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املقدمة 

احلمــد للــه رب العاملــن، والصاة والســام علــى املبعوث 
رحمة للناس أجمعن.. أما بعد.

فبن يدي القارىء الكرمي الطبعة األولى من كتاب:)الصيام( 
بعد أن مت فصله عن كتاب ) الصيام والزكاة( للحاجة في تيسير 

القراءة فيما تعلق بهذه العبادة.
ومن نعمة الله على اإلنســان أن يوفقه إلى ما يحب، ويسدد 

خطاه ليكون على فقه وبصيرة في أي أمر ينطق به أو يعمله.
ومــن أعظــم الســبل لبلوغ ذلــك القــراءة عن أصــول الدين 
وأركانه، ليكون املســلم على معرفة واضحة مبا يتعلق مبســائلها 
وأحكامها، ألن عليها قوام التمكن، والظفر بالســعادة األبدية، 

فضا أنها من األمور التي ال ُيعذر اجلهل بها.
ولتحقيق ما ســبق جاء هــذا الكتاب مبا يتعلــق بركن الصيام 
والتطــوع فيه، لكثــرة احلديث عنه، وعلى وجــه اخلصوص في 
رمضــان، فرغبــت بتوفيق من اللــه أن أجمع بعضا من املســائل 
املتعلقة به، مبا تكلم به العلماء نفعنا الله من فقههم، وعلى وجه 
اخلصــوص الشــيخ محمد ابن عثيمــن رحمه اللــه تعالى، ومبا 

تيسر علّي فهمه حول مسائل الصيام.
وجاء التبيان لهذا احلكم العظيم على شــكل أســئلة موجزة، 

وهذا األسلوب له وقعه وأثره النافع في التعليم.
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مباحث الرسالة

جاءت الرسالة من بعد املقدمة السابقة، وفق املباحث اآلتية : 

املبحث األول: معلومات عامة عن الصيام
املبحث الثاني: أخـاق الصـائم

املبحث الثالث: ما يتعلق بشهر شعبان.
املبحث الرابع: من فضائل الصوم وشهر رمضان.

املبحث اخلامس: من أحكام الصيام.
املبحث السادس: من يجب عليه الصيام.

املبحث السابع: دخول الشهر.
املبحث الثامن: الطاعات في رمضان.

املبحث التاسع: أخاق الصائم.
املبحث العاشر: النية في الصيام

املبحث احلادي عشر: مباحــات في الصيام.
املبحث الثاني عشر: مفسـدات الصـيام.

املبحث الثالث عشر : ما يتعلق بالدورة الشهرية.
املبحث الرابع عشر: السحـور.
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املبحث اخلامس عشر: اإلفـطار.
املبحث السادس عشر: الصغار والصيام.
املبحث السابع عشر: النسيان في الصيام.

املبحث الثامن عشــر:  أهل األعذار )املريض وكبير الســن واحلامل 
واملرضع(

املبحث التاسع عشر: أحكام طبية متعلقة بالصيام.
املبحث العشرين:  : الصيام والسفر.

املبحث احلادي والعشرين: صاة التراويح.
املبحث الثاني والعشرين: ليالي العشر األواخر وليلة القدر.

املبحث الثالث والعشرين: االعـتكاف.
الباب الثاني: ما يتعلق بالعيد وآدابه.

الباب الثالث: ما يتعلق بصيام التطوع والقضاء.
املبحث األول: قضاء الصيام.

: صيام التطوع
اخلامتة.
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شكر وثناء..

واتقدم بجزيل الشكر والتقدير للفاضلن، شيخنا احملدث: بدر 
عبد الله البدر، ولألخ الدكتور: محمد عود الفزيع 1.

ملراجعتهمــا للنســخة األولــى، وتقــدمي املاحظــات القيمــة، 
فجزاهمــا اللــه حســن الثــواب وكرمي األجــر، ولكل مــن قّدم 

النصح والتوجيه في هذه الرسالة.

والله أســأل أن يجعل لهــذا الكتاب التوفيــق والقبول، وفيه 
النفع للمســلمن، وإن كان هناك من زلة أو هفوة فلن أعدم من 
محب ناصح يجود علّي بنصحه وإرشاده، من بعد حسن الظن  
مبــا ترجــح لي من مســائل، والدعــاء ألخيه باخليــر، واملزيد من 

العلم النافع.

وآخــر دعوانا أن احلمد لله رب العاملن، وصل اللهم وبارك 
على حبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.

1 - مدير إدارة الرقابة الشرعية في شركة اإلمتياز ) دولة الكويت(
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الباب األول
أحكام عامة عن الصيام
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املبحث األول: 

معلومات عــامة عن الصيام

هل كان الصيام مشروعا لألمم قبلنا؟ 1 -
نعــم، دليــل ذلك قولــه تعالى:

                            ) البقرة: 183(

ُيقال أن صيام رمضان لم يكن واجبا على الناس؟ 2 -
نعــم، كان الواجب ابتداء صيام عاشــوراء، ثم بعد ذلك  

ُفرض صيام رمضان.

كيف بدأ األمر بصيام رمضان؟ 3 -
  :  ملا أنزل الله عزَّ وجلَّ
هــذه  إلــى   
اآلية:  كان َمن 

شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينًا، فأجزأ ذلك عنه. 
 : ثم جاء قوله عزَّ وجلَّ
إلى قوله تعالى:  فأثبت 
ص فيه للمريض  الله صيامه علــى املقيم الصحيح، ورخَّ
واملسافر، وثبَّت اإِلطعام للكبير الذي ال يستطيع الصيام.    

رواه ابوداود.
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ُيقــال أن الصيام كان فيه شــدة مع بداية تشــريعه، ثم جاء  4 -
الترخيص فيه، كيف هذا؟

نعــم، ورد الترخيــص ألســباب كثيــرة، منهــا أن رجــًا 
مــن األنصــار يقــال لــه ِصْرمة، ظــل يعمل صائمــًا حتى 
ى العشــاء، ثــم نام فلم يأكل  أمســى، فجاء إلى أهله فصلَّ
ولــم يشــرب حتى أصبــح، فأصبح صائمًا، فرآه رســول 
اللــه ]، وقد َجَهد َجْهدًا شــديدًا، فقال له: )مالي أراك 
قــد َجَهــْدت َجْهدًا شــديدًا(؟ قال: يا رســول اللــه، إني 
عملُت أمس، فجئت حن جئت، فألقيُت نفســي فنمت، 
: وأصبحــُت حن أصبحُت صائمــًا، فأنزل الله عزَّ وجلَّ

 إلى قوله ) ثم 
أِتُّوا الصياَم إِلى الليِل{.  رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.

من أين جاءت التسمية بــ ) رمضان (؟ 5 -
قيل: كان اسم رمضان قدميا ) ناتق( وملا أراد العرب نقل 
أســماء الشهور القدمية إلى لغتهم وافق ذلك مجيء هذا 

الشهر في احلر والرمض، فقيل رمضان. 
وقيل: ألنه يرمض الذنوب ويحرقها.

متى ُفرض صيام رمضان على املسلمني؟ 6 -
في السنة الثانية من الهجرة.

كم رمضان صام النبي ]- 7 ؟
صام النبي  ] تسع رمضانات.



13

الصيام .. سؤال وجواب  

ِذيَن آَمُنوا  َهــا الَّ مــا معنــى ) ُكتب( في قولــه تعالى: }َيا َأيُّ 8 -
َياُم {؟ ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ

معناها الكتابة الشرعية،أي األمر الشرعي مبا يحبه الله. 

ملاذا ذكر الله في الصيام }أياما معدودة{، وفي احلج قال  9 -
سبحانه: }أشهر معلومات{؟

ألن أشــهر احلج كان وقتها معلومًا منــذ نبي الله إبراهيم 
] وتوارثها الناس بعده، أما رمضان فجاء التشــريع فيه 

جديدا على الناس.

هــل يجــوز التشــريك بالنيــة، فيكــون الصيــام للعبــادة  10 -
وللرجيم؟

إذا ُنِصــح شــخص من ِقَبــل األطباء باحلميــة، فبّيت النية 
وأمســك عن الطعام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
الشمس، فإنه يؤجر على ذلك، وصيامه شرعي ألنه بّيت 
النية وصام املدة كاملة، ألنه لم يعدل عن احلمية املجردة 
إلــى الصيام الذي يتقرب به إلى الله جل وعا؛ إال وفي 
قلبه شــيء مــن ماحظة هــذه العبــادة. ويبقــى أن الذي 
يصــوم وال ينهزه إلــى الصيام إال طلب الثــواب من الله 
ك في صيامــه بن العبادة  جــل وعا أعظم أجرًا ممن شــرَّ

واألمر املباح.
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املبحث الثاني:

أخـالق الصـائم

ما الغاية من تشريع الصيام؟ 11 -
الغايــة التــي ألجلها ُشــرع الصيام: بلوغ التقــوى إذا قام 
الصائم بحق الصيام، وقد ذكرها الله في قوله سبحانه: 

ما املقصود من التقوى؟ 12 -
التقــوى امتثال أوامر اللــه واجتناب نواهيــه، وتلك هي 
الغايــة  من الصيام، وفيه تربية لنفســه، وتهذيبا ألخاقه، 
واســتقامة في ســلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إال وقد 

تأثر تأثرًا بالغًا يظهر في نفسه وأخاقه وسلوكه. 

هل أشار النبي ]- 13 إلى قضية التقوى بالنسبة للصيام؟
نعم، قال ]: ) من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس 

لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه (.   رواه البخاري.

ِذيَن  َهــا الَّ مــا الفوائــد التي جننيهــا من قوله تعالــى:} َيا َأيُّ 14 -
ِذيَن ِمْن  َيــاُم َكَما ُكتِــَب َعَلــى الَّ آَمُنــوا ُكتِــَب َعَلْيُكــُم الصِّ

َقْبِلُكْم لعلكم تتقون{؟
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أوال : بيان أهمية الصيام، حيث فرضه الله عز وجل على 
األمم من قبلنا، وهذا يدل على محبة الله عز وجل 

له وأنه الزم لكل أمة.
ثانيــا: التخفيــف علــى هذه األمــة، حيث إنها لــم تكّلف 
وحدهــا بالصيــام الذي قد يكــون فيه مشــقة على 

النفوس واألبدان.
ثالثا: اإلشــارة إلى أن اللــه تعالى أكمل لهذه األمة دينها، 

حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها.

هل هناك ِحَكَمًا ُشّرع من أجلها الصيام؟- 15
نعم، فمن احلكم والفوائد التي تضمنها الصيام:

1/ أنه عبــادة نتقرب بها إلى ربنا؛ بتــرك احملبوبات التي 
جبلنا على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لننال 

بذلك رضا ربنا.
2/ معرفة الغني قدر نعمة الله عليه، حيث إن الله تعالى 
قــد يّســر له احلصــول على ما يشــتهي، مــن طعام، 
وشــراب، ونــكاح، فيشــكر ربه على هــذه النعمة، 
ويذكر أخاه الفقير الذي ال يتيســر له احلصول على 

ذلك، فيجود عليه بالصدقة واإلحسان.
3/ التمــّرن علــى ضبــط النفــس والســيطرة عليها حتى 
يتمكن من قيادتها ملا فيه خيرها وســعادتها، ويبتعد 
عن أن يكون إنســانًا بهيميًا ال يتمكن من منع نفسه 

عن لذتها وشهواتها، ملا فيه مصلحتها.
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هل في الصيام فوائد دنيوية للبدن؟ 16 -
نعــم، واملفــروض ابتداء أال جنعــل الفوائــد الدنيوية هي 
األصــل؛ ألن ذلــك قد يــؤدي إلى إضعــاف اإلخاص 
والغفلــة عــن إرادة اآلخــرة، ومــن الفوائــد الدنيويــة ما 
يحصــل من الثمــرات الصحية الناجتة عــن تقليل الطعام 
وإراحــة اجلهــاز الهضمي فترة معينة، من ترســب بعض 

الفضات والرطوبات الضارة باجلسم وغير ذلك. 

ما املناسبات املتميزة التي وقعت في شهر رمضان؟ 17 -
من تلك املناسبات:

- أن الله أنزل فيه القرآن، أي ابتداء إنزاله.
- وقعت فيه غزوة بدر الكبرى، في السنة الثانية.

- مت فيه فتح مكة.
وغيرها كثير من احلوادث.
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املبحث الثالث:

ما يتعلق بشهر شعبان

ما سبب التسمية بشعبان؟ 18 -
قيل لتشــّعب – انتشــار- العــرب في طلب املــاء، أو في 
الغــارات – الغزو- أيام اجلاهلية، بعــد أن يخرج رجب 

احلرام، أو هو من التشعب أي الظهور.

ملاذا ينبغي االهتمام بالعبادات في شعبان؟ 19 -
لتكــون كالتمهيد والتيســير في فعلها قبــل رمضان، مثل 

قراءة القرآن، والصيام.

هل ُيشرع صيام شهر شعبان؟ 20 -
نعم، وُيَســنُّ اإلكثار منه، حلديث عائشة رضي الله عنها: 
)كان رســول الله ] يصوم حتى نقول ال يفطر، ويفطر 
حتى نقول ال يصوم، وما رأيت رسول الله ] استكمل 
صيام شــهر قط إال رمضان، وما رأيته في شــهٍر أكثر منه 

صياما في شعبان(.  متفق عليه  

ما سبب اإلكثار من الصيام في شعبان؟ 21 -
لعل العلة أنه شهٌر يغَفل عنه الناس بن رجب ورمضان، 
ومعلــوم أن اســتثمار أوقــات غفلــة النــاس بالطاعــات 

مطلوب، وقيل حتى يتهيأ املسلم للصيام قبل رمضان.
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ُيقــال أنــه قــد ورد النهي عــن الصيام بعد انتصاف شــهر  22 -
شعبان.. هل هذا صحيح؟

نعم، لقوله ]: )إذا انتصف شــعبان فــا تصوموا( رواه 
الترمذي.

كيف نوفق بني النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان مع  23 -
حرص النبي ] على صيام أكثر شعبان؟

النهــي يتوجــه إلى من بــدأ الصيام بعد منتصف الشــهر، 
وليس إلى ذاك الدي حرص على الصيام من أوله.

ما حكم صيام يوم الشّك؟ 24 -
ورد التحــرمي عــن صيامه، فعن عمار بن ياســر رضي الله 
عنهما قال:)من صام اليوم الذي ُيَشــك فيه فقد عصى أبا 

القاسم ] (.   رواه ابن خزمية وابن حبان.

ما املقصود بيوم الشّك؟  25 -
يقصــد به اليوم األخير من شــعبان، وأيضا ما يجعل معه 
اليوم الذي قبله، عن أبي هريرة [ قال: قال النبي ]: 
)ال تقّدمــوا رمضان بصوم يوم وال يومن؛ إال رجل كان 

يصوم صوما فليصمه (. متفق عليه

ما العّلة في النهي عن صيام يوم الشّك؟ 26 -
قيــل: حتى ال يزاد في رمضان ما ليس منه، وأيضا ألجل 
حتقيــق الفصــل بن الفــرض والنافلــة، مثــل الفصل بن 

صاة الفريضة عن النافلة بعدها؛ إما بكام أو انتقال.
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هل النهي يشــمل صيام اليوم األخير ألجل الوفاء بالنذر  27 -
أو الكفارة؟

ال بــأس بصيام يوم الشــّك ألجل النــذر أو الكفارة، إمنا 
النهي يتوجه إلى صيامه بنية مطلقة.

مــن كان معتــادا علــى صيــام يــوم اخلميس؛ ووافــق يوم  28 -
اخلميس ليوم الشك.. فهل يصومه؟

نعم، له أن يصومه، لرخصة النبي ] له في ذلك، لقوله: 
) ال يتقدمــّن أحدكــم بصوم يوم أو يومــن، إال أن يكون 

رجل كان يصوم صومه، فليُصم ذلك اليوم ( متفق عليه.

هل ميكن صيام اليوم األخير من باب االحتياط؟ 29 -
نعلم أن صيام رمضان ال يتحقق إال بإكمال عدة شــعبان 
ثاثــن يومــا، أو برؤية هــال رمضان، وغير هــذا يعتبر 

الفاعل متعد حلدود الله، وواقع أيضا في التكلف.

هل صيام يوم الشك احتياطا يعّد مخالفة لولي األمر؟ 30 -
نعــم، وهو أواًل مخالف لهدي النبوي، ولنتذكر أننا في بلد 
مسلم، فمتى ما ثبت عند ولي األمر، أو من ينوب عنه كالهيئة 

القضائية دخول الشهر فعليه بالصوم تبعا للمسلمن.

كيف ميكن أن نحقق االحتياط في العبادات؟ 31 -
االحتيــاط إمنا ُيطَلــب عند احتمال الوقــوع في املخالفة، 
وأمــا إذا أدى االحتيــاط إلــى ارتكاب محظــور، أو ترك 

مأمور، فاالحتياط في ترك هذا االحتياط.
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كيف ميكن التعامل مع اليوم األخير من شــعبان في ثبوته  32 -
من جهة الرؤية؟

إن جــاء اليــوم الثاثــن مــن شــعبان، وحــال دون رؤية 
الهال غيم أو غبار: فهو يوم الشّك.

وإذا كانت السماء صحوًا ولم ير الهال؛  فهو ليس بيوم 
شــك، وقطعا هــو من شــعبان، وال يصــام، حلديث ) ال 

تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومن(.

هل صّح في ليلة منتصف شعبان أي حديث؟ 33 -
نعم، فعن أبي موسى األشعري [ قال: قال النبي ]: 
) إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان، فيغفر جلميع 
خلقه، إال ملشرك أو مشاحن (. رواه ابن ماجه. واملشاحن : 

أي املبغض للمؤمنن.

هنــاك عادة بني الناس فــي الكويت يقال عنها ) الْقِريش(  34 -
ما القول فيها؟

هي عادة قدمية يتجّمع فيها النســاء جلــرش )طحن( الُبر، 
اســتعدادا لرمضــان، حتــى ال يشــغلهم هذا عــن العبادة 
في رمضــان، لكن في الزمن احلاضر ال حاجة لهذا؛ وال 
ســبب إلحيــاء هذا األمر؛ اســما بدون حقيقته الســابقة، 
لذا تركه أفضل، لتضمنه املداومة، مع التبذير باألطعمة؛ 

مثلما جنده في مواضع العمل.

من عليه صيام سابق، هل يقضيه في شعبان؟ 35 -
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نعم، ويجب عليه املبادرة بقضاء دين الصيام، وذلك في 
شعبان قبل مجيء رمضان.

هل هذا يشــمل الفتــاة التي لم تصم مــن رمضان املاضي  36 -
بسبب احليض أو النفاس؟

نعم، فيجب عليها قضاء ما عليها من صيام.

بعض الناس يفعلون ما يشتهون من معاصي قبل رمضان  37 -
بحجة أن الصائم مغفور له ذنبه.. ما حكم فعلهم؟

هــذا من القبيح بالتفكيــر فيه قبل فعله، بــل من أعطاهم 
اإلذن بفعــل املعصيــة فــي أي وقت مــن الســنة؟ وأيضا 
أيــن الضمــان بــأن من صــام رمضان قــد جاءتــه املغفرة 

والقبول؟

ما حكم صالة الرغائب؟- 38
صــاة الرغائب التي هي ثنتى عشــر ركعــة، بن املغرب 
والعشــاء ليلــة اجلمعة مــن رجــب، أو ليلــة النصف من 
شــعبان، كل ذلــك لــم يصّح فعلــه عن النبــي ]، وقال 

طائفة من العلماء أنهما بدعة منكرة.
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املبحث الرابع:

من فضـائل الصـوم وشهر رمضـان

ما فضائل الصيام عموما؟ 39 -
عن أبي سعيد اخُلْدِريِّ [ قال: سمعُت النبي ] يقول:    /1
ُه وجهــه عن النَّار  ــَد اللَّ ه َبعَّ ) مــن صــاَم يوًما في ســبيل اللَّ

سبعن خريفا (. رواه البخاري
عــن أبي هريرة [ أن رســول الله ] قال: ) قال ربكم    /2
تبارك وتعالى: كلُّ العمل كفارٌة، إال الصوم فإنه لي، وأنا 

َأجزي به... (.  رواه أحمد.
عن أبي هريرة [ أن رسول الله ] قال: ) كلُّ عمِل ابن    /3
آدم يضاعف، احلســنُة عشُر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 
: إال الصوم فإنه لي، وأنا َأجزي به...(.    قال الله عزَّ وجلَّ

رواه مسلم. 

عن ُحذيفة بن اليمان [ قال: ســمعُت النبي ] يقول:    /4
رهــا الصاُة  )فتنــُة الرجــل فــي أهلــه ومالــه وجــاره ُتكفِّ

والصيام والصدقة... (. متفق عليه. 
عــن عبــد اللــه بن عمــرو [ أن رســول اللــه ] قال:    /5
)الصيــام والقــرآن يشــفعان للعبــد يــوم القيامــة، يقول 
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عني  الصيام: أْي ربِّ منعُته الطعاَم والشهواِت بالنهار فشفِّ
عني فيه،  فيــه، ويقــول القرآن: منعُتــه النــوم بالليل، فشــفِّ

عان( رواه أحمد. فُيشفَّ
6/  عــن أبــي أمامة [ قال: ) أتيُت رســول اللــه ] فقلت: 
ُمرني بعمٍل ُيدخلني اجلنــة؟ قال ]: عليك بالصوم، فإنه 
ال ِعــْدل له. ثــم أتيته الثانية فقال لي: عليــك بالصيام( رواه 

أحمد والنَّسائي وغيره. 

 وفي لفٍظ: )عليك بالصوم فإنه ال ِمثَل له( رواه ابن ِحبَّان 
والنَّسائي.

ما فضائل شهر رمضان على وجه اإليجاز؟ 40 -
ِه ] قال: ) من صاَم  عن أبي هريرة [ َأنَّ رســول اللَّ   /1
َم مْن َذْنبه، ومْن  رمضان إمِياًنا واحتســاًبا ُغِفَر َلُه ما َتَقــدَّ
م من َذْنبِِه(.   قام ليلة الَقْدر إمياًنا واْحتساًبا ُغِفَر لُه ما تقدَّ

رواه مسلم

ه ] قال: ) إِذا كاَنْت  عن أبي هريرة [ عن رســول اللَّ   /2
َدْت الشــياِطُن وَمــَرَدُة اجْلِنِّ  ُل ليلــٍة ِمــْن رمضــاَن ُصفِّ َأوَّ
اِر، َفَلْم ُيْفَتْح مْنَها َباٌب، َوُفتَحْت َأْبَواُب  َقْت َأْبَواُب النَّ َوُغلِّ
ِة فلم ُيْغَلْق مْنَها باٌب، ونادى ُمناد يا باِغَي اخليِر أقبِل،  نَّ اجْلَ
اِر وذلك في ُكلِّ  ِه ُعَتَقاُء ِمْن النَّ ــرِّ أْقِصْر، َولِلَّ َوَيا َباِغَي الشَّ

َلْيَلٍة (.  رواه ابن ماجه
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عن أبي هريرة [ أن النبي ] رقى املنبر، فقال: )آمن،    /3
آمن، آمن( قيل له : يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ 
فقــال ]: ) قال لي جبريــل: رِغم أنف عبد أدرك أبويه 
أو أحدهما لم يدخله اجلنة. قلت: آمن. ثم قال جبريل: 
رغــم أنف عبــد دخل عليه رمضان لم يغفــر له. فقلت: 
آمــن. ثم قال جبريل: رغم أنف امرئ ُذكرت عنده فلم 

يصّل عليك. فقلت: آمن(.  رواه الترمذي.
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املبحث اخلامس:

من أحـكام الصـيام

ما هو تعريف الصيام لغة؟ 41 -
تعالــى: قولــه  ومنــه  اإلمســاك،  اللغــة:  فــي  الصيــام 
 

- 42 وما هو تعريفه شرعا؟
ب  ِة التقرُّ هو التعبد لله تعالى؛ باإلمساك عن املفطرات بنيَّ

إلى الله، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

ما أقسام الصيام؟ 43 -
ينقسم الصيام إلى قسمن:

= قسم مفروض: وهو ما يكون بسبب الكفارات أو النذور، 
أو بغيــر ســبب؛ كصيام شــهر رمضان، ألنــه واجب 

بأصل الشرع، أي بغير سبب حادث من املكلف.
= وقســم غير مفروض: وهو إما يكون معينا، وقد يكون 

مطلقا.
 ومثال الصيام املعن: صوم اإلثنن واخلميس.

