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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

ؤهُ  ُيرجى ال مرض   أو   لكبر   أف طر   ومن  :  اهلل رحمو المؤلف قال  .  م س كينا   يوم   لكل   أطعم   ُبر 

ذا ؟ الفطر ليما يجوز ىل الكبيرة والعجوز الكبير الشيخ  مسألة ىذه ، الخ ؟ اإلطعام عمييما يجب ىل أفطرا وا 
 .  واسع تطبيق وليا ميمة

 :  ممسنل اإلفطار حكم

ن ، الفطر الكبيرة والعجوز الكبير لمشيخ يجوز أنو عمييم اهلل رحمة العمم أىل بإجماع  بينيم فيما اختمفوا قد كانوا وا 
 يُطِيقُىًَهُ الَّذِييَ وَعَلَى} تعالى قولو في اختالفيم ىو بينيم الخالف وسبب ؟ ال أو اإلطعام عمييما يجب ىل ،

 والعجوز الكبير الشيخ أن رأى اآلية ىذه نسخ رأى فمن ؟ ال أو منسوخة اآلية ىذه ىل ، {هِسْكنِيٍ طَعَامُ فِدْيَةٌ
 الكبير الشيخ تكميف في اختالُفيم اختالفيم أسباب ومن ، لمعجز أفطرا إذا اإلطعام عمييما يجب ال الكبيرة

ن ، اإلطعام عمييما وجب مكمفين كانا فإن ، والعجوز  أقوال عمى اختمفوا عميو ناءوب ، يجب لم مكمفين غير كانا وا 
 : 

 ابن وعن ، عمي عن مروي وىو ، أفطرا إذا اإلطعام عمييما يجب الكبيرة والعجوز الكبير الشيخ أن:  األول القول
 وعطاء والحسن الثوري ورأي ، المسيب وابن وطاوس ، جبير ابن رأي وىو ، أنس وعن ، ىريرة أبي وعن ، عباس

 ال الذي المريض بيما ويمحق ، الحنابمة مذىب وىو ، األصح القول في والشافعية ، الحنفية ومذىب ، واألوزاعي
 . برؤه يرجى

 :  أدلتيم

 ، بمنسوخة ليست" عباس ابن قال ، {هِسْكنِيٍ طَعَامُ فِدْيَةٌ يُطِيقُىًَهُ الَّذِييَ وَعَلَى} تعالى اهلل قول :األول الدليل
 .  البخاري أخرجو" مسكينا يوم كل عن ويطعمان فيفطران ، الصيام يستطيعان ال رةالكبي والعجوز الكبير الشيخ ىو

 ولحما خبزا ، مسكينا يوم كل ، عامين أو عاما كبر بعدما أطعم أنو ، عنو اهلل رضي أنس أثر :الثاني الدليل
 .  الصحيح في وىذا ، وأفطر

 اإلنسان فإن ، كالقضاء ، الكفارة إلى وينتقل لصوما يسُقط أن فجاز ، واجب صوم الصوم أداء أن :الثالث الدليل
 .  مسكينا يوم كل عن القضاء بدل يطعم أن لو يقضي أن يستطع لم إذا

 .  الشافعية وبعض المالكية إليو وذىب ، عمييما يجب وال اإلطعام ليما يستحب أنو:  الثاني القول

 :  أدلتيم

 .  مات حتى مرضو وامتد المريض تركو لو كما فكان ، عنو لعجزىما الصيام تركا إنما أنيما :األول الدليل
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 يقضي وقتا يجد لم ىذا ، مات حتى مرضو وامتد برؤه يرجى مرضا المريض بين فرق ثمة ، الفارق مع قياس وىذا
 الصيام ستطيعي ال الذي الكبير بخالف ، أخر أياما يدرك لم وىذا ، {أُخَرَ أَيَّامٍ هِيْ فَعِدَّةٌ} يقول تعالى واهلل ، فيو
 غير ألنيم ؛ بالصيام مخاطبين وليسوا األول من بالكفارة مخاطبون ىؤالء فإن ، برؤه يرجى ال مرضا والمريض ،

