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الحمللد هلل وحللده والصللاة والسللام 
على من ال نبي بعده.

وبعد:

فللإن ممللا أنعللم اهلل علللى عبللاده -بعد 
الرسللل و األنبياء- العلماء: ورثة األنبياء، 
الهللداة، الحللداة، البللزاة، السللراة، البنللاة، 
الثقللات، النجللوم السللاطعة، والكواكللب 

النيرة الامعة.
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واللـــه يعرُفهم َأنصـــاَر دعـوتِـه
والنـاُس تعرفهـــم للحقِّ َأعوانـا

وإن مما يفرح القلب، ويشرح الصدر، 
الضمائللر يف  واألمللل  العزائللم،   ويقللوي 

- مللع قوة أدوات اإلفسللاد والحرب على 
اإلسللام -، ما يشللاهد من حرص الناس 
علللى التمسللك باإلسللام واإلقبللال عليه 
والدفللاع عنه، وصحللة عبادهتم، وتعلمهم 
سللنة نبيهللم، ومللا يقرهبم إلى رهبللم، ونيل 
جنتلله ورضاه، وذلللك من خللال إقبالهم 
على العلمللاء الربانيين الصادقين الثابتين، 
الصللايف،  العللذب  علمهللم  مللن  والنيللل 
وموردهم الزالل الوايف بالسؤال والتعلم، 
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والبحللث عللن الصحيح مللن أقللوال أهل 
العلللم، وما هو أقرب إلى الدليل والسللنة، 
وبللراءة الذمة، وقبللول أعمالهللم، يف زمن 
كثر فيلله الخللاف، وتكلم كل دعلليٍّ عييٍّ 
يف العلللم، والعلللم منلله بللراء، أو جاهللل، 
أو مضطللرب، أو مجللادل فيلسللوف: يرد 
الديللن بالعقل، أو بليد جهول يدعي العلم 
والثقافة، ال يميز بين دقائق العلم وحقائقه.

أجرؤكم :
تجللرٌؤ علللى الفتللوى ليللس للله نظير، 
واجتهللاد منكللوس ليللس للله مثيللل، تجرأ 
الرويبضللة بالطامللة، وتكلللم التافلله يف أمر 
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العامللة، وأصبللح حللر األمة وهللو أجهل 
األمة، وقد ضل مللن كانت العميان هتديه، 
وأجرؤكللم علللى الفتللوى أجرؤكللم على 
النار، ولقللد أصبح الديللن والفتوى حمى 
مستباحًا لكل أحد، يتكلم بما شاء، كيفما 
شللاء، ومن ال يعرف كرسللوعه وكوعه من 
بوعه، أنصاف العلم وأشللباره، والخوض 
يف مسللائل أعيللت الكبللار، وُأّلفللت فيهللا 
الكتب واألسللفار، وإّن العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دينكم، وقللد كان الصحابة 
أعظم جيل، وقد شاهدوا التنزيل، وعرفوا 
الفتللوى،  يتدافعللون  والدليللل  التأويللل 
ومنهللا يفللرون، واليوم عليهللا يتزاحمون، 
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ويتسللابقون، وحالهللم: نحللن رجال وهم 
رجللال، والديللن ليللس ألحللد دون أحد، 
إهنم يوقعون عن رب العالمين، وستكتب 
شللهادهتم وفتواهللم، ويللوم القيامللة عنهللا 
يسللألون، ومن عويف من مثل هذا فليحمد 
اهلل، وال يللزال الناس بخير ما أخذوا العلم 
عن األكابر واألمناء وإال هلكوا،))) والحق 
بّين عليه نور، والباطل بّين ظلمات بعضها 
فوق بعض، فالحذر الحذر، والموعد اهلل.

إّني أخاُف على قاِع السفينِة أْن 

     يلهو الصغاُر بها يومًا فتنخرُق ))). 

)))  رواه الطراين يف الكبير عن ابن مسعود ))859) 
 ))) كثير من الناس ال يفرق بين العالم وطالب العلم  =
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آفة العصر :
وممللا بليت بلله األمة اليللوم االحتجاج 
باألقللوال والخللاف، ومللا قال أحللد بأنه 
طريقللًا:  أصبللح  وقللد  وبرهللان،  حجللة 
يف  النللاس  وتزهيللد  الرخللص،  لتتبللع 
الشللبهات،  وإثللارة  والواجبللات،  السللنن 
وإغراء بالشللهوات، وهتويللن للمحرمات 

والمؤذن  المسجد  وإم��ام  وال��واع��ظ  والداعية   =
ال��رام��ج  وم��ق��دم  وال��راق��ي  وال��ق��ارئ  والمفكر 
والمستشار  الشريعة  كلية  يف  والطالب  اإلسالمية 
كلهم  وجعلوهم  اإلسالمي،  والشاعر  االجتماعي 
األمة  وقيادة  والفتوى  العلم  يف:  واح��دة  منزلة  يف 
وخاصة يف زمن تويرت فكل من اشتهر فيه جعلوها 

عالمًا قائدًا ورمزًا من الرموز. 
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والطاعللات، ومخالفة قول عامة السلللف 
الشللرعية  والنصللوص  واالجماعللات، 
الديللن، والتلبيس  المحكمللات، وتمييللع 
علللى النللاس يف دينهللم، وتعظيللم الرجال 
الوحي،وجعللل  نصللوص  تعظيللم  دون 
الغايات السللاميات يف العلم والدعوة عن 
طريق وسللائل تتضمن المحرمات، وسدًا 
لألفواه: فا إنكار وال نصح وال توجيه وال 
إرشاد وال نقاش، وكل ذلك تحت عنوان: 
المسللألة محل خاف، ومن تتبع الرخص 
فقد ضل، وأضل، وهلللك، وأهلك، وهو 
فتنللة، وقد فتن به كثير مللن الناس، فالنجاة 
النجللاة، والسللامة ال يعدلها شلليء، ومن 
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ولللج يف هللذا البللاب فلللن يقف عنللد حد 
بللا ارتيللاب، والواقع خير شللاهد يا أولي 
األلبللاب، فكان الفكر غير الفكر، والكام 

غير الكام، و الوجوه غير الوجوه.

ضعللف  بسللبب  الماضللي  انتكاسللة 
اإليمللان مع اعللراف بالذنللب والعصيان، 
وانتكاسللة اليوم باسللم الخاف، وحجج 
واهيللة، قاصللرة، متوهمللة، مللع المكابرة 
والجهللل ومخادعللة النفللس بالترير دون 
تأنيللب للضمير والوجللدان، نعوذ باهلل من 
 الهللوى والخللذالن والحرمللان، قللال اهلل: 
] رن زن من نن ىن ين ٰى 
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يي[  ىي  ني  مي  زي  ري  
]األعراف:75)[.

وتأمل رحمك اهلل ما بعدها من اآليات 
وتفسيرها. 

ُكلُّ َنفــٍس َســوَف َتلَقــى فِعَلَهــا

ُشــِغَلْت بَِهواَهــا  َنفــٍس  َويــَح 

وقللد أجمللع العارفون باهلل بللأن ذنوب 
الخلللوات هللي أصللل االنتكاسللات، وأن 
عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات.

اإليمــاِن علــى  ثبتنــا  يــارّب 
الشــيطان ُســبِِل  مــن  ونّجنــا 
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 والعلللم إن قّربللك وأدنللاك وأوالك من 
موالك فهو نعمة، وإن أبعدك وأقصاك ونفاك 
فهللو فتنة ونقمة ومحنة، وأي فتنة، حور بعد 
كللور، وظللال بعد هللدى، تسللفيه وتجاهل 

للعلماء، وتقديم للبلداء والسفهاء.

وأي شللقاوة للنفس والوقت إن صرفت 
لتزيين المعصية يف عيون الخلق، ونعوذ باهلل 
من الحور بعد الكور، والعماية بعد الهداية. 

ومللازال الكثيللر علللى خيللر و يف خيللر، 
وعلللى بللر وهللدى، وسللنة متبعللة، وسلليرة 
حسللنة، وتمسللك بالمحجة البيضللاء، ليلها 
كنهارهللا ال يزيغ عنها إال هالللك، وال تزال 
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طائفة على الحق منصورة حتى يأيت أمر اهلل.
والحــقُّ منصــوٌر وممتحــٌن فال

الرحمــن ُســنُّة  فهــذي  تجــزْع 
مولعللًا  النللاس  بعللض  صللار  ولقللد 
وشغوفًا بحب الخاف ومعرفة األقوال، 
وليتلله حللٌب يف العلم والبحللث عن الحق 
ولكنه بحٌث عن أسهلها وانتقاٌء لما يوافق 
أحواللله، ورغباتلله، وواقعه، وشللخصيته، 
ومنصبلله، ولباسلله، وهيئتلله، ويدعم هواه 
وموقفلله، ويرفع عنه الحللرج االجتماعي، 
ومللن تبع الهوى فقد هوى، فإن سللأل عن 
حكللم طالبللًا للفتوى فللإن كانللت موافقة 



16

لحاله ومطلبه وإال ابتدرك بسللؤال ثاٍن هل 
يف المسألة خاف؟!. 

حيرته يف  اإلنـــســـاُن  يـــغـــرُق 
حيــَن يبقــى تائهًا مــا بيــَن بين 
يف   V المالكــي  الشــاطبي  قــال 
الموافقــات: )فإذا عللرض العامللي نازلته 
على المفتي؛ فهللو قائل له: »أخرجني عن 
هواي ودلني على اتباع الحق«؛ فا يمكن 
-والحال هذه- أن يقول له: »يف مسللألتك 
قللوالن؛ فاخر لشللهوتك أيهما شللئت؟«. 
فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، 
وال ينجيلله من هذا أن يقللول: ما فعلُت إال 
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بقللول عالم؛ ألنلله حيلٌة من جملللة الحيل 
التللي تنصبهللا النفللس، وقايللًة عللن القللال 
والقيل، وشللبكٌة لنيل األغراض الدنيوية، 
وتسللليُط المفتللي العاملليَّ علللى تحكيللم 
الهللوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه 
َرمٌي يف عماية، وجهل بالشريعة، وغش يف  
النصيحللة، وهللذا المعنى جللار يف الحاكم 

وغيره، والتوفيق بيد اهلل تعالى( ))).
)))  ولقد قام قوم باالعراض يف عدم ذكر أهل العلم يف 
هذه العصور للخاف، وأهنم ألزموا األمة بأقوالهم 
ومذاهبهللم الفقهيللة، فالجللواب: أن هللذا اعراض 
ليس بصحيللح، فمن قرأ كتبهم وحضر مجالسللهم 
التعليمية وجد ذكرًا للخاف والمناقشة والرجيح، 
وإن قصللد كتب ومجالللس الفتوى فكتللب الفتوى 
 يقرر العالم ما ترجح لديه يف المسللألة، والعامي  =
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إذا انحرفللت النوايللا يف طلللب الحللق 
 زاغت القلوب واألفهام، وضلت النفوس،
وشللّقت الطاعللات، وُعّظم الرجللال دون 

= طالب الفتوى: إما مجتهد وال حاجة له بالفتوى، 
وإما مقلد فهو طالب للجواب وحل مشكلته فلزمه 
التقليد، فهل من المعقول والحكمة والشللرع سرد 
األقللوال للمسللتفتي، وجعللله يف حيللرة أو تخييللره 
لألقللوال كيفمللا أراد، فهللو إذًا تخييللر وتشللٍه لعدم 
القللدرة على معرفللة األقرب للصللواب، وال يجوز  
للمفتللي أن يفتللي بخللاف مللا يعتقللد أنلله األقرب 
للصواب، وليس يف الشريعة تخيير وتشٍه، ولم يكن 
الصحابللة والتابعون يف فتواهم علللى ذكر الخاف 
للمسللتفتين أو تخييرهللم بيللن األقللوال، علمللًا أن 
هللذا المنهج هللو يف عمللوم البلللدان والعلماء على 
مر التاريخ بل كانوا أشللد حيث ال يسللمحون ألحد 
بالفتللوى بما يخالف المذهب أو فتوى علماء البلد 

واهلل المستعان.  



19

الدليللل، وإذا حسللنت المقاصللد يف طلب 
والقلللوب،  الجللوارح  انقللادت  الحللق 
وانشللرحت الصدور، وتلللذذت النفوس، 
وُعّظم الدليل، وطابت األرواح، ورضيت 
 H بحكللم اهلل وحكم رسللوله
ولللم تتقلللب، وإذا عميللت البصائللر عللن 
الحجللج كان التيه والحيللرة واالضطراب 
والخذالن والقسللوة والحرمللان، والقرآن 

شفاء للمؤمنين، وزيادة غي للمنافقين.

 قال اهلل: ] ى  ائ ائ ەئ ەئ [ 
ڦ  ڦ  ڦ   [ وقللال:  ]الصللف:5[ 

ڄ ڄ ڄ ڄ [ ]التوبة:4))[.
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ويف الخاف ابتللاء للعقول، وامتحان 
للنفللوس، واختبللار للمقاصللد والنيللات، 
وإخراج لمكنون الصدور، وبذلك يتمايز 
الصادق مللن صاحب الهللوى والمغرور، 
المسللتور  يظهللر  السللرائر:  تبلللى  ويللوم 
وينكشف المخفي يف الضمائر والصدور، 

وأي فتنة أعظم من الفتنة يف الدين!! 

وصللارف  لأللبللاب  خللادع  والهللوى 
عللن الحق و الصواب، يطمللس نور العلم 
والعقللل، ويعمي بصيللرة النفس و القلب، 
ويصد عللن اتباع الحق، يخرج صاحبه من 
الصحيللح إلى المعتل، ومللن الصريح إلى 
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المختل، ومن الواضح إلى المشكل، ومن 
المحكم إلى المتشللابه، فهو أعمى مبصر، 
وأصم يسللمع، والمنافقللون موجودون يف 
عصر النبوة ويف كل عصللر، وآيات النفاق 

تتلى يف جميع الدهر. 
بِْتنَــا علــى ظمــأٍ وفينــا المنهــُل  

وحــُي النبــوِة والكتــاُب المنَْزُل 
قــال اإلمــام الذهبــي V يف أعالم 
النبــالء: )فينبغي للمسلللم أن يسللتعيذ من 
الفتن، وال يشّغب بذكر غرائب يف األصول 
والفروع، فإن ذلك يثير شرًا وعداوة ومقتًا 
وال يحصل به خيرًا،فتمسك بالسنة، والزم 
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الصمت، وال تخض فيما ال يعنيك(.

وقد ظهر يف هذه األزمنة أقوال شللاذة، 
بحسللن قصد مللن أقوام، وسللوء قصد من 
آخريللن، ودخللل الضللال واالنحراف يف 
الدين، وخرق إجماع الصحابة والسلللف 
واألئمة إلشللباع أهللواء أفللراد وجماعات 

وتعطيل لحدود اهلل وشرائعه.

