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 "دراسة فقهية مقارنة - " األحكام الفقهية المتعلقة بفدية الصيام

 د. يوسف هزاع الشريف.

 جامعة الطائف. –كلية الشريعة واألنظمة  –ارك بقسم الشريعة أستاذ مش

 ملخص البحث 
يعنى البحث بتحقيق الخالف الفقهي في مسألة فدية الصيام. من خالل 
جمع شتات أقوال العلماء في هذه المسألة في بحث واحد يسهل الرجوع إليها 

على أقواها دليال  عند الحاجة. والترجيح بين اآلراء الفقهية المتعارضة والتعرف
 وأقربها للصواب.

من مقدمة وتمهيد وثالثة وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من  
 مباحث وخاتمة.

تضممممن التمهيمممدع  التعريمممف بالمصمممةلحات المممواردت بمممالعنوان. واخمممت  المبحمممث 
األولع بحكم فدية الصيام ومقدارها ومصمارفها وكيفيمة أدااهماا واخمت  المبحمث 

ب المتفق عليها بين المذاهب الفقهيمةا واخمت  المبحمث الثالمثع الثانيع باألسبا
باألسمممباب المختلمممف فمممي إيجابهممما للفديمممة فمممي الصممموما واشمممتملت الخاتممممة علمممى 

 النتااج والتوصيات.
وقد سلك الباحث في كتابة هذا البحث المنهج العلمى المتبع فمي كتابمة البحموث 

 المحكمة والرساال  الجامعية.
إلى أن من بين أنواع الفدية الواجبمة فديمة الصميام وهمي عبمارت وقد انتهى البحث 

عن بدل للصيام لبعض أصحاب األعذار ممن ال يقدرون على القضاءا تيسيرا 
من المولى تعالى عليهم ورفعا للحرج عنهم. وأن هناك أسبابا متفقا عليها للفدية 

ا وكممالمريض كممما فممي حالممة الشممي  الكبيممر والمممرأت العجمموا إذا عجمماا عممن الصمميام
مرضا مامناا وكالذي يخاف على نفسم  الهمالك وال يسمتةيع القضماء.وأن هنماك 
أسممبابا مختلفمما فممي إيجابهمما للفديممة كالحمممل والرضمماعا وعممدم قضمماء ممما فاتمم  مممن 
رمضان حتى دخمل عليم  رمضمان ،خمرا وكمذلك ممن ممات وعليم  قضماء وأمكنم  

ر األعموام دون قضماءا وقمد صيام  ولم يفعلا كما اختلفوا في تكرار الفدية بتكمر 
 بينا تفصيل ذلك عند الفقهاء.

 الصيام(. –الفدية  –الفقهية  –) األحكام الكلمات المفتاحية للبحث: 
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ABSTRACT 
"Jurisprudential rulings on the ransom of fasting - a 

comparative jurisprudence study" 
The research is concerned with achieving the 

jurisprudential difference in the issue of the ransom of fasting. 
By collecting diatribes of scholars' opinions on this issue in a 
single, easy-to-read study when needed. And the weighting 
between conflicting doctrinal views and identifying the strongest 
evidence and the closest to the right. 

 The nature of the research necessitated that it consist of an 
introduction, a preface, three investigations and a conclusion. 
The preface includes: Definition of terms in the title. The second 
topic deals with the reasons for the ransom of fasting, its 
amount, its banks, and how it is performed. The second topic 
deals with the agreed reasons between the doctrines of 
jurisprudence. The third topic deals with the different reasons for 
the reward for ransom in fasting. 

 In this research, the researcher used the scientific method 
used in the writing of research papers and university transcripts. 

The research concluded that among the types of ransom 
payable is the ransom of fasting, which is a reward for fasting 
for some of the owners of excuses who can not judge, so that the 
Almighty may lift them up and raise them to be embarrassed. 
And that there are agreed reasons for the ransom, as in the case 
of the great sheikh and the old woman if he is unable to fast, and 
as the patient is a chronic disease, and as a person who fears for 
himself the loss and can not eliminate. There are different 
reasons for the reward for ransom such as pregnancy and 
breastfeeding, Ramadan, as well as those who died and has to 
spend and can not fast, did not, as they differed in the repetition 
of the ransom repeated years without spending, have shown the 
details of this when the scholars. 
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 مقـدمــــــــــــة
إن الحمد هللا نحمدها ونستعين ا ونستغفرها ونتوب إلي ا ونعوذ باهلل من 
شرور أنفسناا ومن سياات أعمالناا من يهد اهلل فال مضل ل  ومن يضلل فال 

إال اهلل وحده ال شريك ل ا أن محمدًا عبده ورسول ا  هادي ل ا وأشهد أال إل 
أرسل  اهلل تعالى بين يدي الساعة بشيرًاا ونذيرًاا وداعيًا إلى اهلل بإذن  وسراجًا 
منيرًاا فبلغ الرسالةا وأدى األمانةا ونصح األمةا وجاهد في اهلل حق جهادها 

  علي  وعلى ،ل ا بلسان ا ويدها ومال ا حتى أتاه اليقين فصلوات اهلل وسالم
 .وأصحاب ا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعدا فإن علم الفق  من أشرف العلوم لتعلق  باألحكام الشرعية 
واجتهادات علماء األمة  العملية المستمدت من كتاب اهلل تعالى وسنة رسول  

 ع "من يرد اهلل ب  خيرا يفقه  فيخلفا عن سلفا ولهذا قال رسول اهلل 
 .(1)الدين"

ومن بين المساال الفقهية التي يحتاج الناس إلى معرفتها على اختالف 
مستوياتهم العلميةا لكونها تتعلق بعبادت من أجل العبادات في اإلسالما وركن 
من أركان  الخمسةا ولكثرت ما تقع لكثير من المكلفين تلك التي تتعلق بفدية 

جدل كبير بين الفقهاءا وجاءت هذه  الصياما وقد تشعبت مساالهاا وثار حولها
المساال منثورت في بةون أمهات الكتب الفقهية عند أصحاب المذاهب األربعة 
وغيرها من كتب الفتاوىا فرأيت خوض غمارهاا والغو  في بحارهاا اللتقاة 
آللاهاا وجمع نثارهاا وتقريبها وتهذيبها في بحث واحدا محاوال جمع شتاتهاا 

اا واخترت ل  عنوانا وهوع "المساال الفقهية المتعلقة بفدية واستيعاب جااياته
 الصيام دراسة فقيهة مقارنة".

                                                 

( 11( متفق علي ؛ أخرج  البخاري في كتاب العلما باب من يرد اهلل ب  خيرا يفقه  في الدينا ح)1)
 (.6342ومسلم في كتاب الاكاتا باب النهي عن المسألةا ح)
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 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى عدة أمور:

 تحقيق الخالف الفقهي في مسألة فدية الصيام. -1
جمع شتات أقوال العلماء في هذه المسألة في بحث واحد يسهل على  -6

 الرجوع إليها عند الحاجة. ةالب العلم والباحثين والمفتين
الترجيح بين اآلراء الفقهية المتعارضة والتعرف على أقواها دليال وأقربها  -4

 للصواب.
 الدراسات السابقة: 

لم أجد فيما وقعت علي  من المؤلفات الفقهية بحثا علميا أو رسالة علمية 
د أو مؤلفا استجمع المساال المتعلقة بفدية الصيام على وج  الخصو ا وق

وجدت دراسات ورساال علمية اعتنت بالفدية في الحج والعمرتا منها رسالة 
ماجستير قدمت لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى عام 

ه من الباحثع محمد بن عبد العايا بن إبراهيم اليحيى بعنوانع "أحكام 1341
دية في الصيام على وج  الفدية في الحج والعمرت دراسة فقهية مقارنة"ا أما الف

 الخصو  فلم أعثر على بحث علمي يخصها ويستوعب أحكامها.
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 خطة البحث:
تكونت خةة البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة على 

 النحو التاليع
 .تمهيدع  التعريف بالمصةلحات الواردت بالعنوان 
 ة أدااهاا وفي  المبحث األولع حكم فدية الصيام ومقدارها ومصارفها وكيفي

 خمسة مةالبع
 . المةلب األولع حكم فدية الصيام والدليل علي 
 .المةلب الثانيع ،راء الفقهاء في مقدارها 
  المةلب الثالثع مصارفها 
 .المةلب الرابعع كيفية أدااها 
 .المةلب الخامسع وقتها 
 ثة المبحث الثانيع األسباب المتفق عليها بين المذاهب الفقهيةا وفي  ثال

 مةالبع
 األولع الشي  الكبير والمرأت العجوا. سببال 
 ب الثانيع المريض مرضا مامنا.سبال 
 الهالك. الخوف على النفس منب الثالثع سبال 
  المبحث الثالثع األسباب المختلف في إيجابها للفدية في الصوما وفي  أربعة

 مةالبع
 .)المةلب األولع )الحمل والرضاع 
  تأخير القضاء حتى مجيء رمضان ،خر.المةلب الثانيع 
 .المةلب الثالثع من مات وعلي  صيام 
 .المةلب الرابعع تكرر الفدية بتكرر األعوام 
 .الخاتمةع وتشتمل على النتااج والتوصيات 

سااال المولى العلي القدير التوفيق والعون والسداد والرشادا إن  ولي ذلك 
 .والقادر علي ا والحمد هلل أوال و،خرا
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 التمهيد
 التعريف بالمصطلحات الواردة بالعنوان

 األحكام: -
ُل َذِلَك  في اللغةع اْلَحاُء َواْلَكاُف َواْلِميُم َأْصٌل َواِحٌدا َوُهَو اْلَمْنُع. َوَأوَّ

َحَكْمُت  اْلُحْكُما َوُهَو اْلَمْنُع ِمَن الظُّْلِم. َوُسمَِّيْت َحَكَمُة الدَّابَِّة أِلَنََّها َتْمَنُعَهاا ُيَقالُ 
الدَّابََّة َوَأْحَكْمُتَها. َوُيَقاُلع َحَكْمُت السَِّفيَ  َوَأْحَكْمُتُ ا ِإَذا َأَخْذَت َعَلى َيَدْيِ  .. 
َواْلِحْكَمُة َهَذا ِقَياُسَهاا أِلَنََّها َتْمَنُع ِمَن اْلَجْهِل. َوَتُقوُلع َحكَّْمُت ُفاَلًنا َتْحِكيًما َمَنْعُتُ  

ُحكَِّم ُفاَلٌن ِفي َكَذاا ِإَذا ُجِعَل َأْمُرُه ِإَلْيِ . َواْلُمَحكَُّمع اْلُمَجرُِّب اْلَمْنُسوُب َعمَّا ُيِريُد. وَ 
ِإَلى اْلِحْكَمِةا َواْلَعَرُب َتُقوُلع َحَكْمُت وَأْحَكْمُت وَحكَّْمُت ِبَمْعَنى َمَنْعُت َوَرَدْدُتا 

ٌما أَلن  َيْمَنُع الظَّاِلَم ِمَن الظُّْلِم. َوَرَوى َوِمْن َهَذا ِقيَل ِلْلَحاِكِم َبْيَن النَّاِس حاكِ 
اْلُمْنِذِريُّ َعْن َأبي َةاِلٍب َأنَُّ  َقاَل ِفي َقْوِلِهْمع َحَكَم اللَُّ  َبْيَنَنا؛ َقاَل اأَلصمعيع 

نها َتُردُّ َأصل اْلُحُكوَمِة َردُّ الرَُّجِل َعِن الظُّْلِما َقاَلع َوِمْنُ  ُسمَِّيْت َحَكَمُة اللَِّجاِم ألَ 
 .(1) الدَّابَّةَ 

ا َتْفِريًقا َلُ  َعِن الحكم اْلَعْقِليِّ  َوِلَتْعِريِف اْلُحْكِم اْصِةاَلًحا ُيَقيَُّد ِبالشَّْرِعيِّ
َواْلَعاِديِّ َوَغْيِرِهَماا َفاْلُحْكُم الشَّْرِعيُّ ِعْنَد ُجْمُهوِر اأُلُصوِليِّيَن ُهَوع ِخَةاُب الشَّاِرِع 

ُق ِبَأْفَعال اْلُمَكلَِّفيَن اْقِتَضاًء َأْو َتْخِييًرا َأْو َوْضًعاا َأمَّا ِعْنَد اْلُفَقَهاِء َفُهَوع َأَثُر اْلُمَتَعلِّ 
ِخَةاِب اللَِّ  اْلُمَتَعلِِّق ِبَأْفَعال اْلُمَكلَِّفيَن اْقِتَضاًء َأْو َتْخِييًرا َأْو َوْضًعاا َفاْلُحْكُم 

 .(6)ْلُوُجوُب َوَنْحُوُها َوَلْيَس اْلِخَةاَب َنْفَس ُ ِعْنَدُهْم ُهَو اأَلَثُر َأِي ا

                                                 

ارونا ( انظرع مقاييس اللغةا أبو الحسين أحمد بن فارس بن اكريا الراايا تحقيقع عبد السالم ه1)
. لسان العربا جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقيا 6/11ما 1111-ه1411ة/ دار الفكرا 

 .16/131بيروتا -ا دار صادر4ة/
( انظرع فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتا عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالويا  6)

ما 6006-هم1364روتا بي-ا دار الكتب العلمية1تحقيقع عبداهلل محمود محمد عمرا ة/
. الغيث الهامع شرح جمع الجوامعا ولي الدين أبو ارعة العراقيا تحقيقع محمد تامر 34 

. إرشاد الفحول إلى 43ما  6003-هم1361بيروتا -ا دار الكتب العلمية1حجاايا ة/
ا دار 1تحقيق الحق من علم األصولا محمد بن علي الشوكانيا تحقيقع أحمد عاو عنايةا ة/

 .1/61ما 1111-هم1311اب العربيا الكت
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 َأْنَواُع اْلُحْكِم الشرعي:
ا  ا َوَبْعُضُهْم َااَد التَّْخِييِريَّ َيْنَقِسُم اْلُحْكُم الشرعي ِإَلى التَّْكِليِفيِّ َواْلَوْضِعيِّ

ْقِتَضاِء ِفي َتْعِريِف اْلُحْكِم ُهَو َوَيُدل َتْعِريُف اْلُحْكِم َعَلى َهِذِه اأَلْنَواِعا َفاْلُمَراُد ِباالِ 
الةََّلُبا َوُيَسمَّى َهَذا النَّْوُع ِمْن َأْنَواِع اْلُحْكِمع اْلُحْكُم التَّْكِليِفيُّ ِلَما ِفيِ  ِمْن ِإْلَااِم 

ا َوُهَو ُكْلَفٍةا َوَيَتَناَول ُكالا ِمْن َةَلِب اْلِفْعل َجاِاًماا َوُهَو اْلُوُجوُبا َأْو َغْيَر َجاِامٍ 
النَّْدُبا َكَما َيَتَناَول َةَلَب التَّْرِك َجاِاًماا َوُهَو التَّْحِريُما َأْو َغْيَر َجاِاٍما َوُهَو 

 اْلَكَراَهُة.
اإِلَباَحُةا َوِهَي َأْن اَل َيُكوَن الشَّْيُء  -ِفي التَّْعِريفِ -َواْلُمَراُد ِبالتَّْخِييِر 
 َمْةُلوَب اْلِفْعل َأِو التَّْرِك.