ومثال الصيام املطلق: صيام أي يوم مباح في السنة.
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- 44 ما حكم صيام شهر رمضان؟
صيام شهر رمضان ركن من أركان اإلسام، قال تعالى: 

ه ]: ) ُبنَِي اإْلْساُم على  ه عنهما قال: قال رسول اللَّ اللَّ
ه،  ًدا رُسول اللَّ ُه َوَأنَّ ُمَحمَّ َخْمس؛ شهاَدة َأْن اَل إَلَه إاِلَّ اللَّ
، وصْوِم رمضان«  َكاة، َواحلــجِّ َاة، وإيَتــاء الزَّ وإقــام الصَّ

رواه البخاري، وأجمع املسلمون على فرضيته.

- 45 ما أركان الصيام؟
الصيام له ركن واحد: وهو التعبد لله عز وجل باإلمساك 

عن املفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ما الصيام الواجب على املسلمني فعله؟ 46 -
صوم شــهر رمضان فقط، فعــن طلحة بن عبيد الله [ 
أن أعرابيــا جاء إلى رســول الله ثائــر الرأس،...فقال: يا 
رســول اللــه أخبرني ماذا فــرض الله علي مــن الصيام؟ 

فقال ]: ) شهر رمضان، إال أن تطّوع (.   متفق عليه 

هل هناك من أنواع للفجر بالنسبة للصيام؟ 47 -
نعــم، هناك الفجر الصــادق للصيام، وهــو الفجر الثاني 

دون الفجر األول والذي يقال عنه الكاذب.

كيف نفّرق بني الفجر األول عن الثاني؟ 48 -
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يتميز الفجر الثاني عن الفجر األول بثاث مميزات:
ا من  األولــى: أن الفجــر األول يكــون مســتطيًا أي ممتــّدً
املشــرق إلى املغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من 

الشمال إلى اجلنوب، أي معترضًا في األفق.
امليــزة الثانيــة: أن الفجــر األول فيظلــم بعــد أن يكــون له 
شــعاع، أما الفجر الثاني فا ظلمة بعده، بل يستمر 

النور في الزيادة حتى طلوع الشمس
امليــزة الثالثة: أن الفجر الثانــي متصل بياضه باألفق، وأما 
الفجر األول فبينه وبن األفق ظلمة، وليس له حكم 
في الشــرع؛ فا حتل به صــاة الفجر، وال يحرم به 

الطعام على الصائم، بخاف الفجر الثاني.

ما حكم من أنكر فرضية صوم رمضان؟ 49 -
من أنكر فرضيته كفر، إال أن يكون ناشئًا في باد بعيدة، 

ال يعرف الشرع فيعّرف به، وإن أصر بعد البيان كفر. 

ما القول فيمن ترك صيام رمضان تهاونًا بفرضيته؟  50 -
بعــض أهل العلم يــرى أنه كافر مرتد، لكــن الراجح أنه 

ليس بكافر مرتد، بل هو فاسق، وعلى خطر عظيم.

من ترك الصيام تعمدا لسنوات سابقة هل عليه قضاؤها؟- 51
ال يلزمه قضاء ما ترك، لكن عليه التوبة والندم، واإلكثار 

تطوعا من جنس ما ترك.

هل ميكن قياس ترك الصيام على ترك الصالة بسبب النوم؟- 52
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ال يحتــّج على هذا مبثل قولــه ]: )من نام عن صاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها (. متفق عليه، ألن التأخير بسبب 
النــوم أو النســيان معــذور صاحبه، وقضــاء املعذور بعد 

الوقت كاألداء في أجره وثوابه.

ما احلكم شرعا فيمن أفطر في نهار رمضان بدون عذر؟- 53
الفطــر في نهــار رمضان بدون عذر مــن الكبائر، ويجب 

على الفاعل اإلستغفار والتوبة إلى الله. 

هل يجب عليه قضاء ما ترك؟ 54 -
عليه أن يقضي ذلــك اليوم الذي أفطر فيه، وعليه اإلثم؛ 
ألنه ملا شــرع فيه فقد التزم بــه ودخل فيه على أنه فرض، 

لذا يلزمه قضاؤه كالنذر.

هل يقضي من أفطر يوما من أيام رمضان؟ 55 -
تــارك الصوم من األصل متعمدًا با عذر؛ الراجح أنه ال 
يلزمه القضاء، ألنه ال يستفيد به شيئًا، إذ أنه لن يقبل منه، 
فــإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقــت معن إذا أّخرت 

عن ذلك الوقت با عذر لم تقبل من صاحبها  قضاء.

هل نلزم الكافر بعد إسالمه قضاء ما فاته من عبادات؟ 56 -
ال يلزمه ذلك، لقوله تعالى:

 
)األنفال: 38(.
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كيف يصوم من ميتد النهار أو الليل عندهم لوقت طويل؟- 57
البلــد الــذي فيه ليل ونهار في األربع والعشــرين ســاعة 
واجب على املســلمن فيه الصيام ولو طال النهار، مادام 
ميكن تييز ليلهم من نهارهم، أما في البلدان التي ال ميكن 
فيها تييز ذلك؛ فيصومون بتقدير الوقت بحســب أقرب 

البلدان إليهم، مما فيها ليل أو نهار متميز.
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املبحث السادس:

من يـجب عليه الصيام

على من يجب صوم رمضان؟ 58 -
الصيــام يجب أداًء على: كل مســلم، ذكــر وأنثى، بالغ، 

عاقل، قادر، مقيم، وخال من املوانع.

ماذا يقصد باخللو من املوانع؟ 59 -
أي ما يكون باملرأة من حيض أو نفاس مينعها من العبادة؛ 

كالصاة والصيام وغيرها من العبادات.

ما ضابط وجود العقل في اإلنسان؟ 60 -
ضابطه وجود التمييز بن األشــياء، فإذا لم يكن اإلنسان 

عاقًا فإنه ال صوم عليه وال صاة وال حج. 

هل اإلنسان الهِرم عليه صيام أو كفارة؟ 61 -
ال يلزمه الصوم، وال اإلطعام؛ ألنه ال تكليف عليه.

مب يتحقق البلوغ؟ 62 -
يحصل البلوغ بواحد من أموٍر ثاثة: 

 أ- أن  يتم اإلنسان خمس عشرة سنة  .
ب-  أو أن ُينبت الشعر اخلشن الذي يكون عند الُقبل. 
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 ج- أو ينــزل املنــي بلــذة، ســواًء كان ذلــك باحتــام أو 
بيقظة. 

 وتزيد املرأة أمرًا رابعًا وهو: نزول احليض.

هل ميكن ضبط البلوغ بسن معني؟ 63 -
ال ميكن ضبط البلوغ بســن محدد، لكن من مّت له خمس 
عشرة ســنة؛ من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن حاضت ولو 

قبل خمس عشرة سنة فقد بلغت. 

ما املقصود بالُقدرة في الصيام؟ 64 -
أال يكون باإلنسان مرض مينعه من الصوم.

هل املقيم يعني عكس املسافر؟ 65 -
نعم، فاملقيم مبعنى أنه من اســتوطن فــي أرض، وله فيها 
أهــل فقــد تعــّن عليه الصــوم، أمــا املســافر ألي غرض 

عارض فا يجب عليه الصيام.

لو أسلم إنسان في منتصف رمضان مب نؤمره؟ 66 -
 إذا أسلم في أثناء اليوم لزمه اإلمساك دون القضاء؛ ألنه 

صار من أهل الوجوب.

مــن افطــر بســبب ظــروف االمتحانــات، لوقوعهــا فــي  67 -
رمضان، واملواد صعبة، فما حكم فعله؟

اإلفطار في رمضان من أجل االختبار ال يجوز، ألنه باإلمكان 
املراجعة بالليل، وليس هناك من ضرورة إلى اإلفطار.
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ماذا يفعل من ترك الصيام سابقا ملثل هذا األمر؟ 68 -
على املخطئ أوال التوبة، وعليه القضاء، ألنه متأول ولم 

يتركها تهاونًا.

هل يجوز للعمال إذا شّق عليهم العمل أن يفطروا؟ 69 -
ابتداء عليهم أن يســتعينوا بالله عز وجل ويصوموا، فإذا 
رأوا أثنــاء النهار تعبا وعطشــًا يضرهم،  فلهم أن يفطروا 

للحاجة.

هــل باإلمــكان االتفــاق مــع صاحــب العمل علــى زمن  70 -
العمل لتحقيق الصيام؟

نعــم، وهذا فيــه خير؛ حن يتفقــوا علــى أن يكون عمل 
العامل في رمضان ليًا، أو أن يخفف من ساعات العمل 

حتى يقوموا بالعمل والصيام على وجه مريح.

هل لرجال اإلطفاء الفطر في شهر رمضان؟ 71 -
إن اســتدعى األمــر عليهم أن يفطروا ليتقــووا على إنقاذ 

أرواح الناس فلهم ذلك، ويقضوا بعد رمضان.
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املبحث السابع:

دخـول الشـهر

أوال: ما يتعلق برؤية الهالل.

مب يثبت دخول شهر رمضان؟ 72 -
يثبــت إما برؤيــة هاله، وإما بإكمال عدة شــهر شــعبان 
ثاثن يومًا، لقول رسول الله ]: »إذا رأيتموه فصوموا، 
وإذا رأيتمــوه فأفطــروا، فإن غبــي عليكــم فأكملوا عدة 

شعبان ثاثن«.   رواه البخاري       

؟  كيف نتحقق من معرفة دخول الشهر- 73
يتحقــق ذلك بأن يتراءى الناس الهال، فإذا رأوه وجب 
العمــل مبقتضى هذه الرؤية، صومًا إن كان الهال هال 

رمضان، وإفطارًا إن كان الهال لشوال.

ما الشروط الواجب توافرها في الرائي للهالل؟  74 -
يشــترط فيه أن يكون موثوقًا لكونه صحيح البصر، عداًل 

في دينه، متثبتًا بقوله. 

ما حكم دعوة الناس لترائي الهالل؟ 75 -
الدعوة لترائي الهال، أي هال رمضان، أو هال شوال 
أمــر معهود في عهد الصحابــة  لقول ابن عمر [: 
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)تــراءى النــاس الهــال، فأخبــرت النبي ] أنــي رأيته 
فصامه، وأمر الناس بصيامه(.   سنن أبو داود

أين ميكن رؤية  الهالل بوضوح في أول أمره؟ 76 -
في الصحراء حيث تنعدم األنوار، أو فوق قمم اجلبال.

ماذا نستفيد من قول ابن عمر )وأمر الناس بصيامه(؟ 77 -
ُيســتفاد منــه أن ولي األمــر وحده هو الــذي يوّجه األمر 

للمسلمن في البلد بالصيام، وكذلك بالفطر.

بكم شاهد يثبت دخول شهر رمضان؟ 78 -
يثبــت دخــول الشــهر بشــهادة رجــل واحــد إذا ارتضاه 
القاضــي وحكــم بشــهادته، وقد أثبت النبــي ] دخول 

الشهر برؤية ابن عمر.    أخرجه  أبو داود

من رأى الهالل وحده، ماذا يجب عليه؟ 79 -
يجب اباغ األمر للمحكمة ليشهد به. 

من ُرّدت شهادته، فهل يلزمه الصوم؟ 80 -
نعــم؛ يلزمه الصــوم، ألنه تيقــن رؤية الهــال، وقد قال 

النبي ]: »صوموا لرؤيته« وهذا قد رآه.

لــو متت مشــاهدة الهالل، لكن من لم يره قال:  ســأكمل  81 -
عدة شعبان! فما توجيه القول عليه؟

األصل أن كل من رأى يصوم، وليس مفهوم ذلك أن من 
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لــم ير ال يصــوم، ألن هذا غير مــراد باالتفاق، فاخلطاب 
للمجموع ال للجميع، وذلك ملشقة حتققه جلميع األمة.

هل ميكن االستعانة بالطائرات لرؤية الهالل؟ 82 -
ال يشــرع االســتعانة بالطائــرات، أو القمــر الصناعــي، 
وذلك ألن الطائرات والقمر الصناعي ســيكونا مرتفعن 

على األرض؛ التي هي محّل ترائي الهال.

هل يجوز للمســلم أن يستعمل ما يسمى )بالدربيل( في  83 -
رؤية الهالل؟

نعم، ال بأس باستعمال املنظار املقّرب، لعموم قوله ]: 
»إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«.

أيهما مقّدم على اآلخر: الرؤية، أو احلساب؟  84 -
الرؤية مقدمة على احلســاب، لقوله تعالى: }َفَمن َشــِهَد 
ــْهَر َفْلَيُصْمُه  { وقول النبي ]: »إذا رأيتموه،  ِمنُكُم الشَّ

فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«.

هــل يجــوز اعتماد حســاب املراصــد الفلكية فــي ثبوت  85 -
الشهر وخروجه؟ 

ال يجــوز ذلــك، فــإن كانت هنــاك رؤية ولو عــن طريق 
املراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قول النبي ]: »إذا 
رأيتمــوه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«. أما احلســاب 

فإنه ال يجوز العمل به، وال االعتماد عليه.
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متى ميكن العمل باحلساب وفق املراصد الفلكية؟ 86 -
ميكــن أن يعمــل بذلك في النفي ال فــي اإلثبات، أي: لو 
قال شــخص أنه رأى الهال، واملراصد تقول إن الهال 
ال ميكــن أن يولــد هذه الليلــة في هذا املــكان، فإنا نعمل 
بنفــي املرصد، ولو قرر املرصد أن الهــال مولود الليلة، 
ولــم يــره أحد من النــاس رؤية مجردة لــم نعمل بإثبات 

املرصد، ألن العبرة بالرؤية الطبيعية.

لو خرجت النتائج احلســابية صحيحة، فهل يعتمد عليها  87 -
للسنوات القادمة؟

ســواء خرجت النتائج صحيحة أو خاطئة فلسنا مطالبن 
بأكثر من العمل بالوسائل الشرعية في إثبات األهلة.

لــو قال قائــل: إن األمة كانت أمّية ال تكتب وال حتســب،  88 -
وأمــا اآلن فإنها صــارت تكتب وحتســب، وانتفت العلة 

فعلينا الرجوع إلى احلساب، ماذا نقول له؟
يقــال لــه: ال، هــذا وصــف لألمــة؛ وإن ُوِجــد فيهــا من 

املتعلم، يقول الله ســبحانه :  
 )اجلمعة:2( ، والرسول ] أمي، فاألمة أمّية 

باخلبر النبوي الصادق، وإن كتبت وإن قرأت.

: » شــهران ال ينقصان، شهرا عيٍد،  ما معنى قول النبي ]- 89
رمضان وذو احلجة«.  رواه البخاري؟

تنوعت األقوال في املراد من احلديث، ومن ذلك: 
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قيــل: شــهرا عيــد ال ينقصــان، أي ال ينقصان معًا في ســنة 
واحــدة، رمضان وذو احلجة، إن نقــص أحُدهما متَّ 

اآلخر. 
وقيــل: ال ينقصــان فــي الفضيلــة واألجر، وإن كان تســعة 

وعشرين أو ثاثن. 
وقيل: ال ينقصان في األحكام.

هل ذكر النبي ]- 90 عن مقدار الشهر العربي؟
نعــم، فعن ابن عمر[ عن النبــي ] أنه قال: ) إنا أمة 
أمّية، ال نكتب وال نحسب، الشهر هكذا وهكذا(، يعني 

مرة تسعة وعشرين، ومرة ثاثن.   متفق عليه.

إذا لم ُيعلم الناس بدخول الشهر إال بعد مضي وقت من  91 -
النهار، فما الواجب عليهم؟

إذا مت العلم بدخول الشــهر أثناء اليوم فإنه يجب عليهم 
اإلمساك؛ ألنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان.

هل يجب على من أمســك للصيام وســط النهار..قضاء  92 -
هذا اليوم؟

في هــذا خاف بن أهل العلم، فجمهــور العلماء يرون 
أنــه يلزمه القضــاء، ألنه لم ينوي الصيــام من أول اليوم، 

بل مضى عليه جزء من اليوم با نية.
وذهب بعــض أهل العلم إلى أنه ال يلزمــه القضاء؛ ألنه 

كان مفطرا عن جهل، واجلاهل معذور بجهله.
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ثانيا: اختالف املطالع:
ما العمل مع النداء بتوحيد املطالع والرؤية؟- 93

ال إشكال في القول باحتاد املطالع، أو باختافها، فهذه لم 
حتِدث مشــكلة على مر العصور، مــع أنه ُوِجد في بعض 
العصور مــن يفتي باحتاد املطالع، ومــن يفتي باختافها، 
لكن ملا كانت األمة في الســابق حتت قيادة واحد كان من 
املمكــن إلزام األمة في شــرقها وغربهــا، وهذا غير ممكن 
اآلن، لكــن إذا اجتهــد علمــاء كل دولــة ممن تبــرأ الذمة 

بتقليدهم فا يوجد إشكال إن شاء الله تعالى.

هناك مــن ينادي بربــط املطالع كلها مبطلــع مكة، حرصًا  94 -
على وحدة األمة في دخول الشهر، فما الرأي في هذا؟

فلكيــا هذا مســتحيل، ألن مطالع الهــال تختلف، وإذا 
كانــت تختلــف فإن مقتضــى الدليل أن يجعــل لكل بلد 
حكمه، فإذا رآه أهل مكة مثًا فكيف نلزم أهل باكســتان 

بالصيام، مع علمنا أن الهال لم يطلع في أفقهم.

هل اختالف املطالع كان موجودا في الزمن املاضي؟ 95 -
نعم، ودليله ما جاء عن كريب، أن أم الفضل بنت احلارث 
بعثتــه إلــى معاوية [ بالشــام. قــال: فقدمت الشــام، 
فقضيــت حاجتها، واســتهّل علــّي رمضان وأنا بالشــام، 
فرأيت الهال ليلة اجلمعة، ثم قدمت املدينة آخر الشهر، 
فسألني عبد الله بن عباس [ - ثم ذكر الهال- فقال: 
متى رأيتم الهال؟ فقلت: رأيناه ليلة اجلمعة. فقال: أنت 
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رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية 
[. فقــال: لكنــا رأينــاه ليلة الســبت؛ فا نــزال نصوم 
حتــى نكمل ثاثــن، أو نراه. فقلــت: أوال تكتفي برؤية 
معاويــة [ وصيامه؟ فقال: ال؛ هكذا أمرا رســول الله 

].     أخرجه مسلم.

ما القول فيمن ينشر في اجلرائد عن  موعد بداية الشهر؟ 96 -
الواجب ترك مثل هذا خشية تفريق كلمة املسلمن.

هــل ُحكــم ولــي األمــر فــي البلــد يحســم قضيــة القول  97 -
باختالف املطالع؟

نعم، فإذا أمر ولي األمر بالصوم، أو الفطر وجب امتثال 
أمره؛ ألن حكمه في املسائل اخلافية يرفع اخلاف.

مــن يعيــش فــي بلــد خــارج بلــده، هل يصــوم مــع بلده  98 -
األجنبي، أو بلده األصلي؟

يصوم ويفطر املســلم كما يصــوم ويفطر أهل البلد الذي 
هو فيه، سواء وافق بلده األصلي أو خالفه.

ثالثا: الدعاء والتهنئة بالشهر.
هل ورد عن النبي ]- 99 دعاء خاص عند رؤية الهالل؟ 

نعم، فعن رسول الله ]  قال: ) اللهم أهله علينا باليمن 
واإلميان، والســامة واإلســام، ربي وربــك الله(. رواه 

الترمذي وأحمد   .
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هل ُيشرع ملن سمع برؤية الهالل قول الدعاء السابق؟ 100 -
ال يشرع قوله إال ملن شاهده فقط.

ما حكم التهنئة بدخول رمضان؟- 101
ال بــأس أن ُيهنــأ بكل مــا يُســر، ألن هــذا ورد أصله في 
الســنة، كتهنئــة الصحابــة  بتوبــة الله علــى كعب بن 
مالك [، كذلك النبي ] بّشر بابنه إبراهيم، واملائكة 
بّشــرت إبراهيــم بابنه، فالتهنئة بكل ما يســّر ال بأس بها، 

ولها أصل في السنة.
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املبحث الثامن:

الطاعـات في رمضـان

هل العبادات لها جانبان في العمل واالهتمام؟ 102 -
نعــم، اجلانــب األول: وهــو األداء واإلجنــاز وفق الهدي 
النبــوي، وهــذا هو اإلجــزاء، ويقال له الصحــة، مبراعاة 

األركان والشروط والواجبات وغيرها.
واجلانب الثاني: وهو اجلزاء، ويجب فيه اإلخاص لله، 
وابتغــاء األجــر منه ســبحانه، واحلذر من الريــاء وغيره، 

وهذا فيه القبول عند الله.

مب يتشابه أو يختلف املسلم عن غيره في العبادات؟ 103 -
يتشابه مع غيره في اإلجزاء، ويختلف في اجلزاء.

هل ميكن أن يؤدي املسلم العبادة وال يقبلها الله منه؟ 104 -
نعم، مثل من ال يحرص على األدب مع الله في العبادة، 

فتكون عبادته صحيحة ظاهرا، وفاسدة في باطنها.

ما األعمال واألقوال املشروع فعلها في رمضان؟ 105 -
هي كثيرة، منها صــاة الفرائض والنوافل، والصدقات، 
وإخراج الزكاة، وقراءة القرآن، وصلة األرحام، والعمرة، 

والنصح، وغيرها، في كل أمر يحبه الله وارتضاه لنا.
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- 106 هل دعاء الصائم مستجاب؟
نعــم، فعــن أبــي هريرة [ قــال: قال رســول الله ]: 
)ثاثــٌة ال ُتــردُّ دعوُتهم: اإلمــاُم العــادل، والصائُم حتى 
ُيفطــر، ودعــوُة املظلــوم، يرفعهــا اللــه دون الَغمــام يوم 
تــي  القيامــة، وُتفتــح لهــا أبــواُب الســماء، ويقــول: بعزَّ

ألنصرنَِّك ولو بعد حن(    رواه ابن ماجة.

يعتقد بعــض الناس أن العمرة في رمضان واجبة، فهل  107 -
هذا صحيح؟

هــذا غير صحيح، والعمرة واجبة مرة واحدة في العمر، 
أما العمرة في رمضان مندوب إليها.

هل أجر العمرة في رمضان يختلف عن بقية األشهر؟ 108 -
ًة، أو  نعم، قال النبي ]: )ُعْمَرًة في رمضاَن تقضي َحجَّ

ًة معي(.     رواه البخاري َحجَّ

- 109 هل أجر العمرة يتفاوت في أيام معينة برمضان؟
ال يتفــاوت، بــل هــي مشــرعة فــي جميــع أيــام رمضان، 
والتخصيص لها في أيام معينة في رمضان ليس مبشروع.

من فّطــر صائمًا كان له مثــل أجره، غير  ورد فــي احلديــث: “- 110
أنه ال ينقص من أجر الصائم شــيئًا”. فما الطعام الذي يحقق 

اإلفطار؟
قيــل: املراد من فطــره على أدنى ما يفطر بــه الصائم ولو 
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بتمــرة، وقــال بعض العلمــاء: املراد أن يشــبعه، ألن هذا 
هــو الذي ينفــع الصائم في ليلتــه، ورمبا يســتغني به عن 
الســحور، ولكن ظاهــر احلديث أنه إذا فطــر صائمًا ولو 
بتمرة واحدة فإن له مثل أجره، ولهذا ينبغي لإلنســان أن 
يحرص على تفطير الصوام بقدر املســتطاع، الســيما مع 

حاجتهم وفقرهم.

هل ُيعتبر ختم القرآن في رمضان أمرًا مرغوبا فيه؟ 111 -
نعــم، وينبغي لإلنســان فــي رمضــان أن ُيكثر مــن قراءة 
القــرآن، ألن ذلك من ُســنَّة الرســول ]، حن يدارســه 

جبريل القرآن في كل رمضان.

ما احلكم ملن يختم القرآن ويهديه لألموات؟ 112 -
لم من يكن هدي السلف رحمهم الله فعل هذا األمر. 

