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لتهنآاسي1م لآ'ء،دام اس*ء و

القيمة

ناأنفشرور من بالله ونعوذ ونستغفره، تعينه، وننحمده، لله، الحمد إل 
وأشهدله، هادي فلا يفلل ومن له، مضل فلا اممه يهد من أعمالنا، وميئايت، 

ورسوله.عبده محمدا أن وأشهد له، مريلث، لا وحده اممه إلا إله لا أن 
تلزنذقؤ آل هزي زلا أس ١^١ لأ\ظ\' أون 

وثروجها ن؛ا قؤدة صن بن خلقئِ ألتم،  ٢٤٤^آدموأ آلناس ؤكأئ؛ا 
عومح؛أممه'؛انن إة ؛٦^٠١٢ يف، أست'أثكا وص' دمآأ َكبجا بماب ^١ ٣٠

\[.نماأ0ه]انء:

.هعظيثا ^١ هاز ممد ودبموله> أس يؤع ومن دمذم دلإ' وشن 
[.٧١، ٧٠]الأحزاب: 

Iبعد أما 
المحجةعلى وتركنا النعمة، ءالينا وأتم الدين، لنا أكمل قد افه. فإف 
أمم،تعالى: قال، U^،، إلا محها يزغ لا كنهارئ ليلها الخاء 

]الماJدة.'٣[.ه دذا لكم ويضيمتا نحمى عه^أ وأءم،.تا دي>كأ لكم 
المنزلةالشريحة هده ق وتعالى— بحانه الله— أولع ما الدين كمال ومن 

قوالعدل بالحؤ، النامحلمة السامية العظيمة الأحكام من خبير حكيم لدن من 
الإنسان.شؤون محائر ق والرشاد للهدى والمسوعبة ومكان، زمان كل 

لوالمزلامت، الضلالات، عن الحصين الحرز هما والسنة فالكتاب، 



اس»ءسماسماءا]خح 

ماعلى كئ الخير عليه وثني ونشكره فتحمده والأحكام، العقائد جانب 
ورخمتثُعو^^ أقي محل تعالى؛ قال الإسلام، نعمة من به أولانا 

[.٨٣]!_: أج؟ه شلا إلا لآئذأيلن 
ليحييوحقوقه، الله. عبادة أحكام بيان بأحلى الثاؤع لنا فصل وقد 
وتعالى.سبحانه بحقه ولقوم بصيرة، على ربه الملم 

الديالفقه ل الخالد العظيم الخم التراُث، ذللقؤ: الشريعة بيان ومصداق 
تفصيلعلى اشتمل والذي الأمم، بين الإسلام لأمة مفخرة بحق" دعد~ 
الحلوق.وحق اممه حق وبيان 

وافرعليهم الأبرار" الأمة وفقهاء الإسلام علماء أولاه مما وكان 
والتقعيدالتاصيل ذلك ومدونامم مصنفامم ل بالعناية الرحمات— 

للهم فكان وعقوده، الإنسان عبادات من والمتداحلأت للمنتهات، 
نصحاوالتحرير؛ والضبهل والتفصيل باليان الإفاضة ل العلى القدح ذلك 

للحجة.للأمة، 

انمئ،؛(م )أحي ياليحث: العالخاء ومماو؛اوله 

الوضؤع:هذا أٌية 
I_ijفيما الموصؤع هدا أهمية وتبرز 

بدلك،.فه. والتعبد العلم، يطلب ورسوله.ؤ افه لأمر الاستجابة — ١
والتدقيقالتحرير إلى الموصؤع هدا ائل ممن كشر احتتاج ٢" 

ذلك.الاسإلى وحاجة والجمع، 
العبادات،^ه مثل يشرعها الجنة الشريعة أوجه من شيء بنان ٣" 

مصالح.من عليها يأرتما وما 



تقإاسي1م .

تناولليسهل مستقل؛ مؤلف ق الصيام بأحكام يتعلق ما جمع ٤" 
المتماJين.قبل من أحكامه 

اسث:لط س٥ 

التمهد

واصطلاحا.لغه، الصيام تعريف المطالب،الأول؛ 
لغة.الصيام تعريف الأولى؛ المسالة 
اصعللاحا.الصيام تعريف الثانية؛ المسالة 

وأدلته.الصيام، حكم الثال،؛ العليج، 
شهررمضان.صيام حكم الأولى• المسألة 
رمضان.شهر صوم ترك حكم الثانية؛ المسالة 
رمضان.أفهلرق من الثالثة؛ المسألة 

الصياموالصلأة.بين سضالة 
وفوائده.الصيام، حكم الثالث،؛ الطليإ 
وثوابه.رمضان فضل الراع؛ الطلب، 
الصيام.أنولع الخامس؛ اد3لاوب، 
الصيام.تشرع مجراتب، ادس؛ انالعلألبه 
السابقة.الأمم ق الصيام تشرع الأولى؛ المسألة 
الأمة.هل.ْ ق الصيام تشرع الثانية؛ المسألة 
النوم.بحد الصيام إيجاُب، نح الثالثة؛ السألأ؛ 

وسناهوجؤياه، وسيوط السام، أركان  jJjVلباب؛ا٥ 
الصوم.أركان الأول؛ الفصل 
وصحته.الصوم وجوب شرومحل الثال؛ الفصل 



ل§اس«عسماسمتقإ 

الإسلام.الأول! الشرط الأول! الم؛حث، 
الشهر.س،الأول!إسلأمال5امفيمحء 

J_l ،، !المهار؛أثاء الكافر إسلام الئاي
الخل.الئاف! الشرط الثال! المحث 
واصطلاحا.لغة، الجنون تعريف الأول! المطلم، 
رمضان.شهر أثناء ق أفاق إذا اكازٍ(! المطلم، 
الشهر•جمع ين من الثالث! الخللم، 
اليوم•جمح جى من المطلب 
اليوم.ذلك صومه صحة الأولى! المسألة 
النوم.ذلك قضاء الثانية! الخالة 

اليوم.بعفر ق المجنون إفاقة الخامس! المعللب 
صيامه.صحة الأولى! الخألة 
اليوم.بعض ل أفاق من على والقضاء الإمساك الثانية! اكسألة 

النهار•بعض ل جن من المادس! الخللب 
جن.ثم النهار أثناء جامع من الماح! انمللب 
عاليه.المغمى صوم الثامن! المهللب 
واصطلاحا.لغه، الإغماء تحريف الأولى! الخألة 
النهار.حميع عليه اغمي من الثانية! الخالة 
المهار.بحضن عليه أغمي من الثالثة! الخألة 
الشهر.حمح عليه أغمي من الرابمة! المسالة 

البلوغ.اكالث! الشرط الثاك! الممث، 
يبلغ.لم من على الصيام وجوب الأول! الخللما 



]T[اسأءسمماسم ءا

المهار.أناء الصي بلوغ ص: المطلب 
مطلباموفيه بالوجوب، العلم شرط الرابع! الشرط الراع! الحث، 
بالوجوب.العلم شرط الأول! الطلم، 
الليلة.تلاك الهلال بروة المهار أثاء المة قيام القاف! الطالب 
والنفاس.الحيض، س الطهارة الخامس! الشرط الخامس! الميحح، 
المرض.من والنلامه الصحة المادس! الشرط المادس! الخحث، 
الإقامة.المابع! الشرط المابع! الحث، 
اق.القاص! الشرط الثامن! الحث، 

الطاوبالأول!ونمائةلأ
الواجب،.الصيام ق المة وقتر الأولى! الخألة 
التطوع.صيام ي المة وفح الثانية! المسألة 

التعين.الثاي! الطلب 
التطؤع.صيام ق النية نعتين حكم الثالث،! الهللب 
الشهر.بدخول العلقة المة الراع! الهللب، 
النية.بحد للصوم بمناف الإتيان الخامس! الطاJجا 

السهووثيوتهلحول وقت القافي{ الباب ؤة 
٠مباحثط! وفيه رمضان، شهر لحول وف< الأول! الفصل 

رمضان.هلال رؤية الأول! الحث، 
أمور.وفيه تمهيد، 

الابقة.الشرائع ل بالأهالأ العمل الأول! الأمر 
•بالهلأل العبادة تعليق ق الحكمة الثاق! الأمر 
القمرية.المنة و الثمة، المنة بين الفرق الثالث،! الأمر 



اسماس«ءس،ا§ايتنأ 

عتدوالهلال الشؤع أهل عند الهلال بين الفرق الراع؛ الأمر 
اعتبارالرؤية.المطيبالأول: 
الرؤية.اعتبار السألةالأور: 

المالةس:يمايرم.
المعتبرة.الرنية الطلبالثامحٍ(• 

والعشرين.التاصع يوم الهلال رؤية الأورت المسألة 
الغروب•قل رويته الأول؛ الأمر 
الغروب.بعد رؤيته الئاق: الأمر 

الثلاثتن.يوم الهلال روية الثانية: المالة 
الرؤية.تثبتبه ما الهللبالثالث: 

الواحد.رزية الأولى: المسالة 
القاص.روية الأول: الأمر 
العدل.رزية الثال: الأمر 
الحر.رزية الأول: فينيآ 

العبد.رؤية الثاق: 

١المرأة رزية الثالث،: الهمع 
الصبي•رؤية الرابع؛ امع 

شهادته.ردت من رؤية الخامس: ^٤ ٠١١
الحال.مستور رزية الثالث،: الأمر 

يرزيةالشهر يحول يبت، لا من عند فأكثر الاثنين رزية الثانية: المسألة 
الواحد.

الروية•حكم توحيد الطلب،الراح؛ 



]TQاسم  ۶٥٢١اسءع؛اوأ

المالة.ي الخلاف ذو الأولى: المالة 
المالأس:ذ>ضالأثلخ.

وصغره.الهلال ير الخاص: المطلب 
الطائرة.حلال من الشهر لحول ثبوت السادس: المهللب 
الصناعية.الأقمار عر الهلال روية الساع: المهللب 

ثلاثينيوما.ثعبان عدة إكمال المبحثالثاق: 
صحوا.الماء تكون أن الأول: الطالب 
صحوا.الماء تكون لا أن الثال: المهللب 
الفلكي.الخاب الثالث: المبحد 

الفلكي.الأتادعلىاباب الطالبالأول:
يالخاب.العمل محلريقة الأولى: المسألة 
الفلكي.بالخاب الشهر يحول ثبوت الثانية: المسألة 
ؤالفلكي بالخاب الروية شهود رد الثالثة: المسألة 

الفاكى.الخاب قة الثان: الطالب 
للثرع؛محاط انمللبالثالث: 

الهلال.رؤية ق الفلكية المراصن. امتعمال • ٤٠٢٠
حروجالشهر.وقت الفصلالثال• 

شوال.هلال رؤية الأول: المبحث 
امحارارزية.الأول: المطلب 
اتروية.به تثبت ما الئاق: الطالب 
العدل.روية الأور: المسألة 

لغيره.ية بالنالعدل برؤية الشهر حروج الأول• الأمر 



اسملآحك1م اس4ع . لنتنا 

له.النسمة العا.ل بروية الشهر خروج الثاز(ت الأمر 
فاكثر.العدلين روية الثانية^ المسألة 
شوال.هلال ثبوت ل والرقيق الئاء شهات.ة قبول الثالثة؛ المسألة 

الشهر.لحول ق الروية بلد يخالف بلد إلى انتقل من الثالث،؛ المهلد_ج 
يوما.ثلاثين رمضان عدة إكمال الئاى؛ الميحعث، 
واحد.عدل برؤية لحوله بتا إذا الأول؛ المطيب، 
عدلين.برؤية دخوله بنط إذا الثاق؛ المْلدثا 
الفلكي.الحساب الثالث،؛ المححؤ 

وخروجه.الشهر دخول ق الظن بغلبة العمل الثالث،؛ الفصل 
الشهر.دخول ق الغلن بغلبة العمل الأول؛ المهصثؤ 
الشهر.خروج ق الغلن بغلبة الحمل الثاف• المثحث 

الشالئ،فيدخولالشهر.الرابع؛ الفصل 
الشهر.معرفة ل يجتهد لا أن الأول؛ ااميحسثإ 
الشهر.معرفة ل يجتهل. أن الثاق• الميحح، 
الأمر.يتضح لا أن الأول؛ اس، 
الأمر.له يتضح أن الثاق؛ المطيب، 
يعده.ما أو الشهر يوافق أن الأولى' المسألة 
الشهر.قبل U يوافق أن الثانية؛ المسألة 
رمضان.بعمى يوافق أن الثاكة؛ المسألة 
الهار.دون الليل يوافق أن الرابعة؛ المسألة 

رمجضان.فوافق ندرا أو تهلوعا صام إذا فؤع* 



]rQاسم لأحكام 

الآعإتار.اهل سام الثاله: الياب 0
اء.والفالحائض صوم الأول؛ الفصل 

اء.والفالحائض صوم صحة عدم الأول؛ المبحث 
الصوم.تبار أناء حاضت الاهإذا الممداس؛ 

الغروب.بعل إلا يخرج ولم الدم انتقل إذا الثالث؛ البحث 
معين.يوم ق الحيفى المرأة اعتادت إذا الرابع؛ البحث 
حاضت.يم صومها اد إمحالمرأة تعمدت إذا الخامس؛ البحث 
الفجر.قبل الطهر حصول ق المرأة شكت إذا المادمحى؛ البحث 
بحده.إلا تغتل ولم الفجر قبل طهرت إذا الآع؛ المبحث 
الصيام.أثناء والكذرة الصمزة، الثامنأ الميحث 
صائمة.وهي وقته، غثر ق المرأْ على الحيفى نزل إذا التامع؛ البحث 
الختحاصة.صوم حكم العامر؛ المبحث 
الهار.أثناء ق الدم عتها انقطع إذا الحائض عشر؛ الحادي المحث 

الكبير.والشبح المريض، صيام الثال؛ الفصل 
الكبير.والشيخ بروم، يرجى لا الذي المريض الأول؛ الحث، 
عنهما.والقضاء الصيام، سقوط الأول؛ الهللمث، 

صاما.إذا ما حكم الطيب،الثاق؛ 
عليهما.الفد.ية وجوب الظلث،ت الطلب، 
معأسنا.برئه من اليئوس أوالمريض الشيخ، كان إذا الراعأ الطيب، 
الفدية.دفع بعد الصوم على قدر إذا الخامس؛ الهليج، 
رمضان.شهر قبل الفدية تعجيل الادس؛ الطل_، 
الذييرجمح،بروم•المريض، الثاف؛ المحن،
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يضرم.ولا الصوم عليه يشق لا أن الأولت المطلس، 
يضرم.ولا الصوم عليه يشق أن الئاق؛ المطلب 
الصوم.هترر أن الثالث؛ الهللب 

السكري.مرض مع؛ 
للمريض.الصيام إحزاء الراح؛ الطلب 
رمضان.مار أثناء المريص برئ إذا الخامس؛ الطلب 
مخوف.المرسمئ إن يقوله يثبت من مروؤل الثالث؛ المبحث 
اس.الأول؛ الطلب 
التعدد.الثانيث الطالب 
الإسلام؛الثالث؛ الطلب 
العدالة؛الراع؛ الطالب 
الذكورة.الخامس؛ الطالب 
البمنةبىد-س؛الطلب 

صيامالسافر.الفصلالثالث؛ 
فر.الق الفعلر جواز الأول؛ البحث 
شديدة.مشقة الصوم عليه يشق أن ال؛اني* البحث 
شديدة.غير مشقة الصوم عليه يشق أن الثالث؛ اليحثر 
افر.للمالفطر أفضلية الراح؛ البحث 
الصوم.يضره أن الخامس؛ البحث 
المسافر.على رمضان شهر لحل إذا السائس؛ البحث 
ءالر٥١زال نم الصوم، وغيره فر بالمعذور نوى إذا الماح؛ السمحح، 
رمقان.نبار أثناء سافر من الثامن؛ البحث 



تمتااسم اس*ء .

الثنر.في صام لمن الفطر اكاّعت المبحث 
بماشاء.الفهلر في المسافر تحسر العاشر؛ المبحث 
النهارممطرا.أثناء بلده يدم إذا المافر إماك عشر؛ الحادي المبحث 

الصيام.أداء وقت الرابع؟ لباب ا٥ 
الأول؛أولاترك.الفصل 
الوقت.آخر القال؛ الفصل 

الوقت.دخول ي الشك الثالث؛ الفصال 
الأمر.يتضح لم إذا الأول؛ البحث 
الأمر.اتضح إذا اكاف• البحث 
الوقت.دخول عدم نين إذا الأول؛ المعللب 
الوقت.دخول ضن إذا الثاف؛ الطلب 

الوقت.حروج ق الشك الراح؛ الفصل 
الأمر.يتضح لم إذا الأول؛ البحث 
الأمر.انفح إذا القال؛ البحث 
الوقت.خروج عدم ضن إذا الأول؛ الطلب 
الوقت.خروج ضن إذا القال؛ الطلب 

وخروجه.الوقت دخول ق الغلن بغلبة العمل الخامس؛ الفصل 
٠اليوم دخول ق الغلن بغلة العمل الأول؛ البحث 
•الثوم لحول ق الأول؛ الطلب 
دخوله.عدم ل الثانيك الهللب 
دخوله.له يتبين أن الأولى؛ المسألة 
ض.له لايين أن الثانية؛ المسألة 
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يحوله,عدم له يتبين أن الئالثةت آلة الم
•اليوم خروج ل بلب العمل اكايات المبحث 
مه.الأول: المطلب 
عالية.مايرتب المعللب 

•الوقت خروج عدم يثن أن الأولى؛ الخالة 
شئ.له يتبين لا أن الثانية: المسالة 
الوقت.خروج له يئن أن الثالغة: الخالة 
العالية.العرض الخلوط ذات للبلدان الصيام توقيت السادس: الفصل 

درجة.٤ و٨ ٢ ٥ عرض خش بين تقع التي اللدان الأول؛ المبحث 
درجة. ٦٦عرض فوق تقع الي البلدان الئاق: البحث 
درجة. ٦٦و ٤ ٥ عرض حهلي بين التي البلدان الثالث: البحعث، 

والغواصات.الفضائية، المراكب، لممتقلي الصيام توقيت الفصلالمادس: 
الفضائية,الراكب لتقلي الصيام توقيت، الأول: البحح، 
الغواصات.لمتقالى توقيت، الئاي: البأحثا 

,4«داحانمم 4م4هاةمم، اس، _، اماص؟ ايايا ؤث 

الفصلالأول:ضاشام.
اشحور.تئه الأول: البحثر

اشمحور.تعريف، الهللمث،الأول: 
سجاكاف:تئيئهُ.

بماسلائوث.الئالث،:الخطالث، 
وقته,الخامس: الخطالث، 

الوقت•أول الأولى: الخالة 
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الثانيةايالة 
الالةاكاكة

الوقت.آخر 
الأستحثاب.وقت 

الفطر.ئعجينل المبحث 
عليه.الفطر يثن ما البحثالثالثت 

والماء.باشر الأقطار و البمة الئاق: الطب 
الوكئعتوالإفلار.الراع:الميحث 
القنا>مين.تمطنر المحامى. السمحهش 

واليضواضىjسم.الأمحنالعنالخاة ثالمدس:
الكلام.فضول عن والجوارح اللسان كفن اع؛ ايالسمحث، 
ثتم.لمن صائم امرؤ إر قول الثامن• المبحث 
المباحان.ترك التامع! المبحث 

الئواك.المسمحثالماشر: 
والحجائ.النصي ءشرأ الحادي المبحث 
الصدئة.من الإكثار عشر! الثارا المحث، 
١ان رمصسفي القرآن يلأوة عشرت الثالث، السمحث، 

الاعتكاف.الميحث،الرابععشر: 
الثال:نكئوثاتاثام.الفصل 

العلك.مضغ السمحث،الأول؛ 
الطاو،الأول:ششإانمنلثؤ

أنواعالطك.الثاف:الطب، 
ويحوموممعةللطفل.الطعام، ذوى السمحث،الثاف؛ 

عذر.بلا يكوف أن الأول؛ العلس، 
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لعير.يكون أن المطالب 
إذالشهوة ويغوها يانة، من الجم1ع ممدمات الثالث٠ت الم؛اءث 

مطلبان.وفيه والاستنشاق، المضمضة ق السالغة الراعت الب^ث 
المبالغة.صابهل المطالج،الأول؛ 
ممأاليالنةقالضمضةوالامتشاقللصائم.المطالبالثاف: 

الوصال.الخاص؛ البصث، 
كلماللصيام لعينه يوم أو ثهر ئخصتص كزاهة المادس؛ البحث، 

عاليه.تكرر 
أ-خزى.مكئوهارت، الماع؛ البحح، 

مباحث،.وفيه الصيام منامحامحت، الئالث،؛ الفصل 
يضعفه.لم إذا والقصد الحجامة الأول؛ الميحح، 
لكرد.مبتل يثوب، ، والالتفافالاغتسال الثافيث البحث، 

الأشال.الطدبالأول؛
اكرد.محصي مبتل بويج كالتلفف، ونحوه بالماء، التبمرد الثال؛ المهلمب 

م.بند U إلى والحائض اليثب اغتال ي ؛ الثالث، اليحذ،ث 
الملةوئحوها.الرابع؛ اليححج؛ 

أقاماكلةّالطالم،الأول؛ 
الئهوة.مع صومه محاذ أمن لخن الهبالة حكم الئاي؛ الطالب 

انتلاغاوئق.الخامس؛ الميححه؛ 
اونق.انتلاع أخيال الطلم،الأول؛ 

وبنعه.الريق جمع ١^^،■ الطالب، 
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الشعر.ذهن المادس: المبحث 
والزينة.الكحل، الاعأ اليحث، 
والأنتئشاق.الممتنحة ت الثامن البحث، 
للهلهارْ.المضمضة الأول الهلاو_، 

لغيرطهارة.المضمضمة الطيب،الثانؤرت 
القيام.مى منه وقاس الممؤع، سام ا الغامس لهاب اه 

اشلوع.ما؛ الأول: الفصل 
أحوال.أريعة ل يتمثل التطؤع: صيام المي.ل هدي ذيع•' 

اشلؤع.صيام عن متفرقة أحكام الأول اليحثج 
واجب•صيام عليه لمن التئلؤغ الأول الهللج، 
التطؤع.صام يطع الثازاأ الْلاب 
رمصان.لي زمصان عير صوم الئالث،! الطلب، 
التطئع.غي عليه المثاب الشرعي الصوم الراح؛ الطلب 

اكلئ.صيام بي افداخل الطلبهالخامس: 
ملن•صيامن محن التداخل الأولى؛ المسألة 
والفرض.المملؤع صيام بين التداخل الثانية؛ المسألة 

التعلؤع.صيام ئصاء المادس: الطالب، 
صيامالتئلؤع.ث_ئوط المبحثالثال؛ 

الأبوين.طاعة رط ث الأول: الشرط الأول: الهللبج 
الدذ.نمق ألا الثاف: الشرط الثاي: الطلبه 
آذنبم اشوغ الخزأة صام الآلن،: الشرط الثان،: الطلم، 

لزوجها.طاعة الواجب، للصيام المرأة قهلمر مع؛ 
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أنواعه.الميحثالئالث: 
المح_ثم.افه ثهر صام المطالبالأول؛ 

اوألأالأؤش:شثة.
المألةاس:همادبه.

يوم.ؤإفطار يوم وصوم المحرم الله شهر بين التفضل الثالثة! المسألة 
وشعبان.المحرم صيام بين التفضيل الرابعة؛ المسألة 

عائوواء.صوم الثان؛؛ المهللب 
عاشوراء.يوم تعسن الأولى؛ المسألة 
الأصل.حيث من عاشوراء يوم صيام حكم الثانية؛ المسألة 
١عائوراء يوم صوم نفل الثالثة؛ المسألة 
عاشوراء.يوم صيام مراتب الرابعة؛ المسألة 

العاشر.مع التاسع صيام الأولى؛ الرتبة الأول؛ الأمر 
عشر.الحادي مع العاشر صيام الثانية؛ المرتبة الثال؛ الأمر 
بالصوم.عاشوراء إفراد الثالثة؛ الرتبة الثالث؛ الأم 
بمّْويوم قبله يوم صيام الرابعة• المرتبة الراع• الأمر 

عاشوراء.حديث ق الواردة الإشكالات الخامة؛ المسألة 
تجاز.^، ٣١الثالث؛ المطلب 
شعبان؟حمح صيام الأولى؛ المسألة 
شعبان.ق الصيام من الحكمة الثانية؛ المسألة 
دونشعبان ق الصيام من أكثاره من الحكمة الثالثة؛ المسألة 

شعبان؟من النصف صيام الرابعة؛ المسالة الحرم 
تخصيص.قصد بدون يصومه أن الأول؛ الأم 
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فضله.معتقدا تخصصه يقصد أن الئازت الأمر 
معان.من النصمف بعد الصيام الخامة. الماله 

حملة؟النمم، بعد ما صام الأمرالأول؛ 
وبينأكثره، أو كله لشعبان الحم،. صتام بتن، الجمع أوجه الناف• الأمر 

ثعبان.من م، النصفبعد الصيام عن ميه. 
الحزم.الأمهر صيام الراح• المطاب 
موال.من مسي، صيام الخامس؛ المع؛لالأ_، 
موال.من الت، صيام حكم الأولى؛ المسألة 
رمضان.لصم لمن صيامها روعيه مالثانة. الماله 
شوال.من الشن، صيام شايع الثالثة؛ المسألة 
رمضان.من قضاء عليه لن صومها مشروعية الرابعة؛ المسألة 

الحجة،.دى ر عصيام المادمحس. الملهلمب 
صيامه.حكم الأولى؛ المسألة 
منالأواخر والعسر الحجة لمح، عسر بين التفضيل المائية. الماله 

رمضان.

عزية.يوم صيام الماع؛ الطلمؤ 
الحاج.لغير عرفة يوم صيام الأولى؛ المسألة 
للحاج.عرفة يوم صيام الثانية؛ المسألة 
شهر.كل من أيام ثلاثة صام الثامن؛ الْللم، 
مشروعيتها.الأولى؛ المسألة 

الأنامالبيض.صيام المسألةالثانية؛ 
الحجة.يمح، عر يالث، من بدلا عشر ادءس الصوم افالة؛ الخألأ 
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وإء-طارينم'يوم صيام ال؛اّعت المطالب 
يوم.ؤإفطار يوم صيام استحباب الأولى• المسألة 
الصوم.هدا ثرط الثانيةت المسألة 
محْلره.بيبحبح أوصومه صومه، يشيع ما فْلره وافق إذا الثالئةت المسألة 

بالصيام.السبت، يوم إفراد العاشرت الم3لد_، 
نفلا.بالصيام بت، اليوم إفراد الأولى: المسألة 
بالصيام.السبت يوم إفراد عن الهي عله الثانية؛ المسألة 

نفلا.بالصيام الأحد يوم إفراد عشر: الحادي المهللم-، 
والخميس.الاثنين، يومي صيام ءشر: الئاق المطل—، 
والخميس.الاثنين لفغل ق تمهيد الأولى: المسألة 
والخميس.الاثنين يومي صيام حكم الثانية: المسألة 
والأربعاء.ئنمر:ماماقلآناء الثالث اJطال^ 
الصيم،.قمل في الصيام عشر: الراح المهليب، 
الشتاء.فصل ق الصيام عشر: الخاص الم3لالج، 

الشازصالأتثاء.انمللبالسادسض: 
الأبناء.ءلأيل 

لإمامإذاأنرَياشياملأتثاء.
الشانمة.عاليها نص فرؤع 

الامتسقاء.صيام مقدار تحديد الثانية: المسألة 
صيامها.ثحب ياتام عشر: الساح المهلل_، 

للحجاج.الرؤية يوم صيام المسألة؛الأولى• 
صيامها.ق الرغسّت، ورد التي الأيام من المالكية عنل• الثانية: المسألة 
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صزمة.مائهن الفصلالثال: 
العيدين.يومي صيام الأول؛ البصق 
صيامهما.حكم الأول؛ ال٠طاJ؟، 
صومهما.نن،ر اكاقت المهلالسا 

تهلوعّالكفار أعياد من عيد يوم صوم الثانىث البؤث 
مهللب.وفيه بالصوم، أوبيومين بيوم رمضان تقل.م اكالث،ت .ث، الم؛حا

أويومين.يوم بحوم رمضان تقدم حكم الأول؛ المطل.؟، 
يومض•أو يوم بموم رمضان تقدم عن الهي بين الجمع الئاي؛ المطيجا 
الممدم.وحديث الأنتمحاف حاويث بين الهلحاوي جمع الثالث؛ المطالب 
أويومتن•يوم بصوم رمضان تقدم عن الهي من الحكمة الراح؛ المطلي، 
يطوِثا.الشك يوم صنام الراع؛ البحث 
الشك.يوم تعريف الأول؛ المطلي، 
الشك.يوم صيام حكم الثاي؛ المهلل.، 
الشريق.ايام صيام الخامس. المه^،ث 
رجب.في الصيام السائس؛ البصث، 
أوبعدم.قبله، بشهر صيامه يقرن أن الأول؛ اامطال_، 
رجسا.بعض يفطر أن الثاق؛ المهللث، 
بالصيام.كله رجب، إفراد الثالث،؛ المعليج، 
رجب'ايام بعض صيام الراع؛ المعللب، 
الدهر.صيام الساح؛ البصث، 
وحده.الجنغة يزم صوم الثامن؛ البصث، 
مفردا.الجمعة يوم صوم حكم الأول؛ المطل؟، 





نهتااكيإم !،؛ ٤٢١واس«ع؛

عادة.به يتغاوى لا ما أكل الراع؛ ، ٣٠٧٥٠١١
الأسان.بين وما اليسير، بئر ت الخامس المطال._ه 

اليسمرساسام.ىلأالأور:ني،
اوألةاس:تيائينالإئان.

النخامة.بالعر ادادءست المطيج، 
الريق.بالعر الساعت المهلف، 
المضمضة.أثر ؛لعر الئامزتال٠علال٣، 
السواك.أثر بلمعر التامع! المطيبه 
الجماع.المنملراكاف: اكاق: المحن، 
مفهلرا.كونه الأول،ث الخللم، 
للصوم.المفسال الجماع صابعل اكابيأ المطالس، 
الفجر.ؤللؤع بعد أنزل ثم ليلا حاْمر من الئالث،! المطيي، 
مجامهر.وهو عاليه الفجر طلؤع الراح• المطلب 
جماعه.ق الاستمرار الأولى: الخألة 

الفجر.بطلوع علمه الأول: الأمر 
الفجر.بهللؤع علمه عدم الأمراكال: 

للجميع.قطعه اكانية: المسألة 
الإمساك.لزمه من جميع الخامس: المطلجج 
المرأتين.بين احقة المالسائس: الخللم، 
البهيمة.وطء الماع: المطالب، 
لأط؛ن.كر.إذا الثامن: انمللم، 

لاتثتهى.التي الصغيرة وطء المطيب،اكامع: 
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الميتة.ء وحل العاشرت المعللب 
الجوف.إلى ي إدخال الثالث: المقطر الثالث; الحث، 
بالجوف.الراد الأول: الطالم، 
حكمه.الئابي: الطالم، 
الفم.طريق عن الإدخال ارابع؛ المفملر ايراع؛ المحث 
•مشروعة طهارة سسنا الحلق إلى الماء مبق الأول: ال3ىلب 
مشروعة.غير طهارة بسبب حلقه إلى الماء مبق من القال: الطالم، 
طهارة.لغير الصائم حلق إلى الماء بق ّالئالح،: الهلالسا 
الطبية.الضمضة الراح: المعللمث، 
الصوم.ق الغرغرة الخامس: المطالب، 
للفم.الموضعي العلاج بخاخ الخامس: الطالم، 
الصيام.ل الأسنان طاواة أثر المادس: العلالمإ 
الأسنان.معجون امتعمال الساح: الطالم، 
منظارالعا.ة.استعمال اكامن: المطالم، 

الموضعي.بالخدر الحلق يرش أن الأول؛ الأمر 
بالخدر.الحالق رش بلا النظار إدخال \ص: الأم 

الأنف.طريق عن الإدخال الخامس: الخقعلر البحثالخامس: 
الاستنشاق.ق البالغة سب، الماء سبق الأول؛ الطالم، 

الأستعاط.الخال؛ المطالم،. 

الأنف.قهلرة الأالث،؛ الaلاJج، 
الأذن.طريق عن الداخل المادس المفهلر المادس؛ المبحثج 
الأذن.اسيرفى الأول؛ المطالم، 
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المسامع.ق اّء دخول اكابيت المطلب 
الصائم.ْن سب لغير يكون أن الأولى؛ المسألة 
الصائم.من بسب يكون أن الثانية: الخألة 
الأذن.وبخاخ الأذن، غسول الثالث: الطالم، 

العين.طريق عن الداخل السابع: المفهلر الحث،الماع: 
العين؟قهلرة انمللم،الئاق: 

الفرج.طريق عن الا،اخل الثامن: الممطر الثامن: الحث، 
اكطيرفيإخليلاككر.^طلبالأول: 

المرأة.فرج ل التقهلتر اكاي: الخللم، 
المال.>يق عن الداخل المسألةالأولى: 

الهبل.طريق عن الداخل الثانية: الخآلة 
الصوم.ق المرأة وفرج الخانة مفلار استعمال الهللم،الثالث،: 

الدبر.طريق عن الداخل التاسع: الخفْلر التامع: المحشر 
الدبر.ق الحقنة الأول: ايطلمر 
الشرجية.التحاميل الثاني؛ الطالم، 
الشرجية.الخاظتر استعمال الثالث،: الطالم، 
الجلد،مسام طريق عن الداخل الفهلرالحاسر الماشر: الميمثؤ 

الجم.وبقية والأوردة، 
السالك،.لا المام من الدن إلى الداخل الأول: المطالمج 
ونحوها.الجلد، على والدهونارت، الجلدية اللصقات الئابي: الطلمر
الصيام.الزايترل حبو١٠، تناول أثر الثالث،: الطلمر
الشدق.ق القات، تخزين الراح: الخلل-، 
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والجروح.والأمة، الجايقة، ماواواة المطابالخامس؛ 
والأمة.الجائفة، مداواة الأولى؛ المسألة 
الجوف.غير الجروح ماJاواة الثانية؛ المسألة 

أوالعضلية، أو الجلدية، العلاجية؛ والخمن الإبر، ادس؛ ايايطلم، 
الوريدية.

الدم.حقن الهللم،الماح؛ 
الأشعة.استخدام الثامن؛ الهللم، 
التاّعثغيلاللكلى.المطاف 
•الإغماء عشر؛ الخالي المفّْلر عشر؛ الخالي المحث، 
الصوم.على المهار ي أثرالإضاء الأول؛ الطالب 
مسائل.وسحته الصيام، على التخدير أثر الئال؛ الهللم، 
الهار.سمع التخدير الأولى؛ المسألة 
النهار.بحض التخدير الثانية؛ المسألة 
المخدرحقن طريق عن الهار بعض الخخدير كون أن الثالثة؛ المسألة 

العضل.أو بالوريد 
بالخدر.الخلق رش طريق عن الخدير الرابعة؛ المسألة 
الجاف.١^ ة؛ الخامالمسألة 

والدخان،الغيار، استنشاق عثر؛ الثالث، الفطر الثالث،عشر؛ الميحثؤ 
ونحوذللثإ.والروائح، اُتإ، والغان 

ونحوم.ذبابج، حلقه إلى طار إذا الأول؛ الطالمث، 
ونحوهما.والغبار، الدخان، استنشاق تعمد إذا الثال؛ الطالم، 

الطيبة.الروائح ثم الطلم،الثالث؛ 
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اتماوغازالأسن.المطلبالرابع: 
الربو.بخاخ الطلبالخامس: 

الجافة.البودرة ذات البخاخات المادس: الطلب 
البخارية.الرذاذ أجهزة اح: ائالطلب 
الدخان.مءس الماد،س: المهللب 

الحجامة.الثافعشر: المقطر البحثالثاقعشر: 
الحجامة.حكم الأول: الطلب 

التفهليربالخجامة.علة الطلبالئاق: 
والقصد.الشرط، الثالث،: العلل، 
الرعاف،.الراعت الطالإ 
دما.فمه ال حممن الخامس: الطيب، 
بالدم.المع المادس: الطال، 

لفحصه.الخ؛ري الدم من عينة أحد المعللبالماح: 
الصوم.ل الخزعات أخد أثر الثامن: الطال، 
الذي.إخراج عشر: الثالث، الفطر الئاوث،عشر: البحث، 
بنفلرة.أمدى من الأول: الهللم، 
فأمدي.النفلر كرر من الئال: الطال، 
فأمدي.أوباشر امحتس إذا الثالث،: الطال، 
مغ.ياافأنزل ف،كر من الراح: الطال، 
ماويا.فأنزل احتلم من الخامس: المعلل، 
ّالمني إنزال عشر: الرابع المفْلر عشر: الراح البحث 
فأمني.نفلر من الأول: الطلب 
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فأمتي.النظر كرر من المطلب 
أومدتا.متتا فأنزل فكر من ١^^،؛ المطلب 
بالمباشرة.أمنى من الثالثات الطيب، 
ياسمتاء.أمتى من الراع؛ المطالب، 
وهونائم.فأنرل احتثلم من الخامس؛ المهللبإ 
لمرض.المني منه حرج إذا السادس؛ المعللبإ 
فأنزل.اختياره بغير امرأته قبلنثه من الماع؛ الطيبه 
للداواة.الصوم ق المني إحراج أثر الثامن؛ المطيب، 
القيء.عثر؛ الخامس المفملر عشر؛ الخامس المسمأءاثإ 

Jعمدا.قاء من الأول؛ ، المطا٣
الصائم.فم و آلة إدخال الئاي؛ المطلسمه 
القيء.ذرعه من ثج؛ اك١Jالمع؛لاوبإ 
الصائم.يدن من جزء أحد عثر؛ المادس الفطر عشر؛ السادس اليح،ثج 
الصوم.على الدهون شفهل أثر الأول؛ المهليب، 
الجم.مجن عينايته أحذ الثابي؛ المهللبا 
الطي.اللولبج ١^ الئالث،؛ المطلب 
الأسنان.وتثفليف، الأضراس، قلع الراح؛ المعليبج 
•^>..،.٧١وعمل الغيبة، عشر؛ الماع الفهلر عشر؛ السابع المبحمثإ 
الصيام.نية قهير عثر؛ الثاس المفملر عشر؛ الئاس اليحس، 

المقطرات.روط ث الثالث،؛ الفصل 
العلم.الأول؛ الشرط الأول؛ الممث، 
الاختيار.الثاف؛ الشرط الثاي؛ الممث، 
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والشرب.الأكل، على الإكرام المطيبالأول: 
المأكره.حماع الطلب 

الجماع.على الرحل إكرام الخألةالأود: 
الجماع.عر ١^٥■ !/١٥ الثانية:الخالة 

نائمة.وءك.توهى من الطالبالئالث،: 
الذكر.الثالث: الشرط 

.IL-Uوالجماع والشرب الأكل الأود: الخالة 
عمدا.فاكل أفطر قو أنه وقلن طم1ا أكل إذا الثانية: الخالة 
اسا.أكل من تذكر الثالثة: ^لة 

٠والفدياهأ والكفارة، الهيام، قضاء احكام السابع: لياب ا٥ 
القضاء.أحكام الأول: الفصل 

القضاء.ق والتراخي الفورية الأول: المحث 
الثال.رمضان إر رمضان قضاء تأخير ^: ١٠١١المث، 
القضاء.ل المضي وجوب الثالث: الخحث، 
بالعاود.القضاء الراح: المحث 

القضاء.على التْلوع تقديم الجحث،الخامس: 
جوازتفريقه.المادص: البحشا
رمجضان.أيام القضاء الماح: المحث، 

العيال.ين.يومي القضاء المحثالثامن: 
الحجة.ذي عثر ق القضاء التاّع: البحث 

التشريق.أيام ق القضاء البحثالعاشر: 
الشك.يوم القضاء عشر: الحادي البحش، 
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الجمعة.يوم القضاء عسرت الئاي المبحث 
الست.يوم القضاء عشر؛ الثالث البحث 
يقضه.لم صيام وعلته مات من عشرت اراح المحث 
المئت.عن المدور الصوم لصاء عشرت الخامس البحث 
أفْلرْ.الذي الصوم قضاء عشرت المادس المبحث 

وو1■'
الولي•هو الميت عن بالصوم الأولى الأيل؛ اص 
•منهم واحد منتهم- عن يصوم- أن على الورثة اتفقت إذا ١^؛ اص 
واحل.شخص عن واحد وفت ق حماعة صوم الثالث؛ الفؤع 
التتاح.فيه شرمحل صوم عن الجماعة صوم الراع؛ المع 
الميت.عن الصوم ق للاحنبئ الإذف الخامس؛ المع 

الصيام.نير والقديه الكفاره ال؛انيت الفصل 
حكمهما.وبيان والفدية، الكمارة تعريف الأول؛ البحث 
واصهللاحا.لغه، والقوية الكفارة تعريف الأول؛ الطلب 
حكمهما.بيان الئاي؛ انمللب 

اممفارة.فيها اشتجب الحالات الطلم،الثاك؛ 
أمور.وتحته رمضان مار النبع الأدلى• المسالة 

المية.الادمية ئبل وطء الأول؛ الأم 
الخين.الآدَمة وطء الأول؛ الفرع 
الجماع١ل لزوجها الخلماوعق الزوجة على الكفارة وجوب الثال؛ المع 
يشئههمر.لا الخؤر المحغّرة وطء الثاف؛ الأم 

الأمالئاكثوطءُالدئر.
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وطءُالزتخالرابع: لأم 
الئخاىبمن١^.لأمالخاص: 

البهيمة.وطء السائس: لأم 
الميتة.وطء المساح: لأم 
جامع.ثم متعمدا، أفطر من اكامن؛ لأم 
الأعذار.من عذر طرأ ثم الكفارة وجبت إذا التامح: لأم 

الأكوواذرب.والةس:
محادة.بلذة أوالمذى المنى إنزال اuلكية: محي الثالثة: لماله 
المفملرات.ببقية الكفارة وجوب الرابعة: لخالة 

الكمارة.وجويت، شروط الراح: لمعللب 
أيهلرولميفطر.ظىأمه إذا لطلم،الخاص: 

الرتيب.على رمضان نبمار ق الجملع كفّارة المادس: لخهللم، 
الإحراج.عند أوالفدية الكفارة، جهة تعيين ائاح: لخهللم، 

النية.وقث، لخطلبالثامن: 
الآكفارة.لصبام الية وقت، الأولى: لمسألة 

والعتق.للإطحام النية وقت، لخألةالثانية: 
الكفارة.في المضولإ التصرف، التامع: لخهللم، 

وتكفيره^، رسوله أمر و افه أمر امتثال الكفارة من والحكمة مع: 
أجره.ونيادة توبته، استكمال و صاحها؛ ذنب 

والفدية.الكفارة، تعدد العللم،الخاليعشر: 
الكفارة.تعدد الأولى: المسألة 
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قثانية مرة يجامع ئم رمضان أيام من يوم ق يجامع أن الأووت الأمر 
الأول.عن يكفر لم و، ه نفالنوم 

كفارةعليه فهذا الأول ااجماع عن وكفر يومين ق جامع إذا ١^^٢،؛ الأمر 
ثانية.

يكفر.ولم يومين ق جامع إذا الثالث؛ الأمر 
لثانية مرة جامع ثم فكفر رمضان من يوم ل جامع إذا الراع؛ الأمر 

اليوم.نفس 
الفدية.تعدد المسألةالثاتة؛ 

والفدية.الكفارة، أونامحت المهللباكانيعشارأ 
الكفارة.أنولع من الواجب تعيين وقت الأولى؛ لمسألة 
الكفارة.إحراج وقت الثانة؛ لمسألة 

الفدية؛وقت لمسألةالئاكة؛ 
الصيام.عن للعاجز الفدية إحراج وقت الأول؛ لأمر 
الأحر.رمضان إلى المضاء أحر لمن الفدية إحراج وقت الثاق• لأمر 
والرضع.للحامل الفدية إحراج وقت الثالث؛ لأمر 

والفدية.الكفارة، في القيمة إحراج عشرث الثالث، لمهلي.؟، 
»ء .ِ الرؤتن*بكفربه ما عشرث الراح لمهللب 

بالصيام.تكفيره الأور؛ لمسألة 
بالمال.تكفيره لخسألةالثانية؛ 

الرقيق؛صيام مقدار الثالثة؛ لخألة 
الكفارة.أيولع لهللميؤالخامسعشر؛ 

الخق.لمسألهالأوليىث
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اممارة.أصناف من الرمة إعتاق كون الأول: الأم 
بالعتق.التكفير وجوب شروط الثاق: الأم 

للرمة.واجدا يكون أن الأول: الشرط 
حا-بمه.عن فاصلة تكون أن الئاف: الشرؤل 
الرقبة.دون واجدا كان إن مثلها بثمن تكون أن الثالث: الشرط 
يمونه.ولمن له، الشرعية للنفقات واجدا يكون أن الرابع: الشرط 
الأصلية.للحوائج واجدا يكون أن الخامس: الشرط 
إلىانتقل دينا أو غائيا كان فان حا٥^١، ماله يكون أن السائس: الشرط 

الصيام.
دينه.وفاء عن فاصلا يكون أن السابع: الشرط 
الرقبة.إعتاق صحة شروط الثالث،: الأم 

مؤمنة.تكون أن الأول: الشرط 
مميزة.الرقبة تكون أن الثاق: الشرط 
اوق.كاملة اشتقة الرقبة تكون أن الثالث: الشرط 
شرعثا.ولدا المعتق العبد يكون أن الراع: الشرط 
عنرقثتين نصفي أعتق فان الرق، كاملة رقبة يعتق أن الخامس: الشرط 

كفارته.

العيوب.من سليمة الكفارة ق المحتمة الرقبة تكون أن اد،س: الالشرط 
عليهوجبت ْن على يعتق ممن الرقبة تكون لا أن السابع: الشرط 

لوملكها.فيما الكفارة 
بينمشتركا الكمارة ق المحتق العبد يكون لا أن الثامن: الشرط 

وغتره•المعتق 
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.حملا الرقبة تكون لا أن التا،اسعت الشرط 
.سيبمها على مقدورا الرقبة تكون أن العاشرت الشرط 
للغير.حق بالرقبة ألايتعلق عير! الحائي الشرط 
عليه.الواجبة الكماره عن الإعتاق يوي أن عشرت ١^ الشرط 

الصي؛ام.الئانية1 المسألة 
الكفارة.أصناف من الصيام كوف الأول؛ الأمر 

الصيام.انمزار من الانتقال شرط الأْراكاق: 
التتاعفيالصيام.شرط الأمالثالث: 

الخيام.الأمالراع:ماسلتياع 
الخص.الفرعالأول:

الثثرؤالفرعالثالث: 
المرض.الفرعالرابع: 

عنالمنهي امام أو رمضان، بشهر الصيام تخلل الخامس: الهمع 

الكمارة.بنية رمقان شهر يصوم أن الثانية: الضلة 
المستغرق.الإغماة أو الفوز، الئادس: القرع 
والمرصح.الحامل إفطار الماع: الفيع 
أوتهلؤع.أوقفاء، نذر، صوم الثامن: القمع 

الانتقالإلىاممر؛اسمونشرغ؛الصوم.الأمالخاص: 
يصم.ولم مات مى المادص: الأم 
أوبالمدد؟.بالأهلة الشهرين صيام ق المرة الماح: الأم 
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والفدية.الكمارة، ق الإحلعام الئالثةت المسألة 
والفدية.الكفارة، ، أصنافأحد كونه الأول! الأمر 
الكفارة.ق الإطعام إلى الانتقال شرط الئاي: الأم 
المْلعم.شروط الثالث،! الأم 
ه.وجنالإطعام، قدر الراع؛ الأم 
بالطعام٠تتعلق فرؤغ 

مالأول!فيإخراجاسمعناممارة.
•والويق الدقيق، إحراج 3، ^،؛ ١٠١١المع 
والفدية.الكفارة ق حسين بين الجمع الخامس• الأمر 
العيم،.من الهلعام مة ملأ الاد،س! الأم 
المهلنم؟عدد الماح! الأم 
الإطعام.ق اكس، اممار الثامن! الأم 

الإباحة.طعام إحزاء ق المعتم اكرع'الأول! 
إنالإباحة طعام باحزاء قولهم على بناء الحنفية فمهاء عند الثاق! الهمع 

عدة.تقريحايت، ذكروا مشبعا كان 

طعامباحزاء قولهم على بتاء ~ المالكية فقهاء عند الثالث،! الهمع 
مشنا.كان إن الإباحة 

الماليالثإّطعام إحزاء ق المعتبمر الراح! الهمع 
اكتابعفيالإطحام.الأِاكا-ح!

والفدية.الكمارة، مقوط التامح! المعللب 
رمضان.تيّار ١^٠^٤ كفارة سقوط الأولى! المسألة 
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الفدية.سقومحل الثانيةI المسألة 
رمضان.قفاء تاحير محيية سقوط ت الأول الأمر 
أومرض.لك؛ر الصوم عن العاجز محيية سقوط الثال! الأمر 
العجز.عند والمرصع الحامل عن الكفارة سقوط الثالثت الأمر 

الدمة.و ة JUاوالفدية الكفارة، على الموت أثر العاشر: اسمج، 
ّباخراجها أوصى قد يكون أن الأولى• الحال 
احراجها.أوصى قد يكون لا أن الثانية: الحال 
والموصوعات.والمرام، المصادر فهرس 

عالمةوJحومث، سابقة، مصائر من العلمية المائة هده بجمع قمستج ومحي 
ذللث،،ولي إنه والداي التوفيق اش. فامال الكثير، حولها وقرأت لاحقة، 
وصحبه.وآله محمد نبينا على وملم الله وصلى عليه، والقادر 

ؤكتمه؛
المشيقحعلي بن د/حاثي 
بالقصيمالشريعة كلية 
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داثتمهي

^;JUxaوفيه 

واصطلاحا.لغه، الصيام تعريف الأول؛ المطالب هثى 
^فاكال:نمالصيام،وس.

وفوائده.الصيام جآكم الثالث! المطلب هتي 
الصوم.فضائل الراع؛ المهللب 

وثوابه.رمضان، فضل الخامس؛ المطلب قجء 
الصيام.المادس؛أنواع ههاJطاJب 

الصيام.تشرع مراتّي، الماج؛ ايمطالي، ه^ 
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الأول؛الطلب 

واصطلاحاممة، اثميام تميف 

مسألتان؛ونحه 

ممة:السام تميف الأولى؛ السألة 
والص٠تل١ا.والكون، والركود، الإمساك، مطلق 

فوركوث إمساك على يدل أصل والميم والواو ررالصاد هارست ابن قال 
ماوسائر ومشربه مطعمه عن إمساكه هو الصائم، صوم ذلك من مكان 
cUjjوؤ، تعالى؛ محوله ق قالوا صوما، الكلام عن الإمساك ؤيكون منعه، 
الأكولوأما والصمت،، الكلام عن الإمساك إثه [، ٢٦تمر؛مت ه صوما ,لؤتي 
النابنة؛محال صائم، لكائم فيقال 
ساج،وخلوع1ك،اشمارآ،غيرمانمه وحيل ام، صيحيل 

الؤح،،لم.ركود والصوم؛ 
وصياما.صوما يصوم صام مصدر والصوم؛ 

صوم،وقوم صوم، ورجلان صوم، رجل رربمال؛ اللغة؛ تهذم، ول 
ذورجل وتلخيصه؛ بالمصدر، نمتا لأنه يجمع؛ ولا يثنى لا صوم، وامرأة 
يصومكان إذا صوام؛ ورحل صوم، ذالتا وامرأة صوم، ذو وقوم صوم، 
ذلككل وصيام، وصوام وصيم صوم اء ونورجال الليل، ويقوم النهار 

المماحص'آآا، اكب ألفاظ تحرض ؛/*؛A؛، المتذب الفلم ١، ص*اا الزاهر )١( 
.٣٠٢الميرا/

'١ ١ ماه الذبياف النابغت ديوان )٢( 
TYt/rاللغة مقاييس )٣( 



QyJ ]اسءعلآ.ممسم]أ

مقامه(()١(.الفرس; ومصام يقال، 
صومان،ورحل أيصا، وصثم بالتشديد صوم رروقوم الجوهري• وقال 

أيصائأ(()ى.
الهلرمحج،من لقربها الواو قلبوا وصيم يالتييد ررومجوم متثلور; ابن قال 
وصومنادر، الاض وصيامي وصيام الياء، لمكان كسروا سيويه عن وصم 

صام،،.جمع هو وقيل* للجمع، اصم وهو 
صائم.فهو سير أو كلام أو كلعام عن ممسالئ، كل عييدة; أبو وقال 
ءؤإؤ،تعارت افه قول ومنه ألكلام، عن اكه لإمصائم؛ للسانم، يقال 

تيعني [ ٢٦]مريم؛ ُاعره إذي-يا الومّ أُ؛كلم قذ صوما ِللرني دذئيت، 
وسكوئا٠صمتا 

والمتكح.والمسرب المطعم عن لإساكه صائم؛ وشال 
النهار،صام \ذمب.' تقول العالق، عن لإمساكه صائم؛ ولفرس: ؤيقال 
الحر'كةر'ُآ،٠عن كالممسيكة لأنبا الفلهرة؛ قيام عند السم>س وصامت 

النهاروهجرال؛،صام إذا دموي نالهمعطئ،بجسرة 
لميعثلم،.إذا المزسءالىآرJه; صام عمل. بلا يام والصنم: 

امتافما إذا الشماخ! قال مصامته. وكدللئ، موقفه، المزس: ومصام 

.٢٣٠؛/)١( 

٠.٤ الصحاحا/١ )٢( 
للفيروزآباديالمحط القاموس (، ١٥٦ص)نلرازي الصحاح مختار (، ٢٠٢/ )ا العين )٣( 

لأينشبة)ا/ي؛أ(.الحدث غريب (، ١٤٦٠)؛/
.١ ص٩ القيس امرئ ديوان )٤( 



]خ0اسام لأ-ءكام §اس*ء 

مءئامه(()ا(.منها 

نكن.والماة: نكدت، ارج: وصات 
.٢٢الئكاحلوالصام! ذاقها، أي منته! فلأن وصام 

اه.والخز؛: 
بالصومظلل إذا الرحل وصام صومه، وهو بدوقه رمى إذا اشام وصام 

جداالمنظر كرية الإنسان شخص ثكل على شجر والصوم نجئ، وهو 
ورق،له وليسرإ الءحتادت،، بالسياطن. يعنى مساهلن، الروومحس ٠ لمره شال 

وأكيطوئه، طول ولأ الأثل ناُت، يثن أنات شز ولأ ثيب وسثزم 
هديل.لغة ق شجر الصوم الجوهري: قال قماية، بني بلاد منابته 

وضوامء:
الشاعر:قال 

نق؛«ر؛،ءنوام ئ رغن بمدوم خد.1ه كاو زنل بمت4لع 

(.٦٧ديوانالثماخ))١( 
.٢٣٧ابوالالغة\/)٢( 
.٤٠١الصحاحا/)٣( 

)؛(ننالربآا'/،هم.



 ]Tj[اس،ا

اسطلأئ:تميف ^٧؛،: ٥١السألة 
أركانه،باختلاف تختلف الفقهاء عند متعددة تعاريف اصعللاحا للصيام 
مذهب.كل عند ومفهلراته وشروطه، 

الحتفية؛، auImفمن 
وهئمحموصة، افياء عن الإمناك مهو الشرعي اروأما الكا،ابي! محال 
تحصوصة(()ا(.بنائط والجنخ والشند_، الأكل 

ثممخمومة((، وأشياء قوله! ق الإجمال التعريف،! هذا على ؤيزحد 
منهيتحاشى حشو وهذا إلح؛أ والشرب... الأكل رروهي قوله؛ ق التفصيل 

لحدود.اق 

حكمله ب3لنا شيء إدخال وعن الجماع عن اك ررإمالهمام! ابن وتال 
،.٢١بنية،،النروب إلى الفجر من ال-اطن 

المفهلرات،.تعداد ق التفصيل التعريف! هذا على ذخذ >و
أوعمدا شيء إدخال عن مارا الإمساك ارهو الفلاح! مراقي ول 

أهاله«بمن بنية الفرج شهوة وعن اكاطن، حكم له ما أو بطنا، 
الغروب.إلى الصادق الفجر من نهارا( هوالإمساك ) قوله! 
الإدخالوقيد لا، أو عادة يوكل كان مواء شيء( إدخال )عن ت قوله 

كالغبار.الدخول يخرج 
المضمضةماء مسقه من والمخهلئ النسيان يخرج أوحهلآ( )عمدا قوله! 

فهوكالعمد.حلقه إلى 

الجائفة.نمى البهلن ل جراحة أومن أوالأنفا، الفم من )بطنا( قوله! 
(.الصناع)y/٥٧بيانع )١( 
فحالقاوير)آ/آآ.مآ(.)٢( 



]0TQاس«عسماسم 

.o'S/iكدواء الدملغ وهو الباطن( حكم له رما ل أيحله قوله؛)أو( 
والإنزالالجم1ع شمل الفؤج( شهوة رعن نبمارا الإمساك رو( قوله؛ 

دمت«

الحائضعن احترازا أهله( )من غيرها العبادة لتفارق ربتية( قوله• 
والمجنون.والكافر اء والنق

قبإذنه تعالى لله منوي المفهلرات عن اك إمالحين هدا واختصار 
(()١(.وقه 

تالتعريف هذا ؤيوخذعلى 
محبق.كما المفهلرات ق التفصيل أ~ 

رربنية((.قوله؛ عن يغنى ااإماك« قوله! ب— 

ائامة؛تهاييف وض 

:^٢٢حدودابن رح شل 
الغروب.حتى الفجر طلؤع وقت عدمية عبادة رررنمه الصوم؛ 

ومدى،وإنعاظلٌأا، ووهدء، يقغلة، إنزال عن بنية كف بأنه؛ يحد وقد 
جوفأو لحلق الأمتان بين وفلقة وذباب، غبار، غالما غير غذاء ووصول 

ماره((.أكثر إغماء دون الغروب حتى الفجر زمن 
يلي؛بما التعرف هدا عر واعترض 

إيجايتا.يكون أن التحريفايت، شروط من إن إذ عدمي؛ تعريف أنه أ— 
المفهلرايتج.تعاواد ب~ 

ا/ار'اأ.الفلاح )ا(صافى 
٨(.١ ص) للرصاع عرفة ابن حدود نرح ^ ٢١

(.U٤٦٤/العرب )لسان الج٠ااع اشتهى الرجل• وأنعظ ذكره، انتثار الرحل؛ إنعاظ )٣( 



اس|ءسماس1م1|كأ 

مقامهمايقوم وما والفرج، الفم شهوق عن ررالإمساك القرال: وهال 
أوالفجر قبل وبنية النهار، أحزاء جميع ل المولى طاعة ل للهوى مخالفة 

الأعياد((را(.وأيام والنفاس الحيض فيماعدازمن أمكن إن معه 
مقامويقوم الحلق، البطن! شهوة مقام يقوم مقامهما؛، يقوم راوما هوله! 

القباوةرأ<.الفرج! شهوة 
بمايلى!التعرف هدا على واعترض 

التعريف،.ق عنه حشويتحاشى وهذا المفهلرات، تعداد أ— 
للهوى،؛.ةوله!"ررمخالفة مع للمولى؛؛ را٠لاعة قوله! ل التكرار ب— 
إلخ.ا، الحيفى... زمن عدا رافيما قوله! ق القي ج~ 
اثفاهلية؟تعاييف وهن 

زمني مخصوص شيء من مخصوص اك ررإمالنووي: هال 
مخصوص؛أأص•شخص من مخصوص 

التعريف،!هذا ؤيوحدعلى 
فمعلومشيءمخصوص؛؛ عن مخصوص »إماك قولهم! التكرارل أ- 

•مخصوص ثيء عن إلا يكون لا المخصوص الإمساك أن 
•الوصوحل٤، التحريفات، شروط ومن ارمخصوص؛؛ كلمة ل الإيهام محط— 
بقولهم؛عرفوْ كما 

النة)ه(.مع مخصوص وجه على المقطر عن اك إم

الاوحيرةآ/هخ؛.)١( 
.To^/rحاشية\ضدوي)٢( 
.٢٤٧/٦المبموعهمحالهاJب)٣( 
طرقالأمتاولألوضئب)أ0ا(.)٤( 
أسىاوطلبا/بم«أ.)٥( 



]TQاسيام 

منالممطر عن المميز لم الماك إمأي المفطرآ عن )إمساك قوله•
جمحوالولادة والنفاس الحيض من مالما بالنية آخره إلى النهار أول 

بعضه.ق والثكر الإغماء ومن النهار 
وانتفاءوالأركان الشرومحي اجتماع س أي مخصوص( وجه )عر قوله: 

ررعرقوله: و داخلة لأما إليها؛ حاجة لا أنه الفلاهم المة( )مع قوله: 
وجهمخصوص«.

النيةل١،.عدا ما المخموصى: بالوجه يراد أن ؤيمكن 
.ررمخصوصن٠٠ قوله: ق الإحام التعريف: هذا عر يوحد كما 
اسابلة:تعاليق وض 
أشياءعن الإمساك عن عبارة السرع: ل رروالصوم قدامه: ابن قال 

مخصوصا،رأا.وقت ق مخصوصة 
ررمخصوص((.قوله: ق الإمام التعريف: هذا عش ويؤحذ 
إنسانس المفهلرات عن النهار جميع اك )إممفلح: ابن وعرفه 

الية(رص.ْع مخصوص 
منمعين زمن ل مخصوصة أشياء عن بنية )إماك البهورت لعرفه 

مخموص(ل؛،•شخص 
الأنتية.مفسدانه هى محصوصة( )إمثالثضأئثاء قوله: 

.UA/Yحاباوجيرسضالخف )١( 
٣(.)م المش )٢( 
المدع؛/ا.)٣( 
(.٤٦٩/١ثرحسهىالإرادات))٤( 



QaJ ]اسياماسأءسم اء

غروبإلى الثاف الفجر ؤللهمع من وهو معين( رمن j )بنية ث قوله 
مى•ال

الحايضغير العاقل لم الموهو محصوصن( نحصن ريي قوله• 
اء)ا(.والش

ررمخصوص((.كلمة الإ-يام عليه؛ 
عنتعالى فص اك إماصطلاحات الصيام تعريف ل يقال أن الأقرب ولعل 

أهله.من النهار جمح المفملرات 
اثفلأ:ذات الألفاظ 

ا-الإْاك:

والإمساكوقبضه، وأحده به، والاعتصام الشيء حبس هو لخأت الإمساك 
البخل.والإساك: اسوت، هو: الكلام عن 

علىيدل صحح واحد أصل ، والكافوالسين ررالميم فارس؛ ابن مال 
الثشاكوكل.ا البحل، والإمساك: ممسك، والتخيل تحثسه، أو الشيء حبس 

بشيءيعلق لا كان إذ مثكة؛ ورحل أيصا، البخيل والمسلإيلث<: والمناك 
الواحدةباليي.، اكه لامتمالدبل؛ من الثوار والمتالث،: منه، فيتخلص 

ضكة«)آ(ّ

امريحسسهن،آ، ١ ٥ لالت.أأ.اءت ه .،ودتا آلأق ؤؤفآمسح^ِهرؤنا تعالى. وقوله 
الصوم)'آ(.من أع؛! وهوبل،لاك 

القاعكشاف )١( 
.٣٢٠مقاييساللخةلأبنفارسه/)٢( 
.٣٣٣انالعرب٠ا/أارة،ظجالعروسيآ/،ي٣٢٠ْمايسالاكنه/)٣( 



]TQ.اس،ءسماسم 

I-Y:_

لكنوالشراب الطعام من المتعالق ذكر ؤإذا تركه، لنأت الشيء عن الكم، 
للصوم)١(,مساوتا 
وانقباض،قبض على يدل صحح أصل والفاء ررالكاف فارس؛ ابن قال 

النيء؛،.تقبض لأثها بذلك سمسثا ان، للأنالكم، ذللث، من 
الصممت،؛٣' 

النطقر٢(.عن اك الإملغأ: التكون، وكذا الصمت، 
إببمامعلى يدل واحد أصل والتاء والميم رءالصاد ذارست ابن قال 

تقولهم ومنه أيصا، وأصمت، مكثخ، إذا الرجل صمت، ذللئح من ؤإغلاق، 
ليسصامته كأنيا -با، أحد لا التي المفر وهي إصمت،((، ببلدة محلائا ررلقيث، 

والقصة،الدم، فالصامتط: ناءلق«، ولا صامت، ارماله ويقال ناؤلق، ببما 

والخيلءارص-والغنم الإبل والناءلر(ت 
هه . 

.١ ٢ ٩ ه/ اللغة .لأسى ، ١ ٠  ٩٨ا/ المحيط القاموس )١( 
.٥ ٤ Y/ الرب، زن ٣، ٠ ٨ T/ الأنة معجم.قايس )٢( 
T،A/rاللغة مقايس )٣( 





]VT[اس،ءسماسيأم أأ

ظهورْيتتقن أن إلى شعان آحر من الهلال يظهر منذ فرض اللثل من ينوم 
ذاتوالحرة والأمة والرحل، والمرأة والحر، العبد ومواء شوال، أول من 

حلوين«ر١(.أو ثيبين، أو بكرين، لكنتا سند أو زوج 
يبمضازثقهر صوم ترك حكم اثذييi: السالة 
الزغ:محل تحرير 

بعير،جاحد غير عامدا رمضان صوم ترك من أن على الفقهاء اتفق ~ ١ 
العير،زوال عند كلاهما أو الفدية، أو القضاء عليه ؤيجب عليه، شيء فلا 
ميأق.كما 

ماعليه ويرنب، لكفر، مرتد فإنه لوجوبه جحدا الصيام ترك من أن ٢" 
ؤاجهيأه^، ولرسوله فه مكذب لأنه أحكام؛ من المرتد على يترتبج 

الممن،
الأكلله عذر لا من تعمد لو أته الشرنبلالي ررعن عابدينI ابن نقل 
ولابالصرورة، منه يبت لما منكر أو بالدين، مستهزئ لأنه يقتل• جهارا 

به(()أ(.والأمر فتله، حل ق حلاف، 
صياموجوب على الأمة أجممت، را)فائدة( ت الجليل موام، ول 

الإقرارمع صومه من امتنع ومن مرتد، فهو وجوبه جحد فمن رمضان، 
صومعرفةإ ابن قال مالان،، مذهبا من الشهور على حدا قتل بوجوبه 
كالصلاة(()"؟(,وتركه جحده واجب،، رمضان 

وجوبهجحد من بالضرورة الدين من معلوم رروهو المحتاج؛ نهاية ول 

الإجماعصا-ب )١( 
رداوحتار؟/؛؛إ.)٢( 

.٣٧٨الجليل؟/مواهب )٣( 



.اسءعلآ.مماسيامؤج 

تركومن العلياء، عن بعيدا نشأ أو بالإسلام، عهد قريب يكن لم ما كمر 
واجبالصوم دال1 كأن ومفر، كمرض عدر غير من جاحد غير صومه 

صورةله ليحصل نهارا والشراب الطعام ومغ حبي أصوم لا ولكن علي 
بدلك«را(.الصوم 
تركها-أيمن كفر ل العلم أهل بين حلاف، ررولأ قيامة: ابن قال 

ذلك...مثاله يجهل لا ممن كان إذا لوجوحا جاحدا الصلاة— 
لأنهوالحج؛ والصيام الزكاة وهي كلها الإسلام مباف ن، الحكم وكدللث، 

والسةالكاب كان إذ تخفى؛ تكاد لا وجوبها وأدلة الإسلام ماف 
للأسلأممعاند إلا يجحدها فلا عاليها، منعقد والإجميع بأدلتها، مشحونين 

س،رسوله سنة ولا تعالى، اممه تكتاب قابل غير الأحكام الترام من يمتغ 
.٢٢(()ولأإجuعأمته 

جاحدغير وكلأ تهاونا رمضان صوم تارك حكم ل الفقهاء احتلف ٣— 
أقوال:عيرعلى غير من 

والشراب.الطعام ؤيمغ يحص أنه الأول: القول 
مدهب،وهو المالكيةل؛ا، من عياضر قال وبه الحنفيةر'آا، ميما وهو 

الشافعة)ْ(ب

أوبهما.سجنر، أو صرب، من، الحاكم يراه يما يؤدب أنه الثاق: القول 
ماةاسجمآإ؛.)١( 
اوغنى«ا/\،م.)آ(
الفلاحم\و ، ٩٣صن الفلاح على.راني الساري حاشة )٣( 
"؛.UA/Y، ٣١حاتب )٤( 
الممحاجم1ة \ا\^ك الممحاج ْدي، ، ٦٥•ا/ن JUaالروضة س م المجمؤع )٥( 

M\lr



لخقآالهيام  ۶٥٢١؛اس4ع .

أحمدرم.عن ورواية الشافعيةل٢،، عند وقول ،، المالكية١١مذهب وهو 
تأويلبلا اختيارا عمدا رمضان أداء ق أفطر من أن المالكية! وعند 

كانإن ثم معا، حما أو مجن أو صرب من الحاكم! يراه بما يؤدب قريب 
الأدب.مع حد خمر وثرب كزنا الحد، يوجس، بما فهلره 

مقوطالمناوئ وامتظهر الأدب، محدم رحما يوجب، فطره كان ؤإن 
الجميع.على القتل لإتيان بالرحم، الأدب 

قالكما الأدب- على يقدم فانه حاليا، الحد كان إن أنه ومفهومه! 
قبلتائيا كونه حال عليه الاطلاع قبل عمدا المفهلر حاء فإن - الدسوقي 

يودب)أ(.فلا عاليه، الظهور 
بمابنقل ولو عمدا( الممهير رأدب وجمت، رر)و( الدموقي! حاشية ول 

حدالحد يوجب، بما فطره ولوكان أوهما سجن أو صرب من الحاكم يراه 
الظهورقبل تائيا( يأتي أن رإلأ رجما الحد كان إن الأدب وقدم الأدب، مع 

أدب((.فلا عليه 
يقتل.أنه الثالث،! القول 
وهوالذهّب،، من المشهور أنه الحقناب وذكر المالكية، عند قول وهو 
الحناطةرْا.مذهب 

النانبحاثب الزرتاف شرح الجلل مخ ا/ئ0ا، الإكالل حواعر )١( 
• ٥٣٧/ ١ للدردير المجتر الترح عر الدّور حاشية ، ٢١٥آ/

روضةاسآ/ي؛ا،ابعميا.)٢( 
r«Y/U،برعاكاوى١٧٢-١٧١/٩المدع)٣( 
المافبحاثب الزوم ثرح الجلل مح ا/؛ها، الإكالل جوامر )٤( 

• ٥٣٧/ ١ للدردير المجر الشرح عر الدّور حاشية ، ٢١٥؟/
مطالبأورالهىا/'آدآّ)٥( 



ا§اسمسمماسمم]ج 

بالدين.استهزاء ذلك فعل إذا يقتل الحشة: وعاد 

 jيوحركلأ الصوم تارك أل على عرفة ابن اروص الجليل؛ ع م
بالسف،،.فيمتل ينو لم فإن النية، بقدر الفجر لقرب 

أوتركصوما، أوترك ماؤنا، زكاة ترك ارومن المهى: أولي مطاف وو 
ةتلحدالأكفنااابحنا 

جسر.بن سعيد قال ربه يكفر— أنه الراع: القول 
ونحنتاركها، تكفير ق فاحتلفوا الأربعة الأعمال وأما ١١تيمية: ابن قال 

المعاصيبه نريد فانما بالدنمح، كفر لا أنه على مممقون المة أهل قلنا: إذا 
وعنمشهور، نزلغ تاركها كفير ففي المباق هدم وأما والشرب، كالزنا 
منها،ة واحل، ترك من يكفر إنه عنه: الروايايث، ؤإحدى نزلع، ذلك ل أحمد: 

روايةوعنه حسيا، كابن ماللئج أصحاب من وءلائفة بكر أبى اختيار وهو 
بتركإلا كفر لا ثالثة: ورواية فقْل، والزكاة ١^ بترك آلا كفر لا ثانية: 

الصلاة،بترك إلا كفر لا ورابعة: عليها، الإمام قاتل إذا والزكاة 
مالللسلف، معروفة أقوال وهذه منهن، شيء بترك يكفر لا ة: وخام

متعمل>االزكاة ترك ومن كفر، فقد متعمدا الصلاة ترك من عتيثة؛ بن الحكم 
متعمدارمضان صوم ترك ومن كفر، فقد متعمدا الحج ترك ومن كفر، فقد 
ومنباض، كفر فقد متعمدا الصلاة ترك من جيير: ابن معيد وتال كفر، فقد 
كفرفقد متعمدا رمضان صوم ترك ومن باللة، كفر فقد متعمدا الزكاة ترك 

(()١(,لله با 

بالصلاة.إلحاقه ولعلحجته: 

.r>x/Uاكاوى مجموع 



تهْتإاسيام لأح؛دام اس*ء .

دئوقس•
علىأوحبتموْ كما القتل، عليه لاأوحتم فلم قيل; ارفإن الماورديت ثال 

لأمرين!قلنا الصلاة تارك 
واعتقاداللسان، قول لأمما للإيمان؛ مشاحة الصلاة أن أحوهما؛ 

وليسالإيمان، تارك يقتل كما تاركها فقتل بالجوارح، وعمل بالقلب 
الصيام.كيلك 

كانفليلك بفعله، إلا تاركها من امحتيفاوها يمكن لا الصلاة أن واكاي! 
الهلعاميمغ بأن تاركه من استيفاؤه يمكن والصيام لقتله، موحيا تركها 

،.١١٠١لقتلهموجبا تركه يكن فلم إفطاره، إلى يودى وما والشراب 
الأدلة:

املالأولواكابيأدلة 
محمد،بن واقي عن شعثة، ؤلريق من وملم البخاري رواه ما — ١ )١( 

ررأمرمحتؤقال؛ اف رمول أن محكا عمر ابن عن يحدُث،، أبي ممعن، قال؛ 
افه،رسول محمدا وأن اطة إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن 

دمائهممنى عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصلاة، ؤيقيموا 
تعالى*الى•اممه على وحماحم الإسلام بحق إلا وأموالهم 
الصلاةؤإقامة الشهادتين قول جعل ه الرسول أن الاستدلال؛ وجه 

.٣٩٦م الحاوي )١( 
فخلواالزكاة واتوا الصلاة وأءاما تابوا »نإن اسم/باب كاب - البخاري صحيح )٢( 

يقولواحتى الناس يقتال، الأمر باب الإيمان/ كاب - لم ومله، واللفغل ، ٢٥برقم ٠ سيلهم 
•• به• جاء ما بجميع ؤيومتوا الزكاة ؤيوتوا الصلاة ؤيقيموا الله رمحول، محمد اف إلا إله لا 

٢٢^•
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أنعر فدل الخل، يوجب بما أتى إذا إلا والمال لأدم عاصئا الزكاة دبء 
الصوم.ومنه تاركه، قتل يوجب لا عداها ما 

أبىعن أمحه عن صالح أبى بن مهيل طريق من لم ممارواْ ٢" )٢( 
أحمىإلا زكاته يودى لا كنز صاحب من ررما س اممه رمول قال قال هريرة 

اللهيحكم حتى وجبينه جنبا0 -ها فيكوى صفاح، فيجعل جهنم نار ل عليه 
الجنةإلى إما مييله يرى لم منة، الما حمن مقداره كان يوم ل عياله بن 

JlUb .>اص«)ا
كفرْ.عدم على يدل الجنة إر مييله يرى فكونه 

قيقث بن الله عد عن الجريرى طريق من الهرميى مارواه ٣- )٣( 
تركهالأعمال من شيئا يرون لا محمد أصحاب اركان قالت العقيلى! 

كفرغيرالصلأة«رأ(.

علىنجرأ فلا المنة، أو الكتاب من دليل تركه حكم ق يرد لم لأنه — ٤ 
تكفيره)م.

الإسلام.أركان من ركنا لركه ذكر؛ بما يعزر أنه — ٥ 
اكالث،)أن4ثل(ث

بنحماد حدثتا مؤمل، طريق من مسنده ق يحلى أبو رواه ما — ١ ( ٤ ) 
قالعباس- ان عن الجوزاء، ان عن الدكرى، مالاث، ن عمرو حدثنا ليد، 

وقواعدالإسلام ءعرى قال؛ الني إر رفعه قد إلا أعلمه ولا حماد؛ 

(.٢٣٣٩)الزكاة مانع إم باب الزكاة/ لم مصحح )١( 
الاوهيق-س:ا/\/؛،وةال المدرك ز الحاكم وأحرجه (، ٢٦٢٢الترمذي)ض )٢( 

صالحأ،للإمسواده 
•١ ٠ ص٥ والحكم اللوم جامع يتظر• رم 



QvJاسم ءاسأءسمم 

حلالكافر فهو واحدة منهن ترك من الإسلام، أمس عليهن ثلاثة، الدين 
رمضان«راا.وصوم والصلاة، إلااممه، لاإله أن شهادة الدم! 

(.٢٣٤٩);عرأ/ا""آ\ مدأي 
به.إسماعيل، بن مؤمل طريق من ٢( ٠ ٢ / ١ ) السنة ل اللألكاتي وأحرجه 

حن١٠.ا٠وإساده (;٤٨الهيثمي)١/ وتبعه ١(  ٩٦المتن.رى)١/ قال 
صعيما؛

الكري:ماس عمروبن فيه - ١ 
ؤيرقالثماتح، عن الحديث، رمنكر : ٢  ٥٨أ/ الرحال( ضعفاء ل الكامل j( عدي ان ءال، 

ماغير ولعمرو ضعيفا... كان( الكري ماك بن عمرو يقول، يعر أبا سمعت الحديث،، 
ثقاتء.نوم من سرقها بعضها مناكبر أحاديث، ذكرُت، 

اكهدبب،ل وقال( ، ١٠٢١٠^له راص.الوق صأآإ؛ اكهدي_، تقريّخ ل حجر ان ونال، 
/aويغرُبجاالأيخعرء عنه ابنه رواية غير من حديثه اريعت،ر ؛ ٩٦
إسماعيل:ن مؤمل ٢- 
لنال.بم صاووق حاتم: أبو وقال، معين، ان ءومه : ٢٢٨/ أ الأءتل.ال، ميزالت، ل الذمي نال، 

كثير،حهلآ حديثه ل زرعة: أبو وقال، الحديث،، متكر البخاري: وقال، الخطأ، كثير الستة 
.شأنه١١محن ورغ فعظمه داود أبو وذكره 

ونال،ثقة، معين ان عن حيثمة أبي ان اقال، : ٠٣٨ ١/ ٠ اكهديسغ تأذي_، ل حجر ان وقال، 
أوإليلئ، أحب هو قلت،: ثقة، فقال،: حاله؟ شيء أي معين• لابن نلت، اللءارمي• عثمان، 

صدوقاالماجي: وقال، صدوق،■■■ أبوحاتم: وقال، يقفل، فلم محوسك،؟ ابن يض، تميل'اف 
ثقةالدارقتلني: وقال، الغلهلّ، كثير ثقة معاد: ان وقال، ذكرها، يطول، أوهام وله الخْلآ، كثير 
يتوتف،أئن، وحب، بحديثؤ انفرد إدا المرمل المروري■ نصر ن محمل■ وقال، الخْلآ، كثير 

لأنهكان(ّىءالحففلكيرالغاوطُؤيثبت،فيه؛ 
٠١١الحففل سيء *صدوق، : ٥ ٥ ص٥ الهديب، تقريب، j( وقال، 

.١٠حمى... على الإسلام *بني صحته: عر المتفق للحديث، مخالم، الحاليحح ظاهر ٣" 
يحكمولم رفع4اا، إلا أظنه لا حماد: اقال، وقال،: ، ١  ٦٢/ ا ٦ المهيد j؛ عبدالر ان وذكره 
•١ ءسه'بتحوه والحكم العلوم جامع ؤ، رجب ابن وذكره عليه، 
ءثاساا.ان عر وقفه *والأظهر: ٢: ٢ \ا رجب، لأن الباري فتح ق وقال 
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عنجعفر، ئ بن همدانميد طريق من رجب ابن ذكرْ ما ٢" ره، 
ارالدينالمي قال قاوت ®.١ عمر ابن عن أيه، عن عطاء، ابن عثمان 
محمداوأن الله إلا إله لا أن شهادة شيء• دون شنئا منهن اش يقل لا حس 
وبالنار،وبالجنة، ورماله، وكتبه، وملائكته، بالله، ؤإيمان الله، رمول 

يقبللا الدين عمود الخص والصالوايت، واحدة، هذه الموت، بعد والحياة 
الإيماناممه يقبل ولا الدنوبج، من طهور والزكاة بالصلاة، إلا الإيمان افه 

صيامهفرك رمضان حاء ثم الأربع هده فعل فمن بالزكاة، إلا الصلاة ولا 
ولاالزلكه(()ا(.ولاالصلاة الإيمان منه اممه يقبل لم متعمدا 
،.منكر١٢حديثج هدا أبوحاتم' فال 
كركهفيكفر بالضرورة الدين من معلوم صومه وجوب ولأن ٣" 

حاحدا>م.

ورسوله،ض مكدبج لأنه جاحدا؛ بركه يقتل إذ بالفرق؛ ونرَس• 
هنا.بخلافه لمين، الموإحماع 

(.٢٩٠٨^العالين المطالب، ق حجر ابن ذكره و ً
.٥ ص؛، والحكم العلوم جامع فا رجب ابن ذكره  ٢١)

صعف،اا.اوسده ت ١ ٥ ١ / ١ العمال كنز ل نال 
عطاءإلا عنه يروه لم اللفظ ثيذا عمر ابن حديثج من غريب، ت ٢ ٠ ٢ ْ/ الأولياء حلية ل ونال 

جعفرا.أبي بن ءبدالحمياJ عشاياتقرئبه إلاابنه ولاعنه 
هداأن يحتمل منكر حديث، هدا ر: ®قال : ١  Y٥٦/ حاتم أبي لأبن الحديث، علل ل ونال 

كولء.جعفرشخ ين هوعبدالحميد ؤإنما اق، الخراّعطاء كلام من 
ابنلحديث، يره نفمن أنه الفناهر رقلت،: ; صء٥ والحكم العلوم جامع 3، رّجب ابن نال، 

الشام*.علمام أحلأء من وصناء عمر، 
.١٥٦/٢الحديث، علل )٢( 
.٣٢٤الإذاعلأثرسي؛/ينفلر:)٣( 



ؤهنإ.اساءسمماسم 

جميعابتركها فيقتل الإسلام مباف من والحج والصيام الزكاة ولأن ة~ 
كالصلأة)ا(.

وجهين•ُن يصح لا الصلاة على القياس بأن الاستدلال؛ هذا وكوقس 
هدا.عر الإجماع -محكي كما كفر، تركها الصلاة أن الأول: 
لغيرها،ليس بخصائص الأعمال سائر من اختصت الصلاة أن الثال؛ 

الصيامل'اا.بخلافح النيابة، لاتدخلهاالصلاة منهاأن وغيرذلاثح، 
الراح.القول دليل وتقدم 

الراجح:
الصحابةأن ورد لما وذللئ، الصوم؛ تارك قتل عدم أءلم~ واف الراجح~ 

منهم.١->^؛؛ وهذا الصلاة إلا كفر تركه شيئا يعدون لا كانوا 
الإمام.يراه بما يعزر لكن لم، المدم حرمة الأصل ولأن 

كبائرس عفليمة كبيرة فعل رمضان ق أفهلر من الثالثة: السألة 
ذلالث،امن باق عيادا وردته، كفره إر لف البعض ذهب بل الذنوب، 

مرضبلا رمضان صوم ترك من أن مقرر المرمنن رروعند الذمي: ئال 
بلالخمر، ومدمن الزاف من شر أنه ذللثج( يبيح عذر بلا )أي غرض ولا 

والانحلال(()"؛؟(.الزندقة به ويفلنون إسلامه ق يشكون 

قال؛ثابت،، أبى ن حبيب أنيرق قال: شعبة، طريق من أحمد روى )٦( 
قال:هريرة، أبي عن أبثه، عن المعلوص، أبي عن عمير، ن عمارة سمعت 

افرخصها رخصة غير ق رمضان من يوما أفطر ررمن اف رمول قال 

ا/أإ.الملأةوحىاتاركها)؛(
الملأةوحكم-اركها؛/ا"؛-ماأ.)٢١( 
الكأترص؛أ.)٠١( 



QTJ اسرعسمماسم.

انمهمكل،ه)ادت شل له، 

٩X ٠ ١ ٤ )ح ٥ ٥ ٤ / ١ ٤ أحمد ني حم
وابن( ٣٢٨٣^اعري ق اش النطريقه ومن ( ٢٥٤٠)ح الطتالي داود أبو وأحرجه 

ننالل واليهقي ( ١٥٢١^الآثار محثكل شرح ل والْلحاوي ( ١٩٨٨^حزيمة 
؛/حأأوا؛نحجرفياسقم-؟ا،

دمابنجرير،عن  ٢٢٧٥^بنراهويه يإسحاق 
واكار.ي)حْ\لأا(ءنأبيالونم

كير،ين ومحمد حرب ين محاليمان عن ( ٢٣٩٦^وأبوداود 
ومحمد،إسماعيل طريق من ( ٣٢ ٨٢و)ح ( ٨٣٢ ١ اعري)ح ل اش والن

الحارث،بن وحالي عدى أبي وابن جعفر بن محمد طريق من ١( ^٧٨٩ خزيمة وابن 
النهرانعمر بن بئر طرض الاثار)حاأها(و)حآ؟هل(من مشكل شرح ل والطحاوى 

عام'بن وسمد 
عمار،ين وينر عفان طريق من ( ٥٣٦ ورح؛ ( ٣٦^٣٥ الشعب وق 

يه.شعبة، عن كلهم 
احتلاماثابتر أبي بن حب على ميه رواحتلف—، (؛ ١٦١)؛/ال-اري فح ل حجر ابن مال 

قوالثالث، المهلوس، أبي بحال والجهل الاصتلراب، ثلاث فيه فحمالت، كشرا، 
.الكاء، اشتراؤل ل البخاري يهلريقة تختص الثالثة وهده هريرة، أيي من أ؛ي4 صملع 

راهويهين ؤإمحاق ، ١٠٥م شيبة أيي واين (٠  ٠٩٧ ^٦ ٤ ٤ * / ١ ٥ أحمد وأحرجه 
ه؟(ءندكح،

ابنعن ثابتا، أبمح، بن جيما عن سفيان، حدثنا وكح، طربج، من ( ١٦٧٢)ماجه وابن 
منيوما أفطر امن : اف رصول قال قال: هريرة، أيي عن المهلوس، عن المهلوس، 

الدهر*.صيام يجزه لم غيررحمة من رمضان 
(،٣٢٨٠اش)الن>يقه ومن ( ٧٤٧٥الرزاق)عبد وأحرجه 

يومض،بن محمد عن ( ١٧١٤)والدارمي، 
نعيم،>يقأبي من ( ٣٢٧٨والماش)

أحمد،أبي، طريق من ٢ ١ ١ ؟/ والدارمطي، 
له.سفيان، عن كلهم 
أعرفلا تال! يم سنده، ق الاختلاف فذكر الحديث؟ هذا عن أحمل وسألت مهنا؛ وقال 
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المطوس(.ابن ولا المطوس، أعرف )لا أحمد: قال 
بنيزيد بن عدالرحمن ثنا بكر، بن بشر طريق ْن الحاكم وروى )٧( 

الياهليأمامة أبو حدثني قال: الكلأعي يحنى أبي عامر بن سليم عن جابر، 
فاخدارحلان أنال إذ نائم أنا رربينا يقول؛ اممه رمول سمعت قال: 

الإق فقلت: اصعد فقالا: وعرا، جلا بي فانيا العقد( هو بضسعتي)الضبع 
إذاالجبل سواء ق كنت إذا حتى فصعدت لك، منهاله إنا فقالا: أطقه، 

يمالنار، أهل عواء هذا قالوا: الأصوات؟ هذه ما قالت: شديدة، بأصوات 
أشداقهمنيل أشداقهم، مشققة بعراقييهم، معلقين بقوم أنا فإذا بي انهللقا 

.٢١١٠٠صومهمتحلة قبل يفهلرون الذين هؤلاء قال: هؤلاء؟ من قلت<: دما، 

عمدةلا® الوجه؟ هذا غير من الحديث أتعرف ت نالت المهلوس، ابن ولا لمهلوس ا ~
.٩٨٤; القارى 

أJا٥اا٠ولا المطوس ابن أعرف لا محإق الخبمر صح ءرإن صحيحه؛ ل خزيمة ابن وقال 
وهوالتغليظ، على صح لو يكون أن يحتمل ®وهذا ت ١  U٧٣/ التمهيد ل عبدالر ابن وقال 

يحتج؛هء.لا صعيم، حديث 
حديثء.الجملع شر بالفطر الكفارة ل يشت ءولم ت ٢٦٨/٦المعرنة ل الييهقى وقال 

فدكرعبداف... تال قال: عرفجة طريق من  ٢٢٨امرى؛/السنن ل البيهقي وأحرجه 
(.٢٣٥ا/الصيام ق زوائدالسنن )ينفلر• تحوه. 

،٢١٦/٤الحاكمواوستدركا/هوه،ومحهامحلالمناممرى)١( 
ْام،بن الوليد (سرس ٣٢٧٣مخصرا)حوالسافيفيالمناهمى 

رسولمن أمامة أبو سمعه شيء أدرى فلا سئم* قال والنصارى، اليهود خابت قال: ونهت 
أوشيءمزرأيه•ه الله 

بنبثر طريق من ٧( ٤ ٩ صحيحه)١ ل حبان ابن رمحه ١( صحيحه)حاُخ؟ ل حزيمة وابن 

به•عام بن سلم عن معاينة، طريق من  ٢٧٦٦٦^افر المعم ل واممراف 
يخرجاه((,ولم مسلم، شرط على صحيح حديث وهدا الحاكم: قال 
الصحيح(١٠رحال ورحاله الكبير، ل الطراق ورواه : ٧٧/ ١ الزوائد مجهع ق الهيثمي قال 



اسياماس،علآح؛ئم اوإنج 

عنيعلى، بن عمر عن معاوية، أبو حدثنا قال: شيبة أبي ابن وروى )٨( 
أبدايقضه لم متعمدا رمضان من يوما أفطر رامن قال: علي عن عرفجة، 

طولالدهر(()ا(.

عنواصل، عن سفيان، عن وكيع، حدثنا قال: شيبة أبي ابن وروى )٩( 
ررمنقال: معود. ابن عن الحارثر٢،، بن بلال عن اليشكرى، مغيرة 
.٢٣كله(()الدهر صيام يجزه لم رخصة غير من رمضان من يوما أفهلر 

العلاء،عن العلاء، بن هلال طريق من امرى و اشاش روى ١( )٠ 
عنثابت، ر ابن صب عن ة، أنير بن ود عن ^j، بن اش ب عن 

اسف؛/«با.)ا(

بنعتر مه ضعيف؛ إسناد،، شيبة، أبي ابن طريق من ٣ ١ ٢ المحلى؛/ ق حزم ابن ورواه 
حنل،بن أحمد بن اف عبد ثال حدْ إلى ب ينوقد الثقفي مرة بن ينأى بن عبداش 

الحديث.ضعيف أ؛يهت عن 
الحديث.منكر حاتم: أبو وأبوزاد تجن، ين يحي عن الدوري عباس قال وكيلك 

بثي،؛•لثس ؛حمح،• عن، الدارم،، نعيد بن عثمان رمال 
أسا'لقال: ؟ حاله فا له: نتل بقوي. لمن زرعة: أبى عن حاتم أبى بن الرحمن عبد زئال 

الملامة.اف 

،٤٦٢الرحمة، والدارمي: ، Y٤٣١/الدوري: )تاييخ فيه. )تكلمون التخاري: وئال 
ومديب، Y١٨٧٥/الرحمة الكّير: البخاري وتاؤخ ، ١٨١ا/أحمدت وعلل ، ٤٦•

الكمالاآ/أ،ا؛(

واصل،عن صفيان، عن وكتع، حدثتا قال: شيبة" أبى ابن ل رأيته حجر: ابن قال )٢( 
• ١٧٢م التحليق* اتغليق به. عود، مابن عن الحارُث،، بن فلأن عن سمرة، عن 

٠١٧٠انمف،؛/)م(

والّيهقى٣، ١ ٤ و/ الكبير العجم ل واممرال ، ١  ٥٣,iا الصنم، ل ءLJالرزاؤ، وأحرجه 
 jبه،حيان، بن واصل منطريق ٣٨٥/٤الكبرى لمنن ا

صحيح.ؤإسناده 



[]rjءاس،عسماسم 

شهرj أفطر رحلا ررأن ولفظه: موقوفا، هريرة، أبي عن الحسين، بن علي 
سة(ا)ا(.صوم منه لايقبل فقال،: أباهريرة، فأتى رمضان، 

واتصلأة.السام بخا الفاضاة الرابعة: السالة 

فقالوالصيام، الصلاة ق لسحي لف ال، ررواحتلفالماوردي؛ قال 
ومحالالإيمان، ومقارنته فرصها لتقدم الصيام؛ من أفضل الصلاة بعضهم: 
عملكل تعالى: اممه يقول لقوله الصلاة؛ من أفضل الصيام آخرون: 

وأضافهبالصيام، فاختص عليه، أجري وأنا لي فإنه الصوم، إلا له آدم ابن 
أفضلبالمدينة والصيام الصيام، من أفضل بمكة الصلاة قوم: وقال إليه، 
فرصهما(()؟(.نزول لموضع مراعاة الصلاة من 

هه

ص)ح؛ح؟م،واينأبيإمفيأكول)ح«هي(.)١( 
أبيعن ؤيدكر فقال! رمضان، ق جامع إذا ٢( )٩ رقم باب، الصوم كتاب، ق البخاري وعالمه 
الخ".• • أفْلر. رامن يرفعه! هريرة، 

الحاوياتك؛ر'؟/اُا<*آ.)٢( 



CEEJ اسءعلأ>مماسماوأ
اثثاصالطلب 

وفوائدهانميام، حكم 

هتها;عظيمة ومصالح كثيرة، جآكم لاصيام 
بتركربه إلى فيها العبد يتقرب تعالى فه وعبادة ه.، متجاة أنه — ١ 

إبمانهصدق بدلك فيفلهر ونكاح، وشراب طعام من ومنتهياته محبوباته 
يتركلا الإنسان فان عنده، ما ورجائه له محبته وقوة فه عبوديته وكمال 
قافه رصا أن المؤمن علم ولما منه، عنده أعفلم هو لما إلا له محبوبا 
هواهعلى محولاه رصا قدم محتها على المجبول شهواته بترك الصيام 
•طه.t ذلك ترك ق نقمه وراحة لدته لأل إليها؛ شويا يكون ما أشد فتركها 
الربه ومحن الخد ين سر فإنه غيره؛ ْس أكثر الصام ق الإخلاص ٢- 

حففلفإذا الماس، عن متخفيا ياكل أن الصائم ؛إمكان إذ غيره؛ عليه يطلع 
لربه،إخلاصه كمال على ذلك دل الأحر ومضات المهلرات عن صيامه 

الأن؛القدسى الحديث ق سبحانه يقول ولدا وجهه، ابتغاء العمل ؤإحانه 
اختصاصهوجهة على سبحانه فنبه أجلي،( من وشرابه وطعامه شهوته ررييع 

الإخلاص.وهو عليه ويالجزاء به 
ءام؛وإآل؛أا ا قأديسؤ وتعالىI سبحانه قال كما للتقوى، سب أنه ٣— 

هتئف)؛ تئم ميصفم من أليرك> عن َتاى أمحيام عيهظم محب 
العاصؤب.واجتناب الهلاءات بفعل مأمور الصائم فإن [،  ١٨٣

المصري،عن ذئب، أمح، ابن طريق من البخاري صحتح ل كما ١( )١ 
الزورقول يدع لم ررمن قال: المبى. عن ه، هريرة أبى عن أبيه، عن 

١(.وشرابه(() طعامه ييع أن ل حاجة قه فليس والجهل به والعمل 
=(، ١٥٧ ٠ الزورا)ح هول( هو\جتجو\ تعالى; اف نول، باب الأدب/ كتاب — البخاري صحح )١( 



لنهنآاسيام لأح؛ة1م اس*ء ٠

صائمأنه تذكر بمعصية ٥-؛^ كلما فانه بالصيام متلمثا الصائم كان ؤإذا 
عها.فاجع 

لهثئيها صائم، امرؤ إق ثادمه1 أو سابه لن يقول أن الصائم امر ولهذا 
بأنهه لفا وتدكين والشتم، الثب عن اك بالإممأمور الصائم أف على 

والمتم.يالب المقابله عن فمتغ بالصام متلبمى 
يستوجبالشهوات تناول لأف والدكر؛ للفكر يتخر القلب أن ~ ٤ 

إلىالمي. أرشد ولذللث، الحي، عن ؤبمي القلب يمئي وريما الغفلة 
والشراب.العلعام من الخفيف 

حن.ثناقال! الكنان، مليم بن مليمان محلريق من أحمد روى فقد ( ١٢)
قال!الكندي، كرب معدي بن المدام سمعت قال! الحلائي، جابر ابن يحيى 

ابنص، يهلن، من سرا وعاء آدم ابن ملأ ررما يقول؛ افه. رسول سمعت 
مراب،وثالث، طعام، فثالث، محالة، لا كان فان صلبه، يقمن أكلات آدم 

(()١(.ه لفوئك 

(.١ ٨ ٠ ٤ )ح الصوم ل والعمل الزور قول ييع لم من باب الصوم/ كتاب ول 
(.١٧١٨٦)ح٤٢٢/٢٨مدأح٠د

النعبق والبيهقي )ح1؛أ(، المجير ل والهلراق (، ٢٣٨)ح• الارطى وأحرجه 
عياش،بن إسماعيل طريق من ( ٤ ' ٤ )٨ الة ثرح ق والبغوي (، ٥٦٥٠؛ا'ه(و)ح ^٨ 

الوليد،بن بقية طريق من ( ٤٠^٨٤ والبغوى (، ٦٧٦^٩ المجرى ل ائي النوأحرجه 
يه.الكناق، مليم بن سليمان سالمة أبي عن كلاهما 

(،^٦٤٦المجير ل والْلراف (، ٢٣٨٠)حوالرمدى (، ^٣٠٦المارك ابن وأحرجه 
صالح،بن حب ؤلريق من ٤( ٠ ٤ ^٨ والثغوي 
الاثارترن.يب ق واممري (، ^٤٧٦حبان وابن (، ٦٧٧٠^المجرى ل والناثي 

والحاكم)حآ؛ها(، الثماميين ند موق (، ^٥٤٦المجير ق والطراق (، ٦٣)ح؛ 
صالح،بن معاوية ؤلريق من ١ ٢ ١ ؛/ 



اسيامواتجايع نتنا 

حنفللةعن المهدي، عثمان أبي طريق من لم مصحح وق ( ١٣)
بكر،أبو قال؛ اش. رمول كتاب من وكان قال! الأسيدي، 

تقول؟ما اض سبحان قال: حفللة، امحق قلت: قال: حفللة؟ يا أت كيف 
رأيكأنا حتى والجنة بالمار يدكرنا الله رمول عند نكون قلمك: قال: 

والأولادالأزواج نا عاقس اممه رسول عند محن حرجنا فإذا عين، 
أنافانهللمت هذا، مثل لملقى إنا فواش أبوبكر: قال كثيرا، فنسينا والضيعات، 

الله،رسول يا حنفللة نافق قلت: الله.، رمول على لحلنا حتى كر وأبو 
بالمارتذكرنا عندك كون اطة رسول يا قلت: ذاك؟ وما افه رسول فمال 

والأولادالأزواج نا عاقعندك من حرجنا فإذا عين، رأي كأنا حض والجنة 
لوإن بيده نفسي اروالذي اللص رسول فقال كثيرا، نسينا والقيعان، 

علىالملأعة لماقحتكم الذكر وق عندي، كونون ما على تدومون 
مرات)١(.ثلاث وساعة(( ساعة حنفللة يا ولخن طرقكم، وق فرسكم 

صماوعطقت، جاعت إذا المص ررإن الداراق: أبوسلمان وقال ١( )٤ 

به•جابر، بن بممى كلاهماعن 
ولمالإستاد صحح ارحديث ت الحاكم وقال صححء، حس حديث راهذا \ذنو>وذخا.' قال 

الذهي.ووافقه يخرجاْ، 
لالمزى عليه وتابعه مرسل"، المقدام عن ربمحيى صا،ّات المراسل ل حاتم أبو قال 

.١  ١٩١/ ١ التهدب مدب j ،والحافنل r٢٤٩/ ١ الكال مذيب 
القاصيرالطايير جابر بن يحيى ^١^ ، a٢٦٥/ تاريخه ق البخاري سماعه يثبتا ولم 

كرب.معدي بن المقدام عن الشامي، 
إرساله.على نص أنه مع ٥  ٢٨و/ الفتح ل الحاففل وحسنه 
وجوازوالمراقة الاحرْ أمور ق والفكر الذكر فضل باب التوبة/ كتاب الم~ مصحح 

(٢٧٥٠ّذلك)حرك 



لخنآاسم لآح؛مح1م و

وباد(()١(.القلب عمى ورويت شبعت ؤإذا وري، القلب 
تعالىاطه أنعم حيث بالغز عليه الله نعمة قدر به يعرف الغؤ أن ه~ 

اطهفيحمد الخلق، من كثير حرمها وقد والكاح والشراب بالهلعام عليه 
التيسير.هدا على ؤيشكره العمة ظء على 

الإمساكعلى والقوه عليها، والسيطرة النفس، صبط عر النمؤن ٦— 
ومعادتيا،حيرها فيه ما إر ؤيقودها فيها التحكم من يتمكن حتى بزمامها 

عنامالقسه المرء أطلق فإذا ربي، رحم إلأما بالسوء أمارة النفس فإن 
إرقيادتبما من تمكن عليها وسيطر أمرها ملك ؤإذا المهالك، ق أوقعته 
المهلالب.وأسى المراب أعلى 

للخلق،وتلين للحق تخضع حتى كبريائها من والحد النفس كسر ٧- 
والعلووالبهلر الأشر على منها كل يحمل النساء ومباشرة والري الشبع فإف 

لهذهاحتياجها عند القس أل وذللث، الحي؛ وعن الحلق على والتكبر 
؛مة؛للوب|ا،حكرمت، اتنما رالتا متها تمكنت فإدا بتحصله^ غل يالأمور 

والمعصوملهلاكها، مببا يكون ما والبهلر المذموم الفرح من لها فيحصل 
تعالى.اطه عصمه من 

مجاريفتضيق والعهلس الجؤع بسبب تضيمح، الدم مجاري أن ٨" 
الدم.مجرى آدم ان من يجري الشطان فإف البدن من الشيهنان 

نعلي عن الزهري، طريق من الصحيحين ي ذك ثبت كما ( ١٠)
فأتيتهمعتكفا الني. رركان قالت: حيي.١ ينتج صفية عن الحين، 

قمكنها وكان ليقلبني، معي فقام لأنقل-٠ا قصت، نم فحدثته، ليأد أزوره 
أمرعا،الني رأيا فلما الأنصار، من رحلان فمر زيد، بن أسامة دار 
اينأبياسواسمع)ح-أآ^)١( 



اسمسم اس|ء P كإ 

يااض بحان فقالا: حي، بنتؤ صفية إما رملكما على ه: الني فقال 
حشتؤإق الدم، مجرى الإنسان من يجري الشيهنان إن قال: اش، رمول 

،.١١٠٠ثسئاأوقال: نتا، قلوبكما ق يقذف، أن 
والغضس،،الشهوة صورة وتنكسر الثسهلان، وماومن بالصيام فتكن 

طريقمن لم ومالخاري رواْ كما الّكا. قال ولذلك ( ١٦١
الشبابمعشر رايا ؤثه: عود مابن عن علقمة، عن إبراهيم، عن الأعمش، 

ومنللفرج، وأحصن للبصر، أغض فإله فليتزوج، الثاءة منكم اّتطاع من 
وحاء(()'اا(.له فإنه بالصوم فعليه يستهني لم 

لحدما.وكزا الكاح لشهوة وحاء الصوم فجعل 
عينأحدهما لشيثين موجبا كونه أعظمها: رالفوائد الأنهر: مجمع ول 
بجميعالمتعلقة الفضول ق مورما وكسر الأمارة، النفس سكون الأحر: 

لحركتها تفعف، به فان والفرج، والأذن از واللمالعين من الجوارح 
ؤإذاالأعضاء، جمح شبمت، النفس جاعت إذا قيل: ولهدا محمومانيا، 

المساكينعلى والحهلفا للرحمة موجبا كونه ومنها كلها، جاعتا شبمتا 
هذامن ذكر الأوقات بعض ل الجؤع ألم ذاق لما فإنه الجؤع، ألم لدوق 
حقق حقيقتها والرحمة رحمتهم، إلى فيايع الأوقات، عموم ل حاله 

مجافتنال؛دللئ، إليهم، بالإحسان عنه لدفعه ايع فيباطن ألم نؤع الإنسان 
—لم وم٣(، ١ ٠ ^٧ وجنوده إبليس صفة باب الخلق/ بدء كتاب ~ البخاري صحح ( ١ ) 

أنله محرما أو زوجته وكاث حاليا؛امرأة روي لمن يستحب أنه بيان باب السلام/ كتاب 
(.٢١٧٥يه)حالسوء ظن ^ jlJفلانة هده يقول 

—وملم (، ٤٧٧٩^فليصم الباءة يستني لم من باب الكاح/ كتاب — البخاري صحح )٢( 
عجزمن واشتغال مرنة ووحد إليه نفسه نافت لمن الكاح استحباب باب النكاح/ كتاب 

١٤٠)ح بالصوم الموز عن  ٠.)



P ؤناالسام لأحكام العايع

يتحملونما بتحمل الفقراء موافقة كونه ومنها الجزاء، حمن من اممه عند 
الأحريينق لآكن الفتح ق كما تعالى، الله عند حاله رفع ذلك وق أحمانا، 
علىاقتصر فلو فلا، الفقير حق ق أما فمهل، الغني حق ل لأنهما كلام؛ 

الأوللكانأوليى«>ا(.
إذاوالمساكين، الفقراء على والعطف الرحمة يمتصي الصوم أن ٩" 

الأوقات،جميع ق حاله ذلك من ذكر الأوقات بعض ق الجؤع ألم ذاق 
إليه،بالإحسان به والرحمة عليه الرقة إلى مايع ف

ابنطريق من لم ومالخاوي رواه كما و. الني، كان ولذلك ، ١٧)
النيءكان قال(؛ فقا عباس ابن أن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن شهاب،، 

حميل،يلقاه حين رمقان ق يكون محا أحول وكان بالخير، الناس أحول 
النيعليه يعرض ينسلخ، حتى رمضان ق ليلة كل يلقاه ■بمؤيل وكان 
((رى.المرسلة الريح من بالخير أحوي كان جمّنل لقنه فإذا لقرآن، ا. 

العلعامبتقليل تحصل التي الصحية القوائد من عليه يترتب ما ~ ١ ٠ 
والفضلأتالرءلوبات بعض وترقما معينة، لمدة الهضم جهاز ؤإراحة 
شرائعهأنفع وما وأبلغها، اممه حكمة أعظم فما ذللث،، وغير بالجم الضارة 
وأصلحها.للخالق 

بغيرأحره الصائم يعطى بل معين، بعدد يتميد لا الصوم ثواب، أن ~ ١ ١ 
حان.

)١(

^٦(،اش رسول إلى الوحي  cJUكان كتف باب الوحي/ بدء كتاب ~ البخاري صحيح ( ٢) 
المرسلةالريح من بالخير الناس أجود . الني كان باب الفضائل/ كتاب ~ لم وم

)حد'ّلآ(.



jj ]ءاس،ءسماسم؛

ممعأنه الزيات صالح أبي طريق من لم ومالخاري روى فقد ( ١ )٨ 
آدمابن صل كل ،^: ٥١»قال اش رمول قال يقول: ® هريرة أبا 
صوميوم كان فإذا حنة، والصيام به، أحزي وأنا لي فإنه الصوم إلا له 

صائم،إق فليقل: قاتله أو أحد سابه فإن يصخب،، ولا يرقن، فلا أحدكم 
ريحمن افه عند أطسب، الصائم فم لخالوف، بيده محمد نفس والذي 

فرحربه لقي ؤإذا بفهلرْ، فرح أفعلر إذا يفرحهما: فرحتان للصائم لث،، الم
بعثرالحنة يضاعمح له آدم ابن صل رركل لم: لمرواية وق ، ٠٠بصومه 
أحزىوأنا لي فإنه الصوم إلا تعالى: اممه قال صعق، سبعمائة إلى أمثالها 

أحلي(()ا(,من وطعامه شهوته ييع يه، 
لشرفهوذلك الأصال؛ سائر بين من الصوم ه لتفاحتهس الئه أن " ١٢

وبينالعبد بين سر لأنه فيه؛ سبحانه له الإحلاصس وظهور له ومحبته عنده 
الماسص الخالي الموصع ق يكون الصائم فإن اممه، إلا عليه يطلع لا ربه 

رباله أن يعلم لأنه يتناوله؛ فلا بالصيام عليه الله حرم ما تناول من متمكنا 
لورغبة عقابه س حوفا لله فيتركه ذلك عليه حرم وقد خلوته، ق عليه يطلع 

سه لفصيامه واختص الإخلاص، هذا له اممه رسكر ذللثح أحل فمن ثوابه، 
فائدةوتفلهر أحالياا، س وطعامه شهوته راييع قال: ولهذا أصاله؛ سائر بين 
القيامة،يوم الاختصاصي هذا 

حسانبن أيوب، بن إسحاق طريق من الييهقي روى كما ( ١٩)
أبايا فقال: عيينة، بن سفيان سال رحلا سممتح قال: أبيه، عن الواسهلي، 

فإنهالمحوم إلا له آدم ابن صل اركل ريه. عن س النكا يرويه فيما محمد 

—وملم (، ١٨٠نتم)حْ إذا صائم إل يقول هل باب الصوم/ كتاب ~ الخارق، صحح )١، 
(.١١٥١الصيام)ح قفل باب الصيام/ كتاب 



ؤجاسمسماسي1م او|

إذاوأحكمها الأحاديث أحول من ررهدا عيينة! ابن فقال به٠١ أجرى وأنا لي 
سائرمن المظالم من عليه ما ؤيودي عبده الله. يحاب القيامة يوم كان 

المظالممن عليه بقي ما عنه الله محيتحمل الصوم إلا يبقى لا حض عمله 
الجة(()ا(.بالصوم ويدحله 
هنفإلى الجزاء قاصاف به،،، أجري رردأنا الصوم• ل تال اه أن ~  ١٣

بعثرالحسنة بالعدد، أحرها ضاعف الصالحة الأعمال لأن الكريمة؛ 
أضافاممه فإن الصوم أما كثيرة، أضعاف إلى ضعف سبعمائة إلى أمثالها 
الأكرمينأكرم سبحانه وهو عدد، اعبار غير من ه نفإلى عليه الجزاء 
كثيتاعفليما الصائم أحر فيكون معهليها بقدر والعطثة الأحودين، وأجود 

حالب،.بلا 

تالذنوب تكفير أمساب من أنه — ١ ٤ 
عمرأن صخر أبي عن وهب، ابن طريق من لم مصحح ق كما ٢( ٠ ) 

اممهرسول أن هريرة أمح، عن أبته، عن حدثه زائدة مولى إسحاق ابن 
إلىورمضان الجمعة، إلى والجمعة الخمس، ءالمجلوات يقول! ان كس 

الكبائر(()آ(.اجتنست، إذا بينهن ما مكفرامحت، رمضان 
غيلانعن سحبة، حدثنا جعفر، بن محمد طريق مجن لم موروى ( ٢١)

أن©. الأنصاري قتادة أبى عن الزماق، معبد بن عبدالله سمع جرير بن 
صومعن ه الله رسول ررسئل وفيه! • • • صومه؟ عن سئل اممه. رمول 

يومصيام عن وسئل والباقية، الماضية السنة يكفر نال! عرفة؟ يوم 

*ه•اهمك،؛/آ'المنن )١( 
ورمضانالجممة إلى ^< ٠٠٩٠١^الخمس الصلوات باب الطهارة/ كتاب — مسلم صحح )٢( 

(.٢٣٣^الكبائر اجتنبت ما بتنهن لما مكفرات رمضان إلى 



اسياملآحك،م اس|ء ص تئتا 

الاصة«را(.يكفرالمة فقال: عاشوراء؟ 

والحلوفالمسك، ؤج من الئ4 عند أطسج، الصائم فم حلوق أن — ١ ٠ 
وهيالطعام، من المعدة حلو عند الفم رائحة تغير فتحها أو الخاء بضم 

لأماالمكؤ؛ رائحة من أطسم، اممه عند لكنها الناس عند مستكرهة رائحة 
محبوبفهو وطاعته عبادته عن نشأ ما وكل وطاعته، اممه عبادة عن ناشئة 
الذيالشهيد وأءلس_،، وأفضل حير هو ما صاحبه عنه يعوض سبحانه ءندْ 

وجرحهالقيامة يوم ياق العليا هي افه كلمة تكون أن يريد اممه سيل ل قتل 
المسائحلآ؛.رح وريحه الدم لون لونه دما ينمي، 
اممه.طاعة على صر ففيه الثلاثة، الصبر أنولع تجتمع الصوم ق ~ ١ ٦ 

اممهمعصية عن صر وفه المهار، أثناء المفهلرايتح عن اك بالإمأمر0 بامتثال 
بماالموله اممه أقدار على صر وفيه الفهلراُت،، من حرم عما بالانكفاف 

لؤؤؤإتا تعالى: اممه قال وقد والععلش، الجؤع ألم من للصائم يحصل 
١أ•* تالزم* أهأه سدحساy لمم ألملإئ 
سبايكون ما الصالحة الأعمال من الصوم زمن ل لهم شيع أنه " ١٧
يتعبدواأن لهم كان ما ذلك، شؤع أنه ولولا درحاتمم، ورفعة ذنوببمم لمغفرة 

علىاممه أنكر ولذللثج رسله، على اف وحي من إلا توحد لا العبادة إذ بما؛ فه 
آمؤ سبحانه: فقال الشرك، س نوعا ذلك وجعل دونه، من ينزعون من 

حتقلنهأدقه ه بآذ0 أم ما أتيت نن لهم ثمعؤأ ش/ًطتؤا هثن 
٢[.١ ]\ذشووى: آليز.ه عياب لهم يئثم لعمى هس 

عرفةيوم وصوم شهر كل من أيام ثلاثة استحباب باب الصيام/ كتاب - لم مصحح )١( 
(.١١٦٢والخميس)ح والأنين وعاشوراء 

.١  Y٤١٠/ الحدث >_ و المهاية )٢( 
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والرفث،اللغو من الصائم يقي ومتر وقاية أي! جثة الصوم أن ~ ١ ٨ 
ويقيهيصخب®، ولا يرفث، فلا أحدكم صوم يوم كان ررفإذا قال،ت ولدللث، 

النار؛من أيضا 
جابرعن الزبير، أبو حدثنا لهيعة، ابن ٠؛^؛^، من أحمد رواء لما ( ٢٢)

منالعبد -يا يستجن جنة الصيام ربنا.،! ررقال قال؛ اش. رمول أن 
به(()ا(.احزى وأنا وهولي النار، 
واصل،عن الثقفي، عبدالوهاب حدثنا قال! شيبة أبي ابن وروى ( ٢٣)
غهليفبن عياض عن عدالرحمن، بن الوليد عن سيف، ئ بن بشار عن 

يخرقها)؟((()"؟(.لم ما جنة ررالصوم فقال؛ عبيدة أبي على يحلنا قال؛ 

x١٤٦٦٩)ح٣٣/٢٣سندنم)١( 
أحمدعتل كما المارك بن عبداض الحديث هذا عنه روى وقد الحفظ، سيء لهيعة وابن 
^١٥٢٦٤.)

ه)/أهمنءلريقاكمهيد ق عبدالم وابن (، ٨٣٨٦^الكبير المعجم ل اممرال وأحرج 
—،المري — الحسن عن ة، عنبعن الوهاب، عبد ئتا الحجيي، عبدالوهاب بن عبداف 

المار«.من المد ما بمتجن جة "الصوم ئال،: الني. عن العاص، أبي بن عثمان عن 
غلاموهو عفان ين عثمان من الحز ومع ت ٥ ١ صن العلل ق المديتي ابن علي قال، 

بكرْاا■أيي ومن العاص، أبي بن عثمان ومن يخف، 
العاصأبي بن عثمان عن راوالحن )/v•"؟: الخير التلخيص ي حجر ابن وقال، 

الشيء؛رحن ؛ ٩٣/١٣العرب لسان ق ومر، وقاية أي النون، وتشديد الجيم بفم جنة؛ )٢( 
عليهوجن وجنونا جنا يجنه اللتل وجنه عنك جن ققد عنلثإ ستر شيء وكل سترم، جنا يجنه 
.سترهء وأجنه جنونا بالفم يجن 

الك؛رىالممتن وق ، ١  ٦٨إ/ الصغرى المن ل والنسائي ، ١ ٢ ؛/ شيبة أبى ابن مصف )٣( 
أميمالتنلريق هدا ق لكن يمله، به عيدالرحمن ين الوليد عن صمعر، طريق من  ٦٩٤! 

عبيدة.أيى عن أصحابنا حدثنا عبدالرحمزت بن الوليد فقال عبيدة، أيي عن الراوي 



اسامؤج 

وإداءؤ تعالى! قوله ق ولعل الدعام، امتجابة أ،ساب من أنه " ١٩
دعان ١٩ألثلع يعوم آحيب نرئ هأ عق ;مادى مأئلك> 

ينبه ١١٠[ ١٨٦؛ ٥٠٢٥٠١١]'أق^؟ه يرشدئى لملهم ي، ولؤهنؤأ ؤ( هليستجبموأ 
الإئادعقطوعأ.اصحح ٢(;  ٢٣٥وصبه)اش النصحيح الألبانرل تال 

مرفوعا:وأحرجه 
منكلاهما ( ٨١١الصلاة)قا.ر تعظيم ل والمروزي ، ١  ٦٧غرى؛/ انم المس ل النسائي 

طرتق"صادينزيد،
^^نآ/آآبرفم)آما(س>سنءالدينداترس

ميمون،ين مهدى حلويق من ( ٨٧٨)برتم ١ ٨ Y/ مد0 ل الموصلي وأبويعلى 
لئ،مطريق من ( )٣٩ رنم ترجمة ٢ ١ U/ الكير اكاينخ ل دالخارى 

عنوسدد( ميمون، ين ومهدى الوامعلي، عبداف بن وخالد نيد، بن )حماد أربعتهم 
تالغطيف بن عياض عن عيدالرحمن، بن الوليد وعن المفح، أبي بن بشار عن واصل 

اش.النلفظ. يخرقهاء لم ما حة *الصوم يقول؛ اف.y رمول سمعت عبيدة: أبو 
مطولا.والمروزى أبويحلى وأخرجه 
(١٧٠برتم)١  yrA/rالمد ز وأحمد (، ٨٩٨٤برتم) ١٢ثسة؛/أبي ابن وأخرجه 

هارون،بن يزيد عن 
٢٧٠إ/ الكثرى المن و والبيهقي (، ١٨٩٢برقم) ٣١٩٤; الصحيح j خزيمة وابن 
وهب،،بن ءLلاطه طريق من كلاهما ٨(، ٠  ٩٨)برتم 

إسماعيل،^ا'اآءنطريقمومى؛ن المتر التايخ ل والخارى 
جرير،بن وب طريق من ٥( ١  ٥٣)يرقم ٢  ٩٧م المستدرك j( والحاكم 

مؤيد،بن >يقإ؛راميم من  ٢٣٧/١رحانمفيالخلل
جرير،بن ووهب إّماعيل، بن وموس وهب، بن وعبدافه هارون، بن )يزيد جبُهم 
لالحاكم ومر بمثله، به ّيف، أبي بن بشار عن حازم، بن جرير عن سويد( بن و1؛راهيم 

مطولا.أحرجه المستدرك 
-،مونوئا هكدا - ( ٣١٢المائي)١; *أخرحه (: ٦٤٣٨اسة)الملمة j تال 

الكبمريءإلىءالس ق أثار اض رحمه المائي أن لي ؤيبدو ... نقدي، ل الصحيح وهو 
أءالمااّوالله المرفؤع، عقب فيه ماته فإنه وتقه، ترجح 
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الدعام.ؤاحابة الصيام ين الوثيقة !< ٠۵١١عالي 
أماربه، لقاء عند وفرحة فهلره، عند فرحة ءرحسنت للصائم أن — ٠٢ 

هوالذي الصيام بعبادة القيام من عليه الله أنعم بما فنفرح فْلرْ عند فرحه 
ويفرحيصوموا، فلم حرموه أناس من وكم الصالحة، الأعمال أفضل مجن 
حالعليه محزما كان الذي والنكاح والشرابح الهلعام من له اممه أباح بما 

الصوم.
تعالىالله عند جزاءه يجد حين بصومه فيفؤح ربه لقاء عند فرحه وأما 

الهائمونأين يقال؛ حين إليه يكون ما أحوج هو وقت ن( كاملا مؤثرا 
غيرهم؟أحد يدحله لا الذي الريان باب من الجنة ليدخلوا 

حازم،أبو حدثتي؛ بلال، بن مليمان ؤلريق من البخاري روى فقد ( ٢٤)
يدخلالريان له يقال الجنة؛اتا ي ررإن قال: التي. عن مهل.، عن 
الصائمون؟أين يقال؛ غيرهم، أحد منه يدخل لا القيامة يوم الصائمون منه 

منهيدخل فلم أغلق دخلوا فإذا غيرهم، أحد منه يدخل لا فيقومون 
أحد«)ا(.

مهلعن حازم، أبي عن سفيان، محنريق من شبة أبي ابن وروى ، ٢٠)
الصائمون،منه يدخل الريان يدعى باب للجنة قال؛ الساعدي معد ابن 

دخلآخرهمأغلق)أ(.فإذا قال: 
كتاب— وملم (، ١٧٩٧^للصائمين الريان الصوم/باب كتاب — البخاري صحح )١( 

(.١١٥^٢ الصيام فضل باب الصيام/ 
(.٨٩٨٩المصنف)ق ثببة أبي ابن ممنض )٢( 

بنيعقوب ءرّيق من  ٦٩٥! الكبرى السنن ول ، ١٦٨الصغرى؛/تن الل اني والن
به.حازم أبي عن عدالرحمن، 

٢(. ٢٣١^ائي النسنن وصعق )صحح موقوف صحح إسناده الألبان! قال 



 ]Tv[اسأءسماسأم§

تالقيامة يوم لصاحيه يشي أنه — ٢١
أتيعن اف، عد بن حي عن لهيعة، ابن طريق من أحمد روى ( ٢٦)

ررالصيامقال: المي. أن و.ا عمرو بن عبداش عن الحبالى، عيدانرحمن 
الطعاممنعته رب، أي الصيام: يقول القيامة، يوم للعبد يشفعان والقرآن 

دسمعنيبالليل النوم منحته القران: ؤيقول فيه، هثئعني بالنهار والسهوايت، 
فيثفعان<،لادقال: فيه، 

الصائمون،عطشه من ؤيروى القيامة، يوم بآكل من أول ~ ٢ ٢ 
عنثابت،، عن سلمة، بن حماد طريق من شيبة أبي ابن روى ( ٢٧)

بالطعام،يجئ براهبا فمررنا معاؤية إلى وفدا حرجنا قال: رباح بن عبداممه 
ررألأقال: صائم، إف فقالت،: اكل، لا مالك لى: فقال آكل، ولم القوم فأكل 

الصائمون(()ّا(.منها يأكل من الموائدفأول توصع صومالئ، على أشكمك،رى 

سدأحماو\ا/ا،ا<ا)حآ-'اا-\■(.)١( 
طريقمن ( ١٩٩٤الإيمان)ح ثع_، ق واليهقي ، ٥ ٥ ٤ / ١ المدرك ل الحاكم وأحرجه 

به•حص، عن كلاهما رشدين، طريق من ١ ٦ ١ a/ الحلة ل وأبونعيم وهبإ، ابن 
(.٢٧١ماكتر)الجِحواكعديلم/حٍيأحاديثه حاتم: أبو نال 

نه*.مختلف المعافرى اض عبد ن احيي (: ٤٢الحسر)r/ التلخيص ل حجر ابن ونال 
وقالمناكير، أحاديثه أحمد: أقال (: ٤٠٢)a/"التهدب مذب ل حجر ابن وقال 

ابنوقال باس، به ليس معين: ابن وقال بالقوي، ليس المائي: وقال نفلر، فيه البخاري: 
الثهات،".ل حبان ابن وذكره تتج: قلثقة، محه روى إذا به باس لا أرجوأنه عدي: 

وأرىميده: ابن قال الجزاء وقيل: انملاء، : ٢٢٣/١٢\سمب لمان ق )٢( 
لغهءالشكمى 

.٢٧١٠آ/ثسة أبى ابن ممض )٠١( 
تحوه.به ملة بن حماد تلريق من  ٥١٠٧ fyالحديث، غرب ل الحربي إبراهيم وأحرجه 
عن.;،، c؛عن سليمان، بن جعفر طريق من ( ١٠٦ ٤٢)الإيمان ثعيط ل البيهقي وأحرجه 
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لقيط،عن واصل، عن حان، بن هشام عن عدالرزاق وروى ( ٢٨)
فكنتوبمحرا برا الناس ررغزا قالإ الأشعري موس أبي عن بردة، أبي عن 

فتنةالأهل يا ث يقول صوتا ممعنا البحر ل ير ننحن فبينا البحر، غزا فيمن 
نائيثم البحر، لجة إلا شيئا نر فلم وشمالا يمينا فنغلرنا أنمركم، قفوا 

كانت،فلما مومي! أبو قال كذلك،، يقول! مراتؤ، مع نائي حتى الثانية، 
علىتعالى اف قضا0 بقضاء أنمركم قال؛ نخرنا؟، ما فقلت! قمتؤ، السابعة 

بردة؛أبو قال القيامة، يوم يرويه حار يوم ق فه ه نفأعطش من أن ه نف
منفيه يتلوى فجعل صامه، إلا حار يوم عليه يمر لا موسى أبو فكان 

انملش«)0.

علقمةعن إبراهيم، عن الأعمش، محلريق ص عدالرزاق وروى ( ٢٩)
صيام،نحن فقالوا؛ القوم، ناوله فقال؛ ؛شرابج، فاق عثداطه عد راكنا قال؛ 

آلقلؤييحفيه دثمل_، يؤما ءؤبخامن قرأ* ثم فشرب، صائما لستا لكني فقال؛ 
[.٣٧قلأمحنجرآ(]اضر: 

الحساب^ق والناس فيأكلون للصائمين القيامة يوم الموائد راتوصع قال؛ رباح، بن القه عبد 
صحيح.استادْ الأثر؛ 

مثهمدارزافى؛/خ'آ)١( 
من( ٣٦٣٦)الإبمان ثمب ق والبيهقي ، Y٢٧٣/اسق و شة أبي ابن وأخرجه 

حان،بن هشام طريق 
ممون،بن مهدى طريق ٦ ٠ / ١ الأولياء حلية ل وأبونمم 
نحوه.به عييتة أبي مولى واصل عن كلاهما 
تضعيفه.ق الأندى انفرد المغيرة أبا لقيطا إلا ثقامحت، رحاله 

بن،يردة ر عن ردى المغترة أبو رلمط :  U١٧٧/ والتعديل الجرح ق حاتم أبي ابن ، ^١١
ذلك«.يقول أبي سمعن، عيية أبي مولى واصل محه روى موس أبي 

٣.\ ' / i المحنفه ق عدالرزاق ، مصتف)٢( 
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أمحرجت سرين ابن عن هشام، عن عدالرزاق وروى ( )٠٣
ولازاد معها ليس صائمة وهي رسوله. ؤالى اف إلى مهاجرة أيمن 

والعطش،الجؤع من تموت كادت وقد تيامة، حر شدة ق سقاء ولا حمولة 
رامهاعلي حفيفا سمعت الصائم يفطر فيه الذي الحين كان إذا حتى 

قشرتيدي، فأحدته ةالت(ت أيص، برشاء معلق دلو فإذا رأسها، فرفمت، 
تحهلشلكي وتْلوف، تصوم فكانتا قال! بعد، عهلشت، فما رويتا حتى منه 
ماتتاأ١،.حتى تعطس أن على قدرت فما ومها صق 

رمضان.عرصيام تترتب ومصالح فواتي، أيضامن مايأتي — ٢٣

-( ٣٦٣٥)الإيمان شعب j ص رمحه -  Y٤٣٤/ المدرك j الحاكم ًلرض وس 
. ١٧٧و/ الكبير المعجم ل والطثراف 
به.الأعمش، عن رائدة، طريق من ( ٦٨١٦)الك؛رى السن ل الساتي وأحرجه 
أبيعن الأعمش، عن غياث، بن حفص عن ( ٣٤ ٥٧٠)المصف ل شيبة أيي ابن وأخرجه 
وذكره. ٠٠بشراب. اممه عيد أق ،! JUمسروق عن الضحى، 

يخرجاه.ولم الشيخين شرؤل على صحح حديث هدا ت الحاكم قال، 
٠.٣ ٩ / عبدالرزاق؛ مصف 

حان،بن هشام طريق من  Y٦٧/الأولياء حلة 3، أبونعيم وأحرجه 
حازم،خ/أ'آآسطريم،جريرين اهمتما البقات 3، سعد وابن 

بمثله.به القاسم بن عثمان عن حازم( بن وجرير حان، بن كلاهما)هشام 
الواقدي،»ةال ; ٤ ٠ ٤ / ١ ٢ اكهال.ب مدبب قي أبمن.١، أم يدرك لم سمين ابن مقطع 

عتمانء..خلافة ل ماتت، حيان؛ وابن 
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اثرادعثالطلب 
وثوابهيبمضان فضل 

أنزلآلjمحآ رتمثاث جأت كثيرة، وبركاته عظيم، فضله رمضان شهر 
]١^;ه ؤألرثاي ا3هثئ من وبنثت لاكتامحن ئدكب همه 
فمنذلك:[، ١٨٥

الصيامشهر ق والأغلال بالسلاسل يصمدون الشياكلين مردة أن — ١ 
فضله.على يدل مما 

 ~Y الشهر،هذا ق الجنة أبواب تفتح أنه
أبيعن أمحه، عن سهيل، أبي طريق من وملم الخاري روى فقد ( )١٣

وعشت،الجنة أبواب شصت، رمضان حاء ررإذا قال: المى. أن هريرة. 
الشياطن(()ا(.وصعدت المار أبواب 

زمنق الصالحة الأعمال لكثرة الشهر هدا ل الجنة أبواب تمتح ؤإنما 
أهلمن المعاصي لقالة المار أبواب وتغلق للعاملين، وترغيبا الصيام 

غير0ق إليه يخلصون ما إلى يخلصون فلا فتعل الشياهلين وتصفد الإيمان، 
أنلهم اممه معونة من وهذا الخير، عن والمثبيهل الحق عن الإضلال من 

وليلكالمعير، أصحاب من ليكونوا حزبه يدعو الذي عدوهم عنهم حبس 
المهرهذا ق المر عن والعزوف الخير ق الرغبة من الصالحين عند تجد 

عنملة، أبي حلريق من لم ومالبخاري رواه ما ('٣- )٦٣
(،١١/٩٩)رمضان؟ شهر أو رمضان يقال، هل الصوم/باب كتاب — البخاري صحح )١( 

(.١٠١/^٩ رمضان شهر قفل باب الصيام/ كاب — لم وم
(.١ ٩ / ١ ) أحكام من -بما يتعلق وما والقيام الصيام فضائل من بشيء المرام تدكرة ( ٢) 
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لهغفر انا راحتإبمانإ رمضان صام )رمن قال: المي. أن ه ريرة هر 
ذنبه(()١(.من تقدم ما 

مجتهداربه، عند وأحره لثوابه محتسيا بفرصيته مومتا الشهر صام فمن 
•بالمغفرة فليسر فيه نبيه سنه حرى تق 

عنحدعان، بن زيد بن علي طريق من حزيمة ابن رواه ما ٤- )٣٣( 
منيوم احر ق اش رسول حهلثنا قال! ملمان عن المسيب، بن معيد 

ليلةفيه مهر مبارك، مهر عفليم، مهر أظلكم قد الناس ررأيها فمالت ثعبان 
فيهتقرب من تْلوعا، ليله وقيام فريضة، صيامه الئة جعل مهر، ألما من حير 

فريضةفيه أدى ومن سواه، فتما فريضة أدى كمن كان الخير، من بخصلة 
لوائهوالصر الصبر، ثبر وهو سواه، فيما فريضة سبعين أدى كمن كان 

الجنة

عليهالجزاء ومضاعفه العمل مضاعفة رمضان ق للعيد فيجتمع 

وملم)حمّآ(، الإيمان من احتسابا رمضان صوم باب الإيمان/ كتاب ~ اليخاري صحح ، ١١
(.٠٧٦ )ح رمضان قيام ل الترغيب باب المسافرين/ صلاة تاب كّ 

(.١ ^٧٨٨ حزيمت ابن صحح )٢( 
(.١ الإيمان شعب ل اليهقي طريقه ومن 
.ا، الحديث ذكر ثم ٠ ٠ . . الخير صح إن رمضان شهر فضائل رأياب حريمة' ابن نال 
حزيمة،ابن أحرجه ضعف حديث ®وهو ٢(؛  ٥٧)'T/ الصر التلخيص ل حجر ابن قال 

يصحتهء.القول وعلق 

صمف:جدعان بن نيد بن علي 
عتبة_سه...وقالأجمد:ابن (;»وكان ١٢٨-١٢٧/٣صلمزانالأءتدال)

العجلى:أحمد وقال القوى... بداك ليس يحيى: عن صعيدا بن عثمان وروى ضعيف، 
الحريمة: ابن وقال به• يحتج لا حاتم: وأبو البخاري، وقال بالقوى، وليس يتشيع، كان 

٠حفظها( لسوء به أحتج 
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؟ْ[را<.]_j،: ئن\لمزامغ. دوممف زه تن 
ومحوهاIالذنوب ستر للمانمن النه من تهللس، الملائكة أن ٠— 
بنمحمد عن هشام، أبي بن هشام طريق من أحمد رواْ لما ( )٤٣
مال:هريرة. أبي عن عبدالرحمن، بن ملة أبي عن الأسود، بن محمد 

قبلهم:أمة تعطها لم رمقان ق خصال حص أمتي ررأعهلمتا الحم، قال 
الملائكةلهم وتستغفر المسك، ؤيح من اف عند أمحليب الصائم فم حلوق 

•٢٢١٠؛حتىيفطروا"• 
نمرةأمح، م، انمي،، زيد عن طريق من الشعب ل اليهقي روى ( )٠٣

3،أمتي أءهلمثا اطة رمول قال يقول: افة عبد بن جابر سمعت، قال: 
ليلةأول كان إذا فإنه واحدة: أما قبلي ني يعطهن لم ا حمرمضان مهر 

•'٢( / والقيام)١ المام فقائل من بشيء المرام تدكرة )١( 
سندأحمدمآا/ه\'\)حمااو'ا(.)٢( 

الشعبj، وايتهقي ، ١١ص'آ رمضان قيام ل نمر بن ومحمد (، ^٣٦٩الزار وأحرجه 
به.هارون، الاثارح/'آامنطريقيزيدبن مشكل شرح ق والْلحاوك، (، ٠٣٦ ^٢ 

حداتصعق اصناده 

بنعبداض ، Jii®) /٤٣ا ١ النهديِا مذيب ز المقدام— أبو القرشي زيأد بن هشام — ١ 
لوهال، يثقة، ليس ممن• ابءن عن الل"وري وهال، الحديث، صعيم، زرعة- وأبو أحمد 

ثقةأ.غير أبوداويت وقال قيه يتكلمون اJخاريت ونال بشيء، ليس صعيم، أحرت موصع 
الحا-يث،متروك الأزد-ى• الجني- بن وعلي، الساش ومال يضعن—، ت الترمذي وقال 

التقري_حتj وناص، أيي بن سعر بت ابن وهو - الأسود بن محمد بن محمد ٢- 
'اتءمتور«'آ/ه>

الوجههدا من إلأ ه الني عن تنووق.< أبي عن  iSjy,نعلئة لأ الحديث، ااوهدا البزارت قال 
المقدامأبو نياد بن هشام له يقال المرة أهل من رجل هشام أبي بن وهشام الإساد، حذا 

■الحديث® ق بالقوي وليس العلم أهل من جماعة عته حدث قد 
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وأماأبدا، يعذبه لم إليه اض نفلر ومن إليهم، تعار اممه نظر رمضان شهر من 
المسك،ريح من الله عند أطيب يمول حين أفواههم حلوق فإن الثانتةت 

،.١١٠،وليلة.. يوم كل ق لهم تستغفر الملائكة فان الثالثة! وأما 
والغفرة،التوبة إر محتاحون حطاوون والعباد 

ذر،أبي عن الخولأف، إدريس أبي طريق من لم مصحيح ل كما ( )٦٣
إنكمعبادى ®يا وفيه! وتعار، تبارك اش عن روى فيما . الني عن 

أغفرفامتغفروق حميعا، الذنوب أغفر وأنا والنهار باللتل تخهلئون 
لكم«)أ<.

وعدهموقد المحنتين؛ ؛ح-تا وافه والإحسان، المواساة شهر أنه ٦" 
والفلاح.والجنة بالخفرة 

قبه اتصف، من منزلة عن تال محلا الإيمان، مراتب، أعر والإحسان 
لآأمكام١رمم آائنهم تآ ؤءاجد؛ل الكريم وألوان النعيم من يلقاْ وما الجنة 

[.١٦]الداريات: محس.ه ئل؛٥؛، 
منوذلك، الصوام، وتفهلير الطعام إطعام البارك النهر هذا ل ويتتمر 

وورودالأجور، ومضاعفه النار، من الرقاب وعتق الذنوب مغفرة أسباب 
اللهأل نأبدا، بحدها يفلمأ لم ثرية منه شرب من الذي النبي حوض 

إياه.يوردنا أن وحوله بمنه 

هّات١ T/ النهديب بذبؤ ل نيئالعمى إسناده ل صعق، ؤإمناده ( ٣٦■ )٣ ( )١ 
بنالوليد أبو وقال شئ، لا مرة: عنه وقال صالح، معين؛ ابن عن منصور بن إسحاق نال 
وقالصعيفان، وهما حييتهما يكتب وأبوالمتوكل العمى نيد معين؛ ابن عن الجارود أبي 

.١٠ولايحج؛حديث4 يكتب الحديث ضعيف أبوحاتم: 
ضعيف.الحا..يث واهي بقوى ليس أبوزرعة؛ ينال 

٢(.لألأم ل الفللم تحريم باب والأداب/ والصلة الر كتاب "■ لم مصحيح )٢( 
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تتوفرشهر ورمضان اللام، دار الجنة لحول أسباب من الطعام ؤاطعام 
منالعتق ومقتضيات المعفرة، وموجبات الرحمة أسباب للملمين فيه 

الغمار.الكريم المولى من العطايا أجزل فما النار، 
ءتكث؛راأإث4 ؤوأدءكروأ تعالى! قال وقد والدعاء الذكر شهر أنه ٧" 
ؤدألدًْكمتدكسبحانه! وقال [، ٤٥تالأمالت 'ِج'ه ضموثح ذيذؤ' 

.هعظيثا ؤتجثل منفتآ ثم أنثه أعد ؤألدؤكرت كبجآ آثة 
مريبأش يتهمك إن ومحلمعا •^٥١ ؤوآدعوه سبحانه! وقال [، ٣٥]الأحزاب؛ 

آياتثنايا ق تعالى قال وقد [، ٥٦]الأعراف؛ او؟ه ألمحسن،ن تثك 
إداأليثع دعوه أحبب نرسب هأ عق ءكادى وإدا ؤ الصيام! 
والدعاءرا،.الصيام بين الارتباط على يدل مما [ ١٨٦؛ ]١^٠٥دعازه 
منخير ألمدؤ شأنيا! ق اض قال التي القدر ليلة رمضان شهر ق ٨" 

]اكلر؛م.أَفيما©؟ه 
بذلكوكفى شهر، أك ل العمل من وأفضل حير فيها العمل إن إذ 
اممهأل نلقيامها وفق لمن فيها العمل شأن وعظم وشرفها، بفضلها تنويها 
وجوده.بمنه لذلك الدوام على يوفقنا أن تعار 

هريرة.،أبي عن سلمة، أبي طريق من لم ومالخاري روى )٧٣( 
منتقدم ما له غفر واحتايا إيمانا القدر ليلة قام ررمن قال؛ الّكا عن 

ذسه،،رى.

(.٢٢—  ٢١/ )ا والقيام الصيام فضائل من بشيء القوام تذكرة )١( 
(،١٨٠)ح؛؟ ونية واحتسابا إيمانا رمضان صام من باب الصوم/ كتاب ~ البخاري صحح ( ٢) 

التراؤيموهو رمضان هيام ل الرغيب باب وقصرها/ المسافرين صلاة كتاب ~ ومسلم 
٠٦٧^.)
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وفوزا.ربحا به وكفى قيامها، فقائل من وهدا 

غيره؛ق محها فته المحدقة فضل ٩- 
أنسعن ثابت، عن موسى، بن صدقة طريق من الترمذي رواه لما )٨٣( 

شعبانفقالا رممان؟ أفضل؛عن. المحوم أي النبي ررسئل قالت ؤثه 
رمضان«راا.ق صدقة قال; أفضل؟ الصدقة فأي قيل! رمضان، لتعظيم 

السنةثرح ل البغوى هلريقه ومن (، ^٣٦٦الصدقة قفل الزكاة/ كتاب — الترمذي سنن 
^١٧٧٨.)

هارون،بن يزيد هلريق من ٣ ٠ ٥ إ/ الكبرى السنن ق واليهقي (، ٠٦٨٩ الزار)ح وأحرجه 
به.موصى، بن صدقة عن 

صدقةعن إسماعيل، بن موسى طرين، من  ٦٨٣! الاثار معاق شرح ل الْلحاوي وأحرجه 
الصدقة.عن السؤالا ذكر بدون ثعبان® رمضان؛ بعد الصيام ررأفضل بلفغل؛ به، موسى، بن 

عنهارون، منطريقيزيد؛ن ( ٣٤٢١)ح يعلى وأبو ، ٨٣/ Y أيما الهلحاوي وأحرجه 
الصدقة.عن الواله ذكر يدون ينحوه. به، موسى، بن صدقة 

القوى®.بذاك عنل.هم ليس مومى بن وصدقة غريي،، حديثه لاهيا الترمذي؛ قاله 
ّموس® بن صدقة إلأ آنس عن ثابته، عن رواه، نعلم لا الحديث، لاوهذا البزار؛ قال، 
ه®.خعيفءاضاده (؛ ١ ٢ ٩ / أ ) ايارى فتح ؤه حجر ابن قال، 

موسى؛بن صدقة فيه صعيف؛ والحديثإ 

يحتجولا حويثه، يكنيه الحديث، لالين (؛ ٤٣٢/ )؛ والتعديل الجرح ؤ، كما حاتم أبو قال، 
بقوى®؟ليس به 

»ضثةف«.(؛ ٥٠٢الكائفإ)ا/و الدهي قاله 
والماشداود وأبو معين ابن راقال (؛ ٣٦٧)؛/ التهدب مدب ق حجر ابن قال 

وبعضهعليه يناع حديثه وبعض السمين من أقربه ما عدي؛ ابن وقال صعيف، والدولأيي• 
وقالبقوى، ليس يه يحج ولا حديثه يكتب الحديث لين حاJمت أبو وقال عليه... يتاح لا 

قاو_اروى إذا فكان صناعته، من يكن لم الحديث أن إلا صالحا شيخا كان حيان؛ ابن 
لوقال عندهم، بالحاففل ليس اليرارت وقال به، الاحتجاج حد عن خرج حتى الأحبار 
الحديث^صحيف الساجيت وقال باس، به ليس آحر• موصع 



تهغنإاسيام لآح؛دام اتجا٠ء ص

افهرمول ررلكن قال! ظكا عباس ابن عن الصحيحين ق وثبت ( )٩٣
حريل،يلقاه حين رمضان ق يكون ما أجود وكان الناس، أحول 

ارمحهفيد رمضان، شهر من ليلة كل يلقاه جراييل وكان القرآن، فيدارمه 
أحمد،ورواه ءا المرملة الريح من بالخير أحول الله فلرمول القرآن، 

شئاإلاأعهلاه(()ا(.ررولأيسأل وزاد: 
وغيرهارآ،.بالصدقة العتناء سعة والجود! 

حجة،تعدل فيه العمرة أن — ١ ٠ 
ابنممعت قال! عمناء طريق من لم ومالبخاري روى فقد ( ٤٠)

وقحجة،، تعدل رمضان ق ارعمرة النتي قال يقول! رظة؛؛بما عباس 
معياأرٌآدحجة  ١١رواية؛ 
ألم-نءانفثه أنزل آقذئ رمضان ؤؤثأ-ر القران! مهر أنه " ١١

فللقرآن[، ١٨٥ه محالهمئاين ألهتئ من وبنثت ممكناي ئدر 
وسألوتدبره تلاه لن أقوم هي للش والهداية القلوب إصلاح ق مان فيه 
القرآن.تلاوة لفضل بيان من و. الحم، عن، جاء وكم به، افُ 

عن.١، عائشة عن هشام، طريق من لم ومالبخاري روى ( ٤١)
القرآنيقرأ والدي الررة، الكرام المقرة مع بالقرآن ااالاهر قال! الّكا 

أحران(()ة(.له شاق عليه وهو فيه ويتعح 
اوخاري)أ(وطمص-ممآ(.)١( 
(.٢٣/ والقيام)١ انمام فقائل س بثيء الخوام -ذكرة )٢( 
—لم وم(، ١ ٦^١ رح؛ النساء حج باب الصيد/ وحزاء الإحمار أبواب — البخاري صحح )٣( 

(.١٢٥^٦ رمقان ل العمرة قفل باب الحج/ كتاب 
صلاةكتاب ~ لم وم(، ٤٦٥٣^عبس الضير/سورة كتاب — البخاري صحح )٤( 

^١(.^٨٩ فيه يتتعتع والدي بالقرآن الماهر قفل باب ونمرها/ المسافرين 



.اس«علأءة1ماسمتتيح 

ابنيعني معاوية- حدثنا ناقع، بن الربيع ؤلريق من لم موروى ( ٤٢)
وفيالباهلي أمامة أبو حييتي ت يقول سلام أبا سمع أنه زيد، عن ، — سلام 
شفيعاالقيامة يوم ياق فإنه القرآن، )راقرووا يقول! المي سمعت، قال! 

,٢١(()لأصحابه 
الحاريثجعبد بن نافع أن واثلة بن عامر ؤلريق محن لم موروى ( ٤٣)
علىاستعملت، من فقال! مكة على يستعمله عمر وكان نان، بععمر لقي 
موالينا،من مولى( قال؛ أبرى؟ ابن، ومن قال؛ أبزى، ابن الوادي؟ أهل 
عالمؤإنه .، اممه زكتاب قارئ إنه قال! مولى؟ عليهم فاستخالمت، قال! 

الكتاب،-بذا يرفع اممه إن ٠الت قد بتكم. إن أما عمر• فال بالفرائض، 
بهآحرين**لى•محنضع أقواما 
عثمانعن السلمي، عبدالرحمن أبي تلريق من البخاري ووري ( ٤٤)
(()٣(.وعتمه القران تعلم من ررحيركم قال! الني. عن .، 
الشهور!سيد أنه — ١ ٢ 
بنصفوان عن المللثج، عبد ين يزيد حلريق من البزار رواْ لما ( ٤٥)

اللهرمول قال قال! الخيري، سعيد أبي عن يسار، بن عتناء عن ليم، م
رمضان(()٤(,سهر الشهور سيد ١١

المرةوسورة القرآن قراءة قفل باب وضرها/ المسافرين صلاة كتاب لم— مصحيح )١( 
(.٨٠)ح؛ 

ؤيعلمهبالقرآن يقوم من قفل باب ونمرها/ المسافرين صلاة مسلم—كتاب صحح )٢( 
٨(.١ ^٧ علمها و تبا نمل ءير0 أو ض من حكمة تعلم من وقفل 

(. ٤٧٣٩^وعلمه القرآن تعلم من حتركم باب القرآن/ فقاتل كتاب — الخارمح، صحح )٣( 
(،٣٧٣٦، ٣٧٥٥/ ٤٣١ ، ٣٥٥)آ/ ١^ ثمب ق والمهقي \إ\<ص الأمتار ، كثف)٤( 

به.يزيد طريق (^ ٣٩٦: ٣٩٣! ٦٦دمشق)تاريخ ق ام عوابن 



[TvJاسام صاس،ءلآحكام 

يريم،بن مرة عن إسحاق، أبي طريق من همدالرزاق رواْ ولما ( ٤٦)
اليأس،ق أحدكم كجنة الرحل، جنة اءالصيام ،! Jliعود مابن عن 

الناسواعتبروا رمضان، شهر الشهور وسيد الجمعة، الأيام ومني 
حاله(()١(.أو نحو0 رصي من إلا يخادن لا الرجل فإن بالأحدان، 

لالبخاري غال صعقه. على مجمع الوقر الملك عد بن يزيد جدا■ صعيف إستاد 
بنالحارث بن نوفل بن الممرة بن الملاك عد بن »يزيد ; ٣٢٧٤; A٣٤٨/ المجير اكارخ 

حصيفةبن ؤيزيد المشري، سعيد عن! يروى المدينة. أهل ل يعل الهاثمي، المْللب عد 
عنأبوحاتم، وئال مناكترا. هدم أحمد: قال دمعن• عدالعزيزالأؤيي، ■؛،ته: روى 

الحل.يث,ضبف حنبل؛ بن أحمل. 
بشيء.حدث< ليس المنرى: صالح بن أحمد وئال 
الحدث؟صعيف أبوزرعة: وقال 
الحديث.واهي موضعآحر• ل وئال، 

حدا.القول فيه وغلظ 

حدا.الحديث منكر الحديث، ضعيف حاتم■ أبو وئال، 
شئ.لا شبه أحاديثه الثخارى: ومال 

حداوضعفه 

(٧٠٢٥الكمال )مذيب الحدث«. متروك الناثي: نقال 
ممضعدالرزايى؛/ي«ميرثم)؛هحلإ(.

الأحرص،أبي عن  ٤٧٧/ ١ الصنف ق شيبة أبي ابن وأحرجه 
(،٢٧٤ برقم)٢ المجرى الطبقات ل ئد وابن 

شعثة،يلريق من ٢  ٤٣ْ/ الإيمان شمب، ل واليهقي 
jحجر ابن قال يريم: بن هبيرة وفيه مخمرا. به هبيرة عن إسحاق، أبي عن كلاهما 
مناستقامة أحسن هو بحديثه بأس لا أحمدت عن الأترم ءقال ; ١٢٣/ ١ اكهديب تبديب 

وذكرهقلت.،: الثقات.١. ل حبان بن وذكره بالقوى لمس المسائي: ونال الدين••• يعني غره 
يداك،وليس معروفا، وكان المختار، أيام هفوة منه كاث وقال: الأور الهلبقة ل سعد ابن 

اأرجو والمعديل: الجرح ق المائي وقال مجهول،، هو معيزت بن يحنى قال، الساجي؛ دئال، 



واس4علآحىماسامتقغنا 

ثنامجشر، بن إبراهيم طريق من الكرى المن ل اليهقي وروى آ رما؛ 
حفرإذا يخطب كان ررأنه ؤثح علي عن الثعي، عن مجالي، عن هشيم، 

يفرضولم صيامه اض فرض الذي المبارك الشهر هذا ت يقول ثم رمضان 
محلان،أفعلر إذا أفطر أو فلأن، صام إذا أصوم ت يقول أن رجل ليحذر قيامه، 

والباطلالكذب من ولكن والشراب، الطعام من ليس الصيام إن ألا 
رأيتموهؤإذا فصوموا الهلال رأيتم إذا الشهر، تقدموا لا ألا واللغو، 

صلاةبعد ذلك يقول كان دالت العدم، فأكملوا عليكم غم فان فأفهلروا، 
العمرورا(.المجروصلاة 

مكر،حديث غير روى وقد حديثه، يتركا لم وعبدالرحمن ويحي بأس، ُه يكون لا أن 
ضعيف*.حواش: ابن وقال، ثئيه؛المجهول،، أبيه: عن حاتم أبي بن وقال 

ده«بأس *لا (: ٧٢اكقري_،)مأ■ وؤ، 
س٢  ٤٣الكثيرا،/ العجم 3، الطراز أحرجه أحر، ءلريؤ، ص إسحاق، أبي وقدحاءعن 

الزوائدمجمع ل الهيثمي قال مخمرا، عود مابن عن عبيدة، أبي عن إسحاق،، أبي طريق، 
عثيدةلميحمنأبيه.أبو ؛ ١٤٠م/ 

به.لأياس إستاده 

٢. ٤٧ه/ الإيمان ثعث، ول ، ١٣٥ الك،رى؛/ السنن ؤ، اليهقي، سن 
عنالثعيي، عن مجالي، أ-؛ىرنا هشيم، عن ، ٢٢٧١/ المنقح ؤ، شيبة أبي ابن وأحرجه 

علي..
مجالي؛~ ١ ضعيفا! إسناده 

وكانيضعفه، تعيد بن يحيى كان البخاري؛ ®قال : ٢ ٢ ١ / ٢٧الكمال مدي—١ 3، المزي قال 
بثي؛،لمس يقول: شيئا يراه لا حنل ابن وكان شيثا، عنه يروي لا مهدي بن، عدالرحمن 

شئ*.منه نفي 3، قال: مجالي؟ سعيد: بن ليحيى قلت، المديتي؛ بن علي وقال 
أحمل.؛وقال به، يحتج لا وغيره؛ معين ابن ®قال ؛ T٤٣٨/ الاعتدال ميزان 3، الذمي وقال 
أنهالأشج وذكر بالقوتما، ليس ائي؛ النوقال بثئ، ليس الناس، يرقحه لا مما كمحرا يرفع 

ابنوكان يضعفه، سعيد بن بمحيى كان البخاري؛ وقال ضعيفا، الدارقلني؛ وقال شيعي، 



ؤج.اسمسماسم 

مروقعن الشمي، عن مجالي، حلريق من شمة أبي ابن وروى ( ٤٨)
أنعمرلكنفولئلذك)اد

العلاء،بن لم معن الجريري، طريق من شية أبي ان وروى ( ٤٩)
صاحبيصيب ما ررأول قال: هريرة. أبي عن قريش، من رجل عن 

منأمه ولدته كيوم وهو منه يفيا أن وصيامه قيامه يحن الذي رمضان 
اللنوب«رأ(.

عيدة،أبي عن الجزري، همدالكريم طريق من عدالرزاق وروى ( ٥٠)
رمضان،إلا يومين غير قهل صائما معود ن عيدالاله رأيت ما ت قالت أمه عن 

اليومين(()٣(.ذلك شأن كان U أدري »لأ قالت: 

ءنه«.يروي لا مهدى 
.__،،« آخر ل تغير وقد بالقوي، ررليس : ٥٢٠ص التهدب تقريب ل حجر ابن وقال 

ماصوى ُوله ؛ ٤ ٤ ٢ / ١ الرجال صعقاء ل الكاهل ل عدي ابن فقال مجتر: بن إبراهثم ~ ٢ 
محفوظة،.غير انيد الأسجهة من منكرات ذكرت 

الإمناد((.فل من ماكير أحادث راله ; ٥ ٥ ١/ الاعتدال ميزان ق الدهي وقال 
.٢٣ا/الضعفاء ق المغني ق الذهبي وذكره 

أنىني؛ةآ/امامآلأابن مصنف )١( 
منيم،طريق آمن ٤٧م/الإيمان نعب وق ، ٣٠١إ/ الكبرى السنن ل اليهقي وأحرجه 

به.

قريبا؟تقدم وقد مجالي، فيه صعيمج؛ ناد0 إّ
.٢٧١مصف،ابنبيشيبة؟/)٢( 

.١  ٧٦؟/ الكسر المعجم ق الطاراز٠ أحرجه طريقه ومن ٣، ١ ٠ ٤/ عبدالرزاق ننف )٣( 
من( ٥٢٢)يرقم  ٣٢٤ا/ الخطاب بن عمر مسند - مدب ل الطبري وأحرجه 

بمثاله.به الثورّي محنيان طريق 
صحيح،.ااإسناده :٤ ٠ ٧ / ١ العالية الخهلالب ل حجر ابن قال 



اسياءسم .اس،ء ]ج 

امامس:الطلب 
أنواع

اعتيارامحت؛يعدة أنولع للصسام 
مسمين!إثى فيتقم الزمن، باعشار أولأت 

والتطؤعرمضان، كصوم معين، وقت له ما وهو معين• صوم ~ ١ 
ونحوذللث،.المقيد، 

رمضان،كقضاء مطالقا، وقته كان ما وهو معيزت غير صوم صوم ٢" 
الواجببالصوم المبادرة يجب كان ؤإن الكفارايتج، وصمام الطالق، والذر 

الخمسة!الكليفية الأحكام عليه تدور فالصيام حكمه! باعتبار 
•ذللث، ونحو والكفارايثإ، والذر، رمضان، كصيام الوجوب،! — ١ 

الطؤع.صيام باب ل سيأق كما المملؤع كصيام وهذا الامتحاب! ٢" 
اء،والفالحائض وصيام العيدين، يوم كصيام وذك التحريم! — ٣ 

سياق.كما 

ميأق.كما بالصوم، الجمعة يوم كافراي وهذا الكراهة! — ٤ 
حالأو بفضل يقيد لم الذي الطالق المملؤع كصيام وذلك، الإباحة! ٥— 

والأربعاء.اكلاثاء يوم كصيام زمان، أو 
مميز!إلى محيشم وعدمه! باعشارالتتاع ثالثا! 

الجماعكفارة وصوم رمضان، كصوم وذلك، التتاع! فيه يجس، صوم ~ ١ 
والغلهار.القتل، وكفارة رمجضان، ار مق 

فديةل الواجب، والصوم رمضان، كقضاء التتاع! هيه لايجب، صوم ٢" 
والقران.المتعة عدم أو الأذى، 



]TT[اسم 

اواطدسثائطيا 

اسامتث>يع ،>اس 
تمائل وفيه 

السابقة:اص ي الهيام تضيع الأوش؛ السألة 

يعارتق كما القرآن، بنص قلنا من على واجب الصيام 
[.١٨٣]١^: من ١^؛^ عد ثب 

قولين:على ميا؟ من على المشرئ المرادبالصيام ل واختلف 
زفجاء فبالنا، ْن على واجبا كان وأثه رمضان، يه المراد الأول؛ القول 

ومجاهد،وقتادة، والثعبى، والمحن، عء؛لاء، قاله فيه، وزادوا محولو٠ الحر 
والشافعي.

منعهممن عليهم، كان الذي الصوم صفة على وايع النبيه الثانا؛ القول 
وقدره.وقته دون والكاح، والشرب الأكل من 

الأكثرلا،ؤوهوقول والربيع، وأبوالعالية الثدي قال وبه 
أ؛ي،ابن أوردْ عمر عن مرفوع حديث أول j رروورد حجرت ابن مال 

قبلكم،،الأمم على اممه كتبه رمحضان ررصيام ولفظه! مجهول فيه ناد بإّحاتم 
من١لارمازي أخرجه احر شاهد وله الندي، و البصري المحسن قال وسيذا 
عنونحوه صحثة، له يثبت ولم المخضرمين من وهو ابه النمعقل محلريق 

قولوهو الصوم نمى على واغ التشبيه أن الثاي والقول وقتادة، الشعبي 
وغيرهماعود موابن معاذ عن والهلري حاتم أبي ابن وأسنده الجمهور، 

زمنمن مشروعا الصوم يزل ررولم الضحاك وزاد والتابعين، الصحابة من 

(.٢٦ا/حاتم)٦ أبي نميرابن 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ايكئاِؤ











ؤخحانميام ص 0اس*ء 

الأوو:ا؛يحث 
قضالأثمواجبي واممراخمي الفؤعيق 

للواجب،إسقاطا القضاء تعجيل استحباب ق الفقهاء بين حلافج لا 
أقوال!على رمضان قضاء تاحير ق واختلفوا للذمة، ؤإبراء 

منبه بمكن ما شعبان من يبقى أن إلى التراخي على أنه الأول؛ القول 
أكثرالفقهاء)ا(.قال وبه الثانى رمضان قبل القضاء، 

علىالثور.أنه القولاكاي: 
المالكية)'آ(.وبعض الحنفيةل'آ؛، بعض قال وبه 

قبلالقضاء من به يتمكن ما بقاء إلى التراخي على أنه الثالث،! القول 
عذر.لغير الفتلر كان إن الفور على ؤإلأ لعذر، الفملر كان إن الثال رمضان 

الشافمة)ئ(.عند وهوالمصحح 
الأدلة!

الأول:الرأي أدلة 
لره)ه(.أثامِ من سدة ؤدولإتعالى! قوله — ١ 

الدلالة!وجه 

محنعدة ق أوجبه اممه لأن رمضان، قضاء تراخي على الأية هذه دلتإ 
المربيلأبن القرآن أحكام ، ١٣٣٦; الحقائق -سن للجماص القرآن أحكام )١( 

متهىرح ث ، T٤٦/ المبيع ،  ٤٨٨/ ١ المحتاج مغني ، ٤ ٤ ٨ / Y الجليل مواهب ، ٧٨/ ١ 
.٤٥٦/١الإرادات 

الصانعبدائع )٢( 
الجليلمواهب )٣( 
١.٢ ١ ٣; الحاج مائة ا/ار،مف اساج مغض ، ٣٦٦، ٦٣٦٥/ الجموع )٤( 
البقرة.محورة من ١ ٨ ٤ آية من )٥( 



TJ ] اسيام.اس>ء

.٢١ازمنلمقيدة غير مطلقة الأيام 
أنأممملح فا الصوم، علئ كوم رركان ،: iJliعائشة.١ حديث ٢- 

أقفيةإلأفيثعبان«رآ(.
الدلالة:وجه 

الميؤإزار .، لفعل القضاء، تراخي على الحدث هدا دل 
إطلاعهالظاهر لأن ها، ل. 

الحاويث،:بهيا الاستدلال ونوقش 
مابدليل معذورةل'أ،، لأتبا شعبان، إلى القضاء محههأ عائشة تأخير بان 

الحديث،.ل حاء 

،.٤٠بالرمول الشغل يحي: قال 
ارفظنتتقوله: له ويدل يحيى، ثبل من مدرج الكلام هذا بان وأجسسج: 

ه^(ا)ه(ٍاممه رمحول من لمكاما ذللئ، أن 
القضاء:من يه يتمكن ما بقاء عند القضاء وجومب، على دليلهم ثانيات 

السابق.عائشة حديث، ~ ١ 

الدلالة:وجه 

القضاء،من به يتمكن ما بقاء عند القضاء وحوب، على الحديثا هذا دل 
لأخرته.ولوحاز ذلك، عن القضاء تؤخر لم محها عائثة لأن 
.Y٢٨٢/ للقرطي القرآن أحكام )١( 
كتاب— لم وم، Y٢٣٩/ رمضان يقضي متى باب ~ الصوم كتاب ~ البخاري صحح )٢( 

رمضانفيثعبانا/آ'م)1؛اا(.قضاء —باب الصيام 
. ١٩١إ/الاري فتح )٣( 
السابق.المصدر )٤( 

السابقاياب ~ الصتام كتاب ~ ملم صحح ره، 



ؤحاسيام اس*ع .
ْ| الثانيةعن الأولى تاحير يجز فلم متكررة، عيادة الصوم آن ٢— 

المفروصة)ا(.كالصلوات 

الثاو:الرأي أدلة 
بهالمأمور فل يقتضي الأمر أن على الدالة بالأدلة الرأي لهدا استدل 

الفور:على 
،.٢١٠ألحقات؟تعالى: قوله ١" 
ه)م.ين ؤومعوأه تعالى؛ وقوله ٢" 

الخورعن الزبير بن عروة ؤلريق، من الخاري روى ولما ٣" ( ٧٩٤)
احلقوا...ثم فانحروا، رامحوموا قوله وفيه ... قالا: ومروان مخرمة ابن 

ا ٤١الناس...،،س لقي ما لها فدكر ملة أم على يحل أحد منهم يقم لم فلما 
فدلأمره عن الناس تأخر سلمة أم إلى مكي الّك،. أن الدلالة• وجه 

الفوردة•على الأمر أن على 
الامتدلأل:هدا وئوئش 

بجوازالأول القول أدلة من ذكر0 تقا>م بما مخموصة الأدلة هده بأن 
١القضاء ص به يتمكن ما يبقى أن إلى الصوم تأخير 

الغالث،:الرأي أدلة 
لعير:التأخير كان إن القضاء ق التراخي جواز على دليلهم أولا؛ 

ذلك.عر الأول الرأي أهل به امتدل ما 

.١٤٤المش٣;)١( 
مرةاوقرةآة:ار؛ا.)٢( 
.١٣٣صرانآية: سورةآل )٣( 
(.٢٧٣٢الجهاد)ق الثروط باب الثروط/ ق البخاري صحيح )٤( 





]آ0اسأءسماسم اءا

اتثاني؟اي|هه 
^؛٥١يبممان إش يبمضان قضاء تأحخو 

؛_UUjوتحته 

الأوو:الطف 
در'^ ٥١يمن أن 

إذاالأحر رمضان بعد ما إلى القضاء تاحير جواز على الفقهاء اتفق 
حتىونحوهما مرض أو سفر من رمضان ق للفهلر المسح العذر به استمر 

 ،^b الأحر.رمضان
رمضانمن عليه ما قضى من أن على الحلم أهل ررأجمع بطال! ابن قال 

القضاءوقت لأخر إذليس مفرط<،راار'آ( غير لفرصه مود أنه بعدده عبان شق 
تحديده.يرد ولم التحاليد، عدم الأصل لأن حو، 

منالقضاء لتاحير فاحازته رمضان، أداء تاحير يجيز الحذر هن.ا ن ألو 
أولك،•باب 

قوليزتعلى الفدية، ووجوب القضاء مقوط ق ااعالماء احتلف، لكن 
عليه.فدية ولا القضاء، عاليه الأول! القول 

وأحمدلٌاا.والشافعي، وماللث،، حنيفة، ر وهومذهب 

إ/٥٨اتجاري على بطال، ابن )١( 
)٢(

الأسذلكر٢، ١ ٩ / ١ المدرة ، ٤  Y٢٣/ المنتار الدر ٢، ١ ٠ / ١ للجماص القرن أحكام )٣( 
،٢٢٨٤/ المالمن روضة الأم ، ٢٨٣أ/للارطي القرآن أحلكم ، ٠٢٢٦/١

ا/أهأ،الإرادات متهى ثرح \/\،هأ، قيامة لأبن الكاj ، ٢٩٧/٢فح 
.٣٩٤المحلى!/



QyJ اس،عسمماسأمءإ

سليمان،أيي بن وجماد والنخعي، البصري، والحس وطاوس، 
الظاهررة)ا(.وهوقول ؤإمححاق، والأوزاعى، 

وحجته:

وجوبعلى ذلك دل [، ١٨٤]البقرة) وه أياي من ؤهع_ثه 
سقوطه.على دليل ولا بالقضلء، الدمة وانشغال القضاء، 

ناالجلاب، نافع بن إبراهيم طريق من الدارقهنتي رواه ما ٢" ( ٧٩٥)
اروالنبي.؛ عن هريرة أبي عن مجاهد، عن الحكم، نا وجنه، ن عمر 

رمضانأدركه محي يصم ولم صح ثم مرض، ثم رمضان و أفطر رجل 
كلعن ؤيطعم أفْلر، الذي الشهر يصوم ثم أدركه، الذي يصوم قال: آخر، 

. ٢٢مكينا،ءل يوم 
رجلق هريرة أبى عن عطاء طريق من الدارقطني مارواْ ٣- ( ٧٩٦)

)ريصومقال: آخر رمضان أدركه محي يصم فلم صح ثم رمضان ق مرض 
فإذامكين، لكل حنعلة من مدا يوم لكل الأول عن ؤيطعم الذيأدركه، 

القضاء.وجوب ففيه فيه<،لُا،. فرط الذي صام هذا من مخ 
قضائه.ق يفرط لم ولأنه الفدية، من الذمة براءة الأصل أن — ٤ 

العذربزوال إلا الإباحة هذه تزول فلا لعذر الفهلر له أبيح قد ولأنه ه~ 
الحذربه امتمر فمن وعدما، وجودا علته مع يدور الحكم أن تقرر لما 

بالتأخير.ياثم ولا عليه الوجوب وعدم الإباحة حكم له استمر 

اوعو;أتا/'اخإ.)ا(
(،٢٣٢٠شالدارقطيفيىأبابم))٢( 

مثقة<ا.ليس وحيه وابن حاتم، أبو كذبه الجلاب ررإبراهيم ! ٣٨٧/ ١ التحقيق نشح ول 
موقوف®صحيح ءإساد وقال الصيام)ماهم'آ(، كتاب ق الدارهطني سنن )٣( 





 ]TT[اسياماسأءسم ا§ا

أدركالذي صوم فأطاق يصومه أن قبل قابل عام رمضان أدركه فان حطة، 
استقبل®،الذي وليهم حنطة من مدا مكينا يوم كل مضى عما فليطعم 

بنمحمد رواْ وقد ؤمحقتؤ، عمر ابن على موقوف الصحيح هو هذا 
فيه)ا(,فأخءإأ نافع عن ليلى أبى بن عبدالرحمن 

أننافع عن الحر بن الحسن طريق من الدارقهيي قال *A(؛- )٠ 
فليهلعمشيء رمضان من وعليه رمضان أدركه ررمن يقول؛ كان اممه عبد 

حطة(()٢(.من مدا مكينا يوم كل مكان 
مهرانبن بون بن عمرو ؤلريق من الجصاص أورده ما ٥- ( ٨٠)١ 

ابنفقال رمضانين، مرصت فقال! عباس ابن إلى رحل حاء قال؛ أبيه عن 
فيماصححت بل قال؛ بينهما؟ فيما صحححا أو مرضك بك أستمر عباس؛ 
أصحابهإلى فقام يكون، حتى فدعه قال؛ لا، قال؛ هذا؟ أكان قال؛ بينهما؟ 

(.١٨٢ )٦ ٤ ٢ ٤ للمهقي؛/ الكثرى اش )١( 
اليهقي•وصححه 

.١٩٦/٢ضالJارءطني)٢( 
عننافع، عن عمر، بن عبداف ا/مآا؛منطريق القرآن أحكام ل الهلحاوي وأحرجه 

الذيرابموم قال; آحر، رمضان أدركه حتى رمضان قضاء ق فرط رجل ل عمر ابن 
لضعفضعيف؛ إسناد عليه®. قفاء ولا ير، من مدا يوم كل الأول عن ؤيطعم أدركه، 
العمري.عمر بن عبداض 

.٢ ٦ ١ ٦/ المحلى صحيحة. طرق من عمر ابن عن القضاء عدم رؤينا حزم• ابن ونال 
نابععن يزيد بن سعثد أحثه عن يزيد بن يونس عن ب 'ريق من الدارممى ورراْ 

مكانفليهلعم الخالي رمضان صام يكن ولم رمضان أدركه من يقول; عمر ابن اكان قال؛ 
القضاءا.عليه ليس ثم حنطة، مكينامدامحن يوم كل 

درجةإر فيرتقي السابقة الأنار له يشهد ولكن التميمي، زهر لوجود حن؛ ؤإسنادْ 
لغيره.المحح 









QaJ اس،ءسمءاسم.

الإثم.سواء رمضانات عدة ولوأحره شيء، يلزمه لا أنه ١^)،؛ القول 
وبعض،، المزني١٢منهم الشافعية بعض قال وبه ،، الحنفية١١مذهب وهو 

أبيبن وحماد وطاووس، والحس، وداودرأ،، حزم وابن الخا؛لةلم، 
والنخعىرْا.سليمان، 

رمضانات.عدة ولوأحره واحدة، كفارة يلزمه أنه القاف• القول 
مذهبوهو الشافعيةل٧،، بعض وقال ، ٢٦المالكيةلمذهب وهو 

الخابالة)بن.

والزهري،والقاسم، وعطاء، حبير، بن وسعيل. مجاهد، قال وبه 
بنإسحاق معد، بن والليث حي، بن والحس والأوزاعي، والثوري، 

ستةعن الإطعام المسألة ق وحب أنه أكثمت بن يحيى وذكر ، ٢٩راهويهل

.٤  Y٢٣/ المختار الدر ، ٤٣٥ Y/ القدير نح ، ٤٣٥ Y/ الهداة )١( 
 )Y( ن رونحةJالءلا /Yالمجموع ، ٣٨٤ /Y٣٦٤.
.٣٣٤م الإنصاف )٣( 
Y٠٢٨٣/ لكرطي القرآن أحكام ، ٣٩٤المحلى\ا )٤( 
ضاوهفى؛/مهأّ)٥( 
والإكللالتاج ١،  Y٩٢/ الزرقاف شرح ، ٤YYY-YY \ا ٠ الأسان.كار ٢،  ١٩ا/ الدوة )٦( 

المغيرالترح ، Y٢٨٣/لكرطي القرآن أحكام ، ٣٣٨٧;الجليل ْوام، ، ٣٣٨٧; 
ا/مهآا

روضة، ٣٤٥٣;الحاوي ، ٣٦٦-  ٦٣٦٣;الهدب شرح المجموع ١، ٦!X' الأم )٧( 
. Y١٧٥/ المحتاج مض ، Y٢٦٧/الهلاJين 

النهىأولي سنالب ، Y٦١/،الزرممي شرح ، ٤٦/٣المدع ، ١٤٥مالمني )٨( 
١٣٢/٣.

،٦٣٦٣; الهان.ب شرح الجموع ، ٥٢٢ ا/ • الأسذكار ، ٦٩٣ jrالهداة شرح الماة )٩( 
٠٨٦-٣٨٥; قيامة لأبن الكبير الترح مع المش ، ٤ ٢ Y/ الزركثي شرح 



لآ0واس،عسماسيأم 

أحمعيزرادعنهم اممه مخالثارصي منهم لهم يعلم لم الصحابة من 
أخرت.التي الرمضانات يعدد كفارات يلزمه أنه الثالث،إ القول 

عندوهوالمصحح 
الأدلة:

الأول:الرأي أدلة 
الكفارة:وجوب عل.م على دليلهم 

ا-ؤيثآُنذمأ>هرم.
الدلالة:وجه 

بعدلقضائها شامل وهدا أحر، عدة ق القضاء أوجب سبحانه اممه أن 
كفارة)؛(.يوجب ولم الئاق، رمضان 

رمضانأدركه ررفيمن قال: عود مابن أن ورد ما ٢- ( ٨٠٢)
إطعاما.يدكر ولم الأولا،رْ،. ويقضي هدا يصوم القضاء: قيل الثاف 

الدليلإلى يفتقر نرعي حكم والإيجاب الذمة، براءة الأصل أن ٣" 
يردل٦ا•ولم الشرعي 

والندرر٧،.كالأداء، كفارة تتخيره ق عاليه يجب فلم واج، صوم أنه ~ ٤ 

١JuJl; • الاسدلكر )١(  ،YYl-YYi _ /٠.٤ ١ إ
.٤  ٤٣ا/ عرالحرير اكرقاوي حاب ، ٦٣٦٣! المبموع )٢( 
المرة.ررْ من ١ ٨ ٥ آية من )٣( 
٦.\ ا\ \ للجماص القرآن أحكام )٤( 
.٣٩٥ا■/واسى ذكر، )٥( 

ولم
٤.اسىإ/ب• ،٢٣٥نلالأوطارإ/)٦( 
. Y٤٦/قيامة لأبن الكسر الشرح )٧( 





لتلنااسم اس٠ء و

اصة(()ادفعليه 

الأيةومالك! والزهري أملم بن زيد ررقال عياض! القاصي وهال 
يدركهحتى يقضي فلا يبمرأ ثم يفهلر، المريض ق نزلت ؤإنما محكمة، 
عنويطعم أفطر، ما بعد يقضي نم يصومه، أن فعليه قابل، من آخر رمضان 

عليهم،ما قضاء يهليقون أي! القول، هدا على )يطيقونه( ومعنى يوم••• كل 
آحر(()'آ(.رمضان إلى يقضونه فلا 

صومق تقدم كما الصحابة، عن الوارد للتفسير مخالف أنه ونوهش• 

الدلالة:وجه 

الحاصريصوم أنه آخر رمضان إلى رمضان قضاء أخر من أن على دل 
مساكينا.كل عن ويهلعم الفائت،، يقضى ثم 

نياموروي خلافهم، الصحابة من غيرهم عن يرد ارولم هد'امة؛ ابن هال 
ضعيف(()٤(.طريق من 

الأخررمضان أدركه فيمن ه. عمر عن حزم ابن أورده ما -  ٠٣)
عنذاك(()ه(.ويهلعم ويقضي، هدا رريصوم أنه: قضاء وعليه 

به.يحتج لا صعيف، بانه الأثر: هذا ونوهش 

.١ • ٩ Y/ عطية ابن تقمر )١( 
١.• أ/•انملم إكمال )٢( 
(.٧٩٦^)تقدم )٣( 
•؛.اوغنيأ/ا)أ(
إمحنادهمشير.،٣٩٤المحلى٦/ )٥( 



اتجاءعلآ.صئماسام]وا

الإطعامأحر من على الإطعام إيجاب من عمر. ابن عن ورد ما - ٤ 
عذرأوررا،.فلغير القضاءلعذر، عن 

القضاء.عن يدلا الإطعام جعل ةل.ا عمر ابن بأن ونوئس؛ 
السبمايقة.المسالة ق تقدم كما ملم عر وهو 

قضاءوعليه الأحر رمضان أدركه فيمن عمر ابن عن ماورد \/(ه- ٠ )٤ 
ذاك(()أ(.عن ويطعم ويقضي، هذا رريصوم 

به.يحتج لا صحيما بأنه ونوقش 
أبيعن عينة، بن سفيان طريق من الدارقطني مارواه )ه«خ(آُ- 

رمضانشهر صيام ل فنط ررمن قال: عباس ابن عن مجاهال عن إسحاق 
ويهلعمفاته، ما ليصم ثم أدركه، الذي هذا فليصم آخر رمضان يدركه حتى 

•مكينارص،؛ يوم كل 0ع 
عنمجاهد عن إسحاق أبي عن فرواه مهلرف، راحالفه الدارهطتي: قال 

تقدم،،.وقد هريرة أبي 
،•٤١٢٠حلا^الصحابة من غيرهم عن ترد ولم ندامة: ابن قال 

٨٠تخريجه)سق )١(  ٠.)
 )٢( /nإطدْمقطع.،وتال: ٣٩٤اسى
(.I٣٦٤/ )المجموع صحيح. إطدْ الروي: وقال ( ٩١) Y١٩٧/الدارئطي نن )٣( 

كتنال: مهرّان بن ممون عن برقان بن جعفر عن معمر عن  1٢٣٦ا ءبا.الرزاق وروى 
نافعاس؛ ابن قال رمضانان، علي تتاح فقال؛ رجل فجاء0 ء.ا ع؛اس ابن عند جالنا 

عليهتتابع رجلا إن فقال؛ آخر جاء ثم فذهب، قال؛ لا، قال؛ نعم، قال؛ هذا؟ أكان 
نهرين،يصوم مع، من إحدى عباس؛ ابن قال نعم، قال؛ هن.ا؟ أكان ناف قال؛ رمفانان، 

حن.إسناده مكيناءا. متين ويطعم 
.٨٦/٣الخض)٤( 





اسماس»ءسمم اء[زآ0 

الواجبالحج أحر لو كما الواجب -بما لايزداد التأخير كثرة أن ٢— 
نن•

الفدية.تداخل، فإما الحدود على فياسآ ٣- 
أهلبه امتدل ما الوجوب، وقت، عن أخره إذا يأثم أنه على دليلهم ثالثات 

ذللث،.على الأول الرأي 
الثاسالرأي أدلة 

علىالثاف الرأي أهل به استدل ما ال،كفارة؛ وجوب على دليلهم أولأت 
ذللث،.

Iقشتها منا سبقٌث، وقد 

أخر.التي الرمضانات، بعدد كفارامحت، يلزمه أنه على دليلهم ثانيات 
الأوررا(.الشة فاشبه شة، -أخير أنه - ١ 

كداخل)أ(.لا اّلية الحقوق أن ٢- 
بهأهلاستدل ما الوجوب: وقت، عن أخره إذا يأثم أنه على دليلهم ثالثا؛ 

ذلك.على الأول الرأي 
الترجح؛
الصحابةعن لوروده الإهلعام يستحم، يقال أن — أعلم والله الرامح— 

ءوه ه 

الهدبا/'اه؟.)ا(
.٢٩٧فحالجواد'آ/)٢( 



J؛T[ا§اسمسمماسم 

السث

ريضاوقثاء ش الضي وجوب 
وحكمرمضان، مماء ق المضي وجوب ق اممه رحمهم العلماء اختلف 

أقوال:ض قطعه 
قطعومن قطعه وحرمة رمضان، قضاء ق المضي وجوب الأول: القول 

يلزمهولا تعالى، اض إلى التوبة وعليه آثم فإنه ده أفأو رمضان قضاء صوم 
الذياليوم يقضي أن عليه يجب، محلا رمضان، قضاء من عليه كان مما أكثر 

جمهورانملماء)ا(.قال وبه أوأفده. قهلعه 
،٢١التراخي.على القضاء كان إن قطعه يجوز الشانعية: بعض وعند 

قتخ.فجاز التراخي على القضاء أن على بناء 
معين،نذر أو رمضان كقضاء واجب، صوم ق دخل ررفإن هدامة: ابن قال 

وجبالمتعين لأن منه؛ الخروج له يجز لم كفارة صيام أو مطلق، أو 
الوهذا المتعين، بمنزلة ممار محيه بدخوله المتعين وغير فيه الدخول 
،٣١٠٠اممهبحمد فيه خلاف 

وحجته:

راولأتظلواأضاها«>؛(قوله.: - ١ 
العبادة.حرمة ياق عبث ذلك ولأن ٢- 

ا/ارأأ،الممحاج ض ، ١٣٥١;الدواف الفواكه ، ٦٢٥•٦و٩/٢الصانع ^١^ )١( 
اوذيأ/ماا؛.

علىولعذر عل.ر، لغير الفطر كان إن الفور على القضاء أن يرون الشافعية أن قريبا مموم )٢( 
التراحي-

اوغنىإ/:أاأ.)٣( 
ّورةسد.آية)آم(.)٤( 



اسيام§اس،عسم،اؤج 

قشيع لو كما إتمامه فلزمه قطعه ق عذر ولا بالفرض تلبس ولأنه ٣" 
٢١١الوقت.أول ق الملأ٥ 
اممهيه يأذن لم شرع إيجاب القضاء إيجاب ررلإن حرم• ابن مال ٤" 
يزادأن يجوز فلا رمضان من النوم ذلك قضى أته صح وقد تعالى. 

إحماعا،لى.ولا نص، بغير غيره عليه 
منأفهلره ما قضاء ْع أفسده الذي اليوم قضاء يجب أنه الثال: القول 
رمضان.

المالكية)ماقولي أحد وهو 
البدل.فكذا ايب، بالاغالأصل قضاء يجب كما أنه حجته! ولعل 
رمضان.ق ذللث، فعل كمن الكفارة عليه أن الثالث،ت القول 

وقتادةلْ،.مجاهدرإ(، قال وبه 

أعلم.والله رمضان، من بدل أنه وح٠حتهت 
يلحقفلا رمضان صوم ل جاءت إنما الكفارة لأن بالفرق؛ ونوئشت 

وفضله.الزمان شرف ق للتفاوت الكفارة وجوب ل به غيره 
نيادةأو الكفارة، من الذمة براءة الأصل إذ أعلم~ والله الرامح" 

الصوم.

.٣٦٣/٦اJج٠وع)١( 
.A٣٩٤ اسى )٢( 
.٣٠ا/١ الرواق الفواكه )٣( 
.١٣٥ ١/ الدواف الفواكه صاحب عنه ذلك تقل )٤( 
. ٠٤٢ ٤/ المحلى ق حزم ابن عنه ذللث، نقل )٥( 



QvJواسءعلآحكاماسم 

اثرابع:اليحث 
امملأليؤن b_ القثاء 

أوبالهلال القضاء صام مواء بالعدد القضاء أن العلمت أهل جمهور عند 
وجوب١^٠^؛ ففناهر أياٌ من ؤدبدْ ت تعالى قوله لظاهر بغيره؛ 

أفهلر.التي الأيام بعدد القضاء 
يصمولم يالعدد صام إن ُالعدد القضاء المالكيةت من وهب ابن وقال 
عدةأيامه عدة وافقت مواء الشهر ذلك أجزأه بالهلال صام ؤإن بالهلال، 
عنه.)٢،القضاء عدد أونقص رمضان 

الأية!فظاهر العلم؛ أهل جمهور إليه ذهب ما أعلم~ وافه والراجح~ 
أفهلر.التي الأيام يعدد القضاء وجوب 

المحامس:البمث 
القشاءملي اصلؤع تقديها 

المملؤع.صيام أحكام ل له التطرق سق البصش هدا 

السادس:الي،هث 

جوادسبم
قولينIعلى القضاء تفريق جواز ل العلماء احتلم، 

يستءم،ولكنه واجتا، ليس والتتاح تفريقه، يجوز الأول^ القول 
الواجب.إّماءل إلى مسارعة 

البقرة.سورة من  ١٨٥آية من ( ١ ) 
الاوسوفىا/ياه.حاشثة )٢( 



QaJ  انميامءاس4علآ-صمحأم

حزموابن ثور، وأبي وأحمد، والشافعي، وماك، حنيفة، أبي قول وهو 
.اشتعالى١١٢رحمهم 

وابنمثرين، وابن المري، والحس ومجاهد، جير، بن ممد قال وبه 
راهوية•بن ؤإمحاقا والأوزاعي، والثوري، المميب، 
تتابعه.يجب أنه الئاق• القول 

وعروةوالثمي، المحعي، وهوقول حزم، وابن الظاهري، داود قال وبه 
تعالى)؟(.اض رحمهم الزبير بن 

الأدلة:

الأول:الرأي أدلة 
ا'-ؤسُتذأثايأ>هرم.

الدلالة:وجه 

عدةق أوجبه اش لأن وتتابعه، القضاء تفريق جواز على الأية هذه دلت، 

الهدايةشرح ق والمائة •٢ ٨/١للجماص القرآن أحكام ، ٢١٢؟/الأصل كتاب )١( 
الامتدكار، ٣٣٦الحقاتق نين ،، _١nU^١؛،<، ، ٣٧٥; الموط هأ-؟ا،آ،، ام 

والإكللالتاج المرنة ، ٢٨٢؟/للقرطى القرآن أحكام ، ١٧٨/)• 
الحاوي'\, T/yالأم الجلل راهب ، ٢٤٢آ/الخرشي شرح ، ٣٢٨/٣

الإضافا/خأأ، المحتاج ض ، ٣٦٧!/الجموع ، ioi-ioT/rالمير 
fr المحلى،، ٢٤٤; الززكشي شرح ، ٣٤٤ا/ شرح ْن الصيام كتاب ، ٣٣٤

.٢٤٨^ها،آ،نلالأوطار؛/
شرحوالمائة ، ٢٢٩٥; شيبة أيي لابن المضف، ^^١^، مصنف، )٢( 

،٣٦٧/٦الجموع ، ١٨•١; ٠ \/T\٢،والامتدكار الخونة ط ٦٩٢-٦٩١الهيابة٣; 
نيل، ٣٩٠آ/المحلى مابم-؟ه،، الكبير الشرح مع المنى ، ٣٤٥٤;الحاوي 

الأوْلار؛/خ؛آ.
البقرة.سورة من  ١٨٥آية من )٣( 



و0اسءعلآحكاماسيام اء[

•دليلر١، إلى يحتاج والتقيد التتابع، قيد عن مْللقة الأيام من 
بنعالي حدثنا بثر، بن سفيان طريق من الدارقعلي ماروا0 ٢- ٨( ٠ )٦ 

قضاء:و قال الني. أن عمر ابن عن نافع عن عمر بن اف محيي عن هر م
تاع،،لآ؛,ثاء ؤإن فرق، ثاء إن رررمضان 

به.يحتج لا صعيف بأنه ونوئس• 
أنه.المكدر بن محمد طريق من الدارقطي مارواْ ٣- ( ٨٠٧)
أحدكمعلى كان لو ررأرأيت فقال: رمضان، نهر صيام تقهليع عن مسل 
يعفوأن أحق قائله قضاء؟ يكن ألم والدرهمين، الدرهم فقفاه دين، 

ويغفر((ر"اآ(.

مرسل.بأنه ونوض: 

٢. ١٠٨/ للجماص القرآن أحكام )١( 
ضالدارقطيأ/^م)٢( 

٠٠يوصله تفرد بشر بن ااّفيان الدارقطّي* وقال 
ومحي~أي راقال! المتيرت البئر مرسلارول عمير بن عبيد عن عطاء 'ورواه نال■ 
عمرابن عن ضعيف أنحر وجه من روى 

ولاالممريف جواز ل مرفوعا العاص بن عمدو بن اف ب عن آحر وجه ومن مرفوعا، 
أولاالسالف عمر ابن حديث تحقيقه ل نمحح الجوزي ابن وأما ذلك، من شيء بمح 

طعنأحدا عرفتا ما ثلنات بشررا بن سفيان غير نده ي'لم الدارنهلتي؛ نول عقب ذكر فإنه 
معروفغير هدا ارسفيان فقال! القطان ابن وأما مقبولة، الثقة من والزيادة فيه، 

تضعيفهالحق عبد ندم وند الدارقطني، ثيخ قانع بن الباقي بعبل- أيضا الحالااوأءله 
لها١الحدين، أصحاب وترك نة بموته قبل واختلاطه 
ابنووقفه الواقدي، إسنادْ ول عمرو، بن عبراقه حديثه من أينا الدارقطني وأحرجه 

٢(. ٤٨إ/ الأوطار نيل ٢، ٠ ٦ Y/ الحيير )اكلخيص لهيعهء 
ولاموصولا روى وند مرسل، لكنه حن إستاد ااهن،ا وقال! ، ١ ٩ ٤ Y/ الدارقطتي سنن )٣( 



_،،§اس،عسم نج 

بنأحمد حدثنا عمر، بن محمد طريق من الدارقطتى مارواه ~ ٨(٤ ٠ )٨ 
الرحمنعد أبي عن الشاري شراحثل بن عمرو عن الأندلسي حازم 

يقضيهفقال رمضان قضاء عن المي. عمرومئل بن الله عبد عن الحبلي 
أحزأه(()ل(,فرقه ؤإن تباعا 

صعيف.بأنه ونوقش' 
أباسمعت يقول الهوزنى عامر أبي هلريق من روالدارقْلني ما ٥- ٨( ٠ )٩ 
قلكم يرخص لم الله ررإن فقالت رمضان؟ قضاء عن سئل الجراح بن عينية 
،.شئت١٠١٢ما واصغ العدة فأحمى قضائه ق عليكم يثق أن وهويريد فهلره 

سمعتقال موهب بن يزيد طريق من الدارقهلنى مارواْ ٦— ( ٨١)٠ 
كيفوصم العدة، احمي ١١جبل' بن معاذ قال يقول يخامر بن مالاكا 

ثثت«)م.

عنعطاء، عن جريج، ابن طريق من شيبة أبي ابن مارواْ ٧- ( ٨١)١ 
متفرقا.(()٤(.رمضان بقضاء باس ررلأ قالأت هريرة وأبي عباس، ابن 

ينالله عبيد عن الزهري طريق من شيبة أبي ابن مارواه - ٨ ( ٨١٢)
ثئت(()ه(.كيف صنه ١١قال: عباس ابن عن عبداممه 

ررصعيف،،الواقدي! وقال ، ١ ٧ ٠ "ا/ الدارهطني سن )١( 
)\(سنالوارقطنىم«يا،

صحح.إساده . ٢٥٨\شمهتي؛/طريقه ومن 
صحيح.إطدْ . ١ ٩ ٤ \/ الدارهطي ض )٣( 
صحح.إطدّْ  ٠٣٣ IXثسة أبي ابن مصنف )٤( 

هماسابن رأف شهاب ابن عن ٢( ٤ ٩ )أ/ الزرناف شرح مع الموطأ ل مالك وأحرجه 
بينه"يفرق لا الأحر. وقال بينه يفرق همات أحل. قال رمقان قفاء ق احتلنا هريرة وأبا 

،٣٣م اسق )٥( 



[njاس،عسماسم اأا

ررإن ijuو. أنس عن كر طريق من شيبة أبي ابن مارواه (؟— ٨١٢)
منفرها(()١(.شئت ؤإن متتابعا، رمضان فاقض شئت 

عنرافع بن الحميد عبد طريق من الدارقطتي رواه ما - ١ )ّآاح(ء 
شثتءرآ(كيف وصم العدة أحص يقول كان حديج بن راير ررأن ت حدته 

كالندرالتتابع فيه يجب فلم بعينه، بزمان يتعلق لا صوم أنه ~ ١ ١ 
المطالق)م.

