
 األحكام الفقهية الخاصة بصيام المريض والمريضة

ر والنَّجوى، والصالة الحمد هلل العلي األعلى، عال   م الس  
جتبى، دمحم بن عبد هللا والسالم على عبده ورسوله الم  

رة واألولى، وعلى آله وأزواجه سي  د الناس في اآلخ  
أشرقت  مَّ يته وأصحابه وأتباعه ما غربت شمس ث  وذر   

 .ضحى

 :، أيُّها الفُضالء النُّبالء ــ سد دكم هللا ــا بعدأم  

  :بعنوانه رسالة ف قهية لسيت بالطويلة فهذ

 ".األحكام الفقهية الخاصة بصيام المريض والمريضة"

وسوف يكون الكالم عن هذه األحكام على هيئة وقفات، 
 ه االختصار، تسهياًل وعددها خمس، وعلى وج  
 .فهمها، وتقوية لحفظهالضبطها، وإعانة على 

اشر، الكاتب، والقارئ، والنَّ  اينفع به وأسأل هللا تعالى أن  
 .ه سميع الدعاءإنَّ 

 :ــجل  وعال ــ أقول مستعينًا باهلل  م  ثُ 

 والمريضة طر للمريضعن إباحة الف  /  الوقفة األولى
 .في شهر رمضان

 الفطر في شهر رمضان بنص    والمريضة ي باح للمريض
 .القرآن العزيز، وإجماع أهل العلم



في آيات الصيام  ــ وجلَّ  عزَّ ــ فقد قال هللا  ا القرآن،أم  
ن أوساط سورة البقرة ْنُكُم الش ْهَر  } :م  َد م  فََمْن َشه 

ْن أَي اٍم  د ةٌ م  يًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَع  فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمر 
يُد ب ُكُم اْلعُْسَر  ُ ب ُكُم اْليُْسَر َوََل يُر  يُد َّللا   .{أَُخَر يُر 

 :فقد نقله ،ا اإلجماعوأم  

، (04:ص) "مراتب اإلجماع"ابن حزم الظاهري في 
، وابن (561/ 2) "بداية المجتهد"شد المالكي في بن ر  وا
، وابن تيمية (055/ 5) "اإلفصاح"بيرة الحنبلي في ه  

، والخطيب (15/ 22) "مجموع الفتاوى"كما في 
، (561/ 2) "مغني المحتاج"ربيني الشافعي في الش   

، (181/ 1) "رد المحتار"وابن عابدين الحنفي في 
 .وغيرهم

 ــ رحمه هللا  ــووي الشافعي زكريا النَّ أبو الفقيه وقال 
 (:161/ 2) "روضة الطالبين"في كتابه 

 اهـ.واإلجماع ص   بيحان بالنَّ فر م  فالمرض والسَّ 

يص على إباحة د حديثًا نبويًّا ثابتًا فيه التنص  ولم أج  
 .والمريضة الفطر للمريض

عن ابن  ،(0044) "فهمصنَّ "وأخرج عبد الرزاق في 
رسول هللا صلى هللا عليه  أنَّ  ــرضي هللا عنهما  ــعمر 

ائ م  َعلَى َمْرَضى ))  :وسلم قال َ تََصد َق ب إ ْفَطار  الص  إ ن  َّللا 
ْم  يه  ت ي َوُمَساف ر   .((أُم 



 ــ رحمه هللارهان الدين ابن حمزة الحنفي ب  الشيخ وقال 
 "البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث"في كتابه  ــ
(018:) 

وكوفي س  : قال السُّي وطي ت ر   اهـ.نده إسماعيل بن رافع، م 

سلسلة "في كتابه  ــرحمه هللا  ــاأللباني العالمة وقال 
 (:2516)  "األحاديث الضعيفة

وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن رافع، هو أبو رافع 
دني، ضعيف، وأبو بكر بن دمحم، مجهول، قاله عبد الم  

 اهـ.الحق

واللفظ ( 88/ 4) "الطبقات الكبرى"وأخرج ابن سعد في 
عن  ،(5160)  "نى واألسماءالك  "ي في والب  له، والدُّ 
قال رسول هللا صلى : قالت ــرضي هللا عنها  ــعائشة 

د ُق ب ف ْطر  َرَمَضاَن َعلَى ))  :هللا عليه وسلم َ يَص  إ ن  َّللا 
َها  ت ي َوُمَساف ر  يض  أُم   .((َمر 

