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اجلىف وأثزه يف انفطز عنذ املذاهب األربعت

(*)
م.م .هثنى عارف الجزاح

يهخص انبحث

اشػملؿ ابحثػث ابلومػوـ ل اب ػوؼ وأفػرا فػر ابدطػر ذاػد ابلػذا ب ا رح ػ ذ ػ

ملهيد وأرح

لحاثث وخامل

ألا ابملهيد فأشرت فيه إب ل ا اب وؼ بغ واصطالثا .

ومضلف ابلحثث ا وؿ ابمأصيؿ ابدقهر بلدهوـ اب وؼ فر لط حيف :
فر إفحات اب وؼ .

ابلط ب ا وؿ  :أدب ابلذا ب ا رح

ابلط ب ابفاار  :إفحات اب وؼ ذاد ابلذا ب ا رح

.

و اء ابلحثث ابفاار بيحيف لا يصدؽ ذ يه لمل اب وؼ ذاد ابلذا ب ا رح .

فر ثيف اممقرأت فر ابلحثث ابفابث ابشروط وابضواحط ابمر اذملد ا كؿ لذ ب

ب قوؿ حاإلفطار حوصوؿ ذيف إب اب وؼ .

ومااوب ػػت ف ػػر ابلحث ػػث اب ارح ػػا أف ػػر اخ ػػمالؼ ابل ػػذا ب ا رح ػ ػ ف ػػر اب ػػوؼ وف ػػر

شروطه لف خالؿ لمأبميف :

(*) هذرس هساعذ في قسن الشزيعة ،كلية العلوم اإلسالهية ،جاهعة الووصل.

ا وب  :ثكـ زرؽ اإلحر فر ابوريد .
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.  ثكـ اممخداـ حخاخ ابرحو: ابفااي
. وذكرت فر خامل ابحثث أحرز ابامائج ابمر موص ت إبيها لف خالؿ ابحثث

ABSTRACT

THE RESEARCH UNDER THE TITLE AL-JAWF AND ITS ROLE IN
FAST-BREAKING IN THE OPINION OF THE FOUR MAZHABS IN
CLUDES : INTRODUCTION FOUR FILDS OF IN VESTIGATIONS AND
CONCLUSION .
THE INTRODUCTION EXPLAINS THE MEANING OF AL-JAWF
LINGNISTICALLY AND TECHNICALLY .
THE FIRST CHAPTER ESTABLISHES THE MEANING OF AL-JAWF
AS VIEWED BY THE FOUR MAZHABS .
THE SECOND CHAPTER EXPLAINS THE VIEW OF THE FOUR
MAZHABS IN DETERMING AL-JAWF .
WHILE THE THIRD CHAPTER STUDIES THE CONSTRAINTS AND
REGNLATIONS ADOBTED BY THE FOUR MAZHABS .
THE LAST ONE TONE HES CONTEM PORARY ISSUSES LIKE
THE EFFECT OF INTRAVENOINJECTHONS AND INHALERS ON
FAST .
THE LAST CHAPTER ENDS UP WITH CONCLWIONS .

املقذيت
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ابثلػد
ذ

رب اب ػابليف ثلػػدا يػوافر ا لػػه ويكػافرء لزيػدا وابصػالة وابمػػالـ

لف ال احر ح دا وذ

لف اقمػد

آبه وأصثاحه ابلقمديف أفرا لف ح دا وذ

حهـ إب يوـ ابديف يوـ بقائه وح د :

فقػػد أثححػػت فػػر ػػذا ابحثػػث ابلمواضػػا أف أم ػ ط ابضػػوء وأذلػػت ابدكػػر فػػر

ح ض ابقضػايا ابل اصػرة ذات اب القػ حابصػوـ صػث وفمػادا أذاػر لمػأب اب ػوؼ
ذاػػد فقهػػاء ابلػػذا ب ا رح ػ

ل ملػػدا حػػذبؾ ذ ػ أشػػهر لؤبدػػامهـ ابدقهي ػ

ممحا اصوصهـ ابلماافرة اا و ااؾ

ولثػػاوال

صؿ إب لا أظاه ابصواب ذاد ـ .

وب ؿ أحرز لا وا هار لف ابص وحات ر م دد ا قواؿ فر ضػلف ابلػذ ب ابواثػد

ا لر ابذي يمط ب ابمأار ابكحير فر ابماصيص ذ

أيها و ابل ملد فضال ذػف

أف يكػػوف ح ض ػػها لقي ػػدا ب ػػح ض أو لحيا ػػا ب ػػه و ػػذا أل ػػر يدرك ػػه ل ػػف مل ػػرس ذ ػ ػ
ذحارات ا قدليف .
وقد

ت ذا ابحثث لؤبدا لف ملهيد وأرح

لحاثث وخامل

ألا ابملهيد فأشرت فيه اب ل ا اب وؼ بغ واصطالثا .

ومضلف ابلحثث ا وؿ ابمأصيؿ ابدقهر بلدهوـ اب وؼ فر لط حيف :

ابلط ب ا وؿ  :أدب ابلذا ب ا رح

فر إفحات اب وؼ .

ابلط ب ابفاار  :إفحات اب وؼ ذاد ابلذا ب ا رح

.

و اء ابلذ ب ابفاار بيحيف م ييف لمل اب وؼ ذاد ابلذا ب ا رح

.

وألا ابلحثث ابفابث فاممقرأت فيه ابشػروط وابضػواحط ابمػر اذملػد ا أ ػؿ ابلػذا ب

ا رح

ب قوؿ حاإلفطار.

ومضلف ابلحثث ابراحا حياف أفر اخمالؼ ابلذا ب ا رح

ابشروط فر لمأبميف :

ابلمأب ا وب  :ثكـ زرؽ اإلحر فر ابوريد .

ابلمأب ابفااي  :ثكـ اممخداـ حخاخ ابرحو .
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وألا ابخامل فمـ مم يط ابضوء فيها ذ

أحرز ابامائج ابلمماحط لف خالؿ

ابحثث .

وأخي ار  :فإاار ثاوبت لا اممط ت أف أليط اب فاـ ذلا مصدرت به

قد وفقت فهو لا أردت وقصدت

فإف كات

واف كات اآلخر فثمحر أاار حثفت وا مهدت

وب لصيب أ راف وب لخطرء أ ر واثد ولف ا ابموفيؽ .

انتًهيذ

اجلىف نغت واصطالحا

اجلىف نغت :

يط ؽ اب غويوف امـ اب وؼ ذ

ابواما لف ابشرء

وذ

ابحطف وابدرج

وذ

ابخالء

ذدة ل اف  :أثد ا ابلطلئف لف ا رض
وا

ولاه وؼ اإلاماف حطاه

ػوفاف :

كلا مل ابصرفيوف ابد ؿ ابل مؿ اب يف أ وؼ إلا بخ و ومطه لف

ثرؼ صثيح والا بخ وا لف ابثرك .
حطاه

قاؿ احف لاظورػ رثله ا ػ  :ل اب وؼ ابلطلئف لف ا رض
واب وؼ لا ااطحقت ذ يه ابكمداف وا ضالع وابصقالف

و وؼ اإلاماف

و ل ها أ واؼ

 .....ووذاء لمم اؼ  :واما وامم ػاؼ ابشرء وامم ػوؼ  :امما ل (. )1

وا

وقاؿ اب اوي ػ رثله ا

ػ  :ل ( ويقاؿ به ) أي ب ل مؿ اب يف ( ا

وؼ )

وؼ و ابخابر وفه واالا ملر ابل مؿ اب يف حذبؾ ( بخ و لا ) أي شرء (

و ) أي ابشرء ( كاب وؼ به ) أي ب ل مؿ اب يف و و ومطػه ابذي و ذياػه ( لف

ابصث ) أي ابمالل لف ابمغييرات حمحب و ود ثرؼ اب
اب وؼ اصطالثا :

فيه ل (. )2

ذ ب ابدقهاء إب أف اب وؼ و كؿ فارغ يقحؿ ابشغؿ وااللمالء .
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قاؿ ابديولر ػ رثله ا ػ  :ل اب وؼ ابخالء
أ وؼ

واالمـ اب وؼ

فيلا يقحؿ ابشغؿ وابدراغ
ت به وفا

حمكوف ابواو

وقاؿ ابكدوي ػ رثله ا

ابخالس لف أمدامه وا

ذا أص ه

فـ امم لؿ

واب لا أ واؼ

امـ فاذؿ لف افمه م وفه

إذا وص ت

فقيؿ وؼ ابدار بحاطاها وداخ ها

وقيؿ ب راث

اب وؼ ل (. )3

و و لصدر لف حاب م ب

ائد

فهو

و وفمه م ويدا :

ػ  :ل اب وؼ ابلطلئف لف ا رض

و وؼ اب يؿ و

وفاف ابحطف وابدرج ل (. )4

وفر ابقالوس ابلثيط إف اب وؼ و لف ل فغر اباثر إب ابلفاا ل (. )5

لف أذالا يظهر أف لدهوـ اب وؼ ذاد ابدقهاء ال يكاد يخم ؼ ذلا و ذ يه ذاد

اب غوييف وا أذ ـ.

