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احلمــــــــــــد هللا رب العـــــــــــــاملني ، والــــــــــــصالة والـــــــــــــسالم عــــــــــــىل أرشف املرســـــــــــــلني 

 .. حممد الصادق االمني ، وعىل آله الطاهرين ، وأصحابه املنتجبني 

 وبعد 

، وتكثـــــــــــــر مــــــــــــا إن يـــــــــــــدخل شـــــــــــــهر رمـــــــــــــضان حتـــــــــــــى تبـــــــــــــدأ التـــــــــــــساؤالت 

 يف كثـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــن األحكـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــرشعية املتعلقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــصيام شــــــــــــــــــهر وىالفتـــــــــــــــــا

رمــــضان املبـــــارك ، ابتـــــداء مـــــن التــــساؤالت حـــــول أحكـــــام اهلـــــالل ، إىل 

األحكـــــــــــــام املرتبطــــــــــــــة بالــــــــــــــسفر واملــــــــــــــرض ، إىل أحكــــــــــــــام الــــــــــــــصيام يف دولــــــــــــــة 

إىل غريها مـن التـساؤالت التـي .. أجنبية وما يتعلق هبا من املسائل 

 . س عن إجابة شافية يبحث فيها النا

وألن الفتــــــــاوى الرمــــــــضانية متــــــــشاهبة إىل حــــــــد مــــــــا ، ومتكــــــــررة الـــــــــورود 
يف أكثرهـــــا ، رأينـــــا يف دائـــــرة الفتـــــاوى أن مــــــن املناســـــب مجـــــع أهـــــم الفتــــــاوى 
الرمــــــضانية يف كتيــــــب صــــــغري يكــــــون يف متنــــــاول اليــــــد ، جيــــــد فيهــــــا القــــــارئ 
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ًالكريم ولو شيئا يسريا يشفي غلته ، وجييب عن تساؤالت  . ه ً

فإليــك أهيـــا القـــارئ الكــريم أهـــم الفتـــاوى الرمــضانية ، فـــانظر إليهـــا 

 . ًعلها جتيب شيئا مما تبحث عنه من األحكام الرشعية الرمضانية

وفقنــــــــــــــــا اهللا لكــــــــــــــــل خـــــــــــــــــري ، وجعلنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن املقبـــــــــــــــــولني يف هــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــشهر 

 .الكريم، إنه ويل ذلك والقادر عليه 

  الطاهرينوصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني
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 إحــــــــــــــــــــسانه لنــــــــــــــــــــسلكها بمنــــــــــــــــــــه إىل ِاحلمـــــــــــــــــــد هللا الــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــبلنا يف ســــــــــــــــــــبل
ً، ونــشكره جـل وعــال تعظـيام لــشأنه واعرتافـا بجزيــل إنعامــه رضـوانه ًّ

وامتنانــــــــــه، ونــــــــــشهد أال إلـــــــــــه إال اهللا وحــــــــــده ال رشيـــــــــــك لــــــــــه ، ونـــــــــــشهد أن 
ًحممــــــــــــــدا عبـــــــــــــــده ورســــــــــــــوله الـــــــــــــــداعي إىل خـــــــــــــــري ســــــــــــــبيل، واملؤيـــــــــــــــد بـــــــــــــــالوحي 

لتنزيــل ، دعــا إىل ســبيل ربــه باحلكمــة واملوعظــة احلــسنة ، ففــتح اهللا وا
ًبــــــه آذانـــــــا صـــــــام ، وأعينــــــا عميـــــــا ، وقلوبـــــــا غلفــــــا ، صـــــــلوات اهللا وســـــــالمه  ً ً ً ًً
عليــه وعــىل آلـــه الطــاهرين ، وإخوانـــه مــن النبيـــني واملرســلني ، وعـــىل 
املالئكــــــــــــــــــــة املطهــــــــــــــــــــرين ، وعــــــــــــــــــــىل زوجاتــــــــــــــــــــه أمهــــــــــــــــــــات املــــــــــــــــــــؤمنني ، وعــــــــــــــــــــىل 

 .شدين والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينالصحابة الرا

؛ فــإن فــضل اهللا عـىل عبــاده كبــري ، وكرمـه ســبحانه جــسيم ، ُوبعـد
ّ ال تعــــــــد وال حتـــــــــىص ، ومــــــــن املعلـــــــــوم أن – ســــــــبحانه وتعـــــــــاىل –ونعــــــــامءه  ّ

النــــاس مجــــيعهم يف أمـــــس احلاجــــة إىل رهبــــم ؛ فـــــال قــــوام هلــــم إال بـــــه ، وال 
اله ســــبحانه وتعــــاىل ، فهــــو املوجــــد بقـــاء هلــــم إال بــــه ، وال وجــــود هلــــم لــــو

وهـــــــــو املـــــــــنعم وهـــــــــو املتفــــــــــضل وهـــــــــو املعطـــــــــي وهــــــــــو املـــــــــانح وهـــــــــو املــــــــــسدي 
جلميـــــــــــع الـــــــــــنعم لعبـــــــــــاده ، ومـــــــــــع ذلــــــــــــك فـــــــــــإن الـــــــــــزالت كثـــــــــــرية ، والــــــــــــذنوب 
كبــــــــــــرية ، واألخطـــــــــــــاء خطـــــــــــــرية مـــــــــــــن أكثـــــــــــــر العبـــــــــــــاد ، وكلهـــــــــــــا تـــــــــــــستوجب 
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العــــــذاب األلــــــيم العقــــــاب العظــــــيم ، ومــــــع ذلــــــك فإنــــــه ســــــبحانه مل يعاجــــــل 

 .لعباد بذنوهبم ، ومل يقطع عليهم طريق العودة إليه ا

، ًبــاب التوبـــة مفتوحــا يف كــل األيـــامومــن كرمــه ســـبحانه أن جعــل 
ًوخــــــــــــــــص شـــــــــــــــــهرا مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــهور الـــــــــــــــــسنة بمزيـــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــضل واملغفـــــــــــــــــرة  ّ

َّصـــىلوالرضــوان ، وســامه نبيـــه  ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ  »شــهر التوبـــة« َ
ُأال وهــــو شــــهر رمــــضان الــــذي أ ٌنــــزل فيـــــه القــــرآن ، شــــهر قــــام فيــــه النبـــــي َ َ ِ

َّصــــــىل ِعليــــــه ُاهللا َ ْ َ ــــــه َ ُوآ َوســــــلم ََ ََّ ، وأوســــــطه هر أولـــــه رمحــــــةشــــــ«: ً قـــــائال َ
أتــــــــــــــــاكم شــــــــــــــــهر «: ً وخمــــــــــــــــربا بقولـــــــــــــــه »مغفـــــــــــــــرة ، وآخــــــــــــــــره عتــــــــــــــــق مـــــــــــــــن النــــــــــــــــار

رمـــــضان ؛ شــــــهر بركــــــة وخــــــري ، يغــــــشيكم اهللا فيــــــه الرمحــــــة ، وحيــــــط فيــــــه 
بــاهي اهللا بكـم املالئكــة ، وينظــر اخلطايـا ، ويــستجيب فيـه الــدعاء ، وي

، فــــــــــإن الـــــــــشقي كــــــــــل ًكم ، فــــــــــأروا اهللا مـــــــــن أنفــــــــــسكم خـــــــــريافيـــــــــه إىل تنافـــــــــس
ّالشقي من حرم رمحة  اهللا عز وجل َّ َ ِ  . أمايل املرشد باهللا »ُ

، يتكـرم اهللا تعـاىل فيهـا عـىل عبـادهنفحة من النفحات اإلهلية التـي 

 أعــــــــــــــــــىل ّويمـــــــــــــــــن هبــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــيهم ، نفحـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أدركهــــــــــــــــــا ارتفعـــــــــــــــــت بــــــــــــــــــه إىل

: ًالــــــدرجات العـــــــال ، نفحـــــــة قـــــــال عنهـــــــا النبـــــــي ملفتـــــــا أنظـــــــار أمتـــــــه إليهـــــــا 

ّإن لــربكم يف أيـــام دهــركم نفحـــات ، أال فتعرضـــوا هلــا فلعـــل أحـــدكم « ّ
 .»ًأن تصيبه نفحة منها ال يشقى بعدها أبدا
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أن يغتـــــــــــــنم مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الفرصــــــــــــــة فينبغـــــــــــــي بـــــــــــــل جيـــــــــــــب عـــــــــــــىل اإلنـــــــــــــسان 

ت ، والتجـــاوز عـــن اخلطيئــــات ، التـــي يكـــون هبـــا تكفــــري الـــسيئاالثمينـــة
ًالتــــــــــي حتــــــــــول بينــــــــــه وبــــــــــني رمحــــــــــة اهللا ، وتقــــــــــف مانعــــــــــا دون دخــــــــــول اجلنــــــــــة 
والنجـاة مـن النـار، ومــاذا يريـد العبـد بعـد كــل هـذا الكـرم واجلـود مــن 

 .الواحد األحد امللك املعبود 

وممـــــــــــا فــــــــــــضل بــــــــــــه هــــــــــــذا الــــــــــــشهر أن جعــــــــــــل نــــــــــــوم الــــــــــــصائم فيــــــــــــه عبــــــــــــادة ، 

ًوصــــــــــــمته تــــــــــــسبيحا ، وعملــــــــــــه مــــــــــــضاعفا ً ، ودعــــــــــــاءه مــــــــــــستجابا ، وذنبــــــــــــه ً

ٍمغفــــورا ، وجعـــــل فيــــه ليلـــــة مــــن قامهـــــا فكــــأنام قـــــام ألــــف شـــــهر ال ألـــــف  ً ً

ليلـــــــة ، وكتـــــــب لــــــــه بقيامهـــــــا قيــــــــام ألـــــــف شـــــــهر ، وقــــــــدر لـــــــه فيهــــــــا مـــــــا قــــــــدر 

ألمثالــه ممـــن قامهــا وأحياهـــا بالعبـــادة ؛ مــن اخلـــري والــرب وســـعة الـــرزق 

 .والعافية وغري ذلك من أنواع الربكة 

أن يغتـــــنم فرصـــــة كهـــــذه قـــــد ال تعـــــوض ؛ يـــــصحح فيهــــــا فعـــــىل العبـــــد 
ما بينه وبني اهللا ، ويتزود منها لبقية عمره بالتقوى والعزيمة القوية 

، ألنــــــــه عبـــــــــارة عـــــــــن ٌّ، فهـــــــــذا رس مــــــــن أرسار فـــــــــرض الـــــــــصياميف حــــــــق اهللا 
، النـشاط والعزيمـة واجلـد واالجتهــادحمطـة يتـزود العبـد فيهـا بـالقوة و

م عــــــــــــــــىل قلبــــــــــــــــه مــــــــــــــــن درن األوزار ويغــــــــــــــــسل فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا عــــــــــــــــساه قــــــــــــــــد تــــــــــــــــراك
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ًوالـــذنوب ، التـــي لـــو تركــــت ألتـــت عـــىل القلــــب فأماتتـــه متامـــا ،  ومــــن 
كرم اهللا أن جعل الفرصة فيه سانحة لكل إنـسان ، وعـرض فيـه مـن 
اخلـــــــــريات التــــــــــي تـــــــــدعو النــــــــــاس إىل اغتنامهــــــــــا ؛ فالنافلـــــــــة فيــــــــــه بفريــــــــــضة ، 

َّصىلان نبيـه والفريضة فيه بسبعني  كام ورد عىل لس ِعليـه ُاهللا َ ْ َ ـه َ ُوآ ََ 
َوســــــلم ََّ فلـــــذلك ال جيــــــوز التفـــــريط فيـــــه واالســــــتخفاف بـــــه وال انتهــــــاك . َ

حرمتـــــــه ، ـبــــــل الواجـــــــب تعظـــــــيم حرمتــــــــه وإجـــــــالل قـــــــدره ، كيـــــــف وقــــــــد 
َّصــــــــىل إذ قــــــــال ورد يف شـــــــأنه أنــــــــه مكفـــــــر للــــــــذنوب ، ِعليــــــــه ُاهللا َ ْ َ ــــــــه َ ُوآ ََ 

َوسلم ََّ ، » الكبائررمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهام ما اجتنبت«: َ
َّصـــــــىلُه قولـــــــه وورد فيــــــه ويف القـــــــرآن الـــــــذي أنــــــزل فيـــــــ ِعليـــــــه ُاهللا َ ْ َ ـــــــه َ ُوآ ََ 

َوســــــــــــــلم ََّ ؛ يقــــــــــــــول يــــــــــــــوم القيامـــــــــــــةالـــــــــــــصيام والقــــــــــــــرآن يـــــــــــــشفعان للعبـــــــــــــاد «: َ
لنهــــــــــــار فـــــــــــشفعني فيــــــــــــه ، ِّرب إين منعتـــــــــــه الطعــــــــــــام والـــــــــــرشاب با: الـــــــــــصيام

 »ِّرب منعتــــــــــه النــــــــــوم بالليــــــــــل فــــــــــشفعني فيــــــــــه فيــــــــــشفعان: ويقـــــــــول القــــــــــرآن
 .رواه أمحد والطربي 

زل فيه القرآن هدى للنَّاس ﴿: وقد قال تعاىل  ِشهر رمضان الذي أ ِّ ُ ُ ْ َ َّ ًَ ُ ْ َ َ ُِ ِ ِِ ُ َ َْ َ

ـــشهر  ـ ـ ـ ـ ــ ــنكم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـــهد مــ ـ ـ ـ ـ ـــن شــ ـ ـ ـ ـ ــان فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدى والفرقــ ـ ـ ـ ـ ـــن اهلــ ـ ـ ـ ـ ـــات مــ ـ ـ ـ ـ َوبينَـ ُ َ ْ ِّْ َ َ ِّ ََّ ُ َِ ِ ٍَ َِ َ َ ُ ْ ُ ْ َ

ُفليصمه ُ َْ ْ  .]١٨٥:البقرة[﴾َ

 ، ً فمــــن كــــان مقـــــيام غــــري مـــــسافر وال مــــريض وجـــــب عليــــه صـــــيامه
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هـــــــــــو االمتنـــــــــــاع عـــــــــــن األكــــــــــل والـــــــــــرشب والنكـــــــــــاح يف هنـــــــــــاره ، : وصــــــــــيامه 

ًولكي يكون الصيام مقبوال ذا فاعلية وأثر وأجر كبري ، فـال بـد معـه 
مــــن التــــورع عــــام هنـــــى اهللا ســــبحانه وتعــــاىل عنــــه مـــــن اخلنــــا وقــــول الـــــزور 
والظلــــــــــــــــم والفجــــــــــــــــور وانتهــــــــــــــــاك املحرمـــــــــــــــــات ، وإال فــــــــــــــــال فائــــــــــــــــدة يف تـــــــــــــــــرك 

وال ثـــــواب وال أجـــــر ، وقـــــد ورد يف احلـــــديث عنــــــه الطعـــــام والـــــرشاب ، 
َّصــىل ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ ِمــن مل يــدع اخلنـــا والكــذب فــال حاجـــة «: َ

َّرب صــــــائم لـــــــيس لــــــه مـــــــن «وورد ؛ .. »هللا يف أن يــــــدع  طعامــــــه ورشابـــــــه ُ
ّفـــــــــــــال أجـــــــــــــر وال ثــــــــــــواب ملـــــــــــــن مل يكـــــــــــــف  .. »صــــــــــــومه إال اجلـــــــــــــوع والعطــــــــــــش

 لــه مـن الــصيام إال اجلـوع والعطــش جوارحـه عـن املحرمــات ، ولـيس
 –ًكـــــــــــــام ورد يف احلـــــــــــــديث آنفــــــــــــــا ، ثـــــــــــــم إن الغـــــــــــــرض مــــــــــــــن فـــــــــــــرض الــــــــــــــصيام 

 هـــــــو هتــــــذيب األخــــــالق ، وتطويــــــع اجلـــــــوارح يف –ًإضــــــافة إىل مــــــا تقــــــدم 
ًطاعــــــــة اهللا ، وتقويــــــــة عزيمــــــــة اإلنــــــــسان حتــــــــى يمكنــــــــه أن يقــــــــف صــــــــامدا 

ُقويـــا أمــــام املغريــــات بكـــل أشــــكاهلا ، وصــــيام رمـــضان عــــالج أخال قــــي ً
ّفكــل مــن يــشكو قــسوة قلبــه  وشكاســـة .. لــو أحــسن النــاس اســتعامله 

أخالقـــــــــه ورشاســــــــــة طباعـــــــــه ، فعليــــــــــه أن حيــــــــــسن تنـــــــــاول هــــــــــذا العــــــــــالج يف 
ًشـهر رمـضان ، وحيـسن اسـتغالله بحمـل نفـسه ولـو كرهـا عـىل اجلــد  ْ
واالجتهـــــــــــــاد ، وإرغــــــــــــــام الـــــــــــــنفس فيــــــــــــــه ومحلهــــــــــــــا عـــــــــــــىل عبــــــــــــــادة اهللا وطــــــــــــــول 
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قـــرآن والتأمـــل والتــدبر آلياتـــه ، والـــصرب املكــث يف املـــسجد ، وقــراءة ال

عىل أمل اجلوع والعطش ، فإذا مىض الشهر واملرء عـىل ذلـك ، اسـتقام 
ْأمـــره يف ســـائر ســـنته ، والنــــت طباعـــه ، وحـــسنت أخالقـــه ، وأحاطــــه  َ ُ َ
َاهللا بلطفـه ، ووفقــه ملــا حيــب ويــرىض ، أمـا مــن مل يتعامــل ويتعــاط مــع 

ًضـــــــــــــالال بعيـــــــــــــدا ، وخــــــــــــــرس هـــــــــــــذه املنحـــــــــــــة اإلهليـــــــــــــة كـــــــــــــام جيـــــــــــــب فقـــــــــــــد ضـــــــــــــل  ً
ًخـرسانا مبينـا، وكــل يـوم يـأيت عليــه ممـا يـستقبل مــن عمـره وهـو أكثــر  ً

 وكــــان أحـــــرى ُعرضــــة للــــشيطان ، وأبعــــد عــــن ســـــاحة رمحــــة الــــرمحن ،
 .بالطرد من رمحة اهللا

َّصــــــــىل ورد يف احلـــــــديث عـــــــن الرســـــــول  ِعليــــــــه ُاهللا َ ْ َ ــــــــه َ ُوآ َوســــــــلم ََ ََّ   يف َ
َّصـــــــىلملـــــــا رقــــــى النبــــــي «: احلــــــديث املــــــشهور بحــــــديث العتبــــــات  ِعليـــــــه ُاهللا َ ْ َ َ 

ـــــه ُوآ َوســـــلم ََ ََّ َ ســـــمع وهـــــو يقـــــول َ ِ ثـــــالث مـــــرات عنـــــد كـــــل عتبــــــة .. آمـــــني : ُ
جــــــــــــــاءين : يرتقيهـــــــــــــا ، ثـــــــــــــم إنـــــــــــــه أخـــــــــــــرب صـــــــــــــحابته رضـــــــــــــوان اهللا علـــــــــــــيهم فقـــــــــــــال 

يــــا حممــــد مــــن أدرك والديـــه أو أحــــدمها فلــــم يغفــــر لــــه فــــامت : جربيـــل وقــــال
َ، فقلــت آمــني ، ومــن ذكــرت عنــده فلـــم فــدخل النــار فأبعــده اهللا قــل آمــني ُ

آمـــــــــني ، ومـــــــــن أدرك شــــــــــهر : آمـــــــــني فقلـــــــــت: ِّيـــــــــصل عليـــــــــك فأبعـــــــــده اهللا قـــــــــل
 .» آمني:آمني فقلت: رمضان فلم يغفر له فأبعده اهللا قل

 يــدعو كــل يــوم يف شــهر – رمحــه اهللا –وكـان اإلمــام زيــن العابــدين 



 