ولقللد هّب قللوم آخللرون ليسللوا بعلماء 
وال يف العلم بارعين متخصصين مؤصلين، 
مصدر علمهم شللبكات التواصللل والقراءة 
هنا وهنللاك، كلما جاءت مناسللبة شللرعية، 
وموسللم فضيللل، وشللّقت عليهللم العبادة، 
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تنللادوا مصبحيللن يف تضعيللف األحاديث و 
البحللث عللن تتبع أقوال التسللهيل ونشللرها 
وبثهللا يف العالميللن، فأصبللح منهجللًا لهللم 
عليلله يسلليرون، ويحسللبون أهنم يحسللنون 
صنعًا، ويحسبون أهنم مهتدون، ويف العلم 
ينشللرون، وال ينظللرون ويللرّوون، علمللوا 
شلليئًا، وغابت عنهللم أشللياء، والعلم ليس 
منتهى كل شيء، قدموا من األدلة المحتمل 
والمحكللم  الصريللح  علللى  والمتشللابه 
والواضح، وجعلوها أصاً ويقينًا، والنفس 
إذا أحّبت شلليئًا عظمته ورفعته، والتمست 
مللن األدلة ما يعضللده حتى يضّخللم العمل 
والرأي بأنه الحق بللا ريب، وأنه الخير با 



24

شك، وما شق عليها وخالف هواها وضعته 
األذان  وصمللت  وتجاهلتلله،  وأضعفتلله 
وأغلقت األبصار عما يخالف الرغبات من 

الحق واألدلة والرهان.
دخوُلك من باِب الهوى إن أردَته

يســيٌر ولكــّن الخــروَج عســيُر
 وقد قام سللوق اإلرجللاء يف قلوب بعض 
واقرفللوا  الواجبللات،  يف  فقّصللروا  النللاس 
السيئات بحجة أن اإليمان يف القلب، وأنه ال 
يضر مع اإليمان ذنب، وأن اهلل غفور رحيم.

يا مسلموَن لسنِّة الهادي ارِجعوا  
واسترِشــدوا بدروسها وَتعّلموا
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قــال اإلمام الشــافعي V: )أجمع 
الناس على أن من اسللتبانت له سنة رسول 
اهلل H لم يكن ألحد أن يدعها 

لقول أحد(. 

فهللل مللن عاقللل حكيللم وفقيلله حقللًا 
يدرك مللآالت ما إليلله يدعللون وينافحون 
والمصالح والمفاسللد، والخاف خاف 
منهللج وفكللر، و ليللس الخللاف خللاف 

مسائل، فتأمل وتدبر؟!. 
ما ُأمٌة غفلْت عن نهجِه ومضْت

ِعلــِم  بــال هــدٍي وال  إال تهيــُم 
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أيها اجليل املأمول:
والشللرعي  المنهجللي  الخللاف  إن   
اليللوم، وإن سللموه فكريًا لجعللله مقبواًل 
للنقللد والنقاش، هو طريللق لتغيير الهوية، 
 وتبديللل الدين، وإبعاد الناس عن شللريعة 
رب العالمين، وتقديم العقل على الوحي، 
وتغييللر مفاهيم االسللتقامة، ومصطلحات 
الشللريعة، وتدميللر األخللاق والفضيلللة، 
واالسللتهزاء والسللخرية، وتدمير النفوس 
إلحباطها، وبث الهزيمة فيها، وقذف الشبه 
يف القلللوب والعقللول، وأمللراض القلوب 
بالشبهات تعدي كأمراض األبدان بالعلل 
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تسري، و الشللبه خّطافة، ترد على القلوب 
المهالللك  وتوردهللا  إخراجهللا،  فيعسللر 
والحيللرة واالضطللراب، فللا ترعللوا لهللا 
اآلذان بحجة المعرفة واالطاع واألمان، 
وقارعللوا الشللبهة بالحجللة، وقللد أصبللح 
ذلللك ظاهللرًا جليللًا يف دعاتلله وأتباعهللم، 
وال يلبسللوا الحق بالباطل، ويكتموا الحق 
وهم يعلمللون، فإن الموعللد اهلل، والحذر 

من االنجرار واالنخداع بمنطقهم.

إياك والتلون :
وقللد ذم السلللف تلك الطللرق، وذلك 
 :I التلون والتنقل، وقد قال حذيفة
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»إياك والتلللون، فإن دين اهلل واحد«، وقال 
مالك: »الداء العضللال: التنقل يف الدين«، 
وقال عمر بن عبدالعزيز: »ومن جعل دينه 
غرضللًا للخصومللات أكثر التنقللل«، ومن 
أكثللر التنقل فقد أفسللد دينلله، أو كلما جاء 
رجل أجدل من رجل ترك الناس ما نزل به 
جريل علللى محمد H لجدله 

وباسم الحرية.

ومن عامة الخذالن أن يستقبح الرجل 
ما كان حسللنًا، ويستحسن ما كان قبيحًا، 
بالتشللهي واالستحسللان والرغبات باسم 
الخللاف، ومن أكثر التنقل بعقله وبدنه يف 
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البلللدان دون علم وإيمان هانت يف نفسلله 
المحرمات والشبهات، واهلل المستعان.

ُعنــواُن لإلصــالِح  اهللِ  شــريعُة 
وكلُّ شيٍء سوى اإلسالِم خْسراُن
يعتقدون ثم يبحثللون يف طيات الكتب 
عن الخاف ويسللتدلون ويحتجون تأييدًا 
لفكرهتم وما يعتقدون، ومن صدر اعتقاده 
عللن برهان لللم يبق عنللده تلللون يراعي به 
أحللوال الرجللال، وقد تلون بعللض العامة 
ومدعللي الثقافللة والحريللة: فتللارة يدعللي 
اتبللاع وتعظيللم الدليل، فللإذا كان ال يوافق 
هللواه ادعى اتباع مذهبلله وعلمائه، فإذا لم 



30

يوافق هللواه ادعى اتباع جمهللور الفقهاء، 
فإذا لم يوافق هواه اتبع قول صحابي وقال 
هللو أعلللم بالدليل وأفهللم بالتعليللل، فإذا 
لللم يوافق هللواه اتبع قول عالم يف حاشللية 
يف بطللن كتللاب يف قللول مللردود مرفوض 
مهجور، فتللارة يدعي أنه مللن المجتهدين 
فللإذا ضعفللت حجتلله وهتافتللت وهتللاوت 
قال إين إذًا من المقلدين، والمسللألة محل 
خاف، وال إنللكار على المتمذهبين يف ما 
يقلللدون، فما هو إال الهللوى بعينه، وحيلة 

إحال الهوى اليوم بالضوابط الشرعية. 
يومــًا يمــاٍن إذا القيــَت ذا يمٍن

فعدنــاين َمعِدّيــًا  لقيــَت  وإن 



31

فأيللن الصللدق مللع اهلل؟!، أنللرد علللى 
أعقابنللا بعد إذ هدانا اهلل؟! فإن التعامل مع 

اهلل جل يف عاه. 

فراقلله  اإلنسللان يف لحظللة  فكللر  ولللو 
عبادتلله،  وحسللن  اهلل،  علللى  قدوملله  و 
الوهللم  ذلللك  لتاشللى  رضللاه  وطلللب 
والسللراب والمخادعة والتلون والتذبذب 

واالضطراب. 
يا ويحَهــم إّن الهــوى َيلهو بهم

والمــوُت يف كنِف الهوى َيتوّعُد
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زلة العامل :
وويللل لألتبللاع مللن اتبللاع زلللة العالم 
وعثرته، واتفق العلماء على عدم االعتداد 
واألخللذ هبا، وال تنسللب إلى شللريعة اهلل، 
وال تجعللل مطية ترتكب هبللا المحرمات، 
فإن ذلك ال يعفيهللم وال ينجيهم، والعالم 
ليس معصومًا من الخطأ، فقد كان لبعض 
الصحابة M شلليء من الزلل، وهم 

أعظم وأتقى وأعلم جيل.

وقد أصبح بعللض الناس يعيش وهمًا 
يف كثير مما تقدم حتى بلغ يف نفسه أنه حق 
و حقيقللة، وهللو يف الحقيقة وهللم، فجعله 
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مطللردًا يف كثيللر مللن حياتلله، ويف مسللائل 
الديللن، وأصبللح ال يسللتطيع العيللش إال 
به، وأصبللح الهوى دينللًا و مرتعًا خصبًا 
لتاعللب الشلليطان بالقلوب باسللم الدين 

والخاف. 

ونسللوا أو تناسللوا أن التعامللل مع اهلل، 
الخالق، الرازق، المنعم، المتفضل، عالم 

السرائر والخفيات.

أيها الصائمون :
الثبات الثبات يف زمن الفتن والمتغيرات، 
سللاح  أعظللم  الدعللاء  اهلل،  إلللى  اللجللوء 
للمؤمللن، العنايللة بوعللظ القلللوب، وعدم 
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الزهد يف المواعظ فهللي صمام القلوب من 
التفلت والضعف واالنتكاسات، المحافظة 
الطاعللات  مللن  اإليمانيللة  الربيللة  علللى 
واألخللاق والذكر وقللراءة القللرآن وتزكية 
النفللس، والصدقللات مللن وسللائل الثبات، 
والصللدق مللع اهلل مللن أعظللم المنجيللات، 

وأفضل الجهاد جهاد الهوى.
احرص على نيِل الفضائِل جاهدًا 

إّن الفضائــَل صعبــٌة يف المأخــِذ
 الحذر من اإلعجاب بالرأي والعمل، 
-فهللو الللداء الخفللي العضال -فللرى أن 
عنللدك من العلللم والفهللم والرأي مللا ليس 
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عنللد غيللرك، تحصيللن األجيللال مللن أعظم 
المهمللات، تعزيز الديللن والقيم واألخاق 
والحقللوق يف النفللوس واألجيللال مللن أهم 
الواجبللات، إدامللة النظر يف سللير الصالحين 
والكبللار تدفللع اإلنسللان لمحاسللبة النفللس 
وفعللل الصالحللات، والمدافعللة بيللن الحق 
 والباطللل والهللدى والضللال سللنة ثابتللة، 

وئ  ەئ   ەئ  ائ  ]ائ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ[.

العنايللة بعبادة القلب وأعمال القلوب، 
والثبللات ورقائللق  النجللاة  قللوارب  فهللي 
القلللوب، إهنا البناء الحقيقللي الذي يصنع 
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النفوس، إهنا أسللاس اإلحساس والباعث 
لعبادة الجوارح والمعظم لها. 

أجهدنا أنفسنا يف عمل القول والجوارح، 
القلللوب،  أعمللال  يف  النفللس  نجهللد  ولللم 
فضعف البنيان، وربما سللقط عند أدنى فتنة 

ٍة وابتاء وحظ من حظوظ النفس. وِهزَّ

 قال H: )فــإن من ورائكم 
أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، 
للعامــل فيهــن مثــل أجــر خمســين رجالً 

يعملون مثل عملكم( ))). 

يف  األلللبللاين  وصححه   )٣٠58( الللرمللذي  أخللرجلله    (((
السلسلة  )957).
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إنه زمن الخللوف والثبللات، ولكن فيه 
أجللور ومبشللرات، وال يكللون ذلللك إال 
بصر وتحمل وثبات وعناء، وأبشروا وال 
تيأسللوا، االجتمللاع واالئتللاف فالزمن ال 

يحتمل التاوم والفرقة والخاف.

اإليمــاِن علــى  ثبّتنــا  رّب  يــا 
الحيــراِن التائــِه  فــؤاَد  واهــِد 

أمة اإلسالم: 
اهلل  إلللى  الصادقللة  العللودة  العللودة 
ومحاسللبة النفللس مللن الجميللع، ال يرئ 
أحد نفسلله دون أحللد، وال ترمللى الائمة 
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علللى أحد دون أحد، فللإن الذنوب ماحقة 
والمهلكللات،  للفتللن  جالبللة  للركللات، 
والفتللن تحيللط بأمة اإلسللام وديللار أهل 

اإلسام، ولن يرفع الباء إال بالتوبة.

قال اهلل: ] ی ی ی جئ  
حئ مئ ىئ يئ جب حب[ ]سورة 

الشورى آية ٣٠[.

إن أعظم ما يملك اإلنسان يف هذه الحياة 
إسللامه وإيمانه، فهو أعز وأعظم وأسمى 
ما تكون من أجله األوقات، والتضحيات، 
وبلوغ األمنيات، والمسلللوب من سلللب 

دينه، والمعّزى من ضعف إيمانه.
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تراه ُيشــفُق مــن تضييــِع درهمِه
وليس ُيشــفق مــن ديــٍن ُيضّيعه

يُن رأُس الماِل فاستمِسْك به    والدِّ
الُخْســراِن َفَضَياُعــه مــن أعظِم 

أيها اجليل الندي األبي:
دونللك العلم وثني الركللب يف حلقات 
العلمللاء، ودع عنك الخللوض يف المعارك 
والصراعللات، فاألمة بحاجللة إلى العلماء 
الربانيين الراسللخين، وال يكللون ذلك إال 
بمازمة العلماء الثقات ال التقنيات، ومن 
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كان شلليخه كتابلله وجواله أتللى بالعجائب 
والتناقضات المضحكات، وقصور الفهم 
واالسللتدالل  الحقائللق  يف  الغللوص  دون 
والمللآالت، َفِرحللًا أو مغللرورًا ومعجبللًا 
بفهم ضعيف أو شللاذ، وربمللا مواكبًا لما 
يف نفسلله وما يريللده األغرار وأهللل المتع 
و األهللواء والِضرار، وما مللن قول إال وله 
حللظ من النظللر ولكللن ال يعني أنلله الحق 
والصواب، فالحذر من فتنة القول، ورمي 

الشبه على الحق.
وإذا المخاطُب كان مثُلك عارفًا   

َأغنى اختصاَر القوِل عن تطويلِه 
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المقصــود  يف  أدخــل  أنــا  وهــا 
بعــون واهــب الهــدى معبودي

أيها المبتغي جنة ربه: 

وانطاقللًا من المبللدأ الربللاين، النبوي، 
العظيم: التعللاون على الر والتقوى، وحق 
األخوة والمحبة، والمساهمة يف نشر الخير 
والعلم، وتقريب مسللائل العلم يف سلسلللة 
بعنللوان: )زاد(، وقللد بدأت بزاد المسللافر، 
وأصله المختصر يف أحكام السفر، ثم ثنيت 
بللزاد المعتمللر، وأصللله التحفللة يف أحكام 
العمللرة والمسللجد الحللرام، وثالثهللا: زاد 
جلسللة اإلشللراق، وأصله بغية المشتاق يف 
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أحكام جلسة اإلشراق، ورابعها بين يديك، 
وأصله التقريب إلى مسللائل الصيام )))، لذا 
فقللد حاولت جاهدًا يف جهد مقل أن أجمع 
بعض مسللائل الصيام مختصللرة: من أقوال 
أهللل العلم الررة، وأئمة اإلسللام المهرة، 
واكتفيللت مللن ذكللر الخللاف باإلشللارة، 
وذكر الدليل والتعليل مع اختصار العبارة، 
والعنايللة بالنوازل المعاصللرة )))، وهي من 
)))  لم يطبع لكن خشية أن يتأخر إخراجه فقد تم اختصاره.
)))  ومن الكتب المعاصرة يف النوازل الفقهية يف الصيام: 
ابن  فتاوى  باز،  ابن  فتاوى  الدائمة،  اللجنة  فتاوى 
للمشيقح،  الصيام  أحللكللام  يف  الجامع  عثيمين، 
الطبية  المفطرات  للخليل،  المعاصرة  المفطرات 
للعجان،  الصيام  يف  النوازل  للكندي،   المعاصرة 
الللتللداخللل  أحللكللام  الللفللقللهللي،  المجمع  قللللرارات 

للخشان، أحكام المريض النفسي للمهيزع. 
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المسللائل المتكررة التي يكثر السؤال عنها 
يف شللهر رمضللان، مللن كل عللام، وال ضير 
وال كللدر وال ضجللر يف ذكرهللا وتكرارها، 
وهذا من تعّلم الدين، وتعليمه، ومدارسته، 
وتفهيملله، وتذّكللره، وتجديللده، واألجيال 
تتجللدد، والعلم ال ينتهللي، وال ينفد، وكما 

:V قال الحافظ المزي
ــَرُه ـــ ـــ ـــاَز الــِعــْلـــــَم وَذاَك َمـــْن َح

َصــُلــَحــْت ُدْنـــيـــاُه وآِخـــَرُتـــْه
ــِم ُمـــَذاَكـــــــــــَرًة ــْل ــِع ــل فـــــــــَأِدْم ل

ـــْه ـــَذاكـــرُت ــاُة الـــِعـــْلـــِم ُم ــي ــح ف
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،V قــال أبــو المعالــي الجوينــي 
-إمللام الحرميللن يف مطلبلله-: )ولكللن ال 
ينبغي، أن يترّم بذكر الجليات، فإهنا قرب 
غير مألوفة، لمعظللم الناس، وترك الجلي 

فيها يجر عماية(.