ن حديث الجامع الصغير م  "السيوطي في  :فهوقد ضع  
ضعيف الجامع "، واأللباني في (5446) "البشير النذير

 (.5181)  "الصغير

ن ع   عة فضله عليه، ما ظيم رحمة هللا بالمريض، وس  وم 
عن أبي  ،(2116) "صحيحه"أخرجه البخاري في 

رسول هللا  أنَّ  ــرضي هللا عنه  ــاألشعري موسى 
ثُْل َما َكاَن ))  : قالملسو هيلع هللا ىلص َض العَْبُد أَْو َسافََر ُكت َب لَهُ م  إ َذا َمر 

يًحا   .((يَْعَمُل ُمق يًما َصح 



بسند حسن عن  ،(6811)" مسنده"في وأخرج أحمد 
 أنَّ  ــرضي هللا عنهما  ــعبد هللا بن عمرو بن العاص 

يقٍَة  )) :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال إ ن  اْلعَْبَد إ َذا َكاَن َعلَى َطر 
ْلَملَك  اْلُمَوك ل  ب ه   َض، ق يَل ل  بَاَدة ، ثُم  َمر  َن اْلع  : َحَسنٍَة م 

ثَْل َعَمل ه  إ ْذ  َكاَن َطل يقًا، َحت ى أُْطل قَهُ، أَْو أَْكف تَهُ  اْكتُْب لَهُ م 
 .((إ لَي  

: ــرحمهم هللا  ــناوي وأحمد شاكر وقال الهيثمي والم  
 اهـ.إسناده صحيح

إسناده : ــرحمهما هللا  ــنذري واأللباني وقال الم  
 اهـ.حسن

طر في بيح للف  عن ضابط المرض المُ /  الوقفة الثانية
 .شهر رمضان

ي ب يحه ما طر لصاحبه، وإنَّ يح الف  ض ي ب  ليس كل مر  
تعبه، أو يزيد بسبب جهد الصائم وي  المرض الذي ي  

ن تأخُّ  الصيام، نه بسبب الصيام، الشفاء م   ر  أو ي خشى م 
ن أعضاء المريض، أو زيادة أمراض  ر  أو تأثُّ  شيء م 

 .بسببه ىر  خ  أ  

 .األئمة األربعة :نهمم  وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، 

 ــ رحمه هللا  ــأبو دمحم البغوي الشافعي اإلمام وقد قال 
 (:512/ 5) "تفسيره"في 

 :طربيح الف  المرض الذي ي  واختلفوا في 



طلق عليه اسم المرض ما ي   فذهب أهل الظاهر إلى أنَّ 
ام ريف بن تمَّ طر، وهو قول ابن سيرين، قال ط  بيح الف  ي  

 يرين في رمضاندخلت على دمحم بن س  )) : العطاردي
 .(( ت أصبعي هذهه وجع  إن  : وهو يأكل فقال

هو المرض الذي تجوز  :خعيوقال الحسن وإبراهيم النَّ 
 .معه الصالة قاعًدا

ن الصوم ه مر  وذهب األكثرون إلى أنَّ  ض ي خاف معه م 
ده ه إذا أجه  ة غير محتملة، وفي الجملة أنَّ لَّ زيادة ع  

 اهـ.حيحده فهو كالصَّ جه  لم ي   الصوم أفطر، وإن  

ــ رحمه هللا  ــة األندلسي المالكي ابن عطيَّ الفقيه وقال 
 (:215/ 5) "ر الوجيزالمحرَّ "كتابه  في

ن العلماء وقال جمهور   ؤذيه ه مرض ي  إذا كان ب  : م 
ن الصوم تزيُّ خاف تماديه، أو ي  ؤلمه، أو ي  وي   ه، د  خاف م 

ــ  اق أصحاب مالكذَّ طر، وهذا مذهب ح  له الف   صحَّ 
رون، وأمَّ ، وب  ــرحمه هللا  : ا لفظ مالك فهوه يناظ 

 اهـ."هبلغ ب  رء وي  على الم   قُّ ش  المرض الذي ي  "

رحمه هللا ــ ر العسقالني الشافعي ج  ابن ح  الحافظ وقال 
/ 8) "شرح صحيح البخاري فتح الباري"في كتابه  ــ

