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مساحة املفيت العام د. حممد اخلاليلة

االفتتاحية

شهر  األولياء
احلم��د هلل رب العاملني، والصالة والس��الم على س��يدنا حممد 

وعل��ى آله وصحب��ه أمجعني، وبعد: 
كتب اهلل تعاىل صيام شهر رمضان املبارك على عباده املؤمنني 
ليأخ��ذ بيدهم إىل منازل املتقني، وجيعل من حياتهم حياة روٍح 
باقية، ال حياة جسد فانية، وقد جعل اهلل سبحانه التقوى حمورًا 
آلي��ات الصي��ام يف كتابه الكريم، فق��ال يف بداية تلك اآليات: 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن  }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{ ]البقرة: 83[، وقال سبحانه يف ختامها: 

ُ اهللَُّ آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن{ ]البقرة: 187[. }َكَذِلَك ُيَبنيِّ
واهلل س��بحانه وتع��اىل ملّا ف��رض العبادات وأمر به��ا؛ فإمنا كان 
ذل��ك لغاي��ات عظيم��ة، وحكم قومية، وهي حتقي��ق التقوى يف 
نفوس��هم لريتق��ي بهم يف م��دارج املتقني، ومن��ازل املقربني من 
أه��ل الوالية والتقوى، كما قال تع��اىل: }َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا 
َربَُّك��ُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِم��ْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{ ]البقرة: 
21[، وه��ذا أيض��ًا من إك��رام اهلل لعباده املؤمنني، فإنه س��بحانه 

وتع��اىل م��ا طل��ب منه��م التق��وى وألزمه��م إي��اه إال ليلحقهم 
مبن��ازل الرتبة اليت دعا إليها مجيع األنبياء واملرس��لني أقوامهم، 
فق��ال تع��اىل حكاية ع��ن نوح عليه الس��الم: }َقاَل َيا َق��ْوِم ِإنِّي 
َلُك��ْم َنِذيٌر ُمِبنٌي، َأِن اْعُب��ُدوا اهللََّ َواتَُّقوُه َوَأِطيُعوِن{ ]نوح: 3-2[، 
وقال تعاىل حكاية عن هود عليه السالم: }ِإْذ َقاَل َلُْم َأُخوُهْم 
ُه��وٌد َأاَل َتتَُّق��وَن{ ]الش��عراء: 124[، وق��ال تع��اىل حكاية عن لوط 
علي��ه الس��الم: }ِإْذ َقاَل َلُْم َأُخوُه��ْم ُلوٌط َأاَل َتتَُّقوَن{ ]الش��عراء: 

161[، وه��ي دعوة ش��عيب عليه الس��الم، قال تع��اىل: }إْذ َقاَل 

َلُْم ُش��َعْيٌب َأاَل َتتَُّقوَن{ ]الش��عراء: 177[، وهي دعوة إلياس عليه 
نَي، ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأاَل َتتَُّقوَن{  الس��الم: }َوِإنَّ ِإْلَياَس ملََِن املُْْرَس��لِ

]الصاف��ات: 124-123[.

ه��ذا الفض��ل يف العب��ادات كله��ا، أم��ا الصيام فق��د خّصه اهلل 
تع��اىل من مجلة العب��ادات بالفضائل الرفيعة، وجعله منصوصًا 
مرفوعًا يف الكتاب الكريم الجتماع عناصر التقوى فيه، حيث 
َياُم َكَما ُكِتَب  قال تعاىل: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

َعَل��ى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُك��ْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{ ]البقرة: 83[.
فالص��وم جيمع مقوم��ات التقوى وعناصرها، وقد س��ئل علي 
-رض��ي اهلل تع��اىل عنه- عن التق��وى، فقال: »هي اخلوف من 
اجلليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، واالس��تعداد ليوم 
الّرحيل«. س��بل الدى والرش��اد )1/ 421(، وقد أش��ار إىل هذا املعنى 

ابن املعت��ز رمحه اهلل تعاىل فقال:
وكبريها ذاك الّتقى 	 خّل الّذنوب صغريها 	

ض الّشوك حيذر ما يرى 	 واصنع كماش فوق أر 	
والص��وم عم��ل بكت��اب اهلل تع��اىل، ينمي يف النفس اإلنس��انية 
ملكة اخلوف من اهلل عز وجل، ذلك أن الصوم سر بني العبد 
ورب��ه ال يطل��ع عل��ى حقيقته أحد م��ن اخللق، والص��وم يربي 
النف��س كذل��ك عل��ى الرضا بالقلي��ل، حيث إن املس��لم الذي 
تعّود أن يطلق لنفسه العنان يف الطعام والشراب يقصر طعامه 
يف رمض��ان على قليل ميس��ور، ويف ذل��ك تربية على الزهد يف 
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الدني��ا والرض��ا بالقليل والقناعة مبا ييس��ره اهلل تعاىل.
كما تتجلى يف رمضان مظاهر االستعداد ليوم الرحيل، فاملسلم 
ي��درك يف نفح��ات موس��م رمض��ان املبارك أّن حياة اجلس��د ال 
تتوق��ف إال عل��ى لقيم��ات قليلة، وأّن حياة ال��روح تقوم على 
التق��وى والتوّج��ه إىل اهلل واإلخ��الص له س��بحانه، فيدرك أن 
احلياة احلقيقية ليس��ت يف هذه األمور املادّية اليت حيرص عليها 

كثري من الناس.
وال ش��ّك أن الص��وم حيم��ل يف ثناياه مش��اّق اجل��وع والعطش 
والبعد عن الش��هوات، إال أن املس��لم يس��تعذب هذه املش��اق 
وجيد فيها لذة وروحانية إميانية تتغلغل يف أعماق نفس��ه؛ لتثمر 
ح��الوة اإلمي��ان ال��يت يش��عر بها املس��لم فتورث��ه س��عادة الدنيا 
واآلخرة، وهي مطلب إنساني يسعى إليه كل إنسان على هذه 

األرض، وأق��رب طري��ق إىل هذه الس��عادة هي التقوى.
كما أراد اهلل تعاىل أن يرتفع بعباده املتقني إىل درجات األولياء 
م��ن خالل الصوم، وهي منزلة س��امية، ورتبة جليلة، فاملتقون 
ه��م أولي��اءه وأحباؤه وصف��وة عباده، وميدان رمضان واس��ع 
يستطيع املسلم فيه أن يصل إىل أرفع الدرجات وأعظم املنازل 
ليكون من أهل النجاة يف الدنيا واآلخرة، }ويف ذلك فليتنافس 

املتنافسون{ ]املطففني: 26[.
فالص��وم جيمع اخل��ري كله، وهو جامع لتهذيب النفوس وتربية 
اجل��وارح وتزكية األرواح، فعن أبي أمامة رضي اهلل عنه قال: 
قل��ت: يا رس��ول اهلل، مرني بعمل، ق��ال: )عليك بالصوم فإنه 

ال عدل له( س��نن النسائي.
واهلل تعاىل قد اختّص أولياءه بكرامات جليلة، وعطايا جزيلة، 

فمنها:
أنه��م أولي��اء اهلل وأه��ل حمبت��ه ووداده، وه��م أه��ل التق��وى 
احملفوظ��ون حبفظ��ه، واملؤي��دون بنصره، وه��م الذين ال خوٌف 
عليهم وال هم حيزنون، وهم الذين يأمنون إذا فزع الناس، قال 
اهلل تعاىل: }َأاَل ِإنَّ َأْوِلَياَء اهللَِّ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزُنوَن{ 
]يون��س: 62-63[، فأولي��اء اهلل تع��اىل ه��م أهل النج��اة والفوز يف 

الدني��ا واآلخرة، ق��ال ابن كثري يف تفس��ريه )4/ 278(: »خيرب 
تع��اىل أن أولياءه ه��م الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما فّس��رهم 
ربهم، فكل من كان تقيًا كان هلل وليًا، أنه }ال خوف عليهم{: 
أي فيما يستقبلون من أهوال القيامة، }وال هم حيزنون{ على 

م��ا وراءهم يف الدنيا«.
كما جعل اهلل تعاىل حصانة ألوليائه واختّصهم بنصره والدفاع 
عنهم، وأعلن احلرب على من عاداهم، فقال س��بحانه وتعاىل 
فيما يرويه النيب صلى اهلل عليه وس��لم من احلديث القدس��ي: 
)َم��ْن َعاَدى ِل��ي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِباحَلْرِب، َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي 
ِبَش��ْيٍء َأَحبَّ ِإَل��يَّ ِمَّا اْفَتَْضُت َعَلْيِه، َوَما َي��َزاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب 
َعُه الَِّذي َيْسَمُع  ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفِإَذا َأْحَبْبُتُه: ُكْنُت مَسْ
ِب��ِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِب��ِه، َوَيَدُه الَّيِت َيْبِطُش ِبَها، َوِرْجَلُه الَّيِت 
مَيِْش��ي ِبَها، َوِإْن َسَأَلِن أَلُْعِطَينَُّه، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّه، َوَما 
َت��َردَّْدُت َع��ْن َش��ْيٍء َأَنا َفاِعُلُه َت��َردُِّدي َعْن َنْفِس امُلْؤِم��ِن، َيْكَرُه 

امَلْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَس��اَءَتُه( رواه البخاري.
أما يف اآلخرة؛ فإن اهلل تعاىل جعل املتقني أظهر األولياء والية، 
وأعظمه��م ش��أنًا، وأعالهم قدرًا، قال تع��اىل: }ِإْن َأْوِلَياُؤُه ِإالَّ 
امْلُتَُّق��وَن{ ]األنف��ال: 34[، ويف ه��ذا م��ن عظيم التش��ريف خلصلة 

التق��وى ما ال خيفى.
وحتى يتحّقق مفهوم التقوى يف نفس املسلم ليكون من أولياء 
اهلل تع��اىل علي��ه أن يرتقي يف درج��ات تزكية النفس، بتصحيح 
األعم��ال، وإخالص النيات هلل تعاىل، فس��لعة اهلل تعاىل غالية 
كما قال صلى اهلل عليه وس��لم: )َأال ِإنَّ ِس��ْلَعَة اهللَِّ غالية، أال 
ِإنَّ ِس��ْلَعَة اهللَِّ اجلنَُّة( رواه التمذي، وعليه أن جيعل غاية اجتهاده 
يف صيامه عن الش��هوات هو التقرب إىل اهلل تعاىل، وأن يكون 
يف ختليه عن الشهوات املادية ارتقاٌء ومسوٌّ لنفسه، وأن يكون 
صيام رمضان سلم االرتقاء إىل رتبة األولياء املتقني، فمن عّود 
نفسه على ترك احلالل يف رمضان امتثااًل ألمر ربه جل وعال، 

فإنه سيس��هل عليه ترك احملرمات يف باقي أيام السنة.
كم��ا أن أولي��اء اهلل الذي��ن أوصلهم صومهم هلل تع��اىل ينالون 
األج��ر العظيم ويدخلون جنات النعيم من باب الريان، يقول 
الن��يّب صلى اهلل عليه وس��لم: )إّن يف اجلنة بابًا يقال له الريان، 
يدخ��ل منه الصائمون يوم القيامة، ال يدخل منه أحد غريهم، 
يق��ال: أين الصائم��ون؟ فيقومون ال يدخل من��ه أحد غريهم، 

ف��إذا دخلوا أغلق فلم يدخ��ل منه أحد( متفق عليه.
س��ائلني اهلل تع��اىل أن يوفقن��ا إىل أداء حّق ش��هر رمضان، وأن 

جيعلن��ا م��ن املخلصني الطاعات، إن��ه مسيع جميب.
واحلمد هلل رب العاملني
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عطوفة األمني العام د.أمحد احلسنات

المقاالت
نعمة الله في رمضان

يف كل ع��ام يعي��ش املس��لمون أيام خ��ري وبركة، يعيش��ون أيام 
رج��وع إىل اهلل تع��اىل وإناب��ة إلي��ه س��بحانه، إنه��ا أي��ام الرمح��ة 

واملغف��رة والعت��ق م��ن النار، إنه��ا أيام ش��هر رمضان.
كّلم��ا دخ��ل رمض��ان يتذكر املس��لمون نعم اهلل تع��اىل عليهم، 
ونع��م اهلل تع��اىل كث��رية ال حتص��ى، كما ق��ال اهلل تع��اىل: )َوِإْن 
وا ِنْعَمَت اهللَِّ اَل حُتُْصوَها( ]إبراهيم: 34[، )َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة  َتُعدُّ

َفِم��َن اهللَِّ( ]النحل: 53[.
��ر الناس بنعم ه��ي من أهّم  وحينم��ا يقبل ش��هر رمض��ان يذكِّ
النع��م وأجّله��ا اليت أنعم اهلل تعاىل بها على عباده املؤمنني، أال 
وه��ي نعمة القرآن العظيم، ونعمة الصيام، ونعمة النصر على 
أع��داء اإلس��الم، اليت ارتبطت ارتباطًا ش��ديدًا بش��هر رمضان 

حت��ى صار يعرف رمضان بش��هر النصر والعّزة.
أّما نعمة الصيام على اخلصوص، فحدث عنها وال حرج، ولو 
أنَّ الن��اس علم��وا ما فيه من نعم لتمّنوا أن يظّلوا هلل صائمني، 
ول��ْن أتكل��م يف ه��ذا املق��ام ع��ن النعم ال��يت يتكّل��م عنها أهل 
الط��ّب والعلم احلديث من فوائد مادية ومعنوية للصيام، فهم 

يتكلم��ون ع��ن فوائد الصيام الصحية من إع��ادة تنظيم أجهزة 
اجلس��م واس��تخراج الس��موم اليت علقت به طوال عام كامل، 

فه��ذه كلها من نعم اهلل تعاىل عل��ى عباده بالصيام.
ولكن سأحتدث هنا عن نعم أخرى قد ال يتنّبه لا الناس: 

فالنعم��ة األوىل: ش��هود ش��هر رمض��ان، وه��ي نعم��ة يتذكرها 
املس��لم ويش��كر اهلل تعاىل أن بّلغه رمضان، فكم من ش��خص 
كان يتمّن��ى ويدع��و اهلل تعاىل أن يدرك رمض��ان، ولكنه رحل 
عن الدنيا، فحينما يدخل رمضان حيمد اإلنس��ان ربه س��بحانه 
وتعاىل على أن بلغه اهلل هذا الش��هر وأبقاه حيًا ليدركه، فخري 
الناس من طال عمره وحسن عمله، فهذه نعمة عظيمة يستحّق 

اهلل تعاىل أن ُيش��كر عليها.
النعم��ة الثاني��ة: أن أق��دره اهلل تع��اىل عل��ى الصي��ام، فك��م من 
مري��ض أدرك رمض��ان ولكن��ه يتمن��ى ل��و أن اهلل تع��اىل يعطيه 
القوة ليصوم ولو يومًا واحدًا، وكم من عاجز هرم يقول: أال 
ليت الشباب يعود يومًا فأصوم يومًا، فهذه النعمة اليت تعيشها 
أيه��ا املس��لم واليت به��ا تقدر على الصوم ما ه��ي إال نعمة من 
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بها منك، فاشكر  نعم اهلل تعاىل عليك، فلو ش��اء اهلل تعاىل لس��لَ
اهلل تع��اىل عل��ى أن أقدرك عليها.

النعم��ة الثالث��ة: الصي��ام نفس��ه م��ن أعظم نع��م اهلل تعاىل على 
العبد، بل هو العبادة الوحيدة اليت اختّص اهلل تعاىل بها بأجره 
م��ن ب��ني كل العب��ادات األخرى، فقال صلى اهلل عليه وس��لم 
فيما يرويه عن ربه عّز وجّل من احلديث القدسي: )كل عمل 
اب��ن آدم ل��ه إال الصوم، فإنه لي وأنا أج��زي به( صحيح البخاري، 
ف��إذا كان اجل��زاء م��ن اهلل تعاىل، فأعظم به م��ن جزاء، ألن اهلل 
سبحانه وتعاىل عظيم ال جيازي إال بالعظيم، فكيف وقد أخفى 
اهلل تعاىل هذا األجر ومل يصّرح به، إني أجزم أن أجر اهلل تعاىل 
وثوابه على الصيام ال جياريه أي جزاء آخر، أليست هذه نعمة 
من نعم اهلل الكثرية اليت ينبغي أن تلهج ألس��نتنا وقلوبنا حبمد 

اهلل وشكره عليها؟
النعم��ة الرابع��ة: يف رمضان تفتح أبواب اجلن��ة الثمانية وتغلق 
أبواب النار الس��بعة، وتصفد الش��ياطني فيقوى اإلنس��ان على 
العب��ادة والطاع��ات بع��د أن تكفل اهلل تعاىل له بع��دوه املقارن 
ل��ه الش��يطان، ويفتح اهلل تع��اىل له أبوابًا من اخل��ري والطاعات 
مل تك��ن قب��ل رمضان، فت��زداد أعمال اخلري، ويع��ود الناس إىل 
رّبهم، وتكثر الزكاة والصدقات وإطعام الطعام وتذكر الفقراء 
واحملتاج��ني الذي��ن ال يتذّكرهم أحد مثلم��ا يكون يف رمضان.

النعمة اخلامسة: يف الصيام يتفضل اهلل تعاىل على عباده مبغفرة 
الذنوب، من صام رمضان إميانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنب��ه، وم��ن قام ليلة القدر إميانًا واحتس��ابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه، فبش��رى ل��كل املذنبني مغفرة ذنوب ع��ام مضى، يغفرها 
اهلل تع��اىل ف��ال يبقي منها ش��يئًا، كما قال الن��يب صلى اهلل عليه 
وسلم: )الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل 
رمض��ان، مكف��رات ما بينه��ن إذا اجتنب الكبائر( صحيح مس��لم، 
ومن كرم اهلل تعاىل يف رمضان أن من تقرب فيه إىل اهلل خبصلة 
من اخلري كان كمن أدى فريضة يف غريه، ومن أدى فيه فريضة 
كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه، فأي نعمة أعظم من هذه 
النعمة اليت يكفر اهلل تعاىل بها ذنوبك أيها املقصر، ويرفع لك 

بها الدرجات.
النعم��ة السادس��ة: يف الصي��ام تهذي��ب للنف��س البش��رية: فهو 
يطهر النفوس من آثامها ويطهرها من ذنوبها ويأخذ بيدها إىل 

طريق العّفة والقناعة ويربي فيها خلق األمانة، فمن مينع نفسه 
من ش��هواتها وملّذاتها املباحة قادر على منعها من الش��هوات 
واملل��ذات احملرمة، فتقوى عزمي��ة الصائم ويدربها على التقوى 
وحتق��ق في��ه احلكم��ة من الصوم ال��يت أرادها اهلل تع��اىل بقوله: 
)َلَعلَُّك��ْم َتتَُّق��وَن( ]البق��رة: 183[، فالصيام يع��ني على التحكم يف 
شهوتي البطن والفرج، وهما أعظم شهوات وملذات اإلنسان 

الدنيوي��ة، ما يدفعه إىل التحكم جبميع ش��هواته وميوله.
صاحب الّشهوة عبد فإذا 	          ملك الشهوة أضحى ملكًا
النعمة الس��ابعة: بالصيام يعرف اإلنسان حقيقة نفسه، فعندما 
يضعف البدن ويشعر اإلنسان بضعفه وحاجته لربه يدرك عّز 
األلوهي��ة، ويعلم أّن اهلل رّب مس��تحّق للعبادة، وأن اإلنس��ان 
عبد فقري حيتاج إىل اهلل يف كل شؤونه، قال تعاىل: )َوَما َخَلْقُت 
اجْلِ��نَّ َواإْلِْن��َس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن. َما ُأِريُد ِمْنُه��ْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد 
َأْن ُيْطِعُم��وِن( ]الذاري��ات: 56، 57[، وي��درك حقيق��ة فق��ره إىل اهلل 
سبحانه وتعاىل القائل: )َيا َأيَُّها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل اهللَِّ َواهللَُّ 

ُه��َو اْلَغِنُّ احْلَِميُد( ]فاطر: 15[.
النعم��ة الثامن��ة: يف الصي��ام توحي��د لألم��ة، فال��كل ميتن��ع عن 
الطع��ام والش��راب يف وقت واحد، وهو مف��روض على الغن 
والفق��ري، والعظي��م واحلقري، واحلاكم واحملكوم، فالكل س��واء 
أمام ش��ريعة اهلل تعاىل، والكل يش��عر بالضعف والفقر إىل اهلل 
تع��اىل واالحتي��اج إليه، فيش��عر الغ��ن الذي ج��اع وعطش يف 
ساعات معدودة بأخيه الفقري الذي ال جيد طعامًا طوال العام، 
فتزول الفوارق بني الناس، وإذا ما ش��عر الغّن بقس��وة اجلوع 
محله ذلك على اإلحسان إىل الفقراء والعطف عليهم، فيتآخى 
اجلميع وتصفو نفوس��هم وتطه��ر قلوبهم ويتعاون بعضهم مع 
بعض، فيقوى اجملتمع وتزول أس��باب الكراهية من بني أبنائه، 

م��ا جيعل اجملتمع ينطلق للبناء والعم��ران وتقدم األمة.
وآخ��ر ما يعيش��ه العبد م��ن ِنَعِم رمض��ان املب��ارك فرحة كبرية 
يش��هدها املسلمون كلهم، فتشمل صغريهم وكبريهم، فقريهم 
وغنيه��م، رجال��م ونس��اءهم، فيس��عد الناس أمجعون بس��بب 
طاع��ة مش��هودة من الطاعات العظيمة اليت م��ًن اهلل بها علينا، 

وبه��ا أنعم وتكّرم.
واحلمد هلل رب العاملني
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من أسرار  الصيام

ش��هر رمضان ضيف يزورنا يف كل عام مرة، وال ش��ك أن له 
منزلة عظيمة، فهو ركن من مخسة أركان يقوم عليها اإلسالم. 