هنــاك مــن يختم القــرآن أكثــر من مــرة ويبيعــه لغيره،  113 -
ليهديها املشتري لقريب له ميت.. ما حكم هذا؟

هذا فعل غريب، وأمر محدث في الدين.

هل هناك من حّد معني خلتم القرآن؟ 114 -
رمضان شــهر القــرآن، ومبقدور املســلم التــزود من هذا 

اخلير قدر الوسع.
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املبحث التاسع:

أخالق الصائم

ما معنى أن النبي ]- 115 كان أجود ما يكون في رمضان؟
أي أن النبــي ] مع كرمه وجوده الذي ال مياثله فيه أحد 
من الناس، فهو يزيد جودا في رمضان، وهذا مما رواه ابن 
عبــاس [ بقولــه: ) كان النبي ] أجود الناس، وكان 
أجــود ما يكون فــي رمضان حن يلقاه جبريل فيدارســه 
القرآن، فرســول الله ] أجود باخلير من الريح املرسلة( 

رواه البخاري.

هل هذا اجلود في جانب النفقة املالية فقط؟ 116 -
ال، لكنه في جميع أوجه اخلير وحســن التعامل مع الله، 

ثم مع الناس.

: ) من لم يدع قول الزور والعمل  ما معنى قول النبي ]- 117
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه (؟

قــول الــزور: كل قــول محــرم؛ مثــل الكــذب والغيبــة 
وغيرهما. 

عمــل الزور: العمل بكل فعــل محرم؛ من العدوان على 
النــاس بخيانة، وغش، ونحوها، ويدخل فيه االســتماع 

إلى احملرم كاملعازف، واملعاكسات.



45

الصيام .. سؤال وجواب  

هل األمور السابقة ُتبطل الصيام؟ 118 -
ال تبطــل الصيــام، وإمنا تذهــب األثر املترتــب عليه، أي 

القبول واألجر فيه.

هل الذنوب في رمضان مضاعفة في السيئات؟ 119 -
م في احلجم؛ إما بســبب  الذنوب ال ُتضاعف، لكنها ُتعظَّ

شرف الزمان مثل )رمضان( أو املكان )مكة(.

بعض الصائمني ال ُيالحظ عليهم أي تغير في سلوكهم  120 -
أثناء الصيام.. ما نتيجة هذا؟

املؤســف أن بعض الصائمن ال يفّرقون بن يوم صومهم 
ويــوم فطرهم، فهم على العادة في ترك الواجبات وفعل 
احملرمــات، وال تشــعر أن عليه وقار الصــوم، ورمبا عند 
املعادلــة ترجح  الســلوكيات اخلاطئة علــى أجر الصوم؛ 

فيضيع ثوابه.

ملاذا يقّل الفساد في رمضان؟ 121 -
يقل الفســاد ألمــور؛ منها زيــادة البركة في هذا الشــهر، 

وأيضا لتقييد الشياطن فيه.

ما الدليل على تقييد الشياطني في شهر رمضان؟ 122 2
دليله قول النبي ]: إذا كان أول ليلة من شــهر رمضان، 
ُصفــدت الشــياطن ومردة اجلــن(. رواه الترمــذي وصححه 

األلباني.
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بعــض الناس يســتمر على معاصيه حتــى في رمضان،  123 -
كيف هذا مع تقييد الشياطني؟

قيــل أن املردة من اجلــن هم من مت تقييدهــم، وليس كل 
الشــياطن، وقيل أنها تقيد فقط عــن  أولئك الذين قاموا 

بحظ الصيام وآدابه على الوجه الصحيح.

ما احلكم في قوم ينامون طوال نهار رمضان، وبعضهم  124 -
يصلي مع اجلماعة، وبعضهم ال يصلي. فهل صيام هؤالء 

صحيح؟
صيامهم مجزأ تبرأ به الذمة؛ ولكنه ناقص، وبعيد عن مقصود 

. الصيام؛ ألن الله سبحانه يقول: 
لكن من املعلوم أن إضاعة الصاة وعدم املباالة بها ليس 
من تقوى الله عز وجل، وهو مخالف ملراد الله ورسوله 
] فــي الصــوم، ومن العجــب أن هــؤالء ينامون طول 
النهار، ويســهرون طول الليل، ورمبا يســهرون على لغو 

ال فائدة لهم منه، أو على أمر محرم يكسبون به إثمًا.

بعض الشــباب والفتيــات مدمن علــى اإلنترنت طوال  125 -
الليــل والنهار، وقد يكون فيه مــا ال يرضي ربه أو يتوافق 

مع الصيام.. ما حكم هذا في رمضان خصوصا؟
يخشــى علــى أمثــال هؤالء ضيــاع أجــر الصيــام منهم،  
فليست القضية فقط أداء عمل؛ وتبرئة ذمة، ولكن هناك 
أداء مهمــة، واخلوف أن ال يتقبلــه الله، قال تعالى: }إمنا 

يتقبل الله من املتقن{ أي باحلذر من معصية الله.
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هل احلديث بني الشاب األجنبي والفتاة بالهاتف وغيره  126 -
فيه تضييع للصيام؟

هذه أقوال وأفعال جتلب غضب الله سبحانه عليهما، وهو 
مما  يزينه الشيطان لهما، ودال على ضعف الغيرة والعفاف 
فــي قلوبهما، واإلثم يعظم في رمضان، فليتق الله الصائم 
والصائمة ويبعدا أنفســهما عن غضــب اجلّبار، وال يتعلق 
اإلنســان بحجة واهيــة أن العاقــة ليس فيهــا إال الكام، 

وأنها صداقة بريئة.. فهذه أعذار سقيمة لفعل قبيح.

- 127 هل اإلنســان إذا تســّحر، ثــم صلى الصبــح ونام حتى 
صــالة الظهــر، ثــم صالها ونــام إلى صــالة العصــر، ثم 

صالها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟
الصيــام صحيح، ولكن اســتمرار الصائم غالــب النهار 
نائمــا تفريط منه، ال ســيما وشــهر رمضان زمن شــريف 
ينبغي أن يســتفيد منه املســلم فيما ينفعه؛ مــن كثرة قراءة 

القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم.

إذا كان العمــل يتطلــب احلضــور للعمــل ليــاًل وحتى  128 -
السحور، فهل يجوز النوم طوال النهار في رمضان؟

اخلشــية أن كان هــذا النائم لم يصلي؛ فهــو آثم من أجل 
تهاونــه بالصــاة، لذا واجــب على اإلنســان الذي ليس 
لديه أحد يوقظــه أن يجعل عنده منبهًا ينبهه عند األذان؛ 

ليقوم ويؤدي الصاة التي أوجبها الله عليه.

مــن يحرص على العبادات في رمضان فقط، ولكن يتخلى  129 -
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عن الصالة مبجرد انتهاء رمضان..فهل استفاد من صيامه؟
الصــاة مــن أهم األركان بعــد الشــهادتن، وهي فرض 
عــن، من تركهــا جاحدا لوجوبها أو تهاونا وكســا فقد 
كفــر، أمــا الذي يصــوم ويصلي فــي رمضان فقــط فهذا 

مخادع لله، وال يصّح له صيام مع تركه الصاة.

مــن يصلــي أحيانــًا ويتركهــا أحيانا، مــا أثر هــذا على  130 -
صيامه؟

هــذا فعــل غريــب ودال علــى عــدم التوقير حلكــم الله، 
وعــدم صــدق التعلق بهذه العبــادة العظيمــة، فالواجب 

عليه اإلستمرار على اخلير واملواظبة عليه.

- 131 ما القول فيمن يصوم وال يصلي؟
مثــل هذا ال ينفعه صومه، ألن من شــرط صحة الصيام: 
اإلسام، وتارك الصاة ليس مبسلم؛ فا ينفعه صوم وال 
عمل، ما دام ترك الصاة، ألنه مرتد خارج عن اإلسام 

- نسأل الله العافية - فاملسألة خطيرة في ترك الصاة.

- 132 هناك اهتمام عنــد كثير من الناس بالصالة في رمضان 
دون غيره، فبماذا ننصحهم؟

ننصحهــم بتقــوى الله ســبحانه فــي جميــع أوقاتهم؛ في 
رمضــان وغيــره؛ ألن اإلنســان مأمــور بعبــادة ربــه إلــى 
  .} املوت، قال تعالى:} 

)احلجر:99(.
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إذا غضب اإلنســان الصائم من شيء؛ وفي حالة غضبه  133 -
لعن أو شتم، فهل يبطل ذلك صيامه أم ال؟

ال يبطــل الصوم؛ ولكنه ينقص األجر، وعلى املســلم أن 
يضبط نفســه، ويحفظ لسانه من الفواحش، وفي الصيام 
يكون األمر أشــد، وعليه احملافظة على كمال صيامه، ملا 
رواه أبــو هريــرة [ أن النبــي ] قال: )فــإذا كان يوم 
صوم أحدكم فا يرفث يومئذ، وال يســخب، فإن ســاّبه 

أحد، أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم(.     رواه مسلم.

هــل احلذر مــن املعاصي يكــون فقط في النهــار، وبعد  134 -
الفطر ) أي بالليل( ال بأس من فعلها؟

هــذا من الفهــم القبيح، ومن التعامل الســيء مع أوقات 
رمضان الشريفة كلها، فهل مشاهدة األفام والتمثيليات 
يكون جائــزا بالليل وحراما بالنهــار؟! والتقوى مع الله 

واجبة في كل زمان ومكان.

هل الدورات الرياضية ُتؤثر على الصيام؟ 135 -
علــى الصائم تذّكــر أن يحفظ صيامه مــن اللغو والتعب 
فــي امللهيات التي قد يكــون فيها باطل، وعليه اســتثمار 
وقته بالطاعات، بل اخلشية أن بعض الدورات الرياضية 

تشتمل على القمار.

مــن يقضــي نهار رمضــان نائمًا أو كســوال، ويقول: ال  136 -
أســتطيع قراءة القرآن لشدة شــعوري باجلوع والعطش، 

فهل يؤثر ذلك في صحة صيامه؟
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الصبــر علــى املشــقة فيه زيــادة أجــر لقول الرســول ] 
لعائشة: » إن لك من األجر على قدر نصبك و نفقتك«. 
رواه احلاكم، ولــه أن يفعل ما يخفف العبادة عليه، كالتبرد 

باملاء واجللوس في املكان البارد.

موظــف ينام أكثر وقته في الشــركة أثناء العمل، هل فســد  137 -
صومه؟

صومــه صحيح ظاهريا؛ ألنه ال عاقة له بن ترك العمل 
وبــن الصــوم، ولكــن يجب على اإلنســان الــذي تولى 
عمــًا أن يقــوم بالعمل الذي وكل إليــه، ألنه يأخذ على 
هــذا العمــل راتبــًا، ويجــب أن يكون عمله علــى الوجه 
الــذي تبرأ به ذمته، كما أنه يطلب راتبه كامًا، ويخشــى 
على صومه أن ينقص أجره لفعله هذا احملرم؛ وهو نومه 

عن العمل املنوط به.

من نام طوال اليوم ولم يستيقظ إال قبيل صالة العشاء،  138 -
فما حكم صيام هذا اليوم؟

صيام هذا اليوم صحيح، ولكن النوم بتفريط عن الصلوات 
هو احملرم، ألنه ال يجوز لإلنسان أن يتهاون بالصاة إلى 
حد ينــام عنها وال يبالي بها، والواجب على اإلنســان إذا 
نــام ولم يكــن عنده مــن يوقظه للصــاة أن يجعــل عنده 

ساعة تنبهه عند األذان؛ ليقوم ويصلي .
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املبحث العاشر:

النّية في الـصـيام

ما املقصود بالنية للصيام؟ 139 -
ُيقصــد بهــا معرفة اإلنســان أن عليه صياما فــي الغد، ثم 
يعــزم عليــه إن كان لصيام الفرض، أو فــي احلال إن كان 

لصيام النفل. 

ما الدليل على وجود النية قبل الفجر؟ 140 -
ورد في احلديث: ) من لم يبّيت النية قبل الفجر فا صيام 

له(. رواه النسائي وصححه األلباني. 

ماذا يراد بتبييت النية من الفجر في رمضان؟ 141 -
يقصــد بها ســبق العبادة قبــل وقتها بنيــة، فالنية الســابقة 
للعبادة شرط لصحتها، ألن الشرط يكون قبل املشروط.

- 142 هل يشترط في النية التلفظ بقول: نويت أو أصوم..؟
لــم يثبــت أن النبي ] تلّفــظ بالنيــة، وال عّلمها ألحد من 

الصحابة  ال في الفرض، وال في النفل.

- 143 متى ُيشترط وقوع النية لصيام الركن ) رمضان (؟
ذهب أبو حنيفة والشــافعي وأحمد إلــى وجوب تبييت النية 
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ع، إذ ال يجب  فــي الليــل لصيام الفــرض دون صيــام التطــوُّ
ع، فعن حفصة رضــي الله عن  تبييــت النية فــي صيام التطــوُّ
رســول الله ] أنه قــال: ) من لم ُيْجِمع الصيــاَم قبل الفجر 

فا صيام له(.     رواه ابن ُخزمية.

- 144 هل نية واحدة لصيام رمضان من أول الشهر كافية عن 
النية لصوم كل يوم على حّدة؟

نية صيام رمضان في أوله كافية وال حتتاج إلى جتديد لكل 
يوم، إال إن وجد سبب يبيح الفطر، مثل السفر أو املرض 

أو نحوهما، فحينئذ البد من نية جديدة للصوم.

ُيقــال أن املســلم يحتــاج إلى عقــد النية قبــل الفجر ليوم  145 - 
الصيام..هل هذا صحيح؟

غيــر صحيــح، ألن النيــة هــي مجــرد العزم علــى صوم 
رمضان كامًا، وال يشترط قدر زائد على ذلك.

- 146 ما القول فيمن يتلفظ بنية للصيام قبل أذان الفجر؟
لم يثبت أن النبي ] حّث الصحابة  على مثل هذا.

رجــل نــام، ولــم يعلــم عــن اعالن ثبــوت رؤيــة هالل  147 -
رمضــان، ولم يكن قد بّيــت نية الصــوم، وأصبح مفطرًا 

لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو الواجب عليه؟
حينمــا نتذكر بأن النية تتبع العلــم، فيقال ملن لم يعلم أنه 
معــذور في ترك تبييت النية، وعلى هذا فإذا أمســك من 
حن علمــه فصومه صحيح وال قضاء عليه، وقال بعض 
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العلماء: إنه يجب عليه اإلمســاك، ويجب عليه القضاء، 
وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم با نية، وال شك أن 

االحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم.

رجل ســافر وكان صائما ثم نــوى الفطر، لكنه لم يجد  148 -
ما يفطر به، ثم عدل عن نيته، وأكمل الصوم إلى املغرب، 

فما صحة صومه؟
صومــه غير صحيــح، ويجب عليه القضــاء، ألنه ملا عزم 

على الفطر فقد حتقق منه الفعل.

ما حكم تعليق النية على وجود الطعام؟ 149 -
مثالــه مــن قــال: إن وجــدت مــاًء شــربت وإال فأنا على 
صومــي. ولــم يجد املاء، فهــذا صومه صحيــح، ألنه لم 
يقطــع النية، ولكنه عّلق الفطر على وجود الشــيء، ولم 

يوجد الشيء فيبقى على نيته األولى.

إذا أصبــح اإلنســان وعليــه جنابة، ونــوى الصوم وهو  150 -
بتلك احلال، فهل يصّح صومه؟

نعم يصح، فقد كان الرســول ] ُيصبح جنبًا من اجلماع 
ويصــوم، لكن يجب املبادرة بالغســل، ألجــل أن يدرك 

الفجر، فا يجوز تأخير صاة الفجر عن وقتها.

صــام رجل، ووقت اإلفطار نام، ولــم يقم إال بعد أذان  151 -
الصبح، هل يصوم أو يفطر؟

نعم يصوم، ويستمر في صومه، ألنه عزم بقلبه على صيام 
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الغد، فما دامت هذه نيته فإن صومه صحيح.

- 152 إذا شــككنا فــي اليــوم األخيــر؛ هــل هــو مــن العيد أم 
رمضان، ولم نسمع شيئًا مؤكدا، فما حكم تردد النية بني 

الصوم أو الفطر؟
الواجب أبتداء التثبت، واألصل بقاء ما كان على ما كان، 
ولو كان هناك شــيء لــكان ظاهرًا، بحيــث يتبن للناس 
حتى ال يتســحروا وال يصوموا، لذا مثل هذا اليوم يعتبر 
من رمضان، ولو كان خروج الشهر ثابتًا لكان األمر بينًا، 
والواجب على اإلنسان في مثل هذه احلال أن يصوم با 
تــردد، ألن األصــل بقاء رمضان، فإذا تبــن بعد ذلك أنه 

يوم العيد أفطر.
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املبحث احلادي عشر:

مباحــات في الـصيام

ماذا ُيقصد باملباح وفق االستخدام الفقهي؟ 153 -
هو الشــيء الذي إذا فعله أو قاله املســلم أو املســلمة فا 

أجر له فيه وال إثم عليه.

وماذا ُيقصد مبباحات الصيام؟ 154 -
األمور التي ال تأثير منها على الصيام، ال فعا وال تركا.

هل باملقدور ترك بعض املباحات خشية الوقوع في الفطر؟- 155
نعــم، ويعــّد هذا مــن بــاب الــورع، وللحذر من إفســاد 
الصيام، وهذا أمر ُيحمد عليه اإلنسان؛ لكن با تكلف.

- 156 لو شّك املسلم في شيء أنه مفطر، فماذا يفعل؟
األصل عدم احلكم على شيء أنه من املفطرات إال بدليل 
شــرعي، ألن الصيام ثبت بدليل شــرعي، فا ينتقض إال 
بدليل شــرعي مــن الكتاب أو الســنة النبويــة، بعيدا عن 

الرأي أو االستحسان العقلي.

خشية دخول املاء إلى اجلوف، فهل صحيح أن املضمضة  157 -
في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟
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ليــس بصحيــح، فاملضمضة فــي الوضوء فــرض في كل 
حال، لعموم قوله تعالى: }فاْغِســُلوْا ُوُجوَهُكْم{، لكن 
ال ينبغي املبالغة في املضمضة أو االستنشاق وقت الصيام، 
حلديــث لقيط بن صبرة أن النبي ] قــال له: )وبالغ في 

االستنشاق إال أن تكون صائما (.   رواه الترمذي. 

- 158 هل ما يتبّقى من املضمضة في الفم ُيفسد الصوم؟
إذا أخرج الصائم املاء بعد املضمضة فا يضّره ما بقي من 

البلل والرطوبة، ألنه ال ميكنه التحرز منه.

ما احلكم بتكرار االســتحمام في رمضان أكثر من مّرة،  159 -
خصوصا في أيام الصيف؟

االستحمام في نهار رمضان ال بأس به؛ وقد كان رسول 
الله ] يصّب على رأسه املاء من احلر وهو صائم؛ لكن 

على الصائم أن يحترز من دخول املاء إلى جوفه.

هل هنــاك من فرق بني االســتحمام للنظافة عن اجلنابة  160 -
بالنسبة للصائم؟

االســتحمام من اجلنابة واجب، واالســتحمام نظافًة أمر 
مباح، وقد يكون مستحبا بغرض التزين للصلوات.

ما حكم الغوص بالنسبة للصائم؟ 161 -
ال بأس به، ومثله الســباحة، واألصــل اجلواز حتى يقوم 
دليــل علــى الكراهة أو على التحــرمي، وإمنا كرهه بعض 

أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى املعدة املاء.
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هل استعمال املرأة كرمي الشعر وأحمر الشفاه والكحل  162 -
يؤثر على الصيام؟

الكرميات أو الدهون، ال تبطل الصيام، بل وال الوضوء، 
ولكــن في الصيــام إذا كان ألحمر الشــفاة طعــم فإنه ال 

ُيستعمل؛ حذرا من أن ينزل طعمه إلى اجلوف.

هل الستعمال الكرميات املرطبة للجلد تأثيٌر على الصيام؟- 163
ال تأثيــر لهــا علــى الصيــام، ولعل هــذا مما حتتاجــه املرأة 

لبشرتها في كل وقت.

هل تزّين املرأة الصائمة خارج منزلها مباح؟ 164 -
غير مباح، بــل يحرم عليها حتى في غير رمضان، مع أنه 
ال يبطل صيامها، لكن يخشى عليها من تزينها لألجانب، 
أن يكــون فيــه ســبب لعدم قبــول صيامهــا،  وغيــره من 

الطاعات بسبب تعمد املعصية.

ما حكم شّم الطيب أو البخور وقت الصيام؟ 165 -
ال بأس به،  سواء كان دهنا أو بخورا، وذهب بعض العلماء 

إلى عدم جواز استنشاق الصائم للبخور مباشرة.

هل استعمال األِطياب السائلة تفّطر الصائم إذا وضعها  166 -
على بدنه أو مالبسه؟

استعمال الِطيب على الوجه املذكور ال يفطر الصائم.

761-  هل شّم املبيدات احلشرية تفّطر الصائم؟
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ال تفسد الصوم؛ في رمضان وغيره، فرضًا أو نفًا.

هل النخامة تفسد الصوم إذا بلعها الصائم؟ 168 -
غيــر صحيــح، فــإن ابتلعهــا فا يفســد صومــه، لعموم 

البلوى بها.

ما حكم ابتالع الصائم لبقايا الطعام التي بني األسنان؟ 169 -
ابتاع ما علق بن األسنان بغير قصد، أو كان قليًا يعجز 
تييــزه ثم مّجه فهــو تبع للريق وال يفّطــر، وإن كان كثيرا 

ميكن لفظه؛ فعليه لفظه، وإن ابتلعه عامدا فسد صومه.

هل ُيشرع استعمال السواك في نهار رمضان للصائم؟ 170 -
نعم، والســواك ســّنة في جميع النهار، حتى ولو اســتاك 
وهــو صائــم فوجد حرارة أو طعم فيــه فبلعه، أو أخرجه 

من فمه ثم أعاده وأستاك به؛ فا يضر الصيام.

هل اإلستحباب في السواك يشمل النوع الذي فيه مواد  171 -
مضافة؛ كالنعناع وغيره؟ 

ال يشمله اإلستحباب، لكن على الصائم جتتنب السواك 
إذا أضيف إليه طعم خارج عنه؛ كالليمون والنعناع.

هل ُيؤجر من استعمل فرشاة األسنان؟ 172 -
نعم، إن توافرت معها نية العبادة بالتسوك.

هل ميكن معاجلة األسنان في وقت الصيام؟ 173 -
نعم، مع االحتياط من دخول شيء إلى اجلوف.
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ما حكم الرعاف، أي خروج الدم من األنف؟ 174 -
 الصيام صحيح، وهو أمر ناشئ بغير اختياره. 

هل خروج دم من اللثة له مثل حكم الرعاف؟ 175 -
نعــم، لكــن إذا كان في اللثــة قروح، أو دميت بالســواك 
فا يجــوز ابتاع الدم، وعلى الصائم إخراجه فإن دخل 

حلقه بغير اختياره وال قصده فا شيء عليه. 

من يعمل في محطات حتلية املياة واملتشبعة ببخار املاء،  176 -
هل هذا يؤثر على صيامهم؟

ال يضّر صومهم.

مضغ األم الطعام لوليدها، هل يفسد صيامها؟ - 177
ال يفسده؛ ألنه من احلاجة لتنظر اعتداله.

هل يؤثر التذوق على الصيام؟- 178
اليؤثــر على الصيــام، فعن ابن عباس قــال: )ال بأس أن 

يذوق اخلّل، والشيء يريد شراءه (.

حلق الشــعر وقص األظافر فــي نهار رمضان، هل مينع  179 -
منه الصائم؟

كل ذلك ال يفسد الصوم.

صيد البحر أو البر؛ هل له من تأثير عل الصيام؟ 180 -
ليس له عاقة أو تأثير على الصيام.
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- 181 فــي كثيــر من األحيان يكــون اجلو مغبــرا، فهل دخول 
الغبار إلى اجلوف يفطر الصيام؟

دخول غبار أو دخان أو أي شيء للمعدة مما ال يعد طعاما 
فــا ُيفطر، ألنه مما ال مُيكن التحرز منه وكان موجودا في 

زمن النبوة ولم يحذر النبي ] الصحابة  عنه. 

ما حكم تزّين املرأة باحلناء وهي صائمة؟ 182 -
ال بأس في هذا.

