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   كتابمن
 عمدة الراغب

 يف
 خمتصر بغية الطالب

 
  )كتاب الصّيام(

  
جيب صوم شهرِ رمضانَ على كلِّ مسلم مكلّف وال يصح من (قال املؤلف رمحه اهللا 

  .)حائضٍ ونفساَء وجيب عليهِما القَضاُء
 . صوم رمضان واجب ألنه أحد أعظم أمور اِإلسالم اخلمسة وهو أفضل الشهورالشرح

 أو 1وإنما جيب الصوم باستكمال شعبان ثالثني يوما أي من ابتداء رؤية هالل شعبان
 هاللَ رمضانَ بعد غروب مشس التاسع والعشرين من  2أي ظاهرِ العدالةبرؤية عدلِ شهادة

سلم من الكبائر ومن غلبة الصغائر املسلم الذكر احلر الذي هو املقصود هنا شعبان والعدل 
 أي فال يشتغل بتطيري احلمام وال اإلكثارِ من 3 كونه ملتزما مبروءة أمثالهعلى طاعاته مع

 4الروايات املضحكة اليت ما فيها مثرة ولو كانت مباحة وال اإلكثارِ من لعب الشّطْرنج
، فإذا شهد عدلٌ على هذه الصفة بأنه شاهد هالل رمضان بقوله أشهد أين وحنوِ ذلك

 أما إذا قال أهل الفلك .بت الصيام يف حقِّ نفسه ويف حقِّ غريهرأيت هالل رمضان الليلة ث
وهذا احلكم . غدا أول رمضان اعتمادا على احلساب فال جيوز الصوم اعتمادا على قوهلم

                                                        
  . واملراد الرؤية بالعني اردة1
د الرملي اد باملستور كما يف شرح حممفال تشترط العدالة الباطنة بل يكتفى بالعدالة الظاهرة وهو املر 2
قـال  . ذي مل يعرف له مفسق وإن مل تعلم له تقـوى ظـاهرا   وفسره يف النكاح بأنه ال     )154\3(

  ه عليه وفسره ابن حجر هنا بأنه من عرف تقواه ظاهـرا ا )154\3(الشرباملسي يف حاشيته
  . أي حمافظًا على أخالق أهل الفضل من أمثاله3
الشطرنج كسر الشني فيه أجود وال يفتح أوله ليكون مـن بـاب             ) 64\2(لعروس  قال يف تاج ا    4

  هجِردحل ا
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  5.يف املذاهب األربعة
الكافر يطالب اِإلسالم والتكليف أي البلوغ والعقل فال الصوم ويشترط فيمن جيب عليه 

 نيا وإن كان جيب عليه وجوب عقاب على تركه يف اآلخرةهئأداباألصليوال . 6 يف الد
جيب على الصيب لكن جيب على األبوين أن يأمراه بالصوم بعد سبع سنني إن أطاق جسمه 
وحتمل، وال جيب أيضا على انون، وأما املرتد فيجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام 

  .7يف أيام ردته
ب الصوم أيضا على من ال يطيقه حسا لكبرٍ أو مرض ال يرجى برؤه، وكذا من ال وال جي

يطيقه شرعا كاحلائض والنفساء فإِنهما ال جيب عليهما وجوب أداء بل جيب عليهما 
وحيرم اِإلمساك على احلائض والنفساء . وجوب قضاء، وكذلك املريض الذي يرجى برؤه

                                                        
م فال جِّن وال عربة باملُ: للشيخ زكريا األنصاري الشافعي ما نصه)410\1( يف كتاب أسىن املطالب5

ه السفر ا﴾ االهتداء يف أدلة القبلة ويف وبالنجم هم يهتدونجيب به الصوم وال جيوز، واملراد بآية ﴿
 وال عربة بقول املؤقتني )387\2(ويف كتاب رد احملتار على الدر املختار البن عابدين احلنفي ما نصه

 ما هجو و )387\2(أي يف وجوب الصوم على الناس بل يف املعراج ال يعترب قوهلم باإلمجاع مث قال
إنا أمة أمية ال نكتب « عليه وسلم قلناه أن الشارع مل يعتمد احلساب بل ألغاه بالكلية بقوله صلى اهللا

