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افتتاحية
والســام عىل
رب العاملــن،
َّ
احلمــد هلل ِّ
والصالة َّ

ســيدنا حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحســان إىل

يوم الدين..

وبـعــد :فبمناسبة حلول شهر رمضان املبارك ،يرس

« دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي » أن ترفع أسمى

التهاين ،وأطيب األماين ،إىل مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة  -حفظه اهلل ،-

وإىل أخيه صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشد آل

مكتوم نائب رئيس الدولــة رئيــس جملــس الوزراء
حاكـم ديب  -رعاه اهلل  ،-وإىل إخواهنام أصحاب السمو

حكام اإلمـــارات ،وإىل شــعب اإلمارات الكريم ،وإىل
يمـن عليهـم
مجيع املسلمني ،سائـلـني املـوىل القديـر أن
َّ

بالـرمحة والغفران ،والعتق من النريان.
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وهبــذه املناســبة الكريمــة تقــدِّ م دائرة الشــؤون

اإلســامية والعمــل اخلــري بــديب ،هــذه الطبعــة
اجلديــدة من « دليل الصائــم » ،بمزيد مــن التنقيحات
واإلضافات اليسيرة.

وهذا الدليل هو مذكرة خمترصة للمسلمني تُرشدهم

إىل فقــه صيامهم ،أحكام ًا وآداب ًا لتكون عون ًا هلم عىل أداء

ما أوجب اهلل عليهم من ذلك عىل وجه الصواب واإلتقان

حتى يزكو صومهم ،ويتقبل اهلل عملهم.

نســأل اهلل تعاىل أن يعيننا واملســلمني عــى الصيام

والقيام ،وأن يعيد هذا الشهر الكريم عىل األمة اإلسالمية

ٍ
لباس من التقوى واإليامن ،وقد حتقق هلا ما
وهي ت َْر ُفل يف
رب العاملني.
تصبو إليه من العز واالطمئنان ،واحلمد هلل ِّ

إدارة البحـوث
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التعريف اللغوي للصيام
الصيــام يف اللغة :هو اإلمســاك مطلقــ ًا ،ومنه قوله
ِّ
تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ [مريم .]26 :أي إمساك ًا
عن الكالم.

التعريف َّ
الشرعي للصيام
الصيـــام :هو اإلمساك عن شــهويت البطن والفرج
ِّ
ومــا يقوم مقامهام يوم ًا كام ً
ال من طلوع الفجر إىل غروب
الشمس ،بنية التَّـ َق ُّـرب إىل اهلل تعاىل.
قــال تعــاىل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﴾
[البقرة.]187 :
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حكمة مشروعية الصيام
احلكمة من مرشوعية الصوم أمور:
منها :خمالفة هــوى النفس ،وتصفية مــرآة القلب،
وتنبيــه األغنياء عىل مواســاة اجلائعني ،وت ََشــ ُّبه املؤمنني

باملالئكة الكــرام ،وحتقيق التقوى يف نفس املؤمن كام قال
املوىل سبحانه وتعاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾
[البقرة.]183 :
ومنهــا :تضييــق جمــاري الــدم التي هــي جمرى
الشــيطان من ابن آدم ،فإن الشــيطان جيري من ابن آدم
جمرى الدم.
ومنها :تزكية األخالق وتقويمها والسمو هبا.
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فضـل الصيام
يف الكتاب والسنة
 -1يف الكتاب:

 -قــول اهلل تعاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﴾[البقرة.]184 ،183 :
 -وقوله ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
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ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾
[األحزاب.]35 :

 -وقد وصف اهلل تعاىل املؤمنني الذين اشــرى منهم

أنفسهم وأمواهلم بصفات جـمـيلة ونـعوت كريمــة يف

قوله تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﴾ [التوبــة( .]112 :والســائحون هــم

الصائمون).

 -2ويف ُّ
السنة:

 -عـــن سهل بن ســعد ريض اهلل عنه قـــال :قال

إن يف اجلنة باب ًا يقال له :الر َّيان ،يدخـــل
رسول اهلل ﷺَّ « :
منه الصائمون يوم القيامة ،ال يدخـل معهم أحد غريهم،
الصائمون ؟ فيدخــــلون مـــنه ،فإذا دخـــل
يقال :أين َّ

آخرهم أغـلق ،فلم يدخـل منه أحـد » (((.

((( أخرجه البخاري ( ،)1896ومسلم ( ،)1152واللفظ له .
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ُ
الـــخدْ ري ريض اهلل عنــه قـال:
 -وعـن أيب سعيد

قال رســول اهلل ﷺ « :ما من عبـــد يصـــوم يومــــ ًا يف
سبيل اهلل إال باعد اهلل بذلـك اليوم وجهه عن النَّـار سبعني

خريف ًا »((( (أي سبعني عـام ًا ،وهو كنـايـة عن املبالغة يف

بعده عن النـَّـار).

 -وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،عن النبي ﷺ قال:

« ك ُُّل حســنة يعملها ابن آدم بعرش حســنات إىل سبعامئة
الصـوم فهـو يل وأنـا أجـزي بـه،
ضعف .يقـول اهلل :إال َّ

َيدَ ُع الطعام مـــن أجيل ،والرشاب مـــن أجـيل ،وشهوته
من أجيل ،وأنا أجـزي بـه ،وللصائم فرحتان :فرحة حني

وف فم الصائم حني
يفطر ،وفرحة حني يلقى ربه ،و َلخُ ـ ُل ُ

خيلف من الطعام أطيب عند اهلل من ريح املسك » (((.
((( أخرجه البخاري ( ،)2840ومسلم ( ،)1153واللفظ له.

((( أخرجــه ابن حبــان ( )3424واللفظ لــه .وأخرجه البخاري
( ،)1894ومسلم (.)1151

12

 دلـيـل الـصـــائـم



والخُ ُلوف :هي رائحة الفم ،بســبب اإلمســاك عن

الطعام والرشاب.

 وعن عبد اهلل عمرو ريض اهلل عنهامَّ ،أن رسول اهلل

والقرآن يشــفعان للعبد يوم القيامة،
الصيا ُم
ُ
ﷺ قــالِّ « :
الصيام :أي َر ِّب ،منعتُه الطعام والشــهوات بالنهار
يقول ِّ
َف َش ِّف ْعني فيه ،ويقول القرآن :منعته النَّـوم بالليل َف َش ِّف ْعني

فيه ،قال :فيشفـعان » (((.

فضل صيام شهر رمضان
الجهني قال :جــاء رجل إىل
 -عن عمرو بن مــرة ُ

أرأيت ْ
شــهدت أن
إن
النبــي ﷺ فقال :يا رســول اهلل،
ُ
َ
((( أخرجــه أمحد يف املسنـــد ( ،)6626وقال احلافــظ املنذري يف
(الرتغيب والرتهيــب) ( « :)1455رواه أمحــد والطرباين يف
الكبري ،ورجاله حمتــج هبم يف الصحيح ،ورواه ابن أيب الدنيا يف
واحلاكم ،وقال :صحيح
وغري ُه ،بإسناد حسن،
(كتاب اجلوع)،
ُ
ُ
عىل رشط مسلم » .انتهى كالم احلافظ املنذري.
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الصـــلوات
وصل ْي ُت َّ
ال إله إال اهلل ،وأنَّـــك رسول اهللَ ،

وصم ُت رمضــان وقمتُه،
اخلمـــس ،وأ َّد ْي ُت الــزكاة،
ْ
ِ
الصدِّ يقني ُّ
والش َهداء » (((.
فم َّمن أنا ؟ قال ﷺ « :من ِّ
 وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،عن النبي ﷺ قال:« َم ْن قام ليلة القدر إيامن ًا واحتساب ًا ُغ ِف َر له ما تَـ َقـــدَّ م من
وم ْن صام رمضان إيامن ًا واحتساب ًا ُغ ِف َر له ما تَـ َقـــدَّ م
ذنبهَ ،
من ذنبه » (((.

قال ابن حبان  « :إيمـان ًا :يريــد بــه إيامنــ ًا بفرضه.

واحتساب ًا :يريد به خملص ًا فــيــه » (((.

ُ
واللفظ له ،والبزار يف
((( أخرجــه ابن حبان يف صحيحه (،)3438
مسنده (كام يف كشف األستار برقم  ،)25وقال احلافظ املنذري

يف (الرتغيب والرتهيب) ( « :)1120رواه البزار بإسناد حسن،
واب ُن خزيمة يف صحيحه ،واب ُن حبان.»...

((( أخرجه البخاري ( ،)1901ومسلم(.)524/1
((( انظر :صحيح ابن حبان ( .)218/8
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 وعــن أيب هريــرة ريض اهلل عنهَّ ،أن رســول اهلل
لــوات اخلمــس ،واجلمعــة إىل
الص
ُ
ﷺ كان يقــولَّ « :

رات مــا بينهن ،إذا
اجلمعة ،ورمضــان إىل رمضان :مك ِّف ٌ
اجتنبت الكبائر » (((.
 وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،عن النبي ﷺ قال:« إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ُص ِّفـــدَ ْت َّ
الشياطني
ت أبواب النَّار ،فلــم ُيفتح منها باب،
مر َد ُة اجلــن ،و ُغ ِّل َق ْ
َ
ٍ
ومناد ُينادي:
و ُفتحت أبواب اجلنَّة فلم ُي ْغ َلــق منها باب،

يا باغي اخلري َأ ْقبِ ْل ،ويــا باغي َّ َ
رص ،وهلل عتقاء من
الش أ ْق ْ
النَّار ،وذلك ّ
كل ليلة »(((.

