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 ملخص البحث

ر من دين اإلسالم، وكانت الواجبات الرشعيـة منوطـة باالسـتطاعة، ًوجوبا ًا كان الصيام واجبا  ًمعلوما باالضطرا ً

 . .اشرتط الفقهاء لوجوب الصيام اخللو من األعذار

ـــرز األحكـــام املتعلقـــة بأهـــل األعـــذار يف الصـــيام، فبعـــد أجـــاءت ومـــن هـــذا املنطلـــق،  َّن بينـــت هـــذه الدراســـة لبحـــث أ

الضـــوء عـــىل رشط اخللـــو مـــن األعـــذار، رشعـــت يف بيـــان أقســـام أهـــل  تســـلطوالدراســـة رشوط وجـــوب الصـــوم، 

 .أعذار مؤقتةأهل أعذار دائمة، وأهل :  جاءت عىل قسمنيالتي، و باعتبار طبيعة أعذارهماألعذار

: عــــاجز عــــن الصــــوم، وثــــانيهامالكبــــري ال: أحــــدمها:  األعــــذار الدائمــــةصــــحابَّتفــــرع القســــم األول إىل نــــوعني مــــن أو

ــــواع. املــــريض اـلـــذي ال يرجــــى ـبـــرؤه : مهــــو؛  األعــــذار املؤقـتـــةصــــحاب مــــن أَّبـيـــنام تفــــرع القســــم الـثـــاين إىل أربعــــة أ

 .املسافر، واملريض، واحلامل واملرضع

ــرز األحكــام املتعلقــة بكــل فـــرع مــن فــروع القســمني املــذكورين، مــوقــد مواضــع اإلـمجــاع، بيــان  ع بحثــت الدراســة أ

 .ًحمال النزاع، وعرض األقوال واألدلة واملناقشات، وصوال إىل بيان ما ظهر رجحانه من األقوال حتريرو

ة ذات صـلة  ـر : بموضـوع الدارسـة، وهـيوقبل ختام الدراسة بذكر جممل ما جـاء فيهـا، تـم التعـريج عـىل مسـأ بيـان أ

ناء الصيام  .زوال العذر املبيح أ

ه وصحبه وسلمواهللا أعلم، وصىل اهللا عىل نبي  .نا ورسولنا حممد، وآ



 

 
٣ 

 مقدمة

ُاحلمــد هللا محــدا كثــريا طيبــا مباركــا فيــه، محــدا يرضــيه، وأشــهد أن ال إ إال اهللا ًً ًً ُ  إ األولــني واآلخــرين، ال إ إال هــو ،ً

َّالــرمحن الــرحيم، وأشــهد أن حممــدا عبــد اهللا ورســوله، صــفيه وخليلــه، خريتــه مــن خلقــه، صــىل اهللا عليــه وعــىل ً ــه ُ  آ

ره بإحسان إىل يوم الدين ٍوصحبه، ومن اتبع سنته واقتفى أ ُ َ. 

 :أما بعد

أما الكتاب فقول هللا ف الكتاب، والسنة، واإلمجاع؛ دل على ذلكفصيام رمضان فرض من فرائض اإلسالم وركن من أركانه؛ 

ٱژٱ :تعاىل ٱٱٱڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱٱڤٱ ٱ ٱ إىل  ،]١٨٣:ةالبقر[ ژٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱ

: ملسو هيلع هللا ىلص من حديث ابن عمر أن النيب )١(وأما السنة فما يف الصحيحني. ]١٨٥:البقرة[ ژٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہٱژ: قوله

َبين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال ا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان« َ َ َ َُ َ َ َ َُ َ ُ َ ُْ ُّ ْ ِْ َِ َُّ ُ َ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ ََ ََُّْ ََّ َ َْ َ َ ٍ َ ِ َ ًوقد أمجعت األمة إمجاعا  .»ِ
 .)٢( على وجوب صيام شهر رمضانًظاهرا

ً مشقة خارجة مُ، أو يشق عليهها بعض املكلفني قد يعجز عن؛فيها نوع مشقة الصوموملا كانت عبادة  ً فإن اهللا ؛ ُعن املعتادَّ

ُجل يف ع -قال ف،  يف آيات الصيام يف موضعنيذكر الرخصة ألهل األعذارتعاىل برمحته  ٱٱٱڃٱٱٱٱژٱ :- الهَّ ٱ ڄٱٱڃٱ

ٱٱٱٱڑٱٱٱڑٱ ٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱ ٱ ٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇڇٱٱڇٱٱڍٱ  .]١٨٤:البقرة[ ژڃٱٱڃٱ

ٱٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱژ: اًقال أيضو ٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱ

ُوال عجب فإن اليسر و]. ١٨٥:البقرة[  ژۈٱٱٷٱٱٱۋ َ ۇٱٱۇٱٱٱژٱ: ٌصل من أصول التشريع، قال هللا تعاىلنفي احلرج أَ

                                                           
 ).١٦(، صحيح مسلم )٨(صحيح البخاري ) ١(
 ).٢٢٦/ ١(قناع البن القطان ، اإل)١٠٤/ ٣(، املغين )٣٩(مراتب اإلمجاع، ص : ينظر) ٢(
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 وقال ،]٦:املائدة[ ژٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎٱٱڎٱٱڈژ: ُقال جل يف عالهو، ]٢٨٦:البقرة[ ژۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٷ

ٱٱےٱٱۓٱژ :تعاىل ٱٱھٱٱےٱ س بهملسو هيلع هللا ىلصقال النيب و، ]٧٨: احلج [ژھٱٱھٱٱٱھٱ سناد ال  ٍ فيما جاء يف املسند وغريه 
ُ

)١( :

حلنيفية« حلرج يف أحكام الشريعة ُ، والسمحة اليسر ورفع ا)٢( عبادة هللا وحده ال شريك لهياحلنيفية هو، »َ السمحةُِبعثت 

ۇٱٱۇٱٱژ: تعاىلقال ذار يف آية الصيام فعد ذكر الرخصة يف الفطر ألهل األعه هللا تعاىل إىل هذه العلة بَّ وقد نب.)٣(وتكاليفها

ٱٱۋٱ ٱۈٱٱۈٱٱٷٱ ٱ َاىل مبا ال حرج فيه وال حتقيق العبودية  تعالصوم فرض اية من فالغ. ]١٨٥:البقرة[ ژۆٱٱۆٱ َ
 . األحكام املتعلقة بصيام أهل األعذار مجلة من ويف هذه الورقات سأتناول بيان.َّمشقة

ا هلذا املوضوع من أمهية ل ن األحكام املتعلقة بصيام أهل ا وحلاجة الناس إىل بي،قه بركن من أركان اإلسالمُّعلتو

قى اهللا يف قلبي مجع مهامت املسائل املتعلقة بأحكام صيام أهل األعذار؛ذاراألع  .  فقد أ

 :قفت عىل دراستنيفو ؛هذا املوضوعُأفردت يف وقد بحثت عن دراسات 

من . فيحان بن شايل بن عتيق املطريي. د/ من إعداد" الصوم واإلفطار ألصحاب األعذار: "بعنوان: إحدامها

ًيف ترتيبه مسلكا مؤلفه ُّوفيه توسع، وسلك . ١٤١٠ -األوىل : الطبعة. ة، الرياضدار العاصم: منشورات

 .ًمغايرا ملسلك دراستي هذه

هيم عيل حسن /إعدادمن " األحكام املتعلقة بعبادات أهل األعذار يف الفقه اإلسالمي": بعنوان: الثانية  إبرا

اجستري يف الفقه وأصوله، بكلية الدراسات  ملتطلبات احلصول عىل درجً وهو بحث مقدم استكامالجناحي، ة ا

                                                           
 ).١٨٦ - ١٨٥(املقاصد احلسنة : ينظر. ، يرقى مبجموع طرقه إىل احلسن لغريه)٧٨٦٨(، املعجم الكبري )٢٢٢٩١(مسند اإلمام أمحد ) ١(
 ).٣٤٥/ ١٦(، )٤٦٦/ ١٠(جمموع الفتاوى : ينظر) ٢(
 ).١٣٤، ٩٤/ ١(فتح الباري : ينظر) ٣(



 

 
٥ 

يف قريب من بعض أحكام صيام أهل األعذار  ومن مجلة ما حتدث عنه ،٢٠٠٦العليا باجلامعة األردنية عام 

ه بحث تكمييلًعرشين صفحة عىل وجه من االختصار، علام  . أ

ًأرضب بسهم يف هذا الباب، متخذا يف ترتيبه مسلكا مغايرفأحببت أن  ً ، يضبط مسائله وجيمع شوارده،ً ًسائال اهللا  ا

 .لجميعتعاىل التوفيق ل
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 :خطة البحث

 .متهيد

 .رشوط وجوب الصيام: املطلب األول

 .املقصود بأهل األعذار وأقسامهم: املطلب الثاين

 .أهل األعذار الدائمة وحكمهم: املبحث األول

 .متهيد

 .العاجز عن الصيام لكرب: املطلب األول

ُالعاجز عن الصيام ملرض ال يرجى برؤه: ايناملطلب الث ُ. 

 .فدية اإلفطار للعاجز: املطلب الثالث

 .أهل األعذار الطارئة وحكمهم: املبحث الثاين

 .متهيد

 .املريض الذي يرجى برؤه: املطلب األول

 .املسافر: املطلب الثاين
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 .احلامل واملرضع: املطلب الثالث

بع ر زوال العذر املبي: املطلب الرا ناء الصيامأ  .ح أ

 .ا لعبادهًا لوجهه نافعًواهللا أسأل أن ينفع هبذا البحث وأن جيعله خالص
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 متهيد

 :شروط وجوب الصيام:  األولطلبامل

ٍأن الصوم واجب على كل مسلميف ِال خالف بني أهل العلم  ُ ُ لغ، خال من عذر،ٌ ُ عاقل،  ٍ ٍ   هذه هي شروط وجوب الصيام.)١(ٍ
ا كم.يف اجلملة  :ا يلي وبيا

ڦٱٱژ : وقال تعاىل،]١٩:آل عمران[ ژڃٱٱڃٱٱچٱٱٱچٱٱچژٱ :؛ قال تعاىلً فال يقبل هللا عمال بغريه؛اإلسالم: األول

ڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱٱژ : وقال تعاىل،]٨٥:آل عمران[ ژڦٱٱڦٱٱڄٱٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱڃ

 .فيما بعد ذلك] ٥:البينة[ ژڻٱٱۀٱ

َّعن علي رضي هللا عنه أن النيب ف كليف إال بعقل؛؛ وذلك أنه ال تالعقل: الثاين َّ َّ َ
ِ َ ٍفع القلم عن ثالثةُر« :قالملسو هيلع هللا ىلص ٍّ ُِ َ َ ِِعن النائم : َ َّ ِ َ

نون حىت يعقل َحىت يستيقظ، وعن الصيب حىت يكرب، وعن ا ِ ِِ ََ ِّ  وخطاب الشارع ملن له عقل، ،)٢( أخرجه أمحد وأبو داود»َ

ُومن ال عقل له ال يتوجه إليه خطاب َ. 

ٍفع القلم عن ثالثةُر«: ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب  وفيه ،ديث علي املتقدمحل ؛البلوغ: الثالث ُِ َ َ  ولكن .»ََ حىت يكربِّوعن الصيب «:ومنهم ،»َ

لصوم إذا أطاقهمرهويل الصيب املميز   . له عليهً تربية 

َّواتفقوا على أن العبادات ال جتب إال ": )هـ٧٢٨ت  (ُ قال ابن تيمية؛ يف مجيع العباداتطشروهذا  القدرة على الصيام، :رابعال ُ ِ ِ َّ َّ

ٍعلى مستطيع ُ")٣(. 

