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مساحة املفيت العام الشيخ عبد الكريم اخلصاونة

االفتتاحية
في استقبال رمضان

احلم��د هلل والص��اة والس��ام عل��ى س��يدنا حمم��د وعل��ى آله 
وصحب��ه وس��لم وبعد؛

عاد ش��هر رمض��ان واس��تدار الزمان دورت��ه الفلكي��ة املعتادة، 
واستبش��رت قل��وب املس��لمني بعودت��ه م��رة أخ��رى مبصابي��ح 
القرب��ات والطاعات، مس��تذكرين فرحة الن��ي صلى اهلل عليه 
وس��لم باستقبال الضيف الكريم وهو يقول:)اللهم أهّله علينا 
باألم��ن واإلمي��ان والس��امة واإلس��ام، ربنا ورب��ك اهلل( رواه 

الطرباني.

أقب��ل الضي��ف الكري��م بأن��واره وبركات��ه، والواج��ب عل��ى 
املس��لمني أن يعرفوا قدره، وأن يكرموا وفادته، وقد وّكل اهلل 
تع��اىل منادي��ًا ينادي عن��د حلول أول ليلة من��ه: )يا باغي اخلري 
أقب��ل، ويا باغي الش��ر أدب��ر(رواه الرتمذي. فيك��ون اللقاء الطيب 
ب��ني املس��لم ورمض��ان موعدًا للتوب��ة من احلوب��ة، والعودة إىل 
الص��راط املس��تقيم، والعزم على اس��تئناف األعمال الصاحلة، 
والتخلص من اآلثام املاضية ونزغات الش��ياطني، فقد ورد يف 
ِه ِمْن َرُجٍل َنَزَل َمْنِزاًل،  احلديث الش��ريف:)هلَلَُّ َأْفَرُح ِبَتْوَبِة َعْب��دِ
َوِبِه َمْهَلَكٌة، َوَمَعُه َراِحَلُتُه َعَلْيَها َطَعاُمُه َوَش��َراُبُه، َفَوَضَع َرْأَس��ُه 
َفَناَم َنْوَمًة، َفاْسَتْيَقَظ َوَقْد َذَهَبْت َراِحَلُتُه، َحتَّى اْشَتدَّ َعَلْيِه احْلَرُّ 
َواْلَعَط��ُش َأْو َما َش��اَء اهللَُّ، َقاَل: َأْرِج��ُع ِإىَل َمَكاِني. َفَرَجَع َفَناَم 

َنْوَم��ًة، ُثمَّ َرَفَع َرْأَس��ُه، َفِإَذا َراِحَلُت��ُه ِعْنَدُه( متفق عليه.
إن ش��هر رمضان فرصة نادرة مينحها اهلل تعاىل لإلنس��ان؛ ألنه 
نفحة من نفحات الرمحة اإلهلية اليت تستوجب منا التعرض هلا 
من أجل استئناف حياة إميانية جديدة، وقد حث الرسول صلى 
اهلل عليه وس��لم على التعرض هلذه النفحات بقوله:)َتَعرَُّضوا 
ِلَنَفَح��اِت َرمْحَ��ِة اهلل، َفِإنَّ هلل َنَفَحاٍت ِم��نْ َرمْحَِتِه ُيِصيُب ِبَها َمْن 

َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه( رواه الطرباني.
فباس��تثمار الوق��ت واغتن��ام فرص��ة الش��هر الكريم، يس��تطيع 
اإلنسان أن يعّدل وضعه، ويعوض خسارته وينتشل نفسه من 
آث��ام اخلطاي��ا والذنوب اليت حلقت��ه طوال عامه، قال الرس��ول 
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم:)إن اهلل ع��ز وجل يبس��ط ي��ده بالليل 
ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، 
حتى تطلع الش��مس من مغربها( رواه مس��لم. والس��الك يستطيع 

أن يرف��ع درجت��ه، ويعتق رقبته ويصبح م��ن الفائزين.
وه��ذه الفرص��ة املبارك��ة ال تتكرر يف العام س��وى م��رة واحدة 
ويف ش��هر واح��د، ش��هر فيه تفتح أبواب اجلن��ة، وتغلق أبواب 
النريان، وتصفد الش��ياطني، فيه ليلة القدر، هي خري من ألف 

ش��هر، تن��زل املائكة وجربي��ل إىل األرض بأمر ربهم...
فأنع��م به من ش��هر، وأكرم مب��ن أدى فيه حق رب��ه، واطمأنت 
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في��ه نفس��ه، وقرت في��ه عينه، وفرح بصومه، وس��تكون فرحته 
اِئِم َفْرَحَتاِن  بلق��اء ربه أش��د، كما يف احلدي��ث الش��ريف:)للصَّ
َيْفَرُحُهَم��ا:ِإَذا َأْفَط��َر َفِرَح، َوِإَذا َلِقَى َربَُّه َفِرَح ِبَصْوِمِه( متفق عليه.
فم��ن فات��ه اخل��ري يف ه��ذا الش��هر فقد فات��ه خري عظي��م، ونفع 
عميم، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:)قال لي جربائيل 
عليه الس��ام:رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، 

فقلت:آم��ني( رواه الرتمذي.
فعلى املس��لم احلريص على اس��تثمار هذا الش��هر أن ميأل قلبه 
باحلب والرمحة واإلميان والتقرب إىل اهلل تعاىل بالتوبة واملغفرة 
واإلحسان، قال اهلل تعاىل:)َفَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر اهللَِّ 

ُأوَلِئَك يِف َضَاٍل ُمِبنٍي( الزمر/22.
واحلم��د هلل ف��إن اخل��ري يف جمتمعن��ا كب��ري، وكث��ري م��ن الن��اس 
يس��تأنفون حياته��م الطيب��ة يف رمض��ان، وجي��ددون التوب��ة مع 
اهلل ع��ز وجل ويقلعون عن املعاص��ي واآلثام، ويعزمون على 
عدم العودة إليها، ويواظبون يف هذا الشهر الكريم على اخلري 
وممارس��ة الطاع��ات، فيكون هلم فرص��ة للتصحيح، واملراجعة 
واألم��ل باحلص��ول على اجلائزة العظم��ى أال وهي اجلنة، قال 
اهلل تعاىل:)َذِل��كَ ُه��َو اْلَف��ْوُز اْلَعِظيُم( التوب��ة/72. الفوز الذي ال 
فوز بعده؛ ألنه سبب السعادة األخروية، قال اهلل تعاىل:)ِخَتاُمُه 

ِمْس��ٌك َويِف َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس امْلَُتَناِفُس��وَن( املطففني/26.
قال الطربي:التنافس مأخوذ من الش��يء النفيس الذي حيرص 
عليه الناس وتش��تهيه وتطلبه نفوس��هم، واملعنى:فليس��تبقوا يف  

طلب هذا النعيم، ولتحرص عليه نفوس��هم.
ومم��ا ال ش��ك في��ه أن م��ن يص��وم رمض��ان إميان��ًا واحتس��ابًا، 
ويواظب فيه على عمل الطاعات وتقديم املس��اعدات، ويقرأ 
الق��رآن وحيفظ اللس��ان، فهو ق��ادر على العم��ل املنتج، وقادر 
أيض��ًا على كبح مجاح ش��هواته وملذات��ه، وينطلق الصائم حنو 
اخل��ري والفضيل��ة، وه��ذا ه��و التح��دي ال��ذي تواجه��ه األم��ة 
اإلس��امية يف كل زم��ان وم��كان، ق��ال اهلل تعاىل:)َوَنْفٍس َوَما 
اَها . َفَأهْلََمَه��ا ُفُجوَرَه��ا َوَتْقَواَه��ا( الش��مس: 7-8، أي: زكى  َس��وَّ
نفس��ه بطاع��ة اهلل. لذل��ك رّت��ب اهلل تعاىل عل��ى اإلخاص يف 
الصي��ام األج��ر الكبري، ق��ال صلى اهلل عليه وس��لم:)َمْن َصاَم 
َم ِمْن َذْنِبه( رواه البخاري. َرَمَضاَن ِإمَياًنا َواْحِتَس��اًبا ُغِفَر َلُه َم��ا َتَقدَّ
والصائم الطائع هلل تعاىل، يستش��عر مراقبة اهلل تعاىل له يف كل 
جماالت حياته وحياس��ب نفس��ه على ما تقدم م��ن فعلها، وهو 

بذل��ك يك��ون قد بدأ يف أول مرات��ب اإلصاح وعاج النفس 
وشهواتها.

فللصوم مهمة تربوية أخاقية تغري السلوك يف اإلنسان، تغيريًا 
حقيقيًا صحيحًا؛ ألن التغريات املادية املرتبطة مبواقيت الطعام 
والش��راب تس��توجب من��ا النظ��ر إىل دالالته��ا ومعرف��ة الغاية 
واملقص��د م��ن ورائه��ا، ولعل ذلك مأخوذ م��ن قوله صلى اهلل 
عليه وسلم:)َمْن َلْ َيَدْع َقْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس هلل َحاَجٌة 

يف َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَش��َراَبُه( رواه البخاري.
كما جيب أن يش��عر الصائم بهذا التغيري وُيش��عر اآلخرين به، 
لقول الني صلى اهلل عليه وس��لم:)إذا كان يوم صوم أحدكم 
فا يرفث حينئذ وال يصخب، فإن شامته أحد أو قاتله فليقل: 

إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم( رواه النس��ائي.
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عطوفة األمني العام د. حممد اخلايلة

المقاالت
المرض الذي يبيح 

الفطر للصائم

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسام على اهلادي األمني، 
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

فقد شرع اهلل تعاىل الصوم مع ما فيه من املشقة، وفرضه على 
عباده رمحة بهم، ومغفرة لذنوبهم، وتزكية لنفوسهم، وتطهريًا 
لقلوبه��م م��ن أمراضها، ق��ال تعاىل:)ُيِريُد اهللَُّ ِبُكُم اْلُيْس��َر َواَل 
ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْس��َر( البقرة/185، وقال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم:)ِإَذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفَا َيْرُفْث َواَل َيْصَخْب، َفِإْن 

َس��ابَُّه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل:ِإنِّي اْمُرٌؤ َصاِئٌم( متفق عليه.
إال أن اإلنس��ان ق��د تعرتيه بعض األحوال ال��يت يكون الصوم 
معها ش��اقًا أو متعذرًا:كالس��فر أو املرض؛ مم��ا يلحق به ضررًا 
بالغ��ًا ومش��قة غري حمتمل��ة، ال تقبلها قواعد الش��ريعة وكلياتها 
الثابتة اليت جاءت تنادي بدفع الضرر، والتيسري على املسلمني، 

ورفع املش��قة غري احملتملة حيثما وجدت.
ومن هنا فقد رخص اهلل تعاىل للمريض الفطر يف نهار رمضان، 
ٌة ِمْن  فقال اهلل تعاىل:)َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

َأيَّاٍم ُأَخَر( البقرة/184.
وُيَعرَّف املرض بأنه: ما يوجب تغري الطبيعة إىل الفساد. إال أن 

األمراض ختتلف اختافًا كبريًا حسب نوعها وشدتها وآثارها 
على جس��د اإلنس��ان، ومن هنا ميكن أن نقس��م املرض باعتبار 

إباحته للفطر إىل ثاثة أقسام:
أواًل:املرض الذي ال يبيح لصاحبه اإلفطار:

وه��و امل��رض اليس��ري ال��ذي ال يش��ق مع��ه الصي��ام؛ كبع��ض 
األم��راض البس��يطة، وال��يت ال ارتب��اط هل��ا بالص��وم.

ومث��ل ذلك:الص��داع، واحلم��ى، ووج��ع الض��رس، أو وج��ع 
اإلصب��ع أو الرج��ل. وم��ن ذلك أيضًا األمراض اليت يس��تطيع 
صاحبه��ا أن يؤخ��ر تن��اول األدوية فيها إىل ما بع��د اإلفطار أو 
مع الس��حور، ويش��مل أيضًا مرضى الس��كري ذوي احلاالت 
املستقرة واملسيطر عليها مبجرد احلمية أو بالعاجات اخلافضة 

للس��كر، وهذا ما عليه مجه��ور العلماء.
ق��ال اإلم��ام النووي: »وأما املرض اليس��ري ال��ذي ال يلحق به 
مشقة ظاهرة ل جيز له الفطر با خاف عندنا« ]اجملموع 363/6[.

وذهب الظاهرية وابن سريين إىل أن مطلق املرض يبيح الفطر 
للصائم.
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ق��ال طريف ابن ش��هاب العط��اردي: »دخلت عل��ى حممد بن 
س��ريين يف رمض��ان وه��و ي��أكل، فلما ف��رغ قال: إن��ه وجعت 

إصبع��ي هذه«.
وقال البخاري: »اعتللت بنيس��ابور علة خفيفة وذلك يف شهر 
رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه يف نفر من أصحابه، فقال 
لي:أفط��رت ي��ا أب��ا عبد اهلل؟ فقل��ت: نعم. فقال: خش��يت أن 
تضع��ف عن قبول الرخصة« )اجلامع ألح��كام القرآن للقرطي 276/2(.
وهذا القول بعيد، واملفتى به هو قول مجهور العلماء أن املرض 

اليسري الذي ال يشق معه الصيام ال يبيح الفطر.
ثانيًا:املرض الذي يبيح لصاحبه اإلفطار:

وهذا ما يسمى لدى العلماء:)املرض املرخص(؛ أي: يرخص 
لصاحبه الفطر وال يوجبه عليه.

وهذا املرض يس��تطيع صاحبه الصوم ولكن بضرر ومش��قة ال 
تؤديان إىل اهلاك، أو زيادة املرض املؤدي إىل اهلاك، أو زيادة 
املرض واس��تفحاله يف جس��د اإلنس��ان. فهذا اختلف العلماء 
في��ه؛ فذه��ب احلنفية والش��افعية إىل أنه يباح ل��ه الفطر يف مثل 
هذا املرض، وذهب املالكية على أنه يستحب له الفطر ويكره 

الصوم.
ق��ال القرط��ي: »أن يق��در عل��ى الص��وم بضرر ومش��قة، فهذا 
يس��تحب ل��ه الفطر وال يص��وم إال جاه��ل« )اجلامع ألح��كام القرآن 

.)276/2

قال اإلمام أبو حنيفة: »إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم 
إن ل يفط��ر أن ت��زداد عينه وجع��ًا أو تزداد مّحاه أفطر« )املبس��وط 

للسرخسي 230/4(.

قال الكاساني: »أما املرض، فاملرخص منه هو الذي خياف أن 
يزداد بالصوم، وإليه وقعت اإلشارة يف اجلامع الصغري...« ثم 

ق��ال: »وروي ع��ن أب��ي حنيفة: أن��ه إن كان حبال يب��اح له أداء 
الص��اة قاعدًا ف��ا بأس أن يفطر« )بدائع الصنائع 94/2(.

وعليه:فإن مذهب مجهور العلماء: أنه إذا كان باإلنسان مرض 
يؤمله ويؤذيه، أو خياف متاديه، أو خياف ازدياده صح له الفطر.

وأي م��رض يغل��ب عل��ى األطب��اء زيادت��ه بالص��وم كم��رض 
الس��كري، الذي يعاني فيه املريض من ارتفاع السكر يف الدم، 

ف��إن أصحاب هذا املرض يس��تحب هل��م الفطر.
 ثالثًا:املرض املوجب للفطر:

وه��و امل��رض الذي ال يس��تطيع معه الصي��ام، أو خياف اهلاك 
م��ن امل��رض، أو ي��ؤدي إىل الضعف، أو تفاق��م املرض املؤدي 
هلاك��ه. ومن األمثل��ة عليه مرضى الس��كري الذين جُيرى هلم 

الكلى. غسيل 
وجي��ب عل��ى املريض الفط��ر يف ه��ذه احلالة بش��رط تأكده من 
حص��ول اهل��اك، أو الض��رر البال��غ، أو غلبة الظ��ن حبصوله، 
حبسب ما يقدره األطباء الثقات املختصون، وعلى األطباء أن 
يبين��وا ملرضاه��م مدى تأثري الصيام عل��ى صحتهم، وما يؤول 
إليه من مضاعفات قد تش��كل خط��ورة على حياتهم أو تفاقم 

أمراضه��م؛ مما حُي��رِّم عليهم الصيام.
واملري��ض يف ه��ذا احل��ال يأثم بالصي��ام؛ ألن فيه إلق��اء النفس 
إىل التهلك��ة، ق��ال تعاىل:)َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَس��ُكْم ِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم 
َرِحيًما( النساء/29، وقوله تعاىل:)َواَل ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإىَل التَّْهُلَكِة( 

البقرة/195.

ق��ال الكاس��اني: »واملبيح املطلق، ب��ل املوجب هو الذي خياف 
منه اهلاك؛ ألن فيه إلقاء النفس إىل التهلكة ال إلقامة حق اهلل 
تع��اىل وهو الوج��وب، والوجوب ال يبقى يف هذه احلالة، وإنه 

ح��رام، فكان اإلفطار مباحًا، بل واجبًا: )بدائع الصنائع 94/2(.
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املفيت أمحد الكساسبة

مختصر أحكام النية 
في الصيام 

احلمد هلل وحده، والصاة والسام على من ال ني بعده، عليه 
وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

الصيام ركن من أركان الدين العظيم، ويشرتط فيه ما يشرتط 
يف س��ائر العبادات من وجوب الني��ة، لقوله تعاىل: )َوَما ُأِمُروا 
��َاَة  ي��نَ ُحَنَف��اَء َوُيِقيُم��وا الصَّ وا اهللََّ ُمِْلِص��نيَ َل��هُ الدِّ ِإالَّ ِلَيْعُب��دُ
َكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة( البينة/5. فالنية ركن من أركان  َوُيْؤُتوا الزَّ
الصي��ام س��واء كان واجب��ًا- صي��ام رمض��ان، قض��اء رمضان، 
النذر، الكفارات- أم نفًا، مع االختاف يف تفاصيل النية يف 
بعض األحكام، ولذا س��نعرض ألهم أحكام النية يف املذهب 
الش��افعي من خ��ال كتاب »مغين احملتاج« للخطيب الش��ربيين 
رمح��ه اهلل تع��اىل، وس��يتم اإلش��ارة ألي مرج��ع آخ��ر إن مت��ت 

االس��تفادة منه يف موضعه.
تعريف النية:

النية هي: قصد القلب شيئًا مقرتنًا بفعله.
التلفظ بالنية ووقتها:

- النية حملها القلب، وال يش��رتط لصحتها التلفظ بها، ولكن 
يس��تحب ذل��ك؛ ليوافق اللس��ان القلب وخروج��ًا من خاف 

العلماء يف هذه املس��ألة. »بش��رى الكريم« )216/1(.
- التلفظ بالنية دون استحضار ذلك يف القلب ال جيزئ، ويبدأ 
وق��ت النية للصي��ام الواجب من بعد غروب ليل��ة هذا اليوم، 
ويس��تمر وقتها إىل قبل الفجر، فلو نوى قبل غروب الش��مس 

أو نوى بعد الفجر أو مع طلوع الفجر- عند بدء املؤذن برفع 
أذان الفج��ر الثان��ي- فا تصح نيته هذه، ويس��تحب أن تكون 
النية بعد النصف الثاني من الليل، وتصح من أوله كما س��بق 

بيانه.
هل يكفي السحور عن النية؟

- الس��حور يكف��ي ع��ن الني��ة إذا كان املس��لم ذاك��رًا للص��وم 
بالصف��ات ال��يت يش��رتط التع��رض هل��ا وه��ي اإلمس��اك ع��ن 

املفط��رات، وأن��ه ع��ن رمض��ان أو قض��اء أو ن��ذر.
تبييت النية:

- تبيي��ت النية يعين اس��تحضار نية الصيام قب��ل طلوع الفجر، 
وجي��ب تبييت الني��ة لكل يوم من أيام رمضان ألن كل يوم هو 
عبادة مستقلة، لقوله صلى اهلل عليه وسلم، قال: )من ل يبيت 
الصيام قبل الفجر، فا صيام له( »رواه النسائي« حديث رقم:)2331(.

- كم��ا جي��ب تبيي��ت الني��ة يف كل صوم واجب كصي��ام قضاء 
رمض��ان والصيام املن��ذور، وصي��ام الكفارات.

- ال جيب تبييت النية يف صيام النفل، وتصح النية فيه إىل قبل 
زوال الشمس أي قبل دخول وقت الظهر؛ فعن عائشة  رضي
اهلل عنه��ا، أن الن��ي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم كان يأتيه��ا وه��و 
صائ��م، فق��ال: )أصبح عندكم ش��يء تطعميني��ه؟( فنقول: ال، 
فيق��ول: )إن��ي صائم( ، ثم جاءها بعد ذل��ك، فقالت: أهديت
لنا هدية، فقال: )ما هي؟( قالت: حيس، قال: )قد أصبحت 
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صائما( فأكل« رواه النسائي« حديث رقم: )194/4(.
- يش��رتط لصحة نية صيام النفل قبل الزوال أن ال يس��بقها ما 
ينايف الصيام كتناول الطعام أو الشراب أو اجلماع، اجلنون، أو 

الردة، وغريها من مبطات الصيام.
تعيني النية:

- تعيني النية يعين: أن يستحضر املسلم يف نية الصيام الواجب 
جن��س الصي��ام الذي ينويه، كصيام رمض��ان أو قضاء رمضان 
أو الن��ذر، أو الكف��ارات؛ ألن الصي��ام عب��ادة مضافة إىل وقت 
فوج��ب التعي��ني يف نيتها قياس��ًا على تعيني الني��ة يف الصلوات 

اخلمس.
- ال جيب تعيني نوع الصيام الواجب، كأن حيدد أن هذا صيام 
ع��ن رمض��ان هذا العام، أو حيدد صيام ن��وع الكفارة، ككفارة 
ميني أو ظهار، أو نذر تربر أو نذر جلاج، فلو كان على املسلم 
قضاء أيام من رمضانني فنوى صيام القضاء دون حتديد السنة 

فصيامه صحيح، »إعانة الطالبني« )251/2(.
- ال جي��ب تعي��ني جن��س وال ن��وع الصي��ام يف ص��وم النف��ل، 
س��واء النفل املطلق أو املؤقت كصيام االثنني واخلميس، وأيام 
البيض، ويس��تحب فعل ذلك، خروجًا من خاف العلماء يف 
ذل��ك، والصيغ��ة الكامل��ة لنية صي��ام كل يوم م��ن رمضان أن 
ين��وي ص��وم غد عن أداء فرض رمضان هذه الس��نة هلل تعاىل.
-  لو تيقن املسلم أنه قد وجب عليه صيام، ولكنه جهل سبب 
م��ا علي��ه م��ن الصوم من كونه قض��اء عن رمض��ان أو نذرًا أو 
كف��ارة، فيكفي��ه أن ينوي صيام هذا اليوم عن الصيام الواجب 

عليه، وال يش��رتط تعيني جنس الصوم  للضرورة.
تعليق النية:

- إذا علق املسلم نية الصيام على املشيئة )إن شاء اهلل تعاىل(، 
كأن يق��ول نوي��ت صي��ام غ��د من رمض��ان إن ش��اء اهلل تعاىل، 
وقص��د به��ا التربك فنيت��ه صحيحة، وإال ل تص��ح نيته إن نوى 
التعليق أو ل ينو ش��يئا؛ ألن من ش��روط صحة النية أن تكون 

منجزة، والتعليق على املش��يئة ين��ايف التنجيز فيها.
-  لو قال ليلة الثاثني من شعبان: »نويت الصيام غدًا إن كان 
م��ن رمض��ان«، فبان هذا الي��وم هو الي��وم األول من رمضان، 

فنيت��ه غري صحيحة لعدم جزمه بالنية.
- ل��و ق��ال ليل��ة الثاث��ني من رمض��ان: »نويت صي��ام غد من 
رمضان إن كان من رمضان« فنيته صحيحة إن كان هذا اليوم 

ه��و املتم��م لرمضان؛ ألن األصل بقاء ش��هر رمضان.
- للصائ��م أن يعتم��د يف نيت��ه على حكم احلاك��م، فإذا أعلنت 
اجلهات املختصة كدائرة قاضي القضاة عن ثبوت هال ش��هر 
رمض��ان فيأخذ به املس��لم وال يلتفت إىل ال��رتدد يف النية الذي 
حيصل له حتى لو صدر من جهات أخرى غري تلك، ولو كان 

مستندًا إىل شهادة عدلني.
نية احلائض أو النفساء الصيام:

- إذا نوت احلائض أو النفساء الصيام قبل رؤية عامة الطهر، 
ث��م ثب��ت طهرها ليًا قبل أذان الفج��ر الثاني، وقامت بتجديد 
ني��ة الصي��ام فنيتها صحيح��ة، أما إذا ل جتدد ني��ة الصيام فنيتها 
صحيحة إذا كان قد مر على حيضتها أكثر احليض وهو مخسة 
عش��ر يومًا، وكذلك احلال بالنسبة للنفاس إذا مر عليها ستون 
يوم��ًا، أو إذا كان ق��د مر عل��ى حيضتها املدة املعت��ادة هلا، فإذا 
كان��ت عادتها س��بعة أيام فتص��ح نيتها إذا انقضت س��بعة أيام 
عل��ى حيضته��ا؛ ألن الظاهر اس��تمرار العادة س��واء احتدت أم 
اختلف��ت واتس��قت ول تن��س اتس��اقها، أما من كان��ت عادتها 
متغرية ول متيز ذلك فا تصح نيتها ولو مر عليها قدر عادتها.

ما يقطع النية وما ال يقطعها:
- ال يقط��ع الني��ة القي��ام مبا ين��ايف الصيام كاألكل أو الش��رب 
أو اجلم��اع أو س��ائر املفطرات، إذا كان ذل��ك قبل أذان الفجر 
الثاني، ألن العبادة املنوية ل يتلبس بها بعد، ولكن يستحب له 

جتدي��د النية خروجًا من اخلاف يف هذه املس��ألة.
- ال يلزم املسلم جتديد النية إذا نوى الصيام ثم نام بعدها، ثم 
استيقظ من نومه قبل الفجر، ألن النوم ال ينايف الصيام، ولكن 

يستحب له جتديد النية.
- إذا ارتد املسلم كأن سب الدين أو غريه من املكفرات بعدما 
ن��وى الصي��ام، ثم رجع وتاب قبل الفج��ر، فيلزمه جتديد النية 

وال جتزئه النية السابقة.
التشريك يف نية قضاء رمضان مع نية صيام ست من شوال:

من مجع يف نيته بني صيام س��ت من  ش��وال، وصيام القضاء، 
حص��ل ل��ه القض��اء، وُرج��ي له أن ين��ال أجر صيام س��ت من 

ش��وال  أيضا إن ش��اء اهلل.
ونسأل اهلل عز وجل أن ينفعنا مبا علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، 

إنه على ذلك قدير.
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احلم��د هلل والص��اة والس��ام عل��ى س��يدنا حمم��د وعل��ى آله 
وصحب��ه وس��لم وبعد؛

فإن��ين أق��دم إلخوان��ي الصائم��ني - يف ش��هر رمض��ان املبارك 
خاص��ة- نصائح م��ن يأخذ بها ينال األج��ر العظيم، والثواب 

اجلزيل إن ش��اء اهلل تع��اىل، وهي:
أواًل: احلرص على استعمال األدب مع اهلل تعاىل ومع خلقه

فاإلسام أراد للمسلم أن يكون متميزًا عن غريه خبلقه وأدبه، 
ألن األدب ه��و اجتم��اع خص��ال اخل��ري يف العب��د، وحقيقت��ه 
اس��تعمال اخلل��ق اجلميل، وهلذا كان األدب: اس��تخراج ما يف 

الطبيع��ة من الكمال من الق��وة إىل الفعل.
واألدب ثاثة أنواع: أدب مع اهلل س��بحانه، وأدب مع رسوله 

صلى اهلل عليه وس��لم وشرعه، وأدب مع خلقه.
فاألدب مع اهلل ثاثة أنواع: أحدها: صيانة معاملته أن يشوبها 
بنقيص��ة، والثان��ي: صيان��ة قلبه أن يلتفت إىل غ��ريه، والثالث: 

صيان��ة إرادته أن تتعلق مبا ميقتك عليه.
وأك��رب آداب أه��ل الدي��ن يك��ون يف طهارة القل��وب، ومراعاة 
األس��رار، والوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة االلتفات إىل 
اخلواطر، وحسن األدب يف مواقف الطلب، وأوقات احلضور، 
ومقامات القرب، ومن تهاون باألدب عوقب حبرمان السنن، 

وم��ن ته��اون بالس��نن عوقب حبرم��ان الفرائض، وم��ن تهاون 
بالفرائ��ض عوق��ب حبرمان املعرفة؛ لذا ينبغ��ي على العاقل أن 
يت��أدب بأدب الدين احلق ال��ذي يقربه إىل اهلل تعاىل. ]بتصرف من 

كتاب مدارج الس��الكني البن القيم[.

ثاني��ًا: احملافظ��ة عل��ى أداء ما أمرنا اهلل تعاىل ب��ه، واالبتعاد عما 
نهان��ا عن��ه فيحرص الصائم عل��ى القيام جبميع م��ا أوجبه اهلل 

تع��اىل عليه من عب��ادات، ويف مقدمتها:
1. التوب��ة الصادق��ة م��ع اهلل تعاىل، حيث جند الكث��ري من أبناء 
املس��لمني ال يصوم��ون تاركني فرضًا عظيم��ًا، وركنًا ركينًا من 
أركان اإلس��ام متهاونني أو متكاسلني عنه جلهلهم باهلل تعاىل 
وبدينه��م احلنيف، وهل��ذا نذكرهم بوجوب التوبة إىل اهلل تعاىل 
قب��ل فوات األوان اس��تجابة ألم��ر اهلل تعاىل القائ��ل: )َوُتوُبوا 
ِإىَل اهللَِّ مَجِيًع��ا َأيُّ��هَ املُْْؤِمُن��وَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( الن��ور/31، وقوله: 
)َي��ا َأيَُّه��ا الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُب��وا ِإىَل اهللَِّ َتْوَبًة َنُصوًحا َعَس��ى َربُُّكْم 
َأْن ُيَكفِّ��َر َعْنُك��ْم َس��يَِّئاِتُكْم َوُيْدِخَلُك��ْم َجنَّاٍت جَتْ��ِري ِمْن حَتِْتَها 

التحريم/8. اأْلَْنَهاُر( 
2. احملافظ��ة عل��ى الص��اة؛ ملا فيها من خري عظيم للمس��لم يف 
الدنيا واآلخرة، ومما يؤس��فنا أن نرى اليوم كثريًا من املس��لمني 
ال يصوم��ون وال يصل��ون، أو يصوم��ون وال يصل��ون! وكثري 

املفيت د. لؤي صميعات

نصائح مهمة في الصيام 
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مم��ن يصل��ي ي��ؤدي صات��ه يف بيت��ه وال يؤديها مجاع��ة يف بيت 
م��ن بي��وت اهلل تعاىل زه��دًا يف ثوابها، وهذا ش��يء عظيم عند 
اهلل تع��اىل، أال تعل��م أيه��ا املس��لم أن الص��اة واجب��ة عليك؛ 
ألنه��ا تصل��ك  باهلل خالقك الذي يريد لك الس��عادة يف الدنيا 
واآلخ��رة، فكي��ف ترتكها م��ع عظيم أهميته��ا وفضلها؟ ثم أل 
تس��مع الوعيد الشديد على تركها؟! يقول اهلل تعاىل: )َفَخَلَف 
َف  َواِت َفَس��وْ ��هَ َاَة َواتََّبُعوا الشَّ ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
َيْلَق��ْوَن َغيًّا ِإالَّ َمْن َت��اَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأوَلِئَك َيْدُخُلوَن 
اجْلَنََّة َواَل ُيْظَلُموَن َشْيًئا( مريم/59-60، فبادر بالتوبة أيها املسلم 
وحاف��ظ عل��ى صاتك؛ ألن م��ن أقامها فقد أق��ام الدين ومن 
هدمه��ا فق��د هدم الدين، وألن أول ما تس��أل عن��ه يوم القيامة 
الصاة، فإن صلحت صلح س��ائر عملك، وإن فس��دت فسد 

عملك. سائر 
كم��ا حي��رص الصائم عل��ى ترك مجيع ما ح��رم اهلل تعاىل عليه، 
م��ن فعل ش��ائن، أو قول س��يئ ب��ذيء، أو خل��ق قبيح، حيث 

علينا: ينبغي 
1- أن حنفظ أبصارنا من النظر إىل ما حرم اهلل تعاىل يف اخلارج 
كالش��وارع، أو يف الداخل يف البيوت على التلفاز أو النت أو 

اهلواتف أو ما شابه.
2- أن حنرص على االستماع للقرآن الكريم ودروس العلم، 
وحنف��ظ آذانن��ا م��ن االس��تماع إىل ال��كام احل��رام كاألغان��ي 
واملوس��يقى وغريه��ا، ويف احلدي��ث: )ليكونن من أم��يت أقوام 
يس��تحلون احلر واحلرير واخلمر واملع��ازف، ولينزلن أقوام إىل 
جنب علم، يروح عليهم بسارحة هلم، يأتيهم - يعين الفقري- 
حلاج��ة فيقولون: ارجع إلينا غ��دًا، فيبيتهم اهلل، ويضع العلم، 
وميس��خ آخرين ق��ردة وخنازير إىل يوم القيام��ة( ]رواه البخاري[.

3- أن حنفظ أيدينا وال مندها إىل حرام أبدًا؛ ألن )املس��لم من 
س��لم املسلمون من لسانه ويده( ]متفق عليه[.

4- أن نس��تعمل أرجلن��ا يف املش��ي إىل م��ا يرض��ي اهلل تع��اىل 
كاملس��اجد، وال منش��ي إىل م��ا ح��رم اهلل تع��اىل.

5- أن نس��تعمل ألس��نتا مبا فيه مصلحة لنا يف الدنيا واآلخرة، 
وال نتكلم مبا ال يرضاه اهلل تعاىل، حيث ينبغي على املسلم أن 

جيتن��ب أمورًا قد تبطل ثواب صيامه ومن أهمها:
أ - الكذب: فاألصل يف املسلم أن يكون صادقًا مع نفسه ومع 
اآلخري��ن، بعيدًا عن الكذب وأعظم��ه الكذب على اهلل تعاىل 

أو على رس��وله صلى اهلل عليه وس��لم والكذب على الناس، 
ومن الكذب على اهلل تعاىل وعلى رسوله ما يتجرأ به البعض 
من إصدار فتاوى خاصة بالصيام بغري علم، واهلل تعاىل يقول: 
)َواَل َتُقوُلوا ملَا َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَاٌل َوَهَذا َحَراٌم 
ِلَتْفرَتُوا َعَلى اهللَِّ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َيْفرَتُوَن َعَلى اهللَِّ اْلَكِذَب اَل 
ُيْفِلُحوَن( النحل/116. والني صلى اهلل عليه وسلم يأمر بالصدق 
وحيذر أشد التحذير من الكذب بقوله: )عليكم بالصدق، فإن 
الص��دق يه��دي إىل الرب، وإن ال��رب يهدي إىل اجلن��ة، وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقًا، 
وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور 
يه��دي إىل الن��ار، وم��ا ي��زال الرجل يكذب ويتح��رى الكذب 

حتى يكتب عند اهلل كذابا( ]رواه مس��لم[.
ب - ومم��ا يلح��ق بالكذب قول الزور حيث ال ينفع صيام معه 
يق��ول الن��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم: )م��ن ل يدع ق��ول الزور 
والعم��ل ب��ه، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وش��رابه( ]رواه 

البخاري[.

