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١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م 

: صومُ املُجاهدِ
؛ كما جاء عن  رِ فَ ؛ لعذر السّ طرُ الفِ إذا كان اجملاهدُ مسافراً فيجوزُ له 
بي [ خرج في رمضانَ  : (أنّ النّ ةَ ابنِ عباسٍ ] : في ذكر غزوة فتح مكّ
إلى  ن املسلمني  مِ ن معه  ..، فسار هو ومَ ، ومعه عشرةُ آالفٍ املدينةِ ن  مِ
ديدٍ  ، وقُ فانَ سْ ، وهو ماءٌ بني عُ ديدَ ، يصومُ ويصومون، حتى بلغ الكَ ةَ مكّ

فق عليه. أفطرَ وأفطروا) متّ
 ، ـّومُ ــــقُّ عليه الصـــ : إنْ كان ال يشُ ا اجملاهدُ املقيمُ غيرُ املسافرِ وأمّ
، أو من هم على احلواجزِ  ، كاملرابطِ دونَ قتالٍ هارِ ل في النّ أو كان ال يقاتِ
ةِ  ةِ املسلمني، ولو مع املشقَّ ل: فاألصلُ أنْ يصومَ كبقيّ ّ أو احلراسةِ في الظِ
عالى، قال صلى الله عليه وســــــلم: ن الله تَ عب، ونرجو لهُ األجرَ مِ والتَّ

في  احلاكم  أخرجه  تعبك،  أي   ( كِ بِ صَ نَ رِ  دْ قَ ى  لَ عَ رِ  جْ َ األْ نَ  مِ كِ  لَ نَّ  (إِ
املستدرك. 

ة مع حرارةِ  ، وبخاصّ ومُ قُّ عليه الصّ ، ويشُ هارِ ا إن كان يجاهدُ أثناءَ النّ أمّ
ن  مِ فيه  ملا  ؛  الفطرُ له  يجوز  ه  أنَّ يرون  العلمِ  أهلِ  فجمهورُ   ، يفِ الصَّ
 ، لفِ التّ ن  مِ ه  نفسِ وحفظِ   ، العدوّ ولقاء   ، القتالِ على  ي  وّ قَ التَّ مصلحة 
ة ما ال يخفى،  ةِ لألمّ ة باجملاهد، والعامّ ن املصلحة اخلاصّ وفي ذلك مِ
، فقـــال ألصحابـه  وقـــد خــرج النبــي [ مـــع أصحابــــه فــي غـــــزوةٍ
ــروا) رواه مسلم.  كم، والفطرُ أقـــوى لكـــم، فأفطِ ّ حـــوا عدوِ ّ بِ صَ م مُ كُ (إنَّ
قال ابنُ القيم -رحمه الله- في "زاد املعاد": "وال ريبَ أنَّ الفطرَ لذلك 
على  تنبيهٌ  للمسافرِ  الفطرِ  إباحةُ  بل   ، فرِ السّ د  جملرّ طر  الفِ ن  مِ أولى 
ةَ هناك تختصُّ  ها أحقُّ بجوازه؛ ألنَّ القوّ ، فإنّ ه في هذه احلالةِ إباحتِ
ن  مِ أعظمُ  اجلهادِ  مشقةَ  وألنَّ  وللمسلمني،  له  هنا  ةُ  والقوّ  ، باملسافرِ
ن  مِ أعظمُ  للمجاهدِ  بالفطرِ  احلاصلةَ  املصلحةَ  وألنّ   ، فرِ السّ ةِ  مشقّ

." املصلحةِ بفطر املسافرِ
وأصابهُ بسببِ ذلكَ   ، والرباطِ كانَ في احلراسةِ  ملن  طر  الفِ كما يجوزُ 
 ، ـَّمسِ لســــاعاتٍ طويلــــةٍ ، الضطــــــرارهِ الوقــــوفَ بالشــ مشقةٌ كبيرةٌ
مالُ  احتِ بُ  صعُ يَ مما  ذلك  ونحو  حة،  األسلِ قلَ  نَ أو  ا،   كثيرً حركَ  التَّ أو 

املشقةِ معه، في هذهِ األوقات.

: وقتُ قضاءِ األيام التي أفطرها املسلمُ
، قال الله تعالى:  ن أفطـــر لعذرٍ فإنهّ يقضــــي ما فاتـــــه بعـدَ رمضانَ مَ

} (البقرة: ١٨٥). رَ ـَّامٍ أُخَ نْ أَيـ ةٌ مـِ ــدَّ عِ رٍ فَ ـَفَ ى ســ لَ ـًا أَوْ عَ يضـ رِ ـَانَ مَ ــنْ كـ مَ {وَ
ه يصوم  ن صومٍ حتى جاء رمضانُ اآلخر، فإنَّ ن لم يقضِ ما عليه مِ ومَ

ه . ، ثم يقضي بعدَ رمضانَ

 فإن كان له عذرٌ في عدم القضاء فال شيء عليـــه، وإن لم يكــــن له 
ا. طعــــمَ عـن كلّ يومٍ مســكينً ، واألحوطُ أنْ يُ عـــــذرٌ فهو آثمٌ

مبطالت الصوم:
ا. ١. األكلُ والشرب عمدً

لحق  يُ وما   ، يةِ املغذّ قن  واحلُ كاإلبر   ، ربِ والشّ األكل  مبعنى  كان  ما   .٢
دخني. ا، كالتّ يً رب، وإن لم يكن مغذّ باألكلِ والشّ

ه فال شيءَ عليه.  دْ ، ولم يتعمّ ا إذا غلبه القيءُ ا، أمّ ٣. التقيؤ عمدً
بيل  ، ولو كان قُ هارِ ، فإذا نزل أثناءَ النّ فاسِ ٤. خروجُ دم احليضِ أو النّ

. مسِ بطل صومُ ذلك اليومِ غروبِ الشّ
ولم  ل  قبَّ فإنْ   ، استمناءٍ أو   ، ّ أو ضمٍ  ، تقبيلٍ أو   ، ّ مبباشرةٍ املنيِ إنـزالُ   .٥
ومِ وهـو (االحتـــالم)  ا إذا نـزلَ املنـيُّ أثنـاءَ النّ نـزلْ فال شيءَ عليه، أمَّ يُ

سلً فقط. وم، بل يجبُ عليه الغُ فال يفسد الصّ
ها، فإذا جامعَ الرجل زوجته فقد أفطرا  ها وأغلظُ ، وهو أعظمُ ماعُ ٦. اجلِ

، وال إثمَ عليها. ها صحيحٌ : فصومُ كرهةً ا، إال إنْ كانت مُ معً

ن مبطالت الصوم: ب على فعلِ شيءٍ مِ ما يترتّ
١. فسادُ صومِ ذلك اليوم. 

٢. وجوبُ قضاءِ ذلك اليوم بعدَ رمضان.
وبة بسبب اخملالفة. ٣. وجوبُ التّ

فصيامُ  يجد  لم  فإن   ، رقبةٍ تق  عِ وهي:  اجلماع،  في  ارةُ  الكفَّ وتلزم   .٤
ا. ني مسكينً شهرين متتابعني، فإن لم يستطع أطعم ستّ

ائم في رمضان: باح للصّ ما يُ
واك في جميع النهار سواء كان قبل الزوال أو بعده من غير كراهة. ١. السّ

، أو باالنغماس فيه. ّ على الرأسِ بِ د باملاءِ الباردِ بالصّ ٢. التبرُّ
أو األذن، وكذا القطرة في  ٣. االكتحالُ في العني، والقطرةُ في العني 

ها إال في حالِ احلاجة لها. األنفِ على األرجح، واألحوطُ تركُ
، أو املهبل،  رجْ ٤. احلقنةُ العالجيةُ في اجللدِ أو العضل أو الوريد، أو الشّ

ا. يً ن مغذّ إذا لم تتضمّ
. رُ بخّ رُ والتّ عطّ ٥. التّ

. ه عند احلاجة، بشــرط عدم دخولِ احللــــقِ ن مذاقِ دِ مِ أكّ ٦. ذوقُ الطعامِ للتّ

حليل  ن الوريد للتّ م مِ م، أو أخذُ الدّ برعُ بالدّ مِ باحلجامة، أو التّ ٧. إخراجُ الدّ
الصوم  وقت  غير  في  ه  فعلُ أمكن  وإن  األرجح،  على  يفطر  ال  ه  غيرِ أو 
عـــاف  م بالرّ فينبــغي ذلك، وكــذا ال يؤثــر على الصـــيام خـــروجُ الـــدّ

مامل. ن الدّ نّ أو مِ ن األنف)، أو خلعِ السّ (مِ

: اتٌ في صوم رمضانَ مستحبّ
عليه،  متفق   ( بركةً حورِ  السَ ي  فِ نَ  فإِ وا  رُ سحَّ (تَ حلديث:  حور؛  السُّ  .١

جر. ه إلى قرب الفّ ويستحب تأخيرُ
اسُ بخيرٍ  ؛ قوله [: (ال يزالُ النّ ٢. تعجيلُ الفطرِ بعد الغروب مباشرةً

) متفق عليه. طرَ لوا الفِ ما عجّ
، وثبتَ  ت العروقُ ، وابتلّ مأُ عاء عند اإلفطار وقوله [: (ذهب الظّ ٣. الدّ

. ) رواه أبو داودَ األجرُ إنْ شاء اللهُ
 . ، فإنْ لم يجد فعلى ماءٍ ،  فإنْ لم يجد فعلى مترٍ طبٍ ٤. اإلفطارُ على رُ

رمذي. كما في احلديث الذي رواه أبو داودَ والتّ
، وغير ذلك. ، وصدقةٍ ن ذكرٍ لله، وقراءةِ قرآنٍ ، مِ ٥. االجتهادُ في العبادةِ

املعاصي،  عن   ّ والكفِ  ، ميمةِ الذّ األخالقِ  عن  البعدِ  في  االجتهادُ   .٦
اعات واإلكثار منها، فعن أبي هريرة ] قال: قال  واإلقبالِ على الطّ
، والعملَ به، فليس لله حاجةٌ  ورِ عْ قولَ الزّ ن لم يدَ رسولُ الله [ : (مَ

ه) رواه البخاري.  ه وشرابَ في أنْ يدعَ طعامَ
ي امرؤٌ  : إنّ ، فليقلْ هُ لَ ، أو قاتَ هُ أحدٌ بي [ قال: (فإنْ سابَّ وعنه ، عن النّ

فق عليه. ) متّ صائــــمٌ
راويح جماعةً مع اإلمامِ حتى  يل، واحملافظةُ على صالةِ التّ ٧. قيامُ اللّ

. كتب له قيامُ ليلةٍ يُ

: ائمُ حتاج إليها الصّ تنبيهاتٌ ومسائلُ يَ
جاهالً  أو  ا،  هً مكرَ أو  ا،  ناسيً يام  الصّ مبطالت  ن  مِ شيئاً  فعل  ن  مَ  .١

. ه صحيحٌ ه، وصومُ كملُ صومَ ، أو بالوقت فال شيءَ عليه، ويُ باحلكمِ
ن أول النهار لعذرٍ  ن املفطرات، أو لم يصم مِ ه بشيءٍ مِ ن فسد صومُ ٢. مَ
نُّ  ساءَ الظّ ه؛ لئال يُ ه وشربَ علن أكلَ كاملسافر واحلائض، فال يجوزُ له أن يُ

ن األطفال وغيرهم. قتدى به مِ به، أو يُ
أجنب  فلو   ، األكبرِ احلدث  ن  مِ هارةُ  الطّ ومِ  الصّ ةِ  لصحّ شترط  يُ ال   .٣
رت قبلَ  ا، أو نفساءَ وطهُ ، أو كانت املرأةُ حائضً يلِ ن اللّ ، أو املرأةُ مِ جلُ الرّ
روا االغتسالَ إلى ما بعدَ طلوعِ  ا، ولو أخّ هم جميعً ، فيصحُّ صيامُ الفجرِ

. الفجرِ

ن إصدارات املكتــــب العلمــــي، وهي فتـــــاوى:  أصــــلُ مــادة هذه املطوية مجموعــــةٌ مِ
رمضان  في  والفطر  الصالة  قصر  وحكم  سوريا،  في  رمضان  شهر  دخول  (إثبات 
رمضان  نهار  في  اإلفطار  وحكم  السوريني،  الالجئني  مخيمات  في  للمقيمني 
للمجاهدين، حكم قصر الصالة والفطر في رمضان للمقيمني في مخيمات الالجئني 

السوريني)،

 ، ن القضـــاءِ ـّن مِ ، ثمّ مـــاتَ قبلَ أنْ يتمكــ ن أفطر في رمضــانَ لعذرٍ ٤. مَ
، ولم يقضِ  القضاءِ ن  ن مِ ن متكّ ا مَ وأمّ ه،  ّ ارةَ على وليِ فال قضاءَ وال كفّ
ه أنْ يصوم عنه، فإنْ لم يصمْ عنه أُطعم عنه عن كلّ يومٍ  ّ سنُّ لوليِ فيُ

. مسكنيٌ

٦٧٨

واحلمد لله رب العاملني



شرور  ن  مِ بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده،  لله  احلمدَ  إنَّ 
ضــلل  ن يُ ن يهد الله فال مضــــــلَّ له، ومَ ئات أعمالنا، مَ ن سيّ أنفسنا، ومِ

أنَّ  ونشهدُ  له،  شريك  ال  ه  وحدَ  ، اللهُ إال  إله  أال  ونشهدُ  له،  هاديَ  فال 
ه، وبعد: ه ورسولُ داً عبدُ محمّ

ن مواسم اخلير والطاعات،  ، وموسمٌ كرميٌ مِ فإنَّ شهرَ رمضانَ شهرٌ عظيمٌ
فيه  وشرع   ، اإلسالمِ أركان  ن  مِ وجعله  ه،  صيامَ تعالى  اللهُ  فرض  وقد 

. ، ومنها املسنونُ واملستحبُّ ى، منها الواجبُ عباداتٍ شتّ
احلربِ  نتيجةَ  استثنائيةً  حالةً  الشام  أهلُ  يعيش  ةٍ  عدّ أعوامٍ  ومنذُ 

ن جلأ إلى مــــدنٍ ن يعيش حتتَ احلصار، ومنهــــــم مَ ، فمنهم مَ القائمةِ
 أو دولٍ مختلفة، ومنهم اجملاهدون في جبهات القتال، واملرابطون على 
هذه  في  ن  ّ بيِ وسنُ يام،  ّ بالصِ يتعلق  فيما  ه  تخصُّ أحكامٌ   ّ ولكلٍ غور،  الثُّ

املطويةَ املهمَّ من األحكام التي يحتاجونها.

: فضائلُ شهرِ رمضانَ
ن املزايا والفضائل، ففيه بدأ نزولُ القرآن، كتابُ  لشهر رمضانَ الكثيرُ مِ
اسِ  لنَّ لِ ى  دً هُ آنُ  رْ قُ الْ يهِ  فِ لَ  زِ نْ أُ ي  ذِ الَّ انَ  ضَ مَ رَ رُ  هْ {شَ للعاملني،  الهداية 

} (البقرة : ١٨٥). انِ قَ رْ فُ الْ ى وَ دَ هُ نَ الْ اتٍ مِ نَ ّ يِ بَ وَ
حمن. ن  احلسنات،  وتكفيرِ السيئات، والفوزِ برضا الرّ وهو موسم ُ االستزادةِ  مِ

اريخ، فكانت معركةُ  ّ التّ ق املسلمون انتصاراتٍ عظيمةً على مرِ وفيه حقّ
، ومعركةُ  وريةَ مّ ن بعدهما فتحُ األندلس، وفتحُ عَ ، ومِ ةَ ، ثمّ فتحُ مكّ بدرٍ

. ها كثيرٌ ، وغيرُ ، ومعركةُ عنيِ جالوتَ نيَ طّ حِ

: هرِ ن فضائل هذا الشّ ومِ
يران، فعن أبي هريرةَ ]ّّّ : ن النّ تقِ مِ ه شهرُ املغفرةِ والرحمةِ والعِ • أنَّ

 ، ماءِ السّ أبوابُ  حتْ  ّ تِ فُ رمضانَ  شهرُ  دخل  قال:(إذا   ] الله  رسولَ  أنّ 
ياطني) متفق عليه.  لسلت الشّ ، وسُ مَ قتْ أبوابُ جهنّ لّ وغُ

اخليرِ  باغيَ  يا   : منادٍ نادي  (ويُ ماجه:  وابنِ  رمذي  التّ عند  روايةٍ  وفي 
. ( ، وذلك كلَّ ليلةٍ ارِ ن النّ تقاءُ مِ ، ولله عُ ّ أقصرْ رِ ، ويا باغيَ الشّ أقبلْ

فر  ا غُ ا واحتسابً ن صام رمضانَ إميانً وعنه قال: قال رسولُ الله [: (مَ
فق عليه.  ه) متّ بِ ن ذنْ م مِ له ما تقدّ

فر  ن قام رمضانَ إمياناً واحتساباً غُ وعنه : أنّ رســــــولَ اللهِ [ قـــــال: (مَ
فق عليــه. ه) متّ بِ ن ذنْ م مِ له ما تقدّ

ن  ومِ مِ ما في الصّ ؛ لِ ّ ده بحدٍ ه، ولم يحدّ خر أجرَ صيامِ • أنّ الله تعالى ادّ
الله،  ن اإلخالص ومراقبة  مِ وملا فيه  بأنواعها،  هوات  الشّ االمتناع عن 
ائمـــــــــني،  ســــــلْ عن عظيــــمِ فضـــــل اللــــه تعالــــــــى على الصّ فال تَ
شرُ أمثالها  : احلسنةُ عَ ضاعفُ هِ [: (كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يُ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ
، فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع  ومَ ، قال الله : إال الصّ عفٍ إلى سبعمائة ضِ
ه، وفرحةٌ  طرِ : فرحةٌ عندَ فِ ائم فرحتانِ ن أجلي، للصّ ه مِ ه وطعامَ شهوتَ
ن ريحِ  ه أطيبُ عندَ الله مِ مِ يهِ أي رائحةُ فَ لوفُ فِ خُ ه، ولَ ّ عند لقاء ربِ

فق عليه، وهذا لفظُ مسلم. املسك) متّ
هم،  ه غيرُ ة ال يدخلُ ائمني ببابٍ في اجلنّ - أنّ الله سبحانه يخصُّ الصّ
ةِ باباً  ّ في اجلنّ الله [: (إنِ فعن سهل بن سعد ] قال: قال رسول 
، ال يدخل معهم  القيامةِ ائمون يومَ  الصّ ، يدخل منه  نُ ياّ الرّ قال له  يُ
هم  دخلون منه، فإذا دخل آخرُ ائمون؟ فيَ قال: أين الصّ هم، يُ أحدٌ غيرُ

) متفق عليه. ، فلم يدخلْ منه أحدٌ أُغلقَ
العمل في  ن  نة، والعملُ فيها خيرُ مِ السّ • في رمضانَ أعظمُ ليلةٍ في 
} (القدر: ٣). رٍ هْ فِ شَ نْ أَلْ رٌ مِ يْ رِ خَ دْ قَ ةُ الْ لَ يْ بضعٍ وثماننيَ سنة، قال تعالى: {لَ
، فقال رسولُ الله [: (إنَّ هذا  وعن أنس بن مالك قال: دخل رمضانُ
رم  رمها فقد حُ ن حُ ، مَ ن ألف شهرٍ هرَ قد حضركم، وفيه ليلةٌ خيرٌ مِ الشّ
ه. ) رواه ابن ماجه، وللنسائي نحوُ ها إال محرومٌ حرم خيرَ ه، وال يُ اخليرَ كلَّ

ها، فعن أبي هريرة ]:   ابقة كلُّ ه السّ ن قام هذه الليلةَ غفرت ذنوبُ • ومَ
فـــــر  رِ إميــــاناً واحتســـــاباً غُ ن قامَ ليلةَ القــــدْ قال رسول الله [: (مَ
عرف  يلِ في رمضانَ هو ما يُ ه) متفقٌ عليه، وقيامُ اللّ بِ ن ذنْ م مِ له ما تقدّ

راويح.  بالتّ
-ورمضانُ شهرُ اجلود والكرم، وشهرُ مدارسةِ القرآن، عن ابنِ عباسٍ ] 
 ، رمضانَ في  يكون  ما  أجودُ  وكان  اس،  النّ أجودَ  الله  رسولُ  (كان  قال: 
ه  دارسُ فيُ  ، رمضانَ ن  مِ ليلةٍ   ّ كلِ في  يلقاه  وكان   ، جبريلُ  يلقاه  حني 

) متفق عليه. يح املرسلةِ ن الرّ رسولُ اللهِ أجودُ باخليرِ مِ ، فلَ القرآنَ
اللهُ تعالى في  ها  فعلى املسلمِ أن يجتهدَ في أنواعِ العباداتِ التي يحبُّ
يل مع اجلماعة، وكثرةِ  ، وقراءةٍ للقرآن، وقيامٍ للّ ن صيامٍ هر، مِ هذا الشّ
 ، ، وال ســيما احملتاجــــنيَ ــاسِ ، وبذلِ اخليــرِ للنّ ، ولو بالقليـــلِ دقـةِ الصّ

ا،  دًّ ـِ ومُ جــــــ قُّ عليه الصّ ن كان يشُ باح له الفطرُ هو مَ واملريضُ الذي يُ
راً ال يستغني  ه، أو كان يتناول دواءً مفطّ ومُ يزيد في مرضِ أو كان الصّ

هار. ه في النّ عن تناولِ

اس  النّ رف  عُ في  ى  سمّ يُ وسفرٍ  لٍ  تنقُّ حالِ  في  كان  ن  مَ هو  واملسافرُ 
ةً يسيرةً (أربعةَ أيام فأقلّ عندَ  ا، ثمّ نزل بلدةً مدّ ا، أو كان مسافرً سفرً

. اجلمهور)، ولم ينو اإلقامةَ الطويلةَ

ومِ حالتان: وللمسافرِ مع الصّ
فيفعل  عليه  قُّ  يشُ ال  كان  وإن   . ومُ الصّ له  كره  فيُ عليه،  يشقُّ  كان  إنْ 
ه قال  : أنّ ؛ حلديث حمزةَ بن عمروٍ األسلميّ ومِ أو الفطرِ ن الصّ األيسرَ مِ
شئتَ  (إنْ   : فقالَ يام،  الصّ كثيرَ  وكان  ؟  فرِ السّ في  أأصومُ   :  ] بي  للنّ

فقٌ عليه. ) متّ ، وإن شئتَ فأفطرْ مْ فصُ

ه، وأقام بهــا،  ه، أو بلـــدٍ غيـــر بلدِ ـِ ن جلأ إلى مدينـــةٍ غيرِ مدينتــ ا مَ أمّ
؛ ألنَّ اسمَ املسافرِ قد انقطع  تةٍ فعليه أن يصومَ ماتٍ مؤقّ ولو في مخيّ

عنه.
ه مسافرٌ حتى ينويَ  ا رأي مفتيه في أنّ ص فأفطر -متبعً ن ترخَّ لكنْ مَ
عشرَ  تسعةَ  أو   ، عشرَ خمسةَ  ن  مِ ألكثرَ  اإلقامةَ  أو   ، املطلقةَ اإلقامةَ 
، وليس  اجحُ ن األقوال، عن قناعةٍ بأنّ ذلك هو الرّ ، ونحو ذلك مِ يوماً
ائمني،  طرِ أمامَ الصّ - فال ينبغي له اجلهرُ بالفِ عن هوىً أو شهوةٍ للفطرِ
ا  بً هم ومشاعرهم، وجتنّ ا لصيامِ ة وطرقاتهم؛ احترامً وفي أماكنهم العامّ
واألبرأُ  ه،  ّ حقِ في  األفضلُ  ويبقى  املسلمني،  بني  واالختالفِ  رقةِ  للفُ
، وقد يجب في  ومُ ، السيما إنْ كان ال يشقُّ عليه الصّ ته أنْ يصومَ لذمّ

ه أبداً. ومَ قبلَ ذلك؛ خشيةَ أال يقضيَ دِ الصّ تَ عْ ن لم يَ ّ مَ حقِ

ارجيلة)  (النّ يشة  والشّ خانِ  الدُّ ألجل  طرِ  بالفِ ه  صُ ترخّ كان  إنْ  ا  أمّ
ن اخلبائث،  ها في األصلِ محرمٌ لكونها مِ ونحوهما فال يجوز؛ ألنّ تناولَ
ن معـــه، وقد قال تعـــالـــى:  ن ومَ ـّة املدخّ رر على صحـــ ن الضّ وملا فيها مِ

} (األعراف: ١٥٧).  ثَ ائِ بَ خَ مُ الْ هِ يْ لَ مُ عَ ّ رِ حَ يُ اتِ وَ بَ ّ يِ مُ الطَّ هُ لُّ لَ حِ يُ {وَ
) رواه مالك وأحمد وابن ماجه. ارَ رَ الَ ضِ رَ وَ رَ ه [: (الَ ضَ وقال رسولُ

: إذا خافتـــا على نفســــيهما، يام كذلك احلاملُ واملُرضعُ عذر في الصّ ويُ
وعليهما  فطران،  فتُ وولديهما:  نفسيهما  على  أو  ولديهما،  على  أو 

القضاءُ بعد رمضان، دون إطعامٍ على األرجح.

١٢٣٤٥

ن  مِ املنكراتِ  وتركِ  ها،  ّ كلِ اجلهاد  بأنواع  تعالى  الله  سبيل  في  واجلهادِ 
. واألعمالِ األقوال ِ

؛ فإنه موســــــــمٌ إذا بدأ ســــــرعانَ  فريط والغفلةِ ن التّ واحلذرَ احلذرَ مِ
ه  تَ ما ينقضي، قال صلى الله عليه وسلم وهو احلريص على ما ينفع أمّ
مَ أنفُ رجلٍ دخل  غِ ، ورَ ّ عليَّ ه فلم يصلِ كرتُ عندَ مَ أنفُ رجلٍ ذُ غِ [: (رَ
ه  غم أنفُ رجلٍ أدرك عندَ ر له، ورَ غفَ ، ثمَّ انسلخ قبل أنْ يُ عليه رمضانُ

. ) رواه الترمذيُّ ةَ دخاله اجلنّ ، فلم يُ أبواه الكبرَ

ن يجب عليه الصوم: مَ
، قادرٍ على  ، مقيمٍ ، عاقلٍ ، بالغٍ ، مكلَّفٍ سلمٍ ّ مُ يجب صومُ رمضانَ على كلِ
رُ  هْ تعالى:{شَ لقوله  ؛  نفساءَ أو  حائضٍ  غيرَ  أنثى  أو  كان  ا  كرً ذَ وم،  الصّ
انِ  قَ رْ فُ الْ ى وَ دَ هُ نَ الْ اتٍ مِ نَ ّ يِ بَ اسِ وَ لنَّ ى لِ دً آنُ هُ رْ قُ يهِ الْ لَ فِ زِ نْ ي أُ ذِ انَ الَّ ضَ مَ رَ
نْ  ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ فَ ى سَ لَ وْ عَ ا أَ يضً رِ انَ مَ نْ كَ مَ هُ وَ مْ صُ يَ لْ رَ فَ هْ مُ الشَّ كُ نْ دَ مِ هِ نْ شَ مَ فَ
ةَ  دَّ عِ الْ وا  لُ مِ كْ تُ لِ وَ رَ  سْ عُ الْ مُ  كُ بِ يدُ  رِ يُ الَ  وَ رَ  سْ يُ الْ مُ  كُ بِ هُ  اللَّ يدُ  رِ يُ رَ  أُخَ امٍ  يَّ أَ

} (البقرة: ١٨٥). ونَ رُ كُ شْ مْ تَ كُ لَّ عَ لَ مْ وَ اكُ دَ ا هَ ى مَ لَ هَ عَ وا اللَّ رُ ّ بِ كَ تُ لِ وَ
وأنَّ  اللهُ  إال  إلهَ  ال  أن  هادةِ  شَ  : خمسٍ على  اإلسالمُ  ني  (بُ  :] وقوله 
( ، وصومِ رمضانَ ّ ، واحلجِ اةِ ، وإيتاءِ الزكّ الةِ ، وإقامِ الصّ ا رسولُ اللهِ دً محمّ

فق عليه.   متّ
، ويحرم صـــــومُ يـومٍ أو يومني قبلَ  يامُ بدخولِ شهر رمضانَ ويجب الصّ

كّ داخلٌ فيه. هيُ عن صومِ يومِ الشّ ا، والنّ رمضان احتياطً

ويثبت دخولُ رمضانَ بأحد أمرين:
ه،  لرؤيتِ (صوموا   :] قوله  ابقة،  السّ لآلية  ؛  رمضانَ هاللِ  رؤيةُ   •

ه) متفق عليه. وأفطروا لرؤيتِ
ا؛ ملا جاء في بقية احلديث الســــابق:  ةِ شعبانَ ثالثنيَ يومً دّ • إكمالُ عِ

.( ةَ شعبانَ ثالثنيَ دّ يَ عليكم فاكملوا عِ فِ يَ أي خَ بّ (فإنْ غُ
أنّ ثبوتَ رؤيةِ هاللِ رمضانَ في بلدٍ يعني دخولَ الشهر في  اجحُ  والرّ

ن هذا البلد.  ، وال سيما تلك القريبة مِ سائر البالدِ
اإلعالنِ  عِ  تتبّ خاللِ  ن  مِ اس  النّ ة  لعامّ الهاللِ  برؤية  العلمُ  ويحصلُ 
أخرى  بلدان  في  املقيمون  ام  الشّ أهلُ  ا  رعية.أمّ الشّ للهيئات  الرسميّ 
هم  صومِ بدايةِ  حتديدِ  في  واملرجعُ  البالد،  تلك  أهل  مع  فيصومون 

ه علماءُ تلك البالد. ونهايتِ
لسيطرة  تخضع  التي  املناطق  في  سوريةَ  داخلَ  منهم  املقيمون  ا  وأمّ
رة،  مكنهــــم الصــــومُ مع املســــــــلمني في املناطـــق احملــــــرّ ظـــــام فيُ النّ

نية الرسمية في  ا للمؤسسة الديّ ن خالف، وصام اتباعً ب على مَ ثرّ وال يُ
رقةِ التي قد حتصل. ا للمشاحنات والفُ سورية دفعً

بعدَ  إال  هرِ  الشّ يعلم بدخولِ  لم  ن  فمَ الليل،  ن  مِ يام  للصّ يةُ  النّ وجتب 
، وأصبح قادراً  في بعد الفجرِ ا لعذرٍ كاملريض، ثمّ شُ ، أو كان مفطرً الفجرِ
، ثمّ نوى اإلقامة بعدَ الفجر،  طرَ ا ينوي الفِ سافرً وم، أو كان مُ على الصّ
جــــر:  ما إال بعـــدَ الفَ هرهِ فساءُ إذا لم تعلما بطُ وكذا املرأةُ احلائضُ والنّ
يةَ قبلَ الفجر، وإن لم  النّ توا  هم لم يبيّ فال صيامَ لهم ذلك اليوم؛ ألنّ

ا.  يكونوا قد أكلوا أو شربوا بعدَ الفجرِ شيئً
؛ لعدم ثبوته  : نويتُ صيامَ يومِ غدٍ يةِ كأنْ يقولَ ظ بالنّ لفّ شرع التّ وال يُ

حور. يةِ بالقيامِ للسّ ه . ويحصلُ حتقيقُ النّ بي [ وأصحابِ عن النّ

وم اليومي: وقتُ الصّ
لقوله  مس؛  الشّ غروب  إلى  الصادقِ  الفجرِ  طلوع  ن  مِ يامُ  الصّ يبدأ 
طِ  يْ خَ الْ نَ  مِ ضُ  يَ بْ َ األْ طُ  يْ خَ الْ مُ  كُ لَ نَ  يَّ بَ تَ يَ ى  تَّ وا حَ بُ رَ اشْ وَ وا  لُ كُ {وَ تعالى: 
} (البقرة: ١٨٧)، وعالمةُ  لِ يْ ى اللَّ لَ امَ إِ يَ ّ وا الصِ مُّ تِ مَّ أَ رِ ثُ جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ سْ َ األْ
نُ بليلٍ     .  ذلك في املدن والقرى أذانُ املساجد؛ وقوله [(إنّ بالالً يؤذّ
 ّ أمِ نُ  ابْ نَ  يؤذّ ى  واشربوا حتّ لوا  فكُ ائمني   النّ لتنبيه  الفجر؛  أي قبلَ   .

) متفق عليه. مكتومٍ
ه  مِ ة تقدّ ه بحجّ طرِ ه وفِ وال يجوز للمسلمِ أنْ يخالفَ األذانَ في إمساكِ
على الوقت احلقيقي أو تأخره عنه -كما هو احلالُ في بعـض الــــدول- 
أو غروبِ  ادق،  الصّ جر  الفَ كرؤية طلوع  فيه،  لبسَ  واضحٍ ال  بدليلٍ  ال 
 . ؤيةَ ، أو غيمٌ مينع الرّ عٌ ه جبلٌ مرتفِ مس في األفق املستوي، وليس دونَ الشّ
على  املعتمدين  ائمني  للصّ اخملالفةِ  إظهارُ  احلالةِ  هذه  في  يجوزُ  وال 
ن  ، أو الفطرِ قبل أذان املغرب؛ فإنه مِ األذان باألكل بعد وقت اإلمساكِ
ب  ، واملسلمُ مأمورٌ بتجنّ همةِ ي إلى التُّ أسباب الفرقة بني املسلمني، ويؤدّ

ه. ّ ذلك كلِ
ه يجتهدُ في معرفة األوقاتِ برؤيةِ  ن كان في مكانٍ ال أذانَ فيه فإنّ أماّ مَ
لم  إن  قليالً  باالحتياطِ  بأسَ  وال  مس،  الشّ غروبِ  أو  ادق،  الصّ الفجر 

. ةٍ قّ ن حتديدِ الوقت بدِ ن مِ يتمكّ

: أهلُ األعذار في صيامِ رمضانَ
اس، منهم املريض واملسافر، قال  ن النّ طر رمضانَ أصنافٌ مِ عذر في فِ يُ
ابنُ  قال  ر}.  أُخَ امٍ  يَّ أَ نْ  مِ ةٌ  دَّ عِ فَ رٍ  فَ سَ ى  لَ عَ وْ  أَ ا  يضً رِ مَ انَ  كَ نْ  مَ {وَ تعالى: 
 ّ صِ بالنّ ثابتٌ  للمسافرِ  الفطرِ  "وجوازُ  "املغني":  في  الله-  -رحمه  قدامةَ 

واإلجماع".
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