- 183 هل ُتشرع احلجامة للصائم؟
نعــم، لكــن ملــا كان يخشــى أن احلجامة تــؤول باحلاجم 
واحملجوم إلــى الفطر؛ ألنها تضعــف البدن، ألجل هذا 
فُتمَنــع علــى من تضعفــه، وهــذا رجحه جمــع من أهل 

العلم، واالحتياط أن ال يحتجم الصائم نهارا .

إذا بــال الصغير على ثوب أو جســد الصائم، هل ُيؤثر  184 -
ذلك على صيامه؟

اليؤثــر الصيــام، وال على الوضــوء، لكن عليــه تنظيف 
موضع النجاسة فقط.
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املبحث الثاني عشر:

ما يتعلق باالحتالم واملباشرة.

هل االحتالم يفّطر الصائم؟ 185 -
من احتلم ) بسبب النوم( في نهار رمضان وهو صائم لم 
يفســد صومه، ألنه وقع بغير اختيــاره وال قصده، وعليه 

فقط الغسل ومن ثم يكمل صيامه.

ما املراد باملباشرة؟ 186 -
املباشــرة ما يكون فيه مّس البشــرة )اجللد( بالبشرة؛ مثل 

املعانقة والتقبيل فقط.

هل املباشرة واملعانقة ُتؤثر على الصيام؟ 187 -
االســتمتاع خارج الرحم ال يؤثر علــى الصيام، لكن مع 
احلذر من اإلنزال، فإن لم يحصل إنزال فا غســل، وإن 
حصل إنزال وجب الغســل، وعلى الزوج اإلثم وقضاء 

هذا اليوم، ومثل هذا احلكم يتعن على الزوجة.

ما حكم الُقبلة بالنسبة من الصائم لزوجته؟ 188 -
ال بــأس بها إن كان ميلك شــهوته، ملا فــي الصحيحن عن 
عائشــة رضــي اللــه عنهــا ) أن النبــي ] كان يقّبــل وهــو 
صائم، ويباشــر وهــو صائم، ولكنــه كان أملككم أَلَربه(.
وإال فاألمر حرام على الصائم إن أدت إلى فساد الصوم.
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هل ميكن احلكم باملنع للمباشرة والتقبيل؟ 189 -
 إن كان الشــخص سريع الشهوة ال ميلك نفسه فا يجوز 
لــه ذلك؛ ألنــه يؤدي إلــى إفســاد صومــه، وال يأمن من 
وقوع مفســد من اإلنــزال أو اجلماع، قــال الله تعالى في 
احلديث القدسي: ».. ويدع شهوته من أجلي«. والقاعدة 

الشرعية: كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم.

- 190 هل يختلف احلكم السابق للشاب عن كبير السن؟
ال يختلف، إن كان أحدهما ال ميلك شهوته، لكن يتوقع 

من الشيخ الكبير أنه ميلك الشهوة بعكس الشاب.

- 191 ماذا على من استمنى بأي وسيلة؟
من اســتمنى في نهار رمضان بشــيء مُيكــن التحرز منه، 
كاللمس وتكرار النظر، وجبت عليه التوبة، وأن مُيســك 
بقيــة يومــه، والقضاء بعد ذلــك احتياطا، وإن شــرع في 
االســتمناء ولــم ُينزل فعليــه التوبــة فقــط، وينبغي على 

الصائم أن يبتعد عن كّل ما هو مثير للشهوة.

بعض الفقهاء يفتي أنه ال كفارة على من اســتمنى وهو  192 -
صائم، ما توضيح هذا؟

نعــم، وقــد أورد األلباني هذا القول فــي تعليقه على فقه 
الســنة، أن اإلســتمناء ال يقــاس على اجلمــاع، وهو رأي 
الصنعانــي والشــوكاني وهــو مذهب ابن حــزم رحمهم 

الله جميعا.  
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هل ُيفهم من هذا مشروعية املباشرة للصائم، حتى ولو  193 -
أدى ذلك إلى اإلنزال؟

ليس مبشــروع، وبخاصة إذا كان قوي الشــهوة أن يباشر 
وهو صائم خشية أن يقع في محظور اجلماع، وهذا سدا 
للذريعة املســتفادة من األدلة العديدة في الشريعة، وكأن 
عائشــة رضي اللــه عنها أشــارت إلى ذلــك بقولها حن 
روت مباشــرة النبي ] وهو صائم : وأيكم ميلك إربه؟ 

ولقضية ترك الشهوات حفاظا على الصيام.

هل خروج املذي له نفس حكم املني على الصيام؟ 194 -
خروج املذي ال ُيفّطر، ومثله الودي، وهو السائل الغليظ 
اللزج بعد البول بدون لذة، فهما ال ُيفسدان الصيام، إمنا 

الواجب منهما االستنجاء والوضوء.

لو وقعت يّد الصائم على امرأة أجنبية، هل فسد  صيامه  195 -
أو صيامها؟

لو وقع مثل هذا من غير قصد؛ فليس عليهما شيء؛ وال 
يقدح في صومــه؛ ومثل هذا يحدث أثنــاء العمرة، لكن 

التعمد فيه اإلثم؛ وال يؤدي إلى  بطان الصيام.

- 196 هــل وقــوع العــني على مناظــر غير محتشــمة في نهار 
رمضان.. مبطل للصيام؟

ليس مبطًا للصيام، لكن يخشــى مــن ضياع األجر، لذا 
علينا غض البصر قدر الوسع.
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املبحث الثالث عشر:

مفسـدات الصـيام

ما املقصود مبفسدات الصيام؟ 197 -
هــو ما دخــل إلى اجلــوف- أي املعدة- مما يكــون طعاما 
أو شــرابا، أو مما ُيســتغنى به عن الطعام والشــراب، وقد 
جمعها الغزالــي بقوله: واملفطرات ثاثة، دخول داخل، 

وخروج خارج، وجماع.

بعــض الناس يســارع بإفتاء الناس بفســاد صومهم من  198 -
غير دليل، فما حكم ذلك؟

معلــوم أن األصل صحــة الصوم حتى يوجــد دليل يدل 
على البطان؛ بحكم شرعي، لهذا الواجب علينا سؤال 

أهل العلم قبل التسرع بالفتيا 

ما املفطرات التي جاء الشرع ببيانها؟ 199 -
املفطرات التي دّل النص واإلجماع عليها هي:

1- األكل.    2- الشرب.    3- اجلماع.
تعالــى: قــال 
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4- دم احليــض والنفــاس: ودليلهمــا حديث أبي ســعيد 
اخلدري أن الرســول ]قــال: ) أليس إذا حاضت 

لم تصل ولم تصم(. رواه البخاري
5- القــيء: إن كان متعمدا فقد فســد الصوم؛ لقوله ]:) 
مــن ذرعه القيء فا قضاء عليه، ومن اســتقاء فعليه 

القضاء(.  رواه أبوداود.

قــال بعض الفقهــاء: ) الفطر مما دخل ال مما خرج( فهل  200 -
هذا صحيح؟

م له، فالقيء خارج، والتعّمد فيه سبب  هذا القول ال ُيَسلَّ
للفطر.

هل كل ما دخل إلى اجلسم ُيبطل الصيام؟ 201 -
غير صحيح، فلو كان كذلك لبينه النبي ] ببيان واضح، 

ولكن جاء حتديد املفسدات في أمور محددة.

حتديدا- ُيعتبر في  هل كل ما دخل إلى معدة الصائم – - 202
حكم املفطرات؟

نعــم، فاألمعــاء هي املــكان الذي ميتص فيه الغــذاء، فإذا 
وضع فيها ما يصلح لامتصاص؛ سواء كان غذاء أو مادة 

فهو مفطر، ألن هذا في معنى الطعام كما ال يخفى.

ما الضابط في مسألة اجلوف، واختالفه عن املعدة؟ 203 -
هناك فــرق كبير بن املعدة واجلوف، فإن اجلوف يشــمل 
املعدة وغيرها مما يوجد في التجويف البطني، لكن املراد  
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هو حتقيــق معنى التغذي؛ ألن موضــع الغذاء هو املعدة، 
وغيــر هــذا املوضــع ال يحصل بــه نبات اللحــم واندفاع 

اجلوع، فا توجب احلرمة لو وصل إليه شيء .

متى يتحقق بطالن الصيام؟ 204 -
يتحقــق بطانــه باجتماع أمــور ثاثة: أن يكــون الفاعل 
عاملا غيــر جاهل، وذاكرا غير ناس، ومختارا غير مضطر 

والُمْكَره.

هل تختلف املفطرات في صيام الفريضة عن التطوع؟- 205
ال تختلف، إمنا تختلف فقط الكفارة التي تتعلق باجلماع.

من أفطر بســبب غياب الشمس وراء الغيم، ثم تبني له  206 -
خطأ ما فعل، فهل عليه القضاء؟

ال قضاء عليه، لكن عليه اإلمســاك عن الطعام والشراب 
ويكمل صيامه، وهذا قد يندر وقوعه مع وجود التوقيت.

ما يتعلق باجلماع:
ما املراد من اجلماع؟ 207 -

اجلماع ما يتحقق فيه اإلدخال في رحم املرأة، وقد يكون 
فيه قصد الوالدة

ما املمنوع في هذا احلكم؟ 208 -
املمنوع جماع الرجل أهله في نهار رمضان.
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هل اجلماع بني الزوجني جائز في ليل رمضان؟ 209 -
نعــم جائز، قــال تعالى: 

َفث: أي اجلماع.  )البقرة:187(. والرَّ

- 210 يقــال أن اجلمــاع كان ممنوعًا على املســلمني في شــهر 
رمضان، فهل هذا صحيح؟

نعــم صحيــح، فعــن البــراء [ قــال: ) ملــا نــزل صوم 
ه، وكان رجاٌل  رمضان كانوا ال يقربون النساَء رمضاَن كلَّ
يخونــون أنفســهم، فأنزل اللــه تعالى: }َعِلــَم اللُه أنكم 
كنتم َتْخَتانوَن َأنُفَســكم فتاَب عليكم... {.رواه البخاري، 

ثم جاء الترخيص به الحقا في ليل الصيام.

لو جامع الزوج زوجته ولم يغتسال إال بعد أذان الفجر،  211 -
فما حكم صيامهما؟

صحيح، فعن عائشــة رضي الله عنها قالت: )أشــهد على رسول 
الله ] أنه كان َليصبُح جنبًا من جماع غير احتامٍ، ثم يصومه( 
متفق عليه. وقالت رضي الله عنها: )كان النبي ] يدركه الفجر 

جنبًا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم(.   متفق عليه.

متى يستحق املجامع لزوجته الكفارة؟  212 -
مــن وجــب عليــه الصيــام، وكان مقيمــا فــي بلــده، غير 
مسافر، فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا، بأن التقي 
اخلتانــان، بتغيب احلشــفة في الرحم، فقد فســد الصوم، 

أنزل أولم ُينزل، وعليه الكفارة. 
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- 213 ماذا يتعنّي على هذا الفاعل؟
عليه أوال التوبة واالســتغفار، وإتام ذلــك اليوم، وعليه 
القضــاء، ثــم الكفارة املغلظــة الواردة فــي احلديث، عن 
أبــي هريــرة [: بينما نحن جلوس عنــد النبي ]، إذ 
جــاءه رجل فقال: يا رســول الله هلكت، قــال: ما لك؟ 
قــال: وقعت على امرأتــي وأنا صائم. فقال رســول الله 
]: هل جتد رقبة تعتقها؟ قال: ال. قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شــهرين متتابعن؟ قال: ال. قــال: فهل جتد إطعام 

ستن مسكينا؟ قال: ال....    رواه البخاري.

لو أمكن زيادة التوضيح في الكفارة؟ 214 -
الكفــارة في الصيام على ثــاث مراحل بالترتيب، فأوال 
عتق رقبــة، فمن لم يجد فعليه بصوم شــهرين متتابعن، 
فإن لم يستطع فُيطعم ستن مسكينًا؛ لكل مسكن نصف 

صاع من بر، أو تر، أو غيرهما من قوت البلد.

- 215 هل الكفارة على االختيار في فعلها أو على الترتيب؟
الكفارة على الترتيب وجوبًا، وال ننظر إلى حال الفاعل 
مــن جهة إن كان غنيا فنقدم اإلطعام على الصيام، فعلينا 

التقيد بالترتيب.

هل يلزم في صيام الكفارة تتابع األيام؟ 216 -
نعم، وهذا مستفاد من قوله ]: )فهل تستطيع أن تصوم 
شــهرين متتابعن(، إال إذا أفطر بعذر يبيح له الفطر، مثل 

املرض، فا ينقطع التتابع.
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- 217 من كان مسافرا وصام في بلد السفر، ثم جامع زوجته 
في النهار، فما الكفارة الواجبة عليه؟

يجب عليه صوم يوم واحد فقط.

مرض-  من شــرع في صيام التتابع ثــم عرض له عذر ) - 218
حيض( ماذا يصنع؟

ميسك عن الصوم بسبب العذر، ثم يواصل الصيام مرة أخرى.

مــن تعــّذر عليــه لســبب شــرعي الصيــام للكفــارة، فكيــف يحقــق  219 -
اإلطعام؟

ال بأس لو أطعم الســتن مســكينا مجتمعن أو متفرقن، 
فاملقصود إخراج ثاثن صاعًا.

من لم يقدر على أي شيء في الكفارة، فماذا عليه؟ 220 -
يسقط عنه كل شيء، وال كفارة عليه.

هل احلكم بكفارة اجلماع يشمل الزوجة؟ 221 -
الواجــب عليهــا الصــوم، إذا جامعهــا زوجهــا فــي نهار 
رمضــان برضاهــا فحكمهــا حكمــه، أمــا إن املكرهة أو 

النائمة، وحتقق عليها اجلماع، فا كفارة عليها.

لو كان الفاعل ال يعرف أن اجلماع من احملظورات في  222 -
الصيام، فهل بطل صيامه وعليه الكفارة؟

ر، فإنه ُيعذر، وال  مــن كان ال يعرف أن هذا محرم، أو أنه مفطِّ
شيء. 
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هل هذا احلكم منطبق على من جهل الكفارة فقط؟ 223 -
مــن كان يعــرف أن اجلماع محرم في نهــار الصيام، لكن 
اليعرف األثر املترتب عليه من الكفارة، فهذا ليس بعذر 

له، وعليه إن فعله فتلزمه الكفارة.

ماذا يجب على املرأة فعله كي ال تثير شــهوة الزوج في  224 -
نهار رمضان؟

ينبغــي علــى التــي تعلم أن زوجهــا ال ميلك شــهوته، أن 
تتباعــد عنه، وتترك التزين له في نهار رمضان، حذرا من 

إثارة الشهوة.

إذا تعــّدد اجلماع فــي اليوم، أو في شــهر رمضان، فهل  225 -
تتعدد الكفارة؟

إذا تعــدد في يوم واحد فيلزم الفاعل كفارة واحدة، وإذا 
تعــدد في يومن لزمه لكل يوم كفارة، ألن كل يوم عبادة 

مستقلة.

مــن أراد جماع زوجته، فأفطر باألكل أّوال، ثم جامعها  226 -
ليهرب من الكفارة املغلظة، فما حكم فعله؟ 

معصيتــه أشــّد، إلنه هتك حرمة الشــهر مرتــن؛ باألكل 
واجلماع، لــذا الكفارة املغلظة عليه أوكــد، وحيلته وباٌل 

عليه، وجتب عليه التوبة النصوح.

ما هــو ضابط القــدرة في الصيــام؛ فيمــن وجبت عليه  227 -
كفارة جماع في نهار رمضان؟
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أمــر »القدرة« بن الصائم وبن الله تعالى، فَمن علم من 
نفسه القدرة لم يجزئه االنتقال من الصيام إلى اإلطعام، 
وينبغي أن ُيقال للفاعل: ألم تصم شهر رمضان؟ فعليك 

كذلك صوم شهرين متتابعن كفارة ملا وقع منك. 

هــل هناك عذٌر آخر غير املرض أو الســفر ملن قدر على  228 -
صيام رمضان؛ مينع من صوم الكفارة املتعلقة باجلماع؟

رمبا كان ضعيف البنية بحيث ال يتمكن من صوم شهرين 
متتابعن، أو كان شديد الشهوة ال يصبر عن اجلماع هذه 

املّدة، أو كان صاحب حرفة مينعه من الصوم املتتابع.

ماذا يصنع الفاعل لو استمر اجلماع إلى بعد أذان الفجر؟- 229
إذا جامــع؛ فطلــع الفجــر وجــب عليــه أن ينــزع، وصومه 
صحيح؛ حتى ولو أمنى بعد النزع، لكن إن اســتمر إلى ما 
بعد طلوع الفجر فيكون قد أفطر، وعليه التوبة والكفارة.

ولم   َمــن أفطر في نهــار رمضان لغير عذر، ثم جامع أهله، - 230
يفطر ابتداء ليجامع، فهل عليه كفارة؟

نعم عليه كفارة اجلماع، ألن اإلمساك واجب عليه.

هل التدخني يعّد من املفسدات للصيام؟ 231 -
نعــم، بل هو من املعاصي، واألغــرب من يقارن ويحتج 
فــي حال فســاد الصــوم بن دخــان الســجائر وهي قذرة 
خبيثــة، بدخان البخور الذي هو طّيب ومشــروع، ليدلل 

على عدم بطان التدخن للصائم!
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ما احلكم بالنسبة للقيء ) االستفراغ(؟ 232 -
قــال النبي ]: )من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن 
استقاء عمدا فليقض(. رواه الترمذي، فمن تقيأ عمدا؛ بأي 
وســيلة فعليه القضاء، لكن لو غلبــه القيء من غير قصد 

فا ُيفطر؛ ألنه بدون إرادته.

- 233 ماذا لو استدعى خروج القيء فلم يخرج؟
ر فقد نوى اإلفطار. إن كان يعرف أن القيء مفطِّ

- 234 صائم تقيأ، ثم ابتلع شيء من قيئه بغير عمد، فما حكم 
فعلته؟

ال ُيفسد صومه، وال يجب عليه القضاء.
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املبحث الرابع عشر:

ما يتعلق بالدورة الشهرية

- 235 هــل واجب على األنثى أن تســأل وتتعلــم عن أحكام 
احليض والنفاس واالستحاضة؟

نعــم، ألنه ما من أنثــى بالغة إال وقد تأتيهــا هذه األمور، 
وخصوصا احليض، ونعلم أنه ال حياء في التعلم.

بعض الفتيات تخجل من سؤال أهل العلم عن مسائل  236 -
احليض.. فما حكم صنيعها؟

هذا من اخلجل املذموم، ألن فيه حرمان عن بلوغ احلق.

ما حكم الصيام بالنسبة للحائض أو النفساء؟ 237 -
يحرم عليهما الصيــام؛ فرضه ونفله، وال يصّح منهما لو 
مت، لقول النبي ] مقررًا ذلك: »أليست إذا حاضت لم 
تصــل ولم تصم!« أي إذا حاضــت املرأة فا صوم عليها 

وال صاة.

هل على املرأة احلائض قضاء الصالة بعد رمضان؟ 238 -
ال تقضي الصاة، ولكنها تقضي الصوم، حلديث عائشة 
رضي الله عنها: )كان يصيبنا ذلك - تعني احليض- فُنؤمر 

بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصاة(. متفق عليه. 



74

الصيام .. سؤال وجواب  

متى تقضي احلائض ما تركته من صيام في رمضان؟ 239 -
لها أن تقضي الصيام فــي أيام ُأخر؛ مثل املريض، وذلك 

بعد رمضان، واألمر لها فيه سعة، متتابعا أو متفرقا.

ما حكم الصيام إن وقع احليض في نهار اليوم؟ 240 -
يبطــل الصيــام؛ ولو وقــع ذلك قبيــل الغــروب بلحظة، 

ويجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضًا.

- 241 هل ألقّل احليض وأكثره حّد معلوم باأليام؟
ليس له حــّد باأليام على الصحيح، لقول الله عز وجل: 

 )البقــرة:222(. فلم 
يجعل اللــه لنهاية املنع أيامًا معلومة، بل جعل نهاية املنع 
هــي الطهر، فدل هــذا على أن علة احلكــم هي احليض، 
وجودًا وعدمًا، فمتى ُوجد احليض ثبت احلكم له، ومتى 

طهرت منه املرأة، زالت أحكامه عنها.

242-  لو حاضت املرأة وهي صغيرة، هل ُنلزمها بالصيام؟
نعــم، نلزمها بالصوم وغيره من العبــادات، التي يتوقف 

وجوبها على البلوغ.

مــا القول مع مــن يحدد زمنا لفترة احليض، مثل ســبعة  243 -
أيام ثابتة؟

التحديــد ال دليــل عليه شــرعا، مــع أن الضــرورة كانت 
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داعيــة إلى بيانه في زمن النبوة، لــذا كل ما رأته املرأة من 
الدم املعروف عند النســاء بأنه حيض فهو دم حيض؛ من 

غير تقدير ذلك بزمن معن. 

ما احلكم لو كان الدم مستمرا؟ 244 -
إن كان الــدم مســتمرًا مع املرأة ال ينقطع أبــدًا، أو ينقطع 
مدة يســيرة كاليوم واليومن في الشهر، فإنه حينئذ يكون 

دم استحاضة.

لو شعرت املرأة بقرب موعد الدورة في النهار، ولم تر  245 -
أي دم، فما حكم صيامها؟

إذا أحســت بانتقال احليض قبل الغروب؛ لكن لم يخرج 
الدم إال بعد الغروب، فإن صومها صحيح، ألن الدم في 
باطــن اجلوف ال حكم له، فاحليــض ال تثبت أحكامه إال 

برؤيته خارجًا، ال بانتقاله.

- 246 مــا القــول في نــزول الكــدرة أو الصفرة قبــل نزول دم 
احليض؟

الصفــرة والكــدرة قبــل نــزول دم احليــض ال تخلــو من 
حالتن: 

األولى: أن تكون مصحوبة بآالم الدورة، أو كانت متصلة 
بدم احليض اتصاال ال فصل فيه؛ فهي من احليض. 
الثانية: وإن كانت منفصلة عن نزول الدم، ولم يكن معها 

ثمة آالم، فا تعتبر شيئا.
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ما حكم الُكدرة إن نزلت أثناء أيام الدورة الشهرية؟ 247 -
إن رأت املــرأة الصفرة والكــدرة في أثناء الزمن احملكوم 

عليه بأنه عادة ) فترة احليض( فتعد من احليض.

كيف تعرف املرأة الُطهر بعد احليض؟  248 -
احلائض إذا رأت القّصة البيضاء - وهو ســائل أبيض يدفعه 
الّرحــم بعــد انتهــاء احليــض- فهو عامــة أنها قــد طهرت، 
فتنــوي الصيام من الليل وتصــوم، وإن لم يكن لها طهر 
تعرفه، مسحت بقطن ونحوه، فإن خرج نظيفا فعليها أن 

تصوم، وهذا ما يطلق عليه باجلفاف.

ما حكم الُصفرة والُكدرة التي تكون بعد الطهر؟ 249 -
املــرأة إذا رأت الطهر املتيقن في احليض، كخروج الَقّصة 
البيضــاء، أو اجلفاف؛ فمــا ينزل بعد الطهــر من كدرة أو 
صفــرة فليــس بحيــض، وال مينــع مــن الصــاة وال مــن 
الصيــام، وال جماع الرجل لزوجته، قالت أم عطية: )كنا 
ال نعّد الصفرة والكدرة شــيئًا(. أخرجه البخاري، وزاد أبو 

داود: )بعد الطهر(.

هل الواجب على املرأة التعجل باالغتســال عندما يقّل  250 -
الدم، لتدرك الصيام والصالة؟

يجــب أن ال تتعجل حتى ترى الطهر، ألن بعض النســاء 
إذا خــّف الــدم عنهــا بــادرت باالغتســال قبــل أن تــرى 
 : الطهــر، ولهذا كانت عائشــة تقول لنســاء الصحابة 

)ال تعجلن حتى ترين القّصة البيضاء(. أخرجه البخاري
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لو رجع الدم عليها، هل ُيؤثر على صيامها؟ 251 -
إذا رجــع دم احليض أفطرت وعليها قطع الصيام؛ ما دام 

قد خرج في وقت العادة، ولو كان دما يسيرا.

