االفتتاحية
رمضان ...ربيع المؤمنين
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني:
الربيع موسم يبعث البهجة يف النفوس والطمأنينة يف األرواح
مب��ا في��ه من مناظر خالبة تأس��ر النظ��ر جبمال وروده وتناس��ق
ألوان��ه ،وعبري رحيه ،وش��هر رمض��ان املبارك ربي��ع املؤمنني ملا
فيه من صفاء روحي ومجال أخالقي ومسو نفس��ي ،فهو شهر
يبع��ث الطمأنين��ة يف النفوس والس��كينة يف اجلوارح مبا فيه من
روحانيات مباركة ،فهو ش��هر التقوى واملغفرة ،وش��هر الرمحة
والرض��وان ،وقد خاطبنا اهلل تع��اىل( :يَا أَيُّهَا الَّ ِذ َ
ب
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
ين ِمن َق ْب ِل ُك ْم لَع َّ
َل ُك ْم تَتَّ ُق َ
ب َع َلى الَّ ِذ َ
ون)
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َ
َع َل ْي ُك ُم ِّ
البق��رة ،183/واملتأم��ل يف ه��ذا اخلط��اب الربان��ي جي��ده يالم��س
أعماق النفس اإلنس��انية ليحقق فيها مثرة التقوى ،وهي مثرة
ترتفع باملسلم وترتقي به إىل درجة الوالية هلل عز وجل ليكون
يف حف��ظ اهلل ورعايت��ه ،فاملتقون هم أولياء اهلل الذين ال خوف
الل َل َخ ْو ٌ
ف
عليهم وال هم حيزنون ،قال تعاىل( :أَ َل إِ َّن أَ ْولِيَا َء َّ ِ
�م و َ
�ن آ َمنُوا و َ
َكانُوا يَتَّ ُق َ
ي َزنُ َ
َل ُه ْم َْ
ون ،الَّ ِذي� َ
ون) يونس.62/
َع َل ْي ِه� ْ
وشهر رمضان هو ربيع املؤمنني ،يعيشون فيه قدسية الزمان ،
فتصق��ل النفوس ،وتطمئن القلوب وتس��كن األرواح ،لتنتقل
إىل قدس��ية الرتبة واملكان ،فهو ش��هر يأخذ بيد املسلم ويرتقي
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ّ
مصاف املتق�ين ،وهي رتبة امتدحها اهلل تعاىل يف القرآن
ب��ه إىل
الكري��م ،فق��ال تعاىل( :إِ َّن الُْتَّ ِق َ
،آخ ِذ َ
ين مَا
�ات و ُ
ون ِ
ني ِف َجنَّ� ٍ
َعيُ ٍ
ُم َكانُوا َق ْب َل َذلِ َ
م ِسِ��ن َ
ك ُْ
آتَ ُ
ني) الذاريات.16/
ُم إِنَّه ْ
اه ْم َربُّه ْ
ولك��ي يصل املس��لم يف هذا الش��هر العظي��م إىل مرتبة املتقني،
علي��ه أن ي��درك أهمي��ة التقوى ،وم��اذا تعين ،فقد ُعين س��لفنا
الصاحل يف حتديد مفهوم التقوى واش��تغلوا باألسباب املوجبة
لتحصيله��ا ،فق��د عرفه��ا س��يدنا علي ب��ن أبي طال��ب ،فقال:
«ه��ي اخلوف من اجللي��ل والعمل بالتنزي��ل والقناعة بالقليل،
واالس��تعداد ليوم الرحيل».
وق��ال طل��ق بن حبيب :التقوى أن تعم��ل بطاعة اهلل على نور
م��ن اهلل ترج��و ثواب اهلل ،وأن ت�ترك معصية اهلل على نور من
اهلل وخت��اف عقاب اهلل.
ش��هر رمض��ان ربيع املؤمن�ين ألنه حيقق يف ذات املس��لم معنى
التق��وى ،ب��أن جيدد املؤمن صلته باهلل تع��اىل فيزهر قلبه بتقوى
اهلل تع��اىل م��ن خ�لال املمارس��ة العملي��ة لنه��ي النف��س ع��ن
ش��هواتها ،والس��يطرة عليها والتحك��م برغباتها ،فاملؤمن حني
يدع الطعام املباح ،واملاء الزالل ،والش��هوة احلالل ،ألجل اهلل
تعاىل خالل ش��هر رمضان ،فإنه س�يروض نفس��ه على ترك ما
حرم اهلل تعاىل ،فال يبقى املس��لم عبداً لش��هوات نفس��ه ،وإمنا

تتج��ه عبوديت��ه بكليته��ا إىل اهلل تعاىل ،وهذا ه��و معنى التقوى
امل��راد حتقيق��ه يف هذا الربيع.
وإذا عدن��ا إىل مفه��وم التقوى لدى س��يدنا علي رضي اهلل عنه
وجدناها حتوي حماور أربعة ،كلها ذات صلة حقيقية بالصوم:
ً
أوال :اخل��وف م��ن اجللي��ل :فالص��وم يربي يف وجدان املس��لم
اخل��وف م��ن اهلل عز وج��ل من خ�لال مراقبة اهلل تع��اىل ،فهو
حي��رص يف نه��ار رمضان على احملافظة على صحة صومه ،فإذا
توضأ مل يبالغ يف املضمضة حتى ال يدخل جوفه شيء من املاء
مع اعتقاده أنه ال يطلع على حقيقة هذا األمر إال اهلل سبحانه
وتعاىل ،ولو ّ
غلق على نفس��ه األب��واب يف نهار رمضان ،فأكل
أو ش��رب ال يعل��م بأمره إال اهلل ،فالصي��ام يربي ملكة اخلوف
يف نفس��ه م��ن اهلل ع ّز وجل ،ولذل��ك قال اهلل تعاىل يف احلديث
القدسي« :كل عمل ابن آدم له ،إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي
ب��ه» متف��ق عليه ،فال يعل��م حقيقة الصوم إال اهلل عز وجل.
وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه قال:متام التقوى أن يتقي اهلل
العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة ،وحتى يرتك بعض ما يرى أنه
حالل خش��ية أن يكون حراما يك��ون حجابا بينه وبني احلرام،
َن يَ ْع َم ْل
ف��إن اهلل ق��د بني للعباد ال��ذي يصريهم إليه فق��ال(َ :م ْ
َن يَ ْع َم ْل ِم ْث َق َ
ِم ْث َق َ
ال َذ َّر ٍة َشّ��راً يَ َر ُه).
ال َذ َّر ٍة َخ ْياً يَ َر ُهَ .وم ْ
ثاني�ً
�ا :العم��ل بالتنزي��ل :فاملس��لم يف صوم��ه ميتثل أم��ر اهلل عز
وجلَ :
(ف َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
الش ْه َر َف ْليَ ُص ْم ُه) البقرة ،185/وهذا عمل
بكتاب اهلل تعاىل ،ويتحقق ذلك عند الصائمني ألنهم يسلمون
أنفس��هم هلل تعاىل يف ش��هر رمضان فيمتنعون عن الش��هوات،
وع��ن مقوم��ات احلي��اة ،امتث� ً
�اال لألم��ر اإلهل��ي فينقطعون عن
شهوات الدنيا وكأنهم مالئكة فرغت نفسها لعبادة ربها ،وقد
انقطعت عن الطعام والش��راب يف س��بيل ذلك والعمل بأوامر
اهلل واجتن��اب نواهي��ه ،لذل��ك كان��ت اجلائزة الك�برى من اهلل
تع��اىل كم��ا ورد يف احلدي��ث القدس��ي« :يق��ول اهلل عز وجل:
الص��وم لي ،وأنا أجزي به ،يدع طعامه وش��رابه وش��هوته من
أجل��ي » رواه اإلمام أمحد.
ً
ثالثا :الرضى بالقليل :فرمضان مدرسة يف تربية اإلنسان على
الرض��ا بالقلي��ل ،فاملس��لم الذي تعود أن ي��أكل ثالث وجبات
أو أرب��ع يتع��ود يف رمض��ان أن يأكل وجبة واح��دة أو وجبتني
فق��ط ،عل��ى أكث��ر تقدي��ر ،وهذا ربي��ع يغرس يف نفس املس��لم
قضية أساس��ية يف احلياة ،وهي مس��ألة التدبري واالقتصاد ،قال

َ
َ
اهلل تعاىلُ :
(وك ُلوا و ْ
ب الُْ ْس ِر ِف َ
ني)
ي ُّ
َاشَ��ربُوا وَل تُ ْسِ��ر ُفوا إِنَّ ُه ل ُ ِ
األعراف ،31/والصوم ربيع املؤمنني ينتصرون فيه على شهواتهم
وتتح��رر نفوس��هم من وس��اوس الطمع والش��ح ،ويش��عرون
حباج��ة الفقراء واملس��اكني ،فيتكافلون فيم��ا بينهم ويرتامحون،
وهو إعادة لصياغة شخصية اإلنسان املسلم يف كل عام ليعود
إىل فطرته اليت فطره اهلل عليها ،اجملبولة حبب اخلري واالستسالم
الكامل ألوام��ر اهلل تعاىل ونواهيه.
ً
رابعا :االستعداد ليوم الرحيل :فشهر رمضان يروض اإلنسان
املس��لم ويع��ده للق��اء اهلل تع��اىل ،حي��ث يدرك املس��لم يف نهار
رمض��ان عندما ميس��ه اجل��وع والعطش أن حيات��ه تتوقف على
قليل من املاء والطعام ،فيش��عر بضعفه وهو يف ريعان ش��بابه،
فيتذكر دنو األجل ،وكلما كان املوت يف خميلة املسلم كان أقرب
ً
رجال مات من أصحاب
إىل اهلل تعاىل ،وقد ورد يف احلديث أن
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم ،فجعل أصحاب رس��ول
اهلل صلى اهلل عليه وس��لم يثنون علي��ه ،ويذكرون من عبادته،
ورس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم ساكت ،فلما سكتوا ،قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :هل كان يكثر ذكر املوت؟»
قالوا :ال ،قال« :فهل كان يدع كثريا مما يشتهي؟»  ،قالوا :ال،
قال« :م��ا بلغ صاحبكم كثريا مما تذهبون إليه».
وبذل��ك يكون ش��هر رمضان حب��ق ربيعا للمؤم��ن يرتع فيه يف
بس��تان الطاعات ويس��رح يف ميادين العب��ادات ،وينزه قلبه يف
ري��اض األعمال املقربة إىل اهلل تع��اىل ،فيصلح حال املؤمن يف
الدني��ا واآلخ��رة ،بأن يك��ون من أهل اجلنة ،ف��اهلل تعاىل عندما
أعد اجلنة وما فيها من نعيم مقيم قال عنها( :أُ ِع َّد ْت لِ ْل ُمتَّ ِق َ
ني)
آل عم��ران ،133 /وعل��ى أب��واب اجلنان جيين الصائ��م مثار عمله
الطي��ب ب��أن يدخ��ل م��ن ب��اب الري��ان ال��ذي ال يدخل��ه إال
الصائم��ون جزا ًء هلم من اهلل تعاىل ،يقول النيب صلى اهلل عليه
وسلم« :إن يف اجلنة ً
بابا يقال له الريان ،يدخل منه الصائمون
يوم القيامة ،ال يدخل منه أحد غريهم ،يقال :أين الصائمون؟
فيقوم��ون ال يدخ��ل من��ه أحد غريه��م ،فإذا دخل��وا أغلق فلم
يدخل منه أحد» متفق عليه ،فيكون بذلك الصوم ً
ربيعا يأخذ بيد
املسلم إىل اجلنة.
س��ائلني اهلل تع��اىل أن يتقب��ل من��ا الص�لاة والصي��ام والقي��ام
وص��احل األعم��ال إنه مسيع قريب جمي��ب الدعاء ،واحلمد هلل
رب العامل�ين.
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احلمد هلل الذي جعل لعباده مواسم للخريات ،يتسابقون فيها
بأنواع الطاعات ،ويتوبون من الس��يئات ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال ش��ريك له وأش��هد أن حممداً عبده ورس��وله أول
سابق إىل اخلريات ،صلوات ربي وسالمه عليه وعلى من سار
عل��ى نهجه واقتفى أثره إىل يوم الدين.
ب َع َلى الَّ ِذ َ
(يَا أَيُّهَا الَّ ِذ َ
ين
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َ
ب َع َل ْي ُك ْم ِّ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم لَع َّ
َل ُك ْم تَتَّ ُق َ
ون) البقرة .183 /
أن��وار رمضان أش��رقت ،وأعالمه رفع��ت ،وهالله هل وخريه
عم ،فطوبى ثم طوبى ملن هجروا يف نهاره الشهوات ،وأقاموا
يف ليل��ه الصل��وات ،واستأنس��وا باهلل يف اخلل��وات ،وبذلوا من
أمواهل��م الزكاة والصدقات ،وذرفوا من خش��ية اهلل الدمعات،
واس��تقبلوا رمضان بالفرح واملسرات:
رمـضان َ
ُ
األلباب
أقـبل يا أُولي
ِ
فاستَـ ْقـبلوه َ
غيـاب
طول
بعد ِ
ِ
عمرنا يف ْ
غفل ٍة
عـا ٌم مضى من ْ ِ
ُّ
َ
حاب
فتَـنَبَّهـوا فالعم ُر ظـل َس ِ

د .حممد يونس الزعيب
مفيت العاصمة
َّ
َ
ومـشـق ٍة
ـب
وتهـيّؤوا لِـتَ َص ُّ ٍ

حساب
فأجـو ُر من َص َبوا بغري
ِ
َ
الصائـميـن ألنـهم
اهللُ َيزي

ِم ْن أَج ِلـ ِه َس ِخـروا ِّ
صعاب
بكل
ِ
ال ي ُ
َدخـل الـريَّ َ
صائـم
ـان إال
ٌ
األبواب
الصـوم يف
بـباب
أَ ْك ِر ْم
ْ
ِ
ِ
ِ
س��نة اهلل يف خلق��ه حي��اة ث��م مم��ات ،وحكمت��ه يف كون��ه قدوم
وفوات ،واقتضت فطرة اهلل على بين البشر النقص واهلفوات،
والتقصري يف أداء التكاليف والواجبات ،وهلذا ش��رع س��بحانه
وتع��اىل مواس��م متس��ح الذنوب واآلف��ات ،وتغس��ل الزالت،
وتزي��ل العث��رات ،مواس��م تزيد يف احلس��نات ،وميح��و اهلل بها
الكثري من الس��يئات.
ومن تلكم املواس��م ،شهر رمضان املبارك ،الذي ينتظر قدومه
املس��لمون بكل شوق لس��ان حاهلم يقول :اللهم بلغنا رمضان
وس��لمنا لرمض��ان؛ ألن بل��وغ رمض��ان نعم��ة ك�برى ،ومن��ة

عظم��ى ،يقدره��ا حق قدره��ا الصاحلون املش��مرون ،فواجب
من اهلل عليه ببلوغ شهر رمضان ،أن
على كل مسلم ومسلمة َّ
يغتنم الفرصة ،ويقطف الثمرة ،فإنها إن فاتت كانت حسرة ما
بعدها حسرة ،وندامة ال تعدهلا ندامة ،فقد كان صلى اهلل عليه
تهيئة لنفوس��هم وشحذاً
وس��لم يبش��ر أصحابه بقدوم رمضان ً
هلممهم.
َ
َ
َ
انَ ،قال َر ُس ُ
َن أَبِي ُه َر ْي َر َةَ ،قال :لَّا َح َض َر َرم َ
َض ُ
هلل َص َّلى
فع ْ
ول ا ِ
ٌ
َ
َسَّ��ل َمَ :
�د َجاء ُ
انَ ،ش� ْه ٌر ُمبَا َركْ ،اف ََ
ت َ
َك ْم َرم َ
َض ُ
(ق� ْ
ض
اهللُ َعل ْي ِه و َ
اب ْ َ
اب
اهللُ َع َل ْي ُْك��م ِصيَا َم� ُه ،تُ ْفتَ ُح ِفي ِه أَ ْب َو ُ
النَّ� ِةَ ،وتُ ْغ َل ُق ِفي ِه أَ ْب َو ُ
َْ
ي ِم ْن أَ ْل ِ َ
ال ِحيمَ ،وتُ َغ ُّل ِفي ِه َّ
اط ُ
َن
ْر ،م ْ
نيِ ،في ِه لَ ْي َل ٌة َخ ٌْ
الشيَ ِ
ف شه ٍ
ِ
ي َهاَ ،ف َق ْد ُح ِرمَ) رواه أمحد.
�ر َم َخ ْ َ
ُح� ِ
فه��ذا رمض��ان مقب��ل علينا ،فأقبل��وا عليه وخ��ذوا منه الصحة
ألجسامكم ،والسمو ألرواحكم ،والعظمة لنفوسكم ،والقوة
ألجس��ادكم ،والب��ذل والفض��ل والك��رم والعف��و والتس��امح
والصدق لتس��موا أخالقكم.
مـدرسة ُّ
ُ
التعفـف ِوالتُّقى
الصو ُم
واألغـراب
وتـقـارب البُعَدا ِء
ِ
ِ
ً
ُ
قويـة
رابـطة اإلخـا ِء
الصو ُم
ُ
وحبال ُو ِّد ْ
واألصحـاب
ـل
ِ
األه ِ
ٌ
حافل
درس يف التسـاوي
الصو ُم ٌ
اب
باجلو ِد
واإليثـار والـتَّ ْ
ِ
ـرح ِ
رمض��ان فرصة لرتبية النفس لتس��تقيم طوال الع��ام ،قال عليه
َم َل ب ِه و َ
َاجله َ
َن لَْ ي َ
َد ْع َق ْو َل ُّ
ْل،
الصالة والس�لام( :م ْ
الز ِ
ور وَالع َ ِ
َ
َد َع طعَا َم ُه و َ
اج ٌة أَ ْن ي َ
َش� َرابَ ُه) البخاري.
ل َح َ
�س َِّ ِ
َف َل ْي� َ
َ
ب صائم ُّ
ب قائم ّ
حظه
والعطش ،ور
حظه من صيا ِمه اجلوع
و ُر َّ
ُّ ٍ
ٍ
السهر والنصب ،يقول ابن اجلوزي رمحه اهلل« :ليس
من قيامه ّ
الصوم صوم مجاعة عن الطعام ،إمنا الصوم صوم اجلوارح عن
ّ
وغض البصر عن
اآلثام ،وصمت اللسان عن فضول الكالم،
النظر إىل احلرامُّ ،
وكف ِّ
الكف عن أخذ احلطام ،ومنع األقدام
عن قبيح اإلقدام».
أصحابُه
ـن
َك ْم ِم ْ
صيام ما َجـنَى َ
ٍ
ري َّ
واألتـعـاب
الظما واجلوع
غَ
ِ
ِ
ما ُّ
َـن تَ َرك الطـعا َم بـصائم
كـل م ْ
ٍ
وكذاك ُ
وشـراب
تارك شـهـو ٍة
ِ
َن مل يَ ْر َع َّ
جماور
حـق
ما صا َم م ْ
ٍ

وصـحـاب
ـو ٍة وقـرابـ ٍة
وأُ ُخ َّ
ِ

َن َ
أك َل اللحو َم بِغيـبَ ٍة
ما صـا َم م ْ
َ
خلـراب
أو قـال شـراً أو َسعَى
ِ
كاذب
َـن أدّى شهاد َة
ما صـا َم م ْ
ٍ
َ
َ
وأ َخ َّ
واآلداب
خــالق
ـل بـاأل
ِ
ِ
رمض��ان فرص��ة للتوب��ة النص��وح والن��دم عل��ى م��ا ف��ات من
التقصري ،والعزم على عدم العودة للذنوب واملعاصي واآلثام،
فالتوبة إىل اهلل عز وجل والتضرع بني يديه ،من أهم األعمال
يف رمضان ولذا عقب سبحانه وتعاىل بعد آيات الصيام بقوله:
(وَإ َذا َس� َ
�ألَ َ
َع َو َة َّ
اعي إِ َذا
يب د ْ
ك ِعبَا ِدي َع ِّن َف ِإنِّي َق ِر ٌ
يب أُ ِج ُ
الد ِ
ِ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
دَ
ُم يَ ْرش��دون ) البقرة /
َعانِي فليَ ْس�ت ِجيبُوا لِي وَليُؤ ِمنوا بِي لعَله ْ
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َن َصا َم
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل( :م ْ
َض َ
َرم َ
َاحتِ َسابًاُ ،غ ِف َر لَ ُه مَا تَ َق َّد َم ِم ْن َذ ْنبِ ِه) رواه مسلم.
ان ،إِميَانًا و ْ
ب��ا ِدر بالتّوب��ة م��ا َ
�تدرك فائتًا قبل
دمت يف زمن اإلمه��ال ،واس� ِ
وأظه��ر النّدم
ف��وات األوان ،وأق ِل��ع ع��ن الذن��وب واألوزارِ ،
واالس��تغفارّ ،
َ
ليتوب مس��يء الليل،
يبس��ط يده بالنّهار
فإن اهلل ُ
يده ّ
ويبس��ط َ
َ
ليتوب مس��يء النّهار.
بالليل
ري املعاصي ،هذا شه ٌر يُ َف ّ
ك فيه العاني ،ويعتَق فيه اجلاني،
يا أس َ
الفرصة ،وحا ِذر الفوتَة ،وال
ويتجاوَز فيه عن العاصي ،فبا ِدر
َ
َ
تك��ن ممّ��ن أبى ،وخ��رج رمضان ومل ينَ��ل فيه الغف� َ
�ران واملُنى.
َص ِع َد رس��ول َّ
ب َف َق َ
نيِ ،ق َ
ني آ ِم َ
ني آ ِم َ
ال( :آ ِم َ
يل يَا َر ُس��ول
الل ْالِْن ََ
ََ َ
ْ َ
َّ
بيل
اهلل إِنك صعدت الِْن َب فقلت آمني آمني آمني ،فقال :إِن ِج ْ ِ
الس َلم أَتَانِي َف َق َ
ال لي :من أدْرك شهر َرم َ
َضان َفلم يُ ْغ َف ْر
َع َل ْي ِه َّ
لَ ُه َف َد َخ َل النَّا َر َف َأ ْبع َ
ت آ ِم َ
َد ُه اللَُّ ُق ْل آ ِم َ
ني َف ُق ْل ُ
ني) .أخرجه ابن خزمية
وابن حبان.
يف رمضان تهجد وتراويح ،وذكر وتس��ابيح ،يف رمضان تالوة
وصل��وات ،يف رمض��ان ج��ود وصدق��ات ،يف رمض��ان أذكار
ودعوات ،وضراع��ة وابتهاالت ،يف رمضان نفحات ورمحات
فما أحوجنا هل��ذه النفحات الربانية.
َ
َ
ك َر ِض َي اهللُ َع ْن ُهَ ،قالَ :قال َر ُس ُ
ََ
هلل َص َّلى
ول ا ِ
س ْب ِن مَالِ ٍ
َع ْن أن ِ
َلوا ْ َ
َس� َّ
(افع ُ
�ل َمْ :
ير د ْ
ات
اهللُ َع َل ْيِ��ه و َ
ال�َ ْ
َر ُض��وا لِنَ َف َح ِ
َه َر ُك ْمَ ،وتَع َّ
ح� ِة ا ِ َ
َن ي َ
ات ِم ْن َر ْ َ
َر ْ َ
َش��ا ُء ِم ْن
يب بِهَا م ْ
حتِ ِه يُ ِص ُ
ل نَ َف َح ٍ
�إ َّن َِّ ِ
هلل ،ف� ِ
َ
َس� ُ
َس�َ ُ
تر َع ْو َراتِ ُك ْم ،وَأَ ْن يُ َؤ ِّم َن َر ْو َعاتِ ُك ْم).
ِعبَا ِد ِه ،و َ
�لوا اهلل أَ ْن ي ْ
[املعج��م الكبري للطربان��ي] .واحلمد هلل رب العاملني.
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كيف نغتنم شهر رمضان
املفيت د .عيسى الزعيب
احلم��د هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام عل��ى النيب األمني
املبع��وث رمح� ً
�ة للعامل�ين حمم��د وعل��ى آل��ه وصحب��ه الطيب�ين
الطاهرين أم��ا بعد:
َ
�ت ْال� َّ ْ
ون )
َال ْن� َ
�س إِ َّل لِيَ ْعبُ ُد ِ
ق��ال اهلل تع��اىلَ ( :و َم��ا َخل ْق� ُ ِ
�ن و ِ
الذاري��ات ،56 /فالغاي��ة م��ن وج��ود الربي��ة عل��ى األرض حتقيق
العبودي��ة هلل س��بحانه وتعاىل ،وهذه العبودي��ة ال تنتهي بوقت
مع�ين بل تبقى حياة املس��لم كلها عب��ادة هلل تعاىل حتى املوت،
ك َحتَّ��ى ي َْأتِيَ َ
�د َربَّ َ
َاعبُ� ْ
ك ْاليَ ِق� ُ
ين) احلجر،99/
ق��ال اهلل تع��اىل( :و ْ
واليقني ه��و املوت.
ولكن من رمحة اهلل س��بحانه وتعاىل وفضله عليهم أن خصهم
مبواس��م تتضاعف فيها األجور واحلسنات ،ومن هذه املواسم
ش��هر رمض��ان املبارك ،فال ب��د من اغتنام هذه املواس��م بزيادة
العم��ل الصاحل فيه��ا واالجتهاد يف الطاعات ،فش��هر رمضان
ش��هر الربكة وشهر اخلري وش��هر الرمحة يضاعف اهلل تعاىل فيه
األجور واحلسنات ،فقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
أن��ه ق��ال( :من تقرب في��ه خبصلة من خصال اخل�ير كان كمن
أدى فريضة فيما س��واه ،وم��ن أدى فيه فريضة كان كمن أدى
س��بعني فريضة فيما س��واه) رواه البيهقي وابن خزمية.
فال بد للمس��لم أن يس��تغل هذا الش��هر العظي��م باالجتهاد يف
العب��ادة والطاع��ة ،واالجتهاد فيه ش��امل جلوام��ع اخلري ولكل
القرب��ات ال�تي يتقرب بها املس��لم من ربه عز وجل فيش��مل:
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 .1ت�لاوة الق��رآن الكري��م :ينبغي للمس��لم أن يكثر من تالوة
القرآن الكريم يف شهر رمضان املبارك ،كما كان يفعل السلف
الص��احل ،وأن حي��رص على ختم القرآن الكريم ولو مرة ،قال
الزه��ري رمح��ه اهلل« :إذا دخ��ل رمض��ان إمنا هو ت�لاوة القرآن
وإطعام الطعام» ،وقد ورد أن اإلمام الش��افعي رمحة اهلل تعاىل
أن��ه كان خيتم القران الكريم يف رمضان س��تني مرة.
 .2الصدق��ة :ينبغ��ي للمس��لم أن يكثر من الصدقات يف ش��هر
رمضان املبارك أس��وة برس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لينال
األج��ر والث��واب العظي��م عند اهلل س��بحانه وتع��اىل ،فعن ابن
عباس رضي اهلل عنهما قال( :كان رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
وس��لم أج��ود الن��اس ،وكان أجود ما يك��ون يف رمضان) متفق
عليه .
 .3تفطري الصائم :ينبغي للمس��لم أن حيرص على هذا العمل
الطيب ملا فيه من ثواب عظيم فله مثل أجر الصائم ،وال يغفل
املس��لم عن هذا العمل املبارك ولو بش��يء قليل ،فإن اهلل تعاىل
يعطي األجر على القليل والكثري ،ملا روي عن النيب صلى اهلل
عليه وس��لم أنه قال( :ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه
وعت��ق رقبت��ه من النار وكان له مثل أج��ره ،من غري أن ينقص
من أجره قالوا يا رسول اهلل ليس كلنا جيد ما يفطر به الصائم
فقال رسول صلى اهلل عليه وسلم :يعطي اهلل هذا الثواب ملن
فط��ر صائم��ا عل��ى مذقة لنب أو مترة أو ش��ربة ماء ومن س��قى

صائما س��قاه اهلل عز وجل من حوضي ش��ربة ال يظمأ بعدها
حت��ى يدخل اجلنة) رواه البيهقي وابن خزمية.
 .4قيام الليل :حيرص املسلم على قيام رمضان وخاصة صالة
الرتاوي��ح حتى ينال الث��واب العظيم من اهلل س��بحانه وتعاىل،
فقد جاء يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
�ا واحتس� ً
أن��ه قال(:م��ن ق��ام رمض��ان إميان�ً
�ابا غفر له م��ا تقدم
م��ن ذنب��ه) متفق عليه .ق��ال العلماء القي��ام يف رمضان هي صالة
الرتاوي��ح وحيرص على أدائها م��ع اإلمام حتى ينصرف لقوله
صلى اهلل عليه وسلم( :من قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب
ل��ه قيام ليلة) رواه أمحد والرتمذي وقال :حديث حس��ن صحيح.
 .5الذك��ر :فليكث��ر املؤم��ن م��ن ذكر اهلل س��بحانه تع��اىل ،وال
يزال لس��انه ً
رطبا بذكر اهلل س��بحانه وتعاىل ،فجاء يف احلديث
القدس��ي عن أبو هريرة :عن النيب صلى اهلل عليه وس��لم قال:
(قال اهلل تعاىل أنا مع عبدي حيثما ذكرني وحتركت بي شفتاه)
رواه البخاري.
.6الدع��اء :ليكثر املس��لم م��ن الدعاء يف ش��هر رمضان املبارك
طمعا يف مغفرة اهلل تعاىل لذنوبه وعتقه من النار والفوز برضا
اهلل تعاىل وليزد اإلحلاح بالدعاء فيه فهو ش��هر الدعاء وش��هر
اإلجاب��ة وش��هر القب��ول والصائ��م يك��ون فيه ضعي��ف النفس
منكس��ر القلب قريب من مواله عز وجل مس��تجاب الدعوة،
فع��ن أب��ي هري��رة رض��ي اهلل عن��ه ع��ن الن�بي صل��ى اهلل عليه
وس��لم ق��ال( :ثالثة ال ت��رد دعوتهم اإلمام الع��ادل ،والصائم
حت��ى يفط��ر ،ودعوة املظل��وم يرفعها اهلل ف��وق الغمام ،وتفتح
هل��ا أبواب الس��ماء ،ويقول الرب عز وج��ل :وعزتي وجاللي
ألنص��رك ولو بعد حني) رواه أمحد وابن ماجه والرتمذي وقال :هذا حديث
حسن.

