
 [باب الرجعة]•

 وهو إعادة مطلقة غري بائن إىل ما كانت عليه بغري عقد، •

أمجع أهل العلم على أن احلر إذا طلق دون الثالث : ابن املنذرقال •

 .والعبد دون الثنتني أن هلما الرجعة يف العدة 

بها  خملوامدخوال بها أو )بنكاح صحيح ( من طلق بال عوض زوجته)•

(  فله)بأن طلق حر دون ثالث أو عبد دون ثنتني ( دون ما له من العدد

ما ( رجعتها)للمطلق حرا كان أو عبدا أو لوليه إذا كان جمنونا : أي

َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي }: ِلَقْوِلِه َتَعاَلى( يف عدتها ولو كرهت)دامت 

 [  228: البقرة]} َذِلَك

من طلق يف نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول وأما •

 واخللوة فال رجعة بل يعترب عقد بشروطه 

طلق نهاية عدده مل حتل له حتى تنكح زوجا غريه، وتقدم ومن •

 ويأتي،

 فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف

تعريف 

 الرجعة

 حكمه

من يصح 

 رجعتها

حكم 

مراجعة 

 البائن



 أنواع المطلقات

من طلقها زوجها 

 طلقة أو طلقتني

 صغرى
أن يطلق الزوج زوجته طلقة  

أو طلقتني ويرتكها حتى 

.تنتهي عدتها  

أن يطلق الزوج زوجته ثالث  كربى

.طلقات  



 

(  بلفظ راجعت امرأتي وحنوه)الرجعة وحتصل 

تصح ( ال)ورددتها وأمسكتها وأعدتها و  كارجتعتها

؛ ألن ذلك  كتزوجتها( نكحتها وحنوه)الرجعة بلفظ 

كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فال حتصل 

 .بالكناية

على الرجعة وليس شرطا فيها؛ ألنها ال ( ويسن اإلشهاد)

شهادة ومجلة ذلك أن تفتقر إىل تفتقر إىل قبول فلم 

الرجعة ال تفتقر إىل ولي وال صداق وال رضا املرأة وال 

 علمها

 فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف 

ألفاظ 

 الرجعة

حكم 

اإلشهاد 

 على الرجعة

هل تصح 

الكناية يف 

 الرجعة؟



 

(  هلا)ميلك منها ما ميلكه ممن مل يطلقها و ( زوجة)الرجعية : أي( وهي)

من ( وعليها حكم الزوجات)ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن 

فيصح أن تطلق وتالعن ويلحقها ( لكن ال قسم هلا)لزوم مسكن وحنوه 

ظهاره وإيالؤه، وهلا أن تتشرف له وتتزين، وله السفر واخللوة بها ووطؤها 

 ولو مل ينو به الرجعة ( وحتصل الرجعة أيضا بوطئها)

جاء رأس الشهر فقد راجعتك أو كلما   كإذا( وال تصح معلقة بشرط)

 طلقتك فقد راجعتك، خبالف عكسه فيصح 

(  من احليضة الثالثة ومل تغتسل فله رجعتها)املطلقة رجعيا ( فإذا طهرت)

لوجود أثر  -َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم  -روي عن عمر وعلي وابن مسعود 

فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ومل يكن من الوطء احليض املانع للزوج 

مل حتل إال بنكاح جديد وأما بقية األحكام من قطع اإلرث  ارجتعها

 .والطالق واللعان والنفقة وغريها فتحصل بانقطاع الدم

 وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا

حكم املرأة 

 الرجعية

هل حتصل 

الرجعة 

 باجلماع؟

حكم تعليق 

الرجعة 

 بشرط
هل له أن يراجعها 

إذا طهرت من 

احليضة الثالثة 

 وقبل االغتسال



 

(  وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد)

َوُبُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ }بولي وشاهدي عدل؛ ملفهوم َقْوله َتَعاَلى 

 يف العدة  : أي[ 228: البقرة]} ِفي َذِلَك

بأن طلق احلر واحدة أو ثنتني أو طلق  ( ومن طلق دون ما ميلك)

