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بسم اهلل الرحمن الرحيم
وصلى اهلل على محمد وآلو الطاىرين األئمة والمهديين وسلم تسليماً
بأي شيء يُعرؼ اإلماـ
عن احلارث بن ادلغرية النصري( :قلت أليب عبد ا﵁
ِّ :
وبأي شيء؟ قاؿ :تعرفو باحلالؿ واحلراـ،
القائم  ،قاؿ
 :بالسكينة والوقار .قلتِّ :
وحباجة الناس إليو وال حيتاج إىل أحد ،ويكوف عنده سالح رسوؿ ا﵁  .قلت :أيكوف إال
وصي ابن وصي؟ قاؿ :ال يكوف إال وصي وابن وصي) غيبة النعماين :ص.ٕٜٔ
التعرؼ على اإلماـ القائم أضع
على ضوء ىذا النهج اإلذلي الذي أوضحو آؿ حممد
يف ّ
(ٖ )ٜسؤاالً دما يكثر هبا االبتالء عادة وسبس
بني يدي أنصار ا﵁  -أنصار اإلماـ ادلهدي
يف ما يرتبط بأحكاـ الصياـ
وجهت إىل السيد أضبد احلسن
حياة الناس مباشرة ،كانت قد ِّ

واالعتكاؼ ،وأغلبها ال ربتويو عبارتو يف باب الصياـ من كتاب شرائع اإلسالـ ،لذا كاف لزاماً
تدوين ىذه األجوبة عرب حلقات ،وسنرى سهولة العبارة ووضوحها كوضوحهم روحي فداىم.
سيدي أضبد احلسن  ..إف حاؿ بيننا وبينك ادلقدور ،وتعاقبت األياـ بعد انتظارؾ سنني
ودىوراً ،فصرت شريداً طريداً ،ولكن أبت رضبتك بنا رمن أىل اخلطايا ادلقصرين يف حقكم آؿ
حممد ،إال أف تأخذ بأيدينا إىل صراط ا﵁ القومي وتبني لنا حاللو وحرامو ،لتكتمل حلقة الطهارة
بواليتكم اليت أخذ ا﵁ سبحانو على اخللق ميثاقها.
أضع بني يديك يا بن رسوؿ ا﵁ ما صبعتو من شرع ا﵁ الذي أوضحتَو بأجوبة األسئلة اليت

يد لو أف يغيب
تواردت عليك ،أجبتها رغم كل ما سبر بو من قساوة الدىر وأىلو ،وكاف شرعاً أر َ
سبت إىل دين ا﵁ وشرعو
كتغييبكم أىل البيت ليمأل العلماء غري العاملني حياة الناس بأحكاـ ال ّ
بصلة أبداً .وا﵁ سبحانو أساؿ وأرجو أف دي ّكن لك يف أرضو إلقامة دينو وحاكميتو ،واحلمد ﵁
رب العادلني.
 / ٕٛربيع الثاين ٖٕٔٗ /
عالء

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وصلى اهلل على محمد وآلو الطاىرين األئمة والمهديين وسلم تسليماً
على أسئلة وجهت إليو تتعلق
أضع بني أيدي ادلؤمنني أجوبة فقهية للسيد أضبد احلسن
دبسائل الصياـ ويتبعها ما يتعلق باالعتكاؼ ،قمت بًتتيبها حسب تسلسل ادلادة ادلطروحة يف
.
كتاب شرائع اإلسالـ  /للسيد أضبد احلسن
***
نية الصيام:
سٔ /ىل وقت نية الصوـ يف الليل أو عند الفجر ؟
ج /النص يف الشرائع واضح؛ أف وقت النية ديتد من الليل إىل الزواؿ ،وخيتص شهر رمضاف
جبواز أف تقدـ النية عليو ،وىذا ىو النص يف الشرائع( :ويكفي يف رمضاف وغريه أف ينوي صيامو
متقرباً إىل ا﵁ .ولو نسيها ليالً جددىا هناراً ،ما بينو وبني الزواؿ .فلو زالت الشمس فات حملها،
واجباً كاف الصياـ أو ندباً .وخيتص رمضاف جبواز تقدمي النية عليو .ولو سها عند دخولو فصاـ،
كانت النية األوىل كافية .وكذا جيزي نية واحدة لصياـ الشهر كلو).
سٕ /تفوت النية بزواؿ الشمس إف نسيها يف الليل ومل جيددىا إىل الزواؿ ،ماذا يفعل فيما لو
كاف الصوـ واجباً كشهر رمضاف أو يوـ جيب عليو صومو بنذر مثالً ؟
ج /إذا مل ين ِو الصياـ إىل أف زالت الشمس ،مل يصح منو الصياـ الواجب أو ادلستحب،
وعليو أف يقضي الواجب ،وإذا كاف متعمداً قضاه وَكفَّر.
سٖ /إذا مل يكن يف نيتو الصوـ ليالً ،ودلا أصبح أراد أف ينوي الصياـ واجباً كالقضاء أو
مستحباً ،فهل يصح منو ذلك ؟
ج /يصح كما مبني يف الشرائع أف النية وقتها إىل الزواؿ ،فما داـ مل يفطر فلو أف ينوي
الصياـ قبل الزواؿ.
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سٗ /نية ذبديد الصياـ اليت ربصل بعد نية اإلفطار ،ىل خيتلف احلاؿ فيها فيما إذا كانت
قبل الزواؿ عنها فيما إذا كانت بعده ؟
ج /لو عقد نية الصياـ ،مث نوى اإلفطار ومل يفطر ،مث جدد النية ،كاف صحيحاً سواء كانت
نية اإلفطار قبل أـ بعد الزواؿ.