فما الس��ر يف املنزلة السامية اليت حيتلها هذا الشهر؟
لإلجابة عن السؤال السابق ال بد أن نتأمل معنى الصوم، وهو 
الكف عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس مع 

النية، وأهم املفطرات: الطعام، والشراب، واجلماع.
فهل املراد أن يتعذب اإلنسان بتك ما اعتاده من أكل وشرب 
خالل النهار؟ اجلواب: بالطبع ال، فاهلل سبحانه رحيم بعباده، 
يرمحه��م وحيس��ن إليه��م، وال جيع��ل م��ن تعذيبه��م قص��دًا ل��ه 

س��بحانه، فهو الغن عنهم. 
ولكن ترك الطعام والش��راب خالل نهار رمضان فيه جمموعة 

من الرسائل أبرزها:
الشعور بنعم اهلل، فإن اإلنسان ال يشعر بعظمة النعمة وقيمتها 
إال عن��د فقده��ا، وبالصوم جي��رب االنس��ان أن يفقد احلصول 
عل��ى هذه النعم طوعًا، فيتعرف على قيمتها لوجود االحتياج 
الفط��ري ل��ا، ما ينعكس إجيابًا على س��لوكه يف احتام النعمة 
وتقديره��ا، وجيعل��ه حياف��ظ عليها، ما يعزز مب��دأ احملافظة على 

الثروة مهما كانت وبأي ش��كل وجدت.
ث��ّم اإلحس��اس بالفقراء واملس��اكني الذين رمبا جاع��وا الليالي 
الط��وال، فش��عور الصائم باجل��وع يدخله يف احلالة الش��عورية 
للفقري اجلائع، فيتوجه الصائم الغن ملساعدة أخيه الفقري؛ ألنه 

ذاق مثله طعم اجلوع، ما يؤكد على مبدأ التكافل االجتماعي.
وال خيف��ى أن امتن��اع الصائ��م ع��ن األكل والش��رب يف نه��ار 
رمض��ان يعزز م��ن التبية الذاتية للمؤمن��ني، فمنع النفس عن 
احل��الل داعية ملنعها عن احل��رام. وااللتزام بالصوم مع القدرة 
عل��ى األكل تربي��ة للنفس عل��ى أنها تقدر عل��ى االمتناع عما 
حرم��ه اهلل تع��اىل عليه��ا، ما يؤكد عل��ى أهمية املراقب��ة الذاتية 

للنفس.
من كل ما تقدم نرى أن للصوم فلسفة يف حياة الفرد واجملتمع، 
فاحلف��اظ على النعمة، والتكافل االجتماع��ي، والرقابة الذاتية 
ه��ي م��ن أهم املبادئ اليت يتحلى بها األفراد ويقوم عليها أبناء 

اجملتمع.
ويضاف إىل ما س��بق، أن اإلنس��ان حال جوعه وعطشه وفراغ 
معدت��ه يكون أرق طبعًا، وأكثر تقب��اًل للحكمة، ما جيعله أكثر 
حض��ورًا يف عبادت��ه، وأحس��ن اتصااًل خبالقه س��بحانه، فيصري 

للروح. الصوم غذاًء 
وال ميك��ن للصائ��م أن حيق��ق ما س��بق إذا أكل حت��ى التخمة، 
فيص��ري يف نهاره يعاني ما كس��به لياًل، فهو إن أكثر من الطعام 
عند اإلفطار والسحور، أصبح يتأمل من التخمة يف النهار، فلم 

يع��د للصوم معنى، فهذا م��ا ينبغي احلذر منه.
وختام��ًا؛ أس��أل اهلل العلي القدير أن يتقب��ل منا ومنكم صاحل 

األعمال.

املفيت د. حسان أبوعرقوب
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بين أثر الصيام ... وصيام األثر

أيه��ا اإلنس��ان العزي��ز املب��ارك، هذه وصي��ة من إلي��ك، كتبتها 
ل��ك يف أنف��س األوقات؛ خوفًا علي��ك، ورغبة يف اخلري إليك، 

فاس��تمع إلّي وال تعجل.
ف��رض اهلل تعاىل علي��ك الصيام وهو يف غن��ًى عنه، وقد أمرك 
به حلاجتك إليه، فإذا صمت نفعت نفس��ك، وجنيت فوائد ال 
حتص��ى، تنال التق��وى، فتمنعك من الوقوع يف الزلل، وتغنيك 
عن اخللق أمجعني، تكون مس��تجاب الدعاء، يذكرك اهلل تعاىل 
يف امل��أل األعل��ى؛ فيعرفك املالئك��ة كما يعرفك البش��ر، تغفر 
ذنوب��ك، تكف��ى همك، ويف اآلخ��رة تدخل جن��ات اخللد من 
أفض��ل أبوابه��ا، م��ن باب خ��اّص امسه الّري��ان، تك��ون َمِلَكًا 
مطاع��ًا؛ فتملك م��ن اخلريات ما يعادل األرض مرات عديدة، 
املالئك��ة ختدم��ك، أع��د اهلل لك ما تتمناه نفس��ك، وتس��عد به 
عينك، ما تتمناه وخيطر على قلبك.. حيدث مباشرة بغري طلب 
منك، فال تكلف حتريك ش��فتيك لتعرب عما يدور يف نفس��ك، 
وإن أردت االختص��ار؛ قل��ت لك: أعد اهلل لك من النعيم، ما 
ال ع��ني رأت وال أذن مسع��ت وال خطر على قلب بش��ر!... 

هذا هو أث��ر الصيام، فما رأيك؟
أكاد أجزم أنك ستقول: مرحبًا بشهر الصيام...

وحيدث��ن قل��يب عن��ك: أنك س��تقبل علي��ه بقلب��ك وروحك .. 
تلتم��س روحانيات��ه، تنش��غل بعباداته.

نع��م أيها احلبيب.. هذا ظن بك، ال تتدد، أقبل، ماذا تنتظر؟ 
اب��دأ العالق��ة مع��ه –س��بحانه وتع��اىل– بصدق، لق��د ظفرت 

بأفض��ل يوم يف حيات��ك، يا له من اس��تثمار عظيم!

أما صيام األثر..
أع��ن ب��ه، صيام الس��نة النبوية الش��ريفة، فاجل��وع والعطش له 
فوائ��د طبي��ة بال ش��ّك، وهو أح��د ِحَكِم الصي��ام؛ حتى يتذكر 
الغن حاَل الفقرِي من اجلوع والفقر، فيتصدق عليه، لكنه ليس 

املقصود أصالة من تش��ريعه.
أي ُأخي، إن صيام األثر يعن أن يكون الصائم َتِقيًَّا، وحسبك 
م��ن قول النيب صلى اهلل عليه وس��لم: )م��ن مل يدع قول الزور 
والعم��ل ب��ه فلي��س هلل حاج��ة يف أن يدع طعامه وش��رابه( رواه 
البخ��اري، وقول��ه صل��ى اهلل عليه وس��لم: )ربَّ صائم حظه من 

صيامه اجلوع والعطش( رواه أمحد، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
)إمنا الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته( إس��ناده حس��ن.

إّن الصائم تس��مو روحه؛ وحبذا لو يوافق اجلس��د الروح، وال 
غرابة يف هذا! وليس باملستحيل، متثل قول الرسول صلى اهلل 
علي��ه وس��لم: )فإذا كان يوم ص��وم أحدكم، فال يرفث يومئذ، 
وال يصخ��ب، ف��إن س��ابه أح��د، أو قاتل��ه، فليق��ل: إن��ي امرؤ 
صائم( متفق عليه، فخذ بهذه األحاديث وأمثالا تكن ربانيًا تقيًا، 
فخذ من الدنيا ما يبلغك اآلخرة وال تزد، وكلما خف متاعك 
س��هل عليك محله، فاهلل اهلل يف نفس��ك، أرفق بها، ووازن بني 

جس��دك وروحك وعقلك، واحذر من الغفلة والتس��ويف.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

املفيت د. حممد يوسف الواملة
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لعلكم تتقون
املفيت د. حممد بن طه

احلم��د هلل الذي خل��ق عباده لعبادته، فه��و الغن الصمد وكل 
ما س��واه يف حاجت��ه، القائل: )َوَم��ا َخَلْقُت اجْلِ��نَّ َواأْلِْنَس ِإالَّ 
ِلَيْعُب��ُدوِن( الذاري��ات/56، فلو كان اخللق مجيعًا يف أعلى درجات 
الطائعني ما زاد ذلك يف ملكه شيئًا، ولو كانوا يف أحط دركات 
العاصني ما نقص ذلك من ملكه شيئًا، بيده مقاليد كل شيء،  
فالعب��ادة ليس��ت مقص��ودة لذاته��ا، ولك��ن لتحقي��ق التق��وى 
عن��د العاب��د، قال تعاىل: )َي��ا َأيَُّها النَّ��اُس اْعُبُدوا َربَُّك��ُم الَِّذي 
َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن( البقرة/21، أي لعلكم 
تص��ريون إىل تل��ك الصورة املختارة من صور البش��رية صورة 
العابدين هلل املتقني هلل الذين أّدوا حق الربوبية اخلالقة، فعبدوا 
اخلالق وحده رب احلاضرين والغابرين وخالق الناس أمجعني، 

ورازقهم كذلك من األرض والس��ماء بال نّد وال ش��ريك.
فإذا حصلت التقوى للعابد حصل له كل خري، وإن فاتته فاته 
كل خ��ري وص��ارت العبادة خاوية ليس ل��ا مثرة؛ لذلك تكرر 
قول��ه تع��اىل: )لعلكم تتق��ون(، فالعبادة وس��يلة غايتها التقوى 
اليت هي من أهّم ش��روط قبول العبادة، قال تعاىل: )ِإمنََّا َيَتَقبَُّل 
اهللَُّ ِم��نَ امْلُتَِّقنَي( املائدة/27، وقد بنّي تع��اىل املتقني بقوله: )َوَلَقْد 
آَتْيَنا ُموَس��ى َوَه��اُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَي��اء َوِذْك��ًرا لِّْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن 
اَعِة ُمْشِفُقوَن( األنبياء/49-48. خَيَْشْوَن َربَُّهم ِباْلَغْيِب َوُهم مَِّن السَّ

ف��إذا كانت التقوى على ه��ذا القدر اخلطري من األهمية حيث 
ش��رعت العبادة لتحقيقها عند العبد، فليعلم أن طريق التقوى 
ليس��ت مفروش��ة بالرياح��ني، بل ه��و طريق حمف��وف باملكاره، 
ملاذا؟ ألن سلعة اهلل غالية، وألن اجلنة يصعب الوصول إليها، 

وعمل النار سهل ومتيسر، فال بد من االنضباط الذاتي، وال بد 
من البذل والتضحية، وكل ذلك حيتاج إىل صرب، فجاء خطاب 
التقوى مقرونًا بالصرب يف كثري من النصوص، كقوله تعاىل: )َيا 
َأيَُّه��ا الَِّذيَن َآَمُن��وا اْصرِبُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم 
ُتْفِلُحوَن( آل عمران/200، وقوله: )ِإنَُّه َمْن َيتَِّق َوَيْصرِبْ َفِإنَّ اهللََّ اَل 
نَي( يوس��ف/90، وقول��ه: )َوِإْن َتْصرِبُوا َوَتتَُّقوا  ُيِضيُع َأْجَر احمْلُِْس��نِ
ُكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ِإنَّ اهللََّ مِبَا َيْعَمُلوَن حُمِيٌط( آل عمران/125،  اَل َيُضرُّ
وقول��ه: )َلُتْبَل��ُونَّ يِف َأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِس��ُكْم َوَلَتْس��َمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن 
ُأوُت��وا اْلِكَت��اَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْش��َرُكوا َأًذى َكِثرًيا َوِإْن 

وا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر( آل عمران/186. َتْص��رِبُ
لكن ملاذا ارتبط الصيام دون غريه من العبادات بالتقوى؟ كما 
َياُم َكَما  يف قول��ه تعاىل: )َي��ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِت��َب َعَلْيُكُم الصِّ

ُكِت��َب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن( البقرة/183.
تتض��ح اإلجاب��ة عل��ى ذلك عندم��ا نعلم أن رمضان هو ش��هر 
الص��رب، حي��ث فّس��ر الصرب بالصي��ام يف قول��ه تعاىل: )َي��ا َأيَُّها 
اِبِريَن(  ��اَلِة ِإنَّ اهللََّ َمَع الصَّ رْبِ َوالصَّ الَِّذي��َن آَمُنوا اْس��َتِعيُنوا ِبالصَّ
البقرة/153، كما مساه رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم ش��هر 

الصرب، فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وس��لم يقول: )شهر الصرب وثالثة أيام من كل 
شهر صوم الدهر( رواه النسائي، فالصوم عرب الشرع عنه بالصرب، 

والص��رب هو طريق التقوى.
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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ميزة الصيام على 
املفيت حممود املشاعلةسائر العبادات

إن اهلل تعاىل جعل لذا الدين العظيم أركانًا عظيمة ال يقوم إال 
بها، وال يؤّس��س ويبنى إال عليها، إذا قامت هذه األركان قام 

الدين واستقام، وإذا هدمت هدم وانتهى أمره.  
وإن من أعظم هذه األركان صيام ش��هر رمضان املبارك، وقد 
جعل س��بحانه وتعاىل لذا الش��هر ميزات وخصائص ميتاز بها 

عن غريه م��ن العبادات والطاعات األخرى، منها:
أواًل: إن اهلل س��بحانه وتعاىل رتب على صيام هذا الش��هر من 
األج��ر والث��واب ما مل يرتب��ه على غريه من العب��ادات، فجعل 
س��بحانه صيام هذا الشهر سببًا ملغفرة الذنوب مجيعها، جاء يف 
احلديث أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: )من صام رمضان إميانًا 
واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه( رواه البخاري ومسلم، بل جعل 
س��بحانه قيام هذا الش��هر س��ببًا ملغفرة الذنوب مجيعها، جاء يف 
احلديث أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: )من قام رمضان إميانًا 

واحتس��ابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه( رواه البخاري ومس��لم.
ثانيًا: إن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل القرآن العظيم يف هذا الشهر 
املبارك، هذا القرآن الذي جاء هداية للناس، وأخرجوا به من 
الظلمات إىل النور، هذا القرآن نزل يف هذا الشهر املبارك، قال 
اهلل سبحانه: )َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس 

َوَبيَِّناٍت ِمَن اْلَُدى َواْلُفْرَقاِن( البقرة/185.
ثالثًا: إن اهلل سبحانه جعل هذا الشهر شهر العتق من النريان؛ 
ففيه تعتق الرقاب من النار، وتفك من أغاللا، كيف ال يكون 
ذلك وقد غفرت فيه الذنوب، وزيدت فيه األجور، قال صلى 
اهلل عليه وس��لم: )إن هلل تبارك وتعاىل عند كل فطر عتقاء من 

النار، وذلك يف كل ليلة( رواه أمحد وابن ماجه.
ف��أّي فض��ل وأّي نعمة أعظم على املس��لم م��ن أن تعتق رقبته 

النار! من 
رابعًا: إّن هذا الشهر فيه تفتح أبواب اجلنة، وفيه تغلق أبواب 
الن��ريان، وفي��ه تصّف��د الش��ياطني؛ ف��ال خيلص��ون إىل م��ا كانوا 
خيلصون إليه فيما س��واه، والس��بب هو كثرة األعمال الصاحلة 
ال��يت توجب دخول اجلن��ة، وقلة األعمال الس��يئة اليت توجب 
دخ��ول الن��ار، قال صل��ى اهلل عليه وس��لم: )إذا جاء رمضان: 
فتح��ت أب��واب اجلنة؛ فل��م يغلق منه��ا باب، وغلق��ت أبواب 
الن��ار؛ فل��م يفتح منها ب��اب، وصفدت الش��ياطني( رواه البخاري 

ومس��لم والتمذي.

خامسًا: إن هذا الشهر فيه ليلة هي خري عند اهلل من ألف شهر 
وه��ي ليله القدر، ليلة مباركة عظيمة قال اهلل فيها: )ِإنَّا َأْنَزْلَناُه 

يِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن( الدخان/3.
وهي ليلة العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر ويزيد، كما أخرب 
سبحانه وتعاىل، قال عز وجل: )َلْيَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر( 

القدر/3؛ أي خري من ثالثة ومثانني عامًا وثالثة أشهر تقريبًا.

سادس��ًا: إّن الصوم يتميز عن س��ائر العبادات أنه عمل باطّن، 
وني��ة خفي��ة ال يعلمه��ا إال اهلل س��بحانه وتع��اىل، وال يداخل��ه 
الش��رك أب��دًا، خب��الف العب��ادات األخرى من ص��الة وصدقة 
وح��ج وغريها، فكلها أعم��ال ظاهرة يراها الناس، وقد يرائي 
به��ا صاحبها، وألج��ل ذلك جعل اهلل هذه العبادة له خالصة، 
وه��و ال��ذي جيزي عليها مباش��رة، ق��ال اهلل تع��اىل يف احلديث 
القدسي: )كل عمل ابن ادم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي 

البخاري. رواه  به( 
واحلمد اهلل رب العاملني.                    
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قرارات مجلس اإلفتاء

قرار  رقم: )250( )2018/1( إجزاء العمل 
بمواقيت الصالة الحالية

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

فإّن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته 
الثاني��ة املنعقدة ي��وم األحد )11/ مجادى األوىل/ 1439ه�(، 
املواف��ق )28/ 1/ 2018م(، ق��د نظ��ر يف التس��اؤالت ال��يت 
أثريت مؤخرًا حول صحة صالة املسلمني وصيامهم بناء على 
املواقي��ت املعم��ول بها حالي��ًا يف بلدنا املبارك. وبعد الدراس��ة 

ومداولة ال��رأي قرر اجمللس ما يأتي: 
فرض اهلل عز وجل الصالة على املس��لمني كتابًا موقوتًا، كما 
��اَلَة َكاَنْت َعَلى املُْْؤِمِن��نَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا(  قال س��بحانه: )ِإنَّ الصَّ
ر عنه، ول��ذا بنيَّ النيب  ًرا وقُته��ا ف��ال ُتؤخَّ النس��اء/103، أي مق��دَّ

صلى اهلل عليه وسلم تلك املواقيت الدقيقة للصلوات اخلمس 
يف السنة الصحيحة، فاستمر املسلمون جيتهدون يف حتري تلك 
املواقي��ت ع��رب العصور، ويلتزم��ون مبقتض��ى أذان املؤذنني يف 
املس��اجد، الذي��ن يتحرون أوقات الصالة يف الس��ماء وينادون 

بها، ويقلدهم الناس يف هذا الش��أن.
واس��تمر احلال يف بلدنا املب��ارك األردن حتى العقود األخرية، 

حيث تدون وزارة األوقاف والش��ؤون واملقدسات اإلسالمية 
يف كل ع��ام تقوميًا س��نويًا خاصًا ومفص��اًل مبواقيت الصالة يف 
مجيع أحناء اململكة، يلتزم به املؤذنون، ويراعي األدلة الشرعية 
والعالمات الفلكية، ويش��رف عليه قس��م خ��اص يف الوزارة، 
يستند إىل دراسات وأرصاد مفصلة قامت بها جلان عدة قدميًا، 
س��بق وأن نش��رت الوزارة تلك الدراس��ات يف كتاب مس��تقل 

مطب��وع ميكن الرجوع إليه.
ول��ذا ف��إن جمل��س اإلفتاء والبحوث والدراس��ات اإلس��المية 
يؤكد أن األخذ بهذا التقويم جمزئ يف صحة العبادة بإذن اهلل، 
وأن��ه كاف ب��ني يدي اهلل، وأن من أخذ به برئت ذمته يف حتقيق 
ش��رط الصالة والصيام. فال جيوز نشر اإلشاعات عرب وسائل 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي بغرض تش��كيك الناس 

يف عبادته��م وأركان دينهم من صالة وصيام. 
ويف ه��ذا املقام يقدر جملس اإلفتاء لوزارة األوقاف والش��ؤون 
واملقدسات اإلسالمية جهودهم الكبرية يف هذا اجملال. سائلني 
املوىل عز وجل أن يتقبل من املسلمني مجيعًا، وأن يعلمنا سبحانه 

معاني العبادة ومقاصد الدين. واحلمد هلل رب العاملني. 
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس��الم على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني، وبعد 

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته 
الثانية املنعقدة يوم األحد )11/ مجادى األوىل / 1439ه�(، 
املواف��ق )28/ 1/ 2018م(، ق��د نظر يف الس��ؤال الوارد من 
أح��د املواطن��ني حي��ث ج��اء فيه: قمت بش��راء س��يارة تدريب 
س��واقة عن طري��ق صندوق التنمية والتش��غيل، ومن املعروف 
أنه منوع تس��جيل السيارة بامسي حس��ب القانون، وال بد أن 
تس��جل باسم صاحب مكتب تدريب س��واقة. وبعد تسجيلها 
بفتة تويف صاحب املكتب، ويوجد على السيارة أقساط، ومن 
املعروف أن قانون الصندوق يقوم بإسقاط كافة األقساط على 
الس��يارة مبجرد الوفاة. مع العلم أني أنا الذي أدفع األقس��اط 
وليس لصاحب املكتب س��وى االس��م. هل تس��قط األقس��اط 
عن الس��يارة. وَمن املستفيد من هذا القرض. وهل تعترب تلك 
األقساط من حق صاحب املكتب. أي أنه يتوجب علي دفعها 

لورثته أم ماذا؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي: 

التكييف الشرعي لذه املعاملة يدور بني صور ثالثة:
الصورة األوىل: صورة الوكالة بالشراء، حني ال يقصد صاحب 
املكت��ب الش��راء لنفس��ه، وإمن��ا توكل ع��ن املش��تي احلقيقي، 
واألص��ل املق��رر عن��د الفقه��اء أن تصرف��ات الوكي��ل منوط��ة 
مبصلح��ة موكله؛ كما قال اإلمام الس��بكي: »كل متصرف عن 
الغ��ري فعليه أن يتصرف باملصلحة« ]األش��باه والنظائر للس��بكي[. وال 

يل��زم الوكيل – الذي هو صاح��ب املكتب - أن يضيف العقد 
إىل موكله، وال أن خيرب املؤسس��ة اليت اش��تى السيارة منها أنه 
وكي��ل ولي��س أصياًل يف هذا العقد، ولذا صحت الوكالة هنا، 
كما جاء يف ]درر احلكام ش��رح جملة األحكام[ »ال يش��تط إضافة العقد 

إىل امل��وكل يف البيع والش��راء..وتثبت امللكية ملوكله«.
وعل��ى ه��ذا فل��و حط البائ��ع – الصن��دوق - من مث��ن املبيع، 
فاألصل أن يكون احلط من مصلحة املوكِّل أيضا. فالظاهر أن 
الصندوق إذا أسقط مطالبته صاحب املكتب فقد سقطت عن 
امل��وكل دافع األقس��اط، فال جيب عليه دف��ع باقي الثمن لورثة 

املكتب.  مالك 
وأم��ا الص��ورة الثانية: فصورة عقدي البيع والش��راء، صاحب 
املكتب )البائع(، وس��ائق السيارة )املشتي(، وما أمته صاحب 
املكتب مع صندوق التنمية والتش��غيل هو عقد ش��راء لنفس��ه، 

ولي��س وكالة عن غريه. 
والص��ورة الثالث��ة: أن يك��ون العقد قرض��ًا ماليًا حمض��ًا بفائدة 

ربوي��ة، دون دخ��ول بي��ع املراحبة. 
ويف هات��ني الصورت��ني خيتل��ف احلكم الش��رعي ع��ن الصورة 
األوىل، فيج��ب على صاحب الس��يارة دفع باق��ي الثمن لورثة 

املكتب. مالك 
وق��د تبني للمجلس أن صورة الس��ؤال أقرب إىل الوكالة، أي 
الصورة األوىل، وعليه فإن األقساط تسقط عن املالك احلقيقي 
للسيارة )املوكِّل(، وال يلزمه دفع شيء لورثة صاحب املكتب. 