مل  )البائن ( أو تزوج)املطلقة رجعيا ( ثم راجع)العبد واحدة 

وطئها زوج )من عدد طالقه ( أكثر مما بقي)من الطالق ( ميلك

ألن وطء الثاني ال حيتاج إليه يف اإلحالل للزوج ( غريه أو ال

الطالق كوطء السيد، خبالف املطلقة يغري حكم األول، فال 

ثالثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت لألول فإنها 

 .تعود على طالق ثالث

 فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف 

حكم املرأة إذا 

فرغت عدتها 

 ومل تراجع

أثر الرجعة يف 

عدد الطالق 

 الباقي



 

 فصل  

(  انقضاء عدتها يف زمن ميكن انقضاؤها)املطلقة ( وإن ادعت)

بوضع احلمل )ادعت انقضاء عدتها ( فيه أو)عدتها : أي

(  فقوهلا)أنكر املطلق انقضاء عدتها : أي( املمكن وأنكره

:  أي( وإن ادعته)ألنه أمر ال يعرف إال من قبلها فقبل قوهلا فيه 

احلرة باحليض يف أقل من تسعة وعشرين يوما )انقضاء العدة 

مل تسمع  )أو ادعته أمة يف أقل من مخسة عشر وحلظة ( وحلظة

ألن ذلك أقل زمن ميكن انقضاء العدة فيه فال تسمع  ( دعواها

دعوى انقضائها فيما دونه وإن ادعت انقضاءها يف ذلك الزمن  

 ببينة وإال فال؛ ألن حيضها ثالث مرات فيه يندر جدا قبل 

 فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف



 

عدتي  ( فقالت انقضت)بدأت الرجعية مطلقها : أي( وإن بدأته)

كنت  )املطلق ( فقال)وقد مضى ما ميكن انقضاؤها فيه 

فقوهلا؛ ألنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء ( راجعتك

العدة ال تقبل إال ببينة أنه كان راجعها قبل وكذا لو تداعيا 

رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعرتف به معا، ومتى 

(  فأنكرته)بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك : أي( أو بدأها به)

قاله اخلرقي، قال ( فقوهلا)وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك 

نص عليه، وجزم به أبو الفرج : يف الواضح يف الدعاوي

، واملذهب يف الثانية القول قوله  "املنور " الشريازي وصاحب 

وغريه، وقطع به  " الفروع " وصححه يف " اإلنصاف " كما يف 

 فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف ".املنتهى " و " اإلقناع " يف 



 فصل 

بأن طلق احلر ثالثا ( ما ميلك من الطالق)املطلق ( إذا استوفى)

غريه بنكاح ( زوج يطأهاحتى [ عليه]حرمت )اثنتني والعبد 

ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َتِحلُّ َلُه َفِإْن َطلََّقَها َفال }: صحيح؛ ِلَقْوِلِه َتَعاَلى

 } الطَّالُق َمرََّتاِن}: قولهبعد } َزْوًجا َغْيَرُه

فال يكفي العقد وال اخللوة وال املباشرة دون الفرج وال ( يف قبل)

كان مراهقا أو مل يبلغ  ( ولو)يشرتط بلوغ الزوج الثاني فيكفي 

تغييب  )يف حلها ملطلقها ثالثا ( ويكفي)عشرا لعموم ما سبق 

قطع  : أي( أو قدرها مع جب)كلها من الزوج الثاني ( احلشفة

مع  )قبلها : أي( يف فرجها)للحشفة حلصول ذوق العسيلة بذلك 

 .لوجود حقيقة الوطء( انتشار وإن مل ينزل

 فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجًا غريه



 

وطء يف  ( شبهة، و)وطء ( بوطء دبر و)املطلقة ثالثا ( وال حتل)

َحتَّى َتْنِكَح }ِلَقْوِلِه َتَعاَلى ( نكاح فاسد)وطء يف ( ملك ميني، و)