امرأة صامت وهي شاكة في الُطهر، فلما أصبحت فإذا  252 -
هي طاهرة، هل ينعقد صومها، وهي لم تتيقن الطهر؟

صيامهــا غيــر صحيح، ويلزمهــا قضاء ذلــك اليوم، ألن 
األصــل بقــاء احليــض، ولدخولها فــي الصــوم مع عدم 
تيقــن الطهر، والدخول في العبادة مع الشــك في شــرط 

صحتها، مينُع انعقادها.

من تتوقع أن تأتيها الدورة في الغد، فهل تنوي الفطر؟  253 -
املــرأة التي تعــرف أن عادتها تأتيها غدا عليها أن تســتمر 

على نيتها وصيامها، وال ُتفطر حتى ترى الدم.

- 254 إذا طهرت احلائض أو النفســاء أثناء النهار، هل يجب 
عليها اإلمساك والصيام؟

ال يجب، ولها أن تأكل وتشرب، ألن إمساكها ال يفيدها 
لوجوب القضاء عليها، قال ابن مســعود [: »من أكل 

أول النهار فليأكل آخره« في حال اجلواز في األكل.

- 255 هــل ُيشــرع للحائض أن متتنع عن املفطــرات حياء من 
إظهار أنها حائض؟

لهــا ذلك؛ حتــى تبتعد عــن كام  من ال يعلــم عن أمور 
النساء، ولها أن تأكل باخلفاء.
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- 256 هل ُيشرع تناول احلبوب الرافعة للدورة في رمضان؟
هذه احلبوب كما تقرر عند الكثير من األطباء أنها ضارة، 
ومن أســباب تقــرح الرحــم، واضطاب موعــد الدورة، 
وأكثــر اإلشــكاالت التي ترد على النســاء بســببها، وإذا 
كانــت األنثــى لم تتــزوج فإنه قــد يكون ســببًا في وجود 
العقم، ثم إن اإلنسان بعقله - وإن لم يكن طبيبًا- يعرف 
أن منع األمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتًا معينة، فيه 

ضرر، لذا لتحذر النساء من هذه احلبوب.

مــا القول فــي تناول حبوب رفع الــدورة ألجل الصالة  257 -
في أيام العشر األواخر من رمضان؟

األفضــل للحائض أن تبقى على طبيعتهــا، ولها في أيام 
العشــر األواخــر الدعاء وقــراءة القرآن وفعــل األعمال 

الصاحلات، عدا الصاة والطواف بالبيت احلرام.

لو أخــذت املرأة احلائض حبوب رفــع الدورة، وارتفع  258 -
الدم، فهل تعتبر طاهرة؟

إن فعلــت املرأة ذلك؛ وتعاطت ما تقطع به الدم، فارتفع 
صارت طاهرة؛ وعليها أن تصوم، ويجزؤها ذلك. 

- 259 إذا طلــع الفجر وكانت املــرأة حائضا، ثم طهرت بعده 
بقليل، هل تصوم؟

إذا طلــع الفجر وهــي حائض لم يصّح منهــا صيام ذلك 
اليوم؛ ولو كان الطهر بعد الفجر بلحظة.
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 هل النية من احلائض للصيام قبل االغتسال مشروعة؟- 260
نعــم، احلائــض أو النفســاء إذا انقطــع دمهــا ليــا َفَنَوت 
الصيــام للغد، ثــم طلع الفجــر قبل اغتســالها، فمذهب 

العلماء كافة صحة صومها، ولو اغتسلت بعد الفجر.

لو طهرت املرأة قبل أذان الفجر، ولم تغتسل إال بعده..  261 -
هل صيامها صحيح؟

نعــم صحيح، قياســا على اجُلنب، حلديث عائشــة رضي 
اللــه عنها قالــت: )كان النبي ] يصبــح جنبًا من جماع 

غير احتام، ثم يصوم في رمضان(.    متفق عليه.

من تطُهر بالليل وتتأخر عمدا في االغتســال إلى النهار   -262 
بحجة التأكد من الطهارة، فما حكم صنيعها؟

الواجب املبادرة باإلغتسال إلداء الصاة في وقتها، متى 
ما رأت العامة الدالة على الطهر، حتى ولو كان الغسل 

سريعا ألداء الصاة.

هــل يفســد الصــوم إن وقع احليــض بعــد أذان املغرب  263 -
مباشرة وقبل أداء الصالة؟

ال يفســد، فاملرأة إذا غابت الشــمس وهــي لم تر احليض 
خارجًا فصومها صحيح.

- 264 إذا قالــت احلائــض ليــال: ) إن أصبحــت طاهــرة فأنــا 
صائمة(، فرأت الطهر بعد الفجر، فما حكم صومها؟ 

صومها ال يصح، ألن األصل بقاء املانع.
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امرأة جاءها احليض وهي صغيرة، فاســتحيت أن ُتخبر  265 -
أهلها فكانت ال تصوم، ماذا عليها من حكم؟

يجب عليها قضاء الشــهر؛ ألن املرأة إذا حاضت صارت 
مكلفة؛ وألن احليض إحدى عامات البلوغ.

هل ُيشرع للحائض قراءة القرآن؟- 266
نعم يشرع لها ذلك، وقد يكون حلاجة، مثل املعلمة فتقرأه 

للتعليم، أو الطالبة فتقرأه للتعلم، ومن تقرأه للتذّكر.

- 267 مــا حكم حضور احلائــض احملاضرات في املســاجد، 
وخصوصا التي تعمل في رمضان؟

ال يجــوز للحائــض املكــث في املســجد، وأمــا مرورها 
فيــه للحاجة فــا بأس به، ودليلــه أنه ] أمر النســاء أن 
يخرجن إلى مصلى العيد للصاة والذكر، وأمر احلّيض 

أن يعتزلن املصلى.

ما احلكم إذا طلب الزوج زوجته احلائض للجماع؟ 268 -
اجلماع بن الزوجن في حال احليض محرم، قال تعالى: 

 )البقــرة:222( ويجب على الزوجة 
منــع زوجها من ذلك، وأن تخالفــه وال توافقه في طلبه، 

ألن ذلك محرم، وال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق.
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إن طلبها في آخر العادة الشهرية، فهل توافق على ذلك؟- 269
له أن يجامعها بعد طهارتها من احليض واغتسالها منه.

امــرأة كانــت عــادة حيضها ســتة أيــام، ثــم زادت أيام  270 -
عادتها، فهل متتنع عن الصيام؟

إذا كانت عادة املرأة ستة أيام، ثم طالت هذه املدة وصارت 
تسعة أو عشــرة، فإنها تبقى ال تصلي حتى تطهر، وذلك 
ألن النبي ]لم يحد حدًا معينًا في احليض، وقد قال الله 
.فمتــى  تعالــى :
كان هــذا الــدم باقيــًا، فإن املــرأة على حالهــا حتى تطهر 
وتغتســل ثم تصلــي، فــإذا كان جاءها في الشــهر الثاني 
ناقصــًا عن ذلك؛ فإنها تغتســل إذا طهــرت وإن لم يكن 
على املدة السابقة، واملهم أن املرأة متى كان احليض معها 
موجودًا فإنها ال تصلي، سواء كان احليض موافقًا للعادة 

السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلي.

امرأة دورتها عشــرة أيام، وفي شهر رمضان جلست العادة  271 -
أربعة عشــر يومًا وهــي لم تطهر، وبدأ يخــرج منها دم لونه 
أســود أو أصفر، ومكثت على هذه احلالــة ثمانية أيام وهي 
تصوم وتصلي في هذه األيام الثمانية، فهل صالتها وصيامها 

في هذه األيام الثمانية صحيح؟ وماذا يجب عليها؟
إذا كانت هــذه املرأة التي زاد حيضها عن عادتها؛ تعرف 
أن هذا هو دم احليض املعروف املعهود، فإنه يجب عليها 
أن جتلــس وتبقى؛ فا تصلي وال تصوم، إال إذا زاد على 
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أكثر الشــهر فيكون اســتحاضة، وال جتلس بعد ذلك إال 
مقدار عادتها.

وبنــاًء على هذا، فإن األيام التي صامتها بعد أن طهرت، 
ثــم رأت هذا الدم املتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض 
وإمنا هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانًا، فإن هذا ال يعتبر 
مــن احليــض، وصيامهــا فيه صحيــح مجــزئ، وكذلك 

صاتها غير محرمة عليها.

ما يتعلق باإلستحاضة :

ما عالمات التفريق بني دم احليض عن االستحاضة؟ 272 -
مــن العامات التي ميكــن التفريق بها بن دم احليض عن 

االستحاضة: 
أوال: اللون األسود للحيض، بينما دم االستحاضة لونه فاحت.

ثانيا: رائحة الدم املننت بالنسبة لدم احليض.
ثالثا: التدفق لدم الدورة، وال يكون لدم االستحاضة.

رابعا: اآلالم الســابقة للدورة، بينما ال يوجد مثل هذا في 
االستحاضة.

هل اإلستحاضة ُتفسد الصوم؟ 273 -
دم االستحاضة ال ُيؤثر في صحة الصيام، فعلى األنثى في 

حال االستحاضة الصوم والصاة ويجامعها الزوج.

(، كيــف تصلــي، ومتــى  مــن أصابهــا نزيــف دم ) اســتحاضة- 274
تصوم؟
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عليها أن جتلس عن الصاة والصوم مدة عادتها الســابقة 
قبل احلدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن احليض 
يأتيها من أول كل شــهر ملدة ســتة أيام مثــًا، فإنها جتلس 
من أول كل شهر مدة ستة أيام ال تصلي وال تصوم، فإذا 

انقضت هذه األيام  اغتسلت ثم صلت وصامت. 
ما يتعلق بالنفساء:

كيف ميكن معرفة ما يتعلق بسقوط اجلنني أنه نفاس أو  275 -
غيره ألجل الصيام؟

إذا أســقطت احلامــل جنينا متخّلقا، أو ظهــر فيه تخطيط 
لعضــو؛ كــرأس أو يــد.. فدمهــا دم نفــاس، وإذا كان ما 
ســقط علقــة، أو مضغة حلــم ال يتبّن فيه شــيء من َخْلق 
اإلنســان فدمها فساد، وعليها الصيام إن استطاعت وإال 

أفطرت وقضت.

- 276 ما التوجيه الشرعي في الدم الذي يخرج من احلامل؟
نعلــم ابتــداء أن احلامــل ال حتيــض، ألن النســاء يعرفــن 
احلمــل بانقطــاع احليــض. واحليــض خلقــه اللــه تبــارك 
وتعالى حلكمة غذاء اجلنــن في بطن أمه، ولذا قد يكون 
الدم قد طرأ على احلامل لعارض، إما بسبب حادث، أو 
حمل شــيء، أونحــوه، فحكمه أنه دم عــرق، وال مينعها 

من الصاة وال  الصيام.

- 277 مت عمــل عملية تنظيفــات للمرأة بعد إســقاط اجلنني، 
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فمتى ميكن لها الصوم؟
إن كان السقط ألقل من ثمانن يوما فهذا الدم ال مينع من 

العبادة، وهذه التنظيفات ال تنع من الصاة والصوم.

لــو طهــرت النفســاء قبــل أربعــني يومــا، هــل تصــوم  278 -
وتصلي؟

نعم، يجب عليها أن تصوم وتغتسل ألداء الصاة. 

إن رجع الدم للنفساء بعد أن طهرت في أقل من أربعني  279 -
يوما.. ماذا تصنع؟

إن رجع إليها الدم في األربعن؛ فعليها أن ال تصوم ألنه 
دم نفاس.

إذا اســتمر الدم مع النفساء بعد األربعني، فمتى تصلي  280 -
وتصوم؟

املرأة النفســاء إذا بقي الدم معهــا فوق األربعن، وهو لم 
يتغيــر، فــإن صادف مــا زاد على األربعن عــادة حيضها 
الســابقة جلســته، وإن لم يصادف عادة حيضها الســابقة 

فقد اختلف العلماء في ذلك :
فمنهم من قال: تغتســل وتصلي وتصــوم، ولو كان الدم 

يجري عليها، ألنها تكون حينئذ كاملستحاضة.
ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستن يومًا، ألنه وجد 
من النســاء مــن تبقى في النفاس ســتن يومــًا، وهذا أمر 
واقع، فإن بعض النســاء كانت عادتها في النفاس ســتن 
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يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستن يومًا، ثم 
بعد ذلك ترجع إلى احليض املعتاد فتجلس وقت عادتها 

ثم تغتسل وتصلي، ألنها حينئذ مستحاضة.
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املبحث اخلامس عشر:

السحـور

ما معنى كلمة ) الَسَحر(؟ 281 -
هي األكلة التي تكون في وقت الســحر، وهو آخر الليل 

قبيل الفجر.

ما حكم أكلة السحور؟ 282 -
ســّنة مؤكدة، حرص عليها النبي ]، وقال البخاري في 
صحيحــه: ) بــاب بركة الســحور من غيــر إيجاب، ألن 

حور(. النبي ] وأصحابه واصلوا، ولم ُيذَكر السُّ

ما الفائدة من السحور؟ 283 -
وجبة الســحور عوٌن على حتمل مشقة الصيام؛ ولذا جاء 
في احلديث عن أنس بن مالك [ قال: قال النبي ]: 

) تسحروا فإن في السحور بركة( رواه البخاري؛ 

كيف تكون البركة في وجبة السحور؟ 284 -
تكــون البركــة بزيادة اخلير ملا يعود علــى بدن الصائم من 

القوة والنشاط، والبركة بإتباع الهدي النبوي.

هل من السّنة تأخير السحور؟ 285 -
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نعــم، فعن أبي عطية قال: قلت لعائشــة: فينا رجان من 
أصحــاب النبــي ]، أحدهمــا يعّجل اإلفطــار، ويؤخر 
السحور واآلخر يؤخر اإلفطار ويعجل السحور؟ قالت: 
أيهما الذي يعّجل اإلفطار ويؤّخر الســحور؟ قلت: عبد 
الله بن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله ] يصنع.  

رواه النسائي.

هل التقّيد بالسحور فيه ابتعاد عن التشّبه بالنصارى؟ 286 -
نعم، عن عمرو بن العاص [ أن رسول الله ] قال: 
َحر (  ) َفْصُل ما بن صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّ

رواه مسلم وأبو داود وغيرهم.

داللة نية الصيام هل ُتعرف بتناول وجبة السحور؟ 287 -
نعم، ألنه من املعلوم أن كل شــخص يقوم في آخر الليل 
ويتســحر فإنه يريــد الصوم، وألن كل عاقــل حن يفعل 
الشــيء باختياره ال ميكــن أن يفعله إال بــإرادة، واإلرادة 
هــي النية، فاإلنســان ال يأكل في آخــر الليل إال من أجل 
الصــوم، ولو كان مراده مجرد األكل لــم يكن من عادته 

أن يأكل في هذا الوقت، فهذه هي النية. 

؟ متى كان وقت سحور النبي ]- 288
ســحوره ] كان قبيــل أذان الفجر، ملا ثبــت عنه ] أنه 
كان يؤخر الســحور، حتى إنه لم يكن بن ســحوره وبن 

إقامة الصاة إال نحو خمسن آية.    متفق عليه. 
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متى يكون اإلمساك عن املفطرات؟ 289 -
اإلمســاك عن املفطــرات يكون مــع أذان الفجــر الثاني؛ 
الــذي هو لصــاة الفجــر، لقولــه ] :« إن بــااًل يؤذن 
بليــل؛ فكلوا واشــربوا، حتى يؤذن ابــن أم مكتوم«. رواه 
البخاري؛ وابن أم مكتوم كان يؤذن األذان الثاني للفجر.

هل األذان األول مانع عن الطعام والشراب؟ 290 -
ال مينــع مــن األكل، قال النبــي ]: »ال مينعن أحدكم أو 
أحــد منكم أذان بال من ســحوره فإنه يــؤذن، أو ينادي 
بليــل ليرجــع قائمكــم، وُيوقــظ نائمكــم« رواه البخــاري.  

فاألذان األول قبل الفجر إمنا هو للتنبيه.

مــن يكــون فــي الصحراء كيــف يتعــرف علــى الفجر  291 -
الثاني؟

تتمة احلديث السابق ُتظهر اجلواب، قال النبي ] : )ليس 
أن يقول هكذا وهكذا - وصّوب بيده ورفعها-، حتى يقول: 
هكذا ( وفّرج بن أصبعيه، أي املعترض في األفق.  أخرجه 

البخاري

ماذا ُيستحب أكله في السحور؟ 292 -
عــن أبــي هريرة [ عــن النبي  ] قال: ) نِعم ســحوُر 

املؤمِن التمُر (.    أخرجه أبو داود وابن حبان.

بعض الناس يأكل أثناء األذان الثاني للفجر حتى ينتهي  293 -
األذان، فما حكم هذا الفعل؟
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ميكــن احلكم حســب حال املــؤذن، فــإن كان ال يؤذن إال 
بعد اليقــن لطلوع الفجر؛ فإن الواجب على من ســمعه 
أن ميســك مــن حــن أن يــؤذن، لقــول النبــي ]: )كلوا 
واشــربوا حتــى يؤذن ابــن أم مكتوم(. رواه البخــاري، وإن 
كان ال يتيقــن طلوع الفجر؛ فاألولى أن ميســك إذا أذن، 
وال بــأس لــو أكل؛ ألن األصــل بقــاء الليــل، واألفضل 

االحتياط واالمتناع.

هل ثمة ذكٌر يقال عند السحور، داللة على إرادة الصيام؟- 294
لم يثبت أن النبي ] تلّفظ بهذا األمر، بل لم يعلمه أحدا 

ممن كان معه، فيكون ترك التلفظ واجب.

إن نام شــخصا قبل غروب الشمس في رمضان، وبقي  295 -
نائمــًا لــم يوقظه أحد حتى طلــع الفجر؛ فهــل نقول: إن 

صومه في اليوم الثاني صحيح ولم ينو الصيام؟
نعــم صحيــح، بناء على من أعتبر أن نيــة واحدة من أول 

رمضان تكفي كل الشهر.

ما القول بتحديد زمن لإلمساك في التقومي؟ 296 -
هــذا أمــر حادث لــم يعهده اجليــل األول من املســلمن، 
بــل فيه منع من التمتــع باملفطرات في زمن مســموح فيه 

شرعا، لذا الواجب عدم التقيد به.

يقــال أن على الصائم أن ميســك قبــل أذان الفجر بثلث  297 -
ساعة؛ ويسمي ذلك إمساكًا احتياطيًا، فما هو املقدار بني 
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اإلمساك وأذان الفجر في رمضان؟
تعالــى:  قولــه  وإفطــاره  للصائــم  اإلمســاك  فــي  األصــل 

فــاألكل   
والشــرب مباح إلى طلوع الفجــر؛ وداللته األذان الذي جعله 

الله غاية إلباحة األكل والشرب وغيرهما من املفطرات.

ما احلكم فيمن أكل ظانا عدم دخول الفجر؟  298 -
مثل هذا ال شــيء عليه، ألن اآلية  الســابقة قد دّلت على 
اإلباحة إلى أن يحصل التبن، وورد عن ابن عباس [ 

قال: أحّل الله لك الشراب ما شككت حتى ال تشك. 2

ماذا يصنع من سمع األذان وفي يده اإلناء؟ 299 -
لــه أن يكمل حاجته منه، فعــن أبي هريرة [ قال: قال 
رســول الله ]: ) إذا ســمع أحدكم النداَء، واإلناُء على 

يده، فا يضعه حتى يقضي حاجته منه( رواه أبو داود. 
وقــال العامة األلباني: وفيه دليل على أن من طلع عليه 
الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده، أنه يجوز له أن 
ال يضعه حتــى يأخذ حاجته منه، فهذه الصورة مســتثناة 

: اآليــة  مــن 
 )البقرة: 187(. 3

2 - املصنف) 7367( فتح الباري ) 135/4( الفتاوى البن تيمية )29/ 263 (.
3 -  تام املنة ) 417/1( ويراجع فتح الباري ) 4 / 109 - 110 (.
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هل ميكن القول أن احلديث السابق له توضيح لإلمساكية؟- 300
نعــم، مــن ناحية بطــان التقيد بهــا، ألن مــن فوائد هذا 
احلديث إبطال بدعة اإلمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة، 
ألنهم إمنا فعلوا ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم 
يتســحرون، ولو علموا هذه الرخصة ملــا وقعوا في تلك 

البدعة.

بعض الناس يسهر، ثم قريب من منتصف الليل يتناول  301 -
وجبة السحور، فما القول في فعله؟

هذا يفعله من لم يستشعر بركة تأخير السحور في صيامه، 
ولــم يتذكر الهدي النبوي فيه، ويخشــى أن في فعله هذا 

عدم حرص على صاة الفجر إن نام بعد الطعام.
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املبحث السادس عشر:

اإلفـطار

ما السّنة في اإلفطار؟ 302 -
السّنة التعّجل باإلفطار،  لقول رسول الله ]: ) ال يزال 

الناس بخير ما عّجلوا الفطر (    متفق عليه.

ماذا كان هدي النبي ]- 303 في هذا األمر؟
كان النبي ] ُيفطر على رطبات قبل أن يصلي.   رواه أبو 

داود وصححه األلباني.

ما هو الوقت الشرعي لإلفطار؟ 304 -
األمــر متعلــق مبغيب الشــمس، ملن لــم مينعــه حائل عن 
رؤيتها، فعــن عبد الله بن أبي أوفى [ قال: قال النبي 
]: ) إذا غابت الشمس من ههنا، وجاء الليل من ههنا، 

فقد أفطر الصائم(.   متفق عليه. 

صائم ومتواجد في الصحراء، هل يلتزم بأذان املذياع؟ 305 -
ال يلتــزم بــه إن كان يرى قرص الشــمس، فمتى ما غاب 

القرص في األفق جاز له الفطر.

هل ال بد أن تغيب ُحمرة الشمس بعد غياب القرص؟ 306 -
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قال ابن تيمية 4 رحمه الله: ) إذا غاب القرص أفطر الصائم، 
وال عبرة باحلمرة الشديدة الباقية في األفق (.

بعض الناس يقول: إن معنى قوله تعالى: } ثم امتوا الصيام  307 -
إلى الليل{ أن مير على الصائم زمن من الليل ليفطر، وليس 

مباشرة بغروب الشمس.. فما التوجيه لقوله؟
لفظ ) إلى( ليس معناه هنا الغاية وهو أن يصيب الصائم 
شيء من الليل، لكنه معناه يخضع إلى اإلعتبار الشرعي 
وليس اللغوي، أي تعجيل الفطر، وهذا واضح من فعل 
النبــي ]، والقاعــدة تنــص: أن االعتبــار فــي األحكام 

بالشرع ال بالعقل.

هل هناك من نهيٍّ أو وعيد على من أفطر قبل الوقت؟ 308 -
نعــم، فــإن النبــي ] رأى في منامــه أقوامــا معلقن من 
عراقيبهم، تســيل أشــداقهم دما، فلما ســأل عنهم، ُأخبر 
أنهــم الذين ُيفطــرون قبل حتّلة )وقــت الفطر( صومهم.     

صحيح ابن خزمية.

ماذا يفعل من شك أنه أفطر قبل الوقت؟ 309 -
من حتقق، أو غلب على ظنه، أن فطره حصل قبل املغرب 

فعليه القضاء، ألّن اليقن هو وجود النهار.

هل تأخير الفطور فيه مخالفة للهدي النبوي؟ 310 -

4 - مجموع الفتاوى ) 25/ 215( 



94

الصيام .. سؤال وجواب  

نعم، إن كان من غير ســبب؛ مثل عــدم وجود الطعام أو 
تأخر حضور اإلنسان إلى بيته، فعن سهل بن سعد [ 
أن رســول الله ] قال: ) ال تزال أمتي على سنتي ما لم 

تنتظر بفطرها النجوم(.    رواه ابن حبان.
وانتظار النجوم يعني تأخير اإلفطار حتى َتْســودَّ صفحُة 
الســماء فتظهر فيها النجوم، وهو مبا يقارب الربع ســاعة 
على األقل، وهذا مخالف للُسنَّة النبوية، وموافق لليهود 

والنصارى.

ماذا يفعل من لم يجد طعاما لإلفطار؟ 311 -
إذا لم يجد الصائم شيئا ُيفطر عليه نوى الفطر بقلبه.

هل يشرع سماع األذان ثم تناول الطعام؟- 312
ال، فهذا مخالف لسنة النبي ] في التبكير بالفطر.

