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

َسَقَطت   َيِجد   لم فإن:  اهلل رحمو المصنف قال  . 

 مذىب من الصحيح وىذا ، عنو تسقط فإنيا الكفارة المجامع يجد لم إن ، رمضان نيار في الجماع كفارة أي
 فإن ، نوع اهلل رضي ىريرة أبي حديث فيم في االختالف ىو الخالف وسبب ، فييا مختمف مسألة وىي ، الحنابمة
 اهلل رسول يا فقال رجل جاءه إذ سمم و عميو اهلل صمى النبي عند جموس نحن بينما" فيو جاء ىريرة أبي حديث
 رقبة تجد ىل)  سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال صائم وأنا امرأتي عمى وقعت قال( .  مالك)  قال.  ىمكت
 ستين إطعام تجد فيل)  فقال.  ال قال( .  متتابعين رينشي تصوم أن تستطيع فيل)  قال.  ال قال( .  تعتقيا
 و عميو اهلل صمى النبي أتي ذلك عمى نحن فبينا.  سمم و عميو اهلل صمى النبي فمكث قال.  ال قال( .  مسكينا

 ىأعم الرجل فقال( .  بو فتصدق ىذا خذ)  قال.  أنا فقال( .  السائل أين)  قال المكتل والعرق تمر فيو بعرق سمم
 صمى النبي فضحك.  بيتي أىل من أفقر بيت أىل الحرتين يريد البتييا بين ما فواهلل.  ؟ اهلل رسول يا مني أفقر
 ىل ، الحديث ىذا في العمماء اختمف ، السبعة أخرجو" (  أىمك أطعمو)  قال ثم أنيابو بدت حتى سمم و عميو اهلل

 ال الحديث أن رأى ومن ، بو أخذ الكفارة سقوط عمى دال ثالحدي أن رأى فمن ؟ ال أو الكفارة سقوط منو يستفاد
 السبب وىذا ، قول لكل الحديث من االستدالل وجو في اهلل شاء إن سيأتينا كما ، بو أخذ الكفارة سقوط عمى يدل

 ، فيم من عمييا يترتب وما الكممة إعراب في اختمفوا ،[ أمو ذكاة الجنين ذكاة] حديث:  مثل ، كثيرا يتكرر
 أو ؟ شرعية ذكاة أمو ذكيت إذا الجنين فيباح األم ذكاة ىي الجنين ذكاة فيل ، يضم والبعض( ذكاة  ) يفتح بعضال

 اهلل رحمة العمم أىل بين الخالف وقع ىنا ؟ أمو ذكيت كما تذكيتو من بد فال أمو كذكاة الجنين يذكى:  المعنى
 من ذلك وغير ، فيمو عميو يترتب الذي لنصا إعراب في أو ، النص فيم في االختالف يكون فقد ، عمييم

 قولين عمى فييا اختمف المسألة ىذه ،" األعالم األئمة عن المالم رفع" كتاب في اإلسالم شيخ ذكر كما ، األسباب
 : 

 وبعض األوزاعي إليو وذىب ، عنو تسقط فإنيا الكفارة يجد لم إذا رمضان نيار في المجامع أن:  األول القول
 .  الحنابمة مذىب من والصحيح ، الشافعية عند قول وىو ، المالكية

 :  تهمأدل

 ىل ؟ رقبو تعتق أن تستطيع ىل) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ،، السابق ىريرة أبي حديث :األول الدليل
 تمر نم عذقا فأعطاه ، ال:  كميا في فقال ؟ مسكينا ستين تطعم ما تجد ىل ؟ متتابعين شيرين تصوم أن تستطيع

 كانت ولو ، عنو سقطت قد الكفارة أن عمى دل ، بالكفارة وسمم عميو اهلل صمى يأمره ولم ،( أىمك أطعمو:  وقال
 .  بإخراجيا ألمره باقية الكفارة
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 ليسوا والنفس األىل ألن ؛ ونفسو ألىمو الرجل يدفعيا أن جاز لما ، كفارة الطعام ىذا كان لو :الثاني الدليل
 ال أخذىا أنو عمى دل ألىمو دفعيا فمما ، لنفسو وال نسبو لعمودي والكفارة الزكاة تدفع فال ، إلنسانا لكفارة مصرفا
 .  عمييم صدقة بل ، الكفارة وجو عمى