                                                           
تهد : ينظر) ١( موع شرح املهذب )٢/٤٦(بداية ا  ).٣٩ص(، مراتب اإلمجاع )٦/١٦٠( ، احمللى البن حزم )٦/٢٥٣(، ا
، واحلاكم )١٤٣(، وابن حبان )١٠٠٣(، وصححه ابن خزمية )١٤٢٣(، وحسنه الرتمذي )٤٤٠١(، سنن أيب داود )٩٥٦(املسند ) ٢(
)٢٣٥١.( 
 ).٣/٣٦٢(االستذكار : ينظر). ٨/٤٧٩(جمموع الفتاوى ) ٣(



 

 
٩ 

يت وهو ما سنبينه في، املبيحة للفطراخللو من األعذار: اخلامس  .ما 

هل األعذار وأ:  الثاينطلبامل  :قسامهماملقصود 

ّأو زوجته وأخص  ه،تبااعشريته وذوو قر به، فأهل الرجل  واالختصاص،االنتساب إىل مدخوهلااألهل يف اللغة 

 .)٢(وأما معناه اصطالحا فال خيتلف عنه يف اللغة. )١(الناس به

د هبا عند الفقهاء ما . )٣(اإلنسان املالمة عن نفسه فجمع عذر وهو يف اللغة احلجة التي يدفع هبا األعذاروأما  واملرا

 .)٤(فعل حمظورلب أو واجيرفع عن املكلف املؤاخذة  واللوم فيام حقه أن يالم عليه رشعا إما لرتك 

د هبم يف باب الصيام من . ُاحلجج الذين قام هبم ما يندفع هبا اللوم عنهمهم أصحاب فأهل األعذار أما  قام َواملرا

وقد عرفهم الفقهاء بذكر  به؛  عليهمهبم عذر يعجزون معه عن الصيام أو يغلب عىل الظن حصول املشقة

ويف اجلملة األعذار املبيحة للفطر يف رمضان هي املرض، . )٥(أصنافهم يف كل باب بحسب نوع العذر فيه

َمن : األول :صنفانواألعذار املتعلقة بصوم رمضان من حيث مدة العذر . والسفر، والكرب، واحلمل، والرضاع

ُعذره دائم غري منقطع ُمن عذره عارض منقطع: الثاين و.ٌ ٌَ ناول أحكامهم فيام ييل .ُ  . من مباحثوسأ

                                                                                                                                                                                                                        
 
 ).٢٨/ ١١ (لسان العرب :ظرين) ١(

 .)٢٠/ ٢(الدر النقي ، )٣١ (ص املغرب يف ترتيب املعرب، )١٣/٣٩٨ (البناية رشح اهلداية: ينظر) ٢(

 ).٥٤٥/ ٤ (لسان العرب، )٢٥٣/ ٤(مقاييس اللغة  :ينظر) ٣(

فاظ املقنع ص، )٣٩٨/ ٢(املصباح املنري : ينظر) ٤(  .)١٢٩ (املطلع عىل أ

 .)٢٨٧/ ١ (رشح منتهى اإلرادات، )١١٩/ ١٤(احلاوي الكبري للاموردي ، )١٥٧/ ١(دارك أسهل امل: ينظر) ٥(



 

 
١٠ 

 : وحكمهمأهل األعذار الدائمة:  األولاملبحث

  :متهيد

مشقة فيه ، أو يشق عليهم الصيام  يف رمضانأصحاب األعذار الدائمة يف الصوم هم من يعجزون عن الصيام

 : وهم نوعان. فال يطيقون صيام رمضان ال أداء وال قضاء. واالستمرارالدواموجه شديدة فوق الطاقة عىل 

ُالعاجز عن الصيام ملرض ال يرجى برؤه وال ينتظر الشفاء منه: الثاينو .العاجز عن الصيام لكرب: األول ُ. 

 :لكرب  العاجز عن الصيام : األولاملطلب

ُال خالف بني العلماء يف أن   ًجيهدمها الصوم ويشق عليهما مشقة الذين  العجوزواملرأةالكبري الشيخ لكرب كعن الصيام العاجز ِ
ُ من ذكر أو أانهُال يطيق وًشديدة  على أن الواجبات ٌواألصل يف ذلك أن أدلة الشريعة دالة. )١( يف رمضانِ الفطرمانثى جيوز هلٍ

لعجز عنها؛ إذ من شروط التكليف القدرة،  ٱہٱٱژٱ: ما مل يقدر عليه املكلف مل جيب عليه؛ قال هللا تعاىلفتسقط  ٱہٱ ہٱ

 .]٢٨٦:البقرة[ ژۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱژ:، وقال تعاىل]١٦:التغابن[ ژھ

ت الصيام يف قوله تعاىلعلى وجه اخلصوص ، نه الذي يعجز ع الكبرييدل لعدم وجوب الصوم علىو : ما ذكره هللا تعاىل يف آ

ٱڇٱٱڍژ ٱ ٱٱڌٱٱڎٱٱ فيما نقله  – رضي هللا تعاىل عنه -بن عباس  هللا ، قال عبد]١٨٤:البقرة[ ژٱڍٱٱڌٱ

ٍليست مبنسوخة «: هذه اآليةالبخاري يف تفسري  َ ُْ ََْ ِ ْ ِّهو الشيخ الكبري، واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما، فـيطعمان مكان كل َ ُ َ ُ َُ َ َ ََ ُ َ َ َِ َِ ْ َِ ِْ َ ُ َْ َ ََ َ ُِ َِْ ُ ْ َّ َ ُ
ًيـوم مسكينا ِ ِْ ٍْ َ من شاء صام وهذا أفضل، ومن شاء أفطر ؛ََ وذلك أن هللا أول ما فـرض الصيام فرضه على وجه التخيري؛)٢(»َ َ

                                                           
تهد )٣٦٠/ ٣(، االستذكار )٣٣٧/ ١(تبيني احلقائق : ينظر) ١( موع شرح املهذب )٦٣/ ٢(، بداية ا ، الواضح يف شرح اخلرقي )٦/٢٦٢(، ا
)٥٩٩/ ١( . 

 ).٤٥٠٥(أخرجه البخاري ) ٢(



 

 
١١ 

طعام مسكني ٱٱڑکٱٱکٱٱژ: قال هللا تعاىل ؛ِوافتدى عن فطره  ٱٱڑٱ ٱٱ ٱٱٱٱٱڍٱٱڌٱٱٱڌٱٱڎڎٱٱڈٱٱڈٱٱژٱٱژٱ ڇٱٱڍٱ

ڳٱٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱٱژٱ: وقد نسخ التخيري للقادر بقوله تعاىل].١٨٤:البقرة[ ژکٱٱکٱٱٱگ

ںٱٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱہھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭڭٱٱۇٱٱ

ء والفدية الصوم التخيري بني َّ، فدلت اآلية على أن ]١٨٥:قرةالب[ ژۇٱٱۆٱٱۆٱٱٱۈٱٱۈٱٱٷٱٱٱۋٱ ُِرفع يف حق األقو

قالشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان الصيام كعن الصوم ا ًكان عاجزَ أما من .)١(القادرين ما  ٍفاحلكم يف حقهما  فإ
 .)٢(ُيفطران

ُالعاجز عن الصيام ملرض ال يرجى بر :املطلب الثاين  :ؤهُ

واألصل يف . )٣( يف رمضانه جيوز له الفطرءشفابرؤه وال ينتظر ُال يرجى العاجز عن الصيام ملرض ِال خالف بني أهل العلم يف أن 
ٱٱٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱژ: - جل وعال -ذلك عموم قول هللا  : ، وكذلك قوله]١٨٤:البقرة[ ژٱڄٱٱڃٱ

ُ، فإن ذلك يشمل املريض الذي يرجى برؤه، واملريض ]١٨٥:البقرة[ ژٱٱڭھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭژ ُ
ُالذي ال يرجى برؤه  يف كونه ال قدرة له يف معىن العاجز لكربا أن املريض الذي ال يرجى برؤه ًويدل له أيض .)٤( بطريق األوىلُ

 .)٥( فيأخذ حكمهعلى الصوم على الدوام

                                                           
 ).٣٧٨/ ٢(، مواهب اجلليل )٣٦٢/ ٣(ذكار االست: ينظر) ١(

، شرح عمدة )٣٦٢/ ٣(، االستذكار )٢٤٧/ ١(، املقدمات املمهدات )٣٥٦/ ٢(، العناية شرح اهلداية )٩٧/ ٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ).٢٦٤/ ١(الفقه البن تيمية 

موع : ينظر) ٣(  ).٢٥٨/ ٦(ا
تهد ، بداية)٢٤٧/ ١(املقدمات املمهدات : ينظر) ٤( موع شرح املهذب )٦٣/ ٢( ا ، املمتع يف )١٤٢/ ١(، العدة شرح العمدة )٦/٢٦٢(، ا

 .)١٥/ ٢(شرح املقنع 

 ).١٥١/ ٣(، املغين البن قدامة )٤٤٠/ ١(، مغين احملتاج )٣٦٢/ ٣(االستذكار : ينظر) ٥(



 

 
١٢ 

ملريض و يعجز عن الصيام  )١( ال ينتظر الشفاء منه؛ إما بعادة؛ وإما خبرب طبيب ثقةمن أصابه مرض :ُالذي ال يرجى شفاؤهاملراد 
 .شديدة مشقة همعه أو يلحقه ب

 :جزافدية اإلفطار للع: الث الثاملطلب

 :الفديةحكم :  األولالفرع

لزمه العاجز عن الصيام لكرب أو ملرض دائم أهل العلم فيام يرتتب عىل فطر اختلف  :نيقولعىل  ؟ال مأإطعام ، أ

ذهب وإىل هذا  أن خيرج فدية إطعام مسكني عن كل يوم، العاجز عن الصيام لكرب أو ملرض دائمأنه جيب على : القول األول

 .)٢( واحلنابلة،ُمجهور العلماء من احلنفية، والشافعية

 :ام ييلواستدلوا ب

، فقد نقل عنه البخاري ]١٨٤:البقرة[ ژڌٱٱڎڎٱڇٱٱڍٱڍٱٱڌژ: قول ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل :ًأوال

َليست مبنسوخة هو الشيخ الكبري، واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما، «: يف تفسري هذه اآلية أنه قال) هـ٢٥٦ت ( َ َُ َْ َ َِ ِ ٍَ ْ ََ ُ َُ ُِ َِ ََْ ُ ْ َ َّْ َ ُ ُ ََْ ِ ْ َ
ًفـيطعمان مكان كل يـوم مسكينا ِ ِ ِْ ٍَْ َ َ ُِّ ُ َ َ ِ ْ فبقي احلكم حال العجز كما القدرة أول األمر يام حال َِعوض الص اإلطعام جعلفقد . )٣(»َ

  .سابن عباقال 

                                                           
، حاشية قليويب وعمرية )٤٤٨/ ١(، حاشية العدوي )٣٠٠(، الثمر الداين ص )٣٥١/ ٢(، شرح فتح القدير )٢/٣٠٧(البحر الرائق : ينظر) ١(
 .)١٥/ ٢(، املمتع يف شرح املقنع )٩٤/ ١(

 ).٢/٣٠٩(، كشاف القناع )٢/٢٤٨(، روضة الطالبني )٣/١٠٠(املبسوط : ينظر) ٢(

 .تقدم خترجيه) ٣(



 

 
١٣ 

َأطعم بـعد ما كرب عاما أو عامني كل يـوم مسكينا خبـزا وحلما وأفطرنه فإأنس بن مالك  فعل :اًني ََ ََْ َ ََ ً َ ْْ ْ ًُ ً ِ ِ ٍْ َ َ ً َ ََّ ُ َِ ْ َ َْ َ ِ َ ْ َ  .)١( رواه البخاري.ْ

كرب أو ملرض دائم أن خيرج فدية إطعام مسكني عن كل يوم، وإىل هذا ذهب أنه يستحب للعاجز عن الصيام ل: القول الثاين

 .)٢(املالكية

ن هللا تعاىل ال يكلف نفس ُمل يـلزمه لكونه عاجزا عنه من يعجز عن الصوم ؛ و وهذا عاجز عن الصيام،ا إال وسعهاًواستدلوا  َُْ ًَ َ ِْ ِِِ ْ َ ْ َْ َ
َفكيف يـلزمه خلفه؛ ألن اخللف ََ ََْ َّْ َ ِ ُ ُُ َ ُْ ََ َ ِ مشروع ليـقوم مقام األصلَ ْ َ ْ َ ََ ُ َْ َ َِ ٌ ُ

)٣(.    