املبحث األول

انتأصيم انفقهي ملفهىو اجلىف

وفر ذا ابلحثث مأمااوؿ ا دب ابمر امماد إبيها فقهاء ابلذا ب ا رح

اب وؼ أوال

ولف فـ اممقراء ذحارامهـ لف كمحهـ ابل ملدة فاايا

ابلحثث فر لط حيف :

ابلط ب ا وؿ  :أدب ابلذا ب ا رح

فر إفحات اب وؼ .

ابلط ب ابفاار  :إفحات اب وؼ ذاد ابلذا ب ا رح

املطهب األول
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أدنت املذاهب األربعت يف إثباث اجلىف
وبد

اممقراء ابلذا ب ا رح

ابدطر حوصوؿ ذيف إبيه

ابلفحم بلدهوـ اب وؼ

ا د ـ ي ملدوف فر ذبؾ ذ

وذد ا إياا أثد أمحاب
ا فر ل ابدطر للا دخؿ

وبيس للا خرج ل ثيث روي ذف لهرة لف ابصثاح رضر ا ذاهـ لاهـ ثحر

ا ل ذحدا احف ذحاس ػ رضر ا ذاه ػ إذ روي ذاه لرفوذا ولوقوفػا كلا روي
ذف ذكرل ػ رضر ا

ذاه ػ لوقوفا ذ يه

وروي ذات ا فر ذف ميداا ذ ر حف

أحر طابب ػ كرـ ا و هه ػ واثوا ذف ميداا إحف لم ود ػ رضر ا ذاه ػ ولف ه
لروي ذف ابصديق حات ابصديؽ ذائش أـ ابلؤلايف ػ رضر ا ذاها ػ .
قاؿ ابحيهقر ػ رثله ا ػ  :ل أخحراا أحو ابقامـ زيد حف

اب وي حابكوف أاا أحو

در حف دثيـ فاا إح ار يـ حف ذحد ا

در حف لثلد حف ذ ر
اب حمر فاا وكيع بن

الجراح ذف ا ذلش ذف أحر ظحياف ذف حف ذحاس أاه ذكر ذادا ابوضوء لف
ابط اـ قاؿ ا ذلش لرة وابث ال ب صائـ فقاؿ إالا ابوضوء للا خرج وبيس للا
دخؿ واالا ابدطر للا دخؿ وبيس للا خرج وروي أيضا ذف ذ ر حف أحر طابب لف
قوبه وروي ذف اباحر  وال يفحت ل (. )6

وقاؿ احف ث ر اب مقالار ػ رثله ا ػ  :ل وقاؿ احف ذحاس وذكرل ابصوـ للا

دخؿ وبيس للا خرج ألا قوؿ حف ذحاس فوص ه حف أحر شيح ذف وكيا ذف
ا ذلش ذف أحر ظحياف ذف حف ذحاس فر ابث ال ب صائـ قاؿ ابدطر للا دخؿ
وبيس للا خرج وابوضوء للا خرج وبيس للا دخؿ ورو لف طريؽ إح ار يـ اباخ ر

أاه مئؿ ذف ذبؾ فقاؿ قاؿ ذحد ا ي ار حف لم ود فذكر لف ه واح ار يـ بـ ي ؽ حف

لم ود واالا أخذ ذف كحار أصثاحه وألا قوؿ ذكرل فوص ه حف أحر شيح ذف شيـ
ذف ثصيف ذف ذكرل لف ه ل (. )7
وقاؿ ابلحاركدوري ػ رثله ا

ػ  :ل ق ت ثديث ابدطر للا دخؿ وبيس للا خرج

لرفوذا ض يؼ ل (.)8
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وقاؿ احف ث ر اب مقالار ػ رثله ا ػ  :ل ثديث ابدطر للا دخؿ أحو ي

لف

ثديث ذائش لرفوذا إالا اإلفطار للا دخؿ وبيس للا خرج وفيه قص وب حد ابرزاؽ
ذف احف لم ود لف قوبه إالا ابوضوء للا خرج وبيس للا دخؿ وابدطر فر ابصوـ
للا دخؿ وبيس للا خرج وأخر ه ابطحراا والحف أح شيح ذف احف ذحاس لف قوبه

ابدطر للا دخؿ وبيس للا خػرج وذكػرا البخاري عنه تعميقا ()9ل (. )11

وقاؿ ابزي ر ػ رثله ا ػ  :ل ابثديث ابخالس ذشر قاؿ ذ يه ابمالـ ابدطر للا

دخؿ ق ت رواا أحو ي

ابلوص ر فر لمادا ثدفاا أثلد حف لايا ثدفاا لرواف حف

ل اوي ذف رزيف ابحكري قاؿ ثدفماا لوالا باا يقاؿ بها م ل لف حكر حف وائؿ أاها
مل ت ذائش مقوؿ دخؿ ذ

رموؿ ا

حقرص فوض ه فر فيه وقاؿ يا ذائش

 فقاؿ يا ذائش

ؿ لف كمرة فأميمه

ؿ دخؿ حطار لاه شرء كذبؾ قح ابصائـ

إالا اإلفطار للا دخؿ وبيس للا خرج اامه ووقده ذحد ابرزاؽ فر لصاده ذ

حف

لم ود فقاؿ أخحراا ابفوري ذف وائؿ حف داود ذف أحر ريرة ذف ذحد ا حف لم ود

قاؿ إالا ابوضوء للا خرج وبيس للا دخؿ وابدطر فر ابصوـ للا دخؿ وبيس للا
خرج اامه ولف طريؽ ذحد ابرزاؽ رواا ابطحراار فر ل له ووقده حف أحر شيح فر

لصاده ذ

حف ذحاس فقاؿ ثدفاا وكيا ذف ا ذلش ذف أحر ظحياف ذف حف ذحاس

قاؿ ابدطر للا دخؿ وبيس للا خرج اامه وكذبؾ رواا ابحيهقر قاؿ ورو أيضا لف
قوؿ ذ

ورو ذف اباحر ذ يه ابمالـ وال يفحت اامه وذكرا ابحخاري فر صثيثه

م يقا فقاؿ وقاؿ حف ذحاس وذكرل ابصوـ للا دخؿ وبيس للا خرج ل (. )11

وقاؿ احف ابل قف ػ رثله ا ػ  :ل ابراحا ذف احف ذحاس رضر ا ذاهلا أاه قاؿ

ابدطر للا دخؿ وابوضوء للا خرج و ذا ا فر صثيح رواا ابحخاري ذاه م يقاً
حصيغ

زـ وبدظه قاؿ احف ذحاس وذكرل ابصوـ للا دخؿ وبيس للا خرج ورواا

ابحيهقر أيضاً وبدظه ذف احف ذحاس أاه ذكر ذادا ابوضوء لف ابط اـ  -قاؿ
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ا ذلش لرة وابث ال ب صائـ  -فقاؿ إف ابوضوء للا يخرج وبيس للا دخؿ واالا
ابدطر للا دخؿ وبيس للا خرج ل (. )12

املطهب انثاني

إثباث اجلىف عنذ املذاهب األربعت
إبيه

امدقت آراء ابلذا ب ا رح

ذ

ذد اب وؼ مححا إلفماد ابصوـ حوصوؿ ذيف

وي ود ابمحب فر ذبؾ إب كوف اإللماؾ ذف وصوؿ ذيف إبيه وا حا إذ لف

ابضرورة كوف ا وؿ اام ا ذف ابفاار

كمحهـ ابل ملدة :

ودواؾ اباصوص ابداب ذ

لا أشرت لف

ابلذ ب ابثادر :
ال خالؼ حيف أرحاب ذا ابلذ ب ابلمقدليف لاهـ وابلمأخريف فر إفحات اب وؼ

قاؿ ابلرغيااار ػ رثله ا ػ  :ل ولف اثمقف أو امم ط أو أقطر فر أذاه أفطر
 ........بو ود ل ا ابدطر و و لا فيػه صالح ابحػدف إب اب ػوؼ ل (.)14
وقاؿ احف ذاحديف ػ رثله ا ػ  :ل  .....أو اثمقف

أو أقطر فر أذاه د اا

أو داو

ائد أو آل

أو امم ط فر أاده شيئػا

فوصؿ ابدواء ثقيق إب

وفه

ودلاغه  .......قض فر ابصور ك ها ل (. )15

ابلذ ب ابلابكر :

وأصثاب ذا ابلذ ب ال يخم دوف ػ إ لاال ػ ذف لذ ب ابثادي ابماحؽ فر إفحات

اب وؼ :

قاؿ ابخرشر ػ رثله ا
حلائا أو ث ؽ

ػ  :ل وايصاؿ لمث ؿ أو غيرا ذ

..........

