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

صوُمه َصح   الفْجرِ  طموعِ  في شاكًّا َأَكلَ  وَمن:  تعالى اهلل رحمه المؤلف قال  . 

 .  صومو يصح لم ظنو خالف تبين فإن ، ظنو خالف يتبين لم إذا بما المذىب عمى مقيد وىذا

 :  األدلة

 األكل تعالى اهلل أباح ،{ الْفَجْرِ هِيَ الْؤَسْوَدِ الْخَيْطِ هِيَ الْؤَبْيَضُ خَيْطُالْ لَكُنُ يَتَبَيَّيَ حَتَّى وَاشْرَبُوا كُلُوا} تعالى قولو -
 ظن عن األكل كان سواء ، يتبين أن إلى ممتد فاألكل ، والظن الشك التبين وضد ، اإلنسان يتبين حتى والشرب

 خمسة إلى المسألة ىذه قسم ، تعالمم في اهلل رحمو شيخنا قسم وقد ، لو يتبين حتى فيأكل ، ظن غمبة أو شك أو
 :  أقسام

 .  صحيح صومو فإن أكل فإذا ، الفجر طموع عدم يتيقن أن:  األول القسم

 .  صحيح غير صومو فإن طمع قد الفجر أن تيقن إذا:  الثاني القسم

 .  صحيح فصومو ، يطمع لم الفجر أن ظنو عمى يغمب أن:  الثالث القسم

 يقول تعالى واهلل ، يقين عنده ليس ، أيضا صحيح فصومو ، طمع قد الفجر أن ظنو عمى يغمب أن:  الرابع القسم
 .  صحيح فصومو ، ظن غمبة عنده بل ، يتبين لم وىو ،( يتبين حتى)

 .  أيضا صحيح صومو فإن ، يطمع لم أو الفجر طمع ىل( شك) يتردد أن:  الخامس القسم

 :  قوالن فييا والمسألة ، المذىب ىو ذكرناه وما

 اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، صحيح صومو فإن ، الفجر طموع في شاكا أكل من:  األول القول
 ابن رأي وىو ، القضاء عميو فيكون الفجر طموع بعد أكل أنو يتبين أال بشرط والحنابمة والشافعية الحنفية ، عمييم
 .  واألوزاعي وعطاء عباس

 :  تهمأدل

 إتاحة{  الْفَجْرِ هِيَ الْؤَسْوَدِ الْخَيْطِ هِيَ الْؤَبْيَضُ الْخَيْطُ لَكُنُ يَتَبَيَّيَ حَتَّى وَاشْرَبُوا كُلُوا} تعالى قولو :األول الدليل
 .  األكل جاز يحصل لم فإن ، التبين يحصل حتى ممتدة األكل

 ابن يؤذن حتى واشربوا كموا ] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عائشة عن المشيور الحديث :الثاني الدليل
 ذلك ومع ، الفجر وطموع بالصباح عمموا قد فالناس ، عميو متفق[  الفجر يطمع حتى يؤذن ال فإنه,  مكتوم أم

 اهلل صمى النبي ينو لم ذلك ومع ، الفجر طموع في شاكين يأكمون وىم ، مكتوم أم ابن يؤذن حتى األكل ليم يجوز
 ، عنو اهلل رضي أذانو عمى المدار جعل بل ، معين بوقت مكتوم أم ابن انأذ قبل إلى األكل عن وسمم عميو
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 ، بدقيقتين الفجر طموع بعد أذن أنو تصور ، أصبحت   أصبحت:  الناس لو يقول حتى يؤذن ال أعمى والرجل
 .  الفجر طموع في شاك وىو ، الفترة ىذه في يأكل اإلنسان

 ، األصل عمى بنى ألنو ؛ صحيح صومو فإن الفجر طموع في شاكا لأك فإذا ، الميل بقاء األصل :الثالث الدليل
 .  بالشك يزول ال واليقين ، بيقين إال األصل ىذا عن ينتقل وال ، غيره عمى مقدم فيو األصل عمى بنى ومن

 .  اهلل رحميم المالكية إليو ذىب ، القضاء عميو فإن لو يتبين ولم الفجر طموع في شاكا أكل من:  الثاني القول

 :  دليمهم

 ، صحيح غير صومو فإن الشمس غروب في شاكا أكل من ، الشمس غروب في شاكا أكل من عمى القياس -
 .  آخره عمى النيار أول فقاسوا

 .  النيار بقاء فيو األصل والثاني ، الميل بقاء فيو األصل األول أن الفرق ، الفارق مع القياس وىذا

 :  الراجح

 لو يتبين لم إذا بما المذىب عمى مقيد لكنو ، صحيح فصومو الفجر طموع في شاكا أكل من أن ، األول القول ىو
 .  بعده أو الفجر طموع بعد أكل أنو تبين سواء ، مطمقا صحيح صومو أن والصحيح ، الفجر طموع بعد أكل أنو

الشمسِ  ُغروبِ  في شاكًّا َأَكلَ  إن إال:  اهلل رحمه قال  . 

 .  النيار بقاء واألصل ، أصل غير عمى بنى ألنو ؛ صحيح غير صومو فإن أي

 عيد عمى أفطرنا " قالت ، عنيا اهلل رضي أسماء لحديث ؛ يفطر أن لو فيصح ، غربت قد الشمس أن ظن إن
 بغمبة الفطر ازجو  عمى يدل وىذا،  البخاري أخرجو"  الشمس طمعت ثم،  غيم يوم سمم و عميو اهلل صمى النبي
 .  قميل بعد اهلل شاء إن ستأتي أخرى مرة الشمس طمعت إذا مسألة وىناك ، الظن

نهارًا فبانَ  ليل   أنه ُمْعَتِقًدا أو:  اهلل رحمه قال ثم  . 

 عمى األمر فيبين ، غربت قد الشمس أن ظانا النيار آخر في أو ، يطمع لم الفجر أن يظن ، اليوم أول في أكل
 :  أمران تحتيا المسألة ىذه ، المسألة صورة ىذه ، تغرب لم والشمس ، طمع قد الفجر ، ظنو خالف

 في صحيح فصومو ، آخره في وال النيار أول في ال ، شيء لو يبين وال ، ليل أنو معتقدا يأكل أن:  األول األمر
 بناء يفطر أن لمصائم يجوز فؤلنو الثاني في وأما ، الميل بقاء أصل عمى بنى فؤلنو األول في أما ، المسألتين

 .  غربت قد الشمس أن يتيقنوا لم ، الظن غمبة عمى أفطروا ، المتقدم أسماء حديث في كما ، ظنو غمبة عمى

 لفجرا أن األول وفي ، تغرب لم الشمس أن الثاني في فتبين ، آخره في أو النيار أول في أكل إذا:  الثاني األمر
 :  قوالن المسألة ىذه في ، ظنيم خطأ وتبين ، غربت قد الشمس أن ظنوا ، أسماء حديث قصة مثل ، طمع قد

 مجموعة إليو ذىب وىذا ، عميو قضاء وال ، صحيح صومو فإن نيارا فبان ليل أنو معتقدا أكل من:  األول القول
سحق والحسن ومجاىد عروة رأي فيو ، العمم أىل من  تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، قول في بمةوالحنا ، وا 
 .  تعالى اهلل رحميم عثيمين ابن شيخنا واختيار ، القيم وابن
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 :  تهمأدل

 مأمور فاإلنسان ،( األسود الخيط من األبيض الخيط لكم يتبين حتى واشربوا فكموا) تعالى قولو :األول الدليل
 التبين ضد ألن ؛ شكو حال في األكل لو مباح مأمور أنو يعمم اوبيذ ، األمران لو يتبين حتى والشرب باألكل
 .  شاكا كونو حال مأمور أنو اآلية من يستفاد عميو فبناء ، والشك الظن  

 النبي أمرىم ولو ، شاع قد األمر وىذا ، الشمس غروب قبل الصحابة إفطار قصة في أسماء حديث :الثاني الدليل
 .  الظن بغمبة فطرىم جواز ونقل شاع كما بالفطر األمر وشاع ، قللن بالقضاء وسمم عميو اهلل صمى

 والسماء رمضان في المدينة مسجد في جموس نحن بينما ": قال أنو ، وىب بن زيد بأثر استدلوا :الثالث الدليل
 اوشربن عمر فشرب حفصة بيت من لبن من عساس لنا فأخرجت أمسينا قد وأنا غابت قد الشمس أن فرأينا متغيمة

 واهلل فقال عمر ذلك فسمع ىذا يومنا نقضي لبعض يقول بعضنا فجعل الشمس وبدت السحاب ذىب أن نمبث فمم
سناده ، والبييقي شيبة أبي ابن أخرجو"  إلثم تجانفنا وما نقضيو ال  .  صحيح وا 

 صومو فكان ، بالحال جاىل وىو ، األكل يقصد لم المسألتين في أفطر الذي اإلنسان ىذا أن :الرابع الدليل
 .  القضاء يمزمو وال ، صحيحا

 ومعاوية عباس وابن عمر عن مروي وىذا ، القضاء فعميو ، نيارا فبان ليل أنو معتقدا أكل من:  الثاني القول
 والمالكية الحنفية إليو وذىب ، ثور وأبو والثوري والزىري ومجاىد جبير وابن عطاء رأي وىو ، عروة بن وىشام

 .  آخره أو اليوم أول في كان سواء ، الحنابمة عند المذىب وىو ، والشافعية

 :  تهمأدل

 البخاري أخرجو" ؟ القضاء من ُبدٌ :  قال ؟ أقضوا:  ليشام فقيل" وفيو ، عنيا اهلل رضي أسماء حديث :األول الدليل
 " . القضاء من البد" األلفاظ بعض وفي ،

 منقوال وليس ، برأيو قالو" القضاء من بد ال" ورحمو عنو هللا رضي ىشام قول بأن ، األثر بيذا االستدالل ونوقش
 أم أقضوا ، أدري ال:  قال ؟ ال أم أقضوا:  سئل ىشاما أن البخاري في جاء ولذا ، عنيم اهلل رضي الصحابة عن
 من عممأ وعروة ، يقضوا لم إنيم:  قال عروة إن:  وقال ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ نقل وكذا ، يقضوا لم

 فكأنو ، أسماء أمو عن يروي وعروة ، عروة أبيو عن يروي فيشام ، الزبير بن عروة بن ىشام ىو وىذا ، ابنو
 .  ىشام رأي عمى عروة رأي يرجح

 ، رمضان شير في المدينة في كنا ": قال ، حنظمة اسمو رجل رواه ، عنو اهلل رضي عمر عن أثر :الثاني الدليل
 أن أفطر كان من عمر فأمر ، الناس بعض أفطرف،  غربت قد الشمس أن ظنناف ، ابسحال من شئ السماء وفي

 .  صحيح وىو ، والبييقي شيبة أبي ابن أخرجو األثر وىذا ،"  مكانو يوما يصوم

:  وقالوا الثاني القول أصحاب أجاب ، يقض لم أنو وىب بن زيد أثر في كما ، عمر عن ثبت قد بأنو وأجيب
 عن ، مالك اإلمام رواه فقد ، العمماء من طائفة رواه قد ألنو ؟ لم ، وأثبت وأوثق أصح مرع عن القضاء ثبوت
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 اهلل رضي عمر وقال ، بالقضاء األمر وفيو ، عنو اهلل رضي عمر عن ، أسمم بن خالد أخيو عن ، أسمم بن زيد
 أمر القضاء ، القضاء خفة بو المراد أن ، والشافعي مالك اإلمام فسره كما عمر قول ففسروا" يسير الخطب" عنو
 ، عنو اهلل رضي عمر عن ، أسمم بن خالد أخيو عن ، أسمم بن زيد عن عيينة بن سفيان رواه قد وألنو ، يسير
 نتجانف لم" قال عمر أن رواية في أخطأ وىب بن زيد أن يرون فيم ، وىب بن زيد طريق من أثبت الطرق فيذه
 عيينة بن سفيان ورواية ، عمر عن خالد أخيو عن أسمم بن زيد عن ، اهلل مورح مالك اإلمام رواية وقدموا ،" إلثم
 رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ وأجاب ، وىب بن زيد رواية عمى ، عمر عن ، خالد أخيو عن ، أسمم بن زيد عن
 أنو عنو وري ، إلثم نتجانف لم فإنا ، نقضي ال:  فقال ، النيار تيقن ثم ، أفطر أنو عمر عن وثبت" قال ، اهلل
 إسناد ولكن" :قال ، مقدمة وىب بن زيد رواية أن يرى اإلسالم فشيخ" أثبت األول إسناد ولكن ، نقضي:  قال

 لكن ، القضاء أمر خفة أراد أنو عمى تأولو من ذلك فتأول ، يسير الخطب:  قال أنو عنو وصح ، أثبت األول
 ، حنظمة رواية من أصح وىب بن زيد رواية أن وغيره اهلل رحمو اإلسالم شيخ فيرى" ذلك عمى يدل ال المفظ

 عمر إن:  يقال ، الرواية ثبتت لو وحتى ، مالك واإلمام عيينة بن سفيان طريق عن جاءت التي األخرى والرواية
 ، القضاء ذكر عدم فيو عنيا اهلل رضي أسماء وحديث ، وعدمو القضاء ، عنو منقوالن حكمان لو عنو اهلل رضي
 ، بالقضاء األمر فيو وليس ، وسمم عميو اهلل صمى النبي حتى أفطر قد الكل أن عنيا اهلل رضي مياكال وظاىر
 قول أو نصا يخالف لم ما ، حجة الصحابي قول أن المعموم ومن ، الصحابي عمى الموقوف عمى المرفوع فيقدم

 النبي فعل فيقدم ، قولو خالف الصحابي قول إن بل ، المرفوع خالف الصحابي قول يكون قد وىنا ، آخر صحابي
 .  يقضي ال عميو وبناء ، أقوى فيكون ، عمر عن موقوف وأثر النبي فعل عندنا فيكون ، حال كل عمى

 .  فأفطر ، لصومو ذاكرا مختارا أكل أنو :الثالث الدليل

ذا ، بالحال جاىل لكنو ، مختار ذاكر ىو ، صحيح:  يقال  .  بفطره يحكم ال بالحال جاىال كان وا 

 ، عشرا أو دقائق خمس ينتظر أن يمكن ، الناسي وفارق ، العامد فأشبو ، منو التحرز يمكن أنو :الرابع الدليل
 .  عميو بناء فيفطر ، متعجال كان أكل فإذا ، غربت قد الشمس أن يتيقن حتى

 .  األمة خيرية ومن السنة من وأنو ، الفطر في بالتعجيل مأمور العبد ، بنص مقابل التعميل ىذا:  ويقال

ن ، يقضي فإنو فرضا الصوم كان إن:  الثالث القول  . اهلل رحميم المالكية إليو ذىب ، يقضي ال نفال كان وا 
  : دليميم

 الصوم كان إذا ، يوما يقضي أن انيار  فبان ليل أنو معتقدا أكل من فأمروا ، لمواجب احتياط بأنو عمموا كأنيم -
 .  واجبا

 :  الراجح

 أول في ذلك كان سواء ، يفطر ال نيارا فبان ليل أنو معتقدا اإلنسان أكل إذا ، حال كل عمى ، األول القول ىو
 في الظن بغمبة والعمل ، ظنو بغمبة عمل ألنو ؛ ال أم الحال لو تبين ، صحيح فصومو ، آخره في أم النيار
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 بين بدليل إال العبادة تبطل ال أنو األصل وألن ، عنو الثابت عمر وأثر أسماء وحديث ولآلية ، جائز أمر الشريعة
 بالقضاء فسيكمف ، صحيح غير صومو:  قمنا إذا ألنا ، أخرى مرة التكميف وعدم ، بالفعل الذمة براءة واألصل ،
 .  التكميف من الذمة براءة واألصل ،

 . رمضان نهار في بالجماع يتعمق فيما فصل

والَكف اَرةُ  الَقضاءُ  فعميه ُدُبر   أو ُقُبل   في رمضانَ  نهارِ  في جاَمعَ  َمنو :   قال  . 

نما ، رمضان نيار في الجماع أحكام عن ليتكمم ، اهلل رحمو المؤلف عقده الفصل ىذا  اهلل رحمو المؤلف جعل وا 
 .  أثرا أشدىا ىو بل ، راتالمفط أشد من وألنو ، كثيرة مسائمو ألن ؛ بذاتو مستقال فصال الجماع لمسائل تعالى

 :  واإلجماع والسنة بالكتاب مفطر رمضان نيار في الجماع أن وليعمم

 :  الكتاب

 الْؤَبْيَضُ الْخَيْطُ لَكُنُ يَتَبَيَّيَ حَتَّى وَاشْرَبُوا وَكُلُوا لَكُنْ اللَّهُ كَتَبَ هَا وَابْتَغُوا بَاشِرُوهُيَّ فَالْآَىَ} وتعالى تبارك اهلل قول -

 ىذه وترك ، الميل إلى الصيام بإتمام وجل عز اهلل أمر فمما {اللَّيْلِ إِلَى الصِّيَامَ أَتِوُّوا ثُنَّ الْفَجْرِ هِيَ الْؤَسْوَدِ الْخَيْطِ يَهِ
 .  عنيا نيي لما الصيام في أثر ليا يكن لم ولو ، الصيام في أثر ليا المفطرات   ىذه أن عمم ، المفطرات

 :  السنة

 أجمي من وشهوته وشرابه طعامه يدع] القدسي الحديث ، الصحيح في المشيور ىريرة أبي حديث :ولاأل الدليل
 .  الجماع الشيوة وأعظم [

 جموس نحن بينما :" رمضان في ألىمو المجامع الرجل قصة في ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث :الثاني الدليل
 امرأتي عمى وقعت قال( .  مالك)  قال.  ىمكت اهلل رسول يا لفقا رجل جاءه إذ سمم و عميو اهلل صمى النبي عند
 عمى دليل وىذا ، عميو متفق"  الخ..  ؟(  تعتقيا رقبة تجد ىل)  سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال صائم وأنا
 .  فعمو الذي بفعمو فسد قد صومو أن

 :  اإلجماع

 عمى اإلجماع حكُوا ، كثير وغيرىم المنذر وابن والماوردي قدامة وابن كالنووي ، العمم أىل من كبيرة طائفة حكى
 تحريم عمى األمة وأجمعت" اهلل رحمو النووي يقول ، بو يفطر الصائم وأن ، محرم رمضان نيار في الجماع أن

 " . الكريمة لآلية صومو يبطل الجماع أن وعمى ، الصائم عمى والدبر القبل في الجماع

 :  ورأم خمسة الجماع عمى يترتب

 .  الصيام فساد:  األول األمر

 .  القضاء وجوب:  الثاني األمر

 .  الكفارة:  الثالث األمر

 .  اإلمساك:  الرابع األمر
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 .  اإلثم:  الخامس األمر

 .  اهلل رحميم العمم أىل بين خالف بعضيا في يكون وربما ، األمور ىذه عن الكالم وسيأتي

 لآلية ؛ ينزل لم أم أنزل ، باإلجماع ، أفطر فرج في رمضان نيار في عجام من أن اهلل رحميم العمماء ذكر
 ويترتب ، بيذا يفطر ، ذكر من أم أنثى من ، دبرا أم كان قبال ، حراما أم حالال الفرج ىذا كان وسواء ، والحديث

 لم إن ارتكبيا التي ةالجريم إثم واآلخر ، الصوم حرمة وىتك الفطر إثم ىذا ، الفعل إثم غير ىذا ، اإلثم ىذا عميو
 .  زوجتو تكن

 :  الجماع كفارة

 .  عمييم اهلل رحمة ، العمم أىل عامة قول في الكفارة عميو تجب جامع من
 :دليمهم

 .  عميو الكفارة وجوب عمى يدل فيذا ، أىمو المجامع قصة في ىريرة أبي لحديث -

 عميو تجب ال:  قالوا ، جبير وابن وقتادة عيوالنخ الشعبي:  مثل ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بعض وخالف
 .  الكفارة
 :دليمهم

 ، القضاء عمى األداء قياس ، أدائو إفساد في تجب فمم ، قضائو فساد في الكفارة تجب ال عبادة الصوم ألن -
 ال كما ، كفارة عميو يجب لم الصالة قضاء أفسد إذا اإلنسان فإن ، الصالة وكذا ، واجب صوم كالً  أن بجامع
 . الصالة أداء أفسد لو عميو تجب

 الصالة بين فرق فثمة ، لمصالة بالنسبة وأما ، فيّطرح ، النص مقابل في قياس أوال ىو ، عجيب قياس وىذا
 ال ، األداء عمى القضاء يقاس أن واألصل ، نص فييا يأت فمم الصالة وأما ، نص فيو جاء قد الصيام ، والصيام

 والذي ، حرمتو لو والشير ، الشير في فاألداء ، والقضاء األداء بين فرق وثمة ، ءالقضا عمى األداء يقاس أن
 ىذا ، األداء كحرمة حرمة لو وليس ، الشير خارج فإنو القضاء وأما ، الشير حرمة انتيك قد الشير في جامع
 .  األمرين بين مؤثر فرق

 أو ، أمتو أو امرأتو فرج لكونو ، حالال كان ءسوا ، دبر أو قبل في يكون أن بين الجماع في فرق ال:  يقولون
 لو تحل أنثى من كان سواء ، الدبر في كان إذا واألنثى الذكر بين فرق وال ، عميو حرام فرج في يكون كأن ، حراما

 الصوم فساد أما ، العمم أىل جميور رأي وىذا ، الكفارة عميو وتجب ، صومو يفسد ، واحد فالحكم ، لواطا أو ،
 .  باإلجماع الصوم فيفسد

 :  الدبر في الوطء كفارة

 .  نعم:  الجميور ؟ ذكر من أم أنثى من كان سواء ، الدبر في بالوطء كفارة عميو تجب ىل
 :أدلتهم
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 في الجماع قاسوا ، قبل في كان لو كما ، الكفارة عميو فوجبت ، فرج في بجماع صومو أفسد ألنو :األول الدليل
 .  بلالق في الجماع عمى الدبر

 ىنا الجماع بين فرق ال:  يقولون ، كالقتل ، الكفارة فيو فوجبت ، الصوم سببل وب آثم جماع أنو :الثاني الدليل
 .  عميو اإلثم بترتب الكفارة عميو فتترتب ، اإلثم عميو ترتب قد الجماعين من واحد كل ألن ؛ ىناك والجماع

 من ، ذكر من أو أنثى من كان سواء ، الكفارة يوجب ال دبرال في الجماع أن إلى الحنفية ذىب:  الثاني القول
 عند الروايتين أشير ىذا ، الصوم ويفسد القضاء يوجب أنو مع الكفارة يوجب ال ، عميو تحرم أو لو تحل أنثى

 . الحنفية
 :أدلتهم

 لزوجيا تحل ال رىادب في فجومعت ثالثا طمقت المرأة أن فمو ، إحصان وال إحالل بو يحصل ال ألنو :األول الدليل
 ، قبل في يطأىا أن بد ال اإلحصان ألن ؛ بيذا محصنا يعتبر لم دبرىا في امرأة جامع الرجل أن ولو ، األول
 الكفارة تجب ال عميو بناء ، اإلحصان يحصل فال ، القبل غير في الوطء حصل وىنا ، عاقالن بالغان حران وىما
 . 