((( أخرجه مسلم (.)16

((( أخرجه ابن حبان يف صحيحــه ( )3435واللفظ له ،والرتمذي
(.)682
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(ص ِّفـــدَ ْت
قــال ابــن خزيمــة « :إنــا أراد بقوله ُ
َّ
الشــياطني) :مردة اجلن منهم ال مجيع الشياطني؛ إذ اسم
الشياطني قد يقع عىل بعضهم »(((.
 وعن أيب هريرة ريض اهلل عنهَّ ،أن رســول اهلل ﷺ
قــال « :إذا جاء رمضــان ُفتحت أبواب اجلنــة ،و ُغ ِّلقت
وص ِّفـدت َّ
الشياطني » (((.
أبواب النَّـارُ ،
 وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنهَّ ،أن النبي ﷺ صعد
املنرب فقال « :آمـني ،آمـني ،آمـني ».
قيل :يا رســول اهلل ،إنَّك حني صعــدت املنرب ُق ْل َت:
آمـني ،آمـني ،آمـني؟!
((( انظر :صحيح ابن خزيمة (.)907/2

((( أخرجه البخاري ( ،)1899ومسلم ( ،)1079واللفظ له .
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ــه َر رمضان
قالَّ « :
إن جربيل أتاين فقالَ :م ْن َأ ْد َر َك َش ْ

ت:
ومل ُي ْغ َفر له َفدَ َخ َل الن ََّار فأبعـــده اهلل ،قـ ُْل :آمـني .ف ُق ْل ُ

َ
آمـنيَ َ .
بمها َف َم َت َفدَ َخ َل
وم ْن أ ْد َر َك أ َب َو ْيـه أو أحدمها فلم َي َ َّ

وم ْن ُذكِ ْر َت
الن ََّار فأبعـده اهلل ،قـ ُْل :آمـني .ف ُق ْل ُ
ت :آمـنيَ .

عنده فلم ُي َص ِّل َع َل ْي َ
ك َف َم َت َفدَ َخ َل الن ََّار فأبعـده اهلل ،قـ ُْل:
ت :آمـني » (((.
آمـني .ف ُق ْل ُ

حكم صيام شهر رمضان
صـوم رمضـان ركن مـــن أركان اإلســالم ،وهـو
والسنة واإلجـامع عىل كل َمـ ْن اكتملت
واجب بالكتاب ُّ
فيه الرشوط ،وهي:

((( أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( ،)907واللفظ له ،وابن خزيمة
( ،)1888والبخاري يف األدب املفرد (.)646
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 اإلسالم . -والبلوغ.

 -والعقل .

 -والقدرة عىل الصيام.

 -واإلقامــة .

 -والنقاء من احليض والنفاس.

دليله من الكتاب:
قولــه تعاىل ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [البقرة.]185 :
ودليله من ُّ
السنة:
ســمعت
ما ثبت عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،قال:
ُ
رسول اهلل ﷺ يقولُ « :بن ِ َي اإلسال ُم عىل مخـس :شهادة أن
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ُ
الصالة ،وإيتـاء
ال إله إال اهلل وأن حممد ًا
رسول اهلل ،وإقا ِم َّ

الزكـاة ،واحلج ،وصــوم رمضـان » (((.

أن صــوم رمضان ركن من
وقد أمجعــت األمة عىل َّ

أركان اإلســام املعلومة من الدِّ ين بالــرورة ،وتاركه
واقع يف كبرية من كبائر الذنوب.

متى فرض صيام شهر رمضان ؟
ُف ِرض صوم رمضان يف يوم االثنني الثاين من شــهر

شعبان يف السنة الثانية للهجـرة.

الرتهيب من إفطار شهر رمضان لغري املعذور
 -عن أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه ،قال :ســمعت

رســول اهلل ﷺ يقول « :بينا أنا نائم إذ أتاين رجالن فأخذا
((( أخرجه البخاري ( ،)8ومسلم (. )21
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ــي((( فأتيا يب ً
اص َعد .حتَّى إذا
جبال َو ْعر ًا فقــاال يلْ :
بِ َض ْب َع َّ
فقلت :ما هذه
كنت يف َسواء اجلبل فإذا أنا بصوت شديد،
ُ
ُ
األصوات ؟ قال :هـذا ُعواء أهل النَّـار ُ .ث َّم انطلق يب فإذا

بقوم مع َّلقني بعراقيبهم ُم َشــ َّققة أشدا ُقهم تسيل أشداقهم

فقلتَ :م ْن هؤالء ؟ فقيل :هؤالء الذين يفطرون قبل
دم ًا،
ُ
َِ
تـ َّلة صومهم(((  » ...احلديث(((.

َِ
ب يثبت هالل رمضان
يثبت الصيام بأحد ثالثة أمور:
 -1كامل شعبان ثالثني يومـ ًا.
((( وسط العضد ،وقيل :العضد كلها.

((( أي :يفطرون قبل أن حيني وقت اإلفطار .

((( إسناده صحيح .أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( )7491واللفظ
له .وابن خزيمة (.)1986
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 -2رؤيــة هالل رمضان من شــاهدي عَدْ ٍل ،وعند

الشافعي وأمحد يكفي عدل واحد يف ثبوت الصيام ،أ َّمـــا
الفطر فال بـد من عدلني.

 -3رؤيـــة مجاعة مستفيضة يستحيل عاد ًة تواطؤهم

عىل الكذب ،وإن مل يكونوا عـدوالً.

ويثبــت الفطر بتامم رمضــان ثالثني يومــ ًا أو رؤية

هالل شــوال من عدلني أو مجاعة مســتفيضة كام ذكر يف

ثبوت رمضان.

وال يثبت الصيام وال الفطر بقول ا ُملنَج ِم (أي املؤ ِّق ِ
ت
ِّ
ُ
ُ

أو ال َف َلكي الذي حيسب سري القمر هل يظهر تلك الليلة أو

ال) ،ال يف حق نفسه وال يف حق غريه ،ولو وقع يف القلب
صد ُقه .وال جيوز تصديقه بحال ؛ َّ
الصوم
ألن الرشع أناط َّ
والفطر واحلج برؤيـة اهلالل.
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فعن أيب هريرة ريض اهلل عنهَّ ،
أن رسول اهلل ﷺ قال:
« صوموا لرؤيتــه ،وأفطروا لرؤيته،
فــإن َغبِ َي((( عليكم
ْ
فأكملوا عدة شعبان ثالثني » (((.

أركان الصيـام
للصـوم ركنان:
 َّأوهلام :النّيــة  ،للحــديث الصحــيح « :إنَّام األعامل
بالنيات ،وإنَّام لك ُِّل امرئ ما نوى » (((.
وجتــب النيــة يف أول ليلة من الشــهر قبــل طلوع
الفجر أو معــه ،وتكفي لباقي الشــهر عنــد املالكية ،إال
((( أيَ :خ ِف َي عليكم.

((( أخرجه البخاري ( ،)1909ومسلم (. )1081
((( أخرجه البخاري ( ،)1ومسلم (. )1907
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الصــوم فيجب جتديدها عنــد ابتداء
إذا طرأ مانــع من َّ

الصوم ثاني ًة .

ويستحب عندهم تبييتها يف كل ليلة.
وجيــب جتديدها كل ليلة عند األئمة الثالثة اآلخرين

ٌ
َّ
مستقل.
ألن ك َُّل َي ْو ٍم فرض

وثانيهــا :الكف عــن املفطرات من طلــوع الفجر

إىل غـروب الشمس ،لقـــوله تعـاىل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﴾ [البقرة.]187 :

مبطالت الصيام
 -1األكل والرشب.
 -2واجلامع هنار ًا.
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الصوم عمد ًا .
-3
ُ
ورفض نية َّ
ويف اجلميــع القضــاء والكفــارة عنــد املالكيــة،
وعنــد احلنفيــة يف األكل والــرب واجلامع ،أ َّمـــا عند

غريهم فالقضــاء فقــط ،إال اجلامع فالقضــاء والكفارة
باتفاق املذاهب.
 -4وصــول يشء للمعــدة  -ولــو كان غري طعام
ورشاب من مائع أو جامد  -كالدرهم واحلصاة مثالً.
 -5كل مـا وصـل إىل احلـلق مـن املائعات ونحوها،
عن طريــق الفــم أو األذن أو األنف ،وكــذا من العني
كالكحل والقطرة عند املالكية ،خالفـ ًا للشافعية.
 -6والغالب من املضمضة واالستنشــاق إذا وصل
إىل احللق.
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 -7احلـــقنة املـــائعة يف الـدبر ،أو يف فـــرج املـرأة

عىل المشهـور.