الئاي:الرأي أدلة 
يالأدلةالآتية:الرأي لهذا استدل 

متتابعات)؛(.وه أيام_ من ؤءمسدآ تعالى! قوله ~ ١ 
الأية!ببذه الاستدلال ونوقش 

رحجة)ْ،.ليست القراءة هدْ بأن 
الأية•وه... أياي من ؛ؤهوسدْ تعالى! قوله ٢— 

الإطلاقعند والأمر بالقضاء، أمر وتعالى سبحانه اش أن الدلالة! وجه 
يوم،بحد يوما قضائه يقتضي لأنه المتابعة؛ يستلزم والغور الفور، يقتضي 

إذزرا"،.واجبة فالتابحة 

 ٤(\y(A - عنجريج ابن عن الرزاق عبد طريق من الدارقطي مارواه

صحح.إستاده به. اض عسي طريق من  ٤١٩ ّ)/ الدارقطني أحرجه و ~
أبيثسةأ/آا<لإ.ابن مصنف )١( 

.١٧٣/T (٢)

اوغنىم/اه.)٣( 
الحلىا"/آ*ا،مؤ)٤( 
.٣٣٦/١نينالخقاهم)٥( 
ساصا/؛ه؟.القرآن أحلكم )٦( 



اس،ولآ.مئماسإمٍا]ج 

متتابعات،أحر أيام من فعدة زنزلتات قالت؛ عائشة عن عروة عن شهاب ابن 
قطتمتتابنا(را(.ف

الامتدلأل:هدا ونوئس 
نزولهبعد شيء القرآن من يسقط لا لأنه لحكمها، مسقط ّسقوطها بأن 

ضرةه)م.ئت زناألأوثإء ثن إق > نمار: محوك اش)"؛ إلايإقاط 
عنإبراهيم، بن الرحمن همد طريق من الدارمملني مارواْ - ٤ ٨( ١ )٥ 
ررمناض رسول قال هريرة أبي عن أبيه، عن الرحمن، عيد بن العلاء 

يقطعه(()إ(.ولا فليسرده، رمقان من صوم عليه كان 
الحدس؛،:بهيا الاستدلال ونوئش 

له.ُحتح لا صعق ُأنه 
٠ء —  ٠

صحيح®.ااإمنادْ وقال! ، ١  Y٩٢/ الدارقطني محنن )١( 
•٢  ٤٥٨/ الثتهقي أحرجه طريقه ومن 
قال:عمر ابن عن سالم عن شهاب ابن طريق من ٢ ٤ ١ الرزاق؛/ عبد مصف ل وهو 

متتابعاتأحر أيام من فعدة ®نزلت عائشة: قاك عروة ®وقال قال: أفهلر^ه®، كما ®صمه 
متتابعات"قهلت، ف

.٣٩٦/٦المحلى )٢( 
الحجر.سورة آمن آية من )٣( 
بنالرحس ®عد و؛ال: ٢،  ٥٩أ/ المهقي أحرجه طريقه ومن ، ١  Y٩٢/ الدارقطي سن )٤( 

والدارقطنى«.المائي الرحمن عبد وأبو معين بن يحيى صعقه قد مدني إبراهيم 
قالفيه مختلف القاص إبراهيم بن الرحمن عبد ®وفيه المالخيص: ل حجر ابن وقال 

الحقعبد قال منكرا® حديثا روى بالقوي ®ليس حاتم: أبو قال وقد ضعيف الدارقهلني 
صعقهمن يأت ولم قال غيره حديث فلعله عليه ينهى لم بانه القء؛لان ابن وتعقبه هاوا بمي 

يعينهالحديث هدا أنكر بأنه أبيه عن حاتم أبي ابن صرح قد قلت: حن والحديث بحجة 
الأوطارنيل ؛/٢، البيهقى سنن التر )الملخيص الرحمن(( عبد على 



لخجاسم اس|اع و

الأدلة،بين حمعا الامتحباب على محمول فهو بصحته التسليم ومع 

قال:علي، عن الحارمث،، ؤلريق من شيبة أبي ابن رواه ما (؛- ٨١٦)
يفرقه.(()١(.ولا متصلا، فليمحمه رمضان، من صوم عليه كان ررمن 

صعيف،.بأنه الأثر؛ هذا ونوقش 
ابنعن نافع، عن أيوب، ؤلريق من شيبة: أبي ابن مارواْ )ياح(ه- 

بينه(()'آ(.رايتاع رمضان: قضاء ق قال عمر 
ررلأيقول: كان ق.ا عمر ابن أن نافع عن ماللث، الإمام وروى ( ٨١٨)

رمضانءرم.قضاء يفرق 

وجهين؛الأثرمن هذا لنومه 
القرآن.لفلاهر مخالف، أنه الأول: الوجه 
غيره.حالفا صحابي قول أنه الثاناث الوجه 

تباعا(()؛(.))يقضيه قالأ،: أما عائشة عن ورد ما ٦— ٨( ١ )٩ 

وتقدم.الحارث،ومصعيف، ولإمناده ، ٦٢٩٥! المصف )١( 
Y١٩٢/ت ق الدارممي أخرجه >بمه وس (، ٩١٣٥و٩١٣٤)آ/ههآ انمف )٢( 

»أنهس:٨٢٤٧)٤٣٣/٤مىالمن ل والمهقي أفطرتهء، كا »صه )وأس: 
رمضانء.قضاء يفرق لا لكن 

عمر.ابن عن نافع، عن اف عبيد عن حفص، عن أيضا سة أبي ابن أيضا وأحرحه 
متت1ثااارمضان قضاء يأمر لكن ُاأنه 

فضاءل قال عمر ابن عن مالم عن الزهري عن معمر عن ٢ ٤ ١ الرزاق؛/ ب وأخرجه 
الإسناد.صحح أنطرته® كما ®صمه رمضازت 
ناعا،*ايقضه قال: عمر.١ ابن عن نافع عبيدالذعن طريق من أيضا وأخرجه 

اووطآا/يى"آ)هة(،وإذادْيمح.)٣( 
إرا؛ناسر. ١٩١ءزاْا؛نحجرقاكح؛/)٤( 



اسماس*ءسم،،§اؤج 

الخاص.الدليل به نوقش بما الأثر! هذا رنوقس 
أداءق شرمحل التتابع فان رمضان، أداء على رمضان قضاء قياس ٧" 

الأداءرا(.مثل عبادة كل القضاءق لأن قضائه؛ ق فكذلك رمضان، 
الترجيح:
ولأنهدليله، لقوة الأول، القول أهل إليه ذهب، ما — أعلم واش الراجح— 

والتخفيفالتيسير على مبناها الشريعة ولأن >!.، الصحابة أكثر قول 
لأنخالفه؛ فقد بالإيجاب قال ومن الأصل، هذا وافق قد إيجابه ورفع 

الوهذا المفرق، القضاء يجزؤ0 لا أو فهوآتم القضاء يمرد لم من أن فحواه 
.الشارع. من صرح صحح بنص إلا يكون 

السابع:اليمه 
زفماوتيؤ اثفاء 

هناكيكون أن دون الحاضر رمضان ق الفائت رمضان قضاء نوى إذا 
رمضان.لشهر الصيام لتعين بالاتفاق؛ يجزئه لم الفملر يبح عذر 

هذهبحث مبق فقد ذلك ونحو أومرض صفر من عذر له كان ؤإن 
قالمافر صيام مثحمجج فر— الق الصيام الأعذ.ار— اهل صيام ق المالة 
رمضان.غير رمضان 

الحاويالكبير•؛/؛0؛.انظر: 



تهمنااسيام _،l اس*ء .

\ئو\يالمث 
ايؤيذننيوفي ايفصاء 

قولين•على العتدين يومي رمضان قضاء ق العلماء احتلف 
الُيدين.يومي القضاء بمح لا أنه الأول• القول 

الجمهور)ا(.قال وبه 

العيدين.يومي القضاء يصح أنه الثاف* القول 
أحمدرآا.عن وهورواية 

الأدلة:

الرأىالأول:أدلة 
للقضاع.وقتا ليس الفهلر يوم أن على دليلهم أولا؛ 

الفطر،يوم صومين عن ررس المي. أن ص سعيد أبي، حديث - ١ 
المحرءرم.ويوم 

عناممه رسول مى رريومان قال: أنه الخْلاب بن عمر حديث ٢" 
منفيه تأكلون الأحر واليوم صيامكم، من فْلركم يوم صيامهما 

نككم«ر؛(.

الدموشحاشية ، ٤٥• Y/ الجلل مواهب ، Y١٣٦/الأخيار ، ٣٤٤ا/ الحقائق نيين )١( 
الاض؛،، ١٦٣مالشي ، ١٧٧مالحاج مائة ، Y٣٦٦/اyاJين ،روصة ٥٣٦/١
.٤٥٦/٦الحر ، ٣٥١/٣

.٣٥١الإضف،م )أ(
كتاب،— لم ومY، ٤ ٩ Y/ الفطر يوم صوم باب، — الصوم كتاب، — البخاري صحح )٣( 

(.٨٢٧)٨ ٠ ٠ الفطرا/ يوم صوم عن الهمح، الميام~بابح 
٧٩٩ا/السابق الرصع ق لم وم، YY٤٩/السابق الوصع ق البخاري صحح )٤( 

(١١٣٧.)



السأماس،ءسم ا§|ؤج 

التيالمدين يومي صام عن النهي على الدالة الأدلة من ذلك وغتر 
تقدمت.

وهذاأ.رهرا(. أياي من ؤهبدْ تعالى! بقول الرأي! لهذا استدل 
بعده.وما العيد ليوم شامل 

الاستدلال!هذا ونوقش 
يومصيام عن الهي من تقدم بما مخصوص الأية عموم إن إذ بالمغ، 

العام.عر مقدم والخاص العيد، 
الترجتح•

دليلة.لقوه الأول، القول أهل إليه ذهب، ما — أعلم واف — الراجح 
هءأو ءو 

البقرة.محورة س  ١٨٥آية من 



]W[اسم  ۶٥٠٠١؛أاسءء 

التاسع:اليحث 
ال،سأذي طي ض اثقاء 

قولتن:على ذلك ق احتالف 
كراهة.بلا الحجة ذي عشر ق القضاء يجوز أنه الأول: القول 
الشافعية)"؟(،ومذهب الم1لكيةلأ،، قال وبه الحنفديةر١،، مذهب وهو 
وابنثور، وأبو ؤإمحاق، الميب، ين معيد قال وبه الحنابلة)(،، ومذهب 

المذر)؛،،.

الكراهة.ْع الحجة ذي عشر ق القضاء يجوز أنه القول 
والحسن،به وقال أحمد)َا،، عن رواية وهو المالكية)^'(، بعض قال وبه 

رحمهم؛_،.والزهري 
الأدلة:

الأول:الرأي أدلة 
الأتية:بالأدلة الرأي اّقوللهذا 

لره)اٌ،.أيام من ؤمحدْ تعالى: قوله — ١ 
للجماصالقران أحكام ، ١ ٣ ١ / ١ الهداية ، ١ ٦ ٢ Y/ الصنائع بيانع ، ٢٩٢! المسسوط )١( 

.٤  Y١٧/ الجلل مواهب ، ٠٣٢ Y/ واكحمل المان ٢، ١ ١ ا/ المدونة )٢( 
٠٤٣٠ا/اساجا/حل؛^حفةاتب، مض )٣( 
. ١٣١الفروع^ العمدة\ا\0ص شرح ٥، ٠ ٥ الكيري/ الترح %أ، أ/ المض )٤( 
.١٤٦/٣،اص٣٦٧/٦الج٠وع)٥( 
التاجوالإكللأ/ياأ.)٦( 
. ١٣١م الفروع ، Y٢٥٣/ات5افي 0، ٠ ٥ امح٧/ الشرح ٤، ٠ ٢ أ/ المغني )٧( 
المبموعا-/مال،الغنيأ/أ'ل.)٨( 
المرة.سورة من  ١٨٥آية من )٩( 



taJ ]ا§اسأءسماسم

الدلالة:وج4 

لعمومكراهة بلا الحجة، ذي عثر ق القضاء جواز عالي الأية هذه دلت 
.)١^١

ولاالأوقات، حمح ق عاما فيكون وقت،، دون بوثتؤ تقييد غير من 
وأيامالعيدين، الدليل أحرج وقد الدليل، أحرجه ما إلا عمومه عن يخرج 

العموم.على ذللث، عدا ما ؤيبق الحاصر، رمضان شهر وأيام التشريق 
(y(ayعنثريلث،، حدثنا قال؛ المصفس، ق شية أبى ابن رواه ما ~ ٠

الحشر®ل٢،.ل رمضان بقضاء بأس #لا عمرقال: عن أبيه، عن قيس، بن الأموي 
فقال:رجل هريرة أبو سأل قال: وهب بن عبداطه بن عثمان رواْ ما ٣" 

قمرضت ؤإن الحجة— ذي يعني الحشر— أيام الأيام هذه أصوم كنت إف 
اف،بحق ارابدأ قال: الأيام؟ هذه أفأصوم رمضان من أيام وعلي رمحضان 

عولئ،«رم.

٠،٤ال٠حرملمن الأول كالعثر فيها القضاء يكره فلم عبادة، أيام أما — ٤ 
ولمالشرعي، الدليل إلى يمتقر شرعي، تكليفي حكم الكراهة أن ٥- 

يرد•

. ١٣١الفروع"T/ ٤،  ١٣اJج٠وع!/ ، ١  Y٦٢/ الضائع بدائع )١( 
.٤٨٨لأينرثسة؟/اسق، )٢( 

بهقثس بن الأسود عن الثوري، أعن  ٥٦مصنفه؛/ ل ب.الرزاق وأحرجه 
أبيهءن بس، بن الأسود عن سفياي، ؤلريق من  ٢٨٥؛/ الكثرتم( السنن البٍهقي وأحرجه 

العشرأيام من رمضان شهر فيها أشي أن إلي أحب أيام من رما قال: عمر أن 
الثوري.تابعه ونال يخش، صدوق شريالث، فيه حن، إسناده 

لمأقف،عليه.)٣( 
٠ ١٣١الفروع٣; ، ٢٥٣/Y اوكاق ٥، ٠ ٠ U/ الشرحاعير ، ٤٠٢الغي؛/)٤( 



ؤجواسملأحىماسي1م 

القضاءمن أولى فتها القضاء فكان الصوم فيها يستحب ومي لأما ٦— 
وغيرهاراد

الثاق:الرأي أدلة 
ارأىبالأدلةالآبم:سلبما

الصالحالعمل أيام من ارما فقأت عباس ابن حديث ل قوله. ~ ١ 
العشر،<رى.هده من إلتيي أحب فيها 

الدلالة:وجه 

فاستحبالعشر أيام ق الصالح العمل فضيلة على الحديث هن«ا دل 
غيرهارم.ق القضاء ؤيجعل فضيلتها، لينال للتهلؤع، إ-حلاوها 

وجهين•من الاستدلال هذا ونوئس 
ولاالحجة، ذي عثر ق الصالح العمل فضيلة على دل أنه الأول؛ الوجه 

فيها.القضاء كراهة ذللئ، من يلزم 
الصالح.العمل من رمضان قضاء أن الثاق؛ الوجه 

الصالحةالأعمال مى مق فتدخل المملؤع، من أفضل رمضان قضاء بل 
الأيام؛هذه ق العيد ما يتقرب التي 

بشيءعبدي إلى تقرب رروما القدمى: الحديث، ق تعالى لقوله ( ٨٢)١ 
حتىبالوافل إلى يتقرب عبدى يزال وما عليه، افرصته مما إلي أحب 

الحد^ثار٤،.أمحه...ا، 

.١ ٠ ٨ y/ الصنائع بيانع )١( 
(٥٦٨)تخريجه تقدم )٢( 
.ص؛/آء؛،محاصري/ه،ه،)٣( 
^ى~كابارقاق~باباضاصع)أ*ه1(.)٤( 







.اسأءلآ>صهأماسمو0 

الباث
،؛uiش انقضاء 

ثنولن عر ذلك ل اختلف 
لكضاء.وقثا ليست أما الأوو: القول 

ووهقالالجمهور>ا(.

للمهاء.وقت أما القول 
أحمدلُاا.عن وهورواية ،، ال٠الكية١٢بعض قال وبه 

الأدلة:

الأول:الرأي آيلة 
الرأيبالأدلةالآتية:اLدللهذا 

أكلأيام التشريق ررأيام مرفوعا الهذلي نبيثة ديث ح— 
.٢٤(()وشرب 

بنوأوس بعثه، افه رمحول ررأن ماك بن كعب حديث ، ٦٢٨٦٥١
أياممتى وأيام مؤمن، إلا الجنة يدخل لا أن فنائي التشريق، أيام الحدثان 

أكلوشرب«رْ<.

الشرح،  ١٧٩ا/ انوطأ على الزرناف شرح ،  ٨١٣٦ الأخيار ، ٤٣٤ ا/ الحقائق -سن )١( 
الض، ١٧٧/٣الممحاج نماية , r٦٦(>إالأاJين روضة \إ٦Tص امير 

 /T٤ ٠ ٦ ٦; السر ، ٠٣٦ / ١ الإرادات، متهى شرح ، ١  ٦٣.
آآ/«هأ.الجيل مواهب )٢( 
.الإضاف،م١٠٣)٣( 
•١١٤١التثريمحا أيام صرم تحريم باب ~ الصيام كتامح ~ مسلم صعحيح )٤( 
الابقالباب ~ الصيام كتاب، ~ لم مصحيح )٥( 



QrJاسيام 0اس«ءسم 

وثرب(،)١(.أكل أيام منى ررأيام مرفوعا أبي حديث — ٣
وشربأكل أيام إما صيام أيام ليت ررأما مرفوعا علي حديث ~ ٤ 

وذكر«رأد

له،ابن وتنحى القوم، فدنى بطعام أتى أنه ®.٠٠ عمر ابن حديث ٥- 
اش.رمول أن علمت أما _1J،I صائم، إق ،; _lJفاطعم أدن، له! فقال 
إماأيامطعم،وذكراا)م.قال: 

أبته،عر رردحل العاص بن عمرو بن الله عبد أن ورد ما ٦- 
التيالأيام هده فقال: صائم، إق له: فهلت، قال: فدعاق، قال: يأكل فوحده 

بفطرهن(()؛(.وأمرنا صيامهن، عن ه الله رسول مانا 
أيامأنادي أن الني. ^ ١١١قال: وقاص. أبي بن معد عن ٧- 

التشريقاارْ،.أيام ص فيها صوم ولا وشرب أكل أيام أما منى 
لعباد0.اف صيافة عن إعراض أنه ٨— 

١^:الرأي أدلة 
الأتية:بالأدلة الرأي اثدللهدا 

أنالتشريق أيام ؤ، يرحمر ®لم قالا: أمما عمر وابن عائشة، عن ورد ما 
الهدي(ا)ا"(.يجد لم لن إلا يصمن، 

(.٦٥٩تقدمتخريجه))١( 
تقدم>«أأ(.)٢( 
مالم)آآآ(.)٣( 
تةدم)*اأأ(.)٤( 

.٢ ٠ ٠ Y/ التثريق أيام باب — اامي1م كتاب — البخاري صحيح )٦( 



 ]Tj[اس.عسماسيام§أ

الJلألةتوجه 

يجدلم إذا للممتع التشريق أيام صيام جواز على الحديث هذا دل 
رمضان)ا(.قفاء ذلك ومن مفروض، كل عليه فثماس وهوفرض، الهدي، 

الامتدلأل:هذا ونوئس 
بعدرالإئا١ت، الحصر بصيغة القئلعي الحاويث، لنص مصادم قياس بأنه 
القي.

كسائرغيره عن صومها فصح الهدى، عن صومها صح أنه ٢— 
الأيام)؟(.

عادمالمتمتع منه خص صيامها تحريم الأصل يالمغ، وموةست 
العموم.على عداه ما فيبقى الهدي، 

اكرجيح:
عنالّهي، إذ الأول، القول أهل إليه ذهب، ما ~ أعلم والاه ~ الراجح 

للقضاء.وقتا تكون فلا مهللما صيامها تحريم يقتضي صيامها 

الغنيمْأز)١( 
المممى)٢( 



تْتآاسم لآح؛ئم واس*ء 

هفرأاتعادي الياث 
ايقكيوم المماء 

بيانالشك— يوم التطؤع صيام حكم التطؤع— صيام مباحث ل تقدم 
الشك.بيوم المراد 

الحنفية،مذفب فهو الأئمة، باتفاق حائز الشك يوم القضاء وحكم 
والحناوالة)ادوالشافعية، والمالكية، 

ذلك:ودليل 
.٢٢١٠لر؟أثاو مذ ؤمسدْ تعالى: قوله — ١ 

الدلالة:وجه 

الأية.لعموم كراهة بلا وقت،، كل ق القضاء جواز على الأية هذه دلت، 
ولاالأوقايت، جميع ق عاما فيكون وقتا، دون بوقت تقييد غير من 
الدليل.أحرجه ما إلا عمومه عن يخرج 

إنماالكراهة أو والحرمة مباح، ذاته حيث من صومه نقول ولأنا ٢■" 
٠،٣١الأحتياءلقعبمد حيث، من له ءرص>ت، 

الفروعاJج٠وع الدمرش حاسة ^ ٦٦^/الصناع بيانع )١( 

القرة.مورْ من  ١٨٥آية من )٢( 
)محاشةاسمفىا/هأه.



اسأءسماسماء[

هقرأ^؛ ٥١البأهث 
ذاترهأوئهانمغة ايام في اضاء 

شعان.من الأول العشر الأيام صوم لونذر كما 
صومهارا،.صحة عدم على المالكية وقدنص 

رمضانق الفائت رمضان قفاء يجوزون لا إذ البقية قول مقتضى وهو 
مبق.كما الحاصر 

ذلك:ودليل 
غيره.الحل يقبل فلا الذر عن صيامها تعين الأيام هذه أن ~ ١ 

صيامهاعين التي الأيام ل فكدا رمحضان، أيام ل القضاء يجوز لا أنه ٢" 
كل•ل التعيين بمجامع بالذر 

٠٠٠

للمامة.المابق المصدر 



لقنإاسم لأح؛ئم اس،ع .

مسو:ااث1دث، السه 
ايئممهأنوم ايفمطء 

الجمعة.يوم رمضان قضاء يجوز 
والحنادالة)ا(,والشافعية، والمالكية، الحنفية، وهومذهب 

ودليله:

،,^^١٢آياي من ؤثبدْ قولهتعالى: — ١ 
الدلالة:وجه 

الأية.لعموم كراهة بلا وقت، كل ق القضاء جواز على الأية هذْ دلت 
ولاالأوقات جمح ل عاما فيكون وقت،، دون بونتج تقييد غير من 
الدليل.أحرجه ما إلا عمومه عن يخرج 

الجمعة.يوم صيام عن الّهمح، من الأدلة من تقدم ما ٢" 
دحد0ل"ا،.يوم أو قبله يوم يصام أن إلا 

يومتخصيصي هو الممنؤع أن على الأدلة هده دلت، الدلالة: وجه 
إذاوكذا بالصيام يخصه لم بعده أويوما قبله يوما صام فإذا بالصيام الجمعة 

بالصيام.يخصه لم قضاءا صامه 
بالصياملأ،ّالجمعة يوم تخصيص عن النهي على الأدلة من تقدم ما ٣" 

مبق.كما الدلالة: وجه 

٠٠٠

،.UjuIالمعاير )١( 

البقرة.سورة من  ١٨٥آية من ( ٢ ) 
تهلوعا.الخهعة صام / )٣( 
تعلوعا.الخمعة صام )٤( 
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مقرأامادع الي،ءث 
السبتيوم القضاء 

الممسي.يوم رمضان قضاء يجوز 
،والحناLة١١والشافعية، والمالكية، الحنفية، وهوقول 

وحجته؛

آيايمذ ؤهمدْ تعالى: قوله - ١ 
الدلالة:وجه 

الأية.لعموم كراهة بلا وهمت،، كل ق القضاء جواز على الأية هاوْ دلت، 
ولاالأوقات، جمح ل عاما فيكون وقمت،، دون بوقتر تقييد غير من 
الدليل.أحرجه ما إلا عمومه عن يخرج 
ثبوتوعدم تهلوعا المست، يوم صيام جواز على الأدلة مجن تقدم ما - ٣ 
تهلوعا)"؟(.صيامه عن الهي 

انمادراس.)١( 

البقرة.محورة هن  ١٨٥آية من )٢( 
تطوعا.بت، اليوم صيام المملؤع/ صيام أحكام بصث، ينْلر )٣( 



و0سم ص اس«ء ءأ

هم:اصٌس الياهث 
يقسنم سام وس ماق محذ 

وبناءعذر، لغتر أو لعذر، يكون أن إما بالمويثا، الواحجإ الصوم فوايت، 
ياليأفيما وبيانه حالة، كل يحمسا الحكم يختلفا عليه 

الفواتجلعذر.الأولى: الحالة 
محوص:تحرير 

حي،إنسان عن أحد يصوم لا أنه على اممه~ رحمهم العلماء— اتفق أولا: 
،.الصيام١١على يقدر لا مريصا عنه الممحام كان ؤإن 

فإنمايت،، أن إلى مرصه واستمر رمضان، ق شخص مرض إذا ثانيا؛ 
عنه.وأحزأمحتج صمت،، حياته حال ذللثا كفارة أحرج 

وفت،له يحصل لم أنه بمعنى الحذر، به وامتمر كفارة، يخرج لم فإن 
العلماءفاحتلفس، المويت،، أدركه حتى شوال استهلال من الصوم فيه يمكنه 

فولين:على للث، ذو 

عليه.فدية لا أنه الأول: القول 
والحنا؛لةرْ(،والثانمة)؟(، واوالكية)م، الخفيةر٢(، قال وبه 

.ص٢٧الإجماع مراتّح ١( 
البحر، ١٦٥آ/اكابع يانع ، ٣٩٠ المسوط ، ٢١٠ا/ للجماص القرآن أحكام ٢( 

آ/ه-مأ.الرائق 
جوامر، ٢٨٥/٢القرطي تمر آ/٣٧، الموطأ ثرح المتقى \ب' ٣( 

\ص\إأ0\.
.٦٣٦٧; المجموع ٤،  ٣٥٢; الكير الحاوي ، ١ ١ ٥ A الأم ٤( 
.٣٣٥،الإنماف٣;١٣٩٨؛/٥(



واس،ءسماسيام]77[ 

بدلكر'أ(.يوصي أن له استحب قد المالكية بعض لكن ؤإن ، ^٣١١٢وابن 
والنخعي،والشعي، وعظء، سرين، وابن الحسن، قال وبه 

والزهرى)م.

الفدية.تلزمه أنه القول 
يجباأن يحتمل الخهلاباأ أبو وقال وقتادة، ءلاووس، عن حكى 

أوالذكفيرر؛ا.محه، الصوم 
علىفليس القضاء يمكنه ولم المرض به اتصل ارإذا الإسلام! شخ قال 

الأدلة:

الأول:القول أدلة 
بمايلي:القول هذا امشيل 

،.^١٦وسمهأ ؤلأيةف^سساإلأ ّسحانه: قوله عموم ١~ 
^^إأشَناآعتم'هرص.سحانه: وقوله - ٢ 

عته.اق ما فعل قد وهدا 

.٧٧٦د اوحالىإ/يأإ )١( 
.Y/٣٧ب شرح )٢( 
النوالآىرأ/ااّآ.معرفت )٣( 
،٦٣٧٢; اسوع آ/^ا'-ا،\<ا، الأصل ، ٢٣٨؛/\وذ\ق نمد )٤( 

.A٢٨٥ القرطي ضر ٤، ٢ ٠ n/ انمحر ، ٠٢٨ م/ المن .مالم ، ٨٤م/ 
الإنصاف، ٣٩٣; الفروع ، ٢٦٩/٢٥يبموع ٤، ١ آ/ الخرقي عر الزركشي )٥( 

.،J. ./U

البقرة.مورة من  ٢٨٦آية من )٦( 
التغابن.سورة من ١ ٦ آية من )٧( 



]VT[اسيام 

أيايمن ه شمث سمر ؤ أو ملإُبما يلإ جمك جك تعالى؛ قوله ٣" 
أحر.أيام من عدة يدرك لم وهدا  ٢١لرهل

الأعرج،عن الزناد، أبي طريق من لم ومالخاري رواه ما ٤- ( ٢٧٩)
منأهلك، إنما نزم.< ما رردعوف قال: المي. عن هريرة.، أي عن 
شيءعن ميذكم فإذا أنيائهم، على واختلافهم موالهم ئلكم كان 

استطعتم(()٢(.ما مته فاتوا يأمر أمرتكم ؤإذا فاجتنبوه، 
به.أمر بما أتى يل. الإمكان عدم ْع القضاء قبل مالت، ومن 

افرسول سال رجلا أن الأثجعي مالك، أبي عن روى ما ٥— ( ٨٢٦)
ماُتحكان ررإن س: فقال مايت،، ثم رمضان، شهر ل مريقا كان من ع. 
حتىيصم ولم الصوم، أطاق ؤإن عليه، شيء فلا الصوم، يللتق أن قل 

عنه(()"؟(.فليقض ماُتخ، 

سعيدعن حمين، أبى عن الثوري، عن همدالرزاق رواه ما ٦" ( ٨٢٧)
يزالفلا رمضان ل المريض الرجل ق قال عباس.١ ابن عن حير، بن 

أطعممالتخ حتى يصم فلم صح فإن شيء، عليه ®ليس يموت: حتى مريصا 
حطة(()أ(.من صخ نصمإ يوم كل عنه 

البقرة.مررة ْن  ١٨٥آية من )١( 
هافه رمول سنن الاقتداء باب، - نة واليالكناب، الاعتصام كتاب، - البخاري صحيح )٢( 

عمامواله إكثار وترك تونرْ. باب ~ الفضائل كتاب - وملم له، واللففل ( ٦٨٥٨)
(.١٣٣٧ذلك،)ونحو يفٍ لا وها تكاليف به يتعلق لا أو إليه صرورة لا 

الأثر.لكتب، عله أف ولم ٤،  ٠٢م الحاوي j ازوردي أوردْ )٣( 
.١٨٠مصنف،عبدارزاقأ/)٤( 

يه.الخوري، سفيان ءيِيق من  ١٨٥أ/ السنن j أبوداود وأحرجه 
قحزم وابن ، ٤٢٥أ/اممرى السنن ق واليهقي ، ١٨٤أ/•مدالرزاق وأحرجه 



اس،ءسمماسأما§ا]7ق[ 

.٢١أوررالقضاء فتأ-محير العذر، -؛ذا أداء رمضان تأ-محير يجوز ولأنه ٧" 
قبلعله يجب من مات و\ذثوآ وجب تعالى فه حق الصوم إن ٨" 
كالحجر٢ا.بدل غير إلى فضل فعاله، إمكان 
براءةوالأصل الحالة، هذه ق الفدية وحوُءح على الدليل ورود عدم ٩" 

ه(.المائل ضءحىيردالدليل الذمةسإيجاب 
أولىر٤،.القضاء فتاحير الحذر -؛ذا أداء رمضان تاحير يجوز ولأنه ~ ١ ٠ 
حكمه،فضل الموت إلى _، من يتمكن لم فرض ولأنه — ١ ١ 

كالحج)ْ<.
الفإنه الممكن، وقبل الحلول، بعد المال تالف، لو ما على قياتا " ١٢
ولأإثم،فكذلاك،محا)٦(.ضمان 

املاكابي:دليل 
بنعمر أن أبيه عن المنمي، ابن عن عبدالرزاق رواه ما ١- ( ٨٢٨)

عنهأطعم آخر رمضان صيام وعليه الرجل مات ررإذا قال! وثه الخْتاب 

عاسابن عن مهران، بن برن عن الحكم، بن علي >يق من ٤ ٢ ٦ المحر؛/ 
صحح.ؤإمناله 

صحيحهء.ءاطرقه ت ٤ ٢ ١ ا"/ المحلى ل حرم ابن وئال، 
.»_UAYالفدية أحكام ، ٦٣٦٧!الجموع )١( 
،Y٢٣٤/ القاع كثاف المغى \/Ur؛، المحتاج ض ، ٤٣١آ■/ الجموع )٢( 

.٢ _UA الفدية أحكام ، ٤ ^١٢ / ٤ المحلى 
.٩٣/٣الفروع)٣( 
.Y٣٦٧/الجموع )٤( 
.٣٩A،ص٦٢٦/٦/٤الجموع)٥( 
.nn/Yالقلوبيوعمرة)٦( 



نختنإاسيام لآحك1م اس*اع .

بررارا،•من صاع نصف يوم كل عن 
حدثناإسحاق بن محمد طريق من البيهقي روا0 وما ٢" ( ٨٢)٩ 
ص.اعمر بن عبداف أن نافع عن الأحتر، بن عسداف حدتتا قال؛ روح 
مدامسكينا يوم كل مكان عنه فليطعم رمضان، صيام وعليه مات ررمن قال؛ 

منحئهلأ(()أ(,

•صفعدارزاق)إ/هم؟(.)١( 
اوهقيفياهمى)؛/إ0آ(.وأحرجه 

ؤ..عمر يدرك لم طرحان، بن ملمان هو؛ اكٍمير أبوابن ضقمي■ إسناد وهذا 
ُعرفةاونوالآممة'ف)٢( 

أسماء،بن محمد بن عبداف منءريق ٤٢٤/٤الكبرى السنن ني بنحوْ اليهقي ورواه 
به.نافع عن أسماء، بن حويرية عن 

صحح.ؤإسناده نانع- أصحاب من التامنة الهلقة ق المديتي بن علي ذكره وحويرية 
ابنعن محمد، بن القاسم وعن سعيد، بن يمي عن عون، بن جعفر طريق من ورواْ 

ينحوه.عمر 

بنالقاسم وعن سعيد، بن يحص عن عون، بن جعفر >يق من المنن ل أيضا ورواه 
بنحوه.عمر ابن عن محمد، 

مرفوعا؛ورواه 

الكاملق عدي وابن ، ٢٧٣"Y/الصحيح ق حزبمة وابن ، ٩٦م/المنن ل الزمدى 
نافععن محمد، عن أسعث، طريق من كلهم ٤ ٢ ٤ ٤/ الكبرى المنن والههقي ، ١٣٧٤/ 
له.

نابععن يرين، بن محمد عن موار، بن أشعن، طريق من ٥  ٥٨/ ١ المنن j ماجه وابن 
يه.

نانععن لير، أبي ابن عن عداش، بن شريك طريق من كلاهما والمهقي خزيمة، وابن 
له.

محمد،بن والقاسم نافر، رواية من عمر ابن عن ورد حيث، ووقفه، رفعه ل ا اخلفوقد 
أسماءبن وجويرية الأحس، بن عبيداض رواه حيتا ووقفه، رفعه ل ناغ عر واخلفا 
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عنكمحر، أبي بن يحص طريق ْن •مدالرزاق رواه وما ٣" ( ٨٣٠)
رحلعن هماس. ابن عن الأنصاري، ثوبان بن همدالرحمن بن محمد 

متونعنه اطعم محال؛ احر شهر صيام نذر وعلته قضاء، وعليه مات 
مكينا

القضاءمن تمكن من على محمولة بأنها الأئرت يهذْ الاستدلال ونوئس 
الأول.القول لأدلأ 
كالثيخعنه، الاهلعام فوجب عنه بالعجز صقط واجب صوم أنه ~ ٤ 
عنه)أ(.نمجزْ الصيام ترك إذا الهرم 

أهلومن الدمة، عامر القاف الشيح لأن الفارق؛ ْع قياس بأنه ونوهش.' 
الإطعامؤإيجاب الميت، بخلاف عليه الوجوب ابتداء فيجوز العبادات، 

غيروذلك ابتداء، الميت على تجب، أن إلى يؤذى مات، إذا المريض على 
حائزرم.

لمالمقى وايضا محا، والمشي حى، عله المقيمى فإن وأيضا٠ 
ذمته.ق يترتس، فلم القضاء، من يتمكن 

بهعنته كلاهما ليلى أبي بن ومحمد سيرين، بن محمد ورواه موقوعا، به عنه كلاهما 
قريتل.مرنوعا تخريجه ؤياق مرنوعا، 

.١٨٤أ/عدارزاق مصف )١( 

به.■مدارزاق ءريق من  ٤٢٥إ/الكثرى المس j اليهقي درواْ 
الآثارمشكل ثرح ق والطحاوى 

المج٠وع٦/'٢م\٣،اوغنىأ/خهمارركثيعرالخرفىأ/اأ.)٢( 
.٣٩٨،٣٩٦/٤،ص٣٤٣/٦اJج٠وع)٣( 
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الرام•
الدمة،براءة الأصل لأن الأول؛ القول هو أعام~ واش يترجح" الذي 

التكاليف.يمطع الموت ولأن تفريطه، ولعدم 
عير.لغير الفوات الثانية: الحالة 

حتىعيره زال بان صيام، من عليه ما قضاء من أمحهلر من تمكن إذا 
العلماءاحتلف فقد عليه، ما يصوم أن قبل توق ثم الصوم على قادرا أصح 

أقوال:على ى الصيام كم حل 
والإطعام.الصيام، بين يخير الور أن الأول: القول 
روايةق والحنابلة الوويل١،، واختاره القديم ل الشافعية مذهب وهو 

الحنارااة)آ(_من الخطاب أبي اختيار وهو 
وأبووقتادة، والزهري، والحسن، طاووس، السلف، من به قال وممن 

٠،٤تيميةرابن الإسلام شح اختيار وهو وداودرم، ثور، 
نادا،إسأصح المست، عن الصيام ق المرفوعة ®والأحاديث الييهقي: قال 
الشافعيوقف، ولو كتابيهما، الصحيح صاحبا أودعها وف رجالا، وأشهر 

،١٩٤؛/ _ نح ، Y1A/Aلم مثرح ، ٦٣٦٨; المجموع العزيز فح )١( 
.٣٢٠إ/الأوطار نل 

.٠٣٢ إ/ الأوطار نل ، ٨٦ ١٦وعمرة غلوبي حاشتا واظر: 
.٣٣٣٥; الإنصاف، ، ٩٦م الفروع )٢( 
علىمنال ابن '\أ\ص الاسدكار ، ٤٥٢مالمتر الحاوي ، ٦٣٦A/المجموع )٣( 

فح، ٢٥٧للتهقي؛/المرى المن ، ٤٢٢ ١٦المحر •ا، المخارى؛/•
مخمرعلى القيم ابن مذيب الجموع المش العزيز 

٠ ١٥٩/ ١ القاري عمدة ، ٢٨١م/ داود أبي سن 
نلاوآربا/م؛؛.)؛(
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اش(()0.ثاء إن يخالفها لم وتظاهرها طرقها جمح على 
الميتعن الولي صوم بجواز الجزم ارالصواب ١^^،^ وتال 

مذهبهذا يكون أن ؤيتعين لها، معارض ولا الهبمء»ب>ة، للأحاديث 
قوليواتركوا مذهي، فهو الحديث صح ارإذا هالات لأنه الشافعي؛ 

النخالفله«)أ(.

الحديث<<رص.أصحاب قول ررإنه حجر؛ ابن ومال 
ولايصام.عنه يهلعم أنه الثاي؛ القول 

الليث،قال وُه الجديد، ق والشافعي والمالكية، الحنفية، قال وبه 
رواية)؛(.ل والحس والثوري، والأوزاعي، 
فانره)ه(، يوصي أن عنه؛ الإطعام لوحوب والمالكية الحنفية واشتراط 

جاز.عنه بالإطعام الوارث تمع ؤإن عليه، شيء فلا به يوص لم 
يتوقفازاد وما التركة، ثلث من مال له كان إن واجبة الوصية وعندهم 

الورثة.إجازة على 
الصياممن فاته ما بقدر الأيام من عدة أدرك يكون بأن الحنفية؛ وأصاف 

الصوم.على قادرا مقيما صحيحا 

المناهمى؛/ماهإ.)١( 
.٣٤المجموعأ/• )٢( 
نحابرى؛/ما،؛.)٣( 
،١٦٥آ/ المانع بيانع ، A،\/rالمسوط ا/َاما، ١^ ، ص٥٥اساوى مخمر )٤( 

،Y٥٢٤/الدخٍرة ، Y٦٣/الخض ، ٢١١ا/، ١٣٣٤;الحقاتق سن 
٥،٤ ٢ ٣; اعير الحاوي ، ١ ١ ٥ Y/ الأم ، Y٥٨٣/ اJجهل٠ بداية ، ١  ٦٨/ ١ ٠ الأسذكار 
. ٤٧م الخدع ، ٤٣٩٨; المش ، ٦٣٦٧;المجموع 

٥.٤ • Y/ الخاجوالإكلل ، ٨٩٣الموط انظر: )٥( 



لخقإاسيا،ء لأء؛ئ،ا واس*ء 

بهأوصى الإطعام يلزم مالكات عن ورواية والحنابلة، الشافعية، وعند 
يكنلم مإن ماله، جمح من يوم، لم أو الميت 

لرهانه.وفكا الميت، لدمه تفريعا ذللث، له يمن ؤإنما بالإطحام، 
يكونأن الركة من الإطعام إحراج ل يعتثر أنه على الشافعية! نص كما 

ألمرض إن الادمي دين على ويقدم تجهيزه، مونة عن فاصلا بمرحه ما 
دسارادالمتت، على 

صرمكل ل وذللن، مكنى، يوم لكل وجوبا عنه بمم اكالث،؛ القول 
■استحيا^ عنه فصام النذر اْا النذر، غير واحبمب 
٠،٢١عندهمالمعتمد ق الحنابالة قال وبه 

وأبورواية، ل ثور وأبو عيد، وأبو راهويه، وابن الليحط، به وقال 
داودرم.

الأهوال،أعدل وهو عنه، المنصوص، أحمد مدهب، راهو القيم! اين تال 
الدليلمقتضى وهو الإشكال، يزول وبه الصحابة، كلام يدل وعليه 

والقياس(()أ(.

.AY/Yال4ج؛رسضصسب )١( 
 )Y( المدع ، ٣٩٩أ/حهم، المش"V/Y ،الإنصاف ؛ /U صأولي سونة ٥، • ٦ ٥، ٠ ١

٨٩س م 

٢٤٠)صيام وعليه مات فيمن باب، ~ الصوم كتاب، — داود أبي منن )٣(  -الرمدي سنن (، ٠
الملمإكمال ، ١٦٩ا/٠ الامتدكار (، ٧١٨)الكفارة ل جاء U باب - بالصوم كاب 

القرنيتمر Y، ٤ ٠ م/ الأحوذى عارضة ، ١ ٠ ٠ المخاري؛/ على ابن؛،نال ، ١ ٠ ٤ ؛/ 
/Yا الحر ، ٢٨٥-\t\r >. الفديةأحكام ، ٣٩٩؛/المي ، ٣٤٣/٦الجموع

•ص١٩٢
.٢٨١مذيبمزرداودم/)٤( 
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دونوله على الصيام فرض إلى _ حزم ابن ذهب ١^١^ القول 
نذر،أو رمضان، قضاء من فرض صوم وعليه مايتج ®من قال؛ حبنا غيره، 

ولابعضهم، أو هم عته يصوموه أن أوليائه على ففرض واجبة، كفارة أو 
امتزجرولؤ له يكن لم فإن به، يوص لم أو أوصى أصلا، ذللث، ق إمحلعام 

مقدموهو يوص، لم أو أوصى ولأيي عنه يصومه من ماله رأس س عنه 
الناسااراا.ديون على 

الخلاف؛مجب 
الموصوعرأ<.هذا ق الواردة للاثار القياس معارضة - ١ 

الصومعن الإطعام وجوب يرى الخبمر على القياس بتقديم فالقائل 
الخربتقديم والقائل عنه، مجزئ غير الصيام وأن الميت، ذمة ق الواجب 

الميت.عن نيابة الصوم جواز يرى القياس على 
مرفوعا)مأ(.رواه ما بخلاف الراوي فتوى 

الصومعن ؛الإطعام قال روى، بما لا أفتى بما انمرة بان فالقائل 
الميت.ذمة ق الواجب 

الميت.عن بالصيام قال أفتى، يما لا روى بما انمرة بأن والقائل 
الأدلة:

والإطعام(.الصوم يئن الولي رتخيتر الأول؛ القول أدلة 
الأدلةبين بالجمع والإًلعام• الصوم بين الولي بتخيير القائلون استدل 

المحليى؛/اأ؛.)١( 
«م.)آ(داةاوجهوا/«

للتركيالفقهاء اختلاف أساب ، ١٩٤ازري؛/نح للإسنوى التمهيد )٣( 
الفديةالفقهاء اخلأف ق الأصولية القواعد ف الأخلاق م صا،مال 

._AAYوالحج لصيام ال 



إنآْتإاسم اس*ء و

ى)ا(,الإطعام القاصية والأدلة المست، عن بالصوم الأمرة 
يلي!فلما الصيام وأما الثانر، القول أدلة ق سياق فكما الإطعام أما 

ؤييآ1ودتيهرأدومث بمد تعالى: قوله - ١ 
ذمتهل دين الميت على الواجب والصوم دين، كل تشمل عامة فالأية 

الولمح،•قد من قضائه من بد فلا 
عنالحاريث،، بن عمرو طريق من لم ومالخاري رواْ ما ٢- ( ٨٣)١ 

عائشةعن عروة، عن حدثه، جعفر بن محمد أن جعفر أبي بن الله ■ميد 
ووها()"ا(.عحه صام صيام وعليه مجايت، ®من الله رمول قال قالت،: محقها 

الواجب.الصيام ذللث، ق ؤيدحل 
عنالحسن، أبي مهر بن علي طريق من لم مرواه ما ٣- ( ٨٣٢)

عندجالس أنا بينا قال: أبيه عن ثريدة، بن عبداممه عن ءْلاء، بن عبداطة 
ؤإت،ابجاؤية، أمي على تصدقت إف فقالت،: امرأة أتته إذ الله. رسول 
رسوليا قالت،أ اليراث،،ا عليك وردها أجرك، ®وجب فقال: قال: ماتت،، 

إنبماهالت،: عنها،،، ارصومي قال! عنها؟ أفأصوم شهر صوم عليها كان إنه الله 
عنها،،.®حجي قال؛ عنها؟ أفاحج قهل، تحج لم 

®صوميلفظ: وفيها آحر، طريق من تريدة ابن عن لمسلم رواية ول 
شهرين«ر؛<.

لم.ملمحح المووى وثرح ٣، • ٠ / ١ المجتهل- بداية )١( 
اء.النمحورة من ١ ١ آية من )٢( 
—لم وم(، ١٨٥١صرم)ح وعليه مات من بات ~ الصوم كتاب — البخاري صحيح )٣( 

(.١١المسن،)ح/١٤ عن الصيام هماء باب - الصيام محاب 
(؟١١٤^٩ الين، عن الصوم هفاء باب ~ الصيام كتاب ~ لم مصمح )٤( 
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أنوالقاعدة يستمصل، لم الني لأن وغيره؛ رمقان يشمل وهدا 
.٢١العمومليقتضي اليان مقام ق الأستفصال ترك 
لممعن الأعمش، ؤلريق من لم ومالبخاري رواه ما ٤- ( ٨٣٣)

المح،إلمحإ رجل جاء قال• ®؛.ا ماس ابن عن جمر، بن سعتي عن الطثن، 
تفقال عنها؟ أفاقضيه شهر صوم وعلتها مايت أمي ث الله رمول يا فقال .ؤ 

يقضى،<رى.أن أحق افه فدين فال! I نعم  ١١
حدثناأنيسة، أبى بن زيد ؤلريق من لم ومالبخاري رواه ما ٥— ( ٨٣٤)

قال:محهما اممه رصي عباس ابن عن حبير، بن معيد عن عتيبة، بن الحكم 
وعليهاماتت، أمي إن اض رمول يا فقاك: افه.ؤ، رسول إلى امرأة حاءيت، 

أكانفقضيتيه دين أملث، على كان لو أرأيت، ١١قال: عنها؟ أفأصوم ندر صوم 
(،رم.أمك عن فصومي ء قال: نعم. قالت،: عنها؟ ذللث، يودى 

الأحادبمثج:من الدلالة وجه 
وأنالمعروف، الشرعي الصّوم اليح، عن الولي صوم جواز على دلت 

يردولم اتفامحا، محه الدين قضاء يجزئ كما يجزئ، الينن، عن الصيام قضاء 
راعليهوصيغة: وجوبه، عدم على يدل مما الأحاديث، ق ذكر للاهلعام 
منواحيإ صوم كل ي النيابة لحول جواز على دال بعمومه الصيام،؛ 
كفارة.أو ندر، أو رمضان 

الفديةوأحكام ، الفحولإرشاد ص'ا\و، الأصول على الفرؤع تخريج ق التمهيد )١( 
.١٤٧والصيام لصلاة اق 

—ومسالم (، ١٨٥٢^صوم وعليه مات من بات ~ الصوم كتاب ~ الخاري صحح )٢( 
(.١١^٨٤ الميت عن الصيام قضاء باب ~ الصيام كتاب 

١(٠ ١٤٨(،ومسالم)١٥٩٣صححالخاري))٣( 
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وعليهمات مكلف كل يثمل بعمومه مات،، من ١١لفظ فإن وأيقا 

وكانالميت، عن الصوم جواز الأحاديث نبذه بت ١١الييهقيت قال 
ثابتاكان فان شيء، المست عن الصوم ق روى وقد المديم1 ق قال الشافعي 

،،)؟(.p،(4يحج كما عنه، صيم 
الوليصوم جواز ل صريحة صحيحة الأحاديث، ارهده الوويت وقال 

لهااا)"ا(,المعارض لعدم -يا العمل فيتعين الميته، عن 
دجوْ'من الأحاديث، بهذه الاستدلال ونوئس 

-بماالمراد وأن مزولة، هي بل ظاهرها، على ليت، أتبما الأول: الوجه 
بدلاويكون الإهلحام، وهو الصيام، مقام يقوم ما عنه يفعل أي؛ الإءلحام، 

عنه.صام دكأنه ذلك، فحل فإذا عث،، 
عنقلأية، أبى عن أيوب،، محلريق من أحمد رواه ما نظير وهو ( ٨٣٥)

ولوالماء، تجد لم ما ؤلهور الطبي، الصعيد ررإن فقال: عامر بني من رجل، 
بشرتك(()؛(.فامن الماء، وجدت فإذا حجج، عشر إلى 

المجمؤع، ٢ ٦ ، ٢ ٥ a/ لاJنووى مسالم شرح ، ٢٧٢، ٢٧١، ١٧'"y/ جزيمة ابن صحح )١( 
Y'Y'،\/"l ، الأحكام إحكام 'U_ ،للثام الأحكام توضح ٤A-\/Y ,\ الأنامإعلام

.،أحكامالفارةص٤٢٧٨٢ص٠'
المناهمى؛/ا"هآ.)٢( 
الجموع)٠١( 

)؛(سالأحْده/ا"؛ا)1،؟اُا؟(.
سفيانطريق من ( ٢١٦٩٨)أيضاه/هها وأحرجه 

اثنعن ( ١٦٦١) ١٥٦/١نسةا أبي ورابن معمر، عن ( ٩١٢)الرزاءا عبد وأخرجه 
عالة،
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حماد،>_ س  ٣٣٣داود« و»أير 
عنوحماد( وصفيان، عروبة، أبي بن وسعيد علية، ابن وإسماء؛ل حمتهم)معمر، 

فيكرم.فثير، بمي من رجل عن تلأبة، أبي عن المخيان، أيرب، 
ينب.ولم رجل، عن سفيان: رواية ، 3- 
(٢١٩٠١) ١٨٠ه/وق ( ٢١٦٩٨) ١٥٥)،/وأأحمدأ (، ٩١٣)الرزاق عبد حرجه أو 

(،٣٩٧٣ءتلْ)ق والزار ، ٢٢٩٢حزبمة« وءابن  ١٢٤و»الترملى«  ٣٣٢و»أبوداود« 
حالي>يق من والبيهقي والدارممي (، ١٣١٢)حبان وابن 

الحداء،

حدنافال،; هثام، عمروبن أخرنا قال،:  ٣٠٧االك،رىا وق ، ١٧١ارو»اواش» 
أيوب،عن سفيان، عن مخلد، 

وكانبواسهل، السكين، بن عيسى بن أحمد أخرنا هال،؛ ( ١٣١٣)حبان ابن وأحرجه 
حJث١نال،: الختام، بن محمد بن الحميد عبد حدتنا نال،: به، ؤيداكر الحديث، يحفنل 
الحد.اء.وحال. الختيال، أيوب عن الثورتم،، سفيان حدنا قال،: يريد، بن مخلد 

تحوه،بجAبان، عمروين عن قلأبة، أبي عن وأيوب،( كلاهما)حال-، 
ذرأبا أن رجل، أحبرن ؛ذالا؛ عهناء، عن جريج، ابن، عن،  ٢٩١٦)الرزاق همد وأحرجه 

إلىندهيا شيء، ه نفق ونع ثم ؤيديه، وجهه قمح ماء، معه يكن فلم أهله، أصاب 
النيعن نأل، المثح، صالوا قو الاس فوجل ثلاث،، مسيرة على منه وهو س، الّم، 
إلمح،بيديه ه النهم، فأهوى فرآه، . النهم، فالتفت، فاسعه، للخلاء، قرن هو فإذا ه، 

نمؤيديه، وجهه -!ما مح نم نفضهما، ثم قال،: أنه حجتا قال،: فوصعهما، الأرض 
مرسل.مسح. كيفا أخرم 
أبىعن أيوب،، م، الثوري، عن، يرؤيه وغيره هكدا، مخلد به مرد عقبه؛ اليهقمح، وقال، 

أبىعن بجدان، عمروبن عن قلأبة، أبى عن خالد، وعن ذر، أبي عن رجل، عن فلأبة، 
عن،نلأبة أ؛ي، عن، حالي م، الثوري عن، نيمة عن، وروي النام،، سائر رواْ كما ذر 

ذر•أم، عن سجن، أنح، أو سم، 
لأنحالي؛ حديثج على أيوب حديث، حمل وأحبه : ٢  ٥٣آ/ العلل ؤ، الدارقهلني وقال، 
ذر•أنح، عن، يسمه لم عن،رجل( نلأبة أنح، م، يرينه أيوب 

صحححن قال 
.١ ٤ ١ / ١ المجميع ل والنووي والحاكم، حبان، ابن وصححه 
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وصرءالطيب الصعيد أن من البخاري عليه بوب راما (؛ ٦٣)Y/القح ل رجب ابن قال 
حرجهوقد البخاري، شرط على ليي إستاده ولكن ه، الّك، م، ردي قد لم الم

بجدان،ابن عمر عن نلأية، أبي حديث محن والترمذي ائي، والنوأبوداود، أحمد، الإمام 
)طهوررواية؛ وق الملم(، وضوء الهليب رالمعبد قال؛ الني. عن ذر، أبي عن 

حير(.ذللث، فان بشرته، ه فليمالماء وحد فإذا ستين، عشر الماء يجد لم ؤإن المسلم، 
وصححه،والدارممي، )صحيحه(، ل حبان ابن وحرجه صحيح، حن الترمذي؛ وقال 

بنعمرو ولأن قلأبة؛ أبي شخ تسمية ل ولمر لاختلاف بعضهم؛ فيه وتكلم والحاكم، 
محيرين،ابن حديث، من أيضا هذا روى وقد وغيره، أحمد الإمام قاله معروف، غير يجدان 

ابنعن الصحيح وذكن والبزار، اممراف خرجه الني. عن قل؛،، مريرة أبي عن 
وغيره®.الدارقلنى قاله مرسلا؛ محيرين 

الرمحالة(.ط ، ١ ٥ ٥ ه/ أحمد الإمام مسنن. )حاشية ينفلر 
حيد®.حديث ااوهو (؛ ٦٥)Y/• المير البدر ل الملقن ابن قال 
طريقومدار حاتم، أبو أيضا وصححه  ٠١(؛ ٤٠٨))/الحبير التلخيص ل حجر ابن قال 

٠مجهول® إنه فقال القطان ابن وغفل العجلي وثقه وقد بجدان، عمروبن على خالد 
مرفوعا؛ذر أبي عن قوي بإمحناد ائي النروى »وقد (؛ ٢٣٥)\إ الباري فتح ل وقال 

الملم®.وضوء الهليب ارالصعيل 
مريرة.؛عنأبي 

عميثنا محمد، بن مقدم حدثنا قال؛ ٣( ١ • )ح ١  ٥٧/ ١ — الأستار )كشف، البزار أخرجه 
رفعه؛هريرة. أبي عن محيرين، بن محمد عن حان، بن هشام ثنا يحنى، بن القاسم 

هوليمالله فليتق الماء وحد فإذا سنن، عر الماء يجل. لم ؤإن الملم وضوء ُلالصعيدا 
خير®.ذلك فإن بثرته 

رحالورحاله الهيثمي؛ وقال الوجه، هل.ا من إلا هريرة أبي عن يروى نعلمه لا الزار؛ نال 
الصحح.
حدناقال؛ مقدم حدئا قال؛ أحمد حدثا قال؛ ( ١٣٣٣^الأوسط j الطراق وأخرجه 
أبوذركان قال؛ وله هريرة أبي عن محيرين، بن محمل عن حان، بن هشام عن القاسم، 

فكت،،عليه فردها فكت، ذر أبا يا ه^؛ النبي له قال جاء فلما ياّ.ينة له نيمة غل 
براحلتهفاستتر فجاءته بماء الجارية له فاJءا جثبج، إق قال؛ أملئ، ئكلتلث، ذر أبا يا فقال؛ 

عشرينالماء تجد ولولم الصعيد يجزنلث، و: الني له فقال الني. أتى تم واغتل، 



ا§اس،ءسماسم

هنا)ا(.فكذلك الم1دل، باسم البدل فسمى 
فليهلعمصيام، وعليه مات من ١٠حديث! هو إنما التأويلل٢، هدا وقرينة 

محها(رم.

إذوالأتساع؛ المجاز سبيل على صياما الإطعام سمى ١١الخطاض؛ هال 
عدلآو ماتى؛ن شار سثحانم1 قال وهد عنه، يتوب قد الْلعام كان 
يتناوبانا(رْ،.أنيما على فدل أملإوءهأ؛ا وتان ص١ثام١لإثويى دثلك 

وهوالياية، فيه تصح ما على محمول رروالحديث، الشاطيرت وقال 
مقامهيقوم بما وتارة المقضي، بمثل يكون تارة القضاء لأن مجارا؛ الصدقة 

الإطعام(()ا'(.الصٍام ق وذلك تعدر0، عند 
قسنأن ؤ تعالى؛ لقوله ظاهرْ؛ عن الحديث، صرف، أنه القرال وذكر 

منالصوم مقام يقوم ما يفعل أنه على بحمل ^)٧( ثنن تتا إلا ألإمني 
حليك.ه فأموحيى، فإذا ة، م ً

بهتمرد القاسم، إلا هشام عن ولا هشام، إلا محمد عن ال>اوسث، يروهدا لم قال 
مقدم.

تاللكن القهلان، ابن اوصححه الحسر اكالخيص ل حجر ابن تال 
أصح».إرسال إن العلل: j الدارتطي 

العالم، ٣٣٩/٦الجموع ، Y٥٢٤/الدحيرة ، Y٣٦٠/العناية ، Y٢٨٠/الكفاية )١( 
٩٣/Y ، المنمحرفة ، ١٠٤؛/العلم إكمال ، ١٠إ/* البخاري على بهنال ابن

 Y / الفدية واحكام ، ١  ٩٤أ/ اوري فتح ٣، ١ ١_ . YAa
 )٢(/Yثمحا٠ءليىالوطأJب١٨٦
(.٨٣٧)تخريب ض )٣( 
الماتدة.مورة من ٩ ٥ آية من )٤( 
٠٢٨٠المنن٣; معالم )٥( 
الراسات،)٦( 
الجم.صورة من  ٣٩آية من )٧( 
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والوعاء)ا(.الصدقة 

ببدنهحياته ق الصوم من عبادته يقضي الادمي ررإن اليريي• ابن ليقول 
فقالؤاؤلعاما، تصدها حال وق ومك، ق بماله يقضيها أصا وكان إمساكا، 

عنالصدقة وهو فيه، اليابة تمكن الذي الصيام عنه صم للولي؛ الني. 
معنيين<،رأدبأحد الصوم لفظ إطلاق ويكون الصيام، ق التفريط 

متبادرهو ما يخالف ضعيف تأويل هذا بأن الوجه! هذا عن وأجسج، 
الصارف)"ا(.يرد الظاهرمالم إعمال والأصل ظاهرالحديث، من للذهن 

وأيالأحاديث، باقي يرد0 باطل بل صعيفإ، تأؤيل ررهذا النووي! يقول 
عدموْع الأحاديث، تفلاهر مع العمل؛فلاهرْ يمغ ماح وأي إليه، ضرورة 

لها،،.المعارض 

ممابالةق منصف به يتمك لا بارد عذر ررهذا الشوكاي! ومحال 
الصحيحة،،)؛(.الأحاديث 

مهنا!قال فمد يصح، ولا بمحفوظ، ليس عائثة حديثا أن القاف• الوجه 
ملمن وهذا بمحفوظ، ليس عبدالئه! أبو فقال الحديثا، عن أحمد راسألم، 

الحديثوأما فقيها، وكان الأحاديث،، منكر وهو جعفر، أبي بن اممه عيد 
هوقيه؛اواكا،)ه(.فليس 

آ/ةأأه.الدحيرة )١( 
Myم الأحوذى عارضة )٢( 
والصيامالصلاة ق الفدية أحكام ، ١  Y٨٦/ الموؤلآ على ، ١٩٤؛/الباري فح )٣( 

نلالأوطارْ/يا"ا.)٤( 
.٢٣٤/ ا ١ المجهود بدل ٦، ٠ / ا ١ القارى عمدة )٥( 



اسيامواس|ءسم تتتء 

الصحيحينل مخزج الحديث ُأن الوجه؛ هذا عن الجواب ؤيمكن 
ثقاتأئمة صححه كما عدة، وشواهد متابعات وله مختلفة بهلرق وغيرهما 

ليسبأنه القول يسئم فلا ، ٢١١فيهاصهلراب لا ارإنه حجر! ابن وتال أحلأء، 
الصحيحيزادق ثبوته مع يصح ولا يمحفومحل 
كانباس، به ليس أحمدت عنه قال فقد جعفر، أبى بن اممه عبيد وأما 

فقيهثقة، معد؛ ابن وقال ثقة، ائي! النوقال ثقة، حاتم! أبو وقال يتفقه، 
كانيونس• ابن وقال زمانه، ق فقيها كان الكلاباذي! نصر أبو وقال زمانه، 
ثقةسحي! ابن محمد وقال صدوق، حراش! ابن وقال عابدا، زاهدا، عالما، 

زمانه)آ(.بقية 

ابنحديث بدليل النير على محمول عائشة حديث، أن الثالث! الوجه 
إلاعنه يصام لا عبيدت وأبو ؤإسحاق، وأحمد، الليث،، قال ولهذا عباس، 

أحفحوالنير حفتها، حسإ العبادة ق تجري اليابة لأن وذللث، الذررم؛ 
ه)؛(.نفعلى الماذر أوجبه ؤإنما ^٤، ٣٧١بأصل يجب لم لكونه حكما؛ 

الخاص،على العام يحمل حتى تعارض ينهما ليس بأنه وأجسجات 
حديث،وأما له، ونمت، من عتها سال مستقالة صورة عباس ابن فحديث، 

إلىعباس ابن حديثا ل الإشارة ونمتا وقد عامة، قاعدة تقرير فهو عائثة 

باللاوجهوداا/؛*اما.اظر:)\(
البخاريتاريخ ، ١٨٨/ أحمد علل ، ص٠٩٢حلمة طقات ٥، ١ ٤ U/ معد ابن طقاُتح )٢( 

ترجمةْ/ داكعل-يل الجرح ، ٤  ٦٣آ/ والتايخ المعرفة ، ١١^١٩ رقم ترجمة ه/ الكبير 
٨.!/ البلاء اعلأم مير ، ١  U٤٢/ حبان ابن تقات، ، ١  ٤٧٨رنم 

•١  ٩٣اناري؛/ نح ، ٣٩٨المض؛/ )٣( 
.٨٧، ٨٦م الهى أولي معونة ، ٤٢٦اللباب/ وانظر: ، ٦٤٦٠! الراية نصب )٤( 

.٢ ءسخ٠ الفدية أحكام وينظر: 



QvJسم 

يقضى(()١(.أن أحق الله رافدين احرم ق قيل حيث العموم نحوهدا 
قوقيل! متنه، ل مضعلرب محقا عباس ابن حديث أن الراع1 الوجه 

سنده.

أمي»إن بعضها: ول »رحل«، رواية: ول امراة؛؛، السائل ارإن رواية: ففي 
شهر((،صوم الوعاايها بعضها: ول ماJتا،، أحتي، ررإن بعضها: ول ماس®، 

روايةIول ندر®، صوم ١١رواية: ول يوما®، عشر حمسة صوم ١١رواية: ول 
يكادلا اضطراب فهدا متابعين®، شهرين صوم ١١

الرواة®)"؟،.وفم على يدل، عظيما اضهلراتا فيه ررأن العيتي: وذكر 
به،الحجة يسقهل عباس ابن حديث ررواضهلراب عياض: القاضي وقال 

للتعليلرواننه واضهلراب رواياتبما، مختلف على لم ومالبخارتم، وتجنه 
(()٤،.لها 

اضطراباالحديث، هدا رواة ررواضهلرب العريي: ابن القاضي وئال، 
كلفشل عرصت،، قصص يكون أن من يخلو لا الاضعلراب وهدا عفليما، 

كانواإنما القوم يكون أو الراوي(، من مهوا أويكون بلغه، ما حسبما واحد 
(()٥،.يحمونه لا ذلك، وغير منه، لأبد ما الحديث، من يحمون 

ثقايت،،أئمة أسنده حبث، يضن، لا السند اضهلراب أن إلى العيني وأشار 

ذحابرىأ/^ا.)١( 
اووأفقان،، ٢٠٩مأوفهم مآ/ا،*اأ، الأحوذى عارضة العالم؛/ه'ا، إكمال )٢( 

rvA/y , الماة/T■٦٢، ٦١ا/ ١ الخارى عمدة ، ١٩٥، ١٩٤إ/ _ نح ، ١٠٦١٠،
YAU.»_اف أخكام ، ٢٩٢، ٢٨٨ْ/ المن معارف ، ١  ٨٦آ/ ايوطأ على الزرناف 

.٦٢; ١١القارى عمدة )٠٦( 
ا.الهالمأ/ب'إكمال )؛(
.٢١٠٩العارمحةم)٥( 



QaJ  اساملآءاس،ءلآحكأم

،.الوهن١١يورث فإنه المتن، اضطراب ق الكلام ؤإنما 
بالحديثالاحتجاج يضعف الشاطبي— يقول كما الاضهلراب— إن ثم 

عارصه)أ(.إذا فكيف قطعثا، أصلا يعارض لم إذا 
بمايلي؛الوجه هذا عن وأجيب 

وهوفيه، مختلف غير الاحتجاج موضع من المشترك القدر إن أولا! 
لأنالحديث؛ من الأستاسلأل موضع ق يقدح لا فالاضملراب اليابة، جواز 

قاضطراب ولا الميت، عن الحج أو الصوم، مشروعية منه! الغرض 
ذلك)م.

منإلا يكون لا الاضملراب أن والحال يقدح؟ لا رركيف، العيتي! قال 
٤(.الحديث(() يضعف مما وهو الوهم، 

اضطرابايمي لا ألفاظ بعدة فككا عباس ابن حديث، ورود ثانيا! 
رحلا،أو امرأة المائل كون أما مرة، س أكثر الموال وقؤع لاحتمال 

الحديث،؛س الاستدلال موضع ق يقدح فلا أما أو أختا عنه والخوول 
الحج.أو الصوم مشروعية منه الغرض لأن 

لهل.همذهبهم مخالفة عن عياضن القاضي ارواعتدر الغروي! ئال 
عذروهدا مضهلرب، بانه عنه والحج الميتؤ عن الصوم ق الأحاديث، 

كمابينه جمعنا اختلاف فيه ؤإنما اضطراب، الحديث، ق ولمى باطل، 
صحيحها،)ْ؛.ق به لم ماحتجاج صحته ق ؤيكفى سبق، 

)؛(ءماوةاكارىا؛/آآ•.

)٢(

المنفحاوارىأ/ه\،؛،معارف )٣( 
.٦٢/١١القاري عمدة )٤( 
. Y١٨٦/ انوطأ على الزرقان وانفلر: ، ٢٧، A٢٦/ ليووى سلم رح ث )٥( 



ؤتااسيام _،؛ اس«ء لؤا 

فمنهمندر، عن وي السؤال كون بسب الناسئ الاصطرامب أما محالا٠ 
بالحح•فترم من ومنهم بالصوم، مره من 

الحدمث،هذا أن بعضهم ادعى لأوقد بقوله! حجر ابن عنه أجاب فقد 
امرأة،السائل إن قال! من فمنهم جبير، ين محعيد عن الرواة فيه اضطرب 

منفمنهم نذر، عن وقع السؤال إن قال! من ومنهم رجل، قال؛ من ومنهم 
والذيالحج، أواخر ق تقدم لما بالمج فسره من ومنهم بالصوم، مره ف

روايةق كما حثعمية المحموم نذر ق السائلة أن ؤيويدْ قصتان، أنيما يفلهر 
وقدمومحعه، ق تقدم كما جهينة الحج نذر عن والسائلة المعلقة، حرين أبي 

عنمألم، امرأة أن بريدة حديث، من روى لما مأن الحج أواخر ل قدمنا 
.٢١معا(()الصوم وعن الحج 

عائشةحديث، فإن عباس، ابن حديث، ي الاصعلراب ثلم إن رابئا! 
فينبغيالصحيح، ق ومخزحان ذللث،، من مملما المرفوعين وبريده 

٠ءمار٢(.الاحتجاج 
به—آخذ ؤإنمالم الشافعي— أي ارقال— الييهقي! هال الخامس! الوجه 

ابنعن اض، عبد بن الله عبيد عن روى الزهري لأن هماس-؛ ابن حديث، 
عبيدمجالسة وطول الزهري حففل ْع يمه ولم نذرا س النمٍا عن عباّرا، 

حديثاj( ما غير عباس ابن عن رجل عن غتره روتم( فلما هماس، لأبن اش 
محفوظا.يكون لا أن أشيه اف عبيد 

عنالزهرتما عن ماللث، عن الشافعي حديثا به رريعنى الييهقي؛ وأجاب 
إنفقال! الله رسول استفتى عمادة بن معد أن عباس ابن عن الئة عبيد 

فحابرى؛/ها،ا.)١( 
نلالأوطاره/مااّأ.)٢( 



اسما|اس|ءس،ا ]ج 

محها.اهضه المي فقال ندر، وعليها ماتتر أمي 
روايةمن لم ومالبخاري رواه صحيح الحديث *وهذا اJيهضت قال 

ررأنعثاس ابن عن جيتر بن معيل رواة ل أن إلا الزهري، عن وغيره مالك 
عيينةبن الحكم رواه وكيلك أمها، عن الصوم عن يعنى مالت® امرأة 

ابنعن مجاهد عن رواية وق عاس، ابن عن مجاهد عن كهيل بن وملمة 
ورواْهماس، ابن عن حمر بن ومعيل وءْلاء مجاهد عن رواية ول هماس، 
و:الني عن بريدة ورواه هماس، ابن عن عكرمة 

الميتعن الصوم قضاء جواز بت ررقد والآدارت المتن معرفة وهال، 
روايةوفا هماس، ابن عن وعكرمة وعطاء ومجاهد جمر بن معيد برواية 

وروايةعائشة رواية من عنه الصوم بت، وقد سالت،® امرأة *أن أكثرهم 
بنمعد قصة غير بعينه الصيام عن السؤال قصة تكون أن فالأمنه بريدة•.. 

عنه؛حديث،الصوم بت، وقد كيف، مطلق، ندر عن فيها سأل، الي همادة 
رريالة؟(()ا(ٍوحديث عائشة 

بعضمن عباس ابن حديث، على وقف، إنما الشافعي ررإن وهال، 
ذلااثج،لى.يخالف، لم طرقه جمح على وقم، ولو طرقه، 

الصيامدون بالإطعام أفتيا ® وعائشة عاص ابن أن الماص: الوجه 
الناسخ.وجود على يدل، مما رويا، لما حلافا 

روايتهبمنزلة محرؤيه حلاف، على الراوي ®وفتوتم، الهمام• ابن تال 
يؤيدومما الاعتبار، عن المناط إحراج على يدل الحكم ونح للنامخ، 

المجموعوالآ'ار المن سرقة وانظر:  iro\/iالكثرى المن )١( 
.٣٠ص، الخدين أحكام ، ٦٣٤٠; 

.٣٤الجموعا-/ا)٢( 



]VT[اسم .اس4ءسم 

ولممالك! الإمام قول آ-ما، عليه الثرع امسقر الذي الأمر وأنه المخ 
أمرمنهم أحدا أن يالمدينة التابعين من ولا الصحابة، من أحد عن أسمع 
١(.أحد(() عن تحر ولا أحد، عن يصوم أن أحدا 

بمايلي!المتايشة هذه عن وأجيب 
صعقفيها الإطعام ق وعائشة عباس ابن عن الواردة الاثار إن أولأت 

حقل فتحمل الخيام، من المع ل عاص ابن رواية أما تخريجها، ل كما 
• ٢٢وروايتهلفتواه بين جمعا الحي 

المندورةالصلاة ق النيابة بجواز قال حيث هدا، حلاف، عنه روى وقد 
عنالمت)م.

ابنعن هدا ل رروالقل عبدالر: ابن قال حتى أقواله. فتعارصت 
مضطرب(()أ(.عباس 

وألأتياع(()ه(.أول الخحح والحديث قوله، رافاحتلف حجرإ ابن وقال 
أنلاحتمال رآْ ما لا روا0 ما المعتبر أن ءروالراحح حجر: ابن قال ثانيا: 
صعقذلك مجن يلزم ولا يتحقق، لم فته ومتنيه لاجتهاد ذلك يخالف 

٠٢٦للفلنون(()الحقق يرك لم الحديث، صحة تحقفنتط ؤإذا عنده، الحديث، 
روىفيما يتأول أن منها: لأمياب، روى ما اتبيع الصحابي يترك فقد 
فأفتىروى ما ئي يكون أو مجرة، الأجر فله فأحطا، فيه احتهد ما تأؤيلأ 

.Y٣٥٩/القدير فتح )١( 
 )٢( /n٤٠٧،تحفةالأحوذىم/١٩٤؛/ ،نح١٣٤ اسرع.
.٤٠٧،تحفةالأحوذىم٢٢٢١/ ،اكلخيصالخير ٦٣٢٧;شرحالمة )٣( 
٠٠١٦٨/١ الأسازكار ٤،ؤينفلر تحفةالأحوذىم٧٠ )٤( 
اكالخٍصالخيرأ/اأآ.)ه(
فحاوارى؛/؛هاا)٦( 



 ]W[سم

قبلفتواه تكون أو ظنه، ق راجحا معارصا روى لما اعتقل أو بخلافه، 
تركيحل فلا ممكنا، ذلك كل كان فإذا الأمباب، من ذلك لغير أو الرواية، 

لملو باتثاعه نؤمر لم لما ه^، اممه رمول سنة من اتباعه علينا افترصي ما 
ذه؟را(.وكلهاممكن فكيف، والاحتمالأيتج، العلل هذه فيه يكن 

عباسابن روايايت، على المناقشة هده بورود القول ملم إن ثالثا؛ 
حلاهاأيقا، عنهما ؛الإطعام القول لشوت المرفوعة وعائشة 

المرفوعة.لرواياتيما 

ذكرمجق كما الميت،، عن الصوم صحة مرفوعا روى فهؤ بريئة فإن 
منلسلامتها تبما العمل فينبغي روايته، بخلافج القول عنه يرد ولم روايته، 

قولهم.حذ على راويه معارضة 
قطعيلأصل معارضة قلتها— على الأحاديث،— هل.ه إن الماع؛ الوجه 

مدخللا التي المحضة الشرعية التعثداءتؤ ءأن وهو؛ الشريعة، ق ثابت، 
وعملغيره، المكلم، عن فيها يغني ولا مطالما، النيابة تقبل لا فيها للمال 

.ونحوهاا، كالصلاة غيره به يجتزى لا العامل 

،.يقبل١٢لم الأصول لنفس مخالثا ورد متى الواحد وخثر 
الظنيعارض فلا المحنوى، ولا اللففلي التواتر صاغ الأحاديث، تبلغ ولم 

قهلعي.أصل يعارصه لم إذا إلا به، يعمل لا الواحن. محر أن كما القهلعي، 
قالمقصود وهو الموصع، ُكتة هو الوجه هن.ا الشاطئ اعتثر وقد 

اوسالةرم.

.١ ٤ _A الفدية أحكام )١( 
٤I ٨ ص والصيام الصلاة ق الفدية أحكام ، ١٤١ص الطر تأسس )٢( 
.٢٤٠/٢اJوافةات)٣(



تكآءاس|ءلآحىماسيام 

الأكاظ({)ا(.مراعاة من القواعدأولى مراعاة ررإن العرض! ابن وقال 
يالى!بما المناممة هذه عن وآجيما 

فكلالنص، دلالة توافق الصحيح القياس ررودلألة تنمية! ابن قال أولا! 
قياسايخالف نص يوحد ولا فاسد، قياس فهو النص دلالة حاف قياس 

الصحيح.المنقول يخالف، صريح معقول يوحد لا كما صحيحا، 
الأحكام■ءال_ا على يستدل أن أمكنه الشرعية الأدلة ق متبءما كان وس 

هداعالي دل والقياس النمى من واحد كل أن فثبت ويالأقية، يالمنصوصس 
مكر،كل تحريم على يدل القياس فان الأمثلة، س ذكرناه كما الحكم، 

العداوةبيننا توقع لأما ؛ الخمر حرم اش فان ذللث،، على النص يدل كما 
هداعلى القرآن دل كما الصلاة، وعن اض ذكر عن وتصدنا والبغضاء 

(()٢(.المس 
الذيلأن اعتباره؛ يءص_إ ه ينفسرعى فهوأصل بت إذا الحديما عانيا. 
قمجوحود وهو عليها، الشرع صاحب، نص هو إنما الأصول! اعتبار أوجب 

إنيقال! فكيف، ينفسه، أصلا كونه ثبت، فإذا اعتباره، فيجس، الحديث،، 
القهلعىالأصل على يقدم الأصل هدا إن يل نمه؟ يخاف الأصل 

ليسفهو المتنبهل، الأصل يخلاف، معصوم قول لأنه المتنبهل؛ 
بمعصوم)م(.

تنيهلةمفهي — قهلحية كانتر ؤإن الشرعية— والقواعد الأصول إن ثالثا! 

.١ الفدية أحكام ٢، ٤ ١ r/ الأحوذى تحفة )١( 
مجموعاكاوىها/خحآ.)٢( 
الخروعتخريج ٥، ٠ صjuJl  0دنيق لأبن الإحكام إحكام ، ٣٣•T/ الونمن إعلام )٣( 

.١٤٩اس أحكام ، ٣٦٦أ/ الباري فح ، ص٢٦٣لالزنجاف الأصول على 
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شه،قائم أصل تة فالمنها، ومتفرعة والثسة، الكتاب نصوص من أصلا 
علىللحكم مقياسا الفؤع ؤيكون الأصل يرد فكيف ميع، والقياس 

.الأصل>ا<؟ا
الخر،بخلاف القطع لأفادما مقدمة المجملة الأصول وقولهم: رابئا: 

العلم.يفيد الواحد فخبمر ليم؛ التتبعدم عنه: ييجاب الفلز، يفيد فإنه 
ولكنهحقيقة، عنه الصوم الأحاديث،: ق بالصوم الراد إن الثامن: الوجه 

الصوميواب ؤيجعل الولي فيصوم نيابة، الصيام دون الثواب إهداء صيام 
النيابة،على تدل، أمالئ،® عن راصوْى الرواية• ق كما راعن® ولفظة للميمت،، 

ابنآروكان الفهلر: صدقة ق البخاري صحح ق كما أيصا، للاثابة وتأق 
والكسر(()آ()"آ(,اسر عن يعهلى عمر.١ 

ولاهرم،  lipعن للدليل وصرف، ظاهر، ، تكلفنؤع هدا بأن وآجيسه: 
الراد،ق صرج ؛ذلاهر٥ فالحديث، الحمل، هذا على راجحة قرينة أو دليل 

وحونا،أم تهلوعا الولي صوم كان سواء المسنا، عن نيابة الصوم وهوجواز 
الظاهر.هدا عن وصرفه لتاؤيله حاجة ولا 

-يذهوالقائلون فقْل، بالصيام الأمر فيها الأحاديث، إن التامع: الوجه 
حكمالأحاديث، ق وليس والإطعام، الصوم بين بالتختتر قالوا الأحاديث، 
الناطقةالعمل؛الأحاديث، تركوا فكامم غير، لا بالصيام أمر ل الإطعام، 

للتخييررإ؛.ذهاببمم بعد وهوالصيام واحد بشيء 

.٣٣،إماسمس٢/•٣٦٦/٤نحاuرى)١( 
٥١١والمملوك الحر على الفعلو صدنة باب اشلر/ صدنة مماب - البخاري صحيح )٢( 
.rAU/0jjمعارف\)٣( 
)٤(
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الواردةالأحرى للادلة مراعاة بالتخير القول من ماغ لا بأنه ث وأجيب 
التخيرل فان وبالتالي الإطعام، من مع المرفوع ل ليس إذ لإطعام؛ اق 

الإهمال)؛(.من أولى والعمل حميئا، بالأدلة عملا 
إلاسن يكل قكسث، تعارت لقوله معارض أنه العاشرت الوجه 

الوجه.هذا عن الجواب وسيأق 
٤ا.عليه) المدية عمل يجد لم مالكا أن عشوت الحائي الوجه 

 Iبه.الاحتجاج ق مختلف المدينة عمل بأن وأجيب
الأحاديثهازه تأول من العلمهاء من أن الشاطئ ذكر عشر! الثال الوجه 

الأنبياء—ررمييل قالت أنه وذللث، مهللما، اعتبارها ترك يوجب وجه على 
مثلواأنم يريد الخير، فعل من أحدا يمنعون لا أنبمم عليهم— الله صلوايت، 

الحيرا، كونه جهة من فيه مثلوا مجا فأنفدوا والصوم، المج ل القضاء عن 
عنه(()ه(.المنوب عن جاز أنه جهة من 

ظاهر،تكلف وفيه للأحاديث،، بحيي توجيه بأنه عنه! الجواب ؤيمكن 
عليهم— الأنبياء بمقام مساس من فيه عما فضلا أوقرية، دليل إلى ؤيحتاج 
كانلو ررأرأيث، الحديث: ق ه ولقوله يخفى، لا كما واللام- الصلاة 

قضاءإن أي: يقضى« أن أحق اممه ررفدين قال؛ أن إلى دين•••® أبيك على 

.١٤٩ص والصوم الصلاة ق الفدية أحكام )١( 
الأنمام.سورة من  ١٦٤آية من )٢( 
اس(•سورة س  ٣٩آية ، ٣١

٢. ٩٦ه/ الأحكام عمدة موائد الإعلام )٤( 
اووامماتآ/هّآ؟.)٥( 
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قياتاالصوم قفاء فكدا اتقاها، عنه المنوية، عن مجزئا يكون كما الدين 
١(.عليه) 

كانبمن خاصة الأحاديث، هده تكون أن يحتمل إنه عشوت الثالث، الوجه 
أو؛،، UJbأوصى أو عنه، يحج بأن أمر إذا كما الأعمال، تللئج ق بك، تله 

ماإلا للإذسني لإس ؤأن ؤ تعالى! لقوله موافئا يكون حتى تعي، فيه له كان 

قوالمقرر التخصيص، هدا على دليل لا بأنه صه: الجواب، ليمكن 
الس_،ر؛دبخصوص لا اللفظ بعموم انمرة أن الأصولية! القواعد 
منعلى الكفارة تجس، عبادة الصيام لأن الحج؛ على القياس ٦— 

•الم^رها على قياسا عته يقصى أن محسرع أفدها، 
يماملا فكيف، بدللثج، أوصى إن عنه يحج اليت، أن حزم ابن وذكر 

منهمافد ما إصلاح ق وللمال بدق، عمل أنيما ْع بدللثؤ؟ أوصى إن عنه 
أوالعIقر٦،,أوالإؤلعام، بالهدى، مدخل 

عندالحياة ق النيابة تدخله الحج لأن الفارق؛ ْع قياس بأنه ونوئس: 
مهللئاالحياة ق النيابة تدخله فلا الصوم أما الوين،، إلى الدائم العجز 

الحجل مدخلا للمال فان وأيصا العجز، أو القدرة مع سواء إجماعا 

.١٤٩أحكامالفدةص)١( 
آةا،ّأسّورةالنجم-)٢( 
 )٢■(/Y٢١٢٩.

٤٩ص الفدة أحكام ، ١ ص'\ا الفحول إرشاد ٢، ١ Y/ الممفى )٤( 
٤.٥ ٦ السان"rrw /"I ، /Yالجموع ٤،  ٣٥١٠; الحاوي يطلر: )٥( 
الحلىأ/0ا؛.)٦( 
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،.^١١٣١١بخلاف 
الصوم.فك.ل.لك الغير، عن الحج ق الصلاة ل حازت النيابة أن ٧— 

بينخلاف، موصع عليه المقيس الأصل بان ت الاستدلال هذا ونوقس 
العالماء.

قولهلعموم الولي؛ على ذك وحب عنه، بالصيام الميت أوصى إن ٨" 
تنفيذاعنه فيصوم ، ^١٢٢ديغ أو مر,ا يومئ ير ومسبمي تعالى! 

لوصته)م.

لذلاهرملم أمر وهدا بالاتفاق، واجس، الوصية تنفيد بان ونوئس! 
الذيبالإهلعام يكون ؤإنما عنه، بالصيام يكون بأنه القول يلمم ولا الأية، 
الثان(.القول أدلة ق ذكرها سياق أخرى لأدلة الصيام؛ مقام يقوم 

فكذااماها، فيجزئ الموت، بعد عنه يقضى الدين، على قيانا ٩— 
شبهالمي. فإن الواجب، من للدمة تفريغ منهما كلأ أن يجامع المحوم 

العملعمل لما المست، فولي عنه، الدين بقضاء المستا عن الصوم قضاء 
عنالإنسان يقضيه الدين أن كما بثوابه، الميت، انتفع ^_1، وصتر0 لنفسه 

ه)؛(.لنفحصله مال من غيره 
الثاق:القول أدلة 

لإم،وأن ؤ ث تعالى وقوله وررل>وئهرْ،، وزووازوآ تعالى: قوله - ١ 
المفهم، ٢٢٨٦;،ضيرالقرطي ٣٣٩الجموع٦;،٤٥٣الخاوي٣;،٣٦٤اليابةم )١( 

عنليتآاعنمحورْالناء.)٢( 
.٤١٦،٤١٣/٦المحلى)٣( 

الأمام.سورة من  ١٦٤الأية من )٥( 
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لإضالأكمحه)ا(.
ولاغيره جريرة يتحمل لا الإنسان أن على الدالة الآJات من ونحوهما 

•أحد عن أحد يصوم فلا وعاليه غيره، بعمل ينتضر 
علىالدالة والأحاديث ، ioUالأيات هذه بان الأّتدلأل: هدا ونوض 

العام.على مقدم والخاص خاصة، الميت، عن نيابة الصوم حواز 
ث1ك؛نهرى.طمام ةهليموضُىنية ريي ؤو-ةل I تعالى قوله ٢— 

إماالعجز، عند الشاؤع نفلر ل الصيام بدل هو الإطعام أن الدلألةت وجه 
وربماالمص، إثارة هو كما يالموت، أو النص، عبارة هو كما لحياة اق 

لالأية دلالة فتكون أقوى، العجز إن حين، النص، بدلالة اJوتإ ل يكون 
الأولك،•باب، من الموتى 

الشخحق 3، محكمة الأية أن عباس.ا ابن عن الثابت، أن بدليل 
الفديةبوجوب القول كان لما جائزة النتابة كانت ولو المدية، فعليه الفان، 
وأنهالسرع، ل الصوم عن حلف، هو الإطعام أن على يدل مما عاليه، 

غيرْرم.من أكثر للصوم المنامسيج 
منعلى محمولة الأية أن الصحابة عن المأثور التفسير بأن ونولش؛ 

عنيعجز ممن ونحوه الفانى كالشيخ شديدة، ومشقة بكلفة الصوم يْليق 
فيماالموتج بحد لما الأية تتعرض فلم حياته، ق الفدية فحليه كالتا، الصوم 

يذلهر)أ(.

سالآةا،مس-ورةالجم.)١( 
القرة.محورة من ١ ٨ ٤ آية من )٢( 
،٢٩١المن؛،/معارف ، ٥١٤، ٥٠٦ا/\سد _ ، ١٧٧ا■/الآثأر مشكل شرح )٠١( 

.١٤٩ص الفدية أحكام 
٠١٥ص'الفدية أحكام )٤( 



ؤتااسم لآح؛ى،ا .

الإنسان oUررإذا قال: ٠ اش رمول أن هريرة. أبي حديث ٣- 
صالحولد أو به، ينتفع علم أو ■جائلة، صدقة ثلاثة؛ من إلا عمله \وقخح 
له(()١(.يدعو 

وردبما إلا مماته بعد ينتفع لا الميت أن على الخبر دل الدلالة: وجه 
ذكرهلعدم عنه بالصوم ينتفع محلا الحصر، بصيغة الذكر حاء ومحي محيه، ذكره 

فيالحدث)أ(.
ذلكومن منه، ينضر لا غيرها أن على دل محيها الميت انتفيع حصر فلما 
يقيل.لم وليه عنه صام فلو الصيام، 

يستفيدلا وأنه بموته، الميت عمل بان الاستدلال: هدا ونوقس 
يتعرضلم والحديث الدنيا، ق لأعماله كامتداد الثلاثة الأمور هده من إلا 

بعملانتفاعه حكم فان لدا انتفاعه، عدم أو منه، وانتفاعه عنه، غيره لحمل 
بجوازهيقال: عنه، الصيام قضاء ذلك ومن أحرى، أدلة من يستفاد غيره 
المابقة.الشرعية الموص من عليه يدل ما لوحود نفلرا 

عمنالله. رسول سأل رحلا أن الأشجعي مالك، أبي عن روي ما ~ ٤ 
يهليقأن قيل كان ارإن فقال مات، ثم رمضان شهر ق مريصا كان 

فليقضمات حتى يصم ولم الصوم أءلاق ؤإن عليه، شيء فلا الصوم، 
محه«)م.

رالصوم(()أ(.لا عنه؛الإءلعام القضاء ارالمراد والكاساق: المرخي قال 

برقم)٧(■تخريجه تقدم )١( 
.nr/Yالمتقى )٢( 
 )٣(،(^_YA.)
٠٣/٢المالح،٨٩/٣المسوط)٤( 
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أرطاة،بن الحجاج عن المي، الأمعن الرزاق عبد رواه ما ٥- ( ٨٣٦)
يزلملم رمضان ق مرض ررمن ه: الني قال قال: ني بن عبادة عن 

أطعممات حتى يقضه فلم صح ؤإن عته، يهلعم لم مات حتى مريضا 
.٢١عنه(() 

وجوه!من الاستدلال هذا ونومس 

أيقا.صعيف مرسل أنه الأول؛ 
•ءقْل الإطعام فيه إذ المست،؛ عن الصوم يمغ ما فيه ليس أنه ثانيا؛ 

عمرابن عن نافع، عن محمد، طريق مجن الترمذي رواه ما ٦- ( ٨٣٧)
كلمكان عنه فليطعم شهر صيام وعليه مات ررمن قال؛ الني. عن ص.ا، 

يوممسكين«>أ<.

.٧٦٣٥برغم  ٢٣٧أ/عدالرزاق مصنف )١( 
همدارزاؤا•طريق من ٤  ٤١٧، ١ ٥ ٦/ المحلى ق حزم ابن وذكره 

ماقط'وهو أرطاة، بن الحجاج ئيه أن والثانيةت مرسل، أنه أحدها علل•' بثلاث؛ وصعقه 
وهوكداب.بحي أبي بن إبراهيم أن»يه والثالثة: 

٧(.١ )^A الكفارة ق جاء ما باب - الصوم ل الترمذي سن )٢( 
يحص،بن محمد عن (  ١٧٥٧)صيام وعليه مات، محن باب الصيام/ ل ماجه ابن وأحرجه 

سترين*بابن محمدا سس أنه إلا ينحوه، به، تتيية، عن 
الرمدى،اف عبد بن صالح طريق من ( ٢٠٥٦)حزيمة ابن وأحرجه 
الجلي،عاصم أبي طريق من ٢ ٥ ٤ الكبرى؛/ المنن j واليهقي 
ينحوه.يه، عبثر، عن عاصم( وأبو )صالح، كلاهما 

هارون،بن يزيد طريق من ٢ ٥ ٤ أ/ الكبرى ل واليهقي ٢(، ٠ ^٧٥ حزيمة ابن وأحرجه 
لقال ثريكا أن إلا ينءحو0، به، ليلى، أبى بن عدالرحمن بن سحمد عن شريك، عن 

ير®.من صّلع نصف يوم لكل عنه ارواليطا|م حاJيثهت 
ممد،بن محنحص أسماء، بن جويرية طريق من ٢ ٥ ٤ اليهقي؛/ وأحرجه 
نافع،عن كلاهما 
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الصيام.ُدل عنه يهلعم صوم عليه الذي الميت أن على الحديث دل 
وجهين؛من الأّتدلأل هذا دئوض 

تخريجه.ل كما صعيف أنه الأول! 

محمد،ين القاسم طريق من ٢ ٥ ٤ إ/ ل دالمهقي 
الأحض،بن اف مد طريق من ٤ ٠ ٤ م/ المعرفة j والتهمي 

عطول،حويرية ث حل. أن إلا موقوئا، عمر ابن عن افه( وعبيد والقاسم، )j،^، ثلاثتهم 
نإنحنهلة، من مدا مكينا الأيام ، iUjمن أفهلره يوم كل مكان عنه ءافاليطعم ب*.' وزاد 

كلمضى عما غاليطعم أدرك الذي صوم فآطاق يصومه أن نل نابل عام رمضان أدركه 
•اسقيلء ١^٠^، ولصم حتطة من مدا مكط يوم 

تيلي لما صعيفظ؛ الحديث الحديثت ئى الحكم 
٢( n٢٧/ الأئ.راف )تحفة الزي ذلك على نص وهم، فيه ميرين ابن ذكر أن الأول: 
هوعنديومحمد قال: ثم به، ينولم الزمانى ذكر0 وهاو ليلى، أبي ابن هومحمد ؤإنما 

،٩٧"ا/نن رالعدي وابن حزيمة، ابن نال وكيلك ليلى، أبى ابن عدالرحمن ابن 
(.٣٧٤/١،الكامل٣٢٧٣; ب ابن صحيح 

عنءندْ وونع الوجه هدا من ماجه ابن ورواه الترمذي، قول نقل بعد الحاف3لإ وقال 
وتالشيخه، من أو منه وهم وهو عبدالرحمن بن محمد بدل محيرين بن محمد 

الحبير)التلخيص ذلك على البيهقى وتابعه عمر، ابن على ونفه المحفرظ الدارنطى: 
.(Y'A/Y

ليلى•أبي ابن عن شريلئ، رواية ذلك، على يدل ومما 
الترمذيقال ولذلك صرآه(، )التقريب ضعيف الحاففل؛ تال م.وار، ين أشعث الثاي: 

منموقوف عمر ابن عن والصحح الوجه، هال"ا من إلا مرفوعا نعرفه لا هذا حديثه: عن 
نوله)النم^(.

)التقريب،حداالحفغل سيئ صدوق وهو ليلى، أبي ابن على مداره الحديث، أن الثالث،: 
صا"أأ(.

رواْؤإنما الوهم، كثير عبدالرحمن بن محمد ونال: رفعه، ل أحهلآ أنه البيهقى حكم وناو 
(.٤٤٢ ٤/ الك،رى قوله)المنن من عمر ابن عن ناغ، أصحاب 
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هذهوبتن بينه الجمع أمكن ثبت ولو بئات، راليس النووي قال 
جوازالأصين«را(.على سل بأن الأول( القول الأحاديث)أدلة 

الصومعن الهي ل محهما روى اروفتما تعالى-: ه الييهقي- ومال 
وقدرحالا، وأشهر إسنادا أصح المرفوعة والأحاديث نفلر، الست، عن 

جمحعلى الشافعي— وقف ولو كتابيهما، الصحيح صاحبا أودعها 
،.٢١١٠تعالى—اش ثاء إن يخالفها— لم وتظاهرها، ؤلريها 

ؤإنماللستا، الصيام مغ على يدل فلا الحديث، بصحة ملم لو الئاق: 
الأول.القول أدلة ق كما بالصيام الأمر ثبت وقد بالاؤلعام، الأمر فيه 

قال؛روح حدثنا قال: إسحاق بن محمد ؤلريق من البيهقي رواه ما ٧" 
ررمنقال: ®.١ عمر بن عبداممه أن نافع عن الأحتس، بن عبيداممه حدثنا 
منمدا مسكينا يوم كل مكان عنه فليهلعم رمضان، صيام وعليه ماتا 

جمءلة(()م(.

ابنعن نافع، عن أيوبط، عن معمر، عن عيدالرزاق وروى ٨- ( ٨٣٨)
قضىبينهما، يصح لم مريض وهو رمضانآحر تتابعه ُُمن قال: فمحيأ عمر 

ولمحنهلة، من مد بإؤلعام منهما الأول وقضى بصيام، منهما الأحر 
يصم«لن.

.a٢٦٨/للنووي لم مشرح ا ١ ل 
المنامىإ/ي0آ.)٢( 

(.٢٨٣)برنم تخريج* يق ، ٣١
. ٠١٨ ٤/ عبدالرزاق صف )٤( 

ثحوْابه، نافع، عن طرق من ١ ٨ ١ م/ السنن ل الدارفطني رواْ 
ثم0.عمر ابن عن معيد، بن يحنى طريق 4ن وعدالرزاق 

•صحح مناله همإ 
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عنأحد بملي لا ١٠®.ا: عمر ابن عن بلاعا، مالك الإمام رواه ما ٩" 
.٢١أحد(()عن أحد بموم ولا أحد، 
ختياق،الأيوب عن ملمة، بن حماد عن حرم ابن وروى " ١٠( ٨٣٩)
لمرمضانين علي إن موته• عند لأحته قال رجلا ررأن الما-لت يزيد أبي عن 

ابنسأل ثم مةالدتان، بينتان فقال! محكا عمر ابن أحوه فسأل أصمهما 
البدنشأن ما عبدالرحمن أبا اممه يرحم هماس.١: ابن فقال هماس، 
٢(.مكينا(() متين أحيك عن أطعم الصوم وشأن 
عنبرقان، بن جعفر عن مصر، عن همدالرزاق وروى - ١ ١ ( ٨٤)٠ 

فقال!رحل فجاءه صها عباس ابن عند حالنا كنت قال! مهران ابن ميمون 
قال!نعم، قال؛ هدا؟ أكان ارتاممه عيهأ! عباس ابن قال رمضانان، علي تتاع 

ناشقال! رمضانان عليه تتاح رجلا إن فقال؛ آحر حاء ثم فذهب، قال! لا، 
بموممعر"آا، س إحدى ®.١! هماس ابن قال نعم، قال؛ هدا؟ أكان 

مسكينااالأدمتن ؤيطعم شهرين، 

(.٢٧٥برقم)تخريجه محبق )١( 
(.٢٦٢/ ١ القرآن به)أحكام سالمة ُن حماد عن الجصاص، أبوبكر ورواه . ٤ ٢ ٥ ٤/ المحل )٢( 

حسن.ؤإمسائه 

المجدبة،اللام عليه يوصم، محني إحدى به ؤيريلء فيه الأمر اشتد يعني سح• من )٣( 
)النهايةعاد على العياب فيها اممه أرمل الش السع الليالي أومن الندة، ل بما حاله فنبه 

وءر,بالأثرا/بأ(.
ممشيوالرزاقأ/'ما.)٤( 

>ضمن ٤ ٠ ١ م والآىر المن معرفة وى ، ٤٢٢أ/ الكثرى المن j البيهقي رواه 
بنحوْ•هماس ابن عن مهران، بن ميمون عن الحكم، عن ثب 

ابنعن مجائ، عن إسحاق، أبي عن عيية، ابن ْلريق من  ١٨٠م الخن ل والدارممي 
صحح.وإّستاد0 ينحوه. عباس 



mJ ]اسما§اسءعسم،ا

بنسعيد عن حصين، أبي عن الثوري، عن عبدالرزاق وروى -  ١٢
يزال،محلا رمضان ل المريض الرجل ل قال عباس. ابن عن حبير، 

ماتحتى يصم ملم صح محإن شيء، عليه ررليس قال؛ يموت حتى مريصا 
حطة(()١(.من صاع نصف يوم كل عنه اهلعم 

محمدعن كثير، أبي بن يحي عن معمر، عن عدالرزاق وروى -  ١٣
ماترجل عن عاص.، ابن عن الأنصاري، ثوبان بن الرحمن عد ابن 

.٢٢١٠مكينا؛متون عنه رريهلعم قال! شهرآخر صيام ندر وعليه قضاء، وعليه 
يوسفثنا الفرج، بن روح حدثنا محال؛ الهلحاوي وروى - ١ ٤ ( ٨٤)١ 

ابنةعمرة عن رفح، بن عدالعزز عن حميد، بن عيية نا عدى، ابن 
وعليهاتوفيت، أمي إن لها: فقالت، عائشة.١، سألت، قالت،: عبدالرحمن 

كلمكان عها تصدقي ولكن ررلأ، فقالت،؛ عنها؟ أقضي أن أيصلح رمضان 
.٢٣١٠٠عنها صياملث، من خير مكين، على يوم 

عنتصوموا ررلأ عائشة.١؛ عن آخر وجه من وروي الييهقي؛ قال 
•ينهم((ر؛(.وأطعموا موتاكم 

(.٢٨١برقم)تخريجه سبق )١( 
(.٢٨٤)^^٠ تخرج مبق )٢( 
•ثكلاصساومح،رمآ؛ا(  ٢٣١

بنجرير عن نية، ر ابن طربج، من ( ٤٢٢)؛/المحلى 3، حزم ابن وأحرجه 
حن،إسناد وهدا يه. عمرة.. عن رفح، ن عدالعزيز عن عدالحميال، 

أخطأ(.ربما نحوى صدوق د) التقريب ل له رمز الحذاء، هو حميدت ن وعبيدة 
عنعصفر، بمي لأل مولاة عن عمير، بن عمارة عن بنكهيل، ملمة برواية توبع وقد 

حميد.ن عبيد إلى ق اسمه تصحف وقد عائثة• 
التمريض.بصيغة ٢(  ٥٧/ ٤ ) الكبمرى السنن ق الييهقي ذكره )٤( 



لجاسععسماسم اوإ

قهي بل المراد، على الدلالة ءلاهرة هي الأيار: هذه من الدلالة ووجه 
حالمن للاجتهاد، فيه مجال لا أمر ق لأما المرفؤيخ؛ حكم 

نوفيما.إلا بذلك يقولوا لم أمم الصحابة 
حجاجحدسا زريع~ ابن وهو يزيد~ طريق من النسائي رواْ وما - ١ ٥ 

عاصابن عن رياح، أبي بن عطاء عن موس، بن أيوب حدثنا الأحول، 
عنهيهلعم ولكن أحد، عن أحد يصوم ولا أحد، عن أحد يصلي لا  ٠١ت ®.ا 

مكانكليومقلامنحمْلة(()ا(.

الخطاببن عمر أف أبيه، عن الممير، ابن عن عبدالرزاق رواْ وما " ١٦
يومكل عن عنه أؤلعم آخر رمضان صيام وعليه الرحل مائتا ررإذا قال؛ ة. 

بر(()آ(.من صلع نصف 

الصوم.ل النيابة جواز عا.م على الا.ينة أهل إجم؛ع " ١٧
التابعينمن ولا الصحابة، من أحد عن أسمع ارولم ماللث،؛ الإمام يقول 
ؤإنماأحد، عن يصلي ولا أحد، عن يصوم أحدا أمر منهم أحدا أن ؛المدينة 

(()٣(.أحد عن أحد يعمله ولا ه، لفأحد كل يفعله 
مجمعأمر ؛اوهو قوله؛ اروأما القيم؛ ابن بقول الامتدلأل؛ هدا ونوئس 

شرقمن الأمة إجملع يحلث، لم آحإل،بج فماللث، فيهءا حلافح لا عندنا عليه 
حلافيبلغه ولم بلغه، فيما المدينة أهل قول حكى ؤإنما وغرحا، الأرض 

(،١٩٤الرى)أ/ فح جداأ. «صعيف ٢(:  ٤٣القح)؛/ j حجر ابن الحافظ محه قال و =
ونلالأوطار)؛/ا-مآ(.

صتخريجهيرقإ)أيأ(.)١( 
)٢(

.١  ٤٩٤; ١^ فح ، Y٢٦٤/ الراية نم، ، Y٣٥٩/ القدير فح )٣( 
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لحديثمسقطا يكون لا ذلك ق الخلاف على اهءةبج اطلاعه وعدم بينهم، 
بحديثالأحد للكل كالهم المدية أهل عليه أجمع لو بل اش، رمول 

لالعصمة لتا نقمن لم الذين المدية أهل بقول الأحد من أولى المعصوم 
عندالرد يجب حجة أقوالهم ورسوله الله يجعل ولم الأمة، دون قولهم 
وألرنولإنأم إل محردوْ ّيىئ 4< محرعم ءن تعالى؛ اش قال بل إليها، التنانع 

َقتم'
روىفقد أحد، عن أحد يصوم لا قالوا! قد المدينة وأهل مالك، كان ؤإن 
أضأنه عباس ابن عن حبير بن محيي عن كهيل بن وملمة عمحة بن الحكم 

.٢٢عنه(()يصام النير وق عنه، يهلحم رمضان ضاء قق 
أهلعليه ما حلاف قول وله المدينة، أهل س الزهري وأيضا 

الدينةر٣<.

قال!يقضه، فلم صيام، ندر وعليه مات، رحل ق الزهري عن روي فقد 
أوليائهء)؛(.بعض عنه ويصوم 

وحوتيايختص وبالتالي عنه، وأجزأ الثيء مقام قام ما الفدية إن — ١ ٨ 
مفرطامات وبمن الدائم، لعجزه القاف كالشخ القضاء، عاليه يجب، لا بمن 

ملأنيقضي)ْ(.
جرهوتعير الجابر، إلى الحاجة متمل فاته لما الصوم إن — ١ ٩ 

الناء.مورة من ٥ ٩ آية من )١( 
الردحصما"اا•رى 
معارف)٣( 

الصف،ساقأ/'أآ.)٤( 
.٢ ١ ١ / ١ للجماص امآن أحكام )٥( 
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للصوممثلا الفدية وتجعل بالمدية، فيمر يستطعه لا المست، لأن بالصوم؛ 
عاليه،لنه الذي الدين هدا مداد به يمكن الميت تركه الذي والخال( شرعا، 

الإطعام)ا(.عاليه فحيتييجب 
بدنه،على ثاق هو بما الابتداء ق الصوم ق العبادة معتى ولأن " ٠٢ 
لخالقها،وتدللها النفس حضؤع ومدى السهوارتج، اقتضاء عن الكم، وهو 

ونقائه)؟(.لممصود هدا تناق والنيابة 

البدنيةالعثادام، ق النيابة صحة عدم القرع: ي العام الأصل إن - ١٢ 
تجزىإنما نفس كل وأن آخر، شخص بعمل الذمة ^١٤ وعدم المحضة، 

إلامسن كل قكسنا ءاولأ تعالى! لقوله غيرها؛ كست، بما لا كست،، بما 
^١إلا ^!^٠ قس وآن، ؤ تعارت ولقوله لثرئ^)٣(، يدر وازرآ مند ولا عثبمأ 

فكذلك،الحياة، حال( ق أدائها ل النيابة تجري لا عبادة الصوم أن  ٣٢٢
كالمبملأة)ه(.الوُتإ يعد 

دجهير،تمن الامتدلأل هدا دنوض 
ورسولهاممه ولكن سعى، ما إلا ان للأتليس أنه لم يالأول،: 

بالاتفاقيجوز إذ ذلك،؛ حمالة من والصوم عنته، غيرْ نعي من له أن حكما 
كلوأحر يوصى، لم ؤإن عنه، والتصدق عنه، والاعتاق الست،، عن الحج 

والصيامالصلاة ل الفديت وأحكام ٣، ص١ للثنقيهلي الفقه عمدة رح ث ، ٩٧؟/ اليانع )١( 

.١٥٧المسوٍل؛/اظر:)؟(
الأنعام.سورة من ١ ٦ ٤ أين من )٣( 
الجم.سورة س  ٣٩آية )٤( 
.٣٩٨اJغنى؛/٦، ٠ ١/ ١ القاري عمدة ، ١٠٥؟/المن سالم ،  ١١٧٣; ٠ الأسذكار )٥( 
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بمباشرتهإما عاليه من باختيار إلا ثتأدى لا العبادة ®إن الكا،اابيت تال — ٤ 
بيدموديا فيصير مقامه، الناب فتقوم غيره، إنابته أو بأمرْ، أو بشه، 

الوارثجعل فلو ينب، فلم يوص لم ؤإذا أناب، فقد أوصى ؤإذا النائس،، 
إذالعبادة؛ ينال والج؛ر حبمرية، إنابة ذللث، لكان إنابته غير من شرعا عنه نائبا 

باخياره،،لاا.العبد يأتيه فعل العبادة 
اليرية الوراثة لأن الوراثة؛ دون الإيماء ذ يكون إنما والاخيار 

إنإذ الحياة؛ حال ق الأخيار تحقق حتى الإيماء فاشتترط فيها، احتيار 
للاحيارأى.مجال هناك ليس الموُنتج بحد 

فشرؤلعبادة كان فما وعبادة، عقوبة بين هد0 »لأن الهمام؛ ابن تال ٥- 
احيارهمن الهناعت اخياره فيظهر مختارا، أداؤها لخحقق المية إجرائها 

أمرغير من الوارث وفحل ،، التكليفمن المقصود هو الذي المعصية 
بهأمر ولا فعل غير من مات لما بل اختياره، يحقق لا والنهى بالأمر المتلى 

عليهيقرر وذللث، يمتثل، ولم التكليف، دار من بخروجه عصيانه تعحقق فقد 
يهيمهل فلا به المأمور الفعل الوارث فحل ليس إذ العصيان؛ موجمبإ 

فلاالعقوبة، معنى ذللثه ْع فيها كان وما حياته حال به لوتمع كما الواجب،، 
زاجراليكون منه يستشقه ما إيقاع يتحقق لم إذ الأمران؛ فيه فات أنه يخفى 
له«)م.

لسمأدبالإشامدمحلميرصبماش؛
يارمرلفقال س النبي إلى رجل جاء قال؛ ءله عباس ابن حدسث، ~ ١ 

اليانع\/ّآه.)١( 
.١٣٦ r/ المائة ، ٣٣٥/ ١ الحقائق سن ، ٣٥٨/Y الفتح مع الهواية ، ١ ٠ ٣ ١/ البداتع )٢( 
.Y٣٥٩/القدير نح )٣( 
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اهقالين نعم، ٠٠عنها؟ أفأقضيه شهر صوم وعليها ماتت أمي ررإن اش؛ 
أحقأنيقذس،()ا(,

عنقضاؤه يجب والدين بالدين، الصوم شبه .ؤ الخم، أن الدلالة• وجه 
وهوالإءلعام.بدله فكدا يوص، أولم أوصى المستا 
لمأو أوصى يحج لم عمن يحج أنه وذللثا الحج، على القياس ٢- 
يوص•

وصولهالواجسا العيد وحق للادمي، وحق لله حق فيه الإؤلعام أن ٣" 
ولوتمعبذلك، عليه من وي؛رأ أحده الغريم به ظفر لو ولهذا مستحقه، إلى 

؛الورتال٢ا.العبد حق يسقط فلا ذمته، وبرئتv صح، حياته ق أحني به 
التركة:منثلث الإءلمام تخرج ئال من ودليل 

فصارالأفعال؛الويت،، كل وقد به، مكلما فعل الصوم إن ~ ١ 
عنالفدية بأداء الوصية فكانتا الدنيا، أحكام حق ق مقط كأنه الصوم 
الوارثعلى ولا عليه، يجب لم يوصى لم لو أنه بدليل ابتداء، قرعا الصوم 
حيمثؤ؛القنب، الوصاياكسائر الثلثا ص اءتار'ت، قرعا كانت، فإذا شيء، 

ررالثلثكثير«)إ<.لحديثا:ىترساكالثا)م؛ 
الأمورس ذللثا مثل المتوق لأحر ماله رأس ق ذللئ، له حاز لو إنه ٢" 
متىلورثته، المال وصار الوفاة، أمثاب حضرته إذا حتى عليه، الواجبة 

يدون-با يومحر بل متقاض، منه يتقاضاها يكن لم التي، الأشياء هنْ مثل 

(.٢٨٧نم)بر تخريجه مق )١( 
Y) ) :انماية ، ٣٣٥ا/ الحقائق سن بمثلرroA/Y ، القدير نتح /Y٣٥٩.

 )٣(/Y٣٥٩،٣٥٨الهداةعاكح/Yاس،.Y٧٨
)٣(.برقم تخريجه سق )٤( 
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موتهعند لكن إذا حتى الأشياء هده لأحر له جائزا ذلك لكن فلو قضاء، 
بالورثةلإصرارْ ذلك له فليس ماله، بجمح يحيط أن وعى سماها، 
منفتخرج ، ٢١١٢٠٢حرمالقصد الموت عند بدلك الاعتراف على واتيامه 
لالدريعة.مدا الثلث 

المال:جمح من الإطعام قال من ودليل 
حقمنهما كلأ أن يجامع العباد، بديون الفدية، أي: الدين، هدا اعتبار 

المال،حميع من تخرج العباد ديون أن فكما النيابة، فته تجري مالي 
الفدية)مأ(.فكذلك 

الثالث،:القول أدلة 
غيرمن الدمة ق الواجب الصوم عن الإطعام بوجوب القائلون واستدل 

يلى:بما النير صوم ق الولي صوم وباستحباب النذر، 
السابقالمرفؤع— لقسا عباس ابن حديثا روايات بعض ق ورد أنه ~ ١ 

فقدالميت،، عن الذر صوم قضاء عن لكن السؤال أن على يدل ما ذكره- 
البحرركبت، امرأة وإن رواية: وق نذر،ا صوم اروعليها صراحة: رواية ق جاء 

شهرينصوم رروعليها رواية: وق مهرا*، تصوم أن اش نجاها إن فنذرت 
وجوحمالكن لو إذ رمضان؛ س يكون أن يبعد ررشهرين® فقولها متتابعين®، 

يعيدلدرما)ٌا،.ازكفارة وحملهاعلى يجباالتتاع،  ٢٠١ضاءرمضان قس 
علىالمرفوعة الروايات بقية ق الوارد العموم يحمل عليه: وبغاء 

الأدلة،بين جمعا عبامحي ابن روايات بعفس ق الوارد بالذر اكخصلأس 

١٨٥موءلأالإمامْالكعهمرئافلإ/)١( 
)٣٥٢)٢.

.Y٢٨٦/القرطى تمر )٣( 



اسمنج 

قضاءالأمر فيها ورد الي الأحاديث ق الميت عن بالصوم المراد فيكون 
الواجب،الصوم من النير غير أما فمهل، النير صوم هو الميت، عن الصوم 
الإطعاموحديث، الذر، على الصيام إحزاء أحادسث، فتحمل عنه، فيهلعم 

لاكعارفس.دفعاغيرالذررا، على 
قضاءق بالإطحام أفتيا وعائثة عباس ابن أن هذا يؤيد ومما 
عنالصوم ل المرفوعة رواياتيما أن عالي يدل مما الصيام، دون رمضان 
فالراويورواياًبمم، فتواهم بين جمعا غيره دون الذر على محمولة الميت، 

روتمار؟،•بما أعلم 
الذرأم.ق اليابة جواز ل الواردة الصحيحة الصريحة ولالنصوص 

الذرمحن، بالميوا فتها صرح آثار من عاص. ابن عن جاء ما ٢- 
الإطعام!حكم ق رمضان وصوم 
معيدعن حصين، أبي عن سفيان، طريق من داود أبو رواه ما ( ٨٤)٤ 

مات،ثم رمضان ل الرحل مرض )رإذا قال: عاص. ابن عن جبير، بن 
عنهقضى نذر عليه كان ؤإن قضاء، عليه يكن ولم عنه أطعم يصم ولم 
(()٤(.وليه 

أوليمعرة ، v٩٤/ الفروع ٤،، ١ Y/ الخرني عر الزركثي ، ٦٥٧، ٦٥٦/١٣المض )١( 
الجوزيلأبن التحقيق ، ١٠٧اسم؛/إكمال ، ٢٨٥ ١٦الهمطي ير نف، ٨٦ irاض 

،٤٠٦الأحرذتم،م،تحفة ٣١٧/٥الأوطار إ/"اها،نيل ازرى فتح ، ٣٩٢، ٣٨٥ه/
.١٥•ص الفدية وأحكام 

عرالقيم ابن مدبب ، ١٧٢ا/ ٠ الامتدلكر ، ٩٤ ١٢الفروع ، ٣٨٤; الهى أور معونة )٢( 
٢.ص٢٩ الفدية وأحكام ، ص٧٣١ الروح ، ٢٨١م داود أبي 

.٢٣٣٦; القاع كشاف ، ٨٦؟-١ الهى أول معونة ، ٣٢٨١; داود أبي عر ض ا؛ن مديب )٣( 
(.٢٤٠١صيام)وعيه عامتخ فمن باب ~ الصيام كتاب، ~ داود أبي سن )٤( 



]خ0ءاس،علآحىماسم 

وموافقةالباب هدا ق الروايات اتماق يفلهر رروتبدا القيم؛ ابن قال ٣" 
واجباليس النير لأن والقياس؛ الدليل مقتضى وهو لها، الصحابة فتاوى 
المنذور(الصوم )أي؛ فصار شه على العبد أوجبه ؤإنما الشؤع، بأصل 
ابنحديث ق بالدين الني شبهه ولهذا اّتدانه، الذي الدين بمنزلة 
المابة،تدخله والدين ندر، صوم كان أنه فيه؛ عنه والموول ؤكهقا، عباس 

تدخلهفلا الإسلام، أركان فهوأحد ابتداء، عليه الله فرصه الذي الصوم وأما 
محنامةمنها المقصود فان والشهادتين، الصلاة تدخل لا كما يحال، النيابة 
يوليهلا أمر وهدا -يا، وأمر لها حلق التي العبودية بحق وقيامه بنمه، العبد 

تركمن وهكذا غيره، عنه يصلي ولا غيره، عنه لم يلا كما غيره، عنه 
حتىيخرجها فلم الزكاة، ترك أو مات، حتى عليه القدرة مع عمدا الحج 
يبمرئلا الموت بحد فعلهما أن الشرع1 وقواعد الدليل مقتضى فان مات، 

صحح.ومنيه 

أنهأيه، عن التئمي، ابن عن ( ٧٦٥برذم)ا ( ٢٤٠)؛/محنفه ل الرزاق غبي أحرج يقد 
ويصوممسكين يوم كل عن رمضان مكان عنه يهلعم ت قال أنه ، ٤٤٥عباس؛ابن عن بلغه 
الندرة.أوليائه بعفن عنه 

الحكم،ى ش عن عروبة، أبي بن سمد عن طر، بن عثمال دذكرْ الرزاق؛ عد قال ثم 
عاص..ابن عن 

الحدينؤ.صعيقح الثيبان، وهو مطر، بن عثمان وآفته صعمج، فيه الإسناد وهذا 
عباسابن وين البنان، وهو الثكم، بن علي بين الانقطاع وهي أحرى: ة وله 
عبدأنبأ إسحاق، بن محمد طريق من ( ٢٥٤)؛/الكثرى السنن ل البيهقي؛ رواه وقد 

بنممون عن الحكم، بن علي عن القاسم، بن روح عن سعتي، أنبأ عهناء، بن الوهابإ 
ابنفقال شهر، وندر رمضان وعليه رحل أو نونت اعرأ؛ ق عاس. ابن عن مهران، 
.لندره، وليه عنه أويصوم مسكينا، يوم كل مكان عنه اريطعم I فءٌ عباس 

^^٠.عباس ابن عن جبير، بن سعيد رواه ®وكذلك قال 



اسم

منه.يقبل ولا ذمته 

الثاؤعأن لا ذمته، يه شغل بما المكتف التزام النذر أن الفرق• وبم 
أبى،أم ثاء عليه له حما السارع جعله مما حكما فهوأحم، ابتداء، به ألزمه 

المكلم،يشغلها أن ثمبل ولهدا عنه، والمعجوز عليه، المقدور سع والذمة 
الالبدن، حناقة قدر على فانيا الشؤع، واحثاُت، بخلافح عليه، له قدرة لا مما 

لأنالأصلي؛ الشؤع واحِّ، من أومحع الدمة فواجب، عاجز، على تجب، 
عليهيوجبها لم ه نمعلى كثيرة واجباُت، إيجايثذ من متمكن المكلف، 

واجباأداء ؤلريق من أوسع واجها أداء وطريق واسعة، والدمة الشؤع، 
واحبإل لحولها المو>أتإ بعد واجها ق النيابة لحول من يلزم فلا الشرع، 
بأسراروأعرفهم عالما، وأعمقهم الخلق أفقه الصحابة أن يبين وهذا الشؤع، 
وحكمه(()١(.ومقاصده الثميع، 
حكما،أحفا والنازر حمتها، بحسب، العبادة تدخل النيابة ولأن ٤" 
ه.نمعلى أوجه بل الثميع بأصل يجب لم لكونه 

وجوه!من الاستدلال هدا ونوتس 
قالعموم جاء وقد السب،، بخصوص لا اللمفل بعموم الح،رة الأول؛ 

كلفيعم ءنها،ا ارصومي صيام«، رروعاليها ومنها؛ مرفوعة، صحيحة روايات، 
بمقتضليس الذر على يدل ما وورود غيرْ، أو نذر من واجب صوم 

التاورأى.بصورة للتخصبميئس 

يكونإنما المقيد على المهللق أو الخاص، على العام حمل إن ^،؛ ١٠١١
.T٢٨٢/ أييداود مختصر على القيم ابن مذبب، ( ١١

صالفدية أحكام .! ٦٣إ \ ١ القارى عمدة ٤، ٠ _U العيد ينتق لأبن الأحكام إحكام )٢( 



QTJاسيام 

حدابينهما يجمع حتى تعارض الحديبن بتن ليس وهنا التعارض عند 
وأماله، وقعت من عنها مأل مستقلة، صورة عباس ابن فحديث الحمل، 
عامة.قاعدة تقرير فهو عائثة، حديث 

حيث،العموم، هدا نحو إلى عباس ابن حديثا ل الإثارة ونمت، وقد 
قضاءالني. علل فقد يقضى«را،، أن أحق افه ®فدين آحرْت ق حاء 

وهي!وغير0، للندر عامة بعلة الصوم 
النصمن إنارة وهذا الدين، على وقاسه الأداء، واجب>ا اممه حق أن 
عاوته)اأ(.بعموم يعم والحكم بالذر، تختص لا العلة وهده للعلة، 

ْعالروايايثج، يعفى ق كما الذر صوم مسالة على التنصيص أن الئالث،؛ 
إلىيرجع وليه؛ا عنه صام صيام، وعليه مات رءمن وهي• عامة، رواية ورود 
ولايصلح لا وأفراده العام صور بعض على التنصيص أن أصوليةI مسالة 

وتقييدهلٌ'آ،.تخصيصه يقتضى 

ا.الأصول(()؛ علم ق المختار رروهو العيد! دقيق ابن يقول 
الحديثأن على دليل دل إذا يكون إنما بالمدر العام تخصيص انراع؛ 

ولرحل(، السائل ®إن بعضها! ففي الروايات،، ق للتياين بعيد وهدا واحد، 
الحديث،كون ، يعرف®أنه الحديث،! علم ل والمئرر امرأة(( ®إنه أحرى! 
ألفاظه(()ه(.وتقارب، ومخرجه، سده باتحاد واحدا 

■نحالاري؛/ّآها )١( 
.٤ صرو٠ العيد ينق لأبن الأحكام إحكام )٢( 
.١٥١ص والصيام الصلاة ل الفدية وأحكام ,! صywللمجددى الفقه نواعد )"١( 
إحكامالأحكامص-ا؛.)٤( 
.٢  ٩١٠ص والصيام الصلاة ق الفدية وأحكام ، ٤١٠ص العيد دقيق لابن الأحكام إحكام )٥( 



.اياروسماسيامتتء 

موقوف،أثر فإنه وغيره، الذر بين بالتفريق عاص ابن ئول، الخامس: 
القضاءعموم على دلالته ل المرح المرفؤع معارصة على يقوى لا وهو 

واجب.صوم ل كل 
ل؛الإطعام فيهاصزح موقوفة رواية هماس ابن عن ورد فقد وأيقا 

أولىبعمومه المرفؤع فكان قوله، فاحتلفإ معا، والذر رمضان صوم 
بالاتثاع.

منحكما أحف، الذر لأن وغير0؛ الذر ين الفريق أما السائس: 
علىالاذرأوجبه لكون والكفارامحت، رمضان كصوم الشؤع، بأصل الواجب، 

وجهين*همن اعلم~ وافه يظهر~ فما منالته فيمكن ه، نف
بالذر،يلفظه الإيجاب، ذللث، ق طا كان إنما ازذر إن الأول: الوجه 

الواردة،الشرعية الأدلة هي إنما بالذر الوفاء وحوب، ق الأصل ولكن 
اممهمعتثر؛إيجاب، العيد إيجاب، لأن الشؤع؛ بامجل واحتا بالذر الوفاء فكان 

صومعلى وارد التعليل هدا فإن وأيصا رمضان، كقضاء فصار تعالى، 
والكفارايتخ.رمضان 

هنفعلى إيجابه ق سببا المكمر يكون قد الكفارة صوم ل فمفلأ: 
ترعى.بدليل الوحويإ فجاء الكفارة، موجب، بارتكابه 
ه؛نفعلى إيجابه ل سببا يكون المكلف، فإن رمضان صوم ؤ، وكذا 
حقهل الوحوي، فيأق الأعذار، من حالتا مقيما صحيحا الشهر لشهوده 
الذرل سواء فالوحويخ ا وغيره؟ الذر بين يفرق ، فكيفالشرعي، بالدليل 
بدليل.يكون وأن لأبد تكليفي حكم وغيرْ 

دليليرد لم الوجوب حكم محا وغترْ النذ*ر محن الممريثا اكامات الوجه 
حينما- ء قوله ق كما العالة عموم إن بل الثنة، أو ادكتابج مجن صرح 



(jvJاسم §اسءعسم،ا

التفريق،عدم عالي دال يقضى،، أن اقهأحق ررقدين الدْة-ت ق صوم عن مثل 
حقلأنأما واحد؛ يالقصاء لبة ٧٥٠١١ق حكمهما وغيره النير من كلأ وأن 
الأصولر١،،ق مقرر هو كما الحكم، عموم على يدل العلة فعموم افه، 

وعدمارألوحويا علته ْع يدور فالحكم 
)^١^۴.أدلةاملماع: 

.٢٣هرأددهث بما بجمي( ؤمفؤ بمني سحانمأ قوله — ١ 
الواردالأمر حملوا حيث السابقازت عباس.قي وابن، عائشة حديث، ٢" 

وليه،،عنه راصام حديث،! أما وقالوات هوالأصل، كما الوحوب،، على فيهما 
وليه.عنه فليصم وتقديره! الأمر، بمحنى فهوخر 

عنمصروف الأحاديث، هده ق الأمر بأن الاستدلال! هدا ونوئس 
إمامراوبالغ تعالى! ئص حجر ابن الحافظ قال يلي،، لما لقرائن، الوجوب 
ذلك(()؛(:على الإحماع فادعوا تبعه وس الحرمين 
وقصاءعنه، الدين يقصساء الميعت، عن الصوم قضاء النثي، ييه يأولا* 

منها،يقضى تركة يخلف، مالم الوارث، على يجب لا الميت عن الدين، 

بواجس،ليمن، الصوم لإل هدا، بث، وإذا نصه! ما قدامة ابن 'قال 
ةث؛ئينق ئر تجئ ذلا ائقMذ4'د d'لأن ?ش 

.١ ١ ص٩ الفحول إرشاد )١( 
Tonالفدية أحلكم ، ٢٧٤، ١ صا"اُ لارركي الفقه نواعد ، ١ ١ صرا، والضواط القواعد )٢( 
اء.الن.نّورة  ١١منآية )٣( 
.٢٢٩صوم؛/وعليه ماتر من باب ~ المرم كتاب ~ اا:اركا فح ^٤، 
.٢٩٣ص الفدية أحكام ، ٦٣، ٦٢ا/ ١ ااقارتم، عدة ، ٣٩٩الغي؛/ )٠( 



اسم_،f اس»ء و لج 

ثيءثي ثركة، له بمن لم قإل ثركة، ثه لكئت إل سركته يممثق ؤإيما البمئت، 
كدكرم، زهك ذبه، فرخ ثئهُ، محي أن تنشئ بمن \ط, نش 

يختلف،وجوابه لا؟ أم ذك يفعل هل : الشي ال الأيل أن ،اتئأ: 
قفالأمر الإباحة، عن السؤال مقتضى كان فان مواله، مقتضى باختلاف 

يقتضيفامره الإجراء، عن السؤال كان ؤإن الإباحة، يقتضي جوابه 
الغنم«.مرابضي ق ررصلوا قال؛ الغنم؟ محرابضن ق انصلي كقولهم؛ الإجراء، 
أنتوضأكقولهم؛ الوجوب يقتضي فامره الوجوب، عن موالهم كان ؤإن 

الإيلءال^•لحوم من ررتوصووا قالا الإبل؟ لحوم من 
بالفعله اض فار الإجزاء، عن كان مسألتنا ل السائل وسوال 

وجوبه.لا ؤإباحته، المست، عن الصوم إجراء أي؛ غيرأم، لا يقتضيه 
الروايادتإتبعضن ق جاء ما ثاث؛ 

رامنفمحقأ عائشة حديث، من لهيعة ابن حلويق من الزار رواْ ما ( ٨٤)٥ 
شاء(()؛(,إن وليه محه فاليصم صيام وعليه ماُتإ 

اوغنيم/أةا.)١( 
(.٠٣٦ )ح الإبل لحوم من الومحوء باب ~ الحيض كاب — لم مصحيح )٢( 
.١٦٥٦/١٣لمغنى)٣( 
من>يقيحص١(  ٠٢٣رقم  ٤٨٢-  ١٤٨١; الأستار ْثلْ)كشف، البزارو أحرجها )٤( 

ابنجعفر بن محمد عن جعفر، ر ين اش محي عن لهتعة، ابن عن الريادي، كثير بن 
وو4محه فليصم صيام، وعله مات امن ئال،ت ه الني أن عانشة، عن عروة، عن الزير، 

إزشاءة.

وحسنها، ١٢٢ U/ الحيير التلخيص ق كما لهيعة ابن ؤلريق من لأما الحافغل؛ وصعقها 
. ٣١٧٩; الزوائد مجمع ف الهيثس 



نكأسم 

الوجوب.م عل. على يدل يالمشيئة والتعليق 
لضعف.يا ونوئست 

اكرجيح؛
لماوالإمحلعام؛ الصيام بين الولي بتخيتر القول هو أعلم~ واش الراجمح~ 

حميعا.ؤإعمالها الأدلة، بين الجمع من فيه 

الرادق واحتلفوا الولي، هو الميت عن بالصوم الأولى الأول؛ ^٤ 
؛اوليعلىأقوال)ا(:

هوالعاصب.فمل؛ 

:ة:ث:;ت.سم,
ولنولا وارثا، ولا عاصنا، كن لم ؤإن لليت(، قريب هوكل وقيل: 

حجر)٢(.وابن النووي ورجحه الشافعية، عند وهوالمدهجا مال، 
يالي)م:U وذلخ، لاميت؛ قرب هوكل اولي اعلآ- واش والأهمب- 

أتتإذ س الرسول عند جالس أنا بينما •  ١١• قال ظك بريدة حديث، — ١ 
وحس،فقال! ماتت،، ؤإنيا بجارية، أمي عن تصدقتا إق فقالتا؛ امرأة 

.١ ٩ ١ ، ١ ٩ ٠ T/ الشراْيي ْع المحتاج مائة ٤، ٥ V ا*/ العزيز فح )١( 
^oo/\rالمش ، آ/٢٨اوجيرس مع الْللأب منهج ، ٢٦٤؟/الْلالمن روضة )٢( 

فحخ/أأ، لكووي سلم شرح ، ٨٤م النهى أولي معونة ، ٣٣٥أ/القناع كثاف 
الاركا؛/؛هل-

،١٩١، ٣١٩٠;المحتاج مائة ، ٦٤٢/١المحتاج مخي المالمن روضة )٣( 
منهجعلمح، الجيرٌمح، ، آ/؛٤٣الخلمب، على المرمي ، ٦٧وعمرةالقليومح، 

،١٩٤فحالْللأبأ'/ماا، 



QjjJ  اسيام،، ٧٠٢١اتجام؛ص

صومعليها كان إنه الله رمول يا قالت! الميراث، عليلث، وردها أحرك، 
عنها(()١(.صومي قال• عنها؟ أفاصوم شهر، 

امرأةإلى موجه أمر فهنا عنهاا، ررصومي قوله ق ث منه الدلالة وجه 
إرثهاعن منها النبي اّستفصال فعدم ،، العصة١٢من لمست، وهي 

الأصول—ل هومقرر كما العموم على يدل لا؟ أم وصية هي وهل وعدمه، 
العموممنزلة ينزل الاحتمال قيام مع الأستفصال ررترك قاعدة! مقتضى على 

القرسس،لما.مطلق هو عائثة حديث، ق بالولي الراد وأن لمقال،،— اق 
علىدليل يدل لم ما عليه فيحمل وهوالقرب، الولي، من الولي ان ٢" 
حلاقه.

علىالغير عن فحله يتوقف لا حيث، الواجب،، المحج على وقتانا ٣" 
الصوم)؛(.فكدا الإذن، 

منهمواحد ميتهم— عن يصوم- أن على الورثة اتفقتا إذا الثال! الفؤع 
علىصيامها الواجب، الأيام عليهم قسمتا متاحة، حصلت، ؤإن ذللثه، حاز 
السحا)ها.لذمة ؤإبراء للتزلع، قْلعا وذللئ، اليت،، من إرثهم قدر 

واحد.شخص عن واحد وقت، ق جماعة صوم الثالث،؛ فهمأ 
قولين:على ذللث، ل الفقهاء اختلف 

يجزئ•الأول؛ القول 

(.٢٨٦برقم)تخريجه تقدم 
ذحابرىأ/أ\،ا.

١٠ صرأْ الفالية أحكام 
.Y٨٣/ الطلاب مهج على البجيرمي 

ضالمحتاجا/ا،م؛.



[TjT]

الحناباوة)ا(.مذهب من وهوالصحيح 
ذكروقد فتها، كلاما لأصحابنا أر لم مما المسألة ررهذْ التووي1 قال 

الذيالذلاهر هو وهذا يجزئه، أنه البصري الحس عن صحيحه ق البخاري 
نعتقد0اارأا.

أجزأه(()"؟(.واحدا يوما رحلا ثلاثون عنه صام ررإن الحزن قال ( ٨٤)٦ 
امرأةأن طاووس عن ليث، عن الثوري، عن عدالرزاق وروى ( ٨٤٧)

صومواطاووس! قال ثلاثة، وبنيها زوجها وتركت تنة، صوم وعليها ماتتا 
نةكلكم)ث،.ّءنها

البخاريل٥،.احتيار أنه أعالم— وافه — ويفلهر 
واّسدمحابماش؛

الذمة)("(.إبراء نجاز مع به يحصل المقصود إن — ١ 
قضاء،وحج نذر، وحم^ إمحؤلأم، حج عليه كان لو ما على قيانا ٢" 

ا.حاز١٧واحدة محسة ق لواحد كل ثلاثة عنه فامحتوجر 

.Y٣٣٠/القاع كشاف ، ٩٩، ٩٨"Y/ الفروع ٥، ٠ ٦ U/ الإنصاف )١( 
.٣٤٢/٦اJجموع)٢( 
الصوم.وعله مات من باب ~ الموم كتاب ~ تعليها الخاري أحرجه )٣( 

.r٣٤٣/ الامحتدكار ز عبدالم ابن وذكر، 
ٍلريقمن الذبح كتاب ق الاJارءطي وصله الأثر ارهذا ت ١  ٩٣الفتح؛/ ل الحاففل وقال 

صوموعليه مات فيمن الحس عن أشعث عن عامر بن سعيد عن المارك بن عبدالاه 
عنه،.أحزأ واحدا يوما عنه فصاموا رحلا، ثلاثون له فجمع يوما، نلأتض 
. ١٨٩م/اكاليق تغليق وانظر! 

)ح¥؛ا■؟(. ٢٣٩صدارزاق؛/ممض )٤( 
فحاواري؛/آها،عمدةاكارىاا/خه.)٥( 
Y٠٣٣٥/،كشافالشاع ٤٨،المدع٣;١٩١،مائةالممحاج٣; ٣٤٢المجموع(■/)٦( 
.Y٣٣٥/ القاع كشاف ،  ٣٤٨; المدع ، ١٩١م/المتاح مائة ، ٣٤٢(•/المموع )٧( 



QTYj اس«علأخئماسأاموا

المندورة،الحجة على قيانا واحد، يصوم بل يجزئ، لا الثال! القول 
جماعة.من لا واحد من فيه النيابة تصح 

الينابم)ا(٠عنل رواية وم 

شخصعن واحد وفتا ل حماعة صوم إحزاء أعلم- والله والأقرب- 
دليله.لقوة واحد؛ 

•السابع فته شرط صوم عن الجماعة صوم اراح• اكمع 
يجزئ؟فهل الكفارة، كصوم التتابع فته شرط صوم عن حماعة صام إذا 

قولين؛على فيه الفقهاء احتالف، 
•يجرئ الأول؛ القول 
الحنا؛لةرم.محي وهورواية الثافعيةر٢آ، به وقال 

يلي؛بما واستدلوا 
ذمته،إبراء نجاز مع به، المقصود ،)لحمحول النهى؛ أولي مهلال-ا ل —١ 

تفريقلا والمعية التفرق، التتاع ل يضر الن.ى لأن متتابعا؛ ولوكان وظاهره 
التتابع(()أ(.من اتصالا أقوى هي بل فيها، 

القريب،حق ل يوجد لا لمعنى الميمّتتا حق ق وجسا إنما التتاع إن ٢— 
الصوم،أصل على زائدة صفة التزام التتاح ولأن عليه، التغليفل وهو 

٥،.بموته) فضلت 

 )١(/U٨٣٣المدع،٥٠٧الإنماف.
.fTA/Yاوجٍرسضصسب )٢( 
Y/؛\Y.اض طالبأولي )٣( 
مطالبأوليصأ/ااآ•)٤( 
 )o( ٣٨، الطلاب منهج على التجيرمي ، ١ ٩ ١ م/ المحاج ناا؛ة/Y المنهجشرح على الجمل

/Y٣٣٨.



ؤكإاسام لأحكا،ا اس*ء ٠

الذيالصوم ق التتابع يلزمه لا المسش عن يقضي الذي المفرد إن ٣" 
فكذابالموت، التتابع لأنقهلاع ونحوها؛ كالكفاره الميت على متتابعا وحب 
الجماعة)ا(,صوم 
النائبحق ق ئرط فلو الواحد، صوم ق حتى ينقطع قد التتاح إن ~ ٤ 

قالنيابة أحد هبل ولما وضيق، حرج ق لوغ المست، حق ق كما التتاع، 
المتر٢(.عن الصوم 

لابجرئ•اكال؛ القول 
الشافعية)؛(.من حجر ابن وهواحتيار روايةلّااا، ل الحنابلة يه؛ وقال 

يصومأن الحالة هذه ق يلزم وبالتالي التتاع، شرط نمد وحجته! 
الخابع.يتحقق حش واحد 

التتابع؛فيه قرط صوم عن الجماعق صوم إجزاء أعلم~ والله دالأئرب" 
دليله.لقوة 

الميتا،ذمة إبراء إنجاز مع الفعل ببمذا يحصل المقصود أن ذللث،! ووجه 
المهلهر.الشؤع مقاصل. من وهو 

الث.مز القوم ض للاجنمؤ الإذى اس4ااس: الش 
هفإ.عباس وابن عائشة حديث، من تقدم لما الولي؛ بالصيام الأولى 
مهلاما)ه(.الأحشي صوم لايصح أنه إلى والشوكاق حجر، ابن وذهب 

)١(

.أحلكماس٣٥١)٢( 
.Y٣٣٥/ القناع كثاف ٥،  U٠٧/ الإضاف )٣( 
فحابرىة/^ا.)٤( 
ذحابرى؛/ةا،ا'،يلالأوط1ره/حاآ.)٥( 



سمؤج 

بالفظالممسي فيه ورد حيث ولتهءا عنه ررصام ا.ا؛ عاثثة حديث لظاهر 
الُر'ه•
الميابةيدخلها لا عباده لأنبما البدنية؛ العبادة ل النيابة عدم الأصل ولأن 

فيهورد ما على فيقصر الدليل، فيه ورد ما إلا الممات، بعد فكدا لحياة، ال 
عدموهو الأصل، على الباقي ؤسقى فيجوز، فقعل الولي صوم وهو النص، 
صومه)؛؛(,جواز 

ذلكق فالالاالخاء الولي، إذن يلزم فهل عنه، يصوم أن أجنبي لوأراد لكن 

يلزم.لا أنه الأول! القول 
قالوبه الحنابلةر؛ا، مذهب من والصحيح ،، لالشافعية١٣قول وهو 
،.والبخارى١٥الحسن، 

أوالميت.الولي، بإذن إلا عنه الصوم يصح لا أنه الئاق! القول 
عندل ق هب ٠ الثانمةر٧،، عثو الأصح ٠ الحشةر٦(، ظاه ل قب ب ه٠ 

"

فيهورد ما إلا البالنية العبادات ق النيابة عدم الأصل أن الخلاف! مجب 
تلالأوطاره/ما"؛.)١( 
فحابريأ/ةهد)٢( 
.دياساج؛/وم؛.)'؛(
.٣٣٦"T/الأنصاف )٤( 

• ١٩٢إ/المارى نح )٠( 
'\.T/yانمائع بدائع )٦( 
_.LJlالمصائر )٧( 

السائقة.المصادر )٨( 



نهكااسيام 0اس«ءس،ا

الممات.بعد وكذا الحياة ق الدليل 
الأدلة:

ي\لأود:'ك
رايافقال: المي. إلى رحل حاء قال؛ }.آ عباس ابن حديث ١- 
فديننعم، قال؛ محها؟ أفأقضيه شهر صوم وعلها ماتت أمي إن اف رمول 

يقضى(()ا(.أن أحق اش 
عنقضاؤه يجب والدين بالدين، الصوم شبه الني. أن الدلالة: وجه 

أملأ.الور أذن مواء البت، 
قمساواته منه يلزم لا بالدين الصوم تشبيه بأن الامتدلأل: هذا ولوئس 

سائرالأحكام)؟(.
ستقع الستا عن الحج ل النابه أن وذللئ، الحج، على القياس ٢" 

الصومر٣(.يكدا لا، أو الولي الأحنيأذذ 
الحجإذ والحج؛ الصوم بين قرئا محاك بأن الامتدلأل: هذا ونوئس 

بدنيةعبادة فهو الصوم يخلافح الدين قضاء تثبه فهي مال، فيها عبادة 
العلم.أهل بين حلاف موضع عليه المقيس وأيصا محضة، 

وغيرمنه، تمع هو إنما الميتإ عن الصيام س الواريث، يقضيه ما إن — ٣ 
امحعل؛ا•ل الوارث مثل كالأجني- الوارث- 

حبدللشبهه كما عنه، الل.ين قضاء يشبه البت، عن الصوم إن ٤~ 

(.٢٨٧برق؛)تخريجه سق )١( 
نلالأوطار؛/اأمآ.)٢( 

)مآ(ضاوحاج؛/هآ؛.
.roU/\r،i"/i^juJ\ (٤)



اسيامءاس|ءسمم ؤكا 

وقضاءالدين، ي كالحال المسى ذمة إبراء به يقصد حيث ، ٢١.^المي 
بالقرس،يختص لا الدين 

بنملمة عن عبيد، أبى ين يزيد طريق من الخاري رواه لما ( ٨٥)٠ 
صلفقالوا: بجازة، أق إذ ه اش محي حلوّا كا قال: الأكوع. 

لا،ئلوا: شيئا؟ ترك فهل قال: لا، قالوا: دين؟ عليه هل فقال: عليها، 
هلقال: عليها، صل اممه رسول يا فقالوا: أخرى، بجنازْ أق ثم علته، فصلى 

عليها،فصلى دنانير، ثلاثة قالوا: شيئا؟ ترك فهل قال: نعم، قيل: دين؟ عليه 
فهلقال: لا، قالوا: شنئا؟ ترك هل قال: عليها، صل فقالوا: بالخاكة أق ثم 

قتادة:أبو قال صاحبكم، على صلو قال: دنانير، ثلاثة قالوا: دين؟ عليه 
عليه(()٢(.فصلى دثه، وعلؤ اق رسول يا عليه ارصل 

أنهعلى هدا فدل القرمح، لا الغريب ذمة إلى الست، ذمة تحويل فقبل 
أحزأ؛أوأنثى ذكر أوبعيد، قرسبإ من أونحوْ أوالصديق، الغريب، لوصام 

بصومحاصل وهو الدمة، إبراء المقصود لأن 
ص:القول دليل 

وليه(()٤(.عث، صام صيام وعليه »من عائشة. حديث، - ١ 
الوجوب.ءلأ٠ر٠: 

الغالبارْ،.مجرى حرى الولي ذكر بأن الامتدلأل: هذا ونوض 
(.٢٨٧يرقر)تخريجه تقدم )١( 
حازرجل على الميت، دين أحال إن باب ~ الحوالأت كتاب — الخاركإ صحح )٢، 

^٢١٦٨.)
.١  ٤٩٤; فتح ، Y٣٣٥/ القاع كشاف ٤، ٠ ٠ المغى؛/ )٣( 
(.٢٨٠برقم) تخريجه سق )٤( 
فتحالمرىا/أبم؛ّ)٥( 



ؤتءاس1م اس،ءس،ااء[

جاز،وليه بإذن الميت عن حج إذا خالأجشي الحج على القياس ٢— 
الصوم.فكذا 

الحج.على الصوم قياس مناقشة سبق وقد 
القريبصوم معنى ل بالإذن الأجنبي صوم لأن القريب؛ على قيانا ٣- 

.٢١الخبرربه ورد الذي 
تزؤجل يوكل كالولي فيه غيره ينيب أن له جاز شيئا ملك، س إن ~ ٤ 

٢٢١٠٩.

ماعلى إجزائه ق فيقتصر القياس، حلاف، على الصوم ل النيابة لأن ه~ 
معنىل صار بالإذن لأنه الولي؛ له ياذن من أو الولي وهو النص، فيه ورد 

الودص•
دليله.لقوة الأول؛ القول والرا'ءحت 

المنهجشرح عر الجمل آ/٣٨، الطلاب، منهج على ، Y٦٧/القليوبي )١( 
fY-A/Y.

 )Y( الحاج باة ٦،  ١٤٣/ الحاج ْخني ، ٦٣٣٨; الجموع /Y• ٩، ١ ٩ ١Y  ١.
٣ ١٦المنهج شرح على الجمل ، ٨٣ ١٦الطلاب، منهج على البجترس ، ٦٧ ١١٦^؛^^،  ٢٣١





ؤج§اس،ءسم،اسم 

قيهلا؟ أو عنه يطعم هل النذر، ل عنه يصم لم ررإذا المرداوي• ذكر ~ ٤ 
روايتان!فيه الذر؟ صوم ل يمتن كفارة عليه وهل روايتان• 

عنه،أطعم أو عنه، صيم مواء مطلئا، يمتن كفارة علته الأولى• 
امئي.الوا-محارها

الصحيحةوهي الإطعام، أو عنه الصوم ْع مواء عليه، كفارة لا الثانية؛ 
تيمية،،لاا.ابن واختارهاالمذهب، من 

يطعم.ؤإنما عنه، يصام لا الثاف• القول 
قالثافعيةل'ا، مذهي، وهو والمالكية، الحنفية، القول هذا إلى ذم، 
الحنارالةلٌا؛.من محإئث عميل وهواحتيارابن الجا"يد، 

وصدالحمية:

بلايلزمه لم النهر هذا مجي،ء قل مات ثم ممن، شهر صوم نذر إذا ~ ١ 
،.الثهر١٤من بقي بما الإيماء يلزمه مايتح ثم بعضه صام ولو خلاف،، 
مرضتم صحتح، وهو النهر بعض وصام مطلق، شهر صوم نذر إذا ٢" 
حلاف.الشهربلا من بقي لما يوصي؛الفدية أن يلزمه النهر تمام قبل فماُت، 

يصحأن قبل مات، ثم معين- أو شهر-مهللق صوم نذر إذا المريض ٣" 
خلافارم،.بلا شيء يلزمه لم 

لمأم -؛ذا أوصى سواء معللقا أوليائه على الصوم يجب، الثالث،؛ القول 
يوص•

الإنصافما/ما،ه.)١( 
السامة.المصادر )٢( 
.٣٢٦م الإنصاف )٣( 
٠٠٣ ٥ Y/ الرائق المم ، ١ • ٥ / Y اليانع )٤( 
.Y٣٥٣/ ١^ فح ، Y٢٧٥/ الكفاية ، ١ ٠ ٥ ، ١ ٠ ٤ Y/ المداتع )٥( 



اس،ءسماسمإ1التنج 

الظامة)ا(.مذهب هو وهذا 
الأدلة:

الأول:القول أدلة 
اممهرمول إلى امرأة ررحاءت قال! محفيهأ عباس ابن عبدالله حديث ١" 
عنها؟أفأصوم ندر صوم وعليها ماتت أس إن اش رسول يا قالت؛ ف. 
قالت:عنها؟ ذلك يودي أكان فقضيته، دين أمك على كان لو أرأيت مال؛ 
أمك(ا)ى.عن فصومي قال؛ نعم، 

عنه،يصام المست، أن على الدلالة ق صريح الحديحإ الدلالة؛ وجه 
حيثالقضية؛ ق نص وهو أمها، عن بالصوم السائلة الّم، أمر حيث 

إليه.يصار أن فيجب ندر؛ صوم بأنه السائلة صرحتا 
بنسعيد عن بشر، أبي عن هشيم، حدثنا قال؛ أحمد رواه مجا ٢- ٨( ٤ )٨ 
وتعالىتبارك الله إن فندرت البحر ركبت امرأة أن عباس؛ ابن عن جبير، 

فجاءتماتت،، حتى تصم فلم الله.، فأنجاها شهرا، تصوم أن أنجاها 
ررصوس«)م.فقال؛ له، ذلك، فدكرت المي.، إلى لها قرابة 

.٤١٢المحلى٦;)١( 
(.٢٨٨برقم)تخريجه تندم )٢( 
(،١٨٦١أحمد)مند )*١( 

أوأختها،ابمتها فجاءت وفيه: الإسناد، -,ذا هشيم طريق من ( ٣٣* داود)٨ أبو وأخرجه 
شعبة،عن ٢( ٦ ٢ الطيالي)١ وأحرجه 
سلمة،بن حماد إ/اُهآمنطريق واليهقي 

لأ-بثر أمح، ص كلأيا 
عنأنيسة، أبي بن نيد عن عمرو، بن اف عيد عن ١(  ٥٩٣تعليما)الخاوي وأخرجه 

(،١  ٥٦)(، ١ ١  ٤٨)لم مووصله عاص، ابن عن "بمير، بن معيد عن عمحة، بن الحكم 
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نذرق المي. مال همادة. بن معد أن عباس.١ ابن حديث - ٣ 
يرها(ا)ا(.ءاقضه اش رسول فقال تقضيه، أن قبل توفيت أمه على كان 

مات»من و.اعائثة حدث من لهيعة ابن محنريق من البزار رواه ما ٤- 
ثاء(()آ(.إن وليه ى، فليصم صيام وعليه 
عنالماف، الحكم بن علي محلريق من شيبة أبي ابن رواْ ما ٥- ( ٨٤)٩ 

اريصامفقال! ندر، وعليه مالت، رحل عن سئل فمحقا عباس ابن عن متمون، 
صهاكالر«رم.

حكماأحف شك بلا والذر حفتها، العبادة؛حسسس، تدخل اليابة أن ٦" 
ؤإتماالشرع؛ باصل يجب لم حيث الشؤع، ياصل الواجب الصوم من 

الأمرر؛،,لهدا فيه تجوز اليابة فإن لدا ه، نفعلى الإنسان أوجبه 
الئاي:القول آيلة 

عملينفحه لا الإنسان أن على الدالة الأدلة بعموم أصحابه لئ، تم~ ١ 
عدي،بن زكريا ص >ق س  roryoo/iوالمهقي (، ٢٩١٧)اممرى و الماتي و =

به،عمرو بن اض مد عن 
عنمريم، أبي عن الجلي، عمري بن إمماعثل من ( ١٢٣٦٤اممراف)وأحرجه 
يه.الحكم، 

ابنووصله حماس، ابن عن عكرمة، عن حرم، أبي طرض من ( ١٩٥٣الخاوي)وعلقه 
بنانمر عن عبدالاعلى، بن محمد طريق من  ٢٥٦؛/والمهم، ٢(، ٠  ٥٣حزبمة)

كءل،ءر،أبد،حرير•
(.٢٧٣يرقم)مقتخريجه )١( 
سقتخريجه)ههأ(.)٢( 
صحيح•.ااإسادْ ! ٥ ٨ ٤ / ١ ١ الباري نح ل الحافظ ثال ، ١٢٥ ٩٧شيبة أبي مصنف )٣( 

به-جبتر، بن سند 'لرينا من ثءوْ محة أبي ابن وأحرجه 
)٤(
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ذكرفيها التي السائقة بالأحاديث استدلوا كما ذكرها، مبق والتي غيره، 
الصيام.دون الإطعام 
كالصلاة.النيابة تدحلها لا بدنية عبادة الصوم أن تقدم ما ٢- 
الأدلة.هذه مناقشة تقدم وقد 

الئاسالقول دلل 
وعاليهمات من ررأن وعاسة؛ عباس، ابن حديث، من تقدم بما استدلوا 

النير.صيام يشمل وهل.ا وليه،،، عنه صام صيام 
الاستدلال؛هدا ونوقس 

لماالاستحباب؛ إلى الوجوب عن مصروف الأ-حادين، هده ل الأمر أن 
ذك.عر الأدلة من تقدم 

الشرجميح:
النيرصيام ميته عن الولي قضاء باستحباب القول أءلم~ والله يترجح" 

لرسولهوالاستجابة الميت،، ذمة إبراء من فيه لما أوصى؛دللئ،؛ إذا 

مفر؟السابع الباؤث 
اهلرءالذي الصيام قضاء 

أمرين؛يخلومن لا أفهلره الذي الصوم قضاء 
قبحثه تقدم وقد وغيره، رمضان كقضاء واجبا يكون أن الأول؛ الأمر 

المم2لرارته.بامحب ادمحى~ الاليامب 

صيامالراع، الباب ق بحثه تقدم فقد تهلوعا يكون أن الثال؛ الأمر 
المملوع.

٠٠٠
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اثثأني:اصل 
اضاماممارءواثفديذفي 

ماحث؛وتحته 

الأول؛البمث 
حساؤييان والفديو، اتممارة تميف 

تمطالب وفيه 

.واسللاخالغة، والفدية الكفارة تميف الأول؟ الما 
سميتوالئز، التغؤلية وهو يالفتح، الكمر من مشتمة الكفارة 

-ممتهكمتعالى! قوله ذلك ومن وتستره، الإثم تغطي لأما بذلك؛ 
الحبلتغهليته كافنا الفلاح وسمي ؤيزيلها، يمحوها أي سنثاؤ^هرا، 

الكافئونمي ت١Jمحرهل٢،، آلكمار تعالى! قوله ذلك ومن بالتراب، 
تحته،ما يستر لأنه كافنا؛ البحر ّجى وكدا ض.، يجب ما لجحوده كافنا؛ 
لأنهيارظلمته)م.اللل؛ وكدا 

كفارةومنه اللائم، مايغهلى بانيا فقيل! الاصهللاح ق الكمارة وع_ئف!، 
والثلهار)أ(.والقتل اليمين، 

مثله)ه(.عن ونحرا وقع، منه لما حثرا الجاف على ماوجب ت وقيل 

مورةالأمال،آ؛ة\،أ.)١( 
.'٢ ت ي الحديد محورة )٢( 
(،١٤٦)ه/العرب ولسان (، ١٩١)م/اللغة مقاييس ومعجم (، A'V/y)اكح1ح )٠١( 

كفر.والئغرب)مآ/؛آآأ(مادة 
التعريفاتالفقهيةص؛؛ث.)٤( 

٦٠٦محس التعريف مهمامت، على التوقيف، ( ٥ ) 
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زوجتهجامع من على يجب ما الصيام! ل الكمارة يقال! أن والأترب 
لخطيثته.تكفينا أوإحلعام، أوصيام، عتق من رمضان مار 

المعتل!والحرف والدال الفاء ررفدى فارس! ابن قال لغة! الفدية وأما 
حدا.متايتان كلمتان 

منشيء والأمى له، حس شيء ْلكذ شيء ئجعز أل فالأدرت 
الطعام.

عنه.يعوض بشيء أو ينفك تحميه كأيك أفد،وه، فديته تولك! فالأولى 
هذ.0ق والأصل عنه، وانروى تحاماه إذا الشيء، من تفادى ؤيقال! 

يجعلكاثه ببعض، يعضهم الناس يممي أن التفادي! وهو ذكرناه، ما الكلمة 
نفسه.فداء صاحبه 

القيس،عبد بلغة اشر يحبآ وهو ممدود، العداء الأحرى! والكلمة 
ا١١ونحوهاااواشر الثّعير من الطعام حماعة العداء! أبوعمرو! وقال 

يجلسحلى مثل! فال.ية يقال.ي فدى وهومصدر الفد.اء من امم والفا.ية 
الفاء،بكسر والفدى الفاء، يفتح والقوى الفدية، لغات،! وفيه حلة، 

وسدرات،ومدر كساورة وفديات،، فدى على الفدية لفظ ويجمع والفداء، 
أفدية.رىعلى يجمع الفداء ولففل 

فيههو مما المفدى لتخليص ونحوم مال محن يعدم لما امم لغة! فالفدية 
وحفة•حرج ْن 

ءنه)م.ذلالإنحانءنالائبةبماتبدل 

سمطصاسأ/مم؛.)١( 
،٣٧٣اب؛/ والقامس ، ٣٦٦الرب؛،/ ان ن: )٢( 
٥.٢ ١ ١/ الأمر ومجمع  ٣٧٤ص المهمدادت، )٣( 
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الصيام،كفارة مثل عبادة ق لتقمبمير جراءا تعالى طه يقدم ما هي لقيل• 
•الإحرامل١، ل المحيط ولس والحالق، 

تعذرمن على ؤلعام من يخرجه ما الصيام: ق المدية يقال: أن والأئرب 
قضاءأحر أو ذلك،، ونحو حمل، أو مرض، أو لكم، رمحضان صيام عليه 

رمضان.

العلماء.لجمهور حلافا الصغرى. بالكفارة المالكية عنها ؤيصر 

والفدية.الكفارة مشروعية من الحكمة بيان ثؤع 
العليمالحكيم عند من لأنبما ومقاصد وأمرار حكم لها الشريعة أحكام 

حكماالمشروعية لهده فإن والفدية الكفارة مايتحالق؛مشروعية ذلك ومن 
الشرعية.الواحبامت، بعص ل الحاصل والتقصير النقص حبمر — ١ منها: 

الذيوالمريض الكبير الشيخ فدية ق كما الحرج ورفع التيسير ٢— 
لأيرحمبرؤْ•

للفقراء.الهلعام دفع ل والبخل الشح دنس من النفس تطهير ٣" 
الحثالة.ق حلل عن نتجت أخروية تبعة عن الدمة ة براء ~ ٤ 

قكما الذمة ل ماوحب أداء ق التكاسل عن وردعها النفس زجر ٠" 
الأحر.رمضان يدخل حتى رمضان قفبماء يؤخر من قلوية 

بالموتارى.يقهل. لا وأنه الواجب الصيام أهمية على التاكيي. ٦- 
الث1ببي1نضغا:الطلب 

الكبير،الشيح صيام مثاحبمشر ل حكمها بيان تقلوم فقد الفدية أما 
رمضان.وقفبماء والمرصع، والحامل، والمريض، 

. ١٢٨ ص الفقهي القاموس )١( 
٢٨ص والصيام الصلاة ق الفل.اة أحكام )٢( 
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مواصع؛ق فتجب الكفارة، وأما 
الكفارة:ضها ص التي اسالإت الثالث؛ الطلب 
مسائل؛وتحته 

أمور؛ونتحته رمضان تيار الجم^ع الأولى؛ المسألة 
تجبالوطء فهذا الكبيرة المياحة الحثة الأدمية قيل وطء الأول؛ الأمر 

وفيهنعان.بالإجماع الكفارة به 
الحية.الأدمية وطء الأول؛ الهمع 

قتثمتهى التي الحية الادمية حماع ق الكفارة وجوب ق العلماء احتلف 
ئولين•على رمضان نمار 

الأئمةومنهم الفقهاء عامة قال ويه الكفارة وجوب الأول؛ القول 
الأربعة)ا(؛

المية.ل كما يكفر لم للحرارة مانعة بخرقة ذكره لولف الحنفية؛ وعند 
أنهرمجضان مار شبهة أو فامد نكاح ق الوطء أن على الشافعية ونصن 

المذاهب.بقية قول وهومقتضى للكفّارة، موجب 
بمللقد أنه فاعتقد إنسانا اغتاب أو ينزل ولم قثل لو أيضا؛ وعندهم 

الكفارة.دون القضاء لزمه فجامع صومه 
ودليله؛

بنحمتد منطريقعنامحهرىعن لم ومالخاري، رواْ لما ( ٨٥)١ 
هلكتفقال الني. إلى رحل جاء قال هريرة. أبى عن الرحمن همد 

قالرمضان. ق امرأتي على وقعت قال أهالكاكا،لأ رروما قال اممه. رسول يا 

،١٣٦ ٦; اJج٠وع ٣، ٠ ٥ ١/ ، Y١٧٨/الحقاش سن ، ١٣٦ ١/ الفقهاء تحفة )١( 
.٣٧٥الض؛/ ، Y٣٧٤/ اسايض روضة 
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شهرينتصوم أن سطح ارفهل قال لا• قال رقة؛؛• تعتق ما تجد رءهل 
—قال لا— قال مكينا؛،. ستين تطعم ما تجد ررفهل قال لا. قال متتابعين،،. 

مناأفقر قال تهذا؛؛• ررتصدق فقال تمر. فيه ا دعرق١١س المى فأتى جلس ثم 
بدتحتى . المبى فضحك متا، إليه أحوج بيت أهل لابتيهارآ، بين فما 

أهالكاا)م(.فاطعمه رراذهب قال ثم أنيابه 
.١^١٧وجوب م عل القاف؛ القول 

وقتادة.والنخعي جير بن وسعيد الئعى عن حكي- 
الصلاة.اد بافعاليه كفارة لا كما عاليه كفارة لا وحجته: 

مرانيار؛،.ق للمال مدخل لا فانه الصلاة يخالف ونوئس: 
العلماء.عامة قول فالراجح هذا وعلى 

الجملعق لزوجها المهلاوءة الزوجة على الكفارة وجوب المعالقاف؛ 
رمضان.ار مق 

التربع؛تحريرْحل 
باتفاقالكفارة لع القضاء فعليه طائعا عامدا الزوج جامع إذا ١~ 

الأئمةرْ<.

وسميالزنبيل، أو المكتل هو والعرق الخوص، من الفقير٥ وهي عرفة جمع العرق ل١ا 
فتحانظرت صاعا. عر ة حميح ما الفقهاء عند والعرق عرقة، عرقة يفقر لأنه عرقا 

٢؟٢ ٦ ، ٥٢٢ U/ لم مصحح على الووى وشرح ، ١  ٦٨الباري؛/ 
لأيتانولالخل،ية مؤدا، حجارة الملمة الأرض وهي لأية، واحدها الحرتان اللأيتان )٢( 

. ٥٩٣ لم مصحح على النووي مرح انقلرت يينهمّا. والمدينة وعربية شرقية 
(.٢٦٠١(،و٠الم)٦١٦٤صحيحاJخاري))٣( 
r٤٤/٦الجتوع)٤(
)٥(
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الأئمة.، 3l_ljعليها كفارة ولا قضاء فلا مكرهة المرأة حوممت إذا ٢— 
فعليها١^٠١٤ ل زوحها الزوجة طاوعت إذا أنه على اتفقوا ٣— 

القضاء.

عليهاكفارة؟را<.هل الئطاوعة اخلفواو - ٤ 

الخلاف؛سب 
يأمرلم واللام الصلاة عليه أنه وذلك للقياس الأثر ظاهر معارضة هو 
كلأهماكان إذا الرحل مثل أما والقياس بكفارة، الحديث ق المرأة 

مكلئا)أ(.

قلزوجها الطاوعة الزوجة على الكفارة حكم ل العالخاء حلاف 
رمضان؛غيار ق الجمأع 

محولين؛على المألة هن.ه ق الحلماء اخلفوا 
رمضانتيار ل الج٠اع ق لزوجها الئطاوعة الزوجة يلزم الأول؛ القول 
الكفارة.

الجديدرْا،ل للشافعي وقول والالكيةر٤،، الحنفيةل'آ،، مذهب وهو 
الخابلةر٦(.عن ورواية 

.٢٤الإفصاح)١( 
أداةاوجهدآ/آا،ه.)٢( 
الحقائقتسن ، Y٣٣٨/القدير نح ، Y١٤٧/الصنائع بيانع ، ٣٦١/ ا الفقهاء تحفة )٣( 

/Y١٧٧.

^٧١فتح ، Y٥٩٢/المجتهد بداية ، ٣٠ا/• الخونة ، ٧١ا/؛ المغير الشرح )٤( 
Y١٣/٤.

.١٦٨،العزيز٣;٣٧٤،روضةاسايضY/٣٦٩٣٦٣المجموع٦;)٥( 
^ه؛؛،الكبير الشرح ، ٣٧٥/٤المش ، ٣٣٤Y/الخترعب \إ^0ك الروايتين )٦( 
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فتجبمتعمدا، محض حرام كامل بإفطار رمضان صوم إفساد وهو فيهما 
الكفارةعاوهادلألةاض)ا(.

قالبيان لأن به؛ الكفاية لوقؤع إليها يبعث لم النبي. أن ١^^؛،؛ الوجه 
وحكمهارآا.الجناية ق لاستوائهما المرآة حق ل بيان الرحل حق 

الأعذارمن بعدر مفهلرة أو مكرهة تكون أن يجوز أنه الثالث،! الوجه 
الاحتجاجيمكن فلا لدللث،، الكفارة عليها تجب فلم والنفاس، كالحيص 

؛هْعالأحتمال،>"ا،.
يفيدفلا لها عموم لا حال، واقعة حكاية يفيد الدليل أن الراح* الوجه 

انمللوب)؛(.

الرحلعلى فكان ه، جنبين من بالوءلء يتعلق مال حق لأنبما ٢" 
لكلمهررى•

يلزمقد Jالوحلء المتعلق المالي الحق بأن الاستدلال! هذا ونوئش 
هنا.فكدا تلزمها الفا.ية فان عالمة كانت إذا المحرمة ^٤ ٠٢مثل المرأة 

اكرجيج؛
بمناقشتها.التاق القول أدلة وصعق أدلته، لقوة الأول القول هو الرا-ح 

لايششهى.التي الصيرة وؤدء الثازرات الأمر 
الكفارةوحوب ق العلماء فاحتلف تشتهى لا صغيرة الصائم وؤلئ إذا 

عرقوليزت

٢. ١٣او\ري؛/ نح ، ١  Y٤٧/ المانع ياواثع )١( 
.٢١٣/٤،نياUرى١٧٩/٢اصنين )٢( 
اوراجعس.)٣( 
.٣٣٨; ١٢القدير نح )٤( 
.i٣٧٦/،المش ٢٥٩ا/،الروابمتن ٣٦١المجموع٦/ )٥( 
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الكفارة.وجوب الأول! القول 
والحناُالةره.الشافعية، قال وبه 

للمثل,وهوء مهما كل ل أن بجامع بالكبيرة الصغيرة إلحاق وحجتهم! 
الأكفارةوجوب عدم الثال! القول 

اسية،)آ(والمالكية.قال وبه 

الكمال.على مشتهى ليس المحل ولأن كالبهيمة، وحجته! 
البهيمةمحن المرق لوجود الهيمة؛ على بالقياس ليم الئبعدم دنويش• 

والأدمية.

ليتالشهوة فان الكمال! على مشتهى ليس المحل بان وقولهم* 
شرطا.

دليله.لقوة الأول هوالقول أعلم وافه ويغلهر 
^٤^^٠الأمالثالث،! 

علىالكفارة وجوب ل العلماء اختلف أوأنثى ذكر دبر الصائم ء ومحل إذا 

الكفارةوجوب الأول! ألقول 
العلماءل٣،جمهور قول وهو 

وحجته!

فرج.منهما كل أن بجاهع الأدمية بفرج الدبر لحاق إ ١
إفسادق فكذللئ، الحد ايجاب ق الجمح ولأن وطء، الجميع ولأن ٢— 

أل،ص٣٦١/٦٤/٦٧٣السوع)١( 
Y١٧٨/ الخقائق سن ، Y٣٣٨/ القدير نح )٢( 
١٧٨/٢،ضاساهمi٣٣٨/٢تحاسير)٣( 
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ؤإيجابالصوم 
الشهوة.لقضاء الجناية ولتكامل ٣— 

الكفارة.وجوب علوم القول 
النوويعليه حكم الشافعية عند ووجه الحنفية، عتل قول وهو 

بالشذوذرا،

الفرج.وطء ل ورد النص أن وحجته 
بأنالنبرءرج•دمماإ
به.استدلوا لما الأول؛ القول أعلم وافه والأقرب 

الزنا.وطء الراح؛ الأمر 
الكفارةوجوب ق العلماء فاحتلف رمضان مار الصائم زنى إذا 

الكفارةوجوب الأول! القول 
العلماءجمهور قول وهو 
وأختهأمته ووطء فاسد نكاح ق أو شبهة أو بزنا ارالوطء الورى؛ هال 

القضاءووجوب الصوم إفاد ق مواء النماء ومائر والكافرة وبنته 
ذه(ا)اآ(لأخلاق وهدا النهار بقية اك ؤإموالكفارة 

وقه.هريرة أبي حديث من تقدم ما وحجته؛ 
منهماكل ق أن بجامع مباح أصله الذي بالوطء الحرم الوط■؛ فيلحق 

للفرج.وطء 
الكفارة.وجوب عدم الثاي؛ القول 

حنيفة.أبو قال ويه 

Y١٧٨/ الحتائق -سن ، Y٣٣٨/القدير نح )١( 
.٣٤٢الجموع٦;)٢( 
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ده.رهالفراش اد فعدم حيث من الزنا معنى ق النقصان وحجته: 
الكفارة،وجوب عدم منه يلزم لا الزنا، ق النقص وجود بأن ونوقس: 

والتشديد.بالتغاليقل أولى بل الأول، القول دليل من تقدم لما 
العلماء.جمهور قول الأقرب هدا وعلى 
المرأئين.الئحاىبين الخامس: الأمر 

قولان:الكفارة وجوب ففي رضان مار ق امرأتان تاحقت إذا 
الكفارةوجوب عدم الأول: القول 

العكاءرأ،جمهور قال وبه 

الفرج•3، الإيلاج وجود عدم لحجته؛ 
الكفارة.وجوب الئاق: القول 

وهوقولمحدالثاس)مب
الفرج.بوءلء العمل هل.ا إلحاق ولعلحجته: 

المرأتينعمل بين الفارق لوجود العلم أهل جمهور قول والأقرب 
و١لوطءفي١مج•
البهيمة.وطء الأمرالمادس: 

قولان:الكفارة وجوب ففي رمقان نهار ق حيمة وطء إذا 

الخفارة.وجوب الأول: القول 
العالماءر؛،.جمهور قال وبه 

الحرالرائق)١( 
Y١٧٨/ الحقائق سن ، Y٣٣٨/ القدير نح )٢( 
٦٢٤٢; المجموع )٣( 
.٣٧٦المش؛/ ، ١٣٦ \إ المجموع ، ١٧٨؟/الحقائق سن ، Y٣٣٨/القدير نح )٤( 
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الصومإفساد به يتعلق أن فجاز الغل يوجب ء وحل لأنه وحجته؛ 
المرأة.كوؤدء الكفارة ؤإيجاب 

الحلويوجب الأدمية فرج إن إذ الفرق بوجود الاستدلال؛ هدا ونوئس 
البهيمة.فرج بخلاف والإحصان 

البهيمة.فرج الكفارة؛وطء وجوب عدم القول 
الشافعية.عند ووجه الحنفية، قال وبه 

المنصوص.معنى ق ولا منصوصا ليس لأنه - ١ 
.٢١١الحاليوجب لا ولأنه ٢— 

وطئق يجب ولهدا بالحد مرتبطا ليس الكفارة إيجاب بأن ونوئس؛ 
الحد.دون ازكفارة الزوجة 

دليله.لقوة الأول القول اصحاب إليه ذهب ما أعالم— وافه والأقرب— 
المثه.وط^ الساح؛ الأمر 

قولان؛الكفارة وجوب ففي ميتة الصائم وطء إذا 
الآكفارة.وجوب الأول؛ القول 
العالخاءل٢،جمهور قول وهو 

كالحية.الكفارة أوجب آدمية فرج وطء أنه وحجته؛ 
الميتة.الكفارة؛وطء تجب لا أنه الثابيت القول 

وبهقالالحنفية)م.

بالحية.الأستمظع دون بالميتة الأست٠ءتاع أن وحجته 

المعايرالأمة.)١( 

.٣٧٦/٤،اض٣٦١/٦المجموع)٢( 
.١٧٨/٢،محاص٣٣٨/٢نحاكJ,ر)٣( 
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مغصوة.لووطئ كما شرطا ليس الأ'سمتاع كمال بأن ونوةاشت 
الميتةفرج وط■■* ولأن دليله لقوة العلم أهل جمهور قول والراجح• 

الحرمة•ق أغلفل 
الأولى.قياس باب ْن الكفارة فايجاب 

جاْغ.ثم متعمدا، أفطر من الثامزت الأمر 
أوب؛جم1ع، الصحيح الصوم من أو الصوم، من الفهلر هل الخلاف سب 

وغير0،بجماع 
ئولن؛على الكفارة وجوب j والعلماء 

تجب،الأول؛ القول 
ح٠هورالعاJماءل١،.قول وهو 

تجب.لا ^،؛ ١٠٠١١القول 
الثافعير٢ا.مذهب وهو 

صحح.صوم ق يطأ لم أنه وحجته• 
الجمهور؛وحجة 

فأشبهفاسد، صوم فهو رمضان، شهر ق الإمساك عليه وحب أنه — ١ 
الفاسد.الإحرام 
 ~Y عناك بالإمفيه المضي لزمه إحرامه أفد إذا بالحج المحرم أن

الصحيح.الإحرام من عاليه ما عليه كان شيئا منها أتى فإذا محظوراته، 
مرتين،عاصيا فصار أولا، بفطره عاص لأنه الشهر؛ حرمة هتك أن ٣" 
أؤكد.عله الكفارة يى5انت 

السامة.المصادر )١( 

^^٠المادر١٧)٢( 
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صحةشروط مباحث صمن حن، ثم النهار أثناء جامع من ومبحث؛ 
الصوم.

أوحنونا كان ؤإن نقط، لا مرصا أو مفرا العير كان إن الإابيأ القول، 
الشافعية.عند المصحح وهو مقطتإ، حيضا أو موتا 

حاصت،ثم صومها إماد المرأة تعمدت إذا بحث؛ ل دليلهم تقل.م 
الصوم.صحة شروط مباحث صمن حن، ثم النهار أثناء جامع محن وبحث؛ 

مطالئا.تسقهل القول،الث1لث،ت 
الثورىلااّقال وبه عندالشافعية وهووجه أبوحنيفة قال وبه 

حاصت،ثم صومها إفساد المرأة تعمدت إذا مبحث! ل دليلهم تقدم 
صحةشروط مثاحثا صمن جن، ثم النهار أثناء جامع من وبحث؛ 

الصوم.
الكفارة.سقوط عدم الراجح أن وتقل.م 

والئرنه.الأيل الثاتة: المالة 
ا٠والشرب١٢بالأكل الكفارة وجوب ق احتلفوا 

ب؛إالخلاف؛

الصحيحالصوم من أو الصوم من الفملر هو الكفارة وجوب سبب هل 
وغيرْل'آ،؟أو؛جماع يجماع، 

أنوال؛على المسألة هدم ل العلماء احتلم، 
والشرب.بالأكل الكفارة وجوب عادم الأول؛ القول 

ا>قة.الالمعاير )١( 

الإنماحا/ا،"آآ.)مآ(
.٠٢٦ أ/ ٥ الإمحلأم شخ فتاوى ٌجمؤع )٣( 
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والحنابم)ا(ِالشافعية، وهومذهب 

القفاءفعليه عذر بلا عمدا رمضان من يوما أفهلر من اكانيت القول 
والكفارة.

لالشاضرإ<.وقول والمالكية)^، الخفية)آ(، مذهب وهو 
فيتعلقالكفارة وجوب *وأما الحممياتت عتد والشرب الأكل صابط 

أوالجماعالشرب أو الأكل بوجود الكامل وهوالإفطار مخصوص بإفساد 
الإباحة،شبهة ولا مرخص ولا مبيح عذر غير من متعمدا ومعنى صورة 
أوالتغذي به يقصد ما إيصال ومعناهمات والشرب الأكل، بصورة ونحتي 

سبيلعلى البعلن شهوة قضاء يحصل به لأن الفم من جوفه إلى التداوي 
الأنتئذاربسبب الجناية لقصور كالحصى عادة يتناول مالأ دون الكمال" 
التيندهع فيه ما بإيصال وهو الفطر، معز هائعدم الهلح، ومنائاة والعتافة 

،-أا)ْ(.إليىالخوو
ازكفارةلزوم ق *ؤيشرط المالكيأت؛ صد والشرب الأكل وضابط 

كانمواء ءمدا~ بفم المشروب أو المأكول وصول الشرب أو بالأكل 
يصلبما كفارة فلا الجوف إلى والتراب" كالحصى معتاد أوغير معتادا، 

يصللم ؤإن الحلؤ( إلى المنحل بوصول القضاء لزم ؤإن وردم الحلق، إلى 

،اص٣٦١/٦٤/٦٧TاJجموع)١( 
المسوطالمانع بيانع  iTTA/yالقدير نح ص؛ه، الطحاوي مخمر )٢( 

 /T٤ا*صا""ا.الفلاح ،راش ، ٧٣
حاشية، Y«Y/iقح ، ٧٢٤- ٧٠٦/١المغير الشرح ، Y،\U\/المرنة )٣( 

.٠Y٨/١الدموثيللدردير 
 )٤( /T١٧٠.

.Y١٤٨/ الخانع بدائع )٥( 
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فلاؤيردْ حلقه إلى يصل الدرهم نحو المنحل غير بخلاف الجوف إلى 
ولاكفاره(()ا(.قضاء 

المرصعكفارة فوق كفارة والشرب بالأكل يجب أنه الثالث؛ القول 
دليل.على له أقف ولم الشافعيةل٢آ. عند وهووجه المجامع. كفارة ودون 

الأدلة:

القولالأول:أدلة 
القيءذرعه ررمن اه رمول قال قال؛ هه هريرة أبي عن ١" 

ءاليقض<<رم.امتقاء ومن قضاء، عليه فليس 
مفهلرافيكون القيء تعمد استقاء من أن الحديث؛ من الدلالة وجه 

الافهتارتعمد مجرد كان فلو القضاء، إلا الشاؤع عليه يوجب ولم عمدا، 
خاصةأنه 'ملم عليهتجب لم وحين، عليه لوجستنا الكفارة يوجب 

بالجماعر؛()ْ(.
الثرعورد وقد اكؤع، به ورح فيما إلا الكفارة عدم الأصل ولأن ٢" 

ولهداأغلظ، الجملع لأن معناه؛ ق ليس مواْ وما الجملع ق الكفارة بإيجاب 
الأصلل٦،.على فقي مواه، فيما يجب ولا الغتر ملك ل الحد به يجب 

وجبتلو ولأنه الكفارةل٧،، تجم_، فلم جملع بغير أفعلر ولأنه ٣— 

.٧٢الدواز،أ/االفواكه )١( 
٦^الجموع!/١ )٢( 
رةم)استخريجه )٣( 
.٤٣٦٦;الغني ، ٦٣٧٣;\وهذبوثرحهالجمؤخ )٤( 
.٣١٧/٤الحلى)٥( 
.٢٨٠•U؛،__؛\إ،اضر٣/ ٣٦٦/٤الغي)٦( 
٠٣٦٦الغض؛/)٧( 
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بعضهاتخصيص أما المقطرات، جميع فيها لاّمتوى الإفطار لأجل الكفارة 
الشرعر١ددلالة إلى يحتاج تشريع نؤع بعض دون 

منالفطر له أبيح من لكان يالفتلر واجبة كانت لو الكفارة هذْ أن ٤~ 
ولكانالكبيرة، والعجوز الكبير، كالشخ الكفارة هذ0 عليه تجب قضاء غير 

وجبما لأن وذللئ، الصوم؛ وبين بينها الإسلام أول ل مخيرين الناس 
وعدمه،الإثم ا يختلفإنما جنسها يختلفا لم ومثاحه مجحذلور0 ق بالكفارة 

والطسب،اللباس ل تججا التي الكفارة فان الإحرام، كفارة ودليله 
١^٠١٤وصفا لخصوص وجبت، أنيا فعلم واحد جنس من والحلق••• 

يثقلم الجماع لأن يوما؛ يْلعم لشبقه الصيام عن عجز فمن ولهذا الحرم، 
المساكين)؟(.إطعام وكفارته الإفهنار، كفارة ليوجس، محرما الحالة د0 هق 

(Ac>y مارواه-\) عنهشيم ثنا الحمال بن يحنى طريق س الدارممى
أفهلرالذي ررأمر المبى. أن هريرة أبي عن مجاهد عن سالم بن إسماعيل 

الذلهار((رٌآ(.بكفارة رمصان س يوما 

.٢ ٨ ٠ / ١ العمدة شرح )١( 
.١٢٨٤/ العمدة نرح )٢، 

)'آ(شالدرةطنيآ/-ه؛،
التحقيقكتاب تقيح ل الدهي غال، ٢، ٢ ٩ المن؛/ j اليهقي أ-محه يحي ٍلريق ومن 
دفلتحبكر، أبي بن اف ومد لمالك، جريح، وابن معيد، بن يحص رداْ "كذا : ٣٧٥ا/ 

رحلاأفطرا.*أن بلفظ: الزمري عن وجماعة 
أبيابن ومحمد أمية أبي بن ماعيل ؤإّعم، بن اف يميد مالك بن عراك وحالفهم 

والأوزاعي،حالي بن الرحمن وتمد وعقل، ويوض ومعمر، عب بن ومومكا عتيمحا، 
إسحاق،وابن والليثا سعد، بن ؤإبراعيم عيينة وابن المعتمر، بن ومنصور وتعيب 
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القرظيكعب بن محمد عن معشر أبي طريق أيضامن وأحرجه ( ٨٥٣)
يصومأو رقية يعتق أن الني فأمرْ مضان ل أكل رجلا ارأن ت هريرة أبي عن 

ا.ضعيفوأبومعشر مكينا؛ا متين أويهلعم نهرين 
الدلالة:وجه 

الني.وأن لكن، مب وبأي ءْلر كل يتناول ررأفْلرا، الراوي قول أن 
الكفارة.تلزمه عمدا مفهلر كل أن على فدل يستفصله، لم 

ديتاضْندجمنت
ا.١ صعيفا١ الحدسثا الأول: الوجه 

رواهفقد — الحديث، هشيم~~راوي من وقع اختصار هدا البيهمي• مال 
وغالذي قصة ق ٠^١ هريرة أبي عن مجاهد عن عنه ليث أصحابا أكثر 
منمهللما الباب هدا ل روي حديث، كل وهكذا مصان، بار ق امرأته على 

قال:امرأته، على الواقع قصة ق بأنه مفسزا ألحر وجه من روي فقد وجه، 
ثيءص.بالأكل ^سءنالبيهفياكلر 

إلاجّ_ا لا العغلمى الكفارة ^٥ فان التسليم فرض على الثازإات الوجه 
حقمة،أبي بن ومحمل. الأخضر أبي بن وصالح أرطاه، بن وحجاج رائد بن النعمان و ~

بنوقرة ثوبان، بن ونابت عميل بن وهناد بمصي، ين ؤإسحاق عمر بن الجبار وهمد 
ونوحخال. بن ونما محمل•، بن والولد كنز بن وبحر صالح، بن وزمعة همدالرحمن 

الحماق؛بمصي وأما بجماع، كان الرحل - ذللث، اظار - بان الزهري؛ عن مريم، أبي ابن 
عنهريرة أبى عن مجاهد عن ليثا طريق مجن أيضا ال.ارةْلني وأحرجه . أحمل.٠١يكذبه 
النيعن مرسلا مجاهد عن سالم بن إسماعيل عن هشيم عن والمحفوظ مثله، الني 

صعيم،.وليثح 
.٣٦١/٦اJجموع)١(
المناممرىيي.)٢( 

.٣١٧- ٣١٦المحلى؛/ ، ٦٣٧٥; المجموع وانثلر: 
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فرجعلته حرم لما الظاهر على وجست ولهذا الحرم النكاح ؤع نق 
نحوهاووجب بالصيام، امرأته فرج الصائم على حرم كما بالفلهار، امرأته 

بالإ'مامرا،■امرأته فرج عليه حرم لما للمحرم 
عنوداعة، أي بن الطلب طريق من شيبة أبى ابن مارواْ ٢- ( ٨٥٤)

منيوما أفهلرت إن فقال: الى.، إلى رحل حاء قال: الميب، بن معيد 
مكانه(()٢(.يوما وصم اممه، واستغفر ارتمحدق، الني له ممال رمضان، 

الممن كثير عند مقبول وهو سعيد مرسل رروهذا الهمام: بن الكمال قال 
مهللما((ر"اا.وعندناهوحجة الرمل، يقبل 

مالأنه حدثه أيفع أن حرين أبي طريق من النسائي مارواه — ٣ ( ٨٥)٥ 
يقول•هه عباس ابن رركان فقال: رمضان؟ ق أفطر عمن حمير ين معيد 

ثلاثينإطعام أو شهر، صوم أو رقبة، عتق فعليه رمضان ل أفطر من 
صحيفح.بأنه ونوقش: مسكينا(()؛،. 

لصومإفسادا لكونبا وجبت فيها فالكفارة الواقعة على القياس ٤~ 
والشربوالأكل الحديث، به نطق ما على ممر ولا عير غير من رمضان 

اتكفارةإيجاب فكان متعمدا، ممر ولا عير غير من رمضان لمبموم إفساد 
هأاكإيجا؛ايادلألة)ْ(.

الشهرحرمة انتهاك هو غيره من والفطر يجماع الفطر بين الشبه ووجه 
.٢٨٤/١)١(شرحااسالة

الحدث،رسل.، ١ ٠ ٤ م انمنف )٢( 
.Y٣٣٩/القدير نح )٣( 
.الكيرى-ىابعشرةاّءه/٠٣المن )٤( 

ضعيف.أيفع وشيخه يخْلئ;، ارصدوق التقريب; ق قال حريز أبو ضعيفا؛ إساد0 
ء U١٧٢/ التمهيد ، ١٢٢ ا/ المجتهد بداية ، ٢٠٢الباري؛/فح ، ١ ؛ A/Yالخانع بيانع )٥( 
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واحاوا)ا(.الحكم فيكون لكل، اي 

الأ'اسدلأل1هدا ونوئس 
يصحفلا ظ\هم.1 والأكل بالجميع الانتهاك بين المارق مع قياس بأنه 
المذكور.القياس 
حاصنص فيه ورد الجميع لأن الجميع؛ على قيامه يصح لا فانه 
ثورانْع أما والعطش الجؤع على تمر قد النفس ولأن غيره، بخلاف 
لالردعر'آ،.الغلغلة الكفارة قرعت المر تستهلح لا فقد الشهوة 
وشرعاعقلا واحب الذنب ورفع ذنج،، رمضان صوم اد إمولأن ه~ 
بجعلالشؤع حاء وقد حنة لأما له؛ رافعة تصلح والكفارة قبيحا، لكونه 

أنإلا للسيئات رافعة الصالحة والأعمال والإيمان الخوبة س الحنان 
الشاؤعإلا مقاديرها يعلم لا لها الدوافع وكذا المقادير، مختلفة الذنوب 

رافعيايجاب حاص ذنب ل الشؤع ورد فمتى تعالى الله وهو للأحكام 
الرافعلذللئ، إيجابا ذلك كان آخر موصع ل الذنب ذللئإ مثل ووحد خاص، 

والقياسرّآا.بالتحليل لا بالتمى ثابتا قيه الحكم ويكون فيه، 
صومإفساد عن للزحر شرعت الكفارة لأن الواقعة؛ على القياس ٦" 
متوالحاجة زاجرة، تصالح لأتبما ؛ الشريف، الوقت ق له صيانة رمضان 

فصياميجد لم فان رقبة، إعتاق عليه يوما أفعلر من تأمل من لأن الزجر؛ إلى 
إلىالحاجة أما منه، لامتغ مسكينا صتن إحلعام يستهني لم فان مهرين، 

شهوةوهو والجماع، والشرب الأكل إلى الطعي الداعي، فلوجود الزجر 
.١٧٢داةاسد؛/اآ\،اّي/)١( 
.1٣٦٦إ المش ، ٢٠٣الباري؛/نتح )٢( 
الصانع)٣(
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الزاجرشرع فكان أكثر والشرب الأكل و وهذا والجماع والشرب الأكل 
الأ/رلا،•طريق مهنامن 

ديتاضسد-مْت
بقوةغيره يفارق الج٠اع لأن الجماع؛ عر قيامه يلم لا الأول؛ الوجه 

يمنعهاولم العقل، وانع ينعها يكد لم شهوته هاجت إذا فإنه باعثه، وشدة 
الدين)أ(,حارس 

النكاحوسمى مطعما، والشرب الأكل محمى اض. أن القال؛ الوجه 
سم^؛الرسول قال . ٢٣١الجملةق يشتهي مما والشرب الأكل كان ؤإن شهوة، 

قالصعق، ءسعمامح إر أمثالها عشر الحنة يضاعف ادم ابن عمل رركل 
صوشهوته وطعامه شرابه يلح به، أجري وأنا ر فإنه الصوم إلا اممه.؛ 

(()٤(.أجلي 
عنهالزجر إر الحاجة لأن الجماع؛ على قيامه يصح لا الثالث،؛ الوجه 

محرما،كان إذا الحد يجب ولهذا آكد، به التحدي ل والحكم أمس، 
صوميفد الغالب ل ولأنه محفلوراته، سائر دون الحج بإفساد ؤيختص 

غيرْلْ،,بخلاف اثنين 

الترجيح؛
والشرببالأكل الفعلر ل الكفارة وجوب عدم أعلم" واش الراجمح" 

.١ ٤ ٩ Y/ الصنائع بيانع )١( 
.٢٨٠ا/ العمدة شرح )٢( 

)r(شمحسi\إ'^^
—وسالم ، ١٨٩٤الصوم شل باب ~ الصوم كتاب ~ البخاري صحح عله. •تفق )٤( 

لملر.واسل. ، ٢٧ ٠٧الصامضل نمام~باب كتاب 
ؤ٣٦٦/٤اJغنىبمذلر:)٥( 
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غيره،دون الجم1ع ق الكفارة إيجاب ق ورد الدليل إذ رمضان نبمار 
نرعى-دليل إل يفتقر شرعي حكم والإيجاب 

مجادةبالية أو المنى إنزال اّلكية)ا(: هد الثاكة: المسالة 
لوحرجأما والكفارة، القصاء يوجب أوتفكرا نفلرا ولو الجماع كمقدمات 

الصوم.يفد فلا الاحتلام ببب معتادة غير أوبلدة بنفسه المدى أو الني 
الشهوة.بجامع المدى؛الملمع أو الني إنزال إلحاق وحجته• 
الفارق.ْع قياس بأنه الامسدلأل! هدا ونوتش 

النيإنزال وأيضا الجماع بخلاف الصيام د يفلا المدى إنزال إن إذ 
الأحكام.من كثير ق ١^٠٠١٤ دون 

أوالني بإنزال الكفارة وجوب عدم إلى العلماءت جمهور وذهب 
المدى

وحجته؛

ا-اقتصاتاعلىمورداضرى.
الفلررم.بتكرار الإنزال أشبه وٍلء يغير إنزال لأنه ٢- 
يتصورولا الصوم، ركن فانعدم بالإنزال حصل قد الشهوة اقتضاء ٣" 

ركنها)؛(,بدون العبادة أداء 
وليستع التقبيل إن حيث من الجناية ق لنقصان الكفارة تلزمه لا ~ ٤ 

مختصرشؤح ، ص٠٩الفقهية القوانين ، ٢٩٧—٢٩٠\إ المعونة ، ١٣٥٩/ الجواهر عقي■ )١( 
اادموفىا/وا0.حاشية ، ٢٤٥آ/

انمادرازقة.)٢( 

. ٢٥٨٨/ الزركشي شرح ، ٤ ٥ ٦ U/ امثر الشرح )٣( 
AO/Tالموًل )٤( 
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المأومرا،.سبهه النقصان وق ه بمقصودينف
الإولر٢ا•ذأثبّ الغل يوجب لا حارج أنه ٥~ 
كمارة)ُآ(.ولا الصوم تبهلل فإنها الردة، فأشبه الفرج ق يجامع لم أنه ٦" 
 ~U رمضاننهار ق امرأته على وغ من على تثبت إنما الكفارة ولأن

الفقهاء،يقول كما الجواب ق معاد والسؤال عنه، مسكون والباقي 
الذمة.براءة والأصل 
حكموالإيجاب الذمة، براءة الأصل لأن الراجح؛ هو القول وهذا 

الشرعي.بممرإرانملل شرعي 
المفهلرات.ببقية الكفارة وجوب الرابعة! المسألة 

منبشيء الصيام بإفساد الكفارة تجبا لا العلماء! جمهور عقد 
٤(,مثلا) القئ وتعمد بالحجامة الكفارة تجب، فلا مبق ما غير المفهلرايت، 

الص.مورد على الاهتصار وحجته! 
مقطر.بكل الكفارة تجسما للشافعية! وجه وق 

الجماع.على قياما 
هذاوعلى والحرمة الغلنلة ق ١^٧٤ دون انها إذ بالفرق؛ ونوئس 

حكموالإيجاب الذمة، براءة الأصل لأن العلم أهل جمهور قول فالراجح 
الشرص•الدليل ار -م 

.٣٣١ ١٦اكل.ير فح ثرح ، ٦٥م السوط )١( 
.٣٥المجموعآ/•)٢( 
٦٠٣٧٨; الجموع )٣( 
المايقة.المصادر )٤( 
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الرابع:الطم 
الكفارةوجثوب قثؤوط 

ا؛وروطأالكفارة لوحوب يشترط 
قحا»ع إذا هذا وعلى رمضان نبار ق الفْلر يكون أن الأول! الشرط 

الأئمة.باتفاق عليه كفارة فلا ونحوم كنذر واجب صيام أو رمضان قضاء 
رمضان.تيار ق ورد إنما النص لأن 

بالجماع،رمضان قضاء أفد من على الكفارة وجوب إلى قتادة وذهب 
قضائهاق فوجبت أدائها، ل الكفارة تجب عبادة رمضان قضاء لأن 

الكفارةتجب أنه إلى المالكية من الماجثون وابن محتون، وذهب 
الفيما متعمادا أفهلر لما لأنه كل؛ الدهر صوم ندر ل عامدا أفهلر محن على 

جاءقد إذ بقضاء، يجبمر لا فانه متعمدا، رمضان ق الفهلر أشبه بقضاء، يجبمر 
صامه)ا(.ؤإن الدهر بصيام لايقضيه أنه فيه 

منقدرها أو كلها الحشفة بتغييب ١^٠١٤ يكون أن الئاف• الشرط 
ينزللم أم أنزل مواء مقهلوعها 

الكفارةوأما الفائتة، المصالحة فلامتدراك القضاء ارأما نجيم! ابن قال 
قضاءلأن شبع؛ الإنزال لأن يزل؛ لم إذا ما فشمل أطلقه الخاية فلتكامل 
فيهفما محضة عقوبة وهو يدونه، الحد وجب وقد دونه، يتحقق الشهوة 

أورلىآُ•العبادة معنى 

والغي، ٦٣٤٢;والجموع ، Y٤٣٣/الجليل مواهب الحقاتق نيين )١( 

\.yA/rالممالرائق)٢( 
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مكلفا.المجامع كون أن اكالث: الشرط 
والحنايالة.والشافعية، والمالكية، الحنفية، عليه نص 
ثلامحث،؛عن القلم رررير قوله وفيه صهته، عائشة حديث من قدم تّ 

حتىالصغر وعن يمق، حتى الجنون وعن يستيقغل، حتى النائم عن 
سالغ«)ا<.

أفهلرثم سافر فان كالسفر الفهلر يسح ما قبله يْلرأ لا أن الراع• الشرط 
نصالحيض أو كالمرض الفعلر يبيح ما بعده يْلرأ لا وأن علته كفارة فلا 

قريبا.وتةل.م الحنفية، عليه 
الحنفية.قال ويه مضملر، ولا مخهلئ غير يكون أن ت الخامس الشرط 
عاّ.مختارا ذاكرا كون أن الماص: الشرط 

لالحناُالةبحلافا الجمهور قال وبه 
الصوم.مفهلرات شروط مثحح، ل الشروط هد0 أدلة وستآق 

(.)٢٧برقم تخريجه سق 
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اهها«ااسأالطلب 
يفطرافطرولم ائم فة إذا 

فإنهعمدا فأكل بذلك، أفطر أنه فظن ينزل ولم الصائم مثلا محئل إذا 
قولتن•على ذلك ل العلماء احتك لا؟ أم كفارة عليه وهل القضاء، يلزمه 

الكفارة.دون القضاء عليه أن الأول؛ القول 
العالماءل١،.جمهور قول وهو 

أوفقيها استض أو حديثا تأول إذا الحسن رواية ل حنيفة أبو قال وبه 
يثست،ولم الفقيه أحطأ ؤإن عليه، كفارة فلا ذللئ، على فأفهلر الخر، يلغه 

المحديثا.

إنمتعمدا ذلك، بعد فأكل يفهلرْ ذللئ، أن قفلن احتجم ررإن الكاساق؛ محال 
تقليديلزمه الحامي لأن عليه؛ كفارة فلا أفهلر قد بأنه فأفتاه فقيها استفتى 
الحجامةحم بلغه ؤإن دليل، صورة على متثدة الشبهة فكانتا العالم، 

الأنه حنيفة: أبى عن الحسن روى فقد والمحجومءرى، الحاجم ررأفهلر 
سبهة«رم.عليه كفارة 

-قرنا تأؤيلأ متأولأ أفطر من كل ارأن فالقاعدةصدهم: اJالكية وأئ 
كفارةفلا ~ شرعا به يعن.ر موجود أمر إلى المفْلر فيه يستند الذي وهو 
• ٠٠عليه 

مفسدةأنه فظن احتجم ررمن القريب، التأؤيل من أن القاسم ابن وذكر 

،٢١٧٧; للخاش المالة ثوير ، ٣٦٤\إ الفقهاء تحفة ، Y0A؛،؟-U/Yالصنائع بدائع )١( 
^^رنةا/آ«؟،اتكافيفيضاينجلا/ههم.

 )Y(.تخريجه)ا،؛ى
١.٤ ١ Y/ اااJراJخار ، ١٣٦٤; الفقهاء تحفة ، Y،5U/Yالضائع بدائع )٣( 
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اوكفارة((>ا()آ(.دون القضاء سه فأفطر، 
وأنهبالحكم، الجاهل مسألة أنه الحنابلة عند تتوجه المسالة هال0 ولعل 

أعاومل"آ،.وافه الجماع، بغير الكفارة تجس، لا 
وحجته:

صورةعلى متندة الشبهة فكانت العالم، تقليد يلزمه العامي بان ١~ 
دليل•

شبهة)؛(.فاورث الأصل ق به العمل وا-صط الحديث، ءلاهر بأن ٢— 
بالكفارة.المتقيء ولا المحتجم يأمر لم التي. ولأن ٣" 
لغترْ وليس الجملع، ق إلا -بما يرد ولم الشرع من الإيجاب، ولأن ٤- 
أغلفل.لأنه معناه؛ 

دْؤيفالحج، ق العفلمى والكفارة الغير مالك، ل الحد به يجب وببمذا 
محذلوراتهلْ،.سائر دون 

شبهة.فأورثن، فأفهلر الفهلر إباحة فلن أنه ~ ٥ 
والحجامةكالفصد الفهلر به يقلن لا ما فعل من أن القول 

ونحوإنزال دون صاحعها أو قبلها أو بشهوة امرأة لص أو والأكتحال، 

يطر:ض,راسملأا/ه'أ.)ا(
القضاءفيه مالزم بب،، الب قوي ما وص قريب، تأؤيل ال: مالمالكية عد التاؤيل )٢( 

القضاءغيه يلزم صيبه يقطع لم أو المسبح، فيه صعق ما وم بعيد: وتأؤيل فقط، 
الدافالثم ، ٤٣١ ا/ الدواف الفواكه ،  T١٧٨/ المقالة تنوير يفر: والكفارة. 

.٥٧١/ ا المدوي حاشية 
الكالفيفقهاينينلا/ههم.يفر:)٣( 
.Y،JA-Y0U/Yالخانع بدائع )٤( 
الكالفيفقهاينحشلا/ههم.)٥( 
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القضاءعليه يجب أنه متعمدا ذلك بعد فأكل يفهلره ذلك أن قفلن ذلك، 
والكفارة.

المالكية)ا(.بحض وهوقول يومف، أبي رواية ل حنيفة أبي وهداقول 
ذللا،أن قفلن ينزل، ولم صاححها أو قبلها أو بشهوة امرأة لمس ولو 

فامتفتىجاهلا كان إذا إلا الكفارةل'ا،، فعليه متعمدا ذلك، بحد فأكل يفطره 
حقل شبهة نمير الفتوى لأن الكفارة؛ تلزمه لا فحينئد بالفهلر له فادتتى 

الجاهل
وحجته:

موضعه،غير ق ظنه فكان الظاهر، ق الصوم ركن يناق لا ذللأ، لأن - ١ 
أصلأ)ٌآ(,دليل إلى متدة الشبهة هذه تكن فلم بالحدم، ملحقا فكان 
بظواهرالعمل لا المفتي من الاستفتاء العامي على الواجب أن — ٢ 

فلامتروكا ظاهره يكون وقد منسوحا، يكون قد الحديث لأن الأحاديث؛ 
شبهة.ذلك يصير 

اكرجيح؛
براءةالأصل لأن الكفارة، دون القضاء بلزوم القول رجحان يفلهر 

الكفارة.وجوب وعدم الذمة، 
هه ه 

المالةتوير ، ٥٧١\ا العدوى ، ٣٦٤ا/ الفقهاء تحفة ، T0A-Y0U/Yالضائع بيانع )١( 
/Y١٧٨-١٧٧.

 )Y( :المختار والدر الأمة، انراجع ينظر /Y ٤ ١ ١.
الراغاواقة.بمذلر:)٣( 
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ثاتافأكل مقطر، نسيائا أكله أن وظن ناسيا ررلوأكل الطالييزت إعانة وق 
فطرهبعدم حقه ق الصوم باستمرار أي الإمساك بوجوب جاهلا عمدا 

ع،<اوا(()ا(.مه لوقوعه الخاف أفطربالأكل نسيانا بالأكل 
عامدا،جامع ثم أفهلر؛دللث، أنه فظن ناسيا أكل راؤإن المهذب؛ ول 

صائم،معتقد وهو وطئ لأنه الكفارة؛ تجب لا أنه الصيام ق فالمصوص 
مازا(()آ(.كان أنه بان ثم ليل أنه وعنده وطئ إذا فاشيه 

أنهفيتوجه عمدا، فأكل أفطر قد أنه قفلن ناسيا أكل ررلو الفرؤع• ول 
يصحالرعاية! صاحمب، وقال السابق، الخلاف، فيه بالحكم الجاهل ماله 

.٢٣عدمه(()ؤيحتمل صومه، 

عامدا.جامع ثم أفهلر؛دلك، أنه قفلن ناسيا أكل من الثانية؛ المسالة 
ونجي،فتفهلر يومه ل جامع ثم به يفطر لا أنه وعلم ناسيا أكل إذا 

حلاف،.بلا الكفارة 

قولان؛أماإذاظنال٠aلرسكاء 
عليهكفارة.ليس أنه الأول؛ القول 
الجمهور)؛(,طهّ_، وهدا 

السابقة.المسألة ق حجته وتقدمت، 
عاليه.الكفارة نجي، أن يحتمل أنه الئاق؛ القول 

.Y٢٣١/الطالبين إعانة )؛(
اوهاوبسيرازىا/هدا.)٢( 
٠.٢  ٠n-Y ٥ r/ الإنصاف ٣، ٠ r/ المدع ، r٥٦/ \موع )٣( 
١^، ١٨٥\/لشراري الهذب ، Y٢٣١/ انانين إعانة الضائع بيانع )٤( 

.٢ • ٥ ٠ ٢ ٠ ٦ ٣; الإنصاف ، ٣٣٠; المدع ، ٣٥٦; 



 aQ[ سمءاسأءلآ-مم

الثافعية.بعض عند وهووجه 
عندييحتمل الط^رىت أبوالطيب القاصي شيخنا ؛اوؤال ااشايرازيتنال 

وهوجامع لو ما بخلاف الوطء له يبيح لا ظنه الذي لأن الكفارة؛ تجب أن 
الوطء(()ا(له يبيح محاك فلن الjي لأن قدغرت؛ الشص أن يظن 

تالترجيح 
فاكلأفهلر قد أنه وظن ناسيا أكل من اممه""أن عند يظهر~والعلم الذي 

فأشبهصائم، أنه معتقد وهو وطئ ولأنه الكفارة؛ دون القضاء فعليه عمدا، 
مارا.كان أنه بان ثم ليل أنه وعنده وطئ إذا 

٠٠٠

.١  ٨٥/ ١ للشيرازي المهذب 
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اثساوعثالطلب 
اثاوسبعلى ذهارر٠ضابي م الجماع ممارة 

أوالترتيب على هي هل رمضان نبمار الجماع كفارة ق العلماء اخلف 
قولثن•على التجتر؟ على 

الترتيب.على أما 
وال>ناإة)ا(ٍوالشافعية، الحفية، وهوقول 

عندهمالظهار وكفارة الظهار(® كفارة مثل ®)والكفارة الهاواية: ق جاء 
الترتيب-على 
النيإلى رحل ررحاء وكه هريرة أبي بحل.ين، واستدلوا ( ٨٥٥)

امرأقعلى ونمت، قال! أهلكلثج؟ وما قال! اممه، رسول يا هلكت، فقال؛ 
أنتتهليع فهل قال! لا، قال! رهبه؟ تعتق ما تجد هل قال! مضان، رق 

مسكينا؟متين تهلعم ما تجد فهل قال! لا، قال! متتابعين؟ سهرين تصوم 
فقال!حدا، تصدق فقال! تمر فيه بعرق الّكا. فأف جلس، ثم لا، قال- 
حتىالّثي، فضحك منا، إليه أحوج بثت أهل لابنيها بين فما منا؟ أقفر 

أهالك(()٢(.فأؤليمه اذهس، قال! ثم أنيابه ؛دُت، 
وحوحاعلى فدل الترتيسا، بلففل الحدين، ق حاءيت، أخا الدلالة! ووجه 

الصفة.هن.ه على 
التخيير.على أنما _! القول 

.٣٨٢\إ 1وهان.ب شرح المجموع ، ٣٨والخض؛/•، ٣٥٠القدير؛/نح الهداة،ع >١( 
المجاعوباب رمضان...، ل جامع إذا باب ~ ~الصوم تحاب ~ البخاري صحثح أى 

تيارل الجم1ع تحريم باب ~ الصيام كتاب ~ ومسلم وغيره، يهلعم، هل مضان رق 
رمضان.



|TtT ]اسما§اسأءس،ا

،.١^^١١قول وهو 

أفطررحلا أمر الّثي. رُأن بلفظ• ء. هريرة أبي بحدث وامتدلوا 
مكينارارآ،.متين أويهلعم شهرين أويصوم رقبة يعتق أن مضان رق 

الالتخير على تجب أنما على فدل التخت؛ر، تقتضي )أو( قالوا؛ 
الرتيب•

وجوم؛من هداالاستدلال ونوئس 
عنهروياْ حيث الزهري، عن جريج وابن ماللئإ رواية من بأنه ١^^ 

واحتمالالأكثر، هم الأرسسا يلفظ الزهري عن رووا والذين التخيير، بلفظ 
Jروايةالأكثرأتورم.الغلط 

شهابابن رواية من هريرة أبي عن الثابتة الرواية ررفإن عبدالم؛ ابن ئال 
علىوقع الذي أمر المي. أن هريرة أبى عن عدالرحمن بن حميد عن 

الظهار(()إ(.كفارة ترتيب على بالكفارة رمضان ق امرأته 
توافقو-هذا لكخييررْ،، لا للتقسيم هي حديثهم و لففلة)أو( أن اكانيأ 
عنه.الأكثر رووا ما الزهري عن روايتهما 

زيادةفمعه وحهها على القصة لفظ حكى  ١٠الرتيب روى من أن الثالث،؛ 
قاولالحد.يثا، راوي لففل حكى التخيير وراوي الواقعة، صورة من علم 
ذلك(()٦(.لغير أو الاختصار لقصد إما الرواة بعض تصرف من أنه على 

.y٣١١/ الاسدلكر ٢، ٥ ٤ Y/ الخرشي شرح ٥،  Y٩٣/ المجتهد بداية )١( 
رمضان.مار ل الجميع تحريم باب ~ الصيام "كتاب لم مرواه )٢( 
.،اص١٦٧/٤٤/١٨٣انذر:فحاJاري)٣( 
اضداأ/ا،.)٤( 
)٥(

نحاوارى؛/م\آ-ا-ارآا.)1(



وآ0§اسءءسماسأم 

الحديثراوي الزهري أن يالتخثتر الرواة بعض إتيان سب أن الراع• 
أوقهرين صيام أو رمة عتق إلى الكفارة فصارت حديثه! آخر ق قال 

إليهآل أنه الزهري ذكر ما على مقتصتا مخصزا بعضهم فرواه الإؤلعام، 
الأمررا(.

الترجيح•
نبارل الجماع كفارة كون وهو الجمهور، قول ~ أعلم واش ~ الراجح 

القولولأن به، استدلوا ما لقوة التخيير؛ على لا الترتيب على رمضان 
يجزئهفلا الإء1عام يختار فقد بالتخيير، قلنا لو ما بخلافح أحوط بالترسبح 

أعلم.وافه الترتي>ّ_الى، الصحيح لوكان 
وء ه

الطحاوي.عن الحافظ. نقله  ١٦٨الباري؛/فتح )١( 
نحاواري؛/خآ•؛.)٢( 



au[ ]السأم

اتثامى:الطلب 
الإحراجعند اوايفديق الكفاية، حهق ستي 

الحنفيةل١،،عاليه نص الفدية. أو الكفارة، إحراج صحة ل ثرط الئة 
يالي!لما نية؛ بلا مثلا الإطعام يجرئ فلا ، ٢٣١والحتاإةوالثاءعيةز٢،، 

باليات،()؛(.الأعمال ءانما الضه: حديث ١- 
يكونكان غيرْ ويحتمل اككفير يحتمل أوالإطعام العتق، مْللق إن ٢" 
ا3كفارةرْ،ؤإلى ينصرف حتى اكعيتن من فلابد تثرعا، 
اليةإلى فافتقر الطهرة، ّسيل على يجب مالي حمح، الكفارة لأن ٣" 

كالزكاة)آ<.

واحدةامرأة من كجماعين واحر، حنس من الكفارات كاست، إن أولا؛ 
الفقهاءاتفق فهنا ذلك،، ونحو يومين، صوم تاحير عن فديتان عليه أو مثلا، 
يعتقكأن ازكفارة، نية أمل فيها يكفي بل لمها، التمتن يجب لا أنه على 
،.٧١١٠٠٥أحدعن فتجزئ الكفارة، بنية ة واحل، رقية 

ة؛أةتمح.حءجم
الفقهيتالموّوعة ه/إ«أ، القاع كشاف ، ٣٦١/YVالإضاف اا/هاا، اسي )٣( 

Aofro

(.١٦)تخريجه سق )٤( 
القاعكشاف ، ٣٦٢، ٣٦١; ٢٣الكير الشرح ، ٤٧•٣; الممحاج مغني ، ٩٩اليانع؛،/)٠( 

.٤ ٠ ٤ ه/ القاع كشاف ، ١ ١ ٥ ١/ ١ اسي ، ١ ٤ ٩ ، ١  ١٤٧/ ٦ المجموع تكملا )٦( 
.١١١٦;١ ،المغني ٣٧٠،ْغنيالمحتاج٣; ٢٨٥;١٧،ضرالقرطي٩٩اليانعم/)٧( 



ؤجاسم ا§اس|ءسمم 

ت، ١ ل هذابمايلي واستدلواعلى 
حا.النية تعليق فوجب لها، مزاحم ولا كفارته عن نوى أنه — ١ 
سببها.نعتين إلى أدائها صحة تفتقر فلم واجبة، عبادة الكفارة ولأن — ٢ 

لوكما مهللقة، نية فأجزأما واحد جنس من واجس، الكفارات لأن ٣" 
رمضان.من يومين صوم عليه كان 

يزكيه،الذي المال تعيين الزكاة ق يلزم لا حنث الزكاة على قيانا ٤" 
فيكفيمالية، عبادة أنهما يجامع الكفارة، مثب تعيين النية ق يلزم لا فكذا 
إلىومايلة نازعة خصالها معظم ق الكفارة ولأن النية، أصل فيهما 

المنة.بأصل فيها فاكتفي الغرامامت،، 
مفيدغير تعيينها بل المحيين، نية إلى الحاجة تقع لم الجنس اتحد إذا ٥- 

منهما،واحطوة عن فضر الكفارة، نية وهي المية، أصل ؤيبقى فتلغى، أصلا 
قفاءينوي يوما فصام يومين، صوم عليه كان إذا رمضان صوم قضاء ل كما 

مابخلاف هذا، كذا عليه، ما نية وتبقى المحيين، نية تلغو اليومين أحد صوم 
فلاالمعيين، إلى الحاجة تقع الجنس باختلاف لأنه الجنس؛ اختلف إذا 

تبر'بل التعين، نية تلغك، 
قضاءوتأخير صيام، عن كعجز أجناس س الفدى كاك إن يانياث 
قولين!على خلاف ففيه ذللئ،، ونحو رمضان 

واحد.جنس من لوكانت ما على قيانا المعيين يجس، لا الأول! القول 
أبواختارها الحنابلة عند رواية وهو الثافعيةل٢،، قال وبه 

١\إ\-االمش ، U٩١/ المحتاج مايت ، T١٠٧٠/ المحتاج ض ه/هه، البداير )١( 
.٤ ٠ ٥ ، ٤ ٠ ٤ ه/ الشاع كشاف ، ١٠٦١٠، ٦٠٦١٢/ yrالإنصاف معر الكبير الشرح ، ١١٧

.١٠٧٠،ضالمحتاج٠١/ ١٢٧٥/٧،رو٧اس٠١٠٨٠\ر البيان )٢١( 





]زه0اسم 

الطلب

اشةوقئ 

ً:وثعسماصرة.
قولينIعلى الكمارة لصيام الث وقت ق العلماة اختلف 

الشهرين.أول ق واحدة نثة تكفي أنه الأودت القول 
أحمدر^.\م عن ورواية المالكيةر١(، قول وهو 

يوم.كل لميميام ليلا الثة يجدد أن يجب أنه ،^^ ٠١١القول 
،•٣٣١أهل جمهور قول وهو 

الأدلة:

ير:بما الأول القول أهز امتدل 
الأصالباليات«رإ(.ررإنمامحهقال:

الفلهاركمارة لصيام الغ وث أو على الحديئ هذا دل الدلالة: وجه 
ا.اليةل ءرذْ فاكتفي الشهرين، جميع نوى الصائم لأل الصوم؛ بدء عند 

ألبدليل له؛ الية تجديد فلزم مسمملة عبادة يوم كل صيام بأف ومدش• 
ماصحة بمغ لا البعض اد ف

(.٤٥٠)Y/ للدردير اي والشرح (، ٤ ١ )Y/ لياجي التقى )١( 
 )Y( الأس مع اكرحالكأير(Y٣/٣٣٩.)
وحاثب(، ٩٠)Y/ والأم (، ٢٣٤)\ر الأمر وسبمع (، ٠٣١ )٢; شرح )٣( 

(.٤٤٥/١(،وشرحاّيى)١٨/٣(،صع)٥٢/٢ينى)
(١٦برقم)تخريجه  ٢٤)

التقىلواص)آ/ا؛(.)٥( 
رحي)م'أ(.لالالموط )٦( 



اسياماس«عسم ل|[نئهتإ 

النزلع.محل هذا إذ النية، تجديد يلزم فلا يالمغ، وأجيب! 
واحدةنثة لها تكفي واحدة كصلأة رمضان تيار ق الجماع كمارة أن ٢— 

لحوله.عند 

يقبللا زمان الكفارة أيام يتخلل لأنه الفارق؛ مع قياس بأنه ونوتش• 
ماؤيتخلله والحيض، والمفر بالمرض ؛ظخ وكذلك الليل، هو الصوم 

مجتها،ليس مجا بينها يحول فلا الصلاة أعمال بخلاف، الفطر وهو منه ليس 
ليسما صلاتين كل بين يحول واللياة اليوم كصالوات الكفارة صيام ؤإنما 
نثة.س يوم صيام لكل بد لا فكذللث، نية، س صلاة لكل بد فلا منها 

كالزكاة.واحدة، نثة تشملها أن فجاز واحدة، عبادة أنيا ٣— 
بملي؛بما اليمهرر واحتج 
عنأيوب، بن ويحيا لهيعة ابن طريق، من داود أبو رواْ ما ~ ١ ( ٨٥٦١

عناش، همد بن سالم عن شهاب، ابن عن حزم، ابن بكر أبي بن اش همد 
فلاالليل من الصيام يجهع لم ارمز قال! الّبي، أل نيقه حفصة عن أبية، 

له«>ا<.صيام 
عنروي ءوقد حاتم! أبو وقال ، ٢٢أصحاالالمرفؤع ررغير البخاري• قال 

أشيه(،)٣(.عندي وهال.ا قولها— حفصة— عن عمؤر، ابن عن حمزة، عن الزهري، 
أوقفوهوالدين شديدا، اصعلراتا إستاده ءراصهلرب التركمابي! ابن وقال 

أجث،وأكيْندبكر«لن•
سقتخريجه)م(.)١( 
(.١٦٠الأوطلاوخ1رى)؛/)٢( 
لأينأبيحاتم)ا/ْآ\(.الخلل )٣( 
(ه٢٠٢/٤المهمالقيلأينمكان))٤( 



إخة0اسيام اس*ء .

لمررمن قالا: أتيما قه عمر وابن حفصة عن ورد ما ٢" ( ٨٥٧)
له«)١(.فلاصيام الليل من الصيام يجهع 

أدلةمن تقدم لما المتتاع؛ غير الصيام على محمول بأنه ونودست 
الرأيالأول.

بنالمفضل سا عباد بن اممه عبد حلريق من الدارقطتي رواه ما ٣- ( ٨٥٨)
عائشةعن عمرة عن سعيد بن يحيى عن أيوب بن يحيى حدثني فضالة 
لهءرى.الفجرفلاصيام طلهمع مل الصيام يسن لم لأمن رفوعات م. 

الترجيح؛
إلادليلهم لقوة الأول؛ الرأي أهل إليه ذهب ما ~ أعلم ~وافه الراجح 

منبد فلا سفر، أو كمرض بعذر، المتتابع الصيام لهدا قْلإ حصل إن 
الأحبار.بين الجمع يحصل وببمذا ليلا، النية استئناف، 

للإطعامواكفي.القية المألةاكانية:ونث، 
قولين:على فيه الفقهاء ، احتالف

بعزلقرنيا فينبغي قدمها فإذا الدغ، على تقديمها يجوز الأول؛ القول 
الكمارة،عن به يْلعم أن المال عزل عند فيقصد الزكاة، ق كما المال 

الكفارة.عن كونه الإطعام عند يستحضر أن يجبإ لا وحينئذ 

السابق.الحديث ق تخريجه )١( 
(،١٧٣/٢الداردطنىل٠ت٠))٢( 

روح؛ه،طريق س  ٢٢• ٣ ر؛/ المهني وأحرجه 
مات،وكلهم الإساد، -رن.ا المري عإد ين اش عبد به اتفزد قطتي: الدار وتال 
مصرياثح عباد: بن عبداض ترحمة  ij( ٤٦ا)٦! •المجروحين ل حبان ابن وقال 

منالحديث وهذا موضوعه، نخه أبوالزنثاع الغرج بن روح عنه روى الأحبار••، يقلب 
اش«.عبد عن الزنياع أبي رواية 



اسياماس،ءلأحهام |§اؤهج 

الشاءعية)ا(,عند وهوالأصح 
بيسير.أوقبله التكفير مع ينوي أن يشرط ^٠،؛ ١٠٠١١القول 

،٢١الحنابلة.ومال،هب الشافعية، عند ووجه الحنفية، قال ويه 
وحجته!

ولنالوحو0 بعض على ؤإيقاعه المحل كمين الية اشتراط أن ~ ١ 
للفعل.مقارنة النية كانت، إذا إلا ذللث،، يتحقق 
والزكاة.الصلاة على قياما ٢" 

الشرواو، U٩١/ انممحاج ماة ، ٣٣٧٠; الممحاج ض ، U٢٧٤/ اظالض روضة )١( 
.\A؟/A

'ا،كشاذإاكاعه/؛'أ.«الاوالحه/هآ،)٢( 



]؛TQاسأم .اس«ءس،ا

اممأهوثالطلب 
،اثكفاية في اصوش اصود 

ائتعن ئفديق الأجنبي ؤإخواج 
مسألتانIول 

الiضوئفىاشارةواسم.التصرف 
المديةأو إحراج ق القصرلي التصرف صحة ق الفقهاء اختلف 

ذلكل ولهم الإجازة يصح فهل أذن بلا غيرْ عن لوأحرج كما الغثر، عن 
مولأن!

يجزئبل الغير، عن التكفير ق مشترط غير الإذن إن الأولت القول 
المكثر.من أمر ولا إذن بغير التكفير 

المالكية)ا(.و؛ههالث

تمايلي القول هذا وحجة 
هريرةئ عن سثرين، بن مصي طريق من الخاري رواْ ا م- 

فجعلآت فأتاق رمضان، زكاة بحفظ اطه رسول وكلي  ijliوك، 
قال؛ه^، اف رسول إلى لأرنملث، وافه وقلت،؛ فاحدته، الطع,ام من يحثو 

فأصبحتؤ،عته، ذخالم1، قال! شديدة، حاجة ولي عيال وعلي محتاج، إف 
البارحةا(رآ،أسيرك فعل ما هريرة، أبا رريا الك، فقال 

خروجهفوجأج، بواجس، عنه قام أنه الفريقين على ءلما القراق! تال ٢— 
صه،)*ا(ِوالمنصوب كردالوديعة المهلة عن 

٠.٢ ٥ ٢،  Y٠٣/ ّ مع الفروق ، ٦٩الدحيرة؛/ ، ١ ٥ ٤ ١/ اللكق )١( 
(.٢٣١١ممحاJخاري))٢( 
الاوخرة؛/ه1.)٣( 





وه0اس*ءلآحكأماسم اوا

عنه.والزكاة كالحج عندئذ نيته لعدم وأمره؛ إذنه بغير عليه 
والتكفير.اات٠اليك ي الوكالة مزلة ينزل إذنه إن ٢- 
يجزه،لم الكفارة عن العتق ينو ولم ه، ينفملأ ياسر لو المكثر إن ٣" 

حالةق ~ العتق فإن وأيقا أولى، إذنه بغير عنه غيره يإعتاق يجزيه لا فلأن 
فلمحكما، ولا حقيقة الكفّارة عليه وجستا ممن يصدر لم ~ إذنه عدم 

يجزئ•

لنيةبإحازته المكفر من واقعة فالنية السليم بعدم الأدلةت هذه ونوئشت، 
وتصرفه.الأحنى 

الترجيح؛
دليله.لقوة بلاجازة؛ الفضولي التصرف —صحة أعلم واف ~ يظهر 

س:ساسمساسازعناف،.
قولين!على المسألة هده ق العلماء احتلف، 

للعلعام.الأحنى إحراج يصح الأول؛ القول 
قذكروه ما على تخريجا الحنابلة وقول ، ٢١١الشافحيةعنلء قول وهو 

صومالولي)آ(ا
وحجته!

إحراجهيصح الذي الدين كقفاء فكان مالي، محض الاؤلعام لأن ~ ١ 
الأجنى•من 

إمحلحامق حاصل وهلءا الميت،، ذمة ت؛رئة يالاؤلعام المقصود أن ٢— 
صحته)م.من مانع فلا الأحنى، 

.١٩٢ماةالمحتاج٣;)١( 
الخش؛/««أ.)٢( 
أحكاماكوةص؛ها.)٣( 



اسأءسماسم§اوة0 

للطعام.الأحنمب إحراج بمح لا الثال• القول 
والأظهرعندالشاءعية)ا(.والمالكية، الحنفية، وهوقول 
بدله،لأنه الإطعام فكال.ا الأجنبي، من يصح لا الصيام أن وحجته؛ 

المبدل.حكم ولJاJل 
الأحنثي.من يمح فالصيام التسليم؛ بعدم ونوتس؛ 

الثاز(ؤالقول دليل ومانثة دليله، لقوة الأول؛ القول والأئربؤ؛ 
ذنبوتكفير ه^، رموله وأمر اممه أمر امتثال الكفارة من والحكمة ٥^٤؛ 

أحرم.وزيادة توبته، واستكمال صاحبها؛ 

الممحاجمائة الدوة •*؛، l/Yالرائق البحر الأمر مجمع )١( 
.١٩٢م



ؤْجاسم §اسءءسم 

مفر:امحادي اسا 
واتفديقاصاية، تمدد 

مأك1نتوتحته 
امش.صُاسالآ.اس 

يتكررتتعدد فهل رمضان، مار بالجماع إلا تجب لا الكفارة أن تقدم 
أمور!وتحتها الجماع 

لثانية مرة يجامع ثم رمضان أيام من يوم ق يجاهع أن الأولت الأمر 
الأول.الج٠اع عن يكفر ولم ه نفاليوم 

فكفارةواحد، يوم ق كان ررفإن قدامةت ابن قال واحدة كفارة عليه فهدا 
صادفالثاق الوطء لأن العالم<اأأ،، أهل بين حلاف بغير تجزئه، واحدة 
تامة.حرمة به يهتك فلم الأول بالوطء فاسدا صوما 

ابنقال ثانية كفارة عليه فهذا الأول ١^٠١٤ عن وكفر يومين ل جامع إذا 
يومق يكون أن من يخل لم ثانية، جامع ثم كفر، إذا أنه رروحملته قدامة 

حلافبغير ثانية، كفارة فعليه يومين، ق كان فان يومين، ق أو واحد، 
نعلمه(()؟،.

يكفر.ولم يومين ق جامع إذا الثالث،! الأمر 
قولان!المسالة هدم ل للعلماء 

كفارتان.تلزمه الأول! القول 

اوشمأ؛ا.)١( 
.٣٧٨/ Y اظالسن روضة ، ١١٠•/الاسدلكر ، Y٣٣٧/ القدير نح وانغلر: 

 )Y( القدير نح/Yس روضة ، ١ ١ ٠ / ١ الأطلكر٠ ، ٣٣٧\ /Y٤٣٨٥; المش ، ٣٧٨.
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وابناليث قول وهو والحناطة، والشافعية، المالكية، ذهب، ؤإليه 
ومكحولل١ا.عطاء عن ذللق، وروى المنلءر، 

وحجته؛

رمضان.مار أهله المجامع قصة ق فشه هريرة أيي حديث ~ ١ 
شاملوطا رمضان، مار الجماع ق الكفارة وجوب، على دل حيمثإ 

أوانفرد.تعدد، مار لكل 
لمبإفساده، الكفارة وحسن، فإذا متفردة، عيادة يوم كل صوم أن ٢" 

وكالعمرتين.وكالحجتتين، كرمضانين، كفاراما، تتداخل 
واحدة.كفارة تجزئه الئانيت القول 
والأوزاءير٢؛.الزهري قال وبه الحفية، ذهب ؤإليه 

أنفيجب، استيفائها قبل سببها تكرر حنايامتت، عن حزاء بأما وحجته؛ 
كالحد.تتداخل 

بينخلاف، موضع عاليه المقيس الأصل بأن الاستدلال هدا ونوئس 
العالم.أهل 

لثانية مرة جامع ثم فكفر رمضان من يوم ق جاع إذا الراحI الأم 
النوم•ضا 

واوالكية)أ(،الحفيةر٣(، اكافكفارةروهوذب عن ^وطزمه 

.١٤٤اسيم)١( 
•٦٣٧٨! الطالتن روضة ، ١ ١ • / ١ • الأسذلك; ، T٣٣٧/ القدير نح وانظر: 

.Y٣٣٧/ القدير نتح ٨، ٠ م الموط )٢( 
ر، ٣٣٧/ Y القدير فح ٨، ٠ م البوءل )٣( 
Y٦٣٥/ اJجالس صون ، ١ ١ • ا/ ٠ الأ-تاولكر )٤( 



ؤقج§اسءءسمماسم 

عنورواية والتانمةرا<، 
ثانية.كفارة عليه تجب الثاني؛ القول 
اليناراإة)م(_مذهب وهو 

اص:

القولالأوJ:آيلة 
الكفارة)أ(.فيه تجب فلم صوما يصادف لم الثان الجميع أن — ١ 

فلمموجبها وأخذت الأول دالو٠لء فدت وقد واحدة، العبادة أن ٢" 
وجوبومطلق الأول، عن كمر يكن لم لو كما تامة حرمة بالثاف يهتلن، 

العبادة(()؛،(.اد فمع الكفارة بإيجاب ينهض لا الإمساك 
الئاي:القول أدلة 

منها؛بأدلة القول هذا أصحاب احتج 
ذكورفتتكرر بالجماع ادها لإفالكفارة تجس، عبادة الصوم أن ١- 

بحداككفيررا"،,وهوالوؤدءإذاكان سببها 
إنماالثاق الجميع ووقؤع الأول بالجميع فد صومه بأن ومتوتشأ 

قتجب فلا الصوم عن مجزيا ليس الإمساك وهذا الإمساك حال ل حصل 

آ/حوىزالرافنآآ/؛اا.س روضة )١( 
؛.U/.1الإضاحا/أ؟،الإضاف)٢( 
الإراداتمتهى ، ٥٠١ا/الإناع ، U٤٦٠/الإنصاف ، v٤٢٠/ص أور سونة )٣( 

.٦٣١ ١/ الفقه الوجتزق ، ١٢٩١/ الشامات المح ، ٠٣٣ ١/ الختهى غايات ، ٢٢٧; 
اخياراتالثيح، ١٦٩الثاض٣;نقه التهدبj ،، ١٢٦الثانمةمv_j،Ju jالساق)٤( 

.١  ٢٣الصيام ل اكيمين محمد 
.١  ٢٣الصيام ق العثيمين محمد الثيح اختيارات ، ٤١٤م العزيز. اّائ، نح )٥( 
.٢٢٩١٦١;ههد،،'المحالشانئات ،ثرحالزركثي ٣٨٠١المأا)٦( 



اس|ءسمماسما||ؤقج 

كفارة.فيه الجماع 
علىقيانا كفارة به تجب أن فجاز رمضان نبمار ق محرم وطء أنه ٢٠٠" 

الوطءالأولءرا(.
الث1ز(عن يكفر لم فلو التآكفير، من موجبه أحد الأول الوطء أن ٣" 

ارسيفادهر٢،.بعد تكرر إذا الحد ل كما موجب عن لخلا 
حتىصحيحا صوما يصادف لم الوطء هدا أن الدليلان! هن«ان ونوتثن 

الكفارة.فيه تجب 

كلأاممحلخم؟،ردلملاملس
تعيدالعلية.المالت 

ذلكق حلاف على يقف ولم علية وجبت من على الفدية تعدد 
الفديةعليهم تجب برؤه يرجى لا الذي والمريض الكير الشيخ فمثل 

ذلكق حلاق على أقف ولم للفدية تداخل دون أفْلروها التي الأيام بعدد 
يوم•كل عن وجوحا الأصل إذ 

القضاءتأخير لسبب وفدية المرض لسبب فدية عليه لوكان ذلك ومثل 
ذلك.ق خلاف على أقف ولم الفدى، تتداخل لم الثاف رمضان إلى 

بحثل الأولاد بتحدي الحامل إفْلار فدية بتعدد مايتعلق تقدم وقد 
الحامل.صيام 

هه ه 

.٢٩١\إ ست ^ ٦٦٣!ص ض j م )١( 
.٤١٤-٤١٣/٣فحالuلكاضير)٢( 



إخآ0اسيام لأخئ،ا اسام .

مشرأاتثاني الطلب 
والفديةالكفاية، اوقات 

ثائل موفيه 
الكفارة.أنولع من الواجب تعيين وقت الأولى• المالة 
الكفارة.إحراج ونت الثانية: المالأ 

ونتالقوية.المالةالثالثة: 

الوجوب.وقت ١^^،: السالة 
أقوال:على المسألة هن،ْ ق افه رحمهم العلماء ا احتلف
الجماع.وهوونت الكفارة، وجوب وقت أنه الأول: القول 
حزم)ى.ابن قال وبه الحنابلةر١،، مذهب وهذا 

الوجوب.حالة دون الأداء بحالة العبرة أن ١^^،• القول 
والشاقرية)ه(.ال\لكيةر؛،، وهومذهب الحتفيةل'آ،، وهومذهب 

حينإر الوجوب حين من الأحوال بأغلظ العيرة أن الثالث،: القول 
اككفيرؤ

أحمل.رى.الإمام عن ورواية للثاذعيةرا"ا، وهوقول 

(.٤٨٢(،وكثافاشاع)T/ ٤٢>/ (،والإنصاف)١ ٥٥٧الثرحالكر)٤;)١( 
المحر)\إم(.)٢( 
(.٤٨٢)ه/ عابدين ابن وحاشية (، ٩٧)ه/ واليانع (، ١٤٥)A/ المبرط )٣( 
(.١٣٢الكير)آ/ والثرح ٣(، ٠ اندارك)آ/ أسهل ٤(، ١ ٥ الجهد)١/ بداية )٤( 
(٣٦٥/٣ّ(،صاساج)٢٩٨/٨رومحةال٠لالين))٥( 
(.٣٦٥الحتاج)م/ وض (، ٢٩٨الطالين)M روضة )٦( 
اوغنى)اا/؟«ا(؛)٧( 
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الأدلة:

بمايلي؛١^^^٠ لئن اعتير من احتج 
اغ.فأوجب ،، مLب٢لمه١١ين يظنهئؤن تعالى: قوله — ١ 

تجبالكفارة أن على فدل الوجوب، وقت، هو وهدا العود، عند الكمارة 
رمضان.مار الجماع كفارة ذللث، ومن عنده 

ابنيحي حدثنا علي• بن الحسن حدثنا داود: أبو رواه ما )*ا*م(مأ~ 
ابنافه عبد بن معمر عن إسحاق، بن محمد عن إدريس، ابن حدثنا أدم: 

ثعلبةبن ماللث، بنت، حويلة عن سلام، بن اض عبد بن يومف عن حنفللة، 
افهرسول فجئت، الصامت،، بن أوص زوجي مني ارظاهر قالت،: ة.ا 

عمك،ابن فإنه الله راتمي ويقول: فيه، يجادلني الله ورمول إليه، أشكو 
ؤانحأدلك، أؤ؛ مث، آش سح ؤ٠ر 3اثرتال; القرآن: نزل حتى يرحن، فما 

الفرض،رى،إلى آس5ّيعصئ-ه نحمحامحةاإف رنيهاويئتكآإل
متتابعين(،شهرين )فيصوم قال: يجد، لا قالت،: رقبة(، )يعتق فقال: 

متين)فليهلعم قال: ا صيامإ من به ما كثير شخ إنه الله رسول يا قالته: 
منبعرق ساعتئد فاق قالت،. يه، يتصدق سيء من عنده ما قالنت.،. مكنا( 

اذهبيأحنت،، )قد قال: احر، بعرق أعينه فإف الله رسول يا قلت،: تمر 
عمك(()مدابن إلى وارجعي مكينا، متين عته بها فأطعمي 

ّورةالجائلة،)١( 
الظهار.كفارة )٢١( 

أبوداودقالألأق/بابفياممهار)؛اآآآآ(.)٣( 
لمة.مبن محمد ؤلريق من ( ١٠٨٩والبيهقي)U/ (، ٢٢١٥أيصا)أبوداود وأحرجه 

محعل..بن إبراهيم ؤلريق من اراحانء ٤( حبان)٩^١٢ وابن (، ٤١٠وأحمد)ا"/
عنإسحاق بن محمل. عن ملمة( بن ومحمد إدرص، وابن سعد، بن ثلاثتهم)إبراهيم 



لةت0اسم لأح؛هأم اسأء ٠

فيكرم.سلام بن •يواف بن يوش عن حطلة، بن عبداف بن معمر 
(.٣٤٣)و/رالفح• ل الحافظ. حشه الحديث ت الحديث عر الحكم 

3 الكن عداف: بن معمر عن ( ١٥٥/٤)•المزان• ل الذمي قال  j الالتابمن من
بنأوس بخمّ إسحاق ابن سوى عنه ماحدث ثقاته، ل حبان ابن وذكره يعرف، 

الماهتأ.

الخابعة.عند أي اشول• (: ٢٦٦•الممريب،•)؟/ ز الحافظ وقال 
ولالحديأثاشواهدمنها:

المنةثرح ل والبغوي (، ٣٨٩والمهقي)U/ آ، ٤١٣٢ منصور)ح بن سعيد أخرجه ا م~ 
مرملابه ار بابن عطاء عن حرملة، أبي بن محمد طريق من لغيرهم (، ٢٣٦٤)ح 

ومطولأ.•^٥^١ 

قياله•.ااو«.وص.ول وهوثاهل. مرسل، •هدا البيهقي• قال 
والحاكم(، ٢٠٦٣^الظهار بابح الْللاق، ق ماجه ابن أخرجه آخر شاهل- و~ 

 /y(٤٨١ ،) عنالملمي سالمة بن نمم طريق مجن الذمي، ووافقه الحاكم وصححه
خولةكلام لأسعع إل شي كل سمعه ومع ■^، ٧١•نارلث• ؛  ١٥٤٠٠عانثة قالت، قال: عروة 

ياتقول: وهي اف. رسول إر زوجها تشتكي وهي بعضه، علي ؤيخفى ثعلة، ينت، 
ظاهرولدى، له وانقطع صي يرُتا إذا حتى بطني، له ونثرت شابي، أكل اف رسول 
أسكوإلك.إق اللهم مي، 
تول ٥١سع ند ؤ الآياُت،: الملام«رولأء عليه جيميل نزل حتى فما؛رحن، عائشة: قالت، 

الصامت،•.بن أوص وزوجها قال: ه زوجها ق تجادللث، التي 
٣٧٢/ ١ ٣ ه سميعابصيرا الله وكان ؤ بابؤ الوحيد/ كتاب، ل معثئا البخاري ق وأصله 

وسعالذي ف الحمد قالت،: عائشة عن عروة، عن تميم، عن الأعمش: قال ايارى، فح 
يتجادلااثج المر تول اه سهع قد ؤ ال~؛ؤ، ^، تحار اشّ فأنزل الأصوات، سمعه 

البخارياخارها ولذللث، تميم رواية شيء أصح ولعل ١، اني والنه، زوجها 
معينابن وثقه وتميم صحح حدث هدا التعليق ل الحافظ وقال صحيحه ل وعلقها 
وتميتهاء.المجادلة نمة ق ورد ما أصح *أنه ( ٣٧٢/ ١٣)القح ل وقال وغيرْ، 

بن- محمل حزم'ا/أهءنطريق وابن ، ٠٣٩ U/ واليهقي ، ٤٨١أ/الحاكم أخرجه و- 
حميلة•أن عاتشة.١: عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن سالمة، بن حماد سا القفل، 

امرأته،من ظاهر لمنه اشتد فإذا لم به امرئ أوس وكان الصامت،، ابن أوس امرأة كاننت، 





اسياماس*ء ص

حمراغثرها فرأى بمض على حلف رمن ٧^-' اض. أن ريرة. هئ 
يميته(لاا.هوحيروليكمرعن الذي فليأت منها 

الدلالة:وجه 

فدلالوجوب وقت هو والحنث بالحنث، الكفارة أوجب الثمح،. أن 
وقتفكان الوجوب، وقت الحانث، ذمة ق ديثا استقرارها على ذللث، 

الكفارة.أصناف، من الواجس، لتعيين هوالمعت،ر الوجوب 
فيهاالمتر فكان له، وتزكية للمجاْع تطهيتا وجستؤ الكفارة أن ٥— 

فعليهأعتق ثم عبد وهو رثى لو ولهذا• الحد، على قيانا الوجوب؛ وقت 
الأيكاررى.حد فعليه أحصى حتى يحد ولم وهوبكئ ولورثى العبيد، حد 

الصومسوى يلزمه لم الوجوب وقت معسرا كان إذا المجامع أن ٦" 
ذللثؤفدل غيره، إلى الانتقال عليه يجب لم بالصوم التكفير عليه تمن ومن 
الوجوب.ونت، الختبر أل على 

الأداءيمايلي:اعتبروئت، من واحتج 
الأداءحالة فيها فاعئر ه، جنغير من بدل له حى الكفارة أن - ١ 

اشّم)م.مع كالوضوء 
وجهين؛من الاستدلال مدا وئوقش 

بدليلوجه كل من الأداء حالة يعت،ر لم التيمم فإل بالفرق؛ الأول: الوجه 

ابنالرحمن ب حديث من الصحيحين ول (، ١٦٥الأيمان)•كتاب ل ملم صحح )١( 
البخاريأحرجه يمينك( عن وكفر حير، هو الذي نال،ت)فأن ه الك، أن ء. ممره 

(.١٦٥٢(،ومالم)٦٧٢٢)
(.٣٧٦(،كثافالقناع>ه/٣١٥الحاوي)؛،/)٢( 
(.٥٣١ / ا والحاوي)٥ الصنائع)0إس بدائع انظر: )٣( 



اسما§اس|ءسم،ايكأ 

إذاالعتى فإن الصوم؛ بخلاف الماء، بوجود التراب ؤلهارة الثاؤع إبطال 
سهللل١،.لم فعاله بعد وجد 

اجتهادفإنه وأيصا والثنة، القرآن لظاهر مخالس أنه الوجه 
بمثله.متْوصى 

هووقتلها الوجوب وقت فيعتر وميدل، بدل لها عبادة الكفارة أن ٢— 
صححوهو صلاة عليه وجبت من إن حيث الصلاة، على قيانا الأداء؛ 
الوجوبوقتر المعمر ولوكان إيماء، أداها ولو أجزأته، مرصه حال فأداها 

لاأجزأأداؤهاعاوسالحالرآ(.
دجءءر،•من هداالاستدلال وئوض 

والثنة.القرآن لفلاهر مخالم أنه الأول! الوجه 
عليهيجب فإنه نمر؛ حضرق صلأ0 يكز بمن متقوض أنه اكانيت الوجه 

لوجو-باإجماعارم؛ المنير وابن أحمد الإمام حكاه كما تامة يصليها أن 
لمصز.الأداء حالة اعتبرت ولو تامة، عليه 

مالبوجود الدمة ق يجب حى بأنه الآحوالت أغلظ اعسر من واحتخ 
كالحج.الحالين أغلغل فيه فاعتبر 

جرءل عليه هدر فمتى العمر، عبادة الج بأن الا،سدلأل؛ هدا ونولش 
آكارأ،.مبخلاف عليه وجنا وقته من 

الأ؛دلأف،؛ثممرة 
أعمر،حتى يكفر فلم الوجوب وقت، موسرا كان إذا الخلاف ثمرة تغلهر 

^٣٧٦القاع)م/كشاف انظر: )١( 
بيانعاكالع)ه/ااه(.)٢( 
 )٣(/Y(٣٢٣الإنصاف.)
الض)؛؛/ا/•؛(.)٤( 



ؤئجا§اس،عسمسم 

قالرقبة وتستمر الصيام، إلى ينتقل أن له ليس والثالث الأول الرأي فعلى 
الرو_ة)ا(.الانتقال!لى وله الصوم عليه ممستاوحب ؤإذاكان ذمته، 

بالصيام.يكفر أن له الرأي يعلى 
الترجيح:

القرآنهوظاهر إذ الحنابلة؛ إليه ذم، ما — أعلم وافه ~ الراجح والقول 
والئنة.

اضارة:إخراج وقت اتثالة: اس 
بعدالفور على الوظء يعد رمحضان نبمار كفارة إحراج وقت 

لصارف،.إلا والفورية الوحوب، الشاؤع أوامر ق الأصل إذ الوحوب،، 

.^١٢٢ألحلأت ؤةثنباف\ تعالى! قوله ١— 
زنبمؤئره)م.ثبنلإتن ؤدسثابمأإق< ث تعالى وقوله ٢" 

السورعن الزمحر بن عروة طريق، من الخاري روى ولما ٣" ( ٨٦٢)
احلقوا...ثم فانءحروا، ررقوموا قوله وفيه ••• قالا؛ ومروان مخرمة ابن 

منلقي ما لها فدكر ملمة أم على لحل أحد منهم يقم لم فلما 
الاسب..«ر؛<.

فدلأمحرم عن الناس ناحر ملمة أم إلى مكي المكب. أن الدلالة؛ وجه 
الغورية•على الأمر أن على 

الصيام.الثانية/ المسالة المحثا/ هدا من الساع المطالب ينظر؛ )١( 
,١٤٨ي؛البقرة محورة ( ٢ ) 

.١٣٣ّورةآلعصانآية: )٣( 
(.٢٧٣٢الجهاد)و الشروط باب الشروط/ ق البخاري صحيح )٤( 





QvT]اسيام اسأءسمم §ا

بطلؤعوذلك الصوم وحوب وقت هو الفدية وجوب وقت أن ٢" 
وقته.قبل الصيام عجل لو كما وقتها قبل عجلها قد فيكون الفجر، 

الثافأحوط،واشأعاوم.والرأي 

الأخر.'رممان القضاءإلى آخر لمن الفدية إحرلج وهمت الثاف؛ الأمر 
عندالفدية عاليه وجبت آخر رمضان لحل أن إلى القضاء أحر من 

يدخلأن قبل الفدية إخراج يقدم أن له يجوز لا وعليه العلماء، جمهور 
عندهم.دخوله قبل عليه تجبإ لا لأنيا الأخر؛ رمضان شهر 

الأخروجهازرا،.رمضان دخول( قبل تقديمه صحة ق ليثانمة إلاأن 
أنؤ، مخير فهو الأخر رمضان شهر بدخول الفدية عليه وجبت، فإذا 

أووعدهر'ا،.أومعه، القضاء، فبل يخرجها 
فإذايقضيه، يوم كل مع الفدية إحراج المندوب أن على المالكية ونص 

أعلم.وافه الفواتل"اا، عام يكون الفوات أفهلركهدي يوم قضاء ق شؤع 
والرضع!للحامل الفدية إحراج وقت اا؛ال«ث،ث الأم 

قولين؛على الفدية إحراج ونت، j( العلماء اختلفط 
فديةتعجيل لهما وليس قضائه، مع يوم كل فدية تخرج الأول! القول 

فيهيوم فدية تعجيل ولهما لعامن، الزكاة تعجيل يجوز لا كما فاكثر، يومين 
ليلته.ق أو 

. ١٣٣اُ/ المهذب ثرح المجمؤع )١( 
التقرحالدموقي؛/م"آه، وحاشية االاJردير الكبير الشرح ، ywfyالخرشي شرح )٢( 

.١ ٥ ٥ Y/ القاع كثاف ه، • • U/ الكبير الشرح الإنصاف.ع ٣، ١ • ١/ 
والصيامالصلاة j الفدية وأحكام ، ٣١٠\إ التفريع ا/حمه، لادردير الك؛ٍر الشرح )٣( 

٢٦٦.



 yvQ[اسأماسءعسمم اوأ

المرصعأ'اا.ق المالكية وقول الشافعيةل١ا، وهوقول 
الأمر•مقتفى ولأنه لوجوبه، الفور على نخرج القول 

الحنابلة)"؟(,وهومدهب 

٦٦٤ ١/ المحاج مغني )١( 
.٣٦ا/٠ الفواىالوواق )آ(
 )٣( U ،iU>l /يم ؤيظر: ، ٣٨٤\ j وسم _؛iyY_.
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مقرأاثيادى الطلب 
والفديواشايأ، في القيمة إحراج 

قاختلفوا ص العتق، عن القيمة إخراج يجزئ لا أنه الأئمة: باتفاق 
أوالمدية طعام عن بالاطعام التكفير عليه وحب لمن الطعام قيمة إحراج 

والصيام)ا(.العتق يستهير لم بحيث الكفارة، 
علك،

الكفارة.ز القيمة إحراج يجزئ لا أنه الأول؛ القول 
واليناإة)آ(.والشافعية، المالكية، الجمهور قول وهو 

الكفارة.ق القيمة احربج يجرئ أنه الثاف؛ القول 
ورواية،، المالكية١٤عند مخزج قول وهو الحنفيةأ"آ،، مذهسا وهو 
الأوزاعي.وهوقول الءنادلةلْ،، عند مخرجة 

الأدلة:

يلمحا•بما الجمهور احح 
داؤأه)ا■(,تعالى؛ قوله ~ ١ 

 )١(/U٤٥٧،أحكام\م\6للجماص\/٤٤٢ا/،ضالممحاج ٣٧٤الغي.
المجتهدوبداية (، ٢٨•)٦/ للقرطي القرآن وأحكام (، ٤٧)Y/القدماُت، سمر الل.ونة )٢( 

(،٢١)م/اممالمن وروضة (، ٣٠)ءا/• والحاوي ( ٦٤)U/والأم (، ٤١٧/١)
(.٦٩)A/ والمحال (، ٣٨٨)ه/ القاع وكشان، ٥(، ١ ٢ / ١٣)والمغني 

وحاشية(، ٦٢)ا/ الهثوية والفتاوى (، ١ • ٢ )م/ الصناع وبداعر٥(، ١ ٢ الهدير)ه/ فتح )٣( 
والإشراف)؛/آهآ(.(، ٤٧٦)T/ عابدين ابن 

.٢٧٧; الرسالة عر _ rUابن )٤( 
.٣٦٩الخرني؛/ على الزركشي ، ٣٥٩آأ/ الإنصاف، مع الكتير الشرح )٥( 
ّورةالجادلةآية:آ.)٦( 
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طعاما.اممه ففرصها ، ؟^١١مقك؛ي حؤ،' ؤئةمرتح؟إممام تعالى! وقوله 
تهلعمونما أوسط ررمن تعالى! بقوله الإطعام على نص تعالى افه أن 

عدولفيه بل اطحام، ليس القيمة وإعهلاء اطحامءا ررمحكفارته رروقوله! أهاليكم 
علىالاسال التمس لحكم تغييرا فيه لأن يه؛ القول يجوز فلا التمى، ظاهر عن 

معنىوعلى النمس على خروجا فيكون بالتعاليل، له ؤإبطالأ بحينه الإطعام 
يجزئ.فلم فيه، التعبل. 
ابنومحمد شيبة أبى بن عثمان حدثتا داود! أبو رواه ما (٢~ ٨٦٣)

بنمحمد عن إسحاق، بن محمد عن إدريس، ابن حدئتا قالا! العلاء— 
ابنسليمان عن عياش، بن علممة ابن العلاء! ابن قال عطاء، بن عمرو 
أصيبامرا رر'كتاّ!!ا قال. اليياصي العلاء ابن قال صحر. بن سلمة عن يسار، 

منأصسب، أن حمت، رمضان شهر لحل فلما غيري، يميب لا ما اء التمن 
سهرينسلخ حتى منها فظاهرت أصبح، حتى يى يتاعر٢ا شيئا امرأق 

ألسن،فلم شيء، منها لى يكسف إذ ليلة، ذايت، تخدمتى هى فبينما رمضان، 
١ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠

وقلتا!الخثر فأح؛رتمم قومي، إلى حرجتا أصبح٠تv فلما عليها نزويت، أن 
هاض إلى فانطلقتا وص، لا قالوا! .، افه رسول إلى معي امشوا 

مرتين،اممه رسول يا بداك أنا قالت،! ( مالمة؟ يا ذاك )أنتا فقال! فأأحارته، 
والديقلت،! رقية( )حرر قال! افه، أراك ما ل فاحكم اممه لأمر صابر وأنا 

)فصمقال! رقيتى، صفحة وضربت، غيرها رقبة أمللثه ما بالحق يعئلث، 
قال!الصيام؟ من إلأ أصست، الدي أصبت، وهل قال! متتابعين(، شهرين 
لقدبالحق والدي قلت،! مكيط،، ستين بين تمر من ومما )فأطعم 

٠٨٩ت آية المائدة محورة )١( 
(.٣٨الرب)oU  /Aيطر: ت. الفكاك أسطح فلا يلازمى، أي )٢( 



وت0واسءعسماسيام 

زينقبتي صدئة صاحب إلى )فانهللق قالت طعام، لنا ما وحشين بتنا 
وعياللث،أث وكل تمر من ونما مكينا متين فأطعم إليلث،، نليدنعها 
الرأي،وموء الضيق عندكم وحدت فقلت: قومي إلى فرحعت بقيتها(، 

ليأمر أو أمرق، وقد الرأي وحن السعة النبي. عند ووحدت 
بصدءتكم،،لاد

(،٤٣٦/ أحمد)ه الإمام أحرجه 
زماجه وابن (، ١١ ٩٨يكثر)أن نل يواغ المظاهر ل ماجاء باب الطلاق/ ل والرمحدى 
الأشج،سعيد بن عبداض عن ( ٢٠٦٤الظهار)باب الهللاق/ 

عدى،بن زكريا عن ٦ ٠ ٥ أ/ دالدارس 
يه.إدؤص بن عبداه عن وزكريا( وعبداه، ثلاثتهم)أحمد، 

(،٣٧/ أحمد)٤ وأحرجه 
عليبن والحسن حميد، ابن عن ( ٣٢٩٩المجادلة)محورة من ير التغل والترمذي 

يحنى،بن ومحمد الزعفراق، والحسن الدورقي، يعقوب عن حزيمة)؛/٣٧( وابن 
الخليلبن وأحمد الدارمي، محمد بن وأحمد 

والحاكم)أ/م.آ(من>ض:حم؛نأبيطاف،
والدارم،،يحص وابن والزعفراف، ليعقوب، والخن، حميد، وابن )أحمد، تعنهم 

يه.إسحاق ابن محمد عن هارون، بن يزيد عن طالب( أبي وابن الخليل، وابن 
(.٣٧أحمد)٤/ وأحرجه 

فردة،ر بن اف همد أمح، بن إسحاق طرينا من والدارذطني 
(،٢٢١٧الظهار)ق باب الطلاق/ ق وأبوداود 

الخاريث،ابن عمرو عن وهب، بن اه همد طريق، من ( ٧٤•الختتقى*)٥ ل الخارود وابن 
عنالأشج، بن همداش بن ممر عن ا لهعة وابن وعمرو، )إمحاق، ثلاثتهم لهيعة، وابن 

ينحوْ.به يسار بن سلمان 

بنعلي طرين، من ١( ٢ ٠ )' الفلهار كفارة ق جاء ما باب الهللاق/ ق أبوداود وأحرجه 
.ها(وامحمن>_ضانانموي^^لدبج)٣/ 

وحرب(.وسيبان، ثلاثتهم)علي، مداد، بن حرب طريق من والخاكم 
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والصيامالعتق يسمملح لمن طعاما الّثي. فرصها الحديثين هذين ففي 
أمرعاليه ليس عملا عمل ومن المي.، فرصه ما حلاف القيمة ؤإحراج 

.ؤهورد.رسوله أمر ولا افه 
غيرهمادسر فلو والكسوة، الإطعام عين ق الواجب جعل اف. أن ٣— 

به.المامحور الواجب يود لم 
اش،حدود تعدى فقد قيمة ذلك، ل أوجب ررفمن حرم ابن ئال 

اممهبه ياذن لم ما الدين من سيع وقد ه، نفظالم فقد الله حدود يتعد ومن 
تعار>ثاَكان;ثشذثا

الفة)أا.إحراج دون الإطعام الصحابة. عن الوارد أن - ٤ 
يعدلم القيمة دسر ولوجاز الأنولع، هذه ق اليمين كماره حصن اممه أن هس 

لالحصرذاJالة.

ثوبان،ابن همدالرحمن بن ومحمد عدالرحمن بن ية أبي عن ممر، أبي بن بمض عن 
بنحوْ.صخر بن سالمت أن 

الحافظوحشه والحاكم حزيمة، ابن وصححه الرمدي، حشه الحديث ^؛4؛ الحكم 
عنان:له والحديثح (، ٣٤٢ااكح«)٩; اق 

اريبن ءماليمان البخاري: قال صخر، بن وملمة ار يبن ميمان بين الأشلاع الأور: 
لعبدالحق أعله و'كذبا الترمدي، عنه نقاله صخر، بن ملمة من عندي يسمع لم 

،الأحكام،.
عنعنه.وفد إسحاق، بن محمد فيه الثانية: 

ذللث،إلى أسار كما ال، معلولة؛الإرسفهي عبدالرحمن بن ومحمد سلمة أبي متابعة وأما 
(.٣٩٠ق،ّثه،)ما/البيهقي 

.٦ ٤ آية مريم سووة )١( 
(.A/\،1)الحر )٢( 
اسي)مل/آاه(.)٣( 
الإطعام.مبحث، ق الأثار هد0 تأق )٤( 
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الطعامذكر0 وق كذلك، الأمر ررليس الجصاص; قال وموئس! 
إعهلاءجواز على ذكر بما ودلنا ذكرهما أنه وذللث، الفوائد، أعفلم والكوة 

يعهليأو يكو، أو يهلعم أو حنْلة يعطى أن بين مخيرا ليكون قيمتها، 
الأرغعن العدول ق موسعا فيكون الثياب،، عن أو الحنهلة عن قيمة دراهم 

أيأويعطي الأرفع، إلى الأوكس عن أو القيمتان، تفاوُت، إن الأوكس إلى 
فلمليون بنت، إبله ق وجست، ومن اليي قال كما بأعياغبمما المذكورين 

ذللثهق فحيره ،، ١١٠درهما،وعشرون وشاتان مخاض منه؛نت، أحد توحد 
المذكور.الفرض وهي لون، بنت يشتري أن على يقدر وهو 

الا.راهممن أنيا على الأمة واتفقت، الإبل، من مائة الدية جعل وكما 
همدعلى امرأة تزوج وكمن فيها، اختلافهم على للأبل قيمة والدنانيرأيصا 

يبطلولم أيصا، منه ، lJlJبقيمته حاء ؤإن منه، مل بعينه به حاء فإن وصهل، 
مافكاوللمثج لغيرها، التسمية حكم المواصع هن.ْ ق القيمة آخذ جواز 

أحدمثل فالقيمة والعتق، والهلحام الكوة بين حيره أنه ترى ألا وصفنا، 
قتختلف، ف كانت، ؤإن المذكور، وبين بينها مخير وهو الأشياء، هذه 

علىاقتصاره وق فضيلة، زيادْ الأرير إلى عدوله ق لأن والكسوة؛ الهلعام 
المرصؤ(•فهو فعل وأيهما رخصة، الأوكس 
فإنمقدارآية، فيها المفروض إن الصلاة ق القراءة ق نقول ما مثل وهذا 

هوالجزءالركؤع من والمفروض المفروض، هو الجمح كان القراءة أطال 
ثرىألا منه، المفعول جمح الفرض كان أطال فإن راكعا، به مي يالذي 

الوكذللث، لركعته، ئدركا الركوع آخر ق ثدركه كان الركوع أطال لو أنه 
الكوة،أو الطعام محن الأوكس قيمة الكفارة من المفروض يكون أن يمتغ 

٠١٤٤٨الزكاة ل العرض باب ~ الزكاة ل البخاري أحرجه ( ١ ) 
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أيصا(()ا(.هوالمفروض لكن الأرفع قيمة إلى عدل فان 
قيمةلأن فائدة؛ اليمين كفارة ق للتخر يكن لم القيمة حازت لو أنه ٦" 
شيءبين يخير وكيف واحدا، شيئا صار الكسوة قيمة ساوت إن الهلعام 
أوالشيء فعل بين يختر فكيف الأحر، على إحداهما قيمة زادت ؤإن ا واحد؟ 

الجماع.كفارة ي فكدا اليمين كفارة ق القيمة تجزيء لم ؤإذا فمل؛عضهرى؟ا 
وهيتستره لا كوة أعهلا٥ لو أنه القيمة بإحراج القول من يلزم أنه ٧" 

الأية.ظاهر حلاف وهدا ذلك، لأحزأ إطعامه قيمة اوي ن
العبدقيمة إحراج فته يجز لم حيث الكفارة ق العتق على قيانا ٨■" 

الكفارة^.خصال هن أما بجامع الإطعام فكدا إعتاقه، من بدلا 
العتق:ق القربة محنى لأن يجز؛ لم العتق ل القيمة دفع بأن وكوبس: 

محنىفإن الإطعام بخلاف يتقوم، لا وذلك الرق، ونفي الملك إتلاف 
القيمةأ٤،.يدفع ممكن وذلك الحاجة، ويفر الخلة، سد فيه؛ القربة 

وذهابحلته سد فيه لأن الحال؛ ق للفقير أنفعر الهلعام إحراج أن ٩" 
لمالبْلن حاجة سد متى لأنه الناس؛ وتكفف، السؤال عن ؤإغنائه جوعته 

بنته،وقوة قوامه حففل ذلك ق لأن الغالب؛ ق غيره إلى مفبمعلزا يكن 
الإنسانلقوة حفظا الضرورة عند الميتة أكل أباح الشرع أن نجد ولهدا 
أعلم.وافه لحياته، ؤإيقاء 

.in'/Yالقرآن أحلكم )١( 
ص)؟\إ\\0(.)٢( 
-كطةابع1ا/إ؛ا.)٣( 
الرائقالبحر ، Y١٩٢/انماية ، ١٠٢ه/الدائر آ/هه؛، للجماص القرآن أحلكم )٤( 

 /Y٤٣٢والصيام الصلاة ق الندية أحلكم ، ٢٣٨.
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التخييرإلى يفضي القيمة إحراج وجواز بالإطعام، أمرْ الشاؤع إن ~ ١ ٠ 
أيصا.النص وهوخلاف والقيمة، الإطعام بين 

نصما على علقه وقد تعالى، ض واجب، مالي حق الكفارة أن — ١ ١ 
والأصعحية.كالهدي، غيره إلى ذللث، نقل يجوز محلا عليه، 

بغيرهتتالي فلا مثلا، كالإطعام معين بمحل تعلمت، قربة أما دممتى1 
مخالفةذللئ، لأن والدقن؛ بالخد يتأد والأنفلم بالجبهة تعلق لما كالسجود 

التعبدرا(.معش على وحروج للنص 
الهدىق القربة ووجه المستحق لأن الفارق؛ مع قياس بأنه ويوئش: 

التصدقوقبل الذبح بعد الحيوان هللث، لو حتى الدم إراقة هو• والأضحية 
حتىالمعتى معقولة ولا بمتقومة لمتا الدم ؤإراقة شيء، يلزمه لم به، 

غيرها•إلى فيها بمار 
ولابه، يتنقل لا حتى أصلا بقربة مليس والدمن، الخد على الجود أما 
التصدق؛خلاف، القربة، مقام يقام لا بقربة ليس وما العجز، عند إليه بصار 

معقولأمر وهو الفقير، حلة مد وفيه قربة، فهو الإطعام عن بالقيمة 
هوالمقصودر٢،.ما القيمة بإحراج فيحصل المعنى، 

عنبدلا القيمة إحراج فيها يجوز لا حيث، الزكاة على قيانا ~ ١ ٢ 
علىعلقها وقد تعالى، ش واجمة مالية عبادة أما بجاْع الكفارة ف،كدا العين، 

،.غير٥١٣إلى نقلها يجوز فلا عليه، نص ما 

٢. ٠٧السانم/، ٣٨•، ٣٧٨ه/المجموع مع )١( 
رد، YUY؛/الحقائق -سن ، Y١٩٣/انماة أ/ه؛ا، الكفاة  iSow/rالمسوط )٢( 

٢. ١٣الصيام ق الندة وأحكام ، Y٢٨٦/ المحار 
y'U/T,٣٩٣)ى\وأ0'اإ
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تئمايلي الخنمثة واحتج 
الكفارة)ا(.فكذا الزكاة ق القيمة لغ يجزئ أنه — ١ 

وأكثرالعلم أهل بين حلاف موصع فهو الأصل، تيم بعدم ^٣،؛ 
جوازه.عدم على العلم أهل 

المكينباعها ثم اليمين، كفارة ي كوْ أو ؤلعاما أعطاه لو أنه ٢" 
فيالكفارة٠طالقار٢(.القيمة إجزاء على ذلك فدو ذلك، أجزأ 

الأدلةمن تقدم لما القيمة؛ إجزاء على يدل فلا التسليم، يعدم ونوئس• 
أنولا الطعام المكين يْلعم أن يشرط- لا أنه على يدل ؤإنما ذللئ،، على 

الكوة.يلبس 
وهداالمكين، حاجة ودغ التهلهير التكفير من المقصود أن — ٣ 

أنقعلّآ،االقيمة كانت، ربما بل يالإطحام، يحصل كما بالقيمة يحصل 
للفقيررأ؛.وأنفع الغنى، على أيسر القيمة دغ أن ~ ٤ 

الص.مع اجتهاد بأنه ونوبسهذاالامتدلأل؛ 
الإطعام.بوصف، ممد المكين حاجة ولغ التطهير فان وأيصا 

نصوأين العبادة؟ فأين الخلة سد إلى نظرتم إن ارقلنات العربي؛ ابن ثال 
نوع؟«>ْ<.إلى نوع ْن بالبيان والانتقال الثلاثة؟ الأعيان عر القر١ن 
أطحمهرا"،بأنه عليه فيصدق طعاما ءأا اثرى ثم القيمة أءهلا٥ إذا أنه ه~ 

القرآنللجماصرآ/هه؛(.أحكام )١( 
أحكامالقرآن،لأجماص)آا/ههة(.)٢( 
اوغنى)-؛؛/آ؛ه(.)٣( 
الأمحارسلالأمحار)؛/؛أ؛(.)٤( 
•( ٦٥٣)آ/ لأبن القرآن، أحلكم رم( 
أحكامالقرآن،للجصاص)أ/هه؛(.)٦( 
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غيرهأعطى من على لغة- الأمم— إطلاق يمتغ رالأ الجصاصأ قال 
سائماذلك إطلاق كان ؤإذا أطعمه، قد قالأ بأن ياكله ما -يا ليشري دراهم 
الأية((.لفظ انتفلمه 

أطعمه.أنه عليه يصدق محلا طعاما حا يثري لا ئد بأنه ونوتش؛ 
إلىالهلعام عليه من أحرج فمتى للمسكين، حما -جعلت، الكفارة أن ٦— 

فيجببه، حقه استبدل فقد طؤع، عن المستحق ومحيله بدله، المستحق 
،.الحقوق١١صائر ق التنازل بمنزلة وذلك الاستبدال، هذا بجواز القول 

الرزقإيصال لغرض هو إنما للمسكين الهلعام بأداء الأمر أن ٧" 
يدآثن مى ءؤوما ث تعالى محوله ل كما الكل، أرزاق وعد تعالى لأنه الموعود؛ 

وغيرها،كالتجارة سبتا سسب، من فمنهم فيز3هاهرآا، آش ءق إلا ، jjoV؛
تعالىماله من يعهلوهم أن الأغنياء أمر ثم الأسباب، عن محهلعه من ومنهم 

الموعودللرزق إيصال ذلكر أن محهلعا فعرف، ونحوها، الزكاة أو بالكفارة إما 
منوتعالى سبحانه علمه ما منه ليقلهر بالامتثال به ، للمكلفوابتلاء لهم، 

مصحوناالمعين بمحرفح الأمر فتكون به، فيجازى المخالمة، أو الهناعت 
إذالمالية؛ قدر المراد أن ومفيدا القيد، ؛ا؛هلال مصحونا الغرض حذا 

مختلفةحاحاُت، ان للأنبل الهلعام، خصوص ق انحصرت، ما أرزاقهم 
التنصيصأن إ؛هلال بل بالتعليل، النص إبهلال ليس هذا أن فظهر الأنولع، 

المالية.ق محيرها هو مما غيرها ينمي الهلعام على 
كثرتماْع وهي المحتاج، حلة مد الكفارة ل القرية وجه إن ثم 

فكانالهلعام، أكل ق ينحصر لا والرزق الهلعام، بعين تند لا واختلافها 
.١٠٢اليانعه/)١( 
هود.محررة هن ٦ آية من )٢( 
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قعرف ما على والأّّتباوال إذما 
فالزكاةتعالى، فه واجبة مالية صدقة أما بجامع الزكاة على قيانا ٨" 
مجثلهارآآ.الكمارة فكذا بعينه، عاليه المنموص مكان القيمة، أداء فيها يجرئ 

ا/دآثارجهة من الزكوات ق القيمة \ءط\ء صح ررلما الجصاص: قال 
سهماءرم.يفرق لم أحدا لأن الكفارة؛ ل مثله وجب والنفلر، 
العت؛رفكان القاتلة، لكفاية وجبت إما حيث، الجزية على قيانا ٩" 

توحدكما الواجس، قدر منه ؤيوحد لكفايتهم، صالح محل أنه قهم حل 
ماليحق فهي الكفارة فكدا بالإجماع، القيمة دير فيها ليجوز عينه، 

تعالىاف، من له كفاية ليكون الفقير إلى مصروف خالصا، تعالى طه واجب 
لكفايتهصالح محل أنه الفقير حق ق المعتمر فكان الرزق، من له وعد عما 
كالجزيةرأ(تالتعن لا القدر لبيان هو إنما فيها مكين بهلعام فالتقييد له، 

القيمةإخراج بجواز القول، بأن الأدلة؛ حدْ الاستدلال هدا ونوئس 
للنصوإبء؛لالأ تغييرا فيه لأن يجوز؛ لا وهدا النص، تعليل على مبناْ 

بالمملثل•
للفقيرحما الهلعام فيكون الهلحام، عين باخراج ورد النص أن يمعتى؛ 

ذللث،ل لأن العين؛ عن حقه لإبهلال بالتعليل الاشتغال يجوز فلا بالنص، 
^طالآكلاهرالص؛التءليلرْ(.

.١  Y٩٢/ انماة ، ١  Y٩٢/ القدير نح ، ١  Y٤٦/ الكفاية )١( 
.٠٢٨ القرطي،"/ تر نف٦،  Y٤٧/ الربي لأبن ١^ أحكام ، ١  Y٥٦/ المسوط )٢( 
القرآنأ/ه0أ.أحكام )٣( 
نح i\io/rاهفاية ، Y١٩٣/الغاية ، ٢٧٢/١الحقاتق نبتين ، ١٥٧/٢المسوط )٤( 

.١  Y٩٣/القدر 
.٢١٣الفدية أحكام ، ١ ٤ ٥ ٢; الكفاية ، ١٢٧ / ١ الحقاتق محن )٥( 
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والأمربالرزق الوعد ض م؛جموع من »مأحوذ الهمام: ابن هال رأجيب: 
قولٌمعت إذا فإنك ذلك، إلى منه الذهن اق ينمما به الموعود إلى بالدفع 
كداكل من عندك مالي من أعمله فلأن يا قال: ثم على، مونتك فلأن يا القائل• 
إليه،بالدير الأحر وأمر ذاك وعد مجمؤع من فهمك عن يفكا يكاد لا وكدا، 

لوأنه على لاتعليلا اكزاما مدلولا القيمة جواز فيكون الوعد، لإنجاز ذللث، أن 
فإنالحكم، لمحل توسعة بل عليه، للمنموص معللا يكن لم تعليلا كان 

أنكما لليي، محل اكعليل بعد ~ الزكاة ل كما ~ عليها المنصوص الشاة 
١،.المحلاا١ لتومحة إلا كان حنث التعليل وليس أيصا، محل فنمتها 

إرأمرين:يرجع ~ أعلم واه فيمابملهر~ المسألة ل الخلاف وسب 
قالعين عن بدلا القيمة إحراج جواز ق الفقهاء اختلاف الأول: الأمر 

الزكاة)ى.

قإحراجها جواز علتها قاس الزكاة، ق القيمة إخراج جواز يرى فمن 
عدمعليها قاس الزكاة، ق القيمة إخراج جواز عدم يرى ومن الكفارة، إحلعام 

تعالى.فه واجبة مالية عبادة أمما فيه: والجامع الكفارة، ل جوازإخراجها 
لالأصل هل الأصولية: القاعدة ق الفقهاء اخلأف الئاي: الأمر 
الخعليل؟أو واكوقيف، الخعثد الأحكام 

الترجيح:
امتدلواما لقوة الحالم؛ أهل جمهور إليه ذهمتإ ما أءلم~ وافه الراجح~ 

وافهالقيمة، بإجزاء القول فيتوجه الهلحام ياحذون لا بلد ق كان إذا لكن به، 
أعلم.

.٤  ١٣/ ١ المحوص شر ، ١  Y٩٢/ انماية وانفر: ، ١  Y٩٢/ القدير نتح )١( 
صروآوالمسين الشيوخ صوم )٢( 
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هشر:امادع ائس 
ايزقييبمهريه ما 

ءثصسب
بالمال.تكفيرْ ت الثانية المسالة 
الرقيق.صيام مقدار الثاكة! المسألة 
بانميام؛Jكفيرمح اص: ائسألة 

بصياما؛تا.اء يكفر رمضان مار جامع إذا الرقيق أن على العلماء اتفق 
هوإذ يملك، لا إنه إذ والإمحلعام؛ العتق على قادؤر غير لأنه متتابعين؛ شهرين 

حنيمإهثلمنيي ؤءصثام ت تعالى قوله عموم بالصيام؛ تكفيرْ ودليل 
الرقيق.يشمل وهن.ا 

أنهالحنا؛اإةرأات مذهب من المشهور وهو مالكأ١ا، الإمام قول وظاهر 
الصوم.من منعه لتلأه لمئ 

ث.وعنداث)م:لأيصومإلأاذن 
بلاصام المحرم يصنْ لا العبد كان إن أنه الثافحيةلأ،ت عند والممحميح 

إلاالصوم لها فليس الأمة وأما بإذن، إلا يصم لم الصوم صنم ؤإن إذن، 
للأستمتاع.اليد لحاجة مطلئا بالإذن 

.٤٢٤الفدية وأحكام ٤، ٠ صزومأ، والمتن الشرخ صوم ٤،  ١٥٢/ الممحهد بداية )١( 
ئرحالختهى)مآ/ا،آ؛(.)٢( 
اكاوىالهدية)ا/مآ؛ه(.)٣( 

(.٣٢٩المحتاج)؛/ وض ٣(، ٠ ٩ العناء)U/ حلية )٤( 
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اثدة:صبمىو.اس 
يستقيلم إذا بالإطعام أو بالعتق العبد تكفير إجراء ق العلماء اختلف 

قولين!على ^،، Jbميده له أذن إذا الصيام 
يجزئه.ذلك أن الأول! القول 
ثوروأبو الذلاه.ري، داود قال وبه أحمد، الإمام عن رواية وهو 

الإْلعام.امشوا المالكية! أن إلا العالخاء)ى. جمهور قول وهو 
أوبه لتكفر ذللث، منيم ملكه إذا الإمحلعام امشوا الشافعية! بعض وكدا 

يملكأنه الراجح أف على بناء التكفير، ق له وأذن ذللث،، متللما ملكه 
بالتمليك.

الأدلة!

بالإجراء!أدلةستال 
ثمنيأوأ ل1ا ثزدون م نير *0 همنحن ؤوأل؛ذ ث تعالى قوله ~ ١ 

كفارةفكدا رقيما، أو ا حن كان مواء ؤلهاره ق عاد من كل يتناول وهدا 
رمضان.نبمار الجم.اع 

المقدماتمع والدونة (، ٤٧٨)ّئ/عابدين ابن وحاشية (، ١٨)؛/المد.ير فتح )١( 
(٦٧)U/والأم (، ٩١)Y/الئاس، وسراج )آ/ااا(، المجهد وبداية )أ/بم'آ(، 

والشرحص/بمه( المحتاج ومائة (، ٢٤ا/ الخائن)١ وروضة (، ٢٥٠والإشراف)٤; 
١(. ٦٩المعاد)؛/ وزاد (، ٢٧٧القاع)؛،/ وكثاف (، ٢٨٧/yrالإنصاف)اعير.ع 

المابقة.الصادر )٢( 

ّورةالجادلةآية-r.؛.)'؟(
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الأصنافالتكفير يجرئ فكما الكفارة، وجوب ق كالحر العبد أن ٢— 
لكونهابتداء بالمال عنه التكفير ّمةط ؤإنما العبد، فكدا الحر من الثلاثة 

العسر.الحر أذنيه لها واحد غير 
وتمليكهالعتق، العبد عن المالكية إمقاط ؛العتق المقصود أن — ٣ 
هذهلتحصل الرقيق؛ من عتقه فاحزأ الرق صرر من وخلوصه ه، نفمنافع 

اّلبملل؛، لا فالرقتق لالخالال؛ج، ماف اوؤ بأف الأمظولأل: هذا وثوئش 
إعتاقهيتصور لا ملكه وبدون يجتمعان، لا المتنافيين فإذ الند، بتمليل؛، 

إٍلعامهرى.ولا 

هدافإف له، سيده الرقيق؛تمليلئ، ملكتة عدم ليم تبعدم هذان ورد 
الحلم.أهل بين حلاف موصع 

قفكذا عنه، أجزأ بإذنه يالاؤلحام له صاحس، عن كمر رجلا أن لو — ٤ 
انمداذاأذنلهسدْ)مب

العتق:دون الإطعام بإجراء مال من وحجة 
العتق.بخلاف والإرث،، والولاية الولاء يستلزم لا الإطعام أن 

عنه.الجواب ياق 
الإجراء:بعدم مال من واحتج 

بالمال^^١ أوالإطعام بالعتق تكفيره فتكون المال يملك، لا الحطو أن - ١ 
لغيرْر؛،.المملوك 

(.٥٣٢/١٣اJدي))١( 
(.٢٣٤البوط)ا■/)٢( 
(.٦٠اوالونان)م/يطر: )٣( 
اوهذب)ا'/آ؛ه(،اسنى)ما/آم0(.)٤( 
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لتلكملكه تحقق قد له سيده بإذن فإنه التسليم، بعدم ت ويونس 
غيره.يمال لا بماله، تكفيره فيكون الأصناف 

منشيئا العبد يمللث، ولا والإريث،، والولاية الولاء يقتضي العتق أن ٢- 
ذلك.

والإرث،والولاية الولاء يقتضي العتق كون أن الامتدلأل: هذا ونوتس 
العتقمن المقصود لأن بالعتق؛ الحبي تكفير إجراء من مانعا يعتر لا فإنه 

نفسهق التصرف من وتمكينه الرق، من وتخليصه منافعه المعتق تمليك 
وامتناعمنه، محقصودة لا للعتق تابعة فهي والإرث والولاية الولاء وأما 

ا•الأصلي١١المقصود على له أثر لا التوابع بعض 
ليسلأنه المعر؛ عجز من أبين وعجرْ الإعتاق، عن عاجز أنه ٣" 

للملك)أ<.بأهل 
قادرا.أصح له اليد بأنه؛تماليك( ونوئست 

الترجيج؛
القرآن.هوؤلماهر إذ اليد؛ بإذن بالإجراء قال من أعلم— وافه — الراجح 
اورسفدارسام اثثاص ايادأ 
بالصيام؛الإج٠اع.يكفر أن له الرقيق 

أوشهر؟هوشهران هل صيامهت مقل.ار ل العلماء احتلف لكن 

شهران.أته الأودت القول 
والأوزاعي،والحنابلة، والشافعية، والمالكية، الحنفية، قال -أا.ا 

(.٥٣٢/١٣اسي))١( 
(.٢٣٤المسوط)آ/)٢( 
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الظاهري،حزم وابن راهويه، بن ؤإسحاق والشمي، ال؛صري، والحز 
.المض١١٢رجع ؤإليه 

وحجته:

ؤص\أ^٠^^^٢(.تعالى: قوله عموم ١- 
حربين تفرق لم الأية إن إذ العموم؛ هذا ق داخل العبد أن الدلالة: وجه 
وعد)م.

•اليمينل٤، ككفارة والعبد، الحر فيه يستوي الكفارة ق الصوم أن ٢— 
واحد.شهر أنه الثاق: القول 
أولآ)ه(,الخعى وهوقول عطاء، عن مروي وهدا 
الئ1بي:القول حجة 

قكالجلد الحر من الصف على الأحكام من كثير ق كان لما العد أن 
الكفارة.صيام ق فكذا الزنا، وكحد الخمر، 

وجوبق كالحر الرقيق فيمال: بمثاله، مقابل قياس هذا بان ونوئش: 
الكفارة.صيام إيجاب ل فكانا إلح، ..٠ والصيام،والصلاة، الطهارة، 

الهديةوالفتاوى )ا/ا-ا،إ(، الذكام ودرر (، ٤٥٤)١;الملقى ثرح الخممى بدر )١( 
/\(do^T  والمرطأ ،)Y^( الم عد لاين والكاق ،)والاثراف)ا/ه«ه
(٣٨٠)U/ والخض (، ٩٧)Y/الوض وفتح )ي/بمبم(، المحاج ومائة (، ٢٥٠)؛،/ 

(.٥٦؛/ والمجر)٠ (، ٤٣٤الباري)ه/ ونح ٢(،  ٢٣والإنصاف)آ/ 
٣.الخجادلةآية سورة )٢( 
(.٣٨الخض)U/•انظر: )٣( 
(٣١٦/٨ّالخني)انظر:)٤( 
والمض(، ٥٦)•ا/والمجلي (، ٢٨٢)U/الرزاق عد مصف يفلر: )٥( 

دذحالا;ى)ه/؛آ؛(.
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الترجيح؛
شهرين؛الكفارة ل يصوم أن عاليه يجب الرقتق أن أعلم~ وافه الراجح" 

البدنثةالعبادات ق والأرقاء الأحرار اوي نالأصل ررأن وهي- للقاعدة 
المحفةإلأنمول«.

0ه 0 
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مقرأاثئمس الطب 

اواّذقأي!غ 

مح:.ّ
اسم.المألةاس:
الأيام.المالةس: 

ا4وإر;ولها اممتق، الأوش؟ السالة 
الكفارة.أصناف من الرمة إعتاق كون الأول: الأمر 
بالعتق.التكفير وجوب ثروؤل ١^^،: الأمر 
الرقة.إعتاق صحة شرومحل الئالث: الأمر 

.الممارء أسال ض الوتبة إهتاة مث الأ*> 
منصف الرئة إعتاق أن تعالى: النه رحمهم العالماء بين خلاف لا 

الكفارة)ا(.أصناف 

لتابمؤدؤن م مبيم ين يثهثؤن ؤتآفين بقوله• ذلك تعالى اممث بين وقد 
المجامعنمة ق ©. هريرة أبي حديث من تةا.م ولما ءاؤأ 
رمضان.مار أهله 

باتصق.التممئو وجوب قؤوط الأ4واثثاني؛ 
محلى.ما بالعتق التكفر ترحوءب 0رءل 

منبه يتمكن الذي لثمنها أو لالرقة، واجدا يكون أن الأول: الشرط 
الشراء.

(.١٠٦)ه/الصناع بدائع )١( 
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٧١٥لنتالإبمدمحن ؤ-بيم بن يثهمحن ؤدإؤ-ن تعالى؛ قوله ذلك ودليل 
ئتن ١٥صر - سلوl»J  0ؤآثث ئ يتمآقأآع1ن ٥^٠ تن ممرؤؤ 

للامحاقطثا لكن إذا أنه على فدو ^%^٠^)١< شيى محاء ي حمؤ 
الامتطاعة.عدم مع إلا الصيام إلى ينتقل أن يجر ولم عليه، وجب 

غيارأهاله المجامع قصة ق محك هريرة أبي حديث من تقدم ولما 
رمضان.

فالهيشاريها، رقبة يجد ولم الرقية، ثمن وحد ارؤإن سوؤأ هدامة ابن قال 
يثّريها،لى.ما يجد ولم الماء، ثمن لووحد كما الصيام إلى الانتقال 

ض■
صرروذللش قبولها، ق منة عليه لأن قبولها؛ يلزمه لم رقبة له وهبت إن 

ؤاحمه•

أوثمنهارقثة عنده لكنت فان حاجته، عن فاصلة تكون أن الثانيت الشرط 
ممنيكون أو مرض أو لكبمر لخدمته عتها، يستغنى ولا ودنانير دراهم من 

الإعتاق،يلزمه فلا حدمته، عن فاصالة رقثة يجد ولا العادة ق ه نفيخدم لا 
الصوم.إلى الانتقال وعليه 

معد،ابن اللبّثا قال وبه والذلاهرية، والحنابلة، الشافعية، مذهب وهو 
وأبوثوررص.

٣.الجائلةآية: سورة )١( 
الض)ا؛/يح(.)٢( 
الإبفقه ق والكاق (، ؛/٦٨)١ والمش (، ١١٦٨)والهدب (، YAT'/o)الأم )"٢( 

وتمر)؛/بمّآآآ(، الخازن وتمر  UY'rr'r/vوالمحار (، ٢٦٣)م أحمد 
اومى)م/0هآ(.
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الصيام،وهو البدل، إلى الانتقال فيجوز تكن، لم لو كما فهي كذللئج، عنها 
وهوماء وجد من أن الحالةت هذْ مثل ق الانتقال جواز على والدليل 
الماء.هدا وجود ْع التيمم إلى الانتقال له فيجوز للعهلش، إليه محتاج 

باستبقاءمأمور العهلش مع اّء وجود حالة ق أنه بالفرق! ويونس 
عتقعليه محفلورا ليس وهنا التيمم، وعليه استعماله، عليه ومحفلور الماء، 

الرقية.هد0 

وعليهالماء استعمال عليه محفلور انملس ْع الماء وجود بأن وأجس-،! 
وكداللماء، استعماله حالة ق المتمة وجود هو ذلك ل والميا التيمم، 
وكبمرلمرخى بخدمته لحاجته عنها يتغنى لا رقثة عنده كانت فيمن الحال 

ونحوهما.

القال؛القول وحجة 

وُط\يدث رععلؤق أن كل ت تعالى قوله 

الدلالة:وجه 

واجدفهو دنانثر أو دراهم من ثمنها أو رنة عندْ كانتا من أن 
وجودمع الصوم إلى ينتقل فلا تبقرها، على دلتل الرنة ووجود ،، للرنة١١
إذاإلا يكون لا الصوم إلى والانتقال لا، أم عنه يستغنى كان وسواء الرنة، 
قثرى ألا لعينها كالواجد الرنة لمن والواجد تعيشت،، وهنا الرقبة، عدمت، 
علىالفورة هنا فكذا عينه، على كالقدرة الماء شمن على القدرة أن التيمم 

بالصوم.التكفير من فيمغ عينها، على الرقبةكالقدرة يمن 

ساص)م/ه\؛(.القرآن أحكام 
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الرامح؛القول 
القولأعلم— والله — الراجح ومناقشتها، وأدلتها الأقوال عرض بعد 
الوممه نمها، أو رقية لديه لكنت لمن الصيام إلى بالانتقال القائل الأول 

حدمنهاعن يتنني لا هرما أو رمتا ككونه القوية، لحاجتها عنها، يسغتي 
معيشتهق إليه محتاج لكنه منه الرقبة شراء يمكن مال عنده من وكدللئ، 

العامةوالأدلة كالمعدومة، الرقية وتعتبر الصوم، إلى الانتقال له فيجوز 
رؤوماجعلتعالى؛ كقوله ذللث،، على تدل الدين ق الحرج عدم المقتضية 

أعلم.واش عوؤؤامحتينيه١١٢
الرقية.دون لكن واجدا كان إن شلها بثمن تكون أن الثالث،؛ الشرط 

وجس،الشراء من به يتمكن لمن وعنده رقبة، الذلاهر عند يكن لم إذا 
الخللمن من بأنيد كاك فإن مثلها، بثمن كانت، إذا رقبة يشري أن عليه 

أميننمن ذك يخلو فلا 
منذلك، ق ّ الشراءرى؛ يلزمه فلا بماله، الزيادة ، تجحفأن الأول؛ 

شرعا.المرفؤع الضرر 
عنمعمر، أمحرنا ءبد.الرزاق، حدتنا أحمد؛ الإمام رواه ما ( ٨٦٠)

صرررالأ اممه رسول قال قال؛ ق.ا عباس ابن عن عكرمة، عن جابر، 
ولأضرار«)م.

٠٨٧سورةالح^آوقت)١( 
المض)اا/س(.)٢( 
سندالإuمأص)٣( 

بنمحمد ثا ( ٢٣٤)١ حارم يضر ما حقه ل بني من باب الأحكام، ل ماحه ابن وأحرجه 
الرزاق•عد ثنا يحم 

ثور.بن محمل طريق من ١(  ٠١٨ )٦ الكبير ل واممراف 
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به.معمر عن ثور( بن ومحمد الوراق كلأهما؛)عبد 

الحمين•بن يائي طريف س ٢  ٢٨نطتي؛/ الدار وأحرجه 
سماك.ؤلريق من  ٣٨٤الراية؛/ ضب ل كما شيبة أبي وابن 

عباس.ابن عن عكرمة عن وسماك( كلاهما)داوود، 
ءلرقأثلاثة للحديث أن تبين الحديث؛ على الحكم 
؛١٢٣ل/التقريب ول جابر، لضعف ضعيف؛ الجعفي، جابر حلريق الأول؛ الطريق 

ارافضي ضعيف الكول أبوهمداف يزيدالجعفي رجابربن 
وهدا ١٢٣١; التهريب ق كما عكرمة ل إلا ثقة؛ الحصين، بن داود الخال؛ الطريق 
عكرمة.عن داود رواية من الطريق 
وقدمضطربة -محاصة عكرمة عن وروايته صدوق حرب، بن سماك طريق الخال—،• الُلريق 

.٣٣٢/ ١ التهريب ل كما يلقن، ربما فكان باتحرْ، تغير 
أبيهعن المارق، يحيى بن عمرو حديث من مرسلا صح وند صعيمه، إسناده فالحدبثا 

سيأل—.ما ك~ 
منها؛كثيرة، شواهد وللحديتؤ 

،٦٦٩!والييهقي ( ٥٧والحاكم)أ/م٧٧، الدارقطي أتمحرجه سعيد.، أبي حديث، 
عنأبيه، عن المازل، يحيى ابن عمرو عن الدراوردي، ثنا محمد، بن عثمان طر؛قت من 
ابنوتعقبه الوراوردي®. عن محمد ابن عثمان به رتفرد البيهقي؛ تال سعيد. أبي 

لكما االت٠هياJاا، ل كما به الدراوردي عن الخصي معاذ بن ءبدال٠للث، الركماق؛متابعة 
الن.هٍيؤووافقه مسلم سرط على الحاكم صححه ولهدا ، ٣٨٥؛/ الراية• ررضبا 

وقل-٥  ١٢/ ا التقريب، كمال فيخهلئ، غيره كتب، من يحدث كان صدوق والدراوردي 
المازل،يحيى ابن عمرو حديثه محن  ٧٤٥آ/الموطأ ق ماللث، الإمام فرواه عليه احتلن، 

صحح.وسنده مرسلا، أبيه عن 
صرح3، رحت، ابن وأعله ، ٢٢٨الدارقطي؛/أحرحه هريرة أبي حديث، ومنها؛ 

خعينؤ®.وهر هويعقوب، ءءأاء وابن ثالثا فيه إسناد ®وهدا فقال؛ ( رقم)٢٣حديثا الأربعين 
المسدنواتي ل أحمد الإمام بن عبدافه أ-محرحه قثه، الصامت، بن عبادة يثح حد ومنها؛ 

بينو١لأنقهلاع يحيى، ابن إسحاق لضعفق وهوضعيم،؛ (، ٢٣٤٠ماجه)وابن ، ٦٣٢ ه/ 
إمحاق.وحميده عبادة 

روحوفيه ١(،  ٠٣٧، ٣٧٠®الأوسهل®)ق الهلراق أحرحه ض.ا، عائثة حديث ومنها؛ 
ضعيف.وكلاهما سودة، بن وأبوبكر الملاح، بن 
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ثواهدآ.وله مرسلا، صح )الحديث 
والءحناLلأث.الشافعية، مذهب وهذا 

.٢١١^^،أنه ت الشافعية من البغوي واختار 
قولان!ففيه بماله، الزيادة ، تجحفألا اكازإ1 
الشراء.يلزمه أنه الأول؛ القول 
الخابلة)م.محي والمذهب الشافعيةر٢(، مذهب وهذا 

وشيخهمتروك ءلوالواةدي رجب؛ ابن قال الراقدي، حديث١ت من  ٢٢٧؛/الدارقطني و ~
.تضعيفه،٠ ل مختلف 

إسادهوق ( ١٣٨٧)الكبير ق اممراق أخرجه مالك، أبي بن ثعلبة حديث ومنها؛ 
.٥ ٤ / ١ التقريب، ق كما الحديثا، لنن الصواف، إبراهيم بن إسحاق 

روايةمن أيما اكلران اوحرحه (: )٢٣رقم حدث الأربعين نرح j رجب ابن ئال، 
مرسلاواصع عمه عن حبان، بن يحيى ين محمد عن إمحاق، أبي عن لمة، مبن محمد 
صرر•الأ ه: الك، قال وقال• الحديث ;بمذا أحمد الإمام امتدل، وقد ••• أصح، وهدا 

وجرم،من الدارقطني أسيء الحديث، هدا الملاح: بن عمرو أبو وقال، صرارا، ولا 
وقول،به، واحتجوا العلم أهل جماهير تقبله وقد ؤيحنه، الحديث، يقوي ومجموعها 

أءام٠وافه ضعيف،، غير بكونه يثعر عليها الفقه يال.ور التي الأحاديث، من إنه داود: أبي 
اه

صحح.وجه من اايسنل. وقال،: (، ١ —٨٥ ١  Y٥٧/ )٠ التمهيد ل الر عبد ابن وصعقه 
جامعمسندا، صرار( ولا صرر حدبث،)لا يمح الم الأندلسي: معيد بن حالي وقال، 

والحكم.العلوم 
التنقحق والذهبي (، ٥٣٨)آ/ التحقيق تنقح ق الهادى عبد ابن الخر هن.ا ، ضعفكم-ا 

(.٨٥/٧(،وابنحزمjالمءلى)٣٢٣/٢)
٦(.الثمين)٠ العقا- وانثلر: 

(.٢٩٨الطالبين)خ/روضة )١( 
(لأ٢٩٨/٨روصةالطالبين))٢( 
(لأ٢٩٨/٨روصةالطالبين))٣( 
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٢ين ف وح نجده وحجتهتملأمار؛ؤصل 
الصيام.إلى الانتقال له يجوز فلا للرقبة، واجد متْلح وهدا ه ٠ثنادعيرن 

سعت،لو ما فأشبه ُه، يجحم، لا عليه يقدر بثمن الرقة على قادر ولأنه 
مثلها.بثمن 

الشراء.يلزمه لا أنه ١^^ القول 
الوناإلة)ادعند وجه وهو 

العادمل٢،.أشبه مثلها بثمن رقثة يجد لم أنه وحجته؛ 
عنزائدة وكوما للرمية، واجد هو بل عائما، كونه تسليم بعدم ونوئش• 

الضرر.لعدم واجدا كونه عن يخرجه لا المثل لمن 
الترجيح؛

به.استدلوا ما لقوة الأول؛ القول ~ أعلم وافه ~ الراجح 
يمونه.ولن له، الشرعية للنفقاُت، واجدا يكون أن الرابع؛ الشرهل 

والحنابلة.الشافعية، عليه نص الشرمحل وهدا 

قولين؛على للممقة المعتم القدر ل واختلفوا 
ذللث،يجد لم فإن يمونه، ولن له شة نفقة قدر المعتثر أن الأول؛ القول 

الصيام.إلى ينتقل أن فله 
الحناإوة)؛دوهومذهب النوويل''آا، صوبه الشافعية عنل.. وجه وهدا 

الزكاةباب ل فقير يمونه ولن له تنة نفقة يجد لم من أن وحجته؛ 
اوغنى)؛؛/ه\/(.)ا(
اوغنى)ا؛/¥ه(.)٢( 
(l_(Y<\l/Aروضة )٣( 
اوغنى)ا؛/حخ(ّ)٤( 



§اسملآخد1ماسمؤكا 

شزافيالإعطاء)0.فيكون 
يمونه.ولمن الغمرله نفقة المعتم أن القول 

،.٢١٣٠عندالمعتمد وهر الشافعية، جمهور قال ويه 
لأنهالعمر كفاية الزكاة من يحطى الزكاة أحد باب ق الفقير أن وحجت4ت 

بابل فقير فهو العمر كفاية يجد لم فإذا انموام، على الكفاية تحصل به 
الاعمناء.ق فقينا فزكون الأحد 

العلم.أهل بين حلاف موصع المقيس الأصل بأن ونوئست 
الترجيح؛

الزكاةمن الفقير أحد ق الأقرب إذ الأول؛ القول ~ أعلم واش ~ الراجح 
تجبالزكاة ولأن سنة، كفاية لأهله يدحر كان الض.ؤ لأن نة؛ بيقدر أنه 

سنة.الكفاية حا فتحصل سنة كل 
الذ.يكالست، الأصلية للحوائج واحدا يكون أن ت الخامس الشرط 

التيوالكتب يستعملها، التي والأواف يركبها، التي، والسيارة يكنه، 
علم.ٍنالب كان إذا يحتاجها 

بالعتق،التكفير وجسا مثله حاجة عن زادت، فإذا لمثاله، تكون أن ويعت؛ر 
بالعتقالتكفير عليه وجس، لإحد.اهما يحتاج ولا مثلا سيارتان عنده كان فإذا 
رقبة.بالزادة الثراء أمكن إذا 

يكفرؤإنما بالعتق، التكفير عليه يجب لم لحوائجه واجدا يكن لم فإن 
بالصيام.

والحنا؛لة)آ،.الشافعة>ا<، قال وبه 

)١(

ضاسج)مْأم.)٢( 



]m[اسم 0اسأءسمم 

يجدلم ومن ٠ثتا.٠عثنهر٣، ثلمتيي لصمام محي محِ همن ؤ تعار؛ لقوله 
متطع.غير الأصلية الحواج 
والسىللخادم واحدا كان من الصيام إلى ينتقل لا مالك: الإمام وصني 

الذي
به.امتدلوا  LJالأول، القول والأقرب: 

إلىانتقل أودينا غائبا كان فإن حاصزا، ماله يكون أن السادس: الشرمحل 
الصيام.

٠،٦١الحناراإةوهومدهب ،، أبو■?،^٥^١٥وقال«ادا 
أويشترييّتل.ين أن يقدر ولم غائب مال له كان إذا الحنابلة: مند لكن 

ذلك.لزمه يئة نالشراء وأمكنه غائتا ماله كان ؤإن الصيام، إلى انتقل بنسيئة 
الأدلة:

•الشرط هذا اعتير من استدل 
أودينغائب ماله ومن تحدمحمنام ؤ همن ؤ تعالى: هوله - ١ 
مستملح.غير فهو 

هوإذ واحدا يعتبمر دين أو غاب ماله من فإن اليم؛ الئبعدم ونوتس• 
والل.ين.الغائب المال بيع صح ولهدا مالاكا، 

(.٣٦٥مشيالممحاج)٣; (، ١٨٧والتبص)(، ٢٨٣الأم)0إ)=١( 
(.٦٠اساص)آهأ(،صعص/)٢( 
آيت:)؛(.المجادلة سورة )٣( 
(.٢٤٣(،وكشافالقاع)٦!٥٣٥(،والمش0ا/٦٥/الأم)ا )٤( 
 )٥(/A(٧٢٧(،وحاشةابنطد؛ن)٣;١٥٦الموط.)
وأحكام(، ٦٥٤)أ/الحربي لأبن القرآن وأحكام (، ٤٤)؟/المدّان مع الخونة )٦( 

(.٢٨٢/٦ااJقرءلى)القرآن 



اس|ءسماسما|[نتج 

الصيام.إلى انتقل موصعه ق الهدى لوعدم المتمع أن ٢" 
الظهار.كفارة ق فكدا التيمم، إلى انتقل موصعه ق الماء عدم من أن ٣" 

كلوالصلاة الهدي إن إذا الفرق، بوجود التعليلازث هدان ونولش 
بمثاله.مقابل هوقياس وأيصا الفوات،، التأحيرإلى يفضى وقت، له منهما 

الشرط؛هدا يعتير لم من وامتدل 
أودين له ومن ^١١٢ قتاممح، شيمح( نجدمحام ئ>،ل ؤ ث تعالى توله - ١ 
به.غنى له هومالك، إذ واحدا، يعت؛ر غائب مال 

كالزكاة.وجوبه الغيبة تمغ فلم الهلهرة، وجه على يجب مال حق أنه ٢" 
فلمالمال، حضور إلى بتأحيرها فوات ولا مزهتة غير اتكفارة أن ٣- 
يالختق)آ(.التكفير يمط 

تركته.من الرقبة أحدت مات لو أنه ~ ٤ 
الت-رجيحت

ولوْعبالعتق، التكفير أوج.لإ_ا س إليه ذهّ_، ما — أعلم والله ~ الراجح 
به.استدلوا ما لقوة دينا؛ أوكونه المال، غيبة 

البائرةأراد فإن ماله، يقدم حض فوزا التآكفير عليه يجس( لا ممال: لكن 
يستدينأن على يقدر لم إذا يصوم أنه س الحنابلة ذكره ما فيتوجه ؛التكفير 

أعالم.واش ذمته. إبراء إلى لحاجته بنسيئة، أويشتري 

مالهأن إلا الكفارة وجوب حين ا مؤمن كان ®فإن ندامة: هال'ابن 
ذللث،لأن الصيام؛ إلى الانتقال يجز لم قريبا الحضور مرحو كان فإن غائب،، 

٤٠ ت آية المجادلة صورة ( ١ ) 
(.٢٤٣/٦وكثافاكاع)(، ٥٣٥/١٣المض))٢( 



ؤجاسم 

قالصيام إلى الانتقال يجز لم بعيدا كان فإن الرقبة، لشراء الانتظار بمتزلة 
الفلهار؟كفارة ق يجوز وهل الأنتفنار، ق صرر لا لأنه الظهار؛ كفارة غير 

وجهان؛فته 

الكفارات.محاير فأشبه ماله ق الأصل لوحود يجوز؛ لا أحدهمات 
لموصعالانتقال له فجاز المسيس عليه يحرم لأنه يجوز؛ والثابيت 

(()١(.الحاجة 

دئه.وهاء عن ^صلأ يكون أن ت المائع الشرط 
بعديفضل لم إذا بالإعتاق التكفير عاليه يج—، لم بالدين مطالتا كان فان 

فإذاتعالى، اممه حق والكفارة آدمي، حق الدين لأن للرقبة؛ شمن الدين وفاء 
الفهلر.زكاة تقديم وحب بالدين مهلالتا كان 

فقولأن:وإنلميكنمطاتا 
مدادبعد يفضل لا معه ما كان إذا الإعتاق يلزمه لا أنه الأول؛ القول 

الدين•
الحنا؛الةلى.عند الصءني هو وهدا 

وحجته:

دينعليه ومن محثمنجدساممحمحقابجهر٣، 
مداده.إلى لحاجته متهلح غير 

كزكاةالدين فأسقهلها المال ق يجب تعالى ش حق الكفارة أن ٢— 
المال.

الغنى)اا/ص.)١( 
اوغنى)ّاا/همأه(ؤ)٢( 



§اسمسماسي1مؤج 

للغريمنقع وفيه إليه، وحاجته لشحه أولى؛التقديم الأدمي حق أن ٣- 
وغناه.لكرمه المسامحة؛ على مبني تعار اش وحق المدين، ذمة وتفرخ 

.٢١٧بدل لا الادص ودين بدل، لها بالخال الكفارة أن - ٤ 
ص:أنهبجمهاسيريق.القول 

أحمدرأ،.الإمام عن وهورواية 
وحجته:

التكفير؛الإعتاق.فاليزمه واجد، أنه — ١ 
بملله.إلا الدين يمهلها لا حيث الفهلر زكاة على محيانا ٢- 

لاستغراقواحد أنه يلم فلا الأول، الوليل أما الدليلان: هدان ونوثش 
بالدين.اuل 

بدللا إذا الفارق؛ مع قياس النملر زكاة على فالقياس الثاف الدليل ور 
الصيام.وهو بدل فلها بالعتق الكفارة يخلافج لها 

أدوص-'
يتمكنلا أوكان حالا، الا.ين كان إن يقال: أنه ~ أعلم واش ~ الراجح 

كانؤإن عليه، يجب فلا بالإعتاق كمر إن الأجل حلول عند التسديد من 
غلةأو تجارة، ربح أو مرب، بسبب الأجل حلول عند التسدياو من يتمكن 
الذكفير؛الإعتاق.عليه وجب مزرعة 

الرمة:إعتاق دروطسة الأمرالثالث،: 
مارمضان نبمار  ٤١٠٧١كفارة ق المخرجة الرهبة إعتاق لصحة يشترحل 

يرن

)١(

المدرالمابق.)٢( 



iiUIl P ؤجاسيام لأح؛ئ،ر ؛

\بس'
مؤمنة.تكون أن 

ااعالماءل١ا.جمهور قال وله 

أوملمة كانت سواء الرقبة إعتاق فتجرئ يشرط، لا أنه والقول 
حريا.يكن مالم ذمية، 

الح,فية)أدمحول وهو 
الجمهوربالأدلةامثدل 

وقال،، ^١٣تويثت هم؛ررمؤ حْلثا مهنا قث تعالى•قوله ~ ١ 
قمٍر^١ ١٥لما  Sjiyoم مو-يم ين يظهثهة وأفين ؤ الظهارت كفار٥ ق تعاليى 
رقبةوهوإعتاق واحد، الحكم لأن القيد على المهللق فيحمل هل٤، رمة 

ظهار،والثانية حْلآ، قتل الأولى الأية ففي مختلم،، سب، والفارة، كق 
المسباتحد إذا القيد عالي المهللق يحمل أنه على الأصوليين وأكثر 

الحكم.واحتالفإ 
فلابيان، إلى يحتاج لا المهللق اغلاهر العمل كان لما بانه دئدقش• 

القيدره<.على المعللق حمل إلى صرورة 
منه.الراد بيان إلى يحتاج الهللق فظاهر التسليم، بعدم وأجس-،ت 

العربيلاين القرآن وأحكام (، ٤٥)Y/المقدمات! هع والمدونة (، )U/٤ المبوط )١( 
 ;(، ٤٧٤٧)١ /U(٦٥والأم ،) الإنماف)مع اعير والشرحdywfrr  الأوطاروتل

(.١٨٨الملام)*؟/)أ/«أ؟(،وّل 
(،ونينالحقاتق)T/٦(.١٩الهداة)؟/)٢( 
ّورةاسآة)آ\،(.)٣( 
مورةالجائلةالأيةرقم:م.)٤( 
(.١١ره/'الصنائع بدائع )٥( 





ؤجاسيام سم .اس*ء 

الرواية.هده بضعف وأجيب؛ 
حيثمن القتل، كمارة ق الواردة الرقبة عالي الفلهار كفارة قياس ٣" 
صرفيقتضي بالإيمان فتقييد0 إنعام، الإعتاق أن يجامع الإيمان اشتراط 

قدبالإيمان التقييد وعدم اممه، أعداء وحرمان افد أولياء إلى الإنعام هدا 
لهدمتحميلا بالإيمان يقيد أن فوجس، افه، أولياء حرمان إلى يفضى 

الممّاإحةرا(.

وجوم؛من الاستدلال هدا وسممش 

منلأن باطل؛ وهو منصوص على منموص قياس هذا أن الأول؛ 
نغليرههو ميع، إلى بالقس الشرعي الحكم يتعدى أن القيارس مروط 

الولهدا أعظم، القس ةتل لأن الأصل، نظير ليس ١^٤ اكاو؛'"أن 
إلحاقيجوز لا فكدا للحرمة، وتعظيما للواحب تغاليظا الإطعام فيه يجوز 

غيرْ.دون القتل فتاب أغلغل، الرقبة ق الإيمان قيد لأن بالقتل؛ القتل غير 
المعنىمعقول غير بنص ثثت، القتل كفارة ق الإيمان رط ث أن القالث،؛ 

اشسرأ(.مورد فيقتصرعلى 
العلة،ق الاشتراك لعدم يمح؛ لا القتل كفارة على القياس أن الراع؛ 

ننؤكانالموت، إلى الحياة صفة س مؤمنة رقثة أجرج لما أنه المناسبة فا0 
علىالتمرف سسلبا يقتضى اوق فان الحرية، حياة ق رقثة إدخال كفارته 

الموت،.فاشبه المملوك؛ 
بطريقوجّتج إنما الإيمان بصفة موصوفة رقبة تحرير أن الخامس؛ 

٥(.٢ )A/ والمدع (، ١١٦)Y/ وانهذب ٢(، ٥ ٩ Y/ )٩ \ز\دي ١^ تمر يطر: ( ١) 
 )Y( الحماس وتين (، ١ ١ ٠ )ه/ المناثع بداغ ينظر؛ /Y٦(.)؛



اس1م.اس|ءسم قج 

وأماالعذاب من الأحرى وق القصاص، من الدنيا ق ه نفلسلامة الشكر 
•مطلقا التكفير بطريق فيجهب والمن الفلهار ق التحرير 
والجامعالقتل، ككفارإ اوكافرة محته يجزئ فلا كفارة ق عتق أته ٤- 
أحكامهوتكميل ربه لعبادة الملم العيد تفريغ يتضمن الإعتاق أن بينهمات 

•، ^١٠٠٥٠١١١١لهذه تحصيلا الكفارة ق إءتاءه محناسب وجهائه 
تجزيءلا بالعمل ال٠ضثة العيوب من السالمة غير إعتاق أن - ٥ 

الكفررآأ(.لعسب، أولى؛ باب من محالكافرة 

دثهمؤشسموجمنت
•متأق كما العلم أهل بين حلاف، موصع عليه المفسر أن الأول؛ 
ولذاالصحة يمغ لا المنفعة حنس يفوت، لا كان إذا الحسي، أن الئاي؛ 

لجنسمفوثا عينا معيبة غير الكافرة والرهبة والأعور، الأصم عتق حاز 
المفعة.

الحممية؛واح؛ج 
ممر،٧ Q يمدون م نتيم ين يثهثمحن ؤ^؛-٠ تعالى؛ بقوله - ١ 
غيرأو مزمنة كانت، سواء رمحثة كل تتناول مهللقة الأية ق فالرمحثة ،. ^١٣ؤمؤ 

ا.٤ مزمنة) 

قتقدم كما بالإيمان مقيل، الإطلاق محوا بأن الاستدلال! هذا رنوئس 
الجمهور.أدلة 

(.٢٩٩/٢٣اكرحاعير))١( 
السابق.المصدر )٢( 

.سورةاJائدةاة٩٨)٣( 
(.٢٧٧لفبماص)٢; القرآن أحكام )٤( 



ؤجالسأم اس*ء ه

فإه.ثعلبة بتت حويلة وحديث صخر، بن المة حمحديث من تقدم ما ~ ٢ 
الأول•الدليل به ثوقس بما وئوؤش'' 

إليهبالإحسان تحار اش 1ر اكرب س بمنع لا كاوا كونه أن ٣- 
أن؛زه أادهعي(آؤ!نؤلأ.جزؤ تعار؛ لقوله 

آلممسطيزهبجت آئته إن مم ء وتمس2أوأ تأنؤهمِ 
الرقية.إعتاق منه حهس الإحسان هدا بان ونوقس؛ 

لا؟أم الممد عر المطلق يحمل هل ث الخلاف ّبب 
ال-رججح؛

لبه امتدلوا لما العلم؛ أهل جمهور إليه ذهب ما أعلم- واش الراجح— 
الرأيالآحر.دليل ماقشة مقابل 

إعتاقيجزئ فلا هذا وعر مميزة، الرقبة تكون أن الثانيت الشرط 
الءناإة)ا(,من والقاصي، ؤإمحاق، الشعبي، قال وبه المميز. غير الهلفل 

المميزغير إعتاق فيصح الشرط، هذا يشترط لا أنه اكامحٍا؛ والقول 
.لما مأبويه أحد كون بشرط 

الجمهوررأ،.قول وهو 
الخ٠هوربمالآV:امتدل 

الكثيرةللرقبة شامل وهدا ^١٣٢ ;مت ؤقم؟ر تعار؛ قوله ١" 
والصغيرة.

معوالمدونة (، ٢٨٥القدير)؛/ فح مع والهداة (، YYU/Y)للجماص القرش أحكام )١( 
وروضة( ٦٥)U/ والأم )؛/U؛U؛(، العربي لأبن القرآن وأحكام (، ٤٥/ )Y المقدمات، 

(.٢٨)U/ البيان وجامع ٢(،  ١٨الإضاذج)مآآ/ مع الكبير والترح (، ٢٨١ص/ الهلاJين 
ؤازبق الهامش )٢( 
٣.المجادلة مورة )٣( 



اس.ءلآ.مئماسمراؤج 

وفانلكلإرث الأحكام، أكثر و لمر سام الصي أن ٢- 
فوجبقاتله، على القصاص أو الدية ووجوب عليه، والصلاة المتلفات، 

بغالبللكفارة إلحائا الكفارة عن الإحزاء ق له مماثلا يكون أن 
الأحكام)0.

الأحكام.كاقة عليه وتجري ملما يعتثر أنه ٣" 
اشييربمايلي•اشثرط من واحتج 

تمحلم فإذا وعمل، قول والإيمان الإيمان، فيها يثارمحل الرقبة أن ~ ١ 
إعتاءه)ى.يجزئ فلا بالإيمان متمما يعتبمر لم المعي من والصيام الصلاة 

وجهين•من الاستدلال هذا وثوقش 
بإيمانه.محكوم الصعي أن الأول! 

أباأف الرحمن عبل. بن لمة مأبي طريق من البخاري روى لما ( ٨٦٨)
ررئسصمرمنمإلأرمنمضاضلر0^:إن هريرة.قال 

أوإب،ؤرانه«ر'ا(.يهؤدانه، فأبواه 
قيلالكفارة من عليه وحعج، عما ميل.ه فاعتقه أملم لو العيد أن الثاي. 

يودلم ؤإن بايمانه محكوم لأنه ذللث،؛ لأحزأه والصوم الصلاة ومت، حضور 
كمابالمهادتن إتانه بمحرد لما ميعت؛ر الإنان إي الفرايضن، من ا م

أنما.المتقلوم وك، العالمي الحكم بن معاوية حديث، هذا على يدل، 
الكفارةق مجزئا يكن فلم المميز، غير من تصح لا العبادات أن ٢" 

(.٠٣٢ / YT)الإنماف مع الكبم الدح )١( 
اوغنى)ما/بم؛ه(.)٢( 
ذ( ٢٦٥٨)لم وم(، ١٣٥٩)الصي اخم إذا الجاتز/باب j المخاري صحيح )٣( 

الفطرة...على يولد مولود كل مض ياب القدر/ 



ؤجواسءعسماسي1م 

الممحوزرا(.قياناعلى 

يجزئلم الممحون فإن المارق؛ مع قياس بأنه الأرسدلألت هدا ونوئس 
أكثرعند بينا صررا بالعمل المضرة العيوب س السلامة شرؤل لانعدام 
الصبي.بخلاف العالماء 

الترجيح؛
بهامتدلوا ّ العالم؛ أهل جمهور إليه ذهب ما ~ أعلم واش ~ الراجح 

الأخر.القول دليل ومناقثة الفلهار، آية محللاق إس 
الثالث؛الشرط 

اختلفالشرط هدا على وبناء الرق، كاملة المعتقة الرقة تكون أن 
والمدثر.الولد، وأم المكائب، ق؛ العلماء 

أولا:
الئكافلهحاكان:

شيئا.كتابته س أدى الذي المكاتب الأولى؛ الحال 
قولين:على ا3كفارة عن اركاتب عتق حكم ل العلماء اختلف، 

عنيجرئ لا شيئا كتابته س أدى الذي المكاسب، عتق أن الأول: القول 
الكفارة.

٠٢٣العلمرأهل جمهور قول وهو 
(.٠٣٢ / YYالأنصاف)■مع الكر والشرح )١( 
سالْ.عن ه نفاشترى وهوالذي )٢( 

(،١٣٨)a/ الخرشي )شرح أداته. على يتوف العبد، من موحل مال على عتق والكتابة؛ 
(،٩^١٣)a/ المحتاج نبماية )بم/هها(، الهداية شرح العناية ل الفقهاء! تعريفات، وانظر 

(.١ ٥ • / ١ ٠ > اللغة ومديب (، ٤  ٨٣)!/ والمحكم (، 0  ٩٨/ إ ) القاع كشاف، 
=وشرح ( r\T/yوالموونة)(، n-0/U)والموط (، ٢٦١البداية)إ/على الهداية )٣( 



|ءاسملآءىماسامنتج 

الجمهور؛وحجة 
عنمنتف وذلك العتق، بداية والتحرير ؤن*مآريوه ت تعالى قوله ~ ١ 

تحرير.لا تنجيز الحالة هده ل فاعتاقه عاليه، ما بعض أدى إذا المكائب، 
فيكوندرهم عاليه بقي ما عبد المكاتب، بان ت الاستدلال هدا ونونش 

•ه رمه الأية؛عموم تحت داحلأ 
 _Y وهدهعاليه، ما بعض أدائه بعد ريه ق احتلفوا ٤؛^؛ الصحابة أن

،.١١٠التكفير؛جواز من مانعة شبهة 
قإعتاقه يجزئ فلم الكتابة، سب، متحق المكاتب، عتق أن ٣" 

الولد)ى.الكفارْ-قياتاءاليىأم 
الولدوأم الأصل، على الإنفاق القياس، صحة شرومحل س أن ونوقشأ 

الكفارة.عن إعتاقها إجراء ق مختلف 

اليدبمويتج إعتاقها متحتم الولد فأم الفارق، ْع قياس فهو وأيئا 
رقيما.فيعود عليه كوتب ما أداء عن عجزه الجائز فمن المكاتبإ، بخلاف 

وحدهإ؛هلاله . lJ؛، ولا؛«L1uالمكانة، لحقد إ؛ْلال له البد عتق أن ~ ٤ 
العقود.كسائر 

الكفارة.غير ق الكاتب، إعتاق بجواز متقوض بأنه ونوئست 
الرقة>م.لمص إعتائا يكون فاعتاقه الكتابة، أجم شيئاص أش أنه ٥- 

،U/Y)و\لهذب ؛Y(، n/i)والإشراف (، ٢٨١)؛،/ والأم ١(، ١ ٤ )؛/ لخرشي ا ً
٢(. ١٨)ه/ والإنصاف (، ٤٤١)م/ القناع وكثاف 

الصحابة.يفر:آ'ار )١( 
الثرحالكجممعالإنماف)مآ/ااآ(.)٢( 
(.٢٦٢القدير)؛/كح )٣( 



]nT[اسيام 

لكماله.رقية يحصل ونبذا السيد، منه أحده ما العبد يامرجاع ونوئش؛ 
الكفارة.عن إصائه يجرئ الئال: القول 
أحمدرا(الإمام عن ورواية حنيفة، أيي عن نياد بن المحسن رواية وهي 

ثور•أيي قول وهو 
وحجته•

بإطلاقه.المكاتب يثمل وهدا ؤعث>رتررءيمرآ،، ت تعالى قوله - ١ 
ونو|سث

قمتحقق غير وهدا وجه، كل من مرقوئا لكن لما اصم الرقة بأن 
فيه٥ ١^^٠٠من المولى ؤيمغ تبا، أحي فمكامسه وجه كل من المكاتب، 

الخالصلُأابالعبد بخلاف، يده ق وبما 
أنعمرو بن افه عبد حديث، من أحمد الإمام رواه ما ٢" ( ٨٦٩)

(()٤(,درهم عله بقي ما عبد رلالنكاتب قال: المثي. 

 )١( /U(الموط ،)!-لاين واللكز ه/r(٢٦٧ىلا،ة.)
مورةاوجادلأآ؛ةآآ.)٢( 
٨(.الحقائق)T/ ونمن (، ١ ٩ الهداة)آ/ )٣( 
(٨٤٢)Y/ماجه وابن (، ١٩٧)r/الكثرى ل والماتي \(، UA/Y)أد ند م)٤( 

•• عمرو• عن أرطأة ابن وهو حجاج؛ من'زيق (، ١٣٢٤/ الكبرى)• سنه ل والتهمي 
له.

نهورذق«.أونيات عثر إلا فأداها أوب مائة على كوب عبد ولففله،أيما 
jوالمهقي ١( ١ ١ )•Y/ الآ'ار معاق نرح j والخلخاوي (، ٣٩٢٦)داود أبو وأخرجه 

ّننهالكثرى)*ا/؛آآ(.
به.عمرو... عن الكلبي سليم بن سليمان طريق من 

درهمااا.كتابته من بقي ما عبد ^المكاتب ولفظه 
(١٢١)؛/نحش والدار (، ٣٩٢٧)داودوأبو (، ١٨٤)٢;أص الإمام وأخرجه 
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x٣٢٣/١0والمهةيرالحاكم)مح\آ(، 
أوالجزريالجريري هو هل اصمه ل اختلاف فه وقع وقد - الجريري عباس طريق من 
عمرو••-لأ-الجويرى-ءن أو 

لكتبعبد وأسا فهوعبد، أواق عشرة إلا فأداها أوقية مائة على لكتب عبد ارأيما ولفظه 
فهوعبدأر.دنانير عثرة إلا فاداها دبمار مائة على 

به.عمرو... عن أنيسة أبي بن يحيى طريق من ١( ٢ ٦ الزمدى)٠ وأخرجه 
ثمدراهم عثرة قال؛ أو أواق عثرة إلا فآداها أوقيه مائة على عبده لكتب ررمن ولففله 
رمق"•فهو عجز 

عمروعن أسة( أبي بن ؤيحتى وعاص، سلم، بن وسليمان أرطاة، بن أربعتهم)حجاج 
يه.شعيب...ين 

ابنوهو ١^٠١^٠ ثنا سمد بن عثمان بن عمرو عن ١(  ٩٧)V/ الكيرى ل التساش وأحرجه 
مكاتتالكن راومن وفيه فيكره عمرو... بن الله عبد عن عتناء أخرن( جريج ابن عن لم م

أوقيةإلا فقفاها أوقية مائة على أو عبد، فهو دراهم عثرة إلا فقضاها درهم مائة على 
فهوعأد«.

٤(١ )a/٠ مصنفه ؤ، الرزاق وعبد (، ١٦١)*ا/صحيحه ق حبان ا؛ز، وأخرجه 
المدونة)م؛(.ق وسمحون 

عبدالرزاقعند مصرحا به جاء كما الخرامحاق وهو ءْلاء عن جرج ابن طريق منر كلهم 
الأله...ده.عبد عن وسحنون 

وهوتصحيف،عمر بن اش عيد الكمى السنن ق وجاء 
تبعلتين معلول الخر وهذا 

اسث#هذا ىو-ذالأشراف)أ/؟اا(: ا-الكارةممد3ال 
أعاوم،ا،واش حطأ وهوعندي منكر حديث 

هامسق جاء كما المائي قاله عمرو بن اش عيد من يسمع لم الخراساق وهو عطاء ٢" 
التؤعق اش رحمه حجر ابن حط ®من ت نصه ما ( ٢٧)١ الضمان لموارد الخطي الأصل 

عقناءالحديث هدا أحرجه أن يعد العتق ق اش النقال وقد الثالث، المم من ٦ ٩ 
منهء.سماعا له ذكر أحدا أعلم ولا عمرو بن ائه عند من يمهع لم الحراسال هو 

كماوعبدالرزاق سحنون، عند كما وهب ابن عنه فرواه جرج ابن على فيه احتلف وقد 
به،عطاء عن عنه حبان وابن المائي عند كما لم مبن والولد صنفه، مل 
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به.عمرو... بن الد عبئ عن عنه المخزومي سليمان بن هشام عنه ورواه 
كداالمهقي نال ولذلك عنه، الجماعة رواية والصحيح ( ٣٢٤)•ا/البيهقي أحرجه 
محفوظا.أراه ولا وحدته 

الخراساقعطاء ين عثمان طريق محن ( ٢١١الضعفاء)y/ ل العقيالي الخر هذا روى وقد 
ثل.الكتابة اسثذانه ق عمرو.؟ بن افه عبد عن أبيه عن ثعيب، بن عمرو عن أبيه عن 

آخره.ذكر بدون 
متقاربة؛أسانيدها طرق عمرومن بن افه عبد عن هدا روي وقد قال ثم 

بنافه عباو من مع يلم الخرامحاق هذا امحناء ( ٢٣٢)a/ المحر ل حزم ابن ونال 
وحده••أنى من إلا الصحابة محن أحل من ولا شبا العاصي عمروبن 

تالحديث، عر الحكم 
وتالحبان ابن وصححه عريتا، حن حديئ، هذا الحديثات هذا عن الترمذي نال 

يخرحا0.ولم الإسناد صحيح حديثا هذا الحاكم 
حن،.•رحديثح (؛ ٢٣٦/ ا )٢ الءلالبين روضة ق الووي وقال 
منمالم سعيهن، بن عمرو راوحديث، ٣(! ٠ ٩ / ١ )٠ تن المذيسا ل القيم ابن وقال 

العمل،،.وعليه الصحابة من ذكرنا من فتاوى ومعه الاصهلرابج 
صحيح،،.احديثج ^١(؛ ٤٢)ه/ المنير البدر ل الملقن ونال 
حنا،لأ®إسناد ٤(؛ )٨٦ المرام بلؤخ ل حجر ابن ونال 
إلا. النم، عن محيا روتم، أحدا أعلم *ولم ت القديم ل قوله الثافعي عن ال؛هقمح، ونقل 

(.٤٣٢ / ١ ٠ ) السنن المفتين،، فتيا هذا وعلى ثعييج عمروبن 
هذينمحن واحدا يثبت، العلم أهل من رضيتا من أر 'ولم القديم؛ ق قوله عنه أيما ونقل 

وافهأءلمأ،.الحديثين 
كابُمن قال• ه ايك، أن شمب بن عمرو وحدث بهان حديثج يريد اليهقم، قال 

روىإنما الله رحمه والشافعي رقيق،، فهو أواق عشر إلا فاداها أوقية مائة على هميه 
.الض عن حده عن أيه عن عمرو عن آحر وجه من رؤيتاْ وقد مضلنا عمرو حديث 
اممرى)ءا/؟آم.المنن 
أوجهمن رويناه وقد وعنده ٧( ٤ ٦ )ا*/ البدر ق الملقن اثن اليهقي عن النهس هدا ونقل 

موصولا.

ولمصعقها أحاديث ذكر باب تحت ( ٤٧٥)ه/ والإيهام الوهم يان ل القطان ابن وذكره 
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ثابت،بن وزيد وعثمان، عمر، رةغق؛1 الصحابة عن ذللثج ورود ٣" 
ص.وعائشة 

عنقادة، عن عروبة، أبي بن سمد طريق من الطحاوي رواه ما ( ٨٧)٠ 
عليهبقي ما عبد ررالمكاتب قال(ت فهؤ الخْناب بن عمر عن الجهي، معبد 

درهم«)ا(.

أوترهمه.هوالانقطلغ إنما صعقها ساذا سن 
الإساد.مقطع نإنه يمح لا ٢( ١ الطر)٨ أحكام ق أيما القطان ابن ونال 

المطلقبالأزق2لاع عليه وحكمه ٠ ت بقوله ٧(  ٤٧)؟ا >^ ٠١١الدر ل كما الملقن ابن وتانثه 
صحح...ُمحصل رقه __ يإن حد لس 
أتهعلى صحيفة شعيب بن عصرو وحديث ( ٢٣٢)a/ المحلى ل حزم ابن ونال 

بمضطرب 

شعيب.بن عمرو حديث ق الاصهلراب نفى القيم ابن أن تقدم وقل. 
ابنسليمان عن عياش، بن إسماعيل طريق; من ( ٢٩٢٦)أبوداود اللفغل برا.ا وأحرجه 

مرفوعا.حده عن أيه، عن شعيب، بن عمرر عن مليم، 
الشامينق ثقة لكنه عياش بن يإسماعيل ( ٣٧٧٢)الستنه ارتيديب ل المندري وأعله 
حسن*فإّساده اتامن، التايعن مامحتا من وهو سلم، بن سلمان عن رواه وهنا 

٢(،ه ١ وابن.اجه)٩ (، ٨٦٧٣الأشراف،)رتحفة ق كما الكترى ق والماتى ( ١٢٧٧)

ني،الماتحقيق ل شاكر أحمد وصححه ( ١٤٦٠ق،رالبلؤغ،)الحافظ حشه والحديث 
وشواهده.>قه ذكر ق وأطال ( ٦٦٦٦)

١(.صء الحميضى الشحإبرامم )مذكرة 

أبيبن سعيد >ز: من ( ٣١٦)؛/شيبة أبى وابن \وود %جه
ضوبة--به•

قال!أرطأة بن الحجاج فيه بأف (، ٩٢٢ )a/ ارالمحلى، ل حزم ابن الأثر هدا صعق وقد 
هنا.واليهقي الطحاوي عند كما حجاج' توع وأُول• "■ ٠١وهوهالك• 

حزم؛إعلاله؛الحجاجابن على ورد المنير،، راالبد.ر ل الملقن ابن الأثز هدا صحح وف. 



ؤلجاسم 

قال:>. عثمان عن إبراهيم، طريق من شيبة أبي ابن رواه ما ( ٨٧١)
درهم«)ا(.عليه عبدمابقي )رالمكاتب 

رمقطع(.
و.كانعمر بن اطة عبد أن نافع، عن مالك، الأمام رواه ما ( ٨٧٢)

شيء«رآ،.كتابه من عليه بقي ما عبد ءالمكاتب يقول: 

ق..لعمر ممد بتن للأنقطاع وذلك صعيف؛ الأثر هذا أل الص و ~
الإسادس تض الإساد روهدا الأثر: هدا ص ( ٣٧٧رالأسذلكرا)U/ الرق عبد ابن وثال 

أخرجهالأثر وهذا عاليه٠ رى نلأ الشطز أدى إذا المكاتب يأل ق. عمر بمي• عته 
عيدالرحمن،ين القاسم عن اف عبد ين الرحمن همد ص معمر، عن ٤( ١ ٠ )A/ الرزاق همد 
عاليه،.فلارق اشلر أدى رإذا قال: الخطاب). ين عمر أف ممرة، ين جابر عن 

(٣١٨/٤)شين أبي وابن (، ١١١)م/الآىر« معاق ،رثرح j الطحاوي وأخرجه 
الالأحالىاال حزم وابن (، ٣٢٥/ ا راسننه،)٠ ل والبتهقي (، ٤٦)الفرائض ل والثوري 

الأثتطلووطين:)،م/ا،آآ(،وهدا
فيه.وهوالمعودي، اممه، همد ين الرحمن همد الأولى: العلن 
البيهقؤ.أعله وثيدا سمرة، ين جابر من سماعي يشت لم فالقامم الثانن: العلة 
الأثر.هدا تفعيفه ق الر عبد ابن كلام نقل تقدم ونل 

يعتقأن نرب ند أنه أراد فكأثه صح ؤإف أوهو الأثر: هدا على معلما البتهقي وقال، 
اه.اعلم، واف ١^١^٦٠، بالعجزعن اوى يردإلى ولا بقي ما يكتسب، حتى يمهل أل فالأولى 

ااإسناذ0(: ٢٣٠)a/ اأالحالى، ق قال حزم ابى أف إلأ الأثر هذا صعقي، وضوح ومع 
جيد،.

_U١(.الحميفس إيراهيم الشيخ )مذكرة 
(.٣١٧/٨شين)أبى •مفا؛ن )١( 

ماعيار بأنه قضى عثمان أن الحا.ثت قال: جرج ابن عن (، ٤٠٦)a/ الرزاق همل• وأحرجه 
بقيءليهشيء،ّ

فإنهشيبة أبي ابن إسناد وكذلك معضل، فهو ظاهر هو كما صعيف إسناد وهذا 
(.٧٨٧موطأمجالك)آ/)٢( 

ًشرح ل والطحاوى (، ٤٧)الفرائض ل والثوري (، ٣١٦)؛/نية أبي ابن وأحرجه 
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قال:مجاهد عن تجح، أبي ابن طريق من الرزاق عبد رواْ ما ( ٨٧٣)
درهم،(ر١(.عله عيدهايقي ررالمكاتب ثابت: بن زيد قال: 
سليمانعن ميمون، ابن عمرو طريق من شيبة أبي ابن رواه ما ( ٨٧٤)

ملمان،فقلت• ملمان فقالت. عاسة على امتادمت قال. ار يابن 

صحيح.وإسادْ (، ٤٣٢ ا/ ته)٠ j واييهقي (، ١١٢الآ'ار)م/ عاف ُ =
ملمعن كير، أيي بن يحي عن معمر، أحبمرنا ; jLj(، ٤ ٠ ٦ )a/ الرزاق عبد أحرجه و٠ 

المكاو_،ا.بمش درهمان• عليه أهوعيدمايمي ت عمرنال( ابن عن جندب، ابن 

ئندساتاينتماينرمفيص)خ/هآ؛(.
ماتيإن ءاض، إن 'عوعيد بلفظ• عمر ابن أثر المكاني، ل صحيحه ل البخاري وعلق 

١(.صزا، الحمضي إيراهم الشيخ )من-كرة • شيء" عليه مايمي جش يإن 
(.٤٠٥)a/ الرزاق عبد مصنف، )١( 

والثوري(، ١١٢الأيار)م/معاق ثرح ق والطحاوى (، م\١٣شيبة)٤/ أبي ابن وأحرجه 
مجاهدعن تجح أثمح، بن ّمإع ول (، ٣٢٤ا/ منته)' ل والثيهقي رما؛(، الفرائض ف، 

سنهق والبيهقي ( ٣١٧شبة)؛/أبي ابن فرواه اظريق، مدا غير من حاء أنه إلا كلام 

عليهيمي ما عيد *المكاتب ذالت ثابت بن نني عن الشص، عن إمماعيل عن وكح عن 
نيد.ْن سمع الثعيي لكن إن صحح إسناد وهذا درهمء. 

عن■ب-الرحمن، بن طارق عن الثوري، أ-محرنا قال (، ٤٠٦)a/الرزاق عبد أحرجه وقد 
الفرائصل الثوري أحرجه وكدلالث، يرمم، عليه يمي ما *هوعيد نيد• ونال قال• الثمي 

(٤٧.)

عنإبرامم، عن حماد، عن حنيفة، أبي طريق من (،  ١٩الأنار)٠ ق أبويوسف وأحرجه 
كاله(.ماله أحدمولا• مامحت، *إن نيين قال درهم، عليه يمي ما ررهوعي،• أالت تح ثاببن زيد 

انقطاع,نيه إسناد وهذا 
الشح)مدكرة (. ٤٢٩)a/المحلى ق حزم ابن صححه وقد صحتح، فالأتر وبالجملة 

(١٠ ص٩ الحمضي إبراهيم 
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شساإلا نعم ت قلت قال؛ عاليها، وقاطعت من يقي ما أريت I محقالت 
شيء؛ارا،.عيك هإنالثاعبدمابقي ررادحل قالت«1 ييزا، 

(.٣١vأبيثسة)٤/ابن مصف )١( 
لمعد وابن (، ٤٣٢ / ١ ٠ ) واJيهقي (، ١ ٢ )م الأيأر معاق نرح ل الطحاوى وأحرجه 

اسقات)ه/أيا(.

به.سار... بن سليمان عن متمون، بن عمرو طريق محن كلهم 
٢(.٢ ٩ )a/ المحلى ل حزم ابن وصححه صحح، إساد0 وهدا 
الرزاقوعبد ٣( ١ ٧ أ/ ) نية أبي ابن فأحرحه عائشة.، عن طرق عدة من ورد وقد 

(a/a • ،)غالت:عائشة. أن مهران، بن ميمون عن مهران، بن جعفر طريق من ٤
دراهم(إلاأرب،،ة ٌبك يتق لم ؤإن *ادخل مريم• يكزأبا لها لمكاتب 

صحيح.إسناده هذا 
والبيهقي( ١١٢)T/ الاثار معاق نرح ل والطحاوى (، ٤١٢)a/الرزاق عبد وأحرجه 

منمجك بقي ما مد *أنت، ء\وش*.' قالت ثال،ت درس مولى سالم طريق، من (، ٤٣٢ / ١ )* 
ممابمارث،دىء«.

عنكشر أبي بن يحي امحرنا معمر عن الرزاق، همد أحرجه ممد صمح، إسناد وهدا 
به.مالم...
A )الرزاق تمد وأحرجه  /a  بشما *هومد نالت،: عاتثة أن ناده، عن معمر، عن (، ٤ ٠

درهم(.عليه 
وعاتشة.قتادة بين لأمءلاءه وذلك، وهداإمنادصعق، 

أبي،بن الكريم مد أجرفا قال،• جريح ابن عن (، ٤٠A/a)الرزاق تمد وأحرجه 
عاليهتمدمابقي *الكاسي، كانوايقولون: وعائثة عمر، وابن ثابت،، نيدبن أن الخارق 

بحلتيزتمعلول( الأثر وهذا 
الحديث،,صعيفح الكريم تمد الأولى؛ الملة 

محهم•روى ومن الكريم همد ين الانقطاع العلةالئانا؛ 
لمث،،عن (، ٤ )٦ الفرائص ل الثوري صفيان روتم، فقد ذللت، يخالف، ما عائثة عن وجاء 

ديثارأومثقال،(.عليه بش إذا الكاسي، من *تحتجج، عائشة؛ كانت، تال،ت مجاهد عن 
ًبعلتين؛ معلول، أنر وهذا 
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لكلئدبررااسارة ل فجازإمحايه عبديجوزيعه، أنه - ٤ 
منباتا الرق ءتكان أدى بما يتقص فلم كامل، المتكاو_، ق اوق أن - ٥ 

الولد.وأم المدبر بخلاف، الفسخ كتابته ئقبل ولهدا وجه، كل 
منشيء له حصل الكتابة أنجم من شيئا أدى لما المكاب أن ونوةست 

الرقبة)؟(.بعض لوأعتق كما الكفارة عن عممة يجز فلم العتق، 
ادرص•'

مماشيقا أدى إذا المكانس، إعتاق باحزاء القول، ~ أعلم واش ~ الراجح 
أنجممن أدى ما لكن درهم، عليه بقي ما عبد ولأنه الأية، لعموم عليه؛ 

العبد.إلى يرجمر للسيد الكتابة 
شيئا.كتابته من يود لم الدي المكاب، الثانية^ الحال 

قولان!شيئا نجومه من يود لم ١^^، المكام، عتق ق للفقهاء 
اضوالأوو:آنصقهءنا)كفارةجام.

بناللسث، قال وبه والحنابلة، استحمايا، الحنفية ملهس، القول وهذا 
راهويه)■؟(.ين ؤإمحاق والأوزاعي، معد، 

لايجرئ.الكفارة عن عتقه آن الئاي: القول 
وروايةوالشافعية المالكة، وملم، الحفية، قول قياس القول وهدا 

الحدث.صعيف رص مليم أبي ابن ص ليث• الأولى• لعلة ا ~
عائثة.عن الأسان الثقات رواه لما مخالف أنه الثانيةت العلة 

(.صن٠٢الحمضي اليخإبراهيم )مذكرة 
٢(.١ ٠ / YYالأنصاف)■الكسر.ع _ )١( 
البدع)خ/0ه(،وممافاكاع>ه/اإل(.)٢( 
كشافالإنصاف)ه/هلأ( (، ١١١الرائق)٤; البحر (، ٢٦١البداية)٤; عر )٠١( 

اكاع)ه/ال؛(ّ
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أبوعسدلاا.قال وبه أحمد، الإمام عن 
الأول؛القول أصحاب امسدل 

الأية.ؤثمٍرؤؤه تعارت كقوله ~ ١ 
تمحييروالتحوير رقبة، تحرير هو الأية ق به المأمور أن الدلالة! وجه 
،.iLJ،i5والمكاتس، رقيقة، لدايت، اسم والرقبة حرا، رقيق شخص 
الأولىل٢،.الحال ل عمرووس بن الله همد حديث من تقدم ما ٢" 
عليهبقي ما رقيق المكاتب أن على الصحابة آثار من تقدم ما ٣- 

درهم)م.
قبلكان كما رقيق، فهو اممابة و عليه ما يود لم إذا المكاتب أن ٤- 

بفالرق الرق تنال لا والكتابة بمافيه، بما إلا يزول لا الشيء لأن الكتابة، 
العليه ما يود لم الذي والمكاسب، وجه، كل من تحريزا عتقة ؟ان كامل، 
إلىؤإعادته فسخه تصور لما رمحه ق نقصان تصور لو لأنه ناقصا؛ رمه يكون 

الكتابة.قبل ما أي: الأولى، الحالة 
كالمدبررأ،.الكفارة، ق إعتاقه فجاز بيعه، يجوز عبد أنه ه~ 

الئاي:القول وحجة 
منشيئا أدى الذي المكاسب، عتق إجزاء عدم على الأدلة من تقدم ما 
الخاص.الدليل عدا الأولى، الخال ق الكتابة أنجم 

المجتهدوبداة (، ٢٨١)ْ/والأم (، ١١٤)؛/والخرني )آ/مأا*ا(، الدونة )١( 
(.٢٦٧والكاق)م/ (، ٢٤٦والإشراف)؛/ ١(،  ١٧والمهدب)٢; (، ١ ١ ٢ )أ/ 

(.١١١نم)بر تخريجه )٢( 
(.برنم)٤^١٨تخريجها )٣( 
(.٢١٠اائرحاصرحالإشاف)م؟/)٤( 
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الترجيح•'
منشمي يود لم الذي الئلكتب إعتاق جواز ~ أعلم واف ~ الراجح 

المكاتبإعتاق إجراء تقدم ولأنه الرق، كاملة رقبه أعتق لأنه الكتابة؛ أنجم 
أولى.فهنا الكتابة، أنجم ْن شنقا أدى الذي 

اوفدد)ا(:ث1سام 
Iقولين على الكفارة عن الولد أم عتق حكم ل العلماء اختلف 

لايجرئ.أنه الأول! القول 
،.العلم١٢أهل جمهور قول وهذا 

يجرئ.أنه الثاق! القول 
الحسنقول وهو الهلاهرية، قول وهو أحمد، الإمام عن رواية وهو 

وغثرهمأ٣ا•وطاووس، والنخعي، الصري، 
الجمهورتاحتج 

فلملها السيد إيلاد وهو احر، يهب بمتحق مالولد ام عتق ان ب ١
الذيقريبة كفارة عليه وجست، من اشترى لو كما الكفارة، ق إعتاقها يجزئ 

العتقاستحق ومن عليه، الواجبة الكفارة عن فأعتقه وأمه كأبيه عليه يعتق 
يجزئ.فلم ناقصا، فيه الري كان آخر بسب 

إنان.حلق نه تسن ما ميلها من وصت التي وهي )١( 
(.٢٦٧ frقيامة)لاين اللكق، انظر: 

(،٤٥)أ/ المهدمات، •ع والمدونة ١(، )ْ/ي* الخنائع وبدانع (، ٢٦١)إ/ الةا-ير فتح )٢( 
(.٩٢)الدواف والفواى (، ١١٤)؛/الخرشي وشرح )آ/أاا(، المجهد وبداية 
الإضافمع الكبير والثمح الطالمن وروضة (، ٦٦)U/والأم 

١(. ٩٧والمحر)٦/ ٣(، ٠ ٩ الإنصاف)٣٨ مع النكير الشرح )٣( 
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إنحر أت قال: لو كما الكفارة عن الوالد أم إعتاق يجزئ لا أنه ٢- 
امحتحقحنث الكفارة عن يجزئ فلا لحوله، عند عتقه ونوى الدار، دحلتا 

الدخول)ا(.بمجرد العتق 

طرأقد أنه بدليل والتدبير، الكتابة عقد من أكد الولد أم عقد أن ٣" 
.١٢٢١٠^١^أم بخلاف الفخ عليها 

الولدأم فتدخل رهبج4 ت تعالى قوله بالإجزاءت قال من لدليل 
اممهأمر وامتثل حزرها، الولد أم ومعتق الأية هدم عموم تحت 

إلىموجل أنه غير متحقق الولد أم عتق بآن الامتدلأل: هدا ونوئثى 
يحصلولم الرق، كاملة رقبة تحرير به المأمور فان وأيصا، السيد، وفاة 

الكفارة.غير آخر بسبب العتق امتحفن، بل ذلل؛،، 
لا؟أو ُيعها لسيدها يجوز هل الولد أم الخلاف: مسج، 

الترجيح؛
بهامتدلوا لما العلم؛ أهل جمهور إليه ذهب ما أءلم~ واف الراجح" 

تخليصالإعتاق إيجاب حكم من ولأن بالإجزاء، قال من دليل ولمناقشة 
متحقق.عتقها لأن الولد؛ أم ق متحقق غير وهذا العبودية، من الأرقاء 

اثبر)صأوافا؛
قولان:المدبر عتق ق للفقهاء 

(.٥ ٥ )A/ والمدع (، ١ ١ ٧ )T/ وانهدب (، D٤٢٥/ للجماص القرآن أحكام )١( 
بدايةاوجهد)آ/أ؛ا(.)٢( 

(.٢٦٨الخرب؛/سء)اصسابآ/يآ،ونن كل 
نتسةلأبن الحديث وغريب، ، ٥٩' أ/ ^٤ ٥١١)كشاف، ؛المويت، التق تعليق واصعللاحات 

ا/هآأ،والهايةآ/هه(.
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يجزئ.الكفارة عن المدتر عتق أن الأول: القول 
قولوهو والظاهرية، والحنابالة، الشافعية، مذهب هو القول وهذا 

المذررا(.وابن ثور، وأبي البتي، وعثمان ءلاووس، 
لايجرئ.الئدتر عتق أن ^،: ١٧١القول 
البصريوهوقوالحس والمالكثة، الحنفثة، مذم، و^ا 

والأوزاعمحا،وأمح،بلآ،•
الأول:القول أصحاب امتدل 

تحتداخلا فتكون مؤمن والمدبر يجلإلأهؤ^^٣، تعالى: بقوله ~ ١ 
الأية.عموم 
لمومعمرو عن نيد، بن حماد ؤلريق من الخاري؛ رواه ما ٢" ( ٨٧٠)

ولمله، مملوكا د؛ر الأنصار من رجلا وأن جابر®: عن الزبير، أبي ؤلريق من 
نثعيم فاشراه مني؟® يشيه ررمن فقال: س، ال؛ي، فببغ غثرْ، مال له يكن 

درهم(()؛(.يثمانمائة التحام 

(،١١٦/٢)و\ضذب )٨٧(، والتب (، ٢٩٢)المزق ومخمر (، ٢٦٧)؛،/الأم )١( 
والمدع(، ٢٦٧)موالكاق (، ٥٠)٢;وس- (، ٢٨٨^/الطالمن وروضة 

/A(٥٧ ،) (،١٩٧٨حزم)لأبن والخحلى (، ٣١٦; ٢٣الإنصاف)مع اعير والترح
(.٢٤٦/٤والإشراف)

عروانماية (، U/Dالدناثق كز شرح ق الحقائق سن ١(، • U/oالمنانع)بيانع )٢( 
الكسر)؟/؟؛؛(،والترح (، ٣١٢)؟/والخلونة القدير، نح مع ( ٢٦١الهداية)؛/
للقرطيالقرآن وأحكام  iU'Tiالر)\مد لاين والكاو (، ٢٤٦)،/والإشراف 

(.٩/٢(،والفواىاللواق)٣١٥/٥)
ّورةالمجادلة٣)٣( 
وصحيح( ٦٧١٦الودو)وأم المدبر عتق الأيمان/؛اب، كفارات، ل البخاري صحح )٤( 

(.٩٩٧القرابة)ثم أهل ثم بالفس الفقة ل الابمداء ياب، الزكاة/ ل لم م
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قعتمة فيجزئ اوق، لكمل رقتما زال ما أنه على دلثل المدبر بيع فجواز 
اممأرة.

منهيحصل لم الحلمة، ليم مالختمعة، لكمل رقيق عد الدبر أن ٣" 
منبعض بمقابل الحرية من بعصا امتحى قد يكون حتى لمولاه عوض 

امحوض•
١يا}٠^١ جوازإ؛هلاله بدليل مستحق غير عتقه أن ~ ٤ 

منيمتع لا وهدا بصمة، عتما أو وصيه يكون أن إما التدبير أن ٠— 
الموت)؟(,وهي الصفة وحول لعدم إعتاقه؛ 

الئانىتالقول وحجة 

قولهتعارت١~ 
وجه،كل من العتق وهوإنشاء التحرير، هو به المأمور أن الدلالة؛ وجه 
منالحرية امتحى لأنه له؛ مستحما صار لما تعجيلا المدبر هدا ؤإعتاق 

الكمارة.عن يجزئ فلا ناقصا الرق فكان وجه 
كلقال: لو بما منقوض ناقص المدبر ق الرق إن قولكم بأن ونوةست 

قالرق كمال على يدل فهدا ومدبروه.. عبيده يعتق فانه حر، لي مملوك 
كماناقصا الري لكن ولو مدبرة، لكنت إن ومحلزها له يحل ولهدا الدبر، 

قلتملخاحللهوٍلؤئ.
وجوْثمن لمم مغير بأنه هذا؛ عن وأجيب 

وقولالللث، وهو الرق حر لي مملوك كل قوله ق التامحل جعل أنه أولا• 
المدبر.فيه فيدخل لكملا ملكا يقتضي ؤإنما الرق، يقتضي لا الرجل 

(.0٧/٨(،واسع)٢١٧/٢اJهالب))١( 
(.٧٠١)A/المش )٢( 
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ناقصرمحه بل كيلك، ليس وهو كاملا، المدثر رق جعل أنه ثانيات 
فيه.\لتصثف عليه ؤيجوز ذكر، كما الحرية لأ١اتحماده 

لالوولء)ا(.محرناالرق نقصان جعل أنه ثالثات 
العتقإبهلال بدليل لم؛ مغير اعراصكم بأن هذان على ليذب 

؛اويع)ى.
تعجيلعنها ؤإعتامحة الولد، كأم الكفارة بغير مستحق المدبر عتق أن - "٢ 
التدبيرفخ جواز وعدم بيعه، جواز عدم لا.لاث، ؤيدل، له، مستحما ار صّ 

ج(.

وثهمئسءند-مْت
حديثق ّبق كما بيعه يجوز بل بيعه، جواز عدم يلم لا أنه أولا• 

جابرص
إنقال. لو كما البيع، يمنع فلم المعتق بقول لمتإ بصفة عتق أنه ^'m؛• 
حر.فأنت، الداز دخلته 

•كالوصية الحياة حال، البيع يمغ فلم الويت،، بعد بمال مع أنه ثالثا• 
شيءعن يحصل ولم بيعه يجوز الخفعة، كامل عبد المدبر أن رابئات 

كالخزرأ،.عممة فجاز عوض، منه 

الترجيج؛
الأية،ق لدخوله الكفارة، عن المدبر عتق جواز — أعلم وافه الراجح- 

(.١١١الراتق)؛/ والهم ٧(، الدثاتق)r/ كز ثرح j الخام تين )١( 

•ما( )"آ/ كنزالدثاتق ثرح ل الحماس سن (، ٤٢٥للجئاص)T/ أحلكم'القرمح )"٢( 
(.0٢٦/١٣اJغني)■طر:)٤( 



[tyT]§اسأعسماسام 

المانع.قول دليل وماقثة إعتاقه، بإجزاء قال من دليل ولقوة 
الرابع:الشرط 

لمزنا ولد كان فان هذا وعلى مرعيا، ولدا المعتق العد يكون أن 
إعتاقه.يجزئ 

والنخعىل١،.والثعمى، عمناء، قال وبه 

الجمهوررى.وهوقول بشرط. ليس أنه الثاق• والقول 
يالي:بما واستدلوا 

هدهعموم ق داحل الزنا وولد تعالى: قوله ١- 
.^١

بنسليمان عن دمار بن عمرو طريق من الرزاق عد رواه ما ٢- ( ٨٧٦)
وأحنواإليهم()؛(.)أصقوهم الزنا: أولاد ق قال أنه عْر. أن سار 
عاليهيكون الرجل عن )ثتل هريرة. أبا أن ورد ما ٣- ( ٨٧٧)

ررنعم،،)٥،.أبوهريرة: فقال الزنا؟ ابن هويعتق الرقبة 
اكرحامحْعالإضاف0أ/لأام(.)١( 
الأمة.الصائر )٢( 

٠٣المجادلة سورة )٣( 
ارزاق)يم؟هأ(.عبد مصنف )٤( 

مرسل،عمر عن سليمان حديث زرعةت أبو قال شنقخ انه إلا ثقات، رجاله الأثر وهذا 
سة؛عمر استشهد ييتما حبان ابن قاله ما على ى ٣ ٤ سنه ولد سليمان فإن حناهر وهذا 
المتكدرابن عن جرج ابن أمحرنا قال أيثات ( ٤  ٥٨)U/ الرزاق عبد عند جاء وقد — ٥٢٣

ا1روااا.ولد إليه، وأحسن ءاكرمه قالت هق الخطاب بن عمر أن 
^شاظبناسكدرلميدركنمصإلاأن 

والمهقيبلاعا ( ١٠)العتق من يجوز ما العتق/باب كتاب الموطأ، ل محاك أحرجه )٥( 
0ا/ا،ه(س>يقمالك•



اسياماس*ء لؤا ؤلئا 

ولدغلاما عمر ابن ررأعتق صهنأآ ناغ عن مالك رواه ما ~ ٤ ( ٨٧٨)
الزنا«)ا(.

بنالزبتر عن دينار بن عمرو طريق من الرزاق عبد رواْ ما ه~ ( ٨٧٩)
الزنا:أولاد ق قاك عائثة. عن طارق بنت حكتم أم عن موسي 

. ٢٢إليهم،اروأحسنوا ااأءتقوهم 
أبيوابن  ٢٤٥٦الرزاق)U/ وعد ، ٢١٦)الرقاب محق قفل انمق/باب محاب ١^ )١( 

والمهقي( TAA/Y)أيه ائل مق أسئ الإن، ابن صالح و ب
صحيح(.)أمنائه (، ٦٣٧/ ١ ١ ر الفتح ل حجر ابن وقال (، ٥ ٩ / ٠ ١ ٠ ) 

مصشسارزاق)يمأهأ(.)٢( 
(.٥٩/ ا ٠ ر والمهقي (، ٣٤٩)T/ واكارخ \سم34' و القوي وأحرجه 

به.٠ ٠ عمرو. عن سفيان ؤلريق من كلهم 
بمي•)مقبول، ب التقريب ل له رمز فقد موسى، بن الزبتر لحال صعيف الإسناد وهدا 
الحديث،.فلين ؤإلأ يتاح حنث 

)مجهولة(.(; ٥٦١المنفعة)تعجيل ل حجر ابن الحافظ عنهما قال حكيم أم وأيصا 
أمحرلقال حرج ابن ®أحترف نالُ أشا (، ٤٥٦/٧)الرزاق عبد الأثر هذا روى وقد 

أماأخرته الخرتني ين علقة بنت صالح أم أن أخره ميناء بن الزبثر أن دينار بن عمرو 
فدكرته.الزنا... أولاد عتق عن المؤمنين أم عائشة سالت 
والتارإخالمعرفة ق الفسوي عنه نقاله فيما عيينة بن سفيان أعله معلول الإسناد وهدا 
أمغير لسفيان سموها لامرأة ~ فلانة عن يقول جرج ابن إن لسفيان قيل ٨(،  ٠٨)رآ/

كماهو به، حدثتلث، ما غير على حماله من يحفغله ®لم سفيان; فقال محنارق بتت حكيم 
ئاوت،للثحاا.

عنأييه عن هشام، عن عبل..ة حدتنا قال; صحح يإسناد ١(  ٠٧)آ/شيبة ابن وأحرج 
تزرواشيء*)لا ابهميه حطيثة من عاليه *ليس فقالت; الزنا، ولد عن سثلتح أما عائنة 
أحرى(.وزر وازرة 

صحيح.إسناد وهدا ( x١٣٦/ التمهيد)٤ الرل عبد وابن (، ٤٥٤)U/ عبدالرزاق وأحرجه 
(.٢١ص الحميضي إبراهيم الشيخ )مدكرة 

موقوف®.والصحح الضعفاء بعفى ءررفعه الييهقي; وقال 
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الكفارة.ق العتق يثمل وهدا 
عننئل أنه >.؟ عامر بن عقبة عن ،، ١^^١١أبو رواه ما ٦- ( ٨٨٠)
رريغفر،! _lJواإٌر'آا، عبيد بن فضالة ألنا فالخير! أبو قال منه، فمغ ذلك 

وضصإلأصةسابا«رم.
 ~U الشرعي.كالولد به، التكفير فأجزأ عتقه يمغ ما يوحد لا عبد أنه
يشرمحللم حيث يتب لم ولو الكفارة ق إعتاقه يجزئ الزاف ولأن ٨" 
إعتاقه.يجزئ أن أولى فولده المعتقة، عدالة العلماء 

الأجزاء!بعدم قال من واحتج 
عنأبيه عن سهيل عن خالد هلريق من أحمد الإمام رواه ما ~ ١ ( ١٨٨ ر 

قدأخرجاينأبيشة)مخ-ا(نال:و =
اولؤيات، يثلاث أصدق ءالأن قالت: عانثة مجاهدعن يزيدعن عن ففيل ابن حدثنا

الزنا،ا.ولد أعتق أن من علي أحب اه سل ق برط أمتع 
به،يزيد••• طريق من ،، ٠٣٤  ١٦١المحلى ل حزم وابن 
بعلتيزتمعلول الإسناد وهدا 

يحتجررلأ ممن ابن عنه قال هم؛ مولا الهاشمي زياد أبي ابن هو يزيل؛ الأولى؛ الملة 
■ JailsJljيكن لم أحمل عنه وقال بحديثه®، 

يجي.الرد قال كاذ،لالثا نظر، مجاهل عن يزيد سْاع ق الثانٍةت العلة 
سماعهوأبت معين، وابن حائم أبو سماعه فنفى حلاف، عائثة من مجاهد مملع ول 

•الخاري 
٢(.ص؟ الحميضي إبراهيم الشيخ )>وذضق 

(.٢٣٦اكقربِ،)Y/ . ه ٩ ٠ منة ماُت، ثقة، اليزن، افه عبد بن مرثد )١( 
قضاءها،وولي دمثق نزل أحدا، ماشهد أول الأوسي، الأنصاري نافد ين عبيد بن فضالة )٢( 

(.١٠٩)Y/التقريب ، ٠٥٥٨سنة مات 
 )Y"( 0ر المنن. لابن اافتح® ١٠ل الحافثل ءزا )صحح®.ني. ب ١١وقال؛ )اا/ا*آ

قُهه.فضالة عن بلاعا مختصزا السابق الموضع ق ارالموطا(( ق مالك، وأحرجه 
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)ولدالناشراس(را(قالر-ول رهريرة.مال: 
إعتاقه.يجزئ فلا حرمهما ْع وااا.يه من شرا كان فإذا 

وجوهأمن الاستدلال هدا ونوتمش 
ابنوقال1 كما للزنى الملازم هو الزنى ولد الهلحاوي! ذكره ما الأول! 

فيه)ى.السر يهاب لا الذي اللل وولد لها، الملازم السيل 
مقيدا.ورد أنه الئاي! 

إبراهيمعن إسحاق بن إبراهيم هلريق من أحمد الإمام رواه ما ( ٨٨٢)
بنحالي >يق من ( ٩٠٨الأم)مثكل ق الهلحاوى وأحرجه (، ١٣١ أحمد)٢; مند )١( 

عبداض.

الكرى،٤(  ٩٣وازني)• (، ٣٩٦٣الزا)ولد عتق ق باب انمق/ ق أبوداود وأ-محرحه 
جرير،طريق من ( ٥٧ا/ واليهقي)٠ ٢(، ١ ٤ والحاكم)آ/ 

شان،(٠ن>يق ٥٧/٢واJهفى)والأحاوي)اآ/ابم(والمتنكل، 
بنؤيعقوب الحوضي، عمر أبي طريف، من ( ٣٧١)أ/المشكل ل والطحاوى 

عدالرحمن،
به.مهيل عن ؤيعقوب( عمر، وأبو وصفيان، وحرير، حمتهم)حالي، 

والديه،.بعمل عمل إذا بمي سفيان 'رهال، روايته؛ل التهقي زاد 
عمراليهقي)•ا/هه(منطريقأ؛يءوانةعن ومحه ١(، ٠ ٠ الحاكم)؛/ أخرجه و* 

هميرْ•أبي عن أبيه عن ملمة أ؛ي، بن 
يه.يعتم صعيف سلمة أبى وعمربن 

الذهيووافقه ملم، شرط على الحاكم صححه الحدت ااأحديث،ت عر الحكم 
ءالمنار®.رسالته؛ ل القيم ابن وحسنه 

وسهيل غرائب من وإنه ٤(: ٥ السير)©/٩ و الذهي وقال 
جمعأنكره وند والسنة، الكتاب ضوصى لمصادمته منكر؛ الحديث أن أعلم واف ؤيظهر 

المهقي،وصعقه سهل غراب مجن والدهي عدى ابن وعده الثبمي، منهم الخم أهل من 
المتناهية.والخل الموصوعات ق الجوزى ابن وذكرْ 

مشكلالآىر)ا/؛هم(.)٢( 
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الثلاثةشر الزئ ررولد قال: ه المي أن عائشة. عن رفاعة بن ب ابن 
والديه(()١(.يعمل إذاعمل 

عنعلي بن داود عن لثل أبي ابن طريق من اليهقي رواْ وما ( ٨٨٣)
يعملعمل إذا الثلاثة شر الزنا ررولد المي. أن عباس. ابن عن أبته 

.٢٢(()والديه 

السابق.ؤثك هريرة أبي حديث ق كما سفيان هونمير هدا أن وتقدم 
النبييؤذي منافق ق ورد هدا أن الثالث،إ 

ابنمحمد أنبأنا إمحاق، بن أحمد بكر أبو ثنا الحاكم روى لما ( ٨٨٤)
ابنمحمد عن الفضل بن ملة ثنا شقيق بن عمر بن الحسن ثنا غالب 

منرحل كان إنما ... فمالت: عائشة بلغ عروة عن الزهري عن إسحاق 
زناولل. به ما ْع إنه الله: رسول يا قيل: ق^... الله رسول يزذي المنافقين 

ررءوشرس(()ث(.ممال:

أصلاالثلاثة ثر أنه العلم: أهل بعض عن الخطابي نقله ما الراح؛ 
.٢٤وهوخبيث)الزنا ماء من حلق لأنه ونبا؛ وعنصرا 

'١(.٩ / أحمد)ا* ند م)١( 
١٥ا/•اكهذبب مذيب ق إسحاق بن إيرامم إسنادْ وق )'ا/مه( واليهقي 
«.زوكا.: ٤١ا/واكةرِب 

 )<r(.)0ّناوهفى)'ا/ار
التقرب.ق كما الحفظ سيء ليلى أبي ابن إّنادْ ول 

(.١٨٩والأوسط)١/ { ٩٦٣المجير)ق اممراف أخرجه 
الأبرشالفضل بن »_ وهال:( ١٥٨;المهقي)٠ ومحه ٢(، ١ ٥ )Y/ الحاكم ستل.رك )"٢( 

ماكيرر.يروى 

(.سالمالن)أ/٠٨)٤( 
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والدهوزر من عليه ليس وقالوا! التفسير، هدا العلماء بعض أنكر لكن 

.٢ ١ ه) بئرثرئ وزووازرآ تعالى: ال ق" 
حمنأبو أ-محرق مهاب، ابن ؤلريق من المسوي رواه ما ٢" ( ٨٨٥)
منهمالعلم وأهل قرص موالي، قدماء من وكان الحارث بن اش عبد مور 

علىأحمل ارلأن قال! . عمر أن نوفل ين اش عبد عن والصلاح... 
•^^٢٢اين أعتق أن ْن إلي أحب اه سيل ل نعلين 

تقدملما مخالفته مع الاحتياحل، على بحماله الاستدلال! هدا ونوئش 
الصحابة.من غيره عن 

الترجيح:
إءتاو(إحزاء من الحلم أهل حمهور إليه ذهب ما أعلم— واممه الراجح— 

إلاالأحكام ل غيره ْع الزظ ولد تساوي الأصل إذ الكفارة، عن الزنا ولد 
لدلي•

.١٦٤محورة )١( 

.٥( ٩ / ١ )٠ السهقي أحرجه القوي طريق ومن )ا/خا؛(، للقوي والتاريح المعرفة )٢( 
٨(.القضاة)١ أحبار ل وكع وأحرجه 

ي)ممول،(.التقريب ل له رمز وأبوحمن 
صمح«.اس (; ٧٣٦ا/ القح)١ j الحافظ وقال 
الأر.هازا ٤( ٥ ٥ الرزاق)U/ عبد أخرج وقد 
تعلينعلى احمل •رلأن يقول؛ كان الخناب بن عمر أن بلغني قال• الزمرتم، عن معمر عن 

فيسيلاه١حبإلأ١ن١صولدهمناا(.
به.عمر... أن الزهري عن معمر طريق محن ١( • ٧ ثجبه)م/ أبي ابن أحرجه 

والثيهقيووكح، القوي عند وعمر الزهري بين الوامحعلة ثبتت وقد معضل إساد وهدا 
الخميضي»_TY(.إبراهيم الشيخ )مذكرة ما.م. كما 



ؤجاسيام 

عنرقبتض نصفي أعتق فإن الرق، كاملة رقبة يعتق أن الخامسI الشرط 
أقوال:ثلاثة المسألة هذه ق الفمهاء فاJكفارته، 

كانأجزأه، حرا الباقي وكان عبدين نصفي أعتمح، إذا أنه الأول؛ القول 
البانيمملوؤالميجريه.كان 

قالوبه أحمد، الإمام عن رواية وهو الشافعية، عند الأصح هو وهذا 
قوامة)ا(ءابن واختارها الحنااالة، من اكاصي 

وحجته:

منويمكنه الأحكامل'ا،، تكميل به حصل فقد حزا باقيهما كان إذا أنه 
قصدتوما الشريعة به تامر ما وهو الحرية، إلى الرق من وحرج التصرف، 

حالةوق والكمال التمام على بمناقعه ، التصرفمن فيمكنه العتق، من إليه 
الأحكام،تكميل به يحصل لم لأنه يجزئ؛ فلا مملوكا باقيه كان إذا ما 

رقتما،زال وما رقيما كان لأنه بمتافحه؛ والقيام التصرف من التام وتمكينه 
الحرية.حيز إلى يخرجه لم المكمر هدا فعتق 

مطالئ.الكفارة عن لايجرته عبدين نصفي أعتق من أن الثاق؛ القول 
أبىوقول الشافعية، عند وحه وهو والمالكية، الحنفية، مدهبإ وهذا 

والفلاهرثة)ى.الخابلة، من بكر 

والمدع( ٢٨٨M)وروضة ١(،  ١٧والمهذب)Y/(، ٣٦٢المحتاج)م ض ر١( 
الكيرالشرح مع والإضاف )ما/ا،مه(، واسي )م/ا،ه(، المع ثرح 
(.٣٤٢)م؟/

 )٣( /U(١ ٠ المس.و'ءل ،) المجمؤعوتكملة (، ٢٨٢/ للقرطي)؟ا القرآن لأحكام والجامع
(٣٧١/١v(والمدع،)١٩٧/٦(،واص)٥٩/٨.)
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وحجته:

ءؤغمرئيه)ا(.تعالى: قوله ١- 
و-بمهالاولأ)ة:

أماعلى يدل وهدا كاملة، رقية إعتاق الكريمة الأية ق به المأمور أن 
مهللقتحت يدخل لم الرقبة ق التبعيص حصل فإذا واحد، شخص من رقبة 

الآكفارة.عن تجزيء فلا الرمة، 
الأنه فكا الحج، ق المص على رقشن نصف أعتق تن ماس ٢- 
أحدهمايحج كان واحدة، حجة ق واحد عن شخصان يحج أن يجزئ 
•نصفين رقشن س يعتق أن يجزئ لا هنا فكذا الأحر، النصف، والثاق نمقها 

يقوملا بالرقبة المتعلقة العبادة لأن برقبة؛ ليس الرقبتين ، نصفأن — ٣ 
مقامها.الرقبتيزرى س ، الصف

يحصللا رقشن من نصمين ؤإعتاق الأحكام، تكميل المقصود أن — ٤ 
منبه يثثت؛ فلا الرق، صرر من الأدمي تخليمى س الأحكام تكميل به 

كاملة.رقبة بإعتاق شت، ما الأحاكام 
إذامحله هذا أن إلخ* • به• يحصل لا رقشن نصفا إعتاق بان ونوبس• 

رقس ين نفحلص فقد فلا، ا حث باقيهما كان إن أما مملوكا، ياقيهما كان 
الحرقة.إر العبودثة 

مطلئا.الكفارة عن عبدين تصمي إعتاق يجزئ أنه الثالث،: القول 
الحنادإلة)م(.ومذهب الشافعثة، عند وجه وهذا 

مورةالجاشآة:م.)١( 
;٠٩والمدع)A/ (، ٥٣٥/ رالمش)*؛ا (، ٢٨٢; ١٧للقرطي)القرآن لأحكام الجامع )٢( 
(،وواجعالثانمتةوالخابلةالأمة.٤٤٢(،وكشاقحالقاع)ه/١١٧اوهان.د،)أ/)٣( 



و؛جاسم لأ-مم العام وا 

حجته:

شاةثمانين نصف له كان فإذا الزكاة، على المسألة هذه يامن ق ١
مالتنا،ق فكذا منفردة، شاة أربعين مللئ، لو كما الزكاة عليه فتجب، مناعا 

منفردة.رقبة لوأعتق كما أجزأْ رقبتين من عبدين نصف أعتق فإذا 
تجزيءأما فكما فيها، اشتركوا إذا والهدايا الأضاحي عر الماص ٢- 

المسألة.هذه ق فكذا 
الأضحيةبخلاف بما، التكفير تمغ رقبة كل ق الئركة بان ونوئس؛ 

البينة.ي كما التضحية ت٠عر١(، لا فالشركة 
اوير)آ(.العيب منه بمع لا فيما كالأشخاص الأقفاص أن ٣- 

لوأنه ووجهه• الأشخاصى، على قياسها يمتغ الأشقاصى بان ونوئش؛ 
مهيقأن له يكن لم حيوان إهداء أو بيعها أو رقثة بشراء ال إنكلف 

العتق.ق أشقاصا الرقبة م يقأن يمتغ هنارم فكذا أشقاصا، 
الترجيح؛

إذاعبدين نصفي إعتاق يجزئ أنه الأول القول ~ أعلم والله الراجح" 
فايجرئ ولا الحرية، إلى إحراجه حال ق فيجزئ حرا؛ ١^١^؛، الصف كان 
عبدينإحراج إذ الأحرار تكثير إلى تدعو الشريعة لأن رمه؛ على لوته حال 
واحد.شخص بحنية رئة أعتق ممن أولى ضمن بإعتاقه الحرية إلى 

ادرسثالالشرط 
بالعملالمضرة العيوب من مليمة الكفارة ق المعتقة الرقبة تكون أن 

المسوط)تما/'ا(.)١( 
(.٥٣٩/١٣المش))٢( 
٦{.٠ —  ٥٩الميع)a/ال-ابقمن المر-؛ع )٣( 
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ولاالبصر فاقد ولا المقعد، يجزئ فلا الشرمحل، هدا على وبناء بيتا، صروا 
بيثاصررا بالعمل يضر لا كان فان ونحوذللثج، أوالرجلين، اليدين مقعلؤع 

يجزئ.فانه ذلك أشبه وما والأعور، كالأتمج 

العيوب.بعض ق العلماء حلاف، الثانية! المسألة 
الشرطهوا حكم الأولى: الخألة 
تولين:على الشرحل هذا اشتراط. حكم ل العلماء احتلف 

يشرؤل.أنه الأول: القول 
الحالماءرا،.جمهور وهوقول 

شرطا.ليس أنه الئال: القول 
الظاهربم٢(.فال وبه 

الأدلة:

الجمهور:امتدل 

الأصلإذ السليمة إلى ينصرف، وهدا ه ؤمؤ جننلمح تعالى: قوله ~ ١ 
العيوب.من السلامة 
التصرفمجن وتمكينه منافعه الرقيق تمليك الإعتاق من الغرض أن ٢" 

معوالدونة (، ٤٦١)X/ليبماص القرآن أحكام (، )ص٣١٢الطحاوي مخم )١( 
والأم)Y/؟(، الدواف والفواى )\/*ااا(، المجتهد وبداية (، ٤٥)Y/الخدماتح 

/U(٦٥ ،) اممالسن وروضة )آ/أاا(، والمهدب/A(٢٨٧ ،) معالكسر والئرح
(.٤٨٤/٤(و)٢٦٥/٣•٣(،والكاj)٧/٢٣)الأنصاف 

(•٦٥٣رآ/الربي لابن القرآن وأحكام (، ١  ٩٧)أ/ المحلى )٢( 
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،,Jالعمل١١المضر ْع يتحقق لا وهدا ه، لف
قالإطلاق بأن يلم فلا الأول الدليل أما الدليلازت هدان ونوئس 

واشتراطوالمعسة، الفة إلى ينصرف بل السليمة، إلى ينصرف الرقية 
كاف،غير السلامة الأصل بأن فالقول دليل، إلى يحتاج الأية ق قيد السلامة 

تعالى.اف أطالقه ما كقييد 
تحريربالعتق المقصود يل دليل، إلى تحتاج فدعوى الثاق؛ الدليل وأما 
الأية.ق حاء كما اوقية عبودية من وتخليصها الرقبة، 

^١١^^١١واحج 
القيني.عن مطلي وهدا تعالى؛ بقوله 

إحراجيجزئ لا كما الأصل، هو هدا لأن بالثلأمة؛ مقثد بأنه ونوئش؛ 
العيس،.أوالهلعام اكويا 

الهلعامإجراء عدم على القياس وأما تقدم، كما ليم الئيعدم ونوهمش• 
ويالكوةالهلعم بالهلعام المقصود لأة المارق؛ مع فقياس العيس، واكوب، 

العيس،.ْع يحصل لا وهدا الستر 
الترجيح؛

كانإذا إلا الأية، لإطلاق الفiامية؛ إليه ذهب ما أعلم- واف الراجح- 
يثرأ•حك، الموت مرض كالمريض كعدمها الرقية وجود 

ينجو.حتى بنمه تحيْل حنايته كانس، إذا الجاني بدللئ، ويلحق 
\ذيوب.زبعض العلماء حلاذ اكانية؛ المسألة 
العملق الضث0 العيوب، س الثلأمة بأن يقولون الدين العلماء حمهور 

ويختلفونالعيوب،، بعفس ق يتفقون الكفارة ق الرقبة إعتاق صحة ل شرط 

(.٣٠٧/٢٣الثرحاي٠عالإضاف)
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وعدمه.الإجراء حيث من الأحر لبعض ال 
الإجراء:ل عليه اتفقوا فا 

لكلحمىل١،.المرجوبرؤه، المرض — ١ 
الخفيف)؟(.والعرج — ٢ 

ثالُآا.صررا بالعمل نفث لا العيوب هذه مثل لأف 
~الإجراء• عدم محب اتفقواعليه وما 

مرجوالرءأ؛،؛غر المرض أولا؛ 
بقائه.مع الصائعرْ، أكثر ق العمل من ينمكن ولا زواله سيئ لأنه 

فهوسنا، صررا بالعمل يضر الحرج هذا لأف الشديدلا"ا؛ العرج ثانثا: 
الئجل)٧،بكقطع 

بكفايةيستقل فلا الصايع أكم ل ١^ بمكنه لا لأنه الممو>م(، ىلثا: 
غيره.على كلأ فيكون نفسه 

والمهدب١( ١ ٣ / ٤ ) والخرشي ٣(، ٤ ١ Y/ ) الجاJل ومخ )'ا/هثا(، ١^٠ الجوهرة )١( 
(.٥٣/٨(،والمدع)١١٧/٢)

والمخيr(Y0 ،)/؛،شاجي والمض (، n/٥٧الطوزنت )٢( 
)\\إسو\وياصإ\'0(.

(.١ ١ ٦ / )Y والهدب (، ٥٦)A/ والمدع (، ٨٣/ ا )١ الشي )٣( 
(،٣٤)Y/)الجلل مخ ونرح (، ١١٣)؛/والخرشي < x\io/y)الزةالجوب )٤( 

(.٥٣)A/ والمدع ١(،  ١٧)T/ رالمهذب 
(.٣١٢)Y/ _ والروض (، ٥٣)A/ والمدع (، ٨٤/ ا )١ المغض )٥( 
واسي( w\/y)واJهاJب (، ٢٥٥)٣;لياجي والمتض (، )م٥٧الدزنت )٦( 

)اممخ(،والمدع)م/1ه(.
(.٥٦)A/ والمدع (، ٨٣ا/ )١ واسي (، ١ ١ ٦ )Y/ اJهنب )٧( 
للاجيوالمتقى (، ٤٧٤)٣;عأباوين ابن وخث.ة (، ٥١١)ا/الهدنة الفتاوى )٨( 

 /T(٢٥٥ ،) والمدع ٦(، ٠ )ص الطلة وطلة ٢(،  ٤٨)؛/ والإشراف /A(٥٣.)
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Iالعيوب من ذلك عدا فيما واحتلفوا 

الرجلثن•,، ^٠۶ٌقطوع أدلا؛ 
الكفارةعن ازجذ من الإمام مضفيع عتق حكم ل الفقهاء احتلف 

قولين:على وذلك 
يجزئ.

والحادالة)ا(.والشافعي، الخفي، فال وبزا 
اللكك)أ(.قال و-بذا يجزئ. لا اس: القول 

وحجته!

القولالأول:حية 
الرجلثن،•إحاٌي، مقطؤع يثمل وهذا تعالى؛ قوله - ١ 

والكببالعمل يخل لا الإ-رامين إلا الئجلين أصاح فقد أن ٢— 
ءاما)"ا(.مخل ذلك قاف اليدين، فاقدأصاح ، بخلاف

مقهلؤعكان كمن فاجزأ؛ زائل، غير المشي وهو المنفعة حنس أن "آس 
ال^ن2مر.

الثابيثالقول حجة 
فلاوالتكن.سال؛ا \ذت0إف من يمنعانه الرحلين إ-بامي مقهلؤع أن — ١ 

يجزئلدلك،ّ

والإناع(، ٩٣)U/ الممحاج ومائة (، ٩٢)المهاج ومن (، ٤٧٤)م/ عابدين ^ حاشية ( ١ ر 
(.٤٣٨)؛،/القاع وكثاف (، ٨٩)؛/ 

(.٣٤١ونرحمحس)آ/ ٤(، لأدردير)أ/ح؛ الكر والثرح (، ٢٥٥)م ص )٢( 
(.١٣٦ ، ٠٣٦ الممحاج)T/ ض يطر: )٣( 
ه٢(٥7٣٠ناص)المتقى )٤( 



[yta اسرعلآ.ئلأماإههأم؛.

مقطوعيقيام ثرى إنه حيث لهؤلاء، ينهل لا الواقع بأل دئوئس؛ 
ذلك.عن تعوقهم ولا أعمالهم بمياشرة الاحام 

يجزئفلا بروم يرجى لا الإبمامين مقهلؤع أن - ٢ 
العملمن مانعة غير الحلة هدم كانت لما لكن صحيح، بأنه ونوئس• 

كالانور.العتق، إجراء من تمتع فلا والتكثب 
الترجيح؛

مقهلؤععتق بإحزاء القائل الأول القول هو ~ أعلم واش ~ الراجمح 
القولدليل وماقشة دليله، ولقئ٥ الأية، لاؤللاق النحلين؛ من الإحام 
الأخر-

الحبي.ثانيا؛ 
بالكر.الخصية وكذلك الخصى، واحدة الخصسة اللغة! ق الخصى 

خميه)أ(.مثلث إذا حماء، الفحل حمست، ؤيقال! 
-قولين! على وذلك، الكفارة عن الخصي زعتق العلماء احتلم، 

الخصي.عز يجزئ الأول! القول 
الشامحعثة،مدهب وهو والمالكثة، زفر، عدا ما الحشة قال -^١ 

جبإلأألسلكثهقالوا!ثكرْ)إ(.

السابق.المرحع نفس )١( 
(.)»_AU\ الساح ومجار )حصى(، مائة  ٢٣٢٨( ٣٢٧)ا■/ للجوهري الصحاح )٢( 
(،٢٥٥)م للماجي والمضي (، ٣٦٤)م الأمر وءجْع (، ٠١٠)ا/ الهندثت الفتاوى )٣( 

والهداة(، ٣٦٤الخلاو_،)٣; وأّنى (، ٢٨٨والروضة)A/(، ٣٤٤الجلل)٦! ومنح 
(.٨٣ا/ والخض)١ ٥(، • رأ/ الخطاب لأيي 

والمنقي( ١١)؛/•الراتق والحر (، ٤٥٠)ا/الأمر ومجمع )^ه(، الموط )٤( 
•لداجي)مههأ( 
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وحجته!

الخصي.يثمل وهدا ،ته ؤمامرأثتعالى! قوله — ١ 
وتكميلمنافعه العبد تمليك يمغ فلا بالعمل، يضر لا الخصاء أن ٢— 

كالئالم)ا<.به الأجزاء فيحمل أحكامه، 
بدلكزادت ربما بل فيه، يوثر ولا بالعمل يضر لا نقص ذلك، أن ٣— 
،.كالفحل١٢فاحزأ شهوته صرر به فاندفع قيمته، 

عتقة.لايجزئ الئاقت القول 
المالكيةمن القامم ابن قول وهو الحنفية، من هديل بن زفر قال وبيدا 

الماحي.نقاله 
م.ُ - 

وحجته.

والأم.كالأ>ر الخلقة، ناقص الخصي أف 
الاسدلأل:هذا وي٠كنأممحاض 

كانولما الصناع، أكثر ل والعمل الاستخدام العتق ق المقمود ؛اف 
الأجزاء.يمغ فلا ذللث،، من يمغ لا الخصاء 

يلي؛لما يصح فلا المارق مع قياس والأثل الأعور على والقياس 
تؤديهما تودي الواحل.ة العين فإف العمل؛ يمغ لا العور أن أولا؛ 
العينان.

حيثعينين، ذي لكل ءلاهر هو كما العمل س يمتع الثلل أن ثانيا؛ 
بخلافالعتق س المقمحود يحصل فلم غيرْ، على كلأ الأثل يكون 

الخصى.

(.١٨٣/ )١ (، Y/ ٢00ص):'المض يطر )٢( 
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الذيانمر لفقده افائع؛ أكثر و النثل يم لا الأعمى أن - ٣
اصا<•إل به يهتدي 

ئدلين؛عر لذلك يجرئ؟ هل الكفارة عن الأعور عتق j واختلفوا 
يجرئ.أنه الأول؛ القول 
الشافعةقول وهو عنه، المشهور ق مالك والإمام الحنفية، قال ونبذا 

البصري،والحس المحعي، قال وله الحنابلة، عند الصحيح وهو 
وغيرهم>أ(.

الحنابالةلُاآ؛.عند رواية وهو ماللئح، الإمام عن مروي وهذا 
القولالأول:وحجة 

الأعور.يشمل وهذا تعالى؛ قوله ~ ١ 
ديةوديتها الرؤية، ل الاثنتين مقام تقوم الواحد٥ العص أل ٢" 

الخي)اا/آم(،صع)ه/أه(.)١( 
١(، ٠٨)ه/والوانع الهداية)'ا/ها(، شرحه ْع المتدى وبداية (، y/u)المبسوط )٢( 

والأم)ا/ا'خ؛(، \س وبلغة (، ٢٥٥)r/للماجي والخممى (، ٧٥)م/والدونة 
(،٢٦٦قدامة)rf لأبن واللكو ١(، ١ ٦ والهدم،)Y/ (، والتنيه)ص٧٨١(، ٢٨٢)ه/ 

٥٠وامح)يماآ'آ(،واسمر)أ/أه(،واموع)ه/  ٠.)
الخطاب،لأبي والهداية )أ/أاا(، المجتهد وبداية (، ٢٥٢)م/للباجي المتقى )٣( 

 /Y( ٠ ،)٥(.٠ ٠ والفروع)ه/ ٢(، ١ ٥ والإضاف)٩; ٥
منوحمامة مالك، الإمام هونول، كاملة، دية أى؛ العينين، دية الأعور عين دية بأن القول، ، ٤١

صهآ،عمر ابن نول، وهو العزيز، عد بن عمر به وقفى اللبن،، قال، وبه المدينة، أهل 
الأعور،لغير جميعا العينين بمترلة للأعور ٥ الواحد العين لأل الحنابلة؛ وهومده—، 

وهوالصحح، عين ل كما الدية نمن، فيها الثوري؛ وسفيان والشافعي، حنيفة، أبو وقال 
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الأذنينل١،.قطع فأشبه يط، صروا بالعمل يضر لا العور أن ٣" 
المناصرالعبد وتمالياكخ الأحكام تكميل العتق من المقموذ أن ~ ٤ 

والعورلأبمنعذلك)ى.
١^^؛القول وحجة 

،.العمى١٣فأشثه الهدي، ق والإجراء الأضحية يمغ نقص الحور أن 
أمور•بمدة ؤيتاقثن 

الماغرؤإنما العور، مجرد منهما يمغ لا والهلءى الأضحية أف الأول• 
الخستطابر؛،.وذهاب العين، انخاف 
العالخاءبعض عند والمرن الأذن قطعر فيها يمغ الأضحية أن الئاق! 

ءالعملرْ،.يضر ما إلا فيه يمنع فلا العتق بخلاف 
الصناعمن كثيرا ؤيمغ بثا ضررا باليمل يفر العمى أن الثالث؛ 

العورل^.دون الجنس بمنفعة ؤيدهب، 

الترجيج؛
منسلمت حيث أدلتهم، لقوة الأعور؛ عتق إجراء أطم" واش يترجح~ 
الأية.ولإطلاق الأحر، القول دليل ولمناقثة المناقشايتج، 

الدية(.نصف العين حزم؛)وق بن عمرو حدث لعموم التابعن؛ س جماعة عن مروي 
(.٨٣/ ١ ١ ر والمش (، ٤  ٢٣/ )Y المجتهد بداية 

(.٨٣؛/ )١ والمض (، ١ ١ ٥ )؟/ المهيب ١( 
الش)ا؛/مم(لأ٢( 
(٨٣/١١٠الخش)٣( 
(.٨٣/١١الخش)٤(
(.٨٣/١١الش>٥( 
الخض)؛ا/مخ(.٦( 
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أم
الأصم.رابئا: 

.١^١٢وممل الأذن، انسداد هو الصممفيس: 
الباطنالتجويف فيه ليس أصم باطنه حلق قد الصماخ يكون أن وهو 

بتموجه)أ(ءالصوت يمع الذي الراكد الهواء على المشتمل 
السمع.حاثة هوفقدان الاصعييح: ول 
صمءؤ تعالى: اممه قال ،، شله١٣ولا الحق إلى يصغي لا من يوصف وبه 

لاقجنونعصم وئم 
وذلك،لا؟ أو أيجزئ الكفارة عن الأصم عتق ل العلماء احتالم، وهد 

يجزئ.أنه الأول: القول 
مذهبوهو المالكية، من أشهب قال وبه اّستحاياره^، الحنمة قول وهو 

الحتابلةل٦ا٠ومذم، الثافعئة، 
الكمارة.عن عتقه لايجزئ أنه الئاق: القول 
وحلمالك، الإمام قال وبه القياسلَا،، ق الحنمة قول وهو 

واللسانالميم باب الصاد نمل )صمم(، مادة المحيط القاموس )١( 

>0تَتمح،;<،سمس
الراغب)صمآآآ؛(.مفردان،)٣( 
. ١٨اكرهآة صورة )٤( 

والمهدب( ٢٨١٢/0>والأم )صما"ا(، خليل ومخمر (، ٢٥٥)م للماجي المتقى )٦( 
(٦/٦ i)\\(٢٨٥والروضةM ،) (،٢٥٢والمقنع)(، ٥٠الخطاب)٢; لأبي والهداة

والإنصاف)أ،/\<اآ(.
=الحكام ودرر )ه/آ'ا(، الصنائع بيانع )ما/أ(، والمرط (، ٢٠)آ/الهيابة )٧( 
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أحمدرآ،.الإمام عن وهورواية أصحابهر١، 
الخفثة.محي وعدمه الأجزاء روايتي ين ؤيوقق 

فإنهالأخرس؛ وهو أصم، ولد الذي الأصم على الأجزاء رواية فتحمل 
يتكلم.ولا أصلا مع يلا 

وسحما.عليه صخ إذا الذي على الرواية وحمل 
الأول؛القول حجة 

الأصم.يشمل وهذا ؤهئمٍرؤؤه تعالى؛ قوله — ١ 
ممعل؛اّيه صيح إذا فانه باق، المنفعة أصل أن ٢" 
أكثرلأذ إصرار كبير  ٠٠باكصلإؤفولا بالعمل يضر لا السمع ذهاب، أن ٣" 

منمقامه يقوم ما إليه يوصل بأن وذللش للكلام، فهمه صعوبة فته ما 
الإئارة)ْآؤ

فالأصميجزئ فهّمه ليحي أو لحجمته، الكلام فهم عليه يتعدر من أن ~ ٤ 
مثلهما.

القال؛القول حجة 
أثبةيجزئ فلا الثمم، منفعة وهى المفحة، جنس الفائت، أف — ١ 

انمى)آ(.

الأسم)ا/،ه؛(.ومجمع 
 )١ /r(٧٤الدونة/Y(وبداةالمجتهد،)١١٢.)
(.٢١٥و\س)ا،/ (، ٥٠•الفروع)ه/ ٢( 
٢(.٠ والهداة)؟/ (، ٣٩٤الحكام)١; ودرر (، ٢٦١القدير)إ/ نح يطر: ٣( 
(٣٩٤/١ّالهداة)٢/•٢(،ودررالحكام)٤( 
المتقىللاحم)مههآذ٥( 
•١(.(،بدائعالضاغ)ه/٩ ٢٠الهداة)٢;٦( 
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هنالكما غاية بل بالصمم، يفوت ولا باق، المنفعة أصل بأن ت ونوقش ,٠ م

إذالائه امحفير؛ يمنع لا القصان وهدا النمع، وهو الجنس نقمان هو 
؛.يسمعأ١ عاليه الصياح ق بوغ 

بالعملأ٢،.وجوده فيضر كاملة منفعة نؤع الصمتا أن ٢— 
ليزيد ؤإنما العمل، ق تصثف i١من يمغ لا الصنم بأف ونوئس• 

.٢٣١يشغالهما يمع لا فإثه العمل؛ 
الترجيح؛

لقوةالأصم؛ عتق بإجراء القائل الأول القول هو ~ أعلم واف """ الراجح 
الأية.ولإطلاق المحارض، من وسلامتها أدلتهم 

 Iالأحرس.حامتا
حرصاءوالأنثى أحرص، فهو حلقه الكلام ذهاب اللغة: ق الخرس 

حرمال؛لوالجمع 
الحروق)ه(,مواصع يعتمل أن معها يمكن لا اللسان ل تحدث وهوآفة 

ثلاثةعلى الكفارة عن الأخرس عتهم، حكم ق العلم أهل اختلف وقد 
أنوال:

الإشارةفهم مواء مهللئا، الكمارة عن عتقه يجزئ أنه الأول: القول 
لا.أم إمارته وفهمت، 

(.١٠٩بيانعالمنانع)ه/١( 
المتقىسهم)مهه؟(.٢( 

المهيب)؟/،■؛؛(.( ١٠
)حرس(.عادة ٤( ،■ )ه/  aJyjلاين والمحكم )حرس(، مائة ( ١  ٦٦/ ١ ) الخير الصباح ٤( 
(نملالخاء.٣٠٨الكلياتلاكفوى)؟/٥( 
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أحميراالإمام عن وهذارواية 
مطالما.لايجرئ القول 

أحمدرى.الإمام عن وهورواية والمالكية، الحنمة، قال ويه 
ؤإلأفلأ.ودهمث،إشارمممأ، الإشارة، سمم إن الثالث: القول 

يورأبو قال وبه الحنابلة، عند الصحح وهو الشافعية، قال وبه 

القولالأول:حجة 
الأخرس.يثمل وهذا يحوه يجلإو تعالى: قوله — ١ 

الممل•على تأثير له ليس الطؤ، فإل بالممل؛ يضر لا الخرس أن ٢" 
إنسانكل ليس إذ واضح، الممل على الحرس تأثير باق 

الحرج•إلى معه، التعامل يستطع 
زائلفأشبه اشلق، وهو فائت المنفعة حنس أن وهي الثاي• القول حجة 

الحقلر٤^.

علىالتأُير ل كالجنون ليس الخرس إذ الفارق، ْع قياس بأنه ونوئس" 
المجنون.بخلاف إشارته وتفهم يتعلم أن يمكن الأخرس إذ العمل، 

 )١( /A(١٧(،والإماف)٩;٤٩٨(،الفروع)؛،/٥٤المدع .)٢
وبا.اية( )م/٤٧والمل.ونة (، ٤٥٨الأمر)ا/ومجمع المناتع)ْ/ح'ا(، بيانع )٢( 

٢(. ١٧)ه/ والإنصاف (، ١ ١ ٢ )Y/ المجتهد 
(،n١٠٦٠/ المحتاج ومض \(، )_UAوالتب الخزر لأبن الإشراف )٠١( 

والإناع(، ٩٢)Y/ والمحرر (، ٥٠ا/ الخطاب) لأبي والهداة (، ٧٢الأخيار)؟/ وكفاة 
)؛/آم(.

(.٨٤الاختيارسلالختار)"؟/؛آا(،والخش)أا/)٤( 
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الثالث؛القول حجة 
حرسهيمتغ فلا الإفهام ل الكلام مقام تقوم كانت لما الإثارة أن ~ ١ 

منعتقه)اد

تركل الأخرس فتتفرر إثارته يفهم لا الماس أكثر أن 
عتقه)آ(.يجزئ فلا العمل، ق استعمال 

سمثة)م.ذهب كمن عممة، يمتغ فلا حقه، ق ثابة الأحكام أكثر أن ٢- 
والشهادةكالقضاء الأحكام، س ^^١ يمع نقص الخرس أف ونوقس! 

الكفارة)؛(.فالوالأجمزشُعن 
الشرججحت

ازكفارةعن الأخرس إعتاق بإجراء القول هو ~ أعلم واش ~ الراجح 
لإٍللأقالآة.

الساع؛الشرمحل 
لوفيما الكفارة عليه وحست، س على يعتق ممن الرقيه تكون لا أن 

ملكها)ْ<.

مسألتان؛وفيه 
الشرط.هدا حكم الأولى؛ المسألة 

والونابمث)آ(.والشافعثة، المالكثة، ذهب، الشرط هدا اشتراط فإلى 

اوش)اا/أخ(.)١( 
اوغنى)ا\/؛خ(.)٢( 
الشي)اا/ةبن.)٣( 
اسي)اا/؛ين.)٤( 
ت.محرم رحم ذي كل وهو )٥( 
:ومائة(، wUfy)و\وه1ب )Y/\،؛؛(، الدسوش وحانية )٦( 
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يشترط.لا أنه الحنفيةلا،ت وعند 
الأدلة:

الجمهور:أدلة 
يالى:دا4>ا الجمهور امتدل 

يتحمقولم هوالإعتاق والتحرير: ؤقصررءهل٢،، تعالى: قوله ~ ١ 
بحكموجد الصورة هده ق العتى لأل الكمارة؛ عليه وجبت ممن ذلك 

المشتري.لإرادة اعتبار دون الشمع 
والدهلإمحاق ١^ بوجوب قلنا إذا بأنهالامتدلأل: ونوضهالا 

أويشترط أن فله موجودة المشتري فارادة الشراء يجب لم إذا أما قريبه، أو 
يترك•
قتادة،عن سلمه، بن حماد طريق من أحمد الإمام رواه ما (٢— ٨٨٦)
محرمرحم ذا ملك ررمن قال: الله. رسول أن ة - سمر عن الحز، عن 
محرم{()"؟(فهو 

للغويالمة وثرح (، ٥٤)A/والمدع (، n٢٦٧/والكاق (، )U/٩٨لحاج ا =
وسلالأوطار)أ/؛•؟(، ونيل (، ١٥٣/١للم)•الزوي وشرح (، ٣٦٤)ه/

م0إ^\(.
المنؤإعلأء (، ٢٦٣/٤)القدير فتح (، ٤٢٥)م/للخماص القرآن أحكام )١( 

ّورةالجادلةآةرقمآ)٢( 
مدالإئمأحمو)ه/ه؛(.)٣( 

الاثارمشكل ثرح ق الهلحاوى أحرحه طريقه ومن (، ٣١شيبة)آ/ أبي ابن وأحرجه 
هارون،بن يزيد عن ( ١٠٩الاثار)آ/معان( ترح وق ٥( ٤ ٠ )٢ 

كامل،أبي عن ٢(، ٠ أحمد)ه/ وأحرجه 
البيهقيطريقه ومن (، ٣٩٤٩رحم)ذا فيمن العتق/باب، ق داود وأبو 
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إسماعيل،بن وموس إبرهم بن لم معن رحيم، لم مءلرض من ( ٦٨٥واممراف)٢ 
معاؤيةابن اش عد عن (، ١٣٦٥رحم)ذا مالان> فنمن حاء ما باب الأحكام/ ل والترمذي 
الجسم،

داود،وأبي حجاج، طريق من (، ٤٥٨٥)الأشراف تحفة ل كما الكبرى 3، ائي والن
المبارك،بن اف وعبد و-از، 

عياث،بن الواحد عبد طريق من ( ٦٨٥٢والطراقر)(، ١٠٩الشرح)٣! ل والهلحاوي 
الحجاج،بن إبرامم طربجا من الشرح ل والْلحاوى 

عائشة،بن اف وعبيد العمان، بن سريج طريق من والطبداف 
داود،وأبر وحجاج معاوية، بن اض وعد وموسى، ومسلم، وأبوكامل، ريزيد، جبلهم 

بنحماد عن البارك( ابن اض وعبد اض، وعبيد ومريح، ؤإبراهم، الواحد، وعد وبم، 
به.قتادة عن سالخة 

فوله.الحسن عن ورد الحدين، و٠ 
الوهاب،،عبد طريق من المابق، الموصع ل أبوداود أحرجه 

عدي،أبي ابن عن ٤(،  ٥٨٥الأشراف)تحفة كما الكبرى ل والنسائي، 
قوله.الحسن عن قتادة عن سعيد عن عدى( أبي وابن الوهاب، )عل. كلأهما! 
من٤( ٩ ٠ الكبرى)٥ j وازني (، ٣٩٥١وأبوداود)(، ٣٢شبة)h أبي ابن وأخرجه 

صعيد،طريق 

هشام•طربج، من، ائمح، والن
قوله.الحسن عن قتادة عن الدسواتي( وهشام عروبة، أبي بن كلأهما؛)صعيد 

يزيد.بن جابر بالحسن عدهم قتادة وقرن 
عنمد بن يرس عن الأعلى عد بن الأم، عد م، ، ٣٣را■/ ثب أمح، امح، أخرجه و* 

قوله.الحسن 

انمنعن الكريم عد عن م، أمح، ابن طريق م، ، ٣٠ر٦/ ثب أمح، امح، أخرجه و* 
الني.)مرملا،•عن 

الخاري،.أبي بن الكريم وعبد ليلى أبي ابن لضعف إرساله، على ا صعيقؤإسنادْ 
وعبدحزم، وابن الدمى، ووافقه الخكم، صححه الحدين، الحاويثا؛ على الخكم 
(..٣٩١»التالخيصا)٤; القطان. وابن الحق، 
الديني.بن عالي واستنكره البخاري، قاله يصح ولا حماد، برفعه تفرد ين، والحل 
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الأكمارة.عن يجزئ فلم بحريته، حكم 
ثبوته.عدم مع الأول، الدليل به نوقش بما 

قتادةعن معيد عن الوهاب عبد تلريق من داود أبو رواه ما ٣— ( ٨٨٧)
قهوحر(()0.محرم رحم ذا ملك، ررمن قالت فك الخaلاب بن عمر أن 

ملمةعن الثوري سفيان ثنا معية حنريق مجن الهلحاوي رواه ما ( ٨٨٨)
أولادا،فولدمت، مملوكته أحيه ابن زوج رجلا أن المتورد عن كهيل ابن 

ذلك(()؟(.له ليس رركدب اله; عبد فقال أولادها... يسترق أن فاراد 
حمادر.عن أحفظ. امحعيد أبوداود! ئال( و ~

هذابعضهم، روى وند مالمة، بن حماد حديث من إلى مسندا نعرفه ®لا ١لترمدىت وقال 
هداة.من ثسئا عمر عن الحسن، عن قتادة، عن الحديث 

عمرابن حديّثا من شاهد وللحديث 
بنوعيسى محمد بن عيي عن (، ٧١ ٥٧)الأشراف، تحفة الكبرى، ل النسائي أحرجه 
يوض،

الأنماطي.الجهم ابن اش ومد الرملي، سعيد بن راشد عن (، ٢٠٢٥)ماجه وابن 
الجهم(بن اث ومد سعيد، بن وراشد يوص، بن ومي محمد، بن )مى أر؛عتهمت 

ندكره.يبار بن اف عيد عن صميان، عن ربيعة، بن صمرة عن 
حديثؤوهو صمرة، غير صفيان عن الحديث،، هدا روى أحدا نعلم ُلأ ائي* النقال، 

٢(.ص؛ الحميضي إبراهيم الشخ )مدكرة منكرا. 
(.٠٣٩٥ ) ا؛ق الالموضع ل داود أبي سن )١( 

قادة.واليهقي)•ا/'هآ(منطريق (،  ٤٩٠الكثرى)ّآ*ه؛(و)ا* 3، ائي النوأحرجه 
معاقثرح ول المشكل)"آا/ه؛إ(، شرح ف، والملحاوى (، ٤٩١النائي)*وأحرجه 

 /U(١١٠الأثار ،) عنعتيبة بن الحكم عن عوانه أبي طريق من ( ٢٩• ١/ واليهقي)٠
صحح.إمناد وهل.ا ءلّكر0. عمرت قال iالت يزيل بن الأصول عن النخعي إبراهيم 

به.شداد بن المستورد حلريق 
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استحمتفهي الولد، بأم أباه ءاش-؛رى كمارة عله كانت من قياس ~ ٤ 
•إعتاقهاره من مانع فهدا ملكه، ل لحولها عند العتق حق 

عنالولد أم عتق إجراء عدم على الجمهور مع متفقون والحتمة 
المسألتينأل مع الأحرى، ق ويمنعون واحدة ق يجيزون محآكيف الكفارة، 
للتمريقمعنى فلا الملك، بمجرد العتق استحما كونهما من واحد حالهه،ا 

برهان.بدون الحالتين بين 
دفعيجزئ لا نمقته عليلثح وحبت، من أل فكما النفقة، على قيانا - ١ 

الآكفارة.عن عتمه يجزئ فلا الأب، وخاصة القرم، فكال.ا إليه، الزكاة 
تنادىفلا ملكه ق يحوله عنلء القرابة سب بمستحق القريب عتق أن ٢— 

إذاالعبن. ل الشريكين أحد أف بالقرابة! استحقاقه على والدليل الكمارة، به 
لوأعتثه,كما نصيبه قيمه لشريكه يضمن فانه سببه ادعى 

ومجازاةللأبوة مجازاة الأب وعتق للقرابة، مجازاة القريب عتق أف ٣— 
كالكفارة.آحر، واجب به يتأدى لا فرض الأبوة 

الحنمية!وحجه 

الأية.ءؤهثم؛آرؤؤه تعالى! قوله — ١ 
حصلوقد التحرير، هو الكريمة الأية ق يه المأمور أن الدلالة! وجه 
الآكمارة.بنثة بالشراء 

الأية!س الاسدلأل وجه على هترض 
إنقولهم ولكن فصحتح، التحرير هو الأية ق به المأمور أن قولهم بأن 

والشراءإعتاق، التحرير بل نم، مفغثر النية ْع بالشراء حصل التحرير 
مضادة.وبينهما للمللئج، استجلاب 

)١(
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عنأمحه، عن صالح، ر بن سهيل طريق من لم مرواْ ما ٢" ( ٨٨٩)
يجدهأن إلا والدا ولد يجري ُرلأ الله رمول قال ث قال ءمحه هريرة أبي 

٠( بئنةا،ا(ر١ مملوكامحيثتر؛ه 

فيصبحالعلية يفيد يالفاء والترتيب بالفاء، الشراء على رئب العتق أن 
ملكعلى العتق ترتيب وق عثة، القريب ملك وكدا للعتق، عله الشراء 

كونفوجب إياه، بملكه الحاصلة القءليعة مفسدة لدغ تحصيل القريب 
وهواحتياريا الشراء كان ولما معا، والملك القريب ثراء هي العتق علة 

عندنوى فإذا عنده، الية ولزمت، إليه العتق أصيف العثة من الأخير الجزء 
الكفارة.أحزأته الشراء 

كانالعتق يوجس، القرم، ومللئإ الللثج، يوجب الشراء كان لما وأيصات 
.٢٢الاJلئإأبوامملة معتما المشترى 

للحتقوالعثة للعتق، شرط الثراء بل للعتق، علة الشراء أن لم يلا بأنه 
الصلةوجوب ق أرها ظهر التي لأما القريسج؛ شراء لا الء>رمة الرقبة هي 
أمالشراء بهلريق حصل سواء عملها شرط الللئؤ ؤإنما الأقارب، بين 

بالإريث،.

،iJULjaانات الشراة لأف لملم، فلا العلة، نفس الشراء قولهم: وأما 
مقتضاه.العتق يكون فلا منافاةر''آ،، وبينهما لزواله، صيسؤ والإعتاق 

٤٨)Y/ الوالد عش قفل اب العتقت كتاب لم، مصحتح )١( 
ا؛قة.الالحنمة راجع انفلر؛ )٢( 
(.١٦٦/٥انمlةعالىاس))٣( 



ؤهجالهيام لآ^كام اس*ع و

أيقما.مسثثا فغير الشراء، على العتق ترتيب فته الحدث إل قولهم! وأما 
العتقعنه تسثب شراؤه كان لما أنه معناه! ررفيعتقه،، قوله أن وييانه! 

عنصرفه أيه إلا الحقيقة هو الأصل أن يخفى ولا مجارا، العتى إليه ئب 
ملكبنفس الحنية تعاليق فيه الذي المتقدم، ممره حديث الحقيقة 

القريب.

بينهما.فرق لا إذ للمشتري؛ العتق، حى للبائع كان لما أنه ٣" 
وجهين؛من الباع يفارق المشتري أن وكوئس؛ 

باعتاقيعتق ؤإنما يعتقه، لا والمشتري يعتقه البائع أل الأول• الوجه 
مه.قصد غير من الش1رع 

بخلافه)١(.والمشتري إعتاقه، عليه يستحق لا البائع أف الثاق! الوجه 
بهيعتق لا الذي الرقيق على بالللئ، يعتق الذي القريب قياس " "٤ 

بخصوصه.شراؤه الكفارة لزمته س على يجب لا منهما كلأ أل بجاْع 
لأفيصح؛ لا الأرئاء ص غيره على القريب قياس بال عته! ؤيجاص، 

المحنىوهذا ~، الشّراء بوجوب قلنا إن ~ له قريبه شراء بمجرد محمق عتقه 
شرومحلس لأل الأحر؛ على أحلءهما قياس يجز فلم غيرْ، ق موجودا ليس 

الحكم.عثة ق عليه والقص المقيس احاد القياس صحة 
فيضافالعتق، يوجب القريب ومللث، الللث،، يوجب الشراء أن ه~ 
كمنالشراء عن متول.ان لأمّما الشراء؛ إلى العتق وهو حكمه 0ع الملك 

فحلهلأن باليفح؛ رقبته حر كانه به، قتل فمات فأصابه عمدا اثا إنرمى 
قالوقؤع سسس، والنفوذ الهواء، ق ومضيه السهم نفوذ يوجس، الرمي وهو 

إلىكله فيضاف الوُت،، مستا وهو الجرح سبب والوقؤع إليه؛ المرمى 

٤(.٤ ٠ القاع)م/ وكثاف (، ٥٥)a/ المبدع )١( 



اسيام ۶٥٢١اس«ع؛و ؤهج 

هوظ)ا(.الذي الرمي 
ولاالملك، يوجب الشراء أن من منه الأول الشق يلم أنه وو؛وقش.' 

علةجعلهم إلى استنادا العتق يوجب القريب ملك أن من الثانر الشق يلم 
•لم مغير السراء العتق 

قالوا.كما نية إصمار إلى يحتاج ولا بالقرابة، ثابت، فهو نمه العتق بل 
عدالفريقين:اوحلأف< ومض 

إذافإنه إعتاق، القريب شراء أن فعدهم الإحزاءإ إلى ذهب من أما 
للشراءالقصل• أقام فإنه الإعتاق، النية قارJتV فقد الكفارة عن ناويا اشتراه 

ذلك،.فجاز العتق مقام 
الإجزاء؛عدم إر ذهب من وأما 

الإعتاقلفحل مقارنة النة تكن فلم شرمحل والشراء بالقرابة يت، العتق أن 
هأ. يجوزرأ؛. فلا 

عتقه.المتعصق القرم، تحالأياو الثانية: المسالة 
أقوال:ثلاثة على عتقه المستحق القرب تحديد ق الحالماء احتلف، 

القودالأول:
•أنثى أو ذكرا كان سواء عليه عتق محرم رحم ذا مالك، من أن 

والحنابلة.الحنفية، قال وبه 

اس:القول 
فمهل.ة الأحه ه الدان  ٠١١و لد ال عله تعت, أنه 

-سيناص)مد-ه(وكداق)مأ؛ا-ه;)١( 
اوجهد)\/مآا١(.ا(،وبداية ٠ ٠ ابمانع)ه/ )٢( 



لهمجالسام لأ^كام العا4ع ٠

الثالث:القول 

غيرهم.عليه تعتق ولا والوالدان الأولاد عليه يعتق أنه 
الثاذعية)ا(.قال وبه 

فالراجح:هذا وعالي 
أووالده يشري أن عليه يجب قلنا• إن العلم أهل جمهور إليه ذهب ما 
ؤإنالشراء بوجوب حصل الإعتاق لأن والصلة؛ البر من ذلك ق لما قريبه 
حصلالإعتاق لأن الحنفية؛ إليه ذهب ما فالراجح الشراء يجب لا قلنا؛ 

قريبهيشتري وكونه قريبه، يعتق ولا الشراء يترك أن فله المشترى، بارادة 
الأجانب.من غيره من أولى ويعتقه للكفاره 

بينضرثا الكمارة ق القعتؤ العبد يكون لا أن الثامن: الشرط 
وغيرْ•المعيي 
حالتان:وهذا 

موسنا.المكئر يكون أن الأولى؛ الحال 
معزا.المكمر يكون أن الثانية: الحال 
ه\.الئكفر يكون أن الأولى: الحال 

قله نصما فاعتق موسر وهو كفارة عليه وحثت فيمن الفقهاء احتلف 
قولين:على لا؟ أو الكمارة عن يجزئه هل باقيه قيمه وصمن عبد 

(،٤٢٥للجماص)ما/ القرآن وأحكام (، ٥٣الهداية)X/ شرحه مع المندى بداية ينفلر؛ 
)٢;٥(،( ١٩٨)م/واJدونة (، ٣١٧١القدير)٣; وفح (، ٢١والأخبار)أ/ 

السةوشرح ٢( ٠ ٤ الأوطار)\ا ونل (، ٥٨• قيامة)Y/ لأبن والكاق ، ١ ٤ ٥ ص والتب 
الملاموسل )،ا/آها(، لسالم الووى وشرح للغوي 

(١٤٣-١٤٢/٤)



إ§اس«عسماسمؤهج 

الكمارة:عن يجرئ عتقه أن الأول؛ القول 
وهومذهبللمالكية، قول وهو المحن، بن ومحمد أبويوصف قال وبه 

الثافمة،وقولساإة)ا<.

الكفارة:عن لايجرئ عتقه أن الثاق: القول 
الصابم)آ(ءومدهب المالكثة، عند والمشهور حنيفة، أبو قال وبه 

الأول:القول حجة 
الأية)■؟(.ه تعالى: قوله - ١ 

رقبة.أعتق قد وهذا 

ابنعن نايع عن مالك، طريق من ومسلم؛" الخاري رواْ ما ٢" ، ٠٨٩ ر 
مالله عبدفكان ل شرآتماله أعتق رامن قال: افه. رسول أن عمر. 

وعشقحصصهم شركاءه فأعهلى عدل قيمة عليه قوم العبد لمن يبلغ 
عاوهالعبد«رن.

ويةالأ،سدلأل:

بدلالةكاماله رقبه أعتق فقد رقبة نصم، أعتق فمن يتجزأ، لا العتى أن 
إنماالضمان وهدا الباقي، ق الضمان الموسر على يجب، إذ الحديث<، 

حكمة.له فكان الأول، التق بسب لزمه 

والأم(، ٥٢)أ/ والمض (، ٢٦٤الهداية)إ/مآأأ، على وانماية (، U/U)البوط )١( 
(.٥٩)A/ والمدع (، ١  ١٧)آ/ و\وه1ب (، ٢٨١)ه/ 

لأبنوالكاق ١(، ١ ٤ )إ/ والخرشي ١(، )أ/'؟ا الرائق والهم )"ا/بم(، الحقائق سن )٢( 
(.٢٦٨/٣نما.ة)

•٢.المجادلةآية: مورة )٣( 
(،٢٠٢٢الشركاء)بين امة أو اثين ين همدا أمحق إذا انمق/باب ل الهخارى صحح )٤( 

(.١٥٠١العتق)ل لم وم



و0آإاسيام لأحكام اس*ع .

أخرىبجهة للعتق مستحق غير الرق، كامل مليما عبدا أعتق أنه ٣" 
الكمارْلا،•عن فيجريه 

الئانرتالقول وحجة 

ناقصفيها اوق إن فحيث الولد، أم عتق على الحالة هده قياس ~ ١ 
آخرْع مشترك عبد نصف أعتق فمن هنا، فكذا فيها، مجزئة غير والكفارة 

الولد.كام الكمارة به تنادى فلا كامله، رقبه يعتق لم 
به.مسئثإ غير قيامكم باق ت ونويس 

بالقيمةلشريكه صامنا وكان الرقية من نصيبه أعتق لما المعتق أن وذلك 
بالضمانالأخر الصف ملك فقد الرق، ق نقصان هناك يكن لم صيبه، نل 

فقدكامل غير فيها فاوق الولد، أم بخلاف له مملوكه الرقبه فكانت، 
الكفارةإجراء من مانعا الري ق النقص فكان بالامتيلاد، الحرية امتحمت، 

الرقبةوتصيح الرق ق النقهس يمهل للشريك فبالضمان مسأكتا، بخلأفؤ 
اذاك؟ س هدا فأين للعتق، مملوكة كلها 

برنةليس ، والصفالصف،، وهو نصيبه أعتق المعتق هذا أن ٢" 
بالئعايةعليه يستحى إنما الضمان وعند اكبحيض، عليه يدخل لا والعتق 

عنقهأن على علاوة السعاية لهذه إبراء يكون فإعتتاقه لشريكه، صمن فيما 
سولبست، فحاله آثار س وهي بالئراية حصل ؤإنما منه، يحصل لم الأخر 

وحد٥ل٢،.العتق فعل 
غيرإلخ، السعاية.. عليه يتحق بالضمان إنه قولكم بان وتولى. 

لألالحبي؛ على الئعايه تتحئق فلا موسنا المعتى كان إذا لأنه مسلم؛ 
)١(

(.٢٦٤-٢٦٣/٤(،واسشالهJاة)٧/٧(،اسمط)٥٢٤/١



[yoa ]اس،علآحكامسم§ا

قيكون وقولهم عوضي، بغير إعتاما هذا فيكون للشريك، مضمونة القيمه 
محت

انمتقلوكان ى>اله 
يالمباثرةلا بالسراية حمل شريكه نصسب، عتى إن ت قولهم نوئس كما 

المباشرةحكم حكمها الئراية لأف مثلم؛ فغير المعتق، فعل من يكون فلا 
فإثهفمالت،، الجناة فزت رحاله فقطع شخص على حنى من أل بدليل 

التزمأنه دام ما له معنى لا بفعاله يحمل لم العتى إن ت فقولهم منه، يقتص 
كاملة.رقثة محتما فيعتر شريكه كبب بدير 

الترججح؛
موسراكان إذا الكمارة عن العتق باحزاء القول، ~ أعلم واشُ ~ الراجح 

الأحر.القول، دليل ومناقشة الأية، لاحللاق عن.، من نصبته فاعتق 
معسرا.المعتق يكون أن اكاتية! الحال 

قولان!الحالة هازه ق للممهاء 

فيعتقه.الباقي يمالك، أن بشرؤل يجزئ الأول؛ القول 
والحنا؛الةلاااالثافعثة، ماوهب، و٠اJا 

يجزئه.لا الثاق؛ القول 
،.الحنمة١٢مالهب، وهدا 

القولالأول:حجه 
الأية.تعارت قوله ١- 

رقبة.أعتق قد وهذا 
لوأؤلحمكما فجاز وقتين، ل الكمارة عن جميعه العبد أعتق هذا أن ٢" 

(.٤٥٢ / ١٣)\دتي مه-ا،ه(، )A/ والمدع (، واوهاوب)ما/ماا١ (، ٢٨١)ه/ الأم ( ١ ) 
"ا^-أا-آ(.)٤; على والعناية (، UAالسوط))٢( 



ؤهجواسععسمماسم 

•المساكنفيوض 
الثال!القول حجة 

شريكهنصب ل الئعاية العبد على أوجب ر المعهذا بإعتاق أيه 
الكمارة.عن يجزئ فلا يعوصى، عتما فيكون 

الئعايةحال كل على يتوجب لا معزا المعتق كون أف ونوئس! 
العبد.من سعاية توجد لم المحتق تحملها فإذا العبد، على 

ال-رج-يح؛
وأحمدالشافعي الإمامان إليه ذهب ما هو ~ أعلم واش ~ الراجح 

يعتقحش امرأته يمز فلا محلهار عن ال1كمارة كانت ؤإذا الأية، لإهللاق 
الأحر.الئصم، 

إعتاقيجزئ فلا هدا وعلى حنلأ، الرقه تكون لا أن التامع؛ الشرط 

والشافعئة،والمالكثة، الحنفثة، من الحلم أهل جمهور قال وبه 
والحنابلة)؟(.

اترنملوطن1نح.^لصنفياسة؛)١( 
لجن ترر م كل لاّتتاره، بدلك سمى نل؛ وأدلة•• دليل مثل أجنة، والجمع 

استر.\فحمض'\ 
•لاجتنانم جنا؛ سلموا والجن 

البطن.ل دام ما الولي. بأنه القرطي; عرفه وند 
العربوزن ٢(، ٠  ٩٣)م/ للجوهري والصحاح ٢(، ١ ٢ )أ/ الممط القاموس بنظر: 

١(.١ ٠ / ١٧القرطي)وتفسر (، ١١١النير)ا/ وانماح (، ٩٣/ ١٣)
حليلومختمر ٣^١(  jx)والمدونة )ما/٨(، وط والمب(، ١٠٩ره/الصنائع با-انع )٢( 

منهجثرح الوهاب وفتح (، ٩٣)َا/المحتاج ومائة (، ٢٨١)م/ والأم (، ١ )٠س٨٦ 
(٨٥)Y/ الكاق وزواشر (، ٨٥ا/ )١ والمش (، ٩٦)Y/ الطلاب 



 ]vT[اس«علآحىماساما0ا

الجمهور؛وحجة 
رقبة،تحرير هو به فالمأمور الآية، يمته ؤن*مآر تعالى؛ قوله 

رقبة>ا،.لانمى والجنين 
،.يجزئ١٢قلا الأعمى يشبه فانه يبصر، لا كان لما الجنين أن ٢- 
يتيمنولا فطرة له تجب لم ولذللثح الدنيا، أحكام له تثست، لم الجنين أن ٣— 
حياته)"؟(.وحول 

رقبهيكون فلا الأحكام، بعض ق الأم من الجزء بمترلة الجنين أن ٤" 
لحصوصا وجه كل من حدة على نقنا يكون ما المهللقه الرقيه لأف مْللقة؛ 

يجوزلا وجه على بعممها يعتق فإنه الجزء بمتزلة والجنين العتق، حكم 
ورحلها؟)؛(كندها امتثناوه، 

يجزئ.أنه الئاق! القول 
ثور)ْ(.أبو قال وبه 

مملوك،ادمي الجنين بأن الجنين• عتق إجزاء على يور أبو استدل وقد 
كالمولود)؛"(.الرقبة عن إعتاية فصح 

الحياةبين متردد فهو متيمنة، غير حياته كانت، لما الجنين بأن ونوئس؛ 
تثبت؛الشالثج.لا والأحكام . . والوُت،، 

(.٣٣٩)؟/ الجليل ومح ١(، ١ ١ الخرشي)؛/ وشرح (، ١٠٩)ه/ المانع بيانع ١( 
اكانع)ه/ه«ا(.بدائع ؟(
اوغنى)اا/ها/(.٣( 
)\إ٨(.للسرحسي المبسوط ٤( 
(.٠٥٢ ; ١٣واسي)؟(،  ٤٧المنذر)إ/ لأبن الإشراف، ٥( 
•؟0(.; ١٣الحم،)٦( 



ؤئجاسم لأ.ءىم ^امحامع 

ال-رجيحت
وماقثةدليله، ^0 الجنن؛ إعتاق إحزاء عدم أعلم~ واش الراجح" 

الثاف.القول دليل 
فلاهدا وعلى تسليمها، على مقدورا الرمة ذكون أن العاشرت الشرط 

١المغص-وبل إعتاق يجزئ 
الحواإرة)آ/محي الصحيح وهو الشافعثة، قال وبه 

عتقه.ولوبعد حياته، يعلم أن الشافعية! وامترط 
وحجته:

فهولكلزمن)■؟(,ه، نفق التصؤذح من ْموغ المغصوب، العبد أن — ١ 
منافعه)؛(.من تمكينه على يقدر لا السيد أن ٢" 

يجزئ.أنه الثال؛ القول 
وهووجهالمالكية، قال وببمدا إليهلْ،، يصل أنه بشرط الحنفية وهوقول 

ءندالحنابلة)آ،.

وخجئة:
ءتقهزَاا.فيجزئ ميدْ، مللث، على باق المغصوب العبد هوأن 

■مةمقطعة.ونحوذللث،لكلمروق،والمنتهب،والمختلي،والغانب، )١( 
انربعوالروض (، ٢٢١)و/والإضاف (، ١٨٧)صواكب )آ/م\اا(، الهدب )٢( 

x٦)٦إy\٣دJص)\\إسJص)^إ'
ادهاوب)آ/لأاا(.)٣( 
الني)اا/0م(.)٤( 
.٤( ٥ * / الملتقى)١ ثرح المتقى وبدر (، ١ ١ ٠ / الرائق)٤ البحر )٥( 
(،١٢٦(،واكاجوالإكلل)؛/ ١٣٤٣(،وثرحمحالجلل)٢; ١٤شرخالخرشى)؛/ )٦( 

'ه(.والفروع)ه/*
ثرخالخرشى)؛/إاا(.)٧( 



اسيامؤئج 

فيهالتمإف امتطاعته لعدم صعيف؛ له السيد مالك بأن ونوئست 
لمشريه.تسليمه إمكان لعدم بيعه؛ يجوز لا فإله ولدا هده والحالة 

'■^^١
لأنهالكفارة؛ عن المغصوب إعتاق يجزئ لا أنه ~ أعلم وافُ ~ الراجح 

الشاردكالبعير حوزته، عن خارج أيه إلا لتده، مملوكا الأصل ق كان ؤإن 
َوالفرسالافر• 

للغير.حس بالرقة يثعلق ألا عشرت الحائي الشرط 
قولين.على والجال المرهون إعتاق ق الحالماء اختلف هدا وعلى 
يجزئ.لا أنه الأول؛ القول 

والثاءعية)أ(.لكٍة)ا(، ١٠١١وهومذهب 

أجزأ.الجناة وأرش الدين بدفع افتديا إن المالكية؛ عند لكن 
أحزأ.موسرا المعتق كان إن الشافعية! وعند 

ُ.م َ ُ 
وحجته.

لحقإبهلال له الراهن فاعتاق المرتين، حق يه تعلق المرهون أن ~ ١ 
الغير.

بالجناية.النقص لحقه الجاق أن ٢— 
والجاق.المرهون إعتاق يجزئ أنه الثال؛ القول 

والئاراإة)إ(.الحمميةر٣(، وهومدهب، 

٤(. ٤٩)*؛/ للدردير الكبير الشرح )١( 
)٢(

٠؛١ ١ / الهنويت)١ والفتاوى (، ١ • ٧ وحانته)>،/ المختار الدر )٣( 
شرحالمتهى)مأ'أ(.)٤( 



؛]rnهاسملآ.ءىماسيأم 

المولى■على ويرجع الدين ق المد عي يالحنفية عند لكن 
،.يجزئ١١لم الدم حلال عبدا أعتق إذا أنه الحسن• بن محمد وعند 

م.م َ م 
وحجته.

والمرهون.الجاق يثمل وهذا تعالى• قوله ~ ١ 
كعدمه.وحوله الدم مباح كان إذا الجاف أن ٢" 

الت-رجيحت
منذلك ق لما إعتاقه، يجزئ لا المرهون أن أعلم~ واش الراجح" 

لأنيجزئ؛ فلا بدمه الجناية أحاطت فان الجاف وأما المرتس، حق إبطال 
أحزأ.ؤإلأ كعدمه، وحوله 

عله.الواجبة الكماره عن الإعتاق ينوي أن عشرت الئاي الشرط 
الفلهار.كفارة اعتاقه فينوى 

الأعمالررإنما قال! . المح، أن سك الخطاب بن عمر روى لما 
مانوى(ا)أآ(.امرئ ؤإنمالكل بالتيامتر، 
باعتاقهونوى الكفارايت،، من الواجسا تعيين ذهنه عن غاب لو لكن 
اممه.شاء إن أحزأته عليه الواحة الكفارة 

ئزإث
ولمعتمتح الكفارة ق فاعتقها العتق بشرط اشتراها ررولو قيامةI ابن قال 
يارامبن معقل عن وروي الشافعي مدمس، وهذا الكفارة، عن تجزئه 
يمصهالباغ أن فالفلاهر العتق بثرط اشتراها إذا لأنه وذللثح عليه، مايدل 

للحنمة.؛_، Ulالمصادر )١( 
.( ١ )٦ برقم تخريجه سق )٢( 
عليه.أف لم )٣( 



اسيامؤئج 

الشرط...لأحل الثمن من 
سالمة،رقية ليست لأما تجزئه؛ لم واجبة رقبة كانت إن أحمد! قال 

اقترىلو كما تجزئه فلم الشرط، وهو احر ثب بمتحق عتقها ولأن 
حر،فأث الدار دحالث، إن ،! Jliأو الكفارة، عن العتق بثرائه ينوى قريبه 

(()١،.كفارته عن أنه لحوله عند نوى لم 
هه ه 

اوغنى)ما/*؛أه:



]هئجواسععسمماس1م 

الث1سقثاس 

الهبام

أمدر؛يبؤ 
الكفارة.أصناف من الصيام كون الأول! الأمر 
الصيام.الى العتق من الانتقال رط ث الئاق: الأمر 

الصيام.الخابعو رط ث الأمالثالث: 
الصيام.بتتابع يخل ما الراع! الأم 
الكفارة.لصبام النية وقت الخامس! الأم 
الصيام.ل لمن بالعتق التكفير إلى الانتقال المادس: الأم 
يمم.وثم مات من السابع: الأم 
١الكفاية امفاش ض انميام مذ الأول؟ الأمر 

رمضان)١(،مار الجماع كفارة أصناف من الصيام أن العلماء ؛احماع 
بنملمة حديث من تقدم ولما ، ٢٢^)مثتايعين ثممتي ؤءمثام تعالى: لقوله 

خويلة)■؟(،وحديث ؤ.، صخر 

السام.إلى السق ض قرط الثاني؛ الأم 
دليلوتقدم تقال.م، كما الرتيب على تجب رممان مار ق الج-ماع كفارة 

ذلك؛

الانتقالله يجز لم التقدمة وجوبه روط ث بتوثر الإعتاق على لإز فإذا 
.١٠٦الإجميعلأبنالمنل.رص( ١١

.آية)٢( 
تخريجهبرنم)^د(.)٣( 



nn[ ]اسأءسمماسأم§

إلىانتقل بعضها أو كلها انمق وجوب شرومحل تنوير لم ؤإن الصيام، إلى 
الصيام.

اسمثي اثتتابع فوط الأ«وااث1لها 
الأدلةمن تقدم لما بالإجماء؛ الفلهار كمارة صيام ق التتابم ينارءل 

الناقة.

بالإحماعر١ا.صيامه تتاح انقعي عذر لغير أفْلر من وأل 
أوتجب هل الكفارة شهري صوم تتاح نية ل العلم، أهل اختلف لكن 

لأ؟ءرمتي
التتاح.نية لاتجب الأولن القول 
الحنابلة)؟(.عند وهوالمذهب الشافعية، عند الأصح وهذا 

هُمم
وحجت4ث

بينكالتايحة نثة، إلى يفتقر فلم العيادة، ق واجمب؛، تتابع هذا أف ~ ١ 
الركعات>مؤ

وتعالى!بحانه قوله بدليل شرط، الكفارة ق الصوم تتابع أف ٢" 
فره إلى تحتاج لا العبادات، وشرائط شيجتيمموة)أ<، 

فيهالْ،االشلة واستقبال الصلاة، ق العورة 

١. ٠٦لأيناسورص الإجماع )١( 
الممحاجومائة  c(r'\/A)والروضة )صمآا<(، المهاج ومن )صسل(، التب )٢( 

 /U( ٢٢٤ل(،واسع)أهآ-مهأ(،والإضاف)ه/٠ ٠.)
(.٨٧/١١الدي))٣( 

)أ(ّورةالجأدلةآةأ.
١٠)U/ المحتاج ومائة (، ١٠٦٥)V/ المحتاج مغني )٥(  والمبلعا/٧٨( )١ والمغني (، ٠

/A(٦٠.)
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التتاع.نثة تجب الثاف* القول 
عندصعيف ووجه الشافعية، عند وجه وهو المالكية، قال وببمدا 

اسدالأ)ا(.

مءُُ
وحسه:

بينكالجمع فيه، اليه وجثت شرطا كان إذا العادة إلى العبادة صم أن 
الئلأتين)؟(.
يصح؛لا الصلاتين بين الجمع على الكفارة صوم قياس بأن ويونس؛ 

الترحص)م.ث إلى فافتقر رخصة، الصلاتين بين الجمع لأل 

الترجيح؛
ولألدليله، لقوة التتابع؛ نثة وجوب بعدم القول ~ أعلم واش ~ الراجح 

الذمة.براءة الأصل 
اضام.وسابع نمل U الأمرالوابع؛ 

ص
تلزمهارمضان نيار الجماع على زوجها طاوعت، إذا المرأْ أف أف تقدم 
تتاعينة.هلح لم الحيض دم عليها حلرأ ثم الكفارة ي ثرشتج فإذا الكفارة، 
عندهم.صيامها 

والمدع( ٢٢٤)ا،/والإضاف (، r'\/A)والروضة (، ١١٦)؛/الخرشي شرح )١( 

ص)\\/س(.)٢( 
الغنى)ا؛/س(.)٣( 



اسيامؤنج 

عرذلك:والدليل 
ابنالرحمن عبد ؤلريق من لم: ومالبخاري، رواه ما — ١ ( ٨٩١)

اشرسول قال ••• تقول؛ عائثة سمعت يقول: القاسم سمعت قال القاسم، 
ا.١  ١٠١آدم...عريامت، الله أمركتبه — الحيض أي — هدا ارإن 
الدلالة:وجه 

النساءوعادة آدم بنات على مكتوب، الحيض بال أخثر الّثي. أل 
الإمكان،حسب، على التتاح صوم تكليم، كال فإذا سهر، كل ل حيفة 

ألالعادة ق وسعها ق 0كن لم متابعين مهرين صوم لزمها إذا والمرأه 
يكونفلا الحيض أيام أحكام فيضل فيهما، حيص لا نهرين نموم 

للتتابع.قاطعا الحيض 
تمضيأن وقل غالتا، الأفراء ذات عنه تخلو لا الحيض أف ويؤيده 

ونوديالصض عن الياص مس إر تتاحر أن إلا فيهما حيض لا شهران 
ربمالأنها بالكفارة؛ التغرير من التاحير هذا ق ما يخفى ولا حينذاك، الصوم 
يتعثنوهذا للكفارة، تعطيل فيه وهل.ا اليأس، محس ق الدخول قبل تموت 

شهرين•عنها الحيض انقطاع تعتد لم من على 
وفت،ق فشرعت، أكثر أو شهرين ■مها الحيض  ٤٧٥٥١اعتادت إذا أما 
ا.الأستئناف١٢فحليها الحيض يتخلله 

نفاسهامن طهرها بعد الحيض عنها ينقطع النساء فبعض وارد، وهذا 
شهرين*من، لأكثر عنها انقطاعي ؤيستمر 

سانباب الحج/ ل م وم(، ٢٩٤)اء.. الفل الأمر باب الحيض/ ل البخاري صحيح ، ١ ر 
الإحرام.ا.)ا؛آا(،)بماا(ّوجوده 

ماةالحاج>ما/هآ(ّ)٢( 



ؤجاس،اعلأ'ء؛د1ماس1م اوا

اساس.اثثاضثاثش 
أمقاطعا يكون هل الشهرين صوم تخلل إذا التماس ق الفقهاء اختلف 

لأ؟ءرمح

المماسلأ,ظعاكاع.ملالأول:أن 
محيالحنايااة)ادووجه الأصح، ق الشافعثة وهذاقول 
وحجته؛

أولى؛باب من الكفارة ففي رمضان، ق الإفهثار ق عير النفاس أف ١~ 
الكمارة.صوم من آكد رمقان صوم إذ 

يحصللا الفهلر ولأن أحكامه، ق فهوبمنزلته كالحيص، المماس أف ٢— 
حمهما.ق الليل كرمان الرمان يحكمه ذلك، ؤإنما أصحا-يما، بفعل فيهما 

لأفالحيض قيائةعر لابمح النفاس بأف الامتدلأل؛ ونوؤشهذا 
غالثارآ،.فهوشهري الحيض بخلاف منه \لتحو ؤيمكن منه، أندر الأول، 

ناكتاحئاطئا يكون الشهرين صوم تخلل إذا الهفاس أن اكال<: القول 
ممآف.أن وعليها 

للثافعثةوالصاطة)آ(.مذهبالحنفثة،ووجه وهذا 
وحجته؛

المرأةأفطرمحت، ؤإذا الأية)؛(، مثتادثير،ه سينيي ءؤءمطام تعالى؛ قوله — ١ 
متتابعين.شهرين تصم لم النفاس بب ب

(.٦١والمدع)A/ (، ٣٦٥المحتاج)y/ ض )١( 
اوغنى)اا/س(ّ)٢( 
٦(.١ )A/ والمدع (، ٣٦٥)T/ الحاج ض ٢(،  ١٩٣ )٦/ الصانع بيانع )٣( 

)٤(٣_رةالجادلأآة٤.
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أنفكن مه اكحزز رذكن ظ0، عام كل ^ لا المماس أف - ٢ 
فيهما-نفاس لا شهرين تصوم 

الاستدلال؛هدا ونوئس 
غيرالمادون على ترب وما ثرعا، فيه مأذون النفاس بب بالفطن بال 

مضمون.

يقفرلا الماس بسب المعلن أن هو — أعلم وافُ ~ الراجح القول 
شرعا.هوعذر إذ التتاع؛ 

اوكنر:اهاىة(ااص 
هلوأفهلر كفارته شهرى ل صيامه خلال افر مفيمن الفقهاء اختلف 

صومه؟ؤيتانف تتابعه J>؛_^ أو صومه، على يبني 
ضلأنوساءفيذس،:

صومه.على يض آته الأول؛ القول 
الأظهروهو القديم، ق الثاقمحي قال وبه مالك، الإمام عن متقول وهذا 

بنوعة؛لاء الس،مهب بن وسعد اليصّرى، الح^سن قول وهو الم^نايله، عند 

وغيره-ملا،•الشمي، وعامر دينار، وعمروبن رباح، أبي 
للصوم.الاستئناف، وعاليه تتابعه، ^٥٥^ الثابيت القول 

عناحتمال وهو الجديد، ل والشافعي والمالكية، الحنفية، وهومذهب 

المحتاجومغتي ١(، ٠ )U/٠ المحتاج ومائة القرطي تمر )١( 
المحيْلالحر وتمر )ه/مأا/ا(، الثوكال وتمر والمخى)١\إس (، ٣٦٥)٣ 

.(٢٣٤/A)



QyYjاسم _،، العام و

وابنالثوري ومقتان حمير، بن وسعتد المخعي، إبراهيم قول وهو أحمد، 
١(.وغيرهم) المنير، 

الأول؛القول حجة 
أبايمن يبث؛ ثمر ؤ أو نبئا ؤدمن'؛اث تعالى؛ محوله ~ ١ 

صومجاز فإذا الكفارة، صوم من آكد رمضان وصوم لرهل٢ا، 
أولى.باب من الكفارة فصوم بالسفر، رمضان 
صومبه ينقطع فلا رمضان ق الفقلز ييثح عدرا كان لما السفر أف ٢" 

والحيفسلم.كالمرض اتكفارة، 

هذا؛ؤينائس 
صومق النخصة هده تلحق فلا رخصة، رمضان ق الفهلز بال 

الكفارة)؛(.

دليل•إلك، تحتاج دعوى بأل هذا؛ درد 
القال؛القول وحجة 

ممار:ؤمديبءممحص<>ً<.

للحمكسالمختار والدر ))/؛؛)(، النيرة والجوهرة (، ٤٥٢)ا/الأمر مجمع )١( 
/((rrr ،) المض والشرح (، ٣٩٤)ا/الحكام ودرر(d\TIX  ازلكومراج
١(٠ ٠ المحتاج)U/ ومائة ١(،  ١٨والخرشي)؛/(، ٣٧٤الجليل)أ/ ومنح (، ٩١)آ/ 

والإشراف(، ١٩٢)٢;الأبرار لأسال، والأنوار (، ٣٦٥)٣;الحاج وض 
)؛/ه؛آ(،وشرالمءرابل)ح/؛مآ(.

(.١٨٤محورةالبقرة،الأيةرقم))٢( 
(٢٦٩)م قيامة لأبن والكال -٣٦(، ٦٢)A/ والمدع (، ٨٦)/ )١ الخنتي )٣( 
(.٣٤٧)آ/الخليل متح ثرح )٤( 
.٤ آية من حزء المجادلة، مورة )٥( 
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الاولألة1وجه 

صفهفوت فقد للفر أفطر فمن متتابعين، شهرين بصوم أمر الله أل 
ينادىلا شرعا بوصف المقيد الواجب لأل مطره؛ عاليه الخنموصر التتابع 

إالونه)ل(ِ

الأول،الرأي أدلة ق كما الشاؤع ياذف التتاع صفة تفويت يأل ونونست 
مضمون.غير الماذول على ترتب وما 

لغيرأفطر لو كما للتتايع، قاطع فاقه باختياره كان لما المفر أن ٢— 
ءدر)مأ<.

شرعا.معدون هو بل ئئم، غير بانه وثوئس: 
أدوص■'

التتابعه أن المفر ق أفهلر إذا أنه هو — أعالم وافه — الراجح القول 
مضمون.غير المأذون على ترتب وما شرعا، له مأذون لأنه 

اممرض.الرابع: اص 

لنالآكفارة صيام لتتابع قاطع تحمله يشق لا الذي المستر المرض 
يثقالأي المرض بسبب أفهلر فيمن العلم أهل ا واختلفبسبيه• أفعلر 

لا؟أو تتابعه هل تحمله، 
ذلاإث،تل للعالخاء نولان 
منصح إذا ييتي أن وعليه صومه، تتاع يتق3ني لا أنه الأول! القول 

مرصه.

وهوالقديم، ق الشافعي قال وبه المازكية، عند المشهور هو وهذا 

وحي)م'/أا(.للالموط )١( 
 )٢( /A(٦٢المدع ،)قيامة لأبن والكاي -٣٦ /Y"(٢٦٩ ،) (٨٦ا/ )١ واسي
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وعطاءالميب، بن ومعيد البصري، الحسن قول وهو الحتابم، مذهب 
وأبيؤإسحاق، ثور، وأبي وطاووص، ومجاهد، والثمي، رباح، أبي ابن 

وغيرهم>ا<.جريرالطثري، وابن المنذر، وابن عيد، 

الصوم.استئناف وعليه اكناع، أنه؛^٥٠^ القال؛ القول 
النخعيإبراهيم محول وهو الجديد، ل والثام، الحنفية، مذهب وهو 
.٢٢١وغيرهمالثوري، وسفيان جبير، بن وسعيد 

الأدلة:

الأول؛القول وحجة 
أياومذ ثمرهمدآ أوؤ مِ،بآكا *ط ؤئش'كاث تعالى؛ قوله ~ ١ 

بسببالفهلر حاز فإذا الكفارة، صوم من آكد رمضان وصوم أ-رهلما، 
أولى.الكمارة ففي رمضان ق المرض 
كإفهلارالتتاح يقطع هلم فيه، له صع لا بمن، أفطر المكمن أن ٢" 
لاإحيضل٤؛.المرأة 

يمكنلا عذر لأيه فيه؛ ما الحنج من فيه التتابع باذمهلاع القول، أف ٣" 

المحتاجومغني (، ١٠•المحتاج)U/ ومائة (، ١ ١ ٨ والخرشي)٤/ (، ٧٨المدونة)ّ؛/ )١( 
والمشوالإشراف (، ١٩٢/٢)الأبرار لأعمال والأنوار (، ٣٦٥)م

X^-A/TA)حرير ابن وتمر (، ٢٢٤)ه/ والإنصاف (، ٨٩؛/ )١ 
والدر(، ٤٥٢)؛/ الأمر ومجمع (، ٣٩٤)؛/الحكام ودرر (، ١ ٤ ٤ )ا/ النرة الجوهرة )٢( 

وض؛(، )_AAوالتنمه  X'd^/i)والإشراف (، ٣٣٣/١)للخصكفي المختار 
١(.٠ ٠ )U/ المحتاج ومائة ( ٣٦٥)T/ المحتاج 

.١٨٤)م(ّورةاوقرةآية: 
الخني)اا/هخ(.)٤( 
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آلننؤ( قؤت ءؤوماجعل ت تعالى قال ثرعا، مدفؤغ والحرج عنه، الاحتراز 

١^^؛القول حجة 
سببأفطر ومن ،، ١^١٢منتام؛نه ثمنيي ؤد،ه1ام ت تعالى قوله ١" 

متتابعين.شهرين يصم لم المرض 
بسببأفْلر لو كما الأمشاف، فالزمه بفعله أفعلر المكمر أن ٢- 

الفرص.

هنه)أ(.الاحتراز يمكن وهوعذر بالفهلر، انقطع التتابع أن ٣" 
وممْت،ن الآدلأ< هده ونويشت 

لهمأذون لأنه الصيام؛ تابع قد المرض بب بأفْلر من أل الأودت الوجه 
مضمون.فغير المأذون على ترتب وما لفهلر، ال 

التخفيفوهوسبب فيه، ان للأنلحل لا عدر المرض أل الغاق• الوجه 
قائماأداءها ستفر لم إذا فالإنسان الصلاة، ق كما الشؤع، أمور من ثتر كق 

الفaلرفيرمضان..وكذا قاعدا. أداها 
لأفها يصح لا الفطر ق المفر على المرض قياس أن الثالث،؛ الوجه 

الالثفز قاف وأينا فافترقا، المرض كيلك، وليس يحل للإنسان فيه المفر 
الصحح.على سبق كما التتاح يقطع 

.٧٨ي! س جزء المحج سورة )١( 
.٤ أين! من حزء المجادلة سورة )٢( 
\دنني)\\إص.)٣( 
(.٤٦٠ا/ الأب) مجمع )٤( 
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لأومردود منه \ك>إو يمكن عذر الفطر بأل القوو أل الراح؛ الوجه 
يمأكن^١ يكون فيل هلاكه، إلى يودى قد المرض ل الفطر عدم 

أالاحترازمنه؟ 

الترجيج؛
مأذونلأثه التتابع؛ يقطع لا المرض ل الإفطار أف أعلم~ واش الراجح" 

مضمون.غير المأذون على ترتسم، وما فيه، 
ؤناهرةمشمة تحمله ينق أو يضر، مما المرهم؛ يكون أن يشترط لكن 
رمضان.ق كالفهلر 

عنالمنهي الأيام أو رمضان، بشهر الصيام تطل الخامس: الفرع 

وفيهشدنمان:
التتابع.حكي القطه 
يصحلا زمان أو رمضان، شهر الكمارة صوم تخلل إذا الفقهاء احتلف 

وعليهتتاُاُه يتقهلمر هل التشريؤ،، وأيام النحر، ويوم الفْلر، كيوم فته، الصوم 
أقوال:ثلاثة علير ؤيتم؟ صومه علي، يني أو الاستئناف،؟ 

فيهبمح لا زمان أو رمضان، الكفارة صوم تخلل إذا أنه الأول: القول 
صامه.ما علير يني أن وعليه تتابعه شتلمر لا فإنه الكفارة، ص، الصوم 

الح,اوارة)ادوهومذهب 
الأيامأو رمقان بال عالما كان إن بالصوم الكفر أن الثاق: القول 

القاعوكشاف  dO'T/o)والفروع (، ٢٧٠)م واص  d\'r)\\/اسي 
(XiiT/o
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وأمايستأنف أن وعليه للتتابع، قاؤلمر فانه الكمارة، صوم تتخلل عنها المنهي 
الكمارةعن صومه تتخلل عنها النهي الأيام أو رمضان باق جاهلا كان إن 

صامه.ما على يني أن وعليه ينقْلمر، لا صومه فإل 
وهلاقولاوامح)اد

ليتابع.قاطع الأ1م هذْ تخلل أن الئاك: القول 
والظاهرJةر٢ا.والشافعثة، للحنمة، القول وهدا 

Jالآتيتصانه ما على ييش وأنه التتاع، قْي يعدم القائلون استدل 
،.^١٣ينته ؤثإزرمحا0..! تعالى؛ قوله ١" 

عبيدأبي عن الزهري، طريق من لم: ومالخاري رواه ما ٢- ( ٨٩٢)
فقال:ئ.، الخهلاب بن عمر *ع العيد ررشهدت محال: أزهر، ابن مولى 
صيامكممن محهلركم يوم صيامهما عن ه اه رسول نهي يومان هذان 

نككمء)؛(.من فيه تأكلون -؛^ ١١واليوم 
عنومالم عائئة، عن عروة، طريق من البخاري: رواْ ما ٣" ( ٨٩٣)

يجدلم لن إلا بصمن أف التشريق أيام 3، يرحص لألم قالا• ذ. عمر ابن 
الهدى(()ْ(.

١(. ١٨شرحالخرش)؛/)١( 
(،TArوالأم)>،/(، ٣٩٤الحكام)١; ودرر ١(، • الدنائق)م كز ثرح الحقائق سن )٢( 

٢(.٠ ٠ )آ■/ والمحلى (، ٣٦٦)٢! المحتاج ومغني (، ١ )_AA والتب 
(.١٨٥)آية الترة محورة )٣( 
الصيام/باب،ل لم وم(، ١٩٩٠)الفطر يوم صوم باب الصوم/ ق الخارى صحثح )٤( 

١(. ١٣٧المطر)يوم صوم عن النهي 
١(. ٩٩٧، ١  ٩٩٨اكريق)ل صام باب الخارى/ صحح )٥( 
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الدلالة:وجه 

مطلقافيها الصوم عن مهؤ التشريق أيام أو المدين يومي صوم أن 
مأمونمحها المنهي الأثام ي الفطن لأو للتتابع؛ قاؤلنا يكون لا ضطها 

فيكونواجب لصوم أداء لأنه التتاع؛ يفهلمر لا رمضان شهر وصيام شرعا 
نفاس•أو حيض صومها تخلل كن تخللها 
هذهخلاف منهما التحرر يمكن لا والقاص الحيص إف نيل: فإن 
الحالة؟

مه:والجواب 

بالتبةأما الحمل، حال ق الصوم تبتدئ بألا التحرز فيمكن اء التقأما 
بعدبالصوم تبدأ أن فعليها الشهرين على يزيد ؤلهرها كان فان للحيض 

ره)ا(.التتابع هدافلاينمؤلمرومع طهرهامباشرة، 

يندرفانه الحيفى أما يسلم، لا والنفاس الحيض على القياس بال ورد• 
له.حكم لا والمادر شهرين، على ^٠٠١ يزيد من وحول 

للملكفيجوز لا فانه ءئادة)آ(، كانت، لما الكفارة قاف المماس وأئ 
؛الاستمتاععادت، ق، دامت، وما العود هنا ووقتها وقتها، عن العبادة تاحير 

الوصع.بعد ما إلى انتذلار دون الكمارة فعليها ، ءاإيه١٣عزمتا أو 
فلاءالمه وعدم لجهاله معدور الجاهل الشخص بان المالكثة: وامتدل، 

للتتابع.قاطعا التشريق أيام وفهلره لرمحفان، صومه يكون 

ص)يم\إأ'\(.)١( 
)٢(

٠الإنصاف)ا،/)٣(   ٢(.٠
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الاستدلال:هذا وئويس 
معذورالتشريق أيام أو رمضان، تخلل علم من وكذا مسلم، هذا أن 

علىترتب وما التشريق، أيام إمحْنار أو رمضان، بصيام له مأذون لأنه 
مضمون.غير المادون 

الصوم:يتآنه، أن عاليه بآن نالوا الذين واستدل 
٣^<مثتا,إعيرنه•نجديمام ؤتعار؛ قوله ١~ 

وج4الدلألأ:

قأو القرآن ق كان مواء عليه، منصوص الشهرين صوم ل التتاع أف 
الشريفةرا<.المنة 

الاستدلال:هذا وثونس 
عننهي التي، والأيام رمضان، صيام منه حص التتابع وجوب بأن 
ذللث،,على الدليل لقيام صيامها 
الفهلرتخلل فإذا صومه، بتتاع يخل ما يتجنب، أن اس؛هلاعته ق ولأل ٢" 

عاوه)آ(,ص كما متتايثا يكن لم الصوم هذا 
الاستدلال:ونونش٠ذا 

والأستمظعذمته إرإبراء ولحاجته الواجب، بأداء بالميادرة مأمور بأنه 
•بزوجته 

الترجيح؛
الالأيام هذه بأف يقول الذي الحنابلة قول هو ~ أعلم واش الراجح" 

المأذونعلى ترتب ما أف ولقاعدة: الشريعة؛ ر ليلموافقتها التتاع؛ مغ 

X١١٨/٤شرحاسمتي))١( 
؛Xالحقاس)م• محن )٢( 
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مجتنبهو بل عير، غير من يوما يفطر لم الصائم هذا ولأل مضمون؛ غير 
التشريقأيام أو مثلا العيدين يومي و أفطر فن محزم، هو مما للوقؤع 

واجب،صوم فهو رمضان صوم أما الشريعة لأمر وممتثل علته، واجب فهو 
للتاع؛قاطعا يكون لا الكمارة بصوم واوصساله الكمارة صوم عن يصح لا 

مرصاته,وابتغاء ض. صوم كلاهما لأف 
.ئيةسهو)*ضان سوم ان ؛؛^{ ٥١اثتقطة 

بهماينوي ورمضان ثعبان صام لو كما الكمارة، بنية رمضان صام إذا 
أقوال!ذللثج ق للعلماء لا؟ أو يجزئه هل الكمارة، عن 

رمضان،عن ولا كئارته عن لا يجزنه، لا هذا صومه أن الأول! القول 
مسافرا.أم حاصرا كان سواء 

والئاراإة)ا(.والشافعثة، المالكية، من الحلم أهل جمهور وهوقول 
رمضانعن يجزئه صومه مقيمافإف كان إن الصائم هذا أن ^ ١٠١١القول 

عنلا كئارته عن يجزئه صومه فإف مسافرا كان ؤإن كئارته، عن لا 
رمضان.

؛,حنيمة١٢أبي قول وهذا 
كانسواء كفارته، عن لا رمضان عن يجزئه صومه أن الثالثا! القول 

مقيماأومسافرا.
الحسلٌا،,بن ومحمد أبويوسم،، حنيفة أبى صاحي قول وهذا 

)؛/ا،أأ(،والإشراف (، ٣١٦)T/ والدونة (، ٢١٢٩/ )ا والهداة (، ٦١)م/السوط )١( 
(.٩٣)؛/ والإناع ٣(،  ٠٣)A/ الطالن وروضة 

١(.• نينالٍقائق.عالحاشثة)٣; )٢( 
اّ.الرجع )٣( 
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دليلومناقثة أدلتهم، لقوة الجمهور؛ مذهب وهو كمارته، عن ولا رمضان 
المخالف.القوو 

أوالإءماءُاصق.الينمون، امعالثاحس: 
لفالالعلماء فأكثر يوم أوإغماء حنون، ثنابعه الواجسؤ الصوم تخلل إذا 

ذللث،دولأن:
الصومتخثل إذا المتغرق الإغماء أو الجون، أن الأول: القول 

للتابع.ئ٠نا الختاعلأيكون 
العلماء.أكثر وهوقول 

اليناإلة)ا(ٍوقول والمعتمدعندالشافعية، اّلكية، قول فهومقتضى 
ئاطإلأتابع.اكاق:أنالإغماءَاسرق القول 
الشافعية)؟(.وبحص الحنفية، قول مقتضى وهو 
الأول:القول حجة 

وعنثلاثة... عن القلم اررفع قوله وفيه عانثة.، حدث ١- 
اوجضنحنىميق«رم،.

كالحيض.التتاع، ضلعان فلا فيهما، ان للأتصغ لا عذران أمما ٢" 
الثابي:القول وحجة 

i.>صاأتولهممار: 
الدلالة:رجه 

عادة؛التتابع على قادر وهو الشهرين، تتابع وجوب على دلت الأية أن 
(.١٦٠ص) الفقهية والقوانين امة، اأالمعاير )١( 
(.٣٠٣)A/ \ذط\وين رومحة (، ١ ٢ )U/ الموط )٢( 
(.١٣)تخريجه )٣( 
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٠٢١عادة) ثابت إغماء أو حنون فيهما ليس نهرين وحول إذ 
دثوiسمندجمن؛

إذاالإغماء حدوث نومن لا لأنه ل؛ الالتإلى يودي هدا أن الأول؛ الوجه 
اسافبعدالرء>ى.

الأول.القول ود.ليل مخصوص أنه الوجهالئالأ 
اكرج؛حت
لأنالتتابع؛ يمهلعان لا والإغماء الجنون أن — أعلم وافه الراجح— 

التيممر.تجلب المسقة ولفاعدة؛ به، ملحق عليه والمعمى عل,أر، الجنون 
اع:إطاثالخاضوالنرض.سال

أوأنفسهما، على حويا يكون أن إما والمرصع، الحامل أفهلرت إذا 
والنفس.الوالي. على حوئا أو ولدهما، على حومحا 

نولان؛مه للعلمام التتاع؟ يقي فطرهالماسق وهل 
التتابع.يقطع لا أنه القولالأول؛ 
الحنا؛لةرم.ومذهب الشافعية، عند وقول المالكية، قول وهومقتفى 

وحجته؛

المرصى.لوأفهلرتا؛__، كما يفوت لا التتابع أن — ١ 
ترتبوما ازكفارة، صوم ل فأباحه رمضان، ق الفعلر يبيح عدر أنه ٢— 

مضمون.غير المأذون على 
حوماأفهلرتا لو كما يتعلق؛اختيارهما لا بسبب مباح فتلمرهما أن ٣— 

(،يناسس)٣/،١(.٢٦٧/٤نحاسير))١( 
(.٣٧٥; ١٧تكمالأالمجموعاكأب))٢( 
(.٣٨٤•٣(،وكثافاشاع)ه/ (،وروضهالطالض)A/٣ القواضالفقهيتص)٤٨)٣( 
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عرأشهما)0

يإلأالتابع، يقطع فإنه الولدفقط، لأجل الفطر لكن إن أنه الثاق: القول 
فلا.

للئابم)أدوهوقول الشافعية، قال وبه 
وحجته:

قأفطرتا إذا أنهما بدليل التتاع، فانقهير غيرهما، على حويا أفهلرتا أنهما 
القضاء.مع متهما ل ليهما و علء, محا حب ضان م١ 

الأذدلأل:وووقشسا

العلم.أهل بين حلاف مجوصع الفدية لزوم بأن 
مهللما.التتابع يقطع والمرصع الحامل إفْلار أن الثالث،ت القول 

الحنفيةل'آ،.قول وهومقتضى 
السابقة.المسالة ق الحنفية حجة هن تقدم ما وحج-تةت 

هتاقشته.وتقاJم٠ت، 

تالترجيح 
لقوةمطلما؛ يقهلمر لا والخرصع الحامل إفهلار أن أعلم"" وافّ ~ الراجح 

يمناقشته.المخالف دليل وصعق دليله، 
أوتطؤعIأوقضاء، نذر، صوم الئامزأ الهمع 

التتابعمحال تعلؤع، صوم أو قضاء، أو ندر، بصوم الكفارة صوم قطع من 
صومق المثروؤل بالتتاع أحل لأيه الكفارة؛ صوم امتئناف ويلزمه ينقطع 

المغني)؛ا/اه(،دضاساج)مهآم)١( 
٩(.١ / ١ )١ والمض ٣(، ٠ ٣ )A/ الطالمن وروصه )٢( 
ص)ا-ا■'؛(.الطحطحاوى وحاشية ٢(، ١ ٢ M الجوط )٣( 
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نواهعنا صومه ويغ عدر، لغير أفهلر لو ما أشيه جهته من ثب يالكفارة، 
محدد،وقتإ ل متعين غير الكمارة صوم لأل تْلوع؛ أو قضاء، أو ندر، من 

بخلافنواه عما صومه فيقع الكمارة لصوم مستحما ليس الرمال هدا ولأل 
لغيره.يصلح فلا محدد بزمن متعين فإل رمضان، شهر 

إنأما الكمارة، صوم بعد ما إلى يوحرْ أن فله معين غير النير كان فإن 
الكمارةصوم يقدم أو الكفارة صوم ؤيوحر يقدمه أن فله متعثا، النذر كان 

ذلك،.أمكن إن عليه 
شهركل من البيض الأيام أو كالخميس، بايام محددا الصوم كان إن أما 

أنولزمه التتاع بنيره وش لو لأيه يعده؛ وقفاها عليها الكفارة قدم 
يمكنوالنذر التكفر، من يتمكن لا ان إلى يلد ؤيودى الحبمام، يتانفج 
كالمرضل١ا.تأخيره، ق عذرا هذا فيكون قضاؤه 

أوالإكراه.أوالنسيان، الجهل، لعير الإفطار اكاّعت امع 
نامنا،أو جاهلا، المفهلرات من يمفهلر الكفارة صوم الصائم تلبس إذا 

أوصيامه تتاح يقْلح هل تعالى، الله رحمهم العلماء فاحتلفإ مكرها، أو 
لا؟

قولتن؛على 
الجمالة.ل صيامه تتاح لا؛^٥٥^ أنه الأول! القول 
والحنا؛اإة)ملأاوالكية)أ(، مذهب وهو 
أولأّنإ، مازا أو ليلا منها الغناهر وطئ إذا U المالكية: امشي لكن 

(.٣٧٥/ ١٧الثانية)الجموع تكمالة (، ٢٧٠الكاف)T/ ٩(، ١ / ١ الذي)١ انظر: )١( 
الثرحامروحانم)آ/آه؛(.)٢( 
ئرحالمثهى)م/0«آ(.)٣( 
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سياق.-كما غيرها أما اعتقد بأن غالطا أو جاهلا، 
ليلا.لا ، IL-Uمازا غيرئ لوويع وكدا 
التتاع.وجوب جاهلا لوأفْلر وكدا 
عزرمع ولو ماوا، أو ليلا نامتا منها المظاهر وخمح إذا ت الحنابلة وعند 

تتابعه.انقْلر ومفر الفهلركمرض يبيح 
انقطعفأفطر، الثهرين أتم أنه ظن أو التتاح، وجوب ئسي لو وأيئات 

صيامه.تتاح 
التتاع.يتقي أنه ^،^ ١٧١القول 

وطهباالشافعيةلا،بالحنفية، وهومذم، 
عندهم.تتابعه ينقي لم نامتا أوأكل منها- المظاهر غير جامع، إن لكن 
ينقيلم نامتا، أو مكرها، مطلما، جامع، أو أكل إن الشافعية عند وكدا 

تتابعه.

الأدلة:

بماأوالإكراه أوالنسيان الجهل، بعذر التتاح قي بعدم قال من امتدل 
يرن
أوم،ُآثا ٠!^ ؤدش'كاث رمضان: صيام ل وتعالى سبحانه قوله - ١ 

بذأياك-محهل؟دعق(سمرسه 
لارحيهسرمفان؛ إفهنار ق عذر والمر المرصى أل على الأية دلت، 
وكذاالعذر، يجامع والجهل والإكرام النسيان بذلك ويلحق فيه، الشاؤع 

مضمون.غير المأذون على ترتب وما الكفارة، صيام 

(.٠٣٦٤/٣خياسج))١( 
٠١٨٤رم ي اكرة، صورة )٢( 
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محناظلإقفيامحفنيهل١ا•
سثآؤّثثاظه)آ(.لادواخدذاإن تعالى؛ قوله ٣" 
ممثإ0وهلثث» لًكره من ولا الكفرت ق تعالى قوله ٤— 

ئعن مترين، ابن طريق ْن ومسلم؛ الخاري، رواه ما ٥- ( ٨٩٤)
فإنماصومه فليتم وشرب فأكل سي ررإذا قال؛ المي. عن ©قه هريرة 

اشوطاه،<ر؛آ.أطعمه 
الخطأأمتي عن تجاوز اش ررإن مرفوعا؛ محه عباس ابن حديث ٦" 

.ئويه(()ه(ٍ\1ٌتكرصاوما والنسيان 
الحالجاهلا أو مكرها أو ناسنا أفهلر س أل على النصوص هده فدلت 

تتاُعه.ينقطع لا فإنه الشرعي الحكم جاهلا أو ~ صائم أنه ي أ~ 
أنبافعللوا للتتاع؛ قاطعة وأنها أعذار من المالكية امستاه ما وأما 
الإنسان,باحتيار 

الإنسان.باحتيار كانت ؤإن عنها عما الثارع أن ونودشت 
قفكدا رمضان ق  ١٢•يفهلر الأعذار هذه فلأن ^٠١^؛! ١١ا٠سثئا٥ ما وأما 

الكفارة.صيام 
رمضان.ق مفْلرة بكونبا التسليم يعدم ونودام،ت 

.٧٨رقم آية الحج، سورة )١( 
٠٢٨٦رم آية البقرة، صورة )٢( 
١.سورةالخل،١^^٦٠ )٣( 
قلم وم( ١٩٣٣)ناّنآ شرب أو أكل إذا الصائم ب1ب الصوم، ل الخاري أخرجه )٤( 

،,١١٥٥وجماعه)وئريه الناسي أكل باب الصوم، 
(.٤٧برقم)تخريجه )ه( 
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الأتاخ:أوجب من واحج 
بينلكلتتايع ونحوه، نسيان من بالعير يسقعل فلم فرض السابع أف ١~ 

منلعذر صلاته قطع من على الاستئناف فيجب الصلاة، ركعامحتا 
الأعذار)0.

توجوم من الاستدلال هذا ونوئس 
التتابع.لفوات، لا النية، لقعلمر الصلاة استئناف يجب أنه الأول؛ 
الصلاة.بخلاف مشقة به تلحق لا أولها من الصلاة إعادة أن الثال؛ 

ذلك.ق له مأذون أنه الثالث،! 
مفرأو رمضان أو محرض صيامه يتخلل أن دون يصوم أن يمكنه أنه ٢" 

،.الأءاJار١٢من ونحوذللئ، أونفاس، 
هداالاستدلال!ونوئس 

شرعا.له ماذون فهو أمكنه ؤإن بائه 
الشرجيح!

بهاستدلوا ما لقوة الأول؛ القول أهل إليه ذهسا ما ~ أعلم واش الراجح" 
والإكرام.والنسيان بالجهل فيه يعذر المحظور أف الشرعثه القاعدة ولأف 

أولفر، أمحلن فلو عليه، دليل لا والحنابله المالكثه استثناه فا وأيصا، 
أوالصيام، مدة انتهاء يقلى أو التتاع، وحولت، نسيان أو لجهل، أو مزض، 

الأدبلة.من لماَتمدم صيامه؛ تتاح الوطع'لم؛؛-٥٥^ على أكرم 
^^^لإراصباسملمنشرغباضأ.الخاص! الأمر 

بعدأيسر ثم الصيام إلى انتقل ثم رقبة، إعتاق المجامع يستطع لم إذا 
)١(

(.٣٢٨! ٦٢الأنصاف)ح الكسر الترح )٢( 



[ym]امميام 

بالعتق؟التكفير إلى ينتقل أن عليه يجب فهل ثمنها، أو رقبة وحد بان ذلك 

ذلك.له يجوز بل عليه، لايجب• أنه الأول؛ القول 
وبهوالشافعثة، المالكثة، من العلم، أهل جمهور قول وهو 

وغيرهمل١،.ؤإّمحاق، ثور، وأبو اللسن،، قال 
الُتقإلى فالرجؤع ونحوهما، اليومين من صام إن• المالكية؛ وعند 
يلزم.ولا مستحب 

ملوماصامه التكفيربالعتق، إلى ينتقل أن عليه يجسم، أنه الثان،؛ القول 
يكوزتهلوعا.

النخصؤإبراهيم سيرين، بن محمد قول وهو الحنفيةل٢،، مذهيا وهو 
الثوري)مبوسفيان 

الأدلة:

الرأىالأول:أدلة 
ثيئهل؛ا•ؤثنلهم؛ام تعالى؛ قوله - ١ 

الدلالة:وجه 

يجئ،لم فيه ثيأ فإذا العتق، بعد رتبته لكن الكمارة، ق أصل الصوم أف 
والأم( ٤٥١)Y/ الدّوتي وحاب (، ١١٧)؛/\دخرتي وشرح (، ٦٤)ّآ/ الا-ونة )١( 

/U(٦٦ ،) الحاج ومخي/nوالمدع م\إ'أ0ه والمعي (، ٣٦٥(A/A)؛
وكثاءإاكاع)ه/؛*ا؛(.

وحاب)ه/خا،( الضائع ودائع ١(،  ٤٥)A/ المبسوط ٢(، اظحاويمخممر )٢( 
(.YYV/r)عابدين ابن 

(.٥٤٠; ١٣)المخي )٣( 
ّورةالجادلة،آةرفمف)؛(
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الصوم.من انتهى حتى عجزه اّتمث لو ما أشبه العتق؛ وحد إذا قهلعه عليه 
أنأيمر ثم الشهرين ق صام فيمن اءالثق ءه•' الزهري قال ٢" 
()١((ط 

تآمرين يشعراحو والتعبيريالنتة 
هذهلمن الصوم ي الاستمرار يؤتي س الني عن -جمر وجود الأول: 

حاله.

تعالى.اممه رحمهم العلماء عند المعهودة الهلريقة أنبا الثال: 
به.حوطب ما فعل وقل. بالصيام، مخاطس، إعساره حال أنه ٣" 

عليهوحب مما أكتر تكاليفه العتق إلى بالانتقال إلزامه من يلزم أنه ~ ٤ 
صامأكثرمنيوم)أ(.إذا فيما 

تتعالى اش قال وقل، فيها، الشرؤع بعد العبادة قهير عليه يرتب أنه ٠— 
>هثظوأعه)م.

إلىالرحؤع يلزمه فلم المبل،ل على بالقدرة ييهلل لا ؛ل.ل أنه — ٦ 
صومق الهل.ى عن العاجز المتمغ شؤع لو كما فيه، الثرؤع بعد المبدل 

حلأفل؛،ابلا يخرج لا فانه الأيام، ثعة ال
إلىالعجز استمر لو كما فاحزأته عليه الواجمة الكفارة ل شؤع أنه ٧- 

فراغها)ْ(.

ضاو؛هقي)لأ/هس.١( 
(.٤٨/٨(،وسع)٥٤/•١٣المض)٢( 
.٣٣الأيةرنم محمد، صورة ٣( 
اوشي)آل/،؛0(.٤( 
٠٣٨٢أ/اوغنى ه(
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فيه،والدخول الصيام إلى الأنممال هن تمنع العتق عر القدر أن ٨- 
فوجبفيه، والدخول الصيام إر الانتقال توجب، العتق على القدرة وعدم 

،.إليه١١الرحؤع يلزمه لا أن الصيام ل الدخول بعد العتق على قدر إذا 
يلي؛بما ال1حئهثأت واحتج 

حكمبه فيسقهن بالبدل المقصود حصول قبل الأصل على قدر أنه — ١ 
وينومحاصلاته يقطع فإنه الصلاة إتمام قبل ماء وحد إذا كالتيمم البدل، 

ويرجعصيامه يقطع فانه الصوم ق 'ن-رع إذا المكمر وكدا صلاته، ويستاف 
إرالإعتاق)؟(.

وجوم؛من الامتدلأل هدا ونوئس 
بخلافلها، الشارع لإبهلال بهللتؤ التيمم طهارة أن الأول؛ الوجه 

يبهلله.ما يرد فلم الصيام 
وليسالعلماء بين خلاف موصع عليه المقيس الأصل أن الئاي؛ الوجه 

اتفاق.موصع 
والكفارةليسره فيه مشقة لا الماء طهارة إر الرجؤع أن الثالث،؛ الوجه 

ا.خصلتين١٣بين الجمع فيها يثق 
الحجل التي الأيام ثلاثة صيامه خلال الهدي وحد إذا المتمئع أف ٢— 

الصوم.ؤيقطع الهدى يرجعإر فانه 
وجوه؛من الاستدلال هدا ونوئس 

مثم.غير أنه الأول؛ الوجه 
الحاوىالكبيرم؛م؛.اظر:)١( 
 )٢(/a(٩٨(،وبداتعالصناتع)ه/١٤٥المبسوط•)
(.٤A(،صع)٥٤/٨/•١٣اJدي))٣( 
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صيامحلال الهدى وجد إذا الصيام بقطع تقولون لا أنكم اكال! الوجه 
الأيام.بة 

ليسأنه تسنا الثلاثة صوم ل الهدي على يدر إذا أنه ت الثالث الوجه 
النحر.يوم الهدي وقث لأل وقته؛ ل له بعادم 

الأقراءعدة إلى الرجؤع لنمها حاصت إذا بالأشهر المعتدْ أف ٣" 
الصيامل١،.أثناء وجيم إذا بالمال التكفير إلى يرجع المكمر وكن.ا 
الجلأف؛بب حم

الواجب؟رآآ،وقت أو الأداء، أهووقت التكفير ق اختلافهم هو 
ااترجءحت

بهاستدلوا لما العلم؛ أهل جمهور إليه ذهب ما ~ أعلم واش الراجح 
قما يخفى ولا لمين، المعن والكلفة والمشمة الحرج رير من فيه ولما 

والمنمة.الكلفة من الوقت، أكثر صام من صوم إبهلال 
يصم.ولم و\ت من السائس: الأمر 

وجبمن حكم عن الكفارة أحكام عن الكلام عند العلماء يتعرض لم 
المسالةهدم حكم لكن مات، حتى يمم ولم الكفارة بسبب الصيام عليه 

ولمعليه وجب عمن رمضان صوم قضاء ق العلم أهل كلام من يوحد 
مات.حتى يقضه 

رمضانمن قضاء وعاليه مات من حكم ق المسالة هده تقدم؛حث، وقدم 
الباب.أول 

(.١٤٠)a/الصسوط )١( 
الثاك.المعحثالتامحع/المطالب؛ينظر؛)٢( 
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أوبالعدد؟ئالأظ الئهرين بساآ ل العنرة الماع؛ الأمر 
أولمن الكفارة شهري صوم يبتدئ أن للمكفر يجوز أنه العالماء باتفاق 

الأدلة.من ياق لما أوأJنادهل١،؛ الشهر 
صضاسرفياسامالأLةأوالمدد؟

فرعان:دا هل 

الشهر.أول من يصوم أن الأول: امآ 
القتلأو الظهار، كفارة أو رمضان، نهار ق الوؤدء كفارة عاليه وجثت من 
عرندر إذا متتابعتن نهرين يصوم أن عله متمن ربة عتق عن وعجز 

لثثوتالأ7لةفيذك.الصيام، 
ينما على يقع ام والشهر: ثمنيي تعار؛ كقوله 
الأحادي>ثالم.من تقدم ولما يومارأ،، ثلاثين ولمجمؤع الهلالين، 

سواءبالأملة شهرين صيام أحزأْ الشهر أول من الصيام ق سنغ فإذا 
والف؛لاهرية،الأربعة الأئمة باتفاق وهدا ناقصين، أم تامين الشهران كان 

قدامة)أ(.ابن هذا على الإجماع ونقل وغيرهم، ثور، وأبي الثوري، وسميان 
عشرآما أش عند ألثبؤر عذه إذ ؤ وتعالى؛ سبحانه قوله عليه ويدل، 

ه)ه(.آس يكتف ق حآ 

الإجماعص)بما(.)١( 
اوض)اا/ئا(.)٢( 
حدثرةم)ا/ها،م\ها(.)٣( 
الخرشيوشرح (، n٣٧٦/ عابدين ابن وحاشية (، ٢٤٦للجماص)Y/ ١^ أحكام )٤( 

٣٠اساليين)A/ وروضة ( ٢٥١والإشراف)أ/( ١١٦/٤) الإمامض j والكاق (، ١
١(.٠ ٠ ا/ والمض)١ ٢(، • • حزم)٦١ والمحلىلأبن (، ٢٦٩أحمد)م/

.٣٦الإةرنم مورةالتوبة، )٥( 
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عثرالأم جملة من بالتهرين ياق أن لزمه شهرين صيام لرمه فمن 
المدكورة.شهرا 

متتابعان.شهران وهذان ه ثمميي ؤدص-ثام تعالى؛ ولقوله 
عليه؛يدل كما 

رعن ننال، بن محمد طريق من لم ومالخاري رواْ ما ( ٨٩٠)
غميفإن لرؤيته، وأسنروا لرؤيته )صوموا الله رسول قال هريرة؛ 
امرفعدواثلأسن(لا(.عليكم 

الرزيةعدم عند أمز بينما بالأهلة، الثبور باعتبار أمر فالرسول 
يوما.ثلاثين الشهر باعتبار 

يوما.وعشرين تسعه يكون وقد يوما، ثلاثين يكون قد والشهر 
ابنعمرو بن سعيد حدث؛ من لم ومالبخاري، روى لما ( ٨٩٦)

الأمثه)ى أمة )إنا الحم،.ةالت عن يحدث محقا عمر ابن سمع أنه سعيد 
لالإبهام وعقد ~ وهكذا، وهكذا، هكذا، الشهر تحسسا، ولا نكشج، 
ثلاثين—()٣(.يعتيتمام ~ وهكذا، وهكذا، هكذا، والشهر — الثالثة 

(،١٩٠٩)( الهلال...رأبم )إذا : الني تول انموم/باب ل الخاري صحح )١( 
الهلاللرؤيه والفهلر الهلال لرؤية رمضان صرم وجوب باب الصيام، ل مسلم وصحيح 

(.١٠٨٠برقم)يونا ثلاثين الئهر عده أكتلت آحره أو أوله ل عم إذا وأثه 
١^١^٠ضالأنهات،لأصولأس،وت أى )٢( 

لصحيحالنووي )شرح غالبا• النساء قصة هده لأف وصفتها؛ الأم إلى نسبة هو ونيل• 

(،١٩١٣نحب()ولا نكتب )لا ه الني نول الصوم/باب كتاب البخاري صحح )٣( 
لرؤيةوالفطر الهلال لرؤية رمضان صوم وجوب باب ا، ١ ٠ ٨ ٠ ر الصيام ل مسلم صحتح 
يوما.ثلاثين الشهر عدة أكنك أوآحره أوله ق عم إذا وأثه الهلال 
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يوماثلاثين الشهر كون على تدل وكلها وثابتة، كثيرة هدا ق والأحاديث 
يوما•أوتسعةوءشرين 

الشهر.أثناء ق يصوم أن الئال؛ أمآ 
نقطتازتوفيه 

يوما.ستين يصوم أن الأولى؛ التقطة 
بينحلاف، بغير أجزأه يوما ستين فصام الشهر، أثناء ق بالصوم ايتا«أ من 

المندررا،.ابن هد.اعلى الإجماع ودمل العلماء، 
بالعدد١وشهرا بالهلال، شبرا يصوم أن ت الثانية التقهلة 

فصامالشهر أثناء ق صام كان بالعدد وشبزا بالهلال شهنا صام إذا 
منيوما عشر ة وحمجميعه، وصفر مثلا، المحزم من يوما عشر حمسه 

أقوال!على ذللث، ق العلماء فاحتلفح ربيع 
الشهرفيتم ، ١٢١٥أم ناقصا صفر شهر كان سواء يجريه أنه الأول؛ القول 

فنمرالئاق الشهر أما يوما، ثلاثين الثالث، الشهر من فيه صام الذي الأول 
بالهلال.ْذه 

والشافعثةوالمالكثة، الحنفثة، من العلماء، جمهور مذهب هو وهدا 
.٢٢١٣٥وغيرالبصري، والحسن والحتابلة، 

ُُهُ 
وحجته؛

٠٢٣١^خما تعالى؛ قوله — ١ 

(.٣٧٨واسي)U/ ٢(، ٥ ١ )؛/ لأبنالإتراف، )١( 
,)؛/ الخرشي وشرح (، ١ ٤ )U/ والموط ٢(، ٤ ٦ )Y/ للجماص القرآن أحكام )٢( 

(.٩٢)؛/ والإقاع ٣(، ٠ ١ )A/ اظالمن وروضة 
٠١٨٩رقم الأة البقرة، سورة )٣( 



§اس،عسماسمؤج 

الدلالة:وجه 

الشهرؤإمحللاق متتابعين، هلالسن "نهرين صوم علثه أوجب اممه.، أل 
وهناتعدر، إذا إلا الأصل لأنه يه، العمل فيجب الهلالي، الشهر إلى ينصرف 

كانسواء فيه بالهلال يتقيد أن فعليه أوله من الثانر الشهز صام لأنه يتحدر؛ لم 
فيهالتقييد قاف الشهر، أثناء ق حصل الذي صومة أما نارا، أم ناقصا الشهر 

_وتا.ثلاثين سأنبملالعدذ 
ومسلم-ليال، بن محمد محلريق من البخاري روى لما ٢- ( ٨٩٧)

هريرةأبي عن المب، بن سعيد عن شهاب، ابن ؤلريق محن له-ت واللففل 
رأتموهؤإذا فصوموا، الهلال رأيتم )إذا افه رسول قال ال ق. 

.٢١يوما(()فصوْواثلاثين عليكم غم فان فأفهلروا، 
أولهمن بالصوم بدأ الذي فالثهر يالأهلة، الشهور اعتبار الأصل أة — ٣ 

الأيامفيتم وسهله من بالصوم بدأ الذي الشهر أما ؛الإهلألا، فيهفيعت؛ر 
تعالى؛قوله عليه يدل ومما فيه، الإهلال اعتبار لتعدر يوما؛ ثلاثين 

أنباالأسهر الأر؛عة تفسير ق ورد فقد أربمه آآلآمءيى ؤا ؤذسيأمحوأ 
تعالى؛قال اشحر؛ يوم من الأصح على فابتداوها الحجة، ذي شهر بقية 

أفصريحه فهي امحكاره لج -أثوم أتاثى إث، ورحؤلهء أش ترنح أذن وؤ 
وربيعوصفر، والحرم، اقمحر. يوم الأير الحج يوم من الإعلام ابتداة 

نبايةإلى الحية، ذي م لليد شلة الأحر ربيع من وبقثة'الأآام الأول، 
بالأيامالكمر واعتبن بالهلال، الثلاثة الأشهر فاءت^رت الثانر ربح من العشر 

لرؤيةوالفهلر الهلال لرؤية رمقان صوم وجوب باب المسام/ كتاب لم مصحح ( ١ر 
(.١٠٨٠)يوما ثلاثين الشهر عدة أكملت أوآحر0 أوله ق غم إذا وأنه الهلال 

٢.سورةالتوبة،الأيةرقم )٢( 



ؤؤجواس،عسمماسيام 

عراكام)ا(.
صومهابتدأ يكوزرآ، أن إلا بالأهئه صومة نمر لا أنه اكاو(ت القول 
يوما.ستين يصوم أن الشهرفعليه زأثناء صام فان بالهلال، 
عندووجه الشافعثة، عند شاد ووجه حنيفة، أبي عن مروي وهو 

.٢٣الزهر^؛)قال و-ره الحناباة، 

وخيفة:
قحتى متعدر حمه ق الهلال فاعتبار الشهر أثناء ل صومه ابتدأ من أف 
يكمللم الأول الشهر ل صامه ما لأف أوله؛ من الصوم بدأ الذي الشهر 

وقدالثالث، من والثاف الثاف، الشهر من نمى ما يكمل أن وعليه الشهر، 
يمأن بزا فعليه منه الأول أكمل لاثه الثان(؛ الشهر ل الهلال اعتار تعدر 
يوما•سنن صوم 

بالهلال،اعتبر الثاف الشهر بل الئلم، بعدم الاستدلال: ونوفسهدا 
الثالث.من والأووأكل 

الشهرمن يمض ولولم الشبر أثناء ل بالصوم بدأ إن أنه الثالث،: القول 
صيامعليه يجب ولا يوما، وحمين ثمانيه يصوم أن فعليه واحد، يوم إلا 

ذلك،.من أكثر 
الفلاهريةل؛ا.مدمن، وهو 

لأبنالقران وأحكام ٢(، ٤ ٦ للجفاص)Y/ القرآن، وأحكام (، ٣٣٢ممر)٢; تمرابن )١( 
(.٤٢٩)Y/ المان وأضواء (، ٨٩٥)Y/ التربي 

السان)أ/هأإ(لأأضواء )٢( 
الا؛قة.الصادر )٣( 

«آ-ا،أ(.الحلىلأينرم)أ/«)٤( 



الساماس»ءلأحئم اواؤقج 
ُ.م ه ُ 

وحجته.

ابنأض عن الطويل، حميد طريق من الخاري رواْ ما ١" ( ٨٩٨)
منوآلي كتفه أو محاقه هجحثت فرمحه عن سقط اممه رمحول أن مالك 
أصحابهفأتاه حدؤع من درحتها له مشررةر١، ق فجلس ثهذل سمائه 

يافقالوا! وعشرين، لتسع ونزل قيام•• وهم حالنا تيم فصلى يعودونه 
رواهوعشرونءا تسع الشهر ررإن فقال؛ إ شهرا؟ آليت إنك الثه رمّول 

الخاري)أ(.
رسولعن محهها عائشة عن عروة طريق من لم مروه ما ٢" ( ٨٩٩)

وءثرون(()"ا(.الشهرسع ررإو قال: ه الله 

وعشرونوهوتسعة بالأقل وهويقع اليقين، إلا يلزمه لا الصائم هدا أف 
يوئا.

يوما.ستون فاليقين باليقين، العثره كان إن ونوقس: 

تسعاكان الشهر ذلك لعل وعشروزا؛ تسع الشهر ررإل وقوله.؛ 
بعده.نزل ثم عليه اقتصن ولدللث، وعشرين، 

الترجيح؛
دليله،لقوة العلم؛ أهل جمهور إليه ذهب ما هو - أعلم والله - الراجح 

المخالف،.دليل ومناقشة 

(.٤٨٨الباري)١/ فح المرتفعة. الغرفة هي فتحها، أو الراء وصم الميم بفتح • مشربه )١( 
(٣٧٨)والخيقوالتار الطرح ل الصلاة باب الصلاة، كتاب البخاري صحح )٢( 

الإيلأء.قصة ق محلويل حديئ، ق عمر حدسث، من ( ١٤٧٩لم)موأحرجه 
وأحرجه( ١٠)٣٨ وعئرين عه تيكون الشهر باب الصيام، كتاب لم، مصحح )٣( 

سالخة.أم حل.يث، من ( ١٩١٠البخاري)



ؤبمجاسيام س|ءسمء 

والفدية.اصاية، ي الإمام اكألةالقاص 
دفيهاأمورث

والفدية.الكفارة، أصناف أحد كونه الأول؛ الأمر 
الكفارة.و الإطعام إر الانتقال رط ث الئاف: الأم 
المْلعم.شروط الثالث،؛ الأمر 
ه.وجنالإطعام، قدر الراع؛ الأمر 
والفدية.الكفارة ق حشسن بين الجمع الخامس؛ الأمر 
العسس.،.من الطعام مة محملا السائس؛ الأمر 
المهلعم.عLJد الساع؛ الأمر 
الإطعام.ي اس، اعبار الئاس؛ الأم 

اكتابعيالإطعام.الأمالتامع: 
ووالفديةالكفارة، اساق احد كونه الإوو; الإمر 

لهاتعالى اش لإيجاب، الكمارةل١،، أصناف، آحد الإطعام أة خلاف لا 
مثعنؤءلعام متلخ ؤ !، ^٠٣تعالى؛ بقوله الكفارة، أصناف صمن 

ع.ا)'؟(.المتقدمين وخولة محلمة ولحديح، منك_ناهرآ،، 
الكفارة؟ي الإطعام اله فرط ارثاني: الأم 

إلىينتقل فلا تقدم، كما ال،رتيم_، على تجّس، رمضان تيار الجماع كفارة 
ينلز ثن ؤ تعالى؛ لقوله الصيام؛ استطاعة عوم بشرط إلا الإطعام 

(.٣٤٢٨٣(،والثرحاعٍر)٩٢;١١المش))١( 
٤.محورةاوج1دلأالآةرهم: )٢( 
)٣(



اءاس|ءسمماسمؤج 

.^١١٢ماش منيي 
صور:على الامتطائ عدم تمر ي العلماء وامحلفا 

يرجىلا مرض أو بس، لكثر الصيام عن يعجز أن الأدر؛ الصورْ 
الأية.من تقدم لما الأئمة؛ باتفاق الإطعام إلى ينتقل فهدا برؤْ، 

كبير...(.شخ )إنه وفيه: ،، المتقدم١٢حولة ولحديث 
الالبنية صعيف كان فمن والمتعهلش، البنية، صعيفن المالكثه: زاد 

يضنبحيث العطش قوي أي؛ مستعطثا، كان أو الصوم، على معها يمتهلح 
الإطعام)م(,إلى الصوم عن العل.ول له حار الصوم به 

فاحتلفزواله، يرجى لمرض الصيام عن يعجز أن الثانية: الصورة 
قولين:على الإطعام إلى الانتقال جواز ق العلماء 

القولالأول:أنهلأيجوزكالأممةال.
.١^٢١٤٢أهل جمهور قول وهو 

والمريضمتكناه س-قن مثئ؛نلعام ؤ تعالى• قوله وحجته' 
مستهليع.محرضه زوال يرجى الذي 

الإطعام.إلى يمنقل أن له يجوز أنه الثاقت القول 
الحنابالةأه(ءمذهب وهو 

٤.المجادلة؛ سورة ١( 

)٧(.برقم تخريجه ٢( 
(.٩٧)لإ/ الرسالة شرح عر العدوى حاشيه ٣( 

(.٣٦٤/٣(،صاساج)٤٥٤/٢ص)
المصادر٥( 



ؤجاس،علأ"صئ1ماسام اوا

وحجته؛

والمريض^٢ ٤٣ؤ >تن ١-قوله-مار: 
متطح.غير الزوال مرجو مرصه كان ؤإن 

غيروالصيام له حكم فلا عارض مرصه إن إذ التسليم، يعدم وئونس؛ 
الشماء.إلى التاحير له فيباح موقن، 
اليق)آ(.فأشبه مائة، له ملم لا أنه ٢- 

طريقعن مايتة ملم زواله المرجو فالمرض الثليم، بعدم دئوق-شث 
العادة.أو الخرة 

ال-رججحت
الناسبهو إذ العلم؛ أهل جمهور إليه ذهب ما ~ أعلم واممه ~ الراجح 

لكنليغل.

الثالئة:الصورة 
مشقة.تلحقه لكن الصيام على يقدر المكمر كان إذا 

.٢٣اصرباتفاق الإطعام، إلى الانتقال له يجوز فلا سرة كانم، فإن 
لعذرا المشقة اعتبار ق العلماء فاحتلفح شديدة، غير كانت ؤإن 
قولين:عر الإطعام إلى الأنفال 

عدرJالأنتقالإرالإضام.القولالأول:أنه 
الشافعية)؛(.مذهب وهو 

رقم;الأية المجادلة، مورة )١( 
اوغنى)اا/ي(ّ)٢( 
المادراس.)٣( 

انابقة.الصائر )٤( 



اسم.اس4علآ'ء؛ه1،|و7ج 

طلبعن يضعفه لكن إذا الصيام أف على الله رحمهم الحنابله نص فقد 
متتابعينشهرين زوجته عن الصبر معه يستطع لا شبق به أولكن الميشة، 

زيادةحاف لو وكذا الإطعام، إلى ينتقل أن فاله أحرى، زوجة له وليس 
الثزضأوباطؤه)ا(.

تالقول هذا وحجة 
ه،ت تعالى كقوله النريحة، هد0 عن الحرج رفع أدلة عمومات ١— 
ألانث ^ ١١هف ولا وقوله: ءآرأ(. ين ١^ ق ئوؤ بجد 

ث:ءابم.
(٩٠ عنالمشري سعيد أبى بن ممد طريق من البخاري: روى ولما ( ٠

أحدإلاالدين بماد ولن نسؤ، الدين ررإن قال: ه البى عن ه هريرة أبي 
غك(()أ(.

داستقثانمحبمْ، ٣^< ساء ثمن ؤ >م ممار: قول ٢- 
٠صسهلع طر محها اك^^ن السديدة 

ثَكعدئاوالأكمالإرالإدام.اكأبي:أن القول 
والخالكية)آ<.الخفية، وهوقول 

(.٣٦٤ضالستاج)م )١( 
مورةاوءحالآةرثم:ا/َ\.)٢( 
.٢٨٦سورة١^٧: )٣( 

اشإلى الدين أحب الني. وقرل، بمر الدين باب الإيجاب/ ل البخارتم، مح ص )٤( 
(.اس)٩٣الحسن 

٤.ت آية المجادلة مورة )٥( 
(٤٥٤/٢ومحهمسردير))٦( 



ؤجاسام 1)جم 0اس|ء 
هُُم

وحسه:

مثقةلحقته ومن ، ١ ^١ أذإرإزآ لصمام محي محِ ثى ؤ لى؛ تعا قوله 
٠سسهلع 

شرعا.عدر هالمشقة مستطعا، كان ؤإن بأنه الأّندلأل! هذا ونوبش 
ادوص''

يتفررمشمة لحقته إذا أنه الحناذلة، إليه ذهب ما — أعلم واف ~ يترجح 
مدهالجماع عن الحبر معه يستطع لا بق ث يه أو معيشة، بترك إما بسببها 

الأدلة.بين حمنا الإمحلعام؛ إلى بمتم أن له متابعين شهرين 
والفدية:الكفاية ي اضغم ضوط ارث1له؛ اض 
يلي!كما وهي والفدية، الكفارة ق يهلحم فيمن توافرها من بد لا شروط هناك 

حتىبالاتفاق الحربي للكافر الكمارة تدفع فلا الإسلام، الأول! الشرط 
دفعهايجزئ لا حيث الزكاة على قيانا وذللث، محتاجا، مستأمنا كان ؤإن 

آل؛ثعيأ آقث ّ-أقلإ ؤإث-ا وتعالى؛ سبحانه ولقوله الكفارة، فكدا للكافر، 
وش؟لمجمؤءم أن بمرأ:إؤ؛ ريلهروأعلة د.ذج( ثن ٢لدماوثمئرطم قنوئأؤ، 

الدفعولأو إليهم والإحسان  ٢٠٠٥^عن . ١^ فيجى 
الملمين.محاربة على لهم إعانه إليهم 

قولين!على للدمي الكفارة لغ حكم ل العلماء واحتلف 
الجواز.عدم الأول! القول 
قولالجمهور)م.وهدا 

.٤ اية؛ المجادلة صورة )١( 
آة)ه(.الممتحنة سورة )٢( 
ومخمر(، ٩٧)أ/الحض لأبي الرمحالة، وثرح ٤(، ١ )آ/ المقدمات مع الدونة )٣( 



اسيام،/ is_v^_ipؤج 

الجواز.القولالثاو: 
الثوري،وسفيان ثور، أبو قال وبه الحتابلة، عند ووجه الحنمة، قال وبه 

•ضرهم١ى وحول عدم امتزؤل! أته إلا النخعي قال وبه آ• حزم٦١ وابن 
الأدلة:

الجواز.بعدم أدلةسئ1ل 
منفكل.ا سبق، كما مؤمنة تكون أن المعممة الرقبة ق يثزهل أنه — ١ 

بمم)ملأ
الكفر.بجاْع الدمى، فكل،ا اتفامحا لالحربي تدفع لا أنبما ٢— 
بجاْعالكمارة فكدا الدمة، أهل إلى دفئها يجور لا الزكام أف ٣— 

تعالى،ف واجبة مالية صدقة والكفارة والزكاة منهمال؛ا كل ق الوحود_، 
الماليةالصدقة فان لاكام، صرفهما يجوز فلا والمساكين، للفقراء وجنتا 

إلىصرفها يملك فلا الملة، ق له الناسبين للمحاويج واجبة صالة 
ولاالموال، عن وحما الطاعة على به يتقوى أن ْنه والمقصود غيرهم، 
الدمة.أهل إلى بالصرف المقصود هن.ا يحصل 

فالماحودبالخلمين خصت الزكاة لأل الفارق؛ مع قياس بائه ونوقس: 

لاقرطيالقرآن وأحكام والتنمه)ص^ا(، (، ٢٠٤والإشراف)ة/ لل)ص'¥ا(، ح =
•/n(٢٨ ،) والأم/U(٦٥ ،) هدبJج٠وع وتكمالة (، ١٨/٢)واJأا/خأا(،ا(

•0(.٨/١٣(،واسي)0٢/٢والهدا؛ة)
وحاشية( ١ ٤ ٦ )أ/ النيرة والجوهره (، ١ * ٤ )ه/ المناع وبياع (، ١٨)U/ المبسوط ( ١ ) 

اينءاباوين)م/هيأ(،وص)خ/هلأ(.
٥(. ١١)خ/ارزاق عن. مضف، )٢( 
(.١ ٠ ٤ )ه/ المناغ بداغ )٣( 
الءاوى)ها/يى'آ(.)٤( 



لهجاسLم لآحئ1م اس«ع .

