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نسخة مجانية تهدى وال تباع

الصيام

ﭑﭒﭓﭔ
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم ىلع انليب األمني ،حممد بن عبداهلل وىلع آهل وصحبه أمجعني،
وبعد،،،
فيف الوقت اذلي يتطلع فيه لك مؤمن إىل الفقه يف العبادة  ،وإعطاء فرض الصوم حقه ؛ يلهنأ برضا
اهلل وثوابه ،يرس قسم الفتاوى بمكتب اإلفتاء أن يقدم للجماهري هذا اإلصدار يف فقه الصوم وآدابه
ً
وأحاكمه  ،إسهاما يف نرش العلم واملعرفة ورفع درجة الويع  ،واهلل نسأل أن يعم نفعه وأن يوفق
املسلمني يف هذا الشهر وغريه للطاعة وحسن العبادة ،وأن يعينهم ىلع ذلك ،إنه هو ويل ذلك والقادر
عليه .
قسم الفتاوى /مــكـــتــب اإلفــتــاء
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تعريف الصيام
ً
الصوم لـــغـة :مطلق اإلمساك.
ً
الصوم رشاع :اإلمساك عن مجيع املفطرات من أول طلوع الفجر الصادق إىل حني غروب الشمس ،
ً
مع انلية والعلم بكونه صائما .

اإلمـــســاك:
حيرتز به عن ما ال يمكن اإلمساك عنه كما لو دخلت ذبابة يف احللق أو وصل غبار إىل اجلوف بغري
ُ
ُ ُ
ك ُم الْيُ ْ َ
س
اختيار فهذا ال يبطل الصيام ألن االحرتاز عنه شاق واهلل يقول يف آية الصوم } :ي ِريد اللَُّ بِ
َ ُ ُ ُ
ك ُم الْ ُع ْ َ
س{ (ابلقرة)185 :
وال ي ِريد بِ

ّ
المفطرات:
إدخال داخل :وحد اإلدخال هو إيالج يشء من ظاهر اجلسد إىل ابلاطن من منفذ مفتوح ،فيدخل
يف ذلك الرشب واأللك والسعوط.
إخراج خارج :ومعناه التسبب يف إخراج ما باجلوف اكالستقاءة  ،فمن تسبب يف إخراج اليقء من
ً
ّ
جوفه كأن يدخل إصبعه يف حلقه ُعد مفطرا ،خبالف ما تقذف به الطبيعة من اجلوف دون اختيار
أو تسبب ،فإنه ال يؤدي إىل انتقاض الصوم.
اجلماع  :وهو غياب احلشفة يف الفرج أو تعمد القذف  ،ويلحق به االستمناء.
املعايص :واألصل فيها حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم "وال صوم إال بالكف عن حمارم اهلل".
مــع الـــنــيــة :فال صيام ملن لم يبيت انلية من الليل  ،ومعىن انلية العزم  ،فمن لم يعزم ىلع
الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام هل .
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ً
ً
والعلم بكونه صائما :فلو أكل أو رشب ناسيا لم يبطل صومه  ،ويف احلديث عن رسول اهلل
ً
وسلم " :من أكل أو رشب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه اهلل وسقاه".

صىل اهلل عليه

ْ
َْ ُ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ
من أول طلوع الفجر الصادق :لقوهل تعاىل }:وكوا واشبوا حت يتب
ي لك ُم الَيْ ُط ال ْبيَض ِم َن
َْ
ْ
َْ ْ
الَيْ ِط ال ْس َو ِد ِم َن الفج ِر{ (ابلقرة :من اآلية.)187
إىل غروب الشمس :لقوهل صىل اهلل عليه وسلم " :إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر انلهار من هاهنا أفطر

