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١٧٢

كتـــــــــــاب الصيام

فقه العبادات المصور

أعذار الفطر في رمضان 
وقضاء الصيام

٣

المحتويـــات
أعذار الفطر في رمضان

قضاء الصيام

أعذار الفطر في رمضان
المرض. ١

يبـاح للمريض الفطر يف رمضان؛ لقولـه تعاىل: ( َفَمن َكَن 
َخَرۚ ) [البقرة:١٨٤].

ُ
يَّاٍا أ
َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ َ َ ۡو 

َ
رِيًضا أ ِمنُكم مَّ

* واملرض الذي يرخص معه يف الفطر هو املرض الذي يشق 
عىل املريض الصيام بسببه، أو يترضر به.

إفطار المريض
إذا أفطـر املريـض -وكان املرض مما يرجى شـفاؤه- وجب 
عليـه قضـاء األيـام التـي أفطرهـا متـى شـفي؛ لقولـه تعـاىل:
يَّاٍا
َ
ةٞ ّمِۡن أ ــدَّ ــَفرٖ فَعِ ٰ َس َ َ ۡو 

َ
رِيًضا أ ــم مَّ ــن َكَن ِمنُك  ( َفَم

َخَرۚ ) [البقرة:١٨٤].
ُ
 أ

ا مزمنًا،  وإذا كان املرض مما ال يُرجى شـفاؤه -بأن كان مرضً
ا مسـتمرا- يطعم عن كل  ا عن الصيام عجزً ا عاجزً أو كان كبريً

يوم مسكينًا نصف صاع(١) من أرز، أو نحوه من قوت البلد.
(١) مقدار الصاع: أربع أكف من يد الرجل املتوسط. ومقدار الصاع كيلوان وربع. 

تقريبًا (٢٫٢٥ كجم)، فيكون اإلطعام عن كل يوم: كيلو جرام ومائة ومخسة وعرشين 
ا (١١٢٥ جرام) تقريبًا. جرامً

السفر. ٢
يباح للمسـافر الفطر يف رمضان، وجيب عليه القضاء؛ لقوله 
يَّاٍا 
َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ َ َ ۡو 

َ
رِيًضا أ تعاىل: ( َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

َخَرۚ ) [البقرة:١٨٤].
ُ
أ

والسـفر املبيح للفطر هو ما تقرص فيه الصالة، وهو ما يطلق 
ا، فإن كان سفر  ا مباحً عليه السـفر عرفًا، برشط أن يكون سـفرً
راد به التحايل عىل الفطر مل جيز له الفطر هبذا  ا يُ معصية، أو سفرً

السفر.
الِكٍ  حَّ صومه وأجزأه؛ حلديث أَنَسِ بْنِ مَ وإن صام املسافر صَ
 ، طِرِ ىلَ املُْفْ ائِمُ عَ عِبِ الصَّ لَمْ يَ عَ النَّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ افِرُ مَ نَّا نُسَ : «كُ الَ  قَ
».(رواه البخاري) ، ولكن برشط أال يشـق  ائِـمِ ـىلَ الصَّ رُ عَ طـِ الَ املُْفْ وَ
َّ بـه، فالفطر يف  عليـه الصيام يف السـفر، فإن شـقَّ عليه، أو أرضَ
حقه أفضل؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأ يف السـفر رجالً صائامً قد ظُلِّلَ 
نَ  يْسَ مِ عليه من شـدة احلر، وجتمع الناس حوله، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ

»(رواه البخاري). رِ فَ يَامُ يفِ السَّ ِّ الصِّ ربِ الْ
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١٧٣ فقه العبادات المصور

أعذار الفطر في رمضان وقضاء الصيام

الحمل والرضاع. ٣
ر مع  فاحلامـل أو املرضـع إِن خافـت عـىل نفسـها من الـرضَّ
اىلَ  عَ الصيام أفطـرت، وقضت كاملريض؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اهللا تَ
لِ أَوِ  َامِ ـنِ احلْ عَ الَةِ، وَ رَ الصَّ ـطْ شَ ـافِرِ الصيام، وَ ـنِ املُْسَ عَ عَ ضَ وَ
ـعِ الصيام».(رواه الرتمـذي)، وإِن خافت عىل الولد فقط دون  ضِ املُْرْ
النفس أفطرت، وقضت، وأطعمت عن كل يوم مسكينًا؛ لقول 
ىلَ  تَا عَ عُ واحلُبْىلَ إذا خافَ ضِ ابن عباس –ريض اهللا عنهام-: «واملُرْ

تا»(رواه أبو داود). مَ تا، وأطْعَ ا أفْطَرَ الدِمهِ أَوْ
الحيض والنفاس. ٤

فاملرأة التي أتاها احليض أو النفاس تفطر يف رمضان وجوبًا، 
وحيـرم عليهـا الصيـام، ولـو صامـت مل يصـح منهـا، وعليهـا 
القضاء؛ ملا ثبت عن عائشـة ريض اهللا عنها ملا سئلت عن قضاء 
رُ  مَ نُؤْ لِكَ فَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ : «كَ الَتْ احلائض الصيام دون الصالة- قَ

» (متفق عليه). الَةِ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ الَ نُؤْ اءِ الصيام، وَ ضَ بِقَ
قضاء الصيام

ا من رمضان بغـري عذر، وجب عليه أن  - إذا أفطر املسـلم يومً
يتـوب إىل اهللا، ويسـتغفره؛ ألن ذلـك جرم عظيـم، ومنكر 
كبـري، وجيـب عليه مع التوبة واالسـتغفار القضـاء بقدر ما 
أفطـر بعد رمضـان، ووجـوب القضاء هنا عـىل الفور عىل 
ص له يف  الصحيـح مـن أقـوال أهل العلـم؛ ألنه غـري مرخَّ

الفطر، واألصل أن يؤديه يف وقته.
وإذا أفطـر بعـذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سـفر أو غري 
ذلك من األعذار املبيحة للفطر، فإنه جيب عليه القضاء، إال إن 
ا عن الصيام، وال جيب عىل الفور، بل عىل الرتاخي  كان عاجـزً
انَ  : «كَ ولُ قُ ـةَ ريض اهللا عنها تَ ائِشَ إىل رمضـان اآلخر، حلديث عَ
يَـهُ إِالَّ يفِ  ـتَطِيعُ أَنْ أَقْضِ امَ أَسْ ـانَ فَ ضَ مَ نْ رَ مُ مِ ـوْ َّ الصَّ يلَ ـونُ عَ كُ يَ
ـولِ اهللاَِّ  سُ ـولِ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَوْ بِرَ سُ نْ رَ لُ مِ ـغْ ْيَى: الشُّ ـالَ حيَ بَانَ قَ ـعْ شَ
ملسو هيلع هللا ىلص»(متفـق عليـه) ، لكن ينـدب له، ويسـتحب التعجيل بالقضاء؛ 
ا يف إبراء الذمة، وألنه أحوط للعبد؛ فقد يطرأ له  ألن فيه إرساعً

ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه.

ره حتى رمضان الثاين، وكان له عذر يف تأخريه، كأن  - فـإن أخَّ
استمر عذره، فعليه القضاء بعد رمضان الثاين.

ـره إىل رمضـان الثاين بغري عذر، فعليـه -عند مجهور  - وإن أخَّ
الفقهـاء- مـع القضاء إطعام مسـكني عـن كل يوم نصف 
صاع من قوت البلد، وعند احلنفية والظاهرية ال فدية عليه.

ا؛  - ـا ومتفرقً وال يشـرتط يف القضـاء التتابع، بـل يصح متتابعً
ــَفرٖ  ٰ َس َ َ ۡو 

َ
رِيًضا أ ــن َكَن ِمنُكم مَّ لقولـه تعـاىل: ( َفَم

َخَرۚ ) [البقرة:١٨٤]. فلم يشـرتط سـبحانه يف 
ُ
يَّاٍا أ
َ
ةٞ ّمِۡن أ فَعِدَّ

هذه األيام التتابع، ولو كان رشطًا لبيَّنه سبحانه وتعاىل.
مـن كان عليـه قضـاء مـن رمضـان فإِنه يبـدأ بالقضـاء قبل  -

ا قبل أن  التطـوع؛ ألن الفرض مقـدم، لكن لو صـام تطوعً
يقـيض جاز له ذلك، وبخاصـة إذا كان الصوم مما له فضيلة 
تفوت؛ كيوم العارش من حمرم، ويوم عرفة و صيام ستٍ من 
شـوال وغريها، ألن وقت القضاء موسـع، وإن كان األوىل 

. أن يقيض ما عليه أوالً
مـن ترك القضـاء حتى مات فـإِن كان لعذر فـال يشء عليه؛ 
مُ عنـه لكل يوم  طْعَ ألنـه مل يفـرط، وإن كان لغـري عـذر؛ فإِنـه يُ
مسـكني يف صيـام رمضان، أمـا إن كان صوم نـذر فيصوم عنه 
وليُّـه، ورأ بعـض أهل العـام أن من مات وعليـه صوم صام 
عنـه وليه، سـواء كان صومـه عن فرض رمضـان أو صوم نذر 
ـولَ  سُ ـةَ ريض اهللا عنهـا أَنَّ رَ ائِشَ ونحـوه؛ لعمـوم حديـث عَ
« لِيُّـهُ هُ وَ نـْ ـامَ عَ يَـامٌ صَ يْـهِ صِ لَ عَ ـاتَ وَ ـنْ مَ ـالَ «مَ اهللاَِّ -ملسو هيلع هللا ىلص- قَ

اءَ  : «جَ الَ بَّاسٍ –ريض اهللا عنهـام- قَ (متفـق عليـه) ؛ وحديـث ابْنِ عَ
ا  يْهَ لَ عَ اتَتْ وَ ـولَ اهللاَِّ إِنَّ أمـي مَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ـلٌ إِىلَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص فَ جُ رَ
قُّ أَنْ  نُ اهللاَِّ أَحَ يْ : فَدَ الَ ، قَ مْ : نَعَ ـالَ ا؟ قَ نْهَ يهِ عَ أَقْضِ ، أَفَ رٍ ـهْ مُ شَ وْ صَ

»(متفق عليه). ىضَ قْ يُ
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