَل ِبالشَّل ٌْ ُتْم اْلِهاَلَل؟ : َرأَ ٌْ َمَتى َرأَ

لََة اْلُجُمَعِة، َقالَ : قُْلتُ  ٌْ َتُه؟ قُْلتُ : لَ ٌْ اُس َوَصاُموا، َوَصاَم : أَْنَت َرأَ َنَعْم َوَرآهُ النَّل
ُة َفَقالَ  ٌَ ةَ : ُمَعاِو ْبِت َفاَل َنَزاُل َنُصوُم َحتَّلى ُنْكِمَل اْلِعدَّل لََة السَّل ٌْ َناهُ لَ ٌْ ا َرأَ : َفقُْلتُ . لَِكنَّل

اِمِه؟ َقالَ  ٌَ َة َوِص ٌَ ِة ُمَعاِو ٌَ ِ : أََواَل َتْكَتِفً ِبُرْإ َصلَّلى - اَل، َهَكَذا أََمَرَنا َرُسوُل هللاَّل
ِه َوَسلَّلَم  ٌْ ُ َعلَ ْمِس َوُؼُروِبِهَما« -هللاَّل اًسا َعلَى ُطلُوِع اْلَفْجِر َوالشَّل ٌَ ُخ . َوِق ٌْ َقاَل الشَّل

ْبِرٌِزيُّح  ٌِن التَّل ُكوُن ِفً أََقلَّل ِمْن أَْرَبَعةٍد َوِعْشِرٌَن : َتاُج الدِّن ٌَ َواْخِتاَلُؾ اْلَمَطالِِع اَل 
ِم َواْلَحاِسِب َوَقْد : َفإِْن ِقٌلَ . َفْرَسًخا َتَعلَّلُق ِباْلُمَنجِّن ٌَ َحاِد اْلَمَطالِِع َواْخِتاَلِفَها  اْعِتَباُر اتِّن

ٌُْعَتَبُر َقْولُهَُما ِفً إْثَباِت َرَمَضانَ  ُه اَل  َم أَنَّل . َتَقدَّل
ٌجب صوم ):" شرح المستقنع الحنبلًوقال فً شرح الروض المرب *

ولقوله  {شهد منكم الشهر فلٌصمه فمن}لقوله تعالى (رمضان برإٌة هالله
شهر رمضان : والمستحب قول [صوموا لرإٌته وأفطروا لرإٌته]:علٌه السالم

مع صحو لٌلة )الهالل  (فإن لم ٌر)كما قال هللا تعالى، وال ٌكره قول رمضان
وكره الصوم ألنه ٌوم الشك المنهى ( أصبحوا مفطرٌن)من شعبان  (الثالثٌن

أي دون هالل رمضان بؤن كان فً مطلعه لٌلة الثالثٌن  (وإن حال دونه)عنه،
فظاهر المذهب )بالتحرٌك أي ؼبرة، وكذا دخان  (ؼٌم أو قتر)من شعبان 

أي صوم ٌوم تلك اللٌلة،حكما ظنٌا احتٌاطٌا بنٌة رمضان،قال  (ٌجب صومه
وهو المذهب عند األصحاب، ونصروه، وصنفوا فٌه :فً اإلنصاؾ

نصوص تدل علٌه انتهى، وهذا قول :التصانٌؾ،وردوا حجج المخالؾ،وقالوا
عمر، وابنه، وعمرو بن العاص،وأبً هرٌرة وأنس،ومعاوٌة، وعابشة 

تً أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنهم لقوله صلى هللا علٌه نوحفصة اب
إنما الشهر تسعة وعشرون ٌوما، فال تصوموا حتى تروا الهالل وال :"وسلم

كان عبد هللا بن عمر :قال نافع" تفطروا حتى تروه، فإن ؼم علٌكم فاقدروا له
إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون ٌوما، ٌبعث من ٌنظر له الهالل،فإن 

رإي فذاك، وإن لم ٌر،ولم ٌحل دون منظره سحاب وال قتر، أصبح مفطرا، 
أي " قدروا له"وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صابما، ومعنى

ره ابن عمر بفعله، وهو سضٌقوا بؤن ٌجعل شعبان تسعا وعشرٌن، وقد ؾ
راوٌه وأعلم بمعناه، فٌجب الرجوع إلى تفسٌره، وٌجزئ صوم ذلك الٌوم،إن 
ظهر منه، وتصلى التراوٌح تلك اللٌلة، وٌجب إمساكه على من لم ٌبٌت نٌته 

ولو قبل  (نهارا)الهالل (وإن رإي)ال عتق أو طالق معلق برمضان
كما لو رإي آخر النهار، وروى البخاري فً  (فهو للٌلة المقبلة)الزوال

هو ابن :من أشراط الساعة أن ٌروا الهالل، ٌقولون:"تارٌخه مرفوعا
 (لزم الناس كلهم الصوم)أي متى ثبتت رإٌته ببلد  (وإذا رآه أهل بلد)"لٌلتٌن

وهو خطاب " صوموا لرإٌته وأفطروا لرإٌته:"لقوله صلى هللا علٌه وسلم
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لألمة كافة، ثم سافروا لبلد بعٌد، فلم ٌر الهالل به فً آخر الشهر أفطروا 
تراءى :مكلؾ وٌكفً خبره بذلك لقول ابن عمر (برإٌة عدل)وجوبا  (وٌصام)

الناس الهالل فؤخبرت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنً رأٌته،فصام وأمر 
أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة أو (أنثى)كان (ولو)رواه أبو داود"الناس بصٌامه

ال ٌخص بحاكم، فٌلزم الصوم من سمع عدال ٌخبر برإٌته، وتثبت بقٌة 
."  األحكام وال ٌقبل فً شوال وسابر الشهور إال ذكران بلفظ الشهادة

                                                                 ":رد المحتار على الدر المختار"الموسومة وجاء فً حاشٌة ابن عابدٌن*
ْوُم الشَّلكِّن : َقْولُهُ ) ٌَ ٌَُصاُم  ْفًِ َواإْلِْثَباِت  (َواَل  ًْ اإْلِْدَراِك ِمْن النَّل ُهَو اْسِتَواُء َطَرَف

اَلِثٌَن ِمْن َشْعَبانَ : َقْولُهُ )َبْحرٌق  ْوُم الثَّل ٌَ لًِ  (ُهَو  ٌَ اأْلَْولَى َقْوُل ُنوِر اإْلٌَِضاِح ُهَو َما 
اَلِثٌَن اِلْحِتَماِل َكْوِنِه  ْوَم الثَّل ٌَ ٌُْعلَُم َكْوُنُه  ُه اَل  اِسَع َواْلِعْشِرٌَن ِمْن َشْعَباَن أَْي؛ أِلَنَّل التَّل

اَلِثٌَن ِمْن اْبِتَداِء َشْعَباَن  ْوُم الثَّل ٌَ ُه  ُكوَن اْلُمَراُد أَنَّل ٌَ ٌُْمِكُن أَْن  َل َشْهِر َرَمَضاَن َو أَوَّل
لْ  ةٌق َتؤَمَّل ٌَّل ةٌق اَل َتْبِعٌِض ٌَّل  ]..[.َفَمْن اْبِتَداِب

ًعا  (إالَّل َنْفاًل : َقْولُهُ ) ُرهُ: َقْولُهُ )ِفً ُنَسِخِه َتَطوُّح ٌْ ٌُْكَرهُ َؼ أَْي ِمْن َفْرضٍد أَْو َواِجبٍد  (َو
ِة؛ أِلَنَّل اْلُمْطلََق َشاِملٌق لِْلَمَقاِدٌِر َكَما ِفً  ٌَّل َدةٍد َوَكَذا إْطاَلُق النِّن َنةٍد أَْو ُمَتَردِّن ٌَّل ةٍد ُمَع ٌَّل ِبِن

 (ُكِرَه َتْنِزًٌها: َقْولُهُ )َكَنْذرٍد َوَكفَّلاَرةٍد َوَقَضاءٍد ِسَراجٌق  (َقْولُُه لَِواِجبٍد آَخرَ )اْلِمْعَراِج 
ِه ِبؤَْهِل اْلِكَتاِب؛ أِلَنَّلهُْم َزاُدوا ِفً  (ُكِرَه َتْحِرًٌما: َقْولُهُ )َسَنْذُكُر َوْجَهُه  َشبُّح لِلتَّل

ِن َبْحرٌق  ٌْ ْوَم ٌَ ْومٍد أَْو  ٌَ ِم ِبَصْوِم  َقدُّح ْهًِ َعْن التَّل ِه ُحِمَل َحِدٌُث النَّل ٌْ : َقْولُهُ )َصْوِمِهْم َوَعلَ
َقع َعْنهُ  ٌَ ةٌق  (َو ٌَ ًعا ِهَدا ُكوُن َتَطوُّح ٌَ إْن لَْم َتْظَهْر : َقْولُهُ )أَْي َعْن اْلَواِجِب َوِقٌَل 
ُتهُ  ٌَّل ُكوَن  (َرَمَضاِن ٌَ ْسقُُط لَِجَواِز أَْن  ٌَ ِة َواِجبٍد آَخَر اَل  ٌَّل َراِج إَذا َصاَمُه ِبِن ِفً السِّن

ُكوُن َقَضاًء ِبالشَّلكِّن  ٌَ ْكِفً /ِمْن َرَمَضاَن َفاَل  ٌَ ْظَهْر اْلَحاُل اَل  ٌَ ُه لَْو لَْم  هـ َفؤََفاَد أَنَّل
ُه ِمْن  ِة إْن َظَهَر أَنَّل ٌَ قُوَل َكَما َقاَل ِفً اْلِهَدا ٌَ ِؾ أَْن  ا َنَوى َفَكاَن َعلَى اْلُمَصنِّن َعمَّل

ْجِزٌِه لُِوُجوِد  ٌَ ُه ِمْن َرَمَضاَن  ا َنَوى ِفً اأْلََصحِّن َوإِْن َظَهَر أَنَّل َشْعَباَن أَْجَزأَهُ َعمَّل
ةِ  ٌَّل . هـ/أَْصِل النِّن

َرَة  (لَِحِدٌِث إلَخْ : َقْولُهُ )  ٌْ ِة َعْن أَِبً ُهَر تَّل ُ َتَعالَى - ُهَو َما ِفً اْلُكُتِب السِّن ًَ هللاَّل َرِض
ًِّن - َعْنُه  ِب ِه َوَسلَّلَم - َعْن النَّل ٌْ ُ َعلَ ُه َقاَل - َصلَّلى هللاَّل ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم »أَنَّل َ  َتَقدَّ

ُصْمهُ  ٌَ ٌَُصوُم َصْوًما َفْل ِن إ َّ َرُجلٌي َكاَن  ٌْ ْوَم ٌَ ْوٍم أَْو  ِع « ٌَ َطوُّح ُر التَّل ٌْ َواْلُمَراُد ِبِه َؼ
َنُه  ٌْ ٌَُزاَد َعلَى َصْوِم َرَمَضاَن َكَما َزاَد أَْهُل اْلِكَتاِب َعلَى َصْوِمِهْم َتْوِفًٌقا َب َحتَّلى اَل 

اِسرٍد  ٌَ اِر ْبِن  َخاِن َعْن َعمَّل ٌْ َن َما أَْخَرَجُه الشَّل ٌْ ُ َتَعالَى- َوَب ًَ هللاَّل ُه - َعْنُه  َرِض أَنَّل
ِ  »:َقالَ  ِه َوَسلََّم - َقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ لَِرُجٍل َهلْ ُصْمت ِمْن َسَرِر - َصلَّى هللاَّ

ْوًما َمَكاَنهُ : َ   َقالَ : َشْعَباَن؟ َقالَ  ٌَ ٌِن « إَذا أَْفَطْرت َفُصْم  ْهِر ِبَفْتِح السِّن َسَرُر الشَّل
دٍد َوُجْمهُوُر أَْهِل اللُّحَؽِة اِلْسِتَراِر اْلَقَمِر ِفٌِه  ٌْ اْلُمْهَملَِة َوَكْسِرَها آِخُرهُ َكَذا َقاَل أَُبو ُعَب

َررِ  ِة الدُّح ٌَ ِن َكَذا أََفاَدهُ ُنوحٌق ِفً َحاِش ٌْ لََت ٌْ لًَة أَْو لَ ٌْ َما َكاَن لَ . أَْي اْخِتَفاِبِه َوُربَّل
ْوِم الشَّلكِّن َوُهَو ِعْنَدَنا َمْحُمولٌق  ٌَ َرِر َعلَى ُوُجوِب َصْوِم  َواْسَتَدلَّل أَْحَمُد ِبَحِدٌِث السَّل

َن اأْلَِدلَّلِة َما أَْمَكَن َكَما  ٌْ ِم َتْوِفًٌقا َب َقدُّح ُه ُمَعاَرضٌق ِبَحِدٌِث التَّل َعلَى ااِلْسِتْحَباِب؛ أِلَنَّل
ًَّل . أَْوَضَحُه ِفً اْلَفْتحِ  ِرَها ِبؤَنَّل اْلَمْنِه ٌْ ِة َوُشُروِحَها َوَؼ ٌَ َح ِفً اْلِهَدا َهَذا َوَقْد َصرَّل

ُم َعلَى َقدُّح   ]..[َرَمَضاَن ِبَصْوِم َرَمَضانَ  َعْنُه ُهَو التَّل
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ِة َفاَل  ٌَّل ْحِرٌِم ة َتْصِحٌُح َعَدِم اْلَكَراَهِة أَْي التَّل ٌَّل َتاْرَخاِن ًصا َوِفً التَّل َما ِفً اْلَفْتِح ُملَخَّل
ِة َواِجبٍد  ٌَّل ٌُْكَرَه ِبِن ْنَبِؽً أَْن اَل  ٌَ َع َتْرُكُه َتْنِزًٌها َوِفً اْلُمِحٌِط َكاَن  َورُّح َناِفً أَنَّل التَّل ٌُ
اَلِة  َواِب َكالصَّل ُر ِفً ُنْقَصاِن الثَّل ٌَُإثِّن اًطا َفاَل  ٌَ ُه ُوِصَؾ ِبَنْوِع َكَراَهةٍد اْحِت آَخَر إالَّل أَنَّل

ًُّح ُثمَّل َقالَ  (َفاَل أَْصَل لَهُ : َقْولُهُ ). هـ/.ِفً اأْلَْرِض اْلَمْؽُصوَبةِ  لَِع ٌْ : َكَذا َقاَل الزَّل
ارِ  ٌُْرَوى َمْوقُوًفا َعلَى َعمَّل اِسرٍد  َو ٌَ ْنَبِؽً : قُْلت. هـ/.َوُهَو ِفً ِمْثلِِه َكاْلَمْرفُوعِ  ْبِن  ٌَ َو

َوِويِّن ِفً َحِدٌِث  ْفِع َكَما َحَمَل َبْعُضهُْم َقْوَل النَّل ِة َعلَى الرَّل ٌَّل َحْمُل َنْفًِ اأْلَْصلِ
َهاِر َعْجَماءُ » ُه اَل أَْصَل لَُه َعلَى أَنَّل اْلُمَراَد اَل أَْصَل لَِرْفِعهِ « َصاَلةُ النَّل َوإاِلَّل َفَقْد  أَنَّل

َدَة َوَكَذا َهَذا أَْوَرَدهُ اْلُبَخاِريُّح ُمَعلَّلًقا ِبَقْولِِه،  ٌْ َوَرَد َمْوقُوًفا َعلَى ُمَجاِهدٍد َوأَِبً ُعَب
ارٍد َمْن َصاَم إلَْخ َقاَل ِفً اْلَفْتحِ  َنِن : َوَقاَل ِصلَةٌق َعْن َعمَّل َوأَْخَرَجُه أَْصَحاُب السُّح

ْرِمِذيُّح َعنْ  اأْلَْرَبَعةِ  َحُه التِّن ُرُهْم، َوَصحَّل ٌْ اٍر : ِصلََة ْبِن ُزَفَر َقالَ  »َوَؼ ا ِعْنَد َعمَّ ُكنَّ
ارٌي  ى َبْعُض اْلَقْوِم َفَقالَ َعمَّ ٍة َفَتَنحَّ ٌَّ ٌَُشكُّ فٌِِه َفأََتى بَِشاٍة َمْصلِ ْوِم الَِّذي  ٌَ : فًِ اْل

ْوَم َفَقْد َعَصى أََبا اْلَقاِسمِ  ٌَ « َمْن َصاَم َهَذا اْل
ُه َقَصَد َصْوَمُه َعْن َرَمَضاَن َفاَل  ً أَنَّل ُجِل اْلُمَتَنحِّن ُه َفِهَم ِمْن الرَّل َقاَل ِفً اْلَفْتِح َوَكؤَنَّل

ًِّن  ِب َماِع ِمْن النَّل ِه َوَسلَّلَم - ٌَُعاِرُض َما َمرَّل َوَهَذا َبْعَد َحْملِِه َعلَى السَّل ٌْ ُ َعلَ - َصلَّلى هللاَّل
ُ ُسْبَحاَنُه أَْعلَمُ    ]..[َوهللَاَّل

و َسؤَلَُه َهْل أَْنَت ُمْفِطرٌق َفَقاَل لَُه ِفً أُُذِنِه أََنا َصاِبمٌق َوِفً  َحاِصلَُها أَنَّل أََسَد ْبَن َعْمرٍد
ِمٌَن ِبِخاَلِؾ  ٌُْصِبُحوَن َصاِبِمٌَن اَل ُمَتلَوِّن ٌَُصوُمُه اْلَخَواصُّح إَشاَرًة إلَى أَنَّلهُْم  َقْولِِه 
َتَقاَرْب  ٌَ ُر آِكلٍد َواَل َشاِربٍد َما لَْم  ٌْ َم َؼ َتلَوَّل ٌَ ِة اأْلَْفَضُل أَْن  ٌَّل ِهٌِر اْلَعَواّم لَِكْن ِفً الظَّل
ْنَبِؽً لِْلقَُضاِة َواْلُمْفِتٌَن أَْن  ٌَ ُه  ٌِِخ َعلَى أَنَّل ُة اْلَمَشا َهاِر َفإِْن َتَقاَرَب َفَعامَّل اْنِتَصاُؾ النَّل

ٌُِفٌُد أَنَّل  َة ِباإْلِْفَطاِر َوَهَذا  ٌُْفُتوا اْلَعامَّل َتهُْم َو ٌُْفُتوا ِبَذلَِك َخاصَّل ًعا َو ٌَُصوُموا َتَطوُّح
ِة  ٌَّل ِة َواْلُمِحٌِط َواْلَخاِن ٌَ ْهِر لَِكْن ِفً اْلِهَدا َم أَْفَضُل ِفً َحقِّن اْلُكلِّن َكَما ِفً النَّل لَوُّح التَّل
َة  ٌُْفِتً اْلَعامَّل اِط، َو ٌَ ٌَُصوَم اْلُمْفِتً ِبَنْفِسِه أَْخًذا ِبااِلْحِت ِرَها أَنَّل اْلُمْخَتاَر أَْن  ٌْ َوَؼ

ِم ااِلْنِتَظاِر َكَما ِفً اْلُمْؽِرِب  لَوُّح َواِل ُثمَّل ِباإْلِْفَطاِر َوالتَّل ِم إلَى َوْقِت الزَّل لَوُّح : َقْولُهُ )ِبالتَّل
َوالِ  قُْل  (َبْعَد الزَّل ٌَ َما لَْم  ِة إنَّل ٌَ ِة َعْن َخطِّن َبْعِض اْلُعلََماِء ِفً َهاِمِش اْلِهَدا ٌَّل ِفً اْلَعْزِم

ْوِسَعُة  اَط ُهَنا التَّل ٌَ ُه ُمْخَتاُرهُ َساِبًقا؛ أِلَنَّل ااِلْحِت ْحَوِة اْلُكْبَرى َمَع أَنَّل : َقْولُهُ )َبْعَد الضَّل
ْهًِ  ا لُِتْهَمِة النَّل ًٌ ُموا َرَمَضانَ »أَْي َحِدٌِث  (َنْف َكَذا ِفً َشْرِحِه َعلَى اْلُمْلَتَقى « اَل َتَقدَّل

ُرُهْم  ٌْ ٌُْفِطُر َؼ ُة إلَخْ : َقْولُهُ )َفهَُو ِعلَّلةٌق لَِقْولِِه َو ٌَّل ِة  (َوالنِّن ٌَّل ِف ٌْ انٌق لِْلَك ٌَ  (َقْولُُه َفُحْكُمُه َمرَّل )َب
ْعَتاُدهُ ٌَ ْوُم أََحبُّح إْن َواَفَق َصْوًما  . أَْي ِفً َقْولِِه َوالصَّل

هُ  َر َعْدلٍد َبْعَد أَْن : َوَنصُّح ٌْ اِهُد أَْو َؼ ٌُْقَبُل َشَهاَدةُ اْلُمْسلِِم َواْلُمْسلَِمِة َعْداًل َكاَن الشَّل َو
ُه َرآهُ ِفً اْلِمْصِر َوِفً اْلِمْصِر ِعلَّلةٌق َتْمَنُع  ُه َرأَى َخاِرَج اْلِمْصِر أَْو أَنَّل ْشَهَد أَنَّل ٌَ

َماِء لَْم  ِتِه، َوإِْن َكاَن َذلَِك ِفً ِمْصرٍد َواَل ِعلَّلَة ِفً السَّل ٌَ َساِوي ِفً ُرْإ َة ِمْن التَّل اْلَعامَّل
. هـ/ٌُْقَبْل ِفً َذلَِك إالَّل اْلَجَماَعةُ 

َها  ٌْ َة اْشِتَراِط اْلَجْمِع اْلَعِظٌِم الَّلِتً َعلَ ٌَ َنهَُما؛ أِلَنَّل ِرَوا ٌْ ُه اَل ُمَناَفاَة َب ْظَهُر لًِ أَنَّل ٌَ َو
ِر  ٌْ اِهُد ِمْن اْلِمْصِر ِفً َمَكان َؼ أَْصَحاُب اْلُمُتوِن َمْحُمولَةٌق َعلَى َما إَذا َكاَن الشَّل
َة  ٌَ َوا ِة اأْلُولَى ِبَدلٌِِل أَنَّل الرِّن ٌَ َوا َدًة إِلِْطاَلِق الرِّن ٌِّن ُة ُمَق ٌَ اِن ُة الثَّل ٌَ َوا ُمْرَتِفعٍد َفَتُكوُن الرِّن

َد َظاِهرٌق ِفً اْلَؽلَطِ  َفرُّح َهاَدِة ِبؤَنَّل التَّل ِة . اأْلُولَى َعلَّلَل ِفٌَها َردَّل الشَّل ٌَ َوا َوَعلَى َما ِفً الرِّن
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دِّن َولَِهَذا َقاَل ِفً اْلُمِحٌطِ  ِة لَْم ُتوَجْد ِعلَّلُة الرَّل ٌَ اِن ِة ِخاَلَؾ : الثَّل ٌَ ْإ ُدهُ ِبالرُّح ُكوُن َتَفرُّح ٌَ َفاَل 
َن اْلِمْصِر  ٌْ ُه اَل َفْرَق َب ِرَها ِمْن أَنَّل ٌْ اِهِر إلَْخ َوَعلَى َهَذا َفَما ِفً اْلُخاَلَصِة َوَؼ الظَّل

ُ َتَعالَى  ِة اأْلُولَى َوهللَاَّل ٌَ َوا ًٌّ َعلَى َما ُهَو اْلُمَتَباَدُر ِمْن إْطاَلِق الرِّن َوَخاِرِجِه َمْبِن
. أَْعلَمُ 
ما ذهب إلٌه صاحب الروض المربع مرجوح وتفسٌره لٌوم الشك :تنبٌه

مردود، فالسماء إذا كانت صحوا ال ٌسمى ٌوم الشك بل ٌوم ٌقٌن، فالشك 
ٌحصل بعدم الصحو ال بالصحو، ثم إن ابن عمر رضً هللا عنهما ال ٌفسر 

فقد رواها معه ؼٌره من " فإن ؼم:"عمله رواٌته لقوله صلى هللا علٌه وسلم
 من صلى:"قوله صلى هللا علٌه وسلم:الصحابة ثم إنه ؼابت علٌه سنن، منها

لقد فرطنا :"فقد قال ألبً هرٌرة راوي الحدٌث" على جنازة فله أجر قٌراط
وقال له فٌما ٌخص بالضجعة على الشق األٌمن بعد " فً قرارٌط كثٌرة

ركعتً الفجر لما روى حدٌث األمر بها كما فً الترمذي وأبً داود قال النبً 
زاد " من صلى ركعتً الفجر فلٌضطجع على شقه:"صلى هللا علٌه وسلم

لقد حفظ أبو : "فقال ابن عمر" فلٌضطجع على شقه األٌمن"البزار فً مسنده
فالصحابة كان ال ٌحس أحدهم بالجبن والخوؾ إال إذا ؼابت " هرٌرة وجبنا

رواه " أ  هلكتم فً حٌن تركتم اْلثار:"لقوله صلى هللا علٌه وسلم" علٌه سنة
َرَة ؾ. البٌهقً وؼٌره بسند صحٌح ٌْ ُ َتَعالَى َعْنُه - َعْن أَِبً ُهَر ًَ هللاَّل َعْن - َرِض

ًِّن  ِب ِه َوَسلَّلَم - النَّل ٌْ ُ َعلَ ُه َقاَل - َصلَّلى هللاَّل ْوٍم أَْو »أَنَّل ٌَ ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم  َ  َتَقدَّ
ُصْمهُ  ٌَ ٌَُصوُم َصْوًما َفْل ِن إ َّ َرُجلٌي َكاَن  ٌْ ْوَم َنِن ، «ٌَ َوأَْخَرَجُه أَْصَحاُب السُّح
ْرِمِذيُّح َعْن  َحُه التِّن ُرُهْم، َوَصحَّل ٌْ اٍر : ِصلََة ْبِن ُزَفَر َقالَ »اأْلَْرَبَعِة َوَؼ ا ِعْنَد َعمَّ ُكنَّ

ارٌي  ى َبْعُض اْلَقْوِم َفَقالَ َعمَّ ٍة َفَتَنحَّ ٌَّ ٌَُشكُّ فٌِِه َفأََتى بَِشاٍة َمْصلِ ْوِم الَِّذي  ٌَ : فًِ اْل
ْوَم َفَقْد َعَصى أََبا اْلَقاِسمِ  ٌَ  .«َمْن َصاَم َهَذا اْل

ذكر الشهر : قال ابن القطان الفاسً فً كتابه اإلقناع: ثبوت رمضان/ 1
والشهر ٌكون ثالثٌن ٌوما وٌكون تسعة وعشرٌن ٌوما : "اإلنباه: ورإٌة الهالل

وشهر رمضان هو الشهر الذي بٌن شعبان وشوال : "الوصول" بإجماع
األعالم العلماء أنه ال ٌصام شهر رمضان  وجمهور: "اإلستذكار" باإلجماع

من خروج شعبان بإكماله ثالثٌن أو برإٌة الهالل  [لعلها بؽٌر)إال بٌؽٌر  
وكذلك انقضاء شهر رمضان وال أعلم خالفا فً شهر رمضان أن من رأى 

ٌصوم وحده وال ٌفطر  هالله ٌلزمه الصوم إال عطاء بن أبً رباح فإنه قال ال
واتفقوا أنه ال ٌقبل فً الصوم والفطر شهادة واحد إال : النكت" وحده وإن رآه

 أبا ثور واتفقوا أن الهالل إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم ٌعلم أنه قد ظهر
وإذا رإي الهالل بعد الزوال لم ٌجب : "المحلً" باألمس فإنه للٌلة المقبلة

والجمٌع متفقون أن الناظرٌن إلى : "اإلنباه" الصوم إال من الؽد باإلجماع
وال ٌجب شهر رمضان إال برإٌة : "النكت" الهالل ال ٌفطرون إلى اللٌل

 :اإلستذكار” كافة أهل العلم مذهب الهالل أو إكمال شعبان ثالثٌن ٌوما وهذا
وأجمعوا أنه ال تراعً الرإٌة فٌما بعد من البلدان كاألندلس من خراسان "
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فكل بلد له رإٌته إال ما كان كالمصر الكبٌر وما تقارب من أقطاره من بلدان 
 :                                                                   قلت: "المسلمٌن

واتفقوا أنه ال ٌقبل فً ": "نكت العٌون"ما نقله الحافظ ابن القطان عن  أـ 
قلت وهذا إجماع واهم بل كاذب إذ " الصوم والفطر شهادة واحدة إال أبا ثور

قال أبو حنٌفة والشافعً واإلمام أحمد وؼٌرهم ٌثبت رمضان بعدل واحد 
واستدل الجمهور بحدٌثً ابن  (وقال أبو حنٌفة إذا كانت السماء ؼٌر صحو)

تراءى الناس الهالل  فأخبرت النبً صلى  ":قال ابن عمر: عمر وابن عباس
أخرجه أبو داود " هللا علٌه وسلم أنً رأٌته  فصام وأمر الناس بصٌامه

 والحاكم وصححه ووافقه الذهبً وصححه ابن حبان وعن ابن عباس أن
إنً رأٌت الهالل فقال  ":فقال أعرابٌا جاء إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم

قال "أتشهد أن محمدا رسول هللا؟ : قال نعم  قال"أتشهد أن   إله إ  هللا؟ "
أخرجه أحمد وأبو داود " نعم  قال فأذن فً الناس ٌا بالل أن ٌصوموا غدا

ورجح  والترمذي والنسابً وابن ماجه، وصححه ابن خزٌمة وابن حبان،
النسابً إرساله لكنهم اتفقوا على أنه ال ٌثبت شوال إال برإٌة عدلٌن وعند أبً 

      .الكفاٌة وقد تقدمت أدلة الجمهور فً الرإٌة بما فٌه.حنٌفة بعدل وامرأتٌن
مالك أنه : "حٌث قال" اإلستذكار"ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن / ب

سمع أهل العلم ٌنهون أن ٌصام الٌوم الذي ٌشك فٌه من شعبان إن نوى صٌام 
رمضان وٌروي على من صامه ثم جاء الثبت أنه من رمضان قضاه وأجازوا 

قلت ." صٌامه تطوعا هذا أعدل المذاهب فً المذاهب وعلٌه جمهور الفقهاء
هذا إجماع باطل أٌضا إذ فٌما ٌخص بصٌام ٌوم الشك فقد قال الخرقً 

وإن حال دون منظره ؼٌم، أو قتر وجب صٌامه، " "الحنبلً  فً مختصره
اختلفت الرواٌة "وتعقبه ابن قدامة قابال " وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان

عن أحمد رحمه هللا فً هذه المسؤلة، فروي عنه مثل ما نقل الخرقً، اختارها 
أكثر شٌوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبً 

هرٌرة وأنس ومعاوٌة وعابشة، وأسماء ابنتً أبً بكر، وبه قال بكر بن عبد 
هللا، وأبو عثمان النهدي وابن أبً مرٌم، ومطرؾ، ومٌمون بن مهران، 

وقد تقدم المعتمد فً المذهب الحنبلً فً شرح الروض " وطاوس، ومجاهد
قلت ولعله ٌقصد بما ذكره اإلمساك أول النهار حتى " المربع شرح المستقنع

ٌتؤكد من حقٌقة الٌوم هل هو من رمضان أم من شعبان لما نقل عن علً، 
ألن أصوم ٌوما من شعبان، أحب إلً من أن أفطر : "وأبً هرٌرة وعابشة هو

وقد ذكر محمد األمٌن ولد ممد المختار الشنقٌطً فً " ٌوما من رمضان
عند تفسٌره لسورة محمد صلى " القول السدٌد فً كشؾ حقٌقة التلقٌد"تنبٌهه 

هللا علٌه وسلم أن اإلمام أحمد بن حنبل لم ٌذكر عنه مخالفة السنة إال فً هذه 
روي : النقطة قلت لعل الشٌخ نضر هللا وجهنا وإٌاه وهم قلٌال إذ قال ابن قدامة

عنه أن الناس تبع لإلمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا وهذا قول الحسن 
 والفطر الصوم ٌوم تصومون: "وابن سٌرٌن لقول النبً صلى هللا علٌه وسلم
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ال ٌجب :  وعن أحمد رواٌة ثالثة"ٌوم تضحون ٌوم تفطرون واألضحى
صومه وال ٌجزئ عن رمضان إن صامه وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو 

قال رسول هللا : حنٌفة ومالك والشافعً ومن تبعهم لما روى أبو هرٌرة قال
فإن غبً علٌكم  صوموا لرؤٌته وأفطروا لرؤٌته"صلى هللا علٌه وسلم 

رواه البخاري وكذا مسلم والترمذي والنسابً " عدة شعبان ثالثٌن فأكملوا
صوموا ": والدارمً وأحمد، وعن ابن عمر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

رواه مسلم وكذا النسابً " لرؤٌته فإن غبً علٌكم فأقدروا له ثالثٌن
والدارمً وأخرج مسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه والدارمً واإلمام 

من صام الٌوم الذي ٌشك فٌه فقد : "أحمد عن عمار رضً هللا عنه قال
وقال الترمذي هذا حدٌث حسن " عصى أبا القاسم صلى هللا علٌه وسلم

صحٌح وهنا ٌتضح أنه ال ٌجوز صٌام ٌوم الشك وال ٌجزئ عن رمضان وأن 
وقد تقدمت أدلة األبمة حول المخالؾ ال حجة له مع أدلة الجمهور وهللا أعلم؛

 .المسؤلة بما فٌه الكفاٌة
ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن ابن عبد : سرٌان الرؤٌة على البالد/ ج

وأجمعوا أنه ال تراعى الرإٌة فٌما بعد من البلدان : "االستذكارالبر فً 
كاألندلس من خراسان، فكل بلد له رإٌته إال ما كان كالمصر الكبٌر وما 

قلت وهذا اإلجماع من إجماعات ابن  "تقارب من أقطاره من بلدان المسلمٌن
عبد البر ؼفر هللا لنا وله كل زلة المحذر منها، إذ الكل ٌعرؾ أنه من عهد 
الصحابة رضوان هللا علٌهم والعالم اإلسالمً ثالثة طوابؾ فً هذا الباب 

 :وهً
نا رسول هللا صلى هللا رمأما هكذا :"الفرقة األولى تقول بقول ابن عباس/ أ

عن كرٌب أن أم : "كما فً حدٌث كرٌب الذي أخرجه مسلم" علٌه وسلم
الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوٌة بالشام، قال فقدمت الشام فقضٌت 

حاجتها ثم استهل علً رمضان وأنا بالشام، فرأٌت الهالل لٌلة الجمعة ثم 
قدمت المدٌنة فً آخر الشهر، فسؤلنً عبد هللا بن عباس، ثم ذكر الهالل فقال 
متى رأٌتم الهالل؟ فقلت رأٌناه لٌلة الجمعة، فقال أنت رأٌته؟ فقلت نعم، رآه 

لكنا رأٌناه لٌلة السبت، فال نزال نصوم : الناس وصاموا وصام معاوٌة، فقال
: أو ال تكتفً برإٌة معاوٌة وصٌامه؟ فقال: حتى نكمل ثالثٌن، أو نراه فقلت

وأخرجه الترمذي والنسابً : "ال هكذا أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم"
وهذا مذهب عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق : وأحمد قلت وحكم الحدٌث الرفع

 :وؼٌرهم وهذا ٌإٌد قولة ابن عبد البر هذه
وإن تقاربت المسافة بٌن البلدان وهو " لكل بلد رإٌته" الفرقة الثانٌة تقول/ ب

المشهور عن الشافعً وعن بعض من تبعه فهم ال ٌلحقون الرإٌة إال إذا 
 صوموا"اتحدت المطالع بٌن البلدٌن وانطلقوا من قوله صلى هللا علٌه وسلم 

 "علٌكم فأكملوا عدة شعبان ثالثٌن فإن غبً لرؤٌته  وأفطروا لرؤٌته 
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أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً والدارمً واإلمام أحمد عن أبً 
 قالها األوزاعً" لكل بلد رإٌته"هرٌرة وعن ابن عمر مثله ومن مقولة 

 وأما الفرقة الثالثة فهً تقول بانسحاب رإٌة الهالل على جمٌع البلدان /ج
اإلسالمٌة كلما ثبتت وبهذا ٌقول بعض المالكٌة كالدردٌر عند قول خلٌل فً 

جمٌع مطلقا ٌعم : "قال" إن ثبت بهما" وعم إن نقل بهما عنهما" "مختصره"
الدسوقً وبعض المالكٌة بإجماع ابن عبد البر ه وأطلق وقٌد كالم" البالد

أبو حنٌفة ومن  قال اإلمام اإلطالقالمتقدم كما قال بذلك بعض الشافعٌة، وب
أحمد بن حنبل ومن تبعه، قال ابن قدامة المقدسً فً كتابه تبعه، واإلمام 

وإذا رأى الهالل أهل بلد، لزم جمٌع البالد الصوم، وهذا قول اللٌث "المؽنً 
وقد دعونا إلى توحٌد الرإٌة من خالل " بن سعد، وبعض أصحاب الشافعً

اإلسالمً فٌقوم تعاون تكوٌن مجلس لمراقبة األهلة ٌكون تابعا لمنظمة ال
بضبط األهلة وتعمٌم رإٌتها على سابر العالم اإلسالمً كنواة لوحدة العالم 
اإلسالمً حتى تجنبه الكثٌر من المشاكل التً ٌإدٌها االختالؾ فً الرإٌة 

الحج، وٌوم عرفة لفضل صٌامه وٌوم :منها على سبٌل المثال ال الحصر
عاشوراء لفضل صٌامه وؼٌر ذلك فهذه األٌام تارة تكون عٌدا عند البعض 

فٌحرمون من أجر صٌامهما علما بؤن صٌام ٌوم عرفة الذي ٌكفر ذنوب 
.  فٌباهً بهم هللا ملبكتهسنتٌن هو الٌوم الذي ٌقؾ فٌه الحجاج عند عرفة

وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برإٌة "قول ابن حزم وهكذا تعرؾ وهم 
ابن تٌمٌة شٌخ اإلسالم وسكت علٌه " الهالل أن الصٌام واإلفطار بذلك واجبان

ولٌس صحٌحا إطالقا إذ تقدم إجماع ابن عبد البر وضعفه والدلٌل على ذلك 
حدٌث كرٌب وابن عباس وقد تقدم فً المقدمة إال إذا كان ٌقصد به البلد 

الواحد وقد تقدم حدٌث ابن عمر واألعرابً حٌث أمر رسول هللا صلى هللا 
                                        .علٌه وسلم بالال أن ٌإذن فً الناس أن ٌصوموا ؼدا

 ال بد فً الصوم من عقد النٌة، والنٌة العزٌمة على فعل :النٌة/ 2

ومن ال ٌمكنه رإٌة وال :"الشًء،قال الشٌخ خلٌل المالكً فً مختصره
: وإن التبست وظن شهرا صامه، وإال تخٌر. ؼٌرها ــ كؤسٌر ــ كمل الشهور

قبله أو بقً على شكه، وفً مصادفته تردد، : وأجزأ ما بعده بالعدد، ال
:  بنٌة مبٌتة أو مع الفجر، وكفت نٌة لما ٌجب تتابعه، ال/1: وصحته مطلقا

مسرود وٌوم بٌن، وروٌت على االكتفاء فٌها ال إن انقطع تتابعه بكمرض 
 وبنقاء، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، ومع القضاء إن /2 وسفر،
 ."                                      وبعقل وإن جن ولو سنٌن كثٌرة/3 شكت،

قلت واختلفوا فً وقتها، فؤما المشهور فً المذهب المالكً أنه تكفً نٌة واحدة 
لكل شهر رمضان ٌعقدها الصابم عند ثبوت الشهر فً أول لٌلة، لقوله صلى 

إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت :"هللا علٌه وسلم
هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنٌا 
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متفق علٌه، بل روته " ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه
جمٌع كتب الحدٌث بما فٌها موطؤ مالك رواٌة محمد بن الحسن الشٌبانً، قال 

، وٌندب بالنسبة "وهذا نوى صٌام الشهر كله فكان له:"الباجً من المالكٌة
للمالكٌة تجدٌد النٌة كل لٌلة للخروج من الخالؾ ألن المذاهب الفقهٌة األخرى 

ال صٌام :"ل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلموقلتوجب تجدٌد النٌة كل لٌلة، 
من لم ٌجمع "وفً رواٌة . رواه النسابً" لمن لم ٌجمع الصٌام من اللٌل
أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي " الصٌام قبل الفجر فال صٌام له

والنسابً وابن ماجه وابن خزٌمة وابن حبان والدارقطنً وقد اختلؾ فً وقفه 
واتفقوا على أن من نوى الصوم ": ابن حزم فً مراتب اإلجماعوقال .ورفعه

فً اللٌل وهو ممن ذكرنا أن الصوم ٌلزمه ولم ٌؤكل شٌبا أصال ال ناسٌا وال 
عامدا وال شرب شٌبا أصال ال ناسٌا وال عامدا وال استمنى كذلك وال أصبح 

جنبا وال تقٌؤ عامدا وال قبل وال عض وال مس وال أمذى وال أمنى وال احتجم 
وال احتلم وال دخل حلقه شًء ؼٌر رٌقه وال احتقن وال داوى جرحا ببطنه 
وال استعط وال نوى الفطر وال قطر فً إحلٌله وال فً أذنه وال اكتحل وال 

تاب وال تعمد معصٌة وال دهن غخرج عن قرٌته أو مصره وال كذب وال ا
شاربه وال رعؾ أنفه من قبل طلوع الفجر اآلخر إلى تمام ؼروب الشمس فقد 

وروي : " قالاإلشراؾونقل ابن القطان الفاسً عن ابن المنذر فً ."تم صومه
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال من لم ٌجمع على الصٌام من اللٌل فال 

وأجمع أهل العلم على أنه من نوى الصٌام كل لٌلة من لٌالً شهر - صٌام له
رمضان وصام أن صومه تام واختلفوا فٌمن نوى أول لٌلة أنه ٌصوم شهر 

وصح اإلجماع على أن من صام : "المحلً  وعن ابن حزم فً”رمضان كله
قلت وقال ابن المنذر فً ."رمضان ونواه من كل لٌلة فقد أدى ما علٌه

وأجمعوا على أن من نوى الصٌام كل لٌلة من صٌام شهر رمضان ":اإلجماع
 .                                                            "أن صومه تام: فصام

هو لؽة و:  صٌام رمضان واجب بالكتاب والسنة واإلجماع:تعرٌف الصٌام/ 3
صوما فلن أكلم الٌوم  فقولً إنً نذرت للرحمن}ومنه قوله تعالى: اإلمساك
صام النهار : أي سكت واستكان، وٌقال:وٌقال صام النهار [25:مرٌم]{إنسٌا

إذا قام قابم الظهٌرة، 
:  قال امرؤ القٌس

فدعها وسل الهم عنك بجسرة  
 

  ذمول إذا صام النهار وهجرا  
 

 
: وقال الشاعر

خٌل صٌام وخٌل غٌر صائمة  
 

. تحت العجاا وخٌل تعلك اللجما  
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 واصطالحا ٌمكن تعرٌفه بؤنه اإلمساك عن شهوتً البطن والفرج من طلوع 
 وكلوا واشربوا}:لقوله جل وعال" الفجر إلى ؼروب الشمس مع تبٌٌت النٌة

حتى ٌتبٌن لكم الخٌط األبٌض من الخٌط األسود من الفجر ثم أتموا الصٌام 
قال رسول هللا : وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال.[186: البقرة]{إلى الٌل

شهادة أن ال إله إال هللا وأن : بنً اإلسالم على خمس:"صلى هللا علٌه وسلم
محمدا رسول هللا، وإقامة الصالة،وإٌتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان لمن 

": مراتب اإلجماع"متفق علٌه، وقال ابن حزم فً " استطاع علٌه سبٌال
واتفقوا على أن كل ذلك حالل من ؼروب الشمس إلى مقدار ما ٌمكن الؽسل "

وأجمعوا على "127 :وقال ابن المنذر فً اإلجماع ،"قبل طلوع الفجر اآلخر
أن ال شًء على الصابم فٌما ٌزدرده مما ٌجري مع الرٌق مما بٌن أسنانه فٌما 

                                "ال ٌقدر على االمتناع منه

وأجمعوا أن من كان شٌخا كبٌرا ال ":ابن حزمقال :من ٌجوز له الفطر/ 4
  :،وقال ابن المنذر"ٌطٌق الصوم أنه ٌفطر فً رمضان وال إثم علٌه

وأجمعوا على أن للشٌخ الكبٌر والعجوز العاجزٌن عن الصوم أن "129
والشٌخ الزمن معلوم أنه ال ٌزداد : "اإلنباه: ، وقال ابن القطان الفاسً"ٌفطرا

وأجمعوا أن  -على مر اللٌالً واألٌام إال ضعفا من الصٌام وكذلك العجوز 
 وعلى الذٌن ٌطٌقونه)الصٌام ساقط عنهما وأوجبوا الفدٌة علٌهما لقوله تعالى 

  )وأجمعوا على أن قوله تعالى - وأبى ذلك آخرون (فدٌة طعام مساكٌن
وأجمعوا أنه من أصبح صحٌحا ثم -  ؼٌر منسوخ(ٌكلف هللا نفسا إ  وسعها

وقال عوام أهل العلم الصوم على كل مرٌض أطاق من ؼٌر  -اعتل أنه ٌفطر
جهد وقالوا كل من وقع علٌه اسم مرٌض له أن ٌفطر أطاق الصوم أم لم 

والمرٌض إذا كان ٌإذٌه الصوم وٌتكلفه وٌخاؾ على نفسه : "المحلً" ٌطقه
: االستذكار" منه لم ٌجزه وإن كان ال ٌشق علٌه أجزأه وال خالؾ فً ذلك

وجمهور العلماء على التخٌٌر فً الصوم والفطر للمسافر فً رمضان وكان "
عمر رضً هللا عنه إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدٌنة فً أول ٌومه 

واتفق الجمٌع أن : الموضح" دخل صابما وهو المستحب عند جماعة الفقهاء
الحامل إذا خافت على ما فً بطنها والمرضع إذا خافت على ولدها فً 

واتفقوا "  وقال:، وقال ابن حزم فً مراتب اإلجماع"اإلفطار أنهما ٌفطران
واتفقوا أن " وقال" على أن من آذاه المرض وضعؾ عن الصوم فله أن ٌفطر

من سافر السفر الذي ذكرنا فً كتاب الصالة أنه إن قصر فٌه أدى ما علٌه 
وقال " فؤهل هالل رمضان وهو فً سفره ذلك فإنه إن أفطر فٌه فال إثم علٌه

واتفقوا أن من أفطر فً سفر أو مرض فعلٌه قضاء أٌام عدد ما أفطر : "أٌضا
وال : "إلٌجازونقل ابن القطان الفاسً عن ا. "لم ٌؤت علٌه رمضان آخر ما

 قلت والدلٌل على ذلك "خالؾ بٌن العلماء فً أن صٌام شهر رمضان واجب

ُكُم }:ل هللا جل وعالوقكله من القرآن،  ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَ ٌُّ ٌا أَ
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قُونَ  ٌاُم َكما ُكتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ اماً (183)الصِّ ٌَّ أَ
اٍم أَُخَر  ٌَّ ةٌي ِمْن أَ َمْعُدوداٍت َفَمْن كاَن ِمْنُكْم َمِرٌضاً أَْو َعلى َسَفٍر َفِعدَّ

عَ  ةٌي َطعاُم ِمْسِكٌٍن َفَمْن َتَطوَّ ٌَ ٌُِطٌقُوَنُه فِْد رٌي  َوَعلَى الَِّذٌَن  ٌْ راً َفهَُو َخ ٌْ َخ
رٌي لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُمونَ  ٌْ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي  (184)لَُه َوأَْن َتُصوُموا َخ

َناٍت ِمَن اْلهَُدى َواْلفُْرَقاِن َفَمْن َشِهَد  ٌِّ اِس َوَب أُْنِزلَ فٌِِه اْلقُْرآُن ُهًدى لِلنَّ

اٍم  ٌَّ ةٌي ِمْن أَ ُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ ٌَ ْهَر َفْل ِمْنُكُم الشَّ
ٌُِرٌُد بُِكُم اْلُعْسرَ  ٌُْسَر َوَ   ُ بُِكُم اْل

ٌُِرٌُد هللاَّ {.                            أَُخَر   

                            

 :  مندوبات الصوم/5
وقال ابن "وأجمعوا على أن السحور مندوب إلٌه ":قال ابن المنذر فً اإلجماع

 :وثبت أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: " اإلشراؾ:القطان الفاسً
تسحروا فإن فً السحور بركة وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إلٌه مستحب 

تسحروا فإن فً السحور "قلت وقد تقدم تواتر حدٌث . "وال إثم على من تركه
وأجمعوا أنه إذا حلت : "اإلستذكاروتخرٌجه،وأخرج ابن القطان عن " بركة

وأجمعوا أن صالة المؽرب من اللٌل وهللا تعالى - صالة المؽرب حل الفطر
واتفق العلماء على أن اللٌل من لدن : "اإلنباه (وأتموا الصٌام إلى اللٌل)ٌقول 

- ؼروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض فً األفق إال من ال ٌعد خالفه
واتفق الجمٌع أن من أفطر ألن اللٌل عنده قد دخل أو تسحر ألن الصبح عنده 

" لم ٌظهر أنه ؼٌر عاص هلل تعالى ثم تنازع العلماء فً إٌجاب اإلعادة علٌه
وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن ٌطلع الفجر ففعله جابز : "اإلٌجاز

 .                                              "بداللة الكتاب والسنة واتفاق األمة
لتزكٌة :  إمساكه لٌتحقق، ال/1:  وندب:"خلٌل المالكً فً مختصره قال*

فلقادم : شاهدٌن أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان، كمضطر
 /5 وتؤخٌر سحور، /4  وتعجٌل فطر،/3 وكؾ لسان، /2 وطء زوجة طهرت،

أ ــ عرفة إن لم :  وصوم عرفة/6 وصوم بسفر، وإن علم دخوله بعد الفجر،
ٌحج، ب ــ وعشر ذي الحجة، ج ــ وعاشوراء وتاسوعاء والمحرم، ورجب 

 وتعجٌل القضاء، /9 وقضاإه، /8 وإمساك بقٌة الٌوم لمن أسلم، /7وشعبان، 
 وبدء بكصوم تمتع إن لم ٌضق /11ككل صوم لم ٌلزم تتابعه، :  وتتابعه/10

 "       . وصوم ثالثة أٌام من كل شهر/13 وفدٌة لهرم وعطش، /12الوقت، 
ٌَُسنُّح َتْعِجٌُل اْلِفْطرِ ) :"المحتاا الشافعً وقال فً م نً* إَذا َتَحقَّلَق ُؼُروُب  (َو

نِ  ٌْ ِحٌَح ْمِس لَِخَبِر الصَّل لُوا اْلفِْطرَ  »الشَّل ٍر َما َعجَّ ٌْ تًِ بَِخ َزاَد  (1)« َ  َتَزالُ أُمَّ
ُحورَ  "اإْلَِماُم أَْحَمدُ  ُروا السُّ هُوِد َوالنَّلَصاَرى، " َوأَخَّ ٌَ َولَِما ِفً َذلَِك ِمْن ُمَخالََفِة اْل

َرهُ إْن َقَصَد َذلَِك َوَرأَى أَنَّل ِفٌِه َفِضٌلًَة َوإاِلَّل َفاَل َبؤَْس ِبهِ  ٌَُإخِّن ٌُْكَرهُ أَْن  َنَقلَُه ِفً . َو
انِ  ٌَ َتَمْضَمَض ِبَماءٍد  اْلَمْجُموِع َعْن َنصِّن اأْلُمِّن، َوِفٌِه َعْن َصاِحِب اْلَب ٌَ ٌُْكَرهُ أَْن  ُه  أَنَّل
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ؤَهُ إالَّل لَِضُروَرةٍد  ٌَ َتَقا ٌَ ْشَرَبُه َو ٌَ ُه، َوأَْن  ُمجَّل ٌَ اِبِم : َقالَ . َو َواِك لِلصَّل ُه َشِبٌهٌق ِبالسِّن َوَكؤَنَّل
ٌُِزٌُل اْلُخلُوؾَ  َواِل لَِكْوِنِه   .هـ/َبْعَد الزَّل

َواِك اَل َتُزوُل  ؤِْتً َعلَى اْلَقْوِل ِبؤَنَّل َكَراَهَة السِّن ٌَ َما  ًُّح إنَّل ْرَكِش َوَهَذا َكَما َقاَل الزَّل
ُه ِباْجِتَهادٍد َفاَل . َواأْلَْكَثُروَن َعلَى ِخاَلِفهِ . ِباْلُؽُروبِ  َوَخَرَج ِبَتَحقُّحِق اْلُؽُروِب َظنُّح

ْحُرُم ِبِهَما َكَما َمرَّل َذلِكَ  ٌَ ُه َف ُه ِباَل اْجِتَهادٍد َوَشكُّح . ٌَُسنُّح َتْعِجٌُل اْلِفْطِر ِبِه َوَظنُّح
ٌَُسنُّح َكْوُنُه  ِجْدهُ َفَعلَى  (َعلَى)َو ٌَ ، َفإِْن لَْم  ، َوإاِلَّل )ُرَطبٍد ِجْدهُ  (َتْمرٍد ٌَ أَْي َوإِْن لَْم 

ًُّح »لَِخَبِر  (َفَماءٍد ) ِب ِه َوَسلَّلَم - َكاَن النَّل ٌْ ُ َعلَ ًَ َعلَى - َصلَّلى هللاَّل ٌَُصلِّن ٌُْفِطُر َقْبَل أَْن 
ُه  ُكْن َحَسا َحَسَواتٍد ِمْن َماءٍد َفإِنَّل ٌَ ، َفإِْن لَْم  ُكْن َفَعلَى َتَمَراتٍد ٌَ ، َفإِْن لَْم  َرَطَباتٍد

ْرُتُه . « َطهُورٌق  ْمِر َكَما َقدَّل َطِب َعلَى التَّل ُتُه َتْقِدٌُم الرُّح ٌَّل َنُه، َوَقِض ْرِمِذيُّح َوَحسَّل َرَواهُ التِّن
ُة َنصِّن اأْلُمِّن ِفً َحْرَملََة َوَجَماَعةٍد  ٌَّل ِه، َوُهَو َقِض ٌْ ٌُْفِطُر َعلَ َوُهَو َكَذلَِك َوَتْثلٌُِث َما 

ُخَنا  ٌْ َن َتْعِبٌِر َجَماَعةٍد ِبَتْمَرةٍد ِبَحْمِل َذلَِك َكَما َقاَل َش ٌْ َنُه َوَب ٌْ ٌُْجَمُع َب ِمْن اأْلَْصَحاِب َو
ُه  ًِّن أَنَّل اِن ٌَ و ْوَضِة َعْن الرُّح ِة، َوَهَذا َعلَى َكَمالَِها، َوَنَقَل ِفً أَْصِل الرَّل نَّل َعلَى أَْصِل السُّح

ٌُْفِطَر  ، َوُنِقَل َعْن اْلَقاِضً أَنَّل اأْلَْولَى ِفً َزَماِنَنا أَْن  ْمَر َفَعلَى ُحْلوٍد ِجْد التَّل ٌَ إَذا لَْم 
ْبَهةِ  ُكوَن أَْبَعَد َعْن الشُّح ٌَ ْهِر؛ لِ ِه ِمْن النَّل ؤُْخُذهُ ِبَكفِّن ٌَ : َقاَل ِفً اْلَمْجُموعِ . َعلَى َماءٍد 

انِ  َبِريُّح . َوَهَذاِن َشاذَّل ٌُْسَتَحبُّح لَُه اْلِفْطُر َعلَى َماِء : َوَقاَل اْلُمِحبُّح الطَّل َة  َمْن ِبَمكَّل
ْمِر َفَحَسنٌق  َن التَّل ٌْ َنُه َوَب ٌْ . هـ/َزْمَزَم، َولَْو َجَمَع َب

ْمِر أِلَْجلِِه، َوُهَو  ُه ُمَخالِؾٌق لأِْلَْخَباِر، َولِْلَمْعَنى الَّلِذي ُشِرَع اْلِفْطُر َعلَى التَّل َوُردَّل ِبؤَنَّل
ٌُْضِعفُهُ  ْوَم  ْمَر إَذا َنَزَل إلَى َمِعَدةٍد  ِحْفُظ اْلَبَصِر، َفإِنَّل الصَّل هُ، أَْو أَنَّل التَّل ُردُّح ٌَ ْمَر  َوالتَّل

َعاِم، َوَهَذا اَل  ا الطَّل ٌَ ًة َحَصَل اْلِؽَذاُء، َوإاِلَّل أَْخَرَج َما ُهَناَك ِمْن َبَقا ٌَ َفإِْن َوَجَدَها َخالِ
ًَ َقْولُُه  ِة اْلَواِرَدِة، َوِه نَّل اَدةٌق َعلَى السُّح ٌَ َنهَُما ِز ٌْ - ٌُوَجُد ِفً َماِء َزْمَزَم، َوِفً اْلَجْمِع َب

ِه َوَسلَّلَم  ٌْ ُ َعلَ ِجْد »- َصلَّلى هللاَّل ٌَ ْمِر، َفإِْن لَْم  ٌُْفِطْر َعلَى التَّل إَذا َكاَن أََحُدُكْم َصاِبًما َفْل
ُه َطهُورٌق  ْمَر َفَعلَى اْلَماِء َفإِنَّل ُحوهُ. « التَّل ُرهُ َوَصحَّل ٌْ ْرِمِذيُّح َوَؼ . َرَواهُ التِّن

ُر ُكلُّحُه ِفٌَما َشَرَعُه لََنا  ٌْ ، َواْلَخ ِر َدلٌِلٍد َمْمُنوعٌق ٌْ َوااِلْسِتْدَراُك َعلَى النُّحُصوِص ِبَؽ
 ِ ِه َوَسلَّلَم - َرُسوُل هللاَّل ٌْ ُ َعلَ ْمِر : َفإِْن ِقٌلَ -. َصلَّلى هللاَّل اُء ِبؤَنَّل أَْكَل التَّل َح اأْلَِطبَّل َقْد َصرَّل

هُ ُردُّح ٌَ ُه  ٌَُعلَّلُل ِبؤَنَّل َؾ  ٌْ ٌِه،  .ٌُْضِعُؾ اْلَبَصَر َفَك ٌَُقوِّن ٌُْضِعفُُه َوَقلٌِلَُه  أُِجٌَب ِبؤَنَّل َكِثٌَرهُ 
ٌَُضرُّح َكِثٌُرهُ ْنَفُع َقلٌِلُُه َو ٌَ ُء َقْد  ًْ اِبمَ »َوَحِدٌُث  .َوالشَّل ٌُْفِطْرَن الصَّل اْلِؽٌَبُة، : َخْمسٌق 

ِمٌَمةُ  َواِب : َقاَل اْلَماَوْرِديُّح . إلَى آِخِرِه َضِعٌؾٌق َوإِْن َصحَّل « َوالنَّل َفاْلُمَراُد ُبْطاَلُن الثَّل
ْومِ  ْوِم َوإِْن َكاَن : َقالَ . اَل الصَّل َوِمْن ُهَنا َحُسَن َعدُّح ااِلْحِتَراِز َعْنُه ِمْن آَداِب الصَّل

قُلْ  ٌَ نِ . إنِّنً َصاِبمٌق : َواِجًبا ُمْطلًَقا، َفإِْن َشَتَمُه أََحدٌق َفْل ٌْ ِحٌَح اُم »: لَِخَبِر الصَّل ٌَ الصِّن
ْجَهْل، َفإِْن اْمُرإٌق َقاَتلَُه أَْو َشاَتَمُه  ٌَ ْرفُْث َواَل  ٌَ ةٌق، َفإَِذا َكاَن أََحُدُكْم َصاِبًما َفاَل  ُجنَّل

قُلْ  ٌَ نِ : َفْل ٌْ َت قُوُل ِبَقْلِبِه لَِنْفِسِه لَِتْصِبْر َواَل ُتَشاِتْم َفَتْذَهَب َبَرَكُة « إنِّنً َصاِبمٌق َمرَّل ٌَ
اِتِم َوَدْفِعِه ِباَلَّلِتً  ِة َوْعِظ الشَّل ٌَّل ِة، أَْو ِبلَِساِنِه ِبِن ًُّح َعْن اأْلَِبمَّل اِفِع َصْوِمَها َكَما َنَقلَُه الرَّل

َحهُ  ُؾ َعْن َجْمعٍد َوَصحَّل ًَ أَْحَسُن َكَما َنَقلَُه اْلُمَصنِّن . َفإِْن َجَمَعهَُما َفَحَسنٌق : ُثمَّل َقالَ . ِه
ُه أَْقَرُب إلَى إْمَساِك َصاِحِبِه َعْنُه، : َوَقالَ  ِن أَْو أَْكَثَر؛ أِلَنَّل ٌْ َت ٌَُسنُّح َتْكَراُرهُ َمرَّل ُه  إنَّل

 ًّ ْرَكِش اِبقِ : َوَقْوُل الزَّل قُولُُه َمْرُدودٌق ِباْلَخَبِر السَّل ٌَ . َواَل أَُظنُّح أََحًدا 
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ًَ أَْكَثُر ِمْن : َفاِبَدةٌق  ؟ َقاَل ِه بٍد ٌْ ًٍّي َكْم َوَجْدَت ِفً اْبِن آَدَم ِمْن َع ِف ٌْ ُسِبَل أَْكَثُم ْبُن َص
بٍد  ٌْ ُة آاَلِؾ َع ٌَ ُتُه ِمْنَها َثَماِن ٌْ ْسُتُر َجِمٌَع َذلَِك : َقالَ . أَْن ُتْحَصى، َواَلَّلِذي أَْحَص ٌَ َو

ٌَُصْن  (وَ ).ِحْفُظ اللِّنَسانِ  َهَواتِ )َنْدًبا  (َنْفَسهُ )ْل ْوَم ِمْن  (َعْن الشَّل الَّلِتً اَل ُتْبِطُل الصَّل
َظِر  اِحٌِن َوالنَّل ٌَ اْلَمْشُموَماِت َواْلُمْبِصَراِت َواْلَمْلُموَساِت َواْلَمْسُموَعاِت َكَشمِّن الرَّل

َناِسُب ِحْكَمَة  ٌُ ِه الَّلِذي اَل  َرفُّح َها َولَْمِسَها َوَسَماِع اْلِؽَناِء لَِما ِفً َذلَِك ِمْن التَّل ٌْ إلَ
ٌُْكَرهُ لَُه  ْقَوى، َبْل  ْفُس َعْن اْلهَُوى َوَتْقَوى َعلَى التَّل ًَ لَِتْنَكِسَر النَّل ْوِم، َوِه الصَّل

ْؽَتِسَل َعْن اْلَجَناَبةِ ).َذلِكَ  ٌَ ٌُْسَتَحبُّح أَْن  َفاِس  (َو ِض َوالنِّن ٌْ ُكوَن  (َقْبَل اْلَفْجرِ )َواْلَح ٌَ لِ
ُث َقالَ  ٌْ َرَة َح ٌْ ْخُرَج ِمْن ِخاَلِؾ أَِبً ُهَر ٌَ ْوِم، َولِ ِل الصَّل اَل : َعلَى ُطْهرٍد ِمْن أَوَّل

ًة ِمْن ُوُصوِل اْلَماِء إلَى َباِطِن أُُذنٍد أَْو ُدُبرٍد أَْو َنْحِوهِ  ٌَ َقاَل . ٌَِصحُّح َصْوُمُه، َوَخْش
ِرٌنَ  ؤْ لَُه اْلُؽْسُل : َبْعُض اْلُمَتؤَخِّن ٌَّل َتَه ٌَ ْؽِسَل َهِذِه اْلَمَواِضَع إْن لَْم  ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ َو

ِل اْلُمَباَدَرةُ إلَى ااِلْؼِتَساِل َعِقَب : َقاَل اإْلِْسَنِويُّح . اْلَكاِملُ  اُس اْلَمْعَنى اأْلَوَّل ٌَ َوِق
ْفِصٌُل  ءٌق ِمْن اْلَماِء إلَى َما ُذِكَر ِمْن ُؼْسلِِه، َفِفٌِه التَّل ًْ ااِلْحِتاَلِم َنَهاًرا، َفلَْو َوَصَل َش

ًُّح . اْلَمْذُكوُر ِفً اْلَمْضَمَضِة َوااِلْسِتْنَشاقِ  ًُّح َواْلُجْرَجاِن ٌُْكَرهُ : َوَقاَل اْلَمَحاِملِ
ٌُْفِطَر َوَقْوُل  هُ َف ٌَُضرَّل ِر َحاَجةٍد لَِجَواِز أَْن  ٌْ ْعِنً ِمْن َؼ ٌَ اِم  اِبِم ُدُخوُل اْلَحمَّل لِلصَّل

ًِّن  ِه الَّلِذي اَل : اأْلَْذَرِع َرفُّح ُه ِمْن التَّل ؛ أِلَنَّل ى ِبِه ُدوَن َمْن اْعَتاَدهُ َمْمُنوعٌق َتؤَذَّل ٌَ َهَذا لَِمْن 
اًل َوَنَوْت  ٌْ َفَساُء لَ ، َولَْو َطهَُرْت اْلَحاِبُض أَْو النُّح ْوِم َكَما َمرَّل َناِسُب ِحْكَمَة الصَّل ٌُ

ْوُم لَِقْولِِه َتَعالَى ْوَم َوَصاَمْت أَْو َصاَم اْلُجُنُب ِباَل ُؼْسلٍد َصحَّل الصَّل َفاآلَن }: الصَّل
ُ لَُكمْ  ِن  [187: البقرة] {َباِشُروُهنَّل َواْبَتُؽوا َما َكَتَب هللاَّل ٌْ ِحٌَح َة، َولَِخَبِر الصَّل ٌَ اآْل

ًُّح » ِب ِه َوَسلَّلَم - َكاَن النَّل ٌْ ُ َعلَ ِر اْحِتاَلمٍد ُثمَّل - َصلَّلى هللاَّل ٌْ ٌُْصِبُح ُجُنًبا ِمْن ِجَماعٍد َؼ
ٌَُصومُ  ْؽَتِسُل َو َفَساءُ  (1)« ٌَ ا َخَبُر اْلُبَخاِريِّن . َوِقٌَس ِباْلُجُنِب اْلَحاِبُض َوالنُّح َوأَمَّل

َفَحَملُوهُ َعلَى َمْن أَْصَبَح ُمَجاِمًعا َواْسَتَداَم « َمْن أَْصَبَح ُجُنًبا َفاَل َصْوَم لَهُ »
ْسِخ، َواْسَتْحَسَنُه اْبُن اْلُمْنِذرِ  أَْن )ٌُْسَتَحبُّح  (وَ )،اْلِجَماَع، َوَحَملَُه َبْعُضهُْم َعلَى النَّل

ْحَتِرَز َعْن اْلِحَجاَمةِ  ٌُْضِعفُُه َفهَُو ِخاَلُؾ اأْلَْولَى  (ٌَ َواْلَفْصِد َوَنْحِوِهَما؛ أِلَنَّل َذلَِك 
ْوَضِة ِبَكَراَهِتهِ  ًُّح . َكَما ِفً اْلَمْجُموِع َوإِْن َجَزَم ِفً أَْصِل الرَّل ٌُْكَرهُ : َوَقاَل اْلَمَحاِملِ

ًضا  ٌْ َرهُ أَ ٌْ ْحُجَم َؼ ٌَ  .َهِذِه اْلَمْسؤَلَةُ  (اْلقُْبلَةِ )َعْن  (وَ )أَْن 
ٌَُسنُّح لَُه ِتاَلَوةُ اْلقُْرآِن، :"المستقن  الحنبلً على فً الروض المرب  وقال* َو

ٌُْقِبُل َعلَى ِتاَلَوِة  ْتُرُك أَْصَحاَب اْلَحِدٌِث ِفً َشْهِر َرَمَضاَن، َو ٌَ َوَكاَن َمالِكٌق 
ٌَن َخْتَمةً  ْقَرأُ ِستِّن ٌَ ًُّح  اِفِع ْكُر، َقاَل إِْبَراِهٌمُ . اْلقُْرآِن، َوَكاَن الشَّل َتْسِبٌَحةٌق ِفً : َوالذِّن

رٌق ِمْن أَْلِؾ َتْسِبٌَحةٍد ِفٌَما ِسَواهُ ٌْ َدَقُة، لأِْلَْخَباِر اْلَواِرَدِة ِفٌَها .َرَمَضاَن َخ َفإِْن )َوالصَّل
قُولَ  ٌَ ِحٌحِ "لَِما ِفً (إِنِّنً َصاِبمٌق : ُشِتَم اْسُتِحبَّل أَْن  ْوُم َصْوِم »": الصَّل ٌَ إَِذا َكاَن 

قُلْ  ٌَ ُه أََحدٌق أَْو َقاَتلَُه، َفْل ٌَْصَخْب َفإِْن َسابَّل ْرفُْث، َواَل  ٌَ . « إِنِّنً َصاِبمٌق : أََحِدُكْم َفاَل 
هِ  ٌْ َفقٌق َعلَ َرةَ . ُمتَّل ٌْ ُخ . ِمْن َحِدٌِث أَِبً ُهَر ٌْ ْجَهُر ِبَذلَِك، َواْخَتاَرهُ الشَّل ٌَ ُه  َوَظاِهُرهُ أَنَّل

ٌِن، أِلَنَّل اْلَقْوَل اْلُمْطلََق ِباللِّنَساِن، َوِفً  ًُّح الدِّن ةِ "َتِق ٌَ َعا قُولُُه َمَع َنْفِسِه، َواَل " الرِّن ٌَ
ِر َرَمَضاَن، َوإاِلَّل َجَهَر  ٌْ اِء، َواْخَتاَرهُ اْلَمْجُد إِْن َكاَن ِفً َؼ ٌَ ِه لِلرِّن ٌْ اُس َعلَ لُِع النَّل طَّل ٌَ

اِء، َوِفٌِه َزْجرٌق َعْن ُمَشاَتَمِتِه أِلَْجِل ُحْرَمِة اْلَوْقتِ  ٌَ . ِبِه؛ لأِْلَْمِن ِمَن الرِّن
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 : مكروهات الصوم/6
 /2 البٌض كستة من شوال، /1: وكره:" قال خلٌل المالكً فً مختصره*

 ونذر /4 ومداواة حفر زمنه إال لخوؾ ضرر، /3وذوق ملح وعلك ثم ٌمجه، 
 ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السالمة وإال حرمت، /5ٌوم مكرر، 

 "                           . وتطوع قبل نذر أو قضاء/7وحجامة مرٌض فقط، /6
 سٌتم الرد على الشٌخ خلٌل فً الصوم المندوب فٌما ٌخص بصٌام :تنبٌه

 .        البٌض وستة من شوال، فال داعً للتسرع وإقحام التطوع فً الفرض
ْجَمَع ِرٌَقُه ).:الحنبلً وفً الروض المرب  على المستقن * ٌَ اِبِم أَْن  ٌُْكَرهُ لِلصَّل

ْبلََعهُ  ٌَ ُكوَن َمْكُروًها(َف ٌَ ُه اْخُتلَِؾ ِفً اْلِفْطِر ِبِه، َوأََقلُّح أَْحَوالِِه أَْن  َوَظاِهُرهُ . ؛ أِلَنَّل
ُه اَل  ؛ أِلَنَّل ِر ِخاَلؾٍد ٌْ ٌُْكَرهُ ِبَؽ ُه اَل  ِر َجْمعٍد أَنَّل ٌْ ُه إَِذا اْبَتلََعُه ِمْن َؼ َولَْو َقْصًدا، َوِبؤَنَّل

ِرٌِق،  ُز ِمْنُه َكُؽَباِر الطَّل َحرُّح َخاَمةَ )ٌُْكَرهُ  (وَ )ٌُْمِكُن التَّل ْبلََع النُّح ٌَ إَِذا َحَصلَْت ِفً  (أَْن 
ٌُْفِطُر ِبِهَما؟)ِفٌِه لاِِلْخِتاَلِؾ ِفً اْلِفْطِر ِبَها،  ٌقِ : أَيْ  (َوَهْل   ِبُكلٍّي ِمَن الرِّن