ويف كتاب الشرح الكبري للدردير يف مذهب اإلمام ه ا» وال حنسب الشهر هكذا وهكذا
ويف ه  ما نصه ال يثبت رمضان مبنجم أي بقوله يف حق غريه وال يف حق نفسه ا)512\1(مالك

وإن نواه أي صوم ) 302\2(كتاب كشاف القناع عن منت اإلقناع يف مذهب اإلمام أمحد ما نصه 
يوم الثالثني من شعبان بال مستند شرعي من رؤية هالله أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أو قتر 
وحنوه كأن صامه حلساب وجنوم ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان منه مل جيزئه صومه لعدم 

واتفقوا على أنه ال اعتبار مبعرفة يف اختالف العلماء البن هبرية و هرعا اـاستناده ملا يعول عليه ش
احلساب يف املنازل يف دخول وقت الصوم على من عرف ذلك وال على من مل يعرفه وأن ذلك إمنا 

  ه جيب عن رؤية أو إكمال عدد ا
 والـراجح أن  . ويعاقَب الكافر األصلي على ترك الصيام يف اآلخرة كما يعاقب على ترك الـصالة     6

وغريمهـا مـن   )130\ص( ومجع اجلوامع )21\ص(الشريعة كما يف اللمعالكفار خماطبون بفروع   
  .كتب األصول

وما فات بسبب الكفر األصلي ال قضاء فيه وجيـب          ) 370\2( قال يف الروضة يف كتاب الصيام        7
  هالقضاء على املـرتد ا
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  .ليهما تعاطي مفطّربنية الصيام وال جيب ع
وجيب على احلائض والنفساء وعلى كلِّ من أفطر لعذرٍ أو غريه القضاُء إال من أفطر لكبرٍ 

  .أو مرضٍ ال يرجى برؤه فإنه ليس عليهما إِال الفدية
وملريضٍ . وجيوز الفطر ملسافرٍ سفر قصرٍ وإن مل يشق عليه الصوم(قال املؤلف رمحه اهللا 

  .) يشق عليهم مشقّةً ال تحتملُ الفطر وجيب عليهم القضاُءوحاملٍ ومرضعٍ
أي سفر جيوز فيه  جيوز الفطر يف صومِ الفرض بأسباب منها السفر إىل مسافة قصر الشرح

وهو مسافة مرحلتني فإذا كان السفر إىل مرحلتني أي قصر الصالة الرباعية إىل ركعتني 
 األقدام جيوز للمسافر الفطر ولو مل يشق عليه الصوم، مسري يومني بسري األثقال ودبيب

وشرط السفر الذي . لكن إن مل يشق عليه الصوم فاملثابرة على الصّيام أفضل من أن يفطر
 لَه زجيبيح اإلفطار أن يكون حدث قبل الفجر فمن صار يف حكم املسافر بعد الفجر مل ي

ة مع الصوم تبيح التيمم أي كان يف املثابرة على اِإلفطار، ومنها املرض إن كان فيه مشقَّ
الصوم مع هذا املرض مشقَّة كمشقَّة استعمال املاء للطهر فعندئذ جيوز له اِإلفطار كما أَنَّ 
الذي يشق عليه استعمال املاء للوضوء أو لالغتسال جيوز له التيمم من أجل املشقّة، ومنها 

ل واملرضع على نفسيهما أو على ولدمها، وجيب عليهما احلمل واِإلرضاع إذا خافت احلام
ولو مريضتني أو مسافرتني إذا أفطرتا خوفًا على الولد فقط أن يجهض أو يقلَّ اللنب 

در مع القضاء الفديةُ لكلِّ يوم م8فيتضر.  
  )وجيب التبيِيت(قال املؤلف رمحه اهللا 

ة ليالً فيما بني غروب الشمس وطلوع الفجر لكل  جيب تبييت النية أي إيقاع النيالشرح
 فإن نسي تبييت النية لزمه يوم من رمضان بالقلب ولو قبل أن يفطر بعد الغروب،

 أما صوم النفل فتجزئ فيه النية قبل زوال الشمسوقضاء هذا اليوم،  9اإلمساك بقية النهار 
                                                        