 (:0141:بعد حديث رقم ــ 28

ف جاز ه المكلَّ د  لف في الحد   الذي إذا وج  وقد اختلف السَّ 
 .طرله الف  



ه المرض الذي ي بيح له التيمم أنَّ : والذي عليه الجمهور
مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى 
ن أعضائه، أو زيادة في  على الصوم، أو على عضو م 

 .ه، أو تماديهدأ ب  المرض الذي ب  

ستحق بها متى حصل لإلنسان حال ي  : يرينوعن ابن س  
 .طر، وهو نحو قول عطاءاسم المرض فله الف  

ر على الصالة قائًما قد  إذ لم ي  : خعيوعن الحسن والنَّ 
 اهـ.رفط  ي  

في  ــرحمه هللا ــ اص الحنفي أبو بكر الجصَّ الفقيه وقال 
 (:004-006/ 2) "شرح مختصر الطحاوي"كتابه 

يًضا أَْو َعلَى َسفٍَر } : وذلك لقول هللا تعالى َوَمْن َكاَن َمر 
ْن أَي اٍم أَُخر  د ةٌ م   .{فَع 

ه قد يقتضي ظاهره إباحة اإلفطار لكل مريض، إال أنَّ 
ر معه ض  المرض الذي ال ي   اتفق أهل العلم على أنَّ 

ن الظاهر، وبق  بيح اإلفطار، فخصَّ الصوم ال ي   ي صناه م 
 اهـ.حكم اللفظ فيما عداه

كما في  ــ رحمه هللا ــ  "باهاإلن  "وقال صاحب كتاب 
 – 451/ 2) "اإلقناع في مسائل اإلجماع"كتاب 
 :ــ رحمه هللا ــ ان الفاسي المالكيالبن القطَّ ( 5241:رقم

ن الصوم على كل مريض أطاق م  : أهل العلم وقال عوامُّ 
 اهـ.غير جهد



ــ رحمه هللا  ــفلح الحنبلي أبو عبد هللا ابن م  الفقيه وقال 
 (:24/ 1) "الفروع"في كتابه 

ر بالصوم فط  وال ي    اهـ.(و)ر مريض ال يتضرَّ

اتفاق المذاهب األربعة على نفس : (و)ويعني بالواو 
 .الحكم

 ــ جدي الحنبلي عبد الرحمن بن قاسم النَّ العالمة وقال 
/ 1) "حاشية الروض المربع"في كتابه  ــرحمه هللا 

240:) 

 شترط أن  ر بالصوم وفاقًا، في  ر مريض ال يتضرَّ وال ي فط  
 اهـ.رءطء الب  أو ب   ،خاف زيادة المرضي  

اتفاق المذاهب األربعة على نفس : "وفاقًا": ني بقولهويع
 .الحكم

رحمه هللا ــ جدي دمحم بن صالح العثيمين النَّ العالمة وقال 
، آية 121-120/ 2) "تفسير سورة البقرة"فوائد في ــ 
 (:580:رقم

 .طر للمرضجواز الف   :نهاوم  

طل   ولكن   في الصوم  لم يكن   ق المرض، وإن  هل المراد م 
معه الصوم،  قُّ ش  ة عليه، أو المراد المرض الذي ي  مشقَّ 

 رء؟ر معه الب  أو يتأخَّ 



ه ه ال وج  الظاهر الثاني، وهو مذهب الجمهور، ألنَّ 
ر معه الصوم، أو ال يتأخَّ  قُّ ش  طر بمرض ال ي  إلباحة الف  
 اهـ.رءمعه الب  

 ــرحمهم هللا  ــح قول جمهور أهل العلم ويترج  
 :بأمرين

كر العلَّة، ذ  خصة في إفطار المريض ب  إت ب اع الرُّ  :لاألو  
 .هسر عنوهي التيسير عليه، ودفع الع  

ن سورة  حيث قال هللا تعالى في آية وجوب الصيام م 
ْن أَي اٍم }  :البقرة د ةٌ م  يًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَع  َوَمْن َكاَن َمر 

ُ ب ُكُم اْليُْسَر َوََل يُر   يُد َّللا   .{يُد ب ُكُم اْلعُْسَر أَُخَر يُر 

رحمه هللا  ــجدي دمحم بن صالح العثيمين النَّ العالمة وقال 
، آية 125-124/ 2" ) تفسير سورة البقرة "في ــ 
 (:580:رقم

