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ائم  يام، مت�سُّ حاجة ال�صَّ هذه م�صائل فقهيَّة متعلِّقة باأحكام ال�صِّ

اإليها، وال غنى له عن معرفتها.
  

ة  اًل: تبييت نيَّ 6 فاعلم ـ اأيُّها القارئ الكرمي ـ اأنَّه يجب عليك اأوَّ
بيِّ Í اأنَّ  �صوم رم�صان لياًل قبل الفجر لـما روته حف�صة زوج النَّ
َياَم  َياَم َقْبَل الَفْجِر، َفاَل �صِ ر�صول اهلل Í قال: »َمْن َلْ ُيْجِمِع ال�صِّ

َلُه« ]»�صحيح اأبي داود« )2143([.
يَّة هي عقد القلب، ولهذا ال ي�صرتط التَّلفُّظ بها، بل هو بدعة  والنِّ

حمدثة.
بقيَّة  فليم�صك  هار،  النَّ يف  اإالَّ  يام  ال�صِّ وجوب  له  يتبيَّ  مل  ومن 
 Í ُّيومه، وال ق�صاء عليه؛ حلديث �صلمة بن االأكوع قال: »اأََمَر النَّبي
َيْوِمِه،  َة  َبِقيَّ ْم  َفْلَي�صُ اأََكَل  اأَنَّ َمْن  ذِّْن يف النَّا�ِس  اأَ اأَْن  اأَ�ْصلََم  َرُجاًل ِمْن 

نَّ الَيْوَم َيْوُم َعا�ُصوَراَء« ]متفق عليه[. ْم َفاإِ َوَمْن َلْ َيُكْن اأََكَل َفْلَي�صُ
  

هار  النَّ ل  اأوَّ واك مطلًقا، ال فرق بي  ال�صِّ ا�صتعمال  6 ويجوز لك 
َواِك  ِتي لأََمْرُتُهْم بال�صِّ واآخره لعموم قوله Í: »َلْوَل اأَْن اأَ�ُصقَّ َعلَى اأُمَّ

اَلٍة« ]متفق عليه[. ِعْنَد ُكلَِّ �صَ
ويلحق به ا�صتعمال معجون االأ�صنان �صريطة اأن ال يبتلعه.

  

اأنَّه تكره املبالغة فيهما  اإالَّ  6 ويباح لك امل�صم�صة واال�صتن�صاق 
Í: »َب����اِل����ْغ يف  ــال ر�ــصــول اهلل  حلــديــث لقيط بــن �ــصــرة قـــال: ق

اِئًما« ]»�صحيح اأبي داود« )2073([. اِل�ْصِتْن�َصاِق اإِلَّ اأَْن َتُكوَن �صَ
هارة ف�صبق املاء اإىل حلقه من  واإن مت�صم�س اأو ا�صتن�صق يف الطَّ

غري ق�صد وال اإ�صراف ف�صومه �صحيح وال ق�صاء عليه.
عوط ـ وهو  هي عن املبالغة يف اال�صتن�صاق ا�صتعمال ال�صُّ ويلحق النَّ
دواء االأنف ـ فال يجوز ا�صتعماله يف نهار رم�صان، بل اإنَّ ا�صتعماله 

يف�صد �صومه ويوجب الق�صاء.
  

6 ويجوز لك االنغما�س واالغت�صال يف املاء يف نهار رم�صان مع 
اأ�صحاب  بع�س  عن  ثبت  لـما  اجلــوف؛  اإىل  املاء  دخول  من  ز  التَّحرُّ
َراأْ�ِصِه  َعَلى  بُّ  َي�صُ بالعرج   Í اهلل  َر�ُصوَل  ــُت  »َراأَْي قال:   Í بيِّ  النَّ

« ]»�صحيح اأبي داود« )2072([. �ِس اأو ِمَن احَلرِّ اِئُم ِمَن الَعَطِ امَلاَء، َوُهَو �صَ
باب  فتح(:  ـ   181/4( »�صحيحه«  يف  البخاري  تراجم  ومــن 
ائم، وَبلَّ ابن عمر È ثوًبا فاألقاه عليه وهو �صائم،  اغت�صال ال�صَّ
ام وهو �صائم، وقال احل�صن: »ال باأ�س بامل�صم�صة  عبي احلمَّ ودخل ال�صَّ

