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احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك 
هل، هلإ األولني واآلخرين، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوهل املبعوث رمحًة 

 للعاملني، صىل اهلل عليه وىلع آهل وأصحابه أمجعني.  

 ا بعد:  أم  

هذه   يف  الصيف  فصل  يف  املبارك  رمضان  شهر  وقوع  فبمناسبة 
ا، وال خيىف طول انلهار فيها يف هذه ابلالد الشمايلة؛ ليهالسنة ولعرٍش ت

كُثر السؤال عن حكم اإلفطار ملن وجد مشقًة يف الصيام، هلذا رأيتر  
العلماء يف هذه املسألة، باختصاٍر من غري ذكر األدلة  تلخيص أقوال 
واملناقشات، تقريبًا للعلم، وتسهياًل ملن سأل اإلفادة، فإن الصيام عبادة  

رشعه  يق   خالصة ما  باتِّباع  تعاىل  اهلل  إىل  واتلذلل  اتلقرب  بها  صد 
لعباده، وليس املراد منه تعذيب انلفس وإهالكها، فأقول ـ مستعينًا 

 باهلل تعاىل ـ:

به:    -1 والقطع  اعتقاده  جيب  اذلي  انلهار األصل  تمَّي   إذا  أنه 
أن   رمضان  يف  ساكنه  من  امللك فني  ىلع  وجب  ما؛  ماكٍن  يف  والليل 



 

وموا، ويمسكوا عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب شمس يص
العال ا. وبهذا أفىت  أو طال جدًّ ا،  انل هار جدًّ مة  ذلك ايلوم، سواء قرص 

حمالشيخ   خملوف حسنني  رمضان:   مد  )يف  ـ  األسبق  مرص  مفيت  ـ 
حممد بن ، والعالمة  عبد العزيز بن بازم(، والشيخ اإلمام  1952ه/1371

هيئة كبار ، واللجنة ادلائمة لإلفتاءرمحهم اهلل ـ، و  ـ  صالح العثيمني
 .  12/4/1398( يف 61بالسعودية بقرارها ) العلماء

  أما القول اآلخر:

ا فلهم أن يصوموا عىل قدر الساعات ذا طال النهار  بأنَّه إ جدًّ

روا بأقرب البالد  التي يصومها أهل مكة أو املدينة، أو أن يقدِّ

يبدؤ وأن  إليهم،  الفجر،  املعتدلة  طلوع  من  بالصوم  وا 

عدد   حيث  من  هبا  رون  يقدِّ التي  البالد  ميعاد  مع  ويفطروا 

 الساعات، وال يتوقَّفون عىل غروب الشمس. 

 ال يُلتفُت إيله، وال يُشتغل به. القول شاذٌّ،   فهذا

ر أن  األصَل وجوب الصوم مهما طال انل هار؛ فعىل لكِّ    -2 فإذا تقر 
يربادر إىل الصوم، وحيرص ىلع مسلٍم اعقٍل بالٍغ، خالٍ   من األعذار أن 

ة حقي  قي ة: جاَز هل أن يرفطر،  ذلك أشد  احلرص، فإن وجد يف ذلك مشق 
أي أن يقيض يف  وليس عليه كفارة، فحكمه يف  وفرٌض عليه  خر، 

ر
أ اٍم 

 ذلك حكم املسافر واملريض. 



