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  ة المقدم
الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على سید المرسلین ، وعلى آله وصبحه  ومن 

  :وبعد . سار على نهجه إلى یوم الدین 
فإن اهللا تعالى صان حرماته وشعائره وجعل تعظیمها من تقوى القلوب ، وأوجب عقوبات 

 ال یملك أحد إسقاطها ، ًعلى من عمل على هتكها ، وجعل من هذه العقوبات حقوقا خالصة له ،
وهذه العقوبات منها ما ینفذ بواسطة سلطات الحكم والقضاء ، ومنها ما ینفذ عن طریق التعبد 

  . وهو ما یعرف بالكفارات . المحض الذي یخضع لسلطان اإلیمان ووازعه في القلوب 
 من واقع وبما أن الكفارات متعددة ومتنوعة اقتصرنا الحدیث على واحدة منها ، وهي كفارة

  . زوجته في نهار رمضان 
وبما أن الحدیث الذي ورد فیه تشریع هذه الكفارة فیه روایات وزیادات ، مما ترتب على 

  ذلك أحكام مختلفة لدى الفقهاء ، جعلت البحث دراسة حدیثیة فقهیة 
   -:منهجیة البحث 

   - :ور التالیة وبما أن البحث دراسة حدیثیة فقهیة فقد اعتمدت منهجیة البحث على األم
قمنا بضبط النصوص المتعلقة بكفارة الجماع في نهار  - ١

  . رمضان ، وتخریجها ، ودراستها دراسة حدیثیة معمقة 
بعد ذلك تناولنا األحكام المتعلقة بكفارة الجماع ، ألن  - ٢

  . األحكام ال تكون إال بعد تمحیص النصوص ونقدها 
ألحكام عدم االقتصار على المذاهب األربعة في تناول ا - ٣

  . بل شملت غیرها من المذاهب وأقوال الفقهاء 
ذكر الرأي الراجح في المواطن التي تمكنا الترجیح فیها  - ٤

  . بناء على قوة الدلیل 
   -:خطة البحث 

   -:وقد قسمنا البحث إلى مبحثین وخاتمة ، على النحو التالي 
  . الدراسة الحدیثیة : المبحث األول 
  . الخاتمة . لفقهیة الدراسة ا: المبحث الثاني 

ًوأخیرا جزى اهللا خیرا على من زین هذا البحث بإبداء المالحظات حوله ، وسبحانك اللهم  ً
  . وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إلیك 
                                              الباحثان

  محمد مصلح الزعبي  .د    &أحمد یوسف علي صمادي. د                      



  المبحث األول
  الدراسة الحدیثیة 

، وابــــــــــــن )٥(، والنــــــــــــسائي)٤(، وأبــــــــــــو داود)٣(، والترمــــــــــــذي)٢(، ومــــــــــــسلم)١(روى البخــــــــــــاري
، )١٢(وابـن حبـان، )١١(وابن أبي شیبة، )١٠(، وعبد الرزاق)٩(، والدارمي)٨(، وأحمد)٧(،والشافعي)٦(ماجه

، جمـیعهم مـن طریـق الزهـري عـن حمیـد بـن -للبخـاريواللفـظ - وغیرهم)١٤(، والدارقطني)١٣(والبیهقي
َ قـال بینمـا نحـن جلـوس عنـد النبـي عبد الرحمن عـن أبـي هریـرة ْ ِ ٌ ُ ُ َُ ْ َْ ََ َ َ إذ جـاءه رجـل فقـال یـا رسـول َ َ َُ ُ ََ ََ ُ ََ ٌ ْ ِ

َالله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرَأتي وَأنا صـائم فقـال رسـول اهللا   َ َ َ َ َ َ ََ ٌ ِْ ِ ِ ََّ َ ُ َُ ََ ََ َ ََ ْ ْ ََل تجـد رقبـة تعتقهـا َ هـ َُ ِ ْ ُ ًَ ََ ُ ِ ْ
ًقــال ال قــال فهــل تــستطیع َأن تــصوم شــهرین متتــابعین قــال ال فقــال فهــل تجــد إطعــام ســتین مــسكینا  ِ ِ ِ ِْ َْ ِّ َ ََ َ ُْ ِ ُِ ِ َ ََ َ َ َْ َْ ُ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِْ ْ ْْ

ُّقـــال ال قـــال فمكـــث النبـــي  ََِّ َ َ َ َ َ ََ َ فبینـــا نحـــن علـــى ذلـــك ُأتـــي النبـــي ُّ َِّ َ ِ َِ ََ َ َ ُ َْ َْ َبعـــرق ٍ َ َ ِ
ُ فیهـــا تمـــر والعـــرق ،)١٥( َ ََ ْ َ ٌ ْ َ ِ

ُالمكتل َ ْ ِ َ قال َأین الـسَّائل فقـال َأنـا قـال خـذها فتـصدق بـه فقـال الرجـل َأعلـى َأفقـر منـي یـا رسـول ،)١٦(ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ََ ََ َ ُ َِّ ِ ِ َِ َ َْ َ َّ ِ ْ ََّ َ ْْ ُ َ
ِالله فوالله ما بین البتیها یرید الحرتین ِْ ْ َْ ََّ َ ُ َ َ َْ ُ َ ََ ِ َّ ِ َََّ
ُ َأهل،)١٧( ُ بیت َأفقر مـن َأهـل بیتـي فـضحك النبـي صـلى اللـه ْ َ َ ََّ َّ ِ ِ ِ ٍَ ُّ َِّ َ َ ْ ْ ِْ ْ َُ ْ

َعلیه وسلم حتى بدت َأنیابه ثم قال َأطعمه َأهلك َ ََ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َْ ِ َّ ِْ َُّ ْ ْ َ َّ َ َ َ ْ)١٨(.  
وهذا هو اللفظ المشهور عند المحدثین، لكن بعض الطرق جاء فیهـا بعـض االختالفـات 

ــــدا غیــــر الحكــــم المتعــــارف علیــــه عنــــد الفقهــــاء ً حكمــــائُفــــي األلفــــاظ؛ التــــي إن صــــحت تنــــش ً جدی
  .والمحدثین

  :الخالف في خمس مسائل هي ینحصرو
  .بین العتق والصوم واإلطعاموالتخییر الترتیب  .١
فــي إیجــاب الكفــارة علــى مــن جــامع فــي نهــار رمــضان فقــط أم علــى كــل مــن أفطــر  .٢

 .بغض النظر عن السببنهار رمضان 

 :م یوم مكانه دون الحاجة إلى الكفارةاالكتفاء باالستغفار وصیا .٣

 زیادة بعض األلفاظ .٤

 العالقة بین كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان .٥

جــاء فــي بعــض طــرق الحــدیث بلفــظ فیرجـع الخــالف فیهــا إلــى مــا : أمــا المــسألة األولــى
، )٢٣(،والـــــــــدارقطني)٢٢(وأبـــــــــو داود ،)٢١(، والـــــــــشافعي)٢٠(، ومـــــــــسلم)١٩(التخییــــــــر، فقـــــــــد روى مالـــــــــك 

ْ جمــیعهم مــن طریــق مالــك عــن الزهــري -واللفــظ لمالــك-، )٢٥(، وأبــي نعــیم األصــبهاني)٢٤(والبیهقــي َ ِ َ
ِعن حمید بن عبد الرحمن بن عوف عـن َأبـي هریـرة َأن رجـال َأفطـر فـي رمـضان فـَأمره رسـول اللـه  َّ ِ ٍ ِ ُِ َُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ً َّ َ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ْ ِ ِ َِّ

ٍَأن یكفر بعتق رقبة َِ َُ َ َِ ْ ِ ِّ َ ُ َأو صیام شهرین متتابعین َأو إطعام ستین مـسكینا فقـال ال َأجـد فـُأتي رسـول ْ َ َ َ َُ َ ََ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ً ْ َ َِّ ِ ِْ ِ ِْ ِْ ِْ ََْ ْ
ِالله  َّ بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقـال یـا رسـول اللـه مـا َأجـد َأحـوج منـي فـضحك رسـول ُ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َّ َِ َ َِّ ٍَ ْ َُ ُِ َ َِ ِْ َ ََّ َِ ْ ْ

َالله ص ِ ُْلى الله علیه وسلم حتى بدت َأنیابه ثم قال كلهَّ َ َ َُّ ُ ُ َ َ َ َ ُْ ْ َ َّ َ َّ ِ َّ ََّ َ َْ.ُ   



ْقــال َأبــو داود رواه ابــن جــریج عــن الزهــري علــى لفــظ مالــك َأن رجــال َأفطــر وقــال فیــه َأو  ِ ِ ٍ ِ َِ َ ْ َ ََ َ َُ َ َ َ ََ ْ ً ُ َ َ ُ ُ َُّ َ َ ِّ ِ ْ ُّ ْ ْ ٍْ ُ َ
ِتعتق رقبة َأو تصوم شهرین َأو تطع ِْ ُ َ ُْ َ ِْ ْ َ َْ َ َُ ً َ َ ًم ستین مسكیناْ ِ ِ ِْ َ ِّ َ

)٢٦(.  
  .)٢٧( النسائي من طریق اللیث بن سعد ومالك عن الزهري به بمثلهورواه

  ).٢٨(كما رواه الربیع عن أبي عبیدة عن جابر بن زید عن أبي هریرة بمثله
ونالحــظ أن مــدار الحــدیث فــي جمیــع الروایــات مــا عــدا روایــة الربیــع علــى الزهــري، وقــد 

ســفیان بــن عیینــة، واألوزاعــي، ومنــصور، واللیــث وابــن : لزهــري مــنهمرواه جمــع مــن الثقــات عــن ا
ٕجریج، ومنصور، وابراهیم بن سعد، وسعید بن المسیب، وشعیب بن أبـي حمـزة، ومعمـر بـن راشـد، 

  .وغیرهم، وجمیعهم رووه باللفظ األول الذي یفید الترتیب
م ثقــات كــذلك إال أن وأمــا الــذین رووا الحــدیث بــاللفظ الثــاني الــذي یفیــد التخییــر فمــع أنهــ

الذین رووا الروایة األولى أكثر منهم، إضافة إلى أن اللیـث أحـد رواة الروایـة الثانیـة وافـق الجماعـة 
، وروى الحـــدیث بلفـــظ الترتیـــب، والروایـــة واحـــدة ومخرجهـــا واحـــد، فاتفاقـــه مـــع الجماعـــة أولـــى مـــن 

  . مخالفتهم
ِّوأما روایة مالك فال نستطیع أن نحمل الرواة عنه  مسؤولیة الـوهم فـي لفـظ التخییـر، ألن ُ

 لكـن الروایــة جــاءت بلفـظ اإلخبــار عــن ،)٢٩(ًمالكـا نفــسه قـد روى الحــدیث بلفــظ التخییـر فــي الموطــأ
َِأن رجال َأفطـر فـي رمـضان فـَأمره رسـول اللـه : "... الحادثة بالمعنى، فقال  َّ ُِ َُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ْ ً َّ ٍَأن یكفـر بعتـق رقبـة َِ َُ َ َِ ْ ِ ِّ َ ْ

ََأو صـی ِ ًام شـهرین متتـابعین َأو إطعـام سـتین مـسكیناْ ِ ِ ِْ َ ِّ ِ َِ َْ ِ ِْ ِ ِْ ََْ ُ َْ ولعــل لفـظ التخییـر مـن تـصرف بعـض الــرواة، " َ
وفـــي هـــذه الحالـــة ال یمكـــن أن نقـــدم هـــذه الروایـــة علـــى الروایـــة األولـــى التـــي اتفـــق علیهـــا الـــشیخان 

ُبینمـا نحـن جلـو: "وجمع كبیر مـن الـرواة، وقـال فیهـا أبـو هریـرة ُ ُ َْ َْ ِّس عنـد النبـي ََ َِّ َ ْ ِ ٌإذ جـاءه رجـل ُ ََ ُ َ ْ ِ "...
فهذه الروایة تروي القصة بجمیع تفاصیلها، وهـي أولـى باالتبـاع مـن روایـة مالـك التـي جـاءت بلفـظ 

  .اإلخبار
أو صـیام شـهرین، أو إطعـام : "لم یقل أحد في هذا الخبر عـن الزهـرى: ": قال ابن حبان

إنمــا أمــر المجــامع فــي شــهر الــصوم بــصیام :" ًال أیــضاوقــ... ســتین مــسكینا، إال مالــك وابــن جــریج
شــهرین عنــد عــدم القــدرة علــى الرقبــة وبإطعــام ســتین مــسكینا عنــد عــدم القــدرة علــى الــصوم ال أنــه 

  .)٣٠("یخیر بین هذه األشیاء الثالثة
تابعـه یحیــى بـن ســعید األنــصاري : "وقـال الــدارقطني بعـد أن روى الحــدیث بلفـظ التخییــر

اهللا بن أبي بكر وأبو أویس وفلیح بن سلیمان وعمـر بـن عثمـان المخزومـي ویزیـد وابن جریج وعبد 
بن عیاض وشبل واللیث بن سعد من روایة أشهب بن عبد العزیز عنه وابن عیینة مـن روایـة نعـیم 
ٕبــن حمــاد عنــه وابــراهیم بــن ســعد مــن روایــة عمــار بــن مطــر عنــه وعبیــد اهللا بــن أبــي زیــاد إال أنــه 

ل هؤالء رووه عن الزهري عن حمید بن عبـد الـرحمن عـن أبـي هریـرة أن رجـال أرسله عن الزهري ك
 فــرووه عـن الزهــري بهــذا وخــالفهم أكثـر مــنهم عـدداأفطـر فــي رمـضان وجعلــوا كفارتـه علــى التخییـر 



أمــره أن یكفــر بعتــق رقبــة فــإن لــم یجــد اإلســناد أن إفطــار ذلــك الرجــل كــان بجمــاع وأن النبــي  
عــراك بــن مالــك وعبیــد اهللا بــن عمــر : ع فإطعــام ســتین مــسكینا مــنهمفــصیام شــهرین فــإن لــم یــستط

ٕواسـماعیل بـن أمیـة ومحمــد بـن أبـي عتیـق وموســى بـن عقبـة ومعمـر ویــونس وعقیـل وعبـد الــرحمن 
ٕبن خالد بن مسافر واألوزاعي وشعیب بن أبي حمزة ومنصور وسفیان بن عیینـة وابـراهیم بـن سـعد 

مــد بـــن إســحاق والنعمـــان بــن راشـــد وحجــاج بـــن أرطـــأة واللیــث بـــن ســعد وعبـــد اهللا بــن عیـــسى ومح
ٕوصـــالح بـــن أبـــي األخـــضر ومحمـــد بـــن أبـــي حفـــصة وعبـــد الجبـــار بـــن عمـــر واســـحاق بـــن یحیـــى 
العوضـي وهیـار بــن عقیـل وثابــت بـن ثوبــان وقـرة بـن عبــد الـرحمن وزمعــة بـن صــالح وبحـر الــسقاء 

  . )٣١(والولید بن محمد وشعیب بن خالد ونوح بن أبي مریم وغیرهم
روى الترتیــب عــن الزهــري كــذلك تمــام الثالثــین نفــسا أو ازیـــد : وقــال الحــافظ ابــن حجــر

حكــى لفـــظ القــصة علــى وجههـــا معــه زیــادة علـــم مــن صـــورة مـــن  روایــة َّنأورجــح الترتیــب أیـــضا بــ
مـا لقـصد إالواقعة وراوي التخییـر حكـى لفـظ راوي الحـدیث فـدل علـى أنـه مـن تـصرف بعـض الـرواة 

  . )٣٢( ویترجح الترتیب أیضا بأنه أحوط ألن األخذ به مجزئاالختصار أو لغیر ذلك
جــاء حــدیث مالــك " : وعلــل الطحــاوي ســبب مجــيء لفــظ التخییــر فــي حــدیث مالــك بقولــه

 عتـق إلـى فـي هـذا الحـدیث فـصارت الكفـارة الزهـري على لفـظ قـول الزهريوابن جریج في ذلك عن 
 فـــالتخییر هــو كـــالم الزهــرى علـــى مـــا ؛ ســـتین مــسكیناإطعــام أو ، أو صـــیام شــهرین متتـــابعین،رقبــة

  .)٣٣(عن النبيتوهم من لم یحكه في حدیثه عن حمید عن أبى هریرة 
وكـــذلك رواه الـــدارقطني فـــي العلـــل مـــن :  "ًوقــال ابـــن حجـــر معقبـــا علـــى كـــالم الطحــاوي

فــصارت ســنة عنــق رقبــة أو صــیام : طریــق صــالح بــن أبــي األخــضر عــن الزهــري وقــال فــي آخــره
  .)٣٤ ( ستین مسكیناشهرین أو إطعام

إیجـاب الكفـارة علـى مـن جـامع فـي نهـار رمـضان فقـط أم الخـالف فـي : المسألة الثانیـة
  .بغض النظر عن السببفي نهار رمضان على كل من أفطر 

ًجاء في بعض الروایات أن الكفارة تجب في حق من أفطر فـي نهـار رمـضان مطلقـا دون 
ارقطني فــي ســننه بــسنده عــن أبــي هریــرة أن رجــال تقییــدها بمــن أفطــر بــسبب الجمــاع، فقــد روى الــد