يف حيض ونفاس  )حتل بوطء ( وال[ )230: البقرة]} َزْوًجا َغْيَرُه

ألن التحريم يف هذه الصور ملعنى فيها حلق  ( وإحرام وصيام فرض

 اهلل تعاىل،  

 .بوطء حمرم ملرض أو ضيق وقت صالة أو يف مسجد وحنوه وحتل 

عنه ( وقد غابت)وهي املطلقة ثالثا ( ومن ادعت مطلقته احملرمة)

(  انقضاء عدتها منه)ادعت ( و)بوطئه إياها ( نكاح من أحلها)

فيما ( نكاحها إن صدقها)لألول : أي( فله)من الزوج الثاني : أي

ذلك بأن مضى زمن يتسع له؛ ألنها مؤمتنة على ( وأمكن)ادعته 

 .نفسها

 فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجًا غريه



 [كتاب اإليالء]

 .يؤلي، واأللية اليمني آىلاحللف، مصدر : باملد، أي[ اإليالء]

كالرمحن ( باهلل تعاىل أو صفته)ميكنه الوطء ( حلف زوج)شرعا ( وهو)

( أكثر من أربعة أشهر)أبدا أو ( على ترك وطء زوجته يف قبلها)الرحيم 

[ .  226: البقرة]} ِللَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر}: قال تعاىل

اآلية، وهو حمرم، وال إيالء حبلف بنذر أو عتق أو طالق وال حبلف على  . . 

 .ترك وطء سرية أو رتقاء

حر و ( كافر و)كل من يصح طالقه من مسلم و ( من)اإليالء ( ويصح)

: أي( مميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن)بالغ و ( قن و)

 لعموم ما تقدم ( مل يدخل بها)زوجة ميكن وطؤها ولو 

ال من ( و)لعدم القصد ( جمنون ومغمى عليه)زوج ( من)يصح اإليالء ( ال)و 

 ألن املنع هنا ليس لليمني  ( عاجز عن وطء جلب كامل أو شلل)

 ِللَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر



 

أبدا، أو عني مدة  وطئتكواهلل ال )لزوجته ( فإذا قال)

واهلل  : قال( أو)كخمسة أشهر ( تزيد على أربعة أشهر

َعَلْيِهَما  -ابن مريم ( حتى ينزل عيسى) وطئتكال 

غياه مبحرم أو  ( خيرج الدجال أو)حتى ( أو) -السََّلاُم 

حتى تشربي ) وطئتكواهلل ال : ببذل ماهلا، كقوله

حنو : أي( اخلمر أو تعطيين دينك أو تهيب مالك وحنوه

تضرب له مدة اإليالء لآلية  ( مؤل)هو ( فـ)ما ذكره 

كان املولي  ( فإذا مضى أربعة أشهر من ميينه ولو)

 اآليةلعموم ( قنا)

 ِللَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر



 

فإن )اآلية لعموم ( قنا)كان املولي ( فإذا مضى أربعة أشهر من ميينه ولو)

ألن ( فقد فاء)أو قدرها عند عدمها ( وطئ ولو بتغيب حشفة يف الفرج

الفيئة اجلماع وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهال أو جمنونا، أو أدخل ذكر  

 نائم؛ ألن الوطء وجد 

إن ( بالطالق)احلاكم ( أمره)منها ومل تعفه  آىلمن بوطء  يف( وإال)

} َوِإْن َعَزُموا الطَّالَق َفِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم}: طلبت ذلك منه؛ ِلَقْوِلِه َتَعاَلى

طلق حاكم عليه واحدة )أن يفي وأن يطلق  املؤلي( فإن أبى[ )227: البقرة]

يف هذه  وكمؤل]عند امتناعه،  املؤليلقيامه مقام ( أو ثالثا أو فسخ

[  األحكام من ترك الوطء ضرارا بال عذر أو حلف أو ظاهر ومل يكفر

 دون)وطئها ( يف الدبر أو)منها  آىلمن  املؤلي( وإن وطئ)

ألن اإليالء خيتص باحللف على ترك الوطء يف القبل، ( الفرج فما فاء

 والفيئة الرجوع عن ذلك، فال حتصل الفيئة بغريه كما لو قبلها

 ِللَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر



 

