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  ملخص

ابعلى  ، كما كتبھافإن الصوم عبادة كتبھا هللا تعالى على المسلمين  ؛من سبقھم من أھل الكت
ة د عظيم دنيا واآلخرة، ،لما فيھا من فوائ ى الصائم في ال النفع عل ود ب د  لِ ومن أَج تع ذه الفوائ ھ
نفس ذيب ال افع تھ ا، والمن د وتزكيتھ ا، وق ي وحلھ وع ف دم الوق شرع اإلسالم  وضبط الشھوة وع

ل، فنھت الشريعة عن كل تصرّ  ذا الھدف النبي ق ھ ف جنسي من وسائل متعّددة تؤدي إلى تحقي
راب من  شأنه أن يفسد ھذه العبادة ويبطلھا، فحّرمت الجماع في نھار رمضان، وحّذرت من االقت

ااثآوفات الجنسية ھذه التصرّ وھذه الدراسة تبحث في  .وغير ذلك ،مقدماته ودواعيه  ةالشرعي رھ
في المبحث األول معنى الصوم وحكمه وفضله، وتحّدث في  الباحث وقد تناول .في عبادة الصوم

ادة الصوم،  اع في عب ر التصّرفات الجنسية دون الجم اني عن أث ثأّمالمبحث الث  ا المبحث الثال
ي  ان ف ادة الصوم، فك ي عب اع ف ر الجم ي أث اول ف يوتن اع ف ارة الجم ام كف ع أحك  المبحث الراب
  .صياتص فيھا النتائج والتوحث بحثه بخاتمة لخّ اوختم الب رمضان،

 
Abstract 

Fasting is imposed by God on Muslims and other believers 
(Christians Jews) who preceded them due to its great benefits to people 
in their current and last or eternal life. Most valuable benefits of fasting 
are: self-control and purity, control of lust and protection from its drastic 
negative implications. Islam has legalized several means to meet or fulfill 
this noble goal. Sharia restricted and prohibited every sexual act that 
would spoil and null Muslim’s fasting. It strictly prohibited sexual 
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intercourse during the day in Ramadan, and warned fasting people from 
approaching sex harassments and excitements…etc. The study 
investigates the sexual practices and their influence on safe or pure 
fasting. The researcher discusses the meaning; wisdom and virtue of 
fasting in part one. The second part is devoted to the impact of sexual 
behavior without having intercourse on essence of fasting. The third part 
examined the effect of sexual intercourse on the worship of fasting. The 
fourth part dealt with the provisions that should be followed if sexual 
intercourse occurred during fasting time. The researcher concluded his 
work with some findings and recommendations. 

  
  مقدمة

اب ، كما كتبھا على من سبقھمالصوم عبادة كتبھا هللا تعالى على المسلمينفإن   ؛من أھل الكت
نفس حب واآلخرةلما فيھا من فوائد عظيمة تعود بالنفع على الصائم في الدنيا  زرع في ال ، فھي ت
وى لصاحبھا، الى الطاعة واالنقياد  تعالى، وترفع أسھم التق ال تع ا:"ق ا أَيَُّھ َب  يَ وْا ُكتِ ِذيَن آَمنُ الَّ

ونَ  ْم تَتَّقُ ْبلُِكْم لََعلَُّك ن قَ ِذيَن ِم ى الَّ َب َعلَ ا ُكتِ يَاُم َكَم ْيُكُم الصِّ ا  )1(".َعلَ ى كم ادة الصوم عل ل عب تعم
عن واعھا خاّصة شھوتي البطن والفرج، فبأن لملذاتلاالنقياد و ر النفس من سيطرة الشھواتيتحر

من استطاع " :فقال -صلى هللا عليه وسلم -كنا مع النبي :قال -هللا عنهي رض - بن مسعود عبد هللا
اءة زوج )2(الب ه أغض للبصر ،فليت رج ،فإن ه بالصوم فإنّ ،وأحصن للف م يستطع فعلي ه ومن ل ه ل
  .)4( ")3(وجاء

من أغراض الصيام وعدم الوقوع في وحلھا غرضاً ا كان تھذيب النفس وضبط الشھوة ولمّ 
ري ن تش د م ان ال ب ؤدي ك ي ت ائل الت ىع الوس ذا إل ق ھ ل، و تحقي لمالھدف النبي ي المس  الصائم تق

ادة من االنخرام، السوء والمعصية،  مصارع ذه العب ف فنھت الشريعة عن كل تصرّ وتحفظ ھ
ادة  ار رمضان، وحّذرت من جنسي من شأنه أن يفسد ھذه العب اع في نھ ا، فحّرمت الجم ويبطلھ

                                                 
  . )183:سورة البقرة(  )1(
، بن حجرا(. ألّن من تزّوج امرأة بوأھا منزالً ، واألصل في الباءة المنزل. مؤن النكاح: ويقال. الجماع :الباءة  )2(

  . )36ص/1ج، د ت، ابن منظور(، )108ص/9ج، د ت
امع لشھوة ، بكسر الواو وھو رض الخصيتين: وجاء  )3( ك تنقطع شھوته ومقتضاه أن الصوم ق ه ذل ومن يفعل ب

  . )119ص/4ج، د ت، ابن حجر(. النكاح
اري  )4( اب الصوم، رواه البخ ة، كت ه العزوب ى نفس ن خاف عل اب الصوم لم م ، ب ديث رق اري(. 1806ح ، البخ

و رض الخصيتين. )673ص/2ج، 1987 واو وھ ر ال اء بكس ة وج ھوته ، وكلم ع ش ك تنقط ه ذل ل ب ن يفع وم
  . )119ص/4ج، د ت، ابن حجر(. ومقتضاه أن الصوم قامع لشھوة النكاح
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د تفسد صيام وأ االقتراب من مقدماته ودواعيه كسبابه التي ق ه من ال يمل أن  ، وال يستطيع)1(إرب
  .ينفرط عقد صيامه في ھذا الشھر العظيم، حتى ال يلجم شھوته

  وأسباب اختياره ھمية البحثأ
ي يحرص  ادات الت ألة شرعية في مجال العب الج مس ه يع تتلخص أھمية ھذا البحث في كون

روع مقبولة عند هللا تعتكون ؛ لالمسلم على نقائھا وصفائھا وصحتھا ئلة عن ف ر األس ا تكث الى، كم
ألة  ذه المس انھ ھر رمض ي ش ة ف ّددة خاّص ة ، المتع ى دراس ر عل م أعث ذا ول اول ھ تص بتن تخ

ابقون في الموضوع بذاته،  ا الس ا فقھاؤن ي تناولھ ة الت ألة الفقھي وال أجد حرجاً في تناول ھذه المس
دوفأحببت أن أجمع ما يتعلق بھا من أحكتبھم،  م، ويفي ا أھل العل تفيد منھ  اكام في ھذا البحث، ليس

   .السائلين والباحثين عن الحق والصواببھا غيرھم من 

  أھداف البحث
  :ھدف البحث إلى ما يليي

ى  .1 درتھا عل ريعة اإلسالمية وق راز محاسن الش ى إب ا إل اء بھ رية واالرتق نفس البش ذيب ال تھ
  .معارج الفضيلة

  .الصيام عبادةحكم اإلسالم في  توضيح .2

  .إظھار فضل عبادة الصيام وأھميتھا .3

  .أثر التصّرفات الجنسية في عبادة الصيامفي فقه اإلسالمي أحكام ال بيان .4

  الدراسات السابقة
ديثھم  والالحقون لقد تناول الفقھاء السابقون عن فروع ھذه المسألة وأحكامھا في معرض ح

اً  اً فقھي ه، فال تجد كتاب نمفسدات الصيام ومبطالت ة م ذاھب الفقھي ة كتب الم ة األربع  إالّ  وخاّص
بوتناولھا بالبحث والتفصيل، لكنني  ،األحكاموتحّدث عن ھذه  م  بعد البحث والتنقي واالستفسار ل

   .تنفرد في الحديث عن ھذا الموضوع وأحكامهمستقلة دراسة ة أيّ أعثر على 

 منھجية البحث
تفلقد سلكت في كتابة ھذ نھجيداً من ا البحث المنھج الوصفي مس تقرائي الم ، فقمت أوالً االس

بة، وذكرت آراء  ى المراجع المناس الرجوع إل ة ب ّم أعددت الخط ه، ث ار الموضوع وعنوان باختي
راجح  ة، وذكرت ال ذه األدل م ناقشت ھ ا، ث المذاھب الفقھية في كل مسألة، كما ذكرت أدلتھم عليھ

ا ت مع دليل، وبيّن وة ال ى ق اد عل ذه اآلراء باالعتم ن ھ عبة م طلحات الص ردات والمص ني المف

                                                 
ي(. أَي كان أضبطكم لشھوته. عضوه الذي يستمتع به وقيل حاجته :إربه  )1( ن (. )267ص/3ج، 1979، العين اب

  . )404ص/1ج، د ت، ابن حجر(، )208ص/1ج، د ت، ورمنظ
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فلية، وختمت  اني في الحواشي الس ى المع بالرجوع إلى كتب اللغة العربية ومعاجمھا، وأشرت إل
   .وتوصيات ھاّمة بحثي بخاتمة لّخصت فيھا ما توّصلت إليه من نتائج عاّمة

  خطّة البحث
  :خطّة البحث كما يلي لقد جعلت

ا وضوع، وأھداف الدراسةمقّدمة، تحّدثت فيھا عن أھميّة الم .1 ، والدراسات وأسباب اختيارھ
  .السابقة، وخطّة البحث ومنھجيّته

  :كما يلي قد جعلتھاالمباحث والمطالب، و .2

  :معنى الصوم وحكمه وفضله، وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول

  .معنى الصوم: المطلب األول •

  .حكم الصوم وركنه: المطلب الثاني •

  . فضل الصوم: المطلب الثالث •

  :أثر التصّرفات الجنسية دون الجماع في عبادة الصوم، وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني

  .   أثر القُبلة والمباشرة في الصوم: المطلب األول •

  .الصوم فيأثر النظر بشھوة : المطلب الثاني •

  .الصوم فيأثر الفكر الجنسي : المطلب الثالث •

  .أثر االحتالم في الصوم: المطلب الرابع •

  .أثر االستمناء في الصوم: مطلب الخامسال •

  :أثر الجماع في عبادة الصوم، وفيه تسعة مطالب: المبحث الثالث

  .معنى الجماع وحكمه في نھار رمضان: المطلب األول •

  .أثر الجماع في الصوم: المطلب الثاني •

  .إكراه الرجل على الجماع وأثره في الصوم: المطلب الثالث •

  . اسي وأثره في الصومجماع الن: المطلب الرابع •

  .جماع المخطىء وأثره في الصوم: المطلب الخامس •

  .حكم من طلع عليه الفجر وھو مجامع: المطلب السادس •
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  . حكم من أصبح جنباً في رمضان: المطلب السابع •

   .الصوم فيأثر جماع البھيمة : المطلب الثامن •

  .الصوم فيأثر اللواط والسحاق : المطلب التاسع •

  :أحكام كفارة الجماع في رمضان، وفيه أربعة مطالب: عالمبحث الراب

  .آراء الفقھاء في ترتيب الكفارة: المطلب األول •

  . وجوب الكفارة بالفطر في غير رمضان: المطلب الثاني •

  . وجوب الكفارة على المرأة: المطلب الثالث •

 . حكم تكرار الكفارة بتكرار الجماع: المطلب الرابع •

  .نتائج البحثلّخصت فيھا : خاتمة  .3

  .التوصيات  .4

  معنى الصوم وحكمه وفضله: المبحث األول

  معنى الصوم: المطلب األول
ه :لغة ْرُك ل َرب  .اإلمساُك عن الشيء والتَّ م والَمْش اِكه عن الَمْطَع ل للصائم صائٌم إلْمس وقي
اكه عن العَ  .وقيل للصامت صائم إلمساكه عن الكالم .والَمْنَكح ال. لَفِ وقيل للفرس صائم إلمس  ق
ً " :تعالى يّا ْوَم إِنِس َم اْليَ ْن أَُكلِّ ْوماً فَلَ ْحَمِن َص ال  )1(".إِنِّي نََذْرُت لِلرَّ اسق ن عب الى  -اب رضي هللا تع
ً  صوماً يعني :-عنھما   )3(:قال النابغة الذبيانيو )2(.صمتا

  )4(.اللُُجماتحت الَعجاِج وأخرى تَْعلُُك               خيٌل ِصياٌم وخيٌل غيُر صائَِمٍة 

وھو اإلمساك عن األكل  .في وقت مخصوصعبارة عن إمساك مخصوص  :وفي الشرع
  )5(.إلى المغرب مع النية فجرمن الرات وسائر المفطّ والشرب والجماع 

                                                 
  . )26 :سورة مريم(  )1(
  . )182ص/18ج، ھـ1405، الطبري(  )2(
  . )273ص/2ج، د ت، القرطبي(  )3(
ة  )4( ري والحرك ن الج كة ع ة ممس ل ثابت ور(. أي خي ن منظ رازي(، )350ص/12ج، د ت، اب ، 1995، ال

  . )156ص/1ج
  . )3ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )378ص/2ج، ھـ1398، الحطاب(، )178ص، ھـ1405، الجرجاني(  )5(
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  وركنه حكم الصوم: المطلب الثاني
ه: أوالً  رضصوم رمضان : حكم ً  ف رعا ف ش لم مكلّ ل مس ى ك دين . عل ن ال وم م و معل وھ

الم ،بالضرورة د باإلس ب عھ ون قري افر إال أن يك و ك ه فھ د وجوب ن جح داً فم أ بعي ن  ، أو نش ع
اء رة )1(.العلم ة من الھج نة الثاني ي الس عبان ف ي ش د فرض ف اب  )2(.وق ه الكت ي وجوب واألصل ف

  .والمعقول والسنة واإلجماع

  ما يلي الكتاب فمن  .1
ْبلُِكْم يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكتِ :"قول هللا تعالى  .أ ن قَ ِذيَن ِم ى الَّ َب َعلَ يَاُم َكَما ُكتِ َب َعلَْيُكُم الصِّ

   )4(.أي فرض". كتب عليكم:"قوله )3(".لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 

ْھَر فَْليَُصْمهُ :"قوله تعالى  .ب ر )5(".فََمن َشِھَد ِمنُكُم الشَّ ذا إيجاب : قال ابن كثي ْتمھ ى  َح عل
ً أي كان مق -من شھد استھالل الشھر هفي البلد حين  يما  -دخل شھر رمضان، وھو صحيح في بدن

  )6(.أن يصوم ال محالة

  لسنةوأما ا  .2
رَ ف ِن ُعَم ِن اْب ا رضي - َع الَ  -هللا عنھم اَل  :قَ ول هللا قَ لم  -رس ه وس ي ":–صلى هللا علي بن

ام الصالة هللا، رسول شھادة أن ال إله إال هللا وأّن محمداً : اإلسالم على خمس اةوإي ،وإق اء الزك  ،ت
  )8(.فذكر أركان الدين وذكر من جملتھا الصوم )7(".وصوم رمضان ،حجالو

  وأما اإلجماع  .3
ذا  –صلى هللا عليه وسلم  -من لدن رسول هللاأجمع المسلمون فقد  ا ھ ى يومن ى وجوب إل عل

   )9(.صيام شھر رمضان

                                                 
ن (، )420ص/1ج، د ت، الشربيني(، )487ص/2ج، م1994، القرافي(، )75ص/2ج، 1996، الكاساني(  )1( اب

  .)3ص/3ج، ھـ1405، قدامة
  .)420ص/1، جد ت، الشربيني(  )2(
  .)183:البقرة سورة(  )3(
  .)75ص/2ج، 1996، انيالكاس(، )409ص/3ج، ھـ1405، الطبري(  )4(
  .)185:البقرة سورة(  )5(
  .)299ص/2ج، د ت، القرطبي(، )503ص/1ج، ھـ1401، ابن كثير(  )6(
حديث ، بني اإلسالم على خمس )صلى هللا عليه وسلم)باب اإليمان وقول النبي ، كتاب اإليمان، رواه البخاري  )7(

  .)12ص/1ج، 1987، البخاري (. 8رقم
  .)54ص/3ج، ت، د، السرخسي(  )8(
ابن (، )420ص/1ج، د ت، الشربيني(، )553ص/1ج، ھـ1412، الشاذلي(، )75ص/2ج، 1996، الكاساني(  )9(

  .)3ص/3ج، ھـ1405، قدامة
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 2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأما المعقول  .4
و ف ةھ ى شكر النعم يلة إل ن ،أن الصوم وس و كف ال اعإذ ھ  ،فس عن األكل والشرب والجم

ة عرف النعم وأعالھا وأنھا من أجلّ  رة معين درھا ، فإذا امتنع عنھا اإلنسان فت اق ه  ،وقيمتھ فيحمل
كر ا بالش اء حقھ ى قض ك عل يام ،ذل ة الص ي آي ه ف ي قول الى ف رب تع ار ال ه أش م :"وإلي لعلك

   )1(".تشكرون

اً  ا ركن الصوم : ركن الصيام.ثاني اءوأم اق الفقھ و  )2(باتف اإلمساك عن األكل والشرب فھ
الى. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس راتوسائر المفطّ  والجماع ُروھُنَّ :"قال هللا تع اآلَن بَاِش فَ