لمون.المعليهم والمردود الملمون منهم 
غيئوهدا الهناعن، وفعل العبادة على له تقوية للمسلم إعطائها ل أف ~ ٤ 

الكافر.ل موجود 

منها.إعطاوهم يجز فلم أهالها، من لسوا والكفار قربة، الكفارة أن ه~ 
يلي؛بما الدم إر دفثها أجار من واحتج 

يثملوهذا ٢ ١ مكنا^١ سمن ؛نلعام ؤونثى تعالى؛ قوله ١" 
الإوالكافرغيرابي)أا.الئ

الاستدلال:هذا ويوقس 

بالمومنة.المعتمة حصصت، كما بالملم، مقيد الإطلاق باق 
علىالكفارة آية بعموم امسندل حنيفة أيا ررإن العريي؛ ابن القاصي وقال 

بوجهين:فتخصيصه التخصيص، فحلينا للذمي، الدغ جواز 
أوكالحربي، حما الكفارة ق يستحق فلا كافر هو نْولت أن أحدهما 

أصلهللكافر، يجوز فلا اكين، للمإحراجه يجب، المال من جزء نقول: 
بهحصى دليل فكل للمرتد، دفعها يجوز لا أنه على معه اتفقنا وقد الزكاة، 

الأش«١٣لق دللنا فهو المرتد، 
اكينومالإملأم دار اكين ممن مساكينا متين إطعام الواجن، أو ٢" 

الدار.هذْ مساكين بماله ْن الأنة أهل 
الاستدلال:هدا ويوقس 

إعتاقه.يمغ كما هنا إءهلاء0 يمنع الإسلام فان هذا، تسليم على 

.٤ المجادلة محورة ( ١ ) 
(١ ٤ ٦ )أ/ النيرة والجوهرة (، ١٠)م/؛ الصنائع وبياع (، ١٨)U/ المبسوط )٢( 
الثاف.الوجه يذكر ولم ، T٦٤٨/ القرآن أحكام )"٢( 



اس4عسمماسوامل§[لتتج 

إطعامه.فجاو الكفارة ق إعتاقه يجوز أنه ٣— 
محبقر١ا٠كما بالمّغ، يثن. ونو

يحللا فيما شهوئها النفس إعهلاء من احتار بما وجثت الكفارة أف — ٤ 
يشملوهذا له، يحل فيما شهوتها عن النفس بكمؤ كماريها فذكوو له، 
الموالوةي)أ(.الن

كالمسلم،الكافر ق موجود وهذا المسكتة، لدغ وجست، الكمارة أل ٥— 
ؤيحملهمالإسلام إلى يرغهم ما بعض عليهم المحيى لأل أولى؛ بل 

ءاليه)م.

هذاوثونش 
الأول،الدليل جواب ق تقدم كما الكام منه خص المسكنة وصفح بال 

ينحصرولا ونحوها، بالصدقة إليه بالإحسان يكول الإسلام ق وترغيبهم 
إليه.تدير فلا بالكفارة، 

الخلأفتبئ، 

الواجبةبالزكاة الكفارة شثه صن الئدقة، أو بالزكاة الخفارة إلحاى هو 
المسلمل؛،.غيز إءهلاءها أجاز بالصدقة شبهها ومن المسلم، لغير مغإءهلاءها 

اكربءإ
بهاستدلوا لما العلم؛ أهل جمهور إليه لمح ما أعلم— وافه — الراجح 

الكفارة.ز الرنة إعتاق صحة ثروط ينظر؛ )١( 
١(.• ٤ المناع)ه/ بيانع )٢( 
ال٠جمرعوتكملة '٣( ٤ / ١٥والحاوي)؛؛( a/ty)والمهدب ( القوانين_)ص١١١)٣( 

(٤١٠٤ / YT)الإنصاف الكبتر.ع والشرح ١(  ١٤٨; )٦ 
طر:دايةابو)ا/هاإ(.)٤( 



لتجاسم لآح؛ئم اس٠ء و

الوجوبيجامع بالصدقة، إلحاقها من أقرب بالزكاة الكفارة الحاى ولأف 
•منهما وكل 

المحتاجتللدمي الكمارة دغ إجراء بعدم القائلون الفقهاء ذكر قئ•' 
ثمإسلامه، قلى على لشخص كفارته واعتلى الشخصي اجتهد إذا ما 

يرثما على حلاف مه لا؟ أو ذلك يجزئه فهل ذمي، أنه نتن 
SUli)تجزئه لم والحنا؛لةأأ؛1 عتدهمل١،، المعتمد ق المالكية قال 

هووليس غالتا، يخفى يكاد لا الكفر لأن وجونا؛ يعيدها أن وعليه الكفارة، 
علىلشخص الزكاة لويقع ما على وقياسا والفقر، كالغنى الخفاء فلتة مق 

مارحق أنبما يجامع الكفارة فكذا يعيدها، فإنه كفره، تبين تم إسلامه فلن 
تعالى.لنه واجب، 
الإسلام،ق iأحهلأ الإمام الدائر لوكان أنه على أيصا الحنابلة نص كما 

.١^٠١٣٢ق حعلئه على بناء وجهان صمانه ففي 
ألان1مول مسكيئا، يكون أن الثاني1 الشرط 

الرادبه.السألةالأورث 
القرآن.لولألة مجزئ، غير الغني إؤلعام أن على الفقهاء اتفق 

هولين؛عر الراد؛المكين ل واختلفوا 
والمسكين.بالفقير والفدية الكفارة، مصرف اختماص الأول! القول 

والخايلة>ا(؛والشافعية، الالكية)؛ا، قال: وبه 

.٢ ١ Y/ عرالكفاية العدوى ،  Y١٨/ ارسالة على نروق ، ٦٣الد-محيرة؛/ ٧، ١ r/ اندوة )١( 
فوعم/هأ،ممافاكأعه/أ•؛.

الغنى"آا'/؛ا0.)٣( 
الشرح، ١٤٥٦; ازللخ، بلغة ٢، ١ Y/ ٤، ٠ ١ ا/ الكفاية عر العدوى إ/ّآ1، الدخرة )٤( 



اسياماس،عسم واؤج 

لالمذكوران الزكاة إليهم ندغ اللذان الصنفان رروهما ت قيامة ابن قال 
هل٢،.والسكن ؤإثماآكدقت ت تعالى قوله ق أصنافها أول 

لظاهروالمساكين الفقراء على القيم ابن ءاهتصر المرداوي: قال 
هنفلإصلاح للغارم دفعها جواز على الزركشي وص القرآنا<ر'آا 
فهوكالمسكين)؛(.لاحتياجه 

خاصةالنقل حرمة لأن بلدآخر؛ لفقراء الفدية نقل يجوز أمبمات وعندهم 
الزكوات.إلى كامتدادها نمتدإليها لا الأياع لأن الكفارات؛ بخلاف بالزكاة 

حمته:

عشنتوطعام تعالى: وقوله ثزذكناه، ؤؤ٠لعام تعالى: قوله ١- 
الفقيرلكون وزيادة المسكنة فيهم لأن فيهم؛ يدخلون والفقراء تزؤيأه 

واحد؛شيء الزكاة غير ق والمكنة الفقر ولأن المكين، من حاجة أشد 
وصىلو ولذللث، الكفاية، ق منه لأبد ما إلى للحاجة امم جميعا لأمما 

جعلاؤإنما جميعا، لهما ذلك زكان اكين للمأو عليهم ، وقفأو للفقراء 
إلىفاحتيج باسمين، جميعا الصنفين ذكر تعالى اممه لأن الزكاة؛ ق صنفين 
صنففهما الزكاة غير ق أما المغايرة، يقتضي الحطف، لأن بينهما؛ التفريق 
استحقاقهمجهة لأن الصنفين؛ عن به يعثر الأسمين من واحد فكل واحد، 
المساكين،به حمى تعالى فالله الكفاية به تتم ما إلى الحاجة وهي واحدة 

.٦٢٧٧; القرطي تمر ، ٦٦م \سمط] على ^ ٧١،  Y١٣٢/ الدسوش ح لكبير ا =
الزركثي، TiT/yr■!لأنماف مع الكتٍر ص ->،، U/>r، ١٠١;١١\دني )١( 

)؟(سورةاكوة،الآةرثم'آ.
.٣٤٢الإنصاذ،مأ/)٣( 
.٣٦٦/٤،٤٢٩/٣الزرصءرالخرفى)٤( 



لآ7جاسأم لأحثأم اس«ع .

لغيرهم.يدغ فلا 
دغبه يراد يير قدر الكفارة من واحد كل إلى المدفؤع القدر ولأن ٢" 
لكثرةبهيا؛ حاجتهم تندفع لا الأصناف من وغيرهما مونته ق حاجته 

له.يع ما غير إلى صرفوا حاجتهم، ق يأحدونه ما صرفوا ؤإذا حاجتهم، 
جميعيعم بل والمسكين، الفدية مصرف اختصاص عدم القول 

البتة.إليه الصرف يجوز فلا الغنى، إلا الثمانية الزكاة أصناف 
الحنفيةر١،.قال وبه 

الحاجة.بجامع بالمساكين الزكاة أصناف بقية إلحاق ت وحجته 
الزكاهيأحن، لن ئدفع هاأ،ا وعلى القرآن الأول؛ القول والأئرب،: 

منيمونونم من وكفايه كفايتهم يجدون لا الذين المساكين وهم لحاجته، 
كامل.عام مده الأصالثة والحوائج الشرعثة النفقات 
مدادها.يتهليعوي، لا ديون عليهم من وكذا 

تبينثم مكين أنه فلن شخص إلى الهلعام دفع إذا الثانية! المسألة 
قولين؛على حلاف فيه لا؟ أو ذلك يجزئه فهل غناه. 

يجزئهذلك.القولالأول: 
اّلكيةلص،عند وقول الحنفيةل٢،، من ومحمد حنيفة أبي قول وهو 

الحنا؛لةر؛،.عند المذهب وهو 

الممحاررد مع الممحار الدر ، ١١٦؛/، YUo/Yالرائق البحر 0ايمل )١( 

اللائعه/"؛'ا،البحرالرائق؛/ا"\؛.)٢( 
 )Y"( الكفاية على العدوى /Y ١ ،Y نفيره ق القرطي وقال الذخيرةYUU/n :إنه«

قولالأّديةا(.
الخيال/م.لآل/؛ل0،كشافاكاع0/آ•؛.)٤( 



اس،ءلآ.ئئماسمر[نتنج 

والى1ما القول هدا ووجه 
ضواجب مالي حق أتيا بجاْع الأجزاء وجه ق الزكاة على قيانا ~ ١ 

تعار)ا(.

المال،ق وتكون الذمة، ق الزكاة لأن الفارق؛ مع قياس بأنه ونوئش• 
الكفارة(()؟(,بخلاف العزل، بعد ونقط؛الضياع 

فقيرهو من إلى الدفع عليه الواجب فان عليه، وجب بما أتى لأنه ٢" 
العلمأما المكنة، وظاهره مسكينإ يفلته من إلى دفعها قد وهو جتهاده، ال 

يعلملم لو كما ؛الفلاهر، العمل فاجزأْ ومتحسر، فمتعدر الأمور بباطن 
تعالى!افه قال حقيقته، محرفة وتشق يخفى الفقر لأن وهدا حاله؛ 

،٣٤مكييعزث لا أقه ميب ف محتمّزوأ ائض> مممعرآء رؤ 
أنفوجب ^)٣(، أقيمفي، يى ؟قثاء أثجتتاهد ثكث-4ؤ ع ف

ومقلته)؟(,الفقر بفلهور يكتفي 
فإذادين، أوعليه مغصوب، أو لغيره، مال الإنسان يد ق كان إذا أنه ٣" 
الأجتهاد)ْ<.بعد القبلة أحطأ إذا كما أجزأْ الاجتهاد بعد أعطاه 

اكاف:لأيجزممسالقول 
عندوقول الحنفية)أ،، من يوسف أبى القاصي قول وهو 

اكحتح«.»إنه : ٣٤٦*؟Y/ الإنماف ز المرداوى فال و ً
الأمحار؟/بها،ص؛؟/م«؛،اسعخ/ه^)١( 
اواوحيرة؛/'؟ا".)٢( 
سسورةاكرة. ٢٧٣منآيت)٣( 
٠.٤ ٢ ه/ اك1ع كثاف ، ٦٥المدعA/ ١،  ١٠٣/١ المغى )٤( 
.٤ ٠ ٢ ه/ اكاع كثاف ، A٦٥/ المدع ، ١ ٠ ٣ / ١ ١ الشي )٥( 
اوو1ئعه/م•؛.)٦( 



|Tn؛واسءعسمماسء 

ثورأبو دهأ وقال عند ووجه وقول ، ٢١المالكيةر
المندرر؛ا.وابن 

لوأما الغني، يد من فاتت، إذا الكفارة إحراج يعيد المالكيةأْا! وعند 
لمصاعت، فإن لمتحمها، وسلى منه توحد فانيا يد0، ق باقية كانت، 

شمه.عند من وغر كفارة أنبا يعلم أن إلا بالإذن، أحدها لأنه يضمنها؛ 
يرنكما تفصيل فيه الثااءعية)ا"(؛ وعند 

الكفارةكانت، فإن ذلك،، يجزئ لم شمه الإمام هو الدابع كان إن أولا• 
أنباالدفع حال الإمام بين مواء لفقيرآحر، ودفعها امارحعها يدْ ق باقية 

إرويصرفه يدله أحذ إليه المدفؤع يد من وفنس، تلمت، ؤإن لا، أم كفارة 
علىيجب لم منه، الأّسترحاع وتعذر مال، إليه للمدفؤع يكن لم فإن غيره، 

علىوليس الإمام، إر الفرض؛الدني عنه ممهل قد لأنه صمانه؛ المال رب 
مفرط.غير أمين لأنه صمان؛ الإمام 

فإنأيصا، ذلك، يجزئ لم ه نفالكفارة صاحممح هو الدائر كان إن ثانيا! 
يديرقد لأنه عليه؛ ير-؛عر أن له يحق لم كفارة، أنبا له الدير عند بين يكن لم 

تطؤئ•وعن واجبة كفارة عن 
فإنبحينها، يده ق باقية كانت، إن فيها ر-ح كفارة أنبا بين قد كان ؤإن 

تعذرفإن آحر، لفقير صرفه قبضه فإذا بدلها، ق عليه ير-ح تلمت، 
.٢٧٧القرطي\امم ٢، ١ T/ الكفاية على العدوى )١( 
.٥١٤/١٣،المش٤٤٥/٣اUن)٢( 
.٦٠/٨•١،فع٣/١١اJغنى)٣( 
.0١٤/١٣المشعن نقلا )٤( 
١.٢ Y/ اتكفاية على العدوى ،  Y١٨/ ارّالة على نروق ٧، ١ •Y/ الدونة )٥( 
.١٨•،١٧٩/٦،اّذبعاسوع٤٤٥)٦( 



اس،عسمسملءاؤنج 

والإحراجالضمان يجب فهل مال، إليه للمدفؤع يكن لم بأن 
إنهالجديد! وهو أصحهما مشهوران، قولان فيه الكفارة؟ صاحب على ثاسا 

يقين.الفرض يسقط أن يمكنه كان لأنه إحراجها؛ فيعيد الضمان، يجب 
يضمن.لم الفقر: و فأخطأ ام، الدافع كان إن الخاباإة)ا(: ومال 

مادالير٢،ثالقول هذا ووجه 
ماليحق أما بجامع الإجراء عدم وجه ل الزكاة على القياس ١" 
تعالى.فه واجب 
ستينررفاطعام النص: به ورد كما حقيقة، المساكين يهلحم لم لأنه ٢" 

إداكالمّاء فصار علم، لو كما يجزئه فلم بيقين خهلوه نيين حيث مكيئا؛؛ 
استعماله.بعد نجس أنه ظهر 

لوكما عهدته عن يخرج فلم مستحقه، غير إلى الواجب دير لأنه ٣" 
الأدميين.وكديون قرابته، أولذي لكافر دفعها 

فيهغنيا ليس له المعمر كون عن التحرز بأن القول: هدا مغائشة ؤيمكن 
قالفلز بغلبة الاعتبار فيسض وسعها، إلا نفتا اممه يكلف ولا ظاهر، حرج 
أب.وافه فقرا، كونه 

فلنفإذا العبادات، ق مضر الغلن لأن الإجزاء؛ - أعلم واش والأقرب- 
مضمون.غير المأذون على ترتب وما أجزء، أهل أنه 

حزا.ياكون أن الئالث،: الشرط 

ص؟\إ؛\0.)١( 
.٦٥/٨،افJع٥١٤/١٣،١٠٣/١١،١٢٦/٤،اض١٥٧/

.٥  ٤٣والصيام الصلاة ق الفدية أحكام )٣( 



ؤلج.اس4علآ.ءىماسام 

يجزئفقالوا: _ lOlاسثوا الخابالة)آ< لكن الجمهور)ا(، قول وهزا 
إرالئكاتب.دفئها 

مطوكه.كان إلاإن الخءه لأنمرط أنه اكان،: القول 
الحنف٠ةل٣،.مذهب وهو 

الأدلة:

يرنبما الجمهوو احج 
محتاجا.يكن فلم ميدْ، على واجبة الرقيق كمايه أف ~ ١ 

وقديده ليكون فإنه الرقيق أعطى فإذا يد5 لملك وما العبد أف ٢— 
الوالدغ أحد، وقد فقير أو غني، إر ندغ لا وهي غنيا السيد يكون 
ميأزر؛،.كما واحد، لفلهار كفارة كاث إذا واحد مكين على س5ثر 

ؤإثاوتعالى: سبحانه بقوله لالمكابا دفعها بمع الجمهور واحتج ٣" 
أوبء ص ها ثامحن ثأ'ثكن للثثء آلقثقت 

وآيىأشلهرْا.^^^؛وزحيل٢س 
،.ثلذكناه١٦ؤؤ>نلو\أ اليمين• كفارة ل تعار قوله ْع 

فهوالزكاة أصناف من مستقلا صنما المكاتب جعل افة أف الدلالة: وجه 

والأم( ٢٥٤والإشراف)؛/ (، ٩٧الختن)٢;لأيي الرسالة وشرح (، ٧١ frاودئ:ة))١( 
 /U(٦٥ ،) لأبنوالكال ( ٠٢الخلأب)أ/ لأبي والهداية (، ٣٦٦النماج)٣;ومخي

(.٣٤٤; ٢٣الإنصافح)مع الكير والترح (، ٢٧٤قلاُة)٣; 
(.٣٤٤/ ٢٣الإنماف)مع الكثير الترح )٢( 
 )٣(Jb ^ /ابن وحاشية (، ١ ٣• !فاغ)ه(ءا؛اوينfr ٤٧٩.)
المطعم.عدد بحث، ينظر؛ )٤( 
٦(.اية)٠ التوبة مّورة )٥( 
٤٠ رمم• الأية المجادلة محورة )٦( 





ؤلجاسيام ص .اس*ء 

تْ>ا(.إلى 
إليه؛الكفارة أجاردخ من واحج 

الكتابةأنجم من عليه ما لوياء الزكاة من أحده يجوز المكاتب بأف 
الزكاة)آآ(.من ياحد منهما كلأ أن يجامع المكين محأثبه 

دجهمْ؛من وكوئش 
عليهبقى ما عبد الكاتب قاف والمكين، المكاتب بين الفرق الأول• 

المكن.بخلاف الرقيق إلى تدفع لا وهي درهم، 
الكفارة.فكذا الزكاة دفع يمغ لم رقيما فكونه التليم، بعدم وأجيب• 

المسكين.بخلاف تقدم، كما متحممة كفايته الكاتلم، أف الئالت 
الزكاةمن يأحد الغني فإل الفارق، مع قياس الزكاة على القياس الثالث،؛ 

ولاالبين، ذات لإصلاح غارما أو قلبه، مولئا أو عاملا، أو غازيا، كان إذا 
الآكمارة.لهم تجوز 

الحتفثه؛واحتخ 
٠مكناه ثن ؤءلعام مثؤع ؤ ؤءس ت تعالى بقوله 
الحروالرقتث،•يثمل وهذا 
ه)"؟(.لفصرف إليه الصرف لأف إليه، صرث فلا مملوكه وأما 

الأّتدلأل:هذا وموقس 

الجمهور.أدلة ق تقدم كما الأية إطلاق س خارج الرقيق بأف 

المابق.المصل.ر )١( 
(.٣٤٤/ YVالأس)مع ام الشرح )٢( 
باوائعاكطئع)ه/م«ا(.)٣( 



§اس،عسماسي1مؤج 

الترجيح:
بهاستدلوا لما العلم، أهل جمهور إليه ذهب ما — أعالم وافه — الراجح 

الآكفارةدفع مجزئ الئكاتب يستثتى لكن الآحر، القول أدلة ولناقشة 
أعالم.وافه ذلك، على الدليل من تقدم لما إليه؛ 

علىنفقته تجب ممن الكفارة إليه ندغ من يكون لا أن الراعت الشرط 
لأستغتائهرالمقة)ا(ءونحوذلك، وولده، وزوجته، وأمه، المكفر،كابيه 

أقسام:ثلاثة إلى وهذايشم 
والفرؤع؛الأصول إلى دفعها الأول: المم 

علوا،ؤإن الوالدين إلى الكمارة لغ يجوز لا أنه على العلماء جمهور 
سئلوا.ؤإن والمولودين 

الفقيرين•وولدها لزوجها منها الزوجة تدفع أن يجوز المالكية: وعند 
كاثبي:-

خارجونوالفرؤع والأصول متكناه سؤن ءؤ؛ءلعام تعالى: قوله — ١ 
بحثس.على بعضهم إنفاق بوجوب يامتغنائهم المكنة وصنا عن 

مننفسه إلى صريا إليهم الصرف فكان متصلة بينهم الماغ أن ٢— 
البعضشهادْ تقبل ولا إليهم، الزكاة صرف يجز لم ولهدا وجه، 

للبض>أ(.
لهمالكمارة فاخراج لولده أصل والوالد والده، من جزء الولد أن ٣— 
نفسه.للمكمر إخراج 

نفتهأعهلى يما الدنب من اقترف لما المكمر حى ق الواجن، أن — ٤ 

المصادر)١( 
اودائع)ه/ّ؛«؛(.)٢( 



ؤلجواسءءسمماسم 

مسحاهاممه )الثارع(وهو الآذن من إذن بغير هواها إلى وأوصلها مناها 
بهتتألم بما المعصنة عن الخروج عليهم ففرض عفلمته حلت وتعالى 
الشهوة،هن إعهلادها بمقايالة المرارة ننسه ليديى الطع عنه وينفر القس 
إليهتميل بل به تتالم لا النفس لأف هؤلاء؛ بإطعام يحمل لا المعنى وهذا 

وبحيثحم والشدة البلاء نزول تحتمل لا بحيث محبحانه اممة جعل لما 
ه)ا(,نمعن الدفع مثل عنهم الحاجة دفع ل يجتهدكل 

الكفارةر٢(.فكدا إليهم، تدفع لا الزكاة أف ٥- 
صا:يشكل ئد ولكن 

رأؤلممهالصيام كفارة ق الأعرابي قصة ق الصحيح الحديث، ق حاء ما 
للأقاربج.الكفارة حوازإحلعام على بظاهره يدل حين، أهللث<(لّآ،، 

يلي؛يما عته يئجاب 
معبفقره أخثر لكونه عليه، منه.ؤ صدقة أنه وجه على أهللث، أطعمه 

أهله)؛(.يهلعمها أن عندئد فيجوز لعرته، عنه سقوطها 
أنهتبين ثم أحنى، أنه ظن على ولدم أطعم لو أنه الحنفية ذكر ذرع' 

الزكاة.على قياسا ومحمد، حنفية أبى قول على أجزأه قريبه، 
تخفىولا بمستحق، ليس لأنه يجزئ، لا الحشة: يعتدآبىيومفمن 

الآدميينلْا.كديون إليه، الدغ يجز فلم غالبا، حاله 
)١(

او-دع)ه/ها■(.)٢( 
تخريحه.تقدم )٣( 
كشاف, o\Tl\yالغي ، ٢٧وبرة؛/قلوبي تاسم ابن على اوا-مرى )٤( 

.٣٩٩اكأعمآ/
١،الأمحار١٠٣/٥اللالح)٥(  .١٢٧/٤لدي١٥٧/١،



An[ ]اس4علآخئماسم.

المم
الجمهور.عند للزوجة الكفارة دفع يجزئ 
للزوجة؛الكفارة إعطاء له يجوز لا الخابلة: عد ووجه الحتمية، وعظ 

ينيوجد لا وذلك ،، JJlJIjونفاره العلح تالم وهو الكفارة له شؤع ما لأن 
قلمثله التتاكح ويكون وطبيعة، شهوة ينهما البدل يوجد لما الزوجتن 

وجمالها((لمالها المرأة ررتنكح وردت ما على والشرع العرف 
بالثدل،إلا ذلك يتحقق ولا والحبة، للمودة النكاح وصع ما وعلى 

صاحبهبمال يتل أحدهما لأن للاحر؛ أحدهما شهادة تمثل لا ولهذا 
.^١۶٧١١٢ق التهمة فتتماكن 

تدولن عر لزوجته كفارته الزوج يجع حكم محا واختلفوا 
لايجزئ.أنه الأول! القول 
الينابم)أ/وهومذهب الشافية، عند الصحح وهو الحنفية، قال ومدا 

يجزئ.أنه الثانيت القول 
الشافعثة)"؟(.عند وجه وهدا 

الأدJة:

الإجزاءتعرعدم الأول القول أصحابر دليل 
عاليه،واجبه الزوجة ونفقة متكناه مّثتي ؤؤ٠لعام تعار• قوله ~ ١ 

المكنة.وصف عن لخروجها الكمارة أحذ عن حا ئستغني 
الداتعه/أ«ا،اوحراراش؛/أ؛ا.)١( 
)صّآه(،الهلحاوى ومخمر (، wr/s)المتدى وبداية ١(، • ٤ )م/ الداع اننلر: )٢( 

و)تأ/\ا؛ا(،والهدب )ا"/ا،ماا(، والجموع )اا/ا"'ى، والروصة 
(.٢٢٤/١(،وانمرر)٥٤١/٢والغنى)

(.١٣٧المجمؤعثرحالهدب)i/اننلر؛ )٣( 





§اس.ءسمماسامؤج 

والخااة)م.والتانمة>آ(، المالكية)ا(، مذهب وهو 
أنتعجبنى رالأ مالكت فقال نفقته، تلزمه لا كان إن المالكية1 وعند 

أجزأه(()؛(.ا فقين وكان فعل إن ولكن يطعمه، 
ُ ُ.ُ

وحجته.

تعالى:قوله - ١ 

المكنة.حد عن حرج غيره استغنىبإنفاق ومن 
١،٦لنفعهريصرفها فلا ض الكفارة أن ٢— 

وفروعه.أصوله غير لأقاربه الكفارة صرف، يجوز الئاف: القول 
الحنفيةر٧،.محول وهو 
ُ ُ.ُ

وحجته:

المساكينفيه يدخل الأية فإطلاق سينتكسناه. تعالى: قوله 
الأقارب،.بقية ْن 

الامتدلأل:هذا وئوئش 
الأول.القول بدليل مقدو بأنه 

(.١٣٢اكرحايسردير)أ/)١( 
روضةالظوين)ا//ا--م(.)٢( 
ثرحالمتهى)م/؛«آ(.)٣( 
القرطىتمر ه/م\ا، عطية ابن شتر ؛/r;■، الدحيرة آم\، ، ٣٧١; )٤( 

/"،YUU.

ّورةاوجادلأآة)؛(.)٥( 
ثرحالمتهى)م/يىأ(.)٦( 
بيانعاكائع)ه/م'ا(.)٧( 



ؤ؛جاسم  ۶٥٢١ءاس،ع؛

ااترجيحث
دليلهلقوة العلم؛ أهل جمهور إليه ذهب ما أعلم— وافه الراجح— 

الحنفية.دليل ومناقشة 
^لخاص:أنلأمنسمسمأكلاسام.الشرط 

الصاوالة)ا(.وبعض الشافعية، بعض ذهن، هدا ؤإلى 
شرط.ليس ذلك أل الثاق؛ والقول 

أنيشترط وعداهم عساهم إن الحنفيةI عند لكن الجمهور، قول وهو 
وهلعم)آ(.ممن المكين يكون 

أنيجزئ فلا وعداهم، عشاهم إن المعتمد على المالخثة عند وكدا 
•نزا أورطلثن الند من، بد لا بل الصغير، وبمئي، بمدي 

الأول!قولان ففيه لا أو اللبن عن به استغنى سواء الهلعام أكل إن لكن 
الكبير.يعهناْ ما يعتلى أنه المل.ودة مدهيا 

خاصة.يكفيه ما يعتلى الصغير أن من المتأحرين يحض حكام ما الثان 
محلى!بما الشرط هذا امترط من وامتدل 

التئعاممن الأكل يقتضى وطا الإطعام، ذكز تعالى اممة أف الدلالة! وجه 
ذللئ،وليس مظنته، اعتبار من أقل فلا الأكل حقيقة تعتر لم فإذا المدفؤع، 

(،١ ٤ المقدعات)Y/ مع والمدونة (، ٤  ٥٣/ )١ الأمر ومجمع (، ١ ' ٣ م/ ) انمنانع بيانع )١( 
المحتاجومض (، r-Y/A)الطانمن وروضة (، ١٣٢)T/الكسر واكرح 

(٤٣٨)Y/والمدع (، ٩٣)Y/والمحرر (، ٥٢)Y/ الخلابإ لأبي والهداية (، ٣٦٦)٣; 
(.٣٣١)٣; قام ابن حاب مع انرع والروض 

الماقة.الصادر )٢( 

.٤ ض: الأية الجائلة سورة )٣( 





ؤجواسءعسماس1م 

يتعينولم القيمة، دفع لجاز حاجة، يقع المقصود كان لو أنه ت ونوقس 
ذكروه(()ا(.وهدايقيدما الإمحلعام، 

ذلك.عن الجواب وتقدم 
الكماره)؟(.له فنجوو الزكاة، له تجوز أنه — ٤ 

ال-رجيح؛
مهللعا؛الصغير إلى دفعها بجواز قال، من قوو أعلم~ وافه الراجح 

أنلابد لاباكل كان إن لكن الأحر، القوو دليل وقاقثة به، استدلوا ما ^٠- 
يملك.

النبي.Xقربى ذمحي ض يمن آلا السائس: اتفوط 
مسألتان:وفيه 

خكئة.الأولى: المألة 
قولان:للعالماء 

الجواز.القولالأول:عاوم 
،؛العلم١٣أهل جمهور قول وهذا 

الكفارةللهاشس.يجوزإعطاء الثال: القول 
الونارالة)آ(ِعند ووجه الثافعيةلْ،، عند ووجه ،، المالكية١٤قال وبه 

اضاا/أ.ا،ما/ه.0.او1ن«ا/إهم،اظر:
)١

 )٢/A(٦٥المدع.)
(.٣٦٦اسج)م ض ٣( 
.٣١أ/٠ ازلك بلغة ؛(

 )٥\jU  ;محدهم.الصحيح مقابل هو الوجه وهدا ،  ٣٤٣٩
اوغنىما/ماه.٦( 



 ]m[اس4علآ>مماساماوا

الأول!القول وحجة 
ابننوفل بن الق، مد بن ال؛ة تمد حديث من لم مروى ما - ١ ٩( ٠ ١ ) 

أنالحارث بن ربيعة بن المطالب عيد أن الهللب عبد بن الحارث 
•٢١الغاساالأوسيج هي إنما محمد لأل لاتتبعي الصديه ررإة قال! الني. 

أشدمن فهي الدن-،، لمحو لكونبما بالزكاة الكمارة العلماة وألحق 
الناس.أوساخ 
كالكفاراتالناس أيدي غسالة لهم كره وتعالى تبارك اممه أن ٢" 
الغنيمة،س الخمن بخمس يكفيهم ما عنها وعوصهم ونحوها، والزكاة 

القربى•ذوى وهوسهم 
حقأما بجامع للهاممي الزكاة لغ جواز عدم وجه على قياسا ٣" 

يطهرالكفارة مخرج فإن أيصا، التْلهير وبجامع تعالى، ممه واجم، مار 
كالماءالمزدى المال فيتدنس القرصي، ؤاسقاحل الواجب بأداء ه نف

التعمل)آ(.
وجوم؛من الاستدلال هذا ونوقس 

تطهيرهي ؤإنما الماس، أيدي عالة الكفارة بأن القول طم لا الأول: 
الزكاة.بخلاف بالمال علاقة لها وليس ذنبه، من للتخص 
لدداٍ—،،تكفير هى بل بوجوما، سلمنا ؤإن صدقة، باما يعلم لا الثالء 
تهلؤع.والمادقة 

فايصاالمستعمل، كالماء المودى المال يتدنس بأنه قولهم أما الثالث،! 
نفسه،للشخص تهلهير هي بل بالخال، لها علاقة لا الكفارة لأن ملم؛ غير 
١(.• الصدقة)٢٧ على المي. أل، امال ترك باب (، ١  ٦٧الزكاة)ق لم مصحح )١( 

٠٥١٢/١٣،ص٤٣٨/٣،اJان١٠٦/١الأمحار،١،٣/



ؤئجواسععسمماسي1م 

أعالم.والله بحاله، طهور والمال 
ودلJملاكاي:

الأموالأوساخ فإما الزكاة، خلاف أوساخا تعد لا الكفارة أن ١- 
والأبدان.

التهلؤع.صدقة فاصبهت الشرع، بأصل تجب لم الكفارة أن ٢" 
للهاشْي.الزكاة دفع جواز وجه على قياسا ٣" 
خصمتعوا إذا للمهاثمي تحل الزكاة أن الإسلام! سيخ ذكر فقد 

الغنائمأمر الناس لإهمال إليهم؛ يمل لم الخمس وخمس الخمس، 
إلىعادوا العوض يصل لم ؤإذا مستحقيها، إلى ؤإيصالها وقسمتها 
قوكما العوض، أخد معارصة عن سالما الأية بمهللق عملا المعوض 

فيجوزجوعا، هلكوا منها واحد إليهم يمل لم إذا ولأنه المعاوصاتا، سائر 
—اممه سبيل ق الجهاد علم فيه يقم لم عنهملا،حينا للضرر دفعا ذللئ، لهم 
الخمس،خمس ل حقه الهاشمي إلى يمحل لم وبالتالي "" المستعان والله 

أعالم.والله عنه، للضرر دفعا إعهلاؤ٥ فجاز 
تولين:عر افريى بذوي المراد j العلماء اخلف لكن 

المطالّ_ا.بني إر الكفارة فتدير فقعل، بنوهاشم إنهم الأول! القول 
٠٢٢الحلمرأهل جمهور قول وهو 

 !^L؛Jإليهما.ندح فلا المهلال_،، وينو هاشم بنو إنيم القول؛
الثافعىل"آ،.مدهّ_ا وهو 

.٤٣٩/٣،اUن١٥٦/١الأخيار )١( 
مجموعاكاوى)همهأم.)٢( 
٣(.٠ ٧ )A/ اظ1وين وروضة ٣(، ٠ ١ ؛/ )٠ الحاوي )٣( 



0اسأعسممسمؤثج 

الجمهوريمايالىأاستدل 
١،.سينثcكناه)  ٢۵٠^محّبّ~تي تعالى؛ بقوله ~ ١ 

المهللب.بتي فقراء يثمل وهدا 
كل.ق الوجوب بجاْع للكفارة فكذا الزكاة من ياخذون أتم ٢" 

الشاةعثةتواستدل 

عنالميب ابن عن الزهري، طريق من البخاري: رواه بما ( ٩٠٢)
وينوهاشمبتوالمطلب ررإثما س؛ الله رمول قال محته مطعم بن جبتر 
واحد«)آ(.شيء 

الاستدلال:هدا وثوئس 
قرابتهملمجرد ليس الحمس ل هاشم لمي المهللب بتي مشاركه باق 
منشيئا نملوا ولم القرابة، ق مثلهم شمس عبد وبتي نوفل بني أف بدليل• 

القرابة)"؟(.مع النصرة ق شاركوهم ؤإنما الخمس، 
اكرجيح:

بتيوأن العلم، أهل جمهور إليه ذهب ما ~ أعلم واش ~ الراجح 
الزكاة.من يعهلون كما الكفارة من يعهلون الهللم، 

ليسأنه ظى على شخص إلى الكفارة دفعت، إذا الثانية: المسالة 
بينحلافا فيه لا؟ أم الإطعام يجزئ فهل هاشمي، أنه ظهر ثم هاشميا، 

قولين:على الفقهاء 

٤٠ ١لمجادلةت صورة )١( 

(٣١٤٠للإمام)الخص أن على الدليل ومن باب الخص، فرض ل الخاري ر٢( 
(.١٣٣ قام)r/ ابن حاشة مع الروض )٣( 



ؤئجاسام .اس4عسمم 

الإطعام.يجزئ للساءعيةت وهوقول ومحمد، أبوحنيفة قال 
وحجته!

كماغنا0 نيين ثم فقير أنه ظن على شخصا أطعم لو ما على قيانا — ١ 
خمأ١
فهوكالإمام.بالاجتهاد إليه دفع ولأنه ٢- 

الثاي:القول 
يمتحقليس لأنه يجزئ؛ لا الحتفيةل٢،؛ من وأبويوسف الحنابلة قال 
الأدميين،كديون إليه الدفع يجزئ فلم غالتا، حاله تخفى ولا حقيقة، 
والمعرفةعليه الاطلاع يعمر مما والغنى الفقر لأن غيا؛ ثان من وفارق 

آلعميامى محعء آلجتتاهد ءؤعسي4ئ تعار؛ اش قال بحقيقته، 
•غيره بخلاف ودعواه الفقر بفلهور فاكتفى دسيثهلمهلم م.رذهم 
اكاسالقول 

يرنكما تفصيل فيه كاسيةر؛،ت ال 
أمينلأنه يضمن؛ ولا ذلك، يجزئ لم ه، نفالإمام له الدافع كان إن 

١يتعمد ولم 
ووجبأيصا، ذللث، يجزئ لم ه نفالكفارة صاحّ_ا له الدافع كان ؤإن 

تعدرفإن آخر، لفقير أحرجه اسرجمر فان منه، يسزجعر أن عليه 
.٥٥٤والصيام الصلاة ل الفدية وأحكام ، ١ ١ ٦ إ/ الراتق الحر ، ١ • ٤ ، ١ • ٣ ه/ الدائر )١( 
•٤،١.١•٣/٥اغJJ،ا١٢٧/٤اJذي)٢( 
منّورةالترة. ٢٧٣منآية)٣( 
. ١٨٠، ٦١٧٩;،الهدب.عالسبموع r٤٤٦/س )٤( 



[rrA ]اسأءلآحىماسأمءإ

أنيكفيه لكن لأنه ثانيا؛ الإحراج ويلزمه يجزئه لا أنه فالمدهب الأ'عارجاع، 
دثءل،فقد يشه إوكا فإذا الإمام، إلى يدفعه بأن بيقين، الفرض يمط 
فكانغالتا، يخفى لا الهاشمي حال ولأن الإمام، بخلاف الضمان، فلزمه 
فيضمن.إليه الدفع ق مفرطا 

ظنفإذا العبادات،، و معت؛ر الظن لأن الإحزاء؛ أعلم- واش 
مضمون.غير المودون على ترنسإ وما أحزء، أهل أنه 

آدم•ض من يكون أن ١^* الشرط 
لغإحزاء عوم ررالفلاهر ت الشافعي الشراطي فال الشافعية عليه نص 
قولهعموم من أحدا والزلكة، الدر اGكفارةت مثل يقال قد بل للجى، الكفارة 

منهالغلاهر إذ  ٢١١فقرائهم،،على فترد أغيائهم من ارتوحد الزلكة: ق و. 
بالجن.الصادق لمين المفقراء احتمل ؤإن آدم، بني فقراء 

ولموهوالعظم، خاص طعام لمؤمنهم جعل أنه الإجراء عدم يؤيد وقد 
وأغنتائهمفقرائهم بين نميز لا أنا على الأدمتون يتناوله مما شيء لهم يجعل 

لبعضنذللئج معرفة لإمكان نفلر؛ ولا غيرْ محن منهم المستحق يعلم حتى 
الادره(()أ(.الأمور على يعول لا لأنا الخواص؛ 

رحنس4:ثدارالإسم الأموالرابع؛ 
أقوال:على المسألة هاو0 ق اش رحمهم العلماء احتلفط 

منفيهلعم ^٤ ٣٧١لا؛بالحرفح مقدر ه وجنالإطعام أن الأول: القول 
ونوعا.قدرا يطعم ما أومحعل 

(.٢٩الأيمان)ق وسلم (، الزكاة)ها،*؛؛ j الخارى صحح )١( 
.١ • ٢ U/ الممحاج مائة عر الشراملي )٢( 



]m[اسءعسمماسام اأا

ا.الإسلأم١١شيح قال ويه 
وهوالشع.هثامر٢،، بمد مد أنه الئاق• القول 
الروايةوهي مالك، الإمام عن الحكم همد وابن القاسم، ابن رواية وهدا 

عنهر'آذالمشهورة 
الميتهدا تقدير ل المالكية واحتلف 

لأجمو:محلأوسبماضه.فقال 
ومء الّي.•بمد يلقا إلا مدان إله القامم؛ ابن وروى 

.المي يند مدان إنه ت عنس بن معن عن الغداديوزل؛، وروى 

الميبمد مدان أثة مالكت الإمام عن أشهب رواية الثانيه•" الرواية 

الميأمداد من بمدين أو هشام، يمد تقديره ق حلاف لا إنه ؤمال! 

٠X٣٤٩/٣٥ج٠وعاكاوى))١( 
بنالملك لعبد حما كان المدق.. المخزومي الوليد ين هثهام بن إمحماعيل بن هشام )٢{ 

يتفلرتدمشق. بجامع القرآن درامة أحل.ث من أول وهو المدينة.. على ونائبه مروان 
٤(. ١١٧; والمهاية)٢ والبداية ٢(، • القضاة)Y/ وأحبار ٢(، ٤ ٤ معد)؛،/ ابن طقات 

سرطي\م\'0 وأحكام (، ١٧٥٦)£/الحربي لأبن القرآن وأحكام المدونة)م٨٦(، )٣( 
(لأ١١٢/٢(،وب١ايةاJجتهد)٢٨٥/١٧)

بكرأبي بن وليل العباس وأبي العدائي، الءلاتي مجاهد بن أحمل. بن محمد اش عبد كأبي )٤( 
الأ-ررى.القصار بابن المعروف البغدادي أحمد بن علي الحنن وأبي زياد••' بن مخلد 
(.الركبة)ص٦٩الور شجرة انظر؛ 

العربيلاين القرآن وأحكام )؛/م؛(، للياحي المتقى هثام! مد تقدير ق ا؛فإر )٥( 
١(.المجتهدوبداية (، ٢٨٥; ١٧للقرطي)القرآن وأحكام (، ١٧٥٦)؛/ 

(.٢٨٥; ١٧للقرطى)القرآن وأحآكام (،  ١٧٥٦العربي)؛/ لأبن القرآن أحكام )٦( 
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المالكثة)ا(,ثسوخ بعض كماحمقه لأممامتاؤيان، 
له.محونا الحممله وهذا 

الحنهلة.من هشام مد مع عدل منهما يطعم فانه أوالتمر الشعير أما 
منيشبعه كم حنطة، مد من الرحل ثبع إذا أن ذلك( ومعتى 

ذلك)ى.ئثخرج كدا، مقال: غيرئ، 
البرمن الخم،. بثت مد أويلثي مدا مكين كل يطعم ®أقه والخلاصة؛ 

أوشعير، أو تمر، من الفطر زكاة ق يخرج مما امحتاتوا ؤإن اقتاتوه، إن 
كيلأ،ا.لا شنعا فعدله أوذرة، أوأقط، أويحن، أورز، ّالتا، 

اصم.حثيمإ:ابن وزاد 

منه،الإحراج تعين الأصناف من نؤع امحتيامت، بلد أهل على غلب ؤإل( 
منه.أوأعلى أوأدنى المخرج قومت، مثل ذللئ، كان مواء 

لهمحالأمحضل البلد، ق الغالب، القوت( من أعلى أو اؤيا مقوته كان فإن 
زادوما يلزمه الذي لأنه أجزأه؛ يلده محوت من أحرج فإن قوته، من يخرج أن 

كانؤإن إحراجه، عليه فليس الآرفه، بمعنى هو فإنما الناس محوت على 
إلاالثلي. قوت غالب( من فيخرج الغالب(، البلد محوت دون يقتات المخرج 

الأصناف(غير من محوت الثذو أهل على غيب( ؤإن محوته، من فيخرج لفقر 
منإلا تخؤج لا فحنا.ظ أوبعضها، ، الأصتافهذه وجود ْع ونحوه كاللحم 

(.١٧٢أمهلاواوارك)\/)١( 
المشيءرخاول)؛/-آا(.)٢( 
المن.خلقة من يقرب يوكل، صغير حب واللام الص بمح العلست )٣( 

والثلاث.الحيتان منها الكمام ق يكون الحنطة من هوجنس الأزهري• قال 
المصباح، y٧٨/ )المغرب العدس. هو ت ومحيل الهلحن، يعد توكل محّوداء حية هو وهيلت 

،١٠ ٣ ٠ ص ايطاغ ، ٤ ٢ صء 



ؤجاسم واسععس،ا

الغالب.من أحرج توجد لم فإن الأصناف، أحد 
صاما،نما يخرج حتى غربالته يندب وغيره القمح من المخنج الطعام 

غراالته.وجب بشيءآحر مخلوطا كان فان 
المالكثةر١(.مذهب وه،وا 

أودققه أو بث، من هلع نصم، الفهلرت كزكاة الواجنت، أو الئالث،1 القول 
تروايتان الز؛ي>ءس، ول أوسوقه دققه، أو شعير، أو تمر، من أوصؤ سويقه، 

إحراجالمموهة: الأربعة الأصناف ق والواجب كالتمر، ؤإما كالئر، إما 
مماقدرا أقل كانت، إذا أدائها ل القيمة تعتنمر ولا كاملا، الشرعي المقدار 

فلولمعناه، لا النص لعين عليه الخصوص ق الاعتبار لأن ١^٣^٤؛ قدره 
أوحنطة، من هبملع نصم، قيمته تبير حيد، تمر  ٤١٥ؤ نصفمثلأ~ ~ أدى 

الحتملةمن صيأ نصم، من أقل أدى لو وكدا يجوز، لا منها صاعا 
يجوز.لا شعير أو تمر من  ٤١٥قيمة قيمته 

منأو كالذرة، الحبوب من مواء الخصوصة الأربعة الأصناف عدا وما 
الخصوصرغير فيلحق أدائها ق القيمة تعتر فانه كالأقط، الحبوب غير 

فإنالخصوص، التقدير إبطال ذللث، ل ليس إذ القيمة؛ باعتبار بالخصوص 
فلا،نقمى ؤإن أحزأ، الشعير من  ٤١٥أو البمر، من  ٤١٠قيمة قيمته بلغّتؤ 

دراهمعشرة قيمته وليكن الر، من  ٤١٥نصم، قوم الاJرة إحراج أراد فلو 
دراهم.عشرة قيمته ما الدرة مجن فيخرج مثلا، 

الحنفيةل٢،.ماليرّ_إ وهو 

زكاةق المحشرايتن،— ل إحراجه يجب مما مدا يطعم أنه الراح• القول 
الثرحاعيروحاتجه)؛/؛0؛(.)١( 
 )Y( الجدي بداية /Y( ١ ،)اليرة والجوهرة ٢ /Y(١  ٤٦ ،) (.٤٧٨)٣; ئ;دين ابن وحاشة
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الجدبأوقات غير ق أي اختيارا يقتات ما كل وهو ~ والثمار الحبوب 
والشعير،والحطة والرطب، كالمب، والثمار، الحبوب من — والاصهلرار 

بلده.قوت غاو_ا من ويخرج إلح، .. والعدس، والأرز، 
علىواللبن والجض الأقعل إلا ب مقتايا كان ؤإن ~ غيرها يجزئ ولا 
أجتاصمن قوتم بلد ل كان ؤإن ~ وجهان- —ولهم ذللئط ق خلامحإ 

تعالىIلقوله أفضلها؛ س يخرج أن فالأفضل غالبة، كلها وهي مختلفة، 
،١ ^١ محمرى ٠^١ ثمفتوأ أل؛وحئ ازأ مش 

ونحوملحنا يقتاتون كانوا بان مجزئ قوت فه يوجد لم بلد ل كان وإن 
إليهاستوي فإن إليه، البلاد أقرب قوت غاو_إ س أحرج فه عشر لا مما 

الأعلى.والأففبمل تخير، أقواتيا س الغالس، واحتلم، القرب، ل بلدان 
الثافمة)اآ(,مذهب وهو 

أومويقه، أو دقيقه، أو بث مد الفهلرة، ق يجزئ مما أنه الراع1 القول 
أومحويقه.التحير أودقيق أوأقهل، زس_ا، أو أوشعير، تمر، س صخ نصف 

عنلهعليه المتصوصى مقام يقوم ما يخرج الأصناف هده عل.مت، ؤإذا 
والاJحن،كالدرة، والثمار، الحبوب س غالتا يقتات مكيل كل من عدمه 

غيره،ص أولى فكان عليه، يالمتصوص أشبه لأنه اليابس؛ والتين والأرز، 
ولأنبالصحابة.، اقتداء التم هو والأفضل واللض، اللحم يجزئ فلا 
لأنهالثر؛ ثم أولى فكان كلغة وأقل تناولا أقرب وهو وحلاوة، قويا فيه 

الفقير.حاجة يفر ق وأبلغ الاقتيات ق أنفع 
فاشبهكلفة، وأقل تناولا أقرب لأنه الز؛ي.ّ_ا؛ يليه بل ت يعضهم وقال 

عمران.آل سورة من ٩ ٢ آية من ( ١ ) 
مغنىاوحاج)م/1آم.)٢( 
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الأقط.ثم مويقها، نم شعير، دقيق ثم بر، دقيق ثم الشعير، ثم التمر 
الحنابم)ا(.وهومدهب 

الأدلة:

الإسلام:شخ دليل أما 
لموق سكثا^)٢<، سص ءنلثام ٣؛ ؤ نار: فقوله ١- 
العرف.إر تقديره ق برجع الشائع يقدرْ 

المستأجرالأجير وكزا والمملوك، والولد الزوجة طعام يقدر لا أنه ٢— 
يقدر.لا أن أور الكفارة فقلعام الواجب، الفلهّيفح طعام ولا بطعامه، 

بمايار:المالكية واستدل 
امحارالمئ:عر الدليل أولا: 

تعار:قوله — ١ 
بندإلا تحمق ولا الإشباع، هنا بالإطعام المقصود أو الدلالة: وجه 
هشام.

حجة)؛(.ليس هازا بألهشاما ونوئس: 
أعطاْامرأته من ظاهر U صخر. بن سلمه حديث، 

وذلك،مكينا متين ر١أطعمه فقال: صاعا، عشز حمسة فيه مكتلا الحم،. 
لكلمكينطئء((ره(.

والإنصاف( ٦٧)A/والمدع )^؛،Y(، (، D٢٧٢/قيامة لأبن اللكق، )١( 
(.yrr)؟/

ّورةاوجادلةآية:؛.)آ(
؛.-ورةاوجادلةآة:)آ(
(•١٧٥٦/٤أحلكماهمآن،لأيناسمبي))٤( 
 )(.٨٦٣;،^^،))٥
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أقوه المي إلى رحل جاء قال؛ هريرة. أبي حديث ٣" ٩( ٠ )٤ 
صاعا،عشر خمسة قدو نمت فيه بعرق فأق ،! ؛J ~lJالجماع أي ~ مضان رق 

ا١ اقه،،.١ واستغفر يوما وصم بيتك وأهل؛ أنت ^٠ ١١فيه؛ وقال 
وعلىفيه أحطا وقد فيه، مختلمج معد بن هشام نادْ إٌؤ، بأل ودوةاش1 

اتفائا)أ(.لوقوعه فيه؛ دلالة فلا نوته فرض 
إذاأعطواوهم القاص؛ ر١أدرك٠ت، ^!٥؛ ار يبن سليمان لقول ~ ٤ ٩( ٠ )٥ 

(.٧٠٥تقدمتخريجه))١( 
منشيء ل ولا بل التمر من المكل ل ما مقدار ارواية هذه ثم، يعن حجرت"ولم ان مال،  ٢٢)

عشرة حماان؛ه حقمة أبي ان رواية ل ووم هريرة، أبي حديث، ل الصححين ؤلرق 
بنمهران رواية ول ذلك،؛ نحو أو عثر حمسة انه سفيان عن مزمل رواية ول صاعا® 

مالكعند هو وكذا عشرونألا أو عشر خمة ءافيه حريمة ابن عن الثوري عن عمر أبي 
بعثرينالجزم الدارظي عند مرسله ول الميب، ن سعيد مرمل 3، الرزاق، وعد 

المهقيقال صاعا* عشرون نه بعرق حزيمة"فاق ان عند عائشة حديث، ل وو|ع صاعا، 
نمحمد ذلكا بين وند رواته، يعص يعني، جعفر بن محمد بغ بلاغ صاعا عشرون ت نوله 

كانأنه بعد فحدنت، جعفر ن محمد قال آحره! ل ونال الحديث، ندكر عنه إسحاق 
دد،افأمرممحي ومحرم رياح أبي ن محناء مرمل ل وونع، قلت،; تمر. من صاعا عشرين 

ومنفيه، كان ما أصل أراد عشرين كان إنه قال فمن الروايارت٠، يجمع وهذا سعفه* له 
الدارقْلتيمحي علي حديث، ذليثح ؤيين الكفارة، به نفع ما قدر أراد عشر حمسة نال 

متينامحلممه فقال صاعا عشر بخمة *فأق وفيه مل* مكين لكل مكينا متين "تْلعم 
١٠وأما هريرة، أبي حا.يحج ل الدارقطني ئد الزهري عن حجاج رواية ل وكن.ا مكينا® 

فتهبمكتل *أق أنه الأوسط ل اممراف محي هريرة أبي عن ومجاهد عطاء رواية ل ونع 
أوعثرة يتسع أو صاعا بعشرين تمدق ذللت، قبل وقال بان.ا® تمدق فقال صاعا عشرون 
وهوسليم أبي بن ليث، رواية من ولأنه الثلث،، من فيه لما فيه حجة فلا وعشرين بإحدتم، 
ٍلرقبعفى ل ووغ به• يحتج لا محن ذللت، مع إليه الإسناد ول فيه، اصهلرب، وقد ضعيف، 
تقدمما محفوظا كان إن ووجهه طعام® فيهما عرقان اافجاءه مسلم عند عائشة حديث 

أعالم®.وافه قريبا 
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مجزئذلك ورأوا الأصغر، بالمئ حنطة من مدا أعطوا اليمين فارة كل 
صهم(()ا(.

به.الاحتجاج ق مختلف المدينة عمل بأل دنوقس' 
عمرابن عن نابع، عن أيوب، طريق من الرزاق عد رواْ ما ٠  ٦١
لكزمساكين، عشرؤ بإطعام يمينه عن يكمر مكض، لكز ررمد قال• ®.ا 

حطة({)أ(.من مد إنسان 

ابنعن عكرمة، عن داود طريق من الرزاق عد رواْ ا م- 
ريعةيإداءه(()'م(ٍجطة ررمدمن ت قال ء.ا عباس 

عاليه.أقف ولم أحمد، للأمام ق عزاه )١( 
(.١٣٩ الكاشف)T/ انظرت مرسل. فحا.وثه تابعي المدق وأبويزيد 

صحح.الأثر وهدا (. ٥٠٧)a/ الرزاق عبد ممض )٢( 
أنتقدم لكن العلل ئرّح ق كما معين ابن فيها تكلم كلام أيوب عن محمر رواية ول 

الاثار.ق يشددون لا المحيمحين 
اممرىحرير وابن (، ٧٢ IT)شية أبي وابن (، ٤٧٩)أ/ ر»الموْلأ« ق مالك أخرجه وند 

معاقاشرح ل والطحاوي (، ٥٥/ ا )٠ ،اسه، ل واليهقي (، ١٤)U/ االتفسراا ال 
(س>قصUغ؛ه١٦٤/٤٠(،والدارممي)١١٨/٣ص«)
(.٥٧)a/الرزاق همد مصنف 

والبيهقي(، )م/١٧شيبة أبي وابن  i(\i/T)ااتفيرْ« ل جرير ابن وأخرجه 
ل،نفيره،حاتم أبي وابن ( ١١٨! ٣١الاثار، معاق ل،شرح والخلحاوى (، ٥ ٥ / ١ )٠ 

ءن_، أبي ابن ومو: داود >يق: من كلهم )؛/؛!ا( والدارممي (، ١١٩٢)؛/
عباس..ابن عن عكرمة، 

الرزاقعبد عند )كما الثوري سفيان منهم الحماظ، من جمع داود عن ورواْ 
إدريسابن اض وعيد كيل، بن ومحمد جرير(، ابن عند )كما معاؤة وأبو والطأحاوى(، 

به.عكرمة.. عن داود، عن أربعتهم واليهقي،( شيبت، أيي ابن عند ركمأ 
أبيابن عطاء عن حثان، بن هشام أخرنا قال؛ ( ٥٦)a/ الرزاق عبد أحرجه ما له ويشهد 
مسكين®.لكل ®مد قالت عباس ابن عن رياح، 



اس«علآ'مماسيامإواؤمج 

أبيعن كمحر، أبي بن يحنى طريق من محة أبي ابن رواْ ما ٧- ٩( ٠ )٨ 
كفارةق المساكين طعام رريجرئ قال! أنه رقك ثابت بن زيد عن صالمة، 
مسكين<،راامل حطت  JUلمن 

عنلهيعة، ابن نا حجاج، طريق من الدارقطني رواه ما ٨- ( ٩٠٩)
قوكهئؤ هريرة أبا سمعمحى  iI(J؛رباح أبي ن عطاء عن موسى، ان ليمان س

كمارةوي اليمين، كفارؤ ل مد مدت فيهن أشياء ررثلاثة يمول1 المسجد هدا 
.٢٢١١مسكين؛طعام وفدية القهار، 

حدا(.رصعنا 

عطاء.عن هشام رواية ل وأبوداود الحجاج بن وشعبة معيد بن يحنى تكلإ وقد 
ابنالحرير عبد نا قال■ ( ١٥٤٢)ة/ ل منصور بن سعيد رواه ما له يشهد ولكن 

كفارةق قال أنه عباس بن الله عبد عن عياثى، ابن مولى جعفر أبو أمحرف حازم، أبي 
عين'.عل بماء ^ ١٠اليمين; 

به.جعفر.. أبي ؤلريق; من ( ١١٨)Y/الآثارا< ارمشكل ل الطحاوى وأحرجه 
(.٧٢ثيبة)م أبي ابن مصنف )١( 

(١١)T/٩ الآثاراا مشكل ١٠ق والهلحاوي (، ١٤)U/ ااتقسيرهاا ق حرير ابن وأحرجه 
منكلهم ([.. ٥١٦)الهثمى ]زوائد أسامة أبى بن والحارث (، ٥٥)•ا/واليهقى 

ثابت•بنا عنزيل• سلمة، أبي عن يحي، ءن وهوالدمتواتى، هشام طريق: 
محق.ثابت بن نيد من ملمة أبى سملع ل المديتى بن على تكلم وقد 

سنالدارقطنى)؛/هأآ(ُ)٢( 
(.١٥٥/ البيهقى)• أحرجه الدارقطتى طريق ومن 
بعلتين؛معلول الإستاد وطا 

منكرزوجة؛ أبو عنه قال الرعيتي، سليمان ابن وهو حجاج، فيه أل الأولى؛ العلة 
الحاوت.

به.يحتج ولا وهوصحيف لهعة، ابن فيه أف الثانية؛ العلة ء
صء٢(.الحميضى ابراهيم الشيح )مذكرة 



[rrv].اس«عسماسم 

الجماعر١ا.وكفارة الفدية فكذا اليمين، كفارة ل مد يخرج كما أنه ٩— 
ساداليأالهمممثه واحتج 

عمرثنا البكائي، اممه عيد بن زياد طريق من ماجه ابن رواْ ا~ما ( ٩١٠)
م،جمر، بن، سمد عن، عمرو، ابن المنهال عن الثقفي، يعر بن اممه عد بن 

بدللثؤ،الناص وأمر تمر، من بصاع الئه رمول راكمر قال: ة.ا عباس ابن 
ير؛ارآا•من صاع محص يجد لآ 

اصعماد

ابنوزياد مرة، بن يعلى بن الله عبد بن عمر لضعف بضعفه، وئولس: 
لثزأم*إسحاق ابن غير عن حديثه ق البكائي، الله عبد 

•الصامت،. بن أوس مض ررظاهر قالت،؛ ماللث، بنت حويلة حديث، ٢" 
فإقاقه رسول يا ^٠!،: تمر، من يعرق — الض. أي — فآض ئالت، وفيه: 

٨٤١١٠صاعاثلاثون والعرق ، • آحر• بعرق سأعيئة 
.ro-،/r،U«/Yالمتقى)١( 
(.٢١١٢اليمين)كفارة ل يطعم كم باب الكفارات، ق ماجه ابن منن )٢( 

(،٣٥٤ا/ المجير")١ ®معجمه ل والط^راز( (، ٣٤)ه/ ااالكاملا٠ ق عدي ابن وأحرجه 
عمرعن الكائي، اض همد بن زياد طريق: من كلهم ( ٣٤٢راُ/ »المحر« ق حزم وابن 

به.عمرو.. بن الخهال، عن الثقفي، يعلى بن اممه همد بن 
يمح.ولا صعيف الأثر وهن.ا 
هذا؛اف همد بن عمر لحال الحدث هذا يمح لا (: ٩٣)y/ »تفسيرْاا ق كثير ابن وثال 

ه.أ. ،ا . ٠ صعقه على مج«ع فإئه 
همداف.ّبن وعمر ضعيف، الأو4 عبد بن زياد لأل صانمل؛ حثر اوهذا حزم: ابن وثال 

هأ. صعّفاا 

ماجه®.ابن نواس على الزجاجة ل»مصباح أيما البوصيري وصعقه 
الممريب)ا/عا'آ(،ر)آ/ا،ه(.)٣( 
(.٨٦٢بريم)"تخريجه ,م ما.)٤( 



اسمسممسم]و[ؤمج 

اتفائا.وقع فإنه التحديد على فيه دلاله لا انه ويوئس: 
عنمغفل بن اض همد طريق من لم ومالبخاري، مارواْ - ٣ ( ٩١)١ 
علىيتناثر والقمل الله. رسول إلى حملتا  ١٠ ijuإو عجرة بن كعب 

وأؤلعمأيام ثلاثة فصم لا. فقالت،إ شاة؟ تجد ... ت فقال وجهي••• 
كن،ملعينضفبع(()ا(.

الأذى.فدية على الجماع فتقازكمارْ 
متينوسما )فأطعم محوله وفيه فك، صخر بن سلمة حديث ٤— 

مكيثا()ىلأ

منالمجزئ الواجب القل.ر أنه على فدل صاعا، ستين يسع ما والوسق 
صاعامسمكمن كل نص.ب يكون وعله الكفارة 

بنار بعن سقثق، طريق من اممري جرير ابن رواه ما ٥- ٩( ١ )٢١ 
أقواما،أععلى لا أن أحلم ررإق الخهلاب بن عمر لي محال محال؛ نمير 

مساكينعشرة عض فأطعم ذللث، فعلت، رأيتني فإذا أعطيهم، أن ييدولي ثم 
تمرءرم.من صاعا أو ير من صاعا مكيتين كل بين 
بابالحج/ ل لم وم(، ١٨١٦الفدية)ل الإطعام باب المحمر/ ل البخاري صحيح )١( 

(.١٢٠١للمحرم)الرأس حلق جواز 
(.٨٦١٠يرقم)تخريجه )٢( 
جريررما/ما(•تمرابن )٣( 

معاقرشرح ل والطحاوى (، ٥٠٧الرزاق)خ/وعد (، ٧٠ ١٢١شيبة أبي ابن وأحرجه 
ق«ستها<منصور بن ومد (، ٠٥)•ا/»ثه« ق واJهقى (، ١٢١)"U/الآثأر« 

به.ؤ نمير. بن ار يعن أبووائل، وهو: شقيق طريق: س كلهم 
الأثرهدا عع يلم نمير بن بمار أ0 وهي• حمية عثة له ولكن ثقات، رجاله الإسناد وهاوا 

=أبو نا قال: ( ١٥٢'٧/٤)اسننه، ق منمور بن معيي. أحرحه فقي. ق.، مر عس 



ؤمجالهيام لأح،ئ،؛ اس*ء لؤا 

صروبنعن ليلى، أبى ابن طريق ْن ب ر ا؛ن رواْ ئ ٦" ( ٩١٣)
عشرةإطعام اليمين راكفارة قال1 وكفيآ علي عن سلمة، بن اش عبد عن مرة، 

تمر(()١(من صاعا أو ئر، من مجخ نصص مكين مساكين،"كل 
محمدعن كمحر، أبي بن يحثى طريق من الرنان عبد رواْ ما ٧- ٩( ١ )٤ 

قال؛اليمين كفارة ل . ثابت، بن زيد عن ئو؛انل'اا، بن الرحمن همد ابن 
لفومكين«لم.جمملة من راميين 
مثلهر؛ا.عمر وابن ثابت ن نيد عن يحدث الزهري ومحمعت، معمرت محال 

منيأطول فذكره الحطاب.. بن عمر لي قال قاوت اليرفأ عن إسحاق، أبي عن لأحوص، ا ~
٢(.صرإ٦ الحميضي إبراهيم الشح )مذكرة السياق. هزا 

٢(.٠ ١ )U/ هخصزاعا لاالمحالى ق حزم ابن وأحرجه 
أبيبن يونس ارورواه الأثر! هذا عن ( ٥٢٢ )آ/ الالعال*ا ق اطه رحمه الدارممي قال ومحي 

عمر،بواب وهو  ١٠الصحيح وهو يرقأ، عن نمير،، بن ار يعن إمحاق، أبي عن إسحاق، 
٠^ عمر تقه على يدل لعمر عمله حال كل وعلى المال. بيت صاحب أو حادمه، أو 

الأثر.هذا تخرج تقدم ومحي 
•٧( ٠ ثية)")/ أبي ابن مصنف )١( 

ااتفسيرهأاق حرير وابن (، ٥٠٨)a/٠لمصنمهأا ق الرزاق عبد وأحرجه 
(١١٩١ررشير0اا)؛/ق حاتم أبي وابن (، ١٢١! ١٣٦لآثارأا معاق ررشرح ل والقلحاوي 

بنعمرو عن لتر أمحا بن الرحمن عبد بن محمل وهوت لير أبي ابن طريقات من كلهم 
الحففذ.سئ فانه ليلى، أبى ابن لحال صعيف؛ إسناد وهدا يه•  ٠٠مرة، 

٢(.^٠٠٦ الحمبمي إبراهيم الشخ )مدكرة 
التقرم،ثقة. الميل، قريش، عامر العامري، ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد )٢( 

(.٥٠٦/٨اإرزاق)عبد مصنف )"١( 
صحح.إسناد وهذا (، ١  ٩٢/ اارتهسيرهااا)١ ق أيصا الرزاق عبد وأحرجه 
ثقة.هوالعامري، ثوبان؛ ين الرحمن عبد بن ومحمد 

(.٥٠٦)٨/ قالرزاق عبد أحرجه )٤( 



اسياملآحك1م الجاهع ٠ ؤج 

ابنعن نابع عن عمر بن اش عبد عن الرزاق عد رواه ما ٨" ٩( ١ )٠ 
ثلاثةفصيام يجد لم فمن مكين، لكل حطت من ررمدين قال: محها عمر 

أام(()ا(.
ءْلاءعن هشام ثنا الأعلى، عد طريق من حرير ابن رواه ما - ٩ ٩( ١ )٦ 

»لكلمكينئدين«)أ(.قال: عباس. ابن عن 
أولىصاع سصف عموما الصيام فدية تقدير أن الجصاص ذكر — ١ ٠ 

الأذى،كفدية العييات أنولع بعض ق المقدار هدا بورود اعتبارا بالمد منه 
مساكينتة م أطعم ررأو مرفوعا: — الأذى فدية ق — عجرة بن كعب كحديث 

وإعام(()'آ(.)أ(.من صاع نمق مكن لكر 
مغلغلةاتكفار٥ إذ الفارق، ْع قياس الأذى فدية على محا الفدية وقياس 

مخففة.الأذى وفدية 

أدJةالئافبثة:
الثاف•الرأي أدلة ق المد اعتبار على الأدلة س تقدم ما — ١ 

الغالية،هي الفطرة أن والفدية: الكفارة ل المهلرة اعتبار ووجه ٢— 

٥(.٠ ٦ )a/ ق»همضه الرزاق عبد أحرجه )١( 
ابنعن تقدم لما مخالف وهو (، ٤٣٤)\إ التقرم،صعق، العمري عمر بن اض عبد 

عمرصهأ.
سليمان.إلى صحح ؤإمناده ٢( ٠ شبره)U/ ل جرير ابن أحرجه )٢( 

ضعيف.وكع ابن 
مهاتكلم عطاء عن هشام وأبقا سق، كما عباس.١ ابن عن ورد لما مخالف وهو 

وأبوداود•ينب _، بن بحثي 
(.٩١١تقدمتخريجه))٣( 
أحكامالقرآ0ا/حماا،آماا،آ'/حه؛.)٤( 



[]Tnاسمسماسأء اءا
ُء واجبمهماي^ع كلأ أن بجامع الغالب على النادر فقيس نادرة، والفدية 

(()١(.شرها 
الشائعللغالب العبرة لأن بالغالس،؛ النادر إلحاق ت الفقهية القواعد ومن 

لألالمادر)أ(.

وقيسونحوه، والقعير، كالبر، المعئرائت، بعض ق ورد النص أن ٣" 
ولاالمعفرة، الأقوات حميع عندهم يجزئ الاقتيات، بجامع عليه الماقي 

شء.منها تثنى ي

السائلة:أدله 
يلي:بما غيره من بع نمق أو بن، مد أثه على الحنابلة امتدل وقد 

الك1ارةةئةؤ:أUدJهمشأن 
وسقبشهلر بياصة بني من امرأة جاءت قال،: المدن يزيد أبى فلحدين، 

مئمكان شعير مدي فإن هدا، )أطمم اش.للفلاهر: رصول فقال معير، 
إر()م.

بأنهمرسل.وثوئش; 
الشعير:أو التمر من بع نصف أقه على دليلهم أما 

بعرقالصامت، بن أوص أعال الحم،. أف حولة حديث ق روي ما ~ ١ 
)قدقال: آخر، بنصم، أعينه أنا الله رسول، يا حولة: فقالت، ثمر، من 

منهجعلى ، X٣٣٧/المنهج شرح على الجمل ، ٦٤٦ا/المحتاج مغني )١( 
.X/٢٨الطلاب، 

 )X( ١٤٣;للمقري القواعد ، ٣٩٩; للقراق الفروق  ،X الأشاْ، ٣٤٢م القواعد ق المثور
.١ ١ صوغ لكن.وى والفواط القواعد ، ١ ص٣٨ لالسوءلي والغلائر 

-٣٩٢سكثا..)X/ ّتين س أقل ثطعم أن تجزئ لا باب، الظهار: ق البيهقي هذا أحرج )٣( 
٣٩٣.)





ؤجاسام لآحك1م اس|ء ٠

قروى فما الأثر وأما عليها، المتصوصن الأذى بفدية الفدية هذه بيه حم
ليسلكن صاعا عشر خمسة فيه كان العرق أن الأكفار٥ حديث طرق بعض 

إلامكين لكل ذلك، من الواجب على صاعا عشر خمسة فيه كونه يدل 
صعقة(()١(.دلالة 

ال-رجم؛حث
آثارإذ الإسلام؛ شيخ قول ترجيح له يفلهر الأدلة من تقدم فيما الناظر 
لسانعلى والمهللق الأية، إطلاق إلى محئحار مختلفة، الصحابة 

أنهالعرف، دل ما أهاله قوت من فيخرج العرف، إلى تقييده ق يرجع الثارع 
وردتكما إطعام فهو مكين لكل أهله قوت من مدا أتمج ؤإذا إطعام، 

اليمين,كفارة ق بالمد بالتقدير اممه رصي الصحابة عن آثار 
الأذى،فدية ق كما ل وارد صيغ ؛نصم، فتقديرها الفدية وأما 

بعضعلى موقوفة آثار وردت كما واجسإ، صوم وعليه مات من وفدية 
واحد.بمد أو صخ القاف؛نصم، الشيخ فدية تقدير ل الصحابة 

أحرجؤإن الهلعام، من صخ ؛نصف، الفدية تقدير ~ أعلم وافه فيظهر~ 
أيصا.الأثار؛دلك، لورود ~ تعالى افه شاء ~إن أجرأْ مدا 

بالغرام.المد تقدير ضع* 
متقالأ. ١٢٠=فالي مثقالا ٩ ٠ = العراقي والرطل عراثا، رطلا = الد 

أقوال؛على الجيد بالبر بالغرامات المثقال وزن ق احتلم، وقد 
=فالمد وعليه غراما، =هءّا بالغرامات الثقال وزن أن الأول؛ القول 

غراتا.٤٢٠

nv/Y (١)



الساماس،عسم وا[ ٣٤٤]

غرانا.٥ ١ ٠ = فالمد غرانا، ٢,؛ ٥ = وزنه أن ص: والقول 
غرائارا(. ٤٣٢=  JuJUغرانا، ا",م ٠ = وزنه أن الثاك القول 
إدام؟الإطعام ْع يلزمه وهل نرغ؛ 

ء-لمح،دهممح
سصح.بل الأيام، يلزمه لا الأولث القول 
العلمل٢،.أهل جمهور قول وهو 
ولاذرة، أو ثعير خبز أطعمهم إن الأيام، يجبا ال٠ءنفيةث عند لكن 

حنطة.أطعمهم إن يجب 
الأيام.يلزمه أنه الئاق؛ القول 

المالكية)"؟(.بعض قال وبه 
ر_ادام)أ(.أهاله يطعم كان إن إدام الإطعام مع يلزمه الإ،سلأمت شيح وعند 

ُددلادبمءهمد:
آنظةسيةنه>ْد

أطعمه.فقد إدام بلا حثا أعطاه ؤإذا 
الإدام.دون المم، إعطاء وفيها الصحابة، آثار مجن قريتا تقدم ما ٢" 
ليمكهوالدرة الشعير خبز ْع الإدام فيعطى الحنفيةت تفريق وأما ٣" 

العددبالإحاء الشريعة كلية ومجلة (، ٨٠)ص الرفعة لأبن واديان الإيضاح انذر•' ، ١١
بشرحالأفهام وتيه (، ٦١را/ الترمذي سنن على الدعاس وتعليق )صّا؟؟(، الثالث، 

العمل.زكاة ق الجمل ور-الة (، ٩١ءموةالأحكام)ا/ 
السابقة.المصادر )٢( 
(.٢٧٤/٣اكاجوالإكJل))٣( 
(.٣٥١مجموعاكاوى)هأ/ )٤( 

.٨٩رقم الأية المائدة، سورة ( ٥١



p ز7آجاسم اس،ء

رالوزه)ا(.الشع من فلتمكث، الحنطة ْع وأما الشع، من ذلك 
ابقة.الآيةالالئانى:القول ودليل 

كانإن أنه راوالصحح الإسلام! شخ قال الإطعام، ق داخل والإدام 
لهيكن لم إدام بلا يطعم كان ؤإن بإدام، المساكين أطعم بادام أهله يطعم 

أهاله«يطعم ما أوستل من المساكين يطعم بل أهله على المساكين يفضل أن 

إدامبلا طعاما أخرج لو لكن الإسلام، شخ إليه ذهي، ما والأحوط؛ 
وافالإدام وجوب عدم تقدم كما الصحابة عن ورد وما الأية، فظاهر 
أعلم.

بالطعام:تتعلق فرؤغ 
كرعالأول:فيإخراجالخزءناممارة:

لا؟أو أيجزئ الكفارة عن الخز إخراج ل الحلمائ اخلف 
قولين:عر وذلك 

أنهيجزئ.القولالأول: 
قفانار٢(.وْ تعطيهم لا أن بشرط واّلكتة الحنمة، مال وبمدا 

روايةق عليها نص أحمد الإمام عن وهورواية الشافعثة، بعض قال وبه 
الخرفى)م.الأرم،واخارئ 

درالمض)ا/؛هث(.)١( 
للجوهريالصحاح انفلر: تفانا. خزْ أكل مال: إدام، بلا الخز هو بالفتح: القفار )٢( 

oL،(V،\U/Y).^(
roU/T))لاباجي والمض ^ ioT)\/الأمر ومجمع (، ١٥)V/المسوط انفلر: )٣( 

والإنصاف( ٢٧٣قيامة)٣;لأبن والكال ٣(،  ٠٧والروضة)A/١(،  ١٨والمهذب)٢; 
•٣(.٧/٨(،والروضة)٢٣٢/٩)



اسيامسم .امحام [ ٣٤٦]

يجزئ.لا أن4 ١^^،؛ القول 
عنرواية وهو الشافعية، عند الصحيح وهو المالكيةل١، ُعاض قال وبه 
المدهب)آ(.وهي أحمد، الإمام 

رحئ،؛همايالأئل:
شرعامقدر غئ وقدره الهلعام حتس أف على الأدلة من تقدم ما — ١ 
عرئا.مقدر هو ؤإثما 

للطعام.التمليك اشتراط عوم على الأدلة من تقدم ما ٢— 
قأتعالى! قوله تفسير ق والتابعين الصحابة بعض عن حاء ما ٣" 
الخزأو والتر، الخز أو واللض، الخز إنه أشكم قعموف ما أوسط 

واللحمر٤،.أوالخبز من، والالخز أو والزيت، 
ىلامة)ه(،١^٠ يقول كما يالخيز، الأية ق ما تفسير على منهم اتفاق وهدا 

الإجماع(()آ(.حكاية من يقرب ررإن الزركشي! قال بل 
فقالالطعام، من الوسط اليمين كفاره ق اشترط تعالى افة أف ٤" 
،^١٧٢أنلبلإ ةلممو0 ما أومظ يى مسك؛ي عثرة رؤقكثنرمTلدام تعالى! 

عرناجي دان زروق ، ٣٦٨آ/دالإكلل التاج -ع الجلل •راب ، ٦٩/٣المدينة  ٢١١
^^١١٣٤٢.

واسي( ٢٣٢)ا</والإضاف )اِ/َا'م(، والروضة )أإار\\ه المهيب م: )٢( 
(.٢٧٣ندامة)T/ لأبن والكاق (، ١ ٠ ٠ / ١ )١ 

الاول.0.سورة من  ٨٩آية من )٣( 
(٩١٢)تخريجها تقل.م )٤( 
.١  ٣٥٣; المنثور الدر ،  U١٧/ اممرى تمر وانظر: ٥، ١ • / ١٣اسي >ه( 
الزركث.يءرالخرفىأ/لآم.)٦( 
.٨٩رنم الأية الماندة، سورة )٧( 



|خآجواسمسماسي1م 

لوكما يجزئه أن فوجب ، ٢١أهله) الإنسان يطعمه ما أوسهل من والخبز 
الحبر٢(.أعطى 

يقويت،بما مقدرة لأتيا الكفارة؛ ق مقصودا لس الإدحار ان 0~ 
يومه،ق المكين كفاية المقصود أن على ذللئ، فدل يومه، ق المكين 

وخبزه،طحنه مونة الفقير وكفى للأكل، هيء لأنه الخز؛ ل حاصل وهدا 
الها)'ا(.وغالخطة مالونقى فأشبه 

وحم'\ف\و\ص:
الهرينةَ)إ(رْ،.فأشبه والإةحار، الكمال حالة عن حرج الخبز أف - ١ 

وثوة-شمنأوجهث
ذلالiإعلى دليل لا إذ اتكفارة ق مقصودا ليس الإدحاز أو الأول! الوجه 

يومهكفاية المقصود أف على فدل يومه، ق المكين يقوُت، بما مقدرة فإثها 
نمىلو ما أشيه مونته، وكفاهم للاقتيايت،، المعتاد للأكل هيأه قد وهدا 

الخءلهوعث1هالأ<.
عنوحرجت، الحب، مع آخر شيء اختلط الهريسة ل أن القال! الوجه 

الهريسةتجز فلم كيل، وهو صيأ به المأمور أن ْع والكيل، الإدحار حالة 
تفرقبحثا الحب أحزاء فهما والويق الدقيق بخلاف كيلها، إمكان لعدم 

'اكاوشي)اا/'اظر:)ا(
١.• • ١/ ١ ، ٢٩٤المض؛/ ، r٢٠٧/المتقى ، Y٧٢/ اليانع )٢( 
.٦٦،المدعA/٣٥٢الشرحالكبير*آآ/ ٥،  r٠٩؛/١، • ٠ ؛/ ١ المض )٣( 
نهوطح *إذا يطخ، أن بل ~ الدق أي بالخهراس~ الخدنوق الحب ص الهريس؛ )٤( 

مادة)همس(.( ٦٣٧الخير)Y/انماح انغلر: الهرسة. 
«ا(.اودي)ا؛/«)ه(
الر->عالمابق.)٦( 



اسهأماواسععلآحك1م ؤغج 

إحراجهمافجاز والادخار، الكيل حال عن يخرجا فلم بالطحن، احزاوه 
الملحن.مل كما 

حيزإلى المعتاد الاشات حالة عن حرجت الهريسة أن الثالث: الوجه 
تلكل الأكل غير ل بيا الانتفاع يمكن ولا قرب، عن تفد كما الأيام، 
الاقتياتعن يخرجوا لم فإمم والخبز، ريق والالدقيق بخلاف الحال، 

أؤلول.لمدة نيا الأنتفاع ؤيمكن العتاد، 
الزكاة.على قياسا الخبز لايجزئ - ٢ 

وجهين؛من الاستدلال هدا ونوئس 

الحمس،وعثر الحمب،، عشر الزكاة ل عليه الواجب أن الأول: الوجه 
إليه.أقرب والخبز الإطعام، الواجب،: الكفارة ول الواجب،، فاعتبر حب، 

إلىفيحتاج العام، جميع ق للاقتيات يراد الزكاة دفع إن الئال: الوجه 
لدفعتراد والكفارة عاما، ادخاره يمكن صفة على يكون أن فاعتبر إدخارْ، 

أقربوالخبز ليومه، يكفيه أنه الغالب، بما تقدرن ولهذا يومه، حاجة 
وخبزه.طحنه مونة كفاه قد لأنه لدللثج؛ 

الراجح:
ومناقشةدليله لقوة وذللث، الخبز؛ بإجزاء القول، — أعلم واش ~ الرامح 

القولالآخر.دليل 

الضن؛القول وهملى يرغ؛ 
الخبزمن فيخرج فيه، النص لعالم فقهل؛ القيمة مراعاة الحتمية: عند 

يشترطولا التحير، من أوصلخ البر، من صيأ نصم، قيمة يساوي ما مقدار 
معه.الإدام 



ؤثجاسيام اس*ء .

رطلينبمقدار ويكون ، ٢١١ريعهقدر منه أعطى إذا يجزئه المالكية! وعند 
بالبغدادي.

رطليمكين كل أعطى إذا الخز إحراج يجزئه وئال 
ادم•وقليل خز 

وصداسبلةرم:

الذلك أن الغالب لأن بالعراش؛ رطلض صن الينأقل سخز يجزئ لا 
منمدا طحن كان — مد الخبز صن الخرج أن علم فان كاملا، مدا يبلغ 
بالعراقيحبز رطلي أحرج 3\ئ الواجب، لأنه يجزئ؛ فانه — خزْ ثم الر 

مد.من أقل يكون لا الغالب، ق لأنه أحزأ؛ 
يجب،ولا كأصله، الر مقدار صعفّح إلا فيه يجزئ فلا الشعير خبز أما 
•دعس..حابط ؤإنما الحيز الإدام 

دالؤيمح،•الدمث،، إحرإج ق الئامح؛،• المع 
الدقيق)؛(،أوالويقرْ(إخراج 
لا؟أو يجزئ هل الحال٠اةفيإخراجامح اختلف 

والمراد)رح(. مادة ٣(  ٤٨)؛/المنير المصباح انغلر؛ البر• كيل على قفله الدقيق! رع ( ١ ) 
<ةيق.ااالعلى الخبز وعند الحنطة، كيل على التلحن عند الدقيق نيادة به! 

.٧٢/٤شرحالمحلىءلىاّاج)٢( 
.٣٥٨،٣٥٧، ٣٥٢ l\rاعيرْعالإضاف الشرح ٥، ١ ٠ ; ١٣،٩٩؛/١ المننى )٣( 
ألفة.وجمعه مفعول، بمعنى فعيل الطحين، الدقيق• )٤( 
الصويق،أيصا؛ له وفال أسوقة، وحمعه! به، فيتزود يطحن ثم شعير أو قمح الثويق! )٥( 

الدقيقي.له! مال الل.قيق ويانع السواق، له! يقال أوبائعه ويق الوصاع 
القنععرأبواب، الطلع ، ٢٩٦، ص٧٩١النير المباح ، ١٤٢٢;الغرب، انظر! 
مادة)سوق(.٢ ١  ٣٥٦; )دقق( دة u١٤٠٢/٢العرب، وأن ، ص٩٣١



اسي1م_،f اس*ء و لتهج 

وذدكء-ليىضلمن:
يجرئ.ذلك أن الأول! القول 
ومذهبالشافعية، ليعفى قول وهو والمالكية، الحنفية، مذهب وهو 

الخاLةر١(.

روعه)آ(.قدر منه نملي أن والحنابلة! الخالكثة واشرمحل 
أقربلأنه الحنطة؛ من إلؤ؛ أحب ررالدقيق قوله: يوسف أبي عن وروي 

الفقير،(.حاجة دفع إلى 
فيهمايراعى أن ويق والالدقيق إحراج ق الأولى إن الحشةل*اآ: وعند 

صخنصفا يعتلى بان ... الاحتيامحل، باب من وذلك، حميثا؛ والقيمة القا.ر 
دقيقصخ أو حنهلة، من حب صخ نصما القيمة ق يساوى حنعلة دقيق 

القدرق مواء ذلك من أقل لا شعير، من حيا صاع القيمة ق يساوي شعير 
القيمة.أو 

فيجزئالدقيق أما مشائا، كان إن يجزئ المويق إن الالكيةر٤،: وئال 

(،٣٧٩عابدين)٣;ابن وحاشية (، ٢١٥الفقهاء)؛/وتحفة ١(،  ٠٢)ه/ البداثع انظر: )١( 
UWAfr)والهدب )إ/'آا-آآا(، والخرشي (، YoU/r)لياجي والمتقى 
(،٢٧٣)٣;قيامة لابن والكاق ١(، ٠ ٠ ا/ )١ والغي (، ٣٠٧/٨)الطالمن وروضة 

(.٢٣١والإماف)بم/
والرادمائة)رع( ( TiA)\/الئنير الصياح انظر: البر. كيل على فقاله اكق؛ق: رع )٢( 

الدقيق.على الخبز وعند الحنعلة، كيل على الهلحن عند الدقيق نيادة به: 
وانمايةالقدير فتح مع الهداية ، ١٠٢ه/Y/٣٧، اليداءع ، ١١-؛ ١١٢م البوط )٣( 

رد1/ا'\ف ، Y٢٧٣/الرائق البحر )/{،'ك الحقانق تبيين ، ٢٦٨؛/آ/هبمأ، 
.٤٧٩/٤،٣٦٤/٢المءتار

،٢٧٢;٣،٣٦٨،التاجوالإكليل٢;٦٢إ/الل.حيرة ،YaU،^١٨٩المتقىآ/خخا،)٤( 



ؤهج.اس«علأح؛داماسم 

القمح.رع قدر منه أعطى إن 
منخروجا فيه لأن أفضل؛ الحب إحراج إن الحناطةلا،ت وقال 

كلهالمنافعه ؤيتهيأ للادحار فيصلح الكمال، حالة ق يكون ولأنه الخلاف، 
والخبز.ويق والالدقيق من غيرْ بخلاف 

ملمقدار يه يخ قدرا الدقتق مد على يزيد لكن جاز، لقيما أجرج فإن 
تتمرقالم، لأن وثلثا؛ عراقيا رطلا بالوزن يخرجه أو الأصلي، الحب 

مكيالق كون مما أكثر الصب، مكيال ق مقداره فيكون بالطحن، أجزاؤه 
الرحب  ٤۶يكون فقد حجمه، يريد طحنه بعد الدقيق فإن الدقيق، 
دقيقه.من ونصثا صاعا يساوي 
مدق فيحصل بالهلحن يرع لأنه بالكيل؛ دقيق مد إخراج يجزئه فلا 

مدقدر أنه يعلم مد عن الدقيق ق زاد فإن الحب، مد من أقل الحب دقيق 
فلا.ؤإلأ جاز، الأصلي حبه 

أنه~ ءند.ود ~ للتيقن دقيقه ويخرج فيهلحنه الصب، من صاعا يكيل أو 
المجزئ.الشرعي المقدار 

املاكاي:انذلكلأبمزئ.
الثافب)آا(.عتر هوالصحيح وهدا 

،١٤٥١; على الُاووى ، ١٣٤٢;الرّالأ عر ناجي وابن نروق ، ١٣٠/ إ =
.٨^٦١٢; القرطي تمر ، ٣٥٧; ،  ٢١٨٧; حلل على الزرناف 

،٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٢;٢٣، الإضافمع الكير الشرح ما/،اه، اا/ا<\<، المش )١( 
كثا؛،، ٦٨/٨المدع ، ٣٦٧/٤الخرني على الزركثي ، ١٢٦، ١٢٥/٧الإط؛، 

اكاعأ/'أآ.
(.٣٠٧M(،والروضة)١١٧٣/١(و) ١٨(،وانهذب)أ/١٨٨الميه)صانفلر: )٢( 



اس،عسماسما|[وْج 

الأيل!:
الإجراء:على الأول القول أصحاب دليل 

الخبز.علىإحزاء الأدلة من تقدم ما - ١ 
اليمض.كفارة على الجماع كفارة محياص - ٢ 

أوسطمن متنك؛ي عذت' إطعام وتعالى:بحانه اممه محال فقد 

الدلالة:وجه 

أهإه)آ(.الرحل يهلعئة ما أوّمهل من الدقيؤر أو 
بكونهمعلل ونحوها كالحنهلة الأصناف، بعض على التنصيص إن ٣" 

فجازمتقوم، أيقا والخبز ويق والوالدقيق الإمحللاق، على متقونا مالأ 
التيسيرباب من الأصناف بعض ق ورد إنما فالنص المنصوص، مثل 

اممهرمول عهد عالي يتيايعون؛دللث، كانوا لأتم التعيين؛ لا والتخفيف، 
محف)*آ(

فهوكيله، ويمكن بحتا، الأصلي المحب، أحزاء ويق الأو الدقيق إن ~ ٤ 
كماإحراحه فجاز المعتاد، الاقتيات، وجه عن يخرج ولم للاقتيات، مهيأ 
الفقيروكفى الأكل، من وقريه وهياه أجزاءه فرقا إنما فالقلحن الطحن، قبل 

الأصناففهده المعتاد، الاقتيات وجه عن يخرج لم الخبز وكدا مونته، 
حاجتهليفر وأقرب تكلفته، لقاإة له وأنسر بالمسكين أرفق الثلاثة 

.٨٩رقم الآي4 المائدة، صورة )١( 
\دتي)\\أب\\)ى\لإ:

الكمرالشرح ما/بم«ه، \دتي ، ٧٣، ٦;٢٧المجموع )٣( 
٤.٢ ١ ه/ الأوًلار نل ، ٠٣٢ ٢; الشاع كشاف ، A٦٦/ المدع ، ٣٥٢ ١٦٢



ؤهجاسم سم اس«ع 0

ثمالتمر نوى لوننع ما فانبه مجزة فكانت بعينه، منه المقصود ولحمول 
.٢١أخرجه) 
الإجراء:عدم على الثاف القول أصحاب دليل 

قورد إنما فالنص الأصناف، هذه بإحراج النص ورود عدم ١— 
عدمعلى فدل والزبيب، والحنطة، والسالتؤ، والتمر، والأقط، الشعير، 

إحزاءغيرْكالقيمة>ى.

حالعلى تبق لم حيث، وقانت،، نقصت، قد الأصناف هده منفعة إن ٢— 
لكلهريةلّاا،إحراجها يجز فلم ونقتايت،، تدحر حتى والكل الكمال 
الخب«وواعتبار منه، يراد ما لكل ويملح نفعا، أكمل فإنه الحل،، بخلاف 
الميالولة)؛،.الحنطة أشبه الماء، من حالهله لما يصح لا بالوزن 
إحراججوزنا فلو مقدر، غير الرع ومقدار مقدرة، الفتلر زكاة إن ٣— 
الحرزإلمح، ه المي، فرصه الذي التقدير عن لأخرجناها بالئعلْ؛، الدفق 

معصاع اسم يخرج ما على يهللق لا ولكان الزكاة، ينال وهدا والتخمين، 

المجيرالشرح مأا'/ا،«ه، \\إ"\, المش ، ٧٣، ٧٢٨الجموع )١( 
fyr ٣٥٢ ،/A١٢٤ >،/ الأوطار نيل ، ٠٣٢ ٢; القاع ،كشاف ٦٦المدع.

 )٢٧)٢/Y٧٢،المجموع٠١٠ ; ١١، ٢٩٤المش؛/،اليانع.
•٤ صْا' الفقهاء لغة معجم اننلر؛ الحلوى. من نؤع )٣( 
المجموع، ٠٣٩٣)/، ٣٧٧٨البيان ، ٢٠٧٨أ/آارا، ، ٢;٢٧انع JJا)٤( 

ا،آ)/بم«ها٠ ١ ١، ٠ ٠ ١; ١ ، ٢٩٤إ/اض ا/هبم0،،ضاساج ٧٣، ٧٢/٦

ُمسضمرع نم: س ض ض. م ضل ارع لأوألآن،رن: 
الدمق•عل الخز وعند الخهلة، كيل عر الطحن عند الدقيق نيادة به: والمراد البز، 
النهاية*٢، ٨٠٠٢٠المقرئات، ، صرخ٤٢المير المتاح ، ٣٥٧/١الغرب، انظر. 

 /Y٠٣٨ءساالتعارف، عرمهمات التوقيف، ، ٢٨٩



اساماس*ء P ؤهج 

الفدية.ا وكن. ، ١^٤١١٢اسم الزكاة حكم عالق قد ه الّثي أن 
توجوه من الاستدلال هدا ومهثن 

وردقد بل مهللثا، فيها الص ورود بعدم القول لمم يلا الأولت الوجه 
قمعتبمران لكنهما مقال، سندهما ق كان ؤإن ويق، والالدقيق ق النمى 

الجمالة.

هوؤإنما للتعيين، ليس الأصناف بعض على اكصيص إن الئاق؛ الوجه 
بلاش رسول عهد على بدللث، يتبايعون كانوا لأمم والتخفيف؛ للتيسير 

مالأبكونه معلل الأصناف هذه على التنصيص بان الفقهاء بعض نص 
الإٍللأقرأ<.على متقونا 

حالةص ؤإنما مستقلة، أصنايا ليست، والخبز والسويق الدقيق إن ثم 
قأصلا الوارد النص فيثملها والحتز، الهلحن بعد والشعير للحتهلة خاصة 

والشحيررم.الحنهلة حس، 

الأصليالصب، من الانتفاع إلى أقرب، الأصناف هدم إن الثالث،: الوجه 
المسكينل؛ا.لحالة مراعاة إحراجها فجاز ءلاهر، هو كما 

بالريعالدقيق ؤإحراج مقدرة، الفعلر زكاة بأن القول أما الراح: الوجه 
جرىقد الصاع تحيين إن نقول: ولكن مسلمم، أمر فهذا التقدير، عن يخرجه 

ذلاك)ه(ٍيعد محلحن ثم أولا، لحنهلة اق 

.١٣٢/٧،امحهم0٠٩/١٣،١٠١،١٠/.١١،٢٩٤/٤ص
.١ ٢ ٦ U/ الكبير الشرح ٢، ٩ ٤ ٤; المش ، Y٧٢/ الداغ )٢( 
بالأصل.اعتبارا أوثعيرا حنهلة كومما عن يخرجهما لا وحبزهبما طحثهها إن أي؛ )٣( 
.YaU/Yالخض")٤( 
.YOU/Y•الخض )٥( 
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