واهلل أعلم

قرار  رقم: )251( )2/ 2018( اعتبار التوكيل 
بشراء سيارة من مؤسسة تمويل
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس��الم على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته 
الثالثة يوم اخلميس )6/ مجادى اآلخرة / 1439ه�(، املوافق 
)22 / 2/ 2018م(، قد نظر يف الس��ؤال الوارد من الطبيبني 
الدكتور علي مشعل، والدكتور مؤمن احلديدي حيث جاء يف 

حاصله:
ما مدى مش��روعية تفويض األم للمستش��فى وختولا بالتوقيع 
خبصوص عالج أوالدها القصر أو غري األصحاء عقليًا. وهل 
ذلك احلق مقصور على األب ومن يقوم مقامه من الذكور، أم 
ميك��ن تفويض األم. علما ب��أن األم تتكفل بالنفقات يف بعض 

احلاالت؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

أوج��ب الش��رع احلني��ف لناقص��ي األهلي��ة كالص��يب واجملنون 
وحنوهم��ا حق الرعاية والعناية جبمي��ع أنواعها، ومنها الرعاية 
الصحي��ة والطبي��ة، وجع��ل الش��رع ذل��ك واجبًا عل��ى الولي، 
وأعط��ى ح��ّق الوالية لألب ابت��داء لتنظيم اس��تحقاقات تلك 
الوالي��ة، ولكن أي��ًا كان الولّي؛ فإّن تصرفات��ه منوطة مبصلحة 
موّليه، سواء كان يف احلقوق املادية والنفقات أو غريها، كحّق 
الرعاية الطبية األنسب ونوعها. يقول اإلمام الرملي: »يتصرف 
ل��ه الول��ّي- أبًا أو غريه- باملصلحة وجوب��ًا؛ لقوله تعاىل: )وال 

تقرب��وا م��ال اليتي��م إال باليت هي أحس��ن( األنع��ام/152، وقوله: 
)وإْن ختالطوه��م فإخوانك��م واهلل يعل��م املفس��د م��ن املصلح( 

البق��رة/220« ]نهاية احملتاج[.

وم��ن الرعاي��ة والعناي��ة تقديم الع��الج الطيّب للص��يّب ومن يف 
حكم��ه يف حالة املرض من غ��ري تأخري يضّر حبالتهم الصحية، 
ف��إن تع��ذر أخذ املستش��فى لتفويض األب أو اجل��د، فال مانع 
شرعًا من أخذ تفويض األم، فإن »امليسور ال يسقط باملعسور«، 
ومعاجلة املريض متعينة على كل حال فال نتكها لعدم وجود 
بع��ض األولياء، ب��ل إن بعض الفقهاء جعل املس��لمني عمومًا 
مكلف��ني برعاي��ة م��ن ال ول��ي له، وينبغ��ي تصرف املستش��فى 
حبس��ب مصلحة املريض أيًا كان الولّي، فإن أي تصرف يوقع 
ض��ررًا ال يص��ّح لق��ول النيب صلى اهلل عليه وس��لم: )ال َضَرَر 

َوال ِض��َراَر( رواه ابن ماجه.
وق��د أجاز جممع الفقه اإلس��المي الدول��ي يف قراره رقم )10 
/18( املباش��رة بالع��الج دون إذن املريض أو الولي يف حالة: 
»وصول املريض يف حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب 
التدخل الس��ريع قبل احلصول عل��ى املوافقة«، فمن باب أوىل 

االكتف��اء بإذن األم يف مثل هذه احلالة.
أم��ا يف احلاالت »غري الطارئة« فتاعى فيها القوانني واألنظمة 
اليت ينبغي أن ُتسن بعناية، كي حتقق مصلحة »القاصر« الطبية 

يف املقام األول. واهلل تعاىل أعلم.

قرار  رقم: )252( )5/ 2018( تفويض األم 
المستشفى لعالج األوالد
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس��الم على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته 
الثالثة املنعقدة يوم اخلميس )6/ مجادى اآلخرة/ 1439ه�(، 
املواف��ق )22 /2 /2018م(، ق��د نظر يف الكت��اب الوارد من 
معال��ي وزي��ر التبية والتعليم الدكت��ور عمر الرزاز حيث جاء 
في��ه: أش��كر لس��ماحتكم جهودك��م اخل��رية ودعمك��م املبارك 
إلط��الق وزارة التبي��ة والتعلي��م ووزارة األوقاف والش��ؤون 
واملقدس��ات اإلس��المية مبادرة »الوقف التعليمي«، حلث أبناء 
اجملتمع األردني على التربع ملختلف مناحي العملية التعليمية، 
وملا لذلك من أثر يف تنمية اجملتمعات. أغدو متنًا لس��ماحتكم 
ل��و تفضلت��م ببي��ان رأي الش��رع يف الوق��ف التعليم��ي والتربع 

للتعليم.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:

الوق��ف ب��اب عظي��م من أبواب اخل��ري، وهو من أعظ��م أنواع 
الصدق��ات، فه��و صدق��ة جاري��ة ثوابها دائ��م ال ينقط��ع، قال 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: )ِإَذا َماَت اإِلْنَس��اُن اْنَقَطَع 
َعَمُل��ُه ِإالَّ ِم��ْن َث��اَلٍث: َصَدَق��ٌة َجاِرَيٌة، َوِعْل��ٌم ُيْنَتَفُع ِب��ِه، َوَوَلٌد 
َص��احِلٌ َيْدُع��و َل��ُه( رواه التم��ذي وقال: حديث حس��ن صحيح.

وورد ع��ن اب��ن عم��ر رض��ي اهلل عنهم��ا ق��ال: »إن ُعَم��َر ْب��َن 
َم  اِب َأَصاَب َأْرًضا خِبَْيرَبَ، َفَأَتى النَّيِبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ اخَلطَّ
َيْس��َتْأِمُرُه ِفيَها، َفَقاَل: َيا َرُس��وَل اهللَِّ، ِإنِّي َأَصْبُت َأْرًضا خِبَْيرَبَ مَلْ 
ُأِصْب َماال َقطُّ َأْنَفَس ِعْنِدي ِمْنُه، َفَما َتْأُمُر ِبِه؟ َقاَل: )ِإْن ِشْئَت 
َق ِبَها ُعَمُر، َأنَُّه اَل  ْقَت ِبَها( َقاَل: َفَتَصدَّ َحَبْس��َت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ

َق ِبَها يِف الُفَقَراِء« متفق عليه. ُيَباُع َواَل ُيوَهُب َواَل ُيوَرُث، َوَتَصدَّ
وق��د أمج��ع العلم��اء عل��ى ج��واز الوقف ال��ذي حُيقِّ��ق املنفعة 
واملصلح��ة للمس��لمني، كالوقف على املستش��فيات واملدارس 
واملس��اجد، ق��ال العمران��ي: »يصّح الوق��ف يف كل عني ميكن 
االنتف��اع به��ا م��ع بق��اء عينه��ا، كال��دور واألرض��ني والثياب 

واألث��اث والس��الح واحلي��وان« ]البي��ان يف مذه��ب اإلمام الش��افعي[.
ومصلحة املس��لمني يف التعليم ملّحة، ألنها مصدر خري كثري، 
فهي بناء للوطن بتأهيل أبنائه وشبابه، ونهضة للحاضر وعماد 
للمس��تقبل، ووقف أموال املس��لمني لذا الغرض أمر مطلوب 
شرعًا، والتربع بالصدقات النافلة لتقوية اجلانب التعليمي من 
أعم��ال ال��رّب املباركة اليت يرجى لصاحبه��ا أجر عظيم عند اهلل 

تع��اىل يف اآلخرة، وبها تتحقق مصاحل الدنيا.
وقد أنشأ املسلمون يف تارخيهم العريق مدارس علمية مرموقة 
تعد مبثابة جامعات كربى، وأوقفوا عليها أوقافًا تتكفل حباجة 
طالبه��ا والدارس��ني فيه��ا، كمدرس��ة احلدي��ث األش��رفية اليت 
أنش��أها امللك األشرف، وتوىل مش��يختها اإلمام ابن الصالح، 
واملدرس��ة الصالحي��ة املنس��وبة إىل فاتح بيت املق��دس الناصر 
ص��الح الدي��ن األيوبي، واملدرس��ة النظامية املنس��وبة إىل نظام 
امللك الس��لجوقي، واملدرسة الغزالية نسبة إىل اإلمام الغزالي، 
وغريها كثري من املدارس اليت كانت أموال األوقاف راعية لا 
وداعمة ملسريتها العلمية. كما يف كتاب ]الدارس يف تاريخ املدارس[.

وعليه؛ فإن التربع لالرتقاء بالعملية التعليمية ووقف األموال 
لص��احل مبادرة الوق��ف التعليمي من األمور املطلوبة ش��رعًا. 

واهلل تعاىل أعلم.

قرار  رقم: )253( )6/ 2018( التبرع للوقف التعليمي
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس��الم على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته 
اخلامس��ة يوم األحد )3/ش��عبان/ 1439ه�(، املوافق )19/ 
4/ 2018م( ق��د نظ��ر يف الكت��اب ال��وارد م��ن معال��ي وزير 
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالناصر 

أبوالبص��ل، حيث جاء فيه:
أرج��و من مساحتكم التكرم باملوافقة على عرض تطبيق مبدأ 
»ض��ع وتعجل« وآلية تطبيق��ه على جملس اإلفتاء املوقر، وبيان 
م��دى إمكانية تطبيقه يف معامالت التمويالت اإلس��المية اليت 

مينحها صندوق احلج.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:

خصم جزء من الدين مقابل الس��داد املبكر يف عقود املداينات 
-هو ما يسمى عند الفقهاء مبسألة ضع وتعجل- وال خيلو من 

مخسة أحوال:
أواًل: أن يكون االتفاق على احلطيطة مشروطًا يف أصل العقد، 
فهذا يعترب رًبا حمرًما ش��رًعا وهو من قبيل بيعتني يف بيعة، وقد 
ورد النهي عنه؛ قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: )َمْن 

َبا( رواه أبو داود. َما َأِو الرِّ َباَع َبْيَعَتنْيِ يِف َبْيَعٍة، َفَلُه َأْوَكُس��هُ
ثاني��ًا: االتفاق على حط جزء م��ن الدين مقابل تعجيل الباقي 
اتفاق��ًا طارئ��ًا بع��د انعقاد العق��د، فقد منعه مجه��ور الفقهاء يف 
املعتم��د م��ن املذاهب األربع��ة، وذهب ابن عب��اس رضي اهلل 
عنهم��ا والنخع��ي وابن س��ريين وزفر إىل ج��واز حط جزء من 
الدين مقابل تعجيل الباقي؛ واس��تدلوا على ذلك حبديث ابن 
عب��اس رض��ي اهلل عنهما: )ملا أراد رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وس��لم أن خي��رج بن النضري قالوا: يا رس��ول اهلل، إنك أمرت 
بإخراجنا ولنا على الناس ديون مل حتل، قال: ضعوا وتعجلوا( 
أخرج��ه احلاك��م، وضعف��ه البيهقي، وألن الربا زي��ادة يف أحد العوضني 

مقاب��ل زي��ادة األجل، فهو إضرار حم��ض بالغريم وخيتلف عن 
احل��ط ع��ن الذمة مقابل س��قوط األج��ل فينتف��ع كال الطرفني 
بذل��ك. وال��ذي نراه جواز ه��ذه الصورة، وهو م��ا تبناه جممع 
الفق��ه اإلس��المي الدول��ي، حيث ج��اء يف الق��رار رقم )66(: 
»احلطيط��ة م��ن الدي��ن املؤجل، ألج��ل تعجيله، س��واء أكانت 
بطل��ب الدائ��ن أو املدي��ن، )ض��ع وتعج��ل( جائزة ش��رًعا، ال 

تدخ��ل يف الرب��ا احمل��رم إذا مل تكن بناء على اتفاق مس��بق«.
ثالثًا: أن يكون اخلصم يف الديون احلالة اليت ختلف املدين عن 
س��دادها، فيص��ح فيها احلطيطة مقابل التعجي��ل؛ ألن هذا من 
باب اإلبراء؛ جاء يف ]مغن احملتاج[: »ولو صاحل من عش��رة حالة 

على مخس��ة مؤجلة برئ من مخس��ة وبقيت مخسة حالة«.
رابع��ًا: أال يكون احلس��م مش��روطًا بني العاقدي��ن، ولكن كان 
تربع��ًا م��ن الدائن بعد تعجيل املدين س��داد الدين أو أقس��اط 
مؤجل��ة من��ه، فيعترب ذلك من قبيل املس��احمة والتربع؛ كما جاء 
يف ق��رار جمل��س اإلفتاء رقم )61( ما نصه: »جيوز للبنك إعفاء 
الس��ائل مقدار ما يراه مناس��با من قيمة املراحبة مراعاة للظرف 
اخلاص به، ش��ريطة أن ال يكون هذا اإلعفاء عادة متبعة لدى 

البنك، أو مش��روطًا يف العقد ابتداء«.
خامس��ًا: جي��وز أن يدفع املدين للدائن عرض��ًا مقابل دينه وإن 
كان��ت قيمة العرض أقل من دين��ه، »فأجاز مالك ومجهور من 
ينك��ر ض��ع وتعجل، أن يتعجل الرج��ل يف دينه املؤجل عرضًا 
يأخ��ذه، وإن كان��ت قيمت��ه أقل م��ن دينه« ]بداي��ة اجملتهد البن رش��د، 

والقوانني الفقهي��ة البن جزي[.

وعلي��ه، ف��إن إس��قاط جزء م��ن الدي��ن املؤجل مقاب��ل تعجيل 
الباق��ي جائز ش��رعًا س��واء أكان بطل��ب من الدائ��ن أو املدين 
وال يدخ��ل ه��ذا يف الربا احملرم ش��رعًا عل��ى أن ال يكون ذلك 

مش��روطًا يف أص��ل العقد. واهلل تع��اىل أعلم.

قرار  رقم: )254( )7/ 
2018( حكم خصم 

جزء من الدين مقابل 
السداد المبكر
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فتاوى منتقاة

وقت دفع الفدية للعاجز  عن الصيام

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

بيومه؟
اجلواب: 

 احلمد هلل والصالة والسالم 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: )َوَعَلى 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 كاماًل 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 أعطاها 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«. 
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 لياًل، 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��ن احملت��اج[ )2/ 176(: »ولي��س ل��م -أي ال��رم 
واملري��ض- وال للحام��ل وال للمرض��ع تعجي��ل فدي��ة يومني 
فأكثر، كما ال جيوز تعجيل الزكاة لعامني، خبالف 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 الرم الفدية عن الس��نة األوىل، مل جيب شيء للتأخري؛ ألّن 

وجوبه��ا على التاخي«.
ويف ]فتاوى الرملي الش��افعي رمحه اهلل[: »يتخري –أي الش��يخ 
ال��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 كاماًل فال حرج عليه إن ش��اء اهلل، وإن كان األوىل 
اخلروج من اخلالف بدفعها يومًا بيوم أو يف نهاية الشهر. واهلل 

تعاىل أعلم.
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يحرم تأخير  إيصال زكاة الفطر  إلى مستحقيها
السؤال: 

أعطان��ي ش��خص زكاة الفط��ر إليصالا ألش��خاص أعرفهم، لكن ال أس��تطيع رؤيته��م قبل العيد، 
فأخربته��م بوج��ود املال مع��ي، فهل جيوز دفع امل��ال بعد العيد؟

اجلواب: 
احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

األص��ل أن ال يتأخ��ر وصول صدقة الفطر إىل مس��تحقيها عن 
غ��روب مش��س ي��وم العي��د، يقول اإلم��ام الن��ووي رمحه اهلل: 
»اتفقت نصوص الش��افعي واألصح��اب على أن األفضل أن 
خيرجه��ا ي��وم العي��د قبل اخل��روج إىل صالة العي��د، وأنه جيوز 
إخراجه��ا يف ي��وم العي��د كله، وأن��ه ال جيوز تأخريه��ا عن يوم 
العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، ومسوا إخراجها 
بع��د ي��وم العي��د قض��اًء، ومل يقول��وا يف ال��زكاة إذا أخرها عن 
التمكن إنها قضاء، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره: 
أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت حمدود، ففعلها 
خ��ارج الوق��ت يكون قضاء كالصالة، وه��ذا معنى القضاء يف 
االصط��الح، وه��و فع��ل العب��ادة بع��د وقتها احمل��دود، خبالف 
الزكاة، فإنها ال تؤقت بزمن حمدود« انتهى من »اجملموع« )6/ 84(. 

وأما إذا أخر الوكيل إيصالا إىل مس��تحقيها إىل ما بعد غروب 
مشس يوم العيد فقد أساء واستحق اإلثم، واقتضى منه التوبة 
واالس��تغفار؛ ألن زكاة الفط��ر إذا مل ُتدف��ع إىل املس��تحقِّ قب��ل 
انته��اء ي��وم العيد مل تربأ ذمة صاحبها منها، ألنها وإن خرجت 
م��ن يده لكنها مل تصل إىل املس��تحقِّ يف الوق��ت احملّدد، واإلثم 

على من كان س��ببًا يف التأخري.
وإذا علم فيما بعد أنها مل تصل إىل املستحق جاز له أن يطالب 
الوكي��ل مبثلها، ول��ه أن يدفع بداًل عنها، فيك��ون ما دفعه أواًل 
صدق��ة ونافل��ة، وما دفع��ه ثانيًا قضاء ملا وج��ب عليه من زكاة 

الفطر.
وه��ذا خب��الف م��ا إذا وّكل الفق��ري م��ن يقبض ل��ه زكاة الفطر 
فقبضه��ا الوكي��ل قبل انتهاء يوم العيد كفى وإن مل تصل إىل يد 
الفقري؛ ألن يد املوكَّل كيد املوكِّل، وكذلك زكاة املال إذا وّكل 

املس��تحّق من يقبضها ل��ه كفى. واهلل تعاىل أعلم



21

حكم المال المستفاد خالل الحول

السؤال: 
عندي مبلغ من املال بلغ النصاب يف ش��هر حمرم، وبعد س��تة أش��هر حصلت على مبلغ ألفي دينار، 

فه��ل الزكاة عل��ى املبلغ كله أم على اجلزء الذي حال عليه احلول فقط؟
اجلواب: 

احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 
م��ن مل��ك نصابًا من امل��ال يف وقت معني، وبعد بضعة أش��هر 
ملك غريه، كأن ميلك يف ش��هر اهلل احملرم عش��رة آالف دينار، 
ثم اس��تفاد مثلها يف أول ذي احلجة مثال، س��واء كانت الزيادة 
رحب��ا ل��رأس املال أم من مصدر منفصل كاملرياث مثال، فيزكي 
العش��رة األوىل حلولا يف أول ش��هر اهلل احملرم، ويزكي العش��رة 
الثاني��ة حلول��ا يف أول ذي احلج��ة، ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل 
علي��ه وس��لم: )اَل َزَكاَة يِف َم��اٍل َحتَّى حَيُوَل َعَلْي��ِه احْلَْوُل( رواه 
ابن ماجه، وقال صلى اهلل عليه وس��لم: )َمْن اْس��َتَفاَد َمااًل َفاَل 
َزَكاَة َعَلْيِه، َحتَّى حَيُوَل َعَلْيِه احَلْوُل ِعْنَد َربِِّه( رواه التمذي. وبهذا 

الشافعية. قال 
وذه��ب احلنابل��ة إىل أن امل��ال الثاني إذا كان مس��تفادًا من املال 
األول ُضم��ا وزكي��ا يف نهاي��ة احلول، وإن مل يكن مس��تفادًا منه 

اس��تؤنف للثاني حول جديد.
وذه��ب احلنفية إىل أن املالني يضمان إىل بعضهما، ويزكيان يف 

نهاية احلول، س��واء استفيد الثاني من األول أم ال.
ق��ال اإلم��ام اخلطاب��ي رمح��ه اهلل تعليقًا على احلديث الس��ابق: 
»وفي��ه حج��ة ملن ذه��ب إىل أن الفوائد واألرباح يس��تأنف بها 

احل��ول وال ُتبن��ى على ح��ول األصل، وقد اختل��ف الناس يف 
ذلك:

فقال الش��افعي: يس��تقبل بالفائدة حولا من يوم أفادها، روي 
ذل��ك، َع��ن أب��ي بك��ر وعلي وابن عم��ر وعائش��ة رضوان اهلل 
عليه��م، وه��و ق��ول عط��اء وإبراهي��م النخعي وعم��ر بن عبد 

العزيز.
وق��ال أمحد بن حنبل: ما اس��تفاده اإلنس��ان م��ن صلة ومرياث 
استأنف به احلول، وما كان من مناء ماله فإنه يزكيه مع األصل.

وقال أبو حنيفة: ُتضم الفوائد إىل األصول ويزكيان معًا« »معامل 
السنن« )2/ 31(.

