راضمنےکروزےںیماالتحمےکدعبریغاعملےسہلئسموپھچرکاھکیپایل
السؤال:ایصخشوکاالتحموہا,ریغاعملےنہلئسماتبیاہکروزہوٹ ٹایےہ،اسصخشےنیاینیپ
ت
ایل،درسہلئسمدعبںیمولعمموہا،رصفاضقےہیارافکرہ

اجلؤاب :ابمس ريب الأكرم اذلي عمل ابلقمل عمل الإنسان ما مل يعمل
اسںیمرصفاضقےہ،رافکرںیہن۔
اسوگتفگےکوحاےلےسوہاومرنجںیمروزےداروکہبشوہاتکسےہ،نیتزرموںںیم میسقرک
ت
تکسںیہ:
شب ت
ت
اجیےہ،ینعی" هةالخفااملعلء"۔ےسیجوھبلےک
:۱وہاومرنجںیماملعےکاالتخفاکہبشیایا ا
ت
اجیےہ۔اسےیلارگیفنحروزےدارےنوھبلرکاھکیااور
اھکےنےسااممامکلےکاہںروزہوٹ ٹ ا
ت
اسےکدعباجنوبھجرکاھکیاوتوہضحماضقرکےاگ،اسرپرافکرہںیہن۔ہکلباہقفت ںںیاتام
ت
ںیہہکارگاےسہلئسمولعمماھتتیھباسرپرافکرہںیہن،ویکہکناملعےکاالتخفاکہبشیایااجراہ
ےہ۔

شب ت
ت
:۲وہاومرنجںیم" هةاالابتشه"یایااجیاےہہکایزیچسجےسروزہںیہنوٹیاوہ،اےنپاظہت
ت
اجیےہ۔ےسیجی
ںیماورلکشووصرتںیم،یسکایسیزیچےکاشمہبےہسجےسروزہوٹ ٹ ا
ےسایٹلوہیئاورروزےدارےنہیاھجمسہکروزہوٹ ٹایوتاسرپاضقےہرافکرہںیہن۔نوہکن
ت
اجیےہ،اسےیلت ںںہیاابتشہوہاتکسےہ
اجےتنوبےتھجوہےئہنمرھبرکیقرکےنےسروزہوٹ ٹ ا
ت
ت
اجیےہ۔اہتبلہیہبشاقباابتعرتےہجروزےداروکاساک
ہکیےسیقرپیھبروزہوٹ ٹ ا
ملعہنوہاوروہاسامگنںیماھکےلہکروزہںیہنوٹیا۔نکیلارگاےسہیہلئسمولعمموہاورہینیقی
وہہکروزہںیہنوٹیا،رھپیھبوہاجنوبھجرکاھکےل،وتاباسرپاضقےکاسھترافکرہیھبےہ۔اور
اسیکوہجاظہتےہہکت ںںاابتشہاھتیہہن یہکاساکاابتعرایکاجےئ۔
شب ت
شب ت
:۳اسےکدعبھچکاومراےسیںیہہکانںیمہن" هةاالابتشه"ےہہن" هةاالخلف"ےہاس
ت
اجیےہوتاسےکامگناکیھباابتعر
ےیلاسںیمارگیسکدنبےوکامگنوہہکانےسروزہوٹ ٹ ا
ت
ںیہن،ہکلباےسرافکرہادارکیاوہاگ۔نکیلاہقفےئرکامےنت ںںیھبھچکوہسلریھکاوراتامیاہک
ارگت ںںیسکدحتیکاینبدرپیایسکاعملدنییکراےئرپروزےوکوٹاتٹوہاامگنایک،وتاسدنبےوک
ت ںںیھبوھچ ٹدیاجےئیگ۔اہتبلت ںںہیرضوریےہہکیسکاعمدنیےسہلئسموپ اھچوہیایسک
ت
اظہتدحتوکدھکیرکاےسہبشوہاوہ(ےسیجتبیغےکیابںیم)۔یتحہکاہقفت ںںیاتام
ت
ںیہہکاسےنیسکےسوکیئاسیابںیمدحتینسنکیلوہدحترسےےسیاتیہہن،یھ،
ت
تیھبہبشدیپارکےنےکےیلہیاکیفےہ۔سبہیےہہکوہاامجعےکوہہلئسماامجع(افانفےک
وصتراامجع)ےکالخفںیہنوہیااچےیہ