ِر  ْسَودِ َواْبتَُغوْا َما َكتََب ّهللاُ لَُكْم َوُكلُوْا َواْشَربُوْا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيطُ األَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط األَ  ِمَن اْلفَْج
يَاَم إِلَى الَّلْيلِ  وْا الصِّ اع  هللا تعالى فقد أباح )3(".ثُمَّ أَتِمُّ اليفي األكل والشرب والجم م  ،رمضان لي ث

ة فمتى وجد الركن مع وجود شرائط الصوم من ا ،في النھار أمر باإلمساك عن ھذه األشياء ألھلي
ً الصوم والوقت وغير ذلك يكون    .)4( صوماً شرعيا

  فضل الصوم: المطلب الثالث
رة أحاديث هورد في فضلفضل الصيام كبير، وثوابه عند هللا عظيم، وقد  ا  كثي ا م أذكر منھ

  :يلي

لم -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي ھريرة  .1 ال  -صلى هللا عليه وس ةالصيام جُ " :ق  ،ن
ل ،وال يجھل )5(،فال يرفث اتمه فليق ه أو ش ي صائم :وإن امرؤ قاتل رتين إن ذي نفسي  ،م وال

وف ده لخل ك )6(بي ح المس ن ري الى م د هللا تع ب عن ائم أطي م الص رابه  ،ف ه وش رك طعام يت
ي )7(وشھوته ه ،من أجل ا أجزي ب ي وأن ا ،الصيام ل نة بعشر أمثالھ ه )8(".والحس ا " :قول وأن
ولى بنفسه الجزاء اقتضى عظ ؛ ألنّ بيان لكثرة ثوابه" أجزي به ه يت ر بأن ه الكريم إذا أخب مت
  )9(.وسعته

                                                 
  .)75ص/2، ج1996، الكاساني(  )1(
، )159ص/3ج، م1984، الرملي(، )207ص/1ج، م1978، ابن رشد(، )351ص/1ج، 1984، السمرقندي(  )2(

  .)212ص/1ج، ھـ1405، ابن ضويان(، )4ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(
  .)187:البقرة سورة(  )3(
  .)351ص/1ج، 1984، السمرقندي(  )4(
ن (. الكالم الفاحش وھو يطلق على ھذا وعلى الجماع وعلى مقدماته من التقبيل والمغازلة ونحوھما :الرفث  )5( اب

  .)153ص/2ج، د ت، ابن منظور(، )104ص/4ج، د ت، حجر
ن منظور(، )258ص/10ج، 1979، العيني(. ُم الصائم ُخلوفاً أَي تغيرت رائحتُه لتأخر الطعاممن خلََف فَ   )6( ، اب

  .)82ص/9ج، د ت
  .)259ص/10ج، 1979، العيني(. المراد بالشھوة في الحديث شھوة الجماع: قيل  )7(
  .)670ص/2ج، 1987، البخاري(. 1795حديث رقم ، باب فضل الصوم، كتاب الصوم، رواه البخاري  )8(
  .)259ص/10ج، 1979، العيني(  )9(
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لم-سمعت رسول هللا -رضي هللا عنه-حذيفةعن  .2 ه وس ول -صلى هللا علي ة الرجل في :"يق فتن
  .)1( "رھا الصالة والصيام والصدقةأھله وماله وجاره تكفّ 

لم-عن النبي -رضي هللا عنه- عن سھل .3 ه وس ال -صلى هللا علي ً :"ق ا ة باب ه  إن في الجن ال ل يق
ةيدخل منه الصائمون يو ،الريان رھم ،م القيام ه أحد غي دخل من ال ،ال ي ن الصائمون :يق  ؟أي

   )2(".فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ،فيقومون ال يدخل منه أحد غيرھم

  في عبادة الصوم فات الجنسية دون الجماعالتصرّ أثر : المبحث الثاني
ار  يقصد بالتصرفات الجنسية دون الجماع ھي تلك التصرفات التي يمارسھا الصائم في نھ

تمتاع، كان أو ُدبراً  )3(قُبالً  رمضان فيما دون الفرج ةكا بغرض االس رج والمباشرة ،لقُبل  ،دون الف
دوال ة ،لمس بالي ذذ بو ،والمعانق رالتل د ،النظر والفك تمناء بالي ي ال ،واالس ن َدَواِع وه َم  َوْطءونح

  . ا لم يبلغ حد الجماعمم ومقدماته

  في الصوم مباشرةوال بلةالقُ أثر : المطلب األول

  للصائم حكم القُبلة والمباشرة  .1
ه التَّْقبِ  ،والجمع القُبَل ،اللَّثمة معروفةھي : القُْبلة لوفعل رأَةَ  ،ي ل الم د قَبَّ ة  )4(.وق راد بالقُبل والم

   )5(.حم والتوّددھنا قُبلة التلّذذ، ال قبلة الترّ 

   )6(:معنيينفھي على  المباَشَرةِ أما و

دھما ي وطءال :أح رج ف اع( الف الى ؛)الجم ه تع ُروُھنَّ :"لقول اآلَن بَاِش أتحّدث عن  )7(".فَ وس
  . -إن شاء هللا–أحكامه في المبحث الثالث 

اني ةَ : الث رأَة ،الُمالَمَس َرةَ الم ل بََش َرِة الرج س بََش ن لَْم له م ا و )8(.وأَص ا ھن ود بھ المقص
رة رج المباش ا دون الف د فيم اللمس بالي م ،ب ة ،والض ذ ،والمعانق ين ،والتفخي وه ،والتبط ن  ونح م

                                                 
  .)670ص/2ج، 1987، البخاري(. 1796حديث رقم ، باب الصوم كفارة، كتاب الصوم، رواه البخاري  )1(
  .)671ص/2ج، 1987، البخاري(. 1797حديث رقم ، باب الريان للصائمين، كتاب الصوم، رواه البخاري  )2(
  .)2/1653، م1869، البستاني(، )51ص/5ج، م1999، رسابن فا (. عورة المرأة األمامية :القبل  )3(
  .)534ص/11ج، د ت، ابن منظور(  )4(
   .)401ص/5ج، م1961، الرحيباني(  )5(
   .)157ص/2ج، ھـ1379، الصنعاني(  )6(
  .)187:سورة البقرة(  )7(
  .)264ص/2ج، د ت، المباركفوري(، )59ص/4ج، د ت، ابن منظور(  )8(
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د وھو من : النووي اإلمام وقال )2(.وھي أعم من القبلة)  1(.ومقدماته َوْطءَدَواِعي ال ھي اللمس بالي
   )3(.التقاء البشرتين

م ا حك ة و وأم رجالقبل ا دون الف رة فيم د المباش ف ال فق اءاختل ه )4(فقھ ن  ،في نھم م رّخص فم
ن كرھھ ،امفيھ نھم م يخ امباحھأا للشاب وموم ر، للش ن كرھھ الكبي نھم م ى اإلطالقموم  ،ا عل

كمن كان ذا شھوة مفرطة، أو ال يملك ضبط نفسه  ،ا في حاالت معيّنةمومنھم من صّرح بتحريمھ
 اويرجع سبب اختالفھم في المسألة إلى اختالف النصوص الواردة فيھا، فمن النصوص م. وھواه

   :وإليك أقوالھم في المسألة .ماوحّذر منھ امنھى عنھ ماومن النصوص  ،امصّرح بجوازھ

ى نفسهال بأس للصائم أن يُقبّ  :القول األول م  أمل الخد قبّأسواء  ،ل ويباشر إذا أمن عل  أمالف
ةذا وبھ )5(.غيرھما افعية )6(،قال الحنفي ال  )7(،والش ام ق افعي في الصائم يقبّاإلم ه في الش ل امرأت
ة شھوته ككت القُ ومن حرّ  ( :رمضان هبل ا ل نقض صومه ،رھتھ م ي ا ل م تحرك  ،وإن فعلھ ومن ل

ا أفضلومَ  ،شھوته فال بأس له بالقبلة الين عنھ نفس في الح ع ش ؛لك ال ه من ھوة يرجى من هللا ألن
قبل ويباشر إذا بأس للصائم أن يُ ال : (الحنفي للكاساني "البدائع"كتاب وجاء في  )8(.)تعالى ثوابھا 

  )9().إذا أمن على نفسه

 أن يمص أو يمضغ والقبلة الفاحشة ،على نفسه الصائم ية القبلة الفاحشة وإن أمنوكره الحنف
ا متجرّ  المباشرة الفاحشة وإن أمن أيضاً، كما كرھوا، ھايشفت أو يدغدغ ا وھم  ،دانوھي أن يتعانق

  )10(.لإلفساد صومه لما فيه من تعريض ؛ويمس فرجه فرجھا

                                                 
ن (  )1( ديناب مرقندي(، )398ص/2ج، م2000، عاب رواني(، )367ص/1ج، 1984، الس ، د ت، الش

  .)174ص/4ج
  .)264ص/2ج، د ت، المباركفوري(  )2(
  .)265ص/2ج، د ت، المباركفوري(، )362ص/6ج، م1997، النووي(  )3(
وم  )4( ي الص ائض ف ر الح ائض وغي رة الح ين مباش ق ب ي التفري ّرم، ينبغ ائض مح رج الح ي ف الوطء ف ا ، ف أم

ا :"فعن عائشة قالت )4(. ا فيما فوق السرة ودون الركبة فجائز بالنص واإلجماعاالستمتاع منھ كنت أغتسل أن
أتزر، كالنا جنب، من إناء واحد )صلى هللا عليه وسلم)والنبي أمرني ف ا حائض، وكان ي ان ، فيباشرني وأن وك

ا حائض له وأن اب الحيض، رواه البخاري. "يخرج رأسه إلي وھو معتكف فأغس اب مب، كت . اشرة الحائضب
م  ديث رق اري(. 295ح رة . )115ص/1ج، 1987، البخ ين الس ا ب اع بم ر الجم تمتاع بغي ي االس وا ف واختلف

ة. ال يباح إال ما فوق اإلزار: فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: والركبة ه: وقال الحنابل ا تحت ه وم ا فوق اح م . يب
ه ل أدلت تزادة. ولك ر: لالس يم( :أنظ ن نج د(، )208ص/1ج، د ت، اب ن رش ووي(، )41ص/1ج، د ت، اب ، الن

  .)203ص/1ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )365ص/2ج، 1997
  ) 98ص/2ج، ھـ1393، الشافعي(، )372ص/6ج، م1997، النووي(، )404ص/2ج، ھـ1386، الحصكفي(  )5(
ي(  )6( اني(، )58ص/3ج، د ت، السرخس مرقندي(، )107)106ص/2ج، 1996، الكاس ، 1984، الس

  .)368)367ص/1ج
  .)331ص/6ج، م1997، النووي(، )227ص/2ج، د ت، الدمياطي(، )141ص/1ج، د ت، الغمراوي(  )7(
  .)372ص/6ج، م1997، النووي(، )98ص/2ج، ھـ1393، الشافعي(  )8(
  .)107ص/2، ج1996، الكاساني(  )9(
  .)449ص/1ج، ھـ1318، الطحاوي(، )107ص/2ج، 1996، الكاساني(  )10(
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  :استدل أصحاب ھذا القول بما يلي :أدلتھم

دي .1 ا -ث عائشة ح ي: قالت -رضي هللا عنھ ان النب لم -ك ه وس ل ويباشر -صلى هللا علي   )1(يقبّ
   )2(.وھو صائم وكان أملككم إلربه

ة  .2 ا -عن عائش ت -رضي هللا عنھ ان رسول هللا  :قال لم -ك ه وس ل إحدى يقبّ -صلى هللا علي
  )4(.)3(ثم تضحك ،نسائه وھو صائم

ة  .3 ن حفص ا-ع ي هللا عنھ ت -رض ان ر: قال ول هللا ك لم-س ه وس لى هللا علي و  -ص ل وھ يقبّ
   )5(.صائم

نقض الصوم القبلةلو كانت : في األحاديث السابقة وجه الداللة م يقبّ ت صلى  -ل رسول هللا ل
   )6(.دون الجماع وكذا المباشرة ،-هللا عليه وسلم

اني ول الث الً  :الق ره للشيخ والشاب رج ان  يك رأة أن يقبّك اعدون ال أو يباشر لأو ام أو  جم
هزوجته أو أمَ  يالعب ي  ت م من نفسه السالمة من من ذيوھو صائم إذا عل م عدم  ،)7(وم وإن عل

ا -حديث عائشةودليله  ،)8(بھذا قال اإلمام مالك .متالسالمة أو شك فيھا حرّ  ان  -رضي هللا عنھ ك
ه ،يقبّل ويباشر وھو صائم -صلى هللا عليه وسلم -النبي ن إ: الستداللوجه ا )9(.وكان أملككم إلرب

ه دون من ال يملكه ك إرب اع لمن مل ر جم ووألَ  ) 10(.إباحة القبلة والمباشرة بغي اك سمم اإلِ نَّ الصَّ

                                                 
اع: قال اإلمام الشوكاني  )1( ى حد الجم ، المراد بالمباشرة المذكورة في الحديث ما ھو أعم من التقبيل ما لم يبلغ إل

وتفسير . من ذكر العام بعد الخاص؛ ألّن المباشرة في األصل التقاء البشرتين" كان يُقبّل ويباشر: "فيكون قوله
ا ى فرجھ ه عل ع فرج اب ويض ن الثي ّردا ع رة أن يتج وكاني(. المباش ي(، )70ص/7ج، 1973، الش ، الزيلع

  .)329ص/1ج، ھـ1313
   )680ص/2ج، 1987، البخاري (. 1826حديث رقم، باب المباشرة للصائم، كتاب الصوم، رواه البخاري  )2(
التعجب من نفسھا حيث جاءت : وقيل، التعجب ممن خالف في ھذا يحتمل ضّحكھا: تضحك قال القاضي: قوله  )3(

ضحكت سروراً بتذكر مكانھا من النبي وحالھا معه ومالطفته : وقيل، رهبمثل ھذا الحديث الذي يستحى من ذك
ة بحديثھا، لھا غ في الثق ووي(. ويحتمل أنھا ضحكت تنبيھاً على أنھا صاحبة القصة؛ ليكون أبل ، ه1392، الن
  .)216)215ص/7ج

م تحرك، كتاب الصيام، رواه مسلم  )4( ى من ل ة عل ة في الصوم ليست محرم ان أن القبل اب بي حديث ، شھوته ب
  .)776ص/2ج، د ت،  مسلم(. 1106رقم

م تحرك شھوته، كتاب الصيام، رواه مسلم  )5( ى من ل ة عل ة في الصوم ليست محرم ان أن القبل اب بي حديث ، ب
  .)778ص/2ج، ت، د،  مسلم(. 1107رقم

  .)98ص/2ج، ھـ1393، الشافعي(  )6(
أما المني فھو ماء أبيض ثخين يخرج . وھو أرق من النطفةبالتسكين ما يخرج عند المالعبة والتقبيل  :الَمْذيُ   )7(

  .)336ص، م2001، األزھري(، )204ص/8ج، د ت، الفراھيدي(. بعد الجماع وينكسر منه العضو
  .)428ص/3ج، 1412، العدوي(، )10ص/7ج، د ت، الخرشي(، )81ص، د ت، ابن جزي(  )8(
  . 9سبق تخريجه ص  )9(
  .)110ص/5ج، 1387، ابن عبد البر(، )220ص/2ج، 1411، الزرقاني(  )10(
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ً لف ،السابقة َعن ھَذه المذكورات ذه التصّرفات  وألن ؛)1(.و لم يُْمسك لم يكن صائما ىھ دعو إل د ت   ق
   )2(.وھو حرام على الصائم ،الجماع

ّرمقسم  :لقبلة في حق الصائم قسمانا: الذين قالوا )3(لحنابلةاإليه ذھب و :ثالثالالقول  ، مح
ائزوقسم  اد صومهفالقسم المحرّ . ج أمن فس ان ال ي ه يعرّ  ؛م إذا ك فحرمت  ض صومه للفسادألن
  :والقسم الجائز له صورتان .وألن العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة كاإلحرام ؛كاألكل

ً ك القبأال تحرّ : الصورة األولى   .لة شھوته إطالقا

ن ف )4(.ك شھوته، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومهتحرّ  أن: الصورة الثانية عن عمر ب
ل الصائم -صلى هللا عليه وسلم-أنه سأل رسول هللا  -ربيب النبي- أبي سلمة ه رسول  ؟أيُقبّ ال ل فق

ه فأخبرته ".سل ھذه ألم سلمة:"-صلى هللا عليه وسلم-هللا  ك أن رسول هللا أّم ال ،يصنع ذل ا  :فق ي
اكم  :"فقال له رسول هللا ،رسول هللا قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ي ألتق ا وهللا إن أم

   )6(.سواء حركت الشھوة أم لم تحرك جواز القبلةوھذا يدل على  )5(."وأخشاكم له

الوا :الرابعالقول  م حيث ق الغوا في رأيھ ذين ب ة في رمضان حسنة القُب: وھو للظاھرية ال ل
النبي داء ب الى اقت ى هللا تع رب إل ن الق ة م نن، وقرب نة من الس تحبة، وھي س ه  -مس صلى هللا علي

صلى  -ل هللا أھوى إلي رسو :قالت  -رضي هللا عنھا -عن عائشةف ،ووقوفاً عند فتياه بذلك -وسلم
ه وسلم يليقبّ  -هللا علي ي صائمة :فقلت ،لن ال .إن ا صائم:"ق ي ".وأن ابة  ) 7(.فقبلن وعائشة كانت ش

