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أ
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املبـــــادئ
1- جيب العرش يف زكاة الزروع والثامر إذا كانت األرض عرشية وكانت تسقى من 
املط�ر أو املص�ارف ونحوها، ونصف العرش إذا كانت تس�قى ب�اآلالت قل اخلارج 
منه�ا أو كثر، وجتب ال�زكاة يف كل اخلارج دون خصم نفقات الزراعة وهذا مذهب 

احلنفية.
2- ال يش�رط يف وج�وب زكاة ال�زروع نص�اب وال ح�والن ح�ول عن�د احلنفية 

ويشرط عند غريهم نصاب معني قدره 50 مخسون كيلة بالكيل املرصي.
3 - ال جيب يف اخلارج من األرض اخلراجية زكاة عند احلنفية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من احلاج أ. د. ح. املقيم بالقرية 15 حلفا اجلديدة 
مجهورية السودان املقيد برقم 480 سنة 1967 املتضمن أن احلكومة قد منحته إثر 
بناء السد العايل مخسة أفدنة لزراعة القمح، ومخسة أفدنة لزراعة الفول السوداين، 
ومخسة أفدنة لزراعة القطن، وأن حمصول القطن مشرتك بينه وبني احلكومة، وباقي 
املحاصيل ملك خاص له، وأن احلكومة تقدم له مياه الري جماًنا، ويتكفل هو بعد 
الواجبة  الزكاة  قيمة  اإلفادة عن  السائل  الزراعية. وطلب  املصاريف  ذلك بجميع 

عىل هذه املحاصيل.

اجلواب
املنصوص عليه يف مذهب احلنفية أن الواجب يف زكاة الزرع والثامر العرش 
إذا كانت خارجة من أرض تسقى باملطر أو املصارف ونحوها، ونصف العرش إذا 

* فتوى رقم: 86 سجل: 103 بتاريخ 19/ 8/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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البخارية ونحوها  أو  امليكانيكية  بآالت كاآلالت  كانت خارجة من أرض تسقى 
سواء كان اخلارج من األرض قليال أو كثريا فتجب الزكاة من كل اخلارج دون أن 
ختصم منه النفقات وال يشرط نصاب وال حوالن حول وال جيب يشء يف اخلارج 
من األرض اخلراجية عندهم، واشرط غري األحناف أن يبلغ اخلارج من األرض 
وتطبيًقا  ذلك  وعىل  املرصي،  بالكيل  وكيلتان  أرادب  أربعة  قدره  معينًا  نصاًبا 
للمذهب احلنفي الذي نميل إىل اإلفتاء به يكون الواجب عىل السائل عرش اخلارج 
تسقى  كانت  إن  العرش  ونصف  ونحوها،  باملصارف  تسقى  كانت  إن  أرضه  من 
القطن، وسواء  احلكومة يف حمصول  نصيب  استبعاد  بعد  بآالت ونحوها، وذلك 
أكان اخلارج قليال أو كثرًيا وبدون خصم تكاليف هذه الزراعة وال قيمة اإلجيار بل 

جتب يف مجيع اخلارج من األرض غري اخلراجية. واهلل أعلم.
J
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��ت�
�لل�تو��ب �ت�ت ا د ل ��ص��ب�ا �صوا

أ
�ت ا ربك�ا

املبـــــادئ
1 - مبالغ صندوق التوفري تعترب من قبيل الوديعة فتكون كاملال املحوز لدى صاحبه 

وجتب زكاته متى بلغ نصابا وحال عليه احلول.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 35 سنة 1968 املتضمن أن السائلة أودعت 
أمواال مملوكة هلا صندوق توفري الربيد ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1962 حتى شهر 
سبتمرب سنة 1967، وقد بلغ مجلة املبلغ الصايف املستحق الرصف هلا هو مبلغ 267 
زكاة  إخراج  كيفية  الرشعي يف  احلكم  بيان  السائلة  اآلن. وطلبت  جنيها رصيدها 

املال ومرصفها.

اجلواب
الوديعة  قبيل  من  تعترب  التوفري  صندوق  يف  الشخص  يضعها  التي  املبالغ 
فتكون كاملال املحوز لدى صاحبه والذي حتت يده، ومال هذا شأنه جتب فيه الزكاة 
مثقاال من  الفضة وعرشون  مائتا درهم من  املحدد رشًعا وهو  النصاب  بلغ  متى 
الذهب، ويرجع يف تقدير قيمة هذا النصاب بالعملة احلارضة إىل املختصني بتحديد 
باملال  املالية -البنكنوت-  الفقهاء األوراق  قيمة الذهب والفضة، وقد أحلق أكثر 
يف وجوب الزكاة فيها، فإذا كانت املبالغ التي أودعتها السائلة صندوق التوفري قد 
بلغت هذا النصاب وتوافرت سائر الرشوط التي نص عليها الفقهاء وجبت فيها 
ب� %2.5  ويقدر  العرش  ربع  إخراجه يف ذلك هو  الواجب  والقدر  الزكاة رشًعا، 
وتقدر قيمة أوراق البنكنوت بحسب ما تساويه قيمتها من الذهب أو الفضة، وإذا 

* فتوى رقم: 153 سجل: 103 بتاريخ 3/ 2/ 1968 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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فيجب  الثاين  التقدير  عىل  تبلغ  وال  التقديرين  أحد  عىل  نصاًبا  تبلغ  قيمتها  كانت 
األخذ بالتقدير الذي تبلغ به النصاب مراعاة ملصلحة الفقري، ومصارف الزكاة هي 
َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  تعاىل  قوله  املبينة يف 
بِيِلۖ فَرِيَضٗة  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ

ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{ ]التوبة: 60[.
ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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وا�ب �ل�ب �ت ا
�ت ��ب �ل�بك�ا ��ر��ب ا

املبـــــادئ
1- جيب إخراج الزكاة يف املال املتبقي بعد اإلنفاق عىل احلوائج الرضورية متى بلغ 

املال النصاب وحال عليه احلول وهو يف حوزة صاحبه بمقدار ربع العرش.
2- تزويج األوالد ليس من القرب التى جيوز رصف الزكاة فيها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 731 سنة 1968 املتضمن أن السائل خيرج 
زكاة الزراعة سنويا من كل حمصول حبوب، وأن حمصول األرز هذا العام أي عام 
1968 فيه مانع يمنع السائل من إخراج زكاته، هذا املانع هو أن السائل يريد أن 
يستعني بمقدار ما خيرجه من زكاته يف تزوجيه ألوالده وأوالد إخوته الذين يزرعون 
هذه األرض وخيرجون منها هذه املحاصيل بكدهم وعرق جبينهم. وطلب السائل 
بيان حكم الرشع يف هذا املوضوع، وهل جيوز له أن يستعني بمقدار الزكاة يف تزويج 
أوالده وأوالد إخوته أم ال جيوز له ذلك رشًعا؟ مع أنه يتعهد باملداومة عىل رصف 

الزكاة بعد هذا العام، وما املفروض والواجب عليه رشًعا إزاء هذا األمر؟

اجلواب
الزكاة ركن من أركان اإلسالم وعرفها الفقهاء بأهنا متليك جزء من املال 
معني رشًعا من فقري مسلم مع قطع املنفعة عن اململك من كل وجه، وجتب عىل من 
الزكاة  الفقه وذكروا أن مصارف  التي نصوا عليها يف كتب  فيه الرشوط  توافرت 
أو زكاة زروع وثامر هي  فطر  أو صدقة  أو عروض جتارة  مال  أكانت زكاة  سواء 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1968 من   /12 بتاريخ 7/  فتوى رقم: 315 سجل: 103   *
هريدي.
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َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  تعاىل  قوله  املبينة يف 
بِيِلۖ فَرِيَضٗة  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{ ]التوبة: 60[. واألصناف الواردة يف اآلية الكريمة 
عبارة عن فئات وطوائف من املسلمني مل يقع خالف بني الفقهاء يف حتديدها وفهم 
املراد منها إال قوله تعاىل }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ فقد اختلف الفقهاء يف تفسريه ففرسه 
بالغزاة -املجاهدون يف سبيل اهلل-، وفرسه بعضهم بمنقطعي احلجيج،  اجلمهور 
وفرسه صاحب البدائع من احلنفية بجميع القربات، وحتى عىل هذا التفسري فليس 
تزويج أبناء السائل وأبناء إخوته من القرب التي جيوز رصف الزكاة فيها، وإذن فال 
جيوز للسائل رشعا أن يمنع رصف الزكاة الواجبة عليه رشعا يف حمصول أرز هذا 
العام بسبب تزوجيه أوالده وأوالد إخوته، بل الواجب عليه رشًعا أن خيرج من هذا 
اخلارج  مجيع  عرش  ومقدارها  عليه  احلكيم  الشارع  أوجبها  التي  الزكاة  املحصول 
من األرض إذا كانت هذه األرض تسقى بامء املطر أو املصارف ونحوها -أي من 
غري آالت-، ونصف العرش جلميع اخلارج من األرض أيضا إذا كانت خارجة من 
تسقى  كانت  وإن  ونحوها،  والنجارية  امليكانيكية  كاآلالت  بآالت  تسقى  أرض 
بآالت وبغري آالت فالعربة باألغلب فإن كان األغلب باآلالت فالواجب نصف 
أو نصفه  العرش  العرش، ويكون  فالواجب  العرش، وإن كان األغلب غري اآلالت 
من مجيع اخلارج من األرض كام أرشنا إليه سابقا دون خصم النفقات وما تأخذه 
احلكومة من حيازة وخالفه، وللسائل أن يترصف يف الباقي من حمصوله بعد إخراج 

الزكاة يف مصاحله اخلاصة من تزويج أوالده وأوالد إخوته وغري ذلك.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.



- 13 -

��ر �ل�ل��ت�ا ل ا �ت �ص�ا ربك�ا
املبـــــادئ

1- ال زكاة يف مال القارص عند احلنفية الشراطهم البلوغ يف الزكاة.
2- جت�ب ال�زكاة يف م�ال القارص عن�د األئمة الثالث�ة ألن الزكاة ح�ق املال عندهم 

وألهنا أنفع للفقري.
3- سندات بنك مرص من عروض التجارة وجتب الزكاة فيها رشعا.

الســـــؤال
له  السائل  أن  املتضمن   1969 سنة   584 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
بنات ثالثة وهن ماجدة وسنها 14 سنة وقد أودع هلا بالربيد مبلغ 200 جنيه بدفرت 
توفري باسمها وقد اشرتى هلا 25 سنًدا من بنك مرص باسمها أيًضا، ووفاء وسنها 
12 سنة وقد أودع هلا بالربيد 700 جنيه بدفرت توفري باسمها وباحلساب اجلاري، 
توفري  بدفرت  جنيها   737 مبلغ  بالربيد  هلا  أودع  وقد  سنوات   10 وسنها  وسلوى 
باسمها وباحلساب اجلاري، وأن البنات الثالث تلميذات باملدارس، وقد أودع هلن 
هذه املبالغ لتكون عوًنا هلن عىل مصاريف املدارس ومصاريف اجلهاز إذا تزوجت 

واحدة منهن، وقرر السائل أنه ويل رشًعا عىل البنات الثالث.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف زكاة هذه األموال، وهل جيب عليه أن 
خيرج زكاهتا بصفته وليا رشعيا عىل بناته املذكورات، أم ال جيب عليه ذلك رشًعا؟

* فتوى رقم: 495 سجل: 103 بتاريخ 17/ 12/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اجلواب
املقرر رشًعا يف مذهب احلنفية أنه يشرط يف وجوب الزكاة البلوغ، وعىل 
عىل  وبناء  للعبادة،  أهال  ليس  والصغري  عبادة،  ألهنا  الصغري؛  عىل  زكاة  فال  ذلك 
ذلك فال جتب زكاة رشًعا عىل أي بنت من بنات السائل إال إذا بلغت إما بالسن 
بأن بلغت مخسة عرش عاًما أو بالعالمات بأن رأت دم احليض، ومتى بلغت واحدة 
إخراجه  الواجب  واملقدار  عليها،  وليا رشعيا  بصفته  السائل  عنها  أخرجها  منهن 
زكاة عن املال املودع هو ربع العرش، وسندات بنك مرص تعترب رشًعا من عروض 
التجارة وجتب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصاب الزكاة وقدره 11 جنيها و875 
احلوائج  فارغا عن  يكون  املال، وأن  أن حيول احلول عىل هذا  مليام، وهذا برشط 
األصلية، أما مذاهب األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد بن حنبل فهو وجوب 
يقلد  أن  وللسائل  للفقري،  أنفع  وألهنا  املال،  حق  الزكاة  ألن  الصغري؛  عىل  الزكاة 

املذهب الذي يراه.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت �ل�بك�ا ر��ب ا �م���ص�ا
املبـــــادئ

ِ{ فريى مجهور الفقهاء  1- اختلف الفقهاء يف تفس�ري مرصف }َوِف َس��بِيِل ٱهللَّ
أهنم الغزاة - القوات املسلحة - وفرسه بعضهم بمنقطعي احلجيج، وفرسه صاحب 

البدائع من احلنفية بجميع القربات.

الســـــؤال
طلب املكتب التنفيذي ملركز السنطة بكتابه رقم 55 املؤرخ 15/ 1/ 1969 
املقيد برقم 55/ 1969 املتضمن أن املكتب اقرتح مجع قدح من كل إردب من زكاة 
احلبوب مثل القمح واألذرة والرز للرصف منها عىل تعمري مسجد أو وضع أساس 
منها  املجموع  بالقرية  اخلاصة  املرشوعات  من  ذلك  غري  أو  قرية  إنارة  أو  مدرسة 

الزكاة.

وطلب اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
َدَقُٰت  نفيد أن مصارف الزكاة بينها اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله }إِنََّما ٱلصَّ
لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي 
بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{ ]التوبة: 60[  ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ َوِف َسبِيِل ٱهللَّ
واألصناف الواردة يف اآلية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من املسلمني مل يقع 
 }ِ خالف بني الفقهاء يف حتديدها وفهم املراد منها إال قوله تعاىل }َوِف َسبِيِل ٱهللَّ
بالغزاة  الفقهاء  مجهور  ففرسه  منه،  املراد  وفهم  تفسريه  يف  الفقهاء  اختلف  فقد 

* فتوى رقم: 66 سجل: 105 بتاريخ 29/ 1/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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البدائع  صاحب  وفرسه  احلجيج،  بمنقطعي  بعضهم  وفرسه  املسلحة-  -القوات 
الفقهاء  الشافعي يف تفسريه عن بعض  القفال  القربات، ونقل  من احلنفية بجميع 
أهنم أجازوا رصف الصدقات إىل مجيع وجوه الرب من تكفني املوتى وبناء احلصون 
واملساجد وتعمريها؛ ألن قوله تعاىل }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ عام يف الكل. وقد ذكر 
تعاىل  قوله  يف  اللفظ  ظاهر  أن  »اعلم  قال  أن  بعد  تفسريه  يف  الرازي  الفخر  ذلك 
}َوِف َسبِيِل ٱهلل{ ال يوجب القرص عىل الغزاة« -القوات املسلحة- ثم ساق 
عبارة القفال السابقة، ويتبني مما تقدم أن املرشوعات التي يزمع املكتب التنفيذي 
القيام هبا من حصيلة الزكاة التي جيمعها من املقدار الواجب عىل من وجبت عليه 
يتوسع يف  الزكاة رشعا حتى عىل رأي من  الزكاة ال تعترب يف مجلتها من مصارف 
َسبِيِل ٱهلل{. ومن ثم ال نرى جواز رصف يشء من  }َوِف  تعاىل  تفسري قوله 
مال الزكاة يف تلك املصارف اللهم إال بناء املساجد، هذا وقد اشرط الفقهاء عند 
إخراج الزكاة نية مقارنة لألداء أو عند عزل القدر الواجب يف مال املزكي أو عند 
دفعه إىل من ينوب عنه يف دفعه يف مصارف الزكاة، فلو دفع من وجبت عليه الزكاة 
إىل من ينوب عنه يف الدفع ومل يكن قد قصد أن يكون من الزكاة الواجبة عليه فال 

تربأ ذمته من إيتاء الزكاة ويكون ما أداه صدقة من الصدقات.

J
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�ع��ت��ت �صت�ل�ص�ا �ت ال���ب �ص�ا �ل��ب�د ت ا
و� �� ��ص��ب�د  اأ

�ت �ل�بك�ا ع ا
���لب د

املبـــــادئ
1 - جي�وز دفع الزكاة بأنواعها إىل صندوق اخلدم�ات االجتامعية للعاملني املدنيني 

بالدولة.
2 - عىل املزكي يف هذه احلالة أن ينوي عند الدفع إىل الصندوق أنه يؤدي زكاة ماله 

أو فطره حتى تقع موقعها رشعا.
3 - ع�ىل الصن�دوق أال يعط�ي مما يدف�ع إليه من ال�زكاة إال ملن يش�مله قوله تعاىل 

}َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل{ ]التوبة: 60[.

الســـــؤال
طلبت وزارة اخلارجية بكتاهبا املتضمن أن القرار الوزاري رقم 960 لسنة 
1974 الصادر بتنظيم اخلدمات االجتامعية للعاملني املدنيني بالدولة تنفيذا للقانون 
يف  للمذكورين  مالية  إعانات  رصف  الصندوق  هذا  أغراض  من  أن  عىل  نص  قد 
العامل،  إمكانيات  جتاوز  نفقات  عالجه  يستلزم  الذي  املرض  أو  الوفاة  حاالت 
وكذلك رصف إعانات يف حاالت الكوارث األخرى ويف سواها من احلاالت التي 
تستدعي ذلك، كام حتددت موارد الصندوق ومن بينها ما يتقرر يف موازنة الوزارة 
من اعتامدات هلذا الغرض، وكذلك ما يقدم إىل الصندوق من اهلبات والتربعات، 
وأن البعض قد رغب يف أداء ما جيب عليهم من الزكاة الرشعية سواء كانت زكاة 
اإلفادة  طلب  إىل  الوزارة  كتاب  انتهى  وقد  الصندوق،  هذا  إىل  فطر  زكاة  أو  مال 
للصندوق  الزكاة  تؤدى  أن  جيوز  وهل  الشأن،  هذا  يف  اإلسالمية  الرشيعة  بحكم 

املذكور ويسقط بذلك الفرض عن مؤدهيا؟

* فتوى رقم: 249 سجل: 105 بتاريخ 7/ 3/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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اجلواب
َدَقُٰت  نفيد بأن مصارف الزكاة أيا كان نوعها مبينة يف قوله تعاىل }إِنََّما ٱلصَّ
لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي 
بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{ ]التوبة: 60[،  َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
بالوزارة  للعاملني  االجتامعية  اخلدمات  أغراض صندوق  أن من  الثابت  كان  وملا 
ويف  إمكانياته  جتاوز  نفقات  عالجه  يستلزم  الذي  للمريض  مالية  إعانات  رصف 
حاالت الكوارث األخرى وحاالت الوفاة، وكان من املصارف املبينة يف تلك اآلية 
َسبِيِل ٱهلل{ وتشمل مجيع أوجه اخلري جريا  }َوِف  املدينني-  »الغارمني« -أي 
بأنواعها  الزكاة  دفع  ذلك جيوز  كان  ملا  احلنفي،  املذهب  فقهاء  لبعض  تفسري  عىل 
توزيع زكواهتم يف  إليه يف  الدافعني  املزكني  باعتباره وكيال عن  الصندوق  إىل هذا 
مصارفها الرشعية، وعىل املزكي يف هذه احلالة أن ينوي عند الدفع إىل الصندوق أنه 
يؤدي زكاة ماله أو فطره حتى تقع موقعها رشعا، ويعترب هبا مؤديا ما فرض عليه، 
وعىل الصندوق أال يعطي مما يدفع إليه من الزكاة مدينا بسبب رشب اخلمر أو لعب 
القامر أو أي فعل حمرم رشعا، وباجلملة يراعى يف الرصف من حصيلة الزكاة املعنى 
السابق إيضاحه يف تفسري }َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل{، فال يعطى ورثة املتوىف 
من العاملني إال إذا حتقق فيهم املعنى السابق، أو دخلوا يف معنى الفقراء واملساكني، 

أو ضاقت مواردهم عن الوفاء برضورات حياة أمثاهلم عىل الوجه املرشوع.

واهلل املوفق وهو سبحانه أعلم بالصواب.
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�د �ل��ل�ب ب ا
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���لب د
املبـــــادئ

1 - الدعوة إىل التداوي واضحة رصحية يف السنة النبوية الرشيفة.
2 - عجز موارد كثري من الناس عن مواجهة نفقات العالج املتخصص يوجب عىل 

املجتمع أن يتساند ويتكافل.
3 - ال�زكاة مفروضة يف أموال األغنياء لتعود إىل الفقراء، ومصارفها حمددة يف قوله 

َدَقُٰت... اآلية{ ]التوبة: 60[. تعاىل }إِنََّما ٱلصَّ
4 - جيوز للمس�لمني دفع جزء من زكاة أمواهل�م للمعاونة يف إقامة املعاهد العلمية 

التي تعني عىل الدراسة واستحداث الوسائل للعالج ومكافحة األمراض.

الســـــؤال
طلب جملس إدارة مرشوع إنشاء معهد أمراض الكبد بالطلب املقيد برقم 
228 لسنة 1980 بيان ما إذا كان جيوز رشعا دفع الزكاة أو جزء منها هلذا املرشوع 
أم ال جيوز؟ وبعد االطالع عىل الكتيب الذي حوى فكرة املرشوع، وتقدير تكاليف 
إنشائه ورضورته بسبب انتشار أمراض الكبد انتشارا كبريا يف مرص وباقي األقطار 
العربية، ويف مراحل العمر املختلفة، وأن اجلمعية القائمة عىل املرشوع قد تم شهرها 
وتسجيلها يف 9/ 12/ 1979 برقم 2681 بالشؤون االجتامعية جنوب القاهرة، 
من  معينة  نسبة  حدود  يف  بأجر  القادرين  لعالج  مستشفى  به  سيلحق  املعهد  وأن 
األخرى  املوارد  إىل  باإلضافة  ومؤسساته  املعهد  لتشغيل  كمورد  وذلك  املرىض، 

املبينة بالكتيب.

* فتوى رقم: 283 سجل: 105 بتاريخ 12/ 10/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
الرشيفة  والسنة  الكريم  القرآن  من  استنبطوا  قد  املسلمني  فقهاء  أن  نفيد 
الغاية من ترشيعاهتا،  أن ألحكام الرشيعة اإلسالمية مقاصد رضورية كانت هي 
وقد أطلقوا عليها »الرضوريات اخلمس« وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ 
العقل وحفظ النسل وحفظ املال، ومن أوضح األدلة يف القرآن عىل األمر بحفظ 
يِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكةِ{ ]البقرة: 195[، 

َ
بِأ النفس قول اهلل سبحانه: }َوَل تُۡلُقواْ 

نُفَسُكۡم{ ]النساء 29[ ويف السنة الرشيفة الدعوة الواضحة 
َ
وقوله: }َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

الرصحية إىل التداوي، فقد روى أمحد عن أسامة بن رشيك قال: »جاء أعرايب فقال 
علمه  شفاء،  له  أنزل  إال  داء  ينزل  مل  اهلل  فإن  نعم،  قال  نتداوى؟  أال  اهلل  رسول  يا 
من علمه وجهله من جهله«، ويف لفظ »قالت األعراب يا رسول اهلل أال نتداوى؟ 
داء  إال  أو دواء،  له شفاء  داء إال وضع  مل يضع  اهلل  فإن  تداووا،  اهلل  نعم عباد  قال 
واحدا. قالوا يا رسول اهلل وما هو؟ قال اهلرم«. رواه ابن ماجه وأبو داود والرمذي 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  قال رسول  قال   É ابن ماجه)2) عن أيب هريرة  وصححه)1)، ويف سنن 
»املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري«. وقوة املؤمن 
العزم والعزيمة واملجالدة، ومن هذه  يف عقيدته ويف بدنه ويف كل يشء حيتاج إىل 
املحافظة عىل  الناس عىل  أن اإلسالم قد حث  نرى  والسنة  القرآن  النصوص من 
أنفسهم صحيحة قوية قادرة عىل أداء واجبات الدين والدنيا، وإذا كان التداوي من 
املرض مطلوبا ليشفى املريض ويصري عضوا نافعا يف جمتمعه اإلسالمي واإلنساين، 
بناء اإلنسان بعد أن  وإذا كانت أمراض احلضارة قد انترشت واسترشت تقوض 
ترسي يف دمائه وأوصاله، وإذا كان العلم الذي علمه اهلل اإلنسان قد وقف حماربا 
هلذه األمراض واألوبئة يف صورة معاهد ومستشفيات متخصصة يف نوعيات من 
)1)  جزء 8 منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار البن تيمية، ورشحه نيل األوطار للشوكاين صفحة 200 

يف باب الطب.
)2)  جزء 1 صفحة 41 مع حاشية السندي.
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املرض وبعض أعضاء اإلنسان، وإذا كان الكثريون من الناس قد تعجز مواردهم 
املجتمع  عىل  وجب  ذلك  كل  كان  إذا  املتخصص،  العالج  نفقات  مواجهة  عن 
مع  البقاء  حب  غريزة  له  تدعو  وكام  اإلسالم  فرض  هو  كام  ويتكافل،  يتساند  أن 
النقاء، والتكافل والتعاون بني الناس يف درء املفاسد واألمراض يدعو إليه حديث 
عضو  اشتكى  إذا  اجلسد  كمثل  وترامحهم  توادهم  يف  املؤمنني  »مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول 
أموال  الزكاة قد فرضها اهلل يف  باحلمى والسهر«)1)، وإذا كانت  تداعى سائره  منه 
وإنام  حتديد،  دون  وتوزيعها  رصفها  أمر  يرك  مل  فإنه  الفقراء  إىل  لتعود  األغنياء 
َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  بينها يف قوله تعاىل: 
بِيِلۖ فَرِيَضٗة  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
األصناف  أول  أن  نجد  نحن  وها   ،]60 ]التوبة:  َحِكيٞم{  َعلِيٌم  َوٱهلل  ٱهللۗ  ّمَِن 
املستحقني للزكاة برتيب اهلل سبحانه الفقراء، وحتديد معنى الفقر وإن تناقش فيه 
الفقري  الفقهاء وتنوعت أقواهلم كام تنوع الرأي يف حد العطاء، ولكنا هنا سنأخذ 
واملسكني بمعنى صاحب احلاجة التي ال بد منها وال يستطيع احلصول عليها، ومن 
ثم ينبغي أن تكون من احلاجات تيسري سبل العالج إذا مرض الفقري أو املسكني 
هو أو أحد أفراد أرسته الذين تلزمهم نفقته، وال يرك املريض الفقري أو املسكني 
للمرض يفرسه ويقيض عليه؛ ألن تركه عىل هذه احلال وإىل هذا املآل قتل للنفس 
وإلقاء باليد إىل التهلكة، وذلك حمرم طبعا ورشعا باآليات الكريمة وباألحاديث 
الرشيفة ومنها ما سبق التنويه به، وإذا أنعمنا النظر يف باقي مصارف الصدقات نجد 
الصنف  بيان هذا  والفقهاء يف  املفرسون  َسبِيِل ٱهلل{، وقد حتدث  }َوِف  منها 
واختلفت أقواهلم يف مداه، والذي أستخلصه وأميل لألخذ به أن سبيل اهلل ينرصف 
والتي  والدولة  الدين  أمر  قوام  عليها وهبا  التي  العامة  املصالح  إىل  أعلم-  -واهلل 
خلق  هبا  ينتفع  وإنام  حمدد،  شخص  هبا  باالنتفاع  خيتص  وال  ألحد،  فيها  ملك  ال 

)1)  من حديث النعامن بن بشري É متفق عليه.
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اهلل، فهي ملك هلل سبحانه، ومن ثم يدخل يف نطاقها إعداد املعاهد واملستشفيات 
الصحية التي يلجأ إليها املرىض، واإلنفاق عليها ودوام تشغيلها وإمدادها باجلديد 
من األدوات واألودية وكل ما يسفر عنه العلم من وسائل، وهذا املعنى هو مؤدى 
}َوِف  اللفظ يف قوله تعاىل:  الرازي)1) يف تفسريه من أن »ظاهر  به اإلمام  ما قال 
َسبِيِل ٱهلل{ ال يوجب القرص عىل كل الغزاة، ثم قال نقل القفال يف تفسريه عن 
بعض الفقهاء أهنم أجازوا رصف الصدقات إىل مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى 
َسبِيِل ٱهلل{ عام يف الكل«.  }َوِف  وبناء احلصون وعامرة املساجد، ألن قوله: 
تكرارا  تعترب  ال  عامة  وجوه  هذه  أن  يف  مراء  وال  أيضا  الرازي)2)  غري  قال  وهبذا 

لألصناف املحددة قبال يف آية املصارف.

املسؤول عنهام  واملستشفى  املعهد  إنشاء  أهداف  كان ذلك وكان من  وإذا 
إجياد مكان لدراسة نوع خطري من األمراض وعالجها باملتابعة العلمية ويمتد إىل 
املتخصص أصبح  العالج  الذين تعجز مواردهم عن حتمل نفقات  الفقراء  عالج 
التي  اخلري  وجوه  يف  تدخل  التي  العامة  املصالح  من  وتوابعه  ومستلزماته  إنشاؤه 
ليست موجهة لفرد بذاته وإنام لعمل عام، باإلضافة إىل توافر صفة الفقر أو املسكنة 
فيمن ينتفعون بالعالج فيه باملجان يف األعم األغلب، ملا كان ذلك جيوز للمسلمني 
الذين وجب يف أمواهلم حق للسائل واملحروم أن يدفعوا جزءا من زكاة هذا األموال 
الوسائل  واستحداث  الدرس،  عىل  تعني  التي  العلمية  املعاهد  إقامة  يف  للمعاونة 
واألدوية الناجحة للعالج ومكافحة األمراض، واإلرشاد إىل طرق الوقاية منها؛ 
ألن يف سالمة البدن قوة للمسلمني، واملؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن 
الضعيف ويف كل خري، وهذا متى كانت غايته دفع رشور األمراض عن املسلمني 

وال سيام الفقراء واملساكني منهم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

)1)  جزء 4 صفحة 464.
)2)  حماسن التأويل للقاسمي جزء 7 صفحة 3181، وتفسري املنار لرشيد رضا جزء 10 صفحة 585، 587.



- 23 -

�ت �ل�ل�ص�����ل��ت������ل��ت��ت �ل��ل�بك�ا ��ب ا ��ص��ب�ا
أ
ال�

املبـــــادئ
1 - املجاه�دون يف س�بيل اهلل جي�وز رصف ال�زكاة إليهم ألهنم الغ�زاة املقصودون 
بقوله تعاىل }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ ]التوبة: 60[ وترسل أموال الزكاة إىل وزارة احلربية 

ال�ُمرِشفة عىل إعداد الغزاة.
2 - جيب العتبار املبلغ املرس�ل لوزارة احلربية من الزكاة الواجبة أن ينوي مرسلها 

عند إرساهلا أهنا زكاة ماله.
3 - رصف الزكاة إىل املحتاجني من مهاجري مدن قناة السويس جائز رشعا ويأخذ 
املهاج�ر م�ن الزكاة ق�در حاجته وال يأخذ أكثر من ذلك وترس�ل ال�زكاة إىل وزارة 

الشؤون االجتامعية.
4 - فقراء الوطن األصيل للمزكي هم أوىل الناس برصف الزكاة هلم.

5 - إذا مل يوجد فقراء يف الوطن األصيل للمزكي أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم أو 
كان للمزكي قريب فقري يف غري موطنه األصيل جاز له رصف الزكاة إىل فقراء أقرب 

موطن للموطن األصيل للمزكي كام جيوز نقلها إىل القريب املحتاج.

الســـــؤال
املتضمن أن رجال عنده  املقيد برقم 355 سنة 1970  الطلب  اطلعنا عىل 

مال جتب فيه الزكاة، ويطلب بيان حكم الرشع فيام يأيت:

بني  النار  خط  عىل  الواقفني  املجاهدين  إىل  الزكاة  رصف  رشعا  جيوز  هل 
العرب وإرسائيل؟ وهل جيوز رشعا أن ترصف الزكاة إىل املهاجرين من مدن قناة 
السويس؟ وهل جيوز رشعا أن ترصف الزكاة إىل فقراء الوطن األصيل الذي يسكنه 

* فتوى رقم: 99 سجل: 108 بتاريخ 5/ 4/ 1971 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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فقراء  حاجة  عن  يزيد  املال  عىل  الواجبة  الزكاة  مقدار  بأن  اإلحاطة  مع  املزكي؟ 
الوطن األصيل.

ملن  تسليمها  وطريقة  الزكاة  إليها  ترصف  التي  اجلهة  بيان  السائل  وطلب 
يستحقها رشعا.

اجلواب
لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  كتابه:  حمكم  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يقول 
َوِف  َوٱۡلَغٰرِِمنَي  ٱلّرِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهۡم  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي 
]التوبة: 60[  َحِكيٞم{  َعلِيٌم  َوٱهلل  ّمَِن ٱهللۗ  فَرِيَضٗة  بِيِلۖ  ٱلسَّ َوٱبِۡن  َسبِيِل ٱهلل 
وهذه مصارف حمددة والفقهاء، متفقون عىل حتديد املراد منها فيام عدا املرصف املعرب 
عنه بقوله تعاىل: }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ فإهنم قد اختلفوا يف املراد منه، واألكثرون 
للدفاع عن  ُزون  ون وجُيهَّ ُيَعدُّ املسلمني  الغزاة، والغزاة هم جند  منه  املراد  أن  عىل 
الوطن ويردون عنه العدو، ويقومون عىل محاية الدين وتأمني الدعوة اإلسالمية، 
وعىل هذا فإنه جيوز رشعا رصف الزكاة للمجاهدين الواقفني عىل خط النار؛ ألهنم 
الغزاة املقصودون بقوله تعاىل: }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ وترسل أموال الزكاة يف هذه 
إال  عليهم  واإلنفاق  الغزاة وجتهيزهم  إعداد  املرشفة عىل  احلربية  وزارة  إىل  احلالة 
أنه جيب العتبار املبلغ املرسل لوزارة احلربية من الزكاة الواجبة رشعا يف املال عىل 
الزكاة  ماله، وجيوز رشعا رصف  أهنا زكاة  إرساهلا  ينوي مرسلها عند  أن  صاحبه 
إىل أرس شهداء معركة التحرير إذا كانوا فقراء؛ ألهنم داخلون حتت قوله تعاىل يف 
آية الصدقات: }لِۡلُفَقَرآءِ{ ويف هذه احلالة تسلم الزكاة إليهم مبارشة، كام جيوز 
رشعا رصف الزكاة إىل املحتاجني من مهاجري مدن قناة السويس؛ ألهنم داخلون 
بِيِل{؛ ألن الفقهاء  حتت قوله تعاىل يف آية الصدقات سالفة الذكر: }َوٱبِۡن ٱلسَّ
فرسوا »ابن السبيل« بأنه الغريب املنقطع عن ماله كذا يف البدائع، ويأخذ من الزكاة 
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إىل  الزكاة  مبلغ  ويرسل  حاجته  من  أكثر  يأخذ  أن  رشعا  له  حيل  وال  حاجته  قدر 
وزارة الشؤون االجتامعية املرشفة عىل املهاجرين واملختصة برصف املعونات هلم 
وينوي عند إرساهلا لوزارة الشؤون أهنا زكاة ماله، واملقرر رشعا أن فقراء املوطن 
األصيل للمزكي هم أوىل الناس بأن ترصف الزكاة هلم، فإذا مل يوجد فقراء يف املوطن 
األصيل للمزكي أو زاد مال الزكاة عن حاجتهم أو كان للمزكي قريب فقري يف غري 
موطنه األصيل، فإن يف هذه احلاالت جيوز رشعا أن ترصف الزكاة إىل فقراء أقرب 
موطن للموطن األصيل للمزكي، كام جيوز نقل الزكاة رشعا إىل القريب املحتاج يف 
املوطن الذي يقيم فيه هذا القريب، وتسلم الزكاة يف هذه احلاالت إىل املستحقني 

مبارشة.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ر ا �ل�د ء ا �ت ��ب��ب�ا
روع��ت ��ب �ل�ل�مرب ر ا �ا ��ب

���ش �ت ال�أ ربك�ا
املبـــــادئ

1- املقرر فقها أن األش�جار املزروعة يف فناء الدار أو املحيطة هبا ولو كانت بس�تانا 
ال جتب فيها الزكاة رشعا؛ ألهنا تبع للدار وال زكاة يف الدار.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 195 سنة 1974 املتضمن أن السائل يعمل 
إماما ومؤذنا بمسجد العتيق ببلدة سيوة، وأن هذا املسجد له نخيل وشجر زيتون 
الزيتون  وشجر  النخل  حمصول  عام  كل  جيمع  السائل  وأن  سيوة،  بحطايا  متفرقة 
ويترصف فيه فينفق من ريعه عىل أكله ورشبه وملبسه، وأن السائل رجل فقري جدا 

ال مال له وال يشء ينفق منه سوى ريع هذا النخل وهذا الشجر.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام إذا كانت جتب الزكاة رشعا يف ثمر 
النخيل والزيتون الناشئ من شجر الزيتون التابع للمسجد العتيق املذكور، أم ال.

اجلواب
كانت  ولو  هبا  املحيطة  أو  الدار  فناء  يف  املزروعة  األشجار  أن  فقها  املقرر 
الدار، وقد جاء يف  للدار وال زكاة يف  تبع  الزكاة رشعا؛ ألهنا  فيها  بستانا ال جتب 
كتاب رد املحتار عىل الدر املختار للعالمة ابن عابدين يف اجلزء الثاين صحيفة رقم 
71 يف باب زكاة الزرع والثامر ما نصه »وكذلك ثمر بستان الدار؛ ألنه تابع هلا كام يف 
قاضيخان قهستاين«، وعىل ذلك فإذا كان النخل وشجر الزيتون يف احلادثة موضوع 
أسوة  رشعا  فيه  زكاة  وال  للمسجد  تابعا  كان  به  وملحق  املسجد  فناء  يف  السؤال 

* فتوى رقم: 306 سجل: 108 بتاريخ 29/ 6/ 1974 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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الزيتون  وشجر  النخل  كان  إذا  أما  قبال-،  رشحناه  -كام  بالدار  امللحق  بالبستان 
موقوفا عىل املسجد وليس يف فنائه وال تابع له فإن الزكاة يف ثمره واجبة رشعا عىل 
به؛ ألن  املفتى  القول  الواقف عىل  املستأجر من  أو  الواقف  الزارع سواء أكان هو 

الزكاة جتب يف األرض املوقوفة.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 28 -

ر�ت �ا �ل��ت�����ب �ت ا ربك�ا
املبـــــادئ

1 - رضيبة الدولة ال ختصم من القدر الواجب إخراجه زكاة.
2 - إخراج الزكاة قبل املوعد املحدد هلا جائز رشعا متى حتقق سبب الوجوب.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 129 سنة 1974 املتضمن أن السائل يريد 

أن يعرف حكم الرشع يف األمور اآلتية:

1- هل جيوز أن أقدر زكاة املال املفروضة من املوىل عز وجل يف كل سنة مع 
اإلحاطة بأن السائل يشتغل يف التجارة وال يتمكن من اجلرد يف كل سنة مما يرتتب 

عليه تأخره يف إخراج زكاة ماله يف الوقت املحدد هلا؟

2- هل جيوز خصم الرضيبة التي تدفع للدولة وهي رضيبة أرباح تأخذها 
الدولة سنويا من صايف األرباح الناجتة عن األعامل التجارية؟

3- هل جيوز إخراج الزكاة قبل املوعد املحدد هلا أي قبل حوالن احلول ملن 
طلب قضاء حاجته من املحتاجني.

اجلواب
1- عن السؤال األول والثاين: املقرر رشعا أنه جيب عىل من يشتغل بالتجارة 
أن جيرد بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه وخيرج عنها كلها الزكاة برشط حوالن 
احلول عليها مجيعا، وال خيصم منها رضيبة الدولة التي تأخذها عن األرباح؛ ألن 

* فتوى رقم: 437 سجل: 108 بتاريخ 25/ 4/ 1976 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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حق الدولة ال حيول دون حق اهلل؛ وألن الزكاة خترج عن كل املال وعروض التجارة 
أي أن الرضيبة ال ختصم من املقدار الواجب إخراجه زكاة.

3- عن السؤال الثالث: ال مانع رشعا من إخراج الزكاة قبل املوعد املحدد 
إذا  النصاب وقبل حوالن احلول عليها وال سيام  هلا متى حتقق السبب وهو ملك 
إليها، ويعترب هذا تعجيال للواجب عليه ومسارعة إىل  كانت لقضاء حاجة حمتاج 
اخلري وحتقيقا لغرض من األغراض التي رشعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة 
املحتاج، ولو سارع كل مسلم إىل أداء ما فرض اهلل عليه وأدى ما أوجبه عليه عىل 
الوجه األكمل لتغري حال املسلمني وألصبحوا يف حالة أفضل من احلالة التي هم 
عليها اآلن، ولعظم شأهنم ووصلوا إىل مدارج الكامل. ومن هذا يعلم اجلواب إذا 

كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ر�لت��ب
�ل�ل��ت �� ا  اأ

�ت �ل�بك�ا ع ا
���لب د

املبـــــادئ
1 - جي�وز للمزكي دفع زكاته إىل أقاربه ع�دا أصله وفرعه وزوجته التصال املنفعة 

بينهم فال يتحقق التمليك عىل الكامل.
2 - ل�و دف�ع زكات�ه إىل من نفقت�ه واجبة عليه م�ن األقارب جاز إذا مل حيتس�بها من 

النفقة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 50 سنة 1977 املتضمن أن للسائل رصيدا 
من املال يستحق الزكاة، وأنه يقوم باملعاونة يف اإلنفاق عىل أرسته بمبلغ من املال 

شهريا؛ نظرا لوفاة والده.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان يمكن إدخال هذا املبلغ حتت بند الزكاة، 
أو ال بد من إخراج زكاة املال أيضا، وإذا كان ال بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن 

إعطاؤها أيضا ألرسته؟

اجلواب
َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  تعاىل  قوله  يف  الزكاة  مصارف  الكريمة  اآلية  حددت 
لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي 
]التوبة:  َعلِيٌم َحِكيٞم{  َوٱهلل  ّمَِن ٱهللۗ  فَرِيَضٗة  بِيِلۖ  ٱلسَّ َوٱبِۡن  َسبِيِل ٱهلل  َوِف 
60[، كام نص الفقهاء عىل أن املزكي ال يدفع زكاته إىل أصله وإن عال، أو إىل فرعه 

وإن سفل، أو إىل زوجته؛ ألن املنافع بينهم متصلة، فال يتحقق التمليك عىل الكامل، 
واألخوات  كاإلخوة  القرابة  من  هؤالء  سوى  من  إىل  زكاته  يدفع  أن  له  وجيوز 

* فتوى رقم: 11 سجل: 113 بتاريخ 7/ 4/ 1977 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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واألعامم والعامت واألخوال واخلاالت الفقراء، بل يف الدفع إليهم أوىل ملا فيه من 
السائل يف  يعنيها  التي  فإذا كانت األرسة  التفصيل  الصدقة، وعىل هذا  الصلة مع 
ما  أن حيسب  أو زوجته، فال جيوز  فرعه وإن سفل  أو  سؤاله هي أصله وإن عال 
أعطاهم إياه عىل سبيل املعاونة من الزكاة، كام ال جيوز له أن يعطيهم من مال الزكاة 
شيئا ملا سبق بيانه، أما إذا كانوا غري هؤالء من األقارب وكانوا فقراء فإنه جيوز أن 
يعطيهم من زكاة ماله، بل هم أوىل من غريهم؛ ملا جاء يف الفتاوى الظهريية معزيا 
فيسد حاجتهم«،  الرجل وقرابته حماويج،  تقبل صدقة  الكبري: »ال  إىل أيب حفص 
كام نص عىل أنه: »لو دفع زكاته إىل من نفقته واجبة عليه من األقارب جاز إذا مل 
حيتسبها من النفقة«. ومما ذكر يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ء  �ل��ل�صب��ب�ا
�ت �ل�ل�ص�ع�د ب ا

ر��
أ
�ت ال� ربك�ا

املبـــــادئ
1 - ال جت�ب يف األرض املع�دة للبناء زكاة إال إذا نوى التجارة بش�أهنا وكانت النية 

مقارنة لعقد التجارة واستوفت رشوط الزكاة.
2 - من اشرى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه ال زكاة عليه.

الســـــؤال
هلا  السائلة  أن  املتضمن   1976 سنة   308 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
زوج يعمل بالسعودية، وأهنا هي وزوجها قد متكنا من ادخار مبلغ من املال، وقد 
قاما برشاء قطعتني من األرض املعدة للبناء هبذا املبلغ املدخر، عىل أن يقوما بالبناء 
البناء عندما يتيرس  عىل قطعة منهام واألخرى يبيعاهنا للمسامهة بثمنها يف تكاليف 
حاهلام، أو يبقيان القطعة األخرى كضامن ملستقبل أوالدمها إذا متكنا من البناء بدون 
املال  إذا كان  فيام  الرشعي  بيان احلكم  السائلة  القطعة. وطلبت  لثمن هذه  احتياج 
املدخر الذي اشرتيت به قطعتا أرض البناء خيضع لزكاة املال أو ألي زكاة أخرى، 

وبأي نسبة حتتسب إذا كان خيضع للزكاة؟

اجلواب
املنصوص عليه فقها أن دور السكنى ال جتب فيها زكاة، واألرايض املعدة 
للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فال جتب فيها أيضا زكاة؛ ألهنا أرض 
مبنية تستغل  الزروع، وال هي  فيها زكاة  منتجة، فال هي أرض زراعية جتب  غري 
باالستئجار، وعىل ذلك ففي احلادثة موضوع السؤال تكون قطعة األرض األوىل 
القطعة  تكون  وكذلك  زكاة،  فيها  جتب  فال  السكنى،  بدور  ملحقة  للبناء  املعدة 
* فتوى رقم: 58 سجل: 113 بتاريخ 25/ 12/ 1977 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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الثانية أيضا التي تقول السائلة بشأهنا إما أن تبيعها إن احتاجت إىل ثمنها يف البناء، 
أو تركها ألوالدها فال يكون فيها زكاة إال إذا نوت التجارة بشأهنا، وكانت النية 
مقارنة لعقد التجارة، واستوفت رشوط الزكاة، إذ قد نص يف كتاب الدر املختار 
عىل متن تنوير األبصار اجلزء الثاين يف الزكاة صفحة 18، 19 ما نصه: »واألصل أن 
ما عدا احلجرين -الذهب والفضة- والسوائم إنام يزكى بنية التجارة برشط عدم 
املانع املؤدي إىل الثني -أخذ الصدقة مرتني-، ورشط أن تكون النية مقارنة لعقد 
التجارة، ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشرى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا 
باعه ال زكاة عليه«. ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ر�ت �ل�ل�موأ��ب ��ت��ت ا �ل���ش �ت ا ربك�ا
املبـــــادئ

1 - ال جتب زكاة يف الدور املعدة للسكنى.
2 - ال�دور املع�دة لالس�تغالل جت�ب ال�زكاة يف اإلي�راد الناتج عن اس�تغالهلا متى 

توفرت فيه رشوط الزكاة ومقداره ربع العرش.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 167 سنة 1977 املتضمن أن شخصا مسلام 
بنى بيتا من شقتني تكلف بناؤه بام يف ذلك ثمن األرض حوايل ثالثة آالف جنيه، 
ويسكن هذا الشخص هو وأوالده يف إحدى الشقتني، ويؤجر الشقة األخرى بمبلغ 
100 مائة جنيه. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف كيفية إخراج هذا الشخص 

للزكاة، وما مقدارها رشعا؟

اجلواب
كام  زكاة،  فيها  جتب  ال  للسكنى  املعدة  الدور  أن  رشعا  عليه  املنصوص 
أن  ويشرط  للنصاب،  مالكا  كان  إذا  إال  الشخص  عىل  رشعا  جتب  ال  الزكاة  أن 
حيول عليه احلول، وأن يكون فارغا عن حوائجه األصلية، وحوائج من جتب عليه 
نفقتهم رشعا، أما الدور املعدة لالستغالل فتجب الزكاة رشعا يف اإليراد الناتج عن 
استغالهلا متى توفرت فيه رشوط الزكاة السابقة بياهنا، ويضاف هذا اإليراد إىل ما 
عنده من مال، وجتب الزكاة يف اجلميع إذا حتققت رشوطها، وعىل ذلك ففي احلادثة 
موضوع السؤال ال جتب الزكاة رشعا عىل الشخص املسؤول عنه عن الشقة التي 
يسكنها هو وأوالده؛ ألهنا من حوائجه األصلية، وأما إجيار الشقة األخرى فيعترب 

* فتوى رقم: 80 سجل: 113 بتاريخ 2/ 3/ 1978 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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الرشوط  توفرت  متى  الزكاة  منها  وخيرج  بيانه،  السابق  الوجه  عىل  إيراده  ضمن 
السابق بياهنا، ومقدار الواجب هو ربع العرش أي %2.5.

ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.

J
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ء ا د
أ
ع�طر ل� �ت�����تع�ط األ� �ب�ال� �ل�ل��ب �ت ا ربك�ا

املبـــــادئ
1 - زكاة الفط�ر جت�ب بطلوع فجر يوم عيد الفطر، ويس�تحب إخراجها قبل صالة 

العيد إغناء للفقراء واملساكني.
2 - إن قدمت قبل يوم الفطر جاز، وإن أخرت مل تسقط إال باألداء.

3 - من تأخر يف إخراجها لعذر ال يأثم إن شاء اهلل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 270 لسنة 1978 املتضمن أن السائل صام 
شهر رمضان املايض بالسعودية، وذهب يف األسبوع األخري منه إىل مكة وقام بأداء 
العمرة وأراد إخراج زكاة الفطر، فسأل أحد السعوديني عن كيفية إخراجها فقال له 
أخرجها ليلة العيد، وقبل العيد بيوم ذهب السائل إىل الرياض لقضاء عطلة العيد 
مع صديق له مرصي سبقه بعام للمملكة السعودية، ويف الساعة الثانية عرشة مساء 
ليلة العيد علم السائل أن العيد سيكون صباح اليوم التايل فسأل صديقه املرصي أين 
خيرج الزكاة؟ فقال له عند ذهابنا لصالة العيد يف اخلالء ستجد كثريين جالسني يف 
الطريق ألخذ الزكاة من الناس فتعطي منهم من تشاء، ويف الصباح ذهب للصالة 
ولكنه فوجئ بعدم وجود أحد يف الطريق إطالقا، ونتج عن هذا عدم إخراج الزكاة 

املقدرة.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع. وهل خيرج الزكاة أم 
أهنا أسقطت عنه؟ وهل جتب كفارة عليه، أم ماذا يصنع؟

* فتوى رقم: 211 سجل: 113 بتاريخ 21/ 4/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
-عيد  العيد  يوم  فجر  بطلوع  جتب  الفطر  زكاة  أن  احلنفية  فقه  يف  املقرر 
الفطر- ويستحب للناس أن خيرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل صالة العيد 
إغناء للفقراء واملساكني يف يوم العيد عن السؤال، فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز، 
إخراجها؛ ألهنا  عليهم  واجبا  تسقط عنهم، وكان  مل  الفطر  يوم  أخروها عن  وإن 
قربة مالية تثبت بالذمة فال تسقط بعد الوجوب إال بأداء كالزكاة وهذا باتفاق فقهاء 
املذاهب، وعىل هذا فيجب عىل السائل رشعا أن خيرج زكاة الفطر الواجبة عليه؛ 
ألهنا صارت دينا يف ذمته، والظاهر من السؤال أن تأخريه يف دفعها ملستحقيها كان 

بعذر فنرجو أال يأثم يف ذلك.

ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.

J
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��صب��ت �لل�ب  ا
رب ���ا ر �ل��عب ��ب �ل�ل�ص�د ل ا �ل�ل�ص�ا �ت ا ربك�ا

املبـــــادئ
1- جت�ب ال�زكاة يف امل�ال املدخ�ر ملس�اعدة البنت عن�د زواجها متى بل�غ النصاب 

وتوفرت فيه الرشوط الواجبة.

الســـــؤال
 1979 لسنة   17  ،1978 لسنة   370 برقم  املقيدين  الطلبني  عىل  اطلعنا 
املتضمنني أن السائل له بنت يف سن الزواج، وأنه قد ادخر هلذه البنت مبلغا من املال 
وذلك بغرض مساعدهتا يف جتهيز ورشاء أثاث منزل الزوجية إذا ما تقدم هلذه البنت 
من يرغب يف الزواج هبا، وأن هذا املبلغ مودع باسمها يف دفرت توفري بريد. وطلب 
السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املال املدخر هلذا الغرض املعني، وهل جتب فيه 
الزكاة أيا كان مقداره، أم ال جتب فيه الزكاة رشعا؟ وإذا وجبت فيه الزكاة، فام حكم 
ُل عليه حول؟ وما هو املقدار الواجب فيه الزكاة  ما يودع أثناء العام نفسه، ومل يحَ

رشعا؟

اجلواب
جراما،   85 اآلن  وزهنا  الذهب  من  مثقاال  عرشون  املال  زكاة  نصاب 
احلوائج  عن  فاضال  يكون  أن  فوقه  وما  القدر  هذا  يف  الزكاة  لوجوب  ويشرط 
األصلية ملالكه كالنفقة والسكنى والثياب باملعروف، وحاجة من جتب نفقته عليه 
رشعا، وأن حيول عليه احلول، وأال يكون املالك مدينا بام يستغرق املال املدخر أو 
ينقصه عن هذا النصاب، وحيتسب النصاب بالعملة املرصية وفق سعر الذهب يف 

* فتوى رقم: 219 سجل: 113 بتاريخ 13/ 5/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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العرش 2.5%، وال عربة  بواقع ربع  الزكاة عىل اجلملة  هناية كل عام، ثم حتتسب 
رشعا بالغرض املدخر من أجله املال ما دامت قد توافرت فيه الرشوط املشار إليها، 
وعىل هذا ففي واقعة السؤال إذا بلغ املبلغ املسؤول عنه قيمة النصاب الواجب فيه 
الزكاة بالقدر والرشوط املنوه هبا وفق سعر الذهب اخلالص عيار 23.5 بالعملة 
املرصية وجبت فيه الزكاة عن كل حول مىض دون اعتبار للغرض املدخر من أجله 
وهو تزويج البنت، ومثال لإليضاح 85 جراما × 626 قرشا سعر اجلرام، -وهذا 
السعر املنشور اليوم األربعاء 9/ 5/ 1979 بجريدة األهرام املرصية- = 53210 
قروش، ويالحظ عند احتساب النصاب وقيمة الزكاة املستحقة سعر يومه، فإذا بلغ 
املال املدخر هذا القدر أو جاوزه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العرش، وإذا نقص 
عن ذلك فال زكاة فيه، واالعتبار دائام لوزن النصاب ذهبا 85 جراما عيار 23.5 
إذ قد يزيد السعر أو ينقص، والعربة بالسعر آخر كل عام منذ يوم االدخار الذي 
كمل فيه النصاب، وال يشرط استمرار توافر النصاب طول العام، بل هذا الرشط 
الزم يف أول العام وآخره، وال عربة للزيادة والنقصان يف وسط العام، وبذلك فإن 
ما يودع )متوفرا( وسط العام يستحق عنه الزكاة إذا استمر إىل هناية العام. وهبذا 

علم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل أعلم.

J
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�د حب �ل�ل�ص����ا ر�ت ا ء و�ع���ا ل �ل�صب��ب�ا �صوا
أ
�ت ال� ع ربك�ا

���لب د
املبـــــادئ

1 - فقه�اء املذاه�ب األربع�ة متفقون عىل أن املقصود بقوله تعاىل: }َوِف َس��بِيِل 
ٱهلل{ ]التوب�ة: 60[ اجله�اد والقت�ال، ع�ىل اختالف بينه�م يف ماهية اجله�اد وأفراد 

املجاهدين ورشوط االستحقاق يف هذا الباب.
2 - نق�ل الفخر الرازي ع�ن بعض الفقهاء أهنم أج�ازوا رصف الزكوات إىل مجيع 

وجوه اخلري.
3- إن كان املسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعمريه هو الوحيد يف البلدة أو كان هبا غريه 
ولكنه ال يتس�ع للمصلني من أهلها وحيتاجون إىل آخر جاز رشعا رصف الزكاة يف 

إنشائه أو تعمريه.
4 - إذا مل تكن البلدة يف حاجة إىل املسجد عىل هذا الوجه، كان الرصف إىل غريه من 

األصناف املبينة يف اآلية الكريمة أحق وأوىل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 329 لسنة 1979 وقد جاء به هل جيوز دفع 
زكاة األموال لبناء وعامرة املساجد أو املسامهة فيها؟ وإذا كان جائزا رشعا فام هو 

الدليل من القرآن والسنة؟

اجلواب
إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم يف قول اهلل سبحانه وتعاىل: }إِنََّما 
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب  ٱلصَّ

* فتوى رقم: 289 سجل: 113 بتاريخ 30/ 12/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{  َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
]التوبة: 60[، ومن بني جهات الرصف الواردة يف هذه اآلية قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

}َوِف َسبِيِل ٱهلل{، ولقد اتفق فقهاء املذاهب األربعة عىل أن املقصود هبا اجلهاد 
والقتال عىل اختالف بينهم يف ماهية اجلهاد وأفراد املجاهدين ورشوط االستحقاق 
يف هذا الباب، ونقل الفخر الرازي يف تفسريه هلذه اآلية عن القفال عن بعض الفقهاء 
أهنم أجازوا رصف الزكوات إىل مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى وبناء احلصون 
وعامرة املساجد؛ لعموم قول اهلل سبحانه: }َوِف َسبِيِل ٱهلل{، كام نقل ابن قدامة 
يف املغني مثل هذا القول، ونسب إىل أنس بن مالك واحلسن البرصي أهنام قاال »ما 
اجلعفرية  اإلمامية  مذهب  ويف  ماضية«،  صدقة  فهي  والطرق  اجلسور  يف  أعطيت 
مثل هذا القول أيضا، ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم يف هذا الصنف: }َوِف 
أو تعمريه هو  إنشاؤه  يراد  الذي  املسجد  إذا كان  فإنه  َسبِيِل ٱهلل{؛ وعىل ذلك 
الوحيد يف البلدة، أو كان هبا غريه ولكن ال يتسع للمصلني من أهلها بل حيتاجون 
إىل مسجد آخر جاز رشعا رصف الزكاة يف إقامة املسجد أو عامرته، ويكون الرصف 
عىل املسجد يف هذه احلالة من املصارف املحددة يف صنف: }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ 
َدَقُٰت...{، أما إذا مل تكن البلدة يف حاجة إىل املسجد عىل هذا  من آية: }إِنََّما ٱلصَّ
الوجه كان الرصف إىل غريه من األصناف املبينة يف اآلية الكريمة أحق وأوىل، وعىل 
اعتباره أن إطعام  إليها، وليضع يف  السائل أن يتحرى اجلهة األوىل برصف زكاته 
اجلائع وكسوة العاري وتفريج كرب املسلمني يف املقام األول، فقد بدأ اهلل سبحانه 
يف هذه اآلية بالفقراء واملساكني، وهذا يشري إىل أهنم أوىل األصناف الذين ترصف 
هلم الزكاة، ويرشدنا إىل هذا قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث معاذ É وغريه يف شأن 

الزكاة: »تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم«.

وهبذا يعلم جواب السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ت �ل����ت�ا �ص��ت�ب ع��ل� ا
أ
�لل�ت�ا ود ا

�ت و�ع�ل��ت �ل�بك�ا ا  

املبـــــادئ
1 - الع�دل ب�ني األوالد م�ن واجب اآلباء، حت�ى ال يزرعوا احلق�د والكراهية بني 

أوالدهم.
2 - ال حيتسب ما يؤديه الشخص لوالديه أو أحدمها من مصاريف من زكاة املال.

3 - للش�خص أن  حيتس�ب ما يؤديه لألخ أو األخت من مصاريف من مال الزكاة 
إن مل تكن نفقتهام واجبة عليه.

4 - للشخص احتساب ما يدفعه مساعدة للمحتاج من الزكاة، وكذلك تربعه لبناء 
جام�ع إن كان�ت اجلهة يف حاجة إىل هذا املس�جد، وذلك كله ب�رشط أن تكون نيته 

وقت الدفع احتساب املدفوع من زكاة املال يف األحوال التي أجيز فيها.
5 - صدقة الفطر وزكاهتا جتب عىل رب األرسة عن كل من يعوله ويقيم يف معيشته  

سواء كان من الصائمني أو املفطرين.
6- عق�ود التأم�ني بوصفها الس�ائد ذات القس�ط املح�دد غري التعاوين م�ن العقود 

االحتاملية حتوي مغامرة وخماطرة ومراهنة؛ فتكون فاسدة وحترم رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 258 لسنة 1979 املتضمن أن السائل يطلب 

اإلجابة عىل األسئلة اآلتية:

س1: هل جيوز أن أعطي أوالدي ما لدي من نقود كام أريد -يعني واحدا 
أكثر من اآلخر-؟ علام بأن عندي ثالث بنات متزوجات وولد متزوج وعنده ابن 

صغري، وثالثة أوالد غري متزوجني يف املدرسة؟

* فتوى رقم: 327 سجل: 113 بتاريخ 26/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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أيضا  ومساعدة  شهرية  مصاريف  من  والوالدة  للوالد  أتكلف  أنا  س2: 
شهرية ألخي وأختي، هل هذه املصاريف ختصم من زكاة املال؟ وأيضا إذا تربعت 

ألعامل خريية مثال بناء جامع أو مساعدة حمتاج.

هل  رمضان،  يصومون  ال  وأوالد  رمضان  يصومون  أوالد  عندي  س3: 
جيوز إخراج الزكاة عىل الذين ال يصومون رمضان؟

 13 مدة  من  احلياة  عىل  للتأمني  مبلغ  مرتبي  من  شهريا  مني  خيصم  س4: 
سنة، فام حكم الرشع يف هذا؟

اجلواب
 6 جزء  الشوكاين  لإلمام  األوطار  نيل  كتاب  يف  ورد  األول:  السؤال  عن 
صفحة 6 ما نصه: »1- عن النعامن بن بشري قال قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص »اعدلوا بني أبنائكم، 

اعدلوا بني أبنائكم، اعدلوا بني أبنائكم« رواه أمحد وأبو داود والنسائي.

2- وعن جابر قال: »قالت امرأة بشري انحل ابني غالما، وأشهد يل رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال إن ابنة فالن سألتني أن أنحل ابنها غالمي فقال 
له إخوة؟ قال نعم، قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته، قال ال، قال فليس يصلح 
هذا، وإنني ال أشهد إال عىل حق« رواه أمحد ومسلم وأبو داود، ورواه أبو داود من 
حديث النعامن بن بشري وقال فيه »ال تشهدين عىل جور إن لبنيك عليك من احلق 
العدل بني األوالد من واجب اآلباء حتى ال  بينهم«، وعىل ذلك يكون  أن تعدل 
يزرعوا احلقد والكراهية بني أوالدهم، ومن أجل ذلك فقد امتنع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عن الشهادة عىل منحة أحد أصحابه ألحد أوالده بعد أن علم منه أنه مل يمنح باقي 
األوالد مثلها، وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا »ال تشهدين عىل جور، إن لبنيك عليك من احلق أن 

تعدل بينهم«.



- 44 -

عن السؤال الثاين: أمجع أهل العلم عىل أن الزكاة ال جيوز دفعها إىل الوالدين 
يف احلال التي جيرب فيها الدافع إليهم عىل اإلنفاق عليهم؛ ألنه إذا وجبت النفقة عليه 
يكون دفع الزكاة إليهم إغناء هلم عن النفقة، فيعود النفع إليه فكأنه دفعها إىل نفسه 
فلم جتز، كام لو قىض منها دينه، وألن مال الولد مال لوالديه حلديث »أنت ومالك 
ألبيك«، وكذلك ال جيوز دفع الزكاة لألوالد؛ ألهنم جزء األب، والدفع منه إليهم 
أو  يدفع لألخ  نفقتها واجبة عليه، وما  الزوجة؛ ألن  لنفسه وأيضا  كالدفع  يكون 
إن  إذ  رشعا؛  الدافع  تلزم  ال  نفقتهام  كانت  إذا  الزكاة  من  يكون  أن  جيوز  األخت 
من وجبت نفقته عىل قريبه مل جيز دفع زكاته إليه عند أكثر العلامء، والتربع ملساعدة 
املحتاج جيوز احتسابه من الزكاة إذا كانت النية وقت التربع منعقدة الحتسابه من 
الزكاة، وال جتزئ النية الالحقة، والتربع لبناء جامع جيوز احتسابه إذا كانت اجلهة 
التي يبنى فيها يف حاجة إليه بمعنى أال يوجد مسجد يتسع للمسلمني املوجودين 
فيها، أما إذا وجد املسجد الذي يتسع فال جيوز وفقا ملا جرينا عليه يف تفسري قوله 
تعاىل }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ عىل أن تقارن نية احتساب التربع للمسجد من الزكاة 
وقت الدفع للجهة التي تقوم عىل بنائه باملعنى سالف الذكر، ملا كان ذلك فإنه ليس 
للسائل أن حيتسب ما يؤديه لوالديه أو ألحدمها من مصاريف من زكاة ماله، وله 
احتساب ما يؤديه ألخيه أو أخته إن مل تكن نفقتهام أو أحدمها واجبة عليه رشعا 
يف احلال، وله احتساب ما يدفعه مساعدة ملحتاج من الزكاة، وله احتساب تربعه 
لبناء جامع من الزكاة إن كانت اجلهة يف حاجة إىل هذا املسجد وذلك كله برشط أن 
تكون نيته وقت الدفع احتساب املدفوع من زكاة املال يف األحوال التي أجيز فيها 

هذا عىل ذلك الوجه.

عن السؤال الثالث: صدقة الفطر وزكاهتا جتب عىل رب األرسة عن كل من 
يعوله ويقيم يف معيشته سواء من كان من الصائمني أو من املفطرين، ومن أجل هذا 
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تسمى يف عرف بعض الفقهاء زكاة الرؤوس؛ أي ألهنا جتب عن كل إنسان يمونه 
رب األرسة ويتوىل أمره.

يثبت  وأحكامها  اإلسالمية  الرشيعة  قواعد  بتتبع  إنه  الرابع:  السؤال  عن 
أنه ال جيب عىل أحد ضامن مال لغريه باملثل أو بالقيمة إال إذا كان قد استوىل عىل 
هذا املال بغري حق أو أضاعه عىل صاحبه أو أفسد عليه االنتفاع به بطريق مبارش 
أو بالتسبب، وأسباب الضامن املرشوع يف هذه األوجه ال تتحقق يف رشكة التأمني 
عىل احلياة ذات القسط املحدد وهي يف الواقع رشكة ضامن لسالمة األنفس، وهو 
ومراهنة،  مقامرة  احلياة  عىل  التأمني  عقد  يف  وألن  رشعا،  فيه  الضامن  جيوز  ال  ما 
بمعنى أنه ال يمكن ألحد املتعاقدين أو كليهام وقت العقد معرفة مدى ما يعطي أو 
يأخذ بمقتىض هذا العقد، واملقامرة حرام وفيها خماطرة، واملخاطرة مبطلة للعقود 
يف اإلسالم. ملا كان ذلك فإن عقود التأمني عىل احلياة بوضعها السائد ذات القسط 
املحدد غري التعاوين من العقود االحتاملية حتوي مقامرة وخماطرة ومراهنة، وهبذا 
تكون من العقود الفاسدة بمعايري العقود يف فقه الرشيعة اإلسالمية، والعقد الفاسد 
حيرم رشعا عىل املسلم التعامل بمقتضاه وكل كسب جاء عن طريقه خبيث وحمرم. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت؟ �ل�بك�ا �لأ��ب �ص��ب ا را
�لع���ب �ع��ت��ب� ا

�ه�ل �ت
املبـــــادئ

1 - ال�زكاة جت�ب في�ام فضل عن حاجة املس�لم ومن يعول�ه متى بلغ ه�ذا الفائض 
نصابا، وهو ما يساوي )85( جراما من الذهب مع حوالن احلول عليه، وأن تكون 

ذمته بريئة من الديون التي للعباد.
2 - مق�دار الزكاة من النقود رب�ع العرش 2.5 % يف املائة وترصف لألصناف املبينة 

يف آية التوبة.
3 - ال تداخ�ل بني ال�زكاة والرضائب، ولكل أساس�ه ودوره ومصارفه، وال يغني 

أحدمها عن اآلخر.
4- جي�وز احتس�اب الرضائب من رأس امل�ال الذي جتب فيه ال�زكاة باعتبارها دينا 

وجب يف ذمة صاحب املال للدولة ال من القدر اخلارج زكاة.
5 - الربا بقس�ميه: ربا النس�يئة وربا الزيادة -حمرم يف اإلسالم بنص القرآن والسنة 

وإمجاع املسلمني.
6- الق�رض أو االس�تدانة من البنوك أو املؤسس�ة التي متلكها الدول�ة مقابل فائدة 
حم�ددة مقدم�ا، قل�ت أو كثرت تدخل ه�ذه الفوائد املح�ددة يف ربا الزي�ادة املحرم 
رشعا، وجيب عىل الشخص التصدق هبا بنية رفع هذا اإلثم، وال تعترب هذه الصدقة 

من الزكاة املفروضة.
10- للمس�لم أن خيرج زكاة أمواله مقدما وعىل أقس�اط، برشط النية املقارنة وقت 

إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة.
11- ال يل�زم إعالم املدفوع إلي�ه أن ما ُدفع له من الزكاة، بل يكره ملا فيه من إذالله 

واإلساءة إليه.

* فتوى رقم: 356 سجل: 113 بتاريخ 5/ 3/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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12 - ما يدفعه الشخص لوالدته ال حيتسب من الزكاة رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 18 لسنة 1980 الذي يلتمس فيه بيان احلكم 

الرشعي فيام ييل:

1- إن السائل أثث شقته التي يستأجرها ثم أجرها مفروشة وأنه يدفع عنها 
رضائب دفاع وأمن وغريه ما يعادل 19.85% من قيمة كل اإلجيار للشقة املفروشة 
إىل جانب 25% من قيمة اإلجيار األصيل يدفعه للاملك باإلضافة إىل رضيبة اإليراد 

العام. فهل يمكن اعتبار هذه الرضيبة من الزكاة؟

2- إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقة ودكاكني وجراج وكلها مؤجرة 
إجيارا عاديا ويصل إجيارها وختصم املصاريف ويوزع الصايف بنسبة نصيب كل يف 
البيت هو وإخوته، وحتصل احلكومة رضيبة عقارات ودفاع وأمن إىل جانب رضيبة 

اإليراد العام. فهل تعترب هذه الرضيبة من الزكاة؟

الدولة  متلكها  التي  اإلسكاين  التعاون  مؤسسة  من  حصل  السائل  إن   -3
100% عىل قرض بفائدة 3% عىل عرشين سنة، ودفعت أقساط الدين والفائدة ملدة 
ثالث سنوات، ثم سدد كل باقي الدين بفائدة 3%، فهل هذا ربا، ويمكن الكفارة 

عنه؟

الدين  وسدد   %8 بفائدة  جنيه  ألفي  مبلغ  مرص  بنك  من  استدان  إنه   -4
املذكور وفوائده يف خالل ثالث سنوات، وهذا البنك ملك للدولة، فهل يعترب هذا 

ربا، وكيف يمكن الكفارة عنه؟
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5- إنه خيصص لبعض العائالت مبالغ شهرية يدفعها هلم؛ ألهنم يف مسيس 
احلاجة إليها، كام خيرج يف بعض املناسبات نقودا، وقرر يف نفسه أن ذلك من الزكاة 

املفروضة دون أن يعلن ذلك ملن يعطيه منها، فهل هي فعال من الزكاة؟

اجلواب
عن السؤالني األول والثاين: الزكاة فريضة وركن من أركان اإلسالم اخلمسة 
جتب يف مال املسلم متى بلغ النصاب املقرر رشعا، وقد تكرر األمر هبا يف القرآن 
الكريم غري مرة، وجاءت السنة الرشيفة مبينة ملقدارها يف أنواع املال املختلفة وهي 
وإعانة  النفوس  األموال وتزكي  تطهر  التكافل االجتامعي  أبواب  باب عظيم من 
َوتَُزّكِيِهم{  ُتَطّهُِرُهۡم  َصَدقَٗة  ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
أ ِمۡن  }ُخۡذ  تعاىل:  اهلل  يقول  للمحتاجني 

َوٱلَۡمۡحُروِم{  آئِِل  ّلِلسَّ َحّقٞ  ۡمَوٰلِِهۡم 
َ
أ }َوِفٓ  تعاىل:  اهلل  ويقول   ،]103 ]التوبة: 

َدَقُٰت  ]الذاريات: 19[، وترصف الزكاة لألصناف املبينة يف قوله تعاىل: }إِنََّما ٱلصَّ

لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي 
حارب  ولقد   ،]60 ]التوبة:  ٱهلل{  ّمَِن  فَرِيَضٗة  بِيِلۖ  ٱلسَّ َوٱبِۡن  ٱهلل  َسبِيِل  َوِف 
اخلليفة األول أبو بكر الصديق املرتدين حينام منعوا الزكاة، وقال: »واهلل لو منعوين 
عقال بعري كانوا يؤدونه لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه« ولويل األمر 
يف املسلمني جباية الزكاة وإخراجها يف مصاريفها املحددة يف هذه اآلية الكريمة، 
من  تؤديه  فيام  الستخدامها  الشعب؛  أفراد  عىل  تقررها  الدولة  فإن  الرضائب  أما 
مهام إدارية ودفاعية وإلنشاء املستشفيات وغريها من املنشآت العامة التي تقوم هبا 
الدولة خلدمة أفراد املجتمع، وفرض الرضائب حق لويل األمر املسلم جتيزه أحكام 
الرشيعة اإلسالمية باعتبار أن املنوط به القيام عىل مصالح األمة التي تستلزم نفقات 
ال مورد هلا إال تلك الرضائب، ومن هذا يظهر أنه ال تداخل بني الزكاة والرضائب، 
الزكاة عن الرضائب وال الرضائب  وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه، فال تغني 
عن الزكاة ال سيام يف هذا العرص الذي كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها، 
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باعتبارها  الزكاة  فيه  الذي جتب  املال  ومن ثم جيوز احتساب الرضائب من رأس 
نصابا  املال  بلغ  إذا  إال  والزكاة ال جتب  للدولة،  املال  ذمة صاحب  دينا وجب يف 
حمددا، ومن رشوط وجوهبا براءة الذمة من ديون العباد، وعىل هذا جيوز احتساب 

الرضائب من رأس املال الذي جتب فيه الزكاة ال من القدر اخلارج زكاة.

ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ وعن السؤالني الثالث والرابع: يقول اهلل سبحانه وتعاىل:}َيٰٓ

ُتۡفلُِحوَن{  لََعلَُّكۡم  َوٱتَُّقواْ ٱهلل  َضَٰعَفٗةۖ  ۡضَعٰٗفا مُّ
َ
أ اْ  ٱلّرَِبوٰٓ ُكلُواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ 

]آل عمران: 130[، ويقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة 

É قال: »الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال 
الربا، ومن هذا  املسلمون عىل حتريم  ربا«، وأمجع  فهو  استزاد  أو  زاد  فمن  بمثل، 
يظهر أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة حمرم يف اإلسالم بنص القرآن والسنة 
وبإمجاع املسلمني، وملا كان القرض أو االستدانة من البنوك أو املؤسسة التي متلكها 
الدولة مقابل فائدة حمددة مقدما مثل 3% أو 8% هو قرض بفائدة ومن ثم تدخل 
هذه الفوائد املحددة يف ربا الزيادة املحرم رشعا بمقتىض تلك النصوص الرشعية؛ 
ملا كان ذلك يكون اقراض السائل من مؤسسة التعاون اإلسكاين ومن بنك مرص 
وكان  ذلك  كان  وإذا  املحرم رشعا،  الزيادة  ربا  نطاق  يف  داخال  املذكورة  بالفائدة 
الظاهر من السؤال أن االقراض إن كان بفائدة اعتربت من باب الربا رشعا فإنه 
عىل السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التي تعامل هبا بنية دفع هذا اإلثم والتوبة 
إىل اهلل والندم عىل الوقوع يف هذا اإلثم الكبري يقول اهلل تعاىل: }ِإَون تُۡبُتۡم فَلَُكۡم 
هذه  تعترب  وال   ،]279 ]البقرة:  ُتۡظلَُموَن{  َوَل  َتۡظلُِموَن  َل  ۡمَوٰلُِكۡم 

َ
أ رُُءوُس 

الصدقة من أموال الزكاة املفروضة، بل هي تطييب ملال خبيث انتفع به يف حاجته 
اخلاصة، وله أن خيرجها عىل دفعات حسب استطاعته وظروفه.

وعن السؤال اخلامس: إن للمسلم أن خيرج زكاة أمواله مقدما وعىل أقساط 
برشط النية املقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة، وال يلزمه إعالم املدفوع 
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إليه أن ما دفعه من الزكاة بل إن هذا مكروه؛ ملا فيه من إذالله واإلساءة إليه، وما 
يدفعه السائل لوالدته ال حيتسب من الزكاة رشعا، هذا والزكاة جتب فيام فضل عن 
قيمة 85  يساوي  ما  نصابا وهو  الفائض  بلغ هذا  يعوله حتى  املسلم ومن  حاجة 
جراما من الذهب، ويكون قد مىض عليه حول كامل، وأن تكون ذمته بريئة من 
الديون التي للعباد، ومقدار الزكاة من النقود ربع العرش 2.5%. ومما يذكر يعلم 

اجلواب عام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ل �ل�ل�ص�ا �ت ا ربك�ا
املبـــــادئ

1 - زكاة امل�ال رك�ن م�ن أركان اإلس�الم، وفرض ع�ني عىل كل م�ن توافرت فيه 
رشوط الزكاة.

2 - أمج�ع املس�لمون عىل فرضية ال�زكاة، وأهنا جتب يف كل أن�واع األموال برشوط 
ومقادير حمددة لكل نوع.

3 - النص�اب الرشع�ي لل�امل النق�دي ال�ذي جتب في�ه الزكاة بع�د اس�تيفاء باقي 
ال�رشوط هو ما تقابل قيمته بالنق�ود احلالية قيمة )85( جراما من الذهب عيار 21 

- والواجب فيه ربع العرش 2.5 % يف املائة متى حتققت سائر الرشوط.
4- تؤدى الزكاة يف مصارفها الثامنية املحددة يف آية التوبة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 52 لسنة 1980 املتضمن أن السائل يعمل 
املقدار  يعرف  أن  ويود  زكاته،  خيرج  أن  يريد  النقود  من  مبلغا  لديه  وأن  بالعراق، 

الواجب عليه زكاة ملاله املتوفر لديه.

اجلواب
فيه  املال ركن من أركان اإلسالم وفرض عني عىل كل من توافرت  زكاة 
قوله  هذا  ومن  واإلمجاع،  والسنة  بالكتاب  ثابت  فرضيتها  ودليل  الزكاة،  رشوط 
ٰكِعِنَي{ ]البقرة: 43[،  َمَع ٱلرَّ َوٱۡرَكُعواْ  َكٰوةَ  َوَءاتُواْ ٱلزَّ لَٰوةَ  قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
تعاىل: }َوأ

آئِِل َوٱلَۡمۡحُروِم{ ]الذاريات: 19[، وما رواه  ۡمَوٰلِِهۡم َحّقٞ ّلِلسَّ
َ
وقوله تعاىل: }َوِفٓ أ

* فتوى رقم: 14 سجل: 115 بتاريخ 15/ 4/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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ابن عباس Ñ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا بعث معاذا إىل اليمن كان مما أوصاه بإبالغه للناس 
»إن اهلل قد افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد إىل فقرائهم« 
متفق  عليه، واللفظ للبخاري. وقد أمجع املسلمون عىل فريضة ]الزكاة[ وأهنا جتب 
يف كل أنواع األموال برشوط ومقادير حمددة لكل نوع وأهم رشوط وجوب الزكاة 
يف األموال النقدية أن يبلغ املال النصاب الرشعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من 
املعيشية وحاجة من يعوله، وأن متيض عليه  الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته 
سنة. والنصاب الرشعي -أي احلد األدنى للامل النقدي الذي جتب فيه الزكاة بعد 
من  جراما   85 قيمة  احلالية  بالنقود  قيمته  يقابل  ما  وهو  الرشوط-  باقي  استيفاء 
الزكاة  فيه  وجبت  منه  أكثر  أو  النصاب  هذا  املسلم  ملك  فإذا   ،21 عيار  الذهب 

بمقدار ربع العرش أي %2.5.

ويف واقعة السؤال يكون الواجب عىل السائل إذا ما توافر لديه هذا النصاب 
وحتققت سائر الرشوط أن خيرج زكاة ماله بمقدار 2.5% أي ربع العرش فقط، وأن 
َدَقُٰت  يؤدي الزكاة يف مصارفها الثامنية التي حددها اهلل تعاىل يف قوله: }إِنََّما ٱلصَّ
لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي 

بِيِل{ ]التوبة: 60[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ

J
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��بو�ب �ل�ل�������ب ل ا �ت �ص�ا ربك�ا
املبـــــادئ

1 - ال�زكاة رك�ن من أركان اإلس�الم، وفرض عني عىل كل م�ن توافرت يف أمواله 
رشوطها.

2 - احل�د األدن�ى لل�امل النقدي الذي جتب في�ه الزكاة، هو ما تقاب�ل قيمته بالنقود 
احلالية 85 جراما من الذهب عيار 21 مع مراعاة سعر الذهب وقت وجوب الزكاة 

وحتى الوفاة ال السعر احلايل.
3 - اختلفت الفقهاء يف وجوب الزكاة يف مال املجنون فقال األئمة مالك والشافعي 
وأمحد إهنا جتب وعىل الويل إخراجها، وقال اإلمام أبو حنيفة إهنا ال جتب يف ماله وال 

يطالب الويل بإخراجها.
4 - جيب عىل ويل املحجور عليه إخراج زكاة أمواله املودعة يف البنك متى توافرت 
رشوطه�ا م�ن صايف املال جم�ردا عن الفوائد لدخوهل�ا يف ربا الزي�ادة املحرم رشعا، 

وعىل الورثة التخلص منها بالتربع هبا جلهات الرب.
5 - طريق�ة توزي�ع ال�زكاة هي م�ا بينته آية التوب�ة،  وال يتحتم اس�تغراق مجيع هذه 

األصناف عند توزيع الزكاة.

