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افـتـتــاحـيــة

افتتاحية
والســام عىل
رب العاملــن،
َّ
احلمــد هلل ِّ
والصالة َّ

ســيدنا حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحســان إىل

يوم الدين..

وبـعــــد :فبمناسبة حلول شــهر رمضان املبارك،

يرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل اخل�يري بدبي » أن
ترفع أســمى التهاين ،وأطيب األمــاين ،إىل مقام صاحب

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل هنيــان رئيس الدولة

 حفظه اهلل  ،-وإىل أخيه صاحب السمو الشيخ حممد بنراشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولــة ،رئيــس جملــس

الوزراء ،حاكـم ديب  -رعاه اهلل  ،-وإىل إخواهنام أصحاب
السمو حكام اإلمـــارات ،وإىل شعب اإلمارات الكريم،

يمـن
وإىل مجيع املسلمني ،سائـلـــن املـــوىل القديـر أن
َّ

عليهـم بالـرمحة والغفران ،والعتق من النريان.
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وهبــذه املناســبة الكريمــة تقــدِّ م دائرة الشــؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي بديب ،هذه الطبعة اجلديدة من
« فتاوى الصيام وزكاة الفطر ».
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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فتـاوى الصيـام
( )1تاريخ بدء الصـوم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

متى صام الرسول ﷺ :صيام النافلة والفرض؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

الصيــام من الرشائع القديمة التــي تعبد اهلل تعاىل به
عباده ،كام يشــر إىل ذلك قول اهلل تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [البقرة .]١٨٣ :وإن اختلف
وضعه وكيفيته من رشيعة ألخرى.
وقد كانت قريش تصوم قبل اإلسالم عم ً
ال بام وصل
إليها من دين إبراهيم عليه الســام ،كام أخرجه البخاري
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ومسلم رمحهام اهلل تعاىل من حديث عائشة ريض اهلل عنها
قالت« :كان يوم عاشــوراء تصومــه قريش يف اجلاهلية،
وكان رســول اهلل ﷺ يصومه يف اجلاهلية ،فلام قدم املدينة
صامــه وأمر بصيامه فلام ُفرض رمضان ترك عاشــوراء،
فمن شاء صامه ومن شاء تركه».
فــدل احلديــث عــى أن الصيــام كان مرشوعــ ًا
ومعروفــ ًا قبــل فــرض رمضان ،فهــو متــوارث من
رشائع األنبياء.
أمـا فــرض رمضـان فقـد كان فـي الثانـي من شهر
شعبان من السنــة الثانيــة للهجـرة ،فلام فرض رمضان
عىل املسلمني بقي صيام يوم عاشوراء نافلة ،كام قال عليه
الصالة والســام يف رواية أخرى عند مســلم للحديث
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الس�اـبق« :إن يوم عاشــوراء يوم من أيام اهلل فمن شــاء
صامه» ،ويف رواية« :ومن شاء تركه».
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )2حكم اعتماد الفلك إلثبات الشهر
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أعلنت منظمة اجلمعية اإلســامية لشــال أمريكا
وهي أكرب املؤسســات اإلســامية يف الواليات املتحدة،
وجملس فقهاء الرشيعة بأنه ســيتم حتديــد بداية رمضان
وهنايتــه اعتامد ًا عىل احلســابات الفلكية حــر ًا آخذين
بعــن االعتبار هذه احلســابات عند خــط غرينتش وقد
تســبب هذا األمــر يف جــدل يف اجلاليات املســلمة يف
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أمريكيا واملكسيك ،ونحن بحاجة إىل رأي فقهي ليحكم
يف األمر.
هل نقبل هبذا القرار ونعتمد عىل احلسابات الفلكية كام
صدرت عن هذه املنظمة ،أم هل نعتمد عىل رؤية اهلالل؟
الحظــت عىل موقع تعدد الفتاوى هبذا الشــأن وأن
شيخني من العلامء اعتمدا احلساب الفلكي.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

احلســابات الفلكية ال يصح اعتامدها إلثبات اهلالل
اســتقالالً من غري اعتبار للرؤية ،باتفاق املذاهب األربعة
لوضوح األدلة الــواردة يف ذلك ،فقــد أخرج البخاري
ومسلم من حديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام أنه ﷺ
قــال( :ال تصوموا حتى تروا اهلــال ،وال تفطروا حتى
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تروه ،فإن ُغ َّم عليكم فاقــدروا له) ،وأخرجا من حديث

أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أنه ﷺ قال( :صوموا لرؤيته
وأفطــروا لرؤيته ،فإن ُغبِ َي عليكم فأكملوا عدة شــعبان

ثالثــن» ،وأخرجا من حديث ابن عمــر ريض اهلل تعاىل
عنهام أنــه ﷺ قال( :إنا أمة أم ّية ال نكتب وال نحســب،

الشــهر هكذا وهكذا وهكذا) .يعني مرة تسعة وعرشين
ومرة ثالثني.
فدل كل ذلك عىل وجــوب اتباع الرؤية إن أمكنت،

بأن كانت الســاء صحــو ًا ،فإذا مل ير اهلــال ،أو كان يف
السامء غيم ال متكن معه الرؤية ،وجب إمتام شعبان ثالثني

يوم ًا ،ومن أجل ذلك كان من املتعني إثبات دخول شــهر
شــعبان بنحو ما ذكر ،وقد ندبت الســنة لتحري هالله
مــن أجل رمضان ،فعــن أيب هريــرة ريض اهلل تعاىل عنه
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أنه ﷺ قال( :أحصوا هالل شعبان لرمضان) كام أخرجه
الرتمذي وغــره ،وقالت عائشــة ريض اهلل تعاىل عنها:
(كان رســول اهلل يتحفظ من شــعبان مــا ال يتحفظ من
غريه ،ثم يصوم لرؤية رمضــان ،فإن ُغ َّم عليه عد ثالثني

يومــا ثم صام) كام أخرجه أبو داود .وهذا مما ال ينبغي أن
يكــون حمل خالف بني أهل العلــم ،وكل ذلك إذا ثبتت
الرؤية مع احتامل ثبوهتــا ،فإن مل حيتمل ،بأن كانت والدة
اهلالل مســتحيلة فلكي ًا ،بأن دل احلســاب القطعي عىل
عدم إمــكان والدة اهلالل يف تلك الليلــة ،فعندئذ يتعني
رفــض قول مدعي الرؤيــة؛ ألن الرؤية ظنيــة إذا كانت
من آحاد ،واحلســاب قطعي ،إذا كان مبني ًا عىل مقدمات
يقينيــة ال خيتلف عليها علامء الفلك ،فــا يرتك القطعي
للظنيــات ،كام قرر ذلك العالمة تقي الدين الســبكي يف
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العلم املنشور يف إثبات الشهور (صفحة  )25حيث قال:
فإذا سلمت البينة من هذه األمور يعني قصد الشهادة من
أجل التدين بتصويم الناس ،أو بقصد إثبات تزكية نفسه
بقبول شهادته ،وسلم موضع اهلالل من املوانع ،وحاسة
الشــاهد من اآلفات قبلناه إذا جوزنا الرؤية ،فإن أحلناها
بدليل قــام عندنا مل نقبــل تلك الشــهادة ومحلناها عىل
الغلط أو الكذب ،ومل نكــن بذلك خارجني عن القانون
الرشعي ،وقال :ألن داللة احلســاب القطعي أو القريب
مــن القطعي عىل عدم اإلمكان أقوى مــن الريبة والريبة
موجودة لرد الشــهادة ،فاعتقادنا عــدم اإلمكان كذلك
أو أقوى .اهـ.
وقرر هــذا أيض ًا العالمة شــهاب الدين القليويب يف
حاشــيته عىل رشح املحــي للمنهــاج  49 /2نق ً
ال عن
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العالمة العبــادي ،فقال :إنه ظاهر جيل ،وال جيوز الصوم
حينئذ ،وخمالفة ذلك معاندة ومكابرة .ا.هـ.
والعالمة حممد بن عبد الرمحن األهدل يف عمدة املفتي
واملســتفتي  ،211 /1وقال« :إن السبكي اعترب احلساب
معارضة للشــهادة ،وإنام أبطلها به؛ ألهنا  -أي الشهادة -
خمالفة للحس والعقل ،وقد قال رسول اهلل ﷺ( :عىل مثل
هذا فاشــهد) ،كام أخرجه البيهقي يف الشعب من حديث
ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام ،وقال :وهذه قرائن تدل
عىل أن الشــاهد اعتمد الظن ،قال :فهو  -أي السبكي -
مل يعترب احلســاب يف الصوم والفطر ،وإنام رد به الشهادة
ملخالفتها للحس .ا.هـ
هذا ،وقد قــال بوجوب العمل باحلســاب الفلكي
مطــرف بن
مجاعــة مــن املتقدمــن واملتأخريــن منهم
ِّ
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عبد اهلل بن ِّ
الش ِّخري من التابعني ،وأبو العباس ابن ُسيج
من الشافعية ،وابن ُقتيبة من املحدثني كام يف عمدة القاري

رشح صحيح البخاري للعيني  ،261 /10وســار عليه
من املعارصين العالمة الشيخ مصطفى الزرقا كام يف فتاواه
(ص  ،)169 -157وغريهم ،استناد ًا إىل مفهوم املخالفة
من األحاديث التي ورد هبا التعليل باألمية.
غري أن هذا الفهم وإن كان وجيه ًا من حيث هو ،فإنه
خيالــف ما عليه مجهور العلامء مــن خمتلف املذاهب ،وإن
كان قد قــال بعضهم بوجوب العمل بــه ،ولكن يف حق
احلاسب فقط أو من صدَّ قه ،ال أن يكون حك ًام عام ًا تثبت

به الرؤية لدى اجلميع ،فإن ذلك ال يسعف به الدليل نص ًا
وال مفهوم ًا ،وغاية ما تقرر عن تقي الدين السبكي وغريه
هو إلغاء الشــهادة الظنية ال املتواترة املخالفة للحســاب
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القطعي ،وال يعني ذلك ثبوت اهلالل باحلساب ،بل يعاد
إىل األصل وهو إمتام الشــهر ثالثــن ،وعندئذ يدخل يف
الصوم أو الفطر بيقني.
وهذا ما قرره جممع الفقه اإلســامي يف دورته الثالثة
بقــراره رقم  18حيــث قال :جيب االعتــاد عىل الرؤية
ويستعان باحلساب الفلكي واملراصد ،مراعاة لألحاديث
النبوية واحلقائق العلمية .ا.هـ
وهبــذا القدر يرتفع اخلالف الكثــر الذي حيدث يف
األمة عند إثبات الشــهر ،فإن عــى الفلكيني أن يربهنوا
عىل اســتحالة إثبات الرؤية يف الليلة املدعاة فيها والدته،
وعندئذ ســتلغى الشهادة الظنية وســيتّحد املسلمون يف
الصــوم واإلفطار واحلج ،ويرتفع اخلــاف ،وال نحتاج
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عندئذ إىل مصادمــة النصوص الدالة عىل رفع احلرج عن
األمة أو تأويلها بام خيالف ظاهرها.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )3مسألة اختالف املطالع
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل اختــاف املطالع معترب يف إثبــات رؤية األهلة
أم ال؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

مسألة اختالف املطالع من مسائل اخلالف املشهورة
بني أهــل العلم حتى بني علامء املذهب الواحد ،وحاصل
اخلالف يف هذه املسألة قوالن :األول :ذهب إليه اجلمهور
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من الســادة املالكية واحلنفية واحلنابلة ،وهو عدم اعتبار

املطالع ،بــل إذا ثبت طلــوع اهلالل يف ٍ
بلد َّمــا من بالد
املسلمني ،وجب عىل ســائر بلدان املسلمني أن يصوموا

ألهنــا مهام بعــدت أرجاؤها ،فإهنا تشــرك مــع غريها
يف جــزء من الليــل ،وأعظم فرق بني الــرق والغرب
 كأندونيســيا واملغرب  -هو سبع ساعات ،فكان ال بدأن تشرتك يف جزء من الليل مع بالد الرؤية فكذلك تصوم
معها ،ويشــهد هلذا الرأي عموم األدلة الواردة يف املسألة
كقوله ﷺ« :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ،كام أخرجه
النسائي وغريه من حديث عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب
فيام يرويــه عن الصحابة ريض اهلل عنهــم ،فدل احلديث
عىل أن إجياب الصــوم متعلق بمطلــق الرؤية ،واملطلق
يبقى عىل إطالقه حتى جيــيء ما يقيده ومل يوجد ،فوجب
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االكتفــاء برؤية اجلامعــة أو الفرد من عدول املســلمني
فيلزم مجيعهم.
وإىل هذا الرأي ذهب جممع الفقه اإلســامي العاملي
التابع ملنظمة املؤمتر اإلســامي الــدويل يف دورته الثالثة
بعمن حيث أصدر قرار ًا جاء فيه« :إذا ثبتت الرؤية يف بلد
َّ
وجب عىل املسلمني االلتزام هبا والعربة باختالف املطالع
لعموم اخلطاب باألمر بالصوم واإلفطار.»...
الثــاين :أنه ال بد مــن القول باختــاف املطالع بني
البلــدان ،ألن ألهل كل بلد مطلعهم ،فقد ُيرى يف الرشق
وال ُيــرى يف الغرب ،وقد يولد يف بلــد وال يولد يف آخر،
ويشــهد لذلك الواقع املعلوم للناس ،وتدل عليه قواعد
علم الفلــك ،وإىل هذا القــول ذهب اإلمام الشــافعي

20
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وموافقوه ،فرأوا أن البالد إذا تباعدت أرجاؤها واختلفت
مطالعها أن لكل بلد رؤيتهم ،والتلزمهم رؤية غريهم.
وذلــك حلديــث ابــن عبــاس ريض اهلل عنهام عند
مســلم والرتمذي عن كريب أن أم الفضل بنت احلارث
بعثت��ه إىل معاوية بالش��ام ...إىل أن قال« :هكــذا أمرنا
رسول اهلل ﷺ» ،واحلديث مشهور.
وجه االســتدالل أن ابن عبــاس ريض اهلل عنهام مل
يعتد برؤية معاوية ريض اهلل عنه يف ُقطر الشــام ،بل قال:
فال نــزال نصوم حتى نكمل ثالثني أو نراه ،يعني لتســع
وعرشين ،ورفع ذلك للنبــي ﷺ واحلجة قائمة به ،وقد
كان الصحابة ريض اهلل عنهم متوافرين يف املدينة فلم ينكر
عليه أحد.

