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فإن المرض من األعذار المرخصة لإلفطار 
فـي رمضان، لمـا يلحق المكلـف من ضرر 
بالغ ومشـقة غير محتملـة، ال تقبلها قواعد 
الشـريعة وكلياتها الثابتة التي جاءت تنادي 
بدفع الضرر، والتيسير على المسلمين، ورفع 
المشقة غير المحتملة، والدليل على ذلك قوله 

عز وجل: 
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(PO N M

(البقرة: ١٨٤)
والمـرض المرخـص فـي اإلفطـار عنـد 
الفقهاء هو المرض الشـديد(١). وهو المرض 
الذي يزيـد بالصوم، أو يتأخر الشـفاء منه، 
أو كان المـرض يؤلمه ويؤذيـه، وفي حكمه 
الصحيح الذي يخشى المرض بسبب الصوم، 
والذي يفتي بذلـك الطبيب الثقة غير المتهم 

في دينه.
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 قال ابن قدامة في: «المغني»: «َوالَْمَرُض 
ْوِم  ِديُد الَِّذي يَِزيُد ِبالصَّ الُْمِبيُح ِللِْفْطِر ُهَو الشَّ
ِحيُح الَِّذي  أَْو يُْخَشـى تَبَاُطـُؤ بُْرِئـه ... َوالصَّ
يَـاِم، كَالَْمِريِض الَِّذي  يَْخَشـى الَْمَرَض ِبالصِّ
يََخاُف ِزيَاَدتَُه ِفي إبَاَحِة الِْفْطِر؛ ألَنَّ الَْمِريَض 
ُد ِبِصيَاِمِه،  ا يَتََجدَّ إنََّما أُِبيَح لَُه الِْفْطُر َخْوًفا ِممَّ
ِمـْن ِزيَاَدِة الَْمـَرِض َوتََطاُوِلـِه، َفالَْخْوُف ِمْن 

ِد الَْمَرِض ِفي َمْعنَاُه»(٢).  تََجدُّ
«َوال  «المجمـوع»:  وقال النووي فـي 
يُْشـتََرُط أَْن يَنْتَِهـَي إلَى َحالَـٍة ال يُْمِكنُُه ِفيَها 
ْوُم، بَْل َقاَل أَْصَحابُنَا: َشْرُط إبَاَحِة الِْفْطِر  الصَّ
ٌة يَُشقُّ اْحِتَمالَُها»(٣). ْوِم َمَشقَّ أَْن يَلَْحَقُه ِبالصَّ

فإن كان المرض يسـيًرا كألم الضرس أو 
بعض وجع بالرأس ونحو ذلك فال رخصة في 
اإلفطار؛ ألن الترخص كان لدفع المشقة غير 
المحتملة، وليس مطلق المشـقة، فالمشـقة 
التي يقـوى علـى تحملها النـاس مقصودة 
ا الَْمَرُض  في التكاليف، يقول النـووي: «َوأَمَّ
ٌة َظاِهَرةٌ لَْم  الْيَِسـيُر الَِّذي ال يَلَْحـُق ِبِه َمَشـقَّ

يَُجْز لَُه الِْفْطُر ِبال ِخَالٍف ِعنَْدنَا»(٤).
***
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تجيب عليها: لجنة الفتوى با
زهر الشريف
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على المسلم أن يتثبت من األخبار والمعلومات 

التي يتلقاها، وال يتعجل في تصديق ما يردده 

البعض اجتهاًدا من دون دليل، قال تعالى: 
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وأولو األمر الذين أمر الله تعالى بالرجوع 

إليهـم في هذا الشـأن هم األطبـاء، والمعلن 

طبيٍّا أن الصوم وحـده ال يمثل خطورة على 

اإلنسـان فـي اإلصابـة بهذا الفيـروس، جاء 

فـي موقع منظمـة الصحة العالميـة الموقع 

اإلقليمي لشرق المتوسـط: أن شرب الماء ال 

يقي من العدوى بمرض كوفيد-١٩.

كمـا بينت أنـه ال توجد أي بيِّنـة على أنَّ 

اسـتخدام الغرغـرة بغسـول الفـم يقي من 

العدوى بفيروس كورونا المستجد... (١).

(1) h p:// www.emro.who.int/ ar/ health-topics/
corona-virus/myth-busters.html

t???OKŽ ¡U???MÐË∫ فـإن لم تتغيـر المعطيات 
الطبية، وتعلن الجهات الرسـمية، فال يجوز 

الفطـر فـي رمضـان للقـوي القـادر على 

الصوم من دون عذر شـرعي كالمرض الذي 

يزيد بالصوم أو السـفر، وإن شـعر اإلنسان 

بأعـراض المـرض –سـواء اإلصابـة بهـذا 

الفيروس أو غيـره- فعليه مراجعة الطبيب، 

فـإن نصحه الطبيب بالفطر فله أن يترخص 

باإلفطار، وإن أخبره الطبيب األمين الثقة بأن 

الصوم يمثل خطورة على حياته فيجب عليه 

الفطـر إبقاءً للنفس التي أمـر الله بالحفاظ 

عليها، قال تعالى: 
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 فيجوز للصائم أخذ العينة للتحليل نهاًرا 