 ١٣ 
 

 
آن اللهم هذا شـهر رمـضان الـذي أنزلـت فيـه القـر«: رمضان فيقول 

ٍهـــــدى ً للنـــــاس وبينـــــات مـــــن اهلـــــدى والفرقـــــان ، وهـــــذا شـــــهر الــــــصيام ، 

وهـــــذا شــــــهر القيــــــام ، وهـــــذا شــــــهر اإلنابــــــة ، وهـــــذا شــــــهر التوبــــــة ، وهــــــذا 
ـشـــهر املغفــــرة والرمحــــة ، وهــــذا شـــــهر العتــــق مــــن النــــار والفــــوز باجلنـــــة ، 
ٌوهــــــــذا شــــــــهر فيـــــــــه ليلــــــــة الـقـــــــدر التـــــــــي هــــــــي خــــــــري مـــــــــن ألــــــــف شــــــــهر ، اللهـــــــــم  ٌ

ّل حممـــد ، وأعنــــي عـــىل صـــيامه وقيامـــه ، وســــلمه ّفـــصل عـــىل حممـــد وآ
يل وســــــــــــلمني فيــــــــــــه ، وتــــــــــــسلمه منــــــــــــي، وأعنــــــــــــي عليــــــــــــه بأفــــــــــــضل عونـــــــــــــك ، 
ووفقنـــــي فيـــــه لطاعتـــــك وطاعــــــة رســـــولك وأوليائـــــك ، صـــــلواتك اللهــــــم 
ِّعلــيهم ، وفرغنــي فيــه لعبادتــك ودعائــك وتــالوة كتابــك ، وأعظــم يل 

افيـــــة ، وأصــــــح فيـــــه الربكـــــة وأحـــــرز يل فيـــــه التوبـــــة ، وأحـــــسن يل فيـــــه الع
فيــــه بــــدين ، وأوســـــع يل يف رزقــــي ، واكفنــــي فيـــــه مــــا أمهنــــي، واســـــتجب 
فيــــــــه دعــــــــائي ، وبلغنــــــــي فيـــــــــه أمــــــــيل ورجــــــــائي ، اللهـــــــــم صــــــــل وســــــــلم عـــــــــىل 
ســــــــيدنا حممـــــــــد وـعــــــــىل آل حممـــــــــد وأذهـــــــــب عنـــــــــي فيـــــــــه النعـــــــــاس والكـــــــــسل 

 . إىل آخر دعائه عليه السالم» ..والسآمة والفرتة والقسوة والغفلة 

ًن صــــــــــــــــــامه وقامــــــــــــــــــه إيامنـــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــب ويــــــــــــــــــرىض وجعلنـــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــوفقنــــــــــــــــــا اهللا ملــــــــــــــــــا 

 .ًواحتسابا
  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة



  

 ١٤ 
 

 
 

كيـــــــــف يثبــــــــــت دخـــــــــول شــــــــــهر رمــــــــــضان أو خروجـــــــــه؟ ومــــــــــاذا يعمــــــــــل 

املـــــسلم  جتـــــاه اخـــــتالف أقـــــوال العلـــــامء واملؤســـــسات اإلفتائيـــــة يف دخـــــول 

ال نعمـــــــــل نحــــــــــن ومجيــــــــــع املــــــــــسلمني شـــــــــهر رمــــــــــضان أو خروجــــــــــه؟ ملــــــــــاذا 

عـــــــــــــىل أن نبـــــــــــــدأ صــــــــــــــيام شـــــــــــــهر رمــــــــــــــضان يف يـــــــــــــوم واحــــــــــــــد، بـــــــــــــام أن القمــــــــــــــر 

 واحد؟

:  يثبــــت دخــــول شــــهر رمــــضان وخروجــــه
َّصـىلبرؤيـة اهلـالل كـام قـال  ِعليـه ُاهللا َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ صـوموا لرؤيتـه، «: َ

، واملفـــــــروض إذا » دة علــــــيكم فـــــــأكملوا العــــــَّمُوأفطــــــروا لرؤيتــــــه، فـــــــإن غــــــ
ثبتـــــــت رؤيـــــــة اهلـــــــالل مـــــــن قبـــــــل شخـــــــصني عـــــــدلني مـــــــسلمني أن يـــــــصوم 

، وكـــــــــــــذا إذا ـقـــــــــــــال املفتــــــــــــــي املعنـــــــــــــي بمراقبــــــــــــــة اهلــــــــــــــالل أو  ًاملـــــــــــــسلمون مجيعــــــــــــــا
، جيب عىل املسلمني الصيام أنه صح رؤية اهلالل اللجنة املختصة ب

، ولكــــــــــــن االخـــــــــــــتالف يف تعيــــــــــــني أول أيـــــــــــــام  واإلفطــــــــــــار بنــــــــــــاء عـــــــــــــىل ذلــــــــــــك
 واإلفطــــــار يبتنـــــــي عــــــىل واقـــــــع املــــــسلمني املنقـــــــسم واملمــــــزق، ولـــــــو الــــــصيام

أرادت احلكومــــــــــــــــــــــــات اإلســــــــــــــــــــــــالمية االحتــــــــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــــــشكلت جلنــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــزودة 
، لكــــــــــن االختالفـــــــــــات  بالوســــــــــائل احلديثــــــــــة ملراقبـــــــــــة اهلــــــــــالل طــــــــــوال العـــــــــــام



 

 ١٥ 
 

 
، إضــافة إىل  الـسياسية تلقــي بظلهــا حتــى عــىل بعــض األمــور العباديــة

،  معرفــة اهلـالل ووالدتــه ورؤيتــهبعـض األســباب الفقهيـة الفلكيــة يف 
، فقــــــد قــــــال أمـــــــري  والــــــالزم عــــــىل اإلنــــــسان التحــــــري والعمــــــل بــــــاألحوط

َّألن أصـوم يومـا مـن شـعبان أحـب إيل«:  املؤمنني عيل عليـه الـسالم ً 
  .واهللا تعاىل أعلم .»ًأفطر يوما من رمضانأن من 

  فؤاد حممد ناجي/العالمة 

 

وربيـــــــــــــة تــــــــــــصل فيهـــــــــــــا أىل دولــــــــــــة إ  رمــــــــــــضانالــــــــــــبعض يــــــــــــسافر يف شـــــــــــــهر

ال لـــــــــــساعتني إ ســـــــــــاعة وال يكــــــــــون فيهـــــــــــا الليــــــــــل ٢٢ىل إســــــــــاعات النهــــــــــار 

ويـرى يف الــصيام مــشقة كبـرية لطــول ســاعات النهـار وقــرص ســاعات 

 فام رأي الرشع يف ذلك؟، الليل 

 : ـا أ﴿اهللا ســبحانه وتعــاىل يقــول َيــ َهيــا الـــذين َ ِ َّ َ ُّ
َآمنُوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون ُ َّ َ َ َّ ََّ َ ْ ْ ُ ُ َُ ُ ُ َ ُ َُ ْ َ َ َ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ 

اما معدودات *  ٍ أ َ ْ َُّ َّ ً ِ فمن كان منكم مريۚ◌َ َّ َُ َِ َ ام َ ٍضا أو عىل سفر فعدة من أ ََّ ْ َْ َِّ ٌَ َّ ِ َ ٍَ ٰ َ ً

َأخر َ ُوعىل الذين يطيقو ُ َِّ ُِ َ ََ ٍنه فدية طعام مسكني َ ِ ِ ِْ ُ َ َ َُ ٌ ْ َ فمن تطوع خريا فهو ۖ◌َ ُ َ ََّ َ ًَ ْ َ َ َ



  

 ١٦ 
 

 
ُخري له  َّ ٌ ْ ْ وأن تصوموا خري لكم ۚ◌َ ُُ َّ ٌ ْ َ ُ ََ َ إن كنتم تعلمون ۖ◌َ َُ ْْ َ ُ ُ َ شهر رمضان *ِ َ َ َ ُ ْ َ

ز ِالذي أ ُ ِ ِل فيه القرآن هدى للنَّاس وبينَات من اهلدى والفرقان َّ ٍ ِ َِ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ َْ ِّ َْ َ ِّ َٰ َ ًُ ْ َ ِ َ فمۚ◌ُ ن َ

ُشهد منكم الشهر فليصمه  ُ َ ْْ َ ُْ َ َّ ُ َِ َ ْ ومن كان مريضا أو عىل سفر فعدة من ۖ◌ِ ْ َِّ َ َ ٌَ َّ ِ َ َ ٍَ ِٰ َ َ ًَ َ

ام أخر  َأ َ ُ ٍَ ُ يريد ا بكم اليرس وال يريد بكمۗ◌َّ ْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َ ُ َُ َ ْ ُ َ العرس ولتكملوا العدة َّ َّ ُِ ِ ِْ ُ ْْ َ َُ ْ
َولتكربوا ا عىل مـا هـداكم ولع َ ََ ْ َُ ََ َُ ٰ َ َ َ َّ ُِّ َلكـم تـشكرونِ َُّ ُْ ْ  ،]١٨٥ -١٨٣:البقـرة[﴾َُ

هبـــــــذه اآليــــــــات فــــــــرض اهللا ســـــــبحانه وتعــــــــاىل صــــــــوم شـــــــهر رمــــــــضان عــــــــىل 

املــــــؤمنني فهــــــو خطــــــاب تكليفــــــي عـــــــام موجــــــه إىل كــــــل املــــــسلمني يف كـــــــل 

َزمان ومكان ، وعندما فرض اهللا سـبحانه صـوم شـهر رمـضان بـني  َّ َ
َوكلوا وا﴿ًبدء الصوم وهنايته يوميا فقال تعاىل  َُ ُرشبوا حتى يتبني لكم ُ َُّ َْ َ َ ََّ َ َٰ ُ َ

ـيض مـن اخلـيط األســود مـن الفجـر  ِاخلـيط األ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َْ ْْ ُْ َ ثـم أمتـوا الــصيام إىل ۖ◌ْ ِ َ ُّ ََّ ِّ ِ َ ُ

ِالليـل ْ  حيـث جعـل سـبحانه وتعـاىل يف هـذه اآليـة الليــل ]١٨٧:البقــرة[﴾َّ

ًوقتـــــــــــــــا لألكــــــــــــــــل والــــــــــــــــرشب واتــــــــــــــــصال الـــــــــــــــزوجني ، وجعــــــــــــــــل النهــــــــــــــــار وقتــــــــــــــــا  ً

 بيـــــــــــــــنهام َرَايَوغـــــــــــــــ) الليــــــــــــــل والنهـــــــــــــــار(ّوبـــــــــــــــني أحكـــــــــــــــام الزمـــــــــــــــانني ، يام للــــــــــــــص

بفواصــل ينتهــي إليهــا كــل مــنهام وحــدد النهــار املفــروض صــومه وهـــو 

مـن طلــوع الفجــر الــصادق إىل دخـول الليــل ، ورمــضان شــهر قمــري 

صــــــــــوموا لرؤيتــــــــــه وافطــــــــــروا «: ًلـــــــــه بــــــــــدء وغايــــــــــة قمريــــــــــة وفقــــــــــا للحــــــــــديث 



 

 ١٧ 
 

 
َّلرؤيتــــــــــــه فـــــــــــــإن غـــــــــــــم علـــــــــــــيكم فــــــــــــأمتوا   ، واذا كـــــــــــــان الـــــــــــــصوم »ًثالثـــــــــــــني يومـــــــــــــا ُ

ًموقوتـــــــا هكـــــــذا بالـــــــشهر وبــــــــاليوم وكـــــــان اخلطـــــــاب بفرضـــــــه موجهــــــــا إىل  ً

وجـــــــــــب ، ىل أرض اهللا دون تفرقـــــــــــةًاملـــــــــــسلمني أيـــــــــــا كانـــــــــــت مـــــــــــواقعهم عـــــــــــ

ّعـــــــــــــىل اجلميــــــــــــــع صــــــــــــــومه متـــــــــــــى وجــــــــــــــدت فــــــــــــــيهم رشوطـــــــــــــه التــــــــــــــي بينهــــــــــــــا اهللا 
َّصـــىلســبحانه وتعـــاىل يف آيـــات الـــصوم وأوضـــحها رســـوله  َعل ُاهللا َ ِيـــهَ ْ 

ه ُوآ َوسلم ََ ََّ َ . 

 أن عـــىل األرض جهـــات يطــــول فيـــه النهـــار حتــــى ًمــــؤخراّوملـــا ظهـــر 

ًال يكــــــــــون ليلهـــــــــــا اال جــــــــــزء يـــــــــــسريا ، ويطــــــــــول الليـــــــــــل نــــــــــصف العـــــــــــام بيـــــــــــنام  ً
يـــــستمر النهــــــار النــــــصف اآلخــــــر ، وجهــــــات أخــــــرى عــــــىل العكــــــس مــــــن 

ذلـــــــك ، وجهـــــــات ال تغـــــــرب فيهـــــــا الـــــــشمس طيلـــــــة شـــــــهر رمـــــــضان أو ال 

 . شمس طيلة شهر رمضانتطلع عليها ال

ّملـــا ظهـــر هــــذا اختلـــف العلــــامء يف مواقيـــت العبــــادات يف تلـــك الــــبالد 

 . ّوهل تتوقف عىل وجود العالمات الرشعية أو يقدر وحيسب هلا

  :وبعد البحث واالطالع وإعامل األدلة وجدنا أن هناك قسمني

ـــسم األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـــــــــــبالد التـــــــــــي ال تغــــــــــرب فيهـــــــــــا الـــــــــــشمس طيلـــــــــــة شـــــــــــهر : القــ



  

 ١٨ 
 

 
 .  ال تطلع عليها الشمس طيلة شهر رمضانرمضان، أو

البالد التي تغرب فيها الشمس ولو ألقل من ساعة : القسم الثاين

 .يف شهر رمضان

وممــــــا هــــــو مقــــــرر يف الــــــرشع كـــــــام تقــــــدم أن الــــــصيام يكــــــون مــــــن طلـــــــوع 
َوكلوا وارشبوا حتى يتبـني ﴿ تعاىل  هىل غروب الشمس لقولإالفجر  َ ََّّ َ َ َ َ َٰ ُ َ ْ ُُ

ُلكم اخليط َْ َ ْ ُ يض من اخليط األسود من الفجر ُ ِ األ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْْ ُ َ ثم أمتوا الصيام إىل ۖ◌ْ ِ َ ُّ ََّ ِّ ِ َ ُ

ــل  ـ ـ ـ ــ ِاللي ْ  وهـــــــذه مواقيــــــت ثابتـــــــة بــــــنص القـــــــرآن والـــــــسنة ]١٨٧:البقـــــــرة[﴾ۚ◌َّ
ًالـــــصحيحة أثبتـــــت حكــــــام رشعيـــــا وهــــــو وجـــــوب اإلمــــــساك عـــــن مجيــــــع  ً

 . من املرشعاملفطرات بتوقيت

بنـــــــي مـــــــن حكـــــــم القـــــــسمني الــــــــسابقني يف وبنـــــــاء عـــــــىل مـــــــا تقـــــــدم فإننـــــــا ن

  - :تلك البلدان كام ييل

 وهــي الـبالد التــي ال تغـرب الــشمس فيهــا أو ال :فأمــا القــسم األول
تــــــرشق فـــــــإن الواجـــــــب عـــــــىل أهلهـــــــا ومــــــن كـــــــان فيهـــــــا مـــــــن املـــــــسلمني أن 

 ســـاعة وأن يقــــدروا هلـــا أوقاهتــــا ٢٤يـــصلوا الــــصلوات اخلمـــس يف كــــل 
ب بــــــــــالد إلـــــــــيهم تتاميــــــــــز فيهــــــــــا وحيـــــــــددوها معتمــــــــــدين يف ذلـــــــــك عــــــــــىل أقـــــــــر

أوقــــــــــــات الـــــــــــــصلوات املفروـضـــــــــــة بعـــــــــــــضها مــــــــــــن بعـــــــــــــض، وكــــــــــــذلك جيـــــــــــــب 



 

 ١٩ 
 

 
ّعلــــيهم صــــيام شــــهر رمــــضان وعلــــيهم أن يقــــدروا لــــصيامهم وحيــــددوا 
بـــدء شـــهر رمـــضان وهنايتــــه وبـــدء اإلمـــساك واإلفطــــار يف كـــل يـــوم منــــه 
ببــــــــــدء الــــــــــشهر وهنايتــــــــــه، وبطلــــــــــوع فجــــــــــر كــــــــــل يــــــــــوم وغــــــــــروب شمـــــــــــسه يف 

 .تميز فيها الليل من النهارأقرب البالد إليهم ي

وهــي الــبالد التــي تغــرب الــشمس فيهــا ويطلـــع : وأمــا القــسم الثــاين

الفجــر فلــم خيتلــف علــامء املــسلمني يف وجــوب صــيام أهــل تلــك البلـــد 

مــن طلــوع الفجــر، ولكــن حــصل خــالف مــن بعــض العلــامء يف وقــت 

 -:اإلفطار عىل قولني

ىل إوع الفجـر وهو الراجح إجياب اإلمساك من طل: القول األول
دخــــــول الليـــــــل، فطاملـــــــا وجـــــــد ليـــــــل وهنـــــــار ومتـــــــايز الليـــــــل عـــــــن النهـــــــار فـــــــال 
عربة بعدد ساعات النهـار وال الليـل ، وجيـب االلتـزام بوقـت الـصيام 

 . الرشعي الوارد يف النصوص

فــــــــإن عجـــــــــز الـــــــــشخص عــــــــن الـــــــــصيام لطـــــــــول اليــــــــوم مـــــــــع بـــــــــذل الطاقـــــــــة 

ن يفطــــــــر والوســـــــع أو ملـــــــرض أو ســـــــفر أو لعـــــــذر رشعـــــــي آخـــــــر جـــــــاز لـــــــه أ

يــــــام املعتدلــــــة التــــــي يــــــسهل عليــــــه صـــــــيامها وال إثــــــم عليــــــه، ويقــــــيض يف األ

ــَف﴿لقولـه تعــاىل  ــَأن ِ مــٌةَدِع  وهــذا للمـريض واملــسافر ويقــاس ﴾... ٍامَ



  

 ٢٠ 
 

 
علـــيهام مـــن مل يـــستطع الـــصيام لطــــول اليـــوم بجـــامع املـــشقة بـــني املقــــيس 

ــُف ا ن﴿ألن اهللا تعــــــــاىل قـــــــــد قـــــــــال ه، واملقــــــــيس عليـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ َال يكل ُ َّ ِّ َ ُ ـــسا إال َ ـ ـ ـ ـ َّفــ ِ ً ْ

ــعها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوسـ َ ــا ﴿وقـــــــــــال ، ]٢٨٦:البقـــــــــــرة[﴾ُْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسا إال مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُف ا نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َال يكلــ ًَّ َِ ْ َِّ ُ َّ َ ُ

ـا َآتاهـ ـا اســتطعتم﴿ : ، وقـــال]٧:الطــالق[﴾َ ْفــاتقوا ا مــ ْ َُ َ َّْ َ ُ ََ ،  ]١٦:التغـــابن[﴾َّ

ٍوما جعل عليكم يف الدين من حرج ﴿وقال  َُ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ َ ُيريد ا بكم " ، وقال " ََ ُ ِ ُ َّ ُ ِ ُ

ْيرس وال يريد بكم العرس ولتكملوا العدة ولتكربوا ا عىل ما هداكم ْال َ ْ ُ ُْ َ ْ َُ ُ َ َّ ُ َُ ٰ َ َ َ َّ ُِّ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُْ ُ ْ ِ ِ َ

َولعلكـــم تـــشكرون َّ َُ ُْ ْ َُ َ َّصـــىل ، وقــال الرســـول األعظـــم ﴾َ ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ ََ 