س٘ /من يقضي شهر رمضاف لو عزـ على اإلفطار قبل الزواؿ ولكنو مل يفطر ،مث استمر
بصومو ،ىل تؤثر نية اإلفطار وقطع الصوـ على صحة صيامو ؟
ج /اجلواب موجود يف ج :سٗ.
***
المفطرات:
س /ٙمن مفسدات الصياـ الكذب على ا﵁ ورسولو وحججو األئمة وادلهديني ،ىل يشمل
ذلك تكذيب الرؤى الصادقة والكشف ،وكذلك رد وتكذيب روايات آؿ حممد عليهم السالـ ،أو
نفي مقاـ أو حق ثابت ذلم والعياذ با﵁ ؟
ج /الكذب غري التكذيب أو عدـ التصديق ،وادلفطر ىو الكذب وليس التكذيب وإف كاف
مرتكبو آمث ،والكذب يف الرؤيا والكشف غري مفطر ولكن مرتكبو آمث ،ولكي يوصف إنساف
بالكذب فالبد أف تكوف احلقيقة واضحة لو وىو خيالفها عن عمد تبعاً ذلواه أو لغرض يف نفسو
أو تقليداً للغري  ....اخل ،فال يوصف ادلشتبو أو الناسي أو الساىي بأنو كاذب.
س /ٚىل جيب على الصائم ادلبادرة للغسل لو حصل االحتالـ أثناء النهار ؟
ج /ال جيب.
س /ٛمن ادلفسدات إيصاؿ الغبار الغليظ إىل احللق ،ىل جيب على الصائم أخذ احليطة فيما
اجلو مغرباً غربة شديدة ؟
إذا علم بوصوؿ الغبار ال بقصد منو كما إذا كاف ّ
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ج /ال جيب عليو أخذ احليطة ،وإف كاف األفضل أف يأخذ احليطة لكي ال يصل الغبار إىل
حلقو.
س /ٜىل يؤثر الدخاف ادلنبعث من احًتاؽ الوقود يف السيارات وادلاكنات وما شابو على
الصياـ ،وبالتايل جيب اجتنابو ؟
ج /ال يؤثر وال جيب اجتنابو.
سٓٔ /ىل ديكن للصائم تنظيف أسنانو بالفرشاة مع ادلعجوف ،خصوصاً إذا كاف معتاداً
لفعل ذلك دلرض يف أسنانو ؟
ج /جائز.
سٔٔ /يف حاؿ إصابة اإلنساف ببعض األمراض كالزكاـ وما شابو تكثر عادة الًتشحات
النازلة من مواضعها يف الرأس وتصل الفم ،فهل يؤثر ابتالعها على الصياـ يف حالة العمد مرة،
وبدونو أخرى ؟
ج /اجلواب يف الشرائع وىذا ىو النص( :ال يفسد الصياـ بابتالع النخامة والبصاؽ ولو كاف
عمداً ،ما مل ينفصل عن الفم .وما ينزؿ من الفضالت من رأسو إذا اسًتسل وتعدى احللق من
غري قصد مل يفسد الصياـ .ولو تعمد ابتالعو أفسد).
سٕٔ /أحياناً تنفصل النخامة من موضعها وتصري داخل الفم فهل جيوز ابتالعها ولو عن
عمد ،أو تكوف دما يشملها الفضالت النازلة من الرأس ليؤثر ابتالعها عن عمد على الصياـ ؟
ج /جيوز ابتالعها ما مل تنفصل عن الفم.
سٖٔ /ىل جيوز قلع األسناف أو عالجها يف وقت الصياـ اختياراً مع علمو عادة بعدـ
السيطرة عن وصوؿ اإلفرازات إىل احللق ،وبشكل عاـ ىل يفسد الصوـ ابتالع الدـ مع البصاؽ،
وىذا مرة يكوف بعلمو بوجود الدـ يف أسنانو ،وأخرى بالشك يف ذلك ؟
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ج /ابتالع الدـ عمداً حمرـ ومفطر ،وإذا كاف عن غري قصد مل يفطر .وقلع األسناف أو
عالجها أو عمل عملية يف الفم أو ما شابو غري جائز يف وقت الصياـ إذا علم (تيقن) بأهنا تؤدي
إىل ابتالع بعض الدـ أو اإلفرازات.
سٗٔ /ما يوضع يف أنف ادلريض أو أذنو من قطرات (دواء) ،ىل ذلا حكم االحتقاف بادلائع
وتفسد الصياـ ،أـ ال ؟
ج /ال تفسد الصياـ إال إف وصلت إىل حلق اإلنساف.
س٘ٔ /ىل استعماؿ البخاخ (خباخ الربو) عند احلاالت االضطرارية يف هنار شهر رمضاف
مفطر ؟
ج /غري مفطر.
س /ٔٙىناؾ أمراض مزمنة تتطلب تناوؿ العالج ،ىل يكوف ذلك عذراً مسوغاً لإلفطار،
وكيف سيتمكن من القضاء واحلالة ىذه تصاحبو طوؿ السنة ؟
ج /ىو مريض مرخص لو اإلفطار إذا مل ديكنو اإلمساؾ عن العالج وقت الصياـ ومل ديكنو
جعل العالج بالزرؽ بالعضلة أو بالوريد بدؿ االبتالع وقت الصياـ وإذا استمر مرضو إىل رمضاف
التايل سقط عنو القضاء وكفر عن كل يوـ دبد (ٖ ٗ/كغم).
س /ٔٚوىناؾ عالج ديكن تناولو بال شرب للماء كبعض احلبوب الصغرية وما شابو ،فهل
تكوف مفطرة أيضاً ؟
ج /ابتالع احلبوب مفطر.