وأخرياً جيب على املسلم أن حيرتز من املعاصي واآلثام يف شهر
رمض��ان املبارك ،حت��ى ال حيبط عمله ويفوت��ه الثواب العظيم
م��ن اهلل تع��اىل ال��ذي يطمع في��ه كل مؤمن وخيس��ر مغفرة اهلل
تعاىل له اليت يرجوها كل مسلم وحتى ال يكون له من صومه
إال اجل��وع والعط��ش وال جي�ني ّإل احلس��رة والندامة ،فجاء يف
احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وس��لم انه قال( :رب صائم
حظ��ه من صيامه اجلوع والعطش) رواه أمحد وابن ماجه واحلاكم ،وقال:
ه��ذا احلديث صحيح على ش��رط البخاري ومل خيرجاه.
وصلى اهلل على النيب حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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رمضان شهر الصبر
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احلم��د هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام عل��ى النيب األمني
املبع��وث رمح� ً
�ة للعامل�ين حمم��د وعل��ى آل��ه وصحب��ه الطيب�ين
الطاهرين أم��ا بعد:
عن أبي هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم( :صوم شهر الصرب ،وثالثة أيام من كل شهر،
صوم الدهر كله) أخرجه أمحد بسند صحيح.
وصف النيب صلى اهلل عليه وس��لم رمضان بشهر الصرب؛ ألنه
شامل ألنواع الصرب:
الص�بر عل��ى طاعة اهلل ،والصرب عن حم��ارم اهلل ،والصرب على
أق��دار اهلل املؤمل��ة ،فالصوم فيه صرب عل��ى طاعة اهلل من صالة
وذك��ر وقراءة قرآن وغريها من أجناس الطاعات ،وصرب عما
ح��رم اهلل م��ن الش��هوات ،وصرب عل��ى ما حيص��ل للصائم فيه
م��ن أمل اجل��وع والعطش وضعف النفس والب��دن ،فيثاب عليه
الصائم.
ف��إذا كان الصيام معدن الصرب ومصنعه وأصله ومنبعه ،ميكننا
حينئ��ذ فهم ما ثب��ت يف الصحيحني وغريهم��ا عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم حني قال( :كل عمل ابن آدم له ،احلسنة بعشر
أمثاهل��ا إىل س��بعمائة ضع��ف ،قال ع��ز وج��ل :إال الصيام فإنه
لي وأنا الذي أجزي به؛ إنه ترك ش��هوته وطعامه وش��رابه من
أجلي ،للصائم فرحتان :فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه،
وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك) فقد أُبهم
أج ُر الصيام يف احلديث ،وما ذلك إال ألن الصيام ميثل حقيقة
عب��ادة الص�بر ،وقد قال تع��اىل يف جزاء الصابري��ن( :إِنََّا يُ َو َّفى
ََ
َ
�اب) الزمر.100/
َّ
ي ِح َس� ٍ
الصابِ ُرون أ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
فيك��ون الصوم مس��تثنى م��ن األعمال املضاعف��ة بقدر معلوم،
فاألعمال كلها تضاعف بعش��ر أمثاهلا إىل س��بعمائة ضعف إال

املفيت د .أنس الكساسبة
الصي��ام فإن��ه ال ينحصر تضعيفه يف هذا العدد بل يضاعفه اهلل
عز وج��ل أضعافا كثرية بغري حصر.
ق��ال ابن رج��ب رمحه اهلل« :ومن أفضل أنواع الصرب :الصيام،
فإن��ه جيمع الص�بر على األنواع الثالثة؛ ألن��ه صرب على طاعة
اهلل  -ع��ز وج��ل  ،-وصرب عن معاص��ي اهلل؛ ألن العبد يرتك
شهواته هلل  -عز وجل  -ونفسه قد تنازعه إليها»[ .جامع العلوم
واحلك��م .] 649 / 2
ولع��ل مم��ا يس��تنبط من حكم بالغ��ة يف عبادة الصي��ام ،أن هذا
الدي��ن العظي��م جاء ليغرس يف اإلنس��ان ق��وة اإلرادة وصدق
العزمية ،والثبات يف الشدائد والصرب عليها ،فالذي يصرب على
م��ا البد له منه من الطعام والش��راب ،الذي هو س��بب حيفظه
من املوت واهلالك ،ويصرب على ذلك ثالثني نهاراً يف كل عام،
فإنه قادر على أن جيمح الش��هوات والرغبات اليت له منها بد،
وم��ن باب أوىل عن الكماليات ال�تي هي زائدة عن حاجاته.
فرمضان س��بب لعلو اهلمة وشرف النفس ،فكم من قائم يتلو
آيات اهلل عز وجل؟ وكم من متصدق حيثو املال من بني يديه؟
وكم من ذاكر ال يزال لسانه رطبا من ذكر اهلل عز وجل؟ وكم
من ساع على األرامل واليتامى؟
ٍ
فلنقبل على هذا الشهر الفضيل بنية صادقة وعزمية قوية نغتنم
ما فيه من نفحات ربانية ،فإذا كان رمضان كالغيث فإنه حباجة
إىل أرض طيب��ة تس��تقبل ه��ذا الغي��ث ،فإذا اجتم��ع الغيث مع
األرض الطيبة نبت الزرع الطيب بإذن اهلل ،يسر اهلل لنا حسن
الصي��ام ،وجعلن��ا ممن يؤدون هذه الفريض��ة على الوجه الذي
يرضي��ه عنا .واحلمد هلل رب العاملني.

مدارسة القرآن مع جبريل
عليه الصالة والسالم
احلم��د هلل رب العامل�ين وأفض��ل الص�لاة وأمت التس��ليم عل��ى
س��يدنا حمم��د وعل��ى آل��ه وأصحابه أمجع�ين وبعد:
كان جلربي��ل لق��اءات بالن�بي صل��ى اهلل عليه وس��لم ملدارس��ة
الق��رآن الكري��م ،ومن هذه اللقاءات ما كان يف ش��هر رمضان
ويف أي��ام الصي��ام ،حي��ث كان للن�بي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم
مراجع��ات وتأمالت مع كت��اب اهلل تعاىل حبضور جربيل عليه
الس�لام ،والس��ر يف اختيار ش��هر رمضان هلذه املدارس��ة؛ ألن
شهر رمضان شهر القرآن قال تعاىلَ :
َض َ
(ش ْه ُر َرم َ
ان الَّ ِذي أُ ْن ِز َل
�دى و ْ
ُْ ُ ً
ات ِم َن الُْ� َ
ان) البقرة/
�اس َوبَيِّنَ ٍ
َال ُف ْر َق ِ
ِفي� ِه الق� ْرآن ُهدى لِلنَّ� ِ
ِ
ب َص َّلى
 ،185وجاء يف حديث البخاري عن أَبُي ُه َر ْي َر َة َع ِن النَّ ِّ
َار ُض ُه ال ُق ْر َ
َسَّ��ل َم :أَ َّن ِج ْبَي��ل َك َ
آن) رواه البخاري،
اهللُ َع َل ْي ِه و َ
ان يُع ِ
ِ
واملعارض��ة هي املقابلة أي :يدارس��ه مجيع م��ا نزل من القرآن،
وه��ذه املعارضة للقرآن فيها من الفوائد اجلمة ،وعرب عن هذه
الفوائ��د احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل بقوله( :أن مدارس��ة
القرآن جتدد له العهد مبزيد غنى النفس ،والغنى سبب اجلود،
واجل��ود يف الش��رع :إعط��اء ما ينبغي ملن ينبغ��ي ،وهو أعم من
الصدق��ة ،وأيضا فرمضان موس��م اخل�يرات ألن نعم اهلل على
عب��اده فيه زائدة على غريه ،فكان النيب صلى اهلل عليه وس��لم
يؤث��ر متابعة س��نة اهلل يف عباده ،فبمجموع م��ا ذكر من الوقت
واملن��زول ب��ه والن��ازل واملذاكرة حصل املزي��د يف اجلود ،وهذا

املفيت د .عبداهلل الربابعة

اجلود كان يف رمضان عند مالقاة جربيل للنيب صلى اهلل عليه
وس��لم فعن ا ْبن َعبَّاس« :أَ َّن َر ُس� َ
َس َّل َم
هلل َص َّلى اللَُّ َع َل ْي ِه و َ
�ول ا ِ
ٍ
ِ
ان ِم ْن أَ ْج َو ِد النَّاس ،وَأَ ْج َو ُد مَا ي ُ
َض َ
َك َ
ون ف َرم َ
َك ُ
انِ ،ح َ
ني ي َْل َقا ُه
ِ
ِ
َّ َ َ
ان َر ُس ُ
جْ ُ ْ
آنَ ،ف َك َ
ار ُس ُه ْال ُق ْر َ
هلل َص َّلى
ول ا ِ
بيل ،يَل َقا ُه ُكل ل ْيل ٍة يُ َد ِ
ِ ِ
َ
ني ي َْل َقا ُه ج ْب ُ
َسَّ��ل َم ِح َ
الريح الُْ ْر َسَ��ل ِة»
يل ،أجو َد م َن
اللَُّ َع َل ْي ِه و َ
ِ ِ
ْ َ ِ ِّ ِ
رواه أمح��دَ ْ ،
يث يش�ير إىل فوائد مجة منها:
وال ِد ِ
َض َ
�م َش�هْر َرم َ
آن ِفي ِه ثُ َّم
تَ ْع ِظي� ُ
ان ِل ْختِ َص ِ
اص ِه بِا ْبتِ َدا ِء نُ� ُز ِ
ول ْال ُق ْر ِ
ِ
ول ج ْب َ
ُمعَا َر َضتُ� ُه َم��ا نَ َز َل ِم ْن ُه ِفي ِهَ ،وي َْل َز ُم ِم� ْ َ َ َ ْ ُ ُ
يل
�ن ذلِك كث َرة ن ُز ِ ِ ِ
ِفي ِه ،وَف َك ْث َر ِة نُ ُزولِ ِه ِم ْن تَ َوا ُر ِد ْ َ
ات و ْ
ات مَاال ُْ
ي َصى،
َال ََ
ال ْ َ
ب َك ِ
ي ِ
ِ
َويُ ْس�تَ َفا ُد ِم ْن� ُه أَ
َ
ي ُص� ُ
َ
َّ
ْ
َان إِنََّا َْ
َّ
م
الز
ل
ض
ف
ن
�ل بِ ِزيَا َد ِة ْال ِعبَا َد ِةَ ،و ِفي ِه
ِ
َ
ْ
ْ
أَ َّن ُم َدا َو َم� َ
َ
اسِ��ت ْحبَ ُ َ
ري
وج ُ
يَ ،و ِفي ِه ْ
�ة التالوة تُ ِ
اب تكثِ ِ
ب ِزيَا َدة ال ْ ِ
َْ
ير و ْ
ْ
آخ��ر ْال ُع ُم��ر َو ُم َذ َ
َال ِع ْلم ،وَإِ ْن
اك َر ُة ْال َف ِ
ِ
ال ِعبَ��ا َد ِة ِف ِ ِ
اض ِل بِال� ِْ
ِ
ي َف��ى َع َل ْي� ِه َذلِ َ
ان ُه� َو َل َْ
َك َ
�اظَ ،و ِفي ِه
َالتِّ َع� ِ
ك لِ ِزيَ��ا َد ِة التَّ ْذ ِك َر ِة و ِ
أَ َّن لَ ْي� َ
َض� َ َ ُ
�ل َرم َ
�ار ِه ،وَأَ َّن الَْ ْق ُص��و َد ِم َن التالوة
�ان أ ْف َض��ل ِم ْن نَ َه� ِ
َال َف ْه��م َ
َظنَّ� ُ َ َ َ
ُْ
ل َّن َّ
الل ْي� َ
�ار ِم� َ
�ن
�ل م ِ
ال ُض��و ُر و ْ ُ ِ
�ة ذلِ��ك ِل��ا ِف النَّ َه� ِ
َيتَم ُل أَنَّ ُه َص َّلى اللَُّ
ْ
َّ
ض ُّ
الد ْنيَ ِويَّ ِة و ِّ
الش َو ِ
َالدينِيَّ ِة ،و َْ ِ
اغ ِل وَال َع َو ِ
ار ِ
َس� َّ
�ل َم َك َ
آن ِف ُك ِّل س��نة على
َع َل ْي� ِه و َ
ان يَ ْق ِس� ُ
�م مَا نَ� َز َل ِم َن ْال ُق ْر ِ
َض��ان أَج َزاء فيقرأ كل لَ ْي َل ٍة ُج� ْزءًا ف ُج ْز ٍء ِم َن َّ
ليَالِ��ي َرم َ
الل ْي َل ِة،
ِ
َشتَ ِغ ُل ب ِه ف ُك ِّل لَ ْي َل ٍة ِم ْن ِس َوى َذلِ َ
ب ف َذلِ َ
ك مَا َك َ
ان ي ْ
ك
و َّ
ِ ِ
َالسبَ ُ ِ
اح ِة ب َ
�ن تَع ُ
َاه ِد أَ ْه ٍل).
َد ٍن َو ِم� ْ
ِم� ْ
الص َل ِة َو ِم ْن َر َ
�د بِ َّ
�ن تَه ُّ
َج� ٍ
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يق��ول اب��ن اجلوزي مبين��ا حال النيب وكثرة ج��وده يف رمضان:
«وَإنََّ��ا كث��ر ج��وده َع َل ْي� ِه َّ َ
لام ف َرم َ
َضان خلمس��ة أَ ْش�يَاء:
ِ
الس� ِ
َ
َ
َ
َ
أَ َ
الصدق��ة يتضاع��ف ِفي ِه،
حده��ا :أن��ه ش��هر فاض��ل ،وث��واب َّ
�ك ْال ِعبَ��ادَاتَ .ق� َ
َك َذلِ� َ
وَ
يحة ف َرم َ
الز ْه� ِ َ
�ال ُّ
َضان خري
�ر ّي :ت ْس��بِ َ ِ
الص ْوم ،فإعطاء
من ألف تس��بيحة يف غريه .وَالثَّانِي :أَنه ش��هر َّ
النَّ��اس إِ َعانَ��ة لَُم على ْالفطر والس��حور .وَالثَّالِ��ث :أَن إنعام
ْالق يكثر ِفي ِه ،فقد َجا َء ف َ
احل ِديث :أَنه يُ َزاد ِفي ِه رزق الُْؤمن،
ِ
َ
َّ
َ
الر ُسول أَن
أحب
ار،ف
ن
ال
من
تيق
ع
ألف
وَأَنه ي ْعتق ِفي ِه كل ي َْوم
َّ
َْ
َالرابع :أَن َك ْث َرة ْ ُ
الود كالشكر
يُ َوافق ربه عز وَجل ِف الكرم .و َّ ِ
ل�ترداد ج ْبيل إلَ ْي ِه ف كل لَ ْي َلة .و ْ َ
َالا ِمس :أَنه ملا َك َ
ان يدارس��ه
ِ ِ ِ ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْال ُق� ْرآن ِف كل لَ ْي َلة من َرمَضان زادَت معاينته ال ِخ َرة ،فأخرج
الس� َ
َد ْي� ِه من ُّ ْ َ َ َ
َم��ا ف ي َ
لام يتعاهده ِف
بيل َع َل ْي ِه َّ
الدنيَ��ا .فكان ِج ْ ِ
ِ
كل س��نة فيعارضه ِبَا نزل َع َل ْي ِه َف َل َّما َك َ
ان ْالعَام الَّ ِذي تويف ِفي ِه
اط َمة َر ِضي اهلل
ي َك َما ثَبت ِف َّ
الص ِحيح َعن َف ِ
َعارض��ه بِ� ِه َّ
مرتَ ْ ِ
َع ْن َه��ا ،ألن يف مالقاته زيادة ترقيه يف املقامات ،وزيادة ِّ
اطالعه
على علوم اهلل تعاىل ،وال س��يما مع مدارس��ة القرآن.
يق��ول الزبيدي :ويف احلديث فوائ��د منها «أن ُج َودة صلى اهلل
عليه وسلم يف رمضان يفوق على جوده يف سائر أوقاته ،ومنها
أن املراد من مدارس��ته للقرآن مع جربيل علية الس�لام مقابلته
عل��ى م��ا أوح��اه إليه م��ن اهلل تع��اىل ليبقى ما بق��ي ويذهب ما
نسخ توكيدا واستئناسا وحفظا؛ وهلذا عرضة يف السنة األخرية
على جربيل مرتني وعارضة به جربيل كذلك ،وهلذا فهم عليه
الس�لام اقرتب أجله .وكان جوده صلى اهلل عليه وسلم جيمع
أن��واع اجل��ود كلها ،من بذل العلم والنفس واملال هلل عز وجل
يف إظه��ار دينه وهداية عباده ،وإيصال النفع إليهم بكل طريق
م��ن تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم ،وكان
ج��وده يتضاع��ف يف رمض��ان لش��رف وقت��ه ومضاعف��ة أجره
وإعانة العابدين فيه على عبادتهم واجلمع بني الصيام وإطعام
الطعام ،وهما من أسباب دخول اجلنة ،فعن فاطمة رضي اهلل
َ
إلي النيب صلى اهلل عليه وسلم« :أن جربيل
عنها ،قالت :أ َس َّر َّ
كان يعارض�ني بالق��رآن ّ
كل س��نة ،وإنه عارض�ني العام مرتني،
وال أراه إال حض��ر أجلي».
وعلي��ه؛ فيجب عل��ى الصائمني فهم الس��ر يف مراجعة جربيل
الق��رآن مع الن�بي مرتني ،والواجب كذلك احل��ذر من الغفلة
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عن قراءة القرآن ،وهذا ما جنده من فتور الناس عن كتاب اهلل
وخاصة بعد رمضان.
وم��ن املبش��رات ما نراه م��ن إقبال الناس عل��ى تعلم وحفظ
وتدبر القرآن الكريم واملسارعة إىل ختم القرآن فهما وتدبرا،
فمنه��م م��ن خيت��م القرآن يف رمضان مرة ومنه��م من خيتم كل
أس��بوع مرة ويف ذلك فليتنافس املتنافسون.

وحن��ن نق��ول :إن هؤالء على أجر عظي��م ،وهلم اخلري العميم،
ولك��ن ينبغي أال يهج��ر القرآن بعد رمضان؛ ألن اهلل تعاىل ذ ّم
َق َ
الر ُس� ُ
الذي��ن يهجرونه ،قال تعاىل( :و َ
ب إِ َّن َق ْو ِمي
�ول يَا َر ِّ
ال َّ
ََّ
ات ُذوا َه َذا ْال ُقْ��ر َ
ْجو ًرا) الفرقان.17/
آن َمه ُ
وأم��ا الذين يق��رؤون القرآن طوال عامهم ،فه��م أهل القرآن،
وه��م أه��ل اهلل وخاصته ،وهم أتباع النيب الكريم يف املدارس��ة
والتعلي��م كما حصل مع جربيل عليه الس�لام مع نبينا الكريم
صلى اهلل عليه وس��لم.
ً
مهتما بالقرآن ،ويكون من الذين
وجيب على املسلم أن يكون
يتلونه حق تالوته ،ومن الذين حيلون حالله وحيرمون حرامه،
ويعمل��ون مبحكمه ،ويؤمنون مبتش��ابهه ،ويقفون عند عجائبه،
ويعت�برون بأمثال��ه وبقصصه وما فيه ،ويطبق��ون تعاليمه؛ ألن
الق��رآن أن��زل ألج��ل أن يعمل ب��ه ويطبق ،وإن كان��ت تالوته
تعت�بر ً
عمال وفيها أجر.
نس��أل اهلل تع��اىل لنا مجيعا أن نغتنم ش��هر الق��رآن كما أمرنا به
ين يَ ْت ُل َ
سبحانه وتعاىل حيث قال( :إِ َّن الَّ ِذ َ
ون ِكتَ َ
الل وَأَ َقا ُموا
اب َّ ِ
�ون َ
�را و َ َ
الص�لا َة وَأَ ْن َف ُق��وا ِمَّا َر َز ْقنَ ُ
تا َر ًة لَ ْن
اه ْم ِس� ًّ
ََّ
َعلنِيَ ًة يَ ْر ُج� َ ِ
تَبُ��و َر) فاط��ر .29/واحلمد هلل رب العاملني.

رمضان واالقتصاد
احلم��د هلل رب العامل�ين والصالة والس�لام على س��يدنا حممد
وعلى آل��ه وأصحاب��ه أمجعني وبعد:
يف كل ع��ام يك��رم اهلل أم��ة اإلس�لام بش��هر رمض��ان ،ش��هر
جتل��ي امل��كارم الربانية ،ال��ذي جعل صيامه فريض��ة وقيام ليله
تطوع�ً
�ا ،فلل��ه احلمد واملنّة ،وحتى يؤت��ي الصيام أكله ومثراته
جاء التوجيه الش��رعي لالنتفاع من مدرس��ة الصيام من خالل
تهذي��ب النف��س وال��روح ،وذل��ك باالمتن��اع عن الش��هوات،
وحفظ الصيام من كل ما يفسده من املفسدات املادية كاألكل
والش��رب ،أو املعنوي��ة كالغيب��ة ،وللوقاية م��ن كل هذا جاءت
آي��ات الصي��ام للحدي��ث عن ضب��ط الق��وة الش��هوانية بضبط
األكل والش��رب ،وضبط القوة الناطقة بربط اللس��ان بالتالوة
والذك��ر والدعاء.
قال تعاىلَ :
(ش� ْه ُر َرم َ
َضان الَّ ِذي أُ ْن ِز َل ِفي ِه ْال ُق ْر ُ
آن ُه ً
اس
دى لِلنَّ ِ
نات ِم َن الُْدى و ْ
قان َف َم ْن َشِ��ه َد ِم ْن ُك ُم َّ
الش� ْه َر َف ْليَ ُص ْم ُه
َوبَيِّ ٍ
َال ُف ْر ِ
كان مَر ً
َن َ
يضا أَ ْو َعلى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَيَّام أُ َخ َر يُ ِر ُ
يد اللَُّ بِ ُك ُم
َوم ْ
ِ
ٍ
بوا ََّ
ْاليُ ْس َر وَال يُ ِر ُ
الل َعلى
يد بِ ُك ُم ْال ُع ْس َر َولِتُ ْك ِم ُلوا ْال ِع َّد َة َولِتُ َك ُِّ
ون .وَإذا َس� َ
َل ُك ْم تَ ْش� ُ
�ألَ َ
داك ْم وَلَع َّ
َم��ا َه ُ
�ك ُر َ
ك ِعب��ا ِدي َع ِّن َف ِإنِّي
ِ
َعان َف ْليَ ْس�تَجيبُوا لِي و ْ
َع� َو َة َّ
َليُ ْؤ ِمنُوا
الد
يب د ْ
َق ِري� ٌ
�ب أُ ِج ُ
اع إِذا د ِ
ِ
ِ
ب��ي لَع َّ
�د َ
�م يَ ْر ُش� ُ
ون) البق��رة ،186-185/لك��ن هن��اك تصرفات
َل ُه� ْ
ِ
م��ن الضروري التحذير منه��ا؛ لكونها حتول دون انتفاع بعض
الصائم�ين م��ن صيامه��م ،فب� ً
�دال م��ن أن يكون ش��هر رمضان

