فتاوى الصيام

فتاوى خمتارة من باب الصيام
(من حصاد فتاوى املوقع)
رؤية هالل رمضان و إثبات شهر رمضان يف غري الدول اإلسالمية
بسم اهلل الرمحن الرحيم يف كل عام حيدث لغط كبري يف حتديد اليوم األول من رمضان وإن
كان هذا اللغط يف عامنا هذا اكرب حىت وصل غلى داخل العائلة نفسها فصام البعض وأفطر
اآلخر سؤال هو ماهو حكم من يصوم اعتمادا على حتديد دولة غري اليت يعيش هبا وأليس ذلك
ال جيوز شرعا وإن التزم اإلنسان بدولته و مث ادرك بأهنا أخطأت يف تقدير بداية رمضان فماذا
يرتتب عليه
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان :إن ما جرى يف هذا العام من اخلالف هو أمر
متوقع .ولكن الذي مل يكن متوقعاً هو أن يعلن البعض من خالل جهة علمية فلكية متخصصة
أن من املستحيل أن يرى اهلالل مساء يوم اخلميس ( حبيث يكون يوم اجلمعة أول أيام رمضان )
مث يصدر مثل هذا اإلعالن عن جهة فلكية متخصصة من بلد آخر مث من بلد آخر مث من
مؤسسة فلكية عاملية معتمدة عاملياً باملعىن نفسه مث مع ذلك تعلن تلك اجلهات ثبوت رؤية
اهلالل مساء اخلميس .إن هذا اإلعالن عندي مبثابة ادعاء أن يكون شروق الشمس املألوف يف
ساعة حمددة هلذا اليوم مث يدعي أحدهم أنه – سبحان اهلل – قد أشرقت الشمس خبالف املتوقع
قبل موعد شروقها بعشر دقائق .هذا خمالف للسنن اإلهلية فقد قال تعاىل :والشمس والقمر
حبسبان وقال :وكل شيء عنده مبقدار .وحتطيم ملصداقية علم له أسسه وقواعده املعتمدة.
واألغرب من ذلك أن حيمل البعض على من مضى على وفق القواعد العلمية ومقررات املؤمترات
الفقهية يف هذه املسألة متهماً إياه بالتبعية ملذهب خمالف أو بلد خمالف !! بوسع السائل أن
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يرجع إىل شبكة االنرتنيت ويتأكد من صحة املعلومات اليت أذكرها هنا .على كل حال إن
دخول مسألة ثبوت الشهر برؤية اهلالل ليست جديدة فقد ألفناها منذ أكثر من مخسني عاماً.
ومع ذلك فإنه ال يسعنا إال أن نقول :نسأل اهلل أن يتقبل من اجلميع وأن يرزقنا العلم واإلخالص
يف شىت أعمالنا ،وأن جينبنا التخاصم من أجل دين قال لنا :وال تنازعوا  .وقال :فأصلحوا بني
أخويكم .
 هنا يف أملانيا من املسلمني من يأخذ باحلساب الفلكي أو بإعالن إحدى الدولاإلسالمية للصيام وللعيدين .ومنهم يقول باألخذ بالدول اإلسالمية على نفس خط الطول مع
أملانيا ،فإن كان هذا صحيح فأي دولة تكون هذه؟ حبذا لو تكشفوا لنا اإلشكال يف هذا األمر.
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :ثبوت الشهر القمري لصيام أو غريه يتم بالرؤية الشرعية،
واحلساب الفلكي يستفاد منه يف النفي ال يف اإلثبات .فإذا ثبت باحلساب استحالة الرؤية
الشرعية رفضنا دعوى الرؤية وبداية الشهر .وإذا ثبتت الرؤية الشرعية يف أي بلد مسلم يوثق بدقة
حكمه فإن كثرياً من املذاهب الفقهية قد ذهبت إىل األخذ بذلك لعامة البالد .ذلك ألن والدة
الشهر القمري هي حلظة كونية ال ختتلف من بلد آلخر.
صائم النفل أمري نفسه:
السالم عليكم عندما انوي صيام يوم ما (صيام نافلة كالسته البيض مثال) ويف اليوم التايل مل
أصم .هل يستوجب علي الكفارة؟
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان :ال جتب الكفارة (وهي صيام شهرين) إال على من
أفسد صومه يف رمضان باجلماع متعمداً.
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وال جتب الفدية (وهي مقدار مد من غالب قوت البلد) إال بأسباب حمددة تتعلق بصيام
رمضان أيضاً.
واملتطوع  -أي املتنفل  -سيد أمره  ،ميلك أن يتم صومه وميلك ان يفطر .وإن كان فطره
مكروه عندنا واهلل اعلم
متى جيب التوقف عن تناول الطعام والشراب:
 مسعت من احد االشخاص الذين خيرجون على التلفاز لإلفتاء انه قال اذا كان يف يدككاس من املاء وكنت تشرب ومسعت اذان الفجر فال حرج عليك بان تكمل شربك للماء وذكر
حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي معناه (اذا كان االناء يف يد احدكم فال يدعه حىت
يأخذ حاجته) او كما قال عليه الصالة والسالم...فما صحة هذا احلكم
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :هؤالء الذين يفتون هبذا يفتون مبا يفسد صوم املسلم من
أول اليوم ،وهم يستندون يف هذا لوقائع أحوال ال حيتج هبا .والنص يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه
يوجب اإلمساك عند دخول وقت الفجر ال بعده .إن هذا التصرف مبطل للصوم.