الســـــؤال
املتضمن أن رجال كان  املقيد برقم 140 لسنة 1981  الطلب  اطلعنا عىل 
حمجورا عليه ملرض عقيل، وكان له مبلغ من املال وقد أودع هذا املبلغ يف أحد البنوك 
باسمه حتى وصل هذا املبلغ -مضافا إليه أرباحه السنوية- إىل مبلغ 3500 ثالثة 
آالف ومخسامئة جنيه؛ ونظرا ألن القيم ال يمكنه رصف أي مبلغ من البنك إال بإذن 

* فتوى رقم: 140 سجل: 115 بتاريخ 27/ 7/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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سنة  يناير  يف  عليه  املحجور  تويف  وقد  املال،  هذا  زكاة  يؤد  فلم  املختصة  املحكمة 
1979 ويسأل الطالب:

أوال: ما حكم الرشع يف موضوع الزكاة، هل تدفع من يوم وضع املبلغ يف 
البنك، أم من يوم آل املبلغ إىل الورثة بعد وفاة املحجور عليه؟

ثانيا: ما هي طريقة توزيع الزكاة؟

ثالثا: هل يمكن توزيع جزء من زكاة هذا املال عىل الفقراء واملحتاجني من 
أقارب املتوىف؟

اجلواب
توافرت  من  كل  عىل  عني  وفرض  اإلسالم  أركان  من  ركن  الزكاة  أوال: 
يف أمواله رشوط الزكاة، ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع من هذا 
ٰكِعِنَي{ ]البقرة:  َمَع ٱلرَّ َوٱۡرَكُعواْ  َكٰوةَ  ٱلزَّ َوَءاتُواْ  لَٰوةَ  ٱلصَّ قِيُمواْ 

َ
قوله تعاىل: }َوأ

43[، وما رواه ابن عباس Ñ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا بعث معاذا إىل اليمن كان مما أوصاه 

بإبالغه للناس: »إن اهلل قد افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم فرتد 
إىل فقرائهم« متفق عليه واللفظ للبخاري، وقد أمجع املسلمون عىل فرضية الزكاة 
وأهنا جتب يف كل أنواع املال برشوط ومقادير حمددة لكل نوع، وأمهها أن يبلغ املال 
الدين، وأن يكون فائضا عن  النصاب الرشعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من 
حاجته املعيشية وحاجة من يعوله، وأن متيض عليه سنة، والنصاب الرشعي -أي 
باقي الرشوط- هو  استيفاء  بعد  الزكاة  فيه  الذي جتب  النقدي  للامل  احلد األدنى 
ما يقابل قيمته بالنقود احلالية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، ويلزم مراعاة 
سعر الذهب وقت وجوب الزكاة وحتى الوفاة ال السعر احلايل، فإذا ملك املسلم 
هذا   ،%2.5 أي  العرش  ربع  بمقدار  الزكاة  فيه  وجبت  منه  أكثر  أو  النصاب  هذا 
الزكاة وقالوا إن منها العقل، واختلفوا يف  الفقهاء يف رشوط وجوب  وقد حتدث 
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وجوهبا يف مال املجنون، فقال األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد بن حنبل إهنا 
جتب يف ماله وجيب عىل الويل إخراجها من ماله، وقال اإلمام أبو حنيفة إهنا ال جتب 
يف ماله وال يطالب الويل بإخراجها، ونميل إىل األخذ برأي األئمة الثالثة القائلني 
بإخراج الزكاة من ماله لقوة أدلتهم، ويف واقعة السؤال إذا ما حتققت رشوط زكاة 
احلول  ومتام  البنك  إيداعه  وقت  املذكور  املبلغ  يف  الرشعي  النصاب  وتوافر  املال 
عليه جيب عىل ويل هذا املحجور أن خيرج عنه زكاة أمواله من صايف املال جمردا عن 
األرباح؛ ألن الفوائد املحددة بسعر معني والتي يعطيها البنك مقابل اإليداع تعترب 
الزيادة املحرم رشعا  الفوائد يف ربا  من قبيل القرض بفائدة، ومن ثم تدخل هذه 
بمقتىض الكتاب والسنة واإلمجاع، فال زكاة عليها وقد صارت بوفاته ملكا لورثته، 
واألوىل هلم أن يتربعوا بقيمة هذه الفائدة جلهات الرب كبناء املساجد واملستشفيات.

تعاىل  قوله  يف  الكريمة  اآلية  بينتها  كام  فهي  الزكاة  توزيع  طريقة  عن  أما 
قُلُوُبُهۡم  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما 
بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهلل{ ]التوبة:  َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
60[، وال يتحتم استغراق مجيع هذه األصناف عند توزيع الزكاة وإنام يقدم املحتاج، 

واألوىل مراعاة الرتيب الوارد يف اآلية.

إذا  حمجوره  أموال  زكاة  عن  سبحانه  اهلل  أمام  املسؤول  هو  والقيم  هذا 
استحقت عليها الزكاة وعليه أن يعرض األمر عىل املحكمة املختصة لإلذن بإخراج 

ما وجب من الزكاة قبل تقسيم الركة عىل الورثة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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���ا �اع �عب �لب�ت��ب ب �ل�لا
�

�ع��ت��ت �ل�لاأ را �ل�ب ب ا
ر��

أ
ء ال� �عع�ط�ا اأ

املبـــــادئ
1 - األرض الت�ي تركها مالكها ألخي�ه لزراعتها يعترب إيرادها صدقة تطوعية، وال 

حتتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى.
2 - له أن حيس�ب إجيارها وعند س�داد أخيه هلذا اإلجيار يعطيه إي�اه ناويا الزكاة إذا 

وجبت عليه.
3 - ال زكاة عىل البيوت واملنازل املخصصة للسكنى، فإن استغل املالك جزءا منها 

زائدا عن حاجته وجبت فيه الزكاة برشوطها.
4 - نصاب النقد الذي جتب فيه الزكاة هو ما يقابل 85 جراما من الذهب.

5 - البن�ك الذي يس�تثمر أموال�ه يف مضاربات عاملية، ثم يقس�م الربح دون نس�بة 
حمددة مقدما ختتلف من وقت آلخر، يكون هذا العائد من تعامل مباح.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 306 سنة 1981م وقد جاء به:

أوال:

ثالثني قرياطا،  والده حوايل  زراعية عن  قطعة أرض  السائل ورث  أن  أ- 
وأنه يف سعة من العيش، وقد ترك هذه القراريط ألخيه األكرب الذي يعمل بالزراعة 
إيرادها،  لنفسه منذ وفاة والدمها ومل ياسبه عىل  ليستغلها  وعنده أطفال كثريون؛ 
ثم قال السائل: فهل جيوز احتساب هذا زكاة عني وعن أوالدي علام بأين ال أملك 

سوى مرتبي؟

* فتوى رقم: 188 سجل: 115 بتاريخ 2/ 12/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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فام هو  إيراد،  منه  فإذا دخل  بعد،  إيراد  بيتا مل يصل منه عىل  بنى  أنه  ب- 
املوقف بالنسبة للزكاة؟

ثانيا: أن هناك بنكا جتاريا سعوديا يعمل بالفائدة القصرية للدوالر أي أن 
الشخص يودع فيه أي مبلغ وبعد يومني يدخل يف حساب األرباح ويمكن للشخص 
املودع معرفة األرباح يف أي يوم، وأن هذا البنك يدخل هذه األموال يف مضاربات 
عاملية، ثم يصل عىل جزء من الربح ويوزع الباقي عىل العمالء، مع العلم بأن هذه 
املبالغ ال يعرف بالضبط فيام تستثمر مع أنه ال توجد نسبة حمددة مقدما للربح، وإنام 

ختتلف من يوم إىل آخر، فهل هذا حالل؟

اجلواب
إن الزكاة بوجه عام من فروض اإلسالم وأسسه ففي القرآن الكريم قول 
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها{ ]التوبة: 103[، 

َ
اهلل سبحانه: }ُخۡذ ِمۡن أ

ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهِ{ ]األنعام: 141[، ويف احلديث الذي أخرجه   وقوله: }َوَءاتُواْ َحقَّ
أن  »اإلسالم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص سئل عن اإلسالم فقال:  أن   É الشيخان عن أيب هريرة 
تعبد اهلل وال ترشك به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤيت الزكاة املفروضة وتصوم 
-أي  نصابا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  له  حدد  األموال  من  نوع  وكل  احلديث،  رمضان...« 
قدرا معينا- ال جتب الزكاة إال إذا بلغه وما فوقه، فإذا )نقص( املال عن النصاب فال 

زكاة، مع رشوط أخرى يف كل نوع من األموال، وبعد هذا فإنه عن السؤال أوال:

أ- فإن زكاة الزرع عىل مالك ما خيرج من األرض ملكا تاما وقصد بزراعته 
استغالهلا عادة عىل خالف بني الفقهاء فيام جيب فيه الزكاة من املزروعات، ومجهور 
الفقهاء يشرطون النصاب يف زكاة الزرع عمال بحديث أيب سعيد اخلدري أن النبي 
»ليس فيام دون مخسة أوساق متر وال حب صدقة« أخرجه مسلم وغريه،  ملسو هيلع هللا ىلص قال 
وقد نقل ابن املنذر وغريه اإلمجاع عىل أن الوسق ستون صاعا كام جاء يف املجموع 
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للنووي ج 5 ص 447 أي أن النصاب ثالثامئة صاع وهي تساوي بالكيل املرصي 
مخسني كيلة، ملا كان ذلك مل يكن عىل السائل زكاة الزرع؛ ألنه ال يزرع وإنام أخوه هو 
الزارع فإذا كان قد ترك األرض التي ورثها ألخيه متربعا، فإيرادها صدقة تطوعية 
وال حتتسب من الزكاة إذا وجبت عليه زكاة أموال أخرى غري الزراعة، عىل أن له 
أن حيسب إجيارها، وعند سداد أخيه هلذا اإلجيار يعطيه إياه ناويا الزكاة إذا وجبت 

عليه؛ ألن النية جيب أن تقارن إخراج الزكاة.

أرسته  وسكنى  لسكناه  املسلم  خصصها  التي  واملنازل  البيوت  إن  ب- 
ال زكاة عليها برشط أن تكون يف حدود سكنى أمثاله، فإذا ما استغل جزءا منها 
نفسه  عىل  منه  لإلنفاق  اإلجيار  هذا  إىل  حاجة  يف  ليس  كان  فإن  للغري،  باإلجيار 
وأرسته كان ماال مدخرا ترسي عليه رشوط نصاب األموال السائلة املدخرة، وهي 
يف اجلملة بلوغه النصاب، وحوالن احلول عليه بمعنى توافر النصاب يف أول احلول 
ويف آخره، وزيادته عن حاجته وحاجة من يعوهلم، وخلو ذمة مالكه من الديون، 
فإذا توفرت هذه الرشوط وغريها مما نص عليه الفقهاء وجبت الزكاة يف إيراد هذا 
العقار منفردا أو بضمه إىل مدخرات أخرى توافرت فيها رشوط وجوب الزكاة، 
النقد الذي جتب فيه الزكاة هو مقابل 85 جراما ذهبا، بمعنى أن حييص  ونصاب 
النقود املدخرة فإذا بلغت قيمة هذا الوزن من الذهب كان النصاب متوفرا وإال مل 

يتحقق أهم رشط وهو النصاب فال جتب الزكاة.

ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ عن السؤال الثاين: يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: }َيٰٓ

َضَٰعَفٗة{ ]آل عمران: 130[، وروى اإلمام مسلم من  ۡضَعٰٗفا مُّ
َ
اْ أ ُكلُواْ ٱلّرَِبوٰٓ

ۡ
َل تَأ

حديث أيب هريرة É قال قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »الذهب بالذهب وزنا بوزن مثال بمثل 
والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا«، وأمجع املسلمون 
عىل حتريم الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة، ومن ثم يكون الربا بإطالق حمرما 
بنص القرآن والسنة وإمجاع املسلمني، هذا واالستثامر اجلائز يف الرشيعة هو ما كان 
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من غري حتديد فائدة مقدما، بل يكون خاضعا لواقع الربح واخلسارة كام هو حكم 
عقد املضاربة الرشعية، وكام بينه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف أحكام املزارعة واملساقاة، وعىل 
مقتىض هذا يكون إيداع األموال يف البنوك بفائدة حمددة قدرا وزمنا مقدما من باب 
واقعة  من  الظاهر  كان  وملا  رشعا،  املحرم  الزيادة  ربا  يف  ويدخل  بفائدة  القرض 
إليه يستثمر األموال املودعة لديه يف مضاربات عاملية ثم  البنك املشار  السؤال أن 
يقسم الربح العائد مع العمالء بدون نسبة حمددة مقدما بل ختتلف من وقت آلخر، 
يكون هذا العائد من تعامل مباح النتفاء التحديد لقدر الربح وزمنه مقدما برشط 
أن تكون تلك املضاربات من املعامالت املباحة رشعا، هذا وإذا كان السائل يشك 
يف أن هذه األموال تستثمر يف حمرم فعليه أن يتجنب مثل هذا البنك حتى تطمئن 
نفسه إىل دخل حالل من كسب حالل من استثامر حالل امتثاال للحديث الرشيف 

»دع ما يريبك إىل ما ال يريبك«. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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املبـــــادئ
1 - األص�ل يف النص�اب النق�دي لل�زكاة هو الذه�ب والفضة، ومق�دار الواجب 

إخراجه هو ربع العرش.
2 - نصاب الذهب عرشون مثقاال، ونصاب الفضة مائتا درهم.

3 - الدينار أو املثقال الرشعي وزنه 4.25 جراما، والنصاب منه وزنه 85 جراما.
4 - الدرهم الرشعي وزنه 2.975 جراما، والنصاب منه وزنه 595 جراما.

5 - حتتس�ب قيمة النصاب بالعملة الورقية برضب عدد اجلرامات يف س�عر السوق 
لكل جرام مع مراعاة أن يكون التقدير يف يوم اكتامل النصاب مستوفيا رشائطه.

6 - حوالن احلول رشط يف وجوب الزكاة.
7 - كامل النصاب معترب يف مجيع احلول عند األئمة الثالثة، ويرى احلنفية أن املعترب 
ه�و أول احل�ول وآخره، فلو نقص النص�اب يف أثناء احلول ث�م كمل يف آخره جتب 

الزكاة.
8 - ما حرم عىل النس�اء اس�تعامله من الذهب والفضة جتب فيه الزكاة متى حتققت 

رشوطها.
9 - اخت�اذ الرج�ل حلي�ا من الذهب أو الفض�ة فيام عدا اخلاتم م�ن الفضة جتب فيه 

الزكاة متى بلغت قيمته نصابا ولو كان استعامله حمرما رشعا.
10 - م�ا أبيح للرجال اس�تعامله من الذهب والفضة ال زكاة فيه كمقبض الس�يف 
والس�ن، وما أبيح للنس�اء التحيل به من اجلواهر وغريها ال زكاة فيه ما مل تتخذ كنزا 

أو لالدخار.

* فتوى رقم: 2 سجل: 117 بتاريخ 14/ 12/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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11 - من يرى من األئمة إعفاء حيل النس�اء من الزكاة مل حيدد لذلك حدودا معينة 
أو نصابا معينا.

12 - أس�هم ال�رشكات الصناعية ال زكاة فيها، ولكن يضم الرب�ح الناتج عنها إىل 
أموال املسامهني ويزكى معها زكاة املال متى حتققت رشائط الوجوب.

13 - أسهم الرشكات التجارية أو املزدوجة جتب فيها الزكاة متى حتققت رشوطها 
وتقدر قيمتها احلالية عند إخراج زكاهتا ال قيمتها االسمية.

14 - يض�م رأس املال إىل األرب�اح واملدخرات والديون الفورية املأمول س�دادها 
وقيمة البضائع املجردة يف وقتها، وتؤخذ الزكاة عىل جمموع ذلك بواقع ربع العرش.
15 - ختص�م الدي�ون والنفق�ات من نات�ج األرض الزراعية، وما بق�ي جتب زكاته 

بواقع العرش متى بلغ نصابا.
16 - اخل�راج -الرضيب�ة العقارية ع�ىل األرض- خيصم من النات�ج وما بقي جتب 

زكاته.
17 - عىل املستأجر زكاة الزرع يف األرض املؤجرة بعد خصم أجرهتا.

18 - ال زكاة يف قيم�ة العق�ارات املبنية ذات اإلي�راد، ولكن جتب الزكاة يف إيرادها 
الص�ايف بعد الصيانة والرضائب، وذلك بع�د ضمه إىل باقي أوعية املمول إن كانت 

له أموال أخرى وخيرج عن اجلميع ربع العرش.
19 - زكاة املاش�ية يف الس�وائم منه�ا ال املعلوفة وال يعتد بالصغ�ار منها وحدها يف 

النصاب إال إذا كان معها كبار متى بلغت نصابا.
20 - ال تنق�ل ال�زكاة م�ن بل�د إىل آخ�ر إال إذا مل يوج�د يف بلده�ا مس�تحق هلا من 

األصناف الثامنية.
21 - ل�ويل األم�ر يف فقه اإلم�ام مالك نقل الزكاة من م�كان إىل آخر إذا رأى أن يف 

ذلك مصلحة للمسلمني، وذلك بعد أخذ رأي أهل الشورى يف ذلك.



- 62 -

الســـــؤال
اطلعنا عىل كتاب جملة منرب اإلسالم املقيد برقم 247 سنة 1981، وقد جاء 
معه مالحظات باسم عامل املدينة املنورة عىل موجز يف التطبيق املعارص لزكاة املال 
الصادر عن اإلدارة العامة للزكاة ببنك نارص االجتامعي، وقد جاء يف هذا املوجز 

ما ييل:

الزكاة  فيها  والفضة: جتب  والذهب  املعدنية  أو  الورقية  النقود  أوال: زكاة 
بمقدار 2.5% إذا حال عليها احلول، وبلغت يف أول العام ما قيمته عرشون دينارا 
يساويه  ما  ولتقدير  الذهب،  بـ 46.4 جرامات من  يقدر وزنه  الرشعي  -الدينار 
الدينار الرشعي يف أي عملة نرضب 46.4 × القيمة السوقية للجرام من الذهب 
اخلالص من تلك العملة؛ ولذا خيتلف النصاب من مكان آلخر، ومن عملة ألخرى 

حسب القيمة السوقية للعملة املتداولة.

دينارا ×  النصاب برضب 46.4 × 20  الزكاة: ويقدر هذا  ثانيا: نصاب 
سعر السوق للجرام من الذهب. ونقصان النصاب يف خالل العام ال يرض أن يكمل 
يف  باسمه  مودعة  أو  خزائنه  يف  أو  مالكها،  يد  يف  النقود  كون  ويستوي  طرفيه،  يف 

البنوك، أو يف صناديق التوفري.

ثالثا: زكاة احليل: ال زكاة يف احليل املعدة لالستعامل والزينة واللباس، وذلك 
لعدم حتقق النامء أو نيته برشط أال تزيد قيمته عىل ألف جنيه، ويف نسخة أخرى من 
هذا املوجز برشط أال تزيد قيمته عن مخسامئة جنيه، واحليل من الذهب والفضة تعد 

من عروض التجارة التي جتب يف قيمتها الزكاة بالنسبة ملن يتجر فيها.

االستثامر  وشهادات  والسندات-  -األسهم  املالية  األوراق  زكاة  رابعا: 
التي يقتنيها مالكها ملجرد احلصول عىل دخل منها، جتب فيها الزكاة بمقدار %10 
من قيمة الكوبون فقط، وجتب الزكاة يف األسهم والسندات التي يبتغي هبا مالكها 
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التعامل يف سوق األوراق املالية بالبيع والرشاء بنسبة 25% من قيمتها السوقية، وإذا 
ظهر كسبها يف يد مالكها، فتجب زكاته بنسبة 10% من قيمة الكوبون.

يف  الزكاة  جتب  املعارص:  عاملنا  بمفهوم  والصناعة  التجارة  زكاة  خامسا: 
ة املحاسبة: »األصول املتداولة«  عروض التجارة، وهي العروض املعدة للبيع، وبُلغحَ
الثابتة  األصول  قيمة  يف  الزكاة  جتب  وال  احلول،  عليها  وحال  نصابا  بلغت  متى 
كاألرض واملباين واآلالت واملعدات واألدوات ووسائل النقل واألثاث، والديون 
املرجوة حكمها حكم عروض التجارة، والديون غري املرجوة أو املشكوك فيها ال 
التجارة  ّوم عروض  تزكى حتى تقبض، فإذا قبضت زكيت زكاة عن املايض، وُتقحَ
وتضم  املال،  فيه  الذي  البلد  يف  قيمتها  وتعترب  العام،  هناية  يف  احلارض  البيع  بسعر 
بعض العروض إىل بعض وإن اختلفت أجناسها، وتضم عروض التجارة وديون 
التجارة املرجوة إىل األموال النقدية؛ لتحديد مجلة األصول املتداولة أو املال العامل، 
الدفع؛  وأوراق  واملوردين  كالدائنني  املمول  عىل  التي  التجارة  ديون  منها  وخيصم 
لتحديد صايف األصول املتداولة، أو صايف املال العامل الذي خيضع للزكاة يف متام 

احلول.

األرض،  خترجه  ما  كل  يف  الزكاة  جتب  والثامر:  الزروع  زكاة  سادسا: 
ويستنبته اإلنسان من املحاصيل الزراعية املختلفة، متى بلغت نصابا، وجتب زكاة 
الزروع والثامر بسعر 10 % من الناتج الصايف بعد خصم مجيع النفقات والتكاليف 
قبل  املجمل  الناتج  من  األمريية  األموال  وختصم  املجمل،  الناتج  من  املختلفة 
احتساب الزكاة، ومن استأجر أرضا فزرعها يوزع عبء الزكاة بينه وبني املالك، 
فيؤدي املستأجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة اإلجيار، ويؤدي املالك زكاة الزرع عن 
قيمة اإلجيار، وبذلك ال يضيع يشء من زكاة الزروع والثامر، وجيوز األداء النقدي 

لزكاة الزروع والثامر.
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سابعا: زكاة العقارات املبنية ذات اإليراد: ال جتب الزكاة يف الدور واملباين 
مالكها  هبا  يبتغي  اإليراد  ذات  املبنية  العقارات  ]أما[  اخلاص،  للسكن  املعدة 
االستثامر، يتحقق فيها السبب الذي جتب من أجله الزكاة يف املال وهو النامء؛ لذلك 
يتعني إخضاعها لزكاة املال، وإذا كانت الزكاة مل تؤخذ عن الدور يف صدر اإلسالم؛ 
ابتغاء  فذلك ألن هذه الدور كانت خمصصة للسكنى، أما اآلن فإن تثمري األموال 
نامئها يف قطاع التشييد واإلسكان للغري أصبح من أهم أنواع االستثامرات املجزية، 
وتؤدى زكاة العقارات املبنية بسعر 10% من صايف اإليراد قياسا عىل زكاة الزروع 

والثامر، فكالمها إيراد من أموال عقارية.

ثامنا: زكاة املاشية: جتب الزكاة يف اإلبل والبقر والغنم املعدة للرتبية والنسل 
النصاب وهو مخس من  النسل عىل  فيه  الذي يكتمل  والنامء برشط حوالن احلول 
اإلبل، أو ثالثون من البقر أو أربعون من الغنم. وإن كانت معلوفة حيث إن علفها 
يف الوقت احلارض ال يستغرق أكثر نامئها، واخليل التي تتخذ للرتبية والنسل والنامء 
العوامل كدواب احلمل  املاشية تشبيها هلا، وال زكاة يف اإلبل والبقر  ختضع لزكاة 
والركوب القتنائها لالستعامل ال للنامء، واختالف أسنان املاشية ال يؤثر يف مقادير 
الزكاة، والزكاة واجبة عىل صغارها كوجوهبا عىل كبارها، وال ]ازدواج[ يف الزكاة، 

وال جتتمع يف املاشية املعدة للتجارة زكاة التجارة وزكاة املاشية

اجلواب
إن الزكاة من فروض اإلسالم ثبتت فرضيتها بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية 
الوجوب،  ورشوط  ومقاديرها  فيها  جتب  التي  األموال  أنواع  بينت  التي  الرشيفة 
واالقتصادية  االجتامعية  الوجهة  من  املجتمع  يف  بعيد  أثر  ذات  فريضة  وهي 
واملالية، فوق أهنا عبادة تقوم عىل النية، والعبادات يف اإلسالم ينبغي التوقف عند 
نصوصها، دون جتاوز إال بقدر الرضورات الترشيعية وبالقواعد األصولية املقررة، 
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وبعد فإنا نعقب عىل موجز أحكام الزكاة الصادر من بنك نارص االجتامعي وعىل 
االعراضات التي أبديت عليه عىل النحو السالف فيام ييل:

أوال: عن البندين أوال وثانيا: إن األصل يف النصاب النقدي للزكاة رشعا 
»ما  قال  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أيب هريرة  ففي صحيح مسلم عن  والفضة،  الذهب  هو 
له  القيامة صفحت  يوم  إال كان  منها حقها  يؤدي  من صاحب ذهب وال فضة ال 
فيكوى هبا جنبه وجبينه وظهره، كلام  نار جهنم  عليها يف  فأمحي  نار،  من  صفائح 
بردت ]أعيدت[ له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة حتى يقىض بني العباد، فريى 

سبيله إما إىل جنة وإما إىل نار«)1).

الواجب  املقدار  وعىل  النقود  يف  الزكاة  وجوب  عىل  املسلمون  أمجع  وقد 
فيها.

قال ابن قدامة يف املغني: »ال نعلم خالفا بني أهل العلم أن زكاة الذهب 
والفضة ربع عرشمها -2.5%- وقد ثبت هذا بقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »يف الوقة ربع 

العرش«)2)«.

نصاب النقود:

دون  فيام  »ليس  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  عليه  املتفق  الرشيف  احلديث  يف  جاء 
مخس أواق من الورق صدقة«)3).

وأمجع املسلمون عىل أن األوقية أربعون درمها، وثبت ذلك أيضا بالنصوص 
املشهورة، فاخلمس األواقي تقابل مائتي درهم)4).

)1)  أخرجه البخاري أيضا وآخرون جزء 2 صفحة 129 سبل السالم للصنعاين.
)2)  املغني جزء 1 صفحة 596 مع الرشح الكبري طبع املنار أوىل سنة 1345 هجرية.

)3)  املرجع السابق »والورق بكرس الراء وبفتحها وبإسكاهنا الفضة املرضوبة دراهم، وما كان غري مرضوب 
ال يسمى ورقا وال يسمى وِرقة بكرس الراء وختفيف القاف كام جاء يف لسان العرب والقاموس يف مادة »ورق«.

)4)  املجموع للنووي جزء 6 صفحة 5.
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مل  كام  القدر،  هبذا  للزكاة  الفضة  نصاب  أن  يف  املسلمني  علامء  خيتلف  ومل 
خيتلفوا يف مقدار الواجب فيه، وذلك ألن استعامل النقود الفضية كان شائعا وكثري 

االستعامل عند العرب، ويف عرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص)1).

إن  الفقهاء  أكثر  قال  حيث  الذهب  نصاب  يف  اختلف  قد  القول  ولكن 
النصاب عرشون دينارا بينام روي عن احلسن البرصي أن نصاب الذهب أربعون 
دينارا، كام روي عنه مثل قول اجلمهور، وهل معترب نفسه كام ذهب اجلمهور أيضا 

أو مقّوم بالفضة بحيث يعترب فيه نصاهبا السالف كام روي عن عطاء والزهري)2).

يقوي  بأحاديث  الذهب  نصاب  يف  قوهلم  عىل  اجلمهور  استدل  وقد  هذا 
النصاب عرشون دينارا وانعقد  بعضها بعضا، وقد استقر عمل الصحابة عىل أن 

اإلمجاع عىل ذلك بعد عرص احلسن البرصي)3).

تقدير الدرهم والدينار باجلرام املعمول به اآلن:

حققه  ما  عىل  ذلك  يف  املؤرخني  وبحوث  اإلسالمية  النقود  استقراء  يدل 
الباحثون يف هذا، ومنهم عيل باشا مبارك يف اخلطط التوفيقية أن الدينار أو املثقال 
الرشعي يزن 4.25 جرامات ويكون نصاب الذهب عىل هذا 20 مثقاال × 4.25 
جرامات = 85 جراما، وأن الدرهم الرشعي يزن 2.975 جراما × 200 درهم، 
قدر نصاب الزكاة رشعا = 595 جراما، وهبذا يكون نصاب الفضة وزنا باجلرام 
595 جراما ونصاب الذهب وزنا باجلرام 85 جراما، وقد أقر ذلك جممع البحوث 

اإلسالمية باألزهر الرشيف)4).

)1)  املغني جزء 2 صفحة 596 وما بعدها.
)2)  نيل األوطار للشوكاين جزء 4 صفحة 139.

)3)  املحىل جزء 6 صفحة 66 /7 واملوطأ لإلمام مالك جزء 1 صفحة 246، واألم لإلمام الشافعي جزء 2 
صفحة 34، واألموال أليب عبيد صفحة 409.

)4)  دائرة املعارف اإلسالمية وتقرير جلنة البحوث الفقهية ملجمع البحوث اإلسالمية باألزهر يف 23 شوال- 
سنة 1396ه�/ 17 أكتوبر سنة 1976م.
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فمن ملك من الفضة اخلالصة أو الذهب اخلالص نقودا أو سبائك ما يبلغ 
هذا الوزن من كل نوع وجبت عليه فيه الزكاة بواقع 2.5% أو ربع العرش، ومن 
ثم يكون ما جاء يف البندين األول والثاين عن قدر النصاب من الذهب غري دقيق، 
وزن  مجلة  وأن  املثقال،  أو  للدينار  جرامات   4.25 التقدير  هبذا  العمل  وينبغي 
بالعملة  النصاب  قيمة هذا  احتساب  أما  الذهب 85 جراما ال غري.  النصاب من 
املالية الورقية املرصية فيكون برضب 85 جراما × سعر السوق للجرام اخلالص من 
الذهب يف اليوم الذي اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقي رشوط وجوب الزكاة؛ 
الختاذه مبدأ النعقاده، كام حيتسب كذلك يف هناية العام؛ النعقاد وجوب الزكاة يف 
املال، والنصاب هبذا االعتبار متحرك السعر أو القيمة غري ثابت تبعا الرتفاع ثمن 

اجلرام من الذهب أو انخفاضه.

هل يشرتط استمرار كامل النصاب مدة احلول؟

بلغت  أن  بعد  النقود  يف  الزكاة  وجوب  رشوط  من  أن  عىل  الفقهاء  اتفق 
النصاب أن حيول عليها احلول -بمعنى أن الزكاة ال جتب يف النقود إال مرة واحدة-، 
فال تكرر الزكاة عىل ذات املال الذي زكي إال بعد مرور حول، لكن فقهاء مذهب 
أول  بل اشرطوا هذا يف  النصاب طوال حول  اإلمام أيب حنيفة مل يشرطوا كامل 
احلول لالنعقاد ويف آخر احلول للوجوب، وقالوا إنه ال يرض نقصان النصاب فيام 
بني ابتداء احلول وانتهائه، فلو أن النصاب هلك كله يف أثناء احلول بطل احلول، فإذا 

طرأ مال جديد بلغ نصابا استأنف حوال جديدا)1).

كامل  »إن  وأمحد:  والشافعي  مالك  األئمة  مذاهب  فقهاء  قال  بينام  هذا 
النصاب معترب يف مجيع احلول«)2).

)1)  الدر املختار وحاشية رد املحتار البن عابدين جزء 2 صفحة 45.
)2)  املغني البن قدامة مع الرشح الكبري جزء 2 صفحة 499 واملجموع للنووي رشح املهذب للشريازي جزء 

6 صفحة 19 و20. والرشح الكبري بحاشية الدسوقي جزء 1 صفحة 506.
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ولكل من الفريقني أدلته املبسوطة يف كتبه، لكنَّ وجهة املذهب احلنفي أوىل 
بالقبول وأميل لألخذ هبا؛ ألهنا تقطع الكثري من احليل والتحايل إلسقاط الزكاة، 
وهو ما قال به موجز أحكام الزكاة، ومن ثم فال حمل لتخطئته يف هذا احلكم؛ التباعه 
مذهبا صحيحا يف مسألة هي حمل اجتهاد مل يرد فيها دليل صحيح، أما حديث: »ال 
إنه  وقالوا  احلديث  حفاظ  فيه  حتدث  فقد  احلول«.  عليه  يول  حتى  مال  يف  زكاة 

ضعيف)1).

عىل أنه متى كان احلكم اتباعا ملذهب من مذاهب الفقه التي تلقتها األمة 
بالقبول مل يعرض عليه باخلطأ ملخالفته مذهبا آخر، وفقا ملا قرره علامء الفقه وأصوله 

يف آداب الفتوى واملفتني.

ثانيا: عن البند ثالثا يف زكاة حيل النساء:

مل خيتلف أهل العلم بفقه اإلسالم يف أن ما َحُرم استعامله واختاذه من الذهب 
والفضة جتب فيه الزكاة متى بلغ النصاب ألي منهام، وترتيبا عىل هذا جتب الزكاة يف 
األواين املتخذة من الذهب أو من الفضة والتامثيل، والنصاب هنا معترب بالوزن أو 

يضم لغريه من جنسه)2).

يف  املحرمة  األواين  التحف  تلك  ومثل  املعدنني:  هذين  من  الرجال  حيل 
يتخذه  ما  الفضة  من  أو  الذهب  نصاب  قيمة  قيمتها  بلغت  متى  الزكاة  وجوب 
الرجال حليا منهام، فيام عدا التختم بالفضة للرجال دون إرساف، فإذا اختذ بعض 
قيمته نصاب  الناس يف عرصنا وبلغت  يفعل بعض  الذهب كام  الرجال حليا من 
الذهب -85 جراما- وجبت فيه الزكاة -وإن كان استعامله عليه حمرما-، أما ما 

أبيح استعامله للرجال من الذهب فال زكاة عليه كمقبض السيف والسن.

)1)  تلخيص املستدرك للحافظ الذهبي صفحة 175 وبداية املجتهد البن رشد جزء 1 صفحة 243/ 247 
يف وقت الزكاة.

)2)  املغني البن قدامة جزء 2 صفحة 610 و611 و612 مع الرشح الكبري.
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حيل النساء من اجلواهر وأمثاهلا ال زكاة فيها:

املال  من  ليست  واملاس  والزبرجد  واملرجان  واجلواهر  الآللئ  ألن  ذلك 
النامي، بل هو حلية ومتاع للنساء، وإن خالف يف هذا بعض الشيعة واعتربوه من 
الفقهاء عىل غري هذا؛ ألن علة  الزكاة، لكن مجهور  فيه  النفيسة وأوجبوا  األموال 
وجوب الزكاة يف املال هي النامء احلقيقي أو التقديري ال نفاسة املال عىل ما تدل 

عليه األحاديث الرشيفة التي أوردها الفقهاء يف حملها من كتبهم)1).

وهذا ما مل تتخذ كنزا أو لالدخار فإن احلكم التايل يف حيل النساء يتناوهلا.

حيل النساء من الذهب ومن الفضة وهل فيهام الزكاة؟

وقد  نفيها،  أو  احليل  هذه  يف  الزكاة  بوجوب  نص  الشأن  هذا  يف  يصح  مل 
فريقني  فكانوا  داللتها،  ويف  ثبوهتا  يف  الفقهاء  كلمة  اختلفت  أحاديث  وردت 
والفضة، ومن  الذهب  من  النساء  الزكاة يف حيل  بوجوب  قال  أحدمها  اجلملة  يف 
هذا الفريق اإلمام أبو حنيفة وأصحابه واألوزاعي والثوري وعطاء وجماهد وابن 

شربمة)2).

وقد ساقوا أدلتهم عىل هذا القول آثارا مروية مل خيُل بعضها من مقال.

والفريق اآلخر قالوا بعدم وجوب الزكاة يف حيل النساء -ذهب أو فضة-، 
ومن القائلني به اإلمامان مالك وأمحد، وهو أظهر قولني عن اإلمام الشافعي)3).

)1)  الروض النضري يف فقه الزيدية مع املقارنة باملذاهب األخرى جزء 2 صفحة 415 و416.
)2)  املحىل البن حزم جزء 6 صفحة 75 / 78، واملغني البن قدامة جزء 2 صفحة 605 و606.

)3)  املجموع للنووي جزء 6 صفحة 32 وما بعدها واملوطأ جزء 1 صفحة 250 واألموال أليب عبيد صفحة 
443 واألم للشافعي جزء 2 صفحة 41 وفتح الباري جزء 3 صفحة 210 و211 واملغني البن قدامة جزء 

2 صفحة 605.
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أكان  سواء  مطلقا  احليل  يف  واجبة  الزكاة  أن  احلنفي  الفقه  يف  ذلك  وبيان 
للرجال أو للنساء، تربا كان أو سبيكة، آنية كانت أو غريها ويعترب يف زكاته الوزن 

ال القيمة)1).

املعد  السيف  وقبضة  للمرأة،  كالسوار  املباح  احليل  أن  املالكي  الفقه  ويف 
للجهاد، والسن واألنف للرجال، ال زكاة فيه إال يف األحوال اآلتية:

1- أن ينكرس بحيث ال يرجى عوده إال بسبكه مرة أخرى.

2- أن ينكرس بحيث يمكن عوده بدون سبك ولكنَّ مالكه مل ينو إصالحه.

3- أن يكون مدخرا ملفاجآت الدهر ال لالستعامل.

4- أن يكون معدا ليؤول إىل زوجة أو بنت.

5- أن يكون معدا لصداق من يريد أن يتزوجها أو يزوجها لولده.

6- أن ينوي به التجارة)2).

ويف الفقه الشافعي: ال جتب الزكاة يف احليل املباح الذي حال عليه احلول 
مع مالكه العامل به، أما احليل املحرم كالذهب للرجل، فإنه جتب فيه الزكاة ومثله إذا 
كان فيه إرساف كخلخال املرأة إذا بلغ مائتي مثقال، فإنه جتب فيه الزكاة، كام جتب 

يف آنية الذهب والفضة)3).

ويف الفقه احلنبيل أنه ال زكاة يف احليل املباح املعد لالستعامل أو لإلعارة ملن 
يباح له استعامله، فإن كان غري معد لالستعامل فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب 

)1)  الدر املختار وحاشيته رد املحتار البن عابدين جزء 2 صفحة 41.
)2)  الرشح الكبري بحاشية الصاوي جزء 1 صفحة 510 و511.

)3)  املجموع للنووي جزء 6 صفحة 32 حتى 41.
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البالغة نصابا  وزنا، أما احليل املحرم فتجب فيه الزكاة كام يف آنية الذهب والفضة 
وزنا)1).

ومن هذا اإلمجال ألقوال الفقهاء نرى أهنم يف اجلملة - كام تقدم- فريقان 
يف شأن إجياب الزكاة يف حيل النساء من الذهب أو من الفضة، وباملقارنة بني أدلة 
الفريقني نرى أن قول اجلمهور القائلني بعدم الوجوب أقوى وأدلته أوىل بالقبول)2).

حيل النساء املتخذ لالدخار:

هذا االختالف إنام جيري يف احليل الذي اختذ للزينة واملتاع وفقا ملا جيري به 
العرف والعادة، ولكل واحدة قدرها اجلاري عرفا، أما ما اختذ مادة لالدخار واعترب 
بمنزلة الدنانري والدراهم املكتنزة، فمثل هذا جيب أن يزكى، ولذا روي عن سعيد 
بن املسيب »احليل إذا لبس وانتفع به فال زكاة فيه، وإذا مل يلبس ومل ينتفع به ففيه 
الزكاة«. وهذا ما جرى عليه فقه اإلمام مالك فيام سلف بيانه، والصحيح املعتمد يف 
فقه اإلمام الشافعي والليث بن سعد، ورصح الفقه احلنبيل بأن ما اختذ حليا فرارا 
من الزكاة ال تسقط عنه الزكاة، وكذلك من أرسفت يف اختاذ احليل-ذهبا أو فضة- 
جماوزة للحد املعتاد ملثلها كام تقدمت اإلشارة إليه، فتجب الزكاة فيام ليس معتادا 
ُبواْ  وال جرى به العرف املستقر، وهذا هو مقتىض قول اهلل سبحانه: }َوُكُواْ َوٱۡشَ

َوَل تُۡسِفُٓواْ{ ]األعراف: 31[)3).

)1)  املغني البن قدامة جزء 2 صفحة 605 حتى 612.
)2)  أحكام القرآن البن العريب جزء 2 صفحة 919 ط عيسى احللبي، واألموال أليب عبيد صفحة 442 / 

446، ورشح الرمذي البن العريب ج 3 صفحة 131، وامليزان للذهبي جزء 3 صفحة 282.
)3)  من اآلية 31 سورة األعراف، تفسري ابن كثري عليها جزء 2 صفحة 209 و210 طبعة سنة 1367 ه� / 
1948 م، واألموال أليب عبيد صفحة 443، واملوطأ برشح املنتقى جزء 2 صفحة 107، وبلغة السالك جزء 1 
صفحة 19 واملجموع للنووي جزء 6 صفحة 36 و40 واملحىل جزء 6 صفحة 76 وما بعدها والرشح الكبري 
مع املغني جزء 2 صفحة 608 و609، وهناية املحتاج للرميل جزء 3 صفحة 91 و92 حيث جعل املعتمد يف 

ضبط وزن خاتم الرجل من الفضة بالعرف ال بالوزن عىل ما تقرر يف خلخال املرأة واملالبس.
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ملا كان ذلك كان ما جاء يف موجز أحكام الزكاة املعروض من أنه ال زكاة 
يف احليل املعدة لالستعامل والزينة واللباس؛ لعدم حتقق النامء أو نيته برشط أال تزيد 
قيمته عىل ألف جنيه أو عىل مخسامئة جنيه عىل اختالف بني النسختني املعروضتني 
من هذا املوجز يف تقدير هذا املبلغ، هذا القول غري صحيح يف اجلملة، وال يستند 
لدليل رشعي صحيح؛ ذلك أن مذاهب األئمة مالك والشافعي وأمحد التي قالت 
ِذ من الذهب ومن الفضة حليا للنساء مل حتدد قدرا جتب  بعدم وجوب الزكاة فيام اختُّ
الزكاة فيام تعداه، والقول بوجوهبا عىل اإلطالق هو فقه املذهب احلنفي، ومن ثم 
الزكاة غري صحيح،  املعفى من  للحيل  أعىل  املوجز حدا  به  تغيا  الذي  كان احلكم 
فقد اختلف مع املذاهب مجيعا ومع أدلتها فيام ذهب إليه عىل هذا الوجه، والذي 
هؤالء  فقه  به  قال  ما  هو  والفضة  الذهب  من  النساء  حيل  يف  به  الفتوى  إىل  أميل 
األئمة الثالثة من عدم وجوب الزكاة فيه ما دام مل يقصد به االدخار ومل يتجاوز حد 
االعتدال، وما ذكره فقه اإلمام مالك من األحوال اخلمس السالفة إنام هو تعداد 
حلاالت اختذت قرائن وأمارات عىل ترك التزين به فوجبت فيه الزكاة، أما اعتبار 
بالنسبة ملن  أما  فيها فذلك موافق للصواب،  يتجر  التجارة ملن  احليل من عروض 

اختذها ادخارا فترسي عليها رشوط زكاة األموال املدخرة من الذهب والفضة.

خالصة:

1- من كان يملك مصوغا من الذهب أو الفضة فإن كان ملجرد االقتناء 
واالدخار وجبت فيه الزكاة كغريه من السبائك والنقود؛ ألنه ناٍم تقديرا، أما إن كان 
معدا للزينة واالستعامل الشخيص، فإن كان هذا االستعامل حمرما كأواين الذهب 
أو  أطواق  من  حلية  الرجال  بعض  يتخذه  وما  منهام،  والتحف  والتامثيل  والفضة 
سوار أو خاتم من الذهب وجبت فيه الزكاة؛ ألنه ليس مباحا التحيل هبذا املعدن 
للرجال املسلمني، فال اعتبار باستعامله غري املباح، وبقيت ماليته املدخرة، ويلحق 
هبذا االستعامل غري املباح ما كان فيه إرساف ظاهر من حيل النساء، واملعيار العرف 
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والعادة؛ قياسا عىل أمثاهلا يف عرصها، فام كان فيه الرسف -ولو كان حلية للنساء- 
وجبت فيه الزكاة.

2- أما احليل املعد الستعامل مباح كحيل النساء دون إرساف وخاتم الرجال 
من الفضة مل جتب فيه الزكاة؛ ألنه هبذا مال غري نام وهو زينة هلا فصار كثياهبا ومتاعها 
وهذا مما ال جتب فيه الزكاة باعتباره اختذ الستعامل أباحه الشارع، ويدخل يف هذا أن 

تلبسه املرأة التي متلكه أو تعريه للغري للتحيل به إعارة مباحة رشعا.

النقدين  بزكاة  تقدر  واآلنية  والتحف  احليل  من  الزكاة  فيه  وجبت  ما   -3
له  كان  سواء  حول  كلَّ   -%2.5- العرش  ربَع  مالُكها  فُيخِرج  والفضة،  الذهب 
مال غريه أم ال؛ إذ لكل حكمه وزكاته، وذلك برشط أن يبلغ هذا احليل أو األواين 
إذ  للوزن؛  ال  للقيمة  هنا  واالعتبار  الذهب،  من  جراما   85 وهو  نصابا  والتحف 

الصناعة التي دخلت عىل احليل أو األواين ذات أثر يف القيمة.

ثالثا: عن البند رابعا: زكاة األوراق املالية:

والسندات وشهادات  األسهم  زكاة  احلديُث عن حكم  البنِد  جاء يف هذا 
االستثامر عىل الوجه املتقدم قياسا -فيام يبدو- عىل زكاة الزروع يف بعض صورها، 
وقد وجه إىل هذا املسلك االعراض الوارد حتت البند ثالثا وهو اعراض وجيه؛ 
صكوك  األوىل  بأن  والسندات  األسهم  بني  فرقوا  قد  االقتصاد  علامء  ألن  ذلك 
ملكية جزئية لرأس مال الرشكة املسامهة أو التوصية باألسهم حيث ينقسم رأس 
تعهد  فهو  السند  أما  سهم،  يقابله  منها  جزء  كل  متساوية  أجزاء  إىل  الرشكة  مال 
مكتوب من البنك أو احلكومة أو الرشكة حلامله بسداد مبلغ حمدد يف تاريخ معني 

نظري فائدة معينة.

وهناك  والسندات،  األسهم  من  لكل  األساسية  املالمح  بني  الفرق  هذا 
فروق أخرى سيقت يف حملها من كتب املال واالقتصاد.
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كيف تزكى األسهم والسندات وأشباههام؟

فقه  يف  الباحثون  اجته  فقد  جدت،  قد  التعامل  من  النوعية  هذه  كانت  ملا 
اإلسالم حديثا إىل طريقني لتحديد الزكاة عىل هذه األنواع:

أو  صناعية  هي  هل  األسهم  صاحبة  الرشكة  نشاط  لنوع  ينظر  أحدمها: 
جتارية أو خليط منهام؟

فإن كانت الرشكة صناعية فقط ال متارس عمال جتاريا كرشكات الصباغة 
والتجهيز ورشكات النقل فال زكاة يف أسهمها ولكن ما ينتج ربحا هلذه األسهم يضم 
ألموال املسامهني ويزكى معها زكاة املال، بمعنى أن ما بقي منه إىل احلول، وبلغ مع 
غريه من أموال املمول نصابا برشوطه وجبت الزكاة فيه، وإن كانت الرشكة جتارية 
خالصة كرشكات التصدير واالسترياد، أو كانت تزاول الصناعة والتجارة كرشكات 
يف  الزكاة  وجوب  فمدار  الرشكات،  هذه  أسهم  يف  الزكاة  وجبت  والغزل  النسيج 
أسهم هذا النوع من الرشكات أن متارس الرشكة عمال جتاريا سواء معه صناعة أم 
ال، وعندئذ تقدر األسهم بالقيمة احلالية وليس بالقيمة االسمية، وخيصم قيمة املباين 

واآلالت واألدوات اململوكة للرشكة وجتب الزكاة يف الباقي مع األرباح.

اعتبار األسهم عروض جتارة دون نظر إىل نوعية الرشكة  الطريق اآلخر: 
أسواقها  وهلا  لالجتار  اختذت  أموال  والسندات  األسهم  ألن  ذلك  ونشاطها؛ 
-البورصة-، ومن يتجر فيها بالبيع والرشاء قد يكسب منها أو خيرس فيها، فيالحظ 
زكاة  به يف  األخذ  إىل  أميل  ما  التجارة وزكاهتا، وهذا  ما يالحظ يف عروض  فيها 
وختضع  جتارية،  أموال  رؤوس  فيها  للمتَِّجر  بالنسبة  فتعترب  والسندات،  األسهم 
منها  الزكاة  فتؤخذ  كهيئة  ذاهتا  الرشكات  أما  التجارة،  عروض  زكاة  ألحكام 
ووسيلة  مال  رأس  ألهنا  نحوها،  أو  بالصناعة  نامية  أموال  أمواهلا  أن  اعتبار  عىل 
لالستثامر، وليست أدوات صناعية شخصية كَقدوم النجار، وما ذهب إليه موجز 
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أحكام الزكاة املعروض قال به بعض الباحثني ولكنه ال سند له، وال أصل خيرج 
عليه خترجيا صحيحا، ومن احلق يف استنباط األحكام أن نرد األشياء غري املنصوصة 

ألشباهها؛ ابتغاء الوصول إىل حكمها.

املعارص وكيف  باملفهوم  التجارة والصناعة  البند خامسا: زكاة  رابعا: عن 
حتسب:

يقول فقهاء الرشيعة إن ما عدا النقدين -الذهب والفضة- مما يعد للتجارة 
واحليل  واألمتعة  والثياب  املأكوالت  االصطالح  هذا  ويشمل  جتارة،  عروض 
واجلواهر واحليوانات واآلالت واملنتجات الزراعية واألرض والدور وغري هذا مما 
جيد من مستحدثات تعد للبيع واالجتار بقصد الربح، وزكاة عروض التجارة ثابتة 

بالقرآن الكريم وبالسنة الرشيفة وباإلمجاع)1).

ثروته  زكاة  املسلم  التاجر  إخراج  طريقة  يف  آثار  نقل  الفقهاء  تداول  وقد 
التابعني قوله: »إذا حلت  أبو عبيد يف كتابه األموال عن بعض  التجارية فقد نقل 
مه، وما كان من دين يف مألة  عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو َعرض فقوِّ
-أي عىل غني مورس قادر عىل سداده- فاحسبه ثم اطرح ما كان عليك من دين، ثم 
م الرجُل متاَعه إذا كان للتجارة  زكِّ ما بقي«. ونقل عن إبراهيم النخعي قوله: »يقوِّ

إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله«.

وعن احلسن البرصي قوله: »إذا حرض الشهر الذي وقَّت الرجل أن يؤدي 
فيه زكاته أدى عن كل مال نقدي له، وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين، إال ما كان 

منه ضامرا ال يرجوه«)2).

)1)  تفسري أحكام القرآن للجصاص جزء 1 صفحة 543 عند تفسري اآلية رقم 167 سورة البقرة وأحكام 
القرآن البن العريب جزء 1 صفحة 235 يف ذات املوضع، والرمذي جزء 3 صفحة 91 و 104 أول كتاب 
الزكاة، واألموال أليب عبيد صفحة 425 و429، واملغني البن قدامة جزء 2 صفحة 622 مع الرشح الكبري يف 

ذات املوضع واملجموع للنووي جزء 6 صفحة 47 / 55.
)2)  األموال أليب عبيد صفحة 426.
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املسلم  عىل  أن  يتقرر  الفقه  كتب  به  حفلت  مما  وأمثاهلا  النقول  هذه  ومن 
التاجر عند حلول موعد زكاة أمواله أن يضم ماُله رأَس املال واألرباَح واملدخرات 
م البضائع بقيمتها يوم اجلرد، ويضم هذا إىل  والديون القوية املأمول سدادها، ويقوِّ
ما لديه من نقود -مستغلة جتاريا أو غري مستغلة-، وماله من ديون غري ميؤوس من 
املأمول  أما ديونه غري  قبضها وخيرج من جمموع كل ذلك ربع العرش -%2.5-، 
قبضها أو غري املرجوة كتعبري فقه بعض املذاهب فال زكاة عاجلة فيها، وإنام يزكي 
ما يقبضه فقط عن عام واحد فائت كام هو مذهب اإلمام مالك الذي أميل إليه يف 
الفتوى يف تزكية الديون، أما الديون التي عليه للغري، فإنه يطرحها من مجلة أمواله، 

ثم يزكي ما بقي إن بلغ نصابا وحال عليه احلول برشوطه كام نقل آنفا)1).

ووفاقا ملعنى عروض التجارة السالف بيانه ال يدخل يف رأس مال التجارة 
الواجب فيه الزكاة كل حول املباين واألثاث للمحالت التجارية ونحوه مما ال يباع 
ومل يعد إلنتاج وال للبيع، فال حيتسب عند التقويم للتزكية، فقد قال الفقهاء -كام 
سلف- إن املراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع والرشاء قصدا للربح، يدل له 

حديث سمرة »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع«)2).

ومن ثم كان ما جاء يف موجز أحكام الزكاة يف هذا املوضع يف نطاق ما قال 
به مجهور الفقهاء يف اجلملة فيعتد به.

فيام  ومها  رابعا-:  البند  املالحظات  يف  ويقابله  سادسا  البند  عن  خامسا- 
يتعلق بزكاة املحاصيل الزراعية بواقع 10% من صايف الناتج عىل الوجه املبني يف 
السؤال، وما أثري ليس موجها إىل مقدار الزكاة الواجبة يف الزروع وإىل نوع ما جيب 
فيه الزكاة بقدر ما هو موجه إىل أن قدر الزكاة حيتسب من مجلة الناتج أو من صافيه 

)1)  بداية املجتهد البن رشد جزء 1 صفحة 260، 261.
)2)  فتح القدير للكامل بن اهلامم جزء 1 صفحة 527، وبلغة السالك بحاشية الصاوي جزء 1 صفحة 479 / 
480، واملغني البن قدامة جزء 2 صفحة 636 و640 واملجموع للنووي جزء 6 صفحة 21 و22، واملواضع 

السابقة يف بيان عروض التجارة من املراجع املبينة حتت البند الرابع.
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بعد املصاريف واألموال واإلجيار، وإذا تبني أن املوجز املعروض قد جاء به: »جتب 
الزكاة يف كل ما خترجه األرض ويستنبته اإلنسان من املحاصيل الزراعية املختلفة 

متى بلغت نصابا«، كان هذا القدر من احلكم جاريا عىل قول مجهور الفقهاء)1).

أما ما جاء به من أن الزكاة جتب بواقع 10% العرش من صايف الناتج بعد 
كلمة  اختلفت  فقد  املجمل،  الناتج  املختلفة من  والتكاليف  النفقات  خصم مجيع 
الفقهاء يف ذلك حسبام قال ابن العريب يف رشحه عىل الرمذي قال: »اختلفت كلمة 
أو  فقط؟  الصايف  يف  الزكاة  جتب  وحينئذ  املزكى،  املال  من  املؤنة  حتط  هل  علامئنا 
الزكاة  املال وتؤخذ  املال وخدمته، حتى يصري حاصال يف حصة رب  تكون مؤنة 
من الرأس -أي من إمجايل الناتج-«. وقد ذهب ابن العريب إىل أن حتط وترفع من 
»دعوا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بحديث  لذلك  واستدل  عرشه،  يؤخذ  الباقي  وأن  املحاصيل، 

الثلث أو الربع«)2).

كام ثار اخلالف فيام إذا كان عىل رب الزرع والثمر ديون قد تكون ألجل 
العامل ونحو ذلك،  البذور والسامد وأجرة  لثمن  الزرع، كاالستدانة  اإلنفاق عىل 
وقد تكون ديونا عىل رب الزرع استنفدها عىل نفسه وأهله، فهل خيصم النوعان من 
الزرع، أو أحدمها، أو ال ختصم الديون من الزرع؟ روى أبو عبيد يف األموال)3) عن 
جابر بن زيد قال يف الرجل يستدين فينفق عىل أهله وأرضه قال: قال ابن عباس: 
أنفق عىل أرضه وأهله«.  ما  ابن عمر: »يقيض  أنفق عىل أرضه«. وقال  ما  »يقيض 

وروى مثله حييى بن آدم يف كتابه اخلراج.

ويف املغني عن اإلمام أمحد روايتان:

)1)  فتح القدير للكامل بن اهلامم جزء 1 صفحة 527، وبلغة السالك بحاشية الصاوي جزء 1 صفحة 479 / 
480، واملغني البن قدامة جزء 2 صفحة 636 و640 واملجموع للنووي جزء 6 صفحة 21 و22، واملواضع 

السابقة يف بيان عروض التجارة من املراجع املبينة حتت البند الرابع.
)2)  املغني البن قدامة جزء 2 صفحة 695، واملحىل البن حزم جزء 5 صفحة 112 و113.

)3)  األموال أليب عبيد ص 509.
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أهله،  عىل  أنفق  ما  واستدان  زرعه  عىل  أنفق  ما  استدان  من  أن  إحدامها: 
احتسب ما أنفق عىل زرعه دون ما أنفق عىل أهله؛ ألنه من مؤنة الزرع.

والرواية األخرى: أن الدين كله يمنع الزكاة كزكاة األموال الباطنة. وعىل 
هذه الرواية حيسب الزارع كل دين عليه، ثم خيرج العرش مما بقي إن بلغ نصابا، فإن 

مل يبلغ الباقي نصابا فال عرش فيه«)1).

الزراعية  األرض  عىل  املفروضة  العقارية  الرضيبة  مقابل  وهو  اخلراج  أما 
فهل خيرج مقداره من الناتج املجمل ثم يزكى الباقي؟

إىل هذا ذهب عمر بن عبد العزيز، وإىل نحوه ذهب اإلمام أمحد)2).

ويمكن أن يقاس عىل مسألة اخلراج مسألة أجرة األرض املستأجرة، وقد 
نقل ذلك أيضا حييى بن آدم يف كتابه اخلراج قال سألت رشيكا عن الرجل يستأجر 
أرضا بيضاء من أرض العرش بطعام مسمى فزرعها طعاما، قال: يعزل ما عليه من 
الطعام، ثم يزكي ما بقي العرش أو نصف العرش. ثم قال: كام يعزل الرجل ما عليه 

من الدين، ثم يزكي ما بقي من ماله)3).

وهل إذا مل تكن النفقة عىل الزرع دينا وال خراجا، كأن أنفق من ماله هو 
عىل البذور واحلرث والري والسامد والتنقية واحلصاد، هل ترفع هذه النفقات من 
مجلة الناتج ثم يزكي الباقي؟ قال ابن حزم: »ال جيوز رفع هذه النفقات وإسقاطها 
من الزكاة سواء استدان يف ذلك أو مل يستدن، أتت النفقات عىل مجيع قيمة املزروع 

أو الثمر أو مل تأت، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه«.

)1)  رشح الرمذي جزء 3 صفحة 143.
)2)  املغني جزء 2 صفحة 591 و592 مع الرشح الكبري طبعة أوىل سنة 1345 هجرية.

)3)  املرجع السابق واألموال أليب عبيد صفحة 88 واخلراج ليحيى بن آدم صفحة 163.
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ثم نقل ابن حزم بسنده عن ابن عباس وابن عمر يف الرجل ينفق عىل ثمرته، 
فقال أحدمها يزكيها، وقال اآلخر يرفع النفقة ويزكي الباقي. وعن عطاء أنه يسقط 

مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى، وإال فال)1).

وقد رد ابن حزم عىل هذه القول بأنه ال جيوز إسقاط حق أوجبه اهلل تعاىل 
ثم قال: »وهذا قول مالك والشافعي وأيب حنيفة  ثابتة.  بغري نص قرآين وال سنة 

وأصحابنا«.

كام رد عىل هذا الرأي أيضا الكامل بن اهلامم احلنفي بأن الشارع حكم بتفاوت 
الواجب؛ لتفاوت املؤنة، فلو رفعت املؤنة كان الواجب واحدا وهو العرش دائام يف 
الباقي، لكن الواجب قد تفاوت رشعا مرة العرش ومرة نصفه بسبب املؤنة، فعلمنا 

أنه مل يعترب رشعا عدم عرش بعض اخلارج، وهو القدر املساوي للمؤنة أصال)2).

وهل زكاة الزرع يف األرض املستأجرة عىل املستأجر أو عىل املالك؟

اململوكة  تنبته األرض  ما  »إنه ال فرق بني  الكبري:  الرافعي يف الرشح  قال 
لو  العرش واألجرة كام  املكري  العرش، وجيتمع عىل  املكراة يف وجوب  واألرض 

اكرى حانوتا للتجارة، جيب عليه األجرة وزكاة التجارة مجيعا«.

وبمثل هذا قال ابن قدامة يف املغني: »وقاال إن هذا القول ملالك والثوري 
ورشيك وابن املبارك والشافعي وابن املنذر، وقال أبو حنيفة هو عىل مالك األرض؛ 

ألنه من مؤنتها أشبه اخلراج«.

ويف املجموع للنووي رشح املهذب للشريازي قال الشافعي واألصحاب 
-رمحهم اهلل-: جيب العرش يف الثمر واحلب املستخرج من أرض مستأجرة أو من 
املستأجر العرش مع األجرة، وكذا مع اخلراج يف  أرض عليها خراج، فيجب عىل 

)1)  املرجع األخري السابق صفحة 161.
)2)  املحىل جزء 5 صفحة 258.



- 80 -

أرض اخلراج)1). وأميل هنا للفتوى بام نقل عن ابن عباس -ريض اهلل تعاىل عنهام- 
الذي  األرض  عىل  الدين  قضاء  بعد  نصفه  أو  العرش  بمقدار  جتب  الزكاة  أن  من 
استدانه الزارع كثمن البذور والسامد والعاملة الزائدة ال العاملة العادية التي يقوم هبا 
الزارع عادة، وكذلك قيمة أجرة األرض تدخل يف هذا وهو ما قال به القايض ابن 

العريب يف املوضع السابق وهو إحدى الروايات عن اإلمام أمحد)2).

ومن ثم ينبغي تقييد احلكم املطلق الوارد يف هذا املوجز بأن ما خيصم هو 
النفقات  فيها  تدخل  وال  األرض-،  أجرة  -ومنها  للزرع  استدينت  التي  الديون 
العادية التي جيرهيا الزارع بنفسه أو أهله؛ ألن مقابل ذلك قد قدره الشارع وأدخله 
يف االعتبار عندما أوجب العرش فيام يروى دون تكلفة، ونصف العرش فيام يروى 
بتكلفة، وبمعنى آخر يستبعد من مجلة املحصول قبل التزكية كل ما قضت الرضورة 
باستدانته من بذور وسامد وأجرة عامل، أما ما جرت به العادة والعرف من أن الزراع 
يعملون بأنفسهم كام حيتفظون بالبذور من زراعة سابقة فال يستبعد مما جتب عليه 

الزكاة.

سادسا: عن البند سابعا: زكاة العقارات املبنية ذات اإليراد:

ذهب املوجز املعروض إىل أن العقارات املبنية لالستثامر تؤدى الزكاة عن 
صايف إيرادها بسعر 10 % قياسا عىل زكاة الزروع والثامر باعتبار أن كال منهام إيراد 
من أموال عقارية، وهذا القياس يف واقعه ومجلته وما انبنى عليه غري مسلم به من 
إذ  أمحد؛  اإلمام  عن  ورواية  والشافعي  ومالك  حنيفة  أيب  األئمة  بفقه  العلم  أهل 
هؤالء مل يقروا جعل زكاة الزرع العرش بعد رفع املصاريف والديون ومنها اإلجيار.

)1)  فتح القدير جزء 2 صفحة 8 و9.
)2)  جزء 2 صفحة 574 مع املغني البن قدامة صفحة 592، واملجموع للنووي جزء 5 صفحة 533 / 535 

مع فتح العزيز للرافعي.
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نفقات  -بعد  الصايف  إيرادها  يضم  املبنية  العقارات  أن  إليه  أميل  والذي 
أموال  له  كانت  إن  للممول  الزكاة  وعاء  باقي  حصيلة  إىل  والرضائب-  الصيانة 
أخرى جتب فيها الزكاة، وتعترب ماال مستفادا خالل احلول وخترج عنه الزكاة بواقع 
ربع العرش -2.5 %- وهو ما أميل إليه أيضا يف شأن إجيار األرض الزراعية نقدا؛ 
يساعد  ما  الزكاة  القرآن والسنة يف  الرشعية من  النصوص  ذلك ألنه ال يوجد يف 
املبنية وقياسها عىل  العقارات  إيراد  الزكاة عىل  املوجز يف حكم  إليه  ما ذهب  عىل 
األرايض الزراعية بإجياب عرش الصايف؛ ألن هذا يف األرايض الزراعية غري مسلم 
به بإطالق، وإنام تعترب هذه العقارات كاألرايض الزراعية من حيث وجوب الزكاة 
يف غلتها، وملا كانت غلتها نقودا يف األعم األغلب فإنه جتري عليها زكاة النقود، 
فإذا كان لدى صاحبها نصاب الزكاة نقودا ضمت إليه وأخذت حكمه، وهذا هو 
املنقول عن بعض األئمة املجتهدين، فقد روي عن اإلمام أمحد بن حنبل فيمن أجر 

داره وقبض ِكَراَها أن عليه زكاته إذا قبضه)1).

بغلتها  التي تتخذ لالنتفاع  املالكية خالف يف حكم زكاة األشياء  ويف فقه 
إىل  الفقه  فقد ذهب هذا  للغلة،  والبساتني  للصوف  والغنم  للكراء  املعدة  كالدور 

قولني يف زكاة هذه األشياء أحدمها أنه يزكى عند قبضه)2).

هذا واملال املستفاد قد اختلف الفقهاء يف زكاته اختالفا بيِّنا، وقد أشار إىل 
أقواهلم ابن قدامة يف املغني، وقال إن املال املستفاد ثالثة أقسام، ثم قال: »القسم 
الثالث أن يستفيد ماال من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب 
الغنم مىض عليها بعض احلول، فيشري  مستقل مثل أن يكون عنده أربعون من 
قال  وهبذا  أيضا،  حول  عليه  يميض  حتى  زكاة  فيه  جتب  ال  فهذا  مائة،  يتهب  أو 
الشافعي، وقال أبو حنيفة بضمه إىل ما عنده يف احلول فيزكيهام مجيعا عند متام حول 

)1)  رشح الرمذي جزء 3 صفحة 143، واملغني البن قدامة جزء 2 صفحة 591 و592.
)2)  املغني جزء 2 صفحة 497 يف املال املستفاد وصفحة 639 يف زكاة الديون.
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املال الذي كان عنده إال أن يكون عوضا عن مال مزكى؛ ألنه يضم إىل جنسه يف 
النصاب -وهو  إذا ضم يف  إليه يف احلول كالنتاج، وألنه  النصاب، فوجب ضمه 

سبب- فضمه إليه يف احلول الذي هو رشط أوىل«. ثم ساق أدلة الرأيني)1).

وعىل مقتىض فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة يف املال املستفاد من جنس نصاب 
قائم جتري الزكاة يف الدور والعقارات املستغلة باإلجيار كام تقدم)2).

وجبت  الذي  النقود  نصاب  من  مالكها  لدى  ما  إىل  إيرادها  صايف  فيضم 
فيه الزكاة، ويزكى معه جريا عىل قواعد التلفيق يف األحكام أو التخري من أحكام 
املذاهب يف العبادات وغريها، وقد ارتىض هذه الطريقة يف االتباع للمذاهب مجهور 

علامء الفقه وأصوله)3).

سابعا: عن البند ثامنا: زكاة املاشية:

ويالحظ عىل هذا البند أمران:

أوهلام: ما جاء يف املوجز املعروض من أن الزكاة جتب يف هذه املاشية وإن 
كانت معلوفة؛ حيث إن علفها يف الوقت احلارض ال يستغرق أكثر نامئها.

ثانيهام: ما جاء فيه من أن اختالف أسنان املاشية ال يؤثر يف مقادير الزكاة، 
والزكاة واجبة عىل صغارها كوجوهبا عىل كبارها.

عن األمر األول: إن من رشوط وجوب الزكاة يف املاشية أن تكون سائمة 
والسمن،  والزيادة  والنسل  الدر  منها  ومقصود  العام،  أكثر  املباح  يف  ترعى  بأن 
ويقابلها املعلوفة وهي التي يتكلف صاحبها علفها، واحلكمة من اشراط السوم 
أن الزكاة إنام وجبت فيام يسهل عىل النفوس إخراجه، وهو العفو الزائد كام قال اهلل 

)1)  الرسالة ورشحها للعالمة زروق جزء 1 صفحة 329 املطبوع مع رشح العالمة قاسم التنوخي بمطبعة 
اجلاملية سنة 1332 هجرية / 1914م.

)2)  جزء 2 صفحة 496 / 498 مع الرشح الكبري.
)3)  الدر املختار وحاشيته رد املحتار البن عابدين جزء 2 صفحة 50.
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يُنفُِقوَنۖ  َماَذا  لُونََك  }َويَۡس َٔ ]األعراف: 199[، وقوله:  ٱۡلَعۡفَو{  }ُخِذ  سبحانه: 
قُِل ٱۡلَعۡفَو{ ]البقرة: 219[، وذلك إنام يكون فيام قلَّت مؤنته وكُثر نامؤه، وهذا إنام 
النََّسائي  رواه  ما  الرشط  هذا  ودليل  املعلوفة،  يف  وليس  السائمة  يف  ويوجد  يتفق 
وأمحد وأبو داود عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: »سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: »يف كل إبل سائمة يف كل أربعني ابنة لبون«. ووصف السائمة يدل مفهومه 
عىل أن املعلوفة ال زكاة فيها، وروى البخاري يف صحيحه وغريه من حديث أنس: 
إذا كانت أربعني فيها شاة«. وما ورد من أحاديث  الغنم يف سائمتها  »ويف صدقة 
مطلقة عن وصف السوم حُتَمل عىل هذه األحاديث املقيدة هبذا الوصف)1)هذا ما 
ذهب إليه مجهور الفقهاء وإن خالف هذا ربيعة ومالك والليث عمال باألحاديث 
املطلقة، وأوجبوا الزكاة يف املعلوفة كالسائمة)2). وال شك أن األخذ بقول اجلمهور 
أوىل؛ ألن امللموس يف عرصنا ارتفاع تكاليف األعالف، وبالتايل قد ارتفعت أسعار 
اللحوم واأللبان ومنتجاهتا، وما تزال يف صعود، فإجياب الزكاة يف املاشية املعلوفة 
كام جاء يف هذا املوجز وإن وافق رأي اإلمام لكنه خالف األوىل، وال يوافق الواقع 

فيام ادعاه من أن علفها يف الوقت احلارض ال يستغرق أكثر نامئها.

وعن األمر الثاين: فإن احتساب صغار املاشية فيام جيب عليه الزكاة ذهب 
آخر  فريق  املروية عن عمر)3)، وذهب  اآلثار  لبعض  الفقهاء مستندين  بعض  إليه 
إىل عدم االعتداد بالصغار؛ خلرب رواه أمحد والنسائي وأبو داود)4)، وفريق ثالث مل 

)1)  مجع اجلوامع للسبكي يف أصول الفقه برشح اجلالل املحيل وحاشية البناين جزء 2 صفحة 356 الطبعة 
األوىل باملطبعة اخلريية بالقاهرة سنة 1308 هجرية وبحوث املؤمتر األول ملجمع البحوث اإلسالمية شوال 
1383 هجرية / مارس 1964م بحث التلفيق بني أحكام املذاهب للمرحوم الشيخ حممد أمحد فرج السنهوري 
صفحة 67 وما بعدها وبحث التلفيق بني أقوال املذاهب لفضيلة الشيخ عبد الرمحن الفلهود صفحة 91 وما 

بعدها.
)2)  الروض النضري جزء 2 صفحة 399 و400.
)3)  الروض النضري جزء 2 صفحة 399 و400.

)4)  املوطأ جزء 1 صفحة 265 ونيل األوطار للشوكاين جزء 4 صفحة 1134.
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يوجب الزكاة يف الصغار إذا كانت وحدها توفيقا بني الرأيني السابقني، ويعتد هبا 
يف النصاب إذا كانت معها أمهاهتا، وقد اشرط فريق آخر أن تبلغ األمهات نصابا، 
فام زاد عن النصاب من الصغار اعُتّد به، وهذا قول أيب حنيفة والشافعي وابن حزم 
وآخرين؛ حلديث سويد بن غفلة قال: »أتانا مصدق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فجلست إليه 
فسمعته يقول إن يف عهدي أال آخذ من راضع لبن«. قال ابن حزم: »ملا منع من أخذ 
الزكاة من راضع لبن -وراضع لبن اسم للجنس- صح بذلك أال تعد الرواضع 
فيام تؤخذ منه الزكاة«)1). وهذا القول هو األحق واألوىل باالعتبار واألخذ به، فام 
جاء يف املوجز وإن وافق بعض األقوال، إال أن األوفق االعتداد بقول اإلمامني أيب 
حنيفة والشافعي ومن وافقهام، فال يعتد بالصغار من املاشية نصابا إال إذا كان معها 

كبار بلغت نصابا.

ثامنا: عن البند تاسعا يف مصارف الزكاة ونقلها، والتحذير لغري املستحق 
من طلبها واالستيالء عليها:

األصل يف اإلسالم أن تؤخذ الزكاة من األغنياء وترد عىل الفقراء، ومقتىض 
الذي أخذت منه، بل  الزكاة من املحل  تنقل أموال  الواردة يف هذا أال  النصوص 
توزع فيه)2). أما إذا كان أهل البلد قد استغنوا عن الزكاة، بمعنى أنه مل يوجد فيهم 
مستحق هلا من األصناف الثامنية جاز نقلها إىل املستحقني يف بلد آخر إمجاعا)3). أما 
نقل الزكاة عند عدم استغناء أهل البلد فقد اختلف فيه الفقهاء ففي الفقه احلنفي 
يكره نقل الزكاة، إال أن ينقلها إىل قرابته املحتاجني؛ ملا يف ذلك من صلة الرحم، 
أو إىل فرد أو مجاعة أحوج إليها من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمني، أو 

)1)  املرجع السابق جزء 4 صفحة 133.
)2)  املحىل جزء 5 صفحة 274 إىل 279.

)3)  األموال أليب عبيد صفحة 595، 596.
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من دار احلرب إىل دار اإلسالم، وهناك صور أخرى قالوا فيها بجواز النقل إىل غري 
البلد التي وجبت فيها الزكاة)1).

ويف الفقه املالكي جيب تفرقة الزكاة بموضع وجوهبا أو قربه وهو ما دون 
مسافة القرص، فإن مل يوجد بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإهنا تنقل كلها وجوبا 

إىل حمل فيه مستحق، وفصلوا يف ذلك بام يراجع يف موضعه من كتبهم)2).

ويف الفقه الشافعي أنه ال جيوز نقل الزكاة من بلد إىل غريه وجيب رصفها 
الزكاة وعندئذ توجه إىل غريه  فيه من يستحق  فقد  إذا  املال إال  فيه  الذي  البلد  يف 

بتفصيل جاء يف كتب فقه املذهب)3).

ويف الفقه احلنبيل مثل قول الفقه الشافعي، وفيه أيضا: فإذا نقلها مع وجود 
إىل مستحقه.  احلق  دفع  أنه  باعتبار  أثَِم وأجزأته  الوجوب  املستحق هلا يف موضع 

وقال بعضهم ال جُتزئه؛ ملخالفة النص)4).

وأجاز مالك لويل األمر نقل الزكاة إذا رأى مصلحة يف ذلك للمسلمني بعد 
مشورة أهل الشورى)5). وهبذا قال الفقه الشافعي أيضا)6).

ومن أقوال الفقه احلنفي واملالكي: تؤخذ اإلجازة لألفراد يف نقل زكواهتم 
إىل غري بلد الوجوب؛ ملصلحة معتربة مماثلة ملا قال به فقهاء املذهبني.

الفقه  خالف  قد  املعروض  الزكاة  أحكام  موجز  أن  تقدم  مما  خيلص 
والنصوص الرشعية فيام ييل:

)1)  األموال أليب عبيد صفحة 595، 596.
)2)  الدر املختار وحاشية ابن عابدين جزء 2 صفحة 93، 94.

)3)  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري جزء 1 صفحة 501، ومواهب اجلليل للحطاب والتاج واإلكليل 
للمواق جزء 2 صفحة 357، 358.

)4)  األحكام السلطانية للاموردي صفحة 119 و120، املجموع للنووي جزء 6 - صفحة 219 - 225.
)5)  املغني البن قدامة جزء 6 صفحة 531، 532.

)6)  املدونة جزء 2 صفحة 46، 47 طبع دار السعادة أوىل سنة 1323 هجرية.
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1- يف البندين األول والثاين حيث قدر النصاب من الذهب عىل أساس أن 
الدينار الرشعي يقدر وزنه ب� 4.46 جرامات ذهب وهذا غري دقيق، وينبغي العمل 
بالتقدير 4.25 جرامات للدينار أو املثقال، وبذلك تكون مجلة وزن النصاب من 

الذهب 85 جراما ال غري.

2- يف البند الثالث اخلاص بزكاة احليل من أنه ال جتب يف املعد منها لالستعامل 
والزينة واللباس زكاة إال فيام زاد عىل 500 جنيه أو 1000 جنيه عىل اختالف بني 

النسختني املعروضتني وهو قول غري صحيح يف اجلملة وال يستند لدليل رشعي.

االستثامر  وشهادات  والسندات  األسهم  زكاة  بشأن  الرابع  البند  يف   -3
وال  له  سند  ال  وهذا  صورها،  بعض  يف  الزروع  زكاة  عىل  يبدو  فيام  قاسها  حيث 
أصل خيرج عليه خترجيا صحيحا، فهي تعترب رؤوس أموال جتارية وختضع ألحكام 

زكاة عروض التجارة بالنسبة ملن يتجر فيها.

4- ما جاء يف البند السادس وهو اخلاص بزكاة الزروع والثامر من أن الزكاة 
والتكاليف  النفقات  مجيع  خصم  بعد  الناتج  صايف  من  العرش   %10 بواقع  جتب 
املختلفة من الناتج املجمل، وهذا حكم مطلق جيب تقييده بأن ما يستبعد من مجلة 
املحصول قبل التزكية هو كل ما قضت الرضورة باستدانته، أما ما جرت به العادة 
والعرف من عمل الزارع بنفسه واحتفاظه بالبذور من زراعته السابقة فال يستبعد 
مما جيب عليه؛ ألن الشارع أدخلها يف االعتبار عندما أوجب العرش فيام ليس فيه 

تكلفة، ونصف العرش فيام فيه تكلفة.

5- ما جاء يف البند السابع من أداء زكاة العقارات املبنية ذات اإليراد عن 
صايف إيرادها بواقع 10% قياسا عىل زكاة الزروع هو قياس يف واقعه ومجلته وما 
األئمة أيب حنيفة ومالك والشافعي  بفقه  العلم  أهل  به من  انبنى عليه غري مسلم 
املبنية  العقارات  أن  املذاهب  هذه  فقه  يقتضيه  والذي  أمحد،  اإلمام  عن  ورواية 
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يضم إيرادها الصايف بعد نفقات الصيانة والرضائب إىل حصيلة باقي وعاء الزكاة 
مستفادا خالل  ماال  وتعترب  الزكاة،  فيها  أخرى جتب  أموال  له  كانت  إن  للممول 

احلول وخترج عنه الزكاة بواقع ربع العرش %2.5.

خمالف  املعلوفة  املاشية  يف  جتب  الزكاة  أن  من  الثامن  البند  يف  جاء  ما   -6
ملا ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن املعلوفة ال زكاة فيها طبقا لألحاديث الرصحية 
قيد  املطلقة عن  النص حيث مُحِلت األحاديث  إذ ال اجتهاد مع  الواردة يف ذلك، 
السائمة عىل األحاديث التي جاء هبا هذا القيد، وما جاء به من أن الزكاة واجبة عىل 
املاشية كوجوهبا عىل كبارها فهو وإن وافق بعض األقوال، إال أن األوفق  صغار 
االعتداد بقول اإلمامني أيب حنيفة والشافعي ومن وافقهام من أنه ال يعتد بالصغار 
هذا  يف  حزم  ابن  أورده  الذي  للخرب  نصابا؛  بلغت  كبار  معها  كان  إذا  إال  نصابا 

املوضع عىل نحو ما سبق.

7- وما جاء يف البندين اخلامس اخلاص بزكاة التجارة والصناعة، والتاسع 
أما  اجلملة،  يف  الفقهاء  مجهور  به  قال  ما  نطاق  يف  هو  الزكاة  بمصاريف  اخلاص 

االعراضات عىل موجز أحكام الزكاة فهي كام ييل:

يرض  ال  العام  خالل  يف  النصاب  نقصان  أن  عىل  األول:  االعراض   -8
إن كمل يف طرفيه ال حمل له يف ختطئة احلكم الذي جاء به املوجز؛ التباعه مذهبا 
صحيحا هو مذهب اإلمام أيب حنيفة يف مسألة هي حمل اجتهاد ومل يرد فيها دليل، 

ويف األخذ بمذهب أيب حنيفة احتياط ويرس يف حساب الزكاة.

للحيل  أعىل  حدا  املوجز  به  تغيا  الذي  احلكم  عىل  الثاين:  االعراض   -9
املعفى من الزكاة اعراض صحيح.
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10- االعراض الثالث: عىل قياس املوجز لزكاة األوراق املالية عىل زكاة 
الزروع يف بعض صورها اعراض وجيه؛ إذ ليس هلذا القياس سند رشعي وال نص 

فقهي يتخرج عليه.