س /ٔٛأحياناً تستعمل احلقنة بادلائع لتنظيف رحم ادلرأة ادلسمى بػ (الغسل ادلهبلي) ،أو
احلقنة من خالؿ إحليل الرجل لعالج ٍ
مرض ما ،فهل يفسد ذلك الصياـ ؟
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ج /احلقنة بالقبل (فرج الرجل أو ادلرأة) ال تفسد الصياـ ،وال يفسد الصياـ باحلقنة يف العضلة
أو الوريد إال ادلغذي فإنو يفسد ،ويفسد الصياـ احلقنة بادلائع يف الدبر (مثل احلقنة اليت تستخدـ
لتنظيف اجلهاز اذلضمي ألجراء الفحص أو العالج).
س /ٜٔورد يف الشرائع( :الثالث :يفسد الصياـ ما يصل إىل اجلوؼ بغري احللق عدا احلقنة
بادلائع) ،ومل يتضح يل معناه ؟
ج /ادلقصود احلقنة بادلائع يف العضلة أو الوريد فهي غري مفطرة ،واحلقنة بادلائع يف الدبر
مفطرة.
سٕٓ /وما حكم نقل الدـ (من ادلكلف أو إليو) أثناء الصياـ ؟
ج /جيوز وغري مفطر.
سٕٔ /ىل كل ما يوجب الغسل يبطل الصياـ ،فمثالً :مس ادليت ىل يبطل الصياـ ؟
ج /فقط ما ذكرت يف الشرائع أنو يبطل الصياـ وضمن ما ذكرت من تفصيل ،أما مس
ادليت فال يبطل الصياـ.
سٕٕ /كل من فسد صومو بفعل مفطر من ادلفطرات ،ىل جيب عليو اإلمساؾ طوؿ اليوـ؟
ج /ديسك استحباباً.
***
الزمن الذي يصح فيو الصيام:
سٖٕ /ىل جيوز االعتماد على ما ىو موجود يف بعض البالد اإلسالمية من ادلنبهني أو
التلفاز وما شابو خبصوص طلوع الفجر ،أـ البد من الفحص والتأكد بنفسو ،وماذا إذا كاف ليس
لديو معرفة بتحديد األوقات ؟
ج /التلفاز أو ادلنبهوف أو غريىا من الوسائل مثلها مثل التقومي الذي سألتم عنو سابقاً ،فالبد
من فحص بعض أوقاهتا دلعرفة مدى دقتها ومطابقتها للوقت الشرعي .وىذا ىو اجلواب السابق:

األجوبة الفقهية  /الصيام 01 .................................. .....................

(التقومي إذا كاف موافقاً لألوقات الشرعية جيوز العمل بو ،فالبد أوالً من فحص التقومي وتدقيق
مدى مطابقتو للوقت الشرعي قبل العمل بو).
***
من يصح منو الصيام:
قصر ولده األكرب عن إبراء ما يف
سٕٗ /ىل يكفي تربع الصيب ادلميز بالصوـ عن ميت ّ
ذمتو ؟
ج /يصح صيامو وجيزي.
سٕ٘ /ما حكم الصبية اليت تبلغ ولكنها ال تراعي أحكاـ الصياـ لصغرىا ،وحيصل منها ما
يفسد الصوـ عمداً وىي تعلم مرة أو ذبهل أخرى ،وإف كانت اآلف كربت فهل جيب عليها قضاء
ما مضى مع الكفارة ،وكم تقضي وتكفر أف مل تعرؼ عدد األياـ اليت فعلت فيها ذلك ؟
ج /البالغ إف أفسد صيامو متعمداً فعليو القضاء والكفارة ،وإف هتاوف يف القضاء حىت جاء
رمضاف آخر فعليو أف يكفر أيضاً دبد إضافة إىل كفارة اإلفطار العمد ،أما لو كاف إفطاره أو
إفساده لصيامو عن جهل فعليو القضاء فقط.
س /ٕٙوعلى ضوء الشريعة ادلقدسة :كيف يتعامل األبواف مع ابن أو بنت ال يؤدياف فريضة
الصياـ مع وجوبو عليهما ؟
ج /جيب على الوالدين تعريف األبناء والبنات قبل البلوغ بالواجب عليهم فعلو بعد البلوغ،
مث جيب على الوالدين حث األبناء والبنات على أداء الواجبات وترؾ ا﵀رمات بل ومتابعتهم حىت
يبلغوا سن  ٔٛعاـ.
س /ٕٚما حكم الصبية إف بلغت وأرادت الصياـ يف أياـ شديدة احلر حبيث ال يكتمل اليوـ
ذلا إال بصعوبة بالغة ؟
ج /جيوز ويصح إال إف كاف الصياـ يسبب ذلا ضرراً.
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س /ٕٛما ىو احلكم إذا ارتفع عذر (الكافر أو الصيب أو اجملنوف أو ادلغمى عليو) قبل الزواؿ
ومل يتناولوا مفطر ،فهل جيب عليهم الصياـ ؟
ج /جيب.
س /ٕٜىل يكوف ادلسافر مرتكباً للحراـ ومأثوماً لو صاـ ،أـ يكوف صيامو باطالً فقط ؟
ج /مع علمو باحلكم الشرعي فهو مأثوـ؛ ألنو خيالف عن عمد حكم ا﵁ إما استخفافاً بشرع
ا﵁ أو استخفافاً وتكذيباً لناقل الشرع وىو خليفة ا﵁.
***
رؤية الهالل:
سٖٓ /ما حكم االستهالؿ بالنسبة للمؤمنني ؟
ج /االستهالؿ واجب على ادلؤمنني ،وإف قاـ بو من تصح شهادهتم سقط عن اآلخرين.