  .)٣٥(أن یعتق رقبة أو یصوم شهرین أو یطعم   ستین مسكیناأكل في مضان فأمره النبي  
  .)٣٦(ضعیف:  بن عبد الرحمن السنديهو نجیحو ،وهذه الروایة في إسنادها أبو معشر

ال یقـــیم أبـــو معـــشر تعـــرف وتنكـــر وقـــال أحمـــد حدیثـــه عنـــدي مـــضطرب : قـــال ابـــن مهـــدي
: اإلســناد ولكــن أكتــب حدیثــه اعتبــر بــه، قــال أبــو حــاتم هــو صــالح لــین الحــدیث، وقــال ابــن معــین

  .ضعیف، وقال البخاري منكر الحدیث، وقال أبو داود والنسائي ضعیف
نجـــیح ولـــیس : أبـــو معـــشر هـــو: وقـــد صـــرح الـــدار قطنـــي بـــضعفه فـــي الروایـــة ذاتهـــا فقـــال

  .صلح لالحتجاجوعلیه فهذه الروایة ال ت. )٣٧(بالقوي



  : االكتفاء باالستغفار وصیام یوم مكانه دون الحاجة إلى الكفارة:المسألة الثالثة
ً وأما مسألة إسقاط الكفارة واالكتفاء بصوم یـوم مكانـه اسـتنادا إلـى حـدیث سـعید بـن المـسیب 

تـــصدق : "إنـــي أفطـــرت یومـــا مـــن رمـــضان فقـــال لـــه النبـــي :  فقـــالًأن رجـــال جـــاء إلـــى النبـــي 
  .، فال دلیل علیها یعول علیه)٣٨(" مكانهًتغفر اهللا وصم یوماواس

ـــم یـــذكر فـــي روایتـــه أن الفطـــر بـــسبب الجمـــاع، حـــدیث ف ًســـعید بـــن المـــسیب رواه مرســـال، ول
، وقــد أفتــى جماعــة مــن الجمــاعســبب ًفیــصدق هــذا علــى مــن أفطــر یومــا فــي رمــضان بــسبب غیــر 

فــیمن أفطــر یومــا مــن رمــضان مــا : "ابالعلمــاء بــذلك، فقــد روى ابــن أبــي شــیبة فــي مــصنفه فــي بــ
: قـال لـي عاصـم: خالـد الحـذاء قـالبسنده عـن روى فمجموعة من اآلثار حول هذه المسألة، " علیه

لیــصم یومــا مكانــه : فــیمن أفطــر یومــا مــن رمــضان مــا علیــه؟ قــال ســألت جــابر بــن زیــد مــا بلغــك
، وفــي روایــة )٤٠(كانــه الــشعبي قــال یقــضي یومــا م، وروى بــسنده عــن)٣٩("ویــصنع مــع ذلــك معروفــا

 ســعید بــن جبیــر فــي رجــل أفطــر یومــا مــن ، كمــا روى بــسنده عــن)٤١( علیــه یــوم مكانــه:قــالأخــرى 
  .)٤٢(یستغفر اهللا من ذلك ویتوب إلیه ویقضي یوما مكانه: رمضان متعمدا قال

ًفي حین أن سعید بن المسیب أفتى بالصیام شهرا عن كل یوم فقد قال ابن أبي شـیبة حـدثنا 
عاصــم قــال أرســل أبــو قالبــة إلــى ســعید بــن المــسیب فــي رجــل یفطــر یومــا مــن رمــضان عبــدة عــن 

حـدثنا وكیـع عـن هـشام : ، وفـي روایـة أخـرى قـال)٤٣(یصوم مكان كل یوم شـهرا: متعمدا فقال سعید
، )٤٤(عـن قتـادة عــن سـعید بـن المــسیب فـي رجــل یفطـر یومـا مــن رمـضان متعمـدا قــال یـصوم شــهرا

باألكــل أو الــشرب بــصیام شــهر مكــان كــل یــوم، ویفتــي لمــن أفطــر فهــل یعقــل أن یفتــي لمــن أفطــر 
ًبسبب الجماع أن یصوم یوما واحدا ویخالف جمهور العلماء بذلك؟؟؟ ً  

عــن ســعید فــي هــذا وابــن ماجــه ، والبیهقــي، وأبــي داود، مالــكًكمــا أن ســعیدا نفــسه فــي روایــة 
: التمــرعــرق  بعــد أن أعطــاه  للرجــلالنبــيذكــر قــول البــاب، ذكــر فیهــا الكفــارة علــى الترتیــب، ثــم 

، كمـــا أن الـــشافعي بعـــد أن روى حـــدیث ســـعید مـــن طریـــق )٤٥(مـــا أصـــبت مكـــان اوصـــم یومـــفكلـــه 
أوجب الكفارة مرة أخرى على من عاد إلى هذا الفعل مـرة أخـرى، وأن لكـل یـوم مـن رمـضان : مالك

  .)٤٦(كفارة مستقلة
یب قــال ثــم أتــى أعرابــي أخبرنــا مالــك عــن عطــاء الخراســاني عــن ســعید بــن المــس: قــال مالــك
 ومــا ذاك ألبعــد فقــال رســول اهللا  ا ینتــف شــعره ویــضرب نحــره ویقــول هلــك إلــى رســول اهللا  

: هـل تـستطیع أن تعتـق رقبـة قــال لـه رسـول اهللا  قـال أصـبت أهلـي فـي رمـضان وأنـا صـائم فقـال
ق تمــر فقــال   بعــرال قــال فــاجلس فــأتى رســول اهللا  :  فهــل تــستطیع أن تهــدي بدنــه قــال: قـال،ال

  .)٤٧( مكان ما أصبتوصم یوماخذ هذا فتصدق به قال ما أحد أحوج مني قال فكله 
فهذه الروایة مخالفة لما رواه الثقات األثبات، ومخالفة لمـا رواه سـعید بـن المـسیب نفـسه عـن 

  .الزهري عن حمید عن أبي هریرة ووافق فیه الجماعة



  .قد أعل هذه اللفظة كثیر من العلماءمدرج في الحدیث، ف" ًوصم یوما مكانه: "ولفظ 
قـــال عبـــد الحـــق :  ابـــن القـــیم عـــن غیـــر واحـــد مـــن العلمــاء خطـــأ هـــذه الروایـــة فقـــالفقــد نقـــل 

والــذي ... وطریـق حـدیث مـسلم أصـح وأشـهر ولـیس فیهـا صـم یومـا وال تكمیلـه التمـر وال االسـتغفار
 كیــونس وعقیــل ؛ثبــات األأنكــره الحفــاظ ذكــر هــذه اللفظــة فــي حــدیث الزهــري فــإن أصــحابه الثقــات

ٕومالك واللیث بن سعد وشعیب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد لم یذكر أحـد مـنهم هـذه اللفظـة وانمـا 
:       وقـال الـدارقطنى،ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد وصـالح بـن أبـي األخـضر وأضـرابهما

عنـه وتابعـه أیـضا هـشام رواه ابن أبي أویس عن الزهري وتابعـه عبـدالجبار بـن عمـر : رواتها ثقات
 وهــذا ال یفیــد صــحة هــذه اللفظــة فــإن هــؤالء إنمــا هــم أربعــة وقــد ،بــن ســعد عنــه قــال وكلهــم ثقــات

خالفهم من هـو أوثـق مـنهم وأكثـر عـددا وهـم أربعـون نفـسا لـم یـذكر أحـد مـنهم هـذه اللفظـة وال ریـب 
ظ مـنهم وأوثـق وخـالفهم  ولو انفرد بهذه اللفظة مـن هـو أحفـ،أن التعلیل بدون هذا مؤثر في صحتها

 وثقة الراوي شرط في صحة الحـدیث ال موجبـة بـل ال بـد مـن ،هذا العدد الكثیر لوجب التوقف فیها
 وقد اختلف الفقهـاء فـي وجـوب القـضاء علیـه فمـذهب ،انتفاء العلة والشذوذ منتفیین في هذه اللفظة

 وللـشافعي قـول آخـر أنــه ،مالـك وأحمـد وأبـي حنیفـة والـشافعي فـي أظهـر أقوالـه یجـب علیـه القـضاء
  .)٤٨ (ال یجب علیه القضاء إذا كفر

وعلــى فــرض صــحة هــذه الروایــة فــإن المقــصود مــن كــالم ســعید أن الرجــل ُأمــر بــصیام یــوم 
ٕلعجــزه عــن الكفــارة، وان ُأدیــت عنــه، فُأدیــت عنــه الكفــارة باإلطعــام، والــصیام ســد عــن عجــزه عـــن 

  .العتق، واهللا تعالى أعلم
  ادة بعض األلفاظزی: المسألةالرابعة

ورد فــي بعــض طــرق الحــدیث بعــض األلفــاظ الزائــدة علــى الروایــة األصــل فــي الموضــوع، 
  :ومن هذه األلفاظ

 . بعد نفیه عدم القدرة على العتق) بدنة: (زیادة لفظ .١

  ) .هلكت: (بعد قوله) وأهلكت: (زیادة لفظ .٢
 ) .ًصم یوما مكانه: ( زیادة لفظ  .٣

 . للرجل النبيذكر مقدار عرق التمر الذي أعطاه .٤



   )بدنة: (زیادة لفظ:  ًأوال
ِ حدثنا یزید َأخبرنا الحجاج بن َأرطاة عن إبراهیم بن : في مسنده قالروى اإلمام أحمد ِْ ْ ْ َْ ِ َ َِ َ ُ ُ َ َ َ ََ َُ ْ َّ ْ َ َْ َ َّ

ْعامر عن سعید بن المسیب وعن الزهري عن حمید بن عبد الرحمن عن َأ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِِّ ْ ُّ َ ِ َّ َ َبي هریرة قال بینما َْ َ ََ ْ ْ َُ َ َ َ ِ
ِنحن عند رسول الله  َّ ِِ ُ َ َ ْ ُ ْ ِحدثنا یزید َأخبرنا الحجاج عن عطاء وعن عمرو بن : الحدیث، ثم قال...َ ِ ِْ ْ ْْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ ٍ َ َّ ْ َ ََ ْ ُ َ َّ

ِّشعیب عن َأبیه عن جده بمثله عن النبي  ِ ِ َِّ ِّْ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ٍ َ ُ وزاد بدنة ً َ َ َ ََ َ")٤٩(.  
َایة عمرو بن شعیب عن َأبیه عن جده مختلف فیها ، ووجه لها كثیر من ومعلوم أن رو َ َ َ َِّ ُ َ ِ ِِّ ْ ْ ْ ِْ ٍ َ ُ ِ ِ ْ

جد : إنها مرسلة إذا اعتبرنا أن المقصود بجده: إنها رویت بطریق الوجادة، وقیل: النقد، فقیل
محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وهي منقطعة على اعتبار أن : عمرو بن شعیب، وهو

  .ًبا والد عمرو لم یسمع من جده عبد اهللا ابن عمرو بن العاصشعی
فنزل به بعضهم ) عمرو بن شعیب(وقد اختلفت األقوال في هذه الصحیفة، وفي صاحبها

إلى أدنى درجات التضعیف، ورفعه بعضهم إلى أعلى درجات التوثیق، حتى إن ابن معین 
ن الترمذي روایة عمرو ابن شعیب تضاربت أقواله في عمرو بن شعیب، وفي صحیفته، وقد حسَّ

  .)٥٠ (.عن أبیه عن جده، وصححها الحاكم، وضعفها علي بن المدیني، ویحیى بن معین، وغیرهم
التي جاءت في روایة عمرو بن شعیب عن أبیه عن ) بدنة: (أن لفظة: وخالصة القول

واها عن الزهري ما جده؛ هي لفظة شاذة؛ ألنها خالفت ما جاء في الروایة المتفق علیها، التي ر
  . ًیزید عن ثالثین نفسا من الثقات

َ        وأما ما رواه الدارمي من طریق یزید بن إبراهیم قال َ َ ِ َ ْ ِْ ُ َُ ُسمعت الحسن یقول في الذي یفطر : ِ ِ َِّ ِ ِْ ُُ َ َ َُ َ َْ ُ ْ
َیوما من رمضان قال َ َ َ ََ َ ًْ ِ ٍعلیه عتق رقبة : ْ ِ َِ ََ َ ُ ْ ٌَأو بدنةَْ َ َ َ َ َأو عشرین صاْ َ ِ ْ ِ َِّعا َألربعین مسكینا وفي الذي ْ ِ ِ ِِ َ ً ْ َ َ ًْ ِ

ِیغشى امرَأته وهي حائض مثل ذلك ِ َِ ُْ ٌَ َ ُ ََ ِ َ َ َْ ْ
)٥١(.  

وكذلك ما رواه مالك، وأبو داود، والبیهقي جمیعهم من طریق مالك عن عطاء الخراساني 
قال فهل تستطیع أن تهدي  ... عن سعید بن المسیب قال أتى أعرابي إلى رسول اهللا

التي ذكرها في التمهید من طریق اللیث عن مجاهد ، وما رواه ابن عبد البر )٥٢("لحدیثا...بدنة
  .)٥٣(وهكذا روایة عطاء:  بنحوه، ثم قالعن أبي هریرة عن النبي

 كما  قال ذلك،ولیس فیها إشارة إلى أن النبيالروایة األولى فتوى للحسن البصري،         ف
 فقد أشار ابن عبد البر إلى الثانیة والثالثةأما  و الجماع،أنه لم یقید الكفارة بمن أفطر بسبب

وأما ذكر البدنة في هذا الحدیث فهو : " ٕهاتین الروایتین، والى روایة الحسن البصري فقال 
 وفیها اضطراب وال أعلم أحدا كان موجود من حدیث مجاهد وعطاء عن أبي هریرة عن النبي

  .)٥٤(بصريیفتي بذلك من أهل العلم إال الحسن ال



وقال : "...في ترجمته لعطاء بقوله) البدنة: (ّوقد أعل البخاري هذه الروایة التي فیها لفظ
 قال أعتق بن شریك أخبرنا أبي عن لیث عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد عن أبي هریرة 

  .)٥٥(وال یتابع علیه، انحر بدنة: رقبة ثم قال
 مـــن أوجـــه أخـــر عـــن ســـعید بـــن المـــسیب وروي: بعـــد روایتـــه لهـــذه الزیـــادةوقـــال البیهقـــي 

  .)٥٦(واختلف علیه في لفظ الحدیث واالعتماد على األحادیث الموصولة وباهللا التوفیق
  .  ً فهذه اللفظة شاذة، ولم یرتضها النقاد، اعتمادا على الروایة المشهورة

   ):هلكت: (بعد قوله) وأهلكت: (زیادة لفظ: ًثانیا 
ایة من روى في هذا الحدیث لفظة ال یرضاها باب رو: روى البیهقي تحت عنوان

أصحاب الحدیث بسنده عن الزهري عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هریرة 
  . )٥٧( إذ جاءه رجل فقال یا رسول اهللا هلكت وأهلكتبینما نحن جلوس عند رسول اهللا  ... قال

ًوهذه اللفظة أعلها البیهقي سلفا، وهذا واضح من ترجمة ، ثم صرح بتضعیف  البابّ
ًالحدیث بهذا اللفظ نقال عن شیخه الحاكم ونسب الوهم فیه إلى محمد بن المسیب األرغیاني، 

 وحملها على أنها )وأهلكت(:  ضعف شیخنا أبو عبد اهللا الحافظ رحمه اهللا هذه اللفظة:فقال
بن المسیب أدخلت على محمد بن المسیب األرغیاني فقد رواه أبو علي الحافظ عن محمد 

 ورواه العباس بن الولید عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة ،باإلسناد األول دون هذه اللفظة
ورواه دحیم وغیره عن الولید بن مسلم دونها ورواه كافة أصحاب األوزاعي عن األوزاعي دونها 

نصور ولم یذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري إال ما روي عن أبي ثور عن معلى بن م
عن سفیان بن عیینة عن الزهري وكان شیخنا یستدل على كونها في تلك الروایة أیضا خطأ بأنه 
نظر في كتاب الصوم تصنیف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد فیه هذا الحدیث دون هذه 

  .)٥٨(اللفظة وأن كافة أصحاب سفیان رووه عنه دونها واهللا أعلم
جاءت من طریق الزهري، وقد روى هذا الحدیث فهذه اللفظة واضحة الشذوذ ألنها 

  . ًعن الزهري ما یزید عن ثالثین نفسا من الثقات ولم یذكروها
ًوصم یوما مكانه أو اقض یوما مكانه: (زیادة لفظ: ًثالثا ً.(  

، )٥٩(ًفـي روایـة الـشافعي عـن مالـك عـن عطـاء عـن سـعید بـن المـسیب مرسـالهذه الزیادة  
شام بــن ســعد، واللیــث، وعبــد الجبــار األیلــي، وأبــي أویــس المــدني، بــسنده عــن هــ كمــا روى البیهقــي

، وروى )٦٠("ًقـال واقـض یومـا مكانـه:  بـه وزاد فیـهجمیعهم عن الزهري عـن حمیـد عـن أبـي هریـرة
ویذكر عن أبي هریرة رفعه مـن أفطـر یومـا مـن رمـضان مـن : ًالبخاري تعلیقا بصیغة التمریض قال

ٕهر وان صامه وبه قال بن مـسعود، وقـال سـعید بـن المـسیب غیرعذر وال مرض لم یقضه صیام الد
  .)٦١(ٕوالشعبي وابن جبیر وابراهیم وقتادة وحماد یقضي یوما مكانه