 عندما نريد الصوم نأكل بعد أذان الفجر ملنتصفه تقريبا حبجة أن املآذن تالحق بعضهاوأن النيب أمر بتأخري السحور فهل جيوز ذلك؟
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :إن على الصائم أن ميسك من حلظة دخول الفجر حىت
غروب الشمس متاماً .واألذان مرتبط بدخول الفجر .ولذلك فإن األكل أو الشرب بعد أذان
الفجر (وليس اإلمساك أو األذان األول) غري جائز .واحلريص على صحة صيامه ال يضع نفسه
يف موضع حدود املخالفة.
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 مىت يكون االمساك هل عند مساع االذان االول ام االذان الثاين وشكرا.أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :يطلق على األذان األول اسم أذان اإلمساك وهو للتنبيه
على قرب دخول الوقت ،واألذان الثاين لإلعالم بدخول وقت الفجر ،وبالتايل اإلقالع عن إتيان
أي شيء من املفطرات ..ويفرتض بالصائم عند مساع األذان األول أن يكون قد أهنى تناوله
لسحوره وبادر لشرب املاء أو ما شاهبه استعداداً لدخول الوقت.
متى تكون املشقة عذراً مبيحاً لإلفطار يف هنار رمضان:
 هناك عمال يعملون باحلجارة يف الشمس أعماهلم شاقة يف الصيف حيتاجون لشرب املاءكثريا أثناء العمل فهل هناك حل بالنسبة لشهر رمضان علما أن هذا عملهم البديل عنه فإما أن
يرتكوا العمل أو يعملوا وال يصوموا فما هو احلل جزاكم اهلل خريا
أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :إن كان قادراً مستطيعاً على ترك عمله يف هنار رمضان
فليفعل وإن كان عليه نفقات لزوجة وأوالد وأم وأب فليعمل ولينو الصوم فإن أصابه جهد
فليفطر ،مالحظة :كثري من احلصادين يقومون بالعمل من الفجر إىل الضحى ويتوقفون من أجل
إمتام الصوم فإن أمكن فهذا أحسن.
 أعمل يف قطاع النفط والغاز يف دولة اجنبية وطبيعة عملي يف الصحراء ودوامي من الساعةالسادسة والنصف صباحا اىل الثامنة مساء .ويف هذه االيام درجة احلرارة عالية جدا حبدود
اخلمسني درجة والشركة ليست مسلمة فهل جيوز يل االفطار وقضاء االيام يف وقت الحق مع
العلم انين البد من تواجدي يف موقع العمل حبدود  8ساعات يوميا وهذا قد يؤدي اىل الغياب
عن الوعي يف حالة العطش الشديد(مع العلم أن الصيام من الساعة الرابعة صباحا حىت الساعة
التاسعة مساء اي حبدود  11ساعة) افتوين جزاكم اهلل خريا
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أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :عليك أن خترج يف كل يوم صائماً بنية صحيحة فإن مل
تستطع اإلمتام تفطر بسبب اجلهد الذي أصابك يف عملك الشاق وهذا احلكم لكل من يعمل
أعمال شاقة وال عالقة لساعات العمل فالناس خيتلفون بالتحمل والصرب والطاقة.
 هل من تسهيالت للصائم يف صيامه لو كانت فرتة الصيام كل يوم تتعدى التسعة عشرةساعة؟ مع العلم انين اعيش يف دولة اوربية(بالروسيا) واعمل هبا ،ويوم عملي  12-11ساعة يف
اليوم .وان مل يكن من تسهيالت فعوين على اهلل ،دمتم عمادا لالسالم واملسلمني
ص ْمهُ) وجيب عليك أن
أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :قال ربنا (فمن شهد من ُك ُم الش ْ
َّهر ف ْلي ُ

تصوم ولكن ما جعل اهلل يف الدين من حرج فإن باشرت الصيام يف كل يوم مث وصلت يف بعض
األيام إىل مشقة شرعية ال تستطيع فيها اإلمتام فأفطر واقض هذا اليوم يف وقت آخر قبل جميء
رمضان آخر واسأل اهلل أن يعينك ويقويك على طاعته والسالم.
رجل جتاوز اخلامسة والسبعني من عمره!! هل جيوز له اإلفطار يف رمضان؟ أرجو توجيه
السؤال لفضيلة الشيخ حممد شقري أو لفضيلة الشيخ د .حممد توفيق البوطي حفظهما اهلل
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :املسألة ال تتعلق بالسن ،بل تتعلق مبدى قدرته على
الصوم ،فإن كان يطيق الصوم ويقدر عليه وجب أن يصوم .أما إن كان جسده ال يطيق الصوم
ويتضرر به فإنه جيوز له أن يفطر ويدفع الفدية واهلل أعلم
صيام املرأة احلامل وما ينتج أو ميكن أن ينتج عنه من مضاعفات
 -امرأة حامل يف الشهر التاسع وأثناء صومها ينتاهبا بعض الغثيان قبل اإلفطار ،فهل تفطر.
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أجاب الشيخ حممد شقري :تراجع طبيباً عدالً فإن أمرها بالفطر فلها أن تفطر وتقضي وكذلك
إن علمت من نفسها أهنا ال تطيق الصوم مع احلالة اليت وصلت إليها فلها أن تفطر وتقضي
 زوجيت حامل يف الشهر التاسع وحنن يف املانيا يطول الصوم حىت سبعة عشر ساعة فهلهلا االفطار ام الصيام وجزاكم اهلل خريا
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :اإلفتاء باإلفطار أو عدمه يعود إىل نظر الطبيب الثقة ،لذا
يراجع طبيب مسلم تثق بدينه ليبني مدى إمكان صيامها ،أو تضررها أو تضرر جنينها .ويف
حال تضررها تقضي دون فدية ،ويف حال تضرر جنينها دوهنا تقضي وتدفع فدية.