 . عميو قادرين

 ال مرضا والمريض والعجوز الكبير الشيخ عمى يجب أنو واإلجماع والسنة الكتاب من الدليل عدم :الثاني الدليل
 .  مسكينا يوم كل عن يطعم أن برؤه يرجى

 ليست اآلية ىذه أن ذكر قد  بالتفسير العالم ، القرآن وترجمان األمة حبر عباس ابن بأن:  كالميم ويناقش
 الصحابي وقول ، وأنس ىريرة وأبي عمي قول وىو ، عباس ابن قول فيقدم ، العاجز الكبير في وأنيا ، بمنسوخة

 .  القول ليذا موافقة األخرى صحابةال وأقوال ، لو موافق والنص ، نصا يخالف لم ما حجة

 .  الظاىرية مذىب وىو ، قول في الشافعية إليو وذىب ، مطمقا شيء عمييما يجب ال أنو:  الثالث القول

 :  دليميم

 .  دليل بال شيئا عمييما نوجب فال ، عمييما اإلطعام وجوب عمى الدليل عدم -

 .  عمييما اماإلطع إيجاب عمى دليل فثمة ؛ صحيح غير ذكروه وما

 :  الراجح

 ما عندىما يكن لم فإن ، برؤه يرجى ال المريض وكذا ، يطعما أن عمييما يجب أنو ، أعمم واهلل األول القول ىو
 عائل وال ، عمييما ينفق من ليما يكن لم فإن ، نفقتيما من ىذا ألن ؛ عمييما ينفق من عمى فيجب ، بو يطعمان
 إنما ، العجز مع واجب ال ، بالعجز تسقط التي الواجبات كسائر فيذا ، بو انيطعم مال عندىما وليس ، يعوليما
 التي المالية بالعبادة فكيف ، اإلنسان عن وجوبيا يسقط البدنية العبادة كانت إذا ، االستطاعة عمى مرتب الوجوب

ذا ؟ البدنية العبادة عن بدل ىي  .  أولى باب من فالبدل يسقط األصل كان وا 

 :  المخرج الطعام نوع

 األقوات من وغيرىما وتمر أرز من ، إخراجو يجوز فإنو طعاما يسمى ما كل أن إلى ، اهلل رحميم الشافعية ذىب
 . أعمم واهلل األقرب ىو وىذا ،

 :  المخرج مقدار

 طاوس رأي وىو ، اهلل رحميم الشافعية إليو وذىب ، طعام من مد المخرج مقدار أن:  يرى من العمم أىل من
 .  العمم أىل من وغيرىم ، جبير وابن األوزاعي رأي وىو ، ثوريوال

 - غريب وىذا - الحنفية إليو وذىب ، قمح من صاع نصف أو ، تمر من صاعا يخرج أن يجب:  الثاني القول
 .  التمر من أغمى يكون الغالب في القمح ألن
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 ونصف ، الحنابمة مذىب عمى متسق اوىذ ، غيره من صاع نصف أو بر من مدا يخرجان أنيما:  الثالث القول
 .  كثيرا تقدم كما أمداد أربعة الصاع ألن ؛ الربع وىو ، واحد مد نصفو ونصف ، ُمدان الصاع

 .  مدا يبمغ لم ولو ، أخرجو طعاما الناس عده فما ، طعام أنو العرف عميو يصدق طعام أي يخرج:  الرابع القول

 :  دليميم

 ، ذلك من أقل يكون وقد ، مد نصف أو مدا يكون قد وىذا ، ولحما خبزا يطعم كان أنو ، الصحيح في أنس أثر -
 يرجع كينالمس وطعام ، معين رابمقد يحدد ولم ، {هِسْكنِيٍ طَعَامُ فِدْيَةٌ يُطِيقُىًَهُ الَّذِييَ وَعَلَى} يقول تعالى واهلل
 .  الواجب ىو كان كفاه فما ، الناس عرف إلى فيو