سٖٔ /ومىت يكوف بداية الرؤية واالستهالؿ لشهر رمضاف ،أيف النهار أـ الفجر أـ بعد
الزواؿ أـ قبلو أو يف وقت ظهور الشفق أو بعده أو قبلو أو غري ذلك ؟
ج /مبدأ االستهالؿ والرؤية من بعد الزواؿ من يوـ  ٕٜمن الشهر السابق (بالنسبة لرمضاف
يكوف شهر شعباف)  ،وديتد االستهالؿ إىل منتصف الليل ،وإف كانت رؤية اذلالؿ تتم عادة بعد
غياب الشمس وقبل ذىاب الشفق.
سٕٖ /ىل من شروط ادلستهل ادلؤمن :البلوغ ،سالمة النظر ،العدالة ،وحدة ادلاکاف والزماف
للشاىدين ،التيقن واالطمئناف من الرؤية ،اخلربة يف التشخيص ؟
ج /من الشروط :البلوغ والعقل والعدالة.
سٖٖ /ويف موارد ثبوت رؤية اذلالؿ ورد( :أو رؤي رؤية شائعة) ،والسؤاؿ :ىل خيتص الشياع
باجملتمع ادلؤمن فقط أو يشمل غريه ؟
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ج /الشياع ال خيتص بادلؤمنني.

سٖٗ /أيضاً قد حيصل شياع عن طريق وسائل اإلعالـ ادلنتشرة يف أيامنا ىذه ،فهل يعتمد
عليو ؟
ج /الشياع يكوف بني الناس بأهنم رأوه بأنفسهم أي لو سألت الناس فستجد كثرياً منهم
يقوؿ إنو رأى اذلالؿ حبيث حيصل لك اطمئناف أهنم ال يتواطئوف على الكذب.
سٖ٘ /ويف موضوع رؤية اذلالؿ :ىل يشًتط االثناف يف الشهادة على الرؤية دوف اإلخبار
بثبوت الشهر ،فلو نقل شخص مؤمن  -رجالً كاف أو امرأة  -أ ّف اثنني قد شاىدا اذلالؿ ،ىل
يثبت للسامع دخوؿ الشهر اعتماداً على قولو ؟
ج /ال يثبت.
س /ٖٙوماذا لو كاف السامع شخصاً ال يستطيع التأكد من اخلرب ادلنقوؿ لو ألي سبب كاف
كاحلبس أو غريه ،ولكن غلب على ظنو دخوؿ الشهر بقوؿ ادلخرب ،ىل يكفيو الصياـ اعتماداً
عليو ؟
ج /يكفيو إال إف ظهر لو يف ادلستقبل خالفو.
س /ٖٚوعن ثبوت اذلالؿ أيضاً ورد( :ويثبت بشهادة النساء) ،والسؤاؿ :ىل ربسب كل
شهادتني بشهادة واحدة وبالتايل نكوف حباجة إىل شهادة أربعة نساء ؟
ج /يثبت بشهادة رجل وامرأتني.
س( /ٖٛال يثبت اذلالؿ بشهادة الواحد) ،والسؤاؿ :حىت ولو كانت شهادتو تورث العلم
للسامع ؟
ج /ال يثبت بشهادة الواحد.
س /ٖٜىل لوحدة األفق أو تعدده دور يف ربديد اذلالؿ ؟
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ج /ىذا جواب ل سؤاؿ قريب من ىذا السؤاؿ وىو موجود يف كتاب اجلواب ادلنري( :بالنسبة
لوالدة اذلالؿ ال عالقة ذلا باألفق ادلنسوب إىل مكاف الناظر أما رؤيتو بالعني فهي تتأثر باألفق
بأوؿ الشهر القمري أو
قطعاً ألنو منسوب إىل مكاف الناظر ،وإذا حكم اإلماـ العادؿ
ختامو يثبت على كل أىل األرض بغض النظر عن الرؤية البصرية وإمكاهنا أو عدمو).
سٓٗ /ىل ديكن أف زبتلف البلداف يف أوؿ شهر رمضاف أو يوـ العيد ،وكيف ؟
ج /زبتلف حبسب ثبوت الرؤية بالطريقة اليت بينتها يف الشرائع أما عند حضور اإلماـ العادؿ
وحكمو بأوؿ الشهر القمري فيثبت يف كل البلداف.
سٔٗ /ورد يف الشرائع( :وإذا ثبت رؤية اذلالؿ يف بلد ثبتت يف كل البالد اليت ال زبتلف عنو
يف الوقت أكثر من ربع الليل والنهار أي ست ساعات) ،والسؤاؿ :بالنسبة إىل البلداف اليت تتقدـ
أو تتأخر عن بلد الرؤية بأكثر من ذلك ،فمثالً :إذا ثبتت الرؤية يف منطقة الشرؽ األوسط غروب
يوـ اخلميس فسيكوف اجلمعة أوؿ الشهر الفضيل ،فبالنسبة إىل اسًتاليا اليت تتقدـ عليها بأكثر
من ست ساعات وأمريكا اليت تتأخر بأكثر من ذلك أيضاً مىت يكوف عندىم اليوـ األوؿ ؟
ج /يكوف عند كل بلد حبسب ثبوت الرؤية فيو أو يف بالد يصح أف يعتمدوا على رؤية اذلالؿ
فيها كما ىو مبني ،أما لو حضر اإلماـ فحكمو بأوؿ الشهر يشمل كل البالد.