َخاَمِة  نِ )اْلَمْجُموِع، َوالنُّح ٌْ َت ٌَ ٌُْفِطُر ِبَذلَِك َجَزَم ِبِه ِفً : إِْحَداُهَما (َعلَى ِرَوا اَل 
ُر َواِصلٍد ِمْن َخاِرجٍد أَْشَبَه إَِذا لَْم " اْلَوِجٌزِ " ٌْ ُه َؼ ٌِق، أِلَنَّل َوُهَو اأْلََصحُّح ِفً الرِّن

اِنً ْجَمْعُه، َوالثَّل َها: ٌَ ٌْ ِقٌِق، َفَعلَ ُز ِمْنُه َكُؽَباِر الدَّل َحرُّح ٌُْمِكُن التَّل ُه  ْحُرُم : ٌُْفِطُر؛ أِلَنَّل ٌَ
ِه، َوِفً  ٌْ ِن أََصاِبِعِه أَْو َشَفَت ٌْ ةِ "ِفْعلُُه َكَما لَْو َخَرَج إِلَى َب ٌَ ِه " ُمْنَتَهى اْلَؽا ٌْ َظاِهُر َشَفَت

ِرهِ  ٌْ ٌُْفِطُر َكَبْلِع ِرٌِق َؼ ُه  ٌَُقاُل َرَوى أَُبو َداُوَد َعْن َعاِبَشَة أَنَّل .ُثمَّل َعاَد َفاْبَتلََعُه َفإِنَّل اَل 
ًَّل  ِب ِه َوَسلَّلَم - النَّل ٌْ ُ َعلَ ٌَُمصُّح لَِساَنَها»- َصلَّلى هللاَّل لَُها َوُهَو َصاِبمٌق، َو ٌَُقبِّن « َكاَن 

َس ِبَصِحٌحٍد : لَِضْعِؾ إِْسَناِدِه، َبْل َقاَل أَُبو َداُودَ  ٌْ ُه فً . لَ ُكوَن َمصُّح ٌَ ُجوُز أَْن  ٌَ َو
ِه، َفلَْو أَْخَرَج ِمْن  ٌْ ٌُْحَمُل َعلَى َعَدِم اْبِتاَلِع َما َعلَ ْوِم، َولَْو ُسلِّنَم َف ؼٌر َحالَة الصَّل

ِه، أَْفَطَر، َوإاِلَّل َفاَل، ِفً  ٌْ ًطا ُثمَّل أََعاَدهُ، َفإِْن َكُثَر َما َعلَ ٌْ ِفٌِه َحَصاًة أَْو ِدْرَهًما أَْو َخ
، لَِعَدِم َتَحقُّحِق اْنِفَصالِِه، َوُدُخولِِه إِلَى َحْلِقِه َكاْلَمْضَمَضِة، َولَْو أَْخَرَج لَِساَنُه  اأْلََصحِّن

ْنَفِصْل َعْن َمَحلِّنِه، َواْخَتاَر اْبُن َعِقٌلٍد ِخاَلَفُه،  ٌَ ٌَق لَْم  ٌُْفِطْر؛ أِلَنَّل الرِّن ُثمَّل أََعاَدهُ لَْم 
َخاَمةُ ) ا النُّح ٌُْفِطُر ِبَها  (َوأَمَّل ُه  َفَكِثٌرٌق ِمْن أَْصَحاِبَنا أَْطلََق اْلِخاَلَؾ، َواْلَمْذَهُب أَنَّل

َح ِفً  َسَواءٌق َكاَنْت ِمْن َجْوِفِه أَْو َصْدِرِه أَْو ِدَماِؼِه إَِذا َوَصلَْت إِلَى ِفٌِه، َوَصرَّل
ةُ " اْلفُُروعِ " ٌَ اِن ِء، َوالثَّل ًْ ِر اْلَفِم َكاْلَق ٌْ َها ِمْن َؼ ال : ِباْلِفْطِر ِبالَّلِتً ِمْن َجْوِفِه؛ أِلَنَّل

ْحِرٌمُ  ْنَبِنً التَّل ٌَ ِهَما  ٌْ ٌِق، َوَعلَ اِدَها ِفً اْلَفِم َكالرِّن ٌَ وِذيُّح اِلْعِت . ٌُْفِطُر َنَقلََها اْلَمرُّح
ِه، َوإِْن َقلَّل؛ : َفْرعٌق  ٌْ ءٍد َوَنْحِوِه، َفَبلََعُه، أَْفَطَر، َنصَّل َعلَ ًْ َس َفُمُه ِبَدمٍد أَْو َق إَِذا َتَنجَّل

ْقَتِضً َحْصَر اْلِفْطِر ِبُكلِّن  ٌَ اِهِر  ِز ِمْنُه، َوأِلَنَّل اْلَفَم ِفً ُحْكِم الظَّل َحرُّح إِلِْمَكاِن التَّل
ًَ َفُمُه َنِجًسا، َفاْبَتلََع  ِة، َوإِْن َبَصَقُه َوَبِق ٌِق لِْلَمَشقَّل ًَ َعِن الرِّن ِه، لَِكْن ُعِف ٌْ َواِصلٍد إِلَ

َجِس أَْفَطَر ِبِه، َوإاِلَّل َفاَل  َعامِ ). ِرٌَقُه َفإِْن َكاَن َمَعُه ُجْزءٌق ِمَن النَّل ٌُْكَرهُ َذْوُق الطَّل ؛  (َو
ٌُْفِطَرهُ ِصَل إِلَى َحْلِقِه َف ٌَ ؤَْمُن أَْن  ٌَ ُه اَل  ُكوَن لَِحاَجةٍد . أِلَنَّل ٌَ َن أَْن  ٌْ َوَظاِهُرهُ اَل َفْرَق َب

ِرَها ٌْ َعاِم َفإِْن َفَعَل، َفاَل َبؤَْس، : َقاَل أَْحَمدُ . أَْو َؼ
ْجَتِنَب َذْوَق الطَّل ٌَ أُِحبُّح أَْن 

ُه اَل َبؤَْس ِبِه لَِحاَجةٍد أَْو َمْصلََحةٍد، َوَحَكاهُ ُهَو َواْلُبَخاِريُّح َعِن : َواْلَمْنُصوُص َعْنهُ  أَنَّل
اسٍد  أِلَنَّل ُوُجوَد َطْعِمِه ِفً َحْلِقِه َدلٌِلٌق  (َوإِْن َوَجَد َطْعَمُه ِفً َحْلِقِه أَْفَطرَ )اْبِن َعبَّل
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ًَ ِباْلَبْصقِ  ْسَتْقِص ٌَ ِه أَْن  ٌْ ءٍد ِمْن أَْجَزاِبِه، َوَعلَى اْلَمْنُصوِص َعلَ ًْ . َعلَى ُوُصوِل َش
ٌُْفِطُر لَِتْفِرٌِطهِ  ٌُْفِطْر َكاْلَمْضَمَضِة، َوإاِلَّل َف . ُثمَّل إِْن َوَجَد َطْعَمُه ِفً َحْلِقِه، لَْم 

ٌُْكَرهُ َمْضُػ اْلِعْلكِ ) َتَحلَّلُل )اْلَقِويِّن الَّلِذي ُكلَّلَما َمَضْؽَتُه َصلَُب، َوَقِوَي  (َو ٌَ الَّلِذي اَل 
ٌُوِرُث اْلَعَطشَ  (ِمْنُه أَْجَزاءٌق  ٌَق، َو ْجَمُع الرِّن ٌَ ْحلُِب اْلَفَم، َو ٌَ ُه  ِه؛ أِلَنَّل ٌْ َقاَل . َنصَّل َعلَ

، َوَكَوْضِع ": اْلفُُروعِ "ِفً  ُه ُرِوَي َعْن َعاِبَشَة َوَعَطاءٍد ُه اْحِتَمالٌق؛ أِلَنَّل َتَوجَّل ٌَ َو
َمْن َوَضَع ِفً ِفٌِه ِدْرَهًما أَْو ِدٌَناًرا اَل : َقاَل أَْحَمدُ . اْلَحَصاِة ِفً ِفٌِه، َوُهَو أَْظَهرُ 

ٌُْعِجُبِنً ِجْد َطْعَمُه ِفً َحْلِقِه، َوإاِلَّل َفاَل  ٌَ . َبؤَْس ِبِه َما لَْم 
ْبُزَق، : َوَقاَل َعْبُد هللاَّلِ  ٌَ ٌُْعِجُبِنً أَْن  َط  ٌْ ْفِتُل اْلَخ ٌَ اِبِم  ُجوُز )َسؤَْلُت أَِبً َعِن الصَّل ٌَ َواَل 

َتَحلَّلُل ِمْنُه أَْجَزاءٌق  ٌَ ءٍد  (َمْضُػ َما  ًْ ُكوُن َقاِصًدا إِلٌَِصاِل َش ٌَ ُه  ُمْطلًَقا إِْجَماًعا؛ أِلَنَّل
ْوِم، َوُهَو َحَرامٌق  ْبلََع ِرٌَقهُ )ِمْن َخاِرجٍد إِلَى َجْوِفِه َمَع الصَّل ٌَ َذَكَرهُ ِفً  (إاِلَّل أَْن اَل 

ْرحِ "َو " اْلُمْؽِنً" َم إِْدَخاُل َذلَِك إِلَى َجْوِفِه، " اْلَوِجٌزِ "َوُهَو َظاِهُر " الشَّل أِلَنَّل اْلُمَحرَّل
ٌُوَجْد  ُه أَْوَصلَُه إِلَى َجْوِفِه أَْشَبَه َما (َوَمَتى َوَجَد َطْعَمُه ِفً َحْلِقِه، أَْفَطرَ )َولَْم  ؛ أِلَنَّل

اِنً َد أَْكلَُه، َوَهَذا َوْجهٌق، َوالثَّل ُد : لَْو َتَعمَّل ءٌق، َوُمَجرَّل ًْ ْنِزْل ِمْنُه َش ٌَ ُه لَْم  ٌُْفِطُر؛ أِلَنَّل اَل 
، ِبِخاَلِؾ اْلُكْحِل، َفإِنَّل أَْجَزاَءهُ  َخ َباِطَن َقَدِمِه ِبَحْنَظلٍد ٌُْفِطُر َكَمْن لَطَّل ْعِم اَل  الطَّل
َتَحلَّلُل َؼالًِبا، َوِفْطِرِه ِبُوُصولِِه أَْو  ٌَ َتِصُل إِلَى اْلَحْلِق، َوِقٌَل ِفً َتْحِرٌِم َما اَل 

. ٌُْكَرهُ ِباَل َحاَجةٍد : َطْعِمِه إِلَى َحْلِقِه َوْجَهاِن، َوِقٌلَ 
ٌُْفِطُر ِبَسَماِع اْلِؽٌَبِة، َوأَْسَقَط أَُبو اْلَفَرِج َثَواَبُه ِباْلِؽٌَبِة، َوُمَراُد اْلُمَإلِّنِؾ  ًة  ٌَ ِرَوا

وا َعلَى إَِباَحِة اْلَكِذِب لَِؽَرضٍد َصِحٌحٍد  ْحُرُم ِمْن َذلَِك، َفإِنَّلهُْم َنصُّح ٌَ ا  ِبااِلْجِتَناِب َعمَّل
َظلُّحِم َوااِلْسِتْفَتاِء، َوااِلْسِتَعاَنِة َعلَى  ًٍّي ِفً َمَواِضَع، َوَعلَى إَِباَحِة اْلِؽٌَبِة َكالتَّل َشْرِع

ْعِرٌِؾ، َواْلَجْرحِ  ْحِذٌِر، َوالتَّل ، َوالتَّل ٌٌِرٍد ُمْنَكرٍد اِبِم أَْن . َتْؽ ْنَبِؽً لِلصَّل ٌَ َوِباْلُجْملَِة، َف
ٌَُماِرَي ِبِه؛ أِلَنَّلهُْم َكاُنوا إَِذا َصاُموا َجلَُسوا ِفً  َتَعاَهَد َصْوَمُه ِمْن لَِساِنِه، َواَل  ٌَ
ْجَرُح ِبِه  ٌَ اْلَمَساِجِد، َوَقالُوا َنْحَفُظ َصْوَمَنا، َواَل َنْؽَتاُب أََحًدا، َواَل َنْعَمُل َعَماًل 

. َقالَُه أَْحَمدُ . َصْوَمهُ 
ُك َشْهَوَتُه َفَقْط، لَِقْوِل َعاِبَشةَ  (َوُتْكَرهُ اْلقُْبلَةُ ) ًُّح »: لَِمْن ُتَحرِّن ِب ُ - َكاَن النَّل َصلَّلى هللاَّل

ِه َوَسلَّلَم  ٌْ َباِشُر َوُهَو َصاِبمٌق، َوَكاَن أَْملََكُكْم إِلِْرِبهِ - َعلَ ٌُ ُل َوُهَو َصاِبمٌق، َو . « ٌَُقبِّن
هِ  ٌْ َفقٌق َعلَ ، َوإَِذا ُمِنَع اْلَوْطَء، ُمِنَع َدَواِعٌِه َكاإْلِْحَراِم، َوَعْنهُ . ُمتَّل : َولَْفُظُه لُِمْسلِمٍد

ْحُرُم، َجَزَم ِبِه ِفً  ِرِه َكَما لَْو َظنَّل اإْلِْنَزاَل َمَعَها لَِفْرِط " اْلُمْسَتْوِعبِ "ٌَ ٌْ َوَؼ
ِه ِفً . َشْهَوِتهِ  ٌْ ، َواْقَتَصَر َعلَ ِر ِخاَلؾٍد ٌْ ْرحِ "َذَكَرهُ اْلَمْجُد ِبَؽ ًضا، َفإِْن َخَرَج " الشَّل ٌْ أَ

ْفُسْد َصْوُمُه إِْجَماًعا  ٌَ ءٌق لَْم  ًْ ْخُرْج ِمْنُه َش ٌَ ءٌق َفَقْد َسَبَق، َوإِْن لَْم  ًْ إاِلَّل أَْن )ِمْنُه َش
ُك َشْهَوُتهُ  ْن اَل ُتَحرَّل ُكوَن ِممَّل ٌُْكَرهُ  (ٌَ ُه اَل  ِخ اْلَكِبٌِر َفإِنَّل ٌْ َعلَى إِْحَدى )َكالشَّل

نِ  ٌْ َت ٌَ َوا ةُ (الرِّن ٌَ اِن ِد لَِحاَجةٍد، َوالثَّل ٌَ ِر َشْهَوةٍد أََشَبَهْت لَْمَس اْل ٌْ َها ُمَباَشَرةٌق لَِؽ ُتْكَرهُ : ؛ أِلَنَّل
ْهَوِة، َوَكاإْلِْحَراِم، َوأَْلَحَق ِفً  ِباْلقُْبلَِة اللَّلْمَس، " اْلَكاِفً"اِلْحِتَماِل ُحُدوِث الشَّل

َظِر أِلَنَّلهَُما ِفً َمْعَناَها ٌُْكَرهُ ِوَفاًقا، . َوَتْكَراَر النَّل ِر َشْهَوةٍد اَل  ٌْ َوَظاِهُرهُ إِْن لََمَسَها لَِؽ
ْعِرَؾ َمْوِضَعَها َوَنْحَوهُ، َوَكَحالَِة اإْلِْحَراِم أَْشَبَه لَْمَس َثْوِبَها ٌَ َدَها لِ ٌَ . َكَما إَِذا لََمَس 

ْجِذَبُه َنَفُسُه إِلَى : َفْرعٌق  ٌَ ؤَْمُن أَْن  ٌَ َن أَْسَناِنِه، َوَشمُّح َما اَل  ٌْ َة َطَعامٍد َب ٌَّل َدَع َبِق ٌَ ٌُْكَرهُ أَْن 
، َوُدْهنٍد َوَنْحِوِه، َوَقالَُه ِفً  ، َوَكافُورٍد ِرهِ " اْلُمْسَتْوِعبِ "َحْلِقِه َكَسِحٌِق ِمْسكٍد ٌْ . َوَؼ
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ِه اْجِتَناُب اْلَكِذبِ ) ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ٌَُطاِبُق اْلُمْخَبَر َعْنُه، ِبِخاَلِؾ  (َو َوُهَو اإْلِْخَباُر ِبَما اَل 
ْدِق  ًُّح  (َواْلِؽٌَبةِ )الصِّن ِب َرهُ النَّل ْكَرهُ، ِبَهَذا َفسَّل ٌَ ُ - َوُهَو ِذْكُر اإْلِْنَساِن ِبَما  َصلَّلى هللاَّل

ِه َوَسلَّلَم  ٌْ َرَة َرَواهُ ُمْسلِمٌق - َعلَ ٌْ ْتمُ )ِفً َحِدٌِث أَِبً ُهَر بُّح َوَما ِفً  (َوالشَّل َوُهَو السَّل
ِمٌَمِة َواْلفُْحِش إِْجَماًعا، َوِفً َرَمَضاَن َوَمَكانٍد َفاِضلٍد آَكُد لَِقْولِِه  َمْعَنى َذلَِك ِمَن النَّل

اَلُم -  ِه السَّل ٌْ ِ َحاَجةٌق ِفً أَْن »-: َعلَ َس هلِلَّل ٌْ وِر، َواْلَعَمَل ِبِه َفلَ َدْع َقْوَل الزُّح ٌَ َمْن لَْم 
َدَع َطَعاَمُه، َوَشَراَبهُ  ْجُر « ٌَ َرَة، َوَمْعَناهُ الزَّل ٌْ َرَواهُ اْلُبَخاِريُّح ِمْن َحِدٌِث أَِبً ُهَر

ْحِذٌرُ  ٌُْفِطُر ِبَذلَِك، َقاَل أَْحَمدُ . َوالتَّل ُه اَل  لَْو َكاَنِت اْلِؽٌَبُة ُتْفِطُر َما َكاَن : َوَظاِهُرهُ أَنَّل
ٌِن َوْجًها ًُّح الدِّن ُخ َتِق ٌْ َبةٍد : لََنا َصْومٌق، َوَذَكَرهُ اْلُمَإلِّنُؾ إِْجَماًعا، َوَذَكَر الشَّل ٌْ ٌُْفِطُر ِبَؽ

ُه ِمْنُه اْحِتَمالٌق ": اْلفُُروعِ "َوَنِمٌَمةٍد، َوَنْحِوِهَما َقاَل ِفً  َتَوجَّل ٌَ ، : َف مٍد ٌُْفِطُر ِبُكلِّن ُمَحرَّل
اِبُم، أَْفَطَر، َوَعْن إِْبَراِهٌَم َقالَ  قُولُونَ : َوَقاَل أََنسٌق إَِذا اْؼَتاَب الصَّل ٌَ اْلَكِذُب : َكاُنوا 

ًِّن  اِبَم، َوَعِن اأْلَْوَزاِع أَنَّل َمْن َشاَتَم َفَسَد َصْوُمُه لَِظاِهِر النَّلْهًِ، َوَذَكَر : ٌُْفِطُر الصَّل
 ."َبْعُض أَْصَحاِبَنا

ِرِه  (َوُتْكَرهُ اْلقُْبلَةُ ): وفً م نً المحتاا الشافعً* ٌْ َكْت )ِفً اْلَفِم أَْو َؼ لَِمْن َحرَّل
َخاُؾ َمَعُه  (َشْهَوَتهُ  ٌَ ُث  ٌْ اِت ِبَح َجُه ِفً اْلُمِهمَّل َرُجاًل َكاَن أَْو اْمَرأًَة َكَما ُهَو اْلُمتَّل

اْلِجَماَع أَْو اإْلِْنَزاَل، َواْلُمَعاَنَقُة َواللَّلْمُس َوَنْحُوُهَما ِباَل َحاِبلٍد َكاْلقُْبلَِة ِفٌَما ُذِكَر 
ِرهِ ) ٌْ ًُّح ِبإِْسَنادٍد َصِحٌحٍد َعْن َعاِبَشَة  (َواأْلَْولَى لَِؽ َهِق ٌْ ًَ - أَْي لَِمْن لَْم َوَرَوى اْلَب َرِض

ُ َتَعالَى َعْنَها  ُه »-: هللاَّل ِه َوَسلَّلَم - أَنَّل ٌْ ُ َعلَ ِخ َوُهَو - َصلَّلى هللاَّل ٌْ َص ِفً اْلقُْبلَِة لِلشَّل َرخَّل
، َوَقالَ  ابَّل ٌُْفِسُد َصْوَمهُ : َصاِبمٌق َوَنَهى َعْنَها الشَّل ابُّح  ْملُِك إَرَبُه، َوالشَّل ٌَ ُخ  ٌْ « الشَّل

ْهَوِة ِباْلَمْعَنى  ْعلٌِِل أَنَّل اأْلَْمَر َداِبرٌق َمَع َتْحِرٌِك الشَّل َفَفِهَم اأْلَْصَحاُب ِمْن التَّل
اِرحُ  .اْلَمْذُكورِ  ِهَما: َقاَل الشَّل ٌْ ْوَضِة َعْن َقْوِل أَْصلَ ُك إلَى : َوَعَدَل ُهَنا َوِفً الرَّل ُتَحرِّن

ا إَذا قُْلَنا ْعِنً أَنَّل ٌَ ْخَفى  ٌَ َكْت لَِما اَل  ُكوُن َذلَِك : َحرَّل ٌَ ُك َشْهَوَتُه  ُتْكَرهُ اْلقُْبلَُة لَِمْن ُتَحرِّن
َس ُمَراًدا،  ٌْ اِنً لَ ْك َشْهَوَتُه، َوالثَّل َكْت اْلقُْبلَُة َشْهَوَتُه َولَِمْن لَْم ُتَحرِّن َشاِماًل لَِمْن َحرَّل

ًَ َكَما ُهَو َظاِهرٌق  اِن َكْت َشْهَوَتُه لَْم َتْشَمْل اْلِعَباَرةُ الثَّل َواْلَحاِصُل . َوإَِذا قُْلَنا لَِمْن َحرَّل
ْهَوِة اْلُمْطلَقِ  ْهَوَة أََخصُّح ِمْن َتْحِرٌِك الشَّل َقاَل َبْعُض . أَنَّل َتْحِرٌَك اْلقُْبلَِة الشَّل

ِرٌنَ  ْهَوِة أَْي ِبَسَبِب اْلقُْبلَِة َفهَُو : اْلُمَتؤَخِّن َر ِبَتْحِرٌِك الشَّل اِهُر أَنَّل ُمَراَد َمْن َعبَّل َوالظَّل
ْحِرٌكِ  . ِبَمْعَنى التَّل

اِبِم : وفً حاشٌة ابن عابدٌن الحنفً* ٌُْكَرهُ لِلصَّل  (َوُكِرَه إلَخْ : َقْولُهُ )َمْطلَبٌق ِفٌَما 
 ًٌّ ةٌق َرْملِ ٌَّل اِء َتْنِزٌِه ٌَ اِهُر أَنَّل اْلَكَراَهَة ِفً َهِذِه اأْلَْش ًُّح : َقْولُهُ )الظَّل ِن ٌْ َوَتِبَعُه  (َقالَُه اْلَع

ُل أَْولَى اِنً َفَقْط َواأْلَوَّل ًدا ِفً الثَّل ٌْ ًُّح َق لَِع ٌْ ْهِر َوَقاَل َوَجَعلَُه الزَّل : َقْولُهُ ). هـ/ِفً النَّل
اِنً أَْن اَل  (َكَكْوِن َزْوِجَها إلَخْ  ْهِر َوِمْن اْلُعْذِر ِفً الثَّل ِل َقاَل ِفً النَّل انٌق لِْلُعْذِر اأْلَوَّل ٌَ َب

ٌَُصوُم َولَْم  ْن اَل  ِرِهَما ِممَّل ٌْ َها ِمْن َحاِبضٍد أَْو ُنَفَساَء أَْو َؼ ٌِّن ْمُضُػ لَِصِب ٌَ َتِجَد َمْن 
ْهرِ : َقْولُهُ )َتِجْد َطِبًٌخا  ِل أَْي اْلَقْوِل : ِعَباَرُتهُ  (َوَوفَّلَق ِفً النَّل ْنَبِؽً َحْمُل اأْلَوَّل ٌَ َو

ًَ اْلَؽْبنَ  ِجْدهُ َوَقْد َخِش ٌَ اِنً َعلَى َما إَذا لَْم  ا َوالثَّل . هـ/ِباْلَكَراَهِة َعلَى َما إَذا َوَجَد ُبّدً
ا ِمْن ِشَراِبِه أَْي َسَواءٌق َخاَؾ اْلَؽْبَن أَْو اَل، َفَقْوُل  ِجَد ُبّدً ٌَ َد اْلَكَراَهَة ِبؤَْن  ٌَّل َفَقْد َق

اِرحِ  ْهِر : الشَّل َخْؾ َؼْبًنا ُمَخالِؾٌق لَِما ِفً النَّل ٌَ ِجْد  (َوإاِلَّل اَل : َوَقْولُهُ )َولَْم  ٌَ أَْي َوإِْن لَْم 
ْهِر َفاْفَهْم َوَمْفهُوُمهُ  ٌُْكَرهُ ُمَواِفقٌق لِلنَّل ا َوَخاَؾ َؼْبًنا اَل  ا َولَْم . ُبّدً ِجْد ُبّدً ٌَ ُه إَذا لَْم  أَنَّل
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ٌُْكَرهُ َوُهَو َظاِهرٌق  َخْؾ َؼْبًنا  ْوِق أَْو اْلَمْضِػ  (َوَهَذا: َقْولُهُ )ٌَ أَْي اْلُحْكُم ِبَكَراَهِة الذَّل
َفلُ : َقْولُهُ )ِباَل ُعْذرٍد ط  َفاًقا َوِباَل ُعْذرٍد ِفً (إالَّل النَّل َباُح ِفٌِه اْلِفْطُر ِباْلُعْذِر اتِّن ٌُ ُه  ؛ أِلَنَّل

، َبْل  َس ِبإِْفَطارٍد ٌْ ُه لَ ْوُق أَْولَى ِبَعَدِم اْلَكَراَهِة؛ أِلَنَّل اِنً َفالذَّل ِة اْلَحَسِن، َوالثَّل ٌَ ِرَوا
ُرهُ  ٌْ اهُ َفْتحٌق َوَؼ ٌَّل ِصٌَر إ ٌَ ْحَتَمُل أَْن    .أَْي لَِصاِحبٍد اْلَبْحرِ  (َوِفٌِه َكاَلمٌق : َقْولُهُ )ٌُ

ِة ِمْن َعَدِم ِحلِّن اْلِفْطِر ِعْنَد َعَدِم اْلُعْذِر، : َوَحاِصلُهُ  ٌَ َوا أَنَّل اْلَكاَلَم َعلَى َظاِهِر الرِّن
َها  ؤِْتً أَنَّل ٌَ ِة َفُمَسلَّلمٌق َوَس ٌَ َوا ا َعلَى ِتْلَك الرِّن ٌُْكَرهُ إمَّل َفَما َكاَن َتْعِرًٌضا لَُه لِْلِفْطِر 

ةٌق  ْفِل َوُكِرَه ِفً /َشاذَّل ٌُْكَرْه ِفً النَّل َما لَْم  ٌَُقاَل إنَّل ٌُْمِكُن أَْن  ُه  ْهِر ِبؤَنَّل هـ َوأََجاَب ِفً النَّل
نِ  ٌْ ْتَبَت . هـ/اْلَفْرِض إْظَهاًرا لَِتَفاُوِت الرُّح

ِجُب ِحْفُظُه َوَعَدُم  ٌَ ِتِه َف ٌُْكَرهُ ِفً اْلَفْرِض لِقُوَّل َما  ُه إنَّل ًضا ِبؤَنَّل ٌْ ًُّح أَ ْملِ َوأََجاَب الرَّل
ْفِل َوإِْن  ٌُْكَرْه ِفً النَّل ِه، َولَْم  ٌْ ْخَشى ِمْنُه اإْلِْمَضاَء إلَ ٌَ َتْعِرٌِضِه لِْلَفَساِد َفُكِرَه ِفٌِه َما 
ُع أَِمٌُر َنْفِسِه  ، َواْلُمَتَطوِّن عٍد ُه ِفً أَْصلِِه َمْحُض َتَطوُّح لَْم َتْخُل َحِقٌَقُة اْلِفْطِر ِفٌِه؛ أِلَنَّل

ْفِر ِمْن  َما أَْفَضى إلَى الظَّل اْبِتَداًء َفَهَبَطْت َمْرَتَبُتُه َعْن اْلَفْرِض ِبَعَدِم َكَراَهِة ِفْعلٍد ُربَّل
ْبِطُل اْلِعلَّلَة اْلَمْذُكوَرَة  ٌُ ْهِر؛ أِلَنَّل َهَذا  ا ِفً النَّل ِر َؼلََبِة َظنٍّي ِفٌِه َقاَل َوَهَذا أَْولَى ِممَّل ٌْ َؼ

لْ  ِه َمَع ُدُخولِِه ِفً َقْولِِه َوُكِرَه  (َوُكِرَه َمْضُػ ِعْلكٍد : َقْولُهُ ). هـ/لَهُْم َفَتؤَمَّل ٌْ َنصَّل َعلَ
تَّلِضُح، َفَذَكَر ُمْطلًَقا ِباَل ُعْذرٍد  ٌَ ؛ أِلَنَّل اْلُعْذَر ِفٌِه اَل  ءٍد َوَمْضُؽُه ِباَل ُعْذرٍد ًْ َذْوُق َش

 ًٌّ ُه ِسَواُكهُنَّل َكَما : قُْلت. اْهِتَماًما َرْملِ َساِء؛ أِلَنَّل َوأِلَنَّل اْلَعاَدَة َمْضُؽُه ُخُصوًصا لِلنِّن
ِم أَنَّل َذلَِك ُعْذرٌق  اِم لَِتَوهُّح ٌَ َة َعَدِم اْلَكَراَهِة ِفً الصِّن ؤِْتً َفَكاَن َمِظنَّل ٌََض إلَخْ )ٌَ  (َقْولُُه أَْب

ءٌق إلَى  ًْ ِصُل ِمْنُه َش ٌَ َر اْلُمْلَتِبِم،  ٌْ َر اْلَمْمُضوِغ َوَؼ ٌْ َدهُ ِبَذلَِك؛ أِلَنَّل اأْلَْسَوَد َوَؼ ٌَّل َق
ِرٌَن َعلَى َذلَِك َقاَل  دٌق اْلَمْسؤَلََة َوَحَملََها اْلَكَماُل َتَبًعا لِْلُمَتؤَخِّن اْلَجْوِؾ، َوأَْطلََق ُمَحمَّل
ُه  ِصُل َعاَدًة ُحِكَم ِباْلَفَساِد؛ أِلَنَّل ٌَ ا  ُه ُمَعلَّللٌق ِبَعَدِم اْلُوُصوِل، َفإِْن َكاَن ِممَّل لِْلَقْطِع ِبؤَنَّل

ِن  قِّن ٌَ ْقَتِضً  (َوُكِرَه لِْلُمْفِطِرٌنَ : َقْولُهُ )َكاْلُمَت ٌَ َساِء،  َه ِبالنِّن َشبُّح لٌَِل أَْعِنً التَّل ؛ أِلَنَّل الدَّل
ةٌق ط  ٌَّل َها َتْحِرٌِم ا َعْن اْلُمَعاِرِض َفْتحٌق َوَظاِهُرهُ أَنَّل ًٌ إالَّل : َقْولُهُ )اْلَكَراَهَة ِفً َحقِّنِهْم َخالِ

ًِّن  (ِفً اْلَخْلَوِة ِبُعْذرٍد  َباحُ : َقْولُهُ )َكَذا ِفً اْلِمْعَراِج َعْن اْلَبْزَدِويِّن َواْلَمْحُبوِب ٌُ ( َوِقٌَل 
ِر  ٌْ ٌُْكَرهُ لَِؽ ُه اَل  دٍد إَشاَرةٌق إلَى أَنَّل ُث َقاَل َوِفً َكاَلِم ُمَحمَّل ٌْ ُهَو َقْوُل َفْخِر اإْلِْساَلِم َح

ُكوَن ِفً َفِمِه َبْخرٌق  ٌَ َجاِل َتْرُكُه إالَّل لُِعْذرٍد ِمْثَل أَْن  ٌُْسَتَحبُّح لِلرِّن اِبِم، َولَِكْن  هـ /الصَّل
ُه ِسَواُكهُنَّل ) ٌُْخَشى َعلَى (َقْولُُه؛ أِلَنَّل َواَك َف َتهُنَّل َضِعٌَفةٌق َقْد اَل َتْحَتِمُل السِّن ٌَ ؛ أِلَنَّل ِبْن

نِّن ِمْنُه َفْتحٌق  . اللِّنَثِة َوالسِّن
َها  (َقْولُُه َوُكِرَه قُْبلَةٌق إلَخْ ) ٌْ ْمُضَػ َشَفَت ٌَ َراِج ِبؤَنَّل اْلقُْبلَُة اْلَفاِحَشَة ِبؤَْن  َجَزَم ِفً السِّن

ْهرِ  ْفِصٌِل : ُتْكَرهُ َعلَى اإْلِْطاَلِق أَْي َسَواءٌق أَِمَن أَْو اَل َقاَل ِفً النَّل َواْلُمَعاَنَقُة َعلَى التَّل
دٍد َكَراَهُتَها  ِة َوَعْن ُمَحمَّل ٌَ َوا ِفً اْلَمْشهُوِر َوَكَذا اْلُمَباَشَرةُ اْلَفاِحَشُة ِفً َظاِهِر الرِّن

ِحٌحُ  ُة اْلَحَسِن ِقٌَل َوُهَو الصَّل ٌَ َواْخَتاَر اْلَكَراَهَة ِفً اْلَفْتِح . هـ/ُمْطلًَقا َوُهَو ِرَوا
َداِن  ٌَُعاِنَقَها َوُهَما ُمَتَجرِّن ًَ أَْن  ِة ِباَل ِذْكِر ِخاَلؾٍد َوِه ٌَّل َوَجَزَم ِبَها ِفً اْلَوْلَوالِج

ٌُْفِضً  ُه  ؛ أِلَنَّل ِخٌَرِة إنَّل َهَذا َمْكُروهٌق ِباَل ِخاَلؾٍد ٌََمسَّل َفْرُجُه َفْرَجَها َبْل َقاَل ِفً الذَّل َو
ِة . هـ/إلَى اْلِجَماِع َؼالًِبا ٌَ َوا انٌق لَِكْوِن َما ِفً َظاِهِر الرِّن ٌَ دٍد َب َة ُمَحمَّل ٌَ َوِبِه ُعلَِم أَنَّل ِرَوا

ِر اْلَفاِحَشِة َولَِذا  ٌْ َس َعلَى إْطاَلِقِه، َبْل ُهَو َمْحُمولٌق َعلَى َؼ ٌْ ِمْن َكَراَهِة اْلُمَباَشَرِة لَ
ُه َكِرَه  دٍد أَنَّل ِة، َوَعْن ُمَحمَّل ٌَ َوا ْقِبٌِل ِفً َظاِهِر الرِّن ِة َواْلُمَباَشَرةُ ِمْثُل التَّل ٌَ َقاَل ِفً اْلِهَدا
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ْهِر ِمْن إْجَراِء اْلِخاَلِؾ ِفً /اْلُمَباَشَرَة اْلَفاِحَشةَ  هـ َوِبِه َظَهَر أَنَّل َما َمرَّل َعْن النَّل
ة َعْن اْلُمِحٌطِ  ٌَّل َتاْرَخاِن ت ِفً التَّل ٌْ ْنَبِؽً، ُثمَّل َرأَ ٌَ ا  َس ِممَّل ٌْ ْصِرٌَح ِبَما : اْلَفاِحَشِة لَ التَّل

ِ اْلَحْمُد  َنهَُما َوهلِلَّل ٌْ ُه اَل َفْرَق َب ِن َوأَنَّل ٌْ َت ٌَ َوا َن الرِّن ٌْ ْوِفٌِق َب إْن لَْم : َقْولُهُ )َذَكْرته ِمْن التَّل
ؤَْمْن اْلُمْفِسدَ  َظاِهُرهُ أَنَّل ( َوإِْن أَِمَن اَل َبؤْسَ : َقْولُهُ )أَْي اإْلِْنَزاَل أَْو اْلِجَماَع إْمَدادٌق  (ٌَ

ِن  ٌْ ِحٌَح ُه »اأْلَْولَى َعَدُمَها لَِكْن َقاَل ِفً اْلَفْتِح َوِفً الصَّل اَلُم - أَنَّل اَلةُ َوالسَّل ِه الصَّل ٌْ َعلَ
َباِشُر َوُهَو َصاِبمٌق -  ٌُ ُل َو ٌَُقبِّن َرَة « َكاَن  ٌْ دٍد َعْن أَِبً ُهَر ٌِّن َوَرَوى أَُبو َداُود ِبإِْسَنادٍد َج
ُه » اَلُم - أَنَّل اَلةُ َوالسَّل ِه الصَّل ٌْ َص لَُه - َعلَ اِبِم َفَرخَّل َسؤَلَُه َرُجلٌق َعْن اْلُمَباَشَرِة لِلصَّل

خٌق َواَلَّلِذي َنَهاهُ َشابٌّ « َوأََتاهُ آَخُر َفَنَهاهُ ٌْ َص لَُه َش اَل : َقْولُهُ ). هـ/َفإَِذا الَّلِذي َرخَّل
اِنً  (َدْهُن َشاِربٍد َوَكْحلٌق  ِن، َوَعلَى الثَّل ٌْ َها اْسَم ِن َوِبَضمِّن ٌْ ِبَفْتِح اْلَفاِء َمْصَدَر

ْهِر َوَذَكَر : َفاْلَمْعَنى لٍد َوَتَماُمُه ِفً النَّل َة ُهَو أِلَوَّل ٌَ َوا ٌُْكَرهُ اْسِتْعَمالُهَُما إالَّل أَنَّل الرِّن اَل 
اِبِم َشمُّح َراِبَحِة اْلِمْسِك  ٌُْكَرهُ لِلصَّل ُه اَل  ٌُْإَخُذ ِمْن َهَذا أَنَّل ُه  َل اْلَباِب أَنَّل ِفً اإْلِْمَداِد أَوَّل

ٌُْكَرهُ  َخاِن َفإِنَّلهُْم َقالُوا اَل  ُكوُن َجْوَهًرا ُمتَّلِصاًل َكالدُّح ٌَ ا اَل  َواْلَوْرِد َوَنْحِوِه ِممَّل
وهُ ِبَنْوعٍد ِمْنُه َوَكَذا َدْهُن  ُخصُّح ٌَ ِرِه، َولَْم  ٌْ ِب َوَؼ ٌِّن ، َوُهَو َشاِملٌق لِْلُمَط ااِلْكِتَحاُل ِبَحالٍد

اِربِ  ٌَنِة . هـ/الشَّل َن َقْصِد اْلَجَماِل َوَقْصِد الزِّن ٌْ لِبٌق ِفً اْلَفْرِق َب َقْولُُه إَذا لَْم )ُمطَّل
ٌَنةَ  ْقِصْد الزِّن ٌَ)]..[ 

ِخهِ  ٌْ ْبِح َقاَل ح َعْن َش َهُر إَذا َخاَؾ َفْوَت الصُّح ٌُْكَرهُ السَّل اِسً : َمْطلَبٌق  َوِمْثُل أَْكِل النَّل
َهُر  ٌُْكَرهُ السَّل ُه  ُحوا أَنَّل ةٌق ِفً َنْفِسِه َكَما َصرَّل ٌَ ْوُم َعْن َصاَلةٍد؛ أِلَنَّل ُكاّلً ِمْنهَُما َمْعِص النَّل

ُر َقاِدرٍد َفَسَقَط اإْلِْثُم َعْنهَُما لَِكْن  ٌْ اِبَم َؼ ًَ أَْو النَّل اِس ْبِح لَِكنَّل النَّل إَذا َخاَؾ َفْوَت الصُّح
ِعٌِؾ  اِبِم إالَّل ِفً َحقِّن الضَّل اِسً َوإٌَِقاَظ النَّل ْعلَُم َحالَهَُما َتْذِكٌَر النَّل ٌَ َوَجَب َعلَى َمْن 

ْوِم َمْرَحَمًة لَهُ     ]..[.هـ/َعْن الصَّل
َخانَ : َقْولُهُ )  ُه لَْو أَْدَخَل َحْلَقُه الدُّح َر  (أَنَّل أَْي ِبؤَيِّن ُصوَرةٍد َكاَن اإْلِْدَخاُل، َحتَّلى لَْو َتَبخَّل

ِز َعْنُه َوَهَذا  َحرُّح ُه َذاِكًرا لَِصْوِمِه أَْفَطَر إِلِْمَكاِن التَّل ِبَبُخورٍد َوآَواهُ إلَى َنَفِسِه َواْشَتمَّل
ُه َكَشمِّن اْلَوْرِد َوَماِبِه َواْلِمْسِك  ُم أَنَّل َتَوهَّل ٌُ اِس، َواَل  ْؽفُُل َعْنُه َكِثٌرٌق ِمْن النَّل ٌَ ا  ِممَّل

َن َجْوَهِر ُدَخانٍد َوَصَل  ٌْ َب ِبِرٌِح اْلِمْسِك َوِشْبِهِه َوَب ٌَّل َن َهَواءٍد َتَط ٌْ لُِوُضوِح اْلَفْرِق َب
ًُّح ِفً  ُرْنُباَللِ َخاِن َوَنَظَمُه الشُّح إلَى َجْوِفِه ِبِفْعلِِه إْمَدادٌق َوِبِه ُعلَِم ُحْكُم ُشْرِب الدُّح

ِة ِبَقْولِهِ  ٌَّل : َشْرِحِه َعلَى اْلَوْهَباِن
َخاِن َوُشْرِبِه  ِع الدُّح ٌْ ٌُْمَنُع ِمْن َب ٌُْفِطُر ... َو ْوِم اَل َشكَّل  َوَشاِرُبُه ِفً الصَّل
ْكِفٌُر لَْو َظنَّل َناِفًعا  ْلَزُمُه التَّل ٌَ ُروا ...  َو . َكَذا َداِفًعا َشَهَواِت َبْطنٍد َفَقرَّل

نوع ٌبطل الصوم وال : مبطالت الصوم نوعان:مبطالت الصوم /7

 .ٌلزم الكفارة، ونوع ٌبطل الصوم وٌلزم الكفارة مع البطالن
 : ما ٌبطل الصوم و  ٌلزم الكفارة/ أ
 أو أؼمً ٌوما أو جله أو أقله ولم ٌسلم :"خلٌل المالكً فً مختصره قال*

منً : أ ــ جماع وإخراج:  وبترك/4أوله فالقضاء، ال إن سلم ولو نصفه، 
متحلل ــ أو ؼٌره على المختار ــ لمعدة بحقنة : * ومذي وقًء، ب ــ وإٌصال

وبخور وقًء وبلؽم أمكن طرحه * بمابع أو حلق وإن من أنؾ وأذن وعٌن 
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 فً الفرض مطلقا وإن /1: وقضى. مضمضة أو سواك: أو ؼالب من* مطلقا
شاكا فً الفجر أو طرأ :  وكؤكله/3 كمجامعة نابمة، /2بصب فً حلقه نابما، 

ومن لم ٌنظر دلٌله اقتدى بالمستدل وإال احتاط، إال المعٌن لمرض أو . الشك
 /3 أو لم ٌؽتسل إال بعد الفجر، /2 إن أفطر ناسٌا، /1:  ال]..[.حٌض أو نسٌان
 أو رأى شواال /6  أو سافر دون القصر،/5  أو قدم لٌال،/4أو تسحر قربه، 

                                                                       .نهارا، فظنوا اإلباحة
من أكل أو شرب أو )وما ٌتعلق بذلك :" الروض المرب  الحنبلً وقال فً*

أو احتقن أو اكتحل بما )بدهن أو ؼٌره فوصل إلى حلقه أو دماؼه  (استعط
لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو ( إلى حلقه)أي بما علم وصوله  (ٌصل

ثمد كثٌر أو ٌسٌر مطٌب فسد صومه؛ ألن العٌن منفذ، إقطور أو ذرور أو 
 (أو أدخل إلى جوفه شٌبا من أي موضع كان ؼٌر إحلٌله)وإن لم ٌكن معتادا، 

 (أو استقاء)فلو قطر فٌه أو ؼٌب فٌه شٌبا فوصل إلى المثانة لم ٌبطل صومه، 
ِه َوَسلَّلَم - أي استدعى القًء فقاء فسد أٌضا لقوله  ٌْ ُ َعلَ من استقاء »-: َصلَّلى هللاَّل

دون  (أو باشر)فؤمنى أو أمذى  (أو استمنى) الترمذي، هحسن« عمدا فلٌقض
منٌا فسد صومه  (فؤمنى أو أمذى أو كرر النظر فؤنزل)الفرج أو قبل أو لمس 

 (لصومه فسد)فً الكل  (أو حجم واحتجم وظهر دم عامدا ذاكرا)ال إن أمذى 
ِه َوَسلَّلَم - صومه لقوله  ٌْ ُ َعلَ رواه أحمد « أفطر الحاجم والمحجوم»-: َصلَّلى هللاَّل

ِه - ثبتت األخبار عن رسول هللا : قال ابن خزٌمة. والترمذي ٌْ ُ َعلَ َصلَّلى هللاَّل
ناسٌا أو )إن كان  (ال) .بذلك وال ٌفطر بقصد وال شرط وال رعاؾ- َوَسلَّلَم 
َصلَّلى - ولو بوجور مؽمى علٌه معالجة فال ٌفسد صومه وأجزأه لقوله  (مكرها

 ُ ِه َوَسلَّلمَ  هللاَّل ٌْ « عفً ألمتً عن الخطأ والنسٌان وما استكرهوا علٌه »:َعلَ
من نسً وهو صائم فأكل أو شرب فلٌتم  »مرفوعا ولحدٌث أبً هرٌرة

أو طار إلى حلقه ذباب أو )  متفق علٌه« صومه فإنما أطعمه هللا وسقاه
من طرٌق أو دقٌق أو دخان لم ٌفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه  (ؼبار

ِه َوَسلَّلَم - لم ٌفطر لقوله  (أو فكر فؤنزل)النابم،  ٌْ ُ َعلَ عفً ألمتً »-: َصلَّلى هللاَّل
وقٌاسه على تكرار النظر ؼٌر « ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به

لم ٌفسد صومه؛ ألن ذلك لٌس بسبب من جهته  (أو احتلم)ألنه دونه ؛ مسلم
أي طرحه لم  (أو أصبح فً فٌه طعام فلفظه)وكذا لو ذرعه القًء أي ؼلبه 

ٌفسد صومه، وكذا لو شق علٌه أن ٌلفظه فبلعه مع رٌقه من ؼٌر قصد لم 
ٌفسد لما تقدم، وإن تمٌز عن رٌقه وبلعه باختٌاره أفطر، وال ٌفطر إن لطخ 

 (أو اؼتسل أو تمضمض أو استنثر)باطن قدمٌه بشًء فوجد طعمه فً حلقه، 
 (أو بالػ)فً المضمضة أو اإلستنشاق،  (أو زاد على الثالث)ٌعنً استنشق، 

لعدم القصد، وتكره المبالؽة فً  (فدخل الماء حلقه لم ٌفسد صومه)فٌهما 
المضمضة واالستنشاق للصابم وتقدم، وكرها له عبثا أو إسرافا أو لحر أو 
عطش كؽوصه فً ماء لؽٌر ؼسل مشروع أو تبرد، وال ٌفسد صومه بما 

شاكا فً طلوع )أو شرب أو جامع  (ومن أكل) .دخل حلقه من ؼٌر قصد
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وال قضاء علٌه ولو تردد؛ ألن ( صح صومه)ولم ٌتبٌن له طلوعه  (الفجر
من ذلك الٌوم  (شاكا فً ؼروب الشمس)ونحوه  (ال إن أكل)األصل بقاء اللٌل 

الذي هو صابم فٌه، ولم ٌتبٌن بعد ذلك أنها ؼربت فعلٌه قضاء الصوم 
 (معتقدا أنه لٌل فبان نهارا)أكل ونحوه  (أو)الواجب؛ ألن األصل بقاء النهار، 

أي فبان طلوع الفجر أو عدم ؼروب الشمس قضى؛ ألنه لم ٌتم صومه، وكذا 
ٌقضً إن أكل ونحوه ٌعتقد نهارا فبان لٌال ولم ٌجدد نٌة الواجب ال من أكل 

. ظانا ؼروب شمس ولم ٌتبٌن له الخطؤ
ٌُوِجُب اْلَقَضاَء : اْلُمْفِسُد ُهَنا ِقْسَمانِ : فً حاشٌة ابن عابدٌن الحنفً وقال* َما 

ًضا. َفَقْط، أَْو َمَع اْلَكفَّلاَرةِ  ٌْ ُر اْلُمْفِسِد ِقْسَماِن أَ ٌْ ٌُْكَرهُ : َوَؼ َباُح ِفْعلُُه، أَْو  ٌُ : َقْولُهُ )َما 
انِ  ٌَّل ْب أََثُر  (اْلَفَساُد َواْلُبْطاَلُن ِفً اْلِعَباَداِت ِس َتَرتَّل ٌَ ا ِفً اْلُمَعاَماَلِت َفإِْن لَْم  أَمَّل

َفاُسِخ َشْرًعا َفهَُو  َب َفإِْن َكاَن َمْطلُوَب التَّل َها َفهَُو اْلُبْطاَلُن، َوإِْن َتَرتَّل ٌْ اْلُمَعاَملَِة َعلَ
ُة ح َعْن اْلَبْحرِ  حَّل  :إلى أن قال [.].اْلَفَساُد َوإاِلَّل َفهَُو الصِّن

َباِب لُِوُصوِل اْلُمْفِطِر إلَى  (اْسِتْحَساًنا: َقْولُهُ )  ْفُسُد أَْي ِبُدُخوِل الذُّح ٌَ اِس  ٌَ َوِفً اْلِق
ةٌق  ٌَ َراِب َواْلَحَصاِد ِهَدا ى ِبِه َكالتُّح َتَؽذَّل ٌَ لَِعَدِم إْمَكاِن : َقْولُهُ )َجْوِفِه َوإِْن َكاَن اَل 

ِز َعْنهُ  َحرُّح َخاَن لُِدُخولِِهَما ِمْن اأْلَْنِؾ إَذا أَْطَبَق اْلَفَم َكَما ِفً  (التَّل َفؤَْشَبَه اْلُؽَباَر َوالدُّح
ٌُْدِخُل ُؼَباَرهُ ِفً َحْلِقِه أَْفَسَد لَْو  ا ِمْن َتَعاِطً َما  ُه إَذا َوَجَد ُبّدً ٌُِفٌُد أَنَّل اْلَفْتِح، َوَهَذا 

ةٌق  ٌَّل أَْي ُمَفاُد َقْولِِه َدَخَل أَْي ِبَنْفِسِه ِباَل ُصْنعٍد ِمْنُه  (َوُمَفاُدهُ: َقْولُهُ )َفَعَل ُشُرْنُباَللِ
َخانَ : َقْولُهُ ) ُه لَْو أَْدَخَل َحْلَقُه الدُّح َر  (أَنَّل أَْي ِبؤَيِّن ُصوَرةٍد َكاَن اإْلِْدَخاُل، َحتَّلى لَْو َتَبخَّل

ِز َعْنُه َوَهَذا  َحرُّح ُه َذاِكًرا لَِصْوِمِه أَْفَطَر إِلِْمَكاِن التَّل ِبَبُخورٍد َوآَواهُ إلَى َنَفِسِه َواْشَتمَّل
ُه َكَشمِّن اْلَوْرِد َوَماِبِه َواْلِمْسِك  ُم أَنَّل َتَوهَّل ٌُ اِس، َواَل  ْؽفُُل َعْنُه َكِثٌرٌق ِمْن النَّل ٌَ ا  ِممَّل

َن َجْوَهِر ُدَخانٍد َوَصَل  ٌْ َب ِبِرٌِح اْلِمْسِك َوِشْبِهِه َوَب ٌَّل َن َهَواءٍد َتَط ٌْ لُِوُضوِح اْلَفْرِق َب
ًُّح ِفً  ُرْنُباَللِ َخاِن َوَنَظَمُه الشُّح إلَى َجْوِفِه ِبِفْعلِِه إْمَدادٌق َوِبِه ُعلَِم ُحْكُم ُشْرِب الدُّح

ِة ِبَقْولِهِ  ٌَّل : َشْرِحِه َعلَى اْلَوْهَباِن
َخاِن َوُشْرِبِه  ِع الدُّح ٌْ ٌُْمَنُع ِمْن َب ٌُْفِطُر ...  َو ْوِم اَل َشكَّل  َوَشاِرُبُه ِفً الصَّل

ْكِفٌُر لَْو َظنَّل َناِفًعا  ْلَزُمُه التَّل ٌَ ُروا... َو . َكَذا َداِفًعا َشَهَواِت َبْطنٍد َفَقرَّل
َراِج  (َوإِْن َوَجَد َطْعَمُه ِفً َحْلِقهِ : َقْولُهُ ) ْهِن َكَما ِفً السِّن أَْي َطْعَم اْلُكْحِل أَْو الدُّح

ْهِر؛ أِلَنَّل اْلَمْوُجوَد ِفً َحْلِقِه  َوَكَذا لَْو َبَزَق َفَوَجَد لَْوَنُه ِفً اأْلََصحِّن َبْحرٌق َقاَل ِفً النَّل
اِخُل ِمْن  َما ُهَو الدَّل أََثرٌق َداِخلٌق ِمْن اْلَمَسامِّن الَّلِذي ُهَو َخلَُل اْلَبَدِن َواْلُمْفِطُر إنَّل

ِجَد ]..[ اْلَمَناِفذِ  ٌَ ُث َتاَلَشْت ِفً َفِمِه إالَّل أَْن  ٌْ ٌُْفِطُر إالَّل إَذا َمَضَػ ِبَح ِمْن َخاِرجٍد 
ْعَم ِفً َحْلِقهِ  َماِبِر َكَما . هـ/الطَّل ْخَفى َما ِفً َكاَلِمِه ِمْن َتْشِتٌِت الضَّل ٌَ َواَل 

ًَ ِفً َجْوِفهِ ).َعلِْمت َحُه َجَماَعةٌق ِمْنهُْم  (َقْولُُه َوإِْن َبِق ُه َوَهَذا َما َصحَّل ًَ ُزجُّح أَْي َبِق
ُث َقالَ  ٌْ ِؽٌِر َح جُّح ِفً : َقاِضً َخاَن ِفً َشْرِحِه َعلَى اْلَجاِمِع الصَّل ًَ الزُّح َوإِْن َبِق

ْذُكْر ِفً اْلِكَتابِ  ٌَ ٌُْفِسُدهُ َكَما لَْو أَْدَخَل َخَشَبًة : َواْخَتلَفُوا ِفٌِه َقاَل َبْعُضهُمْ . َجْوِفِه لَْم 
َبَها َوَقاَل َبْعُضهُمْ  ٌَّل ٌُوَجْد ِمْنُه اْلِفْعُل : ِفً ُدُبِرِه َوَؼ ُه لَْم  ِحٌُح؛ أِلَنَّل ْفُسُد َوُهَو الصَّل ٌَ اَل 
ِه َما ِفٌِه َصاَلُحهُ  ٌْ ِصْل إلَ ٌَ َوَحاِصلُُه أَنَّل اإْلِْفَساَد َمُنوطٌق ِبَما إَذا َكاَن ِبِفْعلِِه . هـ/َولَْم 

ْفُسُد ِباْلَخَشَبِة إَذا  ٌَ ًضا اْسِتْقَراُرهُ َداِخَل اْلَجْوِؾ َف ٌْ ٌُْشَتَرُط أَ أَْو ِفٌِه َصاَلُح َبَدِنِه، َو
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ْفُسُد  ٌَ ْبَها َفاَل لَِعَدِم ااِلْسِتْقَراِر َو ٌِّن ٌَُؽ َبَها لُِوُجوِد اْلِفْعِل َمَع ااِلْسِتْقَراِر َوإِْن لَْم  ٌَّل َؼ
ؤِْتً؛ أِلَنَّل ِفٌِه َصاَلَحُه  ٌَ ًضا ِفٌَما لَْو أَْوَجَر ُمْكَرًها أَْو َناِبًما َكَما َس ٌْ َكَما لَْو : َقْولُهُ )أَ

ًَ َحَجرٌق  َس ِفٌِه َصاَلُحُه ِبِخاَلِؾ  (أُْلِق ٌْ ِر ِفْعلِِه َولَ ٌْ ٌُْفِسُد لَِكْوِنِه ِبَؽ ُرهُ َفاَل  ٌْ أَْي أَْلَقاهُ َؼ
ؤِْتً  ٌَ ًَ النَّلْصُل ِفً َجْوِفِه َفَسدَ : َقْولُهُ )َما لَْو َداَوى اْلَجاِبَفَة َكَما َس َهَذا َعلَى  (َولَْو َبِق

َح ِفً َفْتِح  ْمِح َفَقْد َصرَّل ْهِم َوَنْصِل الرُّح َن َنْصِل السَّل ٌْ ِن إْذ اَل َفْرَق َب ٌْ أََحِد اْلَقْولَ
َحُه َجَماَعةٌق اهـ َوَقْد َجَزَم  اْلَقِدٌِر ِبؤَنَّل اْلِخاَلَؾ َجارٍد ِفٌِهَما َوِبؤَنَّل َعَدَم اإْلِْفَطاِر َصحَّل

اًل َعلَى  ُث َجَرى أَوَّل ٌْ اِرِح َح ِحٌِح ِفٌِهَما َوِبِه ُعلَِم َما ِفً َكاَلِم الشَّل ًُّح ِبالصَّل لَِع ٌْ الزَّل
ا َعلَى ُمَقاِبلِِه َفاْفَهْم  ًٌ ِحٌِح َوَثاِن َبهُ : َقْولُهُ )الصَّل ٌَّل َرَؾ أَْو اْلُعوَد  (َوإِْن َؼ َب الطَّل ٌَّل أَْي َؼ

ءٌق ِفً اْلَخاِرِج  ًْ ْبَق ِمْنُه َش ٌَ ُث لَْم  ٌْ أَْي ُعوًدا ِمْن  (َوَكَذا لَْو اْبَتلََع َخَشَبةً : َقْولُهُ )ِبَح
أَْي ُمَفاُد َما ُذِكَر َمْتًنا  (ُمَفاُدهُ: َقْولُهُ )َخَشبٍد إْن َؼاَب ِفً َحْلِقِه أَْفَطَر َوإاِلَّل َفاَل 

َوَشْرًحا َوُهَو أَنَّل َما َدَخَل ِفً اْلَجْوِؾ إْن َؼاَب ِفٌِه َفَسَد َوُهَو اْلُمَراُد ِبااِلْسِتْقَراِر 
ءٍد َخاِرجٍد اَل  ًْ ِصاًل ِبَش ًَ َطَرؾٌق ِمْنُه ِفً اْلَخاِرِج أَْو َكاَن ُمتَّل ِؽْب َبْل َبِق ٌَ َوإِْن لَْم 

ْفُسُد لَِعَدِم اْسِتْقَراِرهِ  ُه إَذا لَْم َتِجْب اْلَكفَّلاَرةُ ِفً اأْلَْكِل : قُْلت ]..[ ٌَ َوَوْجُه اْلُمَخالََفِة أَنَّل
َر  ا َفَتَذكَّل ًٌ ْلَزُم ِمْنُه أَْن اَل َتِجَب ِباأْلَْولَى ِفٌَما إَذا َجاَمَع َناِس ٌَ ا  ًٌ َعْمًدا َبْعَد اْلِجَماِع َناِس

ْحِرٌِك ِبَمْنِزلَِة  َما ُهَو لَِكْوِن التَّل ْحِرٌِك إنَّل َك َنْفَسُه؛ أِلَنَّل اْلَفَساَد ِبالتَّل َوَمَكَث َوَحرَّل
ا اَل  ًٌ اْبِتَداِء ِجَماعٍد َواْلِجَماُع َكاأْلَْكِل َوإَِذا أََكَل أَْو َجاَمَع َعْمًدا َبْعَد ِجَماِعِه َناِس

ٌَُخالُِؾ َمْسؤَلََة  َك َنْفَسُه ِباأْلَْولَى، لَِكنَّل َهَذا اَل  َتِجُب اْلَكفَّلاَرةُ َفَكَذا اَل َتِجُب إَذا َحرَّل
لُوعِ  ُث َقاَل َهَذا . الطُّح ٌْ ًضا إْطاَلُق َما ِفً اْلَبَداِبِع َح ٌْ ُد َعَدَم اْلُوُجوِب ِفٌَها أَ ٌِّن َإ ٌُ َنَعْم 

 ًَ ْنِزْع َوَبِق ٌَ ا إَذا لَْم  ِر أَْو َبْعَد ُطلُوِع اْلَفْجِر، أَمَّل َذكُّح أَْي َعَدُم اْلَفَساِد إَذا َنَزَع َبْعَد التَّل
ةِ  ٌَ َوا ِه ِفً َظاِهِر الرِّن ٌْ ِه اْلَقَضاُء َواَل َكفَّلاَرَة َعلَ ٌْ ٌُوُسَؾ . َفَعلَ َوُرِوَي َعْن أَِبً 

لُوِع َفَقْط؛ أِلَنَّل اْبِتَداَء اْلِجَماِع َكاَن َعْمًدا َوُهَو َواِحدٌق اْبِتَداًء  ُوُجوُب اْلَكفَّلاَرِة ِفً الطُّح
اِهِر أَنَّل اْلَكفَّلاَرَة  ِر اَل َكفَّلاَرَة َوَوْجُه الظَّل َذكُّح ٌُوِجُبَها َوِفً التَّل َواْنِتَهاًء َواْلِجَماُع اْلَعْمُد 

ْمَنُع ُوُجوَد  ٌَ ْوِم َوَذلَِك َبْعَد ُوُجوِدِه، َوَبَقاُإهُ ِفً اْلِجَماِع  َما َتِجُب ِبإِْفَساِد الصَّل إنَّل
ْوِم َفاْسَتَحاَل إْفَساُدهُ َفاَل َكفَّلاَرةَ  . هـ/الصَّل

ُكْن َعْمًدا  ٌَ ِه؛ أِلَنَّل اْبِتَداَءهُ لَْم  ٌْ َفقٌق َعلَ ِر ُمتَّل َذكُّح ُدلُّح َعلَى أَنَّل َعَدَم ُوُجوِبَها ِفً التَّل ٌَ َفَهَذا 
ْبَهُة َوأِلَنَّل ِفٌِه ُشْبَهَة ِخاَلِؾ َمالِكٍد َكَما َعلِْمت  َوُهَو ِفْعلٌق َواِحدٌق َفَدَخلَْت ِفٌِه الشُّح

َن  ٌْ ُدلُّح َعلَى َعَدِم اْلَفْرِق َب ٌَ ِة  ٌَ َوا َه ِبِه َظاِهَر الرِّن لُوِع َوَما َوجَّل َما اْلِخاَلُؾ ِفً الطُّح َوإِنَّل
. َتْحِرٌِك َنْفِسِه َوَعَدِمهِ 

ِة ِعَباَرةُ اْلَبَداِبِع َسْقطٌق َفاْفَهْم  ٌَّل أَْي  (َكَما لَْو َنَزَع ُثمَّل أَْولَجَ : َقْولُهُ )َهَذا َوِفً َنْقِل اْلِهْنِد
َر ُثمَّل َعاَد َتِجُب اْلَكفَّلاَرةُ َوَكَذا  ِن لَِما ِفً اْلُخاَلَصِة، َولَْو َنَزَع ِحٌَن َتَذكَّل ٌْ ِفً اْلَمْسؤَلََت

ْبحِ  . هـ/ِفً َمْسؤَلَِة الصُّح
ْنَبِؽً َعَدُم اْلَكفَّلاَرِة لَِما َعلِْمت ِمْن ُشْبَهِة ِخاَلِؾ َمالِكٍد  ٌَ ِر  َذكُّح لَِكْن ِفً َمْسؤَلَِة التَّل

ْل  ْبَهِة َتؤَمَّل ًٌّ َعلَى اْلَقْوِل اآْلَخِر ِبَعَدِم اْعِتَباِر َهِذِه الشُّح : َقْولُهُ )َولََعلَّل َما ُهَنا َمْبِن
ِة َعْن  (َوَبْعَدهُ اَل  ٌَّل أَْي اِلْسِتْقَذاِرَها َوَهَذا ُهَو اأْلََصحُّح َكَما ِفً َشْرِح اْلَوْهَباِن

ِة إْن َقْبَل أَْن َتْبُرَد َكفَّلَر َوَبْعَدهُ اَل َوَعْن اْبِن اْلَفْضِل إْن  ٌَّل ِهٌِر اْلُمِحٌِط، َوِفٌِه َعْن الظَّل
. هـ/َكاَنْت لُْقَمَة َنْفِسِه َكفَّلَر َوإاِلَّل َفاَل 
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ُؾ أَْي ِباَل َكفَّلاَرةٍد َقاَل ِفً اْلَفْتِح  ْذُكُرهُ اْلُمَصنِّن ٌَ ا لَْو أَْنَزَل َقَضى َفَقْط َكَما َس أَمَّل
ًضا ِفٌَما ُدوَن اْلَفْرِج اَل َقَضاَء َعلَى  ٌْ َجاِل ِجَماعٌق أَ ِن َكَعَمِل الرِّن ٌْ َوَعَمُل اْلَمْرأََت

. هـ/َواِحَدةٍد ِمْنهَُما إالَّل إَذا أَْنَزلَْت َواَل َكفَّلاَرَة َمَع اإْلِْنَزالِ 
نِ : َقْولُهُ ) ٌْ ِبٌلَ ر السَّل ٌْ ْعِنً ِفً َؼ ُث َقاَل أََراَد ِباْلَفْرِج ُكاّلً  (ٌَ ٌْ أََشاَر لَِما ِفً اْلَفْتِح َح

ْبِطٌنُ  ْفِخٌُذ َوالتَّل ُبِر، َفَما ُدوَنُه ِحٌَنِبذٍد التَّل ْشَمُل /ِمْن اْلقُُبِل َوالدُّح ٌَ هـ أَْي؛ أِلَنَّل اْلَفْرَج اَل 
َفاِق  ُجِل َواْلَمْرأَِة ِباتِّن ُبَر لَُؽًة َوإِْن َشِملَُه ُحْكًما َقاَل ِفً اْلُمْؽِرِب اْلَفْرُج قُُبُل الرَّل الدُّح

ْعِنً ِفً اْلُحْكمِ  ٌَ ُبُر ِكاَلُهَما َفْرجٌق  . هـ/أَْهِل اللُّحَؽِة ُثمَّل َقاَل َوَقْولُُه اْلقُُبُل َوالدُّح
أَْي ِفً َكْوِنِه اَل  (َوَكَذا ااِلْسِتْمَناُء ِباْلَكؾِّن : َقْولُهُ )َمْطلَبٌق ِفً ُحْكِم ااِلْسِتْمَناِء ِباْلَكؾِّن 

ُح ِبِه َوُهَو  ٌَُصرِّن ِه اْلَقَضاُء َكَما َس ٌْ ا إَذا أَْنَزَل َفَعلَ ْنِزْل أَمَّل ٌُ ٌُْفِسُد لَِكنَّل َهَذا إَذا لَْم 
ُكوُن َعلَى  ٌَ ؤِْتً لَِكنَّل اْلُمَتَباَدَر ِمْن َكاَلِمِه اإْلِْنَزاُل ِبَقِرٌَنِة َما َبْعَدهُ َف ٌَ اْلُمْخَتاُر َكَما 

َنى إلَخْ : َقْولُهُ )ِخاَلِؾ اْلُمْخَتاِر  َن  (َولَْو َخاَؾ الزِّن ٌَّل دٍد َبْل لَْو َتَع ٌْ ُر َق ٌْ ُه َؼ اِهُر أَنَّل الظَّل
ْهَوةُ َفَفَعَل  ُه أََخؾُّح َوِعَباَرةُ اْلَفْتِح َفإِْن َؼلََبْتُه الشَّل َنى ِبِه َوَجَب؛ أِلَنَّل اْلَخاَلُص ِمْن الزِّن

ٌَُعاَقبَ  َجاُء أَْن اَل  ِة َوَعْن أَْحَمَد /إَراَدَة َتْسِكٌِنَها ِبِه َفالرَّل ٌَ َرا هـ َزاَد ِفً ِمْعَراِج الدِّن
ِد  ٌَ ًَ ِب ْسَتْمِن ٌَ ُجوُز أَْن  ٌَ ْحُرُم َو ٌَ ُص ِفٌِه َوِفً اْلَجِدٌِد  َرخُّح ًِّن ِفً اْلَقِدٌِم التَّل اِفِع َوالشَّل

ٌُْكَرهُ َولََعلَّل /َزْوَجِتِه َوَخاِدَمِتهِ  ُه  اِرُح ِفً اْلُحُدوِد َعْن اْلَجْوَهَرِة أَنَّل ْذُكُر الشَّل ٌَ هـ َوَس
َراِج إْن  ْل َوِفً السِّن ُجوُز َتؤَمَّل ٌَ َناِفً َقْوَل اْلِمْعَراِج  ٌُ ْنِزٌِه َفاَل  اْلُمَراَد ِبِه َكَراَهُة التَّل
اِؼلَِة لِْلَقْلِب َوَكاَن َعَزًبا اَل َزْوَجَة لَُه َواَل  ْهَوِة اْلُمْفِرَطِة الشَّل أََراَد ِبَذلَِك َتْسِكٌَن الشَّل

ِث أَْرُجو أَْن اَل  ٌْ َها لُِعْذرٍد َقاَل أَُبو اللَّل ٌْ ْقِدُر َعلَى اْلُوُصوِل إلَ ٌَ ُه اَل  أََمَة أَْو َكاَن إالَّل أَنَّل
ْهَوِة َفهَُو آِثمٌق  ا إَذا َفَعلَُه اِلْسِتْجاَلِب الشَّل ِه َوأَمَّل ٌْ  ]..[.هـ/َوَباَل َعلَ

ِر إْنَزالٍد : َقْولُهُ ) ٌْ ؤِْتً  (ِمْن َؼ ٌَ ِه اْلَقَضاُء َفَقْط َكَما َس ٌْ ا ِبِه َفَعلَ لََها: َقْولُهُ )أَمَّل  (أَْو َقبَّل
ْقِبٌِل  ْفُسُد  (َفؤَْنَزلَ : َقْولُهُ )ُعِطَؾ َعلَى َمسَّل َفهَُو ِفْعلٌق َماضٍد ِمْن التَّل ٌَ َوَكَذا اَل 

ُرهُ اإْلِْجَماَع َعلَى  ٌْ ًُّح َوَؼ لَِع ٌْ َصْوُمُه ِبُدوِن إْنَزالٍد ِباأْلَْولَى َوَنَقَل ِفً اْلَبْحِر َوَكَذا الزَّل
. َواْسَتْشَكلَُه ِفً اإْلِْمَداِد ِبَمْسؤَلَِة ااِلْسِتْمَناِء ِباْلَكؾِّن . َعَدِم اإْلِْفَساِد َمَع اإْلِْنَزالِ 

َواْلَفْرُق أَنَّل ُهَناَك إْنَزااًل َمَع ُمَباَشَرةٍد ِباْلَفْرِج َوُهَنا ِبُدوِنَها َوَعلَى َهَذا : قُْلت
، أَْو َمْعًنى  ْوِم ُهَو اْلِجَماُع ُصوَرًة َوُهَو َظاِهرٌق َفاأْلَْصُل أَنَّل اْلِجَماَع اْلُمْفِسَد لِلصَّل

ِر ُمْشَتًهى َعاَدًة  ٌْ َفَقْط َوُهَو اإْلِْنَزاُل َعْن ُمَباَشَرةٍد ِبَفْرِجِه اَل ِفً َفْرجٍد أَْو ِفً َفْرجٍد َؼ
ِر َفْرِجِه ِفً َمَحلٍّي ُمْشَتًهى َعاَدًة َفِفً اإْلِْنَزاِل ِباْلَكؾِّن أَْو  ٌْ أَْو َعْن ُمَباَشَرةٍد ِبَؽ
ِبَتْفِخٌذٍد أَْو َتْبِطٌنٍد ُوِجَدْت اْلُمَباَشَرةُ ِبَفْرِجِه اَل ِفً َفْرجٍد َوَكَذا اإْلِْنَزاُل ِبَعَمِل 