َوسلم ََّ  وهذا هـو الـراجح ملـا ،»اذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« َ

 -:وترجيحنا هلذا القول ملا ييلقدم ، ت

أن أوقـــات العبـــادات كالـــصيام والـــصالة قـــد حـــدها املـــرشع وهــــو  - ١

احلكيم اخلبري العامل، فام دام النهار يتاميز عن الليل، فقد وجب 

 .اتباع النص وال جتوز املخالفة له

أن هــــــــذا الـقــــــــول ال يــــــــصادم مقاصـــــــــد الــــــــرشيعة وإنـــــــــام يوافقهــــــــا مـــــــــن  - ٢

 .تباع والطاعةجهة اال

  ال يمكـن ختـصيص احلكـم الـرشعي لبقعـة جغرافيـة يف األرض - ٣
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 .دون أخرى 

ـــاين ـ ـ ـ ـ ـــول الثـ ـ ـ ـ ـ ــا القـ ـ ـ ـ ـ ـ  اإلفطــــــــار عــــــــىل أوقــــــــات مكــــــــة  يفُدِمــــــــَعتَيالــــــــذي  :أمـ

ًاملكرمة فيؤخذ أطول ما يصل إليه ليـل مكـة وهنارهـا شـتاء أو صـيفا  ً
، وهــــــذا مل يقــــــم عليـــــــه فيطبــــــق عــــــىل أهــــــل تلــــــك الـــــــبالد النائيــــــة يف الــــــصوم 

 .واهللا تعاىل أعلم.. ح فيام نعلم ال برهان راجدليل واضح و
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أنــا مـــسلم أعـــيش يف دولـــة أجنبيـــة نظامهـــا غـــري إســـالمي، وال هيتمـــون 
باألهلـــــة وحتديـــــد شـــــهر رمـــــضان ، فكيــــــف أعلـــــم بـــــدخول شـــــهر رمــــــضان 

   ختتلف يف حتديد هالل الشهر؟ًخصوصا وأن الدول اإلسالمية

 : كـليف واجبـان الشـك أن الـصوم واإلفطـار 

 -:  عند حصول أحد هذه األسبابً كتابا وسنةزمان ومكان

 الــــــــــــــــــــصوم ، وهــــــــــــــــــــالل شـــــــــــــــــــــوال يف رؤيــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــالل رمـــــــــــــــــــــضان يف: األول
، فـــــــــــإذا رأى الـــــــــــشخص بنفـــــــــــسه اهلـــــــــــالل وجـــــــــــب عليـــــــــــه الـــــــــــصوم اإلفطـــــــــــار

ولفــــــــظ ..  يكـــــــون بعــــــــد غــــــــروب الـــــــشمس بــــــــدقائق ورؤيتــــــــهواإلفطـــــــار ، 
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إذا رؤي الــــشهر أي اهلـــــالل قبــــل الــــزوال فيومــــه مـــــن : الــــرساج الوهــــاج 

الثـــــاين أي مـــــن الـــــشهر الثـــــاين ، وإن رؤي بعـــــده فمـــــن األول يعنـــــي مــــــن 
 . الشهر األول تتمة له 

ـــاين ـ ـ ـ ـ ـ تــــــــــواتر األخبـــــــــار برؤيـــــــــة اهلــــــــــالل ، فمتـــــــــى تـــــــــوترات لــــــــــشخص : الثـ
 .إلفطار لشوالوجب عليه الصوم لرمضان وا

ــــث ـ ـ ًمــــــــيض الثالثـــــــني يومــــــــا فـــــــإذا عــــــــرف أول شـــــــعبان ومــــــــضت : الثالـ
 وجب عليه الصيام من احلادي والثالثـني ، وهكـذا إذا ًثالثون يوما

ًعـــرف أول رمــــضان فـــصام ثالثــــني يومـــا وجــــب عليـــه إفطــــار احلــــادي 
والثالثــني ولــو مل حتــصل لــه رؤيــة اهلــالل وال إخبــار بــذلك ، إذ املعلـــوم 

 . ً يزيد عىل ثالثني يوماأن الشهر ال

ــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــدلني أو عــــــــــــــــــدل وعــــــــــــــــــدلتني بحــــــــــــــــــصول أي هــــــــــــــــــذه :الرابـ

األسباب الثالثة نحو أن خيربا برؤية اهلـالل ، أو أهنـا قـد تـواترت هلـام 

ًرؤيــــــة اهلـــــــالل ، أو ـخيــــــربا بأنـــــــه قـــــــد مـــــــىض ثالثـــــــون يومـــــــا مـــــــن يـــــــوم رؤيـــــــة 

هـــالل شــــعبان أو رمــــضان فـــإهنام إذا أخــــربا بــــأي هـــذه الوجــــوه وجــــب 

 الـــسامع العمـــل بقــوهلام ، ولـــو كـــان العــدالن أو العـــدل والعـــدلتان عــىل

ًأخـــربا بالرؤيــــة ونحوهـــا مفرتقــــني أبـــدانا وغــــري متفقـــني أقــــواال وجــــب  ً
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العمــــــــــــل بقـــــــــــــوهلام ، وال يــــــــــــرض االفـــــــــــــرتاق وعــــــــــــدم االتفـــــــــــــاق نحــــــــــــو أن خيـــــــــــــرب 

خـــر، آخــر أخـــرب بالرؤيـــة يف موضـــع أحــدمها بالرؤيـــة مـــن موضـــع واآل

 ونحــــــو ًاالثـــــاين بمــــــيض الثالثـــــني يومـــــأخـــــرب ة وأو أخـــــرب أحـــــدمها بالرؤيــــــ

 .  ألن افرتاق السبب ال يرض،ذلك 

فهــــذا مـــــا يوجـــــب الـــــصيام أو اإلفطــــار ســـــواء كـــــان الـــــشخص يف بلـــــد 
 . إسالمي أو أجنبي

وإذا مل حتــــــصل أحــــــد هــــــذه األســـــــباب يف الدولــــــة األجنبيــــــة فــــــالالزم عـــــــىل 
 رشعيـــــــــة تتحــــــــــرى َِّكونـــــــــوا جلنـــــــــةُاملـــــــــسلمني فيهـــــــــا أن يتعـــــــــاونوا فـــــــــيام بيـــــــــنهم وي

رؤيـة اهلــالل ، ويف حالـة عــدم متكـنهم مــن معرفـة بــدء رمـضان أو انتهائــه 
 .يمكنهم الصوم أو الفطر حسب رؤية البلد املجاور

  عبدالرمحن شمس الدين / العالمة 

 

هنـــاك مــــن يتحــــرى يف اإلفطــــار إىل رؤيـــة كوكــــب يعنــــي إىل حلــــول 

ع بقــــــاء بقيــــــة مــــــن ضــــــوء الظــــــالم ، وهنــــــاك مــــــن يفطــــــر بمجــــــرد األذان مــــــ

َّثـــم﴿فهــال وضــحتم لنـــا مــا املــراد بالليـــل يف قولــه تعــاىل ..  النهــار ْأمتـــوا ُ ُّ ِ َ 
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َالصيام َ َإىل ِّ ِالليل ِ ْ َّ﴾. 

:  ـــم﴿: قـــــال تعــــــاىل ـ َّثــ ــوا ُ ـ ـ ْأمتــ ُّ ِ ـــصيام َ ـ َالــ َ َإىل ِّ ِ 

ِالليــل ْ ــرة[﴾َّ ، ودخــول الليـل يعـرف بغــروب الـشمس وظهــور ]١٨٧البق

ييل ، كـــــــام يعـــــــرف بغـــــــشيان الليـــــــل مـــــــن جهـــــــة املـــــــرشق ، وهـــــــو كوكـــــــب لـــــــ

ًســـــــواده يف مقابــــــــل ضــــــــوء النهــــــــار متامــــــــا كــــــــام يظهــــــــر اخلــــــــيط األبــــــــيض مــــــــن 

اخلـيط األسـود مـن الفجـر وهـو الوقـت الـذي حـدد فيـه اإلمـساك عــن 

إذا أقبــل الليـــل مــن هـــا « :املفطــرات ، وقـــد ورد يف احلــديث الـــرشيف 

 »شمس فقــــــد أفطــــــر الــــــصائمهنـــــا وأدبــــــر النهــــــار مــــــن هاهنــــــا وغربـــــت الــــــ

قـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــان وقـــــــــــــــــــت افطـــــــــــــــــــار اـلــــــــــــــــــصائم ، وقـــــــــــــــــــد دل احلـــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــىل : أي 

مــــــــــــرشوعية اإلفطــــــــــــار عنــــــــــــد غــــــــــــروب الــــــــــــشمس ، وأن غروهبــــــــــــا يتحقــــــــــــق 

برؤيـــة ظــــالم الليـــل ، ومــــشاهدة غـــروب الــــشمس واحتجـــاب قرصــــها 

عــن االنظـــار ، واملعلــوم أنـــه ال يمكــن ظهـــور ظــالم الليـــل باملــرشق مـــع 

، وقـــــــــد روي يف أمــــــــايل أمحـــــــــد بــــــــن عيـــــــــسى بقــــــــاء الــــــــشمس أو جـــــــــزء منهــــــــا 

إن الــــشمس قـــد يوارهيــــا «: الـــسالم بــــسنده إىل ابـــن عبــــاس قـــال علـــيهام 

السحاب وتوارهيا اجلبـال ولكـن انظـروا إىل األفـق األعـىل الـذي جيـن 



 

 ٢٥ 
 

 
) املظلـــــــــــم ( اهللا بالليــــــــــل والنهـــــــــــار فيـــــــــــه فـــــــــــإذا عـــــــــــال غـــــــــــسق الليـــــــــــل الـــــــــــرضاب 

 . »فكلوا وارشبوا

ِإىل الليــــل﴿يمـــة وقولـــه تعـــاىل يف اآليـــة الكر َّ َ إىل جـــزء مـــن الليــــل :  أي ﴾ِ
 .ء من النهار ويعرف بام ذكرناوهو اجلزء األول املحادد آلخر جز

وأما التحري عند من يريـد التحـري فهـذا شـأن خـاص بـاملتحري إذا 
مل يثبــت لديــه دخــول الليــل وال بــأس بـــذلك ، غــري أنــه ال جيــب عليــه محـــل 

مــــارات الليـــــل واضــــحة ، والغايـــــة النــــاس عــــىل اختيـــــاره وحتريــــه مادامـــــت أ
ًاملحددة رشعا كتابا وسنة معلومة لدى الغري   .واهللا تعاىل أعلم.. ً
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مـــــــا حكــــــــم صــــــــيام اليــــــــوم الــــــــذي أشــــــــك فيـــــــه ؛ هــــــــل هــــــــو آخــــــــر يــــــــوم مــــــــن 
 شعبان أم أنه أول يوم من رمضان ؟

:  َّصـىلروي عـن أم سـلمة أن رسـول اهللا  ُاهللا َ
ِعليه ْ َ ه َ ُوآ َوسلم ََ ََّ   .)١(   يوم الشك كان يصومَ

                                                        
 .٢٨٠ ص ،١ ج،النور األسنى اجلامع ألحاديث الشفاء  )١(



  

 ٢٦ 
 

 
الذي رأينا  :)١(قال اإلمام اهلادي عليه السالم يف كتاب األحكام 

عليــه أشــياخنا ، ومــن ســمعنا عنــه مــن أســالفنا أهنــم كــانوا يـــصومون 
بيـــــــــــه عــــــــــن عـــــــــــيل أمـــــــــــري حـــــــــــدثني أيب عــــــــــن أ مـــــــــــا: ويف ذلــــــــــك ، يــــــــــوم الـــــــــــشك 

ًألن أصوم يومـا مـن شـعبان أحـب «: املؤمنني رمحة اهللا عليه أنه قال
 .»ًإيل من أن أفطر يوما من رمضان

إن كــــــان هـــــــذا اليــــــوم مـــــــن : وينبغــــــي ملـــــــن صــــــام يـــــــوم الــــــشك أن ينـــــــوي 

وإن كــــــان مــــــن شــــــعبان فهــــــو ، شــــــهر رمــــــضان فــــــصيامي مــــــن رمــــــضان 

هر رمـــضان فقـــد تطــوع ، فإنـــه إذا فعـــل ذلـــك وكـــان ذلــك اليـــوم مـــن شـــ

مل يكــــــن مــــــن رمــــــضان كتــــــب لــــــه أدى صــــــومه بــــــام اعتقــــــد مــــــن نيتــــــه وإن 

 .من تطوعه

؛ فأمـــــــا مــــــــا يزخرفـــــــه كثــــــــري مـــــــن النــــــــاس يف تـــــــرك صــــــــيامه  ًوفيـــــــه أيــــــــضا
فــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــا ال يـــــــــــــــــــصح وال جيــــــــــــــــــوز القــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــه لبعــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــن االحتيـــــــــــــــــــاط 
والــصواب وقربـــه مـــن التفـــريط يف الــصوم واالرتيـــاب ، بـــل الـــصحيح 

ن أن صـــــــــــــوم يـــــــــــــوم الــــــــــــــشك ِن أنـــــــــــــصف مـــــــــــــَفيـــــــــــــه مـــــــــــــيف ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا ال يـــــــــــــشك 
 .واالحتياط فيه أفضل وأقرب إىل اهللا وأسلم

                                                        
 .٢٣٩ ص١جحكام، األ  )١(



 

 ٢٧ 
 

 
 :هظـمـا لف )١(محد بـن احلـسني اهلـاروين أويف رشح التجريد لإلمام 

 مـــا اشــــتهر عـــن أمــــري )الــــشكصــــيام يـــوم  (ومـــن املعتمـــد يف هــــذا البـــاب

ًألن أصــــــــوم يومـــــــــا مــــــــن شـــــــــعبان ؛ : (املــــــــؤمنني عليــــــــه الـــــــــسالم مــــــــن قولـــــــــه 

 ).ً من أفطر يوما من رمضانَأحب إيل

؛ وال خــــالف أن صــــوم الــــشك جــــائز ومــــستحب وإنــــام  ًوفيـــه أيــــضا

اخلــــــــالف يف جهــــــــة صــــــــومه ، فــــــــإن الــــــــشافعي يــــــــستحبه إذا صــــــــام شــــــــعبان 

ًكلـه ، أو وافــق ذلــك صــوما كــان يـصومه ، وأبــو حنيفــة يــستحبه بنيــة 

 .ًشعبان فصار استحباب صومه جممعا عليه 

لة إمجــــــاع أهــــــل البيــــــت علــــــيهم الــــــسالم ، عــــــىل أن املــــــسأ: ًوفيـــــه أيــــــضا 
،  ، ومـا كـان مـن املـسائل هـذه سـبيلهومشهور عن عيل عليه الـسالم

 .مل يستجز خالفه

مـــــن صــــــام يــــــوم الـــــشك فقــــــد عــــــصا «: وأمـــــا مــــــا يـــــروى مــــــن احلــــــديث 

ًموقوفـــا عـــن عــامر بـــن يـــارس عـــىل ترويـــه  فكتـــب احلــديث »أبــا القاســـم

َّصـــىلأنــه كــالم لـــه ال عــن رســـول اهللا  ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ  ، فروايـــة َ
                                                        

 .١١١ ص ٢ج  )١(



  

 ٢٨ 
 

 
مــــــن صــــــام يف اليـــــــوم «: عــــــن عـــــــامر بــــــن يــــــارس قـــــــالأيب داوود والرتمــــــذي 

ّالــــذي يــــشك فيـــــه فقــــد عـــــىص أبــــا القاســــم صـــــىل اهللا عليــــه وســـــلم  ، ويف »ّ

َعـــــــــن صـــــــــلة، قــــــــــال :النـــــــــسائي وابـــــــــن ماجـــــــــه َ َ َ ِ ْ ٍكنـــــــــا عنـــــــــد عـــــــــامر فـــــــــأيت بــــــــــشاة : َ َِ ُِ َ ِ ُ َ ٍ َّ َ َ ْ َّ

َمــــــصلية، فقـــــــال َ َ ٍ َّ ِْ َلــــــوا، فتنحـــــــى بعــــــض القـــــــوم، قــــــالُك: َ َ َ ْ َ ُِ ْ ْ َ َُّ َ َإين صـــــــائم، فقـــــــال : َ َ َ ٌ ِ َ ِّ ِ

ٌعـــامر َّ َّمــــن صـــام اليــــوم الـــذي يــــشك فيــــه فقـــد عــــىص أبـــا القاســــم صــــىل «: َ ََ َ ُ ْ َ َ ِْ َ ْ َ َ َّ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ ُّ

َاهللاُ عليــــــه وســــــلم ََّ ََ ِْ ً ، فغايــــــة األمــــــر أن يكــــــون اجتهــــــادا لعــــــامر ، واجتهــــــاد »َ

ْمــــن «، باإلضــــافة إىل أن قـــول عــــامر الـــصحايب لــــيس حجـــة عــــىل غـــريه  َ
ِصام اليوم الذي يشك فيه ِ ُِّ َ ُ ْ َ ََّ َْ من صام اليوم الـذي يـشك يف أنـه بمعنى » َ

فقـــــد عـــــصا أبـــــا القاســـــم ، وهــــــذا أنـــــه مـــــن رمـــــضان ًطعـــــا اقمـــــن رمـــــضان 

، هـو الظــاهر مــن ســياق القــصة ، وعــىل هــذا املعنــى أولــه بعــض أئمتنــا

وينبغــــــــــي أن ): شــــــــــفاء األوام(قـــــــــال األمــــــــــري احلــــــــــسني بــــــــــن بـــــــــدر الــــــــــدين يف 

ٌيكـــون بنيـــة مـــرشوطة نحـــو أن ينـــوي أن صـــومه فـــرض إن كـــان اليـــوم 

ّيف شـهر رمـضان وإن مل يكـن منـه فهــو تطـوع أو نحـو ذلـك ملـا بينــا أن 
ٌصومه مستحب إن كان كذلك ألنـه احتيـاط لرمـضان إن صـح أنـه 
مــــن رمــــضان وصــــوم رمــــضان ال يـــــصح إال بالنيــــة عــــىل مــــا يــــأيت بيانـــــه 

، فأمـــــا أجــــزأهاهللا تعــــاىل، فــــإن صــــح أنــــه مـــــن رمــــضان كــــان قــــد إن شــــاء 
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ًأن يــــصومه قطعـــــا مــــن رمـــــضان فـــــال جيــــوز ذلـــــك، وعليــــه حيمـــــل مـــــا يف 

َّصــىل روي عــن النبـي )خـرب( ِعليــه ُاهللا َ ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ مـن صــام يــوم «: َ

  .)١(»الشك فقد عىص أبا القاسم
  دائرة الفتوى

 

هـــــــــــل يؤخـــــــــــذ بقـــــــــــول علـــــــــــامء الفلــــــــــــك يف رؤيـــــــــــة اهلـــــــــــالل ال ســـــــــــيام هــــــــــــالل 

جنبيــــــة غـــــري املــــــسلمة يف رمـــــضان ؟؟ وهــــــل يعتمـــــد عــــــىل الوكـــــاالت األ

 ؟خرب اهلالل

 : بـال شـك أن علـم الفلـك علـم معتـرب فـيام هـو

فـــــإذا ، فيــــه ومعتمـــــد عـــــىل أدلـــــة وقواعــــد موصـــــلة إىل قـــــضايا صـــــحيحة 

، وإنـام أرشـدنا اهللا  ن كذلك جاز االعتامد عليهم واألخـذ بـأقواهلمكا

الــــــــــــرحيم إىل االعــــــــــــتامد عـــــــــــــىل الرؤيــــــــــــة لــــــــــــسهولة املأخـــــــــــــذ للجميــــــــــــع وعـــــــــــــدم 

، ولــــــــــذا  ٌ، وعلـــــــــم الفلـــــــــك عزيــــــــــز الوجـــــــــود قليـــــــــل أهلـــــــــه اخلـــــــــالف يف ذلـــــــــك

