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الضابط األول
ال يثبج دخىل ريضاٌ وخزوجّ
ً
ً
إال بانزؤيت أصال أو إالمتاو بدال
أقول :اطؾؿ أرشد اهلل لطاطتف أن طالمات دخقل شفر رمضان وخروجف
طالمتان ال ثالث لفؿا ،طالمة أصؾقة وطالمة بدلقة ،فلما العالمة األصؾقة ففل رؤية
هالل شقال يف إثبات خروجف ،فنذا تحؼؼت الرؤية فنكف يعؿؾ هبا وال أن تعداها إلك
غقرها ،وذلؽ لحديث ابـ طؿر يف الصحقحقـ أن الـبل  ذكر رمضان
وقال « :ال تصوموا حتى تروا الفالل وال تػطروا حتى تروه فنن غم طؾقؽم فاقدروا
له »()1وطـد البخاري وغقره مـ حديث أبل هريرة  - ◙ -قال :قال أبق
الؼاسؿ  « :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فنن غم طؾقؽم فلكؿؾوا
طدة شعبان ثالثقن »()2فؼقل ♥ « صوموا لرؤيته » هذه رؤية الخروج،
إذ ًا ال يثبت دخقل شفر رمضان وخروجف إال بالرؤية ،وهل العالمة األصؾقة وهل
أققى العالمات ،فقجب الصقم برؤية هالل رمضان بنجؿاع الؿسؾؿقـ ،وكذلؽ
يجب الػطر برؤية هالل شقال إجؿاطًا ،وقال أبق داود –  – يف ســف:
حدثـا أحؿد بـ حـبؾ قال حدثـل طبدالرحؿـ بـ مفدي ،قال حدثـل معاوية بـ
صالح طـ طبدالرحؿـ بـ أبل ققس قال سؿعت طائشة – ▲  -تؼقل « :كان
رسول اهلل  يتحػظ من شعبان ما ال يتحػظ من غقره ثم يصوم لرؤية
رمضان فنن غم طؾقه طدّ العدة ثالثقن يومًا ثم صام »( )3حديث إسـاده صحقح،
()1أخرجف البخاري ( ،)1911ومسؾؿ ()2498
()2أخرجف البخاري ()1919
()3أخرجف أبق داود ( ،)2325وابـ حبان (رقؿ  - 869مقارد ) ،والحاكؿ (،)423/1
والبقفؼل ( ،)216/4وأحؿد ( .)149/6وقال الحاكؿ :صحقح طؾك شرط الشقخقـ

=

4
ففذه األدلة وغقرها مؿا لؿ يذكر تػقد إفادة قطعقة أن الرؤية هل العالمة األصؾقة يف
إثبات دخقل الشفر وإثبات خروجف فنن تعذرت الرؤية فؼد تعذر حقـئذ األصؾ،
وقد تؼرر يف الؼقاطد أكف إذا تعذر األصؾ يصار إلك البدل ،قال الـاضؿ:
لؾبمممممدل الؿشمممممروع صمممممددت ممممممر ًا
وطؾممممممؿ بمممممملن األصممممممؾ إن تعممممممذرا
والعالمة البدلقة الشرطقة لؾرؤية هل كؿال شفر شعبان ثالثقـ يقمًا هذا يف
إثبات الدخقل ،وإكؿال شفر رمضان ثالثقـ يقمًا هذا يف إثبات الخروج والدلقؾ
طؾك ذلؽاألحاديث الؿتؼدمة فنن فقفا ققلف  « :فنن غم طؾقؽم
فاقدروا له » ولؾبخاري « :فلكؿؾوا العدة ثالثقن »( )1ولف «:فنن غم طؾقؽم فلكؿؾوا
طدة شعبان ثالثقن »( )2والؿمراد بؼقلف  «فاقدروا له » أي احسبقا لف
قدرة وهق إكؿال شعبان ثالثقـ يقمًا ،وخقر ما فسرت بف السـة هق السـة ،ولقس
الؿراد بف التضققؼ كؿا ذهب إلقف بعض أسقادكا مـ أهؾ العؾؿ طؾقفؿ الرحؿة
والرضقان ،واطؾؿ أن ترائل الفالل كان هق طادة الؼقم يف زمـ الـبقة كؿا يف حديث
ابـ طؿر  - ◙ -قال « :تراءى الـاس الفالل »( )3الحديث أي اجتؿعقا
لؾرؤية وتؽؾػقا الـظر إلقف ،فنذا لؿ تتحؼؼ الرؤية فالقاجب طؾقـا اإلتؿام ،وهذا هق
طقـ هذا الضابط ،فؼقلف ( أو إال تؿام بد ً
ال ) أي أكف إذا تعذرت الرؤية فؾقس لـا إال
العالمة البدلقة وهل اإلتؿام ،هذا هق شرح الضابط لـا إال العالمة البدلقة يبؼك
طـدكا الـظر يف مسائؾ مفؿة تبحث تحت هذا الضابط ،وأرى أكف مـ باب إتؿام
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووافؼف الذهبل ،وفقف كظر :ألن ابـ صالح ،وابـ أبل ققس لؿ يحتج هبؿا البخاري ففق طؾك
شرط مسؾؿ فؼط .وصححف األلباين.
()1أخرجف البخاري ()1917
()2أخرجف البخاري ()1919
()3أخرجف أبق داود ( ،)2342والحاكؿ ( ،)423/1وابـ حبان ( 231/8رقؿ ،)3447
وصححف األلباين.
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الػائدة طرضفا لتؽؿؾ الػائدة ويتحؼؼ الؿؼصقد فلققل وباهلل التقفقؼ ومـف أستؿد
الػضؾ وحسـ التحؼقؼ:
 املسألة األوىل :جعؾ بعض العؾؿاء لدخقل الشفر وخروجف طالمة ثالثة غقر
العالمتقـ الؿذكقرتقـ ،وهل الشفادة.
وأقول :هذه العالمة تدخؾ ضؿـًا تحت العالمة األصؾقة وهل الرؤية فنن هذا
الشاهد أو الؿخرب يخرب بؿاذا ويشفد؟ ال شؽ أكف يخرب بلكف رأى الفالل فثبت
الرؤية بنخباره فـؽقن قد صؿـا وأفطركا بالرؤية فنن رؤية الفالل لقس الؿخاصب
هبا أكاسًا معقـقـ بؾ الخطاب فقفا طام لؾؿسؾؿقـ لؽـفا تثبت برؤية بعضفؿ فنذا
أثبتفا بعضفؿ اكتػقـا بذلؽ ،فنثبات هذا البعض لقس طالمة جديدة وإكؿا هق إخبار
أو شفادة بالعالمة األصؾقة ،فالراجح واهلل أطؾؿ أن اإلخبار أو الشفادة طؾك رؤية
هالل الدخقل والخروج لقس طالمة مستؼؾة بؾ هل داخؾة ضؿـًا تحت العالمة
األصؾقة وهل الرؤية،
وإن لم يؼبل هذا الؽالم فلقول :الخالف يف ذلؽ لػظل ال ثؿرة لف فنذا قال
الؿخرب رأيت هالل رمضان وتحؼؼت فقف شروط الؼبقل لثبت دخقل الشفر،
فسقا ًء قؾـا ثبت باإلخبار أو الرؤية فالـتقجة واحدة فال كطقؾ الؽالم فقف واهلل أطؾؿ.
 املسألة الثانية :اطؾؿ رحؿؽ اهلل تعالك أكف ال يؾزم يف الؿخرب بالرؤية إثباهتا
بؾػظ الشفادة وإكؿا يؽػل فقفا لػظ الخرب فؼط وذلؽ لحديث ابـ طؿر ◙ -
 قال « :تراءى الـاس الفالل فلخبرت الـبي  أين رأيته فصام وأمرالـاس بصقامه »( )1حديث إسـاده صحقح ففذا الحديث يثبت أمريـ،
األول :أن إثبات رؤية الدخقل يؽتػك فقفا بقاحد فػقف رد طؾك مـ قال ال بد
مـ رجؾقـ ،فنن هذا الحديث كص صحقح صريح يف الرد طؾقفؿ.
()1سبؼ تخريجف (ص )2
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الثاين :أن فقف ققل ابـ طؿر ( فلخربت ) فؼبؾ الـبل  خربه
واطتؿده فصام وأمر الـاس بالصقام ،ولؿ يؼؾ ال بد مـ لػظ الشفادة ألمره الـبل
 أن يمديفا بف لؽـ لؿا لؿ يلمره دل طؾك طدم االطتبار ألن تلخقر
البقان طـ وقت الحاجة ال يجقز ومثؾف أيضًا ما رواه الخؿسة طـ ابـ طباس -
◙  -أن أطرابقًا جاء إلك الـبل  فؼال :إين رأيت الفالل فؼال:
أتشفد أن ال إلف إال اهلل؟ قال :كعؿ ،قال أتشفد أن محؿد ًا رسقل اهلل؟ قال :كعؿ
فؼال « :أذن يف الـاس يا بالل أن يصوموا غد ًا »( )1وصححف ابـ خزيؿة لؽـ يف
سـده مؼال:
وهـا فائدتان-:
األولى :أكف  قبؾ خرب هذا األطرابل وهق واحد فدل طؾك أكف
يؽتػك بالقاحد يف إثبات الرؤية ،قال الرتمذي :والعؿؾ طؾقف طـد أهؾ العؾؿ قالقا:
تؼبؾ شفادة رجؾ واحد يف الصقام قال الـقوي وهق األصح.
الثاكقة :أن هذا األطرابل أدلك بالخرب بؼقلف ( :إين رأيت الفالل ) ولؿ يؼؾ:
()1أخرجف أبق داود ( ،)2341والـسائل ( 132/4رقؿ  ،) 2113والرتمذي ( ،)691وابـ
حبان ( ،)1652وابـ خزيؿة ( ،)1924،1923وابـ أبل شقبة ( ،)68/3وأبق يعؾك
( ،)2529والدارمل ( ،)5/2والطحاوي يف "مشؽؾ اآلثار" رقؿ (،)484،483،482
وابـ الجارود ( ،)381-379والحاكؿ ( ،)424/1والبقفؼل ( ،)211/4والدار قطـل
( ،)588/2والبغقي يف "شرح السـة" رقؿ ( )1724مـ صرق.
وأخرجف أبق داود ( )2341مـ صريؼ حؿاد ،وابـ أبل شقبة ( )68-67/3مـ صريؼ
إسرائقؾ ،وطبدالرزاق ( ،)7342والـسائل ( ،)132/4والطحاوي ( ،)485والدارقطـل
( )159/2مـ صريؼ سػقان .ثالثتفؿ طـ سؿاك طـ طؽرمة مرسالً.
وقال الـسائل :إكف أولك بالصقاب .واكظر "كصب الراية" (.)443/2
وضعػف األلباين ،واهلل أطؾؿ.
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أشفد باهلل أين رأيت الفالل وقبؾ الـبل  خربه هذا واطتؿده مؿا يدل
طؾك أكف ال يعترب لػظ الشفادة واهلل أطؾؿ.
 املسألة الثالثة :ذهب األصحاب –  – يف الؿشفقد طـفؿ أكف إن
حال دون رؤية الفالل لقؾة الثالثقـ غقؿ أو قرت أكف يجب صقم الققم التالل لفذه
الؾقؾة وجعؾقا ذلؽ مـ باب االحتقاط ،وهق ققل جؿؾة مـ الصحابة كعؿر وابـف
وطؿرو بـ العاص وأبل هريرة وأكس ومعاوية وطائشة وأسؿاء بـت أبل بؽر
الصديؼ –  - وقال صاحب اإلكصاف :وهق الؿذهب طـد األصحاب
وكصروه وصـػقا فقف التصاكقػ .أهم.
 املسألة الرابعة :ذهب األصحاب –  – يف الؿشفقر طـفؿ أكف إن لؿ
ير الفالل مع صحق لقؾة الثالثقـ مـ شعبان أصبحقا مػطريـ وكره حقـئذ الصقم
ألكف يقم الشؽ الؿـفل طـف ،وأما إن حال دوكف أي دون هالل رمضان غقؿ أو قرت
فنكف يجب صقم الققم التالل لفذه الؾقؾة حؽؿًا ضـقًا احتقاصقًا بـقة رمضان ،وهق
ققل جؿع مـ الصحابة كعؿر وابـف وطؿرو بـ العاص وأبل هريرة وأكس ومعاوية
وطائشة وأسؿاء ابـتل أبل بؽر الصديؼ – رضل اهلل طـ الجؿقع – وقال يف
اإلكصاف :وهق الؿذهب طـد األصحاب وكصروه وصـػقا يف التصاكقػ وردوا
حجج الؿخالػ وقالقا :كصقص أحؿد تدل طؾقف.كذا قالقا –  رحؿة
واسعة وأطؾك كزلفؿ يف الجـة  -ولؽـ الؼقل الراجح يف هذه الؿسللة إن شاء اهلل
تعالك أن االطتبار بالرؤية الؿحؼؼة أو إكؿال شعبان ثالثقـ يقمًا ،وذلؽ ألكف ال
يثبت دخقل الشفر إال بالرؤية أصالً أو باإلتؿام بد ً
ال فؼقلفؿ :إن لؿ ير الفالل لقؾة
الثالثقـ وكاكت السؿاء صحق ًا أصبحقا مػطريـ هذا اإلشؽال فقف ولقس هذا بققم
شؽ بؾ هق يؼقـف أكف لقس مـ رمضان ،وذلؽ ألن األصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان
والقؼقـ ال يزول بالشؽ وغؾبة الظـ مـزلة مـزلة القؼقـ دون رؤية غقؿ أو قرت فنكف
يجب الصقام ففذا فقف كظر ضاهر
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والراجح إن شاء اهلل تعالى خالفه وذلك ألمور:
األول :حديث أبل هريرة – ◙ – قال :قال رسقل اهلل « :
()1
ال تؼدموا رمضان بصوم يوم أو يومقن إال رجل كان يصوم صومًا فؾقصؿه»
والؼقل بقجقب صقم هذا الققم الذي يشؽ أكف مـ رمضان تؼدم لرمضان بصقم
يقم وقد ثبت الـفل طـف وقد تؼرر يف الؼقاطد أن الـفل الؿجرد طـ الؼريـة يػقد
التحريؿ.
الثاين :حديث طؿار بـ ياسر – ¶ – قال :قال رسقل اهلل :
« من صام القوم الذي يشك فقه فؼد طصى أبا الؼاسم  )1(» رواه
الخؿسة وطؾؼف البخاري وسـده صحقح ،وهذا الققم يقم ال كجزم أكف مـ رمضان
ففق يقم الشؽ فقف ،فؿـ صامف فؼد طصك أبا الؼاسؿ  وهذا كص
صحقح صريح الداللة طؾك الـفل طـ صقمف.
الثالث :يف حديث ابـ طؿر يف الصحقحقـ أن الـبل  قال ( :فنن
()1أخرجف البخاري ( ،)1914ومسؾؿ (.)2511
()1أخرجف البخاري تعؾقؼًا ( 1916رقؿ الباب  ،)11وأبق داود ( ،)2334وابـ ماجف
( ،)1645والرتمذي ( ،)686والـسائل ( ،)153/4وابـ خزيؿة ( ،)1914وابـ حبان
( ،)3585والدارقطـل ( ،)157/2والحاكؿ ( ،)424-423/1والبقفؼل (،)218/4
وابـ أبل شقبة ( ،)72/3وطبدالرزاق ( ،)7318وأبق يعؾك ( 218/3رقؿ )1644/43
مـ صرق.
ويشفد لف حديث أبل هريرة ،وصؾؼ ،وحذيػة ،وابـ طباس ،وآثار طؾل ،وابـ طؿر،
وطؿر ،وابـ مسعقد.
اكظر":ســ البقفؼل" ( ،)219-218/4والدارقطـل (،)161،161،158،157/2
وابـ أبل شقبة (" ،)73-71/3إرشاد األمة إلك فؼف الؽتاب والسـة" جزء الصقم.
والحديث صححف األلباين .واهلل أطؾؿ.
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غؿ طؾقؽؿ فلكؿؾقا طدة شعبان ثالثقـ يقمًا ) وهق كص يف محؾ الـزاع فاألصحاب
يؼقلقن فنن غؿ طؾقؽؿ فصقمقه احتقاط والـبل  يؼقل « :فنن غم
طؾقؽم فلكؿؾوا طـدة شعبان ثالثـقن يومًا »()2وققلف  مؼدم طؾك ققل
غقره ،كؿا قال الـاضؿ:
إيممممممماك ال تصمممممممغل لؼمممممممقل ثممممممماين
أصمممممع الرسمممممقل وسمممممؾؿـ لؼقلمممممف
فؾق كان صقام هذا الققم واجبًا أو مشروطًا ولق شرطقة إباحة لبقـف الـبل
 بقاكًا كافقًا شافقًا فؾؿا لؿ يلمر وطؾؿ أن تلخقر البقان طـ وقت
الحاجة ال يجقز ،وقد تؼرر يف الؼقاطد أن األمر بالشلء هنل طـ ضده كؿا قال
الـاضؿ:
والـفمممممل قمممممؾ بقاحمممممد ممممممـ ضمممممده
واألمممممر هنممممل طممممـ جؿقممممع ضممممده
والؿراد يف الؿعـك ال يف الؾػظ ،فؾؿا ثبت أمر الـبل  بنكؿال طدة
شعبان ثالثقـ يقمًا مع وجقد الؿاكع مـ الرؤية طؾؿـا أكف هنل طـ الصقم وحؼقؼة
الـفل الؿجرد طـ الؼرائـ التحريؿ كؿا أن حؼقؼة األمر الؿجرد طـ الؼرائـ
القجقب واهلل أطؾؿ.
الرابع :أن الؼاطدة الؿتؼررة أن األصؾ بؼاء ما كان طؾك ما كان وأكف ال يـتؼؾ
طـ القؼقـ بالشؽ بؾ ال بد مـ يؼقـ آخر يزيؾف ،قال الـاضؿ:
بالشمممممممؽ أمممممممما بمممممممالقؼقـ يرفمممممممع
إن القؼمممممممممقـ دائؿمممممممممًا ال يرفمممممممممع
واألصؾ هق بؼاء شعبان وهق القؼقـ فال كزيؾف إال بقؼقـ ،ودخقل رمضان ال
يتحؼؼ ذلؽ إال بالرؤية أو إكؿال شعبان ثالثقـ يقمًا كؿا هق مؼتضك هذا الضابط.
وأما قولفم :إن كصقص اإلمام أحؿد تدل طؾقف ،فقجاب طـف بؼقل صاحب