–َوِبَأْحَكاِم ااِلْقِتَضاِء َوالتَّْخِييِر ُتْسَتْكَمل َأْقَساُم اأَلْحَكاِم التَّْكِليِفيَِّة اْلَخْمَسِة 
َوَقَصَرَها َبْعُض اأُلُصوِليِّيَن  -كما عند الحنفية–َأِو السَّْبَعِة  -كما عند الجمهور

َوَأْفَرَد اإِلَباَحَة ِباْسِم )اْلُحْكُم َكاآلِمِديِّ َعَلى َما َيَتَعلَُّق ِبَةِريِق ااِلْقِتَضاِءا 
( ِفي ِحيِن َأنَّ َبْعَض اأُلُصوِليِّيَن ُيْخِرُجوَن اْلَمْنُدوَب ِمَن اْلُحْكِم التَّْكِليِفيِّ  التَّْخِييِريُّ

ع َوُهَو َأْوَلى ِمَن اْلُمَباِح ِباْلُخرُ  وِج ِمَن أِلَنَُّ  َلْيَس ِفيِ  ِإْلَااٌم ِبَمَشقٍَّةا َقال اآلِمِديُّ
.  اْلُحْكِم التَّْكِليِفيِّ

ِخَةاُب اللَِّ  َتَعاَلى اْلُمَتَعلُِّق ِبَجْعل  -ِفي َتْعِريِف اْلُحْكمِ -َواْلُمَراُد ِباْلَوْضِع 
الشَّْيِء َسَبًباا َأْو َشْرًةاا َأْو َماِنًعاا َأْو َصِحيًحاا َأْو َفاِسًدا )َأْو َباِةاًل َعَلى َما 

 (1)َحَنِفيَُّة ِمْن التَّْفِرَقِة َبْيَن اْلَفاِسِد َواْلَباِةل(َذَهَب ِإَلْيِ  الْ 
فالفقهاء يتكلمون في بيان حكم أفعال المكلفينا ولذلك جعلوا الحكم صفة 
لفعل العبد وقسموه إلى خمسة أقسام هيع الواجبا والمندوبا والمحرما 

 ين هماع والمكروها والمباحا والحنفية اادوا على هذه األقسام قسمين ،خر 

                                                 

( انظرع نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم األصولا جمال الدين عبد الرحيم اإلسنويا 1)
. التقرير والتحبيرا شمس الدين 61ما  1111-هم1360بيروتا -ا دار الكتب العلمية1ة/

 .6/11ما 1134-هم1304بيروتا -ا دار الكتب العلمية6بن موقت الحنفيا ة/



 
 
 

 دراسة فقهية مقارنة قة بفدية الصياماألحكام الفقهية المتعل

 

 .(1)الفرضا والمكروه كراهة تحريم
 الفقهية:

منسوبة إلى الفق ا وهو ِفي اللَُّغِةع اْلِعْلُم ِبالشَّْيِء َواْلَفْهُم َلُ ا َواْلَفِةَنُة ِفيِ ا 
ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ         ڃ   ژ َقال َتَعاَلىع  (6)َوَغَلَبا َعَلى ِعْلِم الدِّيِن ِلَشَرِف ِ 

 .(3)يلع ُهَو ِعَباَرٌت َعْن ُكل َمْعُلوٍم َتَيقََّنُ  اْلَعاِلُم َعْن ِفْكرٍ َوقِ  (4) ژچ    
َوِفي ااِلْصِةاَلِح ُهَوع اْلِعْلُم ِباأَلْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة اْلَعَمِليَِّةا اْلُمْكَتَسُب ِمْن 

 َأِدلَِّتَها التَّْفِصيِليَِّة.
َنا َعُةا َكَما َتُقوُلع ِعْلُم النَّْحِو َأْيع ِصَناَعُتُ ا َفاْلِعْلُم ِجْنٌسا َواْلُمَراُد ِبِ  الصِّ

َفاِتا  َوِحيَنِاٍذ َفَيْنَدِرُج ِفيِ  الظَّنُّ َواْلَيِقيُنا َوَخَرَج ِباأْلَْحَكاِمع اْلِعْلُم ِبالذََّواِتا َوالصِّ
ُف َمْعِرَفُتَها َعَلى الشَّْرِع. َواأْلَْفَعاِل. َوِبالشَّْرِعيَِّةع اْلَعْقِليَُّةا َواْلُمَراُد ِبَها َما َيَتَوقَّ 

َوِباْلَعَمِليَِّةع َعْن اْلِعْلِميَِّةا وُهَو اْحِتَراٌا َعْن ُأُصوِل الدِّيِنا َوِباْلُمْكَتَسِبع ِعْلُم اللَِّ  
َتَعاَلىا َوَما ُيْلِقيِ  ِفي َقْلِب اأْلَْنِبَياِء َواْلَماَلِاَكِة ِمْن اأْلَْحَكاِم ِباَل اْكِتَساٍب. 
َوِباأْلَِخيِرع َعْن اْعِتَقاِد اْلُمَقلِِّدا َفِإنَُّ  ُمْكَتَسٌب ِمْن َدِليٍل إْجَماِليٍّ َوِقيَلع َبْل ُهَو 

 اْحِتَراٌا َعْن ِعْلِم اْلِخاَلِف. 
َوَأمَّا ِعْنَد اْلُفَقَهاِءع َفَقاَل اْلَقاِضي اْلُحَسْيُنع "اْلِفْقُ  اْفِتَتاُح ِعْلِم اْلَحَواِدِث َعَلى 

ْنَساِن" ْنَساِن. َأْو اْفِتَتاُح ُشَعِب َأْحَكاِم اْلَحَواِدِث َعَلى اإْلِ  .(1)اإْلِ
 َوِقيَلع التَّْصِديُق ِبَأْعَماِل اْلُمَكلَِّفيَنا الَِّتي تُْقَصُد اَل العتقاد.

 وقيلع معرفة النفس مالها َوَما َعَلْيَها َعَماًل.
 يَِّة اْلَفْرِعيَِّة َعْن َأِدلَِّتَها التَّْفِصيِليَِّة.َوِقيَلع اْعِتَقاُد اأْلَْحَكاِم الشَّْرعِ 
                                                 

ا مؤسسة الريان للةباعة والنشر 1( انظرع تيسير علم أصول الفق ا عبداهلل بن يوسف العنايا ة/1)
وما بعدها. أصول الفق  الذي ال يسع الفقي   13ما  1111-ه1313بيروتا -والتوايع

 .61ما  6001-ه1362الرياضا -ا دار التدمرية1جهل ا عياض بن نامي السلميا ة/
. القاموس المحيةا مجد الدين الفيروااباديا 14/166رب البن منظورا ( انظرع لسان الع6)

 1610. 
 .11( سورت هودا اآليةع 4)
 .6/311( المصباح المنيرا أحمد بن محمد الفيوميا 3)
 .  41ما /1113-هم1313ا دار الكتبيا 1( انظرع البحر المحيةا بدر الدين الاركشيا ة/1)
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َوِقيَلع ُهَو ُجْمَلٌة ِمَن اْلُعُلوِم "ِبَأْحَكاٍم َشْرِعيٍَّة ُيْسَتَدلُّ َعَلى َأْعَياِنَها"* ُيْعَلُم 
 ِباْضِةَراٍر َأنََّها ِمَن الدِّيِن.

ُل َوَقِد اْعُتِرَض َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمْن َهِذِه التَّعْ  ِريَفاِت ِباْعِتَراَضاٍتا َواأْلَوَّ
؛ أِلَنَّ َغاِلَب ِعْلِم اْلِفْقِ  ُظُنونٌ   .(1)َأْواَلَها ِإْن ُحِمَل اْلِعْلُم ِفيِ  َعَلى َما َيْشَمُل الظَّنَّ

وقد ثبت للعلماء باالستقراء أن األدلة التي تستفاد منها األحكام الشرعية 
لسنة واإلجماع والقياس وأن أساس هذه األدلة العملية ترجع إلى أربعةع القر،ن وا

والمصدر األول منها هو القر،نا ثم السنَّة التي فّسرت مجمل ا وخصصت 
 .(6)عام ا وقيدت مةلق ا وكانت تبيانًا ل  وتماماً 

 الفدية:
مَّا ُهَو تعريفها ُلَغًةع َماٌل َأْو َنْحُوُه ُيْسَتْنَقُذ ِبِ  اأَلِسيُر َأْو َنْحُوُه َفُيَخلُِّصُ  مِ 

َأْي َجَعْلَنا الذِّْبَح ِفَداًء َلُ   (3) ژٹ   ڤ   ڤ   ژ ا َقال َتَعاَلىع (4)ِفي ِ 
 َوَخلَّْصَناُه ِبِ  ِمَن الذَّْبِح.

َواْصِةاَلًحاع اسٌم من الفداء بمعنى اْلَبَدل الَِّذي َيَتَخلَُّ  ِبِ  اْلُمَكلَُّف ِمْن 
َ  ِإَلْي ِ  تمليك ما ب  يتخل  عن مكروه توج  علي ا وهذا  ا وقيلع(1)َمْكُروٍه َتَوجَّ

ا وقيلع ما يقوم مقام الشئ دفعا للمكروه عن ا (2)يقتضي اشتراة التمليك فيها
 وهي أنواعع

 فدية األسيرع ما يدفع الستنقاذه من االسر. -1
فدية الصوم عمن أفةر لعلة ال يرجى اوالهاا أو للحامل والمرضع عند  -6

 ل يوم.البعضع إةعام مسكين عن ك
                                                 

 .1/13من علم األصولا الشوكانيا  ( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق1)
 .16ا مكتبة الدعوتا بدون تاري ا  3( علم أصول الفق ا عبد الوهاب خالفا ة/6)
( انظرع العينا الخليل بن أحمد الفراهيديا تحقيقع مهدي المخاوميا إبراهيم السامراايا ة/ دار 4)

 . 110ا 11/131. لسان العربا ابن منظورا 3/36ومكتبة الهاللا بدون تاري ا 
 .101( سورت الصافاتا اآليةع 3)
ا دار الكتب العلميةا 1( التعريفات الفقهيةا محمد عميم اإلحسان المجددي البركتيا ة/1)

 .124ما  6004-ه1363
( النهر الفااق شرح كنا الدقااقا سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفيا تحقيقع أحمد عاو 2)

 .6/41ما 6006-هم1366بيروتا -لعلميةا دار الكتب ا1عنايةا ة/
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 .(1)فدية حلق رأس المحرم ألذى أصاب  ب ع ذبح شات -4
 الصيام:

ْوُم ِفي اللَُّغِةع َمْصَدُر َصاَم َيُصوُم َصْوًما َوِصَياًما ومعناهع اإِلْمَساُك ُمْةَلًقا  الصَّ
َعِن الةََّعاِم َوالشََّراِب َواْلَكاَلِم َوالنَِّكاِح َوالسَّْيِرا ولذلك قيل للفرس الممسك عن 

 ّسيرا أو العلفع َصاِاٌما قال الشاعرعال
 (2)خيل ِصَياٌم وأخرى غير َصاِئَمة  

پ   پ   پ   پ   ڀ   ژ ع -ِحَكاَيًة َعْن َمْرَيَم َعَلْيَها السَّاَلمُ -وَقال َتَعاَلى 

 .(4) ژڀ    ڀ   ڀ   ٺ      ٺ  
َوِفي ااِلْصِةاَلِحع "هو ترك األكل والّشرب والجماع من الّصبح إلى 

ا وقيلع "إْمَساٌك َعْن َشْهَوَتْي اْلَبْةِن َواْلَفْرِج ِبِنيٍَّة ِمْن (3)وب بنّيٍة من أهل "الغر 
ا (2)"ِإْمَساُك َعِن اْلُمْفِةِر َعَلى َوْجٍ  َمْخُصوٍ "ا وقيلع هو (1)اْلَفْجِر ِلْلُغُروِب"

"إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في امن معين من شخ  وقيلع هو 
 (1)مخصو "

 لتعريفات كلها على اختالف ألفاظها متقاربة في المعنى.وهذه ا

                                                 

ا دار النفااس للةباعة والنشر 6( معجم لغة الفقهاءا محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبيا ة/1)
 .431ما  1133-هم1303والتوايعا 

ا دار إحياء 1( انظرع تهذيب اللغةا أبو منصور األاهريا تحقيقع محمد عوض مرعبا ة/6)
ا المفردات في غريب القر،نا تحقيقع صفوان عدنان 16/136ما 6001بيروتا -التراث العربي
 . 100هما  1316دمشقا بيروتا -ا دار القلما الدار الشامية1الداوديا ة/

 .62( سورت مريما اآليةع 4)
ا دار البشاار 1( كنا الدقااقا أبو البركات عبد اهلل بن أحمد النسفيا تحقيقع سااد بكداشا ة/3)

 .611ما  6011-هم1346راجا اإلسالميةا دار الس
( منح الجليل شرح مختصر خليلا أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكيا ة/ دار 1)

 .6/103ما 1131-هم1301بيروتا-الفكر
ا دار 1( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجا شمس الدين الخةيب الشربينيا ة/2)

 .6/130ما 1113-هم1311بيروتا -الكتب العلمية
( الروض المربع شرح ااد المستقنعا منصور بن يونس البهوتيا ة/ دار المؤيدا مؤسسة الرسالةا 1)

 .661بدون تاري ا  
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 المبحث األول
 حكم فدية الصيام ومقدارها وأسبابها المتفق عليها

 المطلب األول: حكم فدية الصيام والدليل عليه.
ڇ   ڍ       ڍ   ڌ    ڌ   ژ حكم الفديةع الوجوبا لقول  تعالىع 

 .(6)ة شديدت الفديةأي على الذين يتحملون الصوم بمشق (1) ژ ڎ
ۀ   ژ وقد اختلفوا في هذه نس  هذه اآلية بما بعدها وهو قول  تعالىع 

؛ ففي الصحيحين َعْن َيِايَد َمْوَلى َسَلَمَة ْبِن (4) ژ   ھہ   ہ   ہ    ہ
 ڇ   ڍ       ڍ   ڌ    ڌ   ڎژ َسَلَمَة َقاَلع "َلمَّا َنَاَلْتع  أنّ اأَلْكَوِعا 

 .(3)«َأْن ُيْفِةَر َوَيْفَتِدَيا َحتَّى َنَاَلِت اآلَيُة الَِّتي َبْعَدَها َفَنَسَخْتَها َكاَن َمْن َأَرادَ » ژ
ا َقَرَأع )ِفْدَيُة َةَعاِم -َرِضَي اللَُّ  َعْنُهَما-وروى البخاري َعِن اْبِن ُعَمَر 

 .(1)«ِهَي َمْنُسوَخةٌ »َمَساِكيَن( َقاَلع 
ع َنَاَل َرَمَضاُن َفَشقَّ َعَلْيِهْما ْصَحاُب ُمَحمٍَّد وقال اْبُن َأِبي َلْيَلىا َحدَّثََنا أَ 

ْوَم ِممَّْن ُيِةيُقُ ا َوُرخَِّ  َلُهْم ِفي َذِلَكا  َفَكاَن َمْن َأْةَعَم ُكلَّ َيْوٍم ِمْسِكيًنا َتَرَك الصَّ
ْوم" (2)ژ   گک   ک   ک    گژ َفَنَسَخْتَهاع   .(1)َفُأِمُروا ِبالصَّ

ْن َعَةاٍء أن  َسِمَع اْبَن َعبَّاٍسا َيْقَرُأ }َوَعَلى الَِّذيَن وقد أخرج البخاري عَ 

                                                 

 .133( سورت البقرتا اآليةع 1)
دمشقا بدون تاري ا -ا دار الفكر16( الفق  اإلسالمي وأدلت ا وهبة مصةفة الاحيليا ة/6)

4/1134. 
 .131آليةع ( سورت البقرتا ا4)
(ا 3101( أخرج  البخاري في كتاب تفسير القر،نا باب }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمُ {ا ح)3)

ومسلم في كتاب الصياما َباُب َبَياِن َنْسِ  َقْول  َتَعاَلى }َوَعَلى الَِّذيَن ُيِةيُقوَنُ  ِفْدَيٌة{ ِبَقْوِلِ ع }َفَمْن 
 (.1131َر َفْلَيُصْمُ {ا ح)َشِهَد ِمْنُكُم الشَّهْ 

 (.1131( أخرج  البخاري في كتاب التفسير باب }َوَعَلى الَِّذيَن ُيِةيُقوَنُ  ِفْدَيٌة{ا ح)1)
 .133( سورت البقرتا اآليةع 2)
 ( صحيح البخاريا كتاب التفسيرا ترجمة باب }َوَعَلى الَِّذيَن ُيِةيُقوَنُ  ِفْدَيٌة{.1)
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ُقوَنُ  َفاَل ُيِةيُقوَنُ  ِفْدَيٌة َةَعاُم ِمْسِكيٍن{ َقاَل اْبُن َعبَّاٍسع  َلْيَسْت ِبَمْنُسوَخٍة ُهَو »ُيَةوَّ
اا َفُيْةِعَماِن َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم الشَّْيُ  الَكِبيُرا َوالَمْرَأُت الَكِبيَرُت اَل َيْسَتِةيَعاِن َأْن َيُصومَ 

 .(1)«ِمْسِكيًنا
ع " اْلُمَراُد اَل ُيِةيُقوَنُ  َأْو ُيِةيُقوَنُ  َحاَل الشََّباِب ثُمَّ (6)قال السنيكي

 .(4)َيْعَجُاوَن َعْنُ  َبْعَد اْلِكَبِر"
َمَضاَن أِلَنَُّ  ع "ُيَباَح ِللشَّْيِ  اْلَفاِني َأْن ُيْفِةَر ِفي َشْهِر رَ (3)وقال الكاساني

ْوِم َوَعَلْيِ  اْلِفْدَيُة ِعْنَد َعامَِّة اْلُعَلَماِءا َوَقاَل َماِلٌكع اَل ِفْدَيَة َعَلْيِ ا  َعاِجٌا َعْن الصَّ
ْوِم ِبَقْوِلِ  َتَعاَلىع  ژ َوْجُ  َقْوِلِ  َأنَّ اللََّ  َتَعاَلىا َأْوَجَب اْلِفْدَيَة َعَلى اْلُمِةيِق ِللصَّ

ْوَم َفاَل َتْلَاُمُ  ژ ڍ   ڌ    ڌ   ڎ   ڇ   ڍ     ا َوُهَو اَل ُيِةيُق الصَّ
َلِفا َفِإنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل اللَِّ   َأْوَجُبوا  اْلِفْدَيُةا َوَما َقاَلُ  َماِلٌك ِخاَلُف إْجَماِع السَّ

َأنَّ اْلُمَراَد ِمْن اآْلَيِة اْلِفْدَيَة َعَلى الشَّْيِ  اْلَفاِنيا َفَكاَن َذِلَك إْجَماًعا ِمْنُهْم َعَلى 
مَّا َعَلى  الشَّْيُ  اْلَفاِني إمَّا َعَلى إْضَماِر َحْرِف اَل ِفي اآْلَيِة َعَلى َما َبيَّنَّاا َواِ 
ْوَما ثُمَّ َعَجُاوا َعْنُ ا  إْضَماِر َكاُنوا َأْيع "َوَعَلى الَِّذيَن َكاُنوا ُيِةيُقوَنُ "ا َأْيع الصَّ