فمــا : فأمــا روایــة ســعید بــن المــسیب فمرســلة، وقــد ســبق الحــدیث عنهــا، وأمــا روایــة البیهقــي
 الثقــات األثبــات، وأمــا كــان منهــا مــن طریــق الزهــري بزیــادة هــذا اللفــظ فهــي شــاذة لمخالفتهــا مــا رواه

روایة عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ، فقـد سـبق الحـدیث عنهـا، وأنهـا ال تقـوى علـى معارضـة 
  .الروایة األصل

وامـــا روایـــة البخـــاري فهـــي معلقـــة ورواهـــا بـــصیغة التمـــریض، وجـــاءت فـــي عنـــوان البـــاب، 
لــساقط منهــا، وعلــى ومعلقــات البخــاري المرویــة بــصیغة التمــریض، ال یحكــم بــصحتها حتــى یعلــم ا
ًمـن أفطـر مطلقـا، إلـى ٕفـرض صـحتها فلـیس فیهـا إشـارة إلـى مـن أفطـر بـسبب الجمـاع، وانمـا تـشیر 

واألحادیـــث المرفوعــــة التــــي رواهــــا البخــــاري تحــــت هـــذا البــــاب أشــــارت صــــراحة إلــــى الكفــــارة علــــى 
  .الترتیب

وكــذلك  :وقــد تكلــم البیهقــي نفــسه علــى هــذه الروایــات التــي أوردهــا، وضــعف بعــضها فقــال
ٕروي عن عبد العزیز الدراوردي عن إبراهیم بـن سـعد وابـراهیم سـمع الحـدیث عـن الزهـري ولـم یـذكر 
عنــه هـــذه اللفظـــة فـــذكرها عــن اللیـــث بـــن ســـعد عــن الزهـــري ورواهـــا أیـــضا أبــو أویـــس المـــدني عـــن 

أمـر الـذي یفطـر یومـا فـي الزهري عن حمیـد بـن عبـد الـرحمن أن أبـا هریـرة حدثـه أن رسـول اهللا  
  .مضان أن یصوم یوما مكانه ورواه أیضا عبد الجبار بن عمر األیلي عن الزهري ولیس بالقوير

      . للرجلذكر مقدار عرق التمر الذي أعطاه النبي: ًرابعا 
 بعرق فیه خمسة عشر  فأتى رسول اهللا  : "ورد في بعض الروایات 

  .)٦٢("صاعا
رواه : عن حمید عن أبي هریرة قالقال البیهقي بعد أن روى الحدیث من طریق الزهري 

 أن بن المبارك جعل قوله خمسة علىعبد اهللا بن المبارك والهقل بن زیاد ومسرور بن صدقة 
  .)٦٣(عشر صاعا من روایة عمرو بن شعیب وأدرجه هقل ومسرور في الحدیث

  .فهذه الزیادة مدرجة، ولم تصح

  
  
  

  المبحث الثاني
  الدراسة الفقهیة

یـة نتنـاول المـسائل الفقهیـة التـي لهـا عالقـة بموضـوع الحـدیث ، وقـد قـسمت هـذا بعد الدراسـة الحدیث
  :المبحث إلى مطلبین 



  ) .من تلزمه الكفارة (ِّاألحكام المتعلقة بالمكفر :األول 
  .األحكام المتعلقة بالكفارة : الثاني 

  المطلب األول
  )من تلزمه الكفارة (ِّاألحكام المتعلقة بالمكفر 

ًعلـى فـساد صــوم مـن جـامع أهلـه فـي نهــار رمـضان عامـدا بالغـا عـاقال اتفـق الفقهـاء  ً واختلفــوا )٦٤.(ً
  -:في مسائل هي 

   -:الخالف في وجوب الكفارة : األولى 
ذهبـت المـذاهب األربعــة والظاهریـة واإلباضــیة واإلمامیـة وعامـة الفقهــاء إلـى وجــوب الكفـارة علیــه ، 

الفــت الزیدیـة فــي ذلـك ؛ فقــالوا الكفـارة غیــر واجبــة ال وخ. ًعمـال بمنطــوق الروایـات الموجبــة للكفـارة 
واستدلوا بما روى أبـو وداعـة عـن سـعید بـن المـسیب ) ٦٥(على الموسر وال المعسر ، بل مستحبة ،

ًإنــي أفطــرت یومــا مــن رمــضان ، فقــال لــه :جــاء رجــل إلــى النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم فقــال :قــال 
إن النبـي صــلى : فقــالوا ) ٦٦.(ًفر وصـم یومــا مكانـه وتـصدق واســتغ: النبـي صــلى اهللا علیـه وســلم  

ًواسـتدلوا أیـضا بروایـة أبـي داود )٦٧.(اهللا علیه وسلم لم یذكر الكفارة هنا ، ولو كانت واجبـة لـذكرها 
إن النبــي صــلى اهللا علیــه : فقــالوا ) ٦٨.(ْكلــه أنــت وأهــل بیتــك ،وصــم یومــا، واســتغفر اهللا : وفیهــا 

كمـا لـم یـأمره بإخراجهـا متـى تمكـن . ولو كانـت واجبـة لمـا جـاز ذلـك وسلم أباح له أن یأكل منها ، 
وممــن خــالف الــشعبي والنخعــي وســعید بــن جبیــر ؛ حیــث قــالوا بعــدم وجــوب الكفــارة علیــه ، ) ٦٩.(

  ) ٧٠.(ألن الصوم عبادة ال تجب الكفارة بإفساد قضائها فال تجب في أدائها كالصالة 
 تــنهض إلـى جعـل الكفـارة مندوبــة ، ألن حـدیث سـعید بــن وبعـد النظـر فـي أدلــة الزیدیـة أرى أنهـا ال

إنــي أفطــرت : ( وأمـا حــدیث ) ٧١. (المـسیب مرســل ال یقــوى علـى معارضــة مــا اتفـق علــى صــحته 
  فهو مطلق ، بخالف األحادیث الصریحة بوجوب الكفارة على من ) ًیوما من رمضان 

وأمـا قـول . سـتثناء خـالف األصـل وأمـا إباحتـه صـلى اهللا علیـه وسـلم باألكـل فهـذا ا. أفطر بجماع 
النخعــي ومــن معــه فهــو اجتهــاد فــي معــرض الــنص ، وال اجتهــاد مــع وجــود الداللــة القطعیــة للــنص 
الــصحیح ، كمــا ال یجــوز اعتبــار األداء بالقــضاء ، ألن األداء یتعلــق بــزمن مخــصوص یتعــین بــه 

وعلیـه فـإن قـول . الـصوم ثم إن الصالة ال یدخل فـي جبرانهـا المـال بخـالف. والقضاء محله الذمة 
  .عامة المذاهب وأهل العلم بوجوب الكفارة هو األقوى واألصح 

   -:الخالف في الجماع الموجب للكفارة ،وفي مقدمات الجماع :الثانیة 
بعـد اتفـاق عامــة أهـل العلــم علـى أن الجمـاع فــي نهـار رمــضان موجـب للكفـارة اختلفــوا فـي الجمــاع 

 اختلفوا في وجـوب الكفـارة علـى مـن أفـسد صـومه بمقـدمات الجمـاع المعتبر والموجب للكفارة ، كما
 .  



أمــــا الجمــــاع الموجــــب للكفــــارة فالــــصحیح عنــــد الحنفیــــة والمالكیــــة والــــشافعیة والحنابلــــة واإلباضــــیة 
ًواإلمامیة أن الكفارة تجـب علـى مـن واقـع إنـسانا حیـا فـي نهـار رمـضان فـي قبـل أو دبـر ،نكاحـا أو  ً ً

ًزنا ، رجال أو امرأة   )٧٢.( ، أنزل أو لم ینزل ً
ًوذهــب ابــن حــزم إلــى وجــوب الكفــارة علــى مــن وطــئ فرجــا محلــال لــه ؛ أي زوجتــه أو أمتــه  أمــا . ً

  . الوطء المحرم ؛ كمن زنا ، أو أتى امرأته من دبرها ، فال كفارة علیه 
رج ًوال كفـارة علـى مـن تعمـد فطـرا فـي رمـضان بمـا لـم یـبح لـه إال مـن وطـئ فـي الفـ: قال ابـن حـزم 

  .ًمن امرأته أو أمته المباح له وطؤهما إذا لم یكن صائما فقط فإن هذا علیه الكفارة 
ًأن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم لـم یوجـب الكفـارة إال علـى واطـئ امرأتـه عامـدا ، : برهان ذلـك 

  )٧٣.(واسم امرأته یقع على األمة المباح وطؤها ، كما یقع على الزوجة 
تــة فعنــد المالكیــة والــشافعیة والحنابلــة واإلباضــیة واإلمامیــة أن علیــه الكفــارة  أمــا مــن وطــئ امــرأة می

وذهــب الحنفیــة إلــى عــدم وجــوب الكفــارة ، ألن الكفــارة )٧٤.(ألن الــنص ورد بالجمــاع وهــذا جمــاع 
تعتمــد الجنایــة الكاملــة ، وتكاملهــا ال یكــون إال بقــضاء الــشهوة فــي محــل مــشتهى ، ولــم یوجــد ، أال 

اع السلیمة تنفر منها ، فإن حـصل بـه قـضاء الـشهوة ، فـذلك لغلبـة الـشهوة والـشبق أو ترى أن الطب
ٕوقــد وافـق ابــن حـزم الحنفیــة فـي وجـوب الكفــارة ، وان خـالفهم فــي االسـتدالل ألنــه ) ٧٥(لفـرط الـسفه 

  )٧٦.(اقتصر على ظاهر النص وهو الوطء الحالل 
  ) ٧٧.(لم ینزل كذلك عند الحنفیة ال كفارة على من وطئ بهیمة أنزل أو 

) ٧٨.(وذهب الحنابلـة فـي روایـة رجحهـا المـرداوي إلـى عـدم وجـوب الكفـارة علـى مـن وطـئ البهیمـة 
أمـــا الروایـــة الثانیـــة والتـــي اختارهـــا أكثـــر الحنابلـــة ورجحهـــا الخرقـــي وأبـــو بكـــر والقاضـــي والبهـــوتي 

لبهیمــــة فــــي نهــــار والمالكیـــة والــــشافعیة واإلباضــــیة واإلمامیــــة فقـــالوا بوجــــوب الكفــــارة علــــى واطـــئ ا
  )٧٩.(رمضان 

ٕواذا جامع دون الفرج فال كفارة علیه عند الحنفیة والشافعیة والظاهریة وروایـة عنـد الحنابلـة رجحهـا 
المــرداوي ، ألنــه أفطــر بغیــر جمــاع تــام فأشــبه القبلــة ، وألن األصــل عــدم وجــوب الكفــارة إال بــنص 

 –اع في الفـرج ألنـه أبلـغ ، بـدلیل أنـه أو إجماع ، وال نص وال إجماع كما یصح القیاس على الجم
ً یوجبهـــا مـــن غیـــر إنـــزال ویجـــب بـــه الحـــد إن كـــان محرمـــا ، وألن العلـــة فـــي األصـــل –أي الجمــاع 

  )٨٠.(الجماع بدون اإلنزال وهو غیر موجود هنا فلم یصح اعتباره 
  )٨١.(أما الظاهریة فاقتصارهم على ظاهر النص وهو الوطء في الفرج الحالل 

 عنـد المالكیـة والحنابلـة فـي الروایـة الثانیـة رجحهـا أكثـرهم واختارهـا الخرقـي وأبـو بكـر وتجب الكفـارة
والقاضـــي والبهـــوتي وعطـــاء والحـــسن وابـــن المبـــارك والـــشوكاني واإلباضـــیة واإلمامیـــة ، ألنـــه هتـــك 

  ) ٨٢.(حرمة الشهر ، والعلة عندهم هي هتك حرمة الشهر وهي موجودة في األصل والفرع



 أو لمــس أو اســتمناء فــال كفــارة علیــه عنــد الحنفیــة والــشافعیة والحنابلــة وأشــهب مــن ٕواذا أمنــى بقبلــة
  )٨٤.(وعلیه الكفارة عند المالكیة واإلباضیة واإلمامیة والشوكاني ) ٨٣.(المالكیة 

أما إذا فكر فأمنى أو نظر إلى امرأة بـشهوة فـأمنى فعلیـه الكفـارة عنـد المالكیـة إذا اسـتدام النظـر أو 
وال كفـارة علیـه عنـد جمهـور الفقهـاء ،  بـل المعتمـد عنـد ) ٨٥.(ه اإلنزال مجرد النظـرة كان من عادت

  ) ٨٦.(الحنفیة والشافعیة والحنابلة وجابر بن زید والثوري وابن المنذر أنه ال یفسد صومه 
هذا ما یتعلـق بمـن أفطـر بالجمـاع أو مقدماتـه ، أمـا مـن أفطـر بأكـل وشـرب ومـا یتغـذى بـه الجـسم 

وى بـــه فعلیـــه الكفـــارة عنـــد الحنفیـــة والمالكیـــة واإلباضـــیة واإلمامیـــة وعطـــاء والـــشوكاني أو مـــا یتـــدا
والثــوري والحــسن البــصري ، لتكامــل الجنایــة منــه بهتــك حرمــة الــشهر ، وألن الجنایــة علــى الــصوم 
باإلفطـــار باألكـــل والـــشرب نظیـــر الجنایـــة یاإلفطـــار بالوقـــاع ، بـــل فوقـــه ، ألن دعـــوة الطبـــاع فـــي 

 فیثبـت الحكــم فیهمـا داللــة – الكفــارة – األكــل والـشرب أكثــر ، فكـان أحــق بـشرع الزاجـر النهـار إلـى
).٨٧(  

وذهــب الــشافعیة والحنابلــة إلــى عــدم وجــوب الكفــارة باألكــل والــشرب المتعمــد ، ألن الكفــارة شــرعت 
  ) ٨٨.(في الجماع ، واألكل والشرب ال یساویه ولیس في معناه 

 كالجمــاع بمــا دون الفــرج – أرى الــذین ألحقــوا غیــر الجمــاع ومــن خــالل النظــر فــي أقــوال الفقهــاء
   -:  به اعتمدوا على أمرین –ومقدماته واألكل والشرب 

أن : اعتمـادهم علــى روایــة الزهــري عـن حمیــد بــن عبــد الــرحمن بـن عــوف عــن أبــي هریــرة : األول 
) ٨٩( إلــخ …ة ًرجـال أفطــر فـي رمــضان فــأمره رسـول اهللا صــلى اهللا علیـه وســلم أن یكفــر بعتـق رقبــ

ٕفهذه الروایة وان رواها ثقات إال أن الذین رووا روایة الجماع أكثر منهم ، خاصة وأن جمیـع مـدار 
  .روایات الحدیث على الزهري 

) ًأن رجـــال أفطـــر فـــي رمـــضان فـــأمره رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم أن یكفـــر ( ثـــم إن روایـــة 
بینمـا : قـال أبـو هریـرة : روایـة األكثـرین وفیهـا جاءت بلفظ اإلخبار عن الحادثة بالمعنى ، بخالف 

، والتـــي تفیـــد المـــشاهدة ) ٩٠ ) (…نحــن جلـــوس عنـــد النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســلم إذ جـــاءه رجـــل 
بجمیــع تفاصــیلها ، وعلیــه فــال یمكــن تقــدیم روایــة اإلخبــار علــى روایــة . والحــضور وروایــة القــصة 

  ) ٩١ .( -تباع  أي روایة المشاهدة أولى باال–المشاهدة ، فكانت 
ًوروایــة اإلخبــار جــاءت أیــضا بلفــظ الــدار قطنــي عــن أبــي هریــرة رضــي اهللا عنــه أن رجــال أكــل فــي  ً

فهــذه الروایــة ضــعیفة ، ) ٩٢)( إلــخ …رمــضان فــأمره النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم أن یعتــق رقیــة 
   )٩٣(ألن في إسنادها أبو معشر هو نجیح وهو ضعیف ،

 أي قیاس غیر الجماع على الجمـاع ، الشـتراكها فـي العلـة ، وهـي اعتمدوا على القیاس ؛: الثاني 
ومـع هـذا القیـاس لـم یتفقـوا ؛ فمـنهم الموسـع فـألحق . ًهتك حرمـة الـشهر بجنایـة اإلفطـار فیـه عمـدا 



أكثر المفطرات ، ومنهم المقتصد فـألحق بغـض المفطـرات ، واسـتثنى الـبعض اآلخـر ، لعـدم كمـال 
  . بالشبهات كالحدود الجنایة ، وألن الكفارة تدرأ

وعلیه فإني أرى أن ما ذهب إلیه الشافعیة مـن االقتـصار علـى الجمـاع حـسب مـا ورد الـنص بـذلك 
  .واهللا أعلم . ، والعمل بالروایة الراجحة ، وعدم إلحاق غیره به 

  -:الخالف في وجوب الكفارة على المرأة :الثالثة 
م اقتـــصارها علـــى الرجـــل وحـــده ، فالحنفیـــة واختلـــف الفقهـــاء فـــي وجـــوب الكفـــارة علـــى المـــرأة وعـــد

والمالكیة والشافعیة في قول مرجوح والحنابلة في إحدى الروایتین واإلباضیة وأبـو ثـور وابـن المنـذر 
ًواإلمامیـــة قـــالوا بوجـــوب الكفـــارة علیهـــا أیـــضا إذا طاوعتـــه ، ألنهـــا عقوبـــة تـــساوت مـــع الرجـــل فـــي 