ما الهدي النبوي في نوعية طعام اإلفطار؟ 313 -
طب، فإن لم توجد فعلى   يستحبُّ للصائم الفطر على الرُّ
التمر، فإن لم توجد فعلى املاء، وله بعد ذلك أن يأكل ما 
يشــاء، فعن ســلمان بن عامر قال: قال رســول الله ]: 
)إذا كان أحدكــم صائمًا فْليفطر على التمر، فإن لم يجد 

التمر فعلى املاء، فإن املاء َطُهور(.   رواه أبو داود وغيره.

هــل يجب على من كان خارج بيته أن يســرع بســيارته  314 -
لإلفطار قبل أذان املغرب؟

ال يجب، بل حترم عليه السرعة، ولرمبا السرعة تقوده إلى 
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الهلكة لنفسه أو لغيره، وله إن سمع األذان أن يدخل أي 
مسجد لشرب املاء والصاة، ويؤجل اإلفطار.

هل وقت اإلفطار  ُيستحب الدعاء عنده؟ 315 -
نعــم، ورد فــي احلديث: ) ثــاث ال ُتــرّد دعوتهم؛ اإلمام 
العادل، والصائم حن يفطر، ودعوة املظلوم، يرفعها فوق 
الغمــام، وُيفتــح لها أبواب الســماء، ويقول الــرب تبارك 

وتعالى: وعزتي النصرنك ولو بعد حن (. رواه الترمذي.

ماذا ُيستحب للصائم قوله من دعاء عند الفطر؟ 316 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ) كان رسول 
اللــه ] إذا أفطر قــال : ذهب الظمــأ، وابتلَّت العروق، 

وثبت األجُر إن شاء الله (.   رواه النَّسائي في سننه.
ماذا يستحب ملن أكل عند غيره أن يقول له؟ 317 -

عــن أنس بن مالك [ أن النبــي ] كان إذا أفطر عند 
النــاس قال: )أفطــر عندكم الصائمــون، وأكل طعاَمكم 
األبراُر، وتنزلَّت عليكم املائكة( رواه الدارمي وغيره. وفي 

لفظ آخر: )...وصلَّت عليكم املائكة(. رواه البيهقي.

ر صائمًا؟ ما ثواب من فطَّ 318 -
عن زيد بن خالد اجلهني قال: قال رســول الله ]: )من 
فّطــر صائمــا كان له مثــل أجرهم من غيــر أن ينقص من 

أجورهم شيئا (.    رواه الترمذي وغيره. 

ما حكم تأخير صالة املغرب إلى قبيل دخول أذان العشاء؟- 319



96

الصيام .. سؤال وجواب  

ال بأس في هذا الفعل مادام غير متقيد بصاة جماعة مع 
املسجد القريب من منزلهم، ألن وقت صاة املغرب ممتد 

إلى قبل غروب الشفق، الذي هو دخول وقت العشاء.
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املبحث السابع عشر:

الصـغار والصـيام 

من املقصود بـمصطلح ) الصغار (؟ 320 -
هو غير البالغ، ووصل إلى ســن التمييز، أي في السابعة 

وما بعدها، ذكرا كان أو أنثى.

ما حكم صيام الصغير؟ 321 -
صيامه مســتحب، له األجر إن صــام، وليس عليه إثم إن 
أفطر، ولكن على ولي أمره أن يأمره بالصيام ويحثه عليه 

ليعتاده.

كيف تعامل الصحابة  مع صغارهم على الصيام؟- 322
: )أرسل  ذ  بيِّع بنت معوِّ ميكن معرفة ذلك من قول الرُّ
النبي ] غداَة عاشــوراء إلى قــرى األنصار: من أصبح 
مفطــرًا فْليتمَّ يومــه، ومن أصبح صائمــًا فْليصم. قالت: 
م صبياَننا، وجنعل لهم اللعبَة من  فكنــا نصومه بعد وُنصوِّ
الِعْهــِن ) القطن( فــإذا بكى أحدهم علــى الطعام أعطيناه 

ذلك، حتى يكون عند اإلفطار(. متفق عليه. 

هل ميكن معاقبة البالغ إن ترك الصيام، أو تهاون فيه؟ 323 -
ذكر البخاري تعليقًا، قول عمر [ لَِنْشواَن في رمضان 
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حينما وبَّخه وضربه على شربه اخلمر، قائًا له: )ويلك، 
وصبياُننا صياٌم؟ فضربه(.  أي تفطر وتشرب اخلمر أيضًا 

في رمضان؛ في حن أن الصبيان يصومون؟

إذا كان الصغير يصّر على صيام رمضان، رغم أن الصيام  324 -
يضره لصغر سنه، فهل نستخدم معه القسوة ليفطر؟

إذا ثبــت أن هذا يضره فإنه مُينع منه، ولكن املنع ال يكون 
بالقســوة، فإنها ال تنبغي في معاملة األوالد عند تربيتهم 

مع العبادات.

بعض اآلباء مينع الصغير من الصيام شــفقة ورحمة به،  325 -
فما حكم هذا؟

الرحمــة بالصبيــان تتحقــق حــن نأمرهــم بالطاعــات، 
ونعودهم عليها، وهذا با شــك من حســن التربية وتام 
الرعايــة، وقــد ثبت عن النبي ] قولــه: »إن الرجل راع 
فــي أهل بيته ومســؤول عن رعيته«. والــذي ينبغي على 
أولياء األمور بالنســبة ملن عندهم من األهل والصغار أن 

يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بالعبادات.

كثيــر من اآلباء ال يهتمــون بتربية أوالدهم وخاصة من  326 -
الناحية الدينية، فيقصرون بحجة التعب بعد عناء العمل، 

ويهملوا السؤال عنهم، فما حكم فعلهم؟
الواجــب علينــا أن نهتــم بتربيــة أوالدنا حلــذرا من قول 

تعالــى:  اللــه 
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 وليقم باملسئولية التي حملها إياه رسول الله ] في قوله: 
» الرجل راع في أهله، ومسئول عن رعيته«. رواه البخاري. 
وال يحّل له أن يهملهم، بل عليه أن يؤدبهم بحسب أحوالهم، 
وبحسب أفعالهم، ولهذا قال رسول الله ]: )مروا أبناءكم 

بالصاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر(.   أخرجه أحمد.
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املبحث الثامن عشر:

النسيان في الصيام

ما الفرق بني اجلهل أو النسيان في فعل العبادات؟ 327 -
اجلهل: عدم العلم، فمتــى وقع املكلف في محرم جاهًا 
بتحرميــه فا شــيء عليه، ومتى تــرك واجبًا جاها 
بوجوبــه لم يلزمه قضــاؤه، إذا كان قــد فات وقته، 
بدليل أن النبي ] لم يأمر املسيء في صاته -وكان 
ال يطمئن فيها- بقضــاء ما فات من الصلوات، وإمنا 

أمره بفعل الصاة احلاضرة على الوجه املشروع.
والنسيان: ذهول القلب عن شئ معلوم، فمن فعل محرمًا 
ناســيًا؛ فا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيًا، 
أو تــرك واجبا ناســيًا فا شــيء عليه حال نســيانه، 
لكــن عليــه فعله إذا ذكــره، لقول النبــي ]: » من 

نسي صاة فليصلها إذا ذكرها«.  رواه البخاري 
ما الدليل على أن النسيان ال يؤثر على الصيام؟ 328 -

قــال تعالــى: }ربنــا ال تؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا{ 
)البقرة: 286( ولقول النبي ]: )إذا نســي فأكل و شرب 
فليتم صومه، فإمنا أطعمه الله وســقاه( رواه البخاري، وفي 

رواية: ) فا قضاء عليه وال كفارة(.  
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هل يشمل النسيان قضية اجلماع؟ 329 -
نعم، فقد ورد في احلديث: )من أفطر في رمضان ناســيًا 
فا قضاء عليــه وال كفارة( أخرجه احلاكم والبيهقي، وهذه 
الرواية داللتها على اجلماع ظاهرة، لتعلقه بنفى الكفارة، 

وال كفارة إال في اجلماع. 

هل يختلف النسيان في صيام الفريضة عن صيام التطوع؟- 330
ال يختلــف، لعــدم ورود دليل على اإلســتنثاء أو التقييد 

بالفريضة دون التطوع.

إذا نســي الصائم وأكل طعاما كثيــرا، فهل الكمية تؤثر  331 -
على استمرارية الصيام؟

ال تؤثــر، اســتنادا علىما رواه أبو هريــرة [ قال : قال 
النبي ] ) من أكل ناســيًا وهو صائم فلُيتمَّ صومه، فإمنا 
أطعمه الله وســقاه ( متفق عليه، وهذا ســواء َقلَّ األكُل أو 

الشرُب أو كثر؛ وقت النسيان. 

من شــاهد إنســانا في رمضان يشــرب املــاء، ويعلم أنه  332 -
يفعله نسيانا، فهل ينصحه، أو يتركه يكمل شرابه؟

الواجب تذكيره ونصحه، لعموم قوله تعالى: }وتعاونوا 
علــى البّر والتقــوى{ ولعموم قول الرســول ]: ) فإذا 
نسيت فذّكروني( وألن األصل أن ظاهر هذا الفعل منكر 

يجب تغييره، أما الفاعل فاشيء عليه بسبب النسيان.
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املبحث التاسع عشر: 

أهل األعذار

ما املقصود بأهل األعذار؟ 333 -
من له عذر شرعي في ترك الصيام؛ مؤقتا كان أو دائما.

ما األعذار املبيحة للفطر؟ 334 -
األعذار املبيحة للفطر: املرض، السفر، املرأة احلامل التي 
تخــاف على نفســها، أو على جنينهــا، املرضع تخاف أن 
الصيام يؤثر عليها، أو على رضيعها، وأن يحتاج اإلنسان 

إلى الفطر لإلنقاذ من هلكة، كالغريق، وغيره.

من املقصود بكبير السن؟ 335 -
هــو الذي تقادم به العمر، وضعف جســده على الصيام، 

وُيخشى عليه من عدم األكل. 

هــل قولــه تعالى: } وعلــى الذين يطيقونــه فدية طعام  336 -
مسكني{ متعلقة بكبير السن؟

نعم، قال ابن عباس [:  ليســت مبنسوخة، هو الشيخ 
الكبير واملرأة الكبيرة ال يستطيعان أن يصوما؛ فليطعمان 

مكان كل يوم مسكينا.   أخرجه البخاري

إذا حتقق الســبب املبيح للفطر وأفطر اإلنســان به، فهل  337 -
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يلزمه اإلمساك بعد انتهاء العذر؟
 إذا قــدر أن شــخصًا أفطــر إلنقاذ إنســانا مــن هلكة فإنه 
يســتمر مفطرًا ولــو بعد إنقاذه، ألنه أفطر بســبب يبيح له 

الفطر، فا يلزمه اإلمساك حينئذ.

ما يتعلق باملريض:
ما أقسام العجز املرضي بالنسبة للصيام؟ 338 -

ا دائمًا:  القســم األول: أن يكون عجزه عن الصوم مستمّرً
كاملريض مرضًا ال يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل 

يوم مسكينًا، بعدد أيام الشهر. 
القسم الثاني: عجز ُيرجى زواله، أي طارئ: كمرض عابر، 
ال يتمكــن معه علــى الصيام، فيفطــر ويقضي يومًا 

مكانه، لقول الله تعالى: 
  ) البقرة:184(

هــل املريــض مرضــا دائمــا وهو شــاب لــه حكــم كبير  339 -
السن؟

نعم له نفس احلكم والكفارة.

- 340 ما املرض الذي يؤدي إلى إمكانية الفطر؟
هو املرض الذي يجعل الصائم في مشقة في أداء الصيام، 

أو قد يؤدي إلى حتقق مشقة بالغة عليه الحقا.

- 341 هل ُيؤخذ برأي الطبيب في حال األمر بترك الصيام؟
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نعــم، بل واجب على املســلم التقيد بقــول الطبيب، ألن 
قوله في املسائل الطبية معتمد، مع الفتوى الشرعية. 

ما احلكم فيمن ترك قول الطبيب وأصّر على الصيام؟- 342
الله ســبحانه يريد بنا اليســر، وواجب علينا أن نطيع ربنا 
فــي أخذ الرخصة بترك الصيام حفاظــا على الصحة من 

ازدياد املرض بسبب االمتناع عن الطعام أو الدواء. 

امــرأة طاعنة في الســن وهي تصّر علــى الصوم، مع أن  343 -
ذلك يضر بصحتها، فما حكم عملها؟

ال يجوز لها الصوم إذا كان يضر بصحتها؛ قال الله تعالى: 
َه َكاَن بُكْم َرِحيمًا{، وعليها  }َواَل َتْقُتُلوا َأنُفَســُكْم إنَّ اللَّ

أن ُتطعم عن كل يوم مسكن، وبذلك تبرأ الذمة.

الطبيــب أمر مريضــا بالفطر الســتعمال الــدواء، لكنه  344 -
يحتج بعدم الفطر مبقدرته على املشــي إلى املسجد، وإلى 

املستشفى، فهل يسوغ له الفطر واحلال ما ذكر؟
إن أْمــَره الطبيب بترك الصوم فأمــره معتبر؛ ملا يعرفه من 
حــال ومدى حتمل املريض للصــوم، وعليه أن يقضي ما 

يفطره بعد استطاعته.

إذا أدرك املريض أياما من رمضان، ثم مات، فهل نخرج  345 -
عنه الكفارة؟

كل إنســان يأتيــه رمضــان وهو فــي مــرض ال ُيرجى منه 
الشفاء، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا.
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إذا تعافى املريض في نهار رمضان، هل يلزمه أن ميسك  346 -
بقية اليوم؟

 ال يلزمه اإلمساك؛ ألن هذا اليوم قد أبيح له فطره، لكن 
يلزمه القضاء.

إن تعافــى املريض من مرضه الــذي ال ُيرجى الُبرء منه،  347 -
وكان قد أخرج الكفارة، فهل يجب عليه القضاء؟

ال يلزمه القضاء؛ ألنه أّدى ما يجب عليه وبرئت ذمته.

ما كيفية اإلطعام بالنسبة للعاجز عن الصيام كلية؟ 348 -
لإلطعام كيفيتان:

األولى: أن يخرج حّبًا من رز، وقدره ربع صاع، ويحسن 
فــي هذا احلال أن جنعل معه إذا دفعناه للفقير شــيئًا 
يؤدمــه من حلم أو غيره، حســب مــا تقتضيه احلال 

والعرف.
والوجــه الثانــي: أن يصنــع طعامــًا يكفــي لثاثــن، أو 
تســعة وعشــرين فقيرًا؛ حســب األيام التي أفطرها 
ويدعوهــم إليه، كما ذكر ذلك عــن أنس بن مالك   

[ حن كبر.

هل يجوز اعطاء مسكينا واحدا طعاما عن أيام الشهر؟- 349
ال يجوز أن يطعم شخصًا واحدًا مقدار ما يكفي الثاثن، 
أو التســعة والعشــرين؛ ألنــه البد أن يكون عــن كل يوم 

مسكن.
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؟ ما حكم دفع كفارة اإلطعام لكافر فقير- 350
إن كان هناك مسلمون من أهل االستحقاق أطعمهم، وإال 

صرفه إلى أي بلد مسلم يحتاج أهلها إلى اإلطعام.

ما حكم تقدمي كفارة اإلطعام ملريض ال ُيرجى ُبرؤه من  351 -
أول شهر رمضان؟

عليه أال يفعــل ذلك، لعدم حتقق الوجوب في حقه، فقد 
ميوت أثناء الشــهر، وكان أنــس [ يجمع ثاثن فقيرًا 

آخر الشهر فيطعمهم.

هل ُيشرع تأخير أداء الكفارة؟ 352 -
ال بأس في أدائها في رمضان وفي غيره.

احلامل واملرضع :
هل للحامل واملرضع الفطر في حال الصيام؟ 353 -

نعــم، قياســا علــى املريــض،، ســواء خافتــا علــى 
نفســيهما أو ولديهمــا، لقــول النبــي ]: »إن الله 
وضــع عن املســافر شــطر الصــاة، وعــن احلامل 

واملرضع الصوم«.  رواه أبو داود.

وماذا عليهما: القضاء أو الكفارة؟ 354 -
ليس عليهما إال القضاء.

كيف نفهم مسألة املرضع بالنسبة لترك الصيام؟ 355 -
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املرضع التــي تفطر خوفًا على الولد مثل من أفطر إلنقاذ 
غريــق أو حريــق ممن يجب إنقــاذه؛ فإنه يفطــر ويقضي، 
ومثله هؤالء الذين يشــتغلون باإلطفاء، فإنهم إذا حصل 
حريق في النهار وذهبوا لإلنقاذ، ولم يتمكنوا منه إال بأن 
يفطــروا ويتناولــوا ما تقوى به أبدانهــم، فإنهم يفطرون؛ 

وهذا شبيه تامًا باملرضع التي تخاف على ولدها.

ما حكم صوم احلامل لو حدث لها نزيف؟ 356 -
صيامها صحيح، وال يؤّثر ذلك على صيامها.

املجنون واملغَمى عليه :
هل على املجنون تكليف بالصيام؟ 357 -

ال يلزمــه الصيام؛ ألنــه فقد مناط التكليــف وهو العقل، 
ودليلــه حديــث: ) ُرفع القلم عن ثاثــة: عن النائم حتى 
يســتيقظ، وعن الصبي حتــى يحتلم، وعن املجنون حتى 

يعقل (.  رواه أبو داود.

لــو كان هناك من يذهب عقله جزء من نهار، فهل يلزم  358 -
بالصيام؟

إذا مضــى عليه يوم كامل، أو أكثــر من يوم دون أن يعود 
إليــه عقله فا تكليف عليه وال صوم، وبالتالي فا قضاء 

عليه لذلك اليوم، وال لأليام التي أمضاها مجنونًا.
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فاقد الذاكرة واملعتوه هل يجب عليهما الصيام؟ 359 -
مــن ال عقل لــه فإنه ال تلزمه العبــادات، وهذا من رحمة 
الله سبحانه، ومثله املعتوه الذي أصيب بعقله على وجه 

لم يبلغ حد اجلنون. 

رجل له قرابة شــهر لم يشعر بشيء، ولم يصم رمضان  360 -
فماذا يجب عليه؟

ال يجب عليه شــيء لفقد شــعوره، ولكن إن قدر الله أن 
يفيق لزمه القضاء، وإن قضى الله عليه باملوت فا شــيء 
عليــه، إال أن يكون مــن ذوي األعذار املســتمرة كالكبير 

ونحوه، ففرضه أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكينًا.

هل ُيقاس حالة املغمى عليه مثل حال املجنون؟ 361 -
نعم، إذا مضــى عليه يوم كامل وهو في إغماء متواصل، 
أي مضــى عليه ليٌل ونهــاٌر دون إِفاقة، فإنه ال صوم عليه 

في احلال، وبالتالي فا قضاء عليه.

ملــاذا ال يتم قياس املغمى عليه وتركه للصيام، مثل حال  362 -
تارك الصالة بسبب النوم؟

ل وأنها توقيفية، أي نت،قف  لنتذكــر أن العبادات ال تعلَّ
عــن معرفــة أســبابها، وبالتالــي ال تقــاس واحــدة علــى 
األخــرى، فــا يقــاس الصوم علــى الصــاة، وال يقاس 
قضاء الصوم على قضــاء الصاة، فاحلائض مثًا تقضي 
الصــوم وال تقضــي الصاة، وهنــا جاء األمــر للنائم أن 
يقضي الصاة، فوجب عليه أن يأتي بها عندما يستيقظ، 
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فعن أنس بن مالك [ قال: قال رســول الله ]: )إذا 
ها إذا  رقــد أحدكــم عن الصــاة، أو غفــل عنهــا، فْلُيَصلِّ
ذكرها(.  رواه مســلم. فهو نصٌّ في الصاة ال جند مثله في 

الصوم.
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املبحث العشرين:

أحكام طبية متعلقة بالصيام

يحكــم بعــض الناس على كل ما دخــل جوف الصائم  363 -
إلى احلكم بفطره، فهل هذا صحيح؟

غير صحيح، إال إن كان من الطعام والشراب أو ما يقوم 
مقامهما، ورد في املصباح املنير: األكل حقيقًة بلع الطعام 

بعد مضغه، فبلع احلصاة ليس بأكل حقيقًة«.

هل يفطر الصائم بأخذ اإلبر في الوريد؟ 364 -
ال يفطر الصائم بأخذ احلقنة العاجية اجللدية أو العضلية 
أو الوريديــة، ألن هذه اإلبر ليســت أكًا وال شــربًا، وال 

مبعنى األكل والشرب.

هل هذا احلكم يشمل احلقنة املغذية؟ 365 -
احلقن املغذيــة تعّد من املفطرات، ولنعلم أن علة التفطير 
ليســت وصول الشــيء إلى اجلوف من املنفــذ املعتاد، بل 
حصول ما يتقوى به اجلســم ويتغــذى، وهذا متحقق في 

هذا النوع من احلقن.

أحتاج صائم إلى تناول حبة القلب حتت اللســان..هل  366 -
يفسد صيامه؟
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ال يفســد صومــه، ألن هــذه احلبــوب إمنــا لعــاج بعض 
األزمات القلبية، وهي تتص مباشرة بعد وضعها بوقت 
قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته املفاجئة، 
وال يدخــل إلى اجلوف شــيء من هــذه األقراص، لذا ال 

عاقة لها بالتغذية.

هل ميكن استعمال قطرة العني في نهار رمضان؟ 367 -
نعم، وال تفسد الصوم.

يوجــد في بعض الصيدليات بخاخ ملــرض الربو، فهل  368 -
يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟

يجــوز، ألن هذا البخاخ ال يصل إلــى املعدة، وإمنا يصل 
إلــى القصبــات الهوائيــة، فليــس هــو مبعنــى األكل وال 

الشرب، وال يصل إلى املعدة.

ما حكم استنشــاق البخار املســتعمل في املستشــفيات  369 -
ملرضى الربو في نهار رمضان؟

إن كان معــه مــاء، فهذا يؤدي إلى دخولــه للرئة واملعدة، 
لذا فا يجوز استعماله للصائم.

ما القول في استعمال قطرة األنف للصائم؟ 370 -
ال تؤثــر علــى الصيام، ألن مــا يصل إلى املعــدة من هذه 
القطــرة قليــل جدًا، ومع هــذه القلة فهــو ال يغذي، لكن 

يحذر الصائم من اإلكثار منها. 
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ما احلكم لو كان دواء األنف على شكل بخاخ؟ 371 -
ال بأس باستعماله.

هل يبطل غسول األذن.. الصيام؟ 372 -
ال يبطل الصيام، بشرط سامة جتويف األذن.

ما حكم التحاميل للصائم؟ 373 -
ال تؤثر على الصيام. 

هل الفحص للرحم يؤثر على الصيام؟ 374 -
اليؤثر، سواء باملنظار املهبلي، أو اإلصبع للفحص الطبي.

ما احلكم بالنسبة لوضع اللولب للصائمة في النهار؟ 375 -
ال بأس بــه، فاللولب ونحوه فى الرحم، ومثله ما يدخل 
مجــرى البول للذكر أو األنثى، من منظار، أو مادة ظليلة 

لألشعة، أو محلول لغسل املثانة ال يؤثرعلى الصيام.

هل يؤدي الغسول املهبلي )دوش مهبلي( إلفطار الصائمة؟- 376
ال يــؤدي للفطــر، إذا ال منفــذ بن اجلهاز التناســلي للمرأة وبن 

املعدة.
ما حكم احلقنة الشرجية بالنسبة للصائم؟ 377 -

ال بأس فيها، ألنها ليست في حكم املطعومات؛ بل هي للعاج.

مرضــى البواســير يحتاجــون لوضع حتاميــل ) فتائل(،  378 -
فهل مبقدورهم العالج بها أثناء الصيام؟
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نعم مبقدورهم ذلك ألنها ال تفطر.

لو توافق موعد عالج األســنان فــي نهار رمضان، فهل  379 -
يفطر الصائم ألجل ذلك؟

احلفر، أو القلع، أو التنظيف للسن، كل ذلك ال يؤثر على 
الصيام، إذا اجتنب ابتاع ما يصل إلى املعدة.