   )8(.حينئذ

وريالحنفية والشافعية وأعدل األقوال عندي ما ذھب إليه  :الترجيح فيان الث رھم س من  وغي
ل  وضبط شھوته أن الصائم إذا ملك نفسه ه التقبي رججاز ل ا دون الف أمن ،والمباشرة فيم م ي  وإذا ل

  :وذلك لألسباب التالية وھو األفضل، ،تركه على نفسه

                                                 
  .)10ص/7ج، د ت، الخرشي(  )1(
  .)212ص/1ج، م1978، ابن رشد(  )2(
  .)280ص/6ج، د ت، العثيمين(، )375ص/3ج، د ت، البھوتي(، )20ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )3(
  . المراجع نفسھا  )4(
م ، مة على من لم تحرك شھوتهباب بيان أن القبلة في الصوم ليست محر، كتاب الصوم، رواه مسلم  )5( حديث رق

  .)779ص/2ج، د ت،  مسلم(. 1108
  .)779ص/6ج، د ت، العثيمين(  )6(
ة  )7( ن خزيم اب الصيام، رواه اب رأة الصائمة، كت ة الصائم الم ي قبل اب الرخصة ف م ، ب ن (. 2004حديث رق اب

  .)83ص/4ج، ه1405، األلباني(. صحيح: قال األلباني. )246ص/3ج، 1970، خزيمة
  .)289ص/4، ج1973، الشوكاني(، )208ص/6ج، د ت، بن حزما(  )8(
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ار رمضان،بإباحة القبلة والمباشرة وھي أدلة تنطق  ،األدلة التي استدلوا بھاقوة  .1 ا  في نھ وم
ك نفسه )1(نصوصجاء من  ى من ال يمل واهتمنع ذلك يمكن حملھا عل ربط ھ ويمكن  .، وال ي

ذف لساعات بحيث يستطيع المباشرة ؤخر الق مع السالمة  تجاوز ذلك اليوم بالعقاقير التي ت
  .مما يتولد منھا

   )2(.في حكم ھذه المسألة يحصل الجمع والتوفيق بين األحاديث المختلفة القول بھذا .2

رھذا القول ھو قول عامة أھل العلم  .3 داً : قال ابن عبد الب م أح ة للصائم  ال أعل رخص في القبل
ا ا يفسد صومه إو ،إال وھو يشترط السالمة مما يتولد منھ ا م ه منھ د علي ه يتول م أن ن من يعل

  )3(.تنابھاوجب عليه اج

ه نظر كراھةقول المالكية بال .4 أمن السالمة ،عند أمان السالمة في مباشرة  من يباشر فكيف ي
ى  ،وھما متجردان ومس الفرج والمعانقة لتفخيذ والتبطينكا فاحشة ؤدي إل ا ي ك مم ر ذل وغي

   ؟وخاصة المذي سرعة اإلنزال

  في عبادة الصوم والمباشرة بلةالقُ  أثر  .2
ر الصائمل إذا قبّ راً لصومه وباش اراً ذاك داً مخت و المُ ف عام ر لقبّال يخل ة  والمباش ن ثالث م

  : أحوال

ى ة األول زل :الحال ذي أن ال ين ي أو م ه من ومه ،من د ص ال يفس هو ف يء علي اقب ال ش  اتف
افعي )4(.الفقھاء ام الش م : (قال اإلم زل ل م ين ا ول ه، وإن فعلھ ا ل ة شھوته كرھتھ ومن حّركت القبل

نقض صومه، وس د ي ل الخ م  أمواء قب ا أمالف ا روت  )5().غيرھم يلھم م ة  ودل رضي هللا  -عائش
   )6(.يقبّل ويباشر وھو صائم وكان أملككم إلربهكان  -صلى هللا عليه وسلم -النبي أن -عنھا

                                                 
ونقل ابن المنذر وغيره . منھا ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة  )1(

ا وم تحريمھ ة، عن ق اء الكوف د فقھ برمة أح ن ش د هللا ب ذلك عب ى ب ن أفت الى، ومم ه تع وا بقول اآل:" واحتج ن ف
ي: قال ابن حجر. فمنع المباشرة في ھذه اآلية نھاراً . "باشروھن ك ك أن النب ه )والجواب عن ذل صلى هللا علي

فدل على أن المراد بالمباشرة في اآلية الجماع ال ما ، وقد أباح المباشرة نھاراً ، ھو المبين عن هللا تعالى )وسلم
ا ة ونحوھ ن قبل ه م م، دون ر( )1(. وهللا أعل ن حج يبة(، )150ص/4ج، 1987، اب ي ش ن أب ، ه1409، اب

  .)315ص/2ج
  .)351ص/3ج، د ت، المباركفوري(  )2(
  .)268ص/3ج، 2000، ابن عبد البر(  )3(
اني(  )4( اب(، )123ص/1ج، د ت، المرغين ـ1398، الحط ووي(، )423ص/2ج، ھ  )332ص/6ج، م1997، الن

  .)422ص/1ج، 1390، البھوتي(
  .)372ص/6ج، م1997، النووي(، )98ص/2ج، ھـ1393، الشافعي(  )5(
  . 9سبق تخريجه ص  )6(
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ة ة الثاني ي: الحال ائم ف، أن يمن ل الص ر إذا قبّ أنزل أو باش ي(ف ر و )المن اء أفط ه القض علي
 ً ا ز )1(؛إجماع ه إن رةألن رج ،ال بمباش اع دون الف زال بالجم به اإلن وب  )2(.فأش ي وج وا ف واختلف
ارة ة الكف ذه الحال ي ھ ى الصائم ف ة: عل ال المالكي ة )3(،فق ا )4(،والحنابل ن  ؛بوجوبھ زال ع ه إن ألن

اع زال بالجم به اإلن رة أش ال ا )5(.مباش ةوق افعية )6(،لحنفي ا والش دم وجوبھ ى  )7(؛بع ود معن لوج
ى يكفي إليجاب القضاء  ،الشھوة بالمباشرة وھو قضاء ،الجماع افي صورة أو معن ووجود المن
 ً   )8(.ألنھا تندرئ بالشبھات كالحدود ؛أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية ،احتياطا

ة ةالحال ل: الثالث إذا قبّ ذي، ف ر أن يم ذى أو باش ّذذ فأم م يُ  ،وتل نول ر ،م م يفط ال  ،ل ذا ق بھ
ي  ،واألوزاعي ،والشعبي ،وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري )10(.والشافعية )9(،الحنفية وأب

   )11(.فأشبه البول ،ثور، دليلھم أنه خارج ال يوجب الغسل

ارة؛ )13(:في األصح الحنابلةو )12(المالكية وقال ه القضاء دون الكف ه يفطر وعلي خارج  ألن
ول ب ،فأفسد الصوم كالمني ،خرج بالمباشرة ،له الشھوةتخلّ  ذاوفارق الب ين  )14(.ھ ون ب م ال يفّرق فھ

ى  والمباشرة المني والمذي بسبب القبلةنزول  أثيره عل ه .الصومبطالن من حيث ت ا ذھب إلي  وم
ه الشھوة فضعيف،  ه خارج تخلّل ول بأن ا الق تھم، وأم الحنفية والشافعية ھو ما أميل إليه؛ لقوة حج

  .تظھر بنزوله كما في المني قوية فال شھوة

  على الصوم بشھوة نظرال ثرأ :الثانيالمطلب 
  :فله ثالثة أحوال ،وكّرر النظر ،في رمضان قصد اللذةإذا نظر الصائم إلى امرأة ونحوه ب

                                                 
كفي(  )1( ـ1386، الحص زي (، )404ص/2ج، ھ ن ج ووي(، )81ص، د ت، اب ، )332ص/6ج، م1997، الن

  .)315ص/3، د ت، المرداوي(
  .)20ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )127ص/1ج،  ه1407، ابن عبد البر(، )140ص، ھـ1417، الرازي(  )2(
  .)316ص/1ج، 1415، النفراوي(، )311ص، ت، د، اآلبي األزھري(، )81ص، ت د، ابن جزي(  )3(
  .)424ص/1ج، م2002، الزركشي(، )22ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )315ص/3، د ت، المرداوي(  )4(
  .)22ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )5(
اني(  )6( مرقندي(، )220ص/4ج، 1996، الكاس ن عا(، )367ص/1ج، 1984، الس ية اب دينحاش ، م2000، ب

  .)437ص/2ج
  .)182ص/1ج، د ت، الشيرازي(، )173ص/3ج، م1984، الرملي()952ص/3ج، د ت، الماوردي(  )7(
  .)123ص/1ج، د ت، المرغيناني(  )8(
  .)671ص/2، جھـ1318، الطحاوي(، )83ص/1ج، د ت، الغنيمي(، )361ص/1ج، م1998، شيخي زاده(  )9(
  .)194ص/8ج، د ت، الجمل(، )57ص، د ت، المزني( )333ص/6ج، م1997، النووي(  )10(
  .)20ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )57ص، د ت، المزني(، )333ص/6ج، م1997، النووي(  )11(
  .)504ص/2ج، م1994، القرافي(، )81ص، تد ، ابن جزي(، )423ص/2ج، ھـ1398، الحطاب(  )12(
  .)422ص/1ج، 1390، يالبھوت(، )38ص/3ج، 1418، ابن مفلح(، )315ص/3، د ت، المرداوي(  )13(
  .)20ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )14(
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ين أھل من مني أو مذي أن ال يقترن بالنظر إنزال :أحدھا ر خالف ب ، فال يفسد الصوم بغي
ر الزوجة د النظر إلىال يخفى ما في تعمّ  إال أنه عدم فساد الصوم في ھذه الحالةومع  )1(.العلم   غي

ر ضرورة  الزوجة ذا و ،لغي ائر ك اتالس ة محّرم الم والصور اإلباحي م  من األف ومعصية من إث
هونقصان ثواب الصائم الى؛ لھذا نھى هللا تعالى المسلمين عن ال تع ْن :"، ق وا ِم ْؤِمنِيَن يَُغضُّ ل لِّْلُم قُ

َ َخبِيٌر بَِما يَْصنَُعونَ أَْبَصاِرِھْم َويَْحفَظُوا فُُروَجھُْم َذلَِك أَْزَكى لَھُ      )2(".ْم إِنَّ هللاَّ

ارة  ،فيفسد الصوم بتكرار النظر ،أن يقترن به إنزال المني :الثاني ه القضاء والكف في وعلي
ك، ام مال ول اإلم ة )3(ق ن الحنابل ة ع و رواي م ي )4(.وھ ّرروإن ل ر ك ه نظ ر إال أن رت النظ  أو نظ

  )  5(.عليه عند اإلمام مالكفعليه القضاء فقط، وال كفارة  ،فأنزال

ه القضاء ،بتكرار النظر يفسد الصوم )6(:وقال الحنابلة في األصح ارة،  ،وعلي ه كف وال يلزم
ول عطاء ن صالح؛ ،والحسن البصري ،وھو ق ه) 7(والحسن ب ذذ ب زال بفعل يتل ه إن ويمكن  ،ألن

    )8(.فأفسد الصوم كاإلنزال باللمس والجماع ،التحرز منه

افعية )9(،وقال الحنفية رأة ونحوه: )10(والش ى ام أنزل ،إذا نظر الصائم إل ّذذ ف م يبطل  ،وتل ل
احتلم ام ف و ن ا ل  ،صومه سواء كّرر النظر أم ال؛ ألنه أنزل من غير مباشرة، فلم يبطل الصوم كم

أنزل ر ف وري. أو فك فيان الث ول س و ق ف ،وھ ي يوس ور ،وأب ي ث د ،وأب ن زي ابر ب ن  ،وج واب
  )11(.المنذر

ئن ا تطم ه وم ه  إلي ا قال نفس ھو م ي األصحال ة ف رار النظر،  الحنابل اد الصوم بتك وھو فس
ده أو باشر وجوب القضاء  أما .وعليه القضاء، وال يلزمه كفارة و استمنى بي ا ل فلحصول اللذة كم

اه أنزل  ،فأنزل، وأما عدم لزوم الكفارة فلعدم حصول الجماع أو ما في معن م يكرر النظر ف وإن ل
  .، والمرأة في ذلك كالرجلكما لو احتلم لم يبطل صومه

زال مذي :الثالث رار النظر إن ك ،أن يقترن بتك ام مال د اإلم ه عن اً مكان  فيفطر ويقضي يوم
   )12(.لحصول اإلنزال

                                                 
  .)21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )430ص/1ج، د ت، الشربيني(، )329ص/2ج، د ت، ابن الھمام(  )1(
  .)30:النور سورة(  )2(
  .)81ص، د ت، ابن جزي(، )316ص/1ج، 1415، النفراوي(، )311ص، د ت، اآلبي األزھري(  )3(
  .)230ص/1ج، ھـ1404، ابن تيمية(، )318ص/3، ت د، المرداوي(  )4(
  .)578ص/1ج، ھـ1412، الشاذلي(، )199ص/1ج، د ت، مالك(  )5(
  .)230ص/1ج، ھـ1404، ابن تيمية(، )318ص/3، د ت، المرداوي(، )481ص/3ج، د ت، البھوتي(  )6(
  .)21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )333ص/6ج، م1997، النووي(  )7(
  .)21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )8(
  .)204ص/1ج، م1991، الشيخ نظام الدين وآخرون(، )329ص/2ج، د ت، ابن الھمام(  )9(
  .)430ص/1ج، د ت، الشربيني(، )331ص/6ج، م1997، النووي(، )227ص/2ج، د ت، الدمياطي(  )10(
  .)21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )333ص/6ج، م1997، النووي(  )11(
  .)422ص/2ج، ھـ1398، العبدري(، )81ص، د ت، ابن جزي(، )199ص/1ج، د ت، مالك(  )12(
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ى  ال يفطر؛ )2(:والحنابلة) 1( ،وقال الشافعية ه، وال يمكن قياسه عل ه ال نص في الفطر ب ألن
ي زال المن ي األ ؛إن اه ف ه إي ى األصللمخالفت ى عل ام، فيبق و  )3(.حك ى األرجحوھ ه عل ؛ ألن قياس

  .المني قياس مع الفارق

زل ،فصرف بصره الصائم وإن نظر م يفسد صومه سواء أن ة،أم  ل د الحنفي زل عن م ين  )4(ل
افعية، ة؛ )5(والش رّ  )6(والحنابل ن التح ى ال يمك رة األول رة؛ وألن النظ ر مباش ن غي زل م ه أن ز ألن

  . كالفكرةھذه النظرة  وم ما أفضت إليهفال يفسد الص ،منھا

ه ،فسد صومه المني إن أنزل: وقال اإلمام مالك ارة علي ه القضاء، وال كف زل  ؛وعلي ه أن ألن
رّ  و ك ا ل به م النظر أش ابعرهب ه إال أن يت ال قضاء علي ذى ف ه  )7(.، وإن أم ا ذھب إلي والصواب م

ادي باشرة حجتھم؛ ولعدم وجود الم لقوة ؛من عدم فساد صومه الجمھور تمتاع الم ة واالس من جھ
  .الصائم

  على الصومالفكر الجنسي  أثر: المطلب الثالث
ة في نفسه أو تخيّل أو  ،في رمضان في امرأة ونحوهجنسياً من فّكر  استحضر صورة معين

ھوة ّذذ بش ل، ،وتل ي رج رأة ف رت ام أنزال أو فك ر ف ذا التفكي بب ھ ذي بس ي أو الم د  ،المن م يفس ل
ة،، وھو مماصومھ افعية،) 8(ذھب الحنفي ة) 9(والش ا جاء عن  )10(،والحنابل يلھم م رةدل ي ھري  - أب

لم -قال النبي: قال  -رضي هللا عنه ه وس ي عّم" :-صلى هللا علي ا وسوست أو إن هللا تجاوز ألمت
ه أو حدّ  م تعمل ب ا ل ھا م ه أنفس مْ ثت ب دم ) 11(".تََكلَّ ى لع اع ال صورة وال معن م يوجد الجم ه ل وألن

ت ادي متاع االس اءالم تالم بخالف المباشر ،بالنس به االح مّ )  12(.ةفأش ه ث ي الفطر ب وال  ،ال نص ف
اع ھوة  ،إجم تدعاء الش ي اس ا ف ه دونھم ر؛ ألن رار النظ رة وال تك ى المباش ه عل ن قياس وال يمك

 ،أو الكراھة إن كان في زوجة ،ق ذلك بأجنبيةوإفضائه إلى اإلنزال، ويخالفھما في التحريم إذا تعلّ 
   ) 13(.فيبقى على األصل

                                                 
  .)331ص/6ج، م1997، النووي(، )227ص/2ج، د ت، الدمياطي(  )1(
  .)319ص/2ج، ھـ1402، البھوتي(، )21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )2(
  .)21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )3(
  .)140ص، ھـ1417، الرازي(، )293ص/2ج، د ت، ابن نجيم(  )4(
  .)331ص/6ج، م1997، النووي(، )227ص/2ج، د ت، الدمياطي(  )5(
  .)481ص/3، جد ت، البھوتي(، )354ص/1ج، د ت، ابن قدامة(  )6(
  .)422ص/2ج، ھـ1398، العبدري(، )199ص/1ج، د ت، مالك(  )7(
  .)140ص، ھـ1417، الرازي(، )91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )8(
  .)331ص/6ج، م1997، يالنوو(، )227ص/2ج، د ت، الدمياطي(  )9(
  .)27ص/3ج، ھـ1400، ابن مفلح(، )423ص/1ج، 1390، البھوتي(، )21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )10(
، 1987، البخاري(. 6287حديث رقم، باب إذا حنث ناسياً في األيمان، كتاب األيمان والنذور، رواه البخاري  )11(