ائم«. د لل�صَّ والتَّرُّ
م فيه واأنا �صائم«. وقال اأن�س: »اإنَّ يل اأَْبَزَن اأتقحَّ

  

عام يف نهار رم�صان �صريطة عدم ابتالع  6 ويباح لك تذوُّق الطَّ
يء ما مل  ا�س: »ال باأ�س اأن يذوق اخللَّ اأو ال�صَّ �صيء منه، قال ابن عبَّ

يدخل حلقه وهو �صائم« ]�صنده ح�صن »االإرواء« )937([.
  

هن. يب والبخور والدُّ 6 ويباح لك ا�صتعمال الطِّ
اًل«  قال ابن م�صعود: »اإذا كان �صوم اأحدكم فلي�صبح دهيًنا مرتجِّ

]رواه البخاري )181/1 ـ فتح( تعليًقا[.

  

يف  اأثــره  وجد  �صواء  االإثمد،  اأو  الكحل  ا�صتعمال  لك  ويجوز   6
احللق اأم مل يوجد، ويلحق القطرة ونحوها ـ دواء العي ـ.

عن اأن�س بن مالك اأنَّه كان يكتحل وهو �صائم.
الكحل  يكره  اأ�صحابنا  من  اأحــًدا  راأيت  »ما  قال:  االأعم�س  وعن 
ائم بال�صر« ]»�صحيح  �س اأن يكتحل ال�صَّ ائم، وكان اإبراهيم يرخِّ لل�صَّ

اأبي داود« )2082([.
  

ريق. يق و�صمِّ غبار الطَّ 6 ويباح لك ما ال ميكن االحرتاز عنه كبلع الرِّ
  

عاف اأو من لثَّة االأ�صنان  م من االأنف كالرُّ ك خروج الدَّ 6 وال ي�صرُّ
عند اال�صتياك �صريطة اأن ال يبتلعه ق�صًدا.
  

اأقوال  من  حيح  ال�صَّ القول  على  تف�صد �صومك  ال  واحلجامة   6
م من العروق. العلماء، ويلحق بها الف�صد وهو اإخراج الدَّ

ا�س È »اأنَّ النَّبيَّ Í احتجم وهو �صائم«  ]رواه البخاري[. فعن ابن عبَّ
  

ل امراأتك اأو تبا�صرها يف نهار رم�صان. 6 ويجوز لك اأن تقبِّ
حيح،  ال�صَّ القول  على  �صحيح  ف�صومه  اأمــذى  اأو  اأمنى  واإذا 
د ابن حزم يف »املحلَّى«  اأبو حممَّ مة  وهذا الَّذي ن�صره االإمام العالَّ

حيح. حيح والنَّظر ال�صَّ قل ال�صَّ )205/6، وما بعدها( بالنَّ
ل وهو �صائم  عن عائ�صة á قالت: »كان ر�صول اهلل Í يقبِّ

ه كان اأملَككم الإربه«]متفق عليه[)10(. ويبا�صر وهو �صائم، ولكنَّ
باب لفرط �صهوته، وخ�صية اأن ال ميلك نف�صه؛ ملا  اإالَّ اأنَّها تكره لل�صَّ
Í فجاء  بيِّ  ا عند النَّ روى عبد اهلل بن عمرو بن العا�س قال: »كنَّ
ل واأنا �صائم؟ قال: »ل«، فجاء �صيخ فقال:  �صابٌّ فقال: يا ر�صول اهلل اأقبِّ
ل واأنا �صائم؟ قال: »َنَعْم«، قال: فنظر بع�صنا اإىل بع�س فقال ر�صول  اأقبِّ

حيحة« )1606([. ِلُك َنْف�َصُه«]�صنده ح�صن، »ال�صَّ ْيَخ َيْ اهلل Í: »اإِنَّ ال�صَّ
  