يًضا } : وقوله تعالى  ْنُكم َمر  مرًضا : يعني {فََمْن َكاَن م 
العالج، ه فوت ب  رء، أو ي  ه الب  ر ب  ه الصوم، أو يتأخَّ ب   ي ش قُّ 

ذ حبوبًا كل أربع ساعات، وما خ  : كما لو قال له الطبيب
ما  :ه الصومب   ي ش قُّ  يص بمرض  ودليل التخص  ، ه ذلكأشب  
 اهـ.م من العل  ةي فه  

ن كان الصوم ال ي   أنَّ  :الثاني ه فهو ر ب  ض  ده وال ي  جه  م 
 .ق الصوم، فيلزمه أداء فرضهبمعنى الصحيح الذي ي طي  



ما يكون واألمراض تتفاوت في آثارها على الصائم، فربَّ 
داع في ضرس أو إصبع أو ص   مع اإلنسان مرض كألم  

حتاج ألخذ دواء لتخفيفه، عليه الصوم معه، وي   ي ش قُّ ف
كة أو مرض ده عن الحر  ه مرض ي قع  ما يكون ب  وربَّ 
زم   ر له األطباء ن، وحاله مع الصوم كالص   م  حيح، ويؤخ  

 .لى الليلأدويته إ

رحمه ــ  اص الحنفيأبي بكر الجصَّ الفقيه وقد تقدَّم قول 
-006/ 2) "صر الطحاويشرح مخت  "في كتابه  ــهللا 
004:) 

ر معه ضُّ المرض الذي ال ي   اتفق أهل العلم على أنَّ 
 اهـ.يح اإلفطارالصوم ال ي ب  

ده الصوم عن المريض الذي يُجه  /  الوقفة الثالثة
 .في شهر رمضان فيصوم مع الناستحامل على نفسه يَ 

ده الصوم على نفسه فصام إذا تحامل المريض الذي ي جه  
 .جزئمع الناس، فصيامه صحيح وم  

في  ــرحمه هللا ــ  ريب  رير الطَّ ابن ج   ماماإلقال 
 (:564/ 2) "تفسيره"

مريًضا لو صام شهر رمضان  إلجماع الجميع على أنَّ 
صومه ذلك  أنَّ  ــمرضه ن له اإلفطار ل  مَّ وهو م  ــ 
ة م  ر  جزئ عنه، وال قضاء عليه إذا ب  م   ن مرضه ب عد   ن أ م 
رأيَّ   اهـ.ام أ خ 



 :قل اإلجماع على اإلجزاء أيًضاونَ 

، وابن (541/ 2) "التمهيد"ابن عبد البر   المالكي في 
، وابن (04:ص) "مراتب اإلجماع"حزم الظاهري في 

، وابن قاسم (252 /5) "اإلفصاح" بيرة الحنبلي فيه  
و  168/ 1) "حاشية الروض المربع"الحنبلي في 

240.) 

ر ب ه  .إال أنَّه ي كره له الصوم إذا كان يتضرَّ

رحمه ــ  فلح الحنبليأبو عبد هللا ابن م  الفقيه قال حيث 
 (:24/ 1) "الفروع" في كتابهــ  هللا

خاف زيادة مرضه ي   ه الصوم وإتمامه لمريض  ي كر  
حيح مرض في يومه أو خاف مرًضا وطوله، والصَّ 

 اهـ.(ع)بعطش أو غيره 

جم   أنَّ : (ع)ويعني بالعين   ع عليهاالمسألة المذكورة م 
 .بين أهل العلم

ــ  ي الشافعي المصريحسين بن دمحم المحل   الفقيه وقال 
 "عمة لجمع أقوال األئمةمزيد الن   " في كتابهــ  رحمه هللا

 (:221: ص)

المسافر والمريض الذي ي رجى برؤه  واتفقوا على أنَّ 
، وإن   طر، وإن  باح لهما الف  ي   ه را ك ر  تضرَّ  صاما صحَّ

 اهـ.الصوم

 .األئمة األربعة: قينويعني بالمتف  



ــ  مشقي الحنبليعالء الدين المرداوي الد   الفقيه وقال 
ن اإلنصاف في معرفة الراجح م  "في كتابه ــ  رحمه هللا
 (:281/ 1) "الخالف

ا المريض إذا خاف زيادة مرضه أو طوله أو كان أمَّ 
ض في يومه أو خاف مرًضا ألجل صحيًحا ثم مر  