ج - الغيب��ة : ه��ي ذك��ر معاي��ب الن��اس وق��د حرمها الش��ارع 
الرحي��م بقول��ه: )َواَل َيْغَت��ْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأحُيِ��بُّ َأَحُدُكْم َأْن 
اٌب َرِحيٌم(  َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َتوَّ
احلج��رات/12. وع��ن أنس رض��ي اهلل عنه قال: قال رس��ول اهلل 

صل��ى اهلل عليه وس��لم: )مل��ا عرج بي مررت بق��وم هلم أظفار 
من حناس خيمش��ون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤالء 
يا جربيل؟ قال: هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف 

أعراضه��م( ]رواه املنذري[.
د - النميمة: وهي نقل الكام بني الناس على س��بيل اإلفس��اد 
بينه��م، وق��د حرمها الش��ارع الكري��م بقول��ه: )ال يدخل اجلنة 
من��ام( ]رواه مس��لم[، ويع��ذب قب��ل ذلك يف قربه فع��ن ابن عباس 
رض��ي اهلل عن��ه ق��ال: مر الني صل��ى اهلل عليه وس��لم بقربين 
فقال: )إنهما ليعذبان، وما يعذبان يف كبري، أما أحدهما فكان 
ال يس��ترت م��ن البول، وأما اآلخ��ر فكان ميش��ي بالنميمة( ]رواه 

البخاري[.

ه��� - س��ّب الناس وش��تمهم، ب��ل إن س��ابه أحد أو ش��امته أو 
قاتله يقول: إني صائم، ويف احلديث: )إذا أصبح أحدكم يومًا 
صائمًا، فا يرفث وال جيهل، فإن امرؤ شامته أو قاتله، فليقل: 
إن��ي صائم، إني صائم( ]رواه مس��لم[. وعن��د البخاري: )الصيام 
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جنة فا يرفث وال جيهل، وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل: إني 
صائم مرتني(.

6- أن نك��ون صادق��ني يف معاماتن��ا، فالتاجر املس��لم صادق 
وأمني ال خيون وال يغش إخوانه يف البيع وال غريه؛ ألنه يعلم 

أن )من غش��نا فليس منا( ]رواه مس��لم[.
ثالثًا: القيام باآلداب املستحبة يف الصيام

كثرية هي اآلداب اليت يستحب للمسلم أن يأتي بها يف صيامه 
منها:

1. الس��حور: حي��ث يس��تحب للمس��لم أن حياف��ظ عليه، وأن 
يتس��حر على أي ش��يء، ول��و كان قليًا ولو جرع��ة ماء؛ ألن 
الس��حور ه��و الفرق ب��ني صيامنا وصيام من قبلن��ا، وفيه بركة 
يقول الني صلى اهلل عليه وس��لم: )تس��حروا فإّن يف السحور 
بركة( ]متفق عليه[، واليوم كثري من الصائمني تاركون هلذه السنة، 
ومنهم من يقدم الس��حور أول الليل مع أن الس��نة فيه تأخريه 
إىل آخر الليل، فتس��حر أخي الصائم آخر الليل وانو به امتثال 

أم��ر الني صلى اهلل عليه وس��لم والتق��وي به على الصيام.
2. تعجيل الفطر، لقول الني صلى اهلل عليه وسلم: )ال يزال 
الن��اس خبري م��ا عجلوا الفطر( ]متف��ق علي��ه[، وليس املقصود من 
ه��ذا ال��كام أن يفط��ر الصائم قب��ل األذان كما يفه��م ويفعل 
بع��ض اجلهل��ة اليوم، ولكن يفطر مبجرد دخ��ول الوقت الذي 
يعرف باألذان املوثوق به، ومبجرد مساع كلمة اهلل أكرب ال كما 
يفعل بعضهم ينتظر حتى يتش��هد، والس��نة يف اإلفطار ما رواه 
أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: )كان رسول اهلل صلى اهلل 
علي��ه وس��لم يفط��ر على رطب��ات قبل أن يصلي، ف��إن ل يكن 
رطبات، فتمرات، فإن ل يكن مترات حس��ا حس��وات من ماء( 

الرتمذي[. ]رواه 

3. اإلكث��ار م��ن ذك��ر اهلل تع��اىل، وأفضل الذكر ق��ول: )ال إله 
إال اهلل(، ومن أفضل الذكر قراءة القرآن؛ ألنه كام اهلل تعاىل 

وش��هر رمضان هو ش��هر القرآن خاصة.
4. اإلكثار من الدعاء، شهر رمضان شهر استجابة الدعاء با 

ري��ب، وأعظ��م دليل على ه��ذا أن آية الدعاء جاءت تتوس��ط 
آي��ات الصي��ام، وه��ي ق��ول اهلل تع��اىل: )َوِإَذا َس��َأَلَك ِعَب��اِدي 
اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْس��َتِجيُبوا ِلي  َع��ينِّ َفِإنِّ��ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
َوْلُيْؤِمُن��وا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُش��ُدوَن( البق��رة/186، ويقول الني صلى 
اهلل علي��ه وس��لم: )ثاثة ال ترد دعوته��م: الصائم حتى يفطر، 
واإلمام العادل، ودعوة املظلوم يرفعها اهلل فوق الغمام ويفتح 
هل��ا أبواب الس��ماء ويقول الرب: وعزت��ي ألنصرنك ولو بعد 
ح��ني( ]رواه الرتمذي[. وصائم يس��تجاب ل��ه خاصة عند اإلفطار 
لقول الني صلى اهلل عليه وسلم: )إن للصائم عند فطره دعوة 
ما ترد( وكان راوي احلديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه 
إذا أفطر يقول: )اللهم إني أس��ألك برمحتك اليت وس��عت كل 

ش��يء أن تغفر لي ذنوبي( ]رواه ابن امللقن[.
5. اإلكث��ار م��ن فعل اخلريات، كالصدق��ة والصلة واملعروف، 
وأكتف��ي بذك��ر احلديث الذي رواه أبو هري��رة رضي اهلل عنه، 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من أصبح منكم 
الي��وم صائم��ًا؟ قال أبو بكر رضي اهلل عنه: أنا، قال: فمن تبع 
منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي اهلل عنه: أنا، قال: فمن 
أطع��م منكم اليوم مس��كينًا؟ قال أبو بك��ر رضي اهلل عنه: أنا، 
ق��ال: فم��ن ع��اد منكم الي��وم مريضًا؟ قال أب��و بكر رضي اهلل 
عنه: أنا، فقال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: ما اجتمعن 

يف ام��رئ، إال دخل اجلنة( ]رواه مس��لم[.
ويف اخلت��ام؛ أيه��ا املس��لم الصائ��م ي��روي لن��ا ابن املب��ارك عن 
س��ليمان ب��ن موس��ى أن��ه ق��ال: »إذا صم��ت فليص��م مسعك 
وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع عنك أذى اخلادم، وليكن 
علي��ك س��كينة ووق��ار، وال جتع��ل ي��وم صومك وي��وم فطرك 

س��واء« ]الزه��د والرقائق[.
واحلمد هلل رب العاملني.
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املفيت د. رضوان الصرايرة

إنه ال يحب المسرفين

احلمد هلل الذي شرع لنا من الدين، ما فيه قوام الدنيا واآلخرة، 
وأرسل لنا نبيه صلى اهلل عليه وآله وسلم رمحة للعاملني.

أما بعد: فإن اهلل عز وجل ملا أراد لنا حياة مستقيمة ل حيب لنا 
اإلسراف وال حيب منا املسرفني، وامتدح عباده املؤمنني بقوله 
ُفوا َوَلْ َيْقرُتُوا َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك  تعاىل: )َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْ ُيْس��رِ

َقَواًما( الفرقان/67، واإلسراف هو جتاوز احلّد املسموح به.
واملسرفون يف كتاب اهلل من غري أهل املعصية على قسمني:

القسم األول: املسرفون يف العبادة.
فق��د نه��ى اهلل عّز وجل عن اإلس��راف يف العب��ادات، وحتميل 
النفس ما ال طاقه هلا به، فيكون املرء كاملنبت -الذي تقطعت 
به السبل- كما وصفه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله: 
يَن َمِتنٌي، َفَأْوِغْل ِفيِه ِبِرْفٍق، َواَل ُتَبغِّْض ِإىَل َنْفِس��كَ  )إنَّ َهَذا الدِّ
، َواَل َظْهًرا َأْبَقى(  ِعَب��اَدَة اهللَِّ َتَع��اىَل، َف��ِإنَّ امْلُْنَبتَّ اَل َأْرًضا َقَط��عَ

البيهقي[. ]أخرجه 

يقول اهلل تعاىل: )َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه اَل حُيِبُّ املُْْسِرِفنَي( األنعام/141، 
ق��ال اب��ن كثري: وَمْعَن��اُه: َواَل ُتْس��ِرُفوا يِف اإْلِْعَط��اِء - بالزكاة- 

َفْوَق املَْْعُروِف. َفُتْعُطوا 
اس رضي اهلل عنه،  َوروي أنها َنَزَلْت يِف َثاِبِت ْبِن َقْيس ْبِن َشَّ
ج��ّذ خنا فقال: اَل َيْأِتييِن اْلَيْوَم َأَح��دٌ ِإالَّ َأْطَعْمُتُه، َفَأْطَعَم َحتَّى 
َأْمَس��ى َوَلْيَس��ْت َلُه َثََرٌة، َفَأْنَزَل اهللَُّ: )َوال ُتْس��ِرُفوا ِإنَُّه اَل حُيِبُّ 
املُْْس��ِرِفنَي(، واحلكمة من ذلك حتى ال يضيع املرء من يعوهلم 

ألنهم مسؤوليته باإلنفاق.
وه��ذا س��عد بن عب��ادة رضي اهلل عنه ملّ��ا أراد أن يتصدق مباله 
كله نهاه رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، وأجاز له الثلث، 
وقال: )الثُُّلُث، َوالثُُّلُث َكِثرٌي، ِإنََّك َأْن َتَذَر َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء، َخرْيٌ 

ِم��ْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَل��ًة َيَتَكفَُّفوَن النَّاَس( ]أخرجه البخاري[.
وه��ذه أم املؤمن��ني زين��ب بن��ت جحش رض��ي اهلل عنها تضع 

حب��ا ممدودا يف املس��جد بني س��اريتني، لتعتم��د عليه يف القيام 
إذا كس��لت أو تعبت، فأمر صلى اهلل عليه وس��لم حبله فقال: 
)ُحلُّ��وُه ُحلُّوُه ِلُيَصلِّ َأَحُدُكْم َنَش��اَطُه، َفِإَذا َف��رتََ َفْلَيْقُعْد( ]أخرجه 

ماجه[. ابن 

والقسم الثاني: املسرفون يف امللبس واملأكل واملشرب.
وكذلك نهى س��بحانه وتعاىل عن اإلس��راف يف امللبس واملأكل 
واملش��رب وذل��ك حت��ى ال يك��ون امل��رء عبد ش��هوته يلي كل 

رغباتها.
ولريب��ي نفس��ه على تفق��د إخوانه من احملتاج��ني، ويتولد عنده 
إحس��اس باملس��ؤولية جتاههم، حس��بة هلل تعاىل، وقد قيل: َمن 
أكل كل ما يشتهيه فهو مسرف.يقول تعاىل: )َيا َبيِن آَدَم ُخُذوا 
ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه اَل حُيِبُّ 

األعراف/31. املُْْسِرِفنَي( 
والزين��ة: ه��ي اللب��اس م��ن غ��ري س��رف وال ميل��ة، واألكل 
والشرب ما نعرف وشرطه أن يكون من حال. ففي احلديث 
أن َرُس��وَل اهللَِّ َصلَّ��ى اهللَُّ َعَلْي��هِ َوَس��لََّم َق��اَل: )ُكُلوا َواْش��َرُبوا 
ف، َفِإنَّ اهللََّ حُيِبُّ َأْن  ُقوا، يِف َغرْيِ َمِيلة َواَل س��رَ َواْلَبُس��وا َوَتَصدَّ

َي��َرى ِنْعَمَتُه َعَلى َعْب��ِدِه( ]أخرجه أمحد[.
وألن اإلس��راف يف هذه األمور قد يؤدي إىل الِكرب الذي ميقته 
اهلل، وإىل اس��تنزاف املوارد من غري حتقيق مصلحة معتربة فيها 
خ��ري الناس مجيعا، وخري دليل على ذلك ما حيدث يف الوالئم 
ف��إن م��ا ُيلقى يف القمام��ة من الطعام أكثر بكثري مما يس��تهلك، 
وامل��رء مس��ئول عن ذل��ك أمام اهلل س��بحانه لقوله تع��اىل: )ُثمَّ 

َلُتْس��َأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم( التكاثر/8.
فاحلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا من األمة الوس��ط، فا إس��راف وال 
تقت��ري وال إف��راط وال تفريط، وصلى اهلل وس��لم على س��يدنا 

حمم��د وعلى آل��ه وصحبه أمجعني.
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احلم��د هلل والص��اة والس��ام عل��ى س��يدنا حمم��د وعل��ى آله 
وصحب��ه وس��لم وبعد؛

ت��زدان العاصمة عّمان باألنوار والفوانيس فرًحا بقرب حلول 
ش��هر رمض��ان املب��ارك، ويف هذا إش��ارة إىل البهجة والس��رور 
بقدوم هذا الضيف الكريم، الذي حيمل يف طياته أنوار القرب 
م��ن اهلل تعاىل، حيث يصوم املس��لمون ل��رب العاملني، معلنني 
عبوديتهم لربهم، وطلب القرب منه، ومتسكهم بدينهم، وهذا 
هو الفرح احلقيقي، الفرح بالطاعة والعبادة، فرمضان يف ذهن 

املؤمن هو طاعة وعبادة وقرب من اخلالق س��بحانه.
أم��ا ارتب��اط رمض��ان باألطعم��ة أو األش��ربة أو الوالئ��م أو 
الس��هرات أو املسلس��ات، أو اخليم الرمضانية فيميل باملؤمن 
عن الطريق الصحيح، ويأخذه إىل طريق امللذات والشهوات، 
ورمض��ان إمن��ا ج��اء ليه��ذب ه��ذه الرغب��ات والش��هوات، ال 

ليتمادى فيه��ا املؤمن.
وإذا كان ش��هر رمضان مومًسا للعبادة والطاعة، فعلى املسلم 
أن يف��رح بقدوم��ه ويستبش��ر، وال يدخ��ل قلب��ه خ��وف وال 
وج��ل وال انزع��اج من أنه س��يصوم رمضان يف ح��رِّ الصيف، 
ونه��اره الطويل. وعليه أال يتذّمر من عطش س��يصيبه، وجوع 
سيس��كن أمعاءه. بل عليه أن حيتضن مواس��َم اخلري فِرًحا بها؛ 
ألن فيه��ا تقرب��ًا من اهلل تعاىل خالق األك��وان، ويف هذا القرب 
غذاء الروح، وسكينة القلب، )ُقْل ِبَفْضِل اهللَِّ َوِبَرمْحَِتِه َفِبَذِلَك 

َفْلَيْفَرُح��وا ُهَو َخرْيٌ مِمَّ��ا جَيَْمُعوَن( يونس/ 58.
وعلى املس��لم أن يس��أل اهلل تعاىل أن يبلغه هذه األيام املباركة، 
حيث تضاعف احلس��نات، ومتحى السيئات، وتقال العثرات، 
وتعت��ق الرق��اب من الن��ريان، فهو باب خري يتمنى املس��لم أال 

يغل��ق دونه، وللدعاء فضله، فه��و عبادة يف ذاته، باإلضافة إىل 
كونه س��ؤاال ممن ال يعجزه ش��يء يف األرض وال يف الس��ماء، 
وم��ا عل��ى  العب��د إال أن يك��ون موقن��ا باإلجابة، فعل��ى العبد 
الس��ؤال، واهلل تعاىل ال خيّيب من رجاه، قال اهلل تعاىل: )َوَقاَل 

َربُُّك��ُم اْدُعوِني َأْس��َتِجْب َلُكْم(  غافر/60.
إن بلوغ هذه األيام من نعم اهلل تعاىل على العبد، حيث يعطيه 
فرص��ة إضافية للتوب��ة والرجوع واإلنابة، وزي��ادة رصيده من 
اخل��ريات، فك��م وك��م من إخ��وان لن��ا أدركهم امل��وت قبل أن 
يبلغوا رمضان؟ لذلك كان لزاما على العبد أن حيمد اهلل تعاىل  
ويش��كره على هذه النعمة واملنة، وبهذا الش��كر ينال املزيد من 

خزائن قّيوم الس��ماوات واألرض.
وينبغ��ي أن يس��تثمر املس��لم هذا الش��هر بنجاح، واالس��تثمار 
الناج��ح حيتاج إىل خطة ناجحة، ألن »من فش��ل يف التخطيط، 
فكأمن��ا خيط��ط للفش��ل«، فزم��ان رمض��ان قص��ري، ه��ي أي��ام 
معدودات، يقضيها اإلنس��ان بني نوم وطعام وش��راب وعمل 
واالتزام��ات، لك��ن أين العبادة والطاع��ة؟ ما إن نفرح بدخول 
رمض��ان، حتى جند أنفس��نا حن��زن لوداعه وفراق��ه، كأنه طيف 
م��ّر بنا مس��رعا، أو حلم رأيناه ثم اس��تفقنا على حقيقة وداعه 

وفراقه.
هذه األيام املباركة حتتاج إىل أن يرتب اإلنسان فيها وقته، وأن 
حيس��ن توزيع الواجب��ات، ويراعَي األولوي��ات، ويقدَم األهم 
عل��ى امله��م، وإال س��يجد نفس��ه يف نهاية الش��هر ل يقدم ش��يئًا 
آلخرت��ه، وس��ريى أقران��ه م��ن اجملتهدين ق��د س��بقوه، وعندها 

س��يندم حي��ث ال ينفعه الندم.

املفيت د. حسان أبوعرقوب

كي ال نندم على 
فوات رمضان
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احلم��د هلل والص��اة والس��ام عل��ى س��يدنا حمم��د وعل��ى آله 
وصحب��ه وس��لم وبعد؛

لق��د ش��رَّفنا اهلل تع��اىل بش��هر عظي��م، تتطه��ر في��ه النف��وس، 
وتس��مو في��ه القلوب, فنتقرب إىل اهلل عز وج��ل بأنواع كثرية 
م��ن الطاع��ات والقربات، لنحظ��ى بأعلى الدرج��ات، ونفوز 

باجلنات.
ويف العشر األواخر تكثر الربكات، وتعظم اهلبات، وُتضاعف 
احلس��نات، وتتنزل الربكات، وتق��ال العثرات؛ فما أحوجنا يف 
ظل هذه العشر وقبل الوداع أن حنسن اإلقبال على اهلل تعاىل، 

وأن نس��تدرك أيام التفريط، وأن نعّوض ما فات.
وقْد َكاَن النَّيُّ صلى اهلل عليه وسلم خيصُّ العشَر األواخَر ِمْن 

رمضاَن بأعماٍل، مْنَها:
-قيام اللَّيِل:

َكاَن الني صلى اهلل عليه وس��لم إذا َدَخلت الَعْش��ُر: أْحَيا ليله، 
َوَأْيَق��َظ َأْهَل��ُه، َوَش��دَّ مئزره)متفق عليه(؛ ألن قي��ام الليل هو دأب 

الصاحلني، وجتارة املؤمن��ني، وعمل الفائزين.
كان لبعض السلف خادم يقوم الليل، فقال له سيده: إن قيامك 
باللي��ل يؤث��ر على عمل��ك يف النهار؛ فن��م قلي��ًا. فقال:وماذا 
أعم��ل يا س��يدي؟! إني إذا تذك��رت اجلنة طال ش��وقي إليها، 
وإذا تذكرت النار طال خويف منها؛ فكيف لي أن أنام وأنا بني 

خوف يزعجين وش��وق يقلقين.
-حتري ليلة القدر:

ْوا َلْيَل��َة الَقْدِر يِف  َق��اَل َرُس��وُل اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم:)حَتَرَّ
الَعْش��ِر اأَلَواِخ��ِر ِم��ْن َرَمَضاَن(متفق عليه. فه��ي ليلة مباركة، هي 
ت��اج ليال��ي الدهر، كثرية ال��ربكات، عزيزة الس��اعات، القليل 

من العمل فيها كثري، مصداقًا لقوله تعاىل:)َلْيَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن 
َأْلِف َش��ْهٍر(القدر/3، ينِزل ِمَن الّس��ماِء َخلٌق َعظيم لُشهوِد تلَك 
ُل املَْاِئَكُة َوال��رُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم(الق��در/4، القائم  الّليلِة:)َتَن��زَّ
فيه��ا  بالتعب��د مغف��ور له ذنبه إن أخلص الني��ة هلل تعاىل، يقول 
املصَطف��ى صل��وات رب��ي وس��امه عليه:)َم��ن قاَم ليل��َة القدِر 
م ِمن َذنِبه(متف��ق عليه، فيها ُتفَتح  إميانًا واحِتس��ابًا؛ غِف��ر َله ما تَقدَّ
األب��واُب، ويس��َمع اخلطاب. تق��ول عائش��ة أم املؤمنني رضي 
اهلل عنه��ا: قل��ُت: ي��ا رس��وَل اهلل، أرأي��َت إن َعِلم��ُت أيَّ ليلٍة 
ليل��َة القدر ما أق��ول؟ قال:)قولي: اللهم إنَّك عفوٌّ حتبُّ العفو 

( رواه أمحد. فاعف ع��ينِّ
فاحرص يا عبَد اهلل أن تكون هذه الليلة يف ميزان حسناتك.

-االعتكاف:
ه��و لزوم املس��جد للعبادة، وتفري��غ القلب للتفك��ر واالعتبار 
واإلقب��ال عل��ى اهلل تع��اىل.. فاح��رص عل��ى أن تقض��ي ه��ذه 
اللحظات يف طاعة اهلل وذكر له وتاوة آلياته، كما كان يفعل 

س��لف هذه األمة.
فالغنيم��ة يف هذه األيام الكرمية، فما منها عوض وال هلا قيمة، 
فم��ن ُيعتق فيه��ا من النار فقد ف��از باجلائزة العظيم��ة، واملنحة 

اجلسيمة.
روي ع��ن عل��ي رضي اهلل عنه أن��ه كان ينادي يف آخر ليلة من 
ش��هر رمضان: »يا ليت ش��عري من هذا املقب��ول فنهنيه، ومن 

ه��ذا احملروم فنعزيه«؟!
نسأل اهلل العظيم، رب العرش الكريم، أن يعتق رقابنا ورقاب 
آبائن��ا وأمهاتن��ا وأوالدن��ا من الن��ار، وأن ال حيرمن��ا ثواب ليلة 

القدر، إن��ه قريب مسيع جميب الدعاء.

املفيت د. حممد يونس الزعي

من هدي النبي 
في العشر األواخر
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قرارات مجلس اإلفتاء

قرار رقم: )221( )3/ 2016( جائزة حوالة راتب 
الخادمة من حقها وليست من حق مستقدمها

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسامية يف جلسته 
الثاني��ة املنعق��دة يوم األربع��اء )8/مج��ادى ألوىل/1437ه�(، 
املوافق )17 /2 /2016م( قد اطلع على السؤال الوارد من 

بع��ض املواطنني حيث جاء فيه:
أقوم بإرسال رواتب خادميت إىل أهلها عن طريق أحد مكاتب 
الصراف��ة، هذا املكتب يعطي جوائز بالس��حب، هل من حقي 
أن آخذ اجلائزة، أم هي من حق اخلادمة. علًما بأنين أقوم بدفع 

رسوم التحويل مين وليس من رواتبها؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:

ه��ذا امل��ال ال��ذي يقوم الس��ائل بتحويل��ه إىل أه��ل اخلادمة هو 
عبارة عن دين ثبت يف ذمته للخادمة، فالدين عند الفقهاء هو 
»لزوم حق يف الذمة«، وهو يشمل كل ما ثبت يف الذمة بسبب 

ق��رض أو بي��ع أو إجارة أو إت��اف أو جناية أو غري ذلك.
وهذا الدين اس��تقر يف ملك اخلادمة عليك بعد استيفاء املنفعة 

منها، وجيوز هلا أن تتصرف به مبا شاءت، ومن ذلك متليكه ملن 
هو عليه، سواء أكان بعوض أم بغري عوض.

ومن ذلك أيضًا الوكالة به، وقد أجاز الفقهاء الوكالة مبا يثبت 
يف الذم��ة، ق��ال اهليتمي يف »حتف��ة احملت��اج« )5 /303(: »ولو 
وكله بيع عني ميلكها وأن يش��رتي بثمنها كذا فاشرتى، فأشهر 

القولني صحة التوكيل بالش��راء«.
وق��ال الش��ربيين يف »املغ��ين« )3 /236(: »ولو وكله ببيع عني 
ميلكها وأن يش��رتي بثمنها كذا، فأشهر القولني صحة التوكيل 

بالش��راء كما ذكره صاحب املطلب«.
وعلي��ه فه��ذا امل��ال مملوك للخادمة، ل يب��َق إال وضع اليد على 
رقب��ة املال، وصاحب العمل وكيل للخادمة بتحويل هذا املال 
إىل أهلها، وعليه فإن للخادمة ما ينش��أ عن عقد الوكالة غنمًا 
وغرم��ًا، وبالتالي فإن هذه اجلائ��زة جاءت نتيجة التوكيل فهي 

حق خال��ص للخادمة. واهلل تعاىل أعلم
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قرار رقم: )222( )5/ 2016( حكم المبالغ التي تحولها 
 لحساب المتوفى

ً
مؤسسة الضمان االجتماعي خطأ

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد، 
وعل��ى آله وصحبه، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسامية يف جلسته 
الرابعة املنعقدة يوم اخلميس )29/ مجادى اآلخرة/1437ه�(، 
املواف��ق )2016/4/7م(، ق��د اطلع عل��ى الكتاب الوارد من 
عطوفة املدير العام ملؤسس��ة الضمان االجتماعي، والذي جاء 

يف خاصته:
أرجو من مساحتكم بيان احلكم الشرعي يف امتناع البنك عن 
رد املبالغ اليت قامت املؤسس��ة بتحويلها حلس��اب املستفيد بعد 
وفاته بسبب عدم علمها بواقعة الوفاة، واحلكم الشرعي للقيام 
بتوزيع هذه املبالغ، مع العلم بأن وفاة املس��تفيد توجب قانونًا 
وق��ف ص��رف الرات��ب الذي كان مق��ررًا له من تاري��خ وفاته، 
وتقوم املؤسسة بتوزيع ما يستحق من هذا الراتب على الورثة 
املستحقني - إن وجدوا - وبأثر رجعي أيضًا من تاريخ وفاته، 
وفق��ا ألح��كام قانون الضمان االجتماع��ي. وهل جيوز للبنك 
االحتجاج بعدم رد الرواتب احملولة بعد وفاة املستفيد بدعوى 
أنها حق للورثة، أو أن يقوم البنك خبصم دائنيته على املستفيد 

املتوفى من هذه املبالغ اليت ال تعترب ابتداء حقًا للمس��تفيد؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
نظ��ام الضم��ان االجتماعي من املصاحل املرس��لة اليت وضعتها 
القوان��ني املعاص��رة لتحق��ق أمان��ًا واس��تقرارًا لقط��اع األي��دي 
العامل��ة يف اجملتم��ع اإلس��امي، فتدخ��ل ه��ذه املكافآت حتت 
مفه��وم التأمني االجتماع��ي التعاوني، يتربع املوظف جبزء من 
راتبه، وتتربع الدولة أو املؤسس��ة باجل��زء اآلخر، فإن توافرت 

ش��روط االس��تحقاق أخذ املوظف ه��ذه املكافأة كتربع.
وعند حصول التحويل بعد واقعة وفاة املستفيد حيق للمؤسسة 
أن تسرتد املبالغ احملولة بعد تاريخ الوفاة؛ ألنها ليست حقًا له، 
وقد تقرر يف القواعد الفقهية أنه »ال عربة بالظن البني خطؤه«، 
واس��تحقاق التعويض مرتبط حبياة املستفيد، فعند عدم حتققها 
تك��ون املبال��غ احملولة من حق املؤسس��ة، تصرفها للمس��تحقني 

الذين نص عليهم النظام التعاقدي بعد وفاة املس��تفيد.
وعلي��ه فيحق ملؤسس��ة الضم��ان االجتماعي أن تس��رتد املبالغ 
احملول��ة باخلط��أ لتتصرف به��ا وفق نظام الضم��ان االجتماعي. 

واهلل تع��اىل أعلم
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قرار رقم: )223( )6/ 2016( 
مشورعية الذبح في 

مسلخ عمان

قرار رقم: )224( )2016/7( 
حرمة نبش المقبرة لبناء 

مدرسة فيها

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني، وبعد:

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسامية يف جلسته 
السادس��ة املنعق��دة ي��وم اخلمي��س )5/ش��عبان /1437ه��(، 
املواف��ق )2016/5/12م( قد اطلع على الس��ؤال الوارد من 
مس��لخ عمان، حول مش��روعية الذبح الذي جيري يف املسلخ.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:                               
الذبح الشرعي هو الذي يدرك يف احليوان حياة مستقرة، لقوله 
ْيُتْم( املائدة/3. وقوله صلى اهلل عليه وس��لم:  تع��اىل: )ِإالَّ َم��ا َذكَّ

ْدَت ِبَكْلِبَك الَِّذي َلْيَس مِبَُعلَّ��مٍ َفَأْدَرْكَت َذَكاَتُه َفُكْل(  )َوَم��ا َأصَّ
متفق عليه. ويف ذلك يقول اإلمام النووي: »إن جرح السبع شاًة 

فذحبه��ا صاحبه��ا وفيها حياة مس��تقرة حّل��ت، وإن ل يبق فيها 
حياة مس��تقرة ل حتل« ]اجملموع للنووي[.

وق��د تبني لنا بالكش��ف املباش��ر أن وس��يلة الذبح يف املس��اخل 
احلكومي��ة ت��درك يف األنع��ام حياة مس��تقرة، األم��ر الذي يعين 
ح��ل ه��ذه الذبائ��ح وجوازها م��ن حيث األص��ل واحلمد هلل. 

أعلم واهلل 

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسامية يف جلسته 
السادس��ة املنعق��دة ي��وم اخلمي��س )5/ش��عبان/1437ه�(، 
املواف��ق )2016/5/12م( قد اطلع على الس��ؤال الوارد من 
معال��ي وزي��ر األوق��اف، واملتضمن طلب ختصي��ص جزء من 
مقربة جبل النظيف لبناء مدرسة عليه، وارد من وكالة الغوث 

الدولية، لبيان احلكم الش��رعي يف املس��ألة.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:

املقاب��ر هلا حرمتها املؤكدة يف الش��ريعة اإلس��امية؛ إذ هي دار 

املوت��ى الذي��ن أمرن��ا بتكرميهم وصيانتهم ع��ن كل ما يؤذيهم، 
فق��د ق��ال عليه الصاة والس��ام: )كس��ر عظم امليت ككس��ره 

حي��ًا( رواه أبوداود.
وهلذا ل جيز الفقهاء نبش القبور لغري ضرورة حتى تبلى ويفنى 
ما فيها من العظام، وهذا ما ل يقع يف »مقربة النظيف«، حيث 
فيها قبور حديثة الدفن، وذلك حبس��ب تقرير اللجنة املختصة 

اليت شكلت هلذا الغرض.
وبناء عليه فا جيوز نبش القبور يف مقربة جبل النظيف لغرض 

بناء املدرسة فيها. واهلل تعاىل أعلم
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السؤال: 
كيف تتحقق النية يف الصاة والصيام؟

اجلواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

النية: قصد الشيء مقرتنا بفعله، وحملها القلب، فيقول يف قلبه: 
نوي��ت كذا أو فعل كذا، وال يش��رتط التلفظ بها يف العبادات، 
وذه��ب مجهور العلماء إىل أن التلفظ بالنية يف العبادات س��نة؛ 

ليوافق اللسان القلب.
وتتحق��ق الني��ة يف الصاة بأن يس��تحضرها املصلي عند البدء، 
ويش��رتط تعي��ني الصاة اليت هو بصدده��ا من ظهر أو عصر.

ج��اء يف »عمدة الس��الك« البن النقي��ب رمحه اهلل )ص/66(: 
»ينوي بقلبه، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصاة، وكونها 

فرض��ًا، وتعيينها: ظهرًا، أو عصرًا، أو مجعة.
وجي��ب قرن ذلك بالتكبري، فُيحضره يف ذهنه حتمًا، ويتلفظ به 
ندبًا، ويقصده مقارنًا ألول التكبري ويس��تصحبه حتى يفِرَغه. 

وإن كان��ت نافل��ة مؤقت��ة وج��ب التعي��ني: كعي��د، وكس��وف، 
وإح��رام، وس��نة الظهر، وغري ذل��ك. وإن كان��ت نافلة مطلقة 

أج��زأه ني��ة الص��اة« انتهى بتصرف يس��ري.
ويف الصي��ام ب��أن يع��زم عل��ى الصي��ام ويرتك املفط��رات طاعة 
هلل تع��اىل، وجم��رد أن خيط��ر ببال املس��لم أنه س��يصوم غدًا من 

رمض��ان؛ ألن اهلل أوجب��ه، حتص��ل ني��ة الصوم. 
والنهوض للسحور -أي لألكل يف السحر- مع خطور الصوم 

بالبال جيزئ عن تلك النية. 

قال العبادي يف حاش��يته على »حتفة احملتاج« )3/ 386(: »لو 
تس��حر ليص��وم أو امتن��ع م��ن الفطر خ��وف طل��وع الفجر مع 
خط��ور الصوم ببال��ه كذلك كفاه ذلك... والذي يتجه يف هذه 
املس��ائل أن��ه إن وج��د من��ه حقيقة القص��د الذي ه��و النية مع 

اس��تحضار ما يعترب اس��تحضاره أجزأ با ش��ك«.
وخيتل��ف حكم النية حبس��ب ن��وع الصيام؛ ف��إذا كان فرًضا أو 
قضاًء أو نذًرا، فا بد من تبيت النية من الليل- قبل الفجر-، 
وال جي��زئ تأخ��ري النية فيها؛ فكل حلظ��ة يف نهار رمضان جيب 

صومه��ا ابتداًء من الفجر وانتهاًء بغروب الش��مس.
يق��ول اخلطي��ب الش��ربيين رمح��ه اهلل: »يش��رتط لفرض��ه -أي 
الص��وم م��ن رمضان أو غ��ريه كقضاء أو ن��ذر- التبييت، وهو 
إيق��اع الني��ة لي��ًا؛ لقوله صل��ى اهلل عليه وس��لم: )من ل يبيت 
الصيام قبل الفجر فا صيام له( رواه الدارقطين وغريه وصححوه« انتهى 

من »مغ��ين احملتاج«. 

أما إذا كان الصوم نفًا - كصيام يوم عرفة - فتكفي النية بعد 
طلوع الفجر وقبل الظهر، بش��رط أن ال يس��بقها مفطر؛ وذلك 
ملا روى مس��لم وغريه عن عائش��ة رضي اهلل عنها قالت: َقاَل 
ِلي َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َيْوٍم: )َيا َعاِئَشُة، َهْل 
ِعْنَدُكْم َش��ْيٌء؟( َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُس��وَل اهلِل، َما ِعْنَدَنا َشْيٌء. 

َقاَل: )َفِإنِّي َصاِئٌم(. واهلل تعاىل أعلم.

من فتاوى الصيام

فتاوى منتقاة

من أحكام النية المتعلقة بالصالة والصوم
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حكم صيام الحامل والمرضع

وقت دفع الفدية للعاجز  عن الصيام

اجلواب:
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

األصل أنه جيب الصيام على احلامل واملرضع، لكن:
إن خافت على نفسها أو على نفسها وولدها، بأن حلقهما ضرر 
أو مش��قة غري معتادة بس��بب االمتناع عن الطعام والشراب أو 
أخذ دواء معني، أو نصح الطبيب الثقة املختص بعدم الصيام 
أفط��رت وعليه��ا القضاء فقط، وال جيزئها دف��ع فدية بداًل عن 

القضاء.
وإن كان الفطر خوفًا على اجلنني فقط فيلزمها مع القضاء دفع 
فدية، وهي: إطعام مسكني ُمد طعام ويقدر ب� )600 غم( من 
القم��ح أو ال��رز عن كل يوم حصل في��ه الفطر. وميكن إخراج 
قيمتها، اليت تتفاوت حبس��ب الزمان واملكان، وحنن يف األردن 

رها بس��تني قرش��ًا إىل دينار عن كل يوم، ومن زاد زاد اهلل  نَقدِّ
يف حسناته.