مدة اإليالء وهي األربعة أشهر صدق؛ : أي( بقاء املدة) املؤلي( وإن ادعى)

ألنه أمر خفي ( أنه وطئها وهي ثيب صدق مع ميينه)ادعى ( أو)ألنه األصل 

بكرا أو ادعت البكارة )منها  آىلاليت ( وإن كانت)ال يعلم إال من جهته 

وإن مل يشهد ببكارتها ( امرأة عدل صدقت)ببكارتها : أي( وشهد بذلك

 . بيمينهثقة فقوله 

على  ( إضرارا بها بال ميني)وطء زوجته : أي( وطأها)الزوج ( وإن ترك)

وكذا من ظاهر ومل يكفر فيضرب  ( فكمؤل)له ( وال عذر)ترك وطئها 

له أربعة أشهر، فإن وطئ وإال أمر بالطالق، فإن أبى طلق عليه احلاكم 

، وإن انقضت مدة اإليالء وبأحدهما املؤليأو فسخ النكاح كما تقدم يف 

متى قدرت جامعتك، ثم : عذر مينع اجلماع أمر أن يفي بلسانه، فيقول

متى قدر وطئ أو طلق، وميهل لصالة فرض وحتلل من إحرام وهضم 

 .وحنوه، ومظاهر لطلب رقبة ثالثة أيام

 ِللَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر





 [كتاب الظهار]

مشتق من الظهر، وخص به من بني سائر األعضاء؛ ألنه موضع الركوب، 

 .ولذلك مسي املركوب ظهرا واملرأة مركوبة إذا غشيت

 } َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا}: ِلَقْوِلِه َتَعاَلى( وهو حمرم)

من حترم عليه ( ببعض)بعض زوجته : أي( بعضها)شبه ( فمن شبه زوجته أو)

كأخته منه أو ( أو رضاع)كأمه وأخته ( أو بكل من حترم عليه أبدا بنسب)

من )مبصاهرة كحماته أو مبن حترم عليه إىل أمد كأخت زوجته وعمتها 

أنت علي ( أو)بيان للبعض كأن يقول أنت علي كظهر أمي أو أخيت ( ظهر

متعلق ( بقوله)كيدها أو رجلها ( أو عضو آخر ال ينفصل)عميت ( بطن)كـ 

علي أو معي أو مين كظهر )أو ظهرك أو يدك ( أنت)لزوجته : أي( هلا)بشبه 

فهو مظاهر ولو ( أمي أو كيد أخيت أو وجه محاتي وحنوه أو أنت علي حرام

فهو )واخلنزير ( كامليتة والدم)قال أنت علي ( أو)نوى طالقا أو ميينا 

أنت علي كظهر فالنة األجنبية أو : ، وكذا لو قال"فمن " جواب ( مظاهر

 .زيدكظهر أبي أو أخي أو 

 َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا



 

أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي، وأطلق، فظهار، وإن نوى يف : قالوإن 

 الكرامة وحنوها دين وقبل حكما، 

 قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إال مع نية أو قرينة، وإن 

 .  قال شعرك أو مسعك وحنوه كظهر أمي فليس بظهاروإن 

فليس )قالت له نظري ما يصري به مظاهرا منها : أي( وإن قالته لزوجها)

 .فخصهم بذلك} ِنَساِئِهْمالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن }ِلَقْوِلِه َتَعاَلى ( بظهار

كفارة : أي( كفارته)على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها : أي( وعليها) 

 الظهار قياسا على الزوج وعليها التمكني قبل التكفري، 

 .وأمينداء أحد الزوجني اآلخر مبا خيتص بذي رحم حمرم كأبي ويكره 

ال من أمة أو أم ولد وعليه كفارة ميني، ( من كل زوجة)الظهار ( ويصح) 

 .وال يصح ممن ال يصح طالقه

 َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا



 [فصل يصح الظهار معجال ومعلقا]

 .  أميمنجزا كأنت علي كظهر : أي( ويصح الظهار معجال)فصل 

قمت فأنت علي كظهر أمي  كإن( بشرطمعلقا )أيضا يصح الظهار ( و)