                                                 

فسير القر،نا باب قول  تعالىع }َأيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا ( صحيح البخاريا كتاب ت1)
َخْيًرا َفُهَو  َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّت ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَرا َوَعَلى الَِّذيَن ُيِةيُقوَنُ  ِفْدَيٌة َةَعاُم ِمْسِكيٍنا َفَمْن َتَةوَّعَ 

 (.3101ْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنتُْم َتْعَلُموَن{ا ح)َخْيٌر َلُ ا َوَأْن َتُصوُموا خَ 
( اكريا بن محمد بن أحمد بن اكريا األنصاري السنيكي المصري الشافعّيا أبو يحيىا قاض 6)

مفسر من حفاظ الحديثا ولد في سنيكة بشرقية مصرا وتعلم في القاهرتا وكف بصره سنة 
عدت سنة ست وعشرين وتسعمااة عن مااة هما كانت وفات  يوم األربعاء ثالث شهر في الق102

وثالث سنوات. انظرع الكواكب الساارت بأعيان الماة العاشرتا نجم الدين محمد بن محمد الغايا 
ا 1/601ما 1111-ه1313بيروتا -ا دار الكتب العلمية1تحقيقع خليل المنصورا ة/

 .4/32ما 6006يينا ا دار العلم للمال11األعالما خير الدين محمود بن محمد الاركليا ة/
 .1/363( أسنى المةالب في شرح روض الةالبا ة/ دار الكتاب اإلسالميا بدون تاري ا 4)
( َأُبو بكر بن َمْسُعود بن َأْحمد الكاساني ملك اْلعلَماء َعاَلء الّدين اْلَحَنِفّي فقي  حنفيا من أهل 3)

َولَّى التدريس بالحالوية بعد افتخار الّدين حلبا وكاسان َبْلَدت َوَراء الشاس بَها قلعة َحِصيَنة َوتَ 
اْلَهاِشِميا توفي َيْوم اأْلََحد بعد الّظْهر َوُهَو َعاشر َرَجب فى سنة سبع َوَثَماِنيَن َوخْمس ماَاة. 
انظرع الجواهر المضية في ةبقات الحنفيةا أبو محمد محيي الدين الحنفيا ة/ مير محمد 

 . 6/633كراتشيا بدون تاري ا -كتبخانة
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ْوَم َلمَّا َفاَتُ  َمسَّْت اْلَحاَجُة إَلى اْلَجاِبِر "ِفْدَيٌة َةَعاُم مِ  ْسِكيٍن"ا َوَاللَُّ  َأْعَلُما َوأِلَنَّ الصَّ
ْوِم َشْرًعا ِفي َهِذِه  ْوِم َفُيْجَبُر ِباْلِفْدَيِةا َوُتْجَعُل اْلِفْدَيُة ِمْثاًل ِللصَّ َوَتَعذََّر َجْبُرُه ِبالصَّ

ُروَرِت َكاْلِقيمَ   .(1)ِة ِفي َضَماِن اْلُمْتَلَفاِت"اْلَحاَلِة ِللضَّ
ْوِم َأْو َواِجَبٌة اْبِتَداًء  "َوَهْل اْلِفْدَيُة ِفي َحقِّ ُكلِّ َمْن ُذِكَر َبَدٌل َعْن الصَّ

ُهَما ِفي اْلَمْجُموعِ  الثَّاِني َوَيْظَهُر َأَثُرُهَما ِفيَما َلْو َقَدَر  (6)َوْجَهاِن ِفي اأْلَْصِل َأَصحُّ
ْوِم َوِفي اْنِعَقاِد َنْذِرِه َلُ "َبْعُد َعَلى ال  .(4)صَّ

 المطلب الثاني: آراء الفقهاء في مقدارها.
 رأي الحنفية ودليلهم.

يرى الحنفية أن مقدار الفدية في فةر رمضان لعذر موجب لها هو 
كما يةعم في  (3)ِنْصف َصاٍع ِمْن ُبرٍّ َأْو َاِبيٍب َأْو َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو َشِعيرٍ 

 . (1)راتالكفا
أما دليلهم على ذلك فهو القياس َعَلى َصَدَقِة اْلِفْةِر ِبِعلَِّة َأنَُّ  َأْوَجَب 

 .(2)ِكَفاَيًة ِلْلِمْسِكيِن ِفي َيْوِم ِ 
قال الكاسانيع "َوِمْقَداُر اْلِفْدَيِة ِمْقَداُر َصَدَقِة اْلِفْةِرا َوُهَو َأْن ُيْةِعَم َعْن 

 . (1)اَر َما ُيْةِعُم ِفي َصَدَقِة اْلِفْةِر"ُكلِّ َيْوٍم ِمْسِكيًنا ِمْقدَ 

                                                 

ا دار الكتب 6( بدااع الصنااع في ترتيب الشرااعا عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسانيا ة/1)
 .6/11ما 1132-هم1302بيروتا -العلمية

( انظرع المجموع شرح المهذبا أبو اكريا يحيى بن شرف النوويا ة/ دار الفكرا بدون تاري ا 6)
2/611. 

 .1/363( أسنى المةالبا 4)
البحر الرااق شرح كنا الدقااق ومنحة الخالق وتكملة الةوريا اين الدين بن إبراهيم بن ( انظرع 3)

 .6/404ا دار الكتاب اإلسالميا بدون تاري ا 6نجيم المصريا ة/
ا دار الكتب 1( انظرع البناية شرح الهدايةا بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينيا ة/1)

 .33ا 3/34ما 6000-هم1360بيروتا -العلمية
-هم1313بيروتا -( انظرع المبسوةا شمس األامة محمد بن أحمد السرخسيا ة/ دار المعرفة2)

 .4/10ما 1114
 .6/11( بدااع الصنااع في ترتيب الشرااعا 1)
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ونصف الصاع هو ما يساوي )كيلوجرام واحد ونصف الكيلو(ا والصاع 
 يساوي )ثالثة كيلو جرامات(.

 رأي الجمهور ودليلهم.
إلى أن مقدار  (4)ا والحنابلة(6)ا والشافعية(1)ذهب الجمهور من المالكية

ة وخمسون جراما(ا أو نصف صاع فدية الصوم هو مد من برا أي )سبعماا
 من غيره أي )كيلوجرام واحد ونصف الكيلو( عن كل يوم يفةر في .

َقاَلع  -رضي اهلل عنهما–ودليلهم َما روى َعْن ِعْكِرَمَةا َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
َياِم َأْةَعَم َعْن ُكلِّ َيْوٍم ُمداا ُمداا" ا وعن  َقاَلع (3)"ِإَذا َعَجَا الشَّْيُ  اْلَكِبيُر َعِن الصِّ

َ  ِللشَّْيِ  اْلَكِبيِر َأْن ُيْفِةَر َوُيْةِعَم َعْن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسِكيًنا َواَل َقَضاَء َعَلْيِ " ا (1)"ُرخِّ
وكذلك روي َعْن َعَةاِء ْبِن َأِبي َرَباٍحا َأنَُّ  َسِمَع َأَبا ُهَرْيَرَت َيُقوُلع "َمْن َأْدَرَكُ  

ا وكذلك (2)ْع ِصَياَم َشْهِر َرَمَضاَن َفَعَلْيِ  ِلُكلِّ َيْوٍم ُمدٌّ ِمْن َقْمٍح"اْلِكَبُر َفَلْم َيْسَتةِ 
َضُعَف َعاًما َقْبَل َمْوِتِ  َفَأْفَةَر َوَأَمَر  -َرِضَي اهلُل َعْن ُ -روي عن قتادت َأنَّ َأَنًسا 

                                                 

( انظرع حاشية العدوي على كفاية الةالب الربانيا أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم العدويا 1)
ا منح 1/331ما 1113-هم1313بيروتا -بقاعيا ة/ دار الفكرتحقيقع يوسف الشي  محمد ال
ا الشامل في فق  اإلمام مالكا أبو البقاء بهرام بن عبد اهلل 6/160الجليل شرح مختصر خليلا 

ا مركا نجيبوي  للمخةوةات 1السلمي الدميري الدمياةيا تحقيقع أحمد عبدالكريم نجيبا ة/
 .1/600ما 6003-هم1361وخدمة التراثا 

 .2/611ا المجموع شرح المهذبا 1/361( انظرع أسنى المةالب في شرح روض الةالبا 6)
بيروتا -ا دار الفكر1( المغنيا أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسيا ة/4)

ا 663ا الروض المربع شرح ااد المستقنعا منصور بن يونس البهوتيا  4/110ها 1301
رشادا أبو علي محمد بن أحمد الهاشمي البغداديا تحقيقع عبداهلل بن اإلرشاد إلى سبيل ال

 . 133ما  1113-ه1311بيروتا -ا مؤسسة الرسالة1عبدالمحسن التركيا ة/
ْوَم َوَيْقِدُر َعَلى اْلَكفَّاَرِت ُيْفِةُر َوَيْفَتِديا3)  ح ( السنن الكبرى للبيهقيا َباُب الشَّْيِ  اْلَكِبيِر اَل ُيِةيُق الصَّ

(3413.) 
ْوَم َوَيْقِدُر َعَلى اْلَكفَّاَرِت ُيْفِةُر َوَيْفَتِديا1) ح  ( السنن الكبرى للبيهقيا َباُب الشَّْيِ  اْلَكِبيِر اَل ُيِةيُق الصَّ

(3413.) 
ْوَم َوَيْقِدُر َعَلى اْلَكفَّاَرِت ُيفْ 2) ِةُر َوَيْفَتِديا ح ( السنن الكبرى للبيهقيا َباُب الشَّْيِ  اْلَكِبيِر اَل ُيِةيُق الصَّ

(3411.) 
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ي َحِديِثِ ع َفَأْةَعَم َثاَلِثيَن َأْهَلُ  َأْن ُيْةِعُموا َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسِكيًنا. َقاَل ِهَشاٌم فِ 
 .(1)ِمْسِكيًنا"

 الترجيح.
الراجح هو رأي الجمهور لقوت دليلهم حيث اعتمدوا على األحاديث 

وهو مما ال  الموقوفة عن الصحابة كابن عباس وأبي هريرت وأنس بن مالك 
ذا كان ذلك كذلك ف ال مجال لالجتهاد في  فهذه الموقوفات تأخذ حكم المرفوعا وا 

 مجال للقياس إذ ال اجتهاد مع وجود ن ا واهلل أعلم.
 . (6)وعلى هذا الرأي فتوى اللجنة الداامة للبحوث العلمية واإلفتاء

 المطلب الثالث: مصارفها: 
اختلفوا في مصارف فدية الصيام؛ فقال السنيكيع "َوُتْصَرُف )ِلْلُفَقَراِء 

ًة أِلَنَّ اْلِمْسِكي َن ُذِكَر ِفي اآْلَيِة اآْلِتَيِة َواْلَخَبِر السَّاِبِق َواْلَفِقيُر َواْلَمَساِكيِن( َخاصَّ
َأْسَوُأ َحااًل ِمْنُ  َأْو َداِخٌل ِفيِ  َعَلى َما ُهَو اْلَمْعُروُف ِمْن َأنَّ ُكالا ِمْنُهَما ُمْنَفِرًدا 

 .(4)َيْشَمُل اآْلَخَر َواَل َيِجُب اْلَجْمُع َبْيَنُهَما"
 . (1)ى أن مصرفها مصرف الصدقاتإل (3)وذهب الغاالي

                                                 

ْوَم َوَيْقِدُر َعَلى اْلَكفَّاَرِت ُيْفِةُر َوَيْفَتِديا1)  ( السنن الكبرى للبيهقيا َباُب الشَّْيِ  اْلَكِبيِر اَل ُيِةيُق الصَّ
 (. 3460ح)

 .10/113(ا 1331( انظر الفتوى رقم )6)
 .1/361( أسنى المةالب في شرح روض الةالبا 4)
د بن ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد بن َأْحمد الةوسي اإِلَمام اْلَجِليل َأُبو َحاِمد اْلَغااِلّي الفقي  الشافعيا لد ( ُمَحمَّ 3)

بةوس سنة خمسين َوَأْرَبعِماَاةا من مؤلفات  الكثيرتع إحياء علوم الدينا والمستصفىا َكاَنت َوَفات  
سنة خمس َوَخْمسِمااة. انظرع ةبقات الشافعيةا  بةوس َيْوم ااِلْثَنْيِن َراِبع عشر ُجَماَدى اآْلِخَرت

ا 6تاج الدين عبد الوهاب السبكيا تحقيقع محمود محمد الةناحيا عبدالفتاح محمد الحلوا ة/
وما بعدهاا وفيات األعيان وأنباء أبناء  2/111ها 1314هجر للةباعة والنشر والتوايعا 

بيروتا -ا دار صادر1سان عباسا ة/الامانا أبو العباس شمس الدين بن خلكانا تحقيقع إح
 وما بعدها. 3/612ما 1111

( انظرع الوسية في المذهبا أبو حامد محمد بن محمد الغااليا تحقيقع أحمد محمود إبراهيم 1)
 .6/111ها 1311القاهرتا -ا دار السالم1ومحمد محمد تامرا ة/
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 المطلب الرابع: كيفية أدائها: 
"أما كيفية اإلةعاما فل   ع-رحم  اهلل–قال الشي  صالح بن عثيمين 

 كيفيتانع
األولىع أن يصنع ةعامًا فيدعو إلي  المساكين بحسب األيام التي علي ا 

 كما كان أنس بن مالك م رضي اهلل عن  م يفعل  لما كبر.
ع أن يةعمهم ةعامًا غير مةبوخا قالواع يةعمهم مد بٍر أو نصف الثانية

صاع من غيرها أيع من غير البرا ومد البر هو ربع الصاع النبويا فالصاع 
النبوي أربعة أمدادا والصاع النبوي أربعة أخماس صاعناا وعلى هذا يكون 
صاعنا خمسة أمدادا فيجائ من البر عن خمسة أيام خمسة مساكينا لكن 

بغي في هذه الحال أن يجعل مع  ما يؤدم  من لحم أو نحوها حتى يتم قول  ين
 .ژ ڇ   ڍ       ڍ   ڌ    ڌ   ڎژ تعالىع 

 المطلب الخامس: وقتها:
ن  وأما وقت اإلةعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيوم ا وا 

 .شاء أخر إلى ،خر يوم لفعل أنس 
يقدم؛ ألن تقديم الفدية كتقديم  وهل يقدم اإلةعام قبل ذلك؟ الجواب ال

 .(1)الصوما فهل يجائ أن تقدم الصوم في شعبان؟ الجوابع ال يجائ
 أما إخراج القيمة فقد أجااه األحناف ومنع  غيرهم.