الزراعية  املحاصيل  زكاة  املوجز  جعل  وهو  الرابع:  االعراض   -11
املختلفة بواقع 10% من صايف الناتج بعد خصم مجيع النفقات واألموال األمريية 

واإلجيارات بإطالق اعراض صحيح ويؤخذ يف هذا املوضع بام بينته الفتوى.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ل �ل�ل�ص�ا �ت ا ربك�ا
املبـــــادئ

1 - يش�رط لوج�وب ال�زكاة يف مق�دار النص�اب وما فوق�ه أن يك�ون فاضال عن 
احلوائ�ج األصلي�ة ملالكه وحاجة من جتب نفقته عليه رشع�ا، وأن حَيول عليه حول 

قمري، وأال يكون املالك مدينا بام يستغرق املال املدخر أو ينقصه عن النصاب.
2 - حتتس�ب قيمة النصاب بالعملة املرصية الورقيَّة وفق س�عر الذهب يف هناية كل 

عام أو يف اليوم الذي اكتمل فيه النصاب.
3 - ال يش�رط كامل النصاب طوال احلول، بل الرشط الزم يف أول العام النعقاده 

ويف آخر العام للوجوب، وال عربة بالزيادة والنقصان خالل العام.
4 - إذا تعمد املسلم نقصان النصاب آخر العام كان آثام رشعا وال زكاة يف ماله.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب  املقيد برقم 319 سنة 1982 املتضمن عدة أسئلة حول 

الزكاة املالية:

1- ما هو نصاب املال الذي جتب فيه الزكاة؟

2- إذا كان األصل يف النصاب النقدي للزكاة هو الذهب فمتى يعتد بقيمته 
اخلاضعة لالرتفاع واالنخفاض؟

3- إذا كان من رشوط وجوب الزكاة يف املال أن متر عليه سنة كاملة فهل 
هي سنة قمرية أم جيوز أن تكون إفرنجية؟

* فتوى رقم: 105 سجل: 117 بتاريخ 10/ 2/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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4- كيف خيرج زكاة ماله إذا كان ماله يتأرجح خالل العام زيادة ونقصانا 
حيث يسحب منه ثم يضيف إليه؟

5- هل يشرتط يف املال الذي جتب فيه الزكاة أن يكون فائضا عن احلاجة؟ 
وهل يعترب املال املدخر ألداء فريضة احلج فائضا عن احلاجة فيزكى؟

اجلواب
والسنة  بالكتاب  فرضيتها  ثبتت  اإلسالم  فروض  من  فرض  الزكاة  إن 
الوجوب،  ورشوط  ومقاديرها  فيها  جتب  التي  األموال  أنواع  بينت  التي  النبوية 
وهي فريضة ذات أثر بعيد يف املجتمع من الوجهة االجتامعية واالقتصادية واملالية، 
فوق أهنا عبادة تقوم عىل النية، والعبادات يف اإلسالم ينبغي التوقف عند نصوصها 
دون جتاوز إال بقدر الرضورات الترشيعية وبالقواعد األصولية املقررة، وقد أمجع 
املسلمون عىل وجوب الزكاة يف النقود وعىل املقدار الواجب فيها، ونصاب زكاة 
املال عرشون مثقاال من الذهب وزهنا اآلن 85 جراما من الذهب اخلالص عيار 
عن  فاضال  يكون  أن  فوقه  وما  القدر  هذا  يف  الزكاة  لوجوب  ويشرط   ،23.5
عليه  نفقته  جتب  من  وحاجة  والثياب  والسكنى  كالنفقة  ملالكه  األصلية  احلوائج 
رشعا، وأن حيول عليه حول قمري كامل، وأال يكون املالك مدينا بام يستغرق املال 
بالعملة املرصية  النصاب  النصاب، وحتتسب قيمة هذا  املدخر أو ينقص عن هذا 
الورقية وفق سعر الذهب يف هناية كل عام أو يف اليوم الذي اكتمل فيه هذا النصاب 
هبذا  والنصاب  النعقاده،  مبدأ  الختاذه  الزكاة؛  وجوب  رشوط  باقي  مستوفيا 
االعتبار متحرك السعر أو القيمة غري ثابت تبعا الرتفاع ثمن اجلرام من الذهب أو 
انخفاضه، والقدر الواجب إخراجه ربع العرش -أي 2.5%- أي قرشان ونصف 
عن كل جنيه مرصي، وال يشرط كامل النصاب طوال احلول بل الرشط الزم يف 
أول العام؛ النعقاده، ويف آخر العام؛ للوجوب، وال عربة للزيادة والنقصان خالل 
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العام فال يرض نقصان النصاب فيام بني ابتداء احلول وانتهائه، فلو أن النصاب نقص 
أثناء احلول واكتمل يف هنايته وجبت زكاته، فإذا تعمد املسلم نقصان النصاب آخر 
العام فهو آثم وال زكاة يف ماله الذي نقص عن النصاب، ويالحظ عند احتساب 
النصاب وقيمة الزكاة املستحقة سعر الذهب يوم الوجوب الذي كمل فيه النصاب، 
وال عربة رشعا بالغرض املدخر من أجله املال ما دامت قد توافرت فيه الرشوط 
قيمته 85 جراما من  ما هو  املال  إن نصاب  للسائل  نقول  إليها، وعىل هذا  املشار 
الذهب جتب فيه ربع العرش 2.5%، وحتتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب يف 
اليوم الذي وجبت فيه الزكاة، ويشرط يف املال املدخر لوجوب الزكاة فيه أن يكون 
املال ألداء فريضة احلج  فائضا عن احلوائج األصلية الرضورية كام ذكر، وادخار 
أو لقضاء أي غرض آخر يعترب فائضا عن احلوائج األصلية وال يمنع من وجوب 

الزكاة فيه ما دامت قد توافرت فيه رشوطها.

ومما ذكر علم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�لأ��ب را
�لع���ب �ت وا �ل�بك�ا ا

املبـــــادئ
1 - موارد بيت مال املسلمني يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانت قارصة عىل أموال الزكاة 

والعشور وزكاة الزروع والغنائم.
2 - موارد بيت املال يف عرص عمر بن اخلطاب كانت تش�مل الزكاة ومخس الغنائم 

وخراج األرايض وجزية الرؤوس وما يؤخذ من تركة امليت الذي مل يرك وارثا.
3 - إذا مل تكف الزكاة والقوانني املالية األخرى لس�د حاجات التكافل االجتامعي 
ومل يك�ن يف بي�ت املال ما يق�وم بتلك احلاج�ات كان لويل أمر املس�لمني أن يتدخل 
باس�م اإلس�الم ويرتب يف أموال األغنياء ودخول املس�لمني القادرين حقوقا متكنه 

من القيام باملشاريع النافعة جلميع املواطنني.

الســـــؤال
احلكم  بيان  املتضمن   1983 سنة   234 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
الرشعي يف مدى جواز قيام ويل األمر بفرض رضائب تستقطع من دخول املسلمني. 

وهل يعد ذلك حراما أم ال؟ وهل تعد الرضائب من املكوس؟

اجلواب
هلا  وجعل  املسلمني،  من  القادرين  عىل  الزكاة  فرض  احلنيف  اإلسالم 
لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  العزيز:  كتابه  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  بيَّنها  مصارف 
َوِف  َوٱۡلَغٰرِِمنَي  ٱلّرِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهۡم  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي 
فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{ ]التوبة: 60[،  بِيِلۖ  َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ

* فتوى رقم: 174 سجل: 117 بتاريخ 29/ 8/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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ثامنية ذكرت عىل  األغنياء وتوزع عىل أصناف  الزكاة جتمع من  فالصدقات وهي 
الرتيب يف اآلية الكريمة عىل النحو اآليت: الفقراء: والفقري الذي له بلغة من العيش، 
الصدقات  جيمعون  الذين  كاجلباة  عليها:  والعاملني  له،  يشء  ال  الذي  واملسكني 
والكتاب واحلرس، واملؤلفة قلوهبم: هم قوم من أرشاف العرب أعطاهم رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليتألف قلوهبم عىل اإلسالم. ويف الرقاب: أي ويف فك الرقاب؛ لتخليص 
العبيد من الرق ومتكينهم من احلرية. والغارمني: أي املديونني الذين أثقلهم الدين. 
ويف سبيل اهلل: أي املجاهدين واملرابطني وما حتتاج إليه احلرب من السالح والعتاد 

ويف مجيع القرب. وابن السبيل: أي الغريب الذي انقطع يف سفره.

وكان عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما َيِرُد إىل بيت مال املسلمني قارص عىل أموال 
الزكاة والعشور وزكاة الزروع والغنائم، وكان كل ذلك ينفق عىل املستحقني، فلام 
الدواوين  ن  دوَّ  É عمر  عهد  يف  املايل  دخلها  واتسع  اإلسالمية  الدولة  اتسعت 
األعطيات  وأصحاب  األعامل  ذوي  كل  سجل  كام  الدولة،  واردات  كل  فقيدت 
واملستحقني، وقال قولته املشهورة: »ما من أحد من املسلمني إال وله حق يف هذا 
املال«. ثم نظم الدواوين بعد ذلك تنظيام أدق، ورتبت أبواب ميزانية الدولة بحسب 
به  مال خاص  بيت  الواردات  نوع من  لكل  أقسام  إىل  املال  بيت  وارداهتا، وقسم 
ينفق منه عليه نفقات معينة وقد ذكرها الكاساين من علامء القرن السادس اهلجري 

كاآليت: »ما يوضع يف بيت املال من األموال أربعة أنواع:

األول: الزكاة بمختلف أنواعها وترصف يف الوجوه التي نص عليها القرآن 
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ...{ اآلية. الكريم يف قوله تعاىل }إِنََّما ٱلصَّ

واملساكني  الفقراء  إىل  ويرصف  والركاز  واملعادن  الغنائم  مخس  الثاين: 
واليتامى ومن كان يف معناهم.
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الثالث: خراج األرايض وجزية الرؤوس وما كان بمعناها وهذه ترصف 
إىل عامدة الدين واملصالح العامة ومنها رواتب الوالة والقضاة وأهل الفتوى من 
العلامء واجليش وإصالح الطرق وعامرة املساجد والرباطات -للجهاد- والقناطر 

واجلسور وسد الثغور وإصالح األهنار العامة.

الرابع: ما أخذ من تركة امليت الذي مات ومل يرك وارثا أصال ويلحق به 
املرىض  الفقراء  دواء  إىل  األموال  هذه  وترصف  أصحاهبا  يعرف  مل  التي  الضوائع 
وعالجهم وأكفان املوتى الذين ال مال هلم، وإىل اللقيط وعقل جنايته، وإىل نفقة 

من هو عاجز عن الكسب وليس له من جتب عليه نفقته ونحو ذلك.

ومن هنا يتبني أن موارد بيت مال املسلمني تتسع لرواتب املوظفني ونفقات 
الدفاع واملشاريع العمرانية، وأنه إذا مل تكف الزكاة والقوانني املالية األخرى لسد 
كان  احلاجات  بتلك  يقوم  ما  املال  بيت  يف  يكن  ومل  االجتامعي  التكافل  حاجات 
لويل أمر املسلمني أن جيرب األغنياء عىل أن يؤدوا من أمواهلم جزءا غري الزكاة؛ دفعا 
عليهم،  وقع  عدوان  صد  أو  العامة  النوازل  بسبب  املسلمني  عىل  الواقع  للرضر 
ومما يؤيد هذا االجتاه قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه ابن ماجه: »إن يف املال حلقا سوى 
ُّواْ وُُجوَهُكۡم  ن تَُول

َ
الزكاة«. ويؤكد هذا املعنى أيضا قول اهلل تعاىل: }لَّۡيَس ٱلِۡبَّ أ

قَِبَل ٱلَۡمۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ ٱلِۡبَّ َمۡن َءاَمَن بِٱهلل َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ 
ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكنَي  َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلَّبِّيِ َۧن َوَءاَت ٱلَۡماَل َعَ
َوٱلُۡموفُوَن  َكٰوةَ  ٱلزَّ َوَءاَت  لَٰوةَ  ٱلصَّ قَاَم 

َ
َوأ ٱلّرِقَاِب  َوِف  آئِلنَِي  َوٱلسَّ بِيِل  ٱلسَّ َوٱۡبَن 

بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َعَٰهُدواْ... اآلية{ ]البقرة: 177[. فقد بينت اآلية الكريمة من وجوه 
الرب إيتاء املال ثم ورد ذكر إيتاء الزكاة وكام هو معلوم أن العطف يقتيض املغايرة 
أي أن إيتاء املال يف مطلع اآلية عىل سبيل التعاون والتكافل زيادة عىل أهنم يؤدون 
زكاة أمواهلم، ويقول ابن حزم يف هذا املجال: »وفرض عىل األغنياء من أهل بلد 
أن يقوموا بفقرائهم وجيربهم السلطان عىل ذلك إن مل تقم الزكوات هبم وال يف سائر 
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أموال املسلمني هبم فيقام هلم بام يأكلون من القوت الذي ال بد منه ومن اللباس 
للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من املطر والشمس وعيون املارة«.

أموال  يف  ويرتب  اإلسالم  باسم  يتدخل  أن  األمر  لويل  أن  يتبني  هذا  من 
األغنياء ودخول املسلمني القادرين حقوقا متكنه من القيام باملشاريع النافعة جلميع 
ومسكن  وملبس  ومرشب  مأكل  من  هبم  الالئق  املستوى  هلم  وحتقق  املسلمني 
وترفع عنهم غوائل الفقر واملرض بام ينشئه من مستشفيات وما يرفع من مستواهم 
التعليمي بإنشاء املعاهد واملدارس، كل هذه اخلدمات وغريها من التبعات امللقاة 
عىل كاهل ويل األمر املسلم حتتم عىل املسلمني أن يستجيبوا ملا يفرض عىل القادرين 
بالرضائب، وإذن ال  ما تسمى  اإللزام وهي  يدفعوهنا عىل سبيل  أموال  منهم من 
تعترب هذه الرضائب من قبيل املكوس اجلائرة التي كانت تفرض بواسطة احلكام؛ 
توسعة عىل أنفسهم وأتباعهم وتضييقا عىل شعوهبم، وإنام هي املرشوعات تضمن 
الذي حث  التكافل والتعاون  قبيل  املعيشة ألفراد األمة ومن  الالئق من  املستوى 

عليه اإلسالم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ر رب
أ
ل�ع��لم �ب�ال�

� ��ت ا  �لع�ط��لل�ب
�ت �ل�بك�ا ��ر��ب ا

املبـــــادئ
1- م�رصف }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ يشمل جتهيز املجاهدين وعالج املرىض وتعليم 
العاجزين عن التعليم ومنهم طلبة األزهر املحتاجون وس�ائر ما تتحقق به مصلحة 

جلامعة املسلمني.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الكتاب الوارد إلينا من السيد الدكتور مدير جامعة األزهر املقيد 
سِّ احلاجة  برقم 61 لسنة 1984 املتضمن أن الكثرة من طالب العلم باألزهر يف أمحَ
العلم  ليتفرغوا لطلب  فيها؛  بإقامتهم وإعاشتهم  والتكفل  السكنى هلم،  توفري  إىل 
م إليه عدد من أهل البذل والعطاء راغبني اإلسهام بام أفاء  ه يف الدين، وتقدَّ والتفقُّ
اهلل عليهم من زكاة أمواهلم وصدقاهتم يف هذه السبيل، وطلب إفتاءه برأي الرشيعة 

يف هذا املوضوع.

اجلواب
َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  تعاىل:  قال 
بِيِلۖ فَرِيَضٗة  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
الزكاة  مصارف  أن  الفقهاء  وذكر   ،]60 ]التوبة:  َحِكيٞم{  َعلِيٌم  َوٱهلل  ٱهللۗ  ّمَِن 
أو زكاة زروع وثامر هي  فطر  أو صدقة  أو عروض جتارة  مال  أكانت زكاة  سواء 
من  وطوائف  فئات  عن  عبارة  فيها  الواردة  واألصناف  املذكورة،  اآلية  يف  املبينة 
املسلمني مل يقم خالف بني الفقهاء يف حتديدها، وللزكاة أغراض روحية وأخرى 

الغني  اللطيف عبد  1984 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد   /3 بتاريخ 18/  * فتوى رقم: 45 سجل: 118 
محزة.
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اجتامعية ومالية واقتصادية، وال تتحقق هذه األغراض حتققا سليام إال عن طريق 
التخصيص الرشيد حلصيلتها، وقد اهتم اإلسالم بكيفية توزيعها، ومل يرك توزيع 
الزكاة لنبي أو لرسول أو لصحايب أو ألويل األمر، بل حددها -جل شأنه- يف آية: 
َدَقُٰت{، وبنيَّ ذلك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما أجاب عىل رجل يسأله عن  }إِنََّما ٱلصَّ
الصدقات فقال له: »إن اهلل مل يرض يف الصدقات بحكم نبي وال غريه حتى جزأها 
ثامنية أجزاء، فإن كنت من أهل تلك أعطيتك« رواه الدارقطني. وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
قبل نزول آية مصارف الزكاة جيمع الزكاة من مصادرها املختلفة ويقسمها اجتهادا، 
ولكن هذا األمر قد سبب مشاكل منها أن بعضا من املنافقني األغنياء أخذوا يْسَعون 
يف األرض فسادا، ويطعنون يف طريقة تقسيم الزكاة، إذا مل يكن هلم نصيب موفور 
ۡعُطواْ 

ُ
َدَقِٰت فَإِۡن أ ن يَۡلِمُزَك ِف ٱلصَّ ر القرآن هذا بقوله: }َوِمۡنُهم مَّ منها، وصوَّ

ُهۡم رَُضواْ َمآ َءاتَىُٰهُم  نَّ
َ
َّۡم ُيۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ إَِذا ُهۡم يَۡسَخُطوَن ٥٨ َولَۡو أ ِمۡنَها رَُضواْ ِإَون ل

إَِل  آ  إِنَّ ۥٓ  َورَُسوُلُ فَۡضلِهِۦ  َسُيۡؤتِيَنا ٱهلل ِمن  َحۡسبَُنا ٱهلل  َوقَالُواْ  َورَُسوُلُۥ  ٱهلل 
]التوبة 58- 59[. وعىل إثر ذلك نزلت اآلية رقم 60 من السورة  َرِٰغُبوَن{  ٱهلل 
املذكورة، ومن بني مصارف الزكاة: }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ وهو مرصف عام وال 
جيب قرصه عىل كل الغزاة، وهلذا املعنى نقل القفال يف تفسريه عن بعض الفقهاء 
أهنم أجازوا رصف الصدقات إىل مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى وبناء احلصون 
وعامرة املساجد؛ ألن قوله تعاىل: }َوِف َسبِيِل ٱهلل{. عام يف الكل انتهت عبارة 

الفخر، ومل يعقب عليها يف يشء.

أنس واحلسن  بن حنبل عن  أمحد  اإلمام  املغني يف مذهب  ونقل صاحب 
Ñ ما نصه: »ما أعطيت -أي الزكاة- يف اجلسور والطرق فهي صدقة ماضية«. 
انتهى. من ذلك يتضح أن املرصف املذكور يشمل جتهيز املجاهدين وعالج املرىض 
وتعليم العاجزين عن التعليم وسائر ما تتحقق به مصلحة جلامعة املسلمني -ومنهم 

طلبة األزهر املحتاجون-. وبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم. 
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�ت �ل�بك�ا ل ا روع �ص��ب �ص�ا �لل�ت��ب�ع �ل�ل�ص���ش ا
املبـــــادئ

1- جي�وز للمس�لمني أن يدفع�وا ج�زءا م�ن زكاة أمواهل�م للمعاونة يف إقامة قس�م 
للعالج ومكافحة األمراض واإلرشاد إىل طرق الوقاية منها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ عميد كلية الطب جامعة عني شمس 
املسنني  لعالج  جديد  قسم  ببناء  تقوم  الكلية  أن  املتضمن   85  /187 برقم  املقيد 
تربعات  إىل  الكلية  وحتتاج  املسنني،  طب  أصول  واملمرضات  األطباء  وتعليم 
القادرين املالية والعينية إلنشاء هذا القسم، ويسأل هل يمكن التربع هلذا القسم من 

مال الزكاة، بمعنى هل يعترب هذا املرشوع من مصارف الزكاة الرشعية؟

اجلواب
من  الغاية  هي  كانت  رضورية  مقاصد  اإلسالمية  الرشيعة  ألحكام  إن 
النفس  الدين وحفظ  الرضورات اخلمس هي حفظ  أطلق عليها  ترشيعاهتا، وقد 
بحفظ  األمر  عىل  األدلة  أوضح  ومن  املال،  وحفظ  النسل  وحفظ  العقل  وحفظ 
يِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكةِ{ ]البقرة: 195[، وقوله 

َ
النفس قوله تعاىل: }َوَل تُۡلُقواْ بِأ

نُفَسُكۡم{ ]النساء 29[، وجاء يف السنة الرشيفة الدعوة 
َ
سبحانه: }َوَل َتۡقُتلُٓواْ أ

الواضحة الرصحية إىل التداوي، فقد روي أن أعرابيا قال: »يا رسول اهلل أال نتداوى؟ 
قال: »نعم، فإن اهلل مل ينزل داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله« 
ويف لفظ: »قال األعرايب يا رسول اهلل أال نتداوى؟ قال: »نعم، عباد اهلل تداووا فإن 

الغني  اللطيف عبد  1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد   /8 بتاريخ 19/  * فتوى رقم: 67 سجل: 118 
محزة.
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اهلل مل يضع داء إال وضع له شفاء أو دواء إال داء واحدا« قالوا يا رسول اهلل وما هو؟ 
قال: »اهلرم« رواه ابن ماجه وأبو داود والرمذي، وورد أيضا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه قال: »املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري«، وقوة 

املؤمن يف عقيدته ويف بدنه ويف كل يشء حيتاج إىل العزم والعزيمة واملجالدة.

عىل  املحافظة  عىل  الناس  حث  قد  اإلسالم  أن  نرى  النصوص  هذه  من 
التداوي  الدين والدنيا، وإذا كان  أداء واجبات  أنفسهم صحيحة قوية قادرة عىل 
من املرض مطلوب ليشفى املريض ويصري عضوا نافعا يف جمتمعه اإلسالمي، وإذا 
كانت األمراض قد انترشت واسترشت تقوض بناء اإلنسان بعد أن ترسي يف دمائه 
وأوصاله، وإذا كان العلم الذي علمه اهلل اإلنسان قد وقف حماربا هلذه األمراض 
واألوبئة يف صورة معاهد ومستشفيات متخصصة، وإذا كان الكثريون من الناس 
قد يعجزون عن مواجهة نفقات العالج، إذا كان كل ذلك وجب عىل املجتمع أن 
يتساند ويتكافل كام هو غرض اإلسالم، وكام تدعو إليه غريزة حب البقاء والتكافل 
والتعاون بني الناس يف درء املفاسد واألمراض يدعو إليه حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره 
عىل  لتعود  األغنياء  أموال  يف  اهلل  فرضها  قد  الزكاة  كانت  وإذا  والسهر«،  باحلمى 
تعاىل:  قوله  يف  بيَّنها  وإنام  حتديد  دون  وتوزيعها  رصفها  أمر  يرك  مل  فإنه  الفقراء 
قُلُوُبُهۡم  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما 
َوٱهلل  ّمَِن ٱهللۗ  فَرِيَضٗة  بِيِلۖ  ٱلسَّ َوٱبِۡن  َسبِيِل ٱهلل  َوِف  َوٱۡلَغٰرِِمنَي  ٱلّرِقَاِب  َوِف 
َعلِيٌم َحِكيٞم{ ]التوبة: 60[، فهنا نجد أن أول األصناف املستحقة للزكاة برتيب 
اهلل سبحانه الفقراء، وإن تناقش الفقهاء يف حتديد معنى الفقراء كام تنوعت آراؤهم 
يف حد العطاء َلِكنَّا سنأخذ الفقري واملسكني بمعنى صاحب احلاجة التي ال بد منها 
سبل  تيسري  احلاجات  من  يكون  أن  ينبغي  ثم  ومن  عليها،  احلصول  يستطيع  وال 
العالج إذا مرض الفقري أو املسكني هو أو أحد ممن تلزمه نفقته، وال يرك للمرض 
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يفرسه ويقيض عليه؛ ألن يف تركه عىل هذا احلال وإىل هذا املآل قتال للنفس وإلقاء 
النظر  أمعنَّا  بالنصوص الرشعية، وإذا  التهلكة وذلك حمرم طبعا ورشعا  باليد إىل 
الفقهاء  حتدث  وقد  ٱهلل{،  َسبِيِل  }َوِف  منها:  نجد  الزكاة  مصارف  باقي  يف 
نستخلصه  والذي  مداه،  يف  أقواهلم  واختلفت  الصنف،  هذا  بيان  يف  واملفرسون 
ونميل لألخذ به أن سبيل اهلل ينرصف -واهلل أعلم- إىل املصالح العامة التي عليها 
وهبا قوام أمر الدين والدولة والتي ال ملك فيها ألحد، وإنام ينتفع هبا خلق اهلل فهي 
ملك هلل سبحانه، ومن ثم يدخل يف نطاقها بناء املستشفيات الصحية التي يلجأ إليها 
املرىض، واإلنفاق عليها وإمدادها باجليد من األدوية واألدوات التي حتتاجها، وإذا 
كان ذلك وكان من أهداف إنشاء هذا القسم املسؤول عنه عالج الفقراء واملساكني 
آخر  قسم  يوجد  ومل  املتخصص  العالج  نفقات  حتمل  عن  مواردهم  تعجز  الذين 
يقوم بعالج املسنني ويسعهم، ومل توجد ميزانية خاصة من الدولة إلقامة مثل هذه 
يف  تدخل  التي  العامة  املصالح  من  ومستلزماته  القسم  هذا  إنشاء  أصبح  األقسام 
توافر  إىل  باإلضافة  عام  لعمل  وإنام  بذاته  لفرد  موجهة  ليست  والتي  اخلري  وجوه 

صفة الفقر واملسكنة فيمن ينتفعون بالعالج فيه باملجان يف األعم األغلب.

للسائل  حق  أمواهلم  يف  وجب  الذين  للمسلمني  جيوز  فإنه  ذلك  كان  ملا 
القسم  هذا  إقامة  يف  للمعاونة  األموال  هذه  زكاة  من  جزءا  يدفعوا  أن  واملحروم 
كانت  متى  وهذا  منها.  الوقاية  طرق  إىل  واإلرشاد  األمراض  ومكافحة  للعالج 
غايته دفع رشور األمراض عن املسلمني -وال سيام الفقراء واملساكني منهم-. واهلل 

تعاىل أعلم.
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ل �ت �ص�ا ربك�ا
املبـــــادئ

1- إذا بل�غ امل�ال النصاب الرشع�ي ومرت عليه س�نة قمرية كامل�ة وجبت زكاته 
ويزكى عن أصل املبلغ مع أرباحه.

2- م�ن يملك نصابا من أي م�ال كان فاضال عن حاجته األصلية فال جيوز رصف 
الزكاة إليه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 170/ 1984 ميالدية املتضمن:

فيصل  بنك  يف  ثمنها  ووضع  وباعها  أرض  قطعة  السائل  عند  كان   -1
اإلسالمي. فهل جيب عليه أن يدفع الزكاة عىل أصل املبلغ واألرباح، أم عىل األرباح 

فقط؟

له دخل كبري ولكنه  بنت أخ والدها متوىف وهي متزوجة وزوجها  له   -2
مريض. فهل تستحق شيئا من زكاة املال؟

له أخ كبري ودخله كبري ولكن مصاريفه أكثر. فهل يستحق شيئا من   -3
الزكاة؟

يف  مساعدهتا  يمكن  فهل  متوسط.  ودخلها  قريبته  ليست  عروس   -4
الزواج؟

* فتوى رقم: 8 سجل: 120 بتاريخ 10/ 9/ 1984 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني محزة.
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اجلواب
صاحبه  حاجة  عىل  فائضا  كامل  حول  عليه  ومر  نصابا  املال  بلغ  إذا   -  1
البحوث  جممع  أقره  -كام  والنصاب   ،%2.5 بواقع  زكاته  وجبت  فقد  الرضورية 
اإلسالمية باألزهر الرشيف- هو ما يزن ما قيمته 595 جراما من الفضة اخلالصة 
أو 85 جراما من الذهب اخلالص نقودا أو سبائك ما يبلغ هذا الوزن من كل نوع. 
النصاب الرشعي  بلغ  قد  بنك فيصل اإلسالمي  املودع يف  فإذا كان ثمن األرض 
املبلغ مع أرباحه؛  للامل ومرت عليه سنة قمرية كاملة وجبت زكاته وُزكي أصل 

ألهنا من توابعه.

}إِنََّما  تعاىل:  قوله  يف  الزكاة  مصارف  الكريمة  اآلية  حددت  لقد   -  2
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب  ٱلصَّ
بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{  َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
]التوبة: 60[. كام نص الفقهاء أن املزكي ال يدفع زكاته إىل أصله وإن عال، أو إىل فرعه 

وإن سفل، أو إىل زوجته؛ وذلك ألن املنافع بينهم متصلة، وواجب عليه نفقتهم، 
فال يتحقق التمليك عىل الكامل، وجيوز له أن يدفع الزكاة إىل من سوى هؤالء من 
قرابته كاإلخوة واألخوات واألعامم والعامت واألخوال واخلاالت وأوالد كلٍّ إذا 
كانوا من الفقراء، بل الدفع إليهم أوىل؛ ملا فيه من الصلة مع الصدقة، وجيوز رصف 

الزكاة ملن يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحا قادرا عىل الكسب.

وهي  األصلية  حاجته  عن  فاضال  كان  مال  أي  من  نصابا  يملك  من  أما 
مسكنه وأثاثه وثيابه وخادمه إن كان من أهل ذلك ومركبه فال جيوز رصف الزكاة 

إليه.
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ويف واقعة السؤال يقرر السائل أن بنت أخيه متزوجة وزوجها دخله كبري 
بيته الرضورية  الزوج يكفيه ويغطي مصاريف  فإذا كان دخل هذا  ولكنه مريض 

املعتدلة ويكفي مصاريف عالجه فال يستحق هو وال زوجته شيئا من الزكاة.

احلياة  مؤنة  يكفيه  دام  فام  كبري  دخله  السائل  أخا  أن  السؤال  من  وبدا 
الرضورية من مسكن ومأكل وملبس مؤنة معتدلة ومتوسطة فال يستحق شيئا من 
الفقراء فإنه  بند  الزكاة إال إذا بدا عرفا أنه حمتاج إىل نفقة ويمكن أن يندرج حتت 

يستحق ما يكفيه.

أما العروس التي ستتزوج فينبغي أن يعلم أهنا ليست مكلفة رشعا بتأثيث 
الزوج  عىل  كله  ذلك  عبء  يقع  وإنام  الزواج  متطلبات  مجيع  وال  الزوجية  منزل 
وحده، وعليه فطاملا أن دخلها متوسط يكفيها رضورات احلياة فال تستحق شيئا 

من مال الزكاة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�ت �ا �ل��ت�����ب ب ا
�ت �عرو�� ربك�ا

املبـــــادئ
1 - عروض التجارة كل ما يعد للرشاء والبيع بقصد الربح.

2 - من ملك شيئا للتجارة وحال عليه احلول وبلغت قيمته نصاًبا من النقود وكان 
خاليا من الدين فائضا عن احلوائج األصلية وجبت فيه الزكاة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 191/ 84 املتضمن أن السائل يقوم برتبية 
عدد 69 بقرة فرزين مسامهة يف األمن الغذائي ويقوم برشاء ما يلزمها من أعالف 
ونظافة  هلا  الغذاء  وتقديم  عليها  باإلرشاف  يقومون  عامال  يستأجر  وخالفه  جافة 
حظائرها وغري ذلك، ويسأل هل جتب عليه الزكاة الرشعية فيها أم ال؟ وإذا وجبت 

فام مقدارها؟

اجلواب
يتجروا  بالتجارة ويكسبوا منها رشط أال  أن يشتغلوا  أباح اهلل للمسلمني 
األمانة والصدق  العنرص األخالقي يف معامالهتم من  يف سلعة حمرمة وال هيملوا 
والنصح، وال تلهيهم مشاغل التجارة ومكاسبها عن ذكر اهلل وأداء حقه سبحانه، 
وال عجب يف أن يفرض اإلسالم يف هذه الثروات املستغلة يف التجارة واملكتسبة منها 
زكاة شكرا لنعم اهلل تعاىل ووفاء بحق ذوي احلاجة من عباده ومسامهة يف املصالح 
بعروض  اإلسالمي  الفقه  يف  معروفة  التجارية  والثروة  والدولة.  للدين  العامة 
التجارة، ومىض هبا كل ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من املال عىل اختالف أنواعه 
واحليوانات  واجلواهر  واحليل  واملأكوالت  والثياب  واألمتعة  اآلالت  يشمل  مما 
* فتوى رقم: 97 سجل: 120 بتاريخ 8/ 4/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني محزة.
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بعض  وعرفها  واملنقوالت،  العقارات  من  وغريها  والدور  واألرض  والنباتات 
بقصد  والرشاء  للبيع  يعد  ما  التجارة هي  عروض  إن  فقال  دقيقا،  تعريفا  الفقهاء 
الربح، فمن ملك شيئا للتجارة وحال عليه احلول وبلغت قيمته نصابا من النقود 
املائة  يف   2.5 أي  قيمته  عرش  ربع  وهو  زكاته  إخراج  عليه  وجب  احلول  آخر  يف 
كزكاة النقود، فهي رضيبة عىل رأس املال املتداول وربحه ال عىل الربح وحده، قال 
نفُِقواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم{ ]البقرة: 267[، 

َ
أ ِيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاىل: }َيٰٓ

واإلعداد  الزكاة.  كتاب  أول  يف  الرمذي  رواه  الُِكْم«،  أحَْموحَ اةحَ  كحَ زحَ وا  »أحَدُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
للتجارة يتضمن عنرصين مها العمل والنية، فالعمل هو البيع والرشاء والنية قصد 
الربح. ورأس مال التاجر إما النقود أو سلع مقومة بالنقود، فأما النقود فال كالم 
فيها، وأما السلع والعروض فيشرط لوجوب الزكاة فيها ما يشرط لزكاة النقود 
من حوالن احلول وبلوغ النصاب املعني والفراغ من الدين والفضل عن احلوائج 
األصلية ونصاب النقود يف عرصنا اآلن ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21. 
واملختار يف اعتبار كامل النصاب آخر احلول فقط، فإذا اكتمل النصاب آخر احلول 
وجب االعتبارية واعترب ابتداء السنة الزكوية للمسلم، وكلام جاء هذا املوعد من 
كل سنة زكى ما عنده إذا بلغ نصابا، وال يرض النقصان أثناء السنة، وواضح من 
تسمينها  يقوم عىل  فإذا كان  للتجارة،  األبقار  بربية هذه  يقوم  السائل  أن  السؤال 
بيع  موعد  حيني  عندما  الثروة؟  هذه  يزكي  فكيف  ذلك  بعد  يبيعها  ثم  الزمن  مدة 
هذه الثروة احليوانية يستخلص أجرة العامل الذين يستخدمهم خلدمة هذا املرشوع، 
وبعد ذلك إذا كان قد مر عىل هذا املرشوع عام كامل وبلغ املال الذي حصل عليه 
من ثمن هذه األبقار نصابا كامال وهو ما قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21، 
وأن يكون هذا املال فارغا من الدين خيرج 2.5% أي عن كل مائة جنيه 2.5 جنيه، 
وهكذا فإذا كان عليه ديون طرحها من مجلة املال ثم يزكي ما تبقى. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
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ل �ل�ل�ص�ا �ت ا ربك�ا
املبـــــادئ

1 - مت�ى بل�غ امل�ال النصاب الرشع�ي، وكان فاضال عن حوائ�ج مالكه األصلية، 
وح�ال عليه احلول وكان مالكه غري مدين بام يس�تغرق املال أو ينقصه عن النصاب 

وجبت فيه الزكاة.
2 - مقدار النصاب الرشعي هو ما يعادل قيمته بالنقود احلالية قيمة - 85 - جراًما 

من الذهب عيار 21.
3 - ال ع�ربة لزي�ادة النص�اب ونقصانه يف وس�ط العام وإنام الع�ربة بتوافره يف أول 

العام وآخره.
4 - م�ا ينتج ربًحا للامل يضم إليه ويزكى معه آخر العام متى كان فائًضا عن حاجة 

صاحبه.

الســـــؤال
االستفسار عن زكاة  املتضمن   85 برقم 106/  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
املال هل هي عىل املال املستثمر وناتج الربح أم عىل الربح فقط، أم عىل املال املستثمر 

فقط؟

اجلواب
مال  أركان اإلسالم اخلمسة جتب يف  الزكاة فريضة وركن أسايس من  إن 
مرة،  غري  القرآن  يف  هبا  األمر  تكرر  وقد  رشعا،  املقرر  النصاب  بلغ  متى  املسلم 
وجاءت السنة الرشيفة مبينة ملقدارها يف أنواع املال املختلفة، وهي باب عظيم من 

* فتوى رقم: 103 سجل: 120 بتاريخ 17/ 4/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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للمحتاجني  وإعانة  للنفوس  وتزكية  لألموال  تطهريا  االجتامعي  التكافل  أبواب 
 ]103 ]التوبة:  بَِها{  َوتَُزّكِيِهم  ُتَطّهُِرُهۡم  َصَدقَٗة  ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
أ ِمۡن  }ُخۡذ  تعاىل:  قال 

حَضحَ  ْد اْفرتحَ وقال  ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن وكان مما أوصاه بإبالغه للناس: »أحَنَّ اهلل قحَ
ائِِهْم«. متفق  عليه. وقد  رحَ دُّ إىِلحَ ُفقحَ ُترحَ ُذ ِمْن أحَْغنِيحَائِِهْم وحَ ْم، ُتْؤخحَ اهِلِ ًة يِف أحَْموحَ قحَ دحَ ْيِهْم صحَ لحَ عحَ
أمجع املسلمون عىل فرضية الزكاة وأهنا جتب يف كل أنواع األموال برشوط ومقادير 
املال  يبلغ  أن  النقدية  األموال  يف  الزكاة  وجوب  رشوط  وأهم  نوع،  لكل  حمددة 
النصاب الرشعي، وأن يكون فاضال عن احلوائج األصلية ملالكه كالنفقة والسكنى 
والثياب باملعروف، وحاجة من جتب نفقته عليه رشعا، وأن حيول عليه احلول، وأال 
يكون املالك مدينا بام يستغرق املال املدخر أو ينقصه عن هذا النصاب. والنصاب 
باقي  استيفاء  بعد  الزكاة  فيه  جتب  الذي  النقدي  للامل  األدنى  احلد  أي  الرشعي 
الرشوط هو ما يقابل قيمته بالنقود املحلية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، 
فإذا ملك املسلم هذا النصاب أو أكثر وجبت فيه الزكاة وال يشرط استمرار توافر 
النصاب طوال العام بل هذا الرشط الزم يف أول العام وآخره، وال عربة للزيادة 
عنه  يستحق  العام  وسط  متوفرا  يودع  ما  فإن  وبذلك  العام،  وسط  يف  والنقصان 
الزكاة إذا استمر إىل هناية العام، ومن رشوط املال الذي جتب فيه الزكاة أن يكون 
ناميا أو قابال للنامء، وما ينتج ربحا للامل املدخر أو املال املستثمر، فإنه يضم لرأس 
املال ويزكى معه زكاة املال بمعنى أن ما بقي منه إىل احلول وبلغ مع غريه من أموال 
نصابا برشوطه وجبت فيه الزكاة. وهبذا يتضح أن الزكاة واجبة يف املال متى بلغ 
متى  األرباح  مع  املال  أساس  عىل  واجبة  والزكاة  الرشوط،  باقي  وتوفرت  نصابا 
بلغت مع املال املدخر أو املستثمر النصاب الرشعي؛ ألن الربح يعترب من توابع املال 

وغلته فيضم إىل املال ويزكى اجلميع متى بلغ نصابا. وهذا ما نميل إليه ونرجحه.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ب
ر��

أ
�ت ال� ربك�ا

املبـــــادئ
1- األرض والدور املعدة لالس�تغالل إذا اش�ريت ومل يقص�د عند رشائها االجتار 
بأعياهنا فإنه ال زكاة فيها مهام بلغت، أما املتحصل من أجرهتا فإنه ال جتب فيه الزكاة 

حتى يبلغ النصاب وحيول عليه احلول.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 40 سنة 1986 ميالدية، املتضمن أن السائل 
أعانه اهلل تعاىل عىل رشاء مساحة من  يف هناية شهر رجب سنة 1404 هجرية قد 
أرض البناء، وقد سدد حوايل سبعني يف املائة من ثمنها اإلمجايل وتبقى الباقي دينا 
عليه، وأنه قد اعتاد يف السنوات السابقة إخراج زكاة املال يف شهر رمضان املبارك 
من كل عام عىل ما يملك من أموال، وقال: إنه مل خيرج زكاة عن هذه األرض التي 
اشرتاها ال عن اجلزء املسدد من ثمنها وال عن قيمتها اإلمجالية، مع العلم بأنه قد سدد 
اآلن الثمن بالكامل، كام وأنه مل يستقر عىل نية معينة من اقتنائه هلذه األرض، ولكن 
النية األكيدة أهنا ليست لبناء دار خاصة لسكناه وإنام بقصد االستثامر واالستغالل 
بأي صورة من الصور، سواء بإعادة البيع والربح عند ارتفاع ثمنها أو بإقامة بناء 
عليها لتأجريه لطالبي السكن أو بيعه هلم مسكنا مسكنا. ويسأل الطالب هل عىل 
إذا كانت هناك زكاة تستحق،  نسبتها؟ وهل  تكون  هذه األرض من زكاة؟ وكم 
فهل تستحق عىل األموال التي مل يل عليها احلول والتي دفعها يف شهر رجب سنة 

1404 هجرية مقدما من ثمن األرض؟

* فتوى رقم: 199 سجل: 120 بتاريخ 16/ 3/ 1986 من فتاوى املستشار/حممد جماهد محد )فرة إنابة(.



- 109 -

اجلواب
املال ركن من أركان اإلسالم وفرض عني عىل كل من توافرت فيه  زكاة 
بالكتاب والسنة واإلمجاع. ومن ذلك قوله  ثابت  الزكاة، ودليل فرضيتها  رشوط 
ٰكِعِنَي{ ]البقرة: 43[،  َمَع ٱلرَّ َوٱۡرَكُعواْ  َكٰوةَ  َوَءاتُواْ ٱلزَّ لَٰوةَ  قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
تعاىل: }َوأ

آئِِل َوٱلَۡمۡحُروِم{ ]الذاريات: 19[، وما رواه  ۡمَوٰلِِهۡم َحّقٞ ّلِلسَّ
َ
وقوله تعاىل: }َوِفٓ أ

إبالغه  به  أوصاه  مما  كان  اليمن  إىل  معاذا  بعث  ملا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن   Ñ عباس  ابن 
إىِلحَ  دُّ  ُترحَ وحَ أحَْغنِيحَائِِهْم  ِمْن  ُذ  ُتْؤخحَ ْم،  اهِلِ أحَْموحَ يِف  ًة  قحَ دحَ صحَ ْيِهْم  لحَ عحَ حَضحَ  اْفرتحَ اهلل  »أحَنَّ  للناس: 
الزكاة  فرضية  املسلمون عىل  أمجع  وقد  للبخاري.  واللفظ  عليه،  متفق   ائِِهْم«  رحَ ُفقحَ
أنواع األموال برشوط ومقادير حمددة لكل نوع، وأهم رشوط  وأهنا جتب يف كل 
وجوب الزكاة يف األموال النقدية أن يبلغ املال النصاب الرشعي، وأن تكون ذمة 
مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته املعيشية وحاجة من يعوله، 
األثامن  عدا  ما  وهي  التجارة  لعروض  بالنسبة  وأما  قمرية.  سنة  عليه  متيض  وأن 
بلغت  متى  فيها  جتب  الزكاة  فإن  أنواعها  اختالف  عىل  السائمة  غري  األموال  من 
قيمتها النصاب الرشعي وحال عليها احلول عىل الوجه السابق ونوى مالكها هبا 
التجارة واقرنت نيته بعقد التجارة، ففي بدائع الصنائع من كتاب الزكاة جزء 2 
يكون  فإنام  العروض  من  األثامن  فيام سوى  »وأما  نصه:  ما  بعد كالم  صفحة 11 
بأعياهنا بل  للتجارة تصلح لالنتفاع  بالنية؛ ألهنا كام تصلح  للتجارة  فيها  اإلعداد 
املقصود األصيل منها ذلك فال بد من التعيني للتجارة وذلك بالنية« اه�. ويف الدر 
املختار جزء 2 صفحة 19 ما نصه: »وما اشراه هلا -أي للتجارة- كان هلا ملقارنة 
النية لعقد التجارة«. وعلق ابن عابدين عىل قول صاحب الدر: »كان هلا« بقوله: 
»ألن الرشط يف التجارة مقارنتها لعقدها« اه�. ويقول فقهاء الرشيعة: إن ما عدا 
النقدين -الذهب والفضة- مما يعد للتجارة عروض جتارة ويشمل هذا االصطالح 
الزراعية واألرض  املأكوالت والثياب واألمتعة واحليوانات واآلالت واملنتجات 
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والدور وغري هذا مما جيد من مستحدثات تعد للبيع واالجتار بقصد الربح- الفتاوى 
اإلسالمية الصادرة من دار اإلفتاء املرصية جملد 8 صفحة 2862 وما بعدها- ويف 
البدائع من الزكاة عند الكالم عىل أموال التجارة ]جزء[ 2 صفحة 20، 21 بعد 
كالم ما نصه: »وسواء كان مال التجارة عروضا أو عقارا أو شيئا مما يكال أو يوزن؛ 
األموال  وهذه  والقيمة  املالية  وهو  باملعنى  تعلق  التجارة  أموال  يف  الوجوب  ألن 
كلها يف هذا املعنى جنس واحد« اه�. وقد تداول الفقهاء نقل آثار يف طريقة إخراج 
التاجر املسلم زكاة ثروته التجارية، فقد نقل أبو عبيد يف كتابه األموال صفحة 426 
عن إبراهيم النخعي قول: »يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إن حلت عليه الزكاة 
فيزكيه مع ماله«. وعن احلسن البرصي قوله: »إذا حرض الشهر الذي وقت الرجل 
أن يؤدي فيه زكاته أدى عن كل مال نقدي له، وكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين 
إال ما كان منه ضامرا ال يرجوه« اه�. هذا وأما بالنسبة للدور املعدة لالستغالل، فإن 
املنصوص عليه رشعا أهنا إذا اشريت ومل يقصد عند رشائها االجتار بأعياهنا فإنه 
ال زكاة يف قيمتها مهام بلغت، أما املتحصل من أجرهتا فإنه ال جتب فيه الزكاة حتى 
يبلغ النصاب وحيول عليه احلول من تاريخ القبض خاليا من الدين ومن احلاجات 
األصلية، وذلك بعد دفع الرضيبة وغريها من املرصوفات. والنصاب الرشعي هو 
ما يقابل قيمته بالنقود احلالية قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، أو قيمة 595 
جراما من الفضة، وللمزكي اخليار يف التقدير بالذهب أو الفضة وإن كان األوىل 
النظر ملا فيه مصلحة الفقري. وعىل ذلك ففي احلادثة موضوع السؤال تكون قطعة 
األرض التي اشراها السائل من عروض التجارة إذا نوى التجارة بشأهنا وكانت 
نيته مقارنة لعقد الرشاء سواء كان ذلك بإعادة البيع والربح عند ارتفاع ثمنها كام 
حينئذ  عليه  والواجب  السكن،  لطالبي  وبيعه  عليها  بناء  بإقامة  أو  السائل،  يقول 
أن يقوم قطعة األرض بقيمتها يف شهر رمضان املبارك لسنة 1404 هجرية موعد 
ربع  ذلك  جمموع  من  وخيرج  مال  من  عنده  ما  إىل  هذا  ويضم  أمواله  زكاة  حلول 
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العرش 2.5% وذلك بعد استبعاد ما عليه من ديون، وهكذا كلام حل موعد حلول 
باعها  ثم  بقيت عنده أعواما بدون زكاة  أمواله زكى عن قيمتها احلالية.وإن  زكاة 
بعد ذلك فعليه زكاهتا جلميع األعوام ال لعام واحد فقط شأهنا يف ذلك شأن بقية 
عروض التجارة متاما. أما إذا كان السائل قد اشرى تلك القطعة من األرض قاصدا 
عند الرشاء إقامة بناء عليها وتأجريه لطالبي السكن ومل يقصد االجتار بأعياهنا فإنه 
إذا  فقط  أجرهتا  املتحصل من  الزكاة يف  وإنام جتب  بلغت.  قيمتها مهام  ال زكاة يف 
احلاجات  ومن  الدين  من  خاليا  القبض  تاريخ  من  احلول  عليه  وحال  نصابا  بلغ 
األصلية بعد دفع الرضيبة وغريها من املرصوفات، وذلك فيام إذا مل يتواجد لديه 
مال يزكيه يف موعد حمدد من السنة وإال ضمه إليه وزكاه معه يف موعده. ومن هذا 

يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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��ت�ب حب �ل�ل���������ت�ا �ت ا ع�د �م �ص����ا
أ
�ل ا ��ب���صب

أ
�ل���ا�ب ا �ت ا ع�د �ص����ا

املبـــــادئ
1- مساعدة املسلمني ألداء فريضة احلج من ألوان الرب العام الذي يباح للمسلم أن 

يفعله عندما ال يوجد ما هو أوىل منه.
2- جيب تقديم مس�اعدة املحتاجني إىل الغذاء أو الكس�اء أو العالج أو التعليم عىل 

مساعدة من ال يستطيع أداء فريضة احلج.

الســـــؤال
قد اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 345 سنة 1987 والذي يسأل فيه عن 
األوىل واألحق بتقديم املساعدة، هل تقدم ملن يريد احلج، أو ترصف للمحتاجني 
من املسلمني إىل الغذاء والكساء والعالج بسبب ما يتعرضون له من املجاعة واملوت 

والترشيد وإلقامة مستشفيات ودفاع عن العقيدة؟

اجلواب
إن من سامحة اإلسالم ويرسه أن فريضة احلج مل يفرضها اهلل تعاىل إال عىل 
ِ َعَ  املسلم البالغ العاقل القادر عىل أدائها، والدليل عىل ذلك قوله تعاىل: }َوهلِلَّ
ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيٗلۚ َوَمن َكَفَر فَإِنَّ ٱهلل َغِنٌّ َعِن 
ال  أن  تشهد  أن  »اإلسالم  الصحيح:  احلديث  ويف   .]97 عمران  ]آل  ٱۡلَعٰلَِمنَي...{ 
إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج 
البيت إن استطعت إليه سبيال«. ومن كل ذلك يتبني لنا بوضوح أن احلج مل يفرضه 
اهلل تعاىل إال عىل كل مستطيع له من ذكر أو أنثى، واالستطاعة قد فرسها املحققون 
من العلامء بأن يكون الشخص مالكا ملال يبلغه احلج، ويكون هذا املال فائضا عن 

* فتوى رقم: 221 سجل: 121 بتاريخ 16/ 8/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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حوائجه األصلية وعن الذي تلزمه نفقته حلني عودته. وقالوا: إذا مل يكن للمكلف 
مال هبذه الصفة مل يلزمه احلج، وإن وهب له أجنبي ماال ليحج به مل يلزمه قبوله. هذا 
هو احلال بالنسبة ملن ال يملك ماال ليحج به. أما بالنسبة للمسلمني املحتاجني إىل 
الغذاء والكساء بسبب ما يتعرضون له من املجاعة واملوت والترشيد واملحتاجني 
ألن  ذلك؛  عىل  قادر  مسلم  كل  عىل  واجبة  مساعدهتم  فإن  والتعليم،  العالج  إىل 
األعداء  تأثري  فتنتهم ووقوعهم حتت  إىل  أو  إىل هالكهم  عدم مساعدهتم سيؤدي 
»ليس منا من  عليهم يف دينهم أو يف سلوكهم وأخالقهم، ويف احلديث الرشيف: 

بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم«.

واخلالصة أن مساعدة املسلمني ألداء فريضة احلج متثل لونا من ألوان الرب 
إذا وجد  أما  منه،  أوىل  ما هو  يوجد  يفعله عندما ال  أن  للمسلم  يباح  الذي  العام 
التعليم  أو  العالج  أو  الكساء  أو  الغذاء  إىل  املحتاجني  كمساعدة  منه  أوىل  هو  ما 
ففي هذه احلالة جيب تقديم مساعدة هؤالء املحتاجني عىل مساعدة من ال يستطيع 
أداء فريضة احلج؛ ألن مساعدة املحتاجني -كام قلنا- واجبة، أما مساعدة من ال 
يستطيع أداء فريضة احلج فهي غري واجبة؛ ألن اهلل تعاىل مل يفرض احلج إال عىل من 
هو مستطيع له، والعاقل من الناس هو الذي يقدم األهم عىل املهم والواجب عىل 

غري الواجب. هذا وباهلل التوفيق.

J
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�ت �ل�بك�ا � �ص��ب ا
�ل�ل�مو�ت ��ب��ب ا ر�ت �ل�د ء �����ل��ت�ا را ���ش

املبـــــادئ
1- املختار للفتوى أن مرصف }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ ينرصف إىل مجيع أوجه اخلري 

من املصالح العامة التي عليها وهبا قوام أمر الدين والدولة.
2- ال مان�ع رشع�ا م�ن ختصيص جزء م�ن زكاة املال إلنفاقه يف رشاء س�يارة لدفن 

املوتى.
3- الفوائ�د املح�ددة مقدما عىل املبال�غ التي تودع يف البنوك عام�ة أو بدفاتر الربيد 
وصفها القانون بأهنا قرض بفائدة، فتكون من أنواع ربا الزيادة املحرم يف اإلسالم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 414/ 87 املتضمن:

1- أن مجعية ... ترغب يف رشاء سيارة لدفن املوتى، وجتمع من املشرتكني 
فيها مبالغ من زكاة املال، فهل يعترب رشاء هذه السيارة من مصارف الزكاة؟ وهل 
به يف  للفقراء واملساكني لإلسهام  جيوز للجمعية أخذ مبلغ من رصيدها املجموع 

مرشوع السيارة سالفة الذكر؟

2- هل جيوز للجمعية املذكورة أن تودع مبلغا من رصيدها يف بنك حكومي 
كوديعة ذات عائد جاٍر يعطي عائدا بنسبة حمددة كل ستة شهور؟

اجلواب
َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  تعاىل:  اهلل  قول  يف  ومبينة  حمددة  الزكاة  مصارف  إن 
ٱلّرِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهۡم  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ 

* فتوى رقم: 279 سجل: 121 بتاريخ 8/ 10/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{  َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
]التوبة: 60[. وكل هذه املصارف حمل اتفاق بني الفقهاء عدا: }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ 

مداه.  يف  أقواهلم  واختلفت  الصنف  هذا  بيان  يف  والفقهاء  املفرسون  حتدث  فقد 
إليه أن سبيل اهلل ينرصف -واهلل أعلم- إىل مجيع أوجه  والذي نستخلصه ونميل 
الدين والدولة والتي ال ملك  أمر  قوام  التي عليها وهبا  العامة  املصالح  اخلري من 
فيها ألحد وال خيتص باالنتفاع هبا شخص معني، وإنام ينتفع هبا خلق اهلل فهي ملك 
هلل سبحانه، ومن ثم يدخل يف نطاق رشاء سيارة لدفن املوتى، فال مانع رشعا من 

ختصيص جزء من زكاة املال إلنفاقه يف رشاء هذه السيارة.

وكذلك ليس هناك ما يمنع رشعا من أن ختصص اجلمعية املذكورة مبلغا 
من رصيدها لإلسهام به يف رشاء هذه السيارة، فكله يف سبيل اهلل وتعاون عىل الرب 

والتقوى.

أما عن إيداع مبلغ من رصيد اجلمعية أحد البنوك كوديعة ذات عائد حمدد 
بدفاتر  أو  البنوك عامة  تودع يف  التي  املبالغ  مقدما عىل  املحددة  الفوائد  بأن  فنفيد 
الربيد قد وصفها القانون بأهنا قرض بفائدة، فتكون من أنواع ربا الزيادة املحرم يف 
اإلسالم بالكتاب والسنة واإلمجاع. ومن ثم فال جيوز إيداع هذه املبالغ مقابل عائد 

حمدد كل ستة شهور. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ر �ل�ل��ت�ا ل ا �ت �ص��ب �ص�ا �ل�بك�ا را�ب ا ��ب اأ
املبـــــادئ

1- ذه�ب احلنفية إىل أن الزكاة ال جتب إال بالبلوغ وأنه متى بلغ القارص أخرج عنه 
ولي�ه أو وصي�ه، بينام ذهب اجلمه�ور إىل وجوب الزكاة عىل الصغري، وللس�ائل أن 

يقلد املذهب الذي يراه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 554/ 1987 املتضمن السؤال اآليت:

هل جيوز إخراج الزكاة من مال القارص؟

اجلواب
املقرر رشعا يف مذهب احلنفية أنه يشرط يف وجوب الزكاة البلوغ، وعىل 
عىل  وبناء  للعبادة،  أهال  ليس  والصغري  عبادة  ألهنا  الصغري؛  عىل  زكاة  فال  ذلك 
ذلك فال جتب الزكاة رشعا إال بالبلوغ الرشعي ومتى بلغ القارص أخرج عنه الويل 
الرشعي أو الويص، أما مذهب األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد بن حنبل فهو 
وجوب الزكاة عىل الصغري؛ ألن الزكاة حق املال؛ وألهنا أنفع للفقري، وللسائل أن 

يقلد املذهب الذي يراه.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 53 سجل: 123 بتاريخ 17/ 2/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�ل�بروع �ت ا ربك�ا
املبـــــادئ

1- املخت�ار للفت�وى وجوب ال�زكاة يف كل ما خيرج من األرض مم�ا يقصد بزراعته 
نامؤها وينتفع به الناس، وجيوز إخراج القيمة نقدا إذا مل يتيرس إخراجها عينا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 359/ 1989 املتضمن اآليت:

1- هل جتب الزكاة يف حمصول البنجر والبطيخ والقطن والكتان؟

التعاونية  للجمعية  بتوريد كمية حمددة  األرز  الفالح عند زراعة  يقوم   -2
الزراعية، وإذا تأخر يف دفع ما يسمى ب 3 كيلو يتعرض للعقاب، وقد يصل إىل 
من  الزكاة  دفع  جيب  هل  ويسأل  زهيد،  بثمن  املحصول  تأخذ  واجلمعية  السجن، 

األرز، أم من النقود التي تعد ثمنا للكمية املوردة للجمعية؟

اجلواب
ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل وجوب الزكاة يف كل ما خيرج من األرض مما 
َها  يُّ

َ
أ يقصد بزراعته نامء األرض وينتفع به الناس واستدل بعموم قوله تعاىل: }َيٰٓ

ۡرِض{ 
َ
ۡخرَۡجَنا لَُكم ّمَِن ٱۡل

َ
آ أ نفُِقواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ٱلَّ

ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهِ{ ]األنعام: 141[، وذلك  ]البقرة: 267[، وقوله تعاىل: }َوَءاتُواْ َحقَّ

بعد ذكر أنواع املأكوالت من اجلنات معروشات وغري معروشات، والنخل والزرع 
والزيتون والرمان... إلخ. واستدل أيضا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »وفيام سقت السامء العرش وفيام 
سقي بالنضح نصف العرش«. ومل يفصل بني ما يبقى وما ال يبقى وما يؤكل وما ال 

* فتوى رقم: 215 سجل: 124 بتاريخ 27/ 9/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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يؤكل وما يقتات منه وما ال يقتات. وهذا ما نميل إىل األخذ به؛ ملا فيه من مصلحة 
الفقري، وطبقا لذلك فإنه جتب الزكاة يف البنجر والبطيخ والقطن والكتان وغريها 

من املحاصيل وجيوز إخراج القيمة نقدا تيسريا عىل الناس.

أما عن السؤال الثاين فإننا نرى أنه ال مانع رشعا من إخراج زكاة األرز نقدا 
ٱدّلِيِن  َعلَۡيُكۡم ِف  }َوَما َجَعَل  إذا مل يتيرس إخراجها عينا؛ إعامال لقوله تعاىل: 

ِمۡن َحَرٖج{ ]احلج 78[، هذا واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�ل�ص�صش�ل�مر�ت �ت ا
�أ ا �ل���د �ت ا ربك�ا

املبـــــادئ
1- ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل وجوب الزكاة يف كل ما خيرج من األرض كثريا كان 

أم قليال مما يقصد بزراعته نامء األرض، وينتفع به الناس، وهذا ما نميل إليه.
2- ع�ىل ال�زارع أن خيرج نصف العرش من ثمن حديقت�ه وذلك بعد خصم الديون 
التي اس�تدينت بس�بب الزرع، وال تدخل فيه�ا النفقات العادية التي جيرهيا بنفس�ه 

وأهله.

الســـــؤال
1990 املتضمن أن السائل يمتلك  اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 203/ 
حديقة للثامر، وقد باع ثامرها بمبلغ 15000 مخسة عرش ألفا من اجلنيهات، وذكر 
قدرها  أخرى  ديون  عليه  ويوجد  جنيه،   3400 مبلغ  احلديقة  هذه  عىل  أنفق  بأنه 
2000 ألفا جنيه. ويسأل هل ختصم املبالغ من ثمن الثامر ويزكي عن الباقي أم ماذا؟

اجلواب
ذهب اإلمام أبو حنيفة É إىل وجوب الزكاة يف كل ما خيرج من األرض 
واستدل  الناس،  به  وينتفع  األرض،  نامء  بزراعته  يقصد  مما  قليال  أم  كان  كثريا 
آ  نفُِقواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ بعموم قوله تعاىل: }َيٰٓ

ُهۥ يَۡوَم  ۡرِض...{ ]البقرة: 267[. وقوله تعاىل: }َوَءاتُواْ َحقَّ
َ
ۡخرَۡجَنا لَُكم ّمَِن ٱۡل

َ
أ

َحَصادِهِ{ ]األنعام: 141[. واستدل أيضا بقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وفيام سقت السامء 
العرش وفيام سقي بالنضح نصف العرش«، ومل يفصل بني ما يبقى وما ال يبقى وما 

يؤكل وما ال يؤكل وما يقتات منه وما ال يقتات. وهذا ما نميل إليه.

* فتوى رقم: 71 سجل: 126 بتاريخ 7/ 7/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ويف حادثة السؤال فإن عىل السائل أن خيرج نصف العرش من ثمن حديقته 
وذلك بعد خصم الديون التي استدينت بسبب الزرع كثمن البذور والسامد والعاملة، 
وال تدخل فيها النفقات العادية التي جيرهيا الزارع بنفسه وأهله؛ ألن تعامل ذلك 
قد قدره الشارع وأدخله يف االعتبار عندما أوجب العرش فيام يروى بدون تكلفة، 
ونصف العرش فيام يروى بتكلفة. أما عدا ذلك من ديون فال ختصم من اخلارج من 

األرض كام هو املنصوص عليه فقها.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت �ل�بك�ا ل ا �ل������ب �ص��ب �ص�ا ا
املبـــــادئ

1- ال جيوز دفع زكاة املال ألداء فريضة احلج.
2- رشط صحة أداء الزكاة أن تكون نية املزكي مقارنة لألداء ولو حكام.

3- ال جيوز للش�خص أن حيتس�ب ما يف ذمة مدينه غري القادر عىل الس�داد من زكاة 
ماله، وال أن حيتس�ب ما يف ذمة مدينه الذي مات قبل أن يس�دد ما عليه من أقس�اط 

من زكاة ماله.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 60 سنة 1991 املتضمن:

أن  احلياة  يف  أمنيتها  وكل  متيرسة،  غري  املالية  حالتها  شقيقة  للسائل  أوال: 
حتج، ولكن ليس لدهيا ما يكفي نفقات احلج. ويسأل هل جيوز إعطاء شقيقته جزًءا 

من مال الزكاة كي تؤدي به فريضة احلج؟

ثانيا: بعض العاملني مع السائل يشرتون األشياء بالتقسيط، بعضهم يتوفاه 
اهلل، وبعضهم يعجز عن السداد، والبعض يتهرب من الدفع.

فهل جيوز احتساب هذه املبالغ من زكاة املال؟

اجلواب
ِ َعَ ٱنلَّاِس  عن السؤال األول إن اهلل سبحانه قال يف فريضة احلج: }َوهلِلَّ

ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيل{ ]آل عمران 97[.

* فتوى رقم: 346 سجل: 126 بتاريخ 23/ 2/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 122 -

حممدا  وأن  اهلل  إال  إله  ال  أن  تشهد  أن  »اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  ويقول 
إن استطعت  البيت  الزكاة وتصوم رمضان وحتج  الصالة وتؤيت  رسول اهلل وتقيم 
يبلغه  ببدنه واجدا من ماله ما  إليه سبيال« واالستطاعة أن يكون املسلم مستطيعا 
احلج فاضال عن نفقة من تلزمه نفقته حلني عودته، وقد اتفق الفقهاء عامة عىل أنه 
إذا مل يكن للمكلف مال مل يلزمه احلج، وإن وهب له أجنبي ماال ليحج به مل يلزمه 
قبوله إمجاعا، وملا كانت شقيقة السائل غري متيرسة وال متلك من املال ما تستطيع 
الفريضة، وبالتايل ال جيوز  بأداء هذه  أداء فريضة احلج فال تكون ملزمة رشعا  به 

للسائل أن يعطي شقيقته من زكاة ماله ما يساعدها عىل أداء فريضة احلج.

عن السؤال الثاين: من املنصوص عليه فقها أن رشط صحة أداء الزكاة أن 
تكون هناك نية من املزكي مقارنة لألداء ولو حكام، ومن ثم فإنه ال جيوز للسائل 
أن حيتسب ما يف ذمة مدينه غري القادر عىل السداد من زكاة ماله، كام أنه ال جيوز له 
أيضا أن حيتسب ما يف ذمة مدينه الذي مات قبل أن يسدد ما عليه من أقساط من 
زكاة ماله وإنام له أن يتخذ من اإلجراءات القانونية ما يكفل له احلصول عىل حقه 
يتخذ من  أن  له  أن  كام  الورثة،  توزيعها عىل  قبل  وفاته  بعد  تركها  التي  تركته  من 
اإلجراءات القانونية ما يتمكن به من احلصول ممن يتهرب من سداد ما عليه من 
أقساط وال جيوز له احتساب ما عليه من الزكاة. ومما ذكر يعلم أنه ال جيوز للسائل 

احتساب ما له من ديون عىل اآلخرين من زكاة ماله. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�صب��بوك �ت ع��ل� ا �ل�بك�ا ا
املبـــــادئ

1- البن�ك عب�ارة عن وكيل ونائ�ب عن أصحاب األموال ليس�تثمرها وينميها هلم 
مقابل جزء من األرباح، وبالتايل فال تلزمه زكاة.

2- الرضائب التي تدفع لويل األمر ال تغني عن الزكاة.

الســـــؤال
 555 برقم  املقيدة  للتنمية  الوطني  البنك  من  الواردة  الرسالة  عىل  اطلعنا 

لسنة 1991م املتضمنة اآليت:

أوال: البنك املذكور يمنح عمالءه شهادات ادخار ثالثية ذات عائد نصف 
شهري.  عائد  ذات  مخاسية  أخرى  ادخارية  شهادات  عمالءه  يمنح  كام  سنوي، 
ويسأل هل زكاة املال الواجبة عن هذه الشهادات، وكذلك عن شهادات االستثامر 
التي يصدرها البنك األهيل جمموعة أ، ب تكون عن قيمة الشهادات التي يشرتهيا 
إذا  ما  حالة  ويف  فقط،  عنها  املستحق  العائد  عن  أم  احلول،  عليها  ويول  العميل 
كانت الزكاة جتب عن العائد املستحق فقط فهل يشرتط أن يمر عام عىل استحقاق 
العائد؛ لكي جتب فيه الزكاة، أم أن الزكاة جتب عىل العائد بمجرد استحقاقه؟ ويف 

كل األحوال ما هي قيمة الزكاة املستحقة؟

ثانًيا: يعد املرصف -البنك املذكور- رشكة مسامهة مرصية خاضعة ألحكام 
األسهم  من  جمموعة  عن  عبارة  البنك  مال  رأس  فإن  وبالتايل  االستثامر،  قانون 
بعضها مملوك ألفراد والشق األكرب مملوك جلهات معنوية عبارة عن رشكات وبنوك 
ووحدات اقتصادية متنوعة. ويسأل هل هناك زكاة تستحق عن رأس مال البنك؟ 

* فتوى رقم: 12 سجل: 127 بتاريخ 19/ 10/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أرباح؟ وإن كان  البنك من  ما يققه  يقع عبؤها؟ وهل هناك زكاة عىل  وعىل من 
فام قيمتها؟ وهل يشرتط لوجوب الزكاة أن يول احلول عىل هذه األرباح؟ وهل 
رأس  أصحاب  املسامهني  عىل  أم  معنوية؟  كهيئة  البنك  عىل  واجبة  تكون  الزكاة 
املال وخاصة وإن أغلبهم جهات معنوية؟ ويف ضوء أن البنك يقوم بسداد رضائب 
داخلية عن أرباحه املحققة فهل يف حالة ما إذا كانت الزكاة جتب عىل األرباح فهل 
يتم احتساب الزكاة عىل األرباح بعد خصم الرضائب الداخلية التي تسدد عنها، أم 

عن قيمة األرباح املحققة؟

اجلواب
أوال: املقرر رشعا أن املال الذي جتب فيه الزكاة يشرط فيه أن يكون قد بلغ 
النصاب وهو قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، ويشرط فيه أيضا أن يمر عليه 
حول كامل فائضا عن احلاجة األصلية وعن الديون، كام أن املقرر رشعا أن املال 
الذي بلغ النصاب ومر عليه احلول جيب فيه الزكاة مضافا إليه ما تبقى من العائد؛ 
العائد تابع ألصله وال يشرط أن يمر عليه -أي العائد - احلول. وبناء عىل  ألن 
ما ذكر فإن زكاة املال جتب يف قيمة الشهادات املشار إليها، وما يتبقى من عائدها 
يف هناية العام وهو وقت وجوب أداء الزكاة، أما العائد الذي يتم إنفاقه يف املعيشة 

خالل العام فهو معفو عنه وال زكاة فيه.

ثانيا: ومن املقرر رشعا أن الزكاة إنام جتب عىل أصحاب رؤوس األموال 
البنك  بأنفسهم وإما أن يوكلوا  فإما أن يؤدوها  بأداء زكاهتا،  امللزمون رشعا  فهم 
يف أدائها نيابة عنهم، أما البنك فهو عبارة عن وكيل ونائب عن أصحاب األموال 
ألن  زكاة؛  تلزمه  فال  وبالتايل  األرباح،  من  جزء  مقابل  هلم  وينميها  ليستثمرها 
األموال ليست ملكا له. هذا وبام أنه من املقرر رشعا أن من رشوط املال الذي جتب 
فيه الزكاة امللك التام بمعنى أن الزكاة ال جتب يف املال إال إذا كان له مالك معني فإذا 
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كان هناك مال ال مالك له فال زكاة فيه، وعىل ذلك فال زكاة عىل اجلهات املعنوية إال 
إذا كان هلذا املال الذي يوجد لدى تلك اجلهات مالك معينون فإن الزكاة هنا جتب 
عليهم حسبام يمتلكه كل منهم، وأما بالنسبة للرضائب التي تدفع لويل األمر فإهنا 
ال تغني عن الزكاة والزكاة تدفع عن املال املتبقي بعد دفعها ألهنا ديون وال زكاة يف 

املال إال بعد سداد الديون. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�بروع �ت ا ربك�ا
املبـــــادئ

1- ذهب اإلمام أبو حنيفة É إىل وجوب الزكاة يف كل ما خيرج من األرض كثريا 
كان أو قليال مما يقصد بزراعته نامء األرض وينتفع به الناس، وهذا ما نميل إليه.

2- دار اإلفت�اء متي�ل إىل ما ذهب إليه مجهور الفقهاء يف وج�وب الزكاة أيا كان نوع 
هذه األرض -خراجية أم عرشية- العرش فيام س�قي بامء السامء، ونصف العرش فيام 

سقي بالنضح.
3- جت�ب ال�زكاة يف اخلارج من األرض بعد خصم قيمة م�ا جيب عىل هذه األرض 

من رضائب وأموال أمريية وبعد خصم قيمة التكاليف.

الســـــؤال
املحصول  أن  املتضمن   1991 سنة   251 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
أن  األربعة  املذاهب  عىل  الفقه  كتاب  يف  قرأ  وقد  السكر،  قصب  عندهم  الرئييس 
األئمة الثالثة غري أيب حنيفة ال يوجبون يف قصب السكر زكاة، وأن اإلمام أبا حنيفة 
ال يوجب يف األرض اخلراجية زكاة؛ ألن املبدأ يف إجياب الزكاة عنده أن ال جيتمع 
عرش وخراج، وأرضهم كلها خراجية فهل معنى هذا أنه ال جتب الزكاة عندهم؟ 
وإذا كانت جتب فعىل أي مذهب؟ وقد أورد بطلبه صورا للتعامل يف هذا احلصول، 
وذلك بأن يتعاقد الزراع من املصنع عىل توريد كمية القصب ويأخذ املزارع سلفة 
من بنك القرية بضامن عقد املصنع ملستلزمات اإلنتاج والسامد وبعد كرس القصب 
تسوية احلساب،  يأيت موعد  أكثر  أو  أو شهرين  وبعد شهر  للمصنع،  التوريد  يتم 
الزكاة فعىل أي يشء جتب؟ هل  الزراع، فعىل فرض وجوب  وختصم السلف من 

جتب عىل مجيع ما تنتجه األرض أم عىل صايف املحصول بعد خصم قيمة السلف؟
* فتوى رقم: 8 سجل: 128 بتاريخ 30/ 6/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
ذهب اإلمام أبو حنيفة É إىل وجوب الزكاة يف كل ما خيرج من األرض 
كثريا كان أو قليال مما يقصد بزراعته نامء األرض وينتفع به الناس واستدل بعموم 
ۡخرَۡجَنا 

َ
آ أ نفُِقواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قوله تعاىل: }َيٰٓ

ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهِ{  ۡرِض{ ]البقرة: 267[، وقوله تعاىل: }َوَءاتُواْ َحقَّ
َ
لَُكم ّمَِن ٱۡل

ما  وهذا  عليه،  متفق   العرش«  السامء  سقت  »فيام  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقول   ]141 ]األنعام: 

نميل إليه مراعاة ملصلحة الفقراء، أما عن األرض العرشية واخلراجية فقد اشرط 
احلنفية لوجوب العرش أو نصفه يف الزروع والثامر أال تكون األرض خراجية فإذا 
كانت األرض خراجية مل جيب فيها سوى ما فرض عىل رقبتها من خراج سنوي 
معلوم، وهو شبيه بام يسمى اآلن رضيبة األمالك العقارية، وأما الزكاة يف اخلارج 
من األرض -العرش أو نصفه- فليس بواجب يف هذه احلالة عند احلنفية وخالفهم 
مجهور الفقهاء وأوجبوا العرش يف كل أرض تسقى بامء السامء، ونصف العرش فيام 
يسقى بالنضح، أي باآللة سواء كانت األرض عرشية أم خراجية؛ ألن النصوص 
الواردة يف زكاة ما خيرج من األرض نصوص عامة مل تفرق بني ما إذا كانت األرض 
عرشية أو خراجية، ونحن نميل إىل ما ذهب إليه مجهور الفقهاء يف وجوب الزكاة 
أيا كان نوع هذه األرض -خراجية أم عرشية- العرش فيام سقي بامء السامء، ونصف 
العرش فيام سقي بالنضح، هذا وجتب الزكاة يف اخلارج من األرض بعد خصم قيمة 
ما جيب عىل هذه األرض من رضائب وأموال أمريية وبعد خصم قيمة التكاليف. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�لأ��ب را
�ت و��ب ربك�ا

املبـــــادئ
1- ال تغني الزكاة عن الرضائب وال الرضائب عن الزكاة.

2- ختص�م الرضائ�ب من رأس املال الذي جتب فيه ال�زكاة باعتبارها دينا وجب يف 
ذمة صاحب املال.

الســـــؤال
لديه  أن رجال  املتضمن  برقم 337 سنة 1991  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
وأن  نقدية،  الدولة رضائب  عليه  تفرض  املحل  حمل جموهرات وهو مسلم، وهذا 
إذا كان  امتثاال للرشع، ويسأل عام  الربح  هذا الرجل ال خيفي عن الرضائب قيمة 
جيوز رشعا أن حتسب الرضائب من قيمة الزكاة الواجبة عليه حيث إن املصدر كله 

للمصالح اخلريية وإذا مل حتسب الرضائب من قيمة الزكاة خرست التجارة.

اجلواب
الزكاة فريضة وركن من أركان اإلسالم اخلمسة جتب يف مال املسلم متى 
بلغ النصاب املقرر رشعا، وقد تكرر األمر هبا يف القرآن الكريم غري مرة وجاءت 
أبواب  املختلفة، وهي باب عظيم من  املال  أنواع  السنة الرشيفة مبينة ملقدارها يف 
اهلل  قال  للمحتاجني  وإعانة  للنفوس  وتزكية  لألموال  تطهريا  االجتامعي  التكافل 
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها{ ]التوبة: 103[، وقال 

َ
تعاىل: }ُخۡذ ِمۡن أ

]الذاريات: 19[، وترصف  َوٱلَۡمۡحُروِم{  آئِِل  ّلِلسَّ َحّقٞ  ۡمَوٰلِِهۡم 
َ
أ }َوِفٓ  جل شأنه: 

َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  تعاىل:  قوله  يف  املبينة  لألصناف  الزكاة 
]التوبة: 60[، ولقد حارب اخلليفة األول  قُلُوُبُهۡم{  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي 

* فتوى رقم: 96 سجل: 128 بتاريخ 19/ 8/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أبو بكر الصديق املرتدين حني منعوا الزكاة، ولويل األمر يف املسلمني جباية الزكاة، 
الدولة  فإن  الرضائب  أما  الكريمة،  اآلية  املحددة يف هذه  وإخراجها يف مصارفها 
تقررها عىل أفراد الشعب الستخدامها فيام تؤديه من مهام إدارية ودفاعية، وإلنشاء 
املستشفيات وغريها من املنشآت العامة التي تقوم هبا الدولة خلدمة أفراد املجتمع، 
وفرض الرضائب حق لويل األمر املسلم جتيزه أحكام الرشيعة اإلسالمية باعتبار 
تلك  إال  هلا  مورد  ال  نفقات  تستلزم  التي  األمة  مصالح  عىل  القيام  به  املنوط  أنه 
الرضائب، ومن هذا يظهر أنه ال تداخل بني الزكاة والرضائب، وأن لكل أساسه 
ودوره ومصارفه، فال تغني الزكاة عن الرضائب وال الرضائب عن الزكاة، ال سيام 
يف هذا العرص الذي كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها، وختصم الرضائب 
املال  صاحب  ذمة  يف  وجب  دينا  باعتبارها  الزكاة  فيه  جتب  الذي  املال  رأس  من 
للدولة ومن رشوط وجوب الزكاة براءة الذمة من ديون العباد، وعىل هذا ختصم 
الرضائب وغريها من الديون من رأس املال الذي جتب فيه الزكاة ثم خترج الزكاة 

عن الباقي بمقدار 2.5%. وهبذا علم اجلواب عن السؤال.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ل �ل�ل�ص�ا �ت ا ء �ص�ل��ت��ب��ت �ص��ب ربك�ا �لب�ب�ا
املبـــــادئ

1- إذا كانت األرسة فقرية وال تس�تطيع بناء مقربة خاصة هبم من أمواهلم جاز بناء 
مق�ربة هلم لدفن موتاه�م من مال الزكاة برشط أال تك�ون يف البلدة مدافن للصدقة 

يدفن هبا موتى فقراء املسلمني.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 569 سنة 1991 الذي يقول فيه هل يمكن 
إقامة وإنشاء مقربة ألرسته وملن يرغب يف دفن موتاه هبا من زكاة املال؟ مع العلم 
املقربة عىل  إقامة  يمكنهم  فقراء وال  وأوالدهم  وأخواته  إخوته  الفقرية  بأن أرسته 

نفقتهم. وطلب بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
الزكاة ركن من أركان اإلسالم وجتب عىل من توافرت فيه الرشوط التي 
الزكاة سواء أكانت  الفقه، وذكر الفقهاء أن مصارف  نص عليها الفقهاء يف كتب 
املبينة يف قوله  زكاة مال أو عروض جتارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثامر هي 
َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  تعاىل: 
بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللۗ  قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{ ]التوبة: 60[، واألصناف الواردة يف اآلية الكريمة عبارة عن 
فئات وطوائف من املسلمني مل يقع خالف بني الفقهاء يف حتديدها، وفهم املراد منها 
تفسريه ففرسه  الفقهاء يف  اختلف  فقد  َسبِيِل ٱهلل{،  }َوِف  تعاىل:  قوله  إال يف 
احلجيج،  بمنقطعي  غريهم  وفرسه  اهلل-  سبيل  يف  -املجاهدين  بالغزاة  اجلمهور 

* فتوى رقم: 221 سجل: 128 بتاريخ 27/ 10/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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القفال يف تفسريه عن  القربات، ونقل  البدائع من احلنفية بجميع  وفرسه صاحب 
بعض الفقهاء أهنم أجازوا رصف الصدقات إىل مجيع وجوه الرب من تكفني املوتى 
وبناء احلصون واملساجد وتعمريها؛ ألن قوله تعاىل: }َوِف َسبِيِل ٱهلل{ عام يف 
الكل، وبناء عىل ذلك إذا كانت أرسة السائل فقرية وال تستطيع بناء مقربة خاصة 
هبم من أمواهلم لفقرهم جاز له بناء مقربة هلم لدفن موتاهم فيها برشط أال ينتفع 
هو بتلك املقربة؛ لئال يكون قد دفع الزكاة لنفسه بانتفاعه هبا، وأال تكون يف البلدة 

مدافن للصدقة يدفن هبا موتى فقراء املسلمني.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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روع حب��ت���ت �ت �ص���ش
�ت ��ب �ل�بك�ا ربء �ص��ب ا را�ب ��ب ��ب اأ

املبـــــادئ
1- جيوز رشعا رصف جزء من مال الزكاة يف إقامة املسجد أو عامرته أو إقامة جممع 

إسالمي أو معهد ديني أو مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.

الســـــؤال
السؤال هل جيوز  واملتضمن   1993 برقم 78/  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
أو معهد  بناء مسجد، أو جممع إسالمي،  املال للمسامهة يف  إخراج جزء من زكاة 

ديني، أو مكتب لتحفيظ القرآن الكريم؟

اجلواب
إن مصارف الزكاة قد بينها القرآن الكريم يف قوله سبحانه وتعاىل: }إِنََّما 
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب  ٱلصَّ
بِيِلۖ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{  َوٱۡلَغٰرِِمنَي َوِف َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
}َوِف  ]التوبة: 60[. ومن بني جهات الرصف الواردة يف هذه اآلية قوله سبحانه: 

َسبِيِل ٱهلل{ وعىل ذلك جيوز رشعا رصف جزء من مال الزكاة يف إقامة املسجد 
أو عامرته أو إقامة جممع إسالمي أو معهد ديني أو مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، 
ويكون الرصف يف هذه احلالة للجهات املذكورة مندرجا حتت قوله سبحانه وتعاىل: 

}َوِف َسبِيِل ٱهلل{.
هذا إذا كانت البلدة يف حاجة إىل هذه اإلنشاءات، أما إذا مل تكن يف حاجة 
إليها كان الرصف إىل غري ذلك من األصناف املتقدمة يف اآلية الكريمة أحق وأوىل، 

* فتوى رقم: 114 سجل: 131 بتاريخ 30/ 1/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وعىل السائل أن يتحرى اجلهة األوىل بالرصف إليها، وليضع يف االعتبار أن إطعام 
اجلائع وكسوة العاري وتفريج كرب املسلمني يف املقام األول، فقد بدأ اهلل سبحانه 
وتعاىل يف هذه اآلية بالفقراء واملساكني، وهذا يشري إىل أهنم أوىل األصناف الذين 
ترصف هلم الزكاة، ويرشدنا إىل ذلك قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث معاذ É يف 

شأن الزكاة: »تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم«.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ل �ت �ص�ا ربك�ا
املبـــــادئ

1- الزكاة ال جتب يف العقار املعد لالستغالل مهام بلغت قيمته إذا كان ما قبضه منها 
مالكها من أجر مل يبلغ نصابا بالزكاة.