  .)2454ص/2ج
  .)91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )12(
  .)22ص/3ج، ھـ1405، ن قدامةاب(  )13(
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ه )2(رإن فكّ  )1(:وقال المالكية ك علي ّرم ذل  )3(.فعلمت منه السالمة وضبط الشھوة جاز وإال ح
و ،المني فأنزل ،ر واستدامفإن فكّ  )3(.عليه ا ل ارة كم ه القضاء والكف ّرر فعلي ابع ال ك نظر؛ ألن التت

ه وأما المذ )4(.في النظر كالمباشرة، وإن لم يستدم فعليه القضاء فقط تدامة فكر ففي ان باس ي فإن ك
اظ ان بمجرد نظر أو فكر أو  )5(القضاء، وإن لم يستدم فال شيء فيه، وأما اإلنع إن ك دون مذي ف

  )6(.دونھما فال شيء فيه

ب ى ويج ا إل ير ھن ف  أن أش ر الھوات ذھا عب تم تنفي ي ي ية الت ة الجنس ات الھاتفي المكالم
ى حص إليھا االستماعوالحواسيب والتي يؤدي  زالول الشھوة إل ائلواإلن ذلك الرس  الجنسية ، وك

ة ة، ،والغرامي الم اإلباحي ادل الصور واألف دة للصيام إن أدت  وتب ذه التصرفات مفس ل ھ ىفك  إل
  .، ويجب بھا القضاءاإلنزال

رجيح ور خاصة  :الت ذه األم ل ھ ن مث لم ع د المس ألة أن يبتع ذه المس ي ھ ه ف ل إلي ذي أمي ال
ه  اط،وذلك من باب االحتي ،الصائم ره أو حّك الفكر عدم لمس ذك دم إيجاب القضاء ب ويشترط لع

ة أثناء التفكير بيده أو بغيرھا ة مع أو النظر إلى صور وأفالم إباحي تدامة الط محّرم ة في واالس يل
إن فعل الفكر بقصد جلب الشھوة، ه القضاء ف ط فعلي ادي فق بخالف  ،الستدعائه المني بشيء م

ر  ر والفك ا ذك دون م و ب ذي ھ يالتال ارة عن تخ ة عب ة ذھني ر محسوس ه  غي د صومه ب ال يفس ف
  .والمرأة كالرجل في ذلك ،كالنظر

  الصوم فيأثر االحتالم : رابعالمطلب ال
م ،فأنزل ،إذا احتلم الصائم في نھار رمضان رجالً كان أو امرأة  )7(،لم يفطر باتفاق أھل العل

ه رضي هللا -أبي سعيد الخدريحديث وقد استدلوا على ذلك ب )7(،العلم ال -عن  -ال رسول هللاق :ق
لم ه وس ة :ثالث ال يفطرن الصائم:"-صلى هللا علي يء )8(،الحجام ؤثّ  )9(".واالحتالم ،والق ر وال ي

و ى ل ادة الصوم حت ي عب تالم ف ذكّ  االح ي؛ ألنّ الصائم رت ام ورأى المن ى المن ي معن ان ف ه وإن ك

                                                 
  .)127، صھـ1407، ابن عبد البر(، )416ص/2ج، ھـ1398، العبدري(  )1(
  . كما لو فكر في السفر لألماكن التي تنشر اإلباحية وغير ذلك، وال يجوز للمسلم التفكير فيما ھو حرام  )2(
  .)127ص، ھـ1407، ابن عبد البر(، )416ص/2ج، ھـ1398، العبدري(  )3(
  . مراجع السابقةال  )4(
  .)5083ص/1ج، ھـ1407، الزبيدي(. إِذا اْنتَشر: وأَْنَعظَ َذَكُره. تاقت نفسه للنكاح :أَْنَعظَ الرجل  )5(
  .)173ص، د ت، ابن الحاجب(، )311ص، ت، د، اآلبي األزھري(، )432ص/2ج، ھـ1398، العبدري(  )6(
ي(  )7( ام(، )323ص/1ج، 1313، الزيلع ن الھم اب(، )329ص/2ج، د ت، اب ـ1398، الحط ، ھ

  .)21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )227ص/2ج، د ت، الدمياطي)(433ص/2ج
دم واحتجم طلب الحجامة. والَحْجُم فعله، ِحْرفُة الحاِجم وھو الحّجام :الِحجامة  )8( ن منظور(. وھي سحب ال د ، اب

  .)184ص/1ج، د ت، الفراھيدي(، )117ص/12ج، ت
م، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، صومكتاب ال، الترمذي رواه  )9( ال الترمذي. 719حديث رق ه : ق د في عب

وقد روي الحديث بروايات متعددة أصحھا إحدى روايتين للبزار . الرحمن بن زيد بن أسلم يضّعف في الحديث
  )170ص/3ج، ھـ1407، الھيثمي(، )97ص/3ج، د ت، الترمذي(). رضي هللا عنھما)عن ابن عباس



 1427ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمدالشلش

 2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  )2(صنع له فيه فيكون كالناسي؛ال ثم إنه  )1(.ال يضره باإلجماعفليس باختياره ه الجماع لكن وألن
وب ه مغل تدعائه، وألن ه واس ي جلب ه ف ار ل ر  ال خي ه بغي ي جوف ت ف ة فوقع ارت ذباب ن ط كم

  )3(.اختياره

  أثر االستمناء في الصوم: خامسالمطلب ال
ل  أم ،بيد زوجته أم ،سواء أكان بيده ،ھو طلب خروج المني :االستمناء  ،ال أمبغيرھما بحائ

ان رجالً  إن استمنى الصائمف )4(.بغيرھا أموسواء أكان بشھوة  رأةك زل ،أو ام  ،بطل صومه ،وأن
ة؛ وألنّ ألنّ  ؛)5(الجمھور وعليه القضاء عند اإلنزال عن القبل تمناء  ه إنزال عن مباشرة فھو ك االس

ى  ثم إنه )6(.فكذلك في اإلفطار ،كالمباشرة فيما دون الفرج من األجنبية في اإلثم والتعزير في معن
  )7(.، فيأخذ حكمھا في إفساد الصوملة في إثارة الشھوةمعنى القب

يلزمه اإلمساك لكن  ،بعدم وجوبھا )9(والشافعية )8(،واختلفوا في وجوب الكفارة فقال الحنفية
ارة: حيث قالوا )11(والحنابلة )10(،لمالكيةاإلمساك بقية اليوم خالفاً ل ه القضاء والكف جاء في . يلزم

ى  ،عالجت ذكره بيدھاو -أي المرأة – تهوإن ھي المس: ( لإلمام مالك المدونة فأمكنھا من ذلك حت
ارة ،وإن استمنى فأمذى )12().فعليه القضاء والكفارة  ،أنزل ل  )13(.لزمه القضاء بال كف ذي أمي وال
ى المستمني الحنفية والشافعية ما ذھب إليهإليه  ارة عل ه مباشرة دون  ؛وھو عدم وجوب الكف ألن

   .الذي ورد به النص في الفرج الفرج؛ فال يقاس على الجماع

                                                 
  .)336ص/3ج، د ت، باركفوريالم(  )1(
  .)91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )2(
  .)21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )333ص/6ج، م1997، النووي(  )3(
  .)140ص/1ج، د ت، الغمراوي(، )227ص/2ج، د ت، الدمياطي(  )4(
يخي زاده(  )5 وازي( )360ص/1ج، م1998، ش ك(، )27ص/2ج، د ت، الح ، )199ص/1ج، د ت، مال

  .)306ص/3، د ت، المرداوي(، )140ص/1ج، د ت، الغمراوي(، )227ص/2ج، د ت، الدمياطي(
  .)21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )331ص/6ج، م1997، النووي(  )6
  .)21ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )7
  .)437ص/1، جھـ1318، الطحاوي(، )27ص/2ج، د ت، الحوازي(  )8
  .)140ص/1ج، د ت، الغمراوي(، )66ص، ه1403، الشيرازي(، )339ص/6ج، م1997، النووي(  )9(
  .)199ص/1ج، د ت، مالك(  )10(
  .)422ص/1ج، 1390، البھوتي(، )306ص/3، د ت، المرداوي(  )11(
  .)199ص/1ج، د ت، مالك(  )12(
  .)229ص/1ج، ھـ1404، ابن تيمية(  )13(
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  أثر الجماع في عبادة الصوم: المبحث الثالث

  وحكمه في نھار رمضان معنى الجماع: المطلب األول

  معنى الجماع  .1
اع  ةالجم َوْطءُ  :لغ ً . ال ا ة وجماع ا مجامع ا: وجامعھ ن . نكحھ ة ع اع كناي ة والجم والمجامع

ً  ) 1(.النكاح رج في : واصطالحا رھو إيالج الف رج ال يحصل إالّ  ألنّ . جالف ال قضاء شھوة الف  كم
   )2(.به

و : ميللھيت" الزواجر"وفي كتاب  رج ول ھو إيالج الحشفة أو قدرھا ولو من ذكر مبان في ف
  )3(.لبھيمة

  في نھار رمضانالجماع  حكم  .2
اع العلم أھلكما ذكر  الصوم الشرعي إن رج  ھو اإلمساك عن األكل والشرب والجم في الف

 لفي نھار رمضان، فإن فعل بط يحرم على الصائم المباشرة في الفرجولھذا  )4(.براً ن أو دُ بالً كاقُ 
الىلقوله   )5(؛صومه باتفاق أھل العلم لبط ُروھُنَّ :"تع اآلَن بَاِش دلّ  )6(".فَ ى تف ة عل أن الصيام  اآلي

قال النسفي في   )7(.فيكون باطالً  ،فإذا وجد فيه الجماع لم يتم ،المأمور بإتمامه ترك الوطء واألكل
الى ه تع اآلن باشروھن:"في تفسير قول الي الصوم". ف امعوھن في لي  )8(.وھو أمر إباحة ،أي ج

اع في  ا الجم وع الفجر، وأّم فالجماع المباح ما كان في ليالي الصوم بعد غروب الشمس وقبل طل
ه ة الشھواتألن ؛ نھار رمضان بال عذر فھو مفسد ل اع ھو غاي ة من شھو أعظموشھوته  ،الجم

ار ؛، والمفسدة به أشدالطعام والشراب ارة الظھ ى المجامع كف ى  ،ولھذا أوجب عل ا عل م يوجبھ ول
  من أفطر 

                                                 
  .)322ص/6ج، ھـ1407، الزبيدي(، )57ص/8ج، د ت، ابن منظور(  )1(
  .)320ص/2ج، م1998، شيخي زاده(، )98ص/2ج ،1996، الكاساني(  )2(
  .)390ص1ج، م1420، الھيتمي(  )3(
ه )قال رسول هللا : فعن ابن عباس قال، ال يحل وطء الزوجة في الدبر في قول جمھور أھل العلم  )4( صلى هللا علي

ا جاء في ، كتاب الرضاع، الترمذي رواه. "ال ينظر هللا إلى رجل أتى رجالً أو امرأة في الدبر:")وسلم باب م
ارھن م ، كراھية إتيان النساء في أدب ال . 1165حديث رق ذيق ، د ت، الترمذي(. حديث حسن غريب: الترم

ن (، )66ص/2ج، د ت، الشيرازي (، )119ص/5ج، 1996، الكاساني (: لالستزادة انظر. )469ص/3ج اب
  .)225ص/7، جھـ1405، قدامة

مرقندي(  )5( ي(، )341ص/1ج، 1984، الس د(، )485ص/2ج، م1994، القراف ن رش ، م1978، اب
يرازي(، )211ص/1ج ح(، )182ص/1ج، د ت، الش ن مفل ـ1400، اب زم(، )30ص/3ج، ھ ن ح ، د ت، اب
  .)175ص/6ج

  .)187:سورة البقرة(  )6(
  .)30ص/3ج، ھـ1400، ابن مفلح(، )182ص/1ج، د ت، الشيرازي(، )330ص/6ج، م1997، النووي(  )7(
  .)91ص/1ج، د ت، النسفي(  )8(
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   )1(.والشرب باألكل

إن فعل فوال يجوز للصائم اإليالج في قبل أو دبر الدمى المطاطية المصنوعة لھذا الغرض، 
  .فقط وعليه القضاء ،الصائم شيئاً من ھذا فـأنزل فسد صومه

  أثر الجماع في الصوم: ب الثانيالمطل
  :في رمضان بسبب الجماع يلزمه ما يليالصائم  إذا أفطر

  الَكفَّارة  .1

ة ي اللغ ا ف تر، :ومعناھ اراتُ  الس ميت الَكفَّ ذلك وس ترھاب ذنوَب أَي تس ُر ال ا تَُكفِّ  )2(.؛ ألَنھ
 ً     )3(.عن مثله وزجراً منه، لما وقع  ما وجب على الجاني جبراً : وشرعا

ول عاّم في الفرج في رمضان عامداً الكفارة على من جامع وتجب  زل في ق م ين ة أنزل أو ل
ه -واألصل في ذلك حديث أبي ھريرة  )4(.أھل العلم ي -رضي هللا عن ى النب صلى  -جاء رجل إل

ا تحرّ :"فقال .إن اآلخر وقع على امرأته في رمضان: فقال -هللا عليه وسلم ة؟أتجد م ال" ر رقب  :ق
ه ستين مسكيناً؟:"قال. ال: قال" تطيع أن تصوم شھرين متتابعين؟فتس":قال. ال م ب ا تطع " أفتجد م
ال )6(.فيه تمر وھو الزبيل )5(بعرق -صلى هللا عليه وسلم -فأتي النبي :قال. ال: قال ذا : "ق م ھ أطع

ك ذا عن ال". ھ ا: ق ين البتيھ ا ب ا، م وج من ى أح ا )7(عل وج من ت أح ل بي ال. أھ  ف:"ق

                                                 
ة(  )1( م) 249ص/25ج، د ت، ابن تيمي ا أھل العل ا اختلف فيھ ألة مم ذه المس ة، وھ ال الحنفي ة، فق تجب : والمالكي

ى الجوف؛ ألن  ار رمضان بوصوله إل داوي في نھ ه التغذي أو الت الكفارة بتعّمد األكل والشرب مّما يقصد ب
وري، والزھري، والحسن، ءوحكي ھذا عن عطا. فطره تضّمن ھتك حرمة النص فكان كالفطر بالجماع ، والث

ه أفطر : والشافعية، وقال الحنابلة. وإسحاق، واألوزاعي اع  كاألكل والشرب؛ ألن ر الجم ال كفارة بالفطر بغي
اع ذا وال إجم ارة بھ ه ال نص في إيجاب الكف راب؛ وألن وال ، بغير جماع فلم تجب الكفارة كبلع الحصاة أو الت

د، جة إلى الزجر عنه أَمسيصح قياسه على الجماع؛ ألن الحا ه آك م في التعدي ب ن . والحك ول سعيد ب وھو ق
ر ي، جبي يرين، والنخع ن س اد، واب ه. وحم نص علي دم ال ه؛ لع ل إلي ا أمي ذا م اني(. وھ ، 1996، الكاس

زي(، )98)97ص/2ج ن ج راوي(، )83ص، د ت، اب ووي) (314ص/ 1ج، 1415، النف ، م1997، الن
  .)22ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة) (341ص/6ج

  .)144ص/5ج، د ت، ابن منظور(  )2(
  .)606ص، 1410، المناوي(  )3(
ن (  )4( ديناب ي(، )121ص/3ج، م2000، عاب ي(، )57ص، د ت، المزن ، )424ص/1ج، م2002، الزركش

  .)321ص/3، د ت، المرداوي(
، ابن منظور(. ل للزبيل َعَرقٌ السفيفةُ المنسوجةُ من الخوص وغيره قبل أن يُجَعَل منه الَزبيُل؛ ومنه قي :الَعَرقُ   )5(

  .)240ص/10ج، د ت
ل  )6( ع ُزبُ ة والجم ل القُفَّ بِي ه والزَّ ل في اء يُْحم ل الِوع راب وقي ل الِج ْنبِي ل والزِّ بِي ور(. الزَّ ن منظ ، د ت، اب

  .)300ص/11ج
النِ  :لاّلبةُ   )7( ا كفُ ةُ وما بَْيَن الَبَتَْيھَ يْ : الَحرَّ ين البَتَ ة وھي ب لهُ في المدين دأَْص لِّ بَلَ نَِة في ُك ى األَْلِس َرى عل ّم َج . َن ث

  .)948ص/1ج، ھـ1407، الزبيدي(
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م يستطع فالكف )1(".أطعمه أھلك إن ل ابعين، ف ارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شھرين متت
 ً   .فإطعام ستين مسكينا

الصوم عبادة ال تجب  ألنّ  ؛على المجامعال كفارة  :وسعيد بن جبير ،والنخعي ،الشعبيقال و
اد قضائھا ا كالصالة ،الكفارة بإفس وة  )2(.فال تجب في أدائھ ه الجمھور لق ا ذھب إلي واألرجح م

اس دليلھم وصراحته في إيجاب الكفارة على المجامع في نھار رمضان ى الصالة قي ، والقياس عل
  .وسأتحّدث عن أحكام الكفارة في المباحث الالحقة بإذنه تعالى .مع الفارق