 .، وأسعد بالدليلوما ذهب إليه اجلمهور أقرب للصواب

 :قدر اإلطعام:  الثاينلفرعا

قوله  فدية إطعام؛ لقول اهللا تعاىل أو ملرض دائمذهب مجهور أهل العلم  إىل أن عىل العاجز عن الصيام لكرب 

ُ﴿وعىل الذين يطيق: تعاىل ِ ُِ َ ََّ َ ٍونه فدية طعام مسكني﴾َ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ ٌ ْ ا كان اإلطعام يف . ]١٨٤:البقرة [َ ًمطلقا جاء اآلية الكريمة و

 يف ذلك تعددت  اختالف الصحابةً، وبناء عىل الواجبتعددت آراء الصحابة يف مقدار اإلطعامفقد دون تقييد؛ 

لِأهل العلم يف مقدار اإلطعام يف فدية ترك الصيام لكرب عىل أقوأقوال   :)٤(ا

                                                           
 ).١٣/٢٧٧( الشرح املمتع على زاد املستقنع ،)٤١٣/ ٤(احمللى : ينظر) ١(
 ).٣٢٩/ ٣(، التاج واإلكليل )٦٠(رسالة للقريواين ص ال: ينظر) ٢(

 ).٣/٣٦٢(االستذكار ، )١٠٠/ ٣(املبسوط للسرخسي : ينظر) ٣(
، )٣٦٦/ ٣(، االستذكار )٢٤٦/ ١(املقدمات املمهدات ، )١/٣٩٨(، احلجة عىل أهل املدينة )٢/٩٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

 ).٢/٢٧١(إعانة الطالبني 



 

 
١٤ 

، )٣(، والشافعية)٢( ذهب املالكيةيهإل و،)١(ذا قال مجاعة من الصحابة و؛ القدر الواجب من اإلطعام مد بر:األولالقول 

 .)٥(واملد ملء اليدين املتوسطتني من الطعام. )٤(احلنابلةو

ذا قال مجاعة من الصحابة،  القدر الواجب من اإلطعام نصف صاع بر:الثاينالقول   ونصف .)٧(احلنفية ذهب يهإلو، )٦(و

  . اليدين من الطعام من قوت البلدءهو حفنتان ملالصاع 

 .)٨(صحابةبعض الوإىل هذا ذهب  ؛صاعهو   القدر الواجب من اإلطعام:الثالثالقول 

 .)٩(قوت يوم:  القدر الواجب من اإلطعام عشاء وسحور، وقيل:الرابعالقول 

ه ليس ثمة تقدير الفدية ولذلك فإن  ؛اًال جنسوا للطعام، ًقدرفلم يذكر الفدية  لقط ألن اهللا أ؛َّوالصحيح يف هذا أ

ه إطعام مسكني  .حتصل بام يصدق عليه أ

                                                           
 ).٢٣٩٣(، )٢٣٧٤(، سنن الدارقطين )٧٦٢٤(، )٧٦٢٣(د الرزاق مصنف عب: ينظر) ١(
 ).٣٦٠/ ٣(االستذكار : ينظر) ٢(
موع : ينظر) ٣(  ).٢٥٩ - ٢٥٧/ ٦(ا
 ).١٥٠، ١٤١/ ٣(املغين : ينظر) ٤(
 ).٤٧٥/ ١(، حاشية العدوي على كفاية الطالب )١٦٧/ ٢(شرح خمتصر خليل للخرشي : ينظر) ٥(
 ).٢٣٨٦(، سنن الدارقطين )٧٦٤٤(، )٧٦٣٠(، )٧٦٢٠(، )٧٥٧٤(، )٧٥٦٧(اق مصنف عبد الرز: ينظر) ٦(
 ).١٠٠/ ٣(املبسوط : ينظر) ٧(
ًإن شهر رمضان يـفتدي به اإلنسان، يطعم فيه كل يـوم مسكينا، فأطعموا عين مسكينا«: فعن قيس بن السائب  قال) ٨( ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َِّ َ ُ ْ ْ ََْ ُ ٍََْ ُ َ ََّ ُ ِ ُِ َ َْ ِْ ِ َ َ ْ َّ ً لكل يـوم صاعاِ َ ٍْ َ ِّ ُ ِ «

مع )٩٢٩(أخرجه الطرباين يف الكبري   .رجاله ثقات): ٤٩٥٣(، وقال اهليثمي يف ا
 ).٢٠٤/ ٣(املفهم : ينظر) ٩(



 

 
١٥ 

ه أطعم ريض اهللا عنه بعد ما  س بن مالك ريض اهللا عنه فقد نقل عنه البخاري يف صحيحه أ وهذا ما كان يفعله أ

س . )١(فطركرب عاما أو عامني كل يوم مسكينا خبزا وحلام وأ ه ضعف عن الصوم "وروى الدارقطني عن أ أ

ًعاما فصنع جفنه من طعام ثم دعا بثالثني مسكينا فأشبعهم ً")٢(. 

  نصف صاع:َأقل ما ورد به الشرع من اإلطعامن يف ذلك ُيستأنس  و،األفضل أن خيرج يف اإلطعام نصف صاع من قوت البلدو
 حيث ؛حلق الرأس يف فدية األذى يف وهو ما فرضه هللا تعاىل ،حمظورات اإلحراممن فدية ارتكاب حمظور وذلك يف  ؛من طعام

ٍأطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع«: ُ لكعب بن عجرة-ملسو هيلع هللا ىلص -قال النيب  ِ«)٣(.  

 : يف فدية اإلفطارزمن اإلطعام:  الثالثالفرع

ه جيزئ إطعام كل أو ملرض دائماجز عن الصيام لكرب  القائلني بوجوب الفدية عىل العال خالف بني أهل العلم  أ

ٍاإلطعام أول الشهر عن بقيته فهذا حمل خالف فدية وله أن جيمع اإلطعام يف آخر الشهر، أما تقديم ، يومهبيوم  ِ

 : وهو يف ذلك عىل قولنيبني أهل العلم،

 .)٤(هذا ذهب احلنفية إىل أول شهر رمضان، وًشهر كامالجيوز إخراج الفدية عن ال :القول األول

 .)١( فله أن يفتدي من أولهالذي ال يطيق الصوم قد لزمه لشهود الشهروحجتهم يف ذلك أن الشيخ الكبري 

                                                           
 ).١٦٣٧/ ٤(صحيح البخاري   :ينظر) ١(

 .)٢/٢٠٧ (سنن الدارقطني :ينظر) ٢(

 ).١٢٠١(، ومسلم )١٨١٦(أخرجه البخاري ) ٣(
 . )٤٢٧/ ٢(حاشية ابن عابدين ، )٣٠٨/ ٢ (البحر الرائق: ينظر) ٤(



 

 
١٦ 

ُجيب دفعها كل يوم بيومه، فتدفع عن اليوم احلاضر بعد طلوع الفجر،  بل ، ال جيوز إخراج الفدية عن الشهر يف أوله:القول الثاين
ًع الفجر وخترج ليالُوجيوز أن تقدم على طلو  .)٢( وهذا ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة، ُ

م ال أن يف إخراج الفدية :موحجته اا هلا ًصوم تقدميقبل أ  .)٣(على سبب وجو

ما ويطعم عن ِواألحوط أن يكون اإلطعام يف كل يوم بيومه، فإن عجز، أو صعب عليه هذا، فله أن جيمع أ ُ ً ُ ِ ِا، أو يطعم يف آخر هٍ ُ
ِجيزئ أن يطعم و، ما مضىالشهر ع ُ فيما بعد، يف اليوم أو ما بعده سواء يف رمضان، أو بعد رمضان، واملبادرة أوىل وأكمل،ُ

ُ ً 
 .ًفاإلطعام يف رمضان أعظم أجرا

                                                                                                                                                                                                                        
 . )٣/١٠٠(املبسوط : ينظر) ١(

موع شرح املهذب : ينظر) ٢(  . )٢/١٧٦(، مغين احملتاج )٦/٢٦٠(ا
 . )٢/١٧٦(مغين احملتاج : ينظر) ٣(



 

 
١٧ 

 : وحكمهمطارئةأهل األعذار ال: الثايناملبحث 

 :متهيد

ويلزمه ً عنه وجوب صوم رمضان أداء  هم كل من قام به وصف يرفع يف صيام رمضانأصحاب األعذار الطارئة

ٱٱچٱٱڇٱٱڇڇژ :قوله تعاىلواألصل فيه . قضاءال ٱٱٱچٱٱچٱٱچٱ ٱٱٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱ ژٱ: ، ويف قوله]١٨٤:البقرة[ ژڄٱٱڃٱ

 ].١٨٥:البقرة[ ژھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭ

 .احلامل: الثالث و. يبيح القرص سفراُاملسافر: الثاين و.املريض الذي يرجو الشفاء: األول : أصنافأربعةُوهم 

بعو  .ُاملرضع: الرا

ًفهؤالء يفطرون يف رمضان؛ إما وجوبا، وإما استحبابا، وإما إباحة ً ً  كل صنف منهم يفبيان حكم وسنتناول . ُ

 :املطالب التالية

 :املريض الذي يرجى برؤه:  األولاملطلب

 من ذكرسياق يف اهللا تعاىل املريض َّقدم فقد  ؛طر يف رمضان املبيحة للف األعذارمنتعاىل ذكره هللا ض هو أول من املر 

ٱٱچٱٱچژ: فقال، حيل له الفطر يف شهر رمضان ٱ ٱڃٱ ٱٱڃٱ ٱ ٱٱڃٱ ٱ ٱ :  وأهل األمراض قسامن١٨٤:البقرة[ ژڄٱٱڃٱ

ُيرجى برؤهمريض ال : األول   يفما الذي يتعلق به من األحكامبيان َّقد تقدم ، وهو املريض دائم املرض، وُ

ُمريض يرجى برؤه، وهو  وأما القسم الثاين ف. وهم أصحاب األعذار الدائمةول من أهل األعذارالقسم األ ُ



 

 
١٨ 

ز ِبني أهل العلموهذا ال خالف . ِّالذي يؤمل الشفاءاملريض  مجاهري أهل قد قيد و. )١(اجلملةله يف ِالفطر  يف جوا

 أما املرض اليسري الذي ال يلحق صوم؛ بالمشقة زائدةباملرض الذي حتصل فيه العلم املرض الذي يبيح الفطر 

ِأن املريض الذي ال يتأذى بالصوم كالصحيح يف القدرة وجهه وبه مشقة ظاهرة فال جيوز معه الفطر؛  َّ َِّ َّ عىل ََّ

ُفيلزمه الصيام  بهوعدم املشقةالصوم  ُِّ ََ ؛ إذ اإلذن يف الفطر إنام هي لدفع املشقة بالصوم يف املرض فام ال مشقة يف ْ

ء ًوخالف يف ذلك الظاهرية فجعلوا مطلق املرض مبيحا للفطر.  معه ليس حمال للرخصة بالفطرالصوم  وسوا

من حيث الوجوب أو االستحباب بسبب املرض إال أن حكم الفطر . )٢(أشق عليه الصوم بسبب املرض أم ال

ر   :تالية، وهو عىل أحوال بياهنا يف الفروع الاملرض بالصومأو اإلباحة خيتلف باختالف تأ

 :الذي يؤدي الصوم معه إىل اهلالك وحنوه  املرض:الفرع األول

ه جيب  ُإذا كان الصوم يفيض إىل هالك املريض أو تلف عضو منه أو ذهاب منفعة، فإنه ال خالف بني العلامء يف أ ِ

 إىل التهلكةهني اهللا سبحانه املؤمن عن يلقي بنفسه  ذلكيدل لو. وال جيوز له الصومحينئذ  الفطر  املريضعىل

ٱٱٱٱہژٱڤٱقول اهللا تعاىلكام يف  ٱ قوله  كذلك هنيه عن أن يقتل املؤمن نفسه كام يفو ،]١٩٥:البقرة[ ژۀٱۀٱٱہٱٱہٱ

ٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱڍژ: تعاىل ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱ به حتفظ حفظ النفس واألعضاء واملنافع إن ف. ]٢٩:النساء[ ژٱٱڃٱٱچٱٱچچ

 وهي صيام رمضان رجاء ثواهبا مع ما ينتج عنها ا هذه العبادة، فلو حصلن وتصان وتقاممصالح الدنيا واآلخرة

                                                           
لكربى البن ، الفتاوى ا)٢/٦١٢(، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي )٣/١٥٥(، املغني )٤٠(مراتب اإلمجاع ص : ينظر) ١(

 .)٢/١٢(تيمية 

 ).٤/٤٣٧(، الفروع )٦/٣٦٣(، املجموع رشح املهذب )٢/٤٤٧(، التاج واإلكليل )٩٧-٢/٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(



 

 
١٩ 

ت أجور أعامل صاحلة  أل من منافع بدنهاملريض أو تلف عضو منه أو ذهاب منفعةمن هالك  فىض ذلك إىل فوا

لذلك فإن املريض الذي يصوم مع حصول و. أخرى كثرية بسبب ما نتج من الرضر احلاصل للمريض بالصوم

ٍملق بيده إىل التهلكة؛ وهو ٌآثم بصومه، ة هذه األمور الضار ً حفظا عىل النفس، فإن  عليهيتعنيفالفطر يف رمضان ُ

