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

 :  المجامع قضاء تابع

 :  قوالن فييا المسألة أن عرفنا ؟ يومو يقضي أن بجماع صيامو أفسد من يمزم ىل

 .  أدلتيم وتقدمت ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، القضاء عميو يجب:  األول القول

 وىو ، قول في الشافعية إليو وذىب ، فيو أفطر الذي اليوم يقضي ال بجماع صومو أفسد من:  الثاني القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، الظاىرية مذىب

 والتكفير بالصيام التكفير بين فرقوا ، عميو قضاء فال بالصيام كفر إن أنو إلى قول في والشافعية األوزاعي وذىب
ن ، أفسده الذي اليوم يصوم رقبة بعتق كفر إذا ، بغيره ن ، اليوم ىذا صومي فإنو باإلطعام كفر وا   بالصيام كفر وا 
 .  يصوم ال

 :  تيمأدل

 رخصة غير من رمضان من يوما أفطر من] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي عن :األول الدليل
ن الدىر صيام عنو يقض لم مرض وال  إال الخمسة وأخرجو ، التمريض بصيغة معمقا البخاري أخرجو [وصام وا 

 الُمَطّوس ابن اسمو رجل وجيالة ، االضطراب منيا ، عمل ثالث فيو وذكر ، حجر ابن الحافظ فووضع ، النسائي
 .  عميو اهلل رحمة األلباني وضعفو ، ىريرة أبي من سماع ألبيو يعرف وال ،

 ، [رد فيو أمرنا عميو ليس عمال عمل من] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، المشيور الحديث :الثاني الدليل
 ، رسولو أمر وال اهلل أمر عميو ليس عمال عمل قد ، بعده صام ثم عذر غير من رمضان نيار في أفطر والذي
 .  مردودا فيكون

 الدين في ابتداع اليوم ىذا غير صيام فإيجاب ، رمضان في يصوموا أن العباد عمى أوجب اهلل ألن :الثالث الدليل
 أبي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أصحاب من طائفة عن ثابت ىذا أن ، بأسانيده المحمى صاحب حزم ابن ذكر. 

 ىذا يقضي ال بجماع صومو أفسد من أن ، أجمعين عنيم اهلل رضي وعمي مسعود وابن ىريرة وأبي وعمر بكر
 .  اليوم

 :  الراجح

 ىريرة أبي وحديث ،( مكانو يوما صم) ىريرة أبي حديث في التي بالزيادة استدلوا األول القول أصحاب أن الحظوا
 عميو اهلل صمى النبي قول مع ألحد قول فال ىريرة أبي حديث زيادة صحت فإن ، القضاء فعميو استقاء من أن في

 ذكر لما ، واأللباني شاكر أحمد الشيخ قال وكذا ، أصال المفظة ليذه إن يقول اهلل رحمو حجر ابن والحافظ ، وسمم
 حديث المفظة ىذه ويعضد ، لوحده جيد وأنو ، سعيد مرسل خاصة ، بمجموعيا صحيح وأنو والطرق األسانيد
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 يستقيء كأن ، حاجة أو ضرورة غير من اإلنسان فييا يستقيء التي الصور بعض تتصور وقد ، االستقاءة
 .  اهلل رحمو شيخنا اختيار ظاىر وىو ، مكانو يوما يقضي أنو فالراجح ، لمتخفف

ن:  اهلل رحمو المؤلف قال  .  َكفَّاَرةَ  وال َأْفَطرَ ...  فَأْنَزلَ  اْلَفْرج   دونَ  جاَمعَ  وا 

 عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل فعامة ، وأنزل اإلنسان باشر لو ، المباشرة مسألة في قبل من عنيا الكالم تقدم
  ؟ كفارة عميو تجب وىل ضعيف، شاذ رأي وىو ، اهلل رحمو حزم ابن إليو ذىب ما إال ، صومو يفسد أنو

 طائفة ورأي ، والظاىرية والحنابمة والشافعية الحنفية ، العمم أىل جماىير قول وىو ، عميو كفارة ال:  األول القول
 .  السمف من