املفيت هاني العابد
شهر اقتصاد وتوفري يتحول الشهر الكريم إىل أزمة اقتصادية،
فيكثر الش��راء ،والتفنن يف الوالئم واإلسراف ،وزيادة األعباء
املالية على األفراد واألس��ر واجملتمعات ،ولو أن أمة اإلس�لام
ً
ً
حقيقيا ،لتعلمت فيه معنى
تفاعال
تفاعلت مع الش��هر الكريم
ضبط نفقاتها ،ولعادت إىل سريتها األوىل يف قوتها االقتصادية
واحلضاري��ة؛ ل��ذا كان م��ن ب��اب النصيحة للمس��لمني يف هذا
الش��هر التفاعل مع ما يلي:
 -1البعد عن اإلسراف يف املأكوالت والنفقات غري املدروسة
ً
فهو مطلوب يف كل وقت وحني
وخصوصا خالل هذا الشهر
�ج ٍد
الكري��م ق��ال تعاىل( :يَا ب َِن آ َد َم ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل م ْ
َس� ِ
َ
َ
وُ
َك ُلوا و ْ
ب الُْ ْس ِر ِف َ
ني) األعراف،31/
ي ُّ
َاش� َربُوا وَل تُ ْس ِر ُفوا إِنَّ ُه ل ُ ِ
قال القرطيب« :قوله تعاىل( :وال تس��رفوا) أي يف كثرة األكل،
وعنه يكون كثرة الش��رب ،وذلك يثقل املعدة ،ويثبط اإلنسان
ع��ن خدمة رب��ه ،واألخذ حبظه م��ن نوافل اخلري» [تفس�ير القرطيب
.]194/7
ف��إن تع��دى ذلك إىل ما فوق��ه مما مينعه القي��ام بالواجب حرم،
ً
وفعال فإنن��ا نلحظ أن
وكان ق��د أس��رف يف مطعم��ه ومش��ربه.
تن��اول الطع��ام بإس��راف يصي��ب صاحب��ه بالكس��ل فيقصر يف
القيام ببعض حقوق هذا الشهر الفضيل ،فتفرت همته عن قيام
ً
فضال عن ّ
أن يف ذلك خمالفة لسنة
الليل ،ويطول نومه بالنهار،
احلبي��ب املصطف��ى صلوات اهلل عليه ،بأن يفطر على ش��يء
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س
يسري من متر أو ماء ثم يؤدي صالة املغرب مباشرة ،قال أَنَ َ
ان َر ُس� ُ
كَ :
(ك َ
َسَّ��ل َم يُ ْف ِط ُر َع َلى
الل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
�ول َّ ِ
ْب َن مَالِ ٍ
َ
َ
َ
ات َق ْب َل أ ْن يُ َص ِّل َيَ ،ف ِإ ْن لَْ تَ ُك ْن ُرطبَ ٌ
اتَ ،ف ِإ ْن
اتَ ،فعَلى تََ َر ٍ
ُر َطبَ ٍ
ات ِم ْن مَا ٍء) رواه أبو داود.
لَْ تَ ُك ْن َح َس��ا َح َس َو ٍ
 -2إن اإلسراف يف اإلنفاق على املوائد خالل الشهر الفضيل،
يرتتب عليه وجود فائض من املواد اليت أعدت لألكل ،ولكنها
مل تس��تهلك ،مم��ا يدف��ع بأهل البي��ت للتخلص منه��ا يف مكب
النفاي��ات وهدره��ا ،وه��ذا من املفاس��د ومن احملرم��ات ،وفيه
الَ :ق َ
ري ِة ْبن ُش ْعبَ َةَ ،ق َ
ُ
ال
فعن امل ِغ َ ِ
إضاعة للمال بغري وجه حقِ ،
ِ
ََّ
َ
َ
َس َّل َم( :إ َّن الل َكر َه ل ُك ْم ثَ َ
الًثاِ :ق َ
يل و َ
َقال،
ب َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
النَّ ُّ
ِ
ِ
ال ،و َ
وَإِ َض َ
ال) رواه البخاري.
َك ْث َر َة ُّ
السَ��ؤ ِ
اع َة املَ ِ
 -3علينا االنتباه خالل األكل بأن نبتعد عن كل تصرف يفسد
الطعام ويزهد فيه من يعرض عليه بعدنا بسبب إفساد الطعام
بتناول جزء منه وترك اجلزء الباقي من الطعام ،بل نأخذ ما حنتاج
إلي��ه؛ فف��ي ذلك حتقيق الطاعة هلل تعاىل بالبعد عن اإلس��راف،
وحفظ األموال ،وصيانتها عن الفس��اد ،وحفظها ملن رغب يف
تناوهل��ا من بعدن��ا إن أعطيت له ،لذا ن��رى الفقيه الكبري حممد
بن احلسن الشيباني املتوفى سنة (189هـ) يف كتابه [الكسب]
وهو من الكتب املتقدمة يف احلضارة اإلسالمية اليت تناولتالقضاي��ا االقتصادي��ة واحملافظة على الق��وة االقتصادية لألمة-
ج��اء ليع��زز ثقافة العم��ل واإلنتاج واحملافظة على كل س��لوك
حيم��ي مال اجملتم��ع ،ويعمل على صيانته م��ن التلف والضياع
لذا أنقل كالمه ألهميته ولبيان حرص الش��رع الش��ريف على
ع��دم اهلدر ،ومن التصرف��ات اليت حذر منها هذا العامل اجلليل
ونص عليه أنه من اإلس��راف احملرم الواجب اجتنابه ،ما يلي:
أ« -من اإلس��راف أن يضع على املائدة من ألوان الطعام فوق
م��ا حيت��اج إلي��ه م��ن األكل إال أن يك��ون من قص��ده أن يدعو
باألضياف ً
قوما بعد قوم إىل أن يأتوا على آخر الطعام فحينئذ
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ال ب��أس بذلك ألنه مفيد.
ب -ومن اإلس��راف أن يأكل وس��ط اخلبز ويدع حواش��يه أو
يأكل م��ا انتفخ من اخلبز.
ج -ومن اإلس��راف التمسح باخلبز عند الفراغ من الطعام من
غري أن يأكل ما يتمسح به؛ ألن غريه يستقذر ذلك فال يأكله،
فأما إذا كان هو يأكل ما يتمسح به فال بأس بذلك.
د -ومن اإلسراف إذا سقط من يده لقمة أن يرتكها بل ينبغي
ً
�تخفافا
أن يب��دأ بتل��ك اللقم��ة فيأكله��ا؛ ألن يف ت��رك ذلك اس�
بالطع��ام ويف التن��اول إك��رام»[ .الكس��ب ،ص.]82 - 81
«وللصي��ام حك��م وأح��كام ،يتجل��ى م��ن خالله مجال الش��رع
الش��ريف ،فللصي��ام فوائد يف جم��ال العبادة ،وجم��ال العالقات
م��ع الناس ،من خالل الش��عور م��ع الفق��راء ،ويف جمال ضبط
النفقات ،لذا جاء النص الش��رعي بإجياب الصيام يف النهار ال
يف اللي��ل ،فخص النهار بالص��وم؛ ألن األكل فيه معتاد والنوم
يف الليل معتاد ،فلو صام يف الليل كان الصوم بدعاء الطبع ال
لتعظيم الش��رع»[ .حماس��ن اإلس�لام ،حممد بن عبد الرمحن ،ص.]21
أم��ا من يتخ��ذ من رمضان ش��هر هدر للنفقات ،وش��هر زيادة
الديون ،وإضاعة للمال حبجة أن رمضان شهر اجلود والكرم،
فنعم رمضان ش��هر اجلود فعَن ا ْبن َعبَّاسَ ،ق َ
ان َر ُس� ُ
الَ :
(ك َ
�ول
ٍ
ِ ِ
ان أَ ْج َو ُد مَا ي ُ
َسَّ��ل َم أَ ْج َو َد النَّاس ،و َ
َك َ
َكونُ
الل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
َّ ِ
ِ
ين ي َْل َق��ا ُه ج ْبي� ُ
�ل ،و َ
َك َ
َض� َ
ف َرم َ
�ان ِح� َ
ان ي َْل َق��ا ُه ِف ُك ِّل لَ ْي َل� ٍة ِم ْن
ِ ِ
ِ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َسل َم
الل َصلى اهلل َعل ْي ِه و َ
ار ُس�ه الق ْرآن ،فل َر ُس��ول ِ
َرمَضان فيُد ِ
َ
َ
َ
ير ِم� َ
�ن
الريح املُ ْر َس��ل ِة) رواه البخ��اري ،ولكن ال يقبل
أ ْج� َو ُد بِاخل� ِْ
ِّ ِ
أن يفه��م اجل��ود بالتبذير ،فش��تان ب�ين األمري��ن ،فاجلود ليس
معن��اه التبذي��ر وما أمجل التفس�ير الش��رعي للج��ود فاجلود يف
الش��رع« :إعطاء م��ا ينبغي ملن ينبغي وهو أع��م من الصدقة».
[فتح الباري البن حجر العسقالني .]31/ 1 /وبهذا يتضح أن اجلود هو
التربع بس��خاء نفس فيما يس��تحق أن ينفق عليه ،وهذا يرتب
ضبط النفقة ،وفعل ما فيه مصلحة للناس من س��د جوعتهم،
وقض��اء حوائجهم ،وتقوي��ة اقتصادهم ،واحلذر كل احلذر من
اإلس��راف املضيع لألموال فال يقبل أن يشرعن اهلدر وافتعال
األزم��ات االقتصادية يف موس��م اخلري والربكة ش��هر رمضان،
فلنع��د لعبادة الصيام جوهرها بتطبيقها ضمن مقاصد الش��رع
الش��ريف ،واحل��ذر من كل تصرف يعط��ل مقاصد العبادات.
واحلمد هلل رب العاملني
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قرارات مجلس اإلفتاء
قرار رقم )2016 /14( )230( :شرعية االتفاقية
العربية لتنظيم رزاعة األعضاء واألنسجة
البشرية ومنع االتجار بها
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جمل��س اإلفت��اء والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية يف
جلس��ته الثاني��ة عش��رة املنعق��دة ي��وم اخلمي��س (/22ربي��ع
األول1438/ه��ـ) ،املواف��ق (2016/ 12/ 22م) ق��د اطلع
عل��ى الس��ؤال ال��وارد م��ن معال��ي وزي��ر األوقاف والش��ؤون
واملقدسات اإلسالمية الدكتور وائل عربيات ،حيث جاء فيه:
أرف��ق بطي��ه مذكرة األمانة العام��ة جلامعة ال��دول العربية رقم
( )2984/3تاريخ (2016/ 10/ 12م) واملرفق بها التقرير
والتوصي��ات الصادرة ع��ن االجتماع الس��ادس للجنة وممثلي
وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الدينية الرمسية
يف الدول العربية إلعداد مش��روع االتفاقية العربية لتنظيم نقل

16

وزراعة األعضاء واألنس��جة البش��رية ومنع ومكافحة االجتار
فيه��ا .أرج��و مساحتكم التكرم باإليعاز لبيان الرأي الش��رعي
حول بن��ود االتفاقية املذكورة .وبعد الدراس��ة ومداولة الرأي
قرر اجمللس ما يأتي:
يف ض��وء م��ا تق��رر من وج��وب احملافظ��ة على كرامة اإلنس��ان
وصيانته��ا ع��ن كل اعتداء أو امتهان ،وم��ا قرره جملس اإلفتاء
والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية يف قرارات��ه الس��ابقة ،وما
صدر عن اجملامع الفقهية يف العامل اإلسالمي ،مل جيد اجمللس يف
بنود االتفاقية املذكورة حمذو ًرا ش��رعيًا يستدعي التوقف فيها.
واهلل تعاىل أعلم

قرار رقم )2016 /15( )231( :شرعية االتفاقية
العربية لمنع االستنساخ البشري ومكافحته
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جمل��س اإلفت��اء والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية يف
جلس��ته الثاني��ة عش��رة املنعق��دة ي��وم اخلمي��س (/22ربي��ع
األول1438/ه��ـ) ،املواف��ق (2016/ 12/ 22م) ق��د اطلع
عل��ى الس��ؤال ال��وارد م��ن معال��ي وزي��ر األوقاف والش��ؤون
واملقدسات اإلسالمية الدكتور وائل عربيات ،حيث جاء فيه:
أرف��ق بطي��ه مذكرة األمانة العام��ة جلامعة ال��دول العربية رقم
( )2984/3تاري��خ (2016/ 10/ 12م) واملرف��ق به��ا
التقري��ر والتوصي��ات الصادرة عن االجتماع الس��ادس للجنة
وممثل��ي وزارات العدل والداخلية والصحة والش��ؤون الدينية

الرمسي��ة يف ال��دول العربية إلع��داد مش��روع االتفاقية العربية
ملنع ومكافحة االستنساخ البشري الذي عقد يومي (29-28
2016/ 9/م) أرج��و مساحتكم التكرم باإليعاز لبيان الرأي
الشرعي حول بنود االتفاقية املذكورة .وبعد الدراسة ومداولة
الرأي ق��رر اجمللس ما يأتي:
يف ض��وء م��ا تق��رر من وج��وب احملافظ��ة على كرامة اإلنس��ان
وصيانته��ا ع��ن كل اعتداء أو امتهان ،وم��ا قرره جملس اإلفتاء
والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية يف قرارات��ه الس��ابقة ،وما
صدر عن اجملامع الفقهية يف العامل اإلسالمي ،مل جيد اجمللس يف
بنود االتفاقية املذكورة حمذو ًرا ش��رعيًا يستدعي التوقف فيها.
واهلل تعاىل أعلم
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قرار رقم )2016 /16( )232( :وجوب التزام
الجهة التي جمعت ألجلها التبرعات
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جمل��س اإلفت��اء والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية يف
جلس��ته الثاني��ة عش��رة املنعق��دة ي��وم اخلمي��س (/22ربي��ع
األول1438/ه��ـ) ،املواف��ق (2016/12/22م) ق��د اطل��ع
على الس��ؤال ال��وارد من الس��يد األمني العام جملم��ع النقابات
املهني��ة ،حيث ج��اء فيه:
نرج��و إعالمك��م أن جممع النقابات املهنية قد قام بعدة محالت
جلم��ع التربعات لصاحل األش��قاء من بع��ض املناطق املتضررة
(الصوم��ال ،غزة )...،وقد مت إيصال جزء من هذه التربعات،
وتبق��ى جزء منها يف صن��دوق األمانات اخلاص بها يف اجملمع.
نغدو شاكرين لتكرمكم بإفتائنا بإمكانية حتويل األموال املتبقية
لص��احل احملتاجني يف األردن يف ضوء احلاجة الكبرية واملتزايدة
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للمواطنني .وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
الصدق��ات والتربع��ات ال�تي ُتمع لص��احل جه��ة معينة ال بد
أن تُوج��ه إىل تل��ك اجلهات اليت مجعت بامسه��ا ،فالذي جيمع
التربع��ات إمن��ا ه��و «وكيل» ع��ن املتصدق�ين ،والوكي��ل يلتزم
حب��دود م��ا وكل به ،وي��ؤدي األمانة على وجهه��ا؛ قال تعاىل:
َْ
ََّ
�ات إِ َل أَ ْه ِل َه��ا) النس��اء.58 /
(إِ َّن الل ي َْأ ُم ُر ُْك��م أَ ْن تَُ��ؤدُّوا المَانَ� ِ
قائما -ولو بعد حني -إلرسال التربعات إىل
وما دام اإلمكان ً
تلك الشعوب املستضعفة اليت ُجعت ألجلها فال بد من التزام
ذل��ك وتنفيذه يف أقرب وقت ممكن ،وإذا تعذر اإليصال فريى
اجملل��س حتوي��ل ه��ذه األم��وال إىل صن��دوق ال��زكاة يف اململكة
األردني��ة اهلامشية أو للجمعية اخلريية اهلامشية األردنية .واهلل
أعلم

قرار رقم )2017 /1( )233( :حكم إنتاج
عصير على خط إنتاج كحول
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته
الثاني��ة املنعقدة يوم اخلميس (/7مج��ادى اآلخرة1438/هـ)،
املواف��ق (2017/ 3/ 6م) قد اطلع على الس��ؤال الوارد من
عطوف��ة املدي��ر العام ملؤسس��ة الغذاء وال��دواء الدكت��ور هايل
عبي��دات ،حيث جاء فيه:
أرج��و مساحتك��م التكرم إلبداء الرأي الش��رعي يف اس��تدعاء
الش��ركة األردني��ة لالس��تثمارات العام��ة ،وال��ذي يطلبون فيه
تعبئ��ة املش��روبات الغازي��ة غ�ير الكحولي��ة عل��ى خ��ط تعبئ��ة
املش��روبات الكحولي��ة ،وذل��ك بع��د أن تت��م عملي��ة تنظي��ف
اخلط من بقايا املش��روبات الكحولية ،باستخدام املياه والبخار
وامل��واد الكيماوي��ة اخلاصة بالتعقيم ،وبش��كل كام��ل بعد كل
عملي��ة إنتاج .علما بأن عملية حتضري املش��روبات الغازية غري
الكحولية ،واملشروبات الكحولية ،تتم بشكل منفصل بالكامل

عن بعضها ،كما أنهم على استعداد لفحص أي دفعة تشغيلية
م��ن املنتجات غري الكحولية للتأك��د من خلوها من الكحول،
وحس��ب القاعدة الفني��ة اخلاصة باملنتج؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
االحتي��اط يف أب��واب املش��روبات ب��اب أساس��ي يف االجته��اد
الفقه��ي ،اس��تند إىل أدل��ة عدي��دة ،منه��ا نه��ي الن�بي صلى اهلل
عليه وس��لم أصحابه عن حفظ العصائر يف بعض أنواع اآلنية
املعروفة عندهم (احلنتم والدباء وحنوها) خشية أن يسرع إليها
اإلس��كار دون انتباه من صاحبها ،وذل��ك يف أول األمر ،درءاً
ألي مفس��دة ميك��ن أن تنتج عن اخلط��أ يف هذا الباب.
وهلذا يرى جملس اإلفتاء عدم السماح ألي مصنع يطلب إنتاج
العص�ير املباح عرب خط إنتاج الش��راب احملرم؛ ً
توقيا من وقوع
اخللل يف أي مرحلة من مراحل اإلنتاج ،وسداً للذريعة .واهلل
أعلم
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قرار رقم )2017 /2( )234( :اقتطاع نسبة من
كفاالت األيتام للشأن الصحي
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يدنا
حمم��د ،وعل��ى آل��ه وصحب��ه أمجع�ين ،وبع��د
ف��إن جمل��س اإلفت��اء والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية
يف جلس��ته الثاني��ة املنعق��دة ي��وم االثن�ين (/7جمــادى
اآلخرة1438/هـــ) ،املواف��ق (2017/ 3/ 6م) ق��د اطل��ع
عل��ى الس��ؤال ال��وارد م��ن الس��يد مم��دوح احمليس��ن األم�ين
الع��ام جلمعي��ة املرك��ز اإلس�لامي حي��ث ج��اء في��ه:
تق��وم مجعي��ة املرك��ز اإلس�لامي اخلريي��ة باقتط��اع نس��بة
حم��ددة مبق��دار ( )%5م��ن الكفال��ة الش��هرية لأليت��ام واألس��ر
الفق�يرة املكفول��ة وفق��ا ل��ـ «نظ��ام الكف��االت» املعتم��د
يف اجلمعي��ة ،وتوض��ع ه��ذه االقتطاع��ات يف حس��اب خ��اص
لغاي��ات الص��رف عل��ى اجلوان��ب الصحي��ة لأليت��ام واألس��ر
الفق�يرة املكفول��ة يف نف��س مركزه��م (مرك��ز ط�بي تاب��ع
للجمعي��ة) .فه��ل جي��وز ذل��ك؟
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وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
إذا كان املت�برع لليتي��م ق��د اطل��ع عل��ى «نظ��ام الكف��االت»
عن��د تربع��ه ،وواف��ق عل��ى م��ا ورد في��ه م��ن البن��ود
ً
ً
ومبين��ا ،فيج��وز
واضح��ا
والقي��ود ،ومنه��ا بن��د االقتط��اع
للجمعي��ة اقتط��اع نس��بة ال��ـ ( )%5م��ن الت�برع لص��احل
اجلوان��ب الصحي��ة لأليت��ام واألس��ر الفق�يرة املكفول��ة
مجيع� ً
كاف
�ا؛ ألن موافق��ة املت�برع عل��ى «نظ��ام الكف��االت» ٍ
يف حتقي��ق اإلذن ال��ذي تش�ترطه الش��ريعة يف تصرف��ات
الوكي��ل (اجلمعي��ة) ،خاص��ة وأن العناي��ة الصحي��ة تع��ود
عل��ى األيت��ام والفق��راء باملصلح��ة ،ول��ن خت��رج األم��وال
بذل��ك ع��ن مقصده��ا األساس��ي بس��د حاج��ة احملتاج�ين م��ن
املس��جلني يف اجلمعي��ة .واهلل تع��اىل أعل��م

قرار رقم )2017 /3( )235( :التخلص من المال الحرام
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته
الثاني��ة املنعقدة يوم اخلميس (/7مج��ادى اآلخرة1438/هـ)،
املواف��ق (2017/ 3/ 6م) قد اطلع على الس��ؤال الوارد من
أح��د املواطنني ،حيث جاء فيه:
عمل��ت موظف�ً
�ا ل��دى بن��ك رب��وي ،وتقاعدت ،وخ�لال فرتة
عمل��ي بنيت عمارة م��ن راتيب ،ودخله��ا اآلن ( 1200دينار)
ش� ً
�هريا .ه��ل دخل العمارة ش��رعي .وهل جيوز انتف��اع أبنائي
منه��ا .وكيف أطهر ه��ذا املال؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
ال ح��رج عليك وعلى أبنائك يف االنتفاع بدخل العمارة ،وإن
كن��ت بنيته��ا من رات��ب البنك الربوي ،وذل��ك أن إثم الربا أو
اإلعان��ة علي��ه يتعلق يف الذمة ،وال يتعلق باملال نفس��ه ،والذمة
ت�برأ بص��دق التوبة واالس��تغفار وع��دم الع��ودة إىل مثل ذلك
الفعل ،فريجى أن جيزئ ذلك يف تطهري املال بعفو اهلل ورمحته،
إىل جان��ب اإلكث��ار م��ن التصدق من��ه ليكون ذل��ك أقرب إىل
القبول واملغف��رة .واهلل تعاىل أعلم
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من فتاوى الصيام
حكم إجراء العمليات الجراحية التي يترتب
عليها الفطر في رمضان
السؤال:
حنن طاقم طيب ،نقوم بإجراء عدد كبري من العمليات على مدار الس��نة ،ويف ش��هر رمضان املبارك
وبس��بب الضغط اهلائل على مؤسس��تنا الطبية ،ال نس��تطيع تأجيل العمليات املربجمة مس� ً
�بقا ،حبجة
صيام املرضى؛ ألننا إن قمنا بذلك ،سنضطر لتأجيل ما يزيد على ألف عملية جراحية ملا بعد الشهر
الفضيل .يف معظم احلاالت املربجمة ،نقوم بإجبار املريض على اإلفطار ليوم أو يومني حتى يستعيد
وضعه الطبيعي ،لكن هناك نوع جديد من العمليات نقوم بإجرائه بسبب «السمنة املفرطة» ما مييز
هذا النوع من العمليات ،هو إجبار املريض على اإلفطار والتزام محية غذائية معينة ملدة عدة أسابيع
على األقل بعد العملية ،فهل لنا أن جنري مثل هذه العمليات للمرضى يف الشهر الفضيل؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
ع��رف الفقه��اء املتقدم��ون املرض ال��ذي يبيح الفطر يف ش��هر
رمض��ان بأنه:
املرض الذي خياف من الصوم معه واحداً من األمور اآلتية:
 .1فوات النفس واهلالك.
 .2ذهاب منفعة عضو ،كالعمى واخلرس.
 .3نقصان منفعة عضو :كضعف البصر أو الشم.
 .4حدوث مرض طارئ أو مضاعفات حمتملة بسبب الصوم.
 .5شدة الضنا أي النحول العام.
 .6بطء الشفاء ،وطول مدة املرض ،وإن مل يزد األمل.
 .7وك��ذا زي��ادة العلة ،وه��و إفراط األمل ،وكث��رة املقدار ،وإن
مل تطل املدة .حتى لو كان املرض يس�يراً كصداع ووجع س��ن
وأُ ُذن ،ولكن خاف زيادة األمل بس��بب الصوم ،جاز له الفطر.
َّ .8
الش ْي [أي التشوه] الفاحش ،كسواد كثري يف عضو ظاهر،
�وه اخللقة ويدوم ضررهَّْ ،
والش�ين :األثر املس��تكره من
ألنه يش� ِّ
تغ�ير لون ،وحن��ول ،واستحش��اف ،وثغرة تبق��ى ،وورم يزيد.
يُنظ��ر [مغين احملتاج [ ،]254/1إعان��ة الطالبني .]267/2

فإذا رأى الطبيب أن مريضه سيؤدي به الصوم لواحد من هذه
األخطار ،فال حرج عليه أن يأمره بالفطر ،وأن يلزمه بالدواء،
وأن جيري له العملية اجلراحية العالجية.
وم��ن ذلك «الس��منة املفرط��ة» املذكورة يف الس��ؤال ،فإذا رأى
األطباء الكرام ش� ً
�يئا من املخاطر الس��ابقة على السمني بسبب
تأجي��ل العملي��ة ،أو رأوا أن تأخ�ير العملية هو تأخري للش��فاء
م��ن املرض كما س��بق يف تعداد األخط��ار ،فال حرج يف إجراء
عملي��ات «ق��ص املعدة» يف ش��هر رمض��ان الفضي��ل ،حتى لو
اضطر املريض إىل اإلفطار طيلة الشهر ،فذلك من يسر الشريعة
ورمحتها ،أن جعلت املرض عذراً من األعذار املخففة واملبيحة
للفطر يف رمضان ،قال تعاىلَ :
(ف َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
الش ْه َر َف ْليَ ُص ْم ُه
ان مَر ً
َوم ْ َ َ
يضا أَ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن أَيَّام أُ َخ َر يُ ِر ُ
يد اللَُّ بِ ُك ُم
َن ك ِ
ٍ
بوا ََّ
ْاليُ ْس َر و َ
َل يُ ِر ُ
الل َع َلى
يد بِ ُك ُم ْال ُع ْس َر َولِتُ ْك ِم ُلوا ْال ِع َّد َة َولِتُ َك ُِّ
َل ُك ْم تَ ْش� ُ
اك ْم وَلَع َّ
مَا َه َد ُ
�ك ُر َ
ون) البقرة.185 /
س��ائلني املوىل عز وجل أن يكتب لنا ولكم األجر على حتري
صحة العبادة ،وأن يوفقنا وإياكم ألحسن األقوال واألعمال.
واهلل أعلم.
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يحرم على الصائم قضاء الشهوة بمباشرة وزجته
السؤال:
يف نهار رمضان أراد زوجي جمامعيت ،ورفضت ذلك ،لكنه فعلها معي بدون إيالج ،هل علي شيء؟
أم��ا بالنس��بة للزوج��ة فيح��رم عليه��ا متكني زوجه��ا من ذلك،
اجلواب:
ُ
ف��إن مل تتمك��ن من منعه فال إثم عليه��ا ،وإن مل تنزل ومل تقض
احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
حيرم على الصائم تعمد إنزال املين باملباش��رة ولو بغري إيالج ،ش��هوتها فصيامه��ا صحيح وال قض��اء عليها.
وم��ن فع��ل ذلك فقد فس��د صومه ،واس��تحق اإلث��م ،ووجب وأما الزوج فيجب عليه التوبة واالس��تغفار وقضاء هذا اليوم
إذا كان اإلن��زال بدون إيالج .واهلل تعاىل أعلم.
عليه قض��اء ذلك اليوم.
يق��ول اإلم��ام النووي رمحه اهلل« :وإن باش��ر فيم��ا دون الفرج
فأن��زل ،أو قبَّ��ل فأن��زل :بط��ل صوم��ه ،وإن مل يُن��زل مل يبطل»
انته��ى[ .اجملموع].

اللصقات الجلدية ال تبطل الصيام
السؤال:
ه��ل لزق��ات النيكوتني اليت توض��ع على اجللد لإلقالع عن التدخني يف رمضان تفس��د الصيام ،إذا
كان��ت الغاي��ة منه��ا حماوله اإلقالع عن التدخني ،أو حتى إذا كانت الغاية منه املس��اعدة على حتمل
الصيام؟ أرجو إفادتنا.

ً
امتصاصا م��ن اجللد؛
ج��اء يف الق��رار« :أن م��ا يدخ��ل اجلس��م
اجلواب:
كالدهون��ات واملراه��م واللصق��ات العالجي��ة اجللدي��ة احململة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
لصقات «النيكوتني» اليت يس��تخدمها بعض الناس ملساعدتهم بامل��واد الدوائي��ة أو الكيميائي��ة ال تعترب من املفط��رات» انتهى
على اإلقالع عن التدخني ،وكذلك مجيع اللصقات الطبية :ال بتص��رف يس�ير .واهلل أعلم.
تبطل الصيام؛ ألن مسام اجللد ليست مبنفذ مفتوح إىل اجلوف،
وشرط ما يفسد الصوم أن يدخل من منفذ مفتوح ،وال يتحقق
ذل��ك يف «اللصقات الطبية» ،فهي تش��تمل على مواد عالجية
أو كيميائي��ة تعمل على إرس��ال إش��ارات عرب مس��ام اجلس��م،
وتقوم بامتصاصها بوس��اطة الش��عريات الدموي��ة املوجودة يف
اجللد ،لتصب يف الدم ،ومنه إىل أحناء اجلسم ،وقد جاء يف [مغين
احملتاج] من كتب الش��افعية« :ال يضر وصول الدهن إىل اجلوف
بتشرب املسام» انتهى.
وه��ذا م��ا ص��در به ق��رار جمم��ع الفق��ه اإلس�لامي رق��م93 :
( )10/1بع��د اطالع��ه عل��ى البح��وث املقدم��ة يف موض��وع
املفطرات يف جمال التداوي ،ومبشاركة الفقهاء واألطباء ،حيث
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من عجز عن الصوم لمرض ال يرجى شفاؤه ثم قدر
عليه لزمته الفدية فقط
السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر عشرون عاما ،مصابة مبرض السكري من النوع األول املعتمد على األنسولني،
وعلى املريض بهذا النوع عدم الصيام ،وذلك للصعوبة البالغة والضرر الذي قد يلحق به ،وذلك
حلاجته الس��تخدام العالج بش��كل دائم ،أما اآلن فأنا أس��تخدم نوعا آخر جديدا من العالج حبيث
متكنت بواسطته من الصيام يف رمضان هذا العام حبمد اهلل ،ولكن أحيانا كانت تواجهين صعوبات
علي قضاء صيامي لشهور رمضان املاضية؛ علما بأنها
تضطرني لإلفطار .سؤالي هو :هل يتوجب َّ
قد جتاوزت املائيت يوم ،أم أن دفعي للفدية كاف؟
ابت��داء بالعجز ع��ن الصوم ،وقد نص على ذلك العلماء ،فقد
اجلواب:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل:
الواج��ب عل��ى املري��ض مرضا مزمن��ا ال يرجى ب��رؤه إخراج
الفدي��ة ابت��داءً ،وال جيب علي��ه الصوم أصال ،فم��ن ظن عدم
ش��فاءه م��ن امل��رض بش��هادة األطب��اء الثق��ات فقد س��قط عنه
الصوم ،ووجب عليه إخراج الفدية ،وهي إطعام مسكني عن
كل ي��وم مد طعام.
ول��و ق��در بعد ذلك على الصوم فال يلزم��ه قضاء ما فات من
الصيام ،إمنا يكفيه دفع الفدية فقط ،ألن الفدية هي اليت وجبت

ق��ال البيج��وري رمحه اهلل« :فلو ق��در على الصوم بعد فواته مل
يلزمه القضاء ،س��واء كانت قدرته بعد إخراج الفدية أو قبله،
ألن��ه خماطب بالفدية ابتداءً» انتهى[ .حاش��ية البيجوري على ش��رح ابن
قاس��م ملنت أبي ش��جاع  ،]300/1وانظر[ :مغين احملتاج .]440/1
وبناء عليه ال جيب عليك قضاء األيام اليت أفطرتها يف األعوام
الس��ابقة ،ونرجو اهلل تعاىل أن يكتب لك الشفاء الكامل ،وأن
يعيننا مجيعا على طاعته .واهلل تعاىل أعلم.