()2سبؼ تخريجف (ص .)2
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الػروع :كذا قال :ولؿ أجد طـ أحؿد أكف صرح بالقجقب وال أمر بف فال تتقجف
إضافتف إلقف ولذلؽ قال شقخـا أي أبق العباس –  :ال أصؾ لؾقجقب يف
كالم أحؿد وال يف كالم أحد مـ الصحابة .اهم.
وأما قولفم :إكف مذهب مـ ذكر مـ الصحابة فقجاب طـف بجقابقـ-:
األول :أكف معارض بؿثؾف فنكف قد ثبت طـ بعضفؿ الـفل طـ صقامف قال الشقخ
تؼل الديـ :وقد روي طـفؿ وطـ غقرهؿ الـفل طـ صقم يقم الشؽ واألمر بنكؿال
العدة .إهم قؾت :وقد روى ذلؽ طـ طؿر وطؾل وابـ طؿر وابـ مسعقد وابـ طباس
وأبل سعقد وأكس وأبل هريرة وحذيػة وطؿار وطائشة –  أجؿعقـ – وقد
تؼرر يف الؼقاطد أن مذهب الصحابل إذا خالػ كصًا فنكف لقس بحجة كؿا قال
الـاضؿ:
ممممممما لممممممؿ يممممممل دلقممممممؾ معتؾممممممل
قمممقل الصمممحابل حجمممة فلصمممغ لمممل
وققل مـ سؿقا مـ الصحابة –  – معارض لؾدلقؾ الصحقح الصريح
الؼاضل بالـفل طـ صقام يقم الشؽ.
وأما قولفم :كصقمف احتقاصًا ،فقجاب طـف بلن االحتقاط إكؿا هق يف متابعة
السـة ال يف مخالػتفا ،بؾ أققل :إن االحتقاط هق أن ال يصام ذلؽ الققم ألن الـبل
 هنك طـ صقمف فاألحقط متابعتف،
ويؼال أيضًا :إن التعؾقؾ باألحقط ال يؽقن يف كؾ الؿسائؾ وإكؿا يؽقن فؼط يف
الؿسائؾ التل فقفا كؼطة اتػاق بقـ أهؾ العؾؿ ولذلؽ فنكف قد تؼرر يف الؼقاطد أن
فعؾ ما اتػؼ طؾقف العؾؿاء أولك مـ فعؾ ما اكػرد بف أحدهؿا ما أمؽـ ،وهذه الؿسللة
لقس فقفا كؼطة اتػاق فنكـا إذا صؿـا أكؽر طؾقـا الؼائؾقن بالـفل طـ صقم الشؽ وإذا
لؿ كصؿ أكؽر طؾقـا الؼائؾقن بقجقب الصقم إذ ًا فؽقػ يعؾؾ باألحقط هـا فضال ً
طـ أكف احتقاط طقرض بـفل صحقح صريح ،ولذلؽ فنن قاطدة الخروج مـ
الخالف مستحب ال تدخؾ إال يف الؿسائؾ الخالفقة التل فقفا جزئقة متػؼ طؾقفا
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وقد استقفقـا شرحفا يف كتابـا تؾؼقح األففمام.
والؿؼصقد أن الؼقل الراجح الذي تميده األدلة والؼقاطد هق الؼقل الثاين أطـل
الؼقل الؼاضل بالـفل طـ صقم هذا الققم ألن رمضان ال يثبت دخق ً
ال وخروجًا
إال بالرؤية فنن تعذرت فباإلتؿام واختار هذا الؼقل أبق العباس بـ تقؿقة – 
– واهلل أطؾؿ.
 املسألة اخلامسة :ما الحؽؿ إذا رؤي الفالل يف بؾد ولؿ ير يف بؾد آخر ففؾ
رؤيتف يف هذا البؾد تؼضل بقجقب الصقم يف سائر بالد اإلسالم أو ال؟
أقول :هذه مسللة خالفقة كبقرة قديؿة ،والحؼ فقفا إن شاء اهلل تعالك أكف إذا
رؤي الفالل يف بؾد أكف يؾزمفؿ الصقم ومـ اتػؼ معفؿ يف الؿطالع ،وهق اختقار
الشقخ تؼل الديـ وغقره مـ الؿحؼؼقـ ،فنكف قال :تختؾػ الؿطالع باتػاق أهؾ
الؿعرفة هبذا ،فنن اتػؼت :أي الؿطالع لزم الصقم وإال فال وهق األصح لؾشافعقة
وققل يف مذهب اإلمام أحؿد إهم ،وقال ابـ طبدالرب –  :– اجؿعقا طؾك أن
الرؤية ال تراطك مع البعد كاألكدلس مـ خراسان .إهم قؾت:
ويدل طؾى رجحان هذا الؼول طدة أمور:
مـفا :ققلف  :صقمقا لرؤيتف وأفطروا لرؤيتف .فنكف قد طؾؼ الصقم
بالرؤية فنذا رآه أهؾ بؾد صامقا ويؾحؼ هبؿ مـ اتػؼ معفؿػل الؿطالع،
ومـفا :ما رواه مسؾؿ يف صحقحف قال :حدثـا يحقك بـ يحقك ،ويحقك بـ إيقب
وقتقبة وابـ حجر ،قال :يحل بـ يحل ( أخربكا ) وقال اآلخرون ( حدثـا )
إسؿاطقؾ وهق ابـ جعػر طـ محؿد وهق ابـ أبل حرمؾة طـ كريب ( أن أم الػضؾ
بـت الحارث بعثتف إلك معاوية بالشام قال فؼدمت الشام فؼضقت حاجتفا واستفؾ
طؾل رمضان وأن بالشام فرأيت الفالل لقؾة الجؿعة ثؿ قدمت الؿديـة يف آخر
ّ
الشفر فسللـل طبداهلل بـ طباس – ¶ – ،ثؿ ذكر الفالل ،فؼال متك رأيتؿ
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الفالل فؼؾت :رأيـاه لقؾة الجؿعة فؼال :ال ،لؽــا رأيـاه لقؾة السبت فال كزال كصقم
حتك كؽؿؾ ثالثقـ أو كراه .فؼؾت :أو ال تؽتػل برؤية معاوية وصقامف ،فؼال :ال،
هؽذا أمركا رسقل اهلل  )1() وقال الـقوي –  – يف ترجؿتف لفذا
الحديث ( باب بقان أن لؽؾ بؾد رؤيتفؿ ) وأهنؿ إذا رأوا الفالل ببؾد ال يثبت حؽؿف
لؿا بعد طـفؿ ) إهم.
قؾت :وتحديد هذا البعد الصحقح فقف إن شاء اهلل تعالك اطتبار اختالف
الؿطالع واتػاقفا ال بؿسافة الؼصر كؿا هق وجف طـد الشافعقة  .وهذا
الحديث كص يف محؾ الـزاع واهلل أطؾؿ.
 املسألة السادسة :ما الحؽؿ إذا رأى رجؾ هالل رمضان أو شقال ولؿ يؼبؾ
خربه ففؾ يصقم ويػطر سر ًا أو ال يصقم وال يػطر إال مع الـاس؟
فقف خالف بقـ أهؾ العؾؿ –  – واألقرب إن شاء اهلل تعالك أكف ال
يصقم وال يػطر وحده بؾ يصقم ويػطر مع الـاس وهق رواية يف مذهب اإلمام
أحؿد واختاره الشقخ تؼل الديـ أبق العباس – رحؿ اهلل الجؿقع – فنكف قال :يصقم
مع الـاس ويػطر معفؿ وهذا أضفر األققال .إهم ودلقؾ رجحان هذا الؼقل حديث
أبل هريرة  - ◙ -قال :قال رسقل اهلل  « :الصوم يوم تصومون
والػطر يوم تػطرون واألضحى يوم تضحون »

()2

رواه الرتمذي وقال :حديث

غريب حسـ ،وصححف األلباين – رحؿ اهلل الجؿقع – ولؾرتمذي أيضًا وصححف
طـ طائشة – ▲ – مرفقطًا « الػطر يوم يػطر الـاس واألضحى يوم يضحي

()1أخرجف مسؾؿ (.)2528
()2أخرجف الرتمذي ( ،)697والدارقطـل ( .)164/2وصححف األلباين.
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الـاس»

()1

قال شقخ اإلسالم قدس اهلل روحف :إن هذا الققم الذي تعؾؿقن أكف وقت الصقم
والػطر واألضحك فنذا لؿ تعؾؿقن لؿ يرتتب طؾقف حؽؿ .إهم وقال اإلمام أحؿد –
 :– يصقم ويػطر مع اإلمام وجؿاطة الؿسؾؿقـ يف الصحق والغقؿ ،وقال:
يد اهلل مع الجؿاطة .إهم ،وققاس هذه الؿسللة فقؿـ رأى هالل الـحر وحده فنكف ال
يؼػ إال مع الؿسؾؿقـ.
قال أبق العباس :ما طؾؿت أن أحد قال مـ رآه – أي هالل الـحر – يؼػ وحده
دون سائر الحجاج و أكف يـحر يف الققم الثاين ويرمل جؿرة العؼبة ويتحؾؾ دون
سائر الحجاج وإكؿا تـازطقا يف الػطر فاألكثرون ألحؼقه بالـحر وقالقا :ال يػطر:
إال مع الؿسؾؿقـ وآخرون قالقا :بؾ يػطرون كالصقم ولؿ يلمر اهلل العباد بصقم
واحد وثالثقـ يقمًا ،ثؿ قال :وتـاقض هذه األققال يدل طؾك أن التصحقح هق مثؾ
ذلؽ يف ذي الحجة وحقـئذ فشرط كقكف هال ً
ال وشفر ًا شفرتف بقـ الـاس بف حتك لق
رآه طشرة ولؿ يشتفر ذلؽ طـ طامة أهؾ البؾد لؽقن شفادهتؿ مردودة أو لؽقهنؿ لؿ
يشفدوا بف كان حؽؿفؿ حؽؿ سائر الؿسؾؿقـ فؽؿا ال يؼػقن وال يـحرون وال
يصؾقن العقد إال مع الؿسؾؿقـ فؽذلؽ ال يصقمقن إال مع الؿسؾؿقـ وهذا ققلف( :
صقمؽؿ يقم تصقمقن وفطركؿ يقم تػطرون وأضحاكؿ يقم تضحقن ) إهم كالمف –
 – وققلف أقرب إلك االستدالل الشرطل واالطتبار الصحقح واهلل أطؾؿ.

()1أخرجف الرتمذي ( ،)812وأبق داود ( ،)2324وابـ ماجف ( ،)1661قال ابـ مػؾح يف
"الػروع" ( )14/2واإلسـاد جقد ،وصححف األلباين.
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 املسألة السابعة :ما الحؽؿ لق رؤي الفالل هنار ًا أو لؿ تؼؿ الـقة طؾك رؤيتف
إال بالـفار؟
أقول :هذا فقف خالف بقـ أهؾ العؾؿ والػضؾ –  – فالؿذهب طـد
األصحاب أهنؿ يؿسؽقن ذلؽ الققم ويؼضقكف ،أما وجقب اإلمساك فألكف مـ
خصائص رمضان وأما قضاؤه فألهنؿ لؿ يلتقا فقف بصقم صحقح لعدم تبققت الـقة
وألن بعضفؿ يؿؽـ أن يؽقن قد وقع مـف مػسد لؾصقم مـ أكؾ أو شرب أو جؿاع
أو كحقه ،لؽـ األقرب إن شاء الف تعالك أكف يؾزمف اإلمساك دون الؼضاء ،وذلؽ ألن
الؼاطدة الؿتؼررة طـد أهؾ العؾؿ –  – أن التؽؾقػ مشروط بالعؾؿ ،وهق لؿ
يعؾؿ بالقجقب إال يف أثـاء الـفار فخقصب بالصقم حقـ طؾؿف وال يؽؾػ اهلل كػسًا
إال وسعفا واختار هذا الؼقل أبق العباس –  – فنكف قال :ويصح صقم
الػرض بـقة مـ الـفار إذا لؿ يعؾؿ وجقبف بالؾقؾ كؿا إذا شفدت الـقة بالـفار ،وقال:
ومـ تجدد لف صقم بسبب كؿا إذا قامت البقـة بالرؤية أثـاء الـفار فنكف يتؿ بؼقة يقمف
وال يؾزمف قضاء وإن كان قد أكؾ ويف الصحقح مـ حديث سؾؿف بـ األكقع -
◙  -قال « :أمر الـبي  رجالً من أسؾم أن أذن يف الـاس من كان
أكل فؾقصم بؼقة يومه ومن لم يؽن أكل فؾقصم فنن القوم طاشوراء »

()1

ووجف

الشاهد مـف أكف أمر مـ لؿ يلكؾ بنتؿام الصقم مع إكشاء الـقة مـ الـفار والؼقل
الراجح إن شاء اهلل تعالك أن صقم طاشقراء كان يف بدايتف فرضًا ثؿ كسخت
فريضتف ،فؿع كقكف فرضًا جاز إكشاء الـقة لف مـ الـفار ولؿ يشرتط تبققتفا مـ الؾقؾ
يف حؼ مـ لؿ يعؾؿ بالقجقب إال يف الـفار ولؿ يشرتط ،وكذلؽ مـ كان قد أكؾ
فنكف يتققػ طـ األكؾ ويـشئ كقة الصقم ،ولؿ يلمر أحد ًا مـفؿ بالؼضاء مؿا يدل
()1أخرجف البخاري (.)7265،2117،1924
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طؾك أهنؿ صقلبقا بالـقة مـ حقـ طؾؿفؿ بالقجقب ولؿ يضرهؿ طدم تبققتفا مـ
الؾقؾ ولؿ يضرهؿ أكؾفؿ مـ الـفار الذي كان يف طؾؿ اهلل تعالك أكف يجب صقمف
لؽـفؿ ال يؽؾػقن بندراك طؾؿ اهلل تعالك وإكؿا يؽؾػقن بؿا يعؾؿقن فنكف ال تؽؾقػ
إال بعؾؿ وهمالء الذيـ لؿ تؼؿ طـدهؿ البقـة طؾك إثبات دخقل الشفر إال يف الـفار
إك ؿا يطالبقن بالـقة مـ حقـ العؾؿ وال يضر تؼدم مػسد مـ مػسدات الصقم قبؾ
العؾؿ بالقجقب ألكف قبؾ العؾؿ بف ال تؽؾقػ طؾقف فال مقآخذه طؾقف ،وهذا الؼقل هق
الذي يتقافؼ مع روح الشريعة إن شاء اهلل تعالك وألن الدلقؾ دل طؾك أن الصائؿ إذا
ِ
كاس مع طؾؿف بلصؾ
أكؾ أو شرب كاسقًا أكف يتؿ صقمف وال يضره ذلؽ ألكف
القجقب فؿا بالؽ بالذي أكؾ أو شرب وهق جاهؾ بالقجقب أصالً ،فالشؽ أكف
أحؼ بالعذر مـ باب أولك وقد تؼرر يف الؼقاطد أن مػفقم الؿقافؼة األولقي حجة
واهلل تعالك أطؾؿ وأطؾك وهبذا الؿسللة كختؿ الؽالم طؾك هذا الضابط وهلل الحؿد
والؿـة وبف التقفقؼ والعصؿة.