 كانت ولو ، اليسار وقت إلى ذمتو في استقرارىا الرجل ليذا يبين لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي :الثالث الدليل
 وجب أيسرت فإذا ، توسر حتى ذمتك في باقية ىي:  وقال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لو لبين ، ذمتو في واجبة
 .  تخرجيا أن عميك

 التي المالية الواجبات كسائر ، فسقطت ، البدل وجو عمى ال مقابل غير من هلل يجب مال حق أنيا :الرابع الدليل
 إذا اإلنسان فإن ، الفطر وكزكاة ، الحيض حال يف الوطء ككفارة ، عنيا العجز عند فتسقط ، مقابل بغير تكون
ذا ، سقطت الفطر زكاة عن عجز ( نصفو أو دينار) الحيض حال الجماع كفارة فإن الحيض حال المجامع عجز وا 
 حال الجماع وكفارة الفطر زكاة عمى فقاسوا ، فسقط ، مقابل غير في هلل وجب مال حق ألنيا ؛ لعجزه عنو تسقط

 .  الحيض

 أن عميو وجب أيسر فإذا ، يوسر حتى ذمتو في تظل بل ، عنو تسقط ال فإنيا الكفارة يجد لم إذا:  لثانيا القول
 ، مذىبيم من الصحيح في والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، ثور وأبو ، الثوري إليو ذىب ، يخرجيا
 .  رواية في والحنابمة

 :  تهمأدل

 قد أنو مع ، بالكفارة الرجل أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، رمضان رنيا في المجامع قصة :األول الدليل
 أي ، بو فتصدق خذه:  قال الطعام جاء فمما ، يستطيع ال ، يجد ال أنو أخبره الرجل ، عنيا عاجز بأنو أخبره
 صمى إليو دفعيا الم باإلعسار تسقط كانت ولو ، باإلعسار وسمم عميو اهلل صمى النبي يسقطيا ولم ، عنك كفارة
 . الفقراء إلى ليدفعيا وسمم عميو اهلل

 ثم ، وحاجتو بإعساره النبي أخبر لما الرجل فإن ، ذلك بعد أسقطيا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن:  ونوقش
 أن عمى يدل مما ، أىمو يطعمو أن فأمره ، المدينة أىل أفقر وأنو ، فقير أنو لو وحمف أخبره ، بيا بالصدقة أمره
 .  ذلك بعد عنو أسقطيا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي

 العجز حال في تسقط ال الكفارات بقية ألن ؛( العجز حال الكفارة سقوط) ، منسوخة الحديث داللة إن:  قيل : رد
 . 

 .  ضعيفان الجوابان وىذان ، غيره دون الرجل بيذا خاص الحديث ىذا إن:  وقيل

 جديد بحكم منسوخ( السقوط) الكفارة حكم أن عمى الدليل ما ، دليل إلى يحتاج نسخال ، ضعيفان الجوابان وىذان
 بقصة جاؤوا ولذا ، دليل عندىم ليس لكن ، مباشرة بو الستدلوا دليل ثمة كان ولو ؟ سقوطيا عدم عمى يدل

 معارضة الخصوصية دعوى ثم ، دليل إلى تحتاج ، أشد فيي الخصوصية دعوى أما ، رمضان نيار في المجامع
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 تخصيصو جاء ما إال شخصا دون شخصا يخص شرعي حكم ىناك وليس ، العموم الشريعة في األصل بأن
 .  لمعموم جاءت الشريعة ، الشريعة في التخصيص يأت فمم سواه من وأما ، وسمم عميو اهلل صمى لمنبي

 في فميس ، ليم كفارتو يدفع أن فجاز ، أىمو نفقة عن عاجزا كان ألنو إال أىمو إلى يدفعيا لم الرجل :الثاني الدليل
 .  الرجل عن الكفارة سقوط عمى دليل الحديث ىذا

