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

اْسَتْمَنى أو:  اهلل رحمه المؤلف قال   . 

 .  المني خروج استدعى:  أي ، لمطمب والتاء والسين األلف

 .  يفطر فإنو غيره أو نظر عن كان سواء ، المني خروج بيا حصل طريقة كل يشمل ، عام المؤلف وكالم

 :  قولين عمى المسألة ىذه في العمم أىل اختمف وقد

 الحنفية ، العمم أىل جميور إليو وذىب ، ويفطر ، يفسد صومو فإنو المني منو وخرج استمنى من:  األول القول
 عندىم الباب المالكيةو  ، وجوبا ، باالستمناء الكفارة عميو أن ذلك عمى المالكية وزاد ، والحنابمة والشافعية والمالكية

 .  المفطر بفعل الكفارة فييا أوجبوا مسائل عمينا مرت وقد ، الجماع ىعم مقتصرة فميست ، الكفارة في واسع

 :  تهمأدل

 ،[ أجمي من وشهوته وشرابه طعامه يدع] وتعالى تبارك يقول وفيو ، المشيور القدسي الحديث :األول الدليل
ذا ، المذة سبيل عمى المني بإخراج يفطر أنو عمى دليل وىذا ، باشرىا بل ، شيوتو يدع لم استمنى الذي وىذا  وا 
 .  وجل عز هلل شيوتو يدع لم فيو شيوتو بإخراج تمذذ

 لو اإلنسان فإن ، كل في السببية بجامع ، القبمة بسبب خروجو عمى باالستمناء المني خروج قياس :الثاني الدليل
 .  أفطر ذلك بسبب منيو فخرج ، امرأتو قبل

 قياسا ؛ الكفارة عميو فوجبت ، المفطر ىذا بفعل الشير حرمة تيكان فألنو ؛ الكفارة إيجاب في المالكية مذىب أما
 .  رمضان نيار في الجماع في الكفارة وجوب عمى

 ال أو الكفارات في القياس يجري ىل:  مسألة وىي ، فييا مختمف بمسألة يتعمق قياس ألنو ؛ يصح ال القياس وىذا
 العمة ىي ما يدري ال اإلنسان ألن ؛ الكفارات في القياس يجري ال أنو قولييم من والراجح ، أصولية مسألة وىي ؟

 .  أصوليا من وىذا ، لمتكفير تكون وقد ، والزجر لمردع تكون قد والكفارة ، الكفارة أوجبت أجميا من التي الشرعية

 .  اهلل رحمو حزم ابن مذىب وىو ، الحنفية بعض إليو ذىب ، يفطر لم منيا وأنزل استمنى من:  الثاني القول

 :  تهمأدل

 .  دليل بدون الصائم صيام يبطل أن ألحد وليس ، باالستمناء الفطر عمى الدليل عدم :األول الدليل

ن ، ىريرة أبي حديث وىو ، البطالن عمى الدليل جاء قد بأنو:  نوقشوا وقد  أن إال ، االستمناء لفظ فيو يكن لم وا 
 .  وجل عز هلل شيوتو يترك لم فإنو استمنى ومن ، كل في الشيوة ترك وىو ، العام والجامع العمة فيو



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  4_11  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
2 

 الصائم يفطر لم اجتمعا فإذا ، يفطر ال فعل غير من اإلنزال وكذا ، يفطر ال بمجرده الذكر مس أن :الثاني الدليل
 . 

 فقد ، االجتماع سبيل عمى الفعمين وبين ، االنفراد سبيل عمى الفعمين بين فرق ثمة ؛ صحيح غير التعميل وىذا
 . الشريعة في موجود وىذا ، آخر حكما أخذ غيره إلى انضم إذا لكن ، منفردا كان إذا حكم لمفعل يكون

 :  الراجح

 .  القول ىذا أصحاب أدلة لصراحة ، يفطر فإنو منيا وأنزل اإلنسان استمنى إذا ، األول القول ىو

 :  إنزال بدون استمنى

 .  حرام فعمو أن مع ، يفطر ال ؟ ال أو يفطر ىل

 :  شهوة بال المني خروج

 .  البول خروج عمى قياسا ، يفطر ال:  العمم أىل قال ، منو اختيار وال شيوة بدون خرج إذا

 ؟ ال أو يفطر ىل ، الفجر طموع بعد المني منو وخرج ، الميل في امرأتو جامع أو ، الميل في احتمم اإلنسان أن لو
 .  يفطر ال

باَشرَ  أو:  اهلل رحمه قال  . 