فتـاوى الصيـام
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وقياســ ًا عــى الصالة يف اختــاف مواقيتهــا ،فإنه
ال خالف أن كل بالد تصيل كل وقت بحســب توقيتها،
وما يكون ظهر ًا مث ً
ال يف بلد يكون عرص ًا يف بلد آخر أو قبله
أو بعده ،فالصيام كذلك ،فإن الصيام منوط بمطالع القمر
بالنســبة لشــهر رمضان ،وكذا الصالة منوطة باختالف
مطالع الشــمس ،وقد علق اإلمام الرتمذي عىل حديث
ابن عباس هــذا بقوله( :والعمل عىل هــذا احلديث عند
أهل العلم أن لكل أهل بلــد رؤيتهم) .وقد قرر املجمع
الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته
الثامنة أنه ال حاجــة إىل الدعوة لتوحيد األهلة واألعياد،
بل أن ترتك قضية إثبــات اهلالل إىل دور اإلفتاء والقضاء
يف الدول اإلســامية ،ألن ذلــك أوىل وأجدر باملصلحة
اإلسالمية العامة.
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وعــى كل حال فاملســألة خالفية ،واخلــاف فيها
يســع اجلميع ،واليمكن أن حيسم اخلالف يف هذه املسألة
ككثري من املسائل األخرى برتجيح رأي أو إصدار قرار،
أو فتوى.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )4حكم ما لو ّاتد مطلع اهلالل لبلدين
واختلفا حاكمًا
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

إذا اتفق املطلع واختلف احلاكم ملدينتني متجاورتني
يف حالة صيام حاكم منهام قبل اآلخر بيوم.
فهل يتبــع ٌ
كل من ســكان هاتــن املدينتني حاكمه

فتـاوى الصيـام
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أم يتبــع مايطمئن لــه قلبه فيخالف حاكمــه ويصوم مع
احلاكم اآلخر؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

إذا اختلــف احلاكــم لبلديــن متفقي املطلــع ،فإنه

ال جيب عىل أحــد البلديــن أن يصوم مــع البلد اآلخر
إذا مل يثبــت عنــد حاكمه ،ألنــه إنام جيــب عندما يتحد

املطلع واحلاكم.

فإن اختلفــا مطلع ًا واحتدا حاك ًام مل جيب الصوم ،وإن

اختلفا مطلعــ ًا وحاك ًام مل جيب من بــاب أوىل ،وإن احتدا

مطلع ًا واختلفا حاك ًام كام يف صورة املسألة مل جيب.

هذا هــو تفصيل املســألة عند من يقــول باختالف

املطالع  -وهم السادة الشافعية  -الذين يسأل السائل عن

مذهبهم كام يفيده مضمون سؤاله.

24
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و ُيعلــم هذا التفصيل من الفتــاوى الرشعية لعفيف

الدين عبد اهلل بن عمر العلوي (ص .)110
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )5ما املقصود باخليط األبيض واخليط األسود؟
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما املقصود باخليط األبيض واخليط األســود اللذين
ذكرمها القرآن الكريم؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

املقصود باخليــط األبيض واخليط األســود ،بياض
النهــار وســواد الليل ،كام فــره به النبــي ﷺ يف قصة
عدي بن حاتم الطائي ريض اهلل عنه ،كام أخرجه مسلم يف

25
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الصيام حيث قال« :إن وسادك إذ ًا لعريض ،إنام هو سواد
الليل وبياض النهار» ،وتسمية بياض النهار وسواد الليل
خيط ًا استعارة حيث ش ّبه أول ما يبدو من الفجر املعرتض

يف األفــق ،وما يمتدّ معه من غبــش الليل بخيطني أبيض

وأسود ،واكتفى ببيان اخليط األبيض بقوله« :من الفجر»،

عن بيان اخليط األســود لداللته عليــه ،كام قرره العالمة
البيضاوي يف تفسريه (ص.)39

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )6حكم من مسع أذان الفجر وهو يتسحر
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما احلكم لو سمعت األذان للفجر وأنا أتسحر ،وماذا

أفعل عند سامع األذان؟
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

إذا كان أذان الفجــر عند طلوع الفجر الصادق ،فإنه
جيب عىل املسلم الذي يريد الصيام أن يلقي ما يف فمه عند
قول املؤذن« :اهلل أكرب» ،وال يســتمر يف األكل والرشب،
وال يبتلع ما يف فمه.
فــإن ابتلع شــيئ ًا بعد ســاع تكبــرة األذان أفطر،
وعليه القضاء؛ ألنه يكون قــد أكل يف وضح النهار ،فإن
طلوع الفجر الصادق حيــرم الطعام والرشاب ونحومها،
ويوجب الصالة.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

فتـاوى الصيـام

27

( )7حكم بقايا طـعام يف الفم بعد أذان الفجر
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أثناء تناول السحور أذن الفجر ،فكان بعض الطعام
يف فمي ،فدخــل بعض منه جويف ،والبعض اآلخر تفلته،
فام احلكم الرشعي؟ وجزاكم اهلل خري ًا.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

إذا حتقــق أن األذان كان بعد طلوع الفجر الصادق،
َّ
تعمــد األكل عنده أو بعــده يفطر الصائــم ،فيأثم
فــإن ُّ
بذلك ،وجيب عليه القضاء والكفارة عند الســادة املالكية
واألحناف ،فإذا مل يتعمد ،ولكن سبق إىل جوفه مع حماولة
اإلخراج من غري تقصري ،كأن بادر إىل جمّه فسبق إىل جوفه
يشء من طعام أو رشاب ،فإنــه ال حرج عليه يف ذلك إن

28

فتـاوى الصيـام

شــاء اهلل تعاىل عند الشــافعية ألنه مل يتعمــد األكل .فإن
استطاع جمّه فلم يفعل فعليه اإلمساك والقضاء.
غري أن الســادة املالكية واألحناف ذهبوا إىل وجوب
اإلمســاك والقضاء حتى مع عدم القــدرة ،كام يف الرشح
الصغري  245/1بحاشية الصاوي.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )8حكم صيام من أدركه األذان وهو جيامع
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

رجل جامع امرأته بعد السحور ،فسمع األذان وهو
جيامع فأهنى اجلامع فام احلكم؟

فتـاوى الصيـام
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

عىل املسلم إذا سمع أذان الفجر وهو عازم عىل الصيام
يكف عن كل مفطر من أكل أورشب أو مجاع ،فإذا أ َّذن
أن َّ
املؤذن وكان ال يــؤذن إال عند طلوع الفجر وجب عندئذ
الكف عام ذكر من املفطــرات ،فإن متادى يف أكله ومجاعه
بعدئذ كان مفطر ًا ،ألنه قد فعل املفطر يف جزء من النهار،
واهلل تعاىل يقــول﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [البقــرة،]١٨٧ :
ويعلــم اخليط األبيض من اخليط األســود بطلوع الفجر
الصــادق ،ألن أذان الفجر عالمة دالــة عليه لقوله ﷺ:
«فكلوا وارشبوا حتى يؤذن اب��ن أم مكتوم» ،كام أخرجه
البخاري ،ومسلم ،والنسائي ،واللفظ له من حديث ابن
مسعود ريض اهلل عنه.
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فإن مل ينزع واســتمر يف مجاعــه كان مفطر ًا ،ووجب

عليه القضاء والكفارة.

فإن كان يعلم أنه يؤذن قبل دخول الوقت بأن جرت

عادته يف التأذين يف الفجر من سدس الليل األخري ووثق
منهــا ،فال مانع من األكل والــرب حتى يتحقق طلوع

الفجر الصادق.

ولكن األحوط للمسلم أن يمسك عن مجيع املفطرات

قبل الفجر ،بنحو عرش دقائق عىل األقل حتى يتحقق عدم
طلوع الفجر ،كام عليه عمل كثري من املســلمني يف غالب
البالد اإلسالمية.

أما إذا شــك يف طلــوع الفجر وعدمــه ،فإنه يلزمه

النــزع يف احلال ،فــإذا مل ينزع واســتمر يف اجلامع فيجب

عليه القضاء ،وال كفارة عليه عند الســادة املالكية كام يف
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حاشــية الدســوقي عىل خليل  526/1خالف ًا للشافعية
وموافقيهم ،حيث يرون جــواز األكل والرشب واجلامع
ما مل يتحقــق طلوع الفجر بنفســه أو إخبار عدل بذلك،
عم ً
ال بأن األصل بقاء الليل ،كام يف املنهاج برشحه املغني
.432/1
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )9حكم تناول حبوب منع احلمل ملنع الدورة الشهرية
ألجل صوم رمضان
وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

ما حكم استعامل املرأة للحبوب ملنع الدورة ألجل أن
تصوم شهر رمضان؟

32
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

اســتعامل املرأة للحبوب ملنع الدورة ال حرج فيه إن
شــاء اهلل تعاىل ،إن مل يرتتب عىل ذلــك رضر باملرأة جراء

اســتعامله ،فإن ترتب عــى اســتعامله رضر ُمنِ َع للرضر
ال ألجــل منع الدورة مــن أجل الصيام ،ألن اســتعامل
احلبــوب هلــذا الغرض هو وســيلة ألجــل عمل خري،
والوســائل هلا حكم املقاصد ،وال يــرد عىل ذلك أن منع
الدورة باحلبــوب تغيري خللق اهلل أو قهــر للجبلة أو أهنا
حائض حك ًام ،وذلك ألن الشــارع احلكيم إنام حرم عليها
الصيام والصالة حالة احليض ألجل احليض ختفيف ًا عليها
معنوي
ملا يعرتهيــا أثناءه ،وألنه يتلبس هبا أثنــاءه حدث
ٌ
وتلوث بالنجاســة احلســية يمنع صحة الصالة والصوم
وغري ذلك مما هو معلوم ،فإذا امتنع نزول الدم لســبب أو
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لغــره مل تكن حائض ًا حقيقــة وال حك ًام ،ألن احليض هو
سيالن الدم ،فإذا مل يكن هناك حيض كانت طاهرة حك ًام
وحقيقــة ،وال يتغري ذلك احلكم إال بنزوله  -أي الدم ،-

وال ينظر لكوهنا اختذت وســيلة ملنعه؛ ألن هذه الوسيلة

هي من الدواء املباح استعامله ،فإذا استعمل املباح لغرض
فعل الطاعة يرجى أن يثاب عىل فعله اعتبار ًا بنيته ،أ َّما أن

يقال بإثمه فال.

يتيس هلا صيام
أما كوهنا تســتعمل ذلك لغرض أن ّ

رمضان مع مجاعــة الصائمني ،أو أهنــا إذا لزمها القضاء
فسيشق عليها الصيام وحدها ،فذلك مما ال يؤثر عىل تغيري

احلكم؛ ألن القصد يف أصله طاعة ،وكوهنا تفر من املشقة

بذلــك ،فذلك ال حرج فيه؛ ألن الدين اإلســامي يأبى
املشقة ،وال يكلف إال عىل حســب الوسع والطاقة ،فهو

قصد يتفق مــع روح الرشيعة ال يرتتب عليه حمظور ،وقد

34
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جاء أن بعض الصحابيات ك ّن يســتعملن بعض النباتات
احلج لتأجيل الدورة الشهرية.
يف ّ

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )10حكم األكل أو الشرب ناسيا يف حال الصيام
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما احلكم إذا أكلت أو رشبت ناســي ًا ،وأنا صائم ،ثم

تذكرت أثناء األكل أو الرشب؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

لقد رفع اإلسالم احلكم عن النايس فلم يؤاخذه عىل

ما ارتكبه أثناء نسيانه ،وأوجب عليه أن يقلع عن املحظور

عند تذكره له ،ويتم صومه وال قضاء عليه خالف ًا للاملكية،
حيث يوجبون إمتام الصوم والقضاء؛ ألن األكل والرشب

يتناىف مع حقيقة الصوم.
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وجيب عىل الصائم الذي أكل ورشب ناســي ًا عندما
يتذكر أثنــاء األكل أوالرشب أنه صائــم ،أن ُيلقي ما يف
فمه فور ًا.
والقائلون بإمتام الصوم عىل من أكل أو رشب ناســي ًا
من غري قضاء؛ أخذوا بحديث رس��ول اهلل ﷺ« :إذا نيس
أحدكــم فــأكل أو رشب فليتم صومه فإنــا أطعمه اهلل
وسقاه» ،متفق عليه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
وأجــاب املالكية عنه بأن ظاهــر ختصيص ذلك باهلل
تعــاىل ،يقتــي أن العمد ال مدخل له فيــه وهذا يقتيض
نفــي اإلثم ال نفي القضاء؛ ألن حقيقــة الصيام التي هي
اإلمساك عن الطعام والرشاب ونحومها منتفية مع وجود
تلك املفطرات.

36
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َف ُرفــع اإلثم بنســيانه ووجب عليه القضــاء ،لعدم
حتقق صيامه.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )11حكم استعمال البخاخ للصائم

(((

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

أسأل عن البخاخ الذي يســتعمله الصائم إلصابته
بمرض الربو ،هل يفطر أو ال يفطر؟
((( وقــد ذهب جممع الفقه اإلســامي يف دورته 1440 /23هـ
2018م بقراره رقم  219حتــت عنوان املفطرات يف جمالالتداوي ،إىل أن بخاخ الربــو ال يؤثر عىل صحة الصوم ألنه
يســتهدف اجلهاز التنفيس ،ومــا يصل إىل املعــدة منه جزء
يسري مغتفر.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

البخاخ املذكــور إذا كان له َرذا ٌذ كام ذكرت ،ووصل

هذا الــرذاذ إىل اجلوف؛ فإن ذلك يفطــر ألن الرذاذ عني
 -أي مادة  -ويصل إىل جــوف ،وذلك مفطر ،ويوجب

القضاء ،لكن جيب اإلمســاك بقية النهــار ،وإذا برئ من
املرض قىض ،وإن مل يربأ متامــ ًا وإنام يأتيه يوم دون يوم أو

أيام وجب عليه القضاء عند اإلمكان ،فإن اســتمر عذره
حتــى مات فال إ ثــم عليه وال قضاء وال كفــارة ،ألنه مل

ٌ
تفريط ،بخالف مــا إذا متكن من القضاء فلم
حيصــل منه
يقض فإنه يأثم ،وجيــب إخراج الكفارة عنه من تركته إن

مل يصم عنه ول ّيه .أما إذا كان (أكسوجني) فإنه ال حرج فيه؛
ألنه جمرد هواء ،وهو ال يفطر حتى ولو استنشقه عمد ًا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )12حكم استعمال ّ
البخاخ
(((

للصائم املريض بداء الربو
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

دواء الربو البخاخ هل يؤثر يف الصيام أم ال؟ وخاصة

أن الشــخص قد يتعرض لألزمة وهو صائم فام سبيله يف
هذه احلالة؟

اجلـواب وباهلل التوفيـق:

جيــوز للمريض بــداء الربــو نحوه ،أن يســتعمل

الدواء ا ُمل َعــدَّ لذلك ،وهو َّ
البخــاخ ،إذا احتاجت حالته

الصحية إليه.