ع "ِهَي ِمْثُل اْلِفْةَرِت ِمْن َحْيُث اْلِجْنُس َوَجَواُا َأَداِء (6)قال ابن عابدين
 .(4)اْلِقيَمِة"

                                                 
ها 1363ا دار ابن الجوايا 1( الشرح الممتع على ااد المستقنعا محمد بن صالح العثيمينا ة/1)

2/461. 
مام الحنفية في عصره. 6) ( محمد أمين بن عمر بن عبد العايا عابدين الدمشقّيع فقي  الديار الشامية وا 

مولده ووفات  في دمشق. ل  مؤلفات عدت منهاع رد المحتار على الدر المختار يعرف بحاشية ابن 
الدر المختارا والعقود الدرية في تنقيح الفتاوي عابدينا ورفع األنظار عما أورده الحلبي على 

ه. انظرع األعالم للاركليا 1616ربيع الثاني سنة  61الحامديةا ولد بدمشقا وتوفي بها في 
بيروتا دار إحياء التراث -. معجم المؤلفينا عمر بن رضا كحالة الدمشقيا ة/ مكتبة المثنى2/36

 .1/11بيروتا -العربي
شية ابن عابدين رد المحتارا محمد أمين بن عمر بن عبدالعايا عابدين الدمشقيا ( الدر المختار وحا4)

 .6/363ما 1116 -ه1316بيروتا -ا دار الفكر6ة/
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 المبحث الثاني 

 أسباب الفدية المتفق عليها بين المذاهب الفقهية.
 األول: الشيخ الكبير والمرأة العجوز. سببال

الشي  الفانيع هو "الذي فنيت قوت  أو أشرف على الفناءا ولذا عرفوه 
 .(1)بأن  الذي كل يوم في نق  إلى أن يموت"

ا عجاا وقد اتفق الفقهاء األربعة على أن الشي  الكبير والمرأت العجوا إذ
عن الصيام لكون  يجهدهما فإنهما يفةرانا لكن اختلفوا في وجوب الفدية 
عليهماا فذهب الجمهور من الحنفيةا وأحد القولين عند الشافعيةا والحنابلة إلى 

ا (6) ژ   ۓھ   ھ    ھ    ھ   ے    ے   ۓژ وجوب الفدية عليهماا ِلَقْوِلِ  َتَعاَلى 
اْلُمَراُد اَل  (4)ژ ڍ   ڌ    ڌ   ڎ   ڇ   ڍ    ژ وَقاَل َتَعاَلىع 

ُيِةيُقوَنُ  َأْو ُيِةيُقوَنُ  َحاَل الشََّباِب ثُمَّ َيْعَجُاوَن َعْنُ  َبْعَد اْلِكَبِر َوَرَوى اْلُبَخاِريُّ َأنَّ 
ُقوَنُ ( َوَمْعَناُه ُيَكلَّفُ  ْوَم َفاَل اْبَن َعبَّاٍس َوَعاِاَشَة َكاَنا َيْقَر،ِن )َوَعَلى الَِّذيَن ُيَةوَّ وَن الصَّ

 ا وهذا عل القول بأنها غير منسوخة كما تقدم.(3)ُيِةيُقوَنُ "
دهما الصوم هع "الشي  الكبير والعجوا إذا كان يج(1)قال ابن قدامة

                                                 

 .6/41( النهر الفااق شرح كنا الدقااقا ابن نجيم الحنفيا 1)
 .13( الحجع 6)
 .134( سورت البقرتا اآليةع 4)
 . 1/363( أسنى المةالب في شرح روض الةالبا 3)
( عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة ْبن مقدام ْبن نصر ْبن َعْبد اللَِّ  المقدسيا ثُمَّ الدمشقيا 1)

الصالحي الفقي ا الااهد اإِلماما شي  اإِلْسالما وأحد األعالما موفق الدين َأُبو ُمَحمَّدا َأُخو الشي  
ين وخمسمااة بجماعيلا كان إمامًا في َأِبي ُعَمر المتقدم ذكرهع ولد ِفي شعبان سنة إحدى وأربع

علم الخالف والفرااض واألصول والفق  والنحو والحسابا والنجوم السيارت والمناالا من مصنفات  
المغني في الفق  في عشر مجلداتا والكافي أربع مجلداتا والمقنع والعمدت مجلد لةيفا 

ستمااة. فوات الوفياتا صالح الدين والتوابين مجلد صغيرا والرقة والبكاءا وتوفي سنة عشرين و 
ا ذيل 6/111ما 1113بيروتا -ا دار صادر1محمد بن شاكرا تحقيقع إحسان عباسا ة/

ةبقات الحنابلةا اين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبليا تحقيقع عبدالرحمن بن 
 .4/631ما 6001-ه1361الرياضا -ا مكتبة العبيكان1سليمان العثيمينا ة/
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فلهما أن يفةرا ويةعما لكل يوم مسكيناا وهذا قول  اعليهما مشقة شديدتشق وي
د بن جبيرا وةاووسا ا وب  قال سعيعلي وابن عباس وأبي هريرت وأنس 

وأبو حنيفةا والثوريا واألوااعيا وقال مالك ال يجب علي  شئ ألن  ترك 
الصوم لعجاه فلم يجب فدية كما لو ترك  لمرض اتصل ب  الموت وللشافعي 

اآلية قول ابن عباس في تفسيرهاع نالت  -أي الحنابلة–قوالن كالمذهبينا ولنا 
واجبا فجاا أن يسقة إلى الكفارت  رخصة للشي  الكبيرا وألن األداء صوم

 .(1")كالقضاء
من الحنفية على أنها تلام "الشَّْيَ  اْلَفاِني َوُهَو الَِّذي  (6)فقد ن  ابن ُنَجيمٍ 

ُكلَّ َيْوٍم ِفي َنْقٍ  إَلى َأْن َيُموَت َوُسمَِّي ِبِ  إمَّا أِلَنَُّ  َقُرَب ِمْن اْلَفَناِء َأْو أِلَنَُّ  
ُت ُ  نََّما َلِاَمْتُ  ِباْعِتَباِر ُشُهوِدِه ِللشَّْهِر َحتَّى َلْو َتَحمََّل اْلَمَشقََّة َوَصاَم َكاَن  َفِنَيْت ُقوَّ َواِ 

َواِل َحتَّى  نََّما ُأِبيَح َلُ  اْلِفْةُر أِلَْجِل اْلَحَرِجا َوُعْذُرُه َلْيَس ِبَعَرِض الاَّ ُمَؤدًِّياا َواِ 
 .(4)ْدَيُة"ُيَصاَر إَلى اْلَقَضاِءا َفَوَجَب اْلفِ 

وقال الغاالي من الشافعيةع "أما الشَّْي  اْلَهرم َفِفيِ  َقواَلِنع َأحدهَما اَل 
يْلام  اْلِفْدَية َكاْلَمِريِض الدَّاِام اْلَمَرض ِإَلى اْلَمْوتا َوالثَّاِني يْلام  أِلَنَُّ  َلْيَس يَتَوقَّع 

 .(3)َقَضاء"َاَوال عذره ِبِخاَلف اْلَمِريض َفِإنَُّ  عاام على الْ 

                                                 

 .4/36نظرع المغنيا البن قدامةا ( ا1)
( اين الّدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي أّلف رساال وحوادث ووقااع 6)

البحر الرااق »وسماه ب « الكنا»في فق  الحنفية من ابتداء أمره يحتاج إليها في امانناا وشرح 
انظرع الكواكب الساارت بأعيان الماة  وفات  سنة تسع وستين وتسعمااة.« شرح كنا الدقااق

ا شذرات الذهب في أخبار من ذهبا أبو الفالح عبد الحي 4/143العاشرتا نجم الدين الغايا 
دمشقا -ا دار ابن كثير1بن أحمد بن العماد الحنبليا تحقيقع محمود األرناؤوةا ة/

 .10/164ما 1132-ه1302
 .6/403الق وتكملة الةوريا ( البحر الرااق شرح كنا الدقااق ومنحة الخ4)
 .6/116( الوسية في المذهبا 3)
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 من الحنابلةع "العاجا عن الصوم لكبر  (1)وقال بهاء الدين المقدسي
 أو مرض ال يرجى برؤه فإن  يةعم عن  لكل يوم مسكيًناا لقول اهلل سبحان ع 

قال ابن عباسع "كانت »ا (6)ژ ڇ   ڍ       ڍ   ڌ    ڌ   ڎژ 
ا ويةعما مكان كل رخصة للشي  والمرأت الكبيرت وهما يةيقان الصيام أن يفةر 

 .(4)يوم مسكيًنا"
 . (3)وذهب مالك إلى استحباب الفدية وعدم وجوبها

ع "َوُنِدَب ِفْدَيٌة َأْيع إْعَةاُء ُمدٍّ َعْن ُكلِّ (1)وقال محمد بن عليش المالكي
 َأْيع َداِاِم اْلَهَرمِ  -ِبَفْتٍح َفَكْسٍر ِفيِهَما-َيْوٍم ِلِمْسِكيٍن ِلَشْخٍ  َهِرٍم َوَعِةٍش 

َياَم َمَعُ  ِفي َفْصٍل ِمْن ُفُصوِل السََّنِةا  َواْلَعَةِش الشَِّديِد الَِّذي اَل َيْسَتِةيُع الصِّ
ْوِم َوَقَضاُؤُها َوتُْنَدُب َلُ  اْلِفْدَيُة َفِإْن َقَدَر َعَلْيِ  ِفي َاَمن ،َخر  َفَيْسُقُة َعْنُ  َأَداُء الصَّ

                                                 

( َعْبد الرَّْحَمِن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل ْبن َمْنُصور المقدسيا الفقي  الااهد 1)
 -ويقالع سنة خمس  -بهاء الدينا َأُبو ُمَحمَّد اْبن عم اْلُبَخاِري المذكور قبل ع ولد سنة ست 

خمسمااة. من تصانيف  " شرح العمدت " للشي  موفق الدين ِفي مجلدا ويقالع إن  شرح وخمسين و 
" المقنع " َأْيًضا. توفي رحم  اللَّ  ِفي سابع ذي الحجة سنة أربع وعشرين وستمااةا ودفن من 

. 4/421يوم  بسفح قاسيونا رحم  اهلل تعالى. ذيل ةبقات الحنابلةا الن رجب الحنبليا 
 .4/616الدين الاركليا  األعالما خير

 .133( سورت البقرتا اآليةع 6)
-( العدت شرح العمدتا أبو محمد بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسيا ة/ دار الحديث4)

 .123القاهرتا  
. بداية المجتهد ونهاية المقتصدا أبو الوليد بن 20( انظرع الرسالةا ابن أبي ايد القيروانيا  3)

 . 6/24رشدا 
( محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكيا االشعريا الشاذليا االاهريا )أبو عبد اهلل( فقي ا 1)

متكلما نحوىا صرفيا بيانيا فرضيا منةقيا أصل  من ةرابلس الغربا وولد بالقاهرت في 
ها وتعلم في االاهرا وولي مشيخة المالكية في  واتهم بمواالت ثورت عرابيا 1611رجب سنة 
ذي الحجة سنة  1اره وهو مريضا وألقي في سجن المستشفىا فتوفي في  بالقاهرت في فأخذ من د

ها من تصانيف  الكثيرتع حاشية على شرح شي  االسالم على إيساغوجي في المنةقا 1611
هداية السالك إلى اقرب المسالك في فروع الفق  المالكيا تذكرت المنتهى في فرااض المذاهب 

الة الصبان البيانية في البالغةا وهداية المريد لعقيدت اهل التوحيد. االربعةا حاشية على رس
 .2/60ا األعالم للاركليا 1/16معجم المؤلفينا 
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 .(1)ْنَدُب َلُ  اْلِفْدَيُة َهَذا ُهَو اْلَمْشُهوُر"إَلْيِ  َوَصاَم ِفيِ  ُوُجوًباا َواَل تُ 
 .(4)ع "ويستحب للشي  الكبير إذا أفةر أن يةعم"(6)وقال القيرواني

ع (3)وفي سبب اختالف الفقهاء في الكبير والعجوا قال ابن رشد الحفيد
َأْعِنيع ِقَراَءَت َمْن َقَرَأ }َوَعَلى -"َوَسَبُب اْخِتاَلِفِهُم اْخِتاَلُفُهْم ِفي اْلِقَراَءِت الَِّتي َذَكْرَنا 

ا َفَمْن َأْوَجَب اْلَعَمَل ِباْلِقَراَءِت الَِّتي َلْم َتْثُبْت ِفي اْلُمْصَحِف ِإَذا -الَِّذيَن ُيِةيُقوَنُ {
َوَرَدْت ِمْن َةِريِق اآْلَحاِد اْلُعُدوِل َقاَلع الشَّْيُ  ِمْنُهْما َوَمْن َلْم ُيوِجْب ِبَها َعَماًل 

 .(1)َعَل ُحْكَمُ  ُحْكَم اْلَمِريِض الَِّذي َيَتَماَدى ِبِ  اْلَمَرُض َحتَّى َيُمْوَت"جَ 
 مسألة: لو أطعم الشيخ الفاني ثم قدر على الصوم:

ذهب الحنفية إلى أن  "لو قدر الشي  الفاني على الصوم بعدما أدى 
ألشهر ثم الفدية يبةل حكم الفداءا ويجب علي  القضاء كاآليسة إذا اعتدت با

حاضت بةل حكم اعتدادها بالشهور؛ ألن شرة الَخَلِفيَِّة استمراُر العجاا أي 
ألن شرة كون الفدية خلفًا عن الصوم في حق الشي  الفاني دوام العجاا فلما 

                                                 

 .6/160( منح الجليل شرح مختصر خليلا محمد بن عليش المالكيا 1)
ا َويُ 6) ِغْيُر. صنَّف ِكَتاَب ( َأُبو ُمَحمٍَّدا َعْبُد اهلِل بُن َأِبي َاْيٍدا الَقْيَرَواِنيُّ الَماِلِكيُّ َقاُل َلُ ع َماِلٌك الصَّ

ُل فِ  َنَة"ا َوَعَلى َهَذيِن الِكَتاَبْيِن الُمَعوَّ َياَداِت" ِفي َنْحِو الماَاة ُجْاءا َواختصر "الُمَدوَّ ي "النََّوادِر َوالاِّ
القتَداِء ِبَمْذَهِب َماِلٍك"ا َوِكَتاَب الُفْتَيا ِبالَمْغِربا وصنَّف ِكَتاب "العَتِبيَّة" َعَلى اأَلْبَواِبا َوِكَتاب "ا

َساَلِة" َوَكاَن  ل وأرَّخ  -َرِحَمُ  اهللُ -"الرِّ َلِف ِفي اأُلُصْوِلا اَل َيْدِري الَكاَلَما َواَل يَتَأوَّ َعَلى َةريَقِة السَّ
بو عبد اهلل َمْوَت  الَقاِضي ِعَياض َوَغْيرُه ِفي َسَنِة ست وثمانين وثالث مااة. سير أعالم النبالءا أ

-ه1361القاهرتا -شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماا الذهبيا ة/ دار الحديث
 .3/311ا شذرات الذهب في أخبار من ذهبا ابن العماد الحنبليا 16/310ما 6002

 .20( الرسالةا أبو محمد عبداهلل بن أبي ايد القيروانيا ة/ دار الفكرا بدون تاري ا  4)
ْلَوِليد ُمَحمَّد بن َأْحمد بن ُمَحمَّد بن رشدا َوُهَو حفيد أبي اْلَوِليد َقاِضي اْلَجَماَعة بقرةبةا ( َأُبو ا3)

َصاحب كتاب اْلَبَيان والتحصيل. مولده ومنشؤه بقرةبةا ل  في الفق  بداية المجتهدا ِفي الةِّّب 
. عيون األنباء في ةبقات 113كتاب الكلياتا وفي الفلسفة تهافت التهافتا َوُتوفِّي ُحُدود سنة 

األةباءا أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعةا تحقيقع ناار رضاا ة/ دار مكتبة 
. المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياا أبو الحسن علي بن عبد 140بيروتا  -الحيات

ا 1ار اآلفاق الجديدتا ة/اهلل المالقي النبهاني األندلسيا تحقيقع لجنة إحياء التراث العربي في د
 .111ما  1134-ه1304بيروتا -دار اآلفاق الجديدت

 .6/24( بداية المجتهدا 1)



 
 
 

 دراسة فقهية مقارنة قة بفدية الصياماألحكام الفقهية المتعل

 

قدر على الصوم انتفى شرة الخلفية ... فإن قلتع يلام الحرج أيضًا في الشي  
ًا نصف صاعا ثم قدر على الصوم فأمر الفاني ألن  إذا أةعم لكل يوم مسكين

بقضاء الصوم وبةالن الفدية يلام الحرجا ألن  تضييع مال  بال فاادت وهو 
حرجا قلتع المعنى في ع إن الشي  الفاني قدر على األصل قبل حصول 
المقصد بالتخلفا وهو استمرار العجاا فبةل حكم الَخَلف هناك؛ ألن  قدر 

بالَخَلفا فال يبةل حكم الَخَلفا كمن كفر على األصل بعد حصول المقصد 
بالصوم ثم وجد ما يعتقا فإن الوجود ال يظهر في حق ما حصل الفراغ 

 .(1)من "
ْوِم َبْعَد اْلِفْةِر َلْم  وخالفهم الشافعية في ذلك فقالواع "َلْو َقَدَر َعَلى الصَّ

ْوُم َقَضاًء ِلَذِلَك"  .(6)َيْلَاْمُ  الصَّ
يقولون ال قضاء علي  وال فدية أصالا وأما  ومذهب المالكية أنهم

الحنابلة فإنهم ال يتصورون المسألةا ألن شرة وجوب الفدية عندهم تعذر 
 القضاء أبدا في حق ا ولهذا وجبت الفدية عندهم.

 الثاني: المريض مرضا مزمنا. سببال-
اتفق الفقهاء على أن المريض الذي ال يرجى برؤه حكم  حكم الشي  

دم وجوب الصوم علي  لتعذره في حق  وعدم استةاعت ا وأن  يةعم الكبير في ع
 عن كل يوم مسكينا. 