وقللد سللميته: )زاد الصائــم(، وتضمن 
مائتللي مسللألة، جعلتلله صغيللر الحجللم، 
وخفيللف الحمل، وسللهل الفهللم، تذكرة 
حاولللت  للصائميللن،  وزادًا  للطالبيللن، 
فيلله مقصللوده  الصائللم  يجللد  أن  جاهللدًا 
وبغيتلله، جمعتلله مللن كتللب السللنة النبوية 
وشللروحها، وأقللوال الصحابللة والتابعين 
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ومالللك  حنيفللة  أبللي  األربعللة:  واألئمللة 
والشللافعي وأحمد وأتباعهم وغيرهم من 
 ،X– أئمللة اإلسللام وأنوار الهللدى
 وجزاهم عن اإلسام والمسلمين خيرًا –)))
كلمة:  الكتاب  يف  عليك  سيمر  الللقللارئ:  أخللي    (((
»جمهور الفقهاء« وال يخفاك أن المذاهب الفقهية 
والمالكية  الحنفية  مذهب  أربعة،وهي:  المشهورة 
بينهم  الخاف  يخفاك  وال  والحنابلة،  والشافعية 
اثنان  اتفق  فإذا  الفقهية،  الفروع  يف  أتباعهم  وبين 
هم  كانوا  واحد  مقابل  مسألة  على  منهم  ثاثة  أو 
المذهب  الفقهاء(  من  )جمع  وكلمة  الجمهور، 
)طائفة  وكلمة  مذهبين(  مقابل  مذهبين  أو  الواحد 
أو  األربعة  المذاهب  غير  من  أقوال  الفقهاء(  من 
صدورنا  تتسع  أن  وينبغي  المذاهب  داخل  لعلماء 
اتباع  يكون  وال  الخاف،  أدب  ونمتثل  للخاف، 
بين  والبغضاء  والفرقة  التعصب  يوجد  المذاهب 
= ليتعصب  أقوااًل  يقولوا  لم  واألئمة   المسلمين، 



46

واخللرت مللا لعللله يكللون أقللرب للدليل 
والتعليل عند أهللل التحقيق بإذن اهلل، قال 

اهلل تعالللى: ]جئ حئ  مئ ىئ يئ جب      حب 
خب  [ ]النساء:59[. ومن أراد االستزادة 

فلينظر يف كتب العلماء.

سللائاً اهلل أن يكون من خير الزاد ليوم 
المعاد، وأن يجنبنا الزلل والخلل يف القول 
والعمللل، والنفع والسللداد والقبللول، هو 

خير مسؤول وأكرم مأمول.

سللائاً اهلل أن يكون عماً صالحًا حال 
الحياة وبعللد الممات، لي ولوالدّي وأهل 

قالوا:)إذا صح  لها، ويركوا األدلة، وقد  الناس   =
الحديث فهو مذهبي وخذ به واترك قولي(. 
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بيتي، يوم تنشللر الحسنات، وأن يعفو عما 
فيلله مللن الللزالت والهفللوات، وأن يكون 

كتاًبا مبارًكا على مر األزمان والسنوات.

والشكر والدعاء موصول لكل من أفاد 
وزاد، وأضللاف وجللاد من طللاب العلم، 

أولي العلم والحكمة والرشاد.
َفهْب لــي إلهي منك حوالً وقوًة

فإّني ضعيــٌف دون حــوٍل وقوِة 

صعــِب ُكلَّ  إلهــي  يــا  فســّهل 
فمــن غيــُر الــرؤوِف لنا ُيســّهل
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أيها الصائمون األبرار :
أحييكللم والتحايللا مفاتيللح القلللوب، 
وأهديكللم والهدايا طريللق للقلوب، ونِعَم 
الوصللال بالعلللم والذكر والكتللاب، فنِعَم 

الُحداء، ونِعَم المسير. 

ما أهللدى المرء المسلللم ألخيلله هدية 
أفضل مللن كلمة حكمة يزيده اهلل هبا هدى 

أو يرّده هبا عن ردى.
يــا معشــَر الصــواِم هــذا زادُكم

زاُد القلــوِب من العلــوِم النافعة
فيــه المســائُل والدالئــُل َجمــٌة 

فيه الجــواُب عن األموِر الواقعة
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أرجــو بــه عفــَو اإللــه وعطَفــه
أرجو بــه ُرحمى اإلله الواســعة

وإليكموها نفعني اهلل وإياكم بها: 
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 :  �أولاً
 م�شائل متعلقة ب�شروط 

�ل�شيام وو�جباته و�أحكام 
�ملفطرين
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: م�شائل متعلقة ب�شروط   �أولاً
�ل�شيام وو�جباته و�أحكام �ملفطرين

مسلللم،  كل  علللى  الصيللام  يجللب   -  1
مللن  مقيم،خللال  قللادر،  عاقللل،  بالللغ، 

الموانع:)كالحيض والنفاس(.

2 - مللن تركلله جاحللدًا لوجوبه كفللر، ألنه 
أنكر ركنًا من أركان اإلسللام، ومن تركه 
تكاسللاً وهتاونللًا فهللو مرتكللب للكبيللرة 

وعلى خطر عظيم.

3 - إذا أسلللم الكافر وبلللغ الصبي يف أثناء 
شهر رمضان فيلزمه الصوم يف الباقي، وال 
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يلزمه قضاء السابق، اتفاقًا.

4 - إذا أسلللم الكافر وبلللغ الصبي يف أثناء 
القضللاء،  دون  اإلمسللاك  فيلزملله  النهللار 
وهللو مذهللب جمع مللن الفقهللاء، لوجود 
شللرط الوجوب، وهو اإلسام يف الكافر، 

وتحقق شرط التكليف يف الصبي.

5 -  ال يجوز صيام اليوم الذي قبل رمضان 
إال أن يكون عادة يف صيام السنن كاالثنين 
 :H والخميس أو القضاء، قال
»ال يتقدمللن أحدكللم رمضللان بصللوم يوم 
أو يوميللن، إال أن يكون رجللل كان يصوم 
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صومه، فليصم ذلك اليوم« ))).

6 - كل أهل بلللد يتبعون رؤيتهم يف دخول 
الشللهر وخروجه، فللإن لم يكللن لهم رؤية 
تخصهم فيتبعون أقرب بلد إسامي لهم يف 
الرؤية، وينبغي للمسلمين يف البلد الواحد 
أال يتفرقوا ويختلفوا يف هذه المسللألة، ألن 
االتفاق على الصيللام والفطر يف يوم واحد 
يحقق مقصدًا عظيمًا من مقاصد الشريعة، 
فقللول مرجللوح يحقللق مقصللد االجتماع 
واالئتللاف خير من راجح يحللدث الفرقة 

والخاف يف مسألة يحتملها الخاف.

)))  أخرجه البخاري )4)9)( ومسلم ))٠8)). 
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7 - وجللوب تبييللت نيللة الصيام مللن الليل 
 :H يف صيللام الفللرض لقوللله
)مللن لم يبيت الصيام قبل الفجر فا صيام 
للله()))، وتكفي نية واحدة من أول الشللهر 
علللى الراجللح من قولللي العلمللاء، إال إذا 
أفطر لعذر كمرض وسللفر فإنه يجدد النية 
حينما يعللاود الصيام، وهللو مذهب جمع 
مللن أهللل العلللم، وقيــل: تجللب النيللة يف 
كل ليلللة، وهو مذهللب جمهللور الفقهاء، 
واألقرب: األول، ألن كل واحد ناو صيام 

مرفوًعا  وصححه   )(٣٣(( النسائي  أخللرجلله    (((
وابن  الحق  وعبد  والخطابي  والدارقطني  البيهقي 

الجوزي وموقوًفا الرمذي وأبوحاتم.
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الشللهر كله مللن أول الشللهر ، فالنية واقعة 
حكمًا كل يوم وإن لم تكن حقيقة. 

8 - النيللة محلهللا القلللب، وال يشللرع وال 
يشللرط التلفللظ بالنيللة، لعللدم ورود ذلك 
يف سللنة الرسللول H وال عمل 

. M الصحابة

أي  النافلللة  صيللام  يف  النيللة  تصللح   -  9
وقللت مللن الليللل أو النهار، وهللو مذهب 
جمهللور الفقهاء، لمللا ورد عن عائشللة أم 
المؤمنيللن J، قالللت: دخللل علللي 
فقللال:  يللوم  ذات   H  النبللي 
قللال:  ال،  فقلنللا:  شــيء(  عندكــم   )هــل 
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)فإين إذًا صائم( ))).

10 - ويثللاب ويؤجللر من حيللن نيته صيام 
النافلللة، وهو مذهللب جمع مللن الفقهاء، 

ألن األعمال بالنيات.

11 - أكلللة السللحور أو العشللاء دليل على 
نية الصيام، ألن اإلنسللان يتسللّحر للصوم، 

والليل كله وقت لنية الصوم. 

12 - المغمى عليه له حالتان:

أ-من أغمي عليه جزء من النهار فيصح 
صومه، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ألنه 

مدرك للعبادة يف وقتها. 

)))  أخرجه مسلم )54)))
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ب- مللن أغمي عليلله يف الليل من قبل 
الفجر حتى الغروب فا يصح سللواء نوى 
الصيام أم ال، وهو مذهب جمهور الفقهاء، 
النعللدام العقللل وقللت الصيللام، وينبنللي 
علللى هللذه المسللألة: مسللائل الحللوادث 

والعمليات الجراحية ونحوها. 

13- مللن أغمي عليه جميع شللهر رمضان 
ثللم أفللاق بعد ذلللك وجب القضللاء، وهو 
مذهب األئمة األربعة، ألنه مرٌض لما زال 

وجب القضاء.

14- الكبيللر والمريللض الذي ال يسللتطيع 
الصيللام وال القضللاء يطعللم عللن كل يللوم 
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مسللكينًا، طعامللًا، مشللبعًا -مطبوخًا أو 
غيللر مطبوخ-، وال دليللل على التحديد يف 
مللا تقدم علللى الراجح من قولللي العلماء، 
فيرجللع  نللص  يللرد يف تحديللده  لللم  ومللا 
فيلله إلللى عللرف النللاس، وقللال بلله بعض 
المفسللرين، وتخرج طعامللًا ال نقدًا، وهو 
مذهب جمهللور الفقهاء، وقوفًا مع النص 
الشللرعي، والعمللل بلله وتعظيملله، وعدم 
المخالللف للصحابللة يف ذلللك، وهم عمر 

.M وعلي وابن عمر وابن عباس

15 - تعطللى الفديللة للفقراء والمسللاكين، 
ومن عداهم من أصناف الزكاة فا، للنص 

القرآين ، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
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16 - إذا سللافر العاجللز عللن الصيللام فللا 
تسللقط عنه الفدية علللى الراجح من قولي 

العلماء، لعدم الدليل.

17 - ال يصللح اإلطعام قبل شللهر رمضان 
أول  إخراجهللا  يصللح  وال  خللاف،  بللا 
الشللهر عن كل رمضان، وال يصح التقديم 
عن يومهللا، ألنه قدم الكفارة قبل سللببها، 

ويجوز التأخير عن يومها.

فرع: لو أطعم كل يوم أو كل عشرة أيام أو 
يف هناية الشهر أو يف غيره صح كل ذلك.

18 - مللن عجللز عللن اإلطعام فا تسللقط 
حتللى  الذمللة  يف  وتبقللى  عنلله،  الكفللارة 
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االسللتطاعة، فللإن مللات ولم يسللتطع فا 
شيء عليه، وهو مذهب جمع من الفقهاء.

19 - يصللح التللرع باإلطعام عللن العاجز 
بإذنه، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

20 - إذا قللدر على الصللوم بعد دفع الفدية 
فهل يلزمه الصوم و القضاء؟ له حالتان:

األولــى: إن كللان قدر علللى الصيام يف 
ذات اليللوم الللذي أخللرج فيلله الفديللة فا 
يلزملله الصللوم وال القضاء، وهللو مذهب 
جمهللور الفقهللاء ، ألنلله وقللت الخطللاب 

مخاطب بالفدية، وقد أّداها.

الثانية: إذا دفع الفدية قبل وقتها ثم قدر 
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علللى الصيام بعد ذلك فيلزمه الصيام، ألن 
األصللل يف الكفللارة أن تخللرج يف كل يوم 

على الراجح من قولي العلماء كما تقدم.

21 - إذا تأخللر يف اإلطعللام ثللم قللدر على 
الصيللام فيلزملله الصللوم، ألنلله قللدر على 

الصيام قبل الشروع يف البدل.

22 - إذا قللدر علللى الصيام يف أثناء الشللهر 
فيلزملله الصيام يف باقي األيللام منذ قدرته، 

لزول العذر.

23 - الكبير الفاقد لعقله وال يدرك األشياء 
مللن حوله أو من كللان غالب الوقت يغيب 
عقله فهذا ليس عليه صيام وال إطعام، ألنه 
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غير مكلف، ومنللاط التكليف يف األحكام 
العقل.

24 - ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟. 

هو الذي يشللق معه الصيللام، أو الذي يزيد 
بالصللوم، أو يخشللى تباطؤ برئلله بالصيام، 
وهو مذهللب األئمة األربعة، ألن الرخصة 
بالفطر إنما هي لوجود المشقة والحرج يف 

الصوم.

25 - أنواع المرضى:

األول: المريللض مرضللًا يرجللى برؤه 
يفطر ويقضي.
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الثاين: المريض مرضللًا ال يرجى برؤه 
يفطر ويطعم على ما تقدم.

الثالــث: من ال يعلللم حاله فاألصل أنه 
يفطللر وينتظر حتى يشللفى ثللم يقضي فإن 
وافاه المللوت فحكمه كما سلليأيت ال حقًا 

بإذن اهلل يف أحكام القضاء.

26 - أنواع المشقة:

أ-مشللقة محتَملة معتادة كألم الصداع 
والضرس وغيرها فا تبيح الفطر.

ب-مشللقة غيللر محتَملة وغيللر معتادة 
فتبيح الفطر.
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27 -المريض نفسيًا له حاالت:

األولــى: إذا كان يعيللش تحت العاج 
وال يسللتطيع الصيام فحكمه كحكم من ال 

يرجى برؤه.