((( وقــد ذهب جممع الفقه اإلســامي يف دورته 1440 /23هـ
 2018م بقراره رقــم  219حتت عنوان املفطرات يف جمالالتداوي ،إىل أن بخاخ الربــو ال يؤثر عىل صحة الصوم ألنه
يســتهدف اجلهاز التنفيس ،ومــا يصل إىل املعــدة منه جزء
يسري مغتفر.
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وبنا ًء عــى كونه مف ِّطــر ًا وهو الراجــح؛ ألنه رذاذ
مــاء يتبعثر ،فإذا جتمع ســال ،فإن املريض قــد أباح اهلل
تعــاىل له الفطــر بقولــه ســبحانه ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [البقــرة:

 ،]١٨٤فــإن عليــه أن ُيمســك بعــد الــدواء احرتام ًا
الو ْســع
للشــهر ومراعاة للقول اآلخر ،واإلتيان بام فيه ُ
الــذي أراده اهلل تعــاىل مــن العبــد ،وعمــ ً
ا بقاعدة:

(الرضورة تقدر بقدرها).
وعليه بعدئذ إذا برئ من املرض أن يقيض األيام التي
استعمل فيها هذا البخاخ.
أما إذا كان املرض مزمن ًا وال يربأ منه ،فعليه أن يمسك
كذلك عن الطعــام والرشاب ونحومها ملا ذكر ،وعليه أن
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ُيرج عن كل يوم فدية طعام مســكني ،أو قيمته ،وذلك
طلب ًا لرباءة الذمة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )13ما حكم امللصقات الطبية على جلد الصائم؟
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

رجــل يريد االمتنــاع عن رشب الدخــان فقيل له:

يوجد الصق طبي يوضع عىل اجلســد يمده بام حيتاج إليه

من مادة (النيكوتني).

فهل هذا الالصق يفطر الصائم؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

الالصق املذكور إذا كان ال يصل منه يشء إىل ما يسمى

جوف ًا ،وإنام يشع إشــعاع ًا بتلك املادة إىل اجلسد فإن هذه
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اإلشعاعات ليست شــيئ ًا حمسوس ًا يصل إىل اجلوف حتى

يرتتــب عليه اإلفطار ،وإنام هي أشــياء معنوية ال تُدرك،
فهي أشــبه بالروائح التي يشــمها الصائم وال حيصل هبا
فطر بال خالف فيام نعلم.

وبنــا ًء عليه فإن اســتعامل هذا الالصــق ال يفطر به

الصائم ،ولكن إذا كان حيصل به إغناء اجلســد وإشــباع
النفس عن مادة الدخان؛ فاألوىل للصائم أن ال يستعمله

أثنــاء صومه ،وعليه أن جياهد نفســه يف االمتناع عــــن
الدخان يف هنار رمضان ويف الليــل أيض ًا ،حتى يقلع عن

هذه العادة التي ال حتمد ،فــإن عجز عن االمتناع عنه إال

هبذه الوسيلة فإن صيامه صحيح إن شاء اهلل تعاىل ،ألنه مل

يصل إىل جوفه ما يسمى عين ًا أو شيئ ًا حمسوس ًا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )14حكم استخدام النيكوتني أثناء الصوم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

إن ملصقــات النيكوتني هي ملصقــات طبية فعالة
لتعويض اجلسم عن مادة النيكوتني والتي تساعد املدخنني
عىل اإلقالع عن التدخني إذ توضع عىل اجللد ســواء عىل
الكتف أو الذراع.
ما حكم اســتعامل هذه امللصقات أثناء الصيام حتى
نتمكن من توفري حمارضات ضــد التدخني يقدمها أطباء
اختصاصيــون إضافة إىل منشــورات توعيــة ،وكتيبات
ملساعدة املدخنني الراغبني يف اإلقالع عن التدخني خالل
شهر رمضان الفضيل؟
وجزاكم اهلل خري ًا.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

الالصق املذكور إذا كان ال يصل منه يشء إىل مايسمى

جوف ًا ،وإنام يشع إشــعاع ًا بتلك املادة إىل اجلسد فإن هذه

اإلشعاعات ليست شــيئ ًا حمسوس ًا يصل إىل اجلوف حتى
يرتتــب عليه اإلفطار ،وإنام هي أشــياء معنوية ال تدرك،
فهي أشــبه بالروائح التي يشــمها الصائم وال حيصل هبا
فطر بال خالف.
وبنــاء عليه فإن اســتعامل هذا الالصــق ال ُيفطر به

الصائم ،ولكن إذا كان حيصل به إغناء اجلســد وإشــباع
ُ

النفس عن مادة الدخان فاألوىل للصائم أن ال يســتعمله
أثناء صومه ،وعليه أن جياهد نفسه يف االمتناع عن الدخان
يف هنار رمضان ويف الليل أيض ًا حتى يقلع عن هذه العادة

التي ال حتمد.
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فــإن عجز عن االمتنــاع عنه إال هبذه الوســيلة فإن

صيامه صحيح إن شاء اهلل تعاىل ،ألنه مل يصل إىل جوفه ما

يسمى عين ًا أو شيئ ًا حمسوس ًا.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )15حكم التحميلة الشرجية والبخاخ للصائم

(((

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل التحميلــة الرشجية تفطر الصائم؟ وهل البخاخ

الذي يســتعمله مرىض الربو يفطــر الصائم مع العلم أنه
((( وقــد ذهب جممع الفقه اإلســامي يف دورته 1440 /23هـ
2018م بقراره رقم  219حتــت عنوان املفطرات يف جمالالتداوي ،إىل أن بخاخ الربــو ال يؤثر عىل صحة الصوم ألنه
يســتهدف اجلهاز التنفيس ،وما يصل إىل املعدة منه جزء يسري
مغتفــر ،وكذلك كل ما يدخل عن طريــق الرشج من حقن
وحتاميل ومنظــار ومراهم وإصبع الفحــص الطبي ما عدا
احلقن املغذية.
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حملــول دواء يف املاء حتــت الضغط ،فــإذا أزيل الضغط
خرجــت ذراته كالضبــاب ودخل معظمهــا إىل الرئتني
مع الشــهيق ،وعلق بعضها يف البلعــوم فدخل إىل املعدة
عند البلع؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

الشجية ،تفطر الصائــم عند مجهور أهل
التحميلة َّ
العلم؛ ألهنا عني تدخل إىل اجلوف من منفذ مفتوح.
وقد أخــرج البيهقي من حديث ابن عباس ريض اهلل
عنه�ما أنه قال« :إنام الوضوء مما خيــرج وليس مما يدخل،
وإنام الفطر مما دخل وليس مما خرج» ،وهذا خالف ًا للاملكية
فإهنا ال تفطر عندهــم ،ألن وصول غري املائع للمعدة من
منفذ أسفل ولو متسع ًا ال يرض.
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أما البخاخ الذي يســتعمله مرىض الربو فحيث كان
كام ذكرت أنه حملول دواء يف املاء حتت الضغط ،فإذا أزيل
الضغط خرجت ذراته كالضباب.
فإنه إذا دخل من الفــم بطريق القصد كام هو الواقع
فإنه يفطر؛ ألنه عني وصلت إىل اجلوف من منفذ مفتوح،

ٍ
منــاف للصوم الذي يعني
فيحصــل به الفطر ،ألن ذلك
اإلمســاك عن وصول كل عني تصــل إىل اجلوف بطريق
االختيار والذكر ،وهو مما دل عليه األثر السابق.
ولكــن ال حرج من اســتعامله ملريــض الربو الذي
تتوقف صحته عليه ،أو حيتاج الستعامله لسالمة صحته،
لعموم قول اهلل تعاىل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [النور:

 ،]٦١وقولــه ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾
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[احلــج ،]٧٨ :وقولــه تعــاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾

[التغابن.]١٦ :

فإذا احتاج مريض الربو إىل استعامله استعمله ،ويسن

له اإلمساك عن الطعام والرشاب بقية اليوم تأدب ًا مع حرمة
اليوم وتشــبه ًا بالصائمني كام يف مغني املحتاج ،438/1

وألنه ال حيتاج إىل غريه ،وإنام كان استعامله للرضورة.

ثم ْ
إن م َّن اهلل تعاىل عليه بالشفاء وجب عليه القضاء

عم ً
ال بقولــه تعــاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [البقرة.]١٨٤:

ْ
وإن مل يشــف أو مل يكــن ُيرجــى بــرؤه فعليه فدية

إطعام مســكني عن كل يوم ،كام قال ســبحانه ﴿ :ﮁ

ﮂ ﮃ﴾ [البقــرة ،]١٨٤ :يعنــي :ال يطيقونه
ملرض أو شــيخوخة أو يطيقونه بكلفة ومشــقة فعليهم
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إطعام مسكني ،يعني عن كل يوم يفطرونه ،هذا هو الورع
واالحتياط يف الدين.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )16حكم استعمال اإلبرة للصائم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل اإلبر الدوائية بكافة أنواعها تفطر؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

اإلبرة الدوائية غري ِّ
املغذية والتي تكون يف العضل أو

الوريد ،ال تفطــر الصائم بكافة أنواعها ،ألهنا مل تصل إىل

اجلوف من منفذ مفتــوح ،فلم يتحقق فيها رشط اإلفطار
َش ِ
ب املسام حتى يصل إىل اجلوف،
فهي أشبه ما تكون بت َ ُّ

فإنه ال يفطر بذلك بغري خالف.
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أما اإلبرة املغذية التي تقــوم مقام الطعام والرشاب
فإهنا تفطر؛ ألهنا حتقق االســتغناء عن الطعام والرشاب
الذي يمنع صحة الصوم.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )17حكم قطرة العني أو احلقنة للصـائم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

امرأة نــذرت أن تصوم عرشة أيام من شــهر رجب
وتم الشفاء
إن هي شــفيت من عملية جراحية يف عينيها ّ

بحمــد اهلل ،إال أن الطبيب ألزمها باســتعامل قطرة معينة
ثالث مرات أو أكثر كل يــوم .كام أمرها من أجل مرض
آخر أن تتعاطى حقن ًا.
َ
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الســؤال :هل احلقنة العادية والقطرة يفطران أم ال؟
وبام أهنا ال ترغب يف تأجيل الصيام إىل عا ٍم قادم فهل حيق
هلــا أن تقيض الصيام يف غري رجب أو أن تؤجر من يصوم
عنها أو أن تكفر إن جاز هلا الكفارة؟
بينوا لنا احلكم يف ذلك ولكم األجر إن شاء اهلل.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

القطرة يف العني ال تفطر الصائم عند السادة الشافعية
واحلنفية ،ولو وجــد الصائم طعمها يف احللق ،ألن العني
ليســت منفذ ًا مفتوح ًا ،فال يفطر ما وصل منها إىل احللق
ترشبت مسامه بالدهن أو املاء ،ألن
كام لو دهن رأسه ،أو ّ
رشط املف ّطر عندهــم أن يكون من منفــذ مفتوح كالفم
واألذن واألنف والقبل والدبر.
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وكذلك احلقنة فإهنا ال تف ّطر سواء كانت وريدية ،أم
عضلية ،وسواء وجد طعمها أم ال ،ألهنا مل تصل بدوائها
إىل اجلوف من منفذ مفتوح.
وذلك ما مل ُت ْغ ِن عن الطعام والرشاب كاحلقن املغذية،
فإهنا عندئذ تفطر ألهنا قامت مقام الطعام والرشاب ،وهذا

هو حقيقة ِ
الفطر.

وبناء عىل ذلك فإهنا لوصامت مع استخدام القطرة،
أو احلقن؛ فــإن صومها صحيح ،وذلك خالف ًا للســادة
املالكيــة واحلنابلــة يف مســألة َق ْطرة العــن حيث يرون
اإلفطار هبا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )18ما حكم ما خيرج من املعدة
إىل الفم حال الصيام؟
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

مــا حكم اخلــارج من املعــدة إىل احللق ثــم يرجع
تلقائيــا ودون قصد؟ وما احلكم لو وصــل هذا اخلارج
إىل الفم؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

اخلــارج من املعــدة من غــر قصد وال اســتقاءة؛
ال يشء فيــه وال يفطر بــه الصائــم إن مل يرجع منه يشء
إىل املعدة ،وجيب القضاء إن رجــع يشء إىل املعدة وكان
بإمكانه قذفه إىل اخلارج ومل يفع��ل ،قال ﷺ« :من ذرعه
الق��يء فال قضاء عليه ،ومن اس��تقاء فعليه القضاء» ،كام
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أخرجه مســلم وأصحاب الســنن من حديث أيب هريرة
ريض اهلل عنه.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )19حكم استخراج احلديد من مريض الثالسيميا
عرب الوريد أثناء الصوم
وردنا سؤال من السيد مدير مركز الثالسيميا بهيئة الصحة
بدبي يقول فيه:

حتية طيبــة وبعد :هيديكــم مركز الثالســيميا هبيئة
الصحة بديب أطيب التحيات ونتمنى لسيادتكم مزيدا من
التميز والعطاء ،وباإلشــارة إىل املوضوع أعاله وبمناسبة
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قرب حلول شهر رمضان الكريم أعاده اهلل عليكم وتقبل
به طاعتكم ،نود من سيادتكم التكرم باإلفتاء بخصوص
جهاز البيك الين (عبارة عــن زرع خط وريدي مركزي
بالــذراع للتخلص من احلديد ،يتم اســتخدامه بشــكل
يومــي عــى مــدار  24ســاعة) للتخلص مــن احلديد
الزائد باجلســم الــذي هيدد حيــاة مريض الثالســيميا
ويعرضه للخطر.
راجني من ســيادتكم الرد عىل االستفســار بفتوى
خطيــة إليضاح األمر للمــرىض الراغبــن بالصيام مع
اجلهاز املذكور.
شاكرين لكم تعاونكم.
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

إذا كان هــذا اجلهاز كــا ذكر يف الســؤال إلخراج

احلديد الزائد من اجلســم عرب الوريــد ،فإنه ال حرج فيه

للصائم وغريه.

وبناء عليه فإنه ال حرج من استخدامه هلؤالء املرىض،

حتى وإن احتاجوا إىل حقنهم بإبر وريدية ما مل تكن مغذية،
فإن كانت مغذية فيجوز استعامهلا عند الرضورة وحيصل

هبا اإلفطار ويتعني القضاء.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )20حكم الطيب والبخور أثناء الصيام
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم استنشاق البخور وأنا صائم؟
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

يكره للصائم الطيب واستنشاق البخور ونحوه ،قال

يف الرشح الصغــر « :695/1وكره تطيــب هنار ًا وكره

ش��مه ،أي الطيب ولو مذكر ًا هنار ًا» ،يعني :ألنه من مجلة
ُّ
شــهوة األنف الذي يقوم مقام الفم ،وألن الطيب حمرك

لشهوة الفرج والصائم منهي عنها.

وهذا ما مل يصــل إىل احللق فإن وصل دخان البخور

إىل احللق بتعمد استنشــاق الطيب كالعــود واملصطكى

ونحومها ،وجــب القضــاء؛ ألن ذلك الدخان جســم

يتكيف به ،فإذا مل يتعمد استنشاقه وإنام وصل بغري اختيار

فال قضــاء عليــه وصيامه صحيح كام يف تبيني املســالك
.665/2

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )21حكم التزين باملساحيق للصائمة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل التزين يف رمضان يفطر الصائم؟ بمعنى أن املرأة
لو وضعت أمحر الشفاه ،أو الكحل هل هذا يفطر الصائم؟
أم أنه مكروه؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

الزينــة ال تفطــر الصائم ،ألهنا توضع عىل اجلســم
وال تدخل إىل اجلوف ،فام تفعله املرأة من أنواع املساحيق
ونحوها ممــا يكون عىل برشهتــا ،ال يفســد صومها إال
الكحل إذا وضعته يف هنار الصوم ووصل إىل حلقها ،فإنه
يفطر عند السادة املالكية واحلنابلة وعليها القضاء خالف ًا
للشافعية واألحناف.
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غري أن املــرأة أثناء الصوم ال ينبغي هلــا أن تفعل ما
ذكر ،ألنه ممــا يدعو إىل اإلثارة ،والصائم يف عبادة ،ينبغي
له أن جيتنب كل ما يثري شــهوته ،لذلك كــره له التطيب
ونحوه ،فاألوىل للمرأة املســلمة االبتعــاد عن فعل هذه
املســاحيق أثناء صومها ،وعندها الليل واســع للتجمل
والتزين والتَّب ُّعـل.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )22حكم التقبيل واملباشرة يف نهار رمضان
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

مــا حكم الــرع يف التقبيل واملبــارشة واملعانقة يف
هنار رمضان؟
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

إذا كان التقبيــل واملبــارشة للصائم حيرك شــهوته،

فيحرم فعله ،فإن فعل فأنزل فعليه القضاء والكفارة عند
السادة املالكية كام نص عليه يف مرام املجتدي رشح كفاف
املبتــدي ج  1ص  292وغريه؛ ألن فيه تعريض ًا إلفســاد

العب��ادة ،ويف احلديث الصحيح «مــن يرتع حول احلمى

يوشك أن يواقعه» متفق عليه.

وذلــك خالف ًا للشــافعية واحلنفية حيــث يوجبون

القضاء دون الكفارة يف مثل هذه احلالة.

أما إذا مل حيـــرك شهوته فإنه يكـــون مكروه ًا ،سد ًا

لذريعـة إفساد الصيام.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )23حكم من مـارس العادة السرية وهو صائم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم من مارس أو اســتخدم العــادة الرسية يف
رمضان وهو صائم هل جتب عليه كفارة أو ماذا؟
أفتونا وجزاكم اهلل خري ًا.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

حيرم استخدام العادة الرسية يف رمضان وغريه ،لعموم
قوله تعاىل ﴿:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [املؤمنون- ٥ :

 ،]٧فقد ســمى اهلل تعاىل كل استمتاع بغري الزوجة وملك
اليمني عدوان ًا ،والعدوان حرام ،ألنه جماوزة للحد املأذون

فيه إىل غريه.
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كام أمر اهلل تعاىل الذين ال جيدون نكاح ًا أن يستعففوا

حتــى يغنيهم اهلل تعــاىل من فضلــه كام قال ســبحانه:
﴿ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ﴾ [النــور ،]٣٣ :فد ّلت اآلية عــى عدم جواز هذا

الفعــل ،وإىل هذا ذهب مجهور أهــل العلم ،كام بني ذلك
العالمة أبو الفضل عبد اهلل بن الصديق الغامري يف رسالته

(االســتقصاء يف أدلة حتريم االستمناء) فإذا فعل اإلنسان
ذلك وهو صائم كان آث ًام وعليه القضاء والكفارة- ،خالف ًا
للشــافعية الذين يوجبون عليه القضاء فقط -وهي كفارة

عظمى ،عــى الرتتيب عند اجلمهور وعــى التخيري عند
املالكيــة :عتق رقبة مؤمنــة ،فإن مل جيد فصيام شــهرين
متتابعني ،فإن مل يستطع فعليه إطعام ستني مسكين ًا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )24حكم الكشف الطيب املهبلي للصائمة

(((

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

إذا أجــرى الطبيــب الفحــص النســائي للمــرأة

 -للرضورة  -وهي صائمة بأن أدخل أصبعيه يف املهبل،

فهل يفسد صيامها وماذا عليها أن تفعل؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

األوىل للمــرأة إذا كانــت صائمــة أن ال تتعــرض

للفحــص الطبي ،فإن فعلــت وهي صائمــة وأدخلت
الطبيبــة يدها إىل املهبل ،كام ورد يف الســؤال ،فإهنا تفطر

بذلــك ،وجيب عليها اإلمســاك والقضاء كــا ذهب إىل
((( وقــد ذهب جممع الفقه اإلســامي يف دورته 1440 /23هـ
2018م بقراره رقم  219حتــت عنوان املفطرات يف جمالالتداوي ،إىل أن املنظــار الرشجي وإصبع الفحص الطبي ال
يفسدان الصوم.
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ذلك الشــافعية مطلق ًا ،واحلنفية ،بــرط أن تكون اليد
مبتلة ،وذلك خالف ًا للاملكيــة واحلنابلة فإن إدخال اليد

عندهم ال يفطر ،فاألوىل االبتعــاد عن ذلك خروج ًا من
اخلالف ،فإن احتاجت لذلك ومل يمكنها تأجيله إىل الليل
املجوزين
أو إىل الفطر ،فإنــه ال حرج عليها بنا ًء عىل رأي
ِّ

كام تقرر.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )25حكم اجلماع يف نهار رمضان
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

رجل ارتكب جريمــة الزنا يف شــهر رمضان هنار ًا
بعد أن أفطر قبل مغيب الشــمس ،فام هــي الكفارة التي
تلزمه؟ وإذا كانــت الكفارات متعددة فهل جتزئ ُه الكفارة
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التي يــرى أنه يســتطيع القيام هبا؟ أم جيــب عليه القيام
بكل الكفارات؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

عــى هذا الرجــل أوالً أن يتــوب إىل اهلل تعاىل توبة
نصوح ًا عىل جرائمه التي ارتكبها من حرمة انتهاك شــهر
رمضان باإلفطار عمد ًا ،ثم جريمة الزنا التي هي كبرية يف
نفســها ،فكيف إذا كانت يف شهر رمضان ،وقد توعد اهلل
تعاىل فاعــل ذلك بالعذاب األليــم ،حيث قال ﴿ :ﭣ
ﭤ ﭥ﴾  -أي :الزنــا ومــا قبله مــن املحرمات -
﴿ ﭦ ﭧﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ﴾ [الفرقان.]٧٠ - ٦٨ :
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أمــا الكفارة فهــي واحدة فقط عىل إفطــاره يف هنار
رمضان عمد ًا ،وهــو خمري فيها عند الســادة املالكية بني
اإلعتاق وصيام شــهرين متتابعني واإلطعام ،واألفضل
له اإلطعام.
وذلك خالفــ ًا للجمهور؛ فإهنا عندهم مرتبة كام ورد
هبا النص عند الشيخني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه
أن��ه ﷺ قال للذي جامع امرأته يف هنار رمضان« :هل جتد
رقبة تعتقها؟ قال :ال ،قال :فهل تستطيع أن تصوم شهرين
متتابعني؟ قال :ال ،قال فهل جتد إطعام ســتني مسكين ًا؟
قال :ال.
قال :فمكث عند النبي ﷺ فبينا نحن عىل ذلك ُأيت النبي

ﷺ بِ َع َر ٍق فيه متر ،فقال :أين السائل؟ قال :أنا ،قال :خذها
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فتصدق به ،فقال الرجل :أعىل أفقر مني يا رســول اهلل؟
فــواهلل ما بني ال بتيها  -يريد احلرتني  -أهل بيت أفقر من
أهل بيتي ،فضحك النبــي ﷺ حتى بدت أنيابه ،ثم قال:
أطعمه أهلك».
أما الزنا فعليه به عقوبة رشعية وهي إقامة احلد ،من
جلد أو رجم ،فــإن كان بكر ًا فجلد مئــة وتغريب عام،
وإن كان ثيبــ ًا فالرجم حتى يموت ،كــا رجم النبي ﷺ
ماعز ًا األســلمي والغامدية كام ثبــت يف الصحيحني من
روايات عدة.
هذا إن أظهــر أمره ،أمــا إن اســترت  -وهو األوىل
له -؛ فإن عليه التوبة الصادقــة النصوح ،التي جتمع بني
اإلقالع عــن املعصية ،والندم عىل مافعل ،والعزم عىل أال
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يعود ،فإذا قبلها اهلل تعاىل تاب عليه وعفا عنه ،وإن شــاء
آخذه وعذبه.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )26ما هو وقت اإلفطار يف الطائرة؟
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

خالل شــهر رمضان املايض وأثناء سفري بالطائرة
وقبل موعد اإلفطار بقليل أخربنــا قائد الطائرة أنه حان
موعد اإلفطار حسب املوقع األريض املوجودين عليه مع
العلم أنه ما زالت الشمس مرشقة عىل الطائرة ،فهل جيوز
لنا اإلفطار يف هذه احلالة؟
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

ال جيوز الفطر للصائم إال عند حتقق غروب الشمس
بحســب زمانه ومكانه ،من غري نظر إىل بلد املسافر الذي
أنشأ السفر منه ،وال بلد الوصول ،وال أجواء البلد الذي
يمر علي��ه لقوله ﷺ« :إذا أقبل الليل مــن ها هنا ،وأدبر
النهار من ها هنا ،وغربت الش��مس فقد أفطر الصائم»،
كام أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه.
وهذا مــا دل عليه رصيــح القرآن بقوله ســبحانه:
﴿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﴾ [البقــرة ،]187 :وال يتحقــق
الليل إال بغروب الشــمس وغيــاب قرصها ،وبه يدخل
وقــت املغرب ،فمن أكل وهو يرى الشــمس ح َّي ًة فإنه مل
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وضح النهار ،ولذلك
يتــم الصيام إىل الليل ،بــل أكل يف َ
ّ
هو ال يســتطيع أن يصــي املغرب؛ ألن وقتــه مل يدخل،
فكذلك الصيام.
وقد نص الفقهاء عىل هذه املســألة قدي ًام ،ففي تبيني
احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي ( )78/4أن أبا موسى
الرضير الفقيه احلنفي صاحب املخترص قدم اإلسكندرية
فسئل عمن صعد منارة اإلسكندرية فريى الشمس بزمان
طويل بعدما غربت عندهم :أحيل له أن يفطر؟ فقال :ال،
وحيل ألهل البلــد؛ ألن ك ً
ال خماطب بام عنده ،وهذا نص
يف املوضوع.
عــى أن هذه املســألة ُمدَ ركة باحلــس ،ال حتتاج إىل
تأمل ،فعىل اجلهات املعنية تنبيه املسافرين الصائمني ،وأن
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تتحرى هلم غروب الشمس حقيقة عند اإلفطار ،وطلوع
الفجر الصادق ،مع تنبيههم قبله لإلمساك ملن أراد الصوم،
وذلك سهل عليها ،وهو من اخلدمات التي ينبغي توفريها
للركاب املسلمني املسافرين.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )27حكم اإلفطار ً
خطأ اعتماداً على اإلذاعة
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكــم اإلفطار ً
خطأ اعتامد ًا عــى األذان يف البث
اإلذاعي؛ حيث أذن قبل الغروب بربع ساعة فأفطر الناس
اعتامد ًا عىل ذلك ،ثم تبني هلم أهنم أفطروا قبل املغرب؟
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

من أفطــر ظان ًا دخول وقت املغــرب عم ً
ال باجتهاد

أو تقليــد ًا خلرب عــدل فبان خطؤه وجــب عليه القضاء؛
البي خطؤه،
ألنه أفطر يف هنار رمضان وال عــرة بالظن ّ
يتحرى الغروب حتى
واألصل بقاء النهار ،فكان عليه أن ّ

ال يفطر إال عن يقني.

وأذان اإلذاعــة ال يفيــد العلــم اليقينــي ،إذ العلم
اليقينــي ال يفيده إال اخلــر املتواتر املســتند إىل حس أو
مشــاهدة أو كالم اهلل الذي ال حيتمل التأويل أو مشاهدة
الشــخص نفســه ،كام هو معلــوم من مظانــه يف علوم
احلديث واألصول.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )28حكم املريض واملسافر يف الصوم
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

مات أحدهم وعليه كفارة عدة أشــهر عن سنوات مل

يصم فيها رمضــان ملرض مزمن ،فهل لوليه أن خيرج عنه
هذه الكفارة وما مقدارها؟

اجلـواب وباهلل التوفيـق:

من مات وقد أفطر شــهر رمضان ملرض أصابه منعه

من الصيام ،فهذا ينظر يف أمــره :فال قضاء وال فدية عنه

الستمرار عذره.

وأما إن متكن من قضاء ما فاته فلم يصم حتى مات،

فإنه يقيض عنه وليه استحباب ًا؛ لقوله ﷺ« :من مات وعليه
صيام صام عنه وليه» ،كام أخرجه الشــيخان من حديث

عائشة ريض اهلل عنها.
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ِ
يقض عنه أخرج من تركته مدّ طعام كفارة عن
فإن مل
كل يوم أفطره يرصفه للفقــراء ،أو خيرج قيمته ويتصدق
هبا عليهم.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )29حكم صـــوم احلـامــل
ورد سؤال من سيدة تقول فيه:

إهنــا حامل وتعاين مــن ضعف عام .وهــذا يمنعها
مــن الصيام .فام حكم الرشع يف ذلــك؟ وما هي الكفارة
التي تقدمهــا لكوهنا ال تســتطيع الصيــام .وهل عليها
قضاء الصيام؟
وجزاكم اهلل خري ًا.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

حيث إن الســائلة تعاين من ضعف عام وهي حامل،

واحلمل نفسه ضعف ،فقد أباح هلا الرشع الفطر.

وعليها أن تعالج نفسها حتى تتامثل للشفاء ،وال فدية
ٍ
حينئذ لوجود العذر.
وال كفارة عليها
ولكــن عليها القضاء عنــد اســتطاعتها عليه ،قال

تعــاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [البقــرة ،]١٨٤ :ويف احلديــث
الرشي��ف الذي أخرج��ه أب��و داود« :إن اهلل تعاىل وضع

عن املســافر الصوم وشــطر الصالة ،وعــن احلامل أو
املرضع الصوم».

