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حرب بين علماء الدين تفرضها قسوة الصيام
انتقادات لفتاوى
تبيح إفطار مرضى
السكري وتسمح بتناول
األدوية من دون ماء

قبل أشهر من
فتاوى رمضان هي حكاية كل عام .تبدأ ّ
الصيام وتنتهي في آخر يوم منه .فتاوى تخلف وراءها
مستفيدين ومتضررين .بعضها مألوف ،فيما ًبعضها
مثل
اآلخر جديد .وإن كان البعض منها يلقى قبوالً ،
فتوى تحريم رفع األسعار ،فإن بعضها اآلخر يثير جدال
ٍّ
واسعًا بني أوساط املفكرين والعامة على حد سواء ،وال

ُ
سيما ما بات يعرف منها برخص اإلفطار .وعزز الجدل
في شأنها تكاثر ظاهرة الدعاة املنتشرين ،إن في مواقع
اإلنترنت أو الفضائيات ،ما دفع البعض إلى املطالبة
بتقييد إص��دار الفتاوى ،فيما ب��دأت بالفعل بعض
ال��دول ،وبينها السعودية ،باتخاذ خطوات لتنظيم
العملية

ّ
رخص اإلفطار تتصدر فتاوى رمضان
جمانة فرحات
للفتاوى ف��ي رم�ض��ان م��ن ك��ل ع��ام فصول،
ت�ت�ن� ّ�وع ب�ت�ن� ّ�وع امل��واض�ي��ع ال�ت��ي تعالجها
ّ
وبتنوع ردود الفعل عليها .وإن كان لهذا
ّ
ال�ع��ام م��ا ي�م��ي��زه ،فيمكن ال�ق��ول إن رخص
ّ
الحيز األك�ب��ر م��ن النقاش،
اإلف�ط��ار أخ��ذت ّ
وال سيما أن م�ش��ق��ة ال�ص�ي��ام ه��ذه السنة
ّ
تعد من بني أقسى السنوات على مواطني
الدول العربية ،التي تعاني من ارتفاع غير
مسبوق في درجات الحرارة .كذلك تتزامن
بعض
ال �ف �ت��اوى م��ع ام� �ت ��داد ال �ص �ي��ام ف��ي ّ
ال� � ��دول إل� ��ى س ��اع ��ات ط��وي �ل��ة ،إذ تخطت
ُ ّ
خمس عشرة في سوريا ،وهي مدة عدت
األط� ��ول ف��ي ت��اري��خ ال �ب�لاد م�ن��ذ رب ��ع قرن،
فيما وصلت في الصني إلى أكثر من سبع
عشرة ساعة ،وف��ي الدنمارك إل��ى عشرين
ساعة.
ظروف لم تحجب الجدل عن فتوى للهيئة
العامة للشؤون اإلسالمية واألوق ��اف فى
اإلمارات تجيز إفطار العمال الذين يقضون
س��اع��ات عمل طويلة تحت ال�ح��ر الشديد
والرطوبة العالية فى شهر رمضان.
سؤال
ف��ال �ف �ت��وى ،ال �ت��ي ج � ��اءت ردًا ع �ل��ى
ً
ألحد عمال املنصات النفطية ،كانت سببًا
ل �ل �خ�ل�اف ب �ي�ن أع � �ض� ��اء م �ج �م��ع البحوث
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة .وب �ي �ن �م��ا اتفق
أع�ض��اء املجمع على ج��واز إف�ط��ار العامل
ال� � ��ذي ي �ع �م��ل س ��اع ��ات ط��وي �ل��ة ف ��ي الحر
ال �ش��دي��د ،اخ�ت�ل�ف��وا ع�ل��ى ن��وع�ي��ة األسباب
امل��وج �ب��ة ل�ل�إف �ط ��ار ،وذه � ��ب ب�ع�ض�ه��م إلى
امل�ط��ال�ب��ة ب �ض ��رورة وج ��ود ف �ت��وى خاصة
بكل عامل أو تصريح من طبيب.
في املقابل ،فإن مناصري هذه الفتوى كانوا
كثرًا ،بينهم مفتي سوريا أحمد بدر الدين
حسون ،الذي أكد أن «الفقهاء اجتهدوا في
إلحاق األعمال املضنية واألشغال القاسية
م� ّ�ع ش��دة ال �ح��رارة ،ب��امل��رض املبيح للفطر
بعلة املشقة» .ولفت في الوقت نفسه إلى
ِ
أن «الصيام مدرسة تربوية ليست الغاية
م�ن�ه��ا ال �ج��وع وال �ع �ط��ش ،وال ق �ي��ام الليل
والسهر وال�ت�ع��ب ،ب��ل ه��ي م��درس��ة إلحياء
ال�ش�ع��ور ب��اآلخ��ري��ن ،واإلح �س��اس بالشدة
التي تصيب أصحاب املعاناة».
وف��ي السياق نفسه ،ل��م تمر فتوى املفتي