الثانية: إذا كانت تأتيه النوبات النفسللية 
بيللن فللرة وأخللرى فيجللب الصللوم، وإذا 

احتاج إلى العاج أفطر وقضى.

الثالثــة: إذا أغمللي عليلله فحكمه حكم 
المغمى عليه كما تقدم.

الرابعــة: إذا تناول العللاج فنام جميع 
النهار فصومه صحيح اتفاقًا.
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الخامســة: إذا كللان المريللض نفسلليًا 
حاللله كحال المجانيللن أو من عنده مرض 
مللرض  أو  »المنغولللي«  داون  )متازمللة 

التوحد وغيرها( فله حاالت:

أ -إذا كللان فاقللدًا للعقللل وال يميز بين 
األشللياء، و ال يرجى برؤه فا يجب قضاء 

وال إطعام، ألنه غير مكلف.

ب-إذا كان عاقاً و يميز بين األشللياء، 
يسللتطيع،  كللان ال  الصيللام، وإذا  فيجللب 

فيطعم على ما تقدم.

ج-إذا كللان فاقدًا للعقل ثللم أفاق أثناء 
الشللهر فا يلزمه صيام ما مضللى، ويلزمه 
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صيللام الباقللي، وهللو مذهللب جمللع مللن 
الفقهاء، لرجوع العقل واإلدراك.

د-إذا كللان فاقدًا للعقل كل الشللهر فا 
قضللاء عليه، وهو مذهب جمهور الفقهاء، 

لعدم التكليف.

ه-إذا كان فاقدًا للعقل كل اليوم فا يلزمه 
الصيللام وال يصح منه، وهللو مذهب جمهور 
الفقهللاء، لعدم التكليللف، وال يلزمه القضاء، 

وهو مذهب جمع من الفقهاء، لما تقدم.

فيلزملله  اليللوم  بعللض  أفللاق يف  و-إذا 
الصللوم، وال يلزمه القضللاء، وهو مذهب 

جمع من الفقهاء، ألنه أصبح مكلفًا. 
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ثللاث  لهمللا  والمرضللع  -الحامللل   28
حاالت:

األولى: إذا شق عليهما الصيام فعليهما 
القضاء فقللط دون اإلطعللام، وهو مذهب 

األئمة األربعة.

الثانية: إذا خافتا على الجنين أو الطفل 
-فقللط- فالراجللح مللن قولي العلمللاء أنه 
يجب القضاء، وهو مذهب بعض التابعين 
كعطللاء والنخعللي والزهللري وطائفللة من 
الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿ َفَمن َكَن ِمنُكم 
َخَرۚ ﴾

ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ مَّ

 

]سورة البقرة آية 85)[، وأما ما ورد من وجوب 
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اإلطعام فقط دون القضللاء عن ابن عباس 
وابن عمر M )))، فأجيب عنه: 

بأنلله يحمللل علللى االسللتحباب أو أنه 
اجتهللاد يف مقابل النللص أو يكون اإلطعام 
مع وجللوب القضاء، ألن إسللقاط القضاء 
يحتللاج إلللى دليللل صريللح بّيللن ظاهللر، 
األصللل  يسللقط  وال  القضللاء،  واألصللل 
بدليللل محتمللل، خاصللة أن الصيللام ركن 
مللن أركان اإلسللام، ولللو قيللل باإلطعام 
فقط الشللتهر ذلللك بين الصحابللة، ولنقل 
إلينا نقللاً بّينًا، ال لبس فيلله، وال احتمال، 
 ‘(٣8(( صحيح  بسند  الدارقطني  أخرجهما    (((

((٣88
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والمسللألة مما تعم هبللا البلوى، وإن أطعم 
مع القضاء فحسن، خروجًا من الخاف، 
وبه قال ابن عمر وبعض التابعين كمجاهد 

والحسن والنخعي ))).

الثالثة: إذا خافتا على نفسيهما وولديهما 
فحكمهما كالثانية على الصحيح.

فــرع: أحكام اإلطعام هنللا كما تقدم يف 
فدية العاجز عن الصيام.

فرع: وال تتعللدد الفدية بتعدد األطفال 
واألجنللة على الراجللح، ألن اإلطعام بدل 

)))  أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه )7558(، تفسير ابن 
أبي حاتم ))/٣٠8)
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عن الصيام.

فرع: ويلزم اإلطعام األب ال األم على 
الراجح، ألن وجوب النفقة عليه.

29 -يأخللذ حكللم الحامللل والمرضع إذا 
أفطرتا لمصلحللة الجنين والطفل فقط كل 
من أفطللر لمصلحة الغير كمن أفطر إلنقاذ 
غريللق أو مريض ونحوهمللا، وهو مذهب 

جمع من الفقهاء.

30 -مللن أفطللر لمصلحة الغير فللا يلزمه 
اإلمسللاك بقية يومه على الراجح من قولي 
العلماء، ألنلله ال فائدة من ذلك، ولضعف 

دليل موجب اإلمساك.
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31 -المللرأة إذا طهرت مللن الحيض أثناء 
النهار فا يلزمها اإلمسللاك بقية اليوم على 
الراجللح من قولللي العلمللاء، وهو مذهب 
جمللع مللن الفقهاء، لمللا تقدم يف المسللألة 

السابقة. 

32 -إذا طهللرت قبللل الفجللر واغتسلللت 
بعللد الفجر فصومها صحيح، وهو مذهب 

جمهور الفقهاء.

مضطربللة  حيضتهللا  أن  تعلللم  مللن   -  33
واحتمللال مجيئهللا فللإن عليهللا أال تنللوي 
الفطللر، وال تقطللع نيللة الصيام فللإن قامت 
مللن النوم ووجدهتا فإهنا تفطر، وإال تكمل 
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صيامها، وال يصح أن تكللون نيتها مرددة 
بين الصيام والفطر.

وال  الصللاة  تمنللع  ال  -االسللتحاضة   34
الصيام اتفاقًا، واألدلة يف ذلك مشتهرة.

35 - الكللدرة والصفللرة عنللد النسللاء لهللا 
حاالت:

األولى: قبل وقت الحيض ال تفّطر.

الثانيــة: وقللت الحيللض حكمها حكم 
الحيض.

الثالثة: آخر وقت الحيض وقبل الطهر 
حكمها حكم الحيض.
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الرابعة: بعد الطهر ال تفّطر، لحديث أم 
عطية J قالت: )كنا ال نعد الكدرة، 

والصفرة بعد الطهر شيئًا( ))).

يف  المشللارك  أو  الغللواص  صيللام   -  36
مسابقات السباحة له حالتان:

األولــى: إن كان يغلب علللى ظنه عدم 
دخللول الماء إلى معدته من الفم أو األنف 
وكللان يحسللن السللباحة بحيللث يضمللن 
الحفللاظ علللى صياملله فيجللوز وحكملله 
حكم االغتسال بالماء البارد، وهو مذهب 

)))  أخرجه أبو داود )٣٠7( وأصله يف البخاري دون 
ذكر »الطهر«. 
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األئمة األربعة.

الثانيــة: إذا غلب على ظنه دخول الماء 
إلى جوفه بسللبب السباحة أو الغوص فهنا 
ال يجوز له هذا الفعل ويحرم عليه السباحة 
أو الغوص يف رمضان، ألنه سيتعمد الفطر 

ويعرض صيامه للخطر.

37 - إن دخللل السللباحة وبلللع المللاء مللن 
غيللر قصد فصوملله صحيح علللى الراجح 
مللن قولي العلماء، وهللو مذهب جمع من 

العلماء.
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ا:  ثانياً
م�شائل متعلقة بوقت 

�لإم�شاك و�لفطر



76

ا: م�شائل متعلقة   ثانياً
بوقت �لإم�شاك و�لفطر

تنبيــه: كثير من النللاس إذا قام من النوم 
قبل الفجر مباشللرة يأكل أو يشرب قبل أن 
يتأكد مللن طلوع الفجر مع سللهولة التأكد 

فعليه التأكد قبل ذلك.

االتصللال  وسللائل  علللى  االعتمللاد   -  38
الحديثة يف اإلمساك واإلفطار لها حالتان:

األولــى: إذا كانللت وسلليلة االتصللال 
منضبطللة، كالجللوال والتلفللاز واإلذاعللة 
مباشللرًة، ومنضبطللة على الوقللت فتجوز 
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قياسللًا على جللواز االعتماد على سللماع 
األذان من مؤذن مؤتمن.

الثانيــة: إذا كانت وسلليلة االتصال غير 
منضبطة، كالجوال غير المنضبط بالوقت، 
وأذان اإلذاعللة أو التلفللاز المسللجل غيللر 
المباشللر، فا يجوز االعتماد عليه قياسللًا 
واإلمسللاك  اإلفطللار  جللواز  عللدم  علللى 

باالعتماد على مؤذن غير ثقة.

فــرع: يجللوز االعتمللاد علللى الرامج 
الللذي توضللع يف الهاتف الجللوال ونحوه 
بشللرط أن تكللون الشللركات المنتجللة لها 
معروفة بثقتها ودقتهللا وموافقتها للتقاويم 
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المعتمدة مع التأكد من سامة اإلعدادات 
داخللل الجهاز المسللتخدم إذا تعذر معرفة 

الوسيلة المباشرة كاألذان.

األكل  أو  المللاء  شللرب  يجللوز  ال   -  39
والمللؤذن يللؤذن للفجر، فيجللب التوقف 
ســمع  )إذا  حديللث:  وأمللا  األذان،  عنللد 
أحدكــم النداء واإلناء على يده، فال يضعه 

حتى يقضي حاجته منه( ))).

فالجواب عنه بما يلي:

 .((٣5٠( داود  وأبللو   )9474( أحمد  أخرجه    (((
الحديث  علل   )(8(/(( واإليهام  الوهم  بيان 
البن أبي حاتم ))/٣5)( السنن الكرى للبيهقي 

 .(٣68/4(
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 أ-أنلله ال يصللح مرفوعًا عن الرسللول 
.H

ب-إن صح الحديث فلعل هذا كان يف 
أول األمللر، أو أن هذا يف مللن فجأه األذان 
وال يعلللم الوقللت، أو كللان عنده شللك يف 
الوقللت، وأمللا مللن يعلللم الوقت ويسللمع 
األذان ثم يشرب فا ينطبق عليه الحديث، 
والدليللل إذا تطللرق إليلله االحتمال سللقط 
بلله االسللتدالل، ألنلله مللن قبيل المتشللابه 
والمشللكوك فيلله صحة ومعنللى، فا يقدم 
علللى األدلللة المحكمللة صحللة ومعنللى، 
وال يقدم الشللك علللى اليقيللن، وهو قوله 
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H: )إن بالالً يؤذن بليل، فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم())).

40 - مللن أكل أو شللرب يظن أن الليل باٍق 
فتبين أن الفجر قد طلع فما حكم صيامه؟ 

محل خاف بين العلماء رحمهم اهلل:

اإلملللسلللاك،  يلللللزملله  األول:  الــقــول 
الخدري  سعيد  أبي  قول  وهو  والقضاء، 
وابن مسعود L ))) و مذهب األئمة 

األربعة.

)))  أخرجه البخاري )656)( ومسلم ))٠9)).
 ((79( منصور  بللن  سعيد  سنن  مللن  التفسير    (((

و))8))
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القــول الثــاين: يصح صوملله وال يلزمه 
القضللاء، وهللو قللول مجاهللد والحسللن، 
واألحللوط األول، خاصللة يف مثللل هللذه 
األوقات التي يسللهل فيهللا معرفة الوقت، 
ويكون التفريط ظاهرًا يف بعض الناس كما 
سللبق يف التنبيه السللابق، وأما من لم يفرط 
فصومه صحيح، لحديث سللهل بن سعد، 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   [ وأنزلللت:  قللال: 
ولللم  چ[  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  
ينزل: ]چ ڇ [ وكان رجال إذا أرادوا 
الصللوم ربللط أحدهللم يف رجليلله الخيللط 
األبيللض والخيط األسللود، وال يزال يأكل 
حتللى يتبين للله رؤيتهما، فأنللزل اهلل بعده: 
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]چ ڇ [ »فعلمــوا أنما يعني الليل من 
النهار« )))، فلم يلزموا بالقضاء لجهلهم.

غللروب  يف  يشللك  وهللو  أكل  مللن   -  41
الشمس ولم يتضح له األمر فيلزمه القضاء 

با خاف، ألنه ال يجوز الفطر بالشك.

42 - من أكل وهو يشك يف غروب الشمس 
واتضح له أنه أكل بعد غروب الشمس فا 

يلزمه القضاء با خاف.

43 - مللن أكل يظن أن الشللمس قد غربت 
واتضح عدم غروب الشمس فهل يقضي؟

)))  أخرجه البخاري )6)9)( ومسلم )٠9)
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محل خاف بين العلماء رحمهم اهلل:

يجللب القضللاء، وهللو  القــول األول: 
مذهب األئمة األربعة.

القــول الثــاين: ال يقضللي، وهللو قللول 
الحسن وعطاء وبعض الفقهاء. 

األحللوط،  وهللو  القضللاء،  األقــرب: 
وألن األدلللة ظاهرهللا االختللاف، وقللد 
ورد عللن أسللماء بنللت أبللي بكللر الصديق 
عهللد  علللى  )أفطرنللا  قالللت:   ،L
النبللي H يوم غيللم، ثم طلعت 
الشللمس( قيل لهشللام: فأمللروا بالقضاء؟ 
قال: ال بد من قضاء، وقال معمر: سمعت 
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هشللامًا يقول: ال أدري أقضللوا أم ال()))، 
وقللد اختلللف عللن عمللر I األمللر 
الللرواة علللى القضللاء،  بالقضللاء، وأكثللر 
فالسللامة واالحتياط يف القضاء، وخاصة 

يف أزماننا هذه لسهولة معرفة األوقات.

تنبيه: الفرق بين الشك والظن:

والللردد  األمريللن  اسلللتواء   : الشلللكَّ
فيهما، لعللدم الدليل والعامة على تغليب 

أحد االحتمالين.

الظن: ترجيح أحد االحتمالين من غير 
جزم لدليل وعامة وأمارة.

)))  أخرجه البخاري )959)). 



85

44 - البلد الللذي يوجد فيه ليل وهنار فيلزم 
الصللوم جميع النهار ولللو طال با خاف، 
لقوللله H: )إذا أقبللل الليل من 
ها هنللا، وأدبر النهللار من ها هنللا، وغربت 
الشللمس فقد أفطر الصائللم()))، وهو الذي 
عليه فتوى علماء العصر، وإذا خشللي على 
نفسه الضرر من طول النهار فيجوز له الفطر 

للعذر بشرط عدم التساهل، ويقضي.

45 - البلللد الللذي ال يتمايز فيلله الليل عن 
النهللار كأن يكون اليللوم كله هنللارًا أو لياً 
فهللذا يقللدر له الليللل أو النهللار أو يتبع فيه 

أقرب بلد فيه ليل وهنار .

)))  أخرجه البخاري )954)( ومسلم )٠٠))). 
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ا:  ثالثاً

�ملفطر�ت ونو�زلها
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ا: �ملفطر�ت ونو�زلها   ثالثاً

اعلللم رحمنللي اهلل وإيللاك: أن القواعد 
التي سرت عليها يف المفطرات المعاصرة 

هي كالتالي: 

القاعــدة األولى: كل سللائل وصل إلى 
المعللدة عن طريللق معتاد كالفللم واألنف 
سللواء مغّذيللًا أم غيللر مغللّذ فهللو مفسللد 

للصيام.