06
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

الضابط الثاني
يفسداث انصىو حىقيفيت
أقول :لؼد صرحـا يف تؾؼقح األففام أن العبادات الؿـعؼدة بالدلقؾ الشرطل ال
تـؼض إال بالدلقؾ الشرطل ،وأن العبادات تػتؼر إلك دلقؾ يف أصؾ إثباهتا وتػتؼر
إلك الدلقؾ يف إثبات صػاهتا وشروصفا وكذلؽ تػتؼر إلك الدلقؾ يف إبطالفا ،فؾقس
باب إبطال العبادات مػتقحًا لؽؾ أحد يؼرر فقف ما يشاء وإكؿا هق باب تقققػل طؾك
الدلقؾ الصحقح الصريح مـ الؽتاب أو السـة الصحقحة أو ما تػرع طـفا مـ
اإلجؿاع والؼقاس الؿستقيف ألركاكف ،فؿـ زطؿ أن قق ً
ال مـ األققال أو فعالً مـ
األفعال مبطؾ لفذه العبادة فنكـا كطالبف بالدلقؾ ألن األصؾ طدم اإلبطال ومـ
خالػ األصؾ فعؾقف الدلقؾ ،ألن الدلقؾ يطؾب مـ الـاقؾ طـ األصؾ ال مـ الثابت
طؾقف،
ومـ هذه العبادات الصقام ،فنكف طبادة دل الدلقؾ الشرطل طؾك أن حؽؿفا
يـعؼد باإلمساك طـ الؿػطرات بالـقة مـ صؾقع الػجر الثاين إلك غروب الشؿس،
فحقث اكعؼد الصقم بالدلقؾ الشرطل فنن األصؾ استؿرار حؽؿف وبؼاؤه ومـ ادطك
أن حؽؿف يـتؼض بؽذا وكذا فنن ققلف هذا مقققف طؾك الدلقؾ الشرطل فنن جاء بف
فعؾك العقـ والرأس وإن لؿ يلت بف فال قبقل ،ولقس لف حؼ أن يطالبـا هق بالدلقؾ
طؾك طدم اإلبطال ألن األصؾ معـا ومـ كان األصؾ معف فنكف ال يطالب بالدلقؾ،
وهذا الؽالم مـ تعظقؿ حرمات اهلل وشعائره التل هل طالمة تؼقى الؼؾقب كسلل
اهلل تعالك أن يجعؾـا مـ أهؾ التؼقى يف الظاهر والباصـ والسر والعالكقة ،وال حقل
وال ققة إال باهلل العؾل العظقؿ ،فنن قؾت :فؿا هل مػسدات الصقم التل دل الدلقؾ
الشرطل طؾك أهنا مػسدة؟ أققل :إن أهؾ العؾؿ –  – وأطؾك كزلفؿ يف الجـة
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وغػر لفؿ ورحؿ أمقاهتؿ وثبت أحقاءهؿ قد استؼرؤا األدلة مـ الؽتاب والسـة
واإلجؿاع والؼقاس الصحقح فقجدوا أن هـاك مـ الؿػسدات ما هق متػؼ طؾقف
ومـفا ما هق مختؾػ فقف اختالفا قد كصر الدلقؾ أحد صرفقف
وهـاك مػسدات خاضعة لالجتفاد وال يـؽر طؾى الؿخالف فقفا وهي كؿا يؾي:
مـفا :الجؿاع بشرصف الذي سقل إن شاء اهلل تعالك ،فنكف مـ مػسدات الصقم
ودلقؾف ققلف تعالك( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ) [البؼرة]187:
فدل ذلؽ طؾك أن الجؿاع إكؿا هق حالل يف لقؾة الصقام فؼط وإن تركف طـد
تبقـ الخقطقـ مـ بعضفؿا مـ إتؿام الصقام فال يتؿ إال بذلؽ ولؿا يف الصحقحقـ
مـ حديث أبل هريرة « :- ◙ -أن رجال جاء إلى الـبي  قال يا
رسول اهلل هؾؽت قال وما أهؾؽك قال وقعت طؾى أهؾي وأكا صائم قال :هل تجد
رقبة تعتؼفا قال :ال ،قال :هل تستطقع أن تصوم شفرين متتابعقن .قال :ال ،قال :هل
تستطقع أن تطعم ستقن مسؽقـًا قال :ال ،فجؾس فلتى الـبي  بعرق من
تؿر فؼال :أين السآئل ،قال :ها أكاذا يا رسول اهلل ،فؼال خذ هذا فتصدق به ،قال:
أطؾى أفؼر مـي يا رسول اهلل فواهلل ما بقن ال بتقفا أهل بقت أفؼر مـي ،فضحك الـبي
()2
 وقال:أصعؿه أهؾك »
ويف الصحقح أيضا مـ حديث أبل هريرة  « :- ◙ -يدع صعامه وشرابه
وشفـوته من أجؾي »(.)3
ومـفا :األكؾ والشرب بشرصف اآل إن شاء اهلل تعالك فنكف مـ مػسدات الصقم
( )1أخرجف البخاري ( ،)1936ومسؾؿ (.)2595
( )2أخرجف البخاري ( ،)1894ومسؾؿ (.)2717
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بؾ هق أصؾ الباب ودلقؾ ذلؽ اآلية الؿتؼدمة فنن فقفا(:ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) [البؼرة – ]187:أي ترك
األكؾ والشرب –إلك الؾقؾ ) فلباح اهلل تعالك األكؾ والشرب إلك هناية ثؿ أمر
باإلمساك طـفؿا إلك هناية الؾقؾ ويف الحديث السابؼ «:يدع صعامه وشرابه وشفوته
من أجؾي » وقال ♥ « :من أكل أو شرب كاسقًا فؾقتم صومه »( )1ففذا
مـطققف ويػفؿ مـف أكف إن أكؾ أو شرب طامد ًا ذاكر ًا لصقمف أن صقمف يػسد هبذا
وقد تؼرر يف الؼقاطد أن مػفقم الؿخالػة حجة ،واهلل أطؾؿ.
ومـفا :استدطاء الؼلء أي تعؿده فؿـ استؼاء طؿد ًا فنن صقمف يػسد وذلؽ
لحديث أبل هريرة  - ◙ -قال :قال رسقل اهلل  « :من ذرطه
الؼيء فال قضاء طؾقه ومن استؼاء طؿد ًا فؾقؼضي »()2رواه أبق داود والرتمذي
وحسـف ،وقال :العؿؾ طؾقف طـد أهؾ العؾؿ ،وقال الدارقطـل :إسـاده كؾفؿ ثؼات
وطـ طؿر كحقه مقققفًا وقال اإلمام البغقي والخطابل وابـ تقؿقف وغقرهؿ:
( )1أخرجف البخاري ( ،)1933ومسؾؿ ( .)2716بؾػظ " مـ كسل وهق صائؿ فلكؾ وشرب
فؾقتؿ صقمف فنكؿا أصعؿف اهلل وسؼاه ".
()2أخرجف أبق داود ( ،)2381والرتمذي ( ،)721وابـ ماجف ( ،)1676والـسائل يف
"الؽربى" ( – 354/11تحػة األشراف) ،وأحؿد ( )498/2وأكؽره ،وقال يف رواية:
لقس مـ ذا شلء ،قال الخطابل :يريد أكف غقر محػقظ ،وقال مفـا طـ أحؿد:حدث بف
طقسك ولقس هق يف كتابف ،غؾط فقف ولقس هق مـ حديثف .كؿا يف "التؾخقص" (،)189/2
والدارقطـل ( 184/2رقؿ  )21وقال :رواتف ثؼات كؾفؿ.
وأخرجف الدارمل ( ،)14/2وابـ خزيؿة ( ،)1961،1961والبقفؼل (،)219/4
والبغقي يف "شرح السـة" رقؿ ( ،)1755والحاكؿ ( ،)427-426/1وقال الحاكؿ طؾك
شرصفؿا ووافؼف الذهبل.
وقال أبق داود طؼب حديث ( :)2381رواه أيضًا حػص بـ غقاث طـ هشام بف.
والحديث صححف األلباين .واهلل أطؾؿ.
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أجؿعقا طؾك أن مـ ذرطف الؼلء فال قضاء طؾقف وأن مـ استؼاء طؿد ًا أن طؾقف
الؼضاء .واهلل أطؾؿ.
ومـفا :االستؿـاء إما بؿداطبة أو بؿباشرة أو بالقد أو بتعؿد الـظر لؿا يفقج
الشفقة أو بالتػؽقر الؿؼدور طؾك قطعف ،فنذا كزل الؿـل باالختقار فنكف يؽقن مػسد ًا
لؾصقم ودلقؾ ذلؽ حديث « يدع صعامه وشرابه وشفوته من أجؾي »( )3وهق
مذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ ،وألن اإلكزال باالختقار كالجؿاع ألكف إكزال بؿباشرة،
واختاره أبق العباس شقخ اإلسالم –  وقالت طائشة أم الؿممـقـ –
▲ –« كان الـبي  يؼبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولؽـه
كان أمؾؽؽم إلربه »( .)1فعؾؿـا بذلؽ أن الؿراد بؼقلف « وشفوته » أي الجؿاع
واإلكزال ولق بدون جؿاع ،وأما مؼدمات الجؿاع مـ مباشرة وتؼبقؾ فال بلس هبا إن
لؿ يرتتب طؾقفا ما يػسد الصقم مـ اإلكزال وهذا مرجعف غؾبة الظـ وسقل
لؾؿسللة زيادة بحث إن شاء اهلل.
ومـفا :الحجامة ،وهل شرط ضاهر الجؾد الستخراج الدم الػاسد فنكف قد ثبت
الدلقؾ بلهنا مػطرة وهق حديث شداد بـ أوس مرفقطًا « :أفطر الحاجم
والؿحجوم »( )2وصححف ابـ خزيؿة وغقره وقال اإلمام أحؿد والبخاري :إكف
()1سبؼ تخريجف (ص .)14
( )2أخرجف البخاري ( ،)1927ومسؾؿ (.)2576
( )3أخرجف أبق داود( ،)2368والـسائل ( – 144/4مع تحػة األشراف) ،وابـ ماجف
( ،)1618وأحؿد ( .)125،124،123،24/4قال :طؾل بـ سعقد الـسقي :سؿعت
أحؿد يؼقل :هق أصح ما روي فقف – كؿا يف "التؾخقص" ( ،)193/2وابـ خزيؿة
( 226/3رقؿ  ،)1963وابـ حبان ( 312/8رقؿ  ،)3533والدارمل (،)14/2
والطرباين يف "الؽبقر" ( ،)7154،7184،7188-7149،7147والبقفؼل (،)265/4
وطبدالرزاق يف "الؿصـػ" ( ،)7519وابـ أبل شقبة يف "الؿصـػ" ( )51-49/3مـ

=

21
أصح شلء يف الباب ،قال أبق العباس قدس اهلل روحف :واألحاديث القاردة طـ
الـبل  يف ققلف « أفطر الحاجم والؿحجوم » كثقرة قد بقـفا األئؿة
الحػاظ ،والؼقل بلن الحجامة تػطر مذهب أكثر فؼفاء الحديث كلحؿد بـ حـبؾ
وإسحاق بـ راهقيف وابـ خزيؿة وابـ الؿـذر وغقرهؿ وأهؾ الحديث الػؼفاء فقف
الحامؾقن بف أخص الـاس باتباع محؿد  والذيـ لؿ يروا إفطار
الؿحجقم احتجقا بؿا ثبت يف الصحقح « أن الـبي  احتجم وهو
محرم صائم »( .)3وأحؿد وغقره صعـقا يف هذه الزيادة وهل ققلف « وهو صائم »
وقالقا :الثابت أكف احتجؿ وهق محرم ،قال أحؿد :قال يحل بـ سعقد :قال شعبة:
لؿ يسؿع الحؽؿ حديث مؼسؿ يف الحجامة لؾصائؿ ،يعـل حديث شعبة طـ الحؽؿ
طـ مؼسؿ طـ ابـ طباس ( أن الـبل  احتجؿ وهق صائؿ محرم ) .قال
مفـا :سللت أحؿد طـ حديث حبقب بـ الشفقد طـ مقؿقن ابـ مفران طـ ابـ
طباس ( أن الـبل  احتجؿ وهق صائؿ محرم ) :سؿعت أبا طبداهلل رد
هذا الحديث وضعػف ،وقال :كاكت كتب األكصاري قد ذهبت يف أيام الؿـتصر
فؽان بعد يحدث مـ كتب غالمف وكان هذا – أي الزيادة – مـ تؾؽ – أي بسبب
ذلؽ إلك أن قال أبق العباس قدس اهلل روحف :وهذا الذي ذكره اإلمام أحؿد هق
الذي اتػؼ طؾقف الشقخان البخاري ومسؾؿ ولفذا أطرض مسؾؿ طـ الحديث الذي
ذكر حجامة الصائؿ ولؿ يثبت إال حجامة الؿحرم إهم كالم أبل العباس – 
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صرق.
وكؼؾ الحاكؿ طـ إسحاق بـ راهقية تصحقحف ،وصححف طؾل بـ الؿديـل ،والبخاري
كؿا يف "التؾخقص" ( )193/2وقال الـقوي يف "شرح الؿفذب" (" :)351/6طؾك
شرط مسؾؿ" ،واكظر يف صرق هذا الحديث "الســ الؽربى" لؾـسائل ،وصححف األلباين
 ،واهلل أطؾؿ.
( )1أخرجف البخاري (.)1938
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قؾت :ويميده أيضًا ما رواه اإلمام أحؿد يف الؿسـد مـ حديث ثقبان أن رسقل
اهلل  أتك طؾك رجؾ وهق يحتجؿ يف رمضان فؼال « :أفطر الحاجم
والؿحجوم »()1قال الرتمذي مـ حديث حسـ صحقح وصححف ابـ الؿديـل
واإلمام الدارمل طؾك الجؿقع  ففذه األدلة تػقد بؿجؿقطفا أن الحجامة مـ
مػسدات الصقم وهق اختقار أبل العباس الـحرير الفزبر فارس الؿـؼقل والؿعؼقل
وجزاه اهلل خقر ما جزى طالؿًا طـ أمتف ،وقد بقـ قدس اهلل روحف وجعؾ جـة
الػردوس كزلف العؾة يف إفطار الحاجؿ والؿحجقم فؼال :وقد بقـا أن الػطر
بالحجامة طؾك وفؼ األصقل والؼقاس ،وأكف مـ جـس الػطر بدم الحقض
واالستؼاءة وباالستؿـاء ،وإذا كان ذلؽ كذلؽ فبلي وجف أراد إخراج الدم أفطر،
كؿا أكف بلي وجف أخرج الؼلء أفطر سقاء جذب الؼلء بندخال يده أو بشؿ ما يؼقئف
أو ضع يده تحت بطـف واستخرج الؼلء فتؾؽ صرق الستخراج الؼلء وهذه – أي
الحجامة والػصاد– صرق إلخراج الدم إلك أن قال :وأما الحاجؿ فنكف يجتذب
الفقاء الذي يف الؼارورة بامتصاصف والفقاء يجتذب ما فقفا مـ الدم فربؿا صعد مع
الفقاء شلء مـ الدم فدخؾ حؾؼف وهق ال يشعر والحؽؿة إذا كاكت خػقة أو مسترتة
طؾؼ الحؽؿ بالؿظـة كؿا أن الـائؿ الذي تخرج مـف الريح وال يدري يممر بالقضقء
فؽذلؽ الحاجؿ يدخؾ شلء مـ الدم مع ريؼف إلك بطـف وهق ال يدري ،وأما
الشارط فؾقس بحاجؿ وهذا الؿعـك متػؼ فقف فال يػطر الشارط وكذلؽ لق قدر
حاجؿ ال يؿص الؼارورة بؾ يؿتص غقرها أو يلخذ الدم بطريؼ آخر لؿ يػطروا ألن
الـبل  خرج كالمف طؾك الحاجؿ الؿعروف الؿعتاد إهم كالمف –
 – ففذا يبقـ لؽ أن الؼقل الراجح إن شاء اهلل تعالك يف هذه الؿسللة هق

()1سبؼ تخريجف (ص .)16
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الؼقل الذي اختاره أبق العباس –  -واهلل أطؾؿ.
ومـفا :دم الحقض والـػاس فنكف مػسد لؾصقم باإلجؿاع ،ويف الصحقحقـ مـ
حديث أبل سعقد الخدري أن الـبل  قال :ما رأيت مـ كاقصات طؼ ٍؾ
ديـ ،وفقف« :ألقس إذا حاضت الؿرأة لم تصل ولم تصم ،قؾن :بؾى ،قال :فذلك
كؼصان ديـفا »()1الحديث.
ومـفا :الردة طـ اإلسالم والعقاذ باهلل تعالك ،ألن الصقم طبادة ومـ شرط
صحتفا اإلسالم والردة قاصعة لفذا الشرط فعاد الـفل إلك فؼدان شرط الصحة وقد
تؼرر يف الؼقاطد أن الـفل إذا طاد إلك ذات الؿـفل طـف أو شرط صحتف دل طؾك
فساده فصقم الؿرتد فاسد ،وألن مـ شروط صحتف أيضًا استؿرار حؽؿ الـقة بلن
ال يـقي قطعفا وال ردة قاصعة لحؽؿ الـقة لتخؾػ الؿصحح لف وهق اإلسالم،
ولؼقلف تعالك(:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [الزمر ]65:قال الؿقفؼ :ال كعؾؿ فقف
خالفًا واهلل أطؾؿ.
ففذه األشقاء الؿذكقرة هل التل دل الدلقؾ الشرطل الصحقح الصريح طؾك
أهنا مػسدة لؾصقم ،ويبؼك ما طداها مقققفًا طؾك الدلقؾ فنن صح بف الدلقؾ قبؾـاه
وإن لؿ يصح بف الدلقؾ لؿ كؼبؾف ألن مػسدات الصقم تقققػقة .ومـ هذا الضابط
كعرف حؽؿ الؿذي هؾ هق مـ جؿؾة الؿػسدات أو ال؟
أقول :األصؾ أكف لقس مـ الؿػسدات ومـ قال بلكف مػسد فعؾقف الدلقؾ ألن
مػسدات الصقم تقققػقة ،والؼقل بلكف مـ جؿؾة مػسدات الصقام هق الؿعتؿد
أساسف الشفقة ففق كالؿـل ،وطـف :لقس الؿذي مـ جؿؾة الؿػسدات وهق مذهب