إن دعت الحاجة إلى ذلك، وغلب على ظنه أنها 

ال تضعفه عن الصوم، فإن كان ذلك يضعفه 

عن الصوم فاألفضل أخذها ليًال، وإن اضطر 

ألخذها نهاًرا فالصوم صحيح؛ ألنه مما تدعو 

الحاجـة إليه، وليـس من جنـس المفطرات 

المعلومة من الشرع، ولكن إذا ترتب على أخذ 

العينة ضعف أو مرض للصائم، فيرخص له 

في الفطر للمـرض والضعف، ويقضي يوما 

مكانه؛ وذلك تخريًجا علـى الحجامة، والتي 
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ذهـب جمهـور الفقهاء إلـى أنهـا ال تفطر، 

لما رواه البخاري عـن ابن عباس رضي الله 

عنهمـا أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص احتجـم وهـو محرم، 

واحتجم وهو صائم. 

 W???OBFL « q???F  q???¼ ∫l???Ð«d «  ‰«R??? «  
øÂuB « b H¹

 Âö??? «Ë …öB «Ë tK  b???L× « ∫»«u???− «
 ∫bFÐË ÆÆÆÆ tK « ‰uÝ— U½bOÝ vKŽ

فالغايـة من فرض الصيـام بلوغ التقوى 

وهـي خوف الله تعالى وامتثال أوامره وترك 

محارمه، كما قال تعالى: 
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ومـن ثـم فيجـب علـى الصائـم أن يُنَزه 

صيامـه عمـا يجرحـه، وربما يهدمـه، وأن 

يصون سـمعه وبصره وجوارحـه عما حرم 

الله تعالى، وأن يكون عفَّ اللسـان، فال يلغو 

وال يرفث، وال يصخـب وال يجهل، وأال يقابل 

السيئة بالسيئة، بل يدفعها بالتي هي أحسن، 

وأن يتخـذ الصيـام درًعا واقية لـه من اإلثم 

والمعصية.

وعليـه فإنه يحرم علـى الصائم ما يحرم 

على غيـره من المعاصي فـي غير رمضان، 

كتعمـد النظـر إلـى األجنبيات من النسـاء، 

أو  وشـهادة  والكـذب  والنميمـة،  والغيبـة، 

قول الـزور، وتـرك الصالة، وغيـر ذلك من 

المعاصي المعلومة، فإن فعل الصائم شـيئًا 

من ذلك فقد أثم إثًما عظيًما، فعن أبي هريرة 

 أن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: «َمْن لَْم يَدَْع َقْوَل الزُّوِر 
َوالَْعَمَل ِبِه َفلَيَْس ِللَِّه َحاَجٌة ِفي أَْن يَدََع َطَعاَمُه 

َوَشَرابَُه»(١).

ففعـل المعصيـة يفـوِّت أجـر الصـوم؛ 

وينبغـي أن يكون الصـوم زاجـًرا لصاحبه 

مـن كل قـول أو فعل يغضـب اللـه تعالى، 

وقد اختلف الفقهاء في فسـاد الصوم بسبب 

المعصيـة، فذهب جمهـور الفقهـاء إلى أن 

صومه صحيـح مع اإلثم، أمـا صحة صومه 

فلتحقق ركن الصيام الذي هو اإلمساك، وأما 

اإلثـم فلفعـل المعاصـي المحرمـة، كما هو 

الحال في غير رمضان(٢)، وهذا هو الراجح.
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 فـإن الحامـل إذا خافت على نفسـها أو 

جنينها، وكذا المرضع إن خافت على نفسها 

أو على الطفل انقطاع أو قلة اللبن عن حاجة 

الطفـل، فإنهمـا تترخصـان وتفطـران بال 

خـالف بين الفقهـاء(٣)، واسـتدلوا على ذلك 

بعموم قوله تعالى: 

 U  T  S  R  Q  )
.1804 ºbQ – …QÉîÑdG (1)

 »æ¨ŸG ,356/6 ´ƒªéŸG ,73/2 ≈≤àæŸG ,100/2 ™```FGóÑdG (2)

 .446 ,363/4

 ,70/2 ≈≤àæŸG ,215/1 ó```¡àéŸG á```jGóH ,94/2 ™```FGóÑdG (3)

 .393/4 »æ¨ŸG ,267/6 ´ƒªéŸG



رمضـــان ١٤٤١ هـ - مايـــو ٢٠٢٠ م١٥٦٦

 `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  WV
(f e d cb a

(البقرة: ١٨٤)

واسـتدلوا كذلك بخصوص قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ 

ْوَم َوَشْطَر  اللََّه تََعالَى َوَضَع َعِن الُْمَساِفِر الصَّ

ْوَم أَِو  ـَالِة َوَعِن الَْحاِمـل أِو الُْمْرِضِع الصَّ الصَّ

يَـاَم...»(١)، والمـراد وضـع الصوم مدة  الصِّ

العذر(٢).

