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אא،אאא،
אאאאא،F١٥٠EK 
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אאא
אאK 

F١٥١EKאF١٥٢EK 

א
א،א،אא،

אאאF١٥٣EK 

אאאאאא،
אא،אא 

אKאK 

אאאW؟ 
אאאא،

،אא
א،F١٥٤EKאא،

אא،אא،
אאאא، 

F١٥٥EK 
אאאא

אאאא،
אאאאאא، 

אאאאK 

אא
אK 



  
  
  

  بيع               أحمد يوسف صمادي و محمد مصلح الز       دراسة حديثية فقهية: كفارة من واقع أهله في نهار رمضان
 

  ١٥٢

Wאא 
אאאאאאא

א–א–
F١٥٦EK 

Wא 
אאאא

אאF١٥٧EK 
אF١٥٨EK 

،אאא
אK 

אאWאא 
אאאF 

٦٧٥Eאאאא،F١٣٥٠E
F١٥٩EK 

אאא،א
،אא،אא

אאא،א،
א،אא

א،Kאאא،
F١٦٠EK 

אאאא،אא
אא،אאא،

אאאאא،
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١٥٣  

אא،Wא،א 
F١٦١EK 

אWא،
،،א،א،א

א،،אא،
א،

،א–א–F١٦٢EK 
؛אאאאא

אא??،
אאא،K 

אW 
אאאאW 
١K אאא،אא،

אKאאאK 
٢K אאא،

אאאאאK 
٣K א

אאאK 
٤K אאא،

אK 
٥K אאאאא،

K 
٦K ،אאאאK 



  
  
  

  بيع               أحمد يوسف صمادي و محمد مصلح الز       دراسة حديثية فقهية: كفارة من واقع أهله في نهار رمضان
 

  ١٥٤

אאW 
١K אWאאF٢٥٦Eא،א،

W،אא،א،א Jא،
٢٠٠٣אFאFKE١L٣٣٢Eא،א

،F١٩٣٦١٩٣٧E،אF١L٤٤٨Eא،
،אF٢٦٠٠Eא،F١L٩٨٦E،

אF٥٣٦٨Eא،F١L١٠٩٥EאאF٦٠٨٧Eא
F١L١١٠٦E،א،F٦١٦٤E،א

אF١L١١٩٣ J١١٩٤Eאאאא،
،אאאאF٦٧٠٩

،אאF٦٧١٠٦٧١١EאF١L١٢١٢E،
،אאF٦٨٢٢KE 

٢K WאאאאF٢٦١E،،W
،אאאא،אא J،

F٥אKEF٢L٧٨١Eא،א
אאאKKK،F١١١١KE 

٣K אWאאF٢٧٩E،א،W
،אאאא، J،אא،٥א

F٣L١٠٢E،א،،אF٧٢٤KE 
٤K אWאאאF٢٧٥E،א،W

،אא،אא J،،٤א
F٢L٣١٣E،،א،F٢٣٩٠٢٣٩٢KE 

٥K אWאאF٣٠٣EW،א
،אא Jאא،١٩٨٦،٨אFK٢L٢١٢E

אF٣١١٦٣١١٧٣١١٨KE 
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٦K אWאF٢٧٥E،א،Wא
،אא،א Jאא،FאFE١L٥٣٤E،א