ابلخمار بل دة حثقا

وااظر ؿ لف ه لا يصؿ لف فقح مثت ابل دة أو

فوقها ب ل دة أو ي ري لا لر فر ابوضوء ل (. )16
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وقاؿ اب دوي ػ رثله ا ػ ل اقا ذ

قوبه آادا ل وااظر ؿ لف ه ابخ ل قائال  :ل

ابظا ر أاه لف ه وقررا ابشيخ أثلد ابادراوي وال ي ري ذ
ابوصوؿ ب وؼ ل (. )17

ف ابلدار اا ذ

لا لر فر ابوضوء

ابلذ ب ابشاف ر :

ذا ابلذ ب يمدقوف لا لف محقهـ فر إفحات اب وؼ وفر ذدا لدط ار حوصوؿ

وأئل

ذيف إبيه :

قاؿ احف ث ر ػ رثله ا ػ  :ل واإللماؾ ذف وصوؿ ذيف أي ذيف كاات واف

كاات أقؿ لا يدرؾ لف اثو ث ر إب لا يمل

وفا ل (. )18

وقاؿ ابرل ر ػ رثله ا ػ  :ل وابمقطير فر حاطف ا ذف واف بـ يصؿ إب ابدلاغ

وحاطف اإلث يؿ و و لخرج ابحوؿ لف ابذكر واب حف لف ابفدي واف بـ يصؿ إب

ابلفاا
ذ

وبـ ي اوز ابثشد أو ابث ل

لدطر فر ا صح

بلا لر لف أف ابلدار

لمل اب وؼ ل (. )19

ابلذ ب ابثاح ر :
كلا وا د أئل

ابدقهي :

ذا ابلذ ب

كابلذا ب ا خر

يفحموف اب وؼ فر كماحامهـ

قاؿ احف قدال ػ رثله ا ػ  :ل لمأب  :لف أكؿ أو شرب أو اثم ـ أو امم ط

أو أدخؿ إب

وفه شيئا لف أي لوضا كاف

(. )21

وحلا مـ ممطيرا يظهر

........

يا اذمداد ابلذا ب ا رح

ف يه ابقضاء حال كدارة ل

حاب وؼ إ لاال واف اخم دوا

فيلا حياهـ فر ذد ذا أو ذاؾ لف لمل اب وؼ و و لا مأم رض به فر ابلحثث
اآلمر إف شاء ا م اب .
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املبحث انثاني

تعيني اجلىف عنذ املذاهب األربعت
وح د أف امم رضت فر ابلحثث ابلمقدـ أقواؿ فقهاء ابلذا ب ا رح

أفحات اب وؼ

ي د رحر اآلف أف أذكر م يياهـ به

فر

إذ لف ابل وـ ب لممحا بهـ فر

لصادامهـ وم يقامهـ أف فل اخمالفا وام ا فر ذد ذا ذبؾ لف لمل
ا لر ابذي يقمضر ابغوص فر م ؾ ابلصادات ب وقوؼ ذ

بيمما ب حاثث ل رف ابثكـ ابلطاحؽ ب واقا بد كؿ لذ ب

اب وؼ

لكاوف ذحارامهـ

وللا ياحغر ابماحه به فر ذا ابلقاـ و أف بكؿ لذ ب شروطا ال حد لف مثققها

ب قوؿ حاإلفطار و و لا مأشير به فر ابحثث ابالثؽ .

و اؾ اصوص أئل ابلذا ب للا يملح حه ابثاؿ

ولا يقمضيه ابمدصيؿ

ح د اإل لاؿ .

ابلذ ب ابثادر :
وأصثاب ذا ابلذ ب يط قوف امـ اب وؼ ذ

ا وؿ  :ابحطف ( ابل دة ).

أرح

أشياء :

ابفاار  :ابدلاغ .

ابفابث  :حاطف ابقحؿ .
ابراحا  :حاطف ابدحر.

قاؿ ابقدوري ػ رثله ا ػ  :ل ولف اثمقف أو امم ط أو أقطر فر أذايه أو داو

ائد أو آل حدواء فوصؿ إب

وفه ودلاغه  .......أفطر ل (. )21
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وقاؿ ابك يحوبر ػ رثله ا ػ  :ل ف ابلراد إدخاؿ شرء حطاه لأكوال أو ال

فلا

وصؿ إب ابدلػاغ وصؿ إب اب ػوؼ بلا أف حيف ابدلػاغ واب ػوؼ لادذا ل (. )22

وقا ؿ احف ذاحديف ػ رثله ا ػ  :ل قاؿ فر ابحثر  :وابمثقيؽ أف حيف وؼ ابرأس

و وؼ ابل دة لادذا أص يا

(. )23

فلا وصؿ إب

وؼ ابرأس يصؿ إب

وؼ ابحطف ل

وقاؿ احف ا يـ ػ رثله ا ػ  :ل وكذا بو أدخؿ إصح ه فر أممه أو أدخ مه ابلرأة

فر فر ها

إال إذا كاات اإلصحا لحم

و ابلخمار

يدمد بوصوؿ ابلاء أو ابد ف ل (. )24

حابلاء أو ابد ف

فثيائذ

ابلذ ب ابلابكر :

وأرحاب ذا ابلذ ب يط قوف امـ اب وؼ ذؿ ألريف :

ا وؿ  :ابحطف ( ابل دة ).
ابفاار  :ابث ؽ .

قاؿ خ يؿ ػ رثله ا ػ  :ل وايصاؿ لمث ؿ أو غيرا ذ

أو ث ؽ ل (. )25
ذ

وقاؿ ابخرشر ػ رثله ا ػ ل قا ذ
ل دة وذطده ذ

ابلخمار بل دة حثقا حلائا

ذحارة خ يؿ  :ل وقوبه ( أو ث ؽ ) ل طوؼ

ثقا يقمضر أف ابواصؿ لف ا ذ

يشمرط فيه أف ي اوز

ابث ؽ و و قػوؿ بكاه ض يػؼ وابلذ ػب أف ذبؾ ال يشمػرط ل (.)26

وقاؿ ابدردير ػ رثله ا ػ  :ل ف ـ أف وصوؿ شرء ب ل دة لف ابث ؽ لط قا أو

لف لادذ أمدؿ حشرط أف يكوف لائ ا أ و ب ث ؽ كذبؾ لدطر ل (. )27

ابلذ ب ابشاف ر :
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وابلمألؿ فر لؤبدات ذا ابلذ ب ي د أصثاحه قد ذللوا امـ اب وؼ بيشلؿ أاواذا
لم ددة يلكاار ثصر ا فيلا يأمر :

ا وؿ  :ابحطف ( ابل دة ).
ابفاار  :ابدلاغ .

ابفابث  :أقص ابث ؽ .

ابراحا  :أقص ا اؼ ( لا وراء ابخيشوـ ).

ابخالس  :حاطف اإلث يؿ .

ابمادس  :حاطف ابدرج ( ابقحؿ أو ابدحر ).
ابماحا  :ابلفاا .

ابفالف  :ابرئماف .

ابماما  :حاطف ا ذف .
وذ

قاؿ اباووي ػ رثله ا ػ  :ل قاؿ إلاـ ابثرليف إذا اوز ابشرء ابث قوـ أفطر

ابو هيف لي ا حاطف ابدلاغ وابحطف وا ل اء وابلفاا للا يدطر ابوصوؿ

إبيه حال خالؼ ثم بو كاات ححطاه أو حرأمه لألول و ر اآلل فوضا ذ يها دواء

فوصؿ وفه أو خريط دلاغه أفطر واف بـ يصؿ حاطف ا ل اء وحاطف ابخريط
ومواء كاف ابدواء رطحا أو ياحما ذاداا وثك

إب

ابلموبر وابراف ر و ها أف ابوصوؿ

ابلفاا ال يدطر واخمارا ابقاضر ثميف و و شاذ وألا ابثقا فمدطر ذ

ابلذ ب وحه قطا ابلصاؼ واب لهور وفيه و ه قابه ابقاضر ثميف ال مدطر و و
شاذ إف كاف لاقاما ف

ابلذ ب قاؿ أصثاحاا مواء كاات ابثقا ق ي أو كفيرة

ومواء وص ت إب ابل دة أـ ال فهر لدطرة حكؿ ثاؿ ذاداا وألا ابم وط فإف وصؿ

إب

ابدلاغ أفطر حال خالؼ قاؿ أصثاحاا ولا اوز ابخيشوـ فر االمم اط فقد

ثصؿ فر ثد ابحاطف وثصؿ حه ابدطر قاؿ أصثاحاا وداخؿ ابدـ وا اؼ إب لامه

ابغ صل وابخيشوـ به ثكـ ابظا ر فر ح ض ا شياء ثم بو أخرج إبيه ابقرء أو
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احم ا لاه اخال أفطر وبو ألمؾ فيه ملرة ودر لا وغير لا بـ يدطر لا بـ يادصؿ
لف ابملرة واثو ا شرء وبو ما س ذا ابلوضا و ب غم ه وبـ مصح ابصالة ثم

يغم ه وبه ثكـ ابحاطف فر أشياء لاها أاه إذا احم ا لاه ابريؽ ال يدطر وال ي ب
غم ه ذ

اب اب وا

م اب

أذ ـ وألا إذا قطر فر إث ي ه شيئا وبـ يصؿ إب

ابلفاا أو زرؽ فيه ليال فديه فالف أو ه أصثها يدطر وحه قطا ا كفروف بلا ذكرا

ابلصاؼ وابفاار ال وابفابث إف اوز ابثشد أفطر واال فال وا أذ ـ ل (. )28

وقاؿ ابل يحاري ػ رثله ا ػ  :ل ( و ) يدطر ( حدخوؿ ذيف ) واف ق ت إب لا

يسمى ( جوفا ) أي وؼ لف لر كحاطف أذف واث يؿ و و لخرج حوؿ وبحف واف بـ
ي اوز ابثشد أو ابث ل ووصوؿ أصحا ابلمما ي إب
ذاد

ومها ذ

وراء لا يظهر لف فر ها

قدليها لدطر وكذا وصوؿ ح ض ا ال إب ابلمرح كذا أط قه

ابقاضر وقيدا ابمحكر حلا إذا وصؿ شرء لاها إب

ابلثؿ ابل وؼ لاها حخالؼ

أوبها ابلاطحؽ فإاه ال يسمى جوفا وأبثؽ حه أوؿ اإلث يؿ ابذي يظهر ذاد مثريكه
حؿ أوب ل (. )29

ابلذ ب ابثاح ر :

وفقهاء ذا ابلذ ب يخصوف امـ اب وؼ حألور فالف :

ا وؿ  :ابحطف ( ابل دة ).
ابفاار  :ابدلاغ .

ابفابث  :ابث ؽ .

قاؿ احف قدال ػ رثله ا ػ  :ل ابدصؿ ابفابث أاه يدطر حكؿ لا أدخ ه إب

وفه أو

ل وؼ فر مدا كدلاغه وث قه واثو ذبؾ للا يادذ إب ل دمه إذا وصؿ حاخميارا
وكاف للا يلكف ابمثرز لاه مواء وصؿ لف ابدـ ذ

اب ادة أو غير اب ادة كابو ور

واب دود أو لف ا اؼ كابم وط أو يدخؿ لف ا ذف إب ابدلاغ أو لا يدخؿ لف اب يف
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إب ابث ؽ كابكثؿ أو لا يدخؿ إب اب وؼ لف ابدحر حابثقا أو لا يصؿ لف لداواة
اب ائد إب

وفه أو لف دواء ابلألول إب دلاغه فهذا ك ه يدطرا اه واصؿ إب

وفه حاخميارا فأشحه ا كؿ وكذبؾ بو رح ادمه أو رثه غيرا حاخميارا فوصؿ إب

وفه مواء اممقر فر وفه أو ذاد فخرج لاه وحهذا ك ه قاؿ ابشاف ر وقاؿ لابؾ ال

يدطر حابم وط إال أف يازؿ إب ث قه وال يدطر إذا داو ابلألول واب ائد واخم ؼ

ذاه فر ابثقا واثمج به حأاه بـ يصؿ إب ابث ؽ لاه شرء أشحه لا بـ يصؿ إب
ابدلاغ وال اب وؼ وباا إاه واصؿ إب

وؼ ابصائـ حاخميارا فيدطرا كابواصؿ إب

ابث ؽ وابدلاغ وؼ وابواصؿ إبيه يغذيه فيدطرا ك وؼ ابحدف ل (. )31

استنتاج

ويحدو بر لف خالؿ لا مقدـ

أف ابلذا ب ا رح ػ لمدقػ ذ

ابل دة ) وفا وأف اب لهور مو ابلابكي قد امدقوا ذ

ذد ابحطػف (

كوف ابدلاغ وفا .

وأيضا ا د أف ابلذا ب ابفالف ابلابكي وابشاف ي وابثااح قد ذدوا ابث ؽ وفا

ذ

محيؿ اإل لاؿ واف اخم دوا ح د ذبؾ فر ابمداصيؿ .

زد ذ

ذبؾ أف أكفر ابلذا ب موم ا فر ااطحاقه ذ

لملاا ـ ابشاف ي

فابثادي فابثااح فابلابكي .
وب ؿ ذ
ا

ذا االخمالؼ حيف ابلذا ب ا رح

ي ود إب لا ذكرا احف رشد ػ رثله

ػ  :ل واخم دوا لف ذبؾ فر لمائؿ لاها لمكوت ذاها ولاها لاطوؽ حهػا

ألا

ابلمكوت ذاها إثدا ا فيلا يرد اب وؼ للا بيس حلغذ وفيلا يرد اب وؼ لف غير
لادذ ابط اـ وابشراب لفؿ ابثقا وفيلا يرد حاطف مائر ا ذضاء وال يرد اب وؼ لفؿ
أف يرد ابدلاغ وال يرد ابل دة ومحب اخمالفهـ فر ذا و قياس ابلغذي ذ
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ابلغذي وذبؾ أف ابلاطوؽ حه إالا و ابلغذي
ل ا ل قوؿ بـ ي ثؽ ابلغذي حغير ابلغذي

فلف أر

أف ابلقصود حابصوـ

ولف أر أاها ذحادة غير ل قوب وأف

ابلقصود لاها إالا و اإللماؾ فقط ذلا يرد اب وؼ مو حيف ابلغذي وغير

ابلغذي ل (. )31

املبحث انثانث

شزوط املذاهب األربعت نهقىل باإلفطار

لر حاا فر ابلحثفيف ابماحقيف اذملاد ابلذا ب ا رح

حوصوؿ ذيف إب اب وؼ

إال أف ذبؾ فر ابثقيق ذ

اإل لاؿ

ابقوؿ حاإلفطار
واال فإف بكؿ

لذ ب شروطه ابخاص حه ودواؾ م ؾ ابشروط لصاد وفؽ لذا حهـ :

ابلذ ب ابثادر :

واشمرط فقهاء ابثادي ب قوؿ حاإلفطار حوصوؿ ذيف إب اب وؼ شرطيف :
ِ
لممق ار
ا وؿ  :أف يكوف ابواصؿ إب اب وؼ

َّ َّ
ؼ
اـ حِ َخ ْي ٍط َوأ َْر َمَهُ فر َثْ ِق ِه َوطَ َر ُ
قاؿ احف ا يـ ػ رثله ا ػ  :ل َوبَ ْو َشد ابط َ َ
اْب َخ ْي ِط فر يِد ِا َال ي ْد ِم ُد ابص َّ
ص َؿ َوَذ َك َر اْب َوْب َوابِ ِ ُّر أ َّ
َف ابصَّائِ َـ إ َذا
ُ
َ
َّوَـ إال إ َذا ْاادَ َ
ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
وف َوبَ ْو كاف ُي ْد ِم ُد
ص فر اال ْمم ْا َ اء ثم َحَ َغ َلْحَ َغ اْبل ْثقََا فَهَ َذا أَ َق ُّؿ لا َي ُك ُ
ْ
اممَ ْق َ
َّ
ِ
ِ
يلا وفر ابظ ِه ِ
ص ْو َلهُ واالممقصاء َال ُي ْد َ ُؿ ِ ََّاهُ ُي ِ
يرَّي َوبَ ْو أ َْد َخ َؿ َخ َش َح ً
ور ُ
ث َد ً
َ
اء َذظ ً
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ص ْو ُلهُ قاؿ فر اْب َح َدائِ ِا َو َ َذا َي ُد ُّؿ ذ
أو َا ْث َو َا َو َ
ط َرفًا لاها حيدا بـ َي ْد ُم ْد َ
ِ ِ
ِ
اممِ ْقرار َّ ِ ِ
َّوِـ ل (. )32
ْ ََ
ابداخؿ فر اْب َ ْوؼ َش ْرطٌ بدَ َماد ابص ْ
وقاؿ احف ذاحديف ػ رثله ا ػ  :ل ( أو أدخؿ ذودا ) واثوا ( فر لق دمه وطرفه