 :  الراجح

ن ، أعمم واهلل األقرب ىو القول ىذا لعل  بأس فال األخير أخرج فإن ، لمواجب احتياط فييا األخرى األقوال كانت وا 
ن ،  .   بأس فال األول وأخرج احتاط وا 

 :  المخر ج في التمميك

 .  ؟ ويطعَميم الفقراء يدعو أن يجوز أو ، مخرجال الفقير يممك أن يشترط ىل

 .  الناس مع الفقير يطعم أن يجزئ وال ، الحنابمة مذىب وىذا ، التمميك من بد ال أنو يرى:  العمماء بعض

 .  وغيرىما وشيخنا اإلسالم شيخ اختارىا ، التمميك يشترط وال اإلطعام يجزئ أنو:  لمحنابمة أخرى رواية وىناك

 :  تيمأدل

 .  بذلك ويجتزئ ، يعشييم أو ويغدييم الفقراء يجمع كان فإنو ، عنو اهلل رضي أنس فعل :األول الدليل

 .  الدليل فعميو قيد ومن ، التمميك يشترط مول( مسكين طعام فدية) مطمقة جاءت اآلية ألن :الثاني الدليل

 :  اإلطعام وقت

 التي لأليام رمضان بعد أو أثناء يطعم أو يفدي بل ، رمضان قبل يطعم أن يجوز ال أنو:  والحنابمة الشافعية
 عمى القول ىذا أصحاب وأكثر ، فيو ىو الذي اليوم في الفجر بعد يطعم أن جواز إلى الشافعية وذىب ، مضت

 ىناك يكون فقد ، الفجر بعد اإلطعام جواز يرون الشافعية لكن ، عميو الواجب اليوم انتياء بعد يكون اإلطعام أن
 . اإلجزاء يحصل وبيذا ، السن في كبير كالىما ، يأكمو طعاما فيعطيو آخرُ  السن في كبير

 يكون أن بد ال بل ، بعد يصم لم ألنو ؛ ال:  الحنابمة مذىب ؟ بعد الذي اليوم عن الفجر قبل يخرج أن يجوز وىل
 طموع قبل يخرج أن بأس ال أنو ، النووي صوبو عندىم قول في الشافعية ذىب لكن ، عندىم الشمس غروب بعد

 .  بعد يدخل لم الذي اليوم ، لمغد الفجر

 :دليميم
 . العباس قضية في كما ، الحول حوالن قبل الزكاة تقديم جواز عمى قياسا -
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 أيام من يوم آخر في اإلطعام يجعل أو ، انتيى الذي اليوم من الشمس غروب بعد إال طعمي ال نأ واألحوط
 مسكين أو بفقير يوم كل يأتي أنو أو ، عنو اهلل رضي أنس يفعل كان كما ، مسكينا الثالثين ويطعم ، رمضان
 .  ذلك غير أو َحبا ، المغرب بعد الفدية أو الكفار يعطى أنو أو ، معيم ويأكل معيم يفطر ، المغرب دبع ويطعمو

 :  اإلطعام بعد الصيام عمى الكبير قدرة

 :  نقاش فييا المسألة ىذه ، برؤه يرجى ال مرضا المريض أو ، اإلطعام بعد الصيام عمى الكبير قدر لو

 وذىب ، الصيام إال فيو يجزئو لم يفده لم وما ، أجزأه فداه فما ، يفد لم وما فدى ما بين يفرق أنو:  األول القول
 . الحنابمة إليو

  :أدلتيم

 أن قبل المعضوبُ  الُمنيبُ  شفي إذا فإنو ، الدابة ركوب يستطيع ال الذي المعضوب عمى قياسا :األول الدليل
ذا ، يجزئو ال فإنو الحج النائب يؤدي  مسألة عمى قاسوا فقد ، خالف فييا المسألة وىذه ، أجزأه الحج أدى وا 