 -8القيء عمد ًا ،أ َّما إن غلبه القيء فال يفطـر.

احليــض والنّفاس أثناء الصوم ،ولو قبل غروب
-9
ُ

الشمس بلحظـة .

َ -10ت َع ُّمــــد إخــراج املني أو املذي عنــد املالكية

واحلنابلة بأي ســبب من األســباب ،أ َّما عند َّ
الشــافعية
فاملذي ال يبطل الصوم وال يوجب القضـاء.

غروب الشمس
 -11إذا أكل أو رشب أو جامع ظان ًا
َ

فبان خال ُفـــــه ،أو عد َم طلوع الفجر فظهر خالف ظنه،

فعليه القضاء فقط عـند اجلمهور .

 -12اســتعامل ال َب َّخــاخ ملــرىض الربــو :املريض

بداء الربو ،حيتاج الســتعامل البخاخ ،لتوســيع الشعب
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اهلوائيــة ،وال بد له منه ،وهذا الدواء رذاذ يدخل اجلوف،

فيحصل بــه الفطر ،وهو معــذور بذلك لقولــه تعاىل:

﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾
[البقرة.]184 :

فإن كان متوقع الشفاء كان عليه القضاء بعد شفائه،

وعليه اإلمساك عن الطعام والرشاب يف ذلك اليوم مراعاة
حلرمة الشهر واقتصار ًا عىل ما ال بد له منه.

وإن كان املرض مرض ًا مزمن ًا فليس عليه إال اإلمساك

يف ذلك اليــوم عن بقيــة املفطرات عمــ ً
ا بقوله تعاىل:
﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [التغابــن ،]16 :وعليــه الفدية:

إطعام مســكني عن كل يــوم ،لعدم صحــة صومه مع
ذلك البخاخ(((.

((( وانظر ملزيد الفائدة :السؤال الرابع (ص.)66 :
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مكروهـات الصـيام
مكروهات الصيام كثرية ،ومنها:
 -1ملــس الرجل زوجتــه بقصد اللــذة ،أو تقبيلها
ومالعبتها إن ُع ِلم ِ
ت الســامة من خروج املني أو املذي،
َ

وإال فيحرم.

وإذا نـزل « المنـي » بذلك وجب القضاء والكفارة،

عند املالكية واحلنابلة خالفــ ًا َّ
للشافعيــة واحلنفية فيجب

القضاء فقط.

وإن نزل « املذي » وجــب القضاء فقط عند املالكية

واحلنابلة ،خالفــ ًا لغريهم فال جيب باملذي يشء عندهم.

 -2ذوق يشء لـه طـعـم ،كاملـلـح والعسل واخلـل

بال عذر ،وإذا وصل إىل احللق فعليه القضـاء.

 -3املبالغــة يف املضمضة واالستنشــاق ،فإن وصل

يشء منه إىل حلقـه أفطر.
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آداب ومستحبات الصـيام
 -1يندب السحور ؛ عن أنس ريض اهلل عنهَّ ،
أن النبي
السحور بركة » (((.
تسحروا َّ
ﷺ قالَّ « :
فإن يف َّ
 -2يندب تعجيل اإلفطار؛ لقول النبي ﷺ « :ال يزال

النَّاس بخري ما عجلوا ِ
الفطر » (((.
َّ

 -3الفطر عىل متر أو ماء ؛ فقد « كان رســول اهلل ﷺ
يفطر عىل ُر َطبات قبل أن ِّ
يصل ،فإن مل تكن ُر َط َبات فعىل
ٍ
حســوات من ماء » (((،
مترات ،فإن مل تكن َتَرات حســا

أي :رشب.
((( أخرجه البخاري ( ،)1923ومسلم (. )1095
((( أخرجه البخاري ( ،)1957ومسلم (.)1098

((( أخرجه أبو داود ( )2356وهذا لفظه ،والرتمذي ( )696وقال:
« هذا حديث حسن غريب » ،وأمحد يف املسند (.)12676
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ِ
ـــا ثبت
 -4الدعاء عند الفطر ،ويف أثناء الصيام ؛ ل َ

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهامَّ ،
النبي
أن َّ
للصائم عند فِطـره لدعــو ًة ما ت َُر ُّد » (((.
ﷺ قـالَّ « :
إن َّ
ُــر ُّد دعوهتم :اإلمام
النبي ﷺ « :ثالثـــ ٌة ال ت َ
وقــال ُّ

ُ
والصائم حتَّى يفطــر ،ودعو ُة املظلو ِم ُتمل عىل
العادلَّ ،

الرب ع َّز َّ
وجل:
الغامم وتُفت َُح هلا أبواب الساموات ويقول ّ
وعزيت ألنرصنَّك ولو بعد حني » (((.
 -5اجلـــود والكرم والتَّصدُّ ق ومدارســـة القرآن؛
عــن ابن ع َّبــاس ريض اهلل عنهام قال « :كان رســول اهلل
ﷺ أجــو َد النَّــاس ،وكان أجــو َد ما يكــون يف رمضان
((( أخرجه ابن ماجه ( ،)1753وقال البوصريي :إسناده صحيح .
((( رواه أمحــد ( ،)8043والرتمذي ( )3598وقال « :هذا حديث
حسن » ،وابن ماجه (. .)1752
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حني يلقــاه جربيل ،وكان يلقــاه يف ِّ
كل ليلة من رمضان
فيدارســه القــرآنَ ،ف َلرســول اهلل ﷺ أجــود باخلري من
ُ

املر َسلة »(((.
الريح ُ
ّ

 -6االجتهاد يف العبادة يف العرش األواخر من رمضان؛
عن عائشة ريض اهلل عنها قالت « :كان رسول اهلل ﷺ إذا

وجــــدَّ َ ،
وشـــدَّ
دخل العرش ،أحيا الليل ،وأيقظ أهلهَ ،
ِ
الـمـئْـزر » (((.

 -7حسن اخللق والسامحة  ،عن أيب هريرة ريض اهلل

َّبي ﷺ قال « :قال اهلل تبارك وتعاىل :ك ُُّل حسنة
عنه ،عن الن ِّ

عرش حسنات إىل سبعامئة ضعف
عملها ُ
ابن آدم جزيتُه هبا َ
الص َيا ُم ُجنَّة ،فمن كان
الص َيا َم فهو يل وأنا أجزي بــهِّ ،
إال ِّ

((( أخرجه البخاري ( )6و( ،)1902ومسلم (. )2308

((( أخرجه البخاري ( ،)2024ومسلم ( ،)1174واللفظ له .
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صائــ ًا فال ير ُف ْ
فإن امرؤ شتـمـــه أو آذاه
ــث ،وال جيهلْ ،
صائم » (((.
صائمِّ ،إن
فلي ُق ْلِّ :إن
ٌ
ٌ
وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،عــن النبي ﷺ قال:
اب وأنت صائم ،فإن َس َّب َ
صائم،
ك َأ َحـدٌ ف ُق ْلِّ :إن
« ال ت ََس َّ
ٌ
كنت قائ ًام فاق ُعد » (((.
وإن َ
ْ
وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل
ﷺُ « :ر َّب صائــم ح ُّظه من صيامه اجلـــوع والعطش،
السهر » (((.
ور َّب قائم ح ُّظه من قيامه َّ
ُ

((( أخرجه ابن حبان ( ،)3416وإسناده صحيح .

((( أخرجه أمحد يف املســند ( ،)10564وابــن خزيمة يف صحيحه
( ،)1994وابن حبان يف صحيحه (.)3483

((( أخرجــه أمحد يف املســند ( ،)8856وابــن خزيمة يف صحيحه
( ،)1997وابن حبان يف صحيحه (.)3481
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حكم صيام املسافر
املسافر :هو الذي خيرج من بيته قاصد ًا مسافة القرص
ألمر مباح أو طاعة ،وال حرج عليه أن يفطر؛ ألن الســفر

َمظِنَّة املشــقة ،فلذلك أبــاح اهلل تعاىل الفطــر فيه ،فقال
ســبحانه ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [البقــرة ،]184 :فــإن كان يقدر عىل حتمل
يفوت مقصود ًا رشعي ًا ،فإن
مشــقة الصيام مع السفر ،ومل ِّ
الصيــام أفضل له لعموم قولــه تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﴾[البقرة.]184 :
وإن كان يشــق عليه مشق ًة ال ُتتَمل عادة ،فإن الفطر
أوىل من الصيــام؛ لعموم قوله تعاىل ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [الحج.]78 :
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رشوط السفر املبيح للفطر:
أوالً :ال يكون الســفر مبيح ًا للفطر إال إذا كان سفر
قرص  -وهو ثامنيــة وأربعون مي ً
ال هاشــمية ،وهي (16
فرسخ ًا) ،وتقدر بحسب املســافات اآلن بـ (88.704
كيلومرت).
وذلك ملا ذكر البخاري تعليق ًا ،قال « :وكان ابن عمر
وابن عباس ريض اهلل عنهم يقــران ويفطران يف أربعة
ُب ُرد » ،قال البخاري :وهي ستة عرش فرسخ ًا(((.
ثاني ًا :وأن يكون الســفر مباح ًا ،فلو كان سفر معصية
كمن سافر ليقتل أو يرسق أو نحو ذلك ،فإنه ال يرتخص
بيشء من رخص السفر؛ ألن الرخص ال تناط باملعايص.
((( صحيح البخاري ،أبواب التقصري ،باب يف كم يقرص الصالة.
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ثالثــ ًا :وأن يرشع بالســفر قبل الفجــر ،أي :يصل

ِ
ـح ِّـل قرص الصالة قبل الفجـر ،بأن ُيـعـدّ ي البسـاتني
ـم َ
ل َ
املسكونة قبل الفجر فلو سافر بعد أن أصبح صائ ًام فليس

له الفطر.