 .  الكفارة فيو تجب فال ، الفرج دون الوطء مثل ىذا أن :الثاني الدليل

 يسمى وألنو ، القبل حكم حكمو ، الصوم فأفسد ، فرج في وطء ألنو ؛ فيو الكفارة وجوب يرون فإنيم الجميور أما
 .  بو ويمحق الحكم فيأخذ ، وحده الزنا حكم ولو ، وطأً 

 :  الراجح

 .  أعمم واهلل ، الدبر في بالوطء الكفارة تجب أنو

 :  المجامع قضاء

 اختمف التي المسائل من ىذه ؟ فيو الصيام أفسد الذي اليوم يقضي أن عميو يجب ىل ، بجماع الصوم أفسد من
 عميو يجب ىل ، متعمدا وقتيا عن أخرجيا إذا ، الصالة في الخالف تقدم وقد ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل فييا

 :  قولين عمى ؟ ال أو القضاء

 فيو ، الجميور إليو وذىب ، أفسده الذي اليوم يقضي أن عميو وجب  بجماع وصوم أفسد من:  األول القول
 .  والحنابمة ، األصح في والشافعية والمالكية الحنفية مذىب

 :  تهمأدل

 اإلمام أخرجو ،( مكانو يوما وصم) ألفاظو بعض في جاء ، المجامع قصة في ىريرة أبي حديث :األول الدليل
 وقد ، والبييقي والدارقطني والطحاوي شيبة أبي كابن ، العمم أىل من ومجموعة داود وأبو ، مالك واإلمام أحمد

) :  قال ، والمتصمة المرسمة الحديث ىذا طرق ساق لما ، اهلل رحمو الحافظ ، الزيادة ىذه في العمماء اختمف
 شاكر أحمد الشيخ وصححيا ، الزيادة ىذه صحة فيرى ،(  أصال الزيادة ليذه أن عرفت الطرق ىذه وبمجموع
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 وفييا سيما ال ، وشواىده طرقو بمجموع صحيح:  يقول اهلل رحمو واأللباني ، مقبولة ثقة زيادة:  وقال ، اهلل رحمو
 ؟ ال أو تقبل ىل ، خالف وفييا ، التابعين كبار مراسيل من ألنيا ؛ جيدة وحدىا وىي ، المرسمة سعيد طريق

 .  صحتيا يرون فيؤالء ، طويل كالم ، عمر عن مقبولة أنيا يرى عضيموب ، مقبولة سعيد مراسيل أن يرى بعضيم

 غير ضعفو ، فضعيف بالقضاء لممجامع أمره أما" :  قال ، الزيادة ىذه ضعف يرى ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ
 ومن الحافظ بكالم تبعو ومن الشيخ كالم عمى وُرد ، حزم ابن وضعفو القيم ابن صحتو وأنكر ،" الحفاظ من واحد
 .  معو

 من وغيره ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ صححو الحديث وىذا ،( القضاء فعميو عمدا استقاء) من حديث :الثاني الدليل
 ، عمدا استقاء ألنو ؛ يقضي أن عميو يجب فإنو صومو اإلنسان أفسد إذا أنو عمى دليل الحديث وىذا ، العمم أىل
 أو عمة من التعافي أو ، التطبب استقاءتو سبب يكون قد عمدا المستقيء إن:  قال ، مناقشة لو اإلسالم شيخ
 أن أردت إذا أحيانا ، تخففا اإلنسان يستقيء قد ، ال:  يقول العمم أىل بعض لكن ، جائزة االستقاءة فتكون ، شيء
 فيل ، الناس بعض يفعمو قد وىذا ، األمر عميك يخف لكي تستقيء أن فتحتاج ، تستطيع ال مرتفعا مكانا تصعد

 أو القضاء عميو ، إشكال ال ، صومو يفسد نعم ؟ صومو يفسد التطبب باب من وليس التخفف باب من استقاء إذا
 .  سبب لديو يكن لم إذا باستقاءتو آثما ويكون ، الحديث بظاىر القضاء عميو ؟ ال

 .  باألكل أفسده لو كما ، قضاؤه فمزمو ، رمضان من يوما أفسد رمضان نيار في المجامع أن :الثالث الدليل

 نيار في المجامع عمى القضاء فيجب ، معذوران وىما والمسافر المريض عمى القضاء وجبت إذا :الرابع الدليل
 .  أعمم واهلل ، أولى باب من بجماعو معذور غير وىو رمضان

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