الصائم" .
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فضل الصوم ورمضان
إن فضل الصيام غري مقصور ىلع رمضان  ،فهو عبادة بدنية خالصة ينساق الفضل لفاعلها سواء اكن
يف رمضان أو يف غريه  ،ذللك وردت أحاديث كثرية عن انليب صىل اهلل عليه وسلم يف فضل الصيام،
فعن سهل بن سعد قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم " :يف اجلنة ثمانية أبواب منها باب يسىم
الريان ال يدخل منه إال الصائمون".
ولعظم فضل هذه العبادة وماكنتها عند اهلل أولك اهلل أمر إثباتها نلفسه فعن أيب هريرة رىض اهلل عنه قال:
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :لك عمل ابن آدم يضاعف احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف،
قال اهلل تعاىل :إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به  ،يدع شهوته وطعامه من أجيل  ،للصائم فرحتان :
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه  ،وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك" وعند
الربيع" :فارق عبدي شهوته وطعامه من أجيل  ،فالصيام يل وأنا أجزي به".
بل طبيعة الصيام تصوغ انلفس اإلنسانية وتوجهها الوجهة املرضية وتؤدي إىل كرس الشهوة وكبح
ً
انلفس عن املعصية ،فالرسول صىل اهلل عليه وسلم يقول " :الصوم جنة  ،فإذا اكن أحدكم صائما فال يرفث
وال جيهل  ،وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إين صائم".
ً
وفضائل الصيام كثرية جدا ال يستطيع املرء حرصها وما ذكر غيض من فيض من هذه الفضائل.
وقد خلق اهلل خملوقاته واقتىض تفضيل بعضها ىلع بعض ،وتعظيم أحدها ىلع اآلخر  ،فكما فضل
اإلنسان ىلع سائر خلقه  ،فضل من بينهم الرسل واألنبياء  ،وكما فضل األنبياء والرسل  ،فضل من
ً
بينهم نبينا حممدا صىل اهلل عليه وسلم  ،واألمر نفسه يف األمكنة  ،ففضل املساجد ىلع سائر بقاع األرض ،
وفضل احلرمني واألقىص من بني هذه املساجد  ،وكذلك يف األزمنة فقد فضل شهر رمضان ىلع غريه
ً
من الشهور  ،وخصه بكثري من املزايا اليت أعلت قدره وأعظمت شأنه ،فاكن شهرا دون غريه من
الشهور تضافرت األحاديث يف فضله  ،فيف احلديث الصحيح عنه عليه الصالة والسالم" :إذا جاء
رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت انلار وصفدت الشياطني"  ،وجاء يف بعض الروايات  " :فتحت
أبواب اجلنة وأغلقت أبواب انلار وصفدت الشياطني"  ،وقال صىل اهلل عليه وسلم  " :من صام رمضان إيمانا
ً
واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه".
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وقد اختص اهلل سبحانه هذا الشهر بليلة عظيمة القدر جليلة الفضل جعل ثواب من قامها إيمانا
ً
واحتسابا حمو السيئات وحط األوزار  ،فيف احلديث الرشيف عن انليب صىل اهلل عليه وسلم " :من قام يللة
ً
ً
القدر إيمانا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه ".

ً

وشهر رمضان شهر تربو فيه ادلرجات وتضاعف فيه احلسنات فقد قال الرسول
ً
سنان" :فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة "  .ويكيف تعبريا عن فضله قوهل صىل
صىل اهلل عليه وسلم

ألم

اهلل عليه وسلم " :ولو علمتم ما يف رمضان تلمنيتم أن يكون سنة".
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موجبات الصوم والفطر
رؤية اهلالل  :لقوهل صىل اهلل عليه وسلم " :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"  .ووقت الرؤية املتفق عليه أن يرى
بعد غروب الشمس يف ايلوم اتلاسع والعرشين فمن أبرص هالل رمضان وجب عليه الصوم ولو لم
ً
يره غريه  ،وكذلك من أبرص هالل شوال لزمه اإلفطار ولو لم يره غريه  ،غري أنه يفطر رسا ئلال يبيح
الرباءة من نفسه  ،أو يدفع العوام لإلقتداء به .
الشهادة :اتفق العلماء ىلع أنه إذا شهد عدالن برؤية اهلالل وجب الصوم  ،وكذا لو شهدا برؤية هالل
شوال لزم اإلفطار.
كمال الشهر  :وذلك لقوهل صىل اهلل عليه وسلم " :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  ،فإن حال بينكم وبينه
ً
سحاب فكملوا العدة ثالثني"  ،وذلك ألن األشهر القمرية ال تزيد عن ثالثني يوما  ،فإذا لم تصح
ً
رؤية اهلالل حىت مضت ثالثون يوما من الشهر فقد انقىض الشهر ودخل شهر آخر .
الشهرة املحققة :فإذا تضافرت األخبار برؤية اهلالل وجب الصوم يف وقت الصوم واإلفطار يف وقت
اإلفطار .

مسائل تتعلق بثبوت الهالل وتقدمه في بلد أو تأخره
تعبد الرشع انلاس دلخول شهر رمضان برؤية اهلالل "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" فإذا لم ير
ً
اهلالل أتم انلاس ثالثني يوما  ،وهذا يفيد أن العربة بالرؤية ال بوالدة اهلالل  ،وعليه فلو توصلت
ً
املراصد الفلكية إىل أن اهلالل مولود فإن ذلك ال يكيف لصيام انلاس حىت يكون مرئيا  ،ولكن
يستفاد من هذه املراصد يف حالة نفيها والدة اهلالل يف يللة  ،إذ إنه إذا شهد أناس ىلع رؤيته حينئذ
فال تقبل شهادتهم إذا اعرضت املراصد الفلكية إماكن والدته .