6 واإذا اأكلت اأو �صربت يف نهار رم�صان نا�صًيا ف�صومك �صحيح، 
اأهله نا�صًيا، وهو اختيار �صيخ  وال ق�صاء عليك ويلحق به من جامع 
رواه  ملا  )228/25(؛  الفتاوى«  ة كما يف »جمموع  تيميَّ ابن  االإ�صالم 
اِئٌم، َفاأََكَل اأَْو  اأبو هريرة قال: قال ر�صول اهلل Í: »َمْن َن�ِصَي َوُهَو �صَ

ا اأَْطَعَمُه اهلُل َو�َصَقاُه«]متفق عليه[)12(. َ نَّ ْوَمُه َفاإِ �َصِرَب َفْلُيِتمَّ �صَ
  

6 واإذا غلبك القيء فال �صيء عليك، ال فرق بي قليله وكثريه، واإذا 
ًدا ف�صد �صومك ووجب عليك ق�صاء ذلك اليوم؛ ملا رواه اأبو  اأت متعمِّ تقيَّ
اِئٌم،  هريرة Ê قال: قال ر�صول اهلل Í: »َمْن َذَرَعُه َقْيٌء َوُهَو �صَ

اٌء، َواإِْن اِ�ْصَتَقاَء َفْلَيْق�ِس« ]»�صحيح اأبي داود« )2084([. َفلَْي�َس َعلَْيِه َق�صَ
  

ا  ر، اأمَّ ي، فاإنَّها ال تفطِّ 6 ويباح لك ا�صتعمال احلقن الَّتي ال تغذِّ
تف�صد  فاإنَّها  راب،  وال�صَّ االأكل  عن  بها  ي�صتغنى  الَّتي  ة  املغذيَّ احلقن 
يف  رع  ال�صَّ ن�صو�س  والأنَّ  ــراب؛  والــ�ــصَّ االأكــل  مبعنى  الأنَّها  وم؛  ال�صَّ

ت�صتمل عليه يف �صورة من  الَّذي  املعنى  اإذا وجد  م�صادره وموارده 
يخ  ، وبها اأفتى ال�صَّ ورة بحكم ذلك النَّ�سِّ ور، حكم على هذه ال�صُّ ال�صُّ
مة ابن عثيمي كما يف »فتاوى هيئة كبار العلماء« )429/1(،  العالَّ
يف   : االألباين  يخ  وال�صَّ  ،)5176( الفتوى  رقم  ـ  ائمة  الدَّ واللَّجنة 

عيفة« )80/3( ـ حتت رقم احلديث )1014(. ل�صلة ال�صَّ »ال�صِّ
  

بو ـ وال يف�صد  اخ ـ دواء الرَّ ة اأو البخَّ 6 ويجوز لك ا�صتعمال امل�صخَّ
ئتي عن طريق الق�صبة الهوائية،  �صومك؛ الأنَّه هواء ي�صل اإىل الرِّ
اأفتت  وبهذا  معناهما،  يف  وال  �صرب  وال  باأكل  فلي�س  املعدة،  اإىل  ال 
العلماء«  ـ رقم الفتوى )4958(، »فتاوى هيئة كبار  ائمة  الدَّ اللَّجنة 
يخ ابن عثيمي كما يف »لقاء الباب املفتوح« ـ اللِّقاء  )437/1(، وال�صَّ
الهاتف،  عر  �صخ�صيًّا  �صاألته  فقد   ،: االألباين  يخ  وال�صَّ الثَّامن، 

وانظر »جمموع الفتاوى« )233/25 ـ 234(.
  

6 واإذا احتلمت فال �صيء عليك، ال فرق بي اأن ت�صبح جنًبا اأو يكون 
ذلك يف نهار رم�صان؛ فعن عائ�صة واأمِّ �صلمة »اأنَّ َر�ُصوُل اهلل Í َكاَن 

وُم« ]متفق عليه[. ُيْدِرُكُه الَفْجُر َوُهَو ُجُنٌب ِمْن اأَْهِلِه، ُثمَّ َيْغَت�ِصُل َوَي�صُ
  

وم فاالأف�صل  6 واإذا �صافرت يف نهار رم�صان؛ فاإن �صقَّ عليك ال�صَّ
واإن  فح�صن،  خ�صة  بالرُّ اأخــذت  فاإن  عليك  ي�صقَّ  مل  واإن  تفطر،  اأن 

ا. �صمت فح�صن اأي�صً
ا  ا ن�صافر مع  ر�صول اهلل Í فمنَّ عن اأبي �صعيد اخلدري قال: »كنَّ
ائم  ال�صَّ وال  ائم،  ال�صَّ املفطر على  يجد  املفطر، فال  ا  ومنَّ ائم  ال�صَّ
ًة ف�صام فح�صن، ومن وجد  على املفطر، وكانوا يرون اأنَّه من وجد قوَّ

�صعًفا فاأفطر فح�صن« ]رواه م�صلم[.
  

6 واحلامل واملر�صع اإذا خافتا على ولديهما اأو نف�صهما اأفطرَتا 
واأطعمَتا عن كلِّ يوٍم م�صكيًنا.

ا�س قال: »اإذا خافت احلامل على نف�صها، واملر�صع  عن ابن عبَّ
يوم  كــلِّ  مكان  ويطعمان  يفطران  قــال:  رم�صان،  يف  ولــدهــا  على 
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م�صكيًنا، وال يق�صيان �صوًما« ]�صحيح »االإرواء« )19/4([. 
ورواه عن ابن عمر مثله ]�صحيح »االإرواء« )20/1([.

وعنه اأنَّ امراأته �صاألته وهي حبلى، فقال: »اأفطري واأطعمي عن 
كلِّ يوٍم م�صكيًنا وال تق�صي« ]�صنده جيد »االإرواء« )20/1([.

. حابة، فهو عند البع�س اإجماٌع �صكوتيٌّ وال يعلم لهما خمالف من ال�صَّ
  

باحلمرة  تعتر  وال  فاأفطر،  م�س  ال�صَّ قر�س  واإذا غاب جميع   6
قال  قــال:  اب  اخلطَّ بن  عمر  رواه  لـما  االأفــق؛  يف  الباقية  ديدة  ال�صَّ
َهُهَنا  َواأَْدَب��َر النََّهاُر ِمْن  َهُهَنا  اأَْقَبَل اللَّْيُل ِمْن  Í: »اإَِذا  ر�صول اهلل 

اِئُم« ]متفق عليه[. ْم�ُس َفَقْد اأَْفَطَر ال�صَّ َوَغَرَبِت ال�صَّ
  

م�س لغيم اأو نحوه، ثمَّ تبيَّ  6 واإذا اأفطرت ظانًّا منك غروب ال�صَّ
اختيار  وهذا  عليك،  ق�صاء  وال  �صحيح  ف�صومك  ذلك،  لك خالف 
وابن   )572/20( الفتاوى«  »جمموع  يف  تيميَّة  ابن  االإ�صالم  �صيخ 
نن« )236/3 ـ 239(؛ ملا روته اأ�صماء بنت اأبي  القيِّم يف »تهذيب ال�صُّ
بيِّ Í يوم غيم ثمَّ طلعت  بكر È قالت: »اأفطرنا على عهد النَّ

م�س« ]رواه البخاري[. ال�صَّ
قال �صيخ االإ�صالم: »ومل يذكروا يف احلديث اأنَّهم اأمروا بالق�صاء، 
ولكن ه�صام بن عروة قال: البدَّ من الق�صاء، واأبوه اأعلم منه وكان 

يقول: ال ق�صاء عليهم«.
يف  يــوٍم  ذات  اأفطر  اب  اخلطَّ بن  عمر  اأنَّ  اأ�صلم:  بن  زيد  وعن 
م�س فجاءه  رم�صان يف يوم ذي غيم، وراأى اأنَّه قد اأم�صى وغابت ال�صَّ
م�س، فقال عمر: »اخلطب  رجل فقال: يا اأمري املوؤمني! قد طلعت ال�صَّ

ي�صري، وقد اجتهدنا« ]رواه مالك[.
الق�صاء،  بعدم  مــوؤذن  اجتهدنا«  »وقــد  »قوله:  القيِّم:  ابن  قال 

ا هو تهوين ملا فعلوه وتي�صري الأمره«. وقوله: »اخلطب ي�صري« اإنَّ
  

واأت  وا�صرب  فكل  الفجر،  طلوع  يف  و�صككت  رت  ت�صحَّ واإذا   6
. كَّ رح ال�صَّ اأهلك حتَّى ت�صتيقن طلوعه واطَّ

ر، فاإذا �صككت اأم�صكت، فقال  ا�س: اإينِّ اأت�صحَّ قال رجل البن عبَّ
5



ـ  اأبي �صيبة )9057  ]ابن   » ا�س: »ُكل ما �صككت حتَّى ال ت�صكَّ ابن عبَّ
اق )7367 ـ 7368([. زَّ 9067(، وعبد الرَّ

واإذا فعلت ذلك ثمَّ تبيَّ لك اأنَّ الفجر قد طلع فال ق�صاء عليك 
ة :، انظر: »جمموع  ارة، وهذا اختيار �صيخ االإ�صالم ابن تيميَّ وال كفَّ

الفتاوى« )259/25 ـ 263(.
  

�س لك  داء؛ فقد رخَّ 6 واإذا كنت تاأكل اأو ت�صرب ثمَّ �صمعت النِّ
رع اإمتام �صحورك وال �صيء عليك. ال�صَّ

ملا رواه اأبو هريرة Ê قال: قال ر�صول اهلل Í: »اإَِذا �َصِمَع 
حاجته  اأََح��ُدُك��ْم النَِّداء، والإن��اء على يده فال ي�صعه حتَّى يق�صي 

منه« ]»ال�صحيحة« )1394([.
  

زع، وال  6 واإذا طلع عليك الفجر واأنت جمامع فيجب عليك النَّ
ارة، وهذا اختيار �صيخ االإ�صالم ابن تيميَّة، وتلميذه  ق�صاء عليك وال كفَّ

عادة« )354/2 ـ ط. علي(. م، انظر: »مفتاح دار ال�صَّ ابن القيِّ
  

بيب الثِّقة  ا يرجى بروؤه، ون�صحه الطَّ 6 واإذا مر�س املرء مر�صً
وعليه  الفطر،  لزمه  ه،  ي�صرُّ يام  ال�صِّ واأن  باأن يفطر،  اخلبري ملهنته 
وم ومل  فاء، فاإن ا�صتمرَّ به املر�س وعجز عن ال�صَّ الق�صاء بعد ال�صِّ

فاء، فعليه اأن يطعم كلَّ يوم اأفطره م�صكيًنا. يرج له ال�صِّ
كري  ال�صُّ اأو  بو  كالرَّ بــروؤه  يرجى  ال  مزمًنا  ا  مر�صً مر�س  واإذا 

ونحوهما؛ فعليه اأن يطعم عن كلِّ يوم م�صكيًنا.
ې  ې  ﴿ۉ  تعاىل:  قــال  كما  االإطــعــام  الفدية  يف  والــواجــب 

ې ې﴾ ]a: 89[، وال يجوز اإخراجها قيمًة اأو نقوًدا.

  

6 واإذا كان عليك ق�صاء اأيَّام من رم�صان؛ فاإن �صئت تابعت بينها، 
قت لقوله تعاىل: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ ]^: 185[. واإن �صئت فرَّ

ا�س يف ق�صاء رم�صان: »�صمه  وعن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عبَّ
كيف �صئت«، قال ابن عمر: »�صمه كما اأفطرته« ]»االإرواء« )95/4([. 

وعن اأبي هريرة قال: »يواتره اإن �صاء« ]»االإرواء« )95/4([.
  

رته عمًدا اأو لعذر حتَّى دخل  6 واإذا كان عليك ق�صاء رم�صان فاأخَّ
ام  االأيَّ بعده  اق�س  ثمَّ  عليك  ورد  الَّذي  رم�صان  اآخر؛ ف�صم  رم�صان 
، وهذا اختيار  الَّتي كانت عليك، وال اإطعام عليك؛ الأنَّه مل يثبت بالنَّ�سِّ

ة ابن حزم يف »املحلَّى« )261/6(. ة �صاحب املحجَّ االإمام احلجَّ
  

ارة  الكفَّ عليك  وجبت  رم�صان  نهار  يف  زوجك  جامعت  واإذا   6
تيب، حترير رقبة، فاإن مل جتد ف�صيام �صهرين متتابعي،  على الرتَّ

ا. فاإن مل ت�صتطع فاأطعم �صتِّي م�صكيًنَ
هرين  وم لعذٍر �صرعيٍّ كاأن يتخلَّل ال�صَّ واإذا قطعت التَّتابع يف ال�صَّ
�صبة للمراأة،  يوم الفطر اأو يوم النَّحر اأو مر�س، اأو حي�س اأو نفا�س بالنِّ

فال تقطع التَّتابع الواجب.
ارة عنك  يام واالإطعام، �صقطت الكفَّ واإذا عجزت عن العتق وال�صِّ

لقوله تعاىل: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]^: 286[.
عن اأبي هريرة Ê قال: »بينما نحن جلو�س عند ر�صول اهلل 
Í اإذ جاءه رجل فقال: يا ر�صول اهلل هلكت! قال: »َما َلَك؟« قال: 
ُد َرَقَبًة  وقعت على امراأتي واأنا �صائم، فقال ر�صول اهلل Í: »َهْل َتِ
؟«  وُم �َصْهَرْيِن ُمَتَتابَعْيِ َتْعِتُقَها؟« قال: ال، قال: »َفَهْل َت�ْصَتِطيُع اأَْن َت�صُ
ُد اإِْطَعاَم �ِصتَِّي ِم�ْصِكيًنا؟« قال: ال، قال: فمكث  قال: ال، قال: »َفَهْل َتِ
بيُّ Í بعرق فيه متر، قال:  بيُّ Í فبينما نحن على ذلك اأتي النَّ النَّ
جل:  ْق ِبِه«، قال الرَّ اِئُل؟« فقال: اأنا، قال: »ُخْذ َهَذا َفَت�َصدَّ »اأَْيَن ال�صَّ
تي ـ  ي يا ر�صول اهلل؟ فواهلل ما بي البتيها ـ يريد احلرَّ على اأفقر منِّ
بيُّ Í حتَّى بدت اأنيابه،  اأهل بيت اأفقر من اأهل بيتي، ف�صحك النَّ

ثمَّ قال: »اأَْطِعْمُه اأَْهلََك« ]متفق عليه[.
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وم؛ فاعلم اأنَّ اهلل تعاىل اأوجب عليك زكاة  5 واإذا اأمتمت ال�صَّ
يها على  فث، وطعمة للم�صاكي، توؤدِّ الفطر طهرًة لك من اللَّغو والرَّ
نف�صك وعن كلِّ من متونه من �صغري وكبري، ذكر واأنثى، حرٍّ وعبد، 

من امل�صلمي.
عن عبد اهلل بن عمر È قال: »فر�س ر�صول اهلل Í زكاة 

كر  ، والذَّ الفطر �صاًعا من متر اأو �صاًعا من �صعري،  على العبد واحلرِّ
غري والكبري من امل�صلمي« ]متفق عليه[. واالأنثى، وال�صَّ

5 وتخرجها من االأقوات املن�صو�س عليها اأو من اأقوات اأهل كلِّ 
بلد مقدار �صاع من �صاع اأهل املدينة.

ي زكاة  ا�س È قال: »اأمرنا ر�صول اهلل Í اأن نوؤدِّ عن ابن عبَّ
ى  غري والكبري واحلرِّ واململوك من اأدَّ رم�صان �صاًعا من طعام عن ال�صَّ
ى �صويًقا  ى دقيًقا قبل منه، ومن اأدَّ �صلًتا قبل منهـ  واأح�صبه قالـ : ومن اأدَّ

قبل منه« ]رواه ابن خزمية )2415( وقال ال�صيخ االألباين: اإ�صناده �صحيح[.
اختيار  وهو  حيح،  ال�صَّ على  �صاع  ن�صف  فمقداره  القمح  ــا  واأمَّ
ـ كما يف  ـ رحمهما اهلل  م  �صيخ االإ�صالم ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيِّ
َغرْي قال: »قام ر�صول اهلل  »زاد املعاد« )12/2(، ملا رواه ثعلبة بن �صُ
على  �صعرٍي  �صاع  اأو  متٍر  �صاع  الفطر  ب�صدقة  فاأمر  خطيًبا،   Í
غري والكبري واحلرِّ  كلِّ راأ�س، اأو �صاع ُبرٍّ اأو قمح بي اثني عن ال�صَّ