 . عليهلوجود املعلق ( صار مظاهرا)الشرط ( فإذا وجد)

 .غري مؤقت كما تقدم : أي( مطلقا)يصح الظهار ( و)

فإن وطئ فيه )كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان ( مؤقتا)يصح ( و)

 . مبضيه( وإن فرغ الوقت زال الظهار)لظهاره ( كفر

وطء )لظهاره ( قبل أن يكفر)على مظاهر ومظاهر منها ( وحيرم)

  -لقوله ( ممن ظاهر منها)واالستمتاع مبا دون الفرج كالقبلة ( ودواعيه

صححه  « فال تقربها حتى تفعل ما أمرك اهلل به»: -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

 الرتمذي

 َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا



 

اختيارا ( إال بالوطء)ذمة املظاهر [ يف: ]أي( وال تثبت الكفارة يف الذمة)

فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو جمنونا، وال ( العود)الوطء : أي( وهو)

جتب قبل الوطء عمدا؛ ألنها شرط حلله فيؤمر بها من أراده ليستحله بها 

ِلَقْوِلِه َتَعاَلى يف ( عند العزم عليه)قبل الوطء : أي( ويلزم إخراجها قبله)

وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت  ، }ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسَّا}الصيام والعتق 

قبل )الظهار، ولو كان مبجالس : أي( وتلزمه كفارة واحدة بتكريره)

تلزمه كفارة ( و)كاليمني باهلل تعاىل ( واحدة)زوجة ( التكفري من

أننت علي : بأن قال لزوجاته( لظهاره من نسائه بكلمة واحدة)واحدة 

من زوجاته : أي( وإن ظاهر منهن)كظهر أمي؛ ألنه ظهار واحد 

عليه  ( فـ)أنت علي كظهر أمي : بأن قال لكل منهن( بكلمات)

بعددهن؛ ألنها أميان متكررة على أعيان متعددة فكان ( كفارات)

 .لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر

 َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا



 [فصل يف كفارة الظهار]

عتق رقبة فإن مل جيد )كفارة الظهار على الرتتيب : أي( وكفارته)فصل 

:  ِلَقْوِلِه َتَعاَلى( صام شهرين متتابعني فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينا

، اآلية}َرَقَبٍةَوالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا َفَتْحِريُر }

قبل تكفري مل جيزئه أعسر موسر واملعترب يف الكفارات وقت وجوب، فلو 

 .  صوم، ولو أيسر معسر مل يلزمه عتق، وجيزئه

ملكها : أي( إال ملن ملكها أو أمكنه ذلك)يف الكفارة ( وال تلزم الرقبة)

أو مع زيادة ال جتحف مباله ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل ال ( بثمن مثلها)

فاضال عن كفايته )بهبة، ويشرتط للزوم شراء الرقبة أن يكون مثنها 

 من زوجة ورقيق وقريب،( كفاية من ميونه)عن ( دائما، و

صاحلني ملثله ( من مسكن وخادم)هو ومن ميونه ( عما حيتاجه)فاضال ( و)

وثياب )حيتاج إىل استعماله ( ومركوب وعرض بذلة)إذا كان مثله خيدم 

(  وكتب علم)ومؤنة عياله ( مال يقوم كسبه مبؤنته)فاضال عن ( جتمل، و

 .ألن ما استغرقته حاجة اإلنسان فهو كاملعدوم( ووفاء دين)حيتاج إليها 

 َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا



ككفارة الظهار والقتل والوطء يف نهار ( وال جيزئ يف الكفارات كلها)

َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا }: ِلَقْوِلِه َتَعاَلى( إال رقبة مؤمنة)رمضان واليمني باهلل سبحانه 

سليمة من عيب )وأحلق بذلك سائر الكفارات ، }َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة

ألن املقصود متليك الرقيق منافعه ومتكينه من ( يضر بالعمل ضررا بينا

كالعمى )التصرف لنفسه وال حيصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا 