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )30حكم احلامل واملرضع إذا أفطرتا يف رمضان
وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

أفطرت رمضان الســابق؛ حيث كنت نفســاء ،ومل
أســتطع التعويض؛ ألنني حامل يف الشــهر الســادس،
واحلمل سيســتمر طوال شــهر رمضان ،ومل أكن أعرف
أنني حامل.
فــاذا أفعــل لكــي أعــوض رمضــان الســابق
ورمضان املقبل؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

ِ
أفطرتــه من رمضان الســابق
عليك أن تقــي ما
فــإذا مل يتيــر لــك القضاء قبــل جميء رمضــان آخر،
فال حرج إن شــاء اهلل تعاىل ،وإذا احتجــت إىل اإلفطار
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يف رمضــان آخر بســبب احلمل أو اإلرضــاع فال حرج
عليــك وعليك القضــاء أيض ًا ،وإن توالت ســنون عىل
هذا احلال.
ألنه جيوز للمرضــع واحلامل أن يفطرا إن خافتا عىل
نفسيهام أو ولدهيام.
وعليهــا القضــاء والكفــارة بإطعــام فقــر عن
كل يــوم إن جــاء رمضــان قبــل أن تقضيا الســابق،
وال يتكــرر اإلطعــام بتكــرر الســنني عنــد مالــك،
خالف ًا للســادة الشــافعية ،فإنه يتكرر اإلطعــام بتكرر
السنني عندهم.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )31حكم الفطر يف شهر رمضان بعذر اللعب
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

نحيط سعادتكم عل ًام بأننا مؤسسة حكومية تتبع دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ومســؤولة عن رياضة ألعاب
القوى من ناحيــة متثيل دولة اإلمــارات العربية املتحدة

يف املحافل اخلارجية ،وكثري ًا مــا يتم تكليفها يف (مهامت
رسمية) خالل السنة.
وبــا أن بطولة العامل أللعاب القــوى املزمع إقامتها
يف مدينة (دييغو  -بكوريا) خالل شــهر رمضان املبارك
بأكمله ،وتسبقها بعض فرتات اإلعداد والتحضري لتمثيل
الدولــة يف هذه البطولة ،وذلك هبــدف وصول الالعبني
إىل أعىل املستويات ،ومتثيل الدولة التمثيل املرشف الذي
يليق بسمعتها.
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ونظــر ًا لتســاؤل العبينــا :هل جيوز هلم املشــاركة
يف هــذه البطولة ،وما تســبقها من فرتة إعــداد؟ كوهنم
مســلمني مفروضــ ًا عليهــم الصيــام ،وهل جيــوز هلم
اإلفطار ،وماذا بخصوص ما تم فطره من أيام خالل هذا
الشهر الفضيل؟
لذا نرجو من ســعادتكم التكــرم بموافاتنا باإلفتاء
حيال هذا املوضوع لكي يتسنى لنا املشاركة ومتثيل الدولة
من عدمه؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

ما ذكر يف السؤال عن حكم اإلفطار يف شهر رمضان
املبارك من أجل املشاركة يف البطولة (.).....
نقول :إن هذا ليس عذر ًا مبيح ًا للفطر ،لسببني:

فتـاوى الصيـام
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األول :أهنــم عند وصوهلم الدولة التي ســتقام فيها
البطولة سيكونون مقيمني بمجرد وصوهلم مدينة البطولة،
إ ْذ لدهيم نية اإلقامة مدة شهر ،فينقطع عنهم حكم السفر
هبذه النية ،فإن الســفر ينقطع بنية اإلقامة أربعة أيام عند
اجلمهور أو مخســة عرش يوم ًا عند السادة األحناف ،فمن
دخل بلــد ًا ويف نيته اإلقامة فيه هذه الفرتة فإنه يغدو مقي ًام
ٍ
بيشء من رخص الســفر بمجرد الوصول،
فال يرتخص

وليس بعد ميض أربعة أيام ،كام قد يفهم البعض ً
خطأ.

الثاين :أن األلعاب املذكورة ليســت سبب ًا للرتخص
مــن العزائــم ،ألن الفطــر يف شــهر رمضــان ال يباح
للمكلف إال بعذر رشعي من ســفر أو مرض ،واملقيمون
هناك ليســوا مرىض وال مســافرين كام تقــدم ،فلم ُي َب ْح

هلم الفطر.
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أ َّما اللعب فليس عذر ًا مبيح ًا ،ألن أقل ما يقال فيه إنه
من اللهو املباح ،ويف القرص معه خالف فقهي ،والراجح
عند الســادة املالكية منع القرص فيه كام يف مواهب اجلليل
 140/2للحطاب ،وهو ما ذهب إليه السادة احلنابلة ،كام
يف كشاف القناع ( )505/1للبهويت.
هذا ،وقد نــدب اهلل تعاىل الصوم حتــى مع وجود
العذر املرخص للفطر كام قال ســبحانه ﴿ :ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [البقــرة ]184 :وهــو الذي
كان يفعلــه رســول اهلل ﷺ وأصحابه الكــرام ريض اهلل
تعــاىل عنهم ،كام أخرج مســلم من حديــث أيب الدرداء
ريض اهلل عنــه قــال« :لقــد رأيتنــا مع رســول اهلل ﷺ
يف بعــض أســفاره ،وإن كان أحدنــا ليضــع يــده عىل

فتـاوى الصيـام

81

رأســه من شــدة احلر ،ما فينا صائم إال رســول اهلل ﷺ
وعبداهلل بن رواحة».
وروى مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل
عنه قال« :ســافرنا مــع رســول اهلل ﷺ إىل مكة ونحن
صيام ،قال :فنزلنا منزالً ،فقال رســول اهلل ﷺ :إنكم قد
دنوتم من عدوكم والفطر أقــوى لكم ،فكانت رخصة،
فمنّا من صام ،ومنّا من أفطــر ،ثم نزلنا منزالً آخر فقال:
إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم ،وكانت عزمة،
فأفطرنا ،قال :ثم لقد رأيتنا مع رســول اهلل ﷺ بعد ذلك
نصوم يف السفر».
َّ
فــدل عــى أن الصوم مع عــذر الســفر أفضل ملن
أطاقه ،ومل يشــق عليه حرص ًا عىل رشف الزمان وخشــية
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إدراك األجــل قبــل القضــاء ،ومســارعة للخــرات
ومسابقة هلا.
فكيــف إذا مل يكن عذر ،فإن الفطــر يكون من كبائر
الذنوب ،فقــد روى البخــاري من حديــث أيب هريرة
ريض اهلل عنه مرفوع ًا« :من أفطر يوم ًا من رمضان من غري
عذر وال مرض مل يقضه صيام الدهر وإن صامه».
لذلك كله فإنه ليس هلؤالء الرياضيني عذر يف الفطر

ألجل اللعــب ،فعليهم مجيع ًا أن يصومــوا ،ومن أرهقه
العطش بحيث خيش عىل نفســه اهلالك جاز له فطر ذلك
اليوم للرضورة ،وجيــب عليه القضــاء ،وأن يصبح من

غده صائ ًام.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )32كفارة اجلماع يف رمضان
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

رجل جامع زوجته يف هنار رمضان ومل يكفر عن ذلك
حتى دخول رمضان آخر عليه فام حكم الكفارة؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

عليــه أن يكفر عــن فعله متى قدر عــى ذلك ،وإن
تقادمت السنون ،وال تربأ ذمته إال بأداء الكفارة العظمى،
التي سبق ذكرها يف السؤال األول.
وعليه مــع ذلك قضاء ذلك اليــوم وفدية عن تأخر
القضاء إذا مل يقض قبل أن يأيت رمضان اآلخر بدون عذر،
وهي مد من الطعام أو قيمته.
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وإن كان التأخر عن القضاء لعذر رشعي من مرض

مستمر فال فدية فيه ،وعليه القضاء فقط.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )33كفارة الزنى يف رمضان
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

زنى رجــل يف هنار رمضان وهو أعــزب ،ويريد أن

يكفر عن كبــرة الزنى وكذلك عن وقــوع ذلك يف هنار

رمضان ،فامذا يفعل؟ خصوصــ ًا إذا دخل رمضان الذي
بعده والذي يليه؟

اجلـواب وباهلل التوفيـق:

الكفارة عــى تلك املعصية هي كفــارة هتك حرمة

املحــرم ،وهي كفــارة عظمى؛
شــهر رمضان باجلــاع
ّ
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عتــق رقبة ،فإن مل جيــد فصيام شــهرين متتابعني ،فإن مل
يســتطع فإطعام ســتني مســكين ًا ،عىل الرتتيب املذكور
كام يراه اجلمهور.
وعليه مع ذلك قضاء ذلك اليوم والتوبة واالستغفار.
أمــا الزنى فحده الرجــم إن كان حمصنــ ًا ،أو اجللد
والتغريب إن كان بكر ًا ،هذا إن ثبت ذلك بإقرار أو بينة.
فإن مل يقر هذا الشخص بذلك وهو األوىل واألفضل
فعليه أن يتوب توبة نصوح ًا ،وذلك باإلقالع عن الذنب،
والندم عىل ما فعل ،والعزم عىل أن ال يعود.
فإذا صدق يف توبته فإن اهلل يقبل التوبة عن عباده ،فقد
قال سبحانه يف مثل ذلك﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
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ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الفرقان.]٧٠ :
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )34حكم من أفطرت شهــر رمضــان عـمـداً
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

فتاة يف ســن  18ســنة أفطرت عمد ًا يف رمضان ملدة
أســبوع ومل تكن تعلم أن ذلك حــرام ،فام حكمها؟ عل ًام
بأهنا قد صامت شهرين متتالني تطوع ًا فهل هذا يعوض؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

عليهــا أن تقــي مــا تعمــدت فطــره مــن أيام
رمضان مع صــدق التوبــة إىل اهلل تعاىل بالنــدم عىل ما
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جــرى منها ،والعزم عــى ّأل تعود إىل مثلــه ،فذلك هو
الواجب عليها.
وإذا كانت قد قضت مع الشــهرين الذين صامتهام،
فقــد أســقطت الفــرض ،وإن مل تكن قد قضــت ،وإنام
صامتهام عىل أســاس أهنام كفارة أو تطــوع فإنه ال جيزئها
ذلك عن القضاء ،لفقد نية القضاء ،وعليها أن تقيض تلك
األيام من جديد.
هذا مــا ذهب إليه الســادة الشــافعية واحلنابلة من
وجــوب القضاء فقط ،حيث ال يوجبــون الكفارة إال يف
اجلامع العمد يف هنار رمضان.
وذلك خالف ًا للسادة املالكية واألحناف الذين يرون
وجوب الكفارة مع القضاء وهي خمرية عند السادة املالكية
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بني صيام شهرين متتابعني عن كل يوم ،أو عتق رقبة عن
كل يوم ،أو إطعام ســتني مســكين ًا كذلك عن كل يوم،
ومرتبة ككفارة الظهار عند األحناف.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )35حكم إطـعام الطـعام بدل الصوم
للحامل أو غريه
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل عىل املرأة احلامل أن تصوم رمضان؟ أم أن هنالك
بدائل أخرى كإطعام الطعام مث ً
ال خالل رمضان؟
وجزاكم اهلل خري ًا.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

نعم ،جيب الصوم عىل املرأة احلامل واملرضع ،غري أن
الشارع َّ
رخص هلام أن يفطرا إذا احتاجتا ذلك ملصلحتهام
أو مصلحة اجلنني أو الرضيع.
وجيب عليهــا القضاء لعموم قولــه تعاىل ﴿ :ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿ﴾ [البقرة ،]١٨٤ :ألن احلمل نوع مرض حيث يلحقها
به مشــقة ،وقيس اإلرضاع عليه ،وقياســ ًا عىل احلائض
والنفســاء يف وجوب القضاء الــوارد فيهام نص رصيح،
وهو قول عائشة ريض اهلل عنها« :كان يصيبنا ذلك  -يعني
احليض  -فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة»
أخرجه مسلم.
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ونقــل اإلمــام النــووي يف املجمــوع 257/5
اإلمجــاع عــى وجــوب القضــاء عليهــا ،فكذلــك
احلامل واملرضع.
وحلديث أنــس بن مالك الكعبــي ريض اهلل عنه أن
عز َّ
وجل وضع عن املسافر
رس��ول اهلل ﷺ قال« :إن اهلل َّ
الصوم وش��طر الصالة ،وعن احلبىل واملرضع الصوم»،
كام أخرجه مسلم وأصحاب الســنن ،ومعنى وضع عن
املســافر الصوم ـ أي رخص له يف الفطر ،وعليه القضاء،
كام تقدم.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )36احلائض هل تقضـي الصــوم؟
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

إن فتاة تبلغ من العمــر ( )11عام ًا وقد حصلت هلا
العادة الشهرية .فهل تقوم بصيام القضاء ،أم ماذا تفعل؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

إن من رشوط التكليف بالعبادات :البلوغ ،ويعرف
عند النساء بدم احليض ،يف فرتة إمكانه وهي التاسعة من
العمر ،وتصبح املرأة برؤيــة احليض بالغة مك ّلفة بجميع
التكاليف الرشعية من صالة ،وصوم ،وحج ،ونحوها.
ومنذ بلوغها املحيض جيــب عليها الصوم والصالة
وقضــاء ما فاهتا مــن الصيام بعــد البلــوغ ،وال تقيض
الصــاة لزمــن احليض لقــول عائشــة ريض اهلل عنها:
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«كنا نؤم��ر بقضاء الص��وم وال نؤمر بقض��اء الصالة»،
كــا أخرجــه البخاري وغــره ،وإىل ذلك ذهــب عا ّمة

أهل العلم.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )37حكم من مات ومل يقض رمضـان
ملـرض استمر بـه حتى مـات
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

انتقلــت امــرأة إىل رمحة اهلل تعاىل وبســبب مرضها
فاهتا صيام شــهر رمضان وكل ماعندها من مال أنفقته يف
العالج ،ومل يبق لدهيا ما يمكنها الفدية به؟
وجزاكم اهلل خري ًا.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

من مات وعليه صيام ملرض أصابه ومنعه من الصيام،
فإما أن يســتمر مرضه حتى يموت فهذا معذور ال صيام
عليه ،وال جيب عــى وليه أن يصوم أو يفدي عنه .أما من
برئ مــن مرضه وكان يمكنه أن يقــي فلم يقض حتى
مات ،فلوليه أن يصوم عن��ه لقوله ﷺ« :من مات وعليه
صيام صام عنه وليه» ،متفق عليــه ،ولقوله عليه الصالة
والســام للمرأة التي سألته بقوهلا :إن أمي ماتت وعليها
صوم ش��هر ،أفأقضيه عنها؟ فقال ﷺ« :لو كان عىل أمك
دين أكنت قاضيته عنه��ا؟» ،قالت :نعم .قال« :فدين اهلل
أحق أن يقىض» ،متفق عليه.
فــإن مل يصم عنه الويل ،أطعم عنــه عن كل يوم مد ًا،
كفارة عن الصيام ،خيرج ذلك من تركته إن كانت له ،فإن
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مل تكن له تركة فيستحب له أن خيرج من ماله هو وال جيب
عليه يف هذه احلالة إال تربع ًا وإ حسان ًا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )38حكم تأخري قضاء رمضان
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

كيف يمكن للســيدة التي أفطرت أيام ًا من رمضان
لعذر معني أن تقيض هذه األيام؟
وجزاكم اهلل خري ًا.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

يمكن القضاء يف نفس العام وقبل أن ّ
حيل رمضان من
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العام التايل ،بــرط أن يكون القضاء يف غري أيام العيدين
وأيام الترشيق.
فــإن مل تقض ما فاهتا حتى دخل رمضان آخر وبدون
عــذر ،فعليهــا القضاء والكفــارة بإطعام مســكني عن
كل يوم.
أما إن كان التأخري يف القضاء بعذر رشعي كاستمرار
املرض أو الســفر فال كفارة عليها ،ويكفيها القضاء عند
زوال العذر.
وذهب الســادة األحناف إىل عدم الكفارة يف التأخري
لعام آخر.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )39حكم من أتى عليه رمضان آخر
قبل أن يقضي ما فاته
وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