والعبد« ]»�صحيح اأبي داود« )1427([.
تخرج  كانت  بكر  اأبــي  بنت  اأ�صماء  اأنَّ  بري:  الزُّ بي  عــروة  وعن 
على عهد ر�صول اهلل Í عن اأهلها احلرِّ منهم واململوك ُمديِّن من 
اع الَّذي يقتاتون به ]اأخرجه  احلنطة، اأو �صاًعا من التَّمر باملدِّ اأو بال�صَّ

ح �صنده االألباين يف »متام املنة« )�س387([. اأحمد و�صحَّ

5 قال اأبو داود: »قيل الأحمد واأنا اأ�صمع: اأعطي دراهمـ  يعني �صدقة 
.»Í ة ر�صول اهلل الفطرـ  قال: اأخاف اأن ال يجزئه خالف �صنَّ

وقال اأبو طالب: قال يل اأحمد: »ال يعطى قيمته«، قيل له: قوم يقولون 
عمر بن عبد العزيز كان ياأخذ بالقيمة، قال: »َيَدُعوَن َقْوَل ر�صوِل اهلل 
وقال   ،Í Í ويقولون قال فالن! قال ابن عمر: فر�س ر�صول اهلل 
ون  اهلل تعاىل: ﴿ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴾  ]`: 95[«، وقال قوم يردُّ

نن: قال فالن، قال فالن« ]»املغني« )295/4([. ال�صُّ
ة، وال ت�صرفها لغريهم  5 ويجب عليك اأن ت�صرفها للم�صاكي خا�صَّ
ا�س   من االأ�صناف الثَّمانية املن�صو�س عليهم يف القراآن، ملا رواه ابن عبَّ
ائم من  È قال: »فر�س ر�صول اهلل Í زكاة الفطر طهرة لل�صَّ

فث، وطعمة للم�صاكي...« ]�صنده ح�صن »االإرواء« )843([. اللَّغو والرَّ

لك  يجوز  وال  العيد،  �صالة  قبل  تخرجها  اأن  عليك  ويجب   5
قبل  اهـــا  اأدَّ »مــن  ابق:  ال�صَّ ا�س  عبَّ ابــن  حلديث  ذلــك  عن  تاأخريها 
الة فهي �صدقة من  اها بعد ال�صَّ الة فهي زكاة مقبولة، ومن اأدَّ ال�صَّ

دقات«. ال�صَّ
وحلديث ابن عمر È »اأنَّ ر�صول اهلل Í اأمر بزكاة الفطر 

الة« ]متفق عليه[. ا�س اإىل ال�صَّ قبل خروج النَّ
يومي  اأو  بيوم  اإىل من جتمع عنده،  اأن تخرجها  لك  ويجوز   5
ملا رواه نافع: »كان ابن عمر È يعطيها للَّذين يقبلونها، وكانوا 

يعطون قبل الفطر بيوم اأو يومي« ]اأخرجه البخاري[.
الَّذي  اإىل  الفطر  بزكاة  يبعث  كان  عمر  بن  اهلل  عبد  اأنَّ  وعنه 

جتمع عنده قبل الفطر بيومي اأو ثالثة«. 
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من  ب�صيء  وتوفيقه،  ه  مبنِّ جمعه  يل  تعاىل  اهلل  ر  ي�صَّ ما  هــذا 
االإيجاز واالخت�صار، واإالَّ فهناك م�صائل اأخرى م�صهورة ومنثورة يف 

ع، وباهلل التَّوفيق. كتب الفقه، فلرتاجع ملن اأراد التَّو�صُّ
اأ�صتغفرك  اأنت  اإالَّ  اإله  ال  اأن  اأ�صهد  وبحمدك  اللَّهمَّ  و�صبحانك 

واأتوب اإليك.
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