2- األسهم والسندات يف الرشكات تعامل معاملة عروض التجارة فتقوم كل عام 
عند امليزانية وخيرج عنها %2.5.

3- دخ�ل الش�خص من معاش�ه إذا كان يرصفه كل�ه وال يتبقى من�ه يشء فال زكاة 
علي�ه، أما إذا كان فائض�ا عن حوائجه ويدخره فيجب فيه الزكاة بنس�بة 2.5% إذا 

بلغ نصابا وحال عليه احلول واستوىف باقي الرشوط املذكورة لوجوب الزكاة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 729/ 93 واملتضمن أن السائل:

وينقص  يزيد  سنوي  دخل  وهلا  مؤجرة  شقق  كلها  عامرة  يمتلك  أوال: 
وامليعاد  النسبة  هي  وما  العامرة؟  هذه  عن  يزكي  كيف  ويسأل  خمتلفة،  ومواعيده 
قيمة  بعد  وخيصم  الدخل  هذا  عىل  احلول  حلول  يشرتط  وهل  الزكاة؟  إلخراج 
املعيشة السنوية ويدفع عن الباقي؟ وهل جيمع اإلجيار السنوي للعامرة ويعمل حوال 

ثانيا إلخراج الزكاة؟

ثانيا: يملك بعض أسهم برشكات زراعية وصناعية يأيت منها دخل سنوي، 
ويسأل كيف خيرج زكاة هذه األسهم؟ مع مالحظة أن املسؤولني عن هذه الرشكات 

خيرجون عنها الزكاة سنويا عند امليزانية وينرش ذلك يف الصحف.

* فتوى رقم: 3 سجل: 132 بتاريخ 25/ 11/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ثالثا: عنده دخل عبارة عن معاشه من عمله السابق. ويسأل هل هذا الدخل 
عليه زكاة؟ وما هي النسبة وامليعاد؟ مع مالحظة أنه يوزع سنويا ويبدأ احلول عنده 

من شعبان كل عام.

وطلب بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
العاقل  املسلم احلر  أركان اإلسالم جتب يف مال  الزكاة فريضة وركن من 
وحوائج  األصلية  حوائجه  عن  فاضال  الديون  من  خاليا  نصابا  ملك  إذا  البالغ 
ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة 

َ
عياله ومن تلزمه نفقته، والدليل عىل ذلك قوله تعاىل: }ُخۡذ ِمۡن أ

ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم بَِها{ ]التوبة: 103[، ومن السنة قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »بني اإلسالم 
عىل مخس«، وعد منها: »إيتاء الزكاة«.

والنصاب الرشعي الذي جتب فيه الزكاة بعد استيفاء الرشوط هو ما يقابل 
قيمته بالنقود احلالية 85 جراما من الذهب عيار 21.

فإذا ملك املسلم هذا النصاب فأكثر وحال عليه احلول وجبت فيه الزكاة 
بمقدار ربع العرش أي 2.5%، وجتب الزكاة عىل أصل مضاف إليه عائده السنوي 
حوائجه  من  يعول  ومن  هو  منه  يتعيش  وما  مصاريفه  بعد  الزكوي  العام  آخر  يف 

األصلية.

وأما عن السؤال األول: فنفيد أن املنصوص عليه رشعا أن الزكاة ال جتب 
يف العقار املعد لالستغالل مهام بلغت قيمته إذا كان ما قبضه منها مالكها من أجر 

مل يبلغ نصابا بالزكاة.

أما إذا كان املتحصل منها بلغ نصابا وحال عليه احلول وكان فاضال عن 
حوائجه األصلية وحاجة من تلزمه نفقتهم وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% سنويا.
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وأما عن السؤال الثاين: وهو األسهم والسندات يف الرشكات فإهنا تعامل 
معاملة عروض التجارة فتقوم كل عام عند امليزانية وخيرج عنها %2.5.

أما إذا كان املسؤولون عن هذه الرشكات خيرجون عنها الزكاة كل عام كام 
ذكر السائل وكان ذلك بإذن منه برأت ذمته من الزكاة؛ ألهنا قد أخرجت الزكاة 

عنها بإذنه وبعلمه.

وعن السؤال الثالث: وهو دخله من معاشه فإذا كان يرصفه كله وال يتبقى 
منه يشء فال زكاة عليه.

 %2.5 بنسبة  الزكاة  فيه  فيجب  ويدخره  حوائجه  عن  فائضا  كان  إذا  أما 
إذا بلغ نصابا وحال عليه احلول واستوىف باقي الرشوط املذكورة لوجوب الزكاة، 
وامليعاد يف ذلك هو ما اعتاد عليه السائل يف إخراج الزكاة كل عام كام ذكرنا بالطلب.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت �ل�بك�ا ر��ب ا �م���ص�ا
املبـــــادئ

1- جيوز دفع بعض زكاة املال لرشاء أجهزة لتجهيز غرف العمليات باملستش�فيات 
احلكومية رشيطة أن يستفيد هبا املرىض من الفقراء.

الســـــؤال
للسائل زمالء يف  أن  املتضمن   93 برقم 766/  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
مهنته ولدهيم أموال وجبت فيها الزكاة، واقرتح بعضهم رشاء أجهزة لتجهيز غرف 
العمليات باملستشفيات احلكومية التي يعالج فيها املرىض باملجان وكذلك الرصف 

عىل هؤالء املرىض.

ويسأل هل جيوز رشاء هذه األجهزة التي تعود منفعتها عىل هؤالء املرىض 
أم ال؟

اجلواب
الفقراء لسد حاجاهتم،  إىل  لتعود  أموال األغنياء  الزكاة يف  اهلل  لقد فرض 
لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما  تعاىل:  قوله  يف  ذكرها  ورد  حمددة  مصارف  وللزكاة 
َوِف  َوٱۡلَغٰرِِمنَي  ٱلّرِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهۡم  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي 
فَرِيَضٗة ّمَِن ٱهللۗ َوٱهلل َعلِيٌم َحِكيٞم{ ]التوبة: 60[،  بِيِلۖ  َسبِيِل ٱهلل َوٱبِۡن ٱلسَّ
وقد قال بعض الفقهاء يف تفسري قوله تعاىل: }َوِف َسبِيِل ٱهلل{، إنه يشمل مجيع 
أمواهلم  زكاة  بعض  يدفعوا  أن  السائل  لزمالء  جيوز  فإنه  ذلك  وعىل  اخلري،  أوجه 
لرشاء أجهزة لتجهيز غرف العمليات باملستشفيات احلكومية رشيطة أن يستفيد هبا 

* فتوى رقم: 31 سجل: 132 بتاريخ 16/ 12/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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املرىض من الفقراء، وكذلك الرصف عىل هؤالء املرىض مع األخذ يف االعتبار أن 
إطعام اجلائع وكسوة العاري وتفريج كرب املسلمني يف املقام األول.

ومما ذكر يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



�م �لع���ص��ت�ا �م ا ح��ك�ا
أ
�ص��ب ا
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ل �لع���لا  ا
�ت��ت

روأ
املبـــــادئ

1- أول الش�هر إنام يعرف برؤي�ة اهلالل، ويثبت ذلك بالش�هادة املعروفة عند أهل 
الرشع.

الســـــؤال
سئل بإفادة من جناب مدير عموم املساحة مؤرخة يف 17 يونيه سنة 1902 
نمرة 6808 مضموهنا أن هذه املصلحة أخذت من عهد قريب يف حساب النتيجة 
املريية السنوية، وهيمها أن تكون هذه النتيجة غاية يف الضبط؛ ليصح التعويل عليها 

يف األعامل الدينية واملدنية.

الشهور  أوائل  تعيني  املعول عليه يف  إذا كان  اإلفادة عام  املصلحة  وترغب 
وتنفرد  احلساب  أو  رمضان،  يف  كام  الرؤية  هو  اإلسالمي  الرشع  بحسب  العربية 
الصوم؟  تعيني أول شهر  يتحتم يف  فيها ذلك كام  بالرؤية، ويتحتم  الشهور  بعض 
وعام إذا كانت -واحلالة هذه- النتيجة الدينية املبنية عىل الرؤيا تنطبق عىل النتيجة 
إىل  اإلشارة  مع  الفرق؟  هذا  هو  وما  فرق؟  بينهام  أو  احلساب،  عىل  املبنية  املدنية 

املؤلفات العربية التي تفي املقام حقه، ويمكن التعويل عليها يف هذا املوضوع.

اجلواب
املقرر رشعا أن أول الشهر إنام يعرف برؤية اهلالل، ويثبت ذلك بالشهادة 

املعروفة عند أهل الرشع، ال فرق يف ذلك بني رمضان وشوال وغريمها.

* فتوى رقم: 13 سجل: 3 بتاريخ 26/ 6/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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أما العمل باحلساب ففيه خالف بني علامء بعض املذاهب، واملعول عليه 
أنه ال يلتفت إىل احلساب؛ ألن أحكام الدين اإلسالمي مبنية عىل األسهل واأليرس 

للناس يف أي قطر كانوا، وأي بقعة وجدوا.

الفقه  كتب  مجيع  من  الصوم  أبواب  فهي  احلكم  هذا  وجود  مظان  وأما 
املعتربة. واهلل أعلم.

J
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�م
�أ �ل���ل��ت��ب��ت �ل��لع��ص�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- االحتقان س�واء كان يف العضدين أو يف أي موضع من ظاهر اجلسم غري مفسد 

للصوم.
2- الرشط يف املفطر وصوله إىل اجلوف واستقراره فيه وأن يكون دخوله من املنافذ 

املؤدية إىل اجلوف.

الســـــؤال
سئل بام صورته:

اإلليتني  رأس  الفخذين  أو  العضدين،  يف  املعروفة  باحلقنة  االحتقان  هل 
مفطر للصائم أم ال؟ تفضلوا باجلواب.

اجلواب
املوظف  اهلل  جاد  إسامعيل  الشيخ  من  لنا  الوارد  اخلطاب  عىل  اطلعنا 
القضائي بمحكمة كرموز اجلزئية الرشعية املؤرخ 22 شعبان سنة 1337، وعىل 
السؤال املسطر به، ونفيد أنه رصح يف متن التنوير ورشحه الدر املختار أنه لو ادهن 
أو اكتحل ال يفطر، ولو وجد طعمه يف حلقه قال يف رد املحتار عليه: »أي طعم 
الكحل أو الدهن كام يف الرساج، وكذا لو بزق فوجد لونه يف األصح. بحر. قال يف 
النهر: ألن املوجود يف حلقه أثر داخل من املسام الذي هو خلل البدن، واملفطر إنام 
هو الداخل من املنافذ؛ لالتفاق عىل أن من اغتسل يف ماء فوجد برده يف باطنه أنه ال 
يفطر، وإنام كره اإلمام الدخول يف املاء والتلفف بالثوب املبلول؛ ملا فيه من إظهار 
إىل اجلوف، وأن  أن يصل  املفطر  فالرشط يف  العبادة«. وباجلملة  إقامة  الضجر يف 

* فتوى رقم: 111 سجل: 17 بتاريخ 29/ 5/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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يستقر فيه، واملراد بذلك أن يدخل إىل اجلوف، وال يكون طرفه خارج اجلوف، وال 
متصال بيشء خارجا عن اجلوف، وأن يكون الوصول إىل اجلوف من املنافذ املعتادة 
ال من املسام ونحوها من املنافذ التي مل جتر العادة بأن يصل منها يشء إىل اجلوف، 
املعروف اآلن عملها حتت اجللد سواء كان  ومن ذلك يعلم أن االحتقان باحلقن 
ذلك يف العضدين أو الفخذين أو رأس اإلليتني أو يف أي موضع من ظاهر البدن 
غري مفسد للصوم؛ ألن مثل هذه احلقنة ال يصل منها يشء إىل اجلوف من املنافذ 
املعتادة أصال، وعىل فرض الوصول فإنام تصل من املسام فقط وما تصل إليه ليس 

جوفا وال يف حكم اجلوف.

J
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�لع��صوم �ت��ت ا ��ب�د
املبـــــادئ

1- الوصية بفدية الصوم جائزة وتربأ بذلك ذمة املويص قطعا.
2- املقدار الواجب عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه ومقدار 

نصف الصاع قدح وثلث بالكيل املرصي ودفع القيمة أفضل.
3- إذا مل يوص بالفدية وتربع هبا الوارث أو غريه أجزأه إن شاء اهلل.

الســـــؤال
سئل يف شخص أقام بمدينة باريس عاصمة فرنسا مدة عرش سنني مل يصم 
فيها رمضان؛ ألنه كان يعتقد أنه ال يستطيع الصوم وأن الصوم يرض بصحته، ومل 
ينو صوما يف يوم من أيام رمضان يف العرش سنني وال يف ليلة من لياليه، وقد أوىص 
قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدال عام فاته من الصوم يف املدة املذكورة من ماله الذي 
هذا  قيمة  بلغت  مهام  وصيته  تنفيذ  ثلثها  يسع  تركة  وترك  مات  وقد  عنه،  يموت 
ما  مقدار  يعلم  أن  ويريد  الوصية  هذه  تنفيذ  يف  يرغب  الويص  أن  وبام  اإلسقاط، 
خيرجه عن كل يوم بدال عن صومه مقدرا ذلك باملكاييل املرصية أو القيمة، وهل 

تربأ ذمة املتوىف من الصوم أو ال؟ فنرجو من فضيلتكم اجلواب عن ذلك.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن حكم الصوم يف شهر رمضان إن أفطر فيه املسافر 
واملريض وماتا قبل اإلقامة والصحة فال يلزمهام اإليصاء به؛ لعدم إدراكهام عدة من 
أيام أخر، وأن من أفطر فيه بغري عذر لزمه الوصية بام قدر عليه وبقي يف ذمته حتى 
أدركه املوت بجميع ما أفطره؛ ألن التقصري منه، ونصوا عىل أنه إذا أوىص بفدية 

* فتوى رقم: 167 سجل: 29 بتاريخ 16/ 12/ 1926 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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الصوم حيكم باجلواز قطعا؛ ألنه منصوص عليه، وأما إذا مل يوص فتطوع هبا الوارث 
باملشيئة؛  اإلجزاء  فعلق  تعاىل،  اهلل  إن شاء  إنه جيزئه  الزيادات:  يف  حممد  قال  فقط 
لعدم النص كام نص عىل ذلك يف رد املحتار عىل الدر املختار بصحيفة 766 من 
اجلزء اخلامس طبعة أمريية سنة 1286 هجرية، ويف نور اإليضاح ورشحه حيث 
قال ما نصه: »وإن مل يوص وتربع عنه وليه أو أجنبي جاز إن شاء اهلل تعاىل؛ ألن 
حممدا قال يف تربع الوارث باإلطعام يف الصوم جيزئه إن شاء اهلل من غري جزم، ويف 
إيصائه جزم باإلجزاء«. اه�. ونصوا عىل أنه إذا أوىص بفدية الصوم خيرج عنه من 
له الترصف يف ماله لوراثة أو وصاية من ثلث ما تركه لصوم كل يوم نصف صاع 
من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاًعا من متر أو زبيب أو شعري أو قيمته. ودفع القيمة 
أفضل لتنوع حاجات الفقري. ونص يف الفتاوى املهدية بالصحيفة التاسعة من اجلزء 
األول عىل أن الصاع ما يسع ألفا وأربعني درمها من ماش أو عدس، وقدره بعضهم 
به،  املفتى  العني عىل  دفع  أفضل من  القيمة  باملرصي، ودفع  قدح  وثلثي  بقدحني 

وهذا يف السعة، أما يف الشدة فدفع العني أفضل. اه�.

ومن هذا يعلم أن املقدار الواجب عن صوم كل يوم هو نصف صاع من بر 
أو دقيقه أو سويقه أو صاع متر أو زبيب أو شعري أو قيمته، وأن دفع القيمة أفضل 
من دفع العني عىل املفتى به يف وقت السعة، أما يف الشدة فدفع العني أفضل، وأن 
مقدار نصف الصاع هو قدح وثلث قدح بالكيل املرصي، وأن ذمة املويص املتوىف 

تربأ هبذا اإليصاء قطعا حيث أوىص. واهلل أعلم.



- 147 -

�م �لع���ص��ت�ا �ت ا
��ت�� ��ب

ر��ت وعب �د �ل��ب �د ا �لل�تع�ط�ل�ع�صت�ل�م �صب � ا
�ش
أ
ا

املبـــــادئ
1- التطعيم ضد اجلدري والكولريا والتيفود ال يفطر الصائم.

الســـــؤال
سأل سعادة وكيل الداخلية بكتابه رقم 61/ 1/ 2 املؤرخ 21 يونيو سنة 

1945 قال:

الوزارة أن تصدر  نظرا القرتاب موسم احلج لسنة 1364 هجرية قررت 
تعليامهتا إىل اجلهات بقبول الطلبات من الراغبني يف السفر إىل األقطار احلجازية؛ 
ألداء فريضة احلج وزيارة الروضة الرشيفة، وملا كانت التعليامت املشار إليها تقيض 
ضمنا باختاذ اإلجراءات الصحية نحو مقدمي هذه الطلبات، وذلك بتطعيمهم ضد 
نحوهم  ستتخذ  اإلجراءات  هذه  وأن  والتيفود،  الكولريا  ضد  وحقنهم  اجلدري 
كانت  إذا  فيام  الرأي  بإبداء  التفضل  نرجو  لذلك  املعظم؛  رمضان  شهر  خالل  يف 
اإلجراءات الصحية املشار إليها تبطل الصوم إذا اختذت أثناء النهار مع الصائم، أم 

ال تبطل صحته؟ وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

اجلواب
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد فقد اطلعنا عىل كتاب سعادتكم 
رقم 61/ 1/ 2 املؤرخ 21 يونيو سنة 1945 املتضمن طلب إبداء رأينا يف تأثري 
تطعيم الراغبني يف السفر إىل األقطار احلجازية ضد اجلدري يف شهر رمضان املبارك، 
وحقنهم ضد الكولريا والتيفود، ونفيد بأن وزارة الداخلية للشؤون الصحية سبق 

* فتوى رقم: 600 سجل: 55 بتاريخ 18/ 7/ 1945 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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رمضان  شهر  يف  اجلدري  ضد  التطعيم  تأثري  يف  الرشعي  احلكم  معرفة  طلبت  أن 
»اطلعنا  يأيت:  بام  فتاوى   403 برقم   1932  /12  /22 بتاريخ  فأجبناها  املعظم، 
عىل خطاب سيادتكم املؤرخ 17/ 12/ 1932 رقم 9850، ونفيد بأن الداخل 
يف اجلسم إذا مل يصل إىل اجلوف أو الدماغ أو وصل إىل أحدمها من املسام ال يفطر 
ما  القدير  فتح  يف  جاء  فقد  والشافعية؛  احلنفية  فقهاء  ذلك  عىل  نص  كام  الصائم، 
نصه: »ولو اكتحل مل يفطر سواء وجد طعمه يف حلقه أو ال؛ ألن املوجود يف حلقه 
اه�. ويف رشح  املسام«.  املنافذ ال من  الداخل من  واملفطر  املسام،  داخل من  أثره 
منظومة الكواكبي ما نصه: »وكذا إن وصل إىل جوفه أو دماغه دواء من غري املسام، 
أما إذا وصل من املسام فإنه ال يقيض -يعني ال يفطر فال قضاء عليه- كام لو ادهن 
فوجد أثر الدهن يف بوله أو اكتحل فوجد طعم الكحل يف حلقه أو لونه يف بزاقه«. 
ما  السادس  اجلزء  من   313 صحيفة  النووي  لإلمام  املهذب  رشح  يف  وجاء  اه�. 
نصه: »وضبط األصحاب الداخل املفطر بالعني الواصلة من الظاهر إىل الباطن يف 
منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم، ثم بني الباطن بأنه ما يقع عليه اسم اجلوف، 
عىل  غذاء  أو  دواء  من  إليه  الواصل  حتيل  قوة  له  مما  اجلوف  اسم  عليه  يقع  ما  أو 
اختالف القولني عندهم«. هذا وقد نقل اإلمام النووي يف صحيفة 320 يف رشح 
املهذب عن اإلمام مالك أنه لو داوى جرحه فوصل الدواء إىل جوفه أو دماغه ال 
يفطر مطلقا سواء أكان الدواء رطبا أو يابسا. ومن هذا يعلم أن التطعيم بالطعم 
املذكور بالسؤال ال يفطر الصائم؛ ألنه ال يصل إىل اجلوف منه يشء من طريق غري 

املسام كام علمنا ذلك من األطباء. هذا واهلل سبحانه وتعاىل أعلم«.

تفطر  ال  أهنا  وهو  والتيفود،  الكولريا  ضد  احلقن  حكم  يعلم  ذكرنا  وبام 
الصائم؛ ألن الدواء ال يصل فيها إىل اجلوف من املنافذ. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ب �ا ��ر ر�م���صب �ت ��معش
�ت�ب ��ب �ه�د �ا �ل�ل�������ب ح��ل�م  ��ب��طر ا
املبـــــادئ

1- جي�وز للمجاهدي�ن يف س�بيل اهلل الفطر يف ش�هر رمض�ان إذا اس�تمر اجلهاد فيه 
توفريا لقوهتم ومنعا لترسب الضعف إليهم وتأسيا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

الســـــؤال
ورد إلينا السؤال اآليت  :

الذين  املرصية  اجليوش  الفطر يف شهر رمضان  للمجاهدين من  هل جيوز 
 ياربون اآلن يف ربوع فلسطني؛  إلنقاذها من رشور العصابات الصهيونية  األثيمة 
العروبة  واإلسالم،  أحضان  من  اإلسالمي  الوطن  العريب  هذا  تنتزع  أن  تريد  التي 

وتؤسس فيه دولة هيودية؟

اجلواب
إنه جيوز هلؤالء املجاهدين الذين خرجوا  من ديارهم للجهاد يف سبيل اهلل 
يفطروا يف  أن  الباغية  من  الصهيونية  الوطن اإلسالمي  وإنقاذ هذا  وإعالء  كلمته 
شهر  رمضان إذا استمر اجلهاد فيه؛ توفريا  لقوهتم، ومنعا لترسب الضعف إليهم، 
يف  غزوة  رمضان  شهر  يف  إفطاره  يف  عليه  وسلم-  اهلل  -صىل  اهلل  برسول   وتأسيا 
الفتح، فقد خرج إىل مكة يف  العارش من شهر رمضان عىل رأس  ثامين ونصف من 

اهلجرة ومعه عرشة  آالف جماهد، فأفطر وأمرهم بالفطر.  

روي عن جابر: »أن رسول اهلل -صىل اهلل  عليه وسلم- خرج إىل مكة عام 
الناس معه، فقيل له إن  الغميم -واد أمام عسفان- ، وصام  الفتح  حتى بلغ كراع 

* فتوى رقم: 322 سجل: 59 بتاريخ 12/ 6/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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الناس  قد شق عليهم الصيام، وإن الناس  ينظرون فيام فعلت، فدعا بقدح من ماء 
 بعد العرص فرشب والناس ينظرون إليه،  فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن 

 أناسا صاموا، فقال أولئك العصاة«.  اه�. رواه البخاري.  

وهذا من حرصه -عليه السالم- عىل توافر  قواهم للقتال، وعدم ترسب 
الوهن إىل  املجاهدين، فمنعهم من صوم الفرض؛  كي يستطيعوا القيام بفرض أعىل 

وطاعة  أعظم، واجلهاد أفضل األعامل بعد  اإليامن.  

»سئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أي األعامل أفضل؟ قال إيامن باهلل  ورسوله، قيل ثم 
ماذا؟ قال جهاد  يف سبيل اهلل«. وسئل: »أي الناس أفضل؟  قال مؤمن جياهد بنفسه 
وماله يف  سبيل اهلل«، ويف احلديث الصحيح   «رباط يوم وليلة خري من صيام شهر 
 وقيامه«، وعن ابن عباس -ريض اهلل  عنهام- قال: »خرج رسول اهلل -صىل اهلل  عليه 
الطريق -وذلك  يف  بغدير يف  مر  الفتح يف شهر رمضان،  فصام حتى  وسلم- عام 
نحر الظهرية-، فعطش الناس فجعلوا  يمدون أعناقهم وتتوق نفوسهم إليه، فدعا 
 رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقدح  فيه ماء فأمسكه عىل يده حتى رآه الناس،  ثم رشب، فرشب 

الناس«. رواه أمحد.  

وعن ابن سعيد قال: »سافرنا مع رسول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل مكة  ونحن صيام، فنزلنا 
منزال فقال رسول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إنكم قد  دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم.  فكانت 
إنكم  مصبحو  فقال  آخر،  منزال  نزلنا  ثم  من  أفطر،  ومنا  صام  من  فمنا  رخصة، 
عدوكم والفطر أقوى لكم  فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا«. رواه  مسلم وأمحد وأبو 

داود.  

سفره  يف  وصل  ملن  الفطر  أن  دليل  عىل  احلديث  »ويف  األوطار:  نيل  ويف 
إىل  موضع قريب من العدو أوىل، فإذا كان  لقاء العدو حمققا فاإلفطار عزيمة؛ ألن 
 الصائم يضعف عن منازلة األقران ال  سيام عند غليان مراجل الرضاب  والطعان، 
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عامة  الوهن  عىل  وإدخال  املحقني،  جلنود  من  اإلهانة  الضعف  يف  ما  خيفى  وال 
عن  بعيدا  املجاهدين  مسافرون  هؤالء  أن  عىل  املسلمني«.  اه�.  من  املجاهدين 
أوطاهنم، والسفر يف  ذاته -بقطع النظر عام فيه من اجلهاد- مما  رخص اهلل فيه الفطر، 
واهلل حيب أن  تؤتى رخصه، والفطر فيه أفضل ملن  يشق عليه الصوم ويترضر به، ويف 
فتح  الباري: »والراجح أن الفطر أفضل ملن  اشتد عليه الصوم وترضر به«. وعن 
ابن  عمر: »من مل يقبل رخصة اهلل كان عليه  من اإلثم مثل جبال عرفة«. بل قال ابن 
 دقيق العيد: »إن كراهة الصوم يف السفر  خمتصة بمن يرضه الصوم«. وأفضلية  الفطر 
وأمحد  وإسحاق،  األوزاعي  قول  وهو  من  العلامء  كثري  مذهب  بالرخصة  عمال 
وذهب بعض األئمة إىل عدم  جواز الصوم للمسافر إذا خاف عىل نفسه  املشقة أو 
اهلالك كام حكاه الطربي،  وذهب كثري إىل أن الصوم يف السفر ال  جيزئ عن الفرض، 
يَّاٍم 

َ
ةٞ ّمِۡن أ ومن صام يف السفر  وجب عليه القضاء يف احلرض؛ لقوله  تعاىل: }فَعِدَّ

َخَر{ ]البقرة: 184[؛ وحلديث: »ليس  من الرب الصيام يف السفر«، وحكي هذا  عن 
ُ
أ

عمر وابن عمر وأيب هريرة  والزهري وإبراهيم النخعي وغريهم،  فكيف إذا كان 
الرب والبحر  واجلو بكل أسلحة  املسافر جماهدا يف سبيل  اهلل حيارب ليال وهنارا يف 
القتال وأدواته، أفال  تكون املشقة عليه أشد، وخوف ترسب  الضعف إليه أغلب؟! 
وعند ذلك ال يكون  هناك نزاع يف وجوب الفطر عليه كام  قدمنا. نسأل اهلل جليوش 

املسلمني الفوز  العظيم، والنرص املبني بمنه وكرمه.  آمني.

J
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�ل��ب�����ر �ت ا
�م ��ب

�أ �لع��ص�ا �م ا �����ل��ت������ل�ص�ا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- االس�تحامم يف البحر واالغتس�ال باملاء للتربد والتلفف بالثوب املبلول ال يفطر 
الصائم وإن وجد املاء يف داخله.

الســـــؤال
يفطر  هذا  االستحامم  وهل  البحر؟  يف  يستحم  أن  لصائم  جيوز  هل  سأل 

الصائم كام يقول بعضهم؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال املتضمن االستفتاء عن حكم  استحامم الصائم يف 
البحر، وكذا االغتسال  له أو ال،  واجلواب أن االستحامم يف  البحر هل هو مفطر 
باملاء  للتربد والتلفف بالثوب املبلول ال يفطر به الصائم، إن  وجد برد املاء يف باطنه، 
وأفتى اإلمام أبو يوسف بعدم  كراهته ملا رواه أبو داود من أنه عليه السالم: »صب 
املاء  عىل رأسه وهو صائم من العطش واحلرارة«. وكان ابن  عمر يبل الثوب ويلفه 
الطبيعي  الضجر  الصوم ودفع  أداء  له عىل  ذلك  عونا  عليه وهو صائم؛ وألن يف 
ودخول  جزء من املاء يف اجلسم بواسطة املسام ال تأثري له؛ ألن  املفطر إنام هو الداخل 
من املنافذ، وقد كره اإلمام أبو  حنيفة ذلك ملا فيه من إظهار الضجر يف إقامة العبادة 

ال  ألنه مفطر كام ذكره شارح الدر وحمشيه. واهلل أعلم. 

* فتوى رقم: 395 سجل: 59 بتاريخ 11/ 7/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ول �ص��ب��
أ
ل �ب�ع�د ال� وا �ل�����ل��ت �ص��ب ���ش �م ا ح��ل�م ��ص��ت�ا

املبـــــادئ
1- صوم الست من شوال مستحب بعد اليوم األول منه.

2- األوىل أن يكون صوم الست متتابعا يف شوال وجيوز أن يكون متفرقا فيه.

الســـــؤال
رفع إلينا سؤال عن حكم صيام الست من شوال بعد يوم عيد الفطر متتابعة.

اجلواب
واجلواب أنه ورد يف احلديث كام يف نيل األوطار عن أيب أيوب عن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر« رواه 
عن  ثوبان  وعن  جابر،  حديث  من  أمحد  ورواه  والنسائي،  البخاري  إال  اجلامعة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان متام السنة، من 
جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا« رواه ابن ماجه. اه�. وبيانه أن احلسنة بعرش أمثاهلا 
فصيام رمضان بعرشة أشهر وصيام الست بستني يوما، وهذا متام السنة، فإذا استمر 
الصائم عىل ذلك فكأنه صام دهره كله. ويف احلديثني دليل عىل استحباب صوم 
الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبا وهو يوم عيد اإلفطار. واملتبادر يف 
االتباع أن يكون صومها بال فاصل بينه وبني صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي 
حيرم فيه الصوم، وإن كان اللفظ حيتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل 
أكثر من ذلك، كام أن املتبادر أن تكون الست متتابعة وإن كان جيوز أن تكون متفرقة 
يف شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاين منه إىل آخر السابع فقد أتى باألفضل، 

* فتوى رقم: 431 سجل: 59 بتاريخ 9/ 8/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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السنة.  بأصل  آتيا  كان  املدة  هذه  غري  يف  شوال  يف  متفرقة  أو  جمتمعة  صامها  وإذا 
الشافعية وأمحد والظاهرية، ففي املجموع  وممن ذهب إىل استحباب صوم الست 
واللفظ  داود  وأبو  مسلم  رواه  ملا  شوال؛  من  الست  صوم  »ويستحب  للنووي: 
»من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر«، ويستحب  ملسلم: 
أن يصومها متتابعة يف أول شوال أي بعد اليوم األول منه -الذي حيرم فيه الصوم- 
فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعال ألصل هذه السنة؛ لعموم 
احلديث وإطالقه. وهذا ال خالف فيه عندنا، وبه قال أمحد وداود«. اه� ملخصا. 
ويف املغني البن قدامة أن صوم الست من شوال مستحب عند كثري من أهل العلم، 

وبه قال الشافعي، واستدل أمحد بحديثي أيب أيوب وثوبان. اه� ملخصا.

واملختار عند احلنفية كام يف الدر وحواشيه أنه ال بأس به؛ ألن الكراهة إنام 
كانت ألنه ال يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى وذلك 
التجنيس لصاحب اهلداية، والنوازل أليب  منتف باإلفطار أول يوم شوال، كام يف 
الشهيد، واملحيط للربهاين، والذخرية. وكان احلسن  الليث، والواقعات للحسام 
بينها وبني رمضان.  الفطر مفرقا  بيوم  بأسا بصومها ويقول كفى  بن زياد ال يرى 
أو  التفريق  األفضل  بأسا بصومها. واختلفوا هل  يروا  مل  املتأخرين  وكذلك عامة 
التتابع. اه� من الغاية. وكرهه أبو يوسف، وقد علمت أن املختار خالفه عندنا، وكره 
مالك صومها وقال يف املوطأ -كام نقله يف املجموع- وصوم ستة أيام من شوال مل أر 
أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ومل يبلغنا ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل 
العلم كانوا يكرهون ذلك وخيافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل اجلفاء واجلهالة 
ما ليس منه لو رأوا يف ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك اه�«. 
وقد ضعفه النووي يف املجموع، وابن قدامة يف املغني، والشوكاين يف نيل األوطار.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
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ع�طر �ل�ل�ص�صب��ت���� �ل��لل��ب  ا
ب

�ل�ل�مر�� ا
املبـــــادئ

1 - امل�رض املبي�ح للفطر هو ما ي�ؤدي الصوم مع�ه إىل رضر يف النفس أو زيادة يف 
العلة أو إبطاء يف الربء.

2 - للمري�ض اإلفط�ار وقضاء عدة م�ن أيام أخر بعد زوال ع�ذره وال فدية عليه، 
وإذا مات وهو يف هذه احلالة مل يلزمه القضاء لعدم إدراكه عدة من أيام أخر.

3 - إذا حتق�ق الي�أس من الصحة كان علي�ه الفدية إذا أفطر وجيب عليه اإليصاء هبا 
قبل موته تؤدى من ثلث تركته بعد جتهيزه وقضاء ديونه إذا مل يؤدها يف حياته.

4 - معرفة حد املرض املبيح للفطر تكون باجتهاد املريض الذي هو غلبة الظن عن 
أمارة أو جتربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق غري معروف بام ينايف العدالة.

5 - األصح�اء الذين يكلفون بأعامل ش�اقة ال يس�تطيعون معه�ا الصوم وال بد هلم 
م�ن مزاولتها ل�رضورة العيش كاخلبازين وع�امل املناجم وأمثاهل�م يأخذون حكم 
امل�رىض الذين يرجى برؤهم يف وجوب قضاء م�ا أفطروه وعدم وجوب الفدية إال 

إذا وصلوا إىل احلالة التي ال يستطيعون فيها القضاء.

الســـــؤال
ورد إلينا سؤال يتضمن أن رجال صام تسعة أيام يف شهر رمضان بالرغم من 
نصح األطباء له باإلفطار؛ ملرض يف أمعائه وكبده يتم عليه الفطر، فأصابه تلبك يف 
أمعائه، وتعب يف كبده مصحوبان بآالم، فأفطر باقي أيام الشهر بأمر األطباء، وأنه 
ال يستطيع قضاء ما أفطره إال إذا شفي من هذا املرض. فهل جيوز له اآلن إخراج 

الفدية عن صومه؟ وإذا جاز هل جيوز أن خيرجها نقودا جلهة بر؟

* فتوى رقم: 537 سجل: 59 بتاريخ 14/ 9/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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اجلواب
تعاىل  اهلل  أن  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  اهلل،  محد  بعد  واجلواب 
َياُم  أوجب صيام شهر رمضان عىل املكلفني بقوله تعاىل: }ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ
ۡعُدوَدٰٖت{  مَّ يَّاٗما 

َ
أ َتتَُّقوَن ١٨٣  لََعلَُّكۡم  َقۡبلُِكۡم  ِمن  ِيَن  ٱلَّ َعَ  ُكتَِب  َكَما 

]البقرة: 183- 184[ وهي ما ذهب إليه ابن عباس وكثري من املحققني شهر رمضان، 

احتاط  وقد   ،]185 ]البقرة:  فَۡلَيُصۡمُه{  ۡهَر  ٱلشَّ ِمنُكُم  َشِهَد  }َفَمن  وبقوله: 
رمحته تعاىل بعباده أن ال يشق عىل املرىض واملسافرين منهم بإجياب أداء الصوم فيه 
حال املرض والسفر، فرخص هلم يف الفطر يف هذه احلالة، وأوجب عليهم القضاء 
يَّاٍم 

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ إذا أفطروا بقوله تعاىل: }َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

]البقرة: 184[ أي فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فأفطر فعليه القضاء  َخَر{ 
ُ
أ

السلف  للفطر عند مجهور  املبيح  املرض والسفر، واملرض  بعد زوال  أيام أخر  يف 
واألئمة هو ما يؤدي الصوم معه إىل رضر يف النفس أو زيادة يف العلة أو إبطاء يف 
الربء، وإنام أبيح الفطر للمرض؛ دفعا للحرج واملشقة، وقد بني الترشيع اإلسالمي 
يُرِيُد بُِكُم  ٱۡلُيۡسَ َوَل  عىل التيسري والتخفيف قال تعاىل: }يُرِيُد ٱهلل بُِكُم 
]احلج  َحَرٖج{  ِمۡن  ٱدّلِيِن  ِف  َعلَۡيُكۡم  َجَعَل  }َوَما   ،]185 ]البقرة:   } ٱۡلُعۡسَ
ن ُيَّفَِف َعنُكۡم{ ]النساء 28[، }َما يُرِيُد ٱهلل ِلَۡجَعَل 

َ
78[، }يُرِيُد ٱهلل أ

السمحة،  باحلنيفية  ]املائدة: 6[، وقد بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َحَرٖج{  ّمِۡن  َعلَۡيُكم 
وإنام كانت كذلك البتنائها عىل ما ذكر؛ وهلذا رشعت فيها الرخص كرخصة قرص 
الصالة يف السفر واجلمع بني الفريضتني وتناول املحرمات حال االضطرار وغري 
ذلك مما أبيح للتيسري ودفع احلرج كام ذكره اإلمام الشاطبي يف املوافقات، وملا كانت 
منوطا  احلرج  حتقيق  وكان  عنه،  والعرس  احلرج  لرفع  للمريض؛  الفطر  مرشوعية 
بزيادة املرض أو إبطاء الربء أو خلوف رضر بالنفس بسبب الصوم كان الرخيص يف 
اإلفطار خاصا باملريض الذي يرضه الصوم ويعرس عليه أداؤه كام ذكره اجلصاص 
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أئمة  من  وغريهم  البدائع،  يف  والكاساين  الفتح،  يف  والكامل  أحكام القرآن،  يف 
أذن اهلل  الذي  املرض  القول أن  الطربي يف تفسريه: »والصواب يف  احلنفية، وقال 
تعاىل باإلفطار معه يف رمضان هو ما جيهد الصائم جهدا غري حمتمل، فكل من كان 
كذلك فله اإلفطار وقضاء عدة من أيام أخر، وذلك أنه إذا بلغ ذلك احلد فإن مل 
يكن مأذونا له يف اإلفطار، فقد كلف عرسا ومنع يرسا، وذلك غري الذي أخرب اهلل 
 } ٱۡلُعۡسَ بُِكُم  يُرِيُد  َوَل  ٱۡلُيۡسَ  بُِكُم  }يُرِيُد ٱهلل  بقوله:  أراده بخلقه  أنه 
يطيق  الذي  الصحيح  بمعنى  الصوم غري جاهده فهو  ]البقرة: 185[، وأما من كان 

الصوم فعليه أداء فرضه«. اه�. بترصف، ويف األشباه والنظائر البن نجيم: »املشقة 
العظيمة الفادحة كمشقة اخلوف عىل النفوس واألطراف ومنافع األعضاء موجبة 
للتخفيف، واملشقة التي دون ذلك بحيث خياف املريض من الصوم زيادة املرض أو 
بطء الربء منه تبيح له الفطر، وأما املشقة اليسرية فال أثر هلا يف الرخيص يف الفطر«. 

اه� ملخصا.

باجتهاد  القدير وغريه تكون  فتح  للفطر كام يف  املبيح  املرض  ومعرفة حد 
املريض، واالجتهاد غري جمرد الوهم والتخيل، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو جتربة 
أو إخبار طبيب مسلم حاذق غري معروف بام ينايف العدالة، واألمارة هي العالمة 
الظاهرة التي تنذر بالرضر، والتجربة هي تكرر وقوع ذلك عند احتاد املرض، فإذا 
حتقق ما ذكر جاز للمريض الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر، 
فإذا مات وهو عىل هذه احلالة مل يلزمه القضاء؛ لعدم إدراكه عدة من أيام أخر، وال 
فدية عليه ما دام يرجى أن يربأ من مرضه، أما إذا حتقق اليأس من الصحة كالزمنى 
واملصابني بأمراض مستعصية شاقة فيجب عليه الفدية إذا أفطر كام ذكره الكرماين 
وكذلك من شارف املوت وعليه قضاء رمضان، وكان قد أفطر بعذر إال أنه فرط يف 
القضاء بعد إمكانه جتب عليه الفدية؛ لعجزه عن الصوم بمنزلة الشيخ الفاين الذي 
ال يقدر عىل الصوم، وجيب عليه اإليصاء هبا قبل موته، فإذا أوىص تؤدى من ثلث 
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تركته الباقية بعد التجهيز، وقضاء ديون العباد، وإن مل يوص هبا أثم، وسقط وجوب 
أدائها من تركته، ولو تربع هبا وليه يف املال من بعده يرجى أن يقبل ذلك، وكذلك 
الفدية عىل من نذر صوم األبد فضعف عن الصوم؛ الشتغاله باملعيشة، ومل  جتب 
أفطر  من  وعىل  عنه،  بالعجز  لتيقنه  القضاء؛  فيها  يمكنه  أخر  أيام  من  عدة  يدرك 
بعذر أو بغري عذر ومل يقض حتى صار شيخا فانيا ال يرجى برؤه؛ لتحقق عجزه 
عن الصوم، ومثل املرىض الذين يرجى برؤهم يف وجوب قضاء ما أفطروه وعدم 
وجوب الفدية إال إذا وصلوا إىل احلالة التي ال يستطيعون فيها القضاء، واألصحاء 
مزاولتها؛  من  هلم  بد  وال  الصوم  معها  يستطيعون  ال  شاقة  أعامال  يكلفون  الذين 
لرضورة العيش كاحلصادين واخلبازين وعامل املناجم والغواصني وأشباههم، كام 
يؤخذ من حوايش الدر، والفدية طعام مسكني وهي نصف صاع من بر أو صاع من 
غريه عند أهل العراق ومنهم احلنفية، ومد -بضم امليم- عند أهل احلجاز ومنهم 
الشافعي لكل يوم أفطره، والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل املرصي كام نقله ابن 
التمر،  أو  القمح  من  الكفني  ملء  وهي  باحلفنة  وقدر  الصاع  ربع  واملد  عابدين، 
وجيوز عند احلنفية يف الفدية طعام اإلباحة؛ ألن املنصوص عليه فيها لفظ طعام، 
وما رشع بلفظ طعام وبلفظ اإلطعام كام يف الكفارات جتوز فيه اإلباحة، وال يشرط 
فيه التمليك بخالف ما رشع بلفظ اإليتاء واألداء كالزكاة وصدقة الفطر والعرش، 
فإنه يشرط فيه التمليك، والرشط يف طعام اإلباحة غداءان أو عشاءان مشبعان، أو 
غداء وعشاء كذلك عن كل يوم أفطره والسحور كالغداء، ويقوم مقامهام قدرمها 

كام نقله أبو السعود، فيجوز إخراجها نقودا وتعطى للمسكني أو املساكني.

مذهب الشافعية: وقال الشافعية كام يف املجموع للنووي: إن املريض الذي 
ال يرجى برؤه، والشيخ الكبري الذي يلحقه بالصوم مشقة شديدة ال جيب الصوم 
عليهام، وعليهام الفدية يف أصح القولني، واملريض العاجز عن الصوم ملرض يرجى 
زواله إذا حلقه بالصوم مشقة ظاهرة ال يلزمه الصوم يف احلال ويلزمه القضاء إذا 
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أفطر، وال يشرط أن ينتهي إىل حالة ال يمكنه فيها الصوم، بل رشط إباحة الفطر 
أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتامهلا، وأما املرض اليسري الذي ال يلحقه به مشقة 

ظاهرة، فإنه ال يبيح الفطر بال خالف عند الشافعية. اه��. ملخصا.

مذهب احلنابلة: وقال احلنابلة كام يف املغني البن قدامة: إن الشيخ الكبري 
إذا كان جيهده الصوم، ويشق عليه مشقة شديدة جيوز له أن يفطر ويطعم لكل يوم 
مسكينا، وهذا قول عيل وابن عباس وأيب هريرة وأنس وسعيد بن جبري وطاوس 
وأيب حنيفة والثوري واألوزاعي، وقال مالك: ال جيب عليه يشء؛ ألنه ترك الصوم؛ 
لعجزه فلم جتب عليه الفدية، كام لو تركه ملرض اتصل به املوت. وللشافعي قوالن 
كاملذهبني، واملريض الذي ال يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا؛ ألنه يف 
أو  بالصوم  يزيد  برؤه ولكنه شديد  الكبري. واملريض بمرض يرجى  الشيخ  معنى 
خيشى تباطؤ برئه يباح له الفطر، والفطر له أفضل. واملريض مرضا يسريا كمن به 
وجع رضس، أو جرح يف أصبع، أو دمل أو قرحة يسرية وأشباه ذلك ال يباح له 
الفطر؛ إذ ال أثر للصوم فيه. اه� ملخصا. وقوله: يباح له الفطر أي وعليه القضاء 

كام يستفاد من عباراته السابقة.

مذهب املالكية: وذهب املالكية كام يف الرشح الكبري وحاشية الدسوقي إىل 
أنه جيوز الفطر للمريض إذا ظن زيادة املرض، أو تأخر برئه بسبب الصوم بناء عىل 
إخبار طبيب عارف أو جتربة أو إخبار شخص آخر موافق له يف املزاج، وكذا إذا 
حلقه بالصوم شدة وتعب، وجيب عليه الفطر إذا خاف عىل نفسه بصومه هالكا أو 
أذى شديدا لتعطيل منفعة من سمع أو برص أو غريمها؛ لوجوب حفظ النفس. اه� 
ملخصا. وظاهر أن اخلوف املذكور ال بد أن يستند إىل إخبار الطبيب العارف أو 

التجربة أو إخبار املوافق يف املزاج، وقد استفيد من ذلك:

أوال: أن املرض الذي ال يرض معه الصوم كام يف وجع أصبع أو أدنى صداع 
أو سوء مزاج خفيف ال يبيح الفطر عند اجلمهور.
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ثانيا: أن جمرد توهم زيادة املرض أو إبطاء الربء أو فساد عضو بدون غلبة 
الظن املبنية عىل ما ذكر من القرائن ال يبيح الفطر، فإن أفطر ملرض يسري أو ملجرد 

الوهم وجب عليه القضاء والكفارة.

ثالثا: أن هذه الرخصة ثابتة لكل مريض مرضا شديدا يعرس معه الصوم أو 
يرضه فيزيد بالصوم أو يتطاول برؤه أيا كان نوع املرض فيندرج يف ذلك أمراض 
السل والقرحة املعدية والقرحة اإلثنى عرشية واحلميات والقلب والكبد واحلرارة 
وسائر األمراض الشاقة التي يعرس معها الصوم، ويفيض إىل تفاقمها أو تأخر برئها 

أو فساد عضو يف البنية.

رابعا: أن الواجب عىل املريض مرضا يرجى زواله، كام هي حالة السائل 
 ٰ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ قضاء ما أفطره بعد زوال العذر؛ لقوله تعاىل: }َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

َخَر{ ]البقرة: 184[، وال جتب عليه الفدية؛ ألن رشط خلفية 
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ َسَفرٖ فَعِدَّ

الفدية عن الصوم العجز املستمر عنه، واألمر هنا ليس كذلك. واهلل أعلم.

J
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�ب �ا �ت ر�م���صب
ا ��ب ع�طر �ع���د �ل�ل��ب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- إذا حل وقت الفجر يف رمضان ال جيوز ملن وجب عليه الصوم األكل والرشب 

والوقاع وجيب اإلمساك عن كل ذلك.
2- األكل عمدا بعد أن حل وقت الفجر مفسد للصوم، وموجب للقضاء والكفارة 

يف مذهب احلنفية.
3- الكفارة صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا غداء وعشاء، أو فطورا 
وسحورا مشبعني، أو إعطاء كل مسكني نصف صاع من بر أو دقيق، أو قيمة ذلك.

الســـــؤال
سأل م. ع. م. قال: أرجو إفتائي فيمن قام للسحور فوجد أن ميعاد السحور 
انتهى وحل الفجر فأكل؛ ألنه ال يمكنه الصيام بدون سحور، وأمسك بعد األكل 

مبارشة عن كل ما يفطر إىل هناية اليوم أي إىل الغروب.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أنه إذا حل وقت الفجر يف رمضان ال جيوز ملن 
وجب عليه الصوم األكل والرشب والوقاع، وجيب عليه اإلمساك عن كل ذلك، 
القضاء  فقد فسد صومه، ووجب عليه  الفجر  أن حل وقت  بعد  أكل عامدا  فإذا 
والكفارة يف مذهب احلنفية، وهي حسب امليسور اآلن صيام شهرين متتابعني، فإن 
مل يستطع فإطعام ستني مسكينا غداء وعشاء، أو فطورا وسحورا مشبعني، أو إعطاء 
كل مسكني نصف صاع من بر، أو دقيق، أو قيمة ذلك. ومن هذا يعلم اجلواب عن 

السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 59 سجل: 61 بتاريخ 20/ 7/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.



- 162 -

�لع��صو�م �ت ا
ك ��ب �ص����ا و��ت��ت ال�أ

املبـــــادئ
1- األكل وال�رشب يف ليل�ة الصي�ام مب�اح إىل أن يتب�ني اخليط األبي�ض من اخليط 

األسود من الفجر.
2- إذا أكل أو رشب ظانا عدم طلوع الفجر ثم ظهر أنه طلع مفسد للصوم، وعليه 

القضاء فقط عند احلنفية.
3- يس�تحب تأخري السحور بحيث يكون بني الفراغ منه وبني الطلوع مقدار قراءة 

مخسني آية من القرآن، وتقدر زمنا بعرش دقائق تقريبا.

الســـــؤال
سأل م. ع. ج. قال: جرت عادة أهل القرى من أهنم ال يكفون عن تناول 
األكل والرشب وسائر املفطرات ليال حتى أذان الفجر، ومعلوم أن ميقات الفجر 
حسب النتائج الساعة 16: 3، وهناك اإلمساك بالنتائج أيضا الساعة 56: 2 الفرق 
بني اإلمساك وأذان الفجر عرشون دقيقة. فهل املتبع يكون الساعة 56: 2 حسب 
نص النتائج عىل اإلمساك، أم حتى أذان الفجر الساعة 16: 3؟ وهل ما كان يفعله 
بعد  ويؤذن  اإلمساك  بعد  آية  مخسني  قراءة  من  والسالم-  الصالة  -عليه  الرسول 
مفطر  تعاطي  إباحة  عدم  عىل  قاطع  دليل  أم  الفضائل،  من  هذا  هل  الفجر،  ذلك 
أركان  من  ركن  يف  عظمى  أمهية  وله  خطري  موضوع  هذا  أن  وبام  الفرتة؟  هذه  يف 
الدين؛ لذلك جلأنا لفضيلتكم بصفتكم ركنا ودعامة من دعائم الدين، وعليه نرجو 
الناس يف تردد وحرية ويف  التكرم خدمة للدين برسعة اإلفادة احلاسمة؛ حيث إن 

أشد احتياج لوضوح هذه املسألة.

* فتوى رقم: 60 سجل: 61 بتاريخ 20/ 7/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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اجلواب
مباح  الصيام  ليلة  يف  والرشب  األكل  أن  واجلواب  السؤال،  عىل  اطلعنا 
إىل أن يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر وهو سواد الليل وبياض 
النهار كام بينه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث عدي بن حاتم، وعن عائشة Ö أن بالال 
كان يؤذن بليل فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه 
ال يؤذن حتى يطلع الفجر«، فأفاد ذلك أن غاية إباحة األكل والرشب هي طلوع 
الفجر وهو الفجر الصادق، فيحل له أن يأكل ويرشب إىل قبيل طلوعه بأيرس زمن، 
وحيرم عليه األكل والرشب إذا طلع الفجر، فإن أكل أو رشب عىل ظن عدم طلوعه 
ثم ظهر أنه كان قد طلع فسد صومه، وعليه القضاء فقط عند احلنفية. ويستحب 
آية  الطلوع مقدار قراءة مخسني  الفراغ منه وبني  تأخري السحور بحيث يكون بني 
من القرآن، كام يف حديث زيد بن ثابت É قال: »تسحرنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم قام إىل 
الصالة، وكان بني األذان والسحور قدر مخسني آية« قال احلافظ ابن حجر يف الفتح: 
»وهذا متفق عليه فينبغي العمل به وعدم العدول عنه لكونه أفضل وأحوط«. اه�. 
وقال صاحب البدائع: »إنه يستحب تأخري السحور وأن حمل استحبابه إذا مل يشك 

يف بقاء الليل، فإن شك يف بقائه كره األكل يف الصحيح«. اه�.

أن  املستحب  وأن  الطلوع،  قبيل  إال  جيب  ال  اإلمساك  أن  يعلم  هذا  ومن 
يكون بينه وبني الطلوع قدر قراءة مخسني آية، ويقدر ذلك زمنا بعرش دقائق تقريبا.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.
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ر ا ع�دب ع�طر �ل�لاأ �ل�ل��ب ح��ل�م  ا
املبـــــادئ

1- إذا غل�ب ع�ىل الظن بأمارة أو جترب�ة أو إخبار طبيب ح�اذق مأمون أن الصوم 
يفيض إىل زيادة مرض أو إبطاء برء جاز الفطر.

2- جي�وز الفطر للمريض بمرض الس�كر إذا كان صومه يفيض إىل عدم قدرته عىل 
أداء عمله الذي ال بد منه لعيشه أو عيش من يعوهلم، وعليه أن يقيض ما أفطره من 
رمضان يف أيام أخر بعد زوال العذر، فإن حتقق اليأس من زواله وجبت عليه الفدية 

كالشيخ الفاين.
3- الفدية هي إطعام مس�كني واحد عن كل يوم غداء وعشاء مشبعني، أو إعطاؤه 

نصف صاع من بر، أو دقيق، أو قيمة ذلك.

الســـــؤال
سأل أ. ع. ح. قال:

فإن  الغذاء،  عن  وال  املاء  عن  االستغناء  يمكنني  وال  سكر  مرض  عندي 
صمت وامتنعت عن املاء والغذاء يصل عندي ضعف، ومل يمكني القيام ملبارشة 
من  يلحقني  عام  فضال  أوالدي،  معاش  عىل  احلصول  عىل  به  أستعني  الذي  عميل 

الرضر.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أن احلنفية قد نصوا عىل أن املريض إذا غلب 
عىل ظنه بأمارة أو جتربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يفيض إىل زيادة 
للمريض  الفطر  جيوز  وكذلك  رمضان،  يف  الفطر  له  -جاز  برئه  إبطاء  أو  مرضه 

* فتوى رقم: 61 سجل: 61 بتاريخ 20/ 7/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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بمرض السكر املعروف إذا كان صومه يفيض إىل عدم قدرته عىل أداء عمله الذي 
ال بد منه لعيشه أو عيش من يعوهلم، وعليه أن يقيض ما أفطره من رمضان يف أيام 
أخر بعد زوال هذا العذر، فإن حتقق اليأس من زواله وجبت عليه الفدية كالشيخ 

الفاين، برشط أن يستمر عجزه إىل آخر صيامه، وال قضاء عليه يف هذه احلالة.

أو  يوم غداء وعشاء مشبعني،  إطعام مسكني واحد عن كل  والفدية هي 
إعطاؤه نصف صاع من بر، أو دقيق، أو قيمة ذلك عن كل يوم.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل تعاىل 
أعلم.

J
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ر ���ا �لل�عب ���ا ا �معت
د �تع�طول ��ب �ت �ب�لا

�م ��ب �لع���ص��ت�ا ا
املبـــــادئ

1- يب�اح الفط�ر إذا غلب عىل ظن الناس بأمارة ظه�رت أو جتربة وقعت أو بإخبار 
طبيب حاذق أن صوم هذه املدة يفيض إىل مرض أو إىل إعياء شديد يرض.

الســـــؤال
املقيمني  للمسلمني  رمضان  صيام  يف  اإلسالمية  الرشيعة  حكم  عن  سئل 
إىل واحد  تزيد  وقد  تسعة عرش ساعة  فيه  الصوم  مدة  تبلغ  أوروبا حيث  يف شامل 

وعرشين ساعة أو أكثر.

اجلواب
إن ترشيع اإلسالم يف العبادات قد بني عىل توثيق الصالت بني العبد وربه 
الوجود وَمنَّ عليهم  نعمة  أفاض عليهم  الذي  تعاىل  اهلل  العباد بحق  قيام  وحسن 
ُتُۡصوَهآ{  َل  ٱهلل  نِۡعَمَت  واْ  َتُعدُّ }ِإَون  واإلحسان:  واخلري  واجلود  بالفضل 
]إبراهيم 34[ فهي تربية وهتذيب ونظام وإصالح يرقى بالفرد واملجتمع إىل مراقي 

السعادة والفالح، ورأسها وعامدها الصالة وهي مناجاة بالقلب واللسان بني العبد 
ومواله يشهد فيها العبد افتقاره خلالقه وإحسان اخلالق إليه مع استغنائه عنه، ويعلم 
عن يقني أن األمر كله هلل وأن ال معبود بحق سواه فهو الواحد األحد الفرد الصمد 
الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد. ومن أمهها فريضة الصيام وهو رياضة 
العلم  أجواء  والتحليق يف  الكامل  إىل معارج  للسمو  البرشية  النفوس  تعد  روحية 
املادية  شوائب  من  وتصفيها  والعزة  والقوة  والثبات  الصرب  وتعودها  والعرفان، 
وعوائق احلمية، وتبغض إليها املآثم واملنكرات وحتبب إليها الفضائل املكرومات، 

* فتوى رقم: 344 سجل: 67 بتاريخ 10/ 6/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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والتيسري  السامحة  عىل  عامة  اإلسالمي  الترشيع  بني  كام  الصوم  ترشيع  بني  وقد 
والطاقة والرفق بالناس، فلم يكن فيه إعنات وال إرهاق، ومل يكن فيه حرج وال 
عرس قال تعاىل: }َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{ ]احلج 78[ وقال يف 
ٰ َسَفرٖ  ۡو َعَ

َ
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َكَن َمرِيًضا أ الصوم: }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ

َخَرۗ يُرِيُد ٱهلل بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ َوتِلُۡكِملُواْ 
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ فَعِدَّ

 ]185 ]البقرة:  تَۡشُكُروَن{  َولََعلَُّكۡم  َهَدىُٰكۡم  َما   ٰ َعَ ٱهلل  واْ  ُ َوتِلَُكّبِ ةَ  ٱۡلعِدَّ
وقال عليه السالم: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«. ويف احلديث الصحيح: 

»سددوا وقاربوا«.

الرخيص  يف  الصوم  فريضة  يف  جليا  ظهرا  قد  اليرس  وهذا  السامحة  هذه 
بالفطر للمسافرين ولو كان صحيحا ملا يالزم السفر غالبا من املشقات واملتاعب، 
وللمريض لضعف احتامله وحاجته إىل الغذاء والدواء حتى ال تتفاقم علته أو يبطئ 
برؤه، وملن ماثلهام يف الرضورة واالحتياج إىل الفطر كاحلامل التي ختاف عىل نفسها 
أو جنينها املرض أو الضعف، واملرضع التي ختشى ذلك عىل نفسها أو رضيعها، 
والطاعن يف السن الذي ال يقدر عىل الصوم فأباح اإلسالم هلؤالء فطر رمضان عىل 
أن يقيض كل من املسافر واملريض واحلامل واملرضع ما أفطره يف أيام أخر خالية من 
هذه األعذار، وعىل أن خيرج الشيخ الفاين فدية الصوم عن كل يوم أفطره حسبام 

بني يف الفقه.

والصوم الرشعي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس كل يوم، 
فتختلف مدته باختالف عروض البالد وكيفام كانت املدة فإن جمرد طوهلا ال يعد 
عذرا رشعيا يبيح الفطر وإنام يباح الفطر إذا غلب عىل ظن الناس بأمارة ظهرت 
أو  إىل مرضه  املدة يفيض  أن صومه هذه  بإخبار طبيب حاذق  أو  أو جتربة وقعت 
املريض  حكم  حكمه  فيكون  احلنفية؛  أئمة  به  رصح  كام  يرضه،  شديد  إعياء  إىل 
الذي خيشى التلف أو أن يزيد مرضه أو يبطئ شفاؤه إذا صام، ها هو املبدأ العام 
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بحقيقة  بنفسه عليم  امرئ بصري  املكلفني وكل  التيسري عىل  الفطر ويف  يف رخصة 
أمره يعرف مكاهنا من حل الفطر وحرمته، فإذا كان صومه املدة الطويلة يؤدي إىل 
إصابته بمرض أو ضعف وإعياء يقينا أو يف غالب الظن بإحدى الوسائل العلمية 
إليها حل له الرخص بالفطر، وإذا كان ال يؤدي إىل ذلك حرم عليه  التي أومأنا 

الفطر، والناس يف ذلك خمتلفون، ولكل حالة حكمها. واهلل يعلم الرس وأخفى.

J
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ر
��ب �ل�ل�ص����ا �م ا ��ص��ت�ا

املبـــــادئ
1- إذا ابتدأ املسافر سفره بعد الفجر ال جيوز له الفطر يف ذلك اليوم وإن أفطر فعليه 

القضاء والكفارة.
2- جيوز للمس�افر أن يفطر إذا كان س�فره قبل الفجر أو واصل س�فره لليوم الثاين 

برشط أن تكون مسافة السفر ال تقل عن 82 كيلو.

الســـــؤال
سئل: ما حكم صيام املسافر؟ وهل جيب عليه الفطر بالسفر؟ وإذا صام كان 

ثوابه أكثر؟

اجلواب
املسافر إذا ابتدأ سفره بعد الفجر ال جيوز له الفطر يف ذلك اليوم، وإن أفطر 
فعليه القضاء والكفارة، أما إذا سافر قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثاين جاز 
هذه  يف  صام  وإن  كيلو،   82 عن  تقل  ال  السفر  مسافة  تكون  أن  برشط  الفطر  له 
ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ لَُّكۡم{ 

َ
احلالة كان صومه أفضل إن مل يرضه لقوله تعاىل: }َوأ

إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه  ]البقرة: 184[، وحلديث املسافر 

واهلل  الفطر.  عليه  وجب  اهلالك  خاف  وإن  الصوم  له  كره  الرضر  ظن  فإن  أكثر، 
أعلم.

* فتوى رقم: 375 سجل: 74 بتاريخ 6/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ح��ل�م �ص��ب �تع��صو�م ول� �تع��ص��ل�ت
املبـــــادئ

1- من صام ومل يصل سقط عنه فرض الصوم وال يعاقبه اهلل عليه كام أن عليه وزر 
ترك الصالة.

الســـــؤال
سئل: ما حكم الدين فيمن يصوم وال يصيل؟

اجلواب
من املعلوم أنه جيب عىل كل مسلم أن يؤدي مجيع الفرائض التي فرضها اهلل 
عليه حتى يصل إىل متام الرضا من اهلل والرمحة منه وحتى يكون قربه من اهلل وزيادة 
ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدي بعضها ويرك البعض اآلخر، وتكون صلته باهلل أوثق 
إال أنه ال ارتباط بني إسقاط الفرائض التي يؤدهيا والفرائض التي يتهاون يف أدائها، 
فلكل ثوابه ولكل عقابه. فمن صام ومل يصل سقط عنه فرض الصوم وال يعاقبه اهلل 
عليه كام أن عليه وزر ترك الصالة يلقى جزاءه عند اهلل. ومما ال شك فيه أن ثواب 
الصائم املؤدي جلميع الفرائض وامللتزم حلدود اهلل أفضل من ثواب غريه وهو أمر 
بدهي، فاألول يسقط الفروض ويرجى له الثواب األوىف حلسن صلته باهلل، والثاين 
ال ينال من صيامه إال إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إال من رحم اهلل وشمله 

بعطفه وجوده وإحسانه؛ فيكون تفضال منه ومنة ال أجًرا وال جزاء. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 393 سجل: 74 بتاريخ 8/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ب
�ل�ل�مر�تع��� ب ا

��ت���� �ل�����لش �م ا ��ص��ت�ا
املبـــــادئ

1- جيوز للشيخ الذي ال يقدر عىل الصوم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.

الســـــؤال
سأل السيد/ م. س. قال: إنه رجل بلغ من العمر 84 عاما وضعيف القلب 

وال يستطيع الصيام. فام هو حكم الدين؟

اجلواب
يوم  كل  عن  ويطعم  يفطر  أن  الصوم  عىل  يقدر  ال  الذي  للشيخ  جيوز  إنه 
مسكينا؛ ألنه عاجز وال يرجى له القضاء فانتقل فرضه إىل اإلطعام، وهو إن شاء 
الفدية يف أول رمضان وإن شاء أعطاها يف آخره، وقد قيل يف قوله تعاىل:  أعطى 

ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ{ ]البقرة: 184[ أي ال يطيقونه. }َوَعَ ٱلَّ
وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 394 سجل: 74 بتاريخ 8/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل��بو ب ا
�م �مر�تع��� ح��ل�م ��ص��ت�ا

املبـــــادئ
1-األن�ف والف�م من املنافذ املعروفة التي يفس�د الصوم كل م�ا يدخل اجلوف عن 

طريقهام.
2-رشط االنتقال من وجوب القضاء إىل الفدية اس�تمرار العجز أو عدم اس�تطاعة 

الصيام.

الســـــؤال
الدم منذ مخس  إهنا مريضة بحساسية يف  قالت:  إ. ش.  السيدة ح.  سألت 
سنوات ويأتيها املرض عىل صورة زكام وانسداد يف التنفس صيفا وشتاء، وتستعمل 
نقطا لألنف كاملاء، وال تستطيع التنفس مطلقا بدوهنا، ويف حالة عدم استعامهلا يدث 
هلا ربو صدري، ويف السنوات األربع املاضية كانت تصوم مع استعامل هذا الدواء، 
وسألت هل تستمر يف الصيام مع استعامهلا هلذه النقط، أم أن صيامها غري جائز؟ وما 

هو الواجب اتباعه رشعا يف هذه احلالة؟ وهل جيوز هلا الصيام مع الفدية؟

اجلواب
املبيحة للفطر رشعا،  إن مرض السائلة املوصوف بالسؤال من األمراض 
النقط يفسد صومها؛ ألهنا تدخل من األنف، واألنف والفم من  واستعامهلا هذه 
فاألكل  طريقهام،  عن  اجلوف  يدخل  ما  كلُّ  الصوَم  يفسد  التي  املعروفة  املنافذ 
والرشب وإدخال نقط من األنف تصل للحلق وتترسب منه إىل الداخل كل ذلك 

مفسد للصوم؛ لقوله عليه السالم: »الفطر مما دخل«.

* فتوى رقم: 56 سجل: 78 بتاريخ 22/ 4/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وإذا استمرت حالتها كذلك طوال حياهتا جاز هلا أن تفدي بإطعام مسكني 
عن كل يوم من األيام التي أفطرهتا، وتأخذ حكم الشيخ الفاين الذي ال يستطيع 
وال  القضاء،  عليها  وجب  الصيام  عىل  وقدرت  مرضها  من  برئت  وإذا  الصيام، 
اعتبار للفدية التي تكون قد أخرجتها قبل ذلك؛ ألن رشط االنتقال من وجوب 

القضاء إىل الفدية استمرار العجز أو عدم استطاعة الصيام. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ل �لع���لا  ا
�ت��ت

روأ
املبـــــادئ

1- جيب عىل الناس وجوب كفاية التامس اهلالل يف التاس�ع والعرشين من ش�هري 
شعبان ورمضان.

2- اهلالل إذا ثبت يف موضع لزم مجيع الناس، وقيل: خيتلف باختالف املطالع وهو 
قول مرجوح.

3- اختالف املطالع مرشوط بام إذا كان بني البلدين بعد، وحدُّ البعد مس�رية ش�هر 
فأكثر، فإذا كانت املس�افة أقل من مس�رية ش�هر ورآه أهل أحد البلدين وجب عىل 

اآلخرين، وإن كان مسرية شهر فأكثر ال جيب عىل أهل البلدة األخرى.

الســـــؤال
سأل السيد م. ص. د. قال:

إن عدد سكان جنوب إفريقيا يبلغ أحد عرش مليونا من الناس منهم مائتان 
ومخسون ألفا يدينون بدين اإلسالم، ويشمل االحتاد أربع مقاطعات أكربها مقاطعة 
املسلمني  أكرب عدد من  يقطن هبا  التي  الكاب  مدينة  العاصمة وهي  وفيها  الكاب 
وعلامئهم، ويف كل عام يدث بني مسلمي هذا اإلقليم خالف ونزاع شديدان عىل 
رؤية هاليل رمضان وشوال، فاجلامعة التي ترى اهلالل دون غريها تصوم أو تفطر، 
ويتعصب اآلخرون وال يرضون هبذه الرؤية فال يصومون وال يفطرون إال إذا رأوا 

اهلالل هم بأنفسهم حتى أصبح اخلالف بني الطوائف مستحكام والنزاع مستمرا.

وطلب السائل معرفة احلكم الرشعي فيام إذا ثبتت رؤية اهلالل يف العاصمة 
وهي مدينة الكاب، هل جيب عىل املسلمني يف مجيع املقاطعات التابعة هلذه العاصمة 

* فتوى رقم: 72 سجل: 78 بتاريخ 13/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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مع  ال؟  أو  بمقتضاه،  والفطر  الصوم  ويلزمهم  ذلك  يتبعوا  أن  آنفا  إليها  واملشار 
اإلحاطة بأن العاصمة املذكورة هي املقر الرسمي هليئة العلامء وفيها يقطن أكرب عدد 

من املسلمني.

اجلواب
إن الفقهاء نصوا عىل أنه جيب عىل الناس وجوب كفاية التامس اهلالل يف 
التاسع والعرشين من شهري شعبان ورمضان، وعىل احلاكم أن يأمر الناس بذلك، 
وهل  ال؟  أو  الناس  مجيع  يلزم  هل  موضع  يف  ثبت  إذا  فيام  الفقهاء  اختلف  وقد 

اختالف املطالع له اعتبار أو ال؟

فظاهر الرواية املفتى به أن اهلالل إذا ثبت يف موضع لزم مجيع الناس، وال 
اعتبار باختالف املطالع حتى إذا ثبت ثبوتا رشعيا عند أهل املغرب يثبت بالنسبة 
ألهل املرشق، وقيل: خيتلف باختالف املطالع وهو قول مرجوح، وعلل هذا القول 
بأن كل قوم خياطبون بام عندهم قياسا عىل اختالف أوقات الصالة باختالف البالد. 
وهذا الرأي األخري مرشوط بام إذا كان بني البلدين بعد، وحدُّ البعد مسرية شهر 
فأكثر، فإذا كانت املسافة بني البلدين أقل من مسرية شهر ورآه أهل أحد البلدين 
وجب عىل اآلخرين، وإن كان مسرية شهر فأكثر ال جيب عىل أهل البلدة األخرى 

طبقا للرأي الثاين.

والظاهر من السؤال أن هذه املقاطعات كلها بلد واحد وليس بينها بعد، 
فيكون حكم ثبوت اهلالل فيها عىل كال القولني املذكورين أنه إذا ثبت يف إحدى 

املقاطعات أو يف العاصمة بطريق موجب يثبت يف باقيها.

واتباعه،  ذلك  التزام  األربع  املقاطعات  هذه  مسلمي  مجيع  عىل  وجيب 
املسلمني  بني  التعصب  هذا  تقر  اإلسالمي ال  الدين  قواعد  أن  مراعاته  ومما جتب 
وإثارة الفتن وتشويه مبادئ الدين السمحة، بل جيب أن يقتنعوا ويتفهموا باحلسنى 
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ءٖ  ويرضخوا ألوامر أهل الذكر واملعرفة عمال بقوله تعاىل: }فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ
فَُردُّوهُ إَِل ٱهلل َوٱلرَُّسوِل{ ]النساء: 59[.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم واملوفق إىل 
سواء السبيل.

J
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ب
�ل�ل�مر�تع��� �م ا ��ص��ت�ا

املبـــــادئ
1- جيب الصوم عىل املكلف القادر عليه دون رضر يلحقه أو مشقة ترهقه.

2- أباح الشارع للمريض الذي خياف الرضر عىل نفسه بزيادة املرض أو تأخر الربء 
أن يفطر ويقيض عدة ما أفطره من أيام أخر.

3- اخلوف الناشئ عن جمرد الوهم أو التخيل ال يبيح الفطر.
4- إذا كان الصوم ال يزيد املرض وال يؤخر الربء مع استطاعة الصوم بال جهد وال 

مشقة فال يباح الفطر.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1007 سنة 1957 املتضمن أنه شاب سنه 
حوايل 25 سنة وصحته ضعيفة جدا، وقد أصيب باهنيار عصبي منذ ثالث سنني، 
وهو دائام معرض للربد وااللتهابات الرئوية؛ ألنه شديد النحافة، وقد صام يومني 
من رمضان إال أنه حتمل بسبب الصيام أشد اآلالم وأقساها، وال يطيق الصيام إال 
له بعدم احتامل  الطبيب، وبعد فحصه رصح  بالغة، وقد عرض نفسه عىل  بمشقة 

صحته للصوم، وأمره باإلفطار.

وطلب السائل اإلفادة  عن حكم الصوم بالنسبة له، وهل جيب عليه فدية إذا 
أفطر؟ وما مقدار الفدية؟ وملن يعطيها؟

* فتوى رقم: 65 سجل: 83 بتاريخ 27/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إنه جيب الصوم عىل املكلف القادر عليه دون رضر يلحقه أو مشقة ترهقه، 
وقد أباح الشارع للمريض الذي خياف الرضر عىل نفسه بزيادة املرض أو تأخر الربء 
أن يفطر ويقيض عدة ما أفطره من أيام أخر، واملراد بخوف الرضر الذي يبيح الفطر 
هو تيقنه أو غلبة ظنه، وذلك يكون بالتجربة الشخصية أو إخبار الطبيب األمني 
التخيل  أو  الوهم  جمرد  عن  الناشئ  اخلوف  أما  الديني،  بالتهاون  يعرف  ال  الذي 
فال يبيح الفطر، وبام أن السائل قد ذكر بالسؤال أن الصوم يرضه رضرا بالغا، وأن 
الطبيب أمره بالفطر فيجوز له الفطر رشعا عىل أن يقيض ما فاته صومه بعد الصحة، 
وال جتب عليه الفدية؛ ألن الفدية إنام جتب عىل من يباح له الفطر ويعجز عجزا دائام 
إىل الوفاة عن القضاء كالشيخ الفاين واملريض الذي يرجى برؤه، والفدية ملن جتب 
عليه هي إطعام مسكني كل يوم كالفطرة -أي صدقة الفطر- وتعطى للفقري الذي 

يستحق الزكاة.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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وء
�لو�صب ر�ب �ع��ب�د ا

�ل�ل��ب �ت ا
ء ��ب �ل�ل�ص�ا ل ا حب�ا د �م �صع اأ �لع���ص��ت�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - احليض والنفاس مانعان من الصالة والصيام.

2 - احلائض والنفساء تقضيان الصوم فقط وتسقط عنهام الصالة ما دامتا كذلك.
3 - إدخال املاء يف الفرج أثناء الصوم مفسد له وموجب للقضاء فقط.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1488 سنة 1957 أن زوجة السائل وضعت 
يوم 2 رمضان سنة 1376 فام حكم صيامها وصالهتا؟ وهل جيوز هلا الوضوء من 

الداخل أو من اخلارج؟

اجلواب
حد  وال  يوما  أربعون  احلنفية  عند  وأكثره  الولد  يعقب  دم  رشعا  النفاس 
تقيض  وال  الصوم  وتقيض  باإلمجاع،  والصوم  الصالة  يمنع  أن  وحكمه  ألقله، 
والسالم  الصالة  عليه  اهلل  رسول  عهد  عىل  »كنا   :Ö عائشة  قالت  ملا  الصالة؛ 
أيام احليض وال نقيض الصالة« وألن احليض يمنع وجوب الصالة  نقيض صيام 
وصحة أدائها، وال يمنع وجوب الصوم بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه 
ثابت، فيجب القضاء إذا طهرت، والنفاس حكمه حكم احليض يف مجيع األحكام 
بالساعة  واملراد  فإهنا تصوم وتصيل،  الوالدة  بعد ساعة من  الدم عنها  انقطع  فإذا 
اللمحة ال الساعة النجومية وهو الصحيح، وهذا يف حق الصالة والصوم، وختتلف 
مدته بعادة كل امرأة فيه، قال الرمذي: »أمجع أهل العلم من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

* فتوى رقم: 80 سجل: 83 بتاريخ 13/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ومن بعدهم عىل أن النفساء تدع الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك« 
والعادة تثبت وتنتقل مرة يف احليض والنفاس عند أيب يوسف، وبه يفتى، وعندمها 
ال بد من املعاودة، وإذا طهرت من النفاس يف يوم رمضان لزمها إمساك بقية اليوم 
بالنسبة  وأما  وصومها،  النفساء  لصالة  بالنسبة  هذا  رمضان،  بعد  قضاؤه  وعليها 
أو  نفساء  غري  وهي  الصوم  أثناء  يف  الفرج  داخل  إىل  الوضوء  أثناء  املاء  إلدخاهلا 
أنه مفسد لصومها، وعليها قضاء  املعتربات  أكثر  الذي عليه  فإن األصح  حائض 
هذا اليوم الذي توضأت فيه هبذه الكيفية، وال كفارة عليها. وهبذا علم اجلواب عن 

السؤال. واهلل أعلم.

J
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ب
�ل�ل�مر�تع��� �صو�م ا

املبـــــادئ
1- يفسد الصوم كل ما يدخل اجلوف عن طريق الفم.

2- جي�وز الفط�ر للمريض إذا تيقن أو غلب عىل ظنه بالتجربة الش�خصية أو إخبار 
الطبي�ب األم�ني أن الص�وم يزيد مرضه، أو يرضه عىل أن يقيض م�ا فاته صومه بعد 

الصحة.

الســـــؤال
السائل  أن  املتضمن   1958 سنة   572 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
أصيب بمرض الكىل، وبعد عالج طويل أجرى عملية جراحية استأصل هبا الكلية 
اليرسى يف شهر رمضان من العام املايض ومل يصم طبعا، وقد قرر الطبيب اجلراح 
أن الصيام خطورة حمققة عىل حياته حيث إنه يعرض الكلية الباقية للتلف، وكذلك 
احلكم  اإلفادة عن  السائل  العملية. وطلب  إجراء  بعد  الذين عاجلوه  األطباء  قرر 

الرشعي يف صيامه.

اجلواب
إنه جيب الصوم عىل املكلف القادر عليه دون رضر يلحقه، أو مشقة ترهقه، 
وقد أباح الشارع للمريض الذي خياف الرضر عىل نفسه بزيادة املرض، أو تأخر 
الربء أن يفطر، ويقيض عدة ما أفطره من أيام أخر، واملراد بخوف الرضر الذي يبيح 
الفطر هو تيقنه أو غلبة ظنه، وذلك بالتجربة الشخصية، أو إخبار الطبيب األمني 
التخيل  أو  الوهم  جمرد  عن  الناشئ  اخلوف  أما  الديني،  بالتهاون  يعرف  ال  الذي 
الشخصية  بالتجربة  أو غلب عىل ظنه  تيقن  قد  السائل  كان  فإذا  الفطر،  يبيح  فال 

* فتوى رقم: 316 سجل: 83 بتاريخ 29/ 3/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أو إخبار الطبيب األمني أن الصوم يزيد مرضه، أو يرضه جاز له الفطر رشعا عىل 
أن يقيض ما فاته صومه بعد الصحة، وإذا كان الطبيب قد أخربه أن مرضه يستمر 
طوال حياته جاز له أن يفدي بإطعام مسكني عن كل يوم من األيام التي يفطرها 
ويأخذ حكم الشيخ الفاين الذي ال يستطيع الصيام، فإذا برئ من مرضه وقدر عىل 
الصيام وجب عليه القضاء، وال اعتبار للفدية التي يكون قد أخرجها قبل ذلك؛ 
ألنه يشرط جلواز اخللف وهو الفدية دوام العجز عن الصيام، أما إذا كان الصوم 
ال يزيد مرضه، وال يؤخر برأه، وهو يستطيع الصوم بال جهد وال مشقة فال يباح 

له الفطر.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.
J
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�ع�ل�ب �لع��صب ب وا
ر �ل��ل�مر�� ��ب��ط�ا ح��ل�م ال�أ
املبـــــادئ

1 - بني الترشيع اإلسالمي عامة عىل السامحة والتيسري والطاقة والرفق.
2 - الص�وم الرشع�ي يبدأ من طل�وع الفجر وينتهي بغروب الش�مس وجمرد طول 

النهار ال يعد عذرا رشعيا يبيح الفطر.
3 - إذا كان ط�ول النه�ار يؤدي إىل إصابة الصائم بم�رض أو ضعف أو إعياء يقينا 
أو يف غال�ب الظ�ن حل له الرخص بالفط�ر، وإذا كان ال يؤدي إىل ذلك حرم عليه 

الفطر.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 531 سنة 1958 املتضمن أن السائلة سيدة 
ضعيفة ومريضة ولكنها متمسكة بدينها، وإذا صامت فقدت الوعي، وال تشعر إال 

باملاء الذي يسكب عليها إلعادة وعيها.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان جيوز هلا الفطر رشعا، وما هي الكفارة 
التي تفدي هبا الصيام إن كان جيوز هلا الفطر؟

اجلواب
إنه جيب الصوم عىل املكلف القادر عليه رجال أو امرأة دون رضر يلحقه، 
زيادة  نفسه  الرضر عىل  الذي خياف  للمريض  الشارع  أباح  وقد  ترهقه،  أو مشقة 
املرض أو تأخر الربء أن يفطر ويقيض عدة ما أفطره من أيام أخر، واملراد بخوف 
أو  الشخصية،  بالتجربة  وذلك  ظنه،  غلبة  أو  تيقنه  هو  الفطر  يبيح  الذي  الرضر 
إخبار الطبيب األمني الذي ال يعرف بالتهاون الديني، أما اخلوف الناشئ عن جمرد 

* فتوى رقم: 317 سجل: 83 بتاريخ 29/ 3/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الوهم أو التخيل فال يبيح الفطر، فإذا كانت السائلة قد تيقنت، أو غلب عىل ظنها 
أو يرضها  يزيد مرضها،  الصوم  أن  األمني  الطبيب  إخبار  أو  الشخصية  بالتجربة 
جاز هلا الفطر رشعا عىل أن تقيض ما فاهتا صومه بعد الصحة، وإذا كان الطبيب قد 
أخربها أن مرضها سيستمر طوال حياهتا جاز هلا أن تفدي بإطعام مسكني عن كل 
يوم من األيام التي تفطرها، وتأخذ حكم الشيخ الفاين الذي ال يستطيع الصيام، 
فإذا برئت من مرضها وقدرت عىل الصيام وجب عليها القضاء، وال اعتبار للفدية 
دوام  الفدية  وهو  اخللف  جلواز  يشرط  ألنه  ذلك؛  قبل  أخرجتها  قد  تكون  التي 
العجز عن الصيام، أما إذا كان الصوم ال يزيد من مرضها وال يؤخر برأها وهي 

تستطيع الصوم بال جهد وال مشقة فال يباح هلا الفطر. واهلل أعلم.
J
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ء ����ا �لل�ب��ب ب وا
�أع��� �م �ل��ل������ا �لع���ص��ت�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- عذر احليض والنفاس مانع من الصيام يف رمضان وجيب عىل صاحبته الفطر.