أ َّ
َف

خارج ) واف غيحه فمد وكذا بو احم ا خشح أو خيطا وبو فيه بقل لرحوط إال أف
يادصؿ لاها شرء

ولدادا أف اممقرار ابداخؿ فر اب وؼ شرط ب دماد حدائا ( أو

أدخؿ أصح ه ابياحم فيه ) أي دحرا أو فر ها وبو لحم فمد

وبو أدخ ت قطا إف

غاحت فمد واف حقر طرفها فر فر ها ابخارج ال وبو حابغ فر االمما اء ثم

لوضا ابثقا فمد و ذا ق لا يكوف وبو كاف فيورث داء ذظيلػا ل (. )33

حغ

ابفاار  :أف يكوف ابواصؿ للا يامدا حه ابحدف .
قاؿ ابلرغيااار ػ رثله ا

ػ  :ل ولف اثمقف أو امم ط أو أقطر فر أذاه أفطر

بقوبه  ابدطر للا دخؿ وبو ود ل ا ابدطر و و وصوؿ لا فيه صالح ابحدف إب

اب وؼ وال كدارة ذ يه الا داله صورة وبو أقطر فر أذايه ابلاء أو دخ هلا ال يدمد
صوله الا داـ ابل ا وابصورة حخالؼ لا إذا دخ ه ابد ف ل (.)34

ابلذ ب ابلابكر :

وابلمألؿ فر اصوص أئل

ذيف أو أفر:

ذا ابلذ ب ي ار ـ يدرقوف حيف لا يصؿ إب اب وؼ لف

فألا اب يف فاشمرطوا ب قوؿ حاإلفطار شرطيف :

ا وؿ  :أف يكوف ابواصؿ إب اب وؼ لف ابلادذ ا مدؿ وام ا ال ضيقا

ابواصؿ إبيه لف ابلادذ ا ذ

ثيث ال يشمرط فيه ذبؾ .

ابفاار  :أف يكوف ابواصؿ إب اب وؼ لف لادذ أص ر .

حخالؼ

قاؿ ابخرشر ػ رثله ا ػ  :ل ي ار أاه ال فرؽ فيلا يصؿ إب ابلادذ ا ذ

حيف

أف يكوف قد وصؿ لف لادذ واما كابدـ أو غير واما كا اؼ وا ذف واب يف حخالؼ
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لا يصؿ إب ابلادذ ا مدؿ يشمرط كواه وام ا كابدحر ال كإث يؿ أو ائد فال شرء
فيه واقؿ احف ابثا ب فيه ابقضاء لاكرل (. )35

وألا ا فر فقد اشمرطوا ب قوؿ حاإلفطار حه أف يكوف لامد ا حه

فلا ال لاد

فيه

ال ي د وصوبه إب اب وؼ لدط ار :

قاؿ ابخرشر ػ رثله ا ػ  :ل قاؿ فر ابم يلااي لف محخر حابدواء فو د ط ـ ابدخاف
فر ث قه قض صوله اامه

يثلؿ ذ

فقوؿ احف بحاح يكرا امماشاقه وال يدطر خالؼ

لف بـ ي د ط له

وامماشاؽ قدر ابط اـ حلفاح ابحخور

ابط اـ به مـ يمقو حه ابدلاغ فيثصؿ حه لا يثصؿ حا كؿ ل (. )36

أو

ف ريح

وقاؿ اب دوي ػ رثله ا ػ  :ل وألا لا ال يثصؿ حه غذاء ب وؼ كدخاف ابثطب

فال قضاء فر وصوبه ث قه ل (. )37

ابلذ ب ابشاف ر :
ويمدؽ أئل

ذا ابلذ ب ب قوؿ حاإلفطار حوصوؿ ذيف إب اب وؼ ذ

فالف شروط

:

ا وؿ  :أف يكوف ابواصؿ إب اب وؼ ذلدا .

ابفاار  :أف يكوف ابواصؿ إب اب وؼ اخميا ار .

ابفابث  :أف يكوف ابواصؿ إب اب وؼ لف لادذ لدموح .

قاؿ احف ث ر ابهيملر ػ رثله ا ػ  :ل واالا يدطر حإدخاؿ لا ذكر إب اب وؼ (

حشرط دخوبه ) إبيه ( لف لادذ لدموح ) كلا مقرر ( و ) لف فـ ( ال يضر مشرب
ابلماـ ) حمف يث ابليـ و ر فقب ابحدف ( حابد ف وابكثؿ واالغمماؿ ) فال يدطر حذبؾ

واف وصؿ وفه اه بلا بـ يصؿ لف لادذ لدموح كاف فر ثيز اب دو وال ك ار

فر

ذبؾ بكاه خالؼ ا وب واالا يدطر حلا لر أف ذ ـ وم لد واخمار لف ( فإف أكؿ أو
شرب ااميا ) ب صوـ ( أو ا ال ) حأف ذبؾ لدطر أو لكر ا ذ

ا كؿ لفال ( ق يال

) كاف ابلأكوؿ أو ابلشروب ( أو كفي ار بـ يدطر ) ب لوـ خحر ابصثيثيف لف امر
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و و صائـ فأكؿ أو شرب وفر رواي وشرب ف يمـ صوله فإالا أط له ا

ومقاا

وصح وال قضاء ذ يه وبخحر رفا ذف ألمر ابخطأ وابامياف ولا اممكر وا ذ يه
واب ا ؿ كاباامر ح الا اب ذر ( و ) بكف ( ال ي ذر اب ا ؿ ) اا وفيلا لر ( إال
أف قرب ذهدا حاإلمالـ ) وبـ يكف لخابطا أ ه حثيث بـ ي رؼ لاهـ أف ذبؾ يدطر

( أو اشأ ححادي ) أو ح دة ( ح يدة ذف اب لاء ) حثيث ال يممطيا اباق إبيهـ ب ذرا
ثيائذ حخالؼ لا إذا كاف قديـ اإلمالـ و و حيف ظهراار اب لاء أو لف ي رؼ أف

ذبؾ لدطر فإاه ال ذذر به بمقصيرا حمرؾ لا ي ب لف م ـ ذبؾ ل (. )38

ابلذ ب ابثاح ر :

واشمرط أصثاب ذا ابلذ ب ب قوؿ حاإلفطار أف يكوف ابطريؽ لدموثا إب اب ػوؼ

وبذبؾ ا د ـ ال ي دوف ابمقطير فر اإلث يؿ لدط ار باديهـ ابلادذ حياه وحيف اب وؼ .
قاؿ احف قدال ػ رثله ا ػ  :ل فإف أقطر فر إث ي ه د اا بـ يدطر

إب ابلفاا أو بـ يصؿ ...........
واالا يخرج ابحوؿ رشثا

مواء وصؿ

وباا أاه بيس حيف حاطف ابذكر واب وؼ لادذ

فابذي يمركه فيه ال يصؿ إب

كابذي يمركه فر فيه وبـ يحم ه ل (. )39

اب وؼ

فال يدطرا

املبحث انزابع

أثز اجلىف يف اإلفطار

وح د أف امم رضاا لذا ب ابدقهاء فر إفحات اب وؼ وفر م يياه ذاد ـ وفر

امم راض شروط كؿ لذ ب ب قوؿ حاإلفطار ي در حاا اآلف أف امقط م ؾ ا قواؿ

322

هجلة كلية العلوم اإلسالهية
2341هـ 1222 -م
العذد العاشز
الوجلذ الخاهس

ح ض ابلمائؿ ابل اصرة بيمما باا االامقاؿ لف ابااثي اباظري ابحثم إب

ذ

ابااثي اب ل ي وابمطحيقي .

وب ؿ لف حيف أ ـ م ؾ ابلمائؿ ابمر مممثؽ ابدرامػ وابحثػث

ر لمػأب (( زرؽ

اإلحر فر ابوريد)) ولمأب ( حخاخ ابرحو).

ابلمأب ا وب  :ثكـ زرؽ اإلحر فر ابوريد

وقد مأل ت ذا ابلمأب فو دت أف ابحثث فيها لاثصر فر صورميف:

ا وب  :ثكـ ابوريد لف ثيث اب وفي وذدلها.

