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هل يقبل قول املنجم واحلاسب يف ثبوت رؤية اهلالل؟
املنجم  :هو من ينظر يف النجوم حيسب مواقيتها وسريها ويستطلع من ذلك أحوال الكون.
احلاسب  :هو من يعتمد منازل القمر وتقدير سريه يف معنى املنجم وهو من يرى أن اول الشهر طلوع النجم
الفالين.
قال يف الروضة :ال جيب مما يقتضيه حساب املنجم الصوم عليه وال عىل غريه ،قال الروياين :وكذا من عرف
منازل القمر اليلزمه الصوم به عىل االصح.
قال اخلطيب يف املغني :وأفهم كالمه أي النووي رمحه اهلل أنه الجيب بقول املنجم وال جيوز اي تقليدمها ،
واملراد باآلية وبالنجم هم هيتدون  ،االهتداء اىل ادلة القبلة يف السفر .
قال يف العباب :وال بحساب املنجم وعارف املنازل لكن له اعتامده كالصالة وجيزئه.
قال الدمريي يف النجم الوهاج  :واذا عرف املنجم واحلاسب ذلك فال خالف أنه ال جيب عليهام الصوم.
قال يف هناية املحتاج  :وفهم من كالمه أي النووي عدم وجوبه بقول املنجم بل ال جيوز اي تقلدهيام.
قال يف أسنى املطالب  :والعربة باملنجم أي بقوله فال جيب به الصوم وال جيوز .
قال يف التحفة  :ال قول منجم وهو من يعتمد النجم وحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سريه وال
جيوز ألحد تقليدمها.
قال يف املجموع  :العتبار بحساب النجوم وال بمن عرف منازل القمر .
فر ع :هل هلام اي املنجم واحلاسب العمل بعلمهام وهل جيزئهام عن رمضان ؟
قال يف التحفة :نعم هلام العمل بعلمهام ولكن ال جيزئهام عن رمضان كام صححه يف املجموع وإن أطال مجع
رده .وخالفه صاحب النهاية فقال  :نعم له أن يعمل بحسابه وجيزيه عن فرضه عىل املعتمد وإن وقع يف املجموع عدم
إجزائه عنه .
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قال الدمريي  :وهل جيوز هلام أي الصيام ؟ فيه طريقان  :أصحهام  :أنه جيوز هلام دون غريمها وال جيزئهام عن
فرضهام .وا شكل الشيخ اي السبكي تصحيح املصنف اي النووي يف جمموعه اجلواز هلام اي جواز الصوم مع عدم
االجزاء وقال  :الصواب  :أنه اذا جاز أجزأ .
قال الرشواين معلقا عىل قول ابن حجر يف التحفه  :وال جيزئهام واملعتمد االجزاء ...واشار اىل املغني
وااليعاب والنهاية من اعتامدمها االجزاء .
فر ع :من رأى النبي  يف املنام وقال له غدا من رمضان فهل يقبل قول الرائي وتثبت به الرؤية ؟
قال يف التحفة  :وال برؤية النبي  يف النوم قائال غدا من رمضان لبعد ضبط الرائي ال للشك يف الرؤية .
قال الرشواين  :أي فيحرم الصوم وغريه استنادا اىل لذلك اي الرؤية  ،وال عربة بقطعه أنه سمع من تلك
الصور التي ال يتمثل الشيطان هبا ألنه ال سبيل اىل هذا بالقطع وعىل التنزل فليس هذا مما كلف به العباد الن حكم اهلل
ال يتلقى اال من لفظ واستنباط وهذا ليس واحدا منهام..
قال الدمريي يف النجم الوهاج  :ال يصح الصوم هبذا لصاحب املنام وال لغريه باالمجاع كام قاله القايض
عياض ؛ وذلك الختالل ضبط الرائي ال للشك يف الرؤية.
قال القرايف :وكذلك لو اخربه بطالق زوجته التي يعلم انه مل يطلقها او اخربه عن حالل انه حرام او
بالعكس  ،او غري ذلك من االحكام قدمنا ما ثبت يف اليقظة عىل ما يراه يف النوم  ،كام لو تعارض خربان من اخبار
اليقظة صحيحان فإنا نقدم األرجح بالسند او اللفظ ،فقدم خرب اليقظة عىل املنام.
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اذا رأوا اهلالل يف بلد ومل يروه يف غريه فهل يلزم أهل البلد اآلخر الصوم؟
ومبعىن آخر  :هل رؤية اهلالل واحدة جلميع البلدان أو كل بلد له رؤية ختصه؟
قال االمام النووي  يف املجموع  :إذا رأوا اهلالل يف رمضان يف بلد ومل يروه يف غريه فإن تقارب البلدان
فحكمهام حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد اآلخر الصوم بال خالف وإن تباعدا فوجهان مشهوران يف الطريقتني
أصحهام  :الجيب الصوم عىل أهل البلد األخرى وهبذا قطع املصنف والشيخ ابوحامد والبندنيجي وآخرون
وصححه العبدري والرافعي واألكثرون .