2 - من أبيح هلا الفطر كاحلامل واملرضع التى ختشى عىل نفسها أو ولدها فأفطرت 
عليها قضاء ما أفطرته من أيام أخر فقط.

3 - دم احليض إذا زاد عىل عادة املرأة يكون اس�تحاضة إذا جاوز أكثر مدة احليض 
وهي عرشة أيام، وإن مل جياوزها فالزائد عىل العادة حيض ويكون عادة هلا.

4 - احليض مانع من الصالة بخالف االستحاضة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 2183 سنة 1958 الذي يطلب فيه اإلفادة 

عن اآليت:

أوال: امرأة وضعت يف شهر رمضان، وأفطرت ومىض عليها عام، ويف العام 
التايل وضعت أيضا وأفطرت، فام الواجب عليها؟

ثانيا: امرأة زاد عليها احليض عن املدة املقررة وهي سبعة أيام، فهل تصيل 
بعد السبعة األيام، أم بعد انقطاع احليض؟

اجلواب
عن الشق األول إن من وجب عليها الفطر كاحلائض والنفساء ومن أبيح 
هلا الفطر كاحلامل واملرضع التي ختاف عىل نفسها أو ولدها تفطر وتقيض عدة ما 
فرقه؛  شاء  إن  القضاء  عليه  جيب  من  عىل  رمضان  وقضاء  أخر،  أيام  من  أفطرته 

* فتوى رقم: 116 سجل: 88 بتاريخ 9/ 11/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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إلطالق النص، وإن شاء تابعه وهو أفضل مسارعة إىل إسقاط الواجب، فإن أخر 
القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم األداء؛ ألنه وقته، ثم قىض ما فاته، وال فدية 

عليه عند احلنفية؛ ألن وجوبه عىل الراخي وهلذا جاز التطوع قبله.

وعن الشق الثاين املنصوص عليه يف مذهب احلنفية أنه إذا زاد دم احليض 
عىل العادة، فإن جاوز العرشة -أكثر مدة احليض- فالزائد كله استحاضة؛ ألنه لو 
كان حيضا ما جاوز أكثره، وإن مل جياوز العرشة فالزائد عىل العادة حيض، ويكون 
وزاد عىل  السبعة  عادهتا وهي  بعد  استمر  قد  الدم  كان  فإذا  ذلك  هلا، وعىل  عادة 
عرشة كانت عادهتا يف احليض وهي سبعة باقية، وما زاد عليها يكون استحاضة، 
وجتب عليها الصالة فيام زاد عىل السبعة؛ ألن االستحاضة ال متنع من الصالة، أما 
الزائد كله  أو قبلها كان  السبعة، وانقطع عىل العرشة  الدم قد استمر بعد  إذا كان 

حيضا، وال جتب عليها فيها الصالة.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�م
�أ �ب �ل��لع��ص�ا �����ل��ب�ا

أ
و�ب ال� ل �ص�ع�����ب �����ل��ت�ع�ل�ص�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- اس�تعامل فرش�ة األسنان وحدها أو مع معجون األس�نان غري مفسد للصوم ما 

دام مل يترسب منه يشء إىل اجلوف، فإن ترسب يشء إىل اجلوف فسد الصوم.

الســـــؤال
خيالط  كطبيب  السائل  أن   1959 سنة   556 برقم  املقيد  السؤال  تضمن 
املرىض والزمالء والزبائن وجيد غضاضة من رائحة فمه يف الصوم، وسأل هل هناك 
مانع ديني من استعامل فرشة األسنان مع معجون األسنان وهو صائم؟ وهل جيوز 

استعامل السواك أم ال؟

اجلواب
يفسد  ال  املضمضة  يف  الفم  إىل  املاء  إدخال  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
استعامل  يفسده  ال  وكذلك  الصائم،  جوف  إىل  منه  يشء  يدخل  مل  دام  ما  الصوم 
ذلك  السواك يف  ومثل  أو جافا،  باملاء  السواك  كان  رطبا  السواك يف هنار رمضان 
استعامل فرشة األسنان، سواء استعملها الصائم وحدها أو مع معجون أسنان ما 
دام مل يبالغ يف ذلك إىل درجة يترسب منها يشء من املعجون إىل جوف الصائم؛ ألن 
ذلك هو الذي يرتب عليه إفساد الصوم، ال استعامل الفرشة واملعجون مع التحرز 
وعدم املبالغة يف االستعامل، فإن مل يؤد استعامل الفرشة مع املعجون إىل دخول يشء 
من املعجون إىل جوف الصائم كان الصوم صحيحا وال يشء يف هذا االستعامل، 

وإن أدى إىل دخول يشء منه إىل اجلوف كان مفسدا للصوم. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 206 سجل: 88 بتاريخ 4/ 4/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�م �لع���ص��ت�ا و��ت��ت ا
املبـــــادئ

1- يبدأ الصوم من حني طلوع الفجر الثاين وينتهي بغروب الشمس.
2- تن�اول الش�خص أي يشء بع�د ابتداء وقت الصوم مفس�د لصومه س�واء أكان 

ذلك قبل األذان أو بعده.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 605 سنة 1959 املتضمن أن أحد املسلمني 
وقبل  مبارشة  الفجر  أذان  من  انتهائه  بعد  ذلك  إىل  الناس  ويدعو  الرشاب  يتناول 
الصالة، ويقول: إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة، وكان عليه 

الصالة والسالم يؤخر الصالة حتى ينتهوا من طعامهم ورشاهبم.

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف ذلك، وعن مبدأ الصوم.

اجلواب
إن الصوم رشعا هو اإلمساك عن املفطرات، ووقت الصوم من حني طلوع 
َ لَُكُم  ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ الفجر الثاين إىل غروب الشمس لقوله تعاىل: }َوُكُواْ َوٱۡشَ
ِۡل{  َياَم إَِل ٱلَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ

َ
ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ ُثمَّ أ

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
ٱۡلَۡيُط ٱۡل

]البقرة: 187[، واخليطان بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذي جيب 

فيه االمتناع عن تناول أي يشء يبدأ من أول طلوع الفجر الثاين وهو أول ما يبدو 
من الفجر الصادق، وهو املسيطر املنترش املعرض يف األفق كاخليط املحدود، وهذا 
الوقت فسد  بعد هذا  تناول اإلنسان أي يشء  فلو  الصبح،  الوقت هو أول وقت 

* فتوى رقم: 208 سجل: 88 بتاريخ 4/ 4/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الوقت  أن  دام  ما  بعده  أم  الصبح  لصالة  األذان  قبل  التناول  كان  سواء  صومه، 
املحدد ألول وقت الفجر الصادق وصالة الصبح قد بدأ، ويف احلديث الذي يرويه 
بليل، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  Ö أن بالال كان يؤذن  السيدة عائشة  البخاري عن 

»كلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر«.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال، وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب اإلمساك 
ذكره  ما  أن  علم  كام  صومه،  فسد  ذلك  بعد  مفطرا  تناول  ومن  املفطرات،  عن 

الشخص املشار إليه بالسؤال غري صحيح وال يعتد بكالمه. واهلل أعلم.

J
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�م �لع���ص��ت�ا �����ل��أ��ل��ت ��ول ا
أ
ا

املبـــــادئ
1 - جمرد وضع الروج عىل الشفاه ال يفسد الصوم إال إذا دخل منه يشء إىل اجلوف.

2 - األكل والرشب يف هنار رمضان نسيانا ال يفطر به صاحبه استحسانا.
3 - الق�يء املفط�ر يف رمض�ان ما خرج من الصائم بصنع�ه وكان ملء الفم إذا كان 

الصائم ذاكرا لصومه مع فعله.
4 - مجي�ع احلقن اجللدية أو الوريدية غري مفس�دة للص�وم بخالف احلقنة الرشجية 

فإهنا مفسدة له عند أكثر املذاهب.
5 - استعامل معجون األسنان يف هنار رمضان غري مفسد للصوم إال إذا ترسب منه 

يشء إىل املعدة.
6 - جمرد النظر إىل املرأة ال يفسد الصوم إال إذا كان لذلك تأثري عىل الناظر يف حترك 

ميله اجلنيس وترتب عليه خروج يشء منه.
7 - قبلة الصائم لزوجته ال تفسد الصوم إال إذا صاحبها أو نشأ عنها ما ذكر بشأن 

النظر إىل املرأة.
8 - ال دخل ملالبس املرأة يف إفس�اد الصوم، غري أنه جيب عىل املرأة س�ر جسمها يف 

رمضان وغري رمضان.
9 - يب�اح الفط�ر للصحي�ح املقيم املضط�ر إىل العمل يف هنار رمض�ان عمال يغلب 
ع�ىل ظن�ه أن صومه يفيض إىل هالك�ه، أو إصابته بمرض ي�ؤدي إىل ضعفه- وعليه 

القضاء.
10 - جيوز الفطر يف رمضان متى كانت مسافة السفر ال تقل عن 82 كيلو مرا.

* فتوى رقم: 445 سجل: 88 بتاريخ 8/ 3/ 1960 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الســـــؤال
سألت جريدة املساء اليومية باآليت:

1- ما رأي فضيلتكم يف أثر الروج الذي تضعه املرأة عىل شفتيها يف صيامها؟

صائم؟  وهو  رشابا  أو  طعاما  تناول  إذا  الصائم  نسيان  حدود  هي  ما   -2
ومتى يصبح مفطرا بذلك؟

3- هل للقيء تأثري عىل الصوم؟ ومتى يعترب مفطرا؟

4- هل احلقن بأنواعها تفسد الصوم؟ وهل خروج دم من اإلنسان إذا جرح 
ينقض صومه؟

5- هل يفسد معجون األسنان صوم الصائم إذا استعمل أثناء النهار؟

6- هل النظر إىل املرأة يؤدي إىل إفطار الصائم؟ وهل القبلة تنقض الصوم؟ 
وما هي حدودها؟

7- هل يسمح الصوم باتصال الزوج بزوجته؟ ومتى يل قيام هذا االتصال 
خالل شهر رمضان؟ وما الذي ال يفطر يف هذه العالقة؟

8- هل لثياب املرأة دخل يف نقض الصوم؟ وهل هلذه الثياب حدود معينة 
يف رمضان؟

9- هل يبيح اجلهد الزائد الذي يبذله الناس اآلن يف أعامهلم اليومية الفطر 
يف رمضان؟

اآلن  السفر  فهل  الفطر،  بدائية وجييز  بوسائل  املايض  السفر يف  كان   -10
بالوسائل السهلة املرية جييز الفطر أيضا؟
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11- هل جيوز الزكاة للعامل املريض أو املحتاج الذي يعمل مع الصائم يف 
نفس مكان عمله؟ وهل هناك وقت معني للزكاة يف رمضان؟

اجلواب
جواب رقم 1:

وضع الروج عىل شفاه السيدات يف هنار رمضان بمجرده ال يوجب فساد 
الصوم إال إذا حتلل منه يشء مع اللعاب ودخل اجلوف، فإنه يكون مفسدا للصوم 

يف هذه احلالة.

جواب رقم 2:

لو أكل الصائم يف هنار رمضان أو رشب ناسيا ال يفطر استحسانا؛ لقوله 
عليه الصالة والسالم: »من نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه فإنام أطعمه 
اهلل وسقاه«، وعنه عليه السالم أنه قال: »من أفطر يف رمضان ناسيا فال قضاء عليه 
وال كفارة«، وال حد لألكل أو الرشب ناسيا، فمهام أكل الصائم أو رشب ناسيا مل 
يفطر، والواجب عليه أن يكف عن األكل أو الرشب بمجرد أن يتذكر الصوم أو 
يذكره به أحد، وجيب عليه اإلمساك بقية يومه، وال قضاء عليه للحديث السابق، 
صومه  فسد  به  تذكريه  أو  الصوم  تذكر  بعد  والرشب  األكل  الصائم  واصل  فإذا 

ووجب عليه القضاء.

جواب رقم 3:

القيء املفطر يف رمضان هو ما خرج من الصائم بصنعه ومأل فمه، وكان 
ولو  مفطرا  يكون  ال  فإنه  صنعه  بدون  فمه  من  القيء  خرج  فإذا  لصومه،  ذاكرا 
فإنه ال يفطر يف هذه  أنه صائم،  ناسيا  إذا تعمد إخراجه وكان  الفم، وكذلك  مأل 

األحوال.
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جواب رقم 4:

احلقن اجللدية أو احلقن يف الوريد ال تفطر الصائم إذا أخذها؛ ألن ما هبا ال 
يصل إىل اجلوف واملعدة من الطرق املعتادة، ووصوله إىل اجلسم من طريق املسام 
ال ينقض الصوم، أما احلقن الرشجية فأكثر املذاهب عىل أهنا مفسدة للصوم، ويف 
مذهب اإلمام مالك رأيان أحدمها أن االحتقان باملائعات ال يفطر؛ ألهنا ال تصل 

إىل املعدة وال إىل موضع ينرصف منه ما يغذي اجلسم بحال.

موجب  ألن  الصوم؛  يفسد  ال  نحوه  أو  بجرح  اجلسم  من  الدم  وسيالن 
الفطر كام ذكرنا هو ما يدخل اجلوف ال ما خيرج منه.

جواب رقم 5:

بحيث  االحراز  فيه  أمكن  إن  رمضان  هنار  يف  األسنان  معجون  استعامل 
الفم  كغسل  احلالة  هذه  يف  وهو  الصوم،  يفسد  ال  املعدة  إىل  منه  يشء  يترسب  ال 
بالصابون ال يشء فيه، أما إذا كانت مادته النفاذة ترسي إىل اجلوف حتى مع التحرز 
يف استعامله فإنه يكون مفسدا للصوم، وللخروج من العهدة بيقني يمكن استعامله 
يف املدة من بعد اإلفطار إىل وقت السحور وهي مدة كافية يف حتقيق املصلحة من 

ناحية صحة الصائم واملحافظة عىل صومه فال يطرأ عليه الفساد.

جواب رقم 6، 7:

تأثريا  النظر  أثر  إن  لكن  الصوم  يفسد  ال  رمضان  هنار  يف  املرأة  إىل  النظر 
يكون  فإنه  منه  يشء  وخروج  اجلنيس  امليل  حترك  عنه  نشأ  الناظر  جسم  يف  خاصا 

مفسدا للصوم.

وقبلة الصائم لزوجته ال تفسد الصوم ما مل ينشأ عنها ما قدمناه يف النظر، 
فإهنا يف هذه احلالة تكون مفسدة.
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أيا كانت مفسدة للصوم، ونحن نرى أن مقدمات هذه  والعملية اجلنسية 
العملية جيمل بالصائم أن يبتعد عنها حتى ال يعرض صومه للفساد.

جواب رقم 8:

الصوم رشعا هو اإلمساك عن شهويت البطن والفرج من طلوع الفجر إىل 
غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا اإلمساك من أكل أو رشب أو مجاع 
مفسد للصوم، وال دخل ملالبس املرأة يف إفساده رشعا؛ ألهنا قرصت أو طالت ال 

تفوت حقيقة الصوم.

هذا وجيب عىل املرأة يف رمضان وغري رمضان أن تكون ثياهبا سابغة ساترة 
ال تبدي شيئا من مفاتنها أمام األجنبي عنها أو يف الطريق العام، وإال كانت آثمة 

رشعا.

جواب رقم 9:

الصحيح املقيم إذا اضطر إىل العمل يف هنار رمضان وغلب عىل ظنه بأمارة 
أو جتربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفيض إىل هالكه أو إصابته 
بمرض يف جسمه أو يؤدي إىل ضعفه عن أداء عمله الذي ال بد له منه لكسب نفقته 
ونفقة عياله -فإنه يف هذه احلالة مباح له الفطر آخذا بام استظهره ابن عابدين من 
إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب احلرف الشاقة، والواجب عىل هؤالء العامل 
إذا أفطروا مع هذه الرضورة أن يقضوا ما أفطروه من أيام رمضان يف أوقات أخرى 
ال توجد فيها هذه الرضورة عندهم، فإن الزمتهم إىل أن ماتوا مل يلزمهم القضاء، 
القضاء  وجوب  فرع  هبا  اإليصاء  وجوب  ألن  بالفدية؛  اإليصاء  عليهم  جيب  ومل 
عليهم، فإذا زال العذر ومل يقض هؤالء العامل ما فاهتم من أيام رمضان حتى قاربوا 
املوت وجب عليهم اإليصاء بالفدية من ثلث ماهلم إن كان هلم مال، وعليهم إثم 
تأخري القضاء، والفدية هي التصدق عن كل يوم أفطروه من رمضان بنصف صاع 
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من بر أو صاع من متر أو شعري أو قيمة ذلك، والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل 
املرصي، وال تقل قيمة ذلك عن عرشة قروش صاغ باألسعار احلالية.

جواب رقم 10:

كانت مسافة  متى  يفطر  أن  املسافر يف  للصائم  اهلل سبحانه وتعاىل  رخص 
سفره ال تقل عن اثنني وثامنني كيلومرا، وأناط رخصة الفطر بتحقق وصف السفر 
فيه دون نظر إىل ما يصاحب السفر عادة من املشقة؛ ألن السفر مضبوط، فيصح 
أن يدور معه حكم هذه الرخصة وجودا وعدما، أما املشقة فهي خمتلفة باختالف 
الناس؛ ولذلك مل يرتب هذا احلكم عليها ومل يرتبط هبا وجودا وعدما، قال تعاىل 
َخَرۗ يُرِيُد ٱهلل 

ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
يف آية الصوم: }َوَمن َكَن َمرِيًضا أ

{ ]البقرة: 185[، فمتى حتقق وصف السفر  بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ
يف الصائم جاز له الفطر اشتمل سفره عىل مشقة أو ال، ثم بني اهلل سبحانه وتعاىل بعد 
ن 

َ
ذلك أن الصوم خري له وأفضل مع وجود املرخص يف الفطر بقوله تعاىل: }َوأ

احلالة  هذه  يف  الفطر  من  خري  له  والصوم   ،]184 ]البقرة:  لَُّكۡم{  َخۡيٞ  تَُصوُمواْ 
وأكثر ثوابا، ويف احلديث الرشيف: »املسافر إذا أفطر رخصة، وإذا صام فهو أفضل 
وكان ثوابه أكثر«، فإذا ظن املسافر الرضر كره له الصوم، وإن خاف اهلالك بتجربة 
وجب الفطر، وما يشاهد اآلن من تنوع وسائل السفر واشتامهلا عىل الراحة التامة 
التي ال يشعر معها املسافر بأي مشقة يدعو الصائم املسافر هبذه الوسائل املرحية إىل 

األخذ بعزيمة الصوم؛ ألن صومه يف هذه احلالة خري له وأفضل من فطره.

جواب رقم 11:

العمل  الصائم يف نفس مكان  الذي يعمل مع  املحتاج  أو  املريض  العامل 
كام جاء بالسؤال يعترب رشعا من مصارف الزكاة متى كان فقريا ال يملك نصاب 
زكاة فاضال عن حوائجه األصلية يف مجيع السنة وكان ما يتناوله من األجر ال يسد 
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ذمة  يف  وجوهبا  عند  إليه  األموال  زكاة  دفع  رشعا  فيجوز  عياله،  وحاجة  حاجته 
املزكي، وجيوز تقديمها عن وقت وجوهبا؛ ألنه متام يف األموال غري رشط لصحة 
دفعها للفقري بل يصح الدفع قبله، ويكون جمزيا رشعا؛ ألن وجوب الزكاة يتعلق 
بملك النصاب، فمتى حتقق ملك النصاب جاز إخراج الزكاة، وإن مل حيل احلول، 
وكام جاز تقديم إخراج الزكاة يف األموال جيوز كذلك تقديم زكاة الفطر عن وقت 
يمونه  رأس  وهو  وجد  قد  الوجوب  سبب  ألن  وذلك  الفطر؛  يوم  وهو  وجوهبا 
وييل عليه فصار كأداء الزكاة بعد وجوب النصاب، فيصح إخراجها يف أي وقت 
من رمضان، وقيل: يف النصف األخري منه، وقيل: يف العرش األخرية، لكن جيب 
إخراجها بعد طلوع فجر يوم الفطر قبل صالة العيد؛ لذلك أمر رسول اهلل فيام رواه 
مقبولة،  الصالة فهي صدقة  قبل  أداها  »من  السالم:  البخاري ومسلم وقال عليه 
أن  للمزكي  املستحب  وألن  الصدقات«،  من  صدقة  فهي  الصالة  بعد  أداها  ومن 
يأكل هو قبل صالة العيد فيقدم للفقري أيضا ليأكل منها قبل الصالة كي يتفرغ هلا .

J
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املبـــــادئ
1- ذه�ب احلنفي�ة والش�افعية واملالكي�ة ورواية ع�ن أمحد إىل وجوب إكامل ش�هر 
شعبان ثالثني يوما إذا استحالت رؤية اهلالل حلائل، أو إذا مل ير فيها اهلالل ومل يكن 
بالس�امء ما حيول دون الرؤية وكان أهل احلس�اب قد قطعوا بأن هالل شهر رمضان 

يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 شعبان.
2- املنصوص عليه فقها أنه ال عربة باختالف املطالع يف إثبات رؤية هالل رمضان، 
وأنه إذا رأى اهلالل أهل بلد ومل يره أهل بلد آخر جيب الصوم عىل من مل يروا برؤية 

الذين رأوه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من طلبة الفلبني باألزهر الرشيف واملتضمن اآليت:

اإلثنني؛  يوم  الفلبني  أهل  صام  أن  1381هـ  سنة  رمضان  شهر  يف  حدث 
لعدم رؤيتهم اهلالل وبعد مرور سبعة أيام عىل صيامهم ثبت هلم أن أهل احلجاز 
صاموا يوم األحد بعد أن حتققوا من رؤية اهلالل بمكة املكرمة، ومن يومها حتى 
الذي  األحد  يوم  قضاء  وجوب  يرى  فبعضهم  علامئهم،  بني  خالف  يوجد  اآلن 
صام فيه أهل احلجاز باعتباره هو أول يوم من رمضان، والبعض اآلخر يرى أنه ال 

رضورة للقضاء؛ الختالف املطلع بني مكة املكرمة وبالدنا.

وطلب بيان احلكم الفقهي يف هذا، كام طلب بيان احلكم الفقهي من مذاهب 
الفقهاء الذي يناسب املوقع اجلغرايف للفلبني حيث إن خرب رؤية هالل مكة أو مرص 
يبلغ إليهم بواسطة الراديو يف النهار وبعد مرور بضعة أيام من رمضان بالرسائل، 

* فتوى رقم: 425 سجل: 94 بتاريخ 9/ 1/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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البلدان  بني  واختالفها  الرؤية  بموضوع  يتعلق  فيام  وأدلتهم  الفقهاء  آراء  وبيان 
وتطبيق أرجحها يف الفلبني بالنسبة لكل من إندونيسيا واملاليو وتايالند وباكستان 
بأن  علام  اإلسالمية.  األقطار  من  وغريها  ومرص  املكرمة  ومكة  والغربية  الرشقية 
الشمس تطلع فيها قبل كل من جاراهتا إندونيسيا بنصف ساعة واملاليو بأكثر من 
ساعة وتايالند بساعة وباكستان الرشقية بساعتني وباكستان الغربية بثالث ساعات 
ونصف ومكة املكرمة بخمس ساعات ونصف ومرص بست ساعات.وهل جيوز 
الراديو؟ وذكر  بواسطة  البلدان  أو غريمها من  أو مكة  قبول رؤية هالل مرص  هلم 
السائل أنه يوجد بينهم زعيم للمسلمني يقدرون رأيه وجيلون حكمه، فام الرأي فيام 
لو أشار عليهم بالعمل بأحد اآلراء يف املسائل اخلالفية؟ فهل جتب عليهم طاعته؟ 

مع أن أهل الفلبني مذهبهم شافعي.

اجلواب
إنه جيب عىل مجيع املسلمني يف مجيع األنحاء أن يصوموا شهر رمضان متى 

حتقق لدهيم أحد ثالثة أمور:

عىل  إمجاعا  هبا  جيب  احلالة  هذه  يف  الصوم  فإن  رمضان،  هالل  رؤية   -1
مجيع املسلمني؛ لقول الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه: »صوموا لرؤيته وأفطروا 

لرؤيته«.

2- إكامل عدة شعبان ثالثني يوما؛ ألنه يتعني بذلك دخول شهر رمضان، 
وال يعلم يف ذلك خالف، ويف هذه احلالة ال يتوقف الصيام عىل رؤية اهلالل.

3- أن حتول دون رؤية اهلالل سحب أو غيم أو غبار أو حائل جيعل رؤيته 
مستحيلة، وهذه احلالة قد اختلف فيها الفقهاء. فذهب احلنفية والشافعية واملالكية 
إىل النهي عن صوم يوم الثالثني من شعبان، وإىل أن صومه ال جيزئ عن رمضان 
ملا روي عن  العلم؛  أهل  من  كثري  أمحد وقول  اإلمام  رواية يف مذهب  أيضا  وهو 
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فإن  لرؤيته  وأفطروا  لرؤيته  »صوموا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   É أيب هريرة 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما« رواه البخاري وغريه. وقد صح أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن صوم يوم الشك وهو يوم الثالثني من شعبان إذا مل ير اهلالل ليلة 
الثالثني؛ وألن األصل بقاء شعبان فال ينتقل منه بالشك. وعىل ذلك جيب إكامل 
شهر شعبان ثالثني يوما يف هذه احلالة التي تستحيل فيها الرؤية، وكذلك يف احلالة 
التي مل ير فيها اهلالل ومل يكن بالسامء ما حيول دون الرؤية، وذلك متى كان أهل 
احلساب قد قطعوا بأن هالل شهر رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 
29 شعبان. أما إذا قطعوا بأن هالل شهر رمضان يولد يوم 29 شعبان، ويمكث 
فوق األفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها، فإنه يف هذه احلالة 
يعمل بقول أهل احلساب، ويثبت دخول شهر رمضان بناء عىل قول أهل احلساب 
العمل بحساهبم، وقد جرينا عىل  الفقهاء من جواز  بعض  إليه  ما ذهب  بناء عىل 
العمل به يف هذه احلالة فقط. وهي ما إذا قطع أهل احلساب ببقاء اهلالل فوق األفق 
بعد غروب شمس يوم 29 شعبان مدة يمكن رؤيته فيها لو مل يكن هناك حائل يمنع 

من الرؤية.

أنه ال عربة باختالف  املشايخ  الذي عليه أكثر  هذا واملنصوص عليه فقها 
املطالع يف إثبات رؤية هالل رمضان، وأنه إذا رأى اهلالَل أهُل بلد ومل يره أهل بلد 
آخر جيب عىل أهل البلد اآلخر الذين مل يروا اهلالل أن يصوموا برؤية أولئك الذين 
رأوه. قال الكامل بن اهلامم احلنفي صاحب الفتح رمحه اهلل: »وإذا ثبت يف مرص لزم 
سائر الناس فيلزم أهل املرشق برؤية أهل املغرب يف ظاهر املذهب؛ لعموم اخلطاب 
يف قوله عليه الصالة والسالم: »صوموا« معلقا الرؤية يف قوله: »لرؤيته«. وبرؤية 
قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم احلكم، فيعم الوجوب، وقيل: 
يستلزم  ال  للرؤية  قومه  يف  وانعقاده  الشهر  السبب  ألن  املطالع  باختالف  خيتلف 
املطالع  اختالف  باعتبار  قال  وممن  املطالع«،  اختالف  مع  آخرين  حق  يف  انعقاده 
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الشافعية، جاء يف املجموع رشح املهذب ما ملخصه: »وإن رأوا هالل رمضان يف 
بلد ومل يروه يف آخر فإن تقارب البلدان فحكمهام حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد 
اآلخر الصوم بال خالف، وإن تباعدا فالصحيح أنه ال جيب الصوم عىل أهل البلد 
األخرى، والتباعد يكون باختالف املطالع، والتقارب أن ال ختتلف املطالع؛ إذ إن 
من كان مطلعهم واحدا إذا رآه بعضهم فعدم رؤيته لآلخرين لتقصريهم يف التأمل 

أو لعارض بخالف خمتلفي املطالع«.

ونحن نميل إىل ترجيح الرأي القائل بأنه ال عربة باختالف املطالع؛ لقوة 
دليله وألنه يتفق مع ما يقصد إليه الشارع من وحدة املسلمني ومجع كلمتهم، وأنه 
متى حتققت رؤية اهلالل يف بلد من البالد اإلسالمية يمكن القول بوجوب الصوم 
الليل، وعىل  الرؤية يف جزء من  بلد  الذين تشرك بالدهم مع  عىل مجيع املسلمني 
هذا االعتبار -أي اشراك البلد اإلسالمي مع بلد الرؤية يف جزء من الليل- يتحتم 
إن  إذ  برؤية أهل مرص؛  الفلبني  أهل  الصوم عىل  الصيام وجيب  بدء  اشراكهام يف 
الشمس تطلع يف الفلبني قبل مرص بست ساعات وهذا دليل عىل اشراكهم يف ليل 
إليها من مرص كمكة املكرمة  واحد. كام جيب عليهم الصوم برؤية من هم أقرب 

وباكستان الغربية والرشقية وإندونيسيا وغريها.

هذا ويقوم قيام اإلخبار بثبوت رؤية هالل رمضان سامع ذلك من املذياع 
الراديو يف أي بلد إسالمية؛ ألن املذياع يقوم مقام املخرب والسامع منه كالسامع من 
املخرب سواء بسواء وال فرق بني االثنني إال بعد املسافة وقرهبا بام ال يتأثر به وصول 
الصوت. وإذا أصبح أهل بلد يوم اإلثنني وهم يظنون أنه من شعبان فقامت البينة 
يف بلد آخر أنه من رمضان لزمهم قضاء صومه؛ ألنه بان أنه من رمضان وهذا هو 
احلكم بالنسبة جلميع املذاهب يف البالد القريبة أو املتحدة املطلع. ويف رأي من يقول 

بأنه ال عربة الختالف املطالع وأنه متى رؤي اهلالل وجب عىل اآلخرين الصوم.
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ذلك  يلزمهم قضاء  فال  املطالع  اختالف  باعتبار  يقول  من  رأي  وأما عىل 
اليوم؛ ألن الصوم غري واجب يف هذا اليوم؛ ألن الواجب عليهم عىل هذا الرأي هو 

العمل برؤيتهم حسب مطلعهم.

بمذهب  يعملوا  أن  الفلبني  وألهل  الفقهاء،  أقوال  تظهر  بيانه  سبق  مما 
الصوم  ووجوب  املطالع  اختالف  باعتبار  والقائل  مذهبهم،  هو  الذي  الشافعي 
فقط.  املطلع  يتفقون معهم يف  منهم ممن  القريبة  البلدان  برؤية  أو  برؤيتهم  عليهم 
ويف هذه احلالة ال جيب عليهم قضاء اليوم الذي وقع اخلالف عليه؛ الختالفهم مع 
مكة يف املطلع، وإن شاؤوا أخذوا برأي اجلمهور الذي يقول بأنه ال عربة باختالف 
املطالع وأنه جيب عىل أهل املرشق الصوم برؤية أهل املغرب الذين يتفقون معهم 

يف ليل واحد ويف هذه احلالة جيب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم.

وجيلون  رأيه  يقدرون  الذي  الديني  زعيمهم  الفلبني  أهل  عىل  أشار  وإذا 
املطالع  اختالف  اعتبار  بعدم  القائل  اجلمهور  -رأي  الرأيني  أحد  باتباع  حكمه 
وبالتايل لوجوب قضاء اليوم املتنازع عليه بينهم، أو رأي الشافعية القائل باعتبار 
إطاعته  من  مانع  فال  اليوم-  هذا  قضاء  وجوب  بعدم  وبالتايل  املطالع،  اختالف 

واتباع ما يشري عليهم به.

J
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�ل��ر�ب �ت ا
�م ��ب �لع���ص��ت�ا  ا

ع��ص��ت ر��ب
املبـــــادئ

1 - ي�رى احلنابل�ة أن�ه جيوز الفطر مل�ن قاتل ع�دوا أو أحاط العدو ببل�ده والصوم 
يضعفه.

الســـــؤال
العسكرية-  اإلدارة  -فرع  املسلحة  للقوات  واإلدارة  التنظيم  هيئة  طلبت 
1967 من أن قيادة القوات املسلحة اجلوية سبق أن   /11 بمذكرهتا املؤرخة 1/ 
القوات املسلحة باجلهة  بيان احلكم الرشعي يف إفطار أفراد  طلبت من دار اإلفتاء 
الرشقية خالل شهر رمضان املبارك، وأن البند 34 الفصل األول- الباب الثاين من 
جمموعة األوامر العسكرية لعام 1957 يتضمن نص ما ورد من فضيلة مفتي الديار 
بالفطر يف رمضان مع  املرصية يف هذا الشأن وهو ما يأيت: »وبعد، فقد رخص اهلل 
َمرِيًضا  َكَن  }َوَمن  تعاىل:  اهلل  قال  واملسافرين  للمريض  بعده  القضاء  وجوب 
بُِكُم  يُرِيُد  َوَل  ٱۡلُيۡسَ  بُِكُم  ٱهلل  يُرِيُد  َخَرۗ 

ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ّمِۡن  ةٞ  فَعِدَّ َسَفرٖ   ٰ َعَ ۡو 

َ
أ

أن  صام  إذا  خياف  من  هو  بالفطر  له  املرخص  واملريض   ،]185 ]البقرة:   } ٱۡلُعۡسَ
الصحيح  بالفطر  له  املرخص  املريض  بالصيام ومثل  يتأخر شفاؤه  أو  يزيد مرضه 
الذي خياف املرض والعامل الذي جيهده العمل أو يعرضه للهالك أو املرض، ونرى 
أن أفراد القوات املسلحة باجلبهة الرشقية الذين يؤدون واجب الدفاع عن الوطن 
ضد الصهيونية جيوز هلم الفطر خالل رمضان؛ ألنه خيشى عليهم من أن يضعفهم 
وهي  عليهم  امللقاة  الكربى  مهمتهم  تتعطل  ذاك  وإذ  للهالك  يعرضهم  أو  الصوم 
بجميع  القيام  منهم  استطاع  من  كل  يرتك  أن  ونرى  الوطن،  عن  والدفاع  اجلهاد 

* فتوى رقم: 1106 سجل: 96 بتاريخ 12/ 11/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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واجباته مع االستمرار يف الصوم بدون رضر يلحقه؛ بتقديره الشخيص بدون إلزام 
له بالفطر، فقد أجاز الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الفطر قبل مقابلة العدو كام أجاز الصيام، أما إذا 
فعل  كام  وعزيمة  واجبا  يكون  احلالة  هذه  يف  الفطر  فإن  العدو  مع  اشتباك  حصل 
ذلك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وإن فرع اإلدارة العسكرية قد رأى رغم احلالة الطارئة بالنسبة 
للقوات املسلحة بعد االعتداء اإلرسائييل يف 5/ 6/ 1967 االلتزام بنص الفتوى 
وأن اإللزام بالفطر غري جائز رشعا إال إذا حصل اشتباك مع العدو، ولكن رئيس 
هيئة التنظيم واإلدارة للقوات املسلحة قد رأى التوجه شخصيا ملقابلة فضيلة املفتي 

وإعادة رشح املوضوع عىل أساس عاملني إضافيني جديدين مها:

1- أن النظام العسكري ودور اخلدمة يف املوقع الدفاعي ال يسمح بجواز 
اإلفطار أي جعل اإلفطار جوازيا؛ إذ إن ذلك يتعارض معهام مما جيعل من الصالح 

أن يفطر اجلميع.

2- أن بعض التشكيالت يف املنطقة املركزية جار جتهيزها وإعدادها لدفعها 
إىل اخلدمة وهذا يتطلب بذل جهد مستمر خالل اليوم؛ لرسعة مقابلة العدو.

3- ينطبق ما جاء يف البند 1 عىل أفراد الدفاع اجلوي.

العوامل  ورشحت   1967  /11  /7 الثالثاء  يوم  فعال  املقابلة  متت  وقد 
اإلضافية اجلديدة املشار إليها بمذكرة اهليئة، وتتلخص نتيجة الرشح واإليضاح فيام 

يأيت:

أرايض  من  جزءا  يتل  وهو  العدو  وبني  بيننا  قائمة  احلرب  حالة  أن   -1
اجلمهورية واحتامل االشتباك والقتال مستمر يف أي حلظة وبصورة مفاجئة، بل إن 

االشتباكات قد وقعت بالفعل كثريا ويتمل وقوعها دائام.

2- أن أفراد القوات املسلحة -بام فيها أفراد القوات اجلوية- يف حالة تأهب 
واستعداد وتعمل يف املوقع الدفاعي؛ نظرا حلالة الطوارئ القائمة.
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الوضع  يقتيض  والتدريب  اإلعداد  دور  يف  هم  الذين  للجنود  بالنسبة   -3
القائم اإلرساع يف جتهيزهم؛ ملالقاة العدو بقوة، وهذا يتطلب بذل جهد مستمر يف 

التدريب طوال الوقت مما يصعب معه عليهم الصوم.

4- أن اجلنود يطرأ عليهم يف حالة الصوم ضعف قبل موعد اإلفطار بوقت 
طويل، كام تطرأ عليهم بعد اإلفطار حالة فتور وتراخ وهم يقضون فرتة يف تناول 
واالنشغال  والرتاخي  الضعف  فرص  بانتهاز  العدو  عادة  جرت  وقد  اإلفطار، 
أثناءها وهو يعرف متاما موعد اإلفطار بمقتىض نظام الصوم  واملفاجأة باالشتباك 
بالقوات والبالد، ويف ضوء هذه  املعروف رشعا مما قد يرتتب عليه إحلاق الرضر 
االعتبارات الطارئة والقائمة بالفعل طلبت اهليئة بيان احلكم فيام إذا كان جيوز إلزام 

أفراد القوات املسلحة بالفطر يف رمضان أو ال؟

اجلواب
واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
فقد  وبعد:  الدين،  يوم  إىل  بإحسان  تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعىل  حممد  سيدنا 
رمضان  يف  اإلفطار  حلكم  املجتهدون  الفقهاء  وعرض  النبوية  السنة  عرضت 
للمحاربني من املسلمني الذين هم يف حالة اشتباك وقتال بالفعل مع العدو والذين 
هم يف حالة تأهب واستعداد ملالقاته ويف وضع يمكن فيه نشوب القتال وحصول 
االشتباك، والذين خرجوا من بلدهم ويف الطريق إىل مالقاته. روى أمحد ومسلم 
صيام،  ونحن  مكة  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  »سافرنا  قال:  سعيد  أيب  عن  داود  وأبو 
قال: فنزلنا منزال، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى 
لكم. فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزال آخر، فقال: إنكم 
مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا«. وجاء يف زاد 
املعاد البن القيم جزء أول صفحة 334: »وسافر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان فصام 
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عدوهم؛  من  دنوا  إذا  بالفطر  يأمرهم  وكان  األمرين،  بني  الصحابة  وخري  وأفطر 
ليتقووا عىل قتاله«، فلو اتفق مثل هذا يف احلرض وكان يف الفطر قوة هلم عىل لقاء 

عدوهم فهل هلم الفطر؟

أفتى  وبه  تيمية  ابن  اختيار  وهو  ذلك،  هلم  أن  دليال  أصحهام  قوالن  فيه 
العساكَر اإلسالمية ملا لقوا العدو بظاهر دمشق، وال ريب أن الفطر لذلك أوىل من 
له وللمسلمني،  باملسافر، والقوة هنا  القوة هناك ختتص  السفر؛ ألن  الفطر ملجرد 
بالفطر  احلاصلة  املصلحة  وألن  السفر،  مشقة  من  أعظم  اجلهاد  مشقة  وألن 
لَُهم  واْ  ِعدُّ

َ
}َوأ املسافر، وألن اهلل تعاىل قال:  بفطر  للمجاهد أعظم من املصلحة 

ةٖ{ ]األنفال: 60[، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة.  ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ مَّ
ثم ذكر ابن القيم حديث أيب سعيد السابق وقال: »إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص علل بدنوهم من 
عدوهم واحتياجهم إىل القوة التي يلقون هبا العدو«. وجاء يف كتاب اإلقناع من فقه 
اإلمام أمحد بن حنبل جزء أول صفحة 306 طبع املطبعة املرصية: »ومن قاتل عدوا 
أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر نصا«، واملقرر أنه 
جيوز للصحيح أن يفطر إذا خاف أن يصيبه مرض إذا صام؛ دفعا للرضر، وقاعدة 
ومن  ذكر  مما  وواضح  مطلقا،  فيها  خالف  وال  رشعا  وثابتة  مقررة  الرضر  دفع 
االعتبارات اجلديدة املشار إليها أننا يف حالة حرب مع العدو، وأن أفراد القوات 
املسلحة -بام فيهم القوات اجلوية والتشكيالت التي جيري إعدادها وتدريبها- يف 
حالة تأهب واستعداد، وأن االشتباك مع العدو بالفعل احتامل قائم ومستمر ويقع 
القائم جيعلهم ال يستطيعون الصيام؛ ملا  بالفعل كثريا بصفة مفاجئة، وأن الوضع 
ينشأ عنه من ضعف وتراخ وانشغال، وقد حيصل اشتباك يف هذه األحوال ويرتب 

عليه من النتائج ما يرض باجلنود والوطن.

ونرى أن أفراد القوات املسلحة الذين يف هذا الوضع جيب عليهم الفطر يف 
رمضان، وجيوز إلزامهم بالفطر فيه؛ ليتمكنوا من القيام بواجب الدفاع عن الوطن 
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وصد العدو والتغلب عليه ووقاية الوطن من اخلطر الذي يتهدده كام يف احلالة التي 
أمر فيها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني املحاربني بالفطر معلال بالدنو من العدو واحلاجة إىل 

القوة التي يلقونه هبا .

J
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�لع��صو�م رب �ع��ب ا ��ب ع�طر �ل��لل�ع�ا �ل�ل��ب ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- للمري�ض ال�ذي يعجز ع�ن الصوم أو يرضه أن يفطر ويق�يض عدة ما أفطر من 
أيام أخر بعد شفائه.

2- ال جي�ب الصوم عىل املريض مرض�ا مزمنا وجيب عليه الفداء بأن يطعم عن كل 
يوم مسكينا برشط استمرار العجز إىل الوفاة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 802 سنة 1964 املتضمن أنه مريض منذ 
أن عنده  له  الذي أجري  سنة 1948 وعولج كثريا، وقد ظهر من كشف األشعة 
قرحة باملعدة، ونصح له األطباء بأن يأكل كل ساعتني أكال خفيفا عىل قدر اإلمكان، 

وأن صيام رمضان يسبب له زيادة يف املرض لعدم األكل املستمر.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
أو  يرضه  أو  الصوم  يعجز عن  الذي  للمريض  يباح  أنه  الفقهاء عىل  نص 
يؤخر ُبْرَأه بإخبار الطبيب احلاذق األمني أن يفطر ويقيض عدة ما أفطر من أيام أخر 

بعد شفائه، هذا إذا كان املرض يرجى برؤه.

املريض عن الصوم  فيه  إذا كان املرض مزمنا وال يرجى برؤه ويعجز  أما 
عليه  وجيب  الفطر،  له  ويباح  الفاين  الشيخ  حكم  املريض  يعطى  احلالة  هذه  ففي 
الفداء بأن يطعم عن كل يوم مسكينا برشط أن يستمر العجز إىل الوفاة، فإن برئ يف 

* فتوى رقم: 249 سجل: 100 بتاريخ 7/ 1/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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أي وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم األيام التي أفطرها مهام كانت كثرية 
الفدية يف هذه احلالة جمزية ولو كان قد أخرجها؛ ألن  تعترب  بقدر استطاعته، وال 

رشط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إىل وقت الوفاة.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

J
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�ب �ا �ت ر�م���صب
ع�طر ��ب �ل�ل�ص�صب��ت�������ت �ل��لل��ب ر ا ا ع�دب

أ
�ل�ح���ل �ص��ب ال� ا

املبـــــادئ
1- إذا خافت احلامل عىل نفسها أو ولدها الرضر من الصيام جاز هلا الفطر، وجيب 

عليها القضاء عند القدرة عىل الصوم بدون فدية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 709 سنة 1965 املتضمن أن زوجة السائل 
كانت حامال يف الشهر السادس، وقد أقبل شهر رمضان فلم تستطع صيامه، وقد 
أفطرت وهي تقيم باإلسكندرية مع والدهتا التي تعول أطفاال أربعة وليس هلا سوى 

دخل طفيف. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
املنصوص عليه يف فقه احلنفية أن احلامل إذا خافت الرضر من الصيام جاز 
هلا الفطر، سواء أكان اخلوف عىل النفس والولد أم عىل النفس أم عىل الولد فقط، 
وجيب عليها القضاء عند القدرة عىل الصوم بدون فدية وبدون متابعة الصوم يف 
أيام القضاء، وبام أن السيدة املذكورة قد أفطرت يف العام املايض وهي حامل كام هو 
احلال يف احلادثة موضوع السؤال فإنه جيب عليها القضاء وال فدية عليها ولو تأخر 

القضاء عن العام التايل، كام ال جيب عليها تتابع الصوم عند القضاء.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.

* فتوى رقم: 370 سجل: 100 بتاريخ 27/ 11/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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�م �لع���ص��ت�ا رب �ع��ب ا ��ب �ل�ع�ا �ت ا
�ب �ا �ل�ل��ب ب ا

��ت���� �ل�����لش ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- الش�يخ الف�اين الذي ال يس�تطيع الصوم جيوز له أن يفطر ويلزم�ه الفداء ولو يف 
أول الشهر.

2- إذا أخر الفداء جيب عليه اإليصاء به فإذا مل يوص به حتى مات فإنه يكون آثام.
3- إذا تربع بالفداء وليُّه من بعده فإنه يرجى أن يقبل ذلك منه.

4- ال جي�ب الف�داء عىل الغري ما دام حيًّا م�ورًسا، فإن كان معرًسا ال يلزمه يشء من 
الفداء.

5- ال مانع من إعطاء الفداء ملسكني واحد والقريب َأوىل ولو يف بلد بعيد.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 53 سنة 1966 املتضمن أن والدة السائل 
سنها 85 سنة وأهنا ال تستطيع الصيام لضعفها. فهل جيوز هلا أن تفطر وتفدي عن 
صيامها؟ وإذا كان دخلها ال يمكنها من ذلك فهل يفدي عنها من تلزمه نفقتها؟ 
أيام  كل  عن  مجلة  واحد  لشخص  دفعه  يصح  وهل  رشعا؟  الفداء  مقدار  هو  وما 
اإلفطار؟ وهل جيوز مقدما أو مؤخرا؟ وهل جيوز دفعه ألحد األقارب يف بلد غري 

البلد الذي تقيم فيه أم السائل أو ال؟

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن الشيخ الفاين والعجوز الذي قرب من الفناء وال 
يستطيع الصوم جيوز له أن يفطر ويلزمه الفداء وجوبا ولو يف أول الشهر؛ لتحقق 

* فتوى رقم: 409 سجل: 100 بتاريخ 9/ 3/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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عجزه عن الصوم، وإن أّخر الفداء جيب عليه اإليصاء به، فإذا أخره ومل يوِص به 
حتى مات فإنه يكون آثام وسقط وجوب أدائه عنه، وإن تربع بالفداء َولِيُّه من بعده 
فإنه يرجى أن يقبل ذلك منه، وال جيب الفداء عىل غريه ما دام حيًّا مورًسا، فإن كان 
معرسا ال يلزمه يشء من الفداء وعليه أن يستغفر اهلل تعاىل، والفداء جيوز فيه طعام 
الغذاء  مثل  والسحور  وعشاء  غذاء  أو  مشبعان  أو عشاءان  غذاءان  وهو  اإلباحة 
وذلك عن كل يوم أفطره ويقدر ذلك بنصف صاع من ُبر أو صاع من متر أو صاع 
من شعري، ويقوم مقام ذلك قيمته نقودا، وجيوز إعطاؤها ملسكني واحد أو ملساكني، 
والقريب أوىل من البعيد ولو كان ذلك القريب يف بلد آخر غري البلد الذي فيه ذلك 

الشيخ الفاين. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.
J
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�م �لع���ص��ت�ا ء ا �لش�ب�ا
أ
حب��ت ا �ا �ل��ب�����ب �م ا ا �د �����ل��ت�����ب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- اس�تخدام البخاخة ملرىض الربو تفسد الصوم إذا وصل يشء إىل اجلوف وجيب 

القضاء بعد زوال املرض، فإن كان مزمنا وجبت الفدية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 826 سنة 1966 املتضمن أن السائل مريض 

بالربو، وأنه لذلك يستعمل اجلهاز املعروف بجهاز البخاخة.

وطلب السائل بيان هل استعامل هذا اجلهاز يفطر الصائم؟

اجلواب
إذا كان الدواء الذي يستعمله بواسطة البخاخة يصل إىل جوفه عن طريق 
الفم أو األنف فإن صومه يفسد، وإذا كان ال يصل منه يشء إىل اجلوف فال يفسد 
الصوم، ويف حالة فساد الصوم جيب عليه القضاء من أيام أخر بعد زوال املرض، 
فإن كان مرضه مزمنًا وال يرجى شفاؤه فال جيب عليه الصوم رشًعا، وعليه الفدية 

وهي إطعام مسكني عن كل يوم يغديه ويعشيه َغَداء وعشاء مشبعني.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.  

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1968 من   /5 بتاريخ 28/  فتوى رقم: 215 سجل: 103   *
هريدي.



- 213 -

��ب��ل��
�ب�� ��ت

أ
��ب ا �لع�طب ر �صع ا �����ب �ل�ل��ب �ل��������ور �ب�ع�د ا ا

املبـــــادئ
1 - ال عربة بالظن البني خطؤه.

2 - م�ن تس�حر بعد الفجر ظنًّا منه ب�أن الفجر مل يطلع فإذا به قد طلع أمس�ك بقية 
اليوم وعليه القضاء فقط.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 798 سنة 1968 املتضمن أن السائل ظن 
بقاء الليل بعد أن حترى بقدر إمكانياته لبعده عن العمران وليس له ساعة أو مذياع، 
وأحَكحَل ويف أثناء أكله سمع أذان الفجر فلفظ اللقمة من فمه ونوى صوم يومه، وهو 

شافعي املذهب. وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
املنصوص عليه يف الفقه احلنفي أن من تسحر وهو يظن أن الفجر مل يطلع، 
فإذا هو قد طلع أمسك بقية يومه قضاء حلق الوقت بالقدر املمكن أو نفيا للتهمة، 
وعليه القضاء؛ ألنه حق مضمون باملثل كام يف املريض واملسافر، وال كفارة عليه؛ 
لعدم القصد، ويف فقه الشافعي كام ذكره العالمة البيجرمي يف حاشيته عىل رشح 
املنهج أنه: »حيل التسحر ولو بشك يف بقاء الليل؛ ألن األصل بقاء الليل، فيصح 
الصوم مع األكل بذلك إن مل يبن غلطه، فلو أفطر أو تسحر بتحرٍّ وبان غلطه بطل 

صومه؛ إذ ال عربة بالظن البني خطؤه، وعليه القضاء«.

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1969 من   /1 بتاريخ 14/  فتوى رقم: 332 سجل: 103   *
هريدي.
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وعىل ذلك جيب عىل السائل قضاء يوم مكان اليوم الذي ظن فيه بقاء الليل 
وأكل حتى سمع صوت املؤذن لظهور خطئه بيقني.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
 



- 215 -

ل �لع���لا  ا
�ت��ت

�ت روأ
�لع ��ب �ل�ل�مع�ط�ا ��ب ا ��ت�لا ��ب ا

املبـــــادئ
1- أمج�ع املس�لمون عىل أن اس�تبصار هالل رمضان واج�ب كفائي، وليس فرض 

عني فيكفي أن يلتمسه بعض املسلمني عمال بمقتىض السنة الصحيحة.
2- ي�رى مجه�ور الفقهاء أن�ه ال عربة باخت�الف املطالع، فإذا ثبت�ت رؤية اهلالل يف 
أي بل�د إس�المي ثبتت يف حق مجيع املس�لمني، مت�ى بلغهم ثبوت�ه بطريق صحيح، 
وه�و الراج�ح املفتى به، ويرى بعضهم اعتبار اختالف املطال�ع فيلتزم أهل كل بلد 

بمطلعه.
3- مت�ى حتقق�ت رؤية هالل رمضان يف بل�د فإنه جيب الصوم عىل مجيع املس�لمني 
الذي�ن تش�رك بالده�م مع�ه يف جزء م�ن الليل، م�ا مل يقم م�ا يناهض ه�ذه الرؤية 

ويشكك يف صحتها.
4- إذا مل تثبت رؤية اهلالل بأي سبب أو مانع كان عليهم إكامل عدة شعبان ثالثني 
يوم�ا متى قطع أهل احلس�اب بأن هالل رمضان يولد ويغرب قبل غروب ش�مس 

يوم 29 من شعبان.
5- إذا قطع أهل احلساب بأن هالل رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق 
األفق بعد غروب ش�مس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فإنه يف هذه احلالة يعمل 
بقول أهل احلس�اب املوثوق هبم، ويثبت به دخول ش�هر رمضان، بناء عىل ما ذهب 

إليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأي جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الرشيف.

الســـــؤال
املقيد  العربية  اللغة  الدكتور رئيس جممع  السيد األستاذ  اطلعنا عىل كتاب 
برقم 301 لسنة 1979 بشأن طلب السيد األستاذ/ أمحد عيل عقبات عضو املجمع 
* فتوى رقم: 261 سجل: 105 بتاريخ 8/ 10/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 

عيل جاد احلق.
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من اجلمهورية العربية اليمنية ما صدر من فتوى تنص عىل أن ثبوت رؤية اهلالل يف 
بلد إسالمي يمكن األخذ هبا يف بلد آخر مل يثبت عنده رؤية اهلالل، مع سند ذلك 

من الفقه والترشيع.

اجلواب
نفيد أن الثابت واقعيًّا واملشاهد حسيًّا وتأكد علميًّا أن اهلالل عند ظهوره 
قد يرى يف سامء بعض البالد بعد غروب الشمس وال يرى يف بالد أخرى إال يف 
الليلة التالية؛ إذ قد تكون الرؤية متيرسة يف بعض األقطار متعرسة يف بعض آخر، 
ال  مستمرة  وظاهرة  واقعيا  أمرا  األهلة  مطالع  اختالف  يصبح  الواقع  هذا  ومن 
جدال فيها؛ وتبعا هلذا اختلفت كلمة فقهاء املسلمني فيام إذا كان اختالف مطالع 
القمر مؤثرا يف ثبوت ظهوره، وبالتايل مؤثرا يف األحكام املتعلقة باألهلة كالصوم 
أنه  املطالع، بمعنى  باختالف  واإلفطار واحلج واألضحية، أو غري مؤثر فال عربة 
إذا ثبتت رؤية اهلالل يف أي بلد إسالمي ثبتت يف حق مجيع املسلمني عىل اختالف 
اختالف  أن  أو  صحيح،  بطريق  ثبوته  بلغهم  متى  اهلل  أرض  ظهر  عىل  أقطارهم 
املطالع معترب فيلتزم أهل كل بلد مطلعه، ذلك ألن الشارع احلكيم قد أناط الصوم 
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُه{ ]البقرة:  برؤية اهلالل فقال اهلل سبحانه: }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ
لرؤيته  »صوموا  عليه:  املتفق   احلديث  يف  بقوله  ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وأبان   ،]185

وأفطروا لرؤيته«. وأمجع املسلمون عىل أن استبصار هالل رمضان واجب كفائي 
وليس فرض عني، فيكفي أن يلتمسه بعض املسلمني سندا عىل ما هو ثابت يف السنة 
الصحيحة من فعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ففي فقه احلنفية أن ظاهر املذهب كام جاء يف الدر 
املختار للحصكفي والبحر الرائق البن نجيم وفتح القدير البن اهلامم: »أنه ال عربة 
باختالف املطالع فمتى ثبتت رؤية اهلالل يف بلد باملرشق مثال لزم ذلك سائر البالد 
رشقا وغربا لعموم اخلطاب يف حديث: »صوموا لرؤيته«. وذهب آخرون من فقهاء 
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املذهب إىل اعتبار اختالف املطالع، نص عىل هذا الزيلعي يف كتابه تبيني احلقائق. 
والفتوى يف املذهب عىل القول األول«. ويف الفقه املالكي أقوال ثالثة:

األول: أنه ال اعتبار الختالف املطالع قربت البالد أو بعدت.

الثاين: اعتبار اختالف املطالع بمعنى أنه إذا ثبتت الرؤية عند حاكم فال يعم 
حكمها إال من يف واليته فقط.

كاحلجاز  جدا  البعيدة  للبالد  بالنسبة  املطالع  اختالف  يعترب  الثالث: 
مواهب  يف  ورد  وكام  الفقهية،  القوانني  كتابه  يف  جزي  ابن  أورده  كام  واألندلس، 
اجلليل ويف الرشح الكبري، ولكن مقتىض ما جاء يف خمترص خليل من أن يف الفتوى 
عىل ما جاء فيه أن املشهور يف املذهب عدم اعتبار اختالف املطالع وهو ما رصح به 

احلطاب.

املهذب  رشح  املجموع  كتابه  يف  النووي  اإلمام  قال  الشافعية:  فقه  ويف 
للشريازي يف كتاب الصيام يف اجلزء السادس ما موجزه أنه إذا رئي هالل رمضان 
يف بلد ومل ير يف غريه، فإن تقارب البلدان فحكمهام حكم بلد واحد بال خالف، 
وإن تباعدا فوجهان مشهوران؛ أصحهام ال جيب الصوم عىل أهل البالد األخرى، 

والثاين جيب، واألصح األول، وفيام يعترب فيه البعد والقرب ثالثة أقوال:

وخراسان،  والعراق  كاحلجاز  املطالع  باختالف  التباعد  أن  أصحها: 
والتقارب كبغداد والكوفة.

وإن  فمتقاربان  احتدا  فإن  واختالفه،  اإلقليم  باحتاد  االعتبار  أن  والثاين: 
اختلفا فمتباعدان.

والثالث: أن التباعد مسافة قرص الصالة والتقارب دوهنا.
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أوائل  املغني يف باب الصوم يف  ابن قدامة يف كتابه  ويف فقه احلنابلة: نص 
اجلزء الثالث عىل أنه: »وإذا رأى اهلالل أهل بلد لزم مجيع البالد الصوم، وهذا قول 
الليث وبعض أصحاب الشافعي«. ثم ساق استدالله بآية: }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم 

ۡهَر فَۡلَيُصۡمُه{، وببعض ما ورد يف كتاب السنة. ٱلشَّ
وفقه الزيدية والشيعة اإلمامية خمتلف كذلك يف عدم اعتبار اختالف املطالع 
يف ثبوت هالل رمضان أو يف اعتباره، فقال اهلادوية واإلمام حييى عن الزيدية: »إن 
اختالف املطالع معترب، فإذا ثبتت رؤية اهلالل يف بلد فال يرسي حكمها عىل بلد 
آخر خمتلف املطلع. بل قد جاء يف البحر الزخار أن الرؤية ال تعم يف اإلقليم الواحد 
بلدة  لزوم  السالم للصنعاين: »واألقرب  ارتفاعا وانحدارا«. ويف سبل  اختلفا  إن 
من  ومجاعة  املهدي  واختار  سمتها«.  عىل  التي  اجلهات  من  هبا  يتصل  وما  الرؤية 
الذي  الشوكاين: وهو  وقال  البالد،  مجيع  بالرؤية  والشهادة  احلكم  تعميم  الزيدية 

ينبغي اعتامده وذهب إليه مجاعة من اإلمامية.

التي  مذاهبه  اختالف  عىل  اإلسالم  فقه  لكلمة  الوجيز  العرض  هذا  من 
بأيدينا ُكُتبها، نرى أن الفقهاء جد خمتلفني يف اعتبار اختالف مطلع األهلة، فيلتزم 
أهل كل قطر بله كل بلد بمطلعه أو أنه ال اعتبار باختالف املطالع فمتى ثبتت رؤية 
هالل رمضان يف بلد لزم سائر الناس رشقا وغربا متى وصلهم خرب ثبوت الرؤية 
بطريق صحيح، وأن اخلالف يف هذا ليس بني مذهب فقهي وآخر فحسب وإنام قد 

شجر اخلالف بني فقهاء املذهب الواحد يف هذا املوضع.

والذي أميل إىل ترجيحه القول املردد يف مجيع هذه املذاهب والذي يقرر أنه 
ال عربة باختالف املطالع؛ لقوة دليله، وألنه يتفق مع ما قصده الشارع احلكيم من 
وحدة املسلمني فهم ُيصّلون إىل قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا وحيجون يف 
أشهر حمددة وإىل مواقيت ومشاعر معينة، وعىل هذا فإنه متى حتققت رؤية هالل 
رمضان يف بلد من البالد اإلسالمية يمكن القول بوجوب الصوم عىل مجيع املسلمني 
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الذين تشرك بالدهم مع البلد اإلسالمي الذي ثبتت الرؤية فيه يف جزء من الليل، 
ما مل يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك يف صحتها امتثاال لعموم اخلطاب يف اآلية 

الكريمة واحلديث الرشيف السالفني.

عىل أنه جيب أن يكون واضحا عند تالوة قول اهلل سبحانه: }َفَمن َشِهَد 
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُه{ أن الشهود يف اآلية ليس معناه الرؤية، وإنام هو احلضور  ِمنُكُم ٱلشَّ
واإلقامة، ويكون املعنى -واهلل أعلم- من حرض شهر رمضان وأدرك زمنه فواجب 
عليه أن يصوم متى كان مكلفا بالصوم ومل يقم به عذر مرخص للفطر، ومما سلف 
إذا  أن يصوموا رمضان  أنحاء األرض  املسلمني يف شتى  أنه جيب عىل مجيع  نرى 
ثبتت رؤية هالله ثبوتا رشعيا يف قطر من أقطار املسلمني دون شك يف صحتها، فإذا 
مل تثبت كان عليهم إكامل عدة شعبان ثالثني يوما ومتى أمتوه هبذه العدة تعني دخول 
يوما  ثالثني  شعبان  فإكامل  لرؤيته«.  »صوموا  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  بقول  عمال  رمضان 
يكون متى مل تثبت رؤية هالل رمضان ليلة الثالثني سواء كان عدم الرؤية بسبب 
وجود ما حيول دوهنا من سحب أو غيوم أو غبار أو مع صفاء السامء من هذه املواقع 
يوم  شمس  غروب  قبل  ويغرب  يولد  رمضان  هالل  أن  احلساب  أهل  قطع  متى 
29 من شعبان، أما إذا قطعوا بأن هالل رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث 
فوق األفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها، فإنه يف هذه احلالة 
يعمل بقول أهل احلساب املوثوق هبم، ويثبت به دخول شهر رمضان بناء عىل ما 
ذهب إليه بعض الفقهاء من جواز العمل باحلساب املوثوق به الدال عىل الوضع 
اهلاليل وإمكان الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر السابق. هذا وإن كان 
االختالف بني الفقهاء عىل أشده يف مبدأ العمل بقول أهل احلساب، ولكن الرأي 
املتقدم هو ما حققه واختاره بعض الثقات األثبات من علامء الفقه والفتوى ونميل 
اإلسالمية  البحوث  بمجمع  املنعقد  املسلمني  علامء  مؤمتر  انتهى  ولقد  به،  لألخذ 
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باألزهر الرشيف يف دورته الثالثة يف مجادى اآلخرة سنة 1386 هجرية أكتوبر سنة 
1966 يف حتديد أوائل الشهور العربية إىل القرار اآليت:

أ- يقرر املؤمتر ما ييل:

1- أن الرؤية هي األصل يف معرفة دخول أي شهر قمري كام يدل عليه 
احلديث الرشيف، فالرؤية هي األساس، لكن ال يعتمد عليها إذا متكنت فيها التهم 

ا. متكنًا قويًّ

2- يكون ثبوت رؤية اهلالل بالتواتر واالستفاضة، كام يكون بخرب الواحد 
إخباره لسبب من األسباب، ومن هذه  التهمة يف  تتمكن  مل  إذا  أنثى  أو  ذكرا كان 

األسباب خمالفة احلساب الفلكي املوثوق به الصادر ممن يوثق به.

بعد  الكافة فال يكون إال  إلزام  أما  به،  يثق  له وملن  الواحد ملزم  3- خرب 
ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة اإلسالمية للنظر يف ذلك.

ومل  الرؤية  تتحقق  مل  إذا  الشهر  دخول  إثبات  يف  احلساب  عىل  يعتمد   -4
يتيرس الوصول إىل إمتام الشهر السابق ثالثني يوما.

تباعدت األقاليم متى  املطالع وإن  أنه ال عربة باختالف  املؤمتر  ب- يرى 
كانت مشركة يف جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختالف املطالع معتربا بني 
األقاليم التي ال تشرك يف جزء من هذه الليلة، ولعل السيد عضو املجمع اللغوي 
للغة العربية من مجهورية اليمن العربية صاحب الطلب قصد استيضاح األسباب 
التي هبا خالفت مجهورية مرص العربية مجهورية اليمن العربية يف بدء صوم رمضان 
يف عامنا احلايل 1399 هجرية مع إعالن هذه األخرية ثبوت رؤية هالل رمضان 
بعد غروب شمس يوم اإلثنني 23 يوليه سنة 1979 ميالدية، إذا كان هذا مقصودا 
فإن دار اإلفتاء يف مرص بعد أن اطلعت عىل تقرير معهد األرصاد بحلوان عن والدة 
هالل شهر رمضان يف الساعة الثالثة والدقيقة 41 بتوقيت القاهرة املحيل من يوم 
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الثالثاء 24 يوليه لسنة 1979 مع ثقتها هبذا احلساب الصادر ممن يوثق به استبعدت 
إمكان رؤية اهلالل بعد غروب شمس يوم اإلثنني 23 يوليه سنة 1979 إذ كيف 
تزيد  بعدة ساعات  قبل والدته  باليمن  احلُدّيدة  مدينة  اهلالل برصيا يف سامء  يرى 
عىل فروق التوقيت بني اليمن ومرص؟ وزاد هذا ثقة أن اململكة السعودية قد أمتت 
شعبان ثالثني يوما وأعلنت أنه مل ير اهلالل يف سامئها بعد غروب شمس يوم اإلثنني 
23 يوليه سنة 1979 املوافق يف تقويم أم القرى 29 شعبان سنة 1399 هجرية، 
مع مالحظة أن هذا اليوم كان يوافق يف مرص 28 من شهر شعبان لالختالف بني 

األقطار يف حتديد بدء هذا الشهر.

ودار اإلفتاء هبذا ملتزمة بام سبق بيانه من أنه ال عربة باختالف املطالع، وبأن 
األساس هو الرؤية البرصية للهالل لكن ال يعتمد عليها إذا متكنت فيها التهمة متكنا 
قويا، ومن أسباب متكن التهمة خمالفة الرؤية للحساب الفلكي املوثوق به الصادر 
ممن يوثق به عن والدة اهلالل فلكيا حسبام تقدم نقله عن قرار مؤمتر علامء املسلمني، 

هدانا اهلل بفضله إىل احلق ورزقنا اتباعه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�لع��صو�م وء وا
�لو�صب �ت ا

�ل�ل��ب�ل�م ��ب �ت�ل�ب �ص��ب ا
�ل��ب�ب �ش� ا

أ
ا

املبـــــادئ
1 - مريض الصدر الذي يستمر معه النزيف من فمه مدة طويلة يعترب من أصحاب 
األع�ذار، فيتوضأ لكل صالة ويصيل هبذا الوضوء ما ش�اء م�ن الفرائض والنوافل 

حتى خيرج وقتها فيبطل وضوؤه.
2- املريض الذي يعجز عن الصوم حيل له رشعا الفطر، وعليه القضاء إن قدر عىل 

ذلك وإال وجبت الفدية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 270 سنة 1977 املتضمن أن السائل:

1- مريض مرضا مزمنا يف صدره مما يسبب له نزيفا من فمه، ويستمر هذا 
النزيف معه مدة أقصاها ثالثني يوما أحيانا.

2- كام أن السائل يعاين من ضعف يعرتيه إذا صام شهر رمضان، وقد أباح 
له أطباء مسلمون اإلفطار يف رمضان.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف النزيف الناتج من مرضه الصدري 
النزيف ناقض للوضوء  والذي يستمر معه مدة قد تصل إىل 30 يوما، وهل هذا 
له  إذا كان يل  فيام  الرشعي  بيان احلكم  السائل  أم ال؟ كام طلب  للصالة  ومبطل 
رشعا اإلفطار يف شهر رمضان؛ ألن الصوم يضعفه بشهادة األطباء املسلمني الذين 

أباحوا له اإلفطار، وإذا جاز له اإلفطار يف شهر رمضان فهل يلزمه القضاء أم ال؟

* فتوى رقم: 83 سجل: 113 بتاريخ 12/ 3/ 1978 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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اجلواب
سلس  به  كمن  املعذور  أن  احلنفية  فقه  يف  املقرر  األول:  السؤال  عن   -1
بول أو نحوه يتوضأ لوقت كل صالة، ويصيل هبذا الوضوء يف الوقت ما شاء من 
الفرائض والنوافل، ويبطل وضوؤه بخروج الوقت، وما يصيب الثوب من حدث 
ثانيا قبل فراغه من  أنه إذا غسله تنجس بالسيالن  إذا اعتقد  العذر ال جيب غسله 
فإنه جيب  الفراغ منها،  يتجنس قبل  أنه ال  اعتقد  إذا  أما  يريد فعلها،  التي  الصالة 

عليه غسله.

2- عن السؤال الثاين: املقرر يف فقه احلنفية أن الشخص إذا غلب عىل ظنه 
له  إىل ضعفه جاز  يؤدي  أن صومه  إخبار طبيب حاذق مسلم  أو  أو جتربة  بأمارة 
اإلفطار يف رمضان، وجيب عليه أن يقيض ما أفطره يف أوقات أخرى ال يؤدي فيها 
الصوم إىل ضعف، فإن اعتقد أنه لن يزول عن هذا الضعف ولن يستطيع الصوم 
الفدية وهي إطعام  يف يوم من األيام، فإنه يأخذ حكم الشيخ الفاين، وجتب عليه 
أو صاع من  بّر  يملكه نصف صاع من  بأن  يفطره كالفطرة،  يوم  مسكني عن كل 
شعري أو متر أو قيمة ذلك، وعىل ذلك ففي احلادثة موضوع السؤال نقول للسائل:

فيجب  األعذار،  أصحاب  من  تكون  األول  للموضوع  بالنسبة  إنك   -1
فإنك  مثال  الظهر  فإذا توضأت لصالة  لوقت كل صالة،  تتوضأ  أن  عليك رشعا 
تصيل الظهر هبذا الوضوء، وبعد صالة الظهر لك أن تصيل ما تشاء من الفرائض 
والنوافل حتى خيرج وقت الظهر، فيبطل وضوؤك هذا بخروجه، ثم تتوضأ لوقت 
العرص، وهكذا، وما خيرج منك من نزيف نتيجة هذا املرض ال ينقض وضوَءك، 

وال يبطل صالتك لقيام العذر عىل الوجه السابق بيانه.
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الثاين: حيل لك رشعا -وحالتك هذه-  بالنسبة للموضوع  2- ونقول له 
اإلفطار يف رمضان، وجيب عليك قضاء ما أفطرته إن قدرت عىل ذلك، وإن كان 

ضعفك مستمرا وجبت عليك الفدية عىل الوجه السابق بيانه.

ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.

J
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��ت��ت �ا �ل���ش �ل��ر��ب ا �ب ا أ�����ا
�صو�م ا

املبـــــادئ
1 - أب�اح الفقهاء لصاحب احلرفة الش�اقة الذي ليس عنده م�ا يكفيه وعياله الفطر 
وعلي�ه القض�اء يف أوق�ات ال توجد فيها ه�ذه الرضورة، فإن الزمت�ه إىل أن مات مل 
يلزم�ه القض�اء ومل جي�ب عليه اإليصاء بالفدي�ة، وإن اعتقد أو غل�ب عىل ظنه عدم 

زوال العذر يف يوم من األيام أخذ حكم الشيخ الفاين، ووجبت عليه الفدية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 335 سنة 1977 املتضمن أن السائل شاب 
مرصي يعمل يف بغداد بالعراق، وعندما حل شهر رمضان املايض نوى الصيام ومل 
يستطع أن يصوم يف أول يوم إال لغاية الساعة العارشة صباحا حيث درجة احلرارة 
مرتفعة جدا هناك وظروف عمله حتتم عليه أن يكون أمام درجة حرارة 450 درجة، 
وحاول أن يكمل اليوم األول فلم يستطع، كام مل يستطع أن يصوم أي يوم منه بعد 
ذلك؛ ألن ظروف عمله، واجلو احلار الشديد الذي مل يتعود عليه، كل هذه العوامل 

ال متكنه من صيام شهر رمضان.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع، وهل يل له اإلفطار 
رشعا أم ال؟ ويف حالة إفطاره هل جيب عليه القضاء فقط، أم القضاء والكفارة، أم 
الكفارة فقط؟ ويف حالة وجوب الكفارة هل يمكن أن يقوم هبا أهله يف مرص أم يقوم 
هو بإخراج مبلغ من املال للفقراء واملساكني يف حمل إقامته وعمله؟ وماذا يدفع عن 

اليوم الواحد؟

* فتوى رقم: 129 سجل: 113 بتاريخ 28/ 8/ 1978 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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اجلواب
املقرر يف فقه احلنفية أن الصحيح املقيم إذا اضطر للعمل يف شهر رمضان 
وغلب عىل ظنه بأمارة أو جتربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفيض 
إىل هالكه، أو إصابته بمرض يف جسمه، أو يؤدي إىل ضعفه عن أداء عمله الذي 
ال بد له منه لكسب نفقته ونفقة عياله، فإنه يف هذه احلالة يباح له الفطر أخذا بام 
استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للمحرف الذي ليس عنده ما يكفيه وعياله، 
وما نّص عليه الفقهاء من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب احلرف الشاقة، 
والواجب عىل هؤالء العامل إذا أفطروا مع هذه الرضورة أن يقضوا ما أفطروه من 
رمضان يف أوقات أخرى ال توجد فيها هذه الرضورة عندهم، فإن الزمتهم هذه 
الرضورة إىل أن ماتوا مل يلزمهم القضاء، ومل جيب عليهم اإليصاء بالفدية، وتطبيقا 
لذلك ففي احلادثة موضوع السؤال جيوز رشعا للسائل أن يفطر يف رمضان لعدم 
الفقهاء  أباح هلم  الذين  الشاقة  استطاعته الصوم؛ ألنه يعترب من أصحاب احلرف 
اإلفطار، وجيب عليه رشعا قضاء ما أفطره من رمضان يف أوقات أخرى ال توجد 
فيها هذه الرضورة عنده، فإن الزمته هذه الرضورة إىل أن مات مل يلزمه القضاء، 
ومل جيب عليه اإليصاء بالفدية؛ ألن وجوب اإليصاء فرع وجوب القضاء، ومل جيب 
عليه القضاء يف هذه احلالة، وإن اعتقد السائل أو غلب عىل ظنه أنه لن يزول عنه 
الفاين وجتب  الشيخ  يأخذ حكم  احلالة  فإنه يف هذه  األيام،  يوم من  العذر يف  هذا 
عليه الفدية، وهي أن يطعم فقريا عن كل يوم يفطره كالفطرة، بأن يملكه نصف 
صاع من بر أو صاعا من شعري أو متر، أو قيمة ذلك عند احلنفية، ويقوم باإلطعام 
أو إخراج القيمة بنفسه أو ينيب عنه من يقوم بذلك، فإذا زال عنه العذر بأن عاد 
إىل العمل يف جو يمكنه فيه الصيام وجب عليه رشعا أن يقيض ما أفطره. ومن هذا 

يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. 
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�ل�ل��ت��ل��ب ب ا
�صو�م �مر�تع���

املبـــــادئ
1 - مريض القلب أو غريه عليه أن يستنري برأي الطب فيام إذا كان الصوم يرضه أو 

يستطيعه دون رضر.
2 - املريض الذي يرجى برؤه يقيض أيام فطره، أما إن كان مرضه مزمنا وال أمل يف 

الربء منه فيطعم عن كل يوم مسكينا.

الســـــؤال
حديث جلريدة األهرام مقيد برقم 55/ 1979:

هل يصوم مريض القلب؟

اجلواب
ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ تعاىل:  اهلل  قال  أركان اإلسالم.  صوم شهر رمضان من 

لََعلَُّكۡم  َقۡبلُِكۡم  ِيَن ِمن  َياُم َكَما ُكتَِب َعَ ٱلَّ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َءاَمُنواْ 
ّمِۡن  ةٞ  ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ يَّاٗما مَّ

َ
َتتَُّقوَن ١٨٣ أ

ا  َخۡيٗ َع  َتَطوَّ َفَمن  ِمۡسِكنٖيۖ  َطَعاُم  فِۡديَةٞ  يُِطيُقونَُهۥ  ِيَن  ٱلَّ َوَعَ  َخَرۚ 
ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ

َرَمَضاَن  َشۡهُر  َتۡعلَُموَن ١٨٤  ُكنُتۡم  إِن  لَُّكۡم  َخۡيٞ  ن تَُصوُمواْ 
َ
َوأ ۥۚ  ُ لَّ َفُهَو َخۡيٞ 

َفَمن  َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ  ٱلُۡهَدٰى  ّمَِن  َوَبّيَِنٰٖت  ّلِلنَّاِس  ُهٗدى  ٱۡلُقۡرَءاُن  فِيهِ  نزَِل 
ُ
أ ِٓي  ٱلَّ

يَّاٍم 
َ
ّمِۡن أ ةٞ  ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
َوَمن َكَن َمرِيًضا أ ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ  َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ

»بني  ]البقرة: 183- 185[. وقال رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه:  َخَرۗ...{ 
ُ
أ

إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة،  اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال 

* فتوى رقم: 185 سجل: 113 بتاريخ 11/ 2/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، واحلج...«، وال خالف بني املسلمني يف فرض صوم 
شهر رمضان ووجوب الصوم عىل املسلم البالغ العاقل املطيق للصوم، وقد وردت 
كبري،  وثوابه  بأنه عظيم  الصوم  الصحاح واحلسان يف فضل  األخبار واألحاديث 
»يقول اهلل تعاىل  أنه قال خمربا عن ربه:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  من هذا ما ثبت يف احلديث عن 
كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به...«، وقد فضل الصوم باقي 

العبادات بأمرين:

سائر  منه  يمنع  ال  ما  وشهواهتا  النفس  مالذ  من  يمنع  الصوم  أن  أوهلام: 
العبادات.

واألمر اآلخر: أن الصوم رس بني اإلنسان املسلم وربه، ال يطلع عليه سواه؛ 
فلذلك صار خمتصا به، أما غريه من العبادات فظاهر ربام يداخله الرياء والتصنع، 
والعبادات يف اإلسالم مقصود منها هتذيب املسلم وإصالح شأنه يف الدين والدنيا، 
ومع أوامر اهلل تعاىل ونواهيه جاءت رمحته بعباده إذا طرأ عىل املسلم ما يعوقه عن 
تنفيذ عبادة من العبادات، أو اضطر ملقارفة حمرم من املحرمات، فأباح ما حرم عند 
]البقرة: 173[،  َعلَۡيهِ{  إِۡثَم  فََلٓ  َعدٖ  َوَل  بَاٖغ  َغۡيَ  ٱۡضُطرَّ  }َفَمِن  الرضورة: 
ۡهَر  ٱلشَّ ِمنُكُم  َشِهَد  }َفَمن  بصومه:  أمر  أن  بعد  رمضان  صوم  عبادة  ويف 
فَۡلَيُصۡمُه{، أتبع هذا الرخيص بالفطر ألصحاب األعذار: }َوَمن َكَن َمرِيًضا 
بُِكُم  يُرِيُد  َوَل  ٱۡلُيۡسَ  بُِكُم  ٱهلل  يُرِيُد  َخَرۗ 

ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ّمِۡن  ةٞ  فَعِدَّ َسَفرٖ   ٰ َعَ ۡو 

َ
أ

...{، كام رخص للمترضر من استعامل املاء يف الطهارة للصالة يف التيمم  ٱۡلُعۡسَ
بالراب. وللمريض يف صوم شهر رمضان حالتان:

الصوم  يطيق  كان ال  إذا  الفطر  عليه  وجيب  الصوم  عليه  أنه حيرم  األوىل: 
بحال، أو غلب عىل ظنه اهلالك أو الرضر الشديد بسبب الصوم.
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واحلالة األخرى: أنه يستطيع الصوم لكن برضر ومشقة شديدة. فإنه جيوز 
للمريض يف هذه احلالة الفطر وهو خمري يف هذا وفقا ألقوال فقهاء احلنفية والشافعية 
واملالكية، ويف فقه أمحد بن حنبل أنه يسن له الفطر ويكره له الصوم، هذا إذا كان 
املسلم مريضا فعال، أما إذا كان طبيعيا وظن حصول مرض شديد له فقد قال فقهاء 
املالكية: إن الشخص الطبيعي إذا ظن أن يلحقه من صوم شهر رمضان أذى شديد 
أو هالك نفسه وجب عليه الفطر كاملريض، وقال فقهاء احلنابلة: إنه يسن له الفطر 
كاملريض فعال ويكره له الصيام، وقال فقهاء احلنفية: إذا غلب عىل الظن أن الصوم 
يمرضه يباح له الفطر، أما فقهاء الشافعية: فقد قالوا إذا كان اإلنسان طبيعيا صحيح 
اجلسم وظن يف الصوم حصول مرض فال جيوز له الفطر ما مل يرشع يف الصوم فعال 
ويتيقن من وقوع الرضر منه، ومن هذا يتضح أن املريض مرخص له يف اإلفطار يف 
رمضان باملعايري السابق بياهنا، وكذلك الشخص الطبيعي إذا خاف حلوق مرض 
به بالصيام بالتفصيل املنوه عنه يف أقوال فقهاء املذهب، ولكن ما هو املرض الذي 

يوجب الفطر أو يبيحه؟

ال جدال يف أن نص القرآن الكريم الذي رخص للمريض باإلفطار يف شهر 
رمضان جاء عاما لوصف املرض؛ ولذلك اختلفت أقوال العلامء يف حتديده فقال 
الكثريون: إذا كان مرضا مؤملا مؤذيا، أو خياف الصائم زيادته أو يتأخر الشفاء منه 
بسبب الصوم، وال شك أنه ال يدخل يف املرض املبيح للفطر املرض اليسري الذي ال 
يكلفه مشقة يف الصيام؛ ولذلك قال فريق من الفقهاء: إنه ال يفطر باملرض إال من 
دعته رضورة املرض إىل الفطر، ومتى احتمل الرضورة معه دون رضر أو أذى مل 
يفطر، ومن هذا يمكن أن نقول: إن معيار املرض املوجب أو املبيح للفطر بالتفصيل 
السابق معيار شخيص أي أن املريض هو الذي يقدر مدى حاجته إىل الفطر وجوبا 
يف  نصحه  يتبع  متدين  مسلم  طبيب  برأي  يأخذ  أن  وعليه-  -بل  وله  جوازا،  أو 
لزوم الفطر، أو أن الصيام ال يرضه، ومن هنا نعلم أن مريض القلب أو أي مرض 
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آخر عليه أن يستنري برأي الطب فيام إذا كان الصوم يرضه أو يستطيعه دون رضر، 
وليعلم املسلم أن اهلل الذي فرض الصوم قد رخص له يف الفطر عند املرض، وإذا 
أفطر املريض وكان يرجى له الشفاء قىض أيام فطره، وإن كان مرضه مزمنا ال أمل 

يف الربء منه أطعم عن كل يوم مسكينا.