الحامـل  ترخـص  علـى  اسـتدلوا  كمـا 

والمرضـع بالقيـاس على المريـض بجامع 

الخوف على النفـس في كل(٣)، وفي حال أن 

أفطرت الحامـل أو المرضع فيجـب عليهما 

القضاء أو الفديـة على اختالف بين العلماء، 

ونرجح وجوب القضـاء لأليام التي أفطرتها 

بسبب ذلك العذر، ويجوز القضاء متتابًعا أو 

متفرًقا.
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فإنـه من أكل أو شـرب ناسـيًا فـي نهار 

رمضان فكأنما أطعمه الله وسـقاه، وصومه 

صحيـح، وال قضـاء عليـه وال كفارة، سـواء 

أكان الصـوم فرًضـا أم نفـًال، وهـو مذهب 

الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، 

وهـو الراجح في المسـألة؛ وذلك لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

«إَِذا نَِسَي َفأَكََل َوَشـِرَب، َفلْيُِتمَّ َصْوَمُه، َفِإنََّما 
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ُه َوَسـَقاُه» متفق عليـه، واللفظ  أَْطَعَمـُه اللـَّ

للبخاري(٤). 

وفـي روايـة عند الترمـذي: «َمـْن أَكََل أَْو 

َشـِرَب نَاِسيًا َوُهَو َصاِئٌم َفَال يُْفِطْر، َفِإنََّما ُهَو 

ِرْزٌق َرَزَقُه اللَُّه»(٥) . 

فالحديث يـدل على أن الصـوم مع األكل 

والشـرب حال النسـيان صحيح في الفرض 

والنفـل لعموم اللفـظ، وهذا مـن لطف الله 

تعالى بعباده، والتيسير عليهم، ورفع الحرج 

والمشقة عنهم.

 U ÎLzU� Èd???¹ s???  vKŽ V???−¹ q???¼ s???J Ë
øÁd Ò c Ô¹ Ê√ U ÎOÝU½ q Q¹

قوالن في المسألة:

»_Ë‰∫ أنـه يجب على من رأى صائًما في 
نهار رمضـان يتناول مفطـًرا أن ينبهه؛ ألن 

هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن 

تغيير المنكر، وكون المتعاطي ناسيًا وليس 

عليـه إثم ال يرفع ذلك اإلثم عمن شـاهد ذلك 

ولم يغير.

¦w½U∫ أنـه إذا كان الذي يأكل أو  « ‰u???I «
يشرب ناسـيًا في نهار رمضان ليس له قوة 

علـى الصوم، وأجهده الصـوم، فاألولى عدم 

تذكيره؛ لما فيه من قطع الرزق الذي سـاقه 

الله إليه، سواء كان شيًخا أو شابٍّا.

وإن كان للناسـي قدرة على إتمام الصوم 

إلـى الليل بـال مشـقة ظاهرة، ولـم يجهده 

الصوم كشـاب قوي، فإنه ينبغـي أن يذكره 

من رآه يأكل أو يشرب. 
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قال كمـال ابن الهمـام الحنفـي -رحمه 

اللـه- في: «شـرح فتح القديـر»: «َوَمْن َرأَى 

َصاِئًمـا يَأْكُُل نَاِسـيًا، إْن َرأَى ُقـوًَّة تُْمِكنُُه أَْن 

يُِتمَّ َصْوَمُه ِبال َضْعـٍف، الُْمْختَاُر أَنَُّه يُكْرُه أَْن 

ْوِم،  ال يُْخِبـرُه، َوإِْن كَاَن ِبَحـاٍل يَْضُعُف ِبالصَّ

َولَْو أَكََل يَتََقوَّى َعلَى َسـاِئِر الطَّاَعاِت، يََسُعُه 

أَْن ال يُْخِبرُه». 
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 صـالة التَّراويـح سـنّة مؤكّـدة للرجال 

والنّسـاء، وهي جزء من قيام اللّيل الموصى 

به في ليالي شهر رمضان، لما روي عن أبي 

هريرة  أن رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من قاَم 

رمضـاَن إيمانًا واحتسـابًا ُغفر لـُه ما تقدَّم 

من ذنبِه» متفق عليه. إّال أّن الّرسـول  لم 

يُصلِّ بالمسلمين جماعًة خوًفا من أن تُفرض 

عليهم، وكان يُصلّيها منفرًدا في بيته، والتزم 

صحابته بهذا األمر تيّمنًا به، إال أّن أول صالة 

جماعـة كانت بعـد الّرسـول  كانت في 

عهـد عمر بن الخّطـاب حين صلّـى أُبّي بن 

كعب بالمسلمين جماعة. 

ولمـا كانت صالة الجماعـة تجوز بالبيت 

فـي الظروف العاديـة، فجوازها وقت تعليق 

الجماعات في المساجد أولى، ومن ثم فيندب 

للرجل أن يصلي جماعة بآل بيته، سواء كان 

ذلـك للفـروض أو لصالة التراويـح؛ لتعويد 

أهل بيتـه على صالة التراويـح وقيام الليل، 

كما تجـوز القراءة من المصحـف؛ لما رواه 

البخـاري أنه كان لعائشـة رضـي الله عنها 

غالٌم يؤمها من المصحف في رمضان.