حكم إنشاء مصلى رمضاني خار ج المسجد
السؤال:
ما حكم إنشاء مصلى رمضاني خارج املسجد يضم أكثر عدد من املصلني؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
ال مانع ش� ً
�رعا من إنش��اء مصلى خارج املس��جد لغرض إقامة
ً
مأذونا به
صالة الرتاويح يف رمضان املبارك ،شريطة أن يكون
من اجلهات املختصة ،وأن ال يؤدي إىل إعاقة املرور والتضييق
على املواطنني ،ومع ذلك فإن الصالة يف املس��اجد أوىلَ ،
خمافة
أن يؤدي إنش��اء املصلى إىل تعطيل املس��اجد؛ وملكانة املساجد

وش��رفها يف اإلس�لام ،كم��ا ج��اء يف [إعان��ة الطالب�ين]« :واجلماعة
يف مكتوب��ة لذكر مبس��جد أفض��ل ،وذلك خلرب( :صل��وا -أيها
الن��اس-يف بيوتك��م ،ف��إن أفض��ل الص�لاة صالة امل��رء يف بيته
إال املكتوب��ة) أي :فهي يف املس��جد أفضل؛ ألنه مش��تمل على
الش��رف ،وكث��رة اجلماعة ً
غالبا ،وإظهار الش��عار» .واهلل تعاىل
أعلم.

25
23

03:54

05:25

4

12:34

04:15

07:43

09:15

مختصر أحكام الصيام (الفتاوى المختصرة)

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
الصوم ركن من أركان اإلسالم ،وقاعدة من قواعد الدين ،وقربة من أعظم القربات إىل رب العاملني.
وقد فرض اهلل على املس��لمني صوم ش��هر رمضان ،وس��جل فريضته يف القرآن؛ ليبقى خالداً خلود القرآن ،قال تعاىل( :يَا أَيُّهَا
ين ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم لَع َّ
ً
َل ُك ْم تَتَّ ُق َ
ب َع َلى الَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
خمتصا
ون) [البقرة ،]183 :وجعل اهلل تعاىل أجر الصيام
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
به سبحانه وتعاىل فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي
وأنا أجزي به وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك) متفق عليه.
هلذا فإن دائرة اإلفتاء العام تقدم هذه الفتاوى ً
بيانا ألهم األحكام املتعلقة بالصيام اليت ال حيس��ن باملس��لم اجلهل بها ،بل ينبغي
له تعلمها ومعرفة أحكامها ،وفيها بعض املس��ائل املعاصرة اليت يكثر الس��ؤال عنها.
وجعلناها على صيغة السؤال واجلواب ليسهل على القارىء الرجوع إليه واالستفادة منها.
ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع بها قارئها ومن كان السبب يف إخراجه إنه خري مسؤول وأرجى مأمول.

ما معنى الصوم لغة واصطالحا؟

ً
ً
لر ْ َ
الصوم لغة :مطلق اإلمساك ،قال اهلل تعاىل( :إِنِّي نَ َذ ْر ُ
وسكوتا عن
إمساكا
ح ِن َص ْومًا َف َل ْن أُ َك ِّل َم ْاليَ ْو َم إِ ْن ِسيًّا) مريم 26/أي
ت لِ َّ
الكالم.
ً
واصطالحا :إمس��اك املس��لم البالغ العاقل عن مجيع املفطرات من طلوع الفجر الصادق « الفجر الثاني» إىل غروب الش��مس،
ً
مقرونا بالنية من الليل ،بش��رط اخللو من املوانع الش��رعية كاحليض والنفاس وحنوه.
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ما حكم الصوم ؟

ص��وم رمض��ان فرض عني على كل مس��لم بالغ عاقل مطيق للصوم ،وقد يكون الصوم مس� ً
�تحبا كص��وم النافلة املطلقة كصيام
ٍ
ً
يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع ،ويوم عرفة لغري احلاج ،وعاشوراء ،وقد يكون حمرما كصيام العيدين ويوم الشك ،ومنه
ً
مكروها كإفراد يوم اجلمعة ويوم السبت بالصيام ،وصوم يوم عرفة للحاج.
ما يكون

أركان الصوم وشورطه
ما هي أركان الصوم ؟
أركان الص��وم اثن��ان هم��ا :الني��ة ،واالمتن��اع ع��ن مجيع
املفط��رات م��ن طل��وع الفج��ر إىل غروب الش��مس.

م��ا حك��م ني��ة الص��وم؟ وأي��ن
حمله��ا ،ومت��ى وقته��ا؟
النية يف العبادات ركن فال بد منها وال تصح العبادة بدونها ،وحملها القلب والنطق باللس��ان مس��تحب لتذكري اللس��ان القلب،
ومعناه��ا أن يك��ون عازم�ً
�ا على ترك املفط��رات يف نهار اليوم القادم بقصد العبادة ً
طاعة هلل تعاىل ،وهذا املعنى حاصل لدى كل
غد هلل تعاىل فقد قطع الوسوس��ة ،ووقتُها ِمن بعد
مس��لم يف كل ليلة من رمضان ،فال داعي للوسوس��ة ،ولو قال :نويت صوم ٍ
غروب الش��مس إىل ما قبل طلوع الفجر.

هل جتب النية يف الصوم لكل يوم أم تكفي النية عن كل شهر؟
جت��ب الني��ة ل��كل ي��وم م��ن أيام رمضان؛ ألن كل يوم عبادة مس��تقلة عن الي��وم اآلخر ،وجيب أن تكون النية ه��ذه يف الليل قبل
طل��وع الفج��ر ،لق��ول النيب صلى اهلل عليه وس��لم( :من مل يُبيِّت الصيام من الليل فال صيام له) رواه النس��ائي ،ويف رواية أبي داود
ً
عازما يف فرتة من
والرتمذي( :من مل ُي ِّمع الصيام قبل الفجر فال صيام له) .و من اس��تيقظ وتس��حر فقد نوى ،وكذا من كان
اللي��ل على صيام اليوم التالي.

ما حكم األكل والشرب يف الليل بعد النية ،وهل يلزمه جتديد النية؟
ال يضر األكل والشرب يف الليل ولو بعد النية ،وال يلزمه جتديد النية بعد األكل والشرب.

هل جيب الصوم على الصيب البالغ تسع سنوات؟
ال جيب الصوم على الصيب حتى يبلغ إما بالعالمات املعروفة ،وأش��هرها االحتالم للذكر واألنثى واحليض لألنثى ،أو ببلوغه
مخس��ة عش��ر ً
عاما قمرية ،وجيب على الولي أن يأمر أبناءه الصغار بالصوم متى بلغوا س��ن التمييز ،وهو الس��ابعة من العمر إن
كانوا قادرين على ذلك.
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متى يؤمر الطفل بالصوم؟
ً
قياسا على الصالة ،ويُ َّ
رغب يف ذلك وال جيرب.
يؤمر وهو ابن سبع سنني

هل يشرتط تبييت النية للصيب املميز إذا أراد الصوم؟
إذا أراد الصيب املميز أن يصوم يف رمضان فعليه أن ينوي من الليل؛ ألن
هذا شرط أداء هذه الفريضة وإن مل تكن واجبة عليه.

ما هي حكمة مشروعية الصيام؟
الصوم مدرس��ة ربانية يتعلم املؤمن منها الكثري ويتدرب على
خصال اخلري اليت قد حيتاجها يف حياته منها الصرب ،فهو ش��هر
ََ
َ
�اب) الزمر،10 :
الص�بر (إِنََّا يُ َو َّف��ى َّ
ي ِح َس� ٍ
الصابِ ُرون أ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
كم��ا أن الص��وم يعل��م األمان��ة ومراقبة اهلل س��بحانه وتعاىل يف
السر والعلن ،إذ ال رقيب على الصائم يف امتناعه عن الطيبات
إال اهلل وحده.
والصوم يقوي اإلرادة ويشحذ العزمية وينمي الرمحة والرتاحم
بني عباد اهلل ،فهو جهاد للنفس وكبح للشهوة وصفاء للروح

وتنمية للخري لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :كل حسنة يعملها
ابن آدم بعشرة أمثاهلا إىل سبعمئة حسنة أو إىل سبعمئة ضعف،
يق��ول اهلل ع��ز وج��ل الصوم لي وأن��ا أجزي به ،ي��ذر الصائم
الطعام والشراب وشهوته من أجلي ،والصوم لي وأن أجزي
ب��ه ،والصوم جنة وللصائم فرحت��ان فرحة حني يريد أن يفطر
وفرح��ة ح�ين يلقى ربه وخلل��وف فم الصائم ح�ين خيلف من
الطعام أطيب عند اهلل من ريح املس��ك) رواه البزار.

أكل ً
شاكا يف طلوع الفجر ثم ّ
تبي عدم طلوع الفجر هل يصح صيامه؟
من فعل هذا مل يفطر وصيامه صحيح؛ ألنه ثبت لديه أنه أكل ً
ليال ،وكذا لو أكل ً
شاكا ومل يتبني له األمر فلم يدر هل أكل قبل
الفجر أو بعده؛ ألن القاعدة الش��رعية تنص على أن :اليقني ال ُ
يزول بالش��ك ،فاليقني وجود الليل ،والش� ُّ
�ك حصل يف طلوع
النهار فيبين على اليقني ويطرح الشك.

ما حكم من أكل أو شرب ً
ظانا بقاء الليل ثم تبني طلوع الفجر؟
ً
من أكل أو شرب ً
احرتاما للشهر الكريم ،وجيب عليه قضاء
ظانا بقاء الليل ثم تبني طلوع الفجر جيب عليه إمساك بقية اليوم
ذلك اليوم بعد رمضان.

ما حكم من أكل أو شرب ً
ظانا غروب الشمس ثم تبني له أن الشمس مل تغرب بعد؟
من أكل أو ش��رب ً
ظانا غروب الش��مس ثم تبني له أن الش��مس مل تغرب بعد بطل صومه وعليه القضاء ،وال جيوز الفطر قبل
التحقق من غروب الش��مس إما مبش��اهدتها أو باالجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه.
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ما حكم األكل أو الشرب أثناء األذان األول؟
جي��وز األكل والش��رب أثن��اء األذان األول ،ألن��ه يكون قبل طلوع الفجر ،واملقصود منه أن يش��عر املس��لم بق��رب طلوع الفجر
ويس��تعد لإلمس��اك عند مساع األذان الثاني.

ما حكم األكل أو الشرب أثناء األذان الثاني؟
ال جي��وز األكل والش��رب أثن��اء األذان الثان��ي؛ ألن األذان الثان��ي إعالم بطلوع الفجر ووجوب اإلمس��اك ،وقد قال اهلل تعاىل:
الي ُط ْ َ
اليط ْ َ
(و ُ
َك ُل��وا و ْ
ال ْبيَ ُ
َاش� َربُوا َحتَّ��ى يَتَبَ� ََّ
ال ْس� َو ِد ِم ْن ْال َف ْج ِر) البقرة ،187/وم��ن فعل ذلك فقد أبطل صومه،
ض ِم ْن ْ َ ْ ِ
ين لَ ُك ْم ْ َ ْ
وعليه اإلمس��اك بقية اليوم والقضاء.

ما حكم األكل أو الشرب ً
ناسيا يف نهار رمضان أو يف صوم النفل والتطوع ؟
م��ن أكل أو ش��رب ناس� ً
�يا وه��و صائم يف الفرض أو النفل فليت��م صومه فإمنا أطعمه اهلل
وس��قاه ،ال ف��رق يف ذلك بني أن يكون الص��وم فريضة أو نافلة.

صائما يف رمضان يأكل أو يشرب ً
ً
ناسيا؟
ماذا يفعل من رأى
�ا يف رمضان يفطر ناس� ً
م��ن رأى صائم�ً
ري
�ي وإن كان غ َ
�يا ينبغ��ي أن ينبهه؛ ألن الناس� َ
آثم وغري مفطر ،لكن صورة ما يفعله صورة َ
املنكر ،فنُ َذ ِّك ُره بلطف ليكف عن ذلك.

ً
شخصا يف رمضان يأكل أو يشرب عامداً ،جماهراً بفطره؟
ماذا يفعل من رأى
شره أنكر عليه بقلبه ،لكن ال جيالسه إن استطاع ،وحبذا لو استعان بولي
عليه أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،فإن خاف َّ
األمر ليمنعه من ذلك.

ما هو املرض املبيح للفطر يف رمضان؟
هو املرض الذي خيشى أن يهلك صاحبه لو صام ،أو حتصل له مشقة شديدة ال حتتمل عادة.

إذا أصيب شخص مبرض ال يرجى برؤه ماذا يفعل يف صومه؟
م��ن ابتل��ي مب��رض ال يرجى برؤه ومل يصم فعليه إطعام مس��كني مد طعام عن كل ي��وم ً
بدال عن الصوم ،قال اهلل تعاىل( :وعلى
الذين يطيقون ُه ٌ
فدية طعا ُم مس��كني) البقرة .184 /واملد ( 600غم) من القمح أو الرز.
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ما حكم الصيام لكل من مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة؟
ً
م��ن عجز منهم ع��ن الصوم
مطلقا أفطر ،وعلي��ه الفدية لقوله اليت أفطرها متى استطاع ذلك ،وال فدية عليه ،واملريض الذي
َ
تعاىل( :و َ
َع َلى الَّ ِذ َ
ين يُ ِطي ُقونَ ُه ِف ْدي ٌَة طعَا ُم ِم ْس ِكني) [البقرة ،]184 :يش��ق علي��ه الصيام يف أيام الصي��ف الطويلة احلارة ويس��تطيع
وال قضاء عليه.
القض��اء يف أي��ام الش��تاء القص�يرة يفط��ر ،وعليه القض��اء عند
وأم��ا م��ن كان يس��تطيع الصي��ام يف بع��ض أي��ام الش��هر دون التمك��ن وال فدية عليه.
األخرى فيصوم ما يس��تطيع منها ويقض��ي بعد رمضان األيام

هل تصوم احلامل واملرضع؟
ً
خوفا
جيب الصيام على احلامل واملرضع ،لكن إن حلقهما ضرر أو مش��قة غري معتادة أفطرتا وعليهما القضاء ،فإن كان الفطر
عل��ى اجلن�ين أو الطفل فتجب فدية مع القضاء ،ألن هذا اإلفطار انتفع به األم والطفل.

متى جيوز للمسافر أن يُفطر؟
ش��رط إباح��ة الفطر للمس��افر أن يكون س��فر ُه طوي� ً
ً
مباحا،
لا
والس��ف ُر الطويل ما كان ( 81كم) فأكثر ،ويش�ترط أن يش��رع
بالسفر وجياوز عمران بلده قبل طلوع الفجر ،فمن كان سفره
كذل��ك فل��ه أن يفطر وعليه القضاء ،وهنالك ش� ٌ
�رط آخر وهو

أن ال ينوي إقامة أربعة أيامٍ فأكثر خالل سفره يف مكان واحد،
ً
مقيما
ف��إن نوى اإلقامة يف مكان واح��د أربعة أيام فأكثر صار
يف ذل��ك املكان ،فيجب عليه الصوم ،وما أفطره املس��افر جيب
علي��ه قضاؤه بعد رمضان ،وقب��ل أن يدخل رمضان الالحق.

يُريد السفر بالطائرة عصراً يف نهار رمضان فهل عليه الصيام؟

ً
ً
صائما قاصداً إمتام صومه ،وذلك لوجوب الصيام عليه
صائما ،ويشرع بالسفر
جيب على من نوى السفر بعد الفجر أن يصبح
قبل السفر ،فإن حلقته بعد سفره مشقة غري حمتملة جاز له الفطر لذلك وعليه القضاء.

لو أصبح املريض أو املسافر صائمني ثم أرادا الفطر هل جيوز هلما ذلك؟
املري��ض الذي يش��ق علي��ه الصيام جيوز ل��ه أن يفطر
ً
صائما أم غري صائم ،وأما املس��افر فإن
س��واء أصبح
ً
مقيما وس��افر بعد
أصبح
الفجر فيجب عليه أن يصوم ما مل تدركه مشقة بالغة
يفطر بسببها ،وأما إن أصبح مسافراً بأن طلع الفجر
عليه بعد أن غادر بنيان بلده فهذا له أن يفطر ،وهذا
ما فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح.
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لو أقام املسافر وشفي املريض وهما صائمان ،هل جيوز هلما أن يفطرا؟
ً
ً
صائما ثم أقام خالل
صائما ثم شفي خالل النهار وهو صائم وجب عليه إمتام صيامه ،وإذا أصبح املسافر
إذا أصبح املريض
النهار وهو صائم وجب عليه أن يتم صيامه ،وحيرم عليهما الفطر؛ ألن الرخصة تزول بزوال سببها.

ماذا يلزم املسافر واملريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما؟
إذا أق��ام املس��افر أو ش��في املري��ض وهم��ا مفطران فيس��تحب هلما اإلمس��اك عن
املفطرات بقية ذلك اليوم وال جيب كما نص على ذلك فقهاؤنا رمحهم اهلل تعاىل.

ه��ل جيوز الفطر ملن يعمل باألعمال الش��اقة كخباز
وعامل باطون؟
ال جيوز ملن يعمل باألعمال الش��اقة كخباز وعامل باطون الفطر ابتداءً،
وعل��ى كل منه��م أن ينوي الصوم من الليل ويش��رع فيه ،فإن وصل بعد
ذلك إىل حد يش��ق معه الصوم أفطر وقضى يف وقت آخر.

ه��ل تعت�بر االمتحان��ات املدرس��ية ع��ذراً يبي��ح اإلفطار يف
رمضان؟
ال تعترب االمتحانات املدرس��ية واجلامعية عذراً يبيح اإلفطار؛ ألن اجلماهري من الطالب يقدمون االمتحان مع الصيام من غري
مشقة خارجة عن املعتاد ،والصيام ال يتعارض مع االستعداد لالمتحان ،واملسلم يستعني بطاعة اهلل على مهام الدنيا واآلخرة.

هل االحتالم يف نهار رمضان يفطر؟
االحتالم يف نهار رمضان ال يبطل الصيام ،لكن عليه االغتسال كي ال تفوت ُه الصالة.

هل جيوز تأخري غسل اجلنابة إىل ما بعد طلوع الفجر؟
جيوز تأخري غس��ل اجلنابة إىل ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من ش��روط صحة الصيام الطهارة من اجلنابة ،لكن عليه أن يغتس��ل
ليصلي صالة الفجر يف وقتها.

حكم صيامها؟
امرأة طهرت قبل الفجر ومل تغتسل إال بعد طلوع الشمس فما ُ
�ح؛ ألن الغس��ل ليس ش� ً
�رطا لصحة الصوم بل لصح��ة الصالة ،وتأثم بتأخري صالة الفج��ر عن وقتها بال عذر،
صيا ُمه��ا صحي� ٌ
ومعل��و ٌم ّ
أن ص�لا َة الفج��ر ينتهي وقتها بطلوع الش��مس ،ومع ذلك جيب عليها االغتس��ال وقضاء صالة الفجر.
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ما احلكم إذا جاءت الدورة للمرأة وهي صائمة؟
م��ن جاءته��ا ال��دورة وه��ي صائم��ة بط��ل صومه��ا وعليها قض��اؤه بعد
رمضان؛ ألن اهلل تعاىل خفف عن النساء يف هذا الظرف ،وللمرأة األجر
عل��ى ت��رك الصيام يف هذه احل��ال؛ ألنها ترتكه امتث� ً
�اال ألمر اهلل تعاىل.

إذا طه��رت امل��رأة يف رمضان قب��ل أذان الفجر،
فهل جي��ب عليها الصوم؟
إذا طه��رت امل��رأة قب��ل أذان الفجر وج��ب عليها الصيام؛ ل��زوال املانع
ال��ذي مين ُعه��ا من الصوم .والقاعدة الش��رعية تق��ول :إذا زال املانع عاد
املمنوع .وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر ثم تغتس��ل للصالة سواء قبل
الفجر أو بعده.

إذا طهرت املرأة يف رمضان بعد الفجر مباشرة ،ماذا يلزمها؟
قليل أمسكت بقيّة ذلك اليوم ،ثم تقضيه بعد رمضان ،وهلا أجر اإلمساك وأجر القضاء؛
إذا طهرت املرأة بعد الفجر ولو ٍ
بوقت ٍ
ً
حائضا يف جزء من النهار.
ألنها كانت

حكم صيامها؟
امرأة أخذت دوا ًء لتأخري احليض فما ُ
إذا أخ��ذت امل��رأة دوا ًء فل��م ت��ر دم احليض فصام��ت فصيامها صحيح ،لكن ال تُنصح بذلك إذ ال ض��رورة له ،وإن كان الدواء
يض��ر بها  -ولو احتم� ً
�اال  -فيحرم عليها تناوله.

هل تأثم املرأة إذا صامت حيا ًء من أهلها وهي حائض أو نفساء؟
ال جي��وز للم��رأة احلائض أو النفس��اء الصوم ،ولو صامت حيا ًء فإنها تأثم بذل��ك؛ ألن صيامها ال ُ
تقطع
ينعقدُ ،
وجيب عليها أن َ
إمس��اكها ولو بش��رب ِة ما ٍء سراً إذا كانت تستحي من أهلها.
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مفسدات الصوم
ما هي املفطرات؟
أ -ما دخل من األعيان -وإن قلت  -عمداً إىل اجلوف من منفذ مفتوح مثل :األنف ،واألذن ،والفم ،والقبل والدبر.
ج -احليض والنفاس.
ث -االستمناء.
ت -اجلماع.
ب -القيء العمد.
د -اإلغماء إن استمر مجيع النهار.
خ -الردة.
ح -اجلنون.

سب الدين أو أتى ِّ
مبكفر يف نهار رمضان؟
ما حكم من َّ
من ارتد وهو صائم أفطر ،ومن س��ب الدين فقد ارتد والعياذ باهلل ،فلريجع إىل اإلس�لام بالنطق بالش��هادتني ،ويس��تغفر اهلل،
وليح��ذر ذلك ،ويبقى ممس� ً
�كا عن املفط��رات ويقضي ذلك اليوم.

ما حكم من أغمي عليه وهو صائم؟
م��ن أغم��ي علي��ه إذا كان ق��د نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه يف النهار ثم أفاق قبل الغروب ولو بلحظة فصيام ُه صحيح،
وأما إن اس��تمر اإلغماء طوال النهار من الفجر إىل الغروب؛ مل حيس��ب له صيام ذلك اليوم ،وعليه القضاء.

ما حكم قطرة العني للصائم؟
أحس بطعمها يف حلقه؛ ألن
قط��رة العني ال تُبطل الصي��ام وإن َ
ً
العني ليس��ت منفذاً
مفتوحا إىل اجلوف.

هل قطرة األذن واألنف تبطل الصيام؟
قط��رة األنف واألذن تبطالن الص��وم؛ ألن األنف واألذن
منف��ذان مفتوحان إىل اجلوف.

هل يؤثر الدم النازل من األنف يف نهار رمضان على صحة الصيام؟
ال��دم الن��ازل م��ن األن��ف يف نهار رمضان ال يؤث��ر على صحة الصوم؛ إال إذا وصل إىل جوف الصائم منه ش��يء أو تعمد تركه
فابتلعه ،فيفس��د صومه وميس��ك يومه حلرمة الش��هر ،وعليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

ما حكم استعمال الروائح العطرية والبخور والورود والرياحني يف نهار رمضان؟
الروائح العطرية والبخور ليس��ت من ُمفطرات الصيام ،لكن يس��ن تركها ملا فيها من الرتفه الذي ال يناس��ب حكمة الصوم من
تعويد النفس على خمالفة اهلوى والش��هوات ،أما إذا ابتلع عني دخان البخور فإنه يفطر.
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ما حكم استعمال السعوط والتبخرية واستنشاق (الفكس) يف نهار رمضان؟
اس��تعمال الس��عوط والتبخرية و»الفكس» يف نهار رمضان يفطر؛ ألن هذه املس��تحضرات عبارة عن مواد تدخل باالستنش��اق
إىل الرئتني ،وهما من اجلوف وعلى من استعملها اإلمساك بقية اليوم حلرمة الشهر ،والقضاء بعد رمضان .أما إذا كانت جمرد
رائحة وال يصل ش��يء من عينها إىل اجلوف فال تفطر.

هل يؤثر استعمال الصائم جلهاز التنفس (األكسجني) يف نهار رمضان على صحة الصوم؟
ال يؤثر اس��تعمال جهاز األكس��جني على صحة الصوم ؛ ألن األكس��جني هواء ال جرم له ،ولكن إذا أضيف لألكس��جني مواد
عالجي��ة هلا جرم يصبح اس��تعماله يف نهار رمضان مفط��راً لدخوله إىل اجلوف من منفذ معتاد.

خلع الضرس يف نهار رمضان يُفسد الصيام؟
هل ُ
َ
إن جمرد خلع الضرس يف نهار رمضان ال يفسد الصيام ،لكن لو دخل إىل اجلوف شي ٌء من املاء أو الدم ،فسد الصوم ،وعلى
من فس��د صومه بذلك اإلمس��اك بقية يومه حلرمة الش��هر ،وعليه قضاء ذلك اليوم ،وحبذا لو استطاع أن يؤخر عملية اخللع إىل
الليل أو إىل ما بعد رمضان.

ما حكم االستياك يف نهار رمضان؟
ال ب��أس يف االس��تياك للصائ��م قب��ل الزوال ،ويكره بعده عند الش��افعية حمافظة على أثر الصي��ام يف الفم فإنه أطيب عند اهلل من
ريح املس��ك كما جاء يف احلديث الصحيح.

هل يفطر من غسل السواك مع بقاء رطوبته واستاك به؟
جيب على من اس��تعمل الس��واك وهو صائم أن حيرص على أن يكون السواك
مبلال ً
جافا ،فإن كان ً
ً
بلال يسرياً ال ينعصر منه شيء فال يضر استعماله للصائم.

ما حكم استعمال معجون األسنان يف نهار رمضان؟
يُك��ره اس��تعمال معجون األس��نان يف نهار رمضان ال يُفط��ر إذا تأكد أنه مل
يصل إىل اجلوف ش��يء منه ،ولكنه مكروه وحبذا لو استعمله الصائم قبل
اإلمس��اك أو بعد اإلفطار حتى ال يعرض صيامه للخطر.

ماذا يفعل َمن َد ِميَت لثته؟
من دميت لثته وهو صائم عليه أن يبصق حتى يصفو ريقه ،أي :حتى ينقطع الدم ،ثم يتمضمض ليطهر فمه ،وإن دخل جوفه
شيء من الدم بغري قصد فال شيء عليه.
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ما حكم استعمال البخاخ للمريض يف نهار رمضان؟
ً
أخ��ذ البخ��اخ ع��ن طري��ق األنف أو الف��م مفط� ٌر؛ ّ
ألن الدواء
ممسكا ويقضي فيما بعد ،ومن كان يستعمله كل يوم يستعمله
�كا ويُطعم عن كل يوم مس� ً
يف ه��ذه البخاخ��ات يُ��راد منه الوص��ول إىل الرئت�ين وهما من ويبقى ممس� ً
�كينا.
اجل��وف ،فمن كان يس��تعمله يف بعض األيام يس��تعمله ويبقى

ما حكم تناول حبة الدواء حتت اللسان يف نهار رمضان؟
تن��اول حب��ة ال��دواء حت��ت اللس��ان يف نه��ار رمضان ال يفس��د
الص��وم؛ ألنه��ا ال تصل إىل اجلوف م��ن منفذ مفتوح ،لكن إذا
ذاب��ت فابتل��ع منها ش� ً
�يئا فقد أفطر.
تعد من الصائم وال
إذا وص��ل م��اء املضمضة إىل اجل��وف بال ٍّ
مبالغة منه يف املضمضة فصومه صحيح ،وأما إن تعدى أو بالغ

فوصل املاء إىل جوفه فإن صومه يبطل؛ ألن املبالغة منهي عنها
للصائم لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :بالغ يف االستنشاق
ً
إال أن تكون
صائما) رواه األربعة ،واملراد بالتعدي أن يتمضمض
أكثر من ثالث مرات ،واملبالغة تكون بالغرغرة أو سحب املاء
إىل أعلى اخلياشيم.

هل يفطر من وصل جوفه ذباب أو غبار الطريق
أو غربلة الدقيق؟

ال يفط��ر الصائ��م مب��ا وصل إىل جوفه ً
رغما عنه مث��ل الذباب وغبار
الطري��ق وغربلة الدقيق.

ما حكم ذوق الطعام أثناء الصيام؟
يك��ره ذوق الطعام أثناء الصي��ام ،ويبطل الصوم إن
وصل ش��يء من الطعام إىل اجلوف.