ع "قال مشايخناع إذا كان مريضًا يعلم أن (4)قال ابن ماات البخاري الحنفي
،خره الموتا وابتدأ ذلك حتى أمكن  اإليصاء يجعل في هذه الحالة بمنالة 

                                                 

ا وانظرع العناية شرح الهدايةا أكمل الدين محمد بن محمد 31ا 3/33( البناية شرح الهدايةا 1)
 .6/411الرومي البابرتيا ة/ دار الفكرا بدون تاري ا 

 .1/363وض الةالبا السنيكيا ( أسنى المةالب في شرح ر 6)
ْدر السعيد تَاج الدَّين أْحَمد بن برَهان الدَّين عبد اْلَعِايا بن عمر الُبَخاِرّي اْلَحَنِفّي 4) ( َمْحُمود بن الصَّ

ها َلُ  من التصانيف 212ها َوتوفى ببخارى سنة 111اْلَمْعُروف ِباْبن مااها ولد بمرغينان سنة 
تَّْجِريد ِفي اْلُفُروعا والمحية البرهاني. انظرع هدية العارفين في أسماء المؤلفين َتِتمَّة اْلَفَتاَوىا وال

-و،ثار المصنفينا إسماعيل بن محمد أمين الباباني البغداديا ة/ دار إحياء التراث العربي
 .1/121. األعالم للاركليا 6/303بيروتا 
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 .(1)الشي  الفاني وهذا شيء يجب أن يحفظ جدًا"
قال ابن قدامةع "والمريض الذي ال يرجى برؤه حكم  حكم الشي  فيما 

 .(6)ذكرنا"
ع "يلحق بالشي  الكبير والمرأت العجوا في الحكم (4)وقال البهوتي

المريض مرضا مامنا ال يرجى برؤها والمريض الذي ال يرجى برؤه في حكم 
افرا فال فدية الكبيرا لكن إن كان الكبير أو المريض الذي ال يرجى برؤه مس

 .(3)لفةره بعذر معتاد وال قضاء لعجاه عن "
( 6116وقد جاء في فتوى اللجنة الداامة العلمية للبحوث واإلفتاء رقم )

 ما يليع
من عجا عن صوم رمضان لكبر سن كالشي  الكبير والمرأت العجوا »

أو شق علي  الصوم مشقة شديدت رخ  ل  في الفةرا ووجب علي  أن يةعم 
يوم مسكيناا نصف صاع من بر أو تمر أو أرا أو نحو ذلك مما عن كل 

يةعم  أهل ا وكذا المريض الذي عجا عن الصوم أو شق علي  مشقة شديدت 
 ا وقول ع (1)ژ   ٴۇۇ   ۇ    ۆ   ۆ   ۈ   ۈژ وال يرجى برؤه لقول  تعالىع 

                                                 

ان الدين محمود بن أحمد بن ماات البخاري ( المحية البرهاني في الفق  النعمانيا أبو المعالي بره1)
-ه1363بيروتا -ا دار الكتب العلمية1الحنفيا تحقيقع عبدالكريم سامي الجنديا ة/

 .6/416ما 6003
( الشرح الكبير على متن المقنعا أبو الفرج شمس الدين عبدالرحمن بن محمد بن قدامة المقدسيا 6)

 .4/12ة/ دار الكتاب العربيا بدون تاري ا 
( َمْنُصور بن ُيوُنس بن َصاَلح الّدين حسن بن َأْحمد بن على بن إدريس البهوتى الحنبلى شي  4)

اْلَحَناِبَلة ِبمْصرا َومن مؤلفات  شرح االقناع َثاَلثَة َأجَااء وحاشية على االقالع َوشرح على ُمْنَتهى 
عا َوَكاَنت َوَفات  ضحى َيْوم االرادات للتقى الفتوحى وحاشية على اْلُمْنَتهى َوشرح َااد المستنق

اْلُجُمَعة َعاشر شهر ربيع الثانى سنة إحدى َوخمسين َوألف ِبمْصر. انظرع خالصة األثر في 
-أعيان القرن الحادي عشرا محمد بن أمين بن فضل اهلل الحموي الدمشقيا ة/ دار صادر

 .1/401. األعالما خير الدين الاركليا 3/362بيروتا 
 .663ا 661ع شرح ااد المستقنعا  ( الروض المرب3)
 .632( سورت البقرتا اآليةع 1)
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   ڇ   ڍ       ڍ   ڌ ژ ا وقول ع (1) ژ   ۓھ   ھ    ھ    ھ   ے    ے   ۓژ 

نالت رخصة في الكبير والمرأت الكبيرت »قال ابن عباسع  (6)ژڌ   ڎ
 .(3)اهم« (4)وهما ال يةيقان الصيام أن يفةرا ويةعما عن كل يوم مسكينا

 الهالك. الخوف على النفس منالثالث:  سببال
أجمع الفقهاء على أن  يلحق بالشي  الكبير والمريض مرضا مامنا كل 

 بسبب الصوم لعةش شديد ال يمكن تحمل   من خاف على نفس  الهالك
 أو عمل شاق أو نحو ذلك في جواا الفةر في نهار رمضان.

من الحنفيةع "اْلَعَةُش الشَِّديُد َواْلُجوُع الَِّذي ُيَخاُف ِمْنُ   (1)قال داماد أفندي
ْفَةاَر إَذا َلْم َيُكْن ِبِإْتَعاِب َنْفِسِ  َوَمْن َأتْ   َعَب َنْفَسُ  ِفي َشْيٍء اْلَهاَلَك ُيِبيُح اإْلِ

 .(2)َأْو َعَمٍل َحتَّى َأْجَهَدُه اْلَعَةُش َفَأْفَةَر َكفََّرا َوِقيَلع اَل"
وقال ابن قدامةع "ومن يخاف على نفس  الهالك لعةش أو نحوه أوجب 
اإلةعام بداًل من الصياما وهذا محمول من كالم  على من ال يرجو إمكان 

ي  علي ا والواجب انتظار القضاء وفعل  إذا قدر القضاءا فإن رجي ذلك فال فد

                                                 

 .13( سورت الحجا اآليةع 1)
 .133( سورت البقرتا اآليةع 6)
/  6( والدارقةني 6413ا برقم )143/  6ا وأبو داود 111/  1( أخرج  البخاري بلفظ قريب من  4)

ةع شاكر( وابن  6114ا 6116برقم ) 361/  4ورواه بلفظ أةول ابن جرير في التفسير  601
ا وانظر إرواء 640/  3( والبيهقي 431ا برقم )43 -44/  6الجارود )غوث المكدود..( 

 ( .116برقم ) 61-11/  3الغليل 
( انظرع فتاوى اللجنة الداامةا جمع وترتيبع أحمد عبدالرااق الدويشا رااسة إدارت البحوث العلمية 3)

 .10/120ما 1112-ه1311الرياضا  –ع اإلدارت العامة للةب -واإلفتاء 
( عبد الرحمن بن ُمَحمَّد بن ُسَلْيَمان الكليبولى اْلَمْدُعو بشيخى َااده اْلَحَنِفّي القاضى بعسكر روم 1)

ها صنف مجمع االنهر ِفي شرح ملتقى االبحر ِفي 1013أيلىا يعرف بدامادا توفى سنة 
لفين و،ثار المصنفينا إسماعيل بن محمد أمين اْلُفُروع. انظرع هدية العارفين في أسماء المؤ 

 .4/446ا األعالما خير الدين الاركليا 1/131الباباني البغداديا 
( مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرا عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي اادها 2)

 .1/631يعرف بداماد أفنديا ة/ دار إحياء التراث العربيا بدون تاري ا 
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 (1)ژ   ڇڄ   ڃ      ڃ     ڃ   ڃ     چ   چ   چ    چ   ڇ   ڇژ علي  لقول  تعالىع 
نما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاءا فإن أةعم مع إياس  ثم قدر  وا 

ة علي  على القضاء احتمل أن ال يلام  ألن ذمت  قد برات بأداء الفدية الواجب
فلم تعد إلى الشغلا كالمعضوب إذا أقام من يحج عن  ثم عوفيا واحتمل أن 
يلام  القضاء الن االةعام بدل إياسا وقد بينا ذهاب اإلياس فأشب  من اعتدت 
بالشهور عند اليأس من الحيض فيما إذا ارتفع حيضها ال تدري ما رفع  ثم 

.(6)حاضت"

                                                 

 .133( سورت البقرتا اآليةع 1)
 .4/12( الشرح الكبير على متن المقنعا أبو الفرج بن قدامة المقدسيا 6)
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 المبحث الثالث
 يجابها للفدية في الصوماألسباب المختلف في إ

 المطلب األول: الحمل والرضاع.
 اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما 
أو ولديهما يرخ  لهما في اإلفةار في رمضانا واختلفوا فيما يجب عليهم 

 والتابعين من بعدهم. بسبب ا وهذا الخالف راجع إلى خالف الصحابة 
 هم.رأي الحنفية وأدلت

ذهب فقهاء الحنفية إلى أن الحامل والمرضع تفةران وتقضيان وليس 
َحاَبِةا َوالتَّاِبِعيَن َفُرِوَي  اْلَمْسَأَلُة ُمْخَتِلَفٌة َبْيَن الصَّ عليهما فديةا قال الكاسانيع "َ

َحاَبِةا َواْلَحَسِن ِمْن التَّاِبِعيَن َأنَُّهَما َيْقِضَياِن َواَل   َيْفِدَياِن َوِبِ  َأَخَذ َعْن َعِليٍّ ِمْن الصَّ
 .(1)َأْصَحاُبَنا"

َذا َخاَفْت اْلَحاِمُلا َأْو اْلُمْرِضُع َعَلى َنْفِسَها (6)وقال السرخسي  ع "َواِ 
اَلِت ع »َأْو َوَلِدَها َأْفَةَرْت ِلَقْوِلِ   إنَّ اللََّ  َتَعاَلى َوَضَع َعْن اْلُمَساِفِر َشْةَر الصَّ

ْوِم َوَعْن اْلحَ  ْومَ َوالصَّ  ؛ َوأِلَنَُّ  َيْلَحُقَها اْلَحَرُج ِفي َنْفِسَها «اِمِل َواْلُمْرِضِع الصَّ
َأْو َوَلِدَهاا َواْلَحَرُج ُعْذٌر ِفي اْلِفْةِر َكاْلَمِريِض َواْلُمَساِفِرا َوَعَلْيَها اْلَقَضاُء َواَل َكفَّاَرَت 

 .(4)َواَل َفِدَيَة َعَلْيَها ِعْنَدَنا"َعَلْيَها؛ أِلَنََّها َلْيَسْت ِبَجاِنَيٍة ِفي اْلِفْةِر 
 (3) ژڄ   ڃ      ڃ     ڃ ژ وَدليلهم على هذا الرأي أن "َقْول  َتَعاَلىع 

ا  اآْلَيُةا َأْوَجَب َعَلى اْلَمِريِض اْلَقَضاَءا َفَمْن َضمَّ إَلْيِ  اْلِفْدَيَة َفَقْد َااَد َعَلى النَّ ِّ
نَُّ  َلمَّا َلْم ُيوِجْب َغْيَرُه َدلَّ َأنَُّ  ُكلُّ ُحْكٍم ِلَحاِدَثٍة أِلَنَّ َفاَل َيُجوُا إالَّ ِبَدِليٍلا َوأِلَ 

                                                 

 .6/11( بدااع الصنااع في ترتيب الشرااعا عالء الدين الكاسانيا 1)
ر شمس ( ُمَحمَّد بن َأْحمد بن أبي سهل َأُبو بكر السَّرخِسّي تَكرر ذكره فى اْلِهَداَية اإِلَمام اْلَكِبي6)

اأْلَِامَّة َصاحب اْلَمْبُسوة َماَت فى ُحُدود التسعين َوَأْربع ماَاة. انظرع الجواهر المضية في ةبقات 
 .1/411. األعالما للاركليا 6/63الحنفيةا محيي الدين الحنفيا 

 .4/11( المبسوةا للسرخسيا 4)
 .133( سورت البقرتا اآليةع 3)
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َتْأِخيَر اْلَبَياِن َعْن َوْقِت اْلَحاَجِة اَل َيُجوُاا َوَأنَّ اْلُمَراَد ِمْن اْلَمَرِض اْلَمْذُكوِر َلْيَس 
ا َواْلُمْرِضِع إَذا َخاَفَتا َعَلى َوَلِدِهَما ُصوَرَت اْلَمَرِض َبْل َمْعَناُها َوَقْد ُوِجَد ِفي اْلَحاِملِ 

 (1)ژڄ   ڃ      ڃ     ڃ ژ َفَيْدُخاَلِن َتْحَت اآْلَيِةا َفَكاَن َتْقِديُر َقْول  َتَعاَلىع 
ْوُم َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّت ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ   .(6)َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم ِبِ  َمْعًنى َيُضرُُّه الصَّ

ذلك أن األحناف قد قاسوا الحامل والمرضع على المريض  يتضح من
 مرضا يرجى برؤها ولذلك قالوا بوجوب القضاء عليهما دون الفدية.

 رأي الجمهور وأدلتهم.
ذهب الجمهور إلى وجوب الفدية مع القضاء على الحامل والمرضع 

 على تفصيل بينهم.
لمرضع أمًا فذهب المالكية إلى أن "الحامل والمرضعا سواء أكانت ا

للولد من النسبا أو غيرهاا وهي الظارا إذا خافتا بالصوم مرضًا أو ايادت ا 
سواء كان الفخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما فقةا أو ولديهما فقة 
يجوا لهما الفةرا وعليهما القضاءا وال فدية على الحاملا بخالف المرضع 

 كًاا أو ضررًا شديدًا ألنفسهماا فعليها الفدية؛ أما إذا خافتا بالصوم هال
نما يباح للمرضع الفةر إذا تعين الرضاع  أو ولديهماا فيجب عليهما الفةرا وا 
عليهاا بأن لم تجد مرضعة سواهاا أو وجدت ولم يقبل الولد غيرهاا أما إن 
وجدت مرضعة غيرها وقبلها الولد فيتعين عليها الصوما وال يجوا لها الفةر 

 .(4)بحال من األحوال"
ففي المدونةع "َأَرَأْيَت اْلَحاِمَل َواْلُمْرِضَع إَذا َخاَفَتا َعَلى َوَلَدْيِهَما َفَأْفَةَرَتا؟ 
َفَقاَلع ُتْةِعُم اْلُمْرِضُع َوتُْفِةُر َوَتْقِضي إْن َخاَفْت َعَلى َوَلِدَهاا َقاَلع َوَقاَل َماِلٌكع 

 اْلَمَراِضِع َوَكاَنْت َتْقِدُر َعَلى َأْن َتْسَتْأِجَر َلُ   إْن َكاَن َصِبيَُّها َيْقَبُل َغْيَر ُأمِِّ  ِمنْ 

                                                 

 .133( سورت البقرتا اآليةع 1)
 .6/11نظرع بدااع الصنااع في ترتيب الشرااعا الكاسانيا ( ا6)
-ا دار الكتب العلمية6( الفق  على المذاهب األربعةا عبدالرحمن بن محمد عوض الجايريا ة/4)

 .1/160ما 6004-ه1363بيروتا 
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ْن َكاَن اَل َيْقَبُل َغْيَر ُأمِِّ   َأْو َلُ  َماٌل َتْسَتْأِجُر َلُ  ِبِ  َفْلَتُصْم َوْلَتْسَتْأِجْر َلُ ا َواِ 
لِّ ِمْسِكيٍنا َوَقاَل َماِلٌك ِفي َفْلتُْفِةْر َوْلَتْقِض َوْلُتْةِعْم ِمْن ُكلِّ َيْوٍم َأْفَةَرْتُ  ُمداا ِلكُ 

ْت وَقِوَيْت َقَضْت َما َأْفَةَرْت"  .(1)اْلَحاِمِلع اَل إْةَعاَم َعَلْيَها َوَلِكْن إَذا َصحَّ
أما وج  التفريق عندهم بين الحامل والمرضعِ فهو "َأنَّ اْلَحاِمَل ِهَي 

 .(6)َمِريَضٌةا َواْلُمْرِضُع َلْيَسْت ِبَمِريَضٍة"
في شرح  لقول صاحب المختصر بقول ع  (4)ح ذلك الدرديروقد وض

")كحامل ومرضع لم يمكنها( أي المرضع )استاجار( لعدم مال أو مرضعة أو 
لم يقبلها )أو غيره( أي االستاجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا أي لم 
ا يمكنها واحد منهما )خافتا( بالصوم )على ولديهما( فيجوا فةرهما إن خافت

علي  المرض أو ايادت ا ويجب إن خافتا هالكا أو شديد أذىا وأما خوفهما 
على أنفسهما فهو داخل في عموم قول ع وبمرض إل  ألن الحمل مرض 
والرضاع في حكم ا ولذا كانت الحامل ال إةعام عليها بخالف المرضعا فإن 

 .(3)أمكنها االستاجار وجب صومها"
حامل هو نفي للوجوب فقةا ولذلك وقول ع "ال إةعام عليها" أي ال

استحب  بعضهم كما في الكافيا قالع "الحامل كالمريض تفةر وتقضي ولو 
أةعمت مع ذلك كان أحسن وذلك إذا خشيت على نفسها أو على من ما في 

 .(1)بةنها ولم تةق الصوم"
أما المرضع فقد فصل ابن رشد الجد أحوالها عند المالكية بقول ع "ولها 

                                                 

 .611ا 1/613( المدونةا مالك بن أنسا 1)
 ( المصدر السابق.6)
أبو البركات الشهير بالدرديرع فاضلا من فقهاء المالكية. ولد  ( أحمد بن محمد بن أحمد الَعَدويا4)

في بني َعِدّي )بمصر( وتعلم باألاهرا وتوفي بالقاهرت. من كتب ع أقرب المسالك لمذهب اإلمام 
مالكا ومنج التقدير في شرح مختصر خليلا وتحفة اإلخوان في علم البيان. األعالما للاركليا 

1/633. 
لى مختصر خليلا أبو البركات أحمد الدرديرا ة/ إحياء الكتب العلمية عيسى ( الشرح الكبير ع3)

 .142ا 1/141البابي الحلبي وشركاها 
( الكافي في فق  أهل المدينةا أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن عبدالبرا تحقيقع محمد محمد أحيد 1)

 .1/430ا 1130-ه1300الرياضا -ا مكتبة الرياض الحديثة6ولد ماديك الموريتانيا ة/



 
 
 

 دراسة فقهية مقارنة قة بفدية الصياماألحكام الفقهية المتعل

 

 ور من مذهب مالك في الفطر ثالثة أحوال: على المشه
حال ال يجوا لها فيها الفةر واإلةعاما وهي إذا قدرت على الصيام ولم  -1