ويجـوز للمـرأة أن تـؤم أهـل بيتهـا من 

النسـاء لما ثبت من حديـث أم ورقة -رضي 

الله عنها- من أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد أمرها أن تؤم 

أهل دارها(١).

 ·UJ²Žô« “u???−¹ q???¼ ∫s??? U¦ « ‰«R??? «
øXO³ UÐ

 Âö??? «Ë …öB «Ë tK  b???L× « ∫»«u???− «
∫bFÐË ÆÆÆ tK « ‰uÝ— U½bOÝ vKŽ

 فإن االعتكاف معناه اللبث في المسـجد، 

وهو ال يصح إال في بيت من بيوت الله؛ لقوله 

عز وجل: 

 Z  Y  X  W  V)
(\[

(البقرة: ١٨٧)

وقـوله تعالى :

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿)
( Å

(البقرة: ١٢٥)

اقتـران  االعتـكاف  أن   :W??? ôb « t???łËË
بالمسـاجد ممـا يـدل علـى أنهـا موضعه، 

ولـو صح فـي غيرها النفك عنهـا في بعض 

النصوص، وما أسند إليها. 

 ولـو كان جائـًزا لفعلـه ملسو هيلع هللا ىلص والصحابـة 
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رمضـــان ١٤٤١ هـ - مايـــو ٢٠٢٠ م١٥٦٨

والمسلمون عصًرا بعد عصر، ولكنه لم يفعل، 

ولـو فعل لنقل، ومن ثم فقد أجمع أهل العلم 

على أن االعتكاف ال يكون إال في المساجد.

 إال أن مـن رحمـة اللـه تعالـى أن جعل 

المجـازاة علـى قـدر عزيمة اإلنسـان ونيته 

الصالحـة، فـإن جرت عـادة اإلنسـان على 

االعتكاف، وعزم عليه ولكن منعه منه خشية 

العـدوى بفيـروس كورونا، فـإن الله تعالى 

يجري له بفضله ثواب المعتكف، قال رسول 

اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إنمـا األعمال بالنيـات وإنما لكل 

امرئ ما نـوى...»(١)، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إذا مرض 

العبد أو سـافر كتـب له مثل مـا كان يعمل 

مقيمـا صحيحـا»(٢)، وال بـأس أن يخصص 

صاحـب البيت مكانًا يخلـو فيه للعبادة وقتًا 

من ليـل أو نهار، يذكر الله فيه ويسـتغفره، 

ويقرأ ما تيسـر له من القرآن وكأنه معتكف 

في المسجد.

 Ê¬dI « …¡«d  “u−ð q¼ ∫lÝU² « ‰«R «
 øW¹dNA « …œUF « …d²  ¡UMŁ√ r¹dJ «

 Âö??? «Ë …öB «Ë tK  b???L× « ∫»«u???− «
∫bFÐË ÆÆÆ tK « ‰uÝ— U½bOÝ vKŽ

 فإن تالوة القرآن الكريم أفضل أنواع الذكر 

التي يحبهـا الله، ويضاعف بهـا أجر العبد، 

وال يجوز للمرأة في فترة العادة الشهرية أن 

تقرأ القرآن على سـبيل العبادة، عند جمهور 

أهل العلم قياًسـا علـى الجنب بجامع أن كالٍّ 

منهما عليه الغسـل، وقد ثبت من حديث علي 

بن أبي طالب -- أن رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان 

.º∏°ùeh …QÉîÑdG √GhQ (1)

.2976 …QÉîÑdG í«ë°U (2)

يعلمهـم القـرآن، وكان ال يحجزه عن القرآن 

إال الجنابة(٣).

لكـن إن كانـت معلمة أو مـن طلبة العلم 

أن  انقطعـت  إن  تخشـى  ورد  صاحبـة  أو 

تنصـرف عن عادتها فلهـا أن تقرأ، أخًذا بما 

ذهب إليه بعـض الفقهاء، والذيـن يرون أن 

قيـاس الحائض علـى الجنب فـي المنع من 

قـراءة القرآن قياس مع الفـارق؛ ألن الجنب 

باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخالف 

الحائض، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته 

غالبًا، بخالف الجنب فإنه مأمور باالغتسـال 

عند حضور وقت الصالة. 