َتةٍد أَْو  ٌِّن ، َوِفً اإْلِْنَزاِل ِبَوْطِء َم َها ُمَباَشَرةُ َفْرجٍد ِبَفْرجٍد اَل ِفً َفْرجٍد ِن َفإِنَّل ٌْ اْلَمْرأََت
ِر ُمْشَتًهى َعاَدًة، َوِفً اإْلِْنَزاِل ِبَمسِّن  ٌْ َبِهٌَمةٍد ُوِجَدْت اْلُمَباَشَرةُ ِبَفْرِجِه ِفً َفْرِج َؼ

ِر َفْرِجِه ِفً َمَحلٍّي ُمْشَتًهى ٌْ ًٍّي أَْو َتْقِبٌلِِه ُوِجَدْت اْلُمَباَشَرةُ ِبَؽ  .آَدِم
دٍد َمَعُه ِفً اأْلَْظَهرِ  (َعلَى اْلَمْذَهبِ : َقْولُهُ )  . أَْي َقْوِل أَِبً َحِنٌَفَة َوُمَحمَّل

َن اْلَمَثاَنِة َواْلَجْوِؾ  ٌْ ُه َهْل َب ًٌّ َعلَى أَنَّل ٌُْفِطُر َوااِلْخِتاَلُؾ َمْبِن ٌُوُسَؾ  َوَقاَل أَُبو 
َما  ُه اَل َمْنَفَذ لَُه َوإِنَّل ْحِقٌِق َواأْلَْظَهُر أَنَّل َس ِباْخِتاَلؾٍد َعلَى التَّل ٌْ َمْنَفذٌق أَْو اَل َوُهَو لَ

 ًٌّ لَِع ٌْ اُء َز قُوُل اأْلَِطبَّل ٌَ ْرِشٌِح َكَذا  ْجَتِمُع اْلَبْوُل ِفٌَها ِبالتَّل ًَ ِفً . ٌَ ُه لَْو َبِق َوأََفاَد أَنَّل
َفاًقا َواَل َشكَّل ِفً َذلَِك َوِبِه َبَطَل َما ُنِقَل َعْن ِخَزاَنِة اأْلَْكَمِل  ٌُْفِسُد اتِّن َكِر اَل  َقَصَبِة الذَّل
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ِن اْلُوُصوُل إلَى  ٌْ ٌُْفِسُد؛ أِلَنَّل اْلِعلَّلَة ِمْن اْلَجاِنَب ُه  َبَها أَنَّل ٌَّل لَْو َحَشا َذَكَرهُ ِبقُْطَنةٍد َفَؽ
ْقَتِضً َعَدَم اْلَفَساِد ِفً  ٌَ اْلَجْوِؾ َوَعَدُمُه ِبَناًء َعلَى ُوُجوِد اْلَمْنَفِذ َوَعَدِمِه لَِكنَّل َهَذا 

اِخِل َواَل ُمَخلِّنَص إالَّل ِبإِْثَباِت أَنَّل اْلَمْدَخَل ِفٌِهَما َتْجِذُبُه  ُبِر َوَفْرِجَها الدَّل َحْشِو الدُّح
ُعوُد إالَّل َمَع اْلَخاِرِج اْلُمْعَتاِد َوَتَماُمُه ِفً اْلَفْتحِ  ٌَ ِبٌَعُة َفاَل  . الطَّل

َنهَُما : قُْلت ٌْ اِخَل ِمْن اْلَجْوِؾ إْذ اَل َحاِجَز َب ُبَر َواْلَفْرَج الدَّل َخلُّحُص ِبؤَنَّل الدُّح اأْلَْقَرُب التَّل
َن اْلَجْوِؾ َحاِجزٌق إالَّل  ٌْ َنهَُما َوَب ٌْ ُكْن َب ٌَ َنُه َفهَُما ِفً ُحْكِمِه َواْلَفُم َواأْلَْنُؾ َوإِْن لَْم  ٌْ َوَب

َكِر َفإِنَّل  ْوِم ِمْن اْلَخاِرِج َوَهَذا ِبِخاَلِؾ َقَصَبِة الذَّل اِرَع اْعَتَبَرُهَما ِفً الصَّل أَنَّل الشَّل
ٌُوُسَؾ َوإِْن َكاَن لََها َمْنَفذٌق إلَى  اْلَمَثاَنَة اَل َمْنَفَذ لََها َعلَى َقْولِِهَما َوَعلَى َقْوِل أَِبً 
ْنَفِتُح إالَّل ِعْنَد ُخُروِج  ٌَ ِصَل ِباْلَقَصَبِة ُمْنَطِبقٌق اَل  اْلَجْوِؾ إالَّل أَنَّل اْلَمْنَفَذ اآْلَخَر اْلُمتَّل

ْل  ٌُْعِط لِْلَقَصَبِة ُحْكَم اْلَجْوِؾ َتؤَمَّل َوِقٌَل َعلَى  (َقْولُُه َفُمْفِسدٌق إْجَماًعا)اْلَبْوِل َفلَْم 
ُل أََصحُّح َفْتحٌق َعْن اْلَمْبُسوطِ  اأْلَْولَى أَْو َنَزَل  (أَْو َدَخَل أَْنَفهُ : َقْولُهُ ). اْلِخاَلِؾ َواأْلَوَّل

ِة أَْخًذا ِمْن إْطاَلِقِهْم،  (َوإِْن َنَزَل لَِرأِْس أَْنِفهِ : َقْولُهُ )إلَى أَْنِفِه  ٌَّل ُرْنُباَللِ َذَكَرهُ ِفً الشُّح
ْنَقِطْع ِمْن َفِمِه إلَى َذَقِنِه ُثمَّل اْبَتلََعُه ِبَجْذِبِه  ٌَ َوِمْن َقْولِِهْم ِبَعَدِم اْلِفْطِر ِبُبَزاقٍد اْمَتدَّل َولَْم 

ُه  ْخُرُج ِمْن ِفٌِه َوأَْنِفِه َفاْسَتَشمَّل ٌَ ِة َوَكَذا اْلُمَخاُط َواْلُبَزاُق  ٌَّل ِهٌِر َوِمْن َقْوِل الظَّل
ْفُسُد َصْوُمهُ  ٌَ . هـ/َواْسَتْنَشَقُه اَل 

ْظَهْر ُثمَّل : ُثمَّل َقالَ  ٌَ ِة َنَزَل اْلُمَخاُط إلَى َرأِْس أَْنِفِه لَِكْن لَْم  ٌَ ٌَُخالِفُُه َما ِفً اْلقُْن لَِكْن 
هُوِر  َد ِبَعَدِم الظُّح ٌَّل ُث َق ٌْ ْفُسْد اهـ َح ٌَ  (َفاْسَتْنَشَقهُ : َقْولُهُ )َجَذَبُه َفَوَصَل إلَى َجْوِفِه لَْم 

ةٍد َوَفاءٍد أَْي  ٌَّل ُه ِبَتاءٍد َفْوِق اأْلَْولَى َفَجَذَبُه؛ أِلَنَّل ااِلْسِتْنَشاَق ِباأْلَْنِؾ َوِفً ُنَسخٍد َفاْسَتَشفَّل
ِه َوُهَو َظاِهُر ط  ٌْ اطُ : َقْولُهُ )َجَذَبُه ِبَشَفَت ٌَ ْنَبِؽً ااِلْحِت ٌَ ؛ أِلَنَّل ُمَراَعاَة اْلِخاَلِؾ (َف

ُه لَْو اْبَتلََع اْلَبْلَؽَم َبْعَدَما  ْحَنِة َوُمَفاُدهُ أَنَّل َها اْبُن الشِّن ٌْ َه َعلَ َمْنُدوَبةٌق َوَهِذِه اْلَفاِبَدةُ َنبَّل
ِة َولَْم أََرهُ  ٌَّل ُرْنُباَللِ ٌُْفِطُر ِعْنَدَنا َقاَل ِفً الشُّح َنْحُنِح ِمْن َحْلِقِه إلَى َفِمِه اَل  َتَخلَّلْص ِبالتَّل

ْن اْبَتلََع َبْلَؽًما : َولََعلَّلُه َكاْلُمَخاِط َقالَ  ة ُسِبَل إْبَراِهٌُم َعمَّل ٌَّل َتاْرَخاِن ُثمَّل َوَجْدتَها ِفً التَّل
ْنقُُض  ٌَ ْنقُُض إْجَماًعا َوإِْن َكاَن ِمْلَء ِفٌِه  ٌَ َقاَل إْن َكاَن أََقلَّل ِمْن ِمْلِء ِفٌِه اَل 

ْنقُضُ  ٌَ ٌُوُسَؾ َوِعْنَد أَِبً َحِنٌَفَة اَل  اِرُح َذلَِك . اهـ. َصْوُمُه ِعْنَد أَِبً  ْذُكُر الشَّل ٌَ َوَس
ِء  ًْ ًضا ِفً َبْحِث اْلَق ٌْ ؤِْتً ط  (َوإِْن ُكِرهَ : َقْولُهُ )أَ ٌَ َوَكَذا : َقْولُهُ )أَْي إالَّل لُِعْذرٍد َكَما 

َط ِبُبَزاِقِه ِمَراًرا إلَخْ  ٌْ ِط َوَبلَّلُه ِبُبَزاِقِه َوأَْدَخلَُه  (لَْو َفَتَل اْلَخ ٌْ ْعِنً إَذا أََراَد َفْتَل اْلَخ ٌَ
ْظِم  ِط َعْقُد اْلُبَزاِق َوِفً النَّل ٌْ ًَ ِفً اْلَخ ْفُسُد َصْوُمُه َوإِْن َبِق ٌَ ِفً َفِمِه ِمَراًرا اَل 

ةِ  ٌَ ْفُسُد َكَذا ِفً اْلقُْن ٌَ ُه  . للزندوستً أَنَّل
ًِّن ُثمَّل َقالَ  ِة اْلَحْلَواِن ِة َعْن َشْمِس اأْلَِبمَّل ٌَّل ِهٌِر َل ِفً الظَّل َوَذَكَر : َوَحَكى اأْلَوَّل

ا ِفً َفِمِه ُثمَّل اْبَتلََع َذلَِك  ًٌ َها َثاِن ْلَكَة َوَبلَّلَها ِبِرٌِقِه ُثمَّل أََمرَّل ًُّح إَذا َفَتَل السِّن ْنَدَوْسِت الزَّل
. هـ/اْلُبَزاَق َفَسَد َصْوُمهُ 

دٌق ِبَما إَذا اْبَتلََع اْلُبَزاَق َوإاِلَّل َفاَل  ٌَّل ِة ُمَق ًَّل َعْن َشْمِس اأْلَِبمَّل ْخَفى أَنَّل اْلَمْحِك ٌَ ُثمَّل اَل 
َح ِبِه ِفً  ْفُسُد َصْوُمُه َفهَُو َمْحُمولٌق َعلَى َما َصرَّل ٌَ ُه اَل  ْنِبٌِه َعلَى أَنَّل َفاِبَدَة ِفً التَّل
ِد  ٌَّل ِة أَنَّل َذلَِك اْلُمْطلََق َمْحُمولٌق َعلَى َهَذا اْلُمَق ٌَّل ِهٌِر ْظِم َفَكاَن ُمَرُد َصاِحِب الظَّل النَّل

ِة ِمْن أَنَّلهَُما َمْسؤَلََتاِن  ٌَّل َفهَُما َمْسؤَلَةٌق َواِحَدةٌق ِخاَلًفا لَِما اْسَتْظَهَرهُ ِفً َشْرِح اْلَوْهَباِن
ْبَقى  ٌَ ِة َعلَى َما إَذا اْبَتلََعُه إْذ اَل  ٌَ اِن ْبَتلِْع اْلُبَزاَق َوالثَّل ٌَ ِبَحْمِل اأْلُولَى َعلَى َما إَذا لَْم 
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ِة  ٌَّل ِهٌِر ِة َوالظَّل ٌَ ْخَفى َوُهَو ِخاَلُؾ اْلَمْفهُوِم ِمْن اْلقُْن ٌَ ِخاَلؾٌق ِحٌَنِبذٍد أَْصاًل َكَما اَل 
رٌق : َقْولُهُ ) ٌِق ُمَتَعلِّنقٌق ِبَبلَّل َوَقْولُُه ِبإِْدَخالِِه ُمَتَعلِّنقٌق ِبَخَبِر  (ُمَكرِّن ٌق َوَقْولُُه ِبالرِّن ُمْبَتَدأ

ٌِق َعلَى َفِمِه إَذا لَْم  ُه ِبَمْنِزلَِة الرِّن ُر َوَوْجهُُه أَنَّل َتَضرَّل ٌَ اْلُمْبَتَدِأ الَّلِذي ُهَو َقْولُُه اَل 
ًُّح ط  ُرْنُباَللِ ْع َكَما ِفً َشْرِح الشُّح َتَقطَّل أَْي َبْعَد َتْكَراِر إْدَخالِِه ِفً  (َبْعَد َذا: َقْولُهُ )ٌَ

ٌُْفِسُدهُ؛ أِلَنَّل إْخَراَجُه ِبَمْنِزلِِه اْنِقَطاِع اْلُبَزاِق  (ٌَُضرُّح : َقْولُهُ )ِفٌِه  ْوُم َو أَْي الصَّل
ًُّح ط  ُرْنُباَللِ ٌَُضرُّح اْبِتاَلُع  (َكِصْبػٍد : َقْولُهُ )اْلُمَتَدلِّنً َكَذا ِفً َشْرِح الشُّح أَْي َكَما 

ا اَل ِخاَلَؾ ِفٌِه  ْبِػ َوَهَذا ِممَّل ْبِػ  (َوَقْولُُه لَْوُنهُ )الصِّن ٌِق  (َوِفٌهِ )أَْي الصِّن أَْي الرِّن
ْظَهُر ط ٌَ . ُمَتَعلِّنقٌق ِب

َشْرطٌق َجَواُبُه َقْولُُه اآْلِتً َقَضى َفَقْط َوَهَذا ُشُروعٌق ِفً  (َوإِْن أَْفَطَر َخَطؤً : َقْولُهُ )
ًبا  ٌْ ٌُوِجُب َش ا اَل  ٌُوِجُب اْلَقَضاَء ُدوَن اْلَكفَّلاَرِة َبْعَد َفَراِؼِه ِممَّل اِنً َوُهَو َما  اْلِقْسِم الثَّل

َواْلُمَراُد ِباْلُمْخِطِا َمْن َفَسَد َصْوُمُه ِبِفْعلِِه اْلَمْقُصوُد ُدوَن َقْصِد اْلَفَساِد َنْهرٌق َعْن 
ُه لَْو  (َفَسَبَقُه اْلَماءُ : َقْولُهُ )اْلَفْتِح  ْفُسُد َصْوُمُه إْن َكاَن َذاِكًرا لَُه َوإاِلَّل َفاَل؛ أِلَنَّل ٌَ أَْي 

ْفُسْد َوإِْن َزاَد َفَسَد  ٌَ ْفُسْد َفَهَذا أَْولَى َوِقٌَل إْن َتَمْضَمَض َثاَلًثا لَْم  ٌَ َشِرَب ِحٌَنِبذٍد لَْم 
ُر ُمْخِطاٍد لَِعَدِم َقْصِدِه اْلِفْعَل َنَعْم  (أَْو َشِرَب َناِبًما: َقْولُهُ )َبَداِبُع  ٌْ اِبَم َؼ ِفٌِه أَنَّل النَّل

اِبَم َكاْلُمْخِطاِ  ْهِر ِبؤَنَّل اْلَمْكُروَه َوالنَّل َح ِفً النَّل . هـ/َصرَّل
َكلُّحِؾ ِبَتْصِوٌِر اْلَخَطِؤ ِفً اْلِجَماِع ِبَما إَذا َباَشَرَها ُمَباَشَرًة  ْسَتْؽِنً َعْن التَّل ٌَ َوِبِه 
لًَة  ِر َسَتؤِْتً ُمَفصَّل َسحُّح ْهِر َفاْفَهْم َوَمْسؤَلَُة التَّل َفاِحَشًة َفَتَواَرْت َحَشَفُتُه أََفاَدهُ ِفً النَّل

دٍد َفلَْو أَْسَقَط  (أَْو أُوِجَر ُمْكَرًها: َقْولُهُ ) ٌْ ُر َق ٌْ ءٌق َواإْلٌَِجاُر َؼ ًْ أَْي ُصبَّل ِفً َحْلِقِه َش
َقْولَُه أُوِجَر َوأَْبَقى َقْوَل اْلَمْتِن أَْو ُمْكَرًها َمْعُطوًفا َعلَى َقْولِِه َخَطؤً لََكاَن أَْولَى 

ْفُسُد َصْوُمُه ِخاَلًفا لُِزَفَر  ٌَ ُه  ْشَمَل َما لَْو أََكَل أَْو َشِرَب ِبَنْفِسِه ُمْكَرًها َفإِنَّل ٌَ لِ
ْشَمَل اإْلِْفَطاَر ِباإْلِْكَراِه َعلَى اْلِجَماِع َقاَل ِفً  ٌَ ، َكَما ِفً اْلَبَداِبِع َولِ ًِّن اِفِع َوالشَّل

ِه اْلَقَضاُء : اْلَفْتحِ  ٌْ اًل ِفً اْلُمْكَرِه َعلَى اْلِجَماِع َعلَ قُوُل أَوَّل ٌَ َواْعلَْم أَنَّل أََبا َحِنٌَفَة َكاَن 
اِر ُثمَّل َرَجَع َوَقالَ  ٌَ ُكوُن إالَّل ِباْنِتَشاِر اآْللَِة َوَذلَِك أََماَرةُ ااِلْخِت ٌَ ُه اَل  : َواْلَكفَّلاَرةُ؛ أِلَنَّل

َتَحقَّلُق ِباإْلٌِاَلِج َوُهَو ُمْكَرهٌق ِفٌِه  ٌَ ْوِم  ِه َوُهَو َقْولُهَُما؛ أِلَنَّل َفَساَد الصَّل ٌْ اَل َكفَّلاَرَة َعلَ
ٌَُجاِمعُ  َس ُكلُّح َمْن اْنَتَشَرْت آلَُتُه  ٌْ ُه لَ . هـ/َمَع أَنَّل

اِبِم  ِؽٌِر َوالنَّل ُهَو ِفً ُحْكِم اْلُمْكَرِه َكَما ِفً اْلَفْتِح  (أَْو َناِبًما: َقْولُهُ )أَْي ِمْثُل الصَّل
ؤِْتً َما لَْو ُجوِمَعْت َناِبَمًة أَْو َمْجُنوَنًة  ٌَ ا َحِدٌُث إلَخْ : َقْولُهُ )َوَس - ُهَو َقْولُُه  (َوأَمَّل

ِه َوَسلَّلَم  ٌْ ُ َعلَ هِ »- َصلَّلى هللاَّل ٌْ اُن َوَما اُْسُتْكِرُهوا َعلَ ٌَ ْس ِتً اْلَخَطؤُ َوالنِّن « ُرِفَع َعْن أُمَّل
ٌُْفِطُر لَْو َكاَن ُمْخِطًبا أَْو ُمْكَرًها؛  ُه اَل  ًِّن َعلَى أَنَّل اِفِع َوَهَذا َجَوابٌق َعْن اْسِتْداَلِل الشَّل

ٌُْرَفْع َواْلُحْكُم َنْوَعاِن  ْقِدٌَر ُرِفَع ُحْكُم اْلَخَطِؤ إلَْخ؛ أِلَنَّل َنْفَس اْلَخَطِؤ لَْم  أِلَنَّل التَّل
َتَناَولُهَُما ٌَ ِويٌّ َوُهَو اْلَفَساُد َوأُْخَرِويٌّ َوُهَو اإْلِْثُم َف ٌَ َر : َواْلَجَوابُ . ُدْن ُث قُدِّن ٌْ ُه َح أَنَّل

اْلُحْكُم لَِتْصِحٌِح اْلَكاَلِم َكاَن َذلَِك ُمْقَتَضى ِباْلَفْتِح َوُهَو اَل ُعُموَم لَُه َواإْلِْثُم ُمَرادٌق 
اِسً َمَع أَنَّل  َما لَْم ُنْفِسُد َصْوَم النَّل ِمْن اْلُحْكِم ِباإْلِْجَماِع َفاَل َتِصحُّح إَراَدةُ اآْلَخِر َوإِنَّل

ِر إلَى اْلَجْوِؾ لَِقْولِِه  ًضا اْلَفَساُد لُِوُصوِل اْلُمَفطِّن ٌْ اَس أَ ٌَ ِه َوَسلَّلَم - اْلِق ٌْ ُ َعلَ َصلَّلى هللاَّل
ُ َوَسَقاهُ»-  َما أَْطَعَمُه هللاَّل ِتمَّل َصْوَمُه َفإِنَّل ٌُ ًَ َوُهَو َصاِبمٌق َفؤََكَل أَْو َشِرَب َفْل « َمْن َنِس

اَلِت  ْحِرٌرِ  (َجاِبَزةٌق : َقْولُهُ )َوَتَماُم َتْقِرٌِرِه ِفً اْلُمَطوَّل . أَْي َعْقاًل َكَما ِفً َشْرِح التَّل
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َوَكَذا لَْو َجاَمَع َعْمًدا َكَما ِفً ُنوِر اإْلٌَِضاِح َفاْلُمَراُد ِباأْلَْكِل  (َفؤََكَل َعْمًدا: َقْولُهُ )
ْبَهةِ : َقْولُهُ )اإْلِْفَطاُر  َما لَْم َتِجْب اْلَكفَّلاَرةُ : ِعلَّلةٌق لِْلُكلِّن َقاَل ِفً اْلَبْحرِ  (لِلشُّح َوإِنَّل
ُه َظنٌّ ِفً َمْوِضِع ااِلْشِتَباِه  ِبإِْفَطاِرهِ  ا؛ أِلَنَّل ًٌ َعْمًدا َبْعَد أَْكلِِه أَْو ُشْرِبِه أَْو ِجَماِعِه َناِس

ا أَْو َعاِمًدا َفؤَْوَرَث  ًٌ ْوِم َساِه ِظٌِر، َوُهَو اأْلَْكُل َعْمًدا؛ أِلَنَّل اأْلَْكَل ُمَضادٌّ لِلصَّل ِبالنَّل
قُوُل ِبَفَساِد َصْوِم َمْن أََكَل  ٌَ ُشْبَهًة َوَكَذا ِفٌِه ُشْبَهُة اْخِتاَلِؾ اْلُعلََماِء، َفإِنَّل َمالًِكا 

ْرهُ ِبؤَْن َبلََؽُه اْلَحِدٌُث أَْو اْلَفْتَوى أَْو اَل  ٌَُفطِّن ُه لَْم  ا َوأَْطلََقُه َفَشِمَل َما لَْو َعلَِم أَنَّل ًٌ َناِس
ُرهُ  ٌَُفطِّن ُه  ُء َوَظنَّل أَنَّل ًْ ِحٌُح َوَكَذا لَْو َذَرَعُه اْلَق َوُهَو َقْوُل أَِبً َحِنٌَفَة، َوُهَو الصَّل
َء َوااِلْسِتَقاَء  ًْ ِظٌِر َفإِنَّل اْلَق ِه لُِوُجوِد ُشْبَهِة ااِلْشِتَباِه ِبالنَّل ٌْ َفؤَْفَطَر، َفاَل َكفَّلاَرَة َعلَ

ْهَوِة َوإِْن  َشاُبِه ِفً َقَضاِء الشَّل ُمَتَشاِبَهاِن؛ أِلَنَّل َمْخَرَجهَُما ِمْن اْلَفِم َوَكَذا لَْو اْحَتلََم لِلتَّل
ُه لَْم ُتوَجْد ُشْبَهُة ااِلْشِتَباِه َواَل ُشْبَهُة  ِه اْلَكفَّلاَرةُ؛ أِلَنَّل ٌْ ُرهُ َفَعلَ ٌَُفطِّن َعلَِم أَنَّل َذلَِك اَل 

. هـ/ااِلْخِتاَلؾِ 
ًَ َما لَْو أََكَل َوَكَذا لَْو َجاَمَع أَْو َشِرَب؛ أِلَنَّل ِعلَّلَة  (إالَّل ِفً َمْسؤَلَِة اْلَمْتنِ : َقْولُهُ ) َوِه

ًِّن  لَِع ٌْ ْرِب َواْلِجَماِع َكَما ِفً الزَّل َعَدِم اْلَكفَّلاَرِة ِخاَلُؾ َمالِكٍد َوِخاَلفُُه ِفً اأْلَْكِل َوالشُّح
ِرِهَما ح  ٌْ ِة َوَؼ ٌَ ِخاَلًفا : َقْولُهُ )أَْي َعلَِم َعَدَم ِفْطِرِه أَْو اَل  (ُمْطلًَقا: َقْولُهُ )َواْلِهَدا

ِه اْلَكفَّلاَرةُ إَذا َعلَِم ِبَعَدِم ِفْطِرِه ِفً َمْسؤَلَِة اْلَمْتنِ  (لَهَُما ٌْ َوَهَذا : قُْلت. َفِعْنَدُهَما َعلَ
ْفُسُد َصْوُمُه إْذ  ٌَ ا  ًٌ َل اْلَباِب ِمْن أَنَّل َمْن أَْفَطَر َناِس ًِّن أَوَّل ُردُّح َما َنَقلَُه ح َعْن اْلقُهُْسَتاِن ٌَ

َرهُ َوَكَذا  ٌْ لَْو َفَسَد لَْم َتْلَزْمُه اْلَكفَّلاَرةُ إَذا أََكَل َبْعَدهُ َعاِمًدا َولَْم أََر َمْن َذَكَر َهَذا َؼ
ٌُوُسَؾ  َك َنْفَسُه َنَعْم َنَقلُوا َعْن أَِبً  هُ َما َنَقْلَناهُ َعْن اْلَبَداِبِع ِعْنَد َقْولِِه َوإِْن َحرَّل ُردُّح ٌَ

ْر َفَسَد َصْوُمُه َوَكاَن َهَذا َمْنَشؤَ اْلَوْهِم َفاْفَهْم  َتَذكَّل ٌَ َر َفلَْم  ُه لَْو ُذكِّن َم ِمْن أَنَّل َما َتَقدَّل
نِّن : َقْولُهُ ) ُد الظَّل ٌْ َفاِق  (َفَق اِن َمَحلِّن ااِلتِّن ٌَ َما ُهَو لَِب ُه أَْفَطَر إنَّل أَْي ِفً َقْوِل اْلَمْتِن َفَظنَّل أَنَّل

. َعلَى َعَدِم لُُزوِم اْلَكفَّلاَرِة اَل لاِِلْحِتَراِز َعْن اْلِعْلمِ 
ِكاَلُهَما ِباْلِبَناِء لِْلَفاِعِل ِمْن َحَقَن اْلَمِرٌُض َدَواَءهُ  (أَْو اْحَتَقَن أَْو اْسَتَعطَ : َقْولُهُ )

َواُب ُحِقَن أَْو ُعولَِج ِباْلُحْقَنِة  َما الصَّل ُر َجاِبزٍد َوإِنَّل ٌْ مِّن َؼ ِباْلُحْقَنِة َواْحُتِقَن ِبالضَّل
ٌَُقالُ  اهُ َواَل  ٌَّل َواُء الَّلِذي ُصبَّل ِفً اأْلَْنِؾ َوأَْسَعَطُه إ ُعوُط الدَّل ا : َوالسَّل ًٌّ اُْسُتِعَط َمْبِن

َها ُموِجُب  ؛ أِلَنَّل ، َوَعَدُم ُوُجوِب اْلَكفَّلاَرِة ِفً َذلَِك ُهَو اأْلََصحُّح لِْلَمْفُعوِل ِمْعَراجٌق
ْفُع  ًَ ُمْنَعِدَمةٌق َوالنَّل وَرةُ ااِلْبِتاَلُع َكَما ِفً اْلَكاِفً َوِه اإْلِْفَطاِر ُصوَرًة َوَمْعًنى َوالصُّح

ٌُوِجُب اْلَقَضاَء َفَقْط إْمَدادٌق  ُد َعْنَها  ِفً اْلُمْؽِرِب َقَطَر  (أَْو أَْقَطرَ : َقْولُهُ )اْلُمَجرَّل
ُج  َتَخرَّل ٌَ َرهُ ِمْثلَُه َقْطًرا َوأَْقَطَرهُ لَُؽًة اهـ َوَعلَى َهِذِه اللُّحَؽِة  ُه َتْقِطًٌرا َوَقطَّل اْلَماَء َصبَّل

ِفَق اأْلَْفَعاُل َوَتْنَتِظَم  ٌَِصحُّح ِبَناُإهُ لِْلَفاِعِل، َوُهَو اأْلَْولَى لَِتتَّل َكاَلُمهُْم ُهَنا َوِحٌَنِبذٍد َف
ٌَِصحُّح ِبَناُإهُ لِْلَمْفُعوِل َوَناِبُب اْلَفاِعِل َقْولُُه ِفً أُُذِنِه َنْهرٌق  َماِبُر ِفً ِسْلكٍد َواِحدٍد َو الضَّل
ِرٌَح َوُهَو  ِؾ َعلَى اأْلَْفَصِح لِِذْكِرِه اْلَمْفُعوَل الصَّل ُل ِفً ِعَباَرِة اْلُمَصنِّن ُن اأْلَوَّل ٌَّل َتَع ٌَ َو

ْوِم ِبِه  (ُدْهًنا: َقْولُهُ ). َقْولُُه ُدْهًنا َمْنُصوًبا ُه اَل ِخاَلَؾ ِفً َفَساِد الصَّل َد ِبِه؛ أِلَنَّل ٌَّل َق
ِه  ٌْ ٌُْفِسُد َوإِْن َكاَن ِبُصْنِعِه َوَمرَّل اْلَكاَلُم َعلَ اًل َعلَى أَنَّل اْلَماَء اَل  ُه َمَشى أَوَّل َوأِلَنَّل

ةً : َقْولُهُ ) ْعَنُة الَّلِتً َبلََؽْت اْلَجْوَؾ أَْو َنَفْذته  (أَْو َداَوى َجاِبَفًة أَْو آمَّل اْلَجاِبَفُة الطَّل
ًَ اْلِجْلَدةُ  ا ِمْن َباِب َطلََب إَذا َضَرْبت أُمَّل َرأِْسِه َوِه ُة ِمْن أََمْمته ِباْلَعَصا أَّمً َواآْلمَّل
ةٌق أَْي ِباْلَمدِّن َوَمؤُْموَمةٌق َعلَى َمْعَنى َذاِت أَمٍّي َكِعٌَشةٍد  َماَغ َوِقٌَل لََها آمَّل الَّلِتً َتْجَمُع الدِّن
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لَةٍد مزودة َوَجْمُعَها أََوامُّح َوَمؤُْموَماتٌق ُمْؽِربٌق  ٌْ ةٍد َولَ ٌَ َواُء : َقْولُهُ )َراِض َفَوَصَل الدَّل
ْطِب  (َحِقٌَقةً  َواِء الرَّل ٌِد اإْلِْفَساِد ِبالدَّل ٌِ ِة ِمْن َتْق ٌَ َوا أََشاَر إلَى أَنَّل َما َوَقَع ِفً َظاِهِر الرِّن

ِصُل َوإاِلَّل َفاْلُمْعَتَبُر َحِقٌَقُة اْلُوُصوِل، َحتَّلى لَْو َعلَِم  ٌَ ُه  ًٌّ َعلَى اْلَعاَدِة ِمْن أَنَّل َمْبِن
ْعلَْم  ٌَ َما اْلِخاَلُؾ إَذا لَْم  ٌُْفِسْد َوإِنَّل ِريِّن لَْم  اِبِس أَْفَسَد أَْو َعَدَم ُوُصوِل الطَّل ٌَ ُوُصوَل اْل
اهُ َكَذا أََفاَدهُ ِفً اْلَفْتحِ  ٌَ ِريِّن ُحْكًما ِباْلُوُصوِل َنَظًرا إلَى اْلَعاَدِة َوَنَف ِقًٌنا َفؤَْفَسَد ِبالطَّل ٌَ .

ُدوا ااِلْحِتَقاَن َوااِلْسِتَعاَط َواإْلِْقَطاَر ِباْلُوُصوِل إلَى اْلَجْوِؾ لُِظهُوِرِه : قُْلت ٌِّن ٌَُق َولَْم 
أِْس اَل  ِصْل إلَى الرَّل ٌَ ُعوُط ِفً اأْلَْنِؾ َولَْم  ًَ السَّل ِفٌَها َوإاِلَّل َفاَل ُبدَّل ِمْنُه َحتَّلى لَْو َبِق

لْ  َواُء َراِجًعا إلَى اْلُكلِّن َتؤَمَّل ُكوَن الدَّل ٌَ ٌُْمِكُن أَْن   (أَْو اْبَتلََع َحَصاًة إلَخْ : َقْولُهُ )ٌُْفِطُر، َو
ِجُب اْلَقَضاُء لُِوُجوِد ُصوَرِة اْلِفْطِر َواَل َكفَّلاَرَة لَِعَدِم ُوُجوِد َمْعَناهُ َوُهَو  ٌَ أَْي َف
َتَداَوى  ٌَ ى ِبِه أَْو  َتَؽذَّل ٌَ ا  إٌَصاُل َما ِفٌِه َنْفُع اْلَبَدِن إلَى اْلَجْوِؾ َسَواءٌق َكاَن ِممَّل

ؤِْتً اْلِخاَلُؾ ِفً َمْعَنى  ٌَ ْهِر َوَس ُة َفاْنَتَفْت اْلَكفَّلاَرةُ َوَتَماُمُه ِفً النَّل ٌَ َفَقُصَرْت اْلِجَنا
ي  َؽذِّن ْسَتْقِذُرهُ: َقْولُهُ )التَّل ٌَ ، َولَِذا اْقَتَصَر  (أَْو  ااِلْسِتْقَذاُر َسَبُب اإْلَِعاَقِة َفَمآلُهَُما َواِحدٌق

ْظِم َعلَى اْلُمْسَتْقَذِر ط َوِمْنُه أَْكُل اللُّحْقَمِة َبْعَد إْخَراِجَها َعلَى َما ُهَو اأْلََصحُّح  ِفً النَّل
ْهُجُر : اْلَفاُء َزاِبَدةٌق َواْلَجاُر َواْلَمْجُروُر ُمَتَعلِّنقٌق ِبَقْولِهِ  (َفِفً: َقْولُهُ )َكَما َمرَّل  ٌَ

ٌق َخَبُرهُ اْلُجْملَُة َبْعَدهُ، َواْلُجْملَُة َخَبُر اْلُمْبَتَدِأ الَّلِذي ُهَو ُمْسَتْقَذرٌق َوَجاَز  ْكِفٌُر ُمْبَتَدأ َوالتَّل
ٌُْلَؽى أَْي اَل َتِجُب ِفٌِه  ٌُْهَجُر ُمَراِدؾٌق لِ ْعِمٌِم َو ُه َنِكَرةٌق لَِقْصِد التَّل ااِلْبِتَداُء ِبِه َمَع أَنَّل

ٌَِر اْلَمْسؤَلََة الَّلِتً َبْعَدهُ  (َمَع اإْلِْمَساكِ : َقْولُهُ ).َكفَّلاَرةٌق ط ٌَُؽا َد ِبِه لِ ٌَّل لُِشْبَهِة : َقْولُهُ )َق
ِد اإْلِْمَساِك، َولَْو  (ِخاَلِؾ ُزَفرَ  ِحٌِح اْلُمِقٌِم ِبُمَجرَّل ى ِمْن الصَّل َتؤَدَّل ٌَ ْوَم ِعْنَدهُ  َفإِنَّل الصَّل

َح ِبِه ِفً اْلَبَداِبِع،  ًدا لَِزَمْتُه اْلَكفَّلاَرةُ ِعْنَدهُ َكَما َصرَّل ةٍد َحتَّلى لَْو أَْفَطَر ُمَتَعمِّن ٌَّل ِباَل ِن
ِة؛ أِلَنَّل اْلَواِجَب اإْلِْمَساُك ِبِجَهِة اْلِعَباَدِة، َواَل ِعَباَدَة  ٌَّل ا ِعْنَدَنا َفاَل ُبدَّل ِمْن النِّن َوأَمَّل

ْلَزُمُه اْلَقَضاُء ُدوَن اْلَكفَّلاَرةِ  ٌَ ُكوُن َصاِبًما َو ٌَ ةٍد َفلَْو أَْمَسَك ِبُدوِنَها اَل  ٌَّل . ِبُدوِن ِن
ُه ِعْنَد  ا َعَدُم اْلَكفَّلاَرِة َفأِلَنَّل ْوِم لَِفْقِد َشْرِطِه، َوأَمَّل ا لُُزوُم اْلَقَضاِء َفلَِعَدِم َتَحقُّحِق الصَّل أَمَّل
ٌُْفِطُر َفَتْسقُُط َعْنُه اْلَكفَّلاَرةُ لُِشْبَهِة اْلِخاَلِؾ َوإِْن َكاَن  ٌُوَجْد ِمْنُه َما  ُزَفَر َصاِبمٌق لَْم 

ْوِم؛ أِلَنَّل اْلَكفَّلاَرَة  ْعلٌُِل ِبَعَدِم َتَحقُّحِق الصَّل ى ُمْفِطًرا َشْرًعا َواأْلَْولَى التَّل ٌَُسمَّل ِعْنَدَنا 
ْوُم ُهَنا َمْعُدومٌق َوإِْفَساُد اْلَمْعُدوِم ُمْسَتِحٌلٌق،  َما َتِجُب َعلَى َمْن أَْفَسَد َصْوَمُه َوالصَّل إنَّل

ِة َبْل اأْلَْولَى  ٌَ ْبَهِة َبْعَد َتَحقُّحِق اأْلَْصِل َكَما ِفً اْلَمْسؤَلَِة اآْلِت ُك لِلشُّح َمسُّح ْحُسُن التَّل ٌَ َما  َوإِنَّل
اِن ُوُجوِب  ٌَ ِرِه َعلَى َب ٌْ ِض لِْلَكفَّلاَرِة أَْصاًل َولَِذا اْقَتَصَر ِفً اْلَكْنِز َوَؼ َعرُّح َعَدُم التَّل

ِر اْلُمْمَتدِّن  ٌْ . اْلَقَضاِء َكاإْلِْؼَماِء َواْلُجُنوِن اْلَؽ
ِه اَل  ٌْ ِة ُوُجوَب اْلَقَضاِء ُهَنا ِبؤَنَّل اْلُمْؽَمى َعلَ ٌَ اِح اْلِهَدا َهَذا َوَقْد اْسَتْشَكَل َبْعُض ُشرَّل

ِة ِمْنُه َظاِهًرا َفاَل ُبدَّل ِمْن  ٌَّل لَِتِه لُِوُجوِد النِّن ٌْ ْوَم الَّلِذي َحَدَث اإْلِْؼَماُء ِفً لَ ٌَ ْقِضً اْل ٌَ
ًكا اْعَتاَد اأْلَْكَل  ًبا أَْو ُمَتَهتِّن ٌْ ْنِوي َش ٌَ ُكوَن َمِرًٌضا أَْو ُمَساِفًرا اَل  ٌَ ٌِد ُهَنا ِبؤَْن  ٌِ ْق التَّل

ُه َتَكلُّحؾٌق  هُ ِفً اْلَفْتِح ِبؤَنَّل ْوِم َوَردَّل ُكْن َحالُُه َدلٌِاًل َعلَى َعِزٌَمِة الصَّل ٌَ ِفً َرَمَضاَن َفلَْم 
اَن َواَل َشكَّل  ٌَ ْس ٌُوِجُب النِّن ِة اْبِتَداًء اَل ِبؤَْمرٍد  ٌَّل ُمْسَتْؽَنى َعْنُه؛ أِلَنَّل اْلَكاَلَم ِعْنَد َعَدِم النِّن

اَنُه َحاَل  ٌَ ٌُوِجُب ِنْس ِه َفإِنَّل اإْلِْؼَماَء َقْد  ٌْ ًَ َعلَ ُه أَْدَرى ِبَحالِِه ِبِخاَلِؾ ِمْن أُْؼِم أَنَّل
ِة  ٌَّل اِهِر ِمْن َحالِِه َوُهَو ُوُجوُد النِّن : َقْولُهُ )َنْفِسِه َبْعَد اإْلَِفاَقِة َفَبَنى اأْلَْمَر ِفٌِه َعلَى الظَّل

َوالِ  َواِل َوإِْن َكاَن  (َقْبَل الزَّل َهَذا ِعْنَد أَِبً َحِنٌَفَة َوِعْنَدُهَما َكَذلَِك إْن أََكَل َبْعَد الزَّل
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ْحِصٌِل َفَصاَر َكَؽاِصِب اْلَؽاِصِب  َت إْمَكاَن التَّل ُه َفوَّل َواِل َتِجُب اْلَكفَّلاَرةُ؛ أِلَنَّل َقْبَل الزَّل
َتُه ِباأْلَْكِل ِبِخاَلِؾ َما  ِة َوَقْد َفوَّل ٌَّل ٌُْمِكُنُه إْنَشاُء النِّن َواِل َكاَن  ُه َقْبَل الزَّل َبْحرٌق أَْي؛ أِلَنَّل

َواِل ِنْصُؾ  ِة َكَما ِفً اْلَبَداِبِع ُثمَّل اْلُمَراُد ِبالزَّل ٌَ َوا ُل َظاِهُر الرِّن َواِل َواأْلَوَّل َبْعَد الزَّل
ِعٌِؾ ِمْن اْعِتَباِر  ْحَوةُ اْلُكْبَرى أَْو ُهَو َعلَى اْلَقْوِل الضَّل ًِّن َوُهَو الضَّل ْرِع َهاِر الشَّل النَّل

اُنُه  ٌَ َواِل َكَما َمرَّل َب ًِّن : َقْولُهُ )الزَّل اِفِع ٌَِصحُّح ِعْنَدهُ  (لُِشْبَهِة ِخاَلِؾ الشَّل ْوَم اَل  َفإِنَّل الصَّل
ةِ  ٌَّل ٌَِصحُّح ِبُمْطلَِق النِّن َهاِر َكَما اَل  ِة النَّل ٌَّل . هـ ح/ِبِن

ا لَْو أََكَل َقْبلََها  ِة أَمَّل ٌَّل َوَهَذا َتْعلٌِلٌق لُِوُجوِب اْلَقَضاِء ُدوَن اْلَكفَّلاَرِة إَذا أََكَل َبْعَد النِّن
ِة  َنَقلَُه ِفً اْلَبْحِر َعْن  (َوُمَفاُدهُ إلَخْ : َقْولُهُ )َفاْلَكاَلُم ِفٌِه َما َعلِْمته ِفً اْلَمْسؤَلَِة اْلَمارَّل

ْبَهِة َوِمْثُل َما ُذِكَر إَذا َنَوى  ْنَبِؽً أَْن اَل َتْلَزَمُه اْلَكفَّلاَرةُ لَِمَكاِن الشُّح ٌَ ِة ِبلَْفظٍد  ٌَّل ِهٌِر الظَّل
ْظَهُر ط ٌَ ًة ُمَخالَِفًة ِفٌَما  ٌَّل ِحٌِح َولَْو ِبَقْطَرةٍد  (َمَطرٌق أَْو َثْلجٌق : َقْولُهُ ).ِن ْفُسُد ِفً الصَّل ٌَ َف

ةٌق  ٌَّل اِز ْلِج َوِقٌَل ِباْلَعْكِس َبزَّل ْفُسُد ِفً الثَّل ٌَ ْفُسُد ِفً اْلَمَطِر َو ٌَ  (ِبَنْفِسهِ : َقْولُهُ )َوِقٌَل اَل 
ْبَتلِْعُه ِبُصْنِعِه إْمَدادٌق  ٌَ نِ : َقْولُهُ )أَْي ِبؤَْن َسَبَق إلَى َحْلِقِه ِبَذاِتِه َولَْم  ٌْ  (َواْلَقْطَرَت

ِجُد ُملُوَحَتُه ِفً  ٌَ ا اَل  ِن َفؤَْكَثُر ِممَّل ٌْ َمْعُطوؾٌق َعلَى اْلُؽَباِر أَْي َوِبِخاَلِؾ َنْحِو اْلَقْطَرَت
ْهِر َما  (َفإِْن َوَجَد اْلُملُوَحَة ِفً َجِمٌِع َفِمِه إلَخْ : َقْولُهُ )َجِمٌِع َفِمِه  ِبَهَذا َدَفَع ِفً النَّل

ِجُد ُملُوَحَتَها َفاأْلَْولَى ااِلْعِتَباُر ِبِوْجَداِن اْلُملُوَحِة  ٌَ َبَحَثُه ِفً اْلَفْتِح ِمْن أَنَّل اْلَقْطَرَة 
ِة  ٌَّل لَِصِحٌِح اْلِحسِّن إْذ اَل َضُروَرَة ِفً أَْكَثَر ِمْن َذلَِك َولَِذا اْعَتَبَر ِفً اْلَخاِن

ْهِر ِمْن أَنَّل َكاَلَم اْلُخاَلَصِة َظاِهرٌق  ْفِع َما َقالَُه ِفً النَّل اْلُوُصوَل إلَى اْلَحْلِق َوَوْجُه الدَّل
ِفً َتْعلٌِِق اْلِفْطِر َعلَى ُوْجَداِن اْلُملُوَحِة ِفً َجِمٌِع اْلَفِم َواَل َشكَّل أَنَّل اْلَقْطَرَة 

ِة اهـ َوِفً اإْلِْمَداِد َعْن َخطِّن  ٌَّل ٌُْحَمُل َما ِفً اْلَخاِن ِه  ٌْ َسَتا َكَذلَِك َوَعلَ ٌْ ِن لَ ٌْ َواْلَقْطَرَت
ِجُد َطْعَمَها ِفً اْلَحْلِق لَِتاَلِشٌَها َقْبَل اْلُوُصوِل،  ٌَ ًَّل أَنَّل اْلَقْطَرَة لِِقلَّلِتَها اَل  اْلَمْقِدِس

اِبِم إْن  ْمُع ِفً َفِم الصَّل ِهٌِد إَذا َدَخَل الدَّل ْدِر الشَّل ْشَهُد لَِذلَِك َما ِفً اْلَواِقَعاِت لِلصَّل ٌَ َو
ُر  ٌْ َز َعْنُه َؼ َحرُّح ْفُسُد َصْوُمُه؛ أِلَنَّل التَّل ٌَ ِن اَل  ٌْ َكاَن َقلٌِاًل َنْحَو اْلَقْطَرِة أَْو اْلَقْطَرَت
ُمْمِكنٍد َوإِْن َكاَن َكِثًٌرا َحتَّلى َوَجَد ُملُوَحَتُه ِفً َجِمٌِع َفِمِه َواْبَتلََعُه َفَسَد َصْوُمُه 

ْظَهُر  ٌَ ِز  َحرُّح ْعلٌِِل ِبَعَدِم إْمَكاِن التَّل ًصا َوِبالتَّل َوَكَذا اْلَجَواُب ِفً َعَرِق اْلَوْجِه اهـ ُملَخَّل
ْعِبٌِر ِباْلَقْطَرِة  ْر، ُثمَّل ِفً التَّل اِرُح َفَتَدبَّل ِه الشَّل ٌْ ْمِع َواْلَمَطِر َكَما أََشاَر إلَ َن الدَّل ٌْ اْلَفْرُق َب
ا اْلَواِصُل إلَى اْلَحْلِق ِمْن  ِن أَمَّل ٌْ اِزُل ِمْن َظاِهِر اْلَع ْمُع النَّل إَشاَرةٌق إلَى أَنَّل اْلُمَراَد الدَّل

لْ  ٌُْفِطُر َوإِْن َوَجَد َطْعَمُه ِفً َجِمٌِع َفِمِه َتؤَمَّل ٌِق َفاَل  ُه ِمْثُل الرِّن اِهُر أَنَّل . اْلَمَسامِّن َفالظَّل
َما لَْم َتِجْب اْلَكفَّلاَرةُ ِفٌِه َوِفٌَما َبْعَدهُ؛ أِلَنَّل اْلَمَحلَّل اَل  (أَْو َوِطَا اْمَرأًَة إلَخْ : َقْولُهُ ) إنَّل

ُكوَن ُمْشَتًهى َعلَى اْلَكَماِل َبْحرٌق  ٌَ ًَ ِفً  (َقْولُُه أَْو َصِؽٌَرًة اَل َتْشَتِهً)ُبدَّل أَْن  ُحِك
ِة ِخاَلًفا ِفً ُوُجوِب اْلَكفَّلاَرِة ِبَوْطِبَها َوِقٌلَ  ٌَ اَل َتِجُب ِباإْلِْجَماِع َوُهَو اْلَوْجُه : اْلقُْن

ُه َمَتى أَْمَكَن َوْطُإَها  ِحٌَح أَنَّل ًُّح َوَقالُوا ِفً اْلُؽْسِل إنَّل الصَّل ْملِ ْهِر َقاَل الرَّل َكَما ِفً النَّل
ٌَُجاَمُع ِمْثلَُها َوإاِلَّل َفاَل  ْن  ًَ ِممَّل ِر إْفَضاءٍد َفِه ٌْ لَ )ِمْن َؼ لََها؛  (َقْولُُه أَْو َقبَّل َد ِبَكْوِنِه َقبَّل ٌَّل َق

ٌُوُسَؾ  َة اإْلِْنَزاِل َولَْم َتَر َبلاًَل َفَسَد َصْوُمَها ِعْنَد أَِبً  لَْتُه َوَوَجَدْت لَذَّل َها لَْو َقبَّل أِلَنَّل
دٍد َوَكَذا ِفً ُوُجوِب اْلُؽْسِل َبْحرٌق َعْن اْلِمْعَراجِ  . ِخاَلًفا لُِمَحمَّل

ِر اْلَفاِحَشِة َمَع اإْلِْنَزاِل اَل َتِجُب اْلَكفَّلاَرةُ ِباأْلَْولَى  (َولَْو قُْبلًَة َفاِحَشةً : َقْولُهُ ) ٌْ َفِفً َؼ
ٌَُدْؼِدغَ : َقْولُهُ ) َفِة َوَنْحِوَها أَْو َتْقِبٌُل اْلَفْرِج َوِفً  (ِبؤَْن  لََعلَّل اْلُمَراَد ِبِه َعضُّح الشَّل
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ْؼَدَؼةُ  أَْو : َقْولُهُ )َحَرَكةٌق َواْنِفَعالٌق ِفً َنْحِو اإْلِْبِط َواْلُبْضِع َواأْلَْخَمِص : اْلَقاُموِس الدَّل
ْفُسُد َصْوُمُه  (لََمسَ  ٌَ ُه لَْو َمسَّل َفْرَج َبِهٌَمةٍد َفؤَْنَزَل اَل  ا لَِما َمرَّل أَنَّل ًٌّ أَْي لََمَس آَدِم

ْفُسْد  ٌَ ْت َزْوَجَها َفؤَْنَزَل لَْم  َفاِق َوِفً اْلَبْحِر َعْن اْلِمْعَراِج َولَْو َمسَّل ُه ِبااِلتِّن ْمَنا أَنَّل َوَقدَّل
ًُّح  ْملِ ُه أَْدَعى : َصْوُمُه َوِقٌَل إْن َتَكلَّلَؾ لَُه َفَسَد اهـ َقاَل الرَّل ْنَبِؽً َتْرِجٌُح َهَذا؛ أِلَنَّل ٌَ

لْ  ِة اإْلِْنَزاِل َتؤَمَّل ٌَّل . ِفً َسَبِب
ْمَنُع اْلَحَراَرةَ : َقْولُهُ ) ٌَ َنِقٌُض َما َبْعَد لَْو َوُهَو َعَدُم اْلَحاِبِل اْلَمْذُكوِر  (َولَْو ِبَحاِبلٍد اَل 

َظِر إلَى َعَدِم  ُة ِبالنَّل ٌَّل أَْولَى ِباْلُحْكِم َوُهَو ُوُجوُب اْلَقَضاِء لَِكْن اَل َتْظَهُر اأْلَْولَِو
َد اْلَحاِبَل ِبَكْوِنِه اَل  ٌَّل ٌُوِجُب اْلَقَضاَء ُدوَن اْلَكفَّلاَرِة َوَق اْلَكفَّلاَرِة َمَع أَنَّل اْلَكاَلَم ِفٌَما 

اِب َفؤَْمَنى َفإِْن َوَجَد َحَراَرَة  ٌَ َها َوَراَء الثِّن ْمَنُع اْلَحَراَرَة لَِما ِفً اْلَبْحِر لَْو َمسَّل ٌَ
أَْو ِبُمَباَشَرةٍد : َقْولُهُ )أَْو ِبَكؾِّن اْمَرأَِتِه ِسَراجٌق  (ِبَكفِّنهِ : َقْولُهُ )ِجْلِدَها َفَسَد َوإاِلَّل َفاَل 

دٍد ُهَنا؛ أِلَنَّل اإْلِْنَزاَل  (َفاِحَشةٍد  ٌْ ُر َق ٌْ ُه َؼ اِهُر أَنَّل ِن َوالظَّل ٌْ ًَ َما َتُكوُن ِبَتَماسِّن اْلَفْرَج ِه
َما  ْفَساِد َكَما َعلِْمته َوإِنَّل ْمَنُع اْلَحَراَرَة ُموِجبٌق لإِْلِ ٌَ َمَع اللَّلْمِس ُمْطلًَقا ِبُدوِن َحاِبلٍد 

ْل  ؤِْتً َتْفِصٌلُُه َتؤَمَّل ٌَ ٌُدَها ِباْلَفاِحَشِة أِلَْجِل َكَراَهِتَها َكَما  ٌِ ْظَهُر َتْق َن : َقْولُهُ )ٌَ ٌْ َولَْو َب
نِ  ٌْ ًٌّ  (اْلَمْرأََت أَْو : أَْي ِعْنَد َقْولِهِ ( َكَما َمرَّل : َقْولُهُ )َوَكَذا اْلَمْجُبوُب َمَع اْلَمْرأَِة َرْملِ

ْنِزْل إلَخْ  ٌُ  ]..[.َجاَمَع ِفٌَما ُدوَن اْلَفْرِج َولَْم 
ِخ َكَما َنَقلَُه ِفً : أَقُولُ  ٌِ ِفً ُوُجوِب اْلَكفَّلاَرِة َمَع الشَّلكِّن ِفً اْلُؽُروِب اْخِتاَلُؾ اْلَمَشا

ًضا َعْن اْلَبَداِبِع َتْصِحٌَح َعَدِم اْلُوُجوِب ِفٌَما  ٌْ ، َوَنَقَل أَ َحاِويِّن اْلَبْحِر َعْن َشْرِح الطَّل
ِه َعَدُم اْلُؽُروِب؛ أِلَنَّل اْحِتَماَل اْلُؽُروِب َقاِبمٌق َفَكاَن ُشْبَهًة  ٌِ

إَذا َؼلََب َعلَى َرأْ
ْبَهةِ  . هـ/.َواْلَكفَّلاَرةُ اَل َتِجُب َمَع الشُّح

ْقَتِضً َتْصِحٌَح اْلَقْوِل ِبَعَدِم اْلُوُجوِب ِعْنَد الشَّلكِّن ِفً اْلُؽُروِب  ٌَ ْخَفى أَنَّل َهَذا  ٌَ َواَل 
أَنَّل ُمْخَتاَر اْلَفِقٌِه أَِبً َجْعَفَر لُُزوُم اْلَكفَّلاَرِة ِعْنَد : ِباأْلَْولَى لَِكْن َذَكَر ِفً اْلَفْتحِ 

نِّن ِباْلُؽُروِب ُشْبَهُة اإْلَِباَحِة اَل َحِقٌَقُتَها َفِفً َحاِل  اِبَت َحاَل َؼلََبِة الظَّل ؛ أِلَنَّل الثَّل الشَّلكِّن
ًَ اَل ُتْسِقُط اْلُعقُوَباِت، ُثمَّل َقاَل ِفً اْلَفْتِح  ْبَهِة َوِه الشَّلكِّن ُدوَن َذلَِك، َوُهَو ُشْبَهُة الشُّح
ِه اْلَكفَّلاَرةُ َواَل أَْعلَُم  ٌْ ُه أََكَل َقْبَل اْلُؽُروِب َفَعلَ ْن اْلَحاَل َفإِْن َظَهَر أَنَّل ٌَّل َتَب ٌَ َهَذا إَذا لَْم 

ْهِر ُثمَّل إنَّل ُشْبَهَة . هـ/.ِفٌِه ِخاَلًفا َد َما ِفً النَّل ٌَّل َ اِنً َوِبِه َتؤ ْخَفى أَنَّل َكاَلَمَنا ِفً الثَّل ٌَ َواَل 
نِّن  ْلَزُم َعَدُم اْعِتَباِرَها ِعْنَد َؼلََبِة الظَّل ٌَ ْبَهِة إَذا لَْم ُتْعَتَبْر ِعْنَد الشَّلكِّن ِفً اْلُؽُروِب  الشُّح
ْضُعُؾ َما ِفً اْلَبَداِبِع ِمْن َتْصِحٌِح َعَدِم اْلُوُجوِب َولَِذا َجَزَم  ٌَ ِبَعَدِمِه ِباأْلَْولَى َوِبِه 

ِة  ٌَ َها ًُّح ِبلُُزوِم اْلَقَضاِء َواْلَكفَّلاَرِة َوَكَذا ِفً النِّن لَِع ٌْ  (َعَماًل ِباأْلَْصِل ِفٌِهَما: َقْولُهُ )الزَّل
ِل، َفاَل َتِجُب اْلَكفَّلاَرةُ َوِفً  ٌْ ِل َبَقاُء اللَّل اِنً َفإِنَّل اأْلَْصَل ِفً اأْلَوَّل ِل َوالثَّل أَْي ِفً اأْلَوَّل

ِن َكَما َعلِْمت  ٌْ َت ٌَ َوا َهاِر َفَتِجُب َعلَى إْحَدى الرِّن اِنً َبَقاُء النَّل ْن : َقْولُهُ )الثَّل ٌَّل َتَب ٌَ َولَْم 
َر، َوَهَذا ُمَقاِبُل َقْولِِه َواْلَحاُل أَنَّل  (اْلَحالَ  ِل أَْو َشكَّل َفَتَسحَّل ٌْ أَْي ِفٌَما لَْو َظنَّل َبَقاَء اللَّل

ُه أََكَل َبْعَد ُطلُوِع  ِه أَنَّل قُّحُن َحتَّلى لَْو َؼلََب َعلَى َظنِّن ٌَ اْلَفْجَر َطالِعٌق َفإِنَّل اْلُمَراَد ِبِه التَّل
ِن  ٌُّح َب اِت َبْحرٌق َفَهَذا َداِخلٌق ِفً َعَدِم التَّل ٌَ َوا ِه ِفً أَْشَهِر الرِّن ٌْ : َقْولُهُ )اْلَفْجِر اَل َقَضاَء َعلَ

ْقِض  ٌَ ِل؛ أِلَنَّل اأْلَْصَل َبَقاُإهُ َفاَل  (لَْم  ٌْ نِّن أَْو الشَّلكِّن ِفً َبَقاِء اللَّل أَْي ِفً َمْسؤَلَِة الظَّل
ْخُرُج ِبالشَّلكِّن َبْحرٌق  ٌَ.]..[ 
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ُشكَّل  ٌَ ِم، أَْو  ُظنَّل ُوُجوَد اْلُمِبٌِح أَْو ُوُجوَد اْلُمَحرِّن ٌَ ا أَْن  ٌَُقاَل إمَّل ْقِسٌِم أَْن  َفاْلَحقُّح ِفً التَّل
ِة  تَّل ْوِم أَْو اْنِتَهاِبِه َوِفً ُكلٍّي ِمْن السِّن ُكوَن ِفً اْبِتَداِء الصَّل ٌَ ا أَْن  اَلَثِة إمَّل َوُكلٌّ ِمْن الثَّل

َة َعَشَر  ٌَ ًَ َثَماِن َن، َفِه ٌَّل َتَب ٌَ ِم أَْو اَل  َن ُوُجوَد اْلُمِبٌِح أَْو ُوُجوَد اْلُمَحرِّن ٌَّل َتَب ٌَ ا أَْن  إمَّل
ْذُكْر  ٌَ ًَّل لَْم  لَِع ٌْ ْشَهُد لَِذلَِك أَنَّل الزَّل ٌَ ْوِم َوِتْسَعةٌق ِفً اْنِتَهاِبِه َو ِتْسَعةٌق ِفً اْبِتَداِء الصَّل

ِل، َفإِْن  ٌْ َر َعلَى َظنِّن َبَقاِء اللَّل ُه إْن َتَسحَّل ًَ أَنَّل َة َعَشَر َوَذَكَر أَْحَكاَمَها َوِه ٌَ َر َثَماِن ٌْ َؼ
ِه  ٌْ َن ُطلُوُع اْلَفْجِر َفَعلَ ٌَّل ِه َوإِْن َتَب ٌْ َء َعلَ ًْ ءٌق َفاَل َش ًْ ْن َش ٌَّل َتَب ٌَ َن َبَقاُإهُ أَْو لَْم  ٌَّل َتَب

َر َعلَى َظنِّن ُطلُوِع اْلَفْجِر َفإِْن  لُوِع َوإِْن َتَسحَّل اْلَقَضاُء َفَقْط َوِمْثلُُه الشَّلكُّح ِفً الطُّح
ِه ِفً َظاِهِر  ٌْ َء َعلَ ًْ ءٌق َفاَل َش ًْ ْن َش ٌَّل َتَب ٌَ ِه اْلَقَضاُء َفَقْط َوإِْن لَْم  ٌْ لُوُع َفَعلَ َن الطُّح ٌَّل َتَب
ِه َفَهِذِه ِتْسَعةٌق ِفً  ٌْ َء َعلَ ًْ ِل َفاَل َش ٌْ َن َبَقاُء اللَّل ٌَّل ْقِضً َفَقْط َوإِْن َتَب ٌَ ِة َوِقٌَل  ٌَ َوا الرِّن

َن  ٌَّل ِه اْلَقَضاُء َفَقْط َوإِْن َتَب ٌْ َن َعَدُمُه َفَعلَ ٌَّل ْمِس َفإِْن َتَب ااِلْبِتَداِء، َوإِْن َظنَّل ُؼُروَب الشَّل
ِه  ٌْ ءٌق َفَعلَ ًْ ْن َش ٌَّل َتَب ٌَ ِه َوإِْن َشكَّل ِفٌِه َفإِْن لَْم  ٌْ َء َعلَ ًْ ءٌق َفاَل َش ًْ ْن َش ٌَّل َتَب ٌَ اْلُؽُروُب أَْو لَْم 
َن  ٌَّل ِه اْلَقَضاُء َواْلَكفَّلاَرةُ َوإِْن َتَب ٌْ َن َعَدُمُه َفَعلَ ٌَّل َتاِن َوإِْن َتَب ٌَ اْلَقَضاُء َوِفً اْلَكفَّلاَرِة ِرَوا
ِه  ٌْ ءٌق َفَعلَ ًْ ْن َش ٌَّل َتَب ٌَ َن َعَدُمُه أَْو لَْم  ٌَّل ِه َوإِْن َظنَّل َعَدَمُه َفإِْن َتَب ٌْ َء َعلَ ًْ اْلُؽُروُب َفاَل َش

ِه َوَهِذِه ِتْسَعةٌق ِفً ااِلْنِتَهاءِ  ٌْ َء َعلَ ًْ َن اْلُؽُروُب َفاَل َش ٌَّل . اْلَقَضاُء َواْلَكفَّلاَرةُ َوإِْن َتَب
ِجُب اْلَقَضاُء َفَقْط ِفً أَْرَبعٍد : َواْلَحاِصلُ  ٌَ ءٌق ِفً َعْشِر ُصَورٍد َو ًْ ِجُب َش ٌَ ُه اَل  أَنَّل

َوِر ُكلِّنَها: َقْولُهُ )َواْلَقَضاُء َواْلَكفَّلاَرةُ ِفً أَْرَبعٍد أََفاَدهُ ح  أَْي اْلَمْذُكوَرِة  (ِفً الصُّح
ْفِرٌِع  أَْي ِبُدوِن َكفَّلاَرةٍد  (َفَقطْ : َقْولُهُ )َتْحَت َقْولِِه َوإِْن أَْفَطَر َخَطؤً إلَْخ اَل ُصَوُر التَّل

ُه اْعَتَمَد َعلَى َشَهاَدِة  (َكَما لَْو َشِهَدا إلَخْ : َقْولُهُ ) ِة؛ أِلَنَّل ٌَ أَْي َفاَل َكفَّلاَرَة لَِعَدِم اْلِجَنا
ْفًِ اَل ُتَعاِرُض اإْلِْثَباتَ : َقْولُهُ )اإْلِْثَباِت ط  ْثَباِت  (أِلَنَّل َشَهاَدَة النَّل َناِت لإِْلِ ٌِّن ؛ أِلَنَّل اْلَب

اِفً َبْحرٌق  ْفًِ َفُتْقَبُل َشَهاَدةُ اْلُمْثِبِت اَل النَّل اَدةُ ِعْلمٍد : اَل لِلنَّل ٌَ أَْي أِلَنَّل اْلُمْثِبَت َمَعُه ِز
نَّل َوِبِه اْنَدَفَع َما أُوِرَد أَنَّل َتَعاَرَضهَُما  ْت اْلُمْثِبَتُة َفُتوِجُب الظَّل ٌَ ُة َبِق ٌَ اِف َوإَِذا لََؽْت النَّل
ٌُوِجُب الشَّلكَّل َوإَِذا َشكَّل ِفً اْلُؽُروِب، ُثمَّل َظَهَر َعَدُمُه َتِجُب اْلَكفَّلاَرةُ َكَما َمرَّل لَِكْن 

لٍد  ْظَهُر ِبؤَْدَنى َتؤَمُّح ٌَ ءٌق  ًْ ْفِس ِمْنُه َش . َقاَل ِفً اْلَفْتِح َوِفً النَّل
َما لَْم ُتْقَبْل ِفً اْلُحقُوِق؛ أِلَنَّل اأْلَْصَل اْلَعَدُم : قُْلت ْفًِ إنَّل َولََعلَّل َوْجَهُه أَنَّل َشَهاَدَة النَّل

ْنَبِؽً أَْن َتْسقَُط  ٌَ َة ُتوِرُث ُشْبَهًة َف ٌَ اِف ًبا َزاِبًدا ِبِخاَلِؾ اْلُمْثِبَتِة لَِكنَّل ُهَنا النَّل ٌْ َفلَْم ُتِفْد َش
لُوِع َوآَخَراِن َعلَى َعَدِمِه اَل  ِة َولَْو َشِهَد َواِحدٌق َعلَى الطُّح ٌَّل اِز ِبَها اْلَكفَّلاَرةُ َوِفً اْلَبزَّل

لْ /َكفَّلاَرةَ  ي . هـ َتؤَمَّل َحرِّن ةٌق ]َمْطلَبٌق ِفً َجَواِز اإْلِْفَطاِر ِبالتَّل ِؾ  [َتِتمَّل ِفً َتْعِبٌِر اْلُمَصنِّن
ى ِفً  َتَحرَّل ٌَ ي َوِقٌَل اَل  َحرِّن ِر َواإْلِْفَطاِر ِبالتَّل َسحُّح نِّن إَشاَرًة إلَى َجَواِز التَّل ِرِه ِبالظَّل ٌْ َكَؽ

ٌكِ  ُبوِل َواْخُتلَِؾ ِفً الدِّن ُر ِبَقْوِل َعْدلٍد َوَكَذا ِبَضْرِب الطُّح َتَسحَّل ٌَ ُه   اإْلِْفَطاِر َوإِلَى أَنَّل
ًة َبْعَد أُْخَرى إلَخْ : َقْولُهُ )]..[  ِه اْلَكفَّلاَرةُ  (َمرَّل ٌْ ِة َتِجُب َعلَ ٌَ اِن ِة الثَّل ُه ِباْلَمرَّل َظاِهُرهُ أَنَّل

ًَ اإْلِْفَطاُر اَل َتِجُب ط  َة َوِه ٌَ ْقِصْد اْلَمْعِص ٌَ ُه إَذا لَْم  امٍد َوأَنَّل ٌَّل
َ َولَْو َحَصَل َفاِصلٌق ِبؤ

اًل إلَْخ َوَقْد َتِبَع  (َواأْلَِخٌَرانِ : َقْولُهُ ) ٌْ ُظنُّح اْلَوْقَت لَ ٌَ َر أَْو أَْفَطَر  أَْي َمْن َتَسحَّل
اِرُح ِفٌَما  ِه الشَّل ٌْ َرِر َواَل َوْجَه لَِتْخِصٌِصِه َكَما أََشاَر إلَ ُؾ ِبَذلك َصاِحَب الدُّح اْلُمَصنِّن

ؤِْتً  ِجُب َعلَى  (َعلَى اأْلََصحِّن : َقْولُهُ )ٌَ ٌَ ُه اَل  ٌُْسَتَحبُّح َفْتحٌق َوأَْجَمُعوا َعلَى أَنَّل َوِقٌَل 
َفَساِء َواْلَمِرٌِض َواْلُمَساِفِر َوَعلَى لُُزوِمِه لَِمْن أَْفَطَر َخَطؤً أَْو َعْمًدا  اْلَحاِبِض َوالنُّح

ةٌق  ٌَّل ُه َرَمَضاَن َذَكَرهُ َقاِضً َخاَن ُشُرْنُباَللِ َن أَنَّل ٌَّل ْوَم الشَّلكِّن ُثمَّل َتَب ٌَ ؛ أِلَنَّل :َقْولُهُ )أَْو 
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اسٍد ِمْن  (اْلِفْطرَ  ٌَ ْوُم َفاِسدٌق َقْبلَُه َوأََشاَر إلَى ِق أَْي َتَناُوَل ُصوَرِة اْلُمْفِطِر َوإاِلَّل َفالصَّل
ِتٌَجُة َوَتْقِرٌُرهُ َهَكَذا اْلِفْطُر  ْت ِفٌِه النَّل ٌَ اِس َوُطِو ٌَ َمَتا اْلِق ِل َذَكَر ِفٌِه ُمَقدِّن ْكِل اأْلَوَّل الشَّل

َقِبٌحٌق َشْرًعا  
َكُمَساِفرٍد : َقْولُهُ )َوُكلُّح َقِبٌحٍد َشْرًعا َتْرُكُه َواِجبٌق َفاْلِفْطُر َتْرُكُه َواِجبٌق َفاْفَهْم .  أَْعلَمُ 
ْوُم َوإِْن  (أََقامَ  ِه الصَّل ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ا َقْبلَهَُما َف َهاِر أَْو َقْبلَُه َبْعَد اأْلَْكِل أَمَّل أَْي َبْعَد ِنْصِؾ النَّل

ؤِْتً َمْتًنا ِفً اْلَفْصِل اآْلِتً ٌَ   .َكاَن َنَوى اْلِفْطَر َكَما َس
َوالِ : َقْولُهُ ) َهاِر، َوَهِذِه اْلِعَباَرةُ َوَقَعْت ِفً أَْؼلِْب  (َقْبَل الزَّل اْلُمَراُد ِبِه َقْبَل ِنْصِؾ النَّل

ِعٌِؾ  َصحَّل َعْن : َقْولُهُ )اْلُكُتِب ِفً َكِثٌرٍد ِمْن اْلَمَواِضِع َتَساُمًحا أَْو َعلَى اْلَقْوِل الضَّل
ْمَنُع اْلُوُجوَب (اْلَفْرِض  ٌَ َر اْلُمْسَتْوَعِب ِبَمْنِزلَِة اْلَمَرِض اَل  ٌْ ؛ أِلَنَّل اْلُجُنوَن اْلَؽ

ِل اْلَوْقِت َوإِْن َسَقَط  ةٌق َوُكلٌّ ِمْن اْلُمَساِفِر َواْلَمِرٌِض أَْهلٌق لِْلُوُجوِب ِفً أَوَّل ٌَّل ُشُرْنُباَللِ
ْمَناهُ  َولَْو َنَوى : َقْولُهُ )َعْنهَُما ُوُجوُب اأْلََداِء ِبِخاَلِؾ َمْن َبلََػ أَْو أَْسلََم َكَما َقدَّل

َفَساءُ  َهاِر إَذا َطهَُرَتا ِفٌِه  (اْلَحاِبُض َوالنُّح ٌَِصحَّل أَْصاًل : َقْولُهُ )أَْي َقْبَل ِنْصِؾ النَّل ( لَْم 
ةٌق  ٌَّل ِض  (لِْلُمَناِفً إلَخْ : َقْولُهُ )أَْي اَل َفْرًضا َواَل َنْفاًل ُشُرْنُباَللِ ٌْ أَْي َفإِنَّل ُكاّلً ِمْن اْلَح

ْوُم ِعَباَدةٌق  ِتِه َوالصَّل ْوِم ُمْطلًَقا؛ أِلَنَّل َفْقَدُهَما َشْرطٌق لِِصحَّل ِة الصَّل َفاِس َمَناؾٍد لِِصحَّل َوالنِّن
َما َصحَّل  لِِه َتَحقَّلَق ُحْكُمُه ِفً َباِقٌِه، َوإِنَّل أُ، َفإَِذا ُوِجَد اْلُمَناِفً ِفً أَوَّل َتَجزَّل ٌَ َواِحَدةٌق اَل 
ُر ُمَناؾٍد  ٌْ َبا َؼ ٌِِخ؛ أِلَنَّل الصِّن ْن َبلََػ أَْو َمْن أَْسلََم َعلَى َقْوِل َبْعِض اْلَمَشا َفُل ِممَّل النَّل

ِض  ٌْ ٌُْمِكُن َرْفُعُه ِبِخاَلِؾ اْلَح ا لَِكْن  ًٌ ْوِم، َواْلُكْفُر َوإِْن َكاَن ُمَناِف أَْصاًل لِلصَّل
ْحَتاُج إلَى اْلَفْرِق  ٌَ ٌِِخ اَل  َفاِس َهَذا َما َظَهَر لًِ َوَعلَى َقْوِل أَْكَثِر اْلَمَشا : َقْولُهُ )َوالنِّن

ًُّح  ِب ٌُْإَمُر الصَّل ْنَهى  (َو ٌُ اِهُر ِمْنُه اْلُوُجوُب َوَكَذا  ُه َوالظَّل ٌُّح ُه أَْو َوِص ٌُّح ؤُْمُرهُ َولِ ٌَ أَْي 
، ط  رَّل ْتُرَك الشَّل ٌَ َر َو ٌْ ؤْلََؾ اْلَخ ٌَ ٌَُقاُل أََطاَقُه  (إَذا أََطاَقهُ : َقْولُهُ )َعْن اْلُمْنَكَراِت لِ

اَقُة َكَما ِفً اْلَقاُموِس َقاَل ط ِه َوااِلْسُم الطَّل ٌْ َر ِبَسْبعٍد : َوَطاَقُه َطْوًقا إَذا َقَدَر َعلَ َوقُدِّن
نِّن  ْوَم ِفً َهَذا السِّن اِن َزَماِنَنا َعَدُم إَطاَقِتِهْم الصَّل ٌَ : قُْلت. اهـ. َواْلُمَشاَهُد ِفً ِصْب

ٌُْإَمُر  ُه  اِهُر أَنَّل ًفا َوِشَتاًء َوالظَّل ٌْ ْخَتلُِؾ َذلَِك ِباْخِتاَلِؾ اْلِجْسِم َواْخِتاَلِؾ اْلَوْقِت َص ٌَ
ْهِر  ٌُِطْق َجِمٌَع الشَّل ٌُْضَربُ : َقْولُهُ )ِبَقْدِر اإْلَِطاَقِة إَذا لَْم  دٍد اَل ِبَخَشَبةٍد َواَل  (َو ٌَ أَْي ِب

ًُّح إَذا أَْفَسَد  ِب ًِّن الصَّل اَلِة َوِفً أَْحَكاِم اأْلُْسُروَشِن ٌَُجاِوُز الثَّلاَلَث َكَما ِقٌَل ِبِه ِفً الصَّل
ٌُْإَمُر  ُه  اَلِة َفإِنَّل ْلَحقُُه ِفً َذلَِك َمَشقَّلةٌق ِبِخاَلِؾ الصَّل ٌَ ُه  ْقِضً؛ أِلَنَّل ٌَ َصْوَمُه اَل 

ْلَحقُُه َمَشقَّلةٌق  ٌَ ُه اَل  . ِباإْلَِعاَدِة؛ أِلَنَّل
 أنه صابم فً رمضان فال قضاء علٌه من أكل أو شرب وهو ناسٌا  /1: تنبٌه

قال اإلمام مسلم بن : وال كفارة لما صح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
َثَنا إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْبَراِهٌَم، َعْن :"الحجاج اِقُد، َحدَّل دٍد النَّل  وحّدثنى َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّل

َرَة  ٌْ ِد ْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَِبى ُهَر ، َعْن ُمَحمَّل - َرِضَى هللاُ َعْنُه - ِهَشام اْلقُْرُدوِسىِّن
ِه َوَسلَّلمَ : َقالَ  ٌْ َمْن َنِسَى َوُهَو َصاِبمٌق، َفؤََكَل أَْو : "َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّلى هللاُ َعلَ

َما أَْطَعَمُه هللاُ َوَسَقاهُ ِتمَّل َصْوَمُه، َفإِنَّل ٌُ  وقال محمد بن إسماعٌل "َشِرَب، َفْل
َثَنا اْبُن ِسٌِرٌَن، :البخاري َثَنا ِهَشامٌق، َحدَّل ، َحدَّل عٍد ٌْ ِزٌُد ْبُن ُزَر ٌَ َثَنا َعْبَداُن، أَْخَبَرَنا  َحدَّل

ِه َوَسلَّلَم، َقالَ  ٌْ ًِّن َصلَّلى هللاُ َعلَ ِب ُ َعْنُه، َعِن النَّل ًَ هللاَّل َرَة َرِض ٌْ إَِذا »: َعْن أَِبً ُهَر
ُ َوَسَقاهُ َما أَْطَعَمُه هللاَّل ِتمَّل َصْوَمُه، َفإِنَّل ٌُ ًَ َفؤََكَل َوَشِرَب، َفْل ،وقال ابن حجر فً «َنِس
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ًُ [1933]:" فتح الباري َس ِفٌِه َنْف ٌْ ِتمَّل َصْوَمُه أَيِ الَّلِذي َكاَن َدَخَل ِفٌِه َولَ ٌُ  َقْولِِه َفْل
ْوِم  ِة الصَّل ٌُْسَتَدلُّح ِبِه َعلَى ِصحَّل ا  ُ َوَسَقاهُ ِممَّل َما أَْطَعَمُه هللاَّل اْلَقَضاِء َقاَل َوَقْولُُه َفإِنَّل

ِه َفلَو َكاَن أفطر اَل ضٌؾ  ٌْ اِدَر ِمْنُه َمْسلُوُب اإْلَِضاَفِة إِلَ إِلِْشَعاِرِه ِبؤَنَّل اْلِفْعَل الصَّل
اَن اْلِجَماِع َناِدرٌق  ٌَ ْرِب لِْلَؽالِِب أِلَنَّل ِنْس ِه َقاَل َوَتْعلٌُِق اْلُحْكِم ِباأْلَْكِل َوالشُّح ٌْ اْلُحْكُم إِلَ

ْقَتِضً َمْفهُوًما َوَقِد اْخَتلََؾ ِفٌِه اْلَقاِبلُوَن ِبؤَنَّل أَْكَل  ٌَ ِهَما َوِذْكُر اْلَؽالِِب اَل  ٌْ ْسَبِة إِلَ ِبالنِّن
ٌُوِجُب َمَع اْلَقَضاِء  ٌُوِجُب َقَضاًء َواْخَتلََؾ اْلَقاِبلُوَن ِباإْلِْفَساِد َهْل  اِسً اَل  النَّل

ٌُوِجُبَها َوَمَداُر ُكلِّن َذلَِك َعلَى  اِسً اَل  َفاِقِهْم َعلَى أَنَّل أَْكَل النَّل اْلَكفَّلاَرَة أَْو اَل َمَع اتِّن
ا َعْن َحالَِة اآْلِكِل َوَمْن أََراَد إِْلَحاَق اْلِجَماِع  ًٌ قُُصوِر َحالَِة اْلَمَجاِمِع َناِس

رٌق إاِلَّل إِْن  اُس َمَع ُوُجوِد اْلَفاِرِق ُمَتَعذِّن ٌَ اُس َواْلِق ٌَ َما َطِرٌقُُه اْلِق ِه َفإِنَّل ٌْ ِباْلَمْنُصوِص َعلَ
َن اْلَقاِبُس أَنَّل اْلَوْصَؾ اْلَفاِرَق ُمْلًؽى ٌَّل ِة ِبؤَنَّل َعَدَم ـه/َب ٌَّل اِفِع  َوأََجاَب َبْعُض الشَّل

ُوُجوِب اْلَقَضاِء َعِن اْلَمَجاِمِع َمؤُْخوذٌق ِمْن ُعُموِم َقْولِِه ِفً َبْعِض ُطُرِق اْلَحِدٌِث 
ُكوَن ِبؤَْكلٍد أَْو ُشْربٍد أَْو  ٌَ َمْن أَْفَطَر ِفً َشْهِر َرَمَضاَن أِلَنَّل اْلِفْطَر أََعمُّح ِمْن أَْن 

ِرٌِق اأْلُْخَرى لَِكْوِنِهَما أَْؼلََب  ْكِر ِفً الطَّل ْرَب ِبالذِّن َما َخصَّل اأْلَْكَل َوالشُّح ِجَماعٍد َوإِنَّل
 ًَ ًُّح َقْولُُه إَِذا َنِس ْسُتَواِب ُوقُوًعا َولَِعَدِم ااِلْسِتْؽَناِء َعْنهَُما َؼالًِبا َقْولُُه ِهَشامٌق ُهَو الدَّل

ًَ َوُهَو َصاِبمٌق َفؤََكَل  ِة ُمْسلِمٍد ِمْن َطِرٌِق إِْسَماِعٌَل َعْن ِهَشامٍد َمْن َنِس ٌَ َفؤََكَل ِفً ِرَوا
ْذِر ِمْن َطِرٌق َعْوؾ َعن  ِؾ ِفً النَّل ا َوُهَو اَولِْلُمَصنِّن ًٌ بن ِسٌِرٌَن َمْن أََكَل َناِس

ٌُّحوَب َعن  ِهٌِد َوأَ بن ِسٌِرٌَن َعْن أَِبً اَصاِبمٌق َوأِلَِبً َداُوَد ِمْن َطِرٌِق َحِبٌِب ْبِن الشَّل
ا َوأََنا َصاِبمٌق َوَهَذا  ًٌ ِ إِنِّنً أََكْلُت َوَشِرْبُت َناِس ا َرُسوَل هللاَّل ٌَ َرَة َجاَء َرُجلٌق َفَقاَل  ٌْ ُهَر
ًُّح ِبإِْسَنادٍد َضِعٌؾٍد َقْولُُه  اَرقُْطِن َرَة َراِوي اْلَحِدٌِث أَْخَرَجُه الدَّل ٌْ ُجُل ُهَو أَُبو ُهَر الرَّل

ْرِمِذيِّن ِمْن َطِرٌِق َقَتاَدة َعن  ِة التِّن ٌَ ِتمَّل َصْوَمُه ِفً ِرَوا ٌُ ٌُْفِطْر اَفْل بن ِسٌِرٌَن َفاَل 
َما ُهَو ِرْزقٌق رزقه هللا  ْرِمِذيِّن َفإِنَّل ِة التِّن ٌَ ُ َوَسَقاهُ ِفً ِرَوا َما أَْطَعَمُه هللاَّل َقْولُُه َفإِنَّل

ِه اوللدارقطنى من َطِرٌق  ٌْ َما ُهَو ِرْزقٌق َساَقُه هللا َتَعالَى إِلَ َة َعْن ِهَشامٍد َفإِنَّل ٌَّل بن ُعلَ
ًِّن اَقاَل  َك َجِمٌُع فَُقَهاِء اأْلَْمَصاِر ِبَظاِهِر َهَذا اْلَحِدٌِث َوَتَطلَّلَع " :بن اْلَعَرِب َتَمسَّل

ْوِم َواإْلِْمَساَك  ِه أِلَنَّل اْلِفْطَر ِضدُّح الصَّل ٌْ َمالِكٌق إِلَى اْلَمْسؤَلَِة ِمْن َطِرٌِقَها َفؤَْشَرَؾ َعلَ
ًُّح ِفٌِه  اَرقُْطِن اَلِة َقاَل َوَقْد َرَوى الدَّل ًَ َرْكَعًة ِمَن الصَّل ْوِم َفؤَْشَبَه َما لَْو َنِس ُرْكُن الصَّل

لَُه ُعلََماُإَنا َعلَى أَنَّل َمْعَناهُ ال َك َفَتؤَوَّل ٌْ ؾٌق  اَل َقَضاَء َعلَ َك اآْلَن َوَهَذا َتَعسُّح ٌْ قضاء َعلَ
ِبُعُه َوَنقُوُل ِبِه إاِلَّل َعلَى أَْصِل َمالِكٍد ِفً أَنَّل َخَبَر اْلَواِحِد  َتُه َصحَّل َفَنتَّل ٌْ َما أَقُوُل لَ َوإِنَّل

ُل اْلُمَواِفُق لِْلَقاِعَدِة ِفً  ا َجاَء اْلَحِدٌُث اأْلَوَّل ٌُْعَمْل ِبِه َفلَمَّل إَِذا َجاَء ِبِخاَلِؾ اْلَقَواِعِد لَْم 
ًُّح اْحَتجَّل ِبهِ  ٌَُواِفقَُها َفلَْم َنْعَمل ِبِه َوَقاَل اْلقُْرُطِب اِنً َفاَل  ا الثَّل  َرْفِع اإْلِْثِم َعِمْلَنا ِبِه َوأَمَّل

ٌُْحَمُل َعلَى ُسقُوِط  ْض ِفٌِه لِْلَقَضاِء َف َتَعرَّل ٌَ ُه لَْم  َمْن أَْسَقَط اْلَقَضاَء َوأُِجٌَب ِبؤَنَّل
ًُّح ِفٌِه ُسقُوَط  اَرقُْطِن ْومٍد اَل َخْرَم ِفٌِه لَِكْن َرَوى الدَّل ٌَ اُم  ٌَ اْلُمَإاَخَذِة أِلَنَّل اْلَمْطلُوَب ِص

ِتِه َفإِْن َصحَّل َوَجَب  ؤَْن ِفً ِصحَّل ْقَبُل ااِلْحِتَماَل لَِكنَّل الشَّل ٌَ اْلَقَضاِء َوُهَو َنصٌّ اَل 
ِة ِبَحْمِل اْلَحِدٌِث َعلَى َصْوم ـه/اأْلَْخُذ ِبِه َوَسَقَط اْلَقَضاءُ  ٌَّل  َوأََجاَب َبْعُض اْلَمالِِك

ع َكَما َحَكاهُ  َطوُّح ٌن َعن االتَّل ُه ابن شْعَبان َوَكَذا َقاَل ابن التِّن اِر َواْعُتلَّل ِبؤَنَّل بن اْلَقصَّل
ِع َوَقاَل اْلُمَهلَّلُب َوَؼٌره لم  َطوُّح ٌُْحَمُل َعلَى التَّل ٌٌُِن َرَمَضاَن َف َقْع ِفً اْلَحِدٌِث َتْع ٌَ لَْم 

ٌُْحَمُل َعلَى ُسقُوِط اْلَكفَّلاَرِة َعْنُه َوإِْثَباِت ُعُذِرِه إٌذكر ِفً الَحِدٌث  ثبات اْلَقَضاء َف
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َتَها ٌَّل ِتِه الَّلِتً َب ٌَّل بن ا َواْلَجَواُب َعْن َذلَِك ُكلِّنِه ِبَما أَْخَرَجُه ـه/َوَرْفِع اإْلِْثِم َعْنُه َوَبَقاِء ِن
َمة و ٌْ ِد ْبِن عبد هللا اُخَز ًُّح ِمْن َطِرٌِق ُمَحمَّل اَرقُْطِن اَن َواْلَحاِكُم َوالدَّل بن ِحبَّل

َرَة ِبلَْفِظ  ٌْ و َعْن أَِبً َسلََمَة َعْن أَِبً ُهَر ِد ْبِن َعْمرٍد َمْن أَْفَطَر "اأْلْنَصاِرّي َعْن ُمَحمَّل
ِه َواَل َكفَّلاَرةَ  ٌْ ا َفاَل َقَضاَء َعلَ ًٌ َح "ِفً َشْهِر َرَمَضاَن َناِس َن َرَمَضاَن َوَصرَّل ٌَّل  َفَع

ُد ْبُن َمْرُزوقٍد َعِن اأْلْنَصاِرّي  َد ِبِه ُمَحمَّل ًُّح َتَفرَّل اَرقُْطِن ِبإِْسَقاِط اْلَقَضاِء َقاَل الدَّل
ًِّن َوِبؤَنَّل ان أَوتعقب بَ  دٍد اْلَباِهلِ ًضا َعْن إِْبَراِهٌَم ْبِن ُمَحمَّل ٌْ َمَة أَْخَرَجُه أَ ٌْ بن ُخَز

اِزيِّن ِكاَلُهَما َعِن اأْلَْنَصاِريِّن َفهَُو  اْلَحاِكَم أَْخَرَجُه ِمْن َطِرٌِق أَِبً َحاِتمٍد الرَّل
ُه اْنَفَرَد ِبِذْكِر إِْسَقاِط اْلَقَضاِء َفَقْط  ًُّح َوُهَو ِثَقةٌق َواْلُمَراُد أَنَّل َهِق ٌْ اْلُمْنَفِرُد ِبِه َكَما َقاَل اْلَب

ارٍد َعْن  ًِّن ْبِن َبكَّل ًَّل أَْخَرَج اْلَحِدٌَث ِمْن َطِرٌِق َعلِ َساِب ٌٌِِن َرَمَضاَن َفإِنَّل النَّل اَل ِبَتْع
و َولَْفُظهُ  ِد ْبِن َعْمرٍد ُ :"ُمَحمَّل ا َفَقاَل هللاَّل ًٌ ؤُْكُل ِفً َشْهِر َرَمَضاَن َناِس ٌَ ُجِل  ِفً الرَّل

َرَة أَْخَرَجُه "أَْطَعَمُه َوَسَقاهُ ٌْ  َوَقْد َوَرَد إِْسَقاُط اْلَقَضاِء ِمْن َوْجهٍد آَخَر َعْن أَِبً ُهَر
ِد بن ِعٌَسى بن الطباع َعن  ِة ُمَحمَّل ٌَ ًُّح ِمْن ِرَوا اَرقُْطِن بن علٌة َعن ِهَشام َعن االدَّل

هِ :"بن ِسٌِرٌَن َولَْفُظهُ ا ٌْ ِه َواَل َقَضاَء َعلَ ٌْ ُ إِلَ َما ُهَو ِرْزقٌق َساَقُه هللاَّل  َوَقاَل َبْعَد "َفإِنَّل
َتْخِرٌِجِه َهَذا إِْسَنادٌق َصِحٌحٌق َوُكلُّحهُْم ِثَقاتٌق قُْلُت لَِكنَّل الَحِدٌث ِعْند ُمسلم َوَؼٌره من 

ًضا إِْسَقاَط اْلَقَضاِء اَطِرٌق  ٌْ ًُّح أَ اَرقُْطِن اَدةُ َوَرَوى الدَّل ٌَ َس ِفٌِه َهِذِه الزِّن ٌْ َة َولَ ٌَّل بن ُعلَ
ْحَمِن َوَعَطاِء ْبِن  ِة أَِبً َراِفعٍد َوأَِبً َسِعٌدٍد اْلَمْقُبِريِّن َواْلَولٌِِد ْبِن َعْبِد الرَّل ٌَ ِمْن ِرَوا

ًضا ِمْن َحِدٌِث أَِبً َسِعٌدٍد َرَفَعهُ  ٌْ َرَة َوأَْخَرَج أَ ٌْ َسارٍد ُكلُّحهُْم َعْن أَِبً ُهَر َمْن أََكَل " :ٌَ
هِ  ٌْ ا َفاَل َقَضاَء َعلَ ًٌ ُه َصالِحٌق "ِفً َشْهِر َرَمَضاَن َناِس  َوإِْسَناُدهُ َوإِْن َكاَن َضِعًٌفا لَِكنَّل

ْصلُُح لاِِلْحِتَجاِج ِبِه  ٌَ ُكوَن َحَسًنا َف ٌَ اَدِة أَْن  ٌَ لِْلُمَتاَبَعِة َفؤََقلُّح َدَرَجاِت اْلَحِدٌِث ِبَهِذِه الزِّن
ًضا  ٌْ ْعَتِضُد أَ ٌَ ِة َو َوَقْد َوَقَع ااِلْحِتَجاُج ِفً َكِثٌرٍد ِمَن اْلَمَساِبِل ِبَما ُهَو ُدوَنُه ِفً اْلقُوَّل

َحاَبِة ِمْن ؼٌر ُمَخالَفة لَهُم ِمْنهُم َكَما َقالَه  ُه َقْد أَْفَتى ِبِه َجَماَعةٌق ِمَن الصَّل بن اِبؤَنَّل
َرة ااْلُمْنذر و ٌْ ُد بن َثابت َوأَُبو ُهَر ٌْ ًُّح ْبُن أَِبً َطالِبٍد َوَز ُرُهَما َعلِ ٌْ بن َحْزمٍد َوَؼ

ٌَُإاِخذُكم ِبَما كسبت قُلُوبُكمْ :}بن ُعَمَر ُثمَّل ُهَو ُمَواِفقٌق لَِقْولِِه َتَعالَىاو  {َولَِكْن 
اَلِة ِبَعْمِد اأْلَْكِل اَل  اِس ِفً إِْبَطاِل الصَّل ٌَ َس ِمْن َكْسِب اْلَقْلِب َوُمَواِفقٌق لِْلِق ٌْ اُن لَ ٌَ ْس َفالنِّن

ٌَاس الَّلِذي ذكره  اِنِه َفَكَذلِك الّصٌام َوأما اْلق ٌَ ًِّن َفهَُو ِفً ُمَقاَبلَِة النَّلصِّن اِبِنْس بن اْلَعَرِب
مٍد 

َس ِبُمَسلَّل ٌْ ِتِه ِبَكْوِنِه َخَبَر َواِحدٍد َخالََؾ اْلَقاِعَدَة لَ هُ لِْلَحِدٌِث َمَع ِصحَّل ٌُْقَبُل َوَردُّح َفاَل 
اَلِة أَْدَخَل َقاِعَدًة ِفً  اِس َعلَى الصَّل ٌَ اِم َفَمْن َعاَرَضُه ِباْلِق ٌَ ُه َقاِعَدةٌق ُمْسَتِقلَّلةٌق ِبالصِّن أِلَنَّل
ًَ ِمَن اْلَحِدٌِث إاِلَّل  ِحٌَحِة ِبِمْثِل َهَذا لََما َبِق َقاِعَدةٍد َولَْو فُِتَح َباُب َردِّن اأْلََحاِدٌِث الصَّل

ِهم َورفع اْلَمَشقَّلة والحرج  ٌْ ِ بعباده والتٌسٌر َعلَ اْلَقلٌُِل َوِفً اْلَحِدٌِث لُْطُؾ هللاَّل
َعْنهُم َوَقْد َرَوى أَْحَمُد لَِهَذا اْلَحِدٌِث َسَبًبا َفؤَْخَرَج ِمْن َطِرٌِق أُمِّن َحِكٌمٍد ِبْنِت ِدٌَنارٍد 
ًَ ِبَقْصَعةٍد  ِه َوَسلَّلَم َفؤُِت ٌْ ُ َعلَ ًِّن َصلَّلى هللاَّل ِب َها َكاَنْت ِعْنَد النَّل َعْن َمْواَلِتَها أُمِّن إِْسَحاَق أَنَّل
ِن اآْلن بعد  ٌْ َد ٌَ َها َكاَنْت َصاِبَمة َفَقاَل لََها ُذو اْل َرْت أَنَّل ِمْن َثِرٌدٍد َفؤََكلَْت َمَعُه ُثمَّل َتَذكَّل

ِه َوَسلَّلَم  ٌْ ُ َعلَ ًُّح َصلَّلى هللاَّل ِب َما ُهَو ِرْزقٌق "َما َشِبْعِت َفَقاَل لََها النَّل ً َصْوَمِك َفإِنَّل أَِتمِّن
كِ  ٌْ ُ إِلَ َن َقلٌِِل اأْلَْكِل َوَكِثٌِرِه َوِمَن "َساَقُه هللاَّل ٌْ َق َب  َوِفً َهَذا َردٌّ َعلَى َمْن َفرَّل

اق َعن  زَّل جٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِدٌَنارٍد أَنَّل ااْلُمْسَتْظَرَفاِت َما َرَواهُ عبد الرَّل ٌْ بن ُجَر
َرَة َفَقاَل أَْصَبْحُت َصاِبًما َفَنِسٌُت َفَطِعْمُت َقاَل اَل َبؤَْس  ٌْ إِْنَساًنا َجاَء إِلَى أَِبً ُهَر
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ُ أَْطَعَمَك  َقاَل ُثمَّل َدَخْلُت َعلَى إِْنَسانٍد َفَنِسٌُت َوَطِعْمُت َوَشِرْبُت َقاَل اَل َبؤَْس هللاَّل
َرة أَْنت إِْنَسان لم  ٌْ َوَسَقاَك ُثمَّل َقاَل َدَخْلُت َعلَى آَخَر َفَنِسٌُت َفَطِعْمُت َفَقاَل أَُبو ُهَر

والؽرٌب أن القرطبً كان أعدل من ابن العربً فً هذه ." تتعود الّصٌام
المسؤلة ألنه اشترط العمل بالحدٌث صحته بٌنما لجؤ ابن العربً إلى القٌاس 
مع وجود النص فؤنكر النص فجعله من الظاهر فؤوله، فتبٌن أن الراجح فً 

من أكل أو شرب ناسٌا فً رمضان عدم الكفارة إجماعا وعدم القضاء 
 .ترجٌحا، وهللا تعالى أعلم

ومن أكل وعنده أن الفجر لم : "ما نقله الحافظ ابن القطان عن نكت العٌون/ 2
ٌطلع ثم بان له أنه طلع فعلٌه القضاء بإجماع وكذلك إن كان عنده أن الشمس 

" ؼابت عنه فؤكل  فعلٌه القضاء وبه قال كافة الفقهاء وعن بعضهم أنه ٌجزٌه
وإن أكل ٌظن أن الفجر لم ٌطلع وقد "قلت قال الخرقً الحنبلً فً مختصره 

وتعقبه " كان طلع أو أفطر ٌظن أن الشمس قد ؼابت ولم تؽب فعلٌه القضاء
هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء : "ابن قدامة المقدسً قابال فً المؽنً

وؼٌرهم وحكً عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق ال قضاء علٌه لما روى 
زٌد بن وهب قال كنت جالسا فً مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً 

رمضان فً زمن عمر بن الخطاب فؤوتٌنا بحسا فٌها شراب من بٌت حفصة 
: فشربنا ونحن نرى أنه من اللٌل ثم انكشؾ السحاب فإذا الشمس طالعة قال
: فجعل الناس ٌقولون نقضً ٌوما فً ٌوم ؼٌم ثم طلعت الشمس قٌل لهشام

أمروا بالقضاء؟ قال ال بد من قضاء أخرجه البخاري عن أبً ذر رضً هللا 
 .عنه واخترنا لفظ البخاري

 :قال ابن المنذر فً اإلجماع:الدلٌل على إبطال صوم من استقاء/ 3
ه القًء، وانفرد الحسن عوأجمعوا على أنه ال شًء على الصابم إذا ذر"125

وأجمعوا على إبطال صوم من "126 "علٌه، ووافق فً أخرى: البصري، فقال
: ذكر من ٌسقطان عنه جمٌعا: وقال ابن القطان الفاسً"استقاء عامدا

ه القًء إال الحسن عوأجمعوا أنه ال شًء على الصابم إذا ذر: "اإلشراؾ
البصري فإنه قال علٌه ووافق فً أخرى وأجمعوا أن ال شًء على الصابم 
فٌما ٌزدرده مما ٌخرج مع الرٌق مما بٌن أسنانه مما ال ٌقدر على االمتناع 

منه واختلفوا فً فعله ما بٌن أسنانه كم فؤكله متعمدا ال قضاء علٌه وال كفارة 
فً قول سابر أهل العلم إنما علٌه القضاء وما علٌه القضاء والكفارة على 

سبٌل ما اختلفوا فٌه وال نعلم عالما حرم على الرجل تكون له زوجة فٌكون 
" معها فً لحاؾ واحد إلى صالة الصبح وال أرى علٌه قضاء ذلك الٌوم

وجماعة الفقهاء على حدٌث عابشة وأم سلمة أن رسول هللا صلى : "االستذكار
هللا علٌه وسلم كان ٌصبح جنبا من جماع ؼٌر احتالم فً رمضان ثم ٌصوم 

واآلثار متفقة عنهما وعن ؼٌرهما وال أعلم فٌه خالفا إال ما ذكر عن أبً 
وأجمعوا أن االحتالم بالنهار ال ٌفسد الصٌام،  –هرٌرة فؤحال على ؼٌره 

وأجمعوا على كراهٌة القبلة لٌست لنفسها لكن لما قد ٌكون عنها من اإلنزال 
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والمذي ولم ٌختلفوا أن من قبل وسلم من قلٌل ذلك أنه ال شًء علٌه وال أعلم 
أحدا أرخص فٌها إال وهو ٌشترط السالمة مما ٌتولد منها وأجمعوا أنه ال 

شًء على من دخل فً صٌام أو صالة تطوع فقطعه علٌه عذر ولم ٌكن له 
ما لم  [الرٌق]ٌلزم الساقً وال المطعم شٌبا، واتفقوا أن ال فٌه سبب وكلهم 

وال قضاء إال على الحابض والنفساء ٌقضٌان :"المحلً."ٌفارق الفم ال ٌفطر
أٌام الحٌض والنفاس ال خالؾ فً ذلك من أحد والمرٌض والمسافر سفرا 

وأوجب النبً صلى هللا علٌه : "اإلشراؾ "تقصر فٌه الصالة والمتقٌا عمدا
وسلم القضاء على المستقٌا عامدا ولم ٌوجب علٌه الكفارة وأجمعوا على هذا 
إال عطاء وحده فهو شاذ وقد اختلؾ فً ذلك عنه أعنً المستقٌا، وأجمع كل 

من ٌحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسٌا الصٌام فظن أن ذلك قد 
 ه القًءعمن ذر"حدٌث "فطره فجامع عامدا أن علٌه القضاء وال كفارة علٌه

أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود " فلٌس علٌه قضاء ومن استقاء فلٌقض
والترمذي وابن ماجه والدارمً والطحاوي وابن خزٌمة وابن حبان وابن 

الجارود والدارقطنً والحاكم والبٌهقً قلت وهو إن لم ٌصل إلى درجة 
التواتر فهو على األقل مشهور وأجمع أهل الحدٌث على صحته وهللا تعالى 

وأجمع أهل العلم على أن على من : "وأخرج ابن المنذر فً اإلقناع قال. أعلم
 عبد هللا بن عبد العزٌز الجبرٌن /وتعقبه د" استقاء فً نهار الصوم القضاء

والعمل عند " [295/ 6قال البؽوي فً كتاب الصٌام باب الصابم ٌستقٌا "قابال 
أهل العلم على حدٌث أبً هرٌرة قالوا من استقاء عمدا فعلٌه القضاء،ومن 

وقال ابن عباس وعكرمة   فال شًء علٌه،ولم ٌختلفوا فً هذا،ءه القًعذر
وقال الشوكانً فً النٌل فً الصٌام باب . (الصوم مما دخل ولٌس مما خرج

 وحكى ابن المنذر اإلجماع على أن تعمد [280/ 4ما جاء فً القًء واالكتحال 
القًء ٌفسد الصٌام وقال ابن مسعود وعكرمة وربٌعة والهادي والقاسم إنه ال 

قلت " لم ٌرجع منه شًء باختٌار ٌفسد الصوم،سواء كان ؼالبا أو مستخرجا ما
ال قضاء ؾه عوأما مذهب مالك فإن استقاء وازدرد شٌبا قضى وكفر وإن ذر

                                              .علٌه إال أن ٌزدرد فعلٌه القضاء دون الكفارة
اإلقناع فً "قال ابن القطان الفاسً فً كتابه :  القضاء م  الكفارة ما ٌلزم/ ب

وأجمع الجمٌع أن من : "اإلنباه: ذكر القضاء والكفارة معا": مسابل اإلجماع
جامع بعد الفجر فً رمضان أنه عاص إذا كان عالما بالنهً عن ذلك وعلٌه 

القضاء والكفارة إال أن ٌكون قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت من 
وأجمع الفقهاء فً الصدر األول : "النوادر" حٌضتها فاختلفوا فٌما ٌجب علٌه

أنه من جامع فً نهار رمضان وهو صحٌح وال علة به وال حجة له تبٌح 
اإلفطار عامدا الجماع علٌه أن علٌه مع القضاء لذلك الٌوم عتق رقبة إن كان 
واجدا إال إبراهٌم النخعً وسعٌد بن جبٌر فإنهما قاال ال كفارة علٌه وأجمعوا 

سواهما أن ذلك المجامع إن لم ٌحرر رقبة أطعم ستٌن مسكٌنا إال الحسن 
وأجمعوا سواهما أن " البصري فإنه قال إن لم ٌجد رقبة أهدى هدٌا إلى مكة
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ذلك المجامع إذا لم ٌجد طعام ستٌن مسكٌنا أو لم ٌجد الهدي على قول الحسن 
صام شهرٌن متتابعٌن ال ٌجزٌانه مفترقٌن إال ابن أبً لٌلى فإنه قال إن 

صامهما مفترقٌن أجزآه وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهً صابمة 
فً رمضان بال عذر وال علة تبٌح لها ذلك وهً مطاوعة فعلٌها من الكفارة 
ما على األول الذي ذكرنا إال األوزاعً ثم الشافعً فإنهما قاال كفارة واحدة 

وأجمعوا أن من أكل أو شرب فً نهار رمضان عامدا وهو –تجزئ عنهما 
على الصفة التً ذكرنا قبل هذه المسؤلة فعلٌه مع القضاء الكفارة إال الشافعً 

وأجمعوا إن أفطر فً ٌوم عامدا إنما علٌه كفارة "فإنه قال ال كفارة علٌه 
وأجمعوا أنه إذا : "المروزي" "واحدة وإن كرر ذلك الفعل فً الٌوم الواحد

أفطر ٌوما من رمضان ثم عاد للفطر فً ٌوم ثان أن علٌه كفارة أخرى فٌه إذا 
ال أعلم عالما : "اإلٌجاز" عاد للفطر فً الٌوم الثانً قبل أن ٌكفر الٌوم األول

 : ابن حزموقال. "أجاز التخٌٌر فً كفارة المجامع فً رمضان وهو صابم
واتفقوا على أن األكل لما ٌؽذي من الطعام مما ٌستؤنؾ إدخاله فً الفم "

واتفقوا " وقال"والشرب والوطء حرام من حٌن طلوع الشمس إلى ؼروبها
على أن األكل لؽٌر ما ٌخرج من األضراس أو لؽٌر البرد ولؽٌر ماال طعم له 
ولؽٌر الرٌق، وأن الشرب والجماع فً الفرج للمرأة إذا كان ذلك نهارا بعمد 

 .                                         "وهو ذاكرا لصٌامه فإن صٌامه ٌنتقض
تؤوٌل قرٌب : إن تعمد بال):  وكفر: وقال الشٌخ خلٌل المالكً فً مختصره*

 أو أكال أو شربا /3  أو رفع نٌة نهارا،/2 جماعا، /1: وجهل فً رمضان فقط
 أو منٌا ــ وإن بإدامة فكر ــ إال أن ٌخالؾ /4بفم فقط وإن باستٌاك بجوزاء، 

:  بإطعام ستٌن مسكٌنا/1 (عادته على المختار وإن أمنى بتعمد نظرة فتؤوٌالن
 /4 أو عتق رقبة كالظهار، /3  أو صٌام شهرٌن،/2لكل مد، وهو الفضل، 

وعن أمة وطبها أو زوجة أكرهها، نٌابة، فال ٌصوم وال ٌعتق عن أمته، وإن 
الرقبة وكٌل الطعام، وفً : أعسر كفرت ورجعت ــ إن لم تصم ــ باألقل من

تكفٌره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزال تؤوٌالن، وفً تكفٌر مكره رجل 
 أو أفطر لحمى ثم /2 كراء ولم ٌقبل، /1: بخالؾ بعٌد التؤوٌل لٌجامع قوالن،

و لزم معه القضاء إن .  أو ؼٌبة/5 أو حجامة، /4 أو لحٌض ثم حصل، /3 حم،
أ ــ قًء أو :  فً ؼالب/1 : وال قضاء،كانت له، والقضاء فً التطوع بموجبها

 وحقنة من /2ذباب، ب ــ أو ؼبار طرٌق أو دقٌق أو كٌل أو جبس لصانعه، 
 ونزع مؤكول أو /5 ومنً مستنكح أو مذي، /4  أو دهن جابفة،/3إحلٌل، 

 /2 سواك كل النهار، /1: مشروب أو فرج ــ طلوع الفجر جاز وجاز
 /6 وجمعة فقط، /5 وصوم دهر، /4 وإصباح بجنابة، /3ومضمضة لعطش، 

أ ــ بسفر قصر شرع فٌه قبل الفجر ولم ٌنوه فٌه وإال قضى ــ ولو : وفطر
تطوعا ــ وال كفارة، إال أن ٌنوٌه بسفر، كفطره بعد دخوله، ب ــ وبمرض 

إن خاؾ هالكا أو شدٌد أذى،  [الفطر] /1: ووجب. خاؾ زٌادته أو تمادي
كحامل ومرضع لم ٌمكنها استبجار أو ؼٌره خافتا على ولدٌهما، واألجرة فً 
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 والقضاء بالعدد بزمن /2مال الولد، ثم هل فً مال األب أو مالها؟ تؤوٌالن، 
 وإتمامه إن ذكر قضاءه، وفً وجوب قضاء /3أبٌح صومه ؼٌر رمضان، 

 وإطعام مده علٌه /5  وأدب المفطر عمدا إال أن ٌؤتً تاببا،/4القضاء خالؾ، 
الصالة والسالم لمفرط فً القضاء رمضان لمثله، عن كل ٌوم لمسكٌن، وال 
ٌعتد بالزابد ــ إن أمكن قضاإه فً شعبان ــ ال إن اتصل مرضه مع القضاء 

أ ــ واألكثر إن احتمله بلفظه بال نٌة، كشهر، فثالثٌن إن :  ومنذوره/6 أو بعده،
لم ٌبدأ بالهالل، ب ــ وابتداء سنة، وقضى ما ال ٌصح صومه فً سنة، إال أن 

هذه، و ٌنوي باقٌها فهو وال ٌلزم القضاء، بخالؾ فطره : ٌسمٌها، أو ٌقول
لسفر ــ وصبٌحة القدوم فً ٌوم قدومه إن قدم لٌلة ؼٌر عٌد، وإال فال،د ـ 

 ـ ورابع النحر لناذره ــ وإن ـوصٌام الجمعة إن نسً الٌوم على المختار، ه
ال تتابع سنة أو شهر أو أٌام، وإن نوى رمضان .تعٌٌنا ــ ال سابقٌه، إال لمتمتع

ؼٌره،أو قضاء الخارج، أو نواه ونذرا، لم ٌجز عن واحد منهما، : فً سفره
             ."ولٌس لمرأة ٌحتاج لها زوج تطوع بال إذن

ولو عمدا  (وإن جامع دون الفرج): وفً الروض على المستقنع الحنبلً*
بجهل أو نسٌان أو  (معذورة)المجامعة  (أو كانت المرأة)منٌا أو مذٌا  (فؤنزل)

أو جامع )إكراه فالقضاء وال كفارة، وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أٌضا، 
أفطر )المباح فٌه القصر أو فً مرض ٌبٌح الفطر  (من نوى الصوم فً سفره

ألنه صوم ال ٌلزمه المضً فٌه أشبه التطوع؛ وألنه ٌفطر بنٌة  (وال كفارة
. الفطر فٌقع الجماع بعده

فً )أي كرر الوطء  (أو كرره)متفرقٌن أو متوالٌٌن  (وإن جامع فً ٌومٌن)
وهً ما إذا كرر الوطء ( فكفارة واحدة فً الثانٌة)للوطء األول  (ٌوم ولم ٌكفر

 (وفً األولى)بؽٌر خالؾ، ": المؽنً والشرح"قال فً . فً ٌوم قبل أن ٌكفر
وإن جامع ثم )ألن كل ٌوم عبادة مفردة،  (اثنتان)وهً ما إذا جامع فً ٌومٌن 

ألنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هً  (كفر ثم جامع فً ٌومه فكفارة ثانٌة
كمن لم ٌعلم برإٌة الهالل إال بعد طلوع  (وكذلك من لزمه اإلمساك)كالحج، 

فعلٌه الكفارة لهتكه حرمة  (إذا جامع)النٌة أو أكل عامدا  الفجر أو نسً
الكفارة  (ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط)الزمن، 

وال تجب الكفارة بؽٌر الجماع فً ) .عنه الستقرارها كما لو لم ٌطرأ العذر
ألنه لم ٌرد به نص وؼٌره ال ٌساوٌه والنزع جماع واإلنزال  (صٌام رمضان

أي كفارة الوطء فً نهار  (وهً)" المنتهى"بالمساحقة كالجماع على ما فً 
 (فإن لم ٌجد)مإمنة سلٌمة من العٌوب الضارة بالعمل،  (عتق رقبة)رمضان 

 (فإطعام ستٌن مسكٌنا)الصوم  (فصٌام شهرٌن متتابعٌن، فإن لم ٌستطع)رقبة 
فإن لم )لكل مسكٌن مد بر أو نصؾ صاع من تمر أو زبٌب أو شعٌر أو أقط 

الكفارة ألن األعرابً لما دفع إلٌه ( سقطت عنه)شٌبا ٌطعمه للمساكٌن  (ٌجد
ِه َوَسلَّلَم – النبً  ٌْ ُ َعلَ : التمر لٌطعمه للمساكٌن فؤخبره بحاجته قال– َصلَّلى هللاَّل

ولم ٌؤمره بكفارة أخرى، ولم ٌذكر له بقاءها فً ذمته « أطعمه ألهلك»
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بخالؾ كفارة حج وظهار وٌمٌن ونحوها، وٌسقط الجمٌع بتكفٌر ؼٌره عنه 
. بإذنه

ْوِم  (َفْصلٌق ):"  الشافعً"مؽنً المحتاج"وقال فً * َتِجُب )ِفً ُموِجِب َكفَّلاَرِة الصَّل
اُنهَُما َعلَى ُكلِّن ُمَكلَّلؾٍد  (اْلَكفَّلاَرةُ  ٌَ ؤِْتً َب ٌَ ْعِزٌِر َكَما َقالَُه اْلَبَؽِوّي، َوَس ِبإِْفَساِد )َمَع التَّل

ْومٍد ِمْن َرَمَضانَ  ٌَ ْومِ )ِباْلِفْطِر لَِصْوِم َنْفِسِه  (َصْوِم  َواَل ( ِبِجَماعٍد أَِثَم ِبِه ِبَسَبِب الصَّل
َرَة  ٌْ ِن َعْن أَِبً ُهَر ٌْ ِحٌَح ُ َتَعالَى َعْنُه – ُشْبَهَة لَِخَبِر الصَّل ًَ هللاَّل َجاَء َرُجلٌق »- َرِض

ًِّن  ِب ِه َوَسلَّلَم – إلَى النَّل ٌْ ُ َعلَ : َوَما أَْهلََكَك؟ َقالَ : َهلَْكُت، َقالَ : َفَقالَ – َصلَّلى هللاَّل
َفَهْل : اَل، َقالَ : َهْل َتِجُد َما َتْعِتُق َرَقَبًة؟ َقالَ : َواَقْعُت اْمَرأَِتً ِفً َرَمَضاَن، َقالَ 

ِن؟ َقالَ  ٌْ ِن ُمَتَتاِبَع ٌْ ٌَن : اَل، َقالَ : َتْسَتِطٌُع أَْن َتُصوَم َشْهَر َفَهْل َتِجُد َما ُتْطِعُم ِستِّن
ًُّح : ِمْسِكًٌنا؟ َقالَ  ِب ًَ النَّل ِه َوَسلَّلَم – اَل، ُثمَّل َجلََس َفؤُِت ٌْ ُ َعلَ ِبَعَرقٍد ِفٌِه َتْمرٌق – َصلَّلى هللاَّل

ْق ِبَهَذا َفَقالَ : َفَقالَ  َها : َتَصدَّل ٌْ َن اَلَبَت ٌْ ِ َما َب ِ َفَوهللَاَّل ا َرُسوَل هللاَّل ٌَ ا  أَْي – َعلَى أَْفَقَر ِمنَّل
َها  ٌْ ًُّح – َجَبلَ ِب ا، َفَضِحَك النَّل ِه ِمنَّل ٌْ تٍد أَْحَوُج إلَ ٌْ ِه َوَسلَّلَم – أَْهُل َب ٌْ ُ َعلَ – َصلَّلى هللاَّل

اُبُه، ُثمَّل َقالَ  ٌَ ِة اْلُبَخاِريِّن « اْذَهْب َفؤَْطِعْمُه أَْهلَكَ : َحتَّلى َبَدْت أَْن ٌَ َفؤَْعِتْق »َوِفً ِرَوا
ٌنَ  ِن َفؤَْطِعْم ِستِّن ٌْ ةٍد أِلَِبً َداُود « َرَقَبًة َفُصْم َشْهَر ٌَ ًَ ِبَعَرِق »ِباأْلَْمِر َوِفً ِرَوا َفؤُِت

ًُّح .«َتْمرٍد َقْدُر َخْمَسَة َعَشَر َصاًعا َهِق ٌْ ِة ِفٌِه ِعْشُروَن : َقاَل اْلَب ٌَ ًَ أََصحُّح ِمْن ِرَوا َوِه
ؤِْتً  .َصاًعا ٌَ ْخِل، َوَس ْنَسُج ِمْن َخْوِص النَّل ٌُ اِء ِمْكَتلٌق  ِن َوالرَّل ٌْ َواْلَعَرُق ِبَفْتِح اْلَع

اِبِط ِفً َكاَلِمهِ  ِه أُُموًرا َطْرًدا َوَعْكًسا، . ُمْحَتَرُز َبْعِض َهَذا الضَّل ٌْ َوأَْوَرُدوا َعلَ
ِه  ٌْ ِل َما إَذا َجاَمَع اْلُمَساِفُر َوَنْحُوهُ اْمَرأََتُه َفَفَسَد َصْوُمَها اَل َكفَّلاَرَة َعلَ َفِمْن اأْلَوَّل

ْرته ِفً َكاَلِمهِ  َفلَْو َزاَدهُ َكاَن أَْولَى، . ِبإِْفَساِدِه َعلَى اأْلَْظَهِر، َوَهَذا َخَرَج ِبَما َقدَّل
ُه  ْمِس ِباَل أََماَرةٍد َفَجاَمَع ُثمَّل َباَن َنَهاًرا َفاَل َكفَّلاَرَة أِلَنَّل َوِمْنُه َما لَْو َظنَّل ُؼُروَب الشَّل

ْقِصْد اْلَهْتكَ  ٌَ ُرهُ. لَْم  ٌْ ، َوَؼ نٌق ٌْ َقالَُه ِفً اْلَمْجُموِع، َوِبِه َقَطَع . َقالَُه اْلَقاِضً ُحَس
َخانِ  .اأْلَْصَحاُب إالَّل اإْلَِمامَ  ٌْ ًعا َعلَى َتْجِوٌِز : َقاَل الشَّل ُكوَن َهَذا ُمَفرَّل ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ

َح اْلَقاِضً ِبَعَدِم  اِبِط، لَِكْن َصرَّل نِّن َوإاِلَّل َفاَل َفَتِجُب اْلَكفَّلاَرةُ َوَفاًء ِبالضَّل اإْلِْفَطاِر ِبالظَّل
َح اْلَبَؽِوّي ِبِخاَلِؾ اْلُمْقَتِضً : ُوُجوِبَها َوإِْن قُْلَنا نِّن َبْل َصرَّل ُجوُز اإْلِْفَطاُر ِبالظَّل ٌَ اَل 

ِل َوُخُروِجِه، َوُعلِّنَل  ٌْ ِه ِفً ُدُخوِل اللَّل َن َشكِّن ٌْ ِة َب ٌَ ْسِو اْلَمْذُكوِر ِفً َمْسؤَلَِة الشَّلكِّن َوِبالتَّل
ْبَهةِ  َها َتْسقُُط ِبالشُّح ٌُوِد  .َعَدُم ُوُجوِب اْلَكفَّلاَرِة ِبؤَنَّل ِة اْلقُ ٌَّل ُثمَّل َشَرَع ِفً ُمْحَتَرِز َبِق

اِبَقِة ِبَقْولِِه  ْحِرٌِم، َفهَُو ُمْحَتَرُز  (َفاَل َكفَّلاَرَة َعلَى َناسٍد )السَّل أَْو ُمْكَرهٍد أَْو َجاِهِل التَّل
َة َوأُِمَر ِباإْلِْمَساِك  ٌَّل ًَ النِّن ، َوَمْن َنِس ْفُسْد ِبَذلَِك َكَما َمرَّل ٌَ ؛ أِلَنَّل َصْوَمُه لَْم  َقْولِِه ِبإِْفَسادٍد

ِه َقْطًعا  ٌْ َر َرَمَضانَ )َعلَى  (َواَل )َفَجاَمَع اَل َكفَّلاَرَة َعلَ ٌْ ِمْن َنْفلٍد أَْو َنْذرٍد أَْو  (ُمْفِسدٍد َؼ
َقَضاءٍد أَْو َكفَّلاَرةٍد، َوَهَذا ُمْحَتَرُز َقْولِِه َرَمَضاَن؛ أِلَنَّل النَّلصَّل َوَرَد ِفٌِه، َوُهَو أَْفَضُل 

ِرِه  ٌْ اُس َؼ ٌَ ٌَِصحُّح ِق ُرهُ، َفاَل  ٌْ ٌَُشاِرْكُه ِفٌَها َؼ الشُّحهُوِر، َوَمْخُصوصٌق ِبَفَضاِبَل لَْم 
ِه  ٌْ ِر اْلِجَماعِ )ُمْفِسِد َرَمَضاَن  (أَوْ )َعلَ ٌْ ِد  (ِبَؽ ٌَ ْرِب َوااِلْسِتْمَناِء ِباْل َكاأْلَْكِل َوالشُّح

؛  ِة إلَى اإْلِْنَزاِل َوَهَذا ُمْحَتَرُز َقْولِِه ِبِجَماعٍد ٌَ َواْلُمَباَشَرِة ِفٌَما ُدوَن اْلَفْرِج اْلُمْفِض
َس ِفً َمْعَناهُ  ٌْ  (ُمَساِفرٍد )َعلَى َصاِبمٍد  (َواَل )أِلَنَّل النَّلصَّل َوَرَد ِفً اْلِجَماِع َوَما َعَداهُ لَ

ِص )أَْو َمِرٌضٍد  َرخُّح ِة التَّل ٌَّل ؤَْثْم لُِوُجوِد  (َجاَمَع ِبِن ٌَ ُه لَْم  َوَهَذا ُمْحَتَرُز َقْولِِه أَِثَم ِبِه؛ أِلَنَّل
ِرَها)اْلَقْصِد َمَع اإْلَِباَحِة  ٌْ ؤَْثُم ِبِه : َوإِْن قُْلَنا (َوَكَذا ِبَؽ أِلَنَّل اإْلِْفَطاَر  (ِفً اأْلََصحِّن )ٌَ
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ِصٌُر ُشْبَهًة ِفً َدْرِء اْلَكفَّلاَرةِ  ٌَ اِنً. ُمَباحٌق لَُه َف ْخَصَة اَل ُتَباُح : َوالثَّل َتْلَزُمُه أِلَنَّل الرُّح
ِة  ٌَّل ْهَر إلَى اْلَعْصِر إْن َكاَن ِبِن َر الظُّح ِبُدوِن َقْصِدَها، أاََل َتَرى أَنَّل اْلُمَساِفَر إَذا أَخَّل

ْمِس،  ةٍد ِبَدلٌِِل ُؼُروِب الشَّل ٌَّل ْحُصُل ِباَل ِن ٌَ اْلَجْمِع َجَمَع َوإاِلَّل َفاَل، َوَجَواُبُه أَنَّل اْلِفْطَر 
ُه ِجَماعٌق أَِثَم ِبِه  اِبِط أِلَنَّل وَرةُ َقْد َتِرُد َعلَى الضَّل اَلِة، َوَهِذِه الصُّح َواَل َكَذلَِك َتؤِْخٌُر الصَّل
ْنِبٌِه َعْن اأْلَْصَحاِب  َبِريُّح ِفً َشْرِح التَّل ِة َوَنَقلَُه اْلُمِحبُّح الطَّل ِتمَّل َح ِبِه ِفً التَّل َكَما َصرَّل

لَ )َوْقَت اْلِجَماِع  (َواَل َعلَى َمْن َظنَّل ) ٌْ أَْي َبَقاَءهُ أَْو َشكَّل ِفٌِه أَْو َظنَّل ِباْجِتَهاِدِه  (اللَّل
َبْعَد )َعاِمًدا  (َمْن َجاَمعَ )َعلَى  (َواَل )اِلْنِتَفاِء اإْلِْثِم  (َنَهاًرا)ِجَماُعُه  (َفَبانَ )ُدُخولَُه  

ُه أَْفَطَر ِبهِ  ا َوَظنَّل أَنَّل ًٌ ، َوَقْولُهُ  (اأْلَْكِل َناِس ُر َصاِبمٍد ٌْ ُه َؼ ْعَتِقُد أَنَّل ٌَ ُه  : أَْي اأْلَْكِل أِلَنَّل
ا ُمَتَعلِّنقٌق ِباأْلَْكِل  ًٌ ِبَهَذا اْلِجَماِع َكَما لَْو  (َوإِْن َكاَن اأْلََصحُّح ُبْطاَلُن َصْوِمهِ )َناِس

ِل َفَباَن ِخاَلفُهُ  ٌْ اِنً. َجاَمَع َعلَى َظنِّن َبَقاِء اللَّل ْبُطُل َكَما لَْو َسلَّلَم ِمْن : َوالثَّل ٌَ اَل 
ا َوَتَكلَّلَم َعاِمًدا َفإِنَّل َصاَلَتُه اَل َتْبُطلُ  ًٌ ةٍد َناِس ٌَّل ِن ِمْن ُرَباِع ٌْ َد ِفً : َتْنِبٌهٌق . َرْكَعَت ٌَّل َق

َها ُتْفِطُر ِبِه ِبُدُخوِل  ًِّن اْحِتَراًزا ِمْن اْلَمْرأَِة َفإِنَّل امِّن َتَبًعا لِْلَؽَزالِ ْوَضِة اْلِجَماَع ِبالتَّل الرَّل
فُوهُ ِبُخُروِج ِتْلَك ِباْلِجَماِع إْذ  ٌَّل َكِر َفْرَجَها َولَْو ُدوَن اْلَحَشَفِة، َوَز ءٍد ِمْن الذَّل ًْ َش

ٌُولَِج ِفٌَها َناِبَمًة أَْو  ُر َفَساُد َصْوِمَها ِباْلِجَماِع ِبؤَْن  َتَصوَّل ٌُ ُه  ِرِه َوِبؤَنَّل ٌْ اْلَفَساُد ِفٌِه ِبَؽ
ْفِع َوَتْسَتِدٌُم َفَفَساُدهُ ِفٌَها  ُر َوَتْقِدُر َعلَى الدَّل ِقُظ أَْو َتَتَذكَّل ٌْ ًة أَْو ُمْكَرَهًة ُثمَّل َتْسَت ٌَ َناِس

ٌُْإَمْر ِبَها  ُه لَْم  َها؛ أِلَنَّل ٌْ ُه اَل َكفَّلاَرَة َعلَ ِباْلِجَماِع؛ أِلَنَّل اْسِتَداَمَة اْلِجَماِع ِجَماعٌق َمَع أَنَّل
ِضِه  اِن، َولُِنْقَصاِن َصْوِمَها ِبَتَعرُّح ٌَ ُجُل اْلُمَواِقُع َمَع اْلَحاَجِة إلَى اْلَب ِفً اْلَخَبِر إالَّل الرَّل

ِض أَْو َنْحِوِه َفلَْم َتْكُمْل ُحْرَمُتُه َحتَّلى َتَتَعلَّلَق ِبَها اْلَكفَّلاَرةُ  ٌْ لِْلُبْطاَلِن ِبُعُروِض اْلَح
ِجُب  ٌَ َتَعلَّلُق ِباْلِجَماِع َكاْلَمْهِر َفاَل  ٌَ  ًٌّ َها ُؼْرمٌق َمالِ ُجِل اْلَواِطِا، َوأِلَنَّل َفَتْخَتصُّح ِبالرَّل

اِن  ٌَ ْفَعِة، َولِلِّنَواِط َوإِْت ُجِل اْلَمْوُطوِء َكَما َنَقلَُه اْبُن الرِّن َعلَى اْلَمْوُطوَءِة، َواَل َعلَى الرَّل
ْوِم ِباإْلِْفَساِد أِلَنَّل  اْلَبِهٌَمِة ُحْكُم اْلِجَماِع ُهَنا ِفٌَما ُذِكَر ِمْن ُوُجوِب َكفَّلاَرِة الصَّل

ِه َفَقاَل  .اْلَجِمٌَع َوْطءٌق  ٌْ ا َفَرَغ ِمْن ُموِجِب اْلَكفَّلاَرِة َشَرَع ِفٌَمْن َتِجُب َعلَ َولَمَّل
ْوِج َعْنهُ ) ْعلٌِِل  (َواْلَكفَّلاَرةُ َعلَى الزَّل اْلَكفَّلاَرةُ  (َوِفً َقْولٍد )َفَقْط ُدوَنَها لَِما َمرَّل ِمْن التَّل
ْوُج لُِمَشاَرَكِتَها لَُه ِفً  (َعْنُه َوَعْنَها) لَُها الزَّل َتَحمَّل ٌَ ْلَزُمهَُما َكفَّلاَرةٌق َواِحَدةٌق َو ٌَ أَْي 

ًُّح َعلَى ُكلٍّي  ِجُب َكَما َقاَل اْلَمَحاِملِ ٌَ َبِب َكَما ُهَو َظاِهُر اْلَخَبِر، َوَعلَى َهَذا ِقٌَل  السَّل
َها ٌْ ْوُج َما َوَجَب َعلَ ُل الزَّل َتَحمَّل ٌَ ِجُب َكَما َقالَُه اْلُمَتَولِّنً : َوِقٌلَ . ِمْنهَُما ِنْصفَُها ُثمَّل  ٌَ

ْوُج َعْنَها َوَهَذا ُمْقَتَضى  ْحِملَُها الزَّل ٌَ ةٌق ُمْسَتِقلَّلةٌق، َولَِكْن  َعلَى ُكلٍّي ِمْنهَُما َكفَّلاَرةٌق َتامَّل
ِه َقْولُُه َعلَى  ٌْ ٌُْرِشُد إلَ ، َوَمَحلُّح َهَذا اْلَقْوِل إَذا َكاَنْت َزْوَجُتُه َكَما  ًِّن اِفِع َكاَلِم الرَّل

ْوجِ  ُل َعْنَها َقْطًعا . الزَّل َتَحمَّل ٌُ ًُّح ِبَها َفاَل  ْبَهِة أَْو اْلَمْزِن ا اْلَمْوُطوَءةُ ِبالشُّح َوِفً َقْولٍد )أَمَّل
َها َكفَّلاَرةٌق أُْخَرى ٌْ َنا  (َعلَ َبِب َواإْلِْثِم َكَحدِّن الزِّن ُجِل لُِتَساِوٌِهَما ِفً السَّل اًسا َعلَى الرَّل ٌَ ِق

َرةِ  ٌِّن ِر اْلُمَتَح ٌْ ، . َوَهَذا ِفً َؼ َها َعلَى َهَذا اْلَقْوِل َعلَى اأْلََصحِّن ٌْ ًَ َفاَل َكفَّلاَرَة َعلَ ا ِه أَمَّل
َوَمِحلُّح َهَذا اْلَقْوِل إَذا ُوِطَبْت اْلَمْرأَةُ ِفً قُُبلَِها َفإِْن ُوِطَبْت ِفً ُدُبِرَها َفاَل َكفَّلاَرَة 

َنْتُه َطاِبَعًة َعالَِمًة، َفإِْن  َها، ُثمَّل َمِحلُّح اْلِخاَلِؾ ِفٌَما إَذا َكاَنْت اْلَمْرأَةُ َصاِبَمًة َوَمكَّل ٌْ َعلَ
ْبُطْل َصْوُمَها لَِكْوِنَها َناِبَمًة َمَثاًل َفاَل َكفَّلاَرَة  ٌَ ِرِه أَْو لَْم  ٌْ ٌْضٍد أَْو َؼ َكاَنْت َفاِطَرًة ِبَح

َها َقْطًعا ٌْ ِة اْلِهاَللِ )اْلَكفَّلاَرةُ  (َوَتْلَزمُ ) .َعلَ ٌَ َوَجاَمَع )ِمْن َرَمَضاَن  (َمْن اْنَفَرَد ِبُرْإ
ْوِمهِ  ٌَ اِبُط  (ِفً  ِه الضَّل ٌْ ْومٍد ِمْن َرَمَضاَن ِعْنَدهُ ِباْلِجَماِع َفَصَدَق َعلَ ٌَ لَِهْتِك ُحْرَمِة 
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ِجُب ِفْطُرهُ، َوإَِذا  ٌَ الٍد  ُه إَذا َرأَى ِهاَلَل َشوَّل ِه َصْوُمُه، َكَما أَنَّل ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ُه  ُم أِلَنَّل اْلُمَتَقدِّن
ْهَمِة، َوإِْن أَْفَطَر  ْر لَِعَدِم التُّح ٌَُعزَّل ْنَظُر إْن َشِهَد ُثمَّل أَْفَطَر لَْم  ٌُ ُر أَْو اَل؟  ٌَُعزَّل أَْفَطَر َهْل 
ُه  اِهِر، َوَحقُّح َر إِلِْفَطاِرِه ِفً َرَمَضاَن ِفً الظَّل ْهَمِة َوُعزِّن ُثمَّل َشِهَد َسَقَطْت َشَهاَدُتُه لِلتُّح

ْدبِ  ُه َعلَى َسِبٌِل النَّل ُخَنا أَنَّل ٌْ اِهُر َكَما َقاَل َش َهَم، َوالظَّل تَّل ٌُ ُه لَِبالَّل  ٌَ ْخِف ٌُ . إَذا أَْفَطَر أَْن 
ِد اْلَفَساِد َفَقاَل  ِد اْلَكفَّلاَرِة ِبَتَعدُّح ِن لَِزَمُه )ُثمَّل َشَرَع ِفً َتَعدُّح ٌْ ْوَم ٌَ َوَمْن َجاَمَع ِفً 

ْومٍد ِعَباَدةٌق ُمْسَتِقلَّلةٌق َفاَل َتَتَداَخُل َكفَّلاَرَتاُهَما، َسَواءٌق أََكفَّلَر َعْن  (َكفَّلاَرَتانِ  ٌَ أِلَنَّل ُكلَّل 
اِم  ٌَّل ِن َجاَمَع ِفٌِهَما، َفلَْو َجاَمَع ِفً َجِمٌِع أَ ٌْ َت اِنً أَْم اَل، َكَحجَّل ِل َقْبَل الثَّل اْلِجَماِع اأْلَوَّل
َد، َوإِْن  ْومٍد َواِحدٍد َفاَل َتَعدُّح ٌَ َر اْلِجَماُع ِفً  َرَمَضاَن لَِزَمُه َكفَّلاَراتٌق ِبَعَدِدَها، َفإِْن َتَكرَّل

َها . َكاَن ِبؤَْرَبِع َزْوَجاتٍد َعلَى اْلَمْذَهبِ  ٌْ ا َعلَى اْلَقْوِل ِبُوُجوِب اْلَكفَّلاَرِة َعلَ أَمَّل
وَرِة أَْرَبُع َكفَّلاَراتٍد  ِه ِفً َهِذِه الصُّح ٌْ ْوُج َفَعلَ لَُها الزَّل َتَحمَّل ٌَ َفرِ )َو َولَْو  (َوُحُدوُث السَّل

ٌُْسِقُط اْلَكفَّلاَرةَ )َطِوٌاًل  َهاِر  (َبْعَد اْلِجَماِع اَل  َفَر اْلُمْنَشؤَ ِفً أَْثَناِء النَّل َجْزًما أِلَنَّل السَّل
ُه َكُحُدوِث اْلَمَرِض  ُر ِفٌَما َوَجَب ِمْن اْلَكفَّلاَرِة، َوِقٌَل إنَّل ٌَُإثِّن ِبٌُح اْلِفْطَر َفاَل  ٌُ اَل 

ٌُْسِقُطَها  (َوَكَذا اْلَمَرضُ ) َناِفً  (َعلَى اْلَمْذَهبِ )أَْي ُحُدوُثُه اَل  ٌُ أِلَنَّل اْلَمَرَض اَل 
َتَحقَّلُق َهْتُك ُحْرَمِتهِ  ٌَ ْوَم َف ِبٌُح اْلِفْطَر . الصَّل ٌُ ٌُْسِقُطَها؛ أِلَنَّل ُحُدوَث اْلَمَرِض  اِنً  َوالثَّل

ْوِم ِبَما َفَعَل، َهِذِه  ُه َهَتَك ُحْرَمَة الصَّل َقْع َواِجًبا، َوُدِفَع ِبؤَنَّل ٌَ ْوَم لَْم  ُن ِبِه أَنَّل الصَّل ٌَّل َتَب ٌَ َف
ِة  دَّل َفِر، َوُحُدوُث الرِّن ِل َكالسَّل ُة اْلَقْطُع ِباأْلَوَّل ٌَ اِن ِرٌَقُة الثَّل ِحٌَحُة، َوالطَّل ِرٌَقُة الصَّل ًَ الطَّل ِه
ٌُْسِقُطَها َقْطًعا، َوإَِذا قُْلَنا ِبُوُجوِب  ٌُْسِقُطَها َقْطًعا، َوُحُدوُث اْلُجُنوِن أَْو اْلَمْوِت  اَل 

َة  َناِفً ِصحَّل ٌُ ٌْضٌق أَْو ِنَفاسٌق أَْسَقَطَها؛ أِلَنَّل َذلَِك  َها َح ٌْ َها َفَطَرأَ َعلَ ٌْ اْلَكفَّلاَرِة َعلَ
ْوِم َفهَُو َكاْلُجُنونِ  ِجبُ ).الصَّل ٌَ ْوِج  (َو ْوِم )أَْي اْلَكفَّلاَرِة  (َمَعَها)َعلَى الزَّل ٌَ َقَضاُء 

ِحٌحِ  ُه إَذا َوَجَب َعلَى اْلَمْعُذورِ  (اإْلِْفَساِد َعلَى الصَّل ْوَضِة اأْلََصحُّح أِلَنَّل . َوِفً الرَّل
ِرِه أَْولَى ٌْ اِنً. َفَعلَى َؼ ِجُب أِلَنَّل اْلَخلََل اْلَحاِصَل َقْد اْنَجَبَر ِباْلَكفَّلاَرةِ : َوالثَّل ٌَ . اَل 

الِثُ  ا : َوالثَّل ْوِم َدَخَل ِفٌِه اْلَقَضاُء، َوإاِلَّل َفاَل اِلْخِتاَلِؾ اْلِجْنِس، َوأَمَّل إْن َكفَّلَر ِبالصَّل
َها، َفلَْو َقاَل اْلُمَصنِّنؾُ  ٌْ ُه اَل َكفَّلاَرَة َعلَ ْلَزُمَها اْلَقَضاُء َجْزًما إَذا قُْلَنا ِبؤَنَّل ٌَ : اْلَمْرأَةُ َف

ِه لََكاَن أَْولَى  ٌْ ًَ )َوَتِجُب َعلَ اًل  (َوِه ِجُب أَوَّل ٌَ َبةٌق َف ِعْتُق )أَْي اْلَكفَّلاَرةُ اْلَمْذُكوَرةُ ُمَرتَّل
ِجدْ )ُمْإِمَنةٍد  (َرَقَبةٍد  ٌَ ْسَتِطعْ ( )َفإِْن لَْم  ٌَ ِن، َفإِْن لَْم  ٌْ ِن ُمَتَتاِبَع ٌْ اُم َشْهَر ٌَ َصْوَمهَُما ( َفِص

ٌَن ِمْسِكًٌنا) َل اْلَفْصِل، َوَهِذِه اْلِخَصاُل  (َفإِْطَعاُم ِستِّن ِم أَوَّل أَْو َفِقًٌرا لِْلَخَبِر اْلُمَتَقدِّن
َقَبَة  ْوِم ُثمَّل َوَجَد الرَّل َهاِر، َولَْو َشَرَع ِفً الصَّل الثَّلاَلُث ِصَفُتَها َمْذُكوَرةٌق ِفً ِكَتاِب الظِّن

ْوِم ُنِدَب لَُه  َفلَْو َعَجَز َعْن )ُنِدَب ِعْتقَُها، َولَْو َشَرَع ِفً اإْلِْطَعاِم ُثمَّل َقَدَر َعلَى الصَّل
تْ )أَْي َجِمٌِع اْلِخَصاِل اْلَمْذُكوَرِة  (اْلَجِمٌعِ  ِتِه ِفً )أَْي اْلَكفَّلاَرةُ ( اْسَتَقرَّل ِفً ِذمَّل
ُه  (اأْلَْظَهرِ  ِه َوَسلَّلَم – أِلَنَّل ٌْ ُ َعلَ ِه – َصلَّلى هللاَّل ٌْ ٌَُكفِّنَر ِبَما َدَفَعُه إلَ ًَّل ِبؤَْن  أََمَر اأْلَْعَراِب

َة  ٌَّل ِ َتَعالَى اْلَمالِ ِة؛ أِلَنَّل ُحقُوَق هللاَّل مَّل َها َثاِبَتةٌق ِفً الذِّن َمَع إْخَباِرِه ِبَعْجِزِه، َفَدلَّل َعلَى أَنَّل
إَذا َعَجَز َعْنَها اْلَعْبُد َوْقَت ُوُجوِبَها، َفإِْن َكاَنْت اَل ِبَسَببٍد ِمْنُه َكَزَكاِة اْلِفْطِر لَْم 

ِتِه، َسَواءٌق أََكاَنْت َعلَى َوْجِه اْلَبَدلِ  ْت ِفً ِذمَّل ، َوإِْن َكاَنْت ِبَسَببٍد ِمْنُه اْسَتَقرَّل : َتْسَتِقرَّل
ِمٌِن َواْلِجَماِع َوَدِم  ٌَ َهاِر َواْلَقْتِل َواْل ِة اْلَحْلِق أَْم اَل َكَكفَّلاَرِة الظِّن ٌَ ِد َوِفْد ٌْ َكَجَزاِء الصَّل

ِع َواْلِقَرانِ  َمتُّح ْت أَلََمَر . التَّل ِه َوَسلَّلَم – َفإِْن ِقٌَل لَْو اْسَتَقرَّل ٌْ ُ َعلَ اْلُمَواِقَع – َصلَّلى هللاَّل
اِن لَِوْقِت اْلَحاَجِة َجاِبزٌق َوُهَو َوْقُت اْلقُْدَرِة  .ِبإِْخَراِجَها َبْعدُ  ٌَ أُِجٌَب ِبؤَنَّل َتؤِْخٌَر اْلَب



 Page 57 من فضائل رمضان
 

َها َحاَل اْلُوُجوِب،  (َفَعلََها)ِمْنَها  (َفإَِذا َقَدَر َعلَى َخْصلَةٍد ) ٌْ َكَما لَْو َكاَن َقاِدًرا َعلَ
َنَها، َوُهَو َكَما  ٌْ ًرا َب ٌَّل ُكوُن ُمَخ ٌَ ِتِه أََحُد اْلِخَصاِل، َف اِبَت ِفً ِذمَّل ْقَتِضً أَنَّل الثَّل ٌَ َوَهَذا 
ِتِه ُهَو اْلَخْصلَُة  اِبَت ِفً ِذمَّل ْقَتِضً أَنَّل الثَّل ٌَ ْنِبٌِه  ِب، َوَكاَلُم التَّل ٌِّن َقاَل اْلَقاِضً أَُبو الطَّل

ِة، َوِبِه  مَّل َبةٌق ِفً الذِّن َها ُمَرتَّل ُه اْلَكفَّلاَرةُ َوأَنَّل ْقَتِضً أَنَّل ٌَ اأْلَِخٌَرةُ، َوَكاَلُم اْلُجْمهُوِر 
ُخَنا اْلُمْعَتَمدُ  ٌْ َح اْبُن َدِقٌِق اْلِعٌِد، َوُهَو َكَما َقاَل َش ُثمَّل إْن َقَدَر َعلَى َخْصلَةٍد . َصرَّل

اِنً َب، َوالثَّل ، َبْل َتْسقُُط َكَزَكاِة اْلِفْطِر : َفَعلََها أَْو أَْكَثَر َرتَّل َواأْلََصحُّح أَنَّل )اَل َتْسَتِقرُّح
ِة اْلُؽْلَمةِ  ْوِم إلَى اإْلِْطَعاِم لِِشدَّل نٍد ُمْعَجَمةٍد َمْضُموَمةٍد،  (لَُه اْلُعُدوَل َعْن الصَّل ٌْ ًَ ِبَؽ َوِه

اِن ِبِه  ٌَ ٌُْفِض َة اْلُؽْلَمِة َقْد  ْوِم َوِشدَّل َكاِح؛ أِلَنَّل َحَراَرَة الصَّل ةُ اْلَحاَجِة لِلنِّن َواَلمٍد َساِكَنةٍد ِشدَّل
ْقَتِضً اْسِتْبَناَفهَُما لُِبْطاَلِن  ٌَ ِن، َوَذلَِك  ٌْ ْهَر ْومٍد َواِحدٍد ِمْن الشَّل ٌَ إلَى اْلِوَقاِع، َولَْو ِفً 

اِنً ، َوالثَّل َتاُبِع، َوُهَو َحَرجٌق َشِدٌدٌق ُجْز اْلُعُدوُل : التَّل ٌَ ْوِم َفلَْم  ُه َقاِدرٌق َعلَى الصَّل اَل؛ أِلَنَّل
ُجوُز لِْلَفِقٌِر َصْرُؾ َكفَّلاَرِتِه إلَى )اأْلََصحُّح  (وَ ).َعْنُه َكَصْوِم َرَمَضانَ  ٌَ ُه اَل  أَنَّل

الِهِ  ٌَ ا َقْولُُه  (ِع َكاِة َوَساِبِر اْلَكفَّلاَراِت، َوأَمَّل ِه َوَسلَّلَم – َكالزَّل ٌْ ُ َعلَ ِفً – َصلَّلى هللاَّل
ا أَْخَبَرهُ ِبَفْقِرِه « أَْطِعْمُه أَْهلَكَ »اْلَخَبِر  ُه لَمَّل ْحَتَمُل أَنَّل ٌُ ًِّن  اِفِع َفِفً اأْلُمِّن َكَما ِفً الرَّل

ا أَْخَبَرهُ ِبَفْقِرِه أَِذَن لَُه  ِق ِبِه، َفلَمَّل َصدُّح اهُ َوأََمَرهُ ِبالتَّل ٌَّل ُه َملَّلَكُه إ َصَرَفُه لَُه َصَدَقًة، أَْو أَنَّل
ْكِفٌِر َعْنُه  َع ِبالتَّل ُه َتَطوَّل ِة، أَْو أَنَّل ٌَ َما َتِجُب َبْعَد اْلِكَفا َها إنَّل ْعاَلِم ِبؤَنَّل ِفً َصْرِفَها لَهُْم لإِْلِ
ْكِفٌِر َعْنُه ِبإِْذِنِه،  َع ِبالتَّل َطوُّح ِر اْلُمَكفِّنِر التَّل ٌْ ْعاَلِم ِبؤَنَّل لَِؽ َغ لَُه َصْرَفَها أِلَْهلِِه لإِْلِ َوَسوَّل
َح ِبِه  ؤُْكُل ُهَو َوُهْم ِمْنَها َكَما َصرَّل ٌَ َوأَنَّل لَُه َصْرَفَها أِلَْهِل اْلُمَكفِّنِر َعْنُه أَْي َولَُه َف

ًُّح َواْلَقاِضً َنْقاًل َعْن اأْلَْصَحابِ  ْنِج ًٍّي السِّن ُخ أَُبو َعلِ ٌْ ِن . الشَّل ٌْ َوَحاِصُل ااِلْحِتَمالَ
ًعا ُه َصَرَؾ لَُه َذلَِك َتَطوُّح ِن أَنَّل ٌْ لَ . هـ/َوُهَو اأْلَْقَربُ : َقاَل اْبُن َدِقٌِق اْلِعٌدِ . اأْلَوَّل

ٌَُقالُ  الِِه َقْد : إنَّل َقْوَل اْلُمَصنِّنؾُ : َوَقْد  ٌَ ُجوُز لِْلَفِقٌِر َصْرُؾ َكفَّلاَرِتِه إلَى ِع ٌَ ُه اَل  َوأَنَّل
ًُّح اْلُمَكفِّنرُ  َما ُهَو اأْلَْجَنِب اِرَؾ ِفٌَها إنَّل ُكوُن اْحَتَرَز ِبِه َعْن َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة، َفإِنَّل الصَّل ٌَ". 

ُشُروعٌق ِفً اْلِقْسِم  (َوإِْن َجاَمَع إلَخْ : َقْولُهُ ): وفً حاشٌة ابن عابدٌن الحنفً*
ؤِْتً ِمْن َكْوِنِه َعْمًدا  ٌَ دٌق ِبَما  ٌَّل ٌُوِجُب اْلَقَضاَء َواْلَكفَّلاَرَة َوُوُجوُبَها ُمَق الِِث َوُهَو َما  الثَّل

ِر ُصْنِعِه َوِبَما إَذا َنَوى  ٌْ ٌْضٍد َوَمَرضٍد ِبَؽ ْطَرأْ ُمِبٌحٌق لِْلِفْطِر َكَح ٌَ اَل ُمْكَرًها َولَْم 
اًل  ٌْ ًُّح َواْلَمْجُنوُن لَِعَدِم ِخَطاِبِهَما  (اْلُمَكلَّلؾُ : َقْولُهُ )لَ ِب ا: َقْولُهُ )َخَرَج الصَّل ًٌّ  (آَدِم

اِهُر ُوُجوُب اْلَقَضاِء ِباإْلِْنَزاِل َوإاِلَّل َفاَل َكَما اَل  ُعوِد َوالظَّل ًُّح أَُبو السُّح َخَرَج اْلِجنِّن
ِجُب اْلُؽْسُل ِبُدوِنِه  أَْي َعلَى اْلَكَماِل َفاَل َكفَّلاَرَة ِبِجَماِع َبِهٌَمةٍد أَْو  (ُمْشَتًهى: َقْولُهُ )ٌَ

ِؽٌَرِة ِخاَلؾٌق  ْنِزْل َكَما َمرَّل َوِفً الصَّل ٌُ َتةٍد َولَْو أَْنَزَل َبْحرٌق َبْل َواَل َقَضاَء َما لَْم  ٌِّن َم
ُه اأْلَْوَجُه : َوِقٌلَ  ْمَنا أَنَّل أَْي  (ِفً َرَمَضانَ : َقْولُهُ )اَل َتِجُب اْلَكفَّلاَرةُ ِباإْلِْجَماِع َوَقدَّل

ٌَُكفِّنْر َكَما لَْو َجاَمَع  ُه لَْو َطلََع اْلَفْجُر َوُهَو ُمَواِقعٌق َفَنَزَع لَْم  َنَهاًرا َوِفٌِه إَشاَرةٌق إلَى أَنَّل
ِه  ٌْ َكِر اَل َوَعلَ ًَ َبْعُض الذَّل لُوِع َكفَّلَر َوإِْن َبِق ًَ َبْعَد الطُّح ٌُوُسَؾ إْن َبِق ا َوَعْن أَِبً  ًٌ َناِس

اًل  ْمَناهُ ُمَفصَّل ًُّح َوَقدَّل ٌُْؽِنً َعْنُه َقْولُُه ِفً َرَمَضاَن؛  (أََداءً : َقْولُهُ )اْلَقَضاُء قُهُْسَتاِن
ْحَتاُج إلَى إْخَراِجِه  ٌَ ْشَمَل اْلَقَضاَء َو ٌَ ْوَم لِ ُه أََراَد ِبِه الصَّل ْهُر َوَكؤَنَّل أِلَنَّل اْلُمَراَد ِبِه الشَّل

ْل  َما َوَجَبْت لَِهْتِك ُحْرَمِة َشْهِر َرَمَضاَن،  (َقْولُُه لَِما َمرَّل )َتؤَمَّل أَْي ِمْن أَنَّل اْلَكفَّلاَرَة إنَّل
ِرهِ  ٌْ ْشَمُل َما لَْو  (أَْو َجاَمعَ : َقْولُهُ ). َفاَل َتِجُب ِبإِْفَساِد َقَضاِبِه َواَل ِبإِْفَساِد َصْوِم َؼ ٌَ

ِؽٌُر َكَما ُهَو ُمْقَتَضى إْطاَلِقِهْم َولَِتْصِرٌِحِهْم ِبُوُجوِب اْلُؽْسِل  َجاَمَعَها َزْوُجَها الصَّل
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ٌَُكفِّنُر َكاْلَمْرأَِة  ُجُل ِبِجَماِع اْلُمْشَتَهاِة  ًِّن الرَّل ًُّح َوِفً اْلقُهُْسَتاِن ْملِ َها ُدوَنُه أََفاَدهُ الرَّل ٌْ َعلَ
ًِّن  ُمْرَتاِش ِخ َكَما ِفً التُّح ٌِ ِن اْخِتاَلُؾ اْلَمَشا ٌْ وَرَت ًِّن َواْلَمْجُنوِن َوِفً الصُّح ِب . اهـ. ِبالصَّل

ُكوُن إالَّل  (َوَتَواَرْت اْلَحَشَفةُ : َقْولُهُ ) ٌَ ُه اَل  انٌق لَِحِقٌَقِة اْلِجَماِع؛ أِلَنَّل ٌَ أَْي َؼاَبْت َوَهَذا َب
نِ : َقْولُهُ )ِبَذلَِك ط  ٌْ ِبٌلَ ُبِر  (ِفً أََحِد السَّل ِحٌُح ِفً الدُّح ُبِر َوُهَو الصَّل أَْي اْلقُُبِل أَْو الدُّح

ْهَوِة َبْحرٌق  ِة لَِقَضاِء الشَّل ٌَ ةٌق لَِتَكاُمِل اْلِجَنا ٌَّل َفاِق َوْلَوالِِج ُه ِبااِلتِّن أَْنَزَل : َقْولُهُ )َواْلُمْخَتاُر أَنَّل
َتَحقَّلُق ِبُدوِنِه َوَقْد َوَجَب ِبِه اْلَحدُّح َوُهَو  (أَْو اَل  ٌَ ْهَوِة  َفإِنَّل اإْلِْنَزاَل ِشَبعٌق َوَقَضاُء الشَّل

ى ِبهِ )ُعقُوَبةٌق َمْحَضةٌق َفاْلَكفَّلاَرِة الَّلِتً ِفٌَها َمْعَنى اْلِعَباَدِة أَْولَى َبْحرٌق  َتَؽذَّل ٌَ  (َقْولُُه َما 
ْؽُذو  ٌَ َما َعدَّل اْلَماَء ِمْنُه َوُهَو اَل  أَْي َما ِمْن َشؤِْنِه َذلَِك َكاْلِحْنَطِة َواْلُخْبِز َواللَّلْحِم، َوإِنَّل

ًُّح  ُه ُمِعٌنٌق لِْلِؽَذاِء قُهُْسَتاِن ًُّح )لَِبَساَطِتِه؛ أِلَنَّل ُرْنُباَللِ ُث َقاَل ِفً  (َقْولُُه َوَما َنَقلَُه الشُّح ٌْ َح
ِتهِ  ٌَ ْبُع إلَى أَْكلِِه : َحاِش ِمٌَل الطَّل ٌَ ي َقاَل َبْعُضهُْم أَْن  َؽذِّن اْخَتلَفُوا ِفً َمْعَنى التَّل

ُعوُد َنْفُعُه إلَى َصاَلِح اْلَبَدِن  ٌَ ًَ َشْهَوةُ اْلَبْطِن ِبِه َوَقاَل َبْعُضهُْم ُهَو َما  َوَتْنَقِض
ٌَُكفِّنُر اَل َعلَى  اِنً  َوَفاِبَدُتُه ِفٌَما إَذا َمَضَػ لُْقَمًة ُثمَّل أَْخَرَجَها ُثمَّل اْبَتلََعَها َفَعلَى الثَّل
َما ُتْنِقُص َعْقلَُه  ُه اَل َنْفَع ِفٌَها لِْلَبَدِن، َوُربَّل ِل َوِباْلَعْكِس ِفً اْلَحِشٌَشِة؛ أِلَنَّل اأْلَوَّل

ْبُع َوَتْنَقِضً ِبَها َشْهَوةُ اْلَبْطنِ  َها الطَّل ٌْ ِمٌُل إلَ ٌَ ْهرِ  .هـ/َو ًصا َوَقاَل ِفً النَّل ُه : ُملَخَّل إنَّل
ُكوُن َقْولُهُْم أَْو َدَواءٌق َحْشًوا َواَلَّلِذي َذَكَرهُ اْلُمَحقِّنقُوَن  ٌَ ْحِقٌِق إْذ ِبَتْقِدٌِرِه  ٌُِعٌُد َعْن التَّل

أَنَّل َمْعَنى اْلِفْطِر ُوُصوُل َما ِفٌِه َصاَلُح اْلَبَدِن إلَى اْلَجْوِؾ أََعمُّح ِمْن َكْوِنِه ِؼَذاًء أَْو 
َل َهَذا ُهَو اْلُمَناِسُب ِفً َتْحِقٌِق َمَحلِّن اْلِخاَلؾِ  ٌَُقاِبُل اْلَقْوَل اأْلَوَّل : أَقُولُ  .هـ/َدَواًء 

ي لَِكنَّل َما َنَقلَُه َعْن اْلُمَحقِّنِقٌَن اَل  َؽذِّن َوَحاِصلُُه أَنَّل اْلِخاَلَؾ ِفً َمْعَنى اْلِفْطِر اَل التَّل
ُه اَل ِخاَلَؾ ِفٌِه  ْحِقٌَق أَنَّل ي َولَِكنَّل التَّل َؽذِّن ْلَزُم ِمْنُه َعَدُم ُوقُوِع اْلِخاَلِؾ ِفً َمْعَنى التَّل ٌَ

َواَل ِفً َمْعَنى اْلِفْطِر؛ أِلَنَّلهُْم َذَكُروا أَنَّل اْلَكفَّلاَرَة اَل َتِجُب إالَّل ِباْلِفْطِر ُصوَرًة 
ْصلُُح ِبِه  ٌَ ا  َوَمْعًنى َفِفً اأْلَْكِل اْلِفْطُر ُصوَرًة ُهَو ااِلْبِتاَلُع َواْلَمْعَنى َكْوُنُه ِممَّل

وَرِة  اْلَبَدُن ِمْن اْلِؽَذاِء أَْو َدَواًء، َفاَل َتِجُب ِفً اْبِتاَلِع َنْحِو اْلَحَصاِة لُِوُجوِد الصُّح
ِرَها  ٌْ ِة َوَؼ ٌَ َفَقْط، َواَل ِفً َنْحِو ااِلْحِتَقاِن لُِوُجوِد اْلَمْعَنى َفَقْط َكَما َعلَّللَُه ِفً اْلِهَدا

َداِوَي إلَى َجْوِفِه  َي أَْو التَّل َؽذِّن ْقِصُد ِبِه التَّل ٌَ َها َتِجُب ِبإٌَِصاِل َما  َوُذِكَر ِفً اْلَبَداِبِع أَنَّل
اِبَسِة  ٌَ ِحٌَحِة اْل ِرِه، َفاَل َتِجُب ِفً اْبِتاَلِع اْلَجْوَزِة أَْو اللَّلْوَزِة الصَّل ٌْ ِمْن اْلَفِم ِبِخاَلِؾ َؼ

َواِة َواَل  ٌُْعَتاُد أَْكلُُه َفَصاَر َكاْلَحَصاِة َوالنَّل ُه اَل  لُِوُجوِد اأْلَْكِل ُصوَرًة اَل َمْعًنى؛ أِلَنَّل
َداِوَي َولَْو أََكَل َوَرَق  َي َوالتَّل َؽذِّن ْقِصُد ِبِه التَّل ٌَ ُه اَل  ؛ أِلَنَّل ِفً أَْكُل َعِجٌنٍد أَْو َدِقٌقٍد

ٌُْإَكُل َعاَدًة َوَجَبْت َوإاِلَّل َوَجَب اْلَقَضاُء َفَقْط َوَكَذا لَْو َخَرَج  ا  َشَجرٍد إْن َكاَن ِممَّل
َعاُؾ ِمْنُه َولَْو ُبَزاُق  ٌَ ا  ُه ِممَّل ِرِه؛ أِلَنَّل ٌْ اْلُبَزاُق ِمْن َفِمِه، ُثمَّل اْبَتلََعُه َوَكَذا ُبَزاُق َؼ

َعافُُه َولَْو أَْخَرَج لُْقَمًة ُثمَّل  ٌَ ُه اَل  ؛ أِلَنَّل ًُّح َحِبٌِبِه أَْو َصِدٌِقِه َوَجَبْت َكَما َذَكَرهُ اْلَحْلَواِن
َعاُؾ ِمْنَها اهـ  ٌَ َها َصاَرْت ِبَحالٍد  ُه اَل َكفَّلاَرَة؛ أِلَنَّل ِث اأْلََصحُّح أَنَّل ٌْ أََعاَدَها َقاَل أَُبو اللَّل

ًصا ُكوُن ِفٌِه َصاَلُح اْلَبَدِن  .ُملَخَّل ٌَ ى ِبِه َما  َتَؽذَّل ٌَ ْظَهُر ِمْن َذلَِك أَنَّل ُمَراَدُهْم ِبَما  ٌَ َو
ِذ َفاْلَعِجٌُن  لَذُّح َداِوي أَْو التَّل ي أَْو التَّل َؽذِّن ٌُْإَكُل َعاَدًة َعلَى َقْصِد التَّل ا  ِبؤَْن َكاَن ِممَّل

ٌُْقَصُد لَِذلَِك َواللُّحْقَمُة  ُه اَل  ِقٌُق َوإِْن َكاَن ِفٌِه َصاَلُح اْلَبَدِن َواْلِؽَذاُء لَِكنَّل َوالدَّل
ِة ُحْكًما َكَما َقالُوا ِفٌَما لَْو  ٌَّل اَلِح اَفِتَها َخَرَجْت َعْن الصَّل ٌَ َها لِِع اْلُمْخَرَجُة َكَذلَِك؛ أِلَنَّل

اَفِتِه  ٌَ ى ِبِه َعاَدًة لِِع َتَؽذَّل ٌُ ا  َس ِممَّل ٌْ ُه لَ ٌُْفِطُر؛ أِلَنَّل ُء َوَعاَد ِبَنْفِسِه اَل  ًْ َذَرَعُه اْلَق
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ُذ ِبِه َكَما َقاَل ِفً أََواِخِر اْلَكْنِز َفَصاَر ُمْلَحًقا ِبَما  َتلَذَّل ٌَ ُه  ِبِخاَلِؾ ِرٌِق اْلَحِبٌِب؛ أِلَنَّل
ًضا َما ِفً اْلُمِحٌِط  ٌْ ُد َما قُْلَنا أَ ٌِّن َإ ٌُ ِفٌِه َصاَلُح اْلَبَدِن َوِمْثلُُه اْلَحِشٌَشُة اْلُمْسِكَرةُ َو
ْجِر  َها لِلزَّل ى ِبِه؛ أِلَنَّل َتَؽذَّل ٌُ ُث ُذِكَر أَنَّل اأْلَْصَل أَنَّل اْلَكفَّلاَرَة َتِجُب َمَتى أَْفَطَر ِبَما  ٌْ َح

ِرِه؛ أِلَنَّل ااِلْمِتَناَع َعْنُه َثاِبتٌق  ٌْ ٌُْإَكُل َعاَدًة ِبِخاَلِؾ َؼ ا  ْجِر َعمَّل ْحَتاُج لِلزَّل ٌَ َما  َوإِنَّل
ْجِر ِبِخاَلِؾ ُشْرِب  ُه ُمْحَتاجٌق إلَى الزَّل ؛ أِلَنَّل ِجُب ِفٌِه اْلَحدُّح ٌَ َطِبٌَعًة َكُشْرِب اْلَخْمِر 

ى ِبِه،  َتَؽذَّل ٌُ ا  ِرِه َفهَُو ِممَّل ٌْ ٌُْإَكُل َعاَدًة َمْقُصوًدا أَْو َتَبًعا لَِؽ ِم، ُثمَّل ُكلِّن َما  اْلَبْوِل َوالدَّل
َواُء ُمْلَحقٌق ِبَما  ا َوالدَّل ًٌ ى ِبِه َوإِْن َكاَن ِفً َنْفِسِه ُمَؽذِّن َتَؽذَّل ٌُ ُرهُ َفُمْلَحقٌق ِبَما اَل  ٌْ ا َؼ َوأَمَّل
ى ِبِه لَِما ِفٌِه ِمْن َصاَلِح اْلَبَدِن، ُثمَّل َذَكَر اْلفُُروَع إلَى أَْن َقاَل ِفً اللُّحْقَمِة َوإِْن  َتَؽذَّل ٌُ
ٌَُعاُؾ  َها َصاَرْت ِبَحالٍد ُتْسَتْقَذُر َو ؛ أِلَنَّل أَْخَرَجَها ُثمَّل أََعاَدَها َفاَل َكفَّلاَرَة َوُهَو اأْلََصحُّح

ًصا ٌُْشِكُل َعلَى َذلَِك . ِمْنَها َفَدَخَل اْلقُُصوُر ِفً َمْعَنى اْلِؽَذاِء اهـ ُملَخَّل َولَِكْن 
َد َفإِنِّنً لَْم أََر َمْن  َتةٍد إالَّل إَذا أَْنَتَن َوَدوَّل ٌْ ٌِا َولَْو ِمْن َم ُوُجوُب اْلَكفَّلاَرِة ِبؤَْكِل اللَّلْحِم النِّن

ٌَُقاَل اللَّلْحُم  اَفًة ِمْن اللُّحْقَمِة اْلُمْخَرَجِة اللَّلهُمَّل إالَّل أَْن  ٌَ ُه أََشدُّح ِع َذَكَر ِفٌِه ِخاَلًفا َمَع أَنَّل
ي َوَصاَلُح اْلَبَدِن ِبِخاَلِؾ اللُّحْقَمِة اْلَمْذُكوَرِة َواْلَعِجٌِن،  َؽذِّن ٌُْقَصُد ِبِه التَّل ا  ِفً َذاِتِه ِممَّل
ْحُصُل ِبِه َصاَلُحُه َهَذا َما َظَهَر لًِ  ٌَ ٌُْإِذي اْلَبَدَن، َفاَل  ُه  َد؛ أِلَنَّل َوِبِخاَلِؾ َما إَذا َدوَّل

ُ َتَعالَى أَْعلَُم  َخَرَج اْلُمْخِطُا َواْلُمْكَرهُ  (َعْمًدا: َقْولُهُ )ِفً َتْحِرٌِر َهَذا اْلَمَحلِّن َوهللَاَّل
َد اْسِتْعَماَل : قُْلت .َبْحرٌق  اِسً َوإِْن َتَعمَّل ُد اإْلِْفَطاِر َوالنَّل اِسً؛ أِلَنَّل اْلُمَراَد َتَعمُّح َوَكَذا النَّل

ْد اإْلِْفَطاَر  َتَعمَّل ٌَ ِر لَْم  أَْي ُكلِّن َما ُذِكَر ِمْن اْلِجَماِع  (َراِجعٌق لِْلُكلِّن : َقْولُهُ )اْلُمَفطِّن
َس َقاِصًرا َعلَى  (أَْي َفَعَل إلَخْ : َقْولُهُ ) .َواأْلَْكِل َوالشُّحْربِ  ٌْ أََشاَر إلَى أَنَّل اْلُحْكَم لَ

ُظنُّح اْلِفْطَر ِبِه َكَما لَْو أََكَل أَْو َجاَمَع  ٌَ ا لَْو َفَعَل َما  اْلِحَجاَمِة ط َواْحَتَرَز ِبِه َعمَّل
ُه أَْفَطَر َفؤََكَل َعْمًدا َفاَل  ُء َفَظنَّل أَنَّل ًْ ا أَْو اْحَتلََم أَْو أَْنَزَل ِبَنَظرٍد أَْو َذَرَعُه اْلَق ًٌ َناِس

ْبَهِة َكَما َمرَّل  ِه ِبؤَْكلِِه  (ِباَل إْنَزالٍد : َقْولُهُ )َكفَّلاَرَة لِلشُّح ٌْ ا لَْو أَْنَزَل َفاَل َكفَّلاَرَة َعلَ أَمَّل
ُه أََكَل َوُهَو ُمْفِطرٌق ط  َم ح  (أَْو إْدَخاِل أُْصُبعٍد : َقْولُهُ )َعْمًدا؛ أِلَنَّل اِبَسةٍد َكَما َتَقدَّل ٌَ أَْي 

َكؤَْكلِِه  (َوَنْحُو َذلِكَ : َقْولُهُ )َفلَْو ُمْبَتلَّلًة َفاَل َكفَّلاَرَة أِلَْكلِِه َبْعَد َتَحقُّحِق اإْلِْفَطاِر ِباْلِبلَّلِة ط 
ِفً : َقْولُهُ )َبْعَد قُْبلَةٍد ِبَشْهَوةٍد أَْو ُمَضاَجَعةٍد َوُمَباَشَرةٍد َفاِحَشةٍد ِباَل إْنَزالٍد إْمَدادٌق 

َوِر ُكلِّنَها اَن ( َقْولُُه َوَكفَّلرَ )أَْي اْلَمْذُكوَرِة ِفً َقْولِِه َوإِْن َجاَمَع إلَْخ  (الصُّح ٌَ َتَرَك َب
دٌق َوَقاَل  َراِخً َكَما َقاَل ُمَحمَّل ُه َعلَى التَّل َوْقِت ُوُجوِب اْلَقَضاِء َواْلَكفَّلاَرِة إْشَعاًرا ِبؤَنَّل
ًِّن َوِقٌَل  ُمْرَتاِش َتاِن َكَما ِفً التُّح ٌَ ُه َعلَى اْلَفْوِر، َوَعْن أَِبً َحِنٌَفَة ِرَوا ٌُوُسَؾ إنَّل أَُبو 

ٌُْكَرهُ َنْفلُُه َكَما ِفً  ِحٌُح، َوَكَذا اَل  ُل الصَّل ًُّح َواأْلَوَّل ِن َوَقاَل اْلَكْرِخ ٌْ َن َرَمَضاَن ٌْ َب
ٌُْسَتَحبُّح  َمُه َعلَى اْلَكفَّلاَرِة َو ٌَُقدِّن ْنَبِؽً أَْن  ٌَ ُه  َم اْلَقَضاَء إْشَعاًرا ِبؤَنَّل َما َقدَّل اِهِديِّن َوإِنَّل الزَّل

 ًٌّ ِة قُهُْسَتاِن ٌَ َتاُبُع َكَما ِفً اْلِهَدا ْظَهُر أَنَّل  .التَّل ٌَ ْكِفً " ٌُْعَتَمدُ "َوِبِه  ٌَ ًٌّ لِْلَمْجهُوِل َفاَل  َمْبِن
ِه – َكَقْولِِه  (أَْو َسِمَع َحِدًٌثا: َقْولُهُ ) اْعِتَماُد اْلُمْسَتْفِتً َوْحَدهُ َفاْفَهمْ  ٌْ ُ َعلَ َصلَّلى هللاَّل

ُسوِل « أَْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجومُ »- َوَسلَّلَم  ؛ أِلَنَّل َقْوَل الرَّل دٍد – َوَهَذا ِعْنَد ُمَحمَّل
ِه َوَسلَّلَم  ٌْ ُ َعلَ ٌُوِرَث ُشْبَهًة َوَعْن أَِبً – َصلَّلى هللاَّل أَْقَوى ِمْن َقْوِل اْلُمْفِتً َفؤَْولَى أَْن 

ِه إلَى  ًِّن ااِلْقِتَداَء ِباْلفَُقَهاِء لَِعَدِم ااِلْهِتَداِء ِفً َحقِّن ٌُوُسَؾ ِخاَلفُُه؛ أِلَنَّل َعلَى اْلَعامِّن
 ًٌّ لَِع ٌْ ْعلَْم َتؤِْوٌلَهُ : َقْولُهُ )َمْعِرَفِة اأْلََحاِدٌِث َز ٌَ ا إْن َعلَِم َتؤِْوٌلَُه ُثمَّل أََكَل َتِجُب .(َولَْم  أَمَّل

ٌُوِرُث ُشْبَهًة لُِمَخالََفِتِه  ٌُْفِطُر اَل  ُه  ًِّن أَنَّل ْبَهِة َوَقْوُل اأْلَْوَزاِع اْلَكفَّلاَرةُ اِلْنِتَفاِء الشُّح
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ُه َمْنُسوخٌق أَْو أَنَّل  اًل ُثمَّل َتؤِْوٌلُُه أَنَّل اَس َمَع َفْرِض ِعْلِم اآْلِكِل َكْوُن اْلَحِدٌِث ُمَإوَّل ٌَ اْلِق
ِن َقاَل ِفٌِهَما  ٌْ ِه َوَسلَّلَم – اللَّلَذ ٌْ ُ َعلَ ْؽَتاَباِن َوَتَماُمُه ِفً اْلَفْتِح – َصلَّلى هللاَّل ٌَ َذلَِك َكاَنا 

ؤِْتً  ٌَ َواِب َكَما  اِنً َفاْلُمَراُد َذَهاُب الثَّل ْثُبْت اأْلََثرُ : َقْولُهُ )َوَعلَى الثَّل ٌَ ُعِطَؾ  (َولَْم 
ْثُبْت اأْلََثرُ  ٌَ ُر َحِدٌِث اْلَحاِجِم . هـ/َعلَى أَْخَطؤَ اْلُمْفِتً أَْي َوإِْن لَْم  ٌْ ح َواْلُمَراُد َؼ

ُه َثاِبتٌق َصِحٌحٌق  ا أََحاِدٌُث ِفْطِر اْلُمْؽَتاِب َفُكلُّحَها َمْدُخولَةٌق َكَما ِفً  .َواْلَمْحُجوِم َفإِنَّل َوأَمَّل
ْنِزْل  ٌُ َل اْمَرأًَة ِبَشْهَوةٍد أَْو َضاَجَعَها َولَْم  اْلَفْتِح َوِفٌِه َعْن اْلَبَداِبِع، َولَْو لََمَس أَْو َقبَّل

َل َحِدًٌثا أَْو اْسَتْفَتى َفِقًٌها  ِه اْلَكفَّلاَرةُ إالَّل إَذا َتؤَوَّل ٌْ ُه أَْفَطَر َفؤََكَل َعْمًدا َكاَن َعلَ َفَظنَّل أَنَّل
ْثُبْت اْلَحِدٌُث؛ أِلَنَّل َظاِهَر اْلَفْتَوى  ٌَ ِه َوإِْن أَْخَطؤَ اْلَفِقٌُه َولَْم  ٌْ َفؤَْفَطَر َفاَل َكفَّلاَرَة َعلَ

ٌُْعَتَبُر ُشْبَهةً  ْعِنً  (إالَّل ِفً اأْلَْدَهانِ : َقْولُهُ )هـ /َواْلَحِدٌُث  ٌَ ٌَُكفِّنْر  اْسِتْثَناءٌق ِمْن َقْولِِه لَْم 
ُه اَل  ؛ أِلَنَّل ًٍّي ْسَتِنْد إلَى َدلٌِلٍد َشْرِع ٌَ ؛ َولَْم  دٌق ُه ُمَتَعمِّن َهَن ُثمَّل أََكَل َكفَّلَر؛ أِلَنَّل ُه إْن ادَّل أَنَّل

ْشَتَبُه َعلَى َمْن لَُه  ٌُ ا اَل  ٌُْعَتدُّح ِبَفْتَوى اْلَفِقٌِه أَْو ِبَتؤِْوٌلِِه اْلَحِدٌَث ُهَنا؛ أِلَنَّل َهَذا ِممَّل
ِة ِمْن أَنَّل الَّلِذي  ٌَّل ٌَُخالِفُُه َما ِفً اْلَخاِن ةٌق ِمْن اْلِفْقِه َنَقلَُه اْلَكَماُل َعْن اْلَبَداِبِع، لَِكْن  ِشمَّل
ِه اْلَكفَّلاَرةُ إالَّل إَذا َكاَن َجاِهاًل  ٌْ ًدا َعلَ اْكَتَحَل أَْو َدَهَن َنْفَسُه أَْو َشاِرَبُه ُثمَّل أََكَل ُمَتَعمِّن

ًَ لَُه ِباْلِفْطرِ  ُكوُن َقْولَُنا إالَّل إَذا أَْفَتاهُ َفِقٌهٌق : َقاَل ِفً اإْلِْمَدادِ  .هـ/َفؤُْفِت ٌَ َفَعلَى َهَذا 
حٌق لَِعَدِم ااِلْسِتْبَناِء َفاأْلَْولَى  اِرِب اهـ َوُهَو َكَما َتَرى ُمَرجَّل َشاِماًل لَِمْسؤَلَِة َدْهِن الشَّل

اِرِح َتْرُكُه ح ُد َما : قُْلت. لِلشَّل ٌِّن َإ ٌُ ِرَها ِفً اْلِؽٌَبِة  ٌْ ِة َوَؼ ٌَّل لَِكنَّل َما َنْذُكُرهُ َعْن اْلَخاِن
اَس َواْلَحِدٌَث َوُهَو  (َوَكَذا اْلِؽٌَبةُ : َقْولُهُ )ِفً اْلَبَداِبِع  ٌَ ٌَُخالُِؾ اْلِق ؛ أِلَنَّل اْلِفْطَر ِبِه 

ِه َوَسلَّلَم – َقْولُُه  ٌْ ُ َعلَ اِبمَ »- َصلَّلى هللاَّل لٌق ِباإْلِْجَماِع ِبَذَهاِب « َثاَلثٌق ُتْفِطُر الصَّل ُمَإوَّل
ًِّن  َواِب ِبِخاَلِؾ َحِدٌِث اْلِحَجاَمِة، َفإِنَّل َبْعَض اْلُعلََماِء أََخَذ ِبَظاِهِرِه ِمْثُل اأْلَْوَزاِع الثَّل

ُه َحَدَث َبْعَدَما َمَضى  ِة ِفً اْلِؽٌَبِة؛ أِلَنَّل ٌَّل اِهِر ْعَتدَّل ِبِخاَلِؾ الظَّل ٌَ َوأَْحَمَد إْمَدادٌق َولَْم 
ِة َقاَل َبْعُضهُمْ  ٌَّل لَُؾ َعلَى َتؤِْوٌلِِه ِبَما قُْلَنا َفْتحٌق َوِفً اْلَخاِن َهَذا َواْلِحَجاَمُة َسَواءٌق : السَّل

؛ أِلَنَّل اْلُعلََماَء أَْجَمُعوا َعلَى  ِه اْلَكفَّلاَرةُ َعلَى ُكلِّن َحالٍد ٌْ ِخ َقالُوا َعلَ ٌِ ُة اْلَمَشا َوَعامَّل
َس ِفً َهَذا َقْولٌق : َتْرِك اْلَعَمِل ِبَظاِهِر اْلَحِدٌِث َوَقالُوا ٌْ أََراَد ِبِه َثَواَب اآْلِخَرِة، َولَ

َراِج  .ُمْعَتَبرٌق َفَهَذا َظنٌّ  ٌُوِرُث ُشْبَهًة اهـ َوَنْحُوهُ ِفً السِّن َما اْسَتَنَد إلَى َدلٌِلٍد َفاَل 
ًُّح  ْحَمِت ًضا َوُشُروِحَها َقاَل الرَّل ٌْ ِة أَ ٌَ َوَكَذا ِفً اْلَفْتِح َعْن اْلَبَداِبِع َوَجَزَم ِبِه ِفً اْلِهَدا

اِرِب أَْولَى ُعدَّل اْلَحِدٌَث َواْلَفْتَوى ُشْبَهًة ِفً اْلِؽٌَبِة َفَعدُّح َدْهُن الشَّل ٌَ . هـ/َوإَِذا لَْم 
َنهَُما ِفً اْلَفْتِح َعْن اْلَبَداِبِع َوَكَذا ِفً اْلِمْعَراِج َعْن اْلَمْبُسوِط : قُْلت ٌْ ى َب َولَِذا َسوَّل

ْبَهةِ : َقْولُهُ ) ٌُوِرُث ُشْبَهًة َواْلَعَمُل َعلَى َما  (لِلشُّح َقْد َعلِْمت أَنَّل َما َخالََؾ اإْلِْجَماَع اَل 
ُ َتَعالَى أَْعلَمُ  ِه اأْلَْكَثُر َوهللَاَّل ٌْ  (َكَكفَّلاَرِة اْلُمَظاِهرِ : َقْولُهُ )َمْطلَبٌق ِفً اْلَكفَّلاَرِة  .َعلَ

ِن  ٌْ ِجْد َصاَم َشْهَر ٌَ اًل َفإِْن لَْم  ْعِتُق أَوَّل ٌَ ْرِتٌِب َف ُمْرَتِبطٌق ِبَقْولِِه َوَكفَّلَر أَْي ِمْثلَُها ِفً التَّل
ًِّن اْلَمْعُروِؾ ِفً  ٌَن ِمْسِكًٌنا لَِحِدٌِث اأْلَْعَراِب ْسَتِطْع أَْطَعَم ِستِّن ٌَ ِن َفإِْن لَْم  ٌْ ُمَتَتاِبَع

ٌُْشَتَرُط  ِض َوَكفَّلاَرةُ اْلَقْتِل  ٌْ ِة َفلَْو أَْفَطَر َولَْو لُِعْذرٍد اْسَتؤَْنَؾ إالَّل لُِعْذِر اْلَح تَّل اْلُكُتِب السِّن
، َوَتَماُم فُُروِع  ًضا َوَهَكَذا ُكلُّح َكفَّلاَرةٍد ُشِرَع ِفٌَها اْلِعْتُق َنْهرٌق ٌْ َتاُبُع أَ ِفً َصْوِمَها التَّل
َكِر َواأْلُْنَثى  َن الذَّل ٌْ ًضا َواَل َفْرَق ِفً ُوُجوِب اْلَكفَّلاَرِة َب ٌْ اْلَمْسؤَلَِة ِفً اْلَبْحِر َوِفٌِه أَ

ِة ِباْلُوُجوِب َعلَى  ٌَّل اِز َح ِفً اْلَبزَّل ِرِه، َولَِهَذا َصرَّل ٌْ ْلَطاُن َوَؼ َواْلُحرِّن َواْلَعْبِد َوالسُّح
َدَها ِبَعَدِم ُطلُوِع اْلَفْجِر َعالَِمًة ِبُطلُوِعِه َفَجاَمَعَها َمَع  ٌِّن ِة ِفٌَما لَْو أَْخَبَرْت َس ٌَ اْلَجاِر
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َس  ٌْ ْلَطاَن، َوُهَو ُموِسرٌق ِبَمالِِه اْلَحاَلِل َولَ ُه إَذا لَِزَمْت السُّح ِه َوِبؤَنَّل ٌْ َعَدِم اْلُوُجوِب َعلَ
مٍد 

ُد ْبُن َسالَّل َقَبِة َوَقاَل أَُبو َنْصرٍد ُمَحمَّل ٌُْفَتى ِبإِْعَتاِق الرَّل ِه َتِبَعةٌق أِلََحدٍد  ٌْ ٌُْفَتى : َعلَ
ِه إْفَطاُر َشْهرٍد  ٌْ ْسهُُل َعلَ ٌَ ِن؛ أِلَنَّل اْلَمْقُصوَد ِمْن اْلَكفَّلاَرِة ااِلْنِزَجاُر َو ٌْ اِم َشْهَر ٌَ ِبِص

ْجرُ  ٌُْجَعُل الزَّل أَْي ِمْن أَْجِل ُثُبوِت َكفَّلاَرِة  (َوِمْن َثمَّل : َقْولُهُ ). هـ/َوإِْعَتاُق َرَقَبةٍد َفاَل 
َة لَِكْوِنَها أَْدَنى َحااًل  ٌَ اِن هُوا الثَّل ِة، َشبَّل نَّل َهاِر ِباْلِكَتاِب َوُثُبوِت َكفَّلاَرِة اإْلِْفَطاِر ِبالسُّح الظِّن

ُدهُ  ٌِّن َإ ٌُ ِتَها ِبُثُبوِتَها ِباْلِكَتاِب ط َوُمْقَتَضاهُ اإْلِْكَفاُر ِبإِْنَكاِرَها ُدوَن اأْلُولَى  ِباأْلُولَى لِقُوَّل
َها َمْنُسوَخةٌق  رٍد َذَهَب إلَى أَنَّل ٌْ ُه ِفً اْلَفْتِح ُذِكَر أَنَّل َسِعٌَد ْبَن ُجَب . أَنَّل

ْلَزُم َكْوُنَها ِمْثلََها ِمْن ُكلِّن َوْجهٍد َفإِنَّل اْلَمِسٌَس  [َتْنِبٌهٌق ] ٌَ ُه اَل  ْشِبٌِه إَشاَرةٌق إلَى أَنَّل ِفً التَّل
اًل أَْو َنَهاًرا  ٌْ اًنا لَ ٌَ َهاِر ُمْطلًَقا َعْمًدا أَْو ِنْس َتاُبَع ِفً َكفَّلاَرِة الظِّن ْقَطُع التَّل ٌَ ِفً أَْثَناِبَها 

ِر  ٌْ ْقَطُعُه ِفٌِهَما إالَّل اْلِفْطُر ِبُعْذرٍد أَْو ِبَؽ ٌَ ُه اَل  ْوِم َواْلَقْتِل َفإِنَّل ِة ِبِخاَلِؾ َكفَّلاَرِة الصَّل ٌَ لِْْل
ًِّن  ًٌّ َوَنْحُوهُ ِفً اْلقُهُْسَتاِن ْل، َفَقْد َزلَّلْت َبْعُض اأْلَْقَداِم ِفً َهَذا اْلَمَقاِم َرْملِ ُعْذرٍد َفَتؤَمَّل

ِض  ٌْ ِر اْلُعْذِر َما ِسَوى اْلَح ٌْ َتاُبَع ُهَنا اْلَوْطُء : َواْلَحاِصلُ . َوأََراَد ِبَؽ ْقَطُع التَّل ٌَ ُه اَل  أَنَّل
َهاِر  ا ِبِخاَلِؾ َكفَّلاَرِة الظِّن ًٌ اًل َعْمًدا أَْو َنَهاًرا َناِس ٌْ اًل : َقْولُهُ )لَ ٌْ ةٍد  (إْن َنَوى لَ ٌَّل أَْي ِبِن

ًِّن ِفٌِهَما َفَكاَن ُشْبَهًة لُِسقُوِط اْلَكفَّلاَرِة  اِفِع َنةٍد لَِما َمرَّل ِمْن ِخاَلِؾ الشَّل ٌَّل َولَْم : َقْولُهُ )ُمَع
ُكْن ُمْكَرًها ًَ اْلُمْكِرَهَة لَِزْوِجَها  (ٌَ أَْي َولَْو َعلَى اْلِجَماِع َكَما َمرَّل َولَْو َكاَنْت ِه

اِر ِمْن ُوُجوِبَها  ٌَ ِة ِخاَلًفا لَِما ِفً ااِلْخِت ٌَّل ِهٌِر ِه اْلَفْتَوى َكَما ِفً الظَّل ٌْ ِه َوَعلَ ٌْ َعلَ
ِهَما لَْو إِلِْكَراهٍد ِمْنَها َكَما ِفً َبْعِض ُنَسِخ اْلَبْحِر  ٌْ ْطَرأْ : َقْولُهُ )َعلَ ٌَ أَْي َبْعَد  (َولَْم 

اًل َفَتِجُب اْلَكفَّلاَرةُ لَْواَل اْلُمْسِقُط  ٌْ ا لَ ًٌ أَْي  (ُمْسِقطٌق : َقْولُهُ )إْفَطاِرِه َعْمًدا ُمِقًٌما َناِو
 ًٌّ أَْي ُمِبٌحٍد  (َكَمَرضٍد : َقْولُهُ )َسَماِويٌّ اَل ُصْنَع لَُه ِفٌِه َواَل ِفً َسَبِبِه َرْحَمِت

ْفَطاِر  ُه ِفْعُل َعْبدٍد َواأْلَْولَى أَْن  (َواْلُمْعَتَمُد لُُزوُمَها: َقْولُهُ )لإِْلِ أَْي َبْعَد َذلَِك؛ أِلَنَّل
قُولَ  َفِر : ٌَ َد ِبالسَّل ٌَّل َها َكاَنْت اَلِزَمًة َواْلِخاَلُؾ ِفً ُسقُوِطَها َوَق َعَدُم ُسقُوِطَها؛ أِلَنَّل

اُت َعلَى َعَدِم ُسقُوِطَها ٌَ َوا َفَقْت الرِّن . ُمْكَرًها إْذ لَْو َساَفَر َطاِبًعا َبْعَدَما أَْفَطَر اتَّل
ِه لَْو َساَفَر َبْعَد اْلَفْجِر  ٌْ ا لَْو أَْفَطَر َبْعَد َما َساَفَر لَْم َتِجْب َنْهرٌق أَْي َوإِْن َحُرَم َعلَ أَمَّل

ؤِْتً  ٌَ ُعِطَؾ َعلَى َقْولِِه ِفٌَما َوُهَو اْسُم َمْفُعولٍد ِفٌِه  (َوِفً اْلُمْعَتادِ : َقْولُهُ )َكَما 
ى : َضِمٌرٌق ُهَو َناِبُب اْلَفاِعِل َعاِبدٌق َعلَى اْلَمْوُصوؾِ  ْخِص اْلُمْعَتاِد َوُحمَّل أَْي الشَّل

ؤِْنٌِث اْلَمْقُصوَرِة  َرةٍد َعلَى أَْلِؾ التَّل ِر َتْنِوٌنٍد َمْفُعولٌق ِبِه َمْنُصوبٌق ِبَفْتَحةٍد ُمَقدَّل ٌْ ِبَؽ
ًضا  ٌْ ى َوَح ْخِص الَّلِذي اْعَتاَد ُحمَّل ِه أَْي َواْخَتلََؾ ِفً الشَّل ٌْ ًضا َمْعُطوؾٌق َعلَ ٌْ َوَح

ُه َمْرفُوعٌق أَْو َمْجُرورٌق  ْحَتَمُل أَنَّل ٌُ ، َف ٌْضٌق َسِخ َوَح َواْلَواُو ِبَمْعَنى أَْو َوِفً َبْعِض النُّح
ِد ِمْن أَْل  ؛ أِلَنَّل إَضاَفَة اْلَوْصِؾ اْلُمْفَرِد إلَى َمْعُمولِِه اْلُمَجرَّل ُر َجاِبزٍد ٌْ لَِكنَّل اْلَجرَّل َؼ
ِض أَْي الَّلِذي اْعَتاَدهُ  ٌْ ى َواْلَح ْفُع َفَعلَى إْسَناِد اْلُمْعَتاِد إلَى اْلُحمَّل ا الرَّل اَل َتُجوُز َوأَمَّل

ٌْضٌق َواأْلَْصَوُب النَّلْصُب َوَقْولُهُ  ى َوَح قِّنِن اْسُم َفاِعلٍد َمْجُرورٌق ِباْلَعْطِؾ : ُحمَّل ٌَ َواْلُمَت
قِّنِن  (لَْو أَْفَطرَ : َقْولُهُ )َعلَى ُمْعَتادٍد َوِقَتاَل َمْفُعولٌق  ٌَ : َقْولُهُ )أَْي ُكلٌّ ِمْن اْلُمْعَتاِد َواْلُمَت

ِة َوَقاِضً َخاَن ِفً َشْرِح اْلَجاِمِع  (َواْلُمْعَتَمُد ُسقُوُطَها ٌَّل اِز َحُه ِفً اْلَبزَّل َكَذا َصحَّل
َهُه ِبَمْن أَْفَطَر َعلَى َظنِّن اْلُؽُروِب، ُثمَّل  ًضا َوَشبَّل ٌْ ى َوَح ِؽٌِر ِفً اْلُمْعَتاِد ُحمَّل الصَّل
ُث َقالَ  ٌْ ، َوُهَو ُمَخالِؾٌق لَِما ِفً اْلَبْحِر َح ًُّح ُرْنُباَللِ ِه َمَشى الشُّح ٌْ : َظَهَر َعَدُمُه َوَعلَ

ِضَها َفلَْم َتِحْض اأْلَْظَهُر ُوُجوُب اْلَكفَّلاَرِة َكَما  ٌْ ْوُم َح ٌَ ُه  َوإَِذا أَْفَطَرْت َعلَى َظنِّن أَنَّل
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ْوُم َمَرِضهِ  ٌَ ُه  ِة  .هـ/لَْو أَْفَطَر َعلَى َظنِّن أَنَّل ٌَ اِن ِه َجْعُل الثَّل ٌْ َوَكَتْبت ِفٌَما َعلَّلْقته َعلَ
ِخ  ٌِ ِض َفإِنَّل ِفٌَها اْخِتاَلَؾ اْلَمَشا ٌْ َها ِباإْلِْجَماِع ِبِخاَلِؾ َمْسؤَلَِة اْلَح ًها ِبَها؛ أِلَنَّل ُمَشبَّل

ة ٌَّل َتاْرَخاِن ِحٌُح اْلُوُجوُب َكَما َنصَّل َعلَى َذلَِك ِفً التَّل َولَِذا َجَزَم ِباْلُوُجوِب  .هـ/َوالصَّل
ِض  ٌْ َراِج َواْلَف ِن ِفً السِّن ٌْ ْصِحٌِح ِفٌِهَما َولَْم أََر : َواْلَحاِصلُ . ِفً اْلَمْسؤَلََت اْخِتاَلُؾ التَّل

َن ِقَتاَل َعُدوٍّي َواْلَفْرُق َكَما ِفً َجاِمِع  قَّل ٌَ ْن َت َمْن َذَكَر ِخاَلًفا ِفً ُسقُوِطَها َعمَّل
ى ِبِخاَلِؾ اْلَمَرِض  َتَقوَّل ٌَ ِم اإْلِْفَطاِر لِ ْحَتاُج إلَى َتَقدُّح ٌَ ِن أَنَّل اْلِقَتاَل  ٌْ : َقْولُهُ )اْلفُُصولَ

لِ  ٌَُكفِّنْر لأِْلَوَّل ْجَر لَْم  (َولَْم  ِة لِْلِعْلِم ِبؤَنَّل الزَّل ٌَ َوا ِه أُْخَرى ِفً َظاِهِر الرِّن ٌْ ا لَْو َكفَّلَر َفَعلَ أَمَّل
ْحُصْل ِباأْلُولَى َبْحرٌق  ِه ااِلْعِتَمادُ : َقْولُهُ )ٌَ ٌْ َنَقلَُه ِفً اْلَبْحِر َعْن اأْلَْسَراِر َوَنَقَل  (َوَعلَ

ٌَُكفِّنْر لأِْلُولَى  ِه َكفَّلاَرَتاِن َوإِْن لَْم  ٌْ ِن َفَعلَ ٌْ َقْبلَُه َعْن اْلَجْوَهَرِة لَْو َجاَمَع ِفً َرَمَضاَن
ِحٌحُ  ِة َوُهَو الصَّل ٌَ َوا ْرِجٌُح َكَما َتَرى : قُْلت .هـ/ِفً َظاِهِر الرِّن َفَقْد اْخَتلََؾ التَّل

ِة  ٌَ َوا ُه َظاِهُر الرِّن اِنً ِبؤَنَّل ى الثَّل َتَقوَّل ٌَ ةٌق ح  (إْن اْلِفْطرُ : َقْولُهُ )َو ٌَّل َوإاِلَّل : َقْولُهُ )إْن َشْرِط
ِن ِبِجَماعٍد اَل َتَتَداَخُل اْلَكفَّلاَرةُ، َوإِْن لَْم  (اَل  ٌْ ْوَم ٌَ ُر ِفً  أَْي َوإِْن َكاَن اْلِفْطُر اْلُمَتَكرِّن

ْرِب  ًُّح اْلَكفَّلاَرَة ِبِه ُدوَن اأْلَْكِل َوالشُّح اِفِع ِة َولَِذا أَْوَجَب الشَّل ٌَ ِل لِِعَظِم اْلِجَنا ٌَُكفِّنْر لأِْلَوَّل
ةِ : َقْولُهُ ) ٌَّل ةِ  (َوَتَماُمُه ِفً َشْرِح اْلَوْهَباِن ٌَّل َولَْو أََكَل اإْلِْنَساُن َعْمًدا  :َقاَل ِفً اْلَوْهَباِن

ًُّح ُصوَرُتَها...َوُشْهَرةً  ُرْنُباَللِ ٌُْإَمُر َقاَل الشُّح ُد َمْن اَل : َواَل ُعْذَر ِفٌِه ِقٌَل ِباْلَقْتِل  َتَعمُّح
ٌِن أَْو ُمْنِكرٌق لَِما َثَبَت ِمْنُه  ُه ُمْسَتْهِزئٌق ِبالدِّن ٌُْقَتُل؛ أِلَنَّل ُعْذَر لَُه اأْلَْكَل ِجَهاًرا 

َس ِباَلِزِم  ٌْ ٌُْقَتُل لَ ُروَرِة َواَل ِخاَلَؾ ِفً ِحلِّن َقْتلِِه َواأْلَْمِر ِبِه َفَتْعِبٌُر اْلُمَإلِّنِؾ ِب ِبالضَّل
ْعؾِ  َراجِ . ح. اهـ. الضَّل ءُ : َقْولُهُ ) .َكَما ِفً السِّن ًْ أَْي َؼلََبُه َوَسَبَقُه  (َوإِْن َذَرَعُه اْلَق

ِقًَء أَْو  ٌَ ا أَْن  ُه إمَّل ُع إلَى أَْرَبعٍد َوِعْشِرٌَن ُصوَرًة؛ أِلَنَّل َقاُموسٌق َواْلَمْسؤَلَُة َتَتَفرَّل
ا إْن َخَرَج أَْو  ْمأَلَ اْلَفَم أَْو ُدوَنُه، َوُكلٌّ ِمْن اأْلَْرَبَعِة إمَّل ٌَ ا أَْن  ْسَتِقَا َوِفً ُكلٍّي إمَّل ٌَ

ا َذاِكرٌق لَِصْوِمِه أَْو اَل َواَل ِفْطَر ِفً اْلُكلِّن َعلَى اأْلََصحِّن إالَّل  َعاَد أَْو أََعاَدهُ َوُكلٌّ إمَّل
ِر َشْرُح اْلُمْلَتَقى  َذكُّح َولَْو ُهَو : َقْولُهُ )ِفً اإْلَِعاَدِة َوااِلْسِتَقاِء ِبَشْرِط اْلِمْلِء َمَع التَّل

ْنِصٌِص  (ِمْلُء اْلَفمِ  أََتى ِبلَْو َمَع أَنَّل َما ُدوَن ِمْلِء اْلَفِم َمْفهُومٌق ِباأْلَْولَى أِلَْجِل التَّل
ِه ِفً ُحْكِم اْلَمْذُكوِر َفاْفَهْم َوأَْطلََق لَْو ِمْلَء اْلَفِم َفَشِمَل  ٌْ ِه؛ أِلَنَّل اْلَمْعُطوَؾ َعلَ ٌْ َعلَ

ُث لَْو َجَمَع ِمْلَء اْلَفِم  ٌْ ًقا ِفً َمْوِضعٍد َواِحدٍد ِبَح ٌُْفِسدُ : َقْولُهُ )َما لَْو َكاَن ُمَتَفرِّن  (اَل 
ْنِع َولَِعَدِم ُوُجوِد ُصوَرِة اْلِفْطِر،  ِحٌُح لَِعَدِم ُوُجوِد الصُّح دٍد َوُهَو الصَّل أَْي ِعْنَد ُمَحمَّل

ْفُس َتَعافُُه َبْحرٌق  ى ِبِه َبْل النَّل َتَؽذَّل ٌَ ُه اَل  َوإِْن : َقْولُهُ )َوُهَو ااِلْبِتاَلُع َوَكَذا َمْعَناهُ؛ أِلَنَّل
َصةٍد ِمْنُه َفؤَْكَثرَ : َقْولُهُ )أَْي أََعاَد َما َقاَءهُ الَّلِذي ُهَو ِمْلُء اْلَفِم  (أََعاَدهُ ( أَْو َقْدُر ِحمَّل

َن إَعاَدِة ُكلِّنِه أَْو َبْعِضِه إَذا َكاَن أَْصلُُه ِمْلَء اْلَفِم َقاَل  ٌْ ُه اَل َفْرَق َب أََشاَر إلَى أَنَّل
ْعَتِبُر  ٌَ ًدا  ْعَتِبُر ِمْلَء اْلَفِم َوُمَحمَّل ٌَ ٌُوُسَؾ  َراِج َمْبَنى اْلِخاَلِؾ أَنَّل أََبا  اِديُّح ِفً السِّن اْلَحدَّل

ٌُْمِكُن َضْبُطهُ  ُه  ؛ أِلَنَّل َس ِبَخاِرجٍد ٌْ ْنَع ُثمَّل ِمْلَء اْلَفِم لَُه ُحْكُم اْلَخاِرِج َوَما ُدوَنُه لَ . الصُّح
ءٌق : َوَفاِبَدُتُه َتْظَهُر ِفً أَْرَبِع َمَساِبلَ  ًْ إْحَداَها إَذا َكاَن أََقلَّل ِمْن ِمْلِء اْلَفِم َوَعاَد أَْو َش

ُه  ؛ أِلَنَّل َس ِبَخاِرجٍد ٌْ ُه لَ ٌُوُسَؾ َفإِنَّل ا ِعْنَد أَِبً  ٌُْفِطْر إْجَماًعا أَمَّل َصِة لَْم  ِمْنُه َقْدَر اْلِحمَّل
ةُ  ٌَ اِن دٍد اَل ُصْنَع لَُه ِفً اإْلِْدَخاِل َوالثَّل إْن َكاَن ِمْلَء اْلَفِم : أََقلُّح ِمْن اْلِمْلِء، َوِعْنَد ُمَحمَّل

ُه َخاِرجٌق أَْدَخلَُه  َصِة َفَصاِعًدا أَْفَطَر إْجَماًعا؛ أِلَنَّل ًبا ِمْنُه َقْدَر اْلِحمَّل ٌْ َوأََعاَدهُ أَْو َش
الَِثةُ  ْنِع، َوالثَّل ًبا ِمْنُه : َجْوَفُه َولُِوُجوِد الصُّح ٌْ إَذا َكاَن أََقلَّل ِمْن ِمْلِء اْلَفِم َوأََعاَدهُ أَْو َش
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اِبَعةُ  ٌُوُسَؾ لَِعَدِم اْلِمْلِء، َوالرَّل ْنِع اَل ِعْنَد أَِبً  دٍد لِلصُّح إَذا َكاَن ِمْلَء : أَْفَطَر ِعْنَد ُمَحمَّل
ُه َخاِرجٌق  َصِة َفَصاِعًدا أَْفَطَر إْجَماًعا؛ أِلَنَّل ءٍد ِمْنُه َكاْلِحمَّل ًْ اْلَفِم َوَعاَد ِبَنْفِسِه أَْو َش

ًبا  ٌْ الَِثُة إْذ َكاَن أََقلَّل ِمْن ِمْلِء اْلَفِم َوأََعاَدهُ أَْو َش ْنِع َوالثَّل أَْدَخلَُه َجْوَفُه َولُِوُجوِد الصُّح
ٌُوُسَؾ لَِعَدِم ِمْلءٍد  ْنِع اَل ِعْنَد أَِبً  دٍد لِلصُّح اِبَعةُ . ِمْنُه أَْفَطَر ِعْنَد ُمَحمَّل إَذا َكاَن : َوالرَّل

ٌُوُسَؾ  َصِة َفَصاِعًدا أَْفَطَر ِعْنَد أَِبً  ءٍد ِمْنُه َكاْلِحمَّل ًْ ِمْلَء اْلَفِم َوَعاَد ِبَنْفِسِه أَْو َش
ِحٌُح اهـ َفَمْسؤَلَُتَنا اإْلَِعاَدةُ  ْنِع َوُهَو الصَّل دٍد لَِعَدِم الصُّح لُِوُجوِد اْلِمْلِء اَل ِعْنَد ُمَحمَّل

ُؾ ِبَقْولِهِ  ًَ الَّلِتً َذَكَرَها اْلُمَصنِّن ةٌق َوِه ٌَّل الَِثُة أَْو اَل ُهَما إْجَماِع ُة َوالثَّل ٌَ اِن َوإِْن : َوُهَما الثَّل
ُؾ ِبَقْولِِه َوإاِلَّل اَل َواَل َفْرَق  ًَ الَّلِتً َذَكَرَها اْلُمَصنِّن ةٌق َوِه ٌَّل أََعاَدهُ إلَْخ َواأْلُْخَرى ِخاَلِف

َن إَعاَدِة اْلُكلِّن أَْو اْلَبْعِض َفاْفَهْم  ٌْ دٌق إِلِْفَطاِرِه إْجَماًعا  (إْن َمأَلَ اْلَفمَ : َقْولُهُ )ِفٌِهَما َب ٌْ َق
َصةٍد ِمْنُه  ُء اْلَفَم  (َوإاِلَّل اَل : َقْولُهُ )ِباإْلَِعاَدِة لُِكلِّنِه أَْو لَِقْدِر ِحمَّل ًْ ْمأَلْ اْلَق ٌَ أَْي َوإِْن لَْم 

َمُه ِمْن  َناِفً َما َقدَّل ٌُ ٌُوُسَؾ، َواَل  ْفُسُد َصْوُمُه ِعْنَد أَِبً  ٌَ َوأََعاَدهُ ُكلَّلُه أَْو َبْعَضُه اَل 
ُء ِمْلَء  ًْ َصةٍد ِمْنُه أَْفَطَر إْجَماًعا؛ أِلَنَّل َذاَك ِفٌَما إَذا َكاَن اْلَق ُه لَْو أََعاَد َقْدَر ِحمَّل أَنَّل

ِه، َوَما َكاَن ِفً ُحْكِم  ٌْ ْنَضِبُط َعلَ ٌَ ُه َصاَر ِفً ُحْكِم اْلَخاِرِج؛ أِلَنَّل اْلَفَم اَل  اْلَفِم؛ أِلَنَّل
ُه ِفً ُحْكِم  َن إَعاَدِة ُكلِّنِه أَْو َبْعِضِه ِبُصْنِعِه ِبِخاَلِؾ َما ُدوَنُه؛ أِلَنَّل ٌْ اْلَخاِرِج اَل َفْرَق َب
َصِة ِمْنُه ِبُصْنِعِه َوِبِه ُعلَِم أَنَّل َكاَلَم  ْفُسُد إالَّل إَذا أََعاَدهُ َولَْو َقْدَر اْلِحمَّل ٌَ اِخِل، َفاَل  الدَّل

اِرِح َصَوابٌق اَل َخَطؤَ ِفٌِه ِبَوْجهٍد ِمْن اْلُوُجوِه َفاْفَهمْ  َوِفً  (ُهَو اْلُمْخَتارُ : َقْولُهُ ) .الشَّل
ةِ  ٌَّل ًٌّ : اْلَخاِن َحُه َكِثٌرٌق ِمْن اْلُعلََماِء َرْملِ ِحٌُح َوَصحَّل ًرا : َقْولُهُ )ُهَو الصَّل أَْي ُمَتَذكِّن
ُث َقالَ  (لَِصْوِمهِ  ٌْ اِن َح ٌَ ِة اْلَب ٌَ دِّن َعلَى َصاِحِب َؼا إنَّل ِذْكَر اْلَعْمِد : أََشاَر ِبِه إلَى الرَّل

ُكوُن إالَّل َمَع اْلَعْمدِ  ٌَ ُه اَل  ؛ أِلَنَّل دِّن أَنَّل اْلُمَراَد ِباْلَعْمِد . َمَع ااِلْسِتَقاِء َتؤِْكٌدٌق َوَحاِصُل الرَّل
ٌُْفِطُر  ُه اَل  ا َفإِنَّل ًٌ ِء َفهَُو َمْخَرجٌق لَِما إَذا َفَعَل َذلَِك َناِس ًْ ُد اْلَق ْوِم اَل َتَعمُّح ُر الصَّل َتَذكُّح

ِد اْلِفْطِر ِبَكْوِنِه َذاِكًرا . أََفاَدهُ ِفً اْلَبْحِر ط اِن َتَعمُّح ٌَ َوَحاِصلُُه أَنَّل ِذْكَر اْلَعْمِد لَِب
ءِ  ًْ َد اْلَق ٌُِفٌُد َتَعمُّح ٌُِفٌُد َذلَِك َبْل  أَْي َسَواءٌق َعاَد  (ُمْطلًَقا: َقْولُهُ . لَِصْوِمِه َوااِلْسِتَقاُء اَل 

ُه : َقاَل ِفً اْلَفْتحِ  .أَْو أََعاَدهُ أَْو اَل َواَل ح ُع اْلَعْوِد َواإْلَِعاَدِة؛ أِلَنَّل َتؤَتَّلى ِفٌِه َتَفرُّح ٌَ َواَل 
ِء َقْبلَهَُما  ًْ ِد اْلَق ٌُِعْدهُ ِبَدلٌِِل  (َوإِْن أََقلَّل اَل : َقْولُهُ )أَْفَطَر ِبُمَجرَّل ُعْد َولَْم  ٌَ أَْي إْن لَْم 
ِحٌحُ : َقْولُهُ )َقْولِِه َفإِْن َعاَد ِبَنْفِسِه إلَْخ ح  َحُه ِفً  (َوُهَو الصَّل َقاَل ِفً اْلَفْتِح َصحَّل

ٌُوُسَؾ  ًُّح َوُهَو َقْوُل أَِبً  لَِع ٌْ ٌُْفِطرْ : َقْولُهُ )َشْرِح اْلَكْنِز أَْي الزَّل أَْي ِعْنَد أَِبً  (لَْم 
َس  ٌْ ُخوُل َفْتحٌق أَْي؛ أِلَنَّل َما ُدوَن ِمْلِء اْلَفِم لَ َتَحقَّلُق الدُّح ٌَ ٌُوُسَؾ لَِعَدِم اْلُخُروِج، َفاَل 

َتانِ : َقْولُهُ )ِفً ُحْكِم اْلَخاِرِج َكَما َمرَّل  ٌَ ٌُوُسَؾ َوِعْنَد  (َفِفٌِه ِرَوا أَْي َوَعْن أَِبً 
ْفِرٌُع لَِما َمرَّل  َتؤَتَّلى التَّل ٌَ دٍد اَل  . ُمَحمَّل

لَْو اْسِتَقاَء ِمَراًرا ِفً َمْجلِسٍد ِمْلَء َفِمِه أَْفَطَر اَل إْن َكاَن ِفً َمَجالَِس أَْو  [َتْنِبٌهٌق ]
ًدا  َهاَرِة أَنَّل ُمَحمَّل َم ِفً الطَّل ةٍد َكَذا ِفً اْلِخَزاَنِة؛ َوَتَقدَّل ٌَّل َهاِر ُثمَّل َعِش َؼْدَوةٍد ُثمَّل ِنْصِؾ النَّل
َتؤَتَّلى َهَذا َعلَى َقْولِِه ُهَنا ِخاَلًفا لَِما ِفً  ٌَ َبِب اَل اْلَمْجلِِس لَِكْن اَل  َحاَد السَّل ْعَتِبُر اتِّن ٌَ

ٌُْفِطُر ِعْنَدهُ ِبَما ُدوَن ِمْلِء اْلَفِم َفَما ِفً اْلِخَزاَنِة َعلَى َقْوِل أَِبً  ُه  اْلَبْحِر؛ أِلَنَّل
ْهِر  ِم ط  (َوَهَذا ُكلُّحهُ : َقْولُهُ )ٌُوُسَؾ أََفاَدهُ ِفً النَّل ْفِصٌِل اْلُمَتَقدِّن ةً : َقْولُهُ )أَْي التَّل  (أَْو ِمرَّل

َهاَرِة  َباِبِع َكَما َمرَّل ِفً الطَّل ْفَراُء أََحُد الطَّل ًَ الصَّل ْشِدٌِد َوِه  (أَْو َدمٍد : َقْولُهُ )ِباْلَكْسِر َوالتَّل
َن اْلَخاِرِج ِمْن اأْلَْسَناِن إَذا  ٌْ َنُه َوَب ٌْ اِهُر أَنَّل اْلُمَراَد ِبِه اْلَجاِمُد، َوإاِلَّل َفَما اْلَفْرُق َب الظَّل
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َل  ٌُْفِطُر لَْو َؼلََب َعلَى اْلُبَزاِق أَْو َساَواهُ أَْو َوَجَد َطْعَمُه َكَما َمرَّل أَوَّل ُث  ٌْ َبلََعُه َح
ا إَذا َكاَن َناِزاًل ِمْن  (َفإِْن َكاَن َبْلَؽًما: َقْولُهُ )اْلَباِب  أَْي َصاِعًدا ِمْن اْلَجْوِؾ، أَمَّل

ْوَم َكَما اَل ِخاَلَؾ ِفً َعَدِم َنْقِضِه  أِْس، َفاَل ِخاَلَؾ ِفً َعَدِم إْفَساِدِه الصَّل الرَّل
ْنقُُض َسَواءٌق َكاَن ِمْلَء  ٌَ ُه اَل  ِة َوُمْقَتَضى إْطاَلِقِه أَنَّل ٌَّل ُرْنُباَللِ َهاَرَة َكَذا ِفً الشُّح الطَّل
ِة َهَذا اإْلِْطاَلِق  ُ أَْعلَُم ِبِصحَّل اْلَفِم أَْو ُدوَنُه؛ َوَسَواءٌق َعاَد أَْو أََعاَدهُ أَْو اَل َواَل َوهللَاَّل

ٌَُراَجْع ح  َهاَرِة َفْل اِسِه َعلَى الطَّل ٌَ ِة ِق أَْي َسَواءٌق َقاَء َواْسِتَقاَء  (ُمْطلًَقا: َقْولُهُ )َوِبِصحَّل
َوَسَواءٌق َكاَن ِمْلَء اْلَفِم أَْو ُدوَنُه َوَسَواءٌق َعاَد أَْو أََعاَدهُ أَْو اَل َواَل َوِفً َهَذا اإْلِْطاَلِق 

ْل ح  ًضا َتؤَمَّل ٌْ اِنً: َقْولُهُ )أَ ُه َقاَل إْن اْسِتَقاَء ِمْلَء اْلَفِم َفَسَد ح  (ِخاَلًفا لِلثَّل : َقْولُهُ )َفإِنَّل
ٌُوُسَؾ ُهَنا أَْحَسُن، َوَقْولُهَُما ِبَعَدِم  (َواْسَتْحَسَنُه اْلَكَمالُ  ُث َقاَل َوَقْوُل أَِبً  ٌْ َح

ِر َنَظرٍد  ٌْ ِء َعْمًدا ِمْن َؼ ًْ ْدُخُل أَْو ِباْلَق ٌَ َما ِنٌَط ِبَما  ْقِض ِبِه أَْحَسُن؛ أِلَنَّل اْلِفْطَر إنَّل النَّل
َهاَرِة اهـ  ِرِه، ِبِخاَلِؾ َنْقِض الطَّل ٌْ َن اْلَبْلَؽِم َوَؼ ٌْ إلَى َطَهاَرةٍد َوَنَجاَسةٍد، َفاَل َفْرَق َب

اِرِح ِبَقْولِهِ  ة َوُهَو ُمَراُد الشَّل ٌَّل ُرنُباللِ ْهِر والشُّح هُ ِفً اْلَبْحِر َوالنَّل ِرِه َفإِنَّلهُْم : َوأََقرَّل ٌْ َوَؼ
ْدُخُل أَْو  ٌَ َما ِنٌَط ِبَما  وهُ َفَقْد اْسَتْحَسُنوهُ، َوَقْوُل اْبِن اْلهَُماِم؛ أِلَنَّل اْلِفْطَر إنَّل ا أََقرُّح لَمَّل