                                                        
 .٣٦٠، ص١شفاء األوام، ج  )١(
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نجــــد صـــــدق أقــــواهلم يف مـــــسألة الكــــسوف واخلـــــسوف ومعــــامل الزراعـــــة 

 . واهللا املوفق.. لمنيوغري ذلك بال نكري من املس
  عبداهللا حسن الراعي /العالمة 

 

نـــــــوم «ىل اهللا عليــــــه وعـــــــىل آلــــــه وســـــــلم مــــــا معنـــــــى قــــــول رســـــــول اهللا صـــــــ

  ؟؟»الصائم عبادة  ونفسه تسبيح

 :  النـــوم آيـــة مــن آيـــات اهللا ونعمـــة مـــن نعمـــه
يــستجمع ل،   اجلــسد مــن عنــاء التعــب ويــسرتيح مــن النــصبليـسكن

فيكــون نــوم الــصائم املعتــاد النــوم ، اإلنـسان قــواه ونــشاطه مــرة أخــرى 
ًالــذي يقــوى بــه عــىل طاعـــة اهللا عمومــا وعــىل الــصوم والعمــل وصـــالة 
الليــــــــل وقـــــــــراءة القــــــــرآن الكـــــــــريم يكــــــــون منـــــــــه عبــــــــادة يـــــــــؤجر املــــــــرء املـــــــــؤمن 

نــــــسان مـــــــن أداء عملــــــه الواجــــــب عليـــــــه ال النــــــوم الـــــــذي يمنــــــع اإل، عليــــــه 
فـــإذا نـــام وهـــو صـــائم وهـــو يتقـــوى بـــه عـــىل ، والفــرائض املكتوبـــة عليـــه 

شــــــك أنـــــــه  الــــــصيام والقيــــــام وأداء الواجبــــــات واجتنــــــاب املحرمــــــات فــــــال
عبـــــــــــــادة وهـــــــــــــو املقـــــــــــــصود   يعتـــــــــــــربُهُسَفـــــــــــــَ، وكـــــــــــــذلك ن  يـــــــــــــؤجر عليـــــــــــــهةعبـــــــــــــاد

إلنــــــــــــسان ؛ ألن ا أي عبـــــــــــادة يـــــــــــؤجر عليهــــــــــــا أجـــــــــــر التـــــــــــسبيح: بالتـــــــــــسبيح 
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 فريـــــضة الـــــصيام عروقـــــه جتـــــف وجـــــسمه يـــــضعف  بجـــــسده كلـــــهيـــــؤدي

 .وهو يؤجر عىل ذلك بال شك،  واجلوع والتعب بالظمأويشعر 

ًوال ينبغــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــون هنـــــــــــــــــار رمـــــــــــــــــضان موســــــــــــــــام للنـــــــــــــــــوم املديـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــل 
 ؛ ألن النــوم يف املتوســـط منـــه يأخـــذ ثلـــث بحــسب حاجـــة اجلـــسد إليـــه

 ألنـــــه إذا فـــــرط يف ذلـــــك فاتــــــه ؛ اإلنـــــسان فـــــال يفـــــرط املـــــرء يف النـــــوم عمـــــر
 . الذكر والفقه واحلكمةوحلقات اخلري الكثري كصالة اجلامعة 

  عبدالفتاح الكبيس/ العالمة 

 

مـا رأي الـرشع الـرشيف فـيمن يتخـري األطعمـة يف شـهر رمــضان، 
 وال النـــــــــاسغالبيــــــــة ًوخــــــــصوصا مــــــــع وجـــــــــود عــــــــدوان ظـــــــــامل ، افتقــــــــر فيـــــــــه 

 .جيدون ما يأكلون

:  َقل من حرم زينَـة ا التـي ﴿: قال اهللا تعـاىل َ َّ َِ َّ َ ْ ُِ ّ َ ِْ

ِأخرج لعباده والطيبات من الرزق ْ ِّ ََ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ  .]٣٢فاألعرا[﴾َ

ــاعم ﴿:وقــــال تعــــاىل ـ ـــىل طــ ــا عـ ـ ـــي إيل حمرمـ ــا أوحــ ـ ـــد يف مـ ـــل ال أجـ ٍقـ ِ َِ ً َُ ََ َّ َ ََ ُ َُّ ِ ْ ُ َِ ِ َّ

ـ ـ ـ ـ ُيطعمــ َ ــــــام[﴾ُهَْ ــا ﴿: ، وقــــــال تعــــــاىل ]١٤٥األنع ـ ـ ـــات مــ ـ ــ ـــن طيب ـ ــوا مــ ـ ـ ــ َكل ِ َِ ِّ َ ْ ُ ُ

ْرزقنَاكم َُ ْ َوكلوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال ﴿: ، وقال تعاىل ]٥٧البقرة[﴾َ َُ َ ََّ ُِ ْ ُ ْ ْ ُِ ْ ُ َ ْ ُ
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َحيب املرسفني ِ ِِ ْ ُ ُّْ ، فاآليات واضحة يف إباحة املطعومات ]٣١األعراف[﴾ُ

ا شـاء ممـا لـذ وطـاب وأن يـرتك إال ما حرم اهللا ، ولإلنسان أن يأكـل مـ

ًغري أنه ال ينبغي أيضا ال ينسى ما عليه الناس وما هم فيه .. ما شاء 

مـــــــــــن حمنـــــــــــة وبــــــــــــالء ســـــــــــيام هــــــــــــذه األيـــــــــــام ســـــــــــواء كــــــــــــان يف رمـــــــــــضان أو غــــــــــــري 

رمـضان ، وأنـه ال بـد مـن تعاهـد اجلـريان وصـلة األرحـام ، وقـد ورد 

ًعانا مــــــــا آمــــــــن مـــــــن بــــــــات شــــــــب«: يف احلـــــــديث الــــــــرشيف عــــــــن رســـــــول اهللا 

وألن ختـــريه لألطعمــــة وقدرتــــه عــــىل الــــرشاء »وهــــو يعلــــموجـــاره جــــائع 

يف الوقـت الـذي يعلـم أن جـاره جــائع يتنـاىف مـع اإليـامن ، بيـنام املوفــق 

ًويطعمون الطعام عىل حبه مسكينا ﴿: هو الذي حكى اهللا عنه بقوله  َّ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ُِّ ُ َ ُ ََ َ

ـــم لو ــيام وأســــريا إنــــام نطعمكـ َويتــ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُُ ْ ً ًُ ََّ ِ ء وال َ ــزا ـ ــد مــــنكم جـ ــه ا ال نريــ َجــ ََ َ َْ ْ ُ ِ ُِ ُِ ِ َّ

ًشـكورا ُ َلـيس الـرب أن تولـوا وجـوهكم قبـل ﴿: ، وبقولـه ]٩: اإلنسان[﴾ُ ْ ُّ ْ ََّ ُ ُ َ َ ِْ ْ ُ َ ُ َ َّ ِ

ِاملـْرشق واملغـرب ولــكن الــرب مـن آمـن بــا واليـوم اآلخـر واملآلئكــة  ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ ْ َ َ ّ َ ْ َّ َ َِ ِِ ْْ ْ َِ ِ َِ َ َّ ِ ِ ِ

ِّوالكتاب والنَّبي َ َِ ِ َ ِ ال عىل حبه ذوي القربى واليتامى واملساكني ْ َني وآتى ا َ َ َ َ َِ َِ َ ْْ َْ َ َ ِّ ُ َْ ُ ْ َ ََ ِ َ َ

ِوابـن الــسبيل والــسآئلني ويف الرقــاب َ ِّ َّ َِّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ :  ، وبقولـه تعــاىل ]١٧٧البقــرة[﴾ ْ

هلم بالليل والنَّهار رسا وعالنية فلهم أ﴿ َالذين ينفقون أموا ِ َْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ ً ً َّ َ َ ُ َِّ ِ َِ َ ّ ِ ِ ِ َجرهم عند ُ ِ ْ ُُ ْ

َرهبم وال خوٌف عليهم وال هـم حيزنـون َُ َ َْ َِّ ْ ْ ْ َُ َ ََ ْ ْ َِ َ  ، وحكـى عنـه ]٢٧٤: البقـرة[﴾ِ
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َّصــىلالنبـي  ِعليــه ُاهللا َ ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ ًفطـر صــائام فلــه مثــل مــن «:  بقولــه َ

ُفطــــــره(واملــــــراد بــــــــ» أجـــــره َ َّ ُعــــــشاه وأطعمـــــه) : َ َّ َّصــــــىل، ويقــــــول َ ِعليــــــه ُاهللا َ ْ َ َ 

ــــ َوآ َوســــلم ُهَ ََّ ُمــــن أطعـــم مؤمنـــا جائعــــا أطعمـــه «: َ َ ً َ َ َْ ُ َ َْ َْ َِ ًِ ُاْ ِ مــــن ثـــامر اجلنــــة ، َّ ِ َِّ َ َْ ِ ْ
ُومـــــــــن ســـــــــقى مؤمنــــــــــا عـــــــــىل ظمــــــــــأ ســـــــــقاه  ْ ََ َ ََ َ ُ َ ٍَ َِ َ ُاًْ َ مـــــــــن الرحيــــــــــق املختـــــــــوم يــــــــــوم َّ َّْ َ َِ ُْ َْ ِ ِ ِ

ِالقيامـة َِ َ  واألحاديـث يف هـذا املعنـى كثـرية ، وحكـى اهللا عـن الـذين ال »ْ

َكـال بـل ال تكرمـون اليتـيم  ﴿: بشأن الفقـراء واملـساكني فقـال هيتمون  ُِ َ ْ َ ِ ْ َُ َّ َ َّ

ِوال حتاضون عىل طعام املسكني ِ ْ ِ ْ َِ ََ ََ ََ ُّ َ ال  َ ا وحتبون ا َوتأكلون الرتاث أكال  َ ً َ َ َُ َْ ُُّ َ ّ َِ َّ ً ْ َُ َْ ُّ

ــا ًحبــا َمجّ ً ّ ِمــا ســلككم يف ﴿: ً، وحكــى عــنهم أيــضا بقولــه  ]٢٠الفجــر[﴾ُ ْ َ َُ َ َ

َسقر  َقالوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني وكنَّا نخوض مع ََ َ َ َ ُ ََ ْ ُُ ُ َ َ ُ َ َ َُ ِ ِ ِِ ْ ْْ ِّ ُ َُ ُْ َْ َ

َاخلائـضني ِ ِ َ ـت الـذي يكـذب بالـدين ﴿: ، وقـال تعـاىل ]٤٥: املدثر[ ﴾ْ ِأرأ ِّ ِ َ َُ ُ ِّْ ََّ ِ َ َ
ِفذلك الذي يدع اليتيم وال حيض عىل طعام املسكني ِ ِ ِ ِْ ُ َِ ْ ِ َ ََ َ َ ُّ ََ ْ َّ َ ََ ُّ َ َ  .]٣:اعونامل[﴾ُ

ًوالواجــــــــب عــــــــىل املـــــــــؤمن أن يكــــــــون كيــــــــسا فطنـــــــــا مراعيــــــــا لألحـــــــــوال  ً ً ِّ
، حيـــــــــــرم نفـــــــــــسه وال يـــــــــــسرتسل يف امللــــــــــــذاتوالظـــــــــــروف واملناســـــــــــبات ، ال 

 . واهللا تعاىل أعلم.. فعل اخلريات ًحريصا عىل 
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 ٣٤ 
 

 
 

َل شـــهر رمـــضان ويكـــون لـــدى بعـــضهم شـــهر مخـــول وكــــسل؛ يـــدخ
ِّاملــــــــرأة تـقـــــــرص يف عملهــــــــا األســــــــايس يف البيــــــــت بحجــــــــة التعبــــــــد والــــــــصيام  ُ

، والرجـــل يقــرص يف عملــه ويــؤخر معـــامالت » والــشهر شــهر عبــادة«

فــــام » ونـــوم الـــصايم عبـــادة.. وأنـــا صــــايم !! رمـــضان.. «: النـــاس يقـــول

 .كم اهللا مؤنة الدارينالقول الوسط يف هذا الشأن؟ أفتونا كفا

 : ًينبغــي للمـــؤمن أن يكـــون أكثـــر نـــشاطا يف

ًرمـــــــــضان بطاعـــــــــة اهللا ســـــــــبحانه، وذلــــــــــك ال يـــــــــشّكل عائقـــــــــا ومانعـــــــــا مــــــــــن  ً

نــــشاط املــــرأة يف بيتهــــا، والقيــــام بواجبهــــا نحــــو زوجهــــا وأوالدهـــــا، وال 

ه ، ال ًمانـعـــا مـــــن قيـــــام املوظـــــف يف جمـــــال عملـــــه بـــــام جيـــــب عليـــــه القيـــــام بـــــ

ُسـيام إذا توقفـت معـامالت النـاس عـىل مزاجـه وراحـة بالـه ، فهـذا ال  ّ
جيــــوز ملـــــا فيــــه مـــــن إحلــــاق الـــــرضر بــــاآلخرين، وهـــــذا يف حــــد ذاتـــــه ذنـــــب 

وعــــــــــــىل اإلنـــــــــــــسان مراعــــــــــــاة الـــــــــــــشهر .. قــــــــــــد يــــــــــــأيت عـــــــــــــىل صــــــــــــيامه فيفـــــــــــــسده 

ِالكريم، ومراعاة إخوانـه مـن املـسلمني، فـال يلحـق  الـرضر هبـم ، وال  ْ ُ
 ..ًيام وهو يتقاىض عىل عمله راتبا من الدولةاألذية الس



 

 ٣٥ 
 

 
ونوم الصائم عبادة ال شـك يف ذلـك ألنـه مـا نـام إال بعـد قيـام الليـل 

ًصـالة وتـالوة واسـتغفارا وذكـرا هللا تعـاىل ، وكـل ذلـك خـري ، غــري أن  ً ً

ً سـيام املتوقــف حـصوهلا عليــه كونـه موظفــا يف -قـضاء حـوائج النــاس 

نوافـــــــــــــــــــــــــــل إذا أرضت بـــــــــــــــــــــــــــالفرائض ،  واجبـــــــــــــــــــــــــــه ، وال غنـــــــــــــــــــــــــــى بال-الدولـــــــــــــــــــــــــــة 

وكــــــــذلك حــــــــال الزوجـــــــــة فــــــــيام جيـــــــــب عليهــــــــا نحـــــــــو زوجهــــــــا وأوالدهـــــــــا ، 

وقد ذكر الطربي يف الدر املنثور أن عبدالرزاق قـد أخـرج عـن حممـد 

َّصىلقال رسول اهللا : بن واسع األزدي قال  ِعليـه ُاهللا َ ْ َ ـه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ َ :

ًمـــن أعــــان أخــــاه يومــــا كــــان خــــريا لــــه مــــن اعتكــــا«  ، وهــــذا يف »ف شــــهرً

ًأمــر منــدوب فكيـــف لــو كــان واجبـــا وتكليفــا مناطــا  ً بـــه يتقــاىض عليـــه ً

ًراتبا شهريا  ً. 

ًأن رجـال : وذكـر صـاحب سـمط النجـوم العـوايل يف أنبـاء األوائـل 
ًجاء إىل احلسني عليه السالم فاستعان به يف حاجته فوجـده معتكفـا 

ضيت لــــــــــــــوال االعتكــــــــــــــاف خلرجــــــــــــــت معــــــــــــــك فقـــــــــــــــ: فاعتــــــــــــــذر إليــــــــــــــه وقــــــــــــــال 
حاجتــــــــــك ثـــــــــــم خــــــــــرج مـــــــــــن عنــــــــــده ، فـــــــــــأتى احلــــــــــسن عليـــــــــــه الــــــــــسالم فـــــــــــذكر 

لقــضاء حاجـــة أخ : ًحاجتــه فخــرج معــه حلاجتــه وكــان معتكفــا وقــال 
 . يل يف اهللا عز وجل أحب إيل من اعتكاف شهر 



  

 ٣٦ 
 

 
حيـــــول دون قــــضاء حـــــوائج هــــو ًفمــــن يظـــــن أنــــه حيـــــرز أجــــرا بـــــالنوم و

ًمــــــــأزورا ًالنـــــــاس وتيــــــــسري معــــــــامالهتم فهــــــــو خمطــــــــئ ولــــــــيس مــــــــاجورا بــــــــل 

 . وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرىض .. ًمثبورا 
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 ســـمعنا مـــن املـــأثور عـــن تعجيـــل  ..هـــو أفـــضل وقـــت للـــسحور مـــا

 لكــن نخـشى يف تــأخريه أن يــدخل وقــت  ،الفطـور وتــأخري الــسحور

 .أفتونا جزاكم اهللا خري الفجر ونحن مازلنا  نأكل السحور ؟؟

: قـــال حييـــى بــن احلـــسني صـــلوات اهللا عليـــه :
وقـــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــسحور مـــــــــــــــــــــــــا مل يـــــــــــــــــــــــــدخل الـــــــــــــــــــــــــشك يف أول الفجـــــــــــــــــــــــــر، وينبغـــــــــــــــــــــــــي 

 مـــــــــــــن الـــــــــــــشك يف ًللـمـــــــــــسلمني أن حيتـــــــــــــاطوا يف ديــــــــــــنهم وال يقـــــــــــــاربوا شــــــــــــيئا
،  عــــــــــــــالم النــــــــــــــريات، وأن يتبعـــــــــــــوا األ ، وأال يقــــــــــــــاربوا الــــــــــــــشبهات أمـــــــــــــرهم

، فأمــــــا مـــــــا   يف فــــــسحة مــــــن أمــــــره كـــــــان أفــــــضل لــــــه يف دينــــــهومــــــن تــــــسحر
،  نام معنــــــى تـــــــأخريه إىل آخـــــــر الليـــــــلإيقــــــال بـــــــه مـــــــن تــــــأخري الـــــــسحور، فـــــــ

، وينبغــــــي لـــــه أن يتقــــــي دنــــــو  ومـــــن تــــــسحر يف الثلـــــث اآلخــــــر فقــــــد أخـــــره
، ويف ذلـــــــــــك مـــــــــــا بلغنـــــــــــا عـــــــــــن  ، والـــــــــــسحور فيـــــــــــه أفـــــــــــضل الفجـــــــــــر بجهـــــــــــده
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إن اهللا «:  ه قــــــــــــــــــالرســــــــــــــــــول اهللا صــــــــــــــــــىل اهللا عليــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــىل آلــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم أنــــــــــــــــــ

 واملتــــــــــــــــــــــسحرين باألســـــــــــــــــــــحارومالئكتـــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــصلون عـــــــــــــــــــــىل املــــــــــــــــــــــستغفرين 
 . »فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء

  تـــــسحر يومــــــا أوًولـــــو أن إنــــــسانا:  قـــــال حييـــــى بــــــن احلـــــسني عليــــــه الـــــسالم
ثـــم علـــم بعـــد ذلـــك ،  يف وقـــت رًأيامــا يف رمـــضان وهـــو يـــرى أنـــه قـــد تـــسح

،  يـــــــامليــــــه أن يقـــــــيض تلــــــك األأنــــــه تــــــسحر عنـــــــد طلــــــوع الفجــــــر فانـــــــه جيــــــب ع
 . نه مل يعلم يف وقت ما تسحر بطلوع الفجر، أل وال كفارة عليه

   عليه السالملإلمام اهلادي كتاب األحكام 

 

مــــــــا حكــــــــم عــــــــوام املــــــــؤمنني يف صــــــــومهم وإفطــــــــارهم مــــــــع النــــــــاس مـــــــــن 

