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اأوجه الرحمة
يف ت�ضريع عبادة ال�ضيام

إعداد: 
 د. البندري بنت عبدالله اجلليل

أستاذ الفقه املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية اآلداب

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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املقدمة

احلمد هلل الذي أكمل شريعته، وأمت علينا نعمته، ورضي لنا اإلسالم 
ديًنا، كلفنا مبا نطيق، ووضع عنا ما عنه نعجز، والصالة والسالم على 
نبينا محمد، الذي بعثه اهلل رحمة للعاملني، وعلى آله الطاهرين، وصحبه 

امليامني، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 
صفة  وه��ي  »الرحمة«،  احلنيف  ديننا  بها  يتصف  التي  السمات  من 
واضحة بينة في جميع أحكام اإلسالم وتشريعاته، والرحمة صبغة ظاهرة 
لفظه  في  تتجلى  كما  وتوجيهاته  أحكامه  في  تتجلى  الكرمي  القرآن  في 
اهلل كتابه العظيم هداية ورحمة للمؤمنني، قال تعالى:  وبيانه، فقد أنزل 
]لقمان[،  ڀڀ(  پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱٻ  

: )ڦ  ڦ   : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ( ]النمل[، وقال  وقال 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]النحل:89[، فالقرآن 

كتاب رحمة كما هو كتاب هداية للناس. 
ومظاهر الرحمة تتجلى في مجاالت احلياة كلها لكنها في باب العبادات 
أكثر وضوًحا، ألن العبادة صلة محضة بني العبد وربه، ومن أوجه الرحمة 
بالعباد أن التشريعات اإلسالمية كلها واقعة في استطاعة كل مكلف قادر 

على القيام بها. 
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وثقيلة  شاقة  أمرها  ظاهر  في  تبدو  التي  والتكاليف  العبادات  ومن 
فريضة الصيام، فالنفوس تستثقلها، ألنها كما قال سيد قطب �: »مجال 
االستعالء على ضرورات اجلسد كلها، واحتمال ضغطها وثقلها«))). ولكن 
اهلل عز وجل عليم بعباده وبضعفهم، لم يكلفهم عنًتا، ولم يوقع عليهم حرًجا 
في دينهم، بل جعل  الرحمة واللطف قرين أحكامه املنزلة، رحمة في 
تفاصيل العبادات، ورحمة في غايتها، ورحمة في أجرها، ورحمة في أسلوب 
التكليف بها، رحمة شاملة من رب رحيم، فجاءت آيات الصيام في القرآن 
مقرونة بدالئل الرحمة وآيات اللطف الرباني رحمة بالعباد وتودًدا إليهم. 
وقد وقع اختياري على موضوع »أوجه الرحمة في تشريع عبادة الصيام« 
كمشاركة مني في املؤمتر الدولي األول »الرحمة في اإلسالم« الذي يقيمه 
قسم الدراسات اإلسالمية في كلية التربية بجامعة امللك سعود. ويأتي هذا 
البحث -بحول اهلل وتوفيقه- ليلقي الضوء على هذا املوضوع املهم في باب 

العبادات، راجية من اهلل التوفيق والسداد. 

أهداف البحث: 
من أهم أهداف البحث ما يلي: 

ليعتنقها . ) أحكامه  واليسر، شرعت  الرحمة  دين  اإلسالم  أن  بيان 
أكبر قدر من البشر، ومنهجه منهج متكامل يعنى باحلياة من جميع 

جوانبها. 
بيان يسر التكاليف وسهولتها، وإن املتتبع ألبواب الشريعة يرى أنها . )

تهدف من وراء ذلك إلى متكني املسلم من أداء العبادة بحسب ظروفه، 
بالعجز  أم  باإلكراه،  أم  باجلهل،  خاصة  الظروف  هذه  كانت  س��واء 

وعدم القدرة. 
))) في ظالل القرآن )/67).
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ذكر ما تضمنته رسالة محمد S من شمول في األحكام، والصالحية . )
تعيشها  التي  يؤهلها لالنسجام مع األحوال  لكل مكان وزمان، مما 
اجملتمعات على مختلف أحوالها، وذلك مبا اشتملت عليه من قواعد 

جتلب التيسير، وترفع احلرج، وتبعد الشدة. 

منهج البحث: 
سوف اتبع -مبشيئة اهلل- في هذا البحث املنهج التالي: 

األصيلة . ) مصادرها  من  املسألة  موضوع  في  العلمية  امل��ادة  جمع 
واملعاصرة. 

ذكر األدلة على املسألة ما أمكن من الكتاب والسنة. . )
ترقيم اآليات وعزوها إلى سورها. . )
الكتاب . 4 اسم  بذكر  احلديث  كتب  من  الشريفة  األحاديث  تخريج 

وال��ب��اب ورق��م احل��دي��ث إن وج��د، وإن ك��ان احل��دي��ث بلفظه في 
الصحيحني أو أحدهما، فأكتفي بتخريجه منهما. 

عمل فهرس للمراجع التي استفدت منها في كتابة هذا البحث. . 5

خطة البحث:
رسمت لهذا البحث خطة تنتظم في مقدمة، وعشرة مباحث، وخامتة. 

املقدمة: في أهمية املوضوع، وأهداف البحث، واملنهج املتبع فيه. 
املبحث األول: التدرج في تشريع الصيام. 

املبحث الثاني: مدة الصيام. 
املبحث الثالث: وقت الصيام. 
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املبحث الرابع: الوصال في الصيام. 
املبحث اخلامس: صوم أصحاب األعذار. 

املبحث السادس: الصوم في البالد القطبية. 
املبحث السابع: صوم اجملاهدين. 
املبحث الثامن: الصوم واجلماع. 

املبحث التاسع: قضاء الصيام. 
املبحث العاشر: مشروعية الكفارة. 

اخلامتة: وفيها أهم النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل البحث. 
فهرس املوضوعات، وفهرس املراجع. 

وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني. 
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املبحث األول
التدرج في تشريع الصيام

أن  بعد  الهجرة،  بعد  املنورة  باملدينة  فرض  الصيام  أن  الثابت  من 
واألوامر،  التكاليف  لقبول  منقادة  وصارت  القلوب،  في  اإلميان  استقر 
وقد مر فرض الصيام بثالث مراحل متدرجة، ذكرها ابن كثير � في 
تفسيره)))، فقال: “وأما أحوال الصيام، فإن رسول اهلل S قدم املدينة 
اهلل   إن  ثم  عاشوراء،  وصام  أي��ام،  ثالثة  كل شهر  من  يصوم  فجعل 

)ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ   اهلل تعالى:  فرض عليه الصيام وأنزل 
ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ( ]البقرة:183[، إلى 
قوله تعالى: )ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ( ]البقرة:184[، فكان 
اهلل   من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيًنا فأجزأ ذلك عنه، ثم إن 
)ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]البقرة:185[،  أنزل اآلية األخرى:  
إلى قوله تعالى:  )ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ( ]البقرة:185[، فأثبت اهلل 
وثبت  واملسافر،  للمريض  فيه  ورخ��ص  الصحيح،  املقيم  على  صيامه 

اإلطعام للكبير الذي ال يستطيع الصيام”. 
ومن هنا تبني لنا التدرج في فرض الصيام، حيث مر باملراحل التاليه: 

املرحلة األولى: صيام ثالثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء. 

))) تفسير القرآن العظيم )/499.



224

املرحلة الثانية: فرض الصيام على التخيير، فكان من شاء صام ومن 
شاء أطعم، مع الترغيب في أفضلية الصيام، )ک  ک  ک   

گگ  گ  گ  ڳ( ]البقرة:184[. 
املرحلة الثالثة: أمر صريح مباشر بصيام شهر رمضان على كل مسلم، 

)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة:185[. 

فكان هذا التدرج في فرض عبادة الصيام مظهًرا من مظاهر الرحمة 
الربانية بالعباد. 



225

املبحث الثاني
مدة الصيام

بني اهلل  مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم، بل أياًما محدودة معدودة، 
كما قال: )ٻ  پ( ]البقرة:203[، وكلمة أياًما تدل على الزمن وتأتي 
قلة،  وهي  بأيام  رمضان  عن  عبر  وإمنا  معلوم،  بعدد  مقدرة  أي:  مجملة، 
ووصف مبعدودات، وهي جمع قلة أيًضا، ألن الشيء القليل يعد عًدا تهويًنا 
ألمره على املكلفني، لئال يشق على نفوسهم، وتضعف عن حمله،))). وهذا 
من مظاهر الرحمة والتيسير في الصيام، فقد بني اهلل  بهذه اآلية مقدار 
وتضعف عن حمله  النفوس،  على  يشق  لئال  يوم  كل  في  ليس  وأنه  الصوم 

وأدائه، بل أياًما معدودات))) . 
: »أياًما«:  أقوال الفقهاء في املراد بقوله 

الفقهاء يختلفون في حتديد املراد من هذه األيام هل هي أيام شهر 
رمضان أم غيرها؟ على قولني: 

القول األول:
يرى أكثر الفقهاء أنها أيام شهر رمضان)))، مستدلني بالتالي: 

قوله تعالى: )ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   . )
))) انظر: أحكام القرآن، الكيا الهراسي )/05)، التحرير والتنوير )/47).

))) انظر: تفسير القرآن العظيم )/)0).
))) انظر: عالقة الفلك بالصوم، د. أمني عبداملعبود زغلول، على الشبكة العنكبوتية.
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة:185[ 
. فقد بني اهلل  عدد تلك األيام ووقتها وأمر بصومها))). 

ما روي عن سلمة بن األكوع قال: )كنا في رمضان على عهد رسول . )
اهلل S من شاء صام، ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكني، 

حتى نزلت هذه اآلية: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ())). 
ما روي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب . )

محمد S أنه نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم 
مسكيًنا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها 
)وأن تصوموا خيرلكم) فأمروا بالصوم))). ويتبني من األدلة: أن 

األيام املعدودات هي أيام شهر رمضان صراحة. 

القول الثاني:
مستدلني  رمضان)4)،  شهر  أيام  غير  أنها  الفقهاء  بعض  إليه  وذهب 

بالتالي: 
ما روي عن معاذ وعطاء وقتادة، وروي أيًضا عن ابن عباس أنها . )

كانت ثالثة أيام من كل شهر. كما جاء في رواية قتادة زيادة يوم 
عاشوراء أيًضا)5). 

ما روي عن رسول اهلل S: )صوم رمضان نسخ كل صوم))6). فدل هذا . )
على أن صوًما آخر كان واجًبا قبل صوم رمضان، ثم نسخ بصومه. 

))) انظر: جامع البيان )/7)4.
))) أخرجه ابن خزمية في صحيحه، كتاب الصيام، باب: صفة بدء الصوم، )/00).

))) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب: وعلى الذين يطيقونه فدية، )/4).
)4) انظر: عالقة الفلك بالصوم، د. أمني عبداملعبود زغلول، على الشبكة العنكبوتية.

التفسير  أو  الغيب  مفاتيح  تفسير  صاحب  وذكره  مسنًدا،  األلفاظ  بنفس  تخريجه  على  أقف  )5) لم 
الكبير، 5/)4).

)6) املصدر نفسه.
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صوم رمضان واحد على التعيني بنص القرآن، فوجب أن تكون األيام . )
املعدودة غيره، ألن صومها كان على التخيير))). 

الترجيح: 
إليه  ذهب  الذي  األول  القول  هو  الراجح  القول  أن  تقدم  مما  يتبني 
جمهور الفقهاء، وهو أن املراد باأليام املعدودات هي أيام شهر رمضان، 
لقوة أدلتهم، أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فال يدل لهم على ما 
ذهبوا إليه، وذلك ألن حديث )صوم رمضان نسخ كل صوم)، يحتمل أن 
يكون املراد به كل صوم في الشرائع السابقة، كما يحتمل أن يكون املراد به 
كل صوم فرض في اإلسالم قبله، والدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط 
به االستدالل، وأما قولهم: أن رمضان قد فرض صومه على التعيني إلى 
آخر ما جاء في مذهبهم، فيجاب عنه: بأن صومه على التعيني ال مينع أن 
يكون صومه جاء أواًل على التخيير، ثم جاء صومه على التعيني بعد ذلك، 

عماًل باألحاديث الصحيحة الثابتة، واملثبت مقدم على النافي))). 

))) انظر: عالقة الفلك بالصوم، د. أمني عبداملعبود زغلول، على الشبكة العنكبوتية.
))) انظر: عالقة الفلك بالصوم د. أمني زغلول، على الشبكة العنكبوتية.
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املبحث الثالث
وقت الصيام

وسائر  والشرب  األكل  عن  باإلمساك  هلل   التعبد  شرًعا:  الصوم 
املفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية))) . 

وفي ذلك نص قرآني صريح: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  
هو  األبيض:  اخليط  من  وامل��راد  ]البقرة:187[.  ڇ(  چ   چ      چ   چ  

بياض النهار، ومن اخليط األسود هو: سواد الليل. 
يحصل  وهذا  الليل،  سواد  من  النهار  بياض  »يعني  قدامة:  ابن  قال 
بطلوع النهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس«))). 
واألخرى  الصوم،  ابتداء  وقت  إحداهما  املبحث مسألتان،  وفي هذا 

وقت انتهائه، وفيما يلي بيان ذلك: 

املسألة األولى
وقت ابتداء الصوم

)ڄ  ڄ  ڄ   اهلل  على وقت ابتداء الصوم بقوله تعالى:  نص 
ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ( ]البقرة:187[. وقد أوضح ابن 

))) انظر: الشرح املمتع، البن عثيمني 98/6)، املغني 5/4)). 
))) انظر: املغني: 5/4)).
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رشد اخلالف في هذه املسألة إيضاًحا حسًنا، فقال: “واختلفوا في أوله، 
فقال اجلمهور: هو طلوع الفجر الثاني املستطير األبيض، لثبوت ذلك عن 

النبي S أعني حده باملستطير، ولظاهر قوله تعالى: )ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڃ(  اآلية. 

وشددت فرقة فقالوا: هو الفجر األحمر الذي يكون بعد األبيض وهو 
هذا  وسبب  مسعود  وابن  حذيفة  عن  مروي  وهو  األحمر،  الشفق  نظير 
اخلالف هو اختالف اآلثار في ذلك، واشتراك اسم الفجر، -أعني: أنه 
يقال على األبيض واألحمر-، وأما اآلثار التي احتجوا بها، فمنها: حديث 
أبي ذر عن حذيفة قال: »تسحرت مع النبي Sولو أشاء أقول: هو النهار، 
إال أن الشمس لم تطلع«. وخرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه، أنه 
واشربوا  فكلوا  املصعد،  الساطع  يهدنكم  وال  واشربوا  »كلوا  قال:   -
اليمامة  حتى يعترض لكم األحمر«. قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل 
وهذا شذوذ، فإن قوله تعالى: )ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ( نص في ذلك 

أو كالنص”))). 
والفجر هو قبل طلوع الشمس بتسعني دقيقة، ووقت اإلمساك يبدأ 
من هذا الوقت، فيمسك الصائم عن جميع املفطرات من طلوع الفجر 

الصادق إلى غروب الشمس. 

املسألة الثانية
وقت انتهاء الصوم

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   انتهاء الصوم بقوله تعالى:  اهلل  على وقت  نص 
ڌ( ]البقرة:187[، ذكر اهلل  حد الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل كما 

))) بداية اجملتهد )/)4).
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أول  الصوم مبجيء  وأول  والشرب واجلماع،  األكل  وإباحة  اإلفطار  حد 
النهار وأول إدبار آخر الليل، فدل بذلك على أن ال صوم بالليل كما ال فطر 
بغروب  ويتم  الصوم  “ينقضي  النووي:  قال   . الصوم)))  أيام  في  بالنهار 

الشمس بإجماع املسلمني”))). 
وفي البخاري عن عمر  أن رسول اهلل S قال: »إذا أقبل الليل من 

هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم«))). 
فوقت اإلفطار هو وقت آذان املغرب بحسب مدينة الصائم، وفيه نص من 
القرآن الكرمي: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ( ]البقرة:187[، والليل هو غياب الشمس 
عن األفق، ويعرف ذلك بذهاب احلمرة املشرقية من أفق السماء، أي: بعد 
عشر دقائق من غياب القرص عن األفق مطلًقا على مذهب اجلمهور)4). 
اهلل  احلكم بأمر سهل ميسور يدركه كل أحد ال يحتاج إلى  وقد علق 
عد حسابي وال قياس فلكي، فمتى أدبر الليل وبقي منه ما يشبه اخليط 
اإلمساك  وجب  األبيض  اخليط  يشبه  ما  منه  وتبني  النهار  وأقبل  األسود 
وحرم األكل والشرب واجلماع وسائر املفطرات حتى تغرب الشمس، وهذه 
عالمة واضحة بارزة ال حتتاج إلى تعلم ومعرفة، وهكذا أمور التشريع كلها 

مبنية على اليسر والرحمة. 

))) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن )/))5
))) اجملموع 6/))).

))) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، )/6)، ومسلم في كتاب الصيام، 
باب بيان وقت انقضاء الصوم..، )/))).

)4) انظر: فتح القدير )/50)، الشرح الكبير )/)))، اجملموع 74/6)، اإلنصاف )/74).
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املبحث الرابع
الوصال في الصيام

الوصال في اللغة: 
مصدر واصل، ومنه املواصلة بالصوم وغيره، وواصل الصيام لم يفطر 
أياًما تباًعا، ومنه صوم الوصال، وهو أن ال يفطر بني اليومني بأكل وال 

شرب))) . 

والوصال في الصطالح: 
أن يقرن اإلنسان بني يومني في صوم يوم واحد، مبعنى أال يفطر بني 

اليومني))). 

حكم الوصال: 
اختلف الفقهاء في حكم الوصال في الصوم على قولني: 

واحلنابلة  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  ذهب  األول:  القول 
وبعض الشافعية إلى أن الوصال في الصوم مكروه)))، مستدلني 
S في رمضان،  اهلل  بحديث ابن عمر  قال: »واصل رسول 
S عن الوصال، فقالوا: إنك  اهلل  فواصل الناس، فنهى رسول 

))) انظر: معجم املعاني اجلامع على الشبكة العنكبوتية، املغني 5/4)).
))) الشرح املمتع البن عثيمني 8/6)4.

))) انظر: فتح القدير )/50)، الشرح الكبير )/)))، اجملموع 74/6)، اإلنصاف )/47).
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تواصل يا رسول اهلل. قال: إني لست مثلكم، إني أُطعم وأُسقى«))). 
وهذا يقتضي اختصاصه بذلك ومنع إحلاق غيره به))). فالنهي 
في احلديث محمول على الكراهة، ألن النهي وقع رفًقا ورحمًة 

وشفقًة على األمة. 
القول الثاني: ذهب الشافعية -في األصح- إلى أن الوصال حرام نفاًل 
كان الصوم أو فرًضا، وعليه بعض أهل العلم)))، مستدلني مبا 
رحمة  الوصال  عن  نهى   S »أنه  وعائشة   هريرة  أبو  رواه 

لهم«)4). قال النووي: وهو نهي حترمي على األصح)5). 
والصواب كما ذكر الشيخ ابن عثيمني: أن أدنى أحواله الكراهة، وأن 
الناس ال يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لكن قال النبي S: »فأيكم أراد 

 .(7 أن يواصل فليواصل إلى السحر«)6)
وفي النهي عن الوصال في الصوم وجعله إلى غروب الشمس كما قال 
تعالى: )ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ( ]البقرة:187[. بيان وقت انقضاء الصوم وخروج 
النهار، والنهي عن الوصال، ألنه يضعف اجلسد ويرهق النفس، ويضعف 

عن العبادة. وهذا النهي من مظاهر الرحمة في تشريع عبادة الصيام. 

))) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب: بركة السحور )/7)، ومسلم في كتاب الصيام/
باب: النهي عن الوصال)/774.

))) املغني 6/4)4.
))) انظر: اجملموع 74/6)، احلاوي الكبير )/)47، املغني 6/4)4، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 

)/9))، الشرح املمتع البن عثيمني 8/6)4.
)4) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال )/48، )965))، ومسلم في كتاب الصيام، باب 

النهي عن الوصال )/776، ))0))).
)5) اجملموع 74/6).

)6) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال، )/7).
)7) الشرح املمتع 9/6)4.
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املبحث اخلامس
صوم أصحاب األعذار 

أنه  رخص  من مظاهر يسر اإلسالم ورحمته في تشريع الصوم 
ألصحاب األعذار الفطر في رمضان إلى حني زوال هذه األعذار، قال 
تعالى: )ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ( ]البقرة:184[. 

وقد قبل  ذلك منهم قضاء كما قبله من غيرهم أداء. 
بها،  يُعتَذُر  التي  احلجة  والعذر:  عذر،  األعذار جمع  األعذار:  معنى 
القيام  أعذار متنعهم من  لديهم  الذين  األع��ذار:  وذوي  أع��ذار،  واجلمع 

بشيء ما))). 
وأصحاب األعذار أنواع، منهم أصحاب أعذار مؤقتة، ومنهم أصحاب 

أعذار دائمة، وهم كالتالي: 
األول: املريض واملسافر: فاملريض الذي يتضرر إذا صام، واملسافر الذي 
له القصر، فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء)))، لألدلة التالية: 

قوله تعالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  . )
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ورحمة جعلها  لرخصة  بيان  واآلية  ]البقرة:185[.  ٴۇ  ۋ( 

))) انظر: معجم املعاني اجلامع، قاموس املعاني على الشبكة العنكبوتية.
))) انظر: شرح عمدة الفقه، البن جبرين )/)57، بداية اجملتهد )/)4)، املغني 45/4).
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»أياًما معدودات«  الصيام  واملسافر، فقد جعل  للمريض  اهلل 
ومع هذا فقد أعفى من أدائه املرضى حتى يصحوا واملسافرين 

حتى يقيموا تخفيًفا وتيسيًرا))) .
حديث جابر أن النبي S كان في سفر، فرأى زحاًما ورجاًل قد . )

ظلل عليه، فقال: »ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر 
الصوم في السفر«))). ويجوز الفطر للمسافر، ولو كان مرتاًحا، 
أو في وقت  أو سيارة مكيفة،  يكون مسافًرا على طائرة  كأن 
الشتاء، أو كان سفره قصيًرا إذا كان يسمى سفًرا. وكذلك من 
كان سفرهم مستمًرا ولهم أهل ومكان يرجعون إليهم كسائقي 
سيارات األجرة، والشاحنات، وسائقي الطائرات، والقطارات 
قصر  من  السفر  برخص  يترخصوا  أن  وغيرهم  ومضيفيها، 
حقيقة،  مسافرون  ألنهم  سفرهم،  حال  في  وغيرهما  وفطر 
الباردة  الشتاء  أي��ام  في  أو  أهلهم،  إلى  رجعوا  إذا  ويقضون 

القصيرة، ألن ذلك أيسر لهم))). 
والكلى،  السكر،  مرضى  الفطر:  لهم  يجوز  الذين  املرضى  وم��ن 
كان  من  ومثلهم  بهم،  يضر  الصيام  ك��ان  إذا  ونحوهم،  واجللطة، 
مضطًرا للعالج املفطر في رمضان، بحيث لو لم يستعمل هذا العالج 
زاد مرضه، ونحو ذلك، فإنه يجوز له استعمال العالج، ويقضي يوًما 
الستمرار  القضاء  يستطيع  ال  ذكرهم  سبق  ممن  كان  ومن  مكانه، 
مرضه، وكان مرضه ال يُرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيًنا)4). 

))) انظر: في ظالل القرآن )/68).
))) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب قول النبي S ملن ظلل عليه... )/44، ومسلم في 

كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان )/)9.
 ،(46/(5 عثيمني  بن  محمد  الشيخ  فتاوى  مجموع   ،((7/8 الدائمة  اللجنة  فتاوى  ))) انظر:: 

و9)/5))، شرح عمدة الفقه البن جبرين )/)574-57.
)4) انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمني 9)/0))-5))، 0))-6))، )))، شرح عمدة الفقه 

البن جبرين )/574، 575.
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والنفساء: تفطران، وتقضيان وجوًبا، لقول عائشة  الثاني: احلائض 
بقضاء  فنؤمر   ،S اهلل  رس��ول  عهد  على  نحيض  »كنا   :
عن  احلائض  نهي  وفي  الصالة«))).  بقضاء  نؤمر  وال  الصوم، 
الصوم وقت احليض رحمة بها، ألن خروج الدم يضعفها، قال 
ابن تيمية �: »وصومها في احليض يوجب أن يخرج فيه دمها 
الذي هو مادتها، ويوجب نقصان دمها وضعفها، وخروج صومها 

عن االعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات احليض«))). 
الثالث: احلامل واملرضع، فيجوز لهما الفطر إذا خافتا على نفسيهما 
أو على ولديهما من الضرر، قياًسا على املريض واملسافر، وإن 
صامتا أجزأهما، قياًسا على إجزاء صيام املسافر واملريض))). 
الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض ال يرجى برؤه، وهذا عذره دائم، 
فإنه يطعم عن كل يوم مسكيًنا، ملا روي عن ابن عباس في قوله 
]البقرة:184[،  ڎ(  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   )ڇ   تعالى: 
ال  الكبيرة  وامل��رأة  الكبير  الشيخ  هو  مبنسوخة،  »ليست  ق��ال: 

يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكيًنا«)4). 
أن  وإما  املساكني،  إليه  ويدعو  أن يصنع طعاًما  إما  اإلطعام:  وكيفية 
أو  بر،  أو  ك��أرز،  مطبوخ،  غير  أو  مطبوًخا  طعاًما  املساكني  على  يفرق 
غيرهما، وإن جعل مع هذا الطعام إداًما من حلم أو غيره فهو أفضل)5). 
 ومما تقدم تتجلى مظاهر الرحمة في تشريع عبادة الصيام، والتيسير 

على املكلفني في القيام بها. 
))) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب احليض، باب ال تقضي احلائض الصالة )/88، ومسلم في 

كتاب احليض، باب املستحاضة وغسلها وصالتها )/)6). 
))) مجموع الفتاوى البن تيمية، 5)/4)).

))) انظر: شرح عمدة الفقه البن جبرين )/577، 576.
)4) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصوم، باب من قال هي مثبتة للشيخ واحلبلى )/)54.

)5) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمني 9)/5))، 4)). وانظر شرح عمدة الفقه )/577.
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حكم صوم من فقد عقله بغير اختياره: 
فاقد العقل بغير اختياره، قد يكون بسبب إغماء أو جنون أو فقدان 
للذاكرة، وكلها من األعذار املوجبة للتخفيف، فمن نوى الصوم في رمضان 

ثم أصيب بإغماء، فال يخلو من حالتني: 
احلالة األولى: أن يغمى عليه قبل الفجر وال يفيق إال بعد غروب الشمس، 
فالراجح أنه ال يصح صومه، وعليه قضاء هذا اليوم، وبهذا قال 
املالكية والشافعية واحلنابلة)))، وحكى ابن قدامة اإلجماع على 

ذلك)))، واستدلوا على وجوب القضاء عليه بقوله تعالى: )ھ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ( ]البقرة:185[. 

احلالة الثانية: أن يفيق جزًءا من النهار ولو للحظة، فصيامه صحيح 
وال قضاء عليه، وهو مذهب الشافعية. واحلنابلة))) ، وذلك ألن 
الصوم إمساك عن املفطرات مع النية، ومادام أنه أفاق جزًءا من 
النهار فقد وجد منه النية مع قصد اإلمساك في هذا اجلزء، كما 
لو نام بقية يومه)4). وفي هذا التخفيف جانب من جوانب الرحمة 

في عبادة الصوم. 
أفتت  وبه  الصوم،  عليه  يجب  فال  الذاكرة،  بفقدان  أصيب  من  أما 
اللجنة الدائمة وابن عثيمني)5) . قياًسا على الصبي الذي ال مييز. وهذا 

من رحمة اهلل بعباده، وعدم تكليفهم مبا ال يستطيعون. 

))) انظر: الفواكه الدواني )/))7، حاشية العدوي )/575، اجملموع 55/6)، اإلنصاف )/07).
))) انظر: الشرح املمتع 6/)5)-)5).

))) انظر: اجملموع )/46)- 47)، املغني )/)).
)4) كشاف القناع )/4)).

)5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 6/5)، مجموع فتاوى ابن عثيمني 9)/85.
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املبحث السادس
الصوم في البالد القطبية

)ٿ  ٿ  ٿ   ف��ق��ال:  ال��ص��ي��ام،  ب��ف��رض  امل��ؤم��ن��ني  اهلل  خ��اط��ب 
ڦڦ(  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

]البقرة:183[. وبني ابتداء الصيام وانتهاءه بقوله تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ( ]البقرة:187[. 
ولم يخصص هذا احلكم ببلد، وال بنوع من الناس، بل شرعه شرًعا عاًما 

ليشمل سائر البالد. 
وأهل املناطق التي يطول فيها النهار، كاملناطق القريبة من أحد القطبني 
الشمالي أو اجلنوبي، كالدول االسكندنافية-السويد والنرويج- والتي قد 
يكون النهار فيها أكثر من عشرين ساعة، يجب عليهم أن يصوموا النهار 

كاماًل، ولو شق عليهم ذلك، لقوله تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
أن  إال  ]البقرة:187[،  ڌ(  ڍ   ڍ    ڇ   ڇ      ڇڇ   چ   چ      چ   چ   ڃ  
يعجز أحدهم عن الصيام، ويخاف على نفسه املوت أو املرض، فيجوز له 
أن يفطر بقدر ما يسد رمقه، ويدفع عنه الضرر، ثم ميسك بقية النهار، 

ويجب عليه قضاء ما أفطره في أيام يتمكن فيها من الصيام))). 
وأما البالد التي ال يوجد فيها ليل أو نهار وقت الصيام كالبالد القطبية، 
 ،((6  -  (((/(0 الدائمة  اللجنة  فتاوى   ،9( ص  املكرمة  مبكة  الفقهي  اجملمع  قرارات  ))) انظر: 

مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمني 9)/07) - 5)).
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فهوالء يقدرون أوقاتهم على حسب أقرب البالد إليهم)))، وإلى هذا ذهب 
الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن عثيمني -رحمهما اهلل-))). 

فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء اإلمساك واإلفطار في كل 
في  وغروب شمسه  يوم  كل  وبطلوع فجر  ونهايته،  الشهر  ببدء  منه  يوم 
أقرب البالد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، وفي هذا وجه من وجوه 
الرحمة في تشريع عبادة الصيام، فاهلل جل وعال رحيم بعباده شرع لهم 

من طرق اليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما وجب عليهم. 
وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في اململكة في هذه املسألة وأصدر 
أن  املكلفني  “على  فيه:  وج��اء  ))/98/4))ه����.  وتاريخ   6( رقم  القرار 
ميسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر املفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس في بالدهم مادام النهار يتمايز في بالدهم عن الليل، 
وكان مجموع زمانهما أربًعا وعشرين ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب 
اإلسالم  شريعة  فإن  قصيًرا،  كان  وإن  فقط  ليلهم  في  ونحوها  واجلماع 
عامة للناس في جميع البالد. ومن عجز عن إمتام صوم يومه لطوله أو 
علم باألمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمني حاذق، أو غلب على ظنه 
أن الصوم يفضي إلى إهالكه أو مرضه مرًضا شديًدا، أو يفضي إلى زيادة 
شهر  أي:  في  أفطرها  التي  األي��ام  ويقضي  أفطر،  برئه  بطء  أو  مرضه 
أن  وكذلك عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم  القضاء...  فيه من  متكن 
يقدروا لصيامهم ويحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم 
وغروب شمسه في أقرب البالد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون 

مجموعهما أربًعا وعشرين ساعة”))) . 
من هنا يتبني لنا أن األصل هو أداء الصيام ضمن األوقات احملددة في 

))) الصيام أحكام وآداب للدكتور عبداهلل الطيار ص 6).
))) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 4/)6)، 58)، 57)، فتاوى ابن عثيمني )/6)).

))) حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم البن باز، ص 64)-69) )بتصرف).
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الفارق  عن  بعيًدا  والنهار  الليل  بني  متايز  هنالك  أن  طاملا  البلدان  جميع 
وتعب  وعنت  مشقة  إذا صاحبه  أخرى  جهة  من  للحكم  ينظر  لكن  بينهما، 
ونصب شديد ومرض، فإننا نذهب لقاعدة أخرى وهي )ہ  ہ  ہ  ھ( 
]التغابن:16[، )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة:286[. وهذا من الشواهد 

على سعة رحمة اهلل ولطفه بعباده، حيث ال يكلفهم ما ال يطيقون. 
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املبحث السابع
صوم اجملاهدين

األصل في صوم اجملاهدين أنه كصوم بقية املسلمني، لعموم اخلطاب في 
قوله تعالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ( ]البقرة:185[. ويجوز للمجاهدين أن 
ألن  بالدهم،  في  كانوا  ولو  اجلهاد،  على  بذلك  ليتقووا  رمضان  في  يفطروا 
الصيام يضعفهم عن القتال، وعن النكاية باألعداء، وهذا أحد القولني لإلمام 
أحمد، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذاه ابن مفلح وابن القيم وغيرهم 

من أهل العلم))). 
و مما يدل على مشروعية الفطر بسبب اجلهاد: 

عن أبي سعيد اخلدري  قال: »سافرنا مع رسول اهلل S إلى مكة . )
اهلل  رسول  فقال  منزاًل،  فنزلنا  ونحن صيام،  مكة-  فتح  في  -يعني 
S: إنكم قد دنومت من عدوكم، والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة)))، 
فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزاًل آخًرا، فقال رسول اهلل 
S: »إنكم ُمصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا 
من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزاًل آخًرا، فقال: إنكم مصبحو 
عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة لنا فأفطرنا«))). 

))) انظر: الفروع )/8).
))) الرخصة لغة: السهولة واليسر، وشرًعا: ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح. انظر: 

معجم مقاييس اللغة البن فارس )/500، شرح مختصر الروضة )/457.
))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: أجر املفطر في السفر إذا تولى العمل )0)))).
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( . S قال: رأيت رسول اهلل S روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي
»أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم«))). 
السفر  أجل  ليس من  بالفطر  األمر  أن  يدالن على  فهذان احلديثان 

وإمنا من أجل التقّوي على اجلهاد. 
ولو  فطرهم...  سبب  ذلك  فكان  لعدوكم”  “تقووا  املنتقى:  في  قال 

كانت العلة السفر ملا علل بالتقّوي للعدو، ولعلل بالسفر”))). 
تيمية- مدة  ابن  بالفطر -يعني  الناَس  �: “وأفتى  كثير  ابن  وقال 
قتالهم وأفطر هو أيًضا، وكان يدور على األجناد واألمراء فيأكل من شيء 
فيأكل  أفضل،  اجلهاد  على  ليتقووا  إفطارهم  أن  ليعلمهم  يده  في  معه 

الناس”))). 
فمن أفطر من اجملاهدين في نهار رمضان بسبب السفر أو املشقة 
فيكفيه أن يصوم بدل األيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان، كما 
قال تعالى: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]البقرة:185[. وفي هذا التشريع رحمة 

وتيسير على اجملاهدين في رمضان. 

))) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصوم، باب: الصائم يصب عليه املاء من العطش، )/07)، )65))). 
وقال احلافظ في التلخيص احلبير: صححه احلاكم وابن عبدالبر. وقال األلباني صحيح.

))) املنتقى شرح املوطأ )/)8.
))) انظر: البداية والنهاية: 4)/)).
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املبحث الثامن
الصوم واجلماع

اجلماع في ليال رمضان مباح كاألكل والشرب، وذلك بصريح القرآن، 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ    تعالى:  اهلل  قال  فقد 
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]البقرة:187[. 
قال ابن كثير �: “هذه رخصة من اهلل  للمسلمني، ورفع ملا كان 
عليه األمر في ابتداء اإلسالم، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إمنا يحل له 
األكل والشرب واجلماع إلى صالة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو 
صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فوجدوا من 

ذلك مشقة كبيرة، والرفث هنا هو: اجلماع، قاله ابن عباس”))). 
يكون فيه مصلحة راجحة، وهو  الصوم قد  ليال  الزوجة في  وجماع 
البصر  غض  على  اإلعانة  من  فيه  ملا  وقربة  طاعة  الصاحلة  النية  مع 
وحفظ الفرج، ولذا قال تعالى: )ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( 
]البقرة:187[، قال السعدي � )فاآلن) بعد هذه الرخصة والسعة من اهلل 

)باشروهن) وطًأ وقبلًة وملًسا وغير ذلك )وابتغوا ما كتب اهلل لكم) أي: 
األعظم  واملقصود  اهلل   إلى  التقرب  لزوجاتكم  مباشرتكم  في  انووا 

))) تفسير القرآن العظيم )/0)5.
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زوجته، وحصول  وفرج  فرجه  وإعفاف  الذرية  وهو حصول  الوطء،  من 
مقاصد النكاح«))). 

مخالفة  من  األول  التشريع  عهد  في  وقع  ا  عمَّ وعفوه  اهلل  توبة  وفي 
للحرج  ورفع  عظيمة،  رحمة  الصوم،  ليال  في  اجلماع  وإباحة  شرعية، 
واإلثم عن املؤمنني، ذلك أن من رحمة اهلل وتودده بعباده في القرآن أن 
يعدل عن الصيغة املباشرة في األمر الشاق الثقيل على النفس، وأن يوجه 

إلى األمر احملبوب املألوف بصيغة مباشرة ومطلقة. 

))) تفسير السعدي )/9). 
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املبحث التاسع
قضاء الصيام

وفيه مطالب: 

املطلب األول
التتابع في القضاء

األربعة،  املذاهب  باتفاق  وهذا  رمضان،  قضاء  في  التتابع  يجب  ال 
احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة)))، مستدلني بعموم قوله تعالى: 
اهلل   أن  باآلية:  االستدالل  ووجه  ]البقرة:184[.  ڇ(  ڇ   چ   )چ  

أطلق القضاء ولم يقيده بالتتابع. املطلب الثاني: التراخي في القضاء، 
وفيه مسائل: 

املسألة األولى
حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر

يجوز قضاء الصوم على التراخي في أي: وقت من السنة، بشرط أال 
العربي  القرآن البن  الفالح ص5)4، أحكام  الرائق )/07)، حاشية الطحاوي على مراقي  البحر  ))) انظر: 
)/47)، الذخيرة )/))5، روضة الطالبني )/)7)، نهاية احملتاج )/87)، املغني 4/)40، الفروع 5/)6.
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واملالكية،  احلنفية  األربعة،  املذاهب  باتفاق  وهذا  آخر،  رمضان  يأتي 
»سمعت  قال:  سلمة  أبي  بحديث  مستدلني   ، واحلنابلة)))  والشافعية، 
عائشة  تقول: »كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه 

حتى يجيء شعبان«))). 

املسألة الثانية
تأخير قضاء رمضان بغير عذر حتى دخول رمضان آخر

من أخر رمضان حتى دخول رمضان آخر، فقد اختلف فيه أهل العلم 
على قولني: 

القول األول: يلزمه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكني عن كل 
يوم، وهذا مذهب اجلمهور من املالكية، والشافعية، واحلنابلة))) 
. مستدلني مبا روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، أنهم 
من  غيرهم  عن  يرو  ولم  مسكيًنا«.  يوم  كل  عن  »أطعم  قالوا: 

الصحابة خالفهم)4). 
ألن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء، أوجب 

الفدية، كالشيخ الهرم)5). 
 القول الثاني: ال يلزمه إال القضاء فقط، وهذا مذهب احلنفية)6)، 
 ،(65/6 اجملموع   ،(47/( القرآن  أحكام   ،(55/( القدير  وفتح   ،(04/( الصنائع  بدائع  ))) انظر: 

اإلنصاف )/4)).
))) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان )/45، ومسلم في 

كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان )/)80، )80.
))) انظر: التمهيد البن عبدالبر 7/)6)، القوانني الفقهية ص 84، اجملموع 64/6)، املغني 400/4، 

اإلنصاف )/))).
)4) انظر:. املغني 4/)40.

)5) املصدر نفسه.
)6) انظر: اإلشراف )/48)، 47).
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قول  وهو  عثيمني)))،  وابن  والشوكاني)))،  حزم)))،  ابن  واختيار 
)ڄ  ڃ  ڃ   بعض السلف)4)، مستدلني بعموم قوله تعالى: 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   
ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گگ  گ  

گ  ڳ( ]البقرة:184[. 

وألنه صوم واجب، فلم يجب عليه في تأخيره كفارة، كما لو أخر 
األداء والنذر)5). 

املطلب الثالث
حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض

القول الصحيح في هذه املسألة أنه ال يجب أن يقضي املرء ما عليه 
قبل صوم التطوع إن كان الوقت متسًعا، وهذا قول اجلمهور من احلنفية، 
تتعلق  عبادة  ألنها  وذلك  أحمد)6)،  رواية عن  وهو  والشافعية،  واملالكية، 
بوقت موسع، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها)7)، والقول بعدم اجلواز 

يحتاج إلى دليل، وليس هناك ما يعتمد عليه في ذلك. 
ففيه  رمضان،  من  عليه  ما  قضاء  قبل  شوال  من  الست  صيام  وأما 

قوالن ألهل العلم: 
))) انظر: احمللى البن حزم 60/6). مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني 9)/85).

))) انظر: نيل األوطار 5/4)).
))) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني 9)/85). سورة البقرة: 84).

)4) انظر: نيل األوطار 5/4)).
)5) املغني 400/4، )40.

)6) انظر: حاشية رد احملتار )/))4، حاشية الدسوقي )/8)5، مغني احملتاج )/445، املغني 4/)40.
)7) املغني 4/)40.
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القول األول: أن فضيلة صيام الست من شوال ال حتصل إال ملن قضى 
ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر)))، مستدلني بحديث 
أبي أيوب األنصاري: »من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال 
أكمل  ملن  رمضان  صيام  يتحقق  وإمن��ا  ال��ده��ر«)))،  كصيام  كان 
العدة، وبهذا قال جماعة من العلماء املعاصرين كالشيخ ابن باز 

والشيخ ابن عثيمني -رحمهما اهلل-))). 
القول الثاني: أن فضيلة صيام الست حتصل ملن صامها قبل قضاء ما 
عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، ألن من أفطر أياًما من 
رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان، فإذا صام الست من 
شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي S من األجر على اتباع 

صيام رمضان سًتا من شوال)4). 
الراجح: 

الذي يظهر لي أن القول الثاني وهو أن فضيلة صيام الست من شوال 
الصواب،  إلى  أقرب  رمضان  من  عليه  ما  قضاء  قبل  صامها  ملن  حتصل 
فاملعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوًفا على الفراغ من القضاء قبل 
الست، وصيام شهر رمضان حاصل بإكمال الفرض أداًء وقضاًء، وقد وسع 

ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    )ۓ   فقال:  القضاء،  في  اهلل 
ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ( ]البقرة:185[، أما صيام الست من شوال 
بإبراء  البدء  الشهر تفوت بفواته، ومع هذا فإن  فهي فضيلة تختص هذا 
الذمة بصيام الفرض أولى من االشتغال بالتطوع، لكن من صام الست ثم 

))) انظر: حتفة احملتاج )/50)، الفروع )/08).
))) أخرجه مسلم في صحيحه، من كتاب الصوم بشرح النووي 56/8.

اللجنة  ابن عثيمني )/)5-)5.، فتاوى  باز 5)/)9)، فتاوى  ))) انظر: فتاوى ومقاالت متنوعة البن 
الدائمة 0)/)9).

)4) انظر: حاشية البجيرمي)/)5)، االنصاف )/50). 
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صام القضاء بعد ذلك فإنه حتصل له الفضيلة، إذ ال دليل على انتفائها، 
واهلل أعلم. 

لنا بعض أوجه  ومن خالل ما تقدم في مبحث قضاء الصيام تظهر 
الرحمة في تشريع هذه العبادة والتيسير على العباد في قضاء ما فات 
منها، كما يظهر جانب الرحمة أيًضا في كال القولني في صيام الست من 

شوال قبل قضاء ما عليه من األيام التي أفطرها في رمضان لعذر. 
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املبحث العاشر
مشروعية الكفارة

الكفارة في اللغة)1(:
مشتقة من كفر، ولها معنيان: 

األول: تطلق على تغطية املعصية وسترها ومحو أثرها. 
الثاني: تصدق على ما يؤديه املكفر مما أوجبه اهلل عليه من العتق، أو 

الصيام، أو اإلطعام. 

الكفارة في اصطالح الفقهاء: 
عرفها الكاساني، فقال: هي في عرف الشارع اسم للواجب))). 

التكفير  العقوبة املقررة على املعصية بقصد  العلماء: هي  وقال بعض 
عن إتيانها))). وعلى هذا التعريف فهي دائرة بني العبادة والعقوبة، وهذا ما 
جعل بعض العلماء يسميها عقوبة تعبدية)4)، وهذا هو الراجح، ألن القرآن 
تعالى:  قوله  في  العبادة  مبعنى  الكفارة  فجاءت  باملعنيني،  جاء  الكرمي 
صحيح  أدلة  حلل  الباري  عون   ،79(/( الوسيط  املعجم   ،605 ص:  احمليط  القاموس  ))) اانظر: 

البخاري 6/))).
))) انظر: بدائع الصنائع 95/5.

))) انظر: التشريع اإلسالمي اجلنائي، لعبدالقادر عودة )/)68.
)4) املصدر نفسه.
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)فمن كان منكم مريًضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك)))). 

)ٱ  ڀ  ڀ   ڀ   تعالى:  قوله  في  العقوبة  الكفارة مبعنى  ووردت 
)ڌ  ڌ  ڎ    تعالى:  إلى قوله  ]الن�صاء:92[  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( 

ڎ  ڈ  ڈ( ]الن�صاء:92[. 

أنواع كفارة الصوم: 
الفقهاء  أنواع: عتق رقبة مؤمنة عند جمهور  لها ثالثة  كفارة الصوم 
عتقها  يكون  وال  احلرية،  عقود  من  عقد  فيها  ليس  العيوب  من  سليمة 
شهرين  فصيام  ثمنها  وال  الرقبة  يجد  لم  فإن  أخ��رى،  بجهة  مستحًقا 

متتابعني، فإن لم يستطع فإطعام ستني مسكيًنا))). 
وهل الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ للفقهاء في ذلك قوالن: 

القول األول: كفارة الوطء في رمضان ككفارة الظهار))) في الترتيب، 
فإن  الصيام،  إلى  انتقل  فإن عجز عنه  أمكنه،  إن  العتق  يلزمه 
عجز انتقل إلى إطعام ستني مسكيًنا، وهذا قول جمهور العلماء 
من احلنفية، والشافعي، واملشهور من مذهب احلنابلة، والثوري 

واألوزاعي، والظاهرية)4) . مستدلني بالتالي: 
: »أن رسول اهلل S قال: للواقع على . ) حديث أبي هريرة 

))) انظر: بدائع الصنائع 98/5.
))) انظر: القوانني الفقهية ص )8.

))) الظهار لغة: هو قول الرجل المرأته: أنت علي كظهر أمي، وشرًعا: تشبيه الرجل زوجته أو جزًءا منها 
بامرأة محرمة عليه حترمًيا مؤبًدا أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ. انظر: 
 ،(((/4 اجلليل  مواهب   ،((9/( الصنائع  بدائع   ،(97 ص  الصحاح  مختار   ،5(0/4 العرب  لسان 

اجملموع 7)/)4)، الكافي في فقه اإلمام أحمد )/65).
)4) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير )/65)، اجملموع 6/)))، كشاف القناع 7)))، املغني 80/4)، 

احمللى باآلثار 8/4)).
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أهله، قال: هل جتد رقبة تعتقها؟ قال: ال. قال: فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال: ال،. قال: فهل جتد إطعام 
ستني مسكيًنا؟ قال: ال«))). فظاهر لفظ احلديث يوجب أنها 

على الترتيب))) . 
وألنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعني، فكانت على الترتيب . )

ككفارة الظهار والقتل ))). 
القول الثاني: أنها على التخيير بني العتق والصيام واإلطعام، وبأيها 
كفر أجزأه، وبهذا قال مالك وأحمد في رواية أخرى، وروى ابن 
القاسم عن مالك أنه يستحب اإلطعام أكثر من العتق والصيام، 
ووجه ذلك: أن اإلطعام أعم نفًعا، ألنه يحيي به جماعة، السيما 
هذا  أصحاب  استدل  وقد  واجملاعات)4).  الشدائد  أوقات  في 

القول بالتالي: 
: »أن رجاًل أفطر في رمضان، فأمره رسول . ) عن أبي هريرة 

اهلل S أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعني، أو 
هذه  وظاهر  تخيير،  حرف  )أو)  مسكيًنا«)5).  ستني  إطعام 
الرواية يقتضي التخيير، ألن )أو) في مثل هذا للمساواة بني 
األشياء، فيما تناولته من حظر، أو إباحة، أو جزاء، أو غير 

ذلك من األحكام)6). 
وألنها جتب باخملالفة، فكانت على التخيير ككفارة اليمني)7). . )

))) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان )/)4، )4، ومسلم في 
كتاب الصيام، باب حترمي اجلماع في نهار رمضان )/)78، )78.

))) انظر: املغني 80/4).

))) انظر: املغني 80/4).
)4) انظر: مواهب اجلليل )/)4، املغني )/7)).

)5) سبق تخريجه، وانظر: املوطأ مع شرح الزرقاني )/)7)، )7).
)6) انظر: مواهب اجلليل )/)4.

)7) انظر: املغني 4/)40.
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والراجح: القول األول، وهو أن الكفارة على الترتيب لوجوه))) . ورجحه 
اإلمام احلافظ ابن حجر قال: »ويترجح الترتيب أيًضا، بأنه أحوط، ألن 

األخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو ال بخالف العكس«))). 
على  أو  الترتيب  على  كانت  س��واًء  اجلملة  في  الكفارة  ومشروعية 
التخيير، مظهر من مظاهر الرحمة في تشريع الصوم، ففيها جبر للخلل 

الذي وقع ممن أفسد صومه في رمضان مبجامعة أهله نهاًرا عامًدا. 

))) انظر: تهذيب السنن )/)7).
))) انظر: فتح الباري 68/4).
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحلات، والصالة والسالم على املبعوث 
اإلسالم  في  العبادات  جعل  أن  بعباده  اهلل  رحمة  فمن  للعاملني،  رحمة 
الطارئة  أما في احلاالت  املعتادة،  والظروف  سهلة ميسرة في األحوال 
في  املكلف  وضع  تناسب  وأحكام  هيئات  فتأخذ  االستثنائية  والظروف 
ما  يدرك  الصيام،  عبادة  تشريع  في  واملتأمل  واألح��وال.  الظروف  تلك 
فيها من املظاهر الكثيرة للرحمة واليسر، فالصيام كما ذكرت سابًقا من 
التي تبدو في ظاهر أمرها شاقة متعبة، والنفوس تستثقلها،  العبادات 
إلى االستعالء على ضرورات اجلسد ومقاومة أقوى  ألنها عبادة تدعو 
شهواته ورغباته، ولكن اهلل عليم بعباده وبضعفهم، ولهذا جعل الرحمة 
مبظاهر  مقرونة  الصيام  عبادة  فكانت  املنزلة،  أحكامه  قرين  واللطف 
الرحمة واليسر على املكلفني، كما هو ظاهر من خالل البحث، ومن أهم 

النتائج التي توصلت إليها ما يلي: 
أن من مظاهر الرحمة في تشريع عبادة الصيام التدرج في فرضه، . )

لكي تتقبله النفس، وتستجيب طواعية ورغبة في أدائه، وكان من 
التدرج في فرض الصيام في اإلسالم أنه ُفرض على الناس في 
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املرحلة األولى صيام ثالثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عاشوراء، 
وفي املرحلة الثانية ُفرض على التخيير فكان من شاء صام ومن 
شاء أفطر وأطعم مع الترغيب في أفضلية الصيام، وفي املرحلة 
صريح  بأمر  مسلم  كل  على  رمضان  شهر  صيام  ُفرض  األخيرة 
مباشر )فمن شهد منكم الشهر فليصمه). فكان هذا التدرج في 

التكليف مظهر من مظاهر الرحمة الربانية بالعباد. 
قمري . ) شهر  مدة  السنة  في  واح��دة  مرة  يأتي  الصيام  فرض  أن 

فقط )أياًما معدودات). وأن مجيئه يأتي وفق حركة القمر الذي 
يتنقل في منازله على مدار السنة، فينشأ عن ذلك اختالف أوقات 
مجيء شهر الصوم في فصول متنوعة من شتاء، وخريف، وصيف، 
وربيع، فلم يكلف املسلمون بالصوم في حر الفح، وفي قيظ شديد، 
وال في برد قارص، وشتاء كالح دائًما في كل سنة، ومجيء شهر 
الصيام مرة واحدة في فصول متنوعة مظهر من مظاهر الرحمة 

في تشريع عبادة الصيام. 
أنه ملا أوجب اهلل  شهر رمضان، جعل مدة الفطر فيه من غروب . )

الشمس إلى طلوع الفجر )وكلوا واشربوا حتى يتبني لكم اخليط 
األبيض من اخليط األسود من الفجر). فيتمتع الصائم في ليله 
اإلسالم  في  الصيام  فكان  نهاره،  في  عليه  ممنوًعا  كان  ما  بكل 
وسًطا بني اإلفراط والتفريط، وبني اإلرهاق واإلطالق، وهذا من 

مظاهر الرحمة في تشريع عبادة الصيام. 
أن الوصال في الصيام منهي عنه، وهو أن ال يفطر بني اليومني بأكل . 4

وال شرب، وقد جعل الشارع الصيام إلى غروب الشمس )ثم أمتوا 
الصيام إلى الليل). ونهى عن الوصال، ألنه يضعف اجلسد، ويرهق 
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النفس، ويضعف عن العبادة، وهذا النهي من مظاهر الرحمة في 
تشريع عبادة الصيام. 

أن الصيام في اإلسالم ليس فيه عنت أو مشقة، فمن كان به عذر . 5
مينعه من الصيام، فله أن يفطر ثم يقضي أيام فطره التي أفطرها 
الصوم  معه  يصح  ال  ما  منها:  متنوعة  واألع���ذار  رم��ض��ان،  في 
كالسفر  وقع،  لو  الصوم  معه  ما يصح  ومنها  والنفاس،  كاحليض 
معه  يستطيع  ال  ما  ومنها  والرضاعة،  واحلمل  اليسير،  واملرض 
يُرجى  واملريض مرًضا ال  الكبيرة،  واملرأة  الكبير  كالشيخ  الصوم 
يطيقونه  الذين  مسكيًنا)وعلى  يوم  كل  عن  يطعمون  فإنهم  برئه، 
فدية طعام مسكني). وهذا من مظاهر الرحمة في تشريع الصيام. 

أن من يعجز عن الصيام في البالد التي يطول فيها النهار كاملناطق . 6
القريبة من أحد القطبني الشمالي أو اجلنوبي، ويخاف على نفسه 
املوت أو الضرر فيجوز له أن يفطر بقدر ما يسد رمقه، ويدفع عنه 
من  متكن  إذا  أفطره  ما  ويقضي  النهار،  بقية  ميسك  ثم  الضرر، 
الصيام، أما البالد القطبية التي ال يوجد فيها ليل وال نهار فهوالء 
يقدرون أوقاتهم على حسب أقرب البالد إليهم التي يتميز فيها الليل 
من النهار، وفي هذا التشريع مظهر من مظاهر الرحمة باملكلفني. 

أو . 7 السفر  بسبب  رمضان  في  يفطروا  أن  للمجاهدين  يجوز  أنه 
عن  يضعفهم  الصيام  ألن  اجلهاد،  على  بذلك  ليتقووا  املشقة، 
القتال، ويكفيهم أن يصوموا بدل األيام التي أفطروها بعد انتهاء 
رمضان)فعدة من أيام أخر). وفي هذا التشريع مظهر من مظاهر 

الرحمة والتيسير على اجملاهدين في رمضان. 
أن اهلل  أباح اجلماع في ليال رمضان كاألكل والشرب بصريح . 8
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القرآن )أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم 
رحمة  الصيام  ليال  في  اجلماع  إباحة  ففي  لهن).  لباس  وأنتم 
مظاهر  من  وهذا  الزوجني،  على  وتيسير  للحرج  ورفع  عظيمة، 

الرحمة في تشريع عبادة الصيام. 
السنة . 9 من  وقت  أي:  في  التراخي  على  الصيام  قضاء  يجوز  أنه 

عذر  بغير  القضاء  أخر  من  وأما  آخر،  رمضان  يأتي  أال  بشرط 
قولني:  على  الفقهاء  فيه  اختلف  فقد  آخر،  رمضان  دخول  حتى 
قول بالقضاء مع اإلطعام، والقول الثاني: القضاء فقط. واختاره 
الشيخ ابن عثيمني � وبعض السلف لعموم قوله تعالى: )فعدة 
من أيام أخر)، فإنه لم يذكر اإلطعام، ولذا فال يجب إال القضاء 
فقط، كما أنه يجوز أن يصوم اإلنسان صيام التطوع قبل أن يقضي 
ما عليه إن كان الوقت متسًعا، وفي هذا مظهر من مظاهر الرحمة 

في تشريع الصيام. 
رمضان مبجامعة . 0) نهار  في  أفسد صومه  ملن  الكفارة  مشروعية 

أهله عامًدا، ففيها جبر للخلل الذي وقع، وهي ثالثة أنواع: عتق 
رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعني، فإن لم يستطع 
فإطعام ستني مسكيًنا، وفي مشروعيتها مظهر من مظاهر الرحمة 

في تشريع الصيام. 
وميدان احلديث عن أوجه الرحمة في تشريع عبادة الصيام ميدان 

واسع فيه من اخليرات والرحمات ما ال ميكن حصره هنا. 

التوصيات: 
أوصي نفسي وأخواتي وإخواني من الباحثني وطلبة العلم بتقوى . )
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 S اهلل في السر والعلن، واالقتداء بسيد املرسلني نبينا محمد 
بانتهاج الرحمة واليسر في تصرفاتنا وسلوكنا. 

التكاليف . ) سائر  في  الرحمة  جوانب  إب��راز  على  بالعمل  أوص��ي 
الشرعية سواًء في مجال العبادات أو في غيرها من أبواب الفقه، 
واحلرص على الكتابة فيها إلظهار عظمة التشريع اإلسالمي في 
مراعاة املكلفني، وليستفيد منها الفقيه واملدرس في تدريس الفقه 

وتعليم األحكام. 
أوصي بتنمية امللكة الفقهية للطالب والباحث بالبحث في وجوه . )

اإلعجاز في تشريع األحكام، وبيان أوجه الرحمة فيها، مما يعني 
العلمية  الكنوز  واستخراج  الشرعي،  باحلكم  املكلف  قناعة  على 
على  وتطبيقها  وتأصيلها  وتقعيدها  الفقهاء،  كتب  في  املوجودة 

املسائل املعاصرة في جميع اجلوانب. 
واهلل أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
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