وفـي جميع األحوال يجـب على الحائض 

أن تتجنب لمـس المصحف، فتقرأ من جهاز 

إلكتروني إن تيسـر لها أو من حفظها أو من 

المصحف وتقلـب الصفحات بقلـم ونحوه، 

لقوله تعالى: 

(, + * ))
(الواقعة: ٧٩)

 Ê¬dI « r²š w  Vž—√ ∫d???ýUF « ‰«R??? «
 s???  s???JLð√ ôË ÊU???C — dN???ý w???  r???¹dJ «
 v ≈ lL²???Ý√ sJ Ë ¨n???×BL « w???  …¡«d???I «
 w  qN  ¨nðUN « s  Ë√ ¨u¹œ«d « d³Ž Ê¬dI «

ø∆—UI « »«uŁ
 Âö??? «Ë …öB «Ë tK  bL× « ∫ »«u???− «

∫bFÐË ÆÆÆ tK « ‰uÝ— U½bOÝ vKŽ
 فإن المستمع إلى القرآن بإنصات وتدبر 

له ثـواب كالقارئ وجدير برحمة الله تعالى، 
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١٥٦٩

استفتاءات القراء

رمضـــان ١٤٤١ هـ - مايـــو ٢٠٢٠ م

قال تعالى: 

 ®  ¬  «  ª  ©)
( ± ° ¯

(األعراف: ٢٠٤)

وقـد كان رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يحب سـماع 

القـرآن، فقد روى البخاري عـن عبد الله بن 

مسـعود قال: «َقاَل ِلي النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعلَيِْه 

». ُقلُْت: يَا َرُسوَل اللَِّه، أْقَرأُ  َوَسـلََّم: «اْقَرأْ َعلَيَّ

َعلَيْـَك، َوَعلَيَْك أُنْـِزَل؟! َقاَل: «نََعـْم». َفَقَرأُْت 

ُسوَرَة النَِّساِء َحتَّى أَتَيُْت إِلَى َهِذِه اآليَِة: 

 ]  \  [  Z  Y  X  W)
 (b a ` _ ^

(النساء: ٤١)

َقـاَل: «َحْسـبَُك اآلَن». َفالْتََفتُّ إِلَيْـِه، َفِإَذا 

َعيْنَاُه تَْذِرَفاِن».

ومن ثمَّ فللمستمع أجر استماعه وللقارئ 

أجر قراءته، والتفاوت بينهما يكون بحسـب 

الخشـوع والتدبر والتزام اآلداب، فإنَّ موسى 

 عندما دعا ربه ، كما جاء في قوله تعالى:

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º)
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È

 (× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
أجابه المولى تبارك وتعالى بقوله: 

( $ # " !)
(يونس: ٨٨، ٨٩)

مـع أن الداعي موسـى  وحده، ولكن 

لمـا كان هـارون  منصتًـا لدعائه جعله 

اللـه داعيًـا، وقـد صـرح بهـذا جماعـة من 
المفسرين(١).

 wŽUL???Ý bMŽ ∫d???AŽ ÍœU???× « ‰«R??? «
 dL¹ W???Ž«–ù« w???  r???¹dJ « Ê¬d???I « …¡«d???I
 w???  “u???−¹  q???N  ¨…b−???Ý  W???¹PÐ  ∆—U???I «

ø…b− « W¹¬ ŸULÝ bMŽ œu− «
 Âö??? «Ë …öB «Ë tK  b???L× « ∫»«u???− «

∫bFÐË ÆÆÆÆ tK « ‰uÝ— U½bOÝ vKŽ
 فـإن السـجود عند قراءة أو اسـتماع آية 
السـجدة مسـتحب، وقـد ثبت أن الشـيطان 
  يندم لسـجود ابن آدم، فَعْن أَِبـي ُهَريَْرَة
َقـاَل: َقاَل َرُسـوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: «إَِذا َقـَرأَ ابُْن آَدَم 
يَْطاُن يَبِْكي، يَُقوُل:  ْجَدَة َفَسَجَد اْعتََزَل الشَّ السَّ
يَا َويْلَُه - َوِفي ِرَوايَِة أَِبي كَُريٍْب: يَا َويِْلي - أُِمَر 
ُجوِد َفَسـَجَد َفلَُه الَْجنَُّة، َوأُِمْرُت  ابُْن آَدَم ِبالسُّ

ُجوِد َفأَبَيُْت َفِلَي النَّاُر» (٢). ِبالسُّ
اسـتحباب  فـي  كالقـارئ  والمسـتمع 
السجود إن كان متوضئًا، قال اإلمام الغزالي: 
الَْقـارئ  حـق  ِفـي  َمْشـُروَعة  «السـجدات 

والمستمع أَيًْضا إِذا كَاَن متطهرا»(٣).
ولكن في حالة سـماع آية فيها سجدة من 
التلفاز أو اإلذاعة أو المسجل عبر الموبايل أو 
غيره فإنه ال يلزم سـجود التالوة؛ ألن القارئ 
في هـذه األجهزة ليس قارئًـا حقيقة، وإنما 
هو صوت مختزن، يجمع من موجات هوائية 
من خالل جهاز يعكسها صوتا وصورة، لهذا 
فال تصلح مثـال أن تضعها إماما في الصالة 

تقتدي بها.