()1أخرجف البخاري ( ،)314ومسؾؿ (.)143
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الحـػقة والشافعقة ،بؾ هل مذهب الجؿفقر واختارها مـ أصحابـا اآلجري وأبق
محؿد مقفؼ الديـ بـ قدامة والشقخ تؼل الديـ أبق العباس وصقهبا يف اإلكصاف
واستظفرها ابـ مػؾح يف الػروع ،وهل الرواية الراجحة إن شاء اهلل تعالك وذلؽ
طؿالً باألصؾ ،وققاسف طؾك الؿـل ققاس مع الػارق فنكف يػارق الؿـل يف تركقبف
ومخرجف وأثره فقػارقف يف حؽؿف ألن الؼقاس مع الػارق باصؾ ،قال أبق العباس
قدس اهلل روحف :وال يػطر بؿذي بسبب قبؾة أو لؿس أو تؽرار كظر إهم ويف
الصحقحقـ مـ حديث طائشة « أن الـبي  كان يباشر وهو صائم
ويؼبل وهو صائم ولؽـه كان أمؾؽؽم ألربه »( )1والؿباشرة هل الؿس بالقد ولؿا
سئؾ طـ الؼبؾة قال « :أرأيت لو تؿضؿضت بالؿاء »

()2

ولؿس القد والؼبؾة هل مؼدمات الجؿاع ومػتاحف كؿا أن الؿضؿضة هل
مؼدمف الشرب ومػتاحف فؽؿا أن الؿضؿضة ال تـؼض مع أهنا مؼدمة الشرب
ومػتاحف فؽذلؽ الؿس بالقد والؼبؾة ال تبطؾ الصقم مع أهنا مؼدمة الجؿاع
ومػتاحف ولؿ يسلل الـبل  السائؾ هؾ أمذى أو ال؟

()1سبؼ تخريجف (ص .)16
()2أخرجف أحؿد يف "الػتح الرباين" ( 52/11رقؿ  )118ويف "الؿسـد" ( ،)21/1وأبق داود
( ،)2385والبزار ( – 479/1كشػ األستار ) وقال ِ
طؼ َبف ":ال كعؾؿف طـ طؿر إال مـ هذا
القجف هبذا الؾػظ ،وقد روي طـ طؿر طـ الـبل  بخالف هذا " اهم.
وأخرجف الدارمل ( ،)13/2والبقفؼل ( ،)218/4والحاكؿ ( )431/1وصححف وقال:
طؾك شرط الشقخقـ ووافؼف الذهبل.
وأخرجف ابـ أبل شقبة ( ،)61-61/3والـسائل يف "الؽربى" ( – 17/8تحػة األشراف)
مـ صرق.
والحديث صححف األلباين ،واهلل أطؾؿ.
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وقد تؼرر يف الؼقاطد أن ترك االستػصال يف مؼام االحتؿال مـمزل مـمزلة العؿقم
يف الؿؼال ،وألن األصؾ طدم اإلبطال إال بدلقؾ ولؿ يلت دلقؾ يػقد بطالن الصقم
بؿجرد خروج الؿذي ومـ ذلؽ أيضًا أكف ال يػسد الصقم بالغقبة وققل الزور
والعؿؾ بف والجفؾ وإكؿا هق مـؼص ألجر الصائؿ بؾ قد يذهبف بالؽؾقة مع سؼقط
الػرض طـف ،وهذا هق الؿراد بؼقلف  « :من لم يدع قول الزور والعؿل
به والجفل فؾقس هلل حاجة يف أن يدع صعامه وشرابه »( )1واهلل أطؾؿ .وسقف يل إن
شاء اهلل تعالك يف الضابط الذي بعد هذا بؼقة الػروع الؿخرجة طؾك هذا الضابط
ولؽـ الرتباصفا بالذي بعده أخرت البحث فقفا إلك الؽالم طؾقف .واهلل أطمؾؿ.



()1أخرجف البخاري (.)6157( ،)1913
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الضابط الثالث
يغهب جاَب املُفذ املعخاد
ويغهب جاَب انخغذيت يف غريِ
أقول :اطؾؿ أرشدك لطاطتف ووفؼـا وإياك لسؾقك سبقؾ مرضاتف أن لإلكسان
جقفقـ :جقف البطـ وجقف الدماغ ولؽؾ جقف مـػذان ،مـػذ معتاد تصؾ
األشقاء إلك هذا الجقف مـ صريؼة ومـػذ غقر معتاد فالؿـػذ الؿعتاد لؾبطـ هق
الػؿ ،فاألشقاء تصؾ طادة إلك جقف البطـ مـ الػؿ ،والؿـػذ الؿعتاد لؾدماغ هق
األكػ فاألشقاء تصؾ طادة إلك الدماغ مـ األكػ ففذان الؿـػذان معتادان ،وأما
الؿـافذ التل لقست بؿعتادة فؽالعقـ واألذن والعروق والدبر وكحقها فنن مـافذ
ألحد الجقفقـ لؽـفا لقست بؿعتادة،
إذا طؾؿت هذا فلقول :إذا وصؾ شلء إلك الجقف فاكظر :هؾ وصؾف مـ مـػذه
الؿعتاد أم مـ مـػذه غقر معتاد ،فنن وصؾف مـ مـػذه الؿعتاد فنكف يؽقن مػسد ًا
لؾصقم مـ غقر فرق بقـ أن يؽقن مغذيًا أو غقر ِ
مغذ ألن الؿعتؿد حقـئذ جاكب
الؿـػذ لؿعتاده وهذا هق معـك ققلـا ( يغؾب جاكب الؿـػذ الؿعتاد ) أي أن ما وصؾ
إلك الجقف مـ مـػذه الؿعتاد يؽقن مبطالً لؾصقم تغؾقبًا لجاكب الؿـػذ الؿعتاد،
وأما إذا وصؾ إلك الجقف شلء مـ غقر الؿـافذ الؿعتادة فنكـا حقـئذ كـظر إلك هذا
الشلء القاصؾ هؾ هق ِ
مغذ يؼقم مؼام األكؾ والشرب أم ال؟ فنن كان مغذيا فنكف
يؽقن مػسد ًا لؾصقم ألكف يف معـك األكؾ والشرب ويحؿؾ العؾة التل يحؿؾفا
األكؾ والشرب ،وأما إن لؿ يؽـ هذا الشلء مغذيًا فنكف حقـئذ ال أثر لف يف اإلبطال
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ألكف لقس أكالً أو شربًا وال يف معـاهؿا ،هذا ما تحرر طـدي يف شرح هذا الضابط
وهق ضابط ال يـخرم أبد ًا وهلل الحؿد والؿـة،
وإلقك الػروع الؿخرجة طؾقه حتى ترى كقف يعرف حؽؿفا بنكزالفا طؾقه
فلقول-:
مـفا :قطرة الػؿ ،ما الحؽؿ إذا قطر الصائؿ يف فؿف مـ قطرة الػؿ؟
أقول :الجقاب يعرف مـ هذا الضابط وهق أن قطرة الػؿ تدخؾ معف وهق مـػذ
معتاد لؾجقف فنذا قطر الصائؿ يف فؿف ووجد صعؿفا يف جقفف فنكف صقمف يػسد،
فنن قؾت :هل لقست بؿغذية ،أققل :كعؿ هل لقست كذلؽ لؽــا غؾبـا الؿـػذ ففل
يف معـك الشرب تغؾقبًا لجاكب الؿـػذ ،وقد قرركا سابؼًا أن ما دخؾ مـ مـػذ معتاد
فنكـا ال كػرق فقف بقـ كقكف مغذيًا أو ً
ال ،وإكؿا االطتبار حقـئذ جاكب الؿـػذ الؿعتاد
وطؾقف الػتقى يف البالد السعقدية زادها اهلل شرفًا ورفعة.
ومـفا :قطرة العقـ فنذا قطر الصائؿ يف طقـف وأحسـ بؿرارهتا يف جقفف فـحـ
كجزم يؼقـا أهنا قد وصؾت لؾجقف ففؾ تؽقن مػسدة لؾصقم؟
أقول :الجقاب يعرف مـ هذا الضابط وهق أن العقـ لقست بؿـػذ معتاد
لؾجقف وحقـئذ كػرق بقـ الؿغذي مـ غقره ومـ الؿعؾقم لدى الجؿقع أن قطرة
العقـ لقست بؿغذية فؾقست هل أكالً وشربًا وال يف معـاهؿا فال تؽقن مػسدة
لؾصقم واهلل أطؾؿ.
ومـفا :قطرة األذن يؼال فقفا ما يؼال يف قطرة العقـ ،فؿـ قطر يف أذكف وأحس
بطعؿفا يف حؾؼة فنكف ال يمثر يف صقمف ألكف دخؾت لؾجقف مـ مـػذ غقر معتاد فنكف
ال يمثر يف صقمف ألهنا دخؾت لؾجقف مـ مـػذ غقر معتاد ولقست بؿغذية ،واهلل
أطؾؿ.
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ومـفا :ما يعرف الققم بالؿـظار الطبل وهق شلء كالذي يدخؾ مـ فؿ الؿريض
يصؾ إلك جقفف لـظر محؾ الؿرض ،ففؾ إذا استعؿؾف الصائؿ يػسد صقمف أم ال؟
أقول :فقف خالف بقـ أهؾ العؾؿ الؿعاصريـ فؼقؾ يجقز وققؾ ال والصقاب إن
شا ء اهلل تعالك أكف ال يجقز استعؿالف إذا لؿ يؽـ ثؿة ضرورة فؿـ استعؿؾف فنن
صقمف يػسد ألكف دخؾ لؾجقف مـ مـػذه الؿعتاد كؾ مطالبًا ما يقضع طؾقف مادة
تسفؾ دخقلف كالدهـ وربؿا كان الؿؼصقد مـف غسقؾ الجقف أصالً وكؾ ذلؽ
مػسد لؾصقم.
ومـفا :الحؼـ الؿغذية ،الؿعروفة طـد العامة والخاصة وهل حؼـ تدخؾ مع
القريد فقستػقد مـفا الجسؿ ما يستػقده مـ األكؾ والشرب بؾ بعض الؿرضك
يعقش طؾقفا أيامًا كثقرة ،بؾ قد رأيت بعقـل يف بعض الؿستشػقات امرأة قد أغؿل
طؾقفا بسبب حادث سقارة وماتت بعض خاليا الؿخ أكثر مـ سـتقـ وقد ازرقت
أصراففا وال تزال حقة بسبب هذه الحؼـ الؿغذية ،ففؾ إذا استخدمفا الصائؿ تؽقن
مػسدة لصقمف أو ً
ال؟
الجواب :يعرف وحقـئذ ال بد مـ التػريؼ بقـ الؿغذي مـ غقره ،وهذه الحؼـ
يف مؼام األكؾ والشرب ألهنا تؼقم مؼامف فتؽقن حقـئذ مػسدة لؾصقم ألكـا قؾـا يف
الضابط ( ويغؾب جاكب التغذية يف غقره ) أي يف غقر الؿـػذ الؿعتاد كغؾب جاكب
التغذية .واهلل أطؾؿ.
ومـفا :حؼـ الدم ،فنكف قد يحتاج الصائؿ إلك أن يضاف لدمف دم آخر فقؼقم
الطبقب بحؼـف دما متقافؼا مع دمف يف الػصؾقـ فنذا فعؾف الصائؿ اختقار ًا فؿا الحؽؿ؟
أقول :يػسد صقمف ذلؽ ألن بدكف يتؼقى هبذا الدم الزائد ،ففق وإن دخؾ
لؾجقف مـ مـػذ غقر معتاد لؽـف يف معـك األكؾ والشرب فقلخذ حؽؿفا يف إفساد
الصقم واهلل أطؾؿ.
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ومـفا :لق استدخؾ الصائؿ شقئا يف دبره فلحس بطعؿف يف جقفف فنكـا كؼقل:
لقس الدبر هق الؿـػذ الؿعتاد لؾجقف وحقـئذ كػرق بقـ الؿغذي وغقره وهذا
الشلء الداخؾ مـ الدبر يف الغالب أكف لقس بؿغذ فال يؽقن مػسد ًا لؾصقم ألكف
دخؾ مـ مـػذ غقر معتاد ولقس هق أكالً أو شرب ُا وال يف معـاهؿا وال يؼقم مؼامفؿا
واهلل أطؾؿ.
ومـفا :حؼـ تخػقظ السؽر الؿعروفة طـ األصباء هؾ يجقز لؾصائؿ أخذها يف
هنار رمضان؟
أقول :تققػت كثقر ًا فقفا جفالً مـل هؾ هل مغذية أم ال ثؿ سللت جؿعًا مـ
األصباء الثؼات فؼالقا إهنا لقست بؿغذية فحقث قالقا ذلؽ فـؼقل ال بلس هبا
لؾصائؿ ألكف دخؾت لؾجقف مـ مـػذ معتاد ولقست أكالً وشربًا وال يف معـاهؿا
واهلل أطؾؿ.
ومـفا :لق أصابت الصائؿ يف رأسف ملمقمة أو جائػة فداواها بدواء تحؾؾ فقفا
فقجد صعؿف يف حؾؼف ففؾ يؽقن ذلؽ مػسد ًا لؾصقم؟
الجواب :ال ،ألكف دخؾ مـ مـػذ غقر معتاد ولقس هق أكالً أو شربًا وال يف
معـاهؿا واختاره أبق العباس ابـ تقؿقة –  رحؿة واسعة – وذلؽ خالفًا
لؾؿذهب طـد األصحاب لؽـ الراجح إن شاء اهلل تعالك هق ما ذهب إلقف أبق
العباس وهق راوية يف الؿذهب واختارها جؿع مـ األصحاب واهلل أطؾؿ.
ومـفا :العقد الفـدي وهق الؿعروف طـدكا بالبخقر أو الـد ،فنكف إذا وضع طؾك
الجؿر ثار مـف دخان لف رائحة زكقة وهذا الدخان لف جرم ،فؿا الحؽؿ لق تعؿد
الصائؿ شؿف حتك وجد صعؿف يف جقفف؟
أقول :الحؽؿ يف ذلؽ فساد الصقم ألن هذا الدخان دخؾ لؾجقف مـ مـػذ
معتاد فقغؾب جاكب الؿـػذ ،فعؾك الصائؿ حقـئذ التققل مـ مثؾ ذلؽ أما إذا لؿ
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يتعؿد إدخال الدخان يف حؾؼف ففذا سقل حؽؿف إن شاء اهلل تعالك يف الضابط الذي
بعد هذا واهلل أطؾؿ.
ومـفا :الدخان الذي طؿت بف البؾقى يف زماكـا ،وهق الؿعروف بالسجائر أو
التتـ ،فنكف حرام بالـؼؾ والعؼؾ والحس والػطرة وقد ذكرت أدلة تحريؿف يف مقضع
آخر ،لؽـ هؾ هق مػسد لؾصقم إذا استعؿؾف الصائؿ؟
أقول :كدع الجقاب لؽ واهلل ربـا أطؾك وأطؾؿ.
ومـفا :إذا اشتفت الصائؿة الحامؾ خرقة أو ترابًا ،فنن الحامؾ يف أشفرها
األولك تل بالعجائب فقؿا تشتفل ،وتعرف امرأة قد اشتفت أكؾ الطقـ وامرأة
أخرى اشتفت أكؾ الصابقن ،وامرأة أخرى قد اشتفت أكؾ معجقن األسـان ،وال
كؼقل ذلؽ الؽالم سخرية بلخقاتـا ،حاشا وكال فنن هذا األمر شلء كتبف اهلل طؾك
كساء بـل آدام ،وإكؿا الؿراد التػريع الػؼفل طؾك هذا الضابط ففؾ إذا أكؾتف يػسد
صقمفا أم ال؟
الجواب :كعؿ بالطبع يػسد صقمفا لؽـ أققل :لؿاذا أفسد صقمفا مع أكف لقس
بؿغذي؟ ال شؽ أن الجقاب ألكـا كغؾب جاكب الؿـػذ الؿعتاد واهلل أطؾؿ.
ومـفا :ما الحؽؿ لق اكتحؾ الصائؿ يف طقـقف وأحس بطعؿف يف حؾؼف أققل:
وصؾ الؽحؾ إلك الجقف مـ مـػذ غقر معتاد ولقس هق بؿغذ فال يؽقن مػسد ًا
لؾصقم ،وهق اختقار أبل العباس بـ تقؿقة –  خالفًا لؿا هق الؿشفقر مـ
الؿذهب ،وأما حديث الؽحؾ ( لقتؼف الصائؿ )( )1فنكف لؿ يثبت مـ صريؼ تؼقم بف

وط َؼ َب ُف بؼقلف :قال لل يحقك بـ معقـ :هق حديث مـؽر.
()1أخرجف أبق داود (َ )2377
والحديث ضعػف األلباين  .واهلل أطؾؿ.
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الحجة وقد تؼرر يف الؼقاطد أن األحؽام الشرطقة تػتؼر يف ثبقهتا إلك الدلقؾ
الصحقح الصريح قال أبق العباس قدس اهلل روحف:
وأما حديث الؽحؾ فضعقػ( )1واهلل أطؾؿ.
ومـفا :لق وضع الصائؿ الحـاء طؾك قدمقف وأحس بطعؿفا يف حؾؼف فنكف ال
شلء ألكف دخؾ مـ مـػذ غقر معتاد ولقس بؿغذ واهلل أطؾؿ.