ً
من صام يف بدل تقدم اهلالل فيها ثم سافر إىل بدل آخر تأخر فيه اهلالل فإنه إذا أكمل ثالثني يوما يفطر
وقيل ال يفطر حىت يُرى اهلالل  ،وهذا برشط أن يكون صومه يف ابلدل األول برؤية رشعية ثابتة .
من صام يف بدل تأخر فيه اهلالل ثم سافر إىل بدل آخر تقدم فيه اهلالل وأفطروا بعد تسعة وعرشين
ً
ً
ً
ً
يوما وهو لم يصم إال ثمانية وعرشين يوما فإنه يفطر معهم ثم يقيض يوما واحدا وذلك حلرمة صوم
ً
ً
يوم العيد  ،وهذا مرشوط  -أيضا  -بأن يكون الصوم يف ابلدل اذلي انتقل إيله ثابتا برؤية رشعية .

www.rasoulallah.net

6

نسخة مجانية تهدى وال تباع

الصيام

أقسام الصوم
يمكننا تقسيم الصوم إىل أربعة أقسام اكتلايل:

أو ً
ال :الصوم الواجب:
ً
صوم رمضان  :وهو صوم فرضه اهلل تعاىل ىلع امللكفني لك اعم  ،وجعله ركنا من أراكن اإلسالم .
صوم انلذر :وهو ما يلزتمه اإلنسان بإجيابه ىلع نفسه كأن يقول :إذا وقع كذا فعيل هلل صوم شهر كذا
ً
أو صوم كذا وكذا يوما  ،فإذا وقع ذلك األمر لزمه وفاء نذره.
صوم اتلمتع :فإن اهلل عز وجل أوجب ىلع املتمتع بالعمرة إىل احلج إن لم يكن من حارضي املسجد
احلرام ما استيرس من اهلدي ،فإن لم جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل بدله فيه عرشة
اكملة .
صوم الكفارة :وهو ما يصومه اإلنسان يف كفارة قتل اخلطأ والظهار إن لم جيد يف املوضعني رقبة ،
وكذلك ما يصومه يف كفارة ايلمني ملن لم يقدر ىلع اإلطعام أو الكسوة ولم جيد عتق الرقبة  ،وكذلك
ما يصومه يف كفارة إضاعة الصيام .

ثانياً :الصيام المندوب:
ًَ
وهو ما يفعله العبد تقربا إىل اهلل تعاىل عن طوع ورغبة ال عن تكليف وإلزام .
ومن األيام اليت يندب للمسلم أن يصومها ما ييل:
صيام األيام ابليض :اثلالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش من لك شهر هجري إال شهر ذي
احلجة.
صيام يوم اعشوراء :وهو ايلوم العارش من شهر حمرم ويستحب أن جيمع معه اتلاسع.
صوم ستة أيام من شوال :ويصح فيها أن تكون متوايلة أو متفرقة كما يصح أن تكون يف أوهل أو
يف آخره.
صوم التسع األوىل من ذي احلجة ألنها أيام تضاعف فيها األجور.
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صوم يوم عرفة  :وهو ايلوم اتلاسع من ذي احلجة.
صيام االثنني واخلميس.

ثالثاً :الصوم المحرم:
وهو صوم العيدين :وهما يوم الفطر ،ويوم األضىح ،وصيام يوم الشك ىلع قول وصيام احلائض
وانلفساء.

رابعاً :الصيام المكروه :
ً
و هو صيام يوم اجلمعة منفردا  ،أو صيام يوم عرفة للحاج  ،أو صيام أيام الترشيق ويه احلادي عرش
واثلاين عرش واثلالث عرش من ذي احلجة .

www.rasoulallah.net

8

نسخة مجانية تهدى وال تباع

الصيام

مستحبات الصوم
ً
اقتداء يف ذلك برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،فقد اكن رسول
االجتهاد يف العبادة واإلكثار من عمل اخلري:
اهلل صىل اهلل عليه وسلم جيتهد يف رمضان ما ال جيتهد يف غريه  ،وجيتهد يف العرش األواخر منه ما ال جيتهد
يف غريها .
تعجيل الفطور وتأخري السحور :فقد روى اإلمام الربيع من طريق ابن عباس عن انليب

صىل اهلل عليه وسلم

أنه قال ":ال تزال أميت خبري ما عجلوا اإلفطار وأخروا السحور".
السحور :وهو تناول يشء من الطعام أو الرشاب يف آخر الليل فقد جاء احلث من رسول اهلل

صىل اهلل عليه

وسلم ىلع التسحر ،من ذلك قوهل صىل اهلل عليه وسلم "تسحروا فإن يف السحور بركة" .
اإلفطار ىلع طعام لم تمسه انلار .
قراءة القرآن الكريم :فيحرص املسلم ىلع اإلكثار من قراءة القرآن الكريم ،فقد اكن انليب

صىل اهلل عليه

وسلم يدارس جربيل عليه السالم القرآن يف لك يللة من يلايل رمضان .
ً
مضاعفة العبادة يف العرش األواخر من رمضان :حتسبا لليلة القدر املباركة.
ادلاعء :فقد ورد أن دعوة الصائم من ادلعوات اليت ال ترد  ،وقد ثبت عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه اكن يدعو
عند إفطاره ويقول "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهلل " ويدعو ملن أفطر معه
ويقول " :أفطر عندكم الصائمون  ،وأكل طعامكم األبرار  ،وصلت عليكم املالئكة " .فيندب
للصائم اإلكثار من ادلاعء نلفسه وللصاحلني من أهله ولألمة اإلسالمية بالعز وانلرصة واتلمكني.
كرثة اإلنفاق والصدقة  :ألن شهر رمضان شهر تضاعف فيه األجور للصائم.
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أحكام الحدث األكبر
إذا جاء املحيض حرم الصيام ووجب اإلفطار ىلع أن تقيض املرأة أيام حيضها فتصوم بعدد ما أفطرت
ً
أياما متوايلة.
إذا جاء احليض يف نهار الصيام انتقض الصوم وأفطرت املرأة وصح هلا األلك والرشب إن شاءت .
إذا طهرت املرأة يف نهار رمضان ،اغتسلت وصلت ،و ال يصح صيامها ،وعليها إاعدة يومها هذا مع
بقية األيام ،وال يلزمها أن تمسك عن الطعام والرشاب فيه.
ً
ً
ً
من أصبح جنبا متعمدا لزمه إاعدة يومه واالستغفار  ،إذ اكن مأمورا يف األصل بأن ال يصبح إال
ً
ً
ً
طاهرا من احلدث األكرب لقوهل صىل اهلل عليه وسلم" :من أصبح جنبا أصبح مفطرا" إال أنه يمسك عن األلك
والرشب.
ً
ً
من أصبح جنبا ولم يتعمد ذلك  ،كأن اعتاد أن يستيقظ قبل الفجر أو أوىص أحدا بإيقاظه ،أو جعل
من األسباب املختلفة ما يدعو إىل إيقاظه إال أنه لم يستيقظ  ،بادر إىل االغتسال وال يشء عليه ،غري
ً
ً
أنه يؤمر احتياطا بإاعدة صيام هذا ايلوم خروجا عن دائرة اخلالف.
من أصابته اجلنابة يف نهار رمضان يؤمر باإلرساع إىل الغسل وال يشء عليه إن لم يتأخر يف الغسل .
ً
من أصابته اجلنابة يلال ولم ينتبه ألمرها إال نهار صومه  ،يؤمر أن يبادر إىل الغسل وال يشء عليه ،
ً
وإن اكن قد رآها بعد زوال الشمس فإنه يؤمر احتياطا بإاعدة صيام هذا ايلوم.
من ال طف أهله فثارت شهوته واسرتسل يف ذلك حىت أمىن  ،لزمته اتلوبة إىل اهلل وقضاء يومه
والكفارة  ،ويه عتق رقبة  ،فإن لم جيد فصيام شهرين متتابعني  ،فإن لم يستطع أطعم ستني مسكينا

ً

 ،للك مسكني نصف صاع من األرز وهو يقدر بكيلو ويشء يسري  ،واحلكم نفسه ىلع من تعمد
وقاع زوجته أو عبث بذكره حىت أمىن  ،واملرأة إن استاكنت للزوج وطاوعته لزمها ما لزمه من
القضاء واتلوبة والكفارة .
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الصيام

إذا طهرت املرأة يف نهار رمضان وجاء الزوج من سفره اذلي أفطر فيه صح هلما اجلماع؛ ألن لكيهما
مفطر بمسوغ رشيع.
تقبيل الصائم زوجته  :اختلف العلماء يف حكمه  ،فحكم مجاعة من العلماء بكراهة ذلك للشباب
ً
ً
ً
دون الشيخ؛ ألن شهوة الشاب أقوى فتغلب عليه ،وقيل جبوازها مطلقا ملن اكن مالاك إلربه وضابطا
ً
ً
لشهوته ،وادليلل ىلع ذلك فعله صىل اهلل عليه وسلم .ومع ذلك ينبيغ تركه توراع وخروجا عن دائرة اخلالف.
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الصيام

من مسائل الصوم
جيوز للصائم أن يذوق الطعام بلسانه يلعرف حسنه من قبحه ثم يمجه ؛ ألن املمنوع إدخاهل للجوف.
من أكل يظن بقاء الليل فإذا الصبح قد طلع  ،قيل عليه بدل يومه  ،وقيل ال بدل عليه  ،وعليه العمل.
ً
من أكل أو رشب يظن أن الشمس قد غربت ثم تبني هل عدم غروبها  ،فعليه أن يقيض يوما ماكنه.
من أخر القضاء حىت جاءه رمضان  ،أمر بصيام رمضان احلارض وقضاء ما عليه بعد ذلك ،ويؤمر
ً
عند بعض العلماء أن يطعم مسكينا عن لك يوم أفطر فيه ولم يصمه حىت دخل رمضان اآلخر  ،إن
اكن تأخريه لغري عذر أو نسيان .
إدخال ادلواء عن طريق ادلبر اكإلبر الرشجية يؤدي إىل نقض الصيام .
احلقنة يف غري ادلبر (الرشج) ال تؤدي إىل نقض الصيام  ،إال إذا اكنت مغذية.
القطور يف العني يؤدي إىل نقض الصيام إن وصل إىل اجلوف وقيل ال ينقض الصوم ،خبالف القطور
يف األذن فال ينقض .
املرهم والكحل يف العني ال يؤديان إىل نقض الصيام لعدم سيوتلهما  ،إذ غري السائل ال ينفذ من العني
إىل اجلوف.
ابلخاخ املستخدم لضيق اتلنفس  ،إذا احتاج إيله املريض يف نهار رمضان استخدمه وأبدل يومه مع
إمساكه سائر ذلك ايلوم وهذا ىلع سبيل االحتياط وإال فقد رخص يف عدم تفطريه للصائم عدد من
ً
أهل العلم ،هذا إذا لم يكن مضطرا إيله يف لك يوم من أيام صيامه حبيث ال يتأىت هل الصيام دون أن
ً
يستخدمه  ،فإن اكن ىلع هذا احلال أمر بأن يطعم عن لك يوم مسكينا ويسقط عنه الصيام .
غسيل الىلك ينقض الصوم ويلزم القضاء فيما بعد.
فحص ادلم واتلربع به ال يؤدي إىل نقض الصيام .
حلق العانة ونتف اإلبط وإلقاء اتلفث يف نهار رمضان ال يؤدي إىل نقض الصيام.
ال بأس باستخدام العطر للصائم .
السعوط يف نهار رمضان يعترب من انلواقض؛ ذللك يؤمر الصائم باجتنابه وعدم اتلعرض هل يف نهار
صيامه  ،ما لم تدع إىل ذلك الرضورة امللحة.
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الصيام

خروج ادلم من الفم بسبب قلع سن أو حنوه  ،ال يؤدي إىل نقض الصوم إال إذا ابتلعه الصائم ،وإذا اكن
ً
ابللع خارجا عن إرادته فال حرج عليه وال يؤدي إىل انلقض.
إذا ابتيل الصائم بشخص ال يستطيع القيام بأمر نفسه  ،فيضطر الصائم إىل الكشف عن سوأة هذا
الشخص  ،فال بأس عليه يف ذلك مع غض ابلرص قدر اإلماكن.
من ابتلع خنامة بغري قصد فال حرج عليه  ،ومن تعمد انتقض صيامه .
ابلخور ال يؤدي استخدامه إىل نقض الصيام ،غري أن الصائم يؤمر بأن يبعده عن وجهه  ،فإن ولج إىل
ً
اجلوف عمدا أدى إىل نقض الصيام .
من ابتلع ً
ماء أثناء وضوئه دون أن يتعمد ذلك فال نقض عليه.
ال مانع من السواك يف نهار رمضان  ،بل يستحب  ،ويؤمر الصائم باجتناب املعجون خشية أن يسبقه
يشء منه إىل جوفه .
تمنع املرأة من استخدام موانع احليض ألجل الصيام  ،ألنه ال يعترب رضورة إذ أبدهلا اهلل بالقضاء
عنه .
ابتالع غري املطعوم يؤدي إىل نقض الصيام  ،إال إذا اكن بغري اختيار.
من أفطر يف رمضان بعذر كنحو مرض أو حيض أو نفاس  ،أمر بقضاء عدد ما أفطر من األيام
ً
متتابعة ولو اكن إفطاره متفرقا .
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الصيام

االعتكاف
االعتاكف يف اللغـة  :مـالزمـة الـشـيء .

ً
االعتاكف الشـريع :هو املكث يف املسجد ومالزمة اإلقامة فيه من ملكف بصفة خمصوصة تقربا إىل
ً
اهلل تعاىل  ،جمانبا ما ينايف ذلك .
َ
واالعتاكف مرشوع يف الرشائع القدسية السابقة يقول تبارك تعاىل } َو َعه ْدنَا إ َل إب ْ َراه َ
يم َوإِ ْس َما ِعيل
ِ ِ ِ ِ
الس ُ
ني َوالْ َعاكف َ
لطائف َ
الر َّكع ُّ
أَ ْن َط ِّه َرا بَيْ َ َّ
ني َو ُّ
جو ِد{ (ابلقرة.)125:
ِِ
ت لِ ِ ِ
ِ
ِ

حكم االعتكاف:
األصل يف االعتاكف أنه سنة مستحبة خاصة يف العرش األواخر من رمضان إلرشاد انليب
وسلم إىل ذلك  ،وفيه أجر عظيم  ،ويمكن أن يكون االعتاكف واجبا ً إن اكن ً
وفاء بنذر .

صىل اهلل عليه

موضع االعتكاف:
يستحب أن يكون ذلك يف املسجد اجلامع حىت ال يضطر للخروج لصالة اجلمعة  ،فإن تعذر
ذلك فليكن يف املسجد اذلي تقام فيه اجلماعة  ،إال املرأة فتعتكف يف مسجد بيتها(املوضوع
اذلي اختذته للصالة يف بيتها) وجائز اعتاكفها يف املسجد مع زوجها ىلع أن تكون يف األماكن
املخصصة للنساء .

شروط االعتكاف:
ً
انلية  :فينوي املعتكف باعتاكفه اتلقرب إىل اهلل تعاىل واالقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم واحتسابا لألجر.
الصوم  :فال يصح االعتاكف بال صوم .
لزوم املسجد  :ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يعتكف يف املسجد  ،وال يدخل ابليت إال حلاجة اإلنسان .
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الصيام

عمل المعتكف:
بما أن املعتكف حبس نفسه للقربة فإنه يستمر ىلع العبادة املخصوصة اكلصالة وقراءة القرآن
وتعلم العلم انلافع واذلكر وادلاعء واالستغفار  ،وال بأس ىلع املعتكف أن يتحدث بما ال إثم فيه ،
ملا جاء أن صفية زوج انليب صىل اهلل عليه وسلم زارته يف املسجد وهو معتكف  ،وقد حتدثت معه ساعة ثم
قامت تلنقلب فتبعها إىل باب املسجد .

وقت االعتكاف:
من أراد أن يعتكف الليل وانلهار فليدخل إىل املعتكف قبل غروب الشمس  ،وكذا احلكم فيمن
أراد اعتاكف أيام أو شهر  ،أما إن أراد اعتاكف انلهار فقط فيدخل املسجد قبل طلوع الفجر وآخر
الوقت غروب الشمس فال خيرج عن معتكفه قبل غروب الشمس.
ومن أراد أن يعتكف العرش األواخر من شهر رمضان يكون دخوهل قبل غروب الشمس من يللة
احلادي والعرشين  ،وخيرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان .
ويمنع االعتاكف يف األيام اليت نيه عن صيامها كيوم الفطر ويوم األضىح ويوم الشك؛ ألن من
رشوط االعتاكف الصوم كما تقدم .

مفسدات االعتكاف:
َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
َْ َ
اج ِد{ (ابلقرة.)187:
اجلماع  :ولو اكن بالليل لقوهل تعاىل } :وال تب ِ
اشوهن وأنتم ع ِكفون ِف المس ِ
ويلحق باجلماع االستمناء  ،فمن تسبب يف خروج املين فقد أفسد اعتاكفه.
إفساد الصوم  :بأكل أو رشب  ،أو يشء من املعايص ىلع الصحيح  ،وكذا املفسدات األخرى كقطرة
العني وتعمد اتلقيؤ  ..إلخ .
اخلروج لغري عذر :فمن فعل فسد اعتاكفه  ،وقيل يرجع ويبين عليه ويقعد يف املسجد بقدر ما خرج
منه .
اخلروج لعذر وعدم الرجوع بعده .
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مسائل متعلقة باالعتكاف
إذا حاضت املعتكفة يف انلهار فإن اعتاكف ذلك ايلوم يفسد وخترج من املسجد  ،فإذا طهرت
رجعت فبنت ىلع اعتاكفها .
إذا اشرتط املعتكف فعل يشء يمنعه االعتاكف مثل حضور اجلنازة أو املبيت يف بيته  ،فإن رشطه
باطل عند أكرث العلماء  ،فإن فعل بطل اعتاكفه .
ال بأس للمعتكف أن يأمر غريه بقضاء حواجئه وما فيه مصلحة معاشه  ،وهل أن يعقد انلاكح وأن
يتطيب وأن يليق اتلفث .

األحكام الخاصة بعيد الفطر
زكاة الفطر:
يه ما خيرجه اإلنسان القادر من ماهل ىلع وجه خمصوص يف يللة عيد الفطر أو يف صباح يوم العيد .

سبب التسمية:
سميت بزاكة الفطر ألنها جتب أو ترشع بسبب الفطر من رمضان  ،وتسىم فطرة األبدان ألنها زاكة
انلفوس  ،إذ تتعلق بابلدن وليست باملال وهلذا خترج عن لك فرد .
حكمها:
فرض عند اجلمهور  ،وادليلل ىلع ذلك حديث ابن عمر قال ":فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم زاكة الفطر
ً
ً
من رمضان صااع من تمر  ،أو صااع من شعري ىلع العبد واحلر  ،واذلكر واألنىث  ،والصغري والكبري
من املسلمني" رواه اجلماعة  ،وقيل سنة مرغب فيها واستدلوا بما يف رواية اإلمام الربيع بلفظ ّ
"سن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم زاكة الفطر ".
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فضلها:
َ َّ
يقول اهلل تعاىل  } :قَ ْد أَفْلَ َح َم ْن تَ َز َّك َو َذ َك َر ْ
اس َم َر ِّب ِه ف َصل{ (األىلع 14:ـ  ، )15قال بعض املفرسين :
الصالة صالة العيد والزاكة زاكة الفطر.
ً

وروي عن ابن عباس قال " :فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم زاكة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكني" رواه ابن داود وابن ماجه.
فزاكة الفطر فيها تطهري نلفس الصائم من اللغو وهو ما ال يعين ومن الرفث وهو الفحش من الكالم
 ،وفيها كذلك طعمة للمساكني وسد لعوزهم خاصة يف يوم العيد اذلي هو يوم فرح للك املسلمني ،
وذللك ورد يف بعض الروايات "أغنوهم يف هذا ايلوم " رواه ادلار قطين وابليهيق.

على من تجب :
قيل تلزم الغين  ،وقيل تلزم لك من لم يتحملها بدين أو يضري بعياهل .

من أي شيء تخرج:
جاء يف احلديث اذلي رواه اإلمام الربيع من طريق السيدة اعئشة قالت»:سن رسول اهلل
ً
ً
زاكة الفطر ىلع احلر والعبد واذلكر واألنىث والصغري والكبري صااع من تمر أو صااع من زبيب أو بر

صىل اهلل عليه وسلم

أو من شعري أو من أقط» .
وهذه األصناف من الطعام يه اليت اكنت موجودة يف ذلك الزمان  ،وقد حدثت أنواع من املأكوالت
التساع احلال اكألرز وحنوه  ،فينبيغ لإلنسان أن خيرجها من اغلب قوت أهله .

المقدار المخرج:
ً
خيرج عن لك شخص صاع من الطعام كما ورد يف احلديث  ،واألوىل أن خترج طعاما  ،ألنه هو اذلي
وردت به السنة وإن اكن بعض العلماء رخص يف إخراج قيمة الطعام وىلع هذا فاملقدار املخرج من
ً
املال هو ما يعادل قيمة صاع من طعام  ،ويقدر صاع األرز بكيلوين ومخسني جراما.
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عمن تخرج:
ً
ً ً
ً
تقدم يف احلديث أنها خترج عن لك أحد صغريا اكن أو كبريا حرا أو عبدا فيخرجها رب األرسة عن
ً
ً
نفسه وعن لك من يلزمه عوهل لزوما رشعيا كأوالده ولك قريب جتب عليه نفقته اكآلباء واألمهات
إن وجب ىلع اإلنسان اإلنفاق عليهم.

وقت إخراجها:
أفضل وقت إلخراجها صباح يوم عيد الفطر قبل صالة العيد وجيوز إخراجها يللة العيد أي الليلة
اليت تسبق صباح العيد ملا جاء يف احلديث عن ابن عمر « أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمر بزاكة الفطر
أن تؤدى قبل خروج انلاس للصالة» ويف حديث ابن عباس« :فمن أداها قبل الصالة فيه زاكة مقبولة
ومن أداها بعد الصالة فيه صدقة من الصدقات» وذللك ال ينبيغ تأخريها إىل ما بعد الصالة ولكن
من فاتته يرشع هل تداركها بعد ذلك.

من تعطى:
تعطى الفقراء وهم اذلين ال يكفيهم دخلهم حلاجاتهم الرضورية ومما ينبيغ اتلنبيه عليه أنه ال بد
من اتلحري يف ذلك فال يدفعها ألي أحد كما يفعل بعض انلاس حيث يعطي اجلار جاره والعكس
ولو اكن اجلار غري حمتاج .

ً
ً
وجتزي اإلنسان لو أعطاها فقريا واحدا وال يلزم توزيعها ىلع عدد من الفقراء .
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الصيام

مسائل في زكاة الفطر
ال تلزم زاكة الفطر عن اجلنني اذلي لم يودل بعد .
خترج عن لك أحد حىت عن الرضيع اذلي ودل قبل يللة الفطر.
تلزم زاكة الفطر الزوجة بنفسها وقيل تلزم زوجها عنها وىلع لك حال إن أخرجها زوجها عنها أجزأتها
.
املسافر خيرج زاكة الفطر يف املاكن اذلي هو فيه وهل أن يولك أهله يلخرجوها عنه يف بدله.
ً
ال يلزم اإلنسان أن خيرج عن اخلدم اذلين يعملون معه يف مزنهل ما لم يكونوا عبيدا هل ؛ ألنهم ليسوا
ممن يلزمه عوهلم  ،فإن تربع باإلخراج عنهم اكن هل ثواب ذلك .
يؤمر وكيل ايلتيم أو وصيه أن خيرجها من مال ايلتيم إن اكن هل مال إال إن تربع باإلخراج من ماهل .
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الصيام

فتاوى حول زكاة الفطر
لسماحة الشيخ /أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان
س:

ما يه زاكة األبدان وكيف حتسب ومىت خترج وملن توزع؟

زاكة األبدان يه زاكة جتب ال يف املال وإنما يف األنفس  ،فبقدر ما يكون اإلنسان عنده
ج:
ً
ً
من اعئلة يقوم بعوهلا وجوبا عليه فإن عليه أن خيرج عن نفسه وعن لك واحد من هؤالء صااع من
الطعام يدفعه إىل فقراء املسلمني ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر
إىل خروج انلاس إىل املصىل فعندما خيرجون إىل املصىل وتقام الصالة ينتيه وقت وجوبها ووقت
مرشوعيتها واهلل أعلم .
س:

ما هو مقدار الواجب من زاكة الفطر ،وما ادليلل ؟ وهل يرخص بالزيادة ىلع املقدار املحدد؟

ج:

مقدار الواجب هو صاع من الطعام من بر أو شعري أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط كما نص

ىلع ذلك احلديث "عن اعئشة أم املؤمنني  -ريض اهلل عنها  -قالت  :سن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم زاكة
ً
ً
الفطر ىلع احلر والعبد واذلكر واألنىث والصغري والكبري صااع من تمر أو صااع من زبيب أو بر أو
ً
شعري أو أقط " رواه اإلمام الربيع  ..ورواه أيضا مالك  ،وابلخاري ومسلم وأمحد والنسايئ وغريهم.
ً
وجيزي لك ما يقتات به اكألرز  ،وينبيغ أن يكون املخرج من جنس ما يقتات به املخرج اغبلا  ،وإن
ً
زاد ىلع الصاع اكنت الزيادة صدقة واهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال  .واهلل أعلم .
س:

هل تفرق زاكة الفطر ىلع األصناف اثلمانية ؟

ج:

تدفع زاكة الفطر إىل الفقراء واملساكني إلغنائهم يوم العيد عن السؤال  ،وال تنفق يف حنو

اجلهاد واملؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزاكة املرشوعة  ،واهلل أعلم.
س:

هل جتب زاكة الفطر عن اجلنني ؟

ج:

ال زاكة عن اجلنني حىت يودل  .واهلل أعلم .

س:

هل جيوز إعطاء زاكة الفطر لألوالد أو اجلدات الفقراء؟
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إن اكن األوالد بلغا قد احنازوا عن أبيهم فال مانع من إعطائهم من زاكة الفطر أو غريها ،
ج:
ً
وكذلك إن اكنت اجلدة مستقلة ولم يكن واجبا عليه عوهلا  ،أما إن اكن عول هؤالء عليه فال يصح
هل دفع الزاكة إيلهم ألن زاكة املرء ال تدفع ملن جيب عليه  .واهلل أعلم.
س:

هل جيوز نلا أن نعطي زاكة فطرة األبدان بعد ثبوت رؤية هالل شوال يف الليل وخاصة أنه

يستصعب دفعها يف الصباح قبل اخلروج إىل املصىل بلعد إقامة مستحقيها ؟
ج:

ال مانع من ذلك فقد قيل جتب بغروب شمس آخر يوم من رمضان  .واهلل أعلم .

س:

ما هو األفضل يف زاكة الفطر إخراج القيمة أم اإلطعام؟

ج:

األفضل إتباع السنة بإخراج الطعام  .واهلل أعلم .

وادلي خيرج عين وعن أوالدي وبقية أرستنا يف املزنل زاكة الفطر وحنن نعمل وقادرون
س:
ً
ىلع أدائها ولكن الوادل ال يرىض ذللك وخوفا منه ألنه ربما يضع يف خاطره ألننا ال نريد منه ذلك
ومأكلنا ومرشبنا واحد ونفرتق يف املنام لك يف مزنهل فماذا ترون ؟
ج:

إن قام بدفع زاكة الفطر عنكم مع موافقتكم فال حرج  .واهلل أعلم .
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