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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٧٨ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

  ن السبت خالد بن عثما/الشيخ
  

  .صالة والسالم على خير خلق اهللا أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالوهللا رب العالمين، الحمد 
وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه { :وروى البخاري عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ": - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 ةليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبير: ، قال ابن عباس]سورة البقرة) ١٨٤([ }ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن
يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير، عن ابن ال 

  .عباس نحوه
فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر {:  أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقولهفحاصل األمر

همصوأما الشيخ الفاني الهرم الذي ال يستطيع الصيام فله أن يفطر وال قضاء ]سورة البقرة) ١٨٥([ }فَلْي ،
 ب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره يتمكن فيها من القضاء، بل يجا ألنه ليست له حال يصير إليه؛هيعل

تجشمونه، كما قال ابن ي : أي}وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه{ :ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ
 بعدما وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس: ، وهو اختيار البخاري فإنه قالهمسعود وغير

  ."وم مسكيناً، خبزاً ولحماً وأفطر ي أو عامين عن كلاًكبر عام
  : أما بعدعلى رسول اهللا،اً  وصالة وسالم،الحمد اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

ها منسوخة في حق الصحيح المقيم عامة أهل العلم على أن }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه{: ك وتعالىرقوله تباف
  .المسألة على التخيير تكان ألنه في أول األمر ؛ الصيام عليهونبجوفي
إال أنه والمرأة الكبيرة، ،  الفاني الكبيرالشيخحق في متقررة بل هي ليست منسوخة فيرى أنها ابن عباس أما و

 }وَأن تَصومواْ خَير لَّكُم{: ل اهللايقو، فكيف أصالً الشيخ الفاني قد ال يتمكن من الصومإذ ورد عليه إشكال 
الصوم من غير ضرر، أو ه ض مع إطاقتيلمر الفطر، إما فيمن رخص لهبأنها  ابواأج، ف]سورة البقرة) ١٨٤([
 من غير ضرر ة ومشقةلكن بنوع تكلفالصيام ، أو الهرم الكبير الذي يستطيع فر ولم تلحقه مشقة عظيمةاسمل

  .أخذوا بهذه الرخصة، والراجح أنها منسوخةلهم من أن يخير فهوالء الصيام يلحق به، 
 كل ما أطلق عليه:  العلم من يقولمن أهلف المريض أماالذي ال يضره الصوم، فر والمريض المسامسألة 

 الذي يشق معه الصوم، وهذا األقرب؛المرض لمعتبر  ا:ه في الفطر، ومنهم من يقولمرض فإنه يرخص ل
 وجع الضرس مرض، والصداع الخفيف مرض، والجرح الذي يصيب ويقع لإلنسان في يده أو رجله ألن
موراً بالصيام على  فيكون مأإذا لم يتأثر بالصومالمرض في حقيقته هو اختالل مزاج البدن، فو، مرضحوه ون

بحاجة إلى ويصير صاحبه هو المرض الذي يشق معه الصوم، في اآلية المرض المقصود سبيل الوجوب، ف
ن الكثيرين ممن لم يعتد الصوم أونحن نالحظ زداد وهناً وتعباً، بالصيام ي  ألنه؛الطعام أو الشراب أو الدواء
  .وخارت قواه، فكيف إذا كان مريضاً؟إذا صام وهو صحيح برك 



 ٢

األمر محل  وليس في حقه الصياميسيرة، فاألفضل لكنها مشقة يجد  يشق عليه الصوم، أو لمالمسافر إذا وأما 
، ه عنم في السفر لم ينهالصيا عن ا سئل كان يصوم في السفر، ولم-صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي اتفاق؛

صلى اهللا -له النبي يق لم ، إال أنه١))ليس من البر الصيام في السفر((: -عليه الصالة والسالم-ولكنه قال 
 يظلله الناس في السفر ، ابتداء وإنما قاله في مناسبة وقعت، وهو أنه رأى رجالً قد أغمي عليه-عليه وسلم