.185 /15 :…È£dG Ò°ùØJ (1)
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رمضـــان ١٤٤١ هـ - مايـــو ٢٠٢٠ م١٥٧٠

 وقـد جـاء في كتـب الحنفيـة قريب من 
هـذا، فقد جـاء في الفتـاوى الهنديـة قوله: 
َدى  «إن سـمعها (يعني آية السجدة) من الصَّ
(وهو ارتداد الصوت من مكان بعيد) ال تجب 

عليه» (١).
 ÂbŽ q???þ w  ∫d???ýUF « w???½U¦ « ‰«R??? «
 —U???A²½«  …—u???D  ”U???M «  i???FÐ  „«—œ≈
 “u???−¹ q???N  ©±π ≠ b???O u ® U???½Ë—u  ¡U???ÐË
 ÂuIð w² « …dN???AL « W¹dO «  U???OFL−K
 UNNłuðË …U e??? « ‰«u √Ë  U???Žd³² « l???L−Ð
  UOL  Íd²Að Ê√ ¨WOŽd???A « UN —UB  w
 vKŽ UNF¹“u²Ð ÂuIðË ¨W¹U u « VO U???Ý√ s
 ` UBL « w???  sOHþuL «Ë ¨ UOH???A² L «
  U dD « w Ë ’U « ŸUDI «Ë WO uJ× «

ødD « «c¼ s  W¹UL×K
 v???KŽ  Âö??? «Ë  …ö???B «Ë  t???K  b???L× «

∫ bFÐË ÆÆÆtK « ‰uÝ— U½bOÝ
 فإن من مقاصد الشريعة المطهرة حفظ 

النفوس، قال تعالى: 

 :  9  8  7  6)
 (<;

(المائدة: ٣٢)
وقـد أوجب الله تعالى على األغنياء الزكاة 
تحقيًقا لمعنى المواساة، ومن مصارف الزكاة 
مصـرف (| { ~) والراجـح أن 
المـراد بهذا المصرف كل سـبل الخير الذي 
تنتفع به األمة، وعليه فيجوز لهذه الجمعيات 
ه  بالتنسـيق مـع الجهات المختصـة أن توجِّ

جزءًا من أنشطتها في هذا الباب.

.133/1 :ájóæ¡dG ihÉàØdG (1)

وفـي ذات الوقـت فعلى الموسـر القادر 

على شراء هذه األدوات أن يتعفف عن أخذها 

حتى يسـتطيع غير القادر أن يحصل عليها، 

فأموال الزكاة للفقراء وليسـت لألغنياء، ولذا 

يلزم هـذه الجمعيـات أو األشـخاص الذين 

يقومـون بذلك اإلعالم بأن هذه الوسـائل من 

أموال الـزكاة. كما أنـه يجـوز للقادرين أن 

يشتروا تلك األدوات ويتصدقوا بها كنوع من 

أنواع التكافل المسـتحب شـرعا درءًا لخطر 

هذا الوباء الشرس، قال تعالى: 

 t  s  r  q  )
 z  y  x  w  v  u

(~ } | {
 Ã«dš≈ “u−¹ q¼ ∫d???AŽ Y U¦ « ‰«R??? «

øU¼—«bI  U Ë ødDH « …U “ w  WLOI «
 v???KŽ  Âö??? «Ë  …ö???B «Ë  t???K  b???L× «

∫bFÐË ÆÆÆÆ tK « ‰uÝ— U½bOÝ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص َزكَاَة الِْفْطِر   فقد فرض َرُسـوُل اللـَّ

اِئِم ِمـَن اللَّْغِو َوالرََّفـِث، َوُطْعَمًة  ُطْهـَرًة ِللصَّ

ِللَْمَساِكيِن(٢)، وبيَّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حكمة مشروعية 

هذه الزكاة فقـال: «اْغنُوُهْم َعـْن َطَواِف َهَذا 

الْيَْوِم»(٣)، وهذه الغاية تختلف بحسب حاجة 

أهـل كل عصـر، وقد كانت حاجـة الصحابة 

فـي زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى الحبـوب أكثر، فأمر 

النبـي بإخـراج زكاة الفطر منهـا، فعن ابن 

عمر رضـي الله عنهما قال :«فرض رسـول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر صاًعا من تمر، أو صاًعا 

 ˆG »°VQ ôªY øHG åjóM øe (1827) ºbQ ¬LÉe øHG ```°S (2)
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١٥٧١

استفتاءات القراء

رمضـــان ١٤٤١ هـ - مايـــو ٢٠٢٠ م

من شعير على العبد والحر، والذكر واألنثى، 

والصغيـر والكبير من المسـلمين، وأمر بها 

أن تؤدى قبل خـروج الناس إلى الصالة»(١)، 

والشريعة بمرونتها تدور مع مصالح الناس 

وتلبيـة حاجاتهم، وليس مـن الفقه الجمود 

علـى ظواهر النصـوص، وإغفـال المقاصد 

والحكم الشـرعية، بـل إن معاًذا  قد أعمل 

المقاصـد فـي الـزكاة، فقـال ألهـل اليمن: 

«ائتوني بعرض ثيـاب خميص أو لبيس في 

الصدقة مكان الشـعير والـذرة أهون عليكم 

وخير ألصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالمدينة»(٢).

