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احلمـــــــــــــد هللا رب العـــــــــــــاملني ، والـــــــــــــصالة والـــــــــــــسالم عـــــــــــــىل أرشف املرســـــــــــــلني 

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

  وبعد 

 وتكثــــــــــــــر مــــــــــــــا إن يــــــــــــــدخل شــــــــــــــهر رمــــــــــــــضان حتــــــــــــــى تبــــــــــــــدأ التــــــــــــــساؤالت ،

 يف كثري من األحكام الرشعية املتعلقة بصيام شـهر رمـضان وىالفتا

املبــــارك ، ابتـــــداء مـــــن التـــــساؤالت حـــــول أحكـــــام اهلـــــالل ، إىل األحكـــــام 

املرتبطــــــــة بالــــــــسفر واملــــــــرض ، إىل أحكــــــــام الــــــــصيام يف دولــــــــة أجنبيــــــــة ومـــــــــا 

إىل غريها مـن التـساؤالت التـي يبحـث فيهـا .. يتعلق هبا من املسائل 

  .  عن إجابة شافية الناس

وألن الفتــــاوى الرمــــضانية متـــــشاهبة إىل حــــد مـــــا ، ومتكــــررة الـــــورود يف 
أكثرهــــــــــا ، رأينــــــــــا يف دائـــــــــــرة الفتــــــــــاوى أن مـــــــــــن املناســــــــــب مجـــــــــــع أهــــــــــم الفتـــــــــــاوى 
الرمـــــــضانية يف كتيــــــــب صــــــــغري يكــــــــون يف متنـــــــاول اليــــــــد ، جيــــــــد فيهــــــــا القــــــــارئ 
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ًالكريم ولو شيئا يسريا يشفي غلته ، وجييب عن تساؤالته ً .   

فإليــك أهيـــا القــارئ الكـــريم أهــم الفتـــاوى الرمــضانية ، فـــانظر إليهـــا 

  . ًعلها جتيب شيئا مما تبحث عنه من األحكام الرشعية الرمضانية

وفقنا اهللا لكل خري ، وجعلنا من املقبولني يف هـذا الـشهر الكـريم، 

  .إنه ويل ذلك والقادر عليه 

  الطاهرينوصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله الطيبني 
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ِاحلمد هللا الذي سبلنا يف سبل إحسانه لنسلكها بمنه إىل رضوانه، 

ًونـــشكره جــــل وعـــال تعظــــيام لـــشأنه واعرتافــــا بجزيـــل إنعامــــه وامتنانــــه،  ًّ
ًونــــــشهد أال إلــــــه إال اهللا وحــــــده ال رشيــــــك لــــــه ، ونــــــشهد أن حممــــــدا عبـــــــده 

تنزيــل ، دعــا إىل ورسـوله الــداعي إىل خــري ســبيل، واملؤيـد بــالوحي وال
ًسبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة ، ففتح اهللا به آذانا صام ، وأعينا  ًً
ًعميــــــــــــــــــــا ، وقلوبـــــــــــــــــــــا غلفـــــــــــــــــــــا ، صـــــــــــــــــــــلوات اهللا وـســـــــــــــــــــالمه عليـــــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــــىل آلـــــــــــــــــــــه  ً ً
الطــــــــــــــــــــاهرين، وإخوانـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن النبيـــــــــــــــــــــني واملرســـــــــــــــــــــلني ، وعـــــــــــــــــــــىل املالئكـــــــــــــــــــــة 
املطهــــــــــــــــــرين ، وعـــــــــــــــــــىل زوجاتــــــــــــــــــه أمهـــــــــــــــــــات املــــــــــــــــــؤمنني ، وعـــــــــــــــــــىل الـــــــــــــــــــصحابة 

  .ين والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدينالراشد

ُوبعـــد؛ فــــإن فــــضل اهللا عــــىل عبـــاده كبــــري ، وكرمــــه ســــبحانه جــــسيم ، 
ّ ال تعــــــــــد وال حتــــــــــىص ، ومــــــــــن املعلـــــــــــوم أن – ســــــــــبحانه وتعــــــــــاىل –ونعــــــــــامءه  ّ

النـــــاس مجــــــيعهم يف أمــــــس احلاجـــــة إىل رهبــــــم ؛ فــــــال قـــــوام هلــــــم إال بــــــه ، وال 
ه ســـــبحانه وتعـــــاىل ، فهـــــو املوجــــــد بقـــــاء هلـــــم إال بـــــه ، وال وجـــــود هلـــــم لـــــوال

وهــــــــو املــــــــنعم وهـــــــــو املتفــــــــضل وهـــــــــو املعطــــــــي وهــــــــو املـــــــــانح وهــــــــو املـــــــــسدي 
جلميــــــــــــع الــــــــــــنعم لعبــــــــــــاده ، ومــــــــــــع ذلــــــــــــك فــــــــــــإن الــــــــــــزالت كثــــــــــــرية ، والـــــــــــــذنوب 
كبــــــــــــــــرية، واألخطــــــــــــــــاء خطــــــــــــــــرية مــــــــــــــــن أكثــــــــــــــــر العبــــــــــــــــاد ، وكلهــــــــــــــــا تــــــــــــــــستوجب 
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العـــــذاب األلــــــيم العقـــــاب العظــــــيم ، ومـــــع ذلــــــك فإنـــــه ســــــبحانه مل يعاجــــــل 
  .اد بذنوهبم ، ومل يقطع عليهم طريق العودة إليه العب

ًومــــن كرمـــــه ســــبحانه أن جعـــــل بــــاب التوبـــــة مفتوحــــا يف كـــــل األيـــــام، 
ًوـخــــــــــــــــص شـــــــــــــــــهرا مــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهور الـــــــــــــــــسنة بمزيــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــضل واملغفــــــــــــــــــرة  ّ

ـــه وســـلموالرضــوان ، وســـامه نبيــه  َصـــىل اهللا عليـــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ  »شـــهر التوبـــة« َّ
ِأال وهــــو شــــهر رمــــضان الــــذي أنــــز ُ ٌل فيـــــه القــــرآن ، شــــهر قــــام فيــــه النبـــــي َ َ

ــــــه وســــــلم َصــــــىل اهللا عليــــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ شــــــهر أولــــــه رمحــــــة، وأوســــــطه «: ً قــــــائال َّ
أتـــــــــــــــــاكم شـــــــــــــــــهر «: ً وخمـــــــــــــــــربا بقولــــــــــــــــه »مغفــــــــــــــــرة ، وآخـــــــــــــــــره عتــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن النــــــــــــــــار

رمــــــــضان؛ شــــــــهر بركـــــــــة وخــــــــري ، يغـــــــــشيكم اهللا فيــــــــه الرمحـــــــــة ، وحيــــــــط فيـــــــــه 
 اهللا بكــم املالئكــة ، وينظــر اخلطايــا ، ويــستجيب فيــه الــدعاء ، ويبــاهي

ًفيـــــــــه إىل تنافـــــــــسكم ، فــــــــــأروا اهللا مـــــــــن أنفـــــــــسكم خــــــــــريا، فـــــــــإن الـــــــــشقي كــــــــــل 
ّالشقي من حرم رمحة  اهللا عز وجل َّ َ ِ   . أمايل املرشد باهللا »ُ

نفحـة مـن النفحـات اإلهليـة التـي يتكـرم اهللا تعـاىل فيهـا عـىل عبـاده، 
ىل الــدرجات ّويمـن هبـا علـيهم ، نفحـة مـن أدركهـا ارتفعـت بـه إىل أعـ

إن لـــربكم يف «: ًالعــال ، نفحــة قــال عنهــا النبــي ملفتــا أنظــار أمتــه إليهــا 
ّأيــــــــــام دهـــــــــــركم نفحـــــــــــات ، أال فتعرضـــــــــــوا هلــــــــــا فلعـــــــــــل أحـــــــــــدكم أن تـــــــــــصيبه  ّ

  .»ًنفحة منها ال يشقى بعدها أبدا
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فينبغـــــــــــــي بــــــــــــــل جيــــــــــــــب عــــــــــــــىل اإلنــــــــــــــسان أن يغتــــــــــــــنم مثــــــــــــــل هــــــــــــــذه الفرصــــــــــــــة 
والتجـــاوز عـــن اخلطيئــــات الثمينـــة، التـــي يكـــون هبـــا تكفــــري الـــسيئات ، 

ًالتــــــــــي حتـــــــــــول بينـــــــــــه وبـــــــــــني رمحـــــــــــة اهللا ، وتقـــــــــــف مانعـــــــــــا دون دخـــــــــــول اجلنـــــــــــة 
والنجـاة مــن النــار، ومــاذا يريــد العبــد بعــد كــل هــذا الكــرم واجلــود مــن 

  .الواحد األحد امللك املعبود 

وممــــــــــــا فـــــــــــــضل بـــــــــــــه هــــــــــــذا الـــــــــــــشهر أن جعـــــــــــــل نــــــــــــوم الـــــــــــــصائم فيـــــــــــــه عبـــــــــــــادة ، 

ًوصـــــــــــــمته تــــــــــــــسبيحا ، وعملــــــــــــــه مـــــــــــــضاعفا ، و ًدعــــــــــــــاءه مــــــــــــــستجابا ، وذنبــــــــــــــه ً

ٍمغفــــــورا ، وجعــــــل فيــــــه ليلــــــة مــــــن قامهــــــا فكــــــأنام قــــــام ألــــــف شــــــهر ال ألـــــــف  ً ً

ليلـــــــــة ، وكتـــــــــب لـــــــــه بقيامهــــــــــا قيـــــــــام ألـــــــــف شـــــــــهر ، وقــــــــــدر لـــــــــه فيهـــــــــا مـــــــــا قــــــــــدر 

ألمثالـــه ممــــن قامهـــا وأحياهــــا بالعبــــادة ؛ مـــن اخلــــري والـــرب وســــعة الــــرزق 

  .والعافية وغري ذلك من أنواع الربكة 

غتنم فرصة كهذه قد ال تعوض ؛ يصحح فيهـا مـا بينـه فعىل العبد أن ي
وبني اهللا ، ويتزود منها لبقية عمره بالتقوى والعزيمة القوية يف حق اهللا ، 
ٌّفهــــذا رس مـــــن أرسار فــــرض الـــــصيام، ألنــــه عبـــــارة عــــن حمطـــــة يتــــزود العبـــــد 
فيهــا بــالقوة والنــشاط والعزيمــة واجلــد واالجتهــاد، ويغــسل فيهــا مــا عــساه 

 قلبــــه مــــن درن األوزار والـــذنوب ، التــــي لــــو تركــــت ألتــــت قـــد تــــراكم عــــىل
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ًعــــىل القلــــب فأماتتــــه متامـــــا ،  ومــــن كــــرم اهللا أن جعـــــل الفرصــــة فيــــه ســـــانحة 

لكـل إنـسان ، وعــرض فيـه مــن اخلـريات التـي تــدعو النـاس إىل اغتنامهــا ؛ 
فالنافلـــــة فيــــــه بفريــــــضة ، والفريـــــضة فيــــــه بــــــسبعني  كـــــام ورد عــــــىل لــــــسان نبيــــــه 

ُصىل اهللا  َّ ـه وسـلمَ َعليه وآ ََّ َ ََ ُ َ ِْ فلـذلك ال جيـوز التفـريط فيـه واالسـتخفاف . َ
به وال انتهاك حرمته ، بل الواجب تعظيم حرمته وإجـالل قـدره ، كيـف 

ـــــــه وقــــــد ورد يف شـــــــأنه أنـــــــه مكفـــــــر للـــــــذنوب ، إذ قـــــــال  ُصـــــــىل اهللا عليـــــــه وآ َ ْ ََ َِ َ ُ َّ

َوسلم ََّ ، وورد »بائررمضان إىل رمضان كفارة ملا بينهام ما اجتنبت الك«: َ
ه وسلمُفيه ويف القرآن الذي أنزل فيه قوله  َصىل اهللا عليه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ الصيام «: َّ

ِّرب إين منعته الطعام : والقرآن يشفعان للعباد يوم القيامة؛ يقول الصيام
ِّرب منعتــه النـوم بالليــل : والـرشاب بالنهـار فــشفعني فيـه ، ويقــول القـرآن

  .ه أمحد والطربي  روا»فشفعني فيه فيشفعان

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[﴾َ

ً فمـــــــن ـكــــــان مقـــــــيام غـــــــري مــــــــسافر وال مـــــــريض وجـــــــب عليـــــــه صــــــــيامه ، 

هـــــــــــو االمتنــــــــــــاع عـــــــــــن األكـــــــــــل والــــــــــــرشب والنكـــــــــــاح يف هنــــــــــــاره ، : صـــــــــــيامه و
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ًولكـي يكـون الـصيام مقبـوال ذا فاعليـة وأثـر وأجـر كبـري ، فـال بـد معـه 

مــــن التـــــورع عـــــام هنــــى اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل عنـــــه مــــن اخلنـــــا وقـــــول الـــــزور 

والظلم والفجور وانتهاك املحرمات ، وإال فال فائدة يف تـرك الطعـام 

ُصــىل اهللا ثـواب وال أجـر ، وقـد ورد يف احلــديث عنـه والـرشاب ، وال  َّ َ
ــــه وســــلم َعليــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ِْ ِمــــن مل يــــدع اخلنــــا والكــــذب فــــال حاجــــة هللا يف أن «: َ

َّرب صـــــائم لــــيس لــــه مــــن صـــــومه إال «وورد ؛ .. »يــــدع  طعامــــه ورشابــــه ُ
ّفــــــال أجــــــر وال ثــــــواب ملــــــن مل يكــــــف جوارحــــــه عــــــن  .. »اجلــــــوع والعطــــــش

مـــــــــن الـــــــــصيام إال اجلـــــــــوع والعطـــــــــش كــــــــــام ورد يف املحرمـــــــــات ، ولـــــــــيس لـــــــــه 

ً إضـافة إىل مـا تقـدم –ًاحلديث آنفا ، ثم إن الغرض من فرض الـصيام 

 هـــــــــو هتــــــــــذيب األخــــــــــالق ، وتطويـــــــــع اجلــــــــــوارح يف طاعــــــــــة اهللا ، وتقويــــــــــة –

ًعزيمـــــــة اإلنـــــــسان حتـــــــى يمكنـــــــه أن يقـــــــف صـــــــامدا قويـــــــا أمـــــــام املغريــــــــات  ً

و أحـــــــسن النــــــــاس ُبكـــــــل أشـــــــكاهلا ، وصـــــــيام رمـــــــضان عــــــــالج أخالقـــــــي لـــــــ

ّفكـــل مـــن يـــشكو قـــسوة قلبـــه  وشكاســـة أخالقـــه ورشاســــة .. اســـتعامله 

طباعــــــــــــه ، فعليــــــــــــه أن حيــــــــــــسن تنـــــــــــــاول هــــــــــــذا العــــــــــــالج يف شــــــــــــهر رمـــــــــــــضان ، 

ًوحيــــــــسن اســـــــــتغالله بحمـــــــــل نفــــــــسه ولـــــــــو كرهـــــــــا عــــــــىل اجلـــــــــد واالجتهـــــــــاد ،  ْ
وإرغـام الــنفس فيــه ومحلهــا عـىل عبــادة اهللا وطــول املكــث يف املــسجد ، 
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 والتأمــــــــــــــل والـتـــــــــــــدبر آلياتــــــــــــــه ، والــــــــــــــصرب عــــــــــــــىل أمل اجلـــــــــــــــوع وقــــــــــــــراءة القــــــــــــــرآن

والعطـش ، فـإذا مـىض الـشهر واملـرء عـىل ذلـك ، اسـتقام أمـره يف ســائر 

ْســـــــــــنته ، والنـــــــــــت طباعـــــــــــه ، وحـــــــــــسنت أخالقـــــــــــه ، وأحاطـــــــــــه اهللا بلطفــــــــــــه ،  َ ُ َ
َووفقـــه ملــــا حيـــب ويــــرىض ، أمــــا مـــن مل يتعامــــل ويتعــــاط مـــع هــــذه املنحــــة 

ً بعيـدا ، وخـرس خـرسانا مبينـا، وكـل ًاإلهلية كام جيب فقد ضـل ضـالال ً ً

يــــوم يـــــأيت عليـــــه ممـــــا يـــــستقبل مــــن عمـــــره وهـــــو أكثـــــر عرضـــــة للـــــشيطان ، 

  .ُوأبعد عن ساحة رمحة الرمحن ، وكان أحرى بالطرد من رمحة اهللا

ـــــه وســـــلم ورد يف احلـــــديث عـــــن الرســـــول  َصـــــىل اهللا عليـــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ   يف َّ

ِصـــىل اهللا عليـــه ا رقـــى النبــي ملــ«: احلــديث املــشهور بحـــديث العتبــات  ْ ََ َ ُ َّ

ـــه وســـلم َوآ ََّ ََ ُ َ ســمع وهـــو يقــول َ ِ ثــالث مـــرات عنــد كـــل عتبـــة .. آمـــني : ُ

جــــــــاءين : يرتقيهــــــــا ، ثــــــــم إنــــــــه أخــــــــرب صــــــــحابته رضــــــــوان اهللا علــــــــيهم فقــــــــال 

يا حممد من أدرك والديه أو أحدمها فلم يغفر له فامت : جربيل وقال

َلـــــت آمـــــني ، ومـــــن ذكـــــرت عنـــــده فـــــدخل النـــــار فأبعـــــده اهللا قـــــل آمـــــني، فق ُ

آمــــــــني ، ومــــــــن أدرك : آمــــــــني فقلــــــــت: ِّفلـــــــم يــــــــصل عليــــــــك فأبعــــــــده اهللا قــــــــل

  .»آمني: آمني فقلت: شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده اهللا قل
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 يــدعو كــل يــوم يف شــهر  – رمحــه اهللا –وكـان اإلمــام زيــن العابــدين 
اللهــم هـذا شــهر رمـضان الـذي أنزلــت فيـه القــرآن «: رمـضان فيقـول 

ٍهـــــدى ً للنــــــاس وبينـــــات مــــــن اهلـــــدى والفرقــــــان ، وهـــــذا شــــــهر الــــــصيام ، 

وهـــــذا شــــــهر القيــــــام ، وهــــــذا شــــــهر اإلنابـــــة ، وهــــــذا شــــــهر التوبــــــة ، وهــــــذا 
شــــهر املغفـــــرة والرمحـــــة ، وهــــذا شـــــهر العتـــــق مــــن النـــــار والفـــــوز باجلنـــــة ، 
ٌوهـــــــذا شــــــــهر فيـــــــه ليلــــــــة القـــــــدر التــــــــي هـــــــي خــــــــري مـــــــن ألــــــــف شـــــــهر ، اللهــــــــم  ٌ