 توجيهاً في حالة معينة واقعة، ذكره، فهذا الكالم ٢))م في السفرليس من البر الصيا((: وهو صائم، فقال
: قال ألنه ثبت عن أبي الدرداء،  في السفريفضي بصاحبه إلى مثل هذاالذي ليس من البر الصيام  :والمعنى

في سفر، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا  -صلى اهللا عليه وسلم-كنا مع رسول اهللا 
، فال شك أنه يلحقه مشقة بهذا ولكنها  ٣" وعبد اهللا بن رواحة-صلى اهللا عليه وسلم– إال رسول اهللا صائم

 إلى ذمة اإلنسان، وأسرع في المبادرة باإلتيان بفرض الصوم، وهو أسهل على فيكون ذلك أبرأمشقة محتملة، 
  .واهللا أعلمنه عوضاً، دة في وقت شريف ال يجد عاإلنسان من القضاء، كما أنه إيقاع لهذه العبا

: مسنده عن أيوب بن أبي تميمة قالوهذا الذي علقه البخاري وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في "
  ."ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثالثين مسكيناً فأطعمهم

  :مخير بين حالتينمن لزمه اإلطعام 
  . أن يطعم عن كل يوم بيومه:األولى
 ويملك اإلطعام إلى آخر الشهر، ثم يطعميؤجل ف -رضي اهللا عنه-كما صنع أنس أن يصنع  :والثانية

 لكن ه،افيأكلونه، وإما أنه يعطيهم إيفي مائدة  إما أنه يجمعهم عليه ، وهو بالخيار في إطعامهم،المستحقين له
  . إنما تعلق به الحكم حينما أفطر، واهللا أعلم ألنهاإلطعام؛يقدم يجوز له أن ال 

 إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، يفديان فقط وال قضاء عومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرض"
  ."عليهما

يفديان فقط وال : يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل: ا خالف كثير بين العلماء، فمنهم من قالفيههذه المسألة 
  . وال قضاءيفطران وال فدية:  وقيل يجب القضاء بال فدية،:قضاء، وقيل

، فهو إما أن يرجع لمصلحة نفسه: من يجب في حقه الصيامله أفطر الصواب النظر في هذا العذر الذي ألجو
  . الغير ومصلحة النفسةمرين، مصلحوإما أن يكون ذلك متعلقاً باألوإما أن يرجع إلى مصلحة غيره، 

وعللوا ذلك بأنه لم يثبت  -الصيام- القضاء أنه في الحاالت الثالث ال يلزم المفطر إالفجمهور أهل العلم على 
سوى لم يذكر في كتابه  -عز وجل–اهللا لذا فإن يوجب الجمع بين القضاء واإلطعام، وفي الشرع شيء 

  . ألصحاب األعذار المؤقتة]سورة البقرة) ١٨٤([ }فَِعدةٌ من َأياٍم ُأخَر{ :القضاء قال سبحانه

                                                
 بـرقم  ))ليس من البر الـصوم فـي الـسفر   (( واشتد الحر لل عليه ظُن لم-عليه وسلمصلى اهللا - باب قول النبي  –اري في كتاب الصوم  رواه البخ  1
 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر –، ورواه مسلم في كتاب الصيام )٢/٦٨٧) (١٨٤٤(

  ).٢/٧٨٦) (١١١٥(من أطاقه بال ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر برقم وأن األفضل ل
 .سبق تخريجه 2
 باب التخييـر فـي      –، ومسلم في كتاب الصيام      )٢/٦٨٦) (١٨٤٣( من رمضان ثم سافر برقم       ا باب إذا صام أيام    –رواه البخاري في كتاب الصوم       3

 ).٢/٧٩٠) (١١٢٢(الصوم والفطر في السفر برقم 



 ٣

: -رضعمفي الحامل وال-  وعن ابن عمر أيضاً أنهما قاال- تعالى عنهرضي اهللا-ولكن صح عن ابن عباس 
 بين اإلفطار وبين اإلطعام، وقول الصحابي إذا لم يعلم له اجمعف ،"إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا"