ِة َوإِْطاَلِق  ٌَّل ُرْنُباَللِ ْمَناهُ ِفً إْطاَلِق الشُّح َظَر الَّلِذي َقدَّل ُد النَّل ٌِّن َإ ٌُ ِء َعْمًدا إلَْخ  ًْ ِباْلَق
ِة ح ٌَ ْل َبْعَد اإْلَِحاَطِة ِبَتْعلٌِِل اْلِهَدا َتؤَمَّل ٌُ اِرِح َفْل َصةٍد : َقْولُهُ ). الشَّل َهَذا َما  (إْن ِمْثَل ِحمَّل

ِر  ٌْ ْبَتلَِعُه ِمْن َؼ ٌَ ٌُْمِكُن أَْن  ًُّح َتْقِدٌَرهُ ِبَما  ُبوِس ِهٌُد َواْخَتاَر الدَّل ْدُر الشَّل اْخَتاَرهُ الصَّل
ْسهُُل ااِلْحِتَراُز  ٌَ اْسِتَعاَنةٍد ِبِرٌقٍد َواْسَتْحَسَنُه اْلَكَماُل؛ أِلَنَّل اْلَماِنَع ِمْن اإْلِْفَطاِر َما اَل 

ُد ِفً إْدَخالِهِ  َتَعمَّل ٌُ ٌِق اَل ِفٌَما  ْجِري ِبَنْفِسِه َمَع الرِّن ٌَ أِلَنَّل : َقْولُهُ ). هـ/َعْنُه َوَذلَِك ِفٌَما 
ْفَس َتَعافُهُ  ٌُد َذلَِك  (النَّل ٌِ ْحِقٌَق َتْق ْمَناهُ َعْن اْلَكَماِل أَنَّل التَّل َفهَُو َكاللُّحْقَمِة اْلُمْخَرَجِة َوَقدَّل

َعاُؾ َذلَِك  ٌَ ْن  َها َتْلَتِصُق ِبؤَْسَناِنِه َفاَل  (إالَّل إَذا َمَضَػ إلَخْ : َقْولُهُ )ِبَكْوِنِه ِممَّل ؛ أِلَنَّل
ِصٌُر َتاِبًعا لِِرٌِقِه ِمْعَراجٌق  ٌَ ءٌق َو ًْ ِصُل إلَى َجْوِفِه َش أَْي ِعْنَد َقْولِِه  (َكَما َمرَّل : َقْولُهُ )ٌَ

ِن أَْسَناِنهِ  ٌْ ." أَْو َخَرَج َدمٌق ِمْن َب
:  تؤصٌل األحكام: تنبٌه

اإلجماع على إفساد الصوم : فٌما ٌخص بوطء الزوجة فً رمضان: تنبٌه/ 1
أحل لكم لٌلة الصٌام الرفث إلى نسابكم هن لباس لكم }:قوله جل وعال: بالوطء

وأنتم لباس لهن علم هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علٌكم وعفا عنكم 
فاآلن باشروهن وابتؽوا ما كتب هللا لكم وكلوا واشربوا حتى ٌتبٌن لكم الخٌط 

[ 186:البقرة] {األبٌض من الخٌط األسود من الفجر ثم أتموا الصٌام إلى اللٌل
جاء : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال: وحدٌث األصل فً الكفارة وهو

وما : هلكت ٌا رسول هللا، قال: رجل إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال
هل تجد ما تعتق رقبة؟ : أهلكك؟ قال وقعت على امرأتً فً رمضان، قال

فهل تجد : ال، قال: فهل تستطٌع أن تصوم شهرٌن متتابعٌن؟ قال: ال، قال: قال
ال، ثم جلس فؤتً النبً صلى هللا علٌه وسلم : ما تطعم به ستٌن مسكٌنا؟ قال

تصدق بهذا، قال فهل على أفقر منا فما بٌن البتٌها أهل : بعرق فٌه تمر قال
بٌت أحوج إلٌه منا، فضحك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حتى بدت 

أخرجه اإلمام مالك واإلمام أحمد " اذهب فؤطعمه أهلك: نواجذه، وقال
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والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والدارقطنً 
. والحاكم والبٌهقً وؼٌرهم

وأجمع الجمٌع أن من جامع : "أما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن اإلنباه
بعد الفجر فً رمضان  أنه عاص إذا كان عالما بالنهً عن ذلك وعلٌه 
القضاء والكفارة إال أن ٌكون قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت من 

وأجمع العلماء فً :" وعن نوادر اإلجماع" حٌضها فاختلفوا فٌما ٌجب علٌه
الصدر األول أنه من جامع فً نهار رمضان وهو صحٌح وال علة به وال 

حجة له تبٌح اإلفطار عامدا لجماعه فٌه أن علٌه مع القضاء لذلك الٌوم عتق 
رقبة إن كان لها واجدا إال إبراهٌم النخً وسعٌد بن جبٌر فإنهما قاال ال كفارة 
علٌه ـ وأجمعوا سواهما أن المجامع إذا لم ٌجد إطعام ستٌن مسكٌنا أو لم ٌجد 

الهدي على قول الحسن صام شهرٌن متتابعٌن ال ٌجزٌانه مفترقٌن إال ابن أبً 
لٌلى فإنه قال إن صامهما مفترقٌن أجزآه، وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا 
جومعت وهً صابمة فً رمضان بال عذر وال علة تبٌح لها ذلك وهً 
مطاوعة فعلٌها من الكفارة ما على األول الذي ذكرنا إال األوزاعً ثم 

الشافعً فإنهما قاال كفارة واحدة تجزئ عنهما ـ وأجمعوا أن من أكل أو شرب 
فً نهار رمضان عامدا وهو على الصفة التً ذكرنا قبل هذه المسؤلة فعلٌه 

قلت هذه اإلجماعات كلها واهمة وبعضها ٌنتقض بالبعض " مع القضاء الكفارة
:                                         كما سنبٌن ذلك فٌما ٌلً

لم ٌقع إجماع قط فٌما ٌخص بالوطء فً الفرج لمن كان صابما نهارا / 1
لكنهم أجمعوا أن ذلك ٌفسد الصٌام فقد  قال إبراهٌم النخعً وابن جبٌر أنه ال 
تلزمه الكفارة ألن الصوم عبادة ال تجب الكفارة بإفساد قضابها،فال تجب فً 
أدابها كالصالة ولكننا لم نجد لهم سلفا من الصحابة فهل أجمع الصحابة على 
الكفارة والقضاء أم ال؟ وقال الجمهور ومنهم أصحاب المذاهب األربعة تلزم 

فٌه الكفارة واختلفوا فً القضاء مع الكفارة،ودلٌلهم ما روى الزهري عن 
حمٌد بن عبد الرحمان، عن أبً هرٌرة قال بٌنا نحن جلوس عند النبً صلى 

؟ قال وقعت "ما لك"هللا علٌه وسلم إذ جاءه رجل فقال ٌا رسول هللا هلكت قال 
هل تجد رقبة :على امرأتً وأنا صابم،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

قال ال، قال " فهل تستطٌع أن تصوم شهرٌن متتابعٌن؟: "قال ال، قال" تعتقها؟
ال، فمكث النبً صلى هللا علٌه وسلم : قال" فهل تجد إطعام ستٌن مسكٌنا؟"

فبٌنا نحن على ذلك إذ أتً النبً صلى هللا علٌه وسلم بعرق فٌه تمر والعرق 
فقال الرجل أعلى " خذ هذا،فتصدق به: أٌن السابل؟ فقال أنا، قال: المكتل فقال

أفقر منً ٌا رسول هللا؟ فوهللا ما بٌن البتٌها أهل بٌت أفقر من أهل بٌتً، 
" أطعمه  أهلك: "فضحك النبً صلى هللا علٌه وسلم حتى بدت أنٌابه، ثم قال

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، واإلمام مالك واإلمام أحمد، فلم 
.  ٌؤمره رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالقضاء
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وأجمعوا سواهما أن ذلك "وكذلك تتابع صٌام شهرٌن متتالٌن فقوله / 2
المجامع إذا لم ٌجد ستٌن مسكٌنا أو لم ٌجد الهدي على قول الحسن، صام 

شهرٌن متتابعٌن ٌجزٌانه ال مفترقٌن إال ابن أبً لٌلى فإنه قال إن صامهما 
فهذا إجماع خالفه خمسة من الفقهاء هم إبراهٌم النخعً، " مفترقٌن أجزآه

وسعٌد بن جبٌر ،والشعبً الذي خالفوا مبدأ الكفارة أصال، ثم زاد علٌه الحسن 
بن صالح،وخامسا ابن أبً لٌلى،فلم ٌبق هذا سوى قول الجمهور ومستنده 

 "فهل تستطٌع أن تصوم شهرٌن متتابعٌن؟"الحدٌث المتقدم وفٌه 
كما أنه لم ٌقع إجماع على الكفارة فٌما ٌخص بمن أكل أو شرب عمدا فً / 3

رمضان، فالجمهور على أن ٌفسد النهار واختلفوا فٌما ٌخص بالعقوبة فقد 
ذكر اإلمام أحمد بن حنبل عن إبراهٌم ووكٌع أنه ٌصوم ثالثة آالؾ ٌوم وقال 

سعٌد بن المسٌب من أفطر ٌوما متعمدا ٌصوم شهرا وحكً عن ربٌعة أنه 
ٌجب مكان كل ٌوم اثنا عشر ٌوما قال مالك بن أنس ومن تبعه علٌه : قال

كفارة لهتكه حرمة الصوم وقال اإلمام أحمد بن حنبل ومن تبعه ٌقضً الٌوم 
 .الذي أفطر فٌه

كما أنه فٌما ٌخص بالكفارة عن المطاوعة للوطء مسؤلة خالؾ بٌن الفقهاء / 4
فلم ٌخالؾ األوزاعً والشافعً فحسب بل قال بقولهما الحسن واإلمام أحمد 
ْن أتى أهله فً رمضان أعلٌها الكفارة؟ قال  بن حنبل إذ لما سبل أحمد َعن مَّل
ما سمعنا أن على امرأة كفارة واستدلوا على ذلك أن الكفارة ال أصل لها إال 
فً الحدٌث المتقدم ولم ٌؤمر فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بشًء مع 

مالك بن أنس، : علمه بوجود المرأة الزوجة المطاوعة وقال المخالؾ وهم
ومن تبعه وأبو حنٌفة ومن قال بقوله، وأبو ثور وابن المنذر وحجتهم أنها 

: وهكذا أخرج ابن المنذر فً كتابه اإلقناع." هتكت صوم رمضان بالجماع
قال قال أبو بكر وأجمع أهل العلم على أن هللا عز وجل حرم على الصابم فً 

".                            نهار الصوم الرفث وهو الجماع، واألكل والشرب  

 :ا عتكاف وقٌام لٌلة القدر: الفصل الثالث
لمسلم ممٌز، / 1: االعتكاؾ نافلة، وصحته": "المختصر"قال الشٌخ خلٌل فً 

أ ــ صوم، ولو نذرا، ب ــ ومسجد، إال لمن فرضه الجمعة، : بمطلق/ 2
كمرض أبوٌه : * وتجب به، فالجامع مما تصح فٌه الجمعة، وإال خرج وبطل

* ــ ال جنازتهما معا، وكشهادة، وإن وجبت، ولتإد بالمسجد، أو تنقل عنه 
 /3وكسكره لٌال، وفً إلحاق الكبابر به تؤوٌالن، * وكمبطل صومه* وكردة 
وإن . أ ــ وطء، ب ــ وقبلة شهوة ولمس ومباشرة، وإن لحابض ناسٌة: وبعدم

منه أو : أذن لعبد أو امرأة فً نذر فال منع ـ كؽٌره ـ إن دخال، وأتمت ما سبق
وإن منع عبده نذرا فعلٌه . عدة، إال أن تحرم ـ وإن بعدة موت ـ فٌنفذ وتبطل

 /2 ٌوم إن نذر لٌلة ال بعض ٌوم، /1: ولزم. إن عتق، وال ٌمنع مكاتبا ٌسٌره
 ومندوبه حٌن دخوله كمطلق الجوار ال النهار فقط، /3وتتابعه فً مطلقه، 
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أ ـ :  وإتٌان/4فباللفظ وال ٌلزم فٌه حٌنبذ صوم، وفً ٌوم دخوله تؤوٌالن، 
ساحل لناذر صوم به مطلقا، ب ـ والمساجد الثالثة لناذر عكوؾ بها وإال 

 ودخوله /3 واعتكافه ؼٌر مكفً، /2أكله خارج المسجد، :1: وكره.فبموضعه
 وفعل /6 وكتابته وإن مصحفا إن كثر، /5 واشتؽاله بعلم، /4منزله ولو لؽابط، 

 وصعوده /9 وجنازة ولو الصقت، /8 كعٌادة، /7ؼٌر ذكر وصالة وتالوة، 
 وإخراجه لحكومة وإن لم ٌلد /11 وترتبه لإلمامة، /10لتؤذٌن بمنار أو سطح، 

.                                                              به
 وأن ٌنكح /4 وتطٌبه، /3 وسالمه على من بقربه، /2 إقراء قرآن، /1: وجاز

 /6  وأخذه إذا خرج لكؽسل جمعة ظفرا أو شاربا،/5أو ٌنكح بمجلسه، 
 ومكثه لٌلة /2 إعداد ثوب، /1: وندب. أ ـ ؼسل ثوبه، ب ـ أو تجفٌفه: وانتظار
 واعتكاؾ /4 ودخوله قبل الؽروب وصح إن دخل قبل الفجر، /3العٌد، 

 وبالعشر األخٌر للٌلة القدر /7 وبرمضان، /6  وبآخر المسجد،/5عشرة، 
الؽالبة به، وفً كونها بالعام أو برمضان خالؾ، وانتقلت، والمراد بكسابعة 

وبنى بزوال إؼماء أو جنون ـ كؤن منع من الصوم لمرض ـ أو حٌض . ما بقً
أو عٌد وخرج، وعلٌه حرمته، وإن أخره بطل، إال لٌلة العٌد وٌومه، وإن 

:                                     نبدأ بشرح هذه األقوال وتؤصٌلها."اشترط شروط القضاء لم ٌعده
وأجمعوا على أن االعتكاؾ ال ]: قال" اإلجماع"أخرج ابن المنذر فً كتابه 

أجمعوا "و" ٌجب على الناس فرضا إال أن ٌوجبه المرء على نفسه فٌجب علٌه
" على أن االعتكاؾ جابز فً المسجد الحرام، ومسجد الرسول ومسجد إٌلٌا

أجمعوا "و" أجمعوا على أن للمعتكؾ أن ٌخرج من معتكفه للؽابط والبول"و
أجمعوا على أن من جامع امرأته "و" على أن المعتكؾ ممنوع من المباشرة

".  وهو معتكؾ عامدا لذلك فً فرجها أنه مفسد العتكافه
ؤِْخٌرُ ):"،قالحاشٌة ابن عابدٌن الحنفً وفً* أَْي  (َقْولُُه َوْجُه اْلُمَناَسَبِة لَُه َوالتَّل

ْوَم  ث ُذِكَر َمَعُه َوَوْجُه َتؤِْخٌِرِه َعْنُه أَنَّل الصَّل ٌْ ْوِم َح َوْجُه ُمَناَسَبِة ااِلْعِتَكاِؾ لِلصَّل
ُم َعلَى اْلَمْشُروِط،  َتَقدَّل ٌَ ْرُط  َشْرطٌق ِفً َبْعِض أَْنَواِع ااِلْعِتَكاِؾ َوُهَو اْلَواِجُب َوالشَّل
ْوُم ِبِه  ْخَتُم الصَّل ٌُ ًدا ِفً اْلَعْشِر اأْلَِخٌِر ِمْن َرَمَضاَن َف ٌُْطلَُب ُمَإكَّل َوأَنَّل ااِلْعِتَكاَؾ 

ْوِم ِبِذْكِر َمَساِبلِِه  أَْي اْلُمْكُث ِفً أَيِّن  (َقْولُُه ُهَو لَُؽًة اللَّلْبثُ )َفَناَسَب َخْتُم ِكَتاِب الصَّل
ْفِس ِفٌهِ  َقاَل ِفً اْلَبْحِر ُهَو لَُؽًة اْفِتَعالٌق ِمْن َعَكَؾ إَذا َداَم  .َمْوِضعٍد َكاَن َوَحْبُس النَّل

ً ِبِه - [25: الفتح] {َواْلَهْدَي َمْعُكوًفا}– ِمْن َباِب َطلََب َوَعَكَفُه َحَبَسُه، َوِمْنُه  ُسمِّن
ُه إَقاَمةٌق ِفً اْلَمْسِجِد َمَع َشَراِبَط ُمْؽِربٍد  ْوُع ِمْن اْلِعَباَدِة أِلَنَّل ِة . َهَذا النَّل ٌَ َها َوِفً النِّن

ِزِم اْلُعُكوُؾ ِمْنُه  ي اْلَعْكُؾ َوِمْنُه ااِلْعِتَكاُؾ ِفً اْلَمْسِجِد َوالالَّل – َمْصَدُر اْلُمَتَعدِّن
ْعُكفُوَن َعلَى أَْصَنامٍد لَهُمْ } َد ِبِه َوإِْن َتَحقَّلَق ( َقْولُُه ُذِكرَ - )[138: األعراؾ] {ٌَ ٌَّل َق

اًل إلَى َتْعِرٌِؾ ااِلْعِتَكاِؾ اْلَمْطلُوِب أِلَنَّل اْعِتَكاَؾ  ٌْ اْعِتَكاُؾ اْلَمْرأَِة ِفً اْلَمْسِجِد َم
ِة َعَدُم  ٌَ َوا اِن أَنَّل َظاِهَر الرِّن ٌَ ِة اْلَب ٌَ ؤِْتً َبْل َظاِهُر َما ِفً َؼا ٌَ اْلَمْرأَِة ِفٌِه َمْكُروهٌق َكَما 

ُه َصِحٌحٌق ِباَل ِخاَلؾٍد َكَما ِفً اْلَبْحِر َوَقْد  اِن ِبؤَنَّل ٌَ ِة اْلَب ٌَ َح ِفً َؼا ِتِه لَِكْن َصرَّل ِصحَّل
ُجِل َفَقْط  ُه َشْرطٌق اِلْعِتَكاِؾ الرَّل ِة َمْسِجِد اْلَجَماَعِة َفإِنَّل ٌَّل َد ِبِه َنَظًرا إلَى َشْرِط ٌَّل ٌَُقاُل َق
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ْل  ِتَها َتؤَمَّل ٌْ ُل أَْولَى لَِقْولِِه َبْعَدهُ أَْو اْمَرأَةٍد ِفً َمْسِجِد َب ًزا)َواأْلَوَّل ٌِّن  (َقْولُُه َولَْو ُمَم
ٌَِصحُّح اْعِتَكافُُه ِبإِْذِن  َس ِبَشْرطٍد َكَما ِفً اْلَبْحِر َعْن اْلَبَداِبِع َوَشِمَل اْلَعْبَد َف ٌْ َفاْلُبلُوُغ لَ

ا اْلَجاِمعُ )]..[ اْلَمْولَى ْشَمُل اْلَخاصَّل َكَمْسِجِد اْلُمَحلَّلِة  (َقْولُُه َوأَمَّل ٌَ ا َكاَن اْلَمْسِجُد  لَمَّل
ِرِه  ٌْ َواْلَعامِّن، َوُهَو اْلَجاِمُع َكؤَُمِويِّن ِدَمْشَق َمَثاًل أَْخَرَجُه ِمْن ُعُموِمِه َتَبًعا لِْلَكاِفً َوَؼ

لََواِت ُكلَّلَها ح َعْن  (َقْولُُه ُمْطلًَقا)لَِعَدِم اْلِخاَلِؾ ِفٌِه  ٌَُصلُّحوا ِفٌِه الصَّل أَْي َوإِْن لَْم 
ا أَْفَضُل ااِلْعِتَكاِؾ  اْلَبْحِر َوِفً ْهِر َواْلَفْتِح، َوأَمَّل ِة َقاَل ِفً النَّل حَّل اِن الصِّن ٌَ َهَذا ُكلُّحُه لَِب

ِه َوَسلَّلَم – َفِفً اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ُثمَّل ِفً َمْسِجِدِه  ٌْ ُ َعلَ ُثمَّل ِفً اْلَمْسِجِد – َصلَّلى هللاَّل
ُكْن َفِفً  ٌَ ٌَُصلَّلى ِفٌِه ِبَجَماَعةٍد َفإِْن لَْم  اأْلَْقَصى، ُثمَّل ِفً اْلَجاِمِع ِقٌَل إَذا َكاَن 

ْحَتاَج إلَى اْلُخُروِج ُثمَّل َما َكاَن أَْهلُُه أَْكَثرَ  ٌَ َقْولُُه ِفً ). هـ/َمْسِجِدِه أَْفَضُل لَِبالَّل 
ِتَها ٌْ َخاُذهُ َكَما ِفً  (َمْسِجِد َب ْنَدُب لََها َولُِكلِّن أََحدٍد اتِّن ٌُ َوُهَو اْلُمَعدُّح لَِصاَلِتَها الَّلِذي 

ِتِه  ٌْ َص َمْوِضًعا ِمْن َب ٌَُخصِّن ًضا أَْن  ٌْ ُجِل أَ ْنَدُب لِلرَّل ٌُ ُه  ِة َنْهرٌق َوُمْقَتَضاهُ أَنَّل ٌَّل اِز اْلَبزَّل
ْخَفى َقاَل ِفً  ٌَ ا اْلَفِرٌَضُة َوااِلْعِتَكاُؾ َفهَُو ِفً اْلَمْسِجِد َكَما اَل  اِفلَِة أَمَّل لَِصاَلِتِه النَّل
ُه َملَّلَكَها َمَناِفَعَها َفإِْن َمَنَعَها َبْعَد  َطؤََها إَذا أَِذَن لََها أِلَنَّل ٌَ َس لَِزْوِجَها أَْن  ٌْ َراِج َولَ السِّن

ا اأْلََمُة َفإِْن أَِذَن لََها  ْنَبِؽً لََها ااِلْعِتَكاُؾ ِباَل إْذِنِه، َوأَمَّل ٌَ ٌَِصحُّح َمْنُعُه، َواَل  اإْلِْذِن اَل 
َها اَل َتْملُِك َمَناِفَعَها  ْخلُِؾ َوْعَدهُ َوَجاَز أِلَنَّل ٌُ ُه  ُجوُع أِلَنَّل ٌُْكَرهُ ِفً )ُكِرَه لَُه الرُّح َقْولُُه َو

ُه ِخاَلُؾ  (اْلَمْسِجدِ  َح ِفً اْلَبَداِبِع ِبؤَنَّل ِة َنْهرٌق َوَصرَّل ٌَ َها أَْي َتْنِزًٌها َكَما ُهَو َظاِهُر النِّن
ُكْن ِفٌِه َمْسِجدٌق )اأْلَْفَضِل  ٌَ ْتُه  (َقْولُُه َكَما إَذا لَْم  ُه لَْو أََعدَّل ْنَبِؽً أَنَّل ٌَ تٍد َو ٌْ أَْي َمْسِجُد َب

ٌَِصحَّل  اَلِة ِعْنَد إَراَدِة ااِلْعِتَكاِؾ أَْن  ٌَِصحُّح إلَخْ )لِلصَّل اْلَبْحُث لَِصاِحِب  (َقْولُُه َوُهَو 
ْهِر ح  اِهُر اَل )النَّل ٌَِصحُّح ِفً اْلَمْسِجِد َمَع  (َقْولُُه َوالظَّل ُه َعلَى َتْقِدٌِر أُُنوَثِتِه  أِلَنَّل

ِت ِبَوْجهٍد ح ٌْ ٌَِصحُّح ِفً اْلَب . اْلَكَراَهِة َوَعلَى َتْقِدٌِر ُذُكوَرِتِه اَل 
َة َجَماَعةٌق  ُكْن َثمَّل ٌَ ِرَها َوإِْن لَْم  ٌْ َهاَرَة ِمْن : َواْلَحاِصلُ  [..]. اْلُخاَلَصِة َوَؼ أَنَّل الطَّل

ْفِل  ًضا ِفً اْلَمْنُذوِر َوَكَذا ِفً النَّل ٌْ ِة أَ حَّل ِن َشْرطٌق لِلصِّن ٌْ لَ اَلَثِة َشْرطٌق لِْلِحلِّن َوِمْن اأْلَوَّل الثَّل
ْوِم َمَعَها َوَبَحَث  ِة الصَّل ْوِم ِفٌِه، ِبِخاَلِؾ اْلَجَناَبِة لِِصحَّل ِة اْشِتَراِط الصَّل ٌَ َعلَى ِرَوا
ِة ااِلْعِتَكاِؾ  ٌَّل ًَّل ِمْن َشْرِع ُحوا ِبِه ِمْن أَنَّل اْلَمْقِصَد اأْلَْصلِ ًُّح ِبَما َصرَّل ْحَمِت ِفٌِه الرَّل

ٌَِصحُّح  اَلِة َفاَل  َسا ِبؤَْهلٍد لِلصَّل ٌْ َفَساُء لَ اَلِة ِباْلَجَماَعِة َواْلَحاِبُض َوالنُّح اْنِتَظاُر الصَّل
اَلةُ  َهاَرةُ َوالصَّل ٌُْمِكُنُه الطَّل ْلَزُمُه أَنَّل اْلُجُنَب لَْو /اْعِتَكافُهَُما ِبِخاَلِؾ اْلُجُنِب إْذ  ٌَ هـ َو

ِتِه  ُكوَن ِمْن ُشُروِط ِصحَّل ٌَ ًضا أَْن  ٌْ ْلَزُمُه أَ ٌَ ٌَِصحُّح ِمْنُه َو ٌَُصلِّنً اَل  َتَطهَّلْر َو ٌَ لَْم 
ْل  قُْل ِبِه أََحدٌق َتؤَمَّل ٌَ اَلةُ ِباْلَجَماَعِة َولَْم  َخَبُر اْلُمْبَتَدإِ َوُهَو اْلَكْوُن  (َقْولُُه َشْرَطانِ )الصَّل

ِه  ٌْ ِة  (َقْولُُه ِبلَِساِنهِ )َوَما ُعِطَؾ َعلَ ُة ِمَنحٌق َعْن َشْمِس اأْلَِبمَّل ٌَّل ْكِفً إِلٌَِجاِبِه النِّن ٌَ َفاَل 
ُروعِ ) عٌق َعلَى : َنَقلَُه ِفً اْلَبْحِر َعْن اْلَبَداِبِع ُثمَّل َقالَ  (َقْولُُه َوِبالشُّح ُه ُمَفرَّل ْخَفى أَنَّل ٌَ َواَل 

ْفِل َساَعةٌق  ا َعلَى اْلَمْذَهِب ِمْن أَنَّل أََقلَّل النَّل ِع َوأَمَّل َطوُّح َضِعٌؾٍد َوُهَو اْشِتَراُط َزَمنٍد لِلتَّل
ًضا َمَع َجَواِبِه  هـ/َفاَل  ٌْ ؤِْتً َقِرًٌبا أَ ٌَ ْعلٌِقِ )َوَس ْذِر  (َقْولُُه َوِبالتَّل َعْطؾٌق َعلَى َقْولِِه ِبالنَّل

ٌَُردُّح أَنَّل  َد ِبِه ِفً اْلَبَداِبِع َفاَل  ٌَّل ْذَر اْلُمْطلََق َكَما َق ْذِر النَّل ُه أََراَد ِبالنَّل َوَهَذا َقِرٌَنةٌق َعلَى أَنَّل
قُوَل  ٌَ ًضا َوأَْن ُمْقَتَضى اْلَعْطِؾ ِخاَلفُُه َنَعْم اأْلَْظَهُر أَْن  ٌْ ْعلٌِِق َنْذرٌق أَ ُصوَرَة التَّل

َر ِفً اْلَبْحِر َواإْلِْمَداِد َفاْفَهْم  ًزا أَْو ُمَعلَّلًقا َكَما َعبَّل ْذِر ُمَنجَّل ُة )َواِجبٌق ِبالنَّل َقْولُُه أَْي ُسنَّل
ةٍد  ٌَ لَُب َعْن  (ِكَفا َراِوٌِح ِباْلَجَماَعِة َفإَِذا َقاَم ِبَها اْلَبْعُض َسَقَط الطَّل َنِظٌُرَها إَقاَمُة التَّل
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نٍد أَلَِثُموا  ٌْ َة َع ، َولَْو َكاَن ُسنَّل ؤَْثُموا ِباْلُمَواَظَبِة َعلَى َتْركٍد ِباَل ُعْذرٍد ٌَ اْلَباِقٌَن َفلَْم 
َهاَرِة  اُنُه ِفً ِكَتاِب الطَّل ٌَ َدِة إْثًما ُدوَن إْثِم َتْرِك اْلَواِجِب َكَما َمرَّل َب ِة اْلُمَإكَّل نَّل ِبَتْرِك السُّح

ةٌق  (َقْولُُه اِلْقِتَراِنَها إلَخْ ) ُه ُسنَّل ِحٌُح أَنَّل ِة َوالصَّل ٌَ ا أَْوَرَد َعلَى َقْولِِه ِفً اْلِهَدا َجَوابٌق َعمَّل
َدةٌق  ًَّل »ُمَإكَّل ِب ِه َوَسلَّلَم – أِلَنَّل النَّل ٌْ ُ َعلَ ِه ِفً اْلَعْشِر اأْلََواِخِر – َصلَّلى هللاَّل ٌْ َواَظَب َعلَ

ةِ « ِمْن َرَمَضانَ  نَّل هـ ِمْن أَنَّل اْلُمَواَظَبَة ِباَل َتْركٍد َدلٌُِل /َواْلُمَواَظَبُة َدلٌُِل السُّح
ُه  ِة أَنَّل ٌَ اَلُم – اْلُوُجوِب َواْلَجَواِب َكَما ِفً اْلِعَنا اَلةُ َوالسَّل ِه الصَّل ٌْ ْنِكْر َعلَى – َعلَ ٌُ لَْم 

. هـ/َمْن َتَرَكُه َولَْو َكاَن َواِجًبا أَلَْنَكرَ 
اِرِك : َوَحاِصلُهُ  َما ُتِفٌُد اْلُوُجوَب إَذا اْقَتَرَنْت ِباإْلِْنَكاِر َعلَى التَّل أَنَّل اْلُمَواَظَبَة إنَّل

َدةِ ) ِر اْلُمَإكَّل ٌْ ُه  (َقْولُُه ُهَو ِبَمْعَنى َؼ ِه أَنَّل ٌْ ُدلُّح َعلَ ٌَ ًضا َو ٌْ ًة أَ ى ُسنَّل ٌَُسمَّل ُه  ُمْقَتَضاهُ أَنَّل
ِة َعلَى اْلُمْسَتَحبِّن  نَّل ِة ِفً َباِب اْلِوْتِر إْطاَلُق السُّح ٌَ . َوَقَع ِفً َكاَلِم اْلِهَدا

لِ ) ِة اأْلَوَّل ْوُم لِِصحَّل ْذِر َحتَّلى لَْو َقالَ  (َقْولُُه َوُشِرَط الصَّل ًَّل أَْن أَْعَتِكَؾ : أَْي النَّل ِ َعلَ هلِلَّل
ِة  ٌَّل ِهٌِر ٌَُصوَم َبْحرٌق َعْن الظَّل ْعَتِكَؾ َو ٌَ ِه أَْن  ٌْ ِر َصْومٍد َفَعلَ ٌْ َقْولُُه َعلَى )َشْهًرا ِبَؽ

ُه َشْرطٌق  (اْلَمْذَهبِ  ُة اْلَحَسِن أَنَّل ٌَ ُة اأْلَْصِل َوُمَقاِبلُُه ِرَوا ٌَ َراِجعٌق لَِقْولِِه َفَقْط َوُهَو ِرَوا
ْومٍد أَْو اَل  ٌَ رٌق ِب َع ُمَقدَّل َطوُّح ِة ِفً أَنَّل التَّل ٌَ َوا ًٌّ َعلَى اْخِتاَلِؾ الرِّن ًضا َوُهَو َمْبِن ٌْ ِع أَ َطوُّح لِلتَّل

ِة َتْقِدٌِرِه  ٌَ ْوُم َشْرًطا لَُه َوَعلَى ِرَوا ُكْن الصَّل ٌَ ، َفلَْم  رٍد ُر ُمَقدَّل ٌْ ِة اأْلَْصِل َؼ ٌَ َفِفً ِرَوا
ِرَها ٌْ ْوُم َشْرًطا لَُه َكَما ِفً اْلَبَداِبِع َوَؼ ُكوُن الصَّل ٌَ ًضا  ٌْ ُة اْلَحَسِن أَ ٌَ ًَ ِرَوا ْومٍد َوِه ٌَ . ِب

رٌق : قُْلت ُه ُمَقدَّل ًضا ِفً ااِلْعِتَكاِؾ اْلَمْسُنوِن أِلَنَّل ٌْ ْوَم َشْرطٌق أَ َوُمْقَتَضى َذلَِك أَنَّل الصَّل
ٌَِصحَّل  ْنَبِؽً أَْن اَل  ٌَ  ، ِباْلَعْشِر اأْلَِخٌِر َحتَّلى لَْو اْعَتَكَفُه ِباَل َصْومٍد لَِمَرضٍد أَْو َسَفرٍد

ُدهُ َقْوُل اْلَكْنِز ُسنَّل لَْبثٌق  ٌِّن َإ ٌُ ِة َو ٌَ ِة اْلِكَفا ُكوَن َنْفاًل َفاَل َتْحُصُل ِبِه إَقاَمُة ُسنَّل ٌَ َعْنُه َبْل 
ِة َواَل  ٌَّل نِّن ٌُْمِكُن َحْملُُه َعلَى اْلَمْنُذوِر لَِتْصِرٌِحِه ِبالسُّح ُه اَل  ةٍد َفإِنَّل ٌَّل ِفً َمْسِجدٍد ِبَصْومٍد َوِن

ًة  َن َحْملُُه َعلَى اْلَمْسُنوِن ُسنَّل ٌَّل ِع لَِقْولِِه َبْعَدهُ َوأََقلُّحُه َنْفاًل َساَعةٌق َفَتَع َطوُّح َعلَى التَّل
ِه  ٌْ ٌُْمِكُن َحْملُُه َعلَ ْوِم ِفٌِه، َوَقْولُُه ِفً اْلَبْحِر اَل  ُدلُّح َعلَى اْشِتَراِط الصَّل ٌَ َدًة، َف ُمَإكَّل
ِرِه ِفٌِه َنَظرٌق  ٌْ َما ُهَو َشْرطٌق ِفً اْلَمْنُذوِر َفَقْط ُدوَن َؼ ْوَم إنَّل لَِتْصِرٌِحِهْم ِبؤَنَّل الصَّل

ِع، َوَسَكُتوا  َطوُّح َر َشْرطٍد ِفً التَّل ٌْ ُحوا ِبَكْوِنِه َشْرًطا ِفً اْلَمْنُذوِر َؼ َما َصرَّل أِلَنَّلهُْم إنَّل
َم ِفً  ْوِم َعاَدًة َولَِهَذا َقسَّل ُكوُن إالَّل ِبالصَّل ٌَ ُه اَل  اِن ُحْكِم اْلَمْسُنوِن لُِظهُوِر أَنَّل ٌَ َعْن َب

ُع، ُثمَّل َقاَل  َطوُّح اَلَثِة اْلَمْنُذوُر َواْلَمْسُنوُن َوالتَّل َرِر ااِلْعِتَكاَؾ إلَى اأْلَْقَساِم الثَّل َمْتِن الدُّح
اِنً لَِما قُْلَنا َولَْو َكاَن  ْض لِلثَّل َتَعرَّل ٌَ الِِث َولَْم  ِل اَل الثَّل ِة اأْلَوَّل ْوُم َشْرطٌق لِِصحَّل َوالصَّل
ِل  ِة اأْلَوَّل قُوَل َشْرطٌق لِِصحَّل ٌَ ِه أَْن  ٌْ ْشَمُل اْلَمْسُنوَن لََكاَن َعلَ ٌَ ِع َما  َطوُّح ُمَراُدُهْم ِبالتَّل
ِؾ لَِما  َرِر أَْحَسُن ِمْن ِعَباَرِة اْلُمَصنِّن ُؾ َفِعَباَرةُ َصاِحِب الدُّح َفَقْط َكَما َقاَل اْلُمَصنِّن

ْومَ )َعلِْمته َهَذا َما َظَهَر لًِ  ٌَ ْوِم  (َقْولُُه َوإِْن َنَوى َمَعَها اْل ٌَ ا لَْو َنَذَر اْعِتَكاَؾ اْل أَمَّل
لََة َمَعُه لَِزَماهُ َكَما ِفً اْلَبْحِر  ٌْ ْخَفى)َوَنَوى اللَّل ٌَ ُه ِفً  (َقْولُُه َواْلَفْرُق اَل  َوُهَو أَنَّل

لَُة َبَطَل  ٌْ لَِة، َوَقْد َبَطَل َنْذُرهُ ِفً اْلَمْتُبوِع َوُهَو اللَّل ٌْ ْوَم َتَبًعا لِلَّل ٌَ ا َجَعَل اْل اأْلُولَى لَمَّل
ْوَم َمَجاًزا ُمْرَساًل  ٌَ لََة َوأََراَد اْل ٌْ ِة أَْطلََق اللَّل ٌَ اِن ْوُم َوِفً الثَّل ٌَ اِبِع َوُهَو اْل ِفً التَّل

َمِن ُثمَّل اْسَتْعَمَل َهَذا  لَُة ِفً ُمْطلَِق الزَّل ٌْ َد َوُهَو اللَّل ٌَّل ُث اْسَتْعَمَل اْلُمَق ٌْ ِن َح ٌْ ِبَمْرَتَبَت
ْوُم َمْقُصوًدا ٌَ ْوُم َفَكاَن اْل ٌَ ِد َوُهَو اْل ٌَّل . ح. هـ/اْلُمْطلََق ِفً اْلُمَق
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َهاِر ِبااِلْعِتَكاِؾ، َوَعَدِم اْسِتٌَعاِبِه : َواْلَحاِصلُ [..] ٌَِصحَّل لَِعَدِم اْسِتٌَعاِب النَّل ُه لَْم  أَنَّل
ِرِه  ٌْ ْرَط َصْوُم َواِجبٍد ِبَنْذِر ااِلْعِتَكاِؾ أَْو ِبَؽ ْوِم اْلَواِجِب َوِبِه ُعلَِم أَنَّل الشَّل ِبالصَّل

ٌُْمِكُن َدْفُع ااِلْسِتْدَراِك ِبَهَذا َفاْفَهْم  َرهُ)َكَرَمَضاَن َو ٌْ أَْي  (َقْولُُه َقَضى َشْهًرا َؼ
ْقِضٌِه ُمَتَتاِبًعا َكَما إَذا  ٌَ ِنِه َوَقْد َفاَتُه َف ٌْ ُه اْلَتَزَم ااِلْعِتَكاَؾ ِفً َشْهرٍد ِبَع ُمَتَتاِبًعا أِلَنَّل

ْعَتِكْؾ ِفٌِه َبَداِبُع  ٌَ لِ )أَْوَجَب اْعِتَكاَؾ َرَجبٍد َولَْم   (َقْولُُه ِسَوى َقَضاِء َرَمَضاَن اأْلَوَّل
ْوَم  ُه إْن َقَضاهُ ُمَتَتاِبًعا َواْعَتَكَؾ ِفٌِه َجاَز أِلَنَّل الصَّل ِل َفإِنَّل ا َقَضاُء َرَمَضاَن اأْلَوَّل أَمَّل

ْقِضٌِهَما ِبَصْوِم َشْهرٍد ُمَتَتاِبًعا َبَداِبُع أَْي أِلَنَّل  ٌَ الَّلِذي َوَجَب ِفٌِه ااِلْعِتَكاُؾ َباقٍد َف
اِرُح  ِه الشَّل ٌْ ًَ ُحْكَمُه َكَما أََشاَر إلَ َقْولُُه َوَتْحِقٌقُُه )اْلَقَضاَء َخلَؾٌق َعْن اأْلََداِء َفؤُْعِط

ْوِم اْلَمْقُصوِد َولَِكْن َسَقَط لَِشَرِؾ  (ِفً اأْلُُصولِ  ْذَر َكاَن ُموِجًبا لِلصَّل َوُهَو أَنَّل النَّل
ْذُر ِبَمْنِزلَِة َنْذرٍد ُمْطلَقٍد َعْن  ْعَتِكْؾ ِفً اْلَوْقِت َصاَر َذلَِك النَّل ٌَ ا لَْم  اْلَوْقِت، َولَمَّل

اْلَوْقِت َفَعاَد َشْرُطُه إلَى اْلَكَماِل ِبؤَْن َوَجَب ااِلْعِتَكاُؾ ِبَصْومٍد َمْقُصودٍد لَِزَواِل 
َها : قُْلت [..].اْلَماِنِع َوُهَو َرَمَضانُ  ْوِم ِفٌَها ِبَناًء َعلَى أَنَّل ٌُِفٌُد اْشِتَراَط الصَّل ْمَنا َما  َقدَّل

ت  ٌْ ْل ُثمَّل َرأَ ُروِع َتؤَمَّل ًضا اللُّحُزوُم ِبالشُّح ٌْ ْقِدٌِر أَ َرةٌق ِباْلَعْشِر اأْلَِخٌِر َوُمَفاُد التَّل ُمَقدَّل
َظِر لَْو َشَرَع ِفً اْلَمْسُنوِن أَْعِنً اْلَعْشَر : اْلُمَحقِّنَق اْبَن اْلهَُماَم َقالَ  َوُمْقَتَضى النَّل

ٌُوُسَؾ ِفً  ِجَب َقَضاُإهُ َتْخِرًٌجا َعلَى َقْوِل أَِبً  ٌَ ِتِه ُثمَّل أَْفَسَدهُ أَْن  ٌَّل اأْلََواِخَر ِبِن
اَلِة َتَناُوًبا أَْرَبًعا اَل َعلَى َقْولِِهَما ُروِع ِفً َنْفِل الصَّل ْلَزُمُه َقَضاُء اْلَعْشِر /الشُّح ٌَ هـ أَْي 

ْفَع  ْلَزُمُه َقَضاُء أَْرَبعٍد لَْو َشَرَع ِفً َنْفلٍد ُثمَّل أَْفَسَد الشَّل ٌَ ُكلِّنِه لَْو أَْفَسَد َبْعَضُه َكَما 
ِن  ٌْ ْقِضً اَل َرْكَعَت ٌَ ُه اَل  َح ِفً اْلُخاَلَصِة أَنَّل ٌُوُسَؾ، لَِكْن َصحَّل َل ِعْنَد أَِبً  اأْلَوَّل

اِتَبِة َكاأْلَْرَبِع َقْبَل  َفاًقا ِفً الرَّل ِة َقَضاَء اأْلَْرَبِع اتِّن ٌَ َكَقْولِِهَما َنَعْم اْخَتاَر ِفً َشْرِح اْلُمْن
َم َتَماُمُه ِفً  َصاِب َوَتَقدَّل َحُه ِفً النِّن ًِّن َوَصحَّل اُر اْلَفْضلِ ٌَ ْهِر َواْلُجُمَعِة َوُهَو اْخِت الظُّح
ْظَهُر ِمْن َبْحِث اْبِن اْلهَُماِم لُُزوُم  ٌَ ِة ِخاَلفُُه َوَعلَى ُكلٍّي َف ٌَ َوا َواِفِل َوَظاِهُر الرِّن النَّل

ْومٍد َشَرَع ِفٌِه ِعْنَدُهَما ِبَناًء [..]ااِلْعِتَكاؾِ  ٌَ ْقَتِضً لُُزوَم ُكلِّن  ٌَ َواْلَحاِصُل أَنَّل اْلَوْجَه 
ِة  ٌَّل َباِع اِفلَِة الرُّح ْومٍد ِبَمْنِزلَِة َشْفعٍد ِمْن النَّل ٌَ َعلَى لُُزوِم َصْوِمِه ِبِخاَلِؾ اْلَباِقً أِلَنَّل ُكلَّل 

ْل  اْسُم َفاِعلٍد  (َقْولُُه أِلَنَّل ِمْنهُ )َوإِْن َكاَن اْلَمْسُنوُن ُهَو اْعِتَكاَؾ اْلَعْشِر ِبَتَماِمِه َتؤَمَّل
ْفِل /ِمْن أَْنَهى مٌق لِلنَّل ِؾ َوأََقلُّحُه َنْفاًل  (َقْولُُه َكَما َمرَّل )هـ ح أَْي ُمَتمِّن أَْي ِمْن َقْوِل اْلُمَصنِّن

ِت ِفً َحقِّن اْلَمْرأَِة ط َفلَْو  (َقْولُُه اْلُخُروجُ )َساَعةٌق  ٌْ أَْي ِمْن ُمْعَتَكِفِه َولَْو َمْسِجَد اْلَب
ِتَها َبَطَل اْعِتَكافَُها لَْو َواِجًبا َواْنَتَهى لَْو َنْفاًل َبْحرٌق  ٌْ َقْولُُه )َخَرَجْت ِمْنُه َولَْو إلَى َب

ًَ  (إالَّل لَِحاَجِة اإْلِْنَساِن إلَخْ  ؤِْت ٌَ ْلَزُمُه أَْن  ٌَ هُوِر َواَل  ْمُكُث َبْعَد َفَراِؼِه ِمْن الطَّل ٌَ َواَل 
َت َصِدٌِقِه اْلَقِرٌبِ  ٌْ لَةٍد أَْو أََتمَّل اْعِتَكاَفُه ِفٌِه  (َقْولُُه َولَْو َمَكَث أَْكَثرَ )]..[ .َب ٌْ ْومٍد َولَ ٌَ َك

ُه َمَحلٌّ لَهُ )ِسَراجٌق  أَْي َمْسِجُد اْلُجُمَعِة َمَحلٌّ لاِِلْعِتَكاِؾ َوِفٌِه إَشاَرةٌق إلَى  (َقْولُُه أِلَنَّل
ُث  ٌْ َن َما لَْو َخَرَج لَِبْولٍد أَْو َؼاِبطٍد َوَدَخَل َمْنِزلَُه َوَمَكَث ِفٌِه َح ٌْ َن َهَذا َوَب ٌْ اْلَفْرِق َب

ْفُسُد َكَما َمرَّل َوِفً اْلَبَداِبِع َوَما ُرِوَي َعْنُه  ِه َوَسلَّلَم – ٌَ ٌْ ُ َعلَ ِمْن – َصلَّلى هللاَّل
ٌُوُسؾَ  اَدِة اْلَمِرٌِض َوَصاَلِة اْلِجَناَزِة َفَقْد َقاَل أَُبو  ٌَ ْخَصِة ِفً ِع َذلَِك َمْحُمولٌق : الرُّح

ْخَصِة َعلَى َما لَْو َخَرَج لَِوْجهٍد ُمَباحٍد  ُجوُز َحْمُل الرُّح ٌَ ِع َو َطوُّح َعلَى اْعِتَكاِؾ التَّل
ِر أَْن  ٌْ َكَحاَجِة اإْلِْنَساِن أَْو اْلُجُمَعِة َوَعاَد َمِرًٌضا أَْو َصلَّلى َعلَى ِجَناَزةٍد ِمْن َؼ

ْخُرَج لَِذلَِك َقْصًدا َوَذلَِك َجاِبزٌق  َما /ٌَ ُه َبْعَد اْلُخُروِج لَِوْجهٍد ُمَباحٍد إنَّل هـ َوِبِه ُعلَِم أَنَّل
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اَدةٍد  ٌَ ِر ِع ٌْ ِر َمْسِجدٍد لَِؽ ٌْ أَْي ِمْن  (َقْولُُه لُِمَخالََفِة َما اْلَتَزَمهُ )ٌَُضرُّح اْلُمْكُث لَْو ِفً َؼ
ُه لَِذلَِك  نَّل ٌَّل ُه َع ا اْبَتَدأَ ااِلْعِتَكاَؾ ِفٌِه، َفَكؤَنَّل ُه لَمَّل ِل أِلَنَّل ااِلْعِتَكاِؾ ِفً اْلَمْسِجِد اأْلَوَّل

لُُه َعْنُه َمَع إْمَكاِن اإْلِْتَماِم ِفٌِه َبَداِبعُ  ْن ِبَناًء َعلَى : قُْلت .َفُكِرَه َتَحوُّح ٌَّل َتَع ٌَ َولََعلَّلُه لَْم 
ْذِر َكَما َمرَّل َوَعَدُم َجَواِز اْلُخُروِج ِمْنُه ِباَل  َماُن َواْلَمَكاُن ِفً النَّل ُن الزَّل ٌَّل َتَع ٌَ ُه اَل  أَنَّل

ِنِه َبْل أِلَنَّل اْلُخُروَج ُمَضادٌّ لَِحِقٌَقِة ااِلْعِتَكاِؾ الَّلِذي ُهَو اللَّلْبُث  ٌُّح ُعْذرٍد اَل لَِتَع
ةٌق ]. َواإْلَِقاَمةُ   [َتِتمَّل

ِجُب  ٌَ ُر َواَل  ٌْ ِن، َفإِْن َفاَت َبْعُضُه َقَضاهُ اَل َؼ ٌَّل ا ُحْكُمُه إَذا َفاَت َعْن َوْقِتِه اْلُمَع َوأَمَّل
ْقِض َحتَّلى َماَت أَْوَصى لُِكلِّن  ٌَ ااِلْسِتْقَباُل أَْو ُكلُّحُه َقَضى اْلُكلَّل ُمَتَتاِبًعا َفإِْن َقَدَر َولَْم 
ْذِر  ، َوإِْن َقَدَر َعلَى اْلَبْعِض َفَكَذلَِك إْن َكاَن َصِحًٌحا َوْقَت النَّل ْومٍد ِبَطَعاِم ِمْسِكٌنٍد ٌَ

ِه َبَداِبُع  ٌْ َء َعلَ ًْ ْوِم َوإاِلَّل َفاَل َش ْوًما َفَعلَى ااِلْخِتاَلِؾ اْلَمارِّن ِفً الصَّل ٌَ َوإاِلَّل َفإِْن َصحَّل 
ًصا  ةِ )ُملَخَّل دَّل ِ  (َقْولُُه إالَّل إَذا أَْفَسَدهُ ِبالرِّن ِه َقْبلََها ِبإٌَِجاِب هللاَّل ٌْ َها ُتْسِقُط َما َوَجَب َعلَ أِلَنَّل

ْذُر ِمْن إٌَجاِبهِ  ا َقْوُل أَِبً َحِنٌَفةَ  ]..[ .هـ/َتَعالَى أَْو إٌَجاِبِه َوالنَّل َفاْعِتَكافُُه َفاِسدٌق : َوأَمَّل
ِر َؼاِبطٍد أَْو َبْولٍد أَْو ُجُمَعةٍد  ٌْ ًصا /إَذا َخَرَج َساَعًة لَِؽ لَُه )هـ ُملَخَّل َقْولُُه ِخاَلًفا لَِما َفصَّل

ًُّح  لَِع ٌْ اَدِة اْلَمِرٌِض َواْلِجَناَزَة َوَصاَلَتَها وَ  (الزَّل ٌَ ُث َجَعَل اْلُخُروَج لِِع ٌْ َنَجاَء إَح
َهاَدِة ُمْفِسًدا ِبِخاَلِؾ  ا، َوأََداَء الشَّل ِفٌُر َعاّمً اْلَؽِرٌِق َواْلَحِرٌَق َواْلِجَهاَد إَذا َكاَن النَّل

قِ  أَنَّل َمْذَهَب : َواْلَحاِصلُ [..]ُخُروِجِه إلَى َمْسِجدٍد آَخَر ِباْنِهَداِم اْلَمْسِجِد أَْو َتَفرُّح
ْصِرٌُح ِبِه َعْن  اإْلَِماِم اْلَفَساُد ِباْلُخُروِج إالَّل لَِبْولٍد أَْو َؼاِبطٍد أَْو ُجُمَعةٍد َكَما َمرَّل التَّل

ٌِِخ  ِة َواْلُخاَلَصِة َواْلَفْتِح َوأَنَّل َبْعَض اْلَمَشا ٌَّل ِه َما َمرَّل َعْن اْلَخاِن ٌْ َكاِفً اْلَحاِكِم َوَعلَ
َر َهَذا ااِلْسِتْحَساَن  ٌَ ِة لَْم  ٌَّل ُه ِفً اْلَخاِن اْسَتْحَسَن َعَدَمُه ِفً َبْعِض اْلَمَساِبِل َوَكؤَنَّل
ٌُْخِرُجُه َعْن َكْوِنِه ُمْعَتِكًفا ِبَناًء َعلَى اْلَقْوِل ِبؤَنَّل  َوِجًٌها أِلَنَّل اْنِهَداَم اْلَمْسِجِد اَل 

ِل اْلَباِب َوأِلَنَّل اْلُخُروَج  ُر َشْرطٍد َكَما َمرَّل ِفً أَوَّل ٌْ إَقاَمَة اْلَخْمِس ِفٌِه ِباْلَجَماَعِة َؼ
ُه ِمْن ِقَبِل َمْن لَُه اْلَحقُّح ُسْبَحاَنُه  انٍد إَذا َكاَن ُمْفِسًدا َمَع أَنَّل ٌَ ٌْضٍد َوِنْس لَِمَرضٍد َوَح

ْكَراِه الَّلِذي ُهَو ِمْن ِقَبِل اْلَعْبِد ُمْفِسًدا ِباأْلَْولَى َولََعلَّل اْلُمَحقِّنَق اْبَن  ُكوُن لإِْلِ ٌَ َوَتَعالَى َف
اْلهَُماِم َنَظَر إلَى َهَذا َفَتِبَع اْلَمْنقُوَل ِفً َكاِفً اْلَحاِكِم الَّلِذي ُهَو َتْلِخٌُص ُكُتِب 

ِرَها َوَتِبَعُه َصاِحُب اْلَبْحِر َواْعَتَمَدهُ َصاِحُب  ٌْ ِة َوَؼ ٌَّل ِة، َوِفً اْلَخاِن ٌَ َوا َظاِهِر الرِّن
ًضا،  ٌْ ُؾ أَ ْحَمِن َوَتِبَعهُْم اْلُمَصنِّن ِه ِفً َمْتِنِه َمَواِهِب الرَّل ٌْ ُث اْقَتَصَر َعلَ ٌْ اْلُبْرَهاِن َح

ًُّح َفاْفَهْم  ُرْنُباَللِ ًَّل ِفً َشْرِحِه َوإِْن َخالََؾ ِفٌِه الشُّح َمُة اْلَمْقِدِس َقْولُُه َوِفً )َوَكَذا اْلَعالَّل
ة ٌَّل َتاْرَخاِن ًِّن  (التَّل ِفٌِه إٌَماءٌق إلَى َعَدِم ااِلْكِتَفاِء ( َقْولُُه لَْو َشَرطَ )َوِمْثلُُه ِفً اْلقُهُْسَتاِن

ُعوِد  ِة أَُبو السُّح ٌَّل ِرَها : قُْلت (َقْولُُه َجاَز َذلِكَ )ِبالنِّن ٌْ ِة َوَؼ ٌَ ِه َقْولُُه ِفً اْلِهَدا ٌْ ٌُِشٌُر إلَ
ُه َمْعلُومٌق ُوقُوُعَها َفاَل ُبدَّل ِمْن اْلُخُروِج  ْخُرُج إالَّل لَِحاَجِة اإْلِْنَساِن أِلَنَّل ٌَ ِعْنَد َقْولِِه َواَل 

ِصٌُر ُمْسَتْثًنى ٌَ ِصٌُر ُمْسَتْثًنى ُحْكًما َوإِْن لَْم /َف ٌَ ْؽلُِب ُوقُوُعُه  ٌَ هـ َواْلَحاِصُل أَنَّل َما 
ْشَتِرْطُه َوَما اَل َفاَل إالَّل إَذا َشَرَطهُ  ٌَ .

أَْي ِفً اْلَمْسِجِد َواْلَباُء َداِخلَةٌق َعلَى اْلَمْقُصوِر  (َقْولُُه َوُخصَّل اْلُمْعَتِكُؾ ِبؤَْكلٍد إلَخْ )
ِحلُّح لَُه ِفً  ٌَ ِه ِبَمْعَنى أَنَّل اْلُمْعَتِكَؾ َمْقُصورٌق َعلَى اأْلَْكِل َوَنْحِوِه ِفً اْلَمْسِجِد اَل  ٌْ َعلَ

َكاَح  ِه أَنَّل النِّن ٌْ ُردُّح َعلَ ٌَ ِرِه، َولَْو َكاَنْت َداِخلًَة َعلَى اْلَمْقُصوِر َكَما ُهَو اْلُمَتَباَدُر  ٌْ َؼ
ِرِه ِفً اْلَمْسِجدِ  ٌْ ِه لَِعَدِم َكَراَهِتِهَما لَِؽ ٌْ ِن َعلَ ٌْ ُر َمْقُصوَر ٌْ ْجَعَة َؼ َقْولُُه ) [..].َوالرَّل
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ِن، َفإِْن  (َوَصْمتٌق  ٌْ َفَت ُكوَت َضمُّح الشَّل َنهَُما َوَذلَِك أَنَّل السُّح ٌْ ُكوِت لِْلَفْرِق َب َعَدَل َعْن السُّح
َس ِفً َشِرٌَعِتَنا لَِقْولِِه  ٌْ ُه لَ َما ُكِرَه أِلَنَّل ً َصْمًتا َنْهرٌق َوإِنَّل اَلةُ – َطاَل ُسمِّن ِه الصَّل ٌْ َعلَ

اَلُم  لِ »" – َوالسَّل ٌْ ْومٍد إلَى اللَّل ٌَ ْتَم َبْعَد اْحِتاَلمٍد َواَل ُصَماَت  ٌُ َرَواهُ أَُبو َداُود « اَل 
َرَة  ٌْ ُ َتَعالَى َعْنُه – َوأَْسَنَد أَُبو َحِنٌَفَة َعْن أَِبً ُهَر ًَ هللاَّل ًَّل »- َرِض ِب َصلَّلى – أَنَّل النَّل

ِه َوَسلَّلَم  ٌْ ُ َعلَ ْمتِ – هللاَّل َقْولُُه )َفْتحٌق " « َنَهى َعْن َصْوِم اْلِوَصاِل َوَعْن َصْوِم الصَّل
ِجبُ  ٌَ ُكوُن َحَراًما َكاْلِؽٌَبِة  (َو ٌَ ْشَمَل اْلَواِجَب، َفإِنَّل اْلَكاَلَم َقْد  ٌَ ٌُْفَتَرُض لِ قُْل  ٌَ لَْم 

ِل  ْمُت َعْن اأْلَوَّل ٌُْكَرهُ َكإِْنَشاِد ِشْعرٍد َقِبٌحٍد َوَكِذْكرٍد لَِتْرِوٌِج ِسْلَعةٍد َفالصَّل َمَثاًل َوَقْد 
اِنً َواِجبٌق َفاْفَهْم  رٍد )َفْرضٌق َوَعْن الثَّل ٌْ ْفِرٌُػ ِفً اإْلٌَِجاِب  (َقْولُُه َوَتَكلُّحمٌق إالَّل ِبَخ ِفٌِه التَّل

ْفَعُل َكَما ِقٌَل  ٌَ ًُ َمْعًنى ط َعْن اْلَحَمِويِّن أَْي أِلَنَّل ُكْرهٌق ِبَمْعَنى اَل  ُه َنْف ٌَُقاَل إنَّل إالَّل أَْن 
ِتمَّل ُنوَرهُ}– ِفً َقْوله َتَعالَى  ٌُ ُ إاِل أَْن  ؤَْبى هللاَّل ٌَ َها }– َوَقْولُُه - [32: التوبة] {َو َوإِنَّل

ٌُِرٌُد َوَمْعَنى اَل َتْسهُُل - [45: البقرة] {لََكِبٌَرةٌق إاِل َعلَى اْلَخاِشِعٌنَ  ُه ِبَمْعَنى اَل  أِلَنَّل
ِر َكَما ِفً  ٌْ ْحَتَمُل َكْوُن إالَّل ِبَمْعَنى َؼ ٌُ – َكَما َذَكَرهُ اْبُن ِهَشامٍد ِفً آِخِر اْلُمْؽِنً، َو

ُ لََفَسَدَتا} َها َحْرُؾ - [22: األنبٌاء] {لَْو َكاَن ِفٌِهَما آلَِهةٌق إاِل هللاَّل ٌْ ْدُخْل َعلَ ٌَ َولَْم 
ِة َواأْلَْولَى ٌَّل َها َعلَى ُصوَرِة اْلَحْرِف اَها لَِما َبْعَدَها أِلَنَّل ، َبْل َتَخطَّل َقْولُُه ِفً )[..]اْلَجرِّن

َرِر ( َقْولُُه َولَْو َكاَن َوْطُإهُ َخاِرَج اْلَمْسِجدِ )أَْي قُُبلٍد أَْو ُدُبرٍد  (َفْرجٍد  َمُه َتَبًعا لِلدُّح َعمَّل
ُكوُن ِفً اْلَمْسِجِد،  ٌَ َما  ِرَها ِمْن أَنَّل اْلُمْعَتِكَؾ إنَّل ٌْ ِة َوَؼ ٌَ إَشاَرًة إلَى َردِّن َما ِفً اْلِعَنا

ؤُ لَُه اْلَوْطُء ُثمَّل َقالَ  ٌَّل َتَه ٌَ ِة، َفِعْنَد : َفاَل  ٌَّل ُه َجاَز لَُه اْلُخُروُج لِْلَحاَجِة اإْلِْنَساِن لُوهُ ِبؤَنَّل َوأَوَّل
ْخُرُجوَن  ٌَ ؤِْوٌاَلِت أَنَّلهُْم َكاُنوا  ِه اْلَوْطُء َوَذَكَر ِفً َشْرِح التَّل ٌْ ْحُرُم َعلَ ٌَ َذلَِك 

ْرِجُعوَن إلَى ُمْعَتَكِفِهْم َفَنَزَل َقْوله  ٌَ ْؽَتِسلُوَن َف ٌَ ْقُضوَن َحاَجَتهُْم ِفً اْلِجَماِع ُثمَّل  ٌَ َو
ُخ /[187: البقرة] {َوال ُتَباِشُروُهنَّل َوأَْنُتْم َعاِكفُوَن ِفً اْلَمَساِجدِ }َتَعالَى ٌْ هـ َقاَل الشَّل

إْسَماِعٌُل َوِفٌِه َنَظرٌق إِلِْمَكاِن اْلَوْطِء ِفً اْلَمْسِجِد َوإِْن َكاَن ِفٌِه ُحْرَمةٌق ِمْن ِجَهةٍد 
ْوَجُة ُمْعَتِكَفًة ِفً  ْحَتِمُل أَْن َتُكوَن الزَّل ٌَ ُه  ًَ ُحلُوُل اْلُجُنِب ِفٌِه َعلَى أَنَّل أُْخَرى َوِه

ْبُطَل اْعِتَكافَُها ٌَ َها ِفٌِه َزْوُجَها َف ٌَ ؤِْت ٌَ ِتَها َف ٌْ  .هـ/َمْسِجِد َب
ًُّح  (َقْولُُه ِفً اأْلََصحِّن ) ُرْنُباَللِ ا، َوُهَو : َقاَل ِفً الشُّح ًٌ ًُّح ِباْلَوْطِء َناِس اِفِع ٌُْفِسْدهُ الشَّل َولَْم 

ْوِم َكَذا ِفً اْلُبْرَهانِ  ُة اْبِن ِسَماَعَة َعْن أَْصَحاِبَنا اْعِتَباًرا لَُه ِبالصَّل ٌَ َقْولُُه ). هـ/ِرَوا
َرةٌق  ْوِم ِبؤَنَّل اْلُمْعَتِكَؾ  (أِلَنَّل َحالََتُه ُمَذكِّن َن الصَّل ٌْ َنُه َوَب ٌْ اِن اْلَفْرِق َب ٌَ َتْعلٌِلٌق لأِْلََصحِّن ِبَب

اِبِم  اُنُه َكاْلُمْحِرِم َواْلُمَصلِّنً ِبِخاَلِؾ الصَّل ٌَ ٌُْؽَتَفُر ِنْس ُرهُ، َفاَل  َقْولُُه )لَُه َحالَةٌق ُتَذكِّن
ُه ِباإْلِْنَزاِل َصاَر ِفً َمْعَنى اْلِجَماِع َنْهرٌق  (َوَبَطَل ِبإِْنَزالٍد إلَخْ  ْبُطْل )أِلَنَّل ٌَ َقْولُُه لَْم 

ْوُم  (لَِعَدِم َمْعَنى اْلِجَماعِ  ْفُسْد ِبِه الصَّل ٌَ أَْي ُكلُّح َما ( َقْولُُه َوإِْن َحُرَم اْلُكلُّح )َولَِذا لَْم 
ْلَزُم ِمْن َعَدِم اْلُبْطاَلِن ِبَها ِحلُّحَها لَِعَدِم اْلَحَرجِ  ٌَ . ُذِكَر ِمْن َدَواِعً اْلَوْطِء إْذ اَل 

ٌُوُسؾَ  لَُة اأْلُولَى َبَداِبعُ : َوَقاَل أَُبو  ٌْ َوأََفاَد أَنَّل اْلُمْفَرَد اَل َتْدُخُل ِفً . اَل َتْدُخُل اللَّل
ؤِْتً  ٌَ لَِة َكَما  ٌْ َتَناَوُل اآْلَخرَ )اللَّل ٌَ ا ِعْنَد  (َقْولُُه  أَْي ِبُحْكِم اْلُعْرِؾ َواْلَعاَدِة َتقُوُل ُكنَّل

الًِِ َوَقاَل َتَعالَى ٌَ امٍد َوَما ِبإَِزاِبَها ِمْن اللَّل ٌَّل
امٍد َوُتِرٌُد َثاَلَثَة أَ ٌَّل

الٍد }فاَُلنٍد َثاَلَثَة أَ ٌَ َثالَث لَ
ا ًٌّ امٍد إاِل َرْمًزا}وَ - [10: مرٌم] {َسِو ٌَّل

َر ِفً َمْوِضعٍد - [41: آل عمران]{ َثالَثَة أَ َفَعبَّل
ُة َواِحَدةٌق، َفاْلُمَراُد ِمْن ُكلِّن َواِحدٍد  اِم َواْلِقصَّل ٌَّل الًِ َوِفً َمْوِضعٍد ِباْسِم اأْلَ ٌَ ِباْسِم اللَّل

اُم ِفٌِه َعلَى  ٌَّل ُه ِفً اْلَمْوِضِع الَّلِذي لَْم َتُكْن اأْلَ ِمْنهَُما َما ُهَو ِبإَِزاِء َصاِحِبِه َحتَّلى إنَّل
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ْكِر َكَقْولِهِ  الًِِ أَْفَرَد ُكلَّل َواِحدٍد ِمْنهَُما ِبالذِّن ٌَ امٍد ُحُسوًما}َعَدِد اللَّل ٌَّل
َة أَ ٌَ الٍد َوَثَماِن ٌَ  {َسْبَع لَ

.]..[ َكَما ِفً اْلَبَداِبعِ - [7: الحاقة]
لَِة اْلَقْدرِ .  ٌْ  :َمْطلَبٌق ِفً لَ
َفاًقا) ًَ  (َقْولُُه َداِبَرةٌق ِفً َرَمَضاَن اتِّن َها ُتوَجُد ُكلَّلَما ُوِجَد َفِه أَْي َداِبَرةٌق َمَعُه ِبَمْعَنى أَنَّل

َنةٍد ِمْنُه َوِعْنَدهُ اَل  ٌَّل لَةٍد ُمَع ٌْ َها ِعْنَدُهَما ِفً لَ ةٌق ِبِه ِعْنَد اإْلَِماِم َوَصاِحِبٌِه لَِكنَّل ُمْخَتصَّل
لَُة اْلَقْدِر  ٌْ َوَراِن َما ِفً اْلَبْحِر َعْن اْلَكاِفً لَ ٌُِشٌُر إلَى َما قُْلَنا ِفً َتْفِسٌِر الدَّل ُن َو ٌَّل َتَتَع

ُم  ُر َوِعْنَدُهَما َتُكوُن ِفً َرَمَضاَن َواَل َتَتَقدَّل ُم َوَتَتؤَخَّل َها َتَتَقدَّل ِفً َرَمَضاَن َداِبَرةٌق لَِكنَّل
رُ  لِ )هـ َفاْفَهْم /َواَل َتَتؤَخَّل ِل ِفً  (َقْولُُه لَِجَواِز َكْوِنَها ِفً اأْلَوَّل أَْي ِفً َرَمَضاَن اأْلَوَّل

لَِة اأْلَِخٌَرِة ِمْنُه،  ٌْ لَِة اأْلُولَى ِمْنُه َوِفً َرَمَضاَن اآْلِتً ِفً اللَّل ٌْ اأْلُولَى أَْي ِفً اللَّل
َقُع  ٌَ ْنَسلِْخ اآْلِتً اَل  ٌَ ِل َوإَِذا لَْم  َقُع لاِِلْحِتَماِل اأْلَوَّل ٌَ ُل اَل  َفإَِذا اْنَسلََخ َرَمَضاُن اأْلَوَّل
َقُع  ٌَ اِنً َفإَِذا اْنَسلََخ اآْلِتً َتَحقَّلَق ُوُجوُدَها ِفً أََحِدِهَما َفِحٌَنِبذٍد  ًضا لاِلْحِتَماِل الثَّل ٌْ أَ

لَةٍد ِمْن  (َقْولُُه إَذا َمَضى إلَخْ ) ٌْ ِل لَ لََة اأْلُولَى َفَقْد َوَقَع ِبؤَوَّل ٌْ ًَ اللَّل ْعِنً إَذا َكاَنْت ِه ٌَ
َتَحقَّلُق  ٌَ الَِثَة إلَْخ َفَقْد ُوِجَدْت ِفً اْلَماِضً، َف َة، أَْو الثَّل ٌَ اِن اْلَقاِبِل، َوإِْن َكاَنْت الثَّل

 ًٌّ لَةٍد ِمْن اْلَقاِبِل َرْملِ ٌْ ِل لَ َدهُ إلَخْ )ِعْنَدُهَما ُوُجوُدَها َقْطًعا ِبؤَوَّل ٌَّل َد  (َقْولُُه لَِكْن َق ٌَّل أَْي َق
َصاِحُب اْلُمِحٌِط اإْلِْفَتاَء ِبَقْوِل اإْلَِماِم ِبَكْوِن اْلَحالِِؾ َفِقًٌها أَْي َعالًِما ِباْخِتاَلِؾ 

وَنَها  ٌَُسمُّح اِبِع َواْلِعْشِرٌَن أِلَنَّل اْلَعَوامَّل  لَُة السَّل ٌْ ًَ لَ ا َفِه ًٌّ اْلُعلََماِء ِفٌَها َوإاِلَّل َفلَْو َكاَن َعامِّن
ْنَصِرُؾ َحلِفُُه إلَى َما َتَعاَرَؾ ِعْنَدهُ َكَما ُهَو أََحُد اأْلَْقَواِل ِفٌَها َولَُه  ٌَ لََة اْلَقْدِر، َف ٌْ لَ

. أَِدلَّلةٌق َكِثٌَرةٌق ِمْن اأْلََحاِدٌِث َوأََجاَب َعْنَها اإْلَِماُم ِبؤَنَّل َذلَِك َكاَن ِفً َذلَِك اْلَعامِ 
ةٌق ] ِة أَنَّل  .َما َذَكَرهُ َعْن اإْلَِماِم ُهَو َقْولٌق لَهُ  [َتِتمَّل ٌَّل َوَذَكَر ِفً اْلَبْحِر َعْن اْلَخاِن

َنِة ُكلِّنَها َقْد َتُكوُن ِفً َرَمَضاَن َوَقْد  َها َتُدوُر أَْي ِفً السَّل اْلَمْشهُوَر َعْن اإْلَِماِم أَنَّل
ِرهِ  ٌْ ٌِن : قُْلت .هـ/َتُكوُن ِفً َؼ ًٌِ الدِّن ِدي ُمْح ٌِّن ُدهُ َما َذَكَرهُ ُسْلَطاُن اْلَعاِرِفٌَن َس ٌِّن َإ ٌُ َو

ِة ِبَقْولِهِ  ٌَّل ًٍّي ِفً فُُتوَحاِتِه اْلَمكِّن لَِة اْلَقْدِر أَْعِنً ِفً : ْبُن َعَرِب ٌْ اُس ِفً لَ َواْخَتلََؾ النَّل
َنِة ُكلِّنَها َتُدوُر َوِبِه أَقُولُ  ًَ ِفً السَّل تَها ِفً  .َزَماِنَها، َفِمْنهُْم َمْن َقاَل ِه ٌْ َفإِنِّنً َرأَ