???p∫ فيجوز إخراج صدقة الفطر  – vKŽË
طعاًمـا، ويجـوز إخراج قيمـة الواجب نقًدا، 

وذلـك متى كانت المصلحة فيه راجحة، وهو 

فـي زماننا أنفع للفقير، وهو يتفق وما ذهب 

إليه: الحنفية، ومعاوية ، وسفيان الثوري، 

وعمر بـن عبد العزيـز، والحسـن البصري، 

وإليه ذهب البخاري.

أمـا عـن مقـدار قيمتهـا فهـو يختلـف 

باختـالف أسـعار قوت أهـل البلـد، وتعلن 

الجهـات الرسـمية فـي كل عام هـذا القدر 

الواجب، ويندب للقادرين الزيادة عليه تبرًعا 

طلبًا للثواب، ومن باب شكر النعمة.

 Ã«dš≈ “u−¹ q¼ ∫d???AŽ lÐ«d « ‰«R??? «
 W???łUŠ  l??? b  U???N² Ë  q???³  ‰U???L «  …U “
 W??? “ö «   U???łUO²Šô«  d???O uðË  ¨¡«d???IH «

øU½Ë—u  ”dO  WNł«uL
 Âö??? «Ë …öB «Ë tK  b???L× « ∫»«u???− «

.(1503) ºbQ …QÉîÑdG í«ë°U (1)

.(116 /2) …QÉîÑdG í«ë°U (2)

∫bFÐË ÆÆÆÆtK « ‰uÝ— U½bOÝ vKŽ
 لقـد حقق اإلسـالم التكافل بـكل صوره 

وأشكاله، وإذا كان التكافل ضرورة مجتمعية 

فـي األوقات العادية فإنه يتعين ويفرض في 

أوقات األزمات والجوائح والطوارئ. 

إننـا ونحن نمـر بهذه الظـروف الحرجة 

أحوج مـا نكون إلـى التعـاون والتكافل أن 

نكون كأسـرة واحدة حتى نصل إن شاء الله 

إلى بر األمان.

ولعـل من أبـرز صوره التصـدق ورعاية 

المتضرريـن واألرامـل والمسـاكين والعمال 

المتضررين من انتشـار هذا الوبـاء، وأيًضا 

الوقوف في وجه المحتكرين والمستغلين.

فيجب مسـاعدة المحتاجين من أصحاب 

األعمـال اليدوية الذيـن يكتسـبون أرزاقهم 

يوًما بيوم، والذيـن هم في أمس الحاجة إلى 

من يسـاعدهم بإيصال بعض األغذية ومواد 

اإلعاشـة الضرورية لهم، وكل فرد في بيئته، 

فـي قريته، في حيه الذي يسـكن فيه يعرف 

هـؤالء، ويعرف كيـف يتواصل معهـم، كما 

تجب مسـاعدة أصحـاب األمـراض المزمنة 

وكبار السـن ممن ال يسـتطيعون أن يصلوا 

إلى ما يحتاجون إليه، إما من أموال الصدقات 

والتبرعـات، وإما من أمـوال الزكاة، وال فرق 

فـي ذلك بيـن مسـلم أو غير مسـلم ما دام 

محتاًجا وخصوًصا في مثل هذه الظروف.

 ومذهـب الجمهور على أنه يجوز تعجيل 

إخراج الزكاة لسـنة أو سنتين، وهو ما تمس 

الحاجة إلى الفتوى بـه اآلن، ومن ثم فيجوز 

ـل زكاة مالـه فيخرجهـا  لإلنسـان أن يعجِّ
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قبـل وجوبها لمصلحة عاجلـة كاإلنفاق على 
مريض، والمسـاهمة في توفيـر االحتياجات 
الطبية والوقائية لمواجهـة فيروس كورونا؛ 
 :  والدليل على ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعمر
لْنَا ِمَن الَْعبَّاِس  «إِنَّا كُنَّا اْحتَْجنَا إِلَى َماٍل َفتََعجَّ

َصَدَقَة َماِلِه ِلَسنَتَيِْن»(١). 
 ونرى أن القول بتعجيل الزكاة مسـتحب 
خصوًصا في هذه األيام التي يجتاح فيها وباء 
كورونا «كوفيـد – ١٩» العالَـَم، وقد تضرر 
كثيـر مـن المحتاجيـن والفقـراء، ومراعاة 
مصلحـة الفقراء وسـد حاجتهـم يعتبر من 

أعلى مقاصد الشريعة.
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فإخـراج زكاة المـال فريضـة وركن من 
أركان اإلسالم الخمسة، وتجب على من امتلك 
النصاب، وهو ما يعادل ٨٥ جرام من الذهب، 
متى مر على امتالكه عام كامل، وال عالقة لها 
بشـهر رمضان وال غيره من الشهور، ويجب 
إخراجهـا فور حوالن الحول حسـبما توافق، 

لقوله تعالى: 

 i  h  g  f  e  d  c)
( l k j

(الحديد: ٢١)
قـال ابـن بطـال: «إن الخيـر ينبغـي أن 
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يبادر به فإن اآلفات تعرض، والموانع تمنع، 

والموت ال يؤمن، والتسويف غير محمود» .