()1أخرجف الرتمذي ( )726طـ أكس بـ مالؽ ◙ ،وابـ ماجف ( )1678طـ طائشة
▲ .قال البقصقري يف "مصباح الزجاجة" ( 13/2رقؿ ":)1678/618هذا إسـاد
ضعقػ لضعػ الزبقدي ،واسؿف :سعقد بـ طبدالجبارَ ،ب َّقـ ُف أبق بؽر بـ أبل داود.
ورواه الحاكؿ مـ صريؼ أحؿد بـ أبل الطقب طـ بؼقة بف.
ومـ صريؼ الحاكؿ رواه البقفؼل يف "ســف" ( )262/4وقال ":سعقد الزبقدي مـ
مجاهقؾ شققخ بؼقة مـػرد بؿا ال يتابع طؾقف " اهم.
وضعػ األلباين  حديث أكس ،وصحح حديث طائشة .واهلل أطؾؿ.
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الضابط الرابع
وعهى وإرادة
ال يؤثز يفسد انصىو إال بذكز
ٍ
أقول :أسلل اهلل تعالك أن يؾفؿـا رشدكا وأن يؼقـا شر أكػسـا وأن يريـا الحؼ
حؼًا ويرزقـا إتباطف ويريـا الباصؾ باصالً ويرزقـا اجتـابف ،وأن يذيؼـا وإياك لذة الحؼ
قبق ً
ال واتباطًا ثؿ اطؾؿ رفع اهلل لؽ الدرجة وأطال كزلؽ يف الجـة أن الشريعة إما
ملمقر بػعؾف إيجابًا أو استحبابًا ،وإما ما أمر برتكف تحريؿًا أو كراهة ،وكحـ اآلن
يف الؼسؿ الثاين وهق قسؿ الؿـفقات وكخص مـفا الؿـفقات تحريؿًا،
فلقول :لؼد شرحـا يف تؾؼقح األففام قاطدة :ال يمثر فعؾ الؿـفل طـف إال بذكر
وطؾؿ وإرادة ،وهذا الضابط متػرع طـ تؾؽ الؼاطدة،
وبقاكه أن يؼال :إن مػسدات الصقم التل تؼدم الؽالم طؾقفا مـ أكؾ وشرب
وجؿاع وحجامة واستؿـاء وردة والتؼقم وغقرها مؿا ذكر ،هذه الؿػسدات ال
يرتتب طؾقفا أثرها إال إذا تقفر يف مرتؽبفا ثالثة شروط ،بحث إذا اختؾ شرط فنكف
يتخؾػ األثر،
وكعـي باألثر هـا أمور ًا :إفساد الصقم والؼضاء وإال ثؿ والؽػارة فقؿا تجب فقف
الؽػارة كؿا سقل إن شاء اهلل تعالك ،وهذه الشروط هل الؿذكقرة يف هذا الضابط،
وهل العؾؿ والذكر واإلرادة،
وإلقك شيء من تػصقؾفا مع أدلتفا وفروطفا فلقول وباهلل التوفقق:
الشرط األول :العؾؿ :وضده الجفؾ ،فال تمثر هذه الؿػسدات إال إذا كان
فعؾفا طالؿًا أهنا مػسدة لصقمف ،وبـاء ًا طؾقف فؿـ فعؾ شقئًا وهق جاهؾ بحؽؿف فنكف
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ال شلء طؾقف وصقمف صحقح والدلقؾ طؾك ذلؽ جؿقع اآليات التل فقفا أن اهلل ال
يؽؾػ كػسًا إلك وسعفا وإال ما آتاها وأكف لؿ يحؿؾـا جؾ وطال ما ال صاقة لـا بف،
وأكف يريد بـا القسر وال العسر والتخػقػ ال اإلثؼال ،كؾ ذلؽ دلقؾ طؾك اشرتاط
العؾؿ لثبقت التؽؾقػ ألن التؽؾقػ بؿا ال يعؾؿ خارج طـ وسع الـػس وصاقتفا
وهق مـ العسر واإلثؼال واآلصار واألغالل التل جاءت شريعتـا بقضعفا ،ويدل
طؾقف بخصقصف مـ السـة حديث طدي بـ حاتؿ  - ◙ -لؿا كزل ققلف تعالك:
(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ) [البؼرة]187:
قال :فعؿدت إلك طؼالقـ أبقض وأسقد وجعؾتفؿا تحت وساد فجعؾت آكؾ
حتك تبقـا فنذا الصبح قد صؾع ،فذكرت ذلؽ لؾـبل  ،فلخربه بالحؼ
وأن الؿراد بذلؽ «كور الؼؿر وضؾؿة الؾقل »( )1ووجف االستشفاد وأن الـبل
 لؿ يلمره بؼضاء ذلؽ الققم الذي أكؾ يف هناره مؿا يدل طؾك أكف طذره
وسبب العذر هق طدم العؾؿ أي أن طدي بـ حاتؿ  - ◙ -قد أكؾ وشرب
وهق ال يعؾؿ أكف هبذا األكؾ والشرب يػسد صقمف ضـًا مـف صقاب كػسف ،مؿا يدل
طؾك أن طدم العؾؿ بلكف مػسد طذر يف طدم ترتب أثره مـ فساد الصقم أو اإلثؿ
والؼضاء ،ولؽـ يـبغل أن تعؾؿ أن قضقة الجفؾ ال بدلفا أن تضبط بضابط مفؿ
وهق أن يؽقن مثؾف يجفؾ ،وقد قرركا سابؼًا أن رفع الجفؾ طـ كػسف وتؽاسؾ يف
ذلؽ وفرط فنن جفؾ هذا لقس بعذر يف ترك ملمقر وال فعؾ محظقر وأما إن كان ال
يستطقع رفع الجفؾ طـ كػسف لعذر ما ففذا هق الذي كقن جفؾف طذر ًا رافعًا
لؾؿقآخذة ،وقد ذكركا هذه الؿسللة بلوسع مـ هذا يف كتاب الؿباحث الجؾقة يف رد
الؿسائؾ الخالفقة لؾؽتاب والسـة واهلل أطؾؿ.
الشرط الثاين :الذكر وضده الـسقان فال تؽقن هذه األشقاء مػسدة لؾصقم إال
إذا فعؾفا الصائؿ وهق ذاكر لصقمف ،ويدل طؾك ذلؽ ققلف تعالك( :ﯥ ﯦ ﯧ
()1أخرجف البخاري ( ،)4519ومسؾؿ (.)2533
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ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ) [البؼرة ]286:ويف صحقح مسؾؿ قال اهلل ( قد فعؾت ) ويدل
طؾقفا بخصقصفا حديث أبل هريرة يف الصحقح قال :قال رسقل اهلل
()3
 « :من أكل أو شرب كاسقًا فؾقتم صومه فنكؿا أصعؿه اهلل وسؼاه »
()4
ويف لػظ « :من أكل أو شرب كاسقًا فنكؿا هو رزق رزقـه اهلل »
ولؾدارقطل معـاه وزاد ( وال قضاء )( )1ولؾحاكؿ يف الؿستدرك مرفقطًا ( :مـ
أكؾ يف رمضان كاسقًا فال قضاء طؾقف وال كػارة )( )2وقال :صحقح طؾك شرط
مسؾؿ ،فدل ذلؽ طؾك أكف ال أثر لذلؽ األكؾ والشرب بالـسبة لؾصائؿ ويؼاس طؾقف
ما طداه ألكف يف معـاه ،وقال ♥ « :إن اهلل تعالى رفع طن أمتي الخطل
والـسقان وما استؽرهوا طؾقه »( )3حديث إسـاده حسـ واهلل أطؾؿ.
الشرط الثالث :اإلرادة وضده اإلكراه ،فال يمثر مػسد الصقم إال إذا فعؾف
الصائؿ مختار ًا لف مريد ًا لػعؾف وبـاء ًا طؾقف فؿـ فعؾ شقئًا مـ هذه الؿػسدات
مؽرهًا فنكف ال شلء طؾقف فال إثؿ وال قضاء وال كػارة فقؿا تجب فقف الؽػارة ودلقؾ
ذلؽ ققلف تعالك( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [الـحؾ ]116:فنذا
تجاوز اهلل تعالك مـ ققل الؽػر وفعؾف مؽرهًا مع اصؿئـان الؼؾب مع طظؿة وكرب
شلكف فألن يؽقن اإلكراه طذر ًا يف إسؼاط اثر الؿػسد لؾصقم مـ باب أولك ،ففذا
()1أخرجف البخاري ( ،)1933ومسؾؿ (.)2716
( )2أخرجف الرتمذي ( ،)721وصححف األلباين.
( )3أخرجف الدارقطـل (.)2227،2226،2225
( )4أخرجف الحاكؿ ( ،)431/1وابـ خزيؿة يف "صحقحف" ( 139/3رقؿ  ،)1991وابـ
حبان ( رقؿ  – 916مقارد ) .وقال ابـ حجر يف "فتح الباري" ( :)157/4إسـاده
صحقح.
( )5أخرجف ابـ ماجف ( ،)2143وصححف ابـ حبان ( ،)7219وصححف الحاكؿ ()198/2
وقال :طؾك شرط الشقخقـ ووافؼف الذهبل ،وصححف األلباين .واهلل أطؾؿ.
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ققاس أولقي وقد تؼرر يف األصقل أكف حجة ،ويدل طؾقف أيضا الحديث السابؼ فنن
فقف ( وما استؽرهقا طؾقف ) واهلل أطؾؿ.
وخالصة الؽالم :أن هذه الؿػسدات كؾفا ال يرتتب أثر فعؾفا طؾك الصائؿ إال
بتقفر ثالثة شروط :العؾؿ والذكر واإلرادة ،وال بد مـ تقاجدها جؿقعًا بؿعـك أكف
إذا اختؾ شرط مـفا فنكف يتخؾػ األثر ،فؿـ فعؾ الؿحظقر طالؿًا ذاكر ًا لؽـ يجفؾ
أكف مػسد فال شلء طؾقف ومـ فعؾف طالؿًا مختار ًا لؽـف ِ
كاس فال شلء طؾقف وهؽذا،
إذا طؾؿت هذا فنلقؽ الػروع طؾقف حتك يتضح أكثر فلققل:
مـفا :احتجؿ الصائؿ ذاكر ًا مختار ًا لؽـف كان يجفؾ أن الحجامة مـ مػسدات
الصقم فؿا الحؽؿ؟
أقول :إذا كان جاهالً ومثؾف يجفؾ فنكف ال شلء طؾقف ألكف ال يمثر مػسد الصقم
إال بالعؾؿ واهلل أطؾؿ.
ومـفا :جامع الصائؿ يف هنار رمضان مريد ًا طالؿًا بحرمة الجؿاع لؽـف كان
كاسبًا أكف صائؿ وهذا يحصؾ أحقاكًا يف أوائؾ أيام الصقام أيف صقم الؼضاء ،أو غقر
ذلؽ ،فالـسقان صبع اإلكسان فؿـ جامع كاسقًا أكف صائؿ فال إثؿ طؾقف وال قضاء وال
كػارة ألن مػسد الصقم ال يمثر إال بذكر ،وهذا الػرع قد يؽقن ثؼقالً طؾك بعض
الـػقس لؽـ ال شلن لـا هبا فالحؼ أحؼ أن يتبع واهلل أطؾؿ.
ومـفا :لق ققد الصائؿ ثؿ أدخؾ الؿاء يف فؿف فشربف إكراهًا فؿا حؽؿ صقمف؟
الجواب :أن صقمف صحقح وهلل الحؿد تؼبؾ اهلل مـا ومـف ،وال أثر لفذه الشربة
ألهنا حصؾت بغقر اختقاره ،وال يمثر مػسد الصقم إال إذا فعؾف بنرادتف واختقاره واهلل
أطؾؿ.
ومـفا :لق تؿضؿض الصائؿ ثؿ سبؼ إلك جقفف شلء مـ الؿاء بال قصد فال
شلء طؾقف ألن األمر لقس بقده ولؿ يتعؿدها قؾبف وقد قال تعالك( :ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ) [األحزاب ]5:ولؽـ أققل قرر
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أهؾ العؾؿ أن الؿبالغ يف الؿضؿضة واالستـشاق إال أن تؽقن صائؿًا .واهلل ربـا
أطؾك وأطؾؿ.
ومـفا :لق صار ذباب إلك حؾؼف فابتؾعف فال قصد فـؼقل لف :هـقئًا مريئًا ال شلء
طؾقف صقمؽ صحقح ألكف دخؾ يف فقؽ إلك جقفؽ فال إرادة مـؽ وقد تؼرر أكف ال
يمثر مػسد الصقم إال بنرادة ولؽـ كقصل أخاكا هذا أن يحاول إغالق فؿف ما
استطاع وخصقصًا يف هنار الصقم واهلل أطؾؿ.
ومـفا :لق أصقب الصائؿ برطاف كثقر وكزف دمف فؿا حؽؿ صقمف؟ كؼقل :ال
شلء طؾقف فنن خروج الدم هذا لقس لف فقف اختقار وال إرادة لؽـ طؾقف أن يحاول
إيؼافف ما استطاع أو مراجعة أقرب مستشػك ألخذ العالج الالزم شػاه اهلل وطافاه
وال بلس إن شاء اهلل كػارة وصفقر واهلل أطؾؿ.
ومـفا :لق احتؾؿ الصائؿ فؿا حؽؿ صقمف؟
أقول :صحقح باإلجؿاع ألكف ال اختقار لف يف إخراج الؿـل وقد تؼرر أن
مػسدات الصقم ال تمثر إال بذكر وطؾؿ وإرادة واهلل أطؾؿ.
وطؾك ذلؽ فؼس لؽـ بؼل طـدكا إشؽال قد يثقر يف ذهـ البعض وهق ققلفؿ:
إن األدلة دلت طؾك أن كزول دم الحقض والـػاس مـ جؿؾة مػسدات الصقم:
ألقس كذلؽ قؾـا :كعؿ وما ذكاك؟ قالقا :إن العادة أن كزول دم الحقض والـػاس
يحصؾ بال إرادة ،لؾصائؿة فتخؾػ شرط اإلرادة وقد قررت أكف ال يمثر مػسد
الصقم إال بذكر وطؾؿ وإرادة فؽان يـبغل أن يؽقن دم الحقض والـػاس لقس
بؿػسد لؾصقم لتخؾػ شرط اإلرادة؟ فؽقػ جعؾتؿقه مػسدا مع تخؾػ هذا
الشرط ،فلكتؿ بقـ أمريـ :إما أن تؽقن قاطدتؽؿ هذه مـؼقصة بـزول دم الحقض
والـػاس وإما أن يؽقن كزول دم الحقض والـػاس لقس بؿػسد لؾصقم وتؽقكقن
هبذا قد خالػتؿ اإلجؿاع فؿا جقابؽؿ؟ قؾـا :كظـ واهلل أطؾؿ أن صاحب هذا
اإلشؽال بارك اهلل فقف ال يػرق بقـ ما كان مـ قبقؾ األحؽام التؽؾقػقة واألحؽام
القضعقة ،وبقان ذلؽ أن يؼال :إن الحؽؿ الشرطل يـؼسؿ إلك قسؿقـ ،حؽؿ
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تؽؾقػل وهل القجقب والـدب الحرمة والؽراهة واإلباحة وحؽؿ وضعل وهق
السبب والشرط والصحة والػساد الؿاكع ،فالحقض والـػاس بالـسبة لؾصقم لقس
هق مـ قبقؾ األحؽام التؽؾقػقة التل هنقت الصائؿة طـفا حتك إذا حصؾت كظركا يف
شروط إفسادها لؾصقام ،وإكؿا هل مـ قبقؾ األحؽام القضعقة فاهلل تعالك جعؾ
كزول الحقض والـػاس طالمة ماكعة مـ الصقام والصالة ووطء زوجفا لف ودخقل
الؿسجد وقراءة الؼرآن طؾك ققل مـ يؿـعفا مـ قراءة الؼرآن ،ففذا إشؽال لقس
بقارد أصالً وأزيدك بقاكًا وأققل :الصائؿ والصائؿة مؿـقطان مـ األكؾ والشرب
ومؿـقطان مـ الجؿاع يف هنار رمضان ومؿـقطان مـ االستؿـاء ومؿـقطان
الحجامة ،لؽـ هؾ الصائؿة مؿـقطة مـ كزول الحقض والـػاس بالطبع ألن تؾؽ
األشقاء األولك داخؾة تحت الؼدرة وأمركا برتكفا ففل حؽؿ تؽؾقػ ،وأما كزول دم
الحقض والـػاس لقس بداخؾ تحت الؼدرة بؾ ولق كان داخالً فنن الؿرأة لؿ تممر
بتحصقؾف وال برتكف ألكف مـ األحؽام القضعقة وكحـ كتؽؾؿ طـ األحؽام التؽؾقػقة
ولعؾؽ هبذا ففؿت الؿراد بؼقلـا يف الضابط ( تؽؾقػـا ) أي أكـا كبحث يف شروط
مػسدات الصقم التل هل مـ قبقؾ األحؽام التؽؾقػقة ال القضعقة ولعؾ الضابط
هبذا قد باكت معالؿف واتضحت مراسؿف واهلل يعػق طـ الزلؾ والخطل والتؼصقر ففق
حسبـا وكعؿ القكقؾ وهق أطؾك وأطؾؿ.
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الضابط الخامس
األصم عدو انكفارة يف يفسداث انصىو إال بدنيم
أقول :لؼد تؼرر يف الؼقاطد أن األصؾ براءة الذمة مـ كؾ الحؼقق واألصؾ هق
البؼاء طؾك األصؾ حتك يرد الـاقؾ ،وتؼرر أيضًا أكف ال يجقز إثبات شلء مـ
األحؽام الشرطقة إال بدلقؾ صحقح صريح ومـ ذلؽ أكف ال يجقز إلزام أحد
بالؽػارة طؾك فعؾ شلء مـ الؿحرمات وطؾك ذلؽ دلقؾ شرطل صحقح ،إذا كؼرر
هـا فعؾؿ أن سائر الؿػسدات التل تؼدم الؽالم طؾقفا ودلت األدلة طؾك أهنا مػسدة
لؾصقم لقس يف شلء مـفا ذكر الؽػارة إال يف مػسد واحد فؼط وهق الجؿاع ال غقر،
فؼد ثبت يف الصحقحقـ مـ حديث أبل هريرة« :أن رجال جاء إلى الـبي
 فؼال :يا رسول اهلل هؾؽت .قال :وما أهؾؽك ،قال :وقعت طؾى
أهؾي وأكا صائم ،قال :هل تجد رقبة تعتؼفا قال :ال ،قال :هل تستطقع أن تصوم
شفرين متتابعقن .قال :ال ،قال :هل تستطقع أن تطعم ستقن مسؽقـًا قال :ال،
فجؾس فلتى الـبي  بعرق من تؿر فؼال :أين السآئل ،قال :ها أكاذا يا
رسول اهلل ،فؼال خذ هذا فتصدق به ،قال :أطؾى أفؼر مـي يا رسول اهلل فواهلل ما بقن
()1
ال بتقفا أهل بقت أفؼر مـي ،فضحك الـبي  وقال :أصعؿه أهؾك »
فػل هذا الحديث دل طؾك وجقب الؽػارة يف هذا الؿػسد بعقـف ويبؼك ما طداه مـ
الؿػسدات طؾك األصؾ وهق براءة الذمة فؿـ أوجب يف شلء مـفا كػارة فلكف
يطالب بالدلقؾ الؿثبت لذلؽ وإال فؼقلف مردود طؾقف وهذا هق الحؼ يف هذه
()1سبؼ تخريجف (ص .)14
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الؿسللة وإكؿا ً
ال لفذا الضابط إلقؽ هذه الؿسائؾ الؿفؿة التل كثر الخالف فقفا مع
ردها إلك أدلتفا وققاطدها فلققل:
مـفا :قد ثبت الدلقؾ بال وجقب الؽػارة إال طؾك الؿجامع ،لؽـ ما طؾة
وجقهبا؟
أقول :اختؾػ يف ذلؽ فؼقؾ العؾة يف وجقب الؽػارة هق هتؽ حرمة الققم
طؿد ًا ،وقاسقا طؾك ذلؽ أن كؾ مـ هتؽ حرمة الققم طؿد ًا بلي مػسد كان فنن
طؾقف الؽػارة بجامع الفتؽ يف كؾ ،وققؾ :بؾ ال تجب الؽػارة يف غقر الجؿاع إال
طؾك مـ أكؾ أو شرب متعؿد ًا ألكف هتؽ حرمة الققم بلطؾك ما يف الباب ،أي أن
أطؾك الؿػسدات األكؾ والشرب ،ففل أطؾك مـ الجؿاع فنذا وجبت الؽػارة يف
الجؿاع طؿد ًا فقجب يف األكؾ والشرب طؿد ًا مـ باب أولك ،وقال أكثر أهؾ العؾؿ
إن الؽػارة ال تجب إال يف الجؿاع فؼط ذلؽ ألن األصؾ طدم الؽػارة يف مػسد
الصقم إال بدلقؾ ولؿ يلت الدلقؾ يف وجقب الؽافرة يف مػسد الصقم إال طؾك
الؿجامع فؼط ،والعؾة الصحقحة يف وجقهبا هل أكف جؿاع يف هنار رمضان وبقان
ذلؽ أكف قال – أي األطرابل – يا رسقل اهلل وقعت طؾك أهؾل يف رمضان وأكا
صائؿ ،فؼال هؾ تجد كذا هؾ تجد كذا ،..فرتب الؽػارة طؾك وصػ ،مؿا يدل
طؾك أن طؾة الؽػارة هق القصػ الؿتؼدم والقصػ الؿتؼدم هق ققلف « :وقعت
طؾى أهؾي يف رمضان » فعؾؿـا بذلؽ أن العؾة الصحقحة هل القطء يف هنار رمضان،
فالـبل  لؿ يرتب الؽػارة طؾك ققلف « :هؾؽت وأهؾؽت » حتك تؽقن
العؾة يف الؽػارة هتؽ حرمة الشفر فؼط ،ولؽـف استػسر طـ سبب الفالك فؾؿا
أخربه بلكف وقع طؾك أهؾف يف رمضان وهق صائؿ رتب ♥ الؽػارة طؾك
ذلؽ ،فدل ذلؽ طؾك أن هذا هق العؾة الصحقحة ،وحقـئذ كؼقل :هل مـ كقع العؾة
الؼاصرة التل ال تتعدى محؾفا فال يؼاس طؾقفا غقرها واهلل ربـا أطؾك وأطؾؿ.
ومن الؿسائل أيضا :ما هق القاجب طؾك مـ جامع يف هنار رمضان؟
أقول :القاجب طؾك مـ جامع يف هنار رمضان ما يؾل:
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األول :التقبة مـ اإلثؿ الحاصؾ،
الثاين :فساد صقمف يف هذا الققم الرتؽابف مػسد ًا مـ مػسدات الصقم،
الثالث :وجقب اإلمساك بؼقة الققم وسقل ذلؽ يف ضابط مستؼؾ إن شاء اهلل
تعالك،
الرابع :الؽػارة الؿغؾظة وهل طؾك الرتتقب طتؼ رقبة فنن لؿ يجد فصقام
شفريـ متتابعقـ فنن لؿ يستطع فنصعام ستقـ مسؽقـًا فنذا تعذر األول صار إلك
الثاين وإذا تعذر الثاين صار إلك الثالث لؽـ هؾ يجب طؾقف قضاء ذلؽ الققم أم ال؟
فقف روايتان طـ اإلمام أحؿد فؼقؾ :يؼضل ألكف ورد زياردة يف حديث أبل هريرة« :
وصم يومًا مؽاكه » فؼال أبق داود ويف سـتف :حدثـا جعػر بـ مسافر قال حدثـا ابـ
أبل فديؽ قال حدثـا هشام بـ سعد طـ ابـ شفاب طـ أبل سؾؿة بـ طبدالرحؿـ
طـ أبل هريرة قال (:جاء رجؾ أن الـبل  أفطر يف رمضان – هبذا
الحديث – قال :فل بعرق فقف تؿر قدر خؿسة طشر صاطًا وقال فقف « :كؾه أكت
وأهل بقتك وصم يومًا واستغػر اهلل »( )1وصححف األلباين –  وقال ابـ
ماجة –  :– حدثـا حرمؾة بـ يحقك قال حدثـا طبداهلل بـ وهب قال حدثـا
طبدالجبار بـ طؿر قال حدثـل يحل بـ سعقد طـ سعقد بـ الؿسقب طـ أبل هريرة
طـ رسقل اهلل  - الحديث – وفقف« :وصم يومًا مؽاكه »( )2وققؾ :ال
يؼضل واستدلقا طؾك ذلؽ بلن الثالث يف الصحقحقـ مـ حديث أبل هريرة إكؿا هق
الؽػارة فؼط ولقس فقفا األمر بالؼضاء ،وإكؿا ورد الؼضاء يف زيادات ضعقػة وما
سؾؿ مـفا ففق شاذ لؿخالػتف لرواية الثؼات ،اختار هذا الؼقل أبق العباس بـ تقؿقة –
 :– فنكف قال :وقد ثبت هذا الحديث مـ غقر وجف يف الصحقحقـ مـ