 بيا أخذ ، األكثر رأي ىي ، األصحاب عند رواية وىو ، المالكية إليو ذىب ، عميو الكفارة وجوب:  الثاني القول
 وال ، الكفارة توجب ال المباشرة أن الراجح أن وعرفنا ، الروايتين أشير:  الزركشي عنيا وقال ، والخرقي القاضي

 فال ، رمضان نيار في الجماع في وجبت الكفارة ألن ؛ المذىب وىو ، المؤلف إليو ذىب ما وىو ، عمييا دليل
 .  دليل ثم وليس ، بدليل إال عميو الجماع غير يقاس

َكفَّاَرةَ  وال َأْفَطرَ ...  َمعذورة   المرأة   كانت أو:  المؤلف قال  . 

 إذا:  ومفيومو ، عمييا كفارة ال فإنو ، الجماع عمى مكرىة ، معذورة وكانت ، غيره أو زوجيا جامعيا المرأة أن لو
 :  قولين عمى المسألة ىذه في اختمفوا قد العمماء أن ، قدمت قد وىذا ، الكفارة عمييا فإن مطاوعة المرأة كانت

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور قول وىو ، الكفارة عمييا مطاوعة مختارة جومعت إذا المرأة أن:  األول القول

 .  تقدم كما الشافعية مذىب وىو ، عمييا كفارة فال مختارة مطاوعة جومعت إذا:  الثاني القول

 ، الشرعي الحكم في والنساء الرجال تساوي األصل ألن ؛ مطاوعتيا حال عمييا الكفارة وجوب الراجح أن وعرفنا
 .  منو المرأة استثناء عمى الدليل دليل ما إال

 مراد المفيوم وىذا ، والجيل واإلكراه النسيان حال في يعذر ال الرجل أن مفيومو( : معذورة المرأة كانت أو)
 أنو فالراجح ، جاىال أو مكرىا أو ناسيا جامع إذا الرجل أن وعرفنا ، ىذا عمى الكالم تقدم وقد ، اهلل رحمو لممؤلف

 أنو وعرفنا ، لمرجل بالنسبة ناسيا الجماع يتصور ال:  فيقولون األصحاب أما ، صومو يفسد ال بل ، عميو كفارة ال
 ذكر بانتصاب إال يكون ال الجماع ألن ؛ ماعالج عمى الرجل إكراه يمكن ال:  وقالوا ، النسيان يقع أن يتصور
 جميمة فتاة عمى أدخل فمو ، عميو الرجل يكره قد ، ال:  فيقال ؟ األمر ىذا عمى يكره كيف ، يمكن ال وىذا ، الرجل
 الواقع بل ، متخيل وغير بعيد ذكروه وما ، والوقاع االنتشار يحصل قد ، اإلكراه فيحصل ، بيده ليس أمره ، مثال
 الحال أو بالحكم جاىال كان إذا أنو العمم أىل من فالراجح ، جاىال كان لو وكذا ، الزنا عمى اإلكراه حصلي أنو

 .  عميو كفارة وال ، صومو صح امرأتو وجامع

َكفَّاَرةَ  وال َأْفَطرَ  َسَفر ه في الصْومَ  َنَوى َمن جاَمعَ  أو:  قال ثم  . 
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 ىذه في امرأتو وجامع ، اليوم أثناء خرج ثم بمده في صام أنو أو ، سفره في يصوم أن نوى قد اإلنسان كان إذا
 خالف ؟ ال أو اليوم أثناء في يفطر أن لإلنسان يجوز ىل:  عرفنا أن تقدم وقد ، كفارة وال يفطر فإنو ، الحال
 :  قولين عمى

 من وطائفة إسحق رأي وىو ، اهلل رحميم الحنابمة إليو ذىب ، اليوم أثناء يفطر أن لإلنسان يجوز:  األول القول
 .  العمم أىل

 :  تيمأدل

 أن إليو الناس واشتكى ، الغميم كراع بمغ حتى صام ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، جابر حديث :األول الدليل
 .  رالعص بعد ىذا وكان ، وسمم عميو اهلل صمى ، وشرب بماء فدعا ، عمييم شق قد الصوم

 بمغ حتى صام ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الصحيح في ، عنو اهلل رضي عباس ابن حديث :الثاني الدليل
 .  النيار أثناء في الفطر يجوز أنو عمى دليل وىذا ، أفطر ثم الكديد

 الحنابمة مذىب من المشيور لكن ، بجماع يفطر ال لكن ، الفطر لو يجوز:  رواية اهلل رحمو أحمد اإلمام عن
 وال ، النيار أثناء في الفطر لو يجوز ال ألنو ؛ فال الجميور قول عمى أما ، بالجماع حتى يفطر أن لو يجوز
 .  الفطر لو يجوز أنو والراجح ، مسافرا كان إذا صومو يقطع

 ن:  قال َره أو يومين   في جاَمعَ  وا   .  ثانية   فَكفَّاَرة   رْ ي َكف   ولم يوم   في َكرَّ

 في جامع فإذا ، كفارة يوم كل في عميو وجب ، أربعة في أو ثالثة في أو يومين في جامع إذا أنو يرى المؤلف
 والعاشر األول اليوم حرمة انتيك ألنو ؛ كفارة يوم كل في عميو وجب ، والعشرين والعاشر رمضان من األول اليوم

 المالكية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور قول وىذا ، كل في ةالكفار  عميو فيجب ، والعشرين
 .  ومكحول وعطاء المنذر وابن الميث رأي وىو ، والحنابمة والشافعية

 :  يميمدل

 الرابع أو الثالث أو العشرين أو العاشر بفساد األول اليوم يفسد ال وليذا ؛ مستقمة مفردة عبادة يعتبر يوم كل أن -
ذا ،  يفسد ىل ، السنةَ  ىذه رمضانَ  من يوما أفسد لو ، وحجتين كرمضانين ، كفاراتو تتداخل ال فإنو كذا كان وا 

 .  بينيما عالقة ال ، القادم الحج مع ىذا الحج أو ، بينيما العمقة لعدم ؛ ال ؟ القادمة السنةِ  رمضانُ 

 والحنفية واألوزاعي الزىري إليو وذىب ،  حدةوا كفارة أجزأتو ، يكفر ولم يومين في جامع من:  الثاني القول
 . األصحاب من موسى أبي ابن رأي وىو ، الخرقي اختارهو  ، العزيز عبد بكر أبو إليو ذىب ، وجو في والحنابمة
  :أدلتيم

 اإلنسان أن ول ، كالحد تتداخل أن فوجب ، استيفائيا قبل سببيا تكرر جناية عن جزاء الكفارة نأل :األول الدليل
 الواحدة يده تقطع ؟ ورجاله يداه أو الثنتان يداه تقطع ىل ، عميو قبض ثم ، سرق ثم ، سرق ثم ، سرق ثم ، سرق

 .  واحد حد عميو يقام فإنو ، عميو قبض ثم ، باهلل والعياذ ، زنا ثم زنا ثم زنا أو ، اليمنى يده تقطع ،



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 4_51  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
4 

 .  واحدة بكفارة اكتفيف ، واحد جنس من الكفارات أن :الثاني الدليل

 كفارة عميو وجب ، واحد شيء عمى ،،، يمينا ثم يمينا اإلنسان حمف فمو ، األيمان عمى القياس :الثالث الدليل
 .  واحدة كفارة فييا فتجزئ ، واحد موَجبيا بأيمان حمف إذا بعضيم عند بل ، واحدة

 .  واحد وضوء لزمو متعددة أنواع من أحداثا ، أحدث ثم أحدث فمو ، األحداث وكذا :الرابع الدليل

 وال ، يكون ما أصعب من المسألة تكون التطبيق فعند ولذا ، قوي تعميمو األول والقول ، قوية تعميالتو القول وىذا
 عند عميو والفتوى ، قوي قول وىو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير قول ىو األول القول ، بو الناس ُيخبر
 من النفوس ضعاف من ألن ؛ إشياره لو ينبغي فال الثاني القول إلى مال اإلنسان أن لو لكن ، ءالعمما من كثير
 فيناك ، كمو بالشير سيعبث( خربانة خربانة ىي) نفسو في سيقول مرة الجماع منو وقع إذا ، لزاد بيذا سمع لو