القاعدة الثانية: كل داخل إلى الجسللم 
مغذ من منفذ غير معتاد فهو مفسد للصيام.
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46 - األكل والشرب عن طريق الفم أو األنف 
وغيرهما من المفطرات يفطران باإلجماع.

47 - الحيض والنفاس باإلجماع.

48 - إخللراج القلليء عمللدًا يفطللر وبدون 
جمهللور  مذهللب  وهللو  يفطللر،  ال  عمللد 
الفقهللاء، وحكللي فيلله اإلجمللاع، لقوللله 
H: )مــن ذرعــه القــيء، وهو 
صائــم، فليــس عليه قضــاء، وإن اســتقاء 

فليقض( ))).

ال  ورعللاف  كجللرح  الللدم  خللروج   -  49

 (7(٠( والللرمللذي   )(٣8٠( داود  أبللو  أخرجه    (((
وضعفه اإلمام أحمد مسائل أبي داود )ص ٣87). 
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يفّطللر، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لعدم 
الدليل. 

يفّطللر يف مذاهللب  الدخللان  شللرب   -  50
األئمة األربعة وعليه عامة أهل العلم، ألنه 

تعمٌد إلدخال جرم إلى الجوف.

51 - أقللراص األزمللة القلبيللة التي توضع 
تحت اللسان ال تفّطر إال إذا نفذ شيء منها 
إلللى المعللدة متعمدًا فيفطر، وأمللا إن غلبه 

فصومه صحيح.

52 - أنواع القطرات:

تفطللران،  ال  واألذن  العيللن  أ-قطللرة 
ألهنمللا ال تنفللذان إلللى المعللدة، وإن نفذ 
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شلليء يسللير فغلبه فصومه صحيللح كباقي 
المضمضللة واالستنشللاق، وهللو مذهللب 

جمع من الفقهاء.

ب-قطللرة األنللف تفّطر إذا نفذ شلليء 
منهللا إلى المعللدة متعمللدًا، وهللو مذهب 
األئمللة األربعللة، وأمللا إن غلبلله فصوملله 

صحيح كباقي المضمضة واالستنشاق. 

53 - غاز األكسللجين والبخاخات كبخاخ 
الربو لهما حالتان:

األولى: ال يتضمن مواّد سائلة أو جافة 
فا يفّطر، ألنه ليس بطعام.

الثانيــة: يتضمللن مللواّد سللائلة أو جافة 
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فتفّطللر ألهنا تنفذ إلى المعللدة، وإن وصل 
شيء بسلليط أو غلبه فصومه صحيح،ألنه 

كالباقي من المضمضة واالستنشاق.

54 - اإلبر لها حاالت:

أ- إن كانللت مغذية فتفّطللر، ألهنا تقوم 
مقام الطعام.

ب- إن كانللت عاجية فا تفّطر، ألهنا 
ال تقوم مقام الطعام.

ج- إن كانللت تجميلية فللا تفّطر، لما 
تقدم.

فــرع: أشللعة الصبغة: وهللي عبارة عن 
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علللى  للكشللف  دوائيللة -تسللتعمل  إبللرة 
الرحم- فا تفطر، ألهنا ليست بطعام.

55 - غسلليل الكلى بنوعيلله إذا كان يخلط 
مللع الللدم مللواد مغذيللة سللكرية وغيرهللا 
فيفّطللر، وإن كللان مجرد تنقيللة للدم بدون 
إضافات فللا يفّطر، وقيــل: يفّطر لدخول 
الللدم إلللى الجسللم، والمسللألة محتملللة، 

واألحوط تأجيله إلى الليل.

والدبللر  القبللل  إلللى  شلليء  دخللول   -  56
كتحاميللل وتحاليللل أو للتنظيللف وغيرها 
ال تفّطللر، واختاره المجمللع الفقهي، ألهنا 

ليست بطعام وال تنفذ إلى المعدة. 
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57 - اسللتعمال معجون األسنان ال يفّطر، 
لما تقدم. 

58 - العلك الصناعي يفسللد الصوم، ألنه 
يحتوي على مواد سللكرية وطعم الفواكه، 
وصبغات طبعيللة أو مصنعة كيميائيا تصل 

إلى الجوف مع اللعاب.

59 - استعمال منظار المعدة له حالتان:

األولــى: إن كان ليس فيه أي مواد طبية 
فا يفطر على الراجللح من قولي العلماء، 

ألنه ليس بطعام.

الثانيــة: إن كللان فيه مواد طبيللة فيفطر، 
ألنه سائل نفذ إلى المعدة.
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60 - الكحل له حالتان:

أ-وضللع الكحل داخللل العين ال يفّطر 
ولو وصل الطعم إلى الحلق، وهو مذهب 
جمللع من الفقهاء، ألنه ال ينفذ إلى المعدة 

وليس بطعام.

ب-وضللع الكحللل خللارج العيللن ال 
يفّطر اتفاقًا، ألنه ال يدخل العين.

61 - الحنّاء ال يفطر كالكحل، لما تقدم. 

62 - اللواصق الطبية وأنواعها:

أ-لصللق النيكوتيللن تفّطللر كالدخللان، 
وهو اختيار المجمع الفقهي.
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وقيــل: ال تفطر،ألهنا ليسللت بطعام وال 
شراب والمسألة محتملة، واألحوط الرك. 

ب-لصقة الحمل ال تفّطر، ألهنا ليست 
بطعام وال ينفذ إلى المعدة.

ج-لصقللة إزالللة الجللوع ال تفّطر على 
الراجح كسللابقتها، ألهنا تعطي إحساسللًا 

فقط، وليست طعامًا. 

د- عدسة العين ال تفّطر سواء بمحلول أم 
بدون، ألنه ال ينفذ إلى المعدة وليس بطعام.

63 - الطيب السللائل ال يفّطر،ألن الرائحة 
ال جسللم لهللا، وألنلله ال ينفذ إلللى المعدة 

وليس بطعام.
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64 - الطيللب النفللاث والبخللور ال يفّطر، 
على الراجللح من قولي العلماء، ألنه ليس 
بطعللام، وال ينفذ إلى المعدة يف الغالب إن 
دخل إلى الفم، وإن دخل فشلليء يسير من 

غير قصد.

مللن  المنبعثللة  واألدخنللة  األبخللرة   -  65
المصانع والمطاعم وإن استنشقها الصائم 

فهي كالمسألة السابقة.

66 - سحب الدم له حالتان:

األولــى: إن كللان ألجللل التحليللل فا 
يفّطر، ألنه يف الغالب يسير.
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الثانية: إن كللان ألجل الترع فاألحوط 
جعله إلللى الليللل خروجًا مللن الخاف، 
وهللو مبنللي على مسللألة الحجامللة، وهي 

محل خاف بين العلماء رحمهم اهلل:

القــول األول: ال تفسللد الصللوم، وهو 
مذهب جمهور الفقهاء والظاهرية.

القول الثاين: تفسللد الصوم، وهو مذهب 
الحسن وجمع من الفقهاء، وسبب الخاف: 
الخللاف يف صحللة األحاديللث الللواردة يف 

ذلك، والعلة يف أن الحجامة تفّطر.

67 - خروج الدم بسللبب اإلصابات وشق 
الوريد ونحللوه ألجل التللداوي ونحوه ال 
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يفّطر على الراجح من قولي العلماء، وهو 
مذهب جمهور الفقهاء، لعدم الدليل.

68 - خللروج الللدم رعافًا متعمللدًا أو غير 
متعمللد ولللم يصللل إلللى حلقلله ال يفّطللر 
اتفاقًا، وإن وصل إلى حلقه فا يفّطر على 
الراجللح، وهو مذهب جمع مللن الفقهاء، 

لعدم القصد، ولتعذر االحراز. 

للمصابيللن  الكيمللاوي  اسللتخدام   -  69
بالسللرطان ال يفّطر، ألنه حقللن للدم، ويف 

الغالب ال يستطيع الصيام.

70 - حقللن الللدم قيــل: يفّطللر، وقيــل: ال 
يفّطر، وهللو األقــرب، واختللاره المجمع 
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الفقهي، ألنه ليس بغذاء يقوم مقام الطعام 
والشراب، وإن كان البدن يقوم به فا يغني 
عن الطعام والشللراب، والمسألة محتملة، 

واألحوط تأجيله إلى الليل. 
والمرطبللات  األدهللان  اسللتخدام   -  71
الجلديللة ال تفّطر، ألهنا ليسللت بطعام وال 

شراب وال تنفذ إلى المعدة.
72 - التخديللر عن طريللق الفم واألنف ال 
يفّطللر، فإن كان فاقدًا للوعللي كامل النهار 
قضللى، وإن كللان جزءًا من النهللار فصومه 

صحيح كما تقدم تفصيله. 

الجسللم  أجللزاء  مللن  عينللات  أخللذ   -  73
للفحص سواء عن طريق اإلبر أو المناظير 
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أو القطللع فا تفسللد الصيام، ألهنا ليسللت 
بطعللام مالم تدخل مواد سللائلة عن طريق 

الفم أو األنف إلى المعدة فيفسد الصيام.

74 - بلللع النخامللة ال تفّطللر مطلقللًا على 
الراجللح من قولللي العلمللاء، وهو مذهب 
جمللع مللن الفقهللاء، ألهنللا يف الحقيقة هي 
إفرازات من القصبة الهوائية، وهي ليست 

بغذاء وال يف معناه، وعدم بلعها أفضل.

75 - بلللع الريللق ال يفّطللر سللواء جمعه أم 
لم يجمعه، ولو وصل إلى الشللفتين، وهو 
مذهب جمهور الفقهللاء، ألنه ليس بطعام 

وال شراب.
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76 - بلللع أثللر المضمضللة ال يفّطللر علللى 
الراجللح من قولللي العلمللاء، وهو مذهب 
جمهللور الفقهاء، لتعذر التحرز منه، وألنه 

مأذون يف المضمضة.

77 - من بالغ يف المضمضة واالستنشللاق 
فدخللل المللاء إلى جوفه فا يفسللد صومه 
علللى الراجللح مللن قولللي العلمللاء، لعدم 
القصللد، وأمللا مع القصللد فيفسللد صومه 

اتفاقًا.

78 - الغرغرة بالعللاج ونحوه ال تفّطر إذا 
لم تصل إلى المعدة، وإن دخل بغير قصد 

فا شيء عليه.
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للعللاج  يوضللع  الللذي  البخللاخ   -  79
الموضعللي يف تنظيللف األسللنان ونحوه ال 
يفّطر، ألنه ال ينفذ إلى المعدة وليس بطعام.

80 - انتزاع اللولب وقلع األسللنان وشفط 
الدهون وأخذ عينات من الجسم للتحليل 
أو الزراعة ال تفّطللر، مالم يكن معه عملية 

تخدير للعقل لكامل النهار كما تقدم .

81 - االحتام ال يفسد الصوم باإلجماع.

82 - خروج المذي له حاالت:

بالنظللرة األولللى ال  األولــى: خروجلله 
يفسد الصيام، وهو مذهب جمهور الفقهاء، 
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لمللا ورد عن ابن بريدة، عللن أبيه، قال: قال 
رسللول اهلل H لعلي: )يا علي ال 
تتبع النظرة النظرة، فإن لك األولى وليست 
لللك اآلخرة( )))، وألنه ال يمكن التحرز من 

النظرة األولى، ولما سيأيت.

الثانية: خروجه بتكرار النظر ال يفسللد 
علللى الراجللح مللن قولللي العلمللاء ، وهو 

مذهب جمهور الفقهاء، لما سيأيت.

الثالثــة: خروجه بالتقبيل أو المباشللرة 
ونحوها ال يفسللد كما تقللدم، وهو مذهب 

 (((49( داود  وأبللو   )(٣7٣( أحمد  أخللرجلله    (((
والرمذي )777)( وضعفه. 
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جمهور الفقهاء، لعللدم الدليل على الفطر 
بالمذي، وألنه ال يقاس على المني للفرق 

يف أحكامه، ولمشقة التحرز وغلبته.

83 - خروج المني له حاالت:

األولــى: خروجلله بالنظللرة األولللى ال 
يفسللد على الراجح ، لما سللبق يف المذي 

يف الحالة األولى.

الثانيــة: خروجلله بتكللرار النظر يفسللد 
الصيللام علللى الراجح من قولللي العلماء، 
الفقهاء،ألنلله  مللن  جمللع  مذهللب  وهللو 

بالتكرار تعمد اإلنزال.
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الثالثــة: خروجلله بالتقبيل والمباشللرة 
يفسد الصيام اتفاقًا.

الرابعــة: خروجلله باالسللتمناء يفسللد 
الفقهللاء،  أكثللر  مذهللب  وهللو  الصيللام، 
للحديث القدسللي: )يقللول اهلل عز وجل: 
الصللوم لللي وأنللا أجزي بلله، يدع شللهوته 
وأكله وشللربه من أجلي())).والشهوة هي 
المني، وقَرهنا باألكل والشرب، وهما من 

مفسدات الصيام.

84 - مللن قبلته زوجته بغيللر اختياره فأنزل 
فللا يفسللد صوملله، وهللو مذهللب األئمة 

)))  أخرجه البخاري ))749)
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األربعة، ألنه ليس باختياره.

85 - الللودي ال يفّطر، وهللو مذهب طائفة 
مللن الفقهللاء، ألن األصل صحللة الصيام، 

ولعدم الدليل.

فائــدة: سللبب الخللاف يف كثيللر مللن 
مفطرات الصيام القديمللة والمعاصرة هو 

ما سبب الفطر؟

هللل كل ما دخل إلى الجوف أي البدن 
إلللى المعدة،وهللل البللد أن  أم الدخللول 
يكللون المدخللل معتادًا كالفللم واألنف أم 
غير معتاد كللاألذن وغيرها؟ وهل البد أن 
يكون الداخل مغذيًا كطعام وشراب أم ال 
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يشللرط فكل داخل مفطللر؟ والخاف يف 
صحة بعض األحاديث وضعفها، وصحة 
القياس و كل هذا محل خاف، واكتشاف 
الطللب الحديللث سللبب لخللاف مللا كان 
يعتقللده الفقهللاء من منافذ الجسللم بعضها 
إلى بعض من عدمه: كمنفذ األذن والعين 
والقبللل والدبللر إلى المعللدة، وللعلماء يف 
المفطرات اتجاهللان: مضيق للمفطرات، 

وموسع لها.

86 - بلع اليسللير من الطعللام إن كان تعمد 
ذلك فقد فسد صومه، وإن كان غير متعمد 
فصوملله صحيللح، وهللو مذهللب جمهور 

الفقهاء، لتعذر التحرز منه. 
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87 - بلع ما بين األسللنان حكمه كالمسألة 
السابقة. 