يقول اخلطيب الشربيين رمحه اهلل: »إن أفطرتا خوًفا من حصول 
ضرر بالصوم كالضرر احلاصل للمريض على نفسهما ولو مع 
الول��د، وجب القضاء با فدية كاملريض. أو خافتا على الولد 
وح��ده، ب��أن خت��اف احلامل من إس��قاطه، أو املرض��ع بأن يقل 
الل��ن فيهلك الولد، لزمتهما من ماهلم��ا مع القضاء الفدية يف 

األظهر« انتهى من »مغين احملتاج«.
أما إن كانت مشقة الصيام طبيعية حمتملة، وال تتضرر األم أو 
اجلنني من الصيام فا جيوز للمرأة احلامل أن تفطر، لذا ننصح 
مبراجع��ة الطبيب املختص وس��ؤاله ع��ن إمكانية الصيام. واهلل 

تعاىل أعلم

اجلواب: 
 احلمد هلل والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

الكب��ري العاج��ز عن الصيام جتب عليه الفدية - وهي ملن عجز 
عن الصيام عجزًا دائمًا حتى املوت - إطعام مس��كني عن كل 
ي��وم م��ن األيام اليت أفطرها، وهي م��د طعام، ويقدر ب� )600 
غ��رام( م��ن القم��ح أو األرز ع��ن كل ي��وم حصل في��ه الفطر، 
وتقدر قيمتها حاليًا بدينار عن كل يوم كما قرر جملس اإلفتاء 
األردن��ي، لقول��ه تع��اىل: )َوَعَل��ى الَِّذي��َن ُيِطيُقوَن��ُه ِفْدَي��ٌة َطَعاُم 

ِمْسِكنٍي( البق��رة/184.
أم��ا طريق��ة دف��ع الفدية من حي��ث التعجي��ل والتأجي��ل، فقد 

اختل��ف فيه��ا الفقهاء عل��ى قولني:

القول األول: 
جي��وز لكب��ري الس��ن واملري��ض مرض��ًا ال يرجى ب��رؤه، إخراج 
الفدية عن الشهر كامًا أول شهر رمضان، كما جيوز تأخريها 

إىل آخر الش��هر، كما هو مذهب الس��ادة احلنفية.
ج��اء يف ]البح��ر الرائق ش��رح كنز الدقائ��ق[ )2/ 308(: »يف 
فت��اوى أب��ي حف��ص الكب��ري: إن ش��اء أعط��ى الفدي��ة يف أول 

رمض��ان مب��رة، وإن ش��اء أعطاه��ا يف آخ��ره مبرة«.
ويف ]الدر املختار وحاشية ابن عابدين[ )2/ 427(: »للشيخ 
الفان��ي العاجز عن الص��وم الفطر، ويفدي وجوبًا ولو يف أول 

الش��هر، أي خيري بني دفعها يف أوله وآخره«. 

السؤال: 
هل جيوز للحامل واملرضع الفطر إن حلقهما مشقة، وما يرتتب على ذلك؟

السؤال: 
هل جيوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبري عاجز عن الصيام مقدمًا يف أول الشهر أم كل يوم 

بيومه؟



23

القول الثاني:
ذهب الشافعية إىل أن الفدية جيب دفعها كل يوم بيومه، فُتدفع 
ع��ن الي��وم احلاضر بع��د طلوع الفج��ر، وجي��وز أن ُتقدم على 
طلوع الفجر وخُترج ليًا، أو ُتدفع يف نهاية شهر رمضان، وال 

جُيزئ دفعها كاملة من بداية الش��هر عن مجيع األيام القادمة.
ج��اء يف ]اجملم��وع[ للن��ووي رمح��ه اهلل )6/ 260(: »اتف��ق 
أصحابن��ا على أنه ال جيوز للش��يخ العاج��ز واملريض الذي ال 
ُيرج��ى ب��رؤه تعجيل الفدي��ة قبل دخول رمض��ان، وجيوز بعد 
طل��وع فج��ر كل يوم، وهل جيوز قبل الفجر يف رمضان؟ قطع 

الدارم��ي باجلواز، وه��و الصواب«. 
ويف ]مغ��ين احملت��اج[ )2/ 176(: »ولي��س هل��م -أي اهل��رم 
واملري��ض- وال للحام��ل وال للمرض��ع تعجي��ل فدي��ة يومني 
فأكثر، كما ال جيوز تعجيل الزكاة لعامني، خباف ما لو عجل 

م��ن ذك��ر فدية يوم في��ه أو يف ليلت��ه فإنه جائز«. 
وج��اء يف ]ش��رح املقدم��ة احلضرمي��ة[ )ص/578(: »لو أخر 
حنو اهلرم الفدية عن الس��نة األوىل، ل جيب شيء للتأخري؛ ألّن 

وجوبه��ا على الرتاخي«.
ويف ]فتاوى الرملي الش��افعي رمحه اهلل[: »يتخري -أي الش��يخ 
اهل��رم-  يف إخراجها بني تأخريه��ا، وبني إخراج فدية كل يوم 
في��ه أو بع��د فراغ��ه، وال جي��وز تعجي��ل ش��يء منها مل��ا فيه من 

تقدميه��ا على وجوب��ه؛ ألنه فطرة«.
فم��ن أخ��ذ بقول اإلم��ام أبي حنيفة جب��واز دفع الفدي��ة مقدمًا 
عن الش��هر كامًا فا حرج عليه إن ش��اء اهلل، وإن كان األوىل 
اخلروج من اخلاف بدفعها يومًا بيوم أو يف نهاية الشهر. واهلل 

تعاىل أعلم.

السؤال: 
ه��ل هن��اك جمال لاجتهاد يف ديننا احلنيف؛ لبحث جواز إفطار املس��لم يف رمضان عند بلوغه س��ن 

الستني؟
اجلواب: 

احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل
من أهم مسات الش��ريعة اإلس��امية قيامها على الُيس��ر ورفع 
احل��رج، س��واًء يف العب��ادات أم يف املعامات، يقول اهلل تعاىل: 
يِن ِمْن َحَرٍج( احلج/78، وعن عائش��ة  )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
َ َرُس��وُل اهلِل َصلَّ��ى اهلُل َعَلْيِه  رض��ي اهلل عنه��ا قال��ت: )َما ُخريِّ
ُهَما َما َلْ َيُكْن ِإْثًا، َفِإْن َكاَن  َوَس��لََّم َبنْيَ َأْمَرْيِن ِإالَّ َأَخَذ َأْيَس��رَ

ِإْثً��ا َكاَن َأْبَعَد النَّاِس ِمْنُه( رواه مس��لم.
ومن الُيسر الذي شرعه اهلل يف العبادات � ومنها الصيام � جعل 
املرض واهلرم رخصة ُتبيح لصاحبها اإلفطار يف رمضان، قال 
َر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا  ��هْ َد ِمْنُكُم الشَّ اهلل تعاىل: )َفَمْن َش��هِ
ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهللَُّ ِبُكُم اْلُيْس��رَ َواَل ُيِريُد  َأْو َعَلى َس��َفٍر َفِعدَّ

ِبُكُم اْلُعْسَر( البقرة/185.
ث��م إن م��ن دق��ة الفقه��اء وواقعيته��م أنه��م وضع��وا ضواب��ط 
للم��رض وللمش��قة ال��يت ُتبي��ح للصائم الفط��ر، وكذلك اهلرم 
ال��ذي جيعل كبري الس��ن خُي��رج فدية وال يصوم، ب��ل وأوجبوا 

عل��ى املريض الذي خيش��ى اهل��اك أو زيادة امل��رض، أو تأخر 
الش��فاء، أن يفطر.

وهذه الضوابط ال ترتبط بعمر معني، فيمكن أن يكون الصغري 
مريضًا مرضًا مزمنًا ال يس��تطيع معه الصيام، وميكن أن يكون 

الكبري سليمًا معافًى يقدر على الصيام.
وحن��ن نرى كثريًا من كبار الس��ن من يس��تمر يف عطائه وعمله 
الش��اق، أو يفت��ح صفحة جديدة حبي��اة زوجية جديدة، أو جيد 
هم��ة بدني��ة عالي��ة يف الس��فر والتواصل، وليس الزم��ًا أن كل 
من يبلغ الس��تني يصبح الصيام ضارًا به، فا ميكن جعل عمر 
الس��تني قي��دًا يف حتديد من يفط��ر ومن يصوم، وال ميكن اجلزم 
ب��أن الصي��ام يع��رض من بلغ الس��تني م��ن العم��ر إىل احتمال 
اإلصاب��ة بأمراض معين��ة، فتقرير مثل هذه القاعدة  متعذر؛ إذ 

ل��كل مريض أو ُمّس��ن حالته اخلاصة.
وختام��ًا نؤك��د عل��ى أن من ثبت طبي��ًا أن يف الصيام مهلكة له 
َح��ُرَم علي��ه الصوم بغض النظر عن عم��ره. واهلل تعاىل أعلم. 

الصوم واجب على كبير السن القادر على الصيام



24

يحرم في رمضان األكل والشرب بعد 
بدء األذان الثاني

السؤال: 
هل األكل أو الشرب أثناء قول املؤذن: »اهلل أكرب« يف أذان الفجر يؤثر على صحة الصيام؟

اجلواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

ال جيوز األكل والش��رب بعد ب��دء األذان الثاني، إذ فيه مالفة 
َ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَْبَيُض  لقول اهلل تعاىل: )َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ
ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر( البقرة/187، وقول الني صلى اهلل 
عليه وسلم: )ِإنَّ ِبَااًل ُيَناِدي ِبَلْيٍل، َفُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى ُيَناِدَي 
اْب��ُن ُأمِّ َمْكُت��وٍم( رواه البخاري؛ ألن��ه كان ينادي بالصاة عند 

طلوع الفجر؛ وهذا مما ال خاف فيه بني املسلمني. 
َع َأَحُدُكُم النَِّداَء َواإْلَِناُء َعَلى  وأما احلديث الش��ريف: )ِإَذا مَسِ
َي��ِدِه، َف��َا َيَضْعُه َحتَّى َيْقِضَي َحاَجَت��ُه ِمْنُه( رواه أبو داود. فقد 
ج��اء يف »عل��ل ابن أبي حامت« )رقم/340، 759(: »قال أبي: 

ه��ذا احلديث ليس بصحيح« انتهى بتصرف.
وق��ال اب��ن القطان رمحه اهلل: »وهو حديث مش��كوك يف رفعه« 

انته��ى من »بيان الوه��م واإليهام« )2/ 282(. 

وعل��ى ف��رض صحته فقد محله العلماء على األذان املش��كوك 
يف داللت��ه عل��ى طلوع الفجر، ويف ق��ول آخر مُحل على األذان 
األول الذي يؤذن بليل وليس للفجر، أما األذان الثاني )أذان 

طلوع الفج��ر حقيقة( فا حيل األكل بعده.
لذا فيجب على من تناول ش��يئا من املفطرات بعد بدء األذان 
أن ميس��ك ع��ن الطعام يف ه��ذا اليوم, ويقضي��ه بعد رمضان؛ 
ألن بداية األذان تدل على دخول الفجر، وإن تعمد ذلك فهو 
آثم يلزمه مع اإلمساك والقضاء التوبة النصوح بالندم والعزم 

على عدم تكرار ذلك، واإلكثار من االس��تغفار.
وعل��ى املس��لم أن حيت��اط لدينه وعبادات��ه فيتَّبع أق��وال مجاهري 
علماء األمة، ويبتعد عن األقوال الشاذة واملخالفة. واهلل تعاىل 

أعلم
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ما السفر الُمبيح للفطر في رمضان؟

اجلواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

من أراد أن يرتخص بالفطر يف رمضان بسبب السفر، ال بد أن 
يتحقق يف سفره شروط أربعة:

1-أن يكون سفره طويا يزيد على )81/كم(.
2-أن يكون سفرا مباحا أو سفر طاعة، وليس سفر معصية.

3-أن يش��رع يف الس��فر قب��ل صاة الفجر، أم��ا إذا دخل عليه 
وق��ت الفج��ر ول يب��دأ بالس��فر بعد فا جيوز ل��ه اإلفطار ذلك 
اليوم، ولكن جيوز له اإلفطار يف األيام التالية إذا انطبق الشرط 

الرابع.
4-أن ال يقيم يف املكان الذي س��افر إليه أربعة أيام فأكثر غري 
يوم��ي الدخ��ول واخلروج، فإن نوى اإلقامة أكثر من ذلك فا 
جي��وز له الرتخ��ص بالفطر إال يف الطريق، أم��ا إذا وصل البلد 

فا يفطر ألنه ال يعد مس��افرا، بل هو مقيم. 
يقول اإلمام الش��افعي رضي اهلل عنه: »من قدم مصرا - أي: 
بلدا- وهو مس��افر مفطر فإنه يس��عه من الفطر به ما ل جُيِمع - 
أي: ينو- مقام أربعة أيام«. »أس��نى املطالب« )237/1(. واهلل أعلم. 

السؤال: 
نري��د الس��فر أن��ا وزوج��ي إىل لندن يف دورة تدريبية مع العمل ملدة مخس��ة أيام، وذلك خال ش��هر 

رمض��ان املب��ارك، ه��ل جيوز اإلفطار خال ه��ذه املدة، أو فقط يوم الس��فر بالطائرة؟

ج فيه إطالق »رمضان كريم« ال حر
السؤال: 

هل جيوز أن نقول: »رمضان كريم«؟
اجلواب: 

احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل
ال ح��رج يف ق��ول »رمض��ان كري��م«؛ إذ ل يرد نه��ي عن ذلك، 
كم��ا أن إط��اق صف��ة الكرم عل��ى رمضان ملا في��ه من تفّضل 
اهلل تع��اىل عل��ى عباده يف هذا الش��هر العظيم من اخلري والربكة 
ومضاعفة األجر، ونس��بة الشيء إىل سببه جائزة، كما قال اهلل 
تعاىل: )َقاَلْت َيا َأيَُّها املَْأَلُ ِإنِّي ُأْلِقَي ِإَليَّ ِكَتاٌب َكِريٌم( النمل/29، 
وق��ال تعاىل: )َوَلَق��ْد َفَتنَّا َقْبَلُهْم َق��ْوَم ِفْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُس��وٌل 

الدخان/17.  َكِريٌم( 
يء يف نفِسه، أو شرٌف يف  ويف اللغة يراد بالكرم: »َشَرٌف يف الشَّ
ُخُل��ق من األخاق، يقال: رج��ٌل كريم، وَفَرٌس كريم، ونبات 
كريم، وَكُرم الّس��حاُب: أَت��ى بالَغيث. وأرٌض َمكُرمٌة للنَّبات: 
إذا كان��ت جيِّ��دة النب��ات« انتهى م��ن »معجم مقايي��س اللغة« 

البن فارس. وأي ش��هر أش��رف من هذا الشهر الفضيل!!
ف��ا ح��رج يف إطاق »رمضان كريم«، والتهنئ��ة بهذه العبارة، 

وال ن��رى دليا ملن مينع ذل��ك. واهلل تعاىل أعلم
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احلمد هلل رب العاملني والصاة والس��ام على أش��رف اخللق 
واملرس��لني س��يدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

الص��وم ركن من أركان اإلس��ام، وقاعدة م��ن قواعد الدين، 
وقرب��ة من أعظم القرب��ات إىل رب العاملني.

وق��د فرض اهلل على املس��لمني صوم ش��هر رمضان، وس��جل 
فريضت��ه يف الق��رآن ليبقى خالدًا خلود الق��رآن، قال تعاىل: )َيا 
َياُم َكَما ُكِت��َب َعَلى الَِّذيَن  َأيَُّه��ا الَِّذي��َن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُك��ُم الصِّ
ِم��ْن َقْبِلُك��ْم َلَعلَُّك��ْم َتتَُّقوَن( ]البق��رة: 183[، وجعل اهلل تعاىل أجر 
الصيام متصًا به سبحانه وتعاىل فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه 
عن الني 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 املس��ك( متفق عليه.
هل��ذا ف��إن دائ��رة اإلفتاء الع��ام تقدم ه��ذه الفت��اوى بيانًا ألهم 
األح��كام املتعلق��ة بالصي��ام اليت ال حيس��ن باملس��لم اجلهل بها 
ب��ل ينبغ��ي له تعلمها ومعرف��ة أحكامها، وفيها بعض املس��ائل 

املعاص��رة ال��يت يكثر الس��ؤال عنها.
وجعلناها على صيغة الس��ؤال واجلواب ليسهل على القارىء 

الرجوع إليه واالستفادة منها.
ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع به قارئه وسامعه ومن كان 

السبب يف إخراجه إنه خري مسؤول وأرجى مأمول.
ما معنى الصوم لغة واصطاحا؟

الص��وم لغ��ة: مطلق اإلمس��اك، ق��ال اهلل تع��اىل: )ِإنِّي َن��َذْرُت 
ا( ]مريم: 26[ أي إمساكًا  ِللرَّمْحَِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَيْوَم ِإْنِس��يًّ

وس��كوتاًً عن الكام.
واصطاحًا: إمس��اك املس��لم البالغ العاقل عن مجيع املفطرات 
من طلوع الفجر الصادق » الفجر الثاني« إىل غروب الشمس، 
مقرون��ًا بالني��ة م��ن الليل، بش��رط اخللو م��ن املوانع الش��رعية 

كاحلي��ض والنفاس وحنوه.
ما حكم الصوم ؟

ص��وم رمض��ان فرض عني على كل مس��لم بال��غ عاقل مطيٍق 
للص��وم، وق��د يك��ون الصوم مس��تحبًا كص��وم النافل��ة املطلقة 
كصي��ام يوم��ي االثن��ني واخلميس من كل أس��بوع، ويوم عرفة 

لغ��ري احل��اج، وعاش��وراء، وقد يك��ون حمرمًا كصي��ام العيدين 
ويوم الش��ك، ومنه ما يكون مكروهًا كإفراد يوم اجلمعة ويوم 

الس��بت بالصي��ام، وصوم ي��وم عرفة للحاج.
أركان الصوم وشروطه

ما هي أركان الصوم ؟
أركان الص��وم اثنان هما: الني��ة، واالمتناع عن مجيع املفطرات 

من طلوع الفجر إىل غروب الش��مس.
ما حكم نية الصوم؟ وأين حملها، ومتى وقتها؟

الني��ة يف العبادات ركن فا ب��د منها وال تصح العبادة بدونها، 
وحملها القلب والنطق باللسان مستحب لتذكري اللسان القلب، 
ومعناه��ا أن يك��ون عازم��ًا على ت��رك املفط��رات يف نهار اليوم 
القادم بقصد العبادة طاعًة هلل تعاىل، وهذا املعنى حاصل لدى 
كل مس��لم يف كل ليلة من رمضان، فا داعي للوسوس��ة، ولو 
قال: نويت صوم غٍد هلل تعاىل فقد قطع الوسوسة، ووقُتها ِمن 

بعد 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 من أي��ام رمض��ان؛ ألن كل ي��وم عبادة 
مس��تقلة عن اليوم اآلخر، وجي��ب أن تكون النية هذه يف الليل 
قب��ل طل��وع الفجر، لقول الني صلى اهلل عليه وس��لم: )من ل 
ُيبيِّت الصيام من الليل فا صيام له( رواه النسائي، ويف رواية 
ع الصيام قبل الفجر فا صيام  أبي داود والرتمذي: )من ل جُيمِّ
له(. و من استيقظ وتسحر فقد نوى، وكذا من كان عازمًا يف 

فرتة من اللي��ل على صيام اليوم التالي.
م��ا حك��م األكل والش��رب يف اللي��ل بع��د النية، 

وه��ل يلزمه جتدي��د النية؟
ال يض��ر األكل والش��رب يف اللي��ل ول��و بعد الني��ة، وال يلزمه 

جتدي��د النية بعد األكل والش��رب.
هل جيب الصوم على الصي البالغ تسع سنوات؟

ال جيب الصوم على الصي حتى يبلغ إما بالعامات املعروفة، 
وأشهرها االحتام للذكر واألنثى واحليض لألنثى، أو ببلوغه 

مختصر أحكام الصيام )الفتاوى المختصرة(
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مخس��ة عش��ر عام��ًا قمرية، وجي��ب على الول��ي أن يأم��ر أبناءه 
الصغ��ار بالص��وم متى بلغ��وا س��ن التمييز، وهو الس��ابعة من 

العم��ر إن كان��وا قادرين على ذلك.
متى يؤمر الطفل بالصوم؟

يؤمر وهو ابن سبع سنني قياسًا على الصاة، وُيرغَّب يف ذلك 
وال جيرب.

ه��ل يش��رتط تبييت الني��ة للصي املمي��ز إذا أراد 
الصوم؟

إذا أراد الص��ي املمي��ز أن يصوم يف رمضان فعليه أن ينوي من 
اللي��ل؛ ألن ه��ذا ش��رط أداء هذه الفريض��ة وإن ل 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 
اِب��ُروَن َأْجَرُهْم ِبَغ��ريِْ ِحَس��اٍب( ]الزمر:  الص��رب )ِإمنََّ��ا ُيَوفَّ��ى الصَّ
10[، كم��ا أن الصوم يعلم األمانة ومراقبة اهلل س��بحانه وتعاىل 

يف الس��ر والعل��ن، إذ ال رقي��ب عل��ى الصائ��م يف امتناع��ه عن 
الطيب��ات 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��ني يلقى ربه وخلل��وف فم الصائم ح��ني خيلف من 

الطعام أطيب عند اهلل من ريح املس��ك( رواه البزار.
أكل ش��اكًا يف طل��وع الفجر ثم تب��نّي عدم طلوع 

الفجر ه��ل يصح صيامه؟
من فعل هذا ل يفطر وصيامه صحيح؛ ألنه ثبت لديه أنه أكل 
لي��ًا، وكذا لو أكل ش��اكًا ول يتبني ل��ه األمر فلم يدر هل أكل 
قب��ل الفج��ر أو بع��ده؛ ألن القاعدة الش��رعية تن��ص على أن: 
اليقني ال يزوُل بالش��ك، فاليقني وجود الليل، والش��كُّ حصل 

يف طل��وع النهار فيبين على اليقني ويطرح الش��ك.
م��ا حكم من أكل أو ش��رب ظانًا بق��اء الليل ثم 

تبني طل��وع الفجر؟
م��ن أكل أو ش��رب ظانًا بقاء اللي��ل ثم تبني طلوع الفجر جيب 
علي��ه إمس��اك بقية اليوم احرتامًا للش��هر الكري��م، وجيب عليه 

قضاء ذلك الي��وم بعد رمضان.

ما حكم من أكل أو شرب ظانًا غروب الشمس 
ثم تبني له أن الشمس ل تغرب بعد؟

من أكل أو شرب ظانًا غروب الشمس ثم تبني له أن الشمس 
ل تغ��رب بعد بطل صومه وعليه القضاء، وال جيوز الفطر قبل 
التحق��ق من غروب الش��مس إما مبش��اهدتها أو باالجتهاد أو 

بإخبار من يثق بدينه.
ما حكم األكل أو الشرب أثناء األذان األول؟

جي��وز األكل والش��رب أثن��اء األذان األول، ألن��ه يك��ون قب��ل 
طل��وع الفج��ر، واملقصود منه أن يش��عر املس��لم بق��رب طلوع 

الفجر ويس��تعد لإلمس��اك عن��د مس��اع األذان الثاني.
ما حكم األكل أو الشرب أثناء األذان الثاني؟

ال جيوز األكل والشرب أثناء األذان الثاني؛ ألن األذان الثاني 
إع��ام بطلوع الفجر ووجوب اإلمس��اك، وقد قال اهلل تعاىل: 
)وكل��وا واش��ربوا حتى يتبني لك��م اخليط األبي��ض من اخليط 
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األس��ود م��ن الفج��ر( البق��رة/187، وم��ن فع��ل ذلك فق��د أبطل 
صومه، وعليه اإلمس��اك بقية الي��وم والقضاء.

ما حكم األكل أو الشرب ناسيًا يف نهار رمضان 
أو يف صوم النفل والتطوع ؟

من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم يف الفرض أو النفل فليتم 
صومه فإمنا أطعمه اهلل وس��قاه، ال فرق يف ذلك بني أن يكون 

الصوم فريضة أو نافلة.
م��اذا يفع��ل من رأى صائم��ًا يف رمضان يأكل أو 

ناسيًا؟ يشرب 
م��ن رأى صائم��ًا يف رمضان يفطر ناس��يًا ينبغ��ي أن ينبهه؛ ألن 
الناس��َي وإن كان غ��رَي آث��م وغري مفطر، لكن ص��ورة ما يفعله 

ُره بلط��ف ليكف عن ذلك. ص��ورة املنَكر، فُنَذكِّ
ماذا يفعل من رأى ش��خصًا يف رمضان يأكل أو 

يشرب عامدًا، جماهرًا بفطره؟
عليه أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، فإن خاف شرَّه أنكر 
علي��ه بقلب��ه، لكن ال جيالس��ه إن اس��تطاع، وحبذا لو اس��تعان 

بولي األم��ر ليمنعه من ذلك.
ما هو املرض املبيح للفطر يف رمضان؟

هو املرض الذي خيش��ى أن يهلك صاحبه لو صام، أو حتصل 
له مش��قة شديدة ال حتتمل عادة.

إذا أصي��ب ش��خص مبرض ال يرجى ب��رؤه ماذا 
يفع��ل يف صومه؟

من ابتلي مبرض ال يرجى برؤه ول يصم فعليه إطعام مس��كني 
مد طعام عن كل يوم بداًل عن الصوم، قال اهلل تعاىل: )وعلى 
الذي��ن يطيقون��ُه فديٌة طعاُم مس��كني( البق��رة/ 184. واملد )600 

غم( من القمح أو الرز.

م��ا حك��م الصي��ام ل��كل م��ن مريض الس��كري 
والقل��ب والضغ��ط والكل��ى والقرح��ة؟

م��ن عجز منهم ع��ن الصوم مطلقًا أفطر، وعلي��ه الفدية لقوله 
تعاىل: )َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكني( ]البقرة: 184[، 

وال قضاء عليه.
وأم��ا م��ن كان يس��تطيع الصي��ام يف بع��ض أي��ام الش��هر دون 
األخرى فيصوم ما يس��تطيع منها ويقض��ي بعد رمضان األيام 
اليت أفطرها متى استطاع ذلك، وال فدية عليه، واملريض الذي 
يش��ق علي��ه الصيام يف أيام الصي��ف الطويلة احلارة ويس��تطيع 
القض��اء يف أي��ام الش��تاء القص��رية يفط��ر، وعليه القض��اء عند 

التمك��ن وال فدية عليه.
هل تصوم احلامل واملرضع؟

جي��ب الصي��ام على احلامل واملرضع، لكن إن حلقهما ضرر أو 
مش��قة غ��ري معت��ادة أفطرتا وعليهم��ا القضاء، ف��إن كان الفطر 
خوفًا على اجلنني أو الطفل فتجب فدية مع القضاء، ألن هذا 

اإلفط��ار انتفع به األم والطفل.
متى جيوز للمسافر أن ُيفطر؟

ش��رط إباح��ة الفطر للمس��افر أن يكون س��فرُه طوي��ًا مباحًا، 
والس��فُر الطويل ما كان )81 كم( فأكثر، ويش��رتط أن يش��رع 
بالسفر وجياوز عمران بلده قبل طلوع الفجر، فمن كان سفره 
كذل��ك فل��ه أن يفطر وعليه القضاء، وهنالك ش��رٌط آخر وهو 
أن ال ينوي إقامة أربعة أيامٍ فأكثر خال سفره يف مكان واحد، 
ف��إن نوى اإلقامة يف مكان واح��د أربعة أيام فأكثر صار مقيمًا 
يف ذل��ك املكان، فيجب عليه الصوم، وما أفطره املس��افر جيب 
علي��ه قضاؤه بعد رمضان، وقب��ل أن يدخل رمضان الاحق.

ُيريد السفر بالطائرة عصرًا يف نهار رمضان فهل 
عليه الصيام؟

جي��ب عل��ى من ن��وى الس��فر بع��د الفج��ر أن يصب��ح صائمًا، 
ويش��رع بالس��فر صائمًا قاص��دًا إمتام صوم��ه، وذلك لوجوب 
الصيام عليه قبل السفر، فإن حلقته بعد سفره مشقة غري حمتملة

جاز له الفطر لذلك وعليه القضاء. 
ل��و أصبح املريض أو املس��افر صائم��ني ثم أرادا 

الفط��ر هل جي��وز هلما ذلك؟
املريض الذي يشق عليه الصيام جيوز له أن يفطر سواء أصبح 
صائمًا أم غري صائم، وأما املسافر فإن أصبح مقيمًا وسافر بعد
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الفج��ر فيج��ب عليه أن يصوم م��ا ل تدركه مش��قة بالغة يفطر 
بس��ببها، وأما إن أصبح مس��افرًا بأن طلع الفج��ر عليه بعد أن 
غ��ادر بني��ان بلده فه��ذا له أن يفطر، وهذا م��ا فعله الني صلى 

اهلل عليه وس��لم عام الفتح.
لو أقام املس��افر وش��في املريض وهما صائمان، 

هل جيوز هلم��ا أن يفطرا؟
إذا أصب��ح املريض صائمًا ثم ش��في خال النه��ار وهو صائم 
وج��ب عليه إمتام صيام��ه، وإذا أصبح املس��افر صائمًا ثم أقام 
خ��ال النه��ار وهو صائ��م وجب عليه أن يت��م صيامه، وحيرم 

عليهم��ا الفط��ر؛ ألن الرخصة تزول بزوال س��ببها.
م��اذا يل��زم املس��افر واملري��ض إذا أفط��را ثم زال 

عذرهما؟
إذا أقام املس��افر أو شفي املريض وهما مفطران فيستحب هلما 
اإلمس��اك ع��ن املفطرات بقي��ة ذلك اليوم وال جي��ب كما نص 

على ذلك فقهاؤن��ا رمحهم اهلل تعاىل.
ه��ل جي��وز الفط��ر مل��ن يعم��ل باألعمال الش��اقة 

كخب��از وعام��ل باط��ون؟
ال جيوز ملن يعمل باألعمال الشاقة كخباز وعامل باطون الفطر 
ابتداًء، وعلى كل منهم أن ينوي الصوم من الليل ويشرع فيه، 
فإن وصل بعد ذلك إىل حد يشق معه الصوم أفطر وقضى يف 

وقت آخر.
ه��ل تعت��رب االمتحان��ات املدرس��ية ع��ذرًا يبي��ح 

اإلفط��ار يف رمض��ان؟
ال تعت��رب االمتحانات املدرس��ية واجلامعية عذرًا يبيح اإلفطار؛ 
ألن اجلماه��ري م��ن الط��اب يقدم��ون االمتح��ان م��ع الصيام 
م��ن غري مش��قة خارجة ع��ن املعتاد، والصي��ام ال يتعارض مع 
االس��تعداد لامتحان، واملس��لم يس��تعني بطاعة اهلل على مهام 

واآلخرة. الدنيا 
هل االحتام يف نهار رمضان يفطر؟

االحتام يف نهار رمضان ال يبطل الصيام، لكن عليه االغتسال 
كي ال تفوتُه الصاة.

ه��ل جيوز تأخري غس��ل اجلناب��ة إىل ما بعد طلوع 
الفجر؟

جيوز تأخري غسل اجلنابة إىل ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من 
شروط صحة الصيام الطهارة من اجلنابة، لكن عليه أن يغتسل 

ليصلي صاة الفجر يف وقتها.
ام��رأة طه��رت قب��ل الفج��ر ول تغتس��ل إال بعد 

طل��وع الش��مس فم��ا حك��ُم صيامها؟
صياُمه��ا صحيٌح؛ ألن الغس��ل ليس ش��رطًا لصحة الصوم بل 
لصحة الصاة، وتأثم بتأخري صاة الفجر عن وقتها با عذر، 
ومعل��وٌم أّن ص��اَة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الش��مس، ومع 

ذل��ك جيب عليها االغتس��ال وقضاء صاة الفجر.
ما احلكم إذا جاءت الدورة للمرأة وهي صائمة؟

م��ن جاءتها الدورة وهي صائم��ة بطل صومها وعليها قضاؤه 
بعد رمضان؛ ألن اهلل تعاىل خفف عن النساء يف هذا الظرف، 
وللم��رأة األجر عل��ى ترك الصيام يف هذه احل��ال؛ ألنها ترتكه 

امتثااًل ألمر اهلل تعاىل.
إذا طه��رت امل��رأة يف رمض��ان قب��ل أذان الفجر، 

فه��ل جيب عليه��ا الصوم؟
إذا طه��رت املرأة قبل أذان الفجر وجب عليها الصيام؛ لزوال 
املان��ع الذي مينُعها م��ن الصوم. والقاعدة الش��رعية تقول: إذا 
زال املان��ع ع��اد املمنوع. وعندئذ تنوي الصي��ام قبل الفجر ثم 

تغتس��ل للصاة س��واء قبل الفجر أو بعده.
إذا طهرت املرأة يف رمضان بعد الفجر مباش��رة، 

ماذا يلزمها؟
إذا طه��رت امل��رأة بع��د الفجر ول��و بوقٍت قليٍل أمس��كت بقّية 
ذلك اليوم، ثم تقضيه بعد رمضان، وهلا أجر اإلمس��اك وأجر 

القض��اء؛ ألنه��ا كانت حائضًا يف ج��زء من النهار.
ام��رأة أخ��ذت دواًء لتأخ��ري احلي��ض فم��ا حكُم 

؟ مها صيا
إذا أخ��ذت امل��رأة دواًء فلم ت��ر دم احليض فصام��ت فصيامها 
صحي��ح، لك��ن ال ُتنص��ح بذل��ك إذ ال ض��رورة ل��ه، وإن كان 

ال��دواء يض��ر به��ا - ولو احتم��ااًل - فيحرم عليه��ا تناوله.
ه��ل تأث��م امل��رأة إذا صامت حي��اًء من أهلها وه��ي حائض أو 

نفساء؟
ال جيوز للمرأة احلائض أو النفس��اء الصوم، ولو صامت حياًء 
فإنها تأثم بذلك؛ ألن صيامها ال ينعقُد، وجيُب عليها أن تقطَع 

إمساكها ولو بشربِة ماٍء سرًا إذا كانت تستحي من أهلها.
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مفسدات الصوم 
ما هي املفطرات؟

أ -   م��ا دخ��ل من األعيان- وإن قلت - عمدًا إىل اجلوف من 
منف��ذ مفتوح مثل: األنف، واألذن، والفم، والقبل والدبر.

ب - القيء العمد.                           ت - اجلماع.
ث- االستمناء.                              ج- احليض والنفاس.

ح- اجلنون.                                  خ- الردة.
د- اإلغماء إن استمر مجيع النهار.

م��ا حكم من س��بَّ الدين أو أت��ى مبكفِّر يف نهار 
رمضان؟

من ارتد وهو صائم أفطر، ومن س��ب الدين فقد ارتد والعياذ 
باهلل، فلريجع إىل اإلس��ام بالنطق بالش��هادتني، ويستغفر اهلل، 
وليحذر ذلك، ويبقى ممسًكا عن املفطرات ويقضي ذلك اليوم.

