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  قضاء أيام رمضانقضاء أيام رمضان
فتاة تزوجت وكانت ال تصوم رمضان وهي ببيت أهلها، وبعد زواجها  :سؤال

  حافظت على مجيع الفرائض، فما حكم الشرع يف أيام رمضان اليت مل تصمها؟
======================================================  

فهناك ديونٌ هللا وهناك ديـونٌ خللـق    .أيام رمضان اليت مل تصمها أصبحت ديناً يف رقبتها هللا
البخاري ومسلم وسنن ( }فَدين اللَّه أَحق أَنْ يقْضى{ :صلى اهللا عليه وسلموديون اهللا قال فيها ، اهللا

ولكن تقضيها مع التيسري، فتستطيع أن تصوم يف كل أسبوع يـوم أو يف  . )أيب داود عن ابن عباس
ستطاعة من سن البلوغ إىل وقت الزواج وتؤدى هذه السـنني  كل أسبوع يومني، وحتسبها قدر اال

 :صلى اهللا عليه وسـلم ة، قال رمبا يأتيها املوت بغتة ومل تكمل، املهم هي الني: وقد يقول البعض .عز وجلَّهللا 

}ةاميالْق موي هنع ى اللَّهأَد هيدؤوِي أَنْ يني وها ونيانَ دنِ ادالبخـاري ومسـلم   ( }م

فطاملا هي كانت تسدد ونوت السداد، فلو جاءها املوت مـن اهللا  . )وسنن أيب داود عن ابن عباس
  .عز وجلَّفإن اهللا يغفر هلا ما قد مضى ألا قد نوت أن تؤدى ما عليها هللا  عز وجلَّ

اد اهللا فإذا مات وعليه دين مل يسدده ومل يأخذ األهبة واالسـتعداد لتسـديده،   أما الدين لعب
إِنَّ أَخاك محبوس بِدينِه فَاقْضِ { :يف شأنه لرجل مات أخوه وعليه ديـن  عليه وسلم صلى اهللاقال 
هنحبس يف ا). رضي اهللا عنهسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أمحد عن سعد بن األطول ( }علقرب ي

إىل أن يؤدى أهله وذويه الدين، فإذا مل يؤدوه، يظل حمبوساً يف قربه بدينه الـذي مل يؤديـه ألخيـه    
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املسلم، إال إذا كان أيضاً يأخذ باألهبة ويجهز نفسه لسداده وأثناء االستعداد جاءه املـوت، فمثـل   
مـن   فبـد وأن يعـر  ووه، لكن الاهللا تعاىل إن قصر ذهذا يرضي اهللا عنه دائنه يوم القيامة إن شاء 

  .حىت يؤدى دينه وخيرج إىل اهللا طاهراً مطهراً -  وما عليه ،له ما - حوله 
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