هل يعد «التدخني» من املفطرات؟
الدخ��ان م��ن املفط��رات؛ ألن ذرات الدخ��ان تدخل عم��داً إىل الرئة
وهي م��ن اجلوف.
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ما حكم وضع الصق مينع الشعور باجلوع أو الصق لإلقالع عن التدخني أثناء الصيام؟
الصي��ام عب��ادة عظيم��ة ،وركن من أركان اإلس�لام ،ولو علمت األمة ما يف رمضان لتمنت أن تكون الس��نة كلها رمضان ،وقد
أعد اهلل تعاىل للصائمني األجر العظيمً ،
علما بأن من تس��حر على الس��نة وأفطر على الس��نة ال تدركه مش��قة عظيمة ،وال داعي
لوض��ع ه��ذا الالصق لكنه ال يفطر؛ ألن هذا الالصق غ�ير ٍّ
مغذ وال يدخل اجلوف من منفذ مفتوح.

لو احتاج إىل القيء للتداوي بإخبار طبيب ،هل جيوز له التقيؤ ،وهل يعد مفطراً؟
من احتاج إىل أن يتقيأ ففعل فال إثم عليه ،لكنه يعد مفط ًرا ،وعليه إمساك بقية النهار إن استطاع ،وأن يقضي ذلك اليوم.

ما حكم بلع الريق للصائم؟
جيوز للصائم أن يبتلع ريقه؛ ألن يف االحرتاز عنه مشقة ،وتنطع
يف الدين ،وقد نهينا عن التنطع ،ورفع اهلل عنا املشقة واحلرج.

هل يفطر من مجع ريقه فابتلعه؟
ال يفطر من مجع ريقه ثم ابتلعه ،لكن هذا عبث ال معنى له.

هل يبطل صوم من استعمل دواء الغرغرة؟
إذا نزل الدواء إىل جوفه أفطر ،وإذا مل ينزل مل يفطر ،لذا ينبغي
االحرتاز عنه يف نهار رمضان.

ما حكم السباحة للصائم؟
تك��ره الس��باحة للصائم؛ ألنه خيش��ى دخ��ول املاء إىل
اجل��وف عن طريق األن��ف أو األذن أو الفم ،وعندها
يفطر ،ورمضان ش��هر التس��بيح وليس السباحة.

هل التجشؤ يبطل الصوم؟
التجش��ؤ ال يبط��ل الصوم ،لك��ن إذا خرج من
اجلوف ش��يء جيب أن يلفظ��ه وأن يتمضمض
بعده ليطهر فمه ،فإن عاد منه شيء إىل اجلوف
م��ع الق��درة على لفظه أو بلع ريقه قبل غس��ل
فمه فقد أفطر.

ما حكم ابتالع النخامة للصائم؟
إذا تعمد الصائم ابتالع النخامة أفطر؛ ألن من املمكن االحرتاز
عنها ،وإذا غلبته مل يفطر ،ثم هي قذر ينبغي التوقي عنه.

هل القيء يف نهار رمضان يفطر؟
تعمد الق��يء؛ فمن تقيأ عمداً أفطر ،وإن غلبه القي ُء مل يُفطر إن مل يرجع ش��يء من القيء إىل اجلوف،
م��ن األس��باب املفط��رات ّ
وإال فيفطر ،لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ،ومن استقاء فليقض) رواه البخاري.
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هل يؤثر إجراء عمليات التنظري يف نهار رمضان على صحة الصيام؟
إجراء عمليات التنظري يف نهار رمضان -سواء عن طريق الفم أو األنف أو القبل أو الدبر -يفسد الصيام ،وعلى من أجريت
له أن ميسك بقية اليوم حلرمة الشهر الفضيل ،ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان.

هل يؤثر الفحص الداخلي للمرأة على صيامها؟
الفح��ص الداخل��ي للم��رأة يبطل الصي��ام؛ ألنه يش��تمل على
دخ��ول جس��م إىل اجلوف أثن��اء الصوم فيبطل��ه ،وهذا ما نص
عندئذ اإلمس��اك عن
عليه الفقهاء يف كتبهم ،وجيب على املرأة
ٍ
املفط��رات بقية اليوم حلرمة ش��هر رمضان ،وقض��اء هذا اليوم

بعد رمضان ،وجيب جتنب هذا الفحص يف رمضان وغريه إال
لض��رورة؛ ألن��ه ال جيوز االط�لاع على الع��ورة إال للضرورة،
وعند الضرورة تذهب املرأة إىل طبيبة مس��لمة ،فإن مل جتد فإىل
طبيب��ة كتابي��ة ،فإن مل جتد فإىل طبيب مس��لم عدل ثقة مأمون.

هل يؤثر استعمال التحاميل واحلقن ومراهم البواسري الشرجية على صحة الصوم؟
احلقن الشرجية أو التحاميل يف أحد السبيلني من املفطرات؛ لقول ابن عباس رضي اهلل عنهماّ :
(إنا الفطر ممّا دخل وليس ممّا
ً
ري مطعوم؛ ألن غري املطعوم
خرج) رواه البيهقي يف « الس��نن الكربى» ،فتعميم ُه يف الداخل يدل على أنّ ُه مفط ٌر س��واء كان
مطعوما أو غ َ
له صورة الطعام ،وينبغي اس��تعماهلا قبل الفجر أو بعد اإلفطار ،أما إذا احتاج إليها اس��تعملها ويقضي ذلك اليوم.

ما حكم اإلبر العضلية ،وهل تفسد الصيام؟
احلقن العالجية اجللدية والعضلية ال تُعترب من املفطرات؛ ألنها مل تدخل إىل اجلوف من منفذ مفتوح ،أما احلقن الوريدية املغذية
فإنها تفطر؛ ألنها مثل الطعام والشراب من حيث املعنى.

ما حكم إبرة األنسولني؟
إبرة األنسولني ال تفطر؛ ألنها حتت اجللد وغري نافذة للجوف.

ما حكم التطيب «التعطر» للصائم؟
التطي��ب للصائم ال يفط��ر ،لكن تركه أوىل؛ ألن الصيام
تقشف وهذا ترفه.
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ما حكم استعمال الدهون املرطب للبشرة «الكرميات» يف نهار رمضان؟
اس��تعمال الده��ون املرط��ب للبش��رة ال يفط��ر؛ ألنه ال يدخل إىل اجل��وف ،وما يصل منه إىل ما حتت البش��رة يصل من منفذ غري
مفتوح وهي املسامات.

هل حدوث اجلروح والنزيف يف نهار رمضان يفسد الصوم؟
إذا ترتب على اجلروح دخول شيء -من دم أو آلة -إىل اجلوف فقد فسد الصوم ،أما اجلروح والنزيف اخلارجي فال يفسده؛
إذ اجلروح والنزيف يف نهار رمضان ال يفسدان الصوم إال إذا ترتب عليها دخول شئ إىل اجلوف.

ما حكم سحب الدم من الصائم يف نهار رمضان؟
سحب الدم من الصائم غري مفطر ألنه يشبه احلجامة ،وقد احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو صائم ،ثم إن سحب
ال��دم مم��ا خ��رج ولي��س مما دخل ،وال يفطر ما خرج ،لقول ابن عباس رضي اهلل عنهم��اّ :
(إنا الفطر ممّا دخل وليس ممّا خرج)،
ولكن يكره ذلك للصائم إن مل يكن له حاجة ،ألنه قد يضعف الصائم عن الصيام فيفطر.

ما حكم غسيل الكلى للصائم يف رمضان؟
غس��يل الكلى يُ ِّ
فطر؛ ألن س� َ
�ائل الغس��يل ٌ
سائل ٍّ
مغذ كما هو معلوم عند أهل الطب ،وألنه يؤدي إىل دخول أجسام إىل اجلوف،
ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان إن كان مس� ً
�تطيعا وإال خيرج الفدية ،وندعو اهلل له بالش��فاء.

إج��راء عملية جراحية حت��ت التخدير
هل يبط��ل الصوم؟
التخدير نفسه ال يفطر؛ ألن غازات التخدير ليست ذات جرم ،وإبر
التخدي��ر حت��ت اجللد كذلك ،ش��ريطة أن ال ميك��ث مجيع النهار حتت
التخدي��ر ،ف��إن كان يف أول النهار ً
مفيقا ص��ح صومه ،وكذا لو أفاق
بع��د العملية ولو حلظة قب��ل الغروب ،ولكن يف العمليات قد حيدث
مفطر آخر كدخول أجس��ام وآالت إىل اجلوف فإن حصل مثل ذلك
فعليه القضاء.

ما حكم التصوير الشعاعي للصائم يف رمضان؟
حبد ذاته ال يفطر ،لكن إذا َ
التصوير الشعاعي ّ
إلظهار الصور ِة ،عن طريق منفذ مفتوح إىل اجلوف مثل الفم
أخذ دوا ًء أو ماد ًة
ِ
والشرج فإنه يفطر.
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فدية الصوم الواجب وموجب الكفارة
ما حكم قضاء الصيام عن سنوات كثرية؟
يقضي م��ا فاته م��ن الصي��امّ ،
جي��ب عل��ى املس��لم أن
ألن هذا وعليه صيا ٌم صام عنه وليّ ُه إن ش��اء ،حلديث رس��ول اهلل صلى
َ
َن َم� َ
�ات و َ
صا َم َع ْن� ُه َولِيُّ ُه) روا ُه
دَي��ن اهلل يف ذمته وقد قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم :اهلل عليه وس��لم( :م ْ
َع َل ْي ِه ِصيَا ٌم َ
�ق أَ ْن يُ ْق َضى) رواه مس��لم ،ومن عليه صيام فائت الش��يخان ،ولوليه أن يطعم عنه مس� ً
َ
الل أَ َح� ُّ
�كينا ب��دل صيام كل يوم.
(ف َد ْي� ُ
�ن َّ ِ
�ب علي��ه قضاؤه ما دام ً
حيا وقادراً عل��ى الصيام ،فإن مات
جي� ُ

بعذر شرعي إخراج الفدية؟
هل على َمن أفطر ٍ
إذا كان الع��ذر م��ن األع��ذار الدائم��ة كاملريض مبرض ال يُرجى بُرؤه منه ،وكاهلرم فتجب عليه الفدية وهي إطعام مس��كني عن
ّ
فيجب يف ذلك
كل ي��وم م��ن األي��ام اليت أفطره��ا ،وأ ّما إن كان العذ ُر من األعذار املؤقتة كاحليض والنفاس واملرض غري الدائم
ُ
القضاء ال غري.

ما حكم من أفطر عامداً وهو قادر على الصيام؟
م��ن أفط��ر يف رمضان بغري ع��ذر فقد ارتكب كبرية م��ن الكبائر وباء
باإلثم العظيم ،وعليه التوبة واالس��تغفار وإمساك بقية اليوم وقضاء
ً
هذا اليوم ،وقد فوت على نفسه أجراً
عظيما ال يكافئه صوم الدهر
نافلة؛ ألن الفريضة ال تعادهلا النافلة ،وإن كان إفطاره بسبب اجلماع
فعلي��ه م��ع القضاء كف��ارة صوم ش��هرين متتابعني ،ف��إن عجز أطعم
ً
مسكينا.
ستني

ما حكم من مات وعليه صيام؟
م��ن م��ات قبل متكنه من القضاء كمن اس��تمر عذره حتى مات فال قض��اء وال فدية وال إثم عليه ،وإن مات بعد التمكن وجب
ت��دارك م��ا فات��ه ،وذل��ك بأن خيرج من تركته عن كل يوم مد طعام حلديث( :من مات وعليه صيام ش��هر فليطعم عنه مكان كل
ً
يوم
مسكينا) رواه الرتمذي.
وجيوز لوليه أن يصوم عنه لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه الشيخان .ويف رواية( :إن
شاء) ،فعلم من ذلك أن اإلطعام عنه جائز والصيام جائز.

هل يشرتط التتابع بالقضاء؟
األفضل يف القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعذر ،وإن فات الصيام بال عذر فالتتابع واجب؛ ألن القضاء يف هذه احلال
على الفور ،والتفريق خيل بالفورية ،ومع ذلك لو فرق أيام القضاء كفاه ذلك ،لكنه يكون آمثا إلخالله بشرط الفورية والتتابع.
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هل ميسك سائر اليوم من أفطر يف صوم النذر أو القضاء؟
م��ن ص��ام ن��ذراً أو قضا ًء حيرم عليه أن يفطر إال لعذر ش��رعي ،فلو أفطر أثم ،وال جيب عليه إمس��اك بقية اليوم؛ ألن اإلمس��اك
احرتام لش��هر رمضان فقط ال غري.

من تلبَّس بصوم قضاء هل له قطعه؟
م��ن تلبَّ��س بصوم قضاء ح��رم عليه قطعه ،فلو قطعه لغري ع��ذر فقد أثم ،ويبقى
ً
متعلقا يف ذمته.
قضاء رمض��ان

هل يثاب من أمر باإلمساك؟ وهل يعترب يف صوم شرعي؟
م��ن وجب عليه اإلمس��اك فأمس��ك يثاب عل��ى طاعته باإلمس��اك؛ ألن الواجب
يث��اب فاعل��ه ،لك��ن ال تنطبق عليه بقية أحكام الصيام ،فال يكره له الس��واك بعد
ال��زوال وال تعجي��ل الفطر وال غريه��ا من األحكام.

هل تستأذن املرأة زوجها يف صوم القضاء؟
ً
واسعا ،أ ّما إن َ
َ
شعبان ما
بقي من
زوجها يف صوم القضاء ما دام وقت القضاء
على املرأة أن تستأذن َ
ضاق وقت القضاء ،كأن َ
يكفي للقضاء فقط فال تستأذنه ،بل تصوم؛ ألن أمر اهلل تعاىل مقدم على رضا الزوج.

ما مقدار إطعام املسكني يف الفدية والكفارات؟
إطعام املسكني ستمائة غرام من القمح أو الرز ،وجيوز إخراج قيمته عند احلنفية ،وبه تفيت دائرة اإلفتاء العام.

على من جتب فدية الصوم؟
ً
مرضا ال يرجى
الفدية جتب على من ال يستطيع الصوم ال يف احلال وال يف املستقبل مثل :الشيخ اهلرم ،واملرأة املسنة ،واملريض
ب��رؤه ،وجت��ب الفدي��ة يف تركة من مات ويف ذمته صوم واج��ب ،وجتب على املرأة احلامل واملرضع إذا أفطرتا خوفا على اجلنني
أو الولد ،وجتب كذلك على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل إذا كان تأخريه بال عذر شرعي.

هل على اهلرم أو الزمن شيء إذا أخر الفدية عن السنة األوىل؟
اهلرم والش��يخ الكبري الذي ال يقدر على الصيام تلزمه فدية إطعام مس��كني عن كل يوم ،فلو أخرها عن الس��نة األوىل مل تلزمه
فدي��ة أخ��رى ،خبالف من أخر قضاء رمضان بغري عذر حت��ى دخل رمضان آخر ،فهذا تلزمه فدية التأخري.

هل جيوز صرف أمداد من الفدية إىل شخص واحد؟
جيوز صرف أمداد من الفدية إىل شخص واحد؛ ألن كل يوم عبادة مستقلة.
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هل جيوز للكبري اهلرم أو احلامل أو املريض الذي ال يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان؟
ال جيوز للكبري اهلرم أو احلامل أو املريض الذي ال يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان ،بل ال جيوز تقديم فدية يومني فأكثر،
ً
قياسا على تقديم الزكاة لعام واحد فقط.
إذ الفدية بدل الصوم ،والصوم مل جيب بعد ،وجيوز تقديم الفدية ليوم واحد فقط

هل جيوز صرف املد إىل شخصني؟
ً
ً
كامال ألي منهما.
إطعاما
ال جيوز صرف املد إىل شخصني؛ ألنه ال يعد

من وجبت عليه الكفارة هل جيوز له إطعامها لعياله؟
جيب إعطاء الكفارة للفقراء واملساكني الذين ال جتب نفقتهم على من وجبت
عليه الكفارة ،فلو أطعمها لعياله ال تعد كفارة ،وال تربأ ذمته.

من أخر صيام سنة ،هل جيوز له تقديم الفدية على القضاء؟
جيوز تقديم الفدية على القضاء؛ ألن ّ
كال منهما واجب مستقل ،وال يشرتط بينهما الرتتيب.

صوم التطوع
من تلبس بصوم تطوع هل له قطعه؟
َ
األ ْو َل ِلَن ش��رع يف عبادة أن ال يقطعها ،قال اهلل تعاىل( :و َ
َل تُ ْب ِط ُلوا أَ ْع َمالَ ُك ْم) حممد ،33/لكن مَن ش��رع يف صيام نافلة فاحتاج
إىل قطعه فقد عمل خالف األوىل ،وال ش��يء عليه.

هل جيوز للمرأة أن تصوم تطوعا دون إذن زوجها؟
ً
تطوعا وزوجها حاض ٌر إال بإذنه.
ال جيوز للمرأة أن تصوم

ما حكم إفراد اجلمعة أو السبت أو األحد بالصوم؟
يوما قبلها أو ً
يكره يف صيام النافلة إفراد يوم اجلمعة وإفراد يوم الس��بت وإفراد يوم األحد بالصيام ،فلو صام مع اجلمعة ً
يوما
بعدها فال بأس ،وكذا يوم الس��بت واألحد ،ولو صام اجلمعة والس��بت واألحد ً
معا فال كراهة ،أما إذا وافق أحد هذه األيام
يوما س��ن صيامه كيوم عرفة أو عاش��وراء فال كراهة يف إفراد صومه.
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ما حكم صيام الستة من شوال؟
صيام الستة من شوال سنة ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)
رواه مسلم؛ ألن صيام شهر رمضان ثوابه ثواب صيام عشرة أشهر ،والستة أيام بستني ً
يوما فهذا متام العام.

من اعتاد صيام الستة من شوال هل جيب عليه أن يصومها يف كل عام؟
ال جي��ب عل��ى م��ن اعت��اد صيام الس��تة من ش��وال أن يصومها يف كل عام ،لكن م��ن اعتاد فعل اخلري ال ينبغ��ي أن يرتكه ما دام
ً
مستطيعا .

هل جيوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟
إن كان اإلفط��ار بع��ذر ج��از تقديم صيام الس��ت من ش��وال على قضاء رمض��ان؛ ّ
ألن اإلفطار إذا كان بع��ذر كان القضاء على
الرتاخي يف شوال وغريه ،وصيام الست ال يكون إال يف شوال .وإن كان اإلفطار بال عذر وجبت املبادرة إىل القضاء فوراً بعد
العيد وقبل صيام الس��ت من ش��وال ،لكن لو صام الس��ت جاز ،ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.

صام أيام الليالي البيض بنية القضاء ،فهل حيسب له أجر النافلة وأجر القضاء؟
قض��اء الفريض��ة واج��ب والب��د فيه من نية القض��اء ،فإذا قضى ما فاته من رمض��ان يف األيام البيض فيج��ب أن ينوي القضاء،
وحيصل له ثواب الصيام يف أيام البيض إن نواها أيضا إن ش��اء اهلل تعاىل فيكون كمن دخل املس��جد وصلى فريضة حصل له
ً
تبعا لذلك فضيلة حتية املسجد إذا نواهما معا ،هذا إن كان قد أفطر بعذر شرعي أما من أفطر بال عذر فهذا جتب عليه املبادرة
إىل القض��اء وال ينتظر األيام البيض.

ليلة القدر
ما هي فضيلة ليلة القدر؟
يكف��ي أن اهلل تع��اىل أن��زل فيها س��ورة كاملة وأن��زل فيها القرآن الكريم ،قال تعاىل( :إنا أنزلناه يف ليل��ة مباركة) وقد علمنا النيب
صلى اهلل عليه وسلم أن نعتكف يف العشر األواخر من رمضان ً
طلبا لليلة القدر ،ومن عبد اهلل تعاىل فيها وأحياها كان له أجر
عبادة ألف ش��هر ،ليس فيها ليلة قدر.

كيف ُتيى ليلة القدر؟
ُتيَ��ى ليل��ة القدر جبميع أن��واع القرب والعبادات والطاعات :كالصالة املفروضة واملس��نونة والنوافل ،وت�لاوة القرآن الكريم،
واإلكث��ار م��ن ذك��ر اهلل تع��اىل ،والصدقة ،واالعتكاف ،والدعوة إىل اهلل تعاىل ،ويس��ن اإلكثار من الدع��اء والتضرع إليه تعاىل.
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ما هي عالمات ليلة القدر؟
قيل :من عالماتها الس��كينة يف ليلتها ،وتش��رق الش��مس بيضاء يف صبيحتها دون ش��عاع .وال ينبغي التشاغل عن األهم باملهم،
وق��د أخفاه��ا اهلل تعاىل عنا لنجته��د يف حتصيلها؛ فنحيي عدة ليال لنحصل على أجرها.

ما هو سبب إبهام ليلة القدر؟
احلكمة من ذلك أن جيتهد املسلم يف طلبها بإحياء كل ليالي رمضان ،أو إحياء العشر األواخر منه فينال ثواب إحياء ليلة القدر،
ليال أخرى معها.
وثواب إحياء ٍ

هل ليلة القدر متنقلة بني ليالي رمضان؟
ليلة القدر يف رمضان ً
قطعا ،وهي يف العشر األواخر أرجى ،ويف األوتار منها أرجى ،ولذا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بإحياء
العش��ر األواخر من رمضان ،وكان هو صلى اهلل عليه وس��لم حيييها ،والناس جيتهدون يف ليلة الس��ابع والعش��رين من رمضان،
وهلم ثواب على كل حال ،سواء وافقوا ليلة القدر أم ال ،ففي إحياء أي ليلة من رمضان ثواب عظيم.

ما قولكم فيمن يسهر طوال ليلة القدر وال يصلي الفجر؟
عظيماَّ ،
فإن أداء الفرائ��ض أحب إىل اهلل تعاىل من عمل
ه��ذا َح� َر َم نفس��ه ثوابًا ً
النواف��ل ،وص�لاة الفجر فريض��ة ،وأداؤها مع اجلماعة يعدل قي��ام ليلة كاملة،
فكيف يرتكها بس��بب احل��رص على النوافل.

ماذا يستحب أن يقول يف ليلة القدر؟
يف ليلة القدر يس��تحب للمس��لم أن يقول ما علمه النيب صلى اهلل عليه وس��لم
للسيدة عائشة رضي اهلل تعاىل عنها( :اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين).

ماذا ميكن للحائض أن تفعل يف ليلة القدر؟
احلائض إذا اش��تغلت بذكر اهلل تعاىل والدعاء إليه س��بحانه وتعاىل والتضرع فقد
أحي��ت ليل��ة القدر ،وكذا لو اس��تمعت إىل القرآن من املذياع أو التلفاز.

هل جيوز للحائض أن تستمع للقرآن من املذياع أو التلفاز؟
ومس املصحف ،أما السماع فال بأس به،
جيوز للحائض أن تستمع للقرآن من املذياع أو التلفاز؛ ألن احملرم عليها قراءة القرآن ّ
بل هو عبادة ،ولكن عليها أال تردد مع القرآن وتسابقه.
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زكاة الفطر
ما حكم صدقة الفطر؟
صدقة الفطر واجبة على املس��لم عن نفس��ه وعن كل من جتب
علي��ه نفقت��ه إن وجد م� ً
ً
فاضال ع��ن حاجته وحاج��ة عياله
�اال
ليل��ة العي��د ويومه ،خلرب ابن عمر رضي اهلل عنهما حيث قال:
(ف��رض رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم زكاة الفط��ر م��ن

ً
ً
صاعا من ش��عري ،على
صاعا من متر أو
رمضان على الناس:
كل ح��ر أو عب��د ،ذك��ر أو أنث��ى ،م��ن املس��لمني) ،رواه البخاري،
وتق��در حبوالي ( 2.5كيلو غرام) من القمح أو الرز ،وتصدر
دائ��رة اإلفتاء العام س� ً
�نويا فتوى تبني فيها قيم��ة هذه الزكاة.

ما حكم تأخري صدقة الفطر إىل ما بعد يوم العيد؟
أخرها عن يوم العيد عصى وعليه القضاء على الفور لتأخريه من غري عذرّ ،
حيرم تأخري صدقة الفطر عن يوم العيد ،فإن ّ
ألن
ذمت ُه تبقى مشغولة ّ
فالبد له من إبراء ذمته.

ما حكم دفع زكاة الفطر نقداً؟
األص��ل أن خت��رج زكاة الفطر من غالب ق��وت البلد ،وغالب ال��رز للفقراء واملس��اكني وه��ذا هو الصحي��ح يف كل املذاهب
قوتنا يف األردن القمح أو الرز ،وتقدر زكاة الفطر بـ( )2500اإلس�لامية ،وأجاز فقه��اء احلنفية دفع القيمة نق��داً ،ألنه أنفع
غ��م ع��ن كل ش��خص ،ومن الس��هل إعط��اء هذا املق��دار من للفقري وأيس��ر على املزكي.

هل جتب زكاة فطر على اجلنني؟
لد َ
اجلنني ،إال ّ إذا ُو َ
مغيب مشس ِآخر يوم من رمضان.
قبل
ال جيب إخراج زكاة الفطر عن
ِ
ِ

ما حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر إىل األخ الفقري؟
جيوز دفع الزكاة وصدقة الفطر إىل األخ الفقري؛ ألنه من األصناف الذين تعطى هلم الزكاة.
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مسائل متفرقة
كيف حيكم بدخول شهر رمضان؟
حيكم بدخول ش��هر رمضان بإكمال ش��هر ش��عبان ثالثني ً
يوما ،أو رؤية اهلالل بعد غروب مشس يوم التاس��ع والعش��رين من
ش��عبان ،ويس��ن حت��ري اهلالل ،وجيب العمل مب��ا أعلنت عنه اجلهات الرمسية ال�تي وكل إليها هذا األمر.

هل جيوز أن أصوم برؤية بلد غري بلدي؟
جيب االلتزام برؤية البلد اليت أنت فيها.

ماذا يفعل َمن صام ببلده ثالثني يوما فانتقل لبلد ال زال أهله صائمني؟
من أمت الصيام يف بلده ثم سافر إىل بلد آخر فوجدهم صائمني وافقهم يف صوم آخر الشهر ،وإن أمت ثالثني ً
يوما فيمسك معهم
وإن كان م ّعيداً؛ ألنه صار منهم ،ولو س��افر صائم إىل بلد فوجدهم معيّدين مفطرين فإنه يوافقهم؛ ألنه صار منهم وال قضاء
يوما فيقضي ً
عليه ،إال إن صام مثانية وعشرين ً
يوما.

ماذا يفعل َمن صام يف بلد مثانية وعشرين ً
يوما فانتقل لبلد عيَّد أهله؟
من صام يف بلده ثم انتقل إىل بلد عيّد أهله يعيِّ َد معهم ،فإن كان جمموع ما صام تسعة وعشرين فال شيء عليه ،وإن كان جمموع
ما صام مثانية وعشرين وجب عليه قضاء يوم؛ ألن الشهر ال يكون مثانية وعشرين.

متى يكون الدعاء أرجى للقبول ،أيكون قبل الفطور يف رمضان أم بعده؟
الدعاء مستجاب يف مجيع األحوال ،وهذا من فضل اهلل وكرمه
على عباده؛ حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ما من
�م وال قطيع��ة رحم إال
مس��لم يدع��و اهلل بدع��وة لي��س فيها إث� ٌ
عجل له دعوته ،وإ ّما أن
أعط��اه اهلل به��ا إحدى ثالث :إ ّما إن يُ ّ
يدخرها له يف اآلخرة ،وإ ّما أن يصرف عن ُه من الس��وء مثلها)
رواه أمحد ،ويف شهر رمضان الدعاء الذي يكون أرجى للقبول
هو الذي يكون من الصائم قبل اإلفطار بقليل ،حلديث رسول
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم( :ثالث� ٌ
�ة ال تر ّد دعوتُه��م :الصائم
ح�ين يُفط��ر ،واإلمام العادل ،ودعوة املظل��وم يرفعها اهلل فوق
الغم��ام ،وتفتح هلا أبواب الس��ماء ،ويق��ول :وعزتي وجاللي
وحس��نه.
ألنصرنك ولو بعد حني) رواه الرتمذي ّ
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ما حكم صنع الطعام لشخص مفطر يف رمضان؟
حي��رم صن��ع الطع��ام للمفطر بغري عذر يف رمضان؛ ألن ذلك إعانة على املعصي��ة واإلعانة على املعصية معصية ،قال اهلل تعاىل:
(وال تعاون��وا على اإلثم والعدوان) املائدة.2/

ما هي سنن الصيام؟
يس��ن يف الصي��ام تأخ�ير الس��حور م��ا مل خيش طل��وع الفجر ،وترك اللغو من الكالم ،ويسن اجلود والسخاء ،وصيانة النفس
وتعجي��ل الفطر بعد التأكد من غروب الش��مس ،واالعتكاف عن الش��هوات واحملرمات ،واالغتسال من اجلنابة قبل الفجر.
خاصة يف العش��ر األواخر ،واإلكثار من تالوة القرآن الكريم،

ما هي مكروهات الصيام؟
املبالغة يف املضمضة واالستنش��اق ،وذوق الطعام ،وكل ما قد
يؤدي إىل إفساد الصوم .وكذلك اللغو والكالم الذي ال فائدة
فيه ،ويتأكد عليه ترك الكذب والغيبة والنميمة.

مب يتحقق السحور؟
يتحقق الس��حور بأكل مترة ،أو ش��رب جرعة ماء بعد منتصف
اللي��ل وقبل طلوع الفجر بنية التقوي على الصيام.

هل جيزئ السحور قبل النوم قبل منتصف الليل؟
السحور هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل ليتقوى به
املس��لم على الصيام ،وكلما قرب من الفجر كان أفضل .فعن
احلمصي عن أبي َذر-رض��ي اهلل عنهَ -
َع� ِّ
قال:
�دي بن ح��امتٍ
ِّ
ٍّ
ق� َ
هلل  -صل��ى اهلل علي��ه وس��لم ( :-ال تَ� َز ُ
�ال َر ُس� ُ
ال أُ َّميت
�ول ا ِ
الس��حو َر) رواه أمحد؛ ألنه أقرب
خبري ما َع َّج ُلوا اإلفطا َر وأَ َّخ ُروا ُُ
ٍ

للتق� ّوي على العبادة ،هذا م��ا مل خيش طلوع الفجر ،فإن تردد
يف بقاء الليل فاألفضل ترك الس��حور لقول النيب  -صلى اهلل
عليه وسلم( :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك) رواه الرتمذي وقال:
حسن صحيح.

ما حكم من يسب الناس أو يغشهم وهو صائم؟
سب الناس وغشهم حرام ،ينتقص من أجر الصائم،وقد حذر صل��ى اهلل عليه وس��لم( :من غ��ش فليس من��ا) رواه الرتمذي ،أما
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من سب الناس وغشهم ،قال صيامه فصحيح.
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هل كثرة النوم يف رمضان تفسد الصوم؟
فوت على
كث��رة النوم يف رمضان ال تفس��د الصي��ام ،لكنه قد يُ ِّ
نفس��ه األج��ر العظي��م م��ن الص�لاة وق��راءة الق��رآن وحتصيل
األج��ور والطاعات.

ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟
التهنئة بدخول ش��هر رمضان من املباحات ،ومن فعله للتعبري
عن حمبة للعبادة واألجر يف رمضان وهنّأ أخاه املسلم فقد فعل
خرياً ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أوال أدلكم على
ش��يء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفش��وا الس�لام بينكم) ،والس�لام
دعاء بالسالمة.

أيهما أفضل يف نهار رمضان :قراءة القرآن أم صالة التطوع؟
ً
برناجما لقراءة القرآن يف رمضان،
على املس��لم أن جيعل لنفس��ه
ف��إذا أمت حص��ة اليوم ،وتس��مى ورداً ،أو ً
حزبا ،اش��تغل بغريه
م��ن الطاع��ات ،ومنه��ا ص�لاة النافل��ة ،والصالة تس��مى ً
قرآنا

الص َل َة
ألن غال��ب ما فيها قراءة القرآن ،ق��ال اهلل تعاىل( :أَ ِق ِم َّ
�مس إ َل َغ َس� َّ
الل ْيل و ُ
آن ْال َف ْجر إ َّن ُق ْر َ
َق ْر َ
لِ ُدلُ ِ َّ
آن ْال َف ْج ِر
ِ
ِِ
وك الش� ْ ِ ِ
�ق ِ
َك َ
ان م ْ
َش�هُو ًدا) اإلسراء.78/

أيهما أفضل يف صالة الليل :طول القيام أم طول السجود؟
طول القيام يف الصالة أفضل ،وعلى املسلم أن يطمئن يف صالته.

ما نصيحتكم للذين يقضون ليالي رمضان ونهاره أمام التلفاز؟
الوقت أمثن من أن يضيع يف اللهو ،فكيف بشهر رمضان املبارك الذي جيب أن حيرص املسلم فيه على األجر واملغفرة.

أيهما أفضل للمسافر :الفطر أم الصيام؟
الصيام أفضل ،إال إن شق عليه الصيام فالفطر أفضل.

ً
ما معنى( :من صام رمضان ً
واحتسابا)؟
إميانا
ً
ً
املعنى :أنه صام رمضان ً
وإميانا بأنه سيلقى اهلل تعاىل ،ويرجو أجره عند
وإميانا بأن اهلل جتب طاعته،
إميانا بأن اهلل تعاىل فرضه،
اهلل ،فهو صائم بدافع إميانه ،وحيتسب األجر عند اهلل تعاىل.
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ما حكم من يصوم وال يصلي؟
عل��ى املس��لم أن حي��رص عل��ى الفرائ��ض كله��ا وأهمه��ا بعد يقب��ل صيام��ه ،وإن تركها كس� ً
لا فهو مس��لم وصيامه صحيح
ً
الش��هادتني الص�لاة ،ومن تركها اس��تخفافا حبقها فهو كافر ال ولكن��ه ارتكب إمث�ً
عظيما برتك��ه الصالة.
�ا

ما حكم من يصلي وال يصوم وال عذر له؟
الصوم ركن من أركان اإلسالم ،وال يكمل إسالم املسلم برتكه لفريضة الصيام وهو قادر عليها.

ما معنى( :كل عمل ابن آدم له إال الصوم)؟
أي :كل عمل ابن آدم قد يدخله الرياء إال الصوم؛ ألنه ال يطلع عليه إال اهلل ،أو كل عمل ابن آدم يعرف الناس أجره احلسنة
بعشرة أمثاهلا إال الصوم ،فال يعرف مقدار ثوابه إال اهلل.

ما حكم العمرة يف رمضان؟
ِ
َع��ن اب��ن َعبَّاس  -رض��ي اهلل عنهما َ -ق َ
ب-
الَ :لَّا َر َج� َ
�ع النَّ ُّ
ِ
ٌ
َ
َ
َ
األنصاريَّ ِة:
ان َ
صلى اهلل عليه وس��لم ِ -من َح َّجتِ ِه قال أل ِّم ِس��ن ٍِ
َ
وجهَا َ -ك َ
ان
الن  -تَعن َز َ
(مَا َمنَعَك ِم َن احل ِّج)؟ َقالَت :أبُو ُف ٍ
ِ
ً
َ
أرضا لَنَا.
واآلخ ُر يَس� ِقي
أح ِد ِه َم��ا،
�ج َعلى َ
�انَ ،ح� َّ
لَ� ُه نَ ِ
اض َح� ِ
َضان تَقضي َح َّج� ً
ق��الَ :
�إن ُعم َر ًة يف رم َ
(ف� َّ
�ة معي) رواه البخاري.
ِ
َ
(عم َر ٌة يف
ب صلى اهلل عليه وسلم قالُ :
وعن أُ ِّم َمَعقل َعن النَّ ِّ
َض َ
َرم َ
عد ُل َح َّج َة) رواه الرتمذي بسند حسن.
ان تَ ِ
وم��ن فاتت��ه عم��رة يف رمض��ان فأبواب اخل�ير كث�يرة منها :أن
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يصل��ي الصب��ح يف مجاعة ثم جيلس يذك��ر اهلل تعاىل حتى تطلع
الش��مس ،ف َع��ن أنَس ب��ن مَالك -رض��ي اهلل عنه -ق��ال ََ :
قال
ِ
َر ُس� ُ
ّ
َ
َ
َ
�ول اهلل  -صل��ى اهلل علي��ه وس��لمَ ( :م��ن َصل��ى الغداة يف
َذكر َ
اهلل حتّى تَ ُ
الش� ُ ُ ّ
طل َع ّ
جاع ٍة ثُ َّم َقع َ
ََ
تني
َد ي ُ ُ
�مس ث َّم صلى رك ّع ِ
قالَ :
َكانَت ل ُه َكأجر َح َّج ٍة ّو ُعم َر ٍة)َ .
رس ُ
ول اهلل صلى اهلل
قال ُ
ِ
َ
َ
تام� ٍة تام ٍة) قال أبُو عيس��ى الرتمذي :هذا
ام ٍة َّ
علي��ه وس��لم( :ت َّ
ٌ
غريب.
�ن
حديث َح َس� ٌ
ٌ
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من أحكام الزكاة
(خ� ْ
�ن أَ ْم َوالِِ ْم َص َد َق� ً
�ة تُ َط ِّه ُر ُه� ْ ِّ
ق��ال تع��اىلُ :
�م بِهَا)
�ذ ِم� ْ
يه� ْ
�م َوتُ َزك ِ
التوب��ة.103 /
ال��زكاة أح��د أركان اإلس�لام اخلمس��ة اليت ال يق��وم بناؤه إال
عليه��ا ،لق��ول الن�بي صلى اهلل عليه وس��لم« :بين اإلس�لام على
مخ��س :ش��هادة أن ال إل��ه إال اهلل وأن حمم��د رس��ول اهلل ،وإق��ام
الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت» متفق عليه.
وهذه نبذة خمتصرة عن أحكام الزكاة سائلني املوىل عز وجل
أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه.
حكم مانع الزكاة:

املفيت د .حسان أبو عرقوب

أو للتعليم.
 األصل أن زكاة النقد إمنا خترج نقدا ،وال يصح للمالك أنخيرج بدهلا سلعا تساوي قيمة املقدار الواجب فيها.
 إذا دف��ع املزك��ي الزكاة لغريه ،من مجعي��ة أو وكيل أو غريه،فليس هلؤالء أن يتصرفوا فيها تصرفا خيرجها عن طبيعتها قبل
إيصاهلا إىل مستحقيها.
 ال تطالب الزوجة بزكاة مؤخرها إال عند قبضه ،فإذا قبضتهزكته عن عام واحد.
 -ال جتب الزكاة يف احللي املعد للزينة املعتادة.

 أمج��ع العلم��اء على أن م��ن منع الزكاة جح��ودا بها وإنكارالفرضيته��ا فقد كفر وارتد عن اإلس�لام ،وأم��ا من منع الزكاة
ش��حا وخبال لكنه معتقدا بوجوبها ومقر بفرضيتها ،فهو فاسق
آثم يناله ش��ديد العقاب يف اآلخرة.
هل جتب الزكاة يف مال الصيب واجملنون ؟
 جتب الزكاة يف مال الصيب واجملنون؛ ألنه ال يشرتط لوجوبهاالبلوغ والعقل.
ما هي األصناف اليت جتب فيها الزكاة ؟
 جتب الزكاة يف الزروع والثمار ،وس��ائمة األنعام ،والذهب زكاة عروض التجارة: عروض التجارة هي ما أعد للبيع والشراء بقصد االسرتباح.والفضة ،وعروض التجارة.
 تق��وم ع��روض التجارة عن��د آخر احلول بس��عر بيعها مجلة،زكاة النقدين:
 نص��اب الذهب (85غم) وخيرج منه ربع العش��ر ( )%2.5وخيرج م��ن ذلك ربع العش��ر (.)%2.5وفيم��ا زاد حبس��ابه .ونص��اب الفض��ة (600غم) وخي��رج منه  -يدخ��ل يف ع��روض التج��ارة( :األراض��ي ،والعم��ارات،
رب��ع العش��ر ( )%2.5وفيما زاد حبس��ابه .فم��ن كان ميلك من والس��يارات) املع��دة للبي��ع.
األوراق النقدي��ة م��ا يس��اوي نصابا من الذه��ب ،وحال عليه  -أما العمارات والسيارات املعدة لإلجيار ال للبيع ،فالزكاة يف
أجوره��ا إذا بلغ��ت نصابا وحال عليها احلول ،أما ذاتها فليس
احل��ول ،وج��ب عليه أن خي��رج زكاة ماله.
 إذا تكام��ل نص��اب الذه��ب أو الفضة ،اش�ترط يف وجوب فيها زكاة .كذلك األراضي املعدة للقنية ال للبيع ال زكاة فيها.ال��زكاة في��ه أن مي��ر على متلك املكلف له ،س��نة قمري��ة كاملة - ،ال جتب الزكاة يف العسل؛ ألنه ليس بقوت ،فإن كان العسل
فتج��ب فيه الزكاة ولو كان يدخر املال للزواج أو لش��راء بيت معدا للبيع ،ففيه عندئذ زكاة التجارة.
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 الع�برة ببلوغ األم��وال التجارية نصابا آخ��ر العام من البدء ليس��ت بأم��وال زكوي��ة يف األصل ،وإمن��ا صارت كذل��ك بنيةباملتاج��رة ،ف�لا يش�ترط بلوغه��ا نصبا عن��د بدء التج��ارة ،وال التج��ارة ،وتعلق��ت بها الزكاة بالنظ��ر إىل قيمتها مبا قومت به،
بقاؤه��ا كذل��ك خالل احل��ول ،وبه��ذا يعلم أن امل��راد يف زكاة فوجب اإلخ��راج منها.
التج��ارة م��رور عام قمري على متلك الس��لع بنية التجارة ،إال زكاة الدين:
إذا كان متلكه��ا بنق��د يبل��غ نصابا أو يزيد علي��ه فبدء احلول يف  -وجوب الزكاة يف مال من عليه دين:
من ملك نصابا من األموال الزكوية اليت مر ذكرها ،وحال
هذه احلالة من تاريخ متلك النصاب من النقد الذي اش�تريت
عليه احلول يف ملكه ،وجبت فيه الزكاة ،ولزمه إخراجها على
به ع��روض التجارة .
وبن��اء عل��ى ما س��بق ف��إن التاجر جيري ج��ردا عاما لكل ما م��ا م��ر وإن كان��ت علي��ه ديون تس��تغرق م��ا لديه م��ن مال أو
ه��و حتت ي��ده من هذه األموال اليت يتاجر به��ا ،ويقدر قيمتها تنقصه عن النصاب .وكذلك احلال بالنس��بة ملن ملك عروضا
(بس��عر بيعه��ا مجل��ة) وق��ت اجلرد بقيم��ة الذهب ،ف��إن بلغت للتج��ارة ،وبلغ��ت نصاب��ا بعد حول م��ن ملكيتها ،ف��إن الدين
نصابا ،وجب أن خيرج ربع عشر قيمة هذه األموال زكاة ،وإن ال��ذي علي��ه ال مينع وج��وب الزكاة يف املال ال��ذي حتت يديه،
مل يبلغ نصابا مل جيب فيها شيء .ويالحظ عند اجلرد والتقويم ،م��ن عروض جت��ارة وغريها .وذلك ألن الدي��ن يتعلق بالذمة،
وال��زكاة تتعل��ق باملال الذي حتت يده وجت��ب فيه ،وإذا وجبت
ما يلي:
أوال :ال يدخ��ل يف األم��ور التجارية اليت جيب تقوميها األثاث الزكاة يف املال أصبحت ملكا ملن وجبت له ،وهم املس��تحقون
وما يف معناه ،واألجهزة املوجودة يف احملل لقصد االستعانة بها هل��ا ،وإن بقي��ت يف يد صاحب املال ،فوج��ب أداؤها إليهم.
متى خترج زكاة الدين ؟
ال لقصد بيعها ،فال زكاة عليها مهما بلغت قيمتها.
ثاني��ا :يدخ��ل يف األموال اليت جي��ب تقوميها كل من رأس املال  -إذا كان الدي��ن ح��اال ،وكان الدائ��ن ق��ادرا عل��ى أخذه من
والربح معا ،فيضمان إىل بعضهما ،وتؤدى الزكاة عن اجلميع ،املدي��ن ،ب��أن كان املدين مليئا جيد م��ا يفي به دينه ،وجب على
فلو بدأ جتارته مبا قيمته ألفا دينار .ويف آخر العام بلغت مخسة الدائن إخراج زكاته فور وجوبها وإن مل يقبضه؛ ألنه يف حكم
امل��ال ال��ذي حتت يده ،فهو كالوديعة يف ي��د املدين ،يقدر على
آالف دينار ،وجبت الزكاة عن الكل.
 جي��ب إخراج الزكاة مما قومت ب��ه العروض ،وهو املال،وال أخذه والتصرف فيه.جي��زئ اإلخ��راج من نف��س الع��روض؛ ألن ع��روض التجارة وأما إذا كان املدين غري قادر على الوفاء ،أو كان الدين مؤجال
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فال جيب على الدائن إخراج زكاته يف احلال.
 من أراد إخراج زكاة ماله فقال ملدينه (من عليه الدين):«األل��ف ال�تي أعطيت��ك إياها دينا ه��ي لك ب��دل زكاة مالي»،
فه��ذه غ�ير صحيح��ة وال جي��زئ ه��ذا الفع��ل؛ ألن من ش��رط
صحة إخراج الزكاة أن يتملكها الفقري ،وال يكون التملك إال
بالقب��ض ،وال قبض هنا.

زكاة األسهم:

 الس��هم معناه حصة من مال الش��ركة ،والشركة أنواع ،منهاما جيب يف ماهلا الزكاة كالشركات التجارية ،ومنها ما ال جيب
يف ماهلا الزكاة كالش��ركات اخلدمية ،وبينهما أنواع خمتلفة تشبه
ه��ذا اجلان��ب أو ذاك أو جتمع بينهم��ا ،وعلى أي حال إذا كان
لدى الشركة نقود وحال عليها احلول فقد وجبت فيها الزكاة.
ول��ذا جي��ب الرج��وع إىل أهل العل��م ليعرف املس��لم هل جتب
ال��زكاة يف أموال الش��ركة اليت يس��اهم فيه��ا أم ال؟ فإذا كانت
واجبة أخرج الزكاة عن حصته من هذه الشركة ،كما ال بد من
االطالع على البيان السنوي للشركة الذي يظهر ما لديها من
نقود (س��يولة) ليع��رف بالتقريب حصته منه��ا فيزكيها ،ومثن
الس��هم يس��اوي يف الغالب قيمة حصته يف هذه الش��ركة ،فلو
أخ��رج الزكاة عن مثن األس��هم فقد أبرأ ذمت��ه مما وجب فيها
من زكاة وزيادة.

فوائد:

 إذا كان امل��ال نصاب��ا فم��ا فوقه ،وكال احل��ول عليه ،ووجدامل��ال واألصن��اف املس��تحقة ,فقد وجب��ت فيه ال��زكاة وثبتت
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ملس��تحقيها ،ووج��ب على املالك إخ��راج القدر الواجب على
الفور.
 إن إبق��اء مبال��غ لتدف��ع للمس��تحقني خ�لال العام كأقس��اطش��هري ،أمر غري مش��روع وخمالف ملا ثبت يف ش��رع اهلل تعاىل،
م��ن وج��وب أداء احل��ق لصاحب��ه ف��ور اس��تحقاقه ،ومباي��ن
حلكم��ه تش��ريع الزكاة ال�تي تهدف إىل إغن��اء الفقري ومن على
ش��اكلته ،بإعطائه مبلغا من املال قد يس��اعده على تهيئة عمل
ش��ريف يك��ون م��ورد رزق دائ��م له ،وبذلك ميح��ى امسه من
الئح��ة الفقراء واملعوزين ،ليوضع يف قائمة املنفقني واحملس��نني
املتصدقني .واملزكي غري مسؤول عن تصرف املكلف صاحب
االس��تحقاق ،طامل��ا أنه بالغ عاقل راش��د م��ن حيث الظاهر.
 من عجل زكاة ماله سقط عنه الواجب عند حوالن احلول. جت��ب الني��ة عند إخراج الزكاة متييزا هلا عن الكفارات وبقيةالصدقات ،وللحديث املش��هور« :إمنا األعمال بالنيات».
 جي��وز نق��ل الزكاة إىل غ�ير البلد اليت وجبت فيه  -وهو حملامل��ال -طاملا أنه يوجد مس��تحق هلا يف ذلك البلد املنقول إليه.
 يش�ترط -فيم��ن كان أح��د األصن��اف الثماني��ة املس��تحقةلل��زكاة  -ش��روط ،حتى يس��تحق ال��زكاة ويصح دفعه��ا إليه،
وهي :اإلس�لام :فال تدفع الزكاة الواجبة لغري مس��لم ،وعدم
القدرة على الكس��ب :فإذا كان الفقري أو املس��كني يقدر على
الكس��ب م��ن عمل يلي��ق به ،وحيصل ما يكفي��ه ،ال يصح دفع
ال��زكاة إلي��ه ،وال جي��وز له قبوهل��ا ،وأن ال تك��ون نفقته واجبة
على املزكي؛ ألن من كانت نفقته واجبة على املزكي كالزوجة
واألب واألم كان مستغنيا بتلك النفقة ،وكان دفع املزكي إليه
دفعا إىل نفس��ه؛ ألن فائدته تعود إليه ،إذ إنه يوفر بذلك النفقة
عل��ى نفس��ه أو خيففها لكن جيوز دفعه��ا إليهم بغري صفة الفقر
واملس��كنة كالغارم ً
مثال.
 إذا كان للمال��ك ال��ذي وجب��ت يف مال��ه ال��زكاة أق��ارب الجت��ب عليه نفقتهم ،كاإلخوة واألخ��وات واألعمام والعمات
األخ��وال واخل��االت وأبنائه��م واألبناء الكب��ار القادرين على
الكس��ب وال كس��ب يكفيه��م ،وكانوا فق��راء أو مس��اكني ،أو
غريه��م م��ن أصن��اف املس��تحقني لل��زكاة ،جاز ص��رف الزكاة
إليهم.
 ال تغ�ني الضريب��ة عن ال��زكاة ،فالزكاة عبادة م��ن العباداتوالضريب��ة الت��زام مدن��ي ،وال يغين أحدهم��ا عن اآلخر.
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أحكام صالة التراويح في المذهب الشافعي
ش��هر رمضان موس��م عظي��م للت��زود بالطاعات؛ ففي��ه تُضاعف
األجور ،ومن أهم العبادات اليت خيتص بها هذا الشهر الفضيل:
صالة الرتاويح ،ويف هذا املقال عرض ألهم أحكامها يف املذهب
الش��افعي م��ن خالل كت��اب [مغين احملت��اج للخطيب الش��ربيين]
ابت��داءً ،وسيش��ار ألي مرجع آخر يف موضعه.

املفيت أمحد الكساسبة

يزي��د رض��ي اهلل عن��ه أنه قال( :كانوا يقوم��ون على عهد عمر
سبب تسمية صالة الرتاويح بهذا االسم:
الرتاوي��ح :مج��ع تروحي��ة ،وه��ي امل��رة الواح��دة م��ن الراح��ة ،بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف ش��هر رمضان بعش��رين ركعة).
كتس��ليمة م��ن الس�لام ،ومسيت به��ذا االس��م؛ ألن الصحابة ويثاب املصلي بقدر ما صلى من الرتاويح ،فإن صلى أقل من
كانوا يسرتحيون بني كل تسليمتني عندما اجتمعوا لصالتها يف عشرين ركعة ،فيثاب بقدر صالته ،وال جيوز التشدد واإلنكار
عل��ى م��ن صلى أقل من عش��رين ركعة ،وم��ن أراد أن يصلي
بداي��ة األمر[ .فتح الب��اري البن حج��ر العس��قالني .]250/4
ً
عش��رين ركعة ،فله أن يصلي منفردا بعد انتهاء اجلماعة.
مشروعية صالة الرتاويح:

ص�لاة الرتاوي��ح س��نة ،فع��ن أب��ي هري��رة رضي اهلل عن��ه :أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من قام رمضان ً
إميانا
واحتس� ً
�ابا ،غفر له ما تق��دم من ذنبه).
ويف مش��روعية صالة الرتاويح مجاعة؛ ما رواه عبد الرمحن بن
عبد القاري ،أنه قال :خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنه ،ليلة يف رمضان إىل املس��جد ،فإذا الناس أوزاع متفرقون،
يصلي الرجل لنفسه ،ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط،
فق��ال عم��ر( :إن��ي أرى لو مجعت ه��ؤالء على ق��ارئ واحد،
لكان أمثل» ثم عزم ،فجمعهم على أبي بن كعب ،ثم خرجت
مع��ه ليلة أخ��رى ،والناس يصلون بص�لاة قارئهم ،قال عمر:
«نعم البدعة هذه ،واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون»
يري��د آخ��ر الليل وكان الن��اس يقومون أول��ه) رواه البخاري،
حديث رقم« .)2010( :رواه البخاري» حديث رقم ،)2010( :أي إن
صالة الرتاويح تشرع مجاعة إلمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم.

صفة صالة الرتاويح:

 يُش�ترط لصحتها أن يس��تحضر املصلي نية صالة الرتاويح،أو قي��ام اللي��ل من رمض��ان ،وال يكفي أن ين��وي صالة النفل
بشكل مطلق.
 تُصل��ى كل ركعت�ين مع�ً�ا ،وال يص��ح ص�لاة أرب��ع ركعات
ً
معا؛ ألنه خالف املش��روع ،فالرتاويح ش��رعت فيها اجلماعة،
فأش��بهت الفرائ��ض ،فال تغري ع��ن الصفة ال�تي وردت فيها.

وقت صالة الرتاويح:

وقت صالة الرتاويح ما بني صالة العشاء وصالة الفجر ،فلو
مج��ع املصل��ي صالة العش��اء مجع تقديم بعذر املطر أو الس��فر،
فيباح له صالة الرتاويح بعدها مباش��رة.

املناداة لصالة الرتاويح:

ال ح��رج يف املن��اداة لص�لاة الرتاوي��ح بـ «الص�لاة جامعة» أو
«الصالة الصالة» ،أو حي ،أو «هلموا إىل الصالة» ،أو «الصالة
رمحك��م اهلل» ،أو «الرتاوي��ح أثابك��م اهلل» ،وتندب إجابة ذلك
عدد ركعات صالة الرتاويح:
عدد ركعات صالة الرتاويح عش��رون ركعة ،فعن السائب بن بال حول وال قوة إال باهلل[ .بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم .]185/1
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هل تسن هلا اجلماعة؟

يسن أداء صالة الرتاويح والوتر بعدها يف مجاعة ،وهو أفضل
من صالتها بش��كل منفرد ،بدليل فعله صلى اهلل عليه وس��لم
ذلك يف بداية األمر ،فعن عروة رضي اهلل تعاىل عنه ،أن عائشة
رضي اهلل عنها ،أخربته :أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم
خرج ليلة من جوف الليل ،فصلى يف املس��جد ،وصلى رجال
بصالت��ه ،فأصبح الناس فتحدثوا ،فاجتم��ع أكثر منهم فصلى
فصل��وا مع��ه ،فأصبح الناس فتحدثوا ،فكثر أهل املس��جد من
الليلة الثالثة ،فخرج رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم فصلى
فصل��وا بصالت��ه ،فلما كان��ت الليلة الرابعة عجز املس��جد عن
أهل��ه ،حت��ى خ��رج لصالة الصب��ح ،فلم��ا قضى الفج��ر أقبل
عل��ى الن��اس ،فتش��هد ،ث��م قال( :أم��ا بعد ،فإن��ه مل خيف علي
مكانكم ،ولكين خش��يت أن تفرتض عليكم ،فتعجزوا عنها)،
فتويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واألمر على ذلك» «رواه
البخ��اري» حديث رقم.)2012( :
ويس��تدل عل��ى ذلك أيض�ً
�ا بفعل عمر بن اخلط��اب رضي اهلل
عنه ،حيث مجع الرجال على أبي بن كعب ،ومجع النساء على
سليمان بن أبي حثمة يف صالة الرتاويح ،فعن عبد الرمحن بن
عبد القاري ،أنه قال :خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنه ،ليلة يف رمضان إىل املس��جد ،فإذا الناس أوزاع متفرقون،
يصلي الرجل لنفسه ،ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط،

فق��ال عم��ر« :إن��ي أرى لو مجعت ه��ؤالء على ق��ارئ واحد،
لكان أمثل» ثم عزم ،فجمعهم على أبي بن كعب ،ثم خرجت
مع��ه ليلة أخ��رى ،والناس يصلون بص�لاة قارئهم ،قال عمر:
«نعم البدعة هذه ،واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون»
يري��د آخ��ر الليل وكان الناس يقومون أول��ه» رواه البخاري» حديث
رقم.)2010( :

اجللوس يف صالة الرتاويح:

 القيام يف صالة النافلة كالرتاويح س��نة ،فيجوز للمصلي أنيصل��ي جالس�ً
�ا عل��ى األرض أو على كرس��ي ،وإن كان قادراً
ً
جالسا دون عذر فله نصف أجر
على القيام ،ولكن من صلى
القائ��م ،فعن ابن بريدة ،قال :حدثين عمران بن حصني رضي
ً
مصابا مبرض البواس�ير) -قال:
اهلل عنه  -وكان مبس��وراً (أي
س��ألت رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم عن ص�لاة الرجل
قاع��داً ،فق��ال( :إن صلى ً
قائما فهو أفضل ،ومن صلى قاعداً،
فل��ه نص��ف أج��ر القائم ،وم��ن صلى نائم�ً
�ا ،فل��ه نصف أجر
القاع��د)« .رواه البخ��اري» حديث رقم.)1115( :
 م��ن صلى جالس�ً�ا إن اس��تطاع أن يأتي بالركوع والس��جود
تام�ين فيج��ب عليه فعل ذل��ك ،مبعنى أن يرك��ع وهو جالس،
ويسجد سجوداً ً
تاما يالمس به األرض ،أما إن مل يستطع ذلك
فيومئ بهما  -أي حيين رأس��ه فقط -وجيعل الس��جود أخفض
من الركوع.
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القنوت يف الرتاويح:

 يسن للمصلي القنوت يف صالة الوتر يف النصف الثاني منرمض��ان ،وإن ترك��ه أو نس��يه ال يأثم بذلك ،ولكن يس��تحب
له أن يس��جد للسهو قبل الس�لام ،وأما يف غري النصف الثاني
م��ن رمضان فال يس��ن القنوت ،وجي��وز القنوت للنازلة يف كل
صالة.
 يس��تحب رف��ع اليدي��ن أثناء دع��اء القنوت كم��ا يرفعهما يفسائر األدعية.
 يستحب عدم تطويل دعاء القنوت ،بل األفضل االقتصارعلى املأثور ،ولكن من أطال الدعاء فال تبطل صالته.
 ال ميس��ح وجه��ه بكفيه بع��د الفراغ من الدع��اء يف الصالة،وأم��ا يف خارج الصالة ف�لا مانع منه.