  القضاء  .2
د الجمھور اع عن اً بجم ان  )3(ويجب مع الكفارة القضاء على من أفسد صوماً واجب سواء أك

اد أو غير أمفي رمضان  ة اإلفس ه؛ ألن صوم الشھرين في الكفارة  يجب تكفيراً  وزجراً عن جناي
ه  ا شرع ل ر م ا شرع لغي رفعاً لذنب اإلفساد، وصوم القضاء يجب جبراً للفائت، فكل واحد منھم
ي ام؛ وألن النب اق واإلطع ا ال يسقط باإلعت -اآلخر، فال يسقط صوم القضاء بصوم شھرين، كم

رة  -صلى هللا عليه وسلم ي ھري ه، فعن أب وم مكان  -أمر الذي جامع زوجته في رمضان بصوم ي
ه ول هللا  -رضي هللا عن لم -عن رس ه وس ال -صلى هللا علي ه:"ق اً مكان ه إذا ) 4(".وصم يوم وألن

  )5(.وجب القضاء على المريض والمسافر وھما معذوران فعلى المجامع أولى

ه  افعي في أحد قولي ه الكف )6(:وذكر الش يمن لزمت ه؛ ألّن النب صلى هللا  -ارة ال قضاء علي
   )7(.لم يأمر األعرابي بالقضاء -عليه وسلم

ه، وزعم ) كانت كفارته اختيار الصوم ( إن كفّر بالصوم  )8(:وقال األوزاعي فال قضاء علي
اً . أن الصومين يتداخالن ه أفسد يوم ة؛ وألن دليل من جھ وة ال ور؛ لق ه الجمھ والراجح ما ذھب إلي

  .فلزمه قضاؤه كما لو أفسده باألكلن من رمضا

                                                 
انوا محاويج، كتاب الصوم، رواه البخاري  )1( ارة إذا ك حديث ، باب المجامع في رمضان ھل يطعم أھله من الكف

  .)684ص/2ج، 1987، البخاري(. 1835رقم
  .)25ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )2(
اني(  )3( ي(، )98ص/2ج، 1996، الكاس ـ1313، الزيلع راوي(، )329ص/1ج، ھ ) 459ص/ 1ج، 1415، النف

  .)25ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )548ص/2ج، 1417، الغزالي(، )68ص/4ج1989، عليش(
اً من رمضان، كتاب الصوم، رواه ابن ماجه  )4( ارة من أفطر يوم م، باب ما جاء في كف ن (. 1671حديث رق اب

ره الحديث فيه. )534ص/1ج، د ت، ماجه ن سعد وضعفه غي ه اب ال الشوكاني. عبد الجبار بن عمر وثق : وق
ادة ذه الزي اً مك"وھ م يوم هاص ً " ن ا ھا بعض وى بعض رق يق ع ط ن أرب ة م وكاني(. مروي ، ه1405، الش

  .)65ص/2ج، ھـ1403، الكناني(، )121ص/2ج
  .)183ص/1ج، د ت، الشيرازي(  )5(
  .)548ص/2ج، 1417، الغزالي(  )6(
  . المرجع السابق  )7(
  .)25ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة  )8(
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 2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إكراه الرجل على الجماع: المطلب الثالث
والن فھل يفسد صومه إذا أُكره الرجل على الجماع أو الزنا في نھار رمضان ففعل ة ق ؟ ثم

  :في المسألة
ة في األصح،. وال كفارة عليه ،وعليه القضاء ،يفسد صومه :األولالقول   )1(بھذا قال الحنفي

ة،والمالك افعية، )2(ي ي األرجح؛ )3(والش ة ف اإلكراه؛) 4( والحنابل اح ب ا ال يب د  ألّن الزن ه إذا فس وألن
ى ا شرعت  )5(.صوم المرأة باإلكراه فصوم الرجل أول ارة ھو أنّھ والسبب في عدم وجوب الكف

اس ن عب ذنب؛ لحديث اب م وال م ا -عقوبة أو ماحية للذنب، والمكره غير آث عن  -رضي هللا عنھم
يالن لم -ب ه وس لى هللا علي ال -ص تكرھوا :"ق ا اس يان وم أ والنس ي الخط ن أمت ع ع إن هللا وض

  .)7(.وألّن الشرع لم يرد بوجوب الكفارة فيه، وال يصح قياسه على ما ورد الشرع فيه )6(؛"عليه
  .)7(.فيه

اني ول الث ارة :الق اء والكف ه القض ومه وعلي د ص ة،. يفس ي رواي ة ف ال الحنفي ذا ق  )8(بھ
ى ف )9(والحنابلة أ حت ه ال يط ر ممكن تصّوره، ألنّ ي رواية مرجوحة؛ ألّن اإلكراه على الوطء غي

  .ينتشر وينتصب عضوه، وال ينتشر إال ّعن شھوة وتلّذذ فھو كغير المكره
والصواب ما ذھب إليه أصحاب القول األول؛ لقوة أدلتھم من جھة، وألن الكفارة إنما وجبت 

ً من على    . جامع مختاراً ال مكرھا
  وأثره في الصوم جماع الناسي: طلب الرابعالم

  :اختلف العلماء في حكم من جامع ناسياً في نھار رمضان على ثالثة أقوال
ارة  :القول األول ه كف ه اإلمساك، وال يلزم اً، ويجب علي يفسد صومه، وعليه القضاء وجوب

ي ن الناس وط ع و محط م وھ ع اإلث ة، )10(.لرف ذھب المالكي ذا م رح األو )11(وھ ه ص ي، وب زاع
  )13(.وإذا أفطر ناسياً في التطوع فإنه ال قضاء عليه، ويجب عليه اإلمساك )12(والليث،

                                                 
  .)475ص/2ج،  د ت، حيدر(، )401ص/2ج، ھـ1386، الحصكفي(  )1(
  .)437ص/2ج، ھـ1398، العبدري(  )2(
  .)190ص، د ت، الجاوي(، )363ص/2ج، 1405، النووي(، )71ص/2ج، د ت، البجيرمي(  )3(
  .)28ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )4(
  . لسابقالمرجع ا  )5(
ه  )6( ن ماج ارات، رواه اب اب الكف ي، كت ره والناس الق المك اب ط م، ب ديث رق ه(. 2045ح ن ماج ، د ت، اب

  .)123ص/1ج، ه1405، األلباني(. حسن هالحديث إسناد. )659ص/1ج
  .)28ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )7(
  .)475ص/2ج، د ت، حيدر(، )401ص/2ج، ھـ1386، الحصكفي(  )8(
  .)28ص/3ج، ھـ1405 ،ابن قدامة(  )9(

  . المرجع السابق  )10
  .)427ص/2ج، ھـ1398، العبدري(، )568ص/1ج، ھـ1412، الشاذلي(، )197ص، د ت، القروي(  )11(
  .)27ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )12(
  .)124ص/1ج، 1407، ابن عبدالبر( )568ص/1ج، ھـ1412، الشاذلي) (304ص، ت، د، اآلبي األزھري(  )13(
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ر، وھو الصحيح من  أمعليه القضاء والكفارة، سواء أكان الجماع في قُبل  :القول الثاني دب
ن الماجشون )1(مذھب الحنابلة، الكي )2(وبه قال عطاء، واب ي  )3(؛الم ّدم من حديث األعراب ا تق لم

م  و اختلف الحك داً، ول ياً أو عام ون ناس ين أن يك م يستفصله ب ه الصالة والسالم ل ي علي إن النب ف
  )5(.وألّن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوى فيھا عمده وسھوه كالحج )4(.نه لهالستفصله وبيّ 

ة، :القول الثالث افعية، )6(ال قضاء عليه وال كفارة، وھو قول الحنفي اره الحسن)7(والش  واخت
  :واستدلوا بما يلي )8(.البصري، ومجاھد، والثوري، وإسحاق الحسن

وبُُكمْ " :قوله تعالى .1 َدْت قُلُ ا تََعمَّ ة  )9(".َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُم بِِه َولَِكن مَّ وظاھر اآلي
  .عدم مؤاخذة المخطىء

من أفطر في " :قال -صلى هللا عليه وسلم-أّن رسول هللا -رضي هللا عنه -حديث أبي ھريرة .2
  .وھو عام في األكل والشرب والجماع )10(".رمضان ناسياً فال قضاء عليه وال كفارةشھر 

فإذا وجد منه مكرھاً أو ناسياً لم يفسده كاألكل والشرب، والجماع  ،وألنّه معنى حرمه الصوم .3
    )11(.في معناھما؛ ألنّه من شھوة البطن

د ولو كان يجامع امرأته في النھار ناس ام عن ياً لصومه، فتذكر، فنزع من ساعته، فصومه ت
رك الشيء ال يكون  )12(الحنفية، ألّن الموجود منه بعد التذّكر ھو النزع، والنزع ترك الجماع، وت

م  ذا ل محصالً له، بل يكون اشتغاالً بضده، فلم يوجد منه الجماع بعد التذكر، فال يفسد صومه؛ ولھ
  . الجماعيفسد في األكل والشرب، كذلك في 

                                                 
  .)26ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )424ص/1ج، م2002، الزركشي(، )311ص/3، ت د، المرداوي(  )1(
د هللا الماجشون  )2( ن عب ز ب د العزي ن عب ك ب د المل روان عب و م و أب ون، ھ مه ميم ى، واس دني األعم ه ، الم الفقي

ائتين. وعلى اإلمام مالك وغيرھما، المالكي؛ تفقه على والده ان(. مات سنة ثالث عشرة وم ن خلك ، 1994 ،اب
  .)166ص / 3ج

  .)26ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )3(
  .)26ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )425ص/1ج، م2002، الزركشي(، )322ص/2ج، د ت، القرطبي(  )4(
  .)26ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )5(
يخي زاده(  )6( اوي) (360ص/1ج، م1998، ش ـ1318، الطح ي(، )437ص/1ج، ھ ، ت، د، السرخس

  .)65ص/3ج
  .)425ص/1ج، د ت، األنصاري(، )199ص/1ج، د ت، الحصني(، )190ص، د ت، الجاوي(  )7(
  .)26ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )322ص/2ج، د ت، القرطبي(  )8(
  .)5:األحزاب سورة(  )9(
ً ، كتاب الصوم، ابن حبان رواه  )10( يا حديث ، ذكر نفي القضاء والكفارة على اآلكل الصائم في شھر رمضان ناس

م ان(. 3590رق ن حب اني) 39ص/15ج، م1993، اب ال األلب ن: ق ناده حس ديث إس اني(. الح ، ه1405، األلب
  .)87ص/4ج

  .)26ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )11(
  .)38ص/4ج، د ت، ابن نجيم(، )328ص/2ج، د ت، ابن الھمام(، )91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )12(



 1433ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمدالشلش

 2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذّكر،  ءاً إن جز: يفسد صومه وعليه القضاء، وجه قوله: وقال زفر د الت من الجماع حصل بع
  . وأنّه يكفي لفساد الصوم لوجود المضاّدة له وإن قل

ة د الحنفي ة عن ألّن  )1(.وأّما إذا لم ينزع وبقي فعليه القضاء، وال كفارة عليه في ظاھر الرواي
   )2(.م، وإفساد الصوم يكون بعد وجودهالكفارة إنما تجب بإفساد الصو

ه القضاء  )4(:والحنابلة )3(وقال الشافعية في األصح، تدام، فعلي ذكر، فاس م ت لو جامع ناسياً، ث
  .لوجود القصد والتعّمد ؛القضاء والكفارة

ع  ارة م رأة كف زم الم يان؛ وال يل وم أو نس ذر كن ذورةع ا مع ا  ،ألنھ ومھا بوطئھ د ص ويفس
   )5(.فاستوى فيه الرجل والمرأة ،ألنه نوع من المفطرات ؛معذورة فيلزمھا القضاء

همن جامع ناسياً في نھار رمضان ف :الترجيح ً  علي ا ال  ،القضاء وجوب ا ق ه كم ارة علي وال كف
م ن معھ ة وم م والتكليف عن الناسي؛المالكي ع اإلث ارة ؛ لرف ه كف ال تجب علي ه يلكن  ،ف جب علي

ام، فعليه القضاء والكفارة، ألنه ال عذر له بعد تذكره في ولو جامع ناسياً، ثم تذكر، فاستد. القضاء
  .، وهللا تعالى أعلمھذه الحالة في إسقاط اإلثم، بخالف ما لو لم يتذكر فإن اإلثم عنه محطوط

  جماع المخطىء وأثره في الصوم: المطلب الخامس
د غربت : ومثاله ع، أو أّن الشمس ق د طل ع وق م يطل اً أّن الفجر ل م تغربأن يجامع ظان  ،ول

ارة  )8(والشافعية، )7(والمالكية، )6(فالمنصوص عليه عند الحنفية، أنّه يفطر وعليه القضاء، وال كف
ة. كفارة عليه؛ لعدم اإلثم كوطء الناسي ى الصحيح : وقال الحنابل ارة عل ه القضاء والكف يجب علي

لم-عمدتھم في ذلك حديث المجامع إذ أمره النبي )9(.من المذھب ه وس التكفير من  -صلى هللا علي ب
و  ا ل ارة كم ه الكفّ ت علي ام، فوجب اع ت د صوم رمضان بجم ه أفس ق وال تفصيل؛ وألنّ ر تفري غي

ه الصالة والسالم )10(.علم ه علي وم قول ور؛ لعم ه الجمھ إن هللا وضع عن :"والراجح ما ذھب إلي
  )11(".أمتي الخطأ والنسيان وما استكرھوا عليه

                                                 
  .)38ص/4ج، د ت، ابن نجيم(، )360ص/1ج ،م1998، شيخي زاده(، )91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )1(
  .)360ص/1ج، م1998، شيخي زاده(، )91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )2(
  .)316ص/6ج، م1997، النووي(، )425ص/1ج، د ت، األنصاري(  )3(
  .)59ص/3ج، 1418، ابن مفلح(  )4(
  .)313ص/3، د ت، المرداوي(، )32ص/3ج، ھـ1400، ابن مفلح(  )5(
  .)441ص/2ج، ھـ1386، الحصكفي(  )6(
  .)127ص، ھـ1407، ابن عبد البر(  )7(
  .)159ص، د ت، الرملي(، )37ص/1ج، د ت، النووي(، )239ص/2ج، د ت، الدمياطي(  )8(
  .)484ص/3ج، د ت، البھوتي(، )57ص/3ج، ه1418، ابن مفلح(، )313ص/3، د ت، المرداوي(  )9(
  .)29ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )10(
  . 20سبق تخريجه ص  )11(
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  جر وھو مجامعحكم من طلع عليه الف: المطلب السادس
  :ما العمل إذا طلع الفجر على شخص وھو مجامع ؟ له حالتان

ال  :الحالة األولى ذا ق ارة، بھ ه القضاء والكف زع في الحال، فيلزم اع فال ين أن يستديم الجم
اع  )3(.واختاره أبو يوسف من الحنفية )2(والحنابلة، )1(الشافعية، ه الجم حجتھم في ذلك أنّه وجد من

ان ار رمض ي نھ اع ف ه  الجم د بابتدائ اع واح اع جم ر، والجم وع الفج د طل وده بع داً لوج متعم
   .وانتھائه، والجماع العمد يوجب القضاء والكفارة

اد : )5(، والمالكية)4(وقال الحنفية ا تجب بإفس ارة إنّم ه؛ ألّن الكفّ ارة علي عليه القضاء، وال كف
ارة،  ع وجود الصوم، فال تجب الكفّ اع يمن اؤه في الجم ببه الصوم، وبق ا وجوب القضاء فس وأّم

ا ذھب . انعدام الصوم ال فساده بعد وجوده نفس ھو م ه ال ل إلي هوالذي تمي ة إلي افعية والحنابل ؛ الش
   .القضاء والكفارة فلزمه ،اً لهتعّمدأصبح مألنه باستدامة الجماع 

وع الفجر أ :الحالة الثانية ك مع طل ان ذل العق مأن ينزع في الحال، سواء أك  ب طلوعه، ف
ة، يبطل صومه وإن أنزل، ال الحنفي ة في المشھور، )6(بھذا ق افعية، )7(والمالكي ة  )8(والش والحنابل

زع )9(والحنابلة في األصح ى أن ن اء عل ه شيء، وبن م يجب في د من مباشرة مباحة، فل ه تولّ ؛ ألنّ
  . الذكر ال يعد وطأ

ة ال الحنابل ة )10(وق ي رواي ارة؛ ألن الن: ف ع الكف ه القضاء م اع يبطل صومه، وعلي زع جم
  . والذي تميل إليه النفس ھو ما ذھب إليه الجمھور؛ لعدم تعّمده في ھذه الحالة .يتلذذ به

  أصبح جنباً في رمضان  حكم من: سابعال المطلب
دتھم  )11(من أجنب ليالً، ثم أصبح صائماً فصومه صحيح، وال قضاء عليه عند الجمھور عم

  :في ذلك ما يلي

                                                 
  .)183ص/1ج، د ت، الشيرازي(، )333ص/6ج، م1997، النووي(  )1(
  .)29ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )59ص/3ج، ه1418، ابن مفلح(، )321ص/3، د ت، المرداوي(  )2(
  .)91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )3(
  .)398ص/2ج، م2000، عابدينابن (، )91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )4(
  .)463ص/1ج، م1995، الصاوي(، )534ص/1ج، د ت، ابن عرفة( ،)81ص، د ت، ابن جزي(  )5(
اني(  )6( ن (، )91ص/2ج، 1996، الكاس ديناب كفي(، )398ص/2ج، م2000، عاب ـ1386، الحص ، ھ

  .)437ص/2ج
  .)534)533ص، د ت، ابن عرفة(، )519ص/2ج، م1994، القرافي(، )259ص/2ج، د ت، الخرشي(  )7(
  .)432ص/1ج، د ت، الشربيني(، )183ص/1ج، د ت، شيرازيال(، )333ص/6ج، م1997، النووي(  )8(
  .)29ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )59ص/3ج، 1418، ابن مفلح(، )321ص/3، د ت، المرداوي(  )9(
  . المراجع السابقة  )10(
ي(  )11( راوي(، )56ص/3ج، ت، د، السرخس يرازي(، )316ص/1ج، 1415، النف ، )182ص/1ج، د ت، الش

  .)36ص/3ج ،ھـ1405، ابن قدامة(
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ُم فَاآلَن بَا" :قول هللا تعالى .1 يََّن لَُك ى يَتَبَ َربُوْا َحتَّ وْا َواْش ْم َوُكلُ َب ّهللاُ لَُك ا َكتَ وْا َم ُروُھنَّ َواْبتَُغ ِش
لِ  ى الَّلْي يَاَم إِلَ وْا الصِّ : وجه االستدالل )1(".اْلَخْيطُ األَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط األَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

  )2(.إلى تبيّن الفجر علم أّن الغسل إنّما يكون بعده )الجماع( إنّه لّما أباح المباشرة

ا-عن عائشة  .2 ى رسول هللا : قالت -رضي هللا عنھ لم -أشھد عل ه وس ان  -صلى هللا علي إن ك
فقالت  -رضي هللا عنھا-ثّم دخلنا على أم سلمة. ليصبح جنباً من جماع غير احتالم ثّم يصومه

   )3(.مثل ذلك

لم -رجالً جاء إلى النبي أنّ  -رضي هللا عنھا -عن عائشة  .3 تفتيه وھي   -صلى هللا عليه وس يس
ال رسول : تسمع من وراء الباب، فقال ا جنب أفأصوم؟ فق يا رسول هللا تدركني الصالة وأن

ك : فقال". وأنا تدركني الصالة وأنا جنب فأصوم" :هللا ر هللا ل د غف لست مثلنا يا رسول هللا ق
أخر ا ت ك وم ن ذنب ّدم م ا تق ال. م ا :"فق م بم ، وأعلمك اكم  ون أخش و أن أك ي ألرج وهللا إنّ

  )4(".أتقي

رة  ما روي عنيعتمدون فيه  .ال صوم له )5(:وقال بعض أصحاب الحديث ي ھري رضي -أب
   )6(".من أدركه الفجر جنباً فال يصم:" -هللا عنه

  :واألرجح في ھذه المسألة ما ذھب إليه الجمھور لألسباب التالية

ال -رضي هللا عنه-رة ثبت رجوع أبي ھري .1 م: "عن فتياه ھذه وق ا أعل يقصد عائشة وأم " ھم
، فقال -مارضي هللا عنھ-سلمة، ثّم رد أبو ھريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس

لم -سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي: أبو ھريرة ه وس و -صلى هللا علي ، فرجع أب
   )7(.-رضي هللا عنه-ھريرة 

رة ورو .2 ا ھري ن المسيب أّن أب ه-ى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد ب  -رضي هللا عن
   )8(.رجع عن فتياه

                                                 
  .)187:سورة البقرة(  )1(
  .)37ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )217ص/2ج، 1411، الزرقاني(  )2(
  .)681ص/2ج، 1987، البخاري(. 1830حديث رقم، باب اغتسال الصائم، كتاب الصوم، رواه البخاري  )3(

ب، كتاب الصيام، رواه مسلم  )(4 ه الفجر وھو جن ع علي م، باب صحة صوم من طل لم(. 1110 حديث رق د ،  مس
  )781ص/2ج، ت

  )56ص/3ج، ت، د، السرخسي(  (5)
ب، كتاب الصيام، رواه مسلم  )(6 ه الفجر وھو جن ع علي م ، باب صحة صوم من طل لم(. 1109حديث رق د ،  مس

  .)779ص/2ج، ت
ب، كتاب الصيام، رواه مسلم  )(7 ه الفجر وھو جن ع علي م ، باب صحة صوم من طل لم(. 1109حديث رق د ،  مس

  )779ص/2ج، ت
ه صومه، كتاب الصيام، ابن أبي شيبةرواه   )(8 م، في الرجل يصبح وھو جنب يغتسل ويجزي . 9581حديث رق

  ) 330ص /2ج، 1409، ابن أبي شيبة(
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اع في أول اإلسالم : قال ابن المنذر .3 ه منسوخ؛ ألّن الجم ذا الحديث أنّ أحسن ما سمعت في ھ
ا اح هللا الجم ا أب ام والشراب، فلّم وم كالطع د الن ل بع ى الصائم في اللي ى كان محّرماً عل ع إل

رة  و ھري ه-طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل االغتسال، وكان أب ي   -رضي هللا عن يفت
ه من حديث عائشة وأم  ا علم م النسخ، فلّم م يعل ى األمر األول، ول بما سمعه من الفضل عل

  )1(.سلمة رجع إليه

   الصوم في البھيمة جماعأثر : الثامنالمطلب 
اسفعن  وھو فعل شنيع تنفر منه الطباع السليمة، إتيان البھيمة حرام في اإلسالم، أن  ابن عب

  )2(".من وقع على بھيمة فاقتلوه واقتلوا البھيمة:"قــــال ،-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا

أنزلوقد  ة،: اختلف الفقھاء في حكم صيام من أتى بھيمة في فرجھا ف ال الحنفي ام  )3(فق واإلم
وإن لم ينزل لم يبطل  .صومه، وعليه القضاء، وال كفارة عليهيبطل  )4(:أحمد في رواية مرجوحة

ي  )5(يبطل صومه؛ الج ف ال كالصالة والحج، واإلي ل ح ى ك ده عل د للصوم فأفس ه وطء مفس ألن
 )6(.وإن مّس فرج بھيمة فأنزل فال يفسد صومه عند اإلمام أبي حنيفة. البھيمة كاإليالج في اآلدمي

 )6(.حنيفة

ا : )9( لحنابلة في األصحوا )8( والشافعية، )7(وقال المالكية، ة أو دبرھ ل بھيم إن أدخل في قب
دم االستفصال في  زل أم ال؛ لع ارة سواء أن دبرھا حية أو ميتة بطل صومه، وعليه القضاء والكف
م يستفصل  ة حيث ل راً من آدمي أو بھيم باًل أو دب حديث األعرابي السابق، وال بين كون الفرج ق

   )10(.المواقع عن حاله

واطئ أن واشترط المالكية الغ فال يفسد صوم ال ر ب ان غي إن ك اً، ف واطىء بالغ  )11(.يكون ال
زم من جامع  ا يل والذي تميل إليه النفس ھو أن اإليالج في البھيمة كاإليالج في اآلدمي، فيلزمه م

  .آدمياً وھو القضاء والكفارة سواء أنزل أم لم ينزل

                                                 
  .)327ص/1ج، 1410، ابن الملقن(، )202ص/2ج، 1964، ابن حجر(، )215ص/4ج، 1994، البيھقي(  )1(
ى، كتاب الحدود، رواه ابن ماجه  )2( اب من أت ة ب ى بھيم م ، ذات محرم وأت ن ماجه(. 2661حديث رق ، د ت، اب

  .)302ص/2ج، 1410، ابن الملقن(. ھو بھذا اللفظ صحيح: قال الحاكم. )856ص/2ج
  .)360ص/1ج، م1998، شيخي زاده(، )27ص/2ج، د ت، الحوازي(، )91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )3(
  .)51ص/10، د ت، الحمد(، )316ص/3، د ت، المرداوي(  )4(
  .)86ص/1ج، د ت، الغنيمي(، )120ص/1ج، د ت، المرغيناني(، )91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )5(
  .)27ص/2ج، د ت، الحوازي(  )6(
  .)523ص/1، جد ت، ابن عرفة(، )33ص/7ج، د ت، الخرشي(، )197ص، د ت، القروي(  )7(
  .)547ص/2ج، 1417، الغزالي( )57ص، د ت، المزني( )332ص/6ج، م1997، النووي(  )8(
  .)33ص/3ج، ھـ1400، ابن مفلح(، )152ص/1ج، ھـ1405، ابن ضويان(، )316ص/3، د ت، المرداوي(  )9(
  .)152ص/1ج، ھـ1405، ابن ضويان(  )10(
  .)523ص/1، جد ت، ابن عرفة(، )33ص/7ج، د ت، الخرشي(، )197ص، د ت، القروي(  )11(
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 2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أثر اللواط والسحاق في عبادة الصوم: تاسعالمطلب ال
ً أو إن ا ان أو ميت اً ك ى حي ر ذكر أو أنث ين  ،لج الصائم في نھار رمضان في دب ة خالف ب فثم

  :أھل العلم في تأثير ذلك على الصيام

ة ال الحنفي ة، )1(فق ي األصح، والمالكي افعية، )2(ف ة) 3(والش ه  )4(:والحنابل يبطل صومه وعلي
زل أم ال ارة أن و. القضاء والكف ة أن يك واطىء وواشترط المالكي اً وإاّل ن ال م يفسد  الموطوء بالغ ل

  .الصيام

ا الحد؛ : وقد استدلوا على ذلك بقولھم إّن اللواط في معنى الجماع، وھو جناية كاملة يجب بھ
  )5(.كما قالوا ، لم يستفصل األعرابي عن حاله-صلى هللا عليه وسلم -وألنّه 

ة ة في رواي و حنيف ه ال يح: وقال أب دبر؛ ألن وطء في ال ارة في ال ه اإلحالل وال ال كف صل ب
 ً ا ان حرام ه الحد وإن ك تدلوا  )6(.اإلحصان، وال يعد زنا، فال يتعلّق ب ا اس وة م ه واألول أصح لق ب

   .فيأخذ حكمه في ھذه الحالة ،دبر محّرم شرعاً كاإليالج في القبل ؛ وألن اللواط إيالج فيمن أدلة

اع فوأما السحاق  المرأة، وھو محرم بإجم رأة ب م هللاھو استمتاع الم اء رحمھ إذا : )7(.العلم ف
  تساحقت امرأتان  فأنزلتا فھل حكمھما حكم المجامع في الفرج أو ال كفارة عليھما بحال؟ 

ة، ال الحنفي ة )8(ق وجھين )9(والحنابل ي أصح ال ا القضاء، وال : ف ا، وعليھم ا أفطرت إن أنزلت
ا الغسل ه، وال في  )10(.كفارة عليھما، وعليھم يس بمنصوص علي ه ل ه ألنّ ى المنصوص علي معن

  )12(.وإن لم ينزال فال شيء عليھما )11(.فيبقى على األصل

                                                 
  .)475ص/2ج، د ت، حيدر(، )248ص/1ج، ھـ1318، الطحاوي(، )120ص/1ج، د ت، المرغيناني(  )1(
  .)523ص/1، جد ت، ابن عرفة(، )33ص/7ج، د ت، الخرشي(، )197ص، د ت، القروي(  )2(
  .)190ص، د ت، الجاوي(، )75ص/2ج، د ت، البجيرمي(، )185ص/1ج، د ت، الشيرازي(  )3(
ويان(  )4( ن ض ـ1405، اب ح(، )152ص/1ج، ھ ن مفل ـ1400، اب اني(، )30ص/3ج، ھ ، م1961، الرحيب

  .)198ص/2ج
ي(  )5( ة(، )547ص/2ج، 1417، الغزال ن قدام ـ1405، اب ويان(، )27ص/3ج، ھ ن ض ـ1405، اب ، ھ

  .)152ص/1ج
  .)475ص/2ج، د ت، حيدر(، )91ص/2ج، 1996، الكاساني(  )6(
  .)8ص/375ج، د ت، لشنقيطيا(  )7(
  .)438ص/2ج، م2000، حاشية ابن عابدين(، )27ص/2ج، د ت، الحوازي(  )8(
  .)152ص/1، جھـ1405، ابن ضويان(، )28ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )317ص/3، د ت، ويالمردا(  )9(
  .)27ص/2ج، د ت، الحوازي(  )10(
  .)317ص/3، د ت، المرداوي(  )11(
  .)27ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )12(
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  أحكام كفارة الجماع في رمضان: رابعالمبحث ال
ه ا  )1(.ذكرت سابقاً أن الكفارة ما وجب على الجاني جبراً لما وقع منه، وزجراً عن مثل وأنھ

زل ف م ين زل أو ل متجب على من جامع في الفرج في رمضان عامداً أن ة أھل العل ول عاّم  )2(.ي ق
  .تبيّنه المطالب التالية لكنھم اختلفوا في بعض أحكامھا كما

  ترتيب الكفارةآراء الفقھاء في : المطلب األول
ارةھل  ل المكلّمرتّ  الصيام كف ث ال ينتق ار بحي ارة الظھ ة ككف ات ب ن الواجب د م ى واح ف إل

ى التخيالمخيّ  ر رة إال بعد العجز عن الذي قبله، أو عل داء من غي ا شاء ابت ا م ر بحيث يفعل منھ ي
معجز عن اآلخر؟ ھذا ممّ  ه أھل العل وسبب اختالفھم في وجوب الترتيب تعارض  ،ا اختلف في

دّ  ي المتق ي ظواھر اآلثار في ذلك، فظاھر حديث األعراب أله النب ى الترتيب إذ س ا عل م يوجب أنھ
ً عليه الصالة والسالم عن االستطاعة عليھا مرتّ  رة ھر ما رواه مسلموظا. با رضي  - عن أبي ھري

ة، أو يصوم  -صلى هللا عليه وسلم -النبي أنّ  -هللا عنه ق رقب أمر رجالً أفطر في رمضان أن يعت
 ً ذه  )4(.إنما تقتضي في لسان العرب التخيير" أو"إذ  )3(.شھرين، أو يطعم ستين مسكينا موھ  آراؤھ

  :في المسألة آراؤھم

ورل وھو :الرأي األول الو لجمھ ار في  )5(:احيث ق ارة الظھ وطء في رمضان ككف ارة ال كف
ام ستين  ،الترتيب يلزمه العتق إن أمكنه فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام، فإن عجز انتقل إلى إطع

  .بةوظاھره على وجوب الكفارة مرتّ  ،ممسكيناً كما في حديث األعرابي المتقدّ 

اني رأي الث ك هقال :ال ام مال ة م )6( ،اإلم د في رواي ين : )7(رجوحةواحم ر ب ى التخيي ھي عل
أن  ك ب ى ذل تدلين عل ر أجزأه، مس لم عن " أو"العتق والصيام واإلطعام، وبأيّھا كفّ في حديث مس

وما  )8(.أبي ھريرة السابق حرف تخيير؛ وألنھا تجب بالمخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين
ارة ى كف اً عل ور، قياس ة الحديث  وما تميل إليه النفس ما ذھب إليه الجمھ ة، ودالل ار من جھ الظھ

ه ه بسبب مخالفت ا  .الظاھرة على ھذا الترتيب من خالل تكرار السؤال لألعرابي عما يجب علي أم

                                                 
  )606ص، 1410، المناوي(  )1(
داب(، )98ص/2ج، 1996، الكاساني(، )121ص/3ج، م2000، عابدينابن (  )2( ) 223ص/1ج، م1978، ن رش

  )25ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )424ص/1ج، م2002، الزركشي(، )332ص/6ج، م1997، النووي(
رى ، كتاب الصيام، رواه مسلم  )3( ارة الكب ى الصائم ووجوب الكف باب تغليظ تحريم الجماع في نھار رمضان عل

  .)782ص/2ج، د ت، مسلم(. 1111فيه وبيانھا حديث رقم 
  .)223ص/1ج، م1978، بن رشدا(  )4(
، )223ص/1ج، م1978، ابن رشد(، )328ص/1ج، ھـ1313، الزيلعي(، )125ص/1ج، د ت، المرغيناني(  )5(

  .)29ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )204ص/3ج، م1984، الرملي(
  .)197ص، د ت، القروي(، )223ص/1ج، م1978، ابن رشد(  )6(
  .)27ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )7(
  .)29ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )223ص/1ج، م1978، ابن رشد(  )8(
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يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم : في الحديث فھي للتقسيم ال للتخيير تقديره" أو"لفظة 
  )1(.إن عجز عنھما

  ي غير رمضان وجوب الكفارة بالفطر ف: المطلب الثاني
  ؟ ھل تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان

دم  )2(:فقال الجمھور: اختلف الفقھاء في ذلك ر رمضان؛ لع الفطر في غي ارة ب ال تجب الكف
ان؛ وألن اإلفطار  بھتكفالكفارة وردت في ھتك حرمة رمضان ال  ،حرمة الزمان غيره من الزم

ً : وقال قتادة .فال يلحق به غيره ،في رمضان أبلغ في الجناية في قضاء على من جامع  تجب أيضا
ه . فوجبت في قضائھا كالحج ،رمضان؛ ألنه عبادة تجب الكفارة في أدائھا ا ذھب إلي والصحيح م