 .  القياس يصح فال ، فييا مختمف

 يتكرر ال والواجب ، عنو الواجب لسقوط ؛ منو ذمتو برئت فقد وقدمو فداه ما بأن ليم نستدل ولعمنا :الثاني الدليل
 والمبدل البدل بين الجمع يمكن وال ، بدل وىذا ، األصل إلى يرجع فإنو يخرجو لم ما وأما ، واحد شيء في مرتين

 .  البدل إلى يصار فال ، اآلن متعذر غير والمبدل ، المبدل تعذر إذا إال البدل إلى يصار وال ،

 .  األصح في اهلل رحميم الشافعية إليو وذىب ، يفدِ  لم وفيما فدى فيما ، مطمقا يجزئ أنو:  الثاني القول
 : دليميم

 يجوز فإنو يفدي أن وأراد يفد لم وما ، منو ذمتو برئت فدى فما ، بالصيام مخاطبا وليس ، بالفدية مخاطب ألنو -
 قبلُ  عوفي فإن ، بالحج مأمور نفسو المعضوب ألن ؛ ىذا وبين بينو فرق فثمة المعضوب وأما ، فيو الفدية لو

ن ، عميو واجب فالحج  األمر ألن ؛ نالحالتي في الحج وجب يرون ىم ، أيضا عميو واجب فالحج بعد عوفي وا 
 ، مسمم غير وىذا ، أنابو الذي بالنائب وليس ىو بو مرتبطا األمر يزل لم الحج بعد شفي فإذا ، ىو إليو متوجو
ذا ، المنيب ذمة تبرأ لم قبل شفي إذا الراجح أن المعضوب مسألة في وسيأتي ذا ، ذمتو برئت أثنائو في شفي وا   وا 
 .  أيضا ذمتو برئت الحج بعد شفي

 إليو وذىب ، يفديا لم أم فديا سواء ، بالقضاء يمزمان فإنيما الكبير استطاع أو الكبير شفي إذا أنو:  الثالث القول
 . الشافعية قول عكس وىو ، اهلل رحميم الحنفية

 :  الراجح

 ويصوم أن عميو يجب فإنو يفد لم وما ، الذمة وبرئت عنو الطمب سقط فداه ما ، وسط قول وىو ، األول القول ىو
 ، الفرع إلى ينتقل وال ، باألصل يأتي أن عميو فيجب ، الصوم عمى قدر وقد ، الصوم عن بدل الفدية ألن ؛

 .  الفدية ال الصوم بذمتو والمتعمق
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 :  مسافرا الصيام عن العاجز

 أفطر إذا:  الحنابمة فعند ، مسافرا الصيام يستطيع ال برؤه يرجى ال مرضا المريض أو العاجز الكبير كان إذا
 شيخنا ضعف وقد ، أصال يستطيعونو ال الصيام ، صيام وال فدية عميو تجب ال فإنو ، السفر أثناء معتاد بعذر
نما ، والصيام اإلفطار بين ليس التخيير إن:  وقال" الفروع" عمى التعميق في القول ىذا اهلل رحمو  بين التخيير وا 

 ، الصيام عميو يجب فال ، كالمقيم كان سافر فإذا ، يطعم أو يصوم أن بين مخير اآلن وىو ، واإلطعام الصيام
 في الواجب ، مسافرا يكون أو مقيما يكون أن فرق فال ، اإلطعام ىو ذمتو في الواجب أن:  آخر تعميل وىناك
 .  اإلطعام ىو ذمتو

 :  العاجز لمكبير بالصيام التبرع

 بالصيام تبرع أو ، معسرون وىم ، برؤه يرجى ال يضالمر  أو ، العاجزين والعجوز الكبير عن بالصيام تبرع إذا
 ، المال من عمييما بالواجب وأشبو أقرب الصيام:  وقال ، بذلك بأس ال أنو يرى اإلسالم فشيخ ، معسر ميت عن
 ال بدنية عبادة الصيام ألن ؛ اإلطعام ىو عمييم الواجب إن:  وقال ، اهلل رحمو شيخنا القول ىذا ضعف وقد