حكم تأخري األعذار الشهرية املبيحة لإلفطار
هل جيوز تأخري احليض يف شهر رمضان عن طريق تناول حبوب منع احلمل بسبب طول مدة
احليض حوايل عشرة ايام
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :فرتة العذر فرتة إجازة منحها اهلل للمرأة ،وال أرى أن تعمل
املرأة على جتاوز هذه اإلجازة .مع ما قد يرتتب على هذه احلبوب من اضطراب قد تتضرر فيه
املرأة أكثر مما كانت ترجو من النفع .وهذا ال يعين التحرمي ،ولكن املرجع يف هذا الطبيب العدل،
فإن مل جيد يف ذلك ضرراً فال بأس ،مع ما أشرت إليه من احملذور .أما إن ح ّذر الطبيب من
ذلك لضرر خيشاه فإنه عندئذ ال جيوز.
هل يؤثر استنشاق البخار على صحة الصوم
هل خبار املاء الساخن يتكون يف احلمام أثناء استحمام الصائم مفطر له ويوجب القضاء؟
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أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :ال يؤثر خبار املاء يف احلمام على صيام الصائم.
هل لتأخري غسل اجلنابة بعد أذان الفجر أثر على صحة الصيام:
طرأ سبب غسل اجلنابة من الليل فهل صحيح انه جيب ان اقوم حبمام الطهارة قبل أذان
الفجر ألمت صيامي أم جيوز االغتسال يف وقت؟
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :اجلنابة ولو كانت بسبب مجاع قبل الفجر ال متنع من
صحة الصوم .ولكن التسبب باجلنابة أثناء الصوم باجلماع أو غريه مفسد للصوم .وجيب على
اجلنب أن يغتسل قبل فوات وقت صالة الفجر.
 جامع أهله وتكاسل عن القيام للغسل من اجلنابة حىت طلع الفجرأجاب الشيخ حممد شقري :ال بأس بذلك ،ولكنك تارك لألفضل فقط.
 هل صحيح أن اجلنابة تبطل الصيامأجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان :لو أصابت اجلنابة شخصاً قبل دخول النهار
بسبب ما فإن ذلك ال يؤثر على صحة صومه .ولكن يكره أن يؤخر اغتساله إىل ما بعد دخول
الفجر حىت يكون يف صيامه على متام الطهارة.
ولكن إن حدثت اجلنابة بعد دخول هنار الصائم  :فإن كانت بسبب منه :بأن استمىن مثالً
أو داعب زوجته فأدى ذلك إىل خروج املين منه فإن ذلك مفسد لصيامه ...ولو جامع فقد
أفطر واستجب الكفارة صيام شهرين.
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أما إن وقع يف اجلنابة بغري تسبب منه كمن احتلم وهو نائم فأمىن فإن ذلك ال يؤثر على
صحة صومه بل يغتسل ويتابع صومه
متى جتب الفدية على من أفطر لعذر وما هي قيمتها
 الشيخ حممد توفيق وفقه اهلل ما حكم الشرع يف امرأة دفعت  3111لرية كفارة عنافطارها يف شهر رمضان قبل الفائت هل عليها ان تصومها ام ال ؟
أجاب عنه :الدكتور حممد توفيق رمضان :إذا أفطرت بعذر فيها  .مبعىن أنه أفطرت خوفاً على
نفسها فإن عليها القضاء وليس عليها فدية  .بل القضاء فقط ،ما مل تتأخر سنة دون أن تقضي
ما فاهتا دون عذر .ألن من تأخر يف القضاء سنة دون عذر ترتب عليه القضاء وفدية عن كل
يوم م ّد من طعام ( نصف كيلو غرام من الرز مثالً )
أما إذا أفطرت خوفاً على رضيعها أو جنينها  ،ال على نفسها فإن عليها القضاء والفدية عن
كل يوم نصف كيلو غرام من طعام
 ما قيمة الكفارة ملن منعه الطبيب عن صوم شهر رمضان ألسباب صحية؟أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :من أفطر بسبب املرض وكان يرجى هلا الشفاء فإنه ليس
عليه إال القضاء عندما يتمكن .ومن أفطر ملرض ال يرجى شفاؤه تصدق عن كل يوم مبا يساوي
نصف كيلو غرام من الرز تقريباً .وعندما نقول من الرز نعين الرز وليس قيمته.
حكم التطيب يف هنار رمضان للصائم
 السالم عليكم علمائي االجالء عندي سؤال خبصوص التطيب يف هنار رمضان هل هوجائز ام ال مع العلم ان العطر قد يكون خباخ او سائل؟
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أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :مسألة التطيب أثناء الصوم إمنا تتعلق بآداب الصيام عند
بعض الفقهاء ،وليست مما يرتتب عليه اإلفطار .فالتطيب أثناء الصوم نوع من الرفاهية غري
الالئقة بالصوم.
 دخل رزاز العطر يف فمي فهل علي قضاء الصيامأجاب الشيخ رشدي القلم :إن ابتلعت هذا الرذاذ الذي هو جرم فعليك القضاء وإال فال.
استعمال مادة غسول الفم للصائم
ما حكم استعمال مادة غسول الفم قبل االفطار علما هي مادة تستعمل للمضمضة فقط
أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :أي مادة تدخل إىل الفم ما مل تصل إىل خمرج حرف احلاء ال
تفطر أما إذا دخلت ووصلت إىل احللق فإنه تفطر.