 يكفـيهم إال والًهل هذا يكفيهم عند اهللا مطلقـا أ.. ٍغري نظر وال حتر

هـــل ، وهــل علـــيهم بعــد ذلــك أن يــستوضحوا، إذا انكــشفت اإلصــابة

 أصابوا أم ال ؟

 : ًاملعلـــــوم رشعــــا أن دخــــول وقــــت الـــــصيام

َّووقت اإلفطار إما أن يثبت بـدليل يثبـت العلـم كتـواتر رؤيـة اهلـالل 



  

 ٣٨ 
 

 
ٍإلثبــــــــات رمــــــــضان أو رؤيـــــــــة كوكــــــــب لـــــــــييل لــــــــدخول الليـــــــــل فهــــــــذا كـــــــــاف 

ً باألوقـــــــات عـــــــدال ثقـــــــة فيجـــــــوز ًا، أو كـــــــان املـــــــؤذن عاملــــــ ًللجميــــــع رشعـــــــا

ًتقليــــــــده يف دخــــــــول األوقــــــــات وذلــــــــك كـــــــــاف لكــــــــل مقلــــــــد رشعــــــــا ، وهـــــــــو  ٍ

الغالـب يف األحكـام الــرشعية واملرافعـات، فـالظن طريــق رشعيـة بنــي 

ــل ﴿: عليـــه أكثـــر األحكـــام الـــرشعية وهــــو مـــراد اهللا لقولـــه وا أهــ ــأ َفاســ ُ َْ َ َ ْ

ــذكر إن  ــ ْال ِِّ ِ ــتم التعلمــــونْ َكنْــ َُ ْْ َ َُ ،  ً وهــــذا دأب النـــاس خلفــــا عــــن ســــلف﴾ُ

، ون ولكــــــــــــن إذا كــــــــــــان املؤذنـــــــــــــون غــــــــــــري أهــــــــــــل لـــــــــــــذلك أو اختلــــــــــــف املؤذنـــــــــــــ

ًفمــــنهم مــــن يــــؤذن قبـــــل اآلخــــر كــــل عــــىل هـــــواه فــــالالزم قطعــــا التحـــــري  ٌ

 . »وإن أفتاك الناس«عىل كل مكلف لقول النبي يف طرف حديث 
  عبداهللا حسن الراعي /العالمة

 

غــــش يف البيــــع والــــرشاء الســــيام يف خــــواتم  م مــــضاعف ملــــن يثــــهـــل اإل

 ؟؟.. رمضان 

:  َيــا أهيــا الــذين آمنُــوا اتقــوا ا ﴿يقــول اهللا تعــاىل َّ ُ ََّّ َ َ َ َِ
َ ُّ َ

َوكونــوا مــع الــصادقني ُِ ِ َّ َ ََ ً والغــش مــن حيــث هــو مــذموم عقــال ورشعــا ﴾ُ ً



 

 ٣٩ 
 

 
مـــــن غـــــشنا «ِت فيــــه إال قـــــول الرســـــول عليــــه الـــــصالة والــــسالم ولــــو مل يـــــأ

 للربكــــــــــــــــــــــــة ٌوهــــــــــــــــــــــــو حمــــــــــــــــــــــــرم آثــــــــــــــــــــــــم فاعلــــــــــــــــــــــــه والغــــــــــــــــــــــــش مــــــــــــــــــــــــاحق »فلــــــــــــــــــــــــيس منــــــــــــــــــــــــا

 .الفاجرة كاليمني
  عبداهللا حسن الراعي /العالمة 

 

َكيــــــــف يكـــــــــون قــــــــضاء الـــــــــصيام لفاســــــــق تـــــــــاب ومل يــــــــ ُ مـــــــــن  كـــــــــم عليــــــــه ِدرَ

 ؟ماذا يلزمه ؟، صيام وكم أفطر رمضانات ال

 :ْفاتقوا ا ما استطعتم﴿  :يقول اهللا تعاىل ْ َُ َ َّْ َ ُ ََ َّ﴾ ،

ــعها﴿: وقـــال ســـبحانه  ــسا إال وســ ــُف ا نفــ ــ َال يكل َ ُ ُْ ًَّ َِ ْ َِّ ُ َّ ِ فــــإذا مل يـــدر كــــم ﴾َ

ًعليــــه مــــن صـــــيام لزمــــه وجوبــــا أن يـــــصوم حتــــى يغلــــب يف ظنـــــه أنــــه قـــــد  ُ
 مــــن غلبـــة ظنــــه ُقلـــت مــــاولــــيس عليـــه وراء ذلــــك غـــري ، صـــام مــــا عليـــه 

يف ذلـــــــك إذ ال طريــــــــق للعلــــــــم بــــــــاملتيقن فعــــــــدلنا إىل غلبــــــــة الظــــــــن يف مثــــــــل 

 .به يف كثري من األحكام الرشعية وهذا معمول ، هذا 
  عبداهللا حسن الراعي /العالمة 



  

 ٤٠ 
 

 
 

 فطار يف شهر رمضان؟؟من هم األشخاص الذي جيوز هلم اإل

 : عــىل حلامـل إذا خافــت للمــرأة اجيــوز ذلـك

ًمـــا يف بطنهـــا تلفــــا أو رضرا إن هـــي صـــامت  للمرضـــع التــــي كــــذلك .. ً

، ، أو يتـــــــــــــــرضر ختــــــــــــــاف أن ينقطــــــــــــــع لبنهــــــــــــــا إن صـــــــــــــــامت فيهلــــــــــــــك ولــــــــــــــدها

،  ملريــــــــــضة بـــــــــأي أنــــــــــواع املــــــــــرض كــــــــــاناملــــــــــسافرة واحلـــــــــائض والنفــــــــــساء واو

وللكبـــــــــــــرية التـــــــــــــي ال تطيـــــــــــــق ، وللمستعطــــــــــــشة التـــــــــــــي ال تـــــــــــــصرب عـــــــــــــن املـــــــــــــاء 

فطــار ، وجيـوز اإل ًالـصوم فلهـا أن تفطـر وتطعــم عـن كـل يــوم مـسكينا

، والـــــشيخ  املـــــستعطش الــــذي ال يـــــصرب عــــن املـــــاء: مــــن الرجـــــال ألربعــــة

الكبـــــــــري الــــــــــذي ال يطيــــــــــق اـلــــــــصوم فلــــــــــه أن يفطــــــــــر ويطعـــــــــم عــــــــــن كــــــــــل يــــــــــوم 

 .، واملريض، واملسافر ًمسكينا

..  اإلفطــــار ملـــــن ســــبق ذكـــــرهم األحاديــــث النبويــــة الدالـــــة عــــىل جـــــواز و
أنـــــه ملـــــا نـــــزل «:  عـــــن رســـــول اهللا صـــــىل اهللا عليـــــه وعـــــىل آلـــــه وســـــلمبلغنـــــا مــــا 

يــا رســول :  ، أتتــه امــرأة حامــل فقالــت عليـه فــرض صــيام شــهر رمــضان
، وأنــا أخـــاف عـــىل  مفـــروض ، وهـــذا شــهر رمـــضان اهللا إين امــرأة حامـــل



 

 ٤١ 
 

 
نطلقــي ا:  وسـلم، فقـال صــىل اهللا عليـه وعـىل آلــه  مـا يف بطنـي إن صــمت

يــا رســـول :   وأتتــه امــرأة مرضــع فقالــت،»فــافطري فــإذا أطقــت فــصومي
، وأنــــــــا أخــــــــاف إن صــــــــمت أن ينقطـــــــــع  اهللا هــــــــذا شــــــــهر رمــــــــضان مفـــــــــروض

انطلقــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــافطري فــــــــــــــــــــإذا أطقــــــــــــــــــــت :  فقــــــــــــــــــــال هلــــــــــــــــــــا، لبنــــــــــــــــــــي فيهلــــــــــــــــــــك ولــــــــــــــــــــدي 
، وأمـــــــــــــا صــــــــــــاحب العطـــــــــــــش فــــــــــــأتى رســـــــــــــول اهللا صــــــــــــىل اهللا عليـــــــــــــه »فــــــــــــصومي

ســـول اهللا هــــذا شــــهر رمــــضان مفــــروض وال يــــا ر:  وعـــىل آلــــه وســــلم فقــــال
،  أصــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــن املـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــاعة واحــــــــــــــــدة وأخـــــــــــــــــاف عـــــــــــــــــىل نفـــــــــــــــــيس إن صـــــــــــــــــمت

، وأتــــــاه شـــــيخ كبــــــري يتوكـــــأ بــــــني  »نطلـــــق فــــــأفطر فـــــإذا أطقــــــت فـــــصما«:فقـــــال
يــــــا رســــــول اهللا هــــــذا شــــــهر رمــــــضان مفــــــروض، وال أطيـــــــق :  ني فقــــــالِلــــــُرج

، » ًفاذهــــــب فــــــأطعم عــــــن كــــــل يــــــوم نــــــصف صــــــاع مــــــسكينا«: الــــــصيام فقــــــال
إنــــــــــــــه أمــــــــــــــرهم صــــــــــــــىل اهللا عليــــــــــــــه وعــــــــــــــىل آلــــــــــــــه وســــــــــــــلم بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك أن : يقــــــــــــــالو

 .يصوموا اليوم واليومني وأن يفطروا اليوم واليومني

ينبغــــي أن يكـــون أمـــره صــــىل : عليـــه الـــسالم قـــال حييـــى بـــن احلــــسني 

اهللا عليــه وعــىل آلــه وســلم بــصيام اليــوم واليــومني مــن يطيــق صـــومهام 

ب عـــــــــىل مـــــــــن ال يطيــــــــــق ، ولـــــــــو وجـــــــــ  عليــــــــــهيشءفأمـــــــــا مـــــــــن مل يطـــــــــق فـــــــــال 

،   صـــيام يــــوم أو يـــومني لوجــــب عليـــه صــــيام الـــشهر كلــــهًالـــصوم أصــــال



  

 ٤٢ 
 

 
، كـــــــــــــــاملعنى يف تكليـــــــــــــــف   ممـــــــــــــــا ال يطـــــــــــــــاققليـــــــــــــــلن املعنـــــــــــــــى يف تكليـــــــــــــــف الأل

َال يكلــُف ا نفــسا إال وســعها﴿: وجــل كثـريه، وقـد قـال اهللا عـز َ ُ ُْ ًَّ َِ ْ َِّ ُ َّ َ ﴾ ،

َّال يكلُف ا نفسا إال ﴿:  وقال َِ ً ْ َِّ ُ َّ َ َما آتاهاُ َ َ َ﴾. 
    عليه السالملإلمام اهلاديحكام أل كتاب ا

  

ًهــــــــل يلــــــــزم قـــــــــضاء الــــــــصوم عـــــــــىل مــــــــن ابتلــــــــع شـــــــــيئا مــــــــن املفطـــــــــرات يف 
 ًشهر رمضان سهوا وبدون قصد؟؟

:  املـــسألة فيهــــا خــــالف بــــني العلــــامء؛ ذهــــب

قهــــــاء الزيديــــــة أن الواجــــــب عــــــىل اإلمـــــام اهلــــــادي عليــــــه الــــــسالم وعليـــــه ف

 وقـــــــــــالوا بــــــــــأن الـــــــــــصيام هــــــــــو اإلمـــــــــــساك عـــــــــــن  ،ًمــــــــــن أفطـــــــــــر ناســــــــــيا القـــــــــــضاء

ً ناســــيا فإنـــــه مل يمـــــسك عـــــن وطـــــيء، ومـــــن أكـــــل أو رشب أو  املفطــــرات

 .املفطرات وبالتايل فالواجب عليه القضاء

 عــــــــــــــن اإلمــــــــــــــام النــــــــــــــارص يبيــــــــــــــنام ذهــــــــــــــب اإلمــــــــــــــام زيــــــــــــــد بــــــــــــــن عــــــــــــــيل ورو

ور علـــــامء املـــــسلمني إىل عـــــدم وجــــــوب واإلمـــــام البـــــاقر والـــــصادق ومجهــــــ

 واستدلوا بام رواه اإلمـام زيـد بـن عـيل  ،، وأنه ال قضاء عليه القضاء



 

 ٤٣ 
 

 
ًمــــن أكــــل ناســــيا مل :  ، قــــال عــــن أبيــــه عــــن جــــده عــــن عــــيل عليــــه الــــسالم

، وبـــــام رواه أهــــــل  وجـــــل إيـــــاه ينـــــتقص صـــــيامه فـــــإنام ذلـــــك رزق اهللا عـــــز

َّصىلالسنن عن أيب هريرة عن رسـول اهللا  ِعليه ُاهللا َ ْ َ ه َ ُوآ َوسلم ََ ََّ  أنـه َ

ًمــــــــــن أكــــــــــل ناســــــــــيا وهــــــــــو صــــــــــائم فليــــــــــتم صــــــــــومه فــــــــــإن اهللا أطعمــــــــــه «:  قـــــــــال

 ..»ال قــضاء عليــه«:  ويف روايـة »ال يشء عليــه«:  ويف روايــة »وسـقاه

 بمعنــــــــــــــى »فليــــــــــــــتم صــــــــــــــومه«: إال أن مــــــــــــــن أوجــــــــــــــب القــــــــــــــضاء فــــــــــــــرس قولــــــــــــــه 

زق سـاقه فـإنام هـو ر«:  وفـرسوا قولـه  ،، وفيه مـا فيـه فليقض صومه

 بأنـــه ال إثـــم عليـــه »وال يشء عليـــه«:  وقولـــه »اهللا إليــه أو رزقـــه اهللا إيـــاه

ًيف ذلــك مــع وجــوب القــضاء متامــا كالــذي قتــل نفــسا خطــأ بأنــه ال إثــم  ً

 .ة والكفارة عليه ألجل اخلطأ مع وجوب الدي

،   فالظاهر بعد استقراء األدلة أنه ال جيب عليه القـضاءٍّوعىل كل

 .واهللا تعاىل أعلم. واألحوط القضاء وإن كان األوىل 
  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة



  

 ٤٤ 
 

 
  

 متى جيوز للمجاهدين اإلفطار يف جبهات القتال ؟؟

:  املجاهـد خيتلـف حالـه مـن وقـت آلخـر، فـإذا

ب عليــــــــه اإلفطــــــــار كـــــــان يف جبهــــــــة مــــــــشتعلة ويــــــــضعفه الــــــــصيام فإنــــــــه جيــــــــ

وإذا كــــــان يف اجلبهــــــة اخللفيـــــــة وال ، حتــــــى ال يــــــؤثر عــــــىل أداءه اجلهـــــــادي 

يوجد حتركات لديه واألمور هادئة فـاألوىل لـه أن  يـصوم طاملـا لـيس 

إن ، ووجيـوز لـه اإلفطـار ألنـه مــسافر ، هنـاك رضر عليـه مـن الـصيام 

 بـل قـد جيـب عليـه ألن يف ضـعف ..كـان عليـه رضر جـاز لـه اإلفطـار

ًملجاهـــد وتعبــــه رضرا عـــىل الــــدين وعـــىل موقــــف أهـــل احلــــق وهــــذا ال ا

عــــــــــىل مـــــــــن أفطــــــــــر القـــــــــضاء متــــــــــى جيـــــــــب و، يرضـــــــــاه اهللا ســـــــــبحانه وتعــــــــــاىل 

 .أعلم تعاىل واهللا . . متكن ولو يف عام قادم
  فؤاد حممد ناجي/ العالمة 

 

 مــــــــــــــــن هـــــــــــــــل تفطـــــــــــــــر املـــــــــــــــرأة عنـــــــــــــــدما تتـــــــــــــــذوق الطعـــــــــــــــام بلـــــــــــــــساهنا لتتأكـــــــــــــــد

 نضوجه وحالوته ؟



 

 ٤٥ 
 

 
 : ّاملعلــوم أن رشط املفطــر إمـراره مــن احللــق ّ
 فــــإذا وصــــل إىل املعــــدة كــــام قلــــت فهــــو مفطــــر، بواســـطة الفــــم إىل املعــــدة 

 كـــــــام ازدرده إىل معـــــــدهتتـــــــه ومل تـــــــ ثـــــــم أخرجا بلـــــــساهنتــــــه املـــــــرأةال إذا تذوق
باملــــــــاء واملتمــــــــضمض ،  يتمـــــــضمض  باملــــــــاء نقلـــــــت فلــــــــيس بمفطــــــــر كمــــــــ

ًليس مفطرا بذلك إمجاعا بني املسلمني ً. 
   عبداهللا حسن الراعي/العالمة

 

.. ًطهـــــــــرت امـــــــــرأة مـــــــــن حيــــــــــضتها يف إحـــــــــدى أيـــــــــام رمـــــــــضان عــــــــــرصا 
 .املفطراتًفامذا عليها ، خصوصا إذا كانت ما زالت ممسكة عن 

 :ل وتــصيل مـــا عليهــا أن تبــادر إىل االغتـــسا
عليهـا مــن صــالة هناريــة، أمــا الــصوم فحيــث أهنــا مل تطهــر قبــل الفجــر 

، وعليهــا قــضاء الــصيام يف أيـــام نــت ممــسكةفإهنــا تعتــرب مفطــرة ولــو كا
أخــــــــــــــر بعــــــــــــــد رمــــــــــــــضان الـشـــــــــــــرتاط الطهــــــــــــــارة مــــــــــــــن احلــــــــــــــيض والنفــــــــــــــاس يف 

صالة فأوقاهتــــا متعـــــددة الــــصوم ، وألن الــــصوم ال يتــــبعض بخـــــالف الــــ
، واحلـائض اط تبييت النيـة يف الـصوم الواجـب، والشرتوفيها توسع

 .اهللا تعاىل أعلمو..ٍمل تبيت النية كوهنا يف حال ال يصح فيه الصوم 
 شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة



  

 ٤٦ 
 

 
 

بعـــــض النـــــساء يـــــستخدمن عقـــــاقري لتـــــأخري الـــــدورة الـــــشهرية  حتــــــى 
 .فام حكم الرشع يف ذلك .. ًيام شهر رمضان كامال تمكن من صت

:  ًال بـــأس بــذلك رشعـــا إن مل يكــن بـــذلك رضر

عليهــا ، فـــإذا حتقــق الـــرضر فـــال جيــوز ، غـــري أن األوىل أن تبقــى املـــرأة عـــىل 
طبيعتهـــــــــا التــــــــــي خلقهــــــــــا اهللا تعــــــــــاىل عليهـــــــــا ألن يف ذلــــــــــك حكمــــــــــة أرادهــــــــــا اهللا 

ُوا﴿ تعـاىل  ّ ُيعلــم َ َ ْ ــتم َ ْوأ ُ َ َتعلمــونَ ال َ َُ ْ ــرة[﴾َ  ، ولعــل يف احتبــاس ]٢١٦البق
 يف جــــــسم املـــــــرأة وعــــــدم خروجـــــــه يف وقتــــــه املعلـــــــوم »احلـــــــيض«الــــــدم الفاســــــد 

ًعــــــادة رضرا عـــــــىل املـــــــرأة ، غـــــــري أنــــــه ال عالقـــــــة الحتباســـــــه وعـــــــدم خروجـــــــه 

بـــــــــصحة الــــــــــصيام أو فــــــــــساده ، إال أن احلرمــــــــــة لـــــــــو ثبــــــــــت الــــــــــرضر تتوجــــــــــه إىل 
 . واهللا تعاىل أعلم .حلؤول دون خروجه احتباسه وا

  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة

 

هــــل الغيبــــة والنميمــــة والغــــش ومــــشاهدة احللقــــات التلفزيونيــــة املاجنــــة 
 واخلليعة تفسد الصيام أو ختل به وتنقص من ثواب الصائم؟؟

: يبـــة منهــــي عنهـــا بـــنص الكتـــاب العزيــــز الغ



 