ّمد ، وأعني عىل صيامه وقيامه ، وسلمه يل ّفصل عىل حممد وآل حم
وســــــــــــــــلمني فيـــــــــــــــــه ، وتــــــــــــــــسلمه منـــــــــــــــــي، وأعنـــــــــــــــــي عليــــــــــــــــه بأفـــــــــــــــــضل عونـــــــــــــــــك ، 
ووفقنــــي فيـــــه لطاعتــــك وطاعـــــة رســـــولك وأوليائــــك ، صـــــلواتك اللهـــــم 
ِّعلــيهم ، وفرغنــي فيــه لعبادتــك ودعائــك وتــالوة كتابــك ، وأعظـــم يل 

ة ، وأصح فيه فيه الربكة وأحرز يل فيه التوبة ، وأحسن يل فيه العافي
بــــدين ، وأوســــع يل يف رزقــــي ، واكفنــــي فيــــه مــــا أمهنــــي، واســــتجب فيــــه 
دعـــائي ، وبلغنـــي فيـــه أمـــيل ورجـــائي ، اللهـــم صـــل وســـلم عـــىل ســــيدنا 
حممـــــد وعــــــىل آل حممـــــد وأذهــــــب عنـــــي فيــــــه النعـــــاس والكــــــسل والــــــسآمة 

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

ً ويرىض وجعلنا ممن صامه وقامه إيامنا واحتساباوفقنا اهللا ملا حيب ً.  
  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة
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كيــــــــــــف يثبــــــــــــت دخـــــــــــــول شــــــــــــهر رمــــــــــــضان أو خروجـــــــــــــه؟ ومــــــــــــاذا يعمـــــــــــــل 

املــــسلم  جتـــــاه اخــــتالف أقـــــوال العلــــامء واملؤســـــسات اإلفتائيــــة يف دخـــــول 

نعمــل نحــن ومجيــع املــسلمني عــىل شـهر رمــضان أو خروجــه؟ ملــاذا ال 

  أن نبدأ صيام شهر رمضان يف يوم واحد، بام أن القمر واحد؟

 : يثبـت دخـول شـهر رمـضان وخروجـه برؤيـة
ــــــــه وســـــــلماهلـــــــالل كـــــــام قـــــــال  َصــــــــىل اهللا عليـــــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ صـــــــوموا لرؤيتــــــــه، «: َّ

َّوأفطــــــروا لرؤيتــــــه، فــــــإن غــــــم علــــــيكم فــــــأكملوا العــــــدة  ، واملفــــــروض إذا »ُ
ثبتــــــــت رؤيـــــــــة اهلـــــــــالل مـــــــــن قبــــــــل شخـــــــــصني عـــــــــدلني مـــــــــسلمني أن يـــــــــصوم 
ًاملـــــــــــسلمون مجيعــــــــــــا ، وكـــــــــــذا إذا قــــــــــــال املفتـــــــــــي املعنــــــــــــي بمراقبـــــــــــة اهلــــــــــــالل أو 

اللجنـة املختـصة بأنــه صـح رؤيــة اهلـالل ، جيـب عــىل املـسلمني الــصيام 
واإلفطـــــــــــــار بنـــــــــــــاء عـــــــــــــىل ذلــــــــــــــك ، ولكـــــــــــــن االخـــــــــــــتالف يف تعيـــــــــــــني أول أيــــــــــــــام 

إلفطـــــار يبتنـــــي عـــــىل واقــــــع املـــــسلمني املنقـــــسم واملمـــــزق، ولــــــو الـــــصيام وا
أرادت احلكومـــــــــــــــــــــــــات اإلســــــــــــــــــــــــــالمية االحتــــــــــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــــــــــشكلت جلنــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــزودة 
بالوســــــــــائل احلديثـــــــــــة ملراقبــــــــــة اهلـــــــــــالل طـــــــــــوال العــــــــــام ، لكـــــــــــن االختالفـــــــــــات 
الــسياسية تلقــي بظلهــا حتــى عـــىل بعــض األمــور العباديــة ، إضـــافة إىل 



 

 

 

١٥  
 

فــة اهلــالل ووالدتــه ورؤيتـــه ، بعــض األســباب الفقهيــة الفلكيــة يف معر
والـــــــالزم عـــــــىل اإلنــــــــسان التحـــــــري والعمـــــــل بــــــــاألحوط ، فقـــــــد قـــــــال أمــــــــري 

َّألن أصـــوم يومـــا مـــن شـــعبان أحـــب إيل «: املـــؤمنني عـــيل عليـــه الـــسالم  ً

  . واهللا تعاىل أعلم. »ًمن أن أفطر يوما من رمضان
  فؤاد حممد ناجي/العالمة 

 

الــــــــــــــبعض يــــــــــــــسافر يف شــــــــــــــهر رمــــــــــــــضان إىل دولــــــــــــــة أوربيــــــــــــــة تــــــــــــــصل فيهـــــــــــــــا 
 ســــــــــــاعة وال يكــــــــــــون فيهــــــــــــا الليــــــــــــل إال لـــــــــــــساعتني ٢٢ســــــــــــاعات النهــــــــــــار إىل 

ويــرى يف الــصيام مـــشقة كبــرية لطــول ســـاعات النهــار وقــرص ســـاعات 
  الليل ، فام رأي الرشع يف ذلك؟

 : َيا أهي﴿يقول اهللا سبحانه وتعاىل ُّ َ َا الذين آمنُوا َ َ ِ َّ

َكتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قـبلكم لعلكـم تتقـون  ُ َّ َ َ َّ ََّ َ ْ ْ ُ ُُ ُ ُ َ ُ َُ ْ َ َ َ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ  *

اما معدودات  ٍأ َ ْ َُّ َّ ً ـام ۚ◌َ ٍ فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة مـن أ ََّ ْ َْ َِّ َ َّ ٌَ َّ ِ َِ َ َ ٍَ ِٰ َ ً ُ َ

ُأخر وعىل الذين يطيقونه ُ َ ََ ُ َِّ ِ َ َ َ َ ٍ فدية طعام مسكني ُ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ٌ َ فمن تطوع خريا فهو ۖ◌ْ ُ َ ََّ َ ًَ ْ َ َ َ
ُخري له  َّ ٌ ْ ْ وأن تصوموا خري لكم ۚ◌َ ُُ َّ ٌ ْ َ ُ ََ َ إن كنتم تعلمون ۖ◌َ َُ ْْ َ ُ ُ َشهر رمضان * ِ َ َ َ ُ ْ َ

زل فيه القرآن هدى للنَّاس وبينَات من اهلدى والفرقان  ِالذي أ ٍ ِ ِ َِ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ َ َّْ ِّ َْ َ ِّ َٰ َ ًُ ْ َ ِ ُ ِ َ فمن ۚ◌ُ َ



 

 

 

١٦  
 

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

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

هبـــــــــذه اآليـــــــــات فــــــــــرض اهللا ســـــــــبحانه وتعــــــــــاىل صـــــــــوم شــــــــــهر رمـــــــــضان عــــــــــىل 
املـــــــؤمنني فهـــــــو خطــــــــاب تكليفـــــــي عــــــــام موجـــــــه إىل كــــــــل املـــــــسلمني يف كــــــــل 
َزمــان ومكـــان ، وعنــدما فـــرض اهللا ســبحانه صـــوم شــهر رمـــضان بـــني  َّ َ

َوكلوا وارش﴿ًبدء الصوم وهنايته يوميا فقال تعاىل  ْ َُ ُبوا حتى يتبني لكم َُ َُّ َ َ َ ََّ َ َٰ ُ
ـيض مـن اخلـيط األســود مـن الفجـر  ِاخلـيط األ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َْ ْْ ُْ َ ثـم أمتـوا الــصيام إىل ۖ◌ْ ِ َ ُّ ََّ ِّ ِ َ ُ

ِالليــل ْ  حيــث جعــل ســبحانه وتعــاىل يف هــذه اآليــة الليــل ]١٨٧:البقــرة[﴾َّ
ًوقتـا لألكـل والـرشب واتـصال الـزوجني ، وجعـل النهـار وقتـا للــصيام ً 

َوغاير بيـنهام بفواصـل ينتهـي ) الليل والنهار(ّ، وبني أحكام الزمانني  َ َ
إليها كل منهام وحـدد النهـار املفـروض صـومه وهـو مـن طلـوع الفجـر 
الــــــــــصادق إىل دخــــــــــول الليــــــــــل ، ورمــــــــــضان شــــــــــهر قمــــــــــري لــــــــــه بــــــــــدء وغايــــــــــة 

َّصــــــــوموا لرؤيتـــــــه وافطــــــــروا لرؤيتــــــــه فــــــــإن غــــــــم «: ًقمريـــــــة وفقــــــــا للحــــــــديث  ُ
ً، واذا كـان الــصوم موقوتـا هكـذا بالــشهر » ًثــني يومـا علـيكم فـأمتوا ثال

ًوبـــــــــــــــاليوم وكـــــــــــــــان اخلطـــــــــــــــاب بفرضـــــــــــــــه موجهـــــــــــــــا إىل املـــــــــــــــسلمني أيـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت  ً
مواقعهم عىل أرض اهللا دون تفرقة، وجب عىل اجلميـع صـومه متـى 



 

 

 

١٧  
 

ّوجـدت فـيهم رشوطـه التـي بينهـا اهللا سـبحانه وتعـاىل يف آيـات الــصوم 
ِصىل اهللا عليهوأوضحها رسوله  ْ ََ َ ُ ه وسلمَّ َ وآ ََّ ََ ُ َ .  

ًوملا ظهر مؤخرا أن عىل األرض جهات يطول فيه النهار حتى ال  ّ

ًيكـــون ليلهـــا اال جـــزء يـــسريا ، ويطـــول الليـــل نـــصف العـــام بيـــنام يـــستمر  ً
النهــــــــار النــــــــصف اآلخــــــــر ، وجهــــــــات أخــــــــرى عــــــــىل العكــــــــس مــــــــن ذلــــــــك ، 

وجهــــــــــات ال تغـــــــــــرب فيهــــــــــا الـــــــــــشمس طيلــــــــــة شـــــــــــهر رمــــــــــضان أو ال تطلـــــــــــع 

 .  طيلة شهر رمضانعليها الشمس

ّ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

الــــــــــــبالد التـــــــــــي ال تغــــــــــــرب فيهــــــــــــا الـــــــــــشمس طيلــــــــــــة شــــــــــــهر : القـــــــــــسم األول

  .  تطلع عليها الشمس طيلة شهر رمضانرمضان، أو ال

الـــــــــبالد التــــــــــي تغـــــــــرب فيهــــــــــا الـــــــــشمس ولــــــــــو ألقـــــــــل مــــــــــن : القـــــــــسم الثــــــــــاين

 .ساعة يف شهر رمضان

وممـــــــا هـــــــو مـقــــــرر يف الــــــــرشع كـــــــام تقـــــــدم أن الــــــــصيام يكـــــــون مـــــــن طلــــــــوع 



 

 

 

١٨  
 

َوكلوا وارشبـوا حتـى يتبـني ﴿الفجر إىل غروب الشمس لقولـه تعـاىل   َ ََّّ َ َ َ َ َٰ ُ َ ْ ُُ

ُلكم اخليط ا َْ َ ْ ُ يض من اخليط األسود من الفجر ُ ِأل ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ْْ ُ َ ثم أمتوا الصيام إىل ۖ◌ْ ِ َ ُّ ََّ ِّ ِ َ ُ

ــل  ـ ـ ـ ـ ــ ِاللي ْ  وهـــــــذه مواقيــــــــت ثابتـــــــة بـــــــنص القـــــــرآن والــــــــسنة ]١٨٧:البقـــــــرة[﴾ۚ◌َّ
ًالـــــــصحيحة أثبتـــــــت حكـــــــام رشعيـــــــا وهـــــــو وجـــــــوب اإلمـــــــساك عـــــــن مجيــــــــع  ً

 . من املرشعاملفطرات بتوقيت

 مـــــــن حكــــــــم القـــــــسمني الــــــــسابقني يف وبنـــــــاء عـــــــىل مــــــــا تقـــــــدم فإننــــــــا نبنـــــــي

  - :تلك البلدان كام ييل

وهي البالد التي ال تغرب الشمس فيهـا أو ال : فأما القسم األول
تـــــــرشق فــــــــإن الواـجـــــــب عــــــــىل أهلهــــــــا ومـــــــن كــــــــان فيهــــــــا مــــــــن املــــــــسلمني أن 

 ســــاعة وأن يقـــــدروا هلـــــا أوقاهتـــــا ٢٤يــــصلوا الـــــصلوات اخلمـــــس يف كـــــل 
الد إلـــــــــــيهم تتاميـــــــــــز فيهـــــــــــا وحيــــــــــددوها معتمـــــــــــدين يف ذلـــــــــــك عـــــــــــىل أقـــــــــــرب بـــــــــــ

أوقـــــــــــــات الـــــــــــــصلوات املفروضــــــــــــــة بعـــــــــــــضها مـــــــــــــن بعــــــــــــــض، وكـــــــــــــذلك جيــــــــــــــب 
ّعلـــيهم صــــيام شــــهر رمــــضان وعلــــيهم أن يقــــدروا لــــصيامهم وحيــــددوا 
بــــدء شــــهر رمـــــضان وهنايتــــه وبـــــدء اإلمــــساك واإلفطــــار يف كـــــل يــــوم منـــــه 
ببدء الشهر وهنايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه يف أقرب 

 .ز فيها الليل من النهارالبالد إليهم يتمي



 

 

 

١٩  
 

وهـي الـبالد التـي تغـرب الـشمس فيهـا ويطلـع : وأما القـسم الثـاين
الفجــر فلــم خيتلــف علـــامء املــسلمني يف وجــوب صـــيام أهــل تلــك البلـــد 
مـــن طلـــوع الفجـــر، ولكــــن حـــصل خـــالف مــــن بعـــض العلـــامء يف وقــــت 

 -:اإلفطار عىل قولني

الفجـر إىل وهو الراجح إجياب اإلمـساك مـن طلـوع : القول األول
دخول الليل، فطاملا وجد ليل وهنار ومتايز الليل عن النهار فال عربة 
بعـــــــــــــدد ســـــــــــــاعات النهـــــــــــــار وال الليـــــــــــــل ، وجيـــــــــــــب االلتـــــــــــــزام بوقـــــــــــــت الــــــــــــــصيام 

 . الرشعي الوارد يف النصوص

فـإن عجـز الـشخص عـن الـصيام لطـول اليـوم مـع بـذل الطاقـة والوسـع 
فطــــر وال إثــــم عليـــــه، أو ملــــرض أو ســــفر أو لعــــذر رشعــــي آخــــر جــــاز لــــه أن ي

ٌفعـــدة ويقــيض يف األيـــام املعتدلـــة التــي يـــسهل عليـــه صــيامها لقولـــه تعـــاىل ﴿ َ ِ َ

ــام ـ ــ ـــن أ ٍمـ َ َ ﴾ وهــــذا للمــــريض واملــــسافر ويقــــاس علــــيهام مــــن مل يـــــستطع  ...ِ
الــــــصيام لطـــــــول اليـــــــوم بجـــــــامع املــــــشقة بـــــــني املقـــــــيس واملقـــــــيس عليـــــــه، ألن اهللا 

ًال يكلــُف ا نفــس﴿تعـاىل قــد قــال  ْ َِّ ُ َّ َ ُ َا إال وســعهاَ َ ُْ َّ َال ﴿، وقــال ]٢٨٦:البقــرة[﴾ِ

ــا ـ ـ ــا آتاهـ ـ ـ ـــسا إال مــ ـ ــُف ا نفـ ـ ـ َيكلـ َ ََ ًَّ ِ ْ ُِّ َّ َ ــا ﴿: ، وقـــــال]٧:الطــــــالق[﴾ُ ـ ـ ــاتقوا ا مــ ـ ـ َفـ َ َّ ُ ََّ

ْاستطعتم ُْ َْ ٍوما جعل عليكم يف الدين من حـرج ﴿ ، وقـال ]١٦:التغابن[﴾َ َُ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ َ ََ " ،

َيريد ا بكم اليرس" وقال  ْ ُُ ُْ ُ ِ ُ َّ ُ ُ وال يريد بكم العرس ولتكملوا العدة ولتكربوا ِ َِّ َ ْ ُُ َ َّ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َْ ُ ْْ ُ ِ ِ َ



 

 

 

٢٠  
 

َا عــىل مــا هــداكم ولعلكــم تــشكرون َّ َُ ْ ْ َُ ْ ُ َُ ََ َ َ ٰ َ َ َ َّصــىل ﴾ ، وقــال الرســول األعظـم َّ َ
ــــه وســــلم َاهللا عليــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ِْ َ  وهــــذا ،»اذا أمـــرتم بــــأمر فــــأتوا منـــه مــــا اســــتطعتم« ُ

  - :، وترجيحنا هلذا القول ملا ييلهو الراجح ملا تقدم 

أن أوقـــات العبـــادات كالـــصيام والـــصالة قـــد حـــدها املـــرشع وهــــو  -١
احلكيم اخلبري العامل، فام دام النهـار يتاميـز عـن الليـل، فقـد وجـب 

 .اتباع النص وال جتوز املخالفة له

أن هـــــــــذا القـــــــــول ال يــــــــــصادم مقاصـــــــــد الـــــــــرشيعة وإنــــــــــام يوافقهـــــــــا مــــــــــن  -٢
  .جهة االتباع والطاعة

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

ـــاين ـ ـ ـ ـ ـــول الثــ ـ ـ ـ ـ ــا القــ ـ ـ ـ ـ ـ ُالــــــــذي يعتمـــــــــد يف اإلفطــــــــار عـــــــــىل أوقــــــــات مكـــــــــة : أمــ َِ َ
ًاملكرمـة فيؤخــذ أطــول مــا يــصل إليـه ليــل مكــة وهنارهــا شــتاء أو صــيفا  ً
فيطبــــــق عــــــىل أهــــــل تلــــــك الــــــبالد النائيــــــة يف الــــــصوم ، وهــــــذا مل يقــــــم عليـــــــه 

  .واهللا تعاىل أعلم.. رهان راجح فيام نعلم دليل واضح وال ب
  عبدالرمحن شمس الدين /  العالمة 



 

 

 

٢١  
 

 

أنـــا مــــسلم أعــــيش يف دولــــة أجنبيـــة نظامهــــا غــــري إســــالمي، وال هيتمــــون 
باألهلــــــة وحتديـــــــد شـــــــهر رمـــــــضان ، فكيــــــف أعلـــــــم بـــــــدخول شـــــــهر رمـــــــضان 

  لف يف حتديد هالل الشهر؟ًخصوصا وأن الدول اإلسالمية ختت

 : الشـك أن الـصوم واإلفطـار واجبـان يف كــل

 -: ًزمان ومكان كتابا وسنة عند حصول أحد هذه األسباب

رؤيـــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــالل رمـــــــــــــــــــــضان يف الــــــــــــــــــــــصوم ، وهـــــــــــــــــــــالل شــــــــــــــــــــــوال يف : األول
اإلفطـــــــــــار، فــــــــــــإذا رأى الــــــــــــشخص بنفــــــــــــسه اهلـــــــــــالل وجــــــــــــب عليــــــــــــه الــــــــــــصوم 

ولفــــــــــظ .. ن بعــــــــــد غــــــــــروب الـــــــــشمس بــــــــــدقائق واإلفطـــــــــار ، ورؤيتــــــــــه يكـــــــــو
إذا رؤي الـــشهر أي اهلــــالل قبــــل الـــزوال فيومــــه مــــن : الـــرساج الوهــــاج 

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

تــــــــــواتر األخبــــــــــار برؤيــــــــــة اهلــــــــــالل ، فمتــــــــــى تــــــــــوترات لـــــــــــشخص : الثــــــــــاين
 .ار لشوالوجب عليه الصوم لرمضان واإلفط

ًمــــــــــيض الثالثـــــــــــني يومــــــــــا فــــــــــإذا عـــــــــــرف أول شــــــــــعبان ومـــــــــــضت : الثالــــــــــث

ًثالثـون يومــا وجــب عليــه الـصيام مــن احلــادي والثالثــني ، وهكــذا إذا 
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ًعــــــرف أول رمــــــضان فــــــصام ثالثــــــني يومــــــا وجــــــب عليــــــه إفطــــــار احلــــــادي 

والثالثـــني ولـــو مل حتـــصل لـــه رؤيـــة اهلـــالل وال إخبـــار بـــذلك ، إذ املعلـــوم 

 . ًد عىل ثالثني يوماأن الشهر ال يزي

 خــــــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــــــدلني أو عــــــــــــــــــــــدل وعــــــــــــــــــــــدلتني بحــــــــــــــــــــــصول أي هــــــــــــــــــــــذه :الرابـــــــــــــــــــــع

األسباب الثالثة نحـو أن خيـربا برؤيـة اهلـالل ، أو أهنـا قـد تـواترت هلـام 

ًرؤيــــــــة اهلـــــــــالل ، أو خيــــــــربا بأنـــــــــه قـــــــــد مــــــــىض ثالثـــــــــون يومـــــــــا مــــــــن يـــــــــوم رؤيـــــــــة 

هـــــالل شــــــعبان أو رمـــــضان فــــــإهنام إذا أخـــــربا بــــــأي هـــــذه الوجــــــوه وجــــــب 

سامع العمــــل بقـــوهلام ، ولــــو كـــان العــــدالن أو العـــدل والعــــدلتان عـــىل الـــ

ًأـخــــربا بالرؤيـــــة ونحوهــــــا مفرتقـــــني أبــــــدانا وغـــــري متفقــــــني أقـــــواال وجــــــب  ً

العمــــــــــــل بقــــــــــــوهلام ، وال يـــــــــــــرض االفــــــــــــرتاق وعــــــــــــدم االتفـــــــــــــاق نحــــــــــــو أن خيـــــــــــــرب 

أحــــدمها بالرؤيـــــة مـــــن موضـــــع واآلخـــــر أخـــــرب بالرؤيـــــة يف موضـــــع آخـــــر، 

ًخـــــــرب الثـــــــاين بمـــــــيض الثالثـــــــني يومـــــــا ونحـــــــو أو أخـــــــرب أحـــــــدمها بالرؤيـــــــة وأ

 . ذلك ، ألن افرتاق السبب ال يرض

فـهــــذا مــــــا يوجــــــب الـــــصيام أو اإلفطــــــار ســــــواء كـــــان الــــــشخص يف بلــــــد 
 . إسالمي أو أجنبي
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وإذا مل حتصل أحد هذه األسباب يف الدولة األجنبية فالالزم عـىل 

ِّاملـــسلمني فيهــــا أن يتعــــاونوا فــــيام بيــــنهم ويَكونــــوا جلنــــة رشع يــــة تتحــــرى ُ

رؤيــــــــة اهلــــــــالل ، ويف حالـــــــــة عــــــــدم متكــــــــنهم مـــــــــن معرفــــــــة بــــــــدء رمـــــــــضان أو 

  .انتهائه يمكنهم الصوم أو الفطر حسب رؤية البلد املجاور
  عبدالرمحن شمس الدين / العالمة 

 

هنــــــاك مــــــن يتحــــــرى يف اإلفطــــــار إىل رؤيــــــة كوكــــــب يعنــــــي إىل حلـــــــول 
اء بقيـــــــة مــــــن ضـــــــوء الظــــــالم ، وهنــــــاك مـــــــن يفطــــــر بمجـــــــرد األذان مــــــع بقــــــ

ْثـــم أمتـــوا ﴿فهـــال وضـــحتم لنــا مـــا املـــراد بالليــل يف قولـــه تعـــاىل ..  النهــار ُُّ َِّ َ

ِالصيام إىل الليل ْ َ َِّّ َ ِ َ﴾.  

:  ـــصيام إىل ﴿: قـــــــال تعـــــــاىل ـ ـ ـ ــ ــوا ال ـ ـ ـ ـ ـــم أمتــ ـ ـ ـ ــ َث ِ َ ُّ ََّ ِّ ْ ُِ َ

ــل ـ ِالليـ ْ ، ودخــــول الليـــــل يعــــرف بغــــروب الــــشمس وظهـــــور ]١٨٧البقـــــرة[﴾َّ
، كـــام يعــــرف بغـــشيان الليـــل مـــن جهــــة املـــرشق ، وهـــو ســــواده كوكـــب لـــييل 

ًيف مقابــل ضــوء النهـــار متامــا كــام يظهـــر اخلــيط األبــيض مـــن اخلــيط األســـود 
مــــن الفجــــر وهــــو الوقــــت الــــذي حــــدد فيــــه اإلمــــساك عــــن املفطــــرات ، وقــــد 

إذا أقبــل الليـــل مــن هــا هنـــا وأدبــر النهــار مـــن «: ورد يف احلــديث الــرشيف 



 

 

 

٢٤  
 

قـــــد حـــــان وقـــــت افطـــــار :  أي»فقـــــد أفطـــــر الــــصائمهاهنــــا وغربـــــت الـــــشمس 
،  مرشوعية اإلفطار عند غروب الشمسالصائم ، وقد دل احلديث عىل

وأن غروهبـــــــــا يتحقــــــــــق برؤيــــــــــة ظــــــــــالم الليــــــــــل ، ومــــــــــشاهدة غــــــــــروب الــــــــــشمس 
واحتجـــــــاب قرـصــــــها عـــــــن االنظـــــــار ، واملعلـــــــوم أنـــــــه ال يمكـــــــن ظهـــــــور ظــــــــالم 

روي يف أمـــايل أمحـــد الليــل باملـــرشق مـــع بقــاء الـــشمس أو جـــزء منهــا ، وقـــد 
إن الــــشمس قـــــد «: بــــن عيـــــسى علــــيهام الـــــسالم بــــسنده إىل ابـــــن عبــــاس قـــــال 

يوارهيــا الـــسحاب وتوارهيــا اجلبـــال ولكــن انظـــروا إىل األفــق األعـــىل الـــذي 
) املظلــــــــم ( جيـــــــن اهللا بالليــــــــل والنهـــــــار فيــــــــه فـــــــإذا عــــــــال غـــــــسق الليــــــــل الـــــــرضاب 

  . »فكلوا وارشبوا

ِىل الليـــــلِإ﴿وقولــــه تعـــــاىل يف اآليـــــة الكريمـــــة  َّ إىل جـــــزء مـــــن الليـــــل : ﴾ أي َ
 .وهو اجلزء األول املحادد آلخر جزء من النهار ويعرف بام ذكرنا

وأمـا التحــري عنــد مــن يريــد التحــري فهــذا شــأن خــاص بــاملتحري إذا 
مل يثبــــت لديــــه دخـــــول الليــــل وال بـــــأس بــــذلك ، غـــــري أنــــه ال جيـــــب عليــــه محـــــل 

الليــــــل واضــــــحة ، والغايــــــة النـــــاس عــــــىل اختيــــــاره وحتريــــــه مادامـــــت أمــــــارات 
ًاملحددة رشعا كتابا وسنة معلومة لدى الغري    .واهللا تعاىل أعلم.. ً

  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة
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مــــــــا حكـــــــــم صـــــــــيام اليـــــــــوم اـلـــــــذي أشـــــــــك فيـــــــــه ؛ هـــــــــل هــــــــو آخـــــــــر يـــــــــوم مـــــــــن 
  شعبان أم أنه أول يوم من رمضان ؟

 :ُصـىل اهللا وي عـن أم سـلمة أن رسـول اهللا ر َّ َ
ه وسلم َعليه وآ ََّ َ ََ ُ َ ِْ    .)١( كان يصوم يوم الشك  َ

الـذي رأينـا : )٢(قال اإلمام اهلادي عليه السالم يف كتاب األحكـام 
عليــه أشـــياخنا ، ومـــن ســـمعنا عنـــه مــن أســـالفنا أهنـــم كـــانوا يـــصومون 

 عــــــــــــيل أمــــــــــــري مــــــــــــا حــــــــــــدثني أيب عـــــــــــن أبيــــــــــــه عـــــــــــن: يـــــــــــوم الــــــــــــشك ، ويف ذلـــــــــــك 
ًألن أصــوم يومــا مــن شــعبان أحــب «: املــؤمنني رمحــة اهللا عليــه أنــه قــال

  .»ًإيل من أن أفطر يوما من رمضان

إن كــــــــان هـــــــــذا اليــــــــوم مـــــــــن شـــــــــهر : وينبغــــــــي ملـــــــــن صــــــــام يـــــــــوم الــــــــشك أن ينـــــــــوي 
رمــضان فــصيامي مـــن رمــضان ، وإن كـــان مــن شــعبان فهـــو تطــوع ، فإنـــه إذا 

ان فقـــــد أدى صـــــومه بـــــام اعتقــــــد فعـــــل ذلـــــك وكـــــان ذلــــــك اليـــــوم مـــــن شـــــهر رمــــــض
  .من نيته وإن مل يكن من رمضان كتب له من تطوعه

                                                        
 .٢٨٠ ص ،١ ج،النور األسنى اجلامع ألحاديث الشفاء  )١(
 .٢٣٩ ص١جاألحكام،   )٢(



 

 

 

٢٦  
 

ًوفيـــــــــه أيـــــــــضا ؛ فأمـــــــــا ـمـــــــــا يزخرفـــــــــه كثـــــــــري مــــــــــن النـــــــــاس يف تـــــــــرك صــــــــــيامه 
فذلك ما ال يصح وال جيوز القول به لبعده من االحتيـاط والـصواب 
وقربـــه مـــن التفــــريط يف الـــصوم واالرتيـــاب ، بــــل الـــصحيح يف ذلـــك مــــا 

ِن أنـــــــصف مـــــــن أن صـــــــوم يـــــــوم الـــــــشك واالحتيـــــــاط فيــــــــه َال يـــــــشك فيـــــــه مـــــــ

  .أفضل وأقرب إىل اهللا وأسلم

:  مــا لفظــه)١(ويف رشح التجريــد لإلمــام أمحــد بــن احلــسني اهلــاروين 

مـــا اشــــتهر عــــن أمــــري ) صــــيام يــــوم الــــشك(ومـــن املعتمــــد يف هــــذا البـــاب 

ًألن أصــــــــــوم يومـــــــــا مـــــــــن شــــــــــعبان ؛ : (املـــــــــؤمنني عليـــــــــه الــــــــــسالم مـــــــــن قولـــــــــه 

  ).ًأفطر يوما من رمضانَأحب إيل من 

ًوفيــــــه أيــــــضا ؛ وال خـــــــالف أن صــــــوم الــــــشك جـــــــائز ومــــــستحب وإنـــــــام 

لـــــــــشافعي يــــــــستحبه إذا صـــــــــام شـــــــــعبان اخلــــــــالف يف جهـــــــــة صــــــــومه ، فـــــــــإن ا

ً، أو وافـــــق ذلــــك صـــــوما كـــــان يــــصومه ، وأبـــــو حنيفــــة يـــــستحبه بنيـــــة كلــــه

  .ًشعبان فصار استحباب صومه جممعا عليه 

ع أهـــــــل البيـــــــت علـــــــيهم الـــــــسالم ، عـــــــىل أن املـــــــسألة إمجـــــــا: ًوفيــــــه أيـــــــضا 

                                                        
 .١١١ ص ٢ج  )١(



 

 

 

٢٧  
 

ومــشهور عــن عــيل عليــه الــسالم ، ومــا كــان مــن املــسائل هــذه ســبيله، 
  .مل يستجز خالفه

مـــــــن صـــــــام يـــــــوم الـــــــشك فقـــــــد عـــــــصا أبــــــــا «: وأمـــــــا مـــــــا يـــــــروى مـــــــن احلـــــــديث 

ً فكتـب احلــديث ترويـه موقوفــا عـن عـامر بــن يـارس عــىل أنـه كــالم »القاسـم

ْصـــــىل اهللا عليـــــلــــه ال عـــــن رســـــول اهللا  ََ َ ُ ـــــه وســـــلمَّ َه وآ ََّ ََ ُ َ  ، فروايـــــة أيب داوود ِ

مـــن صـــام يف اليـــوم الـــذي يـــشك فيــــه «: والرتمـــذي عـــن عـــامر بـــن يـــارس قـــال

ّفقـد عـىص أبــا القاسـم صــىل اهللا عليـه وسـلم : ، ويف النــسائي وابـن ماجــه» ّ

َعـــن صــــلة، قـــال َ َ َ ِ ْ َكنــــا عنـــد عــــامر فـــأيت بــــشاة مـــصلية، فقــــال: َ َ َ ٍَ ٍ َِّ ْ َِ َ ََّ ُِ ِ ُ ٍ َ َ ْ ُكلـــوا، : َّ َّفتنحــــى ُ َ َ َ

َبعـــض القــــوم، قـــال َ َ ِْ ْ ْ ٌإين صــــائم، فقــــال عـــامر: َُ َّ ٌَ َِّ َ َ ِ َ ُّمــــن صــــام اليـــوم الــــذي يــــشك «: ِ َ ُ ْ َ َ ِْ َّ َْ َ َ
َفيــه فقــد عــىص أبــا القاســم صــىل اهللاُ عليــه وســلم َ ََّ َ ِ َ ْ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ َِ ََّ َ ، فغايــة األمــر أن يكــون » ْ

افة إىل ًاجتهـادا لعــامر ، واجتهــاد الــصحايب لــيس حجــة عــىل غــريه ، باإلضــ

ِمــــن صـــــام اليــــوم الــــذي يــــشك فيـــــه«أن قــــول عــــامر  ِ ُِّ َ ُ ْ َ َ َّْ َْ َ مــــن صــــام اليـــــوم بمعنــــى » َ

ًالــــــذي يــــــشك يف أنــــــه مــــــن رمــــــضان قاطعـــــــا أنــــــه مــــــن رمــــــضان فقــــــد عــــــصا أبـــــــا 

القاســــم ، وهـــــذا هـــــو الظـــــاهر مـــــن ســـــياق القـــــصة ، وعـــــىل هـــــذا املعنـــــى أولـــــه 

): وامشـــــــــــفاء األ(بعــــــــــض أئمتنــــــــــا، قــــــــــال األمــــــــــري احلـــــــــــسني بــــــــــن بــــــــــدر الــــــــــدين يف 

ٌوينبغي أن يكون بنية مرشوطة نحو أن ينـوي أن صـومه فـرض إن كـان 



 

 

 

٢٨  
 

ّاليــــوم يف شــــهر رمـــــضان وإن مل يكــــن منـــــه فهــــو تطـــــوع أو نحــــو ذلـــــك ملــــا بينـــــا 
ٌأن صـــومه مـــستحب إن كــــان كـــذلك ألنـــه احتيــــاط لرمـــضان إن صـــح أنــــه 
مـــــــن رمـــــــضان وصـــــــوم رمـــــــضان ال يـــــــصح إال بالنيـــــــة عـــــــىل مـــــــا يـــــــأيت بيانــــــــه إن 

اىل، فــــــــــإن صـــــــــــح أنــــــــــه مــــــــــن رمــــــــــضان كـــــــــــان قــــــــــد أجــــــــــزأه، فأمـــــــــــا أن شــــــــــاء اهللا تعــــــــــ

) خـــــرب(ًيــــصومه قطعـــــا مـــــن رمــــضان فـــــال جيـــــوز ذلـــــك، وعليــــه حيمـــــل مـــــا يف 

ــه وسـلمروي عـن النبـي  َصــىل اهللا عليـه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ مــن صـام يـوم الـشك فقــد «: َّ

  . )١(»عىص أبا القاسم
  دائرة الفتوى

 

هــــــــــــل يؤخــــــــــــذ بقـــــــــــــول علــــــــــــامء الفلــــــــــــك يف رؤيـــــــــــــة اهلــــــــــــالل ال ســــــــــــيام هـــــــــــــالل 
رمـــــــضان ؟؟ وهـــــــل يعتمــــــــد عـــــــىل الوكـــــــاالت األجنبيــــــــة غـــــــري املــــــــسلمة يف 

  خرب اهلالل؟

 : بـال شـك أن علـم الفلـك علـم معتـرب فـيام هـو
فيــــــه ومعتمــــــد عـــــــىل أدلــــــة وقواعـــــــد موصــــــلة إىل قـــــــضايا صــــــحيحة ، فـــــــإذا 

                                                        
 .٣٦٠، ص١شفاء األوام، ج  )١(



 

 

 