أحكام متفرقة يف صالة الرتاويح:

 ص�لاة الرتاوي��ح م��ن قيام الليل ومل يرد ش� ً�رعا ما يدل على
حتدي��د مقدار معني واجب للقراءة يف كل ركعة ،وعلى اإلمام
مراع��اة حال املأموم�ين ،وعلى املأمومني جتنب إثارة املش��اكل
واخلالفات حول مقدار القراءة ،فمن مل يس��تطع الصالة ً
قائما
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فيمكن��ه اجلل��وس أثن��اء الق��راءة ،وق��د ورد أن الصحابة كانوا
يقرأون يف كل ركعة من قيام رمضان باملئني أي مبقدار مائة آية
ً
تقريبا ،حتى أنهم كانوا يتوكئون على عصيهم يف عهد عثمان
من ش��دة القيام[ .مرقاة املفاتيح .]971/2
 جي��وز للمصلي يف ص�لاة الرتاويح أن يس��تعني بالقراءة مناملصح��ف لقيام احلاجة الش��رعية اليت تنف��ي كراهة القراءة من
املصح��ف ،كما هو احل��ال يف صالة الفرض.
ً
مقتديا
 جيوز ملن فاتته صالة العش��اء مع اجلماعة أن يصليهامب��ن يصلي النفل ،كص�لاة الرتاويح ،ويتم صالته بعد س�لام
اإلمام.
 ال حرج يف إلقاء املواعظ والدروس أو تقديم بعض الطعامأو الش��راب أثناء االس�تراحة بني الركعات ،مع مراعاة حرمة
املساجد واحلفاظ على نظافتها.
 جيوز أن يتناوب على إمامة الناس يف صالة الرتاويح يف كلليلة أكثر من إمام.
ونسأل اهلل عز وجل أن ينفعنا مبا علمنا ،وأن يعلمنا ما ينفعنا،
إنه على ذلك قدير.

فقه االعتكاف
االعت��كاف س��نة رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم ،فقد روى
ِ
ب َص َّلى اهلل
البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها «أَ َّن النَّ َّ
َ
ان يَ ْعتَ ِك ُ
اخ َر ِم ْن َر َم َض َ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َك َ
ان َحتَّى تَ َو َّفا ُه
ف ال َع ْش َر األ َو ِ
اج ُه ِم ْن بَ ْع ِد ِه».
اللَُّ ،ثُ َّم ْ
اعتَ َك��ف أَ ْز َو ُ

املفيت د .معاذ قدورة

هل يشرتط يف املسجد الذي يُعتكف فيه أن تقام
فيه اجلمعة؟

وهذه رس��الة لطيفة يف فقه االعت��كاف ،احتوت أهم األحكام
املتعلق��ة باالعتكاف يف مذهب الش��افعية(*) ،جاءت يف صورة
س��ؤال وجواب ،أس��أل اهلل تعاىل أن ينفع بها.
ً
ً
متتابعا تتخلله
اعتكافا
اجلواب :ال يش�ترط ذلك ،إال من نذر
ما حكم االعتكاف؟
اجلمعة ،فيشرتط أن يكون اعتكافه يف مسجد تقام فيه اجلمعة،
اجل��واب :االعت��كاف س��نة مس��تحبة يف كل وقت ،ويف ش��هر حت��ى ال يقطع تتابعه باخلروج لصالة اجلمعة.
ً
ً
رمضان أشد استحبابا ،ويف العشر األخرية منه آكد؛ حتريا لليلة ما األمور املستحبة للمعتكف؟
ً
واجبا.
الق��در ،إال أن ينذره على نفس��ه ،فيصبح
اجلواب :يستحب االشتغال بطاعة اهلل تعاىل ،كالصالة ،وذكر

ما شروط صحة االعتكاف؟

اجلواب :يشرتط لصحة االعتكاف الشروط اآلتية:
-1الني��ة كما يف الصالة وغريها من العبادات؛ ألنه عبادة ،وال
يش�ترط يف النية حتديد مدة معينة لالعتكاف.
-2اللبث يف املس��جد ،حبيث يس��تمر اللبث إىل مدة تس��مى يف
اعتكافا ،قال اهلل تعاىل( :و َ
ً
وه َّن وَأَنتُ ْم َعا ِك ُف َ
اش ُر ُ
ون
العرف
َال تُبَ ِ
َْ
�اج ِد) البق��رة ،187/وق��دره بعض العلماء مب��دة من الزمن
ِف ال َس� ِ
تزي��د عل��ى مق��دار الطمأنينة يف الركوع ،وه��ي مدة قصرية ال
تتجاوز الدقيق��ة يف بعض األحيان.
وال ف��رق يف االعت��كاف بني داخل املس��جد وس��طحه وغريه،
فيص��ح يف س��احته؛ ألنها منه.
ويسن لداخل املسجد أن ينوي االعتكاف ما دام فيه.
 -3اإلسالم ،والعقل ،والطهارة من احلدث األكرب.

هل يشرتط الصوم لالعتكاف؟

اهلل تعاىل ،وقراءة القرآن ،وطلب العلم وغري ذلك.

ما هي مفسدات االعتكاف؟

اجلواب :يفسد االعتكاف باألمور التالية:
 -1اجلم��اع عم��داً ،واإلن��زال ع��ن مباش��رة بش��هوة ،ق��ال اهلل
تع��اىل( :و َ
وه َّن وَأَنتُ ْم َعا ِك ُف َ َْ
اش� ُر ُ
�اج ِد) البقــرة ،187/
َال تُبَ ِ
ون ِف ال َس� ِ
أم��ا اللم��س والقبل��ة ،فإنه��ا ال تبطل االعت��كاف إال إذا أنزل،
واالحت�لام ال يفس��د االعتكاف.
 -2اخلروج عمداً من املسجد لغري حاجة.
-3الردة واجلنون.
 -4احليض والنفاس.

ماذا يرتتب على من جامع أثناء االعتكاف؟

اجل��واب :إن كان االعتكاف منذوراً ً
أياما متتابعة حرم ،وبطل
ً
تطوعا مل حيرم؛ إذ غايته
االعت��كاف ،وعليه اإلع��ادة ،وإن كان
اخلروج من العبادة.

اجلواب :ال يش�ترط الصوم ،ولكنه يسن ،فقد روى احلاكم يف
[املس��تدرك] عن ابن عب��اس رضي اهلل عنهما :أن النيب صلى اهلل
َّ َ ْ َْ َ ُ َ َ
س َع َلى الُْ ْعتَ ِك ِ
عليه وسلم قال( :لَ ْي َ
ف ِصيَا ٌم إِل أن يعَله على اجلواب :خيتلف احلكم حبسب نوع االعتكاف:
نَ ْف ِس ِه).
فمن نذر اعتكاف أيام متتابعة ،ال جيوز له اخلروج إال ملا ال بد

م��اذا يرتت��ب عل��ى اخل��روج م��ن املس��جد أثن��اء
االعت��كاف؟
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منه من أكل ،وقضاء حاجة ،ومرض ،وحيض ،فإن خرج لغري
عذر بطل اعتكافه ،وعليه اإلعادة.
أما إن خرج لعذر وعاد ،مل ينقطع ،وكان يف حكم املتتابع.
أما االعتكاف املتطوع به ،فإن خرج لغري عذر ،انقطع اعتكافه،
وله أجر ما سبق ،فإن أراد االعتكاف ثانية ،يعتكف من جديد
مع جتديد النية.

هل جيوز للمرأة االعتكاف يف بيتها؟

اجلواب :ال يصح اعتكاف املرأة يف مسجد بيتها -وهو املعتزل
املهيأ للصالة-؛ ألنه ليس مبس��جد ،وألن نس��اء النيب صلى اهلل
عليه وسلم كن يعتكفن يف املسجد.
وأما قيام الليل ،فيصح يف املسجد ويف البيت.

كي��ف تعتكف املرأة العاملة واليت تقوم بش��ؤون
ما حكم من أغمي عليه أثناء االعتكاف املنذور؟ بيته��ا ،وهل جي��وز هلا االعتكاف س��اعات معينة
اجل��واب :من أغمي عليه وهو معتكف ،فال يبطل اعتكافه إن فقط؟
مل خيرج من املس��جد؛ ألنه معذور ،وحيس��ب زمن اإلغماء من
االعتكاف املتتابع.

م��ا حك��م من ن��ذر االعتكاف يف مس��جد معني،
هل يلزمه؟

اجل��واب :من ن��ذر االعتكاف يف مس��جد وعيّن��ه مل يتعني ،فله
االعتكاف يف أي مس��جد ،إال املسجد احلرام واملسجد النبوي
عي واحداً منها ّ
الشريف واملسجد األقصى ،فمن ّ
تعي لزيادة
فضله��ا ،وتضاعف أجر العبادة فيها.

اجل��واب :االعتكاف س��نة للرجال والنس��اء ،وقد كان أمهات
املؤمن�ين رض��ي اهلل عنه��ن يعتكفن م��ع النيب صل��ى اهلل عليه
وس��لم يف حياته ،واعتكفن بعد وفاته صلى اهلل عليه وس��لم.
واالعتكاف حيصل بلبث يس�ير يف املس��جد ،وال يش�ترط كونه
ليل��ة كاملة ،ولكن األجر يتفاوت ،كل اعتكاف حبس��به.
واألفض��ل يف ح��ق املرأة البقاء يف بيته��ا ،والقيام خبدمة زوجها
وأوالده��ا ،وهذا من أس��باب األجر عند اهلل تعاىل.

هل جيوز اعتكاف أيام وليالي العيد؟

ه��ل يض��ر يف االعت��كاف التطي��ب واالغتس��ال
والتزي��ن وغ�ير ذلك؟
هل جيوز األكل والشرب يف املسجد؟

اجلواب :جيوز اعتكاف أيام وليالي العيد والتشريق.

اجلواب :ال يضر التطيب واالغتسال ،ولبس الثياب احلسنة.

هل يصح اعتكاف الصيب؟

اجلواب :يصح اعتكاف الصيب املميز.

اجلواب :ال حرج على املعتكف يف األكل والشرب يف املسجد،
واألوىل أن يأكل يف سفرة أو حنوها؛ ليكون أنظف للمسجد.

هل جيوز للزوجة االعتكاف يف املسجد؟

اجل��واب :جي��وز للزوجة االعتكاف يف املس��جد ب��إذن الزوج،
وحي��رم دون إذنه.
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(*) ينظر :عمدة السالك البن النقيب ،ومغني املحتاج للخطيب الرشبيني ،وتحفة
املحتاج البن حجر الهيتمي ،والفقه املنهجي ملصطفى الخن وآخرون.
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المفتي عمر الورسان

فلسفة الصيام
يقول الرافعي يف كتابه وحي القلم :

مص��را عل��ى االمتن��اع ،متهيئا ل��ه بعزمية ،صاب��را عليه

حكم��ة كب�يرة من حك��م الصوم ،وهي عمل��ه يف تربية بأخ�لاق الص�بر ،م��زاوال يف كل ذل��ك أفض��ل طريقة
اإلرادة وتقويتها بهذا األسلوب العملي ،الذي يدرب نفس��ية الكتس��اب الفك��رة الثابت��ة ترس��خ ال تتغري وال
الصائم على أن مينع باختياره ش��هواته ولذة حيوانيتة ،تتح��ول ،وال تع��دو عليه��ا ع��وادي الغريزة.

درس من الذرة
قال صاحب كتاب صناعة احلياة:
إن ع��دد اإللكرتوني��ات املأس��ورة  -يف امل��دارات  -صان��ع احلياة يتبعه عدد من الناس يتناس��ب مع مقدار
يتناسب مع قوة النواة وعدد الربوتونات فيها ،وكذلك علم��ه وقوة ملكاته .كلم��ا زاد ذخرية :زاد اتباعه.

توريض النفس على التسامح
يقول املنفلوطي يف النظرات:
لي��س احلق��د واحتم��ال الضغين��ة غريزة م��ن الغرائز الذي ذهب بهم ذهب خبريهم وش��رهم ،فلم ال تغتفر
الالزم��ة لإلنس��ان ،فإن الرجل قد يصفح عن س��يئات ذن��وب أولئ��ك الذين ما أذنبوا إال بعد حرب مس��تعرة
األطف��ال ،ألنه��م ال ميلك��ون اخليار ألنفس��هم ،ويذكر قام��ت ب�ين عقوهلم وقلوبهم ،ثم س��قطوا عل��ى أثرها
ألصحاب الس��يئات من املوتى حس��ناتهم؛ ألن الزمن صرع��ى ،ال ميلكون ألنفس��هم خريا وال نفعا.

58
56

طرائف الطعام وأهله
جاء يف عيون األحبار:
*قال رجل آلخر رآه مسينا- :أرى عليك قطيفة من قالوا :فمن مال غريك؟ قال :اخبز واطرح لي.
نسج أضراسك.

*قي��ل ألعراب��ي -:مل تأكلون اللح��م وتدعون الثريد؟

*وقيل مليسرة األكول-:كم تأكل يف كل يوم؟

ق��ال :ألن اللحم ضاع��ن ،والثريد باق.

ق��ال :من مالي أومن مالي غريي؟ قالوا -:من مالك* .وقيل آلخر :ما تسمون املرق؟ قال :السخني ،قالوا:
قال :رغيفان .

فإذا برد؟ قال ال ندعه يربد.

حكم الشرع في الجدل والمناظرة
يقول العز بن عبد السالم يف القواعد الصغرى:
ال جي��وز اجل��دل واملناظ��رة إىل إلظهار احل��ق ونصرته؛ أدلت��ه م��ن الصواب؛ بأن يتأول الس��نة ،أو اإلمجاع ،أو
ليع��رف ويعم��ل ب��ه .فم��ن ج��ادل لذل��ك فق��د أط��اع الكتاب ،على غري احلق والصواب؛ وذلك بالتأويالت
وأصاب ،ومن جادل لغرض آخر فقد عصى وخاب .الفاسدة ،واألجوبة النادرة.
وال خري فيمن يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه وبعد

قــل هــل يســتوي الذيــن يعلمــون
والذيــن ال يعلمــون
يقول مالك بن نيب يف كتابه مشكلة الثقافة:
والراع��ي نفس��ه ل��ه صناعت��ه ،ومم��ا يدلنا عل��ى القيمة ضواح��ي باري��س ،فل��و رأين��ا الراعي اخلري��ج يف هذه
االجتماعي��ة هل��ذه احلرف��ة املتواضع��ة الزهي��دة ،أن هلا املدرسة والراعي العربي يقود كل منهما قطيعه لعلمنا
مدرس��ة أهلي��ة يف فرنس��ا مبدين��ة (رامبولي��ه) إحدى

أي فرق بينهما؟
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دائرة اإلفتاء العام

مديرية ال

دراسات والبحوث

تتك��ون مديري��ة الدراس��ات والبح��وث م��ن ثالث��ة
أقس��ام وهي :
 -1قسم الدراسات والبحوث
 -2قسم التحرير
 -3قسم الرتاث واملخطوطات

املفيت د .صفوان عضيبات
مدير مديرية الدراسات والبحوث

 -2حوسبة الفتاوى املكتوبة والتقارير البحثية ومستخرجات
مهام املديرية :
اللجان البحثية لتسهيل الرجوع إليها عند الطلب.
 -1اإلجابة على األس��ئلة املكتوبة البحثية للمراجعني واألس��ئلة  -3دراس��ة العق��ود املالية بالتفصيل وإبداء الرأي الش��رعي
احملولة من األقس��ام واحملافظات والدوائر الرمسية كافة.
خبصوصها.
 -4وضع اخلطط اخلاصة باألقسام التابعة للمديرية ومتابعة
مستوى أدائها.
 -5مش��اركة املؤسس��ات الرمسية واخلاص��ة واجملتمع املدني
والعالق��ات العام��ة والتعاون الدول��ي يف التوعية الدينية من
خ�لال حبوث املؤمترات ودراس��تها واحملاض��رات والندوات
واملناس��بات الدينية والوطنية.
 -6التأصيل والدعم الفقهي ملستندات الفتاوى املعاصرة.
املفيت سعيد فرحان
املفيت د .أمحد احلراسيس
 -7دراس��ة الكت��ب احملول��ة إىل الدائ��رة م��ن املكتب��ة الوطنية
رئيس قسم التحرير
رئيس قسم الدراسات والبحوث
وإب��داء الرأي الش��رعي فيها.

من اليمني :الشيخ امحد العساف ،املفيت سعيد فرحان ،املفيت د.أمحد احلراسيس ،الشيخ محزة مشوقة،
الشيخ أمحد نعيم ،الشيخ محزة خطاطبة ،الشيخ جاد اهلل بسام
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من
ذاكرة المكان
معركة اليرموك
الخالدة
إعداد  :المفتي عمر الورسان
تصوير  :الشيخ صخر العكور

ً
مشاال من عمان ،وعلى مقربة
هن��ا وعلى بعد 100كم تقريبا
م��ن نه��ر الريم��وك اخلال��د ويف منطق��ة اجلابي��ة قرب س��حم/
الكفارات حتديداً ،دارت رحى هذه املعركة ،اليت مسيت باسم
النهر فأخذت منه اخللود التارخيي ،واقتبس��ت منه معنى تغيري
املياه املنسابة من جنباته لألرض ،فتحول املوات منها إىل رقعة
م��ن اجلم��ال واحلياة ،وكذا ه��ي معركة الريم��وك غريت وجه
التاري��خ بل وجه الع��امل ،فليس الزمان قبله��ا كالزمان بعدها،
فلقد أفاض فتحها اإلميان على الشام كلها ،ومن قبسها سطع
نور اإلسالم ودولته على الشام وأهله ،وانكشفت دولة الروم
نشز من تالهلا
عنها إىل األبد ،حتى صدح بها هرقل ومن على ٍ
يوم قال(« :الس�لام عليك يا س��وريه ،سالم ال اجتماع بعده،
وال يع��ود إليك رومي أبداً إال خائفا)».
هن��ا ويف ع��ام  15هجري��ة املواف��ق لس��نة  636ميالدية وعلى

اهلضاب اليت جاء منها جيش الروم
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م��دى س��تة أي��ام كوام��ل تق��ارع اجليش��ان العرمرم��ان جي��ش
املسلمني وتعداده ست وثالثون ً
ألفا حيدوهم اإلميان والتوكل
عل��ى اهلل ،وجي��ش الرومان وتع��داده ينوف عل��ى املائيت ألف
يغذه��م الصل��ف وتغره��م الكث��رة ،حيث عس��كر الرومان يف
واد فس��يح حتيط به من اجلهات الثالث جبال شاهقة االرتفاع
ويقع على اجلهة اليسرى للريموك ،واختار الروم الوادي ألنه
املكان األرحب ليتس��ع جليش��هم الضخم وكان جيش��هم حتت
قيادة باهان.
وأم��ا املس��لمون فق��د ع�بروا النه��ر إىل اجلهة اليمن��ى وضربوا
معس��كرهم يف واد منبس��ط يق��ع عل��ى الطري��ق أم��ام اجلي��ش
البيزنط��ي املغرور بالعدد والع��دة ،وبذلك مل يعد للروم طريق
يس��لكونه ،أو يف��رون من��ه إذا اضط��روا للف��رار ،ألن جي��ش
املس��لمني أخذ عليه��م مس��لكهم الوحيد.

منظر عام :ساحة املعركة

هن��ا جتل��ت عبقرية خالد ب��ن الوليدكقائد عام للجيش املس��لم
حيث أبدع يف اختيار املكان ،وأبدع بتعبئة جيش��ه ،حيث قسم
ً
كردوسا ،كل كردوس فيه ألف مقاتل،
اجليش إىل ستة وثالثني
وجعل الكراديس ميمنة وميس��رة وقلب.
وجع��ل ل��كل كردوس قائداً ،واس��تقر هو على تل ٍة يف وس��ط
اجلي��ش تع��رف إىل الي��وم بامس��ه «تل��ة خالد» ،وجع��ل األيام
اخلمس��ة األوىل م��ن املعركة متضي بدون هج��وم من جهته بل
اكتف��ى بص��د هجم��ات ال��روم ،وبع��د أن أنهك جي��ش الروم
طلب��وا اهلدن��ة يف الي��وم اخلام��س ،فرفض ذلك ،وب��دا اهلجوم
يف الي��وم الس��ادس ،حي��ث قام بهجوم حاس��م ،وب��دأ اجليش
الروم��ي بالرتن��ح م��ن ضرب��ات اجلي��ش الس��لم ،وكان باهان
يراق��ب الوضع ،فلم��ا الحظ تراجع مق��درة رجاله التمس له
ولفرس��انه طريق��ا للنج��اة ،فالحظ خالد ذلك ،ففت��ح له ثغرة
باجتاه الشمال نفذ منها ،وانسحب بأربعني ألف فارس ،ومحل
املس��لمون على ما تبقى من اجليش البيزنطي ،فاضطروهم إىل
الرتاج��ع إىل حاف��ة وادي الريموك دون وعي ،فس��قط أكثرهم
ٍ
يف الواقوص��ة ،فامت�لأ ال��وادي حتى حافتيه جبث��ث القتلى من

ساحة املعركة ومن خلفها تبدو سهول فلسطني

اجلي��ش الرومي حتى قي��ل إن من هلك يف املعركة والواقوصة
ما يزيد على س��بعني ً
ألفا.
هن��ا ميتل��ئ امل��كان بنجيع الش��هداء م��ن املس��لمني والذين بلغ
عددهم ثالثة أالف شهيد ،منهم عكرمة ابن أبي جهل وضرار
بن األزور وهشام ابن العاص وأبان بن سعيد وغريهم ،وهناك
يف املدينة املنورة مل ينم عمر بن اخلطاب (رضي اهلل عنه)ثالثة
أيام!! وعندما جاء البش�ير خبرب النصر خر ساجدا وشكر اهلل.
هنا ويف هذا املكان سطر املسلمون أمجل وأروع صور الشجاعة
والفداء ،شجاعة عز نظريها يف تاريخ البشرية.
هن��ا تباي��ع أربعمائة صنديد م��ن صناديد اإلس�لام تنادى بهم
عكرم��ة على البيعة على املوت ،وابلوا بال ًء عز وجوده وثبتوا
على عهدهم حتى تس��اقط أكثرهم بل جلهم بني ش��هيد وقلة
منهم جريح.
هنا وباألمس انقضت أحداث الريموك ،ولكن وما زالت ولن
ت��زال ذكراه��ا خالدة كخل��ود النهر حية يف األنف��س ما دامت
مياهه جتري.

مكان جتمع جيش املسلمني
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رجال لهم بصمات في التاريخ اإلسالمي

اإلمام زكريا األنصاري
امسه ونس��به :هو الش��يخ اإلمام ،زين الدين أبو حييى زكريا
السَ��نيكي -نس��بة إىل ُسنَيكة من
بن حممد بن زكريا األنصاري ُ
قرى حمافظة الش��رقية مبص��ر -املصري ،األزهري ،الش��افعي،
عالم��ة احملقق�ين ،وفهام��ة املدققني ،ولس��ان املتكلمني ،وس��يد
الفقهاء واحملدثني.
مولده :اختلفت الروايات يف تاريخ مولد اإلمام ،فالس��يوطي
 معاصره وصديقه  -يؤرخ والدته يف س��نة (824هـ) ،علىً
تقريبا»،
سبيل الظن والتقريب ،فقال« :ولد سنة أربع وعشرين
وأما الس��خاوي والعيدروس��ي فيجزم��ان أن والدته كانت يف
س��نة (826ه��ـ)  ،يف ح�ين أن الغ��زي ي�تردد يف حتديد والدته
بني س��نة (823هـ�ـ) وس��نة (824هـ�ـ) ،وهكذا جند أن والدة
القاض��ي زكريا األنص��اري يف أقوال املؤرخني كانت دائرة بني
أع��وام ثالث��ة  -بصرف النظر ع��ن القائلني بها  -وهي (823
ه�ـ) و ( 824ه) و ( )826ه.
نش��أته :نش��أ يف بل��ده ُس�نَيكة ،فابت��دأ حبف��ظ الق��رآن ودرس
مب��ادئ الفقه العام��ة ،فقرأ «عمدة األح��كام» وبعض «خمتصر
التربيزي» ،ثم توجه إىل اجلامع األزهر س��نة (841هـ) فحفظ
املت��ون «كاملنهاج الفرع��ي» و«األلفية النحوية» و«الش��اطبية»
و«الرائية» ،وبعض «املنهاج» األصلي ،وحنو النصف من «ألفية
احلدي» ،و«التسهيل» البن مالك وغريه ،ثم مل يلبث أن رجع
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املفيت سعيد فرحان

إىل بلدت��ه فمكث بها مدة ،ثم عاود القدوم إىل األزهر فدرس
العل��وم كلها وتوس��ع فيه��ا؛ فدرس يف الفقه« :ش��رح البهجة»
وغريه��ا ،وقرأ يف أص��ول الفقه« :العضد» و«ش��رح العربي»،
وق��رأ يف النح��و والصرف ،ومما ق��رأه فيهما« :ش��رح تصريف
الع��زي» ،وأخذ املعان��ي والبيان والبديع فق��رأ فيها «املطول»،
وأخ��ذ املنط��ق عن عدة مش��ايخ وق��رأ فيه ش��رح القطب على
«الشمسية» وحاشية الشريف اجلرجاني عليه ،كما أخذ اللغة،
والتفس�ير ،وعل��م اهلي��أة ،واهلندس��ة ،وامليق��ات ،والفرائ��ض،
واحلس��اب واجل�بر ،واملقابل��ة ،والط��ب ،والع��روض ،وعل��م
احل��روف ،والتصوف ،وتال بالقراءات العش��ر ،وقرأ مصنفات
ابن اجلزري ك«النش��ر» و«التقريب» و«الطيبة» ،وأخذ رس��وم
اخلط ،وآداب البح��ث ،واحلديث.
وانهمك الشيخ رمحه اهلل تعاىل يف الطلب والتحصيل ،فأجازه
مش��اخيه ،وكتب ل��ه بذلك الكثري منهم م��ع اإلطناب يف املدح
والثناء ،وكان رمحه اهلل تعاىل موضع ثناء لشيوخه الذين زادوا
على املئة ومخسني ،وقد أجازه كثري منهم للتدريس يف حياتهم،
ومنهم احلافظ ابن حجر العسقالني؛ إذ أذن له يف إقراء «شرح
النخب��ة» وغريه��ا من مصنفات��ه يف حياته ،وكذل��ك فعل غريه
ّ
«وتصدى للتدريس يف حياة غري واحد
حتى قال العيدروسي:
من شيوخه».