ابمہاےنپزیتثحبےلئسمیکرطفآ ںیہ۔
اہقفرکامےناالتحموکدورسےزرمےںیملایکایکاوراتامیاےہہکاسںیم"ش هبة الاشتباه"
ت
اجیےہ۔اسےیلارگیسکروزےداروکراضمنےکروزےےکاانثںیماالتحموہااورہیھجمس
یایا ا
ت
اھٹیبہکروزہوٹ ٹایاوراسےکدعباجےتنوبےتھجوہےئاھکیپایل،وتاسہبشیکراعتںیماسرپ
رافکرہںیہن،ضحماضقےہ۔
ت
اہجںیاعملدنییاریغاعملدنیےسوپےنھچیکیاتےہاورہییاتہک"اعیماکوتفیومرشہبش
ت
ںیہنوہیا"،اساکقلعترصفرسیتےزرمےےسےہ۔جہکت ںں"ش هبة الاشتباه"ےلہپ
یہےسققحتمےہ،اسےیلیسکاعملدنیےکوتفےیااظہتدحتاکہبشوہیارضوریںیہن۔اوریہی
ت
وہجےہاہقفےنہیثحبہک"اعیماکوتفیومرشہبشںیہنوہیا"،رسیتےزرمےںیمیکےہاس
ےسےلہپدوونںزرموںںیمیکیہںیہن۔
اسےیلوسالںیمذموکرہوصرتںیمضحماضقےہ،رافکرہںیہن۔

يف املدونة ملاكل بن أأنس ،كتاب الصيام ،من أألك يف رمضان انس يا:
قلت :أأر أأيت من أألك أأو رشب أأو جامع امر أأته يف رمضان انس يا ،أأعليه القضاء يف قول ماكل؟
.قال :نعم ول كفارة عليه

قلت :أأر أأيت من أألك أأو رشب أأو جامع امر أأته يف رمضان انس يا فظن أأن ذكل يفسد عليه صومه ،فأأفطر متعمدا
.لهذا الظن بعدما أألك انس يا أأيكون عليه الكفارة يف قول ماكل
قال ابن القامس :ل كفارة عليه وعليه القضاء.
يف الفقه الإساليم وأأدلته ،الصيام والاعتاكف ،املبحث السابع :ما يفسد الصوم وماليفسده ،املالكية ،الأول :ما
يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط:
واخلالصة :اإن من أأفطر عامد ًا يف مجيع أأنواع الصيام ،فعليه القضاء ،ول ِّ
يكفر اإل يف رمضان ،ومن أأفطر يف مجيعها
انس ي ًا ،فعليه القضاء دون الكفارة ،اإل يف التطوع فال قضاء ول كفارة.
يف حاش ية الطحطاوي عىل مرايق الفالح رشح نور الإيضاح ،كتاب الصوم ،ابب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء
من غري كفارة ( ،۳۴۰/۲املكتبة العلمية  -كويته):
( أأو أألك معدا بعد أألكه انس يا) لقيام الش هبة الرشعية نظرا اإىل فطره قياسا بأألكه انس يا ،ومل تنتف الش هبة (ولو عمل
اخلرب) وهو قوهل – صىىل هللا عليه وسمل(( :من نيس وهو صامئ فأألك أأو رشب فليمت صومه)) (عىل ا ألحص)؛ ألنه
خرب واحد ليوجب العمل ،فوجب العمل به وهو القضاء دون الكفارة يف ظاهر الرواية وحصحه قاضيخان.
يف البحر الرائق رشح كزن ادلقائق ،كتاب الصوم ( ،۵۱۲/۲املكتبة الفاروقية):
وإامنا مل جتب الكفارة ابإفطاره معدا بعد أألكه أأو رشبه أأو جامعه انس يا؛ ألنه ظن يف موضع الاشتباه ابلنظري وهو
الألك معدا؛ ألن الألك مضاد للصوم ساهيا أأو عامدا فأأورث ش هبة .وكذا فيه ش هبة اختالف العلامء فاإن مالاك يقول
بفساد صوم من أألك انس يا.
يف ادلر اخملتار ،كتاب الصوم ،ابب ما يفسد الصوم وما ليفسده ( ،۴۳۱/۳املكتبة الرحامنية)
( أأو أألك) أأو جامع (انس يا) أأو احتمل أأو أأنزل بنظر أأو ذرعه القيء (فظن أأنه أأفطر فأألك معدا) للش هبة ولو عمل عدم
فطره لزمته الكفارة اإل يف مسأأةل املنت فال كفارة مطلقا عىل املذهب لش هبة خالف ماكل .وهللا أأعمل

كتبه
مرشف بيگ ارشف
اجلامعة الفاروقية ،يج تريہ
(،)G-13
m.mushrraf@gm
ail.com