فإذا خافت احلامل واملرضع ولو كانت املرضع مستأجرة علـى          )428\1( قال يف شرح الروض      8
 وعليهما )428\1(رضاع ومتطوعة به على األوالد فقط ولو كانوا من غري املرضع أفطرتا مث قال          اإل

 )428\1(قال الرملي يف احلاشـية   ه مع القضاء الفدية من ماهلما وإن كانتا مسافرتني أو مريضتني ا          
  هصح ا فإما ال فدية عليهما وكذا إن أطلقتا يف األرضخرج به ما إذا أفطرتا ألجل السفر وامل

اإلمساك تشبيها بالصائمني مـن خـواص رمـضان         ) "222\3( قال الرافعي يف الشرح الكبري       9
اهـ وقـال النـووي يف املنـهاج        "كالكفارة فال إمساك على من تعدى باإلفطار يف نذر أو قضاء            
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  .إن مل يتعاط مفطرا قبلها 
  )عيني يف النِية لكلِّ يومٍوالت(قال املؤلف رمحه اهللا 

 من أحكام الصيام املتعلّقة بالنية أنه جيب تعيني الصوم املنوي بالنية كتعيني أنه من الشرح
مث إنه جيب أن ينوي لكل يوم . رمضانَ أو أنه عن نذرٍ أو أَنه عن كفّارة ولو مل يبين سببها

 لُّلِلّه وذلك ألنّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مستقلّة لتخفال يكفي أن ينوي أولَ الشهر عن الشهر ك
  .10اليومني مبا يناقض الصوم كالصالتني يتخللهما السالم

  )واإلمساك عن اجلماعِ(قال املؤلف رمحه اهللا 
 أَنَّ من شروط صحة الصوم اِإلمساك عن اجلماع أي أن يكف الصائم نفسه عن الشرح

من فعل مع العلم والتعمد واالختيار أفطر، أما إذا كان مل اجلماع يف فرج ولو لبهيمة ف
يعلم حرمة اجلماع يف الصوم لكونه قريب عهد بإسالمٍ مثال أو كونه نشأ ببادية بعيدة عن 

وسواء . أهل العلم أو نسي أنه صائم أو جامع مكرها أي مهددا بالقتل وحنوه فإنه ال يفطر
واملوطوءة فإن صيام كلّ منهما يفسد وإنما خيتلف احلكم يف الواطئ يف هذا احلكم الواطئ 

واملوطوءة يف كفارة اِإلفساد باجلماع فالكفّارة على الواطئ أي الرجل ليس على املرأة 
  .املوطوءة

  )واالستمناِء وهو استخراج املين بنحوِ اليد(قال املؤلف رمحه اهللا 
املينِّ بغري اجلماع مفطّر سواٌء كان بيد نفسه أو بيد  أَنَّ االستمناء وهو إخراج الشرح

 فإنه يفطر به مع العلم والتعمد 12 بال حائل11زوجته أو بسبب القبلة أو املضاجعة
                                                                                                                                                               

اهـ وقال يف شـرح     "وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان خبالف النذر والقضاء          ) : " 36\ص(
من تعدى بالفطر أو نسي النية يف رمضان خاصة أي خبالف النذر والقـضاء      ) :" 423\1(الروض  

اهـ قال الشهاب الرملـي يف حاشـيته علـى الـروض            "لزمه إمساك بقية النهار حلرمة الوقت إخل      
  اهـ"املراد الفطر الشرعي فيشمل املرتد ) من تعدى بالفطر ( قوله ) ":423\1(

 جتب النية كل يوم سواء رمضان وغريه وهذا ال خالف فيـه             )289\6( قال النووي يف اموع    10
قال يف ه عندنا فلو نوى يف أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله مل تصح هذه النية لغري اليوم األول ا    

وألن صوم كل يوم عبادة لتخلل اليومني مبا يناقض الـصوم كالـصالتني    ) 411\1(أسىن املطالب   
  هيتخللهما السالم ا

 ويقال ضاجع الرجل امرأته مضاجعة إذا نام معهـا يف  )2092\3(ألزهري يف ذيب اللغة قال ا  11
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  13.واالختيار
  )واالستقَاَءة(قال املؤلف رمحه اهللا 

يشة  أَنَّ االستقاءة مفطرة فمن قاء بطلب منه بنحو إدخال إصبعه أو إدخال حنو رالشرح
فإِنه يفطر مع العلم بالتحرمي وذكر الصوم وعدم اإلكراه سواٌء عاد من القىء إىل اجلوف 

فطّر ويف ذلك فسحة ي ال خبالف قلع النخامة من الدماغ أو من الباطن فإِنه ال مشىء أ
  .14للناس

  )وعن الرِّدة(قال املؤلف رمحه اهللا 
ي كف النفس عن الردة أي عن قطع اإلسالم  من شروط الصيام اإلمساك أنَّ أالشرح

والعياذُ باهللا تعاىل منها مجيع النهار فمن ارتد ولو حلظةً من النهار بطل صومه كالصالة 
 ويلزمه الرجوع فورا إىل اإلسالم واإلمساك سواء كان كفره بالقول أو الفعل أو االعتقاد

  . فورا عن املفطرات باقي النهار وقضاء هذا اليوم
  )وعن دخولِ عنيٍ جوفًا إِال ريقَه اخلالص الطاهر من معدنِه(قال املؤلف رمحه اهللا 

ولو كانت من منفذ مفتوح  جيب على الصائم أن يكُف عن إدخال عنيٍ إىل جوفه الشرح
 ا ال يؤكل كحصاة، وسواٌء يف ذلك اجلوفمِسم ولو كانت ممس ةقليلةً كحب تلك العني
الذي حييل الغذاء وغريه، فمن تناول عينا فدخلت إىل جوفه من منفذ مفتوحٍ عالما بأنَّ 

ا بالقتل وحنوه أفطر15ذلك حراما ال مكرها وخمتارا ال ناسيوحد الظاهر على .  متعمد
                                                                                                                                                               

  هشعار واحد ا
  .أما مع احلائل فال يفطر إال أن يقصد بذلك إخراج املين كما يف التحفة وغريها 12
ل من غري   انزإ وإن نظر وتلذذ فأنزل مل يبطل صومه ألنه          ) 190\1 (  قال الشريازي يف املهذب    13
أنزل بطل صومه ألنه إنزال عن مباشرة فهو فشرة فلم يبطل الصوم كما لو نام فاحتلم وإن استمىن       مبا

  هكاإلنزال عن القبلة ا
قال ه ها مل يفطر على املذهب ا     ظَفَ إذا اقتلع خنامة من باطنه ولَ      .فرع) 319\6( قال يف اموع     14

نه ألن احلاجة إليه تتكرر فرخص    من باط  م أي أسواء قلعها من دماغه أ      ):"415\1(يف شرح الروض  
  هلفظها الشخص من فيه ايفيه والنخامة هي الفضلة الغليظة اليت 

 ومن علم حترمي شىء وجهل كونه مفطرا ال      )64\2( على فتح الوهاب      قال يف حاشية البجريمي    15
  ه يعذر ألنه كان من حقه إذا علم احلرمة أن ميتنع وإيهام الروضة وأصلها عذره غري مراد ا
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 وكذلك ما جاوز 16الراجح خمرج احلاء فما جاوز من الفم إىل ما بعد خمرج احلاء مفطّر
 منتهى األنفاخليشوم ر ما مل جياوز اخليشوم. واخليشومّدخول ما . وال يفط وال يضر

سوى العني كرائحة البخور ولو تعمده إِال أنّ شرب السيكارة وابتالع ما ينحلّ من 
والدواء الذي . 17ألن السيكارة ينفصل منها أجزاٌء لطيفةٌ تدخل اجلوفيفطّر التنباك 

 مفطر ألنه وإن احتاج إليه ينفصل منه عني تصل إىل اجلوف مع يستعمله من أصيب بالربو
  . سهولة االحتراز عن ذلك

ويعفى عن الرِّيق اخلالص . 18وال يضر ما تتشربه املسام من الدهن والكحل وحنو ذلك
. الطَّاهر من معدنه أي ما مل خيرج عن الفم بأن ينفصل عن اللّسان ولو إىل ظاهر الشفة

يق املختلط بغريه من الطَّاهرات فإِنه يفطّر إذا وصل إىل اجلوف وكذلك الرِّيق وأَما الرِّ
النجس.  