٢٩  
 

جــاز االعـتامد علــيهم واألخــذ بـأقواهلم ، وإنــام أرشــدنا اهللا كـان كــذلك 
الـــــــــــــرحيم إىل االعــــــــــــــتامد عـــــــــــــىل الرؤيــــــــــــــة لــــــــــــــسهولة املأخـــــــــــــذ للجميــــــــــــــع وعــــــــــــــدم 
ٌاخلالف يف ذلك ، وعلم الفلك عزيـز الوجـود قليـل أهلـه ، ولـذا نجـد 
صــدق أقـــواهلم يف مــسألة الكـــسوف واخلــسوف ومعـــامل الزراعــة وغـــري 

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

 

نــــــــوم «مـــــــا معنـــــــى قـــــــول رســــــــول اهللا صـــــــىل اهللا عليـــــــه وعــــــــىل آلـــــــه وســـــــلم 

   ؟؟»الصائم عبادة  ونفسه تسبيح

  : النـــوم آيـــة مـــن آيـــات اهللا ونعمـــة مـــن نعمــــه
مــــن عنـــاء التعـــب ويــــسرتيح مـــن النـــصب ، ليــــستجمع ليـــسكن اجلـــسد 

اإلنــسان قــواه ونــشاطه مــرة أخـــرى ، فيكــون نــوم الــصائم املعتــاد النـــوم 
ًالـــذي يقـــوى بـــه عــــىل طاعـــة اهللا عمومـــا وعــــىل الـــصوم والعمـــل وصــــالة 
الليــــــــل وقــــــــراءة القــــــــرآن الكــــــــريم يكــــــــون منــــــــه عبــــــــادة يــــــــؤجر املــــــــرء املــــــــؤمن 

ن أداء عملــــــه الواجـــــــب عليـــــــه عليــــــه ، ال النـــــــوم الـــــــذي يمنــــــع اإلنـــــــسان مـــــــ
والفـــرائض املكتوبــــة عليــــه ، فـــإذا نــــام وهــــو صــــائم وهـــو يتقــــوى بــــه عــــىل 



 

 

 

٣٠  
 

الـــــصيام والقيــــــام وأداء الواجبـــــات واجتنــــــاب املحرمـــــات فــــــال شـــــك أنــــــه 
ُعبــــــــــــــادة يــــــــــــــؤجر عليـــــــــــــــه ، وكــــــــــــــذلك نفـــــــــــــــسه يعتــــــــــــــرب عبـــــــــــــــادة وهــــــــــــــو املقـــــــــــــــصود  ُ َ َ

أي عبـــــــــــــادة يـــــــــــــؤجر عليهـــــــــــــا أجـــــــــــــر التـــــــــــــسبيح ؛ ألن اإلنـــــــــــــسان : بالتــــــــــــسبيح 
يــــــؤدي بجـــــــسده كلـــــــه فريــــــضة الـــــــصيام عروقـــــــه جتــــــف وجـــــــسمه يـــــــضعف 

  .ويشعر بالظمأ واجلوع والتعب ، وهو يؤجر عىل ذلك بال شك

ًوال ينبغـي أن يكـون هنـار رمـضان موسـام للنـوم املديـد بـل بحــسب 
حاجـــــــــــة اجلــــــــــــسد إليــــــــــــه ؛ ألن النـــــــــــوم يف املتوســــــــــــط منــــــــــــه يأخـــــــــــذ ثلــــــــــــث عمــــــــــــر 

ذا فــــــرط يف ذلـــــك فاتـــــه اخلــــــري اإلنـــــسان فـــــال يفـــــرط املــــــرء يف النـــــوم ؛ ألنـــــه إ
  . الكثري كصالة اجلامعة وحلقات الذكر والفقه واحلكمة

  عبدالفتاح الكبيس/ العالمة 

 

مــا رأي الــرشع الــرشيف فـــيمن يتخــري األطعمــة يف شــهر رمـــضان، 
ًوخــــــــصوصا مـــــــــع وجـــــــــود عـــــــــدوان ظـــــــــامل ، افتقـــــــــر فيـــــــــه غالبيـــــــــة النـــــــــاس وال 

  .دون ما يأكلونجي

:  َقل من حـرم زينَـة ا التـي ﴿: قـال اهللا تعـاىل َ َّ َِ َّ َ ْ ُِ ّ َ ِْ

ِأخرج لعباده والطيبات من الرزق ْ ِّ ََ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ  .]٣٢األعراف[﴾َ



 

 

 

٣١  
 

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

ـه ـ ـ ـ ُيطعمــ َ َُ ــــــاماأل[﴾ْ ــا ﴿: ، وقــــــال تعـــــاىل ]١٤٥نع ـ ـ ـ ـــات مـ ـ ـــن طيبــ ـ ــوا مــ ـ ـ َكلــ ِ َِ ِّ َ ْ ُ ُ

ْرزقنَاكم َُ ْ َوكلوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال ﴿: ، وقال تعاىل ]٥٧البقرة[﴾َ َُ َ ََّ ُِ ْ ُ ْ ْ ُِ ْ ُ َ ْ ُ

َحيب املـرسفني ِ ِِ ْ ُ ُّْ ، فاآليـات واضـحة يف إباحـة املطعومـات ]٣١األعراف[﴾ُ

ا لــذ وطـــاب وأن يـــرتك إال مــا حـــرم اهللا ، ولإلنــسان أن يأكـــل مـــا شــاء ممـــ

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

مــــــــــــن حمنــــــــــــة وبــــــــــــالء ســــــــــــيام هــــــــــــذه األيــــــــــــام ســــــــــــواء كــــــــــــان يف رمــــــــــــضان أو غـــــــــــــري 

رمــضان ، وأنـــه ال بـــد مـــن تعاهـــد اجلـــريان وصـــلة األرحـــام ، وقـــد ورد 

ًمـــــــــا آمــــــــــن مـــــــــن بــــــــــات شــــــــــبعانا «: يف احلـــــــــديث الــــــــــرشيف عـــــــــن رســــــــــول اهللا 

وألن ختـــــريه لألطعمـــــة وقدرتـــــه عـــــىل الـــــرشاء »جــــاره جـــــائع وهـــــو يعلـــــمو

يف الوقــت الـــذي يعلـــم أن جـــاره جـــائع يتنـــاىف مـــع اإليـــامن ، بيـــنام املوفـــق 

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

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

ًشكورا ُ َلـيس الـرب أن تولـوا وجـوهكم قبـل ﴿: ، وبقولـه ]٩: اإلنـسان[﴾ُ ْ ُّ ْ ََّ ُ ُ َ َ ِْ ْ ُ َ ُ َ َّ ِ

ِاملـْرشق واملغـرب ولــكن الــرب مـن آمـن بــا واليـوم اآلخـر واملآلئكــة  ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ ْ َ َ ّ َ ْ َّ َ َِ ِِ ْْ ْ َِ ِ َِ َ َّ ِ ِ ِ



 

 

 

٣٢  
 

َوالكتاب والنَّبيني و ِّ َ ََ َِ ِ ِ ال عىل حبه ذوي القربى واليتامى واملساكني ْ َآتى ا َ َ َ َِ َِ َ ْْ َْ َ َ ِّ ُْ ُ ْ َ ََ ِ َ َ

ِوابــن الــسبيل والــسآئلني ويف الرقــاب َ ِّ َّ َِّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ــرة[ ﴾ْ :  ، وبقولـه تعــاىل ]١٧٧البق

هلم بالليل والنَّهار رسا وعالنية فلهم أجرهم﴿ ْالذين ينفقون أموا ُ ْ ُْ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ََ ِ ََ َ ً ً َّ َ َ ُ َِّ ِ َِ َ ّ ِ ِ ِ َ عند ُ ِ

َرهبم وال خوٌف عليهم وال هم حيزنـون َُ َ َْ َِّ ْ ْ ْ َُ َ ََ ْ ْ َِ َ  ، وحكـى عنـه ]٢٧٤: البقـرة[﴾ِ

ــه وســلمالنبـي  َصــىل اهللا عليــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ ًمــن فطــر صــائام فلــه مثــل «:  بقولــه َّ

ُفطــــــره(واملــــــراد بـــــــــ» أجــــــره َ َّ ُعــــــشاه وأطعمــــــه، ويقــــــول ) : َ َّ ِصــــــىل اهللا عليــــــه َ ْ ََ َ ُ َّ

ـــــه وســـــ َوآ َ ُ َلمََ ُمــــن أطعــــم مؤمنـــــا جائعــــا أطعمــــه «: َّ َ ً َ َ َْ ُ َ َْ َْ َِ ًِ ُاْ ِ مـــــن ثــــامر اجلنـــــة ، َّ ِ َِّ َ َْ ِ ْ

ُومــــــــــن ســــــــــقى مؤمنــــــــــا عــــــــــىل ظمـــــــــــأ ســــــــــقاه  ْ ََ َ ََ َ ُ َ ٍَ َِ َ ُاًْ َ مــــــــــن الرحيــــــــــق املختــــــــــوم يـــــــــــوم َّ َّْ َ َِ ُْ َْ ِ ِ ِ

ِالقيامة َِ َ واألحاديث يف هذا املعنى كثرية ، وحكـى اهللا عـن الـذين ال » ْ

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

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

ا ًحبا َمجّ ً ّ َما سلككم يف سقر ﴿: ً ، وحكى عنهم أيضا بقوله ]٢٠الفجر[﴾ُ َ ْ َ ََ َِ ُ َ

ُقــالوا َ مل نــك مــن املــصلني ومل نــك نطعــم املــسكني وكنَّــا نخــوض مــع َ َ َ َ ُ ََ ْ ُُ ُ َ َ ُ َ َ َُ ِ ِ ِِ ْ ْْ ُِّ ُْ َْ َ

َاخلائـضني ِ ِ َ ـت الـذي يكـذب بالـدين ﴿: ، وقـال تعـاىل ]٤٥: املدثر[﴾ ْ ِأرأ ِّ ِ َ َُ ُ ِّْ ََّ ِ َ َ

ِفذلك الذي يدع اليتيم وال حيض عىل طعام املسكني ِ ِ ِ ِْ ُ َِ ْ ِ َ ََ َ َ ُّ ََ ْ َّ َ ََ ُّ َ َ   .]٣:املاعون[﴾ُ
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ًوالواجـــــــــب عــــــــــىل املــــــــــؤمن أن يكــــــــــون كيـــــــــسا فطنــــــــــا مراعيــــــــــا لألحــــــــــوال  ً ً ِّ

والظـــــــــــروف واملناســــــــــــبات ، ال حيــــــــــــرم نفــــــــــــسه وال يــــــــــــسرتسل يف امللــــــــــــذات، 

  . واهللا تعاىل أعلم.. ًحريصا عىل فعل اخلريات 
  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة

 

َمـــــضان ويكـــــون لــــدى بعـــــضهم شـــــهر مخـــــول وكـــــسل؛ يــــدخل شـــــهر ر
ِّاملــــــــرأة تقـــــــــرص يف عملهـــــــــا األســـــــــايس يف البيــــــــت بحجـــــــــة التعبـــــــــد والـــــــــصيام  ُ

، والرجـــل يقـــرص يف عملــــه ويـــؤخر معــــامالت » والـــشهر شـــهر عبــــادة«

فــــام » ونــــوم الــــصايم عبــــادة.. وأنــــا صــــايم !! رمــــضان.. «: النــــاس يقــــول

  . مؤنة الدارينالقول الوسط يف هذا الشأن؟ أفتونا كفاكم اهللا

 : ًينبغـــي للمـــؤمن أن يكـــون أكثـــر نـــشاطا يف
ًرمـــــــــــضان بطاعـــــــــــة اهللا ســــــــــــبحانه، وذلـــــــــــك ال يـــــــــــشّكل عائقــــــــــــا ومانعـــــــــــا مــــــــــــن  ً
نـــــشاط املــــــرأة يف بيتهـــــا، والقيــــــام بواجبهـــــا نحــــــو زوجهـــــا وأوالدهــــــا، وال 
ًمانعــــــا مـــــــن قيــــــام املوظـــــــف يف جمــــــال عملـــــــه بــــــام جيـــــــب عليــــــه القيـــــــام بـــــــه ، ال 
ُســـيام إذا توقفـــت معـــامالت النـــاس عـــىل مزاجـــه وراحـــة بالـــه ، فهـــذا ال  ّ



 

 

 

٣٤  
 

جيـوز ملـا فيـه مــن إحلـاق الـرضر بـاآلخرين، وهــذا يف حـد ذاتـه ذنـب قــد 
وعــــىل اإلنـــــسان مراعــــاة الـــــشهر الكـــــريم، .. يــــأيت عـــــىل صــــيامه فيفـــــسده 

ِومراعــــاة إخوانـــــه مـــــن املـــــسلمني، فــــال يلحـــــق  الـــــرضر هبـــــم ، وال األذيـــــة  ْ ُ
  ..ً يتقاىض عىل عمله راتبا من الدولةالسيام وهو

ونــوم الــصائم عبــادة ال شــك يف ذلــك ألنــه مــا نــام إال بعــد قيــام الليـــل 
ًصــالة وتـــالوة واســتغفارا وذكـــرا هللا تعــاىل ، وكـــل ذلــك خـــري ، غـــري أن  ً ً

ً ســـيام املتوقــف حـــصوهلا عليــه كونـــه موظفـــا يف -قــضاء حـــوائج النــاس 
ذا أرضت بـالفرائض ، وكـذلك  واجبه ، وال غنى بالنوافل إ-الدولة 

حــــــــال الزوجــــــــة فــــــــيام جيـــــــــب عليهــــــــا نحــــــــو زوجهـــــــــا وأوالدهــــــــا ، وقــــــــد ذكـــــــــر 
الطــــــــــربي يف الـــــــــــدر املنثـــــــــــور أن عبـــــــــــدالرزاق قــــــــــد أخـــــــــــرج عـــــــــــن حممـــــــــــد بـــــــــــن 

ـــــه وســـــلمقــــال رســـــول اهللا : واســــع األزدي قــــال  َصـــــىل اهللا عليـــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ َّ :
ًمـــــن أعـــــان أخـــــاه يومـــــا كـــــان خـــــريا لـــــه مـــــن اعتكـــــاف شـــــهر« ، وهـــــذا يف  »ً

ًأمـــر منــــدوب فكيــــف لـــو كــــان واجبــــا وتكليفــــا مناطـــا بــــه يتقــــاىض عليــــه  ً ً
ًراتبا شهريا  ً.  

ًأن رجـــال : وذكــر صــاحب ســـمط النجــوم العــوايل يف أنبـــاء األوائــل 
ًجــاء إىل احلــسني عليــه الــسالم فاســـتعان بــه يف حاجتــه فوجــده معتكفـــا 

لـــــــــــــــــوال االعتكـــــــــــــــــاف خلرجـــــــــــــــــت معـــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــضيت : فاعتــــــــــــــــذر إليـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــال 



 

 

 

٣٥  
 

تـــــــــــك ثـــــــــــم خـــــــــــرج مـــــــــــن عنـــــــــــده ، فـــــــــــأتى احلـــــــــــسن عليـــــــــــه الـــــــــــسالم فـــــــــــذكر حاج
لقــــضاء حاجـــــة أخ : ًحاجتــــه فخــــرج معـــــه حلاجتــــه وكـــــان معتكفــــا وقـــــال 

  . يل يف اهللا عز وجل أحب إيل من اعتكاف شهر 

ًفمـــــن يظـــــن أنـــــه حيــــــرز أجـــــرا بـــــالنوم وهــــــو حيـــــول دون قـــــضاء حــــــوائج 

ًالنــــــــاس وتيـــــــــسري معـــــــــامالهتم فهـــــــــو خمطــــــــئ ولـــــــــيس مـــــــــاجورا بـــــــــل مـــــــــأزورا ً 

  . وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرىض .. ًمثبورا 
  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة

  

ســـــمعنا مـــــن املـــــأثور عـــــن تعجيـــــل .. مــــا هـــــو أفـــــضل وقـــــت للـــــسحور 

الفطــــور وتــــأخري الــــسحور ، لكــــن نخــــشى يف تــــأخريه أن يــــدخل وقــــت 

  .جزاكم اهللا خريالفجر ونحن مازلنا  نأكل السحور ؟؟ أفتونا 

:قــال حييـــى بـــن احلــسني صـــلوات اهللا عليـــه  :

وقت السحور ما مل يدخل الشك يف أول الفجر، وينبغـي للمـسلمني 

ًأن حيتــــــاطوا يف ديـــــــنهم وال يقـــــــاربوا شـــــــيئا مـــــــن الـــــــشك يف أمـــــــرهم ، وأال 

يقـــــــاربوا الــــــــشبهات ، وأن يتبعــــــــوا األعـــــــالم النــــــــريات ، ومــــــــن تــــــــسحر يف 



 

 

 

٣٦  
 

ة مـــن أمـــره كــــان أفـــضل لـــه يف دينــــه ، فأمـــا مـــا يقــــال بـــه مـــن تــــأخري فـــسح

الــسحور، فـــإنام معنـــى تـــأخريه إىل آخـــر الليـــل ، ومـــن تـــسحر يف الثلـــث 

اآلخـــــــــــــــــر فقــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــره ، وينبغــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــه أن يتقــــــــــــــــــي دنـــــــــــــــــو الفجــــــــــــــــــر بجهــــــــــــــــــده ، 

والـــــسحور فيــــــه أفــــــضل ، ويف ذلــــــك مـــــا بلغنــــــا عــــــن رســــــول اهللا صــــــىل اهللا 

إن اهللا ومالئكتـــــــــــه يـــــــــــصلون عـــــــــــىل « :عليــــــــــه وعـــــــــــىل آلـــــــــــه وســـــــــــلم أنــــــــــه قـــــــــــال 

املـــــستغفرين باألســـــحار واملتـــــسحرين فليتـــــسحر أحـــــدكم ولـــــو بجرعـــــة 

  . »من ماء

ًولــــــو أن إنــــــسانا تــــــسحر يومـــــــا أو : قــــــال حييــــــى بــــــن احلــــــسني عليــــــه الــــــسالم 

ًأيامــــا يف رمـــــضان وهــــو يـــــرى أنــــه قـــــد تــــسحر يف وقـــــت ، ثــــم علـــــم بعــــد ذلـــــك 

يقــيض تلـــك األيـــام ، وال أنــه تـــسحر عنــد طلـــوع الفجــر فانـــه جيــب عليـــه أن 
  . كفارة عليه ، ألنه مل يعلم يف وقت ما تسحر بطلوع الفجر

  كتاب األحكام لإلمام اهلادي  عليه السالم

 

ما حكم عوام املؤمنني يف صومهم وإفطـارهم مـع النـاس مـن غـري 

فــــيهم إال إذا ًهـــل هــــذا يكفــــيهم عنـــد اهللا مطلقــــا أوال يك.. ٍنظـــر وال حتــــر



 

 

 

٣٧  
 

انكـــــــــشفت اإلصــــــــــابة، وهــــــــــل علــــــــــيهم بعــــــــــد ذلــــــــــك أن يــــــــــستوضحوا، هــــــــــل 

  أصابوا أم ال ؟

 : ًاملعلــــوم رشعـــــا أن دخــــول وقـــــت الـــــصيام

َّووقــت اإلفطـــار إمــا أن يثبـــت بـــدليل يثبــت العلـــم كتــواتر رؤيـــة اهلـــالل 
ٍإلثبــــــــــات رمـــــــــــضان أو رؤيـــــــــــة كوكـــــــــــب لـــــــــــييل لـــــــــــدخول الليـــــــــــل فهـــــــــــذا كـــــــــــاف 

ً رشعــــــــا ، أو كــــــــان املــــــــؤذن عاملـــــــــا باألوقــــــــات عــــــــدال ثقــــــــة فيجـــــــــوز للجميــــــــع ً ً

ًتقليـــــــــده يف دخــــــــــول األوقــــــــــات وذلـــــــــك كــــــــــاف لكــــــــــل مقلـــــــــد رشعــــــــــا ، وهــــــــــو  ٍ

الغالـب يف األحكـام الـرشعية واملرافعـات، فـالظن طريـق رشعيـة بنــي 

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

ـت ـ ـ ُالــــذكر إن كنْـ ُ ْْ ِِّ َم التعلمــــونِ َُ ْْ َ ً وهــــذا دأب النــــاس خلفــــا عــــن ســــلف ، ﴾َ

ولكـــــــــــــن إذا كـــــــــــــان املؤذنــــــــــــــون غـــــــــــــري أهـــــــــــــل لــــــــــــــذلك أو اختلـــــــــــــف املؤذنــــــــــــــون ، 

ًفمـــــنهم مـــــن يـــــؤذن قبــــــل اآلخـــــر كـــــل عـــــىل هــــــواه فـــــالالزم قطعـــــا التحــــــري  ٌ

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



 

 

 

٣٨  
 

 

م مــــضاعف ملــــن يغـــش يف البيــــع والــــرشاء الســــيام يف خــــواتم  ثــــهـــل اإل

  ؟؟.. رمضان 

:  َيـــا أهيـــا الـــذين آمنُـــوا اتقـــوا ا ﴿يقـــول اهللا تعـــاىل َّ ُ ََّّ َ َ َ َِ
َ ُّ َ

ــــوا مــــع الــــصادقني َوكون ُِ ِ َّ َ ََ ً﴾ والغــــش مـــن حيــــث هــــو مــــذموم عقــــال ورشعــــا ُ ً

مـــــن غـــــشنا « إال قــــول الرســـــول عليـــــه الــــصالة والـــــسالم ِولــــو مل يـــــأت فيـــــه

ٌ وهــــــــــــــــــــــــــو حمـــــــــــــــــــــــــرم آثــــــــــــــــــــــــــم فاعلـــــــــــــــــــــــــه والغــــــــــــــــــــــــــش مـــــــــــــــــــــــــاحق للربكــــــــــــــــــــــــــة »فلـــــــــــــــــــــــــيس منـــــــــــــــــــــــــا

  .الفاجرة كاليمني
  عبداهللا حسن الراعي /العالمة 

 

ِكيــــــــف يكـــــــــون قــــــــضاء الـــــــــصيام لفاســـــــــق تــــــــاب ومل يـــــــــدر كــــــــم عليـــــــــه مـــــــــن  َ ُ َ
  الصيام وكم أفطر رمضانات ، ماذا يلزمه ؟؟

 : ْفاتقوا ا ما استطعتم﴿: يقول اهللا تعاىل ْ َُ َ َّْ َ ُ ََ َّ ،﴾
ــعها﴿: وقـــال ســـبحانه  ــسا إال وســ ــ ــُف ا نف ــ َال يكل َ ُ ُْ ًَّ َِ ْ َِّ ُ َّ ِ﴾ فــــإذا مل يـــدر كــــم َ

ًعليـــــه مــــــن صــــــيام لزمــــــه وجوبــــــا أن يـــــصوم حتــــــى يغلــــــب يف ظنــــــه أنــــــه قــــــد  ُ



 

 

 

٣٩  
 

 مــن غلبـة ظنــه يف ُصـام مــا عليـه ، ولــيس عليـه وراء ذلــك غـري مــا قلـت
ذلــك إذ ال طريــق للعلـــم بــاملتيقن فعـــدلنا إىل غلبــة الظـــن يف مثــل هـــذا ، 

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

 

  من هم األشخاص الذي جيوز هلم اإلفطار يف شهر رمضان؟؟

 :وز ذلـك للمـرأة احلامـل إذا خافـت عـىل مـا جيـ

ًيف بطنهــــــــــا تلفـــــــــــا أو رضرا إن هــــــــــي صـــــــــــامت  كــــــــــذلك للمرضـــــــــــع التـــــــــــي .. ً

ختــــــــــــــــاف أن ينقطــــــــــــــــع لبنهــــــــــــــــا إن صــــــــــــــــامت فيهلــــــــــــــــك ولــــــــــــــــدها ، أو يتـــــــــــــــــرضر، 

واحلـــــــــائض والنفــــــــــساء واملــــــــــسافرة واملريــــــــــضة بــــــــــأي أنــــــــــواع املــــــــــرض كــــــــــان ، 

يــــــــــــق وللمستعطـــــــــــشة التـــــــــــي ال تـــــــــــصرب عــــــــــــن املـــــــــــاء ، وللكبـــــــــــرية التـــــــــــي ال تط

ًالــصوم فلهــا أن تفطــر وتطعــم عــن كــل يــوم مــسكينا ، وجيــوز اإلفطـــار 

املـــــستعطش الـــــذي ال يـــــصرب عـــــن املـــــاء ، والـــــشيخ : مــــن الرجـــــال ألربعـــــة

الكبــــــــــري الــــــــــذي ال يطيـــــــــــق الــــــــــصوم فلـــــــــــه أن يفطــــــــــر ويطعــــــــــم عـــــــــــن كــــــــــل يـــــــــــوم 

  .ًمسكينا ، واملريض، واملسافر



 

 

 

٤٠  
 

مـا .. ن سـبق ذكـرهم واألحاديث النبوية الدالـة عـىل جـواز  اإلفطـار ملـ
أنـــه ملـــا نـــزل عليـــه «: بلغنـــا عـــن رســـول اهللا صـــىل اهللا عليـــه وعـــىل آلـــه وســـلم 

يــا رســول اهللا إين : فـرض صــيام شــهر رمــضان ، أتتــه امـرأة حامــل فقالــت 
امــــــرأة حامــــــل ، وهــــــذا شـــــــهر رمــــــضان مفــــــروض ، وأنـــــــا أخــــــاف عــــــىل مـــــــا يف 

لقــــــــــــي انط: بطنـــــــــــي إن صــــــــــــمت ، فقـــــــــــال صــــــــــــىل اهللا عليـــــــــــه وعــــــــــــىل آلـــــــــــه وســــــــــــلم 
يـــا رســـول : ، وأتتـــه امـــرأة مرضـــع فقالـــت »فـــافطري فـــإذا أطقـــت فـــصومي

اهللا هــــــــــذا شــــــــــهر رـمـــــــــضان مفـــــــــــروض ، وأنــــــــــا أخــــــــــاف إن صــــــــــمت أن ينقطـــــــــــع 
انطلقــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــافطري فــــــــــــــــــــإذا أطقــــــــــــــــــــت : لبنـــــــــــــــــــي فيهلــــــــــــــــــــك ولـــــــــــــــــــدي ، فقــــــــــــــــــــال هلـــــــــــــــــــا 

، وأمـا صـاحب العطـش فـأتى رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وعــىل »فـصومي
ذا شـــــهر رمـــــضان مفـــــروض وال أصــــــرب يـــــا رســـــول اهللا هـــــ: آلـــــه وســـــلم فقـــــال 

انطلـــــق «:عــــن املـــــاء ســـــاعة واحـــــدة وأخـــــاف عــــىل نفـــــيس إن صـــــمت ، فقـــــال
ِ ، وأتــاه شـــيخ كبـــري يتوكـــأ بــني رجلـــني فقـــال »فــأفطر فـــإذا أطقـــت فـــصم يـــا : ُ

: رســـــــــــــول اهللا هــــــــــــــذا شــــــــــــــهر رـمـــــــــــــضان مفــــــــــــــروض، وال أطيــــــــــــــق الــــــــــــــصيام فقــــــــــــــال
أمـرهم إنـه : ، ويقـال»ًفاذهب فأطعم عن كـل يـوم نـصف صـاع مـسكينا «

صــــــىل اهللا عليــــــه وعـــــــىل آلــــــه وســـــــلم بعــــــد ذلــــــك أن يـــــــصوموا اليــــــوم واليـــــــومني 
  .وأن يفطروا اليوم واليومني



 

 

 

٤١  
 

ينبغـــي أن يكـــون أمـــره صــــىل :  قـــال حييـــى بـــن احلـــسني عليــــه الـــسالم
اهللا عليـــه وعـــىل آلـــه وســـلم بـــصيام اليـــوم واليـــومني مـــن يطيـــق صـــومهام 

 يطيق الصوم فأما من مل يطق فال يشء عليه ، ولو وجب عىل من ال
ًأصــــــــــال صـــــــــــيام يــــــــــوم أو يـــــــــــومني لوجــــــــــب عليـــــــــــه صــــــــــيام الـــــــــــشهر كلـــــــــــه ، ألن 
املعنـــــــى يف تكليـــــــف القليـــــــل ممـــــــا ال يطـــــــاق ، كـــــــاملعنى يف تكليـــــــف كثــــــــريه، 

َال يكلــُف ا نفــسا إال وســعها﴿:وقـد قــال اهللا عـز وجــل  َ ُ ُْ ًَّ َِ ْ َِّ ُ َّ :  ﴾، وقــال َ
َال يكلُف ا نفسا إال ما آتاه﴿ َ ََ َ ًَّ َِ ْ ُِّ َّ َ   .﴾اُ

   كتاب األحكام لإلمام اهلادي عليه السالم 

   

ًهل يلزم قضاء الصوم عىل من ابتلع شيئا مـن املفطـرات يف شـهر 
  ًرمضان سهوا وبدون قصد؟؟

 : املــــسألة فيهــــا خــــالف بــــني العلــــامء؛ ذهـــــب
يــــــة أن الواجــــــب عـــــــىل اإلمــــــام اهلــــــادي عليــــــه الــــــسالم وعليـــــــه فقهــــــاء الزيد

ًمــــــــــن أفطـــــــــــر ناســـــــــــيا القــــــــــضاء ، وقـــــــــــالوا بـــــــــــأن الــــــــــصيام هـــــــــــو اإلمـــــــــــساك عـــــــــــن 
ًاملفطـــرات ، ومــــن أكــــل أو رشب أو وطــــيء ناســــيا فإنــــه مل يمــــسك عــــن 

  .املفطرات وبالتايل فالواجب عليه القضاء



 

 

 

٤٢  
 

بيـنام ذهــب اإلمـام زيــد بـن عــيل وروي عـن اإلمــام النـارص واإلمــام 
ملـــسلمني إىل عــدم وجـــوب القـــضاء ، البــاقر والـــصادق ومجهــور علـــامء ا

وأنــه ال قــضاء عليــه ، واســتدلوا بــام رواه اإلمـــام زيــد بــن عــيل عــن أبيـــه 
ًمــــــن أكــــــل ناســــــيا مل ينـــــــتقص : عــــــن جــــــده عــــــن عــــــيل عليــــــه الـــــــسالم ، قــــــال 

صـيامه فـإنام ذلـك رزق اهللا عـز وجـل إيـاه ، وبـام رواه أهـل الـسنن عــن 
ِصىل اهللا عليهأيب هريرة عن رسول اهللا  ْ ََ َ ُ ـه وسـلمَّ َ وآ ََّ ََ ُ مـن «:  أنـه قـال َ

 ويف »ًأكـــــــــل ناســـــــــيا وهــــــــــو صـــــــــائم فليـــــــــتم صــــــــــومه فـــــــــإن اهللا أطعمـــــــــه وســــــــــقاه
إال أن مـــــــــن .. »ال قــــــــضاء عليــــــــه«:  ويف روايـــــــــة »ال يشء عليــــــــه«: روايــــــــة 

 بمعنـى فلـيقض صــومه ، »فليـتم صـومه«: أوجـب القـضاء فـرس قولـه 
 إليــــه أو رزقـــــه فــــإنام هــــو رزق ســــاقه اهللا«: وفيــــه مــــا فيــــه ، وفــــرسوا قولــــه 

 بأنــــــــــــــه ال إثــــــــــــــم عليــــــــــــــه يف ذلــــــــــــــك مــــــــــــــع »وال يشء عليــــــــــــــه«:  وقولــــــــــــــه »اهللا إيــــــــــــــاه
ًوجـــوب القـــضاء متامـــا كالــــذي قتـــل نفـــسا خطـــأ بأنــــه ال إثـــم عليـــه ألجــــل  ً

  .اخلطأ مع وجوب الدية والكفارة 

ٍّوعىل كل فالظـاهر بعـد اسـتقراء األدلـة أنـه ال جيـب عليـه القـضاء ، 

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



 

 

 

٤٣  
 

   

  متى جيوز للمجاهدين اإلفطار يف جبهات القتال ؟؟

:  املجاهـد خيتلـف حالـه مـن وقـت آلخـر، فـإذا
فطــــــــــار كـــــــــان يف جبهــــــــــة مــــــــــشتعلة ويـــــــــضعفه الــــــــــصيام فإنــــــــــه جيـــــــــب عليــــــــــه اإل

حتـــــــى ال يــــــــؤثر عـــــــىل أداءه اجلهــــــــادي ، وإذا كـــــــان يف اجلبهــــــــة اخللفيــــــــة وال 
يوجــد حتركـــات لديــه واألمـــور هادئـــة فــاألوىل لـــه أن  يــصوم طاملـــا لـــيس 
هنــاك رضر عليـــه مـــن الــصيام ، وجيـــوز لـــه اإلفطــار ألنـــه مـــسافر ، وإن 

بـــل قـــد جيـــب عليـــه ألن يف ضــــعف .. كـــان عليـــه رضر جـــاز لـــه اإلفطــــار
ًبـــــه رضرا عـــــىل الـــــدين وعـــــىل موقـــــف أهـــــل احلـــــق وهـــــذا ال املجاهــــد وتع

يرضاه اهللا سبحانه وتعاىل ، وجيب عىل من أفطر القضاء متى متكن 
  .واهللا تعاىل أعلم .. ولو يف عام قادم 

  فؤاد حممد ناجي/ العالمة 

 

هل تفطر املرأة عندما تتذوق الطعام بلـساهنا لتتأكـد مـن نـضوجه 

  وحالوته ؟



 

 

 

٤٤  
 

 : ّاملعلـوم أن رشط املفطــر إمــراره مــن احللــق ّ
بواسـطة الفـم إىل املعـدة ، فـإذا وصــل إىل املعـدة كـام قلـت فهـو مفطــر ال 
إذا تذوقتــه املــرأة بلــساهنا ثــم أخرجتــه ومل تــزدرده إىل معــدهتا كــام قلـــت 
 فلـــــــــيس بمفطــــــــــر كمــــــــــن يتمــــــــــضمض  باملـــــــــاء ، واملتمــــــــــضمض باملــــــــــاء لــــــــــيس

ًمفطرا بذلك إمجاعا بني املسلمني ً.  
  عبداهللا حسن الراعي/ العالمة

 

فـامذا .. ًطهرت امرأة من حيضتها يف إحدى أيام رمضان عـرصا 
  .ًعليها ، خصوصا إذا كانت ما زالت ممسكة عن املفطرات

 :عليهـــا أن تبـــادر إىل االغتـــسال وتـــصيل مـــا 
عليهــا مـــن صــالة هناريـــة، أمـــا الــصوم فحيـــث أهنـــا مل تطهــر قبـــل الفجـــر 
فإهنـــا تعتـــرب مفطـــرة ولــــو كانـــت ممـــسكة، وعليهــــا قـــضاء الـــصيام يف أيــــام 

طهـــــــــــــــارة مـــــــــــــــن احلـــــــــــــــيض والنفـــــــــــــــاس يف أخـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد رمـــــــــــــــضان الشـــــــــــــــرتاط ال
، وألن الـــــــصوم ال يتـــــــبعض بخــــــالف الـــــــصالة فأوقاهتـــــــا متعـــــــددة الــــــصوم

لنيــة يف الــصوم الواجــب، واحلــائض وفيهـا توســع، والشــرتاط تبييــت ا
  .واهللا تعاىل أعلم..ٍمل تبيت النية كوهنا يف حال ال يصح فيه الصوم 
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٤٥  
 

 

بعـــــض النــــــساء يـــــستخدمن عقــــــاقري لتــــــأخري الـــــدورة الــــــشهرية  حتــــــى 
  .فام حكم الرشع يف ذلك .. ًان كامال تتمكن من صيام شهر رمض

:  ًال بـــأس بـــذلك رشعـــا إن مل يكـــن بـــذلك رضر

عليهــا ، فـــإذا حتقــق الـــرضر فــال جيـــوز ، غــري أن األوىل أن تبقـــى املــرأة عـــىل 
طبيعتهـــــــــا التــــــــــي خلقـهـــــــــا اهللا تعــــــــــاىل عليهــــــــــا ألن يف ذلــــــــــك حكمــــــــــة أرادهــــــــــا اهللا 

َوا يعلـــم وتعــاىل  ﴿ ْ َ ّ َُ َ ـــتم ال تعلمـــونُ َأ َُ ْْ َ َُ  ، ولعـــل يف احتبـــاس ]٢١٦البقـــرة[﴾َ
يف جـــــــسم املـــــــرأة وعـــــــدم خروجـــــــه يف وقتـــــــه املعلـــــــوم » احلـــــــيض«الـــــــدم الفاســـــــد 

ًعــــــــادة رضرا عـــــــــىل اـملــــــــرأة ، غــــــــري أنـــــــــه ال عالقـــــــــة الحتباســــــــه وعـــــــــدم خروجـــــــــه 