وال��ذي ن��راه أن مذهب احلنفي��ة أرفق بالن��اس؛ ألن إفراد كل 
مال يس��تفاد حبول جديد ُيفضي إىل اختالف أوقات الواجب، 
واحلاج��ة إىل ضب��ط مواقي��ت التملك، ويف ذلك ح��رج، وإمنا 
ُشرع احلول للتيسري، وقد قال اهلل تعاىل: )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف 

ي��ِن ِمْن َحَرٍج( احلج/ 78. الدِّ
هذا إذا كان املال املستفاد من جنس املال األول، فإذا كان من 
غ��ري جنس املال الذي عنده كأن يكون ماله ماش��ية، فيس��تفيد 
ذهبًا أو فضة فهذا النوع ال يزكى عند حول األصل، بل ينعقد 

حوله يوم اس��تفادته إن كان نصابًا. واهلل تعاىل أعلم 
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األصل الشرعي لنصاب الذهب 
وتقديره باألوزان المعاصرة

السؤال: 
يف الكتب املدرسية موجود عندنا أن نصاب الذهب هو )85 غراما( من الذهب، لذا عند احتساب 
نص��اب النق��ود املتداولة خنرجه عن طريق ضرب نصاب الذهب )85غراما( بس��عر الغرام احلالي، 
ويف كتاب »الفقه املنهجي على املذهب الش��افعي »موجود أن نصاب الذهب غري ذلك، فمن أين 

جاءت )85 غراما( نصاب الذهب، وهل لا أصل؟
اجلواب: 

احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
األص��ل الش��رعي لتقدي��ر نصاب الذهب هو ما ثب��ت َعْن اْبِن 
َم َكاَن َيْأُخُذ ِمْن  ُعَمَر َوَعاِئَش��َة: )َأنَّ النَّيِبَّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَس��لَّ
ُكلِّ ِعْشِريَن ِديَناًرا َفَصاِعًدا ِنْصَف ِديَناٍر، َوِمْن اأْلَْرَبِعنَي ِديَناًرا 

ِديَن��اًرا( رواه ابن ماجة )رقم/1791(
وأيض��ا م��ا ثب��ت عن علي ب��ن أبي طال��ب رض��ي اهلل عنه أن 
النيب صلى اهلل عليه وس��لم قال: )َوَلْيَس َعَلْيَك َش��ْيٌء َيْعِن يِف 
وَن ِديَناًرا َفِإَذا َكاَن َلَك ِعْش��ُروَن  َهِب َحتَّى َيُكوَن َلَك ِعْش��رُ الذَّ
ِديَناًرا َوَحاَل َعَلْيَها احْلَْوُل َفِفيَها ِنْصُف ِديَناٍر َفَما َزاَد َفِبِحَساِب 

َذِل��َك( رواه أبو داود )رقم/1573(
وق��د أمج��ع عل��ى ذل��ك العلم��اء، نق��ل إمجاعه��م اب��ن املن��ذر، 
وق��ال اإلم��ام النووي رمح��ه اهلل: »وأما الذهب فق��د ذكرنا أن 
مذهبنا أن نصابه عش��رون مثقاال، وجيب فيما زاد حبس��ابه ربع 

العش��ر،قلَّت الزيادة أم كثرت، وبه قال اجلمهور من الس��لف 
واخلل��ف« انتهى. »اجملم��وع« )503/5(

وق��د اجته��د الفقه��اء املعاص��رون يف تقدي��ر وزن »املثق��ال 
»أو«الدين��ار« ب��األوزان املعاص��رة: 

فم��ن ق��در زنة الدين��ار الذهيب القدي��م بأربعة غرام��ات وربع 
)4.25غ��رام(: قال��وا: نص��اب الذه��ب ه��و حاص��ل ضرب 
عش��رين يف )4.25(، فيك��ون النات��ج )85 غرام��ا(، وه��و ما 
ذه��ب إلي��ه أكثر املعاصري��ن، وعلي��ه الفتوى يف دائ��رة اإلفتاء 

الع��ام األردنية. 
وم��ن ق��در زنة الدينار الذهيب القدي��م بأربعة غرامات ومثانية 
أعش��ار الغرام )4.8غرام(: قالوا: نصاب الذهب هو حاصل 
ضرب عش��رين يف )4.8( فيكون الناتج )96غراما(، وهو ما 

ذه��ب إليه مؤلفو كتاب »الفقه املنهجي«. 
وهناك أقوال أخرى مل نشأ اإلطالة بها. واهلل أعلم.
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عدد ركعات صالة التراويح

السؤال: 
كم عدد ركعات صالة التاويح؟

اجلواب: 
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

صالة التاويح سنة، وقد اتفقت مذاهب أهل السنة على أنها 
عشرون ركعة، بل ذهب املالكية إىل أنها ست وثالثون ركعة، 
وبن��اء عل��ى ذلك من صلى مثان ركعات فقد أدى بعض هذه 

السنة، وله الثواب على ما صلى.
ومعل��وم أن صالة التاويح ه��ي صالة قيام الليل يف رمضان، 
وال��يت ق��ال عنها رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم: )َمْن َقاَم 
َم ِمْن َذْنِبِه(، وقد نقل  َرَمَض��اَن ِإمَياًنا َواْحِتَس��اًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَق��دَّ
أئم��ة املذاه��ب الس��نية كيفيتها عن الس��لف الص��احل إىل عهد 
الصحاب��ة الك��رام رض��ي اهلل عنه��م، فف��ي س��نن البيهقي عن 
الس��ائب بن يزيد رضي اهلل عنه أنه قال: )َكاُنوا َيُقوُموَن َعَلى 
اِب َرِضَي اهلُل َعْنُه يِف َشْهِر َرَمَضاَن ِبِعْشِريَن  َعْهِد ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّ

َرْكَع��ًة، َقاَل: َوَكاُنوا َيْق��َرُءوَن ِبامْلَِئنِي(.
وهذا ما عليه العمل يف احلرمني الش��ريفني واملدن اإلس��المية 
العريقة، فمن استطاع أن يأتي بها كاملة فقد أتى بالسنة كاملة، 
ومن مل يستطع فقد أتى ببعضها، وله أجر ما صلى، لكن ليس 
له أن مينع وال أن ينهى غريه عن إمتامها؛ ألن النهي إمنا يكون 
ع��ن فعل املنكر، والصالة خري أعمال املؤمنني، قال صلى اهلل 
اَلُة َخرْيُ َمْوُضوٍع، َفَمِن اْسَتَطاَع َأْن َيْسَتْكِثَر  عليه وس��لم: )الصَّ
َفْلَيْس��َتْكِثَر( رواه الطرباني، وقد ق��ال اهلل تعاىل: }َأَرَأْيَت الَِّذي 

َيْنَه��ى. َعْبًدا ِإَذا َصلَّى{ العلق/9-10. واهلل تعاىل أعلم
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حكم القراءة عن المصحف في الصالة

السؤال: 
أنا إمام أحد املساجد، وقد أصبت قبل فتة وجيزة مبرض تصلب الشرايني، وارتفاع حاد يف ضغط 
الدم، ووصفت لي العالجات الالزمة؛ ومن أعراضها أنها تؤثر على ذاكرتي، فأثناء الصالة أنسى 
اآليات اليت أريد قراءتها؛ هل جيوز لي القراءة من القرآن مباشرة يف صالة الفريضة، وهو موضوع 

على مكان مرتفع وال أمحله بيدي؟

اجلواب: 
احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

الق��راءة م��ن املصحف أثن��اء الصالة عمل مك��روه يف مذهبنا، 
الش��تماله على احلركة اليسرية، ولكن الصالة صحيحة جائزة 

إن ش��اء اهلل تعاىل.
ج��اء يف كتاب ]أس��نى املطال��ب 1 /183[: »لو قرأ يف مصحف، ولو 
قلَّ��ب أوراق��ه أحيانا مل تبطل -يعن الصالة- ألن ذلك يس��ري، 
أو غري متوال، ال يش��عر باإلعراض، والقليل من الفعل الذي 
يبطل كثريه إذا تعمده بال حاجة مكروه« انتهى باختصار. وهو 

كذل��ك مذهب املالكية أيضا كما يف ]جواهر اإلكليل 1 /74[.

فالذي ننصحك به أن تكتفي بقراءة ما حتفظه من الس��ور اليت 
تظن أنها ثابتة يف حافظتك، وإذا وقع منك النس��يان العارض 
أثن��اء الق��راءة فال حرج عليك، خاص��ة وأن صالة الفرض يف 
مجاع��ة يس��تحب فيه��ا التخفيف، وخروجا م��ن خالف اإلمام 
أب��ي حنيفة، حيث أبطل صالة كل من قرأ من املصحف، ألن 
الق��راءة م��ن املصح��ف تلقني، وقب��ول التلقني مبط��ل للصالة 

عنده رمحه اهلل.
أما يف صالة التاويح فلك أن تس��تعني بالقراءة من املصحف 
لقي��ام احلاج��ة الش��رعية اليت ترف��ع حكم الكراه��ة يف مذهبنا. 

أعلم. واهلل 
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التكبير الجماعي في العيد جائز
السؤال: 

ما حكم التكبري اجلماعي يف العيد؟

اجلواب: 
احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

رف��ع الص��وت بالتكبري يف أي��ام العيد من الش��عائر اليت متيزت 
بها األمة اإلس��المية عن بقية األمم الس��ابقة، فالتكبري املطلق 
واملقي��د يف عي��دي الفط��ر واألضح��ى - س��واء كان فردي��ًا أم 
مجاعي��ًا - ه��و س��نة مس��تحبة، واظب عليها رس��ول اهلل صلى 
اهلل علي��ه وس��لم والصحابة رض��وان اهلل عليهم، وقد قال اهلل 
ُوا اهللََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم  َة َوِلُتَكربِّ تع��اىل: )َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ

َتْش��ُكُروَن( البقرة/185.
واملناس��ب لذه الش��عرية أن تكون على وترية واحدة ومنتظمة 
م��ن ِقبل الن��اس؛ ألن التكب��ري اجلماعي أق��وى وأعلى صوتًا، 
وأوق��ع يف النف��س م��ن أن يكرّب كل ش��خص وح��ده، وأحرى 
أال يق��ع االضطراب والتش��ويش بس��بب اخت��الف األصوات 

وتعارضه��ا إذا مل يك��ن بص��وت واحد، ويؤي��د ذلك ما يلي:
أواًل: م��ا ثب��ت َعْن ُأمِّ َعِطيََّة رضي اهلل عنه��ا َقاَلْت: )ُكنَّا ُنْؤَمُر 
َأْن خَنُْرَج َيْوَم اْلِعيِد، َحتَّى خُنِْرَج اْلِبْكَر ِمْن ِخْدِرَها، َحتَّى خُنِْرَج 
احْلُيَّ��ضَ َفَيُك��نَّ َخْل��َف النَّ��اِس، َفُيَك��ربَِّْن ِبَتْكِبرِيِه��ْم، َوَيْدُعوَن 

ِبُدَعاِئِه��ْم، َيْرُج��وَن َبَرَكَة َذِلَك اْلَي��ْوِم َوُطْهَرَتُه( رواه البخاري.
ثاني��ًا: ق��ال اإلم��ام البخاري رمح��ه اهلل: »كان عم��ر رضي اهلل 
عنه يكرب يف قبته مبنى فيس��معه أهل املس��جد، فيكربون، ويكرب 
أه��ل األس��واق، حتى ترتج من��ى تكبريًا. وكن النس��اء يكربن 
خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع 

املسجد«. الرجال يف 
ج��اء يف »فتح الباري«: قول��ه »ترتج« أي: تضطرب وتتحرك، 

وهي مبالغ��ة يف اجتماع رفع األصوات«.
فظاه��ر النص��ني يدالن عل��ى أن التكب��ري كان مجاعي��ًا بصوت 

واحد.
ثالث��ًا: ق��ال اإلم��ام الش��افعي رمح��ه اهلل يف »األم«: »إذا رأوا 
هالل شوال أحببت أن يكرب الناس مجاعة وفرادى يف املسجد 
واألس��واق والط��رق واملن��ازل، ومس��افرين ومقيم��ني، يف كل 

ح��ال، وأين كان��وا، وأن يظه��روا التكبري«.
وق��ال احلاف��ظ ابن حجر رمح��ه اهلل - بعد أن نق��ل العديد من 
اآلث��ار ع��ن الصحاب��ة والتابع��ني يف تكب��ري العيدي��ن-: »وق��د 
اش��تملت هذه اآلثار على وجود التكبري يف تلك األيام عقب 
الصل��وات وغري ذلك من األحوال...وظاهر اختيار البخاري 

مش��ول ذلك للجمي��ع، واآلثار اليت ذكرها تس��اعده«.
وبهذا نعلم أن التكبري اجلماعي بصوت واحد مشروع يف أصل 
الس��نة، وأنه على فرض عدم ورود ظواهر األدلة عليه فليس 
مثة ما مينع منه، وال تتتب عليه أي مفس��دة، وال يدعي أحد 
أن الذك��ر بص��وت واح��د أكثر أجرًا وأح��ب إىل اهلل، وإمنا هو 
أداء تلقائي ثبت يف الس��نة ويف آثار الصحابة الكرام، فال جيوز 
اإلن��كار عل��ى فاعليه، وتناقل هذا الفعل بني أجيال املس��لمني 

من غري نكري أمارة على املش��روعية أيضا.
ووق��ت التكب��ري يبدأ يف عيد الفطر من غروب مشس آخر يوم 
م��ن رمض��ان )ليل��ة العيد(، أو م��ن ثبوت رؤية هالل ش��وال، 

وينتهي بالش��روع يف صالة العيد.
وأما التكبري يف عيد األضحى فيبدأ من صبح يوم عرفة ويستمر 

حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق. واهلل تعاىل أعلم.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
الصوم ركن من أركان اإلسالم، وقاعدة من قواعد الدين، وقربة من أعظم القربات إىل رب العاملني.

وقد فرض اهلل على املس��لمني صوم ش��هر رمضان، وس��جل فريضته يف القرآن؛ ليبقى خالدًا خلود القرآن، قال تعاىل: )َيا َأيَُّها 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن( ]البقرة: 183[، وجعل اهلل تعاىل أجر الصيام خمتصًا  الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
به سبحانه وتعاىل فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي 

وأنا أجزي به وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك( متفق عليه.
لذا فإن دائرة اإلفتاء العام تقدم هذه الفتاوى بيانًا ألهم األحكام املتعلقة بالصيام اليت ال حيس��ن باملس��لم اجلهل بها، بل ينبغي 

له تعلمها ومعرفة أحكامها، وفيها بعض املس��ائل املعاصرة اليت يكثر الس��ؤال عنها.
وجعلناها على صيغة السؤال واجلواب ليسهل على القارىء الرجوع إليه واالستفادة منها.

ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع بها قارئها ومن كان السبب يف إخراجه إنه خري مسؤول وأرجى مأمول.

مختصر أحكام الصيام

 ما معنى الصوم لغة واصطالحا؟
الصوم لغة: مطلق اإلمساك، قال اهلل تعاىل: )ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّمْحَِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَيْوَم ِإْنِسيًّا( مريم/26 أي إمساكًا وسكوتاًً عن 

الكالم.
واصطالحًا: إمس��اك املس��لم البالغ العاقل عن مجيع املفطرات من طلوع الفجر الصادق » الفجر الثاني« إىل غروب الش��مس، 

مقرونًا بالنية من الليل، بش��رط اخللو من املوانع الش��رعية كاحليض والنفاس وحنوه.
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 ما حكم الصوم ؟
ص��وم رمض��ان فرض عني على كل مس��لم بالغ عاقل مطيٍق للصوم، وقد يكون الصوم مس��تحبًا كص��وم النافلة املطلقة كصيام 
يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع، ويوم عرفة لغري احلاج، وعاشوراء، وقد يكون حمرمًا كصيام العيدين ويوم الشك، ومنه 

ما يكون مكروهًا كإفراد يوم اجلمعة ويوم السبت بالصيام، وصوم يوم عرفة للحاج.

أركان الصوم وشورطه
ما هي أركان الصوم ؟

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

م��ا حك��م ني��ة الص��وم؟ وأي��ن 
حمله��ا، ومت��ى وقته��ا؟

هل جتب النية يف الصوم لكل يوم أم تكفي النية عن كل شهر؟

النية يف العبادات ركن فال بد منها وال تصح العبادة بدونها، وحملها القلب والنطق باللس��ان مس��تحب لتذكري اللس��ان القلب، 
ومعناه��ا أن يك��ون عازم��ًا على ترك املفط��رات يف نهار اليوم القادم بقصد العبادة طاعًة هلل تعاىل، وهذا املعنى حاصل لدى كل 
مس��لم يف كل ليلة من رمضان، فال داعي للوسوس��ة، ولو قال: نويت صوم غٍد هلل تعاىل فقد قطع الوسوس��ة، ووقُتها ِمن بعد 

غروب الش��مس إىل ما قبل طلوع الفجر.

جت��ب الني��ة ل��كل ي��وم م��ن أيام رمضان؛ ألن كل يوم عبادة مس��تقلة عن الي��وم اآلخر، وجيب أن تكون النية ه��ذه يف الليل قبل 
طل��وع الفج��ر، لق��ول النيب صلى اهلل عليه وس��لم: )من مل ُيبيِّت الصيام من الليل فال صيام له( رواه النس��ائي، ويف رواية أبي داود 
ع الصيام قبل الفجر فال صيام له(. و من اس��تيقظ وتس��حر فقد نوى، وكذا من كان عازمًا يف فتة من  والتمذي: )من مل جُيمِّ

اللي��ل على صيام اليوم التالي.

ما حكم األكل والشرب يف الليل بعد النية، وهل يلزمه جتديد النية؟

ال يضر األكل والشرب يف الليل ولو بعد النية، وال يلزمه جتديد النية بعد األكل والشرب.

هل جيب الصوم على الصيب البالغ تسع سنوات؟

ال جيب الصوم على الصيب حتى يبلغ إما بالعالمات املعروفة، وأش��هرها االحتالم للذكر واألنثى واحليض لألنثى، أو ببلوغه 
مخس��ة عش��ر عامًا قمرية، وجيب على الولي أن يأمر أبناءه الصغار بالصوم متى بلغوا س��ن التمييز، وهو الس��ابعة من العمر إن 

كانوا قادرين على ذلك.
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متى يؤمر الطفل بالصوم؟

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

هل يشتط تبييت النية للصيب املميز إذا أراد الصوم؟

إذا أراد الصيب املميز أن يصوم يف رمضان فعليه أن ينوي من الليل؛ ألن 
هذا شرط أداء هذه الفريضة وإن مل تكن واجبة عليه.

ما هي حكمة مشروعية الصيام؟

الصوم مدرس��ة ربانية يتعلم املؤمن منها الكثري ويتدرب على 
خصال اخلري اليت قد حيتاجها يف حياته منها الصرب، فهو ش��هر 
اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَس��اٍب( الزمر: 10،  الص��رب )ِإمنََّا ُيَوفَّ��ى الصَّ
كم��ا أن الص��وم يعل��م األمان��ة ومراقبة اهلل س��بحانه وتعاىل يف 
السر والعلن، إذ ال رقيب على الصائم يف امتناعه عن الطيبات 

إال اهلل وحده.
والصوم يقوي اإلرادة ويشحذ العزمية وينمي الرمحة والتاحم 
بني عباد اهلل، فهو جهاد للنفس وكبح للشهوة وصفاء للروح 

وتنمية للخري لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )كل حسنة يعملها 
ابن آدم بعشرة أمثالا 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 شاكًا يف طلوع الفجر ثم تبنّي عدم طلوع الفجر هل يصح صيامه؟

من فعل هذا مل يفطر وصيامه صحيح؛ ألنه ثبت لديه أنه أكل لياًل، وكذا لو أكل شاكًا ومل يتبني له األمر فلم يدر هل أكل قبل 
الفجر أو بعده؛ ألن القاعدة الش��رعية تنص على أن: اليقني ال يزوُل بالش��ك، فاليقني وجود الليل، والش��كُّ حصل يف طلوع 

النهار فيبن على اليقني ويطرح الشك.

ما حكم من أكل أو شرب ظانًا بقاء الليل ثم تبني طلوع الفجر؟

من أكل أو شرب ظانًا بقاء الليل ثم تبني طلوع الفجر جيب عليه إمساك بقية اليوم احتامًا للشهر الكريم، وجيب عليه قضاء 
ذلك اليوم بعد رمضان.

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

من أكل أو ش��رب ظانًا غروب الش��مس ثم تبني له أن الش��مس مل تغرب بعد بطل صومه وعليه القضاء، وال جيوز الفطر قبل 
التحقق من غروب الش��مس إما مبش��اهدتها أو باالجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه.
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ال جي��وز األكل والش��رب أثن��اء األذان الثان��ي؛ ألن األذان الثان��ي إعالم بطلوع الفجر ووجوب اإلمس��اك، وقد قال اهلل تعاىل: 
)َوُكُل��وا َواْش��َرُبوا َحتَّ��ى َيَتَب��نيََّ َلُكْم اخْلَْيُط اأْلَْبَيُض ِمْن اخْلَْيِط اأْلَْس��َوِد ِمْن اْلَفْجِر( البقرة/187، وم��ن فعل ذلك فقد أبطل صومه، 

وعليه اإلمس��اك بقية اليوم والقضاء.

ما حكم األكل أو الشرب أثناء األذان األول؟

جي��وز األكل والش��رب أثن��اء األذان األول، ألن��ه يكون قبل طلوع الفجر، واملقصود منه أن يش��عر املس��لم بق��رب طلوع الفجر 
ويس��تعد لإلمس��اك عند مساع األذان الثاني.

ما حكم األكل أو الشرب أثناء األذان الثاني؟

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

م��ن أكل أو ش��رب ناس��يًا وه��و صائم يف الفرض أو النفل فليت��م صومه فإمنا أطعمه اهلل 
وس��قاه، ال ف��رق يف ذلك بني أن يكون الص��وم فريضة أو نافلة.

ماذا يفعل من رأى صائمًا يف رمضان يأكل أو يشرب ناسيًا؟

م��ن رأى صائم��ًا يف رمضان يفطر ناس��يًا ينبغ��ي أن ينبهه؛ ألن الناس��َي وإن كان غرَي 
ُره بلطف ليكف عن ذلك. آثم وغري مفطر، لكن صورة ما يفعله صورة املنَكر، فُنَذكِّ

ماذا يفعل من رأى شخصًا يف رمضان يأكل أو يشرب عامدًا، جماهرًا بفطره؟

عليه أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، فإن خاف شرَّه أنكر عليه بقلبه، لكن ال جيالسه إن استطاع، وحبذا لو استعان بولي 
األمر ليمنعه من ذلك.

ما هو املرض املبيح للفطر يف رمضان؟

هو املرض الذي خيشى أن يهلك صاحبه لو صام، أو حتصل له مشقة شديدة ال حتتمل عادة.

إذا أصيب شخص مبرض ال يرجى برؤه ماذا يفعل يف صومه؟

م��ن ابتل��ي مب��رض ال يرجى برؤه ومل يصم فعليه إطعام مس��كني مد طعام عن كل ي��وم بداًل عن الصوم، قال اهلل تعاىل: )وعلى 
الذين يطيقونُه فديٌة طعاُم مس��كني( البقرة/ 184. واملد )600 غم( من القمح أو الرز.
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ما حكم الصيام لكل من مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة؟

م��ن عجز منهم ع��ن الصوم 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؟
جيب الصيام على احلامل واملرضع، لكن إن حلقهما ضرر أو مش��قة غري معتادة أفطرتا وعليهما القضاء، فإن كان الفطر خوفًا 
عل��ى اجلن��ني أو الطف��ل فتج��ب فدية مع القض��اء، ألن هذا اإلفطار انتفع ب��ه الطفل فقط، والفدية إطعام مس��كني عن كل يوم 

افطرت به.

متى جيوز للمسافر أن ُيفطر؟
ش��رط إباح��ة الفطر للمس��افر أن يكون س��فرُه طوي��اًل مباحًا، 
والس��فُر الطويل ما كان )81 كم( فأكثر، ويش��تط 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 خالل سفره يف مكان واحد، 

ف��إن نوى اإلقام��ة يف مكان واحد أربعة أي��ام فأكثر عدا يومي 
الدخ��ول واخل��روج صار مقيم��ًا يف ذلك امل��كان، فيجب عليه 
الص��وم، وما أفطره املس��افر جي��ب عليه قضاؤه بع��د رمضان، 

وقبل أن يدخ��ل رمضان الالحق.