ما حكم من أغمي عليه وهو صائم؟
م��ن أغم��ي علي��ه إذا كان قد نوى الصيام م��ن الليل ثم أغمي 
علي��ه يف النه��ار ث��م أفاق قب��ل الغروب ول��و بلحظ��ة فصيامُه 
صحي��ح، وأما إن اس��تمر اإلغماء طوال النه��ار من الفجر إىل 

الغ��روب؛ ل حيس��ب له صي��ام ذلك اليوم، وعلي��ه القضاء.
ما حكم قطرة العني للصائم؟

قطرة العني ال ُتبطل الصيام وإن أحَس بطعمها يف حلقه؛ ألن 
العني ليست منفذًا مفتوحًا إىل اجلوف.

هل قطرة األذن واألنف تبطل الصيام؟
قط��رة األن��ف واألذن تبط��ان الص��وم؛ ألن األن��ف واألذن 

منف��ذان مفتوح��ان إىل اجل��وف.
هل يؤثر الدم النازل من األنف يف نهار رمضان 

على صحة الصيام؟
ال��دم الن��ازل من األنف يف نه��ار رمضان ال يؤث��ر على صحة 
الص��وم؛ إال إذا وص��ل إىل ج��وف الصائم منه ش��يء أو تعمد 
تركه فابتلعه، فيفسد صومه وميسك يومه حلرمة الشهر، وعليه 

قضاء ذل��ك اليوم بعد رمضان.
م��ا حكم اس��تعمال الروائ��ح العطري��ة والبخور 

وال��ورود والرياح��ني يف نه��ار رمضان؟
الروائح العطرية والبخور ليس��ت م��ن ُمفطرات الصيام، لكن 
يس��ن تركها ملا فيها من الرتفه الذي ال يناس��ب حكمة الصوم 
من تعويد النفس على مالفة اهلوى والش��هوات، أما إذا ابتلع 

ع��ني دخان البخور فإنه يفطر.
ما حكم استعمال السعوط والتبخرية واستنشاق 

)الفكس( يف نهار رمضان؟
استعمال السعوط والتبخرية و«الفكس« يف نهار رمضان يفطر؛ 
ألن هذه املستحضرات عبارة عن مواد تدخل باالستنشاق إىل 
الرئتني، وهما من اجلوف وعلى من اس��تعملها اإلمس��اك بقية 
اليوم حلرمة الش��هر، والقضاء بعد رمضان. أما إذا كانت جمرد 

رائحة وال يصل شيء من عينها إىل اجلوف فا تفطر.
ه��ل يؤث��ر اس��تعمال الصائ��م جله��از التنف��س 
)األكسجني( يف نهار رمضان على صحة الصوم؟
ال يؤثر اس��تعمال جهاز األكس��جني على صحة الصوم ؛ ألن 
األكس��جني ه��واء ال ج��رم له، ولك��ن إذا أضيف لألكس��جني 
مواد عاجية هلا جرم يصبح اس��تعماله يف نهار رمضان مفطرًا 

لدخوله إىل اجل��وف من منفذ معتاد.
هل خلُع الضرس يف نهار رمضان ُيفسد الصيام؟

إَن جمرد خلع الضرس يف نهار رمضان ال يفس��د الصيام، لكن 
لو دخل إىل اجلوف شيٌء من املاء أو الدم، فسد الصوم، وعلى
من فسد صومه بذلك اإلمساك بقية يومه حلرمة الشهر، وعليه
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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 قبل الزوال، ويك��ره بعده عند 
الش��افعية حمافظة على أثر الصي��ام يف الفم فإنه أطيب عند اهلل 

من ريح املس��ك كما ج��اء يف احلديث الصحيح.
ه��ل يفط��ر من غس��ل الس��واك مع بق��اء رطوبته 

واس��تاك به؟

جيب على من استعمل السواك وهو صائم أن حيرص على أن 
يكون الس��واك جافًا، فإن كان مبلًا بلًا يس��ريًا ال ينعصر منه 

شيء فا يضر استعماله للصائم.
م��ا حك��م اس��تعمال معج��ون األس��نان يف نهار 

رمضان؟
ُيكره اس��تعمال معجون األس��نان يف نهار رمضان ال ُيفطر إذا 
تأكد أنه ل يصل إىل اجلوف شيء منه، ولكنه مكروه وحبذا لو 
استعمله الصائم قبل اإلمساك أو بعد اإلفطار حتى ال يعرض 

صيامه للخطر.
ماذا يفعل َمن َدِمَيت لثته؟

م��ن دمي��ت لثته وهو صائم عليه أن يبص��ق حتى يصفو ريقه، 
أي: حت��ى ينقطع الدم، ثم يتمضم��ض ليطهر فمه، وإن دخل 

جوفه ش��يء من الدم بغري قصد فا ش��يء عليه.
م��ا حك��م اس��تعمال البخ��اخ للمري��ض يف نه��ار 

رمض��ان؟
أخ��ذ البخ��اخ عن طري��ق األنف أو الف��م مفط��ٌر؛ ألّن الدواء 

يف ه��ذه البخاخ��ات ُي��راد منه الوص��ول إىل الرئت��ني وهما من 
اجل��وف، فمن كان يس��تعمله يف بعض األيام يس��تعمله ويبقى 
ممسكًا ويقضي فيما بعد، ومن كان يستعمله كل يوم يستعمله 

ويبقى ممس��كًا وُيطعم عن كل يوم مس��كينًا.
ما حكم تناول حبة الدواء حتت اللس��ان 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 فابتلع منها ش��يئًا فقد أفطر.
 إذا وص��ل م��اء املضمض��ة إىل اجل��وف ب��ا تعدٍّ م��ن الصائم 
وال مبالغ��ة منه يف املضمض��ة فصومه صحيح، وأما إن تعدى 
أو بال��غ فوص��ل املاء إىل جوفه فإن صوم��ه يبطل؛ ألن املبالغة 
منه��ي عنه��ا للصائم لقول الني صلى اهلل عليه وس��لم: )بالغ 
يف االستنشاق إال أن تكون صائمًا( رواه األربعة، واملراد بالتعدي 
أن يتمضمض أكثر من ثاث مرات، واملبالغة تكون بالغرغرة 

أو س��حب املاء إىل أعلى اخلياشيم.
هل يفطر من وصل جوفه ذباب أو غبار الطريق 

أو غربلة الدقيق؟
ال يفط��ر الصائ��م مبا وص��ل إىل جوفه رغمًا عن��ه مثل الذباب 

وغبار الطري��ق وغربلة الدقيق.
ما حكم ذوق الطعام أثناء الصيام؟

يكره ذوق الطعام أثناء الصيام، ويبطل الصوم إن وصل شيء 
من الطعام إىل اجلوف.

م��ا حكم وضع الص��ق مينع الش��عور باجلوع أو 
الص��ق لإلقاع ع��ن التدخني أثن��اء الصيام؟

الصيام عبادة عظيمة، وركن من أركان اإلس��ام، ولو علمت 
األمة ما يف رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، وقد 
أع��د اهلل تعاىل للصائمني األجر العظيم، علمًا بأن من تس��حر 
عل��ى الس��نة وأفط��ر على الس��نة ال تدركه مش��قة عظيمة، وال 
داع��ي لوض��ع هذا الاص��ق لكنه ال يفط��ر؛ ألن هذا الاصق 

غ��ري مغذٍّ وال يدخل اجل��وف من منفذ مفتوح.
هل يعد »التدخني« من املفطرات؟

الدخ��ان م��ن املفط��رات؛ ألن ذرات الدخان تدخ��ل عمدًا إىل 
الرئة وه��ي من اجلوف.
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ما حكم السباحة للصائم؟
تكره السباحة للصائم؛ ألنه خيشى دخول املاء إىل اجلوف عن 
طريق األنف أو األذن أو الفم، وعندها يفطر، ورمضان شهر 

التسبيح وليس السباحة.
ما حكم بلع الريق للصائم؟

جي��وز للصائ��م أن يبتل��ع ريق��ه؛ ألن يف االح��رتاز عنه مش��قة، 
وتنط��ع يف الدي��ن، وقد نهينا عن التنطع، ورفع اهلل عنا املش��قة 

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 ل ينزل ل يفطر، لذا ينبغي 
االحرتاز عنه يف نهار رمضان.

ما حكم ابتاع النخامة للصائم؟
إذا تعمد الصائم ابتاع النخامة أفطر؛ ألن من املمكن االحرتاز 

عنها، وإذا غلبته ل يفطر، ثم هي قذر ينبغي التوقي عنه.
هل القيء يف نهار رمضان يفطر؟

من األسباب املفطرات تعّمد القيء؛ فمن تقيأ عمدًا أفطر، وإن 
غلب��ه القيُء ل ُيفطر إن ل يرجع ش��يء م��ن القيء إىل اجلوف، 
وإال فيفط��ر، لق��ول الن��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم: )من ذرعه 
الق��يء وه��و صائم فلي��س عليه قضاء، ومن اس��تقاء فليقض( 

البخاري. رواه 

لو احتاج إىل القيء للتداوي بإخبار طبيب، هل 
جيوز له التقيؤ، وهل يعد مفطرًا؟

م��ن احت��اج إىل أن يتقيأ ففعل فا إث��م عليه، لكنه يعد مفطًرا، 
وعليه إمس��اك بقية النهار إن استطاع، وأن يقضي ذلك اليوم.

هل التجشؤ يبطل الصوم؟
التجشؤ ال يبطل الصوم، لكن إذا خرج من اجلوف شيء جيب 
أن يلفظه وأن يتمضمض بعده ليطهر فمه، فإن عاد منه ش��يء 
إىل اجل��وف م��ع القدرة على لفظه أو بلع ريقه قبل غس��ل فمه 

فقد أفطر.
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 ميس��ك بقية اليوم حلرمة الش��هر 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 
عليه الفقهاء يف كتبهم، وجيب على املرأة عندئٍذ اإلمس��اك عن 
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��اع على الع��ورة إال للضرورة، 
وعند الضرورة تذهب املرأة إىل طبيبة مس��لمة، فإن ل جتد فإىل 
طبيب��ة كتابي��ة، فإن ل جتد فإىل طبيب مس��لم عدل ثقة مأمون.

هل يؤث��ر اس��تعمال التحاميل واحلق��ن ومراهم 
البواس��ري الش��رجية على صح��ة الصوم؟

احلقن الش��رجية أو التحاميل يف أحد الس��بيلني من املفطرات؛ 
لقول ابن عباس رضي اهلل عنهما: )إمّنا الفطر مّما دخل وليس 
مّما خرج( رواه البيهقي يف » السنن الكربى«، فتعميمُه يف الداخل يدل 
عل��ى أّن��ُه مفطٌر س��واء كان مطعومًا أو غ��رَي مطعوم؛ ألن غري 
املطعوم له صورة الطعام، وينبغي استعماهلا قبل الفجر أو بعد 
اإلفطار، أما إذا احتاج إليها اس��تعملها ويبقى ممس��كا ويقضي 

ذلك اليوم.
ما حكم اإلبر العضلية، وهل تفسد الصيام؟

احلق��ن العاجي��ة اجللدي��ة والعضلي��ة ال ُتعترب م��ن املفطرات؛ 
ألنها ل تدخل إىل اجلوف من منفذ مفتوح، أما احلقن الوريدية 
املغذي��ة فإنه��ا تفط��ر؛ ألنها مث��ل الطعام والش��راب من حيث 

املعنى.
ما حكم إبرة األنسولني؟

إبرة األنسولني ال تفطر؛ ألنها حتت اجللد وغري نافذة للجوف.
م��ا حكم اس��تعمال الده��ون املرطب للبش��رة » 

الكرمي��ات » يف نه��ار رمض��ان؟
اس��تعمال الدهون املرطب للبش��رة ال يفطر؛ ألنه ال يدخل إىل 
اجلوف، وما يصل منه إىل ما حتت البش��رة يصل من منفذ غري 

مفتوح وهي املسامات.
ما حكم التطيب » التعطر« للصائم؟

التطيب للصائم ال يفطر، لكن تركه أوىل؛ ألن الصيام تقشف 
وهذا ترفه.
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م��ا حك��م س��حب ال��دم م��ن الصائ��م يف نه��ار 
رمض��ان؟

س��حب الدم م��ن الصائم غري مفطر ألنه يش��به احلجامة، وقد 
احتجم رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم وهو صائم، ثم إن 
س��حب ال��دم مما خ��رج وليس مم��ا دخل، وال يفط��ر ما خرج، 
لقول ابن عباس رضي اهلل عنهما: )إمّنا الفطر مّما دخل وليس 
مّما خرج(، ولكن يكره ذلك للصائم إن ل يكن له حاجة، ألنه 

قد يضع��ف الصائم عن الصيام فيفطر.
هل ح��دوث اجلروح والنزي��ف يف نهار رمضان 

الصوم؟ يفسد 
إذا ترت��ب عل��ى اجل��روح دخ��ول ش��يء -م��ن دم أو آلة- إىل 
اجلوف فقد فس��د الصوم، أما اجل��روح والنزيف اخلارجي فا 
يفسده؛ إذ اجلروح والنزيف يف نهار رمضان ال يفسدان الصوم 

إال إذا ترت��ب عليها دخول ش��ئ إىل اجلوف.
ما حكم غسيل الكلى للصائم يف رمضان؟

ر؛ ألن س��ائَل الغس��يل س��ائٌل مغذٍّ كما هو  غس��يل الكلى ُيفطِّ
معل��وم عن��د أه��ل الطب، وألن��ه يؤدي إىل دخول أجس��ام إىل 
اجل��وف، ول��ذا عل��ى املريض الذي غس��لت كليتاه أن ميس��ك 
عن املفطرات بقية النهار إن اس��تطاع ويقضي ذلك اليوم بعد 

رمض��ان، و ندعو اهلل له بالش��فاء.

إج��راء عملي��ة جراحية حت��ت التخدير هل يبطل 
الصوم؟

التخدي��ر نفس��ه ال يفط��ر؛ ألن غ��ازات التخدي��ر ليس��ت ذات 
ج��رم، وإب��ر التخدير حتت اجللد كذلك، ش��ريطة أن ال ميكث
مجي��ع النه��ار حتت التخدير، فإن كان يف أول النهار مفيقًا صح 
صوم��ه، وك��ذا لو أف��اق بعد العملية ولو حلظ��ة قبل الغروب، 
ولك��ن يف العملي��ات ق��د حي��دث مفط��ر آخر كدخول أجس��ام 

وآالت إىل اجل��وف ف��إن حصل مثل ذل��ك فعليه القضاء.
ما حكم التصوير الشعاعي للصائم يف رمضان؟

التصوي��ر الش��عاعي حبّد ذات��ه ال يفطر، لكن إذا أخ��َذ دواًء أو 
م��ادًة إلظهاِر الصورِة، عن طريق منفذ مفتوح إىل اجلوف مثل 

الفم والش��رج فإنه يفطر. 
فدية الصوم الواجب وموجب الكفارة

ما حكم قضاء الصيام عن سنوات كثرية؟
جي��ب عل��ى املس��لم أن يقضَي م��ا فاته م��ن الصي��ام، ألّن هذا 
َدي��ن اهلل يف ذمته وقد قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: 
)َفَدْي��ُن اهللَِّ َأَح��قُّ َأْن ُيْقَضى( رواه مس��لم، ومن عليه صيام فائت 
جي��ُب علي��ه قضاؤه ما دام حيًا وقادرًا عل��ى الصيام، فإن مات 
وعليه صياٌم صام عنه ولّيُه إن ش��اء، حلديث رس��ول اهلل صلى 
اهلل عليه وس��لم: )َمْن َم��اَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعْن��ُه َوِليُُّه( رواُه 

الش��يخان، ولوليه أن يطعم عنه مس��كينًا ب��دل صيام كل يوم.

هل على َمن أفطر بعذٍر شرعي إخراج الفدية؟
إذا كان الع��ذر م��ن األعذار الدائمة كاملريض مبرض ال ُيرجى 
ُبرؤه منه، وكاهلرم فتجب عليه الفدية وهي إطعام مسكني عن 
كّل يوم من األيام اليت أفطرها، وأّما إن كان العذُر من األعذار 
املؤقت��ة كاحليض والنفاس واملرض غري الدائم فيجُب يف ذلك 

القضاء ال غري.
ما حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام؟

م��ن أفط��ر يف رمضان بغري عذر فق��د ارتكب كبرية من الكبائر 
وب��اء باإلث��م العظيم، وعليه التوبة واالس��تغفار وإمس��اك بقية 
الي��وم وقض��اء هذا اليوم، وقد فوت على نفس��ه أج��رًا عظيمًا 

يكافئه ال 
ص��وم الدهر نافل��ة؛ ألن الفريضة ال تعادهل��ا النافلة، وإن كان 
إفطاره بس��بب اجلم��اع فعليه مع القضاء كفارة صوم ش��هرين 

متتابعني، فإن عجز أطعم س��تني مس��كينًا.
ما حكم من مات وعليه صيام؟

من مات قبل متكنه من القضاء كمن اس��تمر عذره حتى مات 
ف��ا قض��اء وال فدي��ة وال إث��م علي��ه، وإن م��ات بع��د التمكن 
وجب تدارك ما فاته، وذلك بأن خيرج من تركته عن كل يوم 
م��د طعام حلديث: )م��ن مات وعليه صيام ش��هر فليطعم عنه 

م��كان كل يوم مس��كينًا( رواه الرتمذي.
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وجيوز لوليه أن يصوم عنه لقوله صلى اهلل عليه وس��لم: )من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه( رواه الش��يخان. ويف رواية: 
)إن شاء(، فعلم من ذلك أن اإلطعام عنه جائز والصيام جائز.

هل يشرتط التتابع بالقضاء؟
األفض��ل يف القض��اء التتاب��ع إن كان الصي��ام ق��د ف��ات بعذر، 
وإن ف��ات الصي��ام ب��ا ع��ذر فالتتابع واج��ب؛ ألن القضاء يف 
ه��ذه احلال على الف��ور، والتفريق خيل بالفورية، ومع ذلك لو 
فرق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثا إلخاله بش��رط 

والتتابع. الفورية 
هل ميس��ك س��ائر اليوم من أفطر يف صوم النذر 

القضاء؟ أو 
م��ن ص��ام نذرًا أو قضاًء حيرم عليه أن يفطر إال لعذر ش��رعي، 
فلو أفطر أثم، وال جيب عليه إمساك بقية اليوم؛ ألن اإلمساك 

احرتام لش��هر رمضان فقط ال غري.
من تلبَّس بصوم قضاء هل له قطعه؟

م��ن تلبَّس بصوم قضاء ح��رم عليه قطعه، فلو قطعه لغري عذر 
فقد أث��م، ويبقى قضاء رمضان متعلقًا يف ذمته.

ه��ل يث��اب من أم��ر باإلمس��اك؟ وه��ل يعترب يف 
صوم ش��رعي؟

من وجب عليه اإلمساك فأمسك يثاب على طاعته باإلمساك؛ 
ألن الواج��ب يث��اب فاعل��ه، لك��ن ال تنطبق علي��ه بقية أحكام 
الصي��ام، ف��ا يكره له الس��واك بعد ال��زوال وال تعجيل الفطر 

وال غريه��ا من األحكام.
هل تستأذن املرأة زوجها يف صوم القضاء؟

عل��ى امل��رأة أن تس��تأذن زوَجها يف صوم القض��اء ما دام وقت 
القض��اء واس��عًا، أّم��ا إن ض��اَق وق��ت القض��اء، كأن بقَي من 
شعباَن ما يكفي للقضاء فقط فا تستأذنه، بل تصوم؛ ألن أمر 

اهلل تع��اىل مقدم عل��ى 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؟
الفدي��ة جت��ب على من ال يس��تطيع الص��وم ال يف احلال وال يف 
املس��تقبل مثل: الشيخ اهلرم، واملرأة املسنة، واملريض مرضًا ال 
يرج��ى ب��رؤه، وجتب الفدية يف تركة من م��ات ويف ذمته صوم 

واج��ب، وجتب على امل��رأة احلامل واملرض��ع إذا أفطرتا خوفا 
عل��ى اجلن��ني أو الول��د، وجت��ب كذل��ك عل��ى من أخ��ر قضاء 
رمض��ان حت��ى دخل رمض��ان القاب��ل إذا كان تأخريه با عذر 

شرعي.
ه��ل عل��ى اهلرم أو الزمن ش��يء إذا أخ��ر الفدية 

عن الس��نة األوىل؟
اهل��رم والش��يخ الكبري ال��ذي ال يقدر على الصي��ام تلزمه فدية 
إطع��ام مس��كني عن كل ي��وم، فلو أخرها عن الس��نة األوىل ل 
تلزم��ه فدي��ة أخرى، خباف من أخر قض��اء رمضان بغري عذر 

حت��ى دخل رمض��ان آخر، فهذا تلزم��ه فدية التأخري.
ه��ل جي��وز للكب��ري اهل��رم أو احلام��ل أو املريض 
الذي ال يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان؟
ال جيوز للكبري اهلرم أو احلامل أو املريض الذي ال يرجى برؤه 
تقدي��م الفدي��ة عل��ى رمضان، ب��ل ال جيوز تقدي��م فدية يومني 
فأكث��ر، إذ الفدي��ة بدل الص��وم، والصوم ل جي��ب بعد، وجيوز 
تقدي��م الفدية ليوم واحد فقط قياس��ًا عل��ى تقديم الزكاة لعام 

فقط. واحد 
ه��ل جيوز صرف أم��داد من الفدية إىل ش��خص 

واحد؟
جيوز صرف أمداد من الفدية إىل ش��خص واحد؛ ألن كل يوم 

عبادة مستقلة.
هل جيوز صرف املد إىل شخصني؟

ال جي��وز ص��رف املد إىل ش��خصني؛ ألنه ال يع��د إطعامًا كامًا 
منهما. ألي 

م��ن وجبت علي��ه الكفارة هل جي��وز له إطعامها 
لعياله؟

جيب إعطاء الكفارة للفقراء واملس��اكني الذين ال جتب نفقتهم 
عل��ى م��ن وجب��ت عليه الكف��ارة، فل��و أطعمها لعيال��ه ال تعد 

كف��ارة، وال تربأ ذمته.
م��ن أخر صيام س��نة، هل جيوز ل��ه تقديم الفدية 

القضاء؟ على 
جي��وز تقدي��م الفدي��ة عل��ى القض��اء؛ ألن كّا منهم��ا واج��ب 

مس��تقل، وال يش��رتط بينهم��ا الرتتي��ب.
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صوم التطوع
من تلبس بصوم تطوع هل له قطعه؟

اأَلْوىَل ملَ��ن ش��رع يف عبادة أن ال يقطعه��ا، قال اهلل تعاىل: )َواَل 
ُتْبِطُل��وا َأْعَماَلُك��ْم( حمم��د/33، لك��ن َم��ن ش��رع يف صي��ام نافلة 
فاحت��اج إىل قطع��ه فق��د عمل خاف األوىل، وال ش��يء عليه.
ه��ل جي��وز للم��رأة أن تص��وم تطوع��ا دون إذن 

زوجها؟
ال جيوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضٌر إال بإذنه.

م��ا حك��م إف��راد اجلمع��ة أو الس��بت أو األح��د 
بالص��وم؟

يك��ره يف صي��ام النافل��ة إفراد ي��وم اجلمعة وإفراد يوم الس��بت 
وإف��راد ي��وم األحد بالصي��ام، فلو صام مع اجلمع��ة يومًا قبلها 
أو يومًا بعدها فا بأس، وكذا يوم السبت واألحد، ولو صام 
اجلمع��ة والس��بت واألحد معًا ف��ا كراهة، أم��ا إذا وافق أحد 
هذه األيام يوما سن صيامه كيوم عرفة أو عاشوراء فا كراهة 

يف إفراد صومه.
ما حكم صيام الستة من شوال؟

صيام الس��تة من ش��وال س��نة، قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: )من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام 
الده��ر( رواه مس��لم؛ ألن صيام ش��هر رمض��ان ثوابه ثواب صيام 

عش��رة أشهر، والستة أيام بس��تني يومًا فهذا متام العام.
من اعتاد صيام الس��تة من ش��وال هل جيب عليه 

أن يصومه��ا يف كل عام؟
ال جيب على من اعتاد صيام الس��تة من ش��وال أن يصومها يف 
كل ع��ام، لك��ن من اعتاد فعل اخل��ري ال ينبغي أن يرتكه ما دام 

مستطيعًا.
ه��ل جي��وز تقديم صيام الس��ت من ش��وال على 

قض��اء رمضان؟
إن كان اإلفط��ار بع��ذر ج��از تقدي��م صيام الس��ت من ش��وال 
عل��ى قضاء رمض��ان؛ ألّن اإلفطار إذا كان بع��ذر كان القضاء 
على الرتاخي يف ش��وال وغريه، وصيام الست ال يكون إال يف 
ش��وال. وإن كان اإلفطار با ع��ذر وجبت املبادرة إىل القضاء 
ف��ورًا بع��د العيد وقبل صيام الس��ت من ش��وال، لكن لو صام 
الست جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.
ص��ام أي��ام الليال��ي البي��ض بني��ة القض��اء، فهل 

حيس��ب ل��ه أج��ر النافل��ة وأج��ر القضاء؟
قض��اء الفريض��ة واجب والبد فيه من ني��ة القضاء، فإذا قضى 
م��ا فات��ه من رمضان يف األيام البيض فيجب أن ينوي القضاء، 
وحيصل له ثواب الصيام يف أيام البيض إن نواها أيضا إن شاء 
اهلل تعاىل فيكون كمن دخل املس��جد وصلى فريضة حصل له 
تبع��ًا لذل��ك فضيلة حتية املس��جد إذا نواهما مع��ا، هذا إن كان 
ق��د أفط��ر بعذر ش��رعي أما من أفطر با ع��ذر فهذا جتب عليه 

املب��ادرة إىل القضاء وال ينتظر األيام البيض.
االعتكاف

ما هو االعتكاف وكيف يكون؟
االعت��كاف ه��و اللب��ث يف املس��جد بني��ة االعت��كاف، وحيصل 
باإلقام��ة يف املس��جد زمن��ًا يس��مى عكوف��ًا أو اعتكافًا، ويس��ن 

لداخ��ل املس��جد أن ين��وي االعت��كاف م��ا دام فيه.
ما حكم االعتكاف يف رمضان؟

يسن االعتكاف يف رمضان، ويف العشر األواخر منه آكد رجاء 
موافقة ليلة القدر.

هل يشرتط االعتكاف يف املسجد؟
يش��رتط لصح��ة االعت��كاف أن يك��ون يف املس��جد، فا يصح 

االعت��كاف يف البي��ت وحنوه.
هل يشرتط يف املسجد الذي يعتكف فيه أن تقام فيه اجلمعة؟

ال يش��رتط يف املس��جد الذي يعتك��ف فيه أن تق��ام فيه اجلمعة 
إال إذا نذر اعتكافًا متتابعًا تتخلله اجلمعة، فيش��رتط أن يكون 
اعتكاف��ه يف مس��جد تق��ام في��ه اجلمع��ة حت��ى ال يقط��ع تتابعه 

باخلروج لص��اة اجلمعة.
هل جيوز للمرأة أن تعتكف يف بيتها؟

ال يصح اعتكاف املرأة يف بيتها ألنه ليس مبسجد.
صاة الرتاويح

ما هي صاة الرتاويح؟
صاة الرتاويح هي صاة القيام اليت تؤدى يف ش��هر رمضان، 
ومسيت بهذا االس��م ألن املس��لمني كانوا يطيلون القيام فيها 

وجيلسون لاس��رتاحة بني كل أربع ركعات.
ما حكم صاة الرتاويح؟

صاة الرتاويح سنة مؤكدة.
ما الفرق بني صاة »القيام« و »التهجد«؟

قيام الليل كل صاة نافلة يف الليل ومنها صاة الرتاويح، 
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والتهج��د ص��اة النافل��ة يف الليل بعد الن��وم، وطوبى ملن مجع 
بينهم��ا، فق��د ورد فيهما آيات وأحاديث كثرية، قال اهلل تعاىل: 
ْد ِبِه َناِفَلًة َلَك َعَس��ى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما  )َوِم��َن اللَّْي��ِل َفَتَهجَّ

اإلسراء/79. حَمُْموًدا( 
هل يصح أداء صاة الرتاويح يف البيت؟

من الس��نة أن ُيصلي املس��لم صاة الرتاويح مجاعًة يف املسجد، 
لك��ن ل��و صل��ى أحيان��ًا مجاع��ة مع أهل��ه يف البيت لس��بب من 

األس��باب فا ح��رج يف ذلك.
كم عدد ركعات صاة الرتاويح؟

صاة الرتاويح عش��رون ركعة س��وى الشفع والوتر، وهذا ما 
علي��ه مجاه��ري العلم��اء س��لفا وخلفا وه��و املعمول ب��ه يف باد 
احلرم��ني الش��ريفني، وأج��از املالكي��ة ص��اة الرتاوي��ح بس��ت 
وثاث��ني ركع��ة، وه��ذا أقصى ع��دد لركعات الرتاوي��ح فإن ل 

يق��در عل��ى هذا الع��دد جاز بأي ع��دد زوجي.
م��ا حكم م��ن يصل��ي »الرتاويح« أرب��ع ركعات 

بتش��هد واحد؟
ال جي��وز أن جيم��ع يف ص��اة الرتاوي��ح ب��ني أكثر م��ن ركعتني 

بس��ام واح��د، وم��ن فعل ذل��ك فا تنعق��د صاته.
ه��ل جت��وز الق��راءة م��ن املصح��ف يف ص��اة 

الرتاوي��ح؟
جت��وز الق��راءة من املصح��ف يف صاة الرتاويح ش��ريطة أن ال 
يأتي حبركات كثرية تبطل الصاة، لكن األوىل أن يكون اإلمام 

حافظ��ًا لكتاب اهلل ويقرأ من حفظه.
ما مش��روعية حضور النس��اء لصاة الرتاويح يف 

املسجد؟
ال ب��أس يف حضور النس��اء لصاة الرتاويح يف املس��جد، لكن 
مع احلش��مة والس��رت، وعدم االختاط بالرجال، قال رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم: )ال متنعوا إماء اهلل مس��اجد اهلل( 

عليه. متفق 

ه��ل جي��وز أن جتتم��ع النس��اء يف بي��ت إحداه��ن 
لص��اة الرتاوي��ح؟

يس��تحب للنس��اء إذا اجتمعن أن يصل��ني الرتاويح مجاعة ولو 
كان يف غ��ري املس��جد، ب��ل ذلك أفض��ل وهو أبعد ع��ن حماذير 

اخلروج إىل املس��جد.
هل جتوز إمامة النساء بالنساء؟

جت��وز إمام��ة النس��اء بالنس��اء، وتأمُُّه��نَّ أكثرهن فقه��ًا بأحكام 
الص��اة، وتق��ف وس��طهن وتتق��دم عنه��ن قليًا.

هل جيوز أن جتهر بالقراءة من تؤم النساء بصاة 
الرتاويح؟

جيوز ملن تؤم النساء أن جتهر بالقراءة حبيث ال يسمعها الرجال 
األجانب.

ليلة القدر
ما هي فضيلة ليلة القدر؟

يكف��ي أن اهلل تعاىل أنزل فيها س��ورة كامل��ة وأنزل فيها القرآن 
الكري��م، ق��ال تعاىل: )إن��ا أنزلن��اه يف ليلة مبارك��ة( وقد علمنا 
الني صلى اهلل عليه وس��لم أن نعتكف يف العش��ر األواخر من 
رمض��ان طلب��ًا لليلة الق��در، ومن عبد اهلل تع��اىل فيها وأحياها 

كان ل��ه أجر عبادة ألف ش��هر، لي��س فيها ليلة قدر.
كيف حُتيى ليلة القدر؟

حُتَي��ى ليلة الق��در جبميع أنواع القرب والعب��ادات والطاعات: 
كالصاة املفروضة واملسنونة والنوافل، وتاوة القرآن الكريم، 
واإلكث��ار من ذكر اهلل تعاىل، والصدقة، واالعتكاف، والدعوة 
إىل اهلل تعاىل، ويس��ن اإلكثار من الدعاء والتضرع إليه تعاىل. 

ما هي عامات ليلة القدر؟
قيل: من عاماتها الس��كينة يف ليلتها، وتش��رق الشمس بيضاء 
يف صبيحتها دون شعاع. وال ينبغي التشاغل عن األهم باملهم، 
وق��د أخفاه��ا اهلل تعاىل عن��ا لنجتهد يف حتصيله��ا؛ فنحيي عدة 

ليال لنحصل على أجرها.
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ما هو سبب إبهام ليلة القدر؟
احلكم��ة من ذلك أن جيتهد املس��لم يف طلبه��ا بإحياء كل ليالي 
رمضان، أو إحياء العش��ر األواخر منه فينال ثواب إحياء ليلة 

القدر، وث��واب إحياء لياٍل أخرى معها.
هل ليلة القدر متنقلة بني ليالي رمضان؟

ليل��ة القدر يف رمضان قطعًا، وهي يف العش��ر األواخر أرجى، 
ويف األوتار منها أرجى، ولذا أمر الني صلى اهلل عليه وس��لم 
بإحياء العش��ر األواخر من رمضان، وكان هو صلى اهلل عليه 
وس��لم حيييها، والناس جيتهدون يف ليلة السابع والعشرين من 
رمض��ان، وهلم ثواب على كل حال، س��واء وافقوا ليلة القدر 

أم ال، فف��ي إحي��اء أي ليلة من رمضان ثواب عظيم.

م��ا قولك��م فيم��ن يس��هر ط��وال ليلة الق��در وال 
يصل��ي الفجر؟

هذا َحَرَم نفس��ه ثواًبا عظيًما، فإنَّ أداء الفرائض أحب إىل اهلل 
تع��اىل من عم��ل النوافل، وصاة الفجر فريضة، وأداؤها مع

اجلماع��ة يعدل قيام ليلة كاملة، فكيف يرتكها بس��بب احلرص 
على النوافل.

ماذا يستحب أن يقول يف ليلة القدر؟
يف ليلة القدر يس��تحب للمس��لم أن يقول ما علمه الني صلى 
اهلل عليه وس��لم للس��يدة عائش��ة رضي اهلل تعاىل عنها: )اللهم 

إنك عفو حت��ب العفو فاعف عين(.
ماذا ميكن للحائض أن تفعل يف ليلة القدر؟

احلائ��ض إذا اش��تغلت بذك��ر اهلل تع��اىل والدعاء إليه س��بحانه 
وتعاىل والتضرع فقد أحيت ليلة القدر، وكذا لو استمعت إىل 

القرآن م��ن املذياع أو التلفاز.
هل جيوز للحائض أن تستمع للقرآن من املذياع 

أو التلفاز؟
جي��وز للحائض أن تس��تمع للقرآن من املذي��اع أو التلفاز؛ ألن 
احملرم عليها قراءة القرآن ومّس املصحف، أما السماع فا بأس 

به، بل هو عبادة، ولكن عليها أال تردد مع القرآن وتس��ابقه.
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��ااًل فاضًا ع��ن حاجته وحاج��ة عياله 
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 
رمضان على الناس: صاعًا من متر أو صاعًا من ش��عري، على 
كل ح��ر أو عب��د، ذك��ر أو أنث��ى، م��ن املس��لمني(، رواه البخاري، 
وتق��در حبوالي )2,5 كيلو غرام( من القمح أو الرز، وتصدر 

دائ��رة اإلفتاء العام س��نويًا فتوى تبني فيها قيم��ة هذه الزكاة.
م��ا حك��م تأخ��ري صدق��ة الفط��ر إىل ما بع��د يوم 

لعيد؟ ا
حي��رم تأخ��ري صدقة الفطر عن يوم العي��د، فإن أّخرها عن يوم 
العي��د عص��ى وعليه القضاء على الفور لتأخريه من غري عذر، 

ألّن ذمتُه تبقى مش��غولة فابّد له من إبراء ذمته.
ما حكم دفع زكاة الفطر نقدًا؟

األص��ل أن خت��رج زكاة الفطر من غالب ق��وت البلد، وغالب 
قوتنا يف األردن القمح أو الرز، وتقدر زكاة الفطر ب�)2500( 
غ��م ع��ن كل ش��خص، ومن الس��هل إعط��اء هذا املق��دار من 
ال��رز للفقراء واملس��اكني وه��ذا هو الصحي��ح يف كل املذاهب 
اإلس��امية، وأجاز فقه��اء احلنفية دفع القيمة نق��دًا، ألنه أنفع 

للفقري وأيس��ر على املزكي.
هل جتب زكاة فطر على اجلنني؟

ال جيب إخراج زكاة الفطر عن اجلننِي، إالّ  إذا ُولَد قبَل مغيِب 
شسِ آخر يوم من رمضان.