قال يف املنهاج  :واذا روي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد يف األصح
قال صاحب العباب  :رؤية اهلالل ببلد رؤية بأخرى قريبة ،بأن علم احتاد مطلعهام ،ال إن اختلف أو شك.
فر ع :وفيام يعترب التباعد والتقارب هل باختالف املطالع بني البلدين فإن كانا قريبني يف املطلع كان حكمها
واحدا أو بعيدين فال  ،أم ان التباعد والتقارب يعترب بمسافة القرص بني البلدين وبالتايل فإن كانت املسافة بني البلدين
مسافة قرص اختلف حكمهام واال ان مل تكن املسافة مسافة قرص اتفق حكمهام ؟
قال النووي  يف املجموع  :وفيام يعترب به البعد والقرب ثالثة أوجه أصحها وبه قطع مجهور العراقني
والصيدالين وغريهم أن التباعد خيتلف باختالف املطالع كاحلجاز والعراق وخراسان والتقارب ال خيتلف كبغداد
والكوفة والري وقزوين ألن مطلع هؤالء مطلع هؤالء فإذا رآه هؤالء فعدم رؤيته لخآخرين لتقصريهم يف التأمل أو
لعارض بخالف خمتلفي املطلع.
قال يف املنهاج  :والبعيد مسافة القرص وقيل  :باختالف املطالع قلت  :هذا أصح واهلل أعلم.
قال يف أسنى املطالب :ولو رأى اهلالل يف بلد لزم حكمه من يف غريه من سائر األماكن مامل ختتلف املطالع...
فإن اختلفت مل جيب الصوم عىل من اختلف مطلعه لبعده.
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قال الشهاب الرميل يف حاشيته عىل اسنى املطالب  :قوله (مامل ختتلف املطالع ) االعتبار يف اختالف املطالع أن
يتباعد البلدان بحيث لو رئي اهلالل يف أحدمها مل ير يف اآلخر غالبا  ،وقد حررها الشيخ تاج الدين التربيزي فقال:
رؤية اهلالل توجب ثبوت حكمها اىل اربعة وعرشين فرسخا ألهنا يف أقل من ذلك ال ختتلف باختالف قدر مسافة
القرص ونصفها .
فر ع :فإن شك يف اتفاق املطالع فهل جيب عىل الذين مل يروا اهلالل الصوم أو ال ؟
قال يف الروضة  :فإن شك يف اتفاق املطالع مل جيب عىل الصوم عىل الذين مل يروا ،ألن األصل عدم الوجوب
واهلل أعلم .
قال يف املجموع  :فالصحيح اعتبار املطالع كام سبق فعىل هذا لو شك يف اتفاق املطالع مل يلزم الذين مل يروا
الصوم ؛ألن األصل عدم الوجوب وألن الصوم إنام جيب بالرؤية للحديث ومل تثبت الرؤية يف حق هؤالء لعدم ثبوت
قرهبم من بلد الرؤية .
وقال يف العباب  :ال إن اختلف اي املطلع أو شك اي فال جيب الصوم.
فائدة معنى قوهلم (اختالف املطالع ) قال الرشواين يف حاشيته عىل التحفة  :معنى اختالف املطالع أن يكون
طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروهبا يف حمل متقدما عىل مثله يف حمل آخر أو متأخرا عنه وذلك مسبب عن
اختالف عروض البالد أي بعدها عن خط االستواء وأطواهلا أي بعدها عن ساحل البحر املحيط الغريب فمتى ساوى
طول البلدين لزم من رؤيته يف أحدمها رؤيته يف اآلخر وإن اختلف عرضهام أو كان بينهام مسافة شهور ومتى اختلف
طوهلام امتنع تساوهيام.
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تفصيل القول يف حكم جواز الفطر للمسافر قبل الفجر وبعده
ومبعىن آخر  :هل يشرتط يف السفر املبيح للفطر أن يكون قبل الفجر أو ال ؟
قال النووي  يف املجموع  :اذا سافر املقيم فهل له الفطر يف ذلك اليوم  ،له أربعة احوال :
األول :أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بال خالف .
الثاين :أن ال يفارق العمران اال بعد الفجر فمذهب الشافعي املعروف من نصوصه وبه قال مالك وأبو حنيفة
ليس له الفطر يف ذلك اليوم ...فعىل هذا لو جامع فيه لزمته الكفارة ألنه يوم من رمضان هو صائم فيه صوما ال جيوز
فطره.
الثالث :أن ينوي الصيام يف الليل ثم يسافر وال يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده ،قال الصيمري واملاوردي
وصاحب البيان وغريهم ليس له الفطر النه يشك يف مبيح الفطر وال يباح بالشك.
الرابع :أن يسافر من بعد الفجر ومل يكن نوى الصيام فهذا ليس بصائم الخالله بالنية من الليل فعليه قضاؤه
ويلزمه االمساك هذا اليوم الن حرمته ثبتت بطلوع الفجر وهو حارض.
وقال يف الروضة :ولو أصبح مقيام صائام ثم سافر مل جيز له فطر ذلك اليوم ...فعىل الصحيح لو أفطر باجلامع
لزمته الكفارة  ،ولو نوى املقيم بالليل ثم سافر ليال  ،فإن فارق العمران قبل الفجر فله الفطر واال فال  ،ولو اصبح
املسافر صائام ثم أقام يف أثناء النهار مل جيز له الفطر عىل الصحيح .
قال يف التحفة :نعم سيعلم من كالمه اي النووي  أن رشط الفطر يف أول أيام سفره أن يفارق ما تشرتط
جماوزته للقرص قبل طلوع الفجر واال مل يفطر ذلك اليوم.
قال يف أسنى املطالب  :فإن نوى املقيم ليال ثم سافر قبل الفجر ترخص بالفطر وغريه لدوام العذر...فإن
فارق العمران قبل الفجر فله الفطر.
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اخلالصة  :أن السفر املبيح للفطر هو ما كان قبل الفجر وبعد مفارقة العمران ،أما إن سافر بعد الفجر أو سافر
قبل الفجر ولكن دخل عليه الفجر ومل جياوز العمران فال جيوز له الفطر  ،فإن خالف وأفطر فعليه القضاء .
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موجبـات الفدية يف الصوم وأحكامها
جتب الفدية بطرق :
الطريق االول :فوات نفس الصوم  .من مات وعليه قضاء صوم أو كفارة بعد التمكن منه ،وكذا قبله (أي
قبل التمكن ) إن فات بال عذر وجبت الفدية يف تركته ،وهي لكل يوم مد من الطعام ،وأصنافها من جنس زكاة
الفطر ،ومرصفها الفقراء واملساكني ،فال جيوز إعطاء غريهم كام يف زكاة الفرض  ،وجيوز إعطاء واحد أكثر من مد ،
وال جيوز اعطاؤه أقل من املد ،وجيوز للويل أن يصوم عنه فإن مل يرد الويل الصيام وجبت الفدية يف تركته كام أسلفنا .
وجيوز للقريب الوارث وغري الوارث أن يصوم عنه وكذلك األجنبي ولكن برشط إذن الويل أو كان امليت قد أوىص
األجنبي بالصيام عنه عند موته  ،وجيوز أن يقيض عنه رمضان ثالثون رجال يف يوم واحد.
الطريق الثاين :فوات فضيلة رمضان أو فضيلة الوقت  :فاحلامل واملرضع ولو مستأجرة او متربعة عىل الولد
اذا أفطرتا خوفا عىل الولد وجبت الفدية  ،وجتب عىل من رأى مرشفا عىل اهلالك بغرق أو غريه  ،فأفطر ليخلصه ،فإنه
جتب عليه الفدية ايضا.
الطريق الثالث  :فوات أصل الصوم فالشيخ اهلرم الذي ال يطيق الصوم ،أو تلحقه به مشقة شديدة ،
واملريض الذي ال يرجى برؤه ،جتب عليهام الفدية لفوات أصل الصوم.
الطريق الرابع  :تأخري قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ،فمن عليه قضاء رمضان ،وأخره حتى
دخل رمضان آخر ومل يكن لديه عذر وجبت عليه الفدية بسبب التأخري ،ولو دخل عليه رمضانان أو اكثر ومل يكفر
فإن الفدية تتكرر بتكرار السنني.
قال اخلطيب يف مغني املحتاج رشح املنهاج  :وجوب الفدية هنا (أي تأخري القضاء بعد دخول رمضان آخر )
للتأخري ،وفدية الشيخ اهلرم ونحوه ألصل الصوم ،وفدية املرضع واحلامل لتفويت فضيلة الوقت.
فر ع  :الشيخ الكبري بعد أن أفطر  ،لو أطاق الصوم هل نلزمه بقضاء الصوم ام جتزئه الفدية ؟
قال يف العباب  :ويلزمه (اي الشيخ الكبري ) الفدية أصالة ال بدال عن الصوم حتى لو أطاقه بعد الفطر  ،ولو
قبل الفدية مل يلزمه ،وإذا تكلف مع العجز (تكلف الصيام ) أجزأه .
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قال يف النجم الوهاج رشح املنهاج :ولو قدر الشيخ عىل الصوم بعد ما أفطر فهل يلزمه قضاء الصوم ؟ فيه
وجهان األكثرون عىل عدم اللزوم ؛ألنه مل يكن خماطبا به بل بالفدية.
قال يف التحفة  :ولو قدر بعد عىل الصوم مل يلزمه قضاء كام قاله األكثرون.
فر ع :لو أعرس الشيخ الكبري بالفدية ومل يستطع اخراجها هل تثبت يف ذمته اىل حني ايساره أو تسقط عنه؟
قال ابن حجر اهليتمي يف املنهج القويم  :والفدية هنا واجبة ابتداء ال بدال عن الصوم  ،فلو أخرت عن السنة
األوىل مل يلزمه للتأخري يشء ،ولو عجز عنها مل تثبت يف ذمته ،عىل ما بحثه النووي .
قال االمام اجلرهزي يف حاشيته معلقا عىل قوله (عىل ما بحثه النووي ) أي يف املجموع  :واعتمده يف التحفة
قياسا عىل الفطرة ،وخالف الرميل فجعلها كالكفارة (اي ال تسقط ) وهذا هو القياس.
قال صاحب العباب  :وإذا أعرس بالفدية وقت وجوهبا ثم أيرس مل تلزمه .
قال النووي يف املنهاج  :واالظهر وجوب املد عىل من أفطر لكرب
قال صاحب التحفة معلقا  :وقضية كالم املتن وغريه وجوهبا ولو عىل فقري فتستقر يف ذمته  ،لكنه صحح يف
املجموع سقوطها عنه كالفطرة النه عاجز حال التكليف هبا وليست يف مقابل جناية ونحوها.
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أحكام املفطرات يف الصوم
 بقايا الطعام يف األسنان .قال االمام النووي  يف املجموع  :قال أصحابنا  :إذا بقي يف خلل أسنانه طعامفينبغي أن خيلله يف الليل وينقي فمه فإن أصبح صائام ويف خلل أسنانه يشء فابتلعه عمدا أفطر بال خالف
عندنا.
وقال يف الروضة  :إذا بقي طعام يف خلل أسنانه فابتلعه عمدا أفطر.
فر ع  :قال يف املجموع  :لو ابتلع شيئا يسريا جدا كحبة سمسم أو خردل ونحوها أفطر بال خالف عندنا .
 الريق .قال النووي  يف املجموع  :ابتالع الريق ال يفطر باالمجاع اذا كان عىل العادة ألنه يعرس االحرتازمنه قال اصحابنا  :وإنام ال يفطر بثالثة رشوط:
األول :ان يتمحض الريق فلو اختلط بغريه وتغري لونه أفطر بابتالعه سواء كان املغري طاهرا كمن فتل خيطا
مصبوغا تغري به ريقه أو نجسا كمن دميت لثته أو انقلعت سنه أو تنجس فمه بغري ذلك فإنه يفطر بال خالف ألن
املعفو عنه هو الريق للحاجة وهذا أجنبي غري الريق وهو مقرص به بخالف غبار الطريق.
الثاين :أن يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو غري لسانه وابتلعه أفطر قال أصحابنا حتى لو خرج
اىل ظاهر الشفة فرده وابتلعه أفطر ألنه مقرص بذلك وألنه خرج عن حمل العفو.
الثالث :أن يبتلعه عىل العادة فلو مجعه قصدا ثم ابتلعه فهل يفطر ،فيه وجهان مشهوران ..أصحهام ال يفطر  ،ولو
اجتمع ريق كثري بغري قصد بأن كثر كالمه أو غري ذلك بغري قصد فابتلعه مل يفطر بال خالف.
فر ع  :لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه املتشعب يشء وابتلعه أفطر بال خالف
 إدخال األصبع او غريها أثناء االستنجاء قبال أو دبرا .قال النووي  يف املجموع  :لو أدخل الرجلأصبعه أو غريها دبره أو أدخلت املرأة أصبعها أو غريها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجا بطل الصوم
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باتفاق أصحابنا ،قال أصحابنا  :وينبغي للصائمة أن ال تبالغ باصبعها يف االستنجاء قالوا فالذي يظهر من
فرجها اذا قعدت لقضاء احلاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهريه واليلزمها جماوزته فإن جاوزته بإدخال
اصبعها زيادة عليه بطل صومها.
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املعذورون يف رمضان بالفطر وأقسامهم
القسم األول :عليهم القضاء دون الكفارة وهم  :احلائض والنفساء واملسافر سفر القرص واملريض واملغمى
عليه ،ويلحق هبام من غلبه اجلوع والعطش فخاف اهلالك.
الرشط املبيح للفطر يف حقهم :
 -1املسافر  :يشرتط أن ينشئ السفر قبل الفجر فإن أنشأه بعد الفجر أو أنشأه قبل الفجر ولكنه مل يتجاوز عمران
البلد فال جيوز له الفطر ،فإن أفطر بجامع فعليه القضاء مع الكفارة وبدونه فعليه القضاء فقط.
 -2املريض  :يشرتط أن جيد به رضرا شديد ا وهو ما يبيح له التيمم  ،واملرض املبيح للتيمم قسامن:
 االول  :ما خياف معه من الوضوء فوت الروح  ،أو فوت عضو  ،أو منفعة عضو فيباح التيمم ولو خافمرضا خموفا تيمم عىل املذهب .
 الثاين :أن خياف زيادة العلة وهو كثرة االمل وان مل تزد املدة أو خياف بطء الربء وهو طول مدة املرض وان مل يزداالمل أو خياف شدة الضنا وهو املرض املدنف الذي جيعله زمنا أو خياف حصول شني قبيح فيجوز له التيمم.
 -3املغمى عليه  :يشرتط أن يستغرق اإلغامء يومه كله ،فإن أفاق حلظة من النهار صح صومه وال قضاء عليه.
القسم الثاين  :عليهم الكفارة دون القضاء وذلك يف الشيخ والشيخة اللذين ال يطيقان الصوم ويلحق هبام املريض
الذي ال يرجى برؤه وامليؤوس من عودته صحيحا سليام.
القسم الثالث  :عليهم الكفارة والقضاء وهم احلامل واملرضع اذا أفطرتا خوفا عىل الولد اما اذا أفطرتا خوفا عىل
نفسيهام فعليهم القضاء فقط  ،ومن أفطر إلنقاذ غريق ونحوه ومن أخر قضاء رمضان مع االمكان بغري عذر حتى
دخل رمضان آخر ،أما من أخر لعذر فعليه القضاء فقط.
القسم الرابع  :القضاء وال كفارة وذلك يف املجنون  ،فال يلزمه الصوم يف احلال وإذا أفاق اليلزمه قضاء ما فاته يف
اجلنون سواء قل أو كثر وسواء افاق بعد رمضان أو يف أثنائه الن التكليف سقط عنه وهو نقص بخالف املغمى عليه
فإنه مرض ولذا جيوز عىل االنبياء االغامء عليهم السالم وال جيوز عليهم اجلنون.
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اذا تعارضت الشهادة مع احلساب القطعي يف ثبوت رؤية اهلالل فهل تسقط الشهادة؟
قال االمام الدمريي يف النجم الوهاج  :شهد برؤية اهلالل واحد او اثنان فقط  ،واقتىض احلساب عدم امكانية
رؤيته  ،قال الشيخ  :أي االمام السبكي ال تقبل الشهادة به  ،ألن احلساب قطعي والشهادة ظنية والظن ال يعارض
القطع  ،والبينة رشطها  :إمكان ما شهدت به حسا أو عقال  ،أو رشعا ،فإذا فرض داللة احلساب القطعي عىل عدم
االمكان  ..استحال القبول رشعا  ،الستحالة املشهود به  ،والرشع مل يأت باملستحيالت  ،ومل يأت لنا نص من الرشع
أن كل شاهدين تقبل شهادهتام  .وألن الشاهد قد يشتبه عليه أو يرى ما يظنه هالال وليس هبالل أو تريه عينه مامل ير ،
أو يكون جهله عظيام حيمله عىل أن يعتقد أن يف محله الناس عىل الصيام أجرا أو يكون ممن يقصد إثبات عدالته فيتخذ
ذلك وسيلة اىل أن يزكى ويصري مقبوال عند احلكام.
وكل هذه االنواع قد سمعناها ورأيناها فيجب عىل احلاكم يف مثل ذلك أن اليقبل هذه الشهادة والحيكم هبا ،
ويستصحب األصل يف بقاء الشهر ؛فإنه دليل رشعي حمقق حتى يتحقق خالفه  ،وال يقول  :الرشع ألغى قول
احلساب مطلقا والفقهاء قالوا  :اليعتمد  ،فذلك إنام قالوه يف عكس هذه الصورة ؛ألن ذلك فيام دل احلساب عىل
إمكان الرؤية وهذا عكسه.

))12

مسائل منثورة يف الصيام1/
هل يفطر بغبار الطريق؟
قال يف أسنى املطالب رشح روض الطالب  :واليفطر بغبار الطريق  ،وغربلة الدقيق  ،لعدم قصده هلام ولعرس
جتنبهام  ،ولو فتح فاه عمدا حتى دخل الرتاب جوفه فإنه ال يفطر به ألنه معفو عن جنسه.
فر ع  :ان كان الرتاب الذي دخل كثريا فهل يفطر به ؟
قال يف أسنى املطالب  :وقضيته (اي اذا فتح فاه عمدا ) أن حمل عدم االفطار به اذا كان قليال  .قال اخلطيب يف
مغني املحتاج مؤكدا عدم الفرق بني القليل والكثري  :وقضيته أن حمل االفطار به اذا كان قليال ،ولكن ظاهر كالم
األصحاب اإلطالق وهو الظاهر.
فائدة قال اخلطيب يف املغني  :الغربلة (غربلة الدقيق ) إدارة احلب يف الغربال لينتفي خبيثه ويبقى طيبه  ،وهو
يشري بذلك اىل أنه أثناء الغربلة يظهر غبار من احلب  ،فال يفطر به الصائم ثم قال مؤكدا ذلك  :وإن أمكنه اجتناب
ذلك بإطباق الفم أو غريه ملا فيه من املشقة الشديدة .
هل يفطر الصائم خبروج املني مطلقا ؟
قال يف الروضة  :املني إن خرج باالستمناء فطر  ،وإن خرج بمجرد فكر ونظر بشهوة مل يفطر ،وإن خرج
بمبارشة فيام دون الفرج أو ملس أو قبلة أفطر هذا هو املذهب وبه قطع اجلمهور .