()1أخرجف أبق داود ( )2393وصححف األلباين.
()2أخرجف ابـ ماجف ( )1671وصححف األلباين.
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حديث أبل هريرة ومـ حديث طائشة ولؿ يذكر أحد أمره بالؼضاء ولق كان أمره
بذلؽ لؿا أهؿؾف همالء كؾفؿ وهق حؽؿ شرطل يجب بقاكف ولؿا لؿ يلمر بف دل طؾك
أن الؼضاء لؿ يبؼ مؼبق ً
ال مـف وهذا يدل طؾك أكف كان متعؿد ًا لؾػطر لؿ يؽـ كاسقًا
وال جاهالً .إهم كالمف.
قؾت :أما سـد ابـ ماجة فػقف طبدالجبار بـ طؿر وهق ضعقػ الحديث فؼد
ضعػف يحقك بـ معقـ والبخاري وأبق داود والرتمذي والـسائل والدارقطـل
وغقرهؿ ،أفاده البقصقري يف الزوائد ،ففذه الزيادة ( وصؿ يقمًا مؽاكف ) زيادة
ضعقػة وقد تؼرر يف الؼقاطد أن األحؽام الشرطقة تػتؼر يف ثبقهتا لألدلة الصحقحة
وهذا هق األقرب إن شاء اهلل تعالك واهلل ربـا أطؾك وأطؾؿ.
ومن الؿسائل أيضًا :هؾ طؾك الؿرأة كػارة كؿا طؾك الرجؾ أم ال؟ أققل :هذا
مـ مقاصـ اإلشؽال طـدي وذلؽ ألكف يتجاذبف طدة أصقل:
األول :تلخقر البقان طـ وقت الحاجة ال يجقز والـبل  إكؿا ذكر
الؽػارة طؾك الزوج مع طؾؿف أن الؿرأة وقع طؾقفا ذلؽ ألن األطرابل قال « :وقعت
طؾى أهؾي »( )1فبقـ الـبل  ما يجب طؾقف مـ الؽػارة وسؽت طـ
الؿرأة فسؽقتف هذا يدل طؾك أكف ال كػارة طؾقفا إذا لق كان يجب طؾقفا كػارة لبقـ
ذلؽ فؾؿا لؿ يبقـ ذلؽ مع أكف وقت الحاجة طؾؿـا أن ذمتفا بريئة مـ الؽػارة ألن
تلخقر البقان طـ وقت الحاجة ال يجقز ،ففذا األصؾ يػقد أكف ال كػارة طؾقفا،
الثاين :كؾ حؽؿ ثبت يف حؼ الرجال ففق ثابت يف حؼ الـساء إال بدلقؾ
والعؽس بالعؽس ،وهذه الؽػارة ثبتت يف حؼ الرجؾ فؽان مؼتضك هذه الؼاطدة
أن تثبت أيضًا يف حؼ الزوجة ،وهذا األصؾ يؼضل أن طؾقفا الؽػارة كؿا طؾك
الرجؾ سقاء ًا بسقاء،
()1سبؼ تخريجف (ص .)14
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الثالث :الشريعة ال تػرق بقـ متؿاثؾقـ وال تجؿع بقـ مختؾػقـ وقد تؼرر لـا
سابؼًا أن العؾة يف وجقب الؽػارة هل القطء يف هنار رمضان ،فالؽػارة وجبت طؾك
الزوج ألكف جامع يف هنار رمضان ،والؿرأة تتحؼؼ فقفا هذه العؾة فنكف أيضًا قد
حصؾ مـفا الجؿاع يف هنار رمضان ،ومع اتػاق العؾة فال بد مـ اإللحاق ،ففل إذا
مثؾف يف العؾة والشريعة ال تػرق بقـ متؿاثؾقـ وهذا األصؾ يؼضل بلن طؾقفا الؽػارة
كؿا هل طؾك الرجؾ،
الرابع :األخذ باألحقط فنن هذا األصؾ أيضًا يؼضل بلن طؾقفا الؽػارة ذلؽ
ألكف إن كػرت فنكف ال أحد يـؽر طؾقفا فنن كاكت يف طؾؿ أكف واجبة طؾقفا فؼد كاكت
بف وإال ففل مـ جؿؾة الصدقات الؿستحبة التل تثاب طؾقفا ،لؽـ لقلؿ تؽػر ألكؽر
طؾقفا الؼائؾقن بقجقب الؽػارة طؾقفا وقد تؼرر أن فعؾ ما اتػؼ طؾقف العؾؿاء أولك
مـ فعؾ ما اكػرد بف أحدهؿا ما أمؽـ.
الخامس :أكف قد تؼرر يف الضقابط أن األصؾ طدم الؽػارة إال بدلقؾ ألن
األصؾ براءة الذمة ،فؿـ طؿر الذمة بالؽػارة فؾقلت بالدلقؾ ،وقد طؿركا ذمة الرجؾ
بالؽػارة بالدلقؾ ،ولؽـ أين الدلقؾ الذي يعؿر ذمة الؿرأة بالؽػارة فحقث فاألصؾ
طدم الؽػارة كؿا تؼرر لـا يف هذا الضابط.
وهذا الؼقل رواية يف مذهب اإلمام أحؿد ،والرواية الثاكقة وهل الؿشفقرة يف
الؿذهب أن طؾقفا الؽػارة إن كاكت طامدة طالؿة مطاوطة ،وهق مذهب الجؿفقر،
واألقرب طـدي واهلل تعالك أطؾك وأطؾؿ :أن طؾقفا الؽػارة إن كاكت مطاوطة طالؿة
طامدة ،وذلؽ لالتػاق يف العؾة ،أطـل ألهنا هتؽت حرمة رمضان بالجؿاع مطاوطة،
ففل كالرجؾ ،وألن سؽقتف  طـ إيجاب الؽػارة طؾقفا ترد طؾقف
احتؿاالت كثقرة،
مـفا :أكف لؿ تسلل ولؿ تعرتف هل ،ومـفا :أهنا لؿ تؽـ صائؿة لعذر مـ
األطذار،
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ومـفا :أن الـبل  اكتػك ببقان الحؽؿ لؾرجؾ لعؾؿف اشرتاك الؿرأة
كاف يف ذكره يف حؼ
معف يف الحؽؿ ،فالتـصقص طؾك الحؽؿ يف بعض الؿؽؾػقـ ً
الباققـ ،وقد تؼرر يف الؼقاطد أن حؽؿف  لقاحد حؽؿ لألمة مالؿ يرد
دلقؾ التخصقص وما ثبت يف حؼ الرجال ثبت يف حؼ الـساء إال بدلقؾ
ومـفا :يتحؿؾ أن يؽقن سبب السؽقت طـ حؽؿ الؿرأة ما طرفف مـ كالم
زوجفا بلكف ال قدرة لفا طؾك شلء وأكف كاكت مؽرهة ،ويدل لفذا ما روي يف بعض
صرق هذا الحديث أن الرجؾ قال « :هؾؽت وأهؾؽت »( )1لؽـفا زيادة ضعقػة ففذه
االحتؿاالت تحقم حقل سؽقتف  طـ بقان حؽؿ الؿرأة فال يستدل بف
ألكف قد تؼرر يف األصقل أن الدلقؾ إذا تطرق إلقف االحتؿال سؼط بف االستدالل،
ويبؼك طـدكا االشرتاك يف الحؽؿ بقـ الرجال والـساء سؾقؿًا مـ الؿعارضة ،وألن
هذا الؼقل هق األحقط واهلل ربـا أطؾك وأطؾؿ.
ومن الؿسائل أيضًا :ما الحؽؿ إذا تؽرر الجؿاع ففؾ تتؽرر الؽػارات أم ال؟
أقول :هذا فقف تػصقؾ :إما أن يؽرره يف يقم واحد وإما أن يؽرره يف أيام
متعددة ،فنن كرره يف يقم واحد مرتقـ أو أكثر فال يخؾق إما أن يؽػر طـ الجؿاع
األول وإما ال ،فنن لؿ يؽػر طـ الجؿاع األول فنكف يجزئ طـ الجؿقع كػارة واحدة
وذلؽ ألكف قد تؼرر يف الؼقاطد أن مـ كرر محظقر ًا مـ جـس واحد ومقجبف واحد.
قال ابـ قدامة والشارح :بعقر خالف.
وأما إذا جامع ثؿ كػر ثؿ جامع مرة أخرى ففؾ يؾزمف لؾجؿاع الثاين كػارة
جديدة أققل :هذا فقف خالف العؾؿاء فؼقؾ :كعؿ ألكف استحالل لحرمة رمضان بال
مسقغ شرطل وتؽػقره األول ال يحؾ هذا الققم لف بؾ يؾزمف اإلمساك فنذا جامع
ثاكقًا فنكف يؽقن قد وصئ يف هنار رمضان مع لزوم اإلمساك طؾقف فتؾزمف كػارة ثاكقة
()1سبؼ تخريجف (ص .)14
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وهذا هق الؿشفقر مـ الؿذهب ،وكص طؾقف اإلمام أحؿد يف رواية ابـف حـبؾ
والرواية الثاكقة ال كػارة طؾقف طـ الجؿاع الثاين وهق ققل الجؿفقر،
وقال الوزير :أجؿعقا أكف إذا وصئ وكػر ثؿ طاد فقصئ ثاكقًا يف يقمف ذلؽ أكف ال
يجب طؾقف كػارة ثاكقة .إهم قؾت :وهذا الؼقل هق األسعد بالدلقؾ إن شاء اهلل تعالك
وذلؽ ألن الؽػارة األولك وجبت الكتفاك حرمة الصقم الصحقح بالجؿاع وأما
الجؿاع الثاين فنكف لؿ يصادف صقمًا صحقحًا حتك يػسده وتؾزم بنفساده كػارة،
وإكؿا طؾقف اإلثؿ ألكف يؾزمف اإلمساك لؽـف إمساك ال يجزئ طـ صقم ففق شرطًا
لقس بصائؿ فؾق كرر الجؿاع ثاكقًا فنكف ال يصادف صقمًا صحقحًا وإكؿا يقافؼ
صقمًا فاسد ًا فال يرتتب طؾقف إال اإلثؿ فؼط إلخاللف بقجقب اإلمساك واهلل أطؾؿ.
وإما إذا تؽرر الجؿاع يف يقمقـ مختؾػقـ أو أكثر فنكف يؾزم لؽؾ يقم كػارة ،ألن كؾ
يقم طبادة مستؼؾة لف حرمة جديدة غقر حرمة الققم الذي قبؾف ،بدلقؾ أن فساد بعضف
ال يسري طؾك طامتف كالصالة ،بؾ كؾ يقم لف حؽؿف ،وهق مذهب الجؿفقر مـ
الحـابؾة والؿالؽقة والشافعقة ،فؾق جامع يف يقمقـ لزمف كػارتان ،ولق جامع يف
طشرة أيام لزمف طشر كػارات وهؽذا فالؾفؿ إكا كعقذ بؽ مـ كؾ سقء وبالء وال
حقل وال ققة إال باهلل العؾل العظقؿ وهق أطؾك وأطؾؿ.
فنن قؾت :ما الحؽؿ لق جامع طشريـ مرة يف طشريـ يقمًا ولؿ يخرج كػارة
طـ األيام األولك ففؾ يجزئ طـ الجؿقع كػارة واحدة أم يؾزم كؾ يقم كػارة
فلققل :أيفا األخ الحبقب كصقحتل لؽ إذا دخؾ طؾقؽ الشفر أن تعتزل امرأتؽ
اطتزا ً
ال كؾقًا فال تراك وال تراها ،فنكؽ وبال طؾقفا وهل وبال طؾقؽ ،فاذهب هبا
إلك بقت أهؾفا واجؾس أكت يف بقت أهؾؽ وإياك ثؿ إياك أن يحصؾ بقـؽؿا اتصال
إال يف لقؾة الصقام والسالم ثؿ أققل :طؾقؽ طشرون كػارة ألكؽ أفسدت طشريـ
يقمًا كؾ يقم هق يف كػسف طبادة مستؼؾة طـ الققم الذي قبؾف والققم الذي بعده ،حتك
وإن لؿ تخرج كػارات األيام األولك ،ولذلؽ فلققل :اطتؼ طشريـ رقبة ،فنن لؿ
تستطع فصؿ ألػًا وطشريـ يقمًا أي لؽؾ يقم شفريـ متتابعقـ ،وال يؾزم اتصال
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كػارات األيام إذا كـت ستؽػر بالصقام ،فصؿ شفريـ متتابعقـ طـ الققم األول ،ثؿ
إن شئت أن تصؾفا بؽػارة الققم الثاين فؾؽ ذلؽ وإن شئت أن تػصؾ فؾؽ ذلؽ،
فنن لؿ تستطع فلصعؿ ستقـ مسؽقـًا طـ كؾ يقم أفسدتف ،فؽلين بؽ تؼقل :ما هذا؟
فلقول :كعؿ هق كذا وإال فلمسؽ كػسؽ واحػظ صقمؽ طـ ما يػسده طصؿـا
اهلل وإياك مـ الزلؾ وهق أطؾك وأطؾؿ.
ومن الؿسائل أيضا :كص طؾؿاؤكا –  – طؾك أن مـ آخر قضاء رمضان
إلك أن أدركف رمضان آخر بال طذر لفذا التلخقر أن طؾقف الؼضاء والؽػارة فقطعؿ
طـ كؾ يقم مسؽقـًا واستدلقا طؾك ذلؽ بلكف مذهب ابـ طباس وأبل هريرة وابـ
طؿر وال يعرف كؾفؿ مخالػ مـ الصحابة فؽان إجؿاطًا وققلفؿ أحب إلقـا مـ