وخالف اإلمام أمحــد رمحه اهلل فقال بجــواز الفطر

للمســافر ،باألكل ونحوه دون اجلامع ،وإن أصبح صائ ًام،

لظاهــر اآليــة الكريمــة ﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾ [البقــرة ،]184 :حيــث مل تقيده
اآلية بيشء.

رابع ًا :وزاد املالكية رشط ًا آخر ،وهو أن يب ِّيت الفطر

من الليل ،فإن مل يب ِّيت الفطر مل جيز له أن يفطر.

قالوا :ألن الســفر ال يبيح قــر ًا وال فطر ًا إال بالنية

والفعل ،فإن انفرد أحدمها مل جيز له قرص وال فطر.
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مسألة مهمة يف صيام املسافر:
عىل املسافر الصائم أن يتحرى وقت إمساكه وإفطاره

بحســب زمانه ومكانه ،من غري نظر إىل البلد الذي سافر
منه ،أو الذي ســيصل إليــه ،إنام واجبه مراعــاة الزمان
واملكان اللذين هو فيهام ،جو ًا كان أو بر ًا.

فإذا طال عليه النهار وهو ملا يزل يرى الشمس مل تغب

فليس له أن يفطر حتى يغيب قرصها لديه ،كام أنه ال يصيل

املغرب إال يف ذلك الوقت ،وذلك لقوله تعاىل ﴿ :ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [البقرة ]187 :وهذا ليله مل يدخل.

صيام مرضى السكري
الســكري داء مزمن يف الغالب ،وهو أنواع متعددة،

وأخطره النوع األول والثاين ،اللذان يســببان مضاعفات

كبرية قد تؤدي باملريض إىل الوفاة.
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وهذان النوعان ال بد للمريض أن يفطر معهام ،حلاجته

للدواء والغذاء ،وهو معذور بعذر اهلل تعاىل القائل ﴿ :ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ [البقرة ،]184 :أي:

ال يطيقونه ،فيتعني عليه الفطر خشــية أن يلقي نفســه يف

التهلكــة وقد هناه اهلل تعاىل عن ذلــك ،وعليه فدية طعام

مســكني كل يوم ،وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي الدويل
يف دورته  19املنعقدة يف الشارقة :وجوب الفطر يف هذين
النوعني اللذين يقررمها الطبيب املختص.

أما النوعان اآلخــران  -الثالث والرابــع  -اللذان

ال يرتتــب معهام مضاعفــات خطرية فبإمــكان املريض

الصــوم مع ضبط أدويتــه وتنظيم طعامــه ورشابه ،فإن
احتــاج إىل الفطر فلــه ذلك وعليه القضــاء عم ً
ال بقوله

ســبحانه ﴿:ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﴾ [البقرة.]184 :
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مسائل متفرقــة
 -1ال يفســد صوم َم ْن َغ َلبه القــيء ،أ َّما إن أخرجه

بنفســه فعليه القضاء عىل املعتمد ،وجتــب الك َّفارة عند
املالكية واحلنفية بتعـمـــد ابتالع القيء ،كام جتب بتعمد
الفطـر باألكل ونحـوه.
 -2ال يفسد صوم َم ْن احتلم يف هنار رمضان ،وال َم ْن

احتجم .وكرهت حجامة مريض ْ
السالمة من
إن َش َّك يف َّ
اإلغامءْ ،
وإن علمها جازت ،وحترم إن علم عدمها.

 -3إذا أصبح جنب ًا فصيامه صحيح ،ولكن األوىل أن
يغتسل قبل الفجر.
 -4إذا ارتفع دم احليض أو النفاس قبل الفجر وجب
الصوم ْ
وإن مل تغتسل احلائض والنفساء .وتقيض احلائض
َّ
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الصوم مــدة احليض والنفــاس ،وال تقضيان
والنفســاء َّ
الصـالة يف هـذه املـدَّ ة .
َّ

 -5املجنــون واملغمى عليه إذا أفاقــا وجب عليهام

الصـالة .
الصـوم ،وال جيب عليهام قضاء َّ
قضاء َّ

للصائم يف مجيع النَّـهار عـند مالك
 -6جيـوز السواك َّ

وأيب حنيفة ،وهو املختار يف مذهب َّ
الشافعي ،ويشرتط أن
ٍ
رطب ،وإال كره ،وأال َي ِص َل إىل حلقه منه
يكون بيابس ال

تعمد وصوله للحلق ،وعند
ــر إن َّ
يشء ،وإال قىض ،و َك َّف َ
َّ
الشافعية واحلنابلة يقيض فقط .

 -7وجيــب الفطر إذا خاف الصائم هــاك ًا أو أذى

شديد ًا وعليه القضاء.

 -8جيــوز الفطــر للحامل واملرضــع إذا خافتا عىل

ولدهيام ،وعىل املرضع القضــاء واإلطعام ،وعىل احلامل
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القضاء فقط عند مالك ،وعند َّ
الشـافعية القضاء والفديــة.
وإن خافتــا عىل نفســيهام أفطرتا ،وعليهــا القضاء

وحـده اتفاق ًا.

 -9الشيخ اهل َ ِر ُم يفطر ويطعم ،وال قضاء عليه .ومثله

ِ
الصوم يف الفصول األربعة ،ومثله
ال َعط ُش إذا عجز عــن َّ
املريض الذي ال يرجى برؤه.

 -10جيوز الفطر للمريض واملســافر ســفر ًا مباح ًا

مسافة القرص (وهي نحـو  89كيلو مرت ًا)ُ ،ث َّم يقضيان.

الصيام للمســافر ،لقوله تعاىل ﴿ :ﮏ
ويســتحب َّ

ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ برشط عدم املشقة ،وإال ك ُِره.

 -11ال بأس باملضمضة اخلفيفة دون املبالغـة.
 -12ينــدب تعجيــل الفطر عند حتقـــق الغروب،

وتأخري السحور ،ما مل يصل إىل َّ
الشك يف طلوع الفجر.

 دلـيـل الـصـــائـم



39

كف اجلوارح واللســان عــن ال ُف ُضول
 -13يندب ُّ

واهلـذيـان.

 -14ينــدب تعجيل القضاء وتتابعــهَّ ،
ألن تأخريه

حتَّــى يأيت رمضان آخر بغري عــذر رشعي يوجب الفدية

عند اجلمهـور ،وهي :إطعام مسكني عن ك ُِّل يـوم.

 -15يكره ،وقيل :حيرم صيام يوم َّ
الشـك ،وهو يوم

الثالثني من شعبان ،إذا حتدَّ ث برؤية اهلالل نساء أو صبيان
أو فســقة ،إال أن يصادف عادة لــه كاالثنني واخلميس،

وجيوز صيامه بنية التطــوع والقضـاء والك َّفـارة.

 -16املفطر بتأويل قريب ،وهو املستند إىل أمر حمقق

موجود ،عليــه القضاء فقط .بخــاف صاحب التأويل
البعيد ،وهو املســتند إىل أمــر موهوم ،فعليه القضـــاء

والك َّفـارة ،وعند َّ
الشافعية القضـاء فقط.
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 -مثال التأويل القريب:

أَ -مـ ْن أفطـر ناسـي ًا ف َظ َّن إباحـة الفطـر يف بقـيـة يومــه.
بَ -م ْن َق ِد َم من السفر قبل الفجر ف َظ َّن إباحـة الفطـر.
جـَ -م ْن سافر دون مسافة القرص ف َظ َّن إباحــة الفطـر.

دَ -م ْن أصبح جنب ًا ف َظ َّن إباحـة الفطـر.

هـَ -م ْن احتجم ف َظ َّن أهنا مف ِّطرة فأفطر.

وَ -م ْن رأى شواالً هنار ًا فأفطرَّ .
(ألن رؤية اهلـــال هنار ًا
تعترب لليلة املقبلة).

 ومثال التأويل البعيد: َمـ ْن كانت عادتـه احلمى ،أو عادتـها احليض فعجـالالفطر قبل حصـوهلام.
َ

 وكذلك َمـــ ْن اغتاب شخص ًا ف َظ َّن أنَّـه أفسد صومه ..إذا أفطر أحد هؤالء متــأوالً ،فعليه القضاء والك َّفارة
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السـادة املالكية ،خـــاف ًا لغريهم ،حيث يرون
عـند َّ

القضاء فقط دون الك َّفـارة.