 خالف فييا المسألة وىذه ، قّبل إذا وكذا ، جماع يحصل ولم ، بشرتيا بشرتو مست ، امرأتو اإلنسان باشر إذا
 :  أقوال عمى

 .  اهلل رحميم المالكية إليو وذىب ، مطمقا لمصائم والقبمة المباشرة تكره:  األول القول

 :  تهمأدل

،  صائم وىو ويباشر يقبل سمم و عميو اهلل صمى النبي كان: " قالت،  عنيا اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 ألنو ؛ صائم وىو يباشر ال غيره أن عمى يدل ما ، إِلْرِبو أممكنا كان أنو فذكر ، عميو متفق ،"  إلربو أممككم وكان

 .  إربو يممك ال

 إنما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عمى يدل الحديث رظاى ألن ؛ صحيح غير االستدالل ىذا بأن:  ونوقش
 .  والتقبيل المباشرة لو جازت إربو ممك فمن ، إربو يممك كان ألنو والتقبيل المباشرة لو جازت

 .  صحيح بسند شيبة أبي ابن أخرجو" لمصائم والمباشرة القبمة كره عمر ابن أن"  أثر :الثاني الدليل

 .  العمم أىل بعض إليو وذىب ، يقبل وأن يباشر أن الصائم ىعم يحرم:  الثاني القول

 :  يميمدل

 ال والتقبيل المباشرة أن عمى دليل فيذا {لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَغُوا بَاشِرُوهُنَّ فَالْآَنَ} وتعالى تبارك اهلل قول -
 .  الميل إلى لصياما بإتمام تعالى أمر ولذا ، النيار في تجوز وال ، الميل في إال تجوز
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 عميو اهلل صمى النبي أن ، سممة وأم وحفصة عائشة بحديث معارض ألنو ؛ صحيح غير اآلية بيذه واستدالليم
 .  صائم وىو ويباشر يقبل كان ، وسمم

 يلوالتقب المباشرة لو فتكره ، الصوم وفساد اإلنزال يخشى الصائم كان إن:  قسمان والتقبيل المباشرة:  الثالث القول
ن ،  .  الجميور مذىب وىو ، السمف من وطائفة ىريرة أبي رأي وىو ، لو ُيكرىا لم الصيام فساد يخشى ال كان وا 

 :  يميمدل

 أممككم وكان ، صائم وىو ويباشر يقبل وسمم عميو اهلل صمى النبي كان " عنيا اهلل رضي ، عائشة حديث -
 أم حديث وكذا ، صائم وىو ويباشر يقبل كان ، وسمم وعمي اهلل صمى النبي أن ، حفصة حديث وكذا ، "إلربو
 إن وأما ، والمباشرة التقبيل لو جاز الفساد صيامو عمى يخشى ال اإلنسان كان فإذا:  قالوا ، عنين اهلل رضي سممة
 .  لو فيكره يخشى كان

 :  يثبتان ال بحديثين ، لونويستد ، لو يجوز والشيخ ، لو يكره الشاب ، والشاب الشيخ بين التفريق:  الرابع القول

 وأتاه،  لو فرخص لمصائم المباشرة عن سمم و عميو اهلل صمى النبي سأل رجال أن" :  ىريرة أبي عن :األول الدليل
 .  يثبت ال لكنو ،أبوداود أخرجو "شاب نياه والذي شيخ لو رخص الذي فإذا،  فنياه فسألو آخر

 . أيضا يثبت ال وىو ، عباس ابن طريق من روي وقد :الثاني يلالدل

 بما محجوجة الرواية ىذه لكن ، والشيخ الشاب بين يفرق أنو ، عباس ابن عن صحيح أثر وثمة :الثالث الدليل
 .  بينيما والسالم الصالة عميو يفرق ولم ، والمباشرة التقبيل بين ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ثبت

ن ، يحرم صيامو عمى خشي إن:  الخامس لالقو   .  جاز يخش لم وا 

 :  الراجح

 لإلفساد عبادتو أو صيامو يعرض أن لإلنسان يجوز ال ألنو ؛ األقرب ىو القول ىذا فإن القواعد بمقتضى
 .  يجوز أنو الفعل في فاألصل يخشى ال كان إذا وأما ، واإلبطال