 قول الجميور قول ذلك مع لكن ، أيالر  ىذا مثل اإلنسان رأى إذا ىذا ، وبعده الفعل وقوع قبل الفتوى بين فرق
 في الناس بعض يخطئ ، ىذا مثل في التساىل ينبغي فال ، العمم أىل من كثير فتوى عميو الذي وىو ، قوي

 ىو وما بالعالم خاص ىو ما ديننا في أن ىذا معنى وليس ، يقال ُيعمم ما كل ليس ، األقوال ىذه مثل معرفة
 لكن ، يراىا أحد كل ، األسواق في تباع فكتبنا ولذا ، واضح ظاىر ديننا ، ال ، والروافض الباطنية مثل ، لمعامة
 من يستفيد أن بيا يستطيع آلة يممك ال العامي ، العامي يمتمكيا التي اآلالت غير العالم يمتمكيا التي اآلالت
 أال لو ينبغي يفتي حينما العالم لكن ، الحقيقة إلى الوصول بيا يستطيع آالت عنده العمم وطالب والعالم ، الكتب
 ولذا ؛ المحرم في والوقوع الشرعي الحكم في الناس تياون في سببا كانت إذا بيا يخبر وال ، الفتاوى بعض ينشر
 يعمم ما كل ، شئت بما عبر ، سذاجة أو ِطيبة عنده أنو ، اآلن العمماء بعض من تقع التي األخطاء بعض تجد
 ، ْقمو يقال أن ويمكن تعرفو الذي ، الطريقة بيذه ليس ، أخي يا ال ، الناس تعميم باب من:  ويقول ، يقولو بو

 ال الذي العمم وىذا ، فتنة لبعضيم كان عقوليم تبمغو ال بحديث الناس حدثت إن ألنك ؛ تقمو ال يقال ال والذي
 ينزلوه أن تطيعونويس ، ويعرفونو يعممونو لمن يعطيو إنما ، أىمو غير عمى بو ُيضن الذي العمم من ىو ينشر
 بيم واالنتقال ، فيو خير فال لمناس تربية يكن لم إن العمم إن ثم ، األمة بو ويربوا ، منو ويستفيدوا ، الواقع عمى
لى ، عميو المتفق حيز إلى فيو المختمف الحيز من ونقميم ، الفاضل إلى المفضول من  إلى ، الذمة براءة فيو ما وا 
 ويؤلف ، ىذا إلى ويتسابق ، المفضول إلى الفاضل من الناس العالم ينقل أن ال ، تووطمأنين المكمف راحة فيو ما

 ، الحق إلى اإلنسان يرجع أن في المشكمة ما ، الحق إلى الرجوع أحمى وما ، القول ىذا أجل من ، المؤلفات
 لو بالنسبة سيل لحقا إلى الرجوع فإن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين الخالف وعرف ، الفقو مارس من خاصة

 المسائل وعرف ، الخالف مع تعاطى إذا واإلنسان ، المسائل آالف ؟ بدأنا منذ خالفية مسائل عمينا مرت كم ،
 قول في الصواب يكون قد ، الصواب يحتمل خطأ غيره قول وأن ، الخطأ يحتمل صواب قولو أن عرف ، الخالفية

 ومن ، الدين أئمة من أئمة المرجوح القول أصحاب أن مع ، حونويرج ، كميم أئمة وىم ، قولو في وليس ، غيره
 فضيمة الحق إلى فالرجوع ، البشري العقل قصور عمى يدل وىذا ، أئمتيم ومن ، حفاظيم ومن ، المسممين عمماء
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 بد وال ، مكان كل في واإلشيار ، التأليف في أشرع قوال قمت إذا وليس ، ُعّمم أو ، تنبو أو نبو إذا اإلنسان يرجع ،
 ىو ىذا:  وأقول ، فييا أظير فضائية قناة وكل ، عميو لمرد أنبري أحد عميو رد إذا ، الحق ىو قولي يكون أن

 قال ، أخطأت:  لو قيل إذا ، رجاع الصادق العالم ، طريقتيم وليست ، السمف دأب ىو ىذا ليس ، ال ، الصحيح
 .  العمم طالب يكون أن ينبغي ىكذا ، مراأل وانتيى ، وأستغفره إلى وأتوب ، أخطأت أنا نعم: 

 :  يوم في الجماع تكرار

 :  أمرين من واحد من يخمو ال ىذا

 .  وغيرىم األربعة األئمة رأي عمى ، واحدة كفارة عميو فتجب ، يكفر ثم ، يجامع ثم يجامع أن:  األول األمر
 :دليميم

 الموِجب ، واحد واليوم والموَجب الموِجب أن ذلك ؛ فيو واحدة كفارة فكفت ، موَجبو وتداخل ، تعدد الواجب ألن -
 .  الكفارة تتكرر وال ، فتتداخل ، واحد واليوم ، الكفارة والموَجب ، الجماع

 ثم ، عبدا أعتق ثم ، امرأتو جامع ، بالعتق ؟ ىذا يتصور كيف ، يجامع ثم يكفر ثم يجامع أن:  الثاني األمر
 أعطاىم أو ، كميم وغداىم أيتام دار إلى يذىب ، يتصور ؟ ىذا يتصور وىل ، باإلطعام أو ، أخرى مرة جامعيا
 تمزمو فيل ، أخرى مرة جامع ثم أعتق ثم جامع ، العتق األوضح والمثال ، لمكفارة التمميك مذىب عمى الطعام
 :  قولين مىع العمم أىل فييا اختمف المسألة ىذه ؟ األولى الكفارة تكفي أو ؟ الثاني الجماع في أخرى كفارة

 إلى وذىب ، واحد يوم في التكرار عن نتكمم ونحن ، ثانية كفارة تمزمو ، جامع ثم كفر ثم جامع من:  األول القول
 مفردات من وىو ، األصحاب أكثر إلييا وذىب ، اهلل رحمو أحمد اإلمام عمييا نص رواية في الحنابمة ىذا

 .  المذىب
 :أدلتيم

 ، ثانية مرة المحظور فعل ثم ، فدى ثم ، المحظور فعل الحج في اإلنسان أن لو ، جالح عمى قياسا :األول الدليل
 .  فيفدي ، متعمدا ثانية مرة غطى ثم ، فدى ثم ، رأسو غطى ، ثانيةً  الكفارة تمزمو

 فيو ، رمضان لحرمة محرم الثاني الوطء ، كاألول الكفارة فأوجب ، الشير لحرمة محرم وطء وألنو :الثاني الدليل
 حرام منيما كال ألن ؛ كفارة الثاني أوجب ، كفارة األول أوجب فإذا ، رمضان لحرمة حرام واألول ، األول كالوطء
 .  الشير لحرمة

 الكفارة ىي ، واحدة كفارة إال يمزمو ال ، أخرى مرة وطئ ثم ، كفر ثم ، رمضان نيار في وطئ من:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية إليو ذىب ، ةالثاني الكفارة تمزمو وال ، األولى
 :أدلتيم

نما ، فاسدا يوما الثاني الجماعُ  فصادف ، األول بالجماع فسد قد صيامو ألن :األول الدليل  اإلمساك عميو يجب وا 
ال ، اليوم لحرمة نما ، ابتداء صومو وعمي يجب ال فاسد يوم فيو ، فاسدا يوما صادف قد الثاني الجماع فإن وا   وا 
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ال ، اليوم حرمة أجل من اإلمساك فيمزمو ، اليوم حرمة أجل من وجوبو  فاسدا يوما صادف قد الثاني الجماع فإن وا 
نما ، ابتداء صومو يجب ال  .  اليوم حرمة أجل من وجوبو وا 

 فالجماع ، الكفارة يجابإ في سبب الحرمة وىتك ، اليوم حرمة ىتك تضمن قد األول الجماع ألن :الثاني الدليل
 .  عميو كفارة فال ، حرمتو ىتكت قد يوم في وقع الثاني

ن:  قال َره أو يومين   في جاَمعَ  وا   .  اْثنتان   األ ولى َوف ي ، ثانية   فَكفَّاَرة   ي َكف رْ  ولم يوم   في َكرَّ

 .  كفارتان فتمزمو ، وميني في جامع إذا ما وىو:  اثنتان األولى وفي

َجاَمعَ  إذا اإلمساك   َلز َمو َمن وكذلك:  قال  . 