ال�ع��ام للسعودية ال�ش�ي��خ ع�ب��د ال�ع��زي��ز بن
عبد الله آل الشيخ ،بشأن ً إب��اح��ة اإلفطار
مل��ن ّ
يسبب ل��ه الصيام ظمأ ش��دي�دًا متعبًا
وان �خ �ف��اض ال�س�ك��ر ف��ي ال ��دم أو ارتفاعه،
م ��ن دون ان �ت �ق��ادات ،وال س�ي�م��ا أن أعداد
ّ
م��رض��ى ال�س�ك��ري ف��ي اململكة ت �ق��در بنحو
ّ
ستة ماليني .وهو ما عده البعض رخصة
إلف� �ط ��ار ن �ح��و  30ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن مواطني
السعودية.
ّ
وع�ل��ى ه��ذا امل �ن��وال ،ش��ن أس �ت��اذ الشريعة
في جامعة األزهر ،الدكتور أحمد محمود
ك� ��ري � �م� ��ة ،ه� �ج ��وم ��ًا ع� �ل ��ى ع� �ض ��و مجلس
النواب املغربي ،رئيس الجمعية املغربية
ل �ل ��دراس ��ات وال �ب �ح��وث ف ��ي ف �ق��ه النوازل،
عبد الباري الزمزمي ،ال��ذي رأى أن تناول
األدوية في نهار شهر رمضان من دون ماء

ال يبطل الصيام ،مشيرًا في الوقت نفسه
إلى أن «الصائم يمكنه حقن اإلبر وإكمال
ّ
ص� �ي ��ام ��ه» .ورأى ك��ري �م��ة أن «م� ��ا يدعيه
ال��زم��زم��ي ف��ي زم ��ن ع�ش��وائ�ي��ة ال �ف �ت��وى أن
تناول األدوي��ة دون م��اء ال يبطل الصيام،
هو قول شاذ».
أما مدمنو التدخني ،فقد وجد بعضهم في
ّ
تمسك املفكر جمال البنا ،شقيق مؤسس
جماعة «اإلخ ��وان املسلمني» حسن البنا،
بفتواه م�لاذًا لهم ،بعدما رأى أن «تدخني
ال�ص��ائ��م ف��ي ن�ه��ار رم �ض��ان ال ي�ف�ط��ره ،فال
يكلف الله إنسانًا م��ا ال طاقة ل��ه ب��ه .وإذا
ك ��ان ه �ن��اك ن ��وع م��ن ال �ع �ن��ت وال� �ح ��رج في
أن يدخن وه��و ص��ائ��م ،فنقول ال عنت في
الدين وال حرج».
وم � ��ا ب �ي�ن ف � �ت ��اوى اإلف � �ط� ��ار ب �س �ب��ب الحر

واملرض والتدخني ،كان لالعبي كرة القدم
في الدول األوروبية وبعض الدول العربية
نصيبهم م��ن ال�ج��دل .وبعد ال�خ�لاف الذي
وق� ��ع ب�ي�ن ن � ��ادي «ف ��ران� �ك� �ف ��ورت» األملاني
وثالثة من العبيه املسلمني ّممن اختاروا
االل�ت��زام بالصيام ،وه��و ما أث��ر من وجهة
نظر ال�ن��ادي على صحتهم وع�ل��ى أدائهم
في املباريات ودفعه إل��ى توجيه إنذارات
إليهم ،أصدر رجال الدين في أملانيا فتوى
ّ
التقيد بشهر
تبيح لالعبني املسلمني عدم
رمضان أو قطع الصيام .ورأوا أن اإلفطار
مبرر إذا ما كان االلتزام بالصيام سيلحق
ضررًا بمستوى اللعب إذا كانت كرة القدم
مصدر الرزق الوحيد .وفي السياق أيضًا،
أباحت دار اإلفتاء املصرية السماح لالعبي
منتخب مصر للشباب باإلفطار ليتمكنوا

تقنين سعودي للفتاوى
ف��ي ظ��ل فوضى ال�ف�ت��اوى ،وتحديدًا م��ن قبل بعض الدعاة
الذين باتوا يأخذون من املواقع اإللكترونية والفضائيات
منبرًا إلطالق فتاويهم ،أصدر امللك السعودي عبد الله بن
عبد العزيز (ال �ص��ورة) أم �رًا ملكيًا
ب �ق �ص��ر إص � ��دار ال �ف �ت��وى أو اآلراء
ال��دي �ن �ي��ة ع �ل��ى أع � ّض ��اء ه �ي �ئ��ة كبار
العلماء ،أو من ُيرشحون لذلك.
ولم تغب لغة التهديد عن القرار ،إذ
ّ
توعد «كل من يتجاوز هذا الترتيب
بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء
الشرعي الرادع ،كائنًا من كان» ،في
إشارة إلى بعض الدعاة السعوديني
ّ
امل �ت �ن��ف��ذي��ن ،وب�ع�ض�ه��م م�م��ن يظهر
على القنوات السعودية ،م��ن أمثال
املستشار في الديوان امللكي الشيخ