نو  ، بأس فال طعاما عنيم أخرج فمو ، ابةالني تدخميا  . العجز مع تسقط التي كالواجبات صار طعاما يجد لم ا 

 :  مسألة

 ومن" يقول المؤلف ؟ عميو الواجب غير شيئا رمضان أثناء يصوم أن لو يجوز فيل ، الفطر لإلنسان جاز إذا
 كَاىَ فَوَيْ} قال وتعالى تبارك اهلل ألن ؛ يفطر أن لممريض يجوز أنو باإلجماع ،" مرض أو لكبر أفطر

 حد عن البدن خروج:  ىو المرض تعريف ؟ المرض ضابط ما لكن {أُخَرَ أَيَّامٍ هِيْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ هَرِيضًا هِنْكُنْ
 وىذا ، الُبرء تأخر أو ، المرض زيادة أو ، اليالك منو يخشى الذي المرض:  ضابطو لكن ، الطبيعي االعتدال

 ولو ، أصابو مرض لكل يفطر اإلنسان أن العمم أىل بعض عن وينقل ،( المرض ضابط) العمم أىل عامة رأي
 ، مريض أنو عميو ويصدق ، اآلية لعموم ؛ يسيرا ضرس ألم أو خفيفا صداعا كان لو حتى ، يسيرا المرض كان

 اآلية في مجموعان والسفر رضوالم ، إليو يحتج لم ولو الفطر لو يجوز المسافر ألن ؛ المسافر عمى وقاسوه
 ، الحاجة عدم مع يفطر أن لممسافر جاز فإذا ، {أُخَرَ أَيَّامٍ هِيْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ هَرِيضًا هِنْكُنْ كَاىَ فَوَيْ}

 .  الحاجة عدم مع الفطر لو جاز المرض وصف اإلنسان عمى صدق إذا فكذلك

 أنو عميو يصدق المريض وىذا ، {فَلْيَصُوْهُ الشَّهْرَ هِنْكُنُ شَهِدَ فَوَيْ} وليق تعالى اهلل ألن ؛ يصح ال القياس وىذا
 الفطر لو فجاز األرض في ضرب قد المسافر ، المسافر وبين بينو فرق فثمة ، الصيام عمى قادر ، لمشير شاىد

 كان إذا إال الفطر يجوز ال أنو عمى العمم أىل فعامة ولذا ؛ لمشير شاىد فإنو ، مقيما حاضرا كان من بخالف ،
 .  هؤ بر  يؤخر أو ، المرض يزيد الصيام أن أو اإلنسان سييمك المرض

 :  درجات ثالث عمى فالمرض ولذا
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 الحال ىذه في لو يجوز فال ، اليسير والصداع ، اليسير الضرس كألم ، بالصيام معو اإلنسان يتأثر ال ما -1
 .  عمييم اهلل رحمة العمم ىلأ عامة عميو وىذا ، الصوم عميو ويجب ، الفطر

 .  الفطر ويسن ، الكراىة مع الصيام فيجوز ، اإلنسان يضر وال الصوم معو يشق ما -2

ن ، يفطر أن عميو فيجب ، ويضرَّه الصوم عميو يشق أن -3  .  اهلل رحمو حزم البن خالفا الصيام أجزأه صام وا 

 :  مسألة

 :  نوعين عمى المريض

 هِيْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أَوْ هَرِيضًا كَاىَ وَهَيْ} تعالى اهلل لقول ؛ الفطر لو يجوز فيذا ، برؤه يرجى المريض -1

 التي األيام عدد تساوي ال أياما شفي فإن ، اهلل عافاه إذا أفطرىا التي األيام ويقضي الفطر لو يجوز {أُخَرَ أَيَّامٍ
 .  فييا شفي التي األيام عن اإلطعام يجبف ، مات أنو أو ، إليو المرض ورجع ، رمضان في أفطرىا