88 - الجماع يف هنار رمضان مفسد للصيام 
باإلجماع سللواء بإنزال أم بللدون، واألدلة 

فيه مشتهرة، وتحته عدة مسائل:

89 - كفارة الجمللاع وهي: عتق رقبة، فإن 
لللم يجللد فصيللام شللهرين متتابعيللن، فإن 
لم يسللتطع فإطعام سللتين مسللكينًا، وهي 
على الرتيب، وليست على التخيير، وهو 
مذهللب جمهور الفقهللاء، لمللا ورد أن أبا 
هريللرة I، قللال: بينما نحن جلوس 
عنللد النبلليH، إذ جللاءه رجل 
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فقال: يا رسول اهلل هلكت. قال: »ما لك؟« 
قال: وقعت على امللرأيت وأنا صائم، فقال 
رسللول اهللH: »هل تجد رقبة 
تعتقها؟« قال: ال، قال: »فهل تســتطيع أن 
تصوم شــهرين متتابعين«، قال: ال، فقال: 
»فهــل تجد إطعام ســتين مســكينا«. قال: 
ال، قال: فمكث النبيH، فبينا 
 Hنحللن علللى ذلللك أيت النبي
بعللرق فيها تمر - والعللرق المكتل - قال: 
»أيــن الســائل؟« فقال: أنا، قللال: »خذها، 
فتصدق به« فقال الرجللل: أعلى أفقر مني 
يا رسللول اهلل؟ فواهلل مللا بين البتيها - يريد 
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الحرتيللن - أهل بيت أفقر مللن أهل بيتي، 
فضحللك النبللي H حتى بدت 

أنيابه، ثم قال: »أطعمه أهلك« ))).

90 - إذا تعللذر العتق كما هو الحال يف هذه 
األزمنة فإنلله ينتقل إلى الصيللام، وال يصار 
إلللى القيمة علللى الراجللح، وهللو مقتضى 
الحديللث  ألن  األربعللة،  األئمللة  مذهللب 
صريللح يف أن االنتقللال عند عللدم وجوده، 
وألن يف االنتقال إلى القيمة مخالفة للنص.

91 - مللن أفطللر يف أثنللاء صيللام الشللهرين 
المتتابعين لعذر كمرض أو سفر أو حيض 

)))  أخرجه البخاري )9٣6)( ومسلم )))))). 
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أو نفاس أو جهل أو نسيان فا يضر ذلك، 
وهو مذهب جمع من الفقهاء، للعذر.

فــرع: مللن وجب عليلله صيام شللهرين 
متتابعين وال يستطيع التتابع ولكن يستطيع 
صيامه متفرقًا فيجللب عليه الصوم ويفطر 

عند العذر كما تقدم .

92 - مللن لم يسللتطع الصيام لمللرض أو كر 
فيطعم سللتين مسللكينًا ذكرًا أو أنثى ولو كان 
صبيللًا يللأكل الطعام، سللواء دفعللة واحدة أو 
يفرقها عدة أيام حتى تبلغ ستين مسكينًا ، وال 
يصح أن يعطيها شللخصًا واحدًا دفعة واحدة 
سللواء يف يوم أو يف سللتين يومًا، وهو مذهب 
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جمهور الفقهاء، لظاهر النص النبوي. 

93 - ومقللدار اإلطعللام ممللا اختلللف فيه، 
يف  الروايللات  تعللدد  الخللاف:  وسللبب 
المقدار، والخللاف يف صحة األحاديث، 
وصحة القياس علللى الكفارات األخرى، 
فقيل: خمسللة عشر صاعًا))) لكل مسكين 
ُمد، وقيللل: ثاثون صاعًا، لكل مسللكين 
نصللف صللاع، وكاهمللا مذهللب لجمللٍع 
مللن الفقهللاء، وقيــل: طعامللًا، مشللبعًا ، 
وهللو مذهللب طائفة من الفقهللاء، لضعف 

كيلو،  ثاثة  والصاع  أمداد،  أربعة  يساوي  الصاع    (((
وخمسون  سبعمائة  يساوي  الواحد  المد  فيكون 

جرامًا.
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األدلللة المحللددة واختافهللا، واألقــرب: 
الثالللث؛ ألنه H أمللر المجامع 
ابتداًء بالطعام ولللم يحدد المقدار ولو أراد 
التحديللد لبّينه كما يف الكفللارات األخرى، 
ويكون من طعام أهل البلد وال ُتخرج نقدًا.
94 - يصللح أن يغديهللم و يعشلليهم لكللن 
بقدر عدد المسللاكين، وهللو مذهب طائفة 
من السلللف و الفقهاء، وهل يكون بمقدار 
محللدد أم بقللدر إشللباعهم؟ مبنللي علللى 

الخاف السابق.

ـــرع: مللصللارف اإلطلللعلللام، والللتللرع  ف
باإلطعام عن العاجز بإذنه تقدم حكمها.
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تنبيــه: األعللذار الموجبللة لانتقال من 
الصيام إلى اإلطعام هللي أمر بين اهلل وبين 
المكلللف، فكٌل أعرف بنفسلله، وال يجوز 
االنتقللال إلللى اإلطعللام بسللبب األعللذار 

والمشقة اليسيرة والمحتملة.

95 - مللن عجللز عللن الكفللارة ال تسللقط 
عنلله وتبقى يف الذمللة متى تيسللر له وجب 
إخراجها، فإن مات ولم يسللتطع فا شيء 
عليلله، فإن خلللف تركة وجبللت يف تركته، 

وهو مذهب جمهور الفقهاء.

96 - هل على الزوجة كفارة؟ لها حالتان:  

األولى: إذا كانت مكرهة فا كفارة، اتفاقًا.
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فيلزمهللا  برضاهللا  كللان  إذا  الثانيــة: 
الكفللارة، وهو مذهللب جمهللور الفقهاء، 
ألن مللا ثبللت يف حللق الرجل ثبللت يف حق 

المرأة، وال دليل على التفريق.

97 - هل يقضي اليوم الذي جامع فيه؟

نعللم يلزملله القضللاء، وهو مذهللب األئمة 
 H الرسللللول  ألن  األربلعلللة، 
أمللر المجامللع بالقضللاء: )واقــض يومــًا 
يف  المتعمللد  علللى  وقياسللًا  مكانــه()))، 

.(8٠57( البيهقي   .)(٣9٣( أبللللوداود  رواه    (((
 ((7(/4( الباري  أصل،فتح  لها  حجر  ابن  وقال 
الوسطى  األحكام   ،)٣44/(( للخليلي  اإلرشاد 

))/)٣)(، هتذيب السنن البن القيم ))/447).
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إنللزال القيء فعليه القضللاء، وألن األصل 
القضللاء، وال دليللل على اإلسللقاط، وألن 
الحللق يسللقط بللاألداء أو القضللاء والذمة 

مشغولة هبما، والقواعد تدل عليه. 

98 - مللن فعللل الزنا عيللاذًا باهلل فللإن عليه 
الكفللارة، وهو مذهللب جمهللور الفقهاء، 
كالنكللاح الصحيللح، وال فللرق، النتهللاك 
حرمللة الشللهر بمحرم بللل من بللاب أولى 

وجوب الكفارة.

99 - مللن أفطر متعمللدًا لكللي يجامع فإنه 
يأثم وتجب الكفارة، وهو مذهب جمهور 
الفقهاء، ألن عدم القللول بالكفارة يوجب 
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التحايللل، وال تللأيت الشللريعة بمثللل هللذه 
الحيل. 

100 - من أكل ناسيًا فظن أنه أفطر فجامع 
فللا كفارة، وهو مذهللب جمهور الفقهاء، 
ألن الجهللل بالحللال كالجهللل بالحكللم، 

ويقضي.

101 - تكرار الجماع له حاالت:

أ- إن كللرر الجمللاع يف يللوم واحد ولم 
يكفر عن األول فكفارة واحدة اتفاقًا.

ب- إن كللرر الجمللاع يف يللوم واحللد 
وكفللر عللن األول فكفللارة واحللدة، وهللو 
مذهب جمهور الفقهللاء، ألنه لم يصادف 
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صومًا صحيحًا.

ج- إن كرر الجماع يف يومين وكفر عن 
اليوم األول فيكفر ثانية با خاف.

د- إن كللرر الجماع يف أيام متعددة ولم 
يكفر فمحل خللاف، والراجح: أنه تتعدد 
الكفللارات بتعللدد األيللام، وهللو مذهللب 
عبللادة  يللوم  كل  ألن  الفقهللاء،  جمهللور 
مسللتقلة، فإن قللال قائل يف قصللة المجامع 
لم يسأله الرسولH: كم يومًا 
جامعت( فالجواب: أنه وردت رواية تقيد 
هذا، وهي: قال: وقعت على أهلي يف يوم 
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من شهر رمضان، قال: » أعتق رقبة«))).

102 - هل النزع يأخذ حكم الجماع؟ 

النزع: هو أن ينزع الرجل آلته مباشللرة من 
الجمللاع حينمللا يللؤذن المللؤذن أو يدخل 

الوقت لصاة الفجر.

وحكمه: ال يأخذ حكم الجماع، وعليه 
فصوملله صحيح علللى الراجح مللن قولي 
العلماء، وهو قللول ابن عمر )))، و مذهب 
جمهللور الفقهاء، ألنه توقللف عن الفعل، 

ولم يستمر عند دخول الوقت.

البيهقي يف الكرى )8٠48( والدارقطني  )))  أخرجه 
)٣٠٣)( وصححه. 

)))  أخرجه ابن أبي شيبة )9578). 
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103 - إذا جامللع رجللل امراتلله قبل الفجر 
واستمر يف جماعه يظن أن الفجر لم يطلع 
فتبيللن أنه كان قد طلللع فمحل خاف بين 

العلماء رحمهم اهلل : 

القــول األول: أنلله ال قضللاء عليلله وال 
كفللارة، وهللذا قللول طائفللة مللن السلللف 
كسللعيد بللن جبيللر، ومجاهد، والحسللن، 

وإسحاق. 

القول الثاين: أن الصوم يبطل وال كفارة 
عليه، وهو مذهب جمع من الفقهاء.

القــول الثالث: أنه يجللب عليه القضاء 
والكفللارة، وهو مذهب جمع من الفقهاء، 
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والراجــح: األول، ألن الحرج مرفوع عن 
الجاهل كالناسي.

104 - مللن جامع لياً ثللم نزع ثم أنزل بعد 
الفجر فصومه صحيح اتفاقًا، ألن اإلنزال 

بذاته ال يفسد الصوم.

105 - مللن جامللع لياً وطلللع عليه الفجر 
واسللتمر فصوملله فاسللد، ويلزملله القضاء 
والكفللارة، وهو مذهب جمهللور الفقهاء، 

ألنه جامع وقت الصيام.

مفطللر  وهللو  المسللافر  قللدم  إذا   -  106
والحائض إذا طهرت فا يلزمهم اإلمساك 
على الراجح فللإذا حصل جماع فا كفارة 
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عليهم، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ألنه 
ال ضمان على المأذون فيه.

107 - من جامع ثم اغتسل بعد الفجر فقد 
 :L صح صومه، لحديث أم سلللمة
أن النبللي H كللان يصبح جنبًا 
مللن جمللاع ثللم يغتسللل ويصللوم()))، ويف 

رواية:)وال يقضي( ))).

108 - اسللتخراج المنللي ألجللل الفحص 
الطبي له حالتان:

األولــى: إن كللان بطريقللة جراحية فا 

)))  أخرجه البخاري ))9٣)( ومسلم )٠9))).
)))  أخرجه مسلم )٠9))).
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يفسللد الصيللام، ألنلله ليللس اسللتمناًء، فا 
حركة وال شهوة.

الثانيــة: إن كللان بطريقة جهللاز القذف 
فيفسللد الصيام، ألنه شبيه باالستمناء، ألن 

فيه حركة وشهوة.
109 - حقللن المنللي يف المللرأة للفحللص 
والعللاج ال يفسللد الصيللام، ألنلله ليللس 

بجماع وال يف حكمه. 
قبللل  السللواك  اسللتعمال  يشللرع   -  110
الللزوال اتفاقًا وبعد الللزوال، وهو مذهب 
 جمهللور الفقهللاء، لعمللوم أدلة السللواك، 

وال يصح النهي يف ذلك ))).
)))  حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )6/)٣5)
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بلللع أثللر السللواك ال يفطللر علللى   -  111
الراجح كالمسألة السابقة.

112 - يكللره تذوق الطعام -با بلع- لغير 
حاجة، ويجوز التذوق عند الحاجة، وهو 

مذهب جمهور الفقهاء.

113 - القبلة والمباشرة لها ثاث حاالت:

أ-بدون شهوة تجوز اتفاقًا.

ب-بشللهوة تؤدي إلى اإلنزال محرمة 
اتفاقًا.

تجوز،  اإلنلللزال  أمللن  مع  بشهوة  ج- 
 وهللللو ملللذهلللب طللائللفللة ملللن الللفللقللهللاء، 
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 .((( H لفعله

114 - شروط الفطر: 

أ- العلللم بللأن الشلليء مفطللر، وضده 
الجهل، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

النسلليان، وهللو  الذكللر، وضللده  ب- 
مذهب جمهور الفقهاء.

ج- االختيللار، وضللده اإلكللراه، وهو 
مذهب جمع من الفقهاء.

ذاكللرًا،  عالمللًا،  مفطللرًا:  فعللل  فمللن 
مختارًا، فقد فسد صومه، ومن فعله ناسيًا 

)))  رواه مسلم )٠6)))
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أو جاهاً أو خطأ فا يفسد صومه، لعموم 
أدلللة رفللع الحرج عللن الجاهل والناسللي 

والمخطئ والمكره. 

115 - ال تلللزم الكفللارة المغلظللة من أفطر 
متعمدًا بغير الجماع على الراجح من قولي 
العلمللاء، وهو مذهللب جمع مللن الفقهاء، 

القتصار الدليل على الجماع فقط.

العلللم بحرمللة الجمللاع والجهللل   -  116
بالكفارة ال يسقط الكفارة، فالعرة بمعرفة 
الحكللم ال الكفللارة بللا خللاف، لقصللة 

 .I المجامع
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117 - هل المعاصي تفسد الصيام؟ محل 
خاف بين العلماء رحمهم اهلل : 

القول األول: ال تفسده، ولكن تنقصه، 
وهو مذهب جمهور الفقهاء، لعدم الدليل 

على البطان.

القــول الثــاين: تفسللده، وهللو مذهللب 
األوزاعللي والنخعللي، والراجــح: األول، 
وكان أحد السلللف يقول: )لو كانت الغيبة 
تفطر ما كان لنا صوم( اللهم احفظ صيامنا 

وجوارحنا.

118 - مللن أكل ناسلليًا فظللن أنه قللد أفطر 
فللأكل بعد ذلك متعمللدًا فا يصح صومه، 
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وهللو مذهب جمهللور الفقهللاء، ألن فطره 
الثاين متعمد.

119 - هللل يجللوز للعامل الللذي يعمل يف 
األعمال الشاقة الفطر خشية الضرر؟

إن كللان يمكللن أن يقللدم إجللازة فهللو 
األولللى، وإن كللان يتعللذر عليلله ذلك فقد 
نللص العلماء على جواز ذلك، لعموم أدلة 

رفع الحرج، والمشقة تجلب التيسير.

120 - يجب الفطر ألجللل إنقاذ آدمي إذا لم 
يمكن إال بالفطر، ألن ماال يتم الواجب إال به 
فهو واجب، وذلك كالعاملين - يف عمليات 

اإلنقاذ يف الحوادث - واألطباء وغيرهم. 



129

121 - قطللع نيللة الصيام يف الفرض تفسللد 
الصيام، وهو مذهب جمهور الفقهاء،ألنه 

أصبح جزءًا من النهار غير ناو للصيام.