 ، صومو يفسد لم أنزل لو وأنو ، أنزل لو حتى ، يباشر وأن يقبل أن لمصائم يستحب أنو يرى اهلل رحمو حزم ابن
 يفعل كان وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؟ ذلك لو يستحب لماذا ، األقوال غرائب من وىذا ، كفارة عميو تجب وال
 .  يفعمو أن لمصائم استحب يفعمو كان فمما ، ىذا

 :  مسألة

 والنووي قدامة ابن ذلك عمى االتفاق نقل ، اتفاقا صحيح صومو فإن ، زلين فمم بشيوة باشر أو الصائم قبل إذا
 اهلل صمى النبي أن ، المتقدمة سممة وأم وعائشة حفصة بحديث ويستدلون ، مفسد منو يحصل لم ألنو ، ماوغيرى
 .  وغيرىا بشيوة يقيدنو فمم ، اإلطالق الحديث وظاىر ، صائم وىو يقبل كان ، وسمم عميو

 :  ىأخر  مسألة
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 حصل ألنو ؛ - تقدم كما - حزم ابن إال التقبيل أو بالمباشرة صومو أفسد لمن القضاء وجوب عمى الفقياء اتفق
 يطالب ، غيرىما أو سفر أو بمرض المعذور وألن ، بالطمب مشغولة تزل لم ذمتو وأن ، واإلفساد اإلبطال منو

 .  أولى باب من ؟ قبيلت أو بمباشرة ، باختياره صومو أفسد بمن فكيف ،  بالقضاء

 :  المفسد عمى الكفارة

 قولين عمى المسألة في اختمفوا العمم أىل جماىير لكن ، أصال الصيام في فساد وال ، كفارة ال حزم ابن رأي عمى
 : 

 وىو ، والشافعية الحنفية إليو وذىب ، الكفارة عميو تجب ال ونحوىا بمباشرة صومو أفسد من:  األول القول
 .  الظاىرية رأي وىو ، الحنابمة ندع المذىب

 :  تهمأدل

 .  الكفارة وجوب عمى الدليل عدم :األول الدليل

 إنما الكفارة ألن ، الكفارة عميو تجب فمم ، تام جماع بغير أفطر أنو بجامع ، القبمة عمى القياس :الثاني الدليل
 .  فحسب مباشرة وىذه ، الجماع في تجب

 بو تجب الجماع فإن ، حكما وال حقيقة ال ، عميو المنصوص معنى في وال عميو صوصامن ليس أنو :الثالث الدليل
 ىذا عمى ىذا يقاس فكيف ، صومو يفسد ال ينزل ولم امرأتو باشر إذا والرجل ، اإلنسان ينزل لم لو حتى ، الكفارة

 المترتب األثر في وكذا ، آخر شيء والمباشرة ، شيء فالجماع ، منيما كل حقيقة في نبي   كبير اختالف وىناك ،
 .  ذلك في واضح فرق فيناك ، ليما النفس وطمب ، عمييما

 ، اهلل رحميم المالكية إليو ذىب ، الكفارة عميو تجب باإلنزال صومو فأفسد قبل أو باشر من:  الثاني القول
 اإلمام عن الروايتين من رةالمشيو  وىي:  الزركشي وقال ، والقاضي كالخرقي ، األكثر اختارىا رواية في والحنابمة

سحق المبارك وابن وعطاء كالحسن العمماء من طائفة رأي وىو ، اهلل رحمو أحمد  .  وا 

 :  تهمأدل

 جاءه إذ سمم و عميو اهلل صمى النبي عند جموس نحن بينما ]: قال عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن :األول الدليل
 اهلل صمى اهلل رسول فقال،  صائم وأنا امرأتي عمى وقعت :قال ، (؟ مالك)  قال ، ىمكت اهلل رسول يا :فقال رجل
 ، ال :قال ، ( متتابعين شهرين تصوم أن تستطيع فهل)  :قال ، ال :قال ، ( تعتقها رقبة تجد هل)  سمم و عميو
 عمى نحن فبينا ، سمم و عميو اهلل صمى النبي فمكث :قال ، ال :قال ، ( مسكينا ستين إطعام تجد فهل)  :فقال
)  :قال ، أنا :فقال ، ( ؟السائل أين)  :قال،  المكتل والعرق تمر فيو بعرق سمم و عميو اهلل صمى النبي أتي ذلك
 أىل -الحرتين يريد - البتييا بين ما فواهلل ، ؟ اهلل رسول يا مني أفقر أعمى :الرجل فقال ، ( به فتصدق هذا خذ
[  ( أهمك أطعمه)  :قال ثم،  أنيابو بدت حتى سمم و عميو اهلل صمى يالنب فضحك ، بيتي أىل من أفقر بيت
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 ىذا فعل عما يستفصل ولم ، الحديث ىذا في الكفارة عميو أوجب ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ،  عميو متفق
 .  جدا غريب االستدالل وىذا ، الجماع حكم ليا المباشرة أن عمى يدل ما ، الرجل

 النبي الستفصل ، شيء من أكثر عمى يطمق الوقاع كان ولو ، الجماع عمى يطمق عندىم الوقاع بأن:  ونوقش
 ، ال:  يقولون ىم ، واحد معنى لو الوقاع أن عمى يدل استفصالو عدم ، الرجل فعل عما والسالم الصالة عميو
 المعنى إلى ينظرون األول القول وأصحاب ، النتيجة إلى ينظرون فيم ، واحد الحكم أن عمى يدل استفصالو عدم

 بالوقاع المراد بأن الثاني القول أصحاب يناقش لكن ، الجماع ىو ، واحد المعنى:  األول القول أصحاب فيقول ،
 .  عندىم المشيور ىو ألنو ، الجماع

 ( . الجماع عمى المباشرة قياس) ، كل في اإلنزال بجامع ، الفرج في الوطء عمى المباشرة قياس :الثاني الدليل

 .  اتفاق بينيما كان إذا إال بأصل فرعا تمحق ال والشريعة ، والحكم الحقيقة في ، الشاسع الفارق مع قياس وىو

 :  الراجح

 براءة واألصل ، المباشرة قضية في ىذا ، دليل إلى تحتاج الكفارة ألن ؛ الكفارة وجوب عدم ، األول القول ىو
 .  الذمة

 شيئا المفتين عند أصبح!  رمضان شير في الوقاع عن األسئمة أكثر ما ، ماسة حاجة يحتاجونيا المسائل وىذه
 .  بالشير كبير تياون ىناك ، السالمة اهلل نسأل ، بكثرة الناس عنو يسأل ، جدا مألوفا

 :  المباشر عمى الكفارة

 فعل ألنو ؛ زالباإلن صومو يفسد أنو في إشكال ال ؟ الكفارة عميو تجب ىل ، فأنزل تقبيل أو لمس منو حصل إذا
 .  ؟ الكفارة تجب ىل لكن ، باختياره حصل

 .  رواية في والحنابمة المالكية إليو وذىب ، الكفارة وجوب:  األول القول
 : دليمهم

 .  كل في اإلنزال بجامع ، الوطء عمى والممس بالقبمة لإلنزال قياسا -

 .  عميو متفق أصل عمى إال يصح ال القياسو  ، فييا مختمف مسألة عمى قياس ألنو ؛ صحيح غير القياس وىذا

 الحنفية مذىب فيو ، العمم أىل جميور مذىب وىو ، الكفارة عميو تجب لم فأنزل لمس أو قبل من:  الثاني القول
 .  اليوم ىذا قضاء عميو ويجب ، العمم أىل من كبيرة طائفة وعميو ، الصحيح عمى والحنابمة والشافعية

 :دليمهم

 تجب لم وكرر نظر إذا اإلنسان فإن ، النظر تكرار حكم فحكمو ، الكفارة فيو تجب فمم ، وطء غيرب إنزال ألنو -
 .  غيره أو باحتالم إنزال منو حصل لو بما ويمحقونو ، الكفارة عميو

 :  الراجح

 .  فقط الجماع في تجب إنما ، فأنزل قبل أو لمس إذا الكفارة وجوب عدم
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َأْمَذى أو فَأْمَنى باَشرَ  أو:  اهلل رحمه قال  . 

 واختمفوا ، الممس أو التقبيل عند اإلمذاء في الكفارة وجوب عدم عمى الفقياء اتفق فقد ، المذي منو فخرج باشر إذا
 :  قولين عمى ، صومو فساد في

 من الصحيح وىو ، المالكية إليو وذىب ، القضاء وعميو ، صومو فسد فأمذى امرأتو باشر من:  األول القول
 .  والكفارة والقضاء واإلفساد اإلبطال ناحية من ، المذاىب أوسع ىم الباب ىذا في المالكية ، الحنابمة مذىب

 :دليمهم
 .  الشيوة بسبب خرج ألنو لممني فإشباىو ، البول وفارق ، المني أشبو ، بالمباشرة خارج ألنو -

 ، المذي بخالف ، دفقا بمذة يخرج المني فإن ، والمني المذي خروج بين واسعا فارقا ثمة فإن ، بعيد القياس وىذا
 عمى األثر ناحية من كذا ، بخروجو اإلنسان يتمذذ ال لكن ، الشيوة أثناء يخرج أو ، الشيوة فتور بعد يخرج فإنو
 .  ؟ بيذا ىذا حقيم فكيف ، المذي خروج بخالف ، الجسد في فتور أعقبو خرج إذا المني فإن ، البدن

 وىو ، واألوزاعي والشعبي الحسن إليو ذىب ، صومو يفسد لم فأمذى لمس أو قبل أو باشر من:  الثاني القول
 ، مفمح ابن واستظيرىا ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارىا رواية في والحنابمة والشافعية الحنفية مذىب

 ىي الحنابمة عند الرواية ىذه أن إلى ذىبوا العمم أىل من وغيره ، هللا رحمو شيخنا ورجحيا ، المرداوي وصوبيا
 .  الصحيحة

 :  تهمأدل

 ، فقط الذكر غسل ىو الواجب لكن ، الجسد غسل عميو يجب ال ، المني يشبو فمم ، الغسل يوجب ال خارج أنو -
 .  المسألة تقدمت وقد

 .  كل في الشيوة عمى القياس إنما ، وعدمو الغسل عمى ليس القياس إن:   وقالوا األول القول أصحاب أجاب

 بيذا ىذا فإلحاق ، المني خروج في الشيوة إنما ، المذي خروج في شيوة ال:  وقالوا ، الثاني القول أصحاب رد
 . صحيح غير

 :  الراجح

 .  الدليل لعدم ، والمباشرة التقبيل بعد المذي بخروج الصوم يفسد ال أنو

رَ  أو:  اهلل رحمه قال  .  فَأْنَزلَ  النَظرَ  َكرَّ

:  اسما عشر ستة إال  التاء مفتوحة أنيا تفعال صيغة في والغالب ، التاء بفتح والتكرار  ، النظر تكرار مسألة ىذه
 .  والتمقاء التبيان وىما ، المصدر بمعنى اثنان

 :  صور ثالث لو النظر

 سواء ، اتفاقا  عميو يترتب شيء ال فيذا ، مذي وال مني ال ، شيء نزول النظر َتكرار يقارن أال:  ىاألول الصورة
 .  الصوم مفسدات من مفسد أي يحصل لم ألنو ، إلييا النظر يحل ال من أو ، إلييا النظر لو يحل من إلى نظر
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 ، الصورة بيذه التفطير عمى الدليل لعدم ، عميو شيء ال أنو فالمذىب ، فأمذى النظر كرر إذا :الثانية الصورة
 .  والمذي المني بين ولمفرق

 فقاسوه ، المني أشبو ، الشيوة بسبب خارج ألنو ؛ طرفي فأمذى النظر كرر إذا أنو إلى قول في األصحاب ذىب
 القتل مثل ، القوي السبب منزلة تنزل تكرر إذا الضعيف السبب نأل و،  الفارق مع القياس أن وتقدم ، المني عمى
 العمد منزلة ينزل فإنو تكرر السبب ىذا أن لو لكن ، عمد شبو كان غالبا يقتل ال بسبب قتل إذا ، العمد بشبو

 بتكرار بالسوط ضربو أو ، المكمة بيذه قتمو حتى أربعا أو ثالثا أو مرتين لكمو أنو لو ، المكمة مثل ، منو ويقتص
 .  العمد بمنزلة يكون بالتكرار لكن ، عمد شبو فيو باألولى مات اإذ ، العامد حكم في يعتبر فإنو ، مات حتى

 .   بذاك ىذا يمحق فال ، والمني المذي بين الشاسع لمفرق ؛ صحيح غير القول وىذا

 .  المني منو فيخرج النظر يكرر أن:  الثالثة الصورة

 :  قولين عمى خالف فييا المسالة ىذه

 إن الحنابمة وعند ، والحنابمة والمالكية والحسن عطاء إليو ذىب ، صومو فسد فأنزل النظر كرر إذا:  األول القول
 ولكنو ، المالكية مذىب عمى المتسق وىذا ، الكفارة رواية في والحنابمة المالكية وأوجب ، يفطر لم النظر يكرر لم

 .  الحنابمة عند رواية

 :  هميمدل

 .  بالممس اإلنزال أشبو ، بو فيفطر ، منو االحتراز يمكن ، بو يتمذذ بفعل إنزال أنو -

 أما ، صومو فسد أنزل ثم ، لمس ثم ، لمس فمو ، الممس فأشبو ، منو االحتراز ويمكنو ، الفعل بيذا يتمذذ الناظر
 انتيك فألنو ؛ المالكية مذىب عمى الكفارة وجوب وأما ، بيا يفطر فال ، منيا االحتراز يمكن فال األولى النظرة
 .  صحيح غير التعميل ىذا أن وعرفنا ، الشير حرمة

 رأي وىو ، رواية في والحنابمة والشافعية الحنفية إليو وذىب ، صومو يفسد لم فأنزل النظر كرر من:  الثاني القول
 .  المنذر وابن الثوري رأي وىو - اهلل رحمو الشيير التابعي - زيد بن جابر

 :  تهمأدل

 فحكم ، الجزم بصيغة معمقا البخاري أخرجو" صومو تمي منىفأ نظر إذا" قال ، زيد بن جابر عن :األول الدليل
 .  الصوم بإتمام عنو اهلل رضي

 .  فييا اإلنسان عن معفو األولى والنظرة ، األولى النظرة عمى ىذا قولو يحمل وقد

 احتمم فمو ، والتفكير مكاالحتال صومو يفسد ولم ، بو اإلنسان يفطر فمم ، مباشرة غير عن إنزال أنو :الثاني الدليل
 .  مباشرة بغير إنزال كالً  أن بجامع ، يفطر لم فكر أو

 وبخالف ، يشعر ال فاإلنسان احتمم من أما ، منو بفعل النظر تكرار ، الفارق مع قياس االحتالم عمى القياس وىذا
 .  عنو معفو فإنو ، التفكير
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 :  الراجح

 وليست األولى فمو ، نفسيا النظرة عن منيي ألنو ؛ صومو فسد فأنزل رالنظ كرر إذا ، أعمم واهلل األول القول ىو
نما ، الثانية لو  النظرة عمى يترتب أنو فموال ، عميو يترتب وما الحكم في بينيما لمفرق النظرتين بين التفريق جاء وا 

 نظر لو لكن ، الثانية فبخال ، منيا االمتناع اإلنسان مقدور في ليس األولى ، والثانية األولى بين فرق لما شيء
 إغماض يستمزم ال التكرار ألن ، التكرار حكم ليا أن الظاىر ؟ التكرار حكم ليا فيل ، النظر وأدام األولى النظرة
 .  شك وال ، الحكم في األولى غير الثانية أن عمى يدل وىذا ، العين

 :  واإلنزال التكفير

 ، تكمم أو تعمل لم ما نفسيا بو حدثت ما محمد ألمة عفا تعالى اهلل ألن ؛ فيو شيء فال ، أنزل حتى وفكر فكر لو
 ، وغيره الكبير الحاوي صاحب الماوردي نقمو ، الحال ىذه في عميو شيء ال أنو عمى اإلجماع بعضيم نقل وقد

 واهلل ضعيف القول وىذا ، أفطر كرر فإذا ، منو االحتراز يمكن فعل ألنو ؛ كرر إذا يفطر أنو قول الحنابمة وعند
 .  أعمم

 :  الراجح

 أنفسيا بو حدثت ما ليا عفي قد األمة ألن ؛ عميو شيء فال أنزل ثم التفكير وكرر ، فكر إذا أنو ، األول القول ىو
 .  أعمم واهلل ، تكمم أو تعمل لم ما

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