، فكيف إذا كان  لهالرضرحصول  مظنة  صومه مع املرض؛ لكون يف رمضانأذن بالفطر للمريضإنام اهللا تعاىل 

 . )١(ونحوه إىل أعىل الرضر وأشده من هالك  صوم املريض يف رمضان يؤدييفيض

دته: الفرع الثاين  املرض الذي يؤدي الصوم إىل ز

 إىل هـــالك أو تلــــف عضــــو أو ذهــــاب  ـبـــاملريضال يـصـــللكـــن املــــرض، يف رمـضـــان يـــؤدي إىل زـيـــادة إذا كـــان الصــــوم 

 :قوالنالرتخص بالفطر يف رمضان ألجل هذا املرض منفعة، فللعلامء يف 

ه، ولو مل يصل مرضإىل زيادة  الصومالذي يؤدي  ه يستحب الرتخص بالفطر يف رمضان للمريض أ :القول األول

الكية والشافعية تلف عضو أو ذهاب منفعةبه إىل هالك أو  ؛ وهذا ما ذهب إليه مجهور العلامء من ا

 .)٢(واحلنابلة

                                                           
ئق )٩٤/ ٢(بدائع الصنائع : ينظر) ١( ، )٤٣٠/ ٣(، حوايش الرشواين )٤٢١/ ٢(، حاشية ابن عابدين )٢/٣٠٣(، البحر الرا

، )٧٢٠/ ١(بلغة السالك ألقرب املسالك  ،)٨٢(، القوانني الفقهية ص )٣٤٠/ ١(الذخرية للقرايف ، )٤٢٩/ ١(أسنى املطالب 

آرب )٤٤٨/ ١(حاشية العدوي   ).٢٧٦/ ١(، نيل ا

 ).٢/٣١٠(، كشاف القناع )٤٣٠/ ٣(، حتفة املحتاج )٢/٧١٨(، الفواكه الدواين )٣/٣٨٢(مواهب اجلليل : ينظر) ٢(



 

 
٢٠ 

 ].١٨٤:البقرة[ ژڄٱٱڃٱٱٱٱٱڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱچٱٱچژٱ:  يف قوله تعاىلباملرضيف رمضان  عموم إباحة الفطر حجتهمو

؛ ل املرض، وكذلك يشمل ما يؤدي إىل تأخر الربء من املرض فإن ما يؤخر الربء من املرض مرضفإنه يشم

ضا ِ ذكر املرض إن: ويقال أ َ ََ ْ ْ ُأمر يرض الصوم معهيف اآلية دليل عىل أن كل ِ َ ْ َّ ََ ُ ُّْ ُ ٍ ، وزيادة املرض رضر  يبيح الفطرَ

 .)١(يف الرخصةيكون مشموال ف

ه، ولو مل ال يصل مرضإىل زيادة  الصوم بالفطر يف رمضان للمريض الذي يؤدي  ه جيب الرتخص أ:الثاينالقول 

الكية يف قولعضو أو ذهاب منفعةهالك أو تلف به إىل   .)٢(؛ وهذا ما ذهب إليه احلنفية وا

 فيجب االحرتاز تلف عضو أو ذهاب منفعة املريض أو  أن زيادة املرض وامتداده قد يفيض إىل هالكحجتهمو

 .)٣(فطر بالعنه

واألقرب من هذين القولني أن خوف زيادة املرض بالصوم يف رمضان يستحب معـه الفطـر، ولـو مل  يصـل بـاملريض 

: إىل خــوف هــالك أو تلــف عضــو أو ذهــاب منفعــة؛ وذلــك لعمــوم إباحــة الفطــر يف رمضــان بــاملرض يف قولــه تعــاىل

ٍ﴿فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر﴾ َِ َ ََ َ ْ ََ َ ًْ َْ ُ ْ ِ ـا روى  ]١٨٤:البقرة[َ ً؛ وأخذا برخصة اهللا فإن ذلك مما حيبـه اهللا تعـاىل؛ 

                                                           
 ).١٧٨/ ١(، املهذب )٩٧-٢/٩٤(ع بدائع الصنائ: ينظر) ١(

 ).٨٢(، القوانني الفقهية ص )١/٣٣٣(تبيني احلقائق : ينظر) ٢(

 ).١٣٧/ ٣(املبسوط للرسخيس : ينظر) ٣(



 

 
٢١ 

ُإن ا حيـب أن تـؤتى رخصـه، كـام يكـره أن تـؤتى معصـيته«: ًابن عمر مرفوعـا َ ْ ُ َ ُ ُ ُُّ َ ُ َ ُِ َ َ ُْ ْْ ْ ََّ َْ َُ َ َ ِ َ َّ ُوألن زيـادة املـرض قـد تـفيض ). ١(»ِ

 .ُإىل زيادة املعاناة واملشقة شديدة

 ئهخر شفايؤدي الصوم إىل املرض الذي : الفرع الثالث

ِالفطر؛ هذا ما ذهب إليه باح له يه فإندون زيادته  ه من املرض وشفاء املريضُيؤخر برءيف رمضان إذا كان الصوم 

الكية، والشافعية يف األصح عندهم،  :واستدلوا بام ييل .)٢( واحلنابلةاحلنفية، وا

ِ﴿فمن كان م: لعموم يف قول اهللا تعاىلا: أوال َ ََ ْ ٍنكم مريضا أو عىل سفر﴾َ َِ َ َ َْ َ ًْ َ ُ  فإنه يشمل املرض ].١٨٤:البقرة[ ْ

  .وكذلك ما يؤخر الربء منه

ْ﴿وما جعل عليكم يف الدين من حرج﴾: قولهكملشقة احلرج ودفع افع ما جاءت به النصوص من ر: ثانيا ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ ْ َُ َ : احلج [ََ

م بالصوم مع تأخر الربء به منافاة   فإ،]٧٨  .رفع احلرجالتيسري ومن  الرشيعة ا جاءت بهًن يف اإللزا

ُإن اهللا حيب أن تؤتى «:  مرفوعاُرواه ابن عمرالذي ُخذ بالرخصة، ما جاء يف النصوص من الندب إىل األ: ثالثا

ئمه ِرخصه كام حيب أن تؤتى عزا ُ ُ«)١( . 

                                                           
 ).٢٧٤٢(، وابن حبان )٩٥٠(، وصححه ابن خزيمة )٥٨٦٦(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(

، روضة )٤٥٣/ ١(، حاشية العدوي )١٧٥/ ٥(حاشية الدسوقي ، )١٤٢/ ١(اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري : ينظر) ٢(

 ).٢/٣١٠(، كشاف القناع )٤٣٥/ ٤(، الفروع )١٨٥/ ٣(، هناية املحتاج )١٠٣/ ١(الطالبني 



 

 
٢٢ 

زل ا «: والعافية كام يف قوله ما ندب إليه الشارع من طلب الشفاء ينايفأن يف الصوم الذي يؤخر الربء : رابعا ُما أ َّ َ َ ْ َ َ

زل له شفاء ًداء إال أ ًَ ِ ُ ََ َ َ ْ َ َّ ِ«)٢(. 

 لصومخوف حصول املرض : الفرع الرابع

  فيه؛املرض بصومحصول لكنه خياف ويستطيع الصوم يف رمضان،   ال مرض فيه،ً إذا كان املكلف صحيحا

  : أقوالإباحة الفطر له بذلكفللعلامء يف 

 .)٣(وهذا ما ذهب إليه احلنفية.  فيه الفطريبيحال  يف رمضان  املرض بالصوم حصول أن خوف:األولالقول 

 .  حصوله جاءت يف حق من به مرض ال من خاف بإباحة الفطر للصائم أن الرخصةوحجتهم

، وهذا ما ذهب  فيه، بل يستحبالفطريبيح   يف رمضان املرض بالصوم حصول أن خوف: الثاينالقول

 : ما ييلوحجتهم .)٤(بلةاحلنا

 .يف معنى املريض لترضره بالصومأن خوف حصول املرض بالصوم : أوال

                                                                                                                                                                                                                        
ر يف املسند ) ١(  ).٣٥٦٨(، وصححه ابن حبان )٥٩٩٨(أخرجه هبذا اللفظ البزا

 ).٥٦٧٨(أخرجه البخاري ) ٢(

 ).٧٦/ ٤(، البناية رشح اهلداية )١/٣٣٣(تبيني احلقائق : ينظر) ٣(

 ).٢/٣١٠(، كشاف القناع )٤٧٦/ ١(رشح منتهى اإلرادات ، )٣/٢٨٥(اإلنصاف : ينظر) ٤(



 

 
٢٣ 

قول اهللا أن إباحة الفطر حال خوف حصول املرض هو مقتىض اليرس الذي جاءت به الرشيعة يف نحو : ثانيا

َ﴿يريد ا بكم اليرس وال يريد بكم العرس﴾: تعاىل َْ ُْ ُ َ ُ ُْ ُْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ  ].١٨٥:البقرة[ َّ

م بالصوم مع أ: ثالثا ا جاءت به الرشيعة من رن اإللزا َوما  ﴿: قولهاحلرج كفع خوف حصول املرض مناف  َ

ْجعل عليكم يف الدين من حرج﴾ ْ َ َِ ِ ِّ ِ ْ ُ َ  .،]٧٨: احلج [ََ

ًجيب به الفطر إذا كان مرضا جيد به رضرا شديدايف رمضان  املرض بالصوم  حصول أن خوف:القول الثالث ً ً)١(. 

 وقالوا إن يف الصوم مع خوف حصول املرض به إلقاء بالنفس إىل التهلكة . ما تقدم من أدلة القول الثاينوحجتهم

ديكم إىل التهلكة﴾: قول اهللا تعاىلوهو مما هنى اهللا سبحانه املؤمن عنه كام يف  ِ﴿وال تلقوا بأ َِ ُُ ْْ ْ ََّ َُ ِ ْ َ ِ  .]١٩٥:البقرة[ُ

حكم الفطر من حيث اإلباحة والوجوب إال أن ،  يف رمضانفطررض يبيح الاملحصول خوف واألقرب أن 

 . وقدر الرضر احلاصل به بسبب الصومواالستحباب خيتلف باختالف املرض املخوف

 :املسافر:  الثايناملطلب

ين األعذار العارضة املبيحة للفطر  ت الصياماليت ، و يف رمضانالسفر هو  ٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱژ:  قال هللا تعاىل؛ذكرها هللا تعاىل يف آ

 ژٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱٱٱٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓٱٱڭٱٱٱڭٱٱڭٱژ: ، وقال]١٨٤:البقرة[ ژڃٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱٱٱچٱٱچٱٱچٱٱٱچٱٱڇٱٱڇٱ

  .]١٨٥:البقرة[

                                                           
 ).٤٣٠/ ٣(، حتفة املحتاج )١٩٥/ ١(هناية املطلب : ينظر) ١(



 

 
٢٤ 

لسفر: الفرع األول  حكم الفطر 

يف حكم الفطر بالسفر يف رمضان إال أن العلامء  .بالسفر دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع يف رمضان  الفطرإباحة

 :عىل قولنيأهو رخصة أم واجب 

الكية إليه اجلمهور من ذهب ما ؛ وهذا رخصة وليس واجباالسفر ب  رمضان أن الفطر يف:األول القول احلنفية وا

 .)١(والشافعية واحلنابلة

 :بأدلة منها ما ييللذلك استدلوا وقد 

ِّ حديث محزة بن عمرو األسلمي ريض اهللا عنه قال:ًأوال ٍ َيا رسول : ِ ُ َ ْاهللا، أجد يب قوة عىل الصيام يف السفر، فهل َ َ َ ِّ ََّ َ ُِ َّ ِ ِ َ َ ً ُِ ِ َ ِ

ِعيل جناح؟ فقال رسول اهللا  ُ َُ َ َ َ ٌ َُ َّ َ َهي رخصة من اهللا؛ فمن أخذ هبا فحسن، ومن أحب أن يصوم فال جناح «: ملسو هيلع هللا ىلصَ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َ ٌَ َ َ َ ُ ََ َ ََ ِ َ ِْ ِ ِ

ِعليه ْ َ ضا ، ويف معناه )٢(»َ َّعنها أن النبي ِحديث عائشة ريض اهللا أ ِّ قال حلمزة بن عمرو األسلمي ريض اهللا ملسو هيلع هللا ىلصَّ ٍ ِ َ

ْإن شئت فصم، وإن شئت فأفطر«: عنه ِْ ِ ِْ َ ْ َ َْ َ َْ ِْ َِ ُ«)٣(. 