ُيريد السفر بالطائرة عصرًا يف نهار رمضان فهل عليه الصيام؟
جيب على من نوى السفر بعد الفجر أن يصبح صائمًا، ويشرع بالسفر صائمًا قاصدًا إمتام صومه، وذلك لوجوب الصيام عليه 

قبل السفر، فإن حلقته بعد سفره مشقة غري حمتملة جاز له الفطر لذلك وعليه القضاء. 

لو أصبح املريض أو املسافر صائمني ثم أرادا الفطر هل جيوز لما ذلك؟

املري��ض الذي يش��ق علي��ه الصيام جيوز ل��ه أن يفطر 
س��واء أصبح صائمًا أم غري صائم، وأما املس��افر فإن 

أصبح مقيمًا وس��افر بعد
الفجر فيجب عليه أن يصوم ما مل تدركه مشقة بالغة 
يفطر بسببها، وأما إن أصبح مسافرًا بأن طلع الفجر 
عليه بعد أن غادر بنيان بلده فهذا له أن يفطر، وهذا 

ما فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح.
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لو أقام املسافر وشفي املريض وهما صائمان، هل جيوز لما أن يفطرا؟

إذا أصبح املريض صائمًا ثم شفي خالل النهار وهو صائم وجب عليه إمتام صيامه، وإذا أصبح املسافر صائمًا ثم أقام خالل 
النهار وهو صائم وجب عليه أن يتم صيامه، وحيرم عليهما الفطر؛ ألن الرخصة تزول بزوال سببها.

ماذا يلزم املسافر واملريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما؟

إذا أق��ام املس��افر أو ش��في املري��ض وهم��ا مفطران فيس��تحب لما اإلمس��اك عن 
املفطرات بقية ذلك اليوم وال جيب كما نص على ذلك فقهاؤنا رمحهم اهلل تعاىل.

ه��ل جيوز الفطر ملن يعمل باألعمال الش��اقة كخباز 
باطون؟ وعامل 

ال جيوز ملن يعمل باألعمال الش��اقة كخباز وعامل باطون الفطر ابتداًء، 
وعل��ى كل منه��م أن ينوي الصوم من الليل ويش��رع فيه، فإن وصل بعد 

ذلك إىل حد يش��ق معه الصوم أفطر وقضى يف وقت آخر.

ه��ل تعت��رب االمتحان��ات املدرس��ية ع��ذرًا يبي��ح اإلفطار يف 
رمضان؟

ال تعترب االمتحانات املدرس��ية واجلامعية عذرًا يبيح اإلفطار؛ ألن اجلماهري من الطالب يقدمون االمتحان مع الصيام من غري 
مشقة خارجة عن املعتاد، والصيام ال يتعارض مع االستعداد لالمتحان، واملسلم يستعني بطاعة اهلل على مهام الدنيا واآلخرة.

هل االحتالم يف نهار رمضان يفطر؟

االحت��الم يف نه��ار رمض��ان ال يبطل الصيام، لك��ن على احملتلم االغتس��ال كي ال تفوتُه 
الصالة.

هل جيوز تأخري غسل اجلنابة إىل ما بعد طلوع الفجر؟

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

امرأة طهرت قبل الفجر ومل تغتسل إال بعد طلوع الشمس فما حكُم صيامها؟

صياُمه��ا صحي��ٌح؛ ألن الغس��ل ليس ش��رطًا لصحة الصوم بل لصح��ة الصالة، وتأثم بتأخري صالة الفج��ر عن وقتها بال عذر، 
ومعل��وٌم أّن ص��الَة الفج��ر ينتهي وقتها بطلوع الش��مس، ومع ذلك جيب عليها االغتس��ال وقضاء صالة الفجر.
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ما احلكم إذا جاءت الدورة للمرأة وهي صائمة؟

م��ن جاءته��ا ال��دورة وه��ي صائم��ة بط��ل صومه��ا وعليها قض��اؤه بعد 
رمضان؛ ألن اهلل تعاىل خفف عن النساء يف هذا الظرف، وللمرأة األجر 

عل��ى ت��رك الصيام يف هذه احل��ال؛ ألنها تتكه امتث��ااًل ألمر اهلل تعاىل.

إذا طه��رت امل��رأة قب��ل أذان الفجر وج��ب عليها الصيام؛ ل��زوال املانع 
ال��ذي مينُعه��ا من الصوم. والقاعدة الش��رعية تق��ول: إذا زال املانع عاد 
املمنوع. وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر ثم تغتس��ل للصالة سواء قبل 

الفجر أو بعده.

إذا طهرت املرأة يف رمضان بعد الفجر مباشرة، ماذا يلزمها؟

إذا طه��رت امل��رأة يف رمضان قب��ل أذان الفجر، 
فهل جي��ب عليها الصوم؟

إذا طهرت املرأة بعد الفجر ولو بوقٍت قليٍل أمسكت بقّية ذلك اليوم، ثم تقضيه بعد رمضان، ولا أجر اإلمساك وأجر القضاء؛ 
ألنها كانت حائضًا يف جزء من النهار.

امرأة أخذت دواًء لتأخري احليض فما حكُم صيامها؟

إذا أخ��ذت امل��رأة دواًء فل��م ت��ر دم احليض فصام��ت فصيامها صحيح، لكن ال ُتنصح بذلك إذ ال ض��رورة له، وإن كان الدواء 
يض��ر بها - ولو احتم��ااًل - فيحرم عليها تناوله.

هل تأثم املرأة إذا صامت حياًء من أهلها وهي حائض أو نفساء؟

ال جي��وز للم��رأة احلائض أو النفس��اء الصوم، ولو صامت حياًء فإنها تأثم بذل��ك؛ ألن صيامها ال ينعقُد، وجيُب عليها أن تقطَع 
إمس��اكها ولو بش��ربِة ماٍء سرًا إذا كانت تستحي من أهلها.

30
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مفسدات الصوم
ما هي املفطرات؟

أ -   ما دخل من األعيان- وإن قلت - عمدًا إىل اجلوف من منفذ 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.

ما حكم من سبَّ الدين أو أتى مبكفِّر يف نهار رمضان؟

من ارتد وهو صائم أفطر، ومن س��ب الدين فقد ارتد والعياذ باهلل، فلريجع إىل اإلس��الم بالنطق بالش��هادتني، ويس��تغفر اهلل، 
وليح��ذر من تكرار ذلك، ويبقى مس��ًكا عن املفط��رات ويقضي ذلك اليوم.

ما حكم من أغمي عليه وهو صائم؟

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

ما حكم قطرة العني للصائم؟

قط��رة العني ال ُتبطل الصي��ام وإن أحَس بطعمها يف حلقه؛ ألن 
العني ليس��ت منفذًا مفتوحًا إىل اجلوف.

هل قطرة األذن واألنف تبطل الصيام؟
قط��رة األنف واألذن تبطالن الص��وم؛ ألن األنف واألذن 

منف��ذان مفتوحان إىل اجلوف.

هل يؤثر الدم النازل من األنف يف نهار رمضان على صحة الصيام؟

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

ما حكم استعمال الروائح العطرية والبخور والورود والرياحني يف نهار رمضان؟

الروائح العطرية والبخور ليس��ت من ُمفطرات الصيام، لكن يس��ن تركها ملا فيها من التفه الذي ال يناس��ب حكمة الصوم من 
تعويد النفس على خمالفة الوى والش��هوات، أما إذا ابتلع عني دخان البخور فإنه يفطر.
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ما حكم استعمال السعوط والتبخرية واستنشاق )الفكس( يف نهار رمضان؟

اس��تعمال الس��عوط والتبخرية و«الفكس« يف نهار رمضان يفطر؛ ألن هذه املس��تحضرات عبارة عن مواد تدخل باالستنش��اق 
إىل الرئتني، وهما من اجلوف وعلى من استعملها اإلمساك بقية اليوم حلرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان. أما إذا كانت جمرد 

رائحة وال يصل ش��يء من عينها إىل اجلوف فال تفطر.

هل يؤثر استعمال الصائم جلهاز التنفس )األكسجني( يف نهار رمضان على صحة الصوم؟

ال يؤثر اس��تعمال جهاز األكس��جني على صحة الصوم ؛ ألن األكس��جني هواء ال جرم له، ولكن إذا أضيف لألكس��جني مواد 
عالجي��ة لا جرم يصبح اس��تعماله يف نهار رمضان مفط��رًا لدخوله إىل اجلوف من منفذ معتاد.

هل خلُع الضرس يف نهار رمضان ُيفسد الصيام؟

إَن جمرد خلع الضرس يف نهار رمضان ال يفسد الصيام، لكن لو دخل إىل اجلوف شيٌء من املاء أو الدم، فسد الصوم، وعلى
من فس��د صومه بذلك اإلمس��اك بقية يومه حلرمة الش��هر، وعليه قضاء ذلك اليوم، وحبذا لو استطاع أن يؤخر عملية اخللع إىل 

الليل أو إىل ما بعد رمضان.

ما حكم االستياك يف نهار رمضان؟

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

هل يفطر من غسل السواك مع بقاء رطوبته واستاك به؟

جيب على من اس��تعمل الس��واك وهو صائم أن حيرص على أن يكون السواك 
جافًا، فإن كان مبلاًل بلاًل يسريًا ال ينعصر منه شيء فال يضر استعماله للصائم.

ما حكم استعمال معجون األسنان يف نهار رمضان؟

استعمال معجون األسنان يف نهار رمضان ال ُيفطر إذا تأكد أنه مل يصل إىل 
اجلوف ش��يء منه، ولكنه مكروه وحبذا لو استعمله الصائم قبل اإلمساك 

أو بعد اإلفطار حتى ال يعرض صيامه للخطر.

ماذا يفعل َمن َدِمَيت لثته؟

من دميت لثته وهو صائم عليه أن يبصق حتى يصفو ريقه، أي: حتى ينقطع الدم، ثم يتمضمض ليطهر فمه، وإن دخل جوفه 
شيء من الدم بغري قصد فال شيء عليه.
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ما حكم استعمال البخاخ للمريض يف نهار رمضان؟

استعمال البخاخ عن طريق األنف أو الفم مفطٌر؛ ألّن الدواء 
يف ه��ذه البخاخ��ات ُي��راد منه الوص��ول إىل الرئت��ني وهما من 
اجل��وف، فم��ن كان يس��تعمله يف بعض األيام يس��تعمله وقت 

الصي��ام ويبق��ى مس��كًا ويقضي فيما بعد، ومن كان يس��تعمله 
كل يوم يس��تعمله وقت الصيام ويبقى مس��كًا وُيطعم عن كل 

مسكينًا. يوم 

ما حكم تناول حبة الدواء حتت اللسان يف نهار رمضان؟

إذا توضأ شخص فوصل ماء املضمضة إىل جوفه فهل يبطل الصوم؟

تن��اول حب��ة الدواء حتت اللس��ان يف نهار رمضان ال يفس��د الص��وم؛ ألنها ال تصل إىل اجلوف من منف��ذ مفتوح، لكن إذا ذابت 
فابتلع منها ش��يئًا فقد أفطر.

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

ال يفطر الصائم مبا وصل إىل جوفه رغمًا عنه مثل الذباب وغبار الطريق وغربلة الدقيق.

ما حكم ذوق الطعام أثناء الصيام؟
يك��ره ذوق الطعام أثناء الصي��ام، ويبطل الصوم إن 

وصل ش��يء من الطعام إىل اجلوف.

هل يعد »التدخني« من املفطرات؟
الدخ��ان م��ن املفط��رات؛ ألن ذرات الدخ��ان تدخل عم��دًا إىل الرئة 

وهي م��ن اجلوف.
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 إذا وص��ل م��اء املضمض��ة إىل اجل��وف بال تعدٍّ من الصائم وال مبالغة من��ه يف املضمضة فصومه صحيح، وأما إن تعدى أو بالغ 
فوصل املاء إىل جوفه فإن صومه يبطل؛ ألن املبالغة منهي عنها للصائم لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )بالغ يف االستنشاق 
إال أن تكون صائمًا( رواه األربعة، واملراد بالتعدي أن يتمضمض أكثر من ثالث مرات، واملبالغة تكون بالغرغرة أو س��حب املاء 

إىل أعلى اخلياشيم.
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ما حكم وضع الصق مينع الشعور باجلوع أو الصق لإلقالع عن التدخني أثناء الصيام؟

الصي��ام عب��ادة عظيم��ة، وركن من أركان اإلس��الم، ولو علمت األمة ما يف رمضان لتمنت أن تكون الس��نة كلها رمضان، وقد 
أعد اهلل تعاىل للصائمني األجر العظيم، علمًا بأن من تس��حر على الس��نة وأفطر على الس��نة ال تدركه مش��قة عظيمة، وال داعي 

لوض��ع ه��ذا الالصق لكنه ال يفطر؛ ألن هذا الالصق غ��ري مغذٍّ وال يدخل اجلوف من منفذ مفتوح.

ما حكم السباحة للصائم؟

تك��ره الس��باحة للصائم؛ ألنه خيش��ى دخ��ول املاء إىل 
اجل��وف عن طريق األن��ف أو األذن أو الفم، وعندها 

يفطر، ورمضان ش��هر التس��بيح وليس السباحة.

ما حكم بلع الريق للصائم؟

جيوز للصائم أن يبتلع ريقه؛ ألن يف االحتاز عنه مشقة، وتنطع 
يف الدين، وقد نهينا عن التنطع، ورفع اهلل عنا املشقة واحلرج.

هل يفطر من مجع ريقه فابتلعه؟

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

هل يبطل صوم من استعمل دواء الغرغرة؟

إذا نزل الدواء إىل جوفه أفطر، وإذا مل ينزل مل يفطر، لذا ينبغي 
االحتاز عنه يف نهار رمضان.

ما حكم ابتالع النخامة للصائم؟

إذا تعمد الصائم ابتالع النخامة أفطر؛ ألن من املمكن االحتاز 
عنها، وإذا غلبته مل يفطر، ثم هي قذر ينبغي التوقي عنه.

هل القيء يف نهار رمضان يفطر؟

م��ن األس��باب املفط��رات تعّمد الق��يء؛ فمن تقيأ عمدًا أفطر، وإن غلبه القيُء مل ُيفطر إن مل يرجع ش��يء من القيء إىل اجلوف، 
وإال فيفطر، لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض( رواه البخاري.

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

من احتاج إىل أن يتقيأ ففعل فال إثم عليه، لكنه يعد مفطًرا، وعليه إمساك بقية النهار إن استطاع، وأن يقضي ذلك اليوم.

هل التجشؤ يبطل الصوم؟

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

فمه فقد أفطر.
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هل يؤثر إجراء عمليات التنظري يف نهار رمضان على صحة الصيام؟

إجراء عمليات التنظري يف نهار رمضان -سواء عن طريق الفم أو األنف أو القبل أو الدبر- يفسد الصيام، وعلى من أجريت 
له أن ميسك بقية اليوم حلرمة الشهر الفضيل، ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان.

هل يؤثر الفحص الداخلي للمرأة على صيامها؟
الفح��ص الداخل��ي للم��رأة يبطل الصي��ام؛ ألنه يش��تمل على 
دخ��ول جس��م إىل اجلوف أثن��اء الصوم فيبطل��ه، وهذا ما نص 
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 تعريض الصوم لإلبطال دون ضرورة 
أو حاج��ة كم��ا ال جي��وز  االطالع على الع��ورة إال للضرورة، 
وعند الضرورة تذهب املرأة إىل طبيبة مس��لمة، فإن مل جتد فإىل 
طبيب��ة كتابي��ة، فإن مل جتد فإىل طبيب مس��لم عدل ثقة مأمون.

هل يؤثر استعمال التحاميل واحلقن ومراهم البواسري الشرجية على صحة الصوم؟

احلقن الشرجية أو التحاميل يف أحد السبيلني من املفطرات؛ لقول ابن عباس رضي اهلل عنهما: )إمّنا الفطر ّما دخل وليس ّما 
خرج( رواه البيهقي يف » الس��نن الكربى«، فتعميمُه يف الداخل يدل على أّنُه مفطٌر س��واء كان مطعومًا أو غرَي مطعوم؛ ألن غري املطعوم 

له صورة الطعام، وينبغي اس��تعمالا قبل الفجر أو بعد اإلفطار، أما إذا احتاج إليها اس��تعملها ويقضي ذلك اليوم.

ما حكم اإلبر العضلية، وهل تفسد الصيام؟

احلقن العالجية اجللدية والعضلية ال ُتعترب من املفطرات؛ ألنها مل تدخل إىل اجلوف من منفذ مفتوح، أما احلقن الوريدية املغذية 
فإنها تفطر؛ ألنها مثل الطعام والشراب من حيث املعنى.

ما حكم إبرة األنسولني؟

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

ما حكم التطيب »التعطر« للصائم؟
التطي��ب للصائم ال يفط��ر، لكن تركه أوىل؛ ألن الصيام 

تقشف وهذا ترفه.
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ما حكم سحب الدم من الصائم يف نهار رمضان؟

سحب الدم من الصائم غري مفطر ألنه يشبه احلجامة، وقد احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو صائم، ثم إن سحب 
ال��دم م��ا خ��رج ولي��س ما دخل، وال يفطر ما خرج، لقول ابن عباس رضي اهلل عنهم��ا: )إمّنا الفطر ّما دخل وليس ّما خرج(، 

ولكن يكره ذلك للصائم إن مل يكن له حاجة، ألنه قد يضعف الصائم عن الصيام فيفطر.

ما حكم غسيل الكلى للصائم يف رمضان؟

ر؛ ألن س��ائَل الغس��يل سائٌل مغذٍّ كما هو معلوم عند أهل الطب، وألنه يؤدي إىل دخول أجسام إىل اجلوف،  غس��يل الكلى ُيفطِّ
ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان إن كان مس��تطيعًا وإال خيرج الفدية، وندعو اهلل له بالش��فاء.

إج��راء عملية جراحية حت��ت التخدير 
هل يبط��ل الصوم؟

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

فعليه القضاء.

ما حكم التصوير الشعاعي للصائم يف رمضان؟

التصوير الشعاعي حبّد ذاته ال يفطر، لكن إذا أخَذ دواًء أو مادًة إلظهاِر الصورِة، عن طريق منفذ مفتوح إىل اجلوف مثل الفم 
والشرج فإنه يفطر. 

هل حدوث اجلروح والنزيف يف نهار رمضان يفسد الصوم؟

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

ما حكم استعمال الدهون املرطب للبشرة »الكرميات« يف نهار رمضان؟

اس��تعمال الده��ون املرط��ب للبش��رة ال يفط��ر؛ ألنه ال يدخل إىل اجل��وف، وما يصل منه إىل ما حتت البش��رة يصل من منفذ غري 
املسامات. مفتوح وهي 
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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 األع��ذار الدائم��ة كاملريض مبرض ال ُيرجى ُبرؤه منه، وكالرم فتجب عليه الفدية وهي إطعام مس��كني عن 
كّل ي��وم م��ن األي��ام اليت أفطره��ا، وأّما إن كان العذُر من األعذار املؤقتة 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 ع��ذر فقد ارتكب كبرية م��ن الكبائر وباء 
باإلثم العظيم، وعليه التوبة واالس��تغفار وإمساك بقية اليوم وقضاء 
هذا اليوم، وقد فوت على نفسه أجرًا عظيمًا ال يكافئه صوم الدهر 
نافلة؛ ألن الفريضة ال تعادلا النافلة، وإن كان إفطاره بسبب اجلماع 
فعلي��ه م��ع القضاء كف��ارة صوم ش��هرين متتابعني، ف��إن عجز أطعم 

ستني مسكينًا.

ما حكم من مات وعليه صيام؟

م��ن م��ات قبل متكنه من القضاء كمن اس��تمر عذره حتى مات فال قض��اء وال فدية وال إثم عليه، وإن مات بعد التمكن وجب 
ت��دارك م��ا فات��ه، وذل��ك بأن خيرج من تركته عن كل يوم مد طعام حلديث: )من مات وعليه صيام ش��هر فليطعم عنه مكان كل 

يوم مسكينًا( رواه التمذي.
وجيوز لوليه أن يصوم عنه لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )من مات وعليه صيام صام عنه وليه( رواه الشيخان. ويف رواية: )إن 

شاء(، فعلم من ذلك أن اإلطعام عنه جائز والصيام جائز.

هل يشتط التتابع بالقضاء؟

األفضل يف القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعذر، وإن فات الصيام بال عذر فالتتابع واجب؛ ألن القضاء يف هذه احلال 
على الفور، والتفريق خيل بالفورية، ومع ذلك لو فرق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آمثا إلخالله بشرط الفورية والتتابع.
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هل ميسك سائر اليوم من أفطر يف صوم النذر أو القضاء؟

م��ن ص��ام ن��ذرًا أو قضاًء حيرم عليه أن يفطر إال لعذر ش��رعي، فلو أفطر أثم، وال جيب عليه إمس��اك بقية اليوم؛ ألن اإلمس��اك 
احتام لش��هر رمضان فقط ال غري.

من تلبَّس بصوم قضاء هل له قطعه؟

م��ن تلبَّ��س بصوم قضاء ح��رم عليه قطعه، فلو قطعه لغري ع��ذر فقد أثم، ويبقى 
قضاء رمض��ان متعلقًا يف ذمته.

هل يثاب من أمر باإلمساك؟ وهل يعترب يف صوم شرعي؟

م��ن وجب عليه اإلمس��اك فأمس��ك يثاب عل��ى طاعته باإلمس��اك؛ ألن الواجب 
يث��اب فاعل��ه، لك��ن ال تنطبق عليه بقية أحكام الصيام، فال يكره له الس��واك بعد 

ال��زوال وال تعجي��ل الفطر وال غريه��ا من األحكام.

هل تستأذن املرأة زوجها يف صوم القضاء؟

على املرأة أن تستأذن زوَجها يف صوم القضاء ما دام وقت القضاء واسعًا، أّما إن ضاَق وقت القضاء، كأن بقَي من شعباَن ما 
يكفي للقضاء فقط فال تستأذنه، بل تصوم؛ ألن أمر اهلل تعاىل مقدم على رضا الزوج.

ما مقدار إطعام املسكني يف الفدية والكفارات؟

إطعام املسكني ستمائة غرام من القمح أو الرز، وجيوز إخراج قيمته عند احلنفية، وبه تفيت دائرة اإلفتاء العام.