فقه  ففي  واإلرضاع،  احلمل  للنساء  بالنسبة  للفطر  املبيحة  األعذار  ومن 
املذهب احلنفي أنه إذا خافت احلامل أو املرضع الرضر من الصيام جاز هلام الفطر، 
سواء كان اخلوف عىل نفس املرضع واحلامل، و عىل الولد واحلمل مجيعا، أو كان 
اخلوف عىل نفس كل منهم فقط، وجيب عىل احلامل واملرضع القضاء عند القدرة 
ا أو  بدون فدية وبغري تتابع الصوم يف القضاء، وال فرق يف املرضع من أن تكون أمًّ
مستأجرة لإلرضاع، وكذلك ال فرق بني أن تتعني لإلرضاع أو ال؛ ألن األم واجب 
فقه  العقد، ويف  واملستأجرة واجب عليها اإلرضاع بحكم  ديانة،  عليها اإلرضاع 
خافتا  إذا  مستأجرة  أو  ا  أمًّ األخرية  هذه  كانت  سواء  واملرضع  احلامل  أن  املالكية 
أو  الولد  أو عىل  أو زيادته، سواء كان اخلوف عىل نفس كل منهام  بالصوم مرضا 
املرضع  بخالف  احلامل  عىل  فدية  وال  القضاء،  وعليهام  اإلفطار  هلام  جيوز  احلمل 
فعليها الفدية، أما إذا خافتا اهلالك أو وقوع رضر شديد ألنفسهام أو الولد فيجب 
فقهاء  أجاز  وقد  لإلرضاع،  تعينت  إذا  للمرضع  الفطر  يباح  وإنام  الفطر،  عليهام 
احلنابلة للحامل واملرضع الفطر إذا خافتا الرضر عىل أنفسهام والولد واحلمل مجيعا 
كان  إذا  أما  فقط،  القضاء  احلالتني  هاتني  يف  وعليهام  فقط،  أنفسهام  عىل  خافتا  أو 
اخلوف من الصوم عىل الولد فقط فلهام الفطر وعليهام القضاء والفدية، وأوجب 
رضرا  بالصوم  خافتا  إذا  رمضان  يف  الفطر  واملرضع  احلامل  عىل  الشافعية  فقهاء 
ال حيتمل يف أنفسهام والولد مجيعا، أو عىل أنفسهام فقط، وعليهام القضاء فقط يف 

احلالتني األوليني، أما يف حالة اخلوف عىل الولد فقط فعليهام القضاء والفدية.
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وبعد فإن اهلل قد يرس للمسلمني عبادته وقال سبحانه: }فَٱتَُّقواْ ٱهلل َما 
ٱۡسَتَطۡعُتۡم{ ]التغابن: 16[، وإن اهلل سائل كل مسلم عن أمانة العبادة وغريها من 
األمانات حفظ أو ضيع، وهو العليم بالرسائر املحاسب عليها، فليتق اهلل كل مسلم 
وليؤّد ما فرض اهلل عليه وال خيتلق أعذارا ليست قائمة بذات نفسه توصال للتحلل 

من تأدية العبادة. واهلل يقول احلق وهو هيدي السبيل ويوفق للخري واحلق.

J
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ر
�ل�����ب �ت ا

ع�طر ��ب �ل�ل��ب ا
املبـــــادئ

1- ي�رى فقهاء املذاه�ب الثالثة عدا احلنابلة إباحة الفطر للمس�افر برشط مس�افة 
القرص والرشوع يف السفر قبل طلوع الفجر، وأنه يندب له الصوم إن مل يشق عليه، 
فإن ش�ق عليه كان الفطر أفضل، ويرى احلنابلة أنه يس�ن للمس�افر الفطر ويكره له 

الصوم ولو مل جيد مشقة.
2- إذا أفط�ر وقد رشع يف الس�فر بعد طلوع الفجر فعلي�ه القضاء فقط عند احلنفية 
واملالكي�ة، ويرى الش�افعية أنه إن أفطر ب�ام يوجب القضاء فقط لزم�ه القضاء دون 

الكفارة، وإن أفطر بام يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 260 سنة 1979 املتضمن أن السائل سافر 
ذات يوم يف متام الساعة السادسة صباحا من اإلسكندرية إىل القاهرة وهو صائم، 
وأثناء سفره قرأ يف إحدى اجلرائد عن اإلفطار أثناء السفر وأنه منة من اهلل، وحرصا 
منه عىل أن ينال األجر والثواب فقد أفطر ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل، وبعد عودته من 
سفره بدا له أثناء مطالعته لبعض املراجع الدينية أنه يشرتط لإلفطار أثناء السفر أال 

تقل املسافة عن 80 كيلو، وأن يبدأ السفر قبل صالة الفجر.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
يرى فقهاء املذاهب الثالثة عدا احلنابلة أنه يباح الفطر للمسافر برشطني:

* فتوى رقم: 262 سجل: 113 بتاريخ 21/ 10/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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أوال: أن يكون السفر مسافة تبيح القرص وهي أكثر من 81 واحد وثامنني 
كيلو.

ثانيا: أن يرشع يف السفر قبل طلوع الفجر، ويرى هؤالء األئمة أنه يندب 
لَُّكۡم{  َخۡيٞ  تَُصوُمواْ  ن 

َ
}َوأ تعاىل:  لقوله  عليه؛  يشق  مل  إن  الصوم  للمسافر 

السفر  الصائم يف  فإذا رشع  أفضل، وعليه  الفطر  فإن شق عليه كان  ]البقرة: 184[ 

بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر، فلو أفطر فعليه القضاء فقط عند فقهاء احلنفية 
القضاء دون  لزمه  فقط  القضاء  بام يوجب  أفطر  إذا  أنه  الشافعية  واملالكية، ويرى 
الكفارة، أما لو أفطر بام يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة، أما فقهاء 
احلنابلة فيقولون إنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو مل جيد مشقة؛ لقول 
»ليس من الرب الصيام يف السفر«، وإذ كان حال السائل وفطره مطابقا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
للرأي يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، فنرجو أال يأثم بفطره وعليه قضاء اليوم الذي 
أفطره فقط وال كفارة عليه، هذا واألوىل مستقبال الصوم امتثاال لقول اهلل سبحانه: 

ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ لَُّكۡم{. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
َ
}َوأ

J
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�ل�ع�ل�ص�ل ب �صع ا
ر�� �م ل� �لت�ت�ع�ا �لع���ص��ت�ا ا
املبـــــادئ

1- الصيام ال يتعارض مع العمل فكالمها عبادة.
2- إذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة حلفظ احلياة.

الســـــؤال
األستاذ  من  املوجه   1980 لسنة   213 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
1400هـ،  سنة  رمضان   9 اإلثنني  أمس  الصادرة  األخبار  بجريدة  رجب  أمحد 
تقدير  جلنة  تعمل  أن  املعظم  رمضان  شهر  يف  جيوز  هل  ونصه:   1980 /7 /21

اإلجيارات؟

اجلواب
إن صوم شهر رمضان فرض عىل كل بالغ عاقل من املسلمني واملسلامت: 
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُه{ ]البقرة: 185[، وهذا الصوم ال يستتبع  }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ
تعطيل العمل أو إمهاله، فاملسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون 
بل كانوا حياربون وهم صائمون، وألمهية العمل يف اإلسالم أبيح الفطر ألصحاب 
بسبب  وتعرضوا  سواها،  هلم  مورد  وال  هنارا  ملزاولتها  املضطرين  الشاقة  األعامل 
الصوم مع العمل ملظنة حصول املرض أو الضعف املعجز عن مبارشة العمل الذي 
حيصل منه قوته ومن تلزمه نفقته، ومن ثم كان العمل عبادة كالصوم، وإذا تعذر 

العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة حلفظ احلياة. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 41 سجل: 115 بتاريخ 22/ 7/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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�ب �ا ر ر�م���صب ���ا
�ت �عب

ر ��ب
و�ب ع�دب ر �ب�د ��ب��ط�ا ال�أ

املبـــــادئ
1 - من أنكر ما ثبتت فرضيته بنص رشعي قطعي فهو خارج عن ربقة اإلسالم.

2 - م�ن أفط�ر يف هنار رمض�ان عمدا من غري عذر رشع�ي إن كان جاحدا لفريضة 
الصوم منكرا هلا كان مرتدا عن اإلس�الم، وإال كان مس�لام عاصيا فاس�قا يس�تحق 
العق�اب رشع�ا، وعليه قضاء ما فات�ه من الصوم باتفاق، ولي�س عليه كفارة يف فقه 
اإلم�ام أمحد وقول لإلمام الش�افعي، وعن�د أيب حنيفة ومالك وق�ول يف فقه اإلمام 

الشافعي جتب الكفارة عليه، وهو الذي مالت إليه الفتوى.
3- كف�ارة الفط�ر عمدا يف صوم ش�هر رمضان ه�ي حترير رقبة فم�ن مل جيد فصيام 

شهرين متتابعني فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 16 سنة 1981 الذي يطلب فيه إفادته عن 
احلكم الرشعي لشاب يف اخلامسة والعرشين من عمره وليس عنده أي عذر رشعي 
من مرض أو سفر، أفطر عدة أيام يف شهر رمضان املعظم، وهل جتب عليه كفارة 

أم ال؟

اجلواب
أو  والصوم،  كالصالة  فرضيته  ثبتت  ما  أنكر  من  أن  عىل  املسلمون  أمجع 
تعاىل، ويف داللته عىل  ثبوته عن اهلل  حرمته كالقتل والزنا بنص رشعي قطعي يف 
احلكم وتناقله مجيع املسلمني كان خارجا عن ربقة اإلسالم ال جتري عليه أحكامه 
بعض  وجوب  جحد  »ومن  فتواه:  خمترص  يف  تيمية  ابن  قال  أهله،  من  يعترب  وال 
* فتوى رقم: 129 سجل: 115 بتاريخ 22/ 6/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 

عيل جاد احلق.
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الواجبات الظاهرة املتواترة كالصالة، أو جحد حتريم املحرمات الظاهرة املتواترة 
املتواترة  املباحات  كالفواحش والظلم واخلمر والزنا والربا، أو جحد حل بعض 
كاخلبز واللحم والنكاح فهو كافر«، ملا كان ذلك فالشاب الذي أفطر يف هنار رمضان 
عمدا من غري عذر رشعي إذا كان جاحدا لفريضة الصوم منكرا هلا كان مرتدا عن 
اإلسالم، أما إذا أفطر يف شهر رمضان عمدا دون عذر رشعي معتقدا عدم جواز 
ربقة  عن  بذلك  خيرج  وال  رشعا  العقاب  يستحق  فاسقا  عاصيا  مسلام  كان  ذلك 
اإلسالم، وجيب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء املذاهب، وليس عليه 
كفارة يف هذه احلالة يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل وقول لإلمام الشافعي، ويقيض 
فقه اإلمامني أيب حنيفة ومالك وقول يف فقه اإلمام الشافعي بوجوب الكفارة عليه 
إىل  نميل  ما  القول هو  أو رشاب، وهذا  دواء  أو  به من طعام  يتغذى  ما  ابتلع  إذا 
املبينة يف  الفطر عمدا يف صوم شهر رمضان هي كفارة الظهار  اإلفتاء به، وكفارة 
ِيَن يَُظِٰهُروَن ِمن نَِّسآئِِهۡم ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ  قوله تعاىل: }َوٱلَّ
اۚ َذٰلُِكۡم تُوَعُظوَن بِهۦِۚ َوٱهلل بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٞ ٣ َفَمن  ن َيَتَمآسَّ

َ
ّمِن َقۡبِل أ

َّۡم يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم  اۖ َفَمن ل ن َيَتَمآسَّ
َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعنۡيِ ِمن َقۡبِل أ ل

َولِۡلَكٰفِرِيَن  َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱهللۗ  َورَُسوِلِۦۚ  بِٱهلل  تِلُۡؤِمُنواْ  َذٰلَِك  ِمۡسِكيٗناۚ  ِسّتنَِي 
ِلٌم{ ]املجادلة: 3- 4[.

َ
َعَذاٌب أ

نسأل اهلل لنا وللمسؤول عنه قبول توبتنا وهدايتنا إىل العمل بأحكام الدين. 
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ب
�ل�ل�مر�� �م �ب�����صب��ب ا �لع���ص��ت�ا رب �ع��ب ا ��ب �ل�ع�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - الش�يخ الكب�ري وامل�رأة العج�وز واملريض ال�ذي ال يرجى ش�فاؤه وأصحاب 
األع�امل الش�اقة التي ال بديل هل�ا يرخص هلم يف الفطر وعليه�م الفدية برشط عدم 

القدرة عىل القضاء.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 246 لسنة 1981 املتضمن أنه يصوم رمضان 
منذ صغره، وأنه بدأ يشعر باإلرهاق الزائد عن احلد منذ العام املايض بام يفقد جسمه 
كل نشاط وحيوية، ويثور ألتفه األسباب بام يؤدي إىل نزاع دائم يف البيت، كام أنه 

مصاب بقرحة معدية وارتفاع يف ضغط الدم يعالج منهام باستمرار.

وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان جيوز له اإلفطار طبقا حلالته املرضية هذه.

اجلواب
فرض اهلل الصيام عىل كل مسلم -ذكرا كان أو أنثى- بالغ عاقل قادر عىل 
ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ الصوم مقيم غري مسافر، يقول اهلل تعاىل: }َيٰٓ

ۡعُدوَدٰٖتۚ  يَّاٗما مَّ
َ
ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٨٣ أ َياُم َكَما ُكتَِب َعَ ٱلَّ ٱلّصِ

ِيَن يُِطيُقونَُهۥ  َخَرۚ َوَعَ ٱلَّ
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ لَُّكۡم 
َ
ۥۚ َوأ ُ ا َفُهَو َخۡيٞ لَّ َع َخۡيٗ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكنٖيۖ َفَمن َتَطوَّ

ّلِلنَّاِس  ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى  نزَِل فِيهِ 
ُ
أ ِٓي  َرَمَضاَن ٱلَّ َشۡهُر  َتۡعلَُموَن ١٨٤  ُكنُتۡم  إِن 

َوَمن َكَن  ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ  َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ
* فتوى رقم: 134 سجل: 115 بتاريخ 12/ 7/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 

عيل جاد احلق.
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يُرِيُد  َوَل  ٱۡلُيۡسَ  بُِكُم  يُرِيُد ٱهلل  َخَرۗ 
ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ّمِۡن  ةٞ  فَعِدَّ َسَفرٖ   ٰ َعَ ۡو 

َ
أ َمرِيًضا 

َولََعلَُّكۡم  َهَدىُٰكۡم  َما   ٰ َعَ ٱهلل  واْ  ُ َوتِلَُكّبِ ةَ  ٱۡلعِدَّ َوتِلُۡكِملُواْ  ٱۡلُعۡسَ  بُِكُم 
]البقرة: 183- 185[، ويقول الرسول فيام رواه البخاري ومسلم عن  تَۡشُكُروَن{ 
عبد اهلل بن عمر Ñ: »بني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا 
رسول اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ملن استطاع إليه 
سبيال«، وقد رخص اهلل يف الفطر للشيخ الكبري واملرأة العجوز واملريض الذي ال 
يرجى شفاؤه، وأصحاب األعامل الشاقة التي ال بديل هلا، وذلك إذا كان الصوم 
جيهد هؤالء ويشق عليهم مشقة شديدة ال تطاق وعليهم أن يطعموا عن كل يوم 
يفطرونه مسكينا، وملا كان السائل يشكو إصابته بقرحة معدية وارتفاع يف ضغط 
ة  الدم يعالج منهام باستمرار، فإذا كانت هذه اإلصابات املرضية يزيدها الصوم ِحدَّ
وتصري خطرا عىل حياة السائل، ويثبت ذلك إما بالتجربة أو برأي طبيب ثقة كان 
ضمن املرخص هلم باإلفطار للمرض يف آيات الصوم، وإذا كانت هذه األمراض 
فيه من شهر رمضان كان عليه  أفطر  السائل قضاء ما  مزمنة بحيث ال يرجى من 
الفدية، وهي إطعام مسكني عن كل يوم وجبتني مشبعتني من أوسط ما يأكل السائل 
هو وأرسته ويمكن له تقدير قيمة الوجبتني وإخراجهام عن كل يوم أو مجلة، هذا 
واهلل سبحانه هو الذي فرض الصوم وهو الذي رخص بالفطر ألصحاب األعذار، 
فليتق اهلل كل مسلم فيام يقدم عليه من رخص؛ ألن اهلل يعلم الرس وأخفى. واهلل 

Jسبحانه وتعاىل أعلم.
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�ل��ب�و�ت�ب �ت ا
وأ� ��ب ���ا �لب�عت �م وا �لع���ص��ت�ا �ب�دء ا

املبـــــادئ
ا كانت مواقعهم عىل أرض اهلل،  1- اخلط�اب بفرض الصوم موجه إىل املس�لمني أيًّ

دون تفرقة يف أصل الفريضة بني جهة يطول ليلها أو يستمر الليل أو النهار دائام.
2- املس�لمون املقيم�ون يف البالد التي يطول النه�ار ويقرص الليل خمريون بني اختاذ 
مك�ة واملدينة معياًرا للصوم، فيصومون قدر الس�اعات التي يصومها املس�لمون يف 
واحدة من هاتني املدينتني، وبني حس�اب وقت الصوم باعتبار زمنه يف أقرب البالد 

اعتداال إليهم.

الســـــؤال
وزارة   - الثقافية  العالقات  إدارة  مدير  السفري  السيد  كتاب  عىل  اطلعنا 
اخلارجية املقيد برقم 214 سنة 1981، وقد جاء به: »إن سفارتنا يف أوسلو أرسلت 
اجلغرايف  نظامه  له  بلدا  باعتبارها  النرويج  يف  الصيام  أحكام  عن  بتساؤالت  برقية 
النهار طوال األربع والعرشين ساعة تقريبا، كام  اخلاص من ناحية استمرار ضوء 
اطلعنا عىل ترمجة لصور تلك الربقية بام موجزه يف مناسبة الشهر املقدس -رمضان- 
التي  القواعد  اإلمكان  بقدر  تعرف  أن  إىل  حاجة  يف  النرويج  يف  اإلسالمية  اجلالية 

تتحكم يف اآليت:

1- إذا كان بداية كل من الشهر املقدس وعيد الفطر حمددين عىل أساس 
التقويم.

1982 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل   /1 * فتوى رقم: 2 سجل: 118 بتاريخ 3/ 
جاد احلق.
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اخلاصة  األحوال  ظروف  االعتبار  يف  آخذا  اليومي  الصيام  مدة  قدر   -2
فرتة  والعرشين ساعة خالل  األربع  تقريبا كل  يمتد  الذي  النهار  للنرويج وضوء 

الصيف.

اجلواب
ِيَن  ٱلَّ ُكتَِب َعَ  َكَما  َياُم  ٱلّصِ َعلَۡيُكُم  }ُكتَِب  إن اهلل سبحانه قال: 
رِيًضا  ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ يَّاٗما مَّ

َ
ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٨٣ أ

ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكنٖيۖ  َخَرۚ َوَعَ ٱلَّ
ُ
يَّاٍم أ

َ
ّمِۡن أ ةٞ  ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
أ

لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن  ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ 
َ
ۥۚ َوأ ُ ا َفُهَو َخۡيٞ لَّ َع َخۡيٗ َفَمن َتَطوَّ

نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى 
ُ
ِٓي أ ١٨٤ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ

ٰ َسَفرٖ  ۡو َعَ
َ
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َكَن َمرِيًضا أ َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ

َخَر{ ]البقرة: 183- 185[ هبذه اآليات فرض اهلل سبحانه وتعاىل 
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ فَعِدَّ

صوم شهر رمضان عىل املسلمني، فهو خطاب تكليفي عام موجه إىل كل املسلمني 
يف كل زمان ومكان، ومل يقصد اإلسالم بتكاليفه للناس عنتا وال إرهاقا وال مشقة، 
بل قال اهلل سبحانه: }َل يَُكّلُِف ٱهلل َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها{ ]البقرة: 286[، وقال 
تعاىل: }َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{ ]احلج: 78[، ومن تيسري اهلل 
ص ملن أرشف عىل اهلالك أو  عىل عباده أنه حّرم بعض املطعومات، ومع هذا رخَّ
خاف الرضر بجوع أو عطش أن يأكل أو يرشب مما حرمه اهلل بقدر ما حيفظ عليه 
حياته: }َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱهلل َغُفورٞ رَِّحيٌم{ 
]البقرة: 173[ بل إن اهلل أوجب دفع هذا الرضر باألكل من املحرم حفظا للحياة، 

التدين يف هذا احلال والتزم باجتناب املحرم ومل يأكل أو  وإذا ما أوغل املسلم يف 
يرشب حتى مرض أو مات هبذا السبب كان آثام؛ ألن اهلل الذي حرم هو الذي أباح؛ 
ُيِبُّ  ٱهلل  إِنَّ   ْۚ ۡحِسُنٓوا

َ
َوأ ٱتلَّۡهلَُكةِ  إَِل  يِۡديُكۡم 

َ
بِأ تُۡلُقواْ  }َوَل  للنفس:  حفظا 

ٱلُۡمۡحِسننَِي{ ]البقرة: 195[، وكذلك رخص ملن يترضر أو خياف الرضر باستعامل 
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املاء يف طهارة الصالة أن يتيمم صعيدا طيبا، وهكذا نجد يف كل تكليف ختفيفات 
من اهلل رمحة ورفقا، وكان صوم رمضان عىل هذه السنة الرحيمة فهو مفروض عىل 
كل مقيم صحيح قادر عليه دون رضر يف بدنه أو كسبه، وأبيح للمريض واملسافر 
اإلفطار مع وجوب القضاء، ورخص يف اإلفطار دون قضاء ملن يشق عليه الصوم 
الشاق  والعمل  املزمن  واملرض  الشيخوخة  ضعف  ومنه  زواله،  يرجى  ال  بسبب 
يوم  كل  عن  اإلطعام  هي  فدية  يؤدي  أن  عىل  له،  بديل  دون  العام  طوال  املستمر 
ومراقبة  أمانة  مسألة  وهي  متوسطا،  طعاما  وجبتني  يف  يشبعه  بام  واحدا  مسكينا 
هلل سبحانه الذي يعلم الرس وأخفى، وقد جرت سنة اهلل يف التكاليف أن ترد عىل 
وحني  الغالب،  هذا  عىل  خيرج  ما  حكم  لبيان  تتعرض  أن  دون  األحوال  غالب 
فقال:  يوميا  وهنايته  الصوم  بدء  أيضا  بنيَّ  رمضان  شهر  صوم  سبحانه  اهلل  فرض 
ۡسَودِ ِمَن 

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ }َوُكُواْ َوٱۡشَ

ِۡل{ ]البقرة: 187[ حيث جعل اهلل سبحانه -يف هذه  َياَم إَِل ٱلَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
ٱۡلَفۡجرِۖ ُثمَّ أ

للصيام  النهار وقتا  الزوجني، وجعل  الليل وقتا لألكل والرشب واتصال  اآلية- 
وبنيَّ أحكام الزمانني -الليل والنهار-، وغاير بينهام بفواصل ينتهي إليها كل منهام 
الكريمة  العبارة من اآلية  يبدأ اآلخر يف أغلب األحوال واألوقات، وهبذه  حيث 
حتدد النهار املفروض صومه وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور املستطري 
يف األفق إىل دخول الليل بغروب الشمس كام فرسه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الذي 
النهار  وأدبر  ههنا  من  الليل  أقبل  »إذا  قال:  أنه   É الشيخان)1) »عن عمر  رواه  
من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم«، ورمضان شهر قمري له بدء وغاية 
قمرية وفقا للحديث الرشيف)2) »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا هلا، فإن 
غم عليكم فأمتوا ثالثني يوما«، وإذا كان الصوم موقوتا هكذا بالشهر وباليوم وكان 
ا كانت مواقعهم عىل أرض اهلل دون تفرقة  اخلطاب بفرضه موجها إىل املسلمني أيًّ

)1)  رواه الشيخان  يف كتاب الصوم.
)2)  منتقى األخبار ورشحه، ونيل األوطار للشوكاين جزء 4، صفحة 189 كتاب الصيام.
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عىل  وجب  دائام  والنهار  الليل  يستمر  أو  ليلها  يطول  جهٍة  بني  الفرضية  أصل  يف 
اجلميع صومه متى حتققت فيهم رشوطه التي بينها اهلل سبحانه يف آيات الصوم)1). 
الرسالة  عرص  بعد  ظهر  وملا  وتقريره،  وعمله  أحاديثه  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  رسوله  وأوضحها 
أنَّ عىل األرض جهات يطول فيها النهار حتى ال يكون ليلها إال جزءا يسريا، أو 
يطول ليلها حتى ال يكون هنارها إال ضوءا يسريا كذلك، وِجَهاٌت يستمر فيها الليل 
من  العكس  عىل  أخرى  وِجَهاٌت  اآلخر،  النصف  النهار  يستمر  بينام  العام  نصف 
ذلك، ملا ظهر هذا اختلف الفقهاء يف مواقيت العبادات يف تلك البالد وهل تتوقف 

عىل وجود العالمات الرشعية أو يقدر وحيسب هلا؟

ففي الفقه احلنفي يف شأن الصالة أنه إذا فقد الوقت كام يف بعض البالد التي 
الفجر  إذا طلع  أنه  التقدير  له، ومعنى  يقدر  الشفق  قبل غروب  الفجر  فيها  يطلع 
قبل غروب الشفق يكون وقت العشاء قد مىض حيث طلع الفجر من قبل غروب 
املراد  أن  وحيتمل  الدجال،  أيام  يف  كام  تقديرا  وجد  قد  وقتها  أن  فيعترب  الشفق، 
بالتقدير هو ما قاله الفقهاء الشافعيون من أنه يكون وقت العشاء يف حقهم بقدر ما 
يغيب فيه الشفق يف أقرب البالد إليهم، ثم ثار اجلدل بني فقهاء هذا املذهب فيام إذا 
كان تقدير الوقت االعتباري الذي تؤدى فيه الصالة التي مل توجد الدالئل الرشعية 
عىل دخوله يكون أداء للصالة يف وقتها أو قضاء باعتبارها فائتة، وأفاض يف نقل 
أقواهلم ونقاشها العالمة ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار عىل الدر املختار)2) يف 
كتاب الصالة، ثم قال يف شأن الصوم: »مل أر َمْن تعرض عندنا حلكم صومهم فيام 
إذا كان يطلع الفجر عندهم كام تغيب الشمس أو بعده بزمان ال يقدر فيه الصائم 
ألنه  عليهم؛  الصوم  مواالة  بوجوب  يقال  أن  يمكن  وال  بنيته،  يقيم  ما  أكل  عىل 

)1)  من اآليات 183، 184، 185، 187 من سورة البقرة
)2)  اجلزء األول من صفحة 374 إىل صفحة 379 عند بيان وقت العشاء، وفتح القدير عىل اهلداية اجلزء 
األول صفحة 156 يف ذات املوضع، وحاشية الطهطاوي عىل الدر املختار، اجلزء األول من صفحة 175 إىل 

.177
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هلم  يقدر  وهل  بالتقدير،  القول  يلزم  الصوم  بوجوب  قلنا  فإن  اهلالك،  إىل  يؤدي 
األكل  يسع  بام  هلم  يقدر  أم  أيضا؟  هنا  الشافعيون  قال  كام  إليهم  البالد  بأقرب 
والرشب؟ أم جيب عليهم القضاء فقط دون األداء؟ كلٌّ حمتمل، وال يمكن القول 
بعدم وجوب الصوم عليهم أصال؛ ألن الصوم قد وجد سببه وهو شهود جزء من 
نور اإليضاح)1) وحاشية  الفالح رشح  يوم«، ويف مراقي  الشهر وطلوع فجر كل 
الطهطاوي من كتب هذا املذهب: »ومن مل جيد وقتها -أي العشاء والوتر- مل جيبا 
عليه؛ لعدم وجود الوقت كالبالد التي يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق، وليس 
مثل اليوم الذي َكَسنٍَة من أيام الدجال لألمر فيه بتقدير األوقات، وكذا اآلجال يف 
فيقدر كل فصل  اليوم  ابتداء  ينظر  البيع واإلجارة والصوم واحلج والعدة، حيث 
الزيادة والنقص كام يف كتب  من الفصول األربعة بحسب ما يكون لكل يوم من 

الشافعية، وقواعد املذهب ال تأباه«.

وأضاف يف حاشيته)2) عىل الدر املختار يف ذات املوضع قوله: »ونحن نقول 
مالك)3)  اإلمام  فقه  ويف  الصلوات«،  يف  إمجاعا  به  مقول  التقدير  أصل  إذ  بمثله؛ 
قال احلطاب يف التنبيه اخلامس عند ميقات الظهر: »ورد يف صحيح مسلم أن مدة 
الدجال أربعون يوما، وأن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه 
كأيامه، فقال الصحابة يا رسول اهلل فذاك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صالة؟ قال: 
»ال، اقدروا له قدره«، قال القايض عياض: »هذا حكم خمصوص بذلك اليوم رشعه 
لنا صاحب الرشع، ثم قال ونقله عنه النووي وقبله، وقال بعده ومعنى: »اقدروا له 
قدره« أنه إذا مىض بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبني الظهر كل يوم فصلوا 
الظهر، ثم إذا مىض بعده قدر ما يكون بينهام وبني العرص فصلوا العرص... وهكذا، 

)1)  صفحة 96.
)2)  من صفحة 175 إىل 177 عند بيان وقت العشاء.

)3)  كتاب رشح مواهب اجلليل عىل خمترص خليل، اجلزء األول صفحة 388 مع التاج واإلكليل البن املواق، 
الطبعة األوىل، دار السعادة.
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ثم نقل عن القرايف أن إمام احلرمني قال ال تصىل العشاء حتى يغيب الشفق، وال 
تكون قضاء؛ لبقاء وقتها، ويتحرى بصالة الصبح فجر من يليهم من البالد، وال 

يعترب الفجر الذي هلم«.

ويف فقه اإلمام أمحد بن حنبل جاء يف كتاب خمترص الدرر امُلِضيَّة من الفتاوى 
املرصية)1) يف كتاب الصالة: »واملواقيت التي علمها جربيل عليه السالم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
وعلمها النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألمته حني بنيَّ مواقيت الصالة وهي التي ذكرها العلامء يف كتبهم 
هي يف األيام املعتادة، فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يوم كسنة«، 
قال: »اقدروا له قدره« فله حكم آخر، ثم قال: »واملقصود أن ذلك اليوم ال يكون له 
وقت العرص فيه إذا صار ظل كل يشء ال مثله وال مثليه، بل يكون أول يوم قبل هذا 
الوقت يشء كثري، فكام أن وقت الظهر والعرص ذلك اليوم مها قبل الزوال، كذلك 
صالة املغرب والعشاء قبل الغروب، وكذلك صالة الفجر فيه يكون بقدر األوقات 
يف األيام املعتادة، وال ينظر فيها إىل حركة الشمس ال بزوال وال بغروب وال مغيب 
اليوم  أرأيت  اهلل  رسول  »يا   :Ü الصحابة  وقول  وهكذا،  ذلك...  ونحو  شفق 

كالسنة أيكفينا فيه صالة يوم؟ فقال: »ال، ولكن اقدروا له« أرادوا اليوم والليلة.

ويف كشاف القناع للبهويت عىل متن اإلقناع للحجاوي)2) قال: »ومن أيام 
والزكاة  الصوم  وكذا  سنة  صالة  فيه  فيصىل  كسنة  يوم  طوال  أيام  ثالثة  الدجال 
واحلج، ويوم كشهر فيصىل فيه صالة شهر، ويوم كجمعة فيصىل يف صالة مجعة، 
فيقدر للصالة يف تلك األيام بقدر ما كان يف األيام املعتادة ال أنه للظهر مثال بالزوال 
وانتصاف النهار، وال للعرص بمصري ظل اليشء مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوي 
الفتاوى  يف  الدين  تقي  الشيخ  ذلك  إىل  أشار  املعتادة،  األيام  يف  كان  الذي  الزمن 

)1)  املخترص لبدر الدين البعيل احلنبيل لفتاوى تقي الدين بن تيمية احلنبيل صفحة 38، 39 طبعة حممد حامد 
الفقي بتاريخ سنة 1368 ه�/ 1949م.

)2)  اجلزء األول صفحة 233، 234 آخر باب رشوط الصالة - طبعة أنصار السنة املحمدية سنة 1366 
ه�/ 1947م.
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املرصية، والليلة يف ذلك كاليوم، فإذا كان الطول حيصل يف الليل كان للصالة يف 
الليل ما يكون هلا يف النهار«.

رشح  للنووي  املجموع  كتاب  يف  جاء  الشافعي  املذهب  فقه  كتب  ويف 
املهذب للشريازي)1) يف مواقيت الصالة: »فرع: ثبت يف صحيح مسلم عن النواس 
É قال: »ذكر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الدجال، قلنا يا رسول اهلل، وما لبثه؟  بن سمعان 
قال: »أربعون يوما يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم« 
قلنا يا رسول اهلل، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال: »ال، اقدروا 
له قدره«، ثم قال النووي فهذه مسألة سيحتاج إليها نبهت عليها؛ ليعلم حكمها 
بنص كالم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصحيح وباهلل التوفيق«، ويف حتفة املحتاج 
برشح املنهاج البن حجر اهليثمي وحاشيتي الرشواين والعبادي)2) عليها يف مواضع 
وجب  الشمس  غربت  كام  الفجر  طلع  كأن  العشاء  وقت  عدم  »لو  أنه:  متفرقة 
قضاؤها عىل األوجه من اختالف فيه بني املتأخرين، ولو مل تغب إال بقدر ما بني 
ع عليه  العشاءين، فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعترب حاهلم بأقرب بلد يليهم، وفرَّ
الزركيش وابن العامد أهنم يقدرون يف الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم، ثم يمسكون 
إىل الغروب بأقرب بلد إليهم، وما قاال إنام يظهر إن مل تسع مدة غيبوبتها أكل ما 
يقيم بنية الصائم؛ لتعذر العمل بام عندهم فاضطررنا إىل ذلك التقدير، بخالف ما 
إذا وسع ذلك، وليس هذا حينئذ كأيام الدجال لوجود الليل هنا وإن َقرُصَ ومل يسع 
ذلك إال قدر املغرب أو أكل الصائم قدر أكلة، وقىض املغرب فيام يظهر«، ويف مغني 
املحتاج برشح املنهاج)3) يف كتاب الصالة: »ومن ال ِعشاء هلم بأن يكونوا بنواح ال 
إليهم، كعادم  البالد  بأقرب  الشفق  فيه  يغيب  ما  قدر  يقدرون  فيها شفقهم  يغيب 

أحاديث  بتخريج  احلبري  والتلخيص  للرافعي،  الوجيز  رشح  العزيز  فتح  مع   47 صفحة  الثالث  اجلزء    (1(
الرافعي الكبري البن حجر العسقالين - طبعة املطبعة املنريية بالقاهرة.

)2)  اجلزء األول يف أوقات الصالة بالصحف من 419 إىل 425.
)3)  اجلزء األول الصفحات 123، 124، 125.
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القوت املجزئ يف الفطرة يف بلده أي فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثال 
اعترب من ليل هؤالء بالنسبة«، واستطرد يف الرشح إىل أن قال: »فائدة ثم نقل حديث 
مسلم عن النواس بن سمعان وقال: قال اإلسنوي: فيستثنى هذا اليوم مما ذكره يف 
املواقيت، ويقاس عليه اليومان التاليان«، ويف هناية املحتاج برشح املنهاج)1): »ومن 
ال عشاء هلم؛ لكوهنم يف نواح تقرص لياليهم وال يغيب عنهم الشفق تكون العشاء 
يف حقهم بميض زمن يغيب فيه الشفق يف أقرب البالد إليهم«، ويف احلاوي للفتاوي 
للحافظ جالل الدين السيوطي)2) يف باب املواقيت نقل حديث الدجال الذي رواه 
وقال:  والطرباين،  ماجه  ابن  عن  أخرى  وبطريق  سمعان،  بن  النواس  عن  مسلم 
إن أصحها حديث مسلم، ثم حتدث عن أقوال فقهاء املذهب الشافعي يف التقدير 
قال:  الصوم  صدد  ويف  قرصت،  والتي  األيام  فيها  طالت  التي  الصالة  ألوقات 
»وأما الصوم ففي اليوم الذي كسنة يعترب قدر جميء رمضان باحلساب، ويصوم من 
النهار جزءا بقدر هنار باحلساب أيضا، ويفطر ثم يصوم... وهكذا، ويف اليوم الذي 
كشهر يصوم اليوم كله عن الشهر، ويفطر فيه بقدر ما كان جييء الليل باحلساب، 
ويف األيام القصار يصوم النهار فقط، وحيسب عن يوم كامل وإن قرص جدا، ويفطر 
إذا غربت الشمس، ويمسك إذا طلع الفجر... وهكذا، وال يرضه قرصه ويقاس 

بذلك سائر األحكام املتعلقة باأليام من االعتكاف والِعَدِد واآلجال ونحوها«.

ۡهَر فَۡلَيُصۡمُه{  ويف تفسري املنار)3) لقوله تعاىل: }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ
العبارة ومل يقل فصوموه ملثل  ]البقرة: 185[: »قال األستاذ اإلمام: »وإنام عرب هبذه 

احلكمة التي مل حيدد القرآن مواقيت الصالة ألجلها؛ وذلك أن القرآن خطاب اهلل 
العام جلميع البرش، وهو يعلم أن من املواقع ما ال شهور فيها وال أيام معتدلة، بل 
يكون  التي  فاملدة  القطبية،  كاجلهات  تقريبا  وليلة  يوما  فيها  تكون  قد  كلها  السنة 

)1)  اجلزء األول صفحة 315 طبعة احللبي سنة 1357 ه�/ 1938م.
)2)  اجلزء األول من صفحة 40 إىل صفحة 44.

)3) اجلزء الثاين، صفحة 162، 163، طبعة ثانية، مطبعة املنار.
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فيها القطب الشاميل يف ليل وهي يوم وليلة تقريبا وهي نصف السنة يكون القطب 
اجلنويب يف هنار وبالعكس، ويقرص الليل والنهار ويطوالن عىل نسبة القرب والبعد 
عن القطبني، ويستويان يف خط االستواء وهو وسط األرض، فهل يكلف اهلل تعاىل 
من يقيم يف جهة -أي القطبني- وما يقرب منهام أن يصيل يف يومه -وهو مقدار سنة 
أو عدة- أشهر مخس صلوات أحدها حني يطلع الفجر والثانية بعد زوال الشمس 
هكذا، ويكلفه كذلك أن يصوم شهر رمضان بالتعيني وال رمضان له وال شهور؟ 
كال؛ ألن من اآليات الكربى عىل أن هذا القرآن من عند اهلل املحيط علمه بكل يشء 
ما نراه فيه من االكتفاء باخلطاب بالعام الذي ال يتقيد بزمان من جاء به وال بمكانه، 
فمنزل القرآن هو عالم الغيوب وخالق األرض واألفالك، خاطب الناس كافة بام 
حال  يناسب  بام  أوقاهتا  بنيَّ  والرسول  بالصالة،  األمر  فأطلق  يمتثلوه،  أن  يمكن 
التي هي القسم األعظم من األرايض، حتى إذا ما وصل اإلسالم  البالد املعتدلة 
إىل أهل البالد التي يطول فيها النهار والليل عن املعتاد يف البالد املعتدلة يمكن هلم 
أن يقدروا للصلوات باجتهادهم وبالقياس عىل ما بيَّنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك الصيام 
ما أوجب رمضان إال عىل من شهد الشهر أي حرضه، والذين ليس هلم شهر مثله 
يسهل عليهم أن يقدروا له قدره، وقد ذكر الفقهاء مسألة التقدير بعدما عرفوا بعض 
ليلها،  ويقرص  هنارها  يطول  التي  والبالد  هنارها،  ويقرص  ليلها  يطول  التي  البالد 
واختلفوا يف التقدير عىل أي البالد يكون؟ فقيل عىل البالد املعتدلة التي وقع فيها 
الترشيع كمكة واملدينة، وقيل عىل أقرب البالد معتدلة إليهم، وكل منهم جائز، فإنه 
اجتهاد ال نص فيه، ويف كتاب املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية 
»هذا  قال:  ِل{،  ٱلَّۡ إَِل  َياَم  ٱلّصِ واْ  تِمُّ

َ
أ }ُثمَّ  تعاىل:  قوله  تفسري  الغرناطي)1) يف 

أمر يقتيض الوجوب وإىل غاية، وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل 
يف حكمه كقولك: اشريت الفدان إىل حاشيته. وإذا كان ما بعدها من غري جنسه 

)1)  اجلزء األول صفحة 527 طبعة املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية لسنة 1394 ه�/ 1974م.



- 248 -

كام تقول اشريت الفدان إىل الدار، مل يدخل يف املحدود ما بعد إىل، ورأت عائشة 
ِۡل{ هنى عن الوصال، ثم قال: والليل الذي يتم به الصيام  Ö أن قوله: }إَِل ٱلَّ

مغيب قرص الشمس.

وهذا الذي قالت به السيدة عائشة Ö إنام جيري عىل الغالب أي يف البالد 
املعتدلة، وليس يف األحوال النادرة أو املحصورة يف جهات القطبني وما قرب منها 
كام ظهر بعد عرص الترشيع، ملا كان ذلك وكان استقراء أقوال فقهاء هذه املذاهب 
البالد  تلك  يف  املقيمني  املسلمني  عىل  الصوم  وجوب  إىل  يشري  سبق  ما  نحو  عىل 
التي يطول فيها النهار ويقرص الليل عىل الوجه املسؤول عنه، وإن هؤالء املسلمني 

باخليار بني أمرين ال ثالث هلام:

الترشيع  فيها  نزل  التي  املعتدلة  البالد  مواقيت  من  يتخذوا  أن  أحدمها: 
التي  الساعات  قدر  فيصومون  للصوم،  معيارا  واملدينة-  مكة  -يف  اإلسالمي 

يصومها املسلمون يف واحدة من هاتني املدينتني.

واألمر اآلخر: أن حيسبوا وقت الصوم باعتبار زمنه يف أقرب البالد اعتداال 
إليهم، وهي تلك التي تفرض فيها األوقات، ويتسع فيها كل من الليل والنهار ملا 
فرضه اهلل من صالة وصوم عىل الوجه الذي ينادي به التكليف، وتتحقق حكمته 

دون مشقة أو إرهاق.

وقد يتعذر معرفة احلساب الدقيق ألقرب البالد اعتداال إىل النرويج، ومن 
التي  الساعات  عدد  صوم  إىل  البالد  هذه  يف  املقيمني  املسلمني  دعوة  إىل  أميل  ثم 
يصومها املسلمون يف مكة أو املدينة عىل أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق 
حسب موقعهم عىل األرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار، 
ودون توقف يف الفطر عىل غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعال؛ 
وذلك اتباعا ملا أخذ به الفقهاء يف تقدير وقت الصالة والصوم استنباطا من حديث 
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الدجال سالف الذكر، وامتثاال ألوامر اهلل وإرشاده يف القرآن الكريم رمحة بعباده 
ةَ  ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ َوتِلُۡكِملُواْ ٱۡلعِدَّ فقد قال: }يُرِيُد ٱهللَّ
]البقرة: 185[، وقال:  تَۡشُكُروَن{  َولََعلَُّكۡم  َهَدىُٰكۡم  َما   ٰ َعَ  َ ٱهللَّ واْ  ُ َوتِلَُكّبِ
}َل يَُكّلُِف ٱهلل َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها{ ]البقرة: 286[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر ���ا �لل�عب ���ا ا �معت
د �تع�طول ��ب �ت �ب�لا

�لع��صو�م ��ب ا
املبـــــادئ

1 - يق�در أه�ل الب�الد الت�ي يطول فيه�ا النهار ع�ن حد االعت�دال زمنً�ا معتدال، 
فيصومون قدر الساعات التي يصومها املسلمون يف أقرب البالد املعتدلة إليهم، أو 

يتخذون من مواقيت مكة أو املدينة معيارا لصومهم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من الطلبة املرصيني املبعوثني للدارسة بجمهورية 

أملانيا االحتادية - واملقيد برقم 160/ 1984 ميالدية املتضمن:

والنصف صباحا،  الثانية  الساعة  يبدأ  أملانيا  الفجر عندهم يف  أذان  أن   -1
وأذان املغرب يف متام العارشة إال ربع مساء مما يؤدي إىل جعل مدة الصيام عندهم 

حوايل 19 ساعة وذلك يسبب إجهادا هلم مما قد يؤثر عىل حتصيلهم وأعامهلم.

2- أوقات دراستهم متواصلة وتبدأ من 8 صباحا حتى 6 مساء.

فهل يمكنهم أن يصوموا عىل أوقات الصيام يف القاهرة أم كيف يصومون 
هناك؟

اجلواب
َياُم َكَما ُكتَِب  ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعاىل: }َيٰٓ

ۡعُدوَدٰٖتۚ َفَمن َكَن ِمنُكم  يَّاٗما مَّ
َ
ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ١٨٣ أ َعَ ٱلَّ

َطَعاُم  فِۡديَةٞ  يُِطيُقونَُهۥ  ِيَن  ٱلَّ َوَعَ  َخَرۚ 
ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ّمِۡن  ةٞ  فَعِدَّ َسَفرٖ   ٰ َعَ ۡو 

َ
أ رِيًضا  مَّ

ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم 
َ
ۥۚ َوأ ُ ا َفُهَو َخۡيٞ لَّ َع َخۡيٗ ِمۡسِكنٖيۖ َفَمن َتَطوَّ

* فتوى رقم: 6 سجل: 120 بتاريخ 27/ 8/ 1984 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني محزة.
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َتۡعلَُموَن{ ]البقرة: 183- 185[. هبذه النصوص القرآنية الكريمة فرض اهلل سبحانه 
وتعاىل صوم شهر رمضان عىل املسلمني، فهو خطاب عام جلميع املسلمني يف كل 
زمان ومكان. ومل يقصد اإلسالم بتكاليفه للناس عنتا وال إرهاقا وال مشقة: }َوَما 
]احلج 78[ ومن تيسري اهلل عىل عباده أنه  ِمۡن َحَرٖج{  ٱدّلِيِن  ِف  َعلَۡيُكۡم  َجَعَل 
حّرم بعض املطعومات، ومع هذا رخص ملن أرشف عىل اهلالك أو خاف الرضر 
بقدر ما حيفظ عليه حياته، قال  يأكل أو يرشب مما حرمه اهلل  أن  بجوع أو عطش 
تعاىل: }َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ إِنَّ ٱهلل َغُفورٞ رَِّحيٌم{ 
إِنَّ   ْۚ ۡحِسُنٓوا

َ
َوأ ٱتلَّۡهلَُكةِ  إَِل  يِۡديُكۡم 

َ
بِأ تُۡلُقواْ  }َوَل  تعاىل:  ]البقرة: 173[، وقال 

نَّة  السُّ هذه  عىل  جاء  رمضان  وصوم   .]195 ]البقرة:  ٱلُۡمۡحِسننَِي{  ُيِبُّ  ٱهلل 
أو  بدنه  يف  رضر  دون  عليه  قادر  صحيح  مقيم  كل  عىل  مفروض  فهو  الرحيمة 
اإلفطار  القضاء، ورخص يف  اإلفطار مع وجوب  املسافر  للمريض  وأبيح  كسبه، 
دون قضاء ملن يشق عليه الصيام لسبب ال يرجى زواله، ومنه ضعف الشيخوخة 
واملرض املزمن والعمل الشاق املستمر طوال العام، عىل أن يؤدي فدية هي اإلطعام 
عن كل يوم مسكينا واحدا بام يشبعه يف وجبتني طعاما متوسطا. وحني فرض اهلل 
}َوُكُواْ  تعاىل:  فقال  يوميا  وهنايته  الصوم  بدء  َبنيَّ  رمضان  صوم  وتعاىل  سبحانه 
ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ ُثمَّ 

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ َوٱۡشَ

ِۡل{ ]البقرة: 187[. وهبذه العبارة من اآلية الكريمة حتدد النهار  َياَم إَِل ٱلَّ واْ ٱلّصِ تِمُّ
َ
أ

املفروض صومه وهو من طلوع الفجر الصادق بظهور النور املستطري يف األفق إىل 
ُهنحَا  ْيُل ِمْن هحَ ا أحَْقبحَلحَ اللَّ دخول الليل بغروب الشمس كام فرسه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »إِذحَ

ائُِم«. ْد أحَْفطحَرحَ الصَّ قحَ ْمُس فحَ بحَِت الشَّ رحَ غحَ ُهنحَا وحَ اُر ِمْن هحَ رحَ النَّهحَ أحَْدبحَ وحَ

إىل  وباليوم وكان اخلطاب موجها  بالشهر  الصوم موقوتا هكذا  وإذا كان 
املسلمني أّيا كانت مواقعهم عىل أرض اهلل دون تفرقة بني جهة يطول ليلها أو يستمر 
الليل أو النهار دائام وجب عىل اجلميع صومه متى حتققت فيهم رشوطه التي بينها 
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اهلل سبحانه وتعاىل يف آيات الصوم، وأوضحها الرسول يف أحاديثه وعمله وتقريره، 
وملا ظهر بعد عرص الرسالة أن عىل األرض جهات يطول فيها النهار حتى ال يكون 
فيها إال ضوءا يسريا،  النهار  ليلها حتى ال يكون  أو يطول  ليلها إال جزءا يسريا، 
وجهات يستمر فيها الليل نصف العام بينام يستمر النهار النصف اآلخر وجهات 
أخرى عىل العكس من ذلك، ملا ظهر هذا اختلف الفقهاء يف مواقيت العبادات يف 

تلك البالد وهل تتوقف عىل وجود العالمات الرشعية أو يقدر وحيسب هلا.

يطول  حيث  السؤال  يف  بصددها  نحن  التي  احلالة  يف  اخلالف  ومضمون 
للمسلمني  شديدا  إرهاقا  يسبب  مما  االعتدال  حّد  عن  االحتادية  أملانيا  يف  النهار 
معتدال  زمنا  للصيام  البالد  هذه  أهل  يقدر  أن  نرى  فإننا  رمضان  صيامهم  يف  هبا 
إليهم  املعتدلة  البالد  أقرب  يف  املسلمون  يصومها  التي  الساعات  قدر  فيصوموا 
-مكة  اإلسالمي  الترشيع  فيها  نزل  التي  املعتدلة  البالد  مواقيت  من  يتخذوا  أو 
واملدينة- معيارا للصوم فيصوموا قدر الساعات التي يصومها املسلمون يف واحدة 
من هاتني املدينتني عىل أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم 
عىل األرض دون نظر أو اعتداد بمقدار ساعات الليل أو النهار ودون توقف يف 
الفطر عىل غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعال؛ وذلك اتباعا ملا 
يف  وإرشاده  اهلل  ألوامر  وامتثاال  والصوم  الصالة  وقت  تقدير  يف  الفقهاء  به  أخذ 
القرآن الكريم رمحة بعباده. قال تعاىل: }يُرِيُد ٱهلل بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم 
{ ]البقرة: 185[. وقال سبحانه: }َل يَُكّلُِف ٱهلل َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها{  ٱۡلُعۡسَ

]البقرة: 286[ صدق اهلل العظيم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ب �ا �ت ر�م���صب
ا ��ب ع�طر �ع���د �ل�ل��ب ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- من أفطر يف رمضان عامدا من غري عذر رشعي إن كان جاحدا لفريضة الصوم 
ا عن اإلس�الم، وإال كان مس�لام عاصيا فاس�قا يس�تحق العقاب  منكرا هلا كان مرتدًّ
رشعا، وجيب عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء املذاهب عىل خالف بينهم 

يف وجوب الكفارة وعدم وجوهبا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 154/ 1986 املتضمن أن السائل ظل يفطر 
بلبنان من سنة 1971 حتى سنة 1982 وكان  وإقامته  أثناء سفره  رمضان عمدا 
ر عام فاته من صيام وأفطر العام احلايل إلصابته  قادرا عىل الصيام، ومل يقِض ومل يكفِّ

بمرض السكر. ويسأل عن حكم ذلك رشعا.

اجلواب
َياُم َكَما ُكتَِب  ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعاىل: }َيٰٓ

َكَن  َفَمن  ۡعُدوَدٰٖتۚ  مَّ يَّاٗما 
َ
أ  ١٨٣ َتتَُّقوَن  لََعلَُّكۡم  َقۡبلُِكۡم  ِمن  ِيَن  ٱلَّ َعَ 

ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ  َخَرۚ َوَعَ ٱلَّ
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ ِمنُكم مَّ

لَُّكۡم  َخۡيٞ  تَُصوُمواْ  ن 
َ
َوأ ۥۚ  ُ لَّ َخۡيٞ  َفُهَو  ا  َخۡيٗ َع  َتَطوَّ َفَمن  ِمۡسِكنٖيۖ  َطَعاُم 

ّلِلنَّاِس  ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى  نزَِل فِيهِ 
ُ
أ ِٓي  َرَمَضاَن ٱلَّ َشۡهُر  َتۡعلَُموَن ١٨٤  ُكنُتۡم  إِن 

َوَمن َكَن  ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ  َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلشَّ
يُرِيُد  َوَل  ٱۡلُيۡسَ  بُِكُم  يُرِيُد ٱهلل  َخَرۗ 

ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ّمِۡن  ةٞ  فَعِدَّ َسَفرٖ   ٰ َعَ ۡو 

َ
أ َمرِيًضا 

َولََعلَُّكۡم  َهَدىُٰكۡم  َما   ٰ َعَ ٱهلل  واْ  ُ َوتِلَُكّبِ ةَ  ٱۡلعِدَّ َوتِلُۡكِملُواْ  ٱۡلُعۡسَ  بُِكُم 
* فتوى رقم: 40 سجل: 121 بتاريخ 18/ 11/ 1986 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الكريمة إشارة إىل  القرآنية  النصوص  تَۡشُكُروَن{ ]البقرة: 183- 185[. ففي هذه 
أن الصوم عبادة مفروضة عىل كل مسلم مكلف -بالغ عاقل- قادر عىل الصوم 
رشع  أجلها  من  التي  احلكمة  إىل  إشارة  أيضا  وفيها  الرشعية،  األعذار  من  خال 
النفس عن طريق  تربية  َتتَُّقوَن{ فمن أعظم فوائد الصوم  }لََعلَُّكۡم  الصوم: 
وبذلك  وتعاليمه،  ألحكامه  واخلضوع  هلل  اخلشوع  وتعويدها  وهتذيبها  إعدادها 
يتحقق هلا االستقامة عىل احلق واخلري واالعتدال عىل الطريق املستقيم، وقد أمجع 
املسلمون عىل أن من أنكر ما ثبتت فرضيته كالصالة والصوم، أو حرمته كالقتل 
والزنا، بنص رشعي قطعي يف ثبوته عن اهلل تعاىل وتناقله مجيع املسلمني كان خارجا 

عن ربقة اإلسالم ال جتري عليه أحكامه وال يعترب من أهله.

اثنتي عرشة سنة  عامدا  أفطر رمضان  الذي  السائل  فالرجل  ذلك  كان  ملا 
عن  مرتدا  كان  هلا  منكرا  الصوم  لفريضة  جاحدا  كان  فإذا  رشعي،  عذر  غري  من 
أفطر يف رمضان عمدا ودون عذر معتقدا عدم جواز ذلك كان  إذا  أما  اإلسالم، 
مسلام عاصيا فاسقا يستحق العقاب رشعا وال خيرج بذلك عن ربقة اإلسالم وجيب 
عليه قضاء ما فاته من الصوم باتفاق فقهاء املذاهب عىل خالف بينهم يف وجوب 
الكفارة وعدم وجوهبا، فقد أوجب القضاء فقط فقه اإلمام أمحد بن حنبل وقول 
لإلمام الشافعي، وأوجب القضاء والكفارة فقه اإلمام أيب حنيفة ومالك وقول يف 
فقه اإلمام الشافعي إذا ابتلع ما يتغذى به من طعام أو دواء أو رشاب، وهو ما نميل 

لألخذ به.

وبناء عليه فإنه يلزم السائل قضاء ما فاته من صيام ويلزمه الكفارة ونظًرا 
لتعدد الكفارات فإن احلنفية قالوا: ال تتعدد الكفارة بتعدد ما يقتضيها مطلقا سواء 
كان التعدد يف يوم واحد أو يف أيام متعددة وسواء كان يف رمضان واحد أو يف متعدد 
من سنني خمتلفة، إال أنه لو فعل ما يوجب الكفارة ثم كفر عنه ثم فعل ما يوجبها 
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ثانيا فإن كان هذا التكرار يف يوم واحد كفت كفارة واحدة وإن كان التكرار يف أيام 
الرواية يقتيض  بالذي كفر عنه بكفارة جديدة، وظاهر  بعد األول  خمتلفة كفر عام 

التفصيل وهو إن وجبت بسبب اجلامع تتعدد وإال فال تتعدد.

وقال احلنابلة: إذا تعدد املقتيض للكفارة يف يوم واحد فإن كفر عن األول 
لزمته كفارة ثانية للموجب الذي وقع بعده، وإن مل يكفر عن السابق كفته كفارة 

واحدة عند اجلميع)1).

خالل  صيام  من  فاته  ما  قضاء  يلزمه  السائل  هذا  فإن  سبق  ما  عىل  وبناء 
ثالث عرشة سنة وكفارة واحدة عن اجلميع، أما كونه أصبح مريضا بمرض السكر 
فإن أخربه طبيب مسلم أمني حاذق يف مهنته بأن هذا املرض ال يرجى برؤه والصوم 
يؤثر تأثريا شديدا عىل شفائه منه فإنه تلزمه خالل املدة املذكورة فدية وهي إطعام 
مسكني وجبتني مشبعتني عن كل يوم أفطره أو قيمة ذلك نقدا. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J

)1)  انظر فقه املذاهب األربعة ص 543.
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�مر�ت��ك�ا
أ
�ت ا

�م �ل��ل�ص�����ل�ص��ت�ب ��ب �لع���ص��ت�ا �ت وا �لع��ص�لا �ع��ت�د ا �صوا
املبـــــادئ

1- للصالة أوقات حمددة ال بد أن تؤدى فيها.
2- بداي�ة الص�وم وهنايت�ه إن ظهرت بوضوح للش�خص يف بلدته املقي�م هبا فعليه 
االلت�زام هب�ا، وإال فعليه االلتزام برؤي�ة أقرب البالد إليه، فإن تع�ذر فعليه االلتزام 

بمواقيت مكة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 13/ 1987 املتضمن االستفسار عن مواعيد 

الصالة والصيام للمسلمني املقيمني يف أمريكا.

اجلواب
أوال: املواقيت الرشعية للصالة:

لَٰوةَ َكنَۡت  للصالة أوقات حمددة ال بد أن تؤدى فيها لقوله تعاىل: }إِنَّ ٱلصَّ
ۡوقُوٗتا{ ]النساء: 103[. أي فرضا مؤكدا ثابتا بثبوت الكتاب  َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ
لَٰوةَ  قِِم ٱلصَّ

َ
ويف أوقات حمدودة، وقد أشار القرآن إىل هذه األوقات فقال تعاىل: }َوأ

لُوِك  لَٰوةَ دِلُ قِِم ٱلصَّ
َ
ِۡل...{ ]هود: 114[. وقال تعاىل: }أ َطَرَفِ ٱنلََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱلَّ

َمۡشُهوٗدا{  َكَن  ٱۡلَفۡجرِ  قُۡرَءاَن  إِنَّ  ٱۡلَفۡجرِۖ  َوقُۡرَءاَن  ِۡل  ٱلَّ َغَسِق  إَِلٰ  ۡمِس  ٱلشَّ
َوَقۡبَل  ۡمِس  ٱلشَّ ُطلُوِع  َقۡبَل  َرّبَِك  ِبَۡمِد  }وََسّبِۡح  تعاىل:  وقال   .]78 ]اإلرساء: 

{ ]طه: 130[.  ۡطَراَف ٱنلََّهارِ لََعلََّك تَۡرَضٰ
َ
ِۡل فََسّبِۡح َوأ ُغُروبَِهاۖ َوِمۡن َءانَآيِٕ ٱلَّ

قبل غروهبا صالة  والتسبيح  الصبح،  الشمس صالة  قبل طلوع  بالتسبيح  ويعني 
العرص، وأما السنة فقد حددهتا وبينت معاملها فيام ييل عن جابر بن عبد اهلل أن النبي 

* فتوى رقم: 129 سجل: 121 بتاريخ 26/ 4/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ملسو هيلع هللا ىلص جاءه جربيل -عليه السالم- فقال له: »قم فصله«. فصىل الظهر حني زالت 
الشمس، ثم جاءه العرص فقال: »قم فصله«، فصىل العرص حني صار ظل كل يشء 
مثليه، ثم جاءه املغرب فقال: »قم فصله«. فصىل املغرب حني وجبت الشمس أي 
الشفق، ثم  العشاء حني غاب  العشاء فقال: »قم فصله«. فصىل  غربت، ثم جاءه 
جاءه الفجر حني برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: 
»قم  فقال:  العرص  جاءه  ثم  مثله،  يشء  كل  صار  حني  الظهر  فصىل  فصله«.  »قم 
فصله«. فصىل العرص حني صار ظل كل يشء مثليه، ثم جاءه املغرب وقتا واحدا مل 
يزل عنه، ثم جاءه العشاء حني ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصىل العشاء، 
ثم جاءه حني أسفر جدا، فقال: »قم فصله«. فصىل الفجر ثم قال: »ما بني هذين 
الوقتني وقت«. رواه أمحد والنسائي والرمذي، وقال البخاري هو أصح يشء يف 

املواقيت، يعني إمامة جربيل.

ومن هذا احلديث وغريه يتبني أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن 
وسط السامء ويمتد إىل أن يصري ظل كل يشء مثله سوى يف الزوال، ووقت صالة 
العرص يدخل بزيادة ظل اليشء عن مثله بدون أن حيتسب يف الزوال مثله ويمتد 
وتوارت  الشمس  غابت  إذا  املغرب  صالة  وقت  ويدخل  الشمس،  غروب  إىل 
بمغيب  العشاء  صالة  وقت  ويدخل  األمحر،  الشفق  مغيب  إىل  ويمتد  باحلجاب 
الشفق األمحر ويمتد إىل نصف الليل، ووقت صالة الصبح يبتدئ من طلوع الفجر 

الصادق بظهور النور املستطري يف األفق.

ثانيا: أما وقت الصوم فإنه يبدأ من طلوع الفجر الصادق إىل دخول الليل 
بغروب الشمس.

هذه هي العالمات الرشعية لدخول وقت الصالة ولبداية الصوم وهنايته، 
تعذر  فإن  االلتزام هبا،  فعليه  املقيم هبا  بلدته  للسائل يف  فإن كانت تظهر بوضوح 
رؤية ومتييز هذه العالمات الرشعية فعليه االجتاه إىل املركز اإلسالمي يف واشنطن 
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ملعرفة األوقات به باعتباره أقرب البالد إليه؛ إذ األصل يف املواقيت رؤية عالماهتا 
القرى  أم  بمواقيت  االلتزام  فعليه  ذلك  عليه  تعذر  فإن  بياهنا،  السالف  الرشعية 

-مكة- باعتبارها مهبط الوحي. هذا واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�أ��ت �لع�ط�ا �ت ا
�م ��ب

�أ �لع��ص�ا ر ا ��ب��ط�ا اأ
املبـــــادئ

1- إن ش�ق الصوم عىل املس�افر جًوا؛ لطول النهار فله رخصة اإلفطار للسفر، وإن 
مل يشق عليه وآثر اإلمتام فال جيوز له أن يفطر حتى تغيب عنه الشمس متاما، فالعربة 

عنده بغروب الشمس وليس بأي توقيت آخر.

الســـــؤال
عمل  طبيعة  أن  املتضمن   1988  /138 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
السائل تستلزم سفره للخارج بصفة مستمرة يف شهر رمضان، ويل عليهم وقت 
غروب الشمس مبكرا عندما يتجهون بالطائرة جهة الرشق، ويل عليهم متأخرا يف 
حالة االجتاه نحو الغرب، ويسأل عىل أي توقيت يفطر؟ أبتوقيت البلد الذي سافر 
منه وهو حمل إقامته، أم بغروب شمس البلد الذي يسافر إليه؟ ويف بعض األحوال 
يظل  بل  الطائرة  يغادر  وال  اليوم  نفس  يف  منها  ويعود  األجنبي  البلد  إىل  يذهب 
بداخلها أثناء وقوفها عىل أرض املطار األجنبي حوايل ساعة، ثم يعود إىل القاهرة 
الشمس يف  باخلارج وكانت  توقفه  أثناء  الشمس يف مرص  فإذا حل موعد غروب 

البلد الذي هو فيه ما تزال ساطعة، فهل جيوز له الفطر أم ال؟

اجلواب
الصيام رشعا: اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس 
ۡبَيُض ِمَن 

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ ُبواْ َحتَّ مع النية، قال اهلل تعاىل: }َوُكُواْ َوٱۡشَ

»وكان  ]البقرة: 187[،  ِۡل{  ٱلَّ إَِل  َياَم  ٱلّصِ واْ  تِمُّ
َ
أ ُثمَّ  ٱۡلَفۡجرِۖ  ِمَن  ۡسَودِ 

َ
ٱۡل ٱۡلَۡيِط 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر مع أصحابه يف رمضان فلام غربت الشمس طلب من بالل أن يعد 

* فتوى رقم: 126 سجل: 123 بتاريخ 1/ 6/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي..
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طعام اإلفطار، فلام أعده رشب منه وقال مشريا بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا 
وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم« رواه البخاري ومسلم، ففي اآلية الكريمة 
واحلديث الرشيف دليل عىل أنه ال حيل للصائم أن يفطر إال إذا جاء الليل، والليل 
جييء إذا غربت الشمس، فلو سافر صائم يف طائرة وكانت عىل ارتفاع شاهق فإن 
املعروف أن الشمس تغيب عن األرض قبل غياهبا عن ركاب الطائرة وذلك بحكم 
كروية األرض، وهبذا ال جيوز لركاب الطائرة أن يفطروا ما دامت الشمس ظاهرة 
متجها  يكون  أو  النهار  فيقرص  الرشق  إىل جهة  متجها  يكون  أن  وقد حيدث  هلم، 
النهار، فالعربة بغياب الشمس عنه يف أي اجتاه وال عربة  الغرب فيطول  إىل جهة 
بتوقيت املنطقة التي يمر هبا، وال بتوقيت البلد الذي سافر منه فإن شق عليه الصوم 
لطول النهار فله رخصة اإلفطار للسفر، وإن مل يشق عليه وآثر إمتام الصيام فال جيوز 
له أن يفطر حتى تغيب عنه الشمس متاما، وهبذا يتضح أن العربة بغروب الشمس 

وليس بأي توقيت آخر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�����ل� ب ا
�م �مر�تع��� ��ص��ت�ا

املبـــــادئ
1- يب�اح للمري�ض الذي يعجز عن الصوم أو يرضه أو يؤخ�ر ُبرَأه بإخبار الطبيب 

احلاذق األمني أن يفطر ويقيض ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه.
2- إذا كان امل�رض مزمن�ا وال يرجى برؤه ويعجز فيه املريض عن الصوم ففي هذه 

احلالة يباح له الفطر وجيب عليه الفداء.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 153/ 1990 املتضمن أن السائل مريض 
بمرض السكر ويتناول احلقنة مرتني يف اليوم، وقد أمره الطبيب باألكل عدة مرات 
يف اليوم، وإذا مل يأكل تأخذه غشاوة ويكاد يسقط عىل األرض، وهذا راجع لنقص 
مادة السكر، وقد جرب السائل ذلك ووقع به ما ذكر، وذكر أن هذا املرض مزمن. 

ويسأل: هل جيب عليه اإلطعام، وما مقداره وكيفيته؟

اجلواب
أو  يرضه  أو  الصوم  يعجز عن  الذي  للمريض  يباح  أنه  الفقهاء عىل  نص 
أخر  أيام  من  أفطر  ما  ويقيض  يفطر  أن  األمني  احلاذق  الطبيب  بإخبار  برأه  يؤخر 
بعد شفائه. هذا إذا كان املرض يرجى برؤه، أما إذا كان املرض مزمنا وال يرجى 
الشيخ  املريض حكم  املريض عن الصوم ففي هذه احلالة يعطى  فيه  برؤه ويعجز 
يوم مسكينا وجبتني  يطعم عن كل  بأن  الفداء  الفطر وجيب عليه  له  ويباح  الفاين 
مشبعتني من أوسط ما يأكل السائل هو وأرسته، ويمكن له تقدير قيمة الوجبتني 
وإخراجها عن كل يوم أو مجلة برشط أن يستمر العجز إىل الوفاة، فإن برئ يف أي 

* فتوى رقم: 6 سجل: 126 بتاريخ 19/ 4/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم األيام التي أفطرها مهام كانت كثرية بقدر 
استطاعته، وال تعترب الفدية يف هذه احلالة جمزية ولو كان قد أخرجها؛ ألن رشط 

إجزائها استمرار العجز عن الصوم إىل وقت الوفاة.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�����ت را �ل�د �ل�ع�ل�ص�ل وا ل �ب�ا �ا �عب �ب���ش ر �ب�����صب��ب ال� ��ب��ط�ا ح��ل�م ال�أ
املبـــــادئ

1- إذا كانت حالة الش�خص ال متكنه من االس�تمرار يف صوم رمضان بسبب جهد 
جس�دي أو ذهني كان عليه أن جياهد نفس�ه عىل الصوم بقدر اس�تطاعته، فإن عجز 
أو ترت�ب عىل الصوم خلل يف دراس�ته جاز له الفطر وعلي�ه قضاء ما أفطره من أيام 

شهر رمضان.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 137 سنة 1991 املتضمن أنه يعمل طبيبا 
باملستشفى هنارا، ويقوم بتحضري رسالة الدكتوراه حاليا وسيتم مناقشة الرسالة بعد 
عطلة عيد الفطر، ويقول إن الصيام يؤثر عليه من حيث االستعداد ملناقشة الرسالة 
التي يلزمها جهد كبري، ويطلب اإلفادة عام إذا كان يل له اإلفطار من عدمه، وما 

هي كفارة ذلك؟

اجلواب
اإلسالم دين السامحة واليرس وال يكلف اإلنسان إال بام يطيقه، فمن كان 
مريضا مرضا يرجى الشفاء منه أبيح له الفطر، ومتى شفي من مرضه صام ما أفطره 
منه  الشفاء  يرجى  ال  مزمن  ملرض  الصوم  عن  عجز  وإن  رمضان،  شهر  أيام  من 
أو بسبب تقدم السن أبيح له الفطر ووجبت عليه الفدية وهي إطعام مسكني عن 
كل يوم يفطره من شهر رمضان، وعىل ذلك فإذا كانت حالة السائل ال متكنه من 
االستمرار يف صوم رمضان بسبب جهد جسدي أو ذهني يبذله كان عليه أن جياهد 
نفسه ويروضها عىل الصوم بقدر استطاعته، فإن عجز أو ترتب عىل الصوم خلل 

* فتوى رقم: 379 سجل: 126 بتاريخ 13/ 4/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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يف دراسته أو تعطيل هلا جاز له الفطر وعليه قضاء ما أفطره من أيام شهر رمضان، 
وذلك بعد انتهائه من مناقشة تلك الرسالة وليست هناك كفارة مع القضاء يف تلك 

احلالة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�صو�م �تو�م �عر��ب��ت
املبـــــادئ

1- م�ن نوت الصوم وصامت فع�ال إال أن العذر فاجأها أثناء صيامها مما اضطرها 
إىل الفطر فثواهبا عند اهلل غري منقوص بإذن اهلل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 585/ 1992 املتضمن قول السائل: نوت 
كريمتي صيام يوم عرفة، ويف متام الساعة 11 ظهرا فاجأها احليض فأفطرت، فهل 
تثاب بنفس ثواب من صامت اليوم كله؟ وهل صيام يوم عرفة يكفر سيئات الصائم 

عن عامني سابقني وعامني الحقني؟

اجلواب
جاء يف صحيح البخاري أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنام األعامل بالنيات، وإنام 
لكل امرئ ما نوى...« احلديث، وعن أيب قتادة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صوم يوم عرفة 
يكفر سنتني ماضية ومستقبلة« أخرجه أمحد والنسائي، وقال اإلمام الرمذي: قد 
استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إال للحاج، ومعنى احلديث أن صيام يوم عرفة 
اآلتية هذا  السنة  الذنوب يف  املاضية، وحيول بني صائمه وبني  السنة  ذنوب  يكفر 
عن صوم يوم عرفة، أما ما ذكره السائل من أن بنته قد نوت الصيام وأفطرت لعذر 
خارج عن إرادهتا فإنه عمال بمضمون حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي يشري إىل أن من 
هم بحسنة ومل يفعلها كتبت له حسنة فإن فعلها كتبت له عرش حسنات، وبام أن 
بنت السائل قد نوت الصوم وصامت فعال إال أن العذر فاجأها ظهر هذا اليوم مما 

* فتوى رقم: 374 سجل: 129 بتاريخ 23/ 8/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اضطرها إىل الفطر فثواهبا عند اهلل غري منقوص -بإذن اهلل- واهلل هو املتفضل عىل 
عباده باألجر والثواب.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�عر�لب�ت��ت ��ور ا �ل��معش �أ�ل ا وا
أ
�����ل��ب��ت ل�

�ل��صب ء �ب�ا ��ب��ت�ا ر ال�أ ا ������ب د �ص�معب
املبـــــادئ

1- الرؤية الرشعية التي ال تتمكن منها التهمة هي األصل يف حتديد أوائل الش�هور 
القمرية، ويس�تعان م�ن أجل الوصول إىل ه�ذه الرؤية بالوس�ائل العلمية احلديثة، 

وعىل رأسها احلساب الفلكي املوثوق به والصادر ممن يوثق به.
2- ق�رر جممع الفقه اإلس�المي يف دورت�ه الثانية بجدة س�نة 1985 أن ترك قضية 
إثب�ات اهل�الل إىل دور اإلفتاء والقضاء يف الدول اإلس�المية؛ ألن ذلك أوىل وأقدر 

باملصلحة العامة، واألخذ هبذا الرأي أرجح.
3- م�ن القواع�د الفقي�ه املقررة أن حك�م احلاك�م أو املفتي أو القايض يف املس�ائل 

االجتهادية يقطع اخلالف.
الســـــؤال

ما  سيام  وال  العربية  الشهور  ألوائل  بالنسبة  اتباعه  جيب  عام  احلديث  كثر 
اإلفتاء  دار  عليه  تسري  الذي  املنهج  فام هو  بمطلع شهري رمضان وشوال.  يتعلق 

املرصية؟
اجلواب

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل ومن وااله، 
وبعد، فإن املنهج الذي تسري عليه دار اإلفتاء املرصية بالنسبة ألوائل الشهور العربية 

يتلخص يف النقاط التالية:
1- إن دار اإلفتاء املرصية تعترب الرؤية الرشعية التي ال تتمكن منها التهمة 
هي األصل يف حتديد أوائل الشهور القمرية، وتستعني من أجل الوصول إىل هذه 
الرؤية بالوسائل العلمية احلديثة، وعىل رأسها احلساب الفلكي املوثوق به والصادر 

ممن يوثق به.
* فتوى رقم: 1 سجل: 133 بتاريخ 28/ 11/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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هبا  أخذت  مرص  يف  الرشعية  الرؤية  لدهيا  ثبتت  إذا  اإلفتاء  دار  إن   -2
وأصدرت بمقتضاها الفتوى املناسبة، أما إذا ثبتت هذه الرؤيا يف بلد إسالمي آخر 
سوى مجهورية مرص العربية ومل تثبت يف مرص فإن دار اإلفتاء املرصية هلا أن تأخذ 
تقتنع بذلك، وليس ألحد أن  إذا مل  اقتنعت بصحتها، وهلا أال تأخذ هبا  إذا ما  هبا 
يلزمها باألخذ هبا؛ ألن دار اإلفتاء -مع احرامها لكل دور اإلفتاء األخرى- هلا 
موازينها الدقيقة يف هذا الشأن وهي املسؤولة أمام اهلل تعاىل عن كل ما يصدر عنها 

من فتاوى وأحكام.

3- إن مسألة صيام مجيع األقطار اإلسالمية؛ لثبوت الرؤية يف قطر منها أو 
عدم صيامها من املسائل االجتهادية التي اجته الفقهاء بالنسبة هلا اجتاهني:

أنه متى ثبتت رؤية هالل رمضان يف بلد إسالمي وجب  فمنهم من يرى 
عىل بقية البالد اإلسالمية التي تشرك معه يف جزء من الليل أن تصوم تبعا له، وقد 
زكى هذا االجتاه جممع البحوث اإلسالمية يف دورته الثالثة املنعقدة يف أكتوبر سنة 
1966 فقد كان من بني قراراته: أن الرؤية هي األصل يف دخول أي شهر قمري، 
لكن ال يعتمد عليها إذا متكنت فيها التهم متكنا قويا لسبب من األسباب، ومن هذه 
به، وأنه ال عربة  يوثق  به والصادر ممن  املوثوق  الفلكي  األسباب خمالفة احلساب 
باختالف املطالع وإن تباعدت األقاليم متى كانت مشركة يف جزء من ليلة الرؤية.

ومنهم من يرى أن ألهل كل بلد رؤيتهم وال تلزمهم رؤية غريهم، ومن 
أدلتهم ما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه وغريه من أصحاب السنن عن قريب 
É قال: »قدمت الشام من املدينة واستهل عيل هالل رمضان وأنا بالشام فرأيت 
اهلالل ليلة اجلمعة، ثم قدمت املدينة يف آخر الشهر، فسألني ابن عباس متى رأيتم 
الناس  ورآه  نعم،  فقلت:  رأيته؟  أنت  فقال:  اجلمعة،  ليلة  رأيناه  فقلت:  اهلالل؟ 
وصاموا وصام معاوية، فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم 
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حتى نكمل ثالثني يوما أو نراه، فقلت: أال تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال: 
ال، هكذا أمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. 

الثانية  دورته  يف  اإلسالمي  الفقه  جممع  به  أخذ  قد  الثاين  املذهب  وهذا 
بجدة سنة 1985، فقد كان من بني قراراته: ال حاجة إىل الدعوة إىل توحيد األهلة 
واألعياد يف العامل اإلسالمي؛ ألن توحيدها ال يكفل وحدهتم كام يتومهه كثري من 
املفرضني لتوحيد األهلة واألعياد، وأن ترك قضية إثبات اهلالل إىل دور اإلفتاء 
والقضاء يف الدول اإلسالمية؛ ألن ذلك أوىل وأقدر باملصلحة العامة، وهذا الرأي 
هو الذي نميل إليه ونرى أن األخذ به أرجح؛ ألنه يتناسب مع ظروف كل قطر 

إسالمي، ومع ما سار عليه السلف الصالح.
يف  القايض  أو  املفتي  أو  احلاكم  حكم  أن  املقررة  الفقيهة  القواعد  من   -4
املسائل االجتهادية يقطع اخلالف، بمعنى أنه إذا حصل خالف حول هذه الرؤية 
التي مل تثبت يف مرص وثبتت يف دولة أخرى، من حيث األخذ هبا أو عدم األخذ 
هبا، وقالت دار اإلفتاء املرصية كلمتها يف هذه املسألة فعىل مجيع املرصيني املقيمني 
يف مرص أن يلتزموا بام قالته؛ ألن احلكم يف هذه املسألة وما يشبهها من اختصاصها 

وهي مسؤولة عام تفتي به أمام اهلل تعاىل.
5- ال يصح الربط بني هالل رمضان وهالل ذي احلجة بالنسبة ملا تقرره 
بالنسبة لشهر ذي  تقرره  فيام  السعودية  توافق  اإلفتاء يف مرص  دار  السعودية؛ ألن 
وليس  أرضها  عىل  تقام  باحلج  اخلاصة  املناسك  مجيع  إذ  عرفات؛  ولوقفة  احلجة 
معقوال أن خيالفها بلد إسالمي فيام تقرره يف هذا الشأن، أما ما يتعلق هبالل شهر 
برؤية  تأخذ  أن  هلا  دولة  فيه خمتلف؛ ألن كل  فاألمر  أو غريمها  أو شوال  رمضان 
غريها إذا اقتنعت هبا، وهلا أال تأخذ هبا إذا مل تقتنع بذلك، ودار اإلفتاء تترضع إىل 
اهلل تعاىل أن هيدينا مجيعا ملا حيبه ويرضاه وأن جينبنا الزلل يف القول والعمل، إنه عىل 

ما يشاء قدير، نعم املوىل ونعم النصري.