 سبيل عمى أىمو ليطعميا لو الكفارة دفع قد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عمى الدليل ، دليل إلى يحتاج وىذا
 ، نفقتيم الواجبة أقاربو وال ، نسبو عمودي بو  يخص أال هلل يخرجو وفيما اإلنسان كفارة في واألصل ، كفارة أنيا
 .  عميو وجب الذي لمواجب مؤد غير كان الصنفين ىذين في اإلنسان وضعيا فإذا

 فيي الكفارة وأما ، عميو صدقة أنو عمى الطعام ىذا الرجل ىذا أعطى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي :الثالث الدليل
 وال ، عميو الكفارة بوجوب الحديث أول في ، قبل من أخبره قد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ ذمتو في باقية
 .  معموم شيء ألنو ؛ أخرى مرة الكالم وسمم عميو اهلل صمى النبي يعيد أن حاجة

 اهلل صمى النبي أن عمى يدل دليل إلى ويحتاج ، ظاىره عن لمفظ صرف ىذا بأن:  األول القول أصحاب وناقشو
 .  الكفارة سبيل عمى وليس ، وألوالده صدقة أنو عمى الطعام أعطاه وسمم عميو

 :  الراجح

 فإن ، الشريعة عميو تدل الذي وىذا ، عنو تسقط فإنيا المكمف عنيا عجز إذا رمضان نيار في الجماع كفارة أن
 الواجبات عجمي أن المعموم ومن ،( وسعيا إال نفسا اهلل يكمف ال) ،( استطعتم ما اهلل فاتقوا) يقول وتعالى تبارك اهلل

 الحنابمة فقياءنا وليت ، دليل إلى فيحتاج بالكفارة السقوط عدم تخصيص وأما ، عنيا العجز مع تسقط الشرعية
 أو الفدى أو الكفارات سقوط يروا لم فإنيم ، الحج ِفدى في ىذا يطردوا لم لكنيم ، المسائل كل في ىذا طردوا

 ليتيم ، سقوطيا يروا فمم ، الحج في المحظور فعل عمى أو ، الحج في الواجبات ترك عمى المترتبة الواجبات
فقوا قد ألنيم ؛ ىذا طردوا  غير في وجب ، وجل عز هلل حق ألنيا ىنا يخصونيا لكنيم ، - أعمم واهلل - ىنا و 
 فال ، مقابل في تكون فإنيا غيرىا وأما ، الحيض حال الجماع وكفارة الفطر كزكاة ، عنو بالعجز فسقط ، مقابل

 .  سقطت

 

َره   ما باب   ك م   وي ستحب   ي ك   القضاءِ  وح 

 في سببا يكون وقد صومو عمى يؤثر مما كان سواء ، الصيام حال في يستحب وما الصيام حال في يكره ما أي
 صيامو حال في فعمو لمصائم يستحب وما ، بعضيم يسمييا كما المعنوية بالمفطرات صيامو يجرح أنو أو ، فطره

 .  رمضان غير أم رمضان قضاء سواء ، القضاء حكم الباب ىذا في فالمؤل وذكر ،

َره:  المؤلف قال ع   ي ك   . فَيب َتِمَعو ِريِقو َجم 
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 ينصب فمما ، العاطفة الفاء بعد جوازا مضمرة( أن) بـ منصوب الفعل ،( فيبتمعو ريقو جمع: ) نحوية إشارة ىنا
 :  اهلل رحمو مالك ابن قال ولذا ، قبمو صريح اسم عمى معطوفا الواقع الفعل زاجوا" أن" بعد

ن    منحذف أو ثابتا  " أن  " تنصب و ،،، ع ِطف   فعل   خالص   اسم   عمى وا 

 لِبَشَرٍ كَانَ وَمَا} تعالى كقولو ، شواىد لو وذكروا ،( فيبتمَعو) يقال بأن:  منحذف ،( يبتمعو فأن) يقال بأن:  ثابتا