أنا امرأة مســلمة شــافعية املذهب ،مل أمتكن من أداء
صيام سبعة أيام يف شــهر رمضان بعذر الدورة الشهرية،
وأنا اآلن حامل وأنا يف املستشفى منذ ستة أشهر ،واألطباء
ينصحوننــي بعدم مغادرة املستشــفى إال بعد الوالدة إن
شاء اهلل ،أي يف بداية شهر شعبان.
تقــول :وكــا تعلمــون أن فــرة النفــاس هــي
( )40يومــ ًا فــاذا أفعــل يف صيامــي وقد قرب شــهر
رمضان املبارك.
أرجو اإلفادة ،وجزاكم اهلل خري ًا.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

إن ما أفطرتِه من رمضان املايض جيب عليك قضاؤه
عند تيرسه لك ،فإن مل تبادري بالقضاء حتى أتى رمضان
آخر وجــب عليك مع القضاء الكفــارة ،وهي مد طعام

عن كل يوم أفطرتِــه ،وهو عبارة عن كيلوجــرام تقريب ًا
إن كان تأخــرك بغري عــذر ،فإن كان بعذر بأن اســتمر
مرضك بحيث مل تتمكني من القضاء ،فال كفارة بل جيب
القضاء فقط.
أما كيــف تعملني بالنســبة هلذا العام الذي ســيأيت
عليك وأنت نفســاء فنقول :إنه جيــب عليك الفطر مدة
النفــاس ،أي مدة نزول الدم فقط ،ســواء كان أربعني أو
أقل مــن أربعني أو أكثر منه إىل الســتني يوم ًا فإن انقىض
نفاســك وأنت مريضــة أو مرضع فال حــرج عليك يف
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اإلفطــار ،وعليك القضــاء عند زوال العــذر ،فإن كان
إفطارك ألجــل اخلوف عىل الطفل وحــده أخرجت مع
القضاء كفارة وهو مد طعام عن كل يوم ،وإال بأن خفت
عىل نفســك فقط أو عىل نفسك مع الولد فال جيب عليك
إال القضاء ،كام هو مقتىض مذهب الشــافعية يف املسألة،
وعند السادة املالكية ال جتب الكفارة إال عىل املرضعة إن
خافــت عىل الطفل ،وال جيب عىل احلامل ســواء خافت
عىل نفسها أو عىل ولدها ،ألن احلمل مرض فيأخذ حكمه
يف وجــوب القضاء دون الكفارة كــا يف الرشح الصغري
( )722/1وغريه.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )40حكم الصيام مقدمًا عما يتوقع فطره
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل جيوز للمرأة أن تصوم األيام التي سوف تفطرها
يف رمضان قبل أن يأيت ،مــع العلم أنه ليس عليها قضاء،
وذلك حتى تصوم أيام الســت من شوال براحتها وليس
عليها دين؟
نقـول وباهلل التوفيـق:

ال جيــوز هلا أن تقيض ما ســتفطره من رمضان ،ألن
القضاء ال يكــون إال ليشء قد وجــب يف وقت ،فخرج

الوقت ومل يؤد فيه ،أما إذا مل ِ
يأت وقته فإنه ال جيوز فعله قبل
َّ
وقته ،وال تقديم قضائه عليه ،إذ العبادات املفرتضة كلها
ذوات أوقات حمــددة ،وعند وجود أوقاهتا يتعلق خطاب
التكليــف للمكلف بأدائها يف ذلــك الوقت ،ونصوص
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الشــارع يف ذلك كثرية ،كام يف قوله تعاىل يف شأن الصيام:
﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [البقرة ،]١٨٥ :وقوله
يف الصــاة ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ﴾ [النساء ،]١٠٣ :وقوله يف احلج﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ﴾ [البقــرة ،]١٩٧ :إىل غري ذلك من األدلة ،فال
سبيل للمرء أن يقدِّ م عبادة عن وقتها ،فإن فعل فإنه مل يؤ ِّد
العبادة املطلوبة ،فإن كان متعمد ًا فقد أتى ذنب ًا كبري ًا.

أما تأخريها؛ فإن الشــارع قد جعل لــه مندوحة إذا
خرج وقــت األداء ومل يؤدها لعذر مــن مرض ونحوه،
أن يربئ ذمته من ذلــك التعلق التكليفي الذي لزم ذمته،
وذلك بأن يقضيها يف غري وقته��ا لقوله ﷺ« :اقضوا اهلل
فاهلل أحق بالقضاء» ،كام أخرجه البخاري من حديث ابن
عباس ريض اهلل عنهام.
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فعىل األخت السائلة أن ال تستعجل األمور بل تؤدي
العبادة املفروضة يف وقتها املفروض.
أما حرصها عىل أن تؤدى الست ،وهي ليست مطالبة
بقضاء ،فنقول إنه ال جيب عليها صيام الســت لكن ذلك
فضل ومندوب ،فإن اســتطاعت أن تؤدهيا فبها ونعمت،
وإال فال حرج عليها.
وإذا مل تقــدر عىل القضاء وصيام الســت فعليها أن
تؤدي القضاء ،ولعــل اهلل تعــاىل أن يؤجرها عىل صيام
الســت ،كام يــرى ذلك بعض أهــل العلم مــن املالكية
والشافعية ،حيث يرون أن النفل هنا يندرج يف الفرض إن
قصده صاحبــه؛ ألنه من العبادات املتداخلة ،وإن مل تقدر
فال حرج عليها ،إذ ال يكلف اهلل نفســا إالوســعها ،وقد
قال ﷺ« :إذا أمرتكم بيشء فائتوا منه ما اســتطعتم ،وإذا
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هنيتكم عن يشء فاجتنبوه» ،كام أخرجه مسلم من حديث
أيب هريرة ريض اهلل عنه.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )41حكم الصيام واحلج عن امليت
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل جيب الصيام واحلج والصالة عن والدي وعن أم
والدي ،عل ًام بأن أيب تويف هو وأمه؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

إذا أفطر املســلم شيئ ًا من رمضان ومتكن من القضاء
فلم يقض حتى مــات ،أو كان عليه صوم نذر ،فإن لوليه
أن يصوم عنه تربئة لذمته خالف ًا للاملكية ،حلديث عائشــة
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ريض اهلل عنها« :من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ،كام
أخرجه البخاري ومسلم.

غري أن أمر الويل حممول عىل الندب ال عىل الوجوب.
وقد ذهب إىل هذا الشافعيـة ومجاعة من السلف لظاهر

هذا احلديــث ،ورأى مجهور أهل العلم أنه ال يصوم أحدٌ
عن ٍ
أحد كام ال يصيل عنه؛ وذلــك لظاهر قول اهلل تعاىل:
﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [النجم ،]٣٩ :ورأوا

أن الواجب عىل من هذا حاله أن ُي َْرج مـن تركته إذا كان

له تركة ،إطعام مســكني عن كل يوم ،فإن مل تكن له تركة
تصدقوا عنه إن أحبوا.

أما احلج فإنه إن كان قد استطاع احلج فلم حيج حتى

مات ،فإن لورثته أن حيجوا عنه من تركته قبل قســمتها،

ألن حق اهلل تعلق هبا فيقدم عىل حقوق الورثة.
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وذلــك حلديث ابن عبــاس ريض اهلل عنهام أن امرأة

من جهينــة جاءت إىل النبي ﷺ فقالــت :إن أمي نذرت

أن حتج فلم حت��ج حتى ماتت أفأحج عنه��ا؟ قال« :نعم
حجي عنها ،أرأيت لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيته؟

اقضوا اهلل ،فاهلل أحق بالوفاء» ،كام أخرجه البخاري.

أمــا إن مل يكن قد وجــب عليهام احلــج أو أحدمها

فال جيب اإلحجاج حينئذ عنهــا إال بر ًا وصلة ،وإىل هذا

ذهب مجهور أهل العلم.

وقـالــت السادة املالكيـة :إنه ال حيـج عــن امليــت

إال إن أوصـــى ،فتنفذ الوصية يف حــدود الثلث أو رضا

الورثة بذلك ،فإن مل يوص فال حيج إال عن نفسه.

وأما الصالة فإهنا ال تُقىض عن امليت باالتفاق ،ألهنا

ال تســقط عن اإلنســان ما دام حي ًا عاقالً ،فإن فقد عقله
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فــرط برتكها مل ينفعــه إال التوبة
فال تكليــف عليه ،فإن ّ
النصوح وقضاء ما فات منها.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )42حكم من يصوم وال يصلي
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم من يصوم شهر رمضان وال يصيل؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

من يصــوم رمضان وال يؤدي الصالة ينظر يف حاله:
هــل ال يؤدي الصالة إنــكار ًا لوجوهبا عليــه؟ أو هتاون ًا
وتكاس ً
ال يف نفسه؟
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فإن كان ال يصيل إنــكار ًا لوجوهبا فهو كافر ال يقبل
منه عمل.
فإن طرأ اإلنكار بعد إسالم ،فهو مرتد يستتاب وإال
جرت عليه أحكام املرتدّ يف اإلسالم.
وإن كان تركها كس ً
ال وهتاون ًا؛ فإنه يستتاب ويطالب
بأدائهــا ،فإن أ ّداها قبل خروج وقتهــا ،وهو وقت الثانية
التي جتمع إليها ،كآخر وقت العرص ،وآخر وقت العشاء،
وإال جرى عليه حكم تارك الصالة يف اإلسالم بعد خروج
وقتها التي جتمع معه.
هذا حكم تارك الصالة رشع ًا.
يصح منه
أما الصيــام مع عدم جحود الصــاة فإنه ّ

وجيزئ ،وعليه إثم ترك الصالة؛ ألن تعلق ذمته بخطاب

107

فتـاوى الصيـام

الشارع يف الصالة غري تعلقها بالصيام فاجلهة بينهام منفكة،
فيصح ما أ ّداه ويأثم بام فرط فيه.
ّ
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )43حكم دمـج قضـاء رمضـان مع سـت مـن شوال
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل مــن املمكن للمرأة أن تصوم األيام التي أفطرت
فيها يف شــهر رمضان بدجمها مع الســتة أيام بنية واحدة؟
أرجو اإليضاح يف ذلك األمــر ،عل ًام بأين أصوم دائ ًام أيام
الدورة الشــهرية ،باإلضافة إىل األيام الست من شوال،
فهل هذا العمل صحيح؟
وجزاكم اهلل خري ًا.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

نعم ،يدخل النفـل فـي الفرض يف فعل هذه الصورة
ألنــه من العبــادات املتداخلة ،كام نص عــى ذلك حممد
األمني اجلكني الشــنقيطي يف رشحه عــى خليل 46/2
حيث قال( :ويكــره التطوع بالصيام ســواء كان مؤكد ًا
أم ال ،قبــل القضاء الواجب ،ثم قال :وهل حيصل ثوابه
مع الفرض أوال؟ أو إن كانت عادته صومه تطوع ًا حصل
وإال فال؟ واألظهر حصوله إن نواه مع القضاء).
ونص عليه كذلك الشــافعية يف كتبهم كام يف املغني
للخطيــب  184/2حيــث قال ما نصــه( :ولو صام يف
شــوال قضاء أو نذر ًا أو غري ذلك هل حتصل له السنة أم
ال؟ مل أر من ذكره ،والظاهر احلصول) اهـ.
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ويف حاشــية القليويب عىل املحــى ( :73/2إن أفطر
رمضان بغري عــذر فإن صامه عنه يف شــوال دخلت فيه
األيام الســت ،وحيصل ثواهبا املخصــوص ،وكذا ثواب
رمضان املخصوص) .اهـ.
ونص عليه شيخنا العالمة عبد اهلل بن سعيد اللحجي
رمحه اهلل تعاىل يف إيضاح القواعد الفقهية (ص.)90
أما مــا تقومني بــه بالفعل مــن القضاء ثــم صيام
الســت ،فإن ذلك هو األفضل ،ألنه أكثر عمالً ،فيكون
أكثر أجر ًا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )44حكم قضاء الست يف غري شهر شوال
وردنا سؤال تقول فيه صاحبته:

إذا فاتني صيام الست من شوال ألين كنت معذورة،

فهل أصوم ســت ًا من غريها وحتســب يل كصيام الســت
من شوال؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

ظاهــر احلديث الــدال عىل ندب صيام الســت من

شوال وهو قوله ﷺ« :من صام رمضان ثم أتبعه ست ًا من
شوال كان كصيام الدهر» ،كام أخرجه مسلم ،يدل عىل أن
صيام الســتة األيام ال يكون إال يف شوال لتقييد احلديث
صيام هذه األيام بــه ،وذلك ملا فيه من احلمل عىل املبادرة
واملسارعة إىل اخلري والرغبة فيه ،بخالف ما إذا توانى بعد
انقضاء رمضان .وإىل هذا ذهب مجهور أهل العلم.
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غــر أن بعض أهل العلم ال يرى بأســ ًا أن تصام يف
عرش ذي احلجــة مثالً ،كام قرر ذلك ابن شــاس يف عقد
اجلواهر الثمينة  369/1حيث قال معقب ًا عىل ما نقل عن
اإلمام مالك من القول بكراهة صيام الست ،قال ما نصه:
«..وحممل تعيني حملها يف شوال عقيب الصوم عىل التخفيف
يف حق املكلف العتياده الصيــام ،ال لتخصيص حكمها
بذلك الوقت ،فال َج َر َم لو فعلها يف عرش ذي احلجة مع ما
روي من فضل الصيام فيه لكان أحسن حلصول املقصود،

مع حيازة فضل األيام املذكورة والســامة مما اتَّقاه مالك
ريض اهلل عنه.
وبنا ًء عىل هذا فإنك إذا صمت ســت ًا من شــهر آخر

وال سيام عرش ذي احلجة َف ُيجى لك من الفضل ما ُيرجى

يف شوال ،وفضل اهلل واسع.
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واملهم هو املبادرة إىل اخلريات واملسارعة فيها ،وعىل

اإلنســان أن يتقي اهلل وســعه ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾

[التغابن.]١٦ :

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )45حكم صيام أكثر أيام شعبان
ورد سؤال يقول فيه صاحبه:

ملاذا حــث رســول اهلل ﷺ عــى صيام أكثــر أيام

شهر شعبان؟

اجلـواب وباهلل التوفيـق:

قد ورد مثل هذا الســؤال لرســول اهلل ﷺ سأله إياه

أسامة بن زيد ريض اهلل عنه فقال« :مل أرك تصوم من شهر

من الشهور ما تصوم من شعبان؟».
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فأجاب ﷺ بقوله« :ذاك شــهر يغفل الناس عنه بني
رجب ورمضان ،وهو شــهر ترفع فيــه األعامل إىل رب
العامل�ين ،فأحب أن يرفع عميل وأن��ا صائم» ،كام أخرج
ذلك أمحد يف مســنده والنســائي وغريمها ،وصححه ابن
خزيمة كام حكاه احلافظ يف الفتح .118/5
فكان لذلك يصوم يف شعبان أكثر من غريه كام أخرج
الش��يخان من حديث عائش��ة ريض اهلل عنها قالت« :ما
رأيت رسول اهلل ﷺ استكمل صيام شهر قط إال رمضان،
وما رأيته يف شهر أكثر صيام ًا منه يف شعبان» ،زاد البخاري

يف رواية« :كان يصوم شعبان كله» ،وملسلم يف رواية« :كان
يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إال قليالً».
وألن الصيــام يف شــعبان كالنافلة املقدمــة لصيام
رمضــان ،كام أنه ﷺ ندب إىل الصيام يف شــوال كالنافلة
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املتأخرة عن رمضان ،ليكمل نقصه .كام بني ذلك العالمة

ابن رجـب يف كتابه «لطائف املعارف» (ص.)249
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )46حكم الرتخيص بفتح املطاعم
يف نهار رمضان للصبيان
وردنا سؤال من السادة  /دائرة التنمية االقتصادية يقولون فيه:

املوضوع :تقديم املرشوبات واألطعمة خالل هنار
شهر رمضان املبارك

نحيــط فضيلتكم علــ ًا بأنه قد تقدم مركز تســوق

مرموق بطلب احلصول عــى ترصيح لتقديم املرشوبات
واألطعمة ملتســوقيهم خالل هنار شهر رمضان املبارك يف
املنطقة املخصصة باملطاعم ،معللني طلبهم هذا بحســب
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تعبريهم يف اخلطاب املوجه إلينا «بأن شــهر رمضان هذا
العام صادف اإلجازة الصيفية للمدارس ،ومن الصعب
التحكــم يف األطفــال بخصــوص األكل والــرب يف
األماكن العامة خالل فرتة الصيام» كام أفادوا بأنه ســيتم
وضع حواجــز مؤقتة بغرض فصل منطقــة املطاعم عن
باقي املحالت التجارية.
وعليــه نرجو من فضيلتكم التكــرم بإفادتنا باحلكم
الرشعي يف هذا الشــأن حتــى نتمكن من اختــاذ القرار
الصائــب بشــأن منحهــم الترصيح الــازم ،أو رفض
الطلب املقدم.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

ال جتوز رشعــ ًا املجاهرة باألكل والــرب يف هنار

رمضان يف ديار اإلســام ولو كان اآلكل معذور ًا ،أو غري
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مكلف؛ احرتام ًا للشــهر وهنار الصــوم ،وملا يف ذلك من
محل الناس عىل االســتهتار بحرمة الشهر ،ومحل ضعاف
النفوس والديانة عــى الفطر ،فيكون مــن التعاون عىل
اإلثــم املنهي عنه رشع ًا ،ومن إشــاعة الفحشــاء يف بلد
اإلسالم برتخيص رسمي.
وباإلمكان أن يأكل األطفــال ونحوهم ممن ال جيب
عليهم الصيــام ،أو غــر املســلمني يف بيوهتم وحمالت
خلواهتم ،ال يف األماكن العامة واألسواق ،وفتح املطاعم
الكف عــن طلب هذا
اخلاصــة والعامــة ،فيجــب إذ ًا
ّ
الرتخيص وعدم إعطائه.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

117

فتـاوى الصيـام

فـتــاوى
زكــاة الفطــر
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فتـاوى زكـاة الفطـر
( )47حكم إخراج زكاة الفطر عن اجلنني
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل تدفع زكاة عن الطفل اجلنني يف بطن أمه ،إذ يقول

بعض الشيوخ بأنه جتب الزكاة عن اجلنني؟
وجزاكم اهلل خري ًا.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

يــرى مجهور أهل العلــم أن زكاة الفطر ال جتب عىل

اجلنني يف بطن أمــه؛ ألن رشط وجــوب زكاة الفطر أن

يدرك املســلم جزء ًا من رمضان وجزء ًا من شوال ،فمن
ولــد بعد غروب شــمس آخر يوم مــن رمضان ال جتب

عليــه زكاة الفطر كــا يف قول عند املالكيــة وهو مذهب
الشافعية واحلنابلة.
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ومن مات قبل إدراك هالل شوال ال جتب عليه زكاة
الفطر كذلك.
ويرى السادة األحناف وهو قول آخر عند املالكية أنه
إن ولد قبل فجر العيد وجبت زكاة الفطر عنه.
غري أن السادة احلنابلة يرون أهنا تس ّن عن اجلنني كام يف

منتهى اإلرادات  ،200/1قالوا :ألن عثامن ريض اهلل عنه
عمن ال جتب عليه فكانت
كان خيرجها عنه؛ وألهنا صدقة َّ
مستحبة كسائر صدقات التطوع ،فإذا عمل اإلنسان هبذا

القول فهو األفضل وهو مأجور إن شاء اهلل تعاىل.
غري أهنا ليست واجبة عليه كام قدمنا.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )48مسـألة يف زكـاة الفطـر
وردنـا سـؤال مـن السيـد /مـديـر إدارة املؤسسـات اخلـريية،
يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:
املوضوع :استفسار بخصوص فتوى رشعية
هتديكــم إدارة املؤسســات اخلرييــة أطيــب حتية،
وباإلشارة إىل املوضوع أعاله نرفق لكم استفسار ًا رشعي ًا
مفاده اآليت:
 -1هل جيوز توزيع زكاة الفطــر النقدية اعتبار ًا من
 15رمضان؟
 -2هل جيــوز أخذ وكاالت من املســتفيدين لزكاة
الفطر عىل أن يتم توزيع الزكاة بعد شهر رمضان؟
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نرجو منكم التكرم بالــرد وموافاتنا بذلك للبدء يف

التنسيق خلطة شهر رمضان املبارك.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
اجلواب وباهلل التوفيق:

أمــا توزيع زكاة الفطر اعتبار ًا مــن  15رمضان فهو

جائز عند الســادة الشــافعية وكثري من أهل العلم؛ نظر ًا

لوجود أحد ســببي وجوهبا ،وهو دخول شهر رمضان،
وما وجب بســببني جاز تقديمه عند وجود أحد ســببيه

ككفارة اليمني قبل احلنث ،وهو األنسب حلال املحتاجني،
وتعجي ً
ال لرباءة ذمة املزكني.

وأما توزيعها بعد شــهر رمضان فال؛ ألهنا رشعت

لســد حاجتهم يوم العيد ،وتعجيــ ً
ا لتطهري الصائمني،
واملزكي يريد أن خيرجها أدا ًء ،وتصل ملستحقيها يف وقتها،

فتـاوى زكـاة الفطـر

123

فأنتــم مؤمتنون عىل زكاته ،فال جيوز لكم تأخريها؛ ألنكم

بذلك تفوتون عليه مقصده.

وال يتأتى توكيل الفقري املســتحق لكم؛ لعدم معرفة

من تأخذون منه الزكاة ،إذ رشط الوكالة أن تكون بمعلوم
ومن معلوم ،واملزكي جمهول.

وهذا يعترب تباطؤ ًا يف إخراج الزكاة يف الوقت املحدد

رشع ًا نظر ًا الزدحــام اجلمعية يف التحصيــل والتوزيع،
فينبغي عىل اجلمعية أن تكون قادرة عىل مجعها ،وتوزيعها

يف وقتها.

نعم ذمة املزكي تربأ باألداء ،وال تربأ ذمته إن أخرها

حتى خيرج وقتها ،وخيرجها قضا ًء كام هو مذهب اجلمهور
خالف ًا للســادة األحناف الذين يرون إخراجها تقدي ًام يف
السنة كلها ،والفتوى عىل مذهب اجلمهور.
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فعليكــم احلــرص التام عــى إخراجهــا يف وقتها

بحيــث ال تغرب شــمس يــوم العيد حتــى تكون قد
وصلت للمستحقني.

وتعجيلها قبل الصالة أفضل؛ لندب الشــارع لذلك

ندب ًا حثيث ًا.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )49حكم إخراج السجني زكاة الفطر
وكيفية إخراجها
وردنـا سـؤال من السيد /مـديـر اإلدارة العـامة للمـؤسسـات
العقابية واالصالحية ،يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد :ما حكم

إخراج الســجني املســلم زكاة الفطر؟ والتي تعد صدقة

وقربة هلل عزوجل عن نفس املسلم أو زكاة لبدنه.
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اجلواب وباهلل التوفيق:
صدقة الفطر  -وتســمى زكاة الفطــر -واجبة عىل
املســلم البالغ املكلــف خيرجها عن نفســه وعمن تلزمه
نفقته؛ حلديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام قال« :فرض
رســول اهلل ﷺ زكاة الفطــر صاع ًا من متــر أو صاع ًا من
شــعري عىل كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني» ،كام
أخرجه البخاري.
واملــراد بذلــك صــاع مــن غالــب قــوت أهل
البلــد ،وهــو اآلن عندنــا األرز ،فيخــرج الصــاع
وهــو مــا يــوازي نحــو  3كيلــو إال قليــ ً
ا أو قيمته
بنحو  22درمه ًا.
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فإن كان الســجني  -ذكر ًا كان أو أنثى  -قادر ًا عىل
إخراج هذه الزكاة بنفســه؛ بأن كان يملك املال الواجب
إخراجــه فاض ً
ال عن نفقة نفســه ومن تلزمــه نفقته من
زوجة وأوالد ووالدين ،يــوم العيد وليلته ،فإن الواجب
عليــه إخراجها ،يف آخــر رمضان ويعطيهــا الفقراء ،أو
أن يوكل غــره بإخراجها عنه ،فإن مل يكــن يملك ماالً
فاضــ ً
ا عن نفقة يــوم العيد وليلته فإهنــا ال جتب عليه؛
لعدم قدرته.
ويرى الســادة املالكية وجوب االقرتاض إلخراجها
إن كان يقدر عىل السداد ،وإال فال.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )50حكم توكيل إدارة السجن
يف إخراج زكاة السجني
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يصح وجيوز اســتخراج زكاة الفطر عن النزالء،
بحيث يقوم النزيل يف أواخر شــهر رمضان بإبالغ اجلهة
املختصة (قســم األمانات) برغبته يف إخراج زكاة الفطر
عن نفســه ،أو عن أهله يف اخلارج ،من املبلغ املتوفر لديه
يف أماناته؟
وهل يصح تقديم هذه اخلدمــة (خدمة عبادة) توفر
هلم  ..يســتفيد منها كل ســجني قىض شــهر رمضان يف
سجنه ،وهو املكلف رشع ًا أمام ربه بدفع الزكاة ،ويرغب
أن يؤدهيا بنفسه.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

نعــم ،جيوز لكــم أن تقدمــوا هذه اخلدمــة لنزالء
السجون؛ ألن الســجني املسلم مكلف بالصيام والصالة

وإخــراج الزكاة ،فإذا كان يملك ماالً يبلغ نصاب ًا قد حال
عليه احلول ،وجــب عليه أن خيرج زكاة املال بنفســه أو
وكيلــه ،وإذا كان يملك ماالً فاضال عــن نفقة ليلة العيد
ويومه لــه وملن تلزمه نفقتــه وجبت عليــه زكاة الفطر،
وحيث إنه ال يســتطيع إخراجها بنفسه فله أن يوكل من
يقوم بتوزيعها ملســتحقيها ســواء كانت إدارة الســجن
أو غريها.
ٍ
لــيء فال زكاة عليــه؛ ألهنا إنام
فــإن مل يكن مالك ًا
وجبت يف املال عىل مالك النصــاب ،ويف الفطر عىل من
ملك فاض ً
ال عن قوت ليلة العيد ويومه.
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وإن كان مالك ًا للنصاب إال أنه ال يقدر عىل الوصول

إليه لســبب أو آخر؛ فإن الزكاة تبقى يف ذمته حتى يتمكن

وله أن يقرتض أو أن خيرج عنه أحد بإذنه ،فيكون دين ًا يف

ذمته ،واملخرج الوكيل إن شاء طالبه أو ساحمه.

ولكم األجر اجلزيل عىل تعاونكم معهم لتسهيل أداء

واجباهتم الرشعية.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )51حكم أداء زكاة الفطر قبل معرفة املزكي
وردنـا سـؤال من مدير  /مكتب شؤون الزكاة والصـدقـات،
يقول فيه:

قام مكتب شــؤون الزكاة والصدقــات بتخصيص

مبلغ ( 10.000عــرة آالف درهم) لرشاء زكاة الفطر

130

فتـاوى زكـاة الفطـر

 األرز  -يف شــهر رمضان وتوزيعها قبــل عيد الفطربيومني أو ثالثة ،وقد تم حتديد املبلغ بنا ًء عىل دراســة قام
هبا املكتب يف املبالغ التــي تم حتصيلها العام املايض لزكاة
الفطر ،فقد كانت ال تتجاوز األلف درهم ،عل ًام بأن زكاة
الفطر تُقبل عرب طريق صناديق تلقي التربعات املوزعة يف
مســاجد إمارة ديب ،ويتم فتحها بعد عيد الفطر فيتم رشاء
الفطرة بنا ًء عىل دراســة ما تم حتصيله يف شــهر رمضان
املايض ،ثم يتم ختصيص ما تم حتصيله لزكاة الفطر.
الســؤال :ما احلكم الرشعي يف رشاء زكاة الفطر من
أموال الصدقات قبــل احلصول عىل دفعــات املتربعني
لزكاة الفطر؟
أفيدونا مشكورين.
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اجلـواب وباهلل التوفيـق:

مكتــب شــؤون الــزكاة والصدقــات أو غريه من
اجلمعيــات ،اجلميع يعترب وكيال مشــرك ًا عــن املزكني
واملتصدقني واملتربعني ،وتُعترب وكال ُة ّ
كل واحد منهم من
وقت وضع النقد يف الصندوق أو عندما تُس ّلم للمحصل.
ف املكـاتب واجلمعيـات قبل ذلك ال يعترب
فـتـصـر ُ
ُّ
أدا ًء عن املزكـــن؛ ألن الزكاة عبادة ،فــا تتم إال بإرادة
العابد ونيته أو وليه بالنســبة للزكــوات ،أو الكفارات،
وما حصل يف هذه الصور ليس فيها يش ٌء من ذلك ،وكان
الواجب عليكم أن تتســلموا أموال املزكني ثم تشرتوا هبا
الطعام أو توزعوا املال ،وذلــك بعد حصولكم عليها أو
تفويضكم من قبلهم.
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والواقع أنكم وزعتم جزاف ًا من غري علم باملزكني وال
أعدادهم ،وهذا ال يصلــح يف أمور العبادات إذ ال يصح
ُ
اإلحالل بحال.
فيها
فــا وزع من زكاة الفطر عن أنــاس مل يوكلوكم بعدُ
ال تصح عنهم زكاة ،لعدم التوكيل السابق ،وال يصح أن
يكون التوكيل بأثر رجعي يف العبادات.
وما كان عن أناس قد دفعوا قيمة زكاهتم ،فيصح مما
اشرتيتموه سابق ًا أو الحق ًا.
وبنــا ًء عليــه :فإن مجيع مــا قدمتموه باســم الزكاة

قبل حصــول التوكيل هــي تربعات منكــم ،وال زالت
ذمتكم مشــغولة يف أداء واجب الــزكاة عن املزكني التي
أخذمتوها.
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أما رشاء األرز من أموال الصدقات املتجمعة لديكم
بناء عىل الدراسات السابقة ففيه خمالفة لرشط املتصدقني،
الذين وضعوا هذه األموال عندكم لترصفوها نيابة عنهم
وجهوكــم بالرصف هلم ،وكان
لذوي احلاجات ،أو من َّ
عليكم أن ال حتبسوها لرصفها يف أنشطة أخرى؛ ألن ذلك
ٌ
إخالل باألمانة ،ومع ذلك فالرشاء صحيح ،وعليكم أن
تستغفروا اهلل ،وال تعودوا إىل مثله.
فــإن كان والبد من هذا الفعــل فليكن من األموال
اخلاصــة بالصندوق املعــدة للمرصوفــات اإلدارية أو
تقدموهنا سلفة منكم أو من أي جهة أخرى.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )52حكم صرف صدقة الفطر كوبونات غذائية
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

كام تعلمون أن مجعية ( ).........شــأهنا شأن سائر

اجلمعيات تقــوم بجمع مبالغ زكاة الفطر يف آخر شــهر

رمضــان وخترجهــا عين ًا مثــل رشاء كميــات كبرية من

األرز وتوزيعها.