م��ا حك��م دفع ال��زكاة وصدق��ة الفط��ر إىل األخ 
لفقري؟ ا

جي��وز دف��ع ال��زكاة وصدق��ة الفط��ر إىل األخ الفق��ري؛ ألنه من 
األصن��اف الذي��ن تعط��ى هل��م الزكاة.
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مسائل متفرقة
كيف حيكم بدخول شهر رمضان؟

حيكم بدخول ش��هر رمضان بإكمال شهر شعبان ثاثني يومًا، 
أو رؤية اهلال بعد غروب شس يوم التاس��ع والعش��رين من 
ش��عبان، ويس��ن حت��ري اهلال، وجي��ب العمل مب��ا أعلنت عنه 

اجله��ات الرمسية ال��يت وكل إليها هذا األمر.
هل جيوز أن أصوم برؤية بلد غري بلدي؟

جيب االلتزام برؤية البلد اليت أنت فيها.
م��اذا يفعل َم��ن صام ببل��ده ثاثني يوم��ا فانتقل 

لبل��د ال زال أهل��ه صائمني؟
من أمت الصيام يف بلده ثم سافر إىل بلد آخر فوجدهم صائمني 
وافقه��م يف ص��وم آخ��ر الش��هر، وإن أمت ثاثني يومًا فيمس��ك 
معه��م وإن كان مّعي��دًا؛ ألنه صار منهم، ولو س��افر صائم إىل 
بل��د فوجدهم معّيدين مفطري��ن فإنه يوافقهم؛ ألنه صار منهم 
وال قض��اء علي��ه، إال إن ص��ام ثانية وعش��رين يوم��ًا فيقضي 

يومًا.
ماذا يفعل َمن صام يف بلد ثانية وعش��رين يومًا 

فانتقل لبلد عيَّد أهله؟
م��ن ص��ام يف بلده ثم انتقل إىل بلد عّي��د أهله يعيَِّد معهم، فإن 
كان جمموع ما صام تس��عة وعش��رين فا شيء عليه، وإن كان 
جمم��وع ما صام ثانية وعش��رين وجب علي��ه قضاء يوم؛ ألن 

الش��هر ال يكون ثانية وعشرين.
مت��ى يك��ون الدع��اء أرجى للقب��ول، أيكون قبل 

الفط��ور يف رمض��ان أم بعده؟
الدعاء مستجاب يف مجيع األحوال، وهذا من فضل اهلل وكرمه 
على عباده؛ حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ما من 
مس��لم يدع��و اهلل بدع��وة لي��س فيها إث��ٌم وال قطيع��ة رحم إال 
أعط��اه اهلل به��ا إحدى ثاث: إّما إن ُيعّجل له دعوته، وإّما أن 
يدخرها له يف اآلخرة، وإّما أن يصرف عنُه 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: )ثاث��ٌة ال ترّد دعوُته��م: الصائم 
ح��ني ُيفط��ر، واإلمام العادل، ودعوة املظل��وم يرفعها اهلل فوق 
الغم��ام، وتفتح هلا أبواب الس��ماء، ويق��ول: وعزتي وجالي 

ألنصرنك ولو بعد حني( رواه الرتمذي وحّس��نه.

ما حكم صنع الطعام لشخص مفطر يف رمضان؟
حي��رم صن��ع الطعام للمفط��ر بغري عذر يف رمض��ان؛ ألن ذلك 
إعان��ة عل��ى املعصية واإلعان��ة على املعصية معصي��ة، قال اهلل 

تع��اىل: )وال تعاونوا عل��ى اإلثم والع��دوان( املائدة/2.
ما هي سنن الصيام؟

 يس��ن يف الصي��ام تأخ��ري الس��حور م��ا ل خيش طل��وع الفجر، 
وتعجي��ل الفطر بعد التأكد من غروب الش��مس، واالعتكاف 
خاصة يف العش��ر األواخر، واإلكثار من تاوة القرآن الكريم، 
وترك اللغو من الكام، ويسن اجلود والسخاء، وصيانة النفس 
عن الش��هوات واحملرمات، واالغتسال من اجلنابة قبل الفجر.

ما هي مكروهات الصيام؟
املبالغة يف املضمضة واالستنش��اق، وذوق الطعام، وكل ما قد 
يؤدي إىل إفساد الصوم. وكذلك اللغو والكام 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.

ه��ل جي��زئ الس��حور قب��ل الن��وم قب��ل منتصف 
لليل؟ ا

السحور هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل ليتقوى به 
املس��لم على الصيام، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. فعن 
َع��ديِّ بن ح��امتٍ  احلمصيِّ عن أبي َذرٍّ-رض��ي اهلل عنه- قاَل: 
ق��اَل َرُس��وُل اهلِل - صل��ى اهلل علي��ه وس��لم -: )ال َت��َزاُل ُأمَّيت 
وَر( رواه أمحد؛ ألنه أقرب  ُروا الُس��حُ ُلوا اإلفطاَر وَأخَّ خبرٍي ما َعجَّ
للتق��ّوي على العبادة، هذا م��ا ل خيش طلوع الفجر، فإن تردد 
يف بقاء الليل فاألفضل ترك الس��حور لقول الني - 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 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من سب الناس وغشهم، قال 
صل��ى اهلل عليه وس��لم: )من غش فليس من��ا( رواه الرتمذي، أما 

صيامه فصحيح.
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هل كثرة النوم يف رمضان تفسد الصوم؟
كث��رة النوم يف رمضان ال تفس��د الصي��ام، لكنه قد ُيفوِّت على 
نفس��ه األج��ر العظي��م م��ن الص��اة 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 وهّنأ أخاه املسلم فقد فعل 
خريًا، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )أوال أدلكم على 
ش��يء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفش��وا الس��ام بينكم(، والس��ام 

دعاء بالسامة.
أيهم��ا أفضل يف نه��ار رمضان: ق��راءة القرآن أم 

ص��اة التطوع؟
على املس��لم أن جيعل لنفس��ه برناجمًا لقراءة القرآن يف رمضان، 
ف��إذا أمت حص��ة اليوم، وتس��مى وردًا، أو حزبًا، اش��تغل بغريه 
م��ن الطاع��ات، ومنه��ا ص��اة النافل��ة، والصاة تس��مى قرآنًا 
َاَة  ألن غال��ب ما فيها قراءة القرآن، ق��ال اهلل تعاىل: )َأِقِم الصَّ
��ْمِس ِإىَل َغَس��ِق اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر  ِلُدُلوِك الشَّ

َكاَن َمْش��ُهوًدا( اإلسراء/78.
أيهم��ا أفض��ل يف ص��اة اللي��ل: طول القي��ام أم 

طول الس��جود؟
ط��ول القي��ام يف الص��اة أفضل، وعل��ى املس��لم أن يطمئن يف 

صاته.
م��ا نصيحتك��م للذي��ن يقض��ون ليال��ي رمض��ان 

ونه��اره أم��ام التلفاز؟
الوق��ت أث��ن م��ن أن يضي��ع يف اللهو، فكيف بش��هر 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 إميانًا واحتسابًا(؟
املعنى: أنه صام رمضان إميانًا بأن اهلل تعاىل فرضه، وإميانًا بأن 
اهلل جت��ب طاعته، وإميانًا بأنه س��يلقى اهلل تع��اىل، ويرجو أجره 
عن��د اهلل، فه��و صائ��م بدافع إميانه، وحيتس��ب األج��ر عند اهلل 

تعاىل.
ما حكم من يصوم وال يصلي؟ 

عل��ى املس��لم أن حي��رص عل��ى الفرائ��ض كله��ا وأهمه��ا بعد 

الش��هادتني الص��اة، ومن تركها اس��تخفافا حبقها فهو كافر ال 
يقب��ل صيام��ه، وإن تركها كس��ًا فهو مس��لم وصيامه صحيح 

ولكن��ه ارتكب إث��ًا عظيمًا برتك��ه الصاة.
ما حكم من يصلي وال يصوم وال عذر له؟

الص��وم رك��ن من أركان اإلس��ام، وال يكمل إس��ام املس��لم 
برتك��ه لفريض��ة الصيام وهو ق��ادر عليها.

ما معنى: )كل عمل ابن آدم له إال الصوم(؟
أي: كل عم��ل اب��ن آدم ق��د يدخله الري��اء إال الصوم؛ ألنه ال 
يطل��ع علي��ه إال اهلل، أو كل عمل اب��ن آدم يعرف الناس أجره 
احلس��نة بعش��رة أمثاهلا إال الصوم، فا يعرف مق��دار ثوابه إال 

اهلل.
ما حكم العمرة يف رمضان؟

َع��ن اب��ِن َعبَّاس - رض��ي اهلل عنهما - َقاَل: ملَّا َرَج��َع النَِّيُّ - 
انٍِ األنَصاريَِّة:  ِتِه َقاَل أٌلمِّ ِس��نَ صلى اهلل عليه وس��لم - ِمن َحجَّ
(؟ َقاَلت: أُبو ُفاٍن - َتعيِن َزوَجَها - َكاَن  )َما َمَنَعك ِمَن احَلجِّ
َل��ُه َناِضَح��اِن، َح��جَّ َعلى أَحِدِهَم��ا، واآلَخُر َيس��ِقي أرضًا َلَنا. 
��ًة معي( رواه البخاري. ق��ال: )َف��إنَّ ُعمَرًة يف رَمضاَن َتقضي َحجَّ
وَعن ُأمِّ مََعقل َعن النَِّيِّ صلى اهلل عليه وسلم قال: )ُعمَرٌة يف

َة( رواه الرتمذي بسند حسن. َرَمَضاَن َتعِدُل َحجَّ
وم��ن فاتت��ه عم��رة يف رمض��ان فأبواب اخل��ري كث��رية منها: أن 
يصل��ي الصب��ح يف مجاعة ثم جيلس يذك��ر اهلل تعاىل حتى تطلع 
الش��مس، فَع��ن أَنِس ب��ن َمالك -رض��ي اهلل عنه- ق��الَ: قاَل 
َرُس��وُل اهلل - صل��ى اهلل علي��ه وس��لم: )َم��ن َصّل��ى الَغَداَة يف 
مَجَاعٍة ُثمَّ َقَعَد َيذُكُر اهلَل حّتى َتطُلَع الّش��مُس ُثمَّ صّلى ركّعتنِي 
ٍة ّوُعمَرٍة(. قاَل: قاَل رُسوُل اهلل صلى اهلل  َكاَنت لُه َكأجِر َحجَّ
علي��ه وس��لم: )َتامٍَّة تامَّ��ٍة تامٍة( قاَل أُبو عيس��ى الرتمذي: هذا 

حديٌث َحَس��ٌن غريٌب.
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يجوز تعجيل الزكاة بشورط

اجلواب: 
احلمد هلل والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

جيوز تعجيل الزكاة قبل حلول احلول وبعد بلوغ املال النصاب، 
خاصة إذا كان يف التعجيل مراعاٌة ملصلحة الفقراء؛ فَعْن َعِليٍّ 
َم  َل الني َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ َرِض��َي اهللَُّ َعْنُه، َأنَّ اْلَعبَّاَس َس��أَ

َص يف ذلك. رواه أبو داود. ، فَرخَّ يف تعجيِل َصَدَقته قبل أْن حَتُلَّ
ويشرتط لصحة تعجيل الزكاة أمور: 

ل  1. أن يك��ون النص��اب موجودًا يف ملك املزك��ي عندما عجَّ
ال��زكاة، فا يص��ح تعجيلها قبل ملك النصاب، فلو كان عنده 
ثاثون شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصري عدد غنمه أربعني: ال 
يصح أن خيرج شاة بنية الزكاة عما سيكون، ولو فعل ثم صار 
عنده أربعون: ل تكفه تلك الشاة عن الزكاة اليت ستجب عليه 
إذا حال احلول على األربعني؛ ألن أحد س��بي وجوب الزكاة 

وج��وُد امل��ال الزكوي، أي الذي جتب فيه الزكاة، وهو هنا غري 
موج��ود، فصار كما لو أخرج كفارة ميني قبل أن حيلف.

أم��ا إذا ُوِج��د النصاُب جاز تقديم ال��زكاة قبل متام احلول؛ألن 
ال��زكاة جت��ب بس��ببني: النصاب واحل��ول، فج��از تقدميها على 
أحدهم��ا، وه��و احل��ول، كم��ا ل��و حلف ميين��ًا ث��م رأى أن ال 
مُيضي��ه، فأخ��رج الكف��ارة ثم حن��ث: أجزأْت��ُه الكف��ارة؛ لقول 
الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم: )إذا حلفَت على ميني فرأيَت 
غريه��ا خ��ريًا منها فكفِّر عن ميينك وائ��ِت الذي هو خري( ]رواه 
م الكفارة عن وقت وجوبها لوجود أحد  البخاري ومسلم[، فقد قدَّ

س��ببيها، وهو اليمني.
2. أن يكون التعجيل عن عام واحد، فا جيوز تعجيل الزكاة 
عن أكثر من عام؛ ألن العام الثاني ل يبدأ بعد، فصار كتعجيل 

الزكاة قبل وجود النصاب.

السؤال: 
أقوم سنويًا بإخراج زكاة مالي يف شهر رمضان، هل جيوز أن ُأخرج جزءًا من الزكاة يف شهر رجب؟

من فتاوى الزكاة
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3. يش��رتط لصحة تقديم الزكاة أن يبقى مالك النصاب أهًا 
لوج��وب الزكاة إىل آخ��ر احلول، وذلك ببقائه حيًا، وبقاء ماله 
نصاب��ًا، فلو م��ات قبل متام احلول ال يعترب ما عّجله زكاة، ولو 
تلف املال الذي عّجل زكاته، أو باعه )ول يكن مال جتارة( ال 
��ل زكاًة؛ ألن صاحب املال ل تس��تمر الزكاة واجبة  يع��د املعجَّ

علي��ه يف ذلك امل��ال، نظرًا لتلفه، أو خروجه عن ملكه. 
4. أن يك��ون القاب��ض لل��زكاة املعّجل��ة مس��تحقًا هل��ا عند متام 
احلول، فلو مات ل حُيس��ب املدفوع له زكاة، وكذا لو اس��تغنى 
بغ��ري ال��زكاة - كأن ورث مااًل أو وهب له مال فلم َيُعْد فقريًا 
وال مس��كينًا- ال ُيعت��رب م��ا دف��ع إلي��ه زكاة، أما لو ص��ار غنيًا 
مب��ا دف��ع إلي��ه من زكاة ل َيض��ّر ذلك، ويبقى ما دف��ع إليه زكاة 
صحيحة؛ ألن املقصود من دفع الزكاة إليه إغناؤه، وقد حصل 
املقص��ود، فا يكون مانعًا من صحة الزكاة، ولو أبطلنا الزكاة 
اليت دفعت له واسرتدت لصار فقريًا واحتاج إىل الزكاة« ]نقلنا 
هذه الش��روط من كتاب إرش��اد الس��الكني لس��ماحة الدكتور 

نوح رمحه اهلل[
فإن ل تنطبق هذه الشروط فاملال املدفوع صدقة مستحبة يؤجر 

عليها، وال حيتسب من الزكاة. 
ج��اء يف »نهاي��ة احملت��اج« )3/ 141(: »جيوز تعجيله��ا يف املال احلولي 

قب��ل مت��ام احل��ول فيما انعقد حول��ه ووجد النص��اب فيه؛ ألنه 
صل��ى اهلل عليه وس��لم أرخ��ص يف التعجيل للعب��اس. رواه أبو 
داود واحلاكم وصحح إس��ناده، وألنه وجب بس��ببني فجاز تقدميه على 

أحدهم��ا كتقديم الكف��ارة على احلنث.
وش��رط إج��زاء -أي وق��وع املعج��ل زكاة- بق��اء املال��ك أها 
للوجوب عليه إىل آخر احلول، وبقاء املال إىل آخره أيضا، فلو 
مات أو تلف املال أو خرج عن ملكه -ول يكن مال جتارة- ل 

جيزه املعجل.
وك��ون القاب��ض له يف آخر احلول مس��تحقا، فل��و مات قبله أو 
ارتد ل حيس��ب املدف��وع إليه عن ال��زكاة؛ خلروجه عن األهلية 

عن��د الوجوب«. انتهى بتصرف يس��ري. 
م��ع التنبي��ه على أن الش��رط األول وارد يف ال��زكاة العينية، أما 
عروض التجارة فيجوز فيها التعجيل قبل بلوغ النصاب؛ ألن 

النص��اب فيها معترب آخر احلول.
قال الش��ربيين رمحه اهلل: »خرج بالعينية: زكاة التجارة، فيجوز 
التعجي��ل فيه��ا بناء على ما م��ر من أن النصاب فيها يعترب آخر 
احل��ول، فلو اش��رتى عرضا قيمته مائ��ة فعجل زكاة مائتني، أو 
قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال احلول وهو يس��اوي 

ذل��ك أجزأه«. »مغين احملت��اج« )2/ 132(. واهلل تعاىل أعلم

 غذائية
ً
حكم توكيل تكية خيرية بإخراج الزكاة طوردا

السؤال: 
ما حكم إخراج الزكاة النقدية على شكل طرود غذائية للفقراء؟

اجلواب: 
احلمد هلل والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسام، شرعها اإلسام 
رعاي��ة للفئ��ات املس��تضعفة يف اجملتم��ع، كالفق��راء واملعوزين، 
ُتؤخذ من األغنياء فرُتَُد على املستحقني، قال رسول اهلل صلى 
اهلل علي��ه وس��لم يف وصيت��ه ملع��اذ بن جب��ل حينما أرس��له إىل 
اليمن: )ِإنََّك َسَتْأِتي َقْوًما َأْهَل ِكَتاٍب، َفِإَذا ِجْئَتُهْم، َفاْدُعُهْم ِإىَل 
ًدا َرُس��وُل اهللَِّ، َفِإْن ُهْم َأْن َيْش��َهُدوا َأْن اَل ِإَلَه ِإال اهللَُّ، َوَأنَّ حُمَمَّ

َأَطاُع��وا َل��َك ِبَذِل��َك، َفَأْخرِبُْهْم َأنَّ اهللََّ َقْد َف��َرَض َعَلْيِهْم مَخَْس 
َصَل��َواٍت يِف ُكلِّ َي��ْوٍم َوَلْيَل��ٍة، َف��ِإْن ُه��ْم َأَطاُع��وا َل��َك ِبَذِل��َك، 
َفَأْخرِبُْه��ْم َأنَّ اهللََّ َق��دْ َفَرَض َعَلْيِهْم َصَدَق��ًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم 
دُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، َفِإيَّاَك َوَكَراِئَم  َف��رُتَ

َأْمَواهِلِ��ْم َواتَّ��ِق َدْعَوَة امَلْظُلوِم، َفِإنَُّه َلْيَس َبْيَنُه َوَبنْيَ اهللَِّ ِحَجاٌب( 
عليه. متفق 

وق��د أوج��ب اهلل تع��اىل ال��زكاة يف أن��واع من امل��ال، كالذهب 
والفضة والنقود املتداولة واألنعام والزروع والثمار وعروض 

التج��ارة وغري ذلك.
وق��د أجاز الس��ادة احلنفي��ة إخ��راج زكاة املال بالقيمة )س��واء 
كان��ت نق��دا أم عينا(، وخاص��ة إذا كانت القيم��ة أنفع للفقري، 
فيج��وز عنده��م إخراجه��ا عل��ى ش��كل ط��رود غذائي��ة متلك 

للفق��راء، وتس��د مؤنتهم.
وعليه، فيجوز توكيل تكية أم علي بإخراج الزكاة على شكل 
طرود غذائية للفقراء واملساكني على قول السادة احلنفية. واهلل 

تعاىل أعلم
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أجرة العامل ال تكون من الزكاة

السؤال: 
هل جيوز لصاحب العمل أن يعطيين راتبًا معينًا، ويعترب جزءًا من هذا الراتب زكاة ألمواله؟

اجلواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

ال جي��وز ل��رب العم��ل أن يعطي م��ن زكاته أج��رة للموظفني؛ 
ألن ال��زكاة ال يص��ح أن تعود منفعته��ا على املزكي، فا يصح 
أن جيم��ع بني الزكاة الواجبة وأجرة العمال؛ ألن أجرة العامل 
واجبة مس��تحقة على رب العمل، وق��د قال العامة العجيلي 
الشافعي: »فيحرم على املزكي إعطاء أجرة احلصادين من مال 

الزكاة«. ]حاش��ية اجلمل على ش��رح املنهج 2 / 248[ بتصرف.
وق��د ق��رر الفقهاء أن من وجبت نفقت��ه على املزكي امتنع دفع 
ال��زكاة ل��ه، فا جي��وز للمزكي أن يعطي م��ن زكاته لزوجته أو 
بني��ه مث��ًا؛ ألن نفقتهم واجبة عليه، كما قال اإلمام املاوردي: 

»فإذا وجبت نفقاتهم -أي اآلباء واألبناء- كان ما دفعه إليهم 
من زكاة أو كفارة غري جمزئ ألمرين... والثاني: أنه يعود عليه 
نف��ع ما دفع، ألنه تس��قط عنه نفقاته��م بها، فصار كأنه صرفها 

إىل نفس��ه فلم جتزه«. ]احلاوي الكبري10/ 518[ بتصرف يس��ري.
وعلي��ه، فيج��ب عل��ى رب العم��ل أن يدف��ع ملوظفي��ه كام��ل 
أجرته��م، وال جيوز له أن حيتس��بها من ال��زكاة، فإن دفع كامل 
األجرة ملوظفيه جاز له بعد ذلك أن يدفع هلم من زكاته ]زيادة 
على األجرة[ إن كان املوظف مستحقًا للزكاة، قال اهلل تعاىل: 
َدَق��اُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْس��اِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَه��ا َواملَُْؤلََّفِة  )ِإمنََّ��ا الصَّ
يِل  ��بِ َق��اِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َس��ِبيِل اهللَِّ َواْبِن السَّ ُقُلوُبُه��ْم َويِف الرِّ
َفِريَض��ًة ِمَن اهللَِّ َواهللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم( التوبة/ 60. واهلل تعاىل أعلم.
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اجلواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

 ُيرجى العلم أنه س��بق بيان حكم صدقة الفطر يف القرار رقم 
)200(، وأنه��ا صدق��ة واجب��ة باألدلة الش��رعية، ب��ل إذا أّخر 
املسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر هلا أثم وعليه التوبة إىل 
اهلل والقضاء؛ ألنها عبادة فلم تسقط خبروج الوقت، كالصاة، 
ولك��ن يق��ع صيامه صحيحًا، وآخر وقته��ا غروب شس يوم 

العي��د، كما ذهب إليه مجهور الفقهاء.
قال الشريازي رمحه اهلل: »املستحب أن خُترج قبل صاة العيد؛ 
مل��ا روى اب��ن عم��ر أن الني صلى اهلل عليه وس��لم )أمر بزكاة 
الفط��ر أن خُت��رج قب��ل خ��روج الناس إىل الص��اة( ]متف��ق عليه[، 
وال جي��وز تأخريه��ا ع��ن يوم��ه لقوله صل��ى اهلل عليه وس��لم: 

)أغنوه��م عن ]طواف[ هذا الي��وم( ]رواه البيهقي يف »الس��نن الكربى« 
وضع��ف إس��ناده[، فإن أخره حتى خرج الي��وم أثم وعليه القضاء؛ 

ألن��ه ح��ق مالي وجب عليه، ومتكن من أدائه، فا يس��قط عنه 
بف��وات الوقت« انتهى.

ويق��ول الن��ووي رمح��ه اهلل: »اتفق��ت نص��وص الش��افعي 
واألصح��اب عل��ى أن األفض��ل أن خُيرجه��ا ي��وم العي��د قب��ل 

اخل��روج إىل ص��اة العي��د.
وأنه جيوز إخراجها يف يوم العيد كله.

وأن��ه ال جي��وز تأخريها عن ي��وم العيد، وأنه ل��و أخرها عصى 
ولزم��ه قضاؤها، ومسوا إخراجها بعد ي��وم العيد قضاًء« انتهى 

م��ن »اجملم��وع« )6/ 84(. واهلل تعاىل أعلم

 ال يجوز تأخير  زكاة الفطر عن وقتها

السؤال: 
ما حكم زكاة الفطر، وهل يصح الصيام إذا ل أخرجها يف موعدها؟

اجلواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

ال��زكاة حق واج��ب يف املال بش��روطه احملددة ش��رعًا، وُتعطى 
لألصن��اف الثمانية املذكورة يف اآلية الكرمي��ة، قال تعاىل: )ِإمنََّا 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم  الصَّ
ِبيِل َفِريَضًة ِمَن  َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اهللَِّ َواْبِن السَّ َويِف الرِّ

اهللَِّ َواهللَُّ َعِلي��مٌ َحِكيٌم( التوبة/60.
وال بأس بإخراجها يف املناس��بات، على أن ال يؤدي ذلك إىل 
التأخر يف إخراجها، وإال ل جيز، وإمنا جيوز تعجيلها عن وقتها.

ق��ال اإلم��ام النووي رمح��ه اهلل يف »املنه��اج«: »جتب ال��زكاة على 
الف��ور إذا متك��ن، وذل��ك حبضور امل��ال واألصناف«.

فإذا كانت العمات واخلاالت واألقارب من الفقراء جاز دفع 
ال��زكاة إليه��م عل��ى ش��كل هدي��ة أو »عيدية«، امله��م أن ينوي 
الداف��ع به��ا الزكاة، وال يش��رتط إخب��ار املدفوع إليه��م حقيقة 
األم��ر. ولك��ن ال بد من النية احلاضرة، أما ما س��بق ودفع من 
»العيديات« يف األعياد السابقة فا جيوز أن حيتسبه دافعه اليوم 
من الزكاة؛ ألنه ل يستحضر النية حني الدفع. واهلل تعاىل أعلم.

دفع لألرحام من الزكاة
ُ

تجوز نية العيديات التي ت

السؤال: 
ه��ل جي��وز احتس��اب العيدي��ات اليت ُتدف��ع لألرحام م��ن الزكاة يف ح��ال كانوا فق��راء، وهل يصح 

إخراجه��ا على ش��كل مواد عيني��ة أو هدايا؟
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اجلواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

جي��وز ص��رف ال��زكاة للقري��ب إن كان طال��ب عل��م، ولك��ن 
بش��روط:

األول: أن مينعه طلبه للعلم من التكس��ب حبيث يكون جمتهدًا 
يف دراس��ته، أم��ا إن كان متكاس��ًا يف دراس��ته ف��ا يعط��ى من 
ال��زكاة، ق��ال اخلطيب الش��ربيين رمحه اهلل: »ولو اش��تغل بعلم 
ش��رعي يتأتى منه حتصيله، والكس��ب مينعه من اشتغاله بذلك 
ففق��ري، فيش��تغل ب��ه، ويأخ��ذ م��ن ال��زكاة؛ ألن حتصيله فرض 
كفاي��ة. أما م��ن ال يتأتى منه التحصيل فا يعطى إن قدر على 

الكس��ب« »مغ��ين احملتاج« بتصرف يس��ري )4/ 175(.
الثان��ي: أن يك��ون العلم الذي يطلبه مم��ا حيقق فروض الكفاية 
لألم��ة، س��واء كانت علوم��ًا دينية كالفقه والتفس��ري، أم علومًا 
دنيوي��ة كالط��ب واالقتص��اد والكيمي��اء وغريها، كم��ا جاء يف 

احلاش��ية على املنهاج القويم.
الثال��ث: أن يك��ون القريب ممن ال جي��ب على املزكي نفقته؛ إذ 
كل من وجب نفقته على املزكي ل جيز صرف الزكاة إليه، قال 
اخلطي��ب الش��ربيين رمحه اهلل: »من ش��روط آخذ ال��زكاة أن ال 
يكون ممن تلزمه نفقته« »مغين احملتاج« )4/ 183(، والنفقة على األخ 

غ��ري واجبة. واهلل تعاىل أعلم.

 يجوز صرف الزكاة لطالب العلم بشورط

السؤال: 
هل جيوز إعطاء الزكاة لألخ الذي يدرس يف اجلامعة حيث إنه ال يعمل؟
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اجلواب 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

د اهلل تع��اىل مصارف الزكاة يف ثاني��ة مصارف، فقال عز  ح��دَّ
َدَق��اُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْس��اِكنِي َواْلَعاِمِل��نَي َعَلْيَها  وج��ل: )ِإمنََّ��ا الصَّ
يِل اهللَِّ َواْبِن  َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َس��بِ َواملَُْؤلََّف��ةِ ُقُلوُبُه��ْم َويِف الرِّ

( التوبة/60.  ��ِبيِل َفِريَضًة ِم��َن اهللَِّ َواهللَُّ َعِليٌم َحِكي��مٌ السَّ
وجعل اإلس��ام الزكاة حقًّا ثابًتا للفقراء واملساكني وأصحاب 
املص��ارف األخ��رى، قال اهلل تع��اىل: )َوالَِّذي��َن يِف َأْمَواهِلِْم َحقٌّ 

��اِئِل َواحمْلَُْروِم( املعارج/24-23. َمْعُلوٌم، ِللسَّ
ف��ا جي��وز ص��رف ال��زكاة لغ��ري املس��تحقني هل��ا، وم��ن مجل��ة 
املس��تحقني للزكاة املس��اكني. واملس��كني: َمن حيتاج إىل عش��رة 
دنانري مثًا وال ميلك إال سبعة. فإن كان َدْخُل هؤالء املوظفني 
ال يكفيهم؛ فَيصُدق فيهم وصف )املساكني(، وجيوز إعطاؤهم 
ل أن يقوم شخص غريك بإيصال الزكاة  من الزكاة، ولكن ُيفضَّ

إليه��م مافة الوقوع يف الش��بهة. واهلل أعلم.

ما المراد بالمسكين الذي تجوز له الزكاة

السؤال 
أعم��ل يف إحدى الش��ركات، وأنا مس��ؤول ع��ن بعض األمور املالي��ة واإلدارية، ومنه��ا بند إخراج 
ال��زكاة وتوزي��ع جزء منها، وحبكم مراجعيت لبعض املؤسس��ات الرمسية اليت تتعامل معها ش��ركتنا 
فإن��ين عل��ى اط��اع على ظروف بعض العاملني فيه��ا، ممن لديهم ظروف أس��رية خاصة ورواتبهم 
متدني��ة ال تف��ي باحتياجاتهم، فأقوم بإعطائهم جزًءا من مبالغ الزكاة لوجه اهلل تعاىل، وليس مقابل 
خدمة أو قضاء حاجة أو مصلحة، وهم ليسوا أصحاب قرار يف اجلهات اليت يعملون بها، ما احلكم 

الشرعية فيما أقوم به؟



ال تغتر  بحلم الله
يقول ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر:

ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن حيذر عواقب املعاصي ، 
فإن��ه ليس بني اآلدم��ي وبني اهلل تعاىل قرابة وال رحم، 
وإمنا هو قائم بالقس��ط، حاكم بالعدل، وإن كان حلمه 
يس��ع الذنوب، إال أنه إذا ش��اء عفا فعفا عن كل كثري 
م��ن الذنوب، وإذا ش��اء أخذ باليس��ري، فاحلذر احلذر، 
ولق��د رأيت أقواما من املرتفني كانوا يتقلبون يف الظلم 

واملعاصي باطنة وظاهرة، فتعبوا من حيث ل حيتسبوا، 
فقلع��ت أصوهلم، ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها 
لزائريه��م، وم��ا كان ذلك إال أنهم أهملوا جانب احلق 
ع��ز وج��ل، وظن��وا أن م��ا يفعلون��ه من خري يق��اوم ما 
جيري من شر، فقالت سفينة ظنونهم، فدخلها من ماء 

الكيد ما أغرقهم.

المفتي  عمر الورسان

ثبات األخالق

قال مصطفى صادق الرافعي يف وحي القلم: 
لو أنين س��ئلت أن أمجل فلس��فة الدين اإلسامي كلها 
يف لفظني، لقلت : إنها ثبات األخاق » ولو سئل أكرب 
فاسفة الدنيا أن يوجز عاج اإلنسانية كله يف حرفني 
مل��ا زاد على الق��ول : إنه ثبات األخ��اق، ولو اجتمع 
كل علماء أوروبا ليدرس��وا املدينة األوروبية وحيصروا 

م��ا يعوزها يف كلمتني لقالوا: ثبات األخاق . 

المذهبية ... طريق 

للجمع ال للتفريق
يق��ول س��عيد ح��وى يف جوالت��ه ب��ني الفقه��ني الكبري 

واألكرب:
إن اإلنس��ان الع��ادي ال��ذي يرفض الس��ري على هدى 
أئم��ة االجتهاد إمنا يبيح لنفس��ه يف احلقيقة اتباع اهلوى 
وعندئ��ذ، يصبح التفلت هو األس��اس، ومن العجيب 
أن الذي��ن يطرح��ون ه��ذه األفكار هم الذي��ن يتهمون 
املذاه��ب األربعة بأنها قد فرقت األمة، فليت ش��عري 
إذا أصبح لكل إنس��ان مذهب فيما عدا األمور اجملتمع 

عليه��ا أيكون يف ه��ذا اجلمع وتوحيد؟؟
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من نوادر العرب

جاء يف املستطرف: 
-س��رق أعراب��ي صرة فيه��ا دراهم، ثم دخل املس��جد 
ليصل��ي وكان امسه موس��ى، فقرأ اإلم��ام: »وما تلك 
بيمينك يا موس��ى« فقال األعرابي : واهلل إنك لساحر 

ثم رم��ى الصرة وخرج.
-وصل��ى أعراب��ي م��ع قوم فق��رأ اإلمام : »ق��ل أرأيتم 

إن أهلك��ين اهلل ومن معي أو رمحن��ا«. فقال األعرابي: 
أهل��كك اهلل وح��دك، إي��ش كان ذن��ب الذي��ن معك، 

فقط��ع الق��وم الصاة من ش��دة الضحك. 
-حض��ر أعرابي جملس قوم فتذاكروا قيام الليل، فقيل 
ل��ه: ي��ا أب��ا أمامة، أتق��وم الليل ؟ ق��ال نع��م، قالوا: ما 

تصن��ع؟ قال: أب��ول وأرجع أنام . 

ً
اترك للصلح مكانا

جاء يف كتاب التوابني:
 عن ابن مسعون، قال : مسعت الشبلي يقول : كنت 
يف قافلة بالش��ام، فخرج األع��راب فأخذوها  وجعلوا 
يعرضونه��ا عل��ى أمريه��م، فأخ��رج جراب فيه س��كر 
ول��وز، فأكل��وا من��ه واألم��ري ال يأكل، فقل��ت له: ل ال 

تأكل ؟ فقال : أنا صائم فقلت : تقطع الطريق، وتأخذ 
األموال، وتقتل النفس، وأنت صائم؟ فقال: يا ش��يخ 
اجعل للصلح موضعًا. فلما كان بعد حني رأيته يطوف 
حول البيت وهو حمرم كالشن البالي، فقلت: أنت ذاك 

الرج��ل ؟ فق��ال: ذاك الصوم بلغ بي هذا املقام. 

حوار بين الحق والباطل

قال مصطفى السباعي يف كتابه كهذا علمتين احلياة:
متشى الباطل يوما مع احلق :

فال الباطل: أنا أعلى منك رأسا. 
فقال احلق: أنا أثبت منك قدما . 

فقال الباطل: أنا أقوى منك . 
فقال احلق: أنا أبقى منك . 

فقال الباطل: أنا معي األقوياء واملرتفون. 
ق��ال احلق: وكذل��ك جعلنا يف كل قري��ة أكابر جمرميها 
ليمكروا فيها وما ميكرون إال بأنفس��هم وما يش��عرون. 

قال الباطل: أستطيع أن أقتلك اآلن . 
قال احلق: ولكن أوالدي سيقتلونك ولو بعد حني .
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صلى 
ُ

 صالة التراويح مثنى مثنى وال ت
 بتسليمة واحدة

ً
أربعا

اجلواب 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

املعتمد يف مذهبنا أنه ال جيوز أن يصلي الرتاويح أربع ركعات 
بتش��هد واح��د، وإن فع��ل ذلك ل تصح صات��ه، ول ُيكتب له 
أجرها؛ لقول الني صلى اهلل عليه وس��لم: )َصَاُة اللَّْيِل َمْثَنى 
َمْثَن��ى( متف��ق علي��ه؛ ول يثبت عن الني صلى اهلل عليه وس��لم أو 
الصحابة الكرام أنهم صلوها على غري هذه اهليئة، وهي صاة 
مصوصة هلا أحكامها الش��رعية، فا جيوز تغيري صفتها الثابتة 

يف السنة النبوية. 
يق��ول اخلطيب الش��ربيين رمح��ه اهلل: »لو صلى أربعًا بتس��ليمة 
ل تص��ح؛ ألنه خاف املش��روع، خباف س��نة الظهر والعصر، 
والف��رق بينهم��ا أن الرتاويح ملش��روعية اجلماعة فيها أش��بهت 

الفرائ��ض ف��ا تغري عم��ا وردت«. »مغين احملت��اج« )3 / 159(.
وه��و ق��ول فقه��اء املذاه��ب املعتمدة أيض��ًا، فص��اة الرتاويح 
ُش��رعت ركعتني ركعتني، وليس من املش��روع أن ُتصلى أربعًا 

بتس��ليم وقع��ود واح��د، فم��ن فعل ذل��ك فقد خالف الس��نة، 
وارتك��ب م��ا نهى العلماء عنه، ولكن ل ُيفِت احلنفية واملالكية 
واحلنابل��ة بالبط��ان - كم��ا فعل الش��افعية -، ولكنه��م قالوا 

بالكراهة.
يق��ول الكاس��اني احلنف��ي رمح��ه اهلل: »جتدي��د التحرمي��ة ل��كل 
ركعتني ليس بش��رط عندنا، ه��ذا إذا قعد على رأس الركعتني 
قدر التش��هد، فأما إذا ل يقعد فسدت صاته عند حممد، وعند 

أب��ي حنيفة وأبي يوس��ف جي��وز«. »بدائع الصنائ��ع« )3 / 151(.
قال��وا: ولكنه��ا جت��وز ع��ن ركعت��ني فق��ط، وال يكت��ب له أجر 

األرب��ع. انظ��ر: »حتقي��ق مراق��ي الف��اح« )2/ 63(.
ويقول العدوي املالكي رمحه اهلل: »ُيَسلِّم من كل ركعتني، أي 
يندب، وُيكره تأخري الس��ام بعد كل أربع«.»حاش��ية العدوي« )3 / 

.)442

ويق��ول البهوت��ي احلنبل��ي رمحه اهلل: »أو زاد عل��ى اثنتني ليًا، 
ول��و ج��اوز ثانيًا، علم العدد أو نس��يه، بس��ام واح��د، ُكِره، 

السؤال 
هل جتوز صاة الرتاويح أربع ركعات بتسليمة واحدة كصاة الظهر بداًل من ركعتني؟

من فتاوى االعتكاف وصالة التراويح
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وصح«. »كشاف القناع« )3/ 308(.
وأما حديث َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َأنَُّه َسَأَل َعاِئَشَة َرِضَي 
اهللَُّ َعْنَها، َكْيَف َكاَنْت َصَاُة َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 
يِف َرَمَضاَن؟ َفَقاَلْت: )َما َكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم 
َة َرْكَعًة ُيَصلِّي  َيِزي��ُد يِف َرَمَضاَن َواَل يِف َغرْيِِه َعَلى ِإْحَدى َعْش��رَ
، ُث��مَّ ُيَصلِّي َأْرَبًعا، َفَا  َأْرَبًعا، َفَا َتَس��ْل َعْن ُحْس��ِنِهنَّ َوُطوهِلِنَّ

، ُثمَّ ُيَصلِّي َثَاًثا( متفق عليه.  َتَس��ْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َوُطوهِلِنَّ
فق��د ق��ال العلماء يف تفس��ريه: إنه كان يصلي أربعًا ُيَس��لِّم بني 
كل ركعتني، كما قال ابن بطال رمحه اهلل: »قول عائش��ة رضي 
اهلل عنها )يصلى أربعًا( ذلك ُمَرتَّب على قوله صلى اهلل عليه 

��ٌر وقاٍض على  وس��لم: )ص��اة اللي��ل مثنى مثن��ى(؛ ألنه مفسِّ
اجملم��ل، وقد جاء بيان هذا يف بعض طرق هذا احلديث، روى 
ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: 
)كان رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم يصل��ى بالليل إحدى 
عش��رة ركعة بالوتر، يس��لم بني كل ركعتني( ]رواه مسلم[« انتهى 

من »ش��رح البخاري« )3/ 142(. 
وهل��ذا نوص��ي باتباع الدليل الش��رعي، والس��ري عل��ى ما ذكره 
فقه��اء األم��ة املتبوعني، وع��دم اللجوء إىل األق��وال اليت توقع 
الناس يف احلرج يف صاتهم، س��واًء عادت عليها بالبطان أو 

بالكراه��ة. واهلل تعاىل أعلم

وقت صالة التراويح يمتد حتى طلوع الفجر

السؤال 
ما حكم تأخري صاة العشاء والرتاويح لوقت متأخر من الليل؟

اجلواب 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

وقت صاة العشاء والرتاويح ميتد من غروب الشفق - انتهاء 
وقت املغرب - إىل طلوع الفجر؛ ألن الرتاويح من قيام الليل، 
والليل ميتد إىل الفجر، إال أنه ُيش��رتط أداء صاة العش��اء قبل 

الرتاويح.
جاء يف »غاية تلخيص املراد من فتاوى ابن زياد« )ص/20(: 

»وق��ت الرتاويح بني أداء العش��اء وطل��وع الفجر، فلو صاها 
قب��ل أداء العش��اء ف��إن كان عامل��ًا ل تنعق��د، أو جاه��ًا حيتمل 
وقوعها نفًا مطلقًا، كمن صلى سنة الظهر ظانًا دخول وقتها 

فب��ان عدمه، وحيتمل وه��و األوجه عدم انعقادها«.
وعلي��ه ف��ا ب��أس يف أداء ص��اة الرتاوي��ح ول��و تأخ��ر وقتها، 
ش��ريطة أن يك��ون بعد أداء العش��اء وقبل طل��وع الفجر. واهلل 

تع��اىل أعلم.



51

ُيستحب للوزج أن يأذن لوزجته بالتراويح 
في المسجد

السؤال 
هل حيق للزوج منع زوجته من الذهاب إىل املسجد ألداء صاة الرتاويح أو صاة اجلمعة؟

اجلواب 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

نصيحتن��ا لل��زوج أن ال مين��ع زوجته من الذهاب إىل املس��جد 
إلقامة الصاة، ومشاركة املسلمني اخلري، فلعل املسجد يكون 
أدعى للخشوع وحضور القلب، خاصة حني ُتؤّمن على دعاء 

اإلمام، وتس��مع آيات اهلل ُتتلى على مدار الش��هر الفضيل.
َع��ِن اْب��ِن ُعَمَر رضي اهلل عنهما َقاَل: َكاَنِت اْمَرَأٌة ِلُعَمَر َتْش��َهُد 
ْب��ِح َوالِعَش��اِء يِف اجَلَماَعِة يِف امَلْس��ِجِد، َفِقي��َل هَلَا: ِلَ  َص��َاَة الصُّ
خَتُْرِج��نيَ َوَق��ْد َتْعَلِمنَي َأنَّ ُعَمَر َيْكَرُه َذِل��َك َوَيَغاُر؟ َقاَلْت: َوَما 
مَيَْنُع��ُه َأْن َيْنَهاِن��ي؟ َق��اَل: مَيَْنُعُه َقْوُل َرُس��وِل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 

َوَس��لََّم: )اَل مَتَْنُع��وا ِإَماَء اهللَِّ َمَس��اِجَد اهللَِّ( متفق عليه.

وَع��ِن اْب��ِن ُعَم��َر رضي اهلل عنهم��ا َعِن النَّ��ِيِّ َصلَّ��ى اهلُل َعَلْيِه 
َوَس��لََّم َق��اَل: )اْئَذُن��وا ِللنَِّس��اِء ِباللَّْيِل ِإىَل امَلَس��اِجِد( متف��ق عليه.

ف��إن أص��ّر الزوج على ع��دم اإلذن لزوجته لص��اة الرتاويح، 
فننصحه��ا بالن��زول عند رغبته؛ كي ال حيدث الش��قاق بينهما، 

وحف��ظ األس��رة مقدم على فضيلة ص��اة اجلماعة.
يقول اإلمام النووي رمحه اهلل يف »اجملموع«: »ُيس��تحب للزوج 
أن ي��أذن هل��ا إذا اس��تأذنته إىل املس��جد للصاة...ف��إن منعها ل 
حي��رم عليه، هذا مذهبنا. ق��ال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. 
وجياب عن حديث: )ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل( بأنه نهي 
تنزي��ه؛ ألن ح��ق الزوج يف مازمة املس��كن واجب، فا ترتكه 

للفضيل��ة« انتهى. واهلل أعلم .



52

أنواع االعتكاف وبيان ما يفسده

السؤال 
م��ا حك��م االعت��كاف، وم��ا حكم م��ن كان معتكفًا يف املس��جد ثم خ��رج من املس��جد لبيته وجامع 

زوجته؟

اجلواب 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

األصل يف االعتكاف يف املس��جد أنه س��نة مؤكدة، تستحب يف 
مجي��ع األوقات، ويف العش��ر األواخر من رمض��ان آكد، اقتداًء 

برس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، وطلبًا لليلة القدر. 
ثم قد يصري االعتكاف فرضًا، وقد يبقى تطوعًا، ولكل منهما 

حكمه: 
فالف��رض: ه��و االعت��كاف املن��ذور، فم��ن ن��ذر اعتكاف��ًا أيامًا 
متتابع��ًة وجب عليه الوفاء بها، وجيوز له اخلروج من املس��جد 
ل��ألكل وقض��اء احلاجة ولو أمكنه فعل ذلك يف املس��جد أو يف 
مرافق��ه، ف��إن جامع أثن��اء اعتكافه بطل وأث��م، وعليه أن يعيد 
االعتكاف من أول املدة، قال اهلل تعاىل: )َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأْنُتْم 

َعاِكُفوَن يِف املََْس��اِجِد( البقرة /187.
جاء يف »عمدة السالك« من كتب الشافعية: »يفسد االعتكاف 
باجلماع، وباإلنزال عن مباش��رة بش��هوة، وإن نذر مدة متتابعة 
لزم��ه، ف��إن خرج مل��ا ال بد من��ه كأكل وإن أمكن يف املس��جد، 

وش��رب إن ل ميك��ن في��ه، وقض��اء حاج��ة اإلنس��ان، واملرض 
واحليض وحنو ذل��ك ل يبطل«.

وج��اء يف »مغ��ين احملت��اج«: »ويبطل باجلماع من ع��ال بتحرميه، 
ذاك��ر لاعت��كاف، س��واء أجام��ع يف املس��جد أم خارجه، عند 

خروج��ه لقض��اء حاجة أو حنوه��ا، ملنافاته العب��ادة البدنية«.
أم��ا املتطوع به: ف��إن جامع أثناء اعتكافه، كأن خرج لألكل أو 
قضاء احلاجة يف البيت وأتى زوجته، انقطع اعتكافه، ووجب 
عليه االغتس��ال، وله أجر ما س��بق، ف��إن أراد االعتكاف ثانية 

يعتك��ف من جديد مع جتديد النية.
ج��اء يف »مغ��ين احملت��اج«: »إذا جام��ع خ��ارج املس��جد، وكان 
معتكف��ًا، ف��إن كان االعت��كاف منذورًا َح��ُرم، وإن كان تطوعًا 
ل حي��رم، إذ غايت��ه اخل��روج من العب��ادة، وهو جائ��ز. واحلكم 
بالبط��ان إمنا هو بالنس��بة إىل املس��تقبل، وأم��ا املاضي فكذلك 
إن كان من��ذورًا متتابعًا فيس��تأنف، وإن ل يكن متتابعًا ل يبطل 
ما مضى، سواء أكان منذورًا أم نفًا« انتهى. واهلل تعاىل أعلم
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املفيت د. أمحد احلسنات حكم هدم األبنية 
والمشاهد حول قبور األنبياء 

والصالحين وغيرهم

ملخص البحث العلمي

احلم��د هلل رب العامل��ني وأفض��ل الص��اة وأمت التس��ليم عل��ى 
أش��رف اخلل��ق واملرس��لني س��يدنا حمم��د وعل��ى آل��ه وصحبة 
أمجعني،فقد انتش��ر يف اآلونة األخرية وثار اخلاف حول هدم 
القب��اب والبناء ح��ول القبور قبور األنبياء ومش��اهد الصحابة 
واألولي��اء والصاحلني، وقد أثارت هذه املس��ألة جداًل واس��عًا 
بني أوساط املسلمني، ما بني مشدٍد ومغاٍل، بل إن األمر تعدى 
طائفًة من الناس إىل تكفري املسلمني بناًء على مثل هذه املسألة 
واس��تحلوا دم��اًء بن��اًء على ما ذهب��وا إليه من حرم��ة بناء هذه 
القبور واملش��اهد، ومن ثم تع��دى األمر إىل وجوب اهلدم وما 
راف��ق ذل��ك من انتهاٍك للحرمات وإخ��اٍل باألمن والنظام يف 

الباد.
ول��ذا فقد رأيت أن أحبث فيه مس��ألة حكم البناء على القبور، 
وم��ن ثم أع��رج على حكم ه��دم البناء املوجود عل��ى القبور، 

فأق��ول وباهلل التوفيق:

حكم البناء على القبور
 كرم اهلل تعاىل اإلنسان حيًا وميتًا ولعل من أهم مظاهر تكريم 
اهلل تع��اىل لإلنس��ان ميت��ًا أن أوج��ب دفن��ه، محاي��ًة له فاش��رتط 
اإلس��ام للقرب ش��روطا منها أن يكون حفرة متنع الس��باع من 
انتهاك حرمته ومتنع من ظهور رائحته عند حتلله، وأما بالنسبة 
للبناء على القرب فهذا حكمه خيتلف حبسب الدافع الذي يدفع 
هل��ذا البن��اء: ه��ل هو متيي��ز القرب واحملافظ��ة علي��ه، أم هو دافع 
املباهاة والتفاخر كما خيتلف كذلك باختاف األرض املدفون 
فيها أهي موقوفة للدفن أم مملوكة، ومن جهة أخرى هل امليت 
من عامة املسلمني أم من علمائهم وصاحليهم، فإذا كان البناء 
لتمييز القرب عن غريه من القبور وحفظه من الدوس واالمتهان 
واندث��ار األثر الذي ال يعرف معه أنه قرب، فهذا قصد مطلوب 
أواًل، ل يق��ل حبرمته أحد من الفقهاء بل مجهور الفقهاء وعامة 
العلم��اء عل��ى ج��وازه، وإمن��ا وقع اخل��اف يف كراهت��ه أم ال؟ 
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فذه��ب مجه��ور الفقهاء إىل كراهة البناء على القرب س��واًء أكان 
يف مقربة مس��بلة أم ال وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة، 
وأما الشافعية ففرقوا يف القرب بني أن يكون يف مقربة مسبلة أو 
موقوفة للدفن وبني أن تكون يف ملك فنصوا على الكراهة يف 
اململوكة واحلرمة يف املسبلة ول أجد غري الشافعية من فرق هذا 
التفري��ق فال��كام عند املذاهب الثاثة ل يفرق بني اململوكة أو 
املس��بلة فأطلقوا حكم الكراهة على كليهما، ول أجد يف كتب 
الفقه��اء وأئم��ة املذاهب أي قول حبرمة البناء على القرب مطلقًا 

وألي��ك نصوص الفقهاء اليت تؤيد ما ذكرته.
أوال: احلنفية

ج��اء يف بدائ��ع الصنائع: »كره أبو حنيف��ة البناء على القرب وأن 
يعل��م بعام��ة.. وألن ذل��ك من باب الزين��ة وال حاجة بامليت 

إليه��ا؛ وألن��ه تضييع املال با فائ��دة فكان مكروها«.
وج��اء يف ال��در املخت��ار: »وحيرم البن��اء عليه للزين��ة« ملا رويناه 
»ويك��ره« البناء علي��ه »لإلحكام بعد الدفن« ألنه للبقاء والقرب 
للفن��اء وأما قبل الدفن فليس بق��رب وال يرفع عليه بناء. وقيل: 
ال بأس به، وهو املختار( كما يف كراهة الس��راجية«. ومثله يف 

الفاح. مراقي 
ثانيا: املالكية

جاء يف شرح متصر خليل للخرشي: وهو يشرح قول العامة 
خليل يف متصره -وهو يتحدث عن البناء على القرب- »وجاز 
للتمييز«. قال اخلرشي يف شرحه هلذا النص »فإن قصد بالبناء 
التحوي��ز والتمييز جاز، وظاهره س��واء كانت األرض مملوكة، 
أو مباحة، أو ُمَسبَّلة للدفن، وهو الذي يفهم من كام اللخمي 

وغريه«.
وق��ال احلط��اب: »ق��ال اب��ن بش��ري: وينهى ع��ن بنائه��ا- يعين 
القب��ور- عل��ى وجه يقتضي املباهاة.... وأما البناء الذي خيرج 
عل��ى ح��د املباهاة فإن كان القصد ب��ه متييز املوضع حتى ينفرد 
حبيازته فجائز، وإن كان القصد به متييز القرب عن غريه فحكى 
أبو احلس��ن عن املذهب قولني: الكراهة، وأخذها من إطاقه 
يف املدون��ة، واجل��واز يف غ��ري املدون��ة، والظاهر أن��ه متى قصد 
ذل��ك )أي متيي��ز القرب عن غريه( ل يك��ره، وإمنا كره يف املدونة 
البناء الذي ال يقصد به عامة، وإال فكيف يكره ما يعرف به 
اإلنس��ان ق��رب ولّيه، وميتاز به القرب حتى حي��رتم، وال حيفر عليه 

إن احتي��ج لقرب ثان«.

ثالث��ا: م��ن كام املالكي��ة أن عل��ة احلرم��ة عندهم ه��ي املباهاة 
والتفاخ��ر فحي��ث انتفى ذلك انتفى احلك��م معه ألن علة املنع 
والنه��ي ع��ن البن��اء عل��ى الَقب��ور ه��ي إرادة الفخ��ر واملباهاة 
والس��معة، وحني يك��ون البن��اء للتمييز تنتفي العل��ة، واحلكم 

يدور م��ع العلة وج��ودًا وعدمًا.
ثالث��ا: احلنابل��ة: ج��اء يف ال��كايف: »ويك��ره البن��اء عل��ى القرب، 
وجتصيصه والكتابة عليه، لقول جابر: )نهى رسول اهلل  َصلَّى 
اهللَُّ َعَلْي��هِ َوَس��لََّم أن جيصص الق��رب، وأن يبنى عليه، وأن يقعد 
علي��ه( رواه مس��لم. زاد الرتم��ذي: )وأن يكت��ب عليه��ا( وق��ال: 
حدي��ث صحيح، وألنه من زينة الدنيا فا حاجة بامليت إليه«.
وجاء يف املغين: »ويكره البناء عليه: سواًء الصق البناء األرض 
أو ال ولو يف ملكه من قبة أو غريها للنهي عن ذلك... وهو يف 

املسبلة أشد كراهة«.
وج��اء يف اإلقن��اع: »ويكره البناء عليه أي: القرب س��واًء الصق 
البن��اء األرض أو ال ول��و يف ملكه من قبة أو غريها للنهي عن 
ذلك حلديث جابر قال )نهى الني - صلى اهلل عليه وس��لم - 
أن جيصص القرب، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه( رواه مسلم 
والرتم��ذي، وزاد )وأن يكتب عليه( وقال حس��ن صحيح.... 
وهو أي: البناء يف املقربة املس��بلة أش��د كراهة ألنه تضييق با 
فائدة، واس��تعمال للمس��بلة فيما ل توضع له«ومثله يف كشاف 

القن��اع وكذا يف مطالب أولي النهى.
فال��ذي نراه م��ن تعليات الفقه��اء وفهمه��م ألحاديث النهي 
أنه��م علل��وا احلديث، فالنهي لي��س تعبديا حمض��ًا وإمنا لغاية، 
فليس النهي عن مطلق البناء وإمنا عن البناء بقصد التباهي أو 
ملا فيه من تضييق على املس��لمني، يف املقابر املس��بلة اليت ميكن 
االس��تفادة منها بالدفن مرة أخرى بع��د بلى امليت والبناء مينع 
م��ن ذلك، كما رأينا م��ن تعلياتهم أن البناء من مظاهر الزينة 
ومظاهر الدنيا وامليت يف أول منازل اآلخرة وال يليق به البناء 
وحنوه فظهر من ذلك أن البناء حبد ذاته ليس حراما وإمنا غاية 
م��ا يق��ال فيه أنه مك��روه وقد حي��رم إذا اعرتى البن��اء أمر آخر 
حم��رم فتكون احلرمة لذلك األمر وليس للبناء نفس��ه، فإن قيل 
ه��ذا الفهم معارض لألحاديث اليت جاء فيها النهي عن البناء 
قلن��ا إن ه��ذا ه��و م��ا فهمه مجه��ور العلماء من أتب��اع املذاهب 
األربع��ة وغريه��م وه��م أع��دل الن��اس وأكثرهم فهم��ا ملعاني 
النصوص، وال يش��كك أحد يف علمهم وتقواهم، وهم غالبية 
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علم��اء املس��لمني، وال جيوز اتهامه��م وال اتهام فهمهم خاصة 
إذا م��ا علمن��ا أن��ه بلغته��م أحادي��ث النهي ومع ذل��ك عللوها 
وفهم��وا منها الكراهة، وقد استحس��ن ه��ذا األمر عندهم وما 

رآه املس��لمون حس��نًا فهو عند اهلل حسن.
رابعا: وأما الشافعية الذين فرقوا يف البناء بني األرض اململوكة 
واألرض املس��بلة فذهبوا إىل كراهة البناء يف األرض اململوكة 
وإىل حرمت��ه يف األراض��ي املس��بلة أو املوقوف��ة للدفن، وعللوا 
ذلك بأن البناء يف األراضي املس��بلة فيه تضييق على املس��لمني 
ج��اء يف البيان للعمراني: »وأما البناء على القرب: فإن بين عليه 
بي��ت أو قب��ة، ف��إن كان ذل��ك يف مق��ربة مس��بلة... ل جيز؛ ألنه 
يضي��ق على غريه، وعليه حيم��ل اخلرب....وإن كان يف ملكه... 
ج��از ل��ه أن يب��ين ما ش��اء؛ ألن��ه ال يضيق على غ��ريه، خباف 

املسبلة«.
وجاء يف حاش��ية اجلمل: »وحمل كراهة البناء إذا كان يف ملكه 
أما إذا كان يف مسبلة وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها أو يف 
موقوف. قال األذرعي أو يف موات فيحرم إىل أن قال ويهدم؛ 
ألنه يتأبد بعد امنحاق البدن وفيه تضييق على املس��لمني مبا ال 
مصلحة فيه وال غرض« ومثله يف حتفة احملتاج »ونهاية احملتاج«.
فظهر من خال تتبع أقوال الفقهاء أن البناء على القرب ل يقل 
احد حبرمته إال يف املقربة املسبلة عند الشافعية وذا كان القصد 
من��ه املباه��اة واملغاالة فعندئذ حيرم أيض��ا عند املذاهب األربعة 
وظهر من خال تعلياتهم أن البناء إذا كان حلاجة فا حرمة 
وال كراهة عندئذ، بل قد يكون ذلك مطلوبا كما إذا كان البناء 

للحفاظ على القرب.
وأما اس��تدالل البعض حبديث علي - رضي اهلل عنه - وقوله 
ألب��ي اهلي��اج أبعثك عل��ى ما بعثين عليه رس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وعلى آله وسلم)ال تدع متثااًل إال طمسته وال قربًا مشرفًا 

إال سويته(.
فق��د أج��اب عل��ى االس��تدالل بهذا احلدي��ث غ��ري واحد من 
العلم��اء وق��د مجع اإلمام احلاف��ظ أمحد بن الصدي��ق الغماري 
أجوبة العلماء على من استدل بهذا احلديث على حرمة البناء 
يف رس��الته املس��ماة إحياء املقبور بأدلة البناء على القبور حيث 

ذكر وج��ه الرد منها:
الوج��ه األول: أن��ه خ��رب م��رتوك الظاهر باالتف��اق ألن األئمة 
متفق��ون على كراهة تس��وية القرب وعلى اس��تحباب رفعه قدر 

ش��رب، ب��ل عند احلنفية ق��ول بوجوب ذلك.
الوج��ه الثان��ي: أنه مالف للس��نة الثابتة عن رس��ول اهلل صلى 
اهلل علي��ه وعل��ى آله وس��لم والصحاب��ة بعده من رف��ع القبور 
وتس��نيمها ومالف لقرب الني صلى اهلل عليه وعلى آله وس��لم 
وصاحبي��ه كما ذكره الس��ائل نفس��ه يف األحادي��ث اليت ذكرها 
حينئذ فا بد من أحد أمرين: إما أن يكون غري ثابت يف نفسه 

أو ه��و حممول على غ��ري ظاهره وال بد.
الوجه الثالث: وإذا ثبت أنه على غري ظاهره وأنه جيب رده أو 
تأويله ليتفق مع األحاديث األخرى اليت هي أقوى منه س��ندًا 
ومعن��ى، فق��د أجاب عنه األئمة والفقهاء كما ذكره غري واحد 
منهم النووي فقال يف شرح املهذب: أجاب عنه أصحابنا قالوا 
ل يرد تسويته باألرض، وإمنا أراد تسطيحه مجعًا بني األحاديث 
اه���. أي فيكون حجة للش��افعية وم��ن وافقهم فيما ذهبوا إليه 
من أن تس��طيح القرب أوىل من تس��نيمه، ولئن كان هذا املراد به 

فهو حجة ظاهرة قوية يف تأييد مذهبهم.
الوج��ه الراب��ع: وه��و الصحيح عندن��ا أنه أراد قبور املش��ركني 
اليت كانوا يقدس��ونها يف اجلاهلية ويف باد الكفار اليت افتتحها 
الصحاب��ة - رض��ي اهلل عنهم - بدليل ذكر التماثيل معها وإال 
فالس��نة وعمل الصحابة على خافه بالنس��بة لقبور املسلمني، 
وق��د م��ر أن قبور الش��هداء كان��ت مرتفعة، وأن قرب الرس��ول 
صلى اهلل عليه وعلى آله وس��لم وصاحبيه -رضي اهلل عنهما 
- كان��ت مرتفع��ة كم��ا ذكره الس��ائل نفس��ه يف األحاديث اليت 
احت��ج به��ا املنتق��د، وممن فعل ذلك بها عل��ي بن أبي طالب - 
رض��ي اهلل عنه - نفس��ه ألنه كان وقتئ��ذ باملدينة وهو من أهل 
احل��ل والعق��د يف األم��ور. ال يفعل أمر مثل ه��ذا إال مبوافقته؛ 
ول��و كان عن��ده أمر من الني صلى اهلل عليه وعلى آله وس��لم 
بتس��وية القب��ور ملا وافق على رفع قربه وق��رب صاحبيه، فكيف 
جيوز مع هذا أن يأمر أبا اهلياج بتسوية القبور، وقد سبق أيضًا 
أن احلكي��م الرتم��ذي روى عن فاطمة - عليها الس��ام - أنها 
كان��ت تأتي قرب محزة فرتمه وتصلحه، وكذلك رواه مس��دد يف 
مسنده ونقله عنه ابن عبد الرب يف التمهيد أنه كانت تتعاهد قرب 

مح��زة - رضي اهلل عنه - كل س��نة وترمه.
 وهذا يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ألنها 
ل تعش بعده إال ستة أشهر، كما أنها ما كانت خترج لذلك إال 
ب��إذن من زوجها على بن أبي طالب وموافقته، فلو كان عنده 
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أم��ر من الني صلى اهلل عليه وعلى آله وس��لم بتس��وية القبور 
كم��ا يق��ول أبو اهلي��اج ملا واف��ق زوجته على ذل��ك، وأيضًا لو 
كان عنده أمر بذلك من الني صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم 
مل��ا تأخ��ر عن تنفي��ذه ال س��يما يف زمن خافت��ه وإفضاء األمر 
إلي��ه، وق��د ثب��ت يف اآلثار الس��ابقة وغريها أن قب��ور الصحابة 
والش��هداء كانت مرتفع��ة يف زمن اخللفاء الراش��دين وبعدهم 
يف زم��ان التابع��ني، فوج��ب أن يكون مراد عل��ي - رضي اهلل 
عنه - قبور املشركني وال بد أن يكون اخلرب مردودًا، وغري هذا 

ال يكون أصًا .
حكم هدم األبنية والقباب حول القبور

إذا ثب��ت أن البن��اء حول القبور وعليها جائز ال حرمة فيه وأن 
غاي��ة م��ا في��ه أنه ق��د يكون مكروه��ا عند بع��ض العلماء ظهر 
بذل��ك حرم��ة هدم ه��ذه األبنية وه��ذه القب��اب، وعلى فرض 
كراه��ة البن��اء أو حرمت��ه فإن اهل��دم ال جيوز أيض��ًا وذلك الن 
اهل��دم في��ه انتهاك حلرمة امليت ومعل��وم أن انتهاك حرمة امليت 
أعظم من بقاء بناء عليه وقد رأينا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم ل يهدم الكعبة املشرفة ليبنيها على قواعد إبراهيم عليه 
الصاة والسام خشية الفتنة، فعن عائشة- رضي اهلل عنها-: 
أنَّ الني -صلى اهلل عليه وسلم- قال هلا: )َيا َعاِئَشُة، َلْواَل َأنَّ 
َقْوَم��ِك َحِديُث َعْه��ٍد جِبَاِهِليٍَّة أَلََمْرُت ِباْلَبْي��ِت َفُهِدَم، َفَأْدَخْلُت 
ِفي��ِه َما ُأْخ��ِرَج ِمْنُه، َوَأْلَزْقُتُه ِب��اأْلَْرِض، َوَجَعْلُت َل��ُه َباَبنْيِ: َباًبا 

َش��ْرِقيًّا َوَباًبا َغْرِبيًّا، َفَبَلْغُت ِبِه َأَس��اَس ِإْبَراِهيَم( متفق عليه.
 قال احلافظ ابن حجر- رمحه اهلل- يف »فتح الباري«: »ويستفاد 

منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة«.
وقال اإلمام النووي- رمحه اهلل- يف »ش��رح صحيح مس��لم«: 
»ويف ه��ذا احلدي��ث دلي��ل لقواع��د م��ن األح��كام، منه��ا: إذا 
تعارض��ت املص��احل، أو تعارض��ت مصلحة ومفس��دة، وتعذر 
اجلم��ع بني فع��ل املصلحة وترك املفس��دة، ب��دئ باألهم؛ ألن 
الن��ي- صلى اهلل عليه وس��لم- أخ��رب أنَّ نقض الكعبة وردها 
إىل م��ا كان��ت عليه م��ن قواعد إبراهيم عليه الس��ام مصلحة، 
ولكن تعارضه مفس��دة أعظم منه، وهي خوف فتنة من أس��لم 
قريًبا، وذلك ملا كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فريون تغيريها 

عظيًما«.
ول��و كان اهل��دم واجب��ًا مل��ا أق��ره الصحاب��ة الك��رام والتابعون 
وغريهم من مجاهري العلماء س��لفًا وخلفًا حيث فتح املسلمون 
ب��ادًا كث��رية كان فيها قبور ومبان على قب��ور ول يرد أن أحدا 
من املس��لمني أو العلماء مبا فيه��م من الصحابة و التابعني أمر 
بهدمه��ا، فق��د دخل املس��لمون مص��ر وفيها م��ن املباني حول 
القب��ور وعليه��ا الكث��ري ول ي��رد أن أح��دًا م��ن املس��لمني أم��ر 
بوج��وب هدمه��ا هذا مع كونها أبينة على قبور غري املس��لمني 
فكي��ف بقب��ور املس��لمني واألنبي��اء والصاحلني، وه��ذه األبنية 
وخاص��ة قبور األنبي��اء والصاحلني موجودة يف باد املس��لمني 
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من��ذ عص��ور طويلة ومر على هذه األمة م��ن العلماء اجلهابذة 
الذي��ن ال خياف��ون يف اهلل لوم��ة الئ��م ول نر منهم إن��كارًا على 
وجوده��ا فض��ًا عن األمر بهدمها، فيك��ون ذلك إمجاعا منهم 
عل��ى بقائها واإلمجاع حج��ة معتربة، ولو وجد بناء على مقربة 
أو مشهد يف مقربة ول يعلم أصله هل بين على مقربة مسبلة أو 
مملوكة فاألصل عدم هدمه وإبقاؤه جاء يف حاش��ية البيجريمي 
م��ا نص��ه: »ولو وجد بناء يف أرض مس��بلة ول يعلم أصله ترك 
الحتم��ال أن��ه وضع حبق قياس��ًا عل��ى ما ح��رروه يف الكنائس 
وم��ن البن��اء األحج��ار اليت جرت ع��ادة الن��اس برتكيبها. نعم 
اس��تثنى بعضهم قبور األنبياء والش��هداء والصاحلني وحنوهم، 
برم��اوي. وعبارة الرمحاني: »نع��م قبور الصاحلني جيوز بناؤها 
ولو بنية اإلحياء للزيارة والتربك، قال احللي: ولو يف مس��بلة، 
وأفت��ى به، وق��ال: أمر به الش��يخ الزيادي مع واليت��ه«، ومبثله 
قال اجلمل يف حاش��يته حيث جاء فيها ما نصه: »واعلم أنه لو 
وجد بناء على قرب يف مقربة جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها 
وش��ك هل حدث بعد جريان عادتهم بذلك فالوجه الذي ال 
جي��وز غ��ريه أنه ال جي��وز هدمه وال التعرض ل��ه ؛ ألن األصل 
احرتام��ه ووضع��ه حبق ولعله حصل فيها قب��ل أن تصري مقربة 

البلد«. ألهل 
أض��ف أن الق��ول بوجوب هدم البناء بعد اطاع العلماء عليه 
وس��كوتهم عليه فيه طعن لعلماء األمة وس��لفها بقبوهلا حبرام 
أو ش��رك أو حنو ذلك وهذا فيه مالفة لسبيل املؤمنني ومالف 
لقول الني صلى اهلل عليه وسلم: »ال جتتمع أميت على ضالة 
»ومالف لقوله صلى اهلل عليه وسلم: »ما رآه املسلمون حسنا 

فهو عند اهلل حسن«.
ث��م إن وج��ود ه��ذه األبني��ة عل��ى القبور ي��دل عل��ى جوازها 
كما ذكرت س��ابقا لس��كوت العلماء عليه��ا وال جيوز للعلماء 
السكوت على حمرم فان هذا فيه طعن يف األمة ويدل سكوتهم 
عليها على جوازها ألن الفقهاء يقررون أن القديم يبقى على 

قدم��ه فل��و ل يكن له أصل مقبول ملا أق��ره العلماء العاملون.
 ول��و فرضن��ا أن البن��اء عل��ى القبور حم��رم وهذا ما ال نس��لمه 
نقول إن هدم هذه القبور يف وقت األمة فيها حباجة إىل ما هو 
أه��م منه��ا فقد نص الفقهاء على أن احلدود وهي أمور قطعية 
ال جي��وز الته��اون فيها أنه جيوز تأخ��ري إقامتها إذا أدت إقامتها 
إىل فتن��ة أعظ��م كما لو كان الزم��ن زمن حرب مافة أن يلحق 

ه��ذا بأه��ل احلرب فيكون عون��ا للعدو أو قد ي��ؤدي إىل ردته 
فنك��ون ق��د أوقعن��اه يف الردة بع��د أن كان واقعا يف حمرم فقط، 
فل��و كان ه��دم ه��ذه املش��اهد واألبنية ي��ؤدي إىل منك��ر أعظم 
م��ن بقائها،فعندئذ ال جيوز هدمه��ا ولو فرضنا حرمة بقائها أو 
بنائه��ا، ال يق��ال إن وج��ود هذه القب��ور وهذه املش��اهد مظهر 
من مظاهر الش��رك،ألن وجود هذه القبور هو ما أطبقت عليه 
األم��ة وعلماؤها جي��ا إثر جيل- فهل يعق��ل أن تكون األمة 
متفق��ة على ضرب م��ن ضروب الوثنية والش��رك، وهل جيوز 
أن حنم��ل اآلي��ات واألحاديث اليت وردت يف املش��ركني الذين 
يعب��دون غري اهلل، يف املس��لمني املوحدين الذين ش��هد هلم اهلل 
ورس��وله بالرباءة من الش��رك، وال جيوز التقول على املسلمني 
بأنه��م يعب��دون القب��ور أو يش��ركون باهلل غريه، فه��ذا قول فيه 

جتنن على امة اإلس��ام وتاريخ املس��لمني العظيم.
 بعد استعراضنا ملادة البحث نستخلص النتائج اآلتية:

ال يوجد أحد من علماء املسلمني ممن يعتد بكامهم من أتباع 
املذاه��ب األربعة قال حبرمة البناء على القبور باس��تثناء علماء 
الش��افعية الذي��ن فرقوا بني املقربة املس��بلة واململوك��ة فأجازوا 

البن��اء يف الثانية ومنعوه يف األوىل.
يوج��د عن بعض علماء الش��افعية قول باس��تثناء قبور العلماء 
واألولياء والصاحلني من البناء يف املقابر املسبلة فأجازوا البناء 

على قبورهم حتى يف املقابر املس��بلة واملوقوفة.
غاية ما دلت عليه نصوص الفقهاء يف حكم البناء على القبور 
دورانه بني اإلباحة والندب والكراهة وال يوجد قول باحلرمة 

إال قول عند الشافعية كما وضحته آنفا.
إن وجود البناء على القبور موجود ومشاهد منذ مئات السنني 
وم��ع ذل��ك ل جند أحدًا من العلماء مع م��ا امتازوا به من علم 
وص��اح أفت��ى بوج��وب هدم ه��ذه األبنية والقاع��دة تقرر أن 

القدي��م يبقى على قدمه.
إن يف ه��دم األبني��ة املقام��ة عل��ى القب��ور حاليا ي��ؤدي إىل فنت 
عظيم��ة،  األم��ة يف غنى عنها وقد قرر الفقه��اء أن املنكر- إن 
سلمنا أن البناء منكر- ال جيوز إنكاره إن أدى إىل منكٍر أعظم 
كم��ا أنه جي��وز تأخري إقامة احلدود مع أنه��ا ثابتة قطعًا يف زمن 

الفنت إىل زمن االس��تقرار.
ه��ذا واهلل أعل��م واحلم��د هلل أواًل و آخ��رًا، وصل��ى اهلل عل��ى 

س��يدنا حمم��د وعل��ى اله وصحبه وس��لم.
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املفيت سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في 
التاريخ اإلسالمي

اإلمام الرافعي
نس��به: عب��د الكري��م ب��ن حممد ب��ن عبد الكري��م، أبو القاس��م 
الرافع��ي القزوي��ين الش��افعي، وذك��ر اإلم��ام الذهي أن نس��به 
ينته��ي إىل الصحاب��ي اجللي��ل رافع بن خدي��ج رضي اهلل عنه، 
وذكر اإلمام النووي أن ينس��ب إىل قرية رافعان قرية من قرى 
باد قزوين. وقد أمجع أهل الرتاجم على نسب الرافعي؛ ألن 
اإلم��ام الرافعي قد ترج��م يف كتابه )التدوين يف أخبار قزوين( 

ترمج��ة مفصله لوالده.
هو الش��يخ اإلمام العامة أبو القاس��م، أستاذ املتأخرين وحمرر 
املذهب الش��افعي مع اإلمام النووي، وقد أطلق عليهما لقب 
الشيخان ويرجع الفضل هلما يف حترير املذهب، ومبا أن اإلمام 
الرافع��ي متق��دم على اإلم��ام النووي فقد محل ه��و لواء حترير 

املذهب، ثم جاء َمن َبعده وبنى على ما أسس��ه.
مول��ده: اختلف��ت الرواي��ات يف تاري��خ مول��د الرافع��ي، فذكر 
اإلمام الذهي أن مولده سنة 555ه�، وهذا ما يرجحه أغلب 

أه��ل الرتاجم، وقيل س��نة 557ه�، وقيل س��نة 558ه�.
نش��أته: ول��د اإلم��ام الرافع��ي ونش��أ يف أس��رة علم، ول��و أراد 
شخص أن يرتجم ألسرة الرافعي لكتب الشيء الكثري واملبهر 
عنها، فقد نش��أ أبو القاس��م الرافعي يف كنف والديه، يف أس��رة 

تهت��م بالعل��م، حي��ث كان وال��ده: حممد ب��ن عب��د الكريم من 
كب��ار علم��اء قزوين، فاهت��م والده بتعليمه من��ذ صغره، فتعلم 
الق��رآن، واحلدي��ث، واللغ��ة العربي��ة، وغريها، وتف��رغ لطلب 
العل��م وحتصيل��ه، يف مراحل التعلي��م األوىل، وكان هذا ديدن 
والده؛ فكما كان منارة علم لألمة كان كذلك ألوالده بشكل 
خ��اص. قال الذهي وغريه: »ق��ال الرافعي: »مسعت من أبي 
حضورًا يف الثالثة، س��نة ثان ومخس��ني ومخسمائة« فتعلم عند 
أبي��ه احلدي��ث والتفس��ري والفق��ه، وق��رأ احلدي��ث بالرواية عن 
والده سنة 569 ه� فدرس وتفقه على يديه، كما قرأ احلديث 
عند خال والدته: أمحد بن إمساعيل الطالقاني، وعند غريهما 
م��ن علماء عصره، أخ��ذ القرآن واحلديث واللغة، وغريها من 
العل��وم، وأصب��ح بارع��ًا يف علم التفس��ري واحلدي��ث، وأصول 
الفقه وفروعه، وكان مرجعًا للفتوى والتعليم، مش��تغًا خبدمة 
العلم وتعليمه، خترج على يديه الكثري من العلماء والفضاء، 

وكان جيل��ه الصغري والكب��ري، واحلاكم واحملكوم.
برع اإلمام الرافعي يف متلف العلوم الشرعية، وهذا ما شهد به 
العلماء ممن عاصره، أو ممن قرأ كتبه، فقال عنه التاج السبكي: 
»كان اإلم��ام الرافع��ي متضلع��ًا من علوم الش��ريعة: تفس��ريًا، 
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وحديثًا، وأصواًل، مرتفعًا على أبناء جنسه يف زمانه نقًا وحبثًا 
وإرش��ادًا وحتصيًا، وأما الفقه فهو فيه عمدة احملققني وأس��تاذ 
املصنف��ني، كأمن��ا كان الفقه ميتًا فأحياه وأنش��ره، وأقام عماده، 
بع��د م��ا أمات��ه اجلهل فأق��ربه، كان فيه بدرًا يت��وارى عنه البدر 
إذا دارت ب��ه دائرته، والش��مس إذا ضمه��ا أوجها، وجوادًا ال 
يلحقه اجلواد إذا سلك طرقًا ينقل فيها أقوااًل وخيرج أوجها«.

فقد كان إمامًا يف الفقه، وطودًا شامًا يف املذهب الشافعي وله 
عظيم الفضل يف حترير املذهب وتنقيحه واستقراره، حيث إن 
كتاب��ه احمَلرر عمدة الفقه الش��افعي وركي��زة يف معتمد املذهب، 
حي��ث خلص��ه اإلمام الن��ووي يف كتابه املنهاج وال��ذي اعتمده 
ش��راح وحمقق��ي املذه��ب، ول��ه غ��ريه م��ن املؤلفات النفيس��ة، 
ككتاب��ه العزي��ز، والذي قال في��ه تاج الدين الس��بكي: »وكفاه 
بالفت��ح العزي��ز ش��رفًا؛ فلقد عا به عنان الس��ماء مق��دارًا وما 
اكتف��ى، فإنه ال��ذي ل يصنف مثله يف مذهب من املذاهب، ول 

يش��رق على األمة كضيائه يف ظ��ام الغياهب«.
ويف التفس��ري كان عاملًا، وكان له جملسًا للتفسري، وقال أبو عبد 
اهلل حممد بن حممد اإلسفرايين: »هو شيخنا إمام الدين وناصر 
الس��نة، كان أوحد عص��ره يف العلوم الدينية أص��واًل وفروعًا، 
جمتهد زمانه يف املذهب، فريد وقته يف التفس��ري، كان له جملس 

بقزوين للتفس��ري ولتسميع احلديث«.
وكان ي��روي احلدي��ث يف اجلام��ع الكب��ري بقزوي��ن، ويف املدينة 
املنورة، يف موس��م س��فره للح��ج. وممن أخذ عن��ه: تقي الدين 
ابن الصاح، ذكر يف مقدمة كتاب »ش��رح التبصرة والتذكرة« 
أن مش��ائخ ابن الصاح كان��وا يف الغالب من علماء احلديث، 
وعد من أشهرهم: أبا القاسم عبد الكريم الرافعي، وله كتاب 
األمالي الش��ارحة على مفردات الفاحت��ة، وهي ثاثون حديثًا 
أماها بأسانيدها عن شيوخه على سورة الفاحتة وتكلم عليها.
كان الرافع��ي صاح��ب نس��ك، وتواض��ع، مش��تغًا بالعل��م 
والعبادة، قال الس��بكي: »وكان رمحه اهلل ورعًا زاهدًا تقيًا نقيًا 
طاه��ر الذيل، مراقبًا هلل له الس��رية الرضي��ة املرضية، والطريقة 

الزكي��ة، والكرامات الباهرة«، ق��ال ابن الصاح: »أظن أني ل 
أر يف ب��اد العج��م مثله«، ووافقه على ذلك اإلمام الس��بكي، 
وق��ال اإلمام النووي: الرافعي من الصاحلني املتمكنني، كانت 

ل��ه كرامات كثرية«.
وكذل��ك كان مؤرخ��ًا متقن��ًا وأل��ف يف تأري��خ بلده موس��وعة 

تأرخيية.
وع��ن اإلم��ام ت��اج الدين ب��ن الِف��ركاح أن خوارزم ش��اه يعين 
ج��ال الدي��ن غزا الك��رج بتفليس يف هذه الس��نة، وقتل فيهم 
بنفس��ه حت��ى مج��د الدُم على ي��ده، فلما مر بقزوي��ن خرج إليه 
 : الرافعيُّ فلما دخل إليه أكرمه إكرامًا عظيمًا، فقال له الرافعيُّ
مسع��ت أن��ك قاتلت الكفار حتى مجد ال��دم على يدك فُأِحّب 
أن خُترج إليَّ يدك ألقّبلها، فقال له الس��لطان: بل أنا أحب أن 
أقّبل يدك، فقبل السلطان يده وحتادثا، ثم خرج الشيخ وركب 
دابته، وسار قليًا فعثرت به الدابة فوقع فتأذَّت يده اليت قبَّلها 
الس��لطان، فقال الش��يخ: س��بحان اهلل لقد قبَّل هذا الس��لطان 
يدي فحصل يف نفس��ي ش��يٌء من العظمة، فعوِقبت يف الوقت 

العقوبة. بهذه 
ش��يوخه: أخ��ذ ع��ن والده: حممد ب��ن عبد الكري��م، وقرأ على 
حمم��د بن حييى، وعلى ملكداد القزويين، وقرأ بالروايات على 
إبراهي��م ب��ن عبدامللك القزويين، وأبو حام��د عبد اهلل ابن أبي 
الفت��وح اب��ن عثم��ان العمراني، واخلطيب أب��و نصر حامد ابن 
حمم��ود امل��اوراء النهري، واحلافظ أبو العاء احلس��ن ابن أمحد 

العط��ار اهلمذاني، وغريهم.
تاميذه: تعلم على يد الرافعي: ابنه عزيز الدين، وتقي الدين 
ابن الصاح، وممن روى عن الرافعي -مساعا-: احلافظ عبد 
العظي��م املن��ذري، باملدينة املنورة، وفخر الدين عبد العزيز ابن 
قاض��ي القضاة عبد الرمحن املعروف بابن الس��كري، وغريهم 

اخللق الكثري
وفات��ه: ت��ويف رض��ي اهلل عنه يف ش��هر ذي القعدة س��نة: ثاث 

وعشرين وس��تمائة هجرية.
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سمو األمير هاشم بن الحسين يفتتح مؤتمر اإلفتاء 
الدولي بعنوان: »نقض شبهات التطرف والتكفير «

مندوب��ا ع��ن جالة املل��ك عب��داهلل الثاني، رع��ى مسو األمري 
هاش��م بن احلس��ني، افتتاح املؤمت��ر الدولي ال��ذي تنظمه دائرة 
اإلفت��اء الع��ام بعنوان: »نقض ش��بهات التطرف والتكفري«، يف 

17-18 أي��ار 2016م.
وقال مساحة مفيت عام اململكة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة، 
يف كلم��ة ل��ه خ��ال االفتت��اح: »إن عق��د هذا املؤمت��ر جاء بعد 
أن اش��غل املتطرفون العال بقضايا التكفري، وأشعلوا نار الفتنة 
ب��ني املس��لمني، فاس��تباحوا الدم��اء واألموال واألع��راض، إذ 
خيم��ت فنت كقطع اللي��ل املظلم على كثري من الدول العربية، 
حيث ال يعرف احد نهاية هلا إال رب العاملني، مبينا أن جالة 
املل��ك عب��داهلل الثاني حذر من هذه الف��نت، وانذر من عواقبها 
الوخيمة، فكانت رس��الة عمان اليت وضع جالته يده الكرمية 
م��ن خاهل��ا على معاق��ل األل ف��داواه بالعلم والعم��ل ونادى 

بالصرب وحس��ن األمل«.
وأض��اف، أن اهلل ع��ز وجل وصف األمة اإلس��امية بأنها امة 
واحدة يش��د بعضه��ا بعضا لقوله تع��اىل: )ِإنَّ َه��ِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة 
َواِح��َدًة َوَأَن��ا َربُُّكْم َفاْعُب��ُدوِن( األنبي��اء/92، إذ أن الواجب على 
كل مواط��ن االنتم��اء هل��ا واالعتزاز بها وال��والء هلا، حيث أن 

ح��ب الوط��ن م��ن اإلمي��ان، وهذا األم��ر ال يقوم على أس��س 
عنصري��ة أو عصبي��ة بل يقوم على رس��الة اإلس��ام الس��محة 
البيض��اء النقية، البعيدة عن الغل��و والتطرف واإلرهاب، وإن 
تفريط أي مواطن يف واجبه ينزل أمته من مكانتها العالية اليت 

مّحل��ه اهلل تع��اىل أمانتها، فيبوء بغض��ب اهلل ومقته.
وتابع، إن داء هذه األمة يبدأ من داخلها بالتنازع والتناحر، إذ 
قال تعاىل: )َواَل َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصرِبُوْا ِإنَّ 

اِبِريَن( األنفال/46 . اهللََّ َمَع الصَّ
حيث ل حيدث التنازع والتناحر يف األمة إال بعد ظهور الفرق 
احلاق��دة والعصاب��ات املتطرف��ة، وكان أكثرها عداوة وأش��دها 
حق��دا وس��وءا عصابة داع��ش اإلرهابية اليت فارق��ت اجلماعة 
وحكم��ت عل��ى البلدان بالكفر وانطلق��ت إىل آيات أنزلت يف 
الكف��ار، فجعلوه��ا عل��ى املؤمنني، فاس��تحلوا دماء املس��لمني 
وأمواهل��م، وه��م ال عن حق يقاتل��ون وال عن منكر ينهون بل 

ه��م يف ضال مبني.
وقال مفيت مجهورية مصر العربية مساحة الدكتور شوقي عام: 
»إن احلرب على اإلرهاب ومواجهته ليست قضية نظرية فقط 

بل ال بد أن يتبع فيها العمل اجلاد والسعي الدؤوب«. 

أخبار  ونشاطات الدائرة
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ل��ذا بذلت املؤسس��ات الديني��ة يف مصر وعلى رأس��ها األزهر 
الش��ريف العدي��د م��ن اجله��ود ملعاجل��ة فك��ر ه��ذه اجلماعات 
املتطرف��ة ال��يت حاول��ت أن تبث��ه يف نف��وس اجلمي��ع من خال 

العدي��د م��ن اإلج��راءات والوس��ائل والقنوات.
وب��ني أن دار اإلفت��اء املصري��ة استش��عرت خط��ر الفتاوى اليت 
تطلقه��ا اجلماع��ات اإلرهابي��ة، فقامت حبزمة م��ن اإلجراءات 
ملواجه��ة اآلل��ة الدعائي��ة للتنظيم��ات اإلرهابي��ة وم��ن ضمنها 
عصاب��ة داع��ش، وذل��ك ع��رب إقام��ة مرص��د ملتابع��ة الفت��اوى 
التكفريي��ة واملتش��ددة وال��رد عليها وتفنيدها م��ن خال منهج 
علم��ي رص��ني، وإقام��ة مركز تدري��ي متخصص حول س��بل 

تن��اول ومعاجل��ة الفتاوى املتش��ددة.
ولف��ت عام إىل أن دار اإلفت��اء املصرية قامت برتمجة أكثر من 

ألف فتوى باللغات االجنليزية والفرنسية واألملانية، نسبة كبرية 
منها تتعلق بتفنيد مزاعم التيارات املتطرفة وما تسوقه وتصدره 

من مفاهيم وفتاوى مغلوطة.
وأك��د رئيس اهليئ��ة العامة للش��ؤون اإلس��امية واألوقاف يف 
دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة الدكتور حمم��د الكعي عمق 
العاقات اإلس��رتاتيجية بني دولة اإلمارات واألردن ومتانتها 
حكومة وشعبا، مشيدا باجلهود الكبرية اليت تبذهلا دائرة اإلفتاء 
الع��ام يف األردن للتصدي ألفكار التطرف واإلرهاب، خباصة 
ع��رب تنظيمها هلذا املؤمتر الدولي ال��ذي يعد مبادرة رائدة على 
الطريق الصحيح لفك أسر اخلطاب الديين من أيدي املتطرفني 

الذين اختطفوا الدين.
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وأض��اف أن ه��ذه الزمرة تراها تارة تكفر احل��كام زاعمة أنهم 
ل حيكم��وا مب��ا أن��زل اهلل، وت��ارة تكفر الش��عوب ألنهم رضوا 
حبكامهم، وتارة أخرى تكفر العلماء ألنهم ل يكفروا احلكام، 
مش��ريا إىل أنه��م اعت��ربوا كل العصور اإلس��امية بع��د القرن 
الراب��ع عص��ور كف��ٍر، وأوجب��وا عل��ى املس��لمني ت��رك األم��ن 

والوط��ن، واهلج��رة إىل أرض الفنت.
وأش��ار إىل أن ه��ؤالء ابتدع��وا م��ن عن��د أنفس��هم أحكام��ا 
مالف��ة للدي��ن، وعص��وا كام س��يد املرس��لني، وابتع��دوا عن 
نه��ج الصحاب��ة والتابعني، مستش��هدين بنص��وص ل يفهموها 
حي��ث حرفوها ع��ن مقاصدها، فتحول احنرافه��م الفكري إىل 

اعت��داءات آث��ة ممول��ة وجرائ��م ممنهجة.
وقال مفيت القدس والديار الفلس��طينية مساحة الدكتور حممد 
حس��ني، إن ه��ذا التط��رف ال��ذي انعقد م��ن أجله ه��ذا املؤمتر 
يأت��ي ملواجهة التش��دد ال��ذي نهض به أولئك الذين ينتس��بون 
إىل اإلس��ام زورا وبهتان��ا وحاول��وا أن يلبس��وا عباءت��ه وهم 
بعيدون كل البعد عن هذا الدين وتعاليمه وأحكامه ومقاصده 

ال��يت حتق��ق األمن واألمان والعدل والس��ام ليس للمس��لمني 
وحدهم بل لبين اإلنس��ان.

وأش��ار إىل أن التطرف مبا يرافقه من فتاوى التكفري والتضليل 
واخل��روج على اإلمام واألئمة يس��توجب عقد هذا املؤمتر من 
أجل الوقوف أمام هذا التيار الذي يستهدف األئمة يف عقيدتها 

وشريعتها ويف كل تطبيقات هذا الدين العظيم.
وشارك يف املؤمتر خنبة من كبار علماء الدين اإلسامي واخلرباء 
والباحث��ني م��ن دول عربي��ة وإس��امية وأجنبي��ة منه��ا مص��ر، 
الس��عودية، فلس��طني، اليمن، لبنان، تايلند، النمسا، داغستان، 
فرنس��ا، أوكرانيا، السويد، باكستان، نيجرييا، النيجر، املغرب، 

الكويت،العراق. ماليزيا، 
وع��رض خال االفتتاح فيلم وثائقي قص��ري عن دائرة اإلفتاء 
العام يف األردن، يبني مس��ريتها وكيفي��ة تواصلها مع اجلمهور 

عرب وس��ائل االتصال االجتماعي.
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العــام  اإلفتــاء  دائــرة  لمؤتمــر  الختاميــة  الوثيقــة 
الدولــي بعنــوان:) نقــض شــبهات التطــرف والتكفيــر (

عمان/ األردن 10-11/شعبان/ 1437ه�،
املوافق 17-18 /5 /2016م

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل��ني والصاة والس��ام على املبعوث رمحة 
للعاملني، وعلى آله الطيبني الطاهرين، وأصحابه الغرِّ امليامني، 

ومن تبعهم بإحس��ان إىل يوم الدين.
انطاق��ًا م��ن املس��ؤولية التارخيي��ة للمملكة األردني��ة اهلاشية 
يف إب��راز ص��ورة اإلس��ام املش��رقة ووق��ف التج��ين عليه ورد 
الش��بهات اليت تثار حوله مس��تندة إىل ما ورد يف رس��الة عمان 
»رس��الة اإلس��ام الس��محة« اليت أطلقها جالة امللك عبد اهلل 
الثان��ي أع��زه اهلل بش��رعية هاشي��ة موصولة بالن��ي املصطفى 
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، حي��ث ُأطلقت رس��الة عمان عش��ّية 
الس��ابع والعشرين من رمضان املبارك عام 1425ه�/ التاسع 
من تش��رين الثاني )نوفمرب( ع��ام 2004م، يف عّمان، وغايتها 
إظهار مقاصد اإلس��ام والرد على من حياول تش��ويه صورته 
م��ن أعدائ��ه ومن بعض الذين يّدعون االنتس��اب له ويقومون 

بأفعال غري مس��ؤولة بامسه.
واس��تكمااًل هل��ذا النهج عقدت دائرة اإلفت��اء العام هذا املؤمتر 
الدولي مبشاركة خنبة كرمية من املؤمترين علماء األمة اإلسامية 

لتجتمع كلمتهم على تبين النهج الذي يبني وس��طية اإلس��ام 
ومساحت��ه، والدف��اع ع��ن مبادئ��ه وقيم��ه الداعي��ة إىل الرمح��ة 
والع��دل، ومواجهة األفكار الش��اذة واملنحرف��ة، اليت أدت إىل 
تكفري املسلمني وإراقة دمائهم التزامًا بقول اهلل تعاىل: )َوْلَتُكْن 
ِمْنُك��ْم ُأمَّ��ٌة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلَ��ريِْ َوَيْأُمُروَن ِباملَْْع��ُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 

امْلُْنَك��ِر َوُأوَلِئَك ُه��ُم املُْْفِلُحوَن( آل عمران/104.
فاألم��ة اإلس��امية أم��ة واح��دة ربه��ا واح��د، ونبيه��ا واح��د، 
وتعاليمها واحدة، يقول اهلل تعاىل: )َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة 
َوَأَن��ا َربُُّك��ْم َفاتَُّقوِن( األنبياء/92، وتتحقق وحدة األمة برتس��يخ 
مبدأ األخوة بني املسلمني على أساس اإلميان باهلل تعاىل اتباعًا 
للمنه��ج اإلهلي الش��امل يف قوله تع��اىل: )ِإمنََّا املُْْؤِمُن��وَن ِإْخَوٌة( 
احلج��رات/10، فالعق��د ب��ني املؤمنني عق��د حق��وق واجبة بنفس 

اإلمي��ان، والتزامه��ا مبنزل��ة الت��زام العبادات، وق��د امنت اهلل يف 
كتاب��ه الكريم على عب��اده املؤمنني أن ألف بني قلوبهم بعد أن 
كان��وا أعداًء فأصبح��وا بنعمته إخوانًا، وه��ذا يقتضي االبتعاد 
عن مجيع مظاهر اخلاف اليت تؤدي إىل الشقاق والنزاع، وشّق 
الصف اإلس��امي الواح��د، مبجاهدة النفس واتس��اع الصدر 

واألف��ق للوص��ول إىل ما حيقق الس��عادة يف الدنيا واآلخرة.
وال جي��وز تكف��ري م��ن أقر بالش��هادتني إال إن جاء مب��ا ينقضها 
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لق��ول الن��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم )َأميَُّا َرُج��ٍل َق��اَل أِلَِخيِه َيا 
َكاِف��ُر، َفَقْد َب��اَء ِبَها َأَحُدُهَم��ا( متفق عليه.

والدول��ة يف اإلس��ام ه��ي ال��يت حتفظ ش��ؤون الب��اد والعباد 
وتقوم مبقاصد احلكم املطلوبة لتحقيق األمن واالس��تقرار ومبا 
حيقق العدالة واملساواة، وال جيوز ألي مجاعة أن تنفرد بأحكام 

الوالي��ة واخلاف��ة وعقدها من دون األمة.
إن شولي��ة رس��الة اإلس��ام ال��يت تق��وم عل��ى إرس��اء مبادئ 
العدل والرمحة والتس��امح والس��ام بني الن��اس تؤهله لتنظيم 
عاقة املسلمني بغريهم وفق مبادئ إسامية رصينة تقوم على 
الس��لم والتعاون على الرب والتقوى، أما احلرب فهي اس��تثناء 
هلا ش��روطها الش��رعية وقواعدها وأخاقياته��ا، وال تكون إال 
بإعان من ولي األمر الذي يقدر املصاحل واملفاس��د واملواثيق 

الدولية. واألعراف 
وال يقتصر اجلهاد يف املفهوم اإلسامي على القتال وحده، بل 
يش��مل الدعوة إىل احلق والرش��اد، باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
يِل َربَِّك ِباحْلِْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسَنِة  قال اهلل تعاىل: )اْدُع ِإىَل َس��بِ

َوَجاِدهْلُْم ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن( النحل/ 125.
وأما ما تفعله التنظيمات املتطرفة، من تدمري وختريب للعمران 
وح��ضٍّ للش��باب على قت��ل أنفس��هم وأهليه��م وزعزعة أمن 
الب��اد والعب��اد فه��ذا ليس جه��ادًا، وإمن��ا هو بغ��ي وعدوان، 
وإجرام وإفساد. لذلك فإنه حيرم االنتماء إىل هذه التنظيمات، 
واملقاتلة يف صفها أو نصرتها؛ ألنها ترفع راية عمية، وقد قال 
يٍَّة، َيْدُعو  الني صلى اهلل عليه وس��لم: )َمْن َقاَتَل حَتَْت َراَيٍة ِعمِّ

، َأْو َيْغَضُب ِلَعَصِبيَّ��ٍة، َفِقْتَلُتُه َجاِهِليٌَّة(. ِإىَل َعَصِبيَّ��ةٍ
وظاه��رة اخل��وف م��ن اإلس��ام واملس��لمني )اإلس��اموفوبيا( 
وإن كانت ترجع إىل بعض املمارس��ات الش��اذة واملنحرفة اليت 

ميارس��ها بعض املنتس��بني هلذا الدين احلنيف، ف��إن جزءًا كبريًا 
منه��ا يع��ود إىل العنصرية والعداء لإلس��ام واملس��لمني، وهلذا 
فإنن��ا حن��ذر من تنامي ه��ذه الظاهرة اليت ت��ؤدي إىل تزايد فكر 

اإلره��اب والتطرف.
كما جيب التأكيد على أن فلس��طني هي قضية املس��لمني األوىل 
وأن االحتال الغاش��م لفلسطني، واغتصاب املسجد األقصى 
املبارك، قبلة املسلمني األوىل، وإحدى أقدس مقدساتهم، أحد 

األسباب الرئيسة حلدوث االضطرابات يف العال.
والواج��ب عل��ى علماء األمة اإلس��امية الواح��دة أن يقوموا 
بواجبه��م الش��رعي يف رأب ص��دع األمة، وتوحي��د صفوفها، 
وحماربة األفكار الشاذة واملنحرفة، وبيان زيف شبه املتطرفني، 
كم��ا جي��ب عليهم تبيني الفه��م الصحيح لإلس��ام الذي ينبين 
على أسس سليمة، أوهلا: التمسك بالقرآن الكريم ونصوصه، 
والثاني��ة: اتب��اع بالثابت من س��نة الني صلى اهلل عليه وس��لم، 
والثال��ث: ه��و الفه��م الصحي��ح الس��ليم هلذه النص��وص من 
الق��رآن والس��نة يف ض��وء القواع��د الكلي��ة واملقاص��د العام��ة 
للشريعة اإلس��امية بعيدًا عن التحريف والتشويه ولّي أعناق 
النص��وص لتأييد فكر أو انتصار ملذهب أو تربير لعمل وإجياد 
مس��وغات ل��ه، وط��رح اآلراء ال��يت احنرفت عن منه��ج الفهم 
الس��ليم واإلدراك القوي��م لطبيع��ة الدين وصلت��ه باحلياة، وأن 
يعملوا على نش��ر ثقافة احلوار واالعتدال والتس��امح وحس��ن 

الظ��ن، وقبول اآلخر.
اَدِة َأْنَت  ��هَ ��َمَواِت َواأْلَْرِض َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشَّ )اللَُّه��مَّ َفاِطَر السَّ

حَتُْك��ُم َبنْيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكاُنوا ِفي��ِه خَيَْتِلُفوَن( الزمر/46.
واحلمد هلل رب العاملني
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العالمة الحبيب عمر بن حفيظ يوزر اإلفتاء العام

استقبل مساحة مفيت عام اململكة الشيخ عبد الكريم اخلصاونة 
يف مكتبه األربعاء املوافق 2016/3/2م العامة احلبيب عمر 

بن حفيظ والوفد املرافق له. 
وقد ّقدم مساحته إجياًزا عن عمل دائرة اإلفتاء واملهام املنوطة 
به��ا، مبيًنا أن منهج اإلفتاء هو االعتدال والوس��طية، موضحًا 

أن األردن حيمل ثقافة التس��امح واالعتدال.
وق��د ألق��ى احلبي��ب عم��ر حماض��رة ح��ول دور علم��اء األم��ة 
يف الدع��وة إىل اهلل، مع��ربًا ع��ن اعت��زازه وافتخ��اره مبا وصلت 
إلي��ه دائ��رة اإلفتاء العام من مكانة علمية، حيث باتت تش��كل 

مرجعي��ة للعرب واملس��لمني.
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اإلفتاء تحصد درع الحكومة الذكية

حص��ل تطبي��ق دائرة اإلفت��اء الع��ام األردنية للهوات��ف الذكية 
عل��ى جائ��زة درع احلكومة الذكي��ة عن فئة التطبيق��ات الذكية 
األفضل عربيًا، وذلك ضمن الدورة الس��ابعة للمس��ابقة واليت 

اس��تضافتها دولة الكويت.
وق��د أقيمت احتفالية مراس��م تكريم الفائزي��ن بدرع احلكومة 
الذكي��ة يف املنطق��ة العربي��ة برعاية وزير الدولة لش��ؤون جملس 
الوزراء يف دولة الكويت الش��يخ حممد عبداهلل املبارك الصباح 

واألس��تاذ بيار مكرزل رئيس جائ��زة احلكومة الذكية.
يذك��ر أن جائ��زة درع احلكوم��ات الذكي��ة تعد األكرب بالنس��بة 
للتطبيق��ات الذكية يف العال العرب��ي، ويعتمد خرباء التقييم يف 

املس��ابقة على عدد من املعايري ملنح التطبيق اجلائزة من أهمها: 
اجلان��ب اإلبداع��ي، وس��هولة االس��تخدام، وهي��كل التطبيق، 
والتفاع��ل معه، ومجالي��ات التصميم املرئي، إىل جانب احملتوى 

واملصداقية اللذين يش��ملهما التطبيق.
وقد تس��لم الدرع وش��هادة التكريم مدير اإلفت��اء اإللكرتوني 

الدكتور مجيل أبو س��ارة.
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أن دائ��رة اإلفت��اء أطلق��ت تطبيقها على 
Apple store و Google play إميان��ًا بال��دور الفع��ال 
الذي تقوم به وسائل التقنية احلديثة يف زيادة الوعي الديين يف 

اجملتمع��ات اإلس��امية خاصة فئة الش��باب.
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سامحة املفتي العام يرعى أعامل مؤمتر العقبة الثاين

زيارة نائب مفتي داغستان شهاب الدين حسنوف

وفد كلية اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن يف العراق
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It is Recommended that the Husband Allows
his Wife to Perform the Taraweeh in the Mosque

Question : 
Is it permissible for a husband to prevent 
his wife from offering Taraweeh(the night 
prayer during the month of Ramadhaan), or 
Friday prayer in the mosque ?
The Answer :
All praise be to Allah, peace and blessings be 
upon Prophet Mohammad: 
We recommend that the husband allows his 
wife to pray in the mosque, and share this 
great act of worship with other Muslims 
since Kushoo(submission and surrender to 
Allah during prayer) is more likely to be es-
tablished in the mosque; especially, when 
she says amen to the supplications of the 
Imam, and listens to the recitation of The 
Holy Quran throughout the sacred month of 
Ramadan. 
Ibn Umar narrated:”One of the wives of Umar 
(bin Al-Khattab) used to offer the Fajr and the 
‘Isha’ prayer in congregation in the Mosque. 
She was asked why she had come out for 
the prayer as she knew that Umar disliked 
it, and he has great ghaira (self-respect). She 
replied, “What prevents him from stopping 
me from this act?” The other replied, “The 

statement of Allah’s Apostle (P.B.U.H) : ‘Do 
not stop Allah’s women-slave from going to 
Allah s Mosques’ prevents him.”{Bukhari&Mus-

lim}. 
Ibn Omar also reported that the Prophet(P-
BUH) said: “ Allow women to offer night 
prayers in the mosques “If the husband in-
sisted on preventing his wife from offering 
Taraweeh prayer in the mosque, it is incum-
bent on her to obey him, and this takes prec-
edence over obtaining the virtue of praying 
in congregation. 
In “Al-Majjm`ou “ by Al-Nawawi : “It is desirable for 
a husband to grant his wife the permission 
to go to the mosque if she had asked him 
for that, but if he prevented her, then it isn`t 
unlawful since this is our Madhab(school of 
thought), and it is the preponderant opinion 
amongst the Muslim scholars.” 
The Hadith: “‘Do not stop Allah’s wom-
en-slave from going to Allah` s Mosques’,” 
means that it is disliked since the obedience 
of the husband is mandatory. 
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(two Raka’s followed by two Raka’s and so 
on).” In another narration on the authority of 
Aisha(May Allah be pleased with her) she 
said: “ The Prophet(PBUH) used to offer 
eleven Raka`s for Witr prayer, and he made 
Tasleem between each two.”{Narrated by Mus-

lim}. 
Accordingly, we recommend Muslims to 

follow the Sharia-approved evidence and the 
opinions of the eminent Muslim scholars. 
We also recommend that they don`t follow 
the opinions that lead individuals to feel em-
barrassed in their prayer because it was of-
fered in an invalid or a disliked manner. And 
Allah knows best. 