ابفااي  :ؿ ي مد ابدقهاء حاقؿ ابدـ أو لا اصط ح ذ يه حابدورة ابدلوي أـ ال ؟
واالا كاات ابصورة ا وب

حابذات أوب

لمقدل ذ

ابفااي

بلا مقرر لف أف لا به ذالق

حابرذاي واالذمحار للا بيس به م ؽ حابذات حؿ حاب رض ول وـ أف

ابحثث فر ابوريد ادمه لف ثيث كواه وفاً أـ ال أوب لف ابحثث فيه لف ه اق ه

ب دـ.

حقر ذ ر أف أشير إب حياف و ه ثصر ابدرام وابحثث فر اميف ابصورميف

وذبؾ أف ابواصؿ :إلا أف يكوف واصالً إب اب وؼ حال وامط

و ر ابصورة ا وب

والا أف يكوف واصالً إبيه حوامط أثد ابلاافذ و ر ابصورة ابفااي .
ومأمااوؿ كؿ صورة لف ابصورميف فر لط ب لممقؿ

ذ يهلا حشرء لف ابمدصيؿ وابيؾ ابحياف:
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املطهب األول

حكى انىريذ ين حيث اجلىفيت وعذيها

وابحاثث فر ذا ابلط ب ياحغر ذ يه أف يقرر فيلا إذا كاف ابوريد وفاً أـ ال

اممااداً ذ

لا لر فر ابلحثفيف ابماحقيف لف أقواؿ ابلذا ب ا رح

فر لمل

اب وؼ وفر ابشروط ابمر وض ها كؿ لذ ب:

ابلذ ب ابثادر:

م قدـ ل اا أف ا ئل ا ثااؼ يروف ااثصار اب وؼ فر ابل دة وابدلاغ وحاطف ابقحؿ
وحاطف ابدحر وابوريد لف ذا اب ه بيس أثد لا فال يكوف وفاً ذاد ـ.

ويحق ابمماؤؿ ذف كوف ابوريد محيالً باقؿ ابدـ ابثالؿ ب دواء أو ابغذاء إب

أاثاء اب مـ ولف ضلاها ابل دة وابدلاغ أفال ي د ذبؾ لدط ار ؟
واب واب ذف ذا ابمماؤؿ ميأمر إف شاء ا

فر ابلط ب ابفاار.

ليا

م اب ذاد ابكالـ ذف ابصورة ابفااي

ابلذ ب ابلابكر:

وابفاحت ذاد ـ أف اب وؼ لخصوص حابل دة وابث ؽ وكلا لر حاا فر ابلحثث

ابفاار واممااداً إب ذبؾ فال يكوف ابوريد وفاً.

ويحق ابمماؤؿ ابذي أشرت إبيه آاداً و واحه فر ابلط ب ابفاار لف ذا ابلحثث.

ابلذ ب ابشاف ر:
ذ

ذ لاا للا مقدـ ل اا فر ابلحثث ابفاار أف ابمادة ابشاف ي ي للوف امـ اب وؼ
كؿ فارغ يقحؿ االلمالء وابوريد لف ثيث ذا اب ه ي د وفاً وذبؾ

ل وؼ.
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حيد أف ابشاف ي قد اصوا فر كمحهـ ابل محرة وكلا لر حاا فر ابلحثث ابفابث ذاد
ابكالـ ذ

شروط كؿ لذ ب ب قوؿ حاإلفطار ذ

أف يكوف اب وؼ ذا لادذ لدموح

ويقصدوف حذبؾ أف يكوف ابلادذ لدموثاً لف أصؿ ابخ ق كابدـ وا اؼ ال اف يكوف

ذف طريؽ ابلماـ -لماـ اب د -أو ابقاوات ابدل ي كاب يف.

وثيث أف اامداء ابشرط فر ابوريد و و فقدااه ابلادذ ابلدموح يؤذف حاامداء ابلشروط

و و كوف ابوريد وفاً.

وحهذا يظهر باا أف ابوريد ال ي د وفاً ذاد أصثاب ذا ابلذ ب وا أذ ـ.

ابلذ ب ابثاح ر:

وأرحاب ذا ابلذ ب قد ثصروا لمل اب وؼ فر ابل دة وابدلاغ وابث ؽ وكلا

حياا ذبؾ فر ابلحثث ابفاار وحاالذملاد ذ

أثد ا.

ذبؾ ال يكوف ابوريد وفاً

اه بيس

ويحق ابمماؤؿ ابذي أشرت إبيه و و كوف ابوريد طريقاً إب اقؿ ابدـ ابثاوي ذ

ابغذاء أو ابدواء و و لا ميأمر اب واب ذاه فر ابلط ب ابفاار لف ذا ابلحثث.

استنتاج

وحاالامهاء لف ذا ابلط ب يلكااا ابقوؿ حأف ابوريد فر ذامه ال ي د وفاً إلا

بدوات لمل اب وؼ ذاه ثقيق ً وكلا و ذاد اب لهور مو ابشاف ي
شرط االذمداد حه وكلا و ذاد ابشاف ي .

املطهب انثاني

حكى نقم انذواء بىاسطت انذو ( انذورة انذيىيت )
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وابلقصود لف اقؿ ابدـ أو لا يمل

حابدورة ابدلوي

و مريااه فر أاثاء

اب مـ ك ها ميلا ابل دة وابدلاغ ا لر ابذي ياحغر ذ ياا حثفه حشرء لف ابمدصيؿ

ذاد ابلذا ب ا رح

وذبؾ حمازيؿ أقوابهـ ذ يه وابيؾ ابمدصيؿ :

ابلذ ب ابثادر:

ويحدو بر لف خالؿ اممقراء أقواؿ ا ئل ابثادي

أف فل خالؼ حياهـ فر

وصوؿ ذيف إب اب وؼ لف غير ابلاافذ ا ص ي دوف اب راث اب ارض
ابل ملد ذاد ـ أف اب حرة حوصوؿ اب يف ( ابدواء أو ابغذاء ) إب اب وؼ.
قاؿ ابمرخمر -رثله ا

واف كاف

 : -ل فألا اب ائد واآلل إذا داوا لا حدواء ياحس بـ

يدطرا واف داوا لا حدواء رطب فمد صوله فر قوؿ أحر ثايد رثله ا م اب
يدمد فر قوبهلا واب ائد  :امـ ب راث وص ت إب

وص ت إب

ابحدف

ابدلاغ فهلا ي محراف ابوصوؿ إب

اب وؼ واآلل  :امـ ب راث

ابحاطف لف لم ؾ و خ ق فر

ف ابلدمد ب صوـ لا يا دـ حه اإللماؾ ابلألور حه واالا حاإللماؾ

ابصوـ لف لم ؾ و خ ق دوف اب راث اب ارض

ابلدمد ب صوـ وصوؿ ابلدطر إب

وبـ

ؿ

وأحو ثايد رثله ا م اب يقوؿ

حاطاه فاب حرة ب واصؿ ال ب لم ؾ وقد مثقؽ

ابوصوؿ اا وفر ظا ر ابرواي فرؽ حيف ابدواء ابرطب وابياحس وأكفر لشايخاا
رضر ا ذاهـ أف اب حرة حابوصوؿ ثم إذا ذ ـ أف ابدواء ابياحس وصؿ إب

فمد صوله واف ذ ـ أف ابرطب بـ يصؿ إب

وفه

وفه ال يدمد صوله ذادا إال أاه

اب ادة فابياحس إالا يمم لؿ فر اب راث المملماؾ

حااء ذ
ذكر ابياحس وابرطب ً
رأمها حه فال يم د إب ابحاطف وابرطب يصؿ إب ابحاطف ذادةً ف هذا فرؽ حياهلا
وابدبيؿ ذ أف اب حرة بلا ق اا أف ابياحس يمرطب حرطوح اب راث ل (. )41
ابل ملد ذاد ـ ي د اقؿ ابدواء أو ابغذاء حوامط ابدـ إب ااثاء اب مـ

وحااء ذ
ً
ولف ضلاها ابل دة وابدلاغ لدمداً ب صوـ

ابحدف وا أذ ـ.
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غذاء
وقاؿ احف ا يـ – رثله ا  : -ل ( ولف الا أو ولا أو أكؿ أو شرب
ً
اء قض وكدر ككدارة ابظهار ) ......وأشار حقوبه ( أكؿ أو شرب ) إب أاه
أو دو ً
الحد لف وصوبه لف ابلم ؾ ابل ماد إذ بو وصؿ لف غيرا فال كدارة ذ يه ل (.)41

ابلذ ب ابلابكر:

قد لرت حاا فر ابلحثث ابفاار ابشروط ابمر اشمرطها ابمادة ابلابكي ب قوؿ

حاإلفطار حوصوؿ ذيف إب اب وؼ و و أف يكوف ابواصؿ إب اب وؼ ( ابل دة )
لف ابلادذ ا مدؿ وام اً ال ضيقاً حخالؼ ابواصؿ إبيه لف ابلادذ ا ذ
يشمرط فيه أف يكوف وام اً وبذبؾ م د ـ ال يثكلوف حاإلفطار ذ

إث ي ه واف وصؿ إب

وفه وأف يكوف ابواصؿ إب

ثيث ال

لف أقطر فر

اب ػوؼ لف لادػذ أصػ ر (

لدموح خ ق ً ) (.)42

واممااداً إب ذبؾ فيكوف إيصاؿ ابدـ ابدواء أو ابغذاء إب اب وؼ غير لدطر وذبؾ

بدقداف ابشرطيف ل اً فابوريد بيس به لادذ لدموح كلا أف ل راا ضيؽ داً فإف كاف
اإلقطار فر اإلث يؿ بيس حلدطر فحابوريد لف حاب أوب

خ ق ً و ذا غير لدموح أصالً وا أذ ـ.

وذبؾ ف االث يؿ لدموح

ابلذ ب ابشاف ر:

ذ لاا للا مطرااا فر ابلحثث ابفابث ابلمضلف حياف ابشروط ابمر اذملد ا كؿ

لذ ب أف ا ئل ابشاف ي اشمرطوا ب قوؿ حاإلفطار حوصوؿ ذيف إب

اب وؼ أف

يكوف ذبؾ لف لادذ لدموح وثيث كاف ذبؾ كذبؾ فيلكااا ابقوؿ حأف اقؿ ابدـ ب غذاء
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اه واف كاف واصالً إب اب وؼ إال أاه

أو ابدواء ذاد ـ ال ي د لحطالً ب صوـ

بيس به – أذار ابوريد – لادذ لدموح فكلا أف ابمقطير فر اب يف ذاد ـ ال يدمد

ابصوـ واف وصؿ إب ابث ؽ بدوات ابلادذ ابلدموح ( )43فكذبؾ اا وا أذ ـ.

ابلذ ب ابثاح ر:

محيف باا لف خالؿ ابلحثث ابفابث أف ا ئل ابثاح ي يشمرطوف فر ابقوؿ

حا إلفطار حوصوؿ ذيف إب

اب وؼ و ود لادذ حياه وحيف محيؿ ابوصوؿ ف ذبؾ

م د ـ بـ يثكلوا ححطالف صوـ لف أقطر فر اث ي ه ب دـ و ود لادذ حياه وحيف

اب وؼ (. )44

وألا إيصاؿ ابغذاء أو ابدواء ذف طريؽ ابدـ فابظا ر ذاد ـ ابثكـ ححطالف ابصوـ

بو ود ابلادذ ( ابطريؽ ) إب اب وؼ وا أذ ـ .

استنتاج

ويظهر باا لف خالؿ اممقراء آراء أ ؿ ابلذا ب ا رح

حااء ذ
حيف قائؿ حاإلفطار وقائؿ ح دله
ً
خالص ابلمأب ا وب :

فر ذا ابلط ب أاهـ

أصوؿ وضواحط كؿ لذ ب.

وكيال ممدرؽ ا قواؿ وممح فر ا ثكاـ فال حد بر لف اإلشارة اا إب

اباهائر ذ

ابوريد لف ثيث ابدطر وذدله ذاد ابمقطير حه و:

أف ابثكـ

إف ابمقطير فر ذات ابوريد ال ي د لدط اًر امداقاً حشرط ذدـ وصوؿ ابدواء أو ابغذاء
إب

ا رح

لا يمل

وفاً فإف وصؿ إب

فدر ابلمأب رأياف:

اب وؼ ذ
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ولذ ب ابشاف ي .

ابرأي ا وؿ :إف ذبؾ ال ي د لدط اًر و و لذ ب ابلابكي

ابرأي ابفاار :إف ذبؾ ي د لدط اًر و و لذ ب ابثادي ولذ ب ابثااح .

ابلمأب ابفااي  :ثكـ امم لاؿ حخاخ ابرحو

ويظهر بر لف خالؿ لا قدلمه فر ذا ابحثث ميلا ابلحثث ابفاار لاه ()45

أف امم لاؿ ابحخاخ ابلذكور ي د لدمداً ب صوـ وذبؾ بأل محاب ابمابي :
امداؽ لهور ابدقهاء لف ابلذا ب ا رح

مو ابثادي ذ

ابمقطير فيه لدمداً ب صوـ حاباظر إب ذامه.

ذد ابث ؽ وفاً فيكوف

وألا ابمادة ابثادي ابقائ وف حأف ابث ؽ بيس وفاً فابذي يظهر بر لف لذ حهـ أف

امم لاؿ ابحخاخ به ثكلاف كؿ ثكـ حاذمحار:
ابثكـ ا وؿ :ال ي د لدط اًر وذبؾ

ف ابث ؽ ذاد ـ بيس ح وؼ وابدواء ابذي

يثمويه ابحخاخ يصؿ إب ابرئميف ال إب ابحطف أو ابدلاغ.

ابثكـ ابفاار :ي د ذبؾ لدط اًر وذبؾ بوصوؿ ابلواد ابكيلياوي ابمر يثمويها ابحخاخ
فأشحه ل لف اثمقف أو امم ط أو أقطر فر أذاه د ااً أفطر بقوبه

إب ابل دة ذادةً
ص ا ذ يه وم ـ ابدطر للا دخؿ وبو ود ل ا

صالح ابحدف إب اب وؼ ل (. )46

ابدطر و و وصوؿ لا فيه

وخالص ابقوؿ ذاد ـ :ل أاه إف ميقف وصوؿ لا يثمويه ابحخاخ إب

اب وؼ

ابغابب لف وصوؿ ابدواء

حااء ذ
فاإلفطار قوالً واثداً واف بـ يميقف ذبؾ فاإلفطار ً
إب اب وؼ ذادةً أو ذدله ذلالً حا صؿ لف صث ابصوـ لا بـ يميقف ابلدطر
وا أذ ـ.
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اخلامتت
:

وح د ذا ابم واؿ فر ذا ابحثث ألكاار ابموصؿ إب ح ض ابامائج

وأحرز ا

إف لدهوـ اب وؼ ذاد ابدقهاء ال يخم ؼ كفي اًر ذلا و ذ يه ذاد اب غوييف لف كواه

كؿ فارغ يقحؿ االلمالء.
ا رح

وموص ت لف خالؿ ابحثث إب مثديد ( م ييف ) لمل اب وؼ ذاد ابلذا ب
وامداقهـ ذ

ذد ابدلاغ

ذ

وابثااح

ابمداصيؿ.

إب

ذد ابل دة ( ابحطف ) وفاً وامداؽ لهور ـ مو ابلابكي

وفاً فر ثيف ذ ب أ ؿ ابلذا ب ابفالف ابلابكي وابشاف ي

ذد ابث ؽ

وفاً ذ

محيؿ اإل لاؿ واف اخم دوا ح د ذبؾ فر

إف أكفر ابلذا ب موم اً فر لدهوـ اب وؼ

ابثااح

فابلابكي .

كلا ملكات لف ابماصيص ذ

ـ ابشاف ي

فـ ابثادي

فـ

ابشروط وابضواحط ابمر وض ها فقهاء كؿ لذ ب

وذبؾ ذف طريؽ ممحا أقوابهـ وذحارامهـ لف لظااها ابل ملدة ذاد كؿ لذ ب.
وألكاار ابموصؿ لف خالؿ ابحثث إب

ابكشؼ ذف ثكـ ح ض ابلمائؿ

ابل اصرة وذبؾ ذف طريؽ إمقاط أقوابهـ وشروطهـ ذ يها.
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وال يدومار فر ذا ابلقاـ لف حياف فضؿ اب لاء ابماحقيف رثلهـ ا
حابماصيص ذؿ أصوؿ ابلمائؿ لا كاف لاها خدياً أو

وذبؾ

ياً لا إذلابهـ اب قؿ لا

اباقؿ فكـ لف فروة ذ لي مركوا باا ماادي طالب اب ـ وابحثث:

ـ إبياا فحيف

طياماا كاوز وفيرة وذ وـ لايرة فهؿ لف لمم يب ؟.

هىايش انبحث

 .1احف لاظور لثلد حف لكرـ بماف اب رب دار صادر حيػروت ط1

34

/9

وياظر :ابرازي لثلد حف أحر حكر حف ذحد ابقادر لخمار ابصثاح دار
ابكويت 1983ـ .118-117

ابرماب

 .2اب اوي ذحد ابثؽ حف ذحد ابثااف مدريج ا داار إب قراءة شرح ابم د ذ
مصريؼ ابزا اار دار إثياء ابكمب اب رحي

موفيؽ.

ذيم ابحاحر ابث حر لصر دوف

 .3ابديولر أثلد حف لثلد حف ذ ر ابلصحاح ابلاير فر شرح ابو يز دار
ابثديث ابقا رة 2113ـ  73وياظر :ابلااوي لثلد ذحد ابرؤوؼ ابموقيؼ
ذ

لهلات ابم اريؼ مح :د .لثلد رضواف ابداي

دار ابدكر ابل اصر دار

ابدكر حيروت دلشؽ ط 1411 1ػ .258
 .4ابكدوي أحو ابحقاء أيوب حف لوم
ولثلد ابلصري لؤمم ابرماب

ابثميار ابك يات مح :ذدااف درويش

حيروت 1998ـ .356

 .5م دي أحو ثحيب ابقالوس ابدقهر بغ ً واصطالثاً دار ابدكر دلشؽ

ط1998ـ 2ـ .74
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 .6ابحيهقر أثلد حف ابثميف حف ذ ر حف لوم أحو حكر ابماف ابكحر
لثلد ذحد ابقادر ذطا لكمح دار ابحاز لك ابلكرل

مح:

1994ـ حاب ابوضوء

لف ابدـ يخرج لف أثد ابمحي يف ابثديث رقـ .116 /1 566

 .7احف ث ر اب مقالار أثلد حف ذ ر حف ث ر فمح ابحاري شرح صثيح
ابحخاري مح :لثب ابديف ابخطيب دار ابل رف
حاب ابث ال ب صائـ .175/4

حيروت بحااف دوف موفيؽ

 .8ابلحاركدوري لثلد ذحد ابرثلف حف ذحد ابرثيـ مثد ا ثوذي حشرح الا
ابمرلذي دار ابكمب اب لي

حيروت بحااف دوف موفيؽ حاب لا اء فر ابكثؿ

ب صائـ ابثديث رقـ .349 /3 372
 .9ابحخاري

لثلد حف املاذيؿ أحو ذحد ا

ابلخمصر مح :د .لصطد

اب در اب الا ابصثيح

ديب ابحغا دار احف كفير ابيلال

حيروت

1987ـ ط 3ابحخاري كماب ابصوـ حاب ابث ال وابقرء ب صائـ ابثديث رقـ

.685/2 82

 .11احف ث ر اب مقالار أثلد حف ذ ر حف ث ر أحو ابدضؿ ابدراي فر مخريج

أثاديث ابهداي

مح :ذحد ا

اشـ ابيلاار ابلدار دار ابل رف

موفيؽ حاب لايو ب ابقضاء وابكدارة .281 /1

 .11ابزي ر ذحد ا
ابهداي

حيروت دوف

حف يومؼ أحو لثلد ابثادر اصب ابراي

ثاديث

مح :لثلد يومؼ ابحاوري دار ابثديث لصر 1357ـ حاب لايو ب

ابقضاء وابكدارة .453 /2

 .12احف ابل قف مراج ابديف أحر ثدص ذلر حف ذ ر حف أثلد ا اصاري
ابشاف ر ابحدر ابلاير فر مخريج ا ثاديث وا فار ابواق
لصطد

أحو ابغيط وذحد ا

فر ابشرح ابكحير مح:

حف م يلاف ويامر حف كلاؿ دار ابه رة ب اشر
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وابموزيا ابرياض ابم ودي

ط2114 1ـ كماب ابصوـ ابثديث ابخالس

ذشر .739 /5

 .13اباووي لثير ابديف حف شرؼ ابل لوع شرح ابلهذب دار ابدكر حيروت
1997ـ .321 /6

 .14ابلرغيااار ذ ر حف أحر حكر حف ذحد اب يؿ ابهداي شرح حداي ابلحمدئ
ابلكمح اإلماللي

دوف موفيؽ .125 /1

 .15احف ذاحديف لثلد أليف حف ذلر حف ذحد اب زيز ثاشي رد ابلثمار ذ

ابدر ابلخمار دوف موفيؽ .416 -412 /2

 .16ابخرشر لثلد حف ذحد ا ابخرشر ابلابكر ابخرشر ذ

دار ابدكر حيروت بحااف دوف موفيؽ .249 /2

لخمصر خ يؿ

 .17ابلصدر ابماحؽ .249 /2

 .18احف ث ر ابهيملر أثلد حف ث ر مثد ابلثماج حشرح ابلاهاج دار
صادر دوف موفيؽ .411 /3

 .19ابرل ر لثلد حف أحر اب حاس أثلد حف ثلزة احف شهاب ابديف اهاي

ابلثماج إب شرح ابلاهاج دار ابدكر ب طحاذ
 .21احف قدال

ذحد ا

حيروت 1984ـ .14 /3

حف أثلد حف قدال ابلقدمر ابلغار فر فقه اإللاـ

أثلد حف ثاحؿ ابشيحاار دار ابدكر – حيروت ط1984 1ـ . 14 /3

 .21ابقدوري أثلد حف لثلد حف أثلد أحو ابثميف ابحغدادي اب حاب فر شرح
ابكماب مح :حشار حكري ذراحر ابلكمح اب لري

دلشؽ دوف موفيؽ 175

وياظر ابلوص ر ذحد ا احف لثلود حف لودود االخميار بم يؿ ابلخمار مح:

لثلد ذدااف درويش شرك دار ا رقـ حف أحر ا رقـ حيروت بحااف ط1
1999ـ .189
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 .22ابك يحوبر ذحد ابرثلف حف لثلد حف م يلاف ابل روؼ حشيخر زادة ل لا
ا اهر شرح ل مق

ا اهر مح :خ يؿ ذلراف ابلاصور دار ابكمب اب لي

حيروت بحااف ط1998 1ـ .341 /1
 .23احف ذاحديف ثاشي رد ابلثمار ذ

ابدر ابلخمار .413 /2

 .24احف ا يـ زيف اب احديف حف اح ار يـ حف لثلد حف ا يـ ابثادر ابحثر ابرائؽ

شرح كاز ابدقائؽ دار ابل رف
 .25ابخرشر ابخرشر ذ

حيروت ط.311 /2 2

لخمصر خ يؿ .249 /2

 .26ابلصدر ابماحؽ  249 /2وياظر :ابدموقر لثلد حف ذرف
ابدموقر ذ

ثاشي

ابشرح ابكحير مح :لثلد ذ يش دار ابدكر حيروت بحااف دوف

موفيؽ .524 /1

 .27ابدردير ميدي أثلد أحو ابحركات ابشرح ابكحير ذ

لخمصر خ يؿ مح:

لثلد ذ يش دار ابدكر حيروت بحااف دوف موفيؽ .524/1

 .28اباووي لثير ابديف حف شرؼ ابل لوع شرح ابلهذب .321/6
 .29ابل يحاري زيف ابديف حف ذحد اب زيز حف زيف ابديف حف ذ ر حف أثلد فمح
ابل يف حشرح قرة اب يف ابلطحوع حهالش إذاا ابطابحيف ابلكمح ابم اري ابكحر

لصر دوف موفيؽ .229 /2
 .31احف قدال

ابلغار .16 /3

 .31احف رشد ابثديد لثلد حف أثلد حف رشد ابقرطحر ا ادبمر حداي ابل مهد
واهاي ابلقمصد دار ابدكر دوف موفيؽ .212/1

 .32احف ا يـ ابحثر ابرائؽ .311 /2
 .33احف ذاحديف ثاشي رد ابلثمار ذ
 .34ابلرغيااار ابهداي .125 /1
 .35ابخرشر ابخرشر ذ

ابدر ابلخمار .149 /1

لخمصر خ يؿ .249 /2
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 .36ابلصدر ادمه .249 /2
 .37ابلصدر ادمه .249 /2

 .38احف ث ر أثلد حف ث ر ابلاهاج ابقويـ شرح ابلقدل ابثضرلي
 .39احف قدال

ابلغار .19 /3

 .41ابمرخمر ابلحموط .68 /3

 .41احف ا يـ ابحثر ابرائؽ .297/2
 .42ياظر ص لف ابحثث .
 .43ياظر ص لف ابحثث .
 .44ياظر ص لف ابحثث .
 .45ياظر ص لف ابحثث .

 .46ابلرغيااار ابهداي .125 /1
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