 من أجل تافطرلكون الحامل والمرضع أ في األصح، فمن أهل العلم من حمل كالمهما مخالف فإنه يعمل به
 معروف ا اتفاق، والخالف فيه، والمسألة ليست محللهذا االعتبارالقضاء واإلطعام :  األمرينهمالزم فغيرال

  .مشهور
  مصلحة النفس؛تبلغُن ااألمرإذا اجتمع إما ، و فقطانقضيما ي فإنهامهي خوفاً على نفساأفطرت إما إذا :قالواو

  .القضاء فقطإال  امعليهفليس ، الغيرل ا وليس من أجمهيا ومصلحتمهي مالحظة لنفساا أفطرتمألنه
إنسان في هدم إنقاذ ويدخل في حكم الحامل والمرضع كل من أفطر من أجل غيره، مثل لو أنه أفطر من أجل 

. فإنه يلزمه القضاء واإلطعامأو غرق أو حريق أو غير ذلك من األمور التي تقع للناس، فاحتاج إلى الفطر 
  .واهللا أعلم

هر رمضان الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه الْقُرآن هدى لِّلنَّاِس وبينَاٍت من الْهدى والْفُرقَاِن فَمن شَِهد ِمنكُم شَ{ :وقال تعالى"
 رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي اٍم ُأخَرَأي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا َأوِريضم ن كَانمو همصفَلْي رالشَّه رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو

ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع واْ اللّهرِلتُكَبةَ وِلتُكِْملُواْ الِْعديمدح تعالى شهر الصيام ، ]سورة البقرة) ١٨٥([ }و
  ."من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن إلنزال القرآن العظيم فيه

لم يشتهر فال عبرة بذلك، وهذا الذي اعتمد إذا  و،الشتهاره شهراًالشهر سمي  }ر رمضانشَه{: قوله سبحانه
  إذا رأى الهالل ولم تعتبر رؤيتهأصالً كبيراً، وهو أن اإلنسانبناء عليه قرر ابن تيمية، وعليه شيخ اإلسالم 

يجوز له أن ال : الم يقول شيخ اإلس،؟أن يصوم سراً أو من وثق به وسمعهلسبب أو آلخر، هل يجب عليه 
وهو يعني الشهر، والشهر ال يعد  ٤))صوموا لرؤيته((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم–النبي ألن  ؛يصوم سراً

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم ((:  قوله-صلى اهللا عليه وسلم–شهراً إال إذا اشتهر، ولذا جاء عن نبينا 
،  حقيقة-عز وجل- على ما في معلوم اهللا ا أن يقع المكلفون فيه، باعتبار أن هذه األمور ال يلزم٥))تفطرون

 فهذا شهر ،وا فيهئ، أو أن الشهر قد دخل حتى لو أخطلناس وحكموا بإكمال العدة ثالثينوإنما إذا اشتهر عند ا
يوم ثمانية بدالً من تسعة في عرفة، فهل يعتبر ومثله لو وقفوا معتبر صحيح، وال غضاضة عليهم في ذلك، 

، -عز وجل–هم صحيح؛ ألن األضحى يوم تضحون، وهذا من لطف اهللا ؟ الصحيح أن حجلوقوف باطالا
٦))شهرا عيد ال ينقصان((: -صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي التي فسر بها المتعددة ه ولذا  كان من األوج 

 ألنهم ؛ والناس أكملوا العدةحقيقة في علم اهللا ثالثين يوماً،لو كان شهر رمضان أنه يعني رمضان وذا الحجة 

                                                
، )٢/٦٧٤) (١٨١٠( برقم ))إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا(( -صلى اهللا عليه وسلم–باب قول النبي – البخاري في كتاب الصوم رواه 4

ـ آباب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل والفطر لرؤية الهالل وأنه إذا غم في أوله أو             –ورواه مسلم في كتاب الصيام       ين خره أكملت عدة الشهر ثالث
 )٢/٧٦٢) (١٠٨٠(يوماً برقم 