قال يف أسنى املطالب  :ويفطر باجلامع بغري إنزال عمدا  ،واالستمناء وهو إخراج املني بغري مجاع حمرما كان
كإخراجه بيده أو غري حمرم كإخراجه بيد زوجته أو امته ..ثم قال  :ويفطر باالستمناء عمدا ولو بلمس وقبلة بال
حائل ال باالستمناء بنحو فكر وال نظر حمرم وال ضم للمرأة أو نحوها اىل نفسه بحائل ،وان تكررت الثالثة بشهوة اذ
ال مبارشة كاالحتالم مع أنه حيرم تكريرها وإن مل ينزل.
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قال االمام الرميل الكبري يف حاشيته :قوله( الفكر ونظر ) قال يف القوت  :ينبغي أنه اذا أحس بانتقال املني
وهتيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا  ،وكذا لو علم ذلك من عادته ،وإنام يظهر الرتدد اذا
بدره اإلنزال ومل يعلمه من نفسه .
فر ع  :لو قبل زوجته ثم فارقها ساعة ثم أنزل هل يفطر بذلك أو ال ؟
قال يف أسنى املطالب  :ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فاألصح إن كانت الشهوة مستصحبة ،والذكر قائام
حتى أنزل أفطر وإال فال قاله يف البحر .
فر ع :لو حك ذكره ومل يقصد احلك ألجل الشهوة فنزل املني هل يفطر أو ال ؟
قال يف أسنى املطالب  :ولو حك ذكره لعارض ..أو حكه فأنزل مل يفطر عىل األصح ألنه متولد من مبارشة
مباحة .
حكم القبلة للصائم؟
قال يف الروضة  :تكره القبلة ملن حركت شهوته وال يأمن عىل نفسه ،وهي كراهة حتريم عىل االصح  ..وال
تكره لغريه ولكن األوىل تركها .
قال يف أسنى املطالب  :والتقبيل يف الفم أو غريه ولو من شاب مباح إن مل حيرك شهوته  ،بأن ملك معه نفسه
من اجلامع أو اإلنزال  ،وتركه أوىل حسام للباب اذ قد يظنه غري حمرك وهو حمرك وألن الصائم يستحب له ترك
الشهوات مطلقا  ،ولو مل يملك نفسه مما ذكر حرم ألن فيه تعريضا الفساد العبادة.
هل القطرة التي تدخل األنف تفطر؟
قال يف أسنى املطالب وهو يعدد املفطرات التي تفطر الصائم .... :والسعوط بفتح السني وهو ما يصب يف
األنف من األدوية أي بوصوله اجلوف .
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حكم القطرة يف األذن؟
قال يف املنهاج  :والتقطري يف باطن األذن ..مفطر يف األصح قال اخلطيب معلقا  :وإن مل يصل اىل الدماغ .
قال يف أسنى املطالب  :لو أدخل الصائم يف أذنه ..شيئا فوصل اىل الباطن أفطر.
حكم االكتحال والقطرة يف العني ؟
قال يف أسنى املطالب  :وال يفطر بالكحل أي بوصوله العني وإن وجد بحلقه منه طعام  ،ألن العني ليست
جوفا وال منفذ منها للحلق.
ما حكم البلدين الذين احتدا يف املطلع واختلفا يف احلاكم ؟
قال شيخنا العالمة الدكتور امحد بن عبدالعزيز احلداد حفظه اهلل يف فتاويه :
إذا اختلف احلاكم لبلدين متفقي املطلع ،فإنه الجيب عىل أحد البلدين أن يصوم مع البلد اآلخر إذا مل يثبت
عند حاكمه ،ألنه إنام جيب عندما يتحد املطلع واحلاكم  ،فإن اختلفا مطلعا واحتدا حاكام مل جيب الصوم  ،وان اختلفا
مطلعا وحاكام مل جيب من باب أوىل ..ثم قال  :ويعلم هذا التفصيل من الفتاوى الرشعية لعفيف الدين عبداهلل بن
عمر العلوي ص .111
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مسائل منثورة يف الصيام2/
حكم املريض واملسافر أن جامعا بنية الرتخص أو بغريها ؟
فر ع  :قال االمام النووي  يف املجموع  :لو كان الزوج مسافرا صائام وهي حارضة صائمة  ،فإن أفطر
باجلامع بنية الرتخص فال كفارة عليه ،وإن مل يقصد به الرتخص فوجهان مشهوران يف طريقة خراسان أصحهام
الكفارة عليه ايضا ألنه ال يلزمه الصوم فصار كقاصد الرتخص.
فر ع :وهل املريض اذا أصبح صائام ثم جامع يأخذ حكم املسافر فال جتب عليه الكفارة ؟
قال النووي  يف املجموع  :قال اصحابنا وهكذا حكم املريض الذي يباح له األكل ،إذا أصبح صائام
فجامع (..اي الجتب عليه الكفارة )
فر ع  :قال يف املجموع :إذا أصبح الصحيح صائام ثم مرض فجامع فال كفارة ان قصد الرتخص وكذا ان مل
يقصده عىل املذهب
قال اخلطيب يف مغني املحتاج مقررا ما سبق  :وال عىل صائم مسافر (اي الجتب الكفارة عليه ان جامع ) أو
مريض جامع بنية الرتخص وكذا بغريها (اي بغري نية الرتخص ) يف األصح وان قلنا يأثم به  ،ألن اإلفطار مباح له
فيصري شبهة يف درء الكفارة.