 ٤٧ 
 

 
ً، والنميمة منهي عنها أيضا، وكـذلك الغـش، والنظـر  والسنة النبوية

، ومـــــــــــــــــــــشاهدة  ، ومنهـــــــــــــــــــــا النظـــــــــــــــــــــر إىل عــــــــــــــــــــورات النـــــــــــــــــــــاس إىل املحرمــــــــــــــــــــات
املسلـــــــسالت املاجنــــــــة واخلليعـــــــة وغــــــــري اهلادفـــــــة التــــــــي ال تعنـــــــي إال مــــــــسخ 

 . هوية اإلسالم من نفوس وعقول الناس

ًء صــائام أثـــرت عــىل صــيامه يف نقـــص أجــر الـــصيام أو فــإذا كــان املـــر

إحبــــــاط األجــــــر عــــــالوة عــــــىل إثــــــم املعــــــصية، وكــــــذلك ورد عــــــن رســـــــول 

َّصـــــىلاهللا  ِعليــــــه ُاهللا َ ْ َ ـــــه َ ُوآ َوســــــلم ََ ََّ رب صـــــائم حظـــــه مــــــن «:   أنـــــه قـــــالَ

: وقـال، »طش، ورب قـائم حظـه مـن قيامـه الـسهرالصيام اجلوع والع

 حاجـــــــــــــــة هللا يف أن يـــــــــــــــدع طعامــــــــــــــــه ـمــــــــــــــن مل يـــــــــــــــدع اخلنـــــــــــــــا وال الكــــــــــــــــذب فـــــــــــــــال«

 . »ورشابه

ًمـــــن صــــام يومــــا مـــــن رمــــضان عـــــف «:  ًوقــــال مبينــــا حقيقـــــة الــــصيام
 . »فيه طرفه ولسانه وفرجه وبطنه أوجب اهللا له اجلنة

صــــــــيام النظــــــــر واللـــــــــسان واليــــــــد والفــــــــرج والــــــــبطن عـــــــــام : ًفالــــــــصيام إذا 

 .حرم اهللا سبحانه وتعاىل
  عبدالفتاح الكبيس/ العالمة 



  

 ٤٨ 
 

 
 

 استخدام بخاخ الربو، هل يفطر ؟؟

:  اســتخدام بخــاخ الربــو يبطــل الــصيام؛ ألنـــه
إىل يوصــــــل الـــــــدواء الــــــسائل عـــــــىل هيئــــــة رذاذ لـــــــه جــــــرم عـــــــن طريــــــق الفـــــــم 

فـــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــصائم ال يـــــــــــــــــستطيع الـــــــــــــــــصوم بدونـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــال بــــــــــــــــــأس املعـــــــــــــــــدة، 
ع باســـــــــــــــتخدامه عـــــــــــــــىل أن يقــــــــــــــــيض يف أيـــــــــــــــام أخــــــــــــــــر، وإن مل يكـــــــــــــــن يــــــــــــــــستطي

ًالقـضاء وكـان املــرض مزمنـا وجــب عليـه إخــراج كفـارة عــن كـل يــوم 
 .أفطره يف رمضان

  دائرة الفتوى

 

 ٌهل التقطري يف العني الذي يطعم أثره يف احللق مفطر؟

:  ،الظـــاهر مــــن كـــالم املــــذهب أنـــه ال يفطــــر

: ف بــــــرشوطَّوذلــــــك أهنــــــم عــــــدوا ممــــــا يفــــــسد الــــــصوم مــــــا وصــــــل إىل اجلــــــو

 أن يكــــــون ممـــــــا يمكـــــــن االحـــــــرتاز منــــــه، فـــــــإن كـــــــان ممـــــــا ال يمكـــــــن :األول

 .االحرتاز منه كالدخان مل يفسد



 

 ٤٩ 
 

 
ـــاين ـ ً أن يكــــــون جاريـــــا يف احللــــــق، فلـــــو وصــــــل اجلـــــوف مــــــن دون :الثـ

 .فسد أن جيري يف احللق مل

أن جيــــــــري يف احللــــــــق مــــــــن خارجـــــــه، فلــــــــو جــــــــرى يف احللــــــــق : الثالـــــــث

ل مـــا ينــزل مـــن الــدماغ أو العـــني أو ومل جيــري مـــن خارجــه مل يفـــسد مثــ

اخليـــــــشوم كالنخامــــــــة إذا نزلـــــــت مــــــــن خمـــــــرج اخلــــــــاء، فإنـــــــه ال يفــــــــسد وقــــــــد 

َّصىلرووا أنه  ِعليه ُاهللا َ ْ َ ه َ ُوآ َوسلم ََ ََّ  . كان يكتحل وهو صائمَ
   )رمحه اهللا(عبد الرمحن حسني شايم / السيد العالمة 

 

 لـــسانه إىل خـــارج ثــم ابتلعـــه مـــن فـــوق إذا أخــرج الـــصائم ريقـــه عــىل

 لسانه ، هل يفطر أم ال ؟ 

 : أنه ال يفطر ، ألن الريق مل ينفصل عن مكانه

.. م ابتلعـــــــــــــه األصــــــــــــيل ، وإنــــــــــــام يفطــــــــــــر لــــــــــــو جعلـــــــــــــه عــــــــــــىل شــــــــــــفته أو يــــــــــــده ثــــــــــــ

  .أعلم واهللا
  )رمحه اهللا(عز الدين بن احلسن / اإلمام 



  

 ٥٠ 
 

 
 

 ل يفطر الصائم إذا تربدق ؟ ه

: الربدقــان يف الفـــم ال يفـــسد إن جمــرد وضـــع 

 عنـــه مــــن الغبـــار عنـــد وضــــعه يف ، لكنـــه مظنـــة اإلفــــساد ملـــا ينـــشأالـــصوم

ضــــــعه ، وهلــــــذا إنـــــه قـــــد حيـــــصل عنـــــد والفـــــم، وال يـــــؤمن وصـــــوله اجلـــــوف

ه للـ، وألنه سـيال فقـد يـسيل بعـد بسعال وهو أمارة لوصوله اجلوف

، وهلــــــــذا يــــــــشاهد خــــــــروج الربدقـــــــــان بــــــــالريق إىل اجلــــــــوف ولعلــــــــه الغالــــــــب

مــــــن الـــــــبطن عنــــــد اســـــــتعامل املــــــسهالت القويـــــــة التــــــي يعـــــــالج هبــــــا احلكـــــــامء 

وأقــــــــــــــل أحوالـــــــــــــه أن يكــــــــــــــون شــــــــــــــبهة، ويف .. ًلتنقيـــــــــــــة الــــــــــــــبطن نقـــــــــــــاء كــــــــــــــامال

َّصــــىل، وقــــال »الــــشبهات فقــــد اســــتربأ لدينــــهمــــن اتقــــى «: احلـــديث  ُاهللا َ

ِعليـــــه ْ َ ـــــه َ ُوآ َوســـــلم ََ ََّ ، »مـــــن حــــام حـــــول احلمــــى يوشـــــك أن يقــــع فيـــــه« : َ

َّصـــــىلل النبـــــي وقـــــا ِعليـــــه ُاهللا َ ْ َ ـــــه َ ُوآ َوســـــلم ََ ََّ دع مـــــا يريبـــــك إىل مــــــاال «: َ

مـــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــدث لـــــــــــــــــك معـــــــــــــــــه شــــــــــــــــــك إىل اليقـــــــــــــــــني ، واســــــــــــــــــتعامل :  أي»يريبـــــــــــــــــك

الربدقــــان مظنــــة الـــــشك يف فــــساد الــــصوم ، وتركـــــه موجــــب لبقــــاء يقـــــني 

َّصــىلي صــحة الــصيام ، وقــد منــع النبـــ ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ  الـــصائم َ



 

 ٥١ 
 

 
بــالغ يف االستنـــشاق «: مــن املبالغــة يف املضمــضة واالستنــشاق ، فقــال 

بــــالغ يف املضمــــضة واالستنـــــشاق «: ، ويف روايــــة »ًإال أن تكــــون صــــائام

نـــــه ، وال وجــــه للمنـــــع إال خــــشية أن ينـــــزل إىل بط»ًإال أن تكــــون صـــــائام

 . يشء فيفطر
  )رمحه اهللا(عيل حممد العجري / مة السيد العال

 

مــــــــــا رأي الــــــــــرشع الــــــــــرشيف فــــــــــيمن يعتــــــــــاد الــــــــــسفر يف شــــــــــهر رمـــــــــــضان 

، ًئقا حلافلــــــــــة تابعـــــــــــة ألحـــــــــــدى الـــــــــــرشكاتلكونــــــــــه ســـــــــــائق بيجـــــــــــو ، أو ســـــــــــا

 .هل يفطر أم يصوم ..  ، ونحوهم كابتن طائرة أو

: طـار للمـسافر يف إنـه ال خـالف يف جـواز اإلف

ًشــــــــهر رمـــــــــضان عـنــــــــد وجـــــــــوب القـــــــــرص عليـــــــــه بـــــــــسفره بريـــــــــدا فـــــــــصاعدا،  ً

َفمن﴿: لقوله  َكان َ ُمنكم َ ًمريضا ِ ِ ْأو َّ َعىل َ ٍسفر َ َ ٌفعدة َ َّ ِ ْمن َ ام ِّ ٍأ َّ َأخر َ َ ُ﴾.  

وقـــــــــــــــــــد روي يف كتـــــــــــــــــــايب الـــــــــــــــــــشفاء لألمـــــــــــــــــــري احلـــــــــــــــــــسني ورشح التجريـــــــــــــــــــد 
كتــــــــــــب الـــــــــــــسنة م وغريمهـــــــــــــا مــــــــــــن للمؤيــــــــــــد بــــــــــــاهللا اهلـــــــــــــاروين علــــــــــــيهام الــــــــــــسال

َّصىلإن النبي : عن ابن مسعود قال : املطهرة ِعليه ُاهللا َ ْ َ ه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ َ 



  

 ٥٢ 
 

 
 أهـ . كان يصوم يف السفر ويفطر

وروي يف رشح التجريــــــــــــــد ويف أصـــــــــــــــول األحكــــــــــــــام لإلمـــــــــــــــام املتوكـــــــــــــــل 
عــــــــــــىل الـــــــــــــرمحن أمحــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــليامن عــــــــــــن عائـــــــــــــشة أن محــــــــــــزة بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو 

َّصـــــىلاألســــلمي قــــال للنبــــي  ْعليـــــ ُاهللا َ َ ـــــه ِهَ ُوآ َوســـــلم ََ ََّ يــــا رســـــول اهللا ،  : َ
َّصــــــــىل ، فقــــــــال النبـــــــي -وكــــــــان كثـــــــري الــــــــصيام-أصـــــــوم يف الــــــــسفر ؟   ُاهللا َ

ِعليــه ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ إن شـــئت فــافطر والفطــر ملـــن إن شــئت فــصم و« : َ
 أهـ »شاء ذلك

َّصـــىلفظهــر بـــذلك أن هــدي املـــصطفى  ِعليـــه ُاهللا َ ْ َ ـــه َ ُوآ َوســـلم ََ ََّ  إذا َ
َّرمـــضان أن يفطـــر أحيانــــا ويـــصوم أحيانـــا ، وخـــري أصــــحابه ســـافر يف  ً ً

بــــني الفطــــر والــــصيام ، وأمجــــع أهـــــل العلــــم عــــىل جــــواز الفطــــر للمـــــسافر 
 . لآلية الكريمة

َوأن﴿: غــــــــــــــــــري أن الــــــــــــــــــصوم يف الــــــــــــــــــسفر هـــــــــــــــــــو األفــــــــــــــــــضل لقولــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــاىل  َ 

ْتصوموا ُ ُ ٌخري َ ْ ْلكم َ ُ ْكنتم ِإن َّ ُ َتعلمون ُ َُ ْ  . ]١٨٤: البقرة[﴾َ

 الـــــــسؤال إذا كــــــان الـــــــصوم ال يـــــــرض بــــــه وال مـــــــشقة عليـــــــه فاملــــــذكور يف
فيــــه كـــــان الـــــصوم يف حقـــــه أفـــــضل ، قـــــال اإلمـــــام اهلـــــادي إىل احلـــــق حييـــــى 

حــــدثني أيب : بـــن احلــــسني يف كتابـــه اجلــــامع املـــسمى األحكــــام مـــا لفظــــه 
نحـــــــــــن نقــــــــــــول إن : عـــــــــــن أبيـــــــــــه أنـــــــــــه ســـــــــــئل عــــــــــــن الـــــــــــصوم يف الـــــــــــسفر فقـــــــــــال 



 

 ٥٣ 
 

 
يث رســول اهللا الــذي روي فحــد: الـصوم يف الــسفر أفــضل ، فقيــل لــه 

 يعنــي بــذلك :، فقــال »لـيس مــن الــرب الــصيام يف الـسفر«: عنـه أنــه قــال 
 . التطوع وليس بالفريضة

هــــذا احلـــــديث إن صــــح عـــــن : قــــال حييـــــى بــــن احلـــــسني عليــــه الـــــسالم 
َّصــــىلرســـول اهللا  ِعليــــه ُاهللا َ ْ َ ــــه َ ُوآ َوســــلم ََ ََّ  فــــإنام أراد بـــه مــــا قـــال جــــدي َ

م التطــــــوع ال الفريــــــضة ، وكيــــــف يقــــــول ذلـــــــك رمحــــــة اهللا عليــــــه مــــــن صــــــيا
َوأن﴿:ريــــــــــــــــــــــضة وهــــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــسمع قــــــــــــــــــــــول اهللا ســـــــــــــــــــــــبحانه رســــــــــــــــــــــول اهللا يف الف َ 

ْتصوموا ُ ُ ٌخري َ ْ ْلكم َ ُ ْكنتم ِإن َّ ُ َتعلمون ُ َُ ْ هذا ماال يقول به  .. ]١٨٤: البقرة[﴾َ
  أهـ .عاقل فيه ، وال يثبته ذو علم عليه

 ،ًيوميــــــا يف رمــــــضانسفر وأمـــــا كــــــون املــــــذكور يف الــــــسؤال ممــــــن يعتــــــاد الــــــ
ًـفـــإن اتــــصافه بكونـــــه مــــسافرا كـــــاف يف جــــواز افطــــاره رشعـــــا ، وجمــــرد اســـــم  ًٍ

ًالــــــــــسفر مبـــــــــــيح إلفطـــــــــــاره ولــــــــــو مل يكـــــــــــن يف ســـــــــــفره مــــــــــشقة وال مـــــــــــرضة عمـــــــــــال 

 الــــــسفر هــــــو األفــــــضل بظــــــاهر اآليــــــة الكريمــــــة ، مــــــع التأكيــــــد بــــــأن صــــــومه يف
َوأن﴿:لقولـه تعـاىل  ْتــصوموا َ ُ ُ ٌخــري َ ْ ْلكــم َ ُ هـذا الزمـان الــذي خاصــة يف .. ﴾َّ
ً مجيع وسائل الراحة سفرا وحرضاتوفرت فيه ً . 

  أمحد عيل املهدي/ العالمة 



  

 ٥٤ 
 

 
)١( 

 املـــــــــــــــــــــريض يف هنــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــاحكم اســـــــــــــــــــــتخدام املنـــــــــــــــــــــاظري للكـــــــــــــــــــــشف عـــــــــــــــــــــىل
 .رة يف الرشايني  للتصوير والعالجدخال القسطإ، وكذلك رمضان

:  ًفمن كان منكم مريضا ﴿: يقول اهللا سبحانه َ َِ َّ َُ َِ

ام أخر َأو عىل سفر فعدة من أ ِّ ََ ُ َ ٍَ ََّ ْ ٌْ َّ ِ َ ٍَ َّصىل ، وقد أجاز الرسول ]١٨٤البقرة[﴾َ َ 

ِعليـــــه ُاهللا ْ َ ـــــه َ ُوآ َوســـــلم ََ ََّ  للمــــريض أن يفطـــــر ويقــــيض متـــــى متكــــن مـــــن َ

ذا الـــــــــذي ننـــــــــصح بـــــــــه املــــــــريض أن يأخـــــــــذ بالرخـــــــــصة الدينيـــــــــة إو.. ذلــــــــك 

كــــان حيتــــاج إىل اســــتخدام العـــــالج أو املنــــاظري والقــــسطرة ، وحيتـــــاج إىل 

ــا ﴿: اإلفطـــــار ألن ديــــــن اإلســــــالم هــــــو ديــــــن اليــــــرس ، قـــــال ســــــبحانه  ـ ـ ـ َومـ َ

ٍجعل عليكم يف الدين من حرج َُ َْ ْ ْ َ َِ ِ ِّ ِ َ َيريد ا بكم اليرس ﴿،  ] ٧٨: احلج[﴾ ََ ْ ُُ ّ ُْ ُ ِ ُ ُ ِ

ـــد بكـــم العـــرس َوال يري ْ ُُ ُ َْ ُ ِ ُ ِ ـــرة[﴾َ اإلســـالم يـــرس فـــال أن ، فطاملــا و]١٨٥: البق

 .. ق اإلنسان عىل نفسه ِّينبغي أن يضي

لكـــن إذا أراد أحــــد هــــؤالء املــــرىض اســـتخدام املنظــــار يف هنــــار رمــــضان 
                                                        

إدخــال منظــار خــاص رفيــع ومــرن عــن طريــق الفــم ليــصل إىل املعــدة واالثنــي : املنظــار  )١(
إدخال أنبوب صغري ورفيع من خالل رشيـان يف الفخـذ إىل داخـل : عرش، القسطرة

 .باألوعية الدموية حتى يصل إىل الرشايني التاجية يف القل



 

 ٥٥ 
 

 
ًويــسأل عـــن حكـــم صـــيامه حيـــث وهـــو مل يتنـــاول طعامـــا أو رشابـــا فالـــذي  ً

نـــــــــراه واهللا أعلــــــــــم أن املنظـــــــــار إذا مل ينــــــــــزل معــــــــــه طعـــــــــام وال رشاب فــــــــــال بــــــــــأس 
أو أن للمــــــرض وىل لـــــه أن يفطــــــر صيام مــــــستخدم املنظـــــار ، وإن كــــــان األبـــــ

يــــــــــــؤخره إىل الليـــــــــــــل للخـــــــــــــروج مـــــــــــــن اإلشــــــــــــكال ، أمـــــــــــــا إدخـــــــــــــال القـــــــــــــسطرة يف 
ً بـــه أيـــضا وال يــــرض الـــصيام ذلـــك ألنـــه لـــيس بطعــــام وال الـــرشايني فـــال بـــأس

و بعـــــــد أً، وإن كــــــان األوىل كـــــــام قلنــــــا ســـــــابقا تـــــــأخري ذلــــــك إىل الليـــــــل رشاب 
 . إلفطار ثم القضاءو اأرمضان 

  فؤاد ناجي / العالمة 

 

وهتـــــــــا بعـــــــــض األيـــــــــام يف رمــــــــــضان  يف امـــــــــرأة تف-عافـــــــــاكم اهللا–أفتونـــــــــا 

بـــــسبب الــــــدورة الــــــشهرية، ثــــــم تنتظـــــر إىل أواخــــــر شــــــعبان الــــــسنة التاليــــــة 

 ْلتقيض ما عليها، ولكن ألن الوقت قد يـضيق عليهـا فإهنـا ال تقـيض

إال بعــــــــض مــــــــا عليهــــــــا ولــــــــيس الكـــــــــل، وهكــــــــذا لعــــــــدة ســــــــنوات، وبعـــــــــض 

ًالسنوات يدخل رمضان التايل ومل تقض شـيئا واآلن تريـد القـضاء .. ِ

 . فام الواجب عليها



  

 ٥٦ 
 

 
:  جيـــب عـــىل مــــن عليـــه صـــيام أن يبــــادر يف

ْقــضائه ســـواء كـــان رجـــال  أو امــرأة، ولألســـف الـــشديد صـــارت عـــادة  ً
ِّتــــــــــؤخر املــــــــــرأة قــــــــــضاء مــــــــــا عليهــــــــــا مــــــــــن الــــــــــصيام حتــــــــــى قـــــــــــرب أن » ســــــــــيئة«

ًرمضان الثاين، فهذا األمر يعد هتاونا فيام أوجب اهللا تعاىل ُّ َ ُ . 

وعـــــىل  ـكـــــل حــــــال؛ جيــــــب قــــــضاء مـــــا فــــــات مــــــن الــــــصيام قبــــــل دخــــــول 
رمــضان املقبــل ، وإذا دخـــل رمــضان املقبــل قبـــل أن تقــيض فإهنــا بعـــد 

عــن كـــل يــوم ممـــا عليهـــا ُانقــضاء شـــهر الــصوم تقـــيض مــا عليهـــا وختـــرج 
 . من الصيام كفارة إطعام مسكني بسبب تأخريها القضاء

  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة

 

ًرجل دخل عليه الشهر الكريم ومل يقض أياما  كانت عليـه مـن  -١ ٌِ

 .رمضان السابق أو حتى الذي قبله

: عليــه رمـضان، وعليــه صــيام أيــام مـن أتــى 
مـــــن رمـــــضان الـــــسابق، وجـــــب عليـــــه صـــــيام شـــــهر رمـــــضان الـــــذي هـــــو 

كـام (فيه، وبعد انقضائه وانقضاء يوم العيد يقيض ما فاته من صيام 
واختلــف يف وجــوب ) .. سـبق الكــالم يف فتــوى تــأخري املـرأة للقــضاء



 

 ٥٧ 
 

 
وهـــــــــو –ّكفــــــــارة التــــــــأخري؛ فمــــــــن العلــــــــامء مـــــــــن أوجبهــــــــا إن أخــــــــر القــــــــضاء 

َّصــــــىلً مــــــستدال بحــــــديث أيب هريــــــرة عـــــن النبــــــي -حيحصـــــ ِعليــــــه ُاهللا َ ْ َ َ 
ـــــــه ُوآ َوســـــــلم ََ ََّ مـــــــن أفطـــــــر رمــــــضان ملـــــــرض ، فـــــــصح ومل يـــــــصمه حتـــــــى  «َ

أدركــه رمـــضان آخـــر،  فليـــصم مـــا أدركــه، ولـــيقض مـــا فاتـــه، ولـــيطعم 
، ومـــــــــنهم مـــــــــن محـــــــــل األمـــــــــر يف احلـــــــــديث عــــــــــىل »ًعـــــــــن كـــــــــل يـــــــــوم مـــــــــسكينا

 مل يـــــــصح احلـــــــديث عنـــــــده فلـــــــم النــــــدب ال عـــــــىل الوجـــــــوب ، ومـــــــنهم مــــــن
 . غرييوجب الكفارة ومل يقل بندبيتها، واكتفى بوجوب القضاء ال 

واألوىل واألحــــــــــــــــوط إخــــــــــــــــراج الكفــــــــــــــــارة مــــــــــــــــع القــــــــــــــــضاء وهــــــــــــــــي إطعــــــــــــــــام 

 .واهللا تعاىل أعلم.. ّعن كل يوم من الصيام أخره )١(مسكني

ّرجل استيقظ وهو جنب وأذن الفجر وهو جنابة -٢ ٌ. 

:  ال ينبغـــي تــــأخري الغـــسل مـــن اجلنابـــة بعــــد

ًاملبــــــــــــارشة هتاونــــــــــــا ، بــــــــــــل ينــــــــــــدب أن يــــــــــــسارع الرجــــــــــــل واملــــــــــــرأة لالغتـــــــــــــسال 

 .اىل ومحده وشكره وتالوة كتابهواغتنام بقية الليل يف ذكر اهللا تع

 ولكـــــن مـــــن جـــــامع زوجتـــــه يف ليـــــل رمـــــضان فنـــــام أو بارشهـــــا قبــــــل 

                                                        
 .ريال يمني اليوم) ٧٠٠(قدرت قيمة إطعام مسكني بـ  )١(



  

 ٥٨ 
 

 
 صــحيح وعليــه مل يكــن قـد اغتــسل ، فــصيامهوالفجـر فأدركــه الفجــر 

ديث عائـــشة ريض أن يغتــسل ويــصيل الفجــر ويبقــى عــىل صــومه حلــ

َّصىلكان النبـي «: اهللا عنها قالت ِعليه ُاهللا َ ْ َ ه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ ُ ليجنـب مـن َ ْ ُ
الليــــــــــــل فيأتيـــــــــــــه بـــــــــــــالل فيؤذنـــــــــــــه بالـــــــــــــصالة فيقـــــــــــــوم فيغتـــــــــــــسل فيظـــــــــــــل يومـــــــــــــه 

 . رواه يف أمايل أمحد بن عيسى عليهام السالم» ًصائام

ًن املــــــــــــــــؤذن لــــــــــــــــصالة الفجـــــــــــــــــر فــــــــــــــــذهب فـــــــــــــــــالن مــــــــــــــــرسعا ليـــــــــــــــــرشب، ّأذ -٣ ٌ

ُوأكمــــــــــــل عــــــــــــالن ســـــــــــــحوره، املهــــــــــــم عنــــــــــــد هـــــــــــــذا وذاك أال يــــــــــــتم املـــــــــــــؤذن  ّ ّ

 . ّاألذان إال وقد انتهى

: األذان رشع لإلعـــالم بـــدخول وقـــت الـــصالة 

ًاألذان مقـــــــدما عـــــــىل وقـــــــت  فمــــــن رشب أو أكـــــــل وقـــــــت األذان ، ومل يكـــــــن

وهــــذا الفعــــل خمـــــالف ..  مفطــــر وعليــــه قــــضاء مــــا أفطــــردخــــول الفجــــر فهــــو

َّصــــىلهلــــدي النبــــي  ِعليــــه ُاهللا َ ْ َ ـــــه َ ُوآ َوســــلم ََ ََّ  إذ كــــان يــــؤخر الـــــسحور إىل َ

آخـــر الليـــل ويمـــسك عـــن تنـــاول الطعـــام والـــرشاب قبـــل دخـــول الفجـــر بـــام 

ــوا﴿: ًيتـــــــسع لقــــــــراءة مخـــــــسني آيــــــــة مرتلـــــــة احتياطــــــــا ، وقـــــــد قــــــــال تعـــــــاىل  ـ ـ ـ ـ ْوكلــ ُ ُ َ 

ــوا ــ ْوارشب ُ َ ْ َّحتــــى َ َيتبــــني َ ََّ َ ــم َ ُلكــ ُ ــيط َ ُاخلــ ْ َ ــيض ْ ــ ُاأل َ ْ ــن َ َمــ ــيط ِ ِاخلــ ْ َ ــود ْ ِاألســ َ ْ ــن َ َمــ ِ 



 

 ٥٩ 
 

 
ِالفجــر ْ َ ، فقــد جعــل غايــة حــل الطعــام والــرشاب إىل وقــت ]١٨٧: البقــرة[﴾ْ

د املحـــدود تبيــني دخــول وقــت الفجـــر ، وال جيــوز جتــاوز هـــذه الغايــة واحلــ

 .واهللا تعاىل أعلم.. لتناول الطعام والرشاب

ثــــــريون هـــــــل اإلبــــــرة العــــــضلية أو الوريديـــــــة، وكــــــذا املغذيـــــــة يــــــسأل ك -٤

 !؟»هل تفطر«

: والـرشاب مـن  تنـاول الطعـام:املفطـرات هـي 

، واإلمنـاء لـشهوة يف اليقظــة يف الفـم، وإتيـان الزوجـة يف هنــار رمـضان

ًوبالتـــايل فـــاإلبر أيـــا كانـــت غـــري مفطـــرة لعـــدم تناوهلــــا .. هنـــار رمـــضان 

الفـم ، ولعــدم انتهـاك حرمــة الـشهر الكــريم ، وعـدم التلــذذ عـن طريــق 

 . ة كلها عن طريق الفمهبا إذ اللذ

وكون اإلبر مفطـرة مل يقـم عليهـا دليـل فـيام نعلـم ، إال القيـاس عـىل 
الطعام والرشاب ، وقيـاس اإلبـر عـىل الطعـام والـرشاب غـري صـحيح 

 . واهللا تعاىل أعلم .. لوجود فارق ، وال قياس مع فارق 

أفيـــــــــــــــدونا .. تفطــــــــــــــر» البغـــــــــــــــرة«اشــــــــــــــتهر لــــــــــــــدى الكثـــــــــــــــري أن القــــــــــــــيء أو  -٥  

 .عافاكم اهللا



  

 ٦٠ 
 

 
:  َالقيء الذارع وما دونه إذا خـرج مـن الفـم ومل ّ

ْيعــــــــــــد إىل اجلـــــــــــــوف منـــــــــــــه يشء فإنـــــــــــــه ال يفطـــــــــــــر، فـــــــــــــإن عـــــــــــــاد منـــــــــــــه يشء إىل  ُ َ
 . اجلوف فقد أفطر

رض مـــــــزمن، أو مــــــن تعـــــــذر  عليـــــــه الـــــــصوم لعـــــــذر مـــــــأيوس؛ إمـــــــا ملـــــــ -٦

يرجى حتديد قدر الكفـارة، وكـم هـي «كهولة فام الواجب عليه؟ 

 .»باملكاييل والنقد املعارص، ومتى خيرجها؟

:   مـن وصـلت بـه احلـال إىل عـدم القـدرة عـىل

الـــــصيام ، وأيــــــس مـــــن الــــــشفاء ، فعليــــــه أن خيـــــرج كفــــــارة عـــــن كــــــل يــــــوم؛ 

ّنـــصف صــــاع أو قيمتـــه كــــل يـــوم بيومــــه خـــر الــــشهر، وقـــد قيــــل عــــن آ أو َ

، فيكــــــــون وســــــــتامئة غــــــــراممقـــــــدار الــــــــصاع بأنــــــــه عبــــــــارة عــــــــن اثنـــــــني كيلــــــــو 

  .واهللا تعاىل أعلم.. وثالثامئة كيلو :النصف

 متى يرخص هلا اإلفطار؟ .. املرأة املرضعة   -٧

:  جيـوز للمـرأة احلامـل واملرضـعة أن تفطـر إذا

و خــشيت عـــىل رضــيعها أو عـــىل نفـــسها خــشيت عـــىل مــا يف بطنهـــا أ

َّصـــــىلالـــــضعف أو املـــــرض، وعليهـــــا القـــــضاء ، ملـــــا ورد عنــــــه  ِعليــــــه ُاهللا َ ْ َ َ 



 

 ٦١ 
 

 
ـــه ُوآ َوســــلم ََ ََّ اذهبـــي فــــأفطري «: أنــــه أجـــاز للحامـــل أن تفطــــر وقـــال : َ

اذهبــــــي فـــــــأفطري «: ِفــــــإذا أطقــــــت فــــــصومي، وكـــــــذلك للمرضــــــعة وقــــــال

ري وكــــــــــــــــــذلك احلكــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــصاحب املــــــــــــــــــرض غـــــــــــــــــــ» ِفــــــــــــــــــإذا أقطــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــصومي

 .واهللا أعلم. املأيوس

 أهيــــــــــــــــــام أفـــــــــــــــــــضل يف الـــــــــــــــــــسفر؛ الـــــــــــــــــــصيام أم اإلفطـــــــــــــــــــار؟ و هـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــصح  -٨

للمـسافر أن يفطـر يف مدينتــه قبـل الــسفر مـع العلـم أنــه عـازم عــىل 

 السفر يقينا؟

:   جيـــــوز للمــــسافر أن يفطــــر وإن صـــــام يف

ُفمــن كــان مــنكم﴿: سـفره فهــو أحــسن وأوىل لقولــه تعــاىل َِ َ ْ مريــضا أو ََ َ ً ِ َّ

ــر ــام أخــ ــ ــن أ ــدة مــ ــفر فعــ َعـــىل ســ ِّ ََ ُ ٍَ ََّ ْ ٌ َّ ِ َ ٍَ ــري ﴿:إىل قولـــه.. ﴾َ ٌوأن تــــصوموا خــ ْ َ ْ ُ ُ ََ َ

ْلكــم ُ أمــا أن يفطـــر مــن يريــد الــسفر يف مدينتــه قبـــل  .. ]١٨٥: البقـــرة[﴾َّ

 .واهللا تعاىل أعلم.. السفر فال جيوز 

احلــــــــــائض أو النفــــــــــساء تفطـــــــــــر كــــــــــام هـــــــــــو واجــــــــــب عليهـــــــــــا، لكــــــــــن هـــــــــــل  -٩

حاهلــــا كـــام لــــو مل تكــــن يف رمـــضان ، أم أن لرمــــضان وأيامــــه يكـــون 

 هيئات ومندوبات ختصه؟



  

 ٦٢ 
 

 
:  ينبغــــي للحـــائض والنفــــساء أن ال تظهـــر أمــــام

اآلخــــــرين يف رمـــــــضان أو يف غــــــريه بمظهـــــــر غــــــري الئـــــــق، بــــــل ينبغـــــــي هلـــــــا أن 

تنظـــــــــــــف نفـــــــــــــسها وثياهبـــــــــــــا كـــــــــــــام لـــــــــــــو كانـــــــــــــت غـــــــــــــري حـــــــــــــائض وال نفــــــــــــــساء ، وال 

ً تأكـــــــــــــــل أمــــــــــــــام اآلخـــــــــــــــرين ولــــــــــــــو كـــــــــــــــانوا أطفــــــــــــــاال حرمـــــــــــــــة تــــــــــــــرشب وال للـــــــــــــــشهر ً

ً، ورعايــــــة وحفظـــــا وصــــــيانة لـــــه ، وإذا أرادت أن تــــــرشب أو تأكــــــل الكـــــريم

ًفبعيـدا عـن أنظـار اآلخـرين، حتـى ال يظنـوا هبـا سـوء، وال تكـون سـببا يف  ًً
 .واهللا أعلم.. ذهاب تعظيم الشهر الكريم من قلوهبم

 بلــــــد تــــــسبق الــــــيمن يف التوقيـــــــت ّتــــــسحر يف الــــــيمن، ثــــــم ســــــافر إىل -١٠

مثـــل ماليزيـــا ونحوهــــا، فمتـــى يفطـــر؛ بحــــسب توقيـــت ماليزيــــا أم 

 بحسب توقيت اليمن؟ 

ومــــــاذا إذا كـــــــان ســـــــفره إىل بلـــــــد متــــــأخر يف توقيتـــــــه عـــــــن الـــــــيمن مثـــــــل 
أو إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى دول  ليبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونحوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن دول املغــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــريب،

 األمريكيتني؟

: فطـــر، أمـــا لـــو أراد أن جيـــوز للمـــسافر أن ي

 فلــــه ذلـــــك، فــــال يفطـــــر حتــــى يـــــدخل الليـــــل -والـــــصوم خــــري لـــــه–يــــصوم 

ســـواء يف بلــــده أم يف البلـــد الــــذي ســــافر إليـــه، ســــواء طـــال وقــــت الــــصيام 
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أحكـــــــام تلـــــــك الـــــــبالد كــــــــام لـــــــو كـــــــان مـــــــن أهلهـــــــا لقولــــــــه أم قـــــــرص، فتلزمـــــــه 

ِثم أمتوا الصيام إىل الليل﴿: تعاىل ْ َ َِّّ ْ َُ ِ َ ُّ َِّ  . مواهللا أعل. ﴾َ

يـــــــــدرك النـــــــــاس أن ـشــــــــهر رمـــــــــضان هـــــــــو شـــــــــهر الـــــــــرتاحم والتـــــــــآلف وفعــــــــــل  - ١١

اخلـــــري ، لــــــذا نــــــرى بعـــــضهم يعجــــــل زكــــــاة مالــــــه قبـــــل أن حيــــــول عليــــــه احلــــــول 

َلكـــــــــي ال حيــــــــــرم مــــــــــن مـــــــــضاعفة أجــــــــــر فعــــــــــل اخلـــــــــري ومــــــــــن املــــــــــشاركة يف هــــــــــذا  ْ ُ

الــــــــــرتاحم والتـــــــــــآلف ، وبعـــــــــــضهم يؤخرهـــــــــــا بعــــــــــد أن حـــــــــــال عليـــــــــــه احلـــــــــــول يف 

 . ام؛ فام رأي العلامء يف ذلكشعبان أو رجب أو قبله

:  جيـوز تعجيــل الزكـاة قبـل حلـول احلـول، ملــا

َّصــــىلورد يف اخلـــرب أن النبــــي  ِعليــــه ُاهللا َ ْ َ ــــه َ ُوآ َوســــلم ََ ََّ  أخــــذ مــــن عمــــه َ

ُالعبــــاس زكــــاة ســــنتني مقبلتــــني ، وبعــــض النــــاس يفــــضل أن جيمــــع بــــني 
ة مالـه يف رمـضان ، وهـذا أجر الصيام والـصالة والزكـاة فيخـرج زكـا

ال بــأس وفاعلــه مــأجور إن شـــاء اهللا ، لكــن ينبغــي عــىل اجلميـــع أن ال 

يعتقــــــــــدوا أن الزـكـــــــــاة ال ختــــــــــرج إال يف رمــــــــــضان ، فهــــــــــذا خطــــــــــأ، فالزكــــــــــاة 

جيــــب إخراجهــــا عنـــــد حلــــول احلــــول ، ســـــواء حــــال احلــــول يف رمـــــضان 

أو يف شــــــــــــــعبان أو يف شــــــــــــــوال أو يف حمــــــــــــــرم أو يف أي شــــــــــــــهر آخــــــــــــــر، وهــــــــــــــو 
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ىل ملـــــــــــا يف ذلـــــــــــك مـــــــــــن تعاهـــــــــــد الفقـــــــــــراء وقـــــــــــضاء حـــــــــــوائجهم يف ســـــــــــائر األو

 . واهللا تعاىل أعلم.. السنة
  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة

 

ار مــــــــــا حكـــــــــــم األقـــــــــــراص التـــــــــــي توضــــــــــع حتـــــــــــت اللـــــــــــسان للعـــــــــــالج يف هنـــــــــــ
 . كسجني للمريض، وكذلك استخدام غاز األرمضان

 : املعلــوم مــن الــدين أن مــا وصــل مــن حلـــق

الـــــــصائم إىل معدتــــــــه أثنـــــــاء صــــــــومه أنـــــــه ينــــــــتقض صـــــــومه ، لــــــــذلك وهــــــــذه 

األقـــــــــــــراص هــــــــــــــي عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن حبــــــــــــــوب توضــــــــــــــع حتــــــــــــــت لــــــــــــــسان املــــــــــــــصاب 

بالذبحـــة الـــصدرية إلنقـــاذ صــــحته ، فـــإذا ذابـــت يف فمـــه ومل تــــدخل إىل 

معدتــــــــــــه فـــــــــــــصومه صــــــــــــحيح ، وإن ذابـــــــــــــت ووصــــــــــــلت إىل معدتـــــــــــــه عـــــــــــــرب 

حلقـــه فقـــد فـــسد صـــومه ، وأمـــا اســـتخدام األكـــسجني فالظـــاهر أنــــه ال 

  . ، له حكم تنفس اهلواء الطبيعيمانع منه ألنه هواء
  أكرم محود الدرواين / العالمة 



 

 ٦٥ 
 

 
 

هـــــل يـــــستطيع أحـــــد أن يعـــــرف ليلــــــة القـــــدر مـــــن خـــــالل تغـــــريات معينــــــة 
 يف القمر أو يف السامء؟؟أو من خالل تغريات ..يف اجلو كام نسمع 

 : بـــــال شـــــك أن ليلـــــة القـــــدر كرامـــــة اهللا لعبــــــاده
وترغيــــب منــــه هلــــم يف التـــــزود، ومــــا أخفاهــــا عـــــنهم إال ليكونــــوا عــــىل تلـــــك 