 .  ؟ اإلمساك يمزمو الذي ىو من

 .  مفطرا قدم إذا المسافر -

 .  عوفي إذا المريض -

 .  طيرتا إذا والنفساء الحائض -

 .  مفطرا فعل من -

 .  الفجر عدب عنده البينة قامت من -

 .  أسمم إذا الكافر -

 .  بمغ إذا الصبي -

 .  أفاق إذا المجنون -

 .  اإلمساك يمزميم ىؤالء كل ، تقدم كما

 جميعا السابقة الصور في يسمم ال وىذا ، بجماعو اليوم حرمة ىتك ألنو ؛ كفارة فعميو إمساكو بعد أحدىم جامع إذا
 ال ىؤالء ، طيرتا إذا والنفساء والحائض ، النيار أثناء في عوفي ذاإ والمريض ، مفطرا قدم إذا المسافر ألن ،

 وباطنا ظاىرا النيار آخر في ليم فيباح ، وباطنا ظاىرا النيار أول في الفطر ليم أبيح قد ألنو ؛ اإلمساك يمزميم
 .  أعمم واهلل الراجح وىو ، السمف من وطائفة ، زيد بن وجابر ، مسعود ابن عن منقول وألنو ،

 عطاء إال ، اإلمساك عميو يجب أنو يرون العمم أىل عامة أن قبل من تقدم فقد ، النيار أثناء من البينة قامت إذا
 أن يجب أنو يرون أنيم مع ، اإلمساك وجوب في كفارة عميو نعم:  المذىب ؟ ال أو كفارة عميو فيل جامع إذا ،

 ابن اإلسالم شيخ واختيار حنفية أبي مذىب ىو كما ، يقضي وال يمسك أنو الراجح أن وعرفنا ، ويقضي يمسك
 وجوبو جاء حيث ، عاشوراء عمى ويقاس ، وغيره الشيخ ذكر كما ، العمم يتبع الوجوب ألن ؛ يقضي وال ، تيمية
 .  النيار أثناء من

 وال يمسك بأنو قيل إذا عميو الكفارة بوجوب القول يتحقق إنما لكن ، يمسكو أن يجب الذي اليوم أثناء في جامع إذا
 فإن ويقضي يمسك:  قيل إذا لكن ، عنو مجزئ وىو ، بو الذمة وتبرأ ، عميو واجبا يكون ىنا الصوم ألن ؛ يقضي
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 ، عاشوراء عمى والقياس ، العمم يتبع والوجوب ، بعضيم عمل ىكذا ، إمساكو من فائدة ال أمسكو الذي اليوم ىذا
 .  أعمم واهلل ، األقرب ىو وىذا

َتْسق طْ  لم ساَفرَ  أو ج نَّ  أو َمر َض  ثم م عاف ى وىو جاَمعَ  وَمن:  قال ثم  . 

 جامعيا أو ، فأفطر ، مرض ثم النيار أثناء في جامعيا أو ، سافر ثم ، أثنائو أو النيار أول في امرأتو جامع إذا
 مذىب وىو ، األول القول ىذا ، ذمتو في استقرت قد الكفارة ألن ؛ نوع الكفارة تسقط لم - البال يدفع اهلل - فجن

 وابن ، الميث مثل ، العمم أىل من طائفة رأي وىو ، الحنابمة عند المذىب وىو ، قول في والشافعية المالكية
سحق ، الماجشون  .  وا 

 :أدلتيم

 وجوب عمى يؤثر ال ، طارئ أمر وفي معنى من حصل وما ، ذمتو في استقرت قد الكفارة ألن :األول الدليل
 .  قبل من الذمة في ثبتت التي الكفارة

 لغير أفطر لو كما ، ذمتو في الكفارة فاستقرت ، تام بجماع رمضان من واجب يوم صوم أفسد ألنو :الثاني الدليل
 .  عذر

 .  قول في والشافعية الحنفية إليو وذىب ، تسقط الكفارة أن:  الثاني القول
 : أدلتيم

 آخر في أفطر فإذا ، بأولو يتصل النيار وآخر ، عميو واجب غير أنو تبين اليوم ىذا صوم ألن :األول الدليل
 وىذا ، فيو الصوم عميو يجب ال يوم في جامع فكأنو ، صيامو في لو أجر فال ، اليوم جميع في أفطر النيار
 .  قوي تعميل

 .  وطئ لو كفارة فيو تجب فمم َحقامست كونو عن خرج اليوم ىذا صوم أن :الثاني الدليل

 :  الراجح

 .  عميو تجب الكفارة فإن ، فأفطر عذر عميو طرأ ثم جامع إذا أنو

ماع   بغير   الَكفَّاَرة   َتج ب   وال:  يقول يام   في الج   .  َرمضانَ  ص 

ن ، رمضان نيار في الجماع بغير الكفارة تجب ال:  المذىب  في الكفارة بوجوب المذىب في أقوال ثمة كان وا 
 .  األول المشيور لكن ، المسائل بعض

 فيمحقون يرتد لم إذا أما ، الجماع عمى قياسا ؛ الردة إال لمصوم ىتكا كان ما بكل الكفارة وجوب يرون:  المالكية
 فعميو استمنى إذا ، كفارة فعميو رباش إذا ، كفارة فعميو شرب أو أكل فإذا ، رمضان نيار في بالجماع المفطرات

 .  عندىم يفطر فال احتجم إذا أما ، المفطرات جميع ، كفارة
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 والحنفية واألوزاعي والثوري والزىري والحسن عطاء ذىب ، المسائل بعض في المالكية وافقوا العمماء بعض
سحق  لو لكن ، مغذيا أكل إذا بما هقيدو  الحنفية لكن ، الكفارة يوجب رمضان نيار في والشرب األكل أن إلى وا 

 . ذلك في كفارة وال يفطر فإنو خرزا أو حجرا أكل
 ىو جنسو في ما وأعمى ، كالجماع ، بو الكفارة عميو فوجبت جنسو من الباب في ما بأعمى أفطر أنو:  تعميميم 

 .  رمضان نيار في إال تجب ال الكفارة ، النص مقابل في تعميل وىذا ، الكفارة عميو فتجب ، والشرب األكل

 ماع   بغير   الَكفَّاَرة   َتج ب   وال) قولو يام   في الج   ( : َرمضانَ  ص 
 اإلنسان جامع فمو ، فيو كفارة ال فإنو رمضان غير في واجب صيام في الجماع ومنو المفطر حصل لو أنو معناه
 ، رمضان نيار في الجماع يكون وأن ، الجماع في ىو إنما بالواج ألن ؛ عميو كفارة ال رمضان قضاء في

 الواجب الصيام في جامع فإذا ، اقترفو الذي الذنب لعظم الكفارة فوجبت ، العظيم الشير حرمة ىتك أنو والسبب
 ، بالكفارة القول بعضيم عن نقل وقد ، العمم أىل عامة عميو وىذا ، عميو كفارة فال ، التمتع ىدي عن كالصيام

 .  ضعيف قول لكنو
 :دليميم

 .  المجامع حديث في ، رمضان نيار في الكفارة أوجب ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن -

 .  الكفارات في القياس يثبت ال أنو األصول أىل أقوال من والراجح

ْتق   وىي:  اهلل رحمو قال دْ  لم فإنْ  َرقبة ، ع  ، َشيرين   م  فصيا َيج  ت ينَ  فإطعام   َيستطعْ  لم فإن م تتابعين   س 
 .  م سكين ا

 التحرير وأما ، ووجوبو اإلطعام خصمة في عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف وال ، الثالث الكفارة خصال ىذه
 اهلل رحمو الكم اإلمام عن ويروى ، رمضان نيار في الجماع كفارة في واجب أنو عمى العمم أىل فعامة والصيام
 لمحديث مخالف ألنو ؛ شاذ:  اهلل رحمو قدامة ابن عنو قال القول ىذه لكن ، الصيام وال التحرير يجب ال أنو رواية

 ؟ متتابعين شيرين تصوم أن تستطيع ىل:  قال ، ال:  قال ؟ رقبة تعتق ما تجد ىل) فيو ، فيو واضح الحديث ،
  خصال ثالث ذكر ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ،( ال:  قال ؟ مسكينا ستين تطعم ما تجد ىل:  قال ، ال:  قال
 . عنو الثابت النبوي لمنص مخالف فيو ، خصمتان أو ، واحدة خصمة ىي:  قال فمن

 :  الجماع كفارة ترتيب

 :  قولين عمى العمماء فييا اختمف المسألة وىذه ، الترتيب عمى تدل المؤلف عبارة

 فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل أكثر رأي وىذا ، الترتيب عمى رمضان نيار في الجماع ةكفار  أن:  األول القول
 .  الحنابمة مذىب من والصحيح ، والشافعية الحنفية مذىب وىو ، واألوزاعي الثوري رأي

 :أدلتيم
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 عن ، الزىري نع عمر بن اهلل وعبيد ،عقبة بن وموسى ، والميث واألوزاعي ويونس معمر روى ما :األول الدليل
 ىمكت اهلل رسول يا:  فقال رجل جاءه ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن]  ىريرة أبي عن ، الرحمن عبد بن ُحميد

 قال ، ال:  قال ؟ متتابعين شيرين تصوم أن تستطيع ىل:  قال ، ال:  قال ؟ رقبة تعتق ما تجد ىل:  فقال ..
 الكفارة ذكر ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي:  قالوا ، عميو تفقم[ ال:  قال ؟ مسكينا ستين تطعم أن تستطيع ىل: 

 .  مرتبة

 فإن ، الظيار وكفارة القتل ككفارة ، فييا الترتيب فوجب ، متتابعين شيرين صوم فييا كفارة أنيا :الثاني الدليل
 .  شيرين صوم وفييا ، الترتيب عمى الظيار وكفارة ، الترتيب عمى القتل كفارة

ال ، االستئناس باب من وىذا  من ىذا لكن ، الترتيب فييا متتابعين شيرين صيام كون من يمزم ال:  يقال فقد وا 
 .  االستئناس باب

 . متعين بيا األخذ والزيادة،  زيادة الترتيب ألن: الثالث الدليل

 بين فييا مخير بدفالع ، الترتيب عمى وليست ، التخيير عمى رمضان نيار في الجماع كفارة أن:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة المالكية إليو ذىب ، فعل شاء ما أياً  ، واإلطعام والصيام العتق

 :  يميمدل

 في رجل أفطر" قال ىريرة أبا أن ، الرحمن عبد بن حميد عن ، الزىري عن ، جريج وابن مالك اإلمام روى ما -
 ،" مسكينا ستين إطعام أو ، متتابعين شيرين صيام أو رقبو تقبع يكفر أن فأمره ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد
 فرواية ، المسند في أحمد واإلمام ، صحيحو في مسمم واإلمام الموطأ في مالك اإلمام أخرجو"  ،، أو ،، أو" فقال

 بين التخيير فيو والحديث ، وغيرىا والموطأ والمسند مسمم صحيح في التخيير ورواية ، الصحيحين في الترتيب
 .  الكفارة خصال

 :  بالحديث االستدالل عن الجميور وأجاب

 عقبة بن وموسى واألوزاعي والميث ويونس معمر ، بالتخيير ال بالترتيب رووه أكثرىم الزىري عن رووا الذين:  أوال
 .  والواحد االثنين رواية عمى مقدمة الجماعة ورواية ، جريج وابن مالك اإلمام إال التخيير يرو ولم ،

 .  مقدم بالزيادة واألخذ ، الترتيب:  وىي ، عمم زيادة الجماعة رواية في:  ثانيا

 وسمم عميو اهلل صمى النبي لفظ فييا ليس مسمم ورواية ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لفظ فييا الجماعة رواية:  ثالثا
 من فاألول ، الخ ،، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في رجل أفطر:  قال ىريرة أبا فإن ، الراوي لفظ فييا إنما ،

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي لفظ يقدم ، ىريرة أبي لفظ من والثاني النبي لفظ

 :  الراجح

 .  أعمم واهلل ، الترتيب عمى رمضان نيار في الجماع كفارة وجوب ىو

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