122 - مللن نللوى قطللع الصيللام يف النافلللة 
ثللم لم يفطر ورجع ونللوى الصيام فصومه 
صحيللح، ألن النفللل ال يشللرط فيلله كل 

النهار نية الصيام فيه.

123 - مللن تردد يف اإلفطللار ولم يفطر فقد 
 صللح صوملله، بقللاء علللى النيللة األصلية، 

وهي الصيام.

124 - من نوى فعل مفسد للصيام كاألكل 
والشللرب ولم يفعل فصومه صحيح، ألنه 
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لم يفعل مفسللدًا للصيللام، ولكن ال يجوز 
له العزم على فعل ذلك بغير عذر شللرعًا، 

ألنه من العزم على فعل المعصية.

125 - من رأى من يأكل أو يشللرب ناسلليًا 
فليذّكره فهو من التعاون على الر و التقوى.

126 - يجللوز للمللرأة اسللتعمال مللا يمنع 
نللزول الحيللض لتصللوم، واألفضللل عدم 
اسللتخدام حبللوب منع الحيللض إذا كانت 
تسللبب اضطرابات وتقطر الللدم وتقطعه، 
وهللي معللذورة ومأجورة، ويجللوز لها أن 
تذكللر رهبللا وتدعو وتقللرأ القللرآن من غير 

َمس كقراءته عن طريق الجوال ونحوه.
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ا:   ر�بعاً
�ل�شوم يف �ل�شفر
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ا: �ل�شوم يف �ل�شفر  ر�بعاً

127 - الفطر للمسافر، له حاالت:

األولــى: أن يدخل عليلله رمضان وهو 
مسافر فله الفطر با خاف.

الثانية: أن يسللافر يف أثناء الليل ويستمر 
سللفره حتى النهار فله الفطللر يف قول عامة 

أهل العلم. 

الثالثــة: أن يخللرج من بلده مسللافرًا ثم 
ينوي الصيللام يف أحد أيام سللفره، ثم يريد 
أن يفطللر فيجللوز للله الفطر، وهللو مذهب 
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جمللع مللن الفقهللاء، لمللا ورد عللن جابللر 
اهلل رسللول  أن   ،L اهلل  عبللد  ابللن 

H خللرج عام الفتللح إلى مكة 
يف رمضللان فصام حتى بلغ كللراع الغميم، 
فصللام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، 
حتى نظللر الناس إليه، ثم شللرب، فقيل له 
بعد ذلك: إن بعللض الناس قد صام، فقال 
H: )أولئللك العصللاة، أولئك 

العصاة( ))).

الرابعة: أن يخرج مللن بلده قبل الفجر 
وقللد نللوى الصيام ثللم يف أثناء سللفره أراد 

)))  أخرجه مسلم )4)))). 
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الفطللر فمحللل خللاف بيللن أهللل العلم، 
والراجــح: يجللوز له الفطللر، وهو مذهب 
طائفة من الفقهاء، ألنه مسللافر، والرخصة 
للمسللافر مطلقة سللواء نللوى الصيام وهو 

مقيم أو مسافر، وكالمريض.

الخامسة: أن يسافر قبل الفجر ولم ينو 
الصيام فيجوز الفطر، ألنه لم ينو الصيام .

الفطللر  أم  الصيللام  أفضللل  أيهمللا   -  128
العلمللاء  بيللن  خللاف  محللل  للمسللافر؟ 

رحمهم اهلل:

القول األول: الفطر أفضل، وهو مذهب 
ابن المسيب ومجاهد وجمع من الفقهاء.
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القــول الثــاين: الصللوم أفضللل، وهللو 
مذهب جمهور الفقهاء.

القــول الثالــث: أيسللرهما عليلله، وهو 
مذهب طائفة من الفقهاء.

القول الرابع: التخيير، وهو مروي عن 
جمع من الصحابللة M، والراجح: 
األول، لحديث حمزة بن عمرو األسلمي 
I، أنلله قللال: يللا رسللول اهلل، أجللد 
بي قوة علللى الصيام يف السللفر، فهل علي 
 :H جنللاح؟ فقللال رسللول اهلل
»هي رخصة من اهلل، فمن أخذ هبا، فحسن 

ومن أحب أن يصوم فا جناح عليه« ))).

)))  أخرجه مسلم )))))). 
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129 - األفضل للمسافر أن يصوم يف سفره 
يوم عاشللوراء وعرفللة، وهو مذهب بعض 
الفقهللاء، ألهنا أيام ال تقضللى، وورد ذلك 

عن ابن عباس I ))) والزهري ))).

130 - كل سللفر يجوز للمسللافر الفطر فيه 
ولللو كللان سللفر معصيللة أو صيللد أو نزهة 
ونحوها، وهللو مذهب جمع مللن الفقهاء، 
ألنه مسافر جاز له الرخص بأحكام السفر.

والشللاحنات  القطللارات  سللائقو   -131
والطائرات والسفن والماحون ونحوهم 

لهم حالتان:
)))  أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف )9٣٣8)
)))  أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان )8)٣5)
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األولــى: إن كللان لهم بلد يللأوون إليه، 
ولهللم فيه سللكن فهنللا يباح لهللم الفطر يف 

سفرهم.

الثانية: إن لم يكن لهم مكان يأوون إليه 
ومعهم أهلهم دائمللًا، وجميع مصالحهم 
فللا يقصللرون وال يفطللرون، ألهنللم غيللر 
مسافرين فمراكبهم أوطاهنم، وهو مذهب 

جمهور الفقهاء.

132 - من سللافر ليفطر فسفره محرم، وال 
يجللوز له الرخللص بأحكام السللفر، وهو 
مذهب جمهور الفقهاء، ألنه متحايل على 
حللدود اهلل، فيعامللل بنقيض قصللده، فعن 
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أبي هريللرة I قال: قال رسللول اهلل 
H: »ال ترتكبــوا مــا ارتكبــت 
بأدنــى  اهلل  محــارم  فتســتحلوا  اليهــود، 

الحيل«.)))

133 - إن جامللع وهو مقيم، ثم سللافر فقد 
وجبت عليه الكفارة، وهو مذهب جمهور 
الفقهاء، ألنه وقت الجماع كان مقيًما، وال 

يحل له ذلك.

134 - إذا نوى المسافر الصيام ودخل بلده 
فا يجوز للله الفطر، و هو مذهب جمهور 

وجللّود  )ص46(  بطة  البللن  الحيل  إبطال  جللزء    (((
إسناده ابن كثير، انظر التفسير )49٣/٣) 
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الفقهاء، ألنه انقطع الرخص. 

135 - من سللافر ويعلم أنه يرجع إلى بلده 
يف أثنللاء النهللار فللله الفطللر، وهللو مذهب 

جمهور الفقهاء، ألنه مسافر.

136 - مللن ركللب الطائللرة يف النهللار وهو 
يريللد الصيام فا يفطر حتى تغيب شللمس 
الجللو الذي هو فيه، ولو ركب الطائرة قبل 
غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار 

فا يفطر حتى تغرب الشمس.

137 - من مر بسماء بلٍد أهلها أفطروا وهو 
يرى الشللمس يف سمائها فا يفطر، ويفطر 
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إذا نللزل يف بلللد قد غابللت فيها الشللمس، 
لقللول الرسللول H: )إذا أقبل 
الليــل مــن هاهنا،وأدبر النهار مــن هاهنا، 

وغربت الشمس فقد أفطر الصائم())). 
تنبيــه: مللن سللافر بالنهللار إلللى جهللة 
المشللرق فسلليقصر يف حقلله النهللار، وإن 
سافر إلى جهة المغرب فإنه سيطول النهار 
يف حقه، فالعرة هي يف المكان الموجود به 
المسافر وقت طلوع الفجر ووقت غروب 

الشمس سواء قصر النهار عليه أم طال.

138 - من سللافر بالطائللرة وحجزه مؤكد، 
والمطار خارج البلللد، فأفطر بعد خروجه 

)))  تقدم تخريجه.
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مللن بلللده، ثم تأخللرت الطائللرة أو حصل 
مانع منعه من السللفر يف ذلللك اليوم ففطره 
صحيح، وال يلزمه اإلمسللاك، ألنه فعل ما 

وافق الشرع، وعليه القضاء.

139 - المسللافر إذا أراد الفطللر فللا يفطر 
حتللى يفللارق بنيللان بلللده، وحكللى ابللن 
المنللذر و ابللن عبللد الللر والنللووي وابن 
 قدامللة اإلجمللاع، ومللا ورد مللن حديللث 
أبي بصرة)))وأنس )))من الفطر قبل مفارقة 

)))  أخرجه أبوداود ))4٠)( وسكت عنه، وفيه كليب 
يف  خزيمة  ابللن  قللال  كما  مجهوالن  وهما  وعبيد 

صحيحه )٠4٠))
)))  أخرجه الرمذي )799( وحسنه الرمذي وضعفه 
الشوكاين يف نيل األوطار )4/)7)( وذكره الحافظ 

وسكت عنه.
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البنيان ففيهما ضعف ومناقشة.

140 - من سللافر صائمًا فيجوز له الجماع 
سللواء أكل قبللل ذلك أو نللوى الفطر أو لم 
ينوه علللى الراجح، وهللو مذهب جمهور 
الفقهاء، ألنه يجوز له الفطر وهو مسللافر، 

سواء أفطر بالجماع أو غيره.

141 - من سللافر إلى بلده وهللو مفطر فا 
يلزملله اإلمسللاك علللى الراجح مللن قولي 
العلمللاء، وهو مذهللب جمهللور الفقهاء، 
لعدم الدليل عليه، وألنه ال فائدة من ذلك.

142 - من سافر يف رمضان فا يجوز له أن 
يصوم غير رمضان ال قضاء وال كفارة وال 
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تطوعًا، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ألنه 
إذا لم يرد الرخصة فيلزمه واجب الوقت.

143 - اختاف رؤية الهال ابتداء وانتهاء 
بين البلدان، لها سبع حاالت:

األولى: من سافر من بلد يف آخر شعبان 
والناس مفطرون وجاء إلى بلده وهم رأوا 
الهال وسيصومون فيلزمه الصيام معهم.

الثانيــة: من سللافر من بلد قبللل دخول 
شللهر العيد وقد صللام معهم ثم قللدم بلده 
وهللم صيللام فمحل خللاف بيللن العلماء 

رحمهم اهلل: 

القول األول: يصوم معهم حتى يفطروا 
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وإن زاد علللى ثاثيللن يومللًا، وهو مذهب 
جمع من الفقهاء.

القــول الثــاين: يفطللر سللرًا إن زاد عللن 
ثاثيللن يومللًا، وهللو مذهللب جمللع مللن 

الفقهاء، واألقرب: يفطر، لما سيأيت.

الثالثة: من سللافر من بلد رأوا فيه هال 
شوال وقدم على بلده ولم يروا فيه الهال 
محللل خللاف بيللن العلمللاء رحمهللم اهلل 

كالخاف السابق.

األقرب: ال يجوز الصيام، ويفطر سرًا، 
ألن فرضلله تسللعة وعشللرون أو ثاثللون، 
وهللذه زيللادة ال تجوز،وألنه انتهى يف حقه 
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شللهر رمضللان، وإن قلنللا إنه نافلللة فكيف 
تكون النافلة فرضًا؟.

 :H قوللله  عللن  ويجللاب   
)الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون 

واألضحى يوم تضحون())) بما يلي:

 بأنلله ال يصح مرفوعللًا، وإن صح فإن 
الصوم يوم يصوم الناس فيما وافق الشرع، 
الشللهر  الحديللث سلليق يف دخللول  وألن 
وخروجلله، وهذا قد خرج الشللهر يف حقه 
تبعًا لبلد تبعه، ولم يكن كمن رأى الهال 

غريب«،   »حسن  وقال   )697( الرمذي  أخرجه    (((
قول  أنه من  الدارقطني  األلباين وصحح  وصححه 

عائشة، انظر العلل )٣89٣) 



146

وحده ثم ردت شهادته، وقد أدى الواجب 
الللذي عليه، والزيللادة على غيللر الواجب 

تكليف بما لم يشرعه اهلل.

الللمللسللألللتلليللن  اللللخلللاف يف  وسللبللب 
أو  األول  بالبللد  اللعللرة  هلل  السللابقتين 

الثاين؟

الرابعــة: من سللافر من بلللد وهم صيام 
يف آخللر الشللهر وقدم على بلللده وهم رأوا 
هال شوال فيفطر معهم، وإن كان صيامه 
ناقًصللا عن تسللعة وعشللرين يوًمللا فيفطر، 

ويقضي يوًما مكانه.

الخامسة: من صام يف بلد وأفطر معهم 
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للعيللد وقد صام تسللعة وعشللرين يوًما ثم 
سافر لبلده، فا يخلو من حاالت:

أ- أن يكللون بلده والبلد المسللافر إليه 
صاموا تسعة وعشللرين يوًما فيجزئه تسعة 

وعشرون يوًما.

أفطللر  الللذي  البلللد  يكللون  أن  ب- 
فيلله وحضللر العيللد معهللم قد صام تسللعة 
وعشللرين يوًمللا وبلده صللام ثاثيللن يوًما 
سللواء صام مع بلده أياًما أم لم يصم؛ فهذا 
يجزئه تسللعة وعشللرون يوًما حسب البلد 

الذي أفطر معهم.

ج- أن يكللون كا البلدين صام ثاثين 
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يوًما لكنه صام تسعة وعشرين يوًما وأفطر 
العيد يف البلد الذي سللافر إليلله كأن يكون 
بلللده صللام بعللد البلللد الللذي سللافر إليه؛ 
فذهب بعللض المعاصرين إلللى أنه يجزئه 
صيام تسللعة وعشرين يوًما؛ ألن الشهر إما 
تسللعة وعشللرون أو ثاثون، واألحوط أن 
يقضللي هللذا اليللوم، ألن كا البلدين صام 

الثاثين.

السادســة: مللن صام أهل بلده و سللافر 
أول يوم إلى بلد لم يصم أهله و اسللتقر فيه 

فله حالتان:

أ-إن كان اسللتقر يف البلد المسافر إليه، 
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و أدرك العيللد معهللم، و قللد صللام تسللعة 
وعشللرين يومًا فيبقى يف حقلله قضاء اليوم 

األول.

ب- إن كللان اسللتقر يف البلد المسللافر 
إليه، و أدرك العيد معهم، و قد صام ثاثين 
يومًا فيبقى يف حقه قضاء اليوم األول، فهل 
يصومه و يكون صام واحدًا و ثاثين يومًا 
أو يسللقط عنه ألن الشللهر ثاثللون يومًا؟ 

محل تأمل، واألحوط القضاء.

144 - وهل يصح أن يجعل اليوم الثاثين 
قضاء؟ 

ال يجوز أن يصوم المسللافر والمريض 
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يف رمضللان غيللره، وهللو مذهللب جمهور 
الفقهاء، ألنه واجب مضيق، ال يسع غيره.

السابعة: من سافر من بلده مفطرًا وهم 
صائمللون يف اليللوم الثاثيللن وقللدم علللى 
بلد وهللم مفطرون للعيد فيلزملله القضاء، 

النشغال الذمة به.
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ا:   خام�شاً
�شيام �لق�شاء و�لتطوع
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ا: �شيام �لق�شاء و�لتطوع  خام�شاً

قضللاء  يف  االسللتعجال  يسللتحب   -  145
رمضان، واألولى عدم تأخيره إال لحاجة، 
ألن اإلنسللان ال يدري مللاذا يعرض له من 

آفات الدنيا.