 ؛ أو بعد جوازا مضمرة بأن منصوب مضارع فعل( يرسل) {رَسُولًا يُرْسِلَ أَوْ حِجَابٍ وَرَاءِ مِهْ أَوْ وَحْيًا إِلَّا اللَّهُ يُكَلِّمَهُ أَنْ
 ميسون وكقول ، بالفعل يؤول ال ما الصريح باالسم والمراد ،( وحيا) قولو وىو ، صريح اسم عمى معطوف ألنو
 فمم القصور وسكنت ، الشام إلى معاوية بيا جاء حين ، يزيد وأم عنو اهلل رضي معاوية زوجة الكالبية َبحدل بنت
 :  فقالت ، األولى حياتيا تريد ، القصر تحب

 الش فوفِ  ل بس من إلي   أحب   ،،، عيني وتقر   عباءة   ول بس  

 :  الشاعر قول ومثل ، طفالع واو بعد جوازا مضمرة بأن منصوب فالفعل ، عيني تقر وأن:  التقدير ،( وتقر  )

 البقر   عافتِ  لما ي ضرب   كالثورِ  ،،، أعِقَمو ثم س ميَكا وقتمي إني

 ( . ثم) العطف حرف بعد جوازا مضمرة بأن منصوب ، أعقمو أن ثم:  التقدير ،( أعقمو ثم)

 :  وابتالعو الريق جمع

 يؤثر وال ، فيو كراىة فال جمع دون من يقور  بمع إذا اإلنسان أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ال
:  يقولون ، والفينة الفينة بين ريقو يبمع أن اإلنسان طبيعة من ، منو االحتراز يمكن ال أمر ألنو ؛ أبدا صيامو في
 ال باإلجماع وىذا ، غيره أو ذباب أو دخان أو غبار أنفو في يدخل قد اإلنسان فإن ، الطريق غبار يشبو وىو
 .  يفطر

 . وفاقا:  الفروع صاحب عنو قال ، األربعة األئمة إليو وذىب ، مكروه فيذا بمعو ثم الريق جمع إذا:  األول لقولا
  : أدلتهم

 .  ريقو جمع من يحترز أن اإلنسان يمكن ، منو االحتراز إلمكان :األول الدليل

 .  أفطر فقد بمعو ثم ريقو جمع إذا ىير  العمم أىل بعض فإن ، بالبطالن قال من خالف من لمخروج :الثاني الدليل

 .  يفطر أنو ورأوا وجو في الحنابمة إليو ذىب:  الثاني القول

 : دليمهم
 .  أنفو إلى الطريق غبار بمع قصد لو ما عمى قياسا :األول الدليل

 يفطر ال إنوف وبمعو جمعو فإذا ، يفطر ال فإنو جمع دون من ريقو بمع إذا اإلنسان ألن ؛ صحيح غير التعميل وىذا
 حكم ألنيا ، دليل إلى تحتاج الكراىة:  يقال قد أنو مع ، أيضا يفطر ال مجموعا فكونو ، يفطر ال قميمو ألن ؛

 .  الفعل ىذا من االحتراز يمكن بأنو عمموا الفقياء لكن ، شرعي
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 خرج ، انفصل قد ألنو ؛ يفطر فإنو ، أخرى مرة رده ثم ، شفتيو بين ريقو أخرج لو ما عمى قياسا :الثاني الدليل
 .  أخرى مرة رجع ثم الفم خارج

 :  الراجح

 .  الجميور إليو وذىب المؤلف قال كما ، الكراىة:  فيو يقال ما وأعمى ، يفطر لم بمعو ثم ريقو جمع إذا الصائم أن

ر م  :  اهلل رحمو قال  .  الن خامةِ  َبم ع   وَيح 

 من حمقو من اإلنسان يخرجو ما:  والنخامة ، والنخاعة النخامة بين فرقا يرى والبعض ، النخاعة:  ليا ويقال
 ىكذا – اإلنسان يقذفو بمغم وىو ، صدره من أو ، دماغو من أو ، التنحنح عند خياشيمو من أو ، الخاء مخرج
 .  المغة عمماء ذكر

 . حرام النخامة بمع أن رأى اهلل رحمو المؤلف
 : مأدلته

 ، بالخالف تعميل وىذا ، مفطرة كانت خالف ثمة كان فمما ، بيا التفطير في اختمفوا قد العمماء ألن :األول الدليل
 تكون فإنيا ، الفقياء بين خالف فييا المسألة كانت إذا يرى العمم أىل بعض ، بالخالف التعميل حكم تقدم وقد