َ -17م ْن أفطر ناسي ًا يمسك ،وعليه القضاء فقط عند

املالكية ،خالفـ ًا للثالثـة ،حيث يرون صحـة صومــه فال
قـضاء علـيه عـندهم.
تعمد األكل أو الــرب أو اجلامع؛ فعليه
َ -18مــ ْن َّ

القضاء والكفارة إمجاع ًا يف اجلامع ،وعند املالكية واحلنفية
يف غريه .
والك َّفـارة :عتـق رقبة ،أو صيام شهرين متتابعني ،أو

إطعام ستني مسكين ًا لك ُِّل مسكني ُمدٌّ .

وهــي بالتخيري عنــد املالكية ،وعــى الرتتيب عند
غريهم ،واألفضل اإلطعام ولو للملوك واألغنياء.

42

 دلـيـل الـصـــائـم



األيام املستحب صيامها
 -1صيــام يوم عرفة  -التاســع مــن ذي احلجة -

لغري احلاج.

 -2األيام التســعة األُ َول من ذي احلجة ،عـــدا يوم

عرفــة للحاج.

 -3صيام يوم االثنني ويوم اخلميس من كل أسبوع.
السنَّة
 -4يوم العارش من املحرم ( عاشــوراء ) ومن ُّ

أن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده.

 -5اإلكثار من الصيام يف شهر املحرم.
 -6صيام سـتة أيام من شوال.
 -7صيام ثالثة أيام من كل شهر.
 -8اإلكثار من الصيام يف شعبان.
وعىل املرأة أن تستأذن زوجها يف صيام التطوع.
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ملحوظــــة:
الصيــام املنذور جيــب الوفاء بــه ما مل يكــن النذر
يف معصيــة ،كأن نذر صيــام يومي عيد الفطــر والنحر،
فإنَّـه ال يصح.

األيام املنهي عن صيامها
 -1حيرم صــوم يوم عيد الفطر ويوم عيد األضحى؛
أن رســول اهلل ﷺ
ملا جاء عن أيب هريرة ريض اهلل عنهَّ « ،
هنى عن صيام يومني :يوم األضحى ،ويوم الفطر » (((.
 -2وحيرم صوم اليــوم الثاين واليوم الثالث بعد يوم
األضحى ،أما صوم اليوم الرابع (أي الثالث عرش من ذي
احلجة) فمكروه؛ لِ َـم ثبت أنَّه ﷺ بعث عبد اهلل بن حذافة

((( أخرجه مسلم (.)1138
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ريض اهلل عنه يطوف يف منى أن « :ال تصوموا هذه األيام،
فإهنا أيام أكل ورشب وذكر هلل عز وجل » (((.
 -3حيرم عــى الزوجة أن تتطوع بالصوم أو احلج أو
وزوجها حيتــاج هلا للجامع ،إال إن أذن
العمرة ونحوها،
ُ
هلا بذلــك ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه :أن رســول اهلل
ﷺ قــال « :ال حيــل للمــرأة أن تصوم وزوجها شــاهد
إال بإذنه »(((.
 -4وهنى ﷺ عن الوصــال ( وهو أن يصوم يومني
ليــس بينهــا أكل وال رشب يف الليل ) ،فعــن أيب هريرة
َ
ريض اهلل عنــهَّ ،
أن
والوصال
النبــي ﷺ قال « :إ َّياكـــم
َّ
((( أخرجه أمحد يف املسند ( 10664و . )10917

((( أخرجه البخاري ( ،)5195ومسلم (.)1026
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 -مرتني  -قيل :إنك تواصــل؟! قالِّ :إن أبيت يطعمني

ِ
ويسقني ،فاكلفوا من العمل ما تطيقون » (((.
ريب

حكم من مات وعليه صيام
 -1ذهب مجهور الفقهاء ومنهم مالك وأبو حنيفة إىل
َّ
أن ويل امليت ال يصوم عنه ،ويطعم عنه مد ًا عند غري مالك.
 -2واملذهب عند َّ
الشــافعية أنـــه يســتحب لوليه
أن يصــوم عنه ،ويربأ به امليت ،حلديث عائشــة ريض اهلل
عنهاَّ ،
أن النبــي ﷺ قال « :من مات وعليــه صيا ٌم صام

عنه ول ُّيه » (((.

وعن ابن ع َّبــاس ريض اهلل عنهام قال :جاء رجل إىل

النبي ﷺ فقال :يا رسول اهللَّ ،
إن أمي ماتت وعليها صوم
((( أخرجه البخاري ( ،)1966ومسلم (.)1103
((( أخرجه البخاري ( ،)1952ومسلم (.)1147
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شهر ،أفأقضــــيه عنـــها ؟ فقال ﷺ « :لو كان عىل ُأ ِّم َ
ك
أكنت قاضيه عنها ؟ » قال :نعم .قــــالَ « :فدَ ْي ُن اهلل
َد ْي ٌن
َ

ـق أن ُيقىض » (((.
َأ َح ُّ

صالة الرتاويح أو قيام رمضان
يستحب قيام رمضان بصالة الرتاويح وهي عرشون
ركعة بعدها الشفع والوتر ،وت َُصىل بعد العشاء.
السادة املالكية
وجتوز مجاعة ،واالنفرا ُد هبا أفضل عند َّ
إن مل تعطـل املساجـد ،وجتوز يف املسجد ويف غري املسجد،
ويستحب ختم القـرآن فيـها.
وقيام الليل مندوب يف رمضان ويف غري رمضان.
((( أخرجه البخاري ( ،)1953ومسلم ( )1148واللفظ له.
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ليـلة القـدر وقيامـها
 قـــال اهلل تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﴾ [سـورة القـدر].
 -عن أيب هريرة ريض اهلل عنــه ،عن النَّبِ ِّي ﷺ قال:

« َم ْن قام ليلة القدر إيامنـــ ًا واحتســاب ًا ُغ ِفر له ما تَـــ َقدَّ َم
من ذنبه » (((.

أن ِر َجاالً
 -وعن عبد اهلل بن ُع َمــر ريض اهلل عنهامَّ ،

من أصحاب النبي ﷺ ُأ ُروا ليلة القدر يف املنام يف الســبع
األواخـــر ،فقــال رســــول اهلل ﷺ « :أرى رؤياكم قد

((( أخرجه البخاري ( ،)1901ومسلم (. )760
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فم ْن كان ُمت َِّحرهيا فليت ََّحرها
تواطـأت يف السبع األواخرَ ،

السبع األواخــر» (((.
يف َّ

 وعــن عبد اهلل بــن ع َّباس ريض اهلل عنـهـــاَّ ،أن

ا أتى النبي ﷺ فقـــال :يا نبي اهللِّ ،إن ٌ
رجــــ ً
شيخ كبري
يشـق عـيل ِ
َّ
لعــل اهلل يوفقني
الق َيام َف ْأ ُم ْرين بِليــلة،
علـيل ُّ
َّ
فيها لليلة القدر.

قال ﷺ « :عليك بالسابعة » (((.

االعـتـكـاف
االعتكاف نافلة من نوافل اخلري ،وهو لزوم املســجد
للعبــادة من صــاة وذكر وقراءة للقــــرآن ،ويكــــره
اشتغالــه بغري هذه الثـالثــة.
((( أخرجه البخاري ( ،)2015ومسلم (.)1165
((( أخرجه أمحد ( ،)2149وإسناده صحيح.
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ُسمى
وأقله عند املالكية يوم وليلة ،وعند غريهم مدة ت َّ

ُمكث ًا بِن ّي ٍة ،ولو حلظ ًة ،وال حدَّ ألكثــــره ،ويكـــره ما زاد

عــىل شهر ،وما دون العرش.

ويشــرط يف االعتكاف الصوم عنــد املالكية خالف ًا
للشــافعية واحلنابلــة ،وعند احلنفية يشــرط الصوم إذا
كان منذور ًا.
ويبطــل االعتــكاف بتعمد الفطر عند من اشــرط
الصوم ،وباجلــاع ،وبمقدماته ،وباخلروج من املســجد
إال حلاجته.
االعتكاف يف العــر األواخر من رمضان
ويندب
ُ
لتحري ليلة القدر فيها.
ويندب للمعتكف حتصيل ما حيتاج إليه من طعام أو
رشاب مدة اعتكافه.
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زكــاة الفطـر
أوجب اإلســام زكاة الفطر مــن رمضان عىل كل
مســلم قادر عليهــا ،وخيرجها عن نفســه ،وعن كل من

تلزمه َمؤونتهم ،كالوالدين الفقريين ،واألبناء حتى يب ُلغوا
يتـزوجــــن
ويقدروا عىل الكسب ،والبنـــات حتــــى
َّ
ويدخل هب ّن ،وجتــــب عليــه أيض ًا لزوجتــه ،وزوجة

أبيه الفقري.

حلـــديث ابن عمــر ريض اهلل عنهام قال « :فـــرض

رسول اهلل ﷺ زكاة الفطر صاع ًا مـــن متـر ،أو صاع ًا من

ِ
ِ
العبد واحلر ّ
والصغري والكبري
والذكر واألُنثى
شعري ،عىل
مــن املســلمني ،وأمر هبا أن تــؤ َّدى قبل خــروج الناس
إىل الصالة »(((.