ققل غقرهؿ فدلقؾ الؽػارة مذهب الصحابل واهلل أطؾؿ.
ومن الؿسائل أيضًا :ما الحؽؿ إذا صؾع الػجر الثاين وهق ال يزال يف جؿاطة؟
أققل :ال شؽ أن يجب طؾقف الـزع لؽـ هؾ تجب طؾقف كػارة بالـزع أم ال؟
أقول :مـ طجائب الؿذهب أهنؿ قالقا كعؿ طؾقف كػارة بالـزع ألكف تحصؾ بـ
الؾذة والحرارة الحاصؾة بالجؿاع ،وهذا هق الؿشفقر طـدكا يف الؿذهب والراوية
الثاكقة :إكؿا يجب طؾقف قضاء ذلؽ الققم ال تؾزمف الؽػارة والرواية الثالثة :ال يجب
طؾقف الؼضاء وال الؽػارة وصقمف صحقح ال غبار طؾقف تؼبؾ اهلل مـا ومـف ،وهق
مذهب أبل حـقػة والشافعل وهق ققل صقائػ مـ السؾػ كسعقد بـ جبقر
ومجاهد والحسـ وإسحاق وداود وأصحابف واختباره اإلمام الػحؾ التحرير
فارس الؿـؼقل والؿعؼقل أبق العباس بـ تقؿقة –  – وتؾؿقذه اإلمام الثاين
ابـ الؼقؿ الجقزية – رحؿ اهلل الجؿقع – وقال :وهق األشبف بلصقل الشريعة وداللة
الؽتاب والسـة وهق ققاس أصقل أحؿد وغقره إهم وهق األقرب إن شاء اهلل تعالك
وذلؽ ألن كزطف هذا ال يريد بف التؾذذ وإكؿا يراد بف التخؾص وال يتحؼؼ التخؾص
إال بالـزع وقد تؼرر يف الؼقاطد أن مباشرة الحرام لؾتخؾص مـف جائز وإكؿا الحديث
فقف ( وقعت طؾك امرأ ) و ( وصئت امرأ ) و ( أصبت أهؾل ) وهذه ألػاظ تغقر
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وققع الجؿاع الؿعفقد ،وهذا كزع لؾتخؾص،
وكؼول أيضًا :إكف وإن سؾؿـا أن حركة الـزع فقفا مػسدة إال أهنا مغؿقرة يف
مصؾحة إقالطف وتخؾصف مـ هذا الؿحرم وال صريؼ لف لؾتخؾص إال ذلؽ ،فال
اطتبار هبذه الؿػسدة القسقرة وال كرتب طؾقفا حؽؿًا ،وألكف لؿ يػرط هبذا الجؿاع
ألكف أبتداه يف وقت يحؾ لف ابتداؤه فقف لؼقلف تعالك( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ) [البؼرة ]187:فلبان اهلل تعالك األكؾ
والشرب والجؿاع إلك هذا التبقـ ،ومـ فعؾ ما أبقح لف لؿ يؽقن مػرصًا ،ومـ لؿ
يػرط ال مقآخذة طؾقف ،ثؿ كؼقل :أيفا األصحاب أططقكا حالً لفذه الؿشؽؾة التل
وقع فقفا الرجؾ فنكف إن لؿ يـزع وجبت طؾقف الؽػارة ألكف جؿاع يف هنار رمضان
باختقار ،وإذا كزع وجبت طؾقف الؽػارة أيضًا ألكف يتؾذذ هبذا الـزع ،فباهلل طؾقؽؿ ما
هق الحؾ يف هذه الؿشؽؾة؟
أقول :الحؾ فقفا أن يممر بالـزع وال شلء طؾقف واهلل أطؾؿ.
ومن الؿسائل أيضًا :ما الحؽؿ لق تساحؼت امرأتان فلكزلتا ففؾ تؾزمفؿا كػارة
كالرجؾ مع زوجتف أم ال؟
أقول :وفقف خالف بقـ العؾؿاء طؾك تقلقفؿا روايتان يف مذهب األصحاب –
 – فؼقؾ أن اإلكزال بالؿساحؼة كالجؿاع ،فعؾقفؿا الؼضاء والؽػارة،
والرواية الثاكقة :إكؿا طؾقفؿا اإلثؿ والؼضاء دون الؽػارة ألن األصؾ طدم
الؽػارة يف مػسد الصقم إال بدلقؾ وال دلقؾ يدل طؾك وجقهبا بالؿساحؼة وإكؿا هل
يف الجؿاع الذي فقف إيالج وهذا ققل الجؿفقر ،وهذا الؼقل هق األقرب إن شاء اهلل
تعالك ألن الحديث فقف ( وقعت ) و ( أتقت ) و ( وصئت ) و ( أصبت ) وهل ألػاظ
تدل طؾك حؼقؼة الجؿاع والؿساحؼة وأما الؼضاء فلققل :فنكف ال قضاء طؾقف لقس
مـ باب إسؼاط التخػقػ وإكؿا مـ باب إسؼاط الحرمان ،فنكف ال يجزئف طـ ذلؽ
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الققم ش لء مـ األيام لؽـ طؾقف التقبة والـدم والعزم طؾك طدم العقدة واإلكثار مـ
الصقم يف حديث الؼلء « ومن استؼاء طؿد ًا فؾقؼضي »( )1فلققل كعؿ هق كذلؽ
لؽـ ققلف طؿد ًا مـزل طؾك الحاجة ألن اإلكسان إكؿا يتؼقل لعذر كالؿريض يتداوى
بالؼلء أو يتؼقل ألكف أكؾ ما فقف شبفة كؿا تؼقل أبق بؽر الصديؼ  - ◙ -لؿا أكؾ
مـ كسب الؿتؽفـ جاهالً بحالف ،وإذا كان الؿتؼلء معذور ًا كان ما فعؾف جائز ًا
وصار مـ جؿؾة الؿرض الذيـ يؼضقن ولؿ يؽـ مـ أهؾ الؽبائر الذيـ أفطروا
بغقر طذر أفاد :شقخ اإلسالم أبق العباس قدس اهلل روحف يف طؾققـ واهلل أطؾمؿ.
ومن الؿسائل أيضًا :ذكر بعض أهؾ العؾؿ –  – أن مـ سافر وجامع
فال شلء طؾقف ،وهق كالم صحقح ال شؽ فقف وذلؽ ألن صقم الؿسافر ال يؾزم
الؿضل فقف ،أي أن لف قطعف وال شلء طؾقف وإكؿا طؾقف الؼضاء فؼط لؼقلف تعالك:
(ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ) [البؼرة ]184:فلشبف
التطقع بجامع طدم لزوم الزوجة الؿضل يف كؾ إذا جامع يف هنار رمضان وهق
مسافر فنكف يؽـ قد استحؾ حرمة رمضان بؿسقغ شرطل ومـ استحؾ حرمة
رمضان بؿسقغ شرطل فال شلء طؾقف إال الؼضاء،
وقال البعض :بؾ األفضؾ أن يػطر بغقره إذا أراد الػطر وجعال الػطر بالجؿاع
مؽروها ،ولؽـف قد تؼرر يف الؼقاطد أن األحؽام الشرطقة تػتؼر يف ثبقهتا لألدلة
الصحقحة والؽراهة حؽؿ شرطل فليـ الدلقؾ الدال طؾك الؽراهة ،فنكف ال دلقؾ
كعؾؿف يػقد الؽراهة وألكف قد تؼرر يف الضقابط أن مـ جازلف الػطر يف رمضان أفطر
طؾك ما شاء ،وهذا يػقد أن الؼقل الصحقح أن مـ جامع مع مـ سػر فال شلء طؾقف
ولؿ يؼع يف أمر مؽروه واهلل تعالك أطؾؿ.
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ومن الؿسائل أيضا :الحامؾ والؿرضع إذا أفطرتا خقفًا طؾك ولديفؿا فنهنؿا
يؼضقان ،لؽـ هؾ يؽػران أم ال؟ فقف خالف فؼقؾ كعؿ ،وققؾ ال ،واألصؾ طدم
الؽػارة يف مػسدات الصقم إال بدلقؾ وال أطؾؿ دلقالً مـ الؼرآن وال مـ السـة
الؿرفقطة الصحقحة ثبتت الؽػارة يف حؼفؿا ولؽـ ثبت ذلؽ طـ ابـ طباس وجؿع
مـ الصحابة وال يعرف لفؿ مخالػ وقد تؼرر يف األصقل أن مذهب الصحابل
حجة بشرصف ،فـؼقل بؿا قالف ابـ طباس واهلل أطؾؿ.
ومن الؿسائل أيضا :إطؾؿ أن الؿشفقر مـ الؿذهب أن الؽػارة يف الجؿاع
الزمة ولق وقع الجؿاع طـ كسقان أو إكراه أو جفؾ واستدلقا طؾك ذلؽ بلكف
 لؿ يستػصؾ األطرابل الؿجامع طـ شلء فؾؿ يؼؾ لف لعؾؽ كسقت
أولعؾؽ كـت جاهالً أو كحق ذلؽ ،فؾؿ يستػصؾ مـف وقد تؼرر يف الؼقاطد أن ترك
االستػصال يف مؼام االحتؿال مـزل مـزلة العؿقم يف الؿؼال.
والرواية الثاكقة :أكف ال إثؿ طؾقف وال قضاء وال كػارة ،وهق الصقاب إن شاء اهلل
تعالك واختاره الشقخ تؼل الديـ قدس اهلل روحف يف الػردوس األطؾك .وذلؽ ألن
قاطدة الشريعة العامة أكف ال يمثر فعؾ الؿـفل طـف إال بعؾؿ وذكر وإرادة والـسقان
متصقر ،والجفؾ متصقر وكذلؽ اإلكراه متصقر يف حؼ الرجؾ ولقس االكتشار
دلقالً طؾك وجقد اإلرادة فنكف يحصؾ يف حال الـقم حتك يحتؾؿ الـائؿ واإلكسان ال
يشعر بف وال يريده ،وقد يؽقن اإلكراه طؾك الجؿاع بالؼتؾ بلن يؼال :جامع زوجتؽ
وإال قتؾـاك هؿ قادرون طؾك إكػاذ ما هددوا بف وطؾك كؾ حال فنكف قد ثبت بالؽتاب
والسـة أن مـ فعؾ محظقر ًا مخطئًا أو كاسقًا أو مؽرهًا أن اهلل ال يمآخذه بذلؽ
وحقـئذ يؽقن بؿـزلة مـ لؿ يػعؾف فال يؽقن طؾقف إثؿ ومـ ال إثؿ طؾقف ال يؽقن
طاصقًا وال مرتؽبًا لؿا هنل طـف ومثؾ هذا ال تبطؾ طبادتف واهلل تعالك أطؾك وأطؾؿ.
ومن الؿسائل أيضًا :قرر بعض أهؾ العؾؿ أن مـ ق ّبؾ فلكزل أو جامع دون
الػرج فلكزل أن طؾقف الؽػارة ،فلققل :قد تؼرر أن األصؾ طدم الؽػارة يف مػسد
الصقم إال بدلقؾ وأيـ الدلقؾ الدال طؾك وجقب الؽػارة يف ذلؽ فحقث ال دلقؾ
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فاألصؾ هق طدم الؽػارة ،وهذا هق األرجح وهق الؿشفقر مـ الؿذهب واهلل
أطؾؿ.
ومن الؿسائل أيضًا :أن مـ أفطر أيامًا مـ رمضان لعذر فنكف يؼضقفا يف أيام
أخر فؿا الحؽؿ لق جامع يف هنار الؼضاء ففؾ تؾزمف الؽػارة كالؿجامع يف هنار
رمضان أم ال؟
أقول فقه خالف فؼقل :كعؿ تؾزمف الؽػارة وققؾ ال وهق الراجح وذلؽ ألن
األصؾ طدم الؽػارة يف مػسد الصقم إال بدلقؾ والدلقؾ دل طؾك وجقب الؽػارة
طؾك الؿجامع يف هنار رمضان لحرمة الشفر وذلؽ ألن الؿجامع قال « :وقعت طؾى
أهؾي يف رمضان »( )1وغقر رمضان ال يساويف يف الحرمة فال يشرتك معف يف الحؽؿ
وحقـئذ فـؼقل :فسد صقمف وطؾقف اإلثؿ وال يزال وجقب الؼضاء يف ذمتف ،أما فساد
الصقم فألكف أفسده بالجؿاع ،وأما اإلثؿ فألكف قطع الصقم القاجب بال مسقغ
شرطل وأما طدم براءة الذمة فألكف لؿ يل بالصقم الصحقح الذي بف تحصؾ براءة
الذمة ومثال ذلؽ الجؿاع يف صقام الؽػارة أو الـذر أيضًا ال كػارة يف ذلؽ ألن
الؽػارة إكؿا كاكت ألجؾ هتؽ حرمة شفر رمضان وغقره اليساوي وهذا هق
الؿشفقر مـ الؿذهب واهلل ربـا أطؾك وأطؾؿ .ففذه بعض الؿسائؾ طؾك هذا
الضابط الؿفؿ يف كتاب الصقام طسك اهلل أن يـػعـا وإياك هبا آمقـ وصؾك اهلل طؾك
كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.


()1سبؼ تخريجف (ص .)14

49
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

الضابط السادس
يٍ اسخحم حزيت ريضاٌ
بال يسىغ شزعي نشيّ إيساك بقيت انيىو
هذا هو الؼول الػاصل إن شاء اهلل تعالى بقن من يؾزمه اإلمساك مع فساد
الصوم ومن ال يؾزمه ذلك ،فلقول وباهلل التوفقق-:
إطؾؿ أن مـ أفطر يف رمضان بلي مػطر مـ الؿػطرات السالػة الذكر أكالً أو
شربًا أو حجامة أو جؿاطًا وكحقها فال يخؾق مـ حالتقـ :إما أن يؽقن ذلؽ
بالؿسقغ الشرطل أي لؾعذر الؿعترب شرطًا وإما ال ،فنن كان استحؾ حرمة رمضان
بالعذر الؿعترب ففذا إذا زال طذره ذلؽ فنكف يبؼك طؾك فطره وال يؾزمف اإلمساك
ذلؽ ألن حرمة هذا الققم يف حؼف زالت ألكف استحؾفا بالعذر الشرطل ومـ فعؾ ما
يجقز لف شرطًا فنكف ال ضؿان الشرطل ذلؽ ألن الجقاز الشرطل يـايف الضؿان،
وألن لزوم اإلمساك مرة أخرى حؽؿ شرطل يحتاج إلك دلقؾ ،ألن األحؽام
الشرطقة تػتؼر يف ثبقهتا لألدلة الصحقحة،
وال يؼال يؾزمف اإلمساك لحرمة الققت ،ألن الحرمة يف حؼ ذلؽ الشخص
الؿعقـ قد زالت بالؿسقغ الشرطل وبؼاء حرمة الزمـ يف حؼ غقره ال تتعدى إلقف،
وألن الؼقل باإلمساك مع ذهاب حرمة الزمـ يف حؼف وفساد صقمف ال فائدة فقف ،إذ
ال مصؾحة يجتـك مـف شرطا وما ال مصؾحة فقف فنن الشريعة ال تلمر بف وال تل بف،
وال يؼاس مـ ذهبت حرمة الققم يف حؼف بالؿسقغ الشرطل طؾك مـ استحؾفا بال
مسقغ شرطل فنن هذا معاكد ومتجاكػ ومستحؼ لؾعؼقبة وحرمة الققت باققة يف
حؼف لؿ تـزل ،وأما اآلخر فنكف فاطؾ لؿا يجقز لف شرطًا مستحؾ لؾحرمة بالؿسقغ
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الؿعترب شرطًا غقر متجاكػ لإلثؿ وال بؿعاكد وال مـتفؽ لحرمة الزمـ فليـ هذا
مـ هذا ،فؼقاس أحدهؿا طؾك اآلخر مـ أفسد الؼقاس كؿا قال تعالك( :ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [الؼؾؿ ]36-35:وقال (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [ص ]28:وأيـ
باهلل طؾقؽ العؾة التل هبا يؾحؼ الػرع باألصؾ يف الؼقاس هذا فاسد ال طربة بف،
فالؼقل الصحقح إن شاء اهلل تعالك أن مـ استحؾ حرمة رمضان بالعذر الؿعترب
شرطًا فنكف ال يؾزمف إمساك بؼقة الققم ،وروي طـ ابـ مسعقد أكف قال :مـ أفطر أول
الـفار أي بالؿسقغ الشرطل فؾقػطر آخره.
ففذا فقؿـ استحؾ حرمة الشفر بالؿسقغ الشرطل ،وأما مـ استحؾفا بال مسقغ
شرطل وإكؿا هق الفقى وشفقة الـػس وتسقيؾ الشقطان فنكف آثؿ وصقمف فاسد
ومع ذلؽ فنكف ال يؾزمف اإلمساك وال يحؾ لف االستؿرار يف الػطر ،ذلؽ ألن حرمة
الققم ال زالت قائؿة يف حؼف فنكف اكعؼدت بالدلقؾ فال تحؾ إال بدلقؾ ،وإن
استحاللفا بال طذر معترب شرطًا مـ االستخػاف هبا وطدم تعظقؿفا وهذا مـاف
لتؼقى الؼؾقب وقال تعالك( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)
[الحج]32:
وقال تعالك( :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ)
[الحج ]31:فـعقذ باهلل مـ االستخػاف بشعائره جؾ وطال وحرماتف وتعدي
حدوده ،ففذا الؿستحؾ لحرمة الققم بال طذر ال حؼ لف يف هذا االستحالل وإكؿا
هق تعد مـف وتجاوز لؿ أمر بف وارتؽاب وتؼحؿ لؿا هنل طـف فؾقزمف حقـئذ اإلمساك
بؼقة الققم ،مع اإلثؿ ،وهؾ يؼضل أو ال يؼضل؟ هذه مسللة أخرى وقد تؼرر طـدكا
أن العامد فنفساد الصقم بال طذر مقجب لذلؽ أكف ال يؼضل ألن العبادة الؿمقتة
بققت تػقت بػقات وقتفا إال مـ طذر ،وتؼدم ذلؽ.
والؿؼصود :هق التػريؼ بقـ مـ أفطر بالؿسقغ الشرطل فال يؾزمف إمساك بؼقة
الققم،
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وإلقك الػروع الؿـدرجة تحت هذا الضابط فلقول:
مـفا :إذا صفرت الحائض أثـاء الـفار فنكف مـ الؿعؾقم الؿتؼرر أن الحائض ال
تصقم وهذه رأت الطفر يف هنار الصقام ففؾ يؾزمفا إمساك بؼقة الققم أم ال؟
أقول :الؿشفقر مـ الؿذهب أكف يؾزمفا اإلمساك بؼقة الققم لحرمة الزمـ،
ولؽـ الراجح إن شاء اهلل تعالك أكف ال يؾزمفا ذلؽ اإلمساك ألكف قد أفطرت أول
الققم بالؿسقغ الشرطل فال يؾزمفا إمساك بؼقة الققم ،وحرمة الزمـ باققة يف حؼ
غقرها أما هل فال حرمة لفذا الققم يف حؼفا لزوال الحرمة بالػطر الذي اقتضاه
العذر الؿعتـل شرطًا واهلل أطؾؿ.
ومـفا :الـػساء إذا صفرت يف أثـاء الـفار يؼال فقفا ما ققؾ يف الحائض إذا
صفرت ،والراجح يف هذا الػرع هق بعقـف الراجح يف الػرع الذي قبؾف وملخذ
الرتجقح واحد يف كؾقفؿا واهلل أطؾؿ.
ومـفا :إذا قدم الؿسافر مػطر ًا ففؾ يؾزمف إمساك بؼقة الققم أم ال؟
أقول فقه خالف :والؿشفقر مـ الؿذهب أكف يؾزمف اإلمساك لحرمة الققت
ولؽـ الصقاب يف هذا أكف ال يؾزمف اإلمساك بؼقة الققم ألكف استحؾ حرمة رمضان
بالؿسقغ الشرطل ومـ استحؾ حرمة رمضان بالعذر الشرطل فنكف يؾزمف إمساك
بؼقة الققم ،كعؿ يختػل بػطره طـ الـاس الذيـ ال يعرفقن حؼقؼة حالف حتك ال يتفؿ
يف ديـف ،هذا صحقح لؽـ ال يؾزمف شرطًا اإلمساك لعدم الدلقؾ واألصؾ بؼاؤه
مػطر ًا واهلل أطؾؿ.
ومـفا :إذا طقيف الؿريض مـ مرضف الذي أباح لف الػطر يف هنار رمضان يقم
الصقم ففؾ يؾزمف اإلمساك أما ال؟
أقول :فقف خالف والؿشفقر مـ الؿذهب أكف يؾزمف ذلؽ ولؽـ الراجح إن شاء
اهلل تعالك أكف ال يؾزمف اإلمساك وذلؽ لعدم الدلقؾ وألكف استحؾ حرمة هذا الققم
بالؿسقغ الشرطل فال إمساك طؾقف واهلل أطؾؿ.
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ومـفا :مـ احتاج لؾػطر إلكؼاذ غريؼ أو معصقم طـ هؾؽة فؾف ذلؽ بؾ ولربؿا
ققؾ بقجقبف إذا لؿ يتؼقى طؾقف إال باإلفطار ألن مصؾحة حػظ الـػس أوجب
مراطاة مصؾحة طدم الػطر ،قؾة الػطر إيجابًا أو استحبابًا لؽـ إذا أكؼذه مـ الفؾؽة
ففؾ يؾزمف إمساك بؼقة هذا الققم ،أققل :فقف خالف واألصح إن شاء اهلل تعالك أن ال
يؾزمف ذلؽ ألكف قد استحؾ حرمة هذا الققم بالؿسقغ الشرطل وقد تؼرر يف الضقابط
أكف ال يؾزمف إمساك بؼقة الققم واهلل أطؾؿ.
ومـفا :إذا أصقب شخص بـزيػ مثالً واحتقج لؾتربع لف بالدم ولؿ كجد فصقؾة
تـاسبف إال فصقؾة هذا الصائؿ واألمر ال يتلخر إلك اإلفطار ،فـؼقل :تربع ألخقؽ
إيجابًا واستحبابًا وأكت هبذا التربع الؽثقر طرفًا قد فسد صقمؽ لؽـ بالؿسقغ
الشرطل ،فجزاك اهلل خقرا ،وال يؾزمؽ إمساك بؼقة الققم ألن حرمتف زالت يف حؼؽ
بالعذر الؿعترب شرطًا ،وطؾقؽ قضاؤه مـ أيام آخر ،هذا هق الراجح إن شاء اهلل
تعالك واهلل تعالك أطؾؿ.
ومـفا :مـ جامع طالؿًا طامد ًا يف هنار رمضان فنكـا كؼقل لف :أفسدت صقمؽ يا
هذا ،واستحؾؾت حرمة الققم بال مسقغ شرطل وال طذر شرطل ،فعؾقؽ إمساك
بؼقتف وال يحؾ لؽ تـاول شلء مـ الؿػطرات ألن الحرمة باققة يف حؼؽ
واستحاللؽ لفا ال يحؾفا وقد تؼرر أن مـ استحؾ حرمة رمضان بال مسقغ شرطل
فنكف يؾزمف إمساك بؼقة الققم واهلل أطؾؿ.
ومـفا :إن بعض الػحقل مـ الرجال فقف مرض اشتداد الشفقة بحقث ال يػرت
ذكره ،كسلل اهلل العافقة والسالمة ،وهق ما يسؿك بالشبؼ بػتح الشقـ الؿعجؿة
والباء الؿقحدة ،وهذا الؿرض يقجب طؾك صاحبف أن يخرج ماءه دائؿًا وإال ألدى
بف إلك الفالك وتشؼؼ أكثققف،
فنذا كان صائؿًا واضطر إلى أخراج مائه فـؼول :يجقز لؽ حقـئذ ذلؽ
بشروط:
األول :أن ال تـدفع شفقتف إال بالقطء يف الػرج ،فنذا كاكت شفقتف تـدفع بغقر
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ذلؽ فال يجقز لف حقـئذ القطء يف الػرج ،فنن كاكت تـدفع باالستؿـاء بقد زوجتف
أوطء فقؿا دون الػرج فؾف ذلؽ أي إخراج مائف هبذه األشقاء ألكف يخاف طؾك كػسف
ففق كالؿريض وقد قال تعالك( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵) [البؼرة]185:
الثاين :أن ال يجد بدال مـ وطء زوجتف الصائؿة فنن كان لف زوجتان وإحداهؿا
مػطرة لعذر غقر حقض وكػاس فنكف يؼدمفا طؾك الصائؿة حتك ال يػسد صقمفا ،أما
إذا لؿ يؽـ طـده إال هذه الصائؿة فـؼقل لف :أطاكؽ اهلل وثبتؽ وصربك طؾك هذه
الؿصقبة فاصربي واحتسبل األجر مـ اهلل ومؽـقف مـؽ ويؽقن صقمؽ فاسد ًا
وصقمف فاسد ًا لؽـ بالؿسقغ الشرطل ومـ أفطر بالعذر الؿعترب شرطًا فنكف ال يؾزمف
إمساك بؼقة الققم ،واهلل الؿستعان وهق أطؾؿ.
ومـفا :مـ أكؾ أو شرب يف هنار رمضان طالؿًا ذاكر ًا مختار ًا فـؼقل لف :قػ طـ
األكؾ وطؾقؽ اإلثؿ وصقمؽ فاسد ويؾزمؽ إمساك بؼقة هذا الققم مع فساده ألن
حرمة الققم باققة يف حؼؽ وقد تؼرر أن مـ استحؾ حرمة رمضان بال مسقغ شرطل
أكف يؾزمف إمساك بؼقة الققم ،واهلل ربـا أطؾك وأطؾؿ.
وخالصة الضابط أن فقه مـطوقًا ومػفومًا :فلما الؿـطقق فقؼضل بقجقب
اإلمساك طؾك مـ ارتؽب مػسد ًا لؾصقم بال طذر معترب شرطًا ،ومػفقمف يؼضل بلن
مـ فعؾ شقئًا مـ الؿػطرات بالعذر الشرطل أكف ال ممآخذة وال يؾزمف إمساك بؼقة
الققم واهلل يتقالكا وإياك وهق أطؾك وأطؾؿ.
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الضابط السابع
يٍ جاس نّ انفطز وانصىو
سٍ األخف يُهًا وأفطز عهى يا شاء
أقول :الحؿد هلل حؿد كثقر ًا صقبًاً مباركًا فقف كؿا يحبف ربـا ويرضاه طؾك أن
جعؾـا مـ أهؾ هذه الشريعة السؿحة السفؾة يف أحؽامفا وشرائعفا التل وضع اهلل
طـفا األغالل واآلصار التل كاكت طؾك مـ قبؾفا ،ففذه واهلل كعؿة طظقؿة تستقجب
الشؽر لقالً وهنار ًا وسر ًا وجفار ًا فالحؿدهلل أو ً
ال وآخر ًا وضاهر ًا وباصـًا ،ولف الشؽر
كؾف أولف وآخره وسره وطالكقتف ثؿ أققل :إكـا قد ذكركا سابؼًا أن متك تحؼؼ فقف
الؿسقغ الشرطل الؿجقز لف الػطر يف هنار رمضان فنكف يجقز لف ذلؽ ،والؿسقغات
الشرطقة كثقرة :كالؿرض والسػر والخقف طؾك الـػس أو طؾك الغقر إذا كان يف
إفطارك إكؼاذ ًا لف ،كؾ ذلؽ مـ جؿؾة الؿسقغات الشرطقة لؾػطر ،فاألصؾ إذ ًا هق
أن مـ تحؼؼ فقف أحد هذه الؿسقغات فنكف يجقز لف الػطر ،إذ ًا فالؽالم يف هذا
الضابط لقس طؾك الجقاز هؾ يجقز الػطر أم ال؟ ألكـا فرغـا مـ قضقة الجقاز،
لؽـ الؽالم هـا طـ أيفؿا أفضؾ أن يػطر أم يبؼك صائؿًا ،فلففؿ هذا بعض الطؾبة
هداكا اهلل وإياه إذا تؽؾؿـا مـ هذه الؿسللة اختؾط طؾقف األمر فؼال :كقػ تؼقلقن
األفضؾ لؾؿسافر الصقم مع أن اهلل تعالك يؼقل( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵) [البؼرة]185:
فـؼول له :هذا يف الجقاز وكحـ كبحث يف األفضؾة،
وأيضًا كؼول :إن الطالب الؿػؾح جعؾـا اهلل وإياك مـفؿ يـبغل لف إذا كظر يف
الؿسللة أن يـظر يف األدلة كؾفا ،ومسللة الصقم والػطر يف السػر فقفا أدلة مـ السـة
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كثقرة غقر هذه اآلية الؽريؿة ،وطؾك كؾ حال فالؿسللة التل كبحثفا يف هذا الضابط
هل :هؾ األفضؾ لؿـ جاز لف الػطر أن يػطر أم يبؼك صائؿًا ،هذا هق ما يجقب طـ
هذا الضابط ومػاد الجقاب أن يؼال :إن األفضؾ يف حؼ مـ جاز لف الػطر هق
األخػ ،واألبعد طـ الؿشؼة ،فنن كان الػطر أخػ لف وأبعد مـ الؿشؼة فالػطر
أفضؾ وإن لؿ يؽـ يف إتؿام الصقم مشؼة وهق خػقػ طؾقف فالصقم أفضؾ ،إذ ًا
فاألفضؾ مـفؿا هق األخػ يف حؼف ،وهذا الؼقل هق الراجح الذي بف تتآلػ األدلة
وتتػؼ دالالهتا وهق وسط بقـ ققلقـ :األول :أن األفضؾ الػطر مطؾؼًا وهق
الؿشفقر مـ مذهبـا ،الثاين :أن األفضؾ الصقم مطؾؼًا وهق الؿشفقر طـد الشافعقة
والثالث :هق هذا الؼقل القسط هبذا التػصقؾ – رحؿ اهلل العؾؿاء رحؿة واسعة
وأطال كزلفؿ يف الجـة وغػر اهلل ألمقاهتؿ وثبت أحقاءهؿ آمقـ.
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