ألن  ويفارق القضاء األداء؛. لداللة ظاھر الحديث عليه، فال يتعّدى إلى غيره بغير دليل ؛الجمھور
    )3(.تك له بخالف القضاءمتعين بزمان محترم، فالجماع فيه ھ األداء

   على المرأة الكفارة وجوب: المطلب الثالث
  :ھتكت المرأة صوم رمضان بالجماع فال يخلو األمر من حالتين نإ

رأة فإن كانت  ،أن تكون مطاوعة: الحالة األولى اع الم زوج ومشاركة في الجم مطاوعة لل
  :من غير إكراه أو إجبار فثمة قوالن في وجوب الكفارة عليھا

ة أبو بھذا قال اإلمامان. كفارة يلزمھا :أحدھما ك،و )4(،حنيف ة في  )5(مال  )6(،األصحوالحنابل
ذر؛  ،و ثورأب اإلمام واختاره )6(،األصح ن المن اعواب ا ھتكت صوم رمضان بالجم فوجبت  ،ألنھ

رأة كاألكل ،ألنه نوع من المفطراتو  ؛عليھا الكفارة كالرجل ه الرجل والم م   )7(.فاستوى في  إنث
وم رمضان بإفطار كامل وإن ورد في الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيھما وھو إفساد صالنص 
اد الصوم ،عمدحرام  ي  ؛)8(فتجب الكفارة عليھا بفعلھا وھو إفس ي سأل النب صلى  -وألن األعراب

ة ،عن فعل مشترك بينه وبينھا -هللا عليه وسلم ق رقب ا ،فأوجب عت ه وعنھ ك عن ى أن ذل دل عل . ف
   )9(."المھذب"اإلمام الشيرازي في كتابه كره وھذا ما ذ

                                                 
  .)227ص/7ج، ھـ1392، النووي(  )1(
ـ1313، الزيلعي(  )2( يم(، )329ص/1ج، ھ ن نج ي األزھري(، )299ص/2ج، د ت، اب ، )304ص، ت، د، اآلب

  .)28ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )145ص/1ج، د ت، الغمراوي(
  .)29ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )358ص/6ج، م1997، النووي(  )3(
  .)72ص/3ج، ت، د، السرخسي(، )361ص/1ج، 1984، السمرقندي(، )98ص/2ج، 1996، الكاساني(  )4(
  .)436ص/2ج، ھـ1398، العبدري(، )530ص/1ج، د ت، الدردير(، )83ص، تد ، ابن جزي(  )5(
  .))314ص/3، د ت، المرداوي(، )27ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )6(
  .)27ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )7(
  .)25ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )98ص/2ج، 1996، الكاساني(  )8(
  .)374ص/2ج، 1405، النووي(، )184)183ص/1ج، د ت، الشيرازي(  )9(
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افعيةو ،)1( ة مرجوحةوھذا قول الحنابلة في روايال كفارة عليھا،  :الثاني  ،األظھر في  الش
ولم يأمر  ،أمر الواطىء في رمضان أن يعتق رقبة -صلى هللا عليه وسلم -ووجه ذلك أن النبي )2(

ه بوج ع علم رأة بشيء م أمر الم اوي ك منھ ه ؛د ذل ال وألن اع يحق م ه  ؛يختص بالجم اختص ب ف
المھر د سوّ  )3(.الرجل دون المرأة ك ارة؛ ألن الشريعة ق ا الكف راجح أن عليھ اس في وال ين الن ت ب

أمر األحكام م ي ق ول واطىء في رمضان أن يعت ، أما القول بأن النبي عليه الصالة والسالم أمر ال
رأة، فأجاب المرأة بشيء ل فألن السائل كان الرجل ال الم م يق ه ل ه الصالة والسالم لكن ي علي ه النب

ك المرأةبعدم وجوبھا على  ى أن ذل دل عل ا، ف ه وبينھ أله عن فعل مشترك بين ، وبما أن الرجل س
  .عنه وعنھا

ة ة الثاني ون : الحال اأن ال تك اع نإف ،مطاوعة من جھتھ ى الجم رأة عل م  ،أكرھت الم أو ت
 على المسألة اختلف العلماء في ھذه ؟ زمھا كفارةفھل يل أو جامعھا نائمة ،اغتصابھا وھي صائمة

   :أقوالثالثة 

ول األول ارة :الق ا ال كف ة، عليھ ول الحنفي و ق ا القضاء، وھ ة، )4(وعليھ ه و )5(والحنابل ال ب ق
  )6(.؛ ألنھا مكرھةواألوزاعي ،والثوري البصري، الحسن

ة  ؛إن كان موسراً  الزوجنفقة وھي على  يلزمھا الكفارة، :القول الثاني ألنه إكراه وھي جناي
ه، ة في رقبت واع الثالث ا باألصالة بأحد األن ارة عنھ ا الكف إن الزوجة يلزمھ إن أعسر ف ق( ف  ،العت

ام ،الصوم ا ،إن كانت موسرة) اإلطع ى زوجھ ذلك عل ا .وترجع ب ة  وأم ا القضاء بال فالنائم عليھ
  )7(.، وھو قول المالكيةھا غير مخاطبةألنّ  ؛كفارة

ا  الوطء ىعلالزوج أكرھھا  نإ: قال الشافعية :القول الثالث وھما صائمان في الحضر فلھم
  :حاالن

من جھتھا،  النتفاء الفعل والقصد ؛فال تفطر ،جامعھاأن يقھرھا بربطھا أو بغيره وي :أحدھما
 ً    .ويجب عليه كفارة عنه قطعا

اني .فطرال توھو األصح  :األول: فطرھا قوالن ففي ،أن يكرھھا حتى تمكنه :والثاني  :والث
ً وتكون الكفارة عليه وحده  ،رةوعليھما الكفا ،تفطر    )8(.قطعا

                                                 
  )27ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )1(
  .)343ص/6ج، م1997، النووي(، )919ص/3ج، د ت، الماوردي(، )184ص/1ج، د ت، الشيرازي(  )2(
  .)27ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )919ص/3ج، د ت، الماوردي(، )183ص/1ج، د ت، الشيرازي(  )3(
  .)108ص/1ج، م1985، الشرنباللي(، )158ص/1ج، 1984، السغدي(، )72ص/3ج، ت، د، السرخسي(  )4(
  .)313ص/3، د ت، المرداوي(، )27ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )5(
  .)27ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )6(
  .)83ص، تد ، ابن جزي(، )436ص/2ج، ھـ1398، العبدري(، )250ص/2ج، د ت، الخرشي(  )7(
  .)334ص/1ج، د ت، الشيرازي(، )307ص/5ج، د ت، األنصاري(، )333ص/6ج، م1997، النووي(  )8(
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ھو كفارة عليھا وال  قضاءال و ا ال تفطر،أنھمن في األصح  الشافعية إليه ما ذھب :الترجيح
   .مرفوع عن المكره واإلثم ،الراجح عندي، ألنھا مكرھة

  الجماع الكفارة بتكرار تكرار حكم : عالمطلب الراب
ارةل ؟  و كّرر شخص الجماع في نھار رمضان متعّمداً أكثر من مّرة فھل يلزمه أكثر من كفّ

ارات بالحدود بيه الكف ألة، والسبب في اختالفھم ھو تش بّھھا  ،اختلف الفقھاء في ھذه المس فمن ش
ى  د واحد وإن زن بالحدود قال كفّارة واحدة تجزىء في ذلك عن أفعال كثيرة، كما يلزم الزاني جل

رداً أ اً منف ام حكم لف مّرة إذا لم يحد لواحد منھا، ومن لم يشبھھا بالحدود جعل لكل واحد من األيّ
ر للجماع له حالتان )1(.بنفسه في ھتك الصوم   :والمكرِّ

وم واحد : األول الجماع أن يكّرر الجماع قبل التكفير عن: الحالة األولى وھذا قد يكون في ي
    :من رمضان، وقد يكون في يومين

ر خالف  - فإن جامع، فلم يكفّر حتى جامع ثانية، وكان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه بغي
م؛ ل العل ين أھ داً؛ )2(ب اً واح د يوم ا أفس ه إنم دود  )3(ألنّ ة الح ر بمنزل ارات زواج وألّن الكفّ
   )4(.فتتداخل مثلھا

  :في يومين من رمضان فقوالنوإن كان  -

ببھا تجزئه كفارة واحدة ما لم  :األول ّرر س يكفّر عن الجماع األول؛ ألنّھا جزاء عن جنايا تك
داخل كالحد تيفائھا، فيجب أن تت ل اس ق الزجر، وأسباب الزجر إذا . قب ارة تجب بطري وألّن الكفّ

وھو . اجتمعت ال يجب بھا إال زاجر واحد، كما في الزنى إذا وجد مراراً ال يجب به إال حد واحد
  )7(.وبه قال الزھري، واألوزاعي )6( في وجه، والحنابلة )5(مذھب الحنفية،

إذا وجبت : الثاني ردة، ف ادة منف وم عب ان؛ ألّن كل ي ه كفارت ال تجزىء كفّارة واحدة، ويلزم
الحجتين انين وك ن رمض ومين م داخل، وكي م تت اده ل ارة بإفس ة، )8(.الكف ول المالكي و ق  )9(وھ

                                                 
  .)223ص/1ج، م1978، ابن رشد(  )1(
، )519ص/2ج، م1994، القرافي(، )413ص/2ج، م2000، عابدينابن (، )74ص/3ج، ت، د، السرخسي(  )2(

  .)32ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )444ص/1ج، د ت، الشربيني(، )436ص/2ج، ه1398، العبدري(
  .)223ص/1ج، م1978، ابن رشد(، )436ص/2ج، ھـ1398، العبدري(  )3(
  .)443ص/1ج، ھـ1318، الطحاوي(  )4(
ي(  )5( اوي(، )75)74ص/3ج، ت، د، السرخس ـ1318، الطح يم(، )443ص/1ج، ھ ن نج ، د ت، اب

  .)209ص/6ج
  .)44ص/5ج، 1418، ابن مفلح(، )32ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )6(
  .)32ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(  )7(
  . المرجع السابق  )8(
ر(  )9( د الب ن عب دري(، )318ص/3ج، 2000، اب ـ1398، العب د(، )436ص/2ج، ھ ن رش ، م1978، اب

  .)223ص/1ج
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ذر، وعطاء، ون أبي ثور، وروي ذلك ع )2(والحنابلة في األظھر، ) 1(والشافعية، ن المن الليث، واب
ي صيام  )3(.وعطاء، ومكحول وم آخر وف ي ي اع ف ّرر الجم ه ك نفس؛ ألن ه ال ئن إلي ا تطم ذا م وھ

  .صحيح، فلزمته كفارة ثانية زيادة في ردعه وردع اآلخرين

  أن يكّرر الجماع بعد التكفير عن األول: الحالة الثانية
   )4(.بغير خالف؛ ألّن الزجر لم يحصل باألولىفإن كان في يومين، فعليه كفّارة ثانية  -

  :وإن كان في يوم واحد فقوالن -

ر صائم، وإن  :األول ة غي تلزمه كفّارة واحدة؛ ألّن يومه فسد بالجماع األول، فھو في الحقيق
وم ة الي ه اإلمساك بقي ان يلزم ة .ك به القُبل ام أش اع ت ر جم ه فطر بغي ّم إنّ ة،. ث ول الحنفي و ق  )5(وھ

  )8(.والحنابلة في رواية مرجوحة )7(والشافعي، )6(ومالك،

ة؛: الثاني د الحنابل ادة تجب  )9(عليه كفّارة ثانية في األظھر عن ألّن الصوم في رمضان عب
الحج ر ك د التكفي ان بع وطء إذا ك ّرر ال ّررت بتك ا، فتك اع فيھ ه . الكفّارة بالجم ل إلي ا تمي واألول م

  .جامع حال إفطارهالنفس؛ لفساد صومه بالجماع األول فكأنه 
  

  خاتمة
  :بعد عرض آراء الفقھاء في ھذه المسألة الفقھية فقد توصلت إلى النتائج التالية

دنيا مفروضة على كل مسلمالصوم عبادة  .1 ى الصائم في ال ، لھا فوائد عظيمة، تعود بالنفع عل
  .واآلخرة

ا التصرفات الجنسية التي يمارسھا الصائم في نھار رمضان في الفرج أو فيم .2 ا دون الفرج لھ
 .أثر شرعي على صومه بحسب ھذا التصرف

أمن  .3 م ي رج، وإذا ل إذا ملك الصائم نفسه وضبط شھوته جاز له التقبيل والمباشرة فيما دون الف
 .على نفسه تركه

                                                 
  .)444ص/1ج، د ت، الشربيني(، )239ص/2ج، د ت، الدمياطي(  )1(
  .)44ص/5ج، 1418، ابن مفلح(، )32ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )319ص/3، د ت، المرداوي(  )2(
  .)33ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )318ص/3ج، 2000، ابن عبد البر(  )3(
يم(  )4( ن (، )444ص/1ج، د ت، الشربيني(، )521ص/2ج، م1994، القرافي(، )209ص/6ج، د ت، ابن نج اب

  .)32ص/3ج، ھـ1405، قدامة
مرقندي(  )5( اني(، )362ص/1ج، 1984، الس ي(، )254ص/2ج، 1996، الكاس ، ت، د، السرخس

  .)75)74ص/3ج
  .)519ص/2ج، م1994، القرافي(، )318ص/3ج، 2000، ابن عبد البر(  )6(
  .)444ص/1ج، د ت، الشربيني(، )239ص/2ج، د ت، الدمياطي(  )7(
  .)263ص/6، جد ت، العثيمين(، )33ص/3ج، ھـ1405، ابن قدامة(، )34ص/3ج، ھـ1400، ابن مفلح(  )8(
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ل الصائم أو باشر .4 رج إذا قبّ أنزل  دون الف ي(ف م  ،أفطر) المن اً، وإن ل ه القضاء إجماع وعلي
 .أنزل المذي فعليه القضاء دون الكفارة في األرجح ينزل فال شيء عليه، وإن

ي .5 زل المن م ين ھوة فل ر الصائم بش د  إذا نظ ال يفس اد  هصومف زل فاألصح فس اً، وإن أن اتفاق
 .الصوم بتكرار النظر، وعليه القضاء، وال يلزمه كفارة

ى األصح ،الصائمإذا فّكر  .6 ر، فسد صومه عل ذا التفكي ه وع فأنزل المني أو المذي بسبب ھ لي
 .القضاء، وال يلزمه كفارة

 .إذا استمنى الصائم، فأنزل، بطل صومه، وعليه القضاء فقط عند الجمھور .7

ة بطل صومه  .8 يحرم على الصائم الجماع في نھار رمضان، فإن فعل في قبل أو دبر أو بھيم
 .وعليه القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل، وسواء  ،باتفاق أھل العلم

 .على الجماع أو الزنا يفسد صومه، وعليه القضاء فقط المرأة أو إذا أُكره الرجل .9

ذكر،  .10 م ت ياً، ث و جامع ناس ارة، ول ه وال كف ار رمضان فال قضاء علي ياً في نھ من جامع ناس
 .فاستدام، فعليه القضاء والكفارة

ه  .11 من جامع ظاناً أّن الفجر لم يطلع وقد طلع، أو أّن الشمس قد غربت ولم تغرب، يفطر وعلي
 .اء فقطالقض

 .من أجنب ليالً، ثم أصبح صائماً، فصومه صحيح، وال قضاء عليه عند الجمھور .12

ر  .13 الفطر في غي ارة ب ة حسب الحديث، وال تجب الكف تجب الكفارة بالفطر في رمضان مرتب
 .رمضان

ر خالف  .14 ه بغي إذا جامع، فلم يكفّر حتى جامع ثانية، وكان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئ
وإن كّرر الجماع بعد التكفير . وإن كان في يومين من رمضان يلزمه كفارتان. مبين أھل العل

ه  وم واحد تلزم ان في ي ر خالف، وإن ك ة بغي ارة ثاني ه كفّ ومين، فعلي عن األول وكان في ي
  :وأما التوصيات فھي كما يلي .وهللا تعالى أعلم. كفّارة واحدة على األرجح

  .ة الصوم لما فيھا من فوائد عظيمةأوصي المسلمين بالحرص على أداء فريض .1

 .أوصي الصائمين في رمضان باالبتعاد عن كل تصرف جنسي قد يؤثر في صيامھم .2

ه من  .3 ا يجب علي ه أداء م ذه التصرفات فعلي إذا وقع من الصائم ما يفسد صيامه من ھ
  .قضاء أو كفارة

 
bibliographie 
- Ibn Abi Shaybah, Abdullah bin Mohammed. (1409). Almosanaf. 

Ed1.Verification: Kamal Yusuf Pisces .Alrushed Library. Riyadh . 



 "دراسة فقھية مقارنة - التصّرفات الجنسية وأثرھا في عبادة الصوم" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1444

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014 ،)6( 28 المجلد) نسانيةاال العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

- Ibn Alhajeb, Osman bin Omar al-Maliki. Jamea Alomahat. No 
edition.  

- Ibn Almolagan, Omar bin Ali Al-Ansari. (1410). Summary of Al- 
Bader Almoneer. Ed1. Verification: Hamdi Salafi. Alrushed Library. 
Riyadh.  

- Ibn Alhomam, Mohammed bin Abdel Wahed Alsyuasi. Fateh 
Algadeer explain. Ed2. Dar Alfeker. Beirut.  

- Ibn Taymiyyah, Ahmad Abdel Halim Aharani. (1404). Almuharar of 
jurisprudence. Ed2. Verification: Essam Kuljee. Knowledge Library. 
Riyadh.  

