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❖ حكم من جامع زوجته يف يوم القضاء ،أو يف صيام نفل ،أو كان ممن يرخص له
اإلفطار ،كاملسافر
السؤال :ما حكم من جامع زوجته في يوم القضاء ،أو في صيام نفل ،أو كان ممن يرخص له اإلفطار ،كالمسافر؟
لحمد هلل رب لعالمين ،و لصالة و لسالم على أشرف ألنبياء و لمرسلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
• حكم من جامع زوجته في يوم صيام القضاء:
يقصد بقضاء لصيام :فعل لعبادة وجلباً في غير للقت لمحدد ألد ئها ،وهل شهر رمضان ،وإذ تلبس لمسلم بقضاء ما يعد
ِ
َع َماَل ُك ْم﴾ [ سلرة محمد.]33 :
صيامه دينا عليه ،فإنه يجب عليه إتمامه ،وعدم إلفطار فيه إال بعذر شرعي ،لقلله تعالىَ ﴿ :وَال تُْبطُلل أ ْ
وقد ت فق لفقهاء على حرمة لجماع في صيام لقضاء؛ ألنه مفسد للصيام ،كما يحرم على لزوج إفساد صيام زوجته لتي أذن
لها بالقضاء ،ويكلن آثماً ،و لذي يتعين عليه أن يكلن علناً لها في إبرء ذمتها من لفرض لذي لزمها.

ومن أفسد صيام لقضاء ،فهل يكفيه صيام ألصل ،أم عليه يلمان؟ فيه قلالن :و لصحيح أنه يكفيه صيام ألصل و الستغفار،

وال يلزمه قضاء لقضاء.
جبا غير رمضان ،في قل جمهلر أهل لعلم ،خالفاً لقتادة ،و لصحيح
وال تجب لكفارة على من أفسد صيام لقضاء ،ومن صام و ً
قل لجمهلر؛ ألن لكفارة وجبت لحرمة شهر رمضان.
•

حكم الجماع في صيام النفل:
يجلز للصائم لمتنفل قطع صلم لنافلة لجماع زوجته ،أو لغيره من لمفطرت ،ويكلن بذلك أفسد صلمه ،وال كفارة عليه بإجماع

لعلماء ،وال قضاء ،وال إثم أو حرمة ،في قل جمهلرهم ،وإن كان ألولى ترك ذلك خروجاً من خالف لفقهاء ،ودليل لجمهلر ما ورد
"ه ْل ِع ْن َد ُك ْم َشي ٌء؟ َقاَل ْت:
عن عائشة ،رضي هللا عنها ،أم لمؤمنين ،قالت :دخل
علي لنبي ،صلى هللا عليه وسلم ،ذ ت يلم ،فقا َ :
ْ
َ
ِ
َّللا عَلي ِه وسهلمَ ،فأ ِ
َّللا ،ما ِع ْندنا َشيء َقا َ :فِإِني ِ
َّللاِ ،ه
اءَنا َزْوٌر
صلى ه ُ َ ْ َ َ َ ْ
َفُقْل ُتَ :يا َرُسل َ ه َ َ َ ْ ٌ َ
صائ ٌم َقاَل ْتَ :ف َخ َرَج َرُسل ُ ه َ
َ
ُهد َي ْت َلَنا َهدهي ٌة  -أ َْو َج َ
 َقاَلت َ :فَل هما رجع رسل ه ِِ
َّللاِ  ،أ ِ
ْت َل َك َش ْيًئا ،
َّللاُ َعَل ْي ِه َو َسهل َمُ ،قْل ُت َ :يا َرُسل َ ه
صهلى ه
ْ
اءَنا َزْوٌر َ -وَق ْد َخَبأ ُ
ْ
َََ َُ ُ
َّللاَ ،
ُهدَي ْت َلَنا َهدهيةٌ  -أ َْو َج َ
َقا  :ما هل؟ ُقْلت :حيسَ ،قا  :ه ِات ِ
َك َل" [ صحيح مسلم كتاب لصيام ،باب جل ز صلم لنافلة من لنهار قبل لزو وجل ز فطر
يهَ ،ف ِج ْئ ُت ِب ِه َفأ َ
َ َ
ُ َْ ٌ
َ َ َُ
لصائم نفال من غير عذر] ،و لحيس  :لتمر مع لسمن و إلقط [شرح لنلوي على مسلم .]34 :8

لش ِاف ِع ِي ومل ِف ِق ِ
يح ِبال هد َالَل ِة لِم ْذ َه ِب ه
ه
يهِ ،في أ ه
ص ْلَم لهن ِافَل ِة
ص ِر ُ
قا لنلوي ،رحمه هللا" :فيه لت ْ
َن َ
َ َُ
َ
لص ْلم؛ ِألَهن ُه َنْف ٌلَ ،ف ُه َل ِإَلى ِخ َي َ ِرة ِْإل ْن َس ِ
ان ِفي ِال ْبِت َد ِءَ ،وَك َذ ِفي ل هد َو ِمَ ،و ِم هم ْن َقا َ ِب َه َذ
َوَي ْب ُ
ط ُل ه ُ
اب ِإ ْتم ِ
لن َعَلى سِت ْح َب ِ
ون ،وَل ِكهنهم ُكهلهم و ه
ام ِه.
لش ِاف ِع هي َم َع ُه ْمُ ،متهِفُق َ
َو َ
ْ
َ
آخ ُر َ َ ُ ْ ُ ْ َ

