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 .  أجمعيف وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمـ اهلل وصمى ، العالميف رب هلل الحمد

لم غيم   ألجل   صاموا أ و ، الياللُ  ُير   فمم يوماً  ثالثين   واحد   بشيادة   صاُموا فإن  :  اهلل رحمو المؤلف قال 
روا  .  ُيفط 

 أجؿ مف صاموا أو ، يفطروف ال فإنيـ اليالؿ ير ولـ ، رمضاف أوؿ في واحدة بشيادة يوما ثالثيف الناس صاـ إذا
 :  قوليف عمى خالؼ فييا المسألة وىذه ، يفطروا لـ اليالؿ ير ولـ ايوم ثالثيف غيـ

 إليو وذىب ، يفطروف ال فإنيـ ، اليالؿ يروا ولـ ، يوما ثالثيف واحد بشيادة صاموا إذا الناس أف:  األوؿ القوؿ
 .  المذىب مف الصحيح عمى الحنابمة

 :  األدلة

 أف وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ إلينا عيد" :قاؿ ، نوع اهلل رضي حاطب بف الحارث حديث: األوؿ الدليؿ
 حـز وابف الدارقطني وصححو ، داود أبو أخرجو" بشيادتيما نسكنا عدؿ شاىدا وشيد نره لـ فإف،  لمرؤية ننسؾ

 شخص مف الشيادة وقعت مسألتنا وفي ، يفطروا لـ واحد شاىد شيد فإف ، شاىديف اشترط الحديث في ، وغيرىما
 .  أولو عمى تعتمد الشير نياية ألف ؛ آخره في يفطروف فال ، الشير أوؿ في واحد

 وىو ، الفطر بو يثبت ال سبب عمى مبني الصـو ألف ؛ شاىديف شيادة مف فيو بد ال الفطر أف :الثاني الدليؿ
 .  الواحد الرجؿ شيادة

 حنيفة أبي عف محكي وىو ، يفطروف فإنيـ اليالؿ ُير ولـ يوما ثالثيف واحد بشيادة الناس صاـ إذا:  الثاني القوؿ
 .  الحنابمة عند وجو وىو ، الشافعية عند المذىب وىو ، اهلل رحمو

 :  األدلة

 بحجة دخولو ثبت قد فيكوف ، حجة وىي ، الواحد الرجؿ بشيادة دخولو ثبت قد رمضاف شير أف :األوؿ الدليؿ
 .  صياميـ أتموا فقد ثالثيف أتموا فإذا ، بإكمالو الشير خروج عمييا ينبني ، شرعية

 ال تبعا ثبت الشير خروج فيكوف ، بالشيادة ال العدة الستكماؿ الفطر وجب،  وجب إذا الصـو أف :الثاني الدليؿ
 لو ، تثبت ال النسب عمى النساء شيادة أف:  لو ومثموا ، استقالال يثبت وال تبعا يثبت قد والشيء ، استقالال
 الوالدة ثبتت فإذا ، بالوالدة شيادتيف تثبت النساء لكف ، بشيادتيف يثبت ال نسبال فإف نسب عمى نساء شيدت
 فمما ، واحد رجؿ بشيادة أولو في ثبت قد الشير لكف ، واحد برجؿ يثبت ال شواؿ ىالؿ ىنا ، ليا تبعا النسب ثبت
 .  العدة باستكماؿ خروجو وىو ، الشرعي الحكـُ  الثبوت   ىذا عمى انبنى دخولو ثبت

 :  لراجحا
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 يرُوا ولـ يوما ثالثيف الناس وصاـ ، واحد بشخص كاف ولو ، شرعيا ثبوتا الشير ثبت فإذا ، الثاني القوؿ ىو
 .  يوما ثالثيف عف يزيد أف يمكف ال الياللي الشير ألف ؛ العدد الستكماؿ يفطروف فإنيـ ، اليالؿ

 :  اليالل ورأوا يوما 82 صاموا إذا

 عميو اهلل صمى لقولو ؛ الحنابمة مذىب مف الصحيح ىو وىذا ، واحدا يوما ويقضوف ، يفطروف الحالة ىذه في
 ، واحد يـو في يحصؿ قد لكنو ، يوميف في الخطأ يحصؿ ال أنو الغالب وألف ، [وعشرون تسعة الشير] وسمـ