  ).٧٣١٦(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٣/٨٠) (٦٩٧(رواه الترمذي برقم  5
صلى اهللا عليه –باب بيان معنى قوله –، ومسلم في كتاب الصيام )٢/٦٧٥) (١٨١٣(باب شهرا عيد ال ينقصان برقم   –رواه البخاري في كتاب الصوم       6

  ).٢/٧٦٦) (١٠٨٩(هرا عيد ال ينقصان برقم  ش-وسلم



 ٤

، كأنهم ال ينقص من أجورهم شيئ  وعشرين، لهم أجر ثالثيناً، فصاموا تسعهما رأوا الهالل لغيم أو نحو
  .وهو أشهر األوجهصاموا ثالثين يوماً، 

}انضمناتق،: رمضان كان يسمى في الجاهلية، فبأسماء مختلفة الشهور في الجاهلية سموا الجاهليون }ر 
  . فيهشدة الحرلمي بذلك س
، أو لشدة الحر الواقع فيه، إذا احترق جوفه من شدة العطشمن رمض الصائم :  قيل، بذلكرمضانسمي و

ت ليس عليها دليل،  والحقيقة أن هذه التعليال ألنه يرمض الذنوب،:قيلورمضت الفصال إذا اشتد الحر، : يقال
 .الشتاءفي بعض أحيانه رمضان يقع في يه اعتراض بأن يرد علشدة الحر ل رمضان سمي بذلك والتفسير بأن

  وقت، فشهر رمضان صادفحلول الفصولوقت الشهر  باعتبار ما وقع فيه ن التسميةإ :لأن يقاوالجواب 
مع هذا و وفي وسط الصيف، ، وفي أوله،ولذلك شهر ربيع معلوم أنه يأتي في وسط الشتاء،  فسمي بذلكحر

  .، واهللا أعلم فيه آنذاك وقت التسمية فكان ذلك باعتبار ما وقع،لم تزل التسمية مالصقة له
هية تنزل فيه على األنبياء، روى  الكتب اإللتبأنه الشهر الذي كانوكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث "

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-لة يعني ابن األسقع أن رسول اهللا ثا عن و-رحمه اهللا-اإلمام أحمد بن حنبل 
ن من رمضان، واإلنجيل لثالث  مضيت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لستٍّأنزل((

  ."٧))عشرة خلت من رمضان، وأنزل اهللا القرآن ألربع وعشرين خلت من رمضان
 وضعفه آخرون، -رحمه اهللا-ينجبر، ولهذا حسنه الشيخ األلباني لكنه ضعف قد و هذا الحديث فيه ضعف،

  .قوا المسند في الطبعة الجديدة حكموا بضعف هذا الحديثوالذين حق
}آنُأنِزَل ِفيِه الْقُر{في المراد بنزوله أمرانحتمل  ي:   

جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقاً حسب كان إنزال القرآن  أن :األول
  .الوقائع واألحداث

ومعلوم أن ابتداء الوحي كان بالرؤيا ، -صلى اهللا عليه وسلم-له على النبي نزون المراد ابتدأ يكو أن: الثاني
أشهر قبل فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح كما في حديث عائشة، وكان ذلك ستة الصالحة، 

 ه كان يقع في شهرتحنثجاء في التواريخ والسير أن وقد  ويتعبد،  غار حراءنزول الملك، وكان يتحنث في
شَهر { :به أول اآلية يمكن أن يفسر وهذافي شهر رمضان،  ما نزل بإقرأ لفنزل عليه الملك أورمضان، 

آنُأنِزَل ِفيِه الْقُر الَِّذي انضمفي شهر رمضان-صلى اهللا عليه وسلم- يعني ابتدأ إنزاله على النبي }ر .  
سماء الدنيا في الإلى واحدة نزل جملة القرآن  أن يكونوذلك ب: القولينال منافاة بين  هأنبالقول الجمع وويمكن 