 يجهدها اإلرضاع. 
وحال يجوا لها فيها الفةر واإلةعاما وهي إذا أجهدها اإلرضاع ولم تخف  -6

ما  ألنها على ولدهاا إما بأن  يبقى لها من اللبن إن لم تفةر ما ترمق  ب ا وا 
 تقدر على أن تستأجر ل  من ترضع  من مال ا أو من مال األبا 

 أو مالهاا إذا كان يقبل غيرها. 
 وحال يجب عليها الفةر واإلةعاما وهي إذا خافت على ولدهاا إما بأن   -4

ما بأنها ال تقدر على أن تسترضع ل  بحال"  .(1)ال يقبل غيرهاا وا 
حاملا والمرضع إذا خافتا بالصوم وأما الشافعية والحنابلة فقالواع "ال

ضررًا ال يحتملا سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما معًاا أو على 
أنفسهما فقةا أو على ولديهما فقةا وجب عليهما الفةرا وعليهما القضاء في 
األحوال الثالثةا وعليهما أيضًا الفدية مع القضاء في الحالة األخيرتع وهي ما 

 .(6)ولدهما فقة" إذا كان الخوف على
قال السنيكي من الشافعية في بيان حكم الحالتين األوليينع "ِإَذا َخاَفْت 
ْرَضاِع َوُمَتَةوَِّعًة ِبِ  َعَلى  اْلَحاِمُل َواْلُمْرِضُع َوَلْو َكاَنْت اْلُمْرِضُع ُمْسَتْأَجَرًت َعَلى اإْلِ

ِع َأْفَةَرَتا َجَواًاا َبْل ُوُجوًبا إْن َخاَفَتا اأْلَْواَلِد َفَقْة َوَلْو َكاُنوا ِمْن َغْيِر اْلُمْرضِ 
ْن َكاَنَتا ُمَساِفَرَتْيِن َأْو َمِريَضَتْيِن  َهاَلَكُهْم َوَعَلْيِهَما َمَع اْلَقَضاِء اْلِفْدَيُة ِمْن َماِلِهَما َواِ 

ڇ   ژ َقْول  َتَعاَلىع  ِلَما َرَوى َأُبو َداُود َواْلَبْيَهِقيُّ ِبِإْسَناٍد َحَسٍن َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِفي

َأنَُّ  ُنِسَ  ُحْكُمُ  إالَّ ِفي َحقِِّهَما ِحيَنِاٍذ َوالنَّاِسُ  َلُ    (4)ژڍ       ڍ   ڌ   
ا َواْلَقْوُل ِبَنْسِخِ  َقْوُل َأْكَثِر اْلُعَلَماِء  (3)ژ   ھۀ   ہ   ہ   ہ    ہژ َقْوُلُ ع 

                                                 

ا 6( البيان والتحصيلا أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرةبي الجدا تحقيقع محمد حجيا ة/1)
 .6/460ما 1133-ه1303بيروتا -دار الغرب اإلسالمي

 .1/161الفق  على المذاهب األربعةا عبدالرحمن الجايريا  6))
 .133( سورت البقرتا اآليةع 4)
 .131( سورت البقرتا اآليةع 3)
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ْنُسوٍخ ِبَتْأِويِلِ  ِبَما َمرَّ ِفي ااِلْحِتَجاِج ِبِ  َوُيْسَتْثَنى َوَقاَل َبْعُضُهْم َأنَُّ  ُمْحَكٌم َغْيُر مَ 
اْلُمَتَخيَِّرُت َفاَل ِفْدَيَة َعَلْيَها ِللشَّكِّ .. َوَظاِهٌر َأنَّ َمَحلَّ َما ُذِكَر ِفي اْلُمْسَتْأَجَرِت 

ْرَضاُع" َواْلُمَتَةوَِّعِة إَذا َلْم ُتوَجْد ُمْرِضَعٌة ُمْفِةَرٌت َأْو َصاِاَمةٌ   . (1)اَل َيُضرَُّها اإْلِ
ثم بين حكم الحالة الثالثة بقول ع "َفِإْن َخاَفَتا َعَلى َأْنُفِسِهَما َوَلْو َمَع 

 .(6)َوَلَدْيِهَما َفاَل ِفْدَيَة َكاْلَمِريِض اْلَمْرُجوِّ اْلُبْرِء"
ولخ  ابن الملقن األحوال الثالثة فقالع "والحامل والمرضعا إذا خافتا 

 .(4)ى أنفسهما يقضيان من غير فديةا وعلى الولد فالفدية أيضًا"عل
ن أفةرت حامل أو أفةرت مرضع خوفا  وقال البهوتي من الحنابلةع "وا 
على أنفسهما فقة أو مع الولد قضتاه أي قضتا الصوم فقة من غير فدية 
ن أفةرتا خوفا على ولديهما فقة  ألنهما بمنالة المريض الخااف على نفس ا وا 

ضتا عدد األيام وأةعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يةعم عنهما لكل ق
 . (3)يوم مسكينا ما يجائ في كفارت

وقال بهاء الدين المقدسيع "الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
ن خافتا على ولديهما أفةرتا وقضتا وأةعمتا عن  أفةرتا وقضتا( كالمريضا )وا 

 ڇ   ڍ       ڍ   ڌ    ڌ   ژ حان ع كل يوم مسكيًنا( لقول  سب

 .(2)"(1) ژ   ڎڎ
 الموازنة والترجيح.

مما سبق يتضح لنا أن األحناف قاسوا الحامل والمرضع كلتيهما على 
المريض واستدلوا على وجوب القضاء عليهما دون الفدية بقول  تعالىع }َوَعَلى 

                                                 

 )بتصرف( 1/363( أسنى المةالب في شرح روض الةالبا 1)
 .361ا 1/363( المصدر السابقا 6)
( التذكرت في الفق  الشافعيا أبو حف  عمر بن علي بن الملقنا تحقيقع محمد حسن إسماعيلا 4)

 .13ما  6002-ه1361بيروتا -ا دار الكتب العلمية1ة/
 .661ور بن يونس البهوتيا  ( الروض المربع شرح ااد المستقنعا منص3)
 .133( سورت البقرتا اآليةع 1)
 .123( العدت شرح العمدتا أبو محمد بهاء الدين المقدسيا  2)
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 .(1)الَِّذيَن ُيِةيُقوَنُ  ِفْدَيٌة َةَعاُم ِمْسِكيٍن{
وأما الجمهور فقد فرقوا بين أحوالهما فتارت يشبهونهما بالمريض وتارت 
يجمعون لهما بين المريض ومن يعجا عن الصيام لعدم إةاقت  كالشي  الكبير 

 والمرأت العجوا ونحوهما.
 أقوال العلماء في الحامل والمرضع فقالع (6)وقد فصل ابن المنذر

 ذا أفةرتا أربع فرق.افترق أهل العلم في الحامل والمرضع إ "
فروينا عن ابن عمرا وابن عباس أنهما قاالع تفةران وتةعمان وال قضاء  -

 عليهماا وب  قال سعيد بن جبير. 
وقال الحسن البصريا وعةاء بن أبي رباحا والضحاكا والنخعيا والاهريا  -

وربيعةا واألوااعيا وأصحاب الرأيع يفةران ويقضيان وال ةعام عليهما 
مريض يفةر ويقضيا وب  قال أبو عبيدا وأبو ثورا وحكى ذلك بمنالة ال

 أبو عبيد عن الثوري. 
 وقال الشافعيا وأحمدع تفةرانا وتةعمان وتقضيانا وروى ذلك عن مجاهد -
وفرقت ةاافة رابعةع بين الحبلى والمرضعا فقالت في الحبلىع هي بمنال   -

وتةعما  المريض تفةر وتقضيا وال إةعام عليهاا والمرضع تفةرا
 .(4)وتقضيا هذا قول مالك."

ووج  ابن رشد الحفيد هذه األقوال األربعة بقول ع "َوَسَبُب اْخِتاَلِفِهْمع َتَردُُّد 
ْوُم َوَبْيَن اْلَمِريِضا َفَمْن َشبََّهُهَما ِباْلَمِريِض َقاَلع  َشَبِهِهَما َبْيَن الَِّذي ُيْجِهُدُه الصَّ

ْةَعاُم  َعَلْيِهَما اْلَقَضاُء َفَقْةا ْوُم َقاَلع َعَلْيِهَما اإْلِ َوَمْن َشبََّهُهَما ِبالَِّذي ُيْجِهُدُه الصَّ

                                                 

 .123( العدت شرح العمدتا أبو محمد بهاء الدين المقدسيا  1)
( أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريع شي  الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف 6)

لها ككتاب المبسوة في الفق ا وكتاب األشراف في اختالف العلماءا وكتاب اإلجماعا وغير مث
ه على الصحيح. انظرع تذكرت الحفاظا شمس الدين محمد بن أحمد بن 413ذلك وتوفي سنة 

. ةبقات 2ا 4/1ما 1113-ه1311بيروتا -ا دار الكتب العلمية1قايماا الذهبيا ة/
 .4/106السبكيا  الشافعية الكبرىا تاج الدين

( اإلشراف على مذاهب العلماءا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريا تحقيقع صغير 4)
 .116ا 4/111ما 6003-ه1361رأس الخيمةا -ا مكتبة مكة الثقافية1أحمد األنصاريا ة/
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 َفَقْة ِبَدِليِل ِقَراَءِت َمْن َقَرَأ }َوَعَلى الَِّذيَن ُيةوُقوَنُ  ِفْدَيٌة َةَعاُم ِمْسِكيٍن{ اآْلَيَة.
ُكوَن َرَأى ِفيِهَما ِمْن ُكلِّ َواِحٍد َوَأمَّا َمْن َجَمَع َعَلْيِهَما اأْلَْمَرْيِن َفُيْشِبُ  َأْن يَ 

َشَبًها َفَقاَلع َعَلْيِهَما اْلَقَضاُء ِمْن ِجَهِة َما ِفيِهَما ِمْن َشَبِ  اْلَمِريِضا َوَعَلْيِهَما اْلِفْدَيُة 
َياُما َوَشَبِ  َأْن َيُكوَن َشبَّهَ  ُهَما ِمْن ِجَهِة َما ِفيِهَما ِمْن َشَبِ  الَِّذيَن ُيْجِهُدُهُم الصِّ

ِحيَح اَل ُيَباُح َلُ  اْلِفْةُر. ِحيِح َلِكْن َيْضُعُف َهَذاا َفِإنَّ الصَّ  ِباْلُمْفِةِر الصَّ
َوَمْن َفرََّق َبْيَن اْلَحاِمِل َواْلُمْرِضِع َأْلَحَق اْلَحاِمَل ِباْلَمِريِضا َوَأْبَقى ُحْكَم 

ْوُما َأْو َشبََّهَها اْلُمْرِضِع َمْجُموًعا ِمْن ُحْكِم اْلَمِريِض َوُحْكِم ا لَِّذي ُيْجِهُدُه الصَّ
ِحيِح"  .(1)ِبالصَّ

"ولو كانت المرضع والحامل ُمَساِفَرًت َأْو َمِريَضًة َفَأْفَةَرْت ِبِنيَِّة التََّرخُِّ  
ِباْلَمَرِض َأْو السََّفِر َفاَل ِفْدَيَة َعَلْيَها ِباَل ِخاَلٍف وان لم تقصد الترخ  أفةرت 

 .(6)ى اْلَوَلِد اَل َعَلى َنْفِسَها َفِفي ُوُجوِب اْلِفْدَيِة َوْجَهان"ِلْلَخْوِف َعلَ 
 والراجح هو قول الشافعية والحنابلة لقوت دليلهم.

 المطلب الثاني: تأخير القضاء حتى مجيء رمضان آخر.
اختلف العلماء فيمن أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني هل تجب 

ذا كان متمكنًا من القضاء قبل دخول رمضان علي  الفدية ايادت على القضاء إ
 الثانيا أو ال على قولينع 

 القول األول: قول الحنفية ودليلهم.
قال الحنفية إن  ال فدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل 

 رمضان الثانيا سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر.
ن شاء ت(4)قال المرغيناني ابع  " ع "وقضاء رمضان إن شاء فرق  وا 

                                                 

 .6/24( بداية المجتهد ونهاية المقتصدا ابن رشدا 1)
 .2/623نوويا ( المجموع شرح المهذبا ال6)
أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغينانيا وقيل المارغيناني  4))

نسبة إلى َمرغينان ِبَفْتح اْلِميم َمِديَنة من ِباَلد فرغانةا من أكابر فقهاء الحنفيةا كان حافظا مفسرا 
بتديا وشرح  "الهداية في شرح البداية"ا  محققا أديباا من المجتهدينا من تصانيف  " بداية الم

ومنتقى الفروعا َماَت فى سنة َثاَلث َوِتْسعين َوخْمس ماَاة. انظرع الجواهر المضية في ةبقات 
 .3/622. األعالما خير الدين الاركليا 1/434الحنفيةا محيي الدين الحنفيا 
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ن أخره  إلةالق الن  لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى إسقاة الواجب " وا 
حتى دخل رمضان ،خر صام الثاني " ألن  في وقت  " وقضى األول بعده " 
ألن  وقت القضاء " وال فدية علي  " ألن وجوب القضاء على التراخي حتى كان 

 .(1)ل  أن يتةوع"
"قال أصحابناع إذا أخر قضاء رمضان وقال ابن ماات البخاري الحنفيع 

حتى دخل رمضان ،خرا فال فدية علي ا وهو بناًء على ما قلناع إن القضاء 
 .(6)غير مؤقتا فكان رجاء القضاء ثانيًاا ومع رجاء القضاء ال تلام  الفدية"

ا َوِفي (4) ژ   ڇچ    چ   ڇ   ڇژ ودليل األحناف من القر،ن َقْول  َتَعاَلىع 
ا َوَذِلَك َنْسٌ . ِإيَجاِب ا  ْلِفْدَيِة ِاَياَدٌت ِفي النَّ ِّ

َومن المعقولع أِلَنَُّ  َصْوٌم َواِجٌب َفَوَجَب َأْن اَل َيْلَاَم ِبَتْأِخيِرِه اْلَكفَّاَرُتا 
ِها اْلَكفَّاَرتُ َكالنَّْذِر َوَصْوِم اْلُمَتَمتِِّعا وأَِلَنََّها ِعَباَدٌت َواِجَبٌةا َفَوَجَب َأْن اَل َيْلَاَم ِبَتْأِخيرِ 

اَلتِ   .(3)َكالصَّ
 وقد رد جمهور الفقهاء على كال الدليلين؛ فقالواع أما قول  تعالىع 

نََّما َوَجَبْت  ژ   ڇچ    چ   ڇ   ڇژ  َفاَل َدِليَل ِفيِ ؛ أِلَنَّ اْلِفْدَيَة َلْم َتِجْب ِباْلِفْةِرا َواِ 
ِإَذا -النَّْذِر َوالتََّمتُِّعا َفَيْفُسُد ِبَصْوِم َرَمَضاَن  ِبالتَّْأِخيِرا َوَأمَّا ِقَياُسُهْم َعَلى َصْومِ 

َرهُ  ِبَأْكٍل َأْو ِجَماٍع َعَلى َأنَّ اْلَمْعَنى ِفيِ ا َأنَّ اْلَكفَّاَرَت اَل َتِجُب ِبِإْفَساِد َشْيٍء ِمْن  -َأخَّ
اَلِتا َفَلْو َأ َر اْلَقَضاَء َأْعَواًماا َلْم ِجْنِسِ ا َوَكَذا اْلَجَواُب َعْن ِقَياِسِهْم َعَلى الصَّ خَّ

َتْلَاْمُ  ِإالَّ ِفْدَيٌة َواِحَدٌتا ِفي َأَصحِّ اْلَوْجَهْيِن َوِفي اْلَوْجِ  الثَّاِنيا َعَلْيِ  ِبُكلِّ َعاٍم 
 .(1)ِفْدَيةٌ 

                                                 

ي بن أبي بكر الفرغاني الميرغينانيا ( الهداية في شرح بداية المبتديا أبو الحسن برهان الدين عل1)
 .1/163بيروتا -تحقيقع ةالل يوسفا ة/ دار إحياء التراث العربي

 .6/416( المحية البرهاني في الفق  النعمانيا 6)
 .123( العدت شرح العمدتا أبو محمد بهاء الدين المقدسيا  4)
قيقع علي محمد معوض وعادل انظرع الحاوى الكبيرا أبو الحسن علي بن محمد الماوردىا تح 3))

 .4/311ما 1111-ه1311بيروتا -ا دار الكتب العلمية1أحمد عبد الموجودا ة/
 .4/316( انظرع المرجع السابقا 1)
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 القول الثاني: قول الجمهور ودليلهم.
لى من إلى وجوب الفدية ع (4)والحنابلة (6)والشافعية (1)ذهب المالكية

 أخر القضاء حتى دخل علي  رمضان ،خر دون عذر.
ا (3) ژڇ   ڍ       ڍ   ڌ ژ َوَدِليُلهم من الكتابع َقْوُلُ  َتَعاَلىع 

 َفَكاَن َهَذا َعاماا ِفي ُكلِّ ُمِةيٍق ِإالَّ َما َقاَم َدِليُلُ .
َأْفَةَر َرَمَضاَن  َقاَلع "َمنْ  َومن السنةع َعْن َأِبي ُهَرْيَرَت َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  

ِبَمَرٍض ثُمَّ َصحَّ َفَلْم َيْقِض َحتَّى َأْدَرَكُ  َرَمَضاُن ،َخُر َفْلَيُصْم َما َأْدَرَكُ ا ثُمَّ ِلَيْقِض 
 . (1)الَِّذي َفاَتُ  َوْلُيْةِعْم َعْن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسِكيًنا"

َحاَبِة اَل ُيْعَرفُ  َلُهْم ِخاَلٌف على  ومن اإلجماعع فقد أْجَمع ِستَّة ِمَن الصَّ
 .ذلكا منهم عمر بن الخةاب وأبو هريرت وعبد اهلل بن عباس 

َومن المعقولع أِلَنََّها ِعَباَدٌت َتِجُب اْلَكفَّاَرُت ِبِإْفَساِدَها اْلَكفَّاَرَتا َفَجاَا َأْن َتِجَب 
 .(2)َوَتِجُب ِبَفَواِت َعَرَفةَ  ِبَتْأِخيِرَها اْلَكفَّاَرَت َكاْلَحجِّ َتِجُب اْلَكفَّاَرُت ِبِإْفَساِدهِ 

وسبب هذا الخالف في وجوب الفدية على من أخر القضاء حتى دخل 
رمضان ،خر هو الخالف في وجوب القضاء هل هو على الفور أو على 

                                                 

ا القوانين الفقهيةا أبو القاسم محمد بن أحمد بن جاي الكلبيا 20( انظرع الرسالة للقيروانيا  1)
 33. 