ه صومه كر  طر، وي  له الف   ستحبُّ ه ي  العطش أو غيره، فإنَّ 
 اهـ.وإتمامه إجماًعا

  :ونقله عنه أيًضا

في  ــرحمه هللا  ــجدي الحنبلي عبد الرحمن بن قاسم النَّ 
اإلحكام "، و (142/ 1) "المربعحاشية الروض "كتابيه 

 (.228/ 2) "شرح أصول األحكام

 .تعقبه بشيءولم ي  

مع والمريضة عن أحوال المريض /  الوقفة الرابعة
 .صوم شهر رمضان

 :للمريض مع صيام شهر رمضان أحوال ثالثة

ن األمراض الم   أن   :لالحال األو   نة زم  يكون مرضه م 
ه الصوم، أو تلحقه ر ب  وي ض   نها،فاؤه م  ى ش  التي ال ي رج  

 .بة وتع  ه مشقَّ ب  

 .طر، وي باح له الف  الصوم عليه يجبوهذا ال 

 :وقد نَقل اتفاق أهل العلم على هذه اإلباحة



المجموع شرح "ابن المنذر النيسابوري كما في 
فلح ووي، وأبو عبد هللا ابن م  للنَّ ( 265/ 6) "بهذَّ الم  

 :، فقال(11 /1) "الفروع"الحنبلي في كتابه 

بر أو مرض ال ي رجى برؤه فله  ن عجز عن الصوم ل ك  م 
 اهـ.(ع)الفطر 

إجماع العلماء على : رمز اختصار، وتعني (ع)والعين 
 .المسألة

ََل يَُكل  ُف }  :ًرا على عبادهيس   د ذلك قول هللا تعالى م  ويؤك   
ُ نَْفًسا إ َل  ُوْسعََها   .{َّللا 

م عن كل يوم  م أن  م ي ص  ه يجب عليه إذا لإال أنَّ  ي طع 
 .وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، أفطره مسكينًا

  :به إليهمنسَ 

به ــ في كتا رحمه هللاــ  ووي الشافعيأبو زكريا النَّ 
 .، وغيره(265/ 6) "بهذَّ المجموع شرح الم  "

 :طر له أيًضاعلى إباحة الف   لُّ دُ ويَ 

، وابن عمه عبد هللا بن ما قاله صاحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
َوَعلَى } : ، عند قوله تعالىــرضي هللا عنهما ــ  العباس

ينٍ  ْسك  يقُونَهُ ف ْديَةٌ َطعَاُم م  يَن يُط  لَْيَسْت »)) :{ ال ذ 
يُق «ب َمْنُسوَخةٍ  ي ََل يُط  ْلَكب ير  ال ذ  ُص إ َل  ل  ، َوََل يَُرخ 
ْومَ  يٍض يَْعلَُم أَن  ، الص   .((هُ ََل يُْشفَى أَْو َمر 



 (.2141 -2148) "ننهس  "الدارقطني في  أخرجه

 اهـ.وهذا اإلسناد صحيح: وقال عقبه

ن األمراض التي  أنْ  :الحال الثاني يكون مرضه م 
 .نهافاؤه م  ى ش  يُرجَ 

ك ر  ى بعدد ما ت  ض  ي ق  ش ف   فى، فإن  فهذا ينتظر حتى ي ش  
ن  ام،ن أيَّ صيامه م   لقول هللا تعالى في آيات الصيام م 

ْن }  :سورة البقرة د ةٌ م  يًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَع  َوَمْن َكاَن َمر 
 .{أَي اٍم أَُخَر 

 :قل اإلجماع على ذلكونَ 

، (04:ص) "مراتب اإلجماع"ابن حزم الظاهري في 
، (542/ 2) "بداية المجتهد"شد المالكي في وابن ر  
/ 0) "المغني"قدامة الحنبلي في ق الدين ابن وموفَّ 
 "حفة المحتاجت  "ر الهيتمي الشافعي في ج  ، وابن ح  (181

 .، وغيرهم(012/ 1)

مرض في شهر رمضان، فيفطر فيه، يَ  أنْ  :الحال الثالث
 .ثم يموت قبل القضاء

 :وهذا له حاَلن

ن القضاء بحصول الش   يتمك   أنْ  :لاألو   ه فاء له إَل أن  ن م 
ط فال يَ   .يقض  يفر  

ن أمثلته  :وم 



عاش بعد  مَّ ام، ث  أفطر في شهر رمضان ثالثة أيَّ  رجل  
ه لم عافى، يستطيع القضاء، إال أنَّ رمضان شهرين وهو م  

 .مات يقض إلى أن  

ن تركته أو أفطره فهذا ي طع م عنه عن كل يوم  مسكينًا م 
ن متبر     .عم 

ــ جدي عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي النَّ العالمة وقال 
/  1) "حاشية الروض المربع"في كتابه  ــرحمه هللا 

011:) 

 اهـ.وهذا مذهب األئمة األربعة، وغيرهم

ــ  رحمه هللاــ  ووي الشافعيأبو زكريا النَّ الفقيه وقال 
، عند حديث 245 -244/ 8) "شرح صحيح مسلم"في 
 (:5506:رقم

ه الفدية في ه لو مات قبل خروج شعبان لزم  وأجمعوا أنَّ 
ن طعام، هذا إذا كان تمكَّ ترك   د  م  ن ه عن كل يوم م  ن م 

 اهـ.قضالقضاء فلم ي  

" الحاوي الكبير"قله أبو الحسن الماوردي الشافعي في ون  
 – 581/ 2) "عمدةالشرح "، وابن تيمية في (012/ 1)

 (:صومقسم ال

ن الصحابة  .إجماًعا م 

اإلطعام  ــرحمه هللا  ــني اب اإلمام ابن تيمية الحرَّ ون س  
 :(قسم الصيام ــ 161 -160/ 2) "عمدة الشرح "في 



رضي هللا عنهم  ــوابن عمر  ،وابن عباس ،إلى عائشة
ن الصحابة ــ  .م 

 اهـ.خالفف لهم في الصحابة م  وال ي عر   :قال م  ثُ 

بسند صحيح عن  ،(22) "جزئه"هم في أخرج أبو الج  و
كان  ــرضي هللا عنهما  ــعبد هللا بن عمر  أنَّ  ،نافع
يٌض، ثُم  ))  :يقول ْن َرَمَضاَن أَي اًما َوُهَو َمر  َمْن أَْفَطَر م 

ْن  َي، فَْليُْطعَْم َعْنهُ َمَكاَن ُكل   يَْوٍم أَْفَطَر م  َماَت قَْبَل أَْن يَْقض 
ْنَطٍة  ْن ح  ينًا ُمدًّا م  ْسك   .((ت ْلَك اأْلَي ام  م 

 .عن نافع ،رن طريق آخ  م   ،(8256)وأخرجه البيهقي 

سلسلة "في كتابه  ــ رحمه هللا ــاأللباني العالمة وقال 
 (:62/ 54) "األحاديث الضعيفة

 اهـ.سنده صحيح

 ــ 548/ 6) "مشكل اآلثار"كتابه وأخرج الطحاوي في 
رة أنَّ  ،(2116: بعد حديث رقم ))  :ها قالتعن ع م 
َي هللاُ َعْنَها  ــَسأَْلُت َعائ َشةَ  َي : فَقُْلُت لََها ــَرض  إ ن  أُم  

َي َعْنَها؟  تُُوف  يَْت َوَعلَْيَها َرَمَضاُن، أَيَْصلُُح أَْن أَْقض 
ْن تََصد ق ي َعْنَها َمَكاَن ُكل   يَْوٍم َعلَى : فَقَالَتْ  ََل، َولَك 

ك  َعْنَها  يَام  ْن ص  يٍن، َخْيٌر م  ْسك   .((م 

ث وقال  حد   بعد  ــرحمه هللا  ــابن التركماني الحنفي الم 
" لكبرىنن اس  ال"بهامش  ــ 214/ 0)إسناد الطحاوي 

 (:للبيهقي



 اهـ.وهذا أيًضا سند صحيح

أحكام "في كتابه ــ رحمه هللا ــ األلباني العالمة وقال 
 (:544:ص) "الجنائز

 ."صحيح": قال ابن التركماني

كانا أرادا تضعيفه  العسقالني، فإن   مَّ ث   ،فه البيهقيوضعَّ 
ن هذا الوج   نيا غيره، فال ع   ه له، وإن  ه، فال وج  م 