قــد يحتاج في عالج األســنان إلى اســتعمال الغرغرة،  380 -
فهل يتناولها الصائم؟ 

املضمضة، والغرغرة، وبخــاخ العاج املوضعي للفم ال 
بأس فيه للصائم، بشرط عدم نفاذ شيء إلى املعدة.

ما حكم استعمال معجون األسنان للصائم؟ 381 -
ال بأس به؛ إذا لم ينزل شيئ إلى املعدة، واألولى عدم استعماله 

في فترة الصيام، وميكن تأخيره إلى وقت اإلفطار.

هل ميكن استعمال غاز األكسجني للصائم؟ 382 -
نعم ميكن ذلك .

هل ميكن مشــابهة احلكم لغاز التخدير، مثل حكم غاز  383 -
األكسجني بالنسبة للصائم؟

نعــم، فغــازات التخديــر ) البنج ( ال تؤثر علــى الصيام، 
ما لم يعط املريض ســوائل )محاليل( مغذية، أو استغرق 

التخدير العام نهار الصيام كله.

ما احلكم بالنسبة للتخدير املوضعي أو الكلي؟ 384 -
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األمر فيه تفصيل:
األول: أن يفقــد الوعــي فــي جميع النهــار، فصومه ليس 

بصحيح، وعليه القضاء.
الثاني: أال يستغرق فقدان الوعي كل النهار، فإذا أفاق في 

أي جزء من النهار صح صومه.

مــا حكــم الدهونــات واملراهــم واللصقــات العالجية  385 -
اجللدية احململة باملواد الدوائية، بالنسبة للصيام؟

ما يدخل اجلسم امتصاصًا من اجللد ال يؤثر على الصيام.

هل يجوز استعمال مرطب الشفاه ملن يعاني من اجلفاف؟- 386
يجوز للصائم استعمال ذلك لترطيب الشفاة.

ما أثر املنظار الطبي بالنسبة للصائم؟ 387 -
ال يؤثر على الصيام، لكونه جامدًا ال يغذي.

ما احلكم للصيام لو مت وضع مواد سائلة ) دهنية( على  388 -
املنظار قبل اإلدخال؟

إذا مت مثــل هــذا ؛ فهنا يفطــر الصائم بهذه املــادة؛ وذلك 
ألنها مفطرة بذاتها، فهي مادة مغذية دخلت املعدة.

يتــم إجــراء علميات بوســاطة منظــار البطــن أو تنظير  389 -
البطن، فهل مثل هذه العلميات لها عالقة بالصيام؟

مــا دام أنــه ال يصل إلــى داخل املعدة، فايــؤدي للفطر، 
ألن ما يوضع في اجلرح ال يصل حملل الطعام.
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هل يؤثر على الصيام إدخال أنبوب دقيق في الشــرايني  390 -
لتصوير، أو عالج أوعية القلب، أو غيره من األعضاء؟

ال يؤثر، بشــرط عدم وضع مواد دهنية على األنابيب في 
حــال إدخالهــا عبر الفم، ومثــل ذلك إدخــال منظار من 
خــال جدار البطــن لفحص األحشــاء، أو إجراء عملية 
جراحيــة عليهــا، ومثلهما منظــار املعدة إذا لــم يصاحبه 

إدخال سوائل ) محاليل ( أو مواد أخرى.

قد تستدعي احلاجة ألخذ عينات من الكبد أو غيره من  391 -
األعضاء، فهل تفسد الصيام؟

ال تفسد الصيام، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل أو 
مواد دهنية عبر الفم.

أخذ عينة دم للتحاليل، هل يفسد الصوم؟ 392 -
إذا كان الدم يســيرًا عرفًا فا يؤثر على الصيام، وإن كان 

ما أخذ كثيرًا فالقضاء  أولى، أخذًا باالحتياط.

مشابه للسؤال السابق، هل التبرع بالدم يؤثر على الصيام؟- 393
ال يؤثر على الصيام، ولكن تركه أولى أثناء الصيام خشية 

أن يسبب ضعفا لبعض الصائمن، ويؤدي إلى الفطر.

( الصائم، ودخل شــيء من الدم في  أرعف ) من األنف- 394
جوفه، فهل فسد صيامه؟

ال يفطــر الصائم؛ ألنــه بغير اختياره، لكــن إن كان ابتلع 
الدم باختياره، و ذاكرًا صومه فعليه القضاء.
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هل “الغسيل البريتوني” ملريض الكلى يفسد صومه؟- 395
إذا كان ال يتغــذى بــه، وال تصل مادته إلــى املعدة فليس 
مبفطر، لكن الغالب في هذا الغسيل استعمال أدوية فيها 

نسبة من املاء، وهذا يؤدي إلى الفطر.
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املبحث احلادي والعشرين:

الصـيام والســفر

- 396 ما معنى كلمة ) السفر (؟
الســفر مأخوذ من اإلســفار، وهو البروز والظهور، ومنه 

السفور بالنسبة للمرأة التي تبرز شيئًا مما يجب تغطيته. 

ما الضابط الشرعي في حتديد السفر؟ 397 -
ما دام أن حّد السفر لم يتم حتديده شرعا )القرآن والسنة(، 
وال في اللغة العربية؛ فمرجع حتديده إلى أعراف الناس، 
وعلــى هــذا فا يتحقــق الوصف حتى يســافر اإلنســان 

ويخرج عن البلد. 

ما الدليل الشرعي على رخصة عدم الصيام في السفر؟- 398
ٌة  الدليل قوله تعالى: }َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

اٍم ُأَخَر{.  )البقرة: 185(. ْن َأيَّ ِمّ

هل يجوز الصيام في السفر؟ 399 -
النبي ]كان يصوم في السفر إن كان ال يشق عليه.

ما األفضل للمسافر: الصيام أو الفطر؟ 400 -
إن كان األيســر لــه الصــوم فاألفضل الصيــام، وإن كان 
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األيســر اإلفطــار؛ فاألفضــل لــه اإلفطــار، وإذا تســاوي 
األمران، فاألفضل الصيام.

ملاذا كان الصيام هو األفضل إن لم يكن هناك تعب؟ 401 -
ألن هــذا فعل النبي ] وســنته في الســفر، وهو أســرع 
في إبراء الذمة وأهون على اإلنســان، فإن القضاء يكون 

ثقيًا على النفس.

إن كّنا في سفر فهل نحّث على الصيام و الفطر؟ 402 -
نحــث على التخيير، فإن حمزة بن عمرو األْســلمي قال 
للنبــي ]: أأصــوُم فــي الســفر؟ - وكان كثيــر الصيام - 
فقال: )إن شئت فصم، وإن شئت فَأْفِطر(. رواه البخاري.

ما حكم الصيام في السفر إن كانت هناك مشقة؟ 403 -
إذا شــق عليــه الصــوم فإنه يفطــر والبــّد، ألن النبي ] 
ُشــكي إليه أن الناس قد شــّق عليهم الصيــام، فأفطر، ثم 
قيل له: إن بعض الناس قد صام! فقال: »أولئك الُعصاة، 

أولئك العصاة«. رواه مسلم
وقال النبي ]: ) ليس من البّر الصيام في الســفر(. متفق 
عليه، وســبب هذا القول أن النبي ] كان في سفر فرأى 
زحامًا ورجًا قد ُظلل عليه، فقال: »ما هذا؟ قالوا صائم. 

فقال: )ليس من البر الصيام في السفر(.

ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟ 404 -
يحرم فعل احليل إلســقاط الواجب الشرعي، فمن سافر 
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مــن أجل الفطــر كان الســفر حرامــًا عليــه، وكان الفطر 
كذلك حرامًا عليه، وجتب عليه التوبة إلى الله عز وجل، 
والرجــوع عن ســفره، وأن يصوم، فإن لــم يرجع وجب 
عليه الصوم في السفر، ألن التحايل إلسقاط الواجب ال 

يسقطه، كما أن التحايل على احملرم ال يجعله مباحًا.

هل يختلف حكم الصيام للمســافة القريبة عن البعيدة  405 -
في السفر؟

القضية مرجعها إلى مقدار حتمل اإلنسان ملشاق السفر.

مــن كان مــع رفقــة في الســفر، فصــام بعضهــم وأفطر  406 -
آخرون، فهل هناك من حرج في هذا؟

الحرج عليهم، ومن السّنة أال يعيب بعضهم على بعض، قال 
أنس: كنا نسافر مع أصحاب رسول الله ] في رمضان، منا 
الصائــم ومنا املفطر، فا يعيب هذا علــى هذا، وال هذا على 

هذا.  رواه البخاري

ما حكم صوم املسافر إن كان الصوم ال يشق عليه حيث  407 -
في الوقت احلاضر تتوفر وسائل املواصالت احلديثة؟

كان الصحابــة  في ســفرهم مع النبــي ]، منهم الصائم 
ومنهــم املفطــر، فا يعيب أي فرد علــى اآلخر، ومن يرى أن 

هناك راحة مع وسائل النقل املعاصرة، فغيره يراها متعبة. 

- 408 بعــض الناس يذهب إلــى العمرة وهو صائم، ويشــّق 
على نفسه أداؤها، فما حكم فعله؟
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األفضــل للمســافر هــو الصيام ما لم يشــق عليــه فيكون 
الفطر له أفضل ليؤدي عمرته بيسر . 

- 409 هل األفضل في حق املســافر الصائــم أن يفطر ويؤدي 
العمرة من حني أن يصل؟ أو األفضل أن ميسك وال يؤدي 

العمرة إال في الليل؟
األفضل الفطر وإداء العمرة نهارا، ألن النبي ] كان إذا 
اعتمر بادر بــأداء العمرة، حتى إنه ] إذا كان العمرة ال 

ينيخ بعيره إال عند باب املسجد ليؤدي عمرته.

ما الكفارة على املسافر إن كان صائما، ثم جامع زوجته  410 -
في نهار رمضان؟

عليه فقط قضاء هذا اليوم.

- 411 من شــرع في الصيام في احلضر، ثم طرأ عليه الســفر، 
فهل له أن يفطر؟

له أن يفطر؛ ألنه تلبس بالسفر، والسبب قائم به.

- 412 هل يجوز الفطر في السفر املباح )السياحة (؟
نعم، يجوز ذلك.

املســافر بالطائرة..هل يفطر حينما يــرى اختفاء قرص  413 -
الشمس، أم يفطر على توقيت أهل البلد حتته؟

يفطر حن يغيب القرص، لقوله ]: ) إذا أقبل الليل من 
هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم(.  متفق عليه.
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لو كان هناك غيم، وأفطر الصائم خطأ، فماذا عليه؟ 414 -
عليه أن يســأل، فلو أخطأ بعد ذلك فا شــيء عليه؛ ألن 
النبــي ] أفطــر ذات يــوم هــو وأصحابه باملدينــة، وفي 
يوم غيم،ثم طلعت الشــمس بعد إفطارهم، ولم يأمرهم 

بالقضاء.   رواه البخاري.

في شــهر رمضان يكــون إقالع بعــض الرحالت وقت  415 -
أذان املغــرب فيفطرالصائــم وهــو علــى األرض، وبعــد 
اإلقــالع عــن مســتوى األرض يشــاهد قــرص الشــمس 

ظاهرًا، فهل ميسك أم يكمل إفطاره؟
عليه أن يكمل إفطاره، وال ميسك مرة ثانية؛ ألنه قد أفطر 
َياَم  مبقتضى الدليل الشرعي، لقوله تعالى: } ُثمَّ َأِتُّوا الصِّ
ْيل{ )البقرة: 187(. وقوله ]: )إذا أقبل الليل من  إَِلى اللَّ
هاهنا، وأشار إلى املشرق، وأدبر النهار من هاهنا، وأشار 

إلى املغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم(.

إذا تنّقــل اإلنســان في ســفره إلــى أكثر من بلــدة، فهل  416 -
رخصة الفطر للسفر مستمرة معه؟

نعــم، ألنه لــم ينقطع فــي حقه حكــم الســفر، فيجوز له 
الفطر في رمضان، وإن بقي جميع الشهر خارج بلده.

إذا وصل املسافر إلى بلده وكان مفطرا، فهل يلزمه اإلمساك؟- 417
ال يجب عليه اإلمســاك، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه؛ 
ألن إمساكه ال يفيده شيئًا لوجوب قضاء هذا اليوم عليه، 

لكن ينبغي له أن ال يأكل ويشرب علنًا.
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إذا مت اإلعــالن عن رؤية هالل العيد في بلد، ثم ســافر  418 -
اإلنسان في تلك الليلة إلى بلد آخر حوالي الساعة الثانية 
ليــاًل، وعلــم أنهــم لم يــروا هــالل شــوال، وبالتالي فهم 

صائمون، فهل يصوم معهم؟ 
عليــه أن يصــوم معهــم؛ ألنــه وقت اإلمســاك فــي البلد 
اجلديــد، حتــى لــو زاد صيامه على شــهر، فالزائــد تبع، 
كمــا أنه لو صــام في بلده إلى قريب املغــرب، ثم أقلعت 
الطائــرة إلــى أمريــكا، وطالــت رؤيته للشــمس أكثر من 
اليــوم؛ فإن الصائم ال يفطر حتى تغيب الشــمس، وذلك 
خروج الشــهر وإن صــام ثاثن يومًا، ثم ســافر إلى بلد 
فوجد شــهر شــوال لم يدخل فيصم معهم، وصومه هذا 
للتبعيــة، لقوله ]: )الصوم يــوم يصومون، والفطر يوم 

يفطرون، واألضحى يوم يضحون(.

إذا بــدأ املســلم الصــوم في بلده، ثم ســافر إلــى بلد في  419 -
شــرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري 
هناك يومًا، فهل يصوم واحدًا وثالثني يومًا؟ وإن صاموا 

تسعة وعشرين يومًا فهل يفطر أم ال؟
إذا ســافر اإلنســان من بلد صام فيها أول الشــهر إلى بلد 
تأخــر عندهم الفطــر، فإنه يظــل ال يفطر حتــى يفطروا، 
ونظيــر هذا لو ســافر في يومه إلى بلــد يتأخر فيه غروب 
الشــمس؛ فإنه يظل صائمًا حتى تغرب الشمس ولو بلغ 
عشــرين ساعة، إال إن أفطر من أجل السفر فله  ذلك من 

أجل السفر، والله أعلم.
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ما احلــاالت التي ميكن ضرب املثال بها الختالف رؤية  420 -
الهالل مع حساب شهر الصيام؟

املثــال األول: إن انتقــل من بلد صام أهله يوم األحد، إلى 
بلد صام أهله يوم السبت، وأفطروا يوم األحد عن 
تسعة وعشــرين يومًا، فعليه أن يفطر معهم ويلزمه 

قضاء يوم.
ودليــل وجوب فطــره، أنه رؤي الهــال، وقد قال 
النبــي ]: »إذا رأيتموه فأفطــروا« ودليل وجوب 
قضــاء اليــوم قــول النبــي ]: »إمنــا الشــهر تســع 
وعشــرون« فا ميكن أن ينقص عن تسع وعشرين 

يوما.
املثــال الثانــي: إن انتقل من بلد صــام أهله يوم األحد إلى 
بلد صــام أهله يوم االثنن، وأفطــروا يوم األربعاء 
عن ثاثن يومًا، فيبقى صائمًا معهم؛ ولو زاد على 
ثاثــن يومــًا، ألنه في مكان لم يــر الهال فيه، فا 
يحــل له الفطر، ويشــبه هذا ما لو ســافر صائمًا من 
بلد تغيب فيه الشــمس الساعة السادسة إلى بلد ال 
تغيب فيه إال الســاعة الســابعة، فإنــه ال يفطر حتى 
تغيب الشــمس في الساعة الســابعة، لقوله تعالى: 

ْيِل{. َياَم إَِلى الَّ وْا الِصّ }ُثمَّ َأِتُّ
ودليــل وجــوب بقائه صائمــًا فــوق الثاثن، قول 
النبــي ]: »إذا رأيتمــوه فأفطــروا« فعلــق الفطــر 
بالرؤيــة، ولم تكن فيكون ذلــك اليوم من رمضان 
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في ذلك املكان فا يحل فطره.
املثــال الثالث: إن انتقل مــن بلد صام أهله يوم األحد إلى 
بلد صام أهله يوم االثنن، وأفطروا يوم الثاثاء عن 
تسعة وعشرين يومًا، فيفطر معهم ويكون صومهم 

تسعة وعشرين يومًا، وصومه ثاثن يومًا.
املثــال الرابــع: إن انتقــل مــن بلد صــام أهله يــوم األحد، 
وأفطــروا يوم الثاثاء عن ثاثن يومًا إلى بلد صام 
أهله يــوم األحد، وأفطــروا يوم االثنن عن تســعة 
وعشرين يومًا، فيفطر معهم، وال يلزمه قضاء يوم؛ 

ألنه أمت تسعة وعشرين يومًا.

ماذا يفعل املســلم إن ســافر من الكويت إلى باكستان،  421 -
ونزل فيها، وأهل باكستان لم يروا الهالل، وأهل الكويت 

ثبت عندهم رؤية هالل شوال؟
فــي هذه احلالــة: يبقى صائمــًا؛ ألنه في مكان لــم ير فيه 
الهــال والنبــي ] يقــول: »صومــوا لرؤيتــه، وأفطروا 
لرؤيته«، فلو فرض أنه رجع في اليوم نفسه فله أن يفطر، 
والعكس إذا ذهبنا إلــى الغرب ونزلنا في بلد رأوا هال 
رمضان ولم ير في الكويت فإننا نصوم؛ ألن املكان رؤي 
ْهَر  فيه الهال ألن الله تعالى قال: }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
َفْلَيُصْمــُه...{ وقــال النبــي ]: »إذا رأيتمــوه فصوموا، 
وإذا رأيتمــوه فأفطــروا« فالعبرة مبكانك الــذي أنت فيه، 

فمتى ما رؤي الهال فاعمل به إفطارًا وصومًا.
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- 422 ماذا يفعل املسلم في البالد الغير مسلمة؟
أمــا في الباد الكافرة إذا رآه املســلم فيصوم معهم، وفي 
احلقيقــة هو مســافر ولــه أن يفطر، ولُيعلــم أن الهال إذا 
رؤي في الكويت )مثا( فســيرى فــي أمريكا قطعًا؛ ألن 
الباد الشــرقية ترى الهال قبل الباد الغربية، والعكس 
إذا كان اإلنسان في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك.

- 423 هل على الصائم شيء إذا كان بسبب تنقله من بلد إلى 
بلد أنه صام رمضان ثمان وعشرين يومًا؟

عليه أن يأتي بيوم واحد فقط تكملة لشهر رمضان.

هل األفضل للمسلم أن يفطر في سفره ليبتعد عن مثل  424 -
هذا اإلشكال؟

نعم، ومبا أنه مسافر فله أن يفطر.

كيــف يصــوم من كان ســفره مســتمرا، مثــل أصحاب  425 -
الشاحنات؟

ســائق الشــاحنة مادام مســافرًا فلــه أن يترخــص بجميع 
رخص الســفر من القصر واجلمــع، والفطر في رمضان، 

وغيرها من أحكام.

هل احلكم في الرخصة  مستمرة طوال سفرهم؟ 426 -
مادام له مكان وأهل يأوي إليهم، فهو إذا فارق هذا املكان 
وأولئك األهل فهو مسافر، وعلى هذا فيجوز له أن يفعل 
ما يفعله املسافرون، والله تعالى قد أطلق في اآلية فقال: 
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اٍم ُأَخَر{ ولم يقيده بشيء، فما  ْن َأيَّ ٌة مِّ }َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
أطلقه الله تعالى ورسوله ] فإنه يجب العمل مبطلقه.
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املبحث الثاني والعشرين:

صـالة التـراويـح

ما املقصود بصالة التراويح؟ 427 -
يقصد بالتراويح: القيام، أي قيام رمضان بالصاة،

ما سبب التسمية بالتراويح؟ 428 -
ســميت تراويح ألن الناس سابقا كانوا يطيلونها، وكلما 
صلوا أربع ركعات استراحوا قليًا ثم استأنفوا الصاة.

ما حكم هذه الصالة؟ 429 -
هي سّنة ) أي مستحّبة( سّنها رسول الله ]. 

ما أجر صالة التراويح ) القيام( في رمضان؟ 430 -
قال  النبي ]: )من قام رمضان إميانًا واحتسابًا غفر له ما 

تقدم من ذنبه(. رواه البخاري 

هل احلكم في احلديث السابق يشمل جميع الذنوب؟- 431
حرف )ما( من صيغ العموم، وكلمة )ذنبه( مفرد مضاف 

فيعم، لكن قال العلماء أن الكبائر ال بد لها من التوبة.

هل يشترط لتحقق األجر في احلديث السابق أن تكون  432 -
الصالة جماعة؟
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مــن قــام رمضان مع اإلمــام، أو منفردًا صّح عنــه أنه قام 
رمضان بالصاة.

هل هناك فرق بني قيام الليل والتراويح والتهجد؟ 433 -
ال فرق بينهما إال في االسم.

متى تبتدىء صالة التراويح؟ 434 -
 تبتدئ من بعد صاة العشاء إلى قريب أذان الفجر.

هل صّلى النبي ]- 435 التراويح بالناس؟
نعــم، صّلــى النبــي ] بأصحابه ثــاث ليال ثــم تأخر، 
وقــال: )إني خشــيت أن ُتفــرض عليكــم( رواه البخاري، 
وينبغــي لإلنســان أن ال يفــّرط فيهــا؛ لينال أجــر من قام 

رمضان، وهو مغفرة ما تقدم من الذنب.

في عهد من جتّمع املسلمون لصالة التراويح؟ 436 -
في عهد عمر [، وكان إمامهم أبّي بن كعب [.

كيف كانت صالة النبي ]- 437 في القيام؟
قالت عائشــة رضي الله عنها: ) كان النبي ] يصلي أربعًا، 
فا تسألن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فا تسأل 

عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثاثًا( رواه البخاري.

هل ينبغي االلتزام بصالة التراويح كاملة مع اإلمام؟ - 438
نعم، ألن النبي ] قال: ) من قام مع اإلمام حتى ينصرف 

كتب له قيام ليلة(. رواه الترمذي.
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ما حكم خروج النساء إلى املسجد لصالة التراويح؟ 439 -
ِه ] قال:  ال بأس في هذا، فعن أبي هريرة أن رســول اللَّ
ــهِ، َوَلِكْن لَِيْخُرْجَن َوُهنَّ  ِه َمَســاِجَد اللَّ ) اَل َتَْنُعوا إَِماَء اللَّ

َتِفَاٌت (. رواه أبو داود، وتفات: أي غير متطيبات.

ما التوجيهات التي ُتقدم للنساء عند التوجه للمساجد؟- 440
علــى املــرأة التقيــد باللبــاس الشــرعي الســاتر، مع عدم 

التعطر إن كانت املرأة في مصلى واحد مع الرجال. 

ما حكم السرعة في أداء التراويح من قبل بعض األئمة؟- 441
هذا من اخلطأ، فاإلسراع في أداء الصاة بحيث ال يتمكن 
النــاس مــن الطمأنينة، ويلحق مبن وراءه من كبار الســن 
والضعفاء واملرضى ونحوهم املشــقة، أمر غير مرغوب،  

وهذا بعيد عن حتقيق الطمأنينة والتدبر.

هل املشروع في صالة التراويح اإلطالة أو التخفيف؟ 442 -
األصل فيها اإلطالة، فالنبي ] قام بأصحابه حتى ذهب 
ثلث الليل، وفي ليلة ثانية حتى ذهب شــطر الليل، وفي 
ليلــة ثالثة حتى تخوفوا الفاح - أي الســحور -. أخرجه 

أحمد وأهل السنن.

النبي ]- 443 أمر معاذا أن يخفف في صالته..فكيف نطيل 
على الناس في التراويح؟

نهي النبي ] ملعاذ [ عن التطويل، لم يكن في صاة 
النفل الذي يجوز للناس التخلف عنه واخلروج منه، إمنا 
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كان فــي الفــرض الذي ال يجــوز لهم التخلــف عنه وال 
اخلــروج منــه إال بعذر شــرعي، والذي هــم ملزومون به 

قصدًا وإتامًا.