أو أقطع األصبع الوسطى  )اليد أو الرجل : أي( والشلل ليد أو رجل أو قطعها

أو )أو أمنلتني من وسطى أو سبابة ( أو السبابة أو اإلبهام أو األمنلة من اإلبهام

ألن نفع اليد يزول بذلك، ( من يد واحدة)معا ( أقطع اخلنصر والبنصر

 .وكذا أخرس ال تفهم إشارته

كزمن ومقعد؛ ألنهما ال ميكنهما ( منه وحنوه ميئوسوال جيزئ مريض )

ألن عتقها ( أم ولد)جتزئ ( وال)العمل يف أكثر الصنائع، وكذا مغصوب 

 مستحق بسبب آخر 

وولد الزنا واألمحق واملرهون )واملكاتب إذا مل يؤد شيئا ( وجيزئ املدبر)

ألن ما ( واألمة احلامل ولو استثنى محلها)والصغري واألعرج يسريا ( واجلاني

 .يف هؤالء من النقص ال يضر بالعمل

 َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا



 [فصل يف التتابع يف صوم كفارة الظهار]

َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن }: ِلَقْوِلِه َتَعاَلى( جيب التتابع يف الصوم)فصل 

فإن )، وينقطع بصوم غري رمضان، ويقع عما نواه [ 4: اجملادلة]} ُمَتَتاِبَعْيِن

فطر جيب كعيد وأيام تشريق )ختلله ( أو)مل ينقطع التتابع ( ختلله رمضان

كإغماء مجيع اليوم مل ( وجنون ومرض خموف وحنوه)ونفاس ( وحيض

مل )كسفر ( أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر)ينقطع التتابع 

ويشرتط يف املسكني . التتابع؛ ألنه فطر لسبب ال يتعلق باختيارهما( ينقطع

 .املطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى

من بر وشعري ومتر وزبيب ( وجيزئ التكفري مبا جيزئ يف فطرة فقط)

يف إطعام كل مسكني ( وال جيزئ)غريها ولو قوت بلده وال جيزئ وأقط، 

أقل من مدين لكل )كالتمر والشعري ( من الرب أقل من مد وال من غريه)

حلاجتهم كالفقري واملسكني وابن ( واحد ممن جيوز دفع الزكاة إليهم

رطل وثلث : واملد. السبيل والغارم ملصلحة ولو صغريا مل يأكل الطعام

 .بالعراقي، وتقدم يف الغسل

 َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا



من بر وشعري ومتر وزبيب وأقط، ( وجيزئ التكفري مبا جيزئ يف فطرة فقط)

من الرب )يف إطعام كل مسكني ( وال جيزئ)غريها ولو قوت بلده وال جيزئ 

أقل من مدين لكل واحد ممن )كالتمر والشعري ( أقل من مد وال من غريه

حلاجتهم كالفقري واملسكني وابن السبيل والغارم ( جيوز دفع الزكاة إليهم

رطل وثلث بالعراقي، وتقدم يف : واملد. ملصلحة ولو صغريا مل يأكل الطعام

 .الغسل

لعدم متليكهم ذلك الطعام خبالف ( وإن غدى املساكني أو عشاهم مل جيزئه)

 ما لو نذر إطعامهم وال جيزئ اخلبز وال القيمة وسن إخراج أدم مع جمزئ 

فال جيزئ عتق وال صوم وال إطعام ( وجتب النية يف التكفري من صوم وغريه)

، ويعترب تبييت نية الصوم وتعيينها « إمنا األعمال بالنيات»: بال نية؛ حلديث

 .  الكفارةجهة 

ولو ناسيا أو مع عذر ( ليال أو نهارا)يف أثناء الصوم ( وإن أصاب املظاهر منها)

َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل َأْن }: ِلَقْوِلِه َتَعاَلى( انقطع التتابع)يبيح الفطر 

أو ناسيا أو مع عذر ( ليال)غري املظاهر منها : أي( وإن أصاب غريها)، }َيَتَماسَّا

التتابع بذلك؛ ألنه غري حمرم عليه وال هو حمل التتابع ( مل ينقطع)يبيح الفطر 

 .وال يضر وطء مظاهر منها يف أثناء إطعام مع حترميه

 َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا


