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  من مسائل فقھ الصیام في اإلسالم

  . شماخي محمد عرار نبیھ

  .السعودیة العربیة المملكة ، جازان جامعة ، والقانون الشریعة كلیة ، الشریعة قسم

  Nabay118@hotmail.com: البرید اإللكتروني

  : ملخص 

صیام شھر رمضان ركن من أرك�ان اإلس�الم، معل�وم م�ن ال�دین بالض�رورة ثبت�ت 

شرعیتھ بالكتاب والسنة واإلجماع، فرض هللا عز وجل صیام شھر رمضان على المسلم 

الص�حیح، المق��یم، الق�ادر، المس��تطیع، رخ�ص هللا س��بحانھ وتع�الى للم��ریض ال�ذي یرج��ى 

ی�ام الت�ي أفطروھ�ا بس�بب الم�رض أو برؤه وكذلك للمس�افر ف�ي الفط�ر ویقض�یان ع�دد األ

، )یری��د هللا بك��م الیس��ر وال یری��د بك��م العس��ر(، )ذل��ك تخفی��ف م��ن ربك��م ورحم��ة(الس��فر، 

رخ��ص هللا س��بحانھ وتع��الى للم��ریض ال��ذي یرج��ى ب��رؤه وك��ذلك للمس��افر ف��ي الفط��ر 

ذل��ك تخفی��ف م��ن ربك��م (ویقض��یان ع��دد األی��ام الت��ي أفطروھ��ا بس��بب الم��رض أو الس��فر، 

، رخص هللا تعالى للشیخ الكبیر الھرم )یرید هللا بكم الیسر وال یرید بكم العسر(، )ورحمة

وللمرأة العجوز في الفط�ر یفط�ران ویطعم�ان ع�ن ك�ل ی�وم مس�كیناً، مق�دار وجبت�ین لك�ل 

مسكین عن كل یوم، رخص هللا تعالى للحام�ل والمرض�ع ف�ي الفط�ر ف�ي  ش�ھر الص�یام؛ 

الت�ي أفطرتاھ�ا؛ وذل�ك أخ�ذاً بأیس�ر األق�وال ف�ي ھ��ذه تخفیف�ا عنھم�ا وتقض�یان بع�دد األی�ام 

المسألة إذا انقطع دم الحیض عن المرأة من اللیل في شھر الصیام وبیتت النی�ة م�ن اللی�ل 

ولكنھ��ا أخ��رت الغس��ل حت��ى تص��بح؛ فص��ومھا ص��حیح، إذا دخ��ل المس��افر مص��راً م��ن 

س�اك؛ ألن�ھ ل�م ی�زل األمصار أو بلداً من البل�دان؛ فلیس�تمر ف�ي فط�ره وال یج�ب علی�ھ اإلم

مسافراً في عرف الشرع، من أنشأ سفراً وھو صائم فھو بالخیار إن ش�اء ص�ام وإن ش�اء 

  . أفطر، ولو صام ألجزأه ذلك عن فرضھ؛ بمعنى أنھ قد برئت ذمتھ وأدى الفریضة

 . اإلسالم ، الصیام  ،  فقھ ،  مسائل :الكلمات مفتاحیة 
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One of the issues of the jurisprudence of fasting in Islam 
  

Nabih Arar Muhammad Shamakhi 
Department of Sharia , College of Sharia and Law , Jazan 

University , Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail : Nabay118@hotmail.com . 
Abstract: 

Fasting the month of Ramadan is one of the pillars of Islam, it 

is known from the religion necessarily that its legitimacy has 

been proven by the Qur’an, Sunnah and consensus. God 

Almighty dictated fasting the month of Ramadan on the right 

Muslim, who resides, is able, and who is able. Which they 

broke their fast because of sickness or travel, (this is relief 

from your Lord and mercy), (God wants for you ease and 

does not want hardship for you), may God Almighty grant 

permission for the sick who sought recovery and also for the 

traveler in breaking the fast 

 And they make up the number of days that they did not fast 

because of sickness or travel, (this is relief from your Lord 

and mercy), (God wants for you ease and does not want 

hardship for you), may God Almighty grant permission for the 

sick who sought to recover and also for the traveler on 

breaking the fast and they spend the number of days that they 

did not fast due to illness or travel , (This is relief from your 

Lord and mercy), (God wants ease for you and does not want 

hardship for you), God Almighty permitted the old old man 

and the old woman to break their fast and feed one poor 

person for each day, the amount of two meals for each poor 

person for each day, God Almighty permitted the pregnant 

and breastfeeding women On breaking the fast in the month  
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of fasting; Relief from them and spend a numberThe days that 

they did not fast; This is based on the easiest sayings on this 

issue if the woman’s menstrual blood stops from the night in 

the month of fasting and the intention begins at night, but she 

delays washing until it becomes apparent. Her fast is valid, if 

the traveler enters Egypt from the regions or some other 

country. Let him continue to break his fast and he should not 

be constipated. Because he is still traveling according to the 

custom of Islamic law, whoever sets up a travel while he is 

fasting is with the option, if he wishes he will fast and if he 

wishes he breaks the fast, and if he fasts, that will be 

sufficient for him to do so. Meaning that he has been 

discharged and performed the obligatory. 

Keywords: Issues , jurisprudence , Fasting , Islam . 
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  م ا ارن ارم

  مقدمة

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم 
  وبعد

فإن علم الفقھ علم عظیم القدر جلیل النفع وإن االشتغال بھ من أعظم القربات وأفضل 
الطاعات التي یتقرب بھ اإلنسان لربھ تبارك وتعالى، وإن لبیان األركان العملیة 
في اإلسالم مكانة كبرى ومنزلة علیا، ومن ھذا المنطلق فقد برزت أھمیة ھذا 

ام الذي تناولتھ  بالدراسة في ھذا البحث ومنھا ما یتعلق بفقھ الصی: الموضوع
، وھو موضوع یتعلق "من مسائل فقھ الصوم في اإلسالم: "والذي جعلت عنوانھ

ببیان األحكام الشرعیة للناس وتفقیھھم في دین هللا عز وجل، وقد تتبعت المسائل 
المراد دراستھا في مظانھا من كتب الفقھ واألصول، وقد استخدمت في ھذا 

منھج الوصفي والمنھج المقارن؛ إذ المسائل التي قمت بدراستھا فقھ البحث ال
  .مقارن بین المذاھب اإلسالمیة الكبرى في تاریخ اإلسالم

  :ویشتمل البحث على مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة؛ على النحو التالي
  .ففي المقدمة تكلمت عن أھمیة الموضوع وسبب اختیاره ومنھج البحث وخطتھ

  : فقد اشتمل على عدة أمور منھا: یدوأما التمھ
  .بیان مفھوم الصوم وأركانھ وحكمھ: أوالً 
  .فضل الصوم: ثانیاً 
  .آداب الصوم: ثالثاً 

  .آثار الصوم في حیاة الفرد والمجتمع: رابعاً 
من مسائل فقھ الصیام في الحض، وقد : وأما المبحث األول؛ فقد جاء تحت عنوان

  :اشتمل على
  . في رحاب آیات الصیام :المسألة األولى    
  .ما الحكم إذا انقطع دم حیض المرأة من اللیل: المسألة الثانیة    
ما : المسالة الرابعة    .ما حكم َمْن أكل أو شرب في نھار رمضان: المسألة الثالثة    

  .الحكم إذا جامع ناسیاً لصومھ في نھار رمضان
من مسائل فقھ الصیام في السفر، وقد اشتمل : وأما المبحث الثاني؛ فقد كان بعنوان

  :على
  . ما الحكم إذا صام المسافر ولم یفطر أخذاً بالرخصة: المسألة األولى
  .فضل في السفر الصوم أم الفطرأیھما أ: المسألة الثانیة
  . متى یفطر المسافر: المسألة الثالثة

  .متى یمسك المسافر: المسألة الرابعة
  ثم الخاتمة وبھا أھم النتائج والتوصیات
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  متهيد

 وردة أ  لو  

  :بیان مفھوم الصوم وأركانھ وحكمھ: أوالً 

 :تعریف الصوم لغة وشرعاً   - ١
ص�ائم؛ : للص�ائم: قی�ل... ت�رك الطع�ام والش�راب والنك�اح والك�الم ": الصوم في اللغة ھ�و

ص�ائم؛ إلمس�اكھ ع�ن : للص�امت: إلمساكھ عن المطعم والمشرب والم�نكح، وقی�ل
الكالم، وقیل للفرس صائم إلمس�اكھ ع�ن العل�ف م�ع قیام�ھ والص�وم ت�رك األك�ل، 

  .)١("وكل ممسك عن طعام أو كالم أو سیر فھو صائم

اإلمساك عن األكل والشرب والجماع مع النیة في وقت ": ع ھووالصوم في الشر   
إلى دخول وقت : ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ أي)٢("مخصوص

  .المغرب

ینقسم الصوم إلى قسمین فرض؛ واجب، وھو صیام شھر : أنواع الصوم وحكمھ - ٢
 .رمضان، وصوم تطوع، وھو سنة مندوب

المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب النیة، واإلمساك عن سائر : أركان الصوم - ٣
  .الشمس، أو دخول وقت المغرب

للصوم فضل عظیم، وثواب جسیم، جاءت بذلك أخبار كثیرة : فضل الصوم: ثانیاً  
أن هللا تعالى : صحاح وحسان ذكرھا االئمة األعالم في مصنفاتھم، ومن ذلك

س وشھواتھا، خص الصوم باإلضافة إلیھ سبحانھ؛ ألنھ یمنع صاحبھ من مالذ النف
وأنھ سر بین العبد وربھ سبحانھ؛ ال یعلمھ وال یطلع علیھ أحد إال هللا عز 

  .)٣(وجل
  

                                      
،  ١، دار صادر، بیروت، لبنان، ط"لسان العرب"، )بدون(، بن مكرمابن منظور، محمد،  )١(

 ).صوم: (، مادة١٢/٣٥٠
 -ھـ ١٤١٧(، )الشھیر بمحیي السنة البغوي الشافعي(، الحسین بن مسعود البغوي، أبو محمد  )٢(

، دار طیبة للنشر ٤محمد عبد هللا النمر، وآخرین، ط: ، تحقیق"معالم التنزیل والتأویل"، )م١٩٩٧
الشھیر بالحافظ ابن كثیر البصري (، وینظر ابن كثیر، أبو الفدا، إسماعیل، بن عمر، ١/١٩٥والتوزیع، 
دار طیبة  سامي بن محمد سالمة، : ، تحقیق"تفسیر القرآن العظیم"، )م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠(، )ثم الدمشقي

، ابن عاشور، ٢/٢٧٤،  "حكام القرآنالجامع أل"القرطبي،  : ، وینظر١/٤٩٧،  ٢للنشر والتوزیع،ط
 .٢/١٥٤، "التحریر والتنویر"
موقع (،  "الجامع ألحكام القرآن"القرطبي، أبو عبد هللا، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، : ینظر )٣(

، الغزالي، أبو ٢٧٤، ٢/٢٧٣، ]موافق للمطبوع[، )اإلنترنت یعسوب االلكتروني على الشبكة العنكبوتیة
 .١/٢٣١، دار المعرفة، بیروت، لبنان، "إحیاء علوم الدین"، )بدون(حامد، محمد بن محمد، 
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كل عمل ابن : "قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، قال
آدم یضاعف لھ الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، قال هللا تعالى إال 

أجزي بھ، یدع الصائم طعامھ وشرابھ وشھوتھ من أجلي،  الصوم فإنھ لي وأنا
للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربھ، ولخلوف فیھ أطیب عند 

  . )١("هللا من ریح المسك، الصوم جنة، الصوم جنة
إذا دخل رمضان صفدت الشیاطین، : "وعنھ أیضاً عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

   .)٢("وغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة
من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر : "وعنھ أیضاً عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال

لھ ما تقدم من ذنبھ، ومن قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ، 
   .)٣("ومن قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ

قال الصیام ُجنة فال یرفث وال : "وعنھ رضي هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
یجھل وإن امرؤ قاتلھ أو شاتمھ فلیقل إني صائم مرتین والذي نفسي بیده لخلوف 
فم الصائم أطیب عند هللا تعالى من ریح المسك یترك طعامھ وشرابھ وشھوتھ من 

  .)٤("حسنة بعشر أمثالھاأجلي الصیام لي وأنا أجزي بھ وال
  

  :للصوم آداب كثیرة منھا: آداب الصوم: ثالثاً 

حفظ الجوارح وصیانتھا عن كل ما من شأنھ أن یخدش الصیام أو یقلل من   -١
ثوابھ، فالعین تصوم وتمتنع عن النظر إلى ما حرم هللا تعالى، والبطن یصوم 

ویمتنع عن أكل الحرام، والفرج یصوم ویمتنع عن ارتكاب ما حرم هللا تعالى، 
دة وتحویل العادة والقلب یصوم عن شواغل الحیاة وینصرف إلى الطاعة والعبا

 .)٥(إلى عبادة في حركة وسكنة یقوم بھا
  
  

                                      
، واإلمام مسلم ١٠٣/  ٤فضل الصوم، : الصوم، باب: أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ، كتاب) ١(

 .٢/٨٠٦) ١١٥١(لصوم، حدیث رقم فضل ا: الصیام، باب: في صحیحھ، كتاب
، واإلمام مسلم ٤/١١٢ھل یقال رمضان : الصوم، باب: أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ، كتاب) ٢(

 .٧٥٨/  ٢) ١٠٧٩: (فضل شھر رمضان، حدیث رقم: الصیام، باب: في صحیحھ، كتاب
 ٤" إیمانا واحتسابامن صام رمضان : "التراویح، باب: أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ، كتاب) ٣(
الترغیب في : "صالة المسافرین، باب: كتاب: التعبیر، واإلمام مسلم في صحیحھ: وفي كتاب ١١٥/ 

 .١/٥٢٤) ٧٦٠: (، حدیث رقم"قیام رمضان
: ، حدیث رقم٤/١١٥" الطیب للجمعة: "الصوم، باب: أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ، كتاب) ٤(
: ، حدیث رقم"فضل الصیام: "الصوم، باب: كتاب: صحیحھ ، واإلمام مسلم في٤/٥٦٣) ١٨٩٥(
)٢/١٥٧) ٢٧٦٢. 
، دار المعرفة، بیروت، "إحیاء علوم الدین"، )بدون(الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، : ینظر )٥(

 .١/٢٣٤لبنان، 
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 .استخدام السواك  -٢
 .تعجیل الفطر، وتأخیر السحور  -٣
 .الحرص على الدعاء عند الفطر  -٤
الحرص على أداء العمرة في شھر رمضان؛ ألن ثوابھا عظیم في شھر الصیام   -٥

 . فعمرة في رمضان تعدل حجة تامة
الكریم في شھر الصیام بصفة خاصة، وفي العام كلھ الحرص على تالوة القرآن   -٦

 .، فالصائم یتزود في شھر الصیام لكل أیام السنة؛ بل لجمیع أیام حیاتھ بصفة عامة
الحرص على قیام رمضان بصفة خاصة وفي العام كل بل في جمیع أیام حیاتھ   -٧

 .بصفة عامة
اصة في شھر استشعار معیة هللا عز وجل معنا في كل وقت وفي كل حین؛ وخ  -٨

 .الصیام؛ إذ كل عمل یمكن أن یدخلھ الریاء إال الصوم
أداء زكاة الفطر؛ إذ إنھا طھرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء   -٩

 .والمساكین
االعتكاف في العشر األواخر من شھر الصیام؛ التماساً وطلباً للیلة القدر وما   -١٠

 .فیھا من خیر عمیم وفضل عظیم وفوز كبیر
رص على أكل الحالل والبعد عن الحرام وما فیھ شبھة بصفة خاصة في الح  -١١

 .الصیام وفي جمیع حیاتھ بصفة عامة
 .الجود والكرم في شھر الصیام، والشعور بالفقراء والمساكین والمحتاجین  -١٢
شھر رمضان؛ شھر جد ونشاط واجتھاد في شتى میادین الحیاة، ولیتذكر الصائم   -١٣

ا یجاھدون في سبیل هللا تعالى في ھذا الشھر الفضیل، ففیھ أن المسلمین األوائل كانو
كانت غزوة بدر الكبرى یوم الفرقان، وفیھ كان فتح مكة المكرمة، وغیرھا  الكثیر 

إلخ، فیجب على الصائم أن ... من المعارك الفاصلة في التاریخ اإلسالمي العریق 
، وفي ذلك فلیتنافس یستشعر ذلك وأن یجد ویجتھد فیھ في أمور الدنیا واآلخرة

 .المتنافسون
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  :  آثار الصوم في حیاة الفرد والمجتمع: رابعاً 
لما فیھ من زكاة "الصیام من األحكام العظیمة التي شرعھا هللا تعالى لألمة اإلسالمیة؛ 

" ؛ ألنھ فیھ)١("النفس وطھارتھا وتنقیتھا من األخالط الردیئة واألخالق الرذیلة
إلى صالح حال "، كما أنھ من العبادات الرامیة )٢("تضییق لمسالك الشیطان

  . )٣"(األفراد فرداً فرداً؛ إذ منھا یتكون المجتمع
  

  :وللصوم آثار إیجابیة كثیرة في حیاة الفرد والمجتمع ومنھا

النفس والتحكم في نزواتھا،  الصوم یعلم الصبر وقوة التحمل وكبح جماح -١
وبالجملة فالصوم مدرسة أخالقیة یتعلم فیھا المسلم الصبر واالحتمال بترك "

 الطعام 
وقوة اإلرادة قوة للصوم بما فیھ من ضبط الشھوات وكبح جماح ، والشراب

والرحمة من آثار الصوم من خالل الشعور بما ، النفس في تعلقھا بتلك الشھوات
 .)٤("وغیر ذلك كثیر، والمحرومونیعانیھ الفقراء 

 .الصوم یرقى بصاحبھ إلى مرتبة التقوى ودرجة اإلحسان  -٢
الصوم ینمي في المسلم الشعور بالمسؤولیة واإلحساس بذوي الفاقة والحاجة؛ إذ   -٣

النفس على ترك الشھوات وإثارة الشعور  ارتیاض"من المقاصد الشرعیة للصوم 
بما یالقیھ أھل الخصاصة من ألم الجوع، واستشعار المساواة بین أھل الجدة 

 .)٥("والرفاھیة وأھل الشظف في أصول الملذات
الصوم یربي المسلم على مكارم األخالق والفضائل، ویقضي على األخالق   -٤

 . الذمیمة

  
  
  
  
  

                                      
 .١/٤٩٧، "تفسیر القرآن العظیم"ابن كثیر، : ینظر) ١(
 .١/٤٩٧، "العظیمتفسیر القرآن "ابن كثیر، : ینظر) ٢(
، )الشھیر بالطاھر بن عاشور التونسي( ابن عاشور، محمد الطاھر  بن محمد بن محمد : ینظر) ٣(
، "»تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر "، )م١٩٨٤(

 .٢/١٥٤الدار التونسیة للنشر، تونس، 
أخالق المھنة أصالة إسالمیة ورؤیة "، )م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣(مد، وآخرون، األفندي، سعید،  بن أح) ٤(

 .٣٧، دار حافظ للنشر والتوزیع، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ص٣، ط"عصریة
 .٢/١٦٠، "التحریر والتنویر"ابن عاشور، ) ٥(
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  املبحث األول

  الصيام يف احلضرمسائل يف فقه  

وا ا مت اب آر   

لقد فرض هللا سبحانھ وتعالى على عباده المؤمنین المقیمین األصحاء صوم شھر 
رمضان، وجعل للمریض والمسافر رخصة وھي أن یفطر ثم یقضي عدد األیام 

آمنوا كتب یا أیھا الذین : " التي أفطرھا فیما بعد شھر الصیام، قال هللا تعالى
أیاما معدودات فمن . علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون

  ).١٨٤،١٨٥: سورة البقرة"(كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر
أي القادرین علیھ؛ المستطیعین لھ، ومن ). وعلى الذین یطیقونھ: (ومن معاني قولھ تعالى

یستطیعونھ بمشقة شدیدة؛ فالصوم یصیبھم باإلرھاق والتعب معانیھا كذلك الذین 
فدیة " وعلى الذین یطیقونھ:" والعنت والمشقة وھذا المعنى أظھر؛ ألن اآلیة تقول

فمن :" طعام مسكین، وھل ھذه اآلیة منسوخة باآلیة التي تلیھا وھي قولھ تعالى
والمرأة العجوز،  أم كانت باقیة في حق الشیخ الكبیر". شھد منكم الشھر فلیصمھ

وأنھما یفطران إذا شق علیھما الصوم ویطعمان عن كل یوم مسكین فطاراً 
وعشاء، أم یفطران وال شيء علیھما، رأیان للعلماء؛ أظھرھما األول؛ ولذا 
فالصوم واجب على الصحیح المقیم القادر علیھ المستطیع الذي ال یجھده إجھاداً 

  .شدید
  .المبحث الثاني إن شاء هللا من ھذا البحث وأما المسافر فسیأتي حكمھ في

وأما المریض الذي یرجى برؤه؛ بحیث ال یستطیع الصیام أو غلب على الظن تأخر 
شفاؤه فھذا یفطر ویقضي عن كل یوم أفطر مسكیناً یطعمھ وجبتین غداء وعشاء 

  .أو فطوراً وسحوراً 
حتى الموت؛ فھذا  وأما المریض الذي ال یرجى برؤه كأن كان مرضھ مزمنا یظل معھ

یفطر ویطعم عن كل یوم مسكیناً، وھذا بمزلة الشیخ الفاني الھرم والمرأة 
  .العجوز، فإنھما یفطران ویفدیان عن كل یوم

وأما الحبلى والمرضع فتفطران وتقضیان على أخف  اآلراء في ھذه المسألة سواء أكان 
  .الفطر بسبب الخوف على نفسیھما أم على أوالدھما
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   ام إذا اط دم اض ن ال  اا 

امرأة كانت حائضاً في شھر الصیام؛ فانقطع حیضھا لیالً ورأت الطھر؛  :صورة المسألة
  .فنوت الصیام ولكنھا لم تغتسل إال بعد طلوع الفجر، فھل صومھا صحیح أم ال؟

  :لقد اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین
ذھب عامة الفقھاء من الصحابة رضي هللا عنھم واألئمة األربعة رحمھم هللا  :األولالرأي 

تعالى وأھل الظاھر إلى أن المرأة إذا انقطع عنھا دم الحیض من اللیل ونوت 
  . الصیام وأخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر حتى تصبح؛ فصومھا صحیح

  
غسل منھ حتى تصبح ال یمنع صحة واستدلوا بأن الحیض حدث یوجب الغسل، فتأخیر ال
فاآلن باشروھن وابتغوا ما كتب هللا : (الصوم؛ ألنھ كالجنابة في الحكم، قال تعالى

) لكم وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط األبیض من الخیط األسود من الفجر
فلما أباح هللا تعالى المباشرة إلى الفجر علم بالضرورة أن ). ١٨٧: سورة البقرة(

سل یكون بعده؛ ولذا فتأخیر غسل المرأة من الحیض حتى تصبح ال یؤثر في الغ
  .صحة صومھا

  
ذھب بعض الفقھاء إلى أن صومھا غیر صحیح، وعلیھا القضاء؛ سواء : الرأي الثاني

  .فرطت في االغتسال أم لم تفرط
نیة  واستدلوا بأن الحیض یمنع الصوم بخالف الجنابة فالبد من االغتسال من اللیل وتبیت

  .الصیام من اللیل
ورد الجمھور على ما استدلوا بھ على المنع بأن ما ذكروه غیر صحیح؛ ألن َمْن طھرْت 

  .من الحیض لیست حائضاً وإنما علیھا حدث موجب للغسل فھي كالجنب
فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم ألفسده كالحیض سواء بسواء، وبقاء 

  .ب الغسل من الحیضوجوب الغسل منھ كبقاء وجو
  

بعد عرض أراء الفقھاء وأدلتھم اتضح أن الرأي الراجح : الرأي الراجح في ھذه المسألة
ھو ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم من الصحابة رضي هللا عنھم واألئمة األربعة 
األعالم وأھل الظاھر؛ من أن المرأة إذا طھرت من الحیض من اللیل وأخرت 

  .د بیتت نیة الصیام من اللیل فصومھا صحیحالغسل إلى الصباح وق
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ا ا و رًان ذار ر  رب ل أوأ ن م   

  .إذا أكل الصائم أو شرب في نھار رمضان وھو ذاكر لصومھ فعلیھ القضاء اتفاقا 
  .لكن ھل تلزمھ الكفارة أم ال؟

  :ھمااختلف الفقھاء في ھذه المسالة على قولین 
أن من أفطر بأكل أو شرب في نھار رمضان متعمدا فعلیھ القضاء : القول األول

  .والكفارة
وإلى ھذا القول ذھب اإلمام مالك وأصحابھ وأبو حنیفة وأصحابھ ووجھ ضعیف عند 

َبْیَنَما َنْحُن ُجلُوٌس : "َقالَ  -رضي هللا عنھ- الشافعیة واستدلوا بحدیث أبي ُھَرْیَرَة 
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ - بِيِّ ِعْنَد النَّ  ِ َھلَْكُت، َقالَ : إِْذ َجاَءهُ َرُجٌل َفَقالَ  -َصلَّى هللاَّ : َیا َرُسوَل هللاَّ

  .َوَقْعُت َعلَى اْمَرأَِتي َوأََنا َصائِمٌ : َما لََك؟ َقالَ 
 ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  -َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ َفَھْل َتْسَتِطیُع : َقالَ  .الَ : قَُھا؟ َقالَ َھْل َتِجُد َرَقَبًة ُتْعتِ : -َصلَّى هللاَّ

  .الَ : أَْن َتُصوَم َشْھَرْیِن ُمَتَتابَِعْیِن؟ َقالَ 
  

ِبيُّ : َقالَ .الَ : َفَھْل َتِجُد إِْطَعاَم ِستِّیَن ِمْسِكیًنا؟ َقالَ : َفَقالَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -َفَمَكَث النَّ ، - َصلَّى هللاَّ
ِبيُّ َفَبْیَنا َنْحُن َعلَى َذلِ  ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -َك أُتَِي النَّ َواْلَعَرُق -بَعَرٍق فِیَھا َتْمٌر  -َصلَّى هللاَّ

اِئُل؟ َفَقالَ : َقالَ  -اْلِمْكَتلُ  ْق بِھِ : َقالَ .أََنا: أَْیَن السَّ ُجلُ .ُخْذَھا َفَتَصدَّ َعلَى أَْفَقَر : َفَقاَل الرَّ
ِ َما  ِ؟ َفَوهللاَّ َتْینِ - َبْیَن الََبَتْیَھا ِمنِّي َیا َرُسوَل هللاَّ أَْھُل َبْیٍت أَْفَقُر ِمْن أَْھِل  -ُیِریُد اْلَحرَّ

ِبيُّ .َبْیِتي ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  - َفَضِحَك النَّ أَْطِعْمُھ : َحتَّى َبَدْت أَْنَیاُبُھ ُثمَّ َقالَ  -َصلَّى هللاَّ
  )١( ."أَْھلَكَ 

دل الحدیث على أن  من انتھك حرمة الصوم عوقب بما یعاقب بھ الُمَجامع في نھار 
أَنَّ َرُجالً أَْفَطَر ِفي :   َعْن أبِي ُھَرْیَرةَ  رمضان ولما روي مالك في الموطأ 

ِ أَْن ُیَكفَِّر ِبِعْتِق َرَقَبٍة، أَْو ِصَیاِم َشْھَرْیِن ُمَتتَ  ابَِعْیِن، أَْو َرَمَضاَن، َفأََمَرهُ َرُسوُل هللاَّ
ِ بَِعَرِق َتْمٍر، َفَقالَ : َفَقالَ . إِْطَعاِم ِستِّیَن ِمْسِكیناً  ُخْذ َھَذا   «: الَ أَِجُد، َفأُتَِي َرُسوُل هللاَّ

ْق ِبھِ  ِ، َما أََحٌد أَْحَوَج إلَْیِھ ِمنِّى:   َفَقالَ . »  َفَتَصدَّ ِ . َیا َرُسوَل هللاَّ َفَضِحَك َرُسوُل هللاَّ
  )٢( "ُكْلھُ   «:   ْت أَْنَیاُبُھ، ُثمَّ َقالَ َحتَّى َبدَ 

دل الحدیث على أن الكفارة لموضع اإلفطار ولوال ذلك لذكر الفرع من الفطر الذي أفطر 
بھ ونوقش ھذا االستدالل بأنھ لیس فیھ حجة ألن قول الراوي فأفطر ھو مجمل ، 

رمضان قیاس األكل والشرب متعمدا في نھار  والمجمل لیس لھ عموم فیؤخذ بھ
على الجماع في نھار رمضان ألن الكفارة شرعت للزجر في إفساد الصوم 

                                      
:  نؤوط ، ورمز لھ الشیخ شعیب األر٨/٢٩٠، )٣٥٢٣: (أخرجھ ابن حبان في صحیحھ، حدیث رقم )١(

 ".إسناده صحیح على شرطھما: بالصحة، وقال
 .٢/٣٤٩، )٩٨٠٠: (أخرجھ ابن أبي شیبھ في مصنفھ، حدیث رقم )٢(
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والحاجة إلى الزجر لوجود الداعي الطبیعي إلى األكل والشرب صیانة لھ 
والجماع وھو في األكل والشرب آكد ألن الجوع والعطش یقتالن الشھوة فكانت 

  .الحاجة إلى الزجر باألكل والشرب أكثر من باب أولى 
  

علیھ القضاء دون الكفارة فال تجب بغیر الجماع في نھار رمضان وبھذا : القول الثاني
  .قال الشافعیة والحنابلة والظاھریة 

  :واستدلوا بما یلي 

لیس لھ نص یوجب الكفارة وال إجماع على أن من أفطر بأكل أو شرب متعمدا   -١
 .في نھار رمضان 

ة كافیة لرفع الذنب فیما لم یرد فیھ وجوب الكفارة إنما كان لرفع الذنب والتوب  -٢
 .نص

قیاس األكل والشرب متعمداً في نھار رمضان على الجماع متعمدا في نھار   -٣
رمضان قیاس مع الفارق ألن الجماع أشد حرمة منھ لتعلق وجوب الحد بھ دونھا 

فال یعد حكمھ علیھا من جھة ومن جھة أخرى فإنھ یختص الجماع فساد الحج 
 .اتھ دون سائر محظور

  
  : الرأي الراجح في ھذه المسألة

بعد عرض األقوال واألدلة اتضح أن الراجح  في ھذه المسألة ھو ما ذھ�ب إلی�ھ أص�حاب 
القول الثاني وھو أن من أك�ل أو ش�رب متعم�دا ف�ي نھ�ار رمض�ان فعلی�ھ القض�اء 

من أفطر في رمضان متعمًدا : "دون الكفارة ویلزمھ التوبة؛ لما ورد  في الحدیث
؛ ألن�ھ وإن كان�ت الكف�ارة عقاب�ا )١"(وإن ص�ام ال�دھر كل�ھ یقبل هللا منھ ص�وماً  ال

النتھاك الحرمة فإنھ�ا أش�د مناس�بة بالجم�اع منھ�ا لغی�ره وألن الش�ارع ن�ص عل�ى 
الكفارة للمجامع دون غیره واألصل براءة الذم�ة ف�ي التكفی�ر حت�ى ی�رد دلی�ل وال 

  .دلیل 

   

                                      
 ٤/١٩٩، )٧٤٧٦: (أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، حدیث رقم) ١(
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راا ا  م إذاا نر ر  و ً   

  :اختلف الفقھاء في ذلك على ثالثة مذاھب
أنھ  ال قضاء علیھ وال كفارة وبھذا قال  أبو حنیفة و الشافعي وأحمد ف�ي  :المذھب األول 

  .روایة عنھ ونقلھا عنھ أحمد بن القاسم  وھو قول الحسن ومجاھد والثوري
م��ن أك��ل أو ش��رب أو ج��امع وك��ان یج��امع امرأت��ھ ف��ي نھ��ار : م��ن الحنفی��ة  ق��ال الكاس��اني

  )١(رمضان ناسیا لصومھ فتذكر ونزعھ في ساعتھ فصومھ تام 
إذا أكل أو شرب أو تقیأ أو جامع أو فعل غیر ذلك من منافیات : قال الثوري من الشافعیة 

  .الصوم ناسیا لم یفطر عندنا ، سواء قل ذلك أو كثر
  )٢.(وبھ قطع المصنف  والجمھور من العراقیین. ذھب والمنصوص بھ  ھذا ھو الم 

ك�ل أم�ر غل�ب علی�ھ   -أحم�د –نقل أحم�د ب�ن القاس�م عن�ھ أي : قال ابن قدامھ من الحنابلة 
ھ��ذا ی��دل عل��ى إس��قاط : ق��ال أب��و الخط��اب . الص��یام ل��یس علی��ھ قض��اء وال غی��ره 

  )٣.(الفقھاء القضاء والكفارة مع اإلكراه والنسیان
  

علی��ھ القض��اء دون الكف��ارة وبھ��ذا ق��ال مال��ك وف��ي ظ��اھر الروای��ة عن��د  :الم��ذھب الث��اني 
  )٤(الحنفیة 

  )٥(علیھ القضاء دون الكفارة : قال مالك : قال ابن رشد من المالكیة 
لو كان یجامع امرأتھ في نھار رمضان ناسیا لص�ومھ فت�ذكر : وقال الكاساني من الحنفیة 

فأم�ا إذا ل�م ین�زع وبق�ى فعلی�ھ القض�اء دون الكف�ارة فنزع من ساعتھ فص�ومھ ت�ام 
  .على ظاھر الروایة 

  .علیھ القضاء والكفارة وبھذا قال أحمد وأھل الظاھر  :المذھب الثالث 
إذا جامع ناسیا فظاھر الم�ذھب أن�ھ كالعام�د ن�ص علی�ھ أحم�د : قال ابن قدامھ من الحنابلة 

  )٦(وھو قول عطاء وابن الماجشون 
وقال ابن حزم في المحلى ولیس إال قولن�ا أو ق�ول م�ن أوج�ب القض�اء والكف�ارة عل�ى ك�ل 

  مفطر بأي وجھ أفطر 

   

                                      
 ٢/٤١، "بدائع الصنائع"الكاساني، ) ١(
 ٣٢٤ص ٦المجموع للنووي م) ٢(
 ١٢١/ ٣المغنى البن قدامة ) ٣(
 ٢٤٣/ ١بدایة المجتھد البن رشد ) ٤(
 بدایة المجتھد) ٥(
 ١٢١/ ٣المغنى ) ٦(
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وقد استدل أصحاب المذھب األول القائل بأنھ ال قضاء وال كفارة على المجامع في نھ�ار 
  :رمضان وھو ناسي بعدة أمور منھا

ُ  لما روي َعْن أَِبي ُھَرْیَرَة َرِضيَ  -١ ُ  َصلَّى هللاَِّ  ُھ َقاَل، َقاَل َرُسولُ َعنْ  هللاَّ َعلَْیِھ َوَسلََّم  هللاَّ

َما: قال  ُ َوَسَقاهُ َمْن َنِسَي َوُھَو َصاِئٌم َفأََكَل أَْو َشِرَب َفْلُیِتمَّ َصْوَمُھ َفإِنَّ  )١( أَْطَعَمُھ هللاَّ

ولما روي عن ابن عباس رض�ي هللا عنھم�ا أن رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  -٢

 )٢( وما استكرھوا علیھ إن هللا تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان قال

دل الحدیثان على عدم فساد الصوم من األكل والشرب ونحوه إذا كان ناسیا لصیامھ وھذا  
  .یشمل المجامع في نھار رمضان ناسیا

 ِفي َمْن أَْفَطرَ » :ولما روي عند الدارقطنيِّ  وغیره عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ

«َفَال َقَضاَء َعلَْیِھ َوَال َكفَّاَرةَ  َرَمَضاَن َناِسًیا َشْھرِ 
)٣(

  
دل الحدیث بعمومھ على عدم فساد صوم من جامع في نھار رمضان وبالتالي ال یترتب 

  علیھ قضاء وال كفارة 
  . )٤( وألنھ معنى حرمة الصوم فإذا وجد من مكره أو ناسي لم یفسده كاألكل -٢

الثاني أن من جامع في نھار رمضان ناسیا فعلیھ القضاء دون ل أصحاب المذھب داست
  :الكفارة  بما یلي 

بقیاس ناسي الصوم بناسي الصالة مما یوجب علیھ القضاء كوجوبھ بالنص   -١
 )٥(على ناسي الصالة 

واس��تدل أص��حاب الم��ذھب الث��اني القائ��ل بالقض��اء وبالكف��ارة عل��ى م��ن ج��امع ف��ي نھ��ار 
  : رمضان ناسیا بما یلي

: َقالَ  -رضي هللا عنھ-لما روي الزھري عن حمید بن عبد الرحمن حدیث أبي ُھَرْیَرَة  -١
ِبيِّ " ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -َبْیَنَما َنْحُن ُجلُوٌس ِعْنَد النَّ َیا : إِْذ َجاَءهُ َرُجٌل َفَقالَ  -َصلَّى هللاَّ

ِ َھلَْكُت، َقالَ   .اْمَرأَتِي َوأََنا َصائِمٌ  َوَقْعُت َعلَى: َما لََك؟ َقالَ : َرُسوَل هللاَّ
 ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ   َفَھْل : َقالَ  .الَ : َھْل َتِجُد َرَقَبًة ُتْعتِقَُھا؟ َقالَ : -َصلَّى هللاَّ

  

                                      
: ، حدیث رقم"الصائم إذا أكل أو شرب: "الصوم، باب: أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ، كتاب) ١(
)٢/٦٨٢، )١٨٣١. 
: ، حدیث رقم"التطیب للجمعة: "الصوم، باب: أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ، كتاب) ٢(
)٢/٣٧٧ ،)٢٥٢٨. 
 .٤/٢٢٩،)٨٣٣٠: (أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، حدیث رقم) ٣(
 ٣/١٣١المغنى ) ٤(
 ٣٠٣/  ١بدایة المجتھد ) ٥(
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  .الَ : َتْسَتِطیُع أَْن َتُصوَم َشْھَرْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن؟ َقالَ 

ِبيُّ : َقالَ .الَ : ِستِّیَن ِمْسِكیًنا؟ َقالَ َفَھْل َتِجُد إِْطَعاَم : َفَقالَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -َفَمَكَث النَّ ، - َصلَّى هللاَّ
ِبيُّ  ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ -َفَبْیَنا َنْحُن َعلَى َذلَِك أُتَِي النَّ َواْلَعَرُق -بَعَرٍق فِیَھا َتْمٌر  -َصلَّى هللاَّ

اِئُل؟ فَ : َقالَ  -اْلِمْكَتلُ  ْق بِھِ : َقالَ .أََنا: َقالَ أَْیَن السَّ ُجلُ .ُخْذَھا َفَتَصدَّ َعلَى أَْفَقَر : َفَقاَل الرَّ
ِ َما َبْیَن الََبَتْیَھا  ِ؟ َفَوهللاَّ َتْینِ - ِمنِّي َیا َرُسوَل هللاَّ أَْھُل َبْیٍت أَْفَقُر ِمْن أَْھِل  -ُیِریُد اْلَحرَّ

ِبيُّ .َبْیِتي ُ َعلَْیِھ -َفَضِحَك النَّ أَْطِعْمُھ : َحتَّى َبَدْت أَْنَیاُبُھ ُثمَّ َقالَ  -َوَسلَّمَ َصلَّى هللاَّ
  )١(."أَْھلَكَ 

دل الحدیث على وجوب الكفارة على من جامع في نھار رمضان ناسیا أو عامدا بدلیل أن 
  .النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یسأل المجامع ھل كان عامد أم ناسیاً 

 )٢"(ُصْم َیْوًما َمَكاَنھُ : "مجامع لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم في قصة ال  -٢
  .مما یدل على وجوب صوم یوم مكان الیوم الذي أفسده في رمضان بالجماع 

 وألن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوى فیھ عمده وسھوه كالحج   -٣
ما ھو فیھ من الصیام في  ورد على ھذا االستدالل بان ھیئة الحاج مختلفة على  -٤

 .العموم

    

                                      
التطیب للجمعة، حدیث : الصوم، باب: جزء من حدیث أخرجھ اإلمام البخاري، في صحیحھ، كتاب) ١(

 .٥/٣٠، )١٩٣٦: (رقم
 .٣/٣٠٦، )٣٢٤٠: (حدیث رقم جزء من حدیث أخرجھ الطبراني في األوسط،) ٢(
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 را  بع��د ع��رض آراء الفقھ��اء وأق��وال أص��حاب الم��ذاھب ت��رجح ل��ي وهللا اعل��م أن

الراجح ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب األول القائل بعدم وجوب القضاء والكف�ارة 
على من جامع في نھار رمضان ناسیا لق�وة أدل�تھم وص�حتھا مم�ا ی�دل عل�ى ع�دم 

  .فساد الصوم بأكل الصائم وشربھ وجماعھ ناسیاً 
ب المذھب الثاني القائل بوجوب القضاء دون الكفارة استدلوا بالقیاس والقیاس وألن أصحا

  . ال یقاوم الحدیث الصحیح الصریح
وألن أصحاب المذھب الثالث القائل بوج�وب القض�اء والكف�ارة اس�تدلوا بح�دیث م�ن واق�ع 

مم��ا ی��دل عل��ى أن��ھ ك��ان  ذاك��راً " وأن��ا ص��ائم: "زوجت��ھ ف��ي نھ��ار رمض��ان وق��ال 
  .ا الحكم في حق من جامع في نھار رمضان عامداً ولیس ناسیاً لصومھ فھذ

وإن قیل إنھ یحتمل أنھ عمل ذلك ناسیاً أو عام�داً فاالحتم�ال ال یق�اوم ال�نص الص�ریح ف�ي 
  . الحكم وھذا بحسب األدلة

فف��ي ال��نفس م��ا یؤی��د م��ا ذھ��ب إلی��ھ المالكی��ة م��ن فس��اد ص��وم م��ن ج��امع امرأت��ھ ف��ي نھ��ار 
رمض�ان ناس��یاً مم�ا یوج��ب القض�اء دون الكف��ارة م�ن أج��ل حرم�ة ش��ھر رمض��ان 
الكریم  فلو كان الدین یؤخذ بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاھره 

  . ولكن یؤخذ بالنص
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  املبحث الثاني

  من مسائل فقه الصيام يف السفر 

وا ا ر ذًاطر أ مر وم ا م إذاا   

  .ھل یجزئ المسافر صومھ عن الفریضة إذا أعرض عنھا ولم یأخذ بھا؟
  :لقد اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین

إلى أن ) فعیة والحنابلةالحنفیة والمالكیة والشا(ذھب جمھور الفقھاء  :المذھب األول
  .المسافر إذا صام ولم یأخذ بالرخصة صح صومھ وأجزأه عن الفریضة

ولو لْم یترخص المسافر وصام رمضان جاز صومھ ): " من الحنفیة(قال الكاساني  

"ولیس علیھ القضاء
)١(

.  
إن صومھ یصح " عن المسافر إذا صام في السفر: وقال القاضي عبد الوھاب من المالكیة

"خالًفا لبعض من ال یعتد بخالفھ
)٢(

.  
ذھب الجمھوُر إِلى أَنَّھ إِْن صام وقع : "وقال ابن رشد الحفید؛ رأس المالكیة في عصره

"ِصَیاُمھ وأَجزأه
)٣(

.  
. إن المسافر یباح لھ الفطر، فإن صام كره لھ ذلك، وأجزأه: " وقال ابن قدامة من الحنابلة

إلجماع، وأكثر أھل العلم على أنھ إن صام وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص وا

"أجزأه
)٤(

.  
  :في مذاھبھم في جواز الصوم والفطر} فرع{: " وقال النووي من الشافعیة

مذھبنا جوازھما وبھ قال مالك وأبو حنیفة وأحمد والجمھور من الصحابة والتابعین ومن  

"بعدھم
)٥(

.  

    

                                      
بدائع الصنائع في "، )م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦(الكاساني، عالء الدین أبو بكر بن مصعود الحنفي،  )١(

 .٢/٩٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ٢، ط"ترتیب الشرائع
المعونة على مذھب "، )بدون(البغدادي المالكي، أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي،  )٢(

 .١/٤٨٣حمیش عبد الحّق، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، : ، تحقیق"عالم المدینة، مالك بن أنس
، ) م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥(، )الشھیر بابن رشد الحفید(محمد بن أحمد بن محمد، أبو الولید ابن رشد،  )٣(
 .٢/٥٧دار الحدیث، القاھرة ، ، "بدایة المجتھد ونھایة المقتصد"
، )الشھیر بابن قدامة المقدسي(ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد، )٤(
 .٣/١٥٧، مكتبة القاھرة، )بدون(، "المغني"، )م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨(
مع تكملة السبكي (المجموع شرح المھذب، "النووي، أبو زكریا محي الدین بن شرف،  )٥(

 .٦/٢٦٤، )بدون(، دار الفكر، بیروت، لبنان، )"والمطیعي
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  : فرضھ بأدلة منھاوقد استدل الجمھور على أن صیام المسافر یجزئھ عن 
: سورة البقرة[} فمن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر{: قول هللا تعالى -١

١٨٤.[ 

قال الجمھور تحمل اآلیة على المجاز فیكون التقدیر فأفطر فعده من أیام أخر فیكون 
 .فرضھ عدة من أیام أخر إذا أفطر

أصوم في : "أنھ قال للنبي صلى هللا علیھ وسلم  وحدیث حمزة بن عمرو األسلمي -٢
 ".»إن شئت فصم وإن شئت فأفطر«: السفر، قال لھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

وقد ناقش أھل الظاھر ھذا االستدالل بأن روایة حمزة بن محمد بن حمزة وھو ضعیف 
 . وأبوه كذلك

هللا فلم یعب الصائم سافرنا مع رسول «: وبما ثبت من حدیث أنس رضي هللا عنھ قال -٣
 .»على المفطر وال المفطر على الصائم

 .وألن رخصة الفطر كرخصة القصر ولو اتم الصالة ألجزأه ذلك فكذلك إذا صام 

كنا نسافر مع رسول هللا صلى «: وبما صح حدیث أبي سعید رضي هللا عنھ، قال -٤
م على هللا علیھ وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فال یعیب الصائ

  .)١( »المفطر وال المفطر على الصائم

مجزئ عن الفرض  أن الفطر في السفر مباح، والصوم فیھ جائز؛ :وخالصة ھذا المذھب
  .)٢( عن صاحبھ؛ عند عامة أھل العلم

یجزئھ عن  ذھب أھل الظاھر الى أن المسافر إذا صام في السفر لم :المذھب الثاني
ومن سافر في رمضان؛ ففرض علیھ : "مسألةقال ابن حزم الظاھري ... فرضھ

الفطر إذا تجاوز میال، أو بلغھ، أو إزاءه، وقد بطل صومھ حینئذ ال قبل ذلك، 
  .)٣("ویقضي بعد ذلك في أیام أخر

الحجة على أھل الظاھر بدلیل إجماعھم أن المریض إذا صام : ورد علیھم الجمھور فقالوا
  .أجزئھ صومھ

    

                                      
لم یعب أصحاب النبیصلى هللا علیھ : الصوم، باب: أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ،  كتاب) ١( 

جواز الصوم والفطر : الصیام، باب: كتاب: ، واإلمام مسلم في صحیحھ١٨٦/  ٤وسلم، بعضھم بعًضا، 
 .٧٨٧-٧٨٦/  ٢) ١١١٨، ١١١٦: (مفي شھر رمضان للمسافر، حدیث رق

ھـ ١٤١٧(، )الشھیر بمحیي السنة البغوي الشافعي(البغوي، أبو محمد  الحسین بن مسعود، : ینظر) ٢( 
، دار طیبة للنشر ٤محمد عبد هللا النمر، وآخرین، ط: ، تحقیق"معالم التنزیل والتأویل"، )م١٩٩٧ -

 .١/١٩٩والتوزیع، 
، )الشھیر بابن حزم األندلسي القرطبي الظاھري(أحمد بن سعید،  ابن حزم، أبو محمد علي بن) ٣(
 .٤/٣٨٤، )بدون(، دار الفكر، بیروت، لبنان،"المحلى باآلثار"
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  :ومناقشتھاأدلة أصحاب ھذا الرأي 

ومن كان مریضا أو على {: وبرھان صحة قولنا؛ قول هللا تعالى:" قال ابن حزم  -١
فعم تعالى األسفار كلھا ولم یخص ] ١٨٥: سورة البقرة. [}سفر فعدة من أیام أخر

 .)١(]" ٦٤: سورة مریم. [}وما كان ربك نسیا{سفراً من سفر، 
أن رسول هللا صلى " نھ، واستدلوا كذلك بما ثبت عن ابن عباس رضي هللا ع  -٢

هللا وسلم، خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكدید، ثم أفطر؛ 
وكانوا یأخذون باألخذ فاألخذ من أمر رسول صلى هللا علیھ وسلم، " فأفطر الناس

  "وھذا یدل على نسخ الصوم
وم في لیس من البر الص) " صل هللا علیھ وسلم(واستدلوا كذلك بقول الرسول  -٣

  ).متفق علیھ" (السفر

أفطر في السفر فلما بلغھ أن قوم صاموا قال أولئك ) صل هللا علیھ وسلم(وألن النبي 
  .العصاة

  ".ال یصح صوم المسافر " وروي عن ابي ھریره أنھ قال  -٤

  .وقال أحمد كان عمر وأبو ھریره یأمرانھ باإلعادة

الصائم : "وف أنھ قالوروي الزھري عن أبي سلمھ عن أبیھ عبد الرحمن بن ع -٥
  " .في السفر كالمفطر في الحضر

ھو موقوف منقطع وُروي مرفوعاً وإسناده : وناقش الجمھور ھذا االستدالل بقول البیھقي
ھذا قول : "ضعیف وأن عامة أھل العلم على خالف ھذا القول، قال ابن عبد البر

  ".یروى عن عبد الرحمن بن عوف ھجره الفقھاء كلھم والسنھ ترده
  :الرأي الراجح في ھذه المسألة

بعد عرض آراء المذاھب وأدلتھا ومناقشة أصحاب كل رأي؛ فقد اتضح أن الرأي الراجح 
ھو ما ذھب إلیھ الجمھور من الصحابة والتابعین واألئمة األربعة؛ بأن صوم 
المسافر یجزئھ عن فرضھ لقوة أدلتھم ووجاھتھا؛ وألن صوم رمضان فرض 

في سقوط المأثم ال في  على المسافر، إال أنھ رخص لھ في الفطر وأثر الرخصة
سقوط الواجب، فكان وجوب الصوم علیھ ھو الحكم األصلي وھو معنى 

  ). ٢(العزیمة

    

                                      
 .٤/٣٨٤، "المحلى باآلثار"ابن حزم، ) ١(
 ٩٦/ ٢بدایة المجتھد  )٢(
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ا ا را  لأ أ طروم أم اا  

  :لقد اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثالثة مذاھب وفیما یأتي بیان ذلك
اإلمام أبو حنیفة، : أفضل؛ وممن قال بھذا القولیرى أن الصوم في السفر  :المذھب األول

  ).١(ومالك، والشافعي، وحذیفة، وعائشة وعروة بن الزبیر
الصوم في السفر أفضل من اإلفطار فیھ عندنا؛ وھذا إذا لم : قال الكاساني من الحنفیة

  ).٢( یجھده الصوم ولم یضعفھ
مالك : قال بھذا القول وبعضھم یرى الصوم أفضل، وممن: وقال ابن رشد من المالكیة

  )٣("وأبو حنیفة
إن تضرر من الصوم : أما أفضلھما فقال الشافعي وأصحابھ: وقال النووي من الشافعیة

  )٤( فالفطر أفضل وإن لم یتضرر فالصوم أفضل
یرى أصحاب ھذا الرأي أن الفطر في السفر أفضل من الصوم؛ وممن  :المذھب الثاني

  )٥( الشافعي والشافعي وابن عباس رضي هللا عنھاإلمام أحمد و: قال بھذا القول
  )٦( إن تضرر من الصوم فالفطر أفضل: قال الشافعي: قال النووي من الشافعیة

األفضل الفطر في السفر وھو مذھب : واألفضل عند إمامنا: وقال ابن قدامھ من الحنابلة
  ).٧( ابن عمر وابن عباس والشعبي واألوزاعي  وإسحاق

المالكیة،  بعضیرى أصحاب ھذا الرأي أن ذلك على التخییر وبھذا قال  :المذھب الثالث
  .وبعض الشافعیة

من سافر سفرا مباحا تقصر فیھ الصالة : قال القاضي عبد الوھاب البغدادي من المالكیة
  )٨(في مثلھ فھو بالخیار إن شاء صام رمضان وإن شاء أفطر 

ُبُرد في غیر معصیة فلھ أن یصوم ولھ  إن كان سفره اربعة: وقال النووي من الشافعیة 
  ).٩(أن یفطر

    

                                      
 ٢٦١/ ٦، المجموع  ٢٩٦/ ١، بدایة المجتھد  ٢/٩٦بدائع الصنائع  )١(
 .   ٩٦/ ٢البدائع  )٢(
 ٢٩٦/ ١بدایة المجتھد  )٣(
 ٢٦١/  ٦المجموع  م )٤(
 ٢٦١/  ٦المجموع  م )٥(
 ٢٦١/  ٦المجموع  م )٦(
 ١٥٠ص  ٣المغني البن قدامھ ج )٧(
 ٤٨٣،  ٤٨٢ص ١حمیش عبد الحق ج : المعونة للقاضي عبد الوھاب البغدادي، تحقیق ودراسة )٨(
  ٢٦٠ص  ٦المجموع للنووي ج )٩(
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  : ذكر األدلة ومناقشتھا وبیان الرأي الراجح منھا

الحنفیة : استدل أصحاب المذھب األول القائل بأفضلیة الصوم في السفر وھم
  :والمالكیة والشافعیة بأمور منھا

كانت لھ  من: "  أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ما ُروي عن سلمة بن المحیق  -١
  )١( تأوي إلى شبع فلیصم رمضان حیث أدركھ حمولة

ففي ھذا أمر للمسافر بالصوم إذا لم یكن الصوم مجھداً لھ؛ فالصوم في ھذه الحالة یكون 
  ) ٢( "لھ أفضل

ونوقش ھذا االستدالل بأن ھذا الحدیث ساقط ألن راویھ عبد الصمد بن حبیب وھو 
  .سلمة بن المحیق وھو مجھول  لین الحدیث من سنان بن" بصري"

ثم لو صح ھذا الخبر لما كان فیھ حجة على ترجیح الصوم ألنھ لیس فیھ إیجاب الصوم 
  )٣(وال بد من حملھ على الحمولة والشبع 

أن المعنى المعقول  إلجازة الفطر للصائم إنما ھو الرخصة لھ إلمكان رفع المشقة كما 
  )٤( عنھ وما كان رخصة فاألفضل ترك الرخصة

ُھ َقالَ  ِ أَِجدُ  َیا َرُسولَ : وحدیث َحْمَزَة ْبِن َعْمٍرو اْألَْسلَِميِّ أَنَّ ةً  ِمنِّي هللاَّ ْوِم  قُوَّ من هللا َعلَى الصَّ
َفِر فھل علي من حرج  قال ھي رخصة من هللا من أخذ بھا حسن ومن ... ِفي السَّ
  )٥(أحب أن یصوم فال جناح علیھ 

  
الذین یرون أن الفطر في السفر أفضل من الصوم   الثانيواستدل أصحاب المذھب 

  : بأمور منھا

 )٦(لیس من البر الصوم في السفر: ما ورد من قولھ صلى هللا علیھ وسلم   -١

وبما روي عن ابن عباس رضي هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خرج  -٢
أفطر فأفطر الناس معھ  حتى بلغ الكدید إلى مكة في رمضان وھو صائم فصام

)٧(. 
   

                                      
 رواه أبو داوود )١(
 ٢/٩٦، "بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع"الكاساني، : انظر )٢(
 ١٤٩/ ٦المحلى البن حزم ج )٣(
 ٩٦/ ٢، "بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع"الكاساني،  )٤(
 أخرجھ اإلمام مسلم     )٥(
 أخرجھ اإلمام البخاري  )٦(
 متفق علیھ  )٧(
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كنُت مَع أبي َبصرَة الِغفاريِّ : وبما رواه أبو داوود بسنده عن عبید بن جبر -٢
ُ علْیِھ وسلََّم في سفینٍة مَن الفُسطاِط في رمضاَن، فرفَع ثمَّ  صاحِب النَّبيِّ صلَّى هللاَّ

َب غداهُ، قاَل جعفٌر في حدیِثھِ  فرة، قالفلم یجاوِز البیوَت حتَّى دع: قرِّ : ا بالسُّ
ِ صلَّى : اقتِرْب قلتُ  ألسَت ترى البیوَت، قاَل أبو بصرَة أترَغُب عن سنَِّة رسوِل هللاَّ

ُ علْیِھ وسلََّم قاَل جعَفٌر في حدیثِھ   ).١(فأَكلَ : هللاَّ

وألنھ  ھذه األحادیث تدل على إباحة الفطر في السفر مما یدل على أنھ أفضل في السفر؛
 ).٢(فكان كالقصرخروج من الخالف 

   
  :القائل بالتخییر بین الصوم واإلفطار بما یلي واستدل أصحاب الرأي الثالث

ُ علیِھ وسلَّمَ  بما روي جابر مرَّ النَّبيُّ   -١ ، في  سَفرٍ  في بَرُجلٍ  صلَّى هللاَّ
ِ  صائٌم یا: قالوا. ما باُل ھذا ؟ : یرشُّ علیِھ الماُء فقالَ  شَجرةٍ  ظلِّ  : قالَ ،  رسوَل هللاَّ

یاُم في فر لَیَس مَن البرِّ الصِّ  ).٣(السَّ

فدل الحدیث على أنھ كان یجھد من الصوم فألفضل الفطر ألن العذر قائم وھو المشقة 
)٤.(  

ِبيِّ : َعْن َعاِئَشةَ   -٢ َفِر؟ ": ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َحْمَزَة ْبَن َعْمٍرو اْألَْسلَِميَّ َقاَل لِلنَّ أَأَُصوُم ِفي السَّ
  ).٥(" إنَّ ِشْئَت َفُصْم، َوإِْن ِشْئَت َفأَْفِطر :َیاِم، َفَقالَ َوَكاَن َكِثیَر الصِّ 

ُ علیِھ وسلََّم في رمضاَن : وبما ورد عن انس قال  -٣ سافرنا مع رسوِل هللاِ صلَّى هللاَّ
ائُم علَى المفطِر وال المفطُر علَى  فصاَم بعضنا وأفطَر بعضنا فلم یعِب الصَّ

ائِم    )٦(الصَّ

    

                                      
 رواه أبو داوود )١(
 ١٣٤/ ٣البن قدامھ المغني  )٢(
، )١٩٤٦:(، حدیث رقم"الطیب للجمعة: "الصوم، باب: أخرجھ البخاري، في صحیحھ، كتاب )٣(
، )٢٦٦٨: (، حدیث رقم"التخییر في الصوم والفطر: "باب: الصوم: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب٥/٤٥
٣/١٤٢. 
 ٢٦٠/  ٦المجموع  )٤(
، )١٩٤٣:(، حدیث رقم"الطیب للجمعة" :الصوم، باب: أخرجھ البخاري، في صحیحھ، كتاب )٥(
، )٢٦٨١: (، حدیث رقم"التخییر في الصوم والفطر: "باب: الصوم: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب٥/٤١
٣/١٤٤. 
 رواه البخاري ومسلم  )٦(
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أن الراجح ھو ما : قد اتضح بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم: الترجیح بین آراء الفقھاء

بأن بتخییر المسافر إن شاء صام وإن : ذھب إلیھ أصحاب الرأي الثالث القائل
شاء أفطر؛ لورود األدلة الصحیحة الصریحة على إباحة الفطر للمسافر في 

طار في السفر كما حدث عام الفتح رمضان، ولفعلھ صلى هللا علیھ وسلم في اإلف
  .في شھر رمضان

إن شئت فصم وإن شئت : ولقول النبي صلى هللا علیھ وسلم لحمزة بن عمرو األسلمي
  .فأفطر كما في حدیث عائشة وال نلزمھ بحدیثنا

ولفعل الصحابة  رضوان هللا علیھم أجمعین؛ فمنھم من صام في السفر ومنھم من أفطر 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ذلك، ولم یعب بعضھم على فیھ؛ ولم یعب علیھم 

بعض، وإن األمر یرجع للشخص المسافر إن قدر على تحمل مشاق السفر وصام 
فھو لھ أفضل وان لم یقدر ولم یصم  فعدة من أیام أخر؛ ولما روي عن أنس أنھ 

إن أفطرت فرخصة وإن صمت فھو رخصة، وأفضل : قال للصائم في السفر
ُ ِبُكُم اْلُیْسَر َوَال ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِملُوا :" أیسرھما لقولھ تعالى  األمرین ُیِریُد هللاَّ

َ َعلَى َما َھَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  َة َولُِتَكبُِّروا هللاَّ   .)١("اْلِعدَّ

ا ا رطر ا    

  .رمضان وغیره بداللة  الكتاب والسنة واإلجماعیباح للمسافر أن یفطر في نھار 
فمن كان منكم مریضاً أو على سفر فعدة من أیام : " أما الكتاب فقولھ تعالى

  ).١٨٤: سورة البقرة". (أخر
إن هللا وضع عن المسافر :" وأما السنة فقول النبي صلى هللا علیھ وسلم 

  .)٢(".الصوم
  .)٣(ر في الجملةوأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمساف

  .ویباح الفطر في السفر الطویل الذي یبیح القصر
فإذا سافر المسافر في شھر رمضان لیالً، فال خالف بین الفقھاء في إباحة فطره 

  :في صبیحة تلك اللیلة؛ ولكن اختلفوا إذا أنشأ السفر في نھار رمضان على رأیین، ھما
سافر فیھ وھي إحدى الروایتین للمسافر أن یفطر في الیوم الذي  :الرأي األول

  .    عن أحمد وھو قول عمر بن شرحبیل وإسحق والشعبي وداود وابن المنذر
وفي إباحة فطر  الیوم الذي سافر فیھ عن احمد : (قال ابن قدامھ عن الحنابلة

  )  روایتین احدھما لھ ان یفطر وھو قول عمرو بن شرحبیل واسحق والشعبي

                                      
 ١٨٥: سورة البقرة  )١(
  .حدیث حسن: رواه والنسائي الترمذي وقال )٢(
 .٣/٩٩" المغنى" ابن قدامة، : ینظر -) ٣(
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أنھ ال یباح للمسافر الفطر في الیوم الذي أنشأ فیھ  یرى أصحابھ :الرأي الثاني
وھو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وھي إحدى الروایتین عن أحمد، : السفر

  . وقول مكحول والزھري ویحي األنصاري واألوزاعي
یصوم الیوم الذي سافر فیھ انھ ال یجوز لھ ان یفطر ( قال الكاساني من الحنفیة 

وقالت طائفة من المالكیة ال یفطر یومھ ذلك وبھ قال (د من المالكیة فیھ وقال ابن رش
  )فقھاء األمصار

وقالت طائفة ال یفطر یومھ ذلك وبھ قال فقھاء : " وقال ابن رشد من المالكیة
  .األمصار

  ).اذا سافر المقیم فھل لھ الفطر في ذلك الیوم؟: (وقال النووي من الشافعیة
أنھ ال یفارق العمران إال بعد الفجر، فمذھب الشافعي الثاني :... لھ أربعة أحوال

  .)١(المعروف من نصوصھ،  وبھ قال مالك وأبو حنیفة لیس لھ الفطر في ذلك الیوم 
وفي إباحة فطر الیوم الذي سافر فیھ عن أحمد : وقال ابن قدامھ من الحنابلة

  روایتین 
مكحول والزھري ویحي الروایة الثانیة ال یباح لھ الفطر ذلك الیوم وھو قول 

  .)٢( االنصاري ومالك واألوزعي والشافعي وأصحاب الرأي
  

  :األدلة ومناقشتھا
استدل اصحاب الرأي الثاني الحنفیة والمالكیة والشافعیة وبعض الحنابلة القائلین 

  : بعدم إباحة الفطر للصائم في یومھ الذي سافر فیھ لما یلي
ألن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فیھا علي حكم الحضر -١
  .)٣(كالصالة 
وأنھ لما استھل في الحضر لزمھ صوم اإلقامة وھو صوم الشھر حتماً، فھو -٢

  .بالسفر یرید إسقاطھ عن نفسھ فال یملك ذلك
لزمھ ونوقش ھذا االستدال من أصحاب الرأي األول، بأنھ باإلھالل في الحضر  

صوم اإلقامة إذا أقام، أما إذا سافر فیلزمھ صوم السفر وھو أن یكون فیھ رخصة اإلفطار 
  .    )٤()فمن كان منكم مریضاً أو علي سفر فعده من أیام أخر: ( لقولھ تعالي

   

                                      
 . ٦/٢٦١، "المجموع" النووي، : ینظر )١(
 .٣/١٠٠" المغنى" ابن قدامة، : ینظر )٢(
 .٣/١٠١" المغنى" ابن قدامة، : ینظر )٣(
  .٢/٩٥، "بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع" الكاساني، : ینظر )٤(
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واستدل أصحاب الرأي االول من الحنابلة القائلین بأن للمسافر الفطر في یومھ 

  :الذي سافر فیھ بما یلي
  )١()فمن كان منكم مریضاً أو علي سفر فعدة من أیام أخر(قال تعالي-١

جعل هللا مطلق السفر سبب الرخصة لمكان المشقة وأنھا توجد في السفر من أولھ 
  .)٢(آلخره

ركبت مع ابي بصره الغفاري سفینة من الفسطاط  (ولما روي عبید بن جبیر -٢
البیوت حتي دعا بالسفرة ثم قال اقترب في شھر رمضان فدفع ثم قارب غداءه فلم یجاوز 

) صلى هللا علیھ وسلم(فكل الست تري البیوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنھ الرسول
  . )٣(فأكل 

  .فھذا یدل علي إباحة الفطر في أول السفر بعد مجاوزه بیوت بلده
صلى هللا علیھ (ولما ثبت من حدیث ابن عباس رضي هللا عنھما أن الرسول -٣

  .)٤("صام حتي بلغ القدید ثم أفطر وأفطر الناس معھ) "وسلم
  أفطر بعد أن بیَّت الصوم ) صلى هللا علیھ وسلم(وظھر ھذا الحدیث ان الرسول

وجد في  فإذاوألن السفر معني لو وجد لیالً واستمر في النھار ألباح الفطر  -٤
  ).٥( أثنائھ أباحھ كالمرض

بعد عرض أقوال الفقھاء ودراسة أدلتھم فقد اتضح أن الرأي الراجح  :الترجیح
في ھذه المسألة ھو  ما ذھب الیھ أصحاب الرأي األول القائلین بإباحة الفطر للمسافر في 

دوث واحتیاطیا بح، الیوم الذي سافر فیھ في شھر رمضان وخاصة اذا جاوز دیار بلده
  .عذر بمشقھ من السفر ال یباح لھ بھ الفطر

لصحھ األدلة وصراحتھا ووضوحھا في الرخصة بالفطر للمسافر في نھار 
  .رمضان

والن الفریق الثاني استدل بأدلة عقلیة واألدلة العقلیة ال تقاوم اآلیة الدالة علي 
  . ر رمضانالفطر وال تقاوم االحادیث الصحیحة الصریحة في الفطر للمسافر في نھا

  .وألن هللا یحب أن تؤتي رخصة كما یحب أن تؤتي عزائمھ
ولكن اذا أحب المسافر الصوم ولم یشق علیھ فلھ ذلك؛ ألن الفطر في حقھ 

  . رخصھ إن شاء أتي بھا وإن شاء تركھا
   

                                      
 ١٨٤: سورة البقرة -  )١(
 .٢/٩٥، "بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع" الكاساني، : ینظر -  )٢(
 رواه أبو داود  -  )٣(
 متفق علیھ -  )٤(
  .٣/١٠٠، "المغني"ابن قدامھ، : ینظر -  )٥(
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راا ا رك ا   

  : لقد اختلف الفقھاء في ھذه المسألة علي مذھبین وبیانھما فیما یأتي
یرى أصحابھ أن المسافر إذا قدم إلى بلد أو مصر نھاراً استمر : المذھب األول

  : على فطره، وإلى ھذا ذھب اإلمام مالك والشافعي وروایة عند الحنابلة
الي بلد أو مصر في  ذھب مالك والشافعي وروایة للحنابلة  أن المسافر اذا قدم

ذھب مالك : "، وفي ھذا یقول ابن رشد من المالكیة)١(نھار رمضان استمر علي فطره 
  .یظل مفطراً وال یمسك بقیة یومھ: ، أي)٢(والشافعي الى أنھ یتمادى علي فطره 

فان قدم المسافر وھو مفطر او برأ المریض وھو : (وقال النووي من الشافعیة
  ).٣( )امساك بقیھ النھارمضطر استحب لھما 

فأما متي یباح لھ الفطر في أول النھار ظاھراً : "وقال ابن قدامھ من الحنابلة
ففیھم ... وباطناً كالحائض والنفساء والمسافر، إذا زالت عنھم أعذارھم في أثناء النھار 

  .)٤("ال یلزمھم اإلمساك: الثانیة: روایتان
  

  :وقد استدلوا لمذھبھم بأمور منھا

 یجب علیھ اإلمساك إذا قدم بلداً أو دخل مصراً؛ ألنھ لم یجب علیھ في أول ال" -١
 .)٦"(، فأبیح لھ الفطر من أول النھار ظاھراً أو باطناً كما لو دام سفره.)٥("النھار
 .)٦"(سفره

  "روي عن ابن مسعود رضي هللا عنھ من أكل أول النھار فلیأكل آخره  -٢

یرى أصحاب ھذا الرأي أن المسافر المفطر في نھار رمضان : المذھب الثاني
أخاذا برخصة الفطر إذا قدم بلداً أو مصراً وجب علیھ اإلمساك عن الطعام والشراب 
وسائر المفطرات بقیة یومھ شأنھ شأن الصائمین سواء بسواء، وھذا مذھب أبي حنیفة 

  . )٧(وأصحابھ وروایة عند الحنابلة
   

                                      
، المجموع ٣/١٣٤"المغني"، ابن قدامھ، ١/٢٩٧،"بدایة المجتھد ونھایة المقتصد"ابن رشد، : ینظر )١(

 . ٦/٢٦٢للنووي، 
 .١/٢٩٧،"بدایة المجتھد ونھایة المقتصد"ابن رشد، : ینظر )٢(
 . ٦/٢٦٢، "المجموع"النووي، : ینظر )٣(
 .٣/١٣٤"المغني"ابن قدامھ، : ینظر )٤(
 . ٢/١٠٢،"بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع"الكاساني، : ینظر )٥(
 .٦/٢٦٢، "المجموع"النووي، : ینظر )٦(
، ٣/١٣٤"المغني"، ابن قدامھ، ٢/١٠٢،١٠٣،"بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع"الكاساني، : ینظر )٧(

 .٦/٢٦٢المجموع للنووي، 
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  : وقد استدلوا على رأیھم ھذا بأدلة منھا

في یوم عاشوراء من أكل، : (" بما روي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال -١
وصوم یوم عاشوراء كان واجباً یومئذ؛ فأمر رسول هللا ". فال یأكل، بقیة یومھ

 .)١()صلى هللا علیھ وسلم باإلمساك بقیة الیوم في حق من أكل
خصة كما لو قدم في وقت صالة فإنھ یتمھا وال یجوز في وألنھ زال سبب الر -٢

 .)٢(حقھ القصر
وألنھ معنى وجد قبل الفجر أوجب الصیام؛ فإذا طرأ طارئ بعد الفجر أوجب  -٣

 ).٣(اإلمساك كقیام البینة بالرؤیة
 ).٤(وأنھ یجب اإلمساك لحرمة الشھر الفضیل -٤

  
  :الرأي الراجح في ھذه المسألة

وأدلتھم فقد اتضح أن الرأي الراجح في ھذه المس�ألة ھ�و بعد عرض آراء الفقھاء 
رأي القائلین باستمرار إباحة الفطر واألكل والشرب للمسافر إذا ق�دم إل�ى بل�ده أو 
دخ��ل مص��راً م��ن األمص��ار؛ لق��وة أدل��تھم ووجاھتھ��ا وع��دم وج��ود دلی��ل ق��وي م��ع 

لی�وم، المخالف لھ�م الفری�ق القائ�ل بوج�وب اإلمس�اك ع�ن الطع�ام والش�راب بقی�ة ا
وكذلك الستدامة رخصة السفر الواردة في األدل�ة الدال�ة عل�ى الرخص�ة باإلفط�ار 

  .في السفر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                      
 .٣/١٣٤"المغني"ابن قدامھ،  )١(
 .٦/٢٦٢، "المجموع"النووي : ینظر -  )٢(
 .٣/١٣٤"المغني"ابن قدامھ،  -  )٣(
  .٦/٢٦٢، "المجموع"النووي : ینظر  -  )٤(

  



  ائل فقھ الصیام في اإلسالممن مس
  
  

- ١٦٣٤ - 

 

  :الخاتمة

  .الحمد � وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده

  وبعد

مسائل من فقھ الصیام في " فھا نحن قد وصلنا إلى نھایة ھذا البحث والمعنون بـ

في ختام بحثي ھذا أن أسجل بعض النتائج والتوصیات،  ، ویجدر بي)اإلسالم

  :على النحو التالي

صیام شھر رمضان ركن من أركان اإلسالم، معلوم من الدین بالضرورة  -١

 .ثبتت شرعیتھ بالكتاب والسنة واإلجماع

فرض هللا عز وجل صیام شھر رمضان على المسلم الصحیح، المقیم،  -٢

 .القادر، المستطیع

رخص هللا سبحانھ وتعالى للمریض الذي یرجى برؤه وكذلك للمسافر في   -٣

ذلك (الفطر ویقضیان عدد األیام التي أفطروھا بسبب المرض أو السفر، 

 ). یرید هللا بكم الیسر وال یرید بكم العسر(، )تخفیف من ربكم ورحمة

ن رخص هللا تعالى للشیخ الكبیر الھرم وللمرأة العجوز في الفطر یفطرا  -٤

 .ویطعمان عن كل یوم مسكیناً، مقدار وجبتین لكل مسكین عن كل یوم

رخص هللا تعالى للحامل والمرضع في الفطر في  شھر الصیام؛ تخفیفا   -٥

عنھما وتقضیان بعدد اإلیام التي أفطرتاھا؛ وذلك أخذاً بأیسر األقوال في ھذه 

 .  المسألة

الصیام وبیتت النیة من إذا انقطع دم الحیض عن المرأة من اللیل في شھر   -٦

 .اللیل ولكنھا أخرت الغسل حتى تصبح؛ فصومھا صحیح

إذا دخل المسافر مصراً من األمصار أو بلداً من البلدان؛ فلیستمر في فطره  -٧

 .وال یجب علیھ اإلمساك؛ ألنھ لم یزل مسافراً في عرف الشرع

لو من أنشأ سفراً وھو صائم فھو بالخیار إن شاء صام وإن شاء أفطر، و -٨

  .صام ألجزأه ذلك عن فرضھ؛ بمعنى أنھ قد برئت ذمتھ وأدى الفریضة

وفي الختام ال یسعني إال أن أتوجھ � العلي القدیر بالثناء الحسن الجمیل على ما  

أعانني إلیھ ووفقني فیھ؛ فالحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وهللا  من وراء 

  .القصد وھو حسبنا ونعم الوكیل
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