((( أخرجه البخاري ( )1503ومسلم (. )984
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حكمتها ومشروعيتها
رشعت زكاة الفطر يف شــهر شعبان من السنة الثانية

من اهلجرة؛ تطهري ًا للصائم مــن اللغو والرفث ولتكون

عون ًا للفقراء واملساكني.

عن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهام ،قال « :فـــرض

رسـول اهلل ﷺ زكـــاة الفطـــر ُط ْهـــر ًة للصائم مــن
والرفـث ،و ُطعم ًة للمساكني ،مــن أ َّداهــا قبل
ال َّلغـــو َّ

الصــالة فهــي زكاة مقبولـة ،ومن أ َّداهــا بعـد الصــالة

فهــي صدقــة مــن الصدقات » (((.

وقتـهـا ومقـدارهـا
وجتــب زكاة الفطر بغروب شــمس آخــر يوم من

رمضان ،أو بطلــوع فجر يوم العيــد ،ويندب إخراجها
((( أخرجه أبو داود ( )1609وابن ماجه ( ،)1827وقال ابن امللقن
يف البدر املنري ( « :)618/5هذا احلديث صحيح » ،ثم نقل عن
احلافظ املنذري أنه قال « :إسناده حسن ».
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بعد صالة الفجر وقبل صالة العيد ،وجيوز إخراجها قبل
العيد بيوم أو يومني.
وعنــد الشافعي جيــوز إخراجها من أول رمضان.
وهــذه فسحــة تقتضيها مصلحة الفقري .
وعند أيب حنيفة جيوز تقديمها عىل شهر رمضان.
واتّفق األئمة عىل أن زكاة الفطر ال تســقط بالتأخري

بعد الوجوب ،بل تصري َد ْين ًا يف ذمة من لزمته حتى تُؤ َّدى،
واتفقــوا عىل أنه ال جيوز للقــادر تأخريها عن يوم العيد،
وإذا أخرجها يوم العيد فهي أداء ،وإذا أخرجها بعده فهي
قضاء ،ومقدارها صاع وهو يعادل( )2.5كيلو جرام من
غالب قوت البلد.
وقــد أجــاز بعــض العلمــــاء إخراج قيمتــها،
وهو مذهب احلنفية.
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مـصـرفـهــا
وترصف زكاة الفطر للمســلم احلر الفقري فقط عند

مالك ،وعند الشافعي ترصف لألصناف الثامنية املذكورة
يف القــرآن الكريم يف قوله تعاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [التوبة.]60 :
واملساكني هم أوىل األصناف هبا لقوله ﷺ
والفقراء
ُ

يف حكمة مرشوعيتها « :وطعمة للمساكني »(((.

صـالة العيـديـن
صــاة العيديــن ســنة مؤكــدة يف حــق الرجال

البالغــن املقيمني ،ومندوبــة يف حق الصبيان والنســاء
والعبيد واملسافرين.

((( سبق خترجيه (ص. )51 :
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وقـيـــل :واجـبـــة يف احلرض ،ومـنـدوبـــة فـي
القرى الصغرية.
وقــد حـــث النبــي ﷺ عليهــا ،وحـــرض عىل
اخلـــروج هلا  .ففي حديث أم عطيــــة قالـــت « :أمرنا
ِ
العواتق
ُخــــر َج فــــي العيديــن
(تعني النبيﷺ) أن ن
َ
وذوات اخلــدور ،وأمــر ُ
َّ
احل َّي َ
مصــى
ــض أن يعتزلــن
املسلمني »(((.
َّ
املصل إال يف
واألفضل تأديـــــة صالة العيديــن يف
مكة ،وجتوز يف املســاجد ويف أي مــكان مجاع ًة وفرادى،
وينــدب ملن فاتتــه صالة العيــد مع اإلمــام أن يصليها
ُ
وحده حتى الزوال.
((( أخرجه مسلم (. )890
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صفـة صــالة العيـديـن
ركعتان فقط بغري أذان وال إقامـة.
يكرب يف األوىل قبل القراءة ست تكبريات غري تكبرية
اإلحرام ،ويف الركعة الثانيــة قبل القراءة مخس تكبريات
غري تكبرية القيام.
وال يفصــل بــن التكبــر وال يرفــع يديــه إال يف
تكبرية اإلحرام.
وعند الشــافعي وأمحــد يكرب يف األوىل ســبع ًا ،ويف
الثانية مخســ ًا ،ويفصل بني كل تكبريتني بذكر اهلل ويقول:
سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب .ويرفع
يديه يف كل تكبرية.
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بعضه وتذكر قبل أن يركع أتى به وأعاد
فإن نسيه أو َ
القراءة وسجد بعد السالم.
فإن تذكر بعد أن ركع تركه وســجد قبل السالم ولو
تكبرية واحدة كام هو مذهب املالكية.
وعند الشــافعية اليشء يف تركه ســهو ًا أوعمد ًا ألنه
من اهليئات.
وبعد الصالة يأيت باخلطبتني.

وقـت صـالة العيدين
هو الوقــت الذي حتــل فيه صــاة النافلــة ،وهو
ارتفاع الشــمس قدر ُرمح (اثنا عرش شــر ًا) ،وهو مقدَّ ر

بخمس عرشة دقيقة تقريب ًا بعد رشوق الشــمس ،ويمتد
إىل الزوال.
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آداب العـيـد
 -1يستحب الفطر قبل اخلروج إىل املصىل يوم الفطــر
دون األضحى؛ لما ثبـت عــن أنــس قـال « :كـان النبي
ﷺ ال يغـدو يوم الفطر حتـى يأكل متــرات »(((.
وزاد البخــاري معلق ًا « :ويأكلهــن وتر ًا » ،ووصله
ابن خزيمة (((.
ويستحب يف عيد األضحى تأخري الفطر؛ ليكون أول

ِ ِ
يضح
أكلــه من كبد أضحيته إن كان لــه أضحية ،ومن مل ّ
يستحب له تأخري فطره أيض ًا.
 -2ويستحب االغتسال للعيدين والتطيـب والتَّز ُّين.
((( أخرجه البخاري (. )953

((( انظر :فتح الباري (.)447/2
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 -3وت َُســ ُّن األضحية يف األضحى حلديث الرباء بن
عازب ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إن َ
أول ما
ُ
فننحر ،من فعله
نرجع
نبدأ به يف يومنا هــذا أن نصيل ،ثم
َ
َ
فقد أصاب ُسنَّتَنا ،ومن َذ َبح َق ُ
حلم َقدَّ مه ألهله
بل فإنام هو ٌ
ليس من النُّسك يف يشء » ...احلديث(((.
 -4وتســتحب خمالفــة الطريــق ذهابــ ًا وإياب ًا إىل
املصىل .فعن أيب هـــريرة ريض اهلل عنـــه قال « :كـــان
النبي ﷺ إذا خرج إىل العيد يرجع يف غـــر الطريق الذي
خرج فيه » (((.
((( أخرجه البخاري (.)5545

((( أخرجه الرتمذي ( )541وقال « :حســن غريب » .وله شــاهد
أخرجه البخاري ( )986بلفظ :كان النبيﷺ إذا كان يوم عيد

خالف الطريق .
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 -5قد ثبــت مـــن طـــرق أن الصحابة ريض اهلل
عنهم كانوا يقولون فــــي التهنئة يــوم العيد « :تقبل اهلل
منا ومنكم » (((.
 -6التكبري يف أيـــام العـيـــدين  ،لـقـــوله تعاىل:
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﴾ [البقــرة .]185 :وقولــه تعــاىل:
﴿  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﴾
[الحج.]37:
والتكبري لعيد الفطر من وقت اخلروج إىل الصالة إىل
ابتداء اخلطبة .
((( أخــرج ذلــك الطــراين يف الكبري وكتــاب الدعــاء والبيهقي
وزاهــر بن طاهر وغريهم (كام يف احلاوي للفتاوي للســيوطي

. )82 -81/1
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وعـــند الشافعية يبدأ التكبري املرســل  -وهو الذي

ال يتقيد بحال ،بل يؤتى به يف املنازل واملساجد والطرق -
من ليلتي عيد الفطر واألضحى.

واملق َّيد  -وهو الذي يكون يف أدبار الصلوات  -يبدأ

يف عيد الفطر من صبح يــوم عيد الفطر ،وينتهي بدخول
اإلمام يف الصالة.

ويف األضحى يبدأ من صبح يوم عرفة إىل انتهاء عرص

الثالث عرش من ذي احلجة ،عىل املشهور فـي املذهب.

وعنــد املالكيــة يبدأ التكبــر من ظهر يــوم النحر

إىل صبيحــة اليوم الثالــث عرش من الشــهر ،إثر مخس

عرشة فريضة.

تقبل اهلل منا ومنكم ..
•

•

•
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فتاوى خمتارة حول الصوم
 السـؤال األول:

ِ
جتب لصيام
 ماحكــم النية يف صو ِم رمضان ،وهل ُ
ُ

كل يو ٍم من أيام شهر رمضان ،وهل جيب تبييتها؟
  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

ِ
الشــخص
ينوي
جيب أن
يرى
ُ
َ
مجهــور الفقهاء أنه ُ
ُ
ِّ
الواجب إال بِنِ َّي ٍة من
يصح الصو ُم
لكل يو ٍم ني ًة ليالً ،فال
ُ
ُّ
الص َيا َم ِم ْن ال َّل ْي ِل
ــن َل ْ ُي َب ِّي ْ
ت ِّ
الليل ،لقول النبي ﷺَ « :م ْ
َف َل ِص َيا َم َل ُه ».
وقــال اإلمــام مالك واإلمــام أمحــد يف إحدى

الشــهر يف أو ِل ٍ
ِ
ليلة
الروايتني عنه :إذا نوى صو َم مجي ِع
ّ

منه أجزأه جلميعـه .
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شهر رمضان يصح ٍ
وقال اإلمام أبو حنيفة :صو ُم ِ
بنية
ُّ

ِ
ِ
النهار َ
الزوال.
وقبل
من

تبييت ِ
النية ِ
ُ
لكل يو ٍم.
فاألحوط
ُ

واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال الثاني:

رشبت ناسي ًا وأنا صائم ،ثم
أكلت أو
 ما احلكم إذاُ
ُ

تذكرت أثناء األكل أو الرشب؟
  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

مــن َ
يلقــي ما يف فمه
رشب ناســي ًا فعليه أن
أكل أو
َ
َ
ِ
ِ
صائم ،و ُيتِ َّم صو َمه
الرشب أنه
األكل أو
يتذكر أثنا َء
عندما
ٌ
ُ

وال قضا َء عليه .

أخذ ًا بحديث رســول اهلل ﷺ « :من َأك ََل ن ِ
َاس ًيا َو ُه َو
َ ْ
َصائِ ٌم َف ْل ُيتِ َّم َص ْو َم ُه َفإِن ََّما َأ ْط َع َم ُه اهللُ َو َس َقا ُه ».
وقال الســادة املالكيــة :جيب عليه إمتــا ُم الصو ِم

ُ
اإلمســاك عن الطعا ِم
والقضــا ُء ؛ ألن حقيق َة الصيا ِم
ِ
ِ
وجــود
والــراب ونحومهــا ،وهــي منتفيــ ٌة مــع
َ
ـم ْفطِرات.
تلك ا ْل ُ
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ِ
ووجب عليــه القضا ُء ،لعدم
اإلثم بنســيانِ ِه
ــع
َ
َف ُرف َ
ُ

ِ
صيامــه.
حت ُّق ِق

واهلل تعاىل أعلـم.
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 السـؤال الثالث:

 ما هو الدعاء الوارد الذي يقال عند اإلفطار؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

ورد يف احلديث عن عمــر بن اخلطاب ريض اهلل عنه

ب ال َّظ َم ُأ،
قال :كان رســول اهلل ﷺ إذا أفطر قــالَ « :ذ َه َ

واب َت َّل ِ
ت ا ْل ُع ُر ُ
اء اهلل ».
وقَ ،و َث َب َ
َ ْ
ت األَ ْج ُر إِ ْن َش َ

وعن معاذ بن زهرة بلغه أن الرسول ﷺ كان إذا أفطر

تَ ،و َع َل ِرز ِْق َ
قال « :ال َّل ُه َّم َل َ
ك َأ ْف َط ْر ُت ».
ك ُص ْم ُ
واهلل تعاىل أعلم .
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 السـؤال الرابع:

 -ما حكم البخاخ الذي يســتعمله الصائم إلصابته

بمرض الربو ،هل ُي َف ِّط ُر أو ال ُي َف ِّط ُر؟
  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

إن البخاخ املذكــور إذا كان لــه رذاذ ،ووصل هذا

عني  -أي
الــرذاذ إىل اجلوف ،فإن ذلك يف ّطر ،ألن الرذاذ ٌ
مادة  -تصل إىل اجلــوف ،وذلك مف ّطر ،يوجب القضاء،

لكن جيب عليه اإلمساك بقية النهار ،احرتام ًا للشهر لكونه
ال حيتاج لغريه.

وإذا برئ من املرض قىض ،وإن مل يربأ متام ًا وإنام يأتيه

يوم دون يوم أو أيام وجب عليه القضاء عند اإلمكان ،فإن

استمر عذره حتى مات فال إثم عليه وال قضاء وال كفارة،

ألنه مل حيصل منه تفريط.
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أمــا إذا كان املرض مزمنــ ًا وال يربأ منــه ،فعليه أن
يســتعمله لكونه مريضــ ًا معذور ًا ،وأن يمســك كذلك
ويرج عن كل يوم فدي ًة طعام مســكني ،أو قيمته ،وذلك
ُ
طلب ًا لرباءة الذمة.

واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال اخلامس:

 هل اإلبر الدوائية بكافة أنواعها ُت َف ِّطر؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

اإلبرة الدوائية التــي تكون يف العضل أو الوريد،

ال تف ّطــر الصائم بكافــة أنواعها ،ألهنــا ال تصل إىل
اجلوف من منفذ طبيعي مفتوح ،فلم يتحقق فيها رشط

اإلفطار فهي أشبه ما تكون بترشب املسام حتى يصل
إىل اجلوف ،فإنه ال يفطر بذلك بغري خالف.

لكــن إذا كانت اإلبــرة مغذية تقوم مقــام الطعام

والرشاب ،فإهنا تف ّطر ،ألنه حتقق بذلك االســتغناء عن
الطعام والرشاب الذي يمنع صحة الصوم .
واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال السادس:

 رجل يريد االمتناع عــن رشب الدخان ،فقيل له:يوجد الصق طبي يوضع عىل اجلســد يمده بما حيتاج إليه
من مادة (النيكوتني) ،فهل هذا الالصق يف ّطر الصائم؟

  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

ال بأس باســتعامل مثل هذه امللصقات ألهنا ليســت
مغذية ،وألن املادة الفعالة إنام يمتصها اجلســم عن طريق
اجللد والدم ،وليس عن طريق منفذ مفتوح ،وذلك كام لو
امتص اجلسم املاء عند االغتسال ونحوه .
واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال السابع:

 -هــل التزين يف رمضان يف ّطــر الصائم؟ بمعنى أن

املرأة لو وضعت أمحر الشــفاه ،هل هــذا يف ّطر الصائم؟

أم أنه مكروه؟

  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

الزينة التي عىل اجللــد ال تفطر الصائم ،ألهنا توضع

عىل اجلسم وال تدخل إىل اجلوف ،فوضع املرأة املساحيق

ونحوها مما يكون عىل برشهتا ،ال يفسد صومها.

غري أن األوىل للمرأة املسلمة االبتعاد عن وضع هذه

املساحيق أثناء صومها  ،ألنه داع إىل اإلثارة .

والصائــم يف عبادة ،ينبغي لــه أن جيتنب كل ما يثري

الشهوة ،لذلك كره له التطيب ونحوه ،وعندها متسع من

الليل للتجمل والتزين والتَّب ُّعل.
واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال الثامن:

 ما حكــم الرشع يف التقبيل واملبــارشة واملعانقة يفهنار رمضان؟
  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

الصوم عبادة بعيد عن الرفــث فذلك وقته الليل،
والتقبيــل ونحوه داع للرفث ،ومع ذلــك فإنه إذا كان
ـــرم فعـله،
التقبيل واملبارشة للصائم حيرك شهوتهُ ،ح ِّ
فإن فعل فأنزل فعليه القضاء والكفارة عند املالكية؛ ألن
فيه تعريض ًا إلفساد العبادة .
ويف احلديــث الصحيح « :مــن يرتَع حــو َل ِْ
ال َمى
َ ْ َْ ْ َ ْ

ي ِ
وش ُ
ك َأ ْن ُي َو ِاق َع ُه ».
ُ
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وذلــك خالف ًا للشــافعية واحلنفية حيــث يوجبون
القضاء دون الكفارة يف مثل هـذه احلالة .
أما إذا مل حيـــرك شهوته فإنه يكـــون مكروه ًا ،سد ًا
لذريعـة إفساد الصيام.
واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال التاسع:

 ما حكم التطيب بالعطور والبخور للصائم؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

يكــره للصائم الطيب يف هنــار رمضان ،ألن الطيب
حمرك لشهوة الفرج والصائم منهي عنها.
تعمـــد استنشاق البخور فإنه يف ّطرعند السادة
أ َّما ّ

املالكية واحلنابلة ويوجــب القضاء ،ألن ذلك الدخان

ِج ْرم يدخل يف اجلوف ،أما إذا لم يتعمد استنشاقه وإنام
وصل بغري اختيـار فال قضـاء عليه وصيامـه صحيح.

واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال العاشر:

 ما حكم بلع النخامة؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

ّ
مج النخامة وطرحها عند
إن الصائم إذا مل يتمكن من ّ

نزوهلــا إىل حلقه فال يشء عليــه ،وصومه صحيح ،لعدم

قدرته عىل دفعها ،واهلل يقول ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﴾.
وأ ّمــا إن متكن الصائم من مــج النخامة فلم يمجها

بل ابتلعها فقد أفطر عند مجهور الفقهاء ،خالفـ ًا للحنفية
الذين مل جيعلوا بلع النخامة من املفطرات.
واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال احلادي عشر:

 ما حكم القيء للصائم؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

القيء ال يبطــل الصــوم إال إذا كان عمد ًا ،وعىل
من اســتقاء عمد ًا القضــاء بصيام يوم مكانــه ،ملا رواه
أمحد وأبو داود والرتمذي وغريهــم أن النبي ﷺ قال:

ِ
اء َع ْمدً ا
اءَ ،و َم ْن ْ
اس َت َق َ
« َم ْن َذ َر َع ُه ا ْل َق ْي ُء َف َل ْي َس َع َل ْيه َق َض ٌ
َف ْل َي ْق ِ
ض».

ومعنى (ذرعه) :غلبه.
واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال الثاني عشر:

 ما حكم اســتعامل الســواك ،وفرشــاة ومعجوناألسنان للصائم؟
  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

السواك سنة ثابتة عن النبي ﷺ يف كل وقت للصائم
وغري الصائم عند مجهور العلامء.
وأما استعامل فرشاة األسنان وحدها أو مع معجون
األسنان فغري مفسد للصوم ما دام مل يترسب من املعجون
يشء إىل اجلــوف ،فإن ترسب منه يشء إىل اجلوف فســد
الصــوم ،فــاألوىل عدم اســتعامل املعجــون للصائم يف
هنار رمضان.
واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال الثالث عشر:

 ما احلكم فيام لو احتلم شخص يف هنار رمضان؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

إذا احتلــم الصائم يف هنار رمضــان فصومه صحيح
باتفاق أهــل العلم ،لقوله ﷺ  « :رفــع القلم عن ثالثة:
عن النائم حتى يســتيقظ ،وعن الصبي حتى يشب ،وعن
املعتوه حتى يعقل » ،وجيب عىل من احتلم الغسل إذا رأى
املـني؛ لقوله تعاىل  ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ أي
اغتســلوا ،وملا روى البخاري عن أم سلمة :أن أم سليم
قالت :يا رســول اهلل ،إن اهلل ال يســتحي من احلق ،فهل
عىل املرأة الغســل إذا احتلمت ؟ قــال « :نعم ،إذا رأت
الماء » .فضحكت أم ســلمة ،فقالت :حتتلم املرأة ؟ فقال
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رسول اهلل ﷺ « :فبم يشــبه الولد؟ » .ويف سنن أيب داود
عن أنــس ريض اهلل عنه أن رســول اهلل ﷺ قــال « :إذا
وجدت املرأة يف املنام ما جيد الرجل فلتغتسل ».
واهلل تعاىل أعلم.
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 السـؤال الرابع عشر:

 إذا كان عــى املرأة قضاء لصيام مــن رمضان وملتقض حتى دخل رمضان الثاين فامذا يلزمها؟
  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

إن أخرت هذه املرأة قضاء ما عليها من صوم بسبب
تالحق األعذار من مرض أو ســفر أو محل أو إرضاع فال
جيب عليها ســوى قضاء ما أفطرته من رمضان السابق،
وأما إن كان تأخريها للقضاء بســبب كسلها وتفريطها،
فإنه جيب عليها مع القضاء الكفارة وهي إطعام مســكني
عن كل يوم.
واهلل تعاىل أعلم.
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 السؤال اخلامس عشر:

 هل عىل املرأة احلامل واملرضع أن تصوم رمضان؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

نعم ،جيــب الصوم عىل املــرأة احلامــل واملرضع،

غري أن الشــارع َّ
رخص هلام أن تفطــرا إذا احتاجتا ذلك

ملصلحتهام أو مصلحة اجلنــن أو الرضيع ،وجيب عليهام

القضاء لعموم قوله تعــاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﴾ ،ألن احلمــل يلحقها
به مشقةِ ،
وقيس اإلرضاع عليه ،ولقوله ﷺ « :إِ َّن اهلل َع َّز

ِ
ِ
الص َيا َم َ ،و َع ْن
الصالة َو ِّ
َو َج َّل َو َض َع َع ْن ا ُمل َســاف ِر َشــ ْط َر َّ
ال ِام ِل َوا ُمل ْر ِضع » ،ومعنى وضع عن املسافر الصوم :أي
َْ
رخص له يف الفطر وعليه القضاء.
واهلل تعاىل أعلم.
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 السؤال السادس عشر:

 ما حكم زكاة الفطر ،وعىل من جتب؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

زكاة الفطر واجبة عىل كل مسلم ،ومن تلزمه نفقتهم

إذا كان عنده قوت يومه وليلته فائض ًا عن حاجته .

وجتب عــى الصغري و الكبري ،والذكــر واألنثى من
املســلمني عىل َم ْن أدرك آخر جزء ِم ْن رمضان وأول جزء

من شهر شوال.

فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج

زكاة الفطر عنه ،ومن ُولد له ولد قبل غروب شمس ليلة
العيد وجبت عليه فطرته .
واهلل تعاىل أعلم.
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 السؤال السابع عشر:

 ما هو وقت إخراج زكاة الفطر وما مقدارها؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

الراجح أن وقت إخراج زكاة الفطر هو قبل العيد بيوم

أو يومني ،وجيوز تقديم الزكاة عند الشــافعية وإخراجها

من أول يوم من رمضان ،كام جيوز ذلك عند احلنفية.

ومقــدار الفطرة هو صاع من بر أو شــعري أو طعام،

خيرجها عن نفســه وعمن يعول قبل صالة العيد ،لقوله
الصالة فهي زكاة مقبولة ،ومن أ ّداها
ﷺَ « :م ْن أ ّداها قبل ّ
الصالة فهي صدقة من الصدقات ».
بعد ّ

ويســتمر دفعها أدا ًء إىل غروب شــمس يوم العيد ،

وال تســقط بخروج يوم العيد ،بل جيب إخراجها قضاء

وتبقى يف ذمته ما دام مستطيع ًا .
واهلل تعاىل أعلم .
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 السؤال الثامن عشر:

 هل جتزئ القيمة يف إخراج زكاة الفطر؟  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

األصل يف زكاة الفطر أن تدفع من أصناف املطعومات
املنصوص عليها يف احلديث الرشيف ،والتي جيمعها قول
حلب...
الفقهاء « غالب قوت البلد » كالتمر ،والشعري ،وا َ

إلخ ،وهذا رأي مجهور أهل العلم .

وأجاز السادة األحناف دفع قيمتها إن كان ذلك هو
األصلح للفقراء.
وتربأ ذمة املسلم باتباع أي من هذين القولني.
واهلل تعاىل أعلم.
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 السؤال التاسع عشر:

 -هــل يصح رشاء قســائم زكاة الفطر التي تباع من

قبل اجلمعيات اخلريية؟

  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

جيب عىل املسلم أن حيرص عىل إخراج زكاة الفطر يف

وقتها ،ويصح أن خيرجها بنفسه أو يوكل من يقوم بذلك

عنه ،فيجوز رشاء قســائم زكاة الفطر ويعد ذلك توكي ً
ال
منك للجمعيات اخلريية يف دفعها نيابة عنك.

وننبه اإلخوة الذين يشــرون القســائم إىل رضورة

رشائها قبل فرتة كافية ،كي تتمكن اجلهة املوكلة من جتهيز
زكاة الفطر وإيصاهلا إىل مستحقيها قبل صالة العيد.
واهلل تعاىل أعلم.
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 السؤال العشرون:

 هل جيب إخراج زكاة الفطر عن اخلادم والســائقوالعاملني يف البيوت؟
  اجلواب ،وباهلل التوفيق:

ال جيــب عليك أن ختــرج زكاة الفطر عــن اخلادمة
والســائق ونحومها من العاملني ،حتــى لو كانوا مقيمني
لديــك يف املنزل ،بل جيب عىل كل واحــد منهم أن يدفع
زكاة الفطــر عن نفســه ألهنــا واجبة عليه ،كــا جاء يف
احلديث الرشيــف« :فرض رســول اهلل ﷺ زكاة الفطر

صاع ًا من متر أو صاع ًا من شــعري عىل العبد واحلر والذكر
واألنثى والصغري والكبري من املســلمني» [متفق عليه].
حرة عاملة ،فيجب عليها أن خترج زكاهتا
واخلادمــة امرأة ّ

عن نفسها.
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وجيوز لك أن خترج زكاة الفطر بدالً عنهم إن أخذت
إذهنم ،فيكون ذلــك بمثابة التوكيل ،وذلك عىل ســبيل
التربع واإلحسان ،ال عىل سبيل الوجوب واإللزام.
واهلل تعاىل أعلم.
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يسر
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

أن تتقدم خبالص التهنئة
مقرونة بأطيب األماني
إىل األمـة اإلسالمية مبناسبة

عيد الفطر املبارك
سائلني اهلل تعاىل أن يعيده عليها باخلري
واليمن والربكة ،وقد مجع اهلل مشلها
َّ
وألف بني قلوب أبنائها ،ووحد صفوفهم..

آمني