  .وأما من أكل أو شرب وهو ناسٍ ولو يف صيام النفل فال يفسد صومه
  )وأن ال يجن ولو لَحظَةً وأنْ ال يغمى عليه كُلَّ اليومِ(قال املؤلف رمحه اهللا 

ة الصوم أن ال يطرأ على الصائم جنون يف جزء من النهار فمن جن  يشترط لصحالشرح

                                                        
أي ) خمرج احلاء املهملة(أي حد الظاهر قوله ) وهو(قوله )228\2ج\1م(قال يف إعانة الطالبني  16

على املعتمد وعليه فما بعد ذلك هو الباطن وهو خمرج اهلمزة واهلاء وما فوق ذلك كله ظاهر ومنـه          
ملة كاملعجمة وحدد الظاهر مبخرج احلاء امله) 415\1( قال يف أسىن املطالب هخمرج اخلاء املعجمة ا

 قـال يف    هاملفهومة باألوىل وقال الرافعي نقالً عن الغزايل خمرجها من الباطن خبالف خمرج املعجمة ا             
  هوالصحيح أن املهملة أيضا من الظاهر ا)319\6(اموع 

قوله ال ريح أي ولو من جنس وهو غري بعيد وصل بالشم إىل )419-418\3(يف حاشية اجلمل  17
ا ويؤخذ من هذا أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو بخور ألنه ليس عيندماغه ولو ريح ال

غريه إىل جوفه ال يضر وإن تعمد ذلك قال شيخنا وهو ظاهر وبه أفىت الشمس الربماوي ملا تقرر أن 
ئوقد علم من ذلك أن صورة املس )419\3( مث قالهاا ا أي عرفًالرائحة ليست عينعلم لة أنه مل ي

 حليبه ل عني هنا أي بواسطة الدخان اانفصا
جيوز للصائم االكتحال جبميع األكحال وال يفطر بذلك سواء وجد          ) 348\6( قال يف اموع     18

 "فال يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام   " )120\1(ويف فتح الوهاب  ه طعمه يف حلقه أم ال ا     
  هجوفه كما ال يضر اغتساله باملاء وإن وجد له أثرا بباطنه ا
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  .يف بعض النهار ولو حلظة فإِنه يفْطر ولو كان سبب جنونه أنه شرب قبل الفجر شيئًا جمننا
ومن شروطه أيضا أن ال حيصل له إغماٌء يستغرق كلَّ النهار فإن مل يستغرق كل النهار فال 

يضر.  
وال يصح صوم العيدينِ وأيامِ التشريقِ وكذا النِّصف األخري من (ؤلف رمحه اهللا قال امل

أو لقضاٍء أو نذرٍ أو وِرد ا قبلَهبِم صلَهإِال أنْ ي ّكشعبانَ ويومِ الش (  
 ال يصح وال جيوز صوم العيدين الفطر واألضحى وال صوم يوم من أيام التشريق الشرح
وكذلك ال يصح وال جيوز صوم النِّصف األخري . لو كان ذلك الصوم لفدية التمتعالثالثة و

إذا انتصف شعبان فال [من شعبان لورود النهي عن صومه يف حديث أيب داود مرفوعا 
وكذلك ال يصح وال جيوز صوم يوم الشك ولو بنية االحتياط وذلك لقول . 19]تصوموا

صوموا لرؤيته وأفطروا [ ]ال تقدموا رمضان بيوم أو يومني[النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 رواه البخاري ومسلم وأصحاب ]لرؤيته فإن غُم عليكم فأَكْملُوا عدةَ شعبانَ ثالثني

من صام يوم [وروى البيهقي عن عمار بن ياسرٍ رضي اهللا عنه أنه قال . السنن وغريهم
  . صلى اهللا عليه وسلميعين رسول اهللاه  ا]الشك فقد عصى أبا القاسم

ال يثبت الصيام الذين الذي يتحدثُ الناس هو يوم الثالثني من شعبان يوم الشك و
 أم رأوا هالل رمضان يف ليلتهبشهادم كالصبيان وحنوهم كالفسقة والعبيد والنساء 

ا حيرم وإمن. فال جيوز أن يصام على أنه من رمضان هذا فيوم الشك هو يوم ثالثي شعبانَ
وال حيرم ملن وصل ما . صوم يوم الشك وصوم ما بعد نصف شعبان ملن مل يوافق عادة له

  .بعد النصف بالنصف
  .20يكره إفراد صوم يوم اجلمعة يف النفل بال سبب. فائدة

                                                        
  . باب كراهية صوم يوم الشك:كتاب الصيام :  سنن أيب داود19
يكره إفراد يوم اجلمعة بالصوم إال أن يوافق عادة له فإن وصله بيوم             " قال النووي يف شرح مسلم       20

قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم اجلمعـة مل يكـره                    
اهــ   " م اجلمعة بصيام من بني األيام إال أن يكون يف صيام يصومه أحدكم            ال ختصوا يو  " حلديث  

إذا مل يوافق إفراد يوم اجلمعة عادة له كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم           . انتهى. رواه مسلم 
أنظـر فـتح الوهـاب    . عاشوراء أو عرفة فوافق يوم صومه فال كراهة كما يف صوم يوم الـشك        

  . وغريمها ) 209\3(لي وشرح الرم) 125\1(
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مما يثبت به الصّيام حصولُ ما جرت به العادة يف بالد املسلمني أَنه عالمةٌ على . تنبيه
كأن جرت عادم املضطردة بضرب املدفع بعد ثبوته على الوجه الشرعي ثبوت رمضان 

  .21فإِنَّ هذا يثبت به الصّيام
من أخربه عبد أو امرأة برؤية اهلالل صام إن وثق به وصدقه وكذا لو أخربه . تنبيـه ثان

 وإن كان ال يثبت عند القاضي بقوله وإِنما يثبت بالبالغ العدل 22صيب أو فاسق فصدقه
، والعدلُ من يؤدّي الفرائض وجيتنب "أشهد أني رأيت الليلة هالل رمضان"احلُر بقوله 

 كما احملرمات الكبائر وال يكثر من الصغائر حىت تغلب حسناته وحيافظُ على مروءة أمثاله
، فإذا شهد العدل برؤية اهلالل عند القاضي فأثبت القاضي هذه الشهادة وجب تقدم

 أهل بلد اإلثبات وسائر أهل البالد القريبة من بلد الرؤية باحتاد املطالع ال من الصّيام على
 فال كدمشق وبغدادخالف مطْلَعهم مطْلَعها بأن مل يتحد البلَدان يف الشروق والغروب 

أَما عند اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عنه . 23يعمها احلكم بل ال جيوز ألهلها أن يصوموا
                                                        

 قوله اعتماد العالمات بدخول شوال أي كالقناديل ورمـي          )217\2ج\1م( يف إعانة الطالبني   21
وقال أبو عبد اهللا املهدي الوزاين العمراين املالكي يف النوازل الـصغرى            ه املدافع فيجب عليه الفطر ا    

د وتلغراف ال تكون إال إذا ثبت الـشهر  باب نوازل الصيام بل إذا كانت العادة أن إيقاد النار والبارو 
ثبوتا حمققًا وكانت العادة مطردة بذلك حبيث ال تتخلف أصالً فإن الشهر يثبت بذلك كمـا يثبـت      
بكتاب القاضي وهي من باب النقل كما قاله الشيخ الرهوين ونصه إخراج البارود كإيقاد النار وكلٌّ                

  ه ه امنهما راجع لإلخبار برؤية اهلالل ال خارج عن
 إذا أخربه من يثق به كزوجته وجاريتـه وصـديقه           )فرع"( )277\6( قال النووي يف اموع    22

وغريهم ممن يثق به ويعتقد صدقه أنه رأى هالل رمضان ومل يذكر ذلك عند القاضي فقد قطعـت                  
 يف طائفة بأنه يلزمه الصوم بقوله ممن صرح بوجوب ذلك على املقول له أبو الفضل بن عبدان والغزايل

 هاإلحياء والبغوي وغريهم ا
 املسئلة الثالثة إذا رأوا اهلالل يف رمضان يف بلد ومل يـروه يف              )273\6( قال النووي يف اموع    23

غريه فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد اآلخر الصوم بال خـالف وإن                 
لصوم على أهل البلد اآلخر وـذا قطـع   تباعدا فوجهان مشهوران يف الطريقتني أصحهما ال جيب ا    

مث ه املصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون وصححه العبـدري والرافعـي واألكثـرون ا             
 وفيما يعترب به البعد والقرب ثالثة أوجه أصحها وبه قطع مجهور العراقيني والصيدالين )273\6(قال

لعراق وخراسان والتقـارب أن ال خيتلـف        وغريهم أن التباعد خيتلف باختالف املطالع كاحلجاز وا       
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الصّيام على أهل كُلِّ بلد علموا ثبوت الصّيام يف بلد ما مهما بعدت تلك البالد فيجب 
عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية فال يشترط عنده القرب بتوافق البلدين يف الشروق 
والغروب فيجب عنده الصيام على أهل املغرب األقصى إذا علموا بثبوت الصّيام يف 

  . املشرق وكذلك العكس
ومن أفسد صوم يوم من رمضانَ وال رخصةَ لَه يف فطرِه جبماعٍ (قال املؤلف رمحه اهللا 

فعليه اِإلمثُ والقضاُء فورا وكفّارةُ ظهارٍ وهي عتق رقبة فإِن ملْ يستطع فصيام شهرين 
مد ممنه كلِّ واحد ا أي متليكمسكين نيست فإِطعام نِ فإِنْ ملْ يستطعغالبِ متتابعي نا م

البلد قُوت(  
 كأن 24 جيب على من أفسد باجلماع وحده صوم يومٍ من رمضان يقينا ولو حكماالشرح

طلع الفجر وهو جمامع فاستدام وال رخصة له يف فطره القضاُء مع اإلمث والكفَّارة الفورية 
ين متتابعني أي عتق رقبة فإن مل يستطع فصيام شهر.  يف صفتها25وهي ككفّارة الظّهار

. فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا أي متليك كل واحد منهم مدا من غالب قوت البلد
وتتكرر هذه الكفَّارةُ بتكرر األيام وال جتب . واملد هو ملء الكفني املعتدلتني كما تقدم

عذورا وال كفارة على الواطئ إن كان ناسيا للصوم أو جاهالً م.  كما تقدمعلى املوطوءة
كأن يكون قريب عهد باِإلسالم أو نشأ ببادية بعيدة من العلماء، وكذلك إن جامع 

ومن أفسد صوم يوم .  وقد تقدم كل ذلكمكرها فال كفَّارة عليه كما أنه ال يفسد صومه
  .  فال كفارة عليهلو كان صوما واجبا بنذرٍ أو حنوهويف غري رمضان 

الكفَّارة على من أفسد صومه بالتعدّي بغري اجلماع، وأنه ال يعلم من ذلك أنه ال جتب 
كفَّارة وال إمث على من جامع يف ار رمضان بنية الترخص بسفر أو مرضٍ بأن كان 
مسافرا سفرا يبيح الفطر أو مريضا جيوز له اِإلفطار فأراد أن يترخص باِإلفطار باجلماع أما 

 ار رمضان بغري نية الترخص فعليهما اإلمث لكن بال إذا جامع املريض أو املسافر يف

                                                                                                                                                               

كبغداد والكوفة والري وقزوين ألن مطلع هؤالء مطلع هؤالء فإذا رءاه هؤالء فعدم رؤيته لآلخرين                
  ه لتقصريهم يف التأمل أو لعارض خبالف خمتلفي املطلع ا

  .اهـ" اعألنه ملا منع االنعقاد مبكثه كان مبرتلة املفسد له باجلم) " 492\3(قال يف التحفة  24
  . الظهار هو أن يقول المرأته أَنت علي كظهر أُمي25
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  .كفارة
الترخص معناه العمل بالرخصة الشرعية وهي هنا أن يأخذ املريض واملسافر . بيان

  .بالرخصة الشرعية ليفطرا
 


