بسم هللا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال

اآلراء الفقهية في قضاء الصوم
إلى Ig Purwantama
السؤال:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يا شيخنا أريد أن أعرف حكم هللا فيه لكي يكون قلبي مطمئنا.
كنت في جاهلية وتركت صوم رمضان متعمدا بدون عذر ثم الحمد هللا ،هللا رحمني حتى أتوب إليه.
كيف أقضي ما فاتني من صوم؟ هل علي فدية في كل سنة أم يكفي بقضاء فقط؟
لعلك تجيب عن هذه األسئلة يا شخينا.
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
يا أخي أنت تقول إنك كنت ال تصوم مدة من الزمن متعمدا دون عذر ،ثم بعد تلك السنوات هداك هللا إلى
الطريق المستقيم فأصبحت تصوم وال تفطر ...وبدافع التقوى تريد أن تقضي شهور رمضان التي لم تصمها
سابقا ...إني أحمد هللا أن هداك إلى حسن الطاعة حتى إنك لم تكتف بأن تصوم بعد أن هداك هللا ،بل أنت حريص
على قضاء شهور رمضان التي لم تصمها ،فبارك هللا فيك وبك وأحسن توبتك وأسبغ عليك نعمته ورحمته.
األخ الكريم ،نحن ال نتبنى في العبادات بل نترك األمر للمسلم أن يتبع أي مذهب في الصوم أو الصالة...
إلخ ،وإني هنا سأذكر لك بعض اآلراء الفقهية في قضاء الصوم ،وما ينشرح له صدرك ويطمئن به قلبك يمكنك
اتباعه:
 -1جاء في "نهاية المطلب في دراية المذهب" لمؤلفه عبد الملك الجويني ،الملقب بإمام الحرمين (المتوفى:
478هـ) وهو من الفقه الشافعي:
(من فاته صيام أيام من رمضان ،وتمكن من قضائها ،فال يجوز له أن يؤخر قضاءها إلى شهر رمضان في
السنة القابلة ،وليس ما نذكره استحبابا ،بل يتحتم ذلك ،مع القدرة ،وزوال المعاذير ولو فرض تأخير القضاء إلى
عذر ،فيجب مع القضاء لكل يوم مد من طعام ،ولو أخر القضاء سنتين أو سنين ،ففي
السنة القابلة ،من غير ُ
تضعيف الفدية وجهان :أحدهما  -أنها ال تتضعّف ،وال يجب بالتأخير سنين إال ما يجب في السنة الواحدة...
واألصح تعدد الفدية ،وتجدّدها ،فيجب على مقابلة التأخير في كل سنة مد ،فإن أخر سنتين ،وجب مع قضاء كل
يوم مدان .وهكذا زائدا ،فصاعدا؛ فهذا مقام في الفدية )...وهذا يعني أن قضاء صوم رمضان لمن لم يصمه،
فيقضيه قبل رمضان القادم فإن تأخر بعد قدوم رمضان فعليه القضاء والفدية ...وله رأي آخر أنه إذا تأخر القضاء
سنتين مثال فيجب فديتان مع القضاء وهكذا.
 -2جاء في "كشاف القناع عن متن اإلقناع" لمؤلفه :منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (المتوفى1051 :هـ):

(من فاتهُ صو ُم رمضان ُكلّه تا ّما كان أو ناقصا...قضى عدد أيامه...وي ُج ُ
ير قضائه ما لم يفُت وقتُهُ وهو
وز تأخ ُ
ان آخر...فال ي ُج ُ
إلى أن ي ُهل رمض ُ
عذر ...فإن أخرهُ إلى رمضان آخر أو إلى
يرهُ إلى رمضان آخر من غير ُ
وز تأخ ُ
رمضانات فعليه القضا ُء وإطعا ُم مسكين ل ُك ّل يوم ما يُجز ُ
ئ في كفارة وال تتكرر الفديةُ بتعدُّد الرمضانات؛ ألن
ب كما لو أخر الحج الواجب سنين لم ي ُكن عليه أكث ُر من فعله ...).وهذا يعني أن من
كثرة التأخير ال يُزا ُد بها الواج ُ
فاته صوم من رمضان ولم يقضه قبل أن يأتي رمضان القادم فعليه القضاء والفدية.
 -3أما في مذهب أبي حنيفة فمهما تأخر القضاء فال يجب إال القضاء ،فلو جاء رمضان آخر ...فيقضي
الفائت ،وال فدية عليه بالتّأخير:
 جاء في المبسوط للسرخسي المتوفى 483هـ (الفقه الحنفي)قال( :ر ُجل عليه قضا ُء أيام من شهر رمضان فلم يقضها حتى دخل رمض ُ
ان من قابل ...وعليه قضا ُء
ي رحمهُ ّللاُ تعالى يلز ُمهُ مع القضاء ل ُك ّل يوم إطعا ُم مسكين...
رمضان الماضي وال فدية عليه عندنا وعند الشافع ّ
ولنا ظاه ُر قوله تعالى ﴿فَ ِعدَّة ِمن أَيَّام أ ُ َخ َر﴾ [البقرة ]184 :وليس فيها توقيت والتوقيتُ بما بين الرمضانين ي ُكو ُن
زيادة ثُم هذه عبادة ُمؤقتة قضاؤُها ال يتوقتُ (...
 وجاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لمؤلفه عالء الدين ،الكاساني الحنفي (المتوفى587 :هـ):ب عند أصحابنا أن ُو ُجوب القضاء ال يتوقتُ لما ذكرنا أن األمر بالقضاء ُمطلق عن تعيين بعض
( ...المذه ُ
األوقات دُون بعض ،فيجري على إطالقه .وعلى هذا قال أصحابُنا :إنهُ إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمض ُ
ان
آخ ُر فال فدية عليه.)...
وهذا يعني أنه على مذهب أبي حنيفة فالواجب هو القضاء دون فدية ،أي فقط يقضي األشهر التي لم يصمها.
وكما ذكرت لك في البداية فنحن ال نتبنى في العبادات وإنما ذكرت لك بعض اآلراء لمذهب أبي حنيفة
والشافعي والفقيه الحنبلي ،وما ينشرح صدرك له افعله ...وفقك هللا لما يحب ويرضى.
آمل أن يكون في هذا الكفاية ،وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 08رمضان 1440هـ
الموافق 2019/05/13م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/10
type=3&theater؟54377004759370/
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