حكم احلقنة واإلبرة والتحميلة والقطرة والسريوم للصائم
 ماحكم أخذ التحميلة وكذلك القطرة األذنية والسريوم إن تكرمتم؟أجاب الشيخ عبد الرمحن الشامي :التحاميل تفطر وأما قطرة األذن فتفطر إذا وصلت إىل
البلعوم ،أما السريوم فإن كان مثة ضرورة فيسعكم قول الشافعية وصاحيب أيب حنيفة يف أنه ال
يفطّر ،وإن استطاع املريض أن يؤجل السريوم إىل ما بعد املغرب فذلك أفضل مراعاة للخالف
 -ما تقوله عن طريق احلقن يف حالة الصيام! واحلقن تفطر أم ال؟
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أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :احلقنة الشرجية للصائم تفطر .لكوهنا إدخال عني من
منفذ مفتوح إىل اجلسم .أما اإلبرة العضلية أو الوريدية فال تفطر
 هل كيس الدواء او ما يسمى بالسريوم الذي يتناوله املريض عن طريق الوريد تعويضا عنالغذاء من املفطرات أم ان االفطار يكون حصرا من املنافذ املفتوحة ؟جزاكم اهلل عنا كل خري.
أجاب أ .د .حممد سعيد رمضان البوطي :أدوية السريوم ال تفطّر وال تبطل صيام الصائم وإن
كانت مشبعة .وكذلك احلكم لإلبرة اليت تعطى للمريض (الوريدية أو العضلية أو حتت اجللد)
طاملا أهنا من منفذ غري مفتوح ال تعد من املفطرات.
 حكم مريض غسيل الكلى بالنسبة للصيام ،وهل خالل فرتة الغسيل يعترب فاطرا مع أنهكان صائما
أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :إن حكم الطبيب أ ّن مريض الكلى حيتاج كما هو معروف
جمرد عملية الغسيل
للسوائل طيلة اليوم فيجب عليه اإلفطار لئال يلقي بنفسه إىل التهلكةّ .أما ّ
فال يفطر ألنه يدخل املواد إىل الدم وهذا ليس من املفطرات.
حكم السباحة للصائم:
 ما هو لو تكرمتم حكم سباحة صائم هنار رمضان؟ وهل ميكن التوفيق بني غسل اجلمعةاملسنون وعدم إبطال الصوم باحملافظة على عدم دخول املاء يف األذن؟ أم األوىل عدم الغسل يف
هنار رمضان؟
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أجاب :أ .د .حممد سعيد رمضان البوطي :ال تعارض بني الصوم والسباحة وغسل اجلمعة
وحنوها .كل ما يف األمر أن على الصائم أن يتحاشى وصول املاء إىل جوفه من منفذ مفتوح،
األذن واألنف ألن هذا يؤدي إىل إفطاره سواء كان ذلك يف غسل التربد أو يف السباحة.
 هل تؤثر السباحة على صحة الصوم؟أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :إذا أدت السباحة إىل دخول املاء إىل جوف اجلسم من
منفذ مفتوح كالفم واألنف واألذن والقبل والدبر فإنه يفطر .وهذا ما يغلب حصوله يف حال
السباحة.
ماذا يرتتب على من أفطر عمداً وبال سبب:
إنسان عاقل وبالغ أفطر عدة أيام من شهور رمضان عمدا وهو يريد أن يكفر عن خطيئته
فهل يصوم عن كل يوم أفطره يوما أو ستون يوما عن كل يوم تعمد إفطاره
أجاب الشيخ حممد شقري :إذا أفطر الصائم عامداً من غري عذر شرعي فإنه يصوم بدل ما
أفطره يوماً بيوم إال إذا كان فطره بسبب إتيان أهله (اجلماع) فعندها جيب عليه كفارة ستون يوماً
متتابعة وقضاء اليوم الذي أفطر أي جيب أن يصوم شهرين ويوماً لكن اليوم ال جيب أن يكون
مع الشهرين.
 ما الفتوى فيمن أفطر ستة أيام برمضان بدون سببأجاب الشيخ رشدي سليم القلم :اإلفطار حرام وإمث كبري وكبرية هنى اإلسالم عنها ،وعليه
القضاء إن كان اإلفطار باملاء والطعام عند الشافعي ،وإن كان باجلماع فالقضاء والكفارة وإن

11

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

فتاوى الصيام

تعددت األيام .وعليه القضاء والكفارة املغلظة /لكل يوم شهرين متتابعني /إن أفطر عند أيب
حنيفة.
أثر دخول املاء إىل األذن بغري قصد على صحة الصيام
كنت أغسل رأسي فدخل ماء إىل أذين هل يفسد صيامي أم ال
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :إذا كان غسل الرأس لسنة اغتسال أو لركن مسح الرأس
أو لرفع جنابة وكنت حذراً فهو مغتفر .أما إذا كان لتربد فقط فعليك أن تتم صومك مث تقضي
ذلك اليوم
أعاني يف الصيام من موضوع البلغم
أعاين يف شهر رمضان الكرمي من موضوع النخامة ،وأشعر باحلرج أحيانا عندما اكون
باجتماع رمسي من مسألة إخراج النخامة  -خشية اإلفطار -فما هو احلكم الشرع فيها ؟
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :إن وصلت إىل خمرج حرف اخلاء حبيث إن نطقت هذا
احلرف بقوة خرجت عندئذ جيب عليك إخراجها ألهنا خرجت من جوف اجلسم ،وإال فال حرج
عليك لو ابتلعت ما مل تتمكن من إخراجه.
غري قادر على معرفة أو حتديد الزمن
شخص جالس يف غرفة ليس هلا منفذ ضوء وليس معه ساعة ويريد أن يصوم وال يستطيع
بأي طريقة معرفة الوقت أصباحا كان م مساءا ما احلكم وكيف يصلي
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أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :إن املسألة يعود فيها إىل التقدير واالجتهاد.
صالة الرتاويح  8أم  21ركعة
هل صالة الرتاويح 8ركعات ام  21مع الدليل
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :صالة الرتاويح عشرون ركعة باتفاق األئمة كلهم .ودون
اختالف .أما حديث (أنه سأل عائشة رضي اهلل عنها ،كيف كانت صالة رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يف رمضان ؟ فقالت" :ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة،
يصلي أربعاً ،فال تسل عن حسنهن وطوهلن ،مث يصلي أربعاً ،فال تسل عن حسنهن وطوهلن ،مث
يصلي ثالثاً ") فهو يتعلق بصالة الوتر .فصالة الوتر هي الصالة اليت ال ختتلف بني رمضان
وغريه .وصالة الرتاويح صالة متيز هبا شهر رمضان وقد صالها النيب  يف مسجد ثالثة أيام أو
حنوها مث مل يصلها يف املسجد خشية أن تفرض على الناس .قال ابن حجر وهو أمري املؤمنني يف
احلديث يف فتح الباري ما نصه (عن ابن عبَّ ٍ
ت عْند عُمر يف الْم ْسجد فسمع هْي عة
اس قال ُكْن ُ
يل
النَّاس ف قال ما هذا قيل خر ُجوا من الْم ْسجد وذلك يف رمضان ف قال ما بقي من اللَّْيل أح ُّ
ب إ َّ
ممَّا مضى ومن طريق عكْرمة عن بن عبَّ ٍ
اس ْحنوهُ م ْن قوله قولُهُ قال عُم ُر ن ْعم الْب ْدعةُ يف ب ْعض
ٍ
ُحدث على غ ْري مث ٍال ساب ٍق وتُطْل ُق يف الش َّْرع
الروايات ن ْعمت الْب ْدعةُ بزياة تاء والْب ْدعةُ أ ْ
صلُها ما أ ْ
ت ممَّا ت ْندر ُج ْحتت ُم ْست ْحس ٍن يف الش َّْرع
يف ُمقابل ُّ
يق أنَّها إ ْن كان ْ
السنَّة ف ت ُكو ُن م ْذ ُمومةً والت ْ
َّحق ُ
فهي حسنة وأن كانت ممَّا ت ْندر ُج ْحتت ُم ْست ْقب ٍح يف الش َّْرع فهي ُم ْست ْقبحةٌ وإَّال فهي م ْن ق ْسم
يح مْنهُ بأ َّن
الْ ُمباح وق ْد ت ْن قس ُم إىل ْاأل ْحكام ْ
اخل ْمسة قولُهُ والَّيت ي ن ُامون عْن ها أفْض ُل هذا ت ْ
صر ٌ
الصالة يف قيام اللَّْيل فُرادى أفْض ُل من
الصالة يف آخر اللَّْيل أفْض ُل م ْن أوله لك ْن لْيس فيه أ َّن َّ
َّ
ُيب بْن ك ْع ٍ
َّ
ب وقد
يل ملْ ي ق ْع يف هذه الرواية عد ُد َّ
الت ْ
الركعات اليت كان يُصلي هبا أ ُّ ُ
َّجميع تكْم ٌ
اختُلف يف ذلك ففي الْ ُموطَّأ ع ْن ُحم َّمد بْن يُو ُسف عن َّ
ْ
السائب بْن يزيد أنَّها إ ْحدى ع ْشرة ورواهُ
صوٍر م ْن و ْج ٍه آخر وزاد فيه وكانُوا يقرؤون بالْمائ ت ْني وي ُقوُمون على الْعصي م ْن طُول
سع ُ
يد بْ ُن مْن ُ
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ي م ْن طريق ُحم َّمد بْن إ ْسحاق ع ْن ُحم َّمد بْن يُو ُسف ف قال ثالث
ص ٍر الْم ْروز ُّ
الْقيام ورواهُ ُحم َّم ُد بْ ُن ن ْ
ك
ع ْشرة ورواهُ عْب ُد َّ
الرزَّاق م ْن و ْج ٍه آخر ع ْن ُحم َّمد بْن يُو ُسف ف قال إ ْحدى وع ْشرين وروى مال ٌ
السائب بْن يزيد ع ْشرين رْكعةً وهذا ْحم ُموٌل على غ ْري الْوتْر وع ْن
م ْن طريق يزيد بْن ُخصْي فة عن َّ
ٍ
ص ٍر م ْن
َّاس ي ُقوُمون يف زمان عُمر بثالث وع ْشرين وروى ُحم َّم ُد بْ ُن ن ْ
يزيد بْن ُرومان قال كان الن ُ
اجل ْم ُع ب ْني هذه
طريق عط ٍاء قال أ ْدرْكتُ ُه ْم يف رمضان يُصلُّون ع ْشرين رْكعةً وثالث ركعات الْوتْ ر و ْ
اختالف ْاأل ْحوال وُْحيتم ُل أ َّن ذلك اال ْختالف حبسب تطْويل الْقراءة وختْفيفها
الروايات ممُْك ٌن ب ْ
ي وغْي ُرهُ والْعد ُد ْاألو ُل ُمواف ٌق
ات وبالْعكْس وبذلك جزم الدَّاود ُّ
يل الْقراءة تق ُّل َّ
فحْي ُ
الركع ُ
ث يُط ُ
ف فيما زاد عن
حلديث عائشة الْم ْذ ُكور ب ْعد هذا ْ
يب مْنهُ واال ْختال ُ
احلديث يف الْباب والثَّاين قر ٌ
الْع ْشرين راجع إىل االختالف يف الْوتْر وكأنَّه كان تارةً يوتر بواحدةٍ وتارةً بثال ٍ
ث وروى ُحم َّم ُد بْ ُن
ْ
ُ
ٌ
ُ ُ
ص ٍر م ْن طريق داود بْن ق ْي ٍ
ت النَّاس يف إمارة أبان بْن عُثْمان وعُ ْمر بْن عْبد الْعزيز
س قال أ ْدرْك ُ
نْ
ت وثالثني رْكعةً ويوترون بثال ٍ
ك ُهو ْاأل ْم ُر الْقدميُ عْندنا
ي ْعين بالْمدينة ي ُقوُمون بس ٍّ
ث وقال مال ٌ
ُ ُ
الز ْعفراين عن الشَّافعي رأيت النَّاس ي ُقومون بالْمدينة بتس ٍع وثالثني ومب َّكة بثال ٍ
ث وع ْشرين
وعن َّ
ُْ
ُ
ْ
ٍ
الس ُجود فحس ٌن وإ ْن أ ْكث ُروا
يق وعْنهُ قال إ ْن أطالُوا الْقيام وأق لُّوا ُّ
ولْيس يف ش ْيء م ْن ذلك ض ٌ
ي أ ْكث ُر ما قيل فيه أنَّها تُصلَّى
يل وقال الت ْرمذ ُّ
الس ُجود وأخ ُّفوا الْقراءة فحس ٌن و ْاألو ُل أح ُّ
ُّ
ب إ َّ
إ ْحدى وأ ْربعني رْكعةً ي ْعين بالوتر كذا قال وقد نقل بن عْبد الْب ر عن ْاأل ْسود بْن يزيد تُصلَّى أ ْربعني
ويوتر بسب ٍع وقيل مث ٍ
ان وثالثني ذكره ُحم َّمد بن نصر عن بن أْمين عن مال ٍ
ك وهذا ميُْك ُن رُّدهُ إىل
ُ ُ ْ
ُ
ْ
ْاألول بانْضمام ثالث الْوتْر لك ْن صَّرح يف روايته بأنَّهُ يُوت ُر بواحدةٍ ف ت ُكو ُن أ ْربعني إَّال واحدةً قال
ك وعلى هذا الْعم ُل ).وقال يف عمدة القاري شرح صحيح البخاري (التَّراويح سنة ُمؤكدة،
مال ٌ
اجلماعة فضيلة .ويف َّ
صحابنا عن
صحابنا :إن ْ
وْ
اجلماعة فيها واجبة ،ويف َّ
(الذخرية) أل ْ
(الروضة) أل ْ
اجلماعة سنة على الْكفاية ،ومن صلى يف الْب ْيت فقد ترك فضيلة
أكثر الْمشايخ :إن إقامتها ب ْ
الْم ْسجد .ويف (الْمْب ُسوط) :لو صلى إنْسان يف بيته ال يأْمث ،فعلها ابْن عمر وسامل والقاسم ونافع
عشرون رْكعة .وبه قال الشَّافعي وأمحد ،ونقله القاضي عن مجُْ ُهور الْعلماء،
وإبْراهيم ،مثَّ إنَّها ُ
وحكي أن ْاألسود بن يزيد كان يقوم بأ ْربعني رْكعة ،ويوتر بسبع ،وعند مالك :تسع تروحيات
صحابنا والشَّافعيَّة
احتج أ ْ
احتج على ذلك بعمل أهل الْمدينة ،و ْ
بست وثالثني رْكعة غري الْوتر ،و ْ
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ايب ،قال :كانُوا يقوُمون على
السائب بن يزيد َّ
واحلنابلة مبا رواهُ الْب ْي هق ّي بإ ْسناد صحيح عن َّ
الصح ّ
عهد عمر ،رضي اهلل ت عاىل عنهُ ،بع ْشرين رْكعة ،وعلى عهد عُثْمان وعلي ،رضي اهلل ت عاىل
عْن ُهما ،مثله .فإن قلت :قال يف (الْ ُموطَّأ) :عن يزيد بن ُرومان قال :كان النَّاس يف زمن عمر،
رضي اهلل ت عاىل عنهُ ،يقوُمون يف رمضان بثالث وع ْشرين رْكعة؟ قلت :قال الْب ْي هق ّي :والثَّالث ُهو
الْوتر ،ويزيد مل ي ْدرك عمر ،ففيه انْقطاع).
كفارة تأخري قضاء ايام رمضان وكيفية احتساب الكفارة عن عدة سنوات:
 ماهي الكفارة عن األيام اليت مت إفطارها يف رمضان العام املاضي ودخل علينا رمضان يفالعام احلايل ومل يتم قضاؤها بعد ؟ ومىت يتوجب ( يستحق ) دفع هذه الكفارة ؟ وهل ميكن أن
يتم تسديد إمجايل القيمة لشخص ما أو شراء بدل كساء له مبا يعادل إمجايل القيمة املستحقة ؟
أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :من استطاع القضاء فعليه القضاء ومن أخره مع االستطاعة
فعليه القضاء والكفارة إطعام مسكني عن كل يوم إطعاماً أو قيمة لشخص أو لعدة أشخاص وال
تكن عليه وصياً تشرتي له حاجات فإما ان متلكه الطعام أو تعطيه القيمة والسالم.
 زوجيت تأخرت يف قضاء بعض ايام رمضان اليت افطرهتا وبدون وجود أي عذر لذلكالتأخري سوى اجلهل حىت دخل اكثر من رمضان من دون القضاء ومل تقضها اىل ان علمت
وقضتها واحلمد هلل .ما مقدار الفدية اليت عليها دفعها وكم تبلغ قيمتها يف سوريا هذه األيام
نتيجة ارتفاع األسعار هل تتكرر الفدية بتكرر اشهر رمضان اليت انقضت ومل تقضي األيام اليت
عليها .هل من املمكن ان ادفع انا تلك الفدية كاملة وتسقط عنها علما اهنا مل تكن زوجيت عند
حدوث هذا األمر ام جيب ان خترجها هي من ماهلا اخلاص علما اهنا تعمل واحلمد هلل وهلا دخل
ارجو الشرح بالتفصيل وذلك بسبب وجود عدة اقوال يف هذا املوضوع ومل نعد نعرف ماذا نتبع
وخاصة يف مسألة القيمة والتكرار
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أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :إن التأخر عن قضاء األيام اليت أفطرها املعذور من رمضان
عن السنة نفسها غري جائز كما نص عليه علماؤنا ،ويرتتب عليه فدية مقدار نصف كيلو غرام
تقريباً من الرز .وأقول الرز ألنه القوت الذي ميكن االنتفاع به لكل الناس يف بلدنا .وال أقول
مر عام آخر ترتب تكرار الفدية مبرور
قيمته .ويف حال التأخر عن دفع الفدية بعد مرور عام حىت ّ
كل عام .وميكن أن توكلك زوجتك بدفع تلك الفدية عنها وميكنك أن تسددها بذلك ولو كان
من مالك وجزاك اهلل عن ذلك خرياً.
 كان علي من1سنني صيام مل اقضيهابعد هتاونا مين،فان قضيتها يف هذه السنة،فكيفيكون كيفية دفع الفدية،علما بأين شافعية املذهب.شكرا وجزاكم اهلل خريا.
أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :طريقة احلساب مثالً:
 1 :1425أيام ×  1سنني  49كفارة
 6 :1426أيام ×  6سنني  42كفارة
 1 :1421أيام ×  5سنني  35كفارة
 1 :1428أيام ×  4سنن  28كفارة
وهكذا  ..أما إذا كانت عن سنة واحدة فيكفي احلقل األول.
متى جيب دفع كفارة عن األيام اليت أفطرهتا أثناء محلها
مىت جيب على املرأة دفع كفارة عن األيام اليت أفطرهتا يف رمضان أثناء محلها؟
أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :تدفع كفارة يف حالتني
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أ -إذا كانت ال تستطيع الصيام مطلقاً تدفع ملرة واحدة.
ب -إذا كانت تستطيع وأخرت فتدفع عن كل سنة تأخري وعليها قضاء الصيام.
دليل وجوب قضاء األيام اليت تفطر هبن املرأة بسبب احليض يف رمضان
سألتين زميايت يف العمل عن الدليل الشرعي من القرآن أو السنة عن وجوب قضاء املرأة
لاليام اليت تفطر هبن يف رمضان بسبب احليض .فلم أجد غري حديث عن عائشة رضي اهلل عْن ها
الصالة .فهل هناك دليل أخر من
الصوم وال نُؤم ُر بقضاء َّ
ت :كان يُصيبُنا ذلك فنؤمر بقضاء َّ
قال ْ
القران أو السنة؟ جزاكم اهلل خريا
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :إن أصل صيغة األمر بالفعل املؤقت بوقت ال يستوجب
بفوات وقته القضاء إال إذا ورد الدليل الذي يقتضي مبدأ القضاء لذلك العمل .والذي يدل على
أن فوات وقته ال يربئ الذمة من وجوبه .والصوم ورد النص القرآين بوجوب قضاء ما فات منه
بعذر ،واملرض عذر والسفر عذر ،واملانع الشرعي أيضاً عذر .فما فات وقته ال يفوت وجوبه
بذلك.
وكذلك الصالة ورد الدليل بوجوب قضائها إن فاتت بعذر ولكن النص أسقط وجوب
قضائها يف حال فواهتا باحليض ولكن القاعدة تقتضي قضاءها .ورفعاً للحرج أسقط الشارع
قضاءها بنص احلديث .ومل يسقط قضاء الصوم .فبقي على األصل وحديث عائشة توضيح هلذا
األصل.
وقد تطلب العبادة املؤقتة وتفوت بفوات وقتها وال يصح القضاء بعد فوات وقتها كرمي
اجلمرات الثالث يف احلج.
إفطار املسافر يف رمضان
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السالم عليكم أنا مسافرة يف عمل إىل أوروبا ونظرا لطول النهار قد أفطر بعض األيام يف
حال حدوث املشقة حيث أن سفري سيقع يف بداية شهر رمضان بعضهم قال يل إن اإلفطار
جائز للمسافر على طريق السفر فقط وليس عند الوصول إىل البلد الذي مت السفر إليه فهل هذا
صحيح؟ أم أن الرخصة تشمل الطريق وكامل مدة السفر وجزاكم اهلل عنا كل خري
أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :إن كان السفر يف طاعة أو عمل مشروع فاإلفطار مباح ما
دام املسلم مسافراً أما إذا نوى اإلقامة فال حيق له أن يفطر فإذا بلغ املشقة سواء كان مسافراً أو
مقيماً فأفطر فال جناح عليه وال حرج يف ذلك واملشقة هي املشقة الشرعية
ومواْ
لو تنقل اإلنسان عرب البلدان بعمله ومل ينو اإلقامة فالفطر جائز لكن قال ربنا ( :وأن ت ُ
صُ
خْي ٌر لَّ ُك ْم) الرخصة لكامل مدة السفر إال إذا أقام والسالم.