 

وليس جمرد    -3 احلقيقية(  )املشقة  الفطر يه  تبيح  اليت  املشقة 
  أو بعض اتلعب  ؛واستصعابها للقيام بالطاعة  وتكاسلها  انلفس  هوى 

يف   املعتادة  املعتِدل،  واملشقة  خملوف    هلذاالصوم  حسنني  الشيخ  قال 
   رمحه اهلل:

يباحوإ» أو    نما  ظهرت،  بأمارة  انلاس  ظن  ىلع  غلب  إذا  الفطر 
جتربة وقعت، أو بإخبار طبيب حاذق: أن صومه هذه املدة يفيض إىل 

إىل إعياء شديد يرضه، كما رصح به أئمة احلنفية، فيكون  مرضه، أو  
أو   مرضه،  يزيد  أن  أو  اتللف،  خيىش  اذلي  املريض  حكم  حكمه 

امل  يبطئ هو  هذا  صام،  إذا  ويف  بدأ  شفاؤه  الفطر،  رخصة  يف  العام 
 .  «اتليسري ىلع امللكفني

   وقالت اللجنة ادلائمة لإلفتاء:

الفج» طلوع  من  رمضان  يف  الصومر  عليهم  غروب  جيب  إىل  ر 
ر بالصائم، وخاف من طول   الشمس هناك، إال إذا أد ى الصومر إىل الرض 

ص هل ال مدة الصوم: اهلالك، أو املرض الشديد؛ فحينئٍذ:   ، وال  يرخ  فطرر
بواسطة  الظن  غلبة  املعترب  وإنما  واخليال،  الَوْهم  جمر در  ذلك  يف  يعترب 

ق بأن الصوم يفيض إىل األمارات، أو اتلجربة، أو إخبار الطبيب احلاذ
وذلك   ء،  الربر بطء  أو  املرض،  زيادة  أو  الشديد،  املرض  أو  اهلالك، 

خاص   حالة  شخص  فللك  األشخاص،  باختالف  مخيتلف  وىلع  ن ٌة. 



 

َص   أفطر يف لك هذه األحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر اذلي ررخِّ
 . «هل من أْجِله الِفطرر 

ليس    -4 احلكم  هذا  فإن   هنا:  هذه  ومن  يف  مقيٍم  لكِّ  يف  ا  اعمًّ
وإن ما  ا املشقة،  بلالد،  بمن وقعت عليه  الشيخ خملوف  هو خاصٌّ  قال 

  أيًضا:

عليٌم حبقيق» بنفسه،  بصرٌي  امرئ  من ولكُّ  ماكنها  يعرف  أمره،  ة 
إصابته  إىل  يؤدِّي  الطويلَة  َة  املد  فإذا اكن صومه  وحرمته،  الفطر  حلِّ 

، بإحدى الوسائل بمرٍض، أو ضعٍف، وإعياٍء، يقينً  ا، أو يف اغلب الظنِّ
إيلها:   أومأنا  اليت  بالفطرالعلمية  ص  الرتخُّ يؤدِّي  حلَّ هل  ، وإذا اكن ال 

ذلك   الفطرُ َحُرَم  إىل  حالٍة   .عليه  وللكِّ  خمتلفون،  ذلك  يف  وانلاس 
 .  «حكمها، واهلل يعلم الِّسِّ  وأخىَف، واهلل أعلم 

الواجب ىلع املسلم أن يبتدَئ صياَم لكِّ يوٍم من رمضان، فإن    -5
املش املذكورة:  وجد  وإال  أفطرقة  صومه،  قرار  فيتمُّ  ويف  كبار  ،  هيئة 

 : العلماء

يوم» لك   يرمسكوا  أن  امللك فني  والرشاب،    فعىل  الطعام  عن  منه 
الشمس يف بالدهم، ما  الفجر إىل غروب  املفطرات من طلوع  وسائر 

انل أربًعا دام  زمانهما  جمموع  واكن  الليل،  من  بالدهم  يف  يتمايز  هار 
علم   أو  وهل،  لطر يوِمه  صوِم  إتمام  عن  عجز  ومن  ساعة،  وعرشين 



 

ىلع ظنِّه   باألمارات أو اتلجربة أو إخبار طبيب أمنٍي حاذٍق، أو غلب
إىل  يفيض  أو  شديًدا،  مرًضا  مرضه  أو  إهالكه،  إىل  يفيض  الصوم  أن 

بر  أو  مرضه،  أيِّ زيادِة  يف  أفطرها  اليت  األياَم  ويقيض  أفَطَر،  برْرئِه:  طء 
ن فيه من القضاء  .  «شهٍر تمك 

تبني  هل من حاهل، كضعٍف يف   ويُستثىن من هذا: قد  أن يكون 
رة   عدم استطاعته يف سائر األيام؛ فيجوز هل  جسده، أو باتلجربة املتكرِّ

 ِع.اإلفطار ابتداًء، ويكون حبكم املريِض واحلامِل واملرض 

إفطاره    -6 ىلع  يستمرُّ  هل  رشحه:  م  تقد  اذلي  للعذر  أفطر  من 
بقية يومه؟ أم يفطر بما يسدُّ رمقه ويدفع عنه الرضَر، ثم يرمسك بقيَة  

 يومه؟  

هما   فيه قوالن للعلماء، ه يتمادى ىلع فطره يف بقية يومه : أن  أصحُّ
ب واجلماع، ألن هذا جاَز هل الفطرر مع العلم ب أن ايلوم باألكل والرشُّ

قال   وبهذا  اكملريض.  يومه  يف  ذلك  يستديم  أن  فجاز  رمضان،  من 
، ووجه عبد امللك بن حبيب، وخالفهما  املالكيةمن    اللَّخيمو  ُسحنونُ 

ش، فإن زال العطش رجع إىل قوهل أنه إنما جاز هل الفطر لرضورة العط
ة  اللجنأصل اتلحريم، ىلع قوهل يف املضطر إذا أكل امليتة. وبهذا أفتت  

لم تذكر هذا القيَد يف قرارها اذلي    هيئة كبار العلماء، لكن  ادلائمة
 أرشنا إيله. 



 

يرعرِّض    -7 أن  للمسلم  جيوز  ال  أنه  يف  العلماء  بني  خالف  ال 
حيتاج إيلها؛ فريهق نفسه، ويعجز    نفسه يف نهار رمضان إىل أعماٍل ال 

 عن إتمام صومه.

ياًل: فمن اكن  فذكروا فيهم تفص  أصحاب الوظائف واألعمالأما  
احلال حبيث ال يترضر من تقليل عدد سااعت العمل، أو تركه   ميسور 

وظيفته:   خيِّس  أن  غري  من  إجازة  أخذ  هل  يتيِّس  أو  فالواجب  لشهٍر، 
ن من الصوم.  األخذ بالسبب املتيِّس هل حىت  عليه  يتمك 

نفسه   ىلع  ينفقه  ما  جيد  فال  العمل  برتك  يترضر  اكن  من  أما 
تادة، أو ال يأذن هل ربُّ العمل بتقليل سااعت العمل،  وأهله انلفقة املع

أو أخذ إجازة؛ فإن صام بالفعل، وتبني  هل وقوع املشقة عليه، حبيث  
االقرتان   واكن  بأعماهل،  القيام  يستطع  ولم  الصوم  الصوم أجهده  بني 

، ولم يلزمه ترك  جاز هل اإلفطاروالعمل سببًا للرضر يف بدنه أو ماهل؛  
جيالعمل،   ويُفطر لكن  جديٍد،  يوٍم  للكِّ  صائًما  يُصبح  أن  عليه  ب 

 . عند حصول املشقة

يلصوم   -8 انلهار  معتدل  آخر  بدٍل  إىل  ينتقل  أن  للمسلم  جيوز 
  ؟ولكن هل جيب عليه االنتقاُل ويلَزُمهشهره هناك، 

 قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل: 

 .  «ليس بالالزم، ويبىق يف األرض اليت هو فيها »



 

تعاىل سبحانه واهلل  نسأهل  واألخرى،  األوىل  يف  احلمد  وهل  أعلم،   
سن عبادته، بمنِّه وكرمه.    أن يعيننا ىلع ذكره وشكره وحر
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