سٕٗ /ىل يشًتط رؤية اذلالؿ بالعني اجملردة ،أـ تكفي الرؤية ولو عرب األجهزة احلديثة
كالتلسكوبات وأمثاذلا ؟
ج /ديكن االستفادة من األجهزة لتحديد ادلكاف واالرتفاع واجلهة ،ولكن ال يثبت إال إف
رؤي اذلالؿ بالعني اجملردة.
سٖٗ /لو فرض أ ّف األفق يف ادلنطقة اليت يتوقع فيها طلوع اذلالؿ غائم وال ديكن معو الرؤية
بالعني أصالً ،ىل يعمل على حساب شعباف ثالثني أـ ىناؾ حل آخر ؟
ج /قد بيَّنت احللوؿ األخرى يف أكثر من موضع منها ثبوت الرؤية يف بلد آخر حبسب ما
مبني.
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سٗٗ /ما قيمة أقواؿ الفلكيني وأمثاذلم يف ربديد الرؤية أو أياـ الشهر ابتداء وانتهاء ؟

ج /ديكن االستفادة منها لتسهيل الرؤية بالعني.
س٘ٗ /ىل ديكن تعاقب شهريني قمريني ( )ٕٜيوماً لكل منهما ؟
ج /يثبت أوؿ الشهر بالرؤية فال إشكاؿ يف تعاقب شهرين قمريني ( )ٕٜيوماً لكل منهما.
س /ٗٙيف صوـ الثالثني من شعباف ورد( :ولو صامو بنية رمضاف ألمارة جيزيو) ،ىل لنا أف
نتعرؼ على بعض مصاديق ربقق األمارة ادلقبولة أو غري ادلقبولة شرعاً ؟
أي عالمة ترجح أف يكوف اليوـ ىو األوؿ من شهر رمضاف ولكن غري
ج /األمارة :ىي ّ
كافية ليثبت أنو منو مثل شهادة ادلؤمن الواحد ،وكما بينت يف الشرائع فإف األفضل وادلستحب
صياـ الثالثني من شعباف بنية الندب ،فإف انكشف من الشهر أجزأ.
س /ٗٚما ادلقصود بالشفق فيما ورد يف الشرائع( :وال بغيبوبة اذلالؿ بعد الشفق) ؟
ج /أي احلمرة ادلغربية ،وادلراد من ىذا ىو أف ال يعترب اذلالؿ ليوـ سابق لو بقي يف السماء
إىل ما بعد ذىاب احلمرة ادلغربية.
س /ٗٛورد يف الشرائع( :وال برؤيتو يوـ الثالثني قبل الزواؿ) ،فما ادلقصود بذلك ؟
ج /أي لو رؤي اذلالؿ يوـ الثالثني قبل الزواؿ ال يعد ىذا اليوـ أوؿ أياـ الشهر التايل.
***
وقت الصيام:
ىل اذلالؿ ؟
س /ٜٗىل أُذف للصائمني أف يفطروا إذا ّ
ج /الصائم يتم صيامو يف كل يوـ من أياـ رمضاف ،وكذا اليوـ األخري من شهر رمضاف وإف
رأى اذلالؿ قبل ادلغرب.
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الصيَ َاـ إِ َىل الَّ ْلي ِل﴾ البقرة ،ٔٛٚ :فما ادلقصود هبذا الوقت ،ىل ىو
سٓ٘ /قاؿ تعاىل﴿ :أَِسبُّواْ ِّ
ظهور أوؿ ذمم يف السماء إعالناً عن دخوؿ الليل فيفطر الصائم ؟
ج /جيوز اإلفطار مع دخوؿ وقت صالة ادلغرب.
***
الصيام في المرض وقضاؤه:
سٔ٘ /يصح الصوـ من ادلريض ما مل يستضر بو ،من حيدد ذلك الضرر ادلكلف نفسو أو
الطبيب ادلتخصص ،وماذا لو اختلفوا يف التشخيص ،وىل يقبل قولو وإف كاف ادلكلف يظن
خبالفو ؟
ج /من حيدد الضرر ىو ادلتخصص أو ذبربة ادلكلف ولو توفر لديو رأي الطبيب ادلتخصص
والتجربة فيمكنو اعتماد أيهما شاء.
سٕ٘ /خبصوص ادلرض الذي يسقط بو الصوـ وقضاؤه ،ىل ىو ادلرض الشديد ادلؤدي إىل
ادلوت خالؿ السنة ،أو مطلق احلالة ادلرضية اليت تؤدي إىل ادلوت ولو بعد سنني ؟
ج /يف أي حالة مرضية ،إذا مرض ومل يتمكن من صياـ شهر رمضاف أو بعضو واستمر بو
ادلرض إىل رمضاف آخر سقط عنو قضاء ما فاتو من شهر رمضاف السابق وكفر عن كل يوـ دبد.
سٖ٘ /ىناؾ أمراض تطوؿ بعض الشيء أحياناً ويفقد عندىا ادلريض بعض إدراكو كأف
يصل بو احلاؿ إىل عدـ ادلعرفة بأوقات الصالة وادلفطرات ،كاجللطة وما شابو ،فهل يسقط عن
ادلريض الصوـ والصالة وقضاؤمها أو جيب على ولده األكرب تأديتهما عنو ؟

ج /الصياـ قد تبني حالو يف ادلسألة أعاله ،فلو استمر مرضو مثالً طبس سنوات ومل يربأ فيها
ومل يصم شهر رمضاف فيها فليس عليو قضاء ،ولكن يكفر عن كل يوـ دبد ،أما الصالة فالبد أف
يؤديها دبا ديكنو ويناسب حالو أو يقضيها إف فاتتو أو تقضى عنو أو يتصدؽ عنو بعد موتو ،وال
نغفل عن القضاء يف ليلة القدر اليت تفضل ا﵁ هبا علينا.