قضاء الصوم مع صوم ستا من شوال بنفس النية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .هل جيوز للمراة أن تنوي قضاء الصوم وتنوي صوم التطوع
ستا من شوال معا؟ إذا فعلت ذلك هل حصال معا؟ أرجو التفصيل يف ذلك مع ذكر القائل من
العلماء .جزاكم اهلل خريا.
أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :ال تصح نيتان يف عمل واحد إال يف عمل ليس مقصوداً
لذاته كتحية املسجد أو سنة الوضوء فعندئذ جيوز أن جيمع بني الفرض والنفل .أما إذا كانت
النافلة مقصودة لذاهتا كسنة صيام ست من شوال فال يصح اجلمع بني القضاء وبني تلك السنة.
 هل جيوز مجع نيتني بعمل واحد مثال قضاء صيام مع ست من شوال او سنة مع سنة؟قرات الفتوى  18112لكين مل افهم ما املقصود ب "النافلة مقصودة لذاهتا" ؟ الف شكر لكم
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أجاب الدكتور حممد توفيق رمضان :النافلة املقصودة لذاهتا مثاهلا سنة الفجر القبلية أو سنة
املغرب البعدية .فال يصح أن أمجع نية فعلها بنية صالة الفرض من صالة الفجر مثالً
أما النافلة غري املقصودة لذاهتا فهي كسنة حتية املسجد اليت يقصد هبا أن ال جيلس من دخل
املسجد إال عن صالة .فلو دخل املسجد فوجد اجلماعة قائمة لصالة الظهر فنوى صالة الظهر
فقد حتقق املطلوب .ولكنه إمنا يؤجر إذا استحضر نية حتية املسجد مع نية فرض الظهر مجاعة.
ويف الصوم مبكن أن يدمج نية ست من شوال مع سنية صوم االثنني واخلميس مثالً .أما
قضاء رمضان فال .ألن السنة أن يصوم رمضان ويتبعه بصيام ستة أيام من شوال ،فهو صيام
مقصود من هذا الشهر ومندوب له بنص مقصود به ذلك.
قضاء الصالة والصوم عن امليت
هل يصح قضاء صالة أو صوم عن متوىف قصر يف أداءها يف حياته
أجاب الشيخ رشدي سليم القلم :ليس عندنا من هذا األمر إال ما قيل يف قضاء الصالة عن
امليت /وفعلها السبكي عن بعض أقاربه ،/وميكن قضاء الصوم عنه على أحد قويل الشافعي ولو
فعله األقارب جمتمعني يف يوم واحد .كما أن ميكن قضاء الديون عنه.
االعتكاف مسنون يف سائر املساجد
قرأت مقاال يف أحد املواقع وكان من صاحب املقال ان دافع عن فكرته يف أن االعتكاف يف
املساجد امر ليس يف السنة من خالل وضعه هلذا احلديث (((اما االعتكاف باملسجد فشرعيا ((
فقال حذيفة  :ال اعتكاف إال يف هذه املساجد الثالثة  :مسجد املدينة ،ومسجد مكة،
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ومسجد إيليا)))حديث صحيح))) فما هي مرتبة هذا احلديث وما هو رأي حضرتكم يف هذا
الشأن ألين ال أثق إال بكم وبفتواكم وبآرائكم وجزاكم اهلل خريا
أجاب الشيخ حممد شقري :االعتكاف سنة ومطلوب ،وهو يف الكتاب والسنة قال تعاىل:
(وأنتُ ْم عاك ُفون يف الْمساجد) وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعتكف ،وكلمة املساجد
عامة ومطلقة فال جيوز ألحد أن خيصصها إال بدليل ،وأما عن احلديث فإن املراد واهلل ورسوله
أعلم االعتكاف املنذور فمن نذر أن يعتكف يف املسجد األموي مثال جيوز له أن يعتكف يف أي
مسجد غريه ألن املساجد كلها واحدة أما املساجد الثالثة فلها أشياء ليست يف بقية املساجد
كما بني ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله صالة يف املسجد احلرام تعدل مئة ألف فيما
سواه....احلديث ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم (ال تشد الرحال إال إىل ثالث مساجد)
هل تقديم الشراب للرياضيني يربره ما يتعرضون له من جهد يف هنار رمضان
سيدي الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي حفظه اهلل  -أنا صاحب نادي لبناء األجسام,
وحنن اآلن مقبلون على شهر رمضان؛ فهل جيوز يل أن أفتح النادي يف هنار رمضان ,مع العلم
بأن التدريب شاق وهو مظنة ألن يفطر املتدربون  -غري امللتزمني  -خصوصاً يف هذا اجلو احلار.
أم أن اإلمث يعود على املفطر نفسه بغض النظر عن فتحي للنادي يف هنار رمضان ...جزاكم اهلل
عنا كل خري
أجاب عنه :العلّامة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي :ال جيوز فتح مطعم أو ٍ
ناد يف أيام
رمضان ،إال ملن كان معذوراً يف اإلفطار ،فإن أفطر فيه من ليس معذوراً بالفطر ،اشرتك صاحب
النادي معه باإلمث.
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