 من شيء يبق لم مكروىة الفقياء فييا اختمف مسألة كل:  قيل إذا ألنو ؛ صحيح غير بالخالف والتعميل ، مكروىة
 لكان التعميل بيذا قيل ولو ، اهلل رحميم الفقياء بين خالف فييا الشرعية المسائل جممة ألن ؛ مكروىا إال الشريعة
 ولكن ، صحيح غير التعميل فيذا ، بيا التفطير في اختمفوا قد الفقياء ألن ؛ النخامة بمع حرموا اآلن فيم ، مشكمة
 .  أخرى تعاليل ىناك

 .  بمعو يحرم ، مستقذر شيء أنيا :الثاني الدليل

 ، والبصق البزق حقيا كان ولذا ، ابتمعيا لو المكمف فتضر ، جراثيم تحمل والنخاعة النخامة أن :الثالث الدليل
 .  البمع وليس
 . المؤلف رأي عمى الصوم تفسد ألنيا:  الرابع الدليل

َفِمو إلى َوَصَمت   إن فقط بها وي ف ِطر  :  اهلل رحمو قال  . 

 يفطر فال ، بيا يفطر فإنو النخامة بمع إذا لكن ، يفطر ال فإنو بمعو ثم ريقو جمع إذا أي( : فقط بيا ويفطر قولو)
 .  ريقو بجمع

 لكن معروف والفم ، الطعام بو يتذوق ما بالفم والمراد ، بيا يفطر فإنو الفم إلى وصمت إذا( : فمو إلى وصمت إن)
 تكون ألنيا ؛ تفطر فإنيا الطعام بو يذاق الذي المحل إلى وصل فإذا ، الطعام ذوق بو يحصل بما حددوه الفقياء

 وكذا ، بذلك يفطر ال اإلنسان تمضمض إذا وليذا ، الظاىر حكم في الفم ألن ؛ البدن ظاىر إلى وصمت قد
 .  الظاىر حكم في واألنف الفم ألن ؛ لألنف االستنشاق

 :  قولين عمى فييا مختمف المسألة وىذه
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 إليو ذىب ، بزقيا عمى القدرة مع كان إذا ، أفطر ابتمعيا ثم ، الصائم فم إلى وصمت إذا النخامة أن:  األول القول
 ، بزقيا عمى القدرة مع:  وقوليم ، جمالباإل ىذا لكن ، الشافعية وكذا تفصيالت الحنابمة وعند ، والحنابمة الشافعية
 إال نفسا يكمف ال تعالى اهلل ألن ؛ يفطر فال يبصقيا أن يستطيع ال الحمق مع نازلة كانت لو أنيا ىذا معنى
 .  وسعيا

 :  تهمأدل

 دهر  ثم الفم إلى وصل إذا القيء ، القيء مثل فكانت ، غيره من وىي الفم إلى وصمت النخامة أن :األول الدليل
 .  مفطرا يكون فإنو اإلنسان

 مفطرا يكون ابتمعو ثم دم اإلنسان فم في كان فمو ، كالدم ، الصائم ففطرت ، منيا التحرز يمكن أنو :الثاني الدليل
 . 

 أنيم ويظير ، بالحمق يعبر وبعضيم ، ابتمعيا ثم فمو إلى وصمت إذا الصائم تفطر ال النخامة:  الثاني القول
 شيخنا اختارىا رواية في والحنابمة والمالكية الحنفية إليو وذىب ، الحمق جية من الفم وآخر الحمق أول يقصدون

 .  اهلل رحمو
 : أدلتهم

 .  بيا يفطر فال ، الريق أشبو ، الخارج من واصل غير الفم في معتاد أمر ألنو :األول الدليل

 .  لريقا عمى قياسا ، تفطر الف ، عنو معفو جنس النخامة :الثاني الدليل

 ، منو االحتراز يصعب الريق فإن ، الريق وبين النخامة بين الفرق يعرف الكل ألن ؛ الفارق مع قياس ىنا والقياس
 .  طويل وقت مرور بعد أال اإلنسان يتنخع ال فربما ، النخامة بخالف