تَها ِفً َشْهِر  ٌْ ، َوِفً َشْهِر َرَمَضاَن، َوأَْكَثُر َما َرأَ َشْعَباَن َوِفً َشْهِر َرِبٌعٍد
ًة ِفً اْلَعْشِر اْلَوَسِط ِمْن َرَمَضاَن  تَها َمرَّل ٌْ َرَمَضاَن َوِفً اْلَعْشِر اآْلِخِر ِمْنُه، َوَرأَ
َنِة ِفً  َها َتُدوُر ِفً السَّل ِقٌنٍد ِمْن أَنَّل ٌَ لَةٍد ِوْترٍد َوِفً اْلِوْتِر ِمْنَها َفؤََنا َعلَى  ٌْ ِر لَ ٌْ ِفً َؼ

ْهرِ  ًة َوأَْرَبِعٌنَ ،هـ/ِوْترٍد َوَشْفعٍد ِمْن الشَّل َقاَل .  َوِفٌَها لِْلُعلََماِء أَْقَوالٌق أَُخُر َبلََؽْت ِستَّل
ةِ  ٌَ َرا ًَ أَْفَضُل : ِفً ِمْعَراِج الدِّن ٌُْسَتَحبُّح َطلَُبَها، َوِه لَةٌق َفاِضلَةٌق  ٌْ لََة اْلَقْدِر لَ ٌْ اْعلَْم أَنَّل لَ

ِب  ٌِّن ِرَها َوَعْن اْبِن اْلُمَس ٌْ ْعِدُل أَْلَؾ َعَملٍد ِفً َؼ ٌَ رٍد ِفٌَها  ٌْ َنِة َوُكلُّح َعَمِل َخ الًِِ السَّل ٌَ لَ
ْبُح  ًِّن اْلِعَشاُء َوالصُّح اِفِع لََة اْلَقْدِر َفَقْد أََخَذ َنِصٌَبُه ِمْنَها َوَعْن الشَّل ٌْ َمْن َشِهَد اْلِعَشاَء لَ

ِة اَل ُتْمِكُن  ٌَّل ُ َتَعالَى َوَعْن اْلُمَهلَّلِب ِمْن اْلَمالِِك َراَها ِمْن اْلُمْإِمِنٌَن َمْن َشاَء هللاَّل ٌَ َو
 َ ْدُعَو هللاَّل ٌَ ْكُتَمَها َو ٌَ َراَها أَْن  ٌَ ْنَبِؽً لَِمْن  ٌَ ، َو ُتَها َعلَى اْلَحِقٌَقِة، َوُهَو َؼلَطٌق ٌَ ُرْإ

. هـ/َتَعالَى ِباإْلِْخاَلِص 
ا َنْسؤَلُك اإْلِْخاَلصَ  اْلِخَتاِم ِعْنَد اْنِتَهاِء اأْلََجِل  ِفً اْلَقْوِل َواْلَعَمِل َوُحْسنَ  اللَّلهُمَّل إنَّل

ِ الَّلِذي ِبِنْعَمِتِه َتِتمُّح  ا َذا اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم، اْلَحْمُد هلِلَّل ٌَ َواْلَعْوَن َعلَى اإْلِْتَماِم 
دٍد َوَعلَى آلِِه َوَصْحِبِه َوَسلَّلمَ  ِدَنا ُمَحمَّل ٌِّن ُ َعلَى َس الَِحاُت، َوَصلَّلى هللاَّل . الصَّل
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اللُّحْبُث َواْلَحْبُس : ُهَو لَُؽةً  (ِكَتاُب ااِلْعِتَكاؾِ ): فً م نً المحتاا الشافعً وقال*
ا ًرا َكاَن أَْو َشّرً ٌْ ِء َخ ًْ َوال ُتَباِشُروُهنَّل َوأَْنُتْم }: َقاَل َتَعالَى. َواْلُماَلَزَمُة َعلَى الشَّل

َماِثٌُل الَّلِتً أَْنُتْم }: ، َوَقاَل َتَعالَى[187: البقرة] {َعاِكفُوَن ِفً اْلَمَساِجدِ  َما َهِذِه التَّل
رِّن [52: األنبٌاء] {لََها َعاِكفُونَ  ِر َواْنَعَكَؾ َعلَى الشَّل ٌْ . ، َوِقٌَل َعَكَؾ َعلَى اْلَخ

ةٍد : َوَشْرًعا ٌَّل َواأْلَْصُل ِفٌِه َقْبَل ( 1)اللُّحْبُث ِفً اْلَمْسِجِد ِمْن َشْخصٍد َمْخُصوصٍد ِبِن
ُه  ِن أَنَّل ٌْ ِحٌَح ُة اأْلُولَى، َواأْلَْخَباُر َكَخَبِر الصَّل ٌَ ِه َوَسلَّلَم – اإْلِْجَماِع اآْل ٌْ ُ َعلَ َصلَّلى هللاَّل

اْعَتَكَؾ اْلَعْشَر اأْلَْوَسَط ِمْن َرَمَضاَن، ُثمَّل اْعَتَكَؾ اْلَعْشَر اأْلََواِخَر َواَلَزَمُه »- 
ُ َتَعالَى ُثمَّل اْعَتَكَؾ أَْزَواُجُه ِمْن َبْعِدهِ  َراِبِع (2)« َحتَّلى َتَوفَّلاهُ هللاَّل  َوُهَو ِمْن الشَّل

ُ َتَعالَى. اْلَقِدٌَمةِ  ًَ }: َقاَل هللاَّل ِت ٌْ َوَعِهْدَنا إِلَى إِْبَراِهٌَم َوإِْسَماِعٌَل أَْن َطهِّنَرا َب
اِبِفٌَن َواْلَعاِكِفٌنَ  ِرِه ( ُهَو ُمْسَتَحبٌّ ُكلَّل َوْقتٍد  )[125: البقرة]{لِلطَّل ٌْ ِفً َرَمَضاَن َوَؼ

 (ِفً اْلَعْشِر اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن أَْفَضلُ )ُهَو  (وَ )ِباإْلِْجَماِع َوإِلِْطاَلِق اأْلَِدلَّلِة 
ْوِم، َوأََعاَدَها لِِذْكِر ِحْكَمِة  ِمْنهُ  َمْت ِفً ُسَنِن الصَّل ِرِه، َوَهِذِه اْلَمْسؤَلَُة َتَقدَّل ٌْ ِفً َؼ

ًَ َقْولُُه  لَِة اْلَقْدرِ )ااِلْعِتَكاِؾ ِفً اْلَعْشِر اْلَمْذُكوِر، َوِه ٌْ اَلِة َواْلِقَراَءِة  (لَِطلَِب لَ ِبالصَّل
َنةِ  الًِ السَّل ٌَ َها أَْفَضُل لَ َعاِء، َفإِنَّل رٌق ِمْن أَْلِؾ }: َقاَل َتَعالَى. َوَكْثَرِة الدُّح ٌْ لَُة اْلَقْدِر َخ ٌْ لَ

لَُة اْلَقْدرِ  [3: القدر] {َشْهرٍد  ٌْ َس ِفٌَها لَ ٌْ رٌق ِمْن اْلَعَمِل ِفً أَْلِؾ َشْهرٍد لَ ٌْ َوِفً . أَْي َخ
ِن  ٌْ ِحٌَح َم ِمْن َذْنِبهِ »الصَّل لََة اْلَقْدِر إٌَماًنا َواْحِتَساًبا ُؼِفَر لَُه َما َتَقدَّل ٌْ « َمْن َقاَم لَ

ِه  ٌْ ِؾ اْنِحَصاُرَها ِفً اْلَعْشِر اأْلَِخٌَرِة، َوُهَو َما َنصَّل َعلَ َوَظاِهُر َكاَلِم اْلُمَصنِّن
ِنَها اَل َتْنَتِقلُ  ٌْ لًَة ِبَع ٌْ َها َتْلَزُم لَ ِه اْلُجْمهُوُر، َوأَنَّل ٌْ ُ َتَعالَى َوَعلَ ًُّح َرِحَمُه هللاَّل اِفِع . الشَّل

َمةَ  ٌْ ًّ َواْبُن ُخَز َن اأْلََحاِدٌثِ : َوَقاَل اْلُمَزِن ٌْ الًِ اْلَعْشِر َجْمًعا َب ٌَ َها ُمْنَتِقلَةٌق ِفً لَ . إنَّل
ْوَضةِ  ، َوَقاَل ِفً اْلَمْجُموعِ : َقاَل ِفً الرَّل اِهُر اْلُمْخَتاُر لَِكنَّل : َوُهَو َقِويٌّ ُه الظَّل إنَّل

لُ  ُؾ ِفً َشْرِح ُمْسلِمٍد . اْلَمْذَهَب اأْلَوَّل َناُل َفْضلََها إالَّل َمْن أَْطلََعُه : َقاَل اْلُمَصنِّن ٌَ َواَل 
َنْل َفْضلََها ٌَ ْشُعْر ِبَها لَْم  ٌَ َها، َفلَْو َقاَمَها إْنَسانٌق َولَْم  ٌْ ُ َعلَ . هللاَّل

ًُّح  ُث َقالَ : َقاَل اأْلَْذَرِع ٌْ َناِزُعُه َح ٌُ الًِ : َوَكاَلُم اْلُمَتَولِّنً  ٌَ ُد ِفً ُكلِّن لَ َعبُّح ٌُْسَتَحبُّح التَّل
ِقٌنِ  ٌَ ُحوَز اْلَفِضٌلََة َعلَى اْل ٌَ لََع  .هـ/اْلَعْشِر َحتَّلى  َوَهَذا أَْولَى، َنَعْم َحاُل َمْن اطَّل

ِه ِفً اْلَقِدٌِم أَنَّل َمْن . أَْكَمُل إَذا َقاَم ِبَوَظاِبِفَها ْوَضِة َعْن َنصِّن َوَقْد ُنِقَل ِفً َزَواِبِد الرَّل
َرَة  ٌْ ِه ِمْنَها، َوُرِوَي َعْن أَِبً ُهَر ْبَح ِفً َجَماَعةٍد َفَقْد أََخَذ ِبَحظِّن َشِهَد اْلِعَشاَء َوالصُّح

لََة »َمْرفُوًعا  ٌْ َمْن َصلَّلى اْلِعَشاَء اأْلَِخٌَرَة ِفً َجَماَعةٍد ِمْن َرَمَضاَن َفَقْد أَْدَرَك لَ
لَِتَها ِمْن َقْولِ «اْلَقْدرِ  ٌْ ٌُْكِثَر ِفً لَ ٌُْسَتَحبُّح أَْن  اللَّلهُمَّل إنَّلَك َعْفوٌق ُتِحبُّح اْلَعْفَو : ، َو

ْت ِبَها َهِذِه  لَِتَها، َوُخصَّل ٌْ ْجَتِهُد ِفً لَ ٌَ ْوِمَها َكَما  ٌَ ْجَتِهَد ِفً  ٌَ َفاْعُؾ َعنِّنً، َوأَْن 
ْكُتَمَها  ٌَ ٌَُسنُّح إْن َرآَها أَْن  اَمِة، َو ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ ةٌق إلَى  ٌَ ًَ َباِق ُة، َوِه ًِّن )اأْلُمَّل اِفِع ُل الشَّل ٌْ – َوَم

 ُ لَُة اْلَحاِدي)َتَعالَى  (-َرِحَمُه هللاَّل ٌْ َها لَ الِِث َواْلِعْشِرٌنَ )َواْلِعْشِرٌَن ( إلَى أَنَّل ( أَْو الثَّل
نِ  ٌْ ِحٌَح ِل َخَبُر الصَّل ُدلُّح لأِْلَوَّل ٌَ ُؾ ُهَو ، ِمْنُه،  ، َوَما َذَكَرهُ اْلُمَصنِّن اِنً َخَبُر ُمْسلِمٍد َولِلثَّل

لَُة اْلَحاِدي َواْلِعْشِرٌَن  ٌْ َها لَ لَُه إلَى أَنَّل ٌْ َنصُّح اْلُمْخَتَصِر، َواَلَّلِذي َقالَُه اأْلَْكَثُروَن أَنَّل َم
ُة  ٌَّل لَُة إْحَدى أَْو َثاَلثٍد أَْو َسْبعٍد َوِعْشِرٌَن، ُثمَّل َبِق ٌْ ُر، َوِفً اْلَقِدٌِم أَْرَجاَها لَ ٌْ اَل َؼ

َها ِفً َجِمٌِع  لَُة أَْشَفاِع اْلَعْشِر اأْلََواِخِر، َوَقاَل اْبُن ُعَمَر َوَجَماَعةٌق إنَّل ٌْ اأْلَْوَتاِر، ُثمَّل لَ
َها َبْعُض اْلُعلََماِء ِبؤَْوَتاِر اْلَعْشِر اأْلََواِخِر، َوَبْعُضهُْم ِبؤَْشَفاِعهِ  ْهِر، َوَخصَّل . الشَّل
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ًُّح  اسٍد َوأَُب لَُة َسْبعٍد َوِعْشِرٌَن َوُهَو َمْذَهُب أَْكَثِر أَْهِل اْلِعْلِم، : َوَقاَل اْبُن َعبَّل ٌْ ًَ لَ ِه
اَلِثٌَن َقْواًل  ْكُثَر اْجِتَهاُدُهْم ِفً . َوِفٌَها َنْحُو الثَّل ٌَ اِس أَْن  َبُب ِفً إْبَهاِمَها َعلَى النَّل َوالسَّل

ةٌق َواَل َباِرَدةٌق،  َها َطْلَقةٌق اَل َحارَّل ْطلُُبوَنَها ِفً َجِمٌِعَها، َوِمْن َعاَلَماِتَها أَنَّل ٌَ َنِة َو ُكلِّن السَّل
َس ِفٌَها َكِثٌُر ُشَعاعٍد  ٌْ َضاَء لَ ٌْ ْمُس ِفً َصِبٌَحِتَها َب اَل َفاِبَدَة : َفإِْن ِقٌلَ  .َوَتْطلُُع الشَّل

َها َقْد اْنَقَضتْ  ْوِمَها َكَما  .ِفً َهِذِه اْلَعاَلَمِة أِلَنَّل ٌَ ْجَتَهَد ِفً  ٌُ ٌُْسَتَحبُّح أَْن  ُه  أُِجٌَب ِبؤَنَّل
لًَة َواِحَدةً  ٌْ َها َتْلَزُم لَ ًِّن أَنَّل اِفِع َم َعْن الشَّل ْعِرفَُها َعلَى َما َتَقدَّل ٌَ ْبَقى  ٌَ ُه  َم َوأَنَّل  َتَقدَّل

َة َوااِلْعِتَكاَؾ  ٌَّل ِح ءٌق ِمْن اْلِعَباَداِت إلَى َمْسِجدٍد إالَّل التَّل ًْ ْفَتِقُر َش ٌَ ااِلْعِتَكاِؾ، َواَل 
َها ِمْنُه،  ٌَِصحُّح ِفً َرْحَبِتِه أِلَنَّل ِرِه، َو ٌْ َن َسْطِح اْلَمْسِجِد َوَؼ ٌْ َواَؾ، َواَل َفْرَق َب َوالطَّل

ٌَِصحُّح ِفٌَما ُوِقَؾ ُجْزُإهُ َشاِبًعا َمْسِجًدا َوإِْن َحُرَم َعلَى اْلُجُنِب اْلُمْكُث ِفٌِه  َواَل 
ِة  اِط، َواَل ِفٌَما أَْرُضُه ُمْسَتؤَْجَرةٌق َوُوِقَؾ ِبَناُإهُ َمْسِجًدا َعلَى اْلَقْوِل ِبِصحَّل ٌَ لاِِلْحِت

ًَ ِفٌِه َمْصَطَبًة أَْو ِصلًَة  ْبِن ٌَ ، َواْلِحٌلَُة ِفً ااِلْعِتَكاِؾ ِفٌِه أَْن  اْلَوْقِؾ َوُهَو اأْلََصحُّح
ٌَِصحُّح َعلَى َسْطِحِه  ٌَِصحَّل ااِلْعِتَكاُؾ ِفٌَها َكَما  ِقَفَها َمْسِجًدا َف ٌَ أَْو َنْحَو َذلَِك َو

ْبَن  ٌُ ٌَِصحُّح ااِلْعِتَكاُؾ ِفٌِه َوإِْن لَْم  ُه  ًِّن ِمْن أَنَّل ْرَكِش ٌُْؽَترُّح ِبَما َوَقَع لِلزَّل َوُجْدَراِنِه، َواَل 
ٌُْؽَترُّح . َنْحُو َمْصَطَبةٍد  ٌَِصحُّح َوْقُؾ اْلَمْنقُوِل َمْسِجًدا، َواَل  ُه اَل  َر أَنَّل ا َتَقرَّل َوَقْد ُعلَِم ِممَّل

ِة  حَّل ِرٌَن ِمْن الصِّن َوُهَو َما  (اْلَجاِمعُ )اْلَمْسِجُد  (وَ )ِبَما َوَقَع ِفً َفَتاَوى َبْعِض اْلُمَتؤَخِّن
ِرِه لِْلُخُروِج ِمْن ِخاَلِؾ َمْن  (أَْولَى)ُتَقاُم ِفٌِه اْلُجُمَعُة  ٌْ ِبااِلْعِتَكاِؾ ِفٌِه ِمْن َؼ

ِجُب اْلَجاِمُع . أَْوَجَبُه، َولَِكْثَرِة اْلَجَماَعِة ِفٌِه، َولاِِلْسِتْؽَناِء َعْن اْلُخُروِج لِْلُجُمَعةِ  ٌَ َو
ْن َتْلَزُمُه اْلُجُمَعُة  ْوُم اْلُجُمَعِة َوَكاَن ِممَّل ٌَ ًة ُمَتَتاِبَعًة ِفٌَها  لاِِلْعِتَكاِؾ ِفٌِه إْن َنَذَر ُمدَّل
َتاُبَع لَِتْقِصٌِرِه َبْعَد اْعِتَكاِفِه  ْقَطُع التَّل ٌَ ٌُْشَتَرْط اْلُخُروُج لََها؛ أِلَنَّل اْلُخُروَج لََها  َولَْم 

ِة  ٌَ َن أَْبِن ٌْ ُه لَْو َكاَنْت اْلُجُمَعُة ُتَقاُم َب ًُّح أَنَّل ٌُْإَخُذ ِمْن َهَذا َكَما َقاَل اأْلَْذَرِع ِفً اْلَجاِمِع َو
ْبُطْل َتَتاُبُعُه ِباْلُخُروِج لََها ٌَ ِة اَل ِفً َجاِمعٍد لَْم  ٌَ ٌَِصحُّح )]..[ اْلَقْر ُه اَل  َواْلَجِدٌُد أَنَّل

اَلةِ  ؤُ لِلصَّل ٌَّل ِتَها، َوُهَو اْلُمْعَتَزُل اْلُمَه ٌْ َس ِبَمْسِجدٍد  (اْعِتَكاُؾ اْمَرأَةٍد ِفً َمْسِجِد َب ٌْ ُه لَ أِلَنَّل
ًِّن  ِب ٌِرِه َوُمْكِث اْلُجُنِب ِفٌِه، َوأِلَنَّل ِنَساَء النَّل ٌِ ِه – ِبَدلٌِِل َجَواِز َتْؽ ٌْ ُ َعلَ َصلَّلى هللاَّل

ٌُوُتهُنَّل لََكاَنْت لَهُنَّل – َوَسلَّلَم  ْعَتِكْفَن ِفً اْلَمْسِجِد َولَْو َكَفى ُب ٌَ ًَ َعْنهُنَّل ُكنَّل  َوَرِض
ُجلِ  ُه َمَكاُن َصاَلِتَها َكَما أَنَّل اْلَمْسِجَد َمَكاُن َصاَلِة الرَّل ٌَِصحُّح أِلَنَّل  .أَْولَى، َواْلَقِدٌُم 
اَلَة اَل َتْخَتصُّح ِبَمْوِضعٍد ِبِخاَلِؾ ااِلْعِتَكاِؾ، َواْلُخْنَثى  َل ِبؤَنَّل الصَّل َوأََجاَب اأْلَوَّل
ُكوُن اْلَمْسِجُد لََها أَْفَضَل  ٌَ ِتَها  ٌْ ِة اْعِتَكاِفَها ِفً َب ُجِل، َوَعلَى اْلَقْوِل ِبِصحَّل َكالرَّل

نَ ) .ُخُروًجا ِمْن اْلِخاَلؾِ  ٌَّل اِذُر  (َولَْو َع اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِفً َنْذِرِه ااِلْعِتَكاَؾ )النَّل
نَ  ٌَّل اَدِة َفْضلِِه لَِكْثَرِة َتَضاُعُؾ  (َتَع ٌَ ُسِك ِبِه َوِز ُرهُ َمَقاَمُه لَِتَعلُّحِق النُّح ٌْ قُوُم َؼ ٌَ َفاَل 

اَلِة ِفٌهِ  ِه َوَسلَّلمَ – َقاَل . الصَّل ٌْ ُ َعلَ َصاَلةٌق ِفً َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضُل ِمْن »:َصلَّلى هللاَّل
أَْلِؾ َصاَلةٍد ِفٌَما ِسَواهُ إالَّل اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم، َوَصاَلةٌق ِفً اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْفَضُل 

ُن . «ِمْن ِماَبِة َصاَلةٍد ِفً َمْسِجِدي ٌَّل َتَع ٌَ َواْخَتلَفُوا ِفً اْلُمَراِد ِباْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَّلِذي 
ٌَُطاُؾ ِفٌِه  اَدةُ اْلَفِضٌلَُة ِقٌَل اْلَكْعَبُة َواْلَمْسِجُد الَّلِذي  ٌَ َتَعلَّلُق ِبِه ِز ٌَ ْذِر َو ِفً النَّل
ُؾ ِفً اْلَمْجُموِع ِفً َباِب اْسِتْقَباِل اْلِقْبلَِة، َوِقٌلَ  ُه : َحْولََها، َوِبَهَذا َجَزَم اْلُمَصنِّن إنَّل

اْلَكْعَبُة َوَما ِفً اْلِحْجِر 
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اِن، َوِقٌلَ  ٌَ اُر َصاِحِب اْلَب ٌَ ِت، َوُهَو اْخِت ٌْ َجِمٌُع ِبَقاِع اْلَحَرِم، َوُهَو الَّلِذي : ِمْن اْلَب
ُل، َوَسَكَت  ٌَ ، َواْلَقْلُب إلَى َهَذا أَْم ًِّن ِرٌِؾ اْلُعْثَماِن ِخِه الشَّل ٌْ اِن َعْن َش ٌَ َنَقلَُه ِفً اْلَب

َت اْلَحَرامَ  ٌْ َن اْلَكْعَبَة أَْو اْلَب ٌَّل ا لَْو َع ُؾ َعمَّل انِ . اْلُمَصنِّن ٌَ ُن : َوَقاَل ِفً اْلَب ٌَّل َتَع ٌَ ُه  إنَّل
ِه ِمْن اْلِحْجرِ  ٌْ ُت َوَما أُِضٌَؾ إلَ ٌْ اتِ . اْلَب َجُه، لَِكْن َهَذا : َقاَل ِفً اْلُمِهمَّل َوُهَو اْلُمتَّل

ْضِعٌَؾ ُمْخَتصٌّ  ٌََرى أَنَّل التَّل ِرٌَن َعلَى َقْوِل َمْن  ؤِْتً َكَما َقاَل َبْعُض اْلُمَتؤَخِّن ٌَ َما  إنَّل
قُوُل ِبهِ  ٌَ اِن  ٌَ ا ِبَذلَِك َفاَل . ِبَذلَِك، َوَصاِحُب اْلَب ْضِعٌَؾ ُمْخَتّصً ٌََرى التَّل ا َمْن اَل  َوأَمَّل

ٌِن َذلِكَ  ٌِ قُوَل ِبَتْع ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ِخهِ . ٌَ ٌْ َح اإْلَِماُم ِباْلَمْسؤَلَِة َفَقاَل َعْن َش ُه لَْو : َوَقْد َصرَّل إنَّل
َنَذَر َصاَلًة ِفً اْلَكْعَبِة َوَصلَّلى ِفً أَْطَراِؾ اْلَمْسِجِد َخَرَج َعْن َنْذِرِه، َوَنَقلَُه 

ْذِر  ًُّح َعْنُه ِفً َباِب النَّل اِفِع إَذا  (اأْلَْقَصى)َمْسِجُد  (َوَكَذا َمْسِجُد اْلَمِدٌَنِة، وَ )الرَّل
َنا  ٌَّل اِذُر ِفً َنْذِرِه َتَع َنهَُما النَّل ٌَّل ٌُْجِزُئ ُدوَنهَُما؛ أِلَنَّلهَُما َمْسِجَداِن  (ِفً اأْلَْظَهرِ )َع َواَل 

َحاُل َفؤَْشَبَها اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ  ِهَما الرِّن ٌْ اِنً. ُتَشدُّح إلَ َتَعلَّلُق ِبِهَما : َوالثَّل ٌَ اَل؛ أِلَنَّلهَُما اَل 
اَلَثِة لَْم  َر الثَّل ٌْ َن َمْسِجًدا َؼ ٌَّل ُه لَْو َع َة اْلَمَساِجِد، َوأَْشَعَر َكاَلُمُه أَنَّل ٌَّل ُنُسكٌق َفؤَْشَبَها َبِق

ْن َوُهَو َكَذلَِك ِفً اأْلََصحِّن  ٌَّل َتَع ٌُْشِعُر .ٌَ ، َو ِرِه َكَما َمرَّل ٌْ َنُه أَْولَى ِمْن َؼ ٌَّل ، لَِكْن َما َع
َس  ٌْ ُن َولَ ٌَّل َتَع ٌَ اَلَثِة اَل  اَلِة ِفً اْلَمَساِجِد الثَّل ًضا َتْعِبٌُرهُ ِبااِلْعِتَكاِؾ أَنَّل َنْذَر الصَّل ٌْ أَ

ًُّح َواأْلَْصَحاُب  اِفِع َها الشَّل ٌْ ٌٌِِن، َوَقْد َنصَّل َعلَ ْع ًَ أَْولَى ِبالتَّل قُوُم )ُمَراًدا، َبْل ِه ٌَ َو
ُسِك ِبِه  (اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم َمَقاَمهَُما ِهَما َوَتَعلُّحِق النُّح ٌْ أَْي ( َواَل َعْكسَ )لَِمِزٌِد َفْضلِِه َعلَ

قُوَماِن َمَقاَم اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أِلَنَّلهَُما ُدوَنُه ِفً اْلَفْضِل  ٌَ قُوُم َمْسِجُد اْلَمِدٌَنِة )اَل  ٌَ َو
،  (َمَقاَم اأْلَْقَصى اَلَة ِفٌِه ِبؤَْلِؾ َصاَلةٍد َكَما َمرَّل ُه َصحَّل أَنَّل الصَّل ُه أَْفَضُل ِمْنُه َفإِنَّل أِلَنَّل

ارُ  ، َوَقاَل اْلَبزَّل . إْسَناُدهُ َحَسنٌق : َوِفً اأْلَْقَصى ِبَخْمِسِماَبةٍد َكَما َرَواهُ اْبُن َعْبِد اْلَبرِّن
اِنً َفَقاَل  ْكِن الثَّل ٌُْشَتَرُط ِفً ااِلْعِتَكاِؾ لُْبُث َقْدرٍد )ُثمَّل َشَرَع ِفً الرُّح ُه  َواأْلََصحُّح أَنَّل

ى ُعُكوًفا ُكوِع  (ٌَُسمَّل َمؤَِنٌَنِة ِفً الرُّح ُكوُن َزَمُنَها َفْوَق َزَمِن الطُّح ٌَ ُث  ٌْ أَْي إَقاَمًة ِبَح
ُد ِفٌِه، َوَقْولُهُ  َردُّح ْكِفً التَّل ٌَ ُكوُن َبْل  ِجُب السُّح ٌَ ْكِفً َقْدُرَها، َواَل  ٌَ : َوَنْحِوِه، َفاَل 

نِ  ٌْ ْرِجُع إلَى ُجْملََت ٌَ ُة َقْدُرهُ، َوُمَقاِبُل : َواأْلََصحُّح  ٌَ اِن إْحَداُهَما أَْصُل اللُّحْبِث، َوالثَّل
ِل َقْولُُه  ْكِفً اْلُمُروُر ِباَل لُْبثٍد )اأْلََصحِّن ِفً اأْلَوَّل ٌَ َكاْلُوقُوِؾ ِبَعَرَفَة، َوُمَقاِبلُُه  (َوِقٌَل 

ِة َقْولُُه  ٌَ اِن ْومٍد )ِفً الثَّل ٌَ ٌُْشَتَرُط ُمْكُث َنْحِو    ]..[(َوِقٌَل 
ْبُطُل ِباْلِجَماعِ ) ٌَ ِمْن َعالِمٍد ِبَتْحِرٌِمِه َذاِكًرا لاِِلْعِتَكاِؾ َسَواءٌق أََجاَمَع ِفً اْلَمْسِجِد  (َو

ةَ  ٌَّل  ]..[.أَْم َخاِرَجُه ِعْنَد ُخُروِجِه لَِقَضاِء َحاَجةٍد أَْو َنْحِوَها لُِمَناَفاِتِه اْلِعَباَدَة اْلَبَدِن
ٌَُسنُّح  ُه َطاَعةٌق ِفً َطاَعةٍد، َو رٍد أِلَنَّل ٌْ اَدةُ َخ ٌَ َوإِْن اْشَتَؽَل اْلُمْعَتِكُؾ ِباْلقُْرآِن َواْلِعْلِم َفِز

ؤِْتً  ٌَ َباِع َولِْلُخُروِج ِمْن ِخاَلِؾ َمْن أَْوَجَبُه َكَما َس ْوُم لاِِلتِّن هُ  (وَ )لَُه الصَّل ٌَُضرُّح اَل 
ِل َوْحَدهُ) ٌْ ٌَِصحُّح اْعِتَكاُؾ اللَّل ْشِرٌِق لَِخَبِر أََنسٍد  (اْلِفْطُر، َبْل  َواْعِتَكاُؾ اْلِعٌِد َوالتَّل
ْجَعلَُه َعلَى َنْفِسهِ » ٌَ امٌق إالَّل أَْن  ٌَ َس َعلَى اْلُمْعَتِكِؾ ِص ٌْ َرَواهُ اْلَحاِكُم َوَقاَل  (1)« لَ

ًَ َقْولٌق  ًُّح ِفً اْلَجِدٌِد، َوُحِك اِفِع ِه الشَّل ٌْ ، َوَهَذا َما َنصَّل َعلَ َصِحٌحٌق َعلَى َشْرِط ُمْسلِمٍد
ٌَاضٌق َعْن ُجْمهُوِر اْلُعلََماءِ  ِتِه، َوَحَكاهُ اْلَقاِضً ِع ْوَم َشْرطٌق ِفً ِصحَّل  َقِدٌمٌق أَنَّل الصَّل

ْرِط َفَقالَ ]..[  ًرا َعْنُه ِبالشَّل الِِث ُمَعبِّن ْكِن الثَّل ُة )ُثمَّل َشَرَع ِفً الرُّح ٌَّل ٌُْشَتَرُط ِن َو
ِرَها ِمْن اْلِعَباَداِت؛  (ااِلْعِتَكاؾِ  ٌْ اَلِة َوَؼ أَْي اَل ُبدَّل ِمْنَها ِفً اْبِتَداِبِه َكَما ِفً الصَّل

َن َزَماُنُه أَْو اَل  ٌَّل ُرهُ، َتَع ٌْ ُه ِعَباَدةٌق، َسَواءٌق اْلَمْنُذوُر َوَؼ ْنِوي)لَِكْن  (وَ )أِلَنَّل َحْتًما  (ٌَ
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ةَ )ااِلْعِتَكاِؾ  (ِفً) ٌَّل عِ  (اْلَمْنُذوِر اْلَفْرِض َطوُّح َز َعْن التَّل ٌَّل َتَم ٌَ اًما  ]..[ لِ ٌَّل ا إَذا َنَذَر أَ أَمَّل
َتاُبَع َفُحْكُمُه َما َذَكَرهُ ِفً َقْولِِه  َنًة َوَشَرَط ِفٌَها التَّل ٌَّل ًة ُمَتَتاِبَعًة َفَخَرَج )ُمَع َولَْو َنَذَر ُمدَّل

َتاُبعَ  ْقَطُع التَّل ٌَ ِر َذلَِك ِمْن اأْلَْعَذاِر  (لُِعْذرٍد اَل  ٌْ ٌْضٍد َوأَْكلٍد َوَؼ َكَقَضاِء َحاَجةٍد َوَح
ِة َوَعاَد  ٌَ ةِ )اآْلِت ٌَّل ِجْب اْسِتْبَناُؾ النِّن ٌَ َر أَنَّل اْقِتَصاَرهُ :َتْنبٌِهٌي  ]..[  (لَْم  ا َتَقرَّل  َقْد ُعلَِم ِممَّل

َس  ٌْ ِر َعْن اْسِتْثَناِء َقَضاِء اْلَحاَجِة َوُؼْسِل اْلَجَناَبِة ِمْن َمِحلِّن اْلِخاَلِؾ لَ َكاْلُمَحرَّل
رَ  ، َفلَْو َعبَّل دٍد ٌِّن ا : ِبَج َتاُبَع َعمَّل ْقَطُع التَّل ٌَ ْرُتُه َكاَن أَْولَى، َواْحَتَرَز ِبَقْولِِه اَل  ِبَما َقدَّل

َها َتِجُب َقْطًعا ْقَطُعُه َفإِنَّل اِبِع َولَُه ُشُروطٌق َذَكَرَها  ]..[ ٌَ ْكِن الرَّل ُثمَّل َشَرَع ِفً الرُّح
ِض : َوَشْرُط اْلُمْعَتِكؾِ )ِبَقْولِِه  ٌْ َقاُء َعْن اْلَح َفاِس  (اإْلِْساَلُم َواْلَعْقُل َوالنَّل َوالنِّن

، َوَسْكَراَن، َوُمْؽًمى  (َواْلَجَناَبةِ ) ، َوُمَبْرَسمٍد ، َوَمْجُنونٍد ٌَِصحُّح اْعِتَكاُؾ َكاِفرٍد َفاَل 
ِتِهْم َواَل َحاِبضٍد َوُنَفَساَء َوُجُنبٍد لُِحْرَمِة  ٌَّل ِة ِن ٌَز لَُه؛ لَِعَدِم ِصحَّل ٌِ ِه، َوَمْن اَل َتْم ٌْ َعلَ

ا  (َولَْو اْرَتدَّل اْلُمْعَتِكُؾ أَْو َسِكرَ ) ]..[ ُمْكِثِهْم ِفً اْلَمْسِجدِ  ًٌ اْعِتَكافُُه ِفً  (َبَطلَ )ُمَتَعدِّن
ِتهِ  ٌَّل ِتِه َوُسْكِرِه لَِعَدِم أَْهلِ ُه . َزَمِن ِردَّل ًُّح أَنَّل ْشِبُه َكَما َقاَل اأْلَْذَرِع ٌُ ي َف ُر اْلُمَتَعدِّن ٌْ ا َؼ أَمَّل

ِه  ٌْ  ]..[ (َواْلَمْذَهُب ُبْطاَلُن َما َمَضى ِمْن اْعِتَكاِفِهَما اْلُمَتَتاِبعِ )َكاْلُمْؽَمى َعلَ
اِرُح :َتْنبٌِهٌي  ِة، َولَِهَذا َقاَل الشَّل ٌَّل ِه اَل ُحُبوُطُه ِباْلُكلِّن ٌْ  اْلُمَراُد ِباْلُبْطاَلِن َعَدُم اْلِبَناِء َعلَ

ًُّح َعلَى أَنَّل  اِفِع ا اْلُمْرَتدُّح َفَقْد َنصَّل الشَّل ْكَراِن َوأَمَّل َتاُبُع، َوَهَذا ِفً السَّل ُث التَّل ٌْ ِمْن َح
ًَ ُمْحِبَطةٌق لِْلَعَمِل  َصلَْت ِبِه َفِه ِصْل ِباْلَمْوِت َوإِْن اتَّل َواَب إْن لَْم َتتَّل َة اَل ُتْحِبُط الثَّل دَّل الرِّن

ِمٌَر ِفً اْعِتَكاِفِهَما، َواأْلَْولَى إْفَراُدهُ . ِبَنصِّن اْلقُْرآنِ  ُؾ الضَّل َفإِْن ِقٌَل َثنَّلى اْلُمَصنِّن
َر ِبَقْولِهِ  ُث َعبَّل ٌْ إْن لَْم : أِلَنَّل اْلَمْعُطوَؾ ُهَنا ِبؤَْو، َوَقْد أََتى ِبِه َبْعَد َذلَِك ُمْفَرًدا َح

َما  ِه، َوإِنَّل ٌْ َس َعاِبًدا َعلَ ٌْ ِمٌُر لَ ْخُرْج؟ أُِجٌَب ِبؤَنَّل اْلَمْعُطوَؾ ِبؤَْو ُهَو اْلِفْعُل، َوالضَّل ٌَ
 ، ُدلُّح ٌَ َم َما  ِن ِمْن لَْفِظ اْلِفْعِل، َوَقْد َتَقدَّل ٌْ ْكَراِن اْلَمْفهُوَم ُهَو َعاِبدٌق َعلَى اْلُمْرَتدِّن َوالسَّل

ِهَما ٌْ ِمٌِر َعلَ ِهَما َفَصحَّل َعْوُد الضَّل ٌْ َعلَى اْلُمْعَتِكِؾ  (َولَْو َطَرأَ ُجُنونٌق أَْو إْؼَماءٌق ). َعلَ
ْبُطْل َما َمَضى) ٌَ ٌُْخَرجْ )ِمْن اْعِتَكاِفِه اْلُمَتَتاِبِع  (لَْم  ِباْلِبَناِء لِْلَمْفُعوِل ِمْن  (إْن لَْم 

ِر َضْبِطِه ِفً اْلَمْسِجِد  ُه َمْعُذورٌق ِبَما َعَرَض لَُه، َفإِْن أَْخَرَج َمَع َتَعذُّح اْلَمْسِجِد؛ أِلَنَّل
ِحٌِح  ًضا َكَما لَْو َحَمَل اْلَعاِقُل ُمْكَرًها، َوَكَذا إْن أَْمَكَن ِبَمَشقَّلةٍد َعلَى الصَّل ٌْ ْبُطْل أَ ٌَ لَْم 

ٌِد ِبَعَدِم اْلُخُروِج اِلْسِتَواِء ُحْكِمِهَما ٌِ ْق ْنَبِؽً َتْرُك التَّل ٌَ ا لَْو . َفهَُو َكاْلَمِرٌِض، َفَكاَن  أَمَّل
ِة  ٌَ ْنَقِطُع اْعِتَكافُُه َكَما َنَقلَُه ِفً اْلِكَفا ٌَ ُه  ْكِر َفإِنَّل ٌُْعَذُر ِفٌِه َكالسُّح َطَرأَ َذلَِك ِبَسَببٍد اَل 

ًُّح ِفً اإْلِْؼَماِء  ًِّن ِفً اْلُجُنوِن، َوَبَحَثُه اأْلَْذَرِع ٌُْحَسُب َزَمُن )َعْن اْلَبْنَدِنٌِج َو
َهاِر  (اإْلِْؼَماِء ِمْن ااِلْعِتَكاؾِ  ِه َبْعَض النَّل ٌْ ًَ َعلَ اِبِم إَذا أُْؼِم اْلُمَتَتاِبِع َكَما ِفً الصَّل

َة اَل َتِصحُّح ِمْنهُ  (اْلُجُنونِ )َزَمِن  (ُدونَ ) ٌَّل ٌُْحَسُب ِمْنُه أِلَنَّل اْلِعَباَدَة اْلَبَدِن  (أَوْ ). َفاَل 
ٌْضُ )َطَرأَ  َفاُس َعلَى ُمْعَتِكَفةٍد  (اْلَح َها  (َوَجبَ )أَْو النِّن ٌْ ِمْن اْلَمْسِجِد  (اْلُخُروجُ )َعلَ

َها  ٌْ ْبِطُل ااِلْعِتَكاَؾ َكااِلْحِتاَلِم  (َوَكَذا اْلَجَناَبةُ )لَِتْحِرٌِم اْلُمْكِث َعلَ ٌُ  (إَذا)ِبَما اَل 
رَ )َطَرأَ َعلَى اْلُمْعَتِكِؾ، َو  ِه  (َتَعذَّل ٌْ ِه اْلُخُروُج  (اْلُؽْسُل ِفً اْلَمْسِجدِ )َعلَ ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ َف

اِهُر َكَما  ِرِه، َفالظَّل ٌْ ِم لَِفْقِد اْلَماِء أَْو َؼ مُّح ٌَ ِمْنُه لُِحْرَمِة ُمْكِثِه ِفٌِه، َولَْو اْحَتاَج إلَى التَّل
ِر ُتَراِبِه؛ ٌْ ِرٌَن ُوُجوُب اْلُخُروِج لَُه َمَع إْمَكاِنِه ِفً اْلَمْسِجِد ِبَؽ  َبَحَثُه َبْعُض اْلُمَتؤَخِّن

ِفً ُحْكِم ااِلْعِتَكاِؾ اْلَمْنُذوِر  (َفْصلٌق ): [فصل فً حكم االعتكاؾ المنذور]]..[ 
ًة ُمَتَتاِبَعةً ) امٍد ُمَتَتاِبَعةٍد : َكَقْولِهِ  (إَذا َنَذَر ُمدَّل ٌَّل

ًَّل اْعِتَكاُؾ َعَشَرِة أَ ِ َعلَ  (لَِزَمهُ )هلِلَّل
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ُه َوْصؾٌق َمْقُصودٌق لَِما ِفٌِه ِمْن اْلُمَباَدَرِة إلَى  َح ِبِه لَْفًظا أِلَنَّل َتاُبُع ِفٌَها إْن َصرَّل التَّل
الًِ اْلُمَتَخلِّنلَِة  ٌَ اِم اْعِتَكاُؾ اللَّل ٌَّل ْلَزُمُه ِفً َهِذِه اأْلَ ٌَ اِن ِبَبْعِضِه، َواَل  ٌَ اْلَباِقً َعِقَب اإْلِْت

اِم، َولَْو َنَذَر ِبلَْفِظِه  ٌَّل ى اأْلَ َها اَل َتْدُخُل ِفً ُمَسمَّل َها َفَتْلَزُمُه؛ أِلَنَّل ٌَ ْنِو ٌَ َنَها إالَّل أَْن  ٌْ َب
َتاُبُع َعلَى اأْلََصحِّن  ْلَزْمُه َوَجاَز لَُه التَّل ٌَ ْفِرٌَق لَْم  ْوِم : َفإِْن ِقٌلَ  .التَّل إَذا َنَذَر ِفً الصَّل

ْفِرٌَق لَِزَمُه َفَهالَّل َكاَن ُهَنا َكَذلَِك؟ َتاُبَع أَْو التَّل ِجُب ِفٌِه  التَّل ٌَ ْوَم  أُِجٌَب ِبؤَنَّل الصَّل
ْفِرٌُق، ِبِخاَلِؾ  ِع َفَكاَن َمْطلُوًبا ِفٌِه التَّل َمتُّح ًَ َصْوُم التَّل ْفِرٌُق ِفً َحالَةٍد، َوِه التَّل

َنًة  ٌَّل اًما ُمَع ٌَّل ُه لَْو َنَوى أَ ًِّن إنَّل ْفِرٌُق أَْصاًل، َوَقْوُل اْلَؽَزالِ ٌُْطلَْب ِفٌِه التَّل ااِلْعِتَكاِؾ لَْم 
ؤِْتً َعلَى َطِرٌَقِتِه ِمْن أَنَّل  ٌَ َما  ْفِرٌُق إنَّل ُن التَّل ٌَّل َتَع ٌَ ُه  لَُها َؼدٌق أَنَّل َقةٍد أَوَّل امٍد ُمَتَفرِّن ٌَّل

َكَسْبَعِة أَ
ُر َعلَى اأْلََصحِّن  َها اَل ُتَإثِّن ؤِْتً أَنَّل ٌَ ُر َكاللَّلْفِظ، َوَس َة ُتَإثِّن ٌَّل ِحٌحُ )النِّن َر ِفً  (َوالصَّل َوَعبَّل

ْوَضِة ِباْلَمْذَهِب  َتاُبُع ِباَل َشْرطٍد )الرَّل ِجُب التَّل ٌَ ُه اَل  ؛ أِلَنَّل لَْفَظ اأْلُْسُبوِع  (أَنَّل ٌَُسنُّح لَِكْن 
 ، ِجُب أََحُدُهَما ِبُخُصوِصِه إالَّل ِبَدلٌِلٍد ٌَ ِق َفاَل  ْصُدُق َعلَى اْلُمَتَتاِبِع َواْلُمَتَفرِّن ٌَ َمَثاًل 

اِنً ُل : َوالثَّل َق اأْلَوَّل ُكوُن ُمَتَتاِبًعا، َوفُرِّن ٌَ ُه  ٌَُكلِّنُم فاَُلًنا َشْهًرا َفإِنَّل ِجُب َكَما لَْو َحلََؾ اَل  ٌَ
ُه  ُة َكاَلِمِه أَنَّل ٌَّل َتاُبِع، َوَقِض َتَحقَّلُق ِبُدوِن التَّل ٌَ ِمٌِن اْلِهْجَراُن َواَل  ٌَ ِبؤَنَّل اْلَمْقُصوَد ِمْن اْل

ِجُب، َوإِْن َنَواهُ َوُهَو اأْلََصحُّح َكَما َقااَلهُ َتَبًعا لِْلَبَؽِويِّن  ٌَ اِبُع اَل  ٌُْشَتَرُط التَّل إَذا لَْم 
َبُه اإْلِْسَنِويُّح  ًُّح اللُّحُزوَم َوَصوَّل ْبِك ْذِر َوإِْن اْخَتاَر السُّح ُه إَذا : َفإِْن ِقٌلَ  .َكؤَْصِل النَّل إنَّل

َها َتْلَزُمُه َكَما َمرَّل َمَع أَنَّل ِفٌِه َوْقًتا  اِم أَنَّل ٌَّل الًِ اْلُمَتَخلِّنلَِة ِفً َهِذِه اأْلَ ٌَ َنَوى اْعِتَكاَؾ اللَّل
ُد َوْصؾ ُه ُمَجرَّل َتاُبِع أَْولَى أِلَنَّل  ]..[َزاِبًدا َفُوُجوُب التَّل

اِذُر  (َوإَِذا َذَكرَ ) َتاُبعَ )النَّل ُمَباحٍد  (َوَشَرَط اْلُخُروَج لَِعاِرضٍد )ِفً َنْذِرِه لَْفًظا  (التَّل
ِر ُمَناؾٍد لاِِلْعِتَكاِؾ  ٌْ ْرُط ِفً اأْلَْظَهرِ )َمْقُصودٌق َؼ َوِبِه َقَطَع اْلُجْمهُوُر؛  (َصحَّل الشَّل

ِجُب ِبَحَسِب َما اْلَتَزَمُه، َفإِْن َشْرَطُه لَِخاصٍّي  ٌَ َما لَِزَم ِباْلِتَزاِمِه َف أِلَنَّل ااِلْعِتَكاَؾ إنَّل
ُرهُ أََهمَّل ِمْنُه،  ٌْ ِرِه، َوإِْن َكاَن َؼ ٌْ اَدِة اْلَمْرَضى َخَرَج لَُه ُدوَن َؼ ٌَ ِمْن اأْلَْؼَراِض َكِع

ِويٍّي  ٌَ ًٍّي َكاْلُجُمَعِة َواْلَجَماَعِة أَْو ُدْن ْعِرُض لَُه َخَرَج لُِكلِّن ُمِهمٍّي ِدٌِن ٌَ أَْو َعامٍّي َكُشْؽلٍد 
اِنً ْلَطاِن َواْلَقاِضً َواْقِتَضاِء اْلَؽِرٌِم، َوالثَّل ْرُط لُِمَخالََفِتِه : ُمَباحٍد َكلَِقاِء السُّح ْلُؽو الشَّل ٌَ

َتاُبِع، َوَخَرَج ِبَقْولِهِ  َشَرَط اْلُخُروَج لَِعاِرضٍد َما لَْو َشَرَط َقْطَع : لُِمْقَتَضى التَّل
ِه اْلَعْوُد ِعْنَد َزَواِل اْلَعاِرِض،  ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ُه اَل  ُه َوإِْن َصحَّل لَِكنَّل ااِلْعِتَكاِؾ لَُه َفإِنَّل

ِجُب اْلَعْودُ  ٌَ ُه  ٌَُضرُّح )]..[ ِبِخاَلِؾ َما لَْو َشَرَط اْلُخُروَج لِْلَعاِرِض َفإِنَّل ِفً  (َواَل 
ُه اَل  (إْخَراُج َبْعِض اأْلَْعَضاءِ )َتَتاُبِع ااِلْعِتَكاِؾ  ِدِه أِلَنَّل ٌَ ِمْن اْلَمْسِجِد َكَرأِْسِه أَْو 

ُه  ِن أَنَّل ٌْ ِحٌَح ى َخاِرًجا، َفِفً الصَّل ِه َوَسلَّلَم – ٌَُسمَّل ٌْ ُ َعلَ ٌُْدِنً َرأَْسُه »- َصلَّلى هللاَّل َكاَن 
لُهُ  ُحُه َوُهَو ُمْعَتِكؾٌق ِفً اْلَمْسِجِد، َولَْو أَْخَرَج  (1)« إلَى َعاِبَشَة َفُتَرجِّن أَْي ُتَسرِّن

؛ أِلَنَّل اأْلَْصَل َعَدُم اْلُخُروِج، َفإِْن  ٌَُضرَّل ِهَما لَْم  ٌْ ِه َواْعَتَمَد َعلَ ٌْ إْحَدى ِرْجلَ
، َوإِْن َكاَن َرأُْسُه َداِخاًل  ِهَما َضرَّل ٌْ اْلُخُروُج )ٌَُضرُّح  (َواَل )أَْخَرَجهَُما َواْعَتَمَد َعلَ

ٌُْشَتَرُط ِفٌَها  (لَِقَضاِء اْلَحاَجةِ  ، َولَْو َكُثَر لَِعاِرضٍد َواَل  ُه َضُروِريٌّ ِباإْلِْجَماِع أِلَنَّل
ُروَرةُ  ُجوُز : َتْنبٌِهٌي .  الضَّل ٌَ ُه اَل  ٌُوِهُم أَنَّل ِؾ َعلَى َقَضاِء اْلَحاَجِة َقْد  اْقِتَصاُر اْلُمَصنِّن

َجاَسِة  ُجوُز لُِؽْسِل اْلَجَناَبِة َوإَِزالَِة النَّل ٌَ َس ُمَراًدا، َبْل  ٌْ ِرَها َولَ ٌْ لَُه اْلُخُروُج لَِؽ
ا ِمْنُه َوإِْن  ٌَ ْسَتْح ٌُ ؛ أِلَنَّل اأْلَْكَل ِفً اْلَمْسِجِد  ، َوَكَذا اأْلَْكُل َعلَى اأْلََصحِّن َكُرَعاؾٍد

ْرِب إَذا َوَجَد اْلَماَء ِفٌهِ  ٌُْإَخُذ ِمْن اْلِعلَّلِة أَنَّل . أَْمَكَنُه اأْلَْكُل ِفٌِه َكَما َمرَّل ِبِخاَلِؾ الشُّح َو
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اْلَكاَلَم ِفً َمْسِجدٍد َمْطُروقٍد ِبِخاَلِؾ اْلُمْخَتصِّن لَِمْنَفَعِتَها َولَْو ُمْسَتَعاَرًة َواْلَمْهُجوِر 
ْرِب َمَع ُوُجوِد اْلَماِء ِفً  ، َفإِْن َخَرَج لِلشُّح ًُّح َوُهَو َظاِهرٌق َح اأْلَْذَرِع َوِبِه َصرَّل

ُخَنا أَنَّل اْلُوُضوَء  ٌْ اِهُر َكَما َقاَل َش اْلَمْسِجِد، أَْو لَِتْجِدٌِد ُوُضوءٍد اْنَقَطَع َتَتاُبُعُه، َوالظَّل
ْثلٌِِث ِفً اْلُوُضوِء اْلَواِجِب  ِجُب ِفْعلَُها )اْلَمْنُدوَب لُِؽْسِل ااِلْحِتاَلِم ُمْؽَتَفرٌق َكالتَّل ٌَ َواَل 

ِر َداِرهِ  ٌْ ِة اْلَمْسِجِد، َوَداِر َصِدٌقٍد  (ِفً َؼ ٌَ اْلُمْسَتِحقِّن لَِمْنَفَعِتَها َولَْو ُمْسَتَعاَرًة َكِسَقا
ِة َوَخْرِم اْلُمُروَءِة، َوَتِزٌُد َدارُ  ِدٌِق   لَُه ِبِجَواِر اْلَمْسِجِد لَِما ِفً َذلَِك ِمْن اْلَمَشقَّل الصَّل

ِة ِبَها ، . ِباْلِمنَّل نٌق ٌْ َح ِبِه اْلَقاِضً ُحَس ٌَُكلَّلفَُها َكَما َصرَّل ِة  ٌَ َقا ْحَتِشُم ِمْن السِّن ٌَ َنَعْم َمْن اَل 
ِرٌَن  ًة ِباْلَمْسِجِد َكَما َبَحَثُه َبْعُض اْلُمَتؤَخِّن ُة َمُصوَنًة ُمْخَتصَّل ٌَ َقا َوَكَذا إْن َكاَنْت السِّن

ٌَُضرُّح ُبْعُدَها) ِة  (َواَل  أَْي َداِرِه اْلَمْذُكوَرِة َعْن اْلَمْسِجِد ُمَراَعاًة لَِما َسَبَق ِمْن اْلَمَشقَّل
ِة  ْفُحشَ )َواْلِمنَّل ٌَ ْذَهَب أَْكَثُر اْلَوْقِت  (إالَّل أَْن  ٌَ اْلُبْعُد، َوَضاِبُطُه َكَما َقالَُه اْلَبَؽِوّي أَْن 

ُكوَن لَُه َدارٌق أُْخَرى أَْقَرُب  ٌَ َها َمَع ُوُجوِد َمَكان اَلِبقٍد ِبَطِرٌِقِه، أَْو  ٌْ ِد إلَ َردُّح ِفً التَّل
ٌَُضرَّل ِفً اأْلََصحِّن )ِمْنَها  لَِقَضاِء  (ِفً َطِرٌِقهِ )أَْو َزاَر َقاِدًما  (َولَْو َعاَد َمِرًٌضا) (َف

ُطْل ُوقُوفُهُ )َحاَجِتِه  ٌَ ٌَُضرَّل َما لَْم  ِسٌَرًة،  (لَْم  ٌَ ِقْؾ أَْصاًل، أَْو َوَقَؾ َوْقَفًة  ٌَ ِبؤَْن لَْم 
َإاِل  اَلِم َوالسُّح ْعِدْل َعْن َطِرٌِقهِ )لَْم  (أَوْ )َكؤَْن اْقَتَصَر َعلَى السَّل ِبؤَْن َكاَن  (ٌَ

ُ َتَعالَى َعْنَها – اْلَمِرٌُض أَْو اْلَقاِدُم ِفٌَها لَِقْوِل َعاِبَشَة  ًَ هللاَّل إنِّنً ُكْنت -: " َرِض
َت لِْلَحاَجِة  ٌْ ِز – أَْدُخُل اْلَب َبرُّح ةٌق – أَْي التَّل َواْلَمِرٌُض ِفٌِه َفَما أَْسؤَُل َعْنُه إالَّل َوأََنا َمارَّل

ُه »َوِفً ُسَنِن أَِبً َداُود َمْرفُوًعا َعْنَها  .َرَواهُ ُمْسلِمٌق "  اَلُم – أَنَّل اَلةُ َوالسَّل ِه الصَّل ٌْ َعلَ
جُ –  ٌَُعرِّن ْسؤَُل َعْنُه َواَل  ٌَ ُمرُّح َكَما ُهَو  ٌَ ُمرُّح ِباْلَمِرٌِض َوُهَو ُمْعَتِكؾٌق َف ٌَ َفإِْن « َكاَن 

، َولَْو َصلَّلى ِفً َطِرٌِقِه َعلَى  َطاَل ُوقُوفُُه ُعْرًفا أَْو َعَدَل َعْن َطِرٌِقِه َوإِْن َقلَّل َضرَّل
َها َعْن َطِرٌِقِه َجاَز َوإاِلَّل َفاَل  ٌْ ْعِدْل إلَ ٌَ ْنَتِظْر َولَْم  ٌَ ْنَقِطُع )ِجَناَزةٍد َفإِْن لَْم  ٌَ َواَل 

َتاُبُع ب ٌُْحِوُج إلَى اْلُخُروجِ )ُخُروِجِه ل  (التَّل أَْي إَذا َخَرَج؛ أِلَنَّل اْلَحاَجَة ( َمَرضٍد 
َس  ٌْ ْنَقِطُع أِلَنَّل اْلَمَرَض لَ ٌَ ُه  ِه َكاْلُخُروِج لَِقَضاِء اْلَحاَجِة، َوِفً َقْولٍد إنَّل ٌْ ةٌق إلَ ٌَ َداِع

َتاُبُع  (َواَل )]..[ ِبَضُروِريٍّي َواَل َؼالِبٍد ِبِخاَلِؾ َقَضاِء اْلَحاَجةِ  ْنَقِطُع التَّل ٌْضٍد )ٌَ ِبَح
ةُ ااِلْعِتَكاؾِ  َل ِبِه  (إْن َطالَْت ُمدَّل ِبؤَْن َكاَنْت اَل َتْخلُو َعْنُه َؼالًِبا َكَشْهرٍد َكَما َمثَّل

ْوًما، َواْسَتْشَكلَُه اإْلِْسَنِويُّح  ٌَ َل ِفً اْلَمْجُموِع ِبؤَْكَثَر ِمْن َخْمَسَة َعَشَر  ، َوَمثَّل ًُّح اِن ٌَ و الرُّح
ِض ِستٌّ أَْو  ٌْ ِض َؼالًِبا، أِلَنَّل َؼالَِب اْلَح ٌْ اَلَثَة َواْلِعْشِرٌَن َتْخلُو َعْن اْلَح ِبؤَنَّل الثَّل
َضةٌق َواِحَدةٌق  ٌْ ُكوُن ِفٌِه إالَّل ُطْهرٌق َواِحدٌق َوَح ٌَ ْهَر اْلَواِحَد اَل  ، َواْلَؽالُِب أَنَّل الشَّل   .هـ/َسْبعٌق

َتاُبُع  (َواَل )]..[ ْنَقِطُع التَّل ا)ِمْن اْلَمْسِجِد  (ِباْلُخُروجِ )ٌَ ًٌ َعلَى )اِلْعِتَكاِفِه  (َناِس
َر َعْن قُْربٍد َكَما اَل  (اْلَمْذَهبِ  َحُه ِفً اْلَمْجُموِع إْن َتَذكَّل اْلَمْقُطوِع ِبِه َكَما َصحَّل

ا، َوِقٌلَ  ًٌ ْوُم ِباأْلَْكِل َناِس ْبُطُل الصَّل َرةٌق : ٌَ كِّن ْنَقِطُع أِلَنَّل ُمَشاَهَدَة َمَكاِن ااِلْعِتَكاِؾ ُمذَّل ٌَ
َم  ا َوَتَقدَّل ًٌ ْوِم َفإِْن َطاَل َفهَُو َكاأْلَْكِل اْلَكِثٌِر َناِس اُن ِبِخاَلِؾ الصَّل ٌَ ْس ْبُعُد َمَعَها النِّن ٌَ لَُه َف

ْخَفى  ٌَ ، َواْلَجاِهُل الَّلِذي  ٌَُضرُّح ُه اَل  ِؾ أَنَّل اِجَح ِعْنَد اْلُمَصنِّن اْلِخاَلُؾ ِفٌِه، َوأَنَّل الرَّل
اِسً ِه َذلَِك َكالنَّل ٌْ ٌَُضرَّل . َعلَ َوِفً َمْعَنى اإْلِْكَراِه ]..[.َولَْو ُحِمَل َوأُْخِرَج ُمْكَرًها لَْم 

َتاُبُع  ْنَقِطُع التَّل ٌَ َنَة َفاَل  ٌِّن َخْوفُُه ِمْن َظالِمٍد أَْو َخْوُؾ َؼِرٌمٍد لَُه َوُهَو ُمْعِسرٌق َواَل َب
ْنَقِطْع َتَتاُبُعُه  ٌَ لَُها َوأََداُإَها لَْم  ِه َتَحمُّح ٌْ َن َعلَ ٌَّل لُِعْذِرِه، َولَْو َخَرَج أِلََداِء َشَهاَدةٍد َتَع

ِه أََحُدُهَما أَْو  ٌْ ْن َعلَ ٌَّل َتَع ٌَ اِلْضِطَراِرِه إلَى اْلُخُروِج َوإِلَى َسَبِبِه ِبِخاَلِؾ َما إَذا لَْم 
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َن أََحُدُهَما ُدوَن اآْلَخر ٌَّل َتاُبُع  (َواَل )]..[ َتَع ْنَقِطُع التَّل اِتِب إلَى )ٌَ ِن الرَّل ِبُخُروِج اْلُمَإذِّن
لأِْلََذاِن ِفً )َقِرٌَبةٍد ِمْنُه ( ُمْنَفِصلَةٍد َعْن اْلَمْسِجدِ )ِبَفْتِح اْلِمٌِم لِْلَمْسِجِد  (َمَناَرةٍد 

اِتُب ُصُعوَدَها، َوأَلَِؾ  (اأْلََصحِّن  ةٌق لَُه َمْعُدوَدةٌق ِمْن َتَواِبِعِه، َوَقْد اْعَتاَد الرَّل ٌَّل َها َمْبِن أِلَنَّل
ٌُْجَعُل َزَمُن اأْلََذاِن َكاْلُمْسَتْثَنى ِمْن اْعِتَكاِفهِ  ٌُْعَذُر ِفٌِه، َو اُس َصْوَتُه َف اِنً. النَّل : َوالثَّل

هِ  ٌْ ُن َعلَ ٌَُإذِّن ْنَقِطُع ُمْطلًَقا لاِِلْسِتْؽَناِء َعْنَها ِبَسْطِح اْلَمْسِجِد َف الِثُ . ٌَ ُجوُز : َوالثَّل ٌَ
ِل لَْو َخَرَج  ةٌق لِْلَمْسِجِد َمْعُدوَدةٌق ِمْن َتَواِبِعِه، َوَعلَى اأْلَوَّل ٌَّل َها َمْبِن ُرهُ أِلَنَّل ٌْ اِتِب َوَؼ لِلرَّل

َسْت لِْلَمْسِجِد  ٌْ ِرِه أَْو لَُه لَِكْن إلَى َمَناَرةٍد لَ ٌْ اِتُب لَِؽ اِتِب لأِْلََذاِن، أَْو َخَرَج الرَّل ُر الرَّل ٌْ َؼ
ُؾ ِباْلُمْنَفِصلَِة َعْن َمَناَرةٍد  َتاُبُع، َواْحَتَرَز اْلُمَصنِّن أَْو لَُه لَِكْن َبِعٌَدةٌق َعْنُه اْنَقَطَع التَّل
ٌَُضرُّح ُصُعوُدَها ُمْطلًَقا َولَْو َكاَنْت َخاِرَجًة  َباُبَها ِفً اْلَمْسِجِد، أَْو ِفً َرْحَبِتِه َفاَل 

ةٍد ِفً  ٌَّل َعْن َسْمِت اْلِبَناِء َوَتْرِبٌِعِه، َوَتُكوُن ِحٌَنِبذٍد ِفً ُحْكِم اْلَمْسِجِد َكَمَناَرةٍد َمْبِن
ٌَِصحُّح ااِلْعِتَكاُؾ ِفٌَها َوإِْن َكاَن اْلُمْعَتِكُؾ ِفً َهَواِء  اِرِع َف اْلَمْسِجِد َمالَْت إلَى الشَّل
ٌَِصحَّل َكَما  ِخَذ لِْلَمْسِجِد َجَناحٌق إلَى َشاِرعٍد َفاْعَتَكَؾ ِفٌِه إْنَسانٌق لَْم  اِرِع، َولَْو اُتُّح الشَّل

ةِ  حَّل ًِّن ِفً َقْولِِه ِبالصِّن ْرَكِش ِرٌَن ِخاَلًفا لِلزَّل ِجُب َقَضاُء )]..[ َقالَُه َبْعُض اْلُمَتؤَخِّن ٌَ َو
اِبَقِة الَّلِتً ( ِباأْلَْعَذارِ )ِمْن اْلَمْسِجِد ِمْن َنْذِر اْعِتَكاؾٍد ُمَتَتاِبعٍد  (أَْوَقاِت اْلُخُروجِ  السَّل

ُر  ٌْ ُه َؼ ٌْضٍد َوِنَفاسٍد َواْؼِتَساِل َجَناَبةٍد أِلَنَّل َتاُبُع َكَوْقِت أَْكلٍد َوَح ْنَقِطُع ِبَها التَّل ٌَ اَل 
ُطْل  (إالَّل َوْقَت َقَضاِء اْلَحاَجةِ )ُمْعَتِكؾٍد ِفٌَها  ٌَ ٌُْطلَُب لَُه اْلُخُروُج َولَْم  ا  َوَنْحِوَها ِممَّل

َها ُمْسَتْثَناةٌق  ِجُب َقَضاُإَها؛ أِلَنَّل ٌَ َزَمُنُه َعاَدًة َكُؽْسِل َجَناَبةٍد َوأََذانٍد َراِتبٍد َوأَْكلٍد َفاَل 
ِؾ َعلَى اْسِتْثَناِء َقَضاِء اْلَحاَجِة : ُمْعَتَكؾٌق ِفٌَها، َولَِذا َقاَل اإْلِْسَنِويُّح  اْقِتَصاُر اْلُمَصنِّن

ِدٌِد، ِبِخاَلِؾ َما  ، َولَْم أَْعلَم أََحًدا َقاَل ِبَذلَِك َبْعَد اْلَفْحِص الشَّل ًَّل اِفِع َتِبَع ِفٌِه الرَّل
َمَن اْلَمْصُروَؾ إلَى َما ُشِرَط ِمْن  َم أَنَّل الزَّل ةٍد، َوَتَقدَّل ُطوُل َزَمُنُه َكَمَرضٍد َوِعدَّل ٌَ

ِجُب َتَداُرُكهُ  ٌَ َنةٍد اَل  ٌَّل ةٍد ُمَع .  َعاِرضٍد ِفً ُمدَّل
ْبِن َبْعَد : َخاِتَمةٌق  ٌَ ًَ َفْوَتُه َقَطَع ااِلْعِتَكاَؾ َولَْم  لَْو أَْحَرَم اْلُمْعَتِكُؾ ِباْلَحجِّن َوَخِش

ْخَش َفْوَتُه أََتمَّل اْعِتَكاَفُه ُثمَّل َخَرَج  ٌَ ِل، َفإِْن لَْم  َفَراِؼِه ِمْن اْلَحجِّن َعلَى اْعِتَكاِفِه اأْلَوَّل
ءٌق،  ًْ ْلَزْمُه َش ٌَ ُه اْنَقَضى َقْبَل َنْذِرِه لَْم  ِنِه َفَباَن أَنَّل ٌْ ِه، َولَْو َنَذَر اْعِتَكاَؾ َشْهرٍد ِبَع لَِحجِّن

اَدِة  ٌَ ِع اْلُخُروُج لِِع أِلَنَّل اْعِتَكاَؾ َشْهرٍد َقْد َمَضى ُمَحالٌق، َوَهْل اأْلَْفَضُل لِْلُمَتَطوِّن
اَلحِ . ُهَما َسَواءٌق : اْلَمِرٌِض، أَْو َدَواُم ااِلْعِتَكاِؾ؟ َقاَل اأْلَْصَحابُ  : َوَقاَل اْبُن الصَّل

ًَّل  ِب ِة؛ أِلَنَّل النَّل نَّل ِه َوَسلَّلَم – إنَّل اْلُخُروَج لََها ُمَخالِؾٌق لِلسُّح ٌْ ُ َعلَ ُكْن – َصلَّلى هللاَّل ٌَ لَْم 
ًعا ْخُرُج لَِذلَِك َوَكاَن اْعِتَكافُُه َتَطوُّح ًُّح . ٌَ ُكوَن َمْوِضُع : َوَقاَل اْلُبْلِقٌِن ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ

اَدِة اأْلََجاِنبِ  ٌَ ِة ِفً ِع ٌَ ْسِو ِحِم َواأْلََقاِرُب َواأْلَْصِدَقاُء َواْلِجٌَراُن . التَّل ا ُذو الرَّل أَمَّل
ِهْم، َوِعَباَرةُ  ٌْ ُشقُّح َعلَ ٌَ ُه  َما إَذا ُعلَِم أَنَّل ٌَّل اَدِتِهْم أَْفَضُل، اَل ِس ٌَ اِهُر أَنَّل اْلُخُروَج لِِع َفالظَّل

اِهرُ  َحةٌق ِبَذلَِك، َوَهَذا ُهَو الظَّل نٍد ُمَصرِّن ٌْ . اْلَقاِضً ُحَس
ْعُكفُوَن }لزوم الشًء، ومنه : لؽة (وهو وقال فً الروض المرب  الحنبلً* ٌَ

أي لزوم مسلم ( لزوم مسجد: )، واصطالحا[138: األعراؾ] {َعلَى أَْصَنامٍد لَهُمْ 
وٌسمى  (لطاعة هللا تعالى)عاقل ولو ممٌزا ال ؼسل علٌه مسجدا ولو ساعة 

ُ – كل وقت إجماعا لفعله  (مسنون)جوازا وال ٌبطل بإؼماء، وهو  َصلَّلى هللاَّل
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ِه َوَسلَّلَم  ٌْ ومداومته علٌه واعتكؾ أزواجه بعده ومعه وهو فً رمضان – َعلَ
ِه َوَسلَّلَم – آكد لفعله  ٌْ ُ َعلَ . وآكده فً عشره األخٌر– َصلَّلى هللاَّل

ٌا رسول هللا إنً نذرت فً »: لقول عمر (بال صوم)االعتكاؾ  (وٌصح)
ِه َوَسلَّلمَ – الجاهلٌة أن أعتكؾ لٌلة بالمسجد الحرام، فقال النبً  ٌْ ُ َعلَ : َصلَّلى هللاَّل

. رواه البخاري، ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاؾ اللٌل« أوؾ بنذرك
فمن نذر أن ٌعتكؾ صابما أو  (بالنذر)أي االعتكاؾ والصوم  (وٌلزمان)

َصلَّلى – ٌصوم معتكفا لزمه الجمع، وكذا نذر أن ٌصلً معتكفا ونحوه لقوله 
ِه َوَسلَّلمَ  ٌْ ُ َعلَ رواه البخاري، وكذا لو نذر « من نذر أن ٌطٌع هللا فلٌطعه»: هللاَّل

صالة بسورة معٌنة، وال ٌجوز لزوجه اعتكاؾ بال إذن زوجها وال لقن بال 
. إذن سٌده ولهما تحلٌلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بال إذن

وال ٌصح « إنما األعمال بالنٌات»بنٌة لحدٌث  (إال)االعتكاؾ  (وال ٌصح)
[ 187: البقرة] {َوأَْنُتْم َعاِكفُوَن ِفً اْلَمَساِجدِ }: لَِقْولِِه َتَعالَى (إال فً مسجد)
أي تقام فٌه الجماعة ألن االعتكاؾ فً ؼٌره ٌفضً إما إلى ترك  (ٌجمع فٌه)

الجماعة أو تكرار الخروج إلٌها كثٌرا مع إمكان التحرز منه وهو مناؾ 
ٌصح  (فـ)والمعذور والعبد  (المرأة)من ال تلزمه الجماعة كـ  (إال)لالعتكاؾ 
لْلٌة، وكذا من اعتكؾ من الشروق إلى الزوال  (فً كل مسجد)اعتكافهم 

