الشيخ خاشع بن إبراهيم حقي

حبث يف صيام رمضان وذوي األعذار

يفيصيايميرمضا ينيوذو ييياألعذا ير
الشيخ خاشع بن إبراهيم حقي
• أوالً :من حيث فرضيته أو وجوبه:
فرض يف السنة الثانية من اهلجرة ،وثبتت فرضيته ابلكتاب والسنة وإمجاع األمة.
أما الكتاب فقوله تعاىل:
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فَليَ ُ
وأما السنة ففي قوله عليه الصالة والسالم (بين اإلسالم على مخس  )....وذكر فيها الصوم.
وقوله عليه الصالة والسالم لألعرايب ( ....وصيام رمضان  )....قال هل علي غريها؟ قال ال ،إال أن تطوع.
وأما اإلمجاع :فقد مت إمجاع األئمة والعلماء والفقهاء على فرضيته ومل ينقل إلينا خالف عنهم.
أمايشروطيوجوبيصومهيفهي :اإلسالم والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم.
ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضرراً شديداً منه ابلرتخص يف اإلفطار رمحةً من للا تعاىل بعباده حيث قال:
( َوالَ تَقتُلُوا أَن ُف َس ُكم إِ َّن اللَ َكا َن بِ ُكم َرِحيماً) النساء  29وقال (تُل ُقوا ِِبَي ِدي ُكم إِ َىل التَّهلُ َك ِة) البقرة 195

فإذا كان املرض مطبقاً (مستمراً) فله ترك النية ابلليل أما إن كان متقطعاً كأن كان حيم وقتاً دون وقت نُظر
إن كان حمموماً عند الشروع جاز له ترك النية وإال فعليه أن ينوي الصيام من الليل فإن عاد إليه املرض واحتاج إىل
اإلفطار أفطر.
وجيب عليه الفطر إذا خشي اهلالك لقوله تعاىلَ ( :والَ تَقتُلُوا أَن ُف َس ُكم إِ َّن اللَ َكا َن بِ ُكم َرِحيماً) النساء 29
وملن غلبه اجلوع والعطش حكم املريض.
وهنا أنيت لنبحث أحوال أصحاب األعمال الشاقة ممن جيهدهم الصيام من عمال وفنيني وغريهم ممن يعملون
يف النهار ساعات طويلة والسيما يف فصل الصيف حيث تكون احلرارة شديدة والنهار طويالً فحكمهم حكم
املرضى وقد مر ذلك وعليه فإهنم ينوون الصيام من الليل وخيرجون إىل أماكن عملهم وهم صائمون فإذا عجزوا عن
إمتام صوم يومهم لعطش أو جوع أو غري ذلك فلهم أن يفطروا حينئذ ويقضوا األيم اليت أفطروها يف غري رمضان.
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مثلهم يف ذلك مثل املريض املقيم إذا أصبح مريضاً أفطر لوجود املبيح لإلفطار وهو (املرض)

كذلك أصحاب األعمال الشاقة فإن املبيح هلم هو اجلهد املضين والعطش أو اجلوع واملراد ابلشاقة (عمال
املناجم وتعبيد الطرق) ومن على شاكلتهم.
أما أن خيرجوا من بيوهتم انوين اإلفطار من الليل يف شهر الصوم بدعوى أن عملهم شاق فإنه ال جيوز وإن
فعلوا ذلك وأفطروا فعليهم اإلمث ألن املبيح هلم يف اإلفطار مل حيصل بعد فيستمرون يف أداء أعماهلم إىل أن جيهدوا
ومل ميكنهم إمتام عملهم إال ابإلفطار فلهم عندئذ أن يفطروا وال إمث عليهم ويقضون األيم اليت أفطروها يف أشهر
غري رمضان على أن يكون إفطارهم سراً ال علناً خشية أن يساء هبم الظن ممن يروهنم وال يعلمون عن وضعهم
وعذرهم شيئاً وحفاظاً على حرمة شهر الصيام .
كذلك حيذر أولئك الذين يبيحون ألنفسهم اإلفطار يف رمضان بدعوى أن الصيام حيول بينهم وبني دراستهم
سواءً يف االمتحاانت أو غريها فهؤالء ال يباح هلم ما يباح ألصحاب األعمال الشاقة أو املرضى ألهنم معافون
أصحاء غري مرضى وألن لديهم متسعاً من الوقت يعوضون به عن دراستهم هناراً وذلك يف الليل وعليهم أن
يصبحوا صائمني ويتمموا هنارهم صياماً أال ترى إىل الكثرة الكاثرة من الناس ينامون يف النهار أكثر أيم السنة (يف
اخلليج وغريها) ويعملون يف الليل فلدى هؤالء الطالب متسع من الوقت للمراجعة و املطالعة وذلك ليالً.
ويباح اإلفطار يف هنار رمضان للمسافر أيضاً سفراً طويالً مباحاً قدره العلماء ب (90كم) فالسفر القصري أو
السفر يف معصية ال يبيحان لصاحبيهما اإلفطار.
فالفطر أفضل قال تعاىل:
مث أن األفضل يف حق املسافر الصوم إن مل يتضرر فإن تضرر
ُ
ِ ِ
ِ
ُخَر) .كذلك تقضي احلائض والنفساء ما
(فَ َمن َكا َن من ُكم َّم ِريضاً أَو َعلَى َس َفر (أي فافطر) فَعدَّة من أ ََّيم أ َ
أفطرات يف رمضان.
ويقضي املفطر بال عذر وهو عاص يقول عليه الصالة والسالم( :من أفطر يوماً من رمضان يف غري رخصة
رخصها للا له مل يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه) احلاكم حديث حسن .ويف رواية من غري عذر ويف اُخرا
من غري علة.
ومعناه أن القضاء ال يقوم مقام األداء وإن صام عوض اليوم الدهر كله ألن اإلمث ال يسقط ابلقضاء وإن
سقط عنه الصوم أو املطالبة به يوم القيامة والن القضاء ال يساوي األداء يف اإلكمال.
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وأما الشيخ الكبري اهلرم فإنه يفدي وال قضاء عليه لكونه شيخاً هرماً عاجزاً عن الصيام وتلحقه به مشقة ابلغة
َّ ِ
ين يُ ِطي ُقونَهُ فِديَة طَ َع ُام ِمس ِكني) إذ كانوا خمريين يف أول اإلسالم وبداية فرضية الصيام بني
لقوله تعاىلَ ( :و َعلَى الذ َ
الصوم والفدية فنسخ ذلك يف حق الشيخ الفاين وبقيت الفرضية يف حق الصحيح املقيم
وأما (احلامل واملرضع) فإن أفطرات خوفاً على نفسيهما وجب القضاء بال فدية أو على الولد لزمهما القضاء
مع الفدية فإن أفطرات خوفاً من حصول ضرر بصوم على نفسيهما أو على الولد (محالً أو رضيعاً) وجب القضاء
بال فدية الن جانب الضرر على نفسيهما مرجح على جانب اخلوف على ولديهما فال فدية يف هذه احلال بل
القضاء فقط كاملريض ،وإن خافتا على الولد وحده ِبن ختاف احلامل من اسقاطه واملرضع ِبن يقل اللنب فيهلك
الولد لزمتهما الفدية مع القضاء .
ومن آخر قضاء رمضان مع إمكانه حىت دخل رمضان آخر لزمه القضاء مع الفدية  ،لكل يوم مد أو نصف
صاع على خالف يف ذلك ويقدر ب (2000غ) تقريباً من غالب قوت البلد وميكن دفع قيمة ذلك عن كل يوم.
• وخالصة ما تقدم:
أن الناس إزاء الصوم املفروض ثالثة أقسام:
أ -األصحاء املقيمون ويلزمهم الصوم عيناً يف رمضان.

ب -املرضى واملسافرون وهلم الفطر إن أرادوا وعليهم إن افطروا أيم اُخر ويلحق ابملرضى أصحاب األعمال
الشاقة الذين ذكرانهم ابلشروط اليت بيناها .
ت -الذين ال يقدرون على الصيام وفيه ضرر عليهم فهؤالء يفدون وهم (الشيخ الكبري واملرأة اهلرمة) لقوله
َّ ِ
ين يُ ِطي ُقونَهُ فِديَة طَ َع ُام ِمس ِكني).
تعاىلَ ( :و َعلَى الذ َ
وقد فرق الفقهاء بني الشيخ الفاين املطالب بفدية فقط أي دون القضاء وبني احلامل واملرضع املكلفتان
ابلقضاء فقط أو القضاء مع الفدية حسب التفصيل الذي مر ذكره من أن الشيخ ال ميكن إجياب القضاء عليه
ألنه سقط عنه الصوم إىل الفدية لشيخوخته وزمانته فلن أييت عليه يوم يكون أقدر على الصوم من أيم رمضان
اليت أفطر فيها ،أما احلامل واملرضع فهما من أصحاب األعذار الطارئة املنتظرة الزوال فإن زال عذرمها فعليهما عدة
أيم اُخر .هذا وللا سبحانه وتعاىل أعلم .
وصلى للا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،واحلمد هلل رب العاملني.
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