 . الصائم تفطر الف ، شربا وال أكال بمعيا يعد وال ، الفم من تخرج لم بأنيا شيخنا عمل :الثالث الدليل

 بمع لو ؟ ال أو يفطر الصائم ينفع ال ما بمع ىل:  بنا مر المفطرات أول في ، لمخمف الرجوع إلى يقودنا تعميل وىذا
 :  قولين عمى خالف فييا والمسألة ، ذلك نحو أو حصى أو خرزا

 في داخل ألنو ؛ منو يستفيد وال ينماع ال مما ذلك ونحو حصى أو خرزا بمع إذا يفطر الصائم أن يرون:  الجميور
 .  والشرب األكل عموم

 ؛ يفطر ال فإنو ، ونحوىما وحصى خرز من ينفع ال ما الصائم بمع إذا:  اإلسالم شيخ واختيار المالكية بعض
 .  حقيقة أكل أنو عميو يصدق وال ، فيو االنتفاع وجود لعدم

 :  الراجح

 شيء ألنيا ؛ بمعيا بتحريم القول مع ، والنخاعة النخامة بابتالع طريف ال الصائم أن ، أعمم واهلل الثاني القول ىو
 .  فييا الحاصل ولمضرر ، مستقذر

َره  :  اهلل رحمو قال  . َحاجة   بال َطعام   َذوق   وي ك 
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 نضجو لمعرفة يتذوقو أن ؟ مالحا ليس أو مالح ىو ىل يعرف أن:  مثل الحاجة ، األربعة المذاىب ىذا إلى ذىب
ذا.  ليو ، يكره ال فإنو لحاجة الذوق كان وا   .  والحنابمة والشافعية الحنفية ذىب وا 

 .  حاجة لغير أو لحاجة ، مطمقا الكراىة إلى الحنابمة وبعض المالكية وذىب

 :  يعمل مطمقا الطعام ذوق كره من

  .  بو فيفطر حمقو إلى شيء وصول من يأمن ال الصائم أن -1

 .  مكروىا فكان ، لمفساد الصائم صوم يعرض أنو -2

 :  لحاجة إباحتيا عمى والدليل ، جائزا الحال ىذه في ذوقو فيكون ، الكراىة تزيل فالحاجة ، حاجة كانت إذا أما

 البخاري ذكره ، "الطعام تطعم من بأس ال" قال وأن ، عنيما اهلل رضي عباس ابن عن منقول أنو :األول الدليل
 .  ونحوه المرق بو ويقصد النووي صححو بإسناد البييقي وأخرجو ، عمييما اهلل رحمة أحمد واإلمام

 يفعل كان كما ، صغير لصبي مضغو لو كما ، ومضغو الطعام ذوق إلى تدعو قد الحاجة ألن :الثاني الدليل
 .  ابنو البن البصري الحسن

 ، لو يجوز فإنو صائما تمضمض أو اإلنسان استنشق إذا ، واالستننشاق المضمضة عمى القياس :الثالث الدليل
 .  يبصقو ثم فمو إلى الماء يدخل اإلنسان أن مع

 وبعض المالكية وىم ، مطمقا بالكراىة قال من أما ؟ الحكم فما جوفو إلى ثم حمقو إلى فوصل الطعام ذاق إذا
 في يستقصي أن عندىم فيمزمو ، لمحاجة يجوز إنو قال من قول عمى وأما ، يفطر:  يقولون فإنيم ، الحنابمة
 .  يفطر فإنو شيء جوفو إلى ودخل ، يستقص لم إذا وأما ، يفطر لم جوفو إلى شيء دخل فإذا ، البصق

ن ، قِوي ِعم ك   َوم ضغ  :  اهلل رحمو قال  .  أفطر حمِقوِ  في طعَمهما وَجدَ  وا 

 :  قسمين إلى ينقسم العمك

 .  يتحمل عميك -1

 .  يتحمل ال عمك-2

 فإنو يتحمل كان إذا العمك ىذا ، فمو في اإلنسان عمكو إذا يذوب الذي ، الرديء العمك يتحمل الذي بالعمك والمراد
 والمرداوي" الفروع" صاحب ذكره كما ، ذلك عمى اإلجماع العمم أىل من طائفة ذكر وقد ، ابتمعو إذا اإلنسان يفطر
 .  وغيرىما ، اإلنصاف في اهلل رحمو