على من جتب فدية الصوم؟
الفدية وهي إطعام مس��كني عن كل يوم من األيام اليت أفطرها جتب على من ال يس��تطيع الصوم ال يف احلال وال يف املس��تقبل 
مثل: الشيخ الرم، واملرأة املسنة، واملريض مرضًا ال يرجى برؤه، وجتب الفدية يف تركة من مات ويف ذمته صوم واجب، وجتب 
على املرأة احلامل واملرضع إذا أفطرتا خوفا على اجلنني أو الولد، وجتب كذلك على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان 

القابل إذا كان تأخريه بال عذر شرعي.

هل على الرم أو الزمن شيء إذا أخر الفدية عن السنة األوىل؟
الرم والش��يخ الكبري الذي ال يقدر على الصيام تلزمه فدية إطعام مس��كني عن كل يوم، فلو أخرها عن الس��نة األوىل مل تلزمه 

فدي��ة أخ��رى، خبالف من أخر قضاء رمضان بغري عذر حت��ى دخل رمضان آخر، فهذا تلزمه فدية التأخري.

جيوز صرف أمداد من الفدية إىل شخص واحد؛ ألن كل يوم عبادة مستقلة.

هل جيوز صرف أمداد من الفدية إىل شخص واحد؟
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هل جيوز للكبري الرم أو احلامل أو املريض الذي ال يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان؟

ال جيوز للكبري الرم أو احلامل أو املريض الذي ال يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان، بل ال جيوز تقديم فدية يومني فأكثر، 
إذ الفدية بدل الصوم، والصوم مل جيب بعد، وجيوز تقديم الفدية ليوم واحد فقط قياسًا على تقديم الزكاة لعام واحد فقط.

هل جيوز صرف املد إىل شخصني؟

ال جيوز صرف املد إىل شخصني؛ ألنه ال يعد إطعامًا كاماًل ألي منهما.

من وجبت عليه الكفارة هل جيوز له إطعامها لعياله؟

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

من أخر صيام سنة، هل جيوز له تقديم الفدية على القضاء؟

جيوز تقديم الفدية على القضاء؛ ألن كاّل منهما واجب مستقل، وال يشتط بينهما التتيب.

صوم التطوع

من تلبس بصوم تطوع هل له قطعه؟

اأَلْوىَل ملَِن ش��رع يف عبادة أن ال يقطعها، قال اهلل تعاىل: )َواَل ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم( حممد/33، لكن َمن ش��رع يف صيام نافلة فاحتاج 
إىل قطعه فقد عمل خالف األوىل، وال ش��يء عليه.

هل جيوز للمرأة أن تصوم تطوعا دون إذن زوجها؟

ال جيوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضٌر إال بإذنه.

يكره يف صيام النافلة إفراد يوم اجلمعة وإفراد يوم الس��بت وإفراد يوم األحد بالصيام، فلو صام مع اجلمعة يومًا قبلها أو يومًا 
بعدها فال بأس، وكذا يوم الس��بت واألحد، ولو صام اجلمعة والس��بت واألحد معًا فال كراهة، أما إذا وافق أحد هذه األيام 

يوما س��ن صيامه كيوم عرفة أو عاش��وراء فال كراهة يف إفراد صومه.

ما حكم إفراد اجلمعة أو السبت أو األحد بالصوم؟
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ما حكم صيام الستة من شوال؟

صيام الستة من شوال سنة، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر( 
رواه مسلم؛ ألن صيام شهر رمضان ثوابه ثواب صيام عشرة أشهر، والستة أيام بستني يومًا فهذا متام العام.

من اعتاد صيام الستة من شوال هل جيب عليه أن يصومها يف كل عام؟

ال جي��ب عل��ى م��ن اعت��اد صيام الس��تة من ش��وال أن يصومها يف كل عام، لكن م��ن اعتاد فعل اخلري ال ينبغ��ي أن يتكه ما دام 
. مستطيعًا

هل جيوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟

إن كان اإلفط��ار بع��ذر ج��از تقديم صيام الس��ت من ش��وال على قضاء رمض��ان؛ ألّن اإلفطار إذا كان بع��ذر كان القضاء على 
التاخي يف شوال وغريه، وصيام الست ال يكون إال يف شوال. وإن كان اإلفطار بال عذر وجبت املبادرة إىل القضاء فورًا بعد 

العيد وقبل صيام الس��ت من ش��وال، لكن لو صام الس��ت جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.

صام أيام الليالي البيض بنية القضاء، فهل حيسب له أجر النافلة وأجر القضاء؟

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

إىل القض��اء وال ينتظر األيام البيض.

ليلة القدر

ما هي فضيلة ليلة القدر؟

يكف��ي أن اهلل تع��اىل أن��زل فيها س��ورة كاملة وأن��زل فيها القرآن الكريم، قال تعاىل: )إنا أنزلناه يف ليل��ة مباركة( وقد علمنا النيب 
صلى اهلل عليه وسلم أن نعتكف يف العشر األواخر من رمضان طلبًا لليلة القدر، ومن عبد اهلل تعاىل فيها وأحياها كان له أجر 

عبادة ألف ش��هر، ليس فيها ليلة قدر.

كيف حُتيى ليلة القدر؟

حُتَي��ى ليل��ة القدر جبميع أن��واع القرب والعبادات والطاعات: كالصالة املفروضة واملس��نونة والنوافل، وت��الوة القرآن الكريم، 
واإلكث��ار م��ن ذك��ر اهلل تع��اىل، والصدقة، واالعتكاف، والدعوة إىل اهلل تعاىل، ويس��ن اإلكثار من الدع��اء والتضرع إليه تعاىل. 
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ما هي عالمات ليلة القدر؟

قيل: من عالماتها الس��كينة يف ليلتها، وتش��رق الش��مس بيضاء يف صبيحتها دون ش��عاع. وال ينبغي التشاغل عن األهم باملهم، 
وق��د أخفاه��ا اهلل تعاىل عنا لنجته��د يف حتصيلها؛ فنحيي عدة ليال لنحصل على أجرها.

ما هو سبب إبهام ليلة القدر؟

احلكمة من ذلك أن جيتهد املسلم يف طلبها بإحياء كل ليالي رمضان، أو إحياء العشر األواخر منه فينال ثواب إحياء ليلة القدر، 
وثواب إحياء لياٍل أخرى معها.

هل ليلة القدر متنقلة بني ليالي رمضان؟

ليلة القدر يف رمضان قطعًا، وهي يف العشر األواخر أرجى، ويف األوتار منها أرجى، ولذا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بإحياء 
العش��ر األواخر من رمضان، وكان هو صلى اهلل عليه وس��لم حيييها، والناس جيتهدون يف ليلة الس��ابع والعش��رين من رمضان، 

ولم ثواب على كل حال، سواء وافقوا ليلة القدر أم ال، ففي إحياء أي ليلة من رمضان ثواب عظيم.

ما قولكم فيمن يسهر طوال ليلة القدر وال يصلي الفجر؟

ه��ذا َح��َرَم نفس��ه ثواًبا عظيًما، فإنَّ أداء الفرائ��ض أحب إىل اهلل تعاىل من عمل 
النواف��ل، وص��الة الفجر فريض��ة، وأداؤها مع اجلماعة يعدل قي��ام ليلة كاملة، 

فكيف يتكها بس��بب احل��رص على النوافل.

ماذا يستحب أن يقول يف ليلة القدر؟

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

ماذا ميكن للحائض أن تفعل يف ليلة القدر؟

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

هل جيوز للحائض أن تستمع للقرآن من املذياع أو التلفاز؟

جيوز للحائض أن تستمع للقرآن من املذياع أو التلفاز؛ ألن احملرم عليها قراءة القرآن ومّس املصحف، أما السماع فال بأس به، 
بل هو عبادة، ولكن عليها أال تردد مع القرآن وتسابقه.
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زكاة الفطر
ما حكم صدقة الفطر؟

صدقة الفطر واجبة على املس��لم عن نفس��ه وعن كل من جتب 
علي��ه نفقت��ه إن وجد م��ااًل فاضاًل 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.

ما حكم تأخري صدقة الفطر إىل ما بعد يوم العيد؟

حيرم تأخري صدقة الفطر عن يوم العيد، فإن أّخرها عن يوم العيد عصى وعليه القضاء على الفور لتأخريه من غري عذر، ألّن 
ذمتُه تبقى مشغولة فالبّد 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��المية، 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 مشسِ آخر يوم من رمضان.

ما حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر إىل األخ الفقري؟

جيوز دفع الزكاة وصدقة الفطر إىل األخ الفقري؛ ألنه من األصناف الذين تعطى لم الزكاة.
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مسائل متفرقة
كيف حيكم بدخول شهر رمضان؟

حيكم بدخول ش��هر رمضان بإكمال ش��هر ش��عبان ثالثني يومًا، أو رؤية الالل بعد غروب مشس يوم التاس��ع والعش��رين من 
ش��عبان، ويس��ن حت��ري الالل، وجيب العمل مب��ا أعلنت عنه اجلهات الرمسية ال��يت وكل إليها هذا األمر.

هل جيوز أن أصوم برؤية بلد غري بلدي؟

جيب االلتزام برؤية البلد اليت أنت فيها.

ماذا يفعل َمن صام ببلده ثالثني يوما فانتقل لبلد ال زال أهله صائمني؟

من أمت الصيام يف بلده ثم سافر إىل بلد آخر فوجدهم صائمني وافقهم يف صوم آخر الشهر، وإن أمت ثالثني يومًا فيمسك معهم 
وإن كان مّعيدًا؛ ألنه صار منهم، ولو س��افر صائم إىل بلد فوجدهم معّيدين مفطرين فإنه يوافقهم؛ ألنه صار منهم وال قضاء 

عليه، إال إن صام مثانية وعشرين يومًا فيقضي يومًا.

ماذا يفعل َمن صام يف بلد مثانية وعشرين يومًا فانتقل لبلد عيَّد أهله؟

من صام يف بلده ثم انتقل إىل بلد عّيد أهله يعيَِّد معهم، فإن كان جمموع ما صام تسعة وعشرين فال شيء عليه، وإن كان جمموع 
ما صام مثانية وعشرين وجب عليه قضاء يوم؛ ألن الشهر ال يكون مثانية وعشرين.

متى يكون الدعاء أرجى للقبول، أيكون قبل الفطور يف رمضان أم بعده؟

الدعاء مستجاب يف مجيع األحوال، وهذا من فضل اهلل وكرمه 
على عباده؛ حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ما من 
مس��لم يدع��و اهلل بدع��وة لي��س فيها إث��ٌم وال قطيع��ة رحم إال 
أعط��اه اهلل به��ا إحدى ثالث: 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: )ثالث��ٌة ال ترّد دعوُته��م: الصائم 
ح��ني ُيفط��ر، واإلمام العادل، ودعوة املظل��وم يرفعها اهلل فوق 
الغم��ام، وتفتح لا أبواب الس��ماء، ويق��ول: وعزتي وجاللي 

ألنصرنك ولو بعد حني( رواه التمذي وحّس��نه.
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ما حكم صنع الطعام لشخص مفطر يف رمضان؟

حي��رم صن��ع الطع��ام للمفطر بغري عذر يف رمضان؛ ألن ذلك إعانة على املعصي��ة واإلعانة على املعصية معصية، قال اهلل تعاىل: 
)وال تعاون��وا على اإلثم والعدوان( املائدة/2.

ما هي سنن الصيام؟

 يس��ن يف الصي��ام تأخ��ري الس��حور م��ا مل خيش طل��وع الفجر، 
وتعجي��ل الفطر بعد التأكد من غروب الش��مس، واالعتكاف 
خاصة يف العش��ر األواخر، واإلكثار من تالوة القرآن الكريم، 

وترك اللغو من الكالم، 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 والكالم الذي ال فائدة 

فيه، ويتأكد عليه ترك الكذب والغيبة والنميمة.

مب يتحقق السحور؟

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

هل جيزئ السحور قبل النوم قبل منتصف الليل؟

السحور هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل ليتقوى به 
املس��لم على الصيام، وكلما قرب من الفجر كان أفضل. فعن 
َ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 مل خيش طلوع الفجر، فإن تردد 
يف بقاء الليل فاألفضل ترك الس��حور لقول النيب - صلى اهلل 
عليه وسلم-: )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك( رواه التمذي 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 غ��ش فليس من��ا( رواه التمذي، 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��الة 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��الم بينكم(، والس��الم 

دعاء بالسالمة.

أيهما أفضل يف نهار رمضان: قراءة القرآن أم صالة 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��الة النافل��ة، والصالة تس��مى قرآنًا 

اَلَة  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.

أيهما أفضل يف صالة الليل: طول القيام أم طول السجود؟

طول القيام يف الصالة أفضل، وعلى املسلم أن يطمئن يف صالته.

ما نصيحتكم للذين يقضون ليالي رمضان ونهاره أمام التلفاز؟

الوقت أمثن من أن يضيع يف اللهو، فكيف بشهر رمضان املبارك الذي جيب أن حيرص املسلم فيه على األجر واملغفرة.

أيهما أفضل للمسافر: الفطر أم الصيام؟

الصيام أفضل، إال إن شق عليه الصيام فالفطر أفضل.

ما معنى: )من صام رمضان إميانًا واحتسابًا(؟

املعنى: أنه صام رمضان إميانًا بأن اهلل تعاىل فرضه، وإميانًا بأن اهلل جتب طاعته، وإميانًا بأنه سيلقى اهلل تعاىل، ويرجو أجره عند 
اهلل، فهو صائم بدافع إميانه، وحيتسب األجر عند اهلل تعاىل.
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ما حكم من يصوم وال يصلي؟ 

عل��ى املس��لم أن حي��رص عل��ى الفرائ��ض كله��ا وأهمه��ا بعد 
الش��هادتني الص��الة، ومن تركها اس��تخفافا حبقها فهو كافر ال 

يقب��ل صيام��ه، وإن تركها كس��اًل فهو مس��لم وصيامه صحيح 
ولكن��ه ارتكب إمث��ًا عظيمًا بتك��ه الصالة.

ما حكم من يصلي وال يصوم وال عذر له؟

الصوم ركن من أركان اإلسالم، وال يكمل إسالم املسلم بتكه لفريضة الصيام وهو قادر عليها.

ما معنى: )كل عمل ابن آدم له إال الصوم(؟

أي: كل عمل ابن آدم قد يدخله الرياء إال الصوم؛ ألنه ال يطلع عليه إال اهلل، أو كل عمل ابن آدم يعرف الناس أجره احلسنة 
بعشرة أمثالا إال الصوم، فال يعرف مقدار ثوابه إال اهلل.

ما حكم العمرة يف رمضان؟

َع��ن اب��ِن َعبَّاس - رض��ي اهلل عنهما - َقاَل: ملَّا َرَج��َع النَّيِبُّ - 
انٍِ األنَصاريَِّة:  ِتِه َقاَل أٌلمِّ ِس��نَ صلى اهلل عليه وس��لم - ِمن َحجَّ
(؟ َقاَلت: أُبو ُفالٍن - َتعِن َ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 النَّيِبِّ صلى اهلل عليه وسلم قال: )ُعمَرٌة يف

َة( رواه التمذي 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 التمذي: هذا 

حديٌث َحَس��ٌن غريٌب.
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من نوادر  العرب
جاء يف كتاب املستطرف يف كل فّن مستطرف:

لزم أعرابي س��فيان بن عيينة مدة يس��مع منه احلديث، 
فلم��ا أن ج��اء ليس��افر ق��ال ل��ه س��فيان: ي��ا أعرابي ما 
أعجب��ك م��ن حديثن��ا؟ ق��ال: ثالثة أحادي��ث، حديث 
عائش��ة رضي اهلل تعاىل عنه��ا عن النيب صلى اهلل عليه 

وس��لم أنه كان حي��ب احللوى والعس��ل، وحديثه عليه 
الصالة والس��الم: إذا وضع العشاء وحضرت الصالة 
فابدأوا بالعش��اء، وحديث عائش��ة عنه أيضًا: ليس من 

الرب الصوم يف الس��فر.

يقول الرافعي يف وحي القلم:
هذا على احلقيقة ليس شهًرا من األشهر، بل هو فصل 
نفس��اني كفص��ول الطبيع��ة يف دورانه��ا؛ ولو -واهلل- 
أش��به بفصل الش��تاء يف حلوله على الدنيا باجلّو الذي 
من طبيعته الس��حب والغيث، ومن عمله إمداد احلياة 

بوس��ائل ل��ا م��ن بعدها إىل آخر الس��نة، وم��ن رياضته 
أن يكس��بها الصالب��ة واالنكماش واخلف��ة، ومن غايته 
إع��داد الطبيعة للتفتح عن مجال باطنها يف الربيع الذي 

يتلوه.

تب في الصوم
ُ

من جميل ما ك

من أخبار  الجبناء
وذكر ابن قتيبة كذلك يف عيون األخبار:

حّدث��ن عب��د الرمحن ب��ن عبد اهلل عن عم��ه األصمعي 
قال:

أرسل عبيد اهلل بن زياد رجاًل يف ألفني إىل مرداس بن 

أدّي��ة وه��و يف أربعني، فهزمه م��رداس، فعّنفه ابن زياد 
وأغل��ظ له، فقال: يش��تمن األمري وأن��ا حّي أحّب إلّي 

م��ن أن يدعو لي وأنا ميت. 
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املفيت د. حممود مهيدات الفكر االقتصادي 
عند أبي حنيفة

ملخص البحث العلمي

ته��دف هذه الدراس��ة لبيان الفكر االقتص��ادي عند أبي حنيفة 
دراس��ة حتليلي��ة نقف م��ن خاللا على الفك��ر االقتصادي عند 
اإلم��ام أبي حنيف��ة، حنلل تلك األفكار حتلي��اًل اقتصاديًا، ومن 

ث��ّم نتبني آثارها االقتصادية عل��ى الفرد واجملتمع. 
وعليه؛ فقد تناولت هذه الدراسة أبرز األفكار االقتصادية عند 
اإلمام أبي حنيفة، وهي: الرشد االقتصادي من حيث مفهومه 
وأدوات حتقيقه ودوره يف توفري الس��يولة النقدية، واإلسراف: 
مفهوم��ه، وأنواع��ه: حمم��ود ومذم��وم، واآلث��ار االقتصادي��ة 
لإلسراف احملمود، وخيار الرؤية: مفهومه، وتأصيله الشرعي، 

االقتصادية.  وآثاره 
الرش��د االقتص��ادي يف الفك��ر االقتص��ادي اإلس��المي يع��ن: 
أْن يش��بع الف��رد حاجاته الضرورية واحلاجية من خالل س��لع 
وخدمات مباحة ش��رعًا بوس��يلة ش��رعية يتت��ب عليها منفعة 

دنيوي��ة أو أخروّية. 
أما يف مصطلح الفقهاء: فهو ينحصر يف صالح املال، وصالح 
م��ال يكون بعدم إضاعته يف غري منفعة متقومة ش��رعًا، وذلك 
بعدم تبذيره وعدم إنفاقه بالش��هوات احملرمة، أو تضييعه بغنب 

فاحش ال حيتمل يف املعاملة كأن يبيع أو يش��تي بالغنب.
الرش��د االقتصادي يف فكر أبي حنيفة: من خالل تتبعنا لكالم 
أب��ي حنيف��ة فيما يتعلق يف مس��ائل احلجر على الس��فيه، وفيما 
يتعل��ق بدفع م��ال اليتيم إليه، وبعض م��ا أورده بعض الفقهاء 
يف مصنفاته��م وجدن��ا إش��ارات واضح��ة تبني مفهوم الرش��د 
االقتصادي عند اإلمام، وهو »إصالح الفرد ماله وحفظه عن 
احملرمات وإنفاقه إلشباع حاجاته الضرورية واحلاجية من غري 

َسَرٍف وال تبذير«.
أدوات حتقيق الرشد االقتصادي يف فكر أبي حنيفة

يتحقق الرشد االقتصادي باألدوات التالية:
أواًل: إصالح املال: وال يكون املال صاحلًا إال مبا يلي: 

1 - أن يك��ون مص��دره ح��الاًل 2- أن ينفق��ه يف احل��الل ويف 
وج��وه اخلري من غ��ري إس��راف وال تبذير.

3 - أن ُت��ؤدى حقوُق��ُه املالي��ة وواجباُتُه املادي��ة 4- عدم دفعه 
للسفهاء.