وحيــث إن اجلمعية تقوم برشاء كميــات كبرية من

األرز تصــل إىل أكثر من مائة ومخســن طن ًا وهذا يكلف
اجلمعية مســاحات ختزين وعامل ،كام أن اجلو حار يف هذا

الوقت وال يساعد عىل التخزين.

وكون اجلمعية ليس هلا مســاحات كافية للتخزين،

فقد ارتأت اإلدارة هذا العام حتويل املبالغ النقدية اخلاصة
بزكاة الفطر إىل كوبونات غذائية بِ ِق َيم متفاوتة بحيث تبدأ
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من ( )150مائة ومخســن درمه ًا للكوبون وحتى ()300
ثالثامئة درمه ًا ،بحيث تــوزع هذه الكوبونات عىل األرس
الفقرية واملســجلة لــدى اجلمعية لكي يتــم رصفها من
اجلمعيــات التعاونية املنترشة يف اإلمــارات لرشاء املواد
الغذائية فقط.
لذا نطلب مــن إدارتكم املوقــرة إفادتنا عن رشعية
هذا اإلجراء؟
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

زكاة الفطر قدَّ رها الشــارع احلكيم بصاع من غالب

أقوات أهل البلد ،كام أخرج البخاري ومسلم من حديث
ابن عم��ر ريض اهلل تعاىل عنهام ق��ال« :فرض ﷺ صدقة
الفطــر صاع ًا من شــعري ،أو صاع ًا من متــر عىل الصغري
والكبري واحلر واململوك ».
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ويقدر الصــاع بنحــو ( )2900غرامــ ًا من األرز
البســمتي طويل احلبة متوســط اجلودة ،الذي هو غالب
قوت الناس اليوم يف البلد.
فتخــرج زكاة الفطر منه عينــ ًا ،أو قيمــة ،والقيمة
بالتجزئة يف هذه األيــام تقدر بنحو ( )22اثنني وعرشين
درمهــ ًا ،وأنتم وكالء عن املزكني ،تأخــذون الزكاة منهم
وتوصلوهنــا إىل املســتحقني ،فإن أعطاكــم املزكي أرز ًا
أوصلتمــوه إىل املســتحق كــا أخذمتــوه ،وإن أعطاكم
نقــود ًا خريمتوه بــن أن توصلــوا النقود إىل املســتحق
وهــو أدرى بحاجتــه ،ويكــون ذلك من بــاب إخراج
القيمة يف الــزكاة ،وهو جائز عند كثري مــن أهل العلم،
وبه نفتي.
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أو أن تشرتوا بنقوده صاع ًا من األرز إما بتوفري الكمية
لديكم وتسليمها للمستحق ،أو بإعطائه (كوبون ًا) يشرتي
بــه الصاع من األرز من اجلهة التي نســقتم معها ،بحيث
ال يرصف الكوبون إال أرز ًا.
وبذلك ال تكونون حمتاجني ملخازن أو غريها ،وهذا
هو واجب الوكيل الذي متثل يف مجعيتكم.
أما رشاء غــر األرز من زيوت أو غريها ،فال تصلح
يف زكاة الفطر.
نعم يمكن أن يكــون ذلك يف رشاء فديــة الصيام،
أو كفارة اليمني التي هي إطعام مســكني ،التي يتعني أن
تكون وجبة غذائيــة متكاملة من أوســط طعام الناس،
أو قيمتها.
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ويف احلالــن يمكــن أن تكون بإحــدى الطريقتني
اآلنفتي الذكر.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )53حكم إخراج زكاة الفطر نقداً
ومن غري إذن املزكي
وردنا سؤال من املدير التنفيذي جلمعية دار الرب ،يقول فيه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
سؤايل مفاده االستفسار عن حكم رصف زكاة الفطر
نقد ًا عىل املســتحقني ،ويف حال جوازه ،هل جيب إشعار
املزكي بذلك؟
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
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اجلواب وباهلل التوفيق:

األصل عنــد اجلمهور يف زكاة الفطــر أن خترج من

غالب قوت أهل البلــد وهو عندنا األرز ،وقدرها صاع،

والصاع يوازي ثالثــة كيلوغرام إال قليال ،وجيوز إخراج
القيمة فيها إذا كان يف ذلك مصلحة للفقري ،كام هو مذهب

الســادة األحناف رمحهم اهلل تعاىل ،وهو اختيار كثري من

أهل العلم من كل مذهب.

غــر أن ذلك ال جيــوز بغري إذن صاحبهــا ،فإنه قد

ائتمنكم عىل إيصاهلا للمســتحق بالكيفيــة التي يريدها؛

فال جيــوز لكم الترصف بغري إرادتــه وحتويلها من طعام
إىل نقــود أو العكس ،فإن مل ينص عىل يشء جاز إخراجها

بالكيفية التي يراها الوكيل.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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( )54حكم استقطاع اجلمعيات املبالغ الزائدة
عن قيمة زكاة الفطر لصاحلها
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أما بعد:
املوضوع /حتصيل ورصف زكاة الفطر
باإلشــارة إىل املوضوع أعاله أود إحاطة فضيلتكم
بأنني ومن خــال قيامي بالتدقيق املــايل عىل اجلمعيات
اخلريية تبني أن إحدى اجلمعيــات قامت بتحصيل زكاة

فِطر بمبلــغ ( 2.1مليون درهــم) وقامت برصف نحو
( 1.3مليون درهم) فقط منها وتبقى بدون رصف حوايل
( 800ألف درهم)،وبسؤال املســؤول أفاد بأن اجلمعية
قامــت بتحصيــل ( 20درهم) زكاة للفــرد وأهنا قامت
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برشاء وتوزيع ( 3كيلو أرز عن كل فرد) بمبلغ  12درهم
وعليه فإن الباقي البالغ ( 8دراهــم) ُيعد ربح ًا للجمعية
من كل ُمزكــي ،وأخربهتم أن احلد األقىص لربح اجلمعية
هو نسبة العاملني عليها البالغة ( )%10واملعادلة لدرمهني

من كل مزكي فقط.
عالوة عىل ذلك فإنــه بفحص املبلغ املنرصف كزكاة

فِطر البالغ ( 1.3مليون درهم) تبني اآليت:

 -1رصف مبالــغ عىل اإلعالنات عــن زكاة ِ
الفطر
وللبنارات وطباعة دفاتر سندات رصف وقبض.
 -2رصف مبالغ كمكافآت لبعض موظفي اجلمعية
والعــال الذين قامــوا بتفريــغ األرز من الشــاحنة إىل
خمازن اجلمعية.
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 -3تبــن أن تاريــخ حمــر اســتالم األرز بتاريخ
2017/07/06م بعــد انتهــاء الفــرة الرشعيــة
لتوزيــع زكاة الفطر حيــث إن عيد الفطــر كان بتاريخ
2017/06/25م.
أرجو إفادة فضيلتكــم يف ذلك ،وهل يتم االحتفاظ
باملبلغ غري مدفــوع من زكاة الفطــر؛ إلخراجه مع زكاة
فِطر العام القادم أو يتم رصفه بشــكل عاجل عىل إطعام

الطعام؟ حتى يتم تبليغ التقرير بتوصيتكم للجمعية.
وجزاكم اهلل خري ًا ونفع بكم املسلمني.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

ما اســتلمته اجلمعية عىل أنه قيمــة زكاة الفطر جيب
أن يــرف يف زكاة الفطر ،وما زاد يرصف كذلك صدقة
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عن املزكي ،برشاء كميات أخرى وترصف للفقراء الذين
يستحقون الزكاة.
وال يصح للجمعية أن تأخذ أكثر من النســبة املقررة
 %10أو  %12فقط ،ومن هذه النسبة ترصف مرصوفاهتا
للعاملــن والدعايــة والكوبانات وغريهــا ،وليس هلا
أن تقــول إن الزيادة ربح هلا كام تفعل بعض املؤسســات
التجارية ،بام يسمى باحلافز االستثامري ،فذلك يشء آخر،
فإن اجلمعية ليست مســتثمرة ،بل هي وكيلة عن املزكني
إليصاهلــا للمســتحقني ،نظــر أجــر حدده الشــارع
بسهم العاملني.
كــا أنه ال جيوز تأخــر دفع الزكاة عن يــوم العيد،
وأمــا رشاء األرز بوقت متقدم عن دفعهــا؛ فإن ذلك مما
قد تقتضيه رضورة العمل ،حيث اشــرته لنفســها فكان
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من ضامهنا ،ثــم باعته للمزكــن ،عند اســتالم األثامن
منهم ،وقــد كانت وكيلــة عنهم بدفعها للمســتحقني،
ومثل هذا جائز يف مذهب مالك رمحه اهلل تعاىل ،وتقتضيه
رضورة العمل.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )55حكم صرف الزائد عن قيمة صدقة الفطر
يف اخلـريات
وردنا سؤال من السادة /مجعية خريية يقولون فيه:

تتقدم مجعيــة  ............بأطيب حتياهتا لفضيلتكم
وباإلشــارة إىل املوضــوع أعــاه ونظــرا ملــا تقتضيه
املصلحــة العامــة ارتأينا عــرض األمر عــى فضيلتكم
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إلبــداء احلكــم الرشعــي يف املوضــوع املــدرج أدناه
ونفيدكم بام ييل:
تم حتديد ســعر زكاة الفطر هلذا العام بمبلغ عرشين
درمه ًا للفرد واعتامد هذا الســعر من قبل دائرتكم املوقرة
عىل اجلمعيات واملؤسسات اخلريية العاملة يف ديب ،وحيث
إن اجلمعية تقوم بعمل عدة مناقصات مع رشكات غذائية
لتقديمها عروض أسعار للجمعية بأسعار تنافسية ،وذلك
قبيل رمضان بفرتة ســتة شــهور ليتم االختيار للعرض
املناسب األقل سعر ًا رشيطة اجلودة العالية واملمتازة ،ونؤكد
ذلك بشهادة املستفيدين املستلمني من زكاة الفطر العينية
من اجلمعية وهلذا يوجد فرق بني السعر املحدد من الدائرة
وسعر الرشاء.
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وإن اجلمعيــة ارتأت االســتفادة من فــروق تلك
األسعار وحتويلها حلساب الصدقات لتوزيعها وذلك بعد
أخذ املوافقة الرشعية.
نرجو التفضل مشكورين باإلفادة.
اجلواب وباهلل التوفيق:

إذا فضــل يشء من قيمــة صدقة الفطــر التي كان
خيرجها املزكون ،بسبب فارق الســعر بني رشاء اجلمعية
لألرز وما دفعه املزكــون؛ حيث كانوا يدفعون  20درمه ًا
فأكثر ،بينام تشــريه اجلمعية بســعر أقل ،وبنفس اجلودة
التي يريدهــا املزكون ،فإن هذا الفــرق يرصف يف رشاء
كميات أخرى من األرز يتصدق هبا عىل املحتاجني داخل
الدولة وخارجها؛ ألن املزكني إنــا أخرجوا تلك املبالغ
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ثمن طعام ،فيتعني أن يــرف يف مثله؛ إعامالً لرغباهتم،
ووجود احلاجة املاسة للطعام.
فيتعني أن تبقــى املبالغ املدفوعة للطعام ،لترصف يف
الطعام فقط.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•

( )56ما هي مصارف زكاة الفطر؟
وما حكم تأخريها عن موعدها؟
وردنـا سـؤال مـن السـيد /مـديـر إدارة املـؤسسـات اخلـريية،
يقـول فيـه:

هتديكــم إدارة املؤسســات اخلرييــة أطيــب حتية،
وباإلشارة إىل املوضوع أعاله ،وبناء عىل الرسالة الواردة
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إلينا من مجعية خرييــة واخلاصة بحكم مبالغ زكاة الفطر،
يرجى التكرم باالطالع واإلفادة.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.
املرفق :رسالة من اجلمعية اخلريية جاء فيها:
باإلشــارة إىل املوضوع أعاله ،لدينا استفسار يتعلق
بحكــم املبالغ املجمعة من زكاة الفطــر من ناحية أي بند
تتبــع امليزانية ،هل مــن (الصدقات أو الــزكاة)؟ وآلية
الرصف عىل املحتاجني.
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا.
اجلـواب وباهلل التوفيـق:

زكاة الفطر جتعل يف بند مســتقل؛ ألن هلا وقت ًا حمدد ًا
ال جيوز تأخريها عنه ،وترصف عند مجهور أهل العلم ملن
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ترصف هلم زكاة املال وهم األصناف الثامنية املذكورون يف
آية الصدقات ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [التوبة]٦٠:؛ ألهنا زكاة متعلقة
بالبدن املســلم ،وذهب الســادة املالكية إىل قرصها عىل
الفقراء واملســاكني خاصة؛ ألن القصد منها إغناؤهم عن
السؤال ذلك اليوم ،وليعيشــوا سعداء مع الناس؛ وألهنا
قليلة ال تكفي لســداد دين الغارمني أو ســد حاجة ذوي
احلاجة من غريهم.
وكال القولــن وجيــه ،فأ ّيــ ًا ما رصفت لــه جاز،
وكان الواجــب أن ال تؤخــر عن املســتحقني يف حينها،
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ليتحقــق هبا اإلغنــاء املطلــوب رشعــ ًا ،ولتــرأ ذمة
املزكني حقيقة.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
•

•

•
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