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سٗ٘ /مطلوب صياـ كثري أياـ كاف يف عافية وكذا الصالة ،واآلف ىو يف غري عافية ،ألخذه
العقاقري كعالج ،فما حكم القضاء أو الكفارة ؟
ج /ادلريض الذي يف ذمتو قضاء صالة وصياـ أياـ كاف يف عافية إذا كاف يرجو الشفاء من
مرضو يًتبص حىت يشفى ويقضي ويُك ّفر ،وإذا كاف يُك ّفر بإطعاـ مساكني فيجب عليو ادلبادرة
حىت قبل الشفاء بإطعاـ ادلساكني ،وإذا كاف مرضو مزمن وال يستطيع الصياـ فيدفع الفدية ادلعلومة
عن كل يوـ (ٖ ٗ/كغم) من الطعاـ.
س٘٘ /ما ىو ادلقصود بػ (ذي العطاش) الذي جيوز لو اإلفطار يف شهر رمضاف والتصدؽ
عن كل يوـ دبد من طعاـ ؟
ج /كل مريض يضره العطش.
***
قضاء الصوم:
س /٘ٙكيف يكوف القضاء ،ىل ىو يوـ يقضيو قباؿ کل يوـ قد أفطر فيو ،أـ ماذا ؟
ج /يقضي يوماً مقابل كل يوـ أفطره.
س /٘ٚما حكم الذين آمنوا بالدعوة من بعد ٖٔ رجب ،إذا كانوا مطلوبني قضاء صياـ
شهر حسب ما جاء يف البياف ادلذكور ؟
ج /يقضي.
أخر القضاء إىل رمضاف القادـ ذبب عليو الفدية عن كل يوـ مد من طعاـ
س /٘ٛلو ّ
باإلضافة إىل القضاء ،ماذا إذا تأخر إىل ما بعده ،فهل تتضاعف الفدية بعدد السنني ؟
ج /ال تتضاعف.
س /ٜ٘ورد يف الشرائع( :إذا أفطر زماناً نذر صيامو على التعيني ،كاف عليو القضاء وكفارة
كربى خمرية) ،ما ىو ادلقصود من( :نذر صيامو على التعيني) ؟
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ج /أي إنو نذر صياـ وقت معني ،مثل أف تكوف أياـ معينة من شهر معني من عاـ معني.
***
قضاء الولد األكبر ما فات والديو:

سٓ /ٙبالنسبة إىل الولد األكرب الذي جيب عليو قضاء ما فات والديو من صالة وصياـ،
ىل ديكن أف يساعده أحد يف ذلك ،وماذا لو تربع متربع بالقضاء عنهما ،ىل يكوف ىو مأثوماً
سواء كاف التربع بعد تقصري منو ،أو بدونو ؟
ج /يف الشرائع (ولو تربع بالقضاء بعض سقط) أي لو تربع شخص أو أكثر بالقضاء سقط
الوجوب عن الولد األكرب ،ولو كاف التربع دوف تقصري منو ال يكوف مأثوماً ،أما لو كاف قد أمهل
قضاء ما يف ذمة والديو فهو مأثوـ.
سٔ /ٙورد يف الشرائع يف القضاء عن ادليت( :ولو كاف لو ولياف أو أولياء متساووف يف السن
(حىت اللحظة) تساووا يف القضاء) ،كيف يتساووف يف القضاء ،فهل جيب عليهم أف يوزعوا ما
فات ادليت عليهم بالسوية ،أـ يكفي القضاء عنو ولو قضى أحدىم عن ادليت أكثر من غريه ؟
ج /أي تساووا يف وجوب القضاء عن ادليت ،فال جيب القضاء على احدىم دوف اآلخر ،وال
جيب على أحدىم أف يقضي أكثر من اآلخر ،بل يتوزع القضاء بينهم بالتساوي ،وإذا تربع
أحدىم بقضاء كل ما يف ذمة ادليت سقط عن اآلخرين.
سٕ /ٙإذا علم األحفاد بأ ّف اجلد أو اجلدة عليهما صالة وصياـ ومل يكن ذلما ويل وال
عندمها تركة ليتصدؽ عنهما ،فما ىو احلكم ؟
ج /يستحب ذلم القضاء أو التصدؽ عنهم.
سٖ /ٙورد( :وإمهالو  -أي قضاء ما يف ذمة الوالدين  -من العقوؽ ا﵀رـ) ،ىل العقوؽ
حيصل بالنسبة للوالدين فقط أو يشمل األجداد أيضاً ؟
ج /يشمل الوالدين فقط.
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يؤد ما يف ذمة والده ،وأراد غريه  -كبنت ادليت  -أف
قصر الولد األكرب ومل ِّ
سٗ /ٙإذا ّ
تتصدؽ عن والدىا دبقدار ما يف ذمتو من الصياـ ،فهل ديكنها ذلك وتربئ ذمة والدىا ؟
ج /جيوز.
س٘ /ٙلو فرض أف ادليت كاف ديكنو قضاء بعض ما فاتو (كما لو مرض آخر أسبوع من
شهر رمضاف وشفي من مرضو يف اليوـ األوؿ من شواؿ ووافاه األجل يف اليوـ اخلامس منو) ،فهل
جيب على الويل قضاء ما فات ادلريض (أي أسبوع يف ادلثاؿ) ؟
ج /ىذه اجلواب من الشرائع (وال يقضي الويل إال ما سبكن ادليت من قضائو وأمهلو ،إال ما
يفوت بالسفر  ،فإنو يقضي ولو مات مسػافراً).