،F١٦٧١KE 
٧K אWאF٢٠٤E،אא،Wא،א

،א Jאא،١٤٠٦א،KF١L٢٩٩EF٢٩٢EK 
٨K WאאF٢٤١E،،

א، J،٦אF٢L٢٠٨٢٤١٢٨١Eא
F٦٩٤٤٧٢٨٨٧٧٧٢E 

٩K אאWאאF٢٥٥E،W،א،א
،אאא Jאא،١٤٠٧،א،

،אF٢L١٩E،אאא،F١٧١٦KE 
١٠K אאW،אא،אWא

א،א،א Jאא،١٤٠٣،١١F٤L١٩٤E،
،אא،אF٧٤٥٧KE 

١١K אWאF٢٣٥E،،
Wא،א،א Jאאא،١٤٠٩،٧

،אF٢L٣٤٨Eאאא،אF٩٧٨٦E
F٣L١١٠E،אאאא،
F١٢٥٦٧KE 

١٢K אWאF٣٥٤E،א،W
،א،א J١٩٩٣،١٨KF٨L٢٩٣E،א

אאאאא
א،אא،א

אF٣٥٢٤E،F٨L٢٩٤Eאאאא
אF٣٥٢٥E،F٨L٢٩٥Eאאא

אאאאאF٣٥٢٦E
F٨L٢٩٦Eאאאא
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  ١٥٦

אF٣٥٢٧EF٨L٢٩٨Eאאא
אאF٣٥٢٩KEאא

אאא 
١٣K אWאF٤٥٨E،אא،Wא

א،אא، J،١٩٩٤א،١٠אFK٤L٢٢١E
،אF٧٨٢٩٧٨٣٠٧٨٣١E،

F٤L٢٢٤Eאאא
אאאF٧٨٣٦٧٨٣٧E،

אאF٥L١٨٥ J١٨٦Eא
F٩٦٧٧٩٦٧٨E،אF٧L٣٩٣E

אF١٥٠٦٦EF١٠L٥٤Eא
אאאאK 

١٤K אאWאאF٣٨٥E،אא،Wא،
،אא J١٩٦٦،٤אF٢L١٩٠Eאא

F٤٩٥٠EF٢L٢١٠EאF٢٤KE 
١٥K WאKFא

٣אL٢١٩KE 
١٦K אאWאאאאא،Wא

א،אא
אאאFא١١L٥٨٣KE 

١٧K אWאאאאאKKKא
Fאא٤אL٢٧٤KE 

١٨K א،אF١L٣٣٢Eא،א،
،F١٩٣٦Eאאא

K 
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١٩K WאF١٧٩Eא،،Wא،אא
א،אאא Jא،،FK١L٢٩٦E

،אF٦٥٧EK 
٢٠K ٢L٧٨١א،אא

אאKKK،F١١١١EK 
٢١K אW،אאא،א،א J،

FK١L١٠٥KE 
٢٢K ،אF٣L٣١٣E،،אF٢٣٩٢EK 
٢٣K אא،אF٢L٢٠٩Eא

F٢٢KE 
٢٤K אאF٤L٢٢٥Eאאאא،א

אאאF٧٨٤١KE 
٢٥K אWאF٤٣٠E،א،

W،אאא،א Jאא،١٩٩٦،
٤אFK٣L١٩٠E،א،אF٢٥١٤EK 

٢٦K אF٣L٣١٣E،א،،F٢٣٩٢EK 
٢٧K F١EאאF٢L٢١٢Eאא،א

،F٣١١٥KE 
٢٨K אW،א،אW،אא،

 J،א، J،א١٤١٥אFK١L١٢٩E
F٣١٦EK 

٢٩K אF١L٢٩٦EאF٦٥٧EK 
٣٠K אF٨L٢٩٠ J٢٩٢KE 
٣١K אאF٢L٢٠٩EK 
٣٢K אW،אא،אWא

א،א،א،א J١٣٧٩،١٣FK٤L١٦٧ J
١٦٨EK 
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  ١٥٨

٣٣K אW،א،Wאא،א
،א Jאא،١٣٩٩KF٢L٦١EK 

٣٤K אF١٦٧ J١٦٨KE 
٣٥K אא٢L١٩١F٥٣KE 
٣٦K אWאWF٧٤٨E،אWא

،א، Jאא،١٤١٣KF٧L٤٣٨E 
٣٧K אא٢L١٩١K 
٣٨K אאאא٤L١٩٦F٧٤٦٥Eא،،

٢L٣٤٧F٩٧٧٤E،٣L١١٠F١٢٥٦٨Eא
אאK 

٣٩K א٢L٣٤٧F٩٧٧٥KE 
٤٠K אאF٩٧٧٦KE 
٤١K אאF٩٧٧٧KE 
٤٢K אאF٩٧٧٨KE 
٤٣K אאF٩٧٨٠KE 
٤٤K אאF٩٧٨١KE 
٤٥K אא١L٢٩٧אא،

F١٦٧١Eא،
א٤אL٢٢٧F٧٨٥١EK 

٤٦K אWא١L١٠٥א،٢L٩٨K 
٤٧K אא١L٢٩٧K 
٤٨K אאW،אאא،אא،א

 Jאא،١٩٩٥FK٧L١٩KE 
٤٩K ٢L٢٠٨אאK 
٥٠K אWאWF٧٤٨E،אאאאW

،אאא، Jאא،١٩٩٥K
F٥L٣١٩ J٣٢٠E،،אW،א،א
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 Jאא،١٤١٣KF٥L١٦٩EאW،א
א،Wא،א، Jאא،١٩٨٠K

F٢٢L٦٨ J٧١E،אWאאאF٣٢٧E،
،אאאא،אא Jאא،١٩٥٢FK٦L٢٣٨E،

אWא،،אא، J١٩٧٣،
FK٢L١٦٦Eא،WאאF٣٨٥E،

،אWא،אאא،אא Jא،א
١٩٨٤אKF١L١٥١Eא،Wאא،א،א،
 Jאא،١٩٩٦KF٢L٣٤٥KE 

٥١K אאאF١١٠٤KE 
٥٢K ١אL٢٩٧א،WאF٢٧٥E،אאW،א

،א Jאא،١٤٠٨KF١L١٢٦EF١٠٢٩Eא،
٤אL٢٢٧F٧٨٥١KE 

٥٣K אאWאאF٤٦٣E،א،W
א،אאאא، J،١٣٨٧אK

F٢١L١٠KE 
٥٤K אF٢١L١٠KE 
٥٥K אWאF٢٥٦Eאא،Wא،א

،،אFK٦L٤٧٤KE 
٥٦K א٤אL٢٢٧K 
٥٧K א٤אL٢٢٧F٧٨٥٢KE 
٥٨K א٤אL٢٢٧K 
٥٩K א١L١٠٥K 
٦٠K א٤אL٢٢٦F٧٨٤٤٧٨٤٥٧٨٤٦KE 
٦١K א،אF١L٣٣١EאK 
٦٢K אWאא٤L٢٢٦F٧٨٤٨٧٨٤٩KE 
٦٣K א٤אL٢٢٤F٧٨٣٧KE 
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  ١٦٠

٦٤K א،אאאאא
א،אא،١،١٤٠٠١٩٨٠،٣L٣٢١Kאא
،אאאאאא

אא،אא،٢،١٣٩٨١٩٧٨،٢L٤٣١Kא
א،א،אא،،א،١٤٠٤١٩٨٤،٣L١٩٩K

א،א،א،،٤،١٤٠٥١٩٨٥،٣L٥٤K
א،א،אאאאא،٢،١٤١٦١٩٩٦،٣L١٣١K

א،אא،אאא،،١٤١٤١٩٩٣،١L
٢٤٨K،א،אאא،،٥

L١٨٥Kאאאאאא،،אאא،،
٢،١٤١٢١٩٩١،٢L٨K 

٦٥K אאאK 
٦٦K א،אא،אאא،،١٤٠٩١٩٨٨،٢L

٢٤٩K 
٦٧K אאאאאאK 
٦٨K אאאאאאK 
٦٩K א،אא،٢L٢٤٩K 
٧٠K אא،א،אא،א،٣L

١٢٠K 
٧١K ١אאאאK 
٧٢K א،אא،אא،،١٤١١١٩٩١،١L٢٠٥Kא

א،אאאא،אא،١
٥٢٧٥٢٨Kא،אאא

א،אא،١L٤٤٢Kא،א،
א،،١٤٠٣١٩٨٣،٢L٣٢٣٣٢٤Kא،
א،אאאאא،٧L١٤٣١٤٦Kא،אא،٢L١٨K 

٧٣K א،א،٦L١٨٥K 
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١٦١  

٧٤K א،א،א،א،אא،١L
٢٥٢Kא،א،٣L١٩٩Kאאאא،

אאא،٣L١٩٩Kא،א،٢L٣٢٤Kא،
א،٣L١٣١Kא،אא،٢L١٨K 

٧٥K א،אא،٣L٣٢٣K 
٧٦K א،א،٦L١٨٥K 
٧٧K א،אא،٣L٣٢٣K 
٧٨K אאאא،א،אאאא،

،٢،١٤٠٦١٩٨٦،٣L٣١٦K 
٧٩K א،א،١٥٢٩Kא،אא،٢L٤٣٣KאאKא

א،א،٣L١٢٣Kא،א،٢L٣٢٤K،
א،א،٣،١٤٠٥١٩٨٥،٣L٤٠٢Kא،אא،٢L

١٩K 
٨٠K א،אא،٣L٣٣٤Kא،א،١L٤٤٣Kאא،א،٣L

٣١٦K 
٨١K א،א،٦L١٨٥K 
٨٢K א،א،١L٢٥٣Kאא،א،٣L٣١٦Kאא،א،٣L

١٢٠١٢١Kא،אאא،אאא،،١،
١٤٠٧١٩٨٧،١٧٣K 

٨٣K א،אא،٣L٣٣٤Kא،א،١L٢٥٣Kא،א،
١L٤٤٣Kא،א،٢٣٢٦K 

٨٤K א،א،١L٢٥٣Kא،אאא،١٧٣Kא،
א،٧L١٥١Kא،אא،٢L١٩K 

٨٥K א،א،١L٢٥٣Kא،א،١L٢٥٣K 
٨٦K א،אא،٣L٣٣٤٣٠٥Kא،א،١L٤٣٠Kאא،א،٣

L١١٣K 
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  ١٦٢

٨٧K אא،א،٢L٢٦٣Kאא،
א،א،،١،١٤١٤١٩٩٣،١٠L٩٦Kא،

א،٣L١٣٣١٣٤Kא،אא،٢١٨Kא،אאא،
١٧٣Kא،א،٣L٣٢٦٣٢٧K 

٨٨K א،א،١L٤٤٣Kא،א،٢L٣٢٧K 
٨٩K אאאאאאK 
٩٠K ١אאאאK 
٩١K אאאאאאK 
٩٢K אאאאאאK 
٩٣K אאאאאאK 
٩٤K אא،א،٢L٢٦٢،אא،א،١٠L١٠٨Kא،

א،١L٤٤٤Kאא،א،٣L١٢٣K،א،٣L٤٠١K،א
אא،٢L٣٢K 

٩٥K א،א،١L٤٤٤Kאא،א،٣L١٢٣Kאא،א،
١٠L١٠٩K 

٩٦K אא،א،١٠L١٠٩K 
٩٧K א،א،٣L٣٢٤Kא،א،١L٤٤٤Kאא،א،٣L١٢٣K

א،א،٧L١٤٧Kא،א،٣L١٣٢K،א،א
אא،،٨،١٤٠٧١٩٨٧،١L٤١٤K 

٩٨K אא،א،١٠L١٠٨Kא،אא،٢L٣٢K 
٩٩K אא،אא،٢L٤٣٦Kא،א،١L٥٣٠٥٣١K 

١٠٠K א،אאא،אא،١٣٩٩
١٩٧٩،٢L٤٠١Kא،אא،١L٥٢٧Kא،א،١L٤٤٣K

אא،א،٣L١٢٤K 
١٠١K אא،אאא،א،א،

א،١،١٤١٧١٩٩٧،א٢L١٧٨،١٦٧٥K 
١٠٢K אא،א،٣L١٢٤١٢٥K 
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١٦٣  

١٠٣K אאK 
١٠٤K א،א،٢٣٢٤٣٢٥K 
١٠٥K א،א،٢L٤٠١٤٠٥Kא،אא،١L٥٢٧Kא،

א،٢L٣٢٥K 
١٠٦K אא،א،٣L١٢٥K 
١٠٧K א،א،١L٥٢٨Kא،א،٢L٣٢٥Kא،

א،٢L٣٧٥K 
١٠٨K א،א،٢L٤٠٤K 
١٠٩K א،א،٢L٢٧٤٣٧٥K 
١١٠K א،א،٣L٣٢١Kא،אא،١L٥٢٧Kא،א،٣L٢٠١K

א،א،٦L١٦٤Kאא،א،١٠L١١١Kאא،א،٣L
١٢٤K 

١١١K ،،א،٨L٢٧٧K٢٧٠٩K 
١١٢K אא،א،١٠L١١١Kאא،א،٣L١٢٤KWאא،א،٣

L٣١١K 
١١٣K א،א،٢L٣٢٤٣٢٥Kאא،א،١٠L١١١K 
١١٤K אא،א،٣L١٢٤K 
١١٥K אא،אא،אאא،،

٢،١٤٠٦١٩٨٦،٢L١٠٠Kא،א،١٢٥١Kא،א،
١L٢٥٩Kא،א،٢L٣٧٧KK 

١١٦K אא،א،٣L١٢٦١٢٧K 
١١٧K א١٠١K 
١١٨K א،א،٢L٤٠١Kא،א،١L٢٥١Kא،

א،١L٢٥٩Kא،א،١L٤٤٣Kאא،א،٣L١٢٦K 
١١٩K א،א،٢L٣٢٥K 
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١٢٠K א،אא،٢L١٠٠١٠١K،אא،אא،١L
١٩١–١٩٣א،א،٢L٣٧٩Kאא،א،٣L١٢٥Kא،

א،٦L١٩٧K 
١٢١K ،א،١L١٩١–١٩٣Kא،א،٢L٣٧٩Kאא،א،٣L

١٢٥Kאא،א،٣L٣٢٠Kא،א،٦L١٩٧K 
١٢٢K אאא،٢L١٠١K 
١٢٣K א،אא،١L٥١١Kא،א،٢L٢٧٨Kאא،א،

٣L٣١٨K 
١٢٤K א،אא،٢L٨٠٨١K 
١٢٥K אא،א،٣L١٣٢Kאא،א،٣L٣٢٣Kא،א،١L٤٤٥K 
١٢٦K אא،א،٢L٢٦٤٢٦٥Kאא،א،١٠L١٠٥–١٠٧Kא،

א،٢L٣٨٠Kאא،א،٣L١٣٢Kא،א،٦L٢٠٣K 
١٢٧K אא،א،١٠L١٠٧K 
١٢٨K א،אא،٢L١٠١Kאא،١٠L١١٠Kא،א،١L

٢٥٤Kא،א،١L٤٤٤Kאאא،٣L١٣٣Kא،
،٧אL١٤٧Kא،אא،٢L٣٠K،אא

אא،א،אא،١٩٩٧،١٠٨K 
١٢٩K א،אא،٢١٠١Kאא،א،٢L٢٦١K 
١٣٠K אא،א،١٠L١١٠Kא،א،١L٢٥٤Kא،

א،١L٤٤٤Kאא،א،٣L١٣٣K 
١٣١K אאאK،אא،١١٠K 
١٣٢K א،אא،٢L١٠١Kאא،א،٢L٢٦١Kאא،

א،١٠L١١٠Kא،א،١L٤٤٤Kאא،א،٣L١٣٢K 
١٣٣K אא،א،٣L١٣٣K 
١٣٤K אא،א،٢L٢٦٥Kאא،א،١٠L١١٥Kא،

א،١L٤٤٣Kאא،א،٣L١٢٥K 
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١٣٥K אא،אא،،
אאא،٥L١٤٨١٤٩K 

١٣٦K אא،א،א،،٢،١٤٠٥١٩٩٤،٢L٧٩K 
١٣٧K אא،א،٢L٢٦٤Kאא،א،١٠L٩٦٩٧Kא،

א،١L٤٤٤Kאא،א،٣١٢٧Kא،א،٣L١٣١Kא،א
א،٢L٢٠Kא،א،٦L١٩٧Kא 

١٣٨K אא،א،١٠L١٠١١٠٢K 
١٣٩K אא،א،٢L٢٦٤Kאא،א،١٠L٩٨Kא،

א،١L٤٤٤Kאא،א،٣L١٢٧Kא،א،٦L١٩٧K 
١٤٠K אא،א،١٠L٩٦–١٠١Kאא،א،٣L١٢٧Kא،א،

٣L١٣١K 
١٤١K אאאאאאK 
١٤٢K א،אא،٢L٩٩Kא،אא،١٥٣٠Kא،

א،١L٤٤٤Kא،א،٣L٨٦Kא،،א
א،א،٦L١٩٧Kא،א،٤L٢١٥א،אא

א،٢L٢٠K 
١٤٣K א،א،٢L٤١٢Kא،א،٢L٤٥٢Kא،

א،٣L٥٣٦Kאא،א،٧L٣٦٥Kא،א،٦L٢٠٠ 
١٤٤K אאK 
١٤٥K א،א،٢L٢٥٤K 
١٤٦K א،א،٢L٤١٢Kא،א،٢L٤٥١Kא،

א،٣L٢٦٥Kאא،א،٧L٣٦٦Kא،א،٦L٢٠٠K 
١٤٧K אא،א،٧L٣٦٦K 
١٤٨K א،א،٢L٤١٢א،א،٣L٣٦٥K 
١٤٩K א،א،٢L٤٥١Kא،א،٣L٣٦٥Kאא،א،٧L

٣٦٥٣٦٦K 
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١٥٠K א،אא،٢L٩٧Kא،א،٣L٣٢٦Kאא،א،
١٠L٩٨–١٠٠Kא،א،١L٤٤٤K 

١٥١K אא،א،١٠L٩٨Kא،א،١L٤٤٤K 
١٥٢K א،א،١L٤٤٤K 
١٥٣K אא،א،١٠L٩٨٩٩K 
١٥٤K א،אא،٢L١٣٢١٣٣Kא،א،٣L٣٦٦Kאא،

א،٣L١٣٠١٣٣Kא،א،٢L٨١–٨٣K 
١٥٥K א،אא،٥L١٠٤١٠٥K 
١٥٦K א،א،٣L٣٦٦Kאאא،٧L٣٦١Kאא،٣٥L١٠٤K 
١٥٧K א،٥L١٠٤،א،אא،٢L٤٥٤Kא،א،٣L٣٦٦K

אא،א،٧L٣٧٦K 
١٥٨K ،٥אL١٠٣١٠٤Kא،א،٣L٣٦٦K 
١٥٩K אא،٥L١٠١١٠٢K 
١٦٠K א،אא،١L٥٣٠Kא،א،٣L٣٦٦Kאא،א،

٣L١٣٠١٣١KKאאא،אא،١،١٤١٦١٩٩٥،٣٥L١٠١
–١٠٣K 

١٦١K א،אא،٥L١٠٢١٠٣K 
١٦٢K א،א،٦L٢٠١K 
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Abstract :  
This research studies the reason which made fasting null and void by 

having sex relation with one's wife during in the day in Ramadhan 

From this study it becomes clear that the version of the hadeath which 
puts the expiation is more stronger than the version which gives the option or 
choice. Also this expiation is made for the one who has the intercourse and 
not for the one who beaks it by other sesons. 

This expiation adovotion penalty comprises the freeing of a slave, and if 
the person is not able to, then he has to fast sixty consecutive days, and if the 
person is not able to, the he has to feed sixty poor persons. 

This penalty is rightful for Allah in order to wipe off the sin. 

This consecutive fasting will be broken if the person does som thing 
within his ability, and nothing will break it if something happened beyoned 
his ability and regarding the feeding of the poor is intended to fulfill the need 
of the poor, it is allowed to feed one poor person for sixty days or to feed sixty 
poor persons for one day, which is preferable. 
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