فر ع :إن جامع املريض أو املسافر بغري نية الرتخص فهل يلحقهام إثم ؟
قال يف التحفة  :وكذا من أثم به لكن ال من جهة الصوم كأن جامع نحو املسافر بغريها (اي بغري نية
الرتخص) ألنه وإن أثم بعدم نية الرتخص لكن اإلفطار مباح له فصار شبهة يف در ء احلد.
قال يف النجم الوهاج  :واملريض الذي يباح له الفطر كاملسافر
فر ع :من أفسد صوما واجبا كالنذر والقضاء والكفارة باجلامع فهل جتب عليه الكفارة ؟
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قال يف النجم الوهاج  :فال كفارة عىل ناس (اي من جامع ناسيا) وال مفسد غري رمضان كالتطوع والنذر
والقضاء والكفارة ؛ألن النص ورد يف رمضان وهو خمصوص بفضائل ال يشارك فيها.
فر ع :من افطر عمدا بأكل أو رشب فهل جتب عليه الكفارة ؟
قال اخلطيب يف مغني املحتاج  :او مفسد رمضان بغري اجلامع (فال جتب عليه الكفارة ) كاألكل والرشب
واالستمناء باليد واملبارشة فيام دون الفرج املفضية اىل االنزال ؛ألن النص ورد يف اجلامع وما عداه ليس يف معناه .
فر ع :كفارة اجلامع هل جتب عىل الزوج فقط أم كليهام ؟
قال يف املنهاج  :والكفارة عىل الزوج عنه
قال اخلطيب يف مغني املحتاج  :والكفارة عىل الزوج عنه فقط دوهنا.
قال يف املجموع  :يف و جوب الكفارة ثالثة أقوال اصحها جتب الكفارة عىل الرجل عن نفسه فقط وال يشء
عىل املرأة وال يالقيها الوجوب
فر ع  :اذا وجبت عليه الكفارة بسبب اجلامع فهل جيب عليه قضاء ذلك اليوم ام يسقط عنه بالكفارة ؟
قال يف املنهاج  :وجيب معها (اي مع الكفارة ) قضاء يوم االفساد عىل الصحيح .
فر ع :اذا عجز عن الكفارة فلم يستطع صوم شهرين متتابعني و مل يستطع اطعام ستني مسكينا لفقره فهل
تسقط عنه ام تستقر يف ذمته ؟
قال يف املنهاج  :فلو عجز عن اجلميع استقرت يف ذمته عىل االظهر.
فر ع :هل نزول املذي يفطر الصائم ؟ قال يف املجموع  :لو قبل أمراة فأمذى ومل يمن (اي مل ينزل منه املني)
مل يفطر عندنا بال خالف
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فر ع :هل جيوز للصائم السباحة إن مل يصل اىل جوفه يشء ؟
قال يف املجموع  :جيوز للصائم أن ينزل يف املاء وينغطس فيه ويصبه عىل رأسه سواء كان يف محام أو غريه.
فر ع :حكم االكتحال للصائم ؟ قال يف املجموع  :جيوز للصائم االكتحال بجميع األكحال وال يفطر بذلك
سواء وجد طعمه يف حلقه أم ال ؛ألن العني ليست بجوف وال منفذ منها اىل احللق ،قال أصحابنا  :وال يكره
االكتحال عندنا.
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ّ
حكم من أكل وهو شاك يف طلوع الفجر؟

مسائل منثورة يف الصيام3 /

قال اإلمام النووي  يف املجموع :لو أكل شاك ًا يف طلوع الفجر ودام الشك ومل يبن احلال (أي مل يعلم
صح صومه بال خالف عندنا وال قضاء عليه.
هل كان أكله قبل الفجر فيصح أو بعد الفجر فيبطل) بعد ذلك ّ
فر ع :لو غلب عىل ظنه أن الشمس قد غربت هل جيوز له أن يأكل لغلبة ذلك الظن وبعد االجتهاد أم ال بد
أن يتحقق يقين ًا من الغروب؟
قال يف املجموع :قال أصحابنا :وينبغي للصائم أن ال يأكل حتى يتيقن غروب الشمس فلو غلب عيل ظنه
غروهبا باجتهاد بورد أو غريه جاز له األكل عىل الصحيح الذي قطع به األكثرون.
فر ع :إن تبني أنه أخطأ وأن الشمس مل تغرب أو أن الفجر قد طلع فهل يعترب صائ ًام أو مفطر ًا؟
قال يف املجموع :ولو أكل ظان ًا غروب الشمس فبانت طالعة أو ظان ًا أن الفجر مل يطلع فبان طالع ًا صار
مفطر ًا ،هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به املصنف واجلمهور.
فر ع :لو هجم عىل األكل مبارشة يف طريف النهار (أول النهار وهو الفجر أو آخر النهار وهو وقت الغروب)
بال ظن واجتهاد فام احلكم إن تيقن اخلطأ يف الصورتني ،أو استمر اإلهبام يف الصورتني بأن مل يعلم هل طلع الفجر أو
هل غربت الشمس؟
قال يف املجموع :ولو هجم عىل األكل يف طريف النهار بال ظن وتبني اخلطأ فحكمه ما ذكرنا (أي عليه القضاء
ألنه ال عربة بالظن البني خطؤه فمن باب أوىل إن أكل دون ظن وتيقن اخلطأ) وإن بان التيقن أنه مل يأكل يف النهار-
أي يف طرفيه -استمرت صحة صومه ،وإن دام اإلهبام ومل يظهر اخلطأ وال الصواب فإن كان يف أول النهار فال قضاء
عليه؛ ألن األصل بقاء الليل وإن كان يف آخره لزمه القضاء ألن األصل بقاء النهار.
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فر ع :لو أكل يف آخر النهار بعد االجتهاد وشك يف غروب الشمس واستمر اإلهبام (أي مل يتحقق له أنه أكل
قبل الغروب أو بعد الغروب) هل يصح صومه أو ال؟
قال يف املجموع :ولو أكل يف آخر النهار باالجتهاد وقلنا باملذهب أنه جيوز (بمعنى ال يلزمه التحقق يقين ًا من
الغروب بل يصح مع االجتهاد أن يأكل) فاستمر اإلهبام فال قضاء عليه (أي صومه صحيح).
ظن غروب الشمس فجامع فبان خالفه (أي أن الشمس مل تغرب بعد) هل جيب عليه الكفارة أو
فر ع :لو ّ
ال؟
ظن غروب الشمس فجامع فبان خالفه لزمه قضاء الصوم عىل املذهب كام سبق .قال
قال يف املجموع :ولو ّ
البغوي ،واملتويل ،وآخرون من األصحاب :وال كفارة عليه ألنه معذور وألهنا إنام جتب من أفسد الصوم بجامع آثم
به .قال الرافعي :وهذا ينبغي أن يكون تفريع ًا عىل املذهب وهو جواز اإلفطار بالظن وإال (بأن مل نجوز اإلفطار بالظن
عىل خالف املعتمد يف املذهب) فتجب الكفارة وفاء بالضابط املذكور لوجوهبا.
فر ع :حكم اإلبرة الوريدية أو العضلية للصائم؟
اختلف الفقهاء الشافعيون املعارصون يف هذه املسألة عىل أربعة أقوال:
األول :اإلبرة مطلق ًا سواء كانت وريدية أو غري وردية (كالعضلية وحتت اجللد ويف اللثة وغريها) فإهنا تبطل
الصوم.
الثاين :اإلبرة مطلق ًا سواء كانت وريدية أو غري وريدية ال تفطر.
الثالث :التفصيل فاإلبرة الوريدية تفطر واإلبرة غري الوريدية ال تفطر.
الرابع :إن كانت اإلبرة دوائية فال تبطل الصوم ،وإن كانت اإلبرة غذائية فإهنا تبطله.
ولعل القول الثالث أقرب
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ألن الغذاء أو الدواء الداخل إىل اجلسم عن طريق اإلبرة الوريدية عني وصلت إىل اجلوف من الوريد وهو
منفذ مفتوح كالدواء الواصل إىل اجلوف عن طريق صبه يف اجلائفة( .وهي جرح ينفذ إىل جوف باطن حميل للغذاء أو
الدواء أو طريق للمحيل كبطن وصدر وثغرة نحر) .ومما يؤيد هذا ما قاله ابن حجر يف التحفة (( :)212/3وكذا لو
كان ببطنه جائفة فوضع عليها دواء فوصل جوفه أفطر وإن مل يصل باطن األمعاء ،)..واإلبرة الوريدية أعظم من
ذلك فإهنا توصله بواسطة الدم إىل مجيع أجزاء اجلسم (ومنه اجلوف) يف حلظة.
بينام اإلبرة غري الوريدية (كالعضلة وحتت اجللد مث ً
ال) غري مفطرة :ألن الغذاء أو الدواء الداخل إىل اجلسم
عن طريقها مل يصل إىل اجلوف من منفذ مفتوح أو منفتح بل عن طريق االمتصاص ،وهو ال يرض كالكحل والدهن
وإن وجد طعمه أو لونه يف حلقه -وكالدواء عىل اجلرح ومما يؤيد هذا ويقويه ما قاله ابن حجر رمحه اهلل يف حتفتهبترشب املسام  ...وإن وجد أثره بباطنه كام لو وجد أثر ما غسل به وال
(( :)213/3فال يرض وصول الدهن ّ
االكتحال) .ويف هناية املحتاج للرميل (( :)111/3وخرج باجلوف ما لو داوى جرحه عىل حلم الساق أو الفخذ
فوصل الدواء داخل املخ أو اللحم أو غرز فيه جديدة فإنه ال يفطر النتفاء اجلوف).
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