ثانيًا: ضبط سلوك املستهلك املسلم
االس��تهالك يف االقتصاد اإلس��المي فهو »جمموعة التصرفات 
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اليت تش��كل سلة السلع واخلدمات من الطيبات اليت توجه إىل 
الوفاء باحلاجات والرغبات املتعلقة بأفراد اجملتمع واليت تتحدد 
طبيعتها وأولوياتها باعتماد على القواعد واملبادئ اإلسالمية، 
وذل��ك لغ��رض التمتع واالس��تعانة بها على طاع��ة اهلل تعاىل،  
وم��ا ينفقه املس��تهلك على الس��لع واخلدمات؛ س��عيًا لتحقيق 

منفعة أو إش��باع حاجة.
وبناًء على ما تقدم ميكن القول: إّن ضبط سلوك املستهلك هو 
ُأّس األدوات يف حتقيق الرش��د االقتصادي من خالل القواعد 

احلاكمة لضبط سلوك املستهلك واليت من أهمها ما يلي:
- قاع��دة »احلالل واحلرام«، قال اهلل تعاىل: }حيل لم الطيبات 

وحيرم عليهم اخلبائث{.
- قاع��دة االعت��دال يف االس��تهالك: ق��ال تع��اىل: }والذين إذا 
أنفقوا مل يس��رفوا ومل يقتوا وكان بني ذلك قوامًا{. الفرقان 67.
- قاعدة القيم اخُلُلِقية: نذكر منها على س��بيل املثال ال احلصر 
»القناع��ة«، وه��ي: الرضا مبا دون الكفاية، وترك التش��وف إىل 
املفق��ود، واالس��تغناء باملوج��ود ، وعلي��ه فإذا توف��رت القناعة 
عن��د الف��رد املس��لم فإنه��ا تغلق باب ش��ره االس��تهالك عنده، 
وإغالق باب ش��ره االس��تهالك جيعل الفرد منضبطا يف سلوكه 

االس��تهالكي، فال ي��أكل إال إذا جاع، وإذا أكل ال يش��بع.
اآلثار االقتصادية للرشد االقتصادي 

إن للرش��د االقتصادي آثارًا اقتصادية تتمثل يف توفري الس��يولة 
النقدي��ة، وذلك من خالل ما يلي:

أوال: التزام مبدأ احلالل والبعد عن احلرام: حينما يلتزم الفرد 
املس��لم مبدأ احلالل ويبتعد عن احلرام يف اس��تهالكه ومورده، 
س��ينضبط يف اس��تهالكه من حيث منطه )احلالل( وكميته )من 
غري إسراف وال تبذير( ومورده املباح، ويف هذا توفري للسيولة 

على مستوى األفراد واجملتمع.
ثانيًا: جتنب املس��تهلك املس��لم يف استهالكه اإلسراف والتبذير 
وال��تف ي��ؤدي إىل تقلي��ل حج��م االس��تهالك، فال يس��تهلك 
إال للحاج��ة وعل��ى ق��در احلاجة، وهذا ب��دوره يزيد يف حجم 

مدخ��رات األفراد.
ثالث��ًا: البعد األخروي: يتمثل البعد األخروي يف توجيه الفرد 
املس��لم ماله إىل حتقيق منفعة الثواب يف اآلخرة، ويتّم هذا من 
خالل أداء ما جيب يف ماله من حقوق ، ولنأخذ الزكاة كمثال 
لبي��ان أث��ر ذل��ك يف توف��ري الس��يولة النقدية ، وذل��ك من عدة 

وجوه ه��ي على النحو اآلتي:
1- الزكاة هي: س��حب جزء من أموال األغنياء وإعادة دفعه 
إىل األصناف اليت حددها القرآن الكريم، ومبا أّن الزكاة حولّية 
تتكرر كل عام، وأن أوعيتها متنوعة تغطي كافة عناصر الثروة 
والدخ��ل م��ن الذه��ب والفض��ة وم��ا يف حكمهما م��ن أمثان 
ونقود س��ائلة، وعروض التجارة، وال��زروع والثمار، والثروة 
احليواني��ة، وال��ركاز كاملع��ادن والكنوز، كل هذا من ش��أنه أن 
يوفر سيولة يف أيدي مستحقيها، ومن الطبيعي أن هذه السيولة 
اليت يف أيدهم س��يحولونها إىل السوق إلشباع حاجاتهم وهذا 
ما سيزيد يف اإلنتاج، وزيادة اإلنتاج زيادة يف الدخول »سيولة 
نقدية« ألصحاب املؤسس��ات اإلنتاجية، فضاًل عن أن اإلنتاج 
حيت��اج إىل أي��ٍد عامل��ة، وهذا مورد آخر لفئة م��ن فئات اجملتمع 

يوفر لم السيولة.
اإلسراف

اإلس��راف اصطالحًا: صرف الش��يء فيما ينبغي زائدًا على ما 
ينبغي ، وقال املاوردي: وأصل اإلسراف جتاوز احلّد املباح إىل 
م��ا لي��س مبباح، فرمبا كان يف اإلف��راط، ورمبا كان يف التقصري، 
غ��ري أن��ه إذا كان يف اإلف��راط فاللغ��ة املس��تعملة في��ه أن يق��ال 

أسرف إسرافًا .
اإلس��راف عن��د أبي حنيفة: اإلس��راف عند اإلم��ام أبي حنيفة 
لي��س كل��ه مذمومًا، ب��ل منه ما يك��ون مباحًا ح��الاًل، ومنه ما 
يكون حرامًا، وعليه ميكن القول: »إّن اإلس��راف نوعان هما: 
إسراف حممود وإسراف غري حممود«، وتفصيل ذلك كما يلي:
احملم��ود: ه��و جت��اوز احل��د يف اخلري، وه��و املرغ��وب فيه على 
كل ح��ال وعن��د كل عاقل، وهو صالح الدني��ا واآلخرة، قال 
العلم��اء: اإلنفاق يف الطاعات ومكارم األخالق وعلى العيال 
والضيف��ان والصدق��ات، وحنو ذلك حبيث ال يذّم وال يس��مى 
س��رفًا، واإلمس��اك املذموم هو اإلمس��اك عن هذا ، وله صور 

نذك��ر منها ما يلي:
1� جت��اوز احل��ّد يف املباح��ات: كأن تأكل املرأة ِلُتس��من نفس��ها 

لزوجه��ا ال بأس به.
2- جت��اوز احل��ّد يف احل��الل: كاإلنف��اق يف س��بيل اهلل تع��اىل 
ويتضم��ن كل م��ا ميك��ن أن ي��ؤدي إىل حتقي��ق مقاص��د الدين.
أما اإلس��راف املذموم هو: إنفاق املال فيما نهى اهلل تعاىل عنه 

قّل أو كثر، ومن أبش��ع صوره.
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»م��ا يك��ون يف غ��ري طاع��ة، أو يف معصي��ة اهلل والتع��دي على 
حدوده تعاىل، كأن ينفق ماله يف شرب اخلمر أو على السهرات 

يف الن��وادي الليلية، أو على التدخ��ني، أو القمار...اخل«.
اآلثار االقتصادية لإلسراف احملمود

1- حتقيق األمن االقتصادي لألسرة .
2- حفظ مال اجملتمع من االعتداء عليه.

خيار الرؤية عند أبي حنيفة
مفهومه: »أن من اش��تى ش��يئًا مل يره فهو جائز، وله اخليار إذا 

رآه« .
 اآلثار االقتصادية خليار الرؤية

1- محاية املستهلك االلكتوني: املستهلك اإللكتوني يتعاقد 
عل��ى س��لعة مل يره��ا، وه��ذا كفي��ل أن يك��ون عرض��ة للغ��ش 
والتدليس واالحتيال، لذا ميكن القول: إّن العمل خبيار الرؤية 
يف البيع والش��راء عرب وسائل التكنولوجيا كالنت وحنوه، هو: 
مبثاب��ة أداة ائتم��ان حتوطيه للمس��تهلك حتميه م��ن كل املخاطر 

الس��وقية املتمثلة »بالغ��ش والتدليس.. اخل«.
2- تفعي��ل التج��ارة اإللكتوني��ة: التج��ارة اإللكتوني��ة هي: 
مجي��ع العملي��ات واألنش��طة اليت لا صلة بش��راء وبيع الس��لع 

واخلدم��ات ع��رب ش��بكة االنتن��ت أو أي ش��بكة أخ��رى مث��ل 
الش��بكات التجارّي��ة ، وه��ذا يع��ن أّن العملي��ات التبادلي��ة 
التجاري��ة بني أط��راف املتعاملني بالبيع والش��راء تتم غالبًا من 
الوص��ف دون رؤي��ة املبي��ع أو الثمن إن كان عين��ًا، وعليه فإّن 
كال من الطرفني حينما يعلم كل منهما أنه الشرع أعطاه خيار 
الرؤيا »دون اش��تاط مس��بق« كحق يستخدمه بعد رؤية املبيع 
أو الثم��ن يف إمض��اء البي��ع م��ن عدم��ه، ف��إّن هذا ال ش��ك أّنه 
سيس��هم بش��كل كبري يف تنش��يط العمليات واألنش��طة اليت لا 

صل��ة بش��راء وبيع الس��لع واخلدمات.
2- توس��يع نطاق األس��واق احمللي��ة والدولية: يف ظّل س��هولة 
التواص��ل عرب وس��ائل االتصاالت االلكتوني��ة »كاالنتنت« 
س��يدفع مجيع أطراف التبادل على إجراء عقود التبادل: »البيع 
والشراء« فيما بينهم يف أي مكان ويف أي وقت، وذلك لسهولة 
تلق��ي طلبات العمالء وس��هولة وضمان ط��رق الدفع، وبهذا 
يتوس��ع نطاق الس��وق وال يبقى ضمن األمكنة اليت خصصت 
ل��ا م��ن قب��ل، وال ش��ك أّن هذا التوس��ع س��يؤدي إىل ازدهار 

االقتص��اد احمللي والدولي.
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املفيت سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ اإلسالمي

شمس الدين الرملي
امس��ه ونس��به: حممد ب��ن أمحد بن محزة، مش��س الدين الرملّي 
نسبة إىل »رملة« قرية صغرية قريبًا من البحر، باملنوفية- املنويف 
املص��ري األنص��اري الش��هري بالش��افعي الصغري، فقي��ه الديار 

املصري��ة يف عص��ره، ومرجعها يف الفتوى.
كانت والدته آخر ش��هر مجادى األوىل من س��نة تس��ع عش��رة 
وتس��عمائة مبص��ر )919 ه���(، كان الش��مس الرمل��ي -رمح��ه 
اهلل- فات��ح أقف��ال مش��كالت العلوم، وحميي م��ا اندرس منها 
امة  م��ن اآلثار والرس��وم، عاّلمة احملققني على اإلط��الق، وفهَّ

املدقق��ني باالتفاق.
ذه��ب مجاع��ة م��ن العلماء إىل أنه جم��دد القرن العاش��ر، ووقع 
االتف��اق عل��ى املغاالة مبدحه، وه��و عمدة الفقه��اء يف اآلفاق 
وكان عجي��ب الفه��م، مج��ع اهلل تع��اىل ل��ه بني احلف��ظ والفهم 
والعل��م والعم��ل، وكان موصوفًا مبحاس��ن األوص��اف، ذكره 
الش��يخ عبد الوهاب الش��عراني فقال: »صحبته من حني كنت 
أمحل��ه عل��ى كتفي إىل وقتنا ه��ذا، فما رأيت عليه ما يش��ينه يف 
دين��ه، وال كان يلع��ب يف صغ��ره م��ع األطف��ال، بل نش��أ على 
الدين والتقوى والصيانة وحفظ اجلوارح ونقاء العرض، رباه 
والده فأحس��ن تربيته، وملا كن��ت أمحله وأنا أقرأ على والده يف 
املدرس��ة الناصري��ة كنت أرى علي��ه لوائح الص��الح والتقوى 
والتوفيق، فحقق اهلل رجاءنا فيه وأقرَّ عني احملبني به؛ فإنه اآلن 

مرجع أهل مصر يف حترير الفتاوى، وأمجعوا على دينه وورعه 
وحسن خلقه وكرم نفسه ومل يزل حبمد اهلل يف زيادة من ذلك«.
اشتغل على أبيه يف الفقه والتفسري والنحو والصرف واملعاني 
والبي��ان والتاري��خ، وبه اس��تغنى عن ال��تدد إىل غريه، وُحكي 
ع��ن وال��ده أنه ق��ال: ترك��ت حممدًا حبم��د اهلل تع��اىل ال حيتاج 
إىل أح��د م��ن علماء عصره، إال يف الن��ادر وكانت بدايته بنهاية 

وال��ده، وحفظ الق��رآن والبهجة وغريهما.
وجل��س بعد وف��اة والده للتدري��س، فأقرأ التفس��ري واحلديث 
واألص��ول والفروع والنحو واملعاني والبيان، وبرع يف العلوم 
النقلي��ة والعقلي��ة، وحض��ر درس��ه أكث��ر تالمذة وال��ده، ومن 
حضره الش��يخ ناصر الدين الطبالوي الذي كان من مفردات 
العامل مع أنه يف مقام أبنائه، َفِليَم على ذلك وسئل عن الداعي 
إىل مالزمته، فقال: »ال داعي لا إال أني أستفيد منه ما مل يكن 
ل��ي به عل��م«، وقد طار صيت��ه يف اآلفاق وول��ي عدة مدارس 

وولي منصب إفتاء الش��افعية.
وألَّف التآليف النافعة واشتهرت كتبه يف مجيع األقطار، وأخذ 
عن��ه أكث��ر الش��افعية من أه��ل مصر ورجع��وا إلي��ه، وكان من 
أعالم حمققي املذهب املتأخرين، فكان أحد شيخي املذهب يف 
التأصي��ل والتحرير، أما اآلخر ف��كان اإلمام ابن حجر، وكان 
ابن حجر يقول عن الش��مس الرملي: »العالمة احملقق«، وكان 
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عام��ة أصح��اب احلواش��ي يؤيدون رأي��ه ويرجحوه، واش��تهر 
بلقب الش��افعي الصغري. 

ومن جهود اإلمام الشمس الرملي أنه هذَّب املذهب وحرره، 
وتكاد غالب مسائل الفقه يف حفظه مصورة، انتهت إليه معرفة 
الفقه يف هذه الديار، واش��تهر بذلك غاية االش��تهار، حبيث ال 
خيتل��ف يف ذل��ك اثن��ان، وال حيتاج فيه إىل إثب��ات حجة وإقامة 
بره��ان، فإن��ه بلغ فيه إىل الدرجة القصوى، وصار املعول عليه 
يف ه��ذا العص��ر يف الفتوى، ف��كان أمر الفت��وى وتعيني املفتني 
منوًطا به، ال يعقد فيها أمر إال بإذنه، ووصل يف ذلك إىل أسنى 

حمل وأرفع مقام.
ولإلم��ام مؤلفات جليل��ة، منها: غاية البيان يف ش��رح زبد ابن 
رس��الن، وغاية املرام يف شرح ش��روط اإلمامة لوالده، ونهاية 
احملتاج إىل شرح املنهاج، والغرر البهية بشرح املناسك النووية، 

وكت��اب الفتاوى، وغريها كثري.

شيوخه:
من أجل ش��يوخه: ش��يخ اإلس��الم زكريا األنصاري، وشهاب 
الدي��ن الرمل��ي )والده(، وأمحد بن عب��د العزيز علي الفتوحي 
بن النجار احلنبلي، وحييي بن إبراهيم الدمريي املالكي، وعلي 

بن ياس��ني الطرابلسي احلنفي، وغريهم.
تالميذه:

من تالميذه: النور الزيادي، والش��يخ س��امل الشبش��ريي، ومن 
الش��اميني الشمس حممد امليداني، والش��يخ نعمان احلرباصي، 
والش��يخ عم��ر بن الكاس��وحة، وأخذ عنه أب��و الطيب الغزي، 
والزم��ه تلميذ أبيه الش��هاب أمحد بن قاس��م ومل يفارقه أصاًل، 
وس��ئل ابن قاس��م مرة أن يعقد جملس الفقه، فقال: مع وجود 

الش��يخ مشس الدي��ن الرملي ال يليق.
وفاته: وتويف يف 13 مجادى األوىل عام 1004ه�، وعده اإلمام 

السيوطي جمدد القرن رمحه اهلل تعاىل.
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وفد من علامء العراق

زيارة السفري األندونييس لدى اململكة

أخبار  ونشاطات الدائرة
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زيارة أمني عام رابطة العامل اإلسالمي معايل د. محمد العيىس

زيارة وفد جامعة معدن للثقافة اإلسالمية - الهند

زيارة مدير إدارة السري األردنية
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زيارة الدكتور أحمد الصيفي رئيس املركز اإلسالمي يف الربازيل وأمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي

 زيارة وفد مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بني األديان 

زيارة نائب السفري الياباين لدى اململكة األردنية الهاشمية
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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?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds; and may His peace and blessing 
be upon our Prophet Mohammad and upon 
all his family and companions.
An old person who is unable to fast is obli-
gated to pay the Fidyah-a person who is un-
able to fast for the rest of his life- which is 
feeding a needy Muslim for each missed day 
a Mud(600 grams) of food; wheat or rice. 
The monetary value of a Mud is estimated at 
one Dinar, as determined by the Jordan 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-Baqarah/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 de-
lay it until the end of Ramadan according to 
the Hanafite school of jurisprudence. It was 
stated in the books “Ad`dur al Mokhtar and Hashiat Ibn 

Abdeen”(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 the 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 and the following day as a 
maximum, 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 permitted to pay the Fidyah 
of two days, or more in advance. Moreover, 
it isn`t permissible to pay the Zakat(alms) of 
two years in advance. An-Nawawi(May Al-
lah 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 suffers from an incurable dis-
ease to pay the Fidyah 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 permissible to pay it before 
dawn? Ad-Darimi said: yes, and this is more 
correct. “
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.
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Reward for Praying at Al-Aqsa 
Mosque is Multiplied

Question : 
Is the reward for praying inside Masjid 
al-Qibli(Al-Aqsa Mosque) and Al-Marwani 
Masjid equal to that of praying at the Mas-
jid`s(Al-Aqsa) yards and under its trees?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
the Worlds, and may His peace and blessings 
be upon our Prophet Mohammad and upon 
all his family and companions.
Is the reward for praying inside Masjid 
al-Qibli(Al-Aqsa Mosque) and Al-Marwani 
Masjid equal to that of praying at the Mas-
jid`s(Al-Aqsa) yards and under its trees?
As a privilege granted by Almighty Allah, 
Al-Aqsa Mosque is one of the three mosques 
in which the reward of prayer is multiplied. 
This is supported by the Hadith where the 
Prophet(PBUH) said, “One prayer at al-Mas-
jid Al-Haram is better than a hundred thou-
sand prayers in any other mosque, a thou-
sand prayers at my mosque and five hundred 
prayers at Al-Aqsa Mosque”{Related by Baihaqi in 

Shu`ab Al-Eeman}.
Al-Aqsa Mosque is the area surrounded by 
the rectangle-shaped wall in the south east of 
Jerusalem or what`s known as “The old City 
of Jerusalem.” Al-Aqsa is estimated at 144 

dunums including the Dome of the Rock, 
the Masjid al-Quibli in addition to about two 
hundred other sites. The Dome of the Rock is 
the highest point at Al-Aqsa Mosque and is 
located in a central position centre.
In fact, Al-Aqsa Mosque refers to every site 
located within its walls. This includes all 
its yards, domes, the Dome of the Rock`s 
Mosque, Al-Buraq wall in addition to sites 
beneath the Mosque and above it. Judge 
Mojeer al-Deen al-Hanbali defined Al-Aqsa 
Mosque and outlined its various sites where 
he said, “Al-Aqsa Mosque is every site lo-
cated within its walls.”{Al-Ons Al-Jaleel Fi Tarikh 

Al-Quds wa Al-Khaleel}.
Moreover, the Noble Quran named it Al-Aq-
sa Mosque(The Farthest Mosque) as reflect-
ed in the following verse, “Glory be to Him 
Who carried His servant by night from the 
Sacred Mosque to the Farthest Mosque; the 
environs of which We have blessed, that We 
might show him some of Our signs. Indeed 
He is the Hearing, the Seeing.”{Al-Isra`, 1}.
In conclusion, the reward for praying at 
any spot within the boundaries of Al-Aqsa 
Mosque, at its yards and under its trees, is 
the same as praying inside the Mosque itself. 
And Allah knows best.
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Wearing Ordinary Clothes for 
Ihram due to Being on Duty

Question : 
What is the ruling when an on-duty gov-
ernment employee is unable to wear Ihram 
clothes during the Hajj season. Is it per-
missible that he assumes Ihram in ordinary 
clothes(Non-Form-Fitting)?
Answer :
Muslim Jurists have stated that violations 
of the restrictions of Ihram(Ritual conse-
cration) don`t incur the same sin or require 
offering the same ransom. Some incur sin 
and require offering a ransom while others 
incur sin, with no ransom required; where-
as, some require only  ransom. For exam-
ple, a person is permitted to wear ordinary 
clothes if he couldn`t obtain the clothes of 
Ihram, and he isn`t required to offer a ran-
som. It is also permissible to wear ordinary 
clothes, along with offering a ransom, due to 
hot weather, cold weather or an illness. Al-
Imam Zakaria al-Ansari said, “While in state 
of Ihram, wearing whatever is forbidden to 
be worn or covering whatever is forbidden to 
be covered, due to hot weather, cold weath-
er or an illness and the like is permissible, 

and requires offering ransom. Actually, this 
is similar to shaving the head while observ-
ing Ihram. Both cases share the same cause 
permitting the violation of one of the restric-
tions of Ihram.”{Asna Al-Matalib, 1/507}.
In principle, the government employee sta-
tioned in Mecca on official duty, and whose 
superiors didn`t give him the permission to 
perform Hajj isn`t required to perform it. 
Rather, he should wait until he is free and 
able. However, if he was given the per-
mission to perform Hajj, and wear Ihram 
clothes, then wearing ordinary clothes isn`t 
permissible. But, if he did wear them, then 
he incurs sin and is required to offer a ran-
som. A ransom is one of three proposed op-
tions: slaughtering a sheep and distributing 
its meat among the poor people of al-Haram 
area in Mecca, feeding six poor persons, one 
Sa`(Four scoops of the average sized man, 
with both of his hands together) each from 
the common food of the country, or fasting 
three days. This is in addition to making 
repentance to Almighty Allah. And Allah 
knows the best.
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Question : 
Is it permissible for a woman who is in her 
confinement to fast upon seeing blood signs 
that are neither black nor red ?
Answer :
Brownish, reddish and yellowish discharges 
are all considered confinement until there is 
no colored discharge which  marks the end 
of  confinement. Moreover,  the aforesaid 
woman is prohibited from fasting until she 
attains ritual purity.
Question : 
A woman used contraceptive pills, and her 
menses exceeded(15) days, is it permissible 
for her to fast?
Answer :
The maximum of menstrual blood is(15) 
days, but if it exceeded that due to a medica-

tion, or the like, then it is Istihadah(bleeding 
outside the monthly period), and in this case 
she should perform Ghusl(ritual bath), pray 
and fast. Moreover, she  is obliged to make 
up for the missed days of fast which exceed-
ed her regular menses.
Question : 
What is the ruling on making up for missed 
fast after the second half of Sha`ban(the 
month before Ramadhaan)?
Answer :
One is obliged to make up for missed fast be-
fore the start of next Ramadhaan, regardless 
of offering it during the first or the second 
half of Shab`an. This is because the prohibi-
tion mentioned in the Hadith is for offering 
absolute voluntary fast in the second half of 
Sha`ban.
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Question : 
What should a woman who delayed making 
up for missed fast, due to menstruation, till 
the start of the next Ramadhaan ?
Answer :
Whosoever broke fast in Ramadhaan, and 
was able to make up for it, but didn`t un-
til the next Ramadhaan came, is obliged to 
make up for it, and to pay the ransom as well. 
However, if he/she wasn`t able to before the 
next Ramadhaan due to an excuse, then he/
she should make up only for the missed days .
Question : 
What is the ruling on a person who isn`t able 
to fast due to old age, or an incurable disease ?
Answer :
Paying the ransom is due on such a person, 
and that is giving a Mod(600 grams) of wheat 
or rice, or the cash value of that amount  to  a 
needy Muslim  for each missed day.
Question : 
 What is the ruling on a person who broke the 
fast of one day during Ramadhaan because 
of hardship ?
Answer :
He/she should make up for that day.
Question : 
Is it permissible to single out Fridays, Satur-
days and Sundays to make up for missed fast 
without fasting a day before or after each ?
Answer :
Yes, it is permissible to make up for missed 
fasts on the aforesaid days, and it is also 
valid to offer non-obligatory and vowed fast 
as well. However, fasting a day before or af-
ter each isn`t obligatory.
Question : 
 Is it permissible to delay menses  by using 
medication  in order to fast Ramadhaan?
Answer :
It is permissible for a woman to use medi-
cation in order to delay her menses so that it 

becomes lawful for her to fast Ramadhaan, 
but it is better that she doesn`t do so, and tak-
ing the medication is prohibited if she or her 
doctor knows that it puts her health at risk.
Question : 
Are minors(persons under the age of puber-
ty)  obliged to fast?
Answer :
A male under the age of puberty isn`t obliged 
to fast, but his guardian should command 
him to fast, if he was able to endure the hard-
ship, until he gets used to it.
Question : 
Who is required to fast ?
Answer :
Any adult, sane and hardship enduring Mus-
lim person is required to fast unless there 
were prohibiting conditions, such as men-
struation and confinement.
Question : 
What  should a woman who is in a state of 
menstruation, or confinement do if she be-
came ritually pure during a day time of Ram-
adhaan ?
Answer :
If she became pure during  the day time of 
Ramadhaan,  it is desirable for her to fast the 
rest of that day, and to make up for it along 
with the  days that she had missed  due to 
menstruation.
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Question : 
Is it permissible for a person who has to make 
up for missed fasts to fast the six days of 
Shawal(the month directly after Ramdhaan) 
before making up for the missed fasts ?
Answer :
Yes, it is permissible for him/her to do so, 
but it is better that they make up for missed 
fasts first.
Question : 
 Is it permissible for me to make up for my 
late father`s missed fasts, and should I make 
an intention to this end by saying: “I intend 
to make up for my late father`s missed fasts .”
Answer :
It is permissible to fast on behalf of the de-
ceased father in order to make up for his 
missed fasts, and you should make the inten-
tion for offering fast from night time, but ut-
tering the intention isn`t a condition.