عبد املحسن العبيكان.
ق ��رار ت�ب��اي�ن��ت اآلراء ب�ش��أن أه��داف��ه .ف�ق��د رأى ال�ب�ع��ض أنه
محاولة لضرب أي محاولة لإلصالح في اململكة ،وال سيما
أن ال �ه �ي �ئ��ة ال ت �خ �ل��و م ��ن األعضاء
امل �ت �ش��ددي��ن م ��ن ج �ه��ة ،إل� ��ى جانب
محاولة إحكام نفوذ آل سعود على
امل�ش��اي��خ م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،فيما رأى
البعض اآلخ��ر أن ال �ق��رار السعودي
ال يخلو من محاولة للملك لتضييق
ال�خ�ن��اق ع�ل��ى م�ع��ارض�ي��ه م��ن رجال
الدين ،وتحديدًا أولئك الذين ينتقدون
مبادراته االنفتاحية عبر فتاويهم،
ومنها صدور فتوى تجيز قتل كل
من يبيح االختالط ردًا على افتتاح
جامعة «كاوست» املختلطة.

إجماع على
الترحيب بفتوى
تحريم رفع األسعار
خالل رمضان

اندونيسيون نائمون
في أحد املساجد
بانتظار موعد
االفطار (روميو غاساد
ــ أ ف ب)

من الحفاظ على لياقتهم وأداء تدريباتهم،
استعدادًا لبطولة العالم للشباب التي تقام
ف��ي ال�ق��اه��رة أواخ ��ر الشهر امل�ق�ب��ل .وبررت
ق ��راره ��ا ب��ال �ق��ول إن «ال�ل�اع ��ب امل��رت �ب��ط مع
ناديه بعقد عمل يجعله في منزلة األجير
امللزم بأداء هذا العمل ،وإذا كان هذا العمل
ّ
هو مصدر رزقه ،ولم يكن له بد من املشاركة
في املباريات في شهر رمضان ،وغلب على
الظن أن الصيام يؤثر على أدائ ��ه ،ف��إن له
رخ�ص��ة ال�ف�ط��ر» .إال أن ه��ذه ال�ت�ب��ري��رات لم
ت��رق «جبهة علماء األزه ��ر» ،التي رفضت
السماح باإلفطار بسبب «لعبة» .ورأت أن
«اللعب هو لعب على جميع أحوالهّ ،وهو
ليس م��ن ض ��رورات ال�ح�ي��اة ال�ت��ي يرخص
الفطر لها في نهار رمضان».
ول �ك��ن ل ��م ت �ك��ن ج�م �ي��ع ال �ف �ت��اوى مرتبطة
بموجبات اإلفطار ،بل ذهب بعضها أبعد
م��ن ذل��ك ل�ي�ط��ال ش��ؤون��ًا حياتية مرتبطة
بشهر الصيام ،ليس أقلها أس�ع� ٌ
�ار تشهد
ارت �ف��اع��ات ج�ن��ون�ي��ة ت�ج�ع��ل إع� ��داد مأدبة
اإلف � �ط� ��ار م �ش �ق��ة ي �ع �ج��ز أص� �ح ��اب الدخل
املحدود والفقراء عن ّ
تحملها.
في السياق ،رأى عميد كلية الشريعة في
جامعة نجران السعودية ،عابد السفياني،
أن «م��ا ي�ق��وم ب��ه ال�ت�ج��ار م��ن رف��ع األسعار
على الناس في موسم رمضان والعيد هو
ظ�ل��م ب�ش��ع ل�ل�م�س�ل� ّم�ين ،وإض � ��رار يستحق
فاعله العقوبة املغلظة والتشهير إن دعت
الحاجة إل��ى ذل ��ك» .وأك��د أن رف��ع األسعار
م��ن غير موجب ه��و ح��رام شرعًا وإضرار
ب��ال�ن��اس ،بعدما ش� ّ�ب��ه ض��رر رف��ع األسعار
باالحتكار.
ول �ع ��ل ف �ت ��وى ت �ح��ري��م رف� ��ع األس � �ع ��ار هي
ال � ��وح� � �ي � ��دة م � ��ن ب �ي��ن س �ل �س �ل ��ة الفتاوى
الرمضانية ال�ت��ي ل��م تجد م��ن يعارضها،
فيما ذه��ب البعض أبعد من ذل��ك ،معتبرًا
أن �ه��ا أه ��م ف �ت��وى ص� ��درت ه ��ذا ال� �ع ��ام ،في
ُ ّ
م �ق��اب��ل ف� �ت ��اوى أخ � ��رى ع� � ��دت األغ � � ��رب ،إذ
خ��رج��ت دار اإلف �ت��اء امل �ص��ري��ة ل�ت�ح��ذر من
ُّ
بالتزين لزوجها داخ��ل املنزل
قيام امل��رأة
في نهار رمضان ،أم��ا السبب فيرجع إلى
ع��دم الرغبة ف��ي أن «ت�ك��ون م��دع��اة إلفساد
ص �ي��ام��ه» ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار أن «ه �ن��اك الكثير
مما يجب أن ُيشغل به الصائم أفضل من
ذلك».