- Ibn Taymiyyah, Ahmad Abdel Halim Aharani. fatwas of Shaykh al-
Islam Ibn Taymiyyah in jurisprudence. Ed2. Verification: Abdul 
Rahman Alasemy. Ibn Taymiyyah library.  

- Ibn Juzay, Mohammed bin Ahmed al-Kalbi. the laws of 
jurisprudence. No edition.  

- Ibn Hibbaan, Mohammed bin Al Basti Hibbaan. (1414). Sahih Ibn 
Hibban. Ed2. Verification: Shoaib Arna'oot. Institution message. 
Beirut.  

- Ibn Hajar, Ahmed bin Ali Asqallaani. Fateh AlBaari. Verification: 
Muheb Aldeen al-Khatib. knowledge House. Beirut.  

- Ibn Hajar, Ahmed bin Ali Asqallaani. (1964). Alhabeer summarize. 
Verification: Mr. Abdulla Hashim Yamani. Medina. 

- Ibn Hazem, Ali bin Ahmed. Almuhala. Ed2. Verification: Committee 
of Ehya'I Alturath. Dar Alafak. Beirut.  

- Ibn Khuzaymah, Muhammad ibn Ishaq. (1390). Sahih Ibn 
Khuzaymah. Verification: d. Mohammed Mustafa Azami. Islamic 
office. Beirut.  

- Ibn Kelkan, Ahmed bin Mohammed. (1994). Wafayat Alaayan. 
Verification: Ihsan Abbas. Dar Sader. Beirut.  



 1445ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمدالشلش

 2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- Ibn Rushd, Mohammed bin Ahmed. (1978). Almujtahed beginning. 
Ed4. knowledge House. Beirut, Lebanon.  

- Ibn Dawyan, Ibrahim bin Muhammad. (1405). Mannar Alsabeel 
explain. Ed2. Verification: Essam Kulajee. Library of knowledge. 
Riyadh.  

- Ibn Abidin. (1421). Al durr al-Mukhtar explain. Dar Alfeker. Beirut.  
- Ibn Abd el-Ber, Yusuf bin Abdullah. (1407). Alkafi in the 

jurisprudence. Ed1. Scientific Library. Beirut.  
- Ibn Abd el-Ber, Yusuf bin Abdullah Al Nimri. (2000). Alestevkar. 

Ed1. Verification: Salem Mohammed Atta Mohammad Ali Mouawad. 
Scientific Library. Beirut, Lebanon.  

- Ibn Abd el-Ber, Yusuf bin Abdullah. (1387). Altamheed. Ed2. 
Verification: Mustafa bin Ahmed Al Alawi, Mohammed Abdul Kabir 
al-Bakri.  Morocco.  

- Ibn Arafa, Mohammed Eldesoki. Hasheyat Eldesoki. Editor: 
Mohammed Aleesh. Dar Alfeker. Beirut.  

- Ibn Faris, Abu Hussein Ahmed. (1999). Lexicon language standards. 
Ed2. Verification: Abdul Salam Mohammed Haroon. Dar Aljeel. 
Beirut.  

- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmed al-Maqdisi. (1405). Almogny in 
the jurisprudence of Imam Ahmad ibn Hanbal. Ed1. Verification: 
Abraham Ebiary. Dar Alfeker. Beirut.  

- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmed al-Maqdisi. Alkafy in the 
jurisprudence of Imam Ahmad ibn Hanbal. Islamic office. Beirut.  

- Ibn katteer, Ismail bin Omar. (1401). Tafseer Ibn katteer. Dar Alfeker. 
Beirut.  

- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazeed al-Qazwini. Sunan Ibn Majah. 
Verification: Mohamed Fouad Abdul Baqi. Dar Alfeker. Beirut, 
Lebanon.  



 "دراسة فقھية مقارنة - التصّرفات الجنسية وأثرھا في عبادة الصوم" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1446

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014 ،)6( 28 المجلد) نسانيةاال العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

- Ibn Mefleh, Ibrahim bin Muhammad. (1400). Almubdea. Islamic 
office. Beirut.  

- Ibn Mefleh, Muhammad ibn al-Maqdisi Mofleh. (1418). Almugnea. 
Ed1. Verification: Hazem judge. Scientific Library. Beirut.  

- Ibn Mantheoor, Makram Mohammed bin al-Masri. San Arabs. Ed1. 
Dar Sader. Beirut, Lebanon.  

- Ibn Nojaym, Zinedine Hanafi. Albher Alraiq. Ed2. Knowledge House. 
Beirut.  

- Alabbi ALazhari, Saleh Abdel Samie. Althamar Aldaney explained 
message Ibn Abi Zaid Geerawani. Verification: Essam Kuljee. 
Cultural library. Beirut.  

- Azhari, Mohammed bin Ahmed. (2001). to refine the language. Ed1. 
Verification: Mohamed Awad. Dar Ehya'I Alturath. Beirut.  

- Al albani, Mohammed Nasser Eddin. (1405). Irwa Alghaleel. Ed2. 
Islamic office. Beirut.  

- Ansari, Abu Yahya Zakaria El-Shafei. Assna AL mataalib. No 
edition.  

- Bujayrimi, Omar Suleiman bin. Hashiyat Al Bujayrimi. Islamic 
library. Diyarbakir / Turkey.  

- Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1987). Sahih Al Bukhari. Ed3. 
Verification: d. Mustafa Deeb Albuga. Dar Ibn Kathir. Yamamah, 
Beirut, Lebanon.  

- Albustane, Peter. (1869). Drop the ocean. Lebanon Library. Beirut.  
- Buhooti, Mansour bin Yunus. Explanation of Muntaha Aleradat. Dar 

Alfeker. Beirut, Lebanon.  
- Buhooti, Mansour bin Yunus. (1390). Alrawd Almurbea. Modern 

Library Riyadh. Riyadh.  
- Buhooti, Mansour bin Yunus. (1402). Kashaf Algenaa. Verification: 

Hilal Meselhi Mostafa Helal. Dar Alfeker. Beirut.  



 1447ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمدالشلش

 2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- Bayhaqi, Ahmad bin al-Hussein. (1994). Sunan Albayhaqi. 
Verification: Mohamed Abdel Kader Atta. Dar El-Baz. Mecca, Saudi 
Arabia.  

- Tirmithei, Mohamed Benaissa. Sahih Sunan al-Tirmidhi. Verification: 
Ahmed Mohamed Shaker and others. Dar Ehya'I Alturath. Beirut, 
Lebanon. Without edition.  

- Aljawey, Mohamed Ben Omar. the end of Zein. Ed1. Dar Alfeker. 
Beirut  

- Jerjani, Ali bin Mohammed. (1405). Tariffat. Ed1. Verification: 
Abraham Ebiary. Arab Book House. Beirut.  

- Aljamal, Solaiman. Hashiyat Aljamal. Dar Alfeker. Beirut.  
- Alhisni, Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad. Kefayat Alakhyar.  

knowledge House. Beirut, Lebanon.  
- Alhuskafey, Mohammed bin Ali. (1386). Durr al-Mukhtar. Ed2. Dar 

Alfeker. Beirut.  
- Alhattab, Muhammad ibn Abd al -Rahman. (1398). Mawaheb 

Algaleel. Ed2. Verification: Abraham Ebiary. Dar Alfeker. Beirut.  
- Alhawaizi, Abu Bakr bin Ali bin Mohammed Yemeni. brilliant jewel. 

No edition.  
- Haidar, Ali. Dürer Alhukam. Verification: Fahmi al-Husseini. 

Scientific Library. Lebanon  
- Khurashi, Mohammed bin Jamaluddin. Khurashi to brief Mr.Khalil. 

Dar Alfeker for printing. Beirut.  
- Aldardeer, Mr. Ahmad Abu blessings. Explanation great. Editor: 

Mohammed Aleesh. Dar Alfeker. Beirut.  
- Domiati, the son of Mr. Mohammed Shata. Eaanet Altalebeen. Dar 

Alfeker. Beirut.  



 "دراسة فقھية مقارنة - التصّرفات الجنسية وأثرھا في عبادة الصوم" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1448

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014 ،)6( 28 المجلد) نسانيةاال العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

- Al Razi, Muhammad ibn Abi Bakr. (1417). a masterpiece of the 
Kings. Ed1. Verification: d. Abdullah Nazir Ahmed. Dar Albshaer. 
Beirut.  

- Al Razi, Muhammad ibn Abi Bakr. (1995). Mokhtar Alsehah. (New 
Edition). Verification: Mahmoud Khater. Lebanon Library. Beirut, 
Lebanon.  

- Rohibani, Mustafa al-Suyuti. (1961). Mataleb Oley Al-Nuha in 
explaining the very end. Islamic office. Damascus.  

- AlRamli, Mohammed bin Ahmed al-Ansari. (1404). Nehayet 
Almohtaj. Dar Alfeker. Beirut.  

- AlRamli, Mohammed bin Ahmed al-Ansari. Gayet Albayan 
explaining the Zobad Ibn Ruslan. knowledge House. Beirut.  

- Al-Zubaidi, Muhammad Murtada. (1407). Taj Alaroos. life Library. 
Beirut. Lebanon.  

- Zarqaani, Muhammad ibn Abd al-Baqi. (1411). Zarqaani explain. 
Ed1.  Scientific Library. Beirut.  

- Zarkashi, Mohammed bin Abdullah al-Hanbali. (2002). Zarkashi 
explain. Ed1. Verification: Abdel Moneim Khalil Ibrahim. Scientific 
Library. Beirut.  

- Zayla'i, Osman bin Ali Hanafi. (1313). Tbyeen Alhakaek. Islamic 
Library. Cairo.  

- Saraksi, Mohammed bin Ahmed. Almabsoot. Ed2. Knowledge House. 
Beirut, Lebanon.  

- Alsagdi, Ali bin al-Hussein bin Mohammed. (1404). Alsagdi fatwas. 
Ed2. Verification: Salahuddin Alnahey. Dar Al -Furqan. Amman / 
Jordan.  

- Samarqandi, Ala'i -Alddin. (1984). Tuhfet Alfukaha. Scientific 
Library. Beirut.  

- Chavili, Ali bin Abdullah al-Maliki. (1412). Kefayet Altaleb. 
Verification: Yusuf Sheikh Mohammed Biqai. Dar Alfeker. Beirut.  



 1449ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمدالشلش

 2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- Shafi'i, Muhammad ibn Idris. (1393). Alum. Ed2. Knowledge House. 
Beirut.  

- shbramelsi, Ali Bin Ali. Hashiyat Alshbramelsi. Imprinted with 
Nehayet Almohtaj  

- El-Sherbini, Mohammed al-Khatib. (1994 m). Mugny Almohtaj. Dar 
Alfeker. Beirut.  

- Alsharneblali, Hassan Al Wafa'i. (1985). Noor Aleedah. Dar 
Alhekma. Damascus.  

- Alsherwani, Abdul Hamid. Hawashey Alsherwani. Dar Alfeker. 
Beirut.  

- Shawkaani, Mohammed bin Ali. (1405). Alsail Aljarar. 
Ed1.Verification: Ibrahim Mahmoud Zayed. Scientific Library. 
Beirut.  

- Shawkaani, Mohammed bin Ali. (1973). Nayl Alwtaar. Dar Aljeel. 
Beirut.  

- Sheikh netham and a group of scientists of India. (1411). Indian 
fatwas. None. Dar Alfeker. Beirut.  

- sheike Zadeh, Abdul Rahman bin Mohammed. (1998). Majma 
Alanhur. Ed1. Verification: Imran Khalil Mansour. Scientific Library. 
Beirut.  

- Shirazi, Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. (1403). altanbeeh. Ed1. 
Verification: Imad al-Din Ahmad Haidar. The world of books. Beirut.  

- Shirazi, Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf. Almuhatheb in the jurisprudence 
of Imam Shafi'i. Dar Alfeker. Beirut.  

- Sawi, Ahmed. (1415). Bulget AlSalek. Ed1. Verification: Mohamed 
Abdel Salam Shahin. Scientific Library. Beirut.  

- San'aani, Muhammad bin Ismail. (1379). ways of peace. Ed4. 
Verification: Mohamed Abdel -Aziz Al-Kholi. Dar Ehya'I Alturath. 
Beirut.  



 "دراسة فقھية مقارنة - التصّرفات الجنسية وأثرھا في عبادة الصوم" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1450

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014 ،)6( 28 المجلد) نسانيةاال العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

- Tabari, Muhammad ibn Jarir. (1405). Tafseer Al Tabari. Dar Alfeker. 
Beirut.  

- Altahawy, Ahmed bin Mohammed bin Ismail. (1318). Hasheyat Al 
tahawy on Maragey Alfalah. Ed3. Bulaq Press. Egypt.  

- Abdari, Mohammed Ben Youssef. (1398). Crown and a diadem 
explain sharh Khalil. Ed2. Dar Alfeker. Beirut.  

- Uthaymeen, Mohammed bin Saleh. Almomte'i Explanation. Without 
edition.  

- Adawi, Ali Saidi -Maliki. (1412). Hasheyat Aladaw. Ed2. 
Verification: Yusuf Sheikh Mohammed Biqai. Dar Alfeker. Beirut.  

- Aleesh, Mohammed. (1409). Menah Aljaleel. Without edition. Dar 
Alfeker. Beirut.  

- Aini, Badr al-Din Mahmud bin Ahmad. (1979). Umdet Algareey. 
Darolfekr. Beirut, Lebanon.  

- Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad. (1417). Alwaseet. Ed1. 
Verification: Mahmoud Ahmed Ibrahim, Mohamed Tamer. Dar es 
Salaam. Cairo.  

- Ghamrawi, Mohammed Zuhrey. Alseraj Alwahaj. knowledge House. 
Beirut.  

- Ghonaimi, Abdul Ghani Aldemashgy. Alobab to explain the book. 
Verification: Mahmoud Amin Nawawi. Arab Book House.  

- Faraaheedi, Khalil bin Ahmed. Alayen. Verification: d. Makhzumi Dr. 
Mahdi. Ibrahim al-Samarrai.  Alhelal House. 

- Quraafi, Ahmad ibn Idris. (1994). Althekeera. Editor: Mohammed 
Haji. West Dar. Beirut  

- Gortobi, Mohammed bin Ahmed al-Ansari. (1996). Tafseer Al 
Gortobi. Ed1. House of the people. Cairo.  

- Karawi, Mohamed Larbi. Conclusion on the jurisprudential doctrine 
gentlemen Maalikis. None. Scientific Library. Beirut.  



 1451ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمدالشلش

 2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- Kasaani Hanafi, Aladdin Abu Bakr bin Masood Ahmed. (1996). 
Badaa'I book. Ed1. Dar Alfeker. Beirut, Lebanon.  

- Kanani, Ahmad ibn Abi Bakr bin Ismail. (1403). Mesbah Alzojaja. 
Ed2. Editor: Mohammed Picker Akoshnawi. Arabic House. Beirut.  

- Malik bin Anas. Great Mudawana. Dar issued. Beirut.  
- Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Mohammed. Alhawey Alkabeer. Dar 

Alfeker. Beirut.  
- Mubaarakfoori, Mohammed Abdel-Rahman. Tuhfet Alahwathey. 

Scientific Library. Beirut, Lebanon.  
- Mardaawi, Ali bin Sulaiman. Alensaf. Verification: Mohamed Hamed 

al-Feki.  Dar Ehya'I Alturath. Beirut.  
- Almargennane, Ali ibn Abi Bakr. Alhedaya. None. Islamic library.  
- Almargennane, Ali ibn Abi Bakr. Bedayat Almubtedy in the 

jurisprudence of Imam Abu Hanifa. Library and Press Muhammad 
Ali Sobh. Cairo.  

- Muzani, Ismail bin Yahya. Summary Muzani. None. 
- Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj. Sahih Muslim. Verification: Mohamed 

Fouad Abdul Baqi.  Dar Ehya'I Alturath. Beirut, Lebanon.  
- Manaawi, Mohamed Abdel -Raouf. (1410). Altawgeef. Ed1. 

Verification: d. Mohammed Radwan. Dar Alfeker. Damascus.  
- Nasafi, Abdullah bin Ahmed. Tafseer Al Nasafi. Without edition.  
- Alnafrawi, Ahmed bin Ghoneim al-Maliki. (1415). Alfawakeh 

Aldawaney. None. Dar Alfeker. Beirut.  
- AlNawwawi, Yahya bin Sharaf. (1407). Sahih Muslim explains. Ed2.  

Dar Ehya'I Alturath. Beirut.  
- AlNawwawi, Yahya bin Sharaf. (1405). Ruwdit Altalybin. Ed2. 

Islamic office. Beirut.  



 "دراسة فقھية مقارنة - التصّرفات الجنسية وأثرھا في عبادة الصوم" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1452

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014 ،)6( 28 المجلد) نسانيةاال العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

- AlNawwawi, Yahya bin Sharaf. (1997). Almajmooa. Dar Alfeker. 
Beirut.  

- AlNawwawi, Yahya bin Sharaf. Menhaj Altalebin. Knowledge House. 
Beirut.  

- Haytami, Ahmed bin Mohammed. (1420). Al- Zawajer. Ed2. Modern 
Library. Beirut.  

- Haythami, Ali ibn Abi Bakr. (1407). Majma Alzawaed. Arab Book 
House. Beirut.  

 


