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

 :  المكرهة كفارة

 صوميا أن عمى الفقياء اتفق فقد ، مختارة ُمطاوعة جومعت إن لكن ، عمييا كفارة فال مكرىة المرأة ومعتج إذا
:  االختالف وسبب ؟ ال أو الكفارة تمزميا ىل ، اختمفوا لكنيم ، ىذا في إشكال ال ، القضاء ويمزميا ، صحيح غير
 جاء الذي الرجل في ، عنو اهلل رضي ىريرة يأب حديث وىو ؟ عميو القياس يقدم أم ؟ الحديث بظاىر يؤخذ ىل

 وأمره ، صائم امرأتي عمى وقعت قال ؟ لك ما:  قال ، واحترقت ىمكت:  فقال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي
 صمى النبي يأمر لم:  بعضيم فقال ، اختمفوا عميو بناء ، بالكفارة المرأة أمر الحديث ىذا في تذكر ولم ، بالكفارة

 تجب:  بعضيم وقال ، مختارة مطاوعة كانت لو حتى ، عمييا كفارة ال المرأة ألن ؛ بالكفارة المرأة مموس عميو اهلل
 األحكام في والنساء الرجال تساوي األصل ألن ؛ الرجل عمى تقاس فإنيا ، الرجل عمى بقياسيا عمييا الكفارة

 :  قوالن ؟ الحديث ظاىر أم القياس يقدم فيل ، الشرعية

 رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، الكفارة عمييا فإن مختارة مطاوعة راضيةً  المرأة جومعت إذا:  األول القول
 .  المنذر وابن ثور أبي ورأي ، الحنابمة عند المذىب وىو ، قول في والشافعية والمالكية الحنفية ، عمييم اهلل

 :  تهمأدل

 المرأة تساوي واألصل ، بالكفارة وسمم عميو اهلل صمى نبيال أمره ، رمضان نيار في المجامع حديث :األول الدليل
 .  بدليل إال بينيما يفرق وال ، الشرعية األحكام في والرجل

 .  الكفارة عمييا فوجبت بالجماع الصوم حرمة ىتكت المرأة أن :الثاني الدليل

 .  الكفارة في كالرجل ىي فكذلك ، اليوم ىذا قضاء لزوم في كالرجل المرأة أن :الثالث الدليل

 من شرعت فإنيا الكفارة وأما ، نفسو لميوم اإلفساد باعتبار ىذا اليوم قضاء أن:  يعمل أن ويمكن :الرابع الدليل
 المرأة عمى فتجب ، فييا يستويان العمة وىذه ، رمضان نيار في األمر ىذا بفعل المكمف من الحاصل الذنب أجل
 .  الرجل عمى تجب كما

 القول في الشافعية إليو ذىب ، الكفارة عمييا تجب لم مختارة مطاوعة وىي المرأة جومعت ذاإ:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة ، األصح

 : دليمهم
 ، واحدة والقضية ، الكفارة عمييا تجب وأنو ، المرأة يذكر لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، المجامع حديث -

 الكفارة وجوب وسمم عميو اهلل صمى النبي يذكر لم فمما ، واحدا الحكم يكون نأ ذلك فمقتضى ، واحد والجواب
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ن المرأة عمى كفارة ال أنو منو عمم ، المرأة عمى  ال الحاجة وقت عن البيان وتأخير ، مختارة مطاوعة كانت وا 
 .  بالكفارة يأمرىا أن الرجل ألمر عمييا واجبة الكفارة كانت ولو ، يجوز

 :  أوجو من االستدالل ىذا ورالجمي ناقش وقد

 ولم تعترف لم المرأة ألن ؛ الحديث ىذا في يأمرىا لم ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الوجو
 .  بالكفارة أمرىا منو يمزم ال وسؤالو الرجل واعتراف ، تسأل

 نظيره لحكم بيانا النظير حكم بيان في ألن ، اآلخر النظير حكم بيان يستمزم النظير حكم ذكر أن :الثاني الوجو
 أن المرأة عمى يجب:  وسمم عميو اهلل صمى النبي يقول ألن حاجة فال ، الزوجة حكم بان الزوج حكم بين فإذا
 .  مختارة مطاوعة كانت إذا ، مثمو فالمرأة ، الرجل حكم بين ألنو ؛ تكفر