وهو الموضع الذي تتخذه لصالتها فً بٌتها ألنه  (سوى مسجد بٌتها) مثال
لٌس بمسجد حقٌقة وال حكما لجواز لبثها فٌه حابضا وجنبا، ومن المسجد 

والمسجد  ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التً هً أو بابها فٌه وما زٌد فٌه،
أو )أي االعتكاؾ  (ومن نذره) .الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة

مسجد مكة والمدٌنة واألقصى، ( الثالثة)المساجد  (الصالة فً مسجد ؼٌر
ِه – لقوله  (الحرام فمسجد المدٌنة فاألقصى)المسجد  (وأفضلها) ٌْ ُ َعلَ َصلَّلى هللاَّل

صالة فً مسجدي هذا خٌر من ألؾ صالة فٌما سواه إال المسجد »-: َوَسلَّلَم 
أي لم ٌلزمه " من"جواب  (لم ٌلزمه)رواه الجماعة إال أبا داود « الحرام

أي فً المسجد الذي عٌنه إن لم ٌكن من الثالثة  (فٌه)االعتكاؾ أو الصالة 
ِه َوَسلَّلَم – لقوله  ٌْ ُ َعلَ المسجد : ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد»-: َصلَّلى هللاَّل

فلو تعٌن ؼٌرها بتعٌٌنه لزمه « الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى
المضً إلٌه واحتاج لشد الرحال إلٌه، لكن إن نذر االعتكاؾ فً جامع لم 

العتكافه أو صالتها  (وإن عٌن)ٌجزبه فً مسجد ال تقام فٌه الجمعة، 
كمسجد  (فٌما دونه)اعتكافه أو صالته  (لم ٌجز)كالمسجد الحرام  (األفضل)

، فمن نذر اعتكافا أو صالة بمسجد (وعكسه بعكسه)المدٌنة أو األقصى 
المدٌنة أو األقصى أجزأه بالمسجد الحرام لما روى أحمد وأبو داود عن جابر 

ٌا رسول هللا إنً نذرت إن فتح هللا علٌك مكة أن : أن رجال قال ٌوم الفتح»
فسؤله، . صل ها هنا: صل ها هنا، فسؤله فقال: أصلً فً بٌت المقدس، فقال

دخل )كعشر ذي الحجة  (زمنا معٌنا)اعتكافا  (ومن نذر) « شؤنك إذا: فقال
( وخرج)فٌدخل قبٌل الؽروب من الٌوم الذي قبله  (معتكفه قبل لٌلته األولى
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أي بعد ؼروب الشمس آخر ٌوم منه، وإن نذر ٌوما  (بعد آخره)من معتكفه 
دخل قبل فجره وتؤخر حتى تؽرب شمسه، وإن نذر زمنا معٌنا تابعه ولو 

وال ) .أطلق، وعددا فله تفرٌقه، وال تدخل لٌلة ٌوم نذره كٌوم لٌلة نذرها
كإتٌانه بمؤكل ومشرب ( منه)له ( إال لما ال بد)من معتكفه  (ٌخرج المعتكؾ

 وبول وؼابط وطهارة واجبة وؼسل متنجس همن ٌؤتٌه بهما، وكقًء بؽت لعدم
ٌحتاجه وإلى جمعة وشهادة لزمتاه، واألولى أن ال ٌبكر لجمعة وال ٌطٌل 

الجلوس بعدها، وله المشً على عادته وقصد بٌته لحاجته إن لم ٌجد مكانا 
ٌلٌق به بال ضرر وال منة، وؼسل ٌده بمسجد فً إناء من وسخ ونحوه ال بول 

 (وال ٌعود مرٌضا وال ٌشهد جنازة)وفصد وحجامة بإناء فٌه أو فً هوابه، 
إال )حٌث وجب علٌه االعتكاؾ متتابعا ما لم ٌتعٌن علٌه ذلك لعدم من ٌقوم به 

أي ٌشترط فً ابتداء اعتكافه الخروج إلى عٌادة مرٌض أو  (أن ٌشترطه
شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعٌن علٌه، وما له منه بد كعشاء ومبٌت بٌته، 

ال الخروج للتجارة وال التكسب بالصنعة فً المسجد وال الخروج لما شاء، 
متى مرضت أو عرض لً عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال : وإن قال

أو  (فً فرج)المعتكؾ  (وإن وطا). العذر وجب الرجوع إلى اعتكاؾ واجب
وٌكفر كفارة ٌمٌن إن كان االعتكاؾ  (فسد اعتكافه)أنزل بمباشرة دونه 

منذورا إلفساد نذره ال لوطبه، وٌبطل أٌضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد 
واجتناب )من صالة وقراءة وذكر ونحوها  (وٌستحب اشتؽاله بالقرب).ولو قل

ِه َوَسلَّلَم – أي ٌهمه لقوله – بفتح الٌاء –  (ما ال ٌعنٌه ٌْ ُ َعلَ من »-: َصلَّلى هللاَّل
وال بؤس أن تزوره زوجته فً المسجد . « حسن إسالم المرء تركه ما ال ٌعنٌه

وتتحدث معه وتصلح رأسه أو ؼٌره، ما لم ٌتلذذ بشًء منها، وله أن ٌتحدث 
وٌنبؽً . مع من ٌؤتٌه ما لم ٌكثر، وٌكره الصمت إلى اللٌل وإن نذره لم ٌؾ به

لمن قصد المسجد أن ٌنوي االعتكاؾ مدة لبثه فٌه السٌما إن كان صابما، وال 
 "                    .ٌجوز البٌع وال الشراء فٌه للمعتكؾ وؼٌره وال ٌصح

واتفقوا أن من اعتكؾ فً " "مراتب اإلجماع"وأخرج ابن حزم فً كتابه *
المسجد الحرام أو مسجد المدٌنة أو مسجد بٌت المقدس ثالثة أٌام فصاعدا 

وصام تلك األٌام ولم ٌشترط فً اعتكافه شرطا وال مس امرأة أصال وال أتى 
معصٌة وال خرج عن المسجد لؽٌر حاجة اإلنسان وال دخل تحت سقؾ أصال 

فً خروجه وال اشتؽل بشًء ؼٌر الصالة والذكر وما ال بد منه وال ٌتطٌب 
اتفقوا أن الوطء ٌفسد "و" إن كانت امرأة فقد اعتكؾ اعتكافا صحٌحا

اتفقوا على أن من خرج من معتكفه فً المسجد لؽٌر حاجة وال "و" االعتكاؾ
                       ".ضرورة وال بر أمر به أو ندب إلٌه فإن اعتكافه قد بطل

: أبواب اإلجماع فٌه: كتاب االعتكاؾ: وأخرج ابن القطان الفاسً فً اإلقناع
وأجمعوا أن : "االستذكار: ذكر االعتكاؾ فً المسجد ووجوبه بالنذر

 {وأنتم عاكفون فً المساجد}االعتكاؾ ال ٌكون إال فً مسجد لقوله تعالى 
واالعتكاؾ جابز فً : "اإلشراؾ" واختلفوا فً المراد بالمساجد فً اآلٌة
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وأجمع أهل العلم على أن االعتكاؾ جابز فً المسجد - بظاهر اآلٌة–المساجد 
الحرام ومسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ومسجد إٌلٌا واختلفوا فً 

وال أعلم بٌن العلماء اختالفا فً أن : "اإلٌجاز" اإلعتكاؾ فً سابر المساجد
وأجمعوا أن االعتكاؾ ال : "اإلستذكار" االعتكاؾ ال ٌجوز إال فً المساجد

       ".ٌجب على الناس فرضا إال أن ٌوجبه المرأ على نفسه نذرا فٌجب علٌه
وال ٌجوز االعتكاؾ إال فً  ":النكت: ذكر الصوم فٌه والوقت المندوب إلٌه

صوم وبه قال سابر الفقهاء إال الشافعً فإنه قال لٌس من شرط االعتكاؾ 
وأجمعوا أن نسبته المندوب إلٌها شهر رمضان كله أو : "االستذكار" الصوم

بعضه وأجمعوا أنه عام فً السنة كلها إال األٌام التً نهً عن صٌامها فهً 
: ذكر ما ٌجوز للمعتكؾ فعله وما ال ٌبطل به االعتكاؾ."موضع اختالؾ

" والجمٌع متفقون على أن المعتكؾ له أن ٌخرج إلى الجمعة: "اإلنباه
" وأجمعوا على أن للمعتكؾ أن ٌخرج من معتكفه للؽابط والبول: "اإلشراؾ
وإذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بٌتها فإذا طهرت رجعت إلى : "اإلستذكار

المسجد ساعتبذ وتبنً كما إذا حاضت فً شهري صٌامها إذا وجبا علٌها 
واتفق الجمٌع أن الكذب  ":الموضح" متتابعٌن وعلى ذلك جماعة الفقهاء

: اإلستذكار: ذكر ما ال ٌجوز للمعتكؾ فعله."والؽٌبة ال ٌبطالن االعتكاؾ
 أنه {تباشروهن وأنتم عاكفون فً المساجد و }وأجمعوا أن قوله تعالى"

ومن وطا حال االعتكاؾ فسد اعتكافه ولم ٌجب : "النكت" ٌقضً الجماع
علٌه كفارة بال خالؾ من الفقهاء فً ذلك من قال منهم من شرطه الصوم 

ذكر قضاء ما ٌبطل من االعتكاؾ . "ومن قال منهم لٌس من شرطه الصوم
وأهل العلم متفقون على أنه ال ٌجب قضاء  ":ابن بطال :ووقت الخروج منه

: اإلستذكار" االعتكاؾ إال على من نواه وشرع فً فعله ثم قطعه لعذر
وأجمعوا أن من اعتكؾ العشر األول واألوسط من رمضان أنه ٌخرج إذا "

ؼابت الشمس من آخر نهار من اعتكافه وإجماعهم على هذا ٌوهن رواٌة من 
روى ٌخرج من صبٌحتهما وٌصوب رأٌه من روى ٌخرج منها بعد اعتكافه 

وأجمعوا : "النوادر :ذكر من ٌجوز منعه من االعتكاؾ ".ٌعنً بعد الؽروب
على أن للرجل أن ٌمنع زوجته من االعتكاؾ وإن دخلت فٌه كان له إخراجها 

وجابز : "اإلٌجاز" إال األوزاعً فإنه قال لٌس له أن ٌخرجها بعد دخولها فٌه
للسٌد أن ٌمنع أم ولده وعبده ومكاتبه ومدبره ذكورهم وإناثهم من االعتكاؾ 

التفاق العلماء على ذلك وجابز للرجل أن ٌمنع امرأته من االعتكاؾ والتطوع 
كما منع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نساءه بعد إذنهن وهذا ال خالؾ فً 

 –وأجمع العلماء على أن لٌلة القدر حق : "اإلستذكار :ذكر لٌلة القدر ".جوازه
 .                                                        "وأجمعوا أنها لٌلة واحدة فً الحول

قلت ال ٌخفى على من منحه هللا البصٌرة أن الكثٌر من هذه اإلجماعات إنما 
هً أقوال مشهورة وبعضها ٌنقضه البعض وبعضها ٌنقضه االستثناء الذي 

:                                                   فً مإخره وهكذا ٌنبؽً التمٌٌز بٌن الحق والباطل كما ٌلً
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وال ٌجوز االعتكاؾ إال فً : "ـ قول ابن القطان الفاسً نقال عن نكت العٌون1
صوم وبه قال سابر الفقهاء إال الشافعً فإنه قال لٌس من شرط االعتكاؾ 

قلت هذا إجماع باطل ألنه قد قال بقول الشافعً علً وابن مسعود " الصوم
وسعٌد بن المسٌب وعمر بن عبد العزٌز والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق 
وهو مشهور المذهب الحنبلً، وألحمد قول ٌوافق نكت العٌون وهو قول ابن 

عمر وابن عباس وعابشة والزهري ومالك واللٌث والثوري والحسن بن 
عاكفون  و  تباشروهن وأنتم)وال دلٌل للجمٌع سوى قوله تعالً . الخ..ٌحً

 فربط اإلعتكاؾ بالمسجد وفعله صلى هللا علٌه وسلم ألنه كان (فً المساجد
 :ٌعتكؾ فً رمضان، وهللا تعالً أعلم

والجمٌع متفقون على أن " "اإلنباه"ـ ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن 2
المعتكؾ له أن ٌخرج إلى الجمعة إجماع باطل إذ ٌبطل اإلعتكاؾ عند 

المالكٌة بالخروج إلى الجمعة وفرضوا أن ٌكون فً مسجد جامع وبقولهم هذا 
قالت الشافعٌة وقال أحمد بن حنبل ومن تبعه وأبو حنٌفة ومن قال بقوله من 

أصحاب الرأي له أن ٌخرج إلً الجمعة وحجتهم أنه خرج ألداء واجب وهو 
محجوج بؤنه ٌمكنه تفادٌه واجتنابه باالعتكاؾ فً مسجد جامع، وال دلٌل 

للفرٌقٌن سوى أن كل فعل ؼٌر واجب أو خروج طوٌل خارج المسجد لؽٌر 
ضرورة ٌبطل اإلعتكاؾ عندهم بإجماع، واختلفوا هل الخروج ألداء الجمعة 

والذٌن حرموه وجعلوه من مبطالت اإلعتكاؾ قالوا بؤنه : واجب وضروري
ٌمكن تجنبه أصال باالعتكاؾ فً مسجد جامع وهم فً الظاهر أقرب إلى 

 .الصواب وهللا أعلم
وأهل العلم متفقون على "ـ ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن ابن بطال 3

" أنه ال ٌجب قضاء االعتكاؾ إال على من نواه وشرع فً فعله ثم قطعه لعذر
قلت هذا اإلجماع واه إذ االعتكاؾ إذا كان نذرا متتابعا لزم قضاإه إذ الوفاء 

بالنذر واجب عند الجمٌع وأما إن كان تطوعا فقد اختلفوا فؤما المذهب المالكً 
ومن أفطر فٌه متعمدا فلٌبتدئ اعتكافه وكذلك "فٌقول بالقضاء قال فً الرسالة 

وٌقضٌه المرٌض والحابض إذا " من جامع فٌه لٌال أو نهارا ناسٌا أو متعمدا
زال العذر عندهم وقال الحنابلة ال ٌقضٌه إذا كان تطوعا وعند األحناؾ ٌلزمه 
القضاء حسب رواٌة الحسن عن أبً حنٌفة وذلك عنده أن ٌكون االعتكاؾ مع 

الصوم وٌكون أقله ٌوم، أما إذا كان االعتكاؾ بدون صوم وجاز لساعة أو 
أكثر فإنه ال ٌلزمه القضاء عندهم وهذه رواٌة محمد وهً توافق قول 

الشافعٌة، وخالصة القول إن من ٌقول ال اعتكاؾ إال بصٌام وأقله ٌوم ولٌلة 
فإنه ٌوجب القضاء ومن ٌقول ٌجوز االعتكاؾ بدون صٌام وٌجوز ساعة أو 

أكثر ال ٌقول بقضابه لٌسره عنده، وهللا تعالى أعلم وهو الموفق للصواب وأما 
 :ما  تبقى من اإلجماعات فنإصله كما ٌلً

و  }قوله  جل وعال : ـ الدلٌل المتعلق بجواز االعتكاؾ فً المساجد4
فتبٌن جواز االعتكاؾ فً [ اآلٌة] {تباشروهن وأنتم عاكفون فً المساجد
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 كان رسول هللا صلى هللا علٌه"المساجد وعلٌه وقع اإلجماع لما فً الحدٌث 
وسلم ٌعتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه هللا ثم اعتكف أزواجه 

 .أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والبٌهقً واإلمام أحمد وؼٌرهم" من بعده
عن حذٌفة رضً هللا عنه أنه قال البن مسعود لقد "وروى سعٌد فً سننة 

علمت أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال ال اعتكاؾ إال فً المساجد 
 [نٌل األوطار]وتعقبه الشوكانً قابال فً " الثالثة أو قال فً مسجد جماعة

الحدٌث أخرجه ابن أبً شٌبة ولكن لم ٌذكر المرفوع منه واقتصر على 
أن حذٌفة جاء إلى عبد هللا "المراجعة التً فٌه بٌن حذٌفة وابن مسعود ولفظه 

فقال أال أعجبك من قوم عكوؾ بٌن دارك ودار األشعري ٌعنً المسجد قال 
وهذا على أنه لم ٌستدل على هذا بحدٌث عن " عبد هللا فلعلهم أصابوا وأخطؤت

النبً صلى هللا علٌه وسلم وعلى أن عبد هللا ٌخالفه وٌجوز اإلعتكاؾ فً كل 
مسجد ولو كان ثم حدٌث عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ما خالفه وأٌضا الشك 

الواقع فً الحدٌث مما ٌضعؾ اإلحتجاج أحد شقٌه وقد استشهد بعضهم 
  تشد "لحدٌث حذٌفة بحدٌث أبً سعٌد وأبً هرٌرة وؼٌرهما مرفوعا بلفظ 

 مسجدي هذا  والمسجد الحرام  والمسجد: الرحال إ  إلى ثالثة مساجد
 وهو متفق علٌه ولكن لٌس فٌه ما ٌشهد لحدٌث حذٌفة ألن أفضلٌة "األقصى

المساجد الثالثة واختصاصها بشد الرحال إلٌها ال تستلزم اختصاصها 
عن حذٌفة أن االعتكاؾ ٌختص بالمساجد " الفتح"باالعتكاؾ، وقد حكى فً 

الثالثة ولم ٌذكر هذا الحدٌث وحكً عن عطاء أنه ٌختص بمسجد مكة، وعن 
".                                                     ابن المسٌب بمسجد المدٌنة

إذا جام   "حدٌث الدلٌل على اإلجماع المتعلق بؤن الوطء ٌفسد االعتكاؾـ 5
أخرجه ابن أبً شٌبة عن عبد هللا " المعتكف بطل اعتكافه واستأنف ا عتكاف

صحٌح على ) [إرواء الؽلٌل]بن عباس رضً هللا عنهما، وقال األلبانً فً 
و  تباشروهن } وعال قوله جل: قلت الدلٌل على صحة معناه (شرط الشٌخٌن

 .[البقرة] {وأنتم عاكفون فً المساجد
الدلٌل على اإلجماع المتعلق بؤن المعتكؾ ال ٌخرج من معتكفه إال لؽابط ـ 6

 النبً صلى هللا علٌه حدٌث عابشة رضً هللا عنها عن: أو لما هو ضروري
أخرجه " وكان   ٌدخل البٌت إ  لحاجة اإلنسان "وصحبه وسلم وآله

البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي وابن ماجه، واإلمام مالك وابن الجارود 
إن كنت  ":عنها وابن أبً شٌبة واإلمام أحمد وؼٌرهم ولقول عابشة رضً هللا

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي " ألدخل البٌت لحاجة اإلنسان
إن كنت ":وابن ماجه واإلمام أحمد وؼٌرهم ولقول عابشة رضً هللا عنها
أخرجه " ألدخل البٌت للحاجة والمرٌض فٌه  فال أسأل عنه إ  وأنا مارة

 مسلم وابن ماجه والبٌهقً وأخرج الحدٌثٌن األلبانً فً إرواء الؽلٌل تخرٌج
 .منار السبٌل وؼٌره
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ا (2) َواْلِكتاِب اْلُمبٌِِن (1)حم  }:قوله تعالى: الدلٌل على فضل لٌلة القدر/ 7  إِنَّ
ا ُمْنِذِرٌَن  ا ُكنَّ لٍَة ُمباَرَكٍة إِنَّ ٌْ ْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌٍم (3)أَْنَزْلناهُ فًِ لَ ٌُ  (4) فٌِها 

ا ُمْرِسلٌَِن  ا ُكنَّ لَِة اْلَقْدِر : }وقوله تعالى  {(5)أَْمراً ِمْن ِعْنِدنا إِنَّ ٌْ ا أَْنَزْلناهُ فًِ لَ إِنَّ
لَُة اْلَقْدِر (1) ٌْ رٌي ِمْن أَْلِف َشْهٍر (2) َوما أَْدراَك ما لَ ٌْ لَُة اْلَقْدِر َخ ٌْ  {(3) لَ
َثَنا:قال البخاري فً صحٌحه   َثَنا ُمْسلُِم ْبنُ  َحدَّل َثَنا ِهَشامٌق، َحدَّل ٌَى،  إِْبَراِهٌَم، َحدَّل ْح ٌَ

ِه  ٌْ ًِّن َصلَّلى هللاُ َعلَ ِب ُ َعْنُه، َعِن النَّل ًَ هللاَّل َرَة َرِض ٌْ َعْن أَِبً َسلََمَة، َعْن أَِبً ُهَر
َم ِمْن َذْنبِِه  »: َوَسلَّلَم، َقالَ  لََة الَقْدِر إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا  ُغفَِر لَُه َما َتَقدَّ ٌْ َمْن َقاَم لَ

َم ِمْن َذْنبِهِ  وأخرجه مسلم  «َوَمْن َصاَم َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا ُغفَِر لَُه َما َتَقدَّ
وأجمعوا أن لٌلة القدر "":مراتب اإلجماع "حزم فً وقال ابن وبقٌة الجماعة،

"   .حق وأنها فً كل سنة لٌلة واحدة

زعم الشٌخ خلٌل المالكً وكذلك : لٌله القدر   توجد إ  فً رمضان:تنبٌه

بعض األحناؾ ـ فٌما تقدم ـ أن لٌلة القدر تنتقل فً السنة، من شهر إلى شهر، 
وهذا خالؾ نص القرآن الثابت بالتواتر،قال محمد األمٌن الشنقٌطً فً 

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزلَ فٌِِه اْلقُْرآُن ُهًدى  }:عند قوله تعالى" أضواء البٌان"
ُصْمهُ  ٌَ ْهَر َفْل َناٍت ِمَن اْلهَُدى َواْلفُْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ ٌِّ اِس َوَب لم ٌبٌن { لِلنَّ

لنا هنا هل أنزل القرآن لٌال أو نهارا لكنه بٌن لنا أنه أنزل لٌال فً قوله 
ا ُمْنِذِرٌَن (2) َواْلِكتاِب اْلُمبٌِِن (1)حم }:تعالى ا ُكنَّ لٍَة ُمباَرَكٍة إِنَّ ٌْ ا أَْنَزْلناهُ فًِ لَ  إِنَّ

ْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌٍم (3) ٌُ ا ُمْرِسلٌِنَ (4) فٌِها  ا ُكنَّ وقال   {(5)أَْمراً ِمْن ِعْنِدنا إِنَّ
لَِة اْلَقْدِر }:تعالى ٌْ ا أَْنَزْلناهُ فًِ لَ لَُة اْلَقْدِر (1)إِنَّ ٌْ لَُة اْلَقْدِر (2) َوما أَْدراَك ما لَ ٌْ  لَ

رٌي ِمْن أَْلِف َشْهٍر  ٌْ فإذا كان األحناؾ أنكروا زٌادة اإلٌمان ونقصانه مع  { (3)َخ
إنهم فتٌة آمنوا }وجود آي الذكر الحكٌم الصرٌحة فً ذلك، ومنها قوله تعالى

فاتصفوا .. ، الخ{لٌزدادوا إٌمانا مع إٌمانهم}وقوله تعالى {بربهم فزدناهم هدى
بصفة من صفات اإلرجاء فال أجد للمالكٌٌن مخرجا فً إنكارهم أن لٌلة القدر 

خاصة برمضان وزعمهم أنها تنتقل فً السنة كاألحناؾ فال أرى ذلك إال 
عزوفا عن صرٌح آي الذكر الحكٌم، جعلنً هللا وإٌاكم من الذٌن ٌستمعون 

   .القول فٌتبعون أحسنه

 : الصوم التطوعً: الفصل الراب 
 :ما ٌندب صٌامه: الصٌام التطوعً فٌه خٌر كثٌر وأجر منٌر

وأجمعوا أن من تطوع بصٌام ٌوم ":قال ابن حزم :فصل صوم التطوع /1
واحد ولم ٌكن ٌوم شك وال الٌوم الذي بعد النصؾ من شعبان وال ٌوم جمعة 
" وال أٌام التشرٌق الثالثة بعد ٌوم النحر فإنه مؤجور حاشا المرأة ذات الزوج

" واتفقوا على أنها إن صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنها مؤجورة"وقال
وأجمعوا أن التطوع بصٌام ٌوم وإفطار ٌوم حسن إذا أفطر ٌوم : "وقال

قال : وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال،"الجمعة واألٌام التً ذكرنا
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ما من عبد ٌصوم ٌوما فً سبٌل هللا إ  باعد : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
                                                          . متفق علٌه"خرٌفا هللا بذلك الٌوم وجهه عن النار سبعٌن

حدثنا موسى بن : قال أبو داود السجستانً:  صوم ٌوم اإلثنٌن والخمٌس/2
إسماعٌل، حدثنا أبان، حدثنا ٌحٌى، عن عمر بن أبً الحكم بن ثوبان، عن 

أسامة إلى  مولى قدامة بن مظعون، عن مولى أسامة بن زٌد، أنه انطلق مع
 له وادي القرى فً طلب مال له، فكان ٌصوم ٌوم االثنٌن وٌوم الخمٌس، فقال

إن نبً : وٌوم الخمٌس، وأنت شٌخ كبٌر؟، فقال لم تصوم ٌوم االثنٌن: مواله
هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌصوم ٌوم ا ثنٌن وٌوم الخمٌس  وسئل عن 

           «   إن أعمال العباد تعرض ٌوم اإلثنٌن وٌوم الخمٌس»: ذلك  فقال
 ٌحٌى، عن عمر بن أبً الحاكم، الدستوابً، عن كذا قال هشام: قال أبو داود
 عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عنالترمذي  صحٌح، ورواه:قال األلبانً

تعرض األعمال ٌوم ا ثنٌن والخمٌس  ":رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
حدٌث حسن ورواه : رواه الترمذي وقال" فأحب أن ٌعرض عملً وأنا صائم

 أن رسول هللا صلى مسلم بؽٌر ذكر الصوم، وعن أبً قتادة رضً هللا عنه
ذلك ٌوم ولدت فٌه وٌوم : هللا علٌه وسلم سئل عن صوم ٌوم ا ثنٌن فقال

وعن  وكان ٌصومه،: قال الراويه مسلم،جرأخ "بعثت أو أنزل علً فٌه
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌتحرى : عابشة رضً هللا عنها قالت

 .حسن رواه الترمذي وقال حدٌث "صوم ا ثنٌن والخمٌس
صوم ٌوم عاشوراء ٌكفر سنة " /101:  صوم ٌوم عرفة وٌوم عاشوراء/3

" األزهار المتناثرة قطؾ"أخرجه السٌوطً فً"وصوم ٌوم عرفة ٌكفر سنتٌن
نظم المتناثر تقلٌدا له عن السبعة ولذلك لم "عن  سبعة وتبعه الكتانً فً

 متواتر ٌخرجه الزبٌدي فً لقط الْللا ألنه اشترط رواٌة عشرة قلت وهو
 : كما ٌلًاهجنرخ

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبٌهقً والصنعانً فً : ـ أبو قتادة1
. المصنؾ وابن أبً شٌبة وابن خزٌمة

 ابن ماجه والبٌهقً: ـ قتادة النعمان2

 النسابً والطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ـ ابن عمر3

" كشؾ األستار"البزار وقال الترمذي وفً الباب عنه وحسنه الهٌثمً فً :  ـ أبو سعٌد4
غفر له : من صام  ٌوم عرفة غفر له سنتٌن"ولفظه قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

البزار بسند واه والطبرانً " له سنة سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر
 .والدارقطنً،بسند حسن

 أحمد: ـ عابشة5

 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً كما فً مجمع الزوابد: ـ زٌد بن أرقم6

 الطبرانً: ـ سهل بن سعد7
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 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ عل8ً

 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ محمد بن صٌفى9

 قال الترمذي وفً الباب عنه:  ـ سلمة بن األكوع10

 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ  هند بن أسماء11

قال الترمذي وفً الباب عنه وأخرجه الهٌثمً فً مجمع الزوابد عن : ـ ابن عباس12
 .الطبرانً فً الجامع الصؽٌر

 قال الترمذي وفً الباب عنها: ـ الربٌع بنت معوذ بن عفراء13

 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ عبد الرحمن بن سلمة الخزاعً عن عمه14

. قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ عبد هللا بن الزبٌر15

 فإن بصٌام ستة أٌام من شوال وأما فٌما ٌخص /أ:  صٌام ستة من شوال/4
اإلمام مالك شذ بقولته هذه وقد تداركها الحافظ أبو الولٌد محمد بن خلؾ 

 وأما دلٌل الجمهور  الداوديومثله" لم ٌبلؽه الحدٌث"الباجً قابال فً المنتقى 
بصٌامها لما فٌها من فضل ما أخرجه مسلم عن أبً أٌوب األنصاري رضً 

من صام رمضان ثم أتبعه : "هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
 وفً رواٌة ألبً داود والترمذي عن أبً "ستا من شوال كان كصٌام الدهر

من صام رمضان وأتبعه : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أٌوب قال
حسن ورواه اإلمام  وقال الترمذي حدٌث" ستا من شوال فكأنما صام الدهر

وقال هو من ثالثة أوجه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وٌفسر ذلك ما  أحمد
 هللا صلى هللا قال رسول: بإسناده عن ثوبان قال سعٌد بن منصور أخرجه

من صام رمضان شهر بعشرة أشهر وصام ستة أٌام بعد الفطر  "علٌه وسلم
ٌعنً أن الحسنة بعشر أمثالها والحدٌث أخرجه ابن ماجه " وذلك تمام سنة

والدارمً قلت بل متواتر عند البعض كما بٌنا ذلك وهكذا أخرجه السٌوطً 
ضمن األحادٌث المتواترة " نظم المتناثر" والكتانً فً" قطؾ األزهار" فً

جابر بن عبد  (4البراء بن عازب  (3ابن عباس  (2أبو هرٌرة  (1 :وقال رواه
والد أبً الملٌح، فتبٌن  (7رجل من الصحابة  (6قٌس بن طلق عن أبٌه  (5هللا 

أن شطري اإلجماع واهمان وهللا تعالى أعلم قلت وفً تواتر الحدٌث نظر كما 
وإنما هو مشهور صحٌح حٌث بٌنا " فتح الرب الساتر"بٌنا ذلك أكثر فً كتابنا 

أن ابن دحٌة حاول الطعن فً جمٌع طرق الحدٌث إال أنه لما وصل إلى 
حدٌث ثوبان الذي حسنه أبً حاتم الرازي فً العلل أقر بصحته وقد رد على 

     ."ابن دحٌة الكٌكلندي الشافعً بما ال ٌتسع الوقت لتقدٌمه هنا
ومن هدي الهادي األمٌن الحبٌب :   صٌام تسعة أٌام من ذي الحجة/5

المصطفى صلى هللا علٌه وسلم ما رواه حبر هذه األمة وترجمانها ابن عباس 
ما من أٌام العمل »:وسلم قال النبً صلى هللا علٌه: رضً هللا عنهما حٌن قال

قالوا ٌا –ٌعنً أٌام العشر «– الصالح فٌها أحب إلى هللا من هذه األٌام
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« و  الجهاد فً سبٌل هللا»:و  الجهاد فً سبٌل هللا؟ قال: رسول هللا
أخرجه أبو داود « إ  رجل خرا بنفسه وماله فلم ٌرج  من ذلك بشًء»:قال

حدثنا ابن أبً شٌبه، :  قال2438: فً سننه، طباعة دار الفكر الحدٌث رقم
 بن جبٌر حدثنا وكٌع حدثنا األعمش عن أبً صالح  ومجاهد ومسلم عن سعٌد

 .به عن ابن عباس رضً هللا عنهما
: قال الترمذي 757سنن الترمذي، باب ما جاء فً العمل فً األٌام العشر، وفً

حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوٌة عن األعمش عن مسلم وهو ابن أبً عمران 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : البطٌن عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس قال

ما من أٌام العمل الصالح فٌهن أحب إلى هللا من هذه األٌام العشر »:وسلم
ٌا رسول هللا  و  الجهاد فً سبٌل هللا؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه : قالوا
و  الجهاد فً سبٌل هللا إ  رجل خرا بنفسه وماله  فلم ٌرج  من »: وسلم

وفً الباب عن ابن عمر وأبً هرٌرة وعبد هللا بن عمرو « ذلك بشًء
: حدٌث ابن عباس حدٌث حسن ؼرٌب صحٌح، قلت:وجابر، قال أبو عٌسى

حدثنا أبو / 758 :وأخرج الترمذي رواٌة أبً هرٌرة رضً هللا عنه كما ٌلً
بكر بن نافع البصري، حدثنا مسعود بن واصل، عن نهاس بن فهم، عن قتادة 

ما »:قال عن سعٌد بن المسٌب عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
من أٌام أحب إلى هللا أن ٌتعبد له فٌها من عشر ذي الحجة ٌعدل صٌام كل 

: قال أبو عٌسى« ٌوم منها صٌام سنة وقٌام كل لٌلة منها بقٌام لٌلة القدر
هذا حدٌث حسن ؼرٌب ال نعرفه إال من حدٌث مسعود بن واصل عن 

النهاس، وسؤلت محمدا عن هذا الحدٌث فلم ٌعرفه من ؼٌر هذا الوجه مثل 
وقد روي عن قتادة عن سعٌد بن المسٌب عن النبً صلى هللا علٌه : هذا، وقال

وسلم مرسال شًء من هذا، وقد تكلم ٌحٌى بن سعٌد فً نهاس بن فهم، من 
  .قبل حفظه

أحب  "إجماعهم على فضل صٌام ٌوم وفطر ٌوم، حدٌث علىالدلٌل  ـ6
أخرجه " الصٌام إلى هللا تعالى صٌام داود كان ٌصوم ٌوما وٌفطر ٌوما

البخاري وأبو داود والنسابً والدارمً وابن ماجه والطحاوي والبٌهقً وأحمد 
 .                                                             وؼٌرهم

 :إال بإذن زوجها أن المرأة ال تإجر على صومهاالدلٌل على إجماعهم  ـ7
 قال الحافظ ابن"   ٌحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إ  بإذنه"حدٌث 
قلت وابن " غٌر رمضان "زاد أبو داود  متفق علٌه، واللفظ للبخاري ":حجر

حبان وأحمد عن أبً هرٌرة كما أخرجه الترمذي والدارمً وابن ماجه كما 
 .وصححه"اإلرواء"أخرجه األلبانً فً 

وأجمعوا " ":مراتب اإلجماع"قال ابن حزم فً : ذكر المنهً عنه من الصوم*
اإلقناع "،وقال ابن القطان الفاسً فً"أن صٌام ٌوم الفطر وٌوم النحر ال ٌجوز

ونهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن : "اإلستذكار":" فً مسابل اإلجماع
صٌام ٌوم الفطر وٌوم األضحى وال خالؾ أنه ال ٌجوز صٌام هذٌن الٌومٌن 
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على حال التطوع وال نذر وال قضاء فرض وال التمتع وال ألحد وصٌامهما 
حرام ومن نذر صومهما فقد نذر معصٌة ومن نذر صوم ٌوم بعٌنه أو سنة 

 .           "بعٌنها ووافق ذلك أحدهما فال ٌصمه بإجماع واختلؾ فً قضابها 
قلت أما فٌما ٌخص بالنهً عن صٌام ٌوم الفطر وٌوم األضحى، فقد / 1

:                                 ما ٌلً" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"أخرجنا فً كتابنا 
عن أبً :ونص الحدٌث" صٌام ٌوم الفطر وٌوم األضحى تحرٌم": حدٌث/103

سعٌد رضً هللا تعالى عنه عن رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله 
أخرجه " الفطر وٌوم النحر أنه نهى عن صوم ٌومٌن":وصحبه وسلم

اإلشعاع واإلقناع "والحدٌث تفردنا بإخراجه وخرجناه فً .   البخاري ومسلم
: كما ٌلً"بمسابل اإلجماع

أخرجه مالك والشٌخان والترمذي وابن أبً شٌبة والدارمً وعنه ابن ماجه : أبو هرٌرةـ 1
. والطحاوي والبٌهقً والطٌالسً وأحمد

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والطحاوي : عمر بن الخطابـ 2
 .وهو فً الصحٌحٌن.فً شرح معانً اآلثار

 متفق علٌه وأخرجه الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو سعٌد الخدريـ 3

أخرجه مالك والشٌخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبً شٌبة : أبو عبٌدـ 4
 .والطحاوي وابن الجارود والبٌهقً وأحمد

 أخرجه أحمد والطحاوي: علً بن أبً طالبـ 5

 أخرجه أحمد والطحاوي وعنهما أبو عبٌد مولى ابن أزهر: عثمان بن عفانـ 6

 .أخرجه مسلم وابن أبً شٌبة وأحمد والطحاوي فً شرح معانً اآلثار: عابشةـ 7

 .أخرجه ابن أبً شٌبة وأحمد وهو فً الصحٌحٌن: ابن عمرـ 8

 .أخرجه الطحاوي فً شرح معانً االثار: أنس بن مالكـ 9

وأجمعوا أن أٌام التشرٌق ال ٌنبؽً أن : "النوادرقال ابن القطان الفاسً فً / 2
، قلت والدلٌل على ذلك ما "تصام عن نذر إال اللٌث بن سعد فإنه قال ذلك فٌها

أٌام " حدٌث /102": فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"نقلناه فً كتابنا 
عن كعب بن مالك رضً هللا عنه : ونص الحدٌث" التشرٌق أٌام أكل وشرب

أن رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم بعثه وأوس بن "
الحدثان أٌام التشرٌق فنادٌا أن   ٌدخل الجنة إ  مؤمن وأٌام منى أٌام أكل 

قطؾ "والحدٌث أخرجه السٌوطً فً ، أخرجه أحمد ومسلم" وشرب
مثله والكتانً " عن ستة عشر وعنه الزبٌدي فً لقط الْللا المتناثرة" األزهار

: نظم المتناثر عن سبعة عشر، قلت وخرجناه عن ثالثة و ثالثٌن رواه"فً

أخرجه  أحمد ومسلم وقال الترمذي فً الباب عنه : ـ كعب بن مالك1



 Page 91 من فضائل رمضان
 

مسلم وقال الترمذي وفً الباب عنه والبٌهقً والطحاوي فً شرح معانً : ـ نبٌشة الهذل2ً
 .اآلثار

الحاكم وأبو داود والترمذي وقال حدٌث حسن صحٌح والنسابً وابن : ـ عقبة بن عامر3
 .ماجه والبٌهقً والهٌثمً فً موارد الظمآن وابن أبً شٌبة وابن حبان

الحاكم وقال الترمذي وفً الباب عنه والطحاوي فً شرح معانً : ـ علً بن أبً طالب4
 .اآلثار

 .الحاكم وابن خزٌمة: ـ أم مسعود بن الحاكم الزرق5ً

، ابن عساكر والبٌهقً والطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ـ عبد هللا بن حذافة السهم6ً
 .والدارقطنً

ابن عساكر والبٌهقً والطحاوي فً شرح معانً اآلثار وهً : ـ أم الفضل بنت الحارث7
 .إمرأة العباس بن عبد المطلب

ابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه والبٌهقً والبزار وعنه الهٌثمً فً : ـ أبو هرٌرة8
  والدارقطنً،موارد الظمآن والطحاوي وابن حبان

النسابً وابن ماجه والبٌهقً والطحاوي فً شرح معانً :  ـ  بشر بن سحٌم  الؽفاري9
 اآلثار

أحمد وقال الترمذي وفً الباب عنه والبزار وعنه الهٌثمً فً : ـ سعد بن أبً وقاص10
 .كشؾ األستار وابن حجر فً المطالب العالٌة والطحاوي فً شرح معانً اآلثار

 أحمد والبخاري  وابن خزٌمة وابن أبً شٌبة: ـ ابن عمر11

 أحمد: ـ بدٌل بن الورقاء12

 .الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ـ ابن عباس13

الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً والطحاوي فً شرح : ـ معمر بن عبد هللا العدوي14
 .معانً اآلثار

 .الطبرانً والبٌهقً وابن أبً شٌبة: ـ عمر بن الخطاب15

 .الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: ـ أسامة الهذل16ً

أبو داود والحاكم وقال الترمذي وفً الباب عنه والبٌهقً وابن : ـ عمرو بن العاص17
 .خزٌمة والطحاوي فً شرح معانً اآلثار

 .قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ جابر18

قال الترمذي وفً الباب عنه والهٌثمً وأبً ٌعلً وابن حجر فً المطالب : ـ أنس19
 والدارقطنً، العالٌة والطحاوي فً شرح معانً اآلثار

 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ حمزة بن عمرو20

قال الترمذي وفً الباب عنها وابن أبً شٌبة والطحاوي فً : ـ عابشة رضً هللا عنها21
 وللبخاري حدٌث آخر عنها، شرح معانً اآلثار

 قال الترمذي وفً الباب عنه: ـ ابن عمرو22
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 .البٌهقً وابن أبً شٌبة: ـ أبو سعٌد الخدري23

 البٌهقً والهٌثمً عن عبد هللا بن أحمد والطبرانً فً األوسط: ـ ٌونس بن شداد24

 الهٌثمً عن أحمد والطبرانً فً األوسط: ـ حبٌبة بنت مرٌق25

 .الهٌثمً عن الطبرانً فً الكبٌر: ـ أم الحارث بنت عٌاش26

 .الهٌثمً عن الطبرانً فً الصؽٌر: ـ عبد  هللا بن مسعود27

ابن حجر فً المطالب العالٌة : ـ عمر بن خلدة األنصاري عن أمه مرفوعا بها28
 .والطحاوي فً شرح معانً اآلثار

الطحاوي فً : ـ نافع بن جبٌرة عن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم29
 .شرح معانً اآلثار 

مسعود بن الحكم )الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ـ أم مسعود بن الحكم الزرق30ً
 .(الزرقً عن أمه

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ـ مسعود بن الحكم  الزرقً عن أبٌه31

: ـ مسعود بن الحكم األنصاري عن رجل من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم32
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار

أبو ٌعلى وعبد بن حمٌد وابن ابً شٌبة وإسحاق بن : ـ عمر بن خلدة عن أبٌه 33
. راوهوٌه

مالك أنه سمع أهل العلم ٌنهون : "اإلستذكار ونقل ابن القطان الفاسً عن/ 3
أن ٌصام الٌوم الذي ٌشك فٌه من شعبان إن نوى صٌام رمضان وٌروى على 

من صامه ثم جاء الثبت أنه من رمضان قضاه وأجازوا صٌامه تطوعا هذا 
أعدل المذاهب فً المذاهب وعلٌه جمهور الفقهاء وقال مالك فً صٌام ستة 

قلت لٌس فً ."أٌام بعد الفطر لم أر أحدا من أهل الفقه والعلم ٌصومها
المسؤلتٌن إجماع ٌقٌنا، أما فٌما ٌخص بصٌام ٌوم الشك فقد تقدمت األقوال 

وأما فٌما . حٌث بٌنا الراجح من األقوال وأن القابل بجواز صٌامه ال دلٌل علٌه
فتح الرب الساتر لتمٌٌز "ٌخص بصٌام ستة من شوال فقد بٌنا فً كتابنا 

 من شوال من صام رمضان وأتبعه ستا": 17ي:" ما ٌلً" الحدٌث المتواتر
عن ثمانٌة " قطؾ األزهار المتناثرة" أخرجه السٌوطً فً "فكأنما صام الدهر

من الصحابة ولذلك لم ٌخرجه الزبٌدي الذي اشترط عشرة مثل السٌوطً لكنه 
: قلت رواه" نظم المتناثر"التزم بشرطه خالفا للسٌوطً وأقره الكتانً فً 

بً أأخرجه مسلم وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه والدارمً وابن : ـ أبو أٌوب1
شٌبة والبٌهقً وابن خزٌمة والبؽوي والنسابً والطحاوي والطٌالسً والطبرانً 

، ولٌس علة ألنه تابعه أخوه القاضً ٌحً بن وأعله ابن دحٌة بسعد بن سعٌد.والحمٌدي
 .سعٌد األنصاري

ابن حبان أخرجه النسابً وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه وأخرجه : ـ ثوبان2
 .موارد الظمآن والبٌهقً وأحمد وصححه أبو حاتم  كما فً علل ابنهالهٌثمً فً و
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الهٌثمً عن أحمد والبزار أخرجه قال الترمذي وفً الباب عنه و:  ـ جابر بن عبد هللا3
 .أخرجه البٌهقًكما والطبرانً 

البزار وقال الترمذي وفً الباب عنه والهٌثمً والطبرانً فً أخرجه : ـ أبو هرٌرة4
 . فً الكامل بؤسانٌد ضعٌفةياألوسط وأبونعٌم وابن عد

 الطبرانً  فً األوسط وعنه الهٌثمًأخرجه : ـ ابن عباس5

 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمًأخرجه : ـ ابن عمر6

 الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمًأخرجه : ـ ؼنام7

 الدارقطنًأخرجه : ـ البراء بن عازب8

 الدارمًأخرجه : ـ ابن طاووس عن أبٌه9

 .ابن أبً حاتم الرازي فً العللأخرجه : ـ شداد بن أوس10

أخرج الحافظ أبو سعٌد صالح الدٌن خلٌل بن كٌكلندي العالبً الشامً : قلت
قال أبو الخطاب : " قال" رفع اإلشكال عن صٌام ستة أٌام من شوال"فً نقلته 

هذا الحدٌث ال ٌصح عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":بن  دحٌة رحمه هللا
ألنه ٌدور على  سعد بن سعٌد وهو ضعٌؾ جدا، تركه مالك وأنكر علٌه هذا 

الحدٌث، وأخذ عن أخوٌه اإلمامٌن ٌحى بن سعٌد القاضً، وعبد ربه بن 
سعٌد، ثم ذكر ما نقل عن مالك فً الموطإ بترك العمل بالحدٌث وقال 

الترمذي  تكلموا فٌه من قبل حفظه وقال النسابً لٌس بالقوي، وقاله أبو حاتم  
وأما قوله بؤنه ٌدور على سعد بن سعٌد فلٌس : محمد بن حبان ورد علٌه قابال

أخو سعد – كذلك؛ بل قد رواه صفوان بن سلٌم وٌحى بن سعٌد القاضً 
عن صفوان ي وقد رو: عن عمر بن ثابت أٌضا وقد قال ابن دحٌة-  المذكور 

حدٌث منكر على  بن سلٌم وسعد بن سعٌد عن عمر بن ثابت وهو
 إلظهار صحة بٌن طرق هذا الحدٌث إال أن الحافظ الكٌكلندي " الدراوردي

ولٌس : حدٌث أبً أٌوب كما بٌن صحة حدٌث ثوبان ونقل عن ابن دحٌة قوله
فً هذا الباب حدٌث له سند سوى حدٌث ثوبان، فإنه من األحادٌث المسندة 

وأما ترقٌته إلى التواتر كما وأفاد جاد أالحسان فحاول تصحٌحه وهو كذلك 
، وهللا فإنً أقول بصحته وشهرته ال بتواتره" فعل السٌوطً والكتانً فال

 .تعالى أعلم

حدثنا صفوان بن صالح : قال أبً: ابن أبً حاتم الرازي فً العلل قال: ـ شداد بن أوس11
قال ثنا مروان الطاطري عن ٌحً بن حمزة عن ٌعلى بن الحارث عن أبً األشعث 

. ، الحدٌثالصنعانً عن شداد بن أوس

، أما "وكره البٌض كستة من شوال"وأما قول خلٌل المالكً فً مختصره / 4
ستة من شوال فقد تقدم حدٌثها وهً مندوبة عند جمٌع المذاهب، وأما كراهة 

صٌام البٌض فلم ٌقل به إال الشٌخ خلٌل وٌرد علٌه أمر الرسول صلى هللا 
وورد صوم ثالثة أٌام من ":"جامع األمهات"قال ابن الحاجب فً .علٌه وسلم
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: كان ال ٌعٌن، وروى أبو الدرداء:"كل شهر، وروت عابشة رضً هللا عنها
وتعقبه الشٌخ خلٌل " األٌام البٌض،واستحب ابن القابسً أول الشهر

األٌام البٌض وهً صبٌحة :"وروى أبو الدرداء:"التوضٌح بالشرح قابال"فً
وروي أنه كان ٌصوم من ؼرة كل " ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

قلت فؤنى له هذه الكراهة التً ذكرها فً مختصره؟ وقد قال " شهر ثالثة أٌام
ثالث عشرة،وأربع عشرة،وخمس :باب صٌام أٌام البٌض:البخاري

أوصانً خلٌلً صلى :"وروى فٌها حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه:عشرة
صٌام ثالثة أٌام من كل شهر، وركعتً الضحى،وأن :هللا علٌه وسلم بثالث

قال :"قابال" فتح الباري"، وعلق علٌه ابن حجر فً "أوتر قبل أن أنام
لٌس فً الحدٌث الذي أورده البخاري فً :اإلسماعٌلً وابن بطال وؼٌرهما

هذا الباب ما ٌطابق الترجمة،ألن الحدٌث مطلق فً ثالثة أٌام من كل شهر 
والبٌض مقٌدة بما ذكر، وأجٌب بؤن البخاري جرى على عادته فً اإلٌماء إلى 
ما ورد فً  بعض طرق الحدٌث، وهو ما رواه أحمد والنسابً وصححه ابن 

جاء أعرابً إلى النبً :"حبان من طرٌق موسى بن طلحة عن أبً هرٌرة قال
صلى هللا علٌه وسلم بؤرنب قد شواها، فؤمرهم أن ٌؤكلوا وأمسك األعرابً، 

 إن كنت:إنً أصوم ثالثة أٌام من كل شهر، قال:ما منعك أن تؤكل، فقال: فقال
وهذا الحدٌث اختلؾ فٌه على موسى بن طلحة "صائما فصم ال ر أي البٌض

 إن كنت صائما:"اختالفا كثٌرا بٌنه الدارقطنً، وفً بعض طرقه عند النسابً
وجاء تقٌٌدها أٌضا " عشرة وخمس عشرة ثالث عشرة وأرب :فصم البٌض

كان :"فً حدٌث قتادة بن ملحان ـ وٌقال ابن منهال ـ عند أصحاب السنن بلفظ
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌأمرنا أن نصوم البٌض ثالث عشرة وأرب  

، وللنسابً من حدٌث جابر "هً كهٌئة الدهر: عشرة وخمس عشرة وقال
أٌام البٌض صبٌحة ثالث :صٌام ثالثة أٌام من كل شهر صٌام الدهر:"مرفوعا
 قال: وعن أبً ذر رضً هللا عنه قال ،"وإسناده صحٌح لحدٌثا"عشرة

إذا صمت من الشهر ثالثا فصم ثالث عشرة ": رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وعن قتادة  . رواه الترمذي وقال حدٌث حسن"وأرب  عشرة وخمس عشرة
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌأمرنا ": بن ملحان رضً هللا عنه قال

 . رواه أبو داود"بصٌام أٌام البٌض ثالث عشرة وأرب  عشرة وخمس عشرة
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ": وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال

... ، الخ رواه النسابً بإسناد حسن"  ٌفطر أٌام البٌض فً حضر و  سفر
فكٌؾ ٌنهى الشٌخ خلٌل عما أمر به المعصوم صلى هللا علٌه وسلم أصحابه ثم 

                       .أمته من بعده؟ فإلى هللا المشتكى

 :                               فً القضاء: الفصل الخامس
ومن وجب علٌه فرض فلم ٌقضه فً : "اإلنباه:  ذكر التفرٌط فً القضاء/1

واتفقت : "اإلستذكار" أول أحوال اإلمكان مفرط بإجماع والمفرط آثم بإجماع
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جماعة من الصحابة رضً هللا عنهم على وجوب اإلطعام بالتفرٌط إلى 
رمضان آخر قال ٌحًٌ بن أكتم قاله ستة من الصحابة وال أعلم لهم مخالفا 

ومن أمكنه : "النكت" واختلؾ إذا اتصل به المرض حتى دخل رمضان آخر
القضاء فلم ٌقض حتى دخل رمضان آخر فقد عصى بتؤخٌر القضاء إلى هذا 

الوقت ومن أخر القضاء عن وقته فإنه ٌصوم رمضان الذي حصل فٌه باتفاق 
فإذا خرج قضى ما كان علٌه وعلٌه الفدٌة عن كل ٌوم مد بمد النبً صلى هللا 

علٌه وسلم وقد قال عزٌز أهل العلم وهو عندنا إجماع الصحابة وقال أبو 
ومن علٌه ": وعن اإلشراؾ"حنٌفة لٌس علٌه إال قضاء فقط وال إطعام علٌه

صوم من شهر رمضان ومات قبل أن ٌقضٌه فعوام أهل العلم ٌقولون ال 
وعن " ولكن ٌطعم  عنه عن كل ٌوم مسكٌن واختلفوا بما ٌطعم عنه صٌام عنه

مات وعلٌه صوم رمضان لم ٌقضه عنه ولٌه وال ٌصوم  ومن"نكت العٌون 
أحد عن أحد وٌطعم عنه إن وصى به أو تطوع به ورثته بذلك وفً المسؤلة 
إجماع الصحابة رضً هللا عنهم وأهل الظاهر ٌقولون ٌصوم عنه ولٌه وإن 

 قلت لم ٌنفرد أصحاب الظاهر بالقول "أحب أن ٌكتري من ٌصوم عنه أجزأه
وإنما قال به معهم أبو ثور وهو أحد قولً أحمد والشافعً لما روت  بالصٌام

من مات وعلٌه : "عابشة رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
 داود واإلمام أحمد وعن أخرجه البخاري ومسلم وأبو" صٌام صام عنه ولٌه

ابن عباس رضً هللا عنهما مثله وفسر المخالؾ وهم الجمهور الحدٌث بؤن 
وأما قول الجمهور باإلطعام وهم مالك، واللٌث، . الصٌام هنا ٌعنً صٌام النذر

واألوزاعً، والثوري، وقول للشافعً وأحمد، والحسن بن بتً وابن علٌة 
صلى هللا علٌه  وأبو عبٌد فدلٌلهم ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر أن النبً

" من مات وعلٌه صٌام شهر فلٌطعم عنه مكان كل ٌوم مسكٌنا:"وسلم قال
ما نقله ابن القطان الفاسً عن . قال الترمذي الصحٌح عن ابن عمر موقوفا

والجمٌع من العلماء متفقون على أن من تابع بٌن قضاء رمضان : "اإلنباه"
كان أفضل له وأبعد مؤثما ممن فرق بٌنه وهو قادر على أن ال ٌفرق بٌنه 

أتى بما  من أنه قد ٌفرقه ومن سرده كان على ٌقٌن وكلهم أحب إلٌه أن ال
سرد قضاء رمضان فهو مطٌع بإجماع من الكل  وجب علٌه بإجماع ومن

ٌسرده ؼٌر مفرط إن فجاه الموت قبل  ولٌس من فرقه بمطٌع بإجماع والذي
" مفرط باإلجماع أن ٌتمه بإجماع والذي ٌفرقه إن فجاه الموت قبل أن ٌتمه

قلت تتابع القضاء أفضل بإجماع ولكن من فرق قضاءه لم ٌكن مفرطا بإجماع 
لما أخرجه األثرم والدارقطنً والبٌهقً بإسنادهم عن محمد بن المنكدر، أنه 

بل نً أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سئل عن تقطٌ  قضاء ":قال
لو كان على أحدكم دٌن  : رمضان؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

فقضاه من الدرهم والدرهمٌن  حتى ٌقضً ما علٌه من الدٌن  هل كان ذلك 
" فاهلل أحق بالعفو والتجاوز منكم" قالوا نعم ٌا رسول هللا  قال"قاضٌا دٌنه؟ 

ومحمد بن المنكدر من التابعٌن فبالؼه ٌحتمل جهالة وسٌط بٌنه وبٌن 
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فؤقصى حاله ٌكون  "كلهم عدول الصحابة أما جهالة الصحابة فال تضر ألنهم
  ."مرسال

واألسٌر إذا حبس " نكت العٌون ابن القطان الفاسً عن ما نقله الحافظـ 2
فالتبست علٌه الشهور تحرى فصام على أنه شهر رمضان فوافقه وما بعده 

وقال الحسن بن صالح ومن تبعه من أهل . أجزأه وإن وافق ما قبله لم ٌجزبه
ٌجزبه على كل وجه وهذا خالؾ الفقهاء كلهم وعن الشافعً  الظاهر أنه ال

فٌه القوالن وال حجة عند الجمٌع من الكتاب والسنة فؤما الظاهرٌة فقد قاسته 
على صٌام ٌوم الشك وقالوا العبادة ال تثبت بالشك وأما الجمهور فقد قاسوه 
على االجتهاد المتعلق بالبحث عن القبلة فً الصالة وفً هذه الحالة ٌكون 

الجمهور مخطبا فً حالة توافقه مع ما قبله إذ من اجتهد فً البحث عن القبلة 
عادة اإل  تجبوصلى واتضح أن القبلة مخالفة له صحت صالته عندهم وال

 .كما تقدم وهللا أعلمإذا خرج الوقت علٌه بإجماع 
اإلقناع فً مسابل "ابن القطان الفاسً فً كتابه  قال:  ـ حول القضاء3

: اإلنباه: "فً قضاء الصوم [لعلها السرد]ذكر التتابع والصرد ": اإلجماع
والجمٌع من العلماء متفقون على أن من تابع بٌن قضاء رمضان كان أفضل "

له وأبعد مؤثما ممن فرق بٌنه وهو قادر على أن ال ٌفرق بٌنه وكلهم أحب إلٌه 
أن ال ٌفرقه ومن سرده كان على ٌقٌن أنه قد أتى بما وجب علٌه بإجماع ومن 

سرد قضاء رمضان فهو مطٌع بإجماع من الكل ولٌس من فرقه بمطٌع 
الموت قبل أن ٌتمه  [لعلها فاجؤه]بإجماع والذي ٌسرده ؼٌر مفرط إن فجاه 

 .                              "بإجماع والذي ٌفرقه إن فجاه الموت قبل أن ٌتمه مفرط بإجماع
وعن عابشة أنها قالت إن كان لٌكون علً الصٌام من رمضان : "اإلستذكار

وأجمعوا أن من فعل فعل عابشة  –فما أستطٌع أن أصومه حتى ٌؤتً شعبان 
ومن أفطر فً : "النكت" رضً هللا عنها أنه مإد لفرضه ؼٌر مفرط فٌه

رمضان بمرض أو سفر أو حٌض أو ؼٌر ذلك فزال عذره وأمكنه القضاء 
ومن : "اإلٌجاز" فإن قضاه قبل الدخول فً رمضان آخر فال شًء علٌه باتفاق

أتى علٌه شهر رمضان وعلٌه قضاء شهر رمضان آخر فال ٌجوز له أن 
ٌترك فٌه صومه وٌقضً فٌه ؼٌره فإن صامه ونوى أنه الشهر األول لم ٌجزه 

: اإلشراؾ: ذكر المرأة تقضً الصوم فٌقطعه الحٌض"من الشهر األول باتفاق
وأجمع كل من ٌحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا كانت علٌها صوم "

ثم حاضت أنها تبنً إذا طهرت  [الحل]شهرٌن متتابعٌن فصامت بعضا 
: اإلستذكار" واختلفوا فٌمن علٌه شهرٌن متتابعٌن فصام بعضها ثم مرض

وأما الحابض فال أعلم خالفا أنها إذا طهرت ووصلت باقً صٌامها أجزأها "
البناء ولم تستؤنؾ إال أن تطهر قبل الفجر فتركت صٌام ذلك الٌوم عالمة 

 .                                                               "بطهرها فإن فعلت استؤنفت عند جماعة العلماء
والجمٌع من العلماء متفقون على أن من تابع بٌن قضاء رمضان : "اإلنباه "

كان أفضل له وأبعد مؤثما ممن فرق بٌنه وهو قادر على أن ال ٌفرق بٌنه 
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وكلهم أحب إلٌه أن ال ٌفرقه ومن سرده كان على ٌقٌن من أنه قد أتى بما 
علٌه بإجماع ومن سرد قضاء رمضان فهو مطٌع بإجماع من الكل  وجب

ولٌس من فرقه بمطٌع بإجماع والذي ٌسرده ؼٌر مفرط إن فجاه الموت قبل 
" إن فجاه الموت قبل أن ٌتمه مفرط باإلجماع أن ٌتمه بإجماع والذي ٌفرقه

قلت تتابع القضاء أفضل بإجماع ولكن من فرق قضاءه لم ٌكن مفرطا بإجماع 
والبٌهقً بإسنادهم عن محمد بن المنكدر، أنه  لما أخرجه األثرم والدارقطنً

بل نً أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سئل عن تقطٌ  قضاء ": قال
لو كان على أحدكم دٌن  : رمضان؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

فقضاه من الدرهم والدرهمٌن  حتى ٌقضً ما علٌه من الدٌن  هل كان ذلك 
" فاهلل أحق بالعفو والتجاوز منكم" قالوا نعم ٌارسول هللا  قال"قاضٌا دٌنه؟ 

ومحمد بن المنكدر من التابعٌن فبالؼه ٌحتمل جهالة وسٌط بٌنه وبٌن 
فؤقصى حاله ٌكون " ألنهم كلهم عدول فال تضر الصحابة أما جهالة الصحابة

وقال داود الظاهري بوجوب تتابعه، وال يشترط التتابع كما حكي  مرسال،
 .عن عمي، وابن عمر، والنخعي، والشعبي الوجوب

واتفقوا على أن صٌام النذر المعلق بصفة لٌست معصٌة ": ابن حزموقالـ  4
 تعالى فً سورة الحج صٌام النذر المعلق قوله الدلٌل على وجوب" فرض

 فً ولقوله تعالى [67اآلٌة ] {ولٌوفوا نذورهم ولٌطوفوا بالبٌت العتٌق}
  [7اآلٌة] {ٌوفون بالنذر وٌخافون ٌوما كان شره مستطٌرا} سورة اإلنسان

" من نذر أن ٌطٌ  هللا فلٌطعه ومن نذر أن ٌعصً هللا فال ٌعصه":ولحدٌث
أخرجه اإلمام مالك والبخاري وأبو داود والنسابً والترمذي وابن ماجه 

الجارود والبٌهقً واإلمام أحمد   والدارمً والطحاوي وابن
  ٌكلف هللا نفسا إ  وسعها } تعالً:  قوله:الدلٌل على العفو عما ٌعسرـ 5

عندبذ علمت أنهم أجمعوا  [285البقرة ] {لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت
على إباحة ما ال ٌمكن اإلحتراز عنه كابتالع الرٌق وما ٌعلق به من ؼبار 

 جمٌع كتب الفقه وهللا وؼربلة الدقٌق وهذا إجماع من عهد الصحابة وهو فً
" عفً عن أمتً الخطأ والنسٌان وما استكرهوا علٌه"تعالى أعلم ولحدٌث

 .وقد تقدم تخرٌجه
الحٌض ال ٌفسد ما تقدم من صٌام الكفارة وفٌه دلٌل على  على أنالدلٌل ـ 6

  ٌكلف هللا نفسا إ  وسعها لها ما كسبت } قوله تعالى: قضاء أٌام الحٌض
كنا  ":ولحدٌث عابشة رضً هللا عنها قالت [284:البقرة] {وعلٌها ما اكتسبت

نحٌض على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  فنؤمر بقضاء الصوم  
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي " و  نؤمر بقضاء الصالة

 الذي رواه أبو سعٌد والنسابً وابن ماجه والدارمً واإلمام أحمد وللحدٌث
ألٌس إحداكن ":قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: الخدري رضً هللا عنه قال

أخرجه اإلمام أحمد " إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دٌنها
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والبخاري، وقد وقع اإلجماع منذ عهد الصحابة على ذلك وهو معلوم من 
 الدٌن بالضرورة

  ٌكلف هللا نفسا } قوله تعالً: جواز إفطار العاجز واإلطعامالدلٌل على ـ 7
فمن شهد }ذلك فً هذه اآلٌة وقول ابن عباس نسخ [285البقرة ] {إ  وسعها

وثبت للشٌخ الكبٌر والعجوز الكبٌر إذا كانا   ٌطٌقان  {منكم الشهر فلٌصمه
" الصوم  والحبلى والمرض  إذا خافتا أفطرتا  وأطعمتا عن كل ٌوم مسكٌنا

أخرجه ابن جرٌر وابن الجارود والبٌهقً وأبو داود " قال األلبانً فً اإلرواء
وقال الحافظ ابن حجر أخرجه الدارقطنً " مع إخالل فً متنه عند أبً داود

 والحاكم وصححاه
فمن كان منكم }:قوله تعالى: المرٌض والمسافر على جواز فطرالدلٌل ـ 8

 ولحدٌث حمزة بن [183البقرة] {مرٌضا أو على سفر فعدة من أٌام أخر
األسلمً رضً هللا عنه، أنه قال، ٌا رسول هللا إنً أجد فً قوة على  عمرو

 :وسلم الصٌام فً السفر، فهل علً جناح؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه
هً رخصة من هللا  فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن ٌصوم فال جناح "

قال الحافظ ابن حجر رواه مسلم وأصله فً المتفق علٌه من حدٌث " علٌه
 والبٌهقً أخرجه مع مسلم النسابً قلت وقد عابشة أن حمزة بن عمرو سؤل

 أخرجه الطحاوي والدارقطنً، وقال األلبانً فً اإلرواء" فً السنن الكبرى
وابن حزٌمة وروى اإلمام أحمد وأبو داود والبٌهقً عن معاذ بن جبل رضً 

إن هللا تعالى فرض على النبً صلى هللا علٌه وسلم الصٌام ":هللا عنه قال
 {ٌأٌها الذٌن آمنوا كتب علٌكم الصٌام كما كتب على الذٌن من قبلكم}فأنزل 

 {مسكٌن} وفً قراءة {وعلى الذٌن ٌطٌقونه فدٌة طعام مساكٌن} إلى قوله
فكان من شاء صام  ومن شاء أطعم مسكٌنا  فأجزأ ذلك عنه  ثم إن هللا 

شهر رمضان الذي أنزل فٌه القرآن إلى قوله }تعالً أنزل اْلٌة األخرى 
فأثبت صٌامه على المقٌم الصحٌح   {فمن شهد منكم الشهر فلٌصمه}

ورخص فٌه للمرٌض والمسافر  وأثبت اإلطعام للكبٌر الذي   ٌستطٌ  
كنا ن زو  "أبو سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال وللحدٌث الذي رواه" الصٌام

م  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً رمضان  فمنا الصائم  ومنا المفطر  
فال ٌجد الصائم على المفطر و  المفطر على الصائم  ثم ٌرون أن من وجد 
" قوة فصام فإن ذلك حسن  وٌرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن

أخرجه اإلمام أحمد ومسلم قلت وأخرج ابن عبد البر فً التمهٌد الجزء 
وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخٌار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر "67:ص9

وصٌام هذٌن الٌومٌن ال خالؾ بٌن العلماء أنه ال ٌجوز على : قال أبو عمر
لناذر، وال لقاض فرضا، وال متمتع ال ٌجد  حال من األحوال ال لمتطوع وال

  .تنازع فٌه هدٌا، وال ألحد من الناس كلهم أن ٌصومهما وهو إجماع ال
وقد " دٌن هللا أحق أن ٌقضى "حدٌث: الدلٌل على تتاب  القضاء أو عدمهـ 9

هللا  صلى عن أبً هرٌرة أن النبً الدارقطنً والبٌهقً وأخرج. تقدم تخرٌجه
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وأخرج " من كان علٌه صوم رمضان فلٌسرده  و  ٌقطعه ":علٌه وسلم قال
وقال ". صمه كٌف شئت: "قضاء رمضان عن ابن عباس فً ابن أبً شٌبة

رواه  وقال [اإلرواء]فً  وصححه األلبانً" صمه كما أفطرته ":ابن عمر
دون  الرزاق عن معمر به ورواه عبد. ابن أبً شٌبة الدارقطنً من طرٌق

 [فعدة من أٌام أخر]ٌقتضٌه مفرقا  قال هللا تعالى  ".ولفظه. قول ابن عمر
   "فً الفتح وسكت علٌه الحافظ

وقد أجمع العلماء على  "21الجزء " التمهٌد"قال ابن عبد البر فً كتابه ـ 10
أن ٌوم عرفة جابز صٌامه للمتمتع إذا لم ٌجد هدٌا، وأنه جابز صٌامه بؽٌر 

مكة، ومن كره صومه بعرفة فإنما كرهه من أجل الضعؾ عن الدعاء والعمل 
قلت أخرج الترمذي والدارمً واإلمام " فً ذلك الموقؾ، والنصب هلل فٌه

حججت مع النبً صلى هللا علٌه : أحمد عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال
وم  أبً بكر فلم ٌصمه  وم  عمر –  ٌعنً ٌوم عرفة -  فلم ٌصمه  وسلم

أصومه و  آمر به و  أنهى  عثمان فلم ٌصمه  وأنا   فلم ٌصمه  وم 
وأخرج أبو داود وابن ماجه واإلمام أحمد عن أبً هرٌرة رضً هللا " عنه

وقال " عن صٌام ٌوم عرفة بعرفة نهىعنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم 
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود "خذوا عنً مناسككم":صلى هللا علٌه وسلم

واإلمام مالك عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا بٌن ٌدٌها ٌوم عرفة 
لٌس : صائم  وقال بعضهم: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال بعضهمفً 

بصائم  فأرسلت إلٌه بقدح من لبن وهو واقف على بعٌره بعرفات  فشربه 
وبالتالً فإن اتباع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " النبً صلى هللا علٌه وسلم

أفضل وأولى وهو حجة ضد ابن عبد البر ألن البعض قد ٌرفض صٌامه 
تؤسٌا برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقط كما هو الواقع البن عمر وؼٌره 

. من الصحابة كما هو ظاهر مذهب اإلمام أحمد وؼٌره وهللا تعالى أعلم
 :خاتمة ختم هللا لنا بالحسنى ورزقنا البر والفردوس األسنى

نسؤل هللا أن ٌنفع بهذا الجهد كل من قرأه من المسلمٌن وأن ٌرشده إلى طرٌق 
عباد الرحمان الذٌن ال ٌؽفر هللا لهم ذنوبهم فحسب وإنما ٌبدل سٌباتهم 

فمن تتبع الخطوات التً رسمنا من خالل هذا الكتاب ٌجد أن الحق . حسنات
وال ٌنبؽً للمسلم الذي أخلص هلل العمل أن ٌتخذ مطٌته التً . أحق أن ٌتبع

توصل إلى هللا إال كتاب هللا الذي أنزله فً شهر رمضان، نزل به الروح 
األمٌن على النبً األمً األمٌن، ثم جاءت سنة إمام المرسلٌن وخاتم النبٌبٌن 

وقابد الؽر المحجلٌن مفسرة له وحاصرة لمعانٌه، كما بٌن ذلك إمام المإمنٌن، 
ابن عم الرسول وزوج البتول، لٌث بنً ؼالب علً بن أبً طالب رضً هللا 

عنه وأرضاه البن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما لما أرسله إلى الخوارج 
ٌا : حاججهم بالسنة وال تحاججهم بالقرآن، قال له ابن عباس: حٌث قال له

ولكن تقول : أمٌر المإمنٌن نحن أعلم بكتاب هللا منهم فً بٌوتنا نزل، قال له
وٌقولون، حاججهم بالسنة وال تحاججهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أو جمال 
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فمن كان ٌبحث عن .ذو وجوه، فذهب إلٌهم فحاجهم بالسنة فلم ٌترك لهم حجة
طرٌق النجاة فً زمن كثرت فٌه بنٌات الطرٌق والعزوؾ عن سنة سٌد 

المرسلٌن، فعلٌه بالرجوع إلى السنة، وفهم علماء السلؾ الصالح لها، فالراجح 
. واألرجح هو الذي ٌنبؽً أن نبحث عنه ونعمل به، ففٌه النجاة وفٌه الخٌر كله

وهكذا بٌنا فً هذا الجهد الذي هو فصل من كتاب نرجو من هللا أن ٌوفقنا 
إلكماله ٌسعى إلى كتابة الفقه كله بهذه الطرٌقة التً كتبنا بها أحكام الصٌام 

وأحكام الحج، وسنكمل المجلدٌن األولٌن المتعلقٌن بصحٌح االعتقاد والعبادات 
 .عاجال إن شاء هللا بعد أسابٌع قلٌلة، وهللا نسؤله أن ٌوفقنا لما ٌحب وٌرضى

  
 الفهرس

 :المقدمة
 :من فضابل رمضان: الفصل األول

 الصبر 

 الصدق 

 القنوت 
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 رمضان شهر القرآن 
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