�ل�ع�ل�مر�ت �ل������ب وا �م ا ح��ك�ا
أ
�ص��ب ا
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�لع�طر�ت�ت و��ب ا
�ل������ب �ل��ب حب��ت� ا

أ
ح��ل�م �ت�ا

املبـــــادئ
1- جيوز تأخري احلج عند غلبة اخلوف من الطريق وعدم غلبة السالمة إىل أن يصري 

الطريق مأمونا وتغلب السالمة.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من وزارة الداخلية صورهتا:

ملا قامت احلرب األوروبية احلالية وصار السفر إىل احلجاز صعبا  وطريقه 
غري مأمون قد كنا أخذنا رأي فضيلتكم عن ذلك يف  العام املايض عام ترونه موافقا 
السالمة  الطريق وعدم غلبة  بأنه  عند غلبة اخلوف يف  للرشع الرشيف، فأجبتمونا 
يكون الطريق  غري مأمون، وجيوز تأخري احلج إىل أن يصري الطريق مأمونا وتغلب 
 السالمة وتزول غلبة اخلوف، وبناء عىل ذلك قد وضعت  النصائح الكافية يف املنشور 
الذي أصدرته احلكومة يف العام  املايض إلرشاد احلجاج املرصيني عن ذلك، وحيث 
إنه ال يزال  يتعذر القطع بأن دعائم األمن يف بالد احلجاز قد استتبت متام  االستتباب، 
فضال عن أن طرق النقل بحرا بني القطر املرصي  واحلجاز معدومة فعال، فاملرجو 

من فضيلتكم إفادتنا عام ترونه يف  مثل هذه احلالة. 

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب دولتكم رقم 17 يوليه سنة 1916 نمرة   103 الذي جاء 
فيه أنه ملا قامت احلرب األوروبية احلالية وصار  السفر إىل احلجاز صعبا وطريقه غري 
مأمون، وأخذ دولتكم رأينا  يف ذلك أجبنا بأنه عند غلبة اخلوف يف الطريق وعدم 

* فتوى رقم: 91 سجل: 13 بتاريخ 18/ 7/ 1916 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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الطريق  الطريق غري مأمون، وجيوز تأخري احلج إىل أن  يصري  غلبة  السالمة يكون 
مأمونا وتغلب السالمة وتزول غلبة اخلوف، وبناء  عىل ذلك قد وضعت النصائح 
الكافية يف املنشور الذي أصدرته  احلكومة يف العام املايض إلرشاد احلجاج املرصيني 
احلجاز  قد  بالد  يف  األمن  دعائم  بأن  القطع  يتعذر  يزال  ال  إنه  ذلك،  وحيث  عن 
استتبت متام االستتباب، فضال عن أن طرق النقل بحرا بني  القطر املرصي واحلجاز 
معدومة فعال، وتريدون دولتكم اإلفادة  عام نراه موافقا للرشع الرشيف يف مثل هذه 
احلالة، ونفيد أنه  حيث كان احلال ما ذكر فيجوز للمرصيني تأخري احلج إىل أن  يصري 

الطريق مأمونا وتغلب السالمة وتزول غلبة اخلوف.

هذا ما  يقتضيه احلكم الرشعي. وتفضلوا بقبول فائق االحرام. 
J
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�مر�
أ
��ت� �ب�ا

�ل�عب �ل������ب �ع��ب ا ا
املبـــــادئ

1- إذا وج�ب احل�ج عىل ش�خص فأمر غريه باحل�ج عنه لعجزه ع�ن أداء الفريضة 
بنفس�ه، وكان�ت نفق�ة ذلك أو أكثره�ا عىل اآلمر، ون�وى املأمور احل�ج عن اآلمر، 
واس�توىف بقية الرشوط التى ذكرها فقهاء احلنفية يف حج الفرض عن الغري فال نزاع 

عند احلنفية يف جواز ذلك وسقوط احلج به عن اآلمر.
2- ال يشرط يف جواز احلج عن الغري أن يكون عجزه ال يرجى زواله عند احلنفية، 

غري أهنم اشرطوا يف سقوط حج الفرض عن اآلمر استمرار عجزه إىل وفاته.
3- ال يش�رط يف ج�واز احلج عن الغري عن�د احلنفية أن يكون املأم�ور قد حج عن 
نفسه حجة الفرض غري أن األفضل عندهم أن يكون قد حج عن نفسه ليكون عاملا 

بمناسك احلج.
4- إذا وجب احلج عىل املأمور به بتحقق قدرته عليه تعني عليه احلج عن نفس�ه يف 

أول سني اإلمكان ويكون آثام بالرك.
5- لكل من اآلمر باحلج واملأمور به ثواب عىل فعله بال شك.

الســـــؤال
سأل ح.س. قال: ما قولكم دام فضلكم يف املسألة اآلتية: شخص مورس 
يبلغ من العمر زهاء الستني ويرغب يف تأدية فريضة احلج، ولكن صحته ال متكنه 
فهل  والزيارة.  نفقات احلج  بكافة  له  متكفال  نجله  ينيب عنه  أن  من ذلك، ويريد 
يصح حج الوالد رشعا عىل هذا الوجه، أو ال يصح؟ وملن يكون أجر احلج وثواب 

الزيارة؟

* فتوى رقم: 406 سجل: 41 بتاريخ 18/ 2/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.

اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا وجب احلج عىل شخص فحج عنه 
غريه بأمره وكان اآلمر عاجزا عن أداء فريضة احلج بنفسه، وكانت نفقة احلج من 
املأمور احلج عن اآلمر، واستوىف بقية الرشوط  مال اآلمر كلها أو أكثرها، ونوى 
التي ذكرها فقهاء احلنفية يف حج الفرض عن الغري فال نزاع حينئذ بني فقهاء احلنفية 
يف أنه يسقط الفرض عن اآلمر. ولكن اختلفوا يف أنه هل يقع احلج املفروض عن 

اآلمر؟ أو يقع عن املأمور نفال، ولآلمر ثواب النفقة كالنفل؟

ملا  الصحيح  اآلمر وهو  املفروض عن  احلج  يقع  أنه  املذهب  من  فالظاهر 
يشهد بذلك من اآلثار من السنة، وال يشرط أن يكون العجز ال يرجى زواله عند 
احلنفية، بل جيوز احلج عن الغري لعجز يرجى زواله كعجز ملرض يرجى الربء منه، 
غري أنه ال كالم عندهم يف أنه يشرط يف سقوط الفرض عن اآلمر هبذا احلج وعدم 
وجوب اإلعادة عليه استمرار العجز إىل املوت، فإذا برئ املريض ومتكن من احلج 
وجب عليه اإلعادة. أما إذا كان العجز ال يرجى زواله بأن كان لزمانة أو عمى مثال 
العجز عىل ما  إن زال هذا  الفرض عن اآلمر، وال جتب عليه اإلعادة  فإنه يسقط 
قالوا إنه احلق. وال يشرط عند احلنفية أيضا أن يكون احلاج عن غريه قد حج عن 

ة اإلسالم. نفسه َحجَّ

نعم، قالوا إن األفضل إحجاج احلر العامل باملناسك الذي حج عن نفسه. 
الفتح: »إن حج الرصورة -وهو من مل حيج عن  النظر كام قال صاحب  ومقتىض 
نفسه- عن غريه إن كان بعد حتقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة 
فهو مكروه كراهة حتريم؛ ألنه يتضيق عليه واحلالة هذه يف أول سني اإلمكان فيأثم 
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بركه«. وعىل هذا نجمل ما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أمره من كان حيج عن غريه أن 
حيج عن نفسه، ثم حيج عن غريه.

ثواب  للمأمور  هل  ولكن  احلج،  هذا  عىل  ثوابا  لآلمر  أن  شك  وال  هذا 
املأمور من  بوقوع احلج عن اآلمر ال خيلو  القول  ابن عابدين: »وعىل  قال  أيضا؟ 
الثواب، بل ذكر العالمة نوح عن مناسك القايض: »حج اإلنسان عن غريه أفضل 
من حجه عن نفسه بعد أن أدى فرض احلج؛ ألن نفعه متعد وهو أفضل من القارص 
تأمل. اه�«. انتهت عبارة ابن عابدين، ومما قلنا ظهر اجلواب عن السؤال حيث كان 

احلال كام ذكر به. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�لع�طر�ت�ت ��ت�� ��ت��ط�لع ع��لل�ت�� ا
�ت ح�ا�ب �ع��ب عب

�ل����ل�م ��ب ا
املبـــــادئ

1- احل�اج ع�ن الغري إن قط�ع عليه الطريق وبقي يشء يف يده م�ن مال امليت فرجع 
وأنفق عىل نفسه يف الرجوع ومل حيج ال يكون ضامنا إذا مل تذهب القافلة.

الســـــؤال
سئل يف من ُأمر باحلج عن الغري، فقصد احلج حتى إذا قارب الوصول إىل 
أرض احلجاز حصل له مانع ساموي، مثل اصطدام السفينة بشعب يف البحر، بحيث 
أحرص مدة، إىل أن نقل إىل سفينة أخرى أوصلته إىل أرض احلجاز، وعند وصوله 

قبل إحرامه وجد احلج قد فاته، ثم رجع إىل وطنه الذي خرج منه.

احلج  بدل  من  يسب  أم  الرجوع،  يف  رصفه  ما  يضمن  هذه  واحلالة  فهل 
املأمور به لداعي إحصاره بالعارض الساموي، أم كيف احلال؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
قالوا: »إن احلاج عن الغري إن قطع عليه الطريق، وبقي يشء يف يده من مال 
إذا مل تذهب  الرجوع، ومل حيج ال يكون ضامنا  امليت، فرجع وأنفق عىل نفسه يف 
القافلة«، وهو رصيح يف عدم الضامن يف حادثتنا، فإن احلج فاته بسبب إحصاره يف 
الطريق عىل غري اختياره، وذلك بمثابة قطع الطريق عليه، وعدم ذهاب القافلة، فام 
أنفقه يف الرجوع ال ضامن عليه فيه؛ ألنه منع عن احلج بام طرأ عليه من اإلحصار 
وذلك  صدقه،  عىل  يشهد  ظاهرا  أمرا  املنع  ذلك  كان  متى  الفوات  أوجب  الذي 
ملوضع  ليذهب  رجل  استؤجر  لو  أنه  ترى  أال  باحلج،  آمره  عىل  نفقته  لوجوب 

* فتوى رقم: 303 سجل: 2 بتاريخ 19/ 4/ 1901 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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كذا، ويدعو فالنا بأجر مسمى، فذهب للموضع فلم جيد فالنا، فإنه جيب األجر 
بالذهاب إمجاعا، كام ذكره األتقاين وغريه، فيستأنس به ملا قلنا.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ا و��عب �ب رب دب  اأ
و�ب �ت د

أ
�ل�ل�مرا �ب ا

�ح

املبـــــادئ
1- ال جيب احلج عىل املرأة إال إذا كان معها زوجها أو ذو رحم حمرم هلا بالغ عاقل، 

وال حيل هلا أن حتج بدون ذلك.
2- إذا سافرت املرأة بال زوج أو رحم حمرم هلا كانت آثمة مرتكبة ملا هنى رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص عنه من س�فرها بدون ذلك وكانت أيضا مرتكبة ملعصية خمالفتها لزوجها الذي 

فرضت عليها طاعته يف غري معصية.

الســـــؤال
سألت ح. م. قالت: أنا سيدة مرصية مسلمة ومتعلمة ومتزوجة من رجل 
رجعي وأود احلج، ولكن زوجي يمنعني عن أداء هذه الفريضة بمفردي دونه مع 
مالزمتي إلحدى قريبايت؛ نظرا لعدم سنوح فرصة له لرتك أعامله؛ ألنه ليس له معني 
سوى اهلل. فهل إذا خالفته وصممت عىل أداء الفريضة قهرا عنه بمفردي، فهل هذا 

يعد خمالفة ألصول الدين؟ وهل أعاقب عىل ذلك من اهلل؟ أرجو إفاديت.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه ال جيب احلج عىل السيدة املذكورة إال 
إذا كان معها زوجها أو حمرم هلا بالغ عاقل، وال حيل هلا أن حتج بدون زوجها أو 
حمرمها؛ حلديث البخاري ومسلم: »ال تسافر امرأة ثالثا إال ومعها حمرم«. زاد مسلم 
يف روايته: »أو زوج«، ولقوله- عليه الصالة والسالم-: »ال يل المرأة تؤمن باهلل 
واليوم اآلخر أن تسافر سفرا يكون ثالثة أيام فصاعدا إال ومعها أبوها أو زوجها 
عن  هريرة  أيب  وعن  وغريه.  الرمذي  رواه  منها«.  حمرم  ذو  أو  أخوها  أو  ابنها  أو 

* فتوى رقم: 711 سجل: 51 بتاريخ 18/ 11/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يل المرأة تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها«. وغري 
ذلك من األحاديث التي وردت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. ومن هذا يعلم أن هذه السيدة 
إذا سافرت من غري زوجها أو حمرم هلا كانت آثمة مرتكبة ما هنى عنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من السفر بدون زوج أو حمرم، ومرتكبة أيضا معصية أخرى هي خمالفتها لزوجها 
املرأة  الزوجة طاعته يف غري معصية، والذي جعل حقه عىل  الذي فرض اهلل عىل 
أوجب من حق أبيها عليها كام تدل عىل ذلك أحاديث كثرية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 
ويكفينا أن نذكر منها ما رواه الرمذي عن أيب هريرة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لو كنت 

آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها«.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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رع��ت
�ل�ل��ت �ل������ب �بع�طر�ت�ل��ت��ت ا ا

املبـــــادئ
1- احلج بطريق القرعة جائز رشعا؛ ألن كل عضو من أعضاء اجلمعية يودع مبلغا 

شهريا مع إذهنا بإقراضه ملن حيج به فهو تعاون عىل الرب.

الســـــؤال
سأل رئيس مجعية الدعاية للحج قال:

تراىض لفيف من أعضاء مجعية الدعاية للحج عىل أن يدفع كل منهم ثالثني 
قرشا شهريا لنية احلج، ويف هناية كل عام جيري اقرتاع ليحج من بينهم عدد يتناسب 
واملبلغ املجموع، ويعترب ما يتسلمه العضو من مال احلج وديعة يسددها عىل أقساط 

شهرية عند العودة.

لدى  كوديعة  يعترب  شهريا  يدفع  الذي  قرشا  الثالثني  مبلغ  بأن  العلم  مع 
الفكرة  أي وقت شاء، وهذه  دفعه يف  ما  يسرتد  أن  للدافع  يكون  بحيث  اجلمعية، 

نشأت بعد صدور قانون اجلمعية فهو ال يتناوهلا وإن كان ال يتناىف معها.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن الذي يظهر من السنة ومن عمل الصحابة 
ومما جرى عليه اإلمام أمحد يف مسائل القرعة جواز هذا العمل رشعا؛ ألن حاصله 
إيداع كل عضو من أعضاء اجلمعية املبلغ املذكور شهريا مع إذهنا بأن تقرضه ملن 
حيج به فهو تعاون عىل الرب، عىل أن تكون القرعة وسيلة الختيار من حيج تطييبا 
لنفوس أعضاء اجلمعية، وقد ورد العمل بالقرعة يف مثل هذا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

* فتوى رقم: 621 سجل: 53 بتاريخ 31/ 1/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اهلل-  اإلمام أمحد -رمحه  اهلل عليهم- وقاس عليه  الصحابة-رضوان  وعن بعض 
نظائر له، وما معنا مثل ذلك، ومن أراد الوقوف عىل هذه النصوص التي اعتمدنا 
الرشعية لشيخ  السياسة  الطرق احلكمية يف  القرعة من كتاب  إىل مبحث  فلريجع 
اإلسالم ابن القيم، وإىل ما قاله أيضا يف كتابه بدائع الفوائد من اجلزء الثالث صفحة 

261 وما بعدها.

هذا ما ظهر لنا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ت�ب �لب�ب��ب�ل��ت��ت��؟ �ه�د �ا �لل�ت��ب�ع �ل��ل�ص�����ب و ا
أ
و�� ا

أ
�ل������ب ا ا

املبـــــادئ
1- أداء فريضة احلج أفضل من التربع للمجاهدين بنفقته.

الســـــؤال
سئل: هل أداء احلج أفضل أو التربع للمجاهدين بنفقة  احلج؟

اجلواب
التربع  أو  احلج  أفضل  فريضة  تأدية  هل  املتضمن:  السؤال  عىل  اطلعنا 

للمجاهدين بنفقة احلج؟

واجلواب أن احلج فرض عني عىل كل من استطاع إليه  سبيال؛ لقوله تعاىل: 
ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيل{ ]آل عمران: 97[ وهو  }َوهلِلَّ
فرض عىل الفور يف أول  وقت يتمكن فيه اإلنسان من أدائه كام ذهب إليه  اإلمام أبو 
يوسف من احلنفية وهو أصح الروايات عن  أيب حنيفة ومالك وأمحد، واجلهاد إذا مل 
يدع إليه ويل  األمر مجيع القادرين عليه كام هو واضح اآلن فرض  كفاية؛ متى قام به 
البعض سقط عن الباقني، وإذا تركه  اجلميع أثموا، وفرض العني مقدم عىل فرض 
الكفاية،  فإذا مل يكن لدى مريد احلج ما يسع القيام به والتربع  للمجاهدين قدم أداء 

احلج عىل التربع للمجاهدين.  واهلل أعلم. 

* فتوى رقم: 402 سجل: 59 بتاريخ 17/ 7/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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و�ب�� �ل�ل�������ر�م و�ب�د ء �صع ا �ل��صب����ا �ب ا
�ح

املبـــــادئ
1- حج النساء بدون زوج أو حمرم موافق لبعض املذاهب واألقوال.

2- مذهب احلنفية عدم جواز حج النساء بدون زوج أو حمرم.
3- مذهب الش�افعية عدم جواز حج النس�اء بدون زوج أو حمرم أو مجع من النساء 

الثقات إال لرضورة قاهرة.
4- ال جيوز منع س�فر األطفال مع أمهاهتم؛ إلفضائه إىل منع األمهات أنفس�هن من 

السفر يف احلاالت التى ال جيوز رشعا منعهن فيها من احلج.

الســـــؤال
ورد إلينا سؤال من وزارة الداخلية يتضمن ما يأيت: 

اعتاد بعض احلجاج املرصيني يف مواسم احلج املاضية أن يستصحبوا معهم 
أطفاال تقل أعامرهم عن عرش سنوات، وهؤالء األطفال -فضال عن املتاعب التي 
أماكن ألشخاص  النقل  بالبواخر وغريها من وسائل  يسببوهنا لذوهيم- يشغلون 
الفريضة-  ثواب  يكسبون  ال  -وهم  سفرهم  ويف  الفريضة،  بأداء  مكلفني  بالغني 
يسافرن  السيدات واآلنسات  من  أن كثريا  لوحظ  أدائها، كام  للبالغني عن  تعطيل 
للحجاز دون أن يكون معهن رحم حمرم، فنرجو التفضل باإلفادة عن رأي فضيلتكم 
الذين تقل سنهم عن  يف هاتني احلالتني، وهل من اجلائز رشعا منع سفر األطفال 

العرش سنوات، والسيدة أو اآلنسة التي ال يرافقها رحم حمرم؟

كام نرجو أن يصلنا رد فضيلتكم يف أقرب فرصة إلمكان إصدار التعليامت 
الالزمة يف هذا الصدد يف موسم احلج احلايل.

* فتوى رقم: 668 سجل: 60 بتاريخ 9/ 6/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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اجلواب
وأفتينا بام نصه ورد إلينا كتاب الوزارة املؤرخ 10 شعبان سنة 1368 ه� 
بشأن االستفتاء عام إذا كان جيوز رشعا منع السيدات واآلنسات الاليت ال يرافقهن 
زوج وال حمرم، ومنع سفر األطفال الذين تقل أسناهنم عن عرش سنوات لألقطار 

احلجازية لألسباب املذكورة به، ونفيد:

أوال: أن األئمة قد اختلفوا يف اشراط الزوج أو املحرم يف السفر البعيد، 
فذهب احلنفية إىل أنه يشرط يف سفر املرأة إىل احلج -شابة كانت أم عجوزا- أن 
تكون مع زوج أو حمرم بالغني عاقلني مأمونني، فإن مل يوجد هلا زوج وال حمرم ال 
جيب عليها احلج؛ ألهنا تعد غري مستطيعة، وال جيوز هلا هذا السفر، واملحرم هو من 
ال جيوز له زواجها عىل التأبيد بسبب قرابة أو مصاهرة أو رضاع، والسفر البعيد 
هنا ما كانت مسافته بالسري املعتاد ثالثة أيام ولياليها، وقيل يوما واحدا وال عربة 
بالسفر اآلن بالطائرة، بل املعترب رشعا تقدير املسافة بالسري املعتاد، وذهب الشافعية 
فإذا  ثقات،  نسوة  أو  أو حمرم  مع زوج  تكن  مل  إذا  املرأة  احلج عىل  أنه ال جيب  إىل 
وجدت أي واحدة من هذه الثالثة لزمها احلج، وإن مل جتد شيئا منها مل جيب عليها 
احلج، وهذا يف حج الفريضة، أما احلج النفل فالصحيح عندهم أنه ال جيوز إال مع 
الزوج أو املحرم؛ لعدم الرضورة فيه، ونقل الشوكاين عن اإلمام أمحد أنه ال جيب 
احلج عىل املرأة إذا مل جتد حمرما ومثله الزوج، وإن اشراط املحرم أو الزوج يف احلج 
مذهب آل البيت وأيب حنيفة وإسحاق والشافعي يف أحد قوليه، ونقل عن مالك 
وأمحد يف رواية أخرى أنه ال يشرط الزوج أو املحرم يف سفر الفريضة، ورجح ابن 
« عدم وجوب الزوج أو املحرم يف سفر احلج، فإذا مل جتد واحدا  حزم يف: »اْل�ُمَحىلَّ
منهام حتج وال يشء عليها، وقد فرق بعض الفقهاء بني الشابة والعجوز، فاشرط 
وجود الزوج أو املحرم مع الشابة دون العجوز، واجلمهور عىل عدم الفرق بينهام.
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يف  عليه  فاملنصوص  أمهاهتم  مع  املذكورين  األطفال  لسفر  بالنسبة  ثانيا: 
مذهب احلنفية أن عبادة الصبي ومنها احلج تصح منه، وإن مل جتب عليه، وله ثواهبا، 
وقيل ينتفع هبا والده أيضا، وعند احلنابلة كام يف: »املغني« أن حج الصبي صحيح، 
فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه، وإن مل يكن مميزا أحرم عنه وليه فيصري حمرما بذلك، 
وبه قال مالك والشافعي، وعن ابن عباس: »رفعت امرأة صبيا، فقالت يا رسول 
اهلل، أهلذا حج؟ قال نعم، ولك أجر«، وعن جابر قال: خرجنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
حجاجا ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وكان ابن عمر 
يفعل ذلك، وروي أن أبا بكر طاف بابنه يف خرقة، وبه قال عطاء والزهري ومالك 
والشافعي وإسحاق، وقال ابن املنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي 
عن الصبي الذي ال يقدر عىل الرمي، وقال أمحد: يرمي عنه أبوه أو وليه ونفقته يف 
مال وليه، ومن هذا يعلم أن حج الصبي الذي مل يبلغ احللم صحيح، وإن مل جيب 

عليه.

واخلالصة:

أوال: أن ما جيري عليه العمل اآلن بالديار املرصية من حج النساء بدون 
جواز  عدم  احلنفية  مذهب  وأن  واألقوال،  املذاهب  لبعض  موافق  حمرم  أو  زوج 
الفريضة  الشافعي عدم جواز حج  أو حمرم، ومذهب  بدون زوج  للحج  سفرهن 
إال لرضورة  يعدل عن ذلك  الثقات، وال  النساء  أو مجع من  أو حمرم  بدون زوج 
يف  ولكن  احلنفية،  بمذهب  فيؤخذ  عنه  العدول  الرضورة  اقتضت  فإذا  قاهرة، 
الشابات من النساء دون العجائز، ويؤخذ بالنسبة للعجائز بمذهب من يرى جواز 
سفرهن بدون زوج أو حمرم، وملا كان سن الشباب غري منضبط فال مانع من حتديده 
بسن اخلمسني؛ ألنه يف الغالب هو احلد الفاصل بني من ُتْشَتَهى ومن ال ُتْشَتَهى، 
بمنع سفر  القول  أن  ذلك  ويرجح  ونحوها،  امليالد  بشهادات  إثباته  املمكن  ومن 
املرأة وحدها ملحوظ فيه درء الفتنة ومنع إثارة الشهوة، والقول بالتفرقة بني الشابة 
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والعجوز ملحوظ فيه اشتهاء األوىل دون الثانية، وال مانع رشعا من األخذ بمذهٍب 
بَِع يف قوانني الوقف والوصية  يف حالة واألخذ بمذهٍب آخر يف حالة أخرى كام اتُّ

واملرياث.

ثانيا: ال جيوز منع سفر األطفال املذكورين مع أمهاهتم إلفضائه حتام إىل منع 
األمهات أنفسهن من السفر يف احلاالت التي ال جيوز رشعا منعهن فيها من احلج، 
واملصلحة يف إبقاء ما كان عىل ما كان بالنسبة لسفر هؤالء األطفال، عىل أنه إذا ُأِريد 
ختفيف الضغط عىل بواخر السفر فال مانع من ترتيب الطلبات عىل أساس ترجيح 
البواخر  اتسعت  إذا  إنه  بحيث  تطوعا  احلج  يريد  من  عىل  الفريضة  أداء  يريد  من 

ض عىل املتنفل. للجميع ال ُيْمنَع أحد، وإذا ضاقت َفُيْؤَثر امُلْفَرِ

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
J
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��ت�
�ل�عب �ل������ب �ع��ب ا ا
املبـــــادئ

1- جيوز احلج عن امليت الذي مل يؤدِّ فريضة احلج مع اس�تطاعته الس�بيل إليه سواء 
أكان املؤدي وارثا أم غري وارث.

2- يشرط جلواز النيابة يف احلج أن ينوي النائب احلج عن املتوىف.
3- األفض�ل عند احلنفية أن يكون النائب قد أدى فريضة احلج عن نفس�ه إذا حتقق 

وجوهبا عليه.
4- يشرط جلواز النيابة يف احلج أن تكون نفقة املأمور باحلج من مال اآلمر باحلج.

الســـــؤال
سألت الست إ. ع. ك. قالت:

أوال: كانت والديت -رمحها اهلل- تعتزم احلج إال أن األجل وافاها قبل أن 
أنا بدال  أقوم  أن  املمكن -واحلالة هذه-  الفريضة، فهل من  تأدية هذه  تتمكن من 
أنا  متنعني  العملية  ظرويف  بأن  علام  للمرحومة؟  يتسب  أن  عىل  احلج  بإمتام  منها 
شخصيا من تأدية هذه الفريضة لنفيس، وإين موظفة برشكة أجنبية ويقتضيني عميل 
االختالط بالرجال أثناء ساعات العمل، كام أن ظرويف العائلية تلزمني أن أستمر يف 

هذا العمل؛ إذ إين العائلة الوحيدة البنتي الطفلة بعد وفاة زوجي وأيب وأمي.

ثانيا: إن ما ورثته عن املرحومة أمي ال يكفي كل مصاريف احلج، وعليه 
الطفلة وملستقبيل  ابنتي  ادخرته ملستقبل  مما  املصاريف  أن أكمل هذه  فهل جيوز يل 

كأرملة؟

* فتوى رقم: 239 سجل: 61 بتاريخ 14/ 9/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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اجلواب
اطلعنا عىل السؤال املتضمن أنه إذا تويف أحد قبل أن يؤدي فريضة احلج 
مع وجوهبا عليه، هل جيوز رشعا أن حيج عنه غريه بامل يدفعه إليه الوارث أو غريه 
من تركة املتوىف، أو بعضه من مال املتوىف والبعض اآلخر تربعا منه؟ وهل يسقط 

الفرض عن املتوىف بذلك؟

واجلواب أنه جيوز احلج عن امليت الذي مل يؤد فريضة احلج مع استطاعته 
 :Ñ السبيل إليه سواء أكان املؤدي وارثا أم غري وارث؛ ملا روي عن ابن عباس
»أن امرأة من جهينة جاءت إىل النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- فقالت: إن أمي نذرت أن حتج فلم 
مل حتج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها؛ أرأيت لو كان عىل أمك 
دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اهلل فاهلل أحق بالوفاء« رواه البخاري والنسائي بمعناه، 
سواء  األئمة  مجهور  مذهب  امليت  عن  احلج  جواز  أن  للنووي  مسلم  رشح  ويف 
أكان العجز عن حج مفروض أم عن حج منذور، وسواء أوىص به امليت أم ال، 
وجيزئ عنه. وقال مالك والليث ال حيج أحد عن أحد إال عن ميت مل حيج حجة 
النيابة أن ينوي النائب احلج عن املتوىف، فاألفضل  اإلسالم، ويشرط جلواز هذه 
عند احلنفية أن يكون النائب قد أدى فريضته عن نفسه إذا حتقق وجوهبا عليه، كام 
يشرط جلوازها أيضا أن تكون نفقة املأمور باحلج من مال اآلمر سواء أكان متربعا 
يف  إليه  حيتاج  ما  هي  والنفقة  املتوىف،  مال  من  كان  أم  ماله  من  بجميعه  أو  ببعضه 
احلج من مصاريف السفر برا وبحرا، والطعام والرشاب والثياب، وثياب اإلحرام 

واملسكن. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
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د ول�
أ
�ل������ب �صع ا���صت��ت�ا�ب ال� ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- مصالح وحاجات األوالد من زواج ونفقة وتعليم مقدمة عىل التطوع باحلج.

الســـــؤال
سأل األستاذ أ. ص. م. عىل صفحات األهرام قال:

1- سيدة سبق هلا أن أدت فريضة احلج مرة، لكنها تريد أن حتج مرة أخرى 
مع أن ظروف معيشتها تقتيض مراعاة العذارى من بناهتا وهن يف سن الزواج، وهي 
الرزق، وتريد أن تضيع يف احلج ما ادخرته من ثمن جهازهن. فام  ُ عليهن يف  ُتقحَرتِّ

حكم الرشع فيها؟

2- سيدة سبق هلا أن أدت فريضة احلج وهي أم أوالد كثر صغار يف سن 
الرتبية والتعليم قد يبلغون الثامنية أو العرشة، ومرتب زوجها ال يكاد يكفي ملعيشتهم 
الرضورية فال يميض من الشهر أيام حتى يمدوا أيدهيم لالستدانة، وهي اآلن تريد 
وحترم  احلج،  تكاليف  لتدفع  تبيعه  لدهيا  بيت  نصف  ثمن  من  أخرى  مرة  حتج  أن 

أوالدها معاشهم ورزقهم وتعليمهم. فام حكم الرشع فيها؟

اجلواب
ونافلة  تطوعا  يكون  بل  األوىل،  احلجة  بعد  عليهام  فريضة  ليس  احلج  إن 
اخلري  إىل  عباده  توجيه  يف  تعاىل  اهلل  وحكمة  الرشيعة  وقواعد  اهلل،  إىل  التقرب  يف 
عىل أساس تقديم األهم واألنفع تقيض بأن تقدم هاتان السيدتان وأمثاهلام مصالح 
وحاجات بناهتام وأوالدمها يف الزواج والنفقة والتعليم عىل التطوع باحلج يف املرة 

* فتوى رقم: 268 سجل: 63 بتاريخ 7/ 9/ 1950 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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التالية، وإن اهلل تعاىل ينظر إىل نفقة األوالد يف مثل هذه احلالة عىل أهنا عبادة أفضل 
من التطوع باحلج، فليس هلل حاجة يف الطواف ببيته من شخص يرك أوالده فريسة 

للجهل والفقر وبناته بال زواج يعفهن.

الصحيح  الوجه  دينهم عىل  فهم  إىل  املسلمني  يوفق  أن  اهلل سبحانه  أسأل 
حتى تصلح أحواهلم.

J
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ب
و �ص�ل��ت��ت���

أ
و �صو�هو�ب ا

أ
ت ا

ل �ص���رو� �ل������ب �ب�ل�ص�ا ا
املبـــــادئ

1- احلج بامل حرام أو مرسوق يسقط به الفرض ولكنه غري مقبول.
2- احل�ج بامل�ال املوه�وب ال خالف يف ج�وازه فرضا كان احل�ج أو نفال، وكذلك 

احلج باملال املقرض.

الســـــؤال
واملال  املوهوب،  واملال  املرسوق،  باملال  احلج  فريضة  أداء  حكم  ما  سئل 

املقرتض عىل أن يقوم احلاج بسداد هذا الدين بعد عودته من احلج؟

اجلواب
إن احلج فريضة عىل كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيال، فمتى أداه املكلف 
برشوطه وأركانه صح رشعا وسقط عنه سواء أداه بامل حالل أو حرام، غري أنه إذا 
ال  أنه  ذلك  ومعنى  مقبول،  غري  ولكنه  صحيحا  حجه  كان  حرام  بامل  أداؤه  كان 
يعاقب عقاب تارك احلج ولكن ال يقبل منه وال يثاب عليه؛ ألنه أداه بامل حرام وال 
تنايف بني سقوط الفرض عنه وعدم قبوله؛ ألنه ال يلزم من الصحة القبول وصار 
كالصائم الذي يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم ألدائه بأركانه ورشوطه 

ولكنه ال يقبل منه وال يثاب عليه الرتكابه معصية الغيبة.

ومن هذا يعلم أن احلج باملال املرسوق أو بأي مال حرام يسقط به الفرض 
ولكنه غري مقبول عند اهلل تعاىل.

* فتوى رقم: 392 سجل: 74 بتاريخ 8/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الثاين من السؤال فإنه ال خالف يف  باملال املوهوب وهو الشطر  أما احلج 
جوازه فرًضا كان احلج أو نفال؛ ألن املوهوب له يثبت له ملك أموال اهلبة ملكا 
الترصفات  أنواع  بسائر  فيها  الترصف  حق  له  ويكون  القبض  بمجرد  صحيحا 
الثواب  باملال احلالل من صحة احلج وحتصيل  ويرتب عليه ما يرتب عىل احلج 

املدخر عند اهلل ملن أدى هذه الفريضة.

أما أداء الفريضة باملال املقرض عىل أن يقوم بسداد هذا الدين بعد عودته 
من حجه كام جاء بالشطر األخري من السؤال، فإن احلكم ال خيتلف عام قررناه يف 
احلج باملال املوهوب من صحة احلج ألداء الفعل برشوطه وأركانه وحتصيل الثواب 

املرتب عليه.

وال حرج عليه يف االستدانة إذا كان قادرا عىل الوفاء بدينه، أما إذا كان آكد 
أنه لو استقرض ما يكفيه للحج ال يقدر عىل قضائه فإن األفضل له يف هذه  رأيه 
التي تعلق  الزكاة  الزكاة. وإذا كان هذا يف  احلالة عدمه؛ ألهنم نصوا عىل ذلك يف 
هبا حق الفقراء ففي احلج أوىل. راجع حاشية ابن عابدين يف أول كتاب احلج. واهلل 

تعاىل أعلم.

J
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�ب��ت �ل�صب��ت�ا �ل������ب �ب�ا ا
املبـــــادئ

1- ال جيوز رشعا ملن قدر بنفسه عىل احلج املفروض أن ينيب عنه غريه يف أدائه.
2- جتوز اإلنابة يف حج النفل ولو مع القدرة.

3- يشرط جلواز النيابة عن العاجز يف احلج املفروض دوام العجز إىل املوت.
4- يش�رط ني�ة احلج عن اآلمر وك�ون أكثر النفقة وهي ما حيت�اج إليه يف احلج من 

طعام ورشاب وثياب إحرام وركوب حسب املتعارف من مال اآلمر.

الســـــؤال
سأل السيد األستاذ م. ب. قال: إن عمره اآلن 75 سنة ويريد احلج ولكنه 
السن، وعنده دوار مستمر، وأشار عليه  الشيخوخة وكرب  ضعيف الصحة بسبب 
املعقولة  املصاريف  له مجيع  نيابة عنه ويدفع  ليحج  أن يوكل غريه  بعض اإلخوان 

ذهابا وإيابا. ويطلب السائل اإلفادة عام إذا كان هذا جائزا رشعا.

اجلواب
غريه  عنه  ينيب  أن  املفروض  احلج  عىل  بنفسه  قدر  ملن  رشعا  جيوز  ال  إنه 
الفرض  بنفسه ولو أحج عنه غريه ال يسقط عنه  يؤديه  أن  أدائه بل جيب عليه  يف 
الستطاعته احلج وقت اإلنابة. وأما حج النفل فإنه تقبل فيه اإلنابة ولو مع القدرة، 
ونحومها  حبس  أو  ملرض  عليه  القدرة  بعد  بنفسه  احلج  أداء  عن  عجز  من  وأما 
فله أن ينيب عنه غريه فإذا أدى النائب احلج سقط الفرض عن املحجوج عنه يف 
العجز  دوام  املفروض  احلج  يف  العاجز  عن  النيابة  جلواز  ويشرط  الرواية،  ظاهر 

* فتوى رقم: 590 سجل: 74 بتاريخ 16/ 2/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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إىل املوت؛ ألن احلج فرض العمر حتى تلزم اإلعادة بزوال العذر، كام يشرط نية 
إليه يف احلج من طعام ورشاب  النفقة وهي ما حيتاج  أكثر  احلج عن اآلمر وكون 
وثياب إحرام وركوب حسب املتعارف من مال اآلمر، واألفضل أن يكون النائب 
أنواع:  »والعبادات  اهلداية:  صاحب  قال  نفسه.  عن  اإلسالم  حجة  أوال  أدى  قد 
مالية حمضة كالزكاة، وبدنية حمضة كالصالة، ومركبة منهام كاحلج، والنيابة جتري 
بحال؛  الثاين  النوع  النائب، وال جتري يف  بفعل  املقصود  األول حلصول  النوع  يف 
ألن املقصود وهو إتعاب النفس ال حيصل به، وجتري يف النوع الثالث عند العجز 
للمعنى الثاين وهو املشقة بتنقيص املال، وال جتري عند القدرة لعدم إتعاب النفس، 
النفل  احلج  ويف  العمر  فرض  احلج  ألن  املوت؛  وقت  إىل  الدائم  العجز  والرشط 
جتوز اإلنابة حالة القدرة؛ ألن باب النفل أوسع ثم ظاهر املذهب أن احلج يقع عن 
وقال  اخلثعمية«.  حلديث  الباب  يف  الواردة  األخبار  تشهد  وبذلك  عنه  املحجوج 
عن  وقوعه  يف  اهلداية  صاحب  قول  عىل  تعليقا  حاشيته  يف  القدير  فتح  صاحب 
اآلمر: »وخمتار شمس األئمة الرسخيس ومجع من املحققني أنه يقع عن اآلمر وهو 
الفروع، فمن  املذهب بعض  السنة ومن  اآلثار من  بذلك  املذهب، ويشهد  ظاهر 
اآلثار حديث اخلثعمية وهو: »أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اهلل إن فريضة اهلل 
يف احلج عىل عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يثبت عىل الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: 
نعم« متفق  عليه. فقد أطلق عىل فعلها احلج كونه عنه، وكذا قوله للرجل: »حج 

عن أبيك واعتمر« رواه أبو داود والنسائي والرمذي وصححه... إلخ.

بيانه يعلم اجلواب عن السؤال وأنه إذا كان السائل عاجزا عن  ومما سبق 
احلج وهو حج الفرض جاز له أن ينيب عنه غريه، وأما إذا كان قادرا عليه فال جيوز 
له اإلنابة، وأما إذا كان احلج نفال فله اإلنابة وإن كان قادرا عليه. واهلل تعاىل أعلم.
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�ل������ب �ت ا
��ت ��ب �لع���د �ب� ا �ب دب �ص�ا �ب ورب �ص��ك�ا

املبـــــادئ
ا دم املتعة والِقران  1- جي�وز ذب�ح دم التطوع قبل أيام النحر وذبحه فيها أفض�ل، أمَّ

فال جيوز ذبحهام إال يف أيام النحر.
2- ال جيوز ذبح اهلدي إال يف احلرم ويف أي موضع شاء منه وال خيتص بمنى.

3- جيوز للُمهدي أن يأكل عند احلنفية من هدي املتعة والِقران والتطوع، وال جيوز 
األكل عن�د الش�افعية إال م�ن دم التطوع كام جيوز للُمه�دي أن يتصدق باهلدي عىل 

فقري احلرم وغريه من الفقراء.
4- يق�وم مق�ام املتص�دق -نائبه باحل�رم- نيابة عن�ه كاملطوف ويك�ون ذلك جمزيا 

ومسقطا للطلب.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 416 سنة 1957طلب بيان حكم ما يأيت:

أوال: مكان وزمان ذبح اهلدي يف احلج سواء كان هدي قران، أو متتع، أو 
تطوع، وما يرتتب عىل ذلك من املخالفة.

يأكلون،  ما  منه  يأكلون  املطوفون  يأخذه  أنواعه  بجميع  اهلدي  ثانيا: 
ويتصدقون بام يتصدقون. فهل يف هذه احلالة يصيب املرمى فيسقط الطلب أو ال؟

عىل  يرتتب  وما  الزمن،  هذا  ومقدار  وزمان  منى،  يف  النزول  حكم  ثالثا: 
خمالفة ذلك.

* فتوى رقم: 51 سجل: 83 بتاريخ 17/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
جوابا عىل ما جاء بالسؤال نقول أوال: اهلدي اسم ملا هيدى إىل احلرم من 
أو غنام، وأقله شاة وهي جائزة يف كل يشء إال يف  بقرا  أو  إبال  به  ليتقرب  النعم؛ 
فإنه  بعرفة،  الوقوف  بعد  جامع  ومن  جنبا،  الزيارة  طواف  طاف  من  موضوعني 
وهدي  املتعة،  وهدي  التطوع،  هدي  منها  أنواع  واهلدي  اإلبل،  إال  فيهام  ال جيوز 
النحر أفضل؛ ألن  النحر وذبحه يوم  التطوع جيوز ذبحه قبل يوم  القران. وهدي 
القربة يف التطوعات باعتبار أهنا هدايا، وذلك يتحقق بتبليغها إىل احلرم، فإذا وجد 
ذلك جاز ذبحها يف غري يوم النحر، ويف أيام النحر أفضل؛ ألن معنى القربة يف إراقة 

الدم فيها أظهر.

أما دم املتعة والقران فيختص ذبحه بأيام النحر لقوله تعاىل: }فَُكُواْ ِمۡنَها 
ۡطعُِمواْ ٱۡلَآئَِس ٱۡلَفقَِي ٢٨ ُثمَّ ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهۡم{ ]احلج: 28- 29[ وقضاء التفث 

َ
َوأ

خيتص بيوم النحر؛ وألنه دم نسك فيختص بيوم النحر كاألضحية، وال جيوز ذبح 
مجيع اهلدايا إال يف احلرم؛ لقوله تعاىل يف جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، فصار أصال 
 ٰ يف كل دم هو كفارة؛ ولقوله تعاىل يف دم اإلحصار: }َوَل َتۡلُِقواْ رُُءوَسُكۡم َحتَّ
َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه{ ]البقرة: 196[ وقوله تعاىل يف اهلدايا مطلقا: }ُثمَّ َمِلَُّهآ إَِل 
ٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق{ ]احلج: 33[؛ وألن اهلدي اسم ملا هيدى إىل مكان فاإلضافة ثابتة 
الذبح يف أي موضع شاء من احلرم، وال  باإلمجاع، وجيوز  يف مفهومه وهو احلرم 
خيتص بمنى، ومن الناس من قال ال جيوز إال بمنى، والصحيح ما قلنا، قال عليه 
السالم: »كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل املزدلفة موقف، وكل فجاج مكة 
طريق ومنحر« رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر، ثم قال صاحب الفتح: 
باملكان فقط«  بالزمان واملكان، وما خيتص  الدماء قسامن: ما خيتص  »فتحّصل أن 
ويتضح مما سبق من النصوص أنه جيوز ذبح دم التطوع قبل أيام النحر وذبحه فيها 
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أفضل، أما دم املتعة والقران فال جيوز ذبحها إال يف أيام النحر، ويتعني ذبح الثالثة 
يف احلرم ومنه منى.

ثانيا: وجيوز للمهدي أن يأكل استحبابا عند احلنفية من دم املتعة والقران 
والتطوع، وال جيوز له ذلك عند الشافعية إال من دم التطوع، وال جيوز له األكل من 
غريها؛ ألهنا عندهم دماء كفارات، ولو أكل منها ضمن خالفا ملالك، وجيوز له أن 
قربة  الصدقة  ألن  املستحقني؛  الفقراء  من  وغريه  احلرم  فقري  عىل  باهلدي  يتصدق 
منقولة، والصدقة عىل كل فقري قربة خالفا للشافعي، ويقوم مقام تصدق املهدي 
بنفسه تصدق وكيله أو نائبه باحلرم بلحوم اهلدي عىل الفقراء نيابة عنه كاملطوفني 

مثال وغريهم، ويكون ذلك جمزيا ومسقطا للطلب عن املهدي.

ثالثا: ويف يوم الروية وهو اليوم الثامن من ذي احلجة خيرج احلاج من مكة 
بعد صالة فجر هذا اليوم إىل منى حيث يقيم هبا حتى يصيل فجر يوم عرفة وهو 
اليوم التاسع من ذي احلجة، ويمكث هبا إىل طلوع الشمس، ثم يتوجه إىل عرفات 
فيقف هبا، ثم يعود إىل منى ثانية يوم النحر قبل طلوع الشمس، فيبدأ برمي مجرة 
العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحىص اخلزف يكرب مع كل حصاة، ويقطع 
التلبية بأوهلا، ويقف عندها، ثم يذبح إن أحب دم التطوع، ثم حيلق وهو أفضل، أو 
يقرص وقد حل له كل يشء من حمظورات اإلحرام غري النساء عىل خالف يف ذلك 
بني املذاهب، ثم يذهب من يومه وهو يوم النحر إن استطاع أو الغد أو بعده إىل مكة 
فيطوف للزيارة سبعة أشواط وهو ركن يف احلج، والنزول بمنى عىل الوجه السابق 

من سنن احلج وتاركه يكون مسيئا. واهلل أعلم.



- 300 -

�ل������ب �ت ا
�ب��ت ��ب �ل�صب��ت�ا ا

املبـــــادئ
1- م�ن م�ات من غ�ري وصية باحلج عنه يأث�م بتفويته الفرض ع�ن وقته مع إمكان 

األداء.
2- يسقط احلج يف حق أحكام الدنيا حتى ال يلزم الوارث احلج عن مورثه.

3- جيوز احلج عن امليت الذي مل يؤد فريضة احلج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى 
أن جيزئه عند األحناف.

4- يشرط جلواز التوكيل باحلج أن تكون نفقة املأمور باحلج من مال اآلخر العاجز 
ع�ن احل�ج أو يف م�ال امليت إذا كان قد أوىص باحلج أو يف م�ال املتربع إذا مل يكن قد 
أوىص، وأن ينوي النائب احلج عن العاجز أو امليت، وأن يكون النائب قد أدى أوال 

حجة اإلسالم عن نفسه.
5- لو فعل األجنبي احلج جاز ولو بال إذن، كام تقىض الديون بال إذن.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1366 سنة 1957 املتضمن أن والده ووالدته 
توفيا، ومل يؤديا فريضة احلج، وطلب السائل اإلفادة  عمَّ إذا كان جيوز رشعا أن ينيب 

من يؤدي عنهام هذه الفريضة؟ وما هي رشوط ذلك؟

اجلواب
إن من وجب عليه احلج إذا مات قبل أدائه فال خيلو إما أن يكون قد مات 
من غري وصية، وإما أن يكون قد مات عن وصية باحلج، فإن مات من غري وصية 
باحلج عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان األداء، لكن يسقط عنه يف حق 

* فتوى رقم: 78 سجل: 83 بتاريخ 4/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أحكام الدنيا حتى ال يلزم الوارث احلج عنه من تركته؛ ألنه عبادة والعبادات تسقط 
بموت من وجبت عليه سواء كانت بدنية أو مالية يف حق أحكام الدنيا، لكن جيوز 
احلج عن امليت الذي مل يؤد فريضة احلج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن جيزئه 
كام ذكر أبو حنيفة، واجلواز ثابت بام روي: »أن رجال جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: يا 

رسول اهلل إن أمي ماتت، ومل حتج أفأحج عنها؟ قال: نعم«.

ويشرط جلواز هذه النيابة: أن تكون نفقة املأمور باحلج يف مال اآلمر املتربع، 
وهي ما حيتاج إليه يف احلج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والرشاب وثياب 
اإلحرام واملسكن، وأن ينوي النائب احلج عن املتوىف، وأما إن مات عن وصية فال 
يسقط احلج عنه وجيب أن حيج عنه؛ ألن الوصية باحلج قد صحت، وحيج عنه من 
ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث بأن حيج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوىص أن 
حيج عنه وهذا مذهب احلنفية، وأما الشافعية فذهبوا إىل أن احلج ال يسقط عمن مل 
حيج مع قدرته بموته، ويؤخذ من تركته قدر ما حيج به، ويعترب ذلك من مجيع املال، 
تركته كام  عليه نسك من  مرتد  ميت غري  إنابة عن  »فيجب  املنهاج:  قال يف رشح 
تقىض منها ديونه، فلو مل تكن له تركة يسن لوارثه أن يفعله عنه، فلو فعله عنه أجنبي 

جاز ولو بال إذن، كام تقىض ديونه بال إذن« ذكر ذلك يف املجموع.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ل������ب �ع��ب�� �ت ا
��ت�� ��ب

����� عب �ل������ب �لب�ب��ب ر ع��ل� ا د �ل�ل��ت�ا �ب��ت ا �ب�ا اأ
املبـــــادئ

1- ال جيوز رشعا ملن قدر بنفسه عىل احلج املفروض أن ينيب عنه غريه يف أدائه.
2- جتوز اإلنابة يف حج النفل ولو مع القدرة.

3- يشرط جلواز النيابة عن العاجز يف احلج املفروض دوام العجز إىل املوت.
4- يشرط نية احلج عن اآلمر وكون أكثر النفقة من مال اآلمر.

الســـــؤال
السائل  أن  املتضمن   1958 سنة   1119 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
نجار ويعمل بالرياض وينوي أداء فريضة احلج هذا العام، ويرغب يف تكليف آخر 
للحج عن والدته. وطلب السائل اإلفادة عام إذا كان هذا جائزا، والرشوط الواجب 

مراعاهتا.

اجلواب
إذا كانت والدة السائل ال تزال عىل قيد احلياة وهي مستطيعة وقادرة  إنه 
عنها  تنيب  أن  رشعا  هلا  جيوز  ال  فإنه  املفروض،  احلج  حتج  ومل  بنفسها  احلج  عىل 
غريها يف أدائه، بل جيب عليها أن تؤديه بنفسها، ولو أحجت عنها غريها ال يسقط 
لتوافر  إذا كان احلج واجبا عليها  أما  عنها الفرض الستطاعة احلج وقت اإلنابة، 
أن  فلها  ونحوه  ملرض  عليه  القدرة  بعد  بنفسها  أدائه  عن  تعجز  ولكنها  رشوطه 
تنيب عنها غريها، فإذا أدى النائب احلج سقط الفرض عن املحجوج عنه يف ظاهر 
الرواية، ويشرط جلواز النيابة عن العاجز يف احلج املفروض دوام العجز إىل املوت؛ 

* فتوى رقم: 355 سجل: 83 بتاريخ 17/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ألن احلج فريضة العمر حتى تلزم اإلعادة بزوال العذر، كام يشرط نية احلج عن 
اآلمر وكونه أكثر النفقة وهي ما حيتاج إليه يف احلج من طعام ورشاب وثياب إحرام 
وركوب حسب املتعارف من مال اآلمر، واألفضل أن يكون النائب قد أدى أوال 
حجة اإلسالم عن نفسه، أما حج النفل فإنه يقبل فيه اإلنابة ولو مع القدرة، وأما إذا 
كانت والدة السائل قد توفيت قبل أداء فريضة احلج مع استطاعة السبيل إليه، فإنه 
جيوز البنها أن ينيب من حيج عنها ويرجى أن جيزئها كام ذكر أبو حنيفة، واجلواز 
ثابت بام روي: »أن رجال جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: يا رسول اهلل إن أمي ماتت ومل 

حتج أفأحج عنها؟ قال: نعم«.

اآلمر  مال  من  باحلج  املأمور  نفقة  تكون  أن  النيابة:  هذه  جلواز  ويشرط 
ا وبحرا والطعام والرشاب  املتربع وهي ما حيتاج إليه يف احلج من مصاريف السفر برًّ

وثياب اإلحرام واملسكن، وأن ينوي النائب احلج عن املتوىف.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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ود
�لل�ب��ت  �ب�ا

����ت��ت
أ��ب

��ت وال� �لع���د ل ا ا �د �ب
�����صت ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - قربة اهلدي واألضحية ال تقوم إال بذبح احليوان وإراقة دمه كام أرادها الشارع.

2 - ال جيوز استبداهلا بالنقود مطلقا إقامة للتصدق بالثمن مقامها.
3 - القصد من هذه الشعرية هو التقرب وليس التصدق.

4 - تكدس اللحوم وكثرهتا وتعفنها يمكن عالجه بغري االستبدال النقدي.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 1714 سنة 1959 املتضمن أن هذا السائل 
شاهد باحلجاز أنه يذبح يف أيام النحر بمنى ما يقرب من املليون من الذبائح التي 
الدينية  تقدم عىل أهنا هدي، أو أضحية، أو عىل أهنا كفارة ملخالفة من املخالفات 

حسب القواعد الفقهية الرشعية.

والواقع أن هذه الذبائح ال حتقق الغرض الرشعي؛ ألن الفقري يف هذا اليوم 
يكون متخام من كثرة الذبائح، ويرتتب عىل ذلك أن كثريا من هذه الذبائح يطرح 
يف الطرقات حيث يقيم ُحجاج بيت اهلل احلرام؛ ولشدة احلر تتجيف برسعة وتكون 
قواعد  به  تسمح  الذي ال  املحقق  الرضر  إىل  يؤدي  مما  امليكروبات  انتشار  سببا يف 

الرشيعة اإلسالمية.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان جيوز استبدال النقد باهلدي 
واألضحية؛ ألنه أنفع للفقراء وأبعد عن الرضر واألذى أو ال.

* فتوى رقم: 369 سجل: 88 بتاريخ 23/ 11/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إن آيات القرآن الكريم الواردة يف سورة البقرة واملائدة واحلج التي تضمنت 
النص عىل اهلدي، واألحاديث الصحيحة الواردة يف األضحية تقرر أن إراقة الدم 
نوع من أنواع القربى إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وأهنا شعرية من شعائر اإلسالم تذكر 
املسلمني بحادث الفداء الذي حصل لسيدنا إبراهيم اخلليل وابنه -عليهام الصالة 
والسالم-، وتنبه النفوس املؤمنة إىل مبدأ التضحية يف سبيل اهلل وطاعته بأعز يشء 
التي اعتربها اإلسالم مظهرا من  الظاهرة  الواضحة  العالمة  لدهيا، والشعرية هي 
الناس يف مناسبات خاصة،  يراه  العامة، وهي ال تتحقق إال بعمل ظاهر  مظاهره 
وال شك أن هلل سبحانه وتعاىل أن يتعبدنا بام يشاء بام ندرك حكمته وبام ال ندركها، 
واختالف  أوقاهتا،  وحتديد  وكيفياهتا  ركعاهتا  عدد  يف  مثال  الصلوات  كاختالف 
معنى  أفهمنا  سواء  احلكيم  اهلل  أمر  اتباع  علينا  فيجب  ذلك،  وغري  الزكاة  مقادير 
مثل  يف  والتغيري  التفكري  ألنفسنا  أبحنا  لو  وأننا  نفهمها،  مل  أم  ترشيعه  يف  حكمته 
اهلدي  حد  عند  رضره  يقف  وال  مرصاعيه،  عىل  الرش  باب  الْنفتح  األحكام  هذه 
واألضاحي بل لتعدى إىل كل ترشيع رشعه رب العاملني وخالقهم العامل بأحواهلم 
وما يناسبهم، ومن هذا يتضح أن هذه القربة ال تقوم إال بذبح احليوان وإراقة دمه 
كام أرادها الشارع، وأنه ال جيوز مطلقا للمسلمني أن يفكروا يف استبداهلا بالنقود 
وإقامة التصدق بثمنها مقامها؛ إذ ليس القصد هو التصدق وإنام القصد هو التقرب 
إىل اهلل بإراقة الدم، أما عىل فرض تكدس اللحوم يف هذه األيام وكثرهتا وزيادهتا 
استخدام اآلالت  املسلمون وعملوا عىل  فلو تضافر  أمر يمكن عالجه،  فإن هذا 
احلديثة حلفظ هذه اللحوم وادخارها طيبة، ثم توزع عىل الفقراء واملساكني يف مجيع 
األقطار اإلسالمية إن ضاق عنها القطر احلجازي لكان هذا أحسن عالج، وأدعى 
إىل الطمأنينة، وأحفظ لألموال، وكان كذلك متمشيا مع روح الرشيعة اإلسالمية 

السمحة. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
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�ت �أ�د �ا  �ب�ل��ب
ب

ل �ص�ل��ت��ت��� �ب �ب�ل�ص�ا
�ح

املبـــــادئ
1 - ال يقبل احلج بالنفقة احلرام مع أنه يسقط الفرض معها.

2 - ال تنايف بني سقوط فريضة احلج وعدم قبوله، فال يثاب لعدم القبول وال يعاقب 
يف اآلخرة عقاب تارك احلج.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 785 سنة 1962 املطلوب به اإلفادة عام إذا 
كان جيوز للموظف أن يج من املال الذي يقرتضه من البنك بضامن املرتب بفوائد 
3% ويسدد عىل أقساط، أم ال جيوز؟ وإن جاز رشعا، فهل يعترب هذا املال حالال 
الربوية يف  الفائدة  باعتبار  الفريضة فقط  واحلج منه مقبوال ويثاب عليه، أم يسقط 

املال املذكور؟

اجلواب
املقرر رشعا أن احلج فرض عىل كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح إذا قدر 
حني  إىل  عياله  نفقة  وعن  منه،  بد  ال  وما  املسكن  عن  فاضال  والراحلة  الزاد  عىل 
عودته، وأنه يكره احلج ملديون إن مل يكن له مال يقيض به إال أن يأذن الغريم له، 
يسقط  أنه  مع  احلرام  بالنفقة  احلج  يقبل  فال  حالل  من  النفقة  تكون  أن  ويشرط 
الفرض معها وإن كانت مغصوبة، وال تنايف بني سقوط فريضة احلج وعدم قبوله 

فال يثاب؛ لعدم القبول وال يعاقب يف اآلخرة عقاب تارك احلج.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. 

* فتوى رقم: 397 سجل: 94 بتاريخ 6/ 11/ 1962 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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��ت�
�ل�عب �ب �ع��ب ا

�ح

املبـــــادئ
1- جي�وز -عند األحناف- للمريض العاجز عجزا دائام عن حج الفرض أن ينيب 

من حيج عنه ويقع احلج عن اآلمر.
2- ال يس�قط احلج عن املس�تطيع فإذا م�ات ووىص تنفذ الوصي�ة يف الثلث وإذا مل 

يوص أثم وال يلزم الورثة احلج عنه.

الســـــؤال
تضمن الطلب املقيد برقم 836 سنة 1964:

1- أن سيدة ثرية ال تسمح هلا حالتها الصحية بأداء فريضة احلج، فهل هلا 
أن تنيب عنها شخصا يؤدي عنها فريضة احلج؟

عنها  تسقط  فهل  اخلاص  ماهلا  من  زوجته  عن  نيابة  الزوج  حج  إذا   -2
الفريضة؟

3- رجل مسلم صالح يؤدي مجيع ما فرضه عليه الدين احلنيف تويف قبل 
أن يتمكن من أداء فريضة احلج. فهل جيوز أن يج عنه من ماله شخص آخر؟ وما 

هي الرشوط الواجب توافرها يف ذلك الشخص الذي يج عن الغري؟

اجلواب
نص يف مذهب احلنفية عىل أنه جيوز للمريض العاجز عجزا دائام عن حج 
الفرض أن ينيب من حيج عنه ويقع احلج عن اآلمر -املحجوج عنه- يف ظاهر هذا 
املذهب وعىل أن من وجب عليه احلج إذا مات قبل أدائه فال خيلو إما أن يكون قد 
العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1965 من   /2 بتاريخ 18/  فتوى رقم: 255 سجل: 100   *

هريدي.
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مات من غري وصية باحلج عنه، وإما أن يكون قد مات عن وصية به، فإن مات عن 
وصية به فال يسقط احلج عنه، وجيب أن حُيج عنه؛ ألن الوصية باحلج قد صحت، 
وحيج عنه من ثلث تركته سواء قيد الوصية بالثلث بأن حيج عنه بثلث ماله أو أطلق 
بأن أوىص بأن حيج عنه، وإن مات من غري وصية باحلج عنه يأثم بتفويته الفرض 
عن وقته مع إمكان األداء يف اجلملة، ولكنه يسقط عنه يف حق أحكام الدنيا حتى 
ال يلزم الوارث احلج عنه من تركته؛ ألنه عبادة والعبادات تسقط بموت من عليه 
العبادة سواء كانت بدنية أو مالية يف حق أحكام الدنيا، لكن جيوز احلج عن امليت 
إن  إليه ويرجى أن جيزئه ذلك  السبيل  يؤدِّ فريضة اإلسالم مع استطاعته  الذي مل 
روي  بام  ثابت  واجلواز  عنه،  تعاىل  اهلل  ريض  حنيفة  أبو  ذكره  كذا  تعاىل،  اهلل  شاء 
أن رجال جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »يا رسول اهلل إن أمي قد ماتت ومل حتج أفأحج 
عنها؟« قال: »نعم«. وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدا؛ ملا أخرج الدارقطني عن 
ابن عباس Ñ عنه عليه الصالة والسالم قال: »من حج عن أبويه أو قىض عنهام 
مغرما بعث يوم القيامة مع األبرار«. وأخرج أيضا عن جابر أنه قال: قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من حج عن أبيه وأمه فقد قىض عنه حجته، وكان له فضل عرش حجج«. 
وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا حج الرجل عن والديه 
برا«. هذا ويشرط جلواز  اهلل  عند  أرواحهام وكتب  واستبرشت  ومنهام،  منه  تقبل 
هذه النيابة أن تكون نفقة املأمور باحلج -النائب- يف مال العاجز أو يف مال امليت إذا 
كان قد أوىص باحلج، ويف مال املتربع إذا مل يكن قد أوىص، والنفقة ما حيتاج إليه يف 
احلج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والرشاب وثياب اإلحرام واملسكن 
حسب املعتاد، وأن ينوي النائب احلج عن العاجز أو عن امليت، واألفضل أن يكون 
النائب قد أدى أوال حجة اإلسالم عن نفسه؛ خروجا من خالف العلامء يف ذلك، 
وسواء أكان العاجز عن احلج أو امليت أحد الزوجني والنائب الزوج اآلخر أو غريه 
وطبقا ملا سبق إيضاحه إذا كان عجز السيدة الثرية عجزا دائام عن أداء احلج بنفسها 
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بأن كان عجزها لكرب أو مرض يعجزها عن احلركة وال يرجى شفاؤها جاز احلج 
عنها، أما إذا كان عجزها غري دائم بأن كان مرضها مرضا يرجى زواله فال تسقط 
فريضة  أداء  العجز  زوال  عند  عليها  وجيب  عنها  الغري  فيحج  احلج،  فريضة  عنها 
احلج بنفسها، وأما حج الزوج عن زوجته من ماهلا فإن كانت الزوجة عاجزة عجزا 
دائام كام سبق بيانه وأنابْته قبل احلج باحلج عنها فإن حجه جيزئ عنها، أما إذا مل تكن 
عاجزة أو مل ُتنِْبُه يف احلج عنها قبل أدائه فال يسقط الفرض عنها، وجيب عليها احلج 
بنفسها، وأما من تويف قبل أداء احلج وكان مستطيعا فإنه حُيَج عنه إذا كان قد أوىص 
به، وإن مل يوِص به فيجوز احلج عنه من وارثه أو من متربع وُيرجى أن جيزئ عنه 

إن شاء اهلل كام سبق بيانه.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.
J
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؟ �ب�ب �ت ال� ����ت�ب �لب�ب�ا ��عب
و �ت

أ
و�� ا

أ
�ل������ب ا ا

املبـــــادئ
1- احل�ج فرض عني عىل كل مس�لم ومس�لمة مرة يف العمر مت�ى حتققت رشوطه، 

ويأثم من فرض عليه بالتأخري لو مات ومل حيج.
2- جهاز بنات االبن ليس واجبا عىل اجلد رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 745 سنة 1965 املتضمن أنه يبلغ من العمر 
برتبية  يقوم  وأنه  وزوجته،  هو  العام  هذا  احلج  فريضة  تأدية  يف  ويرغب  عاما   65
 ،16  ،18 التوايل  عىل  وسنهن   ،1952 سنة  املتوىف  ابنهام  بنات  الثالث  حفيداهتام 
14 سنة، وليس لدهيام سوى املبلغ الذي يفي بنفقات حجهام، وخيشى أهنام لو أديا 
فريضة احلج هذا العام لعجز عن تدبري املبلغ الذي يلزم لتجهيز إحدى حفيداته لو 

تقدم أحد خلطبتها فضال عن كلهن.

وطلب السائل بيان أهيام أفضل: تأدية فريضة احلج هو زوجته، أو االحتفاظ 
باملبلغ الذي لدهيام لالستعانة به يف جتهيز حفيداته إذا خطبن.

اجلواب
حتققت  متى  العمر  يف  مرة  ومسلمة  مسلم  كل  عىل  عني  فريضة  احلج 
ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن  رشوطه ومنها نفقة ذهابه وإيابه؛ لقوله تعاىل: }َوهلِلَّ
ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيٗلۚ َوَمن َكَفَر فَإِنَّ ٱهلل َغِنٌّ َعِن ٱۡلَعٰلَِمنَي{ ]آل عمران: 97[ 
ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني اإلسالم عىل مخس« ومن مجلتها احلج، ويأثم بتأخريه بعد حتقق 

* فتوى رقم: 378 سجل: 100 بتاريخ 1/ 1/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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رشوطه لو مات ومل حيج بإمجاع الفقهاء، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من مات ومل يج فليمت إن 
شاء هيوديا أو نرصانيا«.

أما جتهيز بنات االبن فليس بواجب عليه رشعا، وعىل ذلك فال يكون هناك 
وجه للمفاضلة بني الواجب وهو احلج، وغري الواجب وهو جتهيز البنات، وجيب 
عىل السائل هو وزوجته املبادرة إىل احلج خصوصا وأهنام قادران اآلن واحلج واجب 
عليهام، وربام لو أخراه إىل أعوام قادمة ووافتهام املنية يكونان آثمني وحماسبني عىل 

تركهام ما وجب عليهام وجوبا عينيا.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.
J
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�ل������ب �م �ب�ا ��را �متع�ط �ب�ع�د ال�أ
�ل�ل�������ب ح��ل�م �ل��صب��� ا

املبـــــادئ
1 - ترك املخيط من واجبات اإلحرام عند احلنفية وليس رشطا يف صحته.

2 - يصح اإلحرام مع لبس املخيط مع العذر أو عدمه.
3 - ترك املحرم للواجب إن كان بعذر يوجب الكفارة، وهو خمري فيها بني ذبح شاة 

أو التصدق عىل ستة مساكني بثالثة أصوع من الطعام أو صوم ثالثة أيام.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 777 سنة 1969 املتضمن أنه عزم بمشيئة 
اهلل تعاىل عىل تأدية فريضة احلج هذا العام، إال أنه مريض وال يستطيع ارتداء زي 
السائل  وطلب  العادية.  املالبس  ارتدائه  حالة  يف  الفريضة  تأدية  ويمكنه  اإلحرام، 

اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
الفقه احلنفي أنه يصح اإلحرام مع لبس املخيط سواء  املنصوص عليه يف 
من  ال  اإلحرام  واجبات  من  املخيط  عن  التجرد  ألن  بغريه؛  أو  بعذر  ذلك  كان 
رشوط صحته؛ فإذا تركه املحرم وأحرم بلباس خميط كأن أحرم وهو مرتٍد مالبسه 
العادية، فإما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغري عذر، فإن كان بعذر بأن كانت عنده 
رضورة دعته إىل لبس املخيط كمرض ونحوه مثال وجب عليه كفارة يتخري فيها بني 
أن يذبح شاة، أو يتصدق عىل ستة مساكني بثالثة أصوع من الطعام، أو يصوم ثالثة 
أيام، سواء لبس ثوًبا واحًدا خميًطا أو كان لباسه كله خميطا، ولو دام عىل ذلك أياًما 

العال  الشيخ أمحد حممد عبد  فتاوى فضيلة  1970 من   /1 بتاريخ 10/  فتوى رقم: 505 سجل: 103   *
هريدي.
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أو كان يلبس املخيط ليال للربد مثال وينزعه هناًرا، فإن زال عذره ولبس املخيط مع 
هذا فإنه يكون عليه كفارة ال يتخري فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها وال يأكل 
الكفارة  والصوم يف  ابتداء من غري عذر، هذا  املخيط  لبس  إذا  منها، وكذلك  هو 
التي يتخري فيها املحرم جيزيه يف أي موضع شاء؛ ألنه عبادة يف كل مكان وكذلك 
التصدق عىل املساكني، أما النسك وهو ذبح الشاة فيختص باحلرم، والسائل يقول 
وعليه  املخيط  يلبس  أن  هذه  واحلالة  له  فيسوغ  اإلحرام  لبس  ويرضه  مريض  إنه 
كفارة يتخري منها عىل الوجه املشار إليه، فإن زال عذره واستمر عىل لبس املخيط 
فيها بل يذبح شاة  يتخري  فإنه جتب عليه كفارة ال  العذر  أو عاد ولبسه بعد زوال 

يتصدق بلحمها من غري أن يأكل منها.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ر�ب��ت�ب �ل�ل��������ا ����ت�ب ا �ل������ب �ل��ت������ب �ت ا �لل�ت��ب�ع �لب�ب��ب�ل��ت�ا ا
املبـــــادئ

1- جيب أن يتربع أي مسلم بأي مبلغ لتجهيز املحاربني للدفاع عن الوطن ويكون 
له ثواب املجاهد واملحارب.

2 - التربع للمحاربني ال يسقط فريضة احلج ألن احلج فرض عني.

الســـــؤال
طلبت رياسة اجلمهورية العربية املتحدة مكتب الرئيس للشؤون الداخلية 
 1971 سنة   260 برقم  واملقيد  أ.  م.  م.  املهندس  السيد  برسالة  اخلاص  بكتاهبا 
التربع بمبلغ 150 جنيها إلعداد وجتهيز حمارب  فيها رغبته يف  يبدي  أنه  املتضمن 
للدفاع عن الوطن العريب، وأن هذا املبلغ هو قيمة نفقاته ألداء فريضة احلج التي مل 

يتمكن من أدائها؛ لعدم فوزه عن طريق القرعة.

وطلب فيها معرفة مدى رشعية هذه الرغبة.

اجلواب
اجلهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وإن ترك اجلهاَد الكلُّ 
أثموا، فإن هجم العدو كان اجلهاد فرض عني عىل اجلميع، وقد حث اهلل سبحانه 
َوَجِٰهُدواْ  َوثَِقاٗل  ِخَفاٗفا  }ٱنفُِرواْ  الكريم:  كتابه  يف  فقال  اجلهاد  عىل  وتعاىل 
رسوله  عليه  حث  كام   .]41 ]التوبة:  ٱهلل{  َسبِيِل  ِف  نُفِسُكۡم 

َ
َوأ ۡمَوٰلُِكۡم 

َ
بِأ

الكريم، فعن أنس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لغدوة أو روحة يف سبيل اهلل خري من 
الدنيا وما فيها« متفق  عليه، وعن أيب عيسى احلارثي قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

* فتوى رقم: 150 سجل: 105 بتاريخ 21/ 4/ 1971 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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يقول: »من اغربت قدماه يف سبيل اهلل حرمه اهلل عىل النار«. رواه البخاري وأمحد، 
وغري ذلك من األحاديث كثري، واجلهاد كام يكون بالنفس يكون باملال. عن زيد بن 
خالد قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من جهز غازيا يف سبيل اهلل فقد غزا، ومن خلفه 
يف أهله بخري فقد غزا«. متفق  عليه، وعن أنس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »جاهدوا 

املرشكني بأموالكم وأيديكم وألسنتكم« رواه أمحد وأبو داود والنسائي.

مبلغ  بأي  مسلم  أي  يتربع  أن  جيب  قد  بل  رشعا  جيوز  أنه  يتبني  ذكر  ومما 
لتجهيز املحاربني للدفاع عن الوطن العريب ويكون له ثواب املجاهد واملحارب، 
إال أن هذا التربع من السائل ال يسقط عنه فريضة احلج؛ ألن احلج فرض عني عىل 
كل مسلم بالغ عاقل صحيح قادر عىل الزاد والراحلة، وهو فريضة حمكمة ثبتت 
ٱۡسَتَطاَع  َمِن  ٱۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱنلَّاِس  َعَ   ِ }َوهلِلَّ بالكتاب يف قوله تعاىل:  فرضيته 
احلج يف كل عام  له:  قيل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وبالسنة ألن  ]آل عمران: 97[.  َسبِيل{  إَِلۡهِ 
أم مرة واحدة؟ فقال: »ال، بل مرة واحدة، فام زاد فهو تطوع«، واحلج عبادة بدنيه 
ومالية ولذا ال جتزئ فيه النيابة إال للعاجز عنه برشط دوام العجز إىل املوت؛ ألنه 

فرض العمر.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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����ت �معب ��ت�� �����لش
ل ��ب �ل������ب �ب�ل�ص�ا ا

املبـــــادئ
1- فقه�اء اإلس�الم متفق�ون عىل أنه إذا مل يك�ن للمكلف مال مل يلزم�ه احلج، وإن 

وهب له أجنبي ماال حيج منه مل يلزمه قبوله إمجاعا.
2 - م�ن تكل�ف للحج وهو ال يلزم�ه وأمكنه ذلك من غري رضر بنفس�ه وال بغريه 

استحب له احلج؛ ملا يف ذلك من إظهار الطاعة واملبادرة ألداء الفرائض.
3 - فقه�اء مذاه�ب األئم�ة أيب حنيفة ومالك والش�افعي عىل أن احل�ج بامل حرام 
أو مغصوب أو فيه ش�بهة احلرام يقع صحيحا، وتس�قط به الفريضة، وإن كان عىل 

احلاج إثم إنفاقه يف طاعة اهلل.
4 - فقه�اء مذهب اإلمام أمحد ب�ن حنبل عىل أن احلج باملال احلرام أو املغصوب ال 

يسقط الفريضة.
5 - اإلعان�ة الت�ي ترصفه�ا مجعية تيس�ري احل�ج ألعضائه�ا إذا خل�ت مواردها من 
الش�بهات املحرمة فهي مرشوعة، وإال فإن احلج ال يكون خالص املثوبة وإن سقط 

الفرض، بل مذهب اإلمام أمحد أنه ال يسقط احلج باملال احلرام وأنه ال ثواب له.

الســـــؤال
السيد املهندس/ وكيل اجلهاز املركزي للمحاسبات ورئيس مجعية تيسري 
وبه   1980 لسنة   112 برقم  املقيد  اجلمعية  كتاب  عىل  اطلعنا  به،  للعاملني  احلج 
تيسري  إليه  هتدف  ما  أهم  من  وأن  عضوا،  وتسعون  مخسة  اآلن  أعضائها  عدد  أن 
احلج للعاملني املشرتكني وأرسهم، حيث تقوم اجلمعية برصف جمموع مدخرات 
العضو الذي تصيبه القرعة لفرتة مخس سنوات، ويقوم العضو بسداد ما تم رصفه 

* فتوى رقم: 275 سجل: 105 بتاريخ 24/ 4/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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مقدما عىل أقساط شهرية قدرها جنيهان، وأن حصيلة األقساط الشهرية لألعضاء 
تضيق عن الوعاء ونفقات سفرهم، وأنه يوجد باجلهاز صندوق للخدمات الطبية 
والرعاية االجتامعية وهو صندوق تأميني تعاوين ال يرمي إىل الكسب، وموارد هذا 

الصندوق تتكون وفقا للامدة 13 من الئحة إنشائه من:

العاملون باجلهاز من رسوم وتكاليف عالج وفقا لالئحة  أوال: ما يسدده 
األساسية للصندوق.

ثانيا: اإلعانة التي ختصص للصندوق سنويا من موازنة اجلهاز.

ثالثا: ريع استثامر أمواله وهي مودعة حاليا ببنك نارص االجتامعي.

رابعا: ما يقرر جملس اإلدارة قبوله من اهلبات والتربعات.

خامسا: حصيلة اجلزاءات املنصوص عليها لالئحة العاملني باجلهاز.

سادسا: القروض التي يصل عليها من البنوك.

وأن جملس إدارة مجعية تيسري احلج باجلهاز طلب إعانة من هذا الصندوق 
إلمكان تيسري احلج للعاملني بمنحهم إعانة مضافة إىل مدخراهتم، ويسأل املجلس 
عن مدى رشعية هذه اإلعانة، وهل تنقص من ثواب فريضة احلج؟ خاصة أنه سيتم 
رصفها لكافة األعضاء الراغبني يف أداء فريضة احلج ولن يقترص الرصف عىل غري 

القادرين.

اجلواب
ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت  نفيد أن اهلل سبحانه قال يف فريضة احلج: }َوهلِلَّ
املسلم  يكون  أن  واالستطاعة   ،]97 عمران:  ]آل  َسبِيل{  إَِلۡهِ  ٱۡسَتَطاَع  َمِن 
مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه احلج فضال عن نفقة من تلزمه نفقته حلني 
عودته، وقد اتفق فقهاء اإلسالم عىل أنه إذا مل يكن للمكلف مال مل يلزمه احلج، 
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وإن وهب له أجنبي ماال ليحج به مل يلزمه قبوله إمجاعا، ونص الفقهاء كذلك عىل 
بغريه  وال  بنفسه  رضر  غري  من  ذلك  وأمكنه  يلزمه  ال  وهو  للحج  تكلف  من  أن 
استحب له احلج؛ ملا يف ذلك من إظهار الطاعة هلل سبحانه واملبادرة ألداء الفرائض، 
ويف شأن مصدر نفقات احلج وهل جيوز أن يؤدى بامل حرام أو مغصوب أو فيه 
شبهة احلرام، قال فقهاء مذاهب األئمة أيب حنيفة ومالك والشافعي: إن احلج بامل 
حرام أو مغصوب أو فيه شبهة احلرام يقع صحيحا وتسقط به الفريضة، وإن كان 
عىل احلاج باملال احلرام إثم إنفاقه يف طاعة اهلل؛ ألن اهلل سبحانه طيب يقبل الطيب 
ُمواْ ٱۡلَبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن{ ]البقرة:  كام تشري إىل ذلك اآلية الكريمة: }َوَل َتَيمَّ
احلج  إن  املوضع  هذا  يف  قالوا  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  فقهاء  ولكن   .]267

باملال احلرام أو املغصوب ال يسقط الفريضة، ملا كان ذلك وكانت مجعية تيسري احلج 
باجلهاز املركزي للمحاسبات قد طلبت إعانة من صندوق اخلدمات الطبية باجلهاز 
تعني  مدخراهتم،  إىل  باإلضافة  اإلعانة  بمنحهم  للعاملني  احلج  تيسري  إلمكان 
إليها  واملشار  باملادة 13 من الئحته  املبينة  الصندوق  هذا  مصادر حتويل  النظر يف 
املال احلالل رشعا عليها، وملا  انطباق وصف  السابق ومدى  الوجه  بالسؤال عىل 
كان البادي من هذه املوارد أن ما خيلص منها من كل شبهة احلرام هو اإلعانة التي 
ختصص للصندوق سنويا من موازنة اجلهاز، وما يقبله جملس اإلدارة من اهلبات 
التي  املوارد فتشوبه احلرمات، وإذ كان ذلك تكون اإلعانة  باقي  أما  والتربعات، 
الطبية باجلهاز مرشوعة يف  قد ترصف جلمعية تيسري احلج من صندوق اخلدمات 
نطاق هذا املال احلالل الذي ال تبدو فيه شبهات حمرمة إذا تقررت من ذات اإلعانة 
املخصصة للصندوق من موازنة اجلهاز ومن اهلبات والتربعات التي يقرر جملس 
اإلدارة قبوهلا برشط أال ترض هذه اإلعانة أو تستتبع اإلخالل باألهداف األصلية 

لصندوق اخلدمات الطبية باعتبار أن خدماته للجميع أعم وأشمل.
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أما إذا تقررت اإلعانة من مجلة موارد الصندوق ويف بعضها شبهة احلرام 
سقط  وإن  املثوبة  خالص  احلج  يكون  ال  إليها  املشار  الفقهاء  لنصوص  وفقا  فإنه 
الفرض، بل إن مذهب اإلمام أمحد بن حنبل أنه ال يسقط احلج باملال احلرام وال 
ملا  تتم طبقا  ثواب له، هذا وإذا كان االنتفاع بخدمات هذا الصندوق االجتامعية 
يقرره جملس إدارته الذي خيتص بتحديد أنواع األنشطة االجتامعية، فإذا تقررت من 
هذا املجلس اإلعانة جلمعية تيسري احلج من هذين املوردين اللذين ابتعدت عنهام 
شبهة احلرام كان رصفها لكافة األعضاء الراغبني يف أداء احلج جائزا رشعا باعتبار 
أن اجلميع منتفعون أصال بامل هذا الصندوق دون متييز. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�ع�ل�مر�ت �ل������ب وا ل ا �ع���ا
أ
ا

املبـــــادئ
1- عىل من نوى احلج إخالص التوبة، ورد املظامل.

2 - مالبس اإلحرام للرجال والنساء.
3 - من االستطاعة املرشوطة القدرة عىل حتمل نفقات السفر.

4- ال ب�د م�ن اإلح�رام قبل امليقات مل�ن أراد العمرة فقط أو احلج فق�ط أو مها معا 
بحيث ال يتجاوز امليقات إال حمرما برشوط اإلحرام.

5- للمح�رم أن يلب�س النظارة وس�اعة اليد واخلاتم املباح، وأن يش�د عىل وس�طه 
احل�زام ونح�وه، وللمرأة أن تلبس احل�يل املعتادة واحلرير واجلوارب وما تش�اء من 
ألوان دون تربج، وإن كان األوىل البعد عن األلوان امللفتة والزينة واالكتفاء ببعض 

الثياب.
6 - ال بأس باستخدام الصابون ولو كانت له رائحة.