س /ٙٙوىل خيتلف احلكم ،لو انشغل بعد شفائو دبا منعو من الصياـ (كما لو انشغل بسفر
أو بعمل من اليوـ األوؿ من شواؿ إىل الرابع منو وتويف يف اخلامس) ،فهل جيب على الويل القضاء
عنو يف مثل ىذه احلالة ؟
ج /قد تبني اجلواب يف أعاله.
س /ٙٚلو كاف على ادليت كفارات أو واجبات أخرى (كاحلج واخلمس والزكاة وإرجاع
حقوؽ إىل أىلها) ،فهل ىي يف عهدة الولد األكرب أيضاً كما ىو حاؿ الصالة والصياـ ؟
ج /ليست يف عهدة الولد األكرب باخلصوص.
***
ما يتعلق بالتكفير في الصيام:
س /ٙٛىل الكفارة تكوف يف صورة اإلفطار عمداً عن علم ،أـ تشمل اإلفطار عن جهل
باحلكم أيضاً ؟
ج /ال تشمل اجلاىل باحلكم.
س /ٜٙما ىي الكفارة الكربى ادلخرية على من أفطر زماناً ؟

 .............................. ................ 29إصداراث أنصار اإلمام املهدي

ج /الكفارة ىي نفسها كفارة إفطار يوـ من شهر رمضاف خمري بني اإلطعاـ أو الصياـ أو
العتق.
سٓ /ٚىل يشًتط يف صياـ الثمانية عشر يوماً (الذي يكوف بدالً عن صياـ الشهرين عند
العجز) التتابع أيضاً ؟
ج /ال يشًتط.
سٔ /ٚإذا ك ّفر باالستغفار مث استطاع بعد االستغفار وسب ّكن من أداء إحدى الكفارات
كعتق رقبة أو إطعاـ ستني مسكيناً ،أو سب ّكن من صياـ شهريين متتابعني فقط ،فما ىو احلكم ؟
ج /إذا أدى كفارتو فال شيء عليو بعد األداء ،وإف كانت كفارتو االستغفار.
سٕ /ٚوإذا مل جيد الرقبة يدفع شبنها لإلماـ أو وصيو أو من نصبوه عنهم لذلك ،ولكن كم
ىو مقدار عتق الرقبة يف ىذا الزماف ؟
ج /لإلماـ تقدير الثمن وإسقاطو أو بعضو.
سٖ /ٚورد يف الشرائع ( :جيوز اجلماع حىت يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعو والغسل ،ولو
تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صيامو وعليو الكفارة) ،والسؤاؿ عن حكم القضاء ؟ وىل ديكننا
القوؿ :يف كل مورد ذبب فيو الكفارة جيب فيو القضاء أيضاً ؟
ج /إذا فسد صيامو يف شهر رمضاف فأكيد جيب عليو قضاؤه.
سٗ /ٚمن كاف حكمو التكفري والتصدؽ دبد من طعاـ وىو ال ديكنو دفع ذلك لفقره ،فما
ىو حكمو ؟
ج /االستغفار.
س٘ /ٚبالنسبة إىل (ادلد) الذي يكفر بو يف بعض ادلوارد يف مسائل الصياـ ،ىل فيو شرط
خاص ،أـ يكفي كيفما كاف الطعاـ ،فهل يكفي أف يكوف مطبوخاً كماعوف رز وزنو ٖٗ/
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الكيلو ،أو بعض أنواع اخلبز أو ادلعجنات أو اللبنيات أو الفواكو أو اخلضروات وما شابو بالوزف
ادلذكور ؟
ج /ما كاف قوتاً غالباً ،كاحلنطة والشعري ودقيقهما واألرز والتمر والفواكو ....اخل ،ولو كاف
مطبوخا أو معلباً جيوز مثل الفواكو واألغذية ادلعلبة وادلعجنات واألرز ادلطبوخ  ...اخل.
س /ٚٙوىل يكفي التكرار على مسكني أكثر من مرة ،وحسابو دبقدار ادلرات اليت تكررت ؟
ج /جيوز إذا كانت كفارات متعددة.
س /ٚٚوورد يف القسم الرابع من صياـ الكفارات( :ما جيب الصياـ مرتباً على غريه خمرياً بينو
وبني غريه ،وىو :كفارة الواطئ أمتو ا﵀رمة بإذنو) ،فهال أوضحت ذلك ؟
ج/تفصيل الكفارة مذكور يف الشرائع جٕ وفقكم ا﵁ وىذا ىو النص( :ولو جامع أمتو حمالً،
وىي حمرمة بإذنو ،ربمل عنها الكفارة ،بدنة أو بقرة أو شاة .وإف كاف معسراً ،فشاة أو صياـ
ثالثة أياـ).
***
مسائل أخرى في الصيام:
س /ٚٛلو كاف عليو صياـ شهر متتابع فصاـ منو ٘ٔ يوماً مث أفطر ،مث أراد البناء واإلكماؿ
فهل يصوـ اخلمسة عشر يوماً األخرى متتابعاً ،أـ يكفيو صيامها ولو متفرقة ؟
ج /يكفيو إسبامها متفرقة.
س /ٜٚذكر يف الصياـ ادلندوب (يف الشرائع) مواضع يستحب فيها الصياـ ،مثل :صياـ
وغريىا ،فهل يستحب دلن مل يصم فيها القضاء أو
األياـ البيض ويوـ الغدير ويوـ مولد النيب
التصدؽ عن كل يوـ دبد من طعاـ عند العجز ؟
ج /يستحب لو التصدؽ.
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سٓ /ٛإنساف مؤمن يصوـ صياـ واجب يف األياـ ادلستحب فيها الصياـ مثل الثالثة أياـ من
کل شهر وأياـ ذي احلجة ،فهل يقع لو ثواب الصياـ ادلستحب يف ىذه األياـ ؟
ج /إف شاء ا﵁ نعم.
سٔ /ٛبعض ادلؤمنني يعملوف يف أماكن حارة جداً وعملهم شاؽ وال يستطيعوف ربمل
الصياـ ،يسألوف إما أف نًتؾ العمل ونبقى صائمني وبذلك ال ديكننا جلب ما ربتاجو عوائلنا،
وإما نعمل فال قدرة لنا على الصياـ فنضطر لإلفطار ،فماذا نفعل ؟
ج /يصوموف ويصرؼ ذلم من بيت ادلاؿ مبلغ يف شهر رمضاف إلعانتهم.
***
ليلة القدر:
سٕ /ٛمىت ىي ليلة القدر ،ومىت يكوف شروعها بعد الغروب وهنايتها ؟
ج /ليلة القدر ىي ليلة ٖٕ من رمضاف ،وح ّدىا من غياب الشمس إىل الفجر الصادؽ.
***
ودبناسبة االعتكاؼ للصياـ من جهة اشًتاطو بو ،أضع بني أيدي ادلؤمنني بعض ما أجاب بو
دما يتعلق باالعتكاؼ:
السيد أضبد احلسن
االعتكاف:
سٖ /ٛلو نذر اعتكاؼ طبسة أياـ ،فهل يعتكف طبسة أياـ أـ ستة ؟
ج /يعتكف طبسة أياـ ،إال إف كاف مل يشًتط فيها التتابع واعتكف ثالثة منها وقطع عندىا
ال يصح أف يعتكف اليومني ادلتبقية فقط ،بل البد أف يعتكف ثالثة أياـ أخرى.
سٗ /ٛولو اعتكف  -استحباباً  -سبعة أو شبانية أياـ متتابعة ،فهل ديكنو االنصراؼ أـ البد
أف جيعلها تسعة أياـ مث ينصرؼ ؟
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ج /ال جيب أف يتمها تسعاً.

س٘ /ٛوىل يصح االعتكاؼ من الصيب ،ولو صح فهل يشًتط إذف أبيو لو أراد االعتكاؼ؟
ج /ال يصح.
س /ٛٙولو خرج يف اليوـ الثالث من اعتكافو ادلستحب ،فهل يلزمو قضاء أـ أنو ترؾ واجباً
عليو ويؤمث على تركو فقط ؟
ج /ال جيب القضاء.
س /ٛٚوىل تشييع ادلؤمن ادلبيح للمعتكف اخلروج من ادلسجد ال يبطل االعتكاؼ ولو
طالت مسافة التشييع ،بأف ابتعد عن مكاف اعتكافو كثرياً ؟
ج /ال إشكاؿ إف طالت ادلسافة.
مر يف سوؽ
س /ٛٛولو أراد عيادة مريض وىو معتكف فخرج من ادلسجد ويف طريقو إليو ّ
وتوقف فيو أو ما شابو ،فهل يؤثر ذلك على اعتكافو ؟
ج /ال يؤثر.
س /ٜٛوىل يصح خروج ادلعتكف لو أراد بياف احلق لطالبو ،أو حضور مناظرة بني أىل
احلق والباطل ،أو حضور زواج مؤمن ،أو حصل عند أىلو وعيالو شيء يتطلب حضوره ،وكم لو
أف يغيب عن مكاف اعتكافو لو صح لو اخلروج منو ؟
ج ( /جيوز اخلروج لألمور الضرورية كقضاء احلاجة ،واالغتساؿ ،وشهادة اجلنازة ،وعيادة
ادلريض ،وتشييع ادلؤمن ،وإقامة الشهادة) ،وللمعتكف تقدير أموره وأمهيتها وضرورة خروجو
إلسبامها على أف ال يستغرؽ يوـ وليلة أو ما يعادذلا أي (ٕٗ ساعة) متصلة.
سٓ /ٜوىل يقصد باجللوس إطالة البقاء أو ال جيوز أصل اجللوس ووضع مقعده على األرض
أو الكرسي ،فمثالً :لو أراد عيادة مريض يف بيتو أو يف ادلستشفى فما ىي طريقة العيادة اليت لو
فعلها مل يبطل اعتكافو ؟
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ج /أي يف الطريق يتجنب اجللوس للراحة ،وال إشكاؿ يف جلوسو يف ادلكاف ادلظلل عند
عيادة ادلريض .فادلفروض أنو معتكف وخرج لضرورة فال يصح أف يتنزه ربت الظالؿ أو يقضي
بعض الوقت جيلس يف الطريق ،بل يقضي حاجتو ويقتصر على الضروري لقضائها ويرجع إىل
اعتكافو.
سٔ /ٜوما ىو ادلقصود بػ (الظالؿ) ،فلو تطلب قضاء احلاجة دخوؿ بيت مسقف أو ركوب
سيارة كذلك فهل يبطل اعتكافو ؟
ج /ال يبطل كما تبني أعاله ،فما ىو ضروري لقضاء حاجتو ال إشكاؿ فيو.
سٕ /ٜما ادلقصود بادلماراة اليت ىي من حمرمات االعتكاؼ ؟
ج /مناقشة اآلخرين ألجل الغلبة واالنتصار للنفس.
سٖ /ٜولو احتاج إىل شيء ضروري كشراء أكل أو دواء وما شابو ،فهل ديكنو فعل ذلك ؟
ج /جيوز.
***
دما يتعلق بالصياـ واالعتكاؼ ،واحلمد ﵁ رب
كاف ىذا آخر ما دونتو من أجوبتو
العادلني وصلى ا﵁ على حممد وآؿ حممد األئمة وادلهديني وسلم تسليماً.