146 - يجللب القضاء قبل رمضان القادم، وهو 
 J مذهللب جمهور الفقهاء، ألن عائشللة

لم تؤخر القضاء عن ذلك ، وهو األحوط.

147 - ال يلزم يف القضاء أن يكون متتابعًا، 
فيجللوز متفرقللًا علللى الراجح مللن قولي 
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العلمللاء ، وهللو مذهب أنس وأبللي هريرة 
لقوللله  األربعللة،  واألئمللة   ،(((  M

َخَر ﴾.
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ تعالى: ﴿فَعِدَّ

148 - مللن أخللر رمضان حتللى دخل عليه 
رمضان آخر فله حالتان:

األولــى: إن أخره لعللذر وجب القضاء 
بدون فدية، اتفاقًا.

الثانيــة: إن أخللره لغيللر عللذر وجللب 
القضللاء مللع الفديللة عللن كل يللوم، وهللو 
مذهب جمهللور الفقهاء، لفتوى سللتة من 

)))  تفسير ابن أبي حاتم ))/ ٣٠6)
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الصحابة M بالفدية ))).

149 - ال تتكللرر الكفللارة بتكللرر تجللاوز 
أكثللر من رمضان يف التأخيللر على الراجح 
مللن قولي العلمللاء، وهو مذهللب جمهور 

الفقهاء، لعدم الدليل. 

فــرع: أحكام اإلطعام هنللا كما تقدم يف 
فدية العاجز عن الصيام. 

150 - من أفطر يف رمضان متعمدًا بغير عذر 
فعليه التوبللة والقضاء، وهللو مذهب األئمة 

األربعة، ألن الذمة مشغولة كما تقدم.

للبيهقي  الكرى  السسن   )٣66/٣( االستذكار    (((
))))8( مصنف عبدالرزاق )٠)76)
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151 - يجللوز الفطر يف صيام يللوم القضاء 
من رمضللان لعذر، وال يجللوز الفطر لغير 
عللذر بللا خللاف، ألن القضاء كللاألداء، 

ومثله كّل صيام واجب كالكفارات.

152 - من أفطر يللوم القضاء فيلزمه قضاء 
نفللس اليوم ال قضللاء يومين، على الراجح 
مللن قولي العلمللاء، وهو مذهللب جمهور 

الفقهاء، لعدم الدليل.

153 - يجللوز التطللوع بالصيللام قبل قضاء 
رمضان، وهو مذهب جمهور الفقهاء،ألن 

وقت قضائه موسع.
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154 - صيللام أيام التشللريق من شللهر ذي 
الحجة وهي )٣)و4)و5)( لها حالتان:

األولى: يشرع للحاج المتمتع والقارن 
إذا لم يستطع ذبح الهدي أن يصومها.

الثانية: ال يجوز لغيللر الحاج ال فرضًا 
وال نفللاً، وهللو مذهب جمهللور الفقهاء، 

للنهي))). 

155 - يجللوز قضاء رمضان يف يوم الجمعة 
والسبت، وهو مذهب األئمة األربعة، لعدم 
القصد بالتخصيص، وأما حديث النهي عن 

صيام السبت فهو ضعيف كما سيأيت.

)))  رواه البخاري )997)( وأبوداود )8)4)) 
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156 - من مات وعليه صيام فله حاالت:

األولى: إن كان بسبب مرض ال يرجى 
برؤه ولللم يطعم فإنه يطعم عنلله ورثته من 
ماللله إن خلللف تركة أو أطعمللوا عنه على 

وجه الترع.

الثانيــة: إن كللان بسللبب مللرض يرجى 
بللرؤه واسللتمر به المرض حتللى مات ولم 
يتمكللن من الصيللام فليس عليلله وال على 
ورثته شلليء، وهو مذهب األئمة األربعة، 

للعذر، ولعدم التفريط.

الثالثــة: إن زال عللذره وتللرك القضللاء 
تساهاً حتى تويف فإنه يطعم عنه ورثته من 
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ماللله إن خلف تركللة أو أطعموا على وجه 
التللرع، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ألنه 
واجب يف ذمللة الميت، ويصح الصيام عنه 

عند بعض العلماء.

157 - هللل يصللح أن يصللوم الورثللة عللن 
ميتهم يف يوم واحد إذا كان عليه صيام عدة 

أيام؟ له حالتان:

األولــى: إن كللان الصيام ال يشللرط له 
التتابللع كقضللاء رمضان فيصللح أن يصوم 
الورثللة عللن ميتهم يف يللوم واحللد أو أيام، 

شخص أو عدة أشخاص.

الثانية: إن كان الصيام يشرط له التتابع 
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ككفللارة القتللل والجماع يف هنللار رمضان 
فابد أن يكللون المترع شللخصًا واحدًا. 
وقيــل: يصح أن يصللوم جماعة، وكاهما 

لجمع من الفقهاء، والمسألة محتملة.

158 - التداخل يف الصيام له حاالت:

أ- التداخللل بيللن الواجبللات كرمضان 
وكفارة ال يصح اتفاقًا.

ب- التداخل بين صيام النفل والفرض 
له حاالت:

األولى: أن يكللون أحدهما مرتبًا على 
اآلخر كصيام الست مع قضاء رمضان فا 
يصللح، ألن األجر مرتب على تمام صيام 
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رمضان كما سيأيت.

الثانيــة: أن يكونا منفصلين فاألقرب له 
حالتان:

األولى: سللنة مطلقة مللع فرض كصيام 
االثنيللن والخميس وعشللر ذي الحجة مع 
القضاء والكفارة فيصح، كتحية المسللجد 
مع الفريضة، وهو مذهب األئمة األربعة .

الثانيــة: سللنة معينللة مع فللرض كصيام 
عرفللة وعاشللوراء مللع القضللاء والكفللارة 
فاألحوط عدم نية األمرين، ألن كاً منهما 
عبادة مستقلة، كسنن الرواتب مع الفرائض 
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 فللا يجمللع بينهللا، وهللو مذهللب األئمللة 
األربعللة، وألن األصللل عللدم التداخللل. 
وقيــل: يصللح، وهللو مذهللب جمللع مللن 

الفقهاء.

للله  الُسللنّة  صيللام  بيللن  ج-التداخللل 
حاالت:

األولى:سللنن مطلقة، كصيام عشر ذي 
الحجللة وثاثة أيام من كل شللهر واالثنين 
والخميللس، فيصللح التداخل والتشللريك 
بينها بنية واحدة كسللنة صللاة الوضوء مع 

تحية المسجد.

سللت  كصيللام  معينللة،  سللنن  الثانيــة: 
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مللن شللوال مع األيللام البيض علللى القول 
بأهنللا معينة، فللا يصح التشللريك ألن كاً 
منهما سللنة معينة، وقيل: يصح، والمسألة 

محتملة .

الثالثة: سللنن مطلقللة ومعينللة، كصيام 
سللت من شللوال وكعرفللة وعاشللوراء مع 
االثنين والخميس وثاثة أيام من كل شهر 
فيصح التشريك كتحية المسجد مع السنن 

الرواتب والضحى.

159 - يسللتحب صيللام سللت من شللوال، 
وفضيلتها أشللهر من أن تذكللر، ويصومها 
من عليه قضاء رمضللان بعد القضاء، وهو 



163

مذهب جمللع من الفقهللاء، لظاهر النص، 
وقيــل: يصح أن تصام السللت قبللل قضاء 
رمضللان، وهو مذهللب جمهللور الفقهاء، 
والراجــح: األول، ألن تقديم السللت قبل 
صيام رمضان يخالف الشرط يف الحديث، 
وال تصام يف غير شللوال علللى الراجح من 
قولي العلماء ، ألنه سنة فات محلها، ومن 

له عذر يف تركها فيرجى له األجر.

160 - صيام يوم عرفة له حالتان:

األولــى: لغير الحاج يسللتحب اتفاقًا، 
وفضيلته أشهر من أن تذكر.

الثانية: للحاج فا يصومه، وهو مذهب 
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جمهور الفقهاء، ليتفرغ للعبادة من الدعاء 
والذكر.

واألقرب: إن كان يشللق على اإلنسللان 
ويضعفلله عللن الذكللر والدعللاء فالفطر يف 
حقلله أفضللل ألن فضيلة الحللج أعظم من 
صيللام عرفللة، وإن كان الصيللام ال يضعفه 
فله ذلك، وهللو مذهب طائفة من الفقهاء، 
وقد ورد صيامه عن عائشة وأسامة بن زيد 
 M والزبيللر وعثمان بن أبي العاص
والحسن وقتادة وعطاء )))، وأما النهي عن 

)))  أخرجه مالك يف الموطأ )٣9٠)( مصنف بن أبي 
شيبة )9))9، ٣٣95)( فتح الباري )٣8/4))
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صيامه فا يصح))) ، وإن صح فقيل: النهي 
للكراهة، أو من يشللق عليه ذلك، وألنه لم 
يرد منه H أمللر بالفطر للحاج 
 ،L اهلل  عبللد  بللن  كحديللث جابللر 
أن رسللول اهلل H خللرج عللام 
الفتح إلى مكللة يف رمضان فصام حتى بلغ 
كراع الغميم، فصللام الناس، ثم دعا بقدح 
مللن ماء فرفعلله، حتى نظر النللاس إليه، ثم 
شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس 
قد صام، فقللال: »أولئك العصللاة، أولئك 

المنير)749/5)  البدر   )(44٠( أبوداود  أخرجه    (((
وضعفه العقيلي وابن حزم والنووي.
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العصاة«))) ويف رواية: )إن الناس قد شللق 
عليهم الصيام(، فقد حمله أهل العلم على 
من يضعفه الصوم يف السفر، أو ألنه أمرهم 
بالفطر لمصلحة التقوي على العدو، وهي 
غايللة ومصلحة عظيمللة فلم يفعلللوا حتى 

عزم عليهم H بعد ذلك.

161 - يسللتحب صيام عاشوراء وإن وافق 
يوم السبت، وهو مذهب جمهور الفقهاء، 
وهو اليوم العاشللر من المحرم،ويستحب 
صيام التاسللع معه، وفضيلته أشللهر من أن 
تذكر، وأفضللل الصيام بعد رمضان شللهر 

)))  أخرجه مسلم )4))))
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اهلل المحرم))) ويستحب اإلكثار من صيام 
شهر شعبان لفعله H )))، وأما 

النهي عن صيام السبت فا يصح )٣).

162 - الصيللام الجماعي ألجل رفع الباء 
عن األمة أو عن بلد أو مسلللم أو غير ذلك 
فعمللل غير مشللروع، لعدم الدليللل، وألنه 
لللم يرد ذلك عللن الصحابة ومللن بعدهم، 

واألصل يف العبادات التوقيف.

)))  أخرجه مسلم ))٠))
)))  أخرجه البخاري )969)( ومسلم )56))). 

)))  قال مالك كذب، وضعفه النسائي والزهري وابن 
العربي وابن الملقن وغيرهم.
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ا:   �شاد�شاً
م�شائل يف زكاة �لفطر
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ا: م�شائل يف زكاة �لفطر �شاد�شاً

163 - تخللرج زكاة الفطر صاعًا من طعام 
أهللل البلد قبل صاة العيد بيوم أو يومين، 
وهللو مذهللب جمللع مللن الفقهللاء، لعمل 

الصحابة رضوان اهلل عليهم.))) 

164 - مللن أخر زكاة الفطر حتى بعد صاة 
العيد فإن كان لعذر فيخرجها وال إثم عليه، 
وإن كان لغير عذر يخرجها مع اإلثم وعليه 

التوبة، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

)))  أخرجه البخاري )))5)).
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165 - مللن وجبللت عليه زكللاة الفطر وهو 
مسللافر فيجب عليلله أن يخرجهللا يف البلد 
الللذي هللو فيلله، وهللو مذهللب جمللع من 
الفقهللاء، ألن زكللاة الفطللر تتبللع اإلنسللان 
ل من يخرجها عنه يف  حيثما كللان، وإذا وكَّ

بلده فجائز، واختاره طائفة من الفقهاء.

166 -  إذا سللافر اإلنسللان إلى بلد فيخرج 
زكللاة الفطر عن أهل بيتلله يف المكان الذي 
هو فيه إذا كانوا ليسللوا معلله، وهو مذهب 
وإن  للله،  تبللع  ألهنللم  الفقهللاء،  جمهللور 
أخرجوهللا عن أنفسللهم يف بلدهم فيجوز، 

وهو مذهب جمع من الفقهاء.
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أخرًيا:
  اللهللم وفقنا لحسللن الصيللام والقيام وال 
تحرمنللا فضائللل الشللهر وبركتلله، وارزقنا 
لصيامنللا  وحفظللًا  صدورنللا،  يف  سللامة 
وذرياتنللا  لنفوسللنا  وهدايللة  وجوارحنللا، 
وزوجاتنللا، وثباتًا حتى الممللات، ووقاية 
وعللزة  ونصللرًا  والفتللن،  الشللرور  مللن 

للمسلمين يف كل مكان.
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ختامًا:
كلِّهم لــأحــبــة  زادًا  قــّدمــُت 

للدياِن الفرِض  صــوِم  شــأِن  يف 
كلِّنا ــهــي  إل ــا  ي علينا  فــامــنــن 

ــرضــواِن  وال الحسناِء  بالجنِة 

صّلوا على المبُعوث فينا رحمة
ُتكتب لُكم عشــرًا لدى الرحمن

صّلــى عليك اهللُ يا خيــَر الورى
بــاآلذان اآلفــاُق  ضّجــت  مــا 
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ــَره ــث ن أردُت  مـــا  تـــمـــاُم  ـــذا  ه
ــمــه َأت ـــــذي  ال هلل  ـــحـــمـــُد  وال

النّعم جــمــيــِع  عــلــى  أحـــمـــُده 
ينتمي   لــلــدوام  عظيمًا  حــمــدًا 

    كتبه / فهد بن يحيى العماري

     القاضي بمحكمة االستئناف
    البلد األمين 1439/3/25هـ
Famary1@gmail.com
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�إ�شد�ر�ت للموؤلف

• فتح آفاق للعمل الجاد.	
• حنين األفئدة.	
• رحلة النجاح بين الزوجين.	
• سباق الدعاة إلى مواكب الحجيج.	
• معاناة شاب.	
• المختصر يف أحكام السفر.	
• زاد المسافر.	
• التحفللة يف أحكللام العمرة والمسللجد 	

الحرام.
• زاد المعتمر.	
• بغية المشتاق يف أحكام جلسة اإلشراق.	
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• زاد جلسة اإلشراق.	
• االبتعاث آمال وآالم وأحكام.	
• خالص الجمان يف اغتنام رمضان	
• يف العيد ملل فما الخلل؟.	
• همسات لزائرة البيت الحرام.	
• حكللم حضللور أعيللاد الكفللار بحجة 	

المصلحة والدعوة إلى اهلل.
• سلوة الفؤاد يف آداب وأحكام الحداد.	
• اإلجابة الواضحة يف حكم تكرار الفاتحة.	
• إمتاع النظر بأحكام الجمع يف المطر.	
• جزء يف بعض أحكام نزالء الفنادق.	
• الوجازة يف أحكام صاة الجنازة.	
• التواضع العلمي.   	
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