حك��ى العالئي عن الش��يخ الص��احل املعتقد ربيع ابن الش��يخ
عب��د اهلل الس��لمي الش��نباري :أنه يوما بس��نيكة مس��قط رأس
الش��يخ زكري��ا ،وإذا بام��رأة تس��تجري ب��ه وتس��تغيث أن ولدها
م��ات أب��وه ،وعامل البلد النصراني قب��ض عليه يريد أن يكتبه
موض��ع أبي��ه يف صيد الصقور ،فخلصه الش��يخ منه ،وقال هلا:
إن أردت خالص��ه فافرغي عنه يش��تغل ويق��رأ جبامع األزهر،
وعلي كلفته ،فسلمت إليه الشيخ زكريا على ذلك ليتنصل من
الفالحة ،وكان عليه يومئذ ثوب خلق ،فال زال يشتغل الشيخ
زكري��ا حت��ى صار إىل ما صار إلي��ه ،وذلك فضل اهلل يؤتيه من
يش��اء ،واهلل ذو الفضل العظيم.
وأخذ شيخ اإلسالم أنواع العلوم عن شيوخ عصره كالقاياتي
وابن حجر ،واجلالل احمللي ،والشرف املناوي وغريهم ،وبرع
وتفن��ن ،وس��لك طري��ق التصوف ،ول��زم اجل��د واالجتهاد يف
القل��م والعل��م والعمل ،واقبل عل��ى نفع الناس أق��راء وإفتاء
وتصنيف��ا م��ع الدين املت�ين ،وترك م��ا ال يعني��ه ،وكان يتحلى
بش��دة التواضع ،ولني اجلانب ،وضبط اللس��ان والس��كوت.
واش��تغل رضي اهلل تعاىل عنه يف س��ائر العلوم املتداولة ،وبرع
وعمر حتى رأى
فيه��ا ،فأقبلت عليه الطلبة لالش��تغال علي��هّ ،
تالميذه وتالميذ تالميذه ش��يوخ اإلسالم ،وقرت عينه بهم يف
حماف��ل العلم ،وجمالس األحكام.
فق��د ص��ار أمثل أهل زمان��ه وأرأس العلماء من أقرانه ،ورزق
الربك��ة يف عم��ره ،وعلمه وعمل��ه ،وأعطي احل��ظ يف مصنفاته
وتالمي��ذه حت��ى مل يب��ق مبصر إال طلبت��ه وطلبة طلبت��ه ،وقرئ

عليه ش��رحه على البهجة س� ً
�بعا ومخس�ين مرة حتى حرره وأمت
حتري��ر ،ومل ينق��ل ذلك عن غريه من املؤلف�ين ،وكانت مؤلفاته
«أس��نى املطالب» و«شرح البهجة» و«املنهج» وشرحه يدرسها
الناس ،ويرجع إليها مدرس كل كتاب منها يف حل مشكالته،
ومؤلفاته كلها حافلة ،جليلة ،معتربة ،مقبولة فما يتعلق بالفقه
والفت��اوي وم��ا يتعلق بعلم الفرائض ش��رحان على الفصول،
وشرح الكفاية البن اهلائم ،وشرح النفحة القدسية البن اهلائم
ً
أيضا.
وب��رع رضي اهلل عنه باألصول ،وله فيها مؤلفات جليلة ،وقد
ً
أل��ف مؤلف�ً
أصوليا ال خيتصر :وهو مجع اجلوامع ،وله ش��رح
�ا
املختصر املذكور ،وحاش��ية على شرح مجع اجلوامع للمحلي،
وقطع��ة على خمتصر ابن احلاجب.
وم��ا يتعل��ق بالتفس�ير حاش��ية عل��ى البيض��اوي ،ومقدم��ة يف
البس��ملة واحلمدلة ،وم��ا يتعلق بالق��راءات ،والتجويد خمتصر
املرش��د للعم��ادي ،وش��رح اجلزري��ة ،وخمتص��ر ق��رة الع�ين يف
الفت��ح ،واإلمالة ،ومقدمة يف أحكام النون الس��اكنة والتنوين.
وم��ا يتعل��ق باحلدي��ث ش��رح البخ��اري واإلع�لام بأحادي��ث
األح��كام ،وخمتص��ر اآلداب للبيهق��ي وش��رح ألفي��ة العراقي.
ومما يتعلق بالتصوف ش��رح رس��الة القش�يري ،وش��رح رسالة
الش��يخ أرسالن.
ويف النح��و والتصري��ف حاش��ية عل��ى اب��ن املصنف ،وش��رح
الش��افية الب��ن احلاجب ،وش��رح الش��ذور البن هش��ام.
وما يتعلق باملنطق ش��رح إيس��اغوجي ،ويف اجلدل شرح آداب
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البح��ث ،وم��ا يتعلق بغ�ير ذلك خمتصر بذل املاعون ،وش��رحا
املنفرجة كبري وصغري ،وديوان خطب ،والثبت الذي أثبت فيه
مروياته وجميزيه.
وكان ش��يخ اإلس�لام م��ع ما كان عليه م��ن االجتهاد يف العلم
اش��تغاال ،واس��تعماال وإفتاء ،وتصنيفا ،وم��ع ما كان عليه من
مباش��رة القضاء ،ومهمات األمور ،وكثرة إقبال الدنيا ال يكاد
يف�تر عن الطاعة ً
ليال ونهاراً ،وال يش��تغل مبا ال يعنيه ،وقوراً،
مهيب��ا ،مؤانس��ا ،مالطف��ا يصلي النوافل من قيام مع كرب س��نه
وبلوغه مائة س��نة وأكثر ،ويقول :ال أعود نفسي الكسل حتى
�ا ،وه��و ميي��ل ً
يف ح��ال مرض��ه كان يصل��ي النواف��ل قائم�ً
ميينا
ً
ومشاال ال يتمالك أن يقف بغري ميل للكرب واملرض ،فقيل له
يف ذل��ك .فقال :يا ولدي النفس من ش��أنها الكس��ل ،وأخاف
أن تغلب�ني ،وأخت��م عمري بذل��ك ،وكان إذا أط��ال عليه أحد
يف ال��كالم يق��ول له :عجل قد ضيعت علينا الزمان ،وكان إذا
أصل��ح الق��اريء بني يديه كلمة يف الكت��اب الذي يقرأه وحنوه
يش��تغل بالذك��ر بصوت خفي قائ� ً
لا :اهلل اهلل ال يفرت عن ذلك
حت��ى يف��رغ ،وكان قليل األكل ال يزي��د على ثلث رغيف.
وواله السلطان قايتباي اجلركسي قضاء القضاة ،فلم يقبله إال
بع��د مراجعة وإحلاح ،وملا ولي رأى من الس��لطان عدوال عن
احل��ق يف بعض أعمال��ه ،فكتب إليه يزجره ع��ن الظلم ،فعزله
الس��لطان ،فعاد إىل اش��تغاله بالعلم إىل أن تويف.
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ش��يوخه :اإلمام ابن حجر العس��قالني ،ورضوان بن حممد بن
يوس��ف العق�بي ،وظاهر بن حمم��د بن علي النوي��ري املالكي،
وأمحد ابن علي الكناني العسقالني األصل ،حممد بن سليمان
بن س��عيد الرومي احلنفي املع��روف بالكافيجي ،جالل الدين
احملل��ي ،حمم��د بن عل��ي بن حممد بن يعق��وب القاياتي ،اإلمام
تق��ي الدين احلصكفي احلنفي.
تالميذه :الش��يخ العالمة فقيه مصر شهاب الدين أمحد الرملي
املن��ويف املص��ري األنصاري َّ
الش��ا ِفعي ،وول��ده العالمة مشس
الدي��ن الرملي ،والش��يخ العالمة اإلمام مف�تي احلجاز وعاملها
ش��هاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن
حجر اهليتمي ،والعالمة اخلطيب الش��ربيين ،والش��يخ العالمة
الص��احل نور الدين النس��في املص��ري ،والش��يخ الفقيه عمرية
الربلس��ي ،مج��ال الدي��ن أب��و عب��د اهلل عب��د الق��ادر بن حس��ن
الصايف،وخل��ق كثري غريهم.
وفاته :كانت وفاته رضي اهلل تعاىل عنه يوم األربعاء ثالث شهر
ذي احلج��ة ،وقيل :ذي القعدة ولع��ل األول أصح؛ ألن قائله
شاهد عيان ،وهو ابن إياس يف بدائع الزهور ،واجلمهور على
أنها كانت س��نة  926هـ ،عن مائة وثالث س��نوات ،وغس��ل
يف صبيح��ة ي��وم اخلميس ،وكفن ومحل ضح��وة النهار ليصلى
علي��ه باجلام��ع األزهر يف حمفل من قضاة اإلس�لام ،والعلماء،
والفض�لاء ،وخالئ��ق ال حيصون ،رمحة اهلل ورضوانه عليه.

أخبار ونشاطات الدائرة
مشاركة سماحة المفتي العام في مؤتمر «دور المؤسسات
الدينية الرسمية في تعزيز عمليات السالم والحوار»
حتت عنوان «دور املؤسسات الدينية الرمسية يف تعزيز عمليات
الس�لام واحل��وار»ّ ،
نظمت دار الفت��وى اللبناني��ة بالتعاون مع
مؤسسة «بريغهوف» األملانية ،مؤمتراً يف بهو دار الفتوى شارك
فيه عدد من مفيت الدول اإلسالمية وشخصيات دينية وفكرية
وعلمية.
وق��ال مساح��ة املف�تي الع��ام الدكتور حمم��د اخلاليل��ة يف كلمة
ألقاها خالل املؤمتر« :األمة اليوم أحوج ما تكون إىل ملّ مشلها
وتوحيد كلمتها يف مواجهة األخطار واآلفات اليت تهدد كيانها
ووجودها ،ومنها آفة تشويه صورة اإلسالم املشرقة ،من خالل
م��ا تواجهه من نش��ر لألفكار املتطرف��ة من قبل خوارج العصر
الذين ش� ّوهوا صورة اإلسالم واستباحوا األعراض وسفكوا

الدماء باس��م الدين وهو منهم بريء».
وق��ال« :حنن يف اململكة األردنية اهلامشية أدركنا منذ س��نوات
طويل��ة فداح��ة الثمن الذي تدفعه أمتنا وش��عوبنا بس��بب هذا
التطرف والعنف الذي تس� ّ
�لل إلين��ا من نواح عديدة ،وحذرنا
من��ه ،فانطلقن��ا ملصارحة األم��ة والعامل خبطر ه��ذه االحنرافات
واجلرائم اليت ترتكب باسم الدين ،ودعونا إىل احلوار بني أتباع
املذاه��ب اإلس�لامية ،وإىل احلوار بني أتب��اع األديان ،لتوضيح
صورة اإلسالم والتعريف مبقاصد الدين القائمة على االعتدال
والس��ماحة ،عندما أطلق امللك عبد اهلل الثاني رس��الة عمان،
وكم��ا أطلق��ت اململك��ة مب��ادرة كلمة س��واء ،وأس��بوع الوئام
العامل��ي بني األديان ال��ذي أقرته األمم املتحدة».
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سماحة المفتي العام يفتتح ورشة عمل
بالتعاون مع الوكالة األلمانية ()giz
عق��دت دائ��رة اإلفت��اء الع��ام بالتع��اون م��ع الوكال��ة األملاني��ة
ملتقى للمفتني ،شارك فيه مثانية عشر
للتعاون الدولي GIZ
ً
ً
مفتيا وباحثا ،ملناقش��ة دورهم يف تعزيز ثقافة ترش��يد استهالك
اس��تخدام امل��وارد املائي��ة يف األردن باإلضاف��ة إىل ترس��يخ
الس��لوكيات اإلجيابي��ة ب�ين األفراد.
وتضم��ن امللتق��ى ال��ذي عق��د يف حمافظ��ة العقب��ة حت��ت رعاية
مساح��ة مف�تي ع��ام اململكة األردني��ة اهلامشي��ة الدكتور حممد
اخلاليل��ة عدة أنش��طة تفاعلي��ة هدفت إىل الوص��ول إىل صيغة
مالئمة وفاعلة لكيفية ترس��يخ الس��لوكيات اإلجيابية بني أفراد
اجملتم��ع فيم��ا يتعلق باس��تخدام أحد أهم مص��ادر احلياة وهي
املياه.
واختت��م امللتق��ى بكلم��ة من مساح��ة املفيت الع��ام بعد عرض
ً
فضال عن
بع��ض احلقائ��ق اخلاصة بالواق��ع املائ��ي يف األردن،
الس��لوكيات اجملتمعي��ة احلالية فيم��ا يتعلق بالتعام��ل مع املياه.
وبن��اء على هذا مت التطرق إىل صياغة بعض الرس��ائل اخلاصة
بتحفيز األفراد على ترش��يد اس��تهالك املياه ،باإلضافة إىل دور
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املفتني وعلماء الدين والدعاة يف ترسيخ القيم الواردة يف هذه
الرس��ائل واملساعدة على إكسابها لألفراد.
وأع��رب مساحت��ه ع��ن أهمية الربنام��ج الذي تنظم��ه الوكالة
األملاني��ة للتع��اون الدولي قائ�لا« :يعد املاء مص��دراً مهما من
مص��ادر احلي��اة واحلفاظ عليه واجب ديين ووط�ني ،فنبينا عليه
الصالة والسالم كان يقتصد يف استعمال املياه حتى للوضوء،
وهو قدوتنا اليت حنرص على إتباعها يف كل جانب من جوانب
حياتنا ،كما أن اهلل تعاىل أمرنا بعدم اإلس��راف حيث إن البيئة
وجدت ألجل اإلنسان».
وأض��اف قائ�لا« :حيظ��ى الربنام��ج بأهمي��ة كب�يرة بالنظ��ر إىل
ض��رورة إكس��اب األفراد القيم والس��لوكيات اليت تدفعهم إىل
التعام��ل مبس��ؤولية أك�بر مع املياه ،وهو األم��ر الذي يصب يف
مصلحتن��ا مجيعا ومصلح��ة وطننا».
وختم كلمته بتقديم الش��كر للوكال��ة األملانية للتعاون الدولي
 GIZللجه��ود ال�تي تقوم بها يف جم��ال املياه يف األردن.

سمو األمري عيل بن نايف يهنىء سامحة املفتي العام

زيارة العالمة الحبيب عمر بن عبد الحفيظ

سامحة املفتي العام يتقبل التهنئة من املواطنني
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زيارة وفد جامعة مونسرت األملانية

زيارة وفد من قضاة باكستان

زيارة وفد جامعة األمري سونكال التايالندية
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5-General leanness.
6-Slow recovery and long duration of illness,
even without an increase in pain.
7-Hyperpain with no increase in the illness`s
period, even if the illness was mild, such as
headache, toothache or earache. If the patient
feared an increase in pain, then he is permitted to break his fast.
8-Extreme deformity, such as overwhelming
darkening of an external organ.”{Moghni al-Mohtajj, 1/245} and {E`anat at-Talibeen, 2/267}.
In conclusion, if the doctor believes that
fasting could subject his patient to any of
the aforementioned dangers, then there is no
harm in ordering him not to observe fast, take
the medication and undergo the surgery. This
includes patients suffering from “excessive
obesity” mentioned in the above question.
Therefore, if the doctor is of the view that
these patients could suffer any of the above
dangers due to delaying the surgery, or that
delaying it means a delay in recovery, then
there is no harm in performing “gastric by-

pass surgery” in Ramadan, even if it is imperative that they break their fast for the whole
month since Sharia grants concessions to
such category(patients) out of Allah`s mercy.
He says in the Noble Quran{what means}:”
Ramadhan is the (month) in which was sent
down the Qur’an, as a guide to mankind,
also clear (Signs) for guidance and judgment
(Between right and wrong). So every one of
you who is present (at his home) during that
month should spend it in fasting, but if anyone is ill, or on a journey, the prescribed period (Should be made up) by days later. God
intends every facility for you; He does not
want to put to difficulties. (He wants you) to
complete the prescribed period, and to glorify Him in that He has guided you; and perchance ye shall be grateful.”{al-Baqarah/185}.
We beseech Allah, The Exalted, to reward us
for investigating the right way to carry out
different acts of worship and help us deliver the best of words and deeds. And Allah
knows best.

Aliftaa` Social Media:
facebook.com/aliftaajo
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engaged in foreplay with wife , and ejaculated, or he kissed her and ejaculated as a result
then his fast is void, but if he didn`t ejaculate
then his fast is valid.”{Al-Majmou`}.
As regards the wife, it forbidden for her to
allow him to do so, but if she couldn`t stop
him then she isn`t sinful, and if she had no

ejaculation, nor satisfied her sexual desire
then her fast is valid and she doesn`t have to
make up for the fast of that day.
As regards the husband, he should make repentance, seek forgiveness, and make up for
that missed day if he ejaculated without insertion. And Allah knows best.

Ruling on Surgeries that Involve Breaking
Obligatory Fast
Question :
We are a medical team that does a large number of surgeries all-year. As a result, we can`t
delay the already scheduled surgeries, which
are more than a thousand, till after Ramadan
under the excuse that patients are observing
fast.
In most scheduled cases, patients are forced
to break their fast for a day or two until they
return to normal. However, there is a new
surgical procedure that we perform on patients suffering from “excessive obesity”
where they are forced to break their fast and
follow a diet for a minimum of three weeks.
Is it permissible to perform this procedure in
Ramadan?
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Answer :
All perfect praise be to The Lord of The
Worlds, and may His blessings and peace be
upon our Prophet Mohammad and upon all
his family and companions.
Earlier jurisprudents defined illness that permits a patient to break obligatory fast as one
which could lead to any of the following
dangers in case he/she has observed fast after
having undergone it:”
1-Death
2-Loss of an organ`s function, such as becoming blind or mute.
3-Decrease in an organ`s function, such as
incurring a weakness in sense of sight or
smell.
4-Sudden illness or complications.

Ruling on Allocating a Place outside the
Masjid for Taraweeh Prayer
Question :
What is the ruling of Sharia on allocating
a place outside the Masjid for performing
Taraweeh prayer?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His blessings and
peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
From the view point of Sharia, it is permissible to dedicate a place outside the Masjid for
performing Taraweeh prayer, provided that
it is sanctioned by the concerned authorities
and causes no traffic jams or inconvenience
to citizens. However, it is better to pray in
the Masjid since praying outside could make

people abandon it, and this could also undermine its status and distinctive feature in
Islam. “Performing the obligatory prayers
in congregation in the Masjid is better as
reflected in the following Hadith where the
Prophet(PBUH) said: “ O people! perform
your (voluntary) Salat (prayers) in your
homes because the best Salat of a man is
the one he performs at home, except the obligatory Salat.” This Hadith shows that it is
better to pray obligatory prayers in the Masjid because of the Masjid`s high status in Islam, the great congregation, and the fact that
praying there reflects the symbols of Islam.”
And Allah knows best.

Satisfying Sexual Desire in Ramadan
by Foreplay is Forbidden
Question :
My husband wanted to have sexual intercourse with me during the daytime in Ramadan, but I objected to that. However, he
engaged in foreplay with me but without insertion. What am I liable for?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may his peace and blessings

be upon our Prophet Mohammad and upon
all his family and companions.
It is forbidden for a fasting person to discharge semen deliberately by engaging in
foreplay with wife, even without insertion.
Doing so renders his fast invalid, and he is
considered sinful and should make up for
the fast of that day.
Al-Imam An-Nawawi said: “If the husband
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Skin Patches don`t Invalidate Fasting
Question :
Do nicotine patches applied to the skin in
Ramadan invalidate fast if they were used to
help the person quit smoking, or even to continue fast?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His blessings and
peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
Nicotine patches and all other medical patches don`t invalidate fast because skin pores
aren`t an open outlet to the coelom, and it
is a condition that whatever invalidates fast
should enter from an open outlet, and this
doesn`t apply to such medical patches because they contain therapeutic or chemical
materials that send signals through the pores
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of the body and absorb them through blood
capillaries of the skin. After that, they enter
the blood stream and circulate to the various
parts of the body. It was stated in “ Moghni
al-Mohtaj “, a Shafie book: “Any material that
enters the body through the skin doesn`t invalidate fast. “ This is the key idea of resolution No. 93(1/10), issued by the Islamic
Fiqh Academy after reviewing the research
papers concerning matters that invalidate
fast within the domain of medical treatment,
along with consulting scholars and doctors.
The resolution reads as follows: “ Whatever
enters the body through the skin, such as oils,
ointments and therapeutic patches loaded
with medical or chemical materials doesn`t
invalidate fast. “ And Allah knows best.

Selected Fatwas
One who couldn`t Fast due to
Incurable Disease, then could,
is obliged to Pay a Ransom
Question :
I`m a twenty-year-old woman inflicted with
type (1) diabetes, so I take insulin injections.
It is very difficult for me to observe fast with
such a condition because of the continued
need for taking medications. However, I
have recently used a new type of medication
that enabled me to observe fast last Ramadan. Still, sometimes, it becomes too difficult for me to remain fasting. My question is:
Should I make up for the missed obligatory
fast in previous years, knowing that I have
missed more than two hundred days, or does
paying the ransom avail me?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His blessings and
peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
It is incumbent on the person who is inflicted with an incurable disease to pay ransom,
and, in principle, s/he isn`t obliged to observe fast. Accordingly, if trustworthy doctors are of the view that that person`s disease

is incurable then s/he doesn`t have to observe
fast, but they must pay the ransom, which
is feeding a needy Muslim person a Mudd(600gr.) of the common food of the country
for each missed day. Moreover, if s/he, later
on, was able to observe fast then they don`t
have to make up for the missed days. Rather, paying the ransom avails them because it
was due on them for being unable to observe
fast in the first place, and this is the view of
the Muslim scholars. Al-Baijooree(Allah be
pleased with him) said: “If he was able to observe fast after Ramadan had passed then he
isn`t obliged to make up for the missed days,
whether that ability was after paying the ransom or before, because the ransom was an
obligation in the first place.”{Hashyat Al-Baijoori
Ala Matin Abi Shoja`a, (1/300)}. Also refer to {Moghni
al-Mohtajj, 1/440}.
In conclusion, you(asker) don`t have to make
up for the missed fast of previous years, and
we pray that Allah blesses you with full recovery and helps all of us to obey Him as He
should be. And Allah knows best.
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Resolution No.(235): “Getting
Rid of Ill-Gotten Money”
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
During the second session held on the above
date, the Board reviewed the following question:
I have worked for a usurious bank, but I`m
now retired. Out of my salaries, I managed to
construct a building of my own, and leased
it against (1200 Dinars) per month. Is this
income lawful? are my children allowed to
benefit from it?, and how can I purify that
money?
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After deliberations, the Board decided the
following:
There is no harm that you and your children
benefit from the revenue of that building
regardless of its source because the sin of
usury or helping others to commit that sin
falls on the person himself, has nothing to
do with the money, and that person can free
himself from the liability by sincere repentance, seeking Allah`s forgiveness, and never committing that sin again. It is hoped that
this in addition to giving charity will avail
in purifying that money, with Allah`s mercy
and forgiveness. And Allah knows best.

Resolution No.(234): “Deducting a Percentage from the Orphans` Allowance
to Cover Healthcare Expenses”
During the second session held on the above
date, the Board reviewed the question sent
from the Secretary-General of the Islamic
Charity Center Society, Mr. Al-Mohaisin and
it reads as follows:
The Islamic Charity Center Society deducts
(5%) from the monthly allowance of the orphans and the poor families under its guardianship to cover the health services delivered
to them by one of its medical centers. Is this
permissible?
Answer: All perfect praise be to Allah, The
Lord of The Worlds, and may His peace and
blessings be upon our Prophet Mohammad
and upon all his family and companions.

After deliberating the above question, the
Board decided the following:
If donors have been acquainted with the
(ICCS) “Guardianship system” and approved of its terms and conditions; particularly the deduction of the afore percentage
then it is permissible for the (ICCS) to do so
since the approval of the donor is tantamount
to the permission stipulated by Sharia as far
as the actions of the authorized(ICCS) are
concerned. Moreover, since the above percentage is spent in what is beneficial to the
above people, this means that the donations
serve the purpose for which they were given
in the first place. And Allah knows best.
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Resolution No.(233): “Ruling on Producing
Non-Alcoholic Drinks Using the Same Line that
Produces Alcoholic Drinks”
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
During the second session held on the above
date, the Board reviewed the question sent
from the Director-General of Food and Drug
Administration, His Excellency Dr. Obeidat,
and it reads as follows:
Could your Grace clarify the ruling of Sharia on the letter of the Jordan Company for
Investments in which they demand canning
non-alcoholic drinks using the exact line that
produces alcoholic drinks after having that
line cleaned thoroughly with water, steam
and different sterilizers, and after every produced quantity. It is worth noting that the
preparation process of both types of drinks
is completely separated. Moreover, the Company is willing to test different samples from
the non-alcoholic drinks to make sure that
they are alcohol-free, and that the product itself matches the technical specifications set
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for it?
Answer: After deliberations, the Board decided the following:
Prudence in matters related to drinks is
among the essentials of Ijtihad(Independent reasoning), and it relies on many an evidence from Sharia. One of these is that the
Prophet(PBUH) prohibited his companions
from storing non-alcoholic drinks in certain
utensils, namely Al-Hantam(pitcher smeared
with pitch) and the Gourd because they could
cause the liquid to be become intoxicating.
Therefore, this prohibition aims to prevent
harm.
Accordingly, the Iftaa` Board is of the view
that it isn`t permissible for any factory to
produce lawful drinks using the exact production line of unlawful drinks. This is in
order to leave no room for error during the
production process and to prohibit what may
lead to committing sins. And Allah knows
best.

Resolution No.(232): “Donations must
be Given to Targeted Recipients”
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
During its twelfth session held on the above
date, the Board reviewed the question of the
Secretary General of the Professional Associations` Complex, and it reads as follows:
We would like to bring to your kind attention
the fact that the Professional Associations
Complex has carried out several fundraising
campaigns in favor of our brothers in different troubled areas such as Somalia, Gaza….
etc, where part of the donations reached its
targeted recipients while the remaining part
was kept in the Complex`s safe deposit box.
Is it permissible to distribute the latter amount
among the poor and needy in the Hashemite
Kingdom of Jordan, given the hard living
conditions they are experiencing.

After deliberations, the Board ruled that
charities and donations must be given to the
party for which they were raised in the first
place, and the party raising them must adhere
to the conditions of the donors since it merely functions as “ a proxy “, and must deliver trusts to whom they belong since Allah,
The Almighty, says in this regard: “God doth
command you to render back your Trusts to
those to whom they are due.”{An`Nisa`/58}.
Moreover, since the door is still open for delivering those donations to their targeted recipients, then it is imperative to do so as soon
as possible; however, if that was impossible,
then the Board believes that they should be
transferred to the Zakat Fund or the Jordan
Hashemite Charity Organization. And Allah
knows best.
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Resolution No.(231):“The Legitimacy of the
Arab Agreement on Banning Human Cloning”
All perfect praise be to Allah, The Lord of
the Worlds, and may His peace and blessings
be upon our Prophet Mohammad and upon
all his family and companions.
On its twelfth session held on the above date,
the Board reviewed the question of his Excellency the Minister of Islamic Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places Dr. Wa`el Arabiat, and it reads as follows:
I have enclosed the memorandum of the
General Secretariat of the Arab League
No.(3/2984), (12/10/2016), including the report and the recommendations issued by the
concerned committee, during its sixth session
held from the 28th to the 29th of Sept. 2016,
as well as representatives from the Minis-
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tries of Justice, Health, Interior and Official
Religious Affairs in the Arab countries, in
order to prepare the draft of the Arab agreement on banning human cloning. Could your
Grace clarify the legal ruling on the articles
of the aforementioned agreement?
After prolonged deliberations, the Board decided what follows:
In light of scholars` consensus that safeguarding human dignity from aggression
or degradation is a legal obligation and the
earlier resolutions issued by the Iftaa` Board
and the Islamic Fiqh Academies, the articles
of the aforementioned agreement don`t violate the rules of Sharia. And Allah knows
best.

Resolutions of the Iftaa’ Board
Resolution No. (230):“The Legitimacy
of the Arab Agreement on Organizing
Transplantation of Human Organs and
Tissues and Banning Trading with them“
All perfect praise be to Allah, the Lord of the
Worlds, and may His blessings and peace be
upon our Prophet Mohammad and upon all
his family and companions
On its twelfth session held on the above date,
the Board reviewed the question of his Excellency, Minister of Islamic Awqaf, Isalmic
Affairs and Holy Places Dr. Wae’l Arabiat
,and it reads as follows:
I have enclosed the memorandum of the
General Secretariat of the Arab League
No.(3/2984), (12/10/2016) in addition to
the report and the recommendations issued
by the concerned committee and representatives from Ministries of Justice, Health,
Interior and Official Religious Affairs in

the Arab countries, in order to prepare the
draft of the Arab agreement for organizing
transplantation of human organs and tissues
and banning trading with them. Could your
Grace clarify the legal ruling on the articles
of the aforementioned agreement. After prolonged deliberations, the Board decided the
following:
In light of scholars` consensus on preserving
human dignity from any violation or abuse
as well as earlier resolutions of the Iftaa`
Board and the Islamic Fiqh Academies, the
articles of the aforementioned agreement
don`t violate the rules of Sharia. And Allah
knows best.
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