 :  مثال

 من يوم آخر في وجل عز اهلل عافاه ثم ، أيام 11 رمضان من وأفطر ، برؤه يرجى مرضا مرض إنسانا أن قدر لو
 فمم األخرى الخمسة أما ، مالو من ، أيام خمسة عن عنو طعميُ  أن فيجب ، توفي ثم أيام خمسة وعاش ، رمضان
 ، برؤه يرجى مرضا مرض كرجل ، شيء عميو يجب لم مات حتى مرضو بو اتصل فإن ، عميو بتج حتى يدركيا
 وتعالى تبارك اهلل ألن ؛ اإلطعام عميو يجب ال:  فيقال ، العاشر اليوم في مات ثم ، أيام عشرة المرض بو استمر
 .  أخر أيام من عدة يدرك لم وىذا ،( أخر أيام من فعدة) قال

 ىل ، إجماعا الفطر لو ويجوز ، يصوم أن لو يجز لم الصيام يضره كان فإذا ، برؤه رجىي ال مرضا مريض -2
 لم إن ، السابق فكالخالف ، وعافاه اهلل شفاه فإن ، يجب أنو الراجح ، السابق الخالف عمى ؟ ال أو اإلطعام يجب
ن ، صام يفد  .  الراجح وىو ، ذمتو برئت فدى وا 

من  :  قال ؤهُ  ُيرجى ال مرض   أو لك بر   أفطر   و  ُيسن   ، مسكينا   يوم   ل ُكل   أ ط ع م   ُبر   ولمسافر   ، يضُره لمريض   و 
 .  يقُصر

 أن عميو يجب بل ، يصوم أن لو يجز لم يضره كان إذا بل ، لو يسمم ال أنو الراجح عمى" : يضره لمريض ويسن"
ن ، الفطر لو سن عميو قش فإن يضره ال كان فإن ، يفطر  ، يصوم أن عميو فيجب عميو يشق وال يضره ال كان وا 

 .  السابقة الثالث كالدرجات

 ثمة لكن ، نعم:  فيقال ، أصال يقصر المسافر:  قائل قال فإن ، بالقصر المؤلف قيده" : يقصر ولمسافر" قولو
 لو يجوز ال أنو يرون فإنيم ، األصحاب ندع القصر مسافة من أقل يسافر الذي وىو ، القصر لو يحق ال مسافر

 ، يفطر أن الحال ىذه في لو جاز ، الصالة فيو تقصر سفرا مسافرا كان إذا لكن ، السفر برخص يترخص أن
 :  يفطر أن لممسافر يجوز أنو وباإلجماع

 : األدلة
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 فحسن بيا أخذ فمن ، اهلل من رخصة ىي] مرفوعا عنو اهلل رضي األسممي عمرو بن حمزة حديث :األول الدليل
  . مسمم أخرجو[ عميو جناح فال يصوم أن أحب ومن ،

ن فصم شئت إن] أيضا عنو اهلل رضي األسممي حمزة حديث :الثاني الدليل  .  عميو متفق[ فأفطر شئت وا 

 .  العمم أىل من وغيره قدامو ابن نقمو ، الفطر لممسافر يجوز أنو عمى اإلجماع انعقد وقد

 عنيما اهلل رضي ىريرة أبي وعن عمر عن نقل وقد ، صحيح صيامو أن عمى العمم أىل فأكثر رالمساف صام إذا
 .  باإلعادة أمراه أنيما

 :  ليما الفطر حكم

 وبعض ، عنو اهلل رضي ، عوف بن الرحمن عبد وذىب ، عزيمة وليس ، رخصة الفطر أن عمى العمم أىل عامة
 قال صام قد الناس بعض أن أخبر لما ، وسمم عميو اهلل صمى بيالن ألن ؛ عزيمة الفطر أن إلى ، الظاىرية

 اهلل صمى النبي أن ، عميو المتفق الحديث في الصحيح في وجاء ، مسمم أخرجو[ العصاة أولئك ، العصاة أولئك]
 .  أعمم واهلل ، صحيح صيامو فإن صام لو لكن ، [السفر في مو الص البر من ليس] قال وسمم عميو

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى مموس اهلل وصمى
 