  ) ٩٤.( كحد الزنا – وهو هتك صوم رمضان بالجماع –السبب واإلثم 
وقـــال الـــشافعیة فـــي أصـــح األقـــوال والحنابلـــة فـــي الروایـــة الثانیـــة والظاهریـــة والحـــسن علیهمـــا كفـــارة 
واحدة ، سواء كانت الكفارة بالعتق أو الصیام أو اإلطعام ، وسـواء طاوعتـه أو اكرههـا ، ألن النبـي 

 أطاوعتـه امرأتـه أو أكرههـا ، ولـو صلى اهللا علیه وسلم إنما أجاب السائل بكفارة واحدة ، ولـم یـسأله
وألنــه حــق مــال تعلــق . كــان الحكــم مختلفــا لمــا تــرك رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم تبیــین ذلــك 

ٕوألن الكفــارة متعلقــة بالجمــاع وهــو فعلــه وانمــا . بــالوطء مــن بــین جنــسه فكــان علــى الرجــل كــالمهر 
  ) ٩٥.(هي محل الفعل 

احدة إذا كفر بالعتق أو اإلطعام ، أمـا إذا كفـر بالـصیام فعلـى وعند اإلمام األوزاعي علیهما كفارة و
  ) ٩٦.(كل واحد منهما صیام شهرین متتابعین 

  )٩٧.(هذا إذا طاوعته ، أما إذا أكرهها فعلیها القضاء دون الكفارة عند جمهور الفقهاء 
الـصیام فـإن هذا إذا كفر بغیـر )٩٨.(وذهب المالكیة واإلمامیة إلى وجوب كفارتین علیه عنه وعنها 

كانــت الكفــارة بالــصیام صــامت شــهرین متتــابعین أصــالة عــن نفــسها ، ألن الــصوم ال تدخلــه القیمــة 
  )٩٩.(وال النیابة 

ٕواذا أكره الرجل على الجمـاع فـي نهـار رمـضان فـسد صـومه وال كفـارة علیـه عنـد الحنفیـة والمالكیـة 
وبـة أو ماحیـة للـذنب ، وال حاجـة إلیهـا والشافعیة والحنابلة في روایة ، ألن الكفـارة إمـا أن تكـون عق

إن اهللا تجــاوز عـــن : ولقـــول النبــي صـــلى اهللا علیــه وســـلم ) ١٠٠.(مــع اإلكـــراه ، أو لعــدم اإلثـــم فیــه 
وألن الشرع لم یرد بوجوب الكفـارة فیـه ، وال یـصح ) ١٠١.(أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه 

  )١٠٢.(ود العذر وعدمهقیاسه على ما ورد الشرع فیه ، الختالفهما في وج
وذهــب الحنابلــة فــي الروایــة الثانیــة واختارهــا القاضــي إلــى وجــوب الكفــارة علیــه ، ألن اإلكــراه علــى 
الوطء ال یمكن ؛ ألنه ال یطأ حتى ینتشر ، وال ینتشر إال عـن شـهوة واختیـار ، فكـان كغیـر المكـره 

.  اختلــف الحكــم الستفــصله وألن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم لــم یستفــصل األعرابــي ، ولــو) ١٠٣.(



إذا واقعــت : ألن تــأخیر البیــان عــن وقــت الحاجــة ال یجــوز والــسؤال معــاد فــي الجــواب ، كأنــه قـــال 
  ) ١٠٤.(وألنه عبادة یحرم الوطء فیه ، فاستوى عمده وغیره كالحج . في صوم رمضان فكفر 

ســـتدخلته امرأتـــه فعنـــد ًوأمـــا النائمـــة إذا جومعـــت ، أو النـــائم إذا كـــان عـــضوه منتـــشرا حـــال نومـــه فا
جمهور الفقهاء فسد الـصوم وال كفـارة علـى النـائم ، ألن الـصوم عبـادة یفـسدها الـوطء ، ففـسدت بـه 

  ) ١٠٥.(على كل حال ، كالصالة والحج 
وذهب الحنابلة إلى عدم وجوب القضاء والكفارة على النائم ، لعدم وجود فعـل مـن النـائم فلـم تفطـر 

  ) ١٠٦.( غیر اختیاره ، كما لو صب في حلق النائم ب
ًواذا كــان أحــدهما عــاقال واآلخــر مجنونــا ، أو بالغــا وصــغیرا ، أو مــستیقظا ونائمــا ، فعلــى الكامــل  ً ً ً ً ً ٕ

  ) ١٠٧.(منهما الكفارة عند من قال بوجوب الكفارة علیهما 
وذهـب بعـض الحنفیــة إلـى عــدم وجـوب الكفـارة بــل القـضاء فقــط ، والـسبب فـي عــدم وجـوب الكفــارة 

  ) ١٠٨.(المحل البد أن یكون مشتهى على وجه الكمال فیه ، ألن 
ٕواذا . وأمـا الــشافعیة فعنـدهم إذا كانــت المــرأة هـي الناقــصة والرجـل هــو الكامــل فالكفـارة علیــه وحــده 

كانــت المــرأة هــي الكاملــة والنقــصان فــي الــشریك الــذكري فعلــى الخــالف عنــدهم فــي وجــوب الكفــارة 
. لكفــارة كمــا تلــزم الــزوج ، ألنهــا عقوبــة وهــي مــشتركة فیهــا تلزمهــا ا: علــى المــرأة قــوالن ، أحــدهما 

ال كفــارة علیهــا ، ألن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم أوجبهــا علــى الرجــل ولــم یوجبهــا علــى : والثــاني 
  )١٠٩.(المرأة 

   -:الخالف في وجوب الكفارة على الناسي والمخطئ : الرابعة 
 فالحنفیـــة والـــشافعیة فـــي األصـــح عنـــدهم ًاختلـــف الفقهـــاء فـــیمن جـــامع ناســـیا فـــي نهـــار رمـــضان ،

ٕوالظاهریــة وروایــة مرجوحــة عنــد الحنابلــة والحــسن ومجاهــد والثــوري وأبــو ثــور واســحاق بــن راهویــه 
ًفهــو بمنزلــة مــن أكــل ناســیا عنــدهم ) ١١٠(قــالوا بــصحة صــومه وال شــيء علیــه وال قــضاء وال كفــارة 

ًعمـــال بقولـــه صـــلى اهللا علیـــه وســـلم للـــذي أكـــل وشـــرب ناســـیا تـــ م علـــى صـــومك فإنمـــا أطعمـــك اهللا ً
  )١١١. (وسقاك 

ًوذهـب المالكیــة واللیــث واألوزاعـي وروایــة عنــد الحنابلــة مرجوحـة أیــضا إلــى فـساد صــومه مــع عــدم 
وجوب الكفارة علیه ، ألن الكفارة لرفع اإلثم وهو محطوط عن الناسي ، وأما وجـوب القـضاء فـألن 

  ) ١١٢.(الناسي عنده نوع من التفریط 
ة في المعتمد عنـدهم وعطـاء وابـن الماجـشون مـن المالكیـة فقـالوا بوجـوب الكفـارة علیـه ، أما الحنابل

ـــم یستفـــضل ، وألن إفـــساد الـــصوم ووجـــوب الكفـــارة حكمـــان یتعلقـــان  ألنـــه صـــلى اهللا علیـــه وســـلم ل
  )١١٣.(بالجماع ال تسقطهما الشبهة ، فاستوى فیهما العمد والسهو ، كسائر أحكامه 

  )١١٤.(ة إذا جومعت وهي ناسیة ال كفارة علیها وعند الحنابلة أن المرأ



ًومع احترامي آلراء الفقهاء فإن الجماع نسیانا غیر متـصور فـي غیـر رمـضان ، ففـي رمـضان مـن 
ًبــاب أولــى ، ألن الجمــاع یــستغرق وقتــا لــیس  بالقــصیر ، فــال یمكــن حــصول الــسهو فیــه ، خاصــة 

ا بخــــالف األكلـــة الخفیفــــة والــــشربة وهــــذ. وأن الجمـــاع نــــشاط جنــــسي مـــشترك بــــین الرجــــل والمـــرأة 
وعلیـه فــإني . الـسریعة ، هـذا باإلضــافة أنهـا تحـصل مــن الـشخص بمفــرده دون مـشاركة غیـره معــه 

أرى وجــوب الكفــارة علـــى مــن ادعـــى النــسیان حالـــة جماعــه فـــي نهــار رمـــضان ، ألن دعــواه غیـــر 
  . صحیحة ، بل هذا نوع من االستخفاف في الدین 

أن الفجر لـم یطلـع فجـامع زوجتـه فـإذا بـه طـالع ، فـال كفـارة علیـه وعلیـه وأما المخطئ ، كمن ظن 
وعنــد الحنابلــة علیــه القــضاء والكفــارة، ألن النبــي )١١٥(القــضاء عنــد الحنفیــة والمالكیــة والــشافعیة ، 

صــلى اهللا علیــه وســلم لــم یستفــصل مــن األعرابــي ، ولــو اختلــف الحكــم بــسبب الخطــأ الستفــصله ، 
إذا واقعـت : وقت الحاجة ال یجـوز ، والـسؤال معـاد فـي الجـواب ، كأنـه قـال ألن تأخیر البیان عن 

  )١١٦. (في صوم رمضان فكفر ، وألنه عبادة یحرم الوطء فیه ، فاستوى عمده وغیره كالحج 
إن اهللا تجـــاوز عـــن أمتـــي الخطـــأ والنـــسیان ومــــا :  وحجـــة الجمهـــور قولـــه صـــلى اهللا علیـــه وســــلم 

  ) ١١٧.(استكرهوا علیه 
ل إلیـه هـو مـا ذهـب إلیـه جمهـور الفقهـاء مـن وجـوب القـضاء دون الكفـارة ، ألن الحـدیث والذي أمی

  . نص في رفع اإلثم ، وبما أن اإلثم مرفوع فال كفارة 
ولــو طلـــع الفجـــر وهـــو مجـــامع فنـــزع فـــي الحـــال لـــم یفطـــر عنـــد الحنفیـــة والمالكیـــة والـــشافعیة ، ألن 

ًلــیس بــوطء ، فأشــبه مــا لــو حلــف ال یلــبس ثوبــا األصــل بقــاء اللیــل ، وألن النــزع تــرك الجمــاع وهــو 
  )١١٨.(وهو ال یلبسه فنزعه 

ـــو اســـتدام  ـــة علیـــه القـــضاء والكفـــارة ، ألنـــه یلتـــذ بـــالنزع ، كمـــا یلتـــذ بـــاإلیالج ، كمـــا ل وعنـــد الحنابل
الجمـاع بعــد طلـوع الفجــر ، وهـذا بخــالف مجـامع حلــف ال یجـامع فنــزع فـال یحنــث ، لتعلـق الیمــین 

  ) ١١٩.(ت اإلمكان بالمستقبل أول أوقا
والــذي أراه أن النــزع هــو تــرك الجمــاع ، مــا لــم ینــزع بعــد فتــرة مــن طلــوع الفجــر ، فــإن تعمــد فعلیــه 

  . ٕالقضاء والكفارة ، وان لم یتعمد فحكمه حكم المخطئ ، علیه القضاء دون الكفارة 
ًواذا جـامع عمـدا ثـم أنـشأ سـفرا لـم تـسقط الكفــارة ، ألنـه أفـسد صـوما واجبـا مـن رمـ ً ً ً ضان بجمـاع تــام ٕ

  )١٢٠.(فاستقرت علیه الكفارة ، كما لو لم یطرأ العذر 
) ١٢١.(وأمـا إذا مــرض لـم تــسقط الكفـارة عنــه كالـسفر عنــد المالكیـة والــشافعیة والحنابلـة والظاهریــة  

إذا صـار فـي آخـر النهـار علـى صـفة لـو كـان علیهـا فـي : وعند الحنفیة تسقط عنه الكفارة ؛ فقالوا 
 الفطـر تـسقط عنـه الكفـارة ، ولـو أفطـرت المـرأة متعمـدة ثـم حاضـت یومهـا تـسقط أول الیـوم یبـاح لـه

  . الكفارة 



إن وجـــه الفـــرق فـــي المـــرض معنـــى یوجـــب تغییـــر : وفـــرق الحنفیـــة بـــین الـــسفر والمـــرض ، فقـــالوا 
الطبیعــة عــن الــصحة إلــى الفــساد ، وذلــك المعنــى یحــدث فــي البــاطن ثــم یظهــر أثــره فــي الظــاهر ، 

ً الیــوم علــم أنــه كــان موجــودا وقــت اإلفطــار ، لكنــه لــم یظهــر أثــره فــي الظــاهر فلمــا مــرض فــي ذلــك
ًفكان المرخص أو المبیح موجودا وقت اإلفطار فمنع انعقاد اإلفطار موجبا للكفـارة أو وجـود أصـله  ً
أورث شبهة في الوجوب ، وهذه الكفارة ال تجـب مـع الـشبهة ، وهـذا المعنـى ال یتحقـق فـي الـسفر ، 

ًخروج واالنتقال من مكان إلى مكـان ، وأنـه یوجـد مقـصورا علـى حـال وجـوده ، فلـم یكـن ألنه اسم لل
وكــذلك إذا أفطــرت المــرأة ثــم . ًالمـرخص أو المبــیح موجــودا وقــت اإلفطــار ، فــال یــؤثر فــي وجوبهــا 

حاضـت فـي ذلــك الیـوم أو نفــست سـقطت عنهــا الكفـارة ، ألن الحــیض دم مجتمـع فــي الـرحم یخــرج 
ًشیئا فشیئا فك   )١٢٢.(ًان موجودا وقت اإلفطار ، لكنه لم یبرز فمنع وجوب الكفارة ً

ٕ واذا رأى الهـالل وحـده فجـامع أهلـه علیـه القـضاء والكفـارة عنـد المالكیـة والـشافعیة والحنابلـة :فرع 
ً، ألنـه أفطـر یومــا مـن رمــضان بجمـاع فوجبــت علیـه الكفـارة بــه ، لوجـود دلیــل العلـم فــي حقـه وهــو 

  )١٢٣.(غیره ال یقدح في علمه ، لهذا یؤاخذ بعلمه الرؤیة ، وعدم علم 
وذهب الحنفیة إلى عدم وجوب الكفارة علیه ، ألن رمـضان یثیـت عنـدهم بالرؤیـة إذا كانـت الـسماء 
مصحیة ، وتفرده بالرؤیة مع مساواة عامة الناس إیاه في التفقد مع سالمة اآلالت دلیـل علـى عـدم 

  )١٢٤.(كون الصوم من رمضان ، فیبقى من شعبانٕالرؤیة ، واذا لم یثبت الرؤیة لم یثبت 
  هل یلحق باألعرابي غیره من على صفته ؟: الخامسة 

ٕواذا عجز مـن جـامع أهلـه عـن الكفـارة هـل تـسقط الكفـارة عنـه أم تبقـى فـي ذمتـه إلـى حـین یـساره ؟ 
صـلى تـسقط الكفـارة عمـن عجـز عنهـا ، ألن األعرابـي لمـا دفـع إلیـه النبـي : قوالن للفقهـاء ؛ األول 

ًثـم قیاسـا . ولـم یـأمره بكفـارة أخـرى " أطعمـه أهلـك : "اهللا علیه وسلم النمر وأخبـر بحاجتـه إلیـه قـال 
وهــذا المعتمــد لــدى الحنابلــة والقــول . علــى زكــاة الفطــر التــي تــسقط عــن العــاجز عنهــا فكــذلك هنــا 

  ) ١٢٥.(المرجوح لدى الشافعیة واألوزاعي 
وهـذا عنـد الحنفیـة والمالكیـة . ال تسقط ، وتستقر في الذمة ، فإذا أیسر وجب علیه أداؤها : الثاني 

ألن النبــي ) ١٢٦(وأظهــر قــولي الــشافعي والروایــة الثانیــة عنــد الحنابلــة والزهــري والثــوري وأبــي ثــور ،
ل علــى أنهــا صــلى اهللا علیــه وســلم أمــر األعرابــي بــأن یكفــر بمــا دفعــه إلیــه مــع إخبــاره بعجــزه ، فــد

ثابتـة فـي الذمـة ، ألن حقــوق اهللا تعـالى المالیـة إذا عجــز عنهـا العبـد وقــت وجوبهـا ، فـإن كانــت ال 
  . ٕبسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر ، وان كانت بسبب منه استقرت في ذمته 

إن احتج محتج في إسـقاط الكفـارة عـن المعـسر بـأن رسـول اهللا صـلى : قال ابن عمر بن عبد البر 
تؤدیهـا إذا أیـسرت ، ولـو كانـت واجبــة : ولـم یقـل لــه " . كلــه أنـت وعیالـك "  علیـه وسـلم قـال لـه اهللا

إنهـا : وال قـال لـه رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم : علیه لم تسقط عنه حتى یبین ذلك لـه قیـل لـه 



 إلـى ساقطة عنك لعسرتك بعد أن أخبره بوجوبها علیـه ، وكـل مـا وجـب أداؤه فـي الیـسار لـزم الذمـة
  ) ١٢٧. (المیسرة ، واهللا أعلم 