7 - املمن�وع ع�ىل الرج�ال لب�س املخيط املفصل ع�ىل البدن والثي�اب التي حتيط به 
وتستمس�ك بنفس�ها ولو مل تكن هب�ا خياطة كاجل�وارب والفانالت والكلس�ونات 

والرشوز.
8 - للح�اج بع�د اإلحرام إصالح اإلزار والرداء ومج�ع قطعها عىل بعض لالرتداء 

وتشبيكها لسر العورة وال يعترب خميطا وال حميطا.
9 - احليض أو النفاس ال يمنع من اإلحرام، وللحائض والنفس�اء عند اإلحرام أن 
تأيت بكل أعامل احلج من الوقوف بعرفة ورمي اجلمرات وما إليهام، لكنها ال تطوف 
وال تس�عى، إال يف طواف اإلفاضة إذا ضاق وقتها عن املكث يف مكة إىل أن ينقطع 
دمها، فلها أن تغسل املوضع وتعصبه حتى ال يسقط الدم وتطوف، وليس هلا ذلك 

* فتوى رقم: 281 سجل: 105 بتاريخ 27/ 8/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق..
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يف ط�واف الوداع؛ إذ لو فاجأها احليض فيه أو قبله تركته وس�افرت مع فوجها وال 
يشء عليها.

10 - كش�ف الكت�ف األيم�ن للرج�ال يف اإلح�رام ال حم�ل له وهو من�دوب فقط 
للرجال عند بدء طواف بعده سعي، ولو تركه املحرم يف طوافه فال يشء يف تركه.

11 - حتية البيت احلرام الطواف ملن أراده عند دخوله، ومن مل يرده فليصل ركعتني 
حتية املسجد قبل اجللوس واألوىل الطواف للمستطيع.

12- يكره للرجال املزامحة عىل اس�تالم احلجر األسود، وحيرم هذا عىل النساء منعا 
من التصاقهن بالرجال.

13 -إذا أقيمت الصالة أثناء الطواف أو السعي فإن احلاج يصيل مع اإلمام مجاعة، 
ثم يكمل الطواف والس�عي من حيث توقف، وجيوز ملن يعجز عن مواالة الطواف 

أو السعي أن يسريح بني األشواط بقدر ما يستعيد نشاطه.
14 - الوض�وء رشط يف ط�واف الرك�ن للح�ج أو العمرة وليس رشطا يف الس�عي 

ولكن األفضل أن يكون الساعي متوضئا.
15 - كل م�ن لزم�ه هدي ق�ران أو متتع أو جزاء، إذا مل جي�ده أو مل جيد ثمنه، أو كان 
حمتاج�ا إىل ثمنه يف رضورات س�فره أو احتياجا رشعي�ا لنفقته يف حجه وجب عليه 
بديل�ه وه�و صوم ثالثة أيام متتابعة يف احلج بع�د إحرامه له ال يتجاوز هبا يوم عرفة 
واألوىل أال يص�وم يوم عرفة، ثم س�بعة أيام متتابعة بع�د رجوعه إىل وطنه وإذا فاته 

صوم الثالثة يف احلج أو عجز عنها هناك صام العرشة مجيعا بعد العودة إىل أهله.
16- إذا دخلت املرأة مكة حمرمة بالعمرة فقط ثم فاجأها املحيض وخشيت امتداده 
وفوات وقت اإلحرام باحلج -يوم الثامن من ذي احلجة- أحرمت باحلج وصارت 

قارنة، وعليها دم القران.
17- ال ح�رج يف امل�رور بني يدي املصلني يف احلرم وص�الة النفل جائزة فيه يف كل 

وقت بمعنى أهنا غري ممنوعة يف األوقات املكروهة.
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ورقة عمل احلاج واملعتمر
والعمل،  القول  يف  والتوفيق  اخلري  ونستهديك  ونستعينك  اللهم  نحمدك 

ونصيل ونسلم عىل رسولك األمني حممد خاتم األنبياء واملرسلني.

وبعد، فهذه ورقة عمل أضعها بني يدي من كتب اهلل هلم حج بيته احلرام 
وأداء الركن اخلامس يف اإلسالم، يسرشدون هبا يف تأدية املناسك يف يرس اإلسالم 
وسامحته، امتثاال لقول اهلل سبحانه: }َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{ 
القبول  الدعاء يف مواطن  تعاىل ورضوانه وصالح  اهلل  ثواب  أبتغي هبا  ]احلج: 78[ 

واإلجابة من وفد احلجاج والعامر الذين تفضل اهلل عليهم فأعطاهم سؤهلم. ربنا 
ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارمحنا، فإنك أهل التقوى وأهل املغفرة، وال حول وال قوة 

إال باهلل العيل العظيم.

اهلل  ألمر  استجابة  املناسك  وسائر  الطواف  عبادة  ألداء  مكة  قصد  احلج: 
الدين  من  معلوم  وفرض  اخلمسة  اإلسالم  أركان  أحد  وهو  مرضاته،  وابتغاء 
إَِلۡهِ  ٱۡسَتَطاَع  َمِن  ٱۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱنلَّاِس  َعَ   ِ }َوهلِلَّ تعاىل:  اهلل  قال  بالرضورة، 
تُوَك رَِجاٗل 

ۡ
ّذِن ِف ٱنلَّاِس بِٱۡلَّجِ يَأ

َ
َسبِيل{ ]آل عمران: 97[، وقال سبحانه: }َوأ

َمَنٰفَِع لَُهۡم َوَيۡذُكُرواْ  ِ فَّجٍ َعِميٖق ٢٧ ّلَِيۡشَهُدواْ 
تنَِي ِمن ُكّ

ۡ
يَأ ِ َضاِمرٖ 

ٰ ُكّ َوَعَ
ۡعلُوَمٍٰت{ ]احلج: 27- 28[. ويف حديث أيب هريرة É فيام  يَّاٖم مَّ

َ
أ ٱۡسَم ٱهلل ِفٓ 

رواه البخاري وأمحد والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من حج فلم 
يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه«. وروى الطرباين يف األوسط عن عبد اهلل 
بن جراد قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »حجوا فإن احلج يغسل الذنوب كام يغسل املاء 
É قال: قال  النسائي وابن ماجه وغريمها يف حديث أيب هريرة  الدرن«. وروى 
رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص-: »احلجاج والعامر وفد اهلل، إن دعوه أجاهبم وإن استغفروه غفر 
هلم«. ويف فضل اإلنفاق يف احلج روى أمحد والبيهقي وغريمها عن بريدة أن رسول 
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل اهلل، الدرهم بسبعامئة ضعف«. وهو 
هذه  بأداء  املبادرة  ويستحب  مستطيع،  عاقل  بالغ  ومسلمة  مسلم  كل  عىل  فرض 

الفريضة متى توافرت االستطاعة.

نصائح وتوجيهات:

التوبة  خيلص  أن  وعمرته  بيته  حلج  اهلل  دعاه  ومسلم  مسلمة  كل  عىل   -1
إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ويسأله غفرانا وتوبة ليبدأ عهدا جديدا مع ربه ويعقد معه 

صلحا ال حينث فيه.

2- من عالمات اإلخالص أن يعد نفقة احلج من أطيب كسبه وحالله، 
اللهم  يقبل إال طيبا، ومن حج من مال غري حالل ولبى »لبيك  فإن اهلل طيب ال 
لبيك وال سعديك  الرشيف: »ال  احلديث  له كام جاء يف  اهلل سبحانه  قال  لبيك«. 

حتى ترد ما يف يديك«.

3- ومن مظاهر التوبة وصدق اإلخالص فيها أن يطهر املسلم واملسلمة 
نفسه وخيلص رقبته من املظامل وحقوق الغري، فريد املظامل إىل أصحاهبا متى استطاع 
إىل ذلك سبيال، ويتوب إىل اهلل ويستغفره فيام عجز عن رده وأن يصل أرحامه ويرب 

والديه ويرىض إخوانه وجريانه.

4- من االستطاعة املرشوطة لوجوب احلج القدرة عىل حتمل أعباء السفر 
ومشقاته، فال عليك أهيا املسلم إذا قعد بك عجزك اجلسدي عن احلج فإن احلج 

مفروض عىل القادر املستطيع.

امللبس واملأكل واملرشب وعىل نظافة األماكن  5- حافظ عىل نظافتك يف 
الرشيفة التي تردد عليها؛ ألن اإلسالم دين النظافة، أال ترى أنك ال تدخل الصالة 

إال بعد النظافة بالوضوء واالغتسال؟
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أو اجلهد اجلسدي، واحرص  املال  6- ال تكلف نفسك فوق طاقتها من 
عىل راحة غريك كام حترص عىل راحة نفسك، وعامل الناس بام حتب أن يعاملوك به 

كام جاء يف احلديث الرشيف.

يِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكةِ{ ]البقرة: 195[، وقال: 
َ
7- قال تعاىل: }َوَل تُۡلُقواْ بِأ

]النساء: 29[، فال تعرض نفسك للخطر بالصعود إىل  نُفَسُكۡم{ 
َ
أ َتۡقُتلُوٓاْ  }َوَل 

قمم اجلبال أو الدأب عىل السهر ولو يف العبادة؛ فإن خري األعامل أدومها وإن قل.

8- احرص عىل التواجد يف احلرم أكرب وقت ممكن والنظر إىل الكعبة وقراءة 
القرآن الكريم والطواف حول البيت كلام وجدت القدرة عىل ذلك.

األبناء  وحث  عليك،  أو  لك  بام  إليك  الناس  أقرب  خترب  أن  عليك   -9
والبنات واألهل واألخوات عىل تقوى اهلل والتمسك بآداب الدين واملحافظة عىل 

أداء فرائضه.

ها أنت أهيا احلاج قد هيأت نفسك لبدء الرحلة املباركة، وقد أعددت ما 
يلزم هلا ومن هذا الالزم مالبس اإلحرام:

أ- إزار وهو ثوب من قامش تلفه عىل وسطك تسر به جسدك ما بني رستك 
إىل ما دون ركبتك وخريه اجلديد األبيض الذي ال يشف عن العورة -بشكري-.

عدا  فيام  كتفيك  إىل  رستك  فوق  ما  به  تسر  كذلك  ثوب  وهو  رداء  ب- 
يف  تلبس  أن  واحذر  -بشكري-،  األبيض  اجلديد  أيضا  وخريه  ووجهك  رأسك 
مدة اإلحرام فانلة أو جوربا أو جلبابا أو شيئا مما اعتدت لبسه من الثياب املفصلة 
تعاىل:  اهلل  قال  فقد  الفدية،  تلبس ذلك مع  أن  فلك  إذا كنت مضطرا  إال  املخيطة 
ۡو 

َ
أ ِصَياٍم  ّمِن  فَفِۡديَةٞ  ِسهِۦ 

ۡ
أ رَّ ّمِن  ٗذى 

َ
أ بِهِۦٓ  ۡو 

َ
أ رِيًضا  مَّ ِمنُكم  َكَن  }َفَمن 
ۡو نُُسٖك{ ]البقرة: 196[.

َ
َصَدقٍَة أ
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ج- نعل تلبسه يف رجليك يظهر منه الكعب من كل رجل، واملراد بالكعب 
املرأة احلاجة فتلبس  أما  الرجل،  القدم، كل هذا للحاج  املرتفع بظاهر  العظم  هنا 
مالبسها املعتادة الساترة جلميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، وال تكشف 
إال وجهها، وعليها أال تزاحم الرجال، وأن تكون مالبسها واسعة ال تربز تفاصيل 

اجلسد وتلفت النظر، واملستحب األبيض.

املدينة  إىل  متوجها  كنت  فإذا  ووسيلته  اهلل  بحمد  السفر  موعد  حتدد  متى 
املنورة أوال فال حترم وال تلبس مالبس اإلحرام بل تبقى بمالبسك العادية إىل أن 
التوجه منها إىل  باملدينة، وعندما ترشع يف  إقامتك  تتم زيارة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتنتهي 
من  تريد  حسبام  معا  أو هبام  فقط  باحلج  أو  فقط  بالعمرة  حترم  أن  عليك  فإن  مكة 
املدينة ذاهتا أو ميقاهتا ذي احلليفة -وهو املكان املعروف اآلن بآبار عيل قرب املدينة 
املتأخرة  األفواج  يسافر يف  وإذا كنت ممن  رابغ،  أو من  إىل مكة-  منها  الطريق  يف 
الذاهبة من جدة إىل مكة مبارشة، فلك أن تنوي احلج والعمرة معا وتسمى قارنا 
-أي جامعا بينهام-، ولك أن حترم بالعمرة فقط، أو أن حترم باحلج فقط، فإذا ركبت 
الباخرة واقربت بك من امليقات وهو اجلحفة قرب رابغ -بالنسبة للمرصيني وأهل 
الشام- فتهيأ لإلحرام بحلق شعرك وقص أظافرك، ثم اغتسل يف الباخرة استعدادا 
لإلحرام وهو غسل للنظافة ال للفريضة، أو توضأ إن مل يتيرس لك االغتسال وضع 
املوصوفة  اإلحرام  مالبس  والبس  املباحة،  الطيبة  الرائحة  من  شيئا  جسدك  عىل 
أو  باالغتسال  التطهر  بعد  الوجه -أي  ثياب اإلحرام عىل هذا  لبست  آنفا، ومتى 
تريد من  أدائهام ما  الفراغ من  الوضوء- فصل ركعتني سنة، وانو يف قلبك عقب 
العمرة فقط أو احلج فقط، أو مها معا إذا نويت الِقران بينهام، وقل: اللهم إين نويت 
كذا فيرسه يل وتقبله مني، ثم قل: لبيك اللهم لبيك، ال رشيك لك لبيك، إن احلمد 
بام  حمرما  تصري  النية  تلك  بعد  القول  وهبذا  لك.  رشيك  ال  وامللك،  لك  والنعمة 
نويت وقصدت العمرة فقط أو احلج فقط أو مها معا؛ ألن هذه التلبية بمثابة تكبرية 
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اإلحرام للدخول يف الصالة، ومتى رصت حمرما عىل هذا الوجه فال تفعل، بل وال 
تقرب مما صار حمرما عليك هبذا اإلحرام وهو تغطية الرأس وحلق الشعر أو شده 
من أي جزء من اجلسد، وال تقص األظافر وال تستخدم الطيب والروائح العطرية، 
وال ختالط زوجتك أو تفعل معها دواعي املخالطة كاللمس والتقبيل بالشهوة، وال 
تلبس أي خميط وال تتعرض لصيد الرب الوحيش أو لشجر احلرم، وإذا فعل املحرم 
واحدا من هذه املحظورات قبل رمي مجرة العقبة يف عارش ذي احلجة صح حجه 
أو يصوم ثالثة  أو يطعم ستة مساكني  يذبح شاة  أن  وصحت عمرته ولكن عليه 
أيام، أما اجلامع قبل رمي مجرة العقبة -التحلل األول- فإنه يفسد احلج وعىل من 
الوجه  تغطية  املرأة  عىل  وحيرم  قادم،  عام  يف  أخرى  مرة  احلج  يعيد  أن  ذلك  فعل 
واليدين، وحمظور عىل املسلمة وعىل املسلم املخاصمة واجلدال بالباطل مع الرفقة 
بقول اهلل سبحانه: }َفَمن فََرَض فِيِهنَّ ٱۡلَجَّ فََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل 
يف  وأنت  باإلحرام  فاستعد  بالطائرة  مسافرا  كنت  فإذا   ،]197 ]البقرة:   } ّجِ ٱۡلَ ِف 
بيتك أو يف املطار أو يف داخل الطائرة، والبس مالبس اإلحرام إن مل يكن بك عذر 
مانع من لبسها، ثم انو ما تريد من عمرة أو حج، ولبِّ بالعبارة السابقة بعد ارتداء 
تقدم  كام  وذلك  حتركها،  عقب  أو  الطائرة  يف  استقرارك  عند  أو  اإلحرام  مالبس 
متى كنت متوجها إىل مكة مبارشة من جدة، أما إذا كنت متوجها إىل املدينة أوال 
فكن عاديا يف كل يشء، ومتى أحرمت ونويت ولبيت كام سبق صار حمظورا عليك 

الوقوع يف يشء من تلك املحظورات.

اإلحرام،  مالبس  وتغيري  االغتسال،  يباح  اإلحرام  بعد  للمحرم  يباح  ما 
للتنظيف ولو كانت له رائحة. وللمرأة غسل شعرها ونقضه  واستعامل الصابون 
رأسك  »انقيض  بقوله:  ذلك  يف   Ö لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أذن  فقد  وامتشاطه، 
وقطع  الرضس  ونزع  الدمل  وفقء  احلجامة  أيضا  ويباح  مسلم.  رواه  وامتشطي« 
العرق وحك الرأس واجلسد دون شد الشعر، ويباح النظر يف املرآة والتداوي، أما 
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شم الروائح الطيبة فدائر بني الكراهة والتحريم، ومن ثم يستحب أن يمتنع احلاج 
الرائحة  املرور يف مكان طيب  أو  ما حيدث من اجللوس  أما  استعامهلا قصدا،  عن 
واالكتحال  سقف،  أو  خيمة  أو  بمظلة  التظلل  ويباح  حتريم،  وال  فيه  كراهة  فال 
واخلضاب باحلناء للتداوي ال للزينة، ويباح قتل الذباب والنمل والقراد والغراب 
واحلدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وكل ما من شأنه األذى، أما حرشات 
جسد اآلدمي كالربغوث والقمل فللمحرم إلقاؤها وله قتلها، وال يشء عليه وإن 
كان إلقاؤها أهون من قتلها، وإذا احتلم املحرم أو فكر أو نظر فأنزل فال يشء عليه 

عند الشافعية.

ها أنت أهيا احلاج أو املعتمر عىل مشارف مكة املكرمة حمرما فمتى دخلتها 
بعون اهلل وتوفيقه اطمئن أوال عىل أمتعتك يف مكان إقامتك، ثم اغتسل إن استطعت 
طواف  أو  نويتها  إن  العمرة  طواف  لتطوف  احلرام  البيت  إىل  توجه  ثم  توضأ،  أو 
القدوم إن كنت قد نويت احلج، وكرب وهلل عند رؤية الكعبة املرشفة وقل: احلمد 
هلل الذي بلغني بيته احلرام، اللهم افتح يل أبواب رمحتك ومغفرتك، اللهم زد بيتك 
اعتمره  أو  حجه  ممن  وكرمه  رشفه  من  وزد  ومهابة،  وتكريام  وتعظيام  ترشيفا  هذا 
ترشيفا وتكريام وتعظيام وبرا، اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم 
وأدخلنا دار السالم، ثم ادع بام يفتح اهلل به عليك؛ فالدعاء يف هذا املقام مقبول بإذن 
اهلل. وإذا مل حتفظ شيئا من األدعية املأثورة فادع بام شئت وبام يمليه عليك قلبك، 
وال تشغل نفسك بالقراءة من كتاب غري القرآن فهو الذي تقرؤه وتكثر من تالوته.

املرشفة  الكعبة  لتبدأ وأنت متطهر، واستقبل  الطواف  إىل مكان  اقصد  ثم 
جتاه احلجر األسود واجعله عىل يمينك لتمر أمامه بكل بدنك، واستقبله بوجهك 
للدخول يف  ترفعهام يف تكبرية اإلحرام  استقباله كام  وصدرك، وارفع يديك حني 
الصالة ناويا الطواف مكربا مهلال معلنا شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده 
نبيك  لسنة  واتباعا  بعهدك  ووفاء  بكتابك  وتصديقا  بك  إيامنا  اللهم  ورسوله، 
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قبالة احلجر األسود، ورِسْ يف  مبتدئا من  يسارك  الكعبة عىل  ثم اجعل  حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
املطاف مع الطائفني حتى تتم سبعة أشواط بادئا باحلجر األسود ومنتهيا إليه يف كل 
شوط، وال تشتغل يف الطواف بغري ذكر اهلل واالستغفار والدعاء وقراءة ما حتفظ من 
القرآن مع اخلضوع والتذلل هلل ومن أفضل الدعاء ما جاء يف القرآن الكريم كقوله 
ۡنَيا َحَسَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِ{  تعاىل: }َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ
]البقرة: 201[، وال ترفع صوتك وال تؤذ غريك واستشعر اإلخالص؛ فاهلل يقول: 

}ٱۡدُعواْ َربَُّكۡم تََضُّٗع وَُخۡفَيًةۚ إِنَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن{ ]األعراف: 55[.
ركعتا الطواف: فإذا فرغت من أشواط الطواف السبعة فتوجه إىل املكان 
املعروف بمقام إبراهيم، وصلِّ فيه منفردا ركعتني خفيفتني ناويا هبام سنة الطواف، 
بام  اهلل  وادُع  إبراهيم،  مقام  متسعا يف  إن مل جتد  املسجد  أي مكان يف  أو صّلهام يف 
الكعبة  باب  بني  الذي  املكان  وهو  امللتزم  إىل  توجه  ثم  عليك،  به  يفتح  وما  تشاء 
ذراعيك  مادا  عليه  صدرك  فضع  إليه  الوصول  استطعت  وإذا  األسود،  واحلجر 
متعلقا بأستار الكعبة، واسأل اهلل من فضله لنفسك ولغريك فإن الدعاء هنا مرجو 

اإلجابة إن شاء اهلل.

ما  منها  وارشب  زمزم  مياه  صنابري  إىل  توجه  ثم  زمزم:  ماء  من  الرشب 
استطعت، فإن ماءها ملا رشب له كام يف احلديث الرشيف.

بعد  أو  زمزم  ماء  من  رشبك  بعد  ارجع  ثم  واملروة:  الصفا  بني  السعي 
}إِنَّ  به يف قوله:  تعاىل  اهلل  بدأ  بام  بادئا  الصفا واملروة  بامللتزم واْسَع بني  وقوفك 
َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآئِرِ ٱهلل{ ]البقرة: 158[، ومتى صعدت إىل الصفا فهلل  ٱلصَّ
وكرب واستقبل الكعبة املرشفة وصلِّ عىل النبي املصطفى، وادُع لنفسك وملن حتب 
ولنا معك بام يرشح اهلل به صدرك، ثم ابدأ أشواط السعي سريا عاديا من الصفا إىل 
قليال يف  النظام واالبتعاد عن اإليذاء، وأرسع  املعد لذلك مراعيا  املسار  املروة يف 
سريك بني امليلني األخرضين -يف املسعى عالمة تدل عليهام- وهذا اإلرساع هو ما 
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يسمى هرولة، وهي خاصة بالرجال دون النساء، فإذا بلغت املروة قف عليها قليال 
مكربا مهلال مصليا عىل النبي -ملسو هيلع هللا ىلص وآله-، جاعال الكعبة جتاه وجهك داعيا اهلل بام 
تشاء من خري الدنيا واآلخرة لك ولغريك، وهبذا تم شوط واحد، ثم تابع األشواط 
السبعة عىل هذا املنوال مع اخلشوع واإلخالص والذكر واالستغفار وردد ما ورد 
عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا املوطن: »رب اغفر وارحم، واعف عام تعلم، أنت األعز 
األكرم، رب اغفر وارحم واهدين السبيل األقوم«. وبانتهائك من أشواط السعي 
احلق رأسك  نويتها حني اإلحرام، وبعدها  التي  العمرة  قد أمتمت  السبعة تكون 
باملوسى أو قص شعرك كله أو بعضه، واحللق أفضل للرجال وحرام عىل النساء، 
وهبذا احللق أو التقصري للشعر يتحلل املحرم من إحرام العمرة رجال كان أو امرأة، 
وحيل له ما كان حمظورا عليه، فيلبس ما شاء ويتمتع بكل احلالل الطيب إىل أن حيني 
وقت اإلحرام باحلج حني العزم عىل الذهاب إىل عرفات، ومتى متتعت عىل هذا 
الوجه بالتحلل من إحرام العمرة قبل اإلحرام باحلج فقد وجب عليك ذبح هدي؛ 
امتثاال لقول اهلل تعاىل: }َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ 
ةٞ َكِملَةۗٞ  يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ

َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ َفَمن ل

]البقرة: 196[، وهذا  ٱۡلََراِم{  ٱلَۡمۡسِجِد  ۡهلُُهۥ َحاِضِي 
َ
أ يَُكۡن  َّۡم  ل لَِمن  َذٰلَِك 

اهلدي جيوز ذبحه بمكة عقب االنتهاء من التحلل من العمرة كام جيوز ذبحه بمنى 
يف يوم العيد أو يف أيام الترشيق التالية له أو يف مكة بعد عودتك من منى، ولك أن 

تأكل منه.

أما من أحرم باحلج فقط أو كان حمرما قارنا بني احلج والعمرة، فإن عليه 
حني وصوله إىل مكة حمرما وبعد أن يضع متاعه ويطمئن عىل مكان إقامته أن يطوف 
بالكعبة طواف القدوم سبعة أشواط، وله أن يسعى بني الصفا واملروة، حسبام تقدم، 
وله تأجيل السعي إىل ما بعد طواف اإلفاضة وال يتحلل من إحرامه، بل يظل حمرما 
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حتى يؤدي مناسك احلج والعمرة ويقف عىل عرفات، ثم يبدأ التحلل األول ثم 
األخري بطواف اإلفاضة.

إعادة اإلحرام للحج: إذا كنت متمتعا ففي اليوم الثامن من شهر ذي احلجة 
ويسمى يوم الروية هتيأ لإلحرام باحلج عىل نحو ما سبق بيانه يف اإلحرام حني بدء 
الرحلة، والبس مالبس اإلحرام املوصوفة عىل الطهارة غسال أو وضوءا ثم صل 
ركعتني باملسجد احلرام إن استطعت واْنِو احلج وقل إن شئت: »اللهم إين أردت 
احلج فيرسه يل وتقبله مني«. ثم قل: »لبيك اللهم لبيك، ال رشيك لك لبيك، إن 
احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك«. ومتى قلت ذلك بعد تلك النية رصت 
هبا  وارفع  وجلوسك  ووقوفك  سريك  يف  استطعت  كلام  ورددها  باحلج،  حمرما 
صوتك دون إيذاء لغريك، واملرأة تلبي يف رسها، وداوم عليها وأنت يف الطريق إىل 
منى وإىل عرفات ويف عرفات وحني اإلفاضة من عرفة إىل املزدلفة ويف هذه األخرية 

وعند وصولك إىل منى يوم النحر، وال تقطعها حتى تبدأ يف رمي مجرة العقبة.

احلج عرفة: ثم استعد للوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي احلجة؛ ألن هذا 
فاته  فمن  عرفة«،  »احلج  احلديث:  يف  جاء  كام  للحج  األعظم  الركن  هو  الوقوف 
الوقوف فقد فاته احلج، ويتحقق هذا الوقوف بوجود احلاج وحضوره أي حلظة 
ولو مقدار سجدتني واقفا أو جالسا أو ماشيا أو راكبا يف أي وقت من بعد ظهر 
يوم التاسع إىل فجر يوم العارش، واألفضل اجلمع بني جزء من النهار يف آخره وأول 
جزء من ليلة العارش منه أي قبيل غروب الشمس يوم التاسع إىل ما بعد الغروب 
بقليل، وحيسن أن تكون عىل طهارة، وأفضل الدعاء عىل عرفة ما جاء يف احلديث 
الرشيف: »أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبيل، ال إله إال 
اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير«. واخشع وتذلل 
لربك نادما عىل ذنبك وخطاياك راجيا عفوه طامعا يف رمحته ورضوانه متمثال يوم 
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احلرش األكرب؛ فإن عرفة صورة منه فقد حرش فيه اخللق من كل جوانب األرض 
حجاجا.

الصالة بنمرة: صلِّ الظهر والعرص يوم التاسع مقصورين ركعتني جمموعتني 
مجع تقديم، أي صلِّهام يف وقت الظهر مع اإلمام يف مسجد نمرة إذا استطعت، وال 
تفصل بينهام بنافلة، وإال فصلِّهام حيث كنت يف خيمتك كال منهام يف وقتها أو مجعا 

يف وقت الظهر.

إىل مزدلفة: وعقب غروب الشمس يوم التاسع يتوجه احلجيج إىل مزدلفة 
وعند الوصول إليها يؤدي احلاج فرض املغرب وفرض العشاء مجع تأخري يف وقت 
منى، وهذا  إىل  تتوجه  ثم  الصبح  بمزدلفة حتى تصيل هبا  تبيت  أن  العشاء، ولك 
متوقف عىل استطاعة املبيت بمزدلفة وكلها موقف وهي املشعر احلرام، وفيها أكثِر 
من الذكر والدعاء واالستغفار والطلب من اهلل، وامجع من أرضها احلصيات التي 
سرمي هبا مجرة العقبة صباح يوم النحر بمنى وهي سبع حصيات كل واحدة منها 
يف حجم حبة الفول، ولك أن جتمعها من أي مكان غري مزدلفة، ولك أن جتمع مجيع 
حصيات الرمي يف األيام الثالثة وجمموعها 49 حصاة: سبع منها جلمرة العقبة يوم 
ثالث  يف  ومثلها  العيد،  أيام  ثاين  يف  الثالث  للجمرات  وعرشون  وإحدى  النحر، 
أيامه، ومن بقي بمنى إىل رابع أيام العيد فعليه رمي اجلمرات الثالث كل واحدة 

بسبع حصيات كام فعل يف اليومني الثاين والثالث.

الذهاب إىل منى: بعد املبيت، وصالة الفجر يف منى اقصد إىل مجرة العقبة 
وارمها باحلصيات السبع، واحدة بعد األخرى عىل التوايل، وارم بقوة وقل: بسم 

اهلل واهلل أكرب رغام للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا.

أو  اجلمرات  وإياك ورمي هذه  أحرمت،  منذ  التزمتها  التي  التلبية  واقطع 
الناس  الزجاج أو األحذية كام يفعل بعض  الكبرية أو العيص أو  غريها باحلجارة 
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ألن كل هذا خمالف للسنة الرشيفة، ولك أن تؤجل الرمي آلخر النهار وال حرج 
عليك.

اإلنابة يف الرمي: إذا عجز احلاج عن الرمي بنفسه ملرض أو لعذر مانع يف 
وقته جاز أن يوكل غريه يف الرمي عنه بعد رمي الوكيل لنفسه.

أو  احلاج رأسه  العقبة هذه حيلق  بعد رمي مجرة  إحرام احلج:  التحلل من 
أو  احللق  وهبذا  حتلق،  وال  شعرها  أطراف  من  احلاجة  وتقرص  شعره،  من  يقرص 
التقصري حيصل التحلل من إحرام احلج وحيل ما كان حمرما عدا االتصال اجلنيس 
شأنه:  يف  اهلل  قال  الذي  اإلفاضة  طواف  بعد  إال  حيل  ال  هذا  فإن  الزوجني،  بني 

وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق{ ]احلج: 29[. }َوۡلَطَّ
طواف اإلفاضة: بعد رمي مجرة العقبة والتحلل باحللق أو التقصري يذهب 
احلاج إىل مكة املكرمة للطواف بالكعبة سبعة أشواط هي طواف الفرض ويسمى 

»طواف اإلفاضة« أو »طواف الزيارة«، وقد سبق بيان أحكام الطواف.

بني  ويسعى  زمزم،  ماء  من  ويرشب  إبراهيم،  مقام  يف  ركعتني  يصيل  ثم 
الصفا واملروة عىل ما تقدم بيانه.

املبيت بمنى ورمي اجلمرات: بعد طواف اإلفاضة ُعْد إىل منى يف نفس اليوم 
وبِْت فيها ليلة احلادي عرش والثاين عرش من ذي احلجة، وجيوز أن تبقى يف مكة ثم 
تتم الليلة بمنى، كام جيوز أن تستمر يف منى وتتم الليل بمكة، ولك أال تبيت بمنى 
وإن كره ذلك لغري عذر، ومن األعذار عدم تيرس مكان املبيت ولكن يلزمك إذا مل 

َتبِْت يف منى أن حترض إليها لرمي اجلمرات.

مسجد  من  القريبة  وهي  الصغرى  ووقته:  الثالث  اجلمرات  رمي  أماكن 
العقبة وهي األخرية.  ثم  تليها وعىل مقربة منها،  التي  الوسطى وهي  ثم  اخليف، 
اْرِم هذه اجلمرات يف كل من يومي ثاين وثالث أيام العيد كل واحدة بسبع حصيات 



- 333 -

من  اجلمرات  هذه  رمي  ووقت  العيد،  يوم  يف  العقبة  مجرة  رميت  حني  فعلت  كام 
الزوال إىل الغروب وبعد الغروب أيضا، ولكن األفضل عقب الزوال ملوافقته فعل 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص متى كان هذا ميسورا دون حرج.

وأجاز  الفقهاء،  من  الظهر عطاء وطاوس وغريمها  قبل  الرمي  أجاز  وقد 
إلحدى  موافق  كله  وهذا  الفجر،  من  اجلمرات  هذه  رمي  الشافعية  من  الرافعي 
بُِكُم  يُرِيُد  َوَل  ٱۡلُيۡسَ  بُِكُم  ٱهلل  }يُرِيُد  حنيفة:  أيب  اإلمام  عن  الروايات 

{ ]البقرة: 185[، و}َل يَُكّلُِف ٱهلل َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها{ ]البقرة: 286[. ٱۡلُعۡسَ
طواف  قبل  احليض  فاجأها  إذا  للمرأة  اإلفاضة:  طواف  قبل  املرأة  حيض 
وتغتسل  لوقفه  دواء  تستعمل  أن  انقطاعه  حتى  التخلف  يمكنها  ومل  اإلفاضة 
وتطوف، أو إذا كان الدم ال يستمر نزوله طوال أيام احليض بل ينقطع يف بعض أيام 
مدته، عندئذ يكون هلا أن تطوف يف أيام االنقطاع عمال بأحد قويل اإلمام الشافعي 
مذهب  يوافق  أيضا  القول  وهذا  طهر،  احليض  انقطاع  أيام  يف  النقاء  إن  القائل 

اإلمامني مالك وأمحد.

للطواف  املسجد  للحائض دخول  والشافعية  احلنابلة  فقهاء  وأجاز بعض 
الناس  يؤذي  ما  منها  يسقط  ال  حتى  الغسل  وبعد  والعصب  الشد  إحكام  بعد 
ويلوث املسجد، وال فدية عليها يف هذه احلال باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت 
تيمية  ابن  اإلمام  من  كل  أفتى  وقد  الرشعية،  األعذار  من  للسفر-  واالضطرار 
واإلمام ابن القيم بصحة طواف احلائض طواف اإلفاضة إذا اضطرت للسفر مع 

صحبتها، ثم إن النفساء حكمها كاحلائض يف هذا املوضع.

طواف الوداع: اسمه يدل عىل الغرض منه؛ ألنه توديع للبيت احلرام وهو 
آخر ما يفعله احلاج قبيل سفره من مكة بعد انتهاء املناسك، وقد اتفق العلامء عىل أنه 
مرشوع متى فعله احلاج سافر بعده فورا، ثم اختلف العلامء يف حكم هذا الطواف 
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هل هو واجب أو سنة، باألول قال فقهاء األحناف واحلنابلة ورواية عن الشافعي، 
وبالقول اآلخر قال مالك وداود وابن املنذر وهو أحد قويل الشافعي.

يستحب تعجيل العودة فيام رواه الدارقطني عن عائشة Ö أن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا قىض أحدكم حجه فليتعجل إىل أهله فإنه أعظم ألجره«.

املباركة  الرحلة  هذه  بدأت  قد  احلاج  أهيا  تكن  مل  إذا  املنورة:  املدينة  زيارة 
بزيارة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فمن السنة -وقد فرغت من مناسك احلج- أن تقوم هبا؛ فإهنا 
من أعظم الطاعات وأفضل القربات، ويف فضلها أحاديث رشيفة كثرية، ولتقصد 
من الزيارة الصالة يف حرمه اآلمن حتصيال للثواب، فقد ورد يف احلديث الرشيف 
عن صاحب هذا احلرم ملسو هيلع هللا ىلص: »صالة يف مسجدي خري من ألف صالة فيام سواه إال 

املسجد احلرام« رواه أمحد يف مسنده عن عبد اهلل بن الزبري.

وحمل  أمتعته  عىل  يطمئن  أن  -بعد  للزائر  يسن  وآداهبا:  الزيارة  هذه  خطة 
إقامته- أن يغتسل وأن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب، وإذا مل يتيرس االغتسال اكتفى 
من  دخل  فإذا  ووقار،  سكينة  يف  متواضعا  النبوي  احلرم  إىل  يتوجه  ثم  بالوضوء، 
باب املسجد قصد إىل الروضة الرشيفة -وهي بني القرب الرشيف واملنرب النبوي- 
الدعاء ألنه يف روضة من  املسجد، ويدعو اهلل جمتهدا يف  فيها ركعتني حتية  وصىل 
الزائر من  انتهى  فإذا  الرمحة وموطن اإلجابة إن شاء اهلل،  رياض اجلنة ويف مهبط 
حتية املسجد واجللوس يف الروضة الرشيفة، توجه إىل قرب الرسول -عليه الصالة 
عىل  ويسلم  واحرام،  أدب  يف  الرشيف  الرأس  موضع  قبالة  ووقف  والسالم- 
الرسول يف صوت خفيض، ويقول: السالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته، 
يا  عليك  السالم  خلقه،  من  اهلل  خرية  يا  عليك  السالم  اهلل،  نبي  يا  عليك  السالم 
سيد املرسلني وإمام املتقني، أشهد أنك بلغت الرسالة، وأديت األمانة ونصحت 
األمة، وجاهدت يف اهلل حق جهاده. ثم يصيل الزائر عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويبلغ إليه 
سالمنا وسالم من أوصوه، ثم يرك هذا املوضع إىل اليمني قليال بام يساوي ذراعا 
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عليه  فيسلم   É بكر  أيب  الصديق  رأس  قبالة  واقفا  نفسه  ليجد  املر-  من  -أقل 
بقوله: السالم عليك يا خليفة رسول اهلل، السالم عليك يا صاحب رسول اهلل يف 
الغار، السالم عليك يا أمينه يف األرسار، جزاك اهلل عنا أفضل ما جزى إماما عن 
أمة نبيه، ثم يتجاوز مكانه إىل اليمني قدر ذراع أيضا ليجد نفسه واقفا قبالة رأس 
عمر بن اخلطاب É فيقول: السالم عليك يا أمري املؤمنني، السالم عليك يا مظهر 
اإلسالم، السالم عليك يا مكرس األصنام، جزاك اهلل عنا أفضل اجلزاء، وبعد هذا 
يستقبل الزائر القبلة ويدعو بام شاء لنفسه ولوالديه وأهله وملن أوصاه بالدعاء شامال 
مجيع املسلمني، وينبغي للزائر أال يلمس حجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وال يقّبل احلواجز وال 
احليطان وال يطوف حوهلا، ألن هذا منهي عنه يف أحاديث وفرية عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، 
وينبغي للزائر كذلك أن يغتنم مدة وجوده يف املدينة فيصيل يف مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
الصلوات اخلمس، وعليه أن يكثر من النوافل يف الروضة الرشيفة، وأن يكثر من 
تالوة القرآن الكريم فيها ومن الدعاء واالستغفار والتسبيح، ومن املستحب زيارة 
أهل البقيع حيث دفن أصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من املهاجرين واألنصار والصاحلني، 
كام يزور شهداء أحد وقرب سيد الشهداء محزة عم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومسجد قباء أول 
مسجد بناه الرسول، ويف ختام اإلقامة باملدينة ال تفارقها أهيا الزائر إال بعد أن تصيل 
ركعتني يف مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتزور الرسول وصاحبيه، وتسأل اهلل تيسري العودة 

هلذه الزيارة وتكرارها.

خالصة:

1- إذا أردت العمرة فقط أو احلج فقط أو مها معا فال جتاوز امليقات إال 
حمرما بالرشوط املتقدمة.

يشد عىل  وأن  املباح،  واخلاتم  اليد  النظارة وساعة  يلبس  أن  للمحرم   -2
وسطه احلزام ونحوه.
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وللمرأة أن تلبس احليل املعتادة واحلرير واجلوارب وما تشاء من ألوان دون 
تربج، وإن كان األوىل البعد عن األلوان امللفتة والزينة واالكتفاء ببعض الثياب.

3- ال بأس باستخدام الصابون ولو كانت له رائحة؛ ألنه ليس من الطيب 
املحظور.

4- املمنوع عىل الرجال لبس املخيط املفصل عىل البدن والثياب التي حتيط 
به وتستمسك بنفسها ولو مل تكن هبا خياطة كاجلوارب والفانالت والكلسونات 

والرشوز.

بعض  عىل  قطعها  ومجع  والرداء  اإلزار  إصالح  اإلحرام  بعد  للحاج   -5
لالرتداء وتشبيكها لسر العورة وال يعترب خميطا وال حميطا.

عند  والنفساء  وللحائض  اإلحرام،  من  يمنع  ال  النفاس  أو  احليض   -6
إليهام،  بعرفة ورمي اجلمرات وما  الوقوف  تأيت بكل أعامل احلج من  أن  اإلحرام 
طواف  يف  إال  املسجد  يف  الدخول  من  ممنوعة  ألهنا  تسعى؛  وال  تطوف  ال  لكنها 
تغسل  أن  فلها  دمها،  ينقطع  أن  إىل  مكة  يف  املكث  عن  وقتها  ضاق  إذا  اإلفاضة 
املوضع وتعصبه حتى ال يسقط الدم وتطوف حسبام تقدم بيان وجهه، وليس هلا 
ذلك يف طواف الوداع، إذ لو فاجأها احليض فيه أو قبله تركته وسافرت مع فوجها 

وال يشء عليها.

7- كشف الكتف األيمن للرجال يف اإلحرام ال حمل له وهو مندوب فقط 
للرجال عند بدء طواف بعده سعي، ولو تركه املحرم يف طوافه فال يشء يف تركه.

8- حتية البيت احلرام الطواف ملن أراده عند دخوله، ومن مل يرده فليصل 
ركعتني حتية املسجد قبل اجللوس، واألوىل الطواف للمستطيع.

9- يكره للرجال املزامحة عىل استالم احلجر األسود، وحيرم هذا عىل النساء 
منعا اللتصاق أجسادهن بالرجال.
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اإلمام مجاعة  مع  السعي فصلِّ  أو  الطواف  أثناء  الصالة  أقيمت  إذا   -10
لتحصيل ثواهبا، ثم أكمل الطواف والسعي من حيث توقفت، وجيوز ملن يعجز عن 

مواالة الطواف أو السعي أن يسريح بني األشواط بقدر ما يستعيد نشاطه.

يف  رشطا  وليس  العمرة  أو  للحج  الركن  طواف  يف  رشط  الوضوء   -11
السعي، ولكن األفضل أن يكون الساعي متوضئا.

12- كل من لزمه هدي ِقران أو متتع أو جزاء، إذا مل جيده أو مل جيد ثمنه، أو 
كان حمتاجا إىل ثمنه يف رضورات سفره أو ]احتاجه[ احتياجا رشعيا لنفقته يف حجه 
وجب عليه بديله وهو صوم ثالثة أيام متتابعة يف احلج بعد إحرامه له ال يتجاوز هبا 
يوم عرفة، واألوىل أال يصوم يوم عرفة، ثم سبعة أيام متتابعة بعد رجوعه إىل وطنه، 
وإذا فاته صوم الثالثة يف احلج أو عجز عنها هناك صام العرشة مجيعا بعد العودة 

إىل أهله.

13- إذا دخلت املرأة مكة حمرمة بالعمرة فقط ثم فاجأها املحيض وخشيت 
امتداده وفوات وقت اإلحرام باحلج -يوم الثامن من ذي احلجة- أحرمت باحلج 

وصارت قارنة، وعليها دم القران.

14- ال حرج يف املرور بني يدي املصلني يف احلرم، وصالة النفل جائزة فيه 
يف كل وقت، بمعنى أهنا غري ممنوعة يف األوقات املكروهة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم واهلل سبحانه وتعاىل املوفق للصواب، ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم، وصىل اهلل عىل 

سيدنا حممد رسول اهلل وعىل آله وأصحابه ومن تبع دينه ووااله.
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�ل�صب��ب�ك �ت ا
�ل������ب ��ب ع��ت ا ل �ب���ا �صوا

أ
�ت ا �أ�د ��ب�ا

املبـــــادئ
1- الزيادة التي حتصل عليها مجاعة احلج من البنك بوصفها فائدة حمددة قدرا وزمنا 

عىل ودائعها من باب ربا الزيادة ومن كبائر املحرمات.
2 - ال حيل أخذ هذه الفائدة بحجة رصفها يف وجوه اخلري.

الســـــؤال
سنة   240 برقم  املقيد  التعاوين  احلج  مجاعة  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
العام  طول  تتجمع  التي  اجلمعية  أموال  يف  الدين  حكم  فيه  تلتمس  الذي   1981
أمانة  بصفة  البنوك  أحد  يف  بأول  أوال  اجلمعية  وتودعها  شهرية  اشرتاكات  بصفة 
هذه  مقابل  فائدة  عىل  اجلمعية  حتصل  أن  اجلامعة  أعضاء  طلب  وقد  فائدة،  بدون 
املبالغ لالستفادة منها يف أعامل اخلري كرتميم املساجد وتصليح دورات املياه وغري 
البنك  ذلك من األعامل اخلريية، ولكن اجلامعة ترفض احلصول عىل أي فائدة من 
عىل  احلصول  جيوز  كان  إذا  عام  اإلفادة  اجلامعة  وتطلب  اجلامعة  أموال  فيه  املودع 
عليها؟  احلصول  جيوز  ال  أم  أعاله  املوضحة  اخلري  أوجه  يف  هبا  لالستفادة  الفائدة 

وبيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
بال  مال  زيادة  الربا هو  أن  الرشيعة اإلسالمية عىل  فقهاء  جرى اصطالح 
الكثرية  باآليات  الربا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  حرم  وقد  بامل،  مال  معاوضة  يف  مقابل 
Ñ قول  يف القرآن الكريم، وكان من آخرها نزوال عىل ما صح عن ابن عباس 

* فتوى رقم: 308 سجل: 105 بتاريخ 9/ 11/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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ِي  ُكلُوَن ٱلّرَِبٰواْ َل َيُقوُموَن إِلَّ َكَما َيُقوُم ٱلَّ
ۡ
ِيَن يَأ اهلل سبحانه وتعاىل: }ٱلَّ

َحلَّ 
َ
ْۗ َوأ َما ٱۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا ُهۡم قَالُٓواْ إِنَّ نَّ

َ
ۚ َذٰلَِك بِأ ۡيَطُٰن ِمَن ٱلَۡمّسِ َيَتَخبَُّطُه ٱلشَّ

ّبِهِۦ فَٱنَتَهٰ فَلَُهۥ َما َسلََف  ْۚ َفَمن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ َم ٱلّرَِبٰوا ٱهلل ٱۡلَۡيَع وََحرَّ
وَن ٢٧٥ َيۡمَحُق  ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۥٓ إَِل ٱهللۖ َوَمۡن َعَد فَأ ۡمُرهُ

َ
َوأ

ثِيٍم{ ]البقرة: 275- 276[، 
َ
اٍر أ َدَقِٰتۗ َوٱهلل َل ُيِبُّ ُكَّ َكفَّ ٱهلل ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ

وحمرم كذلك بام ورد يف احلديث الرشيف الذي رواه البخاري ومسلم وغريمها عن 
أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب 
بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال بمثل يدا بيد، فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى اآلخذ واملعطي فيه سواء«. وملا كان مقتىض هذه النصوص أن كل 
زيادة مرشوطة يف القرض -قدرا وزمنا- تعترب من ربا الزيادة املحرم قطعا كانت 
ودائعها  عىل  وزمنا  قدرا  حمددة  فائدة  بوصفها  اجلمعية  عليها  حتصل  التي  الزيادة 
من باب ربا الزيادة، والتعامل بالربا أخذا وعطاء من كبائر املحرمات يف اإلسالم، 
لديه بحجة رصفها  املودعة  أموال مجاعة احلج  البنك عىل  فائدة من  فال حيل أخذ 
يقبل إال طيبا  املحرمة، واهلل طيب ال  الوسيلة  الغاية ال تربر  يف وجوه اخلري؛ ألن 
ِيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ كام ورد يف احلديث الرشيف. واهلل سبحانه وتعاىل يقول: }َيٰٓ

ُمواْ  َتَيمَّ َوَل  ۡرِضۖ 
َ
ٱۡل ّمَِن  ۡخرَۡجَنا لَُكم 

َ
أ آ  َوِممَّ َما َكَسۡبُتۡم  َطّيَِبِٰت  ِمن  نفُِقواْ 

َ
أ

نَّ ٱهلل 
َ
أ فِيهِۚ َوٱۡعلَُمٓواْ  ن ُتۡغِمُضواْ 

َ
أ  ٓ إِلَّ ٱۡلَبِيَث ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم أَِبِخِذيهِ 

َغِنٌّ َحِيٌد{ ]البقرة: 267[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ر �ل�حب���ا �م ورم�ت ا ��را �ت ال�أ
ء ��ب ع�ط�ا ��ب

أ
ا

املبـــــادئ
1- من أحرم داخل امليقات وخاف فوت احلج متى عاد إىل امليقات فالواجب عليه 

أال يعود ويميض يف إحرامه ويلزمه دم.
2- ال خمالفة رشعا يف رمي اجلامر من اخللف، بل الرمي جائز رشعا عىل أية صورة.
3- م�ن ترك رمي يوم كامل من اجلامر وجب عليه ش�اة يذبحها يف احلرم ويتصدق 

بلحمها.
4- إذا كان امل�روك م�ن اجلامر أق�ل من يوم تصدق عن كل حص�اة تركت بنصف 
صاع من بر إال أن يبلغ قيمة املروك املتصدق عنه قيمة شاة فينقص ما شاء عن قيمة 

الشاة، وهذا التصدق جائز يف كل مكان.

الســـــؤال
قد  السائل  أن  املتضمن   1970 سنة   544 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
أدى فريضة احلج هو وزوجته يف العام املايض إال أنه قد وقعت منهام األخطاء اآلتية:

منها  واإلحرام  املدينة  إىل  الذهاب  عىل  عازمني  وزوجته  السائل  كان   -1
حيث إهنا امليقات الرشعي هلام، ولكنهام عندما وصال إىل جدة منعا من الذهاب إىل 

املدينة؛ ألن ميعاد احلج قد حان.

2- عندما قام السائل وزوجته برمي مجرة العقبة الكربى رمياها من اخللف؛ 
ألهنام رأيا احلجاج يرموهنا من اخللف، وملا ذهبا إىل مكة للطواف والسعي وجدا 

احلجاج يرمون مجرة العقبة من األمام ال من اخللف كام رميا سابقا.

* فتوى رقم: 227 سجل: 108 بتاريخ 17/ 2/ 1973 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.



- 341 -

كان  الثانية  العقبة  لرمي مجار  يوم  ثاين  السائل وزوجته  3- وعندما ذهب 
بعض  فرميا  زوجته  ويد  يده  من  احلىص  بعض  وقوع  إىل  أدى  شديد  زحام  هناك 

احلىص وسقط بعضه من أيدهيام ومل يستطعا إمتام الرجم نتيجة لذلك.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام وقع منه ومن زوجته من أخطاء، 
وما هو الواجب عليهام رشعا حتى جيربا ما حدث منهام من نقص يف أفعال حجهام؟

اجلواب
1- عن السؤال األول: املقرر يف فقه احلنفية أن من جاوز امليقات وهو يريد 
احلج والعمرة غري حمرم فال خيلو إما أن يكون قد أحرم داخل امليقات أو عاد إىل 
امليقات ثم أحرم فإن أحرم داخل امليقات ينظر إن خاف فوت احلج متى عاد فإنه 
ال يعود، ويميض يف إحرامه ولزمه دم، وإن كان ال خياف فوت احلج فإنه يعود إىل 
امليقات، وإذا عاد إىل امليقات فال خيلو إما أن يكون حالال أو حمرما فإن عاد حالال 
ثم أحرم سقط عنه الدم وإن عاد إىل امليقات حمرما، قال أبو حنيفة رمحه اهلل إن لبى 
الدم وإن مل يلب ال يسقط، وعند الصاحبني حممد وأيب يوسف يسقط  سقط عنه 
أحرما  وزوجته  املستفتي  أن  الظاهر  االستفتاء  احلادثة موضوع  ويف  الوجهني،  يف 
داخل امليقات ولكنهام خافا فوت احلج متى عادا إىل امليقات ليحرما منه، فيكون 
الواجب عليهام يف هذه احلالة أال يعودا ويمضيا يف إحرامهام ويلزم كال منهام دم؛ 
لعدم إحرامهام من امليقات أي أنه جيب عىل كل منهام ذبح شاة يف احلرم والتصدق 

بلحمها.

2- عن السؤال الثاين: ال خمالفة رشعا يف رمي اجلامر من اخللف، بل الرمي 
جائز رشعا عىل أية صورة، فقد جاء يف كتاب جممع األهنر يف فقه احلنفية يف اجلزء 
األول بالصحيفة 280 ما نصه: »ولكن املختار عند مشايخ بخارى أنه يرمي كيف 

يشاء«.
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3- عن السؤال الثالث: املقرر يف فقه احلنفية أن من ترك رمي اجلامر كلها 
أو يوما واحدا أو مجرة العقبة يوم النحر فعليه شاة ومعناه أنه تركها حتى غربت 
تغرب  مل  وإن  واحد  جنس  من  واجبا  ترك  ألنه  الترشيق؛  أيام  آخر  من  الشمس 
خالفا  حنيفة  أيب  عند  لتأخريها  الدم  جيب  لكن  الرتيب،  عىل  يرميها  الشمس 
مجرة  وكذلك  مقصودة  عبادة  واحد  يوم  رمي  وترك  يوسف  وأيب  حممد  لصاحبيه 
العقبة يوم النحر فتجب شاة وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة بنصف صاع من 
بر -قمح-، والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل املرصي إال أن يبلغ قيمة املتصدق 
عنه قيمة شاة ففي هذه احلالة ينقص ما شاء من قيمة الشاة، ويف احلادثة موضوع 
االستفتاء لو كان املستفتي وزوجته قد تركا رمي يوم كامل من اجلامر فإنه جيب عىل 
كل منهام شاة يذبحها يف احلرم ويتصدق بلحمها، ولو كان املروك أقل من ذلك 
تصدق كل من املستفتي وزوجته عن كل حصاة تركت بنصف صاع من بر إال أن 
يبلغ قيمة املروك املتصدق عنه قيمة شاة فينقص كل منهام يف هذه احلالة ما شاء عن 
قيمة الشاة، وهذا التصدق جائز يف كل مكان؛ ألنه عبادة يف كل مكان، وعىل هذا 
فيكون حج كل من املستفتي وزوجته صحيحا رشعا وجيب عىل كل منهام ذبح شاة 
يف احلرم والتصدق بلحمها عن املخالفة وهي جتاوزمها امليقات غري حمرمني، وال 
يشء عليهام يف رمي مجرة العقبة الكبرية من اخللف، وجيب عىل كل منهام ذبح شاة 
يف احلرم والتصدق بلحمها عن املخالفة الثالثة إن كان املروك رمي مجار كل يوم 
أو التصدق بنصف صاع من بر يف أي مكان عن كل حصاة تركها كل منهام إال أن 
يبلغ قيمة املروك املتصدق عنه قيمة شاة ففي هذه احلالة ينقص كل منهام ما شاء 

من قيمة الشاة كام قررنا سابقا.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ل������ب ء ا �لش�ب�ا
أ
ت ا

� �ل����ا �ت ا
�ع�ت ��ب �لع���ص��ب�ا رب ا ���ا �ل��عب ح��ل�م �ل��صب��� ا
املبـــــادئ

1- املقرر يف فقه احلنفية أن من لبس املخيط أو املحيط لعذر فهو خمري بني ذبح ش�اة 
أو التصدق عىل ستة مساكني أو صوم ثالثة أيام.

2 - ال ح�رج رشع�ا يف لب�س اجلهاز الصناعي يف الس�اق متى اقتضت�ه الرضورة يف 
مناسك احلج ومن ثم فال فدية وال ختيري.

3 - لبس احلذاء الكاوتشوك يف احلج كاستعامل املحيط لعذر إن غطى الكعبني فهو 
خمري بني ذبح شاة أو التصدق عىل ستة مساكني أو صوم ثالثة أيام.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 182 سنة 1977 املتضمن أن السائل يرغب 
يف أداء فريضة احلج هذا العام، وأنه يستخدم جهازا صناعيا يف ساقه اليرسى؛ إذ 
أنه ال  السري بدونه، بمعنى  الشلل، وجيد مشقة كبرية يف  إن ساقه هذه هبا ما يشبه 

يستطيع السري حايف القدمني، كام تتطلب مناسك احلج.

قيامه  أثناء  اجلهاز  استخدامه هذا  الرشعي يف  احلكم  بيان  السائل  ويطلب 
بمناسك احلج، فهل جيوز له رشعا استخدام هذا اجلهاز يف املناسك، أم أنه ال جيوز؟ 
وإذا كان غري جائز رشعا استخدام هذا اجلهاز، فهل جيوز له رشعا أن يستخدم بدله 
حذاء كاوتشوك؟ وهل إذا استخدم هذا احلذاء جتب عليه رشعا الفدية؟ وما هي 

الفدية املقررة رشعا يف هذه احلالة؟

* فتوى رقم: 66 سجل: 113 بتاريخ 17/ 1/ 1978 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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اجلواب
الظاهر من السؤال أن السائل جيد حرجا ومشقة كربى إذا سار عىل قدمه 
اليرسى  ساقه  لضعف  السري  يف  يستخدمه  الذي  الصناعي  اجلهاز  بدون  اليرسى 
وإصابتها بام يشبه الشلل، وبام أن املقرر يف فقه احلنفية أن من لبس املخيط أو املحيط 
لعذر فهو خمري إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق عىل ستة مساكني ثالثة أصوع من 
طعام لكل مسكني نصف صاع، وإن شاء صام ثالثة أيام؛ لقوله تعاىل: }فَفِۡديَةٞ 
ۡو نُُسٖك{ ]البقرة: 196[ فكلمة: »أو« للتخري، وقد فرسها 

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ّمِن ِصَياٍم أ

أي موضع  الصوم جيزئه يف  ثم  املعذور،  نزلت يف  واآلية  ذكر،  بام  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
شاء؛ ألنه عبادة يف كل مكان -وكذلك الصدقة ملا بينا-، أما النسك فيختص باحلرم 
باالتفاق؛ ألن اإلراقة مل تعرف إال يف زمان أو مكان، وهذا مل خيتص بزمان فتعني 

اختصاصه باملكان: »هداية«.

حالة  غري  يف  الفدية  فيه  جيب  التي  اللبس  أن  أيضا  احلنفية  فقهاء  قرر  كام 
العذر والتخيري بني األشياء الثالثة يف حالة العذر إنام هو اللبس املعتاد، فقد قالوا: 
»ولو ارتدى« أي ألقى عىل منكبيه كالرداء ومل يلبسه: »أو اتشح بالقميص« االتشاح 
اليمنى ويلقيه عىل منكبه األيرس: »أو اتزر« أي شد عىل  أن يدخل ثوبه حتت يده 
وسطه: »الرساويل فال بأس به«؛ لعدم اللبس املعتاد: »وكذا« ال بأس: »لو أدخل 

منكبيه يف القباء ومل يدخل يديه يف كميه« خالفا لزفر. جممع األهنر.

مألوف  غري  وجه  وعىل  معتاد،  غري  بطريق  تم  إذا  اللبس  فإن  ذلك  وعىل 
وخمالف ملا جرى عليه العرف فال جتب فدية وال ختيري عىل من لبس عىل هذا الوجه، 
وتأسيسا عىل ذلك ففي احلادثة موضوع السؤال نقول للسائل إن لبس اجلهاز يف 
ساقك غري معتاد، وقد اقتضته رضورة فال حرج عليك رشعا يف استعامله يف مناسك 

احلج، وال جتب عليك فدية وال ختيري.
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كلبس  فهو  الكعبني  يغطي  احلذاء  كان  فإذا  الكاوتشوك  احلذاء  لبس  أما 
املخيط لعذر، وأنت خمري بني األمور الثالثة ذبح أو إطعام ستة مساكني أو صيام 
يغطي  ال  احلذاء  كان  وإن  اجلواب،  بداية  يف  رشحه  السابق  الوجه  عىل  أيام  ثالثة 

الكعبني فال يشء عليك يف استعامله رشعا.

ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.

J
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��ت �لع���د ��ت�ل ا ��ب
أ
ح��ل�م �ت�ا

املبـــــادئ
1- من حج قارنا أو متمتعا وجب عليه أداء الفدية -اهلدي- يف أوقات احلج بمنى 

وال جيوز له تأجيلها حلني عودته إىل بلده.
2 - إن عجز عن ذلك فعليه صيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله.

الســـــؤال
قد  السائل  أن  املتضمن   1978 سنة   274 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

اعتزم أداء فريضة احلج والعمرة -ومنها الفدية-.

حلني  الفدية  تأجيل  له  جيوز  كان  إذا  عام  الرشعي  باحلكم  اإلفادة  ويطلب 
عودته إىل بلده ليقوم بتوزيعها عىل فقرائها، وهم كثريون.

اجلواب
يظهر من السؤال أن السائل يريد أداء الفريضة قارنا احلج والعمرة معا أو 
متمتعا بالعمرة إىل احلج، فإذا كان كذلك فإنه جيب عليه أداء الفدية -اهلدي- يف 
أوقات احلج بمنى، وال جيوز له تأجيلها حلني عودته إىل بلده، فإن كان عاجزا عن 
أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل بلده؛ لقوله  رشاء ما يفدي به فعليه صيام ثالثة 
َّۡم َيِۡد  تعاىل: }َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل
ةٞ َكِملَةٞ...{ إلخ اآلية  يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ

َ
فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ

]البقرة: 196[. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 145 سجل: 113 بتاريخ 18/ 10/ 1978 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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�م ����لا �ت ال�أ
�ل������ب ��ب �ب��ت ا �ص��ك�ا

املبـــــادئ
1- احلج فريضة وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم، وال جيب إال مرة يف العمر.
2- يش�رط لوجوب احلج: اإلس�الم والبل�وغ والعقل واحلرية واالس�تطاعة عىل 

خالف يف حتديد هذه االستطاعة بوجه عام.
3- نفقات احلج جيب أن تكون من مال حالل طيب، فإن اهلل ال يقبل إال طيبا.

4- جيزئ احلج بطريق جهة العمل التي تتربع بنفقاته كلها أو بعضها.
5- القرع�ة م�ن الط�رق املرشوعة يف اإلس�الم الختيار أم�ر من اثن�ني مل يتبني أهيام 

األوىل، وجيوز اخلروج للحج عن طريقها.
6- ال جتوز االستدانة للحج.

7- ليس للزوج منع زوجته من فريضة احلج متى تيرس هلا الس�فر مع حمرم أو رفقة 
ثقة.

8 - تف�رق العم�رة ع�ن احل�ج يف أن األخري من أركان�ه الوقوف بعرف�ة وله وقت 
معني، أما العمرة فليس هلا وقت معني وليس هلا وقوف بعرفة وهناك فروق أخرى 

يف املذاهب.
9- اإلناب�ة يف احل�ج غري جائ�زة عند املالكية مطلق�ا، ويرى فقه�اء املذاهب الثالثة 

األخرى أن احلج مما تقبل فيه اإلنابة برشوط.
10- أركان احل�ج اثن�ان عند احلنفي�ة: الوقوف بعرف�ة وأربعة أش�واط من طواف 
الزي�ارة، وعند غريه�م أربعة: اإلحرام وطواف الزيارة والس�عي والوقوف بعرفة، 

وزاد الشافعية إزالة الشعر والرتيب.

* فتوى رقم: 191 سجل: 113 بتاريخ 10/ 3/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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11- لإلح�رام ميقات م�كاين خيتلف باختالف اجلهات، ع�ىل تفصيل يف كل ذلك 
باملذاهب.

12- إذا فق�د احلاج املاء أثناء الرحلة تيم�م لكل صالة، ولو وجده وكان يف حاجة 
إليه للرشب له ولرفاقه، أو حليوان حمرم حرم عليه الوضوء به.

الســـــؤال
حديث جلريدة األهرام قيد برقم 54/ 1979:

س1: ما مكانة احلج يف اإلسالم؟

س2: ما هي رشوط وجوب احلج؟

س3: ما مدى االستطاعة املوجبة للحج؟

س4: ما هي الرشوط الواجب توافرها يف نفقات احلج؟

مجيع  تتحمل  حيث  العمل  جهة  بطريق  يتم  الذي  احلج  جيزئ  هل  س5: 
النفقات أو بعضها؟

اجلهات  بمعرفة  تتم  التي  القرعة  بطريق  للحج  اخلروج  جيوز  هل  س6: 
املسؤولة أو جهات العمل؟

س7: هل جتوز االستدانة للحج؟

س8: متى جيب عىل املسلمة احلج؟ وهل للزوج منع زوجته من أداء هذه 
الفريضة؟

س9: ما الفرق بني احلج والعمرة؟

س10: هل جتوز اإلنابة يف احلج؟

س11: ما هي أركان احلج؟ ومن أين يرم احلاج؟
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س12: ما حكم فقد املاء أثناء رحلة احلج؟

س13: هل جيوز احلج عن املتوىف قريبا أو غري قريب؟

اجلواب
ُمَباَرٗك  َة  بَِبكَّ ِي  لَلَّ لِلنَّاِس  ُوِضَع  َبۡيٖت  َل  وَّ

َ
أ }إِنَّ  ج1: قال اهلل تعاىل: 

َقاُم إِبَۡرٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَُهۥ َكَن َءاِمٗناۗ  َوُهٗدى ّلِۡلَعٰلَِمنَي ٩٦ فِيهِ َءاَيُٰتۢ َبّيَِنٰٞت مَّ
ِ َعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيٗلۚ َوَمن َكَفَر فَإِنَّ ٱهلل َغِنٌّ  َوهلِلَّ
]آل عمران 96- 97[، وهذه الفريضة من أركان اإلسالم اخلمسة  ٱۡلَعٰلَِمنَي{  َعِن 
التي بينها الرسول صلوات اهلل عليه يف حديث: »بني اإلسالم عىل مخس...« وقد 
فرض مرة واحدة يف العمر عىل كل مسلم ومسلمة، فقد قال رسول اهلل عليه الصالة 
َأُكلَّ عام يا  »يا أهيا الناس قد فرض عليكم احلج فحجوا«، فقال رجل  والسالم: 
رسول اهلل؟ فسكت ملسو هيلع هللا ىلص حتى قاهلا ثالثا، ثم قال رسول اهلل عليه الصالة والسالم: 
»لو قلت نعم لوجبت، وملا استطعتم«، واحلج هجرة إىل اهلل تعاىل استجابة لدعوته، 
وموسام دوريا يلتقي فيه املسلمون كل عام عىل أصفى العالقات وأنقاها؛ ليشهدوا 
منافع هلم عىل أكرم بقعة رشفها اهلل، وعبادات اإلسالم وشعائره هتدف كلها إىل 
املسلمون  هبا  يتقرب  عبادة  احلج  كان  هنا  واآلخرة، ومن  الدنيا  املسلمني يف  خري 
اإليامن  ويربط  املودة،  عىل  فيلتقون  قلوهبم  وتشف  نفوسهم  فتصفو  خالقهم  إىل 
أهداف اإلسالم  إن من  إذ  الديار  األقطار واختالف  تباعد  بينهم رغم  واإلسالم 
مجع الكلمة وتوجيه املسلمني إىل التدارس فيام يعينهم من شؤون احلياة ومشاكلها 
اقتصادية وسياسية واجتامعية، والقرآن والسنة يرشدان املسلم إىل أن جيعل حجه هلل 
وحده امتثاال ألمره وأداء حلقه ووفاء لعهده وتصديقا بكتابه، ومن أجل هذا وجب 
عىل احلاج أن خيلص النية لربه فيام يقصد إليه وأال يبتغي بحجه إال وجه اهلل تعاىل، 
ومن مظاهر اإلخالص يف احلج وحسن النية أن يرد ما عليه من حقوق ألصحاهبا 
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إن استطاع، والتوبة إىل اهلل بإخالص مع االستغفار وتسليم األمر إليه إن عجز عن 
الرد، وأن يرىض أهله ويصل رمحه ويرب والديه: }َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡيٖ َيۡعلَۡمُه 
ۡلَبِٰب{ ]البقرة: 197[.

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ ادِ ٱتلَّۡقَوٰىۖ َوٱتَُّقوِن َيٰٓ ُدواْ فَإِنَّ َخۡيَ ٱلزَّ ٱهللۗ َوتََزوَّ

ج2: يشرط لوجوب احلج اإلسالم والبلوغ والعقل واحلرية واالستطاعة، 
ويستدل الفقهاء عىل اشراط البلوغ واحلرية بقول الرسول صلوات اهلل عليه: »أيام 
صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اإلسالم، وأيام عبد حج ثم عتق فعليه حجة اإلسالم«.

ج3: دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة عىل أن فريضة 
هذه  حتديد  يف  الفقهاء  اختلف  وقد  غريه،  عىل  جتب  وال  املستطيع  تلزم  إنام  احلج 
االستطاعة بوجه عام، فقال فقهاء املذهب احلنفي االستطاعة هي القدرة عىل الزاد 
ين الذي عليه للغري  والراحلة برشط أن يكونا فاضلني عن حاجياته األصلية كالدَّ
ومسكنه وامللبس وما يلزمه لعمله أو حرفته من أدوات، وأن يكونا كذلك زائدين 
عن نفقة من يلزمه اإلنفاق عليهم مدة غيبته وإىل أن يعود، واملعتد يف ذلك ما يليق 
بالشخص عادة وعرفا، وهذا خيتلف باختالف أحوال الناس ثم اشراط ما تقدم 
قريبا  أما من كان  فأكثر،  أيام  ثالثة  بعيدا عن مكة مسرية  بالنسبة ملن كان  إنام هو 
منها فإن احلج واجب عليه، وإن مل يقدر عىل الراحلة من قدر عىل امليش وعىل باقي 
بالزاد، كام يشرط فقهاء احلنفية كذلك لوجوب  الفقهاء  التي يعرب عنها  النفقات 
عن  يعجز  من  أو  مشلول  أو  مقعد  عىل  احلج  أداء  جيب  فال  البدن،  سالمة  األداء 
حتمل مشقات السفر وعنائه، كام ال جيب عىل أحد من هؤالء تكليف غريهم باحلج 
عنهم، أما األعمى الذي يقدر عىل الزاد والراحلة فإن وجد قائدا للطريق وجب 
أو  بنفسه  احلج  عليه  جيب  فال  قائدا  جيد  مل  وإن  عنه،  باحلج  غريه  يكلف  أن  عليه 
بإنابة الغري عنه، كام يشرط أمن الطريق بأن يكون الغالب منه السالمة سواء كان 
السفر برا أو بحرا أو جوا، وقال فقهاء املالكية إن االستطاعة هي إمكان الوصول 
إىل مكة ومواضع النسك إمكانا عاديا سواء كان ماشيا أو راكبا برشط أال يلحقه 
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مشقة عظيمة وإال فال جيب عليه احلج، ويرى فقهاء احلنابلة أن االستطاعة يف احلج 
عام  فاضلني  يكونا  أن  ويشرط  ملثله،  الصاحلني  والراحلة  الزاد  عىل  القدرة  هي 
حيتاجه من كتب علم ومسكن وخادم ونفقته ونفقة عياله عىل الدوام، وقال فقهاء 
الشافعية االستطاعة بالنفس تتحقق بالقدرة عىل الزاد والراحلة، وأن تكون نفقات 
احلج فاضلة عن دين ولو مل حيل أجله، وعن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود، وعن 

مسكنه املناسب وآالت صناعته ومهنته وأمن الطريق.

ج4: جيب أن تكون نفقات احلج من مال حالل طيب، فإن اهلل ال يقبل إال 
طيبا، وليكن معلوما أن من حج بامل غري حالل ثم قال لبيك اللهم لبيك، قال اهلل 
عز وجل له - كام ورد يف احلديث الرشيف-: »ال لبيك وال سعديك حتى ترد ما 

يف يديك«.

أو بعضها أجزأت  بنفقات احلج كلها  العمل متربعة  ما دامت جهة  ج5: 
ع له مالكا هلا،فكأنه  ومتت حجة اإلسالم؛ ألنه بتربع هذه اجلهة بالنفقات صار املتربَّ

حج بامله وفقا ملا قرر الفقهاء يف ملكية الصدقة والزكاة.

ج6: القرعة من الطرق املرشوعة يف اإلسالم الختيار أمر من اثنني مل يتبني 
أهيام األوىل، وقد فعلها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرارا الختيار من تسافر معه من نسائه يف الغزو 
وغريه، فإذا اقتضت الظروف االقتصادية للدولة حتديد عدد احلجاج املسافرين كل 
عام وكثر عدد الراغبني وزاد عن العدد املقرر، فإن للجهات املسؤولة إجراء القرعة 

الختيار املسافرين للحج من بني املتقدمني وكذلك احلال بالنسبة جلهات العمل.

مل  الرجل  »سألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن  قال:  ج7: عن عبد اهلل بن أيب أوىف 
يج، أيستقرض للحج؟ قال ال«، ومن أجل هذا قال الفقهاء إن قضاء الدين من 
احتاج  إن  وقالوا  الزكاة،  بل ومن  احلج  من  آكد  االعتبار  األصلية وهبذا  احلوائج 
املسلم إىل الزواج وخاف العنت وخيش عىل نفسه الوقوع يف املحرم قدم التزوج؛ 
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ألنه هبذا االعتبار واجب كالنفقة، وإن مل خيف قدم احلج؛ ألن الزواج له يف هذه 
احلال تطوع.

بحد  استطاعت  إذا  املسلمة  املرأة  عىل  احلج  فريضة  أداء  وجوب  ج8: 
الذكر، وبرشط وجود زوجها معها يف سفر احلج أو حمرم من  االستطاعة سالف 
النسب أو املصاهرة أو الرضاع ال فرق يف هذا بني الشابة ومن تقدم هبا السن إذا 
كان بينها وبني مكة سفر ثالثة أيام فأكثر، أما إذا كانت املسافة أقل من ذلك فيجب 
عليها أداء احلج وإن مل يكن معها حمرم وال زوج، وبرشط أن يكون املحرم يف حالة 
وجوده عاقال بالغا وأمينا، وأال تكون معتدة فعال من طالق أو وفاة وهذا مذهب 
احلنفية، أما املالكية فقالوا إنه إذا مل يسافر معها زوجها أو حمرم هلا فيجوز سفرها 
مع رقفة مأمونني عليها وإال مل جيب عليها أداء احلج ولو توفرت القدرة املالية، بل 
وقال  بعيدة،  املسافة  كانت  إذا  هلا  ميسورا  املرأة  ركوب  يكون  أن  املالكية  ورشط 
أو أحد  إذا كان معها زوجها  إال  املرأة  أداؤه عىل  إن احلج ال جيب  احلنابلة  فقهاء 
حمارمها، ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا مل يتيرس للمرأة خروج زوجها معها أو أحد 
حمارمها فإن هلا أن حتج مع نسوة يوثق هبن -اثنتني فأكثر- ولو وجدت امرأة واحدة 
فال جيب عليها احلج وإن جاز هلا أن حتج معها حجة الفريضة، بل أجازوا هلا أن 
خترج حلج الفريضة وحدها عند األمن، أما يف النفل فال جيوز اخلروج مع النسوة 
ولو كثرن، وإذا مل جتد املرأة رجال حمرما أو زوجا خيرج معها للحج إال بأجرة لزمتها 
هلا  تيرس  متى  احلج  فريضة  من  زوجته  منع  للزوج  وليس  عليها،  قادرة  كانت  إن 
السفر مع حمرم هلا أو رفقة ثقة عىل ما تقدم بيانه يف مذهب املالكية والشافعية؛ ألن 
حج الفريضة من الواجبات، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وله منعها من 

حج التطوع كام له منعها من صوم وصالة النفل.

حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  يف  فورا  مرة  العمر  يف  فرض  العمرة  ج9: 
وفرض كذلك عىل الراخي يف مذهب اإلمام الشافعي، وسنة مؤكدة لدى فقهاء 
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املذهبني احلنفي واملالكي، وتفرق العمرة عن احلج يف أن األخري من أركانه الوقوف 
بعرفة، وللحج وقت معني هو أول شهر شوال حتى فجر العارش من ذي احلجة، 
أما العمرة فليس هلا وقت معني وال تفوت، وليس فيها وقوف بعرفات وال نزول 
فيها رمي مجار وال مجع بني صالتني بسبب  مبيت هبا، وليس  بمزدلفة ومنى وال 
احلج عند األئمة الثالثة وال بسبب سفر عند الشافعي وال خطبة فيها، وليس فيها 
طواف قدوم، وتفارق احلج فوق هذا عند فقهاء املذهب احلنفي بأنه ال جتب بدنة 
بفسادها وال بطوافها جنبا بخالف احلج، وإنام جتب بذلك )مرة( يف العمر، وكذلك 

ليس هلا طواف وداع كام يف احلج.

ج10: قال فقهاء املالكية إن احلج ال جتوز فيه اإلنابة سواء يف حال الصحة 
فقهاء  باحلج مكروهة، ويرى  الوصية  فاسدة، وإن  اإلجارة عليه  املرض، وإن  أو 
املذاهب الثالثة األخرى أن احلج مما تقبل فيه اإلنابة، فمن عجز عن احلج بنفسه 
وجب عليه أن ينيب غريه؛ ليحج عنه برشوط منها أن يكون املنيب عاجزا عجزا 
ِمن،  والزَّ وكاألعمى  شفاؤه  يرجى  ال  الذي  كاملريض  عادة  املوت  إىل  مستمرا 
اإلمام  املذهب احلنفي وكذلك يف مذهب  فقه  وال جتوز اإلجارة عىل احلج وهذا 
العاقدين ألعامل احلج  أنه جييز االستئجار عىل احلج برشط معرفة  الشافعي، غري 
فرضا ونفال ويف اجلملة كذلك مذهب احلنابلة، ويشرط أن يكون النائب قد أدى 

فرض احلج.

ج11: أركان احلج لدى فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة أربعة اإلحرام، 
لو  بعرفة،  والوقوف  واملروة،  الصفا  بني  والسعي  اإلفاضة،  أو  الزيارة  وطواف 
نقص واحد منها بطل احلج باتفاق هذه املذاهب، أما يف مذهب اإلمام أيب حنيفة 
فإن للحج ركنني فقط هي الوقوف بعرفة، وأربعة أشواط من طواف الزيارة، أما 
بني  والسعي  احلج،  صحة  رشوط  من  فهو  اإلحرام  وأما  فواجب،  الباقية  الثالثة 
الذكر مها  الشافعية ركنني عىل األربعة سالفة  الواجبات، وزاد  الصفا واملروة من 
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الوقوف  بعد  غريه  من  ال  الرأس  من  شعرات  ثالث  تزال  أن  برشط  الشعر  إزالة 
بعرفة وبعد انتصاف ليلة النحر يف احلج، وترتيب معظم األركان اخلمسة بأن يقدم 
اإلحرام ثم الوقوف بعرفة ثم احللق، واإلحرام نية الدخول يف احلج والعمرة، وال 
يشرط يف حتققه اقرانه بتلبية أو غريها يف مذهب الشافعية واحلنابلة، وعند املالكية 
التهليل أو فعل متعلق باحلج،  بالنية فقط، ويسن اقرانه بقول كالتلبية أو  يتحقق 
وعند احلنفية يتحقق اإلحرام بالنية مقرونة بالتلبية أو ما يقوم مقامها كالذكر مثال، 
واملغرب  والشام  مرص  فأهل  اجلهات،  باختالف  خيتلف  مكاين  ميقات  ولإلحرام 
بحرا، وسكان  السفر  إذا كان  رابغ عند حماذاته  املسمى  املكان  اآلن من  إحرامهم 
املدينة ميقاهتم ذو احلليفة،  العراق وسائر بالد املرشق ميقاهتم ذات عرق، وأهل 
وأهل اليمن واهلند يلملم، وأهل نجد قرن، ومن جاوز هذه املواقيت دون إحرام 
أراد  ومن  اهلدي،  لزمه  يرجع  مل  فإن  منها،  واإلحرام  عليها  الرجوع  عليه  وجب 
اإلحرام كان عليه أن يتحىل بالصرب وسعة الصدر، وأن يتجاوز عن هفوات الناس، 
وأن يصون عينه ولسانه ومجيع أعضاء جسمه عن اهلفوات التي تغضب اهلل وتؤذي 
الناس امتثاال لقول الرسول عليه الصالة والسالم: »من حج فلم يرفث ومل يفسق 
كان  وإذا  بيته،  من  اإلحرام  فعليه  بالطائرة  السفر  كان  وإذا  ذنوبه...«،  من  رجع 
بالباخرة فاإلحرام من امليقات سالف الذكر، ويسن قبله االغتسال والوضوء ولبس 
مالبس اإلحرام املكونة من قطعتني األوىل يغطى هبا النصف األسفل من اجلسد، 
واألخرى يغطى هبا اجلزء األعىل مع كشف الرأس وهذا للرجل، أما السيدة فإهنا 
ركعتني  صالة  اإلحرام  بعد  ويستحب  وجهها،  وتكشف  العادية  مالبسها  تلبس 
أو هبام معا ويرفع  باحلج فقط  أو  بالعمرة فقط  سنة اإلحرام، وقد يكون اإلحرام 
احلاج صوته بالتلبية ومتى تم اإلحرام فإنه حيرم لبس املخيط للرجل وكذلك تغطية 
احلرم  أو لشجر  الوحش  الرب  لصيد  والتعرض  الزوجية  املعارشة  الرأس كام حترم 

واحللق وقص يشء من الشعر واألظافر واستعامل العطور.
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ج12: إذا فقد املاء تيمم احلاج لوقت كل صالة، ولو وجد املاء وكان يف 
حاجة إليه للرشب سواء له ولرفقائه أو حليوان حمرم حيرم عليه الوضوء؛ ألن حياة 
النفوس آكد وال بديل للرشب، أما املاء فبديله للوضوء واالغتسال التيمم وهذا 
يكون برضبتني عىل الراب الطاهر إحدامها ملسح الوجه واألخرى ملسح اليدين إىل 

املرفقني، وال تلزمه اإلعادة ولو وجد املاء بعد الصالة بالتيمم.

عنهام  قىض  أو  أبويه  عن  حج  »من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  روي  ج13: 
للميت  كتبت  ميت  عن  حج  »من  وقوله:  األبرار«،  من  القيامة  يوم  بعث  مغرما 
فيمن  النار«، ويشرط  براءة من  »... وللحاج  حجة، وللحاج سبع«، ويف رواية: 

حيج عن الغري حيا أو ميتا أن يكون قد حج لنفسه الفريضة.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب.
J