وإن مل يعلمهـــــــــــا أو أماراهتـــــــــــا كـــــــــــام  - واحلـــــــــــاذق ، الــــــــــوترية مـــــــــــن اجلـــــــــــد والعـــــــــــزم 
 وصـــــــــــــبيحتها مـــــــــــــن ًذكــــــــــــروا بعـــــــــــــضا مـــــــــــــن األمـــــــــــــارات التــــــــــــي تكـــــــــــــون يف ليلتهـــــــــــــا

عليــــــــــــه أن يـــــــــــسأل مــــــــــــاذا  - خفـــــــــــوت الريـــــــــــاح ومخــــــــــــول الـــــــــــشمس وغــــــــــــري ذلـــــــــــك 
يفعـــل فيهـــا مـــن األعـــامل واملــــربات والـــصدقات واألذكـــار ألن الغايـــة منهــــا 

، أمـــــــا مــــــن أعـــــــرض واشــــــتغل بقيـــــــل وقـــــــال  ًرىض اهللا والقبــــــول منـــــــه تفــــــضال
 . علم وقتها وأمارهتامل يها أو لمفال ينفعه إن ع

  ن الراعي عبداهللا حس/ عالمة ال

 

 ماهي ليلة اجلائزة ؟؟ وما فضلها ؟؟

 : ليلــة اجلــائزة التــي خصــصت بالفـــضائل يف
 وسـميت هـذه الليلـة بليلـة ،بعض اآلثار الواردة هي ليلة عيـد الفطـر



  

 ٦٦ 
 

 
، اجلـــائزة لفـــوز الـــصائم املقبـــول بـــاملغفرة والثـــواب مـــن أرحـــم الـــرامحني 

شهور ولــــــــــــو مل يكـــــــــــن إال قولـــــــــــه صــــــــــــىل اهللا عليـــــــــــه وعـــــــــــىل آلــــــــــــه وفـــــــــــضلها مـــــــــــ
وسـلم كـام رواه بالـسند يف أمـايل املرشـد بـاهللا عليـه الـسالم إىل عبـد اهللا 

َّصــىلقــال كـان رســول اهللا ، بـن بـردة عــن أبيـه  ِعليــه ُاهللا َ ْ َ ــه َ ُوآ َوســلم ََ ََّ َ 
ًإذا كـــان ليلــــة الفطـــر أمـــر مناديــــا ينـــادي اغـــدوا إىل رب كــــريم «:  يقـــول

إن اهللا تبــــــــــــارك وتعــــــــــــاىل أمــــــــــــركم : واملالئكــــــــــــة يقولـــــــــــون ، زيـــــــــــل العطــــــــــــاء ج
بــــــــــــــــصيام هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــشهر فـــــــــــــــــصمتم وأطعتمــــــــــــــــوه فـــــــــــــــــيام أمـــــــــــــــــركم فهلمـــــــــــــــــوا إىل 

ٍفــإذا فرغـوا مـن صــالهتم نـادى منـاد أن ارجعــوا  ، جـوائزكم فاقبلوهـا

  . » إىل منازلكم فقد غفرت لكم
  عبداهللا حسن الراعي/العالمة 

 

الـــــبعض ال يـــــستطيع رشاء كـــــسوة العيـــــد لـــــه وألوالده إال يف اخلــــــواتم 

مـــن شـــهر رمـــضان، ويـــضطر للخـــروج إىل األســـواق رغـــم ازدحامهـــا 

ممــــــا قـــــــد يـــــــؤدي إىل االخـــــــتالط بـــــــني اجلنــــــسني مـــــــن شـــــــدة االزدحـــــــام، فـــــــام 

 حكم الرشع يف ذلك ؟ 

 : أن هذه املسألة ممـا عمـت هبـا البلـوى خاصـة



 

 ٦٧ 
 

 
يف هـــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــزمن، يف كثـــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــــاكن كالـــــــــــــــــــــــشوارع واألســــــــــــــــــــــــواق 

ًواجلامعــــــات واملحـــــــاكم وغريهــــــا، بـــــــل إن هـــــــذا كــــــان موجـــــــودا حتـــــــى يف 

 .عرص النبوة، ويف املدينة املنورة

ًفلــــيس جمــــرد وجــــود رجـــــال ونــــساء يف مكــــان واحـــــد حمرمــــا، مــــامل يكـــــن 

 .ة أو مالمسة باألبدان أو نحو ذلكهناك خلوة أو تربج أو فتن

ـــل ﴿:واجــــــــب عــــــــىل اجلنـــــــــسني هــــــــو غــــــــض البـــــــــرص لقولــــــــه تعــــــــاىلوال ـ ـ ـ ـ ــ ُق

صارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن  َّللمؤمنني يغضوا من أ َ َ ُ ُ َ ْ ِِّ ْ ْ ُ ْ ُُ َ َْ ُّ َْ ََ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ َْ ِْ ِ َ

َا خبري بام يصنَعون ُ ْ َ َ ِ ٌِ َ َ  .]٣٠:النور[﴾َّ

 عىل املرأة التـسرت والعفـة واالحتـشام يف كالمهـا باألخص جيب و

 ، إن كــــان ال بــــد مــــن ذهاهبــــا إىل الــــسوق وعــــدم وجــــود مـــــن وحركتهــــا

َفال ختضعن بالقول فيطمع ﴿: لقوله تعاىليقوم مقامها من حمارمها ، َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ َ َ َ

ـا ـ ــوال معروفــ ــن قــ ــه مــــرض وقلــ ــ ًالــــذي يف قلب َ ْ ُ ْ َ َُّ َّ َ َْ ْ َ ًَ ٌ ِ ِِ  وقولــــه ]٣٢:األحــــزاب[﴾ِ

ـصا﴿:تعـاىل َوقل للمؤمنَات يغضـضن مـن أ ْ َ َ َْ َ ِ ِ ِْ ُ ْْ ُ ْ ِّ َّرهن وحيفظـن فـروجهن ُ ُ َ َ َ َُّ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ

َوال يبدين زينَتهن إال ما ظهر منْها وليرضبن بخمرهن عىل جيوهبن وال  َّ ََ َّ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َِ ِ َِ َ ِْ ِ ُ َ َُ ِ ِْ ْ َِ َِ ِ

نَـائهن أو ْيبدين زينَتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آبـاء بعـولتهن أو أ َّ ْ َّ ُ ْ َّ ْ َّ ُ ُ َّ ُ َ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َّ ِ َ ِ 



  

 ٦٨ 
 

 
نَاء بعولتهن أو إخواهنن أو بني إخواهنن أو بني أخواهتن أو نسائهن  َّأ ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َّ ُِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ َْ

امهنن أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل  ِأو ما ملكت أ ِْ ِّ َِ َِ ُ ِ َ َ َِ َ َ ْ َّ ْ ِّْ ْ ُ َ َِ ِ َِ َِ ْ ِ ْ َ َ َّ ُ ْ َ

َالذين مل يظهروا عىل َ ُ َ َ َْ َّْ َ
َ عورات النِّساء وال يـرضبن بـأرجلهن لـيعلم مـا ِ َ ْ َ ََ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ِْ ِِ ِ َ ِ ِْ ْ ََ

ــم  ـ ـ ـــون لعلكـ ــا املؤمنُــ ـ ــا أهيــ ـ ــوا إىل ا َمجيعــ ـ ــتهن وتوبــ ـ ـــن زينَــ ـــني مــ ْخيفــ ُ ْ َُّ َ َ ًَ ُ َ َِّ ِ ِ ِْ ْ َ ُّ َُ ِ ِ َّ َ ِ ُ َِ ِ

َتفلحون ُْ ِ  .]٣١:النور[﴾ُ

فإذا كانت املسألة مضبوطة هبـذه الـضوابط الـرشعية الكريمـة فـال 
َّاخلــــــــروج والتـــــــسوق، أمــــــــا إذا كـــــــان هنــــــــاك خلـــــــوة أو تــــــــربج أو مـــــــانع مـــــــن 

فتنــــــــة أو مالمــــــــسة أو نحــــــــو ذلــــــــك فهــــــــذا حمــــــــرم، وال جيــــــــوز يف حــــــــال مـــــــــن 
                  واهللا املوفق. .األحوال، وسواء كان يف مكان خاص أو عام 
 حفظ اهللا زايد/ العالمة  

 

 ؟يــــــــومدارها بحـــــــساب العـــــــىل مـــــــن جتــــــــب زكـــــــاة الفطــــــــرة ؟ وكـــــــم مقــــــــ

 وملن ترصف ؟وما هي الغاية من ترشيعها ؟

:  ،َّأن زكـــاة الفطـــرة واجبـــة عـــىل كـــل مــــسلم

ًبريا أو صغريا ، ذكرا أو أنثىسواء كان ك ً ً. 



 

 ٦٩ 
 

 
 وعمــــــــــن واجـــــــــب عـــــــــىل املــــــــــسلم إخـــــــــراج هـــــــــذه الزكــــــــــاة عـــــــــن نفـــــــــسه،الف

 جتب عليه نفقته كالزوجـة واألوالد والوالـدين إذا كـان ينفـق علـيهام
  . مسلمنيوكانا

فــــــــإذا جـــــــــاء يـــــــــوم العيـــــــــد وهـــــــــو يملـــــــــك غـــــــــري الزكـــــــــاة قـــــــــوت عـــــــــرشة أيـــــــــام 
ًعينـــــا، أو يملــــــك قيمــــــة قـــــوت العــــــرشة األيــــــام لنفـــــسه ولكــــــل واحــــــد ممــــــن 
جتـــــب عليــــــه نفقتــــــه وجـــــب عليــــــه إخــــــراج زكـــــاة الفطــــــر، لقــــــول احلبيــــــب 
املـــــــــصطفى صــــــــــىل اهللا عليـــــــــه وعــــــــــىل آلـــــــــه وســــــــــلم يف احلـــــــــديث الــــــــــذي رواه 

َصـــدقة الفطــر عـــىل «   : عليــه الـــسالم يف أماليــهاإلمــام أمحـــد بــن عيـــسى َ ِ ُ
ُكل صغري أو كبري، حر أو عبد ، وعىل من متونون ُ َ ٍَّ َِّ َُ ٍ ُ ٍ ٍ« . 

فهــي صـــاع عــن كــل شــخص مــن القـــوت : أمــا مقــدار زكــاة الفطــرة

ِالـــــذي يملكــــــه مــــــن وجبـــــت عليــــــه، لقــــــول احلبيـــــب املــــــصطفى  صــــــىل اهللا َ

ن متــر، أو صــاح صــاع مــن شــعري، أو صــاع مــ «:عليــه وعــىل آلــه وســلم

 .»من دقيق

ُوقــــــد ـقـــــدر العلـــــــامء الــــــصاع بأربعـــــــة أمــــــداد، وأرجـــــــح أن تكــــــون هـــــــذه  ِّ َ ُ َّ

ًاألمــــــــداد بكفــــــــي مـــــــــن وجبــــــــت عليــــــــه الزكـــــــــاة، ويمكــــــــن تقــــــــديرها حاليـــــــــا  َ ِّ
 .ًبكفي الرجل املتوسط اثنني كيلوا ونصف تقريبا 



  

 ٧٠ 
 

 
وتتفـــــــــاوت القيـمـــــــــة مـــــــــن شــــــــــخص إىل آخــــــــــر بحـــــــــسب القــــــــــوت الــــــــــذي 

دقيـــــــــق، فيجـــــــــب لواجـــــــــب هـــــــــو صــــــــاع مـــــــــن جيــــــــب إخراجـــــــــه، فـــــــــإن كــــــــان ا

ًزمانــــــــــــا ومكانــــــــــــا، وإن كــــــــــــان ) الـــــــــــدقيق( )١(إخـــــــــــراج قيمــــــــــــة ذلــــــــــــك الــــــــــــصاع ً

الواجـــــــــــب هـــــــــــو إخــــــــــــراج صـــــــــــاع مـــــــــــن أرز، فيجــــــــــــب إخـــــــــــراج قيمـــــــــــة ذلــــــــــــك 

ًزمانا ومكانا ، وهكذا ) األرز(الصاع  ً. 

َوهـــــذا هـــــو مــــــن بـــــاب األفـــــضل واألحــــــوط، وإن التـــــزم مـــــن وجبــــــت 
رســـــمية هلــــذه الـــــسنة اجلهــــات العــــىل الزكــــاة بـــــإخراج املبلــــغ املحـــــدد مــــن 

 .فال حرج يف ذلك

فهـــــــي املـــــــصارف الثامنيـــــــة املـــــــذكورة يف : أمــــــا مـــــــصارف زكـــــــاة الفطـــــــرة

ء واملــساكني والعــاملني ﴿:قـول املــوىل ســبحانه َإنــام الــصدقات للفقــرا َ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ َّْ َ ُ ْ َِ َ َْ ُ َ ِ

َعليهــا واملؤلفــة قلــوهبم ويف الرقــاب والغــارمني  ِ ِِ َ ْ َ ُ ُ َ َّ ََ َ ُ َ َ ِْ ِّ ِْ
ُ ُ َ ــن َْ ِويف ســبيل ا واب ْ َ ّ َِ ِ ِ َ ِ

ٌالسبيل فريضة من ا وا عليم حكيم ٌ ِّ َِّ َ ّ َ ّ َِ َ َُ
ِ ً َِ ِ فترصف يف هذه  ]٦٠:التوبة[﴾ِ

 واألوىل رصفهــــا يف الفقــــراء واملــــساكني فقــــط لقولـــــه الثامنيــــة األصــــناف،

                                                        
غــــــرام مــــــن الــــــدقيق أو ٦٠٠ كيلــــــو  و ٢ غــــــرام، فيكــــــون قيمـــــة ٦٠٠ كيلــــــو  و٢: الـــــصاع  )١(

 .  ريال يمني بحساب اليوم٣٥٠األرز 



 

 ٧١ 
 

 
َّصــــــىل ِعليــــــه ُاهللا َ ْ َ ــــــه َ ُوآ َوســــــلم ََ ََّ وخــــــصهم »اغنــــــوهم يف هــــــذا اليــــــوم « : َ

 . هذا هو األحوط بالذكر ، و

أمـــــــــا الغايـــــــــة مـــــــــن تـــــــــرشيعها فهـــــــــي تطهـــــــــري للـــــــــصائم، وإطعـــــــــام للفقـــــــــراء 

ُاحلبيـــــــــــــب كفــــــــــــافهم عـــــــــــــن الــــــــــــسؤال يــــــــــــوم العيـــــــــــــد، كــــــــــــام قــــــــــــال إواملــــــــــــساكني، و
َّصىلاملـصطفى  ِعليه ُاهللا َ ْ َ ه َ ُوآ َوسـلم ََ ََّ َصـدق« : َ َ ٌ الفطـر طهـرةُةَ َ ْ ُ ِْ ِ للـصائم ِ ِ َِّ

َمـــــــن اللغـــــــو والرفـــــــث ، وطعمــــــــ َّْ َ َ َُ َ َِّ ِِ ِة للمـــــــساكنيْ ِ َِ َ ْ ْأغنـــــــوهم يف هــــــــذا « : وقـــــــال»ً ُ

وذلــــــــك حتــــــــى ال يبقــــــــى الفقــــــــراء واملــــــــساكني حمــــــــرومني يعــــــــانون  ..»ِاليـــــــوم

ملبـــارك البــؤس واحلرمــان أو يبحثـــون عــن لقمـــة العــيش يف هـــذا اليــوم ا

 .فال يدركون فرحته وسعادته

ِوهــــــي أيــــــضا مــــــن أســــــباب قبـــــــول الــــــصيام، لقــــــول احلبيــــــب املـــــــصطفى  ً

َّصــــــــىل ِليــــــــهَع ُاهللا َ ْ ــــــــه َ ُوآ َوســــــــلم ََ ََّ ِصــــــــيام الرجـــــــل معلــــــــق بـــــــني الــــــــسامء « :َ َ ٌ ِ ُ
َواألرض حتى يعطي صدقة الفطر ِ ُ  واهللا املوفق..»ِ

  حفظ اهللا زايد/ العالمة 



  

 ٧٢ 
 

 
– 

ً وخـــــــــــصوصا يف  ،نـــــــــــسمع أن مـــــــــــن األعـــــــــــامل املـــــــــــستحبة إحيـــــــــــاء الليـــــــــــل
 ي هذه الصالة ؟؟فامه.. صالة التسبيح بليايل رمضان املباركة 

: وهــي  ممـا اخـتص بالفــضل صـالة التـسبيح ،

يعنــي يــصيل ركعتــني ويــسلم عــىل اليمـــني  ، أربــع ركعــات بتــسليمتني

ُواليسار، ثم يـصيل ركعتـني ويـسلم عـىل اليمـني واليـسار ، وجيـوز أن 

َ، وذلـــــــــــــــــك يف ليـــــــــــــــــل أو هنــــــــــــــــــار، غـــــــــــــــــري الوقــــــــــــــــــت  ٍتكـــــــــــــــــون بتـــــــــــــــــسليمة واحــــــــــــــــــدة
َّصـــــىلروي عــــن النبـــــي : ا يف اجلــــامع الكـــــايف قــــالاملكــــروه، ملــــ ِعليـــــه ُاهللا َ ْ َ َ 

ــــه ُوآ َوســــلم ََ ََّ َريض - أنـــه قــــال لعمــــه العبـــاس، وجلعفــــر بــــن أيب طالــــب َ
اب وســورة تـأن يقـرأ فاحتــة الك «: يف صـالة التــسبيح وهـي-اهللاُ عـنهام

َثــــــم يـــــسبح مخــــــس عـــــرشة مــــــرة ، معهـــــا ُ  ســـــبحان اهللا ، واحلمــــــد هللا، وال  :ُ

ًاهللا، واهللا أكـــرب، ثــــم يركـــع ويــــسبح عـــرشا، وإذا رفــــع رأســـه مــــن إلـــه إال  ُ
ًالركــــــــــوع عـــــــــــرشا، وإذا ســـــــــــجد عـــــــــــرشا، وإذا رفـــــــــــع رأســـــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــسجود  ً ِ

ًعـــــــــــــرشا، وإذا ســـــــــــــجد الثانيـــــــــــــة عـــــــــــــرشا، وإذا رفـــــــــــــع رأســـــــــــــه مـــــــــــــن الــــــــــــــسجود  ً

ًعرشا، فيكون ذلك مخسا وسبعني يف كل ركعة ً«. 
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َّصـــــــىلَوقــــــال النبــــــي :  قــــــال ِعليـــــــه ُاهللا َ ْ َ ـــــــه َ ُوآ َوســـــــلم ََ ََّ فلــــــو كانـــــــت « : َ

،  ، وعـــــدد أيــــام الـــــدنيا مثـــــل عــــدد نجـــــوم الــــسامء، وقطـــــر املــــاء )١(ذنوبــــك

ِّ، تـصليها يف كـل يـوم مـرة واحــدة،  وعـدد رمـل عـالج لغفرهـا اهللا لـك ُ

:  ومـــــــن يطيــــــق ذلـــــــك يــــــا رســـــــول اهللا؟ قـــــــال:  -رمحــــــه اهللا-قــــــال العبـــــــاس 

يف كـــــــــل افعلهـــــــــا :  ومـــــــــن يطيــــــــق ذلـــــــــك؟ قـــــــــال:  ، قـــــــــال افعلهــــــــا كـــــــــل مجعـــــــــة

افعلهـا :  ومن يطيق ذلك يا رسـول اهللا؟ حتـى قـال:  ، قال شهر مرة

 .»يف عمرك مرة واحدة

 

                                                        
املـراد بغفـران الـذنوب يف هـذا احلـديث ويف غريهـا مـن األحاديـث هـي الــصغائر؛ ألن   )١(

 .إال بالتوبة، كام هو مذكور يف األصولالكبائر ال تغفر 
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