 اهـ.رهض  ي  

ن ر معه المرض حتى يموت ولم يتمك  يستم   أنْ  :الثاني
ن القضاء  .م 

ن أمثلته  :وم 

ر عشرة أيَّ  رجل   ن شهر رمضان بسبب أفطر آخ  ام م 
ب   مات  ر في مرضه هذا إلى أن  يح للفطر، واستم  مرض م 
 .دون قضاء

وهذا ال شيء عليه، وال على ولي  ه، ال إطعام عنه، وال 
 .صيام

رحمه هللا  ــأبو سليمان الخطابي الشافعي الفقيه وقد قال 
عند حديث  ــ 521/  2)" ننمعالم السُّ "في كتابه  ــ

 (:106:رقم

ه إذا أفطر في المرض أو ة أهل العلم على أنَّ فق عامَّ واتَّ 
ط في القضاء حتى مات فإنَّ لم ي   ث مَّ فر السَّ  ه ال شيء فر  



م طع  ي  : ه قالجب اإلطعام عنه، غير قتادة، فإنَّ عليه، وال ي  
 اهـ.ي ذلك أيًضا عن طاوسك  عنه، وقد ح  

رحمه هللا  ــأبو دمحم البغوي الشافعي اإلمام وبنحوه قال 
 (.124/ 6) "نةشرح السُّ "في كتابه  ــ

رحمه هللا  ــ قاسم الحنبلي عبد الرحمن بنالعالمة وقال 
 (:011/  1) "عرب  حاشية الروض الم  "في كتابه  ــ

ووي اتفاق أهل العلم، ولو ر النَّ ال شيء عليه، وذك  
ب بالشرع، هلل تعالى، وج   ه حق  ضى عليه أحوال، ألنَّ م  

ن وج   ل إمكان ف عله، فسقط إلى غير ب عليه، قب  ومات م 
 اهـ.ل، كالحجبد  

بسند  ،(4614)" مصنَّفه"في أخرج عبد الرزاق و
 )) :قال هأنَّ  ــرضي هللا عنهما  ــ صحيح عن ابن عباس

يًضا َحت ى  يض  ف ي َرَمَضاَن فاََل يََزاُل َمر  ُجل  اْلَمر  ف ي الر 
 .((« لَْيَس َعلَْيه  َشْيءٌ »: يَُموتَ 

ام د أي  نوي صيام أحَ ف يَ كل  عن المُ /  الوقفة الخامسة
ن الليل، ويُ   م  هار، ثُ ك بعض الن  مس  شهر رمضان م 

 .مرضيَ 

ن ن   ن الليل، وفي م  ن شهر رمضان م  وى صيام أي  يوم م 
 ه يجوز له أن  طر، فإنَّ يح الف  هار أصابه مرض ي ب  أثناء النَّ 

 .رقطع صوم هذا اليوم وي فط  ي  



رحمه هللا  ــي المالكي وط  لُّ أبو الحكم الب  القاضي وقد قال 
 451/ 2) "اإلقناع في مسائل اإلجماع"كما في كتاب  ــ
المالكي ــ رحمه  ان الفاسيالبن القطَّ ( 5241:مسألة ــ

 :هللا ــ

ن أصبح صحيًحا، وأجمعوا أنَّ  ، أنَّ  ث مَّ ه م  تلَّ  اهـ.ره ي فط  اع 

 ــ مشقي الحنبليعالء الدين المرداوي الد   الفقيه وقال 
ن اإلنصاف في معرفة الراجح م  "في كتابه  ــرحمه هللا 
 (:281/ 1) "الخالف

ا المريض إذا خاف زيادة مرضه، أو طوله، أو كان أمَّ 
مرض في يومه، أو خاف مرًضا ألجل  ث مَّ صحيًحا 

ه صومه طر، وي كر  ب له الف  ه ي ستح  العطش أو غيره، فإنَّ 
 اهـ.وإتمامه إجماًعا

 :ونقله عنه أيًضا

رحمه  ــجدي الحنبلي النَّ  عبد الرحمن بن قاسمالعالمة 
، و (142/ 1) :عرب  حاشية الروض الم  "في كتابيه  ــهللا 
 (.228/ 2) "اإلحكام شرح أصول األحكام"

 .به بشيءولم يتعقَّ 

 :تنبيه

حاضرة صوتية، ثم راجعتها م  ه الرسالة كان أصل هذ
ت نقولها ر، ووثَّق  بعد كتابتها، وزدت فيها ما تيسَّ 

 .والرقم بالجزء، والصفحة،



  

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 