 يةثمان الناس وصاـ الخطأ حصؿ ، عنو اهلل رضي عمي زمف في أنو يحكى وليذا ، طبيعي الخطأ وحصوؿ
 عميو ينكر ولـ ، الصحابة مف بمحضر ىذا وكاف ، يوما يقضوا أف عنو اهلل رضي عمي فأمرىـ ، يوما وعشريف

 والعممانيوف الميبراليوف خاصة المنافقوف يثير ودائما ، جدا طبيعي ، فيو إشكاؿ ال يـو في الخطأ فحصوؿ ، منكر
 بعض يثيرىا وربما ، الشير وبداية الشير نياية في ، اليالؿ رؤية وفي اليالؿ في المسائؿ ىذه مثؿ يثيروف ،

 ، الشقاؽ ويورث ، والبمبمة الفوضى يسبب األشياء ىذه إثارة لكف ، قصد حسف عندىـ الذيف ، الصادقيف الفمكييف
 .  بحفظو البالد ىذه يحفظ أف اهلل نسأؿ ، متحديف الناس يكوف وأف ، ذلؾ بضد جاء قد واإلسالـ

غيم   ألجل   صاُموا أو:  قال  . 

 صائميف يصبحوف فإنيـ ، قتر أو غيـ الثالثيف ليمة   اليالؿ رؤية دوف حاؿ إذا عندنا المذىب أف قبؿ مف تقدـ
 الذي الشؾ يـو ىو وىذا ، الشؾ صياـ يجوز ال أنو قبؿ مف وعرفنا ، االحتياط سبيؿ عمى الوجوب وىذا ، وجوبا
 "  . القاسـ أبا عصى فقد فيو يشؾ الذي اليـو صاـ مف" عمار عنو قاؿ الذي ، عنو النيي جاء

 واستمروا ، االحتياط سبيؿ عمى شعباف مف الثالثيف يـو المذىب عمى صاموا أنيـ ولنفرض ، الناس صاموا إذا
 األوؿ اليـو ألف ؛ طروفيف ال ؟ ال أو يفطروف فيؿ ، اليالؿ يروا ولـ رمضاف مف ثالثيف وصاموا ، صياميـ في

 عمى بناء كمو وىذا ، لؤلصحاب يسمـ وىذا ، االحتياط باب مف صاموه إنما ، رمضاف مف ليس صاموه الذي
 يجوز ال قتر أو غيـ اليالؿ رؤية دوف حاؿ إذا شعباف مف الثالثيف صياـ فإف الراجح عمى وأما ، بالمذىب القوؿ

 في ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي ولقوؿ ، عمار حديث في ثبت ماك ، عنو النيي جاء الذي الشؾ يـو ألنو ؛
  [ .فميصمو صوما يصوم كان رجل إال ، يومين وال يوم بصوم رمضان تقدموا ال] ىريرة أبي حديث

صام   شوال   ىالل   رأ ى أو ، قوُلو وُرد رمضان   ىالل   وحد هُ  رأ ى ومن  :  اهلل رحمو قال  . 

 إما الناس عف انفرد ، وحده وكاف ، قولو وُرد ، رمضاف ىالؿ رأى إنساف:  األولى المسألة ، مسألتاف ىاتاف
ما بالرؤية  في كاف كأف:  بالمكاف واالنفراد ، قولو رد لكف ، ىو إال اليالؿ ير لـ يكوف كأف:  بالرؤية ، بالمكاف وا 
 خالؼ محؿ المسألة وىذه ، لوحده الحاؿ ىذه في يصـو أنو المؤلؼ ادأف ، قولو ورد ، اليالؿ فرأى ، لوحده مكاف

ف السماء في يطمع لما اسـ اليالؿ ىؿ:  الخالؼ وسبب ،  بالظيور إال ىالال يسمى ال اليالؿ أف أو ؟ يظير لـ وا 
 :  قوليف عمى المسألة ىذه في العمماء اختمؼ ؟ واالشتيار
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 وىو ، المنذر وابف الميث إليو وذىب ، يصـو أف لزمو ، قولو ورد هوحد رمضاف ىالؿ رأى مف أف:  األوؿ القوؿ
 .  العمـ أىؿ جماىير ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب

 :  األدلة

 الشير شيد قد أنو عميو يصدؽ اإلنساف وىذا ، {فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمُ شَهِدَ فَمَنْ} :تعالى اهلل قوؿ :األوؿ الدليؿ
 .  الحكـ في لمرائي تبع ألنو ؛ حكما الشير رأى قد وغيره ، حقيقة

 والرؤية ، بالرؤية الصـو فعمؽ[  لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو صوموا] وسمـ عميو اهلل صمى النبي قوؿ :الثاني الدليؿ
ما ، حقيقية تكوف أف إما  ىذا صـوفي ، الجمع واو بصيغة ، لمجميع موجيا جاء فالخطاب ، حكمية تكوف أف وا 

 .  لزمو قد الصـو ألف ؛ قولو رد إذا اليالؿ رأى الذي اإلنساف

 ، بالرؤية معمؽ والحكـ ، اليالؿ رأى قد ألنو ؛ الصـو فمزمو ، رمضاف مف يعتبر اليـو ىذا أف :الثالث الدليؿ
 .  يصـو أف عميو فيجب

 شيخ اختارىا رواية في الحنابمة إليو ىبوذ ، يفطر فإنو ، قولو ورد وحده رمضاف ىالؿ رأى مف أف:  الثاني القوؿ
 .  جميعا عمييـ اهلل رحمة تيمية ابف اإلسالـ

 :  األدلة

 تفطرون يوم والفطر ، تصومون يوم الصوم] :قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، ىريرة أبي عف :األوؿ الدليؿ
 بصياـ الحكـ وجوب فعمؽ ، اهلل مورح األلباني وحسنو ، والبييقي الدارقطني أخرجو [تضحون يوم واألضحى ،

 ، تصومون يوم صومكم] اآلخر ىريرة أبي حديث في جاء وليذا ؛ الواحد الشخص بصياـ وليس ، المجموع
 ، النووي وحسنو ، والدارقطني وعبدالرزاؽ داود أبو أخرجو [تضحون يوم وأضحاكم ، تفطرون يوم وفطركم
 .  جميعا عمييـ اهلل رحمة األلباني وحسنو

 ال المجموع ىو المعتبر فإف ردت فإذا ، الحجة ذي ىالؿ في اإلنساف شيادة ردت إذا ما عمى قياسا :الثاني لدليؿا
 إليو ذىب ما ىو عرفة فيـو وليذا ، شيء رؤيتو عمى يترتب وال ، باألغمب معمؽ الحكـ ألف ؛ الواحد الشخص
نما ، لميالؿ برؤيتو عبرة فال ، قولو ورد وحده اليالؿ رأى إذا ، رمضاف فمثمو ، الواحد الشخص وليس الجماعة  وا 
 .  الجماعة المعتبر

 :  الراجح

 معمؽ الحكـ ألف ؛ اليـو ىذا يصـو:  فيقاؿ ، سبب لو واالحتياط ، واضحة فيو األدلة ألف ؛ األوؿ القوؿ ىو
 الشَّهْرَ مِنْكُمُ شَهِدَ فَمَنْ} تعالى اهلل قوؿ عمـو في داخؿ فيو ، اليالؿ رأى أنو عميو صدؽ اإلنساف وىذا ، بالرؤية

 ( . لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو صوموا) وسمـ عميو اهلل صمى وقولو ، {فَلْيَصُمْهُ

 :  مسألة

 :  قوليف عمى ؟ ال أو يفطر فيؿ ، األسباب مف سبب ألي قولو ورد ، وحده شواؿ ىالؿ رأى إذا
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 .  الفطر لو يجوز وال ، صـوي فإنو ، قولو ورد وحده شواؿ ىالؿ رأى مف:  األوؿ القوؿ

 :  األدلة

 وقولو ،( تفطروف يـو وفطركـ) قاؿ وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ، السابؽ ىريرة أبي حديث :األوؿ الدليؿ
 .  الواحد الشخص ال بالمجموع معمؽ فالحكـ( الناس يفطر يـو الفطر)

 فأخبرا،  ضحى المدينة قدما حتى فتعجال،  سفر في وىما اليالؿ رأيا رجميف أف" :  قالبة يأب عف :الثاني الدليؿ
 يكوف أف كرىت ألني :قاؿ ؟لـ :قاؿ،  نعـ :قاؿ،  أنت صائـأ :ألحدىما عمر فقاؿ،  بذلؾ الخطاب بف عمر
 :قاؿ ؟لـ :قاؿ،  مفطرا صبحتأ :قاؿ،  فأنت :لآلخر فقاؿ،  عمييـ الخالؼ فكرىت،  مفطر وأنا صياما الناس
 وألوجعنا شيادتؾ لرددنا - صاـ الذي يعني - ىذا لوال :افطر لمذي فقاؿ،  أصـو أف رىتفك اليالؿ رأيت ألني
 ، عنو اهلل رضي عمر أف عمى داللة األثر ىذه في،  الرزاؽ عبد وأخرج"  وخرج فأفطروا الناس أمر ثـ،  رأسؾ
 الشخص رؤية يعتبر ال أنو عمى يدؿ وىذا ، اآلخر الرجؿ شيادة وىو ، يمنع ما وجود لوال ضربا بإيجاعو ىـ

 ىـ ولماذا ، العيد صالة إلى يخرجوا أف الناس عمر وأمر ، الفطر بشيادتيما فتـ ، اثنيف مف بد ال بؿ ، الواحد
 لكنو ، لوحده برؤيتو الفطر في الحؽ لو ليس الواحد الشخص أف يرى ألنو ؟ الرجؿ بضرب عنو اهلل رضي عمر
 ليما الفطر حكـ ثبت معو اليالؿ رأى فمما ، معو اليالؿ رأى الذي اآلخر الشخص وجود بسبب العقاب رفع

 .   جميعا

ذا ، اثنيف بشيادة إال يخرج ال رمضاف شير أف  أساس ىذا ؟ برؤيتو الشرعي الحكـ يثبت فيؿ واحد رجؿ رآه وا 
 ، ثور أبا إال ، العمـ أىؿ عامة إليو ذىب وىذا ، اثنيف مف فيو بد ال رمضاف خروج أف قبؿ مف عرفنا ، المسألة

 ذلؾ فمعنى ، واحد شخص برؤية الفطر يحصؿ ال كاف إذا ، واحد شخص برؤية الفطر حصوؿ إلى ذىب فإنو
 اثنيف بشاىديف الشير خروج عمؽ قد الشرع ألف ؛ اليالؿ رأى قد أنو مع ، شرعا معتبرة غير اإلنساف ىذا رؤية أف
 .  واحد شاىد وىذا ،

 اإلسالـ شيخ اختارىا رواية في والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، سرا يفطر واؿش ىالؿ رأى مف أف:  الثاني القوؿ
 .  جميعا اهلل رحميـ ، حـز ابف رأي وىو،  تيمية ابف

 :  األدلة

 فإذا ، اليالؿ رأى قد اإلنساف وىذا ،( لرؤيتو وأفطروا ، لرؤيتو صوموا) وسمـ عميو اهلل صمى قولو :األوؿ الدليؿ
 أنو ذلؾ عمى ترتب صاـ إذا ألنو ؛ يفطر أف عميو توجب فرؤيتو ، الرؤية ىذه عمى يترتب حكـال فإف رآه قد كاف

 .  لو بالنسبة العيد يـو سيصـو

 شاىد رؤية ال ، اثنيف رؤية ىي ، الشير بيا ويخرج ، العيد بيا يثبت التي الشرعية الرؤية بأف:  االستدالؿ ونوقش
 .  واحد شخص مف الرؤية حصمت وىنا ، واحد
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 واإلنساف ، واجتماعيـ بوحدتيـ يخؿ عمنا يفطر وكونو ، صائموف الناس فؤلف سرا يفطر كونو أما :الثاني الدليؿ
 .  المسمميف جماعة عمى يخرج ال حتى صائما يظير بأف مأمور

 :  الراجح

 ، اثنيف رؤية ىي برةالمعت الرؤية ألف ؛ يصـو فإنو ، وحده شواؿ ىالؿ رأى مف أف ، أعمـ واهلل ، األوؿ القوؿ ىو
 .  واحد شخص ال

قادر   مكمف   مسمم   لكل   الصومُ  وي مزمُ :  قال ثم  . 

 تمـز ىؿ ، وغيرىا الصالة في كثيرا الكالـ تقدـ وقد ، الصـو يمزمو لـ كافرا كاف فإف ، مسمما يكوف أف بد ال
 ال أداء وجوب عميو تجب ال العبادات ، وأداء تكميؼ:  خطاباف إليو يتوجو فرالكا أف عرفنا ؟ ال أو الكافر العبادة
 كونو حاؿ أداء وجوب عميو تجب ال لكف ، عنيا مسؤوؿ ، تركيا عمى معاقب بيا مكمؼ فيو ، تكميؼ وجوب
 صيامو ينفعو لـ صاـ ولو ، أوال يؤمف أف بد ال ، منو مفقود واإليماف ، اإليماف ىو العمؿ قبوؿ شرط ألف ؛ كافرا
 . 

 :  سريعا نأخذىا ، الميمة المسائؿ مف مجموعة المسألة ىذه تحت

  : رمضاف وقضاء الكافر إسالـ :األولى المسألة

 اليـو ىذا يقضي وىؿ ؟ ال أو يومو بقية يمسؾ وىؿ ؟ ال أو رمضاف شير مف فاتو ما يقضي فيؿ الكافر أسمـ إذا
 .  مسائؿ ثالث ىذه ؟ ال أو فيو أسمـ الذي

 .  ؟ الصوم بقضاء يمزم الكافر ىل:  األولى

 51 اليـو في أسمـ أنو ولنفرض ، نيارا أسمـ إذا ، رمضاف مف فاتو ما بقضاء يمـز ال أنو عمى:  العمـ أىؿ عامة
 األئمة منيـ ، العمـ أىؿ عامة إليو وذىب ، فاتتو التي ، السابقة يوما 51 الػ بصياـ يمـز ال فإنو ، رمضاف مف
 .  بعةاألر 

 :  األدلة

 ليـ ووضعت ، رمضاف في وأسمموا ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي إلى جاؤوا أنيـ ، ثقيؼ وفد حديث :األوؿ الدليؿ
 ولكنو ، ماجو ابف عند الحديث وىذا ، فاتيـ ما بقضاء وسمـ عميو اهلل صمى يأمرىـ ولـ ، المسجد في خيمة أو قبة

 .  عنعف وقد ، مدلس وىو ، إسحؽ بف محمد رواية مف ألنو ؛ يثبت ال ضعيؼ

 فإنو ، فاتتو التي وكالصموات ، السابؽ كالرمضاف قضاؤىا يجب فمـ ، كفره حاؿ انقضت عبادة أنيا :الثاني الدليؿ
 .  بقضائيا يؤمر ال الفائتة الصموات لكف ، وقتيا في أسمـ التي الصالة بصالة يؤمر

 .  روايتاف فمو ، رواية في والحسف عطاء إليو وذىب ، رمضاف مف فاتو ما قضاء يمزمو أنو:  الثاني القوؿ

 :  الراجح

 .  شؾ ال األوؿ القوؿ ىو
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 .  ؟ ال أو يومو بقية يمسك ىل:  الثانية

 لو يبيح عذر لو كاف إذا أما ؟ اليـو آخر   حتى اليـو بقية في باإلمساؾ يمـز فيؿ ، الظير بعد أسمـ أنو لنفرض
 يومو بقية يمسؾ أف يستطيع وال ، الصباح منذ شيئا يأكؿ ولـ أسمـ أنو فرضنا لو ، فطري أنو في إشكاؿ فال الفطر

 فيو توفرت قادرا كاف إذا فيما الكالـ لكف ، مسافرا كاف أو ، طعاـ أو مفطرة أدوية إلى ويحتاج ، مريضا كاف أو ،
 :  أقواؿ ؟ ال أو اليـو بقية بإمساؾ يمـز فيؿ ، الوجوب شروط

 شيخ واختيار ، والحنابمة الحنفية مذىب وىو ، واألوزاعي الثوري إليو ذىب ، يومو بقية يمسؾ أنو:  األوؿ القوؿ
 .  جميعا اهلل رحميـ تيمية ابف اإلسالـ

 :  األدلة

 أرسؿ " معوذ بنت والُربيِّع ، األكوع بف سممة حديث في جاء فقد ، عاشوراء بصياـ األمر حديث :األوؿ الدليؿ
 فميتـ صائما أصبح كاف مف المدينة حوؿ التي األنصار قرى إلى عاشوراء غداة سمـ و عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ
 أمروا ىؤالء ، النيار أثناء مف جاء قد واألمر ، عميو متفؽ"  يومو بقية فميتـ مفطرا أصبح كاف ومف،  صومو
 أمسؾ كما يومو بقية فيمسؾ ، إسالمو حيف مف بالصياـ يؤمر فإنو ، أسمـ إذا الكافر مثمو ، النيار أثناء بالصياـ

 .  عاشوراء في يوميـ بقية المسمموف

 أنو فمو ، اإلمساؾ بو لـز النيار أثناء في وجد فإذا ، اإلمساؾ بو لمـز الفجر قبؿ وجد لو حدث أنو :الثاني الدليؿ
 .  النيار أثناء أسمـ إذا فكذا ، يمسؾ أف لـز الفجر قبؿ أسمـ

 .  والشافعية المالكية إليو وذىب ، عميو يجب وال ، اإلمساؾ لو ستحبي أنو:  الثاني القوؿ

 :  األدلة

 .  شيبة أبي ابف أخرجو[ آخره فميأكل النيار أول أكل من] :قاؿ ، مسعود ابف أثر :األوؿ الدليؿ

 ما بقضاء وال ، أتمفو ما بضماف يمـز فال ، كفره حاؿ عؿف فيما كالمعذور جعؿ أسمـ إذا الكافر أف :الثاني الدليؿ
 .  فاتو

 الكافر أما ، الحربي الكافر في يسمـ ىذا نعـ ، أتمفو ما بضماف لطولب أسمـ لو الذمي ألف ؛ يسّمـ ال التعميؿ وىذا
 " . آخره فميأكؿ النيار أوؿ أكؿ مف" مسعود ابف كالـ ىو األقوى دليميـ لكف ، فال الذمي

 :  جحالرا

 ، توفرت قد الوجوب أسباب ألف ؛ يومو بقية يتـ أف لزمو ، اليـو أثناء في الكافر أسمـ إذا أنو ، األوؿ القوؿ ىو
 أنو كما ، الموانع مف خاليا قادرا مكمفا مسمما مكمفا أصبح ألنو ؛ بالصياـ ألـز الموانع وانتفت الشروط توفرت فإذا
 ؛ اآلف صـ:  لو فيقاؿ ، واألداء التكيؼ ، الخطاباف إليو ورد أسمـ فمما ، تكميؼ خطاب مخاطبا كاف كفره حاؿ في

 .  الصياـ أىؿ مف أصحبت ألنؾ

 . ؟ فيو أسمم الذي اليوم بقضاء يمزم ىل:  الثالثة
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 كما ، صامو الذي اليـو بقضاء يمـز ىؿ لكف ، فاتو ما يقضي وال ، يومو بقية يتـ ، وجوبا يصـو أنو عرفنا نحف
 يقضي ىؿ ، يومو بقية فأمسؾ ، اليـو بقية باإلمساؾ وُألـز ، الظير صالة بعد مف ، رمضاف مف 51 ـوي أسمـ لو
 :  أقواؿ عمى خالؼ ؟ ال أو 51 الػ يـوال

 في والحنابمة ، وجو في والشافعية الحنفية إليو وذىب ، فيو أسمـ الذي اليـو قضاء يمزمو ال أنو:  األوؿ القوؿ
 .  تيمية ابف اإلسالـ شيخ اختيارو  ، والظاىرية ، رواية

 الوقت أدرؾ ما ، الوقت فراغ بعد أسمـ لو ما أشبو ، فيو بالعبادة التمبس يمكنو وقتا يدرؾ لـ ألنو ؟ يقضي ال لماذا
 .  ويكفيو الجزء بقية فيصـو ، منو جزءا أدرؾ بؿ ، تاما

 ، مثال العشاء صالة مف األولى الركعة في ، السورة آخر في يقرأ واإلماـ جاء اإلنساف أف لو:  عميو يقاس مثاؿ
 الفاتحة قراءة يمزمو فيؿ - الفاتحة قراءة بوجوب القوؿ عمى - الفاتحة مف جزء قراءة وأدرؾ ، اإلماـ مع فدخؿ
 أدرؾ قد اإلنساف وىذا ، انتيى قد  القراءة وقت ألف ؛ كاممة الفاتحة قراءة يمزمو وال ، فقط الجزء ىذا ؟ ال أو كاممة
 .  فقط  الوقت في التي العبادة فعؿ فيمزمو ، فيو العبادة فعؿ أمكنو ، الوقت مف ءاجز 

مكانو قدرتو وىذه ، استطاع ما اهلل اتقى فقد يومو بقية أمسؾ إذا الكافر وألف  .  وا 

 لشافعيةوا المالكية إليو وذىب ، الوجوب ال االستحباب سبيؿ عمى ، فيو أسمـ الذي اليـو يقضي أنو:  الثاني القوؿ
 .  وجو في

 القوؿ كدليؿ ، الوقت خروج بعد أسمـ لو ما فأشبو ، فيو التمبس يمكنو ما العبادة زمف مف يدرؾ لـ ألنو :دليميـ
 .  وجوبا ال ، احتياطا القضاء لو يستحب لكف ، األوؿ

سحؽ ، الحنابمة إليو وذىب ، فيو أسمـ الذي اليـو يقضي أف الكافر عمى يجب أنو:  الثالث القوؿ  ، راُىويو   بف وا 
 .  جميعا اهلل رحميـ

 قضاء يمزمو فإنو ، الصالة وقت بعض أدرؾ لو كما ، القضاء فمزمو ، العبادة وقت بعض أدرؾ ألنو :دليميـ
 .  الصالة عمى الصياـ قاسوا ، الصالة

يقاع ، طويؿ ممتد الصالة وقت ألف ؛ الفارؽ مع قياس وىذا  كمو الوقت في ال ، منو جزء في يكوف إنما الصالة وا 
 مف جزء في توقع إنيا أـ ؟ آخره إلى وقتيا أوؿ مف الظير إيقاع يمـز فيؿ ، 3 إلى 51 الساعة مف الظير وقت ،

 .  الوقت كؿ في توقع العبادة فإف الصـو أما ، الوقت مف جزء في ؟ الوقت ىذا

 :  الراجح

 ، بو المطالب ىو ىذا ، أسمـ حيف مف إال ذمتو في تجب لـ العبادة ألف ؛ فيو أسمـ الذي اليـو قضاء يمزمو ال أنو
 .  نياره بقية يصـو أف فيجب

:  يقاؿ فكيؼ ، مفطرا أصبح وىو ، الشمس غروب إلى الفجر طموع مف كامؿ يـو الشرعي اليـو إف:  يقولوف ىـ
 اهلل صمى النبي مرىـأ الذيف عاشوراء أىؿ أف كما:  فيقاؿ ، قوي تعميؿ وىو ؟ الصياـ عف يجزئو اليـو ىذا إف
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 كاف عاشوراء وصياـ ، اليـو ذلؾ بقضاء يؤمروا ولـ اليـو بقية صاموا ، يوميـ أثناء في بالصياـ ، وسمـ عميو
 .  أعمـ واهلل ، مثمو واجب وىذا ، واجبا

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