بـــــــــــصحة الــــــــــــصيام أو فــــــــــــساده ، إال أن احلرمــــــــــــة لــــــــــــو ثبــــــــــــت الــــــــــــرضر تتوجــــــــــــه إىل 
 . واهللا تعاىل أعلم .روجه احتباسه واحلؤول دون خ

  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة

  

هــــل الغيبـــــة والنميمـــــة والغـــــش ومــــشاهدة احللقـــــات التلفزيونيـــــة املاجنـــــة 
  واخلليعة تفسد الصيام أو ختل به وتنقص من ثواب الصائم؟؟



 

 

 

٤٦  
 

 :هـــا بـــنص الكتـــاب العزيــــز الغيبـــة منهـــي عن
ًوالسنة النبوية ، والنميمة منهي عنها أيضا، وكذلك الغش، والنظر 
إىل املحرمــــــــــــــــــــــات ، ومنهــــــــــــــــــــــا النظـــــــــــــــــــــــر إىل عــــــــــــــــــــــورات النــــــــــــــــــــــاس ، ومـــــــــــــــــــــــشاهدة 
املسلــــــسالت املاجنـــــــة واخلليعــــــة وغـــــــري اهلادفـــــــة التــــــي ال تعنـــــــي إال مـــــــسخ 

  . هوية اإلسالم من نفوس وعقول الناس

رت عـــىل صـــيامه يف نقــــص أجـــر الــــصيام أو ًفـــإذا كـــان املــــرء صـــائام أثــــ

إحبـاط األجــر عـالوة عــىل إثـم املعــصية، وكـذلك ورد عــن رســول اهللا 

ــه وســلم َصــىل اهللا عليــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ رب صــائم حظـه مــن الــصيام «:  أنـه قــال َّ

مــن مل «: ، وقــال»اجلــوع والعطــش، ورب قــائم حظــه مــن قيامــه الــسهر

  . » أن يدع طعامه ورشابهيدع اخلنا وال الكذب فال حاجة هللا يف

ًمن صام يوما من رمضان عف فيه «: ًوقال مبينا حقيقة الصيام 
  . »طرفه ولسانه وفرجه وبطنه أوجب اهللا له اجلنة

صــــــــيام النظــــــــر واللــــــــسان واليــــــــد والفــــــــرج والــــــــبطن عــــــــام : ًفالـــــــصيام إذا 

  .حرم اهللا سبحانه وتعاىل
  عبدالفتاح الكبيس/ العالمة 



 

 

 

٤٧  
 

 

  هل يفطر أم ال ؟ .. حكم بخاخ الربو ما هو 

: البخـاخ إن كـان غـازا مـضغوطا يـساعد عـىل ً ً
فـــــــتح الـــــــرشايني والقــــــــصبة اهلوائيـــــــة وال يـــــــدخل إىل املعــــــــدة فإنـــــــه ال يفطــــــــر 
شــــأنه شـــــأن االكـــــسجني الـــــذي يوضـــــع ملـــــن يف ضـــــيق تـــــنفس ، وإذا كـــــان 

إنـــــه يفــــسد الــــصوم وعـــــىل ًدواء كــــسائر األدويــــة التـــــي تــــدخل إىل املعــــدة ف
مــــــــــن تناولــــــــــه هلــــــــــذه األغـــــــــــراض أن يقــــــــــيض مــــــــــا أفطـــــــــــر عنــــــــــد الــــــــــتمكن مـــــــــــن 

  . واهللا أعلم .. الصيام ، وال يستخدم إال عند الرضورة 
  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة

 

 ٌهل التقطري يف العني الذي يطعم أثره يف احللق مفطر؟

 : ،الظــــاهر مـــن كــــالم املــــذهب أنــــه ال يفطــــر
: َّوذلــــــك أهنـــــــم عـــــــدوا ممـــــــا يفـــــــسد الـــــــصوم مـــــــا وصـــــــل إىل اجلـــــــوف بـــــــرشوط

كـــــــن االحـــــــرتاز منـــــــه، فـــــــإن كـــــــان ممـــــــا ال يمكـــــــن   أن يكــــــون ممـــــــا يـــــــم:األول
  .االحرتاز منه كالدخان مل يفسد



 

 

 

٤٨  
 

ً أن يكـون جاريـا يف احللــق، فلـو وصـل اجلـوف مــن دون أن :الثـاين
  .فسد  ملجيري يف احللق

أن جيـــري يف احللــــق مـــن خارجـــه، فلــــو جـــرى يف احللــــق ومل : الثالـــث
جيــــــــري مـــــــــن خارجــــــــه مل يفـــــــــسد مثـــــــــل مــــــــا ينـــــــــزل مــــــــن الـــــــــدماغ أو العـــــــــني أو 
اخليـــــــــشوم كالنخامـــــــــة إذا نزلــــــــــت مـــــــــن خمــــــــــرج اخلـــــــــاء، فإنــــــــــه ال يفـــــــــسد وقــــــــــد 

ه وسلمرووا أنه  َصىل اهللا عليه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ   . كان يكتحل وهو صائمَّ
  )رمحه اهللا(عبد الرمحن حسني شايم / عالمة السيد ال

 

فهــــل تعتــــرب .. هنـــاك امــــرأة ولــــدت والدة قيــــرصية يف هنـــار رمــــضان 
  . ًأفتونا جزاكم اهللا خريا .. نفساء وجيب عليها اإلفطار أم ال 

 : بــني مـا يــسمى بـالوالدة الطبيعيــة أو فـرقال 
ًدم اخلــــارج مــــن قبــــل املــــرأة نفاســــا ؛ ألنــــه دم خــــرج القيــــرصية يف كــــون الــــ

.. عقيــــــب الــــــوالدة بــــــأي صــــــورة كانـــــــت الــــــوالدة فتلــــــزم أحكــــــام النفـــــــاس 
  واهللا تعاىل  أعلم 

  شمس الدين رشف الدين /  مفتي الديار اليمنية العالمة 



 

 

 

٤٩  
 

 

إذا أخـــرج الــــصائم ريقــــه عــــىل لــــسانه إىل خـــارج ثــــم ابتلعــــه مــــن فــــوق 

  انه ، هل يفطر أم ال ؟ لس

 : أنه ال يفطر ، ألن الريق مل ينفـصل عـن مكانـه

.. األصــــــــــــــيل ، وإنــــــــــــــام يفطــــــــــــــر لــــــــــــــو جعلــــــــــــــه عــــــــــــــىل شــــــــــــــفته أو يــــــــــــــده ثــــــــــــــم ابتلعـــــــــــــــه 

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

 

  . الصيام ماحكم استخدام املعجون وفرشاة األسنان أثناء

: ال بأس باستعامل املعجون لتنظيف االسنان 

يف هنـــــــــار رمـــــــــضان إلزالـــــــــة األوســـــــــاخ وخملفـــــــــات الطعـــــــــام مـــــــــادام الغاســــــــــل 

لفمـــه سيبـــصق ذلـــك ويلفظــــه ويغـــسل فمـــه بعـــد ذلــــك فـــشأنه شـــأن املــــاء 

  . واهللا أعلم .. الذي يتمضمض به 
   رشف الدين شمس الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة 



 

 

 

٥٠  
 

 

مـــــــــــا رأي الـــــــــــرشع الـــــــــــرشيف فـــــــــــيمن يعتـــــــــــاد الـــــــــــسفر يف شـــــــــــهر رمـــــــــــضان 

ًلكونـــــــــــــه ســـــــــــــائق بيجـــــــــــــو ، أو ســـــــــــــائقا حلافلـــــــــــــة تابعـــــــــــــة ألحـــــــــــــدى الـــــــــــــرشكات، 

  هل يفطر أم يصوم .. كابتن طائرة ، ونحوهم  أو

 : إنـه ال خـالف يف جـواز اإلفطـار للمـسافر يف

ًن عنــــــــــد وجـــــــــوب القــــــــــرص عليـــــــــه بــــــــــسفره بريـــــــــدا فــــــــــصاعدا، شـــــــــهر رمـــــــــضا ً

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

وقــــــــــــــــــــد روي يف كتــــــــــــــــــــايب الــــــــــــــــــــشفاء لألمــــــــــــــــــــري احلــــــــــــــــــــسني ورشح التجريـــــــــــــــــــــد 
للمؤيـــــــــــــد بــــــــــــــاهللا اهلــــــــــــــاروين علـــــــــــــيهام الــــــــــــــسالم وغريمهــــــــــــــا مـــــــــــــن كتــــــــــــــب الــــــــــــــسنة 

ه وسلمإن النبي : بن مسعود قال عن ا: املطهرة َصىل اهللا عليه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ َّ 
  أهـ . كان يصوم يف السفر ويفطر

وروي يف رشح التجريـد ويف أصـول األحكـام لإلمـام املتوكـل عــىل 

الـــــرمحن أمحـــــد بـــــن ســـــليامن عـــــن عائـــــشة أن محـــــزة بـــــن عمـــــرو األســــــلمي 

ـــــه وســـــلمقــــال للنبــــي  َصـــــىل اهللا عليـــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ  يـــــا رســــول اهللا ، أصـــــوم يف  :َّ

ــــه  ، فقــــال النبــــي -وكــــان كثــــري الــــصيام-الــــسفر ؟  ُصــــىل اهللا عليــــه وآ َ ْ ََ َِ َ ُ َّ



 

 

 

٥١  
 

َوسلم ََّ   أهـ »إن شئت فصم وإن شئت فافطر والفطر ملن شاء ذلك« : َ

ـــه وســـلمفظهــر بــذلك أن هــدي املـــصطفى  َصــىل اهللا عليـــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ  إذا َّ

َّيــــــصوم أحيانــــــا ، وخــــــري أصــــــحابه ًســـــافر يف رمــــــضان أن يفطــــــر أحيانــــــا و ً

ـبـــني الفطـــــر والــــصيام ، وأمجـــــع أهــــل العلـــــم عــــىل جـــــواز الفطــــر للمـــــسافر 

  . لآلية الكريمة

ْوأن تصوموا ﴿: غري أن الصوم يف السفر هو األفضل لقوله تعاىل  ُ ُ ََ َ

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

ال يرض به وال مشقة عليه فيه فاملذكور يف السؤال إذا كان الصوم 
كـــــان اـلـــــصوم يف حقــــــه أفــــــضل ، قــــــال اإلمـــــام اهلــــــادي إىل احلــــــق حييــــــى بــــــن 

حــدثني أيب عـــن : احلــسني يف كتابــه اجلــامع املــسمى األحكـــام مــا لفظــه 
نحـــن نقـــول إن الــــصوم يف : أبيـــه أنـــه ســـئل عــــن الـــصوم يف الـــسفر فقــــال 

نـــــــه أنــــــــه فحــــــــديث رســـــــول اهللا الـــــــذي روي ع: الـــــــسفر أفـــــــضل ، فقيـــــــل لـــــــه 
يعنـــي بـــذلك التطــــوع : ، فقــــال »لـــيس مـــن الــــرب الـــصيام يف الـــسفر«: قـــال

  . وليس بالفريضة

هـــــذا احلـــــديث إن صـــــح عــــــن : قـــــال حييـــــى بـــــن احلـــــسني عليـــــه الـــــسالم 

ــــه وســــلمرســــول اهللا  َصــــىل اهللا عليــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ  فــــإنام أراد بــــه مــــا قــــال جـــــدي َّ



 

 

 

٥٢  
 

يـــــــف يقـــــــول ذلــــــــك رمحـــــــة اهللا عليـــــــه مـــــــن صـــــــيام التطـــــــوع ال الفريـــــــضة ، وك

ْوأن تصوموا ﴿:رسول اهللا يف الفريضة وهو يسمع قـول اهللا سـبحانه  ُ ُ ََ َ

َخري لكـم إن كنـتم تعلمـون َ َُّ ْ ْْ َ ُ ُ ُِ ٌ ْ هـذا مـاال يقـول بـه عاقـل  .. ]١٨٤: البقـرة[﴾َ

  أهـ . فيه ، وال يثبته ذو علم عليه

ًوأمــــــا كـــــــون املـــــــذكور يف الـــــــسؤال ممـــــــن يعتـــــــاد الـــــــسفر يوميـــــــا يف رمـــــــضان، 
ًافه بكونـــــه مـــــسافرا كـــــاف يف جـــــواز افطـــــاره رشعـــــا ، وجمـــــرد اســـــم فـــــإن اتـــــص ًٍ

ًالــــــــــسفر مبـــــــــــيح إلفطـــــــــــاره ولـــــــــــو مل يكـــــــــــن يف ســـــــــــفره مـــــــــــشقة وال مـــــــــــرضة عمـــــــــــال 
بظـــــــاهر اآليـــــــة الكريمـــــــة ، مـــــــع التأكيـــــــد بـــــــأن صـــــــومه يف الـــــــسفر هـــــــو األفــــــــضل 

ْوأن تـــصوموا خـــري لكـــم﴿:لقولــه تعـــاىل  ُُ َّ ٌْ ْ َ ُ ََ خاصـــة يف هــذا الزمـــان الـــذي .. ﴾َ
ًه مجيع وسائل الراحة سفرا وحرضاتوفرت في ً .  

  أمحد عيل املهدي/ العالمة 

 

  هل يفسد الصوم التبخر يف هنار رمضان ؟ 

 :ل للبخور يف صحة الـصيام أو فـسادهال دخ ،

بـــــــــل التطيـــــــــب والتبخـــــــــر والتجمـــــــــل للــــــــــصائم مـــــــــن املنـــــــــدوبات مـــــــــامل يكــــــــــن 



 

 

 

٥٣  
 

ًفخـــــرا أو كــــــربا أو ع ًجبــــــا أو ريــــــاء أو ســــــمعة أو إرسافــــــا ً وعليــــــه أن ال .. ً

  . واهللا تعاىل أعلم .. يبالغ يف استنشاق البخور 
  شمس الدين رشف الدين / مفتي الديار اليمنية العالمة 

)١( 

مــــــــــــــــــــــاحكم اســــــــــــــــــــــتخدام املنــــــــــــــــــــــاظري للكــــــــــــــــــــــشف عــــــــــــــــــــــىل املــــــــــــــــــــــريض يف هنــــــــــــــــــــــار 

  .القسطرة يف الرشايني  للتصوير والعالجرمضان، وكذلك إدخال 

 : ًفمن كان منكم مريضا ﴿: يقول اهللا سبحانه َ َِ َّ َُ َِ

ام أخر َأو عىل سفر فعدة من أ ِّ ََ ُ َ ٍَ ََّ ْ ٌْ َّ ِ َ ٍَ َّصىل  ، وقد أجاز الرسول ]١٨٤البقرة[﴾َ َ
ـــــه وســـــلم َاهللا عليـــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ِْ َ كــــن مـــــن  للمــــريض أن يفطـــــر ويقــــيض متـــــى متُ

والـذي ننـصح بـه املـريض أن يأخـذ بالرخـصة الدينيـة إذا كـان .. ذلـك 

حيتـــــــــــــــــاج إىل اســــــــــــــــــتخدام العــــــــــــــــــالج أو املنـــــــــــــــــاظري والقــــــــــــــــــسطرة ، وحيتــــــــــــــــــاج إىل 

ــا ﴿: اإلفطــــــار ألن ديــــــن اإلســـــــالم هــــــو ديـــــــن اليــــــرس ، قــــــال ســـــــبحانه  ـ ـ ـ ــ َوم َ

                                                        
إدخـــال منظـــار خــاص رفيـــع ومـــرن عــن طريـــق الفـــم ليــصل إىل املعـــدة واالثنـــي : املنظــار  )١(

إدخــال أنبــوب صــغري ورفيــع مــن خــالل رشيــان يف الفخــذ إىل داخــل : عــرش، القــسطرة
 .األوعية الدموية حتى يصل إىل الرشايني التاجية يف القلب



 

 

 

٥٤  
 

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

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

  .. ِّينبغي أن يضيق اإلنسان عىل نفسه 

لكـــن إذا أراد أحــــد هــــؤالء املــــرىض اســــتخدام املنظــــار يف هنــــار رمــــضان 
ًويــــسأل عــــن حكــــم صــــيامه حيــــث وهــــو مل يتنــــاول طعامــــا أو رشابــــا فالـــــذي  ً

اهللا أعلـــــــــم أن املنظــــــــــار إذا مل ينـــــــــزل معـــــــــه طعــــــــــام وال رشاب فـــــــــال بــــــــــأس نـــــــــراه و
بـــــــصيام مـــــــستخدم املنظــــــــار ، وإن كـــــــان األوىل لــــــــه أن يفطـــــــر للمــــــــرض أو أن 
يــــــــــــــؤخره إىل الليــــــــــــــل للخـــــــــــــــروج مــــــــــــــن اإلشــــــــــــــكال ، أمـــــــــــــــا إدخــــــــــــــال القـــــــــــــــسطرة يف 
ًالــــرشايني فــــال بــــأس بــــه أيــــضا وال يــــرض الــــصيام ذلــــك ألنــــه لــــيس بطعـــــام وال 

ًاألوىل كـــــــــام قلنـــــــــا ســـــــــابقا تـــــــــأخري ذلـــــــــك إىل الليـــــــــل أو بعــــــــــد رشاب ، وإن كـــــــــان 

  . رمضان أو اإلفطار ثم القضاء
  فؤاد ناجي / العالمة 

 

 يف امــــــــــرأة تفوهتــــــــــا بعــــــــــض األيــــــــــام يف رمـــــــــــضان -عافــــــــــاكم اهللا–أفتونــــــــــا 

ة بــــــسبب الـــــــدورة الــــــشهرية، ثـــــــم تنتظــــــر إىل أواخـــــــر شــــــعبان الـــــــسنة التاليـــــــ



 

 

 

٥٥  
 

ْلتقــيض مــا عليهــا، ولكــن ألن الوقــت قــد يــضيق عليهــا فإهنــا ال تقـــيض 

إال بعـــــــــض مـــــــــا عليهــــــــــا ولـــــــــيس الكـــــــــل، وهكــــــــــذا لعـــــــــدة ســـــــــنوات، وبعــــــــــض 

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

  . فام الواجب عليها

 : جيــــب عــــىل مــــن عليــــه صــــيام أن يبــــادر يف

ْواء كــــان رجـــال  أو امــــرأة، ولألســـف الــــشديد صـــارت عــــادة قـــضائه ســـ ً

ِّأن تــــــــــؤخر املــــــــــرأة قــــــــــضاء مــــــــــا عليهــــــــــا مــــــــــن الــــــــــصيام حتــــــــــى قــــــــــرب » ســــــــــيئة«