وبـالنظر إلــى القـولین أرى العمــل بــالقول الثـاني ، ألنــه أهیـب لحرمــة الــشهر ؛ فـال یــستخف بحرمتــه 
ًوأیــضا أن القــول الثــاني فیــه مــن الیــسر مــا یراعــي طاقــة اإلنــسان ؛ فــال یكلــف إال فــي . مــستخف 

واهللا .  وجــب علیــه مــا اســتقر فــي ذمتــه ًنطــاق وســعه ، وال كفــارة علیــه مــا دام معــسرا ، فــإذا أیــسر
  .أعلم 

   -:التداخل في الكفارة : السادسة 
َّاتفـق الفقهــاء علــى وجــوب كفــارة ثانیــة فــیمن كفــر مـن الجمــاع األول ثــم جــامع ثانیــة فــي یــوم ثــان ، 

واختلفوا فیمن جامع في یومین أو ثالثة ولم یكفر هل تلزمـه كفـارة واحـدة فتـداخل الكفـارة فـي ) ١٢٨(
ة واحدة ، أم تلزمه كفارة عن كل یـوم ، وال تـداخل فـي الكفـارات ؛ فالحنفیـة ووجـه عنـد الحنابلـة كفار

" وقعــت علــى امرأتــي وأنــا صــائم : " واإلباضــیة قــالوا تلزمــه كفــارة واحــدة ، ألن األعرابــي لمــا قــال 
هـذا علـى أن فقوله هذا یحتمل الواحدة والتكرار والكثرة ، ولـم یستفـسر صـلى اهللا علیـه وسـلم ، فـدل 

  . الجماع سواء أوقع مرة أو مرتین ، فإنه تكفیه كفارة واحدة 
ثــم إن الكفــارة عــن جنایــة تكــررت قبــل اســتیفائها ، وقــد وضــعت للزجــر ، وقــد حــصل بــالتكفیر عــن 

  )١٢٩. (المرات المتعددة ، فتداخلت كالحدود 
، كـالحجتین والعمـرتین ، فإنهمـا وأما المالكیة والشافعیة ومذهب الحنابلة وأبو ثور فقالوا ال تتـداخل 

  ) ١٣٠.(ال تتداخالن 
وأما حدیث اإلعرابي فال یـدل علـى التـداخل ، بـل سـیاق القـصة وظاهرهـا یـدل علـى أنـه جـامع مـرة 

ثــــم إن الحــــدود تختلــــف عــــن العبــــادات ، فالحـــدود مبناهــــا علــــى الــــسقوط بالــــشبهة ، وأمــــا . واحـــدة 
للعبـادة یقتـضي التكفیـر عـن كـل یـوم جـامع فیـه نهـار العبادات فمبناها علـى االحتیـاط ، واالحتیـاط 

  ) ١٣١.(رمضان قبل التكفیر 
والـذي أراه أن عـدم التــداخل فـي الكفـارة هــو الـراجح ، ألن القــول بالتـداخل یـؤدي إلــى تهـاون النــاس 
ًبحرمة الشهر ، ویفتح لهم ذریعـة التعـدي وانتهـاك حرمـة رمـضان ، فكـان سـد هـذه الذریعـة واجبـا ، 

هــذا إذا تكــرر . لعبــادة مبنیــة علــى االحتیــاط ، بخــالف الحــدود التــي تــدرأ بالــشبهات خاصــة وأن ا
الجماع أو أكثر ، أما إذا تكرر الجماع في یوم واحـد ، فقـد اتفـق الفقهـاء علـى وجـوب كفـارة واحـدة 
ًعلــى مــن واقــع أهلــه مــرارا فــي الیــوم الواحــد ولــم یكفــر ، ألنــه انتهــك حرمــة یــوم واحــد ، فتــداخلت 

  . ات في كفارة واحدة الكفار
أمــا مــن جــامع ثــم كفــر ثــم جــامع ثانیــة فــي نفــس الیــوم الــذي كفــر فیــه ، هــل تلزمــه كفــارة ثانیــة عــن 
الجماع الثـاني أم ال ؟ فالحنفیـة والـشافعیة والمالكیـة وروایـة عنـد الحنابلـة قـالوا تلزمـه كفـارة واحـدة ، 



یـوم واحـد ، وهـذا الیـوم عبـادة مـستقلة ٕوال تتكرر ، ألن الجمـاع وان كثـر وتكـرر فهـو انتهـاك حرمـة 
، فتجب فیه كفارة واحدة ، بخالف ما لو انتهك حرمة یـومین أو أكثـر ، ثـم إن الجمـاع الثـاني وقـع 

  )١٣٢. (في صیام باطل ، وهذا ال أثر له ، وال یترتب علیه جزاء ، لذا یكتفى بكفارة واحدة 
ة إذا تعـدد الجمـاع ولـو كـان فـي الیـوم الواحـد ، وأما الحنابلة فـي المعتمـد عنـدهم فقـالوا تتعـدد الكفـار

ألن الجمـــاع الثـــاني محـــرم لحرمـــة نهـــار رمـــضان ، فیتكـــرر الحكـــم وهـــو وجـــوب كفـــارتین أو أكثـــر 
  )١٣٣.(بتكرره 

والذي یترجح لدي هو اعتبار الیوم عبـادة مـستقلة فمـن انتهـك حرمتـه تلزمـه كفـارة واحـدة ، أي لكـل 
  . لى أعلم واهللا تعا. یوم كفارة ولیس كفارت 

  -: من أفسد صیام غیر رمضان : فرع 
ًكفارة من أفسد صومه في غیر رمضان ، سـواء أكـان قـضاء أو نـذرا ، ألن األداء لـه زمـان متعـین  ً

ًوقیاسـا علـى مـن صـام یـوم الكفـارة فأفـسده . محترم ، فالجماع فیه هتك لـه بخـالف القـضاء والنـذر 
ًخالفـا لقتـادة ، فإنـه قـال بوجـوب الكفـارة علـى .  العلـم وهـذا قـول عامـة أهـل. بجماع ، فال كفـارة لـه

مـن وطـئ فــي قـضاء رمــضان ، ألنـه عبــادة تجـب الكفــارة فـي أدائهــا ، فوجبـت فــي قـضائها كــالحج 
).١٣٤ (  

  المطلب الثاني
  األحكام المتعلقة بالكفارة

ة ، وقبل الحدیث ِّبعد الحدیث عن األحكام المتعلقة بالمكفر، سنتناول هنا األحكام المتعلقة بالكفار
  . عن هذه األحكام البد من تعریف الكفارة 

   -:تعریف الكفارة 
ْأصل الكفارة في اللغة الكفر ، وهو الستر والتغطیة ؛ یقال  كفرت الشيء ، أي سترته ، ویطلق : َ

ًوسمي الكافر كافرا ن ألنه ستر نعم وآیات اهللا . الكافر على اللیل ، ألنه یستر بظلمته كل شيء 
وسمیت . ًوسمي المزارع كافرا ن ألنه یستر البذر بالتراب . وجل الدالة على توحیده عز 

والكفارة عبارة عن الفعلة والخصلة التي من . الكفارات كفارات ، ألنها تكفر الذنوب أي تسترها 
  )١٣٥.(وهي فعَّالة للمبالغة . شأنها أن تمحو الخطیئة وتسترها 

ًي لدى الفقهاء السابقین تعریفا للكفارة ، وأما المعاصرین فقد ًوأما اصطالحا فلم أجد حسب اطالع
ومع هذا یمكن أن ) ١٣٦.(عرفها الدكتور عبد الكریم زیدان بتعریف ال یخرج عن التعریف اللغوي 
وهذا المعنى یشمل كل . ًنعرف الكفارة بأنها عقوبة تعبدیة حقا هللا تعالى تمحو الخطیئة وتسترها 

ین والظهار والقتل الخطأ ومن أفسد نهار رمضان بجماع ، وغیر ذلك من أنواع الكفارات ، الیم
  . الكفارات 



هذا بالنسبة للتعریف العام للكفارة ، أما كفارة من واقع زوجته نهار رمضان فقد اختلف الفقهاء 
  .في مضمونها وترتیبها ، مما كان لهذا االختالف األثر الواضح في تحدید مفهوم هذه الكفارة 

   - : المضمون  : ًأوال
فمن حیث المضمون فقد ذهب عامة الفقهاء عدا عطاء والحسن البصري إلى أن كفارة من واقع 

وألن الروایة التي فیها . ًزوجته نهار رمضان لیس فیها بدنة ، عمال بالروایة المشهورة الموصولة 
  )١٣٧.(ضعیفة شاذة لم یرضها النقاد من أهل الحدیث " انحربدنة "

ًوالحسن البصري إلى أن من خصال الكفارة نحر بدنة ، عمال بروایة عمرو بن وذهب عطاء 
  ) ١٣٨. (شعیب عن جده ، والتي تكلم فیها علماء الحدیث 

   - :الترتیب أو التخییر : ًثانیا 
وأما الترتیب فقد قال به الحنفیة والشافعیة والمشهور عند الحنابلة والظاهریة واألوزاعي والثوري ؛ 

صومه في نهار رمضان بجماع زوجته علیه عتق رقبة ، فإن لم یستطع فعلیه أي من أفسد 
ًعمال بروایة الترتیب . ًصیام شهرین متتابعین ، فإن لم یستطع انتقل إلى إطعام ستین مسكینا

).١٣٩ (  
أما اإلمام مالك وأحمد في روایة واإلباضیة والحسن وعطاء فلم یقولوا بالترتیب ، وقالوا بالتخییر 

ًعمال بروایة التخییر عن . ًه عتق رقبة أو صوم شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسكینا أي علی
  ) ١٤٠.(الزهري 

وقد رد الجمهور على القول بالتخییر بأن روایة التخییر جاءت عن الزهري ، فكذلك جاءت روایة 
 ثم إن هؤالء .الترتیب عن الزهري ، وأن الذین نقلوها عن الزهري ،اكثر من الذین رووا التخییر 

خاصة . الذین رووا التخییر والترتیب صار معهم زیادة الترتیب ، وهذه الزیادة واجب األخذ بها 
  ) ١٤١.(وأنها موجودة عند البخاري ومسلم 

ومع وجود الخالف الواضح بین المالكیة ومن معهم وبین الجمهور فإني أرى استحباب الترتیب ، 
وأن ترجحت علیها . تخییر ، خاصة وأن الذین رووها ثقات ألننا ال نستطیع بطالن الكفارة بال

  .واهللا أعلم . روایة الترتیب 
  . أما نحر البدنة فلضعف روایتها فإني أقول بعدم إشتمال الكفارة علیها 

وبعد هذا یمكننا تعریف كفارة الجماع في نهار رمضان بأنها عقوبة تعبدیة تشتمل 
ً أو إطعام ستین مسكینا حقا هللا تعالى على عتق رقبة أوصوم شهرین متتابعین ً

ًسترا ومحوا لهذه الخطیئة  ً .  
: وبعد بیان ماهیة الكفارة نأتي إلى بقیة األحكام المتعلقة بالكفارة ، والمبینة في المسائل التالیة 

   - : حمل المطلق على المقید : المسألة األولى 



 إال أنهم اختلفوا في اشتراط اإلیمان فیها ومع اتفاق الفقهاء على العتق من خصال الكفارة هنا ،
 ، فالجمهور قالوا باشتراط اإلیمان في الرقبة ، وال تجزئ الكافرة في العتق ، - أي في الرقبة –

ًحمال للمطلق على المقید ، ألن كالم اهللا تعالى في حكم الخطاب الواحد ، فیترتب فیه المطلق 
ًجزئ الكافرة ، وال یشترط أن تكون رقبة مؤمنة ، عمال وقالت الحنفیة والظاهریة ت. على المقید 

  )١٤٢. (بمطلق النص 
  .ولكون الرق غیر موجود في هذا العصر فإني أكتفي بهذا دون زیادة في التفصیل 

  -: ما یقطع التتابع : المسألة الثانیة 
 كما اتفقوا )١٤٣.(اتفق الفقهاء على أن الحیض ال یقطع التتابع ، لعدم القدرة على االحتراز منه 

إال أن المالكیة قالوا إذا جهل مجيء العید ) ١٤٤(على أن رمضان وعید األضحى یقطع التتابع ،
  ) ١٤٥.(في أثناء الصوم فال یقطعه 

واختلفوا في السفر والمرض ؛ أما السفر فإنه یقطع التتابع عند الحنفیة والمالكیة والشافعیة 
ع التتابع عند اإلمام أحمد في أظهر الروایات عنه وال یقط) ١٤٦.(والحنابلة في روایة والظاهریة  

).١٤٧ (  
وال یقطع التتابع عند ) ١٤٨(أما المرض المخوف فإنه بقطع التتابع عند الحنفیة والشافعیة ، 

المالكیة والحنابلة واإلباضیة في قول وسعید بن المسیب والحسن وعطاء والشعبي وطاووس 
  ) ١٤٩.(افعي في القدیم وأبي عبیدومجاهد واسحاق وأبي ثور وابن المنذر والش

والذي أراه بعد عرض أقوال الفقهاء ان التتابع یقطعه ما كان فیه اختیار لإلنسان ، ألنه بإمكانه 
ًوأما ما كان خارجا عن قدرته ولیس في اختیاره فإنه ال . اجتنباه ، كالسفر ورمضان واألضحى 

  . واهللا أعلم . یض والنفاس والمرض یقطع التتابع ، لعدم التمكن من االحتراز عنه ، كالح
    - :دخول الیوم الذي جامع فیه في الشهرین :المسألة الثالثة 

اختلف الفقهاء في قضاء الیوم الذي جامع فیه ، فعامة الفقهاء قالوا بوجوب قضائه مع الكفارة، 
 علیه وأمره رسول اهللا صلى اهللا: ًعمال بحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده وفیه زیادة 

ومن جهة النظر والقیاس أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ارتكبه ، . ًوسلم أن یقضي یوما مكانه 
والقضاء بدل من الیوم الذي أفسده ، فكما ال یسقط عن المفسد حجه بالوطء البدل الذي أهدى ، 

  ) ١٥٠. (فكذا قضاء الیوم 
ًبالطعام صام یوما مكان ذلك الیوم وقال األوزاعي والشافعیة في قول مرجوح إن كفر بالعتق أو 

  ) ١٥١. (فإن صام شهرین متتابعین دخل فیهما قضاء یومه ذلك . الذي أفطر 
  ) ١٥٢.(وهناك قول ثالث مرجوح لدى الشافعیة ال یلزم قضاؤه 



وحجة من لم یر قضاءه مع الكفارة أنه لیس في خبر أبي هریرة  وال خبر عائشة رضي اهللا عنهم 
ًظ لهما ذكر القضاء ، وانما فیهما الكفارة فقط ، ولو كان القضاء واجبا لذكره ، وال في نقل الحفا ٕ

  ) ١٥٣.(مع الكفارة 
والذي أراه أنه یجب علیه القضاء مع الكفارة ، ألن الظاهر من الحدیث أن الكفارة عن هتكه 

  . واهللا أعلم . حرمة الشهر ، وأما الیوم الذي أفسده فیصار إلى بدله وهو القضاء 
  ًهل یجب إطعام ستین مسكینا ؟ : ألة الرابعة المس

ًواختلف الفقهاء في وجوب تقید اإلطعام بستین مسكینا ، فالمالكیة والشافعیة والحنابلة قالوا یجب 
ًإطعام ستین مسكینا ، وال یجزیه إطعام مسكین ستین یوما ،عمال بمنطوق الحدیث  ً وقال ) ١٥٤.(ً

ًیوما ، ألن المقصود من الكفارة سد خلة المحتاج ، الحنفیة یجزیه إطعام مسكین واحد ستین 
والحاجة متجددة كل یوم ، فالدفع إلى مسكین واحد في الیوم التالي كالدفع إلى غیره ، فكأنه 

  ) ١٥٥.(ًتكرر المسكین حكما 
وبالنظر في النص الذي وردت فیه الكفارة فإنه ال یفهم منه وجوب إطعام الستین مسكینا 

ًاحدة ، أي إذا أطعم في الیوم األول مسكینا أن یطعم مسكینا آخر في الیوم مجتمعین أو دفعة و
ٕالثاني ، واذا كان المقصود من اإلطعام سد خلة المسكین فلم ال یجوز إطعام األول ما دام 

  . ًمسكینا محتاجا في الیوم الثاني 
ًولكن تعمیما للفائدة وخروجا من الخالف أرى إطعام الستین أولى من حصرها   .  في مسكین واحد ً

   - :مقدار اإلطعام وكیفیته : المسألة الخامسة 
، والحنفیة )  غم ٦٧٥وهو یساوي ( وأما مقدار اإلطعام فالجمهور قالوا یجب لكل مسكین مد 

  ) ١٥٦.(لكل مسكین )  غم ١٣٥٠وهو یساوي ( َّوالثوري قالوا یجب مدان 
ٕبیل التملیــك ، واذا قدمــه المكفــر علــى كمــا ذهــب الجمهــور إلــى أن اإلطعــام یجــب أن یقــدم علــى ســ

سـبیل اإلباحــة ال یجزیـه ، ألن التكفیــر واجــب مـالي ، فــال بـد أن یكــون معلــوم القـدر لیــتمكن الفقیــر 
مــن أخــذه ، والقــول باإلباحــة والتمكــین ال یفیــد ذلــك ، ألن المــسكین فــد حقــه كــامال وقــد ال یأخــذه ، 

ًألن كـــل مـــسكین یختلـــف عـــن اآلخـــر صـــغرا وكبـــرا ،  ًجوعـــا وشـــبعا ً ثـــم إن الطعـــام علـــى ســـبیل . ً
  ) ١٥٧.(َّاإلباحة یهلك على ملك المكفر ، وال كفارة بما هلك في ملكه 

وذهـب الحنفیـة إلــى عـدم اشــتراط التملیـك ، بــل یكفـي التمكـین واإلباحــة للمـسكین منــه ، وعلیـه فــإذا 
ًكـان مجزئـا ومكفـرا عــن َّقـام المكفـر بـدعوة المـساكین إلــى قـوت یـوم غـداء وعـشاء ، وتغــدوا وتعـشوا  ً

الحاجـة ، فهـم : خطیئته ، ألن اإلطعام في اللغة اسم للتمكین من الطعام ال أن یمتلكه ،والمـسكنة 
  ) ١٥٨.(محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه 



من كـان فرضـه اإلطعـام فإنـه ال بـد لـه مـن أن یطعمهـم ویـشبعهم ، مـن أي شـيء : وقال ابن حزم 
ًإن یطعم بعضهم خبـزا ، وبعـضهم تمـرا ، وبعـضهم ثریـدا ، وبعـضهم ٕأطعمهم ، وان اختلف ، مثل  ً ً

ًزبیبا ونحو ذلك ، ویجزئ في ذلك مـد بمـد النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم ، إن أعطـاهم حبـا أو دقیقـا  ً ً
ًأو تمــرا أو زبیبــا أو غیــر ذلــك ممــا یؤكــل ویكــال ، فــإن أطعمهــم طعامــا معمــوال فیجزئــه مــا أشــبعهم  ً ً ً

  ) ١٥٩.( أو أكثر –أي من المد – كان أكلة واحدة ، أقل
وبعــد عــرض أقــوال الفقهــاء أرى أن قــول ابــن حــزم هــو األوفــق واألقــرب للنص؛فــالنبي 

، ولــم " ًفهــل تجــد إطعــام ســتین مــسكینا " صــلى اهللا علیــه وســلم أطلــق بقولــه لألعرابــي 
  . ٕیحدد نوع الطعام وجنسه ومقداره ، وانما أراد بإطالقه سد خلة وحاجة ستین مسكین 

  الخاتمة
  -: بعد حمد اهللا وتوفیقه على تمام البحث فقد خلصنا إلى النتائج التالیة 

إن روایة الترتیـب أرجـح مـن روایـة التخییـر ، لكثـرة رواتهـا ، وألنهـا تفیـد -١
  .بینما روایة التخییر رویت بصیغة اإلخبار . مشاهدة القصة وحضورها 

عیفة وتكلــــم فیهــــا أهــــل ً إن روایــــة مــــن أفطــــر مطلقــــا علیــــه الكفــــارة ضــــ-٢
الحــدیث ، بخــالف الروایــة الــصریحة التــي توجــب الكفــارة علــى مــن جــامع 

  . فقط 
 كفارة الجمـاع فـي نهـار رمـضان هـي عقوبـة تعبدیـة تـشتمل علـى عتـق -٣

ًرقبة أو صوم شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسكین حقـا هللا تعـالى سـترا  ً
  . ًومحوا لهذه الخطیئة 

ًقطعــه مــا كــان خارجــا عــن قــدرة اإلنــسان واســتطاعته ، أمــا مــا كــان إن التتــابع ال ی-٤
  . باستطاعته فإنه یقطع التتابع 

ٕ أما اإلطعـام فـإن الـنص أطلـق ولـم یحـدد نـوع الطعـام وجنـسه ومقـداره ، وانمـا أراد -٥
  .ًسد خلة وحاجة ستین مسكینا 

ٕ جواز إطعام مسكین واحد ستین یوما،وان كان األفضل إطعام الستین-٦  .ً مسكیناً
                                                

: ، مراجعــة وضــبط وفهرســةصــحیح البخــاري، )٢٥٦ت(أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إســماعیل الجعفــي: البخــاري) ١ (
مجلـــــد (م٢٠٠٣لبنـــــان، الطبعـــــة األولـــــى-محمـــــد علـــــي القطـــــب، وهـــــشام البخـــــاري، المكتبـــــة العـــــصریة، بیـــــروت

ه شـــــيء فتــــصدق علیـــــه فلیكفـــــر، كتـــــاب الــــصوم، بـــــاب إذا جــــامع فـــــي رمـــــضان ولــــم یكـــــن لــــ) ١/٣٣٢).(واحــــد
، بـــاب إذا وهــــب هبـــة فقبـــضها اآلخــــر ولـــم یقـــل قبلــــت، )١/٤٤٨(، وكتـــاب الهبــــة وفـــضلها)١٩٣٧و١٩٣٦(بـــرقم



                                                                                                                                       
بـاب التبـسم ) ١/١٠٩٥(، و كتـاب األدب)٥٣٦٨(، باب نفقة المعـسر بـرقم)١/٩٨٦(، وكتاب النفقات)٢٦٠٠(برقم

، وفـي كتـاب )٦١٦٤( فـي قـول الرجـل ویلـك، بـرقم ، باب ما جـاء)١/١١٠٦(والكتاب نفسه)٦٠٨٧(والضحك برقم 
، باب متى تجب الكفارة على الغنـي والفقیـر وقـول اهللا تعـالى قـد فـرض اهللا لكـم )١١٩٤-١/١١٩٣(كفارات األیمان

ـــــرقم ـــــرقم ٦٧٠٩(تحلـــــة أیمـــــانكم واهللا مـــــوالكم وهـــــو العلـــــیم الحكـــــیم، ب و بـــــاب مـــــن أعـــــان المعـــــسر فـــــي الكفـــــارة، ب
ً، بـاب مـن أصـاب ذنبـا دون الحـد فـأخبر اإلمـام فـال عقوبـة علیـه، )١/١٢١٢(حـدودوفي كتاب ال) ٦٧١١و٦٧١٠(

 ).٦٨٢٢(برقم

محمـد فـؤاد عبـد : ، تحقیـق صحیح مـسلم، )٢٦١ت(أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري: مسلم)٢ (
كتـاب الـصوم،  )٢/٧٨١).(مجلـدات٥(لبنـان، بـدون طبعـة أو سـنة نـشر-الباقي، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت

   ).١١١١(، برقم...باب تغلیظ تحریم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فیه 

أحمد محمـد شـاكر : ، تحقیق سنن الترمذي،)٢٧٩ت( أبو عیسى محمد بن عیسى السلمي الترمذي:الترمذي) ٣ (
، كتــاب الـــصوم، بـــاب )٣/١٠٢(مجلـــدات٥ألولـــى، لبنـــان، الطبعــة ا-وآخــرون، دار إحیـــاء التـــراث العربــي، بیـــروت

 ).٧٢٤(الفطر في رمضان، برقم

محمــد محیــي الــدین : ، تحقیــقســنن أبــي داود، )٢٧٥ت(ســلیمان بــن األشــعث السجــستاني األزدي: أبــو داود)  ٤(
، كتــاب الـصوم، بـاب كفــارة )٢/٣١٣(مجلـدات٤لبنـان، بـدون طبعــة وسـنة نـشر، -عبـد الحمیـد، دار الفكـر، بیــروت

 ).٢٣٩٢و٢٣٩٠(أتى أهله في رمضان، برقممن 

عبد الفتاح أبو غـدة، مكتـب المطبوعـات : تحقیق) ٣٠٣ت( أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي:النسائي) ٥(
كتـــــــــــــــاب الـــــــــــــــصوم ) ٢/٢١٢. ( أجـــــــــــــــزاء٨م، ١٩٨٦ســـــــــــــــوریا، الطبعـــــــــــــــة الثانیـــــــــــــــة-اإلســـــــــــــــالمیة، حلـــــــــــــــب

 ).٣١١٨و٣١١٧و٣١١٦(برقم

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الفكـر، : ، تحقیـقسـنن ابـن ماجـه، )٢٧٥ت(زوینـي محمد بن یزید الق:ابن ماجه) ٦(
كتــاب الــصیام، بــاب مــا جــاء فــي كفــارة مــن أفطــر یومــا مــن ) ١/٥٣٤) (مجلــدان(لبنــان، الطبعــة األولــى-بیــروت

 ).١٦٧١(رمضان، برقم

عجـي، دار المعرفـة، عبـد المعطـي قل: ، تحقیـقالـسنن المـأثورة،)٢٠٤ت(محمد بن إدریس المطلبـي: الشافعي)  ٧(
 ) .٢٩٢(حدیث رقم)١/٢٩٩.(هـ، مجلد واحد١٤٠٦لبنان، الطبعة األولى-بیروت

مؤسـسة  ،مـسند أحمـد، )٢٤١ت(أحمـد بـن محمـد   بـن حنبـل  بـن هـالل الـشیباني المـروزي: أحمد بن حنبل)  ٨(
 ) ٧٧٧٢و٧٢٨٨و٦٩٤٤(األحادیث أرقام )٢٨١و٢٤١و٢/٢٠٨( مجلدات ٦مصر،-قرطبة، القاهرة

ــدارمي  )٩( فــواز زمرلــي، وخالــد العلمــي، دار الكتــاب : ، تحقیــق)٢٥٥ت(عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن: ال
، بـاب فـي الـذي یقـع علـى امرأتـه )٢/١٩(هــ، مجلـدان، كتـاب الـصوم،١٤٠٧لبنان، الطبعـة األولـى-العربي، بیروت

 ).١٧١٦(ًفي شهر رمضان نهارا، برقم

حبیـب الـرحمن األعظمـي، المكتـب :الـرزاق، تحقیـقمـصنف عبـد لـصنعاني، بن همام أبو بكر ا: عبد الرزاق)  ١٠(
، كتاب الصیام، باب من یبطل الـصیام ومـن )٤/١٩٤(جزء ١١هـ، ١٤٠٣لبنان، الطبعة الثانیة-اإلسالمي، بیروت

 ).٧٤٥٧(یأكل في رمضان متعمدا،  برقم

كمـال :، تحقیـقنف بـن أبـي شـیبةمـص، )٢٣٥ت(أبو بكر عبد اهللا بن محمـد بـن أبـي شـیبة: ابن أبي شیبة)  ١١(
كتــاب الــصوم،ما قــالوا ) ٢/٣٤٨( أجــزاء، ٧هـــ، ١٤٠٩ الــسعودیة، الطبعــة األولـى-الحـوت، مكتبــة الرشــد، الریــاض



                                                                                                                                       
، كتـاب األیمـان والنـذور والكفـارات، بـاب  مـن یفطـر )٣/١١٠(و)٩٧٨٦(فیه إذا وقع على امرأته في رمـضان بـرقم

 ).١٢٥٦٧(یوما من رمضان برقم

شعیب األرناؤط، مؤسسة : ، تحقیقصحیح ابن حبان، )٣٥٤ت( محمد بن حبان بن أحمد البستي:بانابن ح) ١٢(
 إنمـا أمـر المجـامع كتاب الـصیام، ذكـر البیـان بـأن النبـي) ٨/٢٩٣.(  مجلد١٨م، ١٩٩٣لبنان -الرسالة، بیروت

عـدم القـدرة علـى الـصوم، في شهر الصوم بصیام شهرین عند عدم القدرة على الرقبة، وبإطعـام سـتین مـسكینا عنـد 
ذكـر البیـان بـأن قـول الـسائل الـذي وصـفناه وقعـت ) ٨/٢٩٤(، و)٣٥٢٤(ال أنه یخیر بین هذه األشیاء الثالثة برقم

ذكـر البیـان بـأن المجـامع فـي شـهر رمـضان إذا ) ٨/٢٩٥(، و)٣٥٢٥(على امرأتي أراد به فـي شـهر رمـضان بـرقم
ذكـر البیـان  ) ٨/٢٩٦(و)٣٥٢٦(سكین ربـع الـصاع وهـو المـد بـرقمأراد اإلطعام لـه ان یعطـى سـتین مـسكینا لكـل مـ

ذكـر البیـان  ) ٨/٢٩٨(و) ٣٥٢٧(صلى اهللا علیه وسلم  أمر المواقع أهلـه فـي رمـضان بالكفـارة مـع االسـتغفار بـرقم
 ).٣٥٢٩(صلى اهللا علیه وسلم  أمر هذا باإلطعام بعد ان عجز عن العتق وعن صیام شهرین متتابعین برقم

 ان  صلى اهللا علیه وسلم  أمر هذا باإلطعام بعد ان عجز عن العتق وعن صیام شهرین متتابعینذكر البی

محمـد عبـد القـادر عطـا، مكتبـة دار : ، تحقیـقالسنن الكبـرى، )٤٥٨ت( أحمد بن الحسین بن علي:البیهقي)  ١٣(
 مــن أتــى أهلــه فــي كتــاب الــصوم، بــاب كفــارة) ٤/٢٢١. ( مجلــدات١٠، م١٩٩٤الــسعودیة، -البــاز، مكــة المكرمــة

بــاب روایـــة مـــن روى هـــذا الحـــدیث مقیـــدة ) ٤/٢٢٤(، و)٧٨٣١و٧٨٣٠و٧٨٢٩(نهــار رمـــضان وهـــو صـــائم بـــرقم
بوقـوع وطئــه فـي صــوم رمـضان وفیهــا داللـة علــى أن هـذه قــصة المظـاهر فــإن وطء المظـاهر وقــع لـیال فــي القمــر 

ام یـوم بإطعـام مـسكین وذلـك مـد باب تعدیل صی) ١٨٦-٥/١٨٥(، وفي جماع أبواب الصید )٧٨٣٧و٧٨٣٦(برقم
بــاب ال یجـزي أن یطعــم أقــل مـن ســتین مــسكینا ) ٧/٣٩٣(، وفــي كتــاب الرجعـة)٩٦٧٨و٩٦٧٧( بـرقمبمـد النبــي

بـاب اإلطعـام فـي كفـارة الیمـین بـال رقـم ذكـره ) ١٠/٥٤(وفـي كتـاب )١٥٠٦٦(كل مسكین مدا من طعام بلده  بـرقم
 .ًفي عنوان الباب مسندا

عبـد اهللا هاشـم یمـاني، دار المعرفـة، : ، تحقیقسنن الدارقطني،)٣٨٥ت( بن عمر البغداديعلي: الدارقطني)  ١٤(
ــــة للــــصائم بــــرقم) ٢/١٩٠(أجــــزاء٤م، ١٩٦٦لبنــــان-بیــــروت ــــاب الــــصیام بــــاب القبل بــــاب ) ٢/٢١٠(و) ٥٠و٤٩(كت

 ).٢٤(اإلفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر برقم

 فـــي غریـــب النهایـــة( .ل شـــيء مـــضفور فهـــو عـــرق هـــو زبیـــل منـــسوخ مـــن نـــسائج الخـــوص وكـــ:عـــرق تمـــر)١٥(
 ).٣/٢١٩الحدیث

 المكتـل شـبه الزبیـل یـسع خمـسة : وقیـل، الزبیـل الـذي یحمـل فیـه التمـر أو العنـب إلـى الجـرین:المكتل والمكتلة)١٦(
 وفي حدیث الظهار أنه أتي بمكتل مـن تمـر هـو بكـسر المـیم الزبیـل الكبیـر كـأن فیـه كـتال مـن التمـر ،عشر صاعا

 ).١١/٥٨٣لسان العرب (ا مجتمعةأي قطع

ّالحـرة)١٧( َّالمدینــة مـا بـین حــرتین عظیمتـینو...ُ هـي األرض ذات الحجــارة الـسود التـي قــد ألبـستها لكثرتهـا:َ النهایــة ( َ
  ).٤/٢٧٤في غریب الحدیث البن األثیر

شـــيء  كتـــاب الــصوم، بـــاب بــاب إذا جـــامع فــي رمـــضان ولــم یكـــن لــه ،)١/٣٣٢( اللفــظ للبخـــاري، الــصحیح) ١٨(
  .ً تقریباوجمیع الطرق لم تخرج عن معنى هذا اللفظ) ١٩٣٦(فتصدق علیه فلیكفر، برقم

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحیـاء التـراث : ،تحقیـق الموطـأ، )١٧٩ت(بن أنس  بن مالـك األصـبحي: مالك)  ١٩(
 أفطـر فـي رمـضان كتاب الصیام، بـاب مـن) ١/٢٩٦. (مصر، بدون طبعة أو سنة نشر، مجلدان-العربي، القاهرة

 ) .٦٥٧(برقم



                                                                                                                                       
بــاب تغلــیظ تحــریم الجمــاع فــي نهــار رمــضان علــى الــصائم ووجــوب كتــاب الــصوم،  ٢/٧٨١صــحیح مــسلم )٢٠ (

   ) .١١١١(، برقم...الكفارة الكبرى فیه 

لبنـان، بـدون طبعـة أو -، دار الكتـب العلمیـة، بیـروتمـسند الـشافعيمحمد بـن إدریـس المطلبـي، : الشافعي)  ٢١(
 ).١/١٠٥(.سنة نشر

 ) .٢٣٩٢(كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، برقم)٣/٣١٣(السنن، )  ٢٢(

 ).٢٢(باب اإلفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر برقم) ٢/٢٠٩( سنن الدارقطني، كتاب الصیام)  ٢٣(

دون التقییـــد كتـــاب الـــصیام، بـــاب روایـــة مـــن روى هـــذا الحـــدیث مطلقـــا فـــي الفطـــر ) ٤/٢٢٥(الـــسنن الكبـــرى) ٢٤(
 ).٧٨٤١(بالجماع وبلفظ یوهم التخییر دون الترتیب برقم

محمـد : ، تحقیـقالمستخرج علـى صـحیح مـسلم، )٤٣٠ت(أحمد بن عبد اهللا بن أحمـد: أبو نعیم األصبهاني) ٢٥(
كتـاب الـصوم، بـاب )٣/١٩٠. (أجـزاء٤م، ١٩٩٦لبنان، الطبعة األولى-حسن الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت

 ) .٢٥١٤(ً من جامع أهله في رمضان نهارا، برقمكفارة

 ) .٢٣٩٢(، كتاب الصوم،باب كفارة من أتى أهله في رمضان، برقم)٣/٣١٣(سنن أبي داود)  ٢٦(

كتــاب الــصیام،ما یــنقض الــصوم مــا یجــب علــى مــن جــامع امرأتــه فــي شــهر رمــضان، )٢/٢١٢(الــسنن الكبــرى)٢٧(
 ).٣١١٥(برقم

لبنـان، -محمد إدریس وزمیلـه، دار الحكمـة، بیـروت: ، تحقیقمسند الربیع، ديبن حبیب بن عمر األز: الربیع)٢٨(
 ) .٣١٦(برقم)١/١٢٩. (هـ١٤١٥سلطنة عمان، الطبعة األولى-ومكتبة االستقامة، مسقط

 ) .٦٥٧(كتاب الصیام باب من أفطر في رمضان برقم) ١/٢٩٦(الموطأ )  ٢٩(

 ).٢٩٢-٨/٢٩٠( صحیح ابن حبان)  ٣٠(

 ) .٢/٢٠٩(نيسنن الدارقط)  ٣١(

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، :، تحقیـقفـتح البـاري شـرح صـحیح البخـاريأحمـد بـن علـي العـسقالني، : ابن حجـر) ٣٢(
 ) .١٦٨-٤/١٦٧. (مجلد١٣هـ، ١٣٧٩لبنان-ومحب الخطیب، دار المعرفة، بیروت

-میـة، بیـروتمحمـد زهـري النجـار، دار الكتـب العل: ، تحقیـقشرح معاني اآلثـارأحمد بن محمد، : الطحاوي) ٣٣(
 .)٢/٦١.(هـ١٣٩٩لبنان، الطبعة األولى

 ).١٦٨-١٦٧(فتح الباري)  ٣٤(

 ). ٥٣( برقم٢/١٩١سنن الدارقطني ) ٣٥(

شـعیب األرنـاؤط وزمیلـه، : ، تحقیـقسـیر أعـالم النـبالء) ٧٤٨ت(محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان: الـذهبي: انظر)٣٦(
 )٧/٤٣٨.(هـ١٤١٣لبنان، الطبعة التاسعة-مؤسسة الرسالة، بیروت

 . ٢/١٩١سنن الدارقطني)٣٧(
 وابــن أبــي ،، عــن معمــر عــن أیــوب عــن رجــل بــه بنحــوه)٧٤٦٥( بــرقم٤/١٩٦رواه عبــد الــرزاق فــي المــصنف) ٣٨(

مـن طریـق المطلـب بـن الـسائب بـن أبـي وداعـة ) ١٢٥٦٨( بـرقم٣/١١٠، و)٩٧٧٤( بـرقم٢/٣٤٧شیبة في مصنفه
 .به بنحوه

 .)٩٧٧٥( برقم٢/٣٤٧ مصنف ابن أبي شیبة)٣٩(

 .)٩٧٧٦( برقممصدر السابق نفسهال)٤٠(

 .)٩٧٧٧( برقمالمصدر السابق نفسه)٤١(



                                                                                                                                       
 . )٩٧٧٨(المصدر السابق نفسه)٤٢(

 .)٩٧٨٠( برقمالمصدر السابق نفسه)٤٣(

 .)٩٧٨١( برقمالمصدر السابق نفسه)٤٤(

 فــي كتـاب الــصیام بـاب كفــارة مـن أفطــر عـن عطــاء عـن ســعید بـه، وابــن ماجـه١/٢٩٧فـي الموطــأرواه مالـك ) ٤٥(
 ٤/٢٢٧ًمــن طریــق ســعید عــن أبــي هریــرة مرفوعــا، والبیهقــي فــي الــسنن الكبــرى ) ١٦٧١( فــي رمــضان بــرقمیومــا
  .)٧٨٥١(برقم

  .٢/٩٨، واألم١/١٠٥مسند الشافعي: انظر) ٤٦(

 .١/٢٩٧في الموطأرواه مالك ) ٤٧(

لبنـان، الطبعـة -، دار الكتـب العلمیـة، بیـروتحاشیة ابـن القـیممحمد بن أبي بكر أیوب األزرعي، : ابن القیم)٤٨(
 ).٧/١٩.(م١٩٩٥الثانیة

 . مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص ٢/٢٠٨مسند أحمد )  ٤٩(

محمـد علــي : ، تحقیــقمیــزان االعتــدال فــي نقـد الرجــال) ٧٤٨ت(محمـد بــن أحمـد بــن عثمـان: الــذهبي: انظـر)٥٠(
ســـیر أعـــالم ، و)٣٢٠-٥/٣١٩.(م١٩٩٥لبنـــان، الطبعـــة األولـــى-معـــوض وزمیلـــه، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت

ــبالء  )٥/١٦٩.(هـــ١٤١٣لبنــان، الطبعــة التاســعة-شــعیب األرنــاؤط وزمیلــه، مؤســسة الرســالة، بیــروت: ، تحقیــقالن
لبنـان، الطبعـة -بشار عواد، مؤسسة الرسـالة، بیـروت:  ، تحقیقتهذیب الكمال  أبو الحجاج یوسفبن زكي،:المزيو

 ،)٣٢٧ت( بـن أبـي حـاتم محمـد بـن إدالریـس الـرازي عبـد الـرحمن:وابن أبي حـاتم، )٧١-٢٢/٦٨.(م١٩٨٠األولى
محمـد : الـشوكاني، و)٦/٢٣٨.(م١٩٥٢لبنـان، الطبعـة األولـى-، دار إحیاء التراث العربي، بیـروتالجرح والتعدیل

عمـر : وابـن شـاهین، )٢/١٦٦.(م، بدون طبعـة١٩٧٣لبنان-، دار الجیل، بیروتنیل األوطاربن علي بن محمد، 
-صـبحي الـسامرائي، الـدار الـسلفیة، الكویـت: ،تحقیـقتاریخ أسـماء الثقـات ،)٣٨٥ت(بن أحمد أبو حفص الواعظ

، دار تهـذیب األسـماء، محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف: والنـووي، )١/١٥١.(م١٩٨٤دولة الكویت، الطبعـة األولـى
 ).٢/٣٤٥.(م١٩٩٦لبنان، الطبعة األولى-الفكر، بیروت

 ).١١٠٤(سنن الدارمي كتاب الطهارة برقم) ٥١(
شـــعیب األرنـــاؤط، مؤســـسة : ، تحقیـــقالمراســـیل) ٢٧٥ت(ســـلیمان بـــن األشـــعث: ، وأبـــو داود١/٢٩٧الموطـــأ) ٥٢(

، والــــــــــــسنن الكبــــــــــــرى )١٠٢٩(بــــــــــــرقم) ١/١٢٦.(هـــــــــــــ١٤٠٨لبنــــــــــــان، الطبعــــــــــــة األولــــــــــــى-الرســــــــــــالة، بیــــــــــــروت
 ).٧٨٥١(برقم٤/٢٢٧للبیهقي

مـصطفى بـن علـوي وزمیلـه، وزارة : ، تحقیقالتمهید، )٤٦٣ت(یوسف بن عبد اهللا بن عبد البر: ابن عبد البر)٥٣(
 ).٢١/١٠.(هـ١٣٨٧المغرب، بدون طبعة -عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الرباط

 ).٢١/١٠(التمهید)٥٤(

هاشــم النـدوي، دار الفكـر، بیــروت، : ، تحقیـقالتــاریخ الكبیـر) ٢٥٦ت(محمـد بــن إسـماعیل الجعفـي: البخـاري)٥٥(
 ).٦/٤٧٤.(بدون طبعة أو سنة نشر

 .٤/٢٢٧كبرىالسنن ال)٥٦(

 ).٧٨٥٢(برقم٤/٢٢٧السنن الكبرى)٥٧(

 .٤/٢٢٧السنن الكبرى)٥٨(

 .١/١٠٥مسند الشافعي)٥٩(



                                                                                                                                       
 .)٧٨٤٦و٧٨٤٥و٧٨٤٤(برقم٤/٢٢٦السنن الكبرى) ٦٠(

 .باب إذا جامع في رمضان)١/٣٣١ ( صحیح البخاري، كتاب الصیام)٦١(

 .)٧٨٤٩و٧٨٤٨(برقم٤/٢٢٦سنن البیهقي الكبرى: انظر)٦٢(
 ).٧٨٣٧(برقم٤/٢٢٤المصدر السابق) ٦٣(

محمـد بـن أحمـد العینـي ، البنایـة فـي شـرح الهدایـة ألبــي الحـسن علـي بـن عبـد الجلیـل أبـي بكـر المرغینــاني ،  )٦٤(
أبوعبـــداهللا  محمـــد بـــن محمـــد المعـــروف بالحطـــاب ، مواهـــب  . ٣٢١/ ٣ ، ١٩٨٠ هــــ ١٤٠٠ ، ١دار الفكــر ، ط

 ، ٢وسـف بـن أبـي القاسـم الـشهیر بـالمواق ، دار الفكـر ، طالجلیل ومعه التاج واإلكلیـل ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن ی
محمـــد بــن أبـــي العبــاس أحمـــد بــن حمـــزة الرملــي ، نهایـــة المحتــاج ، دار الفكـــر ،  . ٤٣١/ ٢ ، ١٩٧٨هـــ ١٣٩٨

أبـــو عبـــد اهللا محمــد بـــن مفلـــح ، الفـــروع ، عـــالم الكتـــب ،  . ١٩٩/ ٣ ، ١٩٨٤ هــــ ١٤٠٤بیــروت ، ط األخیـــرة ، 
عامر بن علي الشماخي ، اإلیـضاح ، وزارة التـراث القـومي العمانیـة  . ٣/٥٤ ، ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥ ، ٤بیروت ، ط

أحمد بن قاسـم العنـسي ، التـاج المـذهب ، دار الحكمـة الیمانیـة ، صـنعاء  . ١٣١/ ٣ ، ١٩٩٦هـ ١٤١٦ ، ٢، ط
 الجدیـدة ، أبو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم ، المحلـى ، دار األفـاق . ٢٤٨/ ١ ، ١٩٩٣ هـ ١٤١٤، 

أبــو القاســم نجــم الــدین جعفــر بــن الحــسن الحلــي ، شــرائع اإلســالم  ، دار الزهــراء ، بیــروت ،  .١٨٥ /٥بیــروت ، 
   . ٢/٨ ، ١٩٩١ هـ ١٤١٢ ، ٢ط
  .جع السابقة االمر ) ٦٥
 ٢٤٩/ ٢ ، ١٩٨٨ هــ ١٤٠٩أحمد بن یحي المرتـضى ، البحـر الزخـار ، دار الحكمـة الیمانیـة ، صـنعاء ،  ) ٦٦(
.  
  .انظر المسألة الثالثة من الدراسة الحدیثیة  ) ٦٧(
  . انظر المسألة األولى من الدراسة الحدیثیة  ) ٦٨(
   .٢/٢٤٩أحمد المرتضى ، البحر الزخار ،  ) ٦٩(
   . ١٢٠ / ٣أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة ، المغني ، مكتبة الكلیات األزهریة ، القاهرة ،  ) ٧٠(
  . الحدیثیة  من الدراسة١انظر ص )٧١(
أبــو البركــات أحمــد  . ١/٢٠٥ ، ١٩٩١هـــ ١٤١١الــشیخ نظــام ، الفتــاوى الهندیــة ، دار الجلیــل ، بیــروت ،  ) ٧٢(

یحــي بــن  . ٥٢٨ و ٥٢٧م ١الـدردیر ، الــشرح الكبیــر مــع حاشــیة الدســوقي لمحمــد عرفــة الدســوقي ، دار الفكــر ، 
منـصور  . ٤٤٢/ ١طیـب الـشربیني ، دار الفكـر ، شرف النووي ، منهـاج الطـالبین مـع مغنـي المحتـاج لمحمـد الخ

 . ٣٢٤ و٣٢٣/ ٢ ، ١٩٨٣ هـــ ١٤٠٣بـن یـونس بــن إدریـس البهـوتي ، كــشاف القنـاع ، عـالم الكتــب ، بیـروت ، 
الحلـي ، شـرائع  . ١٤٦ و١٤٣ / ٧أبو بكر أحمد بن موسى الكندي ، المصنف ، وزارة التراث القـومي العمانیـة ، 

   . ١٨/ ٢اإلسالم ، 
   . ١٨٥/ ٦ابن حزم ، المحلى ،  ) ٧٣(
 . ٢٥٢/ ١محمــد الخرشــي ، شــرح الخرشــي ، ومعــه حاشــیة العــدوي ، للــشیخ علــي العــدوي ، دار الفكــر ،  ) ٧٤(

أبو الضیاء نور الدین علي بن علـي الشبراملـسي ، حاشـیة الشبراملـسي مـع  . ١٩٩ / ٣الرملي ، نهایة المحتاج ، 
الحلـي ،  . ١٣١ / ٣الـشماخي ، اإلیـضاح ،  .٣٢٤/ ٢ كـشاف القنـاع ، البهـوتي ، . ١٩٩ / ٣نهایة المحتاج ، 
   . ١٨ / ٢شرائع اإلسالم ، 

   . ٣٢٣ / ٣المرغیناني ، الهدایة ،  ) ٧٥(



                                                                                                                                       
   . ١٨٥ / ٦ابن حزم ، المحلى ،  ) ٧٦(
   . ٣٢٣ / ٣الرغیناني ، الهدایة ،  ) ٧٧(
 اإلنــصاف ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ، عــالء الـــدین أبـــو الحــسن علـــي بـــن علـــي بــن ســـلیمان المـــرادوي ، ) ٧٨(

   . ٣١٦ / ٣ ، ١٩٨٦ هـ ١٤٠٦ ، ٢بیروت ، ط
ابــن . المرجــع الــسلبق  . ٤٣٣ / ٢الحطــاب ، مواهــب الجلیــل ،  . ٥٢٩م ١الدســوقي ، حاشــیة الدســوقي ،  ) ٧٩(

النیــل ، محمــد بـن یوســف أطفـیش ، شــرح  . ٣٢٤ / ٢البهـوتي ، كــشاف القنـاع ،  . ١٢٣ / ٣قدامـة ، المغنــي ، 
   . ١٩ / ٢الحلي ، شرائع اإلسالم ،  . ٤٠٢ / ٣ ، ١٩٨٥ هـ ١٤٠٥ ، ٣مكتبة اإلرشاد ، جدة ن ط

 / ٣المـردواي ، اإلنـصاف ،  . ٤٤٣ / ١الـشربیني ، مغنـي المحتـاج ،  . ٣٣٤ / ٣المرغنیاني ، الهدایة ،  ) ٨٠(
٣١٦ .   

   . ١٨٥ / ٦ابن حزم ، المحلى ،  ) ٨١(
 / ٣ابــن قدامـــة ، المغنـــي ،  . ٣١٦ / ٣المـــردواي ، اإلنـــصاف ، . ٢٥٣ / ١رشــي ، الخرشــي ، شـــرح الخ ) ٨٢(

 هــــ ١٤٠٧ ، ١محمــد بـــن علـــي الـــشوكاني ، الـــدراري المـــضیة ، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، ط . ١٢١و١٢٠
   .١٧٣ ، ص ١٩٨٧

 ١ي ، مغنـي المحتـاج ، الشربین . ٢٥٣ / ١العدوي ، حاشیة العدوي ،  . ٣٣٤ / ٣المرغیناني ، الهدایة ،  ) ٨٣(
   . ٣٢٦ م ٢البهوتي ، كشاف القناع ،  . ٤٤٣/ 
الكنـدي ، المـصنف ،  . ١٧٣الـشوكاني ، الـدراري المـضئیة ، ص  . ٢٥٣ / ١الخرشي ، شـرح الخرشـي ،  ) ٨٤(
   . ١٩ / ٢الحاي ، شرائع اإلسالم ،  . ١٥١ / ٧
   .٢٥٣/ ١وي ، العدوي ، حاشیة العد . ٢٥٣ / ١الخرشي ، شرح الخرشي ،  ) ٨٥(
ابـن قدامـة ، المغنـي ،  . ٤٣٠ / ١النـووي ، منهـاج الطـالبین ،  . ٣٠٥ و٣٣٤ / ٣المرغیناني ، الهدایة ،  ) ٨٦(
١١٣ / ٣.   
أبو عمر یوسف بن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد البـر ، االسـتذكار ،  . ٢٦٣ / ٢ابن الهمام ، فتح القدیر ،  ) ٨٧(

 ١٣٤ و١٣٣ / ٣الـشماخي ، اإلیـضاح ،  . ٩٦ / ١٠ ، ١٩٩٣ هــ ١٤١٤ ،  ١دار قتیبة ، دمشق وبیروت ، ط
 ٣٢٦ / ٣العینـي ، البنایـة ،  . ١٧٣الـشوكاني ، الـدراري المـضئیة ، ص  . ١٨ م ٢الحلي ، شـرائع اإلسـالم ، . 
   .٣٢٧و
   . ٣٢٧ / ٢البهوتي ، كشاف القناع ،  . ٤٤٣/ ١النووي ، منهاج الطالبین ،  ) ٨٨(
  . الثانیة من الدراسة الحدیثیة انظر المسألة ) ٨٩(
  . من الدراسة الحدیثیة ١انظر ص ) ٩٠(
  .انظر المسألة األولى من الدراسة الحدیثیة  ) ٩١(
  .انظر المسألة األولى من الدراسة الحدیثیة  ) ٩٢(
  . انظر المسألة األولى من الدراسة الحدیثیة ) ٩٣(
الشربیني ، مغنـي المحتـاج  . ١٠٨ /١٠لبر ، االستذكار ،  ، ابن عبد ا٢٦٢ / ٢ابن الهمام ، فتح القدیر ،  )٩٤(

 ٢الحلـي، شـرائع اإلسـالم ،  . ٤٠١ / ٣أطفیش ، شرح النیـل ،  . ١٢٣ / ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ٤٤٤/ ١، 
 /٣٢ .   



                                                                                                                                       
ابــن عبــد البــر ، االســتذكار ،  . ١٢٣ / ٣ابــن قدامــة ، المغنــي ،  . ٤٤٤/ ١الــشربیني ، مغنــي المحتــاج ،  ) ٩٥(

١٠٩ / ١٠ .   
   . ١٠٩ / ١٠ابن عبد البر ، االستذكار ،  ) ٩٦(
 . ١٢٣/ ٣ابـــن قدامـــة ، المغنـــي ،  . ٤٤٤/ ١الـــشربیني ، مغنـــي المحتـــاج ،  . ٣٢٤ / ٣العینـــي، البنایـــة ، )٩٧(

ســـید ســـابق ، فقـــه الـــسنة ، دار الكتـــاب  . ١٣٢ / ٣الـــشماخي ، اإلیـــضاح ،  . ١٤٧/ ٧الكنـــدي ، المـــصنف ، 
   .  ٤١٤ / ١ ، ١٩٨٧ هـ ١٤٠٧ ، ٨ ، طالعربي ، بیروت

   .٣٢ / ٢الحلي ، شرائع اإلسالم ،  . ١٠٨ / ١٠ابن عبد البر  ، االستذكار ،) ٩٨(
   . ٥٣١ و٥٣٠/ ١الدسوقي ،حاشیة الدسوقي ،  . ٤٣٦ / ٢المواق ، التاج واإلكلیل ،  ) ٩٩(
 هـــ ١٣٩٩لحــصكفي ، دار الفكــر ، محمــد أمــین الــشهیر بــابن عابــدین ، رد المختــار علــى الــدر المختــار ل ) ١٠٠(

ابــن قدامــة  . ٤٤٣ / ١الــشربیني ، مغنــي المحتـاج ،  . ٥٢٧/ ١الـدردیر ، الــشرح الكبیـر ،  . ٤٠١/ ٢ ، ١٩٧٩
   . ١٢٤ / ٣، المغني ، 

رواه ابن ماجه ، انظر محمد ناصر الدین األلباني ، صـحیح سـنن ابـن ماجـه ، مكتبـة المعـارف ، الریـاض  ) ١٠١(
   . ١٦٧٥ ، ح رقم ١٧٨ / ٢ ، كتاب الطالق ن ١٩٩٧ـ  ه١٤١٧ ، ١، ط

   . ١٢٥ و١٢٤/ ٣ابن قدامة ، المغني ،  )١٠٢(
  . المرجع السابق  ) ١٠٣(
   . ٣٢٥ و٣٢٤ م ٢البهوتي ، كشاف القناع ،  ) ١٠٤(
البهــوتي ، كــشاف  . ٥٢٧/ ١الــدردیر ، الــشرح الكبیــر ،  . ٤٠٥ و٤٠١/ ٢ابــن عابــدین ، رد المختــار ،  ) ١٠٥(

   . ٣٢٥/ ٢ القناع ،
   . ١٢٥ / ٣ابن قدامة ، المغني ،  ) ١٠٦(
النـووي ، روضـة الطـالبین  . ٣٢٥/ ٢البهوتي ، كشاف القناع ،  . ٥٢٨/ ١الدسوقي ، حاشیة الدسوقي ،  ) ١٠٧(

 ،٣٧٥/ ٢ .   
   .  ٤٠٤ / ٢ابن عابدین ، رد المختار ، )١٠٨(
   .  ٣٧٥ و٢٧٤/ ٢النووي ، روضة الطالبین ، ) ١٠٩(
 . ٢٠١/ ٣الرملـي ، نهایـة المحتـاج ،  . ١/٥٢٧الدردیر ، الشرح الكبیر ،  . ٣٢١ / ٣البنایة ، العیني ،  ) ١١٠(

   .  ١٢٤ / ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ١١١ / ١٠ابن عبد البر ، االستذكار ،  . ١٦٤ / ٦ابن حزم ، المحلى ، 
   . ٢٧٠٩ح رقم  . ٢٧٧ / ٨مسلم ، صحیح مسلم ، كتاب الصوم ،  ) ١١١(
 / ٣المرداوي ، اإلنـصاف ،  .: ١٢٤/ ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ١١١ / ١٠عبد البر ، االستذكار ، ابن  )١١٢(

٣١١ .   
   . ١١١ / ١٠ابن عبد البر ، االستذكار ،  . ٣٢٥ و٣٢٤ / ٢البهوتي ، كشاف القناع ،  ) ١١٣(
   .  ١٢٤ / ٣ابن قدامة ، المغني ، ) ١١٤(
 ١٤٠٦ ، ٢ي ، بـدائع الـصنائع ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، طعالء الدین أبو بكر بـن مـسعود الكاسـان) ١١٥(

النــووي ،  . ٢٥٩/ ١العــدوي ، حاشــیة العــدوي ،  . ٢٥١م ١الخرشــي ، شــرح الخرشــي ،  . ٢/١٠٠ ، ١٩٨٦هـــ 
   .  .  ٣٧٧/ ٢روضة الطالبین ، 

   .  ١٢٧ و١٢٦/ ٣ابن قدامة ، المغني ، )١١٦(



                                                                                                                                       
   . ٩٧سبق تخریجه انظر هـ ) ١١٧(
العـدوي ، حاشـیة العـدوي ،  . ٢٥١/ ١الخرشـي ، شـرح الخرشـي ،  . ٤٠١/ ٢عابدین ، رد المختار ، ابن  )١١٨(
   . ١٢٦/ ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ٤٤٣/ ١الشربیني ، مغني المحتاج ،  . ٢٥٩/ ١
   . ٣٢٥/ ٢البهوتي ، كشاف القناع ،  ) ١١٩(
 – ١٩١/ ١ ، المدونة الكبرى ، دار الفكـر ، مالك بن أنس . ١٠١ و١٠٠/ ٢الكاساني ، بدائع الصنائع ، ) ١٢٠(

 ١٩٧/ ٦ابن حـزم ، المحلـى ،  . ١٢٥/ ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ٣٧٩/  ٢  النووي ، روضة الطالبین ، ١٩٣
  .  

/ ٣ابـن قدامـة ، المغنــي ،  . ٣٧٩/ ٢النـووي ، روضـة الطـالبین ،  .  ١٩٣ – ١٩١/ ١مالـك ، المدونـة ،  )١٢١(
   . ١٩٧/ ٦ابن حزم ، المحلى ،  . ٣٢٠/ ٣نصاف ، المردواي ، اإل . ١٢٥

   .١٠١/ ٢الكساني بدائع الصنائع ،  ) ١٢٢(
/ ٣المـردواي ، اإلنـصاف ،  . ٢٧٨/ ٢النـووي ، روضـة الطـالبین ،  . ٥١١/ ١الدردیر ، الشرح الكبیر ،  ) ١٢٣(

٣١٨ .   
   . ٨١ و٨٠/ ٢الكساني ، بدائع الصنائع ،  )١٢٤(
/ ١الـــشربیني ، مغنـــي المحتـــاج ،  . ٣٢٣/ ٣المـــرادوي ، اإلنـــصاف ،  . ١٣٢/ ٣ابـــن قدامـــة ، المغنـــي ، ) ١٢٥(

٤٤٥  .   
النــووي ،  . ١٠٧– ١٠٥/ ١٠ابــن عبـد البــر ، االسـتذكار ،  . ٢٦٥ و٢٦٤/ ٢ابـن الهمـام ، فــتح القـدیر ، ) ١٢٦(

   .  ٢٠٣/ ٦ابن حزم ، المحلى ،  . ١٣٢/ ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ٣٨٠/ ٢روضة الطالبین ، 
   .  ١٠٧/ ١٠ابن عبد البر ، االستذكار ، ) ١٢٧(
 ٢٥٤/ ١العدوي ، حاشـیة العـدوي ،  . ١١٠/ ١٠ابن عبد البر ،  . ١٠١/ ٢الكساني ، بدائع الصنائع ،  ) ١٢٨(

 ٧/١٤٧أبو بكر الكنـدي ، المـصنف، . ١٣٣/ ٣ابن قدامة ن الغني ،  . ٤٤٤/ ١الشربیني ، مغني المحتاج ، . 
محمد خالد منصور ، التداخل وأثره في األحكـام الـشرعیة ، رسـالة دكتـوراه ،  . ٣٠/ ٢م ، الحلي ، شرائع اإلسال. 

   . ١٠٨ ، ص ١٩٩٧الجامعة االردنیة ، 
  . ٢٦١/ ٢ابن الهمام ، فتح القدیر ،  . ١٠١م ٢الكاساني ، یدائع الصنائع ،  ) ١٢٩(
الــــشربیني ، مغنــــي  . ٢٥٤/ ١، العــــدوي ، حاشــــیة العــــدوي  .١١٠ / ١٠ابــــن عبــــد البــــر ، االســــتذكار ، )  ١٣٠(

   .١٣٣/ ٣ابن قدامة ، المغني ،   . ٤٤٤/ ١المحتاج ، 
   . ١١٠محمد منصور ، التداخل ، ص . المراجع السابقة ) ١٣١(
ابـن عبـد البـر ، االسـتذكار  . ٢٦١/ ٢ابـن الهمـام ، فـتح القـدیر ،  . ١٠١/ ٢الكساني ، بدائع الصنائع ،  ) ١٣٢(

   . ١٣٢/ ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ٤٤٤/ ١ني المحتاج ، الشربیني ، مغ . ١١٠/ ١٠، 
   .  ١٣٣/ ٣ابن قدامة ، المغني ، ) ١٣٣(
النـووي ، منهـاج الطـالبین  .  ١١٥/ ١٠ابن عبد البر ، االستذكار ،  .  ٢٦٥/ ٢ابن الهمام ، فتح القدیر ، )١٣٤(

   . ١٢٥/ ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ٤٤٣/ ١، 
ن محمــد بـن مكــرم بــن منظــور ، لــسان العـرب ن دار صــادر ، بیــروت ، بــاب الــراء أبـو الفــضل جمــال الــدی ) ١٣٥(

   . ١٤٩ و١٤٨/ ٥فصل الكاف ، 
   . ٧٩/ ٢ ، ١٩٩٤ هـ ١٤٠٥ ، ٢عبد الكریم زیدان ، المفصل ، مؤسسة الرسالة ، بیوت ، ط ) ١٣٦(



                                                                                                                                       
النـــووي ، منهـــاج  . ٩٧ و٩٦/ ١٠ابـــن عبــد البـــر ، االســـتذكار ،  . ٢٦٤/ ٢ابــن الهمـــام ، فـــتح القـــدیر ،  ) ١٣٧(

الحلـــي ، شـــرائع  . ١٣١/ ٣الـــشماخي ، اإلیـــضاح ،  . ١٢٧م ٣ابـــن قدامـــة ، المغنـــي ،  . ٤٤٤/ ١الطـــالبین ، 
  وانظر  . ١٩٧/ ٦ابن حزم ، المحلى ،  . ٢٠/ ٢اإلسالم ، 

   .  ١٠٢ و١٠١ / ١٠ابن عبد البر ، االستذكار ، )١٣٨(
الـشربیني ، مغنـي المحتـاج  . ٩٨ / ١٠عبد البـر ، االسـتذكار ، ابن  . ٢٦٤/ ٢ابن الهمام ، فتح القدیر ، ) ١٣٩(

   . ١٩٧/  ٦ابن حزم ، المحلى ،  . ١٢٧/ ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ٤٤٤/ ١، 
الـشماخي ، اإلیـضاح ،  . ١٢٧/ ٣ابن قدامة ، المغني ،  . ١٠١– ٩٦/ ١٠ابن عبد البر ، االستذكار ،  ) ١٤٠(
١٣١/ ٣ .   
  .  من الدراسة الحدیثیة انظر المسألة األولى)١٤١(
الــسربیني ، مغنــي المحتــاج ،  . ٥٣٠م ١الــدردیر ، الــشرح الكبیــر ،  . ٩٩/ ٢الكــساني ، بــدائع الــصنائع ،  )١٤٢(
محمــد بـن علـي الـشوكاني ، نیــل األوطـار، مكتبـة الـدعوة اإلســالمیة ،  . ٨٦/ ٣ابـن مفلـح ، الفـروع ،  . ٤٤٤/ ١

   . ٢٠/ ٢الحلي ، شرائع اإلسالم ،  . ١٩٧/ ٦،  ز ابن حزم ، المحلى ٢١٥/ ٤القاهرة ، 
ــــدین ، رد المختــــار ، ) ١٤٣( ــــشربیني ، مغنــــي  . ٤٥٢/ ٢الدســــوقي ، حاشــــیة الدســــوقي ،   . ٤١٢/ ٢ابــــن عاب ال

   ز ٢٠٠/ ٦ابن حزم ، المحلى ،  . ٣٦٥/ ٧ابن قدامة ، المغني ،  .٣٦ ٥/ ٣المحتاج ، 
  . المرلجع السابقة  ) ١٤٤(
   . ٢٥٤/ ٢ة الدسوقي ، الدسوقي ، حاشی ) ١٤٥(
ـــــدین ، رد المختـــــار ، ) ١٤٦( ـــــي  .٤٥١/ ٢الدســـــوقي ، حاشـــــیة الدســـــوقي ،  . ٤١٢/ ٢ابـــــن عاب ـــــشربیني ، مغن ال

   .   ٢٠٠/ ٦ابن حزم ، المحلى ، . ٣٦٦/ ٧ابن قدامة ، المغني ،  . ٢٦٥/ ٣المحتاج ، 
   . ٣٦٦/ ٧ابن قدامة ، المغني ،  )١٤٧(
   .  ٣٦٥/ ٣ ز الشربیني ، مغني المحتاج ، ٤١٢ /٢ابن عابدین ، رد المختار ، )١٤٨(
 ٧ابـن قدامـة ، المغنـي ،  . ٣٦٥/ ٣الشربیني ، مغني المحتـاج ،  . ٤٥١/ ٢ابن عابدین ، رد المختار ،  ) ١٤٩(

   . ٣٦٦ و٣٦٥/ 
 ٩٨/ ١٠ابـن عبـد البـر ، االسـتذكار ،  . ٣٢٦/ ٣العینـي ، البنایـة ،  . ٩٧/ ٢الكساني ، بـدائع الـصنائع ، )١٥٠(
   .  ٤٤٤/ ١النووي ، منهاج الطالبین ،  . ١٠٠–
   .  ٤٤٤/ ١الشربیني ، مغني المحتاج ،  . ٩٨ / ١٠ابن عبد البر ، االستذكار ، )١٥١(
   .  ٤٤٤/ ١الشربیني ، مغني المحتاج ، ) ١٥٢(
   . ٩٩ و٩٨ / ١٠ابن عبد البر ، االستذكار ،  )١٥٣(
ابـن قدامـة ، المغنـي  . ٣٦٦/ ٣ني ، مغنـي المحتـاج ، الـشربی . ١٣٣ و١٣٢/ ٢الدردیر ، الشرح الكبیر ، ) ١٥٤(

   .  ٨٣– ٨١/ ٢زیدان ، المفصل ،  . ١٣٣ و١٣٠/ ٣، 
   . ١٠٥ و١٠٤/ ٥الكساني ، بدائع الصنائع ،  ) ١٥٥(
   .  ١٠٢ و١٠١/ ٥المرجع السابق ، ) ١٥٦(
/ ٣قدامـة ، المغنـي ، ابـن  . ٣٦٦/ ٣الشربینني ، مغنـي المحتـاج ،  . ٥٣٠/ ١الدردیر ، الشرح الكبیر ،  ) ١٥٧(

   . ١٠٣– ١٠١ / ٣٥ ، ١٩٩٥ هـ ١٤١٦ ، ١وزارة األوقاف الكویتیة ، الموسوعة الفقهیة ، ط .. ١٣١ و١٣٠
   . ١٠٣ و١٠٢/ ٥الكساني ، یدائع الصنائع ، ) ١٥٨(



                                                                                                                                       
   . ٢٠١/ ٦ابن حزم ، المحلى ،  ) ١٥٩(