                                                           
/ ٣(، املغني )١٨٣/ ٤(، فتح الباري البن حجر )٢٦٤/ ٦(، املجموع رشح املهذب )٢٩٥/ ١(بداية املجتهد : ينظر) ١(

١٤٩.( 

 ).١١٢١(أخرجه مسلم ) ٢(

 ).١١٢١(، ومسلم )١٩٤٣(أخرجه البخاري ) ٣(



 

 
٢٥ 

 .أخرب بأن الفطر يف السفر رخصة وخري املسافرين بني الصوم والفطر ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : ووجهه

س بن مالك ريض اهللا عنه قال:ًثانيا ٍ حديث أ ُكنا نسافر: ِ َِ ُ َّ ِّ مع النبي ُ َِ َّ َ، فلم يعب الصائم عىل املفطر، وال ملسو هيلع هللا ىلصَ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ُ ِْ َ

ِاملفطر عىل الصائم ِْ َِّ َُ َ ُ)١(. 

 .كانوا معه يف السفر بني مفطر وصائم وأقر مجيعهم ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : ووجهه

ِخرجنا مع رسول الله:  حديث أيب الدرداء ريض اهللا عنه قال:ًثالثا ِ ُ َ َ ََ َْ ٍّيف شهر رمضان يف حر   صىل اهللا عليه وسلمَ َ ََ ِْ َِ َ ِ َ

ِشديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده عىل رأسه من شدة احلر، وما فينا صائم إال رسول الله ُ َُ َ ٌ َ ِّ ََّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َ َّ َ َ ُ َّْ ََ َ َ َ َْ صىل اهللا عليه َ

َوعبد اهللا بن رواحة وسلم  َ َ ُ ْ ََ ْ ِ ُ َ)٢(. 

 .مع شدة احلرصام يف رمضان يف سفر  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : ووجهه

 

س بن مالك ريض اهللا عنه قال:ًرابعا ٍ حديث أ ِّكنا مع النبي : ِ َِ َّ ََّ َ يف السفر، فمنا الصائم ومنا املفطر، قالملسو هيلع هللا ىلصُ َ ْ َ َُ ُ َِّ ِ ِ ُِ َ ََّّ َّ َفنزلنا : ِ َْ َ َ

َمنزال يف يوم حار، أكثرنا ظال صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس َ ْ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ُ ٍّ ََّ ِْ ِ ِ ِ َِّ ََّ ِْ َ َ ٍ ِ ً َ بيده، قالِ َ ِ ِ َ م، وقام : ِ َفسقط الصوا ُ ََ َ َ ََ َّ ُّ

نية وسقوا الركاب، فقال رسول اهللا  ِاملفطرون فرضبوا األ ُ َُ َ ِّ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َُ ِ ِْ َُ َ ِذهب املفطرون اليوم باألجر«: ملسو هيلع هللا ىلصَ ْ ْ َ ُ ََ ِ َ َُ ْ َِ َ«)١(. 

                                                           
 ).١١١٨(، ومسلم )١٩٤٧(أخرجه البخاري ) ١(

 ).١١٢٢(، ومسلم )١٩٤٥(أخرجه البخاري  )٢(



 

 
٢٦ 

 .عىل صيامهمفضل املفطرين يف السفر باألجر عىل الصائمني، وأقر الصائمني  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : ووجهه

 .)٢( الظاهرية إليهذهبما ، وهذا  وال يصح الصوم فيهالسفر واجب،رمضان بِ أن الفطر يف :الثاين القول

 : ما ييلمنهابأدلة لذلك واستدلوا 

ِخرج بأصحابه يف رمضان عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، ثم إنه ملسو هيلع هللا ىلص  حديث جابر أن النبي :ًأوال ِ َ ََ َ ُ َ َ- 

ه وسلم َّصىل اهللا ع ٍ بلغه مشقة الناس، فدعا بقدح من ماء فرشبه بعد العرص والناس ينظرون، -َّليه وعىل آ

ك العصاة«: ملسو هيلع هللا ىلصًفبلغه أن قوما أمتوا صيامهم، فقال النبي  ك العصاة، أو ُأو ُ«)٣(. 

 . وصف من صام يف السفر بأهنم عصاةملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : ووجهه

س يف الصحيحني أن النبي :ًثانيا ِّمر برجل قد اجتمع عليه الناس وظلل، قالملسو هيلع هللا ىلص  حديث أ ُ ٍ : ، قالوا»ما له؟«: َّ

 .)٤(»ليس من الرب الصوم يف السفر، ليس من الرب الصوم يف السفر«: ملسو هيلع هللا ىلصصائم، فقال النبي 

ه ليس من الطاعة والقربة إىل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ووجهه أن النبي  ُبني أ  . أن يصوم اإلنسان يف سفره-َّ عز وجل -َّ

                                                                                                                                                                                                                        
 ).١١١٩(أخرجه مسلم ) ١(

 ).٢٤٣/ ٦(َّاملحىل : ينظر) ٢(

 ).١١١٤(أخرجه مسلم ) ٣(

 ).١١١٥(، ومسلم )١٩٤٦(ري أخرجه البخا) ٤(



 

 
٢٧ 

 :ام ييلنوقش استدالهلم ب

ك العصاة «:ملسو هيلع هللا ىلص أن قوله: األول  خالفوا ما ندهبم من استمر صائام مع حصول املشقة أن  له سبب، وهو،»ُأو

َّبفعله دفعا للمشقةيف السفر إليه من الفطر  ً. 

ز ذلك َّ؛ فدل ، فإنه أفطر حينها)١(إن الناس قد شق عليهم الصيام:  صام حتى قيل لهملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن :الثاين عىل جوا

ه ليس واجبام يف السفرالصو  . وأ

، إنام هو يف مثل حال هذا الرجل الذي أهنكه الصوم »ليس من الرب الصوم يف السفر «: ملسو هيلع هللا ىلصأن قوله: الثالث

 .ًوجعله عبئا عىل أصحابه

بع ه قد ورد عن النبي:الرا ه صام يف السفر مع وجود املشقة؛ ففي الصحيح صىل اهللا عليه وسلم  أ  من حديث )٢(أ

َيف رمضان يف حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده عىل رأسه من شدة ملسو هيلع هللا ىلص خرجنا مع النبي : داء، قالأيب الدر َ ٍّ

ز الصوم يف السفر ألن النبي  َّاحلر، وليس فينا صائم إال رسول اهللا، وعبد اهللا بن رواحة؛ فدل هذا عىل جوا

 .صامملسو هيلع هللا ىلص 

                                                           
 ).١١١٤(أخرجه مسلم ) ١(

 ).١١٢٢(، ومسلم )١٩٤٥(أخرجه البخاري ) ٢(



 

 
٢٨ 

م يومه أن ذلك  أن اإلمجاع منعقد عىل أن املريض إذا حتامل عىل نفسه ف:اخلامس إذ جمزئ عنه؛ الصوم صام وأ

 .)١(يف املعنىمثله  رخصة له، واملسافر الفطر

 :املفاضلة بني الصوم يف السفر والفطر: الفرع الثاين

يف أهيام تقدم أن الفطر يف رمضان بالسفر رخصة من اهللا تعاىل لعباده فمن شاء صام ومن شاء أفطر إال أن العلامء 

 :ن يف السفر أم الفطر، وهم يف ذلك عىل قولني الصوم يف رمضاأفضل

ًمطلقا يف كل األحوال من الصوم أفضل يف السفر   يف رمضانِن الفطرأ :القول األول ء أُ عليه الصوم يف َّشق سوا

 .)٢(ُ مل يشق، وهذا ما ذهب إليه أمحدمأالسفر 

ليس من الرب «: ملسو هيلع هللا ىلصه  كقوللسفر يف االفطرملسو هيلع هللا ىلص بام تقدم من األحاديث التي أكد فيها النبي لذلك واستدلوا 

ِملن مل يفطرملسو هيلع هللا ىلص ، وقوله )٣(»الصوم يف السفر ك العصاة«: ُ س . )٤(»ُأو َذهب « :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله يف حديث أ َ َ

ِاملفطرون اليوم باألجر ْ ْ َ َُ ِ َ َُ ِْ«)١(. 

                                                           
 ). ٢/١٧٥(التمهيد : ينظر) ١(

 ).٢٢٨(، الروض املربع، ص )١٥٧/ ٣(، املغني )١٣٥(مسائل اإلمام أمحد، ص : ينظر) ٢(

 .تقدم خترجيه) ٣(

 .تقدم خترجيه) ٤(



 

 
٢٩ 

ه َّ مشقة، وهذا ما ذهب إلي الصومإن مل يكن يفمن الفطر أفضل يف رمضان يف السفر  الصومن أ :الثاينوالقول 

الكية)٢(َّاحلنفية  .)٤ (َّ، والشافعية)٣(َّ، وا

 :ام ييللذلك ب واستدلوا

حاء؛ فمنها ما فضل الفطر: ًأوال ِأن هذا القول هو الذي جتتمع به األدلة؛ وذلك أن األحاديث وردت عىل أ َّ َ  يف َّ

ِ، ومنها ما سوى بني الفطر والصوم فيهَّ، ومنها ما فضل الصومالسفر َّ. 

فق فضيلة الزمان أن :ًثانيا ه يدرك الصوم يف رمضان فيوا  .ُالصوم حال عدم املشقة أفضل من الفطر؛ أل

ءة الذمة؛ أن الصوم حال عدم املشقة أفضل من الفطر:ًثالثا ه أرسع يف برا  . أل

 ؛َّإن مل يكن فيه مشقةمن الفطر أفضل يف السفر  الصومن أ من ما ذهب إليه اجلمهور من هذين القولني واألقرب

 .لقوة ما استدلوا به

                                                                                                                                                                                                                        
 .تقدم خترجيه) ١(

 ).٩٢/ ٣(، املبسوط )٣٧٨/ ١(حلجة عىل أهل املدينة ا: ينظر) ٢(

 ).٣١٠/ ٣(، التاج واإلكليل )٢٧٢/ ١(املدونة : ينظر) ٣(

 ).٢٦٥، ٢٦٠/ ٦(، املجموع )١١٢/ ٢(األم : ينظر) ٤(



 

 
٣٠ 

لفطر: الثالثالفرع   :السفر الذي يرتخص فيه 

يف كل سفر يباح الفطر يف رمضان ملسافر سفر طاعة يباح له الفطر يف رمضان، وكذلك اأمجع أهل العلم عىل أن 

 .)١(مباح

ز الرتخص بالفطر يف رمضان به قوالناملعصيةإذا كان السفر سفر أما   : فللعلامء يف جوا

وهذا ما ذهب .  أن يفطرملن سافر ألجل معصيةال يبيح الفطر يف رمضان فال حيل  سفر املعصية أن:  األوللالقو

الكية والشافعية واحلنابلة  .)٢(إليه ا

ُمباح، فالرخص ال تناط  عىل  عىل طاعة أوة املسافرُبأن الرخصة يف السفر إنام هي إلعانلذلك استدلوا و َ ُ َ ُ َ ُّ

ِباملعايص َ َ ِ. 

 .)٣(حلنفية والظاهريةوهذا ما ذهب إليه ا. الفطر يف رمضان سفر املعصية كغريه يف إباحة أن:  الثاينالقول

                                                           
 . )٢٦١/ ٢(، املغني )٤٠(مراتب اإلمجاع ص ، )٢/١٧٥(التمهيد  :ينظر) ١(

هب اجلليل : ينظر) ٢( / ١(اإلقناع للحجاوي  ).٢/٣٨٦(، حتفة املحتاج )٤/٣٤٣( رشح املهذب ، املجموع)٤٨٧/ ٢(موا

١٧٩( . 

 ). ١/٣٤٦(، املحىل )٢/٣٨٧(احلاوي الكبري ، )٩٤/ ٢(بدائع الصنائع  :ينظر) ٣(



 

 
٣١ 

ِعامة يف كل سفر، ومل تقيد بسفر الطاعة دون سفر بأن األدلة يف الرخصة بالفطر للمسافر واستدلوا لذلك  ِ ٍِ َّ ٌَ َّْ َُّ ِّ

 .)١(ِاملعصية

 .التيسري ورفع احلرجونوقش بأن العموم يقيده مقصود الرشع من 

 . وكل قول له وجه يقويه، واهللا أعلم بالصواب

 : احلامل واملرضع: املطلب الثالث

 :فطر احلامل واملرضع: الفرع األول

ِاحلامل واملرضع من أهل األعذار الذين يباح هلام الفطر يف رمضان  َ ء أخافت عىل نفسها أم عىل باإلمجاع ُ سوا

 .)٢(ولدها

 : ييلواستدلوا لذلك بام

س بن مالك الكعبي ريض اهللا عنه قال: أوال ُما رواه أ َ ِ ِإن اهللا تبارك وتعاىل وضع عن املسافر «: ملسو هيلع هللا ىلصُّقال النبي : ٍَ ِ ُ َِ َ َ َ َّ

َشطر الصالة، وعن احلامل واملرضع الصوم  ََّ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ َ أو الصيام-َ ِّ«)٣( . 

                                                           
 ). ١/٣٤٦(، املحىل )٢/٣٨٧(احلاوي الكبري ، )٩٤/ ٢(بدائع الصنائع  :ينظر) ١(

 . )٣/١٤٩( املغني ،)٦٥/ ٣(خمترص خالفيات البيهقي  :ينظر) ٢(

و داود يف السنن )١٩٠٤٧(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ٣( ، وصححه ابن خزيمة )٧١٥(، وحسنه الرتمذي )٢٤٠٨(، وأ

)٢٠٤٢.( 



 

 
٣٢ 

ام ا احلامل واملرضع أن اهللا وضع عنووجهه  ِلزوم الصيام أ َِّ ِّ ِحلمل والرضاعةَ َّ ِ َ. 

فسهام فهام أن احلامل واملرضع : ثانيا ْ﴿فمن كان منكم مريضا أو :  وقد قال تعاىل،يف معنى املريضإن خافتا عىل أ َْ ً ِ َ ْ َُ ْ ِ َ ََ

ام أخر﴾ َعىل سفر فعدة من أ ََ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٌِ َّ َ ٍَ َ ه ]. ١٨٤:البقرة[ َ د عني املرض، فإن املريض الذي ال يرضه "وذلك أ ليس املرا

 واحلامل واملرضع قد يرضمها .)١(" فكان ذكر املرض كناية عن أمر يرض الصوم معه،صوم ليس له أن يفطرال

 .الصوم كاملريض، فيلحقان به

 قضاء احلامل واملرضع: الفرع الثاين

 :اختلف أهل العلم فيام يرتتب عىل فطر احلامل واملرضع من حيث القضاء والفدية؛ وهم يف ذلك عىل أقوال

وهذا منقول عن ابن عمر وابن  . أن احلامل واملرضع إذا أفطر مل جيب عليهما إال الكفارة فقط:ألولالقول ا

 .)٢(عباس ريض اهللا عنهام

 :بام ييلواستدلوا 

س بن مالك الكعبي ريض اهللا عنه قال: أوال ُما رواه أ َ ِ ِإن اهللا تبارك وتعاىل وضع عن املسافر «: ملسو هيلع هللا ىلصُّقال النبي : ٍَ ِ ُ َِ َ َ َ َّ

َر الصالة، وعن احلامل واملرضع الصوم َشط ََّ ُ َِّ ِ ِ ِ َ أو الصيام-ِ ِّ«)١( . 

                                                           
 .)٢/٩٧(بدائع الصنائع  :ينظر) ١(

 ).٣/٤٣٧(، املغني )٣/٤٣٧(احلاوي الكبري : ينظر) ٢(



 

 
٣٣ 

د بوضع الصوم عن احلامل واملرضع عدم وجوبه عليهام فال قضاء عليهام  .ووجهه أن املرا

د بوضع الصوم وضعه يف مدة عذرمها، كام جاء يف حديث عمرو بن أمية، عن النبي بونوقش  إن «: ملسو هيلع هللا ىلصأن املرا

 .)٣(، وال خالف يف أن من أفطر بالسفر وجب عليه القضاء)٢(»اهللا وضع عن املسافر الصوم

ٍ﴿وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني﴾: قوله تعاىل : ثانيا ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ ُ َ ََ ٌ ُْ َ َّ َ  ].١٨٤:البقرة[َ

ة  العجوز ال يقدران عىل الصيام ووجهه أن اهللا أوجب الفدية عىل من مل يقو عىل الصيام كام يف الشيخ الكبري واملرأ

 فيطعامن

ة العجوز،أن اآلية ال تشمل احلامل واملرضعونوقش ب  فإهنام ال يطيقان الصوم ، فال تقاسان بالشيخ اهلرم واملرأ

  .عىل الدوام؛ أما احلامل واملرضع فعدم إطاقتهام مؤقتة زمن احلمل واإلرضاع

ر عن ابن عمر:ثالثا  . ريض اهللا عنهام)١(اس وابن عب)٤( ما جاء من األ

                                                                                                                                                                                                                        
، وصححه ابن خزيمة )٧١٥(، وحسنه الرتمذي )٢٤٠٨(و داود يف السنن ، وأ)١٩٠٤٧(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١(

)٢٠٤٢.( 

 .تقدم خترجيه) ٢(

 ).٢٣٤/ ١(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر) ٣(

احلامل إذا خشيت عىل نفسها يف رمضان تفطر «: ، عن ابن عمر قال)٢٧٦٠(، )٧٥٦١(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) ٤(

 .»وتطعم وال قضاء عليها



 

 
٣٤ 

را ابن عمر وابن عباس معارضان بام جاء يف ظاهر النصوص وبام نقل عن أيب هريرةونوقش بأن  .)٢( أ

ء أفطرتا خوفا عىل نفسيها أو عىل  ؛أن احلامل واملرضع إذا أفطر مل جيب عليهما إال القضاء فقط: القول الثاين ًسوا

 .)٣(احلنفيةإليه ذهب هذا ما و. ولدهيام

 :)٤(واستدلوا بام ييل

س بن مالك الكعبي ريض اهللا عنه قال: ًأوال ُما رواه أ َ ِ ِإن اهللا تبارك وتعاىل وضع عن املسافر «: ملسو هيلع هللا ىلصُّقال النبي : ٍَ ِ ُ َِ َ َ َ َّ

َشطر الصالة، وعن احلامل واملرضع الصوم  ََّ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ َ أو الصيام-َ ِّ«)٥( . 

 :ووجهه ما ييل

                                                                                                                                                                                                                        
ه كان يأمر وليدة له حبىل أن تفطر له )٢٧٥٩(، والطربي يف تفسريه )٧٥٦٧(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) ١( ، عن ابن عباس أ

ت بمنزلة الكبري ال يطيق الصيام، فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة«: يف شهر رمضان، وقال  .»أ

 ).٣/١٥٠(، املغني )٤٤٦/ ٤(الفروع ، )٢٥٠/ ١(رشح عمدة الفقه البن تيمية : ينظر) ٢(

ئق )٣/٩٢(املبسوط : ينظر) ٣( ف عىل مذاهب العلامء )٢/٣٠٨(، البحر الرا  ).١٥١/ ٣(، اإلرشا

 ).٣/١٥٠(، املغني )٣/٤٣٧(، احلاوي الكبري )٣/٩٢(رشح صحيح البخاري البن بطال : ينظر) ٤(

و داود يف)١٩٠٤٧(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ٥( ، وصححه ابن خزيمة )٧١٥(، وحسنه الرتمذي )٢٤٠٨( السنن ، وأ

)٢٠٤٢.( 



 

 
٣٥ 

َإن رسول اهللا: األول ُقرن احلامل واملرضع باملسافر يف وضع الصوم، فصار حكمهام  هللا عليه وسلم صىل ا َّ َُ ٍُ ِ ِ ِِ َ

ُكحكمه، واملسافر ال جيب عليه إال القضاء باإلمجاع َّ ِ  .، فكذلك احلامل واملرضع)١(ُ

َأحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إال ما قمجيع ظاهر احلديث أن : ثاينال َ َّ ٌَ َ َ ََّ ِ ٍ َ َ َُ ْ ْ ْ َّ ٍْ َِ ِ َ ِام دليله من وجوب القضاءَ َ َ ْ ُِ ُ ُ ْ ُ َِ ِ َ. 

ِاحلامل واملرضع إنام أفطرتا لعذر، فلم جيب به كفارة، كالفطر للمرض الذي يرجى شفاؤهأن : اًنيثا َ َ ِ ِ ٌ َّ ْ ٍ. 

ًأما إذا أفطرتا خوفا ؛ ًأن احلامل واملرضع إذا أفطر خوفا على أنفسهما مل جيب إال القضاء فقط: القول الثالث

الكية إليه  ذهب ماوهذا.  القضاء مع الفدية عليهامام وجبعىل ولدهي  .)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(ا

 :واستدلوا بام ييل

 وذلك لفطرمها إذا خافتا عىل  الدالة عىل وجوب القضاء عىل احلامل واملرضعما تقدم من أدلة القول الثاين: ًأوال

فسهام  .أ

ه مروي عن ابن عباس وابن : ًثانيا  .، وال خمالف هلام يف الصحابة)٥(عمرأ

                                                           
 ).٢٣٤/ ١(اإلقناع يف مسائل اإلمجاع : ينظر) ١(

 ).١٥١/ ٢(، منح اجلليل )٢٧٨/ ١(املدونة : ينظر) ٢(

 ).٢٦٧/ ٦(، املجموع )٤٣٧ - ٤٣٦/ ٣(احلاوي الكبري : ينظر) ٣(

 ).٣/١٥٠ (املغني) ٤(

 ).١٥٠/ ٣(املغني : ينظر) ٥(



 

 
٣٦ 

فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق اخللقة، فوجبت به الكفارة، "أن فطر احلامل واملرضع ألجل ولدهيام : ًثالثا

 .؛ فأحلق به يف وجوب الفدية)١("كالشيخ اهلرم

 .ونوقش هذان بام نوقشت به أدلة القول األول

ً؛ أما إذا أفطرتا خوفا ًر خوفا على أنفسهما مل جيب إال القضاء فقطأن احلامل واملرضع إذا أفط: القول الرابع

 .)٢(وهذا ما ذهب إليه الليث ومالك يف رواية. عىل ولدهيام فيجب القضاء مع الفدية عىل املرضع دون احلامل

ها أن تسرتضع أن املرضع يمكن"واستدلوا بام تقدم من أدلة القول الثالث أما التفريق بني احلامل واملرضع فوجهه 

 .)٣("لولدها، بخالف احلامل، وألن احلمل متصل باحلامل، فاخلوف عليه كاخلوف عىل بعض أعضائها

ه ال جيب ه ذكر املسافر، "إال القضاء فإنه  عىل احلامل واملرضع واألقرب أ مل يرد إال وضع األداء دون القضاء؛ أل

 .)٤("القضاء؛ فهي كاملريضوإنام وضع عنه األداء فقط، وألهنا ترجو القدرة عىل 

                                                           
 . )٣/١٤٩(املغني  :ينظر) ١(

 ).٣/١٥٠ (املغني، )٣٦٥/ ٣(االستذكار : ينظر) ٢(

 ).٣/١٥٠ (املغني) ٣(

 .)١/٢٥٠(عمدة الفقه البن تيمية ) ٤(



 

 
٣٧ 

 :أثر زوال العذر املبيح أثناء الصيام: املطلب الرابع

نـاء النهـار؛ كمسـافر أو مـريض ترخصـا بـالفطر فأقـام املسـافر  يف رمضانإذا زال العذر املبيح للفطر ِ ملن ترخص بـه أ َّ َ

ناء النهار ِ فللعلامء يف وجوب إمساكه بقية اليوم قوال،أو صح املريض أ َ َّ  :نِ

َّال جيب عليه إمساك بقية النهار،: القول األول ِ َّ ُُ الكية، والشافعية، ورواية عند احلنابلةِ ِ وهذا ما ذهب إليه ا َ ٌ َّ َِّ َّ)١(. 

 :)٢(واستدلوا بام ييل

ًأوال  .)٣(»من أكل أول النهار فليأكل آخره«: قول ابن مسعود: َّ

 .ل عذره ال يسقط عنه القضاءَّأن إمساك صاحب العذر بقية اليوم بعد زوا: ًثانيا

َّجيب عليه إمساك بقية النهار،: القول الثاين ِ َّ ُُ ِ وهذا ما ذهب إليه احلنفية، واحلنابلة، والشافعية يف وجهِ َ ََّ َ)٤(. 

 :واستدلوا بام ييل

                                                           
، كشاف القناع )٦/٢٦٢(، املجموع رشح املهذب )٣٠٠/ ٣(التاج واإلكليل  ،)١/٥٥١(حاشية الدسوقي : ينظر) ١(

)٢/٣٠٩.( 

 ).٣/٤٤٧(، احلاوي الكبري )٢٢/٥٤(التمهيد : ينظر) ٢(

 ).٩٠٤٤(، وابن أيب شيبة يف املصنف )٢٧٩(أخرجه سعيد بن منصور يف التفسري ) ٣(

ئق : ينظر) ٤(  ).١/٥٧(، رشح عمدة الفقه البن تيمية )٢/٣٧٢( روضة الطالبني ،)٢/٣١١(البحر الرا



 

 
٣٨ 

ِّأن املعذور صار من أهل الوجوب بزوال عذره؛ فيمسك تشبها بالصائمني، وقضاء حلق : ً أوال ً ِ َِّ ً ُ ُُ ِ ِ  .)١(ِالوقتَّ

ه من أهل الوجوب فيام يسقطه ويربئ الذمة، وصيام بعض اليوم ال حيقق ذلك  .نوقش بأ

ه يمسك عام يمسك عنه الصائم: ًثانيا  .)٢( بال خالفالقياس عىل من غم عليه هالل رمضان فأكل ثم علم أ

 فلام علم لزمه اإلمساك، وهو نوقش بأن هذا قياس مع الفارق؛ فإن ذاك إنام مل يلزمه الصوم جلهله وعدم علمه،

يفيد إسقاط وجوب القضاء عىل الراجح، بخالف صاحب العذر الطارئ فإن إمساكه بقية اليوم الذي ترخص 

 .فيه بالفطر بعد زوال العذر ال يسقط عنه القضاء باالتفاق

ناء النهار  .واألقرب من القولني القول األول، وهو عدم وجوب اإلمساك عىل من زال عذره أ

                                                           
 ).٢/٢٤(، خمترص اختالف العلامء )٢/١٠٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 .)٢٢/٥٤(التمهيد : ينظر) ٢(



 

 
٣٩ 

 خامتة

ِم، ونجمل ذلك بأحكام أهل األعذار من جهة الصياوهبذا يتم ما يتعلق   : بأن نقولُ

اإلسالم، البلوغ، العقل، اخللو من األعذار، واملقصود : ٍفرض اهللا تعاىل الصوم عىل كل مؤمن ومؤمنة برشوط

ِباخللو من األعذار أال يكون له عذر إما يمنعه من الصوم أو حيل له الفطر ِ ُ ٌ ُ، واألعذار تنقسم يف اجلملة إىل ُ

ُ من عذره دائم غري منقطع، من عذره عارض منقطع:قسمني َ ُ ٌ ٌَ ُ. 

ُومن عذره دائم غري منقطع  ِ الكبري اهلرم الذي ال يقوى عىل الصيام، والثاين:ِيندرج حتته صنفان من الناسٌ َ: 

ُ ال يرجى برؤه، اًاملريض مرض ُمن عذره عارض من: والقسم الثاينُ ٌَ ، واملسافر، املريض: أصناف أربعة وهمقطع، ُ

ِواحلامل، واملرضع َّوقد بينا ما يتعلق بكل هؤالء من أحكام وما يتصل هبم من تفصيل، ُ َّ. 

فسنا، ووفقنا إىل ما  العلم النافع والعمل الصالح،  أسأل اهللا أن يرزقني وإياكم ُ أهلمنا رشدنا، وقنا رش أ ِ ُ

 .عمل، وسددنا يف الرس والعلنُحتب وترىض من القول وال



 

 
٤٠ 

 فهرس املراجع واملصادر

صــاري . أســنى املطالــب رشح روض الطالــب . ، املطبعــة امليمنيــة)٩٢٦: املتــوىف(لزكريــا األ

 .بدون طبعة وبدون تاريخ

ف عـــىل مـــذاهب العلـــامء، أليب  بكـــر حممـــد بـــن إبـــراهيم ـبــن املنـــذر النيســـابوري  : املتـــوىف(اإلرشا

ـو محـاد النـارشصـغ: املحقق) ٣١٩ صـاري أ مكتبـة مكـة الثقافيـة، رأس اخليمـة : ري أمحـد األ

 ). م٢٠٠٤ - ١٤٢٥(األوىل، :  اإلمارات العربية املتحدة الطبعة-

فــاظ فــتح املعــني  حاشــية عــىل فــتح املعــني برشح قــرة العــني بمهــامت (إعانــة الطــالبني عــىل حــل أ

: املتـــوىف(مـــد شـــطا اـلــدمياطي الشـــافعي عـــثامن ـبــن حم) املـشــهور بـــالبكري(أليب بكـــر ): اـلــدين

 ).م١٩٩٧ -  ١٤١٨(األوىل، : الطبعة. دار الفكر: النارش) ١٣١٠

: ، حتقيـق )٩٦٨: املتـوىف(للعالمـة أيب النجـا احلجـاوي : اإلقناع يف فقـه اإلمـام أمحـد بـن حنبـل

 . تاريخبدون طبعة وبدون. عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة، بريوت، لبنان

ـو احلسـن ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  لعيل بن حممد بن عبـد امللـك الكتـامي احلمـريي الفـايس، أ

الفــاروق احلديثــة :  النــارش،حســن فــوزي الصــعيدي:  املحقــق،)٦٢٨: املـتـوىف(اـبـن القطــان 

 ). م٢٠٠٤ -  ١٤٢٤(األوىل، :  الطبعة،للطباعة والنرش



 

 
٤١ 

حممــد زهــري النجــار، دار : ، حتقيــق)٢٠٤: املـتـوىف(افعي حممــد بــن إدرـيـس الشــ: لإلمــام. األم

 ).١٣٩٣(املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 

يف. اإلنصــاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلــالف عــىل مــذهب اإلمــام املبجــل أمحــد بــن حنبــل : تــأ

مـــد حم: ، حتقـيــق الشـــيخ)٨٨٥: املتـــوىف(عـــالء الـــدين أيب احلســـن عـــيل بـــن ســـليامن املـــرداوي 

 ).١٣٧٥(حامد الفقي، مكتبة السنة املحمدية، الطبعة األوىل 

ئــق رشح كنــز الــدقائق ، )٩٧٠: املتــوىف(لــزين الــدين إبــراهيم بــن حممــد بــن نجــيم . البحــر الرا

 .بدون تاريخ. دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية

دار املعرفـة، ). ٥٩٥: ىفاملتـو( لإلمام حممد بـن رشـد القرطبـي. بداية املجتهد وهناية املقتصد

 ).١٤١٦(بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

، دار )١٢٤١: املتــــوىف( للشــــيخ أمحــــد بــــن حممــــد الصــــاوي. بلغــــة الســــالك ألقــــرب املســــالك

 .بدون طبعة وبدون تاريخ. البخاري، السعودية، بريدة

، دار الفكـــــر، )٨٥٥: وىفاملتـــــ(أليب حممـــــد حممـــــود بـــــن أمحـــــد العينـــــي . البنايـــــة يف رشح اهلدايـــــة

 ).١٤١١(بريوت، الطبعة الثانية 

 ٧٤٣: املتــوىف(لفخــر الــدين عــثامن بــن عــيل الزيلعــي احلنفــي . تبيــني احلقــائق رشح كنــز الــدقائق



 

 
٤٢ 

 ).١٣١٤(، املطبعة الكربى األمريية ببوالق مرص املحمية، الطبعة األوىل )

، دار )٨٩٧: املـتـوىف(مــد ـبـن يوســف اـملـواق أليب عبداللــه حم. الـتـاج واإلكلـيـل ملخــترص خلـيـل

 ).١٤١٢( الفكر، الطبعة الثالثة 

حممــــد بــــن جرـيـــر، أيب جعفــــر : جــــامع البيــــان عــــن تأوـيـــل آي القــــرآن، لإلمــــام= تفســــري الطــــربي 

الــدكتور عبــد اهللا بــن عبــد املحســن الرتكــي، بالتعــاون مــع : حتقيــق) ٣١٠: املتــوىف(الطــربي 

األوىل، : الطبعـــــة. دار هجـــــر: إلســـــالمية بـــــدار هجـــــر، الـنــــارشمركـــــز البحـــــوث والدراســـــات ا

 ). م٢٠٠١ -  ١٤٢٢(

أليب عـــــثامن ســــعيد ـبــــن منصــــور ـبــــن شــــعبة اخلراســـــاين : التفســــري مــــن ســـــنن ســــعيد ـبــــن منصــــور

د ســعد بــن عبــد اهللا بــن عبــد العزيــز آل محيــد : دراســة وحتقيــق) ٢٢٧: املتــوىف(اجلوزجــاين 

 ). م١٩٩٧ -  ١٤١٧(األوىل، : وزيع الطبعةدار الصميعي للنرش والت: النارش

ـــا يف املوطـــأ مـــن املعـــاين واألســـانيد : املتـــوىف(أيب عمـــر يوســـف بـــن عبـــدالرب : لإلمـــام: التمهيـــد 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ. حممد الفالح: ، حتقيق)٤٦٣

ي لصــــالح بــــن عبــــد الســــميع اآليب األزهــــر: الثمــــر الــــداين رشح رســــالة ابــــن أيب زيــــد القــــريواين

 .بدون طبعة وبدون تاريخ.  بريوت–املكتبة الثقافية : النارش) ١٣٣٥: املتوىف(

، املطبـعـــة )٨٠٠: املتـــوىف(اجلـــوهرة النـــرية عـــىل خمـــترص القـــدوري، ملحمـــد احلـــدادي احلنفـــي 



 

 
٤٣ 

 ).١٣٢٢(األوىل، : الطبعة. اخلريية

مهـدي حسـن : ، حتقيـق)١٨٩: املتـوىف(أيب عبداللـه الشـيباين : لإلمام. احلجة عىل أهل املدينة

 ).١٤٠٣(الثالثة، : الطبعة.  بريوت–عامل الكتب : النارش. الكيالين القادري

حاشـــية العــــدوي ـعـــىل رشح كفاـيـــة الطالـــب، أليب احلســــن عــــيل ـبـــن أمحـــد ـبـــن مكــــرم الصــــعيدي 

، دار الكتــاب اإلســالمي، القــاهرة، مرص، بــدون طبعــة وبــدون )١١٨٩: املتــوىف( العــدوي

 .تاريخ

: املتــوىف(أمحــد ســالمة القليــويب : للشــيخني: شــية قلـيـويب وعمــرية عــىل رشح املحــيل للمنهــاجحا

بــدون . دار إحـيـاء الكتــب العربيــة، مرص) ٩٥٧: املتــوىف(، أمحــد اـلـربليس عمــرية ) ١٠٦٩

 .طبعة وبدون تاريخ

حلمـيـد عـبـد ا: للشــيخ. حــوايش الرشواين واـبـن قاســم العـبـادي عــىل حتفــة املحـتـاج برشح املنهــاج

، دار )٩٩٢: املـتــــوىف( أمحــــد ـبــــن قاســــم العـبــــادي: ، والشـــــيخ)١٣٠١: املتــــوىف(الرشواين 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ. إحياء الرتاث

ــاوردي الــبرصي . احلــاوي الكبــري عــيل : ، حتقيــق)٤٥٠: املتــوىف(لعــيل بــن حممــد بــن حبيــب ا

 بــــريوت، لبنــــان، الطبعــــة حممــــد معــــوض، وعــــادل أمحــــد عـبـــد املوجــــود، دار الكـتـــب العلميــــة،

 ).١٤١٤(األوىل 



 

 
٤٤ 

حممـــد ـبــو خبـــزة، دار : ، حتقـيــق األســـتاذ )٦٨٤: املـتــوىف(ألمحـــد ـبــن إدرـيــس القـــرايف . اـلــذخرية

 ).م١٩٩٤(الغرب اإلسالمي، لبنان، الطبعة األوىل، 

ــا) أيب زيــد(الرســالة للقــريواين أليب  حممــد عبــد اهللا بــن  لكي عبــد اـلـرمحن النفــزي، القــريواين، ا

 .بدون طبعة وبدون تاريخ. دار الفكر: النارش) ٣٨٦: املتوىف(

: املتـــــوىف(لإلمـــــام رشف الـــــدين حييـــــي بـــــن زكريـــــا النـــــووي . روضـــــة الطـــــالبني وعمـــــدة املفتـــــني

 ).١٤٠٥(، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، الطبعة الثانية )٦٧٦

 ،)١٠٥١: املتـــوىف( احلنـــبيل الـــروض املربـــع رشح زاد املســـتقنع، ملنصـــور بـــن يـــونس البهـــويت

بـدون طبعـة .  مؤسسـة الرسـالة-دار املؤيد : النارش. عبد القدوس حممد نذير: خرج أحاديثه

 .وبدون تاريخ

، دار ابــــن حــــزم، لبنــــان، )٢٧٥: املتــــوىف(لســــليامن بــــن األشــــعث السجســــتاين . ســــنن أيب داود

 ).١٤١٩(الطبعة األوىل 

بن عمر بن أمحـد بـن مهـدي بـن مسـعود بـن الـنعامن بـن دينـار أليب احلسن عيل : سنن الدارقطني

شــــعيب األرنــــاؤوط، حســــن عبــــد املــــنعم : ، حتقيــــق)٣٨٥: املتــــوىف(البغــــدادي الــــدارقطني 

 لبنـــان، -مؤسســـة الرســـالة، بـــريوت : شـــلبي، عبـــد اللطيـــف حـــرز اهللا، أمحـــد برهـــوم، النـــارش

 ).م٢٠٠٤ -  ١٤٢٤(األوىل، : الطبعة



 

 
٤٥ 

ملـذاهب فقهـاء األمصـار وعلــامء األقطـار فـيام تضـمنه املوطـأ يف معـاين اـلـرأي االسـتذكار اجلـامع 

أيب عمـر يوسـف بـن عبـدالرب : واآلثار ورشح ذلك كله باإلجياز واالختصار، تصـنيف اإلمـام

عبـد املعطـي أمـني قلعجـي، دار الـوعي، حلـب، القـاهرة، : ، حتقيق الدكتور)٤٦٣: املتوىف(

 ).١٤١٤(الطبعة األوىل 

، دار العاصـــمة، الريـــاض، اململكـــة )٧٢٨: املتـــوىف( العمـــدة لشـــيخ اإلســـالم ابـــن تيمـيــة رشح

 .بدون طبعة وبدون تاريخ. العربية السعودية

، مطبـــوع مـــع رشح فـــتح الـقـــدير )٧٨٦: املتـــوىف(ملحمـــد الـبـــابريت . رشح العنايـــة عـــىل اهلدايـــة

 .يخبدون تار. البن اهلامم احلنفي، دار الفكر، الطبعة الثانية

حــــد املعــــروف ـبـــابن اهلــــامم احلنفــــي . رشح فــــتح القــــدير لإلمــــام كــــامل اـلـــدين حممــــد بــــن عـبـــد الوا

 .بدون تاريخ. ، دار الفكر، الطبعة الثانية)٨٦١: املتوىف(

، دار )١١٠١: املتـــوىف( رشح خمـــترص خليـــل للشـــيخ أيب عبداللـــه حممـــد بـــن عبداللـــه اخلـــريش

 .طبعة وبدون تاريخبدون . الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مرص

، )١٠٥١: املتـــوىف(منـصــور ـبــن ـيــونس ـبــن إدرـيــس البـهــويت : للشـــيخ. رشح منتهـــى اإلرادات

 .بدون طبعة وبدون تاريخ. املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة

، دار الســالم، )٢٥٦: املتــوىف(أليب عبداللــه حممــد بــن إســامعيل البخــاري . صــحيح البخــاري



 

 
٤٦ 

 ).١٤١٧ (الرياض، الطبعة األوىل، عام

: املتـــــوىف(أيب احلســـــني مســـــلم بـــــن احلجـــــاج القشـــــريي النســـــيابوري : لإلمـــــام. صـــــحيح مســـــلم

 .بدون طبعة وبدون تاريخ. ، بيت األفكار الدولية، الرياض)٢٦١

حممـد عبـد القـادر عطـا، : ، حتقيـق)٧٢٨: املتـوىف(لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة . الفتاوى الكربى

 ).١٤٠٨( الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األوىل ومصطفى عبد القادر عطا، دار

، )٨٥٢: املتــوىف(ألمحــد بــن عــيل بــن حجــر العســقالين . فــتح البــاري برشح صــحيح البخــاري

بـدون طبعـة . عبد العزيز بـن عبداللـه بـن بـاز، حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، مكتبـة الريـاض احلديثـة

 .وبدون تاريخ

كــه الــدواين ، رشكــة مكتبــة ومطبعــة )١١٢٦: املـتـوىف( يم النفــراويأمحــد بــن غنــ: للشــيخ: الفوا

 ).١٣٧٤(مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، الطبعة الثالثة 

الكيـة، أليب نني الفقهيـة يف تلخــيص مـذهب ا طــيالقـوا   القاـسـم دمحم بـن أمحـد ـبـن جـزي الكلـيب الغر

 .دار ابن حزم، بدون بيانات. )هـ٧٤١: املتوىف(

، )١٠٥١: املتــوىف(ملنصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــويت .  مــتن اإلقنــاعكشــاف القنــاع عــن

 .بدون طبعة وبدون تاريخ. عامل الكتب، بريوت



 

 
٤٧ 

، دار املعرفــــة ـبــــريوت، ـبــــدون طبعـــــة، )٤٨٣: املـتــــوىف(املبســــوط، لشـــــمس اـلــــدين الرسخيس 

)١٤٠٦.( 

، دار الكتـاب العـريب، )٨٠٧: املتـوىف(لعيل بـن أيب بكـر اهليثمـي . جممع الزوائد ومنبع الفوائد

 ).١٤٠٢(بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة 

بـدون . ، دار الفكـر)٦٧٦: املتـوىف(ملحيي الدين بـن رشف النـووي . املجموع رشح املهذب

 .طبعة وبدون تاريخ

. ، دار عـامل الكتـب، الريـاض)٧٢٨: املتـوىف(لشـيخ اإلسـالم أمحـد بـن تيميـة . جمموع الفتاوى

 . وبدون تاريخبدون طبعة

أمحـــد بـــن شـــاكر، دار : ، حتقيـــق)٤٥٦: املتـــوىف( لعـــيل بـــن أمحـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم. املحـــىل

 .الرتاث، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ

َّألمحـد بـن فـرح بـن أمحـد بـن حممـد بـن فـرح اللخمـي اإلشـبييل، نزيـل : خمترص خالفيات البيهقـي ْ َ

ذيـــــاب عبـــــد . د: ، حتقيـــــق)٦٩٩: املتـــــوىف(دمشـــــق، أيب العبـــــاس، شـــــهاب الـــــدين الشـــــافعي 

 - ١٤١٧(األوىل، :  الســـــعودية، الريـــــاض الطبعـــــة-مكتبـــــة الرشـــــد . الكـــــريم ذيـــــاب عقـــــل

 ).م١٩٩٧

ـس . املدونة الكربى ، دار صـادر، مطبعـة السـعادة بـمرص، )١٧٩: املتـوىف(لإلمام مالك بن أ



 

 
٤٨ 

 ).١٣٢٣(الطبعة األوىل، عام 

تــــب اإلمجــــاع يف العبــــادات ، دار )٤٥٦: املتــــوىف(البــــن حــــزم :  واملعــــامالت واملعتقــــداتمرا

 ).١٤٠٠(اآلفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة الثانية 

أليب داود ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق : مســائل اإلمــام أمحــد، روايــة أيب داود السجســتاين

ْـبـــن بشــــري بــــن شــــداد بــــن عمــــرو األزدي السجســــتاين  رق بــــن طــــا: ، حتقيــــق)٢٧٥: املتــــوىف(ِِّ

 ).م١٩٩٩ -  ١٤٢٠(األوىل، : مكتبة ابن تيمية، مرص الطبعة: النارش. عوض اهللا

ر  أليب بكــر أمحــد بـن عمــرو ـبـن عبـد اخلــالق ـبـن خـالد ـبـن عبـيـد اهللا : البحــر الزخـار= مسـند الـبـزا

. حمفــــوظ الــــرمحن زيــــن اهللا وآخــــرون: ، حققــــه)٢٩٢: املتــــوىف(العتكــــي املعــــروف بــــالبزار 

م، وانتهـــــــت ١٩٨٨بـــــــدأت (األوىل، : الطبعـــــــة.  املدينـــــــة املنـــــــورة-احلكـــــــم مكتبـــــــة العلـــــــوم و

 ).م٢٠٠٩

، املكتبـة العرصيـة، )٧٧٠نحـو : املتـوىف(أمحـد بـن حممـد عـيل الفيـومي املقـرئ . املصباح املنـري

 ).١٤١٧(بريوت، الطبعة األوىل 

 حبيــب الــرمحن :، حتقيــق)٢١١: املتــوىف(أليب بكــر عبــد الــرازق بــن مهــام الصــنعاين . املصــنف

 ).١٤٠٣(األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 

محـــدي عبـــد : ، حتقيـــق)٣٦٠: املتـــوىف(املعجـــم الكبـــري للطـــرباين، لســـليامن بـــن أمحـــد الطـــرباين 



 

 
٤٩ 

 ).١٤٠٥(املجيد السلفي، الطبعة الثانية 

عبداللـه : ، حتقيـق الـدكتور)٦٢٠ :املتـوىف(املغني رشح خمترص اخلرقي، البن قدامـة املقـديس 

عبــــد الفتــــاح حممــــد احللــــو، هجــــر للطباعــــة والــــنرش، : بــــن عبــــد املحســــن الرتكــــي، والــــدكتور

 ).١٤٠٨(القاهرة، الطبعة األوىل 

فــاظ املنهــاج ، رشكــة مكتبــة )٩٧٧: املـتـوىف( للخطيــب الرشبينــي. مغنــي املحتــاج إىل معرفــة أ

 ).١٣٧٧(ه بمرص ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالد

ــا أشــكل مــن تلخــيص كـتـاب مســلم أليب العـبـاس أمحــد بــن عمــر ـبـن إـبـراهيم القرطـبـي : املفهــم 

 بــريوت، دار -دار ابــن كثــري، دمشــق : مجاعــة مــن العلــامء، النــارش: ، حتقيــق) ٦٥٦: املتــوىف(

 ).م١٩٩٦ -  ١٤١٧(األوىل، : الطبعة.  بريوت–الكلم الطيب، دمشق 

: ، حتقيـق)٥٢٠: املتـوىف(أليب الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القرطبـي : مهداتاملقدمات امل

األوىل، : الطبعــــة.  لبنــــان–دار الغــــرب اإلســــالمي، بــــريوت : النــــارش. الــــدكتور حممــــد حجــــي

 ).م١٩٨٨ -  ١٤٠٨(

، حتقيـق عبداللـه )٩٠٢: املتـوىف(أليب اخلري حممد بـن عبـدالرمحن السـخاوي : املقاصد احلسنة

 ).١٣٩٩(حممد الصديق، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األوىل بن 

: ، حتقيــــــق الــــــدكتور) ٦٩٥: املتــــــوىف (لــــــزين الــــــدين املنجــــــي التنــــــوخي. املمتــــــع رشح املقنــــــع



 

 
٥٠ 

 ).١٤١٨ (،دار خرض، لبنان، الطبعة األوىل. عبدامللك بن عبدالله دهيش

: ، حتقيــق الــدكتور)٤٧٦: املتــوىف( ازيأليب إســحاق الشــري. املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي

 ).١٤١٧(حممد الزحييل، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة األوىل 

هـــب اجلليـــل لرشح خمـــترص خليـــل بليس املغـــريب، . موا ملحمـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن الطـــرا

ــــالكي لطبعــــة الثالثــــة، عــــام دار الفكــــر، ا). ٩٥٤: املتــــوىف( ُّاملعــــروف باحلطــــاب الرعينــــي ا

)١٤١٢.( 

هناـيـــة املطلــــب يف درايــــة املــــذهب، أليب املعــــايل عبــــد امللــــك ـبـــن عـبـــد اهللا ـبـــن يوســــف ـبـــن حممــــد 

بـــدون . ، طبعـــة وزارة األوقـــاف القطريـــة)٤٧٨: املتـــوىف(اجلـــويني، امللقـــب بإمـــام احلـــرمني 

 .طبعة وبدون تاريخ

ــــآرب يف هتــــذيب رشح عمــــدة الطالــــب ، )١٤٢٣: املتــــوىف(اهللا البســــام للشــــيخ عبــــد . نيــــل ا

 .بدون تاريخ. الطبعة الثانية، بعناية مكتبة النهضة احلديثة، مكة

عبــــد اـلـــرمحن ـبـــن عمــــر ـبـــن أيب القاســــم بــــن عــــيل ـبـــن عــــثامن  ،الواضــــح يف رشح خمــــترص اخلرقــــي

ــو طالــب  . عبــد امللــك بــن عبــد اهللا بــن دهــيش: ، حتقيــق)٦٨٤: املتــوىف(الــبرصي الرضيــر أ

 ).م٢٠٠٠ - ١٤٢١(األوىل، : الطبعة.  بريوت– للطباعة والنرش دار خرض
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