ثم بدأ ، ]سورة الدخان) ٣([ }ِإنَّا َأنزلْنَاه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة ِإنَّا كُنَّا منِذِرين{:  رمضان كما قال سبحانه منالقدرليلة 
الجمع األقوال في ، وهذا أحسن منجماً حسب الوقائع واألحداثرمضان، ثم نزل نزول أوله في ليلة القدر من 

    ، خالفاً لمن قال من السلف كالشعبي -عز وجل-وتوجيهها وتفسير هذه اآلية، والعلم عند اهللا اآلراء بين 
 ثم يفرق على ،في السنةعليه رمضان، ما سينزل  من ليلة قدٍركل نه كان ينزل عليه في إ: -رحمه اهللا-

                                                
، وعلق عليه شعيب األرنؤوط  بأنـه حـديث          )١٥٧٥(، وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم        )٤/١٠٧) (١٧٠٢٥(رواه أحمد في مسنده برقم       7

 .يحتمل تفردهضعيف تفرد به عمران القطان وهو ممن ال 



 ٥

 ان يأخذ القرآن من اهللا مباشرة، ال يأخذهكأصالً  جبريل ألنيه نظر، ، وهذا ف-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
أحدث آية :  كما قال الزهريوال من بيت العزة في سماء الدنيا ، المالئكةي وال من أيد،من اللوح المحفوظ

م اهللا  فالمستقر عند السلف هو أحاديث تكلُّأحدث آية،: ا قالبالعرش آية الدين، فلو كان في سماء الدنيا لم
إذا تكلم اهللا بالوحي، فهذه كلها تدل على أن جبريل يأخذ من اهللا مباشرة، وأما كونه في سماء وبالوحي، 

 بهذا القرآن، -عز وجل-و في اللوح المحفوظ، أو في صحف مكرمة، فهذا كله لمزيد عناية اهللا أالدنيا، 
  . لههتشريفو
، هذا مدح للقرآن الذي ]سورة البقرة) ١٨٥([ }ٍت من الْهدى والْفُرقَاِنهدى لِّلنَّاِس وبينَا{: -جل وعال-وقوله "

 دالئل وحججاً بينة واضحة جلية لمن :وبينات أيه وصدقه واتبعه، أنزله اهللا هدى لقلوب العباد ممن آمن ب
ومفرقاً بين  دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضالل، والرشد المخالف للغي، ،فهمها وتدبرها
  . والحالل والحرام،الحق والباطل
، هذا إيجاب حتم على من شهد استهالل ]سورة البقرة) ١٨٥([ }فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{ :وقوله تعالى
 ونسخت ، كان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم ال محالة:الشهر أي

دي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم يف أن يفطر وإلباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماًهذه اآلية ا
ومن كَان {: بيانه، ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في اإلفطار بشرط القضاء فقال

اٍم ُأخَرَأي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا َأوِريضومن كان به مرض في بدنه يشق :، معناه]قرةسورة الب) ١٨٥([ }م 
ه عدة ما يفعلأفطر  فإذا ، فله أن يفطرالسفر  في حالة:عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي

 :، أي]سورة البقرة) ١٨٥([ }يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر{ :في السفر من األيام، ولهذا قالأفطره 
إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً عليكم 

  ."ورحمة بكم
، وعرض له عارض من  ليس معناه أنه إن أدرك أول الشهر}فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر{: -تبارك وتعالى-قوله 

فليس هذا هو المراد، وعامة أهل العلم سلفاً ف، كما ذكر عن بعض السل له الفطر حل فال يمرض أو سفر
 ثبت أنه سافر في رمضان وأفطر، كما حصل في غزوة -صلى اهللا عليه وسلم–وخلفاً على خالفه، والنبي 

، والحاصل أن اإلنسان إذا عرض له ما -عليه الصالة والسالم- في رمضان ومع هذا أفطرالفتح وكانت 
  . عليه عامة أهل العلم-كما أسلفنا-، وهذا يبيح له الفطر أفطر بشرط القضاء

 أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبتت السنة عن رسول اهللا "
ر في ذلك على التخيير وليس أخرجه صاحبا الصحيح واألم. ٨حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأمر الناس بالفطر

 ،فمنا الصائم:  في شهر رمضان، قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا ألنهم كانوا يخرجون مع رسول بحتم؛ 
  ."صائم وال المفطر على ال،ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر

                                                
باب جواز الـصوم  –ورواه مسلم في كتاب الصيام ) ٢/٦٨٦) (١٨٤٢(أيام من رمضان ثم سافر برقم باب إذا صام –رواه البخاري في كتاب الصوم      8

والفطر في شهر رمضان في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن األفضل لمن أطاقه بال ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر بـرقم     
)٢/٧٨٤) (١١١٣(  
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على القتال، فإنهم به  للصحابة بالفطر في غزوة الفتح كان من أجل تقويهم -صلى اهللا عليه وسلم–ر النبي أم
ا بلغه أن رجاالً لم ن عدوهم في الغد، وأن الفطر أقوى لهم، ولملما قربوا من مكة أخبرهم أنهم سيلقو

  .يقاس عليها مثلهامعينة، تعتبر  حالة ، وهذه٩))ةأولئك العصاة، أولئك العصا((: يفطروا، قال
، فمثل هذا  وال يشق عليه إما أن ال يؤثر فيه الصوم:حاالتال  ال يخلو من إحدىلمسافرفإن ا ،وأما السفر

، فإن كانت الصيامأيضاً في حقه األفضل  فيسيرةلكنها مشقة الصيام  يشق عليه قه الصوم، أوفي حاألولى 
    يجب عليه الفطر لقوله ففي هذه الحالة  إلى الضرر الصيام بهفضي وإذا أالفطر، ال بأس بيرة فالمشقة كب

إلنسان مخير فيه بين  ا-بإطالق– والسفر، ١٠))ليس من البر الصيام في السفر(( :-صلى اهللا عليه وسلم–
ن اهللا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أ(( : أخبر-صلى اهللا عليه وسلم–الفطر والصيام إال أن النبي 

  . والرفق بهمن أجل التيسير والتخفيففيندب له الترخص ، ١١))عزائمه
 -صلى اهللا عليه وسلم-فلو كان اإلفطار هو الواجب ألنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول اهللا "

:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء 
 كان أحدنا ليضع  في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن-صلى اهللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول اهللا "

، " وعبد اهللا بن رواحة-صلى اهللا عليه وسلم-  رسول اهللاه من شدة الحر، وما فينا صائم إاليده على رأس
 أنه سئل عن -صلى اهللا عليه وسلم-واإلفطار في السفر أفضل أخذاً بالرخصة، ولما ثبت عن رسول اهللا 

  ."١٢)) ومن صام فال جناح عليه،من أفطر فحسن((: الصوم في السفر فقال
الوارد  حديثهذا ال : منهاتبارات معينةعالفي رمضان الصيام فرضية أو ر نص أهل العلم على جواز الفط

 بالخيار بين ، فترك األمر له)) ومن صام فال جناح عليه،من أفطر فحسن(( :رسفالالصائم في في حق 
فأحيانا يمتنع عن األكل والشرب وهو غير صائم، فاألفضل له لمريض خر لآهناك اعتبار و، الصيام واإلفطار

صلى اهللا -النبي ألن   وإرغامه على الشرب ونفسه تعافه؛على األكلأن ينوي الصيام، وال ينبغي إكراهه 
قد يكون إذ ، ١٣))ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإنما يطعمهم اهللا ويسقيهم((:  قال-عليه وسلم

ويترك  ،، فال يكره عليههالصوم أروح لقلبه، ويجد انشراحاً وإقباالً بسببه، ويعينه على التخلص من مرض
  .ر له فهو أعرف بحالهاألم
أصلح إن نيته  على هو مأجورونوي اإلمساك عن المفطرات، ي أن  فاألفضلأحياناً المسافر ال يجد شيئاً يأكلهو

  . واهللا أعلمحظ في هذا الجانب،تالال بد أن عتبارات اال مثل هذهف، نيته وأعملها

                                                
 جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن األفضل لمن                   باب–رواه مسلم في كتاب الصيام       9

 )٧٨٥) (١١١٤(أطاقه بال ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر برقم 
 .سبق تخريجه 10
  .سبق تخريجه 11
  .)٢/٧٨٩) (١١٢١ (باب التخيير في الصوم والفطر في السفر برقم– رواه مسلم في كتاب الصيام 12
 .، وحسنه األلباني)٢/١١٤٠) (٣٤٤٤(، وابن ماجه برقم )٤/٣٨٤) (٢٠٤٠(رواه الترمذي في سننه برقم  13



 ٧

هما سواء لحديث عائشة أن حمزة : فة عليكم برخصة اهللا التي رخص لكم، وقالت طائ:وقال في حديث آخر"
: فقال. إني كثير الصيام أفأصوم في السفر -صلى اهللا عليه وسلم–يا رسول اهللا : بن عمرو األسلمي قالا

  ." وهو في الصحيحين١٤.)) وإن شئت فأفطر،إن شئت فصم((
صلى – أن النبي  بعضها مثبتةها، وأحاديث الصيام في السفر جاءتالجمع بين النصوص أولى من إهمال أحد

ليس من البر الصيام (( :وبعضها نفت األمر بالصيام في السفر كحديث،  كان يصوم في السفر- عليه وسلماهللا
وعند الجمع خر، بل المطلوب الجمع بين هذه األحاديث، بأفضلية أحد األمرين على اآلفال يحكم  ))في السفر

  .يعرف أن الحكم يتفاوت
صلى اهللا عليه - أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-طار أفضل لحديث جابر إن شق الصيام فاإلف: وقيل"

. ))في السفرالصيام ليس من البر ((: فقال. صائم: ؟ قالوا))ما هذا((: لل عليه فقالالً قد ظُ رأى رج-وسلم
  .أخرجاه

 الصيام، وال  إليه فهذا يتعين عليه اإلفطار ويحرم عليهب عن السنة ورأى أن الفطر مكروهفأما إن رغ
 ألن التتابع إنما وجب في ؛يجب التتابع في القضاء، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وعليه ثبتت الدالئل

ما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال أه في الشهر، فئالشهر لضرورة أدا
  ."]قرةسورة الب) ١٨٥([ }فَِعدةٌ من َأياٍم ُأخَر{: تعالى
، لكن -عز وجل- اهللا اأطلقهوتبقى اآلية كما ،  فال يجب، في القضاءلم يقيد التتابع }فَِعدةٌ من َأياٍم ُأخَر{: قوله

غاية ما ورد في ذلك و لم يرد فيه شيء ال في الكتاب وال في السنة، القادم؟قبل رمضان القضاء هل يجب 
  لمكان رسول اهللا ؛ إال في شعبانأستطيع أن أقضيهفال رمضان من   الصومكان يكون علي" :حديث عائشة

ما عليها من  رمضان اآلخر إال وقد صامت فكانت تتحرى أن ال يدخل عليها ،"مني-صلى اهللا عليه وسلم-
ته رمضان اف، وإن ى ما عليهوقد قضإال اآلخر ، ففهم منه بعض أهل العلم أنه ال يأتي عليه رمضان القضاء

إن كان ذلك لغير عذر، فإنه يجب عليه الصوم واإلطعام، كفارة :  رمضان اآلخر، قالواودخل عليهذلك العام، 
 وليست المسألة محل اتفاق، واهللا أعلم -مرضي اهللا تعالى عنه-عن التأخير، وهذا قال به جماعة من السلف 

  .بالصواب
  .وصلى اهللا وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                
باب التخيير في الـصوم  –، ورواه مسلم في كتاب الصيام )٢/٦٨٦) (١٨٤١(باب الصوم في السفر واإلفطار برقم –رواه البخاري في كتاب الصوم      14
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