ا أسنى المةالب في شرح روض الةالبا 316ا 4/311( انظرع الحاوى الكبيرا الماوردى 6)
 .2/423. المجموعا للنوويا 1/361السنيكيا 

دار الكتب  1( الكافي في فق  اإلمام أحمدا أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسيا ة/4)
ا المبدع شرح المقنعا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 1/333ما 1113-هم1313بيروتا -العلمية

 .4/34ما 1111-هم1313بيروتا  -ا دار الكتب العلمية1ة/ بن مفلحا
 .133( سورت البقرتا اآليةع 3)
( أخرج  عبد الرااق الصنعاني في مصنف ا كتاب الصيام باب المريض في رمضان وقضاا  1)

( 6431( موقوفاا وأخرج  الدارقةني في سنن ا كتاب الصياما باب القبلة للصااما ح)1260ح)
 ع إبراهيم بن نافع وابن وجي  ضعيفانا وأخرج  موقوفا في نفس الكتاب والبابا مرفوعا وقال في

( وقال إسناده صحيح موقوفاا ومن هذا يتبين أن الصحيح هو أن  حديث موقوفا 6434ح)
 وأما رفع  فضعيفا واهلل أعلم. 

 (.316ا 4/311( الحاوى الكبيرا الماوردى )2)
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التراخي؛ فمن قال إن  واجب على الفور أوجب الفدية لترك الفور في القضاءا 
 واهلل أعلم.  ومن قال بالوجوب على التراخي لم يوجبهاا

 الترجيح.
 الراجح هو رأي الجمهور لقوت أدلتهم وضعف أدلة المخالف.

 المطلب الثالث: من مات وعليه صيام.
من مات وعلي  صيام واجب بسبب قضاء أو كفارت أو نذر فال تخلو 

 حال  من إحدى حالتينع
األولىع أن يموت قبل إمكان الصياما إما لضيق الوقت أو لعذر من 

سفر أو عجا عن الصوما فال شيء علي  إجماعا لعدم تقصيرها وال مرض أو 
إثم علي ؛ ألن  فرض لم يتمكن من  إلى الموتا فسقة حكم  إلى غير بدل 
كالحج. وبناء علي ع إن مات المريض أو المسافرا وهما على حالهماا لم 

 .(1)يلامهما القضاء
ْوُم َأْيًضا َوَوَجَب الثانيةع  َأْن َيُموَت َبْعَد ِإْمَكاِن اْلَقَضاِءا فيسقة َعْنُ  الصَّ

ِفي َماِلِ  اْلَكفَّاَرُت َعْن ُكلِّ َيْوٍم ُمدٌّ ِمْن َةَعاٍما َواَل َيُجوُا ِلَوِليِِّ  َأْن َيُصوَم َعْنُ  َبْعَد 
وأبو  (4)ا َوِبِ  َقاَل َماِلكٌ (6)ْلَجِديدِ َمْوِتِ ا َهَذا َمْذَهُب الشَّاِفِعيِّ ِفي اْلَقِديِم َوا

 .(3)حنيفة
ِحيُح  وذهب بعض الشافعية كالنووي والسنيكي وقال النوويع َوُهَو الصَّ
ِعْنَد َجَماَعٍة ِمْن ُمَحقِِّقي َأْصَحاِبَنا َوُهَو اْلُمْخَتاُر َأنَُّ  َيُجوُا ِلَوِليِِّ  َأْن َيُصوَم َعْنُ  

ْوُم َوَيِصحُّ َذِلَك َوُيجْ  ْةَعاِم َوَتْبَرُأ ِبِ  ِذمَُّة اْلَميِِّت ولكن ال َيْلَاُم اْلَوِليَّ الصَّ ِاُاُ  َعْن اإْلِ
 .(1)َبْل ُهَو إَلى ِخَيَرِتِ "

                                                 

 .4/1142سالمي وأدلت  للاحيليا الفق  اإلا 4/316الحاوي الكبيرا  (1)
ما 1110-ه1310بيروتا -( انظرع األما أبو عبداهلل محمد بن إدريس الشافعيا ة/ دار المعرفة6)

6/113. 
 .1/630( انظرع المدونةا 4)
( انظرع األصل المعروف بالمبسوةا محمد بن الحسن الشيبانيا ة/ إدارت القر،ن والعلوم 3)

 .641ا 6/640ري ا كراتشيا بدون تا-اإلسالمية
ا أسنى المةالب في شرح روض الةالب 2/423المجموع شرح المهذبا النوويا ( انظرع 1)

 .1/361السنيكيا 
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َوَقاَل َأْحَمُدع "اَل ُيَصاُم َعِن اْلَميِِّت ِإالَّ ِفي النَّْذِرا قيل ل ع َفَشْهُر َرَمَضاَن؟ 
 . (1)َقاَلع ُيْةَعُم َعْنُ "

 أدلتهم من السنةع ما ورد عن َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  و 
َفَأْسَقَة  (6)َقاَلع "َمْن َماَت َوَعَلْيِ  َصْوُم َرَمَضاَن َفْلُيْةِعْم َعْن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسِكيًنا"

 اْلَقَضاَء َوَأَمَر ِباْلَكفَّاَرِت. 
َقاَلع "َمْن َأْفَةَر ِفي َرَمَضاَن  َرُسوَل اللَِّ   َوَرَوى َناِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ 

ا َيْعِني ُمداا ِلْلَقَضاِء (4)ِبَمَرٍض َوَلْم َيْقِض َحتَّى َماَت َأْةَعَم َعْن ُكلِّ َيْوٍم ُمدَّْيِن"
 َوُمداا ِللتَّْأِخيِر.

َحاَبِة على ذلكا ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  ُعَمَر ومن اإلجماعع أْجَمع الصَّ
َوَعاِاَشَة َرِضَي اللَُّ  َعْنُهْما َأنَُّهْم َقاُلواع َمْن َماَت َوَعَلْيِ  َصْوٌم ُأْةِعَم َعْنُ ا َواَل 

 َيُصوُم َأَحٌد َعْن َأَحٍدا َواَل ُمَخاِلَف َلُهْم.
اْلَعْجِاا َومن المعقولع َأنََّها ِعَباَدٌت اَل َتْدُخُلَها النَِّياَبُة ِفي َحاِل اْلَحَياِت َمَع 

اَلتُا َوَعْكُسُ  اْلَحجُّ َوأِلَنَّ  َفَوَجَب َأْن اَل َتْدُخَلَها النَِّياَبُة َبْعَد اْلَوَفاِتا َأْصُلُ  الصَّ
ْوَم ِإَذا َفاَت اْنَتَقَل َعْنُ  ِإَلى اْلَماِل اَل ِإَلى النَِّياَبِة َكالشَّْيِ  اْلَهِرمِ   .(3)الصَّ

وجماعة من محدثي الشافعية واألوااعي ٍر َوقال ِإْسَحاُقا َوَأُبو َثوْ 
والظاهرية وغيرهم أن  يصوم الولي عن الميت إذا ماتا وعلي  صوما أي صوم 

ع َيُصوُم َعْنُ  َوِليُُّ  ِإْن َشاَء َأْو َيْسَتْأِجُر َمْن َيُصوُم كان من رمضان أو نذراً 
 .(1)َعْن ُ 

ْوَم َعِن اْلَميِّ  ِت من السنة ِبَما َرَواُه ُعْرَوُت َعْن َعاِاَشَة َواْسَتَدلَّ َمْن َأَجاَا الصَّ

                                                 

ا 1مساال اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستانيا تحقيقع ةارق عبداهلل محمدا ة/( انظرع 1)
 .141ما  1111-ه1360مصرا -مكتبة ابن تيمية

ترمذي وابن ماجة والبيهقي في السنن الصغرى وابن خايمة في صحيح ا ( أخرج  أبو داود وال6)
 وضعف  األلباني. 

 ( لم أجده في كتب الحديث.4)
 .4/316الحاوي الكبيرا الماورديا ( 3)
 .4/1141الفق  اإلسالمي وأدلت ا الاحيليا ا 4/316الحاوي الكبيرا ( انظرع 1)
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َياُم َصاَم َعْنُ  َوِليُُّ " َأنَّ َرُسوَل اللَِّ   ا َوَرَوى َسْعُد (1)َقاَلع "َمْن َماَت َوَعَلْيِ  الصِّ
 َفَقاَلع ِإنَّ ُأمِّي َماَتْت َوَعَلْيَها نذر لم تقض ا ْبُن عبادت َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَِّبيَّ 

َوَرَوى َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْمَرَأًت َرِكَبِت  (6)"اْقِض َعْنَها" َفَقاَل 
اْلَبْحَر َفَنَذَرْت َأْن َتُصوَم َشْهًراا َفَماَتْت َقْبَل َأْن َتُصوَم َفَسَأَل َأُخوَهاا َرُسوَل اللَِّ  

 َياِم َعْنَها  . (4)َفَأَمَرُه ِبالصِّ
المعقوِلع َأنََّها ِعَباَدٌت َيْدُخُلَها اْلُجْبَراُن ِباْلَماِل َفَجاَا َأْن َتْدُخَلَها النَِّياَبُة  َومن

.  َكاْلَحجِّ
وقد رد من منعوا الصيام عن الميت على أدلتهم؛ َفَأمَّا َما َرَوْوُه ِمَن 

َياِم مِ  ْةَعاِما َوَأمَّا ِقَياُسُهْم َعَلى اأْلَْخَباِرا َفاْلُمَراُد ِبَها ِفْعُل َما َيُنوُب َعِن الصِّ َن اإْلِ
ا َفاْلَمْعَنى ِفيِ  َجَواُا النَِّياَبِة ِفي َحاِل اْلَحَياتِ   .(3)اْلَحجِّ

َوَقِد اْحَتجَّ ِبَهَذا َأْصَحاُبَنا ِفي َأنَّ اْلُمَراَد ِبَقْوِلِ ع  قال البيهقي من الشافعيةع "
ْةَعاُم الَِّذي  "َصاَم َعْنُ  َوِليُُّ "ع َأْي َيْفَعلُ  َعْنُ  َما َيُكوُن َبَداًل ِمْن ِصَياِمِ ا َوُهَو اإْلِ

يَنا َعِن اْبِن  ْوِم َعْنُ ا َواللَُّ  َأْعَلُما َوَقْد ُروِّ َذَهْبَنا ِإَلْيِ ا َوُهَما َرَوَيا اْلَحِديَث ِفي الصَّ
ِفي َصْوِم َرَمَضاَنع ُيْةِعُم َعْنُ  َعبَّاٍسا َأنَُّ  َقاَلع ِفي النَّْذِرع َيُصوُم َعْنُ  َوِليُُّ ا وَ 

 .(1)َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسِكيًنا
وقد اتفق القاالون بالفدية عن الميت أن ولي  يخرجها عن  إذا أوصى بها 
ال  يفاء ديون العباد إن كان ل  وارث وا  قبل موت  من ثلث تركت  بعد تجهياه وا 

 . (2)فمن الكل
                                                 

(ا ومسلم 1116ا باب من مات وعلي  صوما ح)( متفق علي ؛ أخرج  البخاري في كتاب الصوم1)
 (.1131في كتاب الصياما باب قضاء الصيام عن الميتا ح)

( متفق علي ؛ أخرج  البخاري في كتابا باب ما يستحب لمن توفي فجاءت أن يتصدقوا عن  6)
 (.1243(ا ومسلم في كتابا بابا ح)6121وقضاء النذور عن الميتا ح)

 وأوب داود في سنن  وصحح  األلباني. ( أخرج  أحمد في مسنده 4)
 .4/316الحاوي الكبيرا ( انظرع 3)
معرفة السنن واآلثارا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيا تحقيقع عبدالمعةي أمين قلعجيا ( 1)

 .2/411ما 1111-ه1316المنصورتا -ا دار الوفاء1ة/
ا الشامل في فق  اإلمام مالكا 6/363( انظرع الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتارا 2)

 .1/600بهرام بن عبداهلل الدمياةيا 
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ْن َلْم ُيوِ  َفاَل ُلاُ  وَم ِلْلَوَرثَِة ِعْنَدَنا؛ أِلَنََّها ِعَباَدٌت َفاَل ُبدَّ ِمْن َأْمِرِه ِخاَلًفا َواِ 
ْةَعاِم ِمْن َغْيِر َوِصيٍَّة َصحَّ َوَيُكوُن َلُ  َثَواُب  ْن َتَبرََّع اْلَوِليُّ ِبِ  َأْي ِباإْلِ ا َواِ  ِللشَّاِفِعيِّ

 .(1)َذِلكَ 
 .(6)أوصى بها أو الوذهب الحنابلة إلى أنها تخرج من مال الميت 

ن مات بعد أن أدرك  رمضان ،خر ففي  وجهانع أحدهما يلام  مدان  وا 
مد للصوم ومد للتأخير والثاني أن  يكفي  مد واحد للتأخير ألن  إذا أخرج مدًا 
للتأخير اال التفرية بالمد فيصير كما لو أخره من غير تفرية فال تلام  

لى الثاني ذهب الحنابلة(3)باألولا وجام السنيكي من الشافعية (4)كفارت  .(1)ا وا 
 الترجيح:

والراجح في هذه المسألة هو قول اإلمام أحمد رحم  اهلل بأن الميت إذا 
ذا كان علي  قضاء رمضان أةعم  كان علي  صيام نذر قضاه عن  ولي ا وا 
عن ا لما في  من الجمع بين أدلة الفريقينا ومن المعلوم أن إعمال الدليلين 

همال اآلخر.ظاهري ا  لتعارض أولى من إعمال أحدهما وا 
 المطلب الرابع: تكرر الفدية بتكرر األعوام.

هذه المسألة متفرعة عن مسألة وجوب الفدية حال تأخير القضاء إلى 
 مجيء رمضان ،خرا وقد عرفت أن الحنفية قالوا بعدم وجوبهاا ومن ثم 

 لفدية من األصل.فال كالم لهم في مسألة تكرارهاا ألنهم لم يوجبوا ا
أما من قال بوجوبها وهم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
فقد اختلفوا هل تتكرر الفدية بتكرر األعواما فلو مر علي  رمضان أو ثالث 
فأكثر دون قضاء هل تتعدد علي  الفدية بعدد األعوام التي مرت علي  دون 

 قضاء أو ال؟
                                                 

 .1/600ا الشامل في فق  اإلمام مالكا 1/610( انظرع مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرا 1)
 .641( انظرع الروض المربع شرح ااد المستقنعا  6)
شيراايا ة/ دار الكتب العلميةا ( المهذب في فقة اإلمام الشافعيا أبو إسحاق إبراهيم بن علي ال4)

 . 1/433بدون تاري ا 
 .1/361أسنى المةالب في شرح روض الةالبا السنيكيا ( 3)
 .641( انظرع الروض المربع شرح ااد المستقنعا البهوتيا  1)
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 ودليلهم:رأي المالكية والحنابلة 
إلى عدم تكرار الفدية بتكرر األعوام دون  (6)ا والحنابلة(1)ذهب المالكية

 قضاءا ألنها تتداخل كالحدودا وألن  بإخراج كفارت واحدت اال تفرية . 
 رأي الشافعية ودليلهم:

َرُه َحتَّى َمَضى  وحكى النووي وجهين عن مذهب الشافعية فقالع "َوَلْو َأخَّ
ِر السِِّنيَن؟ َأْم َيْكِفي ُمدٌّ َعْن َرَمَضاَناِن َفَصا ُر َعْن ُكلِّ َيْوٍم ِبَتَكرُّ ِعًداا َفَهْل َيَتَكرَّ

ُرا  ُهَما َيَتَكرَّ ُكلِّ السِِّنيَن ِفيِ ؟ َوْجَهاِن َمْشُهوَراِن َذَكَرُهَما اْلُمَصنُِّف ِبَدِليِلِهَماا َأَصحُّ
َحُ  إَماُم اْلَحَرَمْيِن َوَغْيُرُها َوَقَةعَ  ِدا  َصحَّ ِبِ  اْلَقاِضي َأُبو الةَّيِِّب ِفي ِكَتاِبِ  اْلُمَجرَّ

َوَخاَلَفُهْم َصاِحُب اْلَحاِوي َفَقاَلع اأْلََصحُّ َأنَُّ  َيْكِفي ُمدٌّ َواِحٌد ِلَجِميِع السِِّنيَنا 
" ُل َأَصحُّ  .(3)وعللوا ذلك بأن الحقوق المالية ال تتداخل (4)َواأْلَوَّ

 الترجيح.
خالف في هذه المسألة هو عدم تكرار الفدية بتكرر األعوام الراجح من ال

وهو ما ذهب إلي  المالكية والحنابلةا وهو قول عند الشافعية كما تقدما لقوت 
 دليلهما واهلل أعلم.

                                                 

( انظرع ضوء الشموع شرح المجموعا محمد األمير المالكيا تحقيقع محمد محمود ولد محمد 1)
 .1/266ما 6001-هم1362نواكشوةا -دار يوسف بن تاشفين 1ة/األمين المسوميا 

 .641( الروض المربع شرح ااد المستقنعا البهوتيا  6)
 .1/361أسنى المةالب في شرح روض الةالبا ا وانظرع 2/423( المجموع شرح المهذبا 4)
ا دار 1ميا ة/( المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرميةا أبو العباس أحمد بن علي بن حجر الهيت3)

 .626ما  6000-ه1360بيروتا -الكتب العلمية
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 الخاتمة
الحمد هلل الذي أعان على ما كانا والصالت والسالم على النبي األمي 

 الذي بعث  اهلل بالقر،نا وبعد..
تهيت من هذا البحث فما كان من إصابة وتوفيق فمن اهلل وما فقد ان

ن كان من خةأ فمني ومن الشيةانا واهلل ورسول  من   توفيقي إال باهللا وا 
 برياانا وقد توصلت من خالل  إلى عدت نتااج منها

 النتائج:-
أن من بين أنواع الفدية الواجبة فدية الصيام وهي عبارت عن بدل للصيام  -1

ب األعذار ممن ال يقدرون على القضاءا تيسيرا من المولى لبعض أصحا
 تعالى عليهم ورفعا للحرج عنهم.

أن هناك أسبابا متفقا عليها للفدية كما في حالة الشي  الكبير والمرأت  -6
العجوا إذا عجاا عن الصياما وكالمريض مرضا مامناا وكالذي يخاف 

 على نفس  الهالك وال يستةيع القضاء.
سبابا مختلفا في إيجابها للفدية كالحمل والرضاعا وعدم قضاء أن هناك أ -4

ما فات  من رمضان حتى دخل علي  رمضان ،خرا وكذلك من مات وعلي  
قضاء وأمكن  صيام  ولم يفعلا كما اختلفوا في تكرار الفدية بتكرر 

 األعوام دون قضاءا وقد بينا تفصيل ذلك عند الفقهاء.
 التوصيات:-

 من خالل هذا البحث بما يليعكما يوصي الباحث 
أن يراعي المفتون أحوال الناس في إصدار الفتاوى دون التقيد بمذهب  -1

 بعين  أو قول بذات .
التوسع في دراسة وتدريس الفق  المقارن لتوسيع مدارك ةالب العلم  -6

 والدارسين.
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 فهرس المراجع
 القر،ن الكريم. -1
أحمد الهاشمي البغداديا اإلرشاد إلى سبيل الرشادا أبو علي محمد بن  -6

بيروتا -ا مؤسسة الرسالة1تحقيقع عبداهلل بن عبدالمحسن التركيا ة/
 م. 1113-ه1311

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولا محمد بن علي  -4
ا دار الكتاب العربيا 1الشوكانيا تحقيقع أحمد عاو عنايةا ة/

 م. 1111-هم1311
لبا أبو يحيى اكريا بن محمد بن أسنى المةالب في شرح روض الةا -3

 اكريا األنصاري السنيكيا ة/ دار الكتاب اإلسالميا بدون تاري .
اإلشراف على مذاهب العلماءا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  -1

-ا مكتبة مكة الثقافية1النيسابوريا تحقيقع صغير أحمد األنصاريا ة/
 م.6003-ه1361رأس الخيمةا 

المبسوةا محمد بن الحسن الشيبانيا ة/ إدارت القر،ن األصل المعروف ب -2
 كراتشيا بدون تاري .-والعلوم اإلسالمية

ا دار العلم 11األعالما خير الدين محمود بن محمد الاركليا ة/ -1
 م.6006للماليينا 

بيروتا -األما أبو عبداهلل محمد بن إدريس الشافعيا ة/ دار المعرفة -3
 م. 1110-ه1310

رح كنا الدقااق ومنحة الخالق وتكملة الةوريا اين الدين البحر الرااق ش -1
 ا دار الكتاب اإلسالميا بدون تاري .6بن إبراهيم بن نجيم المصريا ة/

-هم1313ا دار الكتبيا 1البحر المحيةا بدر الدين الاركشيا ة/ -10
 م.1113

بدااع الصنااع في ترتيب الشرااعا عالء الدين أبو بكر بن مسعود  -11
 م.1132-هم1302بيروتا -ا دار الكتب العلمية6الكاسانيا ة/

بداية المجتهد ونهاية المقتصدا أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  -16
 م.6001-ه1361القاهرتا -رشدا ة/ دار الحديث
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ا 1البناية شرح الهدايةا بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينيا ة/ -14
 م.6000-هم1360بيروتا -دار الكتب العلمية

البيان والتحصيلا أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرةبي الجدا  -13
-ه1303بيروتا -ا دار الغرب اإلسالمي6تحقيقع محمد حجيا ة/

 م.1133
ا دار 1تذكرت الحفاظا شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماا الذهبيا ة/ -11

 م.1113-ه1311بيروتا -الكتب العلمية
عمر بن علي بن الملقنا تحقيقع  التذكرت في الفق  الشافعيا أبو حف  -12

-ه1361بيروتا -ا دار الكتب العلمية1محمد حسن إسماعيلا ة/
 م.6002

بيروتا -ا دار الكتب العلمية1التعريفاتا محمد بن علي الجرجانيا ة/ -11
 م.1134-ه1304

ا دار الكتب 6التقرير والتحبيرا شمس الدين بن موقت الحنفيا ة/ -13
 م.1134-هم1304بيروتا -العلمية

ا 1تهذيب اللغةا أبو منصور األاهريا تحقيقع محمد عوض مرعبا ة/ -11
 م.6001بيروتا -دار إحياء التراث العربي

الجواهر المضية في ةبقات الحنفيةا أبو محمد محيي الدين الحنفيا ة/  -60
 كراتشيا بدون تاري .-مير محمد كتبخانة

ن أحمد بن حاشية العدوي على كفاية الةالب الربانيا أبو الحسن علي ب -61
-مكرم العدويا تحقيقع يوسف الشي  محمد البقاعيا ة/ دار الفكر

 م.1113-هم1313بيروتا 
الحاوى الكبيرا أبو الحسن علي بن محمد الماوردىا تحقيقع علي محمد  -66

بيروتا -ا دار الكتب العلمية1معوض وعادل أحمد عبد الموجودا ة/
 م.1111-ه1311

ادي عشرا محمد بن أمين بن فضل اهلل خالصة األثر في أعيان القرن الح -64
 بيروت.-الحموي الدمشقيا ة/ دار صادر
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الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتارا محمد أمين بن عمر بن  -63
 -ه1316بيروتا -ا دار الفكر6عبدالعايا عابدين الدمشقيا ة/

 م.1116
ا بدون الرسالةا أبو محمد عبداهلل بن أبي ايد القيروانيا ة/ دار الفكر -61

 تاري .
الروض المربع شرح ااد المستقنعا منصور بن يونس البهوتي ة/ دار  -62

 المؤيدا مؤسسة الرسالةا بدون تاري .
الشامل في فق  اإلمام مالكا أبو البقاء بهرام بن عبد اهلل السلمي الدميري  -61

ا مركا نجيبوي  1الدمياةيا تحقيقع أحمد عبدالكريم نجيبا ة/
 م.6003-هم1361تراثا للمخةوةات وخدمة ال

شذرات الذهب في أخبار من ذهبا أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن  -63
دمشقا -ا دار ابن كثير1العماد الحنبليا تحقيقع محمود األرناؤوةا ة/

 م1132-ه1302
الشرح الكبير على متن المقنعا أبو الفرج شمس الدين عبدالرحمن بن  -61

 العربيا بدون تاري . محمد بن قدامة المقدسيا ة/ دار الكتاب
الشرح الكبير على مختصر خليلا أبو البركات أحمد الدرديرا ة/ إحياء  -40

 الكتب العلمية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
ا دار 1الشرح الممتع على ااد المستقنعا محمد بن صالح العثيمينا ة/ -41

 ه.1363ابن الجوايا 
تحقيقع محمد محمود  ضوء الشموع شرح المجموعا محمد األمير المالكيا -46

نواكشوةا -دار يوسف بن تاشفين 1ولد محمد األمين المسوميا ة/
 م.6001-هم1362

ةبقات الشافعيةا تاج الدين عبد الوهاب السبكيا تحقيقع محمود محمد  -44
ا هجر للةباعة والنشر والتوايعا 6الةناحيا عبدالفتاح محمد الحلوا ة/

 ه.1314
اء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسيا العدت شرح العمدتا أبو محمد به -43

 القاهرت.-ة/ دار الحديث



 
 
 

 دراسة فقهية مقارنة قة بفدية الصياماألحكام الفقهية المتعل

 

 ا مكتبة الدعوتا بدون تاري .3علم أصول الفق ا عبد الوهاب خالفا ة/ -41
العناية شرح الهدايةا أكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرتيا ة/ دار  -42

 الفكرا بدون تاري .
مهدي المخاوميا إبراهيم  العينا الخليل بن أحمد الفراهيديا تحقيقع -41

 السامراايا ة/ دار ومكتبة الهاللا بدون تاري .
عيون األنباء في ةبقات األةباءا أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي  -43

 بيروت.-أصيبعةا تحقيقع ناار رضاا ة/ دار مكتبة الحيات
الغيث الهامع شرح جمع الجوامعا ولي الدين أبو ارعة العراقيا تحقيقع  -41

-هم1361بيروتا -ا دار الكتب العلمية1تامر حجاايا ة/ محمد
 م.6003

فتاوى اللجنة الداامةا جمع وترتيبع أحمد عبدالرااق الدويشا رااسة إدارت  -30
-ه1311الرياضا  –اإلدارت العامة للةبع  -البحوث العلمية واإلفتاء 

 م. 1112
دمشقا -را دار الفك16الفق  اإلسالمي وأدلت ا وهبة مصةفة الاحيليا ة/ -31

 بدون تاري .
ا 6الفق  على المذاهب األربعةا عبدالرحمن بن محمد عوض الجايريا ة/ -36

 م.6004-ه1363بيروتا -دار الكتب العلمية
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتا عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد  -34

-ا دار الكتب العلمية1السهالويا  تحقيقع عبداهلل محمود محمد عمرا ة/
 م. 6006-هم1364وتا بير 

فوات الوفياتا صالح الدين محمد بن شاكرا تحقيقع إحسان عباسا  -33
 م.1113بيروتا -ا دار صادر1ة/

القاموس المحيةا مجد الدين الفيروااباديا تحقيقع مكتب تحقيق التراث  -31
-ا مؤسسة الرسالة للةباعة والنشر والتوايع3في مؤسسة الرسالةا ة/

 م.6001-هم1362بيروتا 
لكافي في فق  اإلمام أحمدا أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسيا ا -32

 م.1113-هم1313بيروتا -دار الكتب العلمية 1ة/
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البرا  الكافي في فق  أهل المدينةا أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن عبد -31
ا مكتبة الرياض 6تحقيقع محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتانيا ة/

 .1130-ه1300الرياضا -الحديثة
كنا الدقااقا أبو البركات عبد اهلل بن أحمد النسفيا تحقيقع سااد بكداشا  -33

 م.6011-هم1346ا دار البشاار اإلسالميةا دار السراجا 1ة/
الكواكب الساارت بأعيان الماة العاشرتا نجم الدين محمد بن محمد الغايا  -31

-ه1313بيروتا -ا دار الكتب العلمية1تحقيقع خليل المنصورا ة/
 م.1111

-ا دار صادر4لسان العربا جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقيا ة/ -10
 .16/131بيروتا 

ا دار 1المبدع شرح المقنعا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلحا ة/ -11
 م.1111-هم1313بيروتا  -الكتب العلمية

-المبسوةا شمس األامة محمد بن أحمد السرخسيا ة/ دار المعرفة -16
 م.1114-هم1313بيروتا 

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرا عبد الرحمن بن محمد بن سليمان  -14
المدعو بشيخي اادها يعرف بداماد أفنديا ة/ دار إحياء التراث العربيا 

 بدون تاري .
المجموع شرح المهذبا أبو اكريا يحيى بن شرف النوويا ة/ دار الفكرا  -13

 بدون تاري .
-ا دار الكتب العلمية1ألصبحيا ة/المدونةا مالك بن أنس بن مالك ا -11

 م.1113-ه1311بيروتا 
المحية البرهاني في الفق  النعمانيا أبو المعالي برهان الدين محمود بن  -12

ا 1أحمد بن ماات البخاري الحنفيا تحقيقع عبدالكريم سامي الجنديا ة/
 م.6003-ه1363بيروتا -دار الكتب العلمية

والفتياا أبو الحسن علي بن عبد اهلل المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء  -11
المالقي النبهاني األندلسيا تحقيقع لجنة إحياء التراث العربي في دار 

 م.1134-ه1304بيروتا -ا دار اآلفاق الجديدت1اآلفاق الجديدتا ة/
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مساال اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستانيا تحقيقع ةارق عبداهلل  -13
 .م1111-ه1360ا مصر-ا مكتبة ابن تيمية1محمدا ة/

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرا أحمد بن محمد الفيوميا ة/  -11
 بيروتا بدون تاري .-المكتبة العلمية

ا دار 6معجم لغة الفقهاءا محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبيا ة/ -20
 م.1133-هم1303النفااس للةباعة والنشر والتوايعا 

بيروتا -لدمشقيا ة/ مكتبة المثنىمعجم المؤلفينا عمر بن رضا كحالة ا -21
 بيروت.-دار إحياء التراث العربي

معرفة السنن واآلثارا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيا تحقيقع  -26
-ه1316المنصورتا -ا دار الوفاء1عبدالمعةي أمين قلعجيا ة/

 .م1111
المغنيا أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسيا  -24

 ه.1301بيروتا -الفكر ا دار1ة/
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجا شمس الدين الخةيب  -23

 م.1113-هم1311بيروتا -ا دار الكتب العلمية1الشربينيا ة/
ا دار 1المفردات في غريب القر،نا تحقيقع صفوان عدنان الداوديا ة/ -21

 ه.1316دمشقا بيروتا -القلما الدار الشامية
أبو الحسين أحمد بن فارس بن اكريا الراايا تحقيقع عبد مقاييس اللغةا  -22

 .6/11ما 1111-ه1411السالم هارونا ة/ دار الفكرا 
منح الجليل شرح مختصر خليلا أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن محمد  -21

 م.1131-هم1301بيروتا-عليش المالكيا ة/ دار الفكر
أحمد بن علي بن  المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرميةا أبو العباس -23

 م.6000-ه1360بيروتا -ا دار الكتب العلمية1حجر الهيتميا ة/
المهذب في فقة اإلمام الشافعيا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيراايا ة/  -21

 دار الكتب العلميةا بدون تاري .
نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم األصولا جمال الدين عبد  -10

 م.1111-هم1360بيروتا -ر الكتب العلميةا دا1الرحيم اإلسنويا ة/
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النهاية في غريب الحديث واألثرا أبو السعادات المبارك بن محمد  -11
 م.1111-هم1411بيروتا -الجاريا ة/ المكتبة العلمية

النهر الفااق شرح كنا الدقااقا سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم  -16
بيروتا -العلمية ا دار الكتب1الحنفيا تحقيقع أحمد عاو عنايةا ة/

 م.6006-هم1366
الهداية في شرح بداية المبتديا أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر  -14

الفرغاني الميرغينانيا تحقيقع ةالل يوسفا ة/ دار إحياء التراث 
 بيروت.-العربي

هدية العارفين في أسماء المؤلفين و،ثار المصنفينا إسماعيل بن محمد  -13
 بيروت.-اديا ة/ دار إحياء التراث العربيأمين الباباني البغد

الوسية في المذهبا أبو حامد محمد بن محمد الغااليا تحقيقع أحمد  -11
 ه.1311القاهرتا -ا دار السالم1محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرا ة/

وفيات األعيان وأنباء أبناء الامانا أبو العباس شمس الدين بن خلكانا  -12
 م.1111بيروتا -ار صادرا د1تحقيقع إحسان عباسا ة/

 

 
 

  

 