 :  المذىب في خالف فييا ؟ مضغو الحال ىذه في لو يجوز فيل ، منو المتحِمل بصق ثم ، فمو في تحمل إذا

 ،" المنتيى" صاحب بو جزم الذي وىو ، يجوز ال أنو ، اهلل رحمو المرداوي ذكر كما:  المذىب من الصحيح
 " . اإلقناع"و

 :دليمهم
 . العبادة إبطال إلى يؤدي وىذا ، فجوفو حمقو إلى فيدخل ، ريقو مع المتحمل ىذا من شيء يجري أن بد ال ألنو -
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 ، الكبير الشرح بوصاح ، المغني في قدامة ابن ذكره ، مضغو لو جاز لفظو إن:  المذىب في الثاني القول
 .  اهلل رحمو الماتن وتبعيم
 :أدلتهم

 .  لفظو بل ، يدخمو لم وىو ، جوفو إلى المفطر اإلنسان يدخل أن ىو الممنوع ألن :األول الدليل

 .  بو يفطر لم حمقو إلى يدخمو ولم رطب بسواك اإلنسان استاك إذا ، الرطب السواك عمى قياسا :الثاني الدليل

 :  حملالمت غير العمك

 :  قوالن ؟ ال أو بو يفطر فيل ، الحمق إلى طعم منو ينزل وال اإلنسان يمضغو ، قويا عمكا يكون قد

ن ، مكروه:  األول القول  الشعبي رأي وىو ، والحنابمة والشافعية المالكية إليو ذىب ، أفطر حمقو في طعمو وجد وا 
 .  والنخعي

 . حمقو في طعمو يجد كان إذا يحرم،:  وجو في الحنابمة
  :أدلتهم

 ، البييقي عند أثر وىو"  الصائم   العمكَ  يمضغ ال" : قالت ، عنيا اهلل رضي حبيبة أم عن أثر :األول الدليل
  .  عمييا موقوف

 .  مكروىا فكان ، عطشال ويورث ، الريق ويجمع،  البمغم ويجمب ، الفم يْحِمب ألنو :الثاني الدليل

 . وجو في الحنابمة إليو ذىب ، حمقو في طعمو وجد إن الصائم بو يفطر وال ، كرهي المتحمل غير:  الثاني القول
  :دليمهم

 فيو ، أكال يعتبر وال ، أجزاؤه تتحمل ال ىذا العمك ، نفسو العمك عن منحال ليس حمقو في اإلنسان يجد ما ألن -
 . كموأي ولم ، يمضغو لم أنو مع ، حمقو في الحنظل طعم يجد فإنو ، ونحوه بحنظل قدمو لطخ من مثل
ن ، الكراىة مع ، المتحمل غير العمك مضغ يجوز:  الثالث القول  إليو ذىب ، يفطر لم حمقو في طعمو وجد وا 

 .  وعطاء عنيا اهلل رضي عائشة رأي وىو ، وجو في والحنابمة ، وجو في الشافعية

 :  تهمأدل

 ، شيبة أبي ابن أخرجو" لمصائم العمك مضغ في بأسا ىتر  ال كانت" ياعن اهلل رضي عائشة عن أثر :األول الدليل
 .  يمضغو أن لمصائم فيجوز ، المتحمل غير العمك في وىذا:  قالوا

 .  فمو في حصاة وضع لو كما فيو ، شيء منو الصائم حمق إلى يصل ال ألنو :الثاني الدليل

 :  الراجح

 يساء وألنو ، األول القول أصحاب ذكرىا التي لمعمة ، متماسكا انك لو حتى ، العمك يمضغ أن لمصائم يكره أنو
ن ، لو مكروه وىو ، رمضان نيار في يعِمك بمن الظن  من يجد ما ألن ؛ بو يفطر ال فإنو حمقو في طعمو وجد وا 
نما ، عنو متحمال ليس فإنو طعم  .  أعمم واهلل ، كالحنظل ىو وا 
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 . أجمعين وصحبو وآل وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


