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صسسلى اللسسه رسسسول أن – عنهما الله رضي – سلمة وأم عائشة عن
ن ُجنسب وهسو ، الفجسر ُيسدُركه كسان وسسلم عليه الله ثسم ، أهلسه م

. ويصوم يغتسل

:  مسائل فيه

ًا ُيصبح : كان مسلم رواية  = في1 ُلم غير من ُجنب . يصوم ثم ُح
ُيصسسبح وسلم عليه الله صلى الله رسول كان : إن له رواية وفي ل
. يصوم ثم ، رمضان في احتلم غيِر جماٍع من جنبا

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسول : كسسان عائشسسة عسن لسه رواية وفي
ُلم غير من ُجنب وهو رمضان في الفجر ُيدُركه وسلم فيغتسسسل ُح

. ويصوم
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول : كسسان سلمة أم عن له رواية وفي

ًا ُيصبح وسلم ُنب ُلم ِمن ل جماٍع من ُج . يقضي ول ُيفطر ل ثم ، ُح

. السبب بخصوص ل اللفظ بعموم  = العبرة2
. وسلم آله وعلى عليه الله صلى بالنبي خاص ذلك فليس

رجل أن – عنهسسا اللسسه رضسسي – عائشسسة حسسدُيث من مسلم روى فقدُ
مسسن تسسسمع وهسسي ، يستفتيه وسلم عليه الله صلى النبي إلى جاء

ُتسدُركني  الله رسول : يا فقال ، الباب وراء . جنسسب وأنسسا الصسسلة ! 
ُتسسدُركني : وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ أفأصوم
! قسسدُ الله رسول يا مثلنا : لست . فقال فأصوم جنب وأنا الصلة
إنسسي : واللسسه فقسسال تأّخسسسر ومسسا ذنبسسك مسسن تقدُم ما لك الله َغسَفسر
ّتقي بما وأعلمكم ، لله أخشاكم أكون أن لرجو . أ

ُيدُركه3 ُنسسب وهو الصوم فيلزمه ، الفجر وقت . يعني الفجر  =  ُج
.

. عنها فيتأخر الصلة ُتدُركه أنها ل

.  أهله من ُجنب  = وهو4
:  ومنها ، الخرى الروايات ُتفّسره

ًا ُيصبح ُنب ُلم ِمن ل جماٍع من ُج ُح

م وسسلم عليه الله صلى فالنبي مسن الحتلم لن ؛ يحتلسم يكسن ل
. الشيطان

لسسه يجسسوز ل أنه احتلم من الفجر ُيدُركه الذي أن ذلك يعني  = ل5
. أهله من الجنابة أصابته بمن خاص الُحسكم فليس ، الصيام
باختيسساره يقسسع ل السسذي فغيسسره ، باختيسساره كسسان ذلسسك أن وإنمسسا

. ُيعذر بأن أولى كالمحتلم
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 ويصوم يغتسل  = ثم6
بالجنابة للصيام علقة ل

ًا أن فلو ًا كسسان أو الغتسسسال يسسستطيع ل إنسسسان فسسإن للمسساء فاقسسدُ
. للصيام ل للصلة التيمم وعليه صحيح صومه

ُنب وهو الفجر أدركه من ول ذلسسك يسسومه ُيفطسسر ول يصسسوم فإنه ُج
. قضاء عليه يجب

اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول : كان – عنها الله رضي – سلمة أم قالت
ًا ُيصبح وسلم عليه ُنب ُلسسسم ِمسسن ل جماٍع ِمسن ُج ول ُيفطسسر ل ثسسم ، ُحس

. مسلم . رواه يقضي

. ذلك في الفرض وصوم النفل صوم بين فرق  = ل7

ولسسو تصسسوم فإنهسسا الفجر قبل طهرت إذا فإنها الحائض  = مثله8
. الفجر طلسوع بعسدُ إل تغتسل لم

ل فسإنه ، الفجسسر طلسسوع بعسسدُ إل الدُم ينقطع ولم تطهر لم إذا لكن
. القضاء وعليها المسساك يلزمها

ُيسر ، السلم  = تيسير9 ّدُين و . ال
ّدُين في اليسر يكون وإنما اللسسه يّسر فيما العباد على والتيسير ال

. فيه
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