 في جاء ألنو ، مكرىة أو ناسية المرأة تكون أن حتملت العين وقضية ، عين قضية الحديث ىذا أن :الثالث الوجو
 أثناء في حيضيا من طيرت قد المرأة تكون أن ويحتمل ، فجامعيا ساقيا من شيء لو بان أنو األلفاظ بعض
 في الجماع منو حصل من أن في واضح نص وعندنا ، كثيرة احتماالت تحتمل العين قضية كانت فمما ، النيار
 في الراسخين طريقة وىذه ، المتشابو ويترك ، الواضح البين الظاىر إلى يصار ، الكفارة عميو تجب رمضان نيار
 .  محكما الكل فيصير ، المحكم عمى المتشابو يحممون ، العمم

 :  الراجح

 ألن ؛ مختارة مطاوعة كانت إذا المرأة عمى تجب الكفارة أن ، أعمم واهلل ، الجماىير قول ، األول القول ىو
 بينيما التفريق عمى الدليل قام إذا إال الشريعة األحكام في والنساء الرجال تساوي ىو الشريعة في لمستمرا األصل

 .  الدليل إلى فيصار ،

ْمِقه إلى طار   أو:  اهلل رحمه قال  .  ُغبار   أو ذباب   ح 

 رحمو الوزير قال بل ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، ذلك في القصد لعدم ؛ يفطر ال فإنو أي
  ې ېچ اآلية وفي ، صومو يفسد لم الصائم حمق دخل إذا والبق والذباب والدخان الغبار أن عمى أجمعوا:  اهلل

(  عميو استكرىوا وما والنسيان الخطأ أمتي عن تجاوز اهلل إن) عباس ابن حديث وفي  چ  ەئائ  ائ  ى    ى  ې
 .  التحرز مع حتى قصد غير من جوفو إلى يدخل اإلنسان فإن ، األشياء ىذه من التحرز يمكن ال فإنو وكذلك ،

ل   ف كَّر   أو:  قال  .  اْحت م م   أو فأ نز 

 المرداوي وحكاه ، وصوم يفسد ال أنو عمى العمم أىل فعامة أنزل أو فأمذى فكر إذا ، التفكير مسألة تقدمت
 . ضعيف لكنو ، منو االحتراز يمكن فعال فعل ألنو ؛ صيامو فساد إلى قول في والحنابمة ، أجماعا

اْحت م م   أو:  قوله   . 
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 بسبب وىو ، وقصد منو اختيار عن ألنو ؛ شيوتو في تفكير نومو سبق لو حتى ، يفطر ال فإنو اإلنسان احتمم إذا
 {الشِّمَالِ وَذَاتَ الْيَمِنيِ ذَاتَ وَنُقَلِّبُهُمْ} الكيف آية بدليل ، إليو ينسب ال النائم وفعل ، بو يؤاخذ فال ، جيتو من ليس

 .  إلييم وليس ، نفسو إلى التقميب اهلل أضاف

م ف ظ هف طعام   فيه في أ ْصب ح   أ و:  اهلل رحمه يقول  . 

 .  يطرحو اإلنسان ألن المفظ سمي ولذا ، طرحو:  لفظو

 يفسد ما منو يحصل لم ألنو ؛ نزاع بال:  المرداوي قال كما ، صحيح صومو فإن فمفظو طعام فمو وفي أصبح فإذا
 .  صومو

 :  حاالن لو الفم في الطعام من يبقى وما

 يمكن ال ألنو ؛ الريق مع يجري كما ، بو يفطر فال ، معوفيب ، لفظو يمكنو ال يسيرا يكون أن:  األولى الحال
 يفطر ال فيذا ، الريق مع يجري كالذي ، "العمم أىل ذلك عمى أجمع" :  اهلل رحمو المنذر ابن قال ، منو التحرز
 فمي في أصبح:  يقول ، رمضان في دائما الناس عنو ويسأل ، وغيره المنذر ابن ذكر كما ، باإلجماع بو الصائم
 ال فإنو لفظو يمكن ال يسيرا شيئا وكان ، المعاب مع يجري الشيء ىذا كان إذا ؟ الحكم ما ، وابتمعتو يسير شيء
 .  يفطر

 .  كثيرا الطعام من فمو في بقي ما يكون أن:  الثانية الحال

 :  أمور ثالثة من يخمو ال ىذا

 .  يبمعو ولم ، مفطر منو يحصل لم ألنو ؛ باإلجماع صحيح فصومو ، ولفظو ، لفظو يمكن كثيرا يكون أن -أ

 ، لفظو لمشقة ؛ وفاقا صحيح فصومو ، قصد غير من ريقو مع ويجري ، فيبمعو ، لفظو يشق كثيرا يكون أن -ب
 . لفظيا أو إخراجيا يمكن ال ، طعام أو تمر بقية حمقو آخر في كان لو مثمما

 ألنو ؛ بابتالعو يفطر أنو عمى العمم أىل من فكثير ، وبمعو لفظو، يمكن كثيرا فيو في الذي الطعام يكون أن -ج
 ، الفطر عدم إلى الحال ىذه في الحنفية وذىب ، خارج من ابتداء ابتمعو لو كما فيو باختياره فابتمعو ، لفظو يمكن
 ، قكالري ، بو يفطر وال ، يأكمو مما شيء أسنانو بين يبقى أن بد ال اإلنسان ألن ؛ يبطل ال صومو إن:  وقالوا
 الريق وبين ، فمو في الذي الكثير الطعام بين لمفرق ؛ صحيح غير نوأ يعمم الجميع ، صحيح غير القياس وىذا
 .  واضح فالفرق ، دوما ريقو يبصق أن اإلنسان يستطيع ال ، منو التحرز يمكن ال الذي

 :  الراجح

 .  يفطر وطرحو لفظو إمكانية مع ، الفم في الباقي الكثير الطعام ابتالع أن ، العمم أىل عامة قول ىو

اْست ْنث ر   أو ت مضمض   أو اْغت س ل   أو:  قال ثم  . 

 ( . يخرجو) ينثره لكي الماء أدخل أنو المؤلف قصد ربما لكن ، اإلخراج ىو:  االستنثار
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 أم وضوء في كانت سواء ، الصائم فطري ال وبمجردىا ، الجواز واالغتسال والمضمضة االستنشاق في األصل
 .  بيا يفطر ال الحال ىذه في الصائم فإن ، فحسب لمتنظف أم ، واجب غسل في

 : األدلة

 دل وقد ، صائم وىو ويغتسل ويتمضمض ويستنثر يستنشق كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :األول الدليل
 الفجر دخول بعد اغتسالو أن ىذا معنى ، احتالم غير من جنب وىو الفجر يدركو كان أنو حديث االغتسال عمى

 .  الصائم تفطر فال ،

 من إال يحصل ال التفطير ألن ؛ الباطن حكم يأخذ ال تمضمض فإذا ، الظاىر حكم لو الفم وألن :الثاني الدليل
 . وأسفل الحمق

 بقوة الماء أخذ لكنو ، قصد الو  إسراف غير من جوفو إلى الماء فدخل ، استنشق أو تمضمض الصائم أن لو لكن 
 :  قولين عمى خالف ففييا ، جوفو إلى فدخل

 من شيء حمقو إلى فوصل اغتسل أو ، الماء من شيء حمقو لىإ فوصل الصائم تمضمض إذا:  األول القول
سحق والحسن واألوزاعي عباس ابن رأي وىو ، يفطر لم الماء  المذىب وىو ، قول في الشافعية مذىب وىو ، وا 

 .  الحنابمة ندع

 :  دليمهم

 .  إيصالو في الخطأ حصل بل ، المفطر قصد عدم -

 إليو وذىب ، يفطر فإنو ، حمقو إلى الماء ووصل ، اغتسل أو استنشق أو الصائم تمضمض إذا:  الثاني القول
 . الشافعية من المزني رأي وىو ، قول في والشافعية والمالكية الحنفية
 : دليمهم

 ! .  العمد عمى الخطأ قاسوا!  الماء شرب تعمد لو كما ، صومو ففسد ذاكرا حمقو إلى ماءال أوصل ألنو -

 الشريعة جاءت فالخطأ ، اآلخر عن مختمفة منيما واحد كل فحقيقة ، يمكن ال ؟ العمد عمى الخطأ يقاس وىل
 .  العمد عمى بالعقوبة وجاءت ، عنو بالعفو

 :  الراجح

 التي ، الشرعية النصوص لعمومات ؛ يفطر لم حمقو إلى الماء فوصل ، لاغتس أو تمضمض أو استنشق إذا
 .  يفطر فال ، حمقو إلى الماء إيصال في مخطئ وىذا ، المخطئ عن المؤاخذة برفع جاءت

 إذا ، فيو إشكال وال ، أفطر قصد فيو كان فإن ، إسراف وال قصد غير من كان إذا فيما مفروضة المسألة ىذه لكن
 .  المؤلف عنيا تكمم أخرى مسألة فيذه بإسراف كان

ْمق ه الماءُ  فد خل   بال غ   أو ثالث   عمى زاد   أ و:  قال  .  ي ْفُسدْ  لم ح 

 .  سبب بال ، خمسا جعميا ثالثا يتمضمض أن بدل ، ثالث عمى زاد
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 .  صومو يفسد ال وليق فالمؤلف ، المضمضة في أو ، االستنشاق في بالغ:  بالغ أو

 وبالغ] صبرة بن لمقيط قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ لمصائم مكروىة االستنشاق في المبالغة أن ليعمم
 منيا يمزم ىل لكن ، مكروىة فالمبالغة ، صحيح بسند الخمسة أخرجو ،[ صائما تكون أن إال االستنشاق في

 .  أخرى مسألة ىذه ؟ التفطير

 وىو ، وظمم وتعدى أساء فقد ذلك عمى زاد فمن ، الوضوء غسالت في الثالث عمى الزيادة عن ييمن واإلنسان
 إياكم] مكروه فيو عنيا زاد وما ، ثالثا اجعميا ، الباب ىذا الشريعة فأغمقت ، الوسوسة إلى النياية في يوصل
 .  [الغمو قبمكم من أهمك فإنما الدين في والغمو

 :  قوالن ؟ ال أو يفطر فيل حمقو إلى الماء فوصل ، االستنشاق في بالغ أو ، ثالثال عمى وزاد تمضمض لو

 .  المذىب ىو وجو في والحنابمة ، قول في الشافعية إليو ذىب ، صومو يفسد ال:  األول القول

 :  دليمهم

 وقاسوه ، خِمون حال حمقو إلى وصل إذا الدقيق غبار أشبو ، يفطر فمم قصد غير من حمقو إلى الماء أوصل أنو -
 والدخان والبق الغبار دخول أن عمى اإلجماع وتقدم ، يقصد لم الصورة ىذه في ، والذباب والدخان الغبار عمى

 .  يفطر ال الجوف إلى والذباب

 .  وجو في والحنابمة ، األصح القول في والشافعية والمالكية الحنفية إليو ذىب ، بذلك صومو يفسد:  الثاني القول

 :  تهمأدل

 تكون أن إال االستنشاق في وبالغ) قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، صبرة بن لقيط حديث :األول الدليل
 المبالغة أن أجل من ، صائما كان إذا االستنشاق في المبالغة عن الصحابي نيى إنما أنو:  الداللة وجو( صائما
ال ، صيامو فتفسد الحمق إلى بيا الماء يصل  في الداللة وجو أن ، فيو إشكال ال وىذا ؟ النيي وجو ىو فما وا 

 إلى توصل المبالغة ألن ؛ والسالم الصالة عميو النبي نياه ، نعم:  قالوا األول القول أصحاب ، واضحة الحديث
 . عنو معفو فيو وصل فإذا ، حمقو إلى الماء إيصال يقصد لم المباِلغ ىذا لكن ، اإلفساد

 .  لو معاقبة التعمد أشبو ، عنو منيي بفعل الماء صلأو  أنو :الثاني الدليل

 ال المكروه أن المعموم ومن ، الكراىة سبيل عمى بل ، التحريم سبيل عمى ليس النيي ىذا:  يقال أن يمكن لكن
 .  عميو العقاب المرء يستحق

 ، جدا قوي تعميل وىذا ، نزلفأ باشر من مثل الماء فوصل بالغ من ، بالمباشرة اإلنزال عمى القياس :الثالث الدليل
 .  حزم ابن عدا ، أفطر فأنزل باشر إذا أنو عمى متفقون والجميع ، لممفطر وسبب مكروىان الفعمين أن بجامع

 أكل إذا ، النسيان حال في عميو المؤاخذة عدم جاء قد والشرب األكل جنس:  فيقال بينيما يفصل أن يمكن لكن
 .  وسقاه اهلل وأطعم فإنما ناسيا شرب أو اإلنسان

 :  الراجح
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 المستنشق أو المتمضمض وىذا( أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا) لآلية وذلك ، أعمم واهلل األول القول ىو
 ظواىر عميو تدل الذي وىذا ، يفطر فمم ، جوفو إلى الماء وصول يقصد لم الثالث عمى زاد أو بالغ الذي

 .  ممأع واهلل ، الشرعية والقواعد النصوص

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