طعه ،و ْألَ ْكل ِفي أَ ْثن ِ
اء لهن َه ِار،
َي ُج ُ
َ
لز َق ْ ُ ُ َ ُ
جماع ٌة ِمن ه ِ
اق
ََ َ َ
ِس َح ُ
لص َح َابةَ ،وأ ْ
َح َم ُد َوإ ْ
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ِ
ِ
ِ
ِِ
ط َر ِب َال
صر ُّ
لز َق ْ
اءهُ َعَلى َم ْن أَْف َ
كَ :ال َي ُج ُ
َوَقا َ أ َُبل َحنيَف َة َو َماِل ٌ
ِي َو َم ْك ُحل ٌ َو لهن َخع ُّيَ ،وأ َْو َجُبل َق َ
ط ُع ُهَ ،وَي ْأثَ ُم ب َذل َكَ ،وبِه َقا َ ْل َح َس ُن ْل َب ْ
ضَ
ِ
اء على من أفطره بعذر ،وهللا أعلم" [ شرح لنلوي على صحيح مسلم .]35 :8
َج َم ُعل َعَلى أ ْ
َن َال َق َ
ُع ْذر ،قا بن َع ْبد ْل َب ِرَ :وأ ْ
ضَ
ِِ
ِ ه
َن رسل هللاِ ،ه
ِ
ص ِائ َم ٌةَ ،وَل ِك ْن َك ِرْه ُت
وعن أم هانئ ،رضي هللا عنها " :أ ه َ ُ َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،ش ِر َب َش َرًباَ ،فَن َاوَل َها لتَ ْش َر َبَ ،فَقاَل ْت :إني َ
َ

ِ ِ
ِ
ِ
أَن أَرهد سؤركَ ،فَقا  ،يعِنيِ :إن َكان َقض ِ
ِن ِش ْئ ِت َف َال
ان تَ َ
ط ُّل ًعاَ ،فِإ ْن ش ْئت َفا ْقضيَ ،وإ ْ
انَ ،فاْقضي َي ْل ًما َم َك َان ُهَ ،وإ ْ
ِن َك َ
ضَ
اء م ْن َرَم َ
ْ ُ ُ َْ َ
َ َْ
ْ َ َ ً
تَْق ِ
ِ
ضي هللا ع ْنها و سمها َف ِ
يث أ ُِم ه ِانئ ِب ْن ِت أَِبي َ ِ
اختَةُ ،وحسنه أللباني في لسلسلة لصحيحة .]717 :6
ضي" [ مسند أحمد ،مسند لنساءَ ،ح ِد ُ
َ
طالب َر َ ُ َ َ َ ْ ُ َ
•

حكم الجماع في نهار رمضان لمن يرخص له اإلفطار ،كالمسافر:

من كانت له رخصة باإلفطار في رمضان ،كالمسافر ،و لمريض مرضاً يبيح إلفطار ،فيجلز له جماع زوجته إن كانت تشاركه
في عذر الفطار ،وال إثم عليهما وال كفارة ،وعليهما قضاء يلم مكانه فقط ،لقلله تعالىَ ... ﴿ :فمن َك ِ
يضا أ َْو َعَلى َسَفر
ان م ْن ُك ْم َم ِر ً
َْ َ
ِ
هِ
لن﴾ [سلرة
ام ِم ْس ِكين َف َم ْن تَ َ
لن ُه ِف ْد َي ٌة َ
لمل َخ ْيٌر َل ُك ْم ِإ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعَل ُم َ
َف ِع هدةٌ ِم ْن أَيهام أ َ
ين ُيطيُق َ
ع َخ ْي ًر َف ُهَل َخ ْيٌر َل ُه َوأ ْ
ط هل َ
ُخ َر َو َعَلى لذ َ
ص ُ
َن تَ ُ
ط َع ُ
لبقرة.]184 :

أما إذ كانت غير معذورة ،فيحرم عليه إفساد صيامها ،وعليها لقضاء إن جامعها ،وفي وجلب لكفارة عليها قلالن ،و لصحيح أنها
تجب عليها لكفارة ،إن تم ذلك برضاها ،وال تجب إذ أكرهت على لجماع.
كيللمتر ،وأال يكلن لسفر حيلة
ويشترط جمهلر لفقهاء في لسفر لمبيح للفطر و لجماع في رمضان أال تقل مسافته عن و حد وثمانين
ً

للتذرع بها إلى إلفطار و لجماع ،فإن فعل ذلك فيلزمه ما يلزم من أفسد لصيام عمدً.

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى أنه ال يجلز إفساد صيام لقضاء بالجماع ،وغيره من لمفطرت ،دون عذر قاهر ،ويجب على من قترف

ذلك أن يعيد صيام يلم و حد بد
بالصيام.

متنفال
مسافر أو
ليلم لذي أفطره ،وال تلزمه لكفارة بذلك ،وال حرج على من جامع زوجته إذ كان
ً
ً

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