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

وعـــــــىل  كــــــــل حــــــــال؛ جيـــــــب قــــــــضاء مــــــــا فــــــــات مـــــــن الــــــــصيام قبــــــــل دخــــــــول 

قبــــل أن تقــــيض فإهنــــا بعـــــد رمــــضان املقبــــل ، وإذا دخــــل رمــــضان املقبـــــل 

ُانقـــضاء شـــهر الـــصوم تقــــيض مـــا عليهـــا وختـــرج عــــن كـــل يـــوم ممـــا عليهــــا 

  . من الصيام كفارة إطعام مسكني بسبب تأخريها القضاء
  شمس الدين رشف الدين/ مفتي الديار اليمنية العالمة



 

 

 

٥٦  
 

 

ً رجـل دخــل عليــه الــشهر الكــريم ومل يقـض أيامــا  كانــت عليــه مــن -١ ٌِ

  .رمضان السابق أو حتى الذي قبله

 : مـن أتــى عليــه رمـضان، وعليــه صــيام أيــام

مــــــن رمـــــــضان الــــــسابق، وجـــــــب عليـــــــه صــــــيام شـــــــهر رمــــــضان الـــــــذي هـــــــو 

كــام (فيـه، وبعـد انقـضائه وانقـضاء يـوم العيــد يقـيض مـا فاتـه مـن صـيام 

ب واختلـــف يف وجـــو) .. ســبق الكـــالم يف فتــوى تـــأخري املـــرأة للقــضاء

وهـــــــــو –ّكفــــــــارة التـــــــــأخري؛ فمـــــــــن العلـــــــــامء مـــــــــن أوجبهـــــــــا إن أخـــــــــر القـــــــــضاء 

ِصـــــــىل اهللا عليـــــــه ً مــــــستدال بحــــــديث أيب هريـــــــرة عــــــن النبــــــي -صــــــحيح ْ ََ َ ُ َّ

ـــــــه وســـــــلم َوآ ََّ ََ ُ مـــــــن أفطـــــــر رمــــــضان ملـــــــرض ، فـــــــصح ومل يـــــــصمه حتـــــــى  «َ

أدركــــه رمــــضان آخــــر،  فليــــصم مــــا أدركــــه، ولــــيقض مــــا فاتــــه، ولــــيطعم 

هم مـــــــــــن محـــــــــــل األمـــــــــــر يف احلـــــــــــديث عــــــــــــىل ، ومـــــــــــن»ًعـــــــــــن كـــــــــــل يـــــــــــوم مـــــــــــسكينا

النـــــــدب ال عــــــــىل الوجــــــــوب ، ومـــــــنهم مــــــــن مل يــــــــصح احلـــــــديث عنــــــــده فلــــــــم 

  . غرييوجب الكفارة ومل يقل بندبيتها، واكتفى بوجوب القضاء ال 

واألوىل واألحـــــــــــــــوط إخـــــــــــــــراج الكفـــــــــــــــارة مــــــــــــــــع القـــــــــــــــضاء وهـــــــــــــــي إطعــــــــــــــــام 



 

 

 

٥٧  
 

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

  .ّ استيقظ وهو جنب وأذن الفجر وهو جنابةٌ رجل-٢

:  ال ينبغـــي تــــأخري الغـــسل مــــن اجلنابـــة بعــــد

ًاملبـــــــــــــارشة هتاونــــــــــــــا ، بـــــــــــــل ينــــــــــــــدب أن يــــــــــــــسارع الرجـــــــــــــل واملــــــــــــــرأة لالغتــــــــــــــسال 

  .واغتنام بقية الليل يف ذكر اهللا تعاىل ومحده وشكره وتالوة كتابه

م أو بارشهـــــــا قبــــــــل  ولكـــــــن مـــــــن جــــــــامع زوجتـــــــه يف ليـــــــل رمــــــــضان فنـــــــا
مل يكـــن قــد اغتـــسل ، فــصيامه صـــحيح وعليـــه والفجــر فأدركـــه الفجــر 

أن يغتــــسل ويـــــصيل الفجـــــر ويبقـــــى عـــــىل صـــــومه حلـــــديث عائـــــشة ريض 
ـه وسـلمكان النبـي «: اهللا عنها قالت َصىل اهللا عليـه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ ُ ليجنـب مـن َّ ْ ُ

» ًمـه صــائامالليـل فيأتيـه بـالل فيؤذنـه بالــصالة فيقـوم فيغتـسل فيظـل يو
  . رواه يف أمايل أمحد بن عيسى عليهام السالم

ًأذن املـــــــــــــــــؤذن لـــــــــــــــــصالة الفجــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــذهب فــــــــــــــــــالن مـــــــــــــــــرسعا ليــــــــــــــــــرشب،  -٣ ٌ ّ

ُوأكمــــــــــــل عــــــــــــالن ســــــــــــحوره، املهــــــــــــم عنــــــــــــد هــــــــــــذا وذاك أال يــــــــــــتم املــــــــــــؤذن  ّ ّ

  . ّاألذان إال وقد انتهى

                                                        
 .ريال يمني اليوم) ٧٠٠( قيمة إطعام مسكني بـقدرت  )١(



 

 

 

٥٨  
 

: األذان رشع لإلعـــالم بـــدخول وقـــت الــــصالة 

ًكــــــــل وقــــــــت األذان ، ومل يكـــــــــن األذان مقــــــــدما عــــــــىل وقـــــــــت فمــــــــن رشب أو أ

وهــــذا الفعـــــل خمـــــالف .. دخــــول الفجـــــر فهــــو مفطـــــر وعليـــــه قــــضاء مـــــا أفطـــــر

ـــــه وســـــلمهلــــدي النبــــي  َصـــــىل اهللا عليـــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ  إذ كـــــان يــــؤخر الـــــسحور إىل َّ

آخـــر الليــــل ويمــــسك عــــن تنــــاول الطعـــام والــــرشاب قبــــل دخــــول الفجــــر بــــام 

ْوكلــــــــــوا ﴿: ًيـــــــــة مرتلـــــــــة احتياطــــــــــا ، وقـــــــــد قـــــــــال تعــــــــــاىل يتـــــــــسع لقـــــــــراءة مخــــــــــسني آ ُ ُ َ

ــــــيض مــــــن اخلــــــيط األســــــود مـــــــن  َوارشبــــــوا حتــــــى يتبــــــني لكــــــم اخلــــــيط األ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ََّ َْ ُْ ْ ُُ َ ُْ َْ َ َّ َ

ِالفجـــر ْ َ ، فقـــد جعـــل غايـــة حـــل الطعـــام والـــرشاب إىل وقـــت ]١٨٧: البقـــرة[﴾ْ

 املحـــــدود تبيــــني دخــــول وقــــت الفجــــر ، وال جيــــوز جتــــاوز هــــذه الغايــــة واحلــــد

  .واهللا تعاىل أعلم.. لتناول الطعام والرشاب

 يـــــــسأل كثــــــــريون هـــــــل اإلبــــــــرة العـــــــضلية أو الوريديــــــــة، وكـــــــذا املغذيــــــــة -٤

  !؟»هل تفطر«

: تنـــاول الطعـــام والـــرشاب : املفطـــرات هــي

مـــــــــــــن الفـــــــــــــم، وإتيـــــــــــــان الزوجـــــــــــــة يف هنـــــــــــــار رمـــــــــــــضان، واإلمنـــــــــــــاء لــــــــــــــشهوة يف 

ًوبالتـايل فـاإلبر أيـا كانـت غـري مفطـرة لعــدم .. اليقظـة يف هنـار رمـضان 



 

 

 

٥٩  
 

تناوهلـا عـن طريـق الفـم ، ولعـدم انتهـاك حرمـة الـشهر الكـريم ، وعـدم 

  . التلذذ هبا إذ اللذة كلها عن طريق الفم

وكـون اإلبــر مفطـرة مل يقــم عليهــا دليـل فــيام نعلـم ، إال القيــاس عــىل 
ري صــحيح الطعـام والـرشاب ، وقيـاس اإلبـر عـىل الطعـام والـرشاب غـ

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

أفيــــــــــــــدونا .. تفطـــــــــــــر» البغـــــــــــــرة«اشـــــــــــــتهر لـــــــــــــدى الكثـــــــــــــري أن القــــــــــــــيء أو  -٥  

  .عافاكم اهللا

: القــيء الــذارع ومـا دونــه إذا خــرج مــن الفــم َ ّ

ْومل يعـــــــــد إىل اجلـــــــــوف منـــــــــه يشء فإنــــــــــه ال يفطـــــــــر، فـــــــــإن عـــــــــاد منــــــــــه يشء إىل ُ َ 

  . اجلوف فقد أفطر

مــــــــن تعـــــــــذر  عليـــــــــه الــــــــصوم لعـــــــــذر مـــــــــأيوس؛ إمــــــــا ملـــــــــرض مـــــــــزمن، أو  -٦

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

  .»باملكاييل والنقد املعارص، ومتى خيرجها؟

:  مـن وصـلت بـه احلـال إىل عـدم القـدرة عــىل 

ليــــــه أن خيـــــــرج كفــــــارة عـــــــن كــــــل يـــــــوم؛ الــــــصيام ، وأيـــــــس مــــــن الـــــــشفاء ، فع



 

 

 

٦٠  
 

ّنـــــصف ـصــــاع أو قيمتـــــه كـــــل يـــــوم بيومـــــه أو آخـــــر الـــــشهر، وقـــــد قيـــــل عـــــن  َ

مقــــــــدار الـــــــــصاع بأنـــــــــه عبـــــــــارة عـــــــــن اثنـــــــــني كيلـــــــــو وســـــــــتامئة غـــــــــرام، فيكـــــــــون 

  . واهللا تعاىل أعلم.. كيلو وثالثامئة: النصف

  متى يرخص هلا اإلفطار؟ .. املرأة املرضعة   -٧

:وز للمـرأة احلامـل واملرضـعة أن تفطـر إذا  جيـ

خــــــشيت عــــــىل مـــــــا يف بطنهــــــا أو خــــــشيت عـــــــىل رضــــــيعها أو عــــــىل نفـــــــسها 

ِصـــــىل اهللا عليــــــه الـــــضعف أو املـــــرض، وعليهـــــا القـــــضاء ، ملـــــا ورد عنــــــه  ْ ََ َ ُ َّ

ــــه وســــلم َوآ ََّ ََ ُ اذهبــــي فــــأفطري «: أنـــه أجــــاز للحامــــل أن تفطـــر وقــــال : َ

اذهبــــــي فــــــأفطري «: لِفـــــإذا أطقــــــت فـــــصومي، وكــــــذلك للمرضــــــعة وقـــــا

. وكذلك احلكـم لـصاحب املـرض غـري املـأيوس» ِفإذا أقطت فصومي

  .واهللا أعلم

  أهيـــــــــــــــــــام أفــــــــــــــــــــضل يف الــــــــــــــــــــسفر؛ الــــــــــــــــــــصيام أم اإلفطــــــــــــــــــــار؟ و هــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــصح -٨

للمــسافر أن يفطـــر يف مدينتــه قبـــل الـــسفر مــع العلـــم أنــه عـــازم عـــىل 

  السفر يقينا؟



 

 

 

٦١  
 

: صـــام يف  جيــوز للمـــسافر أن يفطــر وإن 

ْفمن كـان مـنكم مريـضا أو ﴿: سفره فهو أحسن وأوىل لقولـه تعـاىل َ ً ِ َّ َُ َِ َ َ

ــر ـــام أخـ ــفر فعـــدة مـــن أ َعـــىل سـ ِّ ََ ُ ٍَ ََّ ْ ٌ َّ ِ َ ٍَ ٌوأن تـــصوموا خـــري ﴿:إىل قولـــه.. ﴾َ ْ َ ْ ُ ُ ََ َ

ْلكم ُ أما أن يفطـر مـن يريـد الـسفر يف مدينتـه قبـل  .. ]١٨٥: البقرة[﴾َّ

  .مواهللا تعاىل أعل.. السفر فال جيوز 

احلائض أو النفساء تفطر كام هو واجب عليها، لكن هـل يكـون  -٩

حاهلــا كـــام لـــو مل تكـــن يف رمـــضان ، أم أن لرمـــضان وأيامـــه هيئـــات 

  ومندوبات ختصه؟

: ينبغـــي للحـــائض والنفــــساء أن ال تظهـــر أمــــام 

اآلخــــــــرين يف رمــــــــضان أو يف غــــــــريه بمظهــــــــر غــــــــري الئــــــــق، بــــــــل ينبغــــــــي هلـــــــــا أن 

ف نفـــسها وثياهبـــا كـــام لـــو كانـــت غـــري حـــائض وال نفـــساء ، وال تـــرشب تنظــ

ًوال تأكـل أمـام اآلخــرين ولـو كــانوا أطفـاال حرمـة للــشهر الكـريم، ورعايــة  ً

ًوحفظـــا وصــــيانة لــــه ، وإذا أرادت أن تــــرشب أو تأكـــل فبعيــــدا عــــن أنظــــار  ً

ًاآلخـــــــرين، حتـــــــى ال يظنـــــــوا هبـــــــا ســـــــوء، وال تكـــــــون ســـــــببا يف ذهـــــــاب تعظــــــــيم  ً
  .واهللا أعلم.. لكريم من قلوهبمالشهر ا



 

 

 

٦٢  
 

ّتـــــــسحر يف الـــــــيمن، ثـــــــم ســــــــافر إىل بلـــــــد تـــــــسبق الـــــــيمن يف التوقيــــــــت  -١٠

مثـــــل ماليزيــــــا ونحوهــــــا، فمتــــــى يفطـــــر؛ بحــــــسب توقيــــــت ماليزيــــــا أم 

  بحسب توقيت اليمن؟ 

وماذا إذا كان سفره إىل بلد متأخر يف توقيته عن اليمن مثل ليبيا 
  دى دول األمريكيتني؟ونحوها من دول املغرب العريب، أو إح

: جيـــوز للمــــسافر أن يفطـــر، أمـــا لــــو أراد أن 

 فلــــــه ذلـــــك، فــــــال يفطـــــر حتــــــى يـــــدخل الليــــــل -والـــــصوم خــــــري لـــــه–يـــــصوم 

ســـواء يف بلــــده أم يف البلــــد الـــذي ســــافر إليــــه، ســـواء طــــال وقــــت الــــصيام 

أم قـــــــرص، فتلزمــــــــه أحكــــــــام تلــــــــك الــــــــبالد كـــــــام لــــــــو كــــــــان مــــــــن أهلهــــــــا لقولــــــــه 

ِثم أمتوا الصيام إىل الليل﴿: ىلتعا ْ َ َِّّ ْ َُ ِ َ ُّ َِّ   . واهللا أعلم. ﴾َ

 يـــــــــدرك النــــــــــاس أن شــــــــــهر رمـــــــــضان هــــــــــو شــــــــــهر الـــــــــرتاحم والتــــــــــآلف وفعــــــــــل - ١١

اخلـــــــري ، لـــــــذا نــــــــرى بعـــــــضهم يعجـــــــل زكــــــــاة مالـــــــه قبـــــــل أن حيــــــــول عليـــــــه احلــــــــول 

َلكــــــــــي ال حيــــــــــرم مـــــــــــن مــــــــــضاعفة أجـــــــــــر فعــــــــــل اخلــــــــــري ومـــــــــــن املــــــــــشاركة يف هـــــــــــذا  ْ ُ

 وبعـــــــــــضهم يؤخرهــــــــــــا بعــــــــــــد أن حـــــــــــال عليــــــــــــه احلــــــــــــول يف الـــــــــــرتاحم والتــــــــــــآلف ،

 . شعبان أو رجب أو قبلهام؛ فام رأي العلامء يف ذلك



 

 

 

٦٣  
 

 : جيـوز تعجيــل الزكــاة قبـل حلــول احلــول، ملــا

ــــه وســــلمورد يف اخلــــرب أن النبــــي  َصــــىل اهللا عليــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ  أخــــذ مــــن عمــــه َّ

ُالنــــــاس يفـــــضل أن جيمـــــع بــــــني العبـــــاس زكـــــاة ســــــنتني مقبلتـــــني ، وبعـــــض 
أجـر الــصيام والــصالة والزكــاة فيخـرج زكــاة مالــه يف رمــضان ، وهــذا 

ال بـــأس وفاعلــــه مــــأجور إن شــــاء اهللا ، لكـــن ينبغــــي عــــىل اجلميــــع أن ال 

يعتقـــــــــــدوا أن الزكــــــــــــاة ال ختــــــــــــرج إال يف رمـــــــــــضان ، فهــــــــــــذا خطــــــــــــأ، فالزكــــــــــــاة 

أو جيـب إخراجهــا عنـد حلــول احلـول ، ســواء حـال احلــول يف رمــضان 

يف شعبان أو يف شوال أو يف حمرم أو يف أي شهر آخر، وهو األوىل ملا 

واهللا .. يف ذلــك مـــن تعاهـــد الفقـــراء وقــضاء حـــوائجهم يف ســـائر الـــسنة

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

 

 هنـــــــــــار مــــــــــا حكــــــــــم األقـــــــــــراص التــــــــــي توضـــــــــــع حتــــــــــت اللـــــــــــسان للعــــــــــالج يف
  . رمضان، وكذلك استخدام غاز األكسجني للمريض

 : املعلــوم مـــن الــدين أن مــا وصـــل مــن حلـــق



 

 

 

٦٤  
 

الــــــــصائم إىل معدتـــــــــه أثنــــــــاء صـــــــــومه أنــــــــه ينـــــــــتقض صــــــــومه ، لـــــــــذلك وهـــــــــذه 

األقــــــــــــــراص هــــــــــــــي عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن حبــــــــــــــوب توضــــــــــــــع حتــــــــــــــت لــــــــــــــسان املــــــــــــــصاب 

مل تــــــدخل إىل بالذبحـــــة الـــــصدرية إلنقـــــاذ صــــــحته ، فـــــإذا ذابـــــت يف فمـــــه و

معدتــه فــصومه صــحيح ، وإن ذابــت ووصــلت إىل معدتــه عــرب حلقــه 

فقـــــد فــــــسد صــــــومه ، وأمـــــا اســــــتخدام األكــــــسجني فالظـــــاهر أنــــــه ال مــــــانع 

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

 

  هل القيء يفسد الصوم ؟ 

: ال يفـسد القـيء الـصيام إذا مل يرجـع مـن الفـم 

إىل اجلــــــــــوف ؛ فـــــــــــإذا قــــــــــاء الـــــــــــصائم وبــــــــــصق كـــــــــــل مــــــــــا يف فمـــــــــــه فــــــــــإن صـــــــــــيامه 

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

  



 

 

 

٦٥  
 

 

مــــــــا رأيكـــــــــم يف املخــــــــدر الـــــــــذي يــــــــضعه طبيـــــــــب األســــــــنان للمـــــــــريض يف 
   ؛ هل يفطر أم ال ؟ هنار رمضان

: املخــدر الــذي يـضعه الطبيــب وحيقــن بــه 
املـــــــــــريض ال يفــــــــــــسد الــــــــــــصيام إال أن يــــــــــــدخل اجلــــــــــــوف ، أمــــــــــــا إذا حقــــــــــــن 
َاملــــــريض ونظــــــف فمــــــه وغــــــسله باملــــــاء فــــــإن صــــــيامه صــــــحيح إن شـــــــاء 

  . واهللا تعاىل أعلم.. اهللا 
 ين شمس الدين رشف الد/ مفتي الديار اليمنية العالمة 

 

هــل يــستطيع أحــد أن يعـــرف ليلــة القــدر مـــن خــالل تغــريات معينـــة يف 
  أو من خالل تغريات يف القمر أو يف السامء؟؟..اجلو كام نسمع 

 : بـــال شـــك أن ليلـــة القـــدر كرامـــة اهللا لعبـــاده
يكونوا عىل تلك وترغيب منه هلم يف التزود، وما أخفاها عنهم إال ل

 وإن مل يعلمهـــــا أو أماراهتــــا كـــــام -الــــوترية مـــــن اجلــــد والعـــــزم ، واحلــــاذق 
ًذكــــــروا بعـــــــضا مـــــــن األمـــــــارات التـــــــي تكـــــــون يف ليلتهـــــــا وصـــــــبيحتها مـــــــن 

 عليـــــــه أن يـــــــسأل مــــــــاذا -خفـــــــوت الريـــــــاح ومخـــــــول الـــــــشمس وغــــــــري ذلـــــــك 



 

 

 

٦٦  
 

يفعـــــــل فيهـــــــا مـــــــن األعـــــــامل واملـــــــربات والـــــــصدقات واألذكـــــــار ألن الغايـــــــة 
ً اهللا والقبـــول منــه تفـــضال ، أمــا مـــن أعــرض واشـــتغل بقيـــل منهــا رىض

  . وقال فال ينفعه إن علمها أو مل يعلم وقتها وأمارهتا
  عبداهللا حسن الراعي / العالمة 

 

  ماهي ليلة اجلائزة ؟؟ وما فضلها ؟؟

 : ليلــة اجلــائزة التـــي خصــصت بالفـــضائل يف

 الواردة هـي ليلـة عيـد الفطـر، وسـميت هـذه الليلـة بليلـة بعض اآلثار

اجلــائزة لفـــوز الـــصائم املقبـــول بــاملغفرة والثـــواب مـــن أرحـــم الـــرامحني ، 

وفـضلها مـشهور ولـو مل يكـن إال قولـه صـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه وسـلم 

كـــــــام رواه بالـــــــسند يف أمــــــــايل املرشـــــــد بــــــــاهللا عليـــــــه الــــــــسالم إىل عبـــــــد اهللا بــــــــن 

ـــــه وســــــلم قـــــال كـــــان رســـــول اهللا بـــــردة عـــــن أبيـــــه ، َصــــــىل اهللا عليـــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ َّ 

ًإذا كــــــان ليلــــــة الفطــــــر أمـــــر مناديــــــا ينــــــادي اغــــــدوا إىل رب كــــــريم «: يقـــــول

إن اهللا تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــاىل أمـــــــــــــركم : جزيــــــــــــل العطـــــــــــــاء ، واملالئكـــــــــــــة يقولــــــــــــون 

بــــــــــــــــصيام هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــشهر فـــــــــــــــــصمتم وأطعتمــــــــــــــــوه فـــــــــــــــــيام أمـــــــــــــــــركم فهلمـــــــــــــــــوا إىل 



 

 

 

٦٧  
 

ٍ فرغـــوا مــن صـــالهتم نـــادى منـــاد أن ارجعـــوا جــوائزكم فاقبلوهـــا، فـــإذا

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

 

الـــــبعض ال يـــــستطيع رشاء كـــــسوة العيـــــد لـــــه وألوالده إال يف اخلــــــواتم 

مــــن شــــهر رمــــضان، ويــــضطر للخــــروج إىل األســــواق رغــــم ازدحامهــــا 

خــــــــتالط بـــــــــني اجلنــــــــسني مــــــــن شـــــــــدة االزدحــــــــام، فـــــــــام ممــــــــا قــــــــد يـــــــــؤدي إىل اال

  حكم الرشع يف ذلك ؟ 

 : أن هـذه املـسألة ممـا عمـت هبـا البلـوى خاصـة

يف هـــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــزمن، يف كثـــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــــاكن كالـــــــــــــــــــــــشوارع واألســـــــــــــــــــــــواق 

ًواجلامعـــــــات واملحــــــــاكم وغريهـــــــا، بــــــــل إن هــــــــذا كـــــــان موجــــــــودا حتــــــــى يف 

  .ورةعرص النبوة، ويف املدينة املن

ًفلـــــيس جمــــــرد وجـــــود رجــــــال ونـــــساء يف مكــــــان واحـــــد حمرمــــــا، مـــــامل يكــــــن 

  .هناك خلوة أو تربج أو فتنة أو مالمسة باألبدان أو نحو ذلك



 

 

 

٦٨  
 

ـــل ﴿:والواجـــــــــب عـــــــــىل اجلنـــــــــسني هـــــــــو غـــــــــض البـــــــــرص لقولـــــــــه تعـــــــــاىل ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُق

صارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هل ُللمؤمنني يغضوا من أ َ َ ُ ُ َ ْ َِّ َْ ُّ َْ ََ ُِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُُ َ َ َ ْ َْ ِْ ِ َّم إن َ ِ ْ

َا خبري بام يصنَعون ُ ْ َ َ ِ ٌِ َ َ   .]٣٠:النور[﴾َّ

وبــاألخص جيــب  عــىل املـــرأة التــسرت والعفــة واالحتــشام يف كالمهـــا 
وحركتهــــــا ، إن كــــــان ال بـــــــد مــــــن ذهاهبــــــا إىل الـــــــسوق وعــــــدم وجــــــود مـــــــن 

َفال ختضعن بالقول فيطمع ﴿:يقوم مقامها من حمارمها ، لقوله تعاىل َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ َ َ َ

ــذي  ِالــ ـاَّ ـ ــ ــوال معروف ــن قــ ــه مــــرض وقلــ ــ ًيف قلب َ ْ ُ ْ َُ َّ َ َْ ْ َ ًَ ٌ ِ ِ  وقولــــه ]٣٢:األحــــزاب[﴾ِ
ـصارهن وحيفظـن فـروجهن ﴿:تعـاىل َّوقل للمؤمنَات يغضـضن مـن أ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َُ ُُ ْ َ ْ ِّ ُْ َْ ِ ِ َ ِ ِ ِْ ُ ْْ

َّ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 َّ ْ َّ ُ ْ َّ ْ َّ ُ ُ َّ ُ َ ْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َّ ِ َ ِ

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

َأو ما ملكت أ َْ َ َ َ َ ِامهنن أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل ْ ِْ ِّ ِ َِ ُ ِ َِ َ َ ْ َّ ِّْ ْ ُِ ِ َِ َِ ْ ِ ْ َ َ َّ ُ
َالذين مل يظهروا عىل عورات النِّساء وال يـرضبن بـأرجلهن لـيعلم مـا  َ ْ َ َ َُ ْ َّْ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ ِ ِْ ْ َ ََ ََ ْ

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

َتفلحون ُْ ِ   .]٣١:النور[﴾ُ

فـإذا كانــت املـسألة مــضبوطة هبـذه الــضوابط الـرشعية الكريمــة فــال 



 

 

 

٦٩  
 

َّمانع من اخلروج والتسوق، أما إذا كان هناك خلوة أو تـربج أو فتنـة 
أو مالمـــــــــــــــــــسة أو نحــــــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــــــك فهــــــــــــــــــــذا ـحمـــــــــــــــــــرم، وال جيــــــــــــــــــــوز يف حــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن 

                   واهللا املوفق.. اص أو عام األحوال، وسواء كان يف مكان خ
  حفظ اهللا زايد/ العالمة  

 

عـــــــــىل مـــــــــن جتـــــــــب زكـــــــــاة الفطـــــــــرة ؟ وكـــــــــم مقـــــــــدارها بحـــــــــساب اليــــــــــوم؟ 

  وملن ترصف ؟وما هي الغاية من ترشيعها ؟

: ،أن زكـــاة الفطــــرة واجبـــة عــــىل كـــل مــــسلم َّ

ًسواء كان كبريا أو صغريا ، ذكرا ً   . أو أنثىً

فالواجب عىل املسلم إخراج هـذه الزكـاة عـن نفـسه، وعمـن جتـب 

عليـه نفقتــه كالزوجـة واألوالد والوالــدين إذا كــان ينفـق علــيهام وكانــا 

  . مسلمني

ًفـإذا جـاء يـوم العيـد وهـو يملـك غـري الزكـاة قـوت عـرشة أيـام عينـا، 
أو يملـــــــك قيمـــــــة قـــــــوت العــــــــرشة األيـــــــام لنفـــــــسه ولكــــــــل واحـــــــد ممـــــــن جتــــــــب 

 نفقته وجب عليه إخـراج زكـاة الفطـر، لقـول احلبيـب املـصطفى عليه



 

 

 

٧٠  
 

صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد بن 
ٍصــــــدقة الفطـــــــر عــــــىل كــــــل صـــــــغري أو «:   عيــــــسى عليــــــه الـــــــسالم يف أماليــــــه ِّ ُُ َ َ ِ

ُكبري، حر أو عبد ، وعىل من متونون ُ َ ٍَّ َ َ ٍ ُ ٍ« .  

صــاع عـــن كــل شـــخص مــن القـــوت فهـــي : أمــا مقــدار زكـــاة الفطــرة

ِالــــــذي يملكـــــــه مـــــــن وجبـــــــت عليـــــــه، لقـــــــول احلبيـــــــب املـــــــصطفى  صـــــــىل اهللا َ

صـــاع مــن شـــعري، أو صـــاع مــن متـــر، أو صـــاح «: عليــه وعـــىل آلــه وســـلم

  .»من دقيق

ُوقـــــــد قـــــــدر العلـــــــامء الـــــــصاع بأربعــــــــة أمـــــــداد، وأرجـــــــح أن تكـــــــون هــــــــذه  ِّ َ ُ َّ

َاألمـــــــــداد بكفـــــــــي مـــــــــن وجبـــــــــت عليـــــــــه الزكـــــــــاة، ويمكـــــــــن تقـــــــــديرها ً حاليــــــــــا ِّ

  .ًبكفي الرجل املتوسط اثنني كيلوا ونصف تقريبا 

وتتفاوت القيمة من شخص إىل آخر بحسب القـوت الـذي جيـب 

إخراجــــــــه، فــــــــإن كــــــــان الواجــــــــب هــــــــو صــــــــاع مــــــــن دقيــــــــق، فيجــــــــب إخـــــــــراج 

ًزمانـــا ومكانــا، وإن كــان الواجــب هـــو ) الــدقيق ()١(قيمــة ذلــك الــصاع ً

                                                        
غرام من الدقيق أو األرز ٦٠٠ كيلو  و ٢ غرام، فيكون قيمة ٦٠٠ كيلو  و٢: الصاع  )١(

 .  ريال يمني بحساب اليوم٦٠٠
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) األرز(اع إخـــــــــراج صــــــــــاع مـــــــــن أرز، فيجــــــــــب إخــــــــــراج قيمـــــــــة ذلــــــــــك الــــــــــص

ًزمانا ومكانا ، وهكذا  ً.  

َوهــــــذا هـــــــو مـــــــن بــــــاب األفـــــــضل واألحـــــــوط، وإن التــــــزم مـــــــن وجبـــــــت 
عــــىل الزكـــــاة بـــــإخراج املبلـــــغ املحـــــدد مـــــن اجلهـــــات الرســـــمية هلـــــذه الـــــسنة 

  .فال حرج يف ذلك

فهـــــــي املـــــــصارف الثامنيـــــــة املــــــــذكورة يف : أمـــــــا مـــــــصارف زكـــــــاة الفطـــــــرة

َإنــام الــصدق﴿:قـول املــوىل ســبحانه َ ََّّ َ ء واملــساكني والعــاملني ِ َات للفقــرا َِ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ ِْ َ َْ ُ

ــن  ِعليهــا واملؤلفــة قلــوهبم ويف الرقــاب والغــارمني ويف ســبيل ا واب ِْ َُ ّ َ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َ ِّ ِْ َِ ِ ِِ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َُ َ َْ

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

وىل رصفهــــا يف الفقــــراء واملــــساكني فقــــط لقولــــه الثامنيـــة األصــــناف، واأل

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

  . بالذكر ، وهذا هو األحوط 

أمــــــــا الغايـــــــــة مــــــــن تـــــــــرشيعها فهــــــــي تطهـــــــــري للــــــــصائم، وإطعـــــــــام للفقـــــــــراء 

ُواملـــــــــــــساكني، وإكفـــــــــــــافهم عـــــــــــــن الـــــــــــــسؤال يـــــــــــــوم العيـــــــــــــد، كـــــــــــــام قـــــــــــــال احلبيــــــــــــــب 
ه وسلمى املصطف َصىل اهللا عليه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ ِصدقة الفطر طهرة للـصائم « : َّ ُ ْ ُ َِ ِ َِّ ْ ٌَ ََ ِ
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ِمـــــــن اللغــــــــو والرفــــــــث ، وطعمــــــــة للمــــــــساكني ِ ِ ِ َِ َ َ َّْ ً ُ َ َّْ َ َ َِ ْأغنــــــــوهم يف هــــــــذا «:  وقــــــــال»ْ ُ

وذلـــــــك حتــــــى ال يبقـــــــى الفقـــــــراء واملــــــساكني حمـــــــرومني يعـــــــانون .. »ِاليــــــوم

العـــيش يف هـــذا اليـــوم املبـــارك البـــؤس واحلرمـــان أو يبحثـــون عـــن لقمـــة 

  .فال يدركون فرحته وسعادته

ِوهـــــي أيــــــضا مـــــن أســــــباب قبـــــول الــــــصيام، لقـــــول احلبيــــــب املــــــصطفى  ً

ــــــــه وســــــــلم َصــــــــىل اهللا عليــــــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ ِصــــــــيام الرجــــــــل معلـــــــق بــــــــني الــــــــسامء «: َّ َ ٌ ِ ُ
َواألرض حتى يعطي صدقة الفطر ِ ُ   واهللا املوفق..»ِ

 حفظ اهللا زايد/ العالمة 

– 

ًنسمع أن من األعامل املـستحبة إحيـاء الليـل ، وخـصوصا يف ليـايل 

  فامهي هذه الصالة ؟؟.. رمضان املباركة بصالة التسبيح 

: ممـا اخــتص بالفـضل صـالة التـسبيح ، وهــي 

أربـــع ركعـــات بتــــسليمتني ، يعنـــي يــــصيل ركعتـــني ويــــسلم عـــىل اليمــــني 

ُسار، ثــم يــصيل ركعتــني ويــسلم عــىل اليمــني واليــسار ، وجيـــوز أن واليــ
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َتكـون بتــسليمة واحـدة ، وذلــك يف ليـل أو هنــار، غـري الوقــت املكــروه، 
ٍ

ه وسلمروي عـن النبـي : ملا يف اجلامع الكايف قال َصىل اهللا عليه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ َّ 

 يف -َريض اهللاُ عـــــنهام-أنــــه قــــال لعمــــه العبــــاس، وجلعفــــر بــــن أيب طالــــب 

اب وســــــــورة معهــــــــا ، ثــــــــم تــــــــأن يقــــــــرأ فاحتـــــــة الك «:صـــــــالة التــــــــسبيح وهــــــــي

َيــــــسبح مخـــــــس عــــــرشة مـــــــرة  ُ ســــــبحان اهللا ، واحلمـــــــد هللا، وال إلـــــــه إال اهللا، : ُ

ِواهللا أكــــــــــرب، ثــــــــــم يركــــــــــع ويــــــــــسبح عـــــــــــرشا، وإذا رفــــــــــع رأســــــــــه مــــــــــن الركـــــــــــوع  ً ُ
ًعــرشا، وإذا ســجد عـــرشا، وإذا رفــع رأســه مـــن الــسجود عـــرشا، وإذا  ً ً

ً عـــــــرشا، وإذا رفـــــــع رأســـــــه مـــــــن الـــــــسجود عـــــــرشا، فيكـــــــون ســــــجد الثانيـــــــة ً

  .»ًذلك مخسا وسبعني يف كل ركعة

ـــــــه وســـــــلمَوقـــــــال النبــــــي : قــــــال  َصـــــــىل اهللا عليـــــــه وآ ََّ َ ََ ُ َ ْ َِ َ ُ فلـــــــو كانـــــــت « : َّ

مثـــــل عـــــدد نجـــــوم الــــــسامء، وقطـــــر املـــــاء ، وعـــــدد أيـــــام الــــــدنيا ،  )١(ذنوبـــــك

ِّل عـــالج لغفرهـــا اهللا لـــك ، تــصليها يف كـــل يـــومـــوعــدد ر م مـــرة واحـــدة، ُ

: ومـــــــن يطيــــــــق ذلــــــــك يـــــــا رســــــــول اهللا؟ قــــــــال  : -رمحــــــــه اهللا-قـــــــال العبــــــــاس 

                                                        
املــراد بغفــران الــذنوب يف هــذا احلــديث ويف غريهــا مــن األحاديــث هــي الـــصغائر؛ ألن   )١(

 . كام هو مذكور يف األصولالكبائر ال تغفر إال بالتوبة،
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افعلهـا يف كــل شــهر : ومـن يطيــق ذلـك؟ قــال : افعلهـا كــل مجعـة ، قــال 

افعلهــــــا يف : ومـــــن يطيــــــق ذلـــــك يــــــا رســـــول اهللا؟ حتــــــى قـــــال : مـــــرة ، قــــــال 

  .»عمرك مرة واحدة
  دائرة الفتوى
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