Question : 
Is it permissible to make up for the missed 
fasts of the deceased ?
Answer :
A deceased`s missed fasts should be made up 
for by his/her guardian. It is also permissible 
to make up for the missed fasts of a deceased 
relative, and to pay a ransom  in expiation 
for the latter`s missed fasts, which is feeding 
a needy person for every missed day. How-
ever,  the guardian`s  permission should be 
sought, by the non-relatives of the dead, to 
fast on his behalf.
Question : 
What is the expiation for breaking fast due to 
being on a journey, being sick or being in a 
state of menstruation?
Answer :
No expiation is due on the aforesaid catego-
ries, but they are obliged to make up for the 
missed fast. However, if any of them failed 
to do so while being able to, and  the next 
Ramadhaan has come, then making up for 
those days and paying the ransom as well are 
obligatory.
Question : 
Is it permissible to make up for missed fast 
after the beginning of the second half of the 
month of Sha`ban(the month before Rama-
dhaan) ?
Answer :
Yes, it is permissible, but one who had missed 
fasts should hasten to make up for them. As 
for the Hadith mentioned in this regard, the 
prohibition is for offering  absolute volun-
tary fasting.
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Question : 
Is it permissible for a person who broke fast 
in Ramadhaan because of sickness  to pay a 
ransom?
Answer :
If  there is a chance for that person to recov-
er, then he/she is required to make up for the 
missed days upon recovery, and no ransom 
is due on him/her. If his/her illness is incur-
able, then he/she is required to pay a ransom 
for each missed day, which is (600) grams of 
wheat or rice.
Question : 
Should a woman who broke fast because of 
delivery make up for missed days before the 
next Ramadhaan comes, and what is the ran-
som(Fidyah) due on her in case she delayed 
making up for them ?
Answer :
She should make up for missed days before 
the start of the next Ramadhaan, if possi-
ble, but  if she didn`t although she is able 
to, then she is obliged to make up for them 
along with feeding a needy person for each 
delayed day of the missed fasts. However, if 
she wasn`t able to make up for the missed 
days before the start of the next Ramadhaan, 
she has to fast a day against every day that 
she had missed, and no ransom is due on her.
Question : 
What should one who made an intention, at 
night, to make up for a missed day of Ram-
adhaan, but broke his fast on the next day?
Answer :
One who started making up for a missed day 
in Ramadhaan, then broke his/her fast with-
out a valid excuse is considered sinful, and is 
obliged to make up for only the missed days 
of fast.
Question : 
Should a pregnant woman who broke fast 
because of pregnancy make up for it, and is 

ransom due on her?
Answer :
 If the pregnant and the suckling fear for their 
health, they may break their fast and make 
up for it later, and no ransom is due on them. 
However, if they broke fast in fear for the 
fetus and the baby, then they are obliged to 
make up for it, and pay the ransom which is 
feeding a needy person for each missed day.
Question : 
What should a sick person who is neither 
able to fast nor make up for the missed days 
of fast do?
Answer :
One who has missed days of obligatory fast 
is obliged to make up for them, but if he/
she wasn`t able to because of an incurable 
disease or old age, then he/she should pay a 
ransom which is feeding a needy person for 
each missed day.
Question : 
Is it permissible to fast on behalf of the dead 
who died owing missed fasts to make up for ?
Answer :
 His relative should fast on his behalf, and it 
is permissible for the guardians to give per-
mission to non-relatives of the dead to fast 
on his behalf as well.
Question : 
What should a person who delayed making 
up missed fasts of last Ramadhaan, due to 
the continuance of the same excuse, do ?
Answer :
 It is permissible for the one whose excuse 
for not making up missed fasts of last Rama-
dhaan has continued to delay fasting until the 
excuse ceases to exist, and he is considered 
neither sinful, nor  obligated to pay a ransom.
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Selected Fatwas
Siyaam(Fasting)

Question : 
Does eating and drinking forgetfully invali-
date a person`s fast in expiation for breaking 
an oath?
Answer :
Whosoever eats or drinks forgetfully is ex-
empted by Allah. Therefore, he/she should-
n`t break their fast whether it was obligatory, 
non-obligatory or expiatory.
Question : 
What is the ruling on having slight discharg-
es of menstrual blood before Maghrib time 
in a day of Ramadhaan?
Answer :
A woman who is certain that her menses have 
started during a day time of Ramadhaan is in 
a state of menstruation, and her fast is con-
sidered broken at first sight of blood. How-
ever, she is rewarded for not breaking fast 
from the beginning of day time.
Question : 
What is due on the woman who has given 

several births during different Ramadhaans, 
didn`t make up for the missed fasts and for-
got the exact number of these days and years?
Answer :
She should make up for the days of Rama-
dhaan that she missed after estimating their 
number, and paying the ransom(in food) for 
each day that she had delayed. She should 
also repay the ransom according to the num-
ber of years if she was able to fast before that 
time, but didn`t.
Question : 
Is it permissible for a woman who broke fast 
due to delivery to pay a ransom ?
Answer :
 She should make up for the missed days of 
fast once she becomes ritually pure, but it is 
impermissible for her to pay a ransom while 
able to fast.
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 Resolution No.(254): “Ruling on Proving
Lineage of Child Born out of Wedlock“

All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.

During its fifth session held on the above 
date, the Board reviewed the letter sent 
from Mr. Hussein Al-Qaisi, Chairman of the 
House of Deputies` Legal Committee, and it 
read as follows: Could you clarify the ruling 
of Sharia on attributing the child born out of 
wedlock, in rape cases, to rapist if definite 
scientific methods have proven that? 

After deliberating, the Board decided to ask 
the House of Deputies to rephrase article 
(157) of the Civil Status Law No.(36)/2010, 
to read as follows:

1-A child`s lineage to father is proven by 
wedlock, confusedness of sexual inter-
course, father`s confession or the existence 
of a proof.
2-The court has the right to prove lineage 
by resorting to definitive scientific methods 
with observing the rulings of proving lineage 
by wedlock. And Allah knows best.
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forgive” a portion of the debt in return for 
early settlement of the rest of the money.” In 
this regard, there are five cases:
First: Waiving a portion of debt is condi-
tioned in the original contract. In this case, 
this is considered Riba(interest and/or usu-
ry). It is like making two transactions com-
bined in one bargain, and this is forbidden 
since The Prophet (PBUH) said: “If anyone 
makes two transactions combined in one bar-
gain, he should have the lesser of the two or 
it will involve usury.” {Related by Abi Dawud}.
Second: Waiving a portion of the debt against 
early settlement of the rest of the money is 
agreed upon after having concluded the orig-
inal contract. In fact, the majority of the Mus-
lim scholars have forbidden this based on the 
preponderant opinion of the four schools of 
thought. 
On the other hand, Ibn Abbas, may Allah 
bless them both, Al-Nokha`i, Ibn Serene and 
Zufar permitted waving a portion of the debt 
against early settlement of the rest of the 
money based on the narration of Ibn Abbas 
where it is stated that when the Prophet(P-
BUH) wanted to make Bani An-Nadeer leave 
Madinah, they said to him, “O` Messenger 
of Allah! You ordered us to leave although 
we haven`t collected our money from debt-
ors because the time of settlement isn`t due 
yet.” He, peace be upon him, said “Da`oo wa 
Ta`ajjaloo” i.e. “waive or forgive” a portion 
of that debt in return for immediate settlement 
of the rest of your money by debtors.”{Related 

by Al-Hakim, but Al-Baihaqi considered it a weak narration}. 
Because usury is addition against delay in 
settlement, it totally harms the debtor and dif-
fers from “Da`oo wa Ta`ajjaloo” where both 
parties(Creditor and debtor) benefit from 
that transaction. The latter view was adopted 
by the International Islamic Fiqh academy in 
its resolution No.(66), but stipulated that no 

prior agreement was reached to that end.
Third: The waiving pertains to the debts 
which the debtor has failed to settle on time. 
In this case, it is permissible to waive/forgive 
a portion of that debt against early settlement 
of the rest of the money in order to be cleared 
from the debt.
Fourth: The waiving wasn`t conditioned by 
the contracting parties; rather, it was a dona-
tion/gift from the creditor because the debt-
or had settled the rest of the money or the 
deferred payments earlier than agreed in the 
original contract.
Resolution No.(61) of the Iftaa` Board stat-
ed, “It is permissible for the bank to relieve 
the (Asker) from a portion of the value of the 
Murabaha, as it sees fit, taking into account 
the special circumstances that he is experi-
encing. This is provided that this waiver isn`t 
a regular practice of the bank or was condi-
tioned in the Murabaha contract in the first 
place……”
Fifth: It is permissible for the debtor to give 
the creditor a commodity against his debt, 
even if its value was less than that of the 
debt, and this was permitted by the majority 
of the Muslim scholars. For further details, 
please refer to the books {Bedayat Al-Mojtahid by 

Ibn Roshd & Al-Qawaneen Al-Fiqhia by Ibn Al-Jazzi}.
In conclusion, waiving/forgiving a portion 
of the deferred debt, upon request of debtor 
or creditor, in return for early settlement of 
the rest of the money is permissible, and isn`t 
Riba so long as it wasn`t conditioned in the 
original contract. And Allah knows best.
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their way for a brighter future. Endowing 
funds for this very purpose is recommend-
ed by Sharia and giving voluntary charity is 
amongst the righteous deeds through which 
a person receives a great reward from Al-
mighty Allah in the Hereafter, and through it 
worldly interests are fulfilled.
Throughout the great history of Islam, many 
a Madrasa-equal to universities of today- 
was founded, and students` expenses were 
covered for by the revenue of endowments. 
For example, Al-Hadith Al-Ashrafyah Ma-
drasa established by Al-Ashraf and ran by 
Al-Imam Ibn Al-Salah, The Salihiyya Ma-

drasa named after Salahuldin Al-Ayoobi, 
Al-Madrasa Al-Nidamiyah named after Nid-
am, the Seljuk king, Al-Madrasa Al-Ghazalia 
named after Al-Imam Al-Ghazali….etcetera. 
Revenues of endowments have covered the 
expenses of all these schools and supported 
their academic progress. This is according to 
the book “ Ad-Daris Fi Tareikh Al-Madaris “
In conclusion, giving donations for the ad-
vancement of the educational process and 
endowing funds in favor of the “ Educational 
Waqf “ initiative is recommended 
by Sharia. And Allah knows best.

  Resolution No.(254): “Ruling on Waving/Forgiving
a Portion of Debt against early Settlement“

All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
During its fifth session held on the above 
date, the Board reviewed the letter sent from 
the Minister of Awqaf, Holy Sites and Islam-
ic Affairs, Dr. Abdulnaser Abulbasal, and it 
read as follows:
Could your grace approve of presenting what 
Muslim jurists call “Da`wa Ta`ajjal”{ i.e. 
when the creditors “waive or forgive” a por-

tion of the debt in return for early settlement 
of the rest of the money } and the mechanism  
of its application to the Iftaa` Council, and 
consider the potential of its applicability on 
Islamic finances granted by the Hajj Fund.

After deliberating, the Board decided what 
follows: 
Waiving a portion of debt in what`s called 
“Debt Contracts” in return for early settle-
ment is called by Muslim jurists “Da` wa 
Ta`ajjal” i.e. when the creditors “waive or 
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All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
During its third session held on the above 
date, the Board reviewed the letter sent from 
the Minister of education, Dr. Omar Al-Ra-
zaz and it read as follows: I appreciate your 
Grace`s tremendous efforts and blessed sup-
port for the “Educational Waqf” initiative 
launched by my Ministry in cooperation with 
the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs to 
encourage Jordanians to make donations in 
favor of the various aspects of the education-
al process since that is vital for the devel-
opment of society. I will be very grateful if 
you could kindly clarify the ruling of Sharia 
on educational Waqf and donating for edu-
cation?
After deliberating, the Board decided:
Waqf(Endowment) is a priceless opportuni-
ty for offering good deeds, and is among the 
greatest charities. Actually, it is a perpetual 
charity whose reward never comes to an end. 
The Prophet Muhammad Sallallahu ‘alay-
hi Wassalam (SAW) said: “When a human 
being dies, his or her good deeds also come 
to an end, save three things (that they leave 
behind): (first) a perpetual charity (sadaqa 

jariyah), (second) any beneficial knowledge, 
and (third) a pious child praying for him or 
her.”{At-Tirmithi}.
Moreover, Narrated Ibn ̀ Umar: When ̀ Umar 
got a piece of land in Khaibar, he came to 
the Prophet (PBUH) saying, “I have got a 
piece of land, better than which I have nev-
er got. So what do you advise me regarding 
it?” The Prophet (PBUH) said, “If you wish 
you can keep it as an endowment to be used 
for charitable purposes.” So, `Umar gave the 
land in charity (i.e. as an endowment on the 
condition that the land would neither be sold 
nor given as a present, nor bequeathed, (and 
its yield) would be used for the poor……
.”{Bukhari & Muslim}.
There is consensus among Muslim jurists on 
the permissibility of establishing a Waqf for 
the benefit of the Muslim Ummah(Nation), 
such as that whose returns are spent on hos-
pitals, schools and mosques. Al-Imrani(May 
Allah have mercy on him) said, “It is valid to 
endow every item whose basis is kept undi-
minished, such as plots of land, clothes, fur-
niture, weapons and animals”{Al-Bayan Fi Math-

hab al-Imam Al-Shafie}.
Education constitutes an urgent interest for 
Muslims because it is of great benefit to them 
in terms of qualifying their youth and paving 

 Resolution No.(253): “Donating for
an Educational Waqf “
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act on his behalf? Or is it permissible for the 
mother to make the authorization, knowing 
that, in some cases, she commits herself to 
covering the expenses?
After deliberating, the Board decided what 
follows:
Islamic Law has given incompetent per-
sons-the child, the mad and the like-the right 
to receive all types of care, such as that per-
taining to health and medical treatment. It 
has made this the responsibility of the guard-
ian, and gave the father the right to guard-
ianship, at first, in order to put its require-
ments in order. However, no matter who the 
guardian may be, his/her actions should be 
in the best interest of those under his/her 
guardianship when it comes to their material 
rights, expenses and else. For example, the 
right to receive the best and most suitable 
medical care. Al-Imam Ar-Ramli(May Allah 
have mercy on his soul) said, “It is incum-
bent upon the guardian-father or else- to act 
in the best interest of those under his guard-
ianship, because Allah, The Almighty, said, 
“And approach not the wealth of the orphan 
save with that which is better”{Al-An`am, 152}. 
He, The Exalted, also said, “And if ye min-
gle your affairs with theirs, then (they are) 
your brothers. Allah knoweth him who spoi-
leth from him who improveth.”{Al-Baqarah, 

220}.”{Moghni Al-Mohtajj}.
An example on this care is providing the child 
and other incompetent persons with medical 
treatment without delay so as to spare them 
any harm. Therefore, if it was difficult for the 
hospital to obtain an authorization from the 
father or the grandfather, then it is permissi-
ble to obtain it from the mother. This is based 
on the Sharia maxim{Which means}: “What 
we can`t do, doesn`t annul what we can do” 
In other words, since treating a patient is ob-
ligatory in all situations, so we don`t abstain 

from that because some guardians aren`t 
available; rather, some jurists have made all 
Muslims, in general, responsible for provid-
ing care to whoever doesn`t have a guardian. 
Therefore, it is imperative that the hospital 
acts in the best interest of the patients regard-
less of who the guardian may be, because 
every course of action that inflicts harm on 
the patient is prohibited. This is based on the 
Hadith in which the Messenger of Allah said, 
“There should be neither harming nor recip-
rocating harm.”{Ibn Majah}.
In its resolution No.(10/18), the Internation-
al Islamic Fiqh Academy permitted initiat-
ing medical treatment without securing the 
patient`s or guardian`s consent in the fol-
lowing situation: “The patient is in critical 
condition that necessitates immediate med-
ical attention to save his/her life before his 
or his guardian`s consent could be obtained 
“ In this case, sufficing with the mother`s 
permission should take precedence. How-
ever, in non-urgent cases, laws and regula-
tions-which should be legislated with utmost 
care-should be observed so as for the med-
ical interest of the “Minor” to be fulfilled. 
And Allah knows best.
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best interest of his/her authorizer.”{Al-Ashbah 

Wa An-Nada`r}. In this case, the authorized-own-
er of the driving school-isn`t obliged to reg-
ister the car in the name of the authorizer, 
nor to inform the party funding that trans-
action(Vehicle) that he`s just an authorized 
person, and not the true owner. Therefore, 
that Wakalah is legally sound. It was stated 
in the book Durar al-Hukkam Shareh Ma-
jalat Al-Ahkam, “”In a sales contract, it is 
not conditioned that the commodity must be 
registered in the name of the authorizer……
and ownership of that commodity remains 
that of the authorized.”
On this basis, if the seller-DEF-decided to 
reduce the price of the commodity(Vehicle), 
then that should be in the best interest of the 
authorizer as well. Therefore, if the (DEF) 
exempted the owner of the driving school 
from covering the rest of the payments, then 
the authorizer gets exempted and the latter 
isn`t obliged to pay the rest of the vehicle`s 

price to the heirs of the former. 
Case 2: A sales contract between the owner 
of the driving school(Seller) and the vehicle 
driver(Buyer). The agreement reached by the 
owner of the driving school with the (DEF) is 
a buy contract to his benefit, and not a power 
of attorney.
Case 3: The contract is a mere financial loan 
with usurious interest,  and not a Murabaha 
contract.
The ruling of Sharia on cases 2 & 3 differs 
from that on case 1.In these two cases(2&3), 
the owner of the vehicle must pay the remain-
ing part of the vehicle`s price to the heirs of 
the owner of the driving school.
However, the Board has concluded from 
the above question that it is a Wakalah(Case 
1). Therefore, the true owner of the vehi-
cle(Authorizer) is exempted from paying 
any amount to the heirs of the driving school 
owner. And Allah knows best.

 Resolution No.(252): “Mother Authorizing
Hospital to Treat Child“

All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
During its third session held on the above 
date, the Board reviewed the question sent 

from Dr. Ali Mish`al and Dr. Mou`min 
Al-Hadidi, and it read as follows:
How legal is it for a mother to authorize 
hospital to treat her minors or mentally dis-
abled children? Is that an exclusive right of 
the father and male blood relatives who can 
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cial media to make people doubt the validi-
ty of their acts of worship and the pillars of 
their faith. 
On this occasion, the Board highly com-
mends the tremendous efforts exerted by the 
Ministry of Awqf in this regard. It prays that 

Allah, The Almighty, accepts acts of worship 
from all Muslims, and that He, The Exalt-
ed, teaches us the wisdom behind worship as 
well as the higher objectives of Sharia(Maqa-
sid Al-Sharia). And Allah knows best.

 Resolution No.(251): “Wakalah(Authorization)
 for Buying a Vehicle from an Organization that
Provides Funding is Legally Sound

 All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may  His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
During its 2nd session held on the above 
date, the Board reviewed a question sent by 
one of the citizens in which he stated: I have 
bought a training vehicle through direct fund-
ing from the Development and Employment 
Fund(DEF). Actually, law stipulates that this 
vehicle must be registered in the name of a 
driving school owner. Unfortunately, shortly 
after the registration, the owner of that school 
passed away while there were payments to 
be covered. As is customary, once the own-
er passes away, the (DEF) exempts him/her 
from the remaining payments. The problem 
is that I`m the one who has been covering 
the payments, not the owner of the driving 

school although the vehicle is registered in 
his name. Do the remaining payments get 
dropped? Who is the beneficiary of this loan? 
Do the remaining payments belong to the de-
ceased i.e. do I have to pay them to his heirs, 
or what?
After deliberating, the Board arrived at the 
following:
The framing of this issue differentiates be-
tween three cases:
Case 1: Using Wakalah(Authorization)to 
buy real estate. This is when the owner of 
the driving school doesn`t buy the training 
vehicle for himself; rather, the true buyer had 
authorized him to do so. The Sharia maxim, 
in this regard, states that the authorized must 
act in the best interest of the authorizer. This 
is reflected in the following statement by 
Al-Subkhi,” Every authorized must act in the 

“
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Resolutions of the Iftaa’ Board
 Resolution No.(250): “Performing Obligatory
Prayers According to their Current Timings

All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may  His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
On its 2nd session held on the above date the 
Board reviewed the questions raised recently 
regarding the validity of prayers and fasting 
on basis of the current prayer timings effec-
tive in our beloved country, Jordan.
After deliberating, the Board arrived at the 
following resolution:
Allah, The Almighty, enjoined prayers on 
Muslims at stated times where He said{What 
means}, “ For such prayers are enjoined on 
believers at stated times.”{An-Nisa`, 103}. This 
means that each prayer has its own particu-
lar time at which it must be performed. The 
Prophet(PBUH) has clarified when the time 
for each prayer starts and ends. On this ba-
sis, Muslims have worked hard, throughout 
the ages, to specify the timings of prayers, 
so they relied on Azan(Call to prayer) in per-

forming prayers.
The same method was observed in Jordan 
until recent decades. A detailed annual calen-
dar of prayer times for different parts of the 
Kingdom is issued by the Ministry of Awqaf 
, Islamic Affairs and Holy Places. Mou`azins 
adhere to it and it observes evidence from 
Sharia and astronomical signs. Moreover, 
this calendar, which is supervised by a spe-
cial department of the Ministry, is based on 
detailed studies and forecasts carried out by 
several committees in the past. These stud-
ies were included in a detailed, independent, 
printed book that could be consulted at any 
time.
Therefore, the Iftaa` Board confirms that fol-
lowing this calendar avails a person in terms 
of the validity of their acts of worship, God 
willing, and they are on the safe side as far 
as fulfilling the conditions validating prayer 
and fasting are concerned. Accordingly, it 
isn`t permissible to circulate rumors via so-

“
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