Question : 
What is the ruling on delaying Ish`a and 
Taraweeh prayers until a late time of the 
night ?
The Answer :
All praise be to Allah the Lord of the Worlds, 
and may His peace and blessings be upon 
His Prophet Mohammad: 
The time of Isha and Taraweeh (the night 
prayer during the month of Ramadhaan) 
prayers begins after the red twilight disap-
pears-end of Maghrib time-until the dawn 
breaks, but it is a condition that Isha prayer 
be offered before the Taraweeh prayer. 
“ Ghayat Talkiees Al-Mouraad Min Fatawa Ibn Zeyad” {p.20} 

stated: “The time of Taraweeh prayer is after 
offering Isha prayer until the break of dawn. 
If one offered it before Isha, knowingly, then 
it isn`t accounted for, but if it wasn`t offered 
as such, then it is most likely to be consid-
ered absolute supererogatory prayer similar 
to offering the Zuhr Sunnah thinking that its 
time had begun, although it hadn`t. ” 
Accordingly, there is no harm in offering the 
Taraweeh prayer, even at a late time, pro-
vided that it is offered after Isha prayer, but 
before the break of dawn. And Allah knows 
best. 

The Time of Taraweeh Prayer 
Extends until the Break of Dawn
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The Prayers of the Night(Taraweeh 
prayer) are Performed in Twos

Question : 
Is it permissible to offer Taraweeh prayer in 
four Raka`s(units of prayer) followed by one 
Tasleem like in Zuhr prayer ?
The Answer :
All praise is due to Allah, peace and bless-
ings be upon His Messenger: 
According to the Shafite school of thought, 
it is impermissible for a Muslim to offer 
Taraweeh prayer(optional congregational 
prayer on the nights of Ramadan) in four 
Raka`s that are followed with one Tasha-
hood. Prayer offered as such is invalid, and 
no reward is received by its performer This is 
based on the Prophet`s Hadith: “The prayers 
of the night are in twos (two Raka’s followed 
by two Raka’s and so on).” [Al-Bukhaari and Mus-

lim]. The Prophet(PBUH) and his righteous 
companions offered it in twos since it is a 
prayer that has a certain manner and certain 
rulings. So, it is impermissible to change its 
fixed status in the Prophetic Sunnah. 
Alkhateeb Alshirbini(May Allah have mer-
cy on him) said: “ Offering Taraweeh in four 
Raka`s followed with one Tasleem is invalid 
since it should be offered in twos.” 
The scholars of the four juristic schools con-

firmed the aforesaid opinion regarding the 
number of Raka`s in Taraweeh prayer. How-
ever, the Hanafites, the Malikites and the 
Hanbalites didn`t deliver a fatwa nullifying 
offering it in four Raka`s-as the Shafites did- 
rather, they considered it disliked. 
Abu Salma bin ‘Abdur Rahman narrated: I 
asked ‘Aisha, “How is the prayer of Allah’s 
Apostle during the month of Ramadan.” She 
said, “Allah’s Apostle never exceeded elev-
en Rakat in Ramadan or in other months; he 
used to offer four Rakat-- do not ask me about 
their beauty and length, then four Rakat, do 
not ask me about their beauty and length, 
and then three Rakat.” Aisha further said, “I 
said, ‘O Allah’s Apostle! Do you sleep be-
fore offering the Witr prayer?’ He replied, ‘O 
‘Aisha! My eyes sleep but my heart remains 
awake’!” 
Scholars interpreted this Hadith as: He(Al-
lah`s Apostle) used to offer four Raka`s and 
make Tasleem after each two as said by Ibn 
Bat`tal(May Allah have mercy on his soul): 
Aisha`s(May Allah be pleased with her) say-
ing that the Prophet(PBUH) said: ”prayed 
four” is based on his saying: ” The prayers 
of the night(Taraweeh prayer) are in twos 
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It isn`t Permissible to Pay an Employee`s 
Salary from Zakah Money

Question : 
Is it permissible for my employer to pay me 
a certain salary and consider part of it as 
Zakah(Obligatory charity) on his property?
The Answer :
All perfect praise be to Allah; and may His 
peace and blessings be upon our Proph-
et Mohammad and upon all his family and 
companions. 
It is impermissible for an employer to pay 
the salaries of his employees from the Zakah 
due on his property, because it isn`t permis-
sible that the benefit of Zakah goes to the 
giver. Therefore, he isn`t permitted to com-
bine between Zakah and employees` salaries 
because the latter are an obligation on him. 
Al-Ojaili,an eminent Shafitie scholar said, 
“It is unlawful for the Zakah giver to pay the 
wages of the croppers from the Zakah mon-
ey.”{Hashyat Al-Jamal Ala Sharh Al-Manhajj(2/248)}. 
Muslim scholars have determined that it 
is unlawful for a person to give the Zakah 
on his property to his dependants, because 
he is obliged to provide for them. Al-Imam 
Al-Ma`wardi said, “If their-parents` and 
children`s-expenditure is due on him, then 
the Zakah or expiation that he paid to them 

doesn`t avail him. In other words, Zakah re-
mains a debt on him for two reasons:……….
The second one is that he benefited from 
what he had paid them because he dropped 
their rights on him. In other words, such an 
action is paying Zakah for himself; it remains 
a debt on him.”{Al-Hawi Al-Kabeer(10/518)}. 
As a result, the employer is obliged to pay 
the salaries of his employees and he isn`t 
permitted to deduct them when calculat-
ing the Zakah. Rather, he should calculate 
the Zakah on his net profit as well as all the 
money and merchandise in his possession, 
and pay it to those who are entitled to re-
ceive it. However, if he paid their salaries, 
then he is permitted to pay from the Zakah 
on his property to those entitled to receive 
it from amongst them. Allah, The Exalted, 
said{what means}”Alms are for the poor and 
the needy, and those employed to administer 
the (funds); for those whose hearts have been 
(recently) reconciled (to Truth); for those in 
bondage and in debt; in the cause of God; 
and for the wayfarer: (thus is it) ordained by 
God, and God is full of knowledge and wis-
dom.”{At-Tawbah/60}. And Allah knows best. 
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Authorizing a Charitable Organization to 
Give the Zakaah of Cash as Food Parcels

Question : 
What is the ruling of Sharia on giving the 
Zakaah of cash in the form of food parcels?
The 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 righteous compan-
ions. 
Zakahh(obligatory charity) is the third pillar 
of Islam, and Islam has legislated it to pro-
tect the weak categories of society, such as 
the poor and needy. It is taken from the rich 
and given to its eligible recipients. Allah’s 
Apostle said to Muadh when he sent him 
to Yemen, “You will go to the people of the 
Scripture. So, when you reach there, invite 
them to testify that none has the right to be 
worshipped but Allah, and that Muhammad 
is His Apostle. And if they obey you in that, 
tell them that Allah has enjoined on them 
five prayers in each day and night. And if 
they obey you in that tell them that Allah has 
made it obligatory on them to pay the Zakat 
which will be taken from the rich among 
them and given to the poor among them. If 
they obey you in that, then avoid taking the 

best of their possessions, and be afraid of the 
curse of an oppressed person because there 
is no screen between his invocation and Al-
lah.”{Bukhari&Muslim}. Allah has made Zakahh 
obligatory on all types of wealth such as 
gold, silver, cash, cattle, crops, fruits, items 
of merchandise and the like. The Zakaah on 
each item must be given from its kind, ex-
cept that due on items of merchandise, which 
must be given in their cash value, and this is 
in accordance with the opinion of the major-
ity of Muslim jurists. However, the Hanafite 
scholars permit giving the Zakaah due on 
cash in its cash value because it is more ben-
eficial to the poor. Therefore, they allowed 
giving the Zakaah in the form of food parcels 
to be distributed amongst the poor. Still, if 
the Zakaah was given in the form of cooked 
food and offered to the poor, then it isn`t ac-
ceptable, and the Zakaah remains due on the 
giver, before Allah. 
Consequently, it is permissible to authorize 
Takyat Um Ali(charitable organization) to 
give the Zakaah as food parcels to be distrib-
uted amongst the poor and needy, and this 
is the opinion of the Hanafite scholars. And 
Allah knows best. 
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able as the Prophet(PBUH) said: “Whenever 
you take an oath to do something and later 
you find that something else is better than the 
first, then do the better one and make expia-
tion for your oath.”{Bukhari&Muslim}. Here, he 
made the expiation of his oath ahead of its 
time because one of its reasons was availa-
ble, which is the oath. 
2-Paying the Zakaah in advance is permis-
sible for one year only, not two, because 
the second year hasn`t started yet. Here, it 
is paying the Zakaah ahead of its time while 
there is no Nissab. 
3-The giver of this type of Zakaah must be 
eligible for the dueness of Zakaah till the end 
of the lunar year by being alive and possess-
ing Nissab because if he had passed away 
before a lunar year lapsed, then what he gave 
in advance isn`t considered Zakaah. If the 
wealth for which he had paid Zakaah was 
damaged, or sold(and wasn`t for trading), 
then what he had paid isn`t considered Za-
kaah because it isn`t due on him, as regards 
that wealth, because of damage, or not being 
in his possession. 
4-The recipient of the Zakaah must be enti-
tled to receive it at the end of the lunar year, 
so if he died, or became rich-he inherited, or 
was given a wealth-it isn`t considered Za-
kaah, but if he became rich by the Zakaah 
money given to him, then there is no harm 
in that and the Zakaah which the giver paid 
is considered valid since the aim behind the 
Zakaah given to a recipient is to make him 
rich, but if we considered the Zakaah inva-
lid and took it back, he becomes poor and 
in need for the Zakaah{These conditions 
were copied from the book” Irshaad Al-Salikeen 

by Sheikh Noah Al-Qudat(May Allah have 
mercy on his soul)}. 
However, if the above conditions weren`t 
met, then what is paid is considered a vol-

untary charity for which the giver receives a 
reward from Allah, but it isn`t considered a 
Zakaah. 
Al-Rammli said: “ It is permissible to pay 
the Zakah of the lunar-year-wealth before 
the lapse of that year if Nissab was pos-
sessed because the Prophet(PBUH) permit-
ted Al-Ab`bass to pay the Zakaah ahead of 
its time.{Narrated by Abu-Dawood and Al-Hakkim}, and 
because paying it in advance was due for two 
reasons, so it was permissible to pay it ahead 
of time like making an expiation ahead of 
breaking an oath. 
For the Zakaah given ahead of its time to be 
acceptable, the giver must remain eligible 
for paying it until the end of the lunar year, 
and the wealth must remain till the end of 
the lunar year as well. But, if he died, or the 
wealth was damaged, or got out of his pos-
session-and wasn`t for trading-paying the 
Zakaah ahead isn`t acceptable. 
If the recipient died, or apostatized before 
the lapse of the lunar year, it isn`t considered 
Zakaah as he becomes ineligible to receive 
the Zakkah upon its due time.”{Nihayat Al-Mo-

htajj(3/141)}. 
It is worth mentioning that the first condition 
applies to in-kind Zakaah. As for the Zakahh 
of the items of merchandise, it is permissible 
to pay it before reaching Nissab which is ac-
counted for at the end of the lunar year in this 
kind of Zakaah. 
Al-Shirbini said: “ It is permissible to pay the 
Zakaah due on the items of merchandise in 
advance because it is a condition that Nissab 
is due at the end of the lunar year.” {Moghni 

Al-Mohtajj(2/132)}. And Allah knows the best. 
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It is Permissible to Pay Zakaah in 
Advance, but with Conditions

Question : 
I pay the Zakaah due on my money in every 
Ramadan. Is it permissible for me to pay a 
portion of that Zakaah in the month of Rajab 
?
The Answer :
All perfect praise be to Allah, the Lord of the 
worlds; and may His Peace and blessings be 
upon Prophet Mohammad and upon his fam-
ily and righteous companions: 
It is permissible to give the Zakaah(obliga-
tory charity) ahead of its time-before a lunar 
year had passed and Nissab was reached(The 
minimum amount liable for Zakaah); par-
ticularly, if it is done in the poor’s best inter-
est. Ali(May Allah be pleased with him) re-
ported that Al-Ab`bass sought the Prophet`s 
permission in giving the Zakaah due on him 
ahead of its time, and the Prophet(PBUH) al-
lowed him to do that.”{Abu Dawood}. 
The following conditions are to be met for 
the payment of Zakaah ahead of its time to 
be valid:
1-The giver of the Zakaah must possess the 
Nissab upon giving it ahead of its time since 

it is impermissible otherwise. For example, 
if he had thirty sheep and hoped that some 
of them would give birth to become forty, it 
isn`t permissible for him to give one sheep in 
Zakaah based on what is to be(forty sheep). 
If he did so and later his sheep became forty, 
then the sheep he had given isn`t account-
ed for, and he is obliged to give another one 
once a year had lapsed over his forty sheep 
because one of the two reasons for the due-
ness of the Zakaah is the existence of Zakata-
ble wealth, and in the former example it isn`t 
there, so it is like paying an oath expiation 
ahead of taking the oath itself. 
In case Nissab was in the giver`s possession, 
it is permissible for him to pay the Zakaah in 
advance and before a lunar year had lapsed 
over possessing it since Zakaah is obligatory 
for two reasons: Nissab and the passing of 
a lunar year, thus it is permissible to pay it 
ahead of its time if any of these conditions 
was met, which is the lunar year. It is like 
when he took an oath, then decided to break 
it, so he paid the expiation first, then he broke 
his oath. This way, his expiation is accept-
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Question : 
Does eating, or drinking while the Mo`azn 
says(Allah Akbbar) at the beginning of the 
second call for dawn prayer nullify fasting ?
The Answer :
Praise be to Allah, and may His Peace and 
blessings be upon Prophet Mohammad: 
It is impermissible to eat, or drink after the 
second Athaan of dawn prayer is called, for 
Allah, The Almighty, says in this regard: 
“and eat and drink, until the white thread of 
dawn appear to you distinct from its black 
thread.”{Al-Baqarah/187}. The Prophet also said 
in this regard: “Bilal pronounces ‘Adhan 
at night, so keep on eating and drinking 
(Suhur) till Ibn Um Maktum pronounces 
Adhan.” {Bukhari}. This is because Ibn Um 
Maktum called for prayer at the break of 
dawn, and this is unanimously agreed upon 
among Muslims. As for the Hadith: “If any 
of you hear the call for dawn prayer while 
holding a dish to drink from, he/she should 
put it aside only after having taken what they 
needed.”{Abu Da`wood}, In ”E`llal Ibn Abi Ha-
tim”(340/759), Abi Hatim said: This Hadith 
isn`t Sahih (authentic). 
Ibn Al-Qat`tan(May Allah be pleased with 
him) said there is doubt that the Prophet(P-
BUH) had said the above Hadith:”Byaan Al-Wa-

him Wa Al-Eihaam”(2/282). 
If the aforesaid Hadith was sound, then the 
Muslim scholars must have interpreted it as 
pertaining to the Athaan about which there 
is doubt regarding the break of dawn. In an-
other opinion for the Muslim scholars, the 
Hadith was interpreted as indicative of the 
first Athaan which is called at night, and not 
at dawn. As for the second Athaan(dawn 
break), neither eating nor drinking is permis-
sible after it. 
Therefore, one who ate, or drank after the 
second Athaan, should refrain from eating 
and drinking for the rest of that day, and 
should make up for it after Ramadan because 
the start of the Athaan indicates the break of 
dawn. However, if he/she had done so inten-
tionally, then they are sinful, and in addition 
to refraining from food and drink for the rest 
of that day, and making up for it later, they 
are obliged to seek sincere repentance along 
with showing remorse and determination not 
to commit that sin again. They should also 
make a lot of Istighfar(seeking Allah`s for-
giveness). 
Consequently, a Muslim should follow the 
opinions of the majority of the Muslim schol-
ars as far as religious affairs are concerned. 

Eating and Drinking after the Second 
Athaan, in Ramadan, is Prohibited
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An example on ease in performing acts of 
devotion-fasting- is considering sickness and 
old age exemptions from fasting in Ramadan. 
Allah, The Almighty, says: “So every one of 
you who is present (at his home) during that 
month should spend it in fasting, but if any-
one is ill, or on a journey, the prescribed pe-
riod (Should be made up) by days later. God 
intends every facility for you; He does not 
want to put to difficulties.”{Al-Baqarah/185}. 
Muslim scholars are so meticulous and real-
istic that they placed restraints on the sick-
ness and the hardship that allow a Muslim 
to break his/her fast. This also applies to old 
age which allows the old to give a ransom in 
return for not fasting. They have also made 
it mandatory that the sick who fears death, 
or deterioration of their health condition, or 
a delay in their recovery, to break their fast. 
These restraints aren`t confined to a particu-

lar age since the young may suffer a chronic 
disease that hinders them from fasting, and 
the old may enjoy good health and be able 
to fast. 
We frequently come across old people who 
are able to give more, do hard work, get mar-
ried, travel and communicate with others. 
Therefore, not every sixty-year-old is inca-
pable of fasting, and we can`t consider this 
age as a limit for deciding who fasts and who 
doesn`t. We can`t also assume that fasting 
makes the sixty-year old more vulnerable to 
certain diseases. Such a principle is hard to 
establish since each sick, or old person has 
their particular condition. 
Finally, we would like to stress that when 
someone`s health is at stake if they fast, 
based on doctor`s opinion, they are prohib-
ited from doing that regardless of their age. 
And Allah knows best. 
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in advance. Moreover, it isn`t permissible to 
pay the Zakat(alms) of two years in advance. 
An-Nawawi(May Allah have mercy on his 
soul) stated in his book “ al-Majmou`(6/260)”: “ 
Our fellow scholars have agreed that it isn`t 
permissible for the old and the ill who suf-
fers from an incurable disease to pay the Fi-
dyah in advance before the start of Ramadan. 
However, it is permissible to pay it after the 
rise of the dawn of each fasting day. Is it per-
missible to pay it before dawn? Ad-Darimi 

said: It is conclusively permissible and this 
is the correct opinion. “ 
In brief, there is no harm in giving the Fi-
dyah of the whole month in advance in ac-
cordance with the Hanafite school of juris-
prudence. However, it is better to avoid the 
difference of opinion among the scholars(to 
be on the safe side) by giving it for each day 
after breaking the fast of that day, or at the 
end of Ramadan. And Allah knows best. 

Question : 
Is there a room for Ijtihad (juristic opinion 
on a matter on which there is no explicit text 
from the Quran or the Sunnah) in Islam to re-
view the permissibility of exempting a Mus-
lim from fasting once he becomes sixty years 
old?
The Answer :
All praise is due to Allah, peace and bless-
ings be upon Prophet Mohammad: 
The most important characteristic of Islamic 

Sharia is that it is based on ease and impos-
ing no difficulties on Muslims as regards acts 
of devotion and transactions. Allah, The Al-
mighty, says in this regard: “and has imposed 
no difficulties on you in religion.”{Al-Hajj/78}. 
Aisha(May Allah be pleased with her) nar-
rated: “Whenever Allah’s Apostle was given 
the choice of one of two matters, he would 
choose the easier of the two, as long as it was 
not sinful to do so, but if it was sinful to do 
so, he would not approach it.”{Muslim}. 

Fasting is Incumbent on the Old 
who is Capable of it
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When to Pay the Fidyah Due on 
the Ill Who is Unable to Fast

Question : 
Is it permissible to advance the payment of 
the Fidyah(compensation for not fasting)due 
on an old person who is unable to fast, or 
should it be paid day by day?
The 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. 
An old person who is unable to fast- the one 
who is unable to fast for the rest of his life- is 
obligated to pay the Fidyah, which is feed-
ing a needy Muslim for each missed day a 
Mud(600 grams) of food; wheat or rice. The 
monetary value of a Mud is estimated these 
days at one Dinar, as determined by the Jor-
dan Iftaa` Council. Allah, The Almighty, 
says in this regard(What means): “ For those 
who can do it (With hardship), is a ransom, 
the feeding of one that is indigent.” {Al-Baqa-

rah/184}. 
As regards the manner of paying this Fidyah, 
advancing or deferring it, Muslim jurists 
have two opinions: 

The first opinion: 
It is permissible for the old and the ill who is 
inflicted with an incurable disease to pay the 
Fidyah for the whole month of Ramadan at 
its beginning. It is also permissible to delay 
it until the end of Ramadan according to the 
Hanafite school of jurisprudence. It was stat-
ed in the books “Ad`dur al Mokhtar and Hashiat Ibn Ab-

deen”(2/427): “ An old person who is unable to 
fast is permitted to break his fast, but he must 
pay the Fidyah, even at the beginning of the 
month. In other words, he is free to pay it at 
the beginning, or at end of Ramadan.” 
The second opinion: 
The Shafite jurists are of the view that the Fi-
dyah must be paid day by day after breaking 
the fast of each day, or for the day on which 
the fast was broken after crack of dawn or 
before that and to be paid at night, or to be 
paid once Ramadan ends. Even if they paid 
the Fidyah of the whole days of the month 
in advance, it remains a debt on them. It is 
stated in “ Moghni al-Mohtajj”: “The old, the ill, 
the pregnant, and the suckling aren`t permit-
ted to pay the Fidyah of two days, or more 
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Selected Fatwas
Ruling on Observing Fast during
Pregnancy and Breastfeeding

Question : 
Is it permissible for the pregnant and the 
breastfeeding women to break their fast be-
cause of hardship, and what is incumbent on 
them in this case ?
The Answer :
All praise be to Allah, peace and blessings be 
upon Prophet Mohammad: 
In principle, the pregnant and the breast-
feeding are obliged to observe fast unless 
they feared harm, or hardship on themselves 
alone, or on themselves along with their ba-
bies due to either abstaining from food, drink 
and medication, or they were advised by a 
trustful and God-fearing physician not to 
fast. In such case, they are required to make 
up for the missed fasts, and no ransom can 
replace that . However, if they broke fast for 
fear on their babies only, then they have to 
make up for the missed fasts and pay a ran-
som which is a Mu`d of food(600 gr. of wheat 
or rice) to a needy Muslim for each missed 
day. The value of the Mu`d is estimated at 
(60) piasters, and one who gives more is du-

ely rewarded from Allah , The Almighty. 
Alkhateeb Al-Shirbini(May Allah have mer-
cy on him) said: “ If they feared harm on 
themselves similar to the harm inflicted upon 
a sick person, even along with their babies, 
then it is incumbent on them to make up for 
the missed fast without paying a ransom,  
parallel to the ruling in the case of sickness. 
However, if they feared harm on their babies 
alone: the pregnant feared abortion, or the 
breastfeeding feared a decrease in her lactate, 
then it is incumbent that they pay a ransom 
along with making up the missed fast.”{Mogh-

ni Al-Mohatajj}. 
Nevertheless, if the fast was bearable, and 
there was no harm on the pregnant, or her fe-
tus, then it is impermissible for her to break 
fast. Therefore, we recommend consulting a 
specialized physician to check your ability to 
observe fast. And Allah knows best. 
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 Resolution No.(224) (7/2016)
 “Exhuming a Graveyard to
Build a School in it is Prohibited

Date: 5/Sha`ban/1437, corresponding to 
12/5/2016 AD.
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.
During its sixth session held on the above 
date, the Board reviewed the question-origi-
nally sent by the UNRWA-of His Excellency 
the Minister of Endowments about  the rul-
ing of Sharia on the above issue?
According to Sharia, graveyards are of great 
sanctity and Muslims must show respect to 
their inhabitants and protect them against 
harm, as indicated in the following  Prophet-
ic tradition: “Breaking a deceased body’s 

bones is exactly like breaking them when he 
is alive.” {Related by Abu Dawud}.
Therefore, Muslim jurists haven`t permitted 
exhuming graves for no legitimate neces-
sity until the bones have transformed into 
earth, which isn`t the case with “An-Nadeef 
Graveyard “ since it contains fresh graves, as 
shown by the report of the special committee 
formed to that purpose.
In conclusion, it isn`t permissible to exhume 
the graves of “ An-Nadeef Graveyard” for 
building a school there. And Allah knows 
best.

“
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established the following : “A clearly wrong 
conjecture doesn`t count”, and the eligibility 
to receive the above benefits is tied with the 
beneficiary being alive, if he/she isn`t, they 
become the right of the Corporation, to be 
given by it to the eligible recipients , as stip-
ulated by the regulations observed in such 
situation.

In conclusion, the Corporation has the right 
to claim the amounts that it had transferred 
to the beneficiary`s account by mistake in 
order to dispose of them in line with the reg-
ulations of the Social Security. And Allah 
knows best.

Date: 5/ Sha`ban/ 1437 AH, corresponding 
to 12/ 5 /2016 AD.
During its sixth session held on the above 
date, the Board received a question from 
Amman slaughterhouse concerning the rul-
ing of Sharia on the slaughtering done there? 
After deliberating, the Board decided the fol-
lowing:
Lawful slaughtering is that done to a living 
animal because Allah, The Almighty, said : 
“- except for what you have sacrificed duly 
–”{Al-Mai`da/3}.Also, The Prophet(PBUH) 
said: “and what you hunt with your un-

trained dog, and you find in a position that 
you slaughter it, then eat.”{Bukhari & Mus-
lim}. Al-Imam An-Nawawi said: “ If a beast 
of prey has cut a sheep and its owner slaugh-
tered it while it was alive, then it is lawful to 
eat from its meat, but if it wasn`t alive, then it 
is unlawful to eat from its meat.”{Al-Majmou`}.
After it was made clear to us (Iftaa` Board) 
that the slaughtering  carried out  in public 
slaughterhouses is done to living animals, 
then, in principle, their meat is lawful and 
it is permissible to eat from it. And Allah 
knows best. 

 Resolution No. (223) (6/2016): “Ruling on the
 Slaughtering done in Amman Slaughterhouse “
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 Resolution No.(222) By the Board of Iftaa,
 Research and Islamic Studies.“ Ruling on the
 Sums Wrongly Transferred by (S.S.C) to the
  Deceased’s Account

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.
Date: 29/Jumada2/1437 AH, corresponding 
to 7/4/2016 AD
The Board reviewed the letter of the Gener-
al Director of The Social Security Corpora-
tion(S.S.C), on the above date, which reads 
as follows: 
Could your Grace clarify the ruling of Shar-
ia as regards a bank  declining  from giving 
back the amounts transferred by the Corpo-
ration  to the account  of one of its beneficiar-
ies after his death because it wasn`t notified 
about that, and how to divide those amounts 
among his heirs? It should be noted that the 
law stipulates ceasing the transfer of a per-
son`s salary from the date of their death, and 
the Corporation  should divide it among his 
heirs-if there were any- and in retroactive ef-
fect from that same date. Is it permissible for 

the bank to  keep those salaries under the pre-
text that the heirs are entitled to them, or is 
it permissible for it to deduce the debts, due 
on the deceased, from those salaries, which 
aren`t considered the right of the deceased in 
the first place?
Having deliberated the above question, the 
Board decided the following: 
The Social Security System is among the 
public interests drawn up by  contemporary 
laws  in order to achieve security and sta-
bility for the working class of the Muslim 
community. Those benefits go under the um-
brella of socio-cooperative insurance where  
contributions are made by the employee, the 
state and the Corporation. When he/she be-
comes eligible to receive the benefits,  they 
are granted to him/her as a donation.
The Corporation has the right to claim back 
the amounts that it has transferred to the ben-
eficiary after his death because he isn`t enti-
tled to receive them. Juristic principles have 

“
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Resolutions of the Iftaa’ Board
 Resolution No.(221) (3/2016) by the Board
 of Iftaa`, Research and Islamic Studies:“The
 Prize Resulting from Transferring the Maid`s
  Salary is hers, not her Employer`s

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.
During its second session held on the above 
date, the Board reviewed a question that read 
as follows:
I transfer my maid`s salary, to her fami-
ly, through an exchange office which holds 
a prize draw on such transfers. Do I have 
the right to collect the won prize or is it my 
maid`s, taking into consideration that I pay 
the transfer fees?
After deliberating, the Board decided what 
follows:
The salaries of the above employer`s maid, 
which he transfers to her family, are a debt 
on him. Legal scholars define debt as “A 
rightful obligation due on a person”, and this 
includes any confirmed obligation incurred 
by a loan, a sale/transaction, an Ijarah(hir-

ing) or else.
The above salaries are a debt, on you, pos-
sessed by your maid, in return for her work 
at your house, and she is permitted to dispose 
of it as she likes, including appointing you 
as her proxy with that money. Legal scholars 
have permitted  authorizing  the person,  on 
whom one`s debt is due, to dispose of that 
debt the way they ask him to.
“ If he/she authorized their employer to buy 
them an item in return for their debt, due on 
him, and he did, then that is permissible ac-
cording  to the more famous of the two opin-
ions that validate proxy purchase.” In con-
clusion, the above money is possessed by 
the maid, and her employer functions as her 
proxy in transferring it to her family abroad; 
therefore, the loss or profit incurred by that 
proxy contract is hers, so the prize is hers as 
well; because it has resulted from her author-
izing him. And Allah knows best.

“
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ian question is the key concern of all Mus-
lims and that the Israeli occupation of this 
Muslim country and usurpation of al-Aqsa 
mosque, Muslim`s first Qibla and most sa-
cred of sanctities, is one of the key reasons 
for the unres the world is witnessing.
Moreover, Muslim scholars are obligat-
ed to fulfill their religious duty, which lies 
in the following: uniting the Muslim Um-
mah(nation), fighting weird and unorthodox 
thoughts, exposing the falsehoods of ex-
tremists` suspicions and clarifying the right 
way to understanding true Islam. This can 
be achieved through the following: First, ad-
herence to the Noble Quran and the authen-
tic Sunnah. Second, sound understanding 
of Sharia texts within the higher objectives 

and intents of Sharia, disassociated from fal-
sifying and steering (texts) to serve certain 
thought or legal school or justify certain acts. 
Third, nullifying thoughts that aren`t based 
on sound understanding of the true nature of 
Islam in relation to life. Fourth, propagating 
dialogue, moderation, tolerance, goodwill 
and accepting the other.
“Say: ‘O God! Originator of the heavens and 
the earth!, Knower of the Unseen and the 
visible, You will judge between Your serv-
ants concerning that wherein they used to 
differ’.”{Az-Zumar/46}. And all perfect praise 
be to the Lord of the Worlds.
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erhood, and I am your Lord and Cherisher: 
therefore serve Me (and no other).”{Al-An-

bia`/92}.
This unity is achieved by firmly establish-
ing brotherhood among Muslims on basis 
of having faith in Allah and following His 
true method, as shown in the following 
verse:“The Believers are but a single Broth-
erhood.”{Al-Hujurat/10}.
As believers are tied by obligatory rights 
stemming from their belief in Allah, adher-
ing to them equals their adherence to per-
forming various acts of worship.
In the Noble Quran, Allah Has blessed His 
believing slaves by bringing their hearts to-
gether, so they became brothers by His grace 
after they were enemies. This brotherly rela-
tionship calls for avoiding all forms of con-
flict, dispute and disunity among Muslims 
through performing Jihad against one’s ego 
and observing patience to achieve ultimate 
happiness in the life of this world as well as 
the Hereafter.
It’s prohibited to tag a Muslim, who has 
professed the testimonies of faith, as a dis-
believer unless he committed acts that con-
tradict them, as indicated in the following 
Hadith:“ Allah’s Messenger (PBUH) said, 
“If anyone says to his brother, ‘O disbeliev-
er! Then surely, one of them is such.” {Bukhari 

and Muslim}.
In Islam, the state is the authority entitled 
to run all affairs and implement the higher 
objectives of governance to achieve security 
and stability that lead to justice. It is prohib-
ited for any group to take take over govern-
ance and declare a Caliphate in disassocia-
tion from the Muslim Ummah.
The comprehensive message of Islam, which 
rests on founding the principles of justice, 
mercy, tolerance and peace among people, 
qualifies it to organize the relationship be-

tween Muslims and non-Muslims in accord-
ance with solid Islamic principles based on 
peace and helping one another to righteous-
ness and piety. As far as war is concerned, it 
is an exception that has its legal conditions, 
rules and ethics, so the ruler is the one enti-
tled to declare it in line with his assessment 
to benefits, harms, as well as international 
treaties and conventions.
In Islamic terms, Jihad is not restricted to 
fighting per se; rather, it includes inviting 
people to the righteous path with wisdom 
and fair exhortation, as indicated in the fol-
lowing verse:“Call unto the way of thy Lord 
with wisdom and fair exhortation, and rea-
son with them in the better way. Lo! thy Lord 
is Best Aware of him who strayeth from His 
way, and He is Best Aware of those who go 
aright.”{An-Nahil/125}.
The brutal acts committed by these extrem-
ist groups-such as destruction of cities and 
other aspects of civilization, encouraging the 
young to kill themselves, their families and 
to undermine the stability of their nation-is 
not considered Jihad. Rather, it is considered 
injustice, aggression, brutality and corrup-
tion. Therefore, joining, fighting for, or sup-
porting these groups is prohibited, because 
they fight for a cause that is not clear.“The 
Messenger of Allah (PBUH) said:“Whoever 
fights for a cause that is not clear, advocat-
ing tribalism, getting angry for the sake of 
tribalism, then he has died a death of Jahili-
yyah.”{an-Nasa`i}.
Islamophobia, although refers to some weird 
and corrupt practices committedy those who 
pretend to be Muslims, mostly stems from 
racism and enmity towards Islam and Mus-
lims; therefore, we warn against the growth 
of this phenomenon which will lead to more 
terror and extremism-oriented thought.
It is imperative to reiterate that the Palestin-
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The Final Statement of the General Iftaa Department`s
Conference on(Nullifying Extremism and Takfeer)

Amman-Jordan.
Date:  10-11/Sha`ban/1437 AH, correspond-
ing to 17-18/5/2016 AD.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the 
Most Merciful
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.
Based on the historical responsibilities shoul-
dered by the Hashemite Kingdom of Jordan 
in highlighting the bright image of Islam and 
ending false claims and suspicions made 
against it, the Amman Message « The Toler-
ant Message of Islam» was launched by his 
Majesty King Abdullah the Second on the 
eve of the twenty Seventh of Ramadan, 1425 
AH, corresponding to November 9th, 2004, 
Amman. The message aims at displaying the 
higher objectives and intents of Islamic Sha-
ria as well as standing up to whoever tries 
to distort the beautiful image of Islam, be 

they enemies or individuals pretending to be 
Muslims and committing unspeakable acts 
in its name.
In continuation of the above spirit, the Gen-
eral Iftaa` Dept. held this conference wherein 
some of the prominent Muslim scholars have 
participated. They have agreed on adopting a 
methodology that reflects the moderate and 
tolerant nature of Islam, defends its princi-
ples and values of mercy and justice as well 
as stands up to weird and unorthodox ideas 
which led to labellnig Muslims as disbeliev-
ers and shedding their blood. This methology 
is based on the following verse: “Let there 
arise out of you a band of people inviting to 
all that is good, enjoining what is right, and 
forbidding what is wrong: They are the ones 
to attain felicity.”{Al-Imraan/104}.
Moreover, the Muslim nation is united by 
having the same Lord, Prophet and teachings, 
as indicated in the following verse:” Verily, 
this brotherhood of yours is a single broth-
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