وقد شاءت حكمة الله أن يختلف حول كل 

مال ليجد الفقراء والمساكين مزكين في سائر 

أوقـات العـام، وال ينتظرون شـهر رمضان 

ليخـرج األغنياء زكاة أموالهم، وتأخير الزكاة 

لشـهر رمضان تأخير للواجب عن وقته، فال 

فضـل فيـه وال زيادة فـي الثـواب، بل يخل 

بمقصود شـرعي، وهو اختـالف الحول بين 

أموال المزكين لمصلحة الفقراء والمساكين، 

بخـالف زكاة الفطـر فهـي مرتبطة بشـهر 

رمضان لتسد حاجة الفقراء في عيدهم. 

وعليـه فمن كانت زكاته فـي رمضان، أو 

بعـد رمضـان ولكنـه أخرجها فـي رمضان 

متعجـًال ليـدرك فضيلة الـزكاة في رمضان 

فإن هذا ال بأس به. 

أمـا إن كانت زكاتـه تجب قبـل رمضان 

(كشـهر جمادى الثاني مثـًال) فأخرها حتى 

يخرجها في رمضان فـإن هذا ال يجوز؛ ألنه 

ال يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إال لعذر .
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فزكاة المال فريضة مرتبطة بالنصاب فال 

تجب على من لـم يمتلكه حتى لو امتلك ماًال 

فائًضـا عـن حاجته إال أن يتطـوع ويتصدق 

منه اختياًرا؛ شكًرا للنعمة، وطلبًا للبركة، أما 
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استفتاءات القراء
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صدقُة الفطر، فال يشـترط لها ملك النصاب 
عنـد الجمهـور، فيكفي أن يملك المسـلم ما 
يفضل عن قوته وقـوت من تلزمه نفقته ليلة 
العيـد ويومـه، فمن امتلـك مـاًال فائًضا عن 
حاجته يوم العيد فهو من أهلها، حتى ولو لم 
يبلغ الفائض من نفقته في يوم العيد نصاب 
زكاة المال، ومقدارها يسـير مقارنة بنصاب 
زكاة المـال، ولكنـه يكفي إلدخال السـرور 
والبهجـة علـى الفقـراء والمسـاكين الذين 
جعلهم الشـرع الحنيف مصرًفـا لها، خالًفا 
لمصـارف زكاة المال فالفقراء والمسـاكين 

بعض مصارفها وليس جميعها.
وعليه، فكل مسـلم يجد من المال ما يزيد 
عن حاجتـه وحاجة من تلزمـه نفقتهم ليوم 
العيد وليلته مما يسـتطيع به أن يؤدي زكاة 

الفطر فهي واجبة عليه؛ ألنه مستطيع.
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فصالة العيد سـنة مؤكدة عن رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وهي مظهـر من مظاهر فرحـة العيد، 
يقصد بها االحتفاء بالعيد والتهليل والتكبير 
للـه عـز وجـل، وتهنئـة المصليـن بعضهم 
لبعض، ولذا فمن السـنة خـروج أهل البيت 
كافـة رجاًال ونسـاء وأطفـاًال، حتى الحيض 
من النسـاء يسن لهن الخروج والوقوف بعيد 

عن صفـوف الصالة يشـهدنها، وال يصلين، 
ليشـاركن في الفرحة واالحتفاء بالعيد، فإذا 
منع مانـع منها، أو فاتته الصـالة مع اإلمام 

فهل تصلى في البيت؟ 
الجمهور على أنه يشـرع لـه صالتها في 
البيت فيصليها علـى صفتها، خالًفا للحنفية 
فيمنعون صالتها في البيت؛ فقد نقل المزني 
عن الشافعي رحمه الله قوله: «ويصلي العيدين 
المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة»(١).

ويقول الخرشـي: «يستحب لمن فاتته صالة 
العيد مع اإلمام أن يصليها، وهل في جماعة، 

أو أفذاًذا؟ قوالن»(٢). 
  ويسـتدل للجمهور بما روي عن أنس
أنه كان إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام جمع 
أهلـه ومواليه، ثم قام عبد اللـه بن أبي عتبة 

مواله فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما.
 وأمـا كيفية ذلـك فإنها ركعتـان، تفتتح 
األولـى منهما بسـبع تكبيـرات دون تكبيرة 
اإلحرام، وفي الثانية تكبر خمًسا دون تكبيرة 
القيام، وتقرأ فيهما جهًرا بالفاتحة وسـورة 
معهـا في كل ركعـة، وال خطبـة إال إذا كان 

هناك جماعة.
 ومما تجدر اإلشـارة إليه أنه ال يجوز في 
حال منعها بسبب تعليق الجمع والجماعات؛ 
تالفيًا لخطر انتشـار الوبـاء مخالفة الحظر 
والخروج ألدائها، لما فيه من تعريض نفسـه 

واآلخرين للضرر.
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