
  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  4_7  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
1 

  
 

 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

َيِصحَّ  لمْ  منهُ  ُجزًءا ُيِفقْ  ولمْ  النهارِ  جميعَ  عميهِ  ُأغميَ  أو ُجنَّ  ثمّ  الصَّومَ  َنوى َوَمن:  اهلل رحمه المؤلف قال 
 .  َصوُمهُ 

 الصيام شروط في لنا تقدم وقد ، عميو أغمي أو الصائم جن إذا عما الفقرة ىذه في اهلل رحمو المؤلف سيتكمم
 كبيرة مجموعة تحتيا المسألة ىذه ؟ الصوم حكم فما بالجنون عقمو زال فإذا ، بالغا عاقال يكون أن وىو ، يفالتكم
 .  المسائل من
 :  ُجن إذا الصيامِ  حكم

ما ، النيار من جزءا يفيق أن إما يخمو ال ىذا  .  يفيق أال وا 

 :  النيار جميع يجن الصائم -أ

 :  قولين عمى ذلك في العمماء اختمف فقد ، يفق ولم النيار جميع جن إذا أما

 . والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، صحيح غير صومو فإن النيار جميع يفق ولم جن إذا الصائم أن:  األول القول
  : أدلتهم

 وشرابه طعامه يدع] القدسي الحديث في تعالى اهلل لقول ؛ النية مع اإلمساك ىو الصيام ألن :األول الدليل
 فالنية ، وجل عز اهلل أجل من وشيوتو وشرابو طعامو يدع حتى نية عنده ليس والمجنون ، [أجمي من وشهوته
 .  العمل ىذا في مفقودة

نما ، بالنيات األعمال إنما] المشيور عمر حديث :الثاني الدليل  .  لو نية ال والمجنون ، [نوى ما امرئ لكل وا 

 وجدت فإذا ، ركنيو وجود من بد وال ، ونية إمساك من يتكون فالصوم ، الصوم ركني أحد النية أن :الثالث الدليل
 أو ِحْميةً  يمسك كأن ، ينو ولم أمسك ولو ، المفطرات بأحد يأتي ولكن ينوي ، الصوم يصح لم إمساك بدون النية
 .  الصيام أركان من ركن كمييما ألن اإلمساك عمى النية قاسوا ، صومو يصح ال فإنو ، رغبة عدم  

 . اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، صحيح صومو فإن ُجن ثم الفجر قبل نوى إذا الصائم أنو:  الثاني ولالق
  : دليمهم

 .  النوم عمى الجنون قاسوا ، كالنوم ، الصحة من يمنع ال االستشعار وزوال ، صحت قد النية ألن -

 الذي النوم عمى ، بالكمية لمعقل فقد فيو يكون الذي الجنون يقاس كيف ، الفارق مع قياس ىذا أن ترون وكمكم
ذا ، لإلحساس زوال فيو يكون  .  تنبو نبو وا 

 :  الراجح
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 لصحة شرط وىي ، النية فقد ألنو ؛ صحيح غير صومو فإن كمو النيار   جن إذا الصائم أن ، األول القول ىو
 . مكمف غير فالمجنون ، التكميف وىو آخر شرطا فقد وقد ، العمل

 :  النيار من جزءا يفيق المجنون الصائم -ب

 .  صحيح صومو فإن ، الميل في نوى وقد النيار من جزءا أفاق إذا أنو إلى ، العمم أىل من كثير ذىب

 :  المجنون عمى القضاء

 :  لممسألة العقمي التقسيم

 .  رمضان دخول قبل المجنون يفيق أن -1

 .  لمتكميف ىالأ أصبح ألنو ؛ رمضان يصوم أن يمزمو باإلجماع ىذا

 .  رمضان انتياء بعد يفيق أن -2

 :  أقوال عمى المسألة ىذه في عمييم اهلل رحمة العمم أىل اختمف ؟ القضاء يمزمو ىل

ليو ، رمضان قضاء يمزمو ال أنو:  األول القول  رحميم ، ثور أبي رأي وىو ، والحنابمة والشافعية الحنفية ذىب وا 
 .  جميعا اهلل

 : دليمهم

 ، قضاء وال صوم عميو يجب فال ، عاقل غير وىذا ، والعقل البموغ ىو والتكميف ، التكميف لشرط فاقد أنو -
 .  مكمف غير وىو فاتو الذي رمضان قضاء يمزمو ال فإنو ، رمضان بعد بمغ إذا كالصبي

 .  رواية في الحنابمة إليو وذىب ، فقط الشير ذلك قضاء يمزمو أنو:  الثاني القول

 المالكية إليو وذىب ، مجنون وىو عميو مرت التي ، كميا السابقة السنين في رمضان قضاء يمزمو:  ثالثال القول
 .  رواية في والحنابمة ، القديم في والشافعي ،

 : دليمهم

 وىو ، السابقة الرمضانات يقضي أن يمزمو إغمائو من أفاق إذا عميو المغمى فإن ، عميو المغمى عمى قياسا -
 .  جميعا األربعة ةاألئم رأي

 ، عميو والمغمى المجنون بين الفرق يمحظ أحد كل فإن ، تقدم كما الفارق مع قياس بأنو:  القياس ونوقش
 .  باق عقمو لكن ، لمشعور فاقد فإنو عميو المغمى وأما ، بالكمية عقمو زال قد فالمجنون

 :  الراجح

 مكمف غير ألنو ؛ األخير الرمضان وال ، السابقة اناتالرمض قضاء يمزمو لم رمضان بعد أفاق إذا المجنون أن
 .  أثناءىا

 أىل اختمف ، ؟ فاتو ما قضاء يمزمو فيل ، أثنائو في أفاق ثم ، رمضان قبل ُجن ، نفسو الشير في أفاق إذا -3
 :  أقوال عمى العمم
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 في الشافعي اإلمام إليو وذىب ، فاتو ما قضاء يمزمو لم رمضان شير في أفاق إذا المجنون أن:  األول القول
 .  الحنابمة مذىب من الصحيح وىو ، الجديد
 : دليمهم

 من فاتو ما بقضاء يمزم ال الشير أثناء في بمغ إذا والصبي ، عميو مرت التي األيام في التكميف لشرط فاقد ألنو -
 .  مكمف غير ألنو ؛ الشير

 ، القديم في والشافعي والمالكية الحنفية إليو وذىب ، فيو أفاق الذي الشير قضاء يمزمو أنو:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة
 : أدلتهم

 فيقيسون ، النيار أثناء في أفاق لو كما ، الصوم فمزمو ، عاقل وىو رمضان من جزءا أدرك ألنو :األول الدليل
 .  ؟ ال أو اليوم في أفاق اإذ يمسك أن يمزمو ىل قميل بعد وسيأتي ، اليوم في أفاق من عمى الشير في أفاق من

 :  وجيين من مردود القياس وىذا

 شروط ومن ، اهلل شاء إن سيأتي كما فييا مختمف( اليوم في اإلفاقة) عمييا المقيس المسألة أن:  األول الوجو
 .  عميو متفقا يكون أن عميو المقيس األصل

 فإن ، الشير بخالف ، آخره بفساد أولو يفسد ، احدةو  كتمة اليوم ، واليوم الشير بين فرقا ثمة أن:  الثاني الوجو
 .  بعده الذي اليوم أو قبمو الذي اليوم بفساد يوم يفسد ال ، متعددة أيام الشير

 ميوع كالمغمى القضاء يمزمو الشير بعض في وجد فإذا ، صومو يفسد لم اليوم أثناء في جن لو أنو :الثاني الدليل
 .  التفريق تقدم وقد عميو المغمى عمى المجنون فقاسوا ،

 :  الراجح

 .  الشير من فاتو ما قضاء يمزمو لم الشير أثناء في أفاق إذا أنو

 :  فيه أفاق الذي اليوم قضاء

 :  قولين عمى العمماء اختمف

 إليو ذىب ، فيو أفاق الذي ليوما قضاء عميو يجب ال فإنو اليوم أثناء في أفاق إذا المجنون أن:  األول القول
 .  اهلل رحميم الشافعية
 : أدلتهم

 . عميو القضاء وجوب عمى يدل دليل ثمة ليس :األول الدليل

 الفطر لو حل وقد ، البدء في صومو عميو يجب لم يوم بقضاء نكمفو لماذا ، فيو فائدة ال تكميف أنو :الثاني الدليل
 فعميو كمف ومن ، الذمة براءة واألصل ، الطمب وعدم التكميف عدم لواألص ؟ بقضائو يمزم فكيف ، أولو في

 .  الدليل
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 .   والحنابمة والمالكية الحنفية إليو وذىب ، فيو أفاق الذي اليوم قضاء عميو يجب أنو:  الثاني القول
 : دليمهم

 .  مكمف وىو أدركو الذي اليوم قضاء فمزمو التكميف أىل من وىو النيار من جزءا أدرك ألنو -

ن ، األول القول أصحاب تعميل إلى نظرت إذا ، تحتمل المسألة وىذه  الثاني القول أصحاب تعميل إلى نظرت وا 
 .  وجو فمو

 :  قوالن ؟ ال أو يومو بقية يمسك أن يمزمو ىل:  يقال ، أخرى مسألة عمى مبنية المسألة وىذه

 ليم يستدل وقد ، اهلل رحميم المالكية مذىب ظاىر وىذا ، يومو بقية اإلمساك المجنون يمزم ال أنو:  األول القول
 .  دليل إلى يحتاج والتكميف ، اإلمساك وجوب عمى الدليل بعدم

 وىو ، الحنفية مذىب ظاىر وىذا ، يومو بقية يمسك أن لزمو النيار أثناء أفاق إذا المجنون أن:  الثاني القول
 .  جميعا اهلل رحميم العمم أىل من وطائفة ، تيمية بنا اإلسالم شيخ واختيار ، الحنابمة عند المذىب
 : أدلتهم

 العوالي أىل إلى بعث ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، عاشوراء قصة في األكوع بن سممة حديث :األول الدليل
 جاء فالتكميف ، عميو متفق [ فميصم صائما أصبح ومن،  يومه بقية فميتم مفطرا أصبح من ] النيار أثناء في
 .  مثمو وىذا ، النيار أثناء من

 . اإلمساك فيمزمو ، لو بالنسبة محترم يوم اليوم ىذا ألن :الثاني الدليل

 :  والراجح

 يومك بقية أمسك:  يقال ، القضاء يمزمو ال أنو ، السابقة المسألة نبني عميو وبناء ، يومو بقية يمسك أن يمزمو أنو
 أركان حقو في قام قد فألنو بالصيام أمره وأما ، اليوم أول في الفطر لو أبيح قد ألنو ؛ تقضيو أن يمزمك وال

 .  التكميف

 : عميه المغمى صوم صحة

 أولو من ، كمو النيار   عميو أغمي أنو لو لكن ، كالمجنون ، صومو صح النيار من جزءا أفاق إذا عميو المغمى
 .  ؟ ال أو صومو يصح فيل ، آخره إلى

 وىو ، والشافعية المالكية إليو وذىب ، صومو يصح لم النيار من جزءا يفق لم إذا عميو مغمىال أن:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب
 : دليمهم

 .  مفقودة ىنا والنية ، النية مع اإلمساك ىو الصوم ألن -

 .  الحنفية إليو وذىب ، صحيح صومو فإن الفجر قبل نوى قد كان إذا:  الثاني القول
 : دليمهم
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 .  كالنوم الصحة من يمنع ال االستشعار وزوال ، صحت قد النية ألن -

 طموع قبل صحت قد النية نعم:  يقال ، جدا بعيد فيو لممجنون بالنسبة لكن ، عميو المغمى في ليم يسمم قد وىذا
 بين فرق اكىن ، النوم عمى قياسيم يناقش لكن ، باقية فيي حكميا يستصحب والنية ، استشعاره وزال ، الفجر
 .  النائم بخالف ، يتنبو لم نبو ولو ، يستيقظ لم أوقظ لو عميو فالمغمى ، عميو والمغمى النائم
 من جزءا أفاق فإن،  النيار من جزءا يفق لم إذا صومو صحة عدم يرون العمم أىل من وكثير الثالثة األئمة
 .  صومو صح النيار
 : دليمهم

 .  النية وجود مع النيار من جزءا أمسك قد وفإن ، الجممة في اإلمساك لوجود -

 ، يسيرة كانت ولو ، وسطو أو آخره أو أولو في كانت سواء ، اليوم من وقت أي في:  قالوا ؟ اإلفاقة تعتبر ومتى
 .  صومو يصح لم النيار أكثر يفق لم فإن ، النيار أكثر يفيق أن يشترط:  فقالوا ، اهلل رحميم المالكية وخالف

 :  الراجح

 ، نيتو عمى يزل لم وىو ، النيار أثناء في اإلفاقة وحصمت ، قبل من نوى قد أنو دام ما ، الجميور قول ىو
 كان إذا لكن ، األول في فيدخل معيا يشعر ال شديدة إغماءتو كانت إذا لكن ، صومو فيصح ليا مستصحب
 .  صحيح فصومو وينوي يستشعر

النهارِ  جميعَ  نامَ  ِإن ال:  لقا  . 

 لوال ، إجماعا العمم أىل بعض حكاه بل ، العمم أىل عامة إليو وذىب ، صحيح صومو فإن النيار جميع نام إذا
 بصحة قالوا والذين ، صومو يصح ال كمو النيار نام إذا وقالوا ، الشافعية وبعض الشافعية من اإلصطخري خالف
 :  عمموا صومو

ذا ، استيقظ أوقظ إذا فالنائم ، بالكامل اإلحساس بو يزول وال ، عادة النوم أن -  . تنبو نبو وا 

 من فالنائم ، الجميور قول عمى صومو فإن لحظة ولو أفاق إذا المجنون أو عميو المغمى كان إذا ىذا مع لكن
 . يسيرة لحظة ولو استيقظ إذا أولى باب

فقطْ  القضاءُ  عميهِ  المغَمى مزمُ وي:  قال  . 

 أراده والذي ، تقدم كما اتفاق محل ليست المجنون ومسألة ، المجنون بخالف ، القضاء يمزمو عميو المغمى
 .  ؟ أثناءه أفاق لو وكذا ، السابقة والشيور الماضي الشير قضاء يمزمو فيل الشير بعد أفاق إذا المؤلف

 اليوم ىذا قضاء فيمزمو الشير من يوم في أفاق إذا وأما ، جميعا المسألتين في اءالقض يمزمو ال:  عندنا المذىب
 .  تقدم كما فيو أفاق الذي

 األئمة ذىب وقد ، القضاء يمزمو ال فإنو ، المجنون بذلك أخرج" فقط القضاء عميو المغمى ويمزم" المؤلف وقول
 .  القضاء يمزمو عميو المغمى أن إلى األربعة
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 :أدلتهم

 .  التكميف بو يزل فمم ، غالبا يطول ال اإلغماء ألن :األول دليلال

 .  فيقضي ، مرض نوع ألنو :الثاني الدليل

 .  خالفا فيو نعمم ال:  اهلل رحمو قدامة ابن قال وقد :الثالث الدليل

الميلِ  من النيةِ  تعيينُ  وَيجبُ :  قال ثم  . 

 .  المسائل من مجموعة وتحتيا ، النية ينتعي مسألة ىذه

 .  فرضا أم نفال كان سواء ، بنية إال الصوم يصح ال أنو العمم أىل أجمع
 : أدلتهم

 .  نية إلى فافتقر ؛ محضة عبادة ألنو :األول الدليل

 والنبي ، عباداتال كسائر ، النية من فيو بد ال الصوم أن عمى اإلجماع وغيره قدامة ابن نقل وقد : الثاني الدليل
نما ، بالنيات األعمال إنما) :يقول وسمم عميو اهلل صمى  ( . نوى ما امرئ لكل وا 

 :  الفرض نية تعيين وجوب

 ىل ، تقدمت التي الصالة كمسألة ىذه ؟( فقط الصيام نية) المطمقة النية تكفي أم الفرض نية تعيين يجب ىل
 :  قولين عمى ؟ الصالة نية مجرد يكفي أم ؟ الخ..  عصر ، ظير ، الفرض نية تعيين يشترط

 نوى فإذا ، الحنابمة مذىب من الصحيح وىو ، الحنفية إليو وذىب ، الفرض نية تعيين يجب ال أنو:  األول القول
 .  أجزأه عميو الذي الواجب أداء

 : أدلتهم

 نية عن أجزأ ، عميو جبالوا اليوم سيصوم أنو نوى فإذا ، الفرض نية عن يجزئ التعيين ألن :األول الدليل
 . الفرض

 واجب ألنو رمضان أيام من يوم أول سيصوم أنو العبد نوى فإذا ، فرضا إال يكون ال الواجب أن :الثاني الدليل
 .  عميو فريضة أنو نية عن كفاه ، عميو

 ىذه تعيين يقصد وال ، ويصمي لممسجد يأتي العبد فإن ، جدا عمييم شاقا لكان ىذا ليم قمت لو الناس وعامة
 .  الفريضة

 .  الحنابمة وبعض والشافعية المالكية إليو وذىب ، الفرض نية تعيين يجب أنو:  الثاني القول
 : دليمهم

نما ، بالنيات األعمال إنما) وسمم عميو اهلل صمى النبي بقول ليم يستدل ربما -  واإلنسان ،( نوى ما امرئ لكل وا 
 .  تتعين لم العبادة يعين لم إذا
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 ومع حممة مع اإلنسان يذىب ، أيضا الحج في ذلك ويحصل ، األشياء ىذه يفقو ال المسممين عامة من ثيروك
 ما ويدري ، الجمار ويرمي ، الحج سعي ويسعى ، الوداع وطواف ، اإلفاضة طواف فيطوف ، الحج في الناس
 .  فقط يؤديو أن ييمو الذي ؟ سنة أو ركن أو واجبة ىي ىل ، األعمال ىذه

واجب   صوم   لُكلِ  الميلِ  من النيةِ  تعيينُ  ويِجبُ :  اهلل رحمه قال . 

 .  ذلك وغير ، الكفارة وصيام ، النذر وصيام ، رمضان شير فيو يدخل الواجب الصوم

 تعيين يجب أنو المؤلف فيرى الفرض أما ، نفال أو فرضا يكون أن إما المنوي ؟ الصوم قبل النية تبييت يجب فيل
 :  قولين عمى خالف فييا مسألة وىي ، الفجر طموع قبل ، الميل من فيو النية

 ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، الواجب لمصيام الفجر طموع قبل النية تجب:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية

 :  تهمأدل

 فال الميل من الصيام يبيت لم من] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل ضير  حفصة عن :األول الدليل
 ، والبييقي ، الدارقطني مرفوعا فصححو ، ووقفو رفعو في العمماء اختمف وقد ، الخمسة أخرجو ،[ له صيام

 .  وقفو إلى يوالترمذ النسائي ومال ، حبان وابن ، خزيمة وابن ، حزم وابن ، الجوزي وابن ، والخطابي

 أخرجو ،[ له صيام فال الفجر طموع قبل الصيام يبيت لم من] مرفوعا عنيا اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 .  ثابتين بحديثين فاستدلوا ، جميعا اهلل رحميم ، األلباني الشيخ وصححو ، ثقات كميم رواتو:  وقال ، الدارقطني

 فإن النيار أثناء من ونوى ، الفجر طموع قبل الصيام اإلنسان يبيت لم ذاإ أنو والنظر العقل من :الثالث الدليل
 .  اليوم بعض صام بل ، كمو اليوم صام أنو عميو يصدق فال ، ناو   غير وىو عميو مر قد يومو من جزءا

 ، الزوال قبل لكن ، النيار أثناء ينوي أن يجوز بل ، لمفرض الميل من النية تبييت يمزم ال أنو:  الثاني القول
 .  اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب

 :  تهمأدل

 الناس في ينادي رجال بعث سمم و عميو اهلل صمى النبي أن ": عنو اهلل رضي األكوع بن سممة عن :األول الدليل
 عاشوراء وصيام ، عميو فيقاس ، عميو متفق"(  يأكل فال يأكل لم ومن فميصم أو فميتم أكل من إن)  عاشوراء يوم
 .  الواجبات جميع فمثمو ، واجبا كان الوقت ذلك في

 وثمة ، باإلمساك الناس فأمر ، النيار أثناء في الصيام ُأوجب ، ُمبتدأ الوجوب بأن:  بالحديث االستدالل ونوقش
 أثناء في إال البينة لو تقم لم ، ابتداء صام قد اإلنسان كان لو نعم ، مبتدأ وجوب وبين ثابت وجوب بين فرق
 .  قبل الصيام بوجوب يعمم اإلنسان ىذا ىنا لكن ، أخرى مسألة ىذه ، رالنيا

 ؟ شيء عندكم هل :فقال يوم ذات سمم و عميو اهلل صمى النبي عمى دخل] :قالت ، عائشة عن :الثاني الدليل
 ، صائم أنا الوقت ىذا من:  أي" إذا" قولو ، البخاري إال الجماعة أخرجو ، [صائم إذن فإني :قال،  ال :فقمنا
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 اهلل صمى النبي عمر ابن رأى لما ولذا ، بدليل إال والنفل الفرض بين التساوي واألصل ، النفل عمى يقاس والفرض
 الفرض أن عمى ذلك فدل ،"  المكتوبة عمييا يصمي ال أنو غير" قال ، الراحمة عمى النافمة يصمي ، وسمم عميو
 .  بينيما لتفريقبا الدليل جاء إذا إال ، بينيما فرق ال والنفل

 ال أن بين وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، وعائشة حفصة حديثا وىو ، ورد قد التفريق بأن:  االستدالل ونوقش
 .  الفجر طموع قبل وذلك ، الميل من الصيام يبيت لم لمن صيام

 :  الراجح

 إال يحصل ال واألجر ، واجب ومص لكل النية تبييت فيجب ، صريحان صحيحان حديثان دليمو ألن ؛ األول القول
 شوال وست ، وعاشوراء ، عرفة يوم وصيام ، شير كل من أيام وثالثة ، والخميس االثنين كصيام ، النية بتبييت

 ال وىذا ، كاممة أيام عمى رتب قد األجر ألن ؛ الفجر طموع قبل بالنية إال األجر يحصل ال ، معين نفل ىذا ،
 أثناء من نوى ولو ، كامال يوما ال يوم بعض صام أنو عميو يصدق ألنو ؛ لنيارا أثناء من نوى من عمى يصدق
 ، المطمق النفل صيام أجر عمى يحصل لكن ، بجممتو اليوم ىذا صيام عمى المرتب األجر عمى يحصل لم النيار
 .  أعمم واهلل

 :  النفل في النية

 :  قولين عمى فخال ؟ النفل في النية تبييت يشترط ىل ، الثانية الحال ىذه

 العمم أىل جميور إليو وذىب ، صحيح صومو فإن صام ما متى بل ، لمنفل النية تبييت يشترط ال:  األول القول
 ، مسعود وابن ، طمحة وأبي ، الدرداء أبي ، الصحابة بعض عن مروي وىو ، والحنابمة والشافعية الحنفية ،

 .  والنخعي ، جبير وابن ، المسيب ابن رأي وىو ، عنيم اهلل رضي ، وحذيفة

 :  تهمأدل

 ، ال:  نافقم ؟ شيء من عندكم ىل:  فقال ، يوم ذات اهلل رسول عمي دخل" المتقدم عائشة حديث :األول الدليل
 .  النيار أثناء من فصام ،" صائم إذاً  إنيف:  قال

 سبيل عمى ليس عاشوراء حديث في بالصيام األمر أن ويرون ، عاشوراء بحديث بعضيم يستدل :الثاني الدليل
 األمر فإن ، واجبا كان لو وحتى ، بو أمرىم قد وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، االستحباب سبيل عمى بل ، الوجوب

 .  النيار أثناء الصيام فيجوز ، النيار أثناء حصمت والنية ، النيار أثناء من جاء قد

 .  والظاىرية المالكية إليو وذىب ، سواء فيما ، فرضكال ، النية تبييت النفل في يشترط أنو:  الثاني القول
 : دليمهم

 الفرض بين فرق وال ،( لو صيام فال الفجر طموع قبل الصيام يبيت لم من) السابقين وحفصة عائشة حديثي -
 .  عموميما عمى فيبقيان ، عامان الحديثين ألن ؛ والنفل
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 اهلل صمى النبي أن ، البخاري إال والجماعة مسمم دعن الصحيح عائشة بحديث الحديث خصص قد بأنو:  ونوقش
 النيار أثناء فيو النية تجوز فالنفل ، والنفل الفرض بين التفريق عمى دليل وىذا ، النيار أثناء من نوى ، وسمم عميو

 .  أعمم واهلل ، ليال النية من فيو بد فال الفرض وأما ،

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