هل مبقدور اإلنسان اإلطالة لوحده في قيام الليل؟ 444 -
نعــم، فالنبــي ] اطال فــي صاة الليل كمــا في حديث 
ابن مسعود [ حن صلى مع النبي ] فأطال الصاة 
حتى هّم أن يقعد ويترك النبي ].رواه البخاري، وكما في 
حديــث حذيفة [ حن صّلى مــع النبي ] ذات ليلة 
فقــرأ النبي ] البقرة، والنســاء، وآل عمران، إذا مر بآية 
فيها تســبيح ســبح، وإذا مر بسؤال ســأل، وإذا مر بتعوذ 

تعوذ.    رواه مسلم.

هل الزيادة على ما فعله النبي ]- 445 في قيام الليل يعد من 
املخالفة؟

ال، ألن النبــي ] أوضح لنا بأن صاة الليل مثنى مثنى، 
وأّدى ] قيام الليل بتسع ركعات، وأيضا بإحدى عشر، 

فاألمر فيه سعة. 

أو  ركعــة  وعشــرين  بإحــدى  الصــالة  أفضــل  أيهمــا  446 -
االقتصار على إحدى عشر ركعة؟

القليل املوافق للســنة أحســن من الكثير، سواء كان ذلك 
في الكم، أو في الكيف، ومن املعلوم أن اإلحدى عشرة 
ركعــة فــي التراويــح موافقة للســنة، وعلى ذلــك تكون 
أحســن، الســيما أن كثيــرًا مــن الذين يصلــون التراويح 
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ثاثًا وعشــرين ركعة يأتون بها بسرعة تكاد تكون مخلة 
بالطمأنينة التي ال تصح الصاة بدونها، أما إذا اجتمعت 

الكثرة واملوافقة للسنة؛ فالكثير أولى.

إذا صلــى اإلنســان خلف إمام يزيد على إحدى عشــرة  447 -
ركعة، فهل يوافق اإلمام، أم ينصرف بعد إحدى عشرة؟

نَّة أن يوافق اإلمام؛ ألنه إذا انصرف قبل تام اإلمام لم  السُّ
يحصل له أجر قيام الليل، والرســول ] قال: ) َمن قام 
مع اإلمام حتى ينصرف ُكتَِب له قيام ليلة ( رواه الترمذي.

هل كان الصحابة - 448 يوافقون اإلمام إذا زاد في التراويح؟
نعــم، فالصحابــة  وافقــوا إمامهــم في أمــر زائد عن 
املشروع في صاة السفر، وذلك مع أمير املؤمنن عثمان 
بــن عفان [  حــن أمت الصاة في ِمنــى في احلج، أي 
هــا أربــع ركعات، مــع أن النبــي ] وأبابكر وعمر  صاَّ
وعثمان كانوا يصلون ركعتن، وأنكر الصحابة  عليه 

ذلك، ومع هذا كانوا يتبعونه ويصلون معه أربعًا.

- 449 بعــض املصلــني في بعض املســاجد ال يتابعــون اإلمام 
حتــى نهايــة التراويــح؛ بحجــة زيادته على إحدى عشــر 

ركعة. فما حكم صنيعهم؟
الصحابــة  حرصــوا على متابعة اإلمــام، وفعل النبي 
] في صاة القيام يســتفاد منه اإلســتحباب، وفهم فقه 
الصحابة  وكيفية تعاملهم مع هذه املســائل دال على 

مشروعية الزيادة والصاة مع اإلمام .
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بعــض املصلني يكون فظا في نقاشــه مع إمــام يزيد في  450 -
ركعات الراويح ..ما توجيه القوله له؟

ال ينبغي صدور مثل هذا الســلوك في أمور حتتمل األداء 
وال تخالف واجبا، بل ينبغي التأدب بالقول واحلوار مع 

إمام املسجد.

هل ُيشرع أن نصلي العشاء مع إمام يصلي التراويح؟ 451 -
نعــم، ونّص على جواز ذلك أهل العلم، وأصل املســألة 
ما كان من أهل مكة عام الفتح حيث كانوا يصّلون خلف 

النبي ]، فيتمون الصاة بعد سام النبي ].

؟ ما أقل عدد ميكن أن يصلي فيه املسلم قيام الليل- 452
ركعة واحدة؛ مثلما صنع أمير املؤمنن معاوية [، قيل 
ُه ما  اِلبــن عباس: هل لك ِفي أِميــر املؤِمنِن معاويــة، َفإِنَّ

ُه َفِقيٌه.   رواه البخاري َأْوَتَر إاِلَّ بواحدٍة! قال: َأَصاب، إِنَّ

ما حكم صالة الوتر؟ 453 -
الوتر سّنة مؤكدة، واظب عليها النبي ].

كيف ميكن أداء صالة الوتر بثالث ركعات؟ 454 -
الصفــة األولــى: أن يســّلم املصلــي بركعتــن، ثــم يأتــي 
بالثالثــة. والصفة الثانية أن يســرد الثاث ركعات جميعا 

بتشهٍد واحد وسام.

ما حكم من شفع في صالة الوتر خلف اإلمام؟ 455 -
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ال بأس في هذا، فمثل هذا قد يرغب أن يصلى مع اإلمام 
ويحب متابعته إلى اخلتام، ثم يرغب أن يوتر آخر الليل، 
لذا إذا ســلم اإلمام فا يســلم معه، ويقــوم ليصلى ركعة 

أخرى يشفع بها صاته مع اإلمام.5

من أوتر مع إمامه، ثم رغب في أن يصلي بعد ذلك في  456 -
بيته قيام الليل قبل الفجر، فهل يشرع له الصالة؟

نعم له ذلك، لكن عليه أال يوتر مرة ثانية.

متى يكون دعاء القنوت في الوتر؟ 457 -
يجوز قبل الركوع، وال بأس به لو وقع بعد الركوع.

ماذا عّلم النبي ] الصحابة - 458 قوله في دعاء الوتر؟
َمنِي  َسُن: َعلَّ من ذلك ما علمه النبي ] للحسن، َقاَل احْلَ
ه ] كلمــاٍت َأُقوُلُهنَّ في الوتر فــي اْلُقُنوِت،  رســول اللَّ
ُهــمَّ اْهِدنِــي ِفيَمــْن َهَدْيــَت، َوَعاِفنِــي ِفيَمــْن َعاَفْيــَت،  اللَّ
ْيَت، َوَباِرْك لِي ِفيَما َأْعَطْيَت، َوِقنِي َشــرَّ  نِي ِفيَمْن َتَولَّ َوَتَولَّ
ُه اَل َيِذلُّ  َمــا َقَضْيــَت، إِنََّك َتْقِضي َواَل ُيْقَضى َعَلْيــَك، َوإِنَّ

َنا َوَتَعاَلْيَت.  رواه النسائي َمْن َواَلْيَت، َتَباَرْكَت َربَّ

هل ال بد من التقّيد بالدعاء السابق؟ 459 -
ال يشــترط هــذا، ومبقدور املصلي أن يدعو مبــا يفتح الله 

عليه.

5- املغني البن قذامة )164/2(
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هل تشرع اإلطالة في دعاء القنوت؟ 460 -
لم يكن من هدي النبي ] اإلطالة في دعاء القنوت.

ما حكم التغني بالدعاء في الوتر وغيره؟ 461 -
لم يبلغ بأثر صحيح أو ضعيف أن الســلف كانوا يتغنون 
بالدعــاء، بــل ال يتصور أن يتغني املســلم بالدعاء لو كان 

لوحده يناجي ربه.

ما القول في بكاء بعض املصلني من الدعاء دون الصالة؟- 462
ــُروَن اْلُقــْرآَن َأْم َعَلــى ُقُلــوب  قــال تعالــى: }َأَفــَا َيَتَدبَّ
َأْقَفاُلَهــا{ )محمــد:24( فمــن لــم يتأثر بالقــرآن فليراجع 
نفســه، كيف يتأثر بالدعاء ويبكي عند سماعه، وال يهزه 

كام الرحمن؟

بعض النســاء في صالة التراويح تغطــي وجهها، رغم  463 -
وجود الساتر من الرجال، فما احلكم؟

ينبغي كشف وجهها لتباشر جبهتها األرض في السجود.

بعض الناس يتنقل بني املســاجد ليصلي في كل مسجد  464 -
بعض الركعات، فهل هناك من حرج في هذا؟

هذا ال ينبغي، إذ فيه تضييع لوقت كرمي؛ األولى عليه أن 
يستثمره بالطاعة، وال يفوته األجرالذي قال فيه الرسول 
]: )مــن قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة( 

رواه الترمذي والنسائي، وهذا فيه حرمان عظيم.
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بعــض املأمومــني يحضــر مصحفًا فــي رمضــان ملتابعة  465 -
اإلمام في صالة الليل، فما حكم ذلك؟

ال ينبغي ذلك؛ ملا فيه من انشغال الذهن والعمل الذي ال 
داعي له، وفوات الســنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى 

فوق الصدر؛ فتركه أفضل.
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املبحث الثالث والعشرين:

ليالي العشر األواخر وليلة القدر

متى تبتدئ أول ليالي العشر؟ 466 -
بداية العشر يكون بغروب شمس يوم العشرين، وبدخول 

ليلة احلادي والعشرين.

764-  ما فضل هذه الليالي؟
هــذه الليالــي العشــر هي أفضــل أوقات شــهر رمضان، 
وخصها اللــه بليلة القدر، ولهــذا كان النبي ] يخصها 
باالعتــكاف طلبًا لهذه الليلة؛ وهي التــي قال الله تعالى 

.} عنها: }

هل هنــاك من مزيد عناية بالعبادات في الليالي العشــر  468 -
األخيرة من رمضان؟

نعم، حلديث عائشة: )كان رسول الله ] إذا دخل العشر 
- أي العشــر األخير من رمضان - شــّد مئــزره، وأحيا ليله، 
وأيقظ أهله(. متفق عليه. وقولها )شــد مئزره(: أي تأهب 
للتشــمير في العبادة، واعتزل النســاء، وطــوى الفراش. 
وعن عائشــة رضي الله عنها قالت: كان رسول  الله ] 
يجتهد في العشر األواخر، ما ال يجتهد في غيره. أخرجه 

مسلم
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964-  هــل ُيفهم من قول أم املؤمنني رضي الله عنها أن النبي 
] قام الليل كله بالصالة؟

قولهــا رضــي الله عنها ) وأحيا ليلــه(: أي أنه ] ال ينام 
ليالي العشر، وهذا خاص بهذه العشر. 

ما معنى ) القدر (؟ 470 -
قيل هو الشرف واملكانة وذات القدر، وقيل ما يقّدر فيها 

من علم لله في أحوال العباد واخللق للتقدير السنوي 

ما الدليل علىأن ليلة القدر من ليالي العشر األواخر؟ 471 -
ليلة القدر ال شــك أنها في رمضان؛ حيث كان النبي ] 
اعتكف العشــر األول من رمضــان يطلب ليلة القدر، ثم 
اعتكف العشر األوسط، ثم رآها ] في العشر األواخر 

من رمضان، مثلما ذكره البخاري.

هل ورد في حتديدها أمر آخر؟ 472 -
نعــم، فقد تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي ] أنها 
في الســبع األواخر من رمضان فقال ]: ) أرى رؤياكم 
قــد تواطــأت فــي الســبع األواخــر فمــن كان متحريهــا 

فليتحرها في السبع األواخر( رواه البخاري. 

هل ليلة القدر متنقلة بني الليالي العشر األواخر؟- 473
إذا تأملنــا األدلة الواردة في ليلة القدر تبّن لنا أنها تنتقل 
مــن ليلة إلى أخــرى، وأنهــا ال تكون في ليلــة معينة كل 
عام، فالنبي ] أري ليلة القدر في املنام وأنه يســجد في 
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صبيحتهــا فــي ماء وطــن، وكانت تلك الليلــة ليلة ثاث 
وعشرين، أخرجه اإلمام مسلم، وقال ]: )حتّروا ليلة القدر 
في العشر األواخر من رمضان( متفق عليه، وهذا يدل على 

أنها ال تنحصر في ليلة معينة، وبهذا جتتمع األدلة.

نعلــم أنــه قــد وردت أدلــة تفيــد أن ليلة القدر فــي ليلة  474 -
السابع والعشرين، فكيف التوفيق مع ما سبق؟

يفيد هذا على أنها أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، 
ولكنها ليست هي ليلة القدر جزمًا، بل هي أرجاها.

هــل ميكن أن تكــون ليلة القــدر في الليالي الشــفع من  475 -
العشر األواخر؟

نعــم، فليــس هناك إخــراج لليالي الشــفع مــن التحري، 
وهي من ضمن العشــر األواخر، ولقوله ]: )فمن كان 
متحريها فليتحرها في السبع األواخر(: يستوي في ذلك 

األشفاع واألوتار، إال أنه جاء في األوتار ما يرجحها.

ما احلكمة من عدم التعيني؟ 476 -
أخفاها الله عز وجل على عباده حلكمتن عظيمتن:

إحداهمــا: أن يتبن اجلاد فــي طلبها الذي يجتهد في كل 
الليالي لعله يدركها، أو يصيبها، فإنها لو كانت ليلة معينة 

لم يجد الناس إال في تلك الليلة فقط.
واحلكمــة الثانية: أن يزداد الناس عمًا صاحلًا يتقربون به 

إلى ربهم وينتفعون به.
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هل تتنـزل املالئكة فيها؟ 477 -
نعم، بدليل قولــه تعالى: 

.

هل هناك أمورا كونية ) خارقة(  تقع في هذه الليلة؟  478 -
لم يثبت بنص شــرعي الداللة على حدوث شيء خارق 

للكون في هذه الليلة ميكن ماحظته.

هل من هناك عالمات دالة على وقوع هذه الليلة؟ 479 -
من عاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية ال شعاع 
فيها، )رواه مسلم(. وهناك عامات أخرى كزيادة األنوار 

فيها، وطمأنينة املؤمن، وراحته، وانشراح صدره.

ما الدعاء الوارد في هذه الليلة؟ 480 -
مــن أفضــل ما نســأل الله هــو )العفو(، كمــا في حديث 
عائشــة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت 
إن وافقــت ليلة القدر، ما أقول فيهــا؟ قال ]: ) قولي: 

اللهم إنك عفو حتب العفو، فاعف عني ( رواه الترمذي.

هل للحائض أو النفساء الدعاء في هذه الليالي؟ 481 -
نعم لهما ذلك.

بعض الناس يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان  482 -
فقط بالصالة والعبادة، فهل هذا موافق للصواب؟

ال، ليــس موافقــًا للصواب، فــإن ليلة القــدر تنتقل، فقد 
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تكون ليلة ســبعة وعشــرين، وقد تكون فــي غيرها، كما 
تدل عليه األحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي 
] أنــه ذات عام ُأري ليلة القدر، وكان ذلك ليلة إحدى 
وعشــرين، ثم إن القيام ينبغي أن ال يخصه اإلنسان بليلة 
يرجــو أن تكون هــي ليلة القدر وال يقن عنــده فيها، لذا 
كان االجتهــاد فــي العشــر األواخر كلها هــو الصحيح، 
واملوافــق لهدي النبي ]، فالــذي ينبغي للمؤمن احلازم 
أن يجتهد في هذه األيام العشر في ليال هذه األيام العشر 

كلها حتى ال يفوته األجر.

هل ُيشــرع تخصيص ليلة الســابع والعشرين بعمرة أو  483 -
صدقة أو توزيع طعام؟

 يخشى من التخصيص الدخول بالبدعة.

لــو ثبت تعيــني ليلة القدر عنــد أحٍد من النــاس برؤيا،  484 -
فهل له أن يعلن ذلك؟

مــن ثبتــت  عنده  ليلة القدر فا ينبغي له أن يشــيع ذلك، 
ألن إخفاءهــا فيــه حكــم عظيمــة، والرســول ] املؤيد 
بالوحــي أراد أن يخبرهم بعن هــذه الليلة فتاحى فان 
وفــان فُرِفَعــت، ورفعها من مصلحة العبــاد، ليجتهدوا 

في جميع رمضان، ال سيما في العشر األواخر.

- 485 من ينشــر فــي الهاتــف اجلوال عــن معرفة موعــد ليلة 
القدر، أو بالصور، فهل هذا يعّد عمال مستحسنا؟

الذين يفعلون مثل هذا يخشــى أنهــم يعارضون احلكمة 



141

الصيام .. سؤال وجواب  

مــن إخفائها، وقد يعينون بعض النفــوس الضعيفة على 
الكسل عن القيام والدعاء في بقية الليالي.

هل هناك من دعاء لوداع رمضان؟ 486 -
لم يثبت ذلك عن النبي ].
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املبحث الرابع والعشرين:

االعـتكاف

ما املقصود باالعتكاف؟ 487 -
االعتكاف هو لزوم اإلنســان مسجدًا لطاعة الله سبحانه 

وتعالى؛ لينفرد به عن الناس، ويشتغل بالعبادة. 

- 488 ما حكم االعتكاف؟
االعتكاف سّنة ثابتة بالشــرع، وهي سنة فعلها النبي ] 
في حياته، ملا روت عائشــة رضي الله عنها: أن النبي ] 
كان يعتكــف العشــر األواخر مــن رمضان، حتــى توفاه 

الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.   متفق عليه.

- 489 ما احلكمة من االعتكاف؟ 
لابتعاد عن أشغال الدنيا وعائقها، وليفرغ القلب عند 

مناجاتاه لربه، فيذكره ويدعوه سبحانه. 

هل ميكن القول أن االعتكاف فيه راحة نفسية؟ 490 -
نعم، فاإلنســان بحاجة إلى فترات من الهدوء في حياته، 
وابتعــاد عــن همــوم الدنيــا وأشــغالها، واخللــوة مع ربه 

ومالك أمره باملناجاة والسؤال.

ما أفضل األماكن لالعتكاف؟  491 -
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األفضل أن يكون في أحد املساجد الثاثة: احلرم املكي، 
أو مســجد النبي ]، أو بيت املقدس، لشــرفها، ولعظيم 

األجر فيها. 

- 492 هل يشرع االعتكاف في مساجد أخرى؟
نعم، فاالعتكاف مشــروع في كل مســجد، واألفضل أن 
يكون في مســجد جامع لئا يحتــاج إلى اخلروج لصاة 

اجلمعة.

- 493 متى يبتدأ االعتكاف؟ 
يبدأ بعد الفجر، حلديث أم املؤمنن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي ] إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم 

دخل معتكفه. 

ومتى ينتهي؟ 494 -
ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. 

هل لالعتكاف أركان وشروط محددة؟ 495 -
االعتكاف ركنه لزوم املســجد لطاعة الله عز وجل تعبدًا 
لــه، وتفرغــًا لعبادتــه، وأما شــروطه: فهي شــروط بقية 
العبــادات، ومنهــا: اإلســام، والعقل، ويصــح من غير 
البالــغ، ويصح من الذكر ومــن األنثى، ويصح با صوم 

ويصح في كل مسجد.
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ما أقل ما ينطبق عليه االعتكاف؟ 496 -
التحديــد الشــرعي لاعتــكاف جــاء بعشــر ليــال، لكن 
طول املكث يســمى اعتكاف لغًة، واعتكاف ليلة يســمى 
اعتكاف، وقد نذر عمر [ أن يعتكف ليلة وأقره النبي 
] وقــال )أوِف بنذرك(، فدل علــى أن اعتكاف ليلة مما 

يتقرب به، فهو داخل في مسمى االعتكاف.

؟  متى انتهى اعتكاف النبي ]- 497
انتهي بغروب الشمس لليلة العيد.

هل يشرع االعتكاف في غير رمضان؟- 498
املشروع أن يكون االعتكاف في رمضان فقط؛ ألن النبي 
] لم يعتكف في غير رمضان، إال ما كان منه في شوال 
حن تــرك االعتــكاف ســنة فــي رمضــان، فاعتكف في 
شــوال، ولكن لو اعتكف اإلنســان في غير رمضان فهذا 
جائز، ألن عمر [ سأل النبي ] فقال: إني نذرت أن 
أعتكف ليلة أو يومًا في املسجد احلرام، فقال رسول الله 

]: ) أوِف بنذرك(.     أخرجه البخاري 

- 499 هــل االعتكاف أيامــا معدودة في العشــر األواخر يعّد 
من الهدي النبوي؟

ال ميكن اجلزم به أنه سّنة نبوية، ألن املقصود من االعتكاف 
إدراك ليلة القدر، ومحلها غير محدد في جميع العشــر، 
ولهــذا قيــل للنبي ] ملــا قام العشــر األوســط إن الذي 

تطلب أمامك، فاعتكف العشر األواخر كلها. 
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هل يجوز للمرأة أن تعتكف في منزلها؟ 500 -
ليس هذا مبشروع.

هل ُيشرع للمرأة أن تعتكف في املسجد وما ضابطه؟ 501 -
نعم يشرع لها ذلك؛ إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، 

وعدم تفريط في حق بيتها.

هل ُيشرع اإلعتكاف في مصلى العمل؟ 502 -
إذا كان املصّلى يصلى فيه الصلوات اخلمس وال يستبدل، 
بل هو مخصص للصاة دائما فإنه يجوز االعتكاف فيه، 

وإال فا.

ما الذي ُيستحب في االعتكاف؟  503 -
ُيســتحب أن يشــغل اإلنســان وقته بطاعة الله عز وجل، 
من قراءة القرآن، والذكر والدعاء والصاة وغير ذلك، 

ما الذي ُيكره فيه؟ 504 -
يكــره عليــه أن يضيع وقته فيمــا ال فائدة فيــه؛ كما يفعله 
بعــض املعتكفــن، فنجده يبقــى في املســجد يأتيه الناس 
في كل وقــت يتحدثون إليه، ويقطــع اعتكافه با فائدة، 
وأمــا التحدث أحيانــًا مع بعض النــاس أو بعض األهل 
فا بأس به، ملا ثبت في الصحيحن من فعل رســول الله 
] حن كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث 

عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها.
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ما املمنوع على املعتكف فعله؟ 505 -
املمنــوع عليه اخلــروج من املســجد با عذر؛ أو ممارســة 

البيع، أو الشراء فيه، أو مجامعة الزوجة.

ماذا ُيباح للمعتكف فعله؟ 506 -
يبــاح له التحــدث إلى النــاس باملعروف، والســؤال عن 
أحوالهــم، وخروجه ملا البد له منــه، كخروجه إلحضار 
األكل والشــرب إذا لم يكن له مــن يحضرهما، وكذلك 
خروجه ألمر مشروع واجب عليه، كما لو خرج ليغتسل 

من اجلنابة.

هــل ُيؤثــر خــروج املســلم إلــى قضــاء حاجتــه )- 507 البول 
والغائط( على اإلعتكاف؟

ال بأس بذلك؛ ولو كان احلّمام بعيدا عن املسجد.  

هل ُيشرع للمعتكف عيادة املريض أو إتباع اجلنائز؟ 508 -
ورد عــن أم املؤمنن عائشــة رضــي الله عنها: )الســّنة على 
املعتكف أن ال يعود مريضًا، وال يشــهد جنازة، وال ميس 
امــرأة، وال يباشــرها، وال يخــرج حلاجة، إال ملــا ال ُبد له 
منه، وال اعتكاف إال بصوم، وال اعتكاف إال في مسجٍد 

جامع(.

هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل ليلة لعمل ما؟- 509
ال ينبغي هذا، ألن هذا يفوت ما من أجله ُشّرع االعتكاف، 

وهو قيام ليلة القدر والتعبد مبا كان النبي ] يتعبد به.
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هل يشترط في االعتكاف أن يكون اإلنسان صائما؟  510 -
ال يشــترط الصوم مع االعتكاف، فيشرع االعتكاف بعد 

رمضان، وفي أي وقت. 

مــن لم يرغــب باالعتكاف، فهل ينبغــي عليه فعل أمرا  511 -
آخر؟

إن لــم يعتكف املســلم فليتقّلل من مخالطــة الناس بقدر 
اإلمــكان فــي أيام العشــر األواخــر، ألن مخالطة الناس 
تؤثر على القلب، وغالب املخالطة اآلن ضررها أكثر من 
نفعهــا، اللهم إال إذا كانت مع من أمــر الله بصبر النفس 

معه، فهذا هو الذي يعن على ما ينفع.

مــن لم يتمكن مــن اإلعتكاف في رمضــان لعذر، فهل  512 -
يقضيه بعد رمضان؟

نعــم له ذلك، وهذا ما فعله النبــي ] حيث اعتكف في 
شوال.
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الباب الثاني

من أحكام صالة العـيد
وآداب عامة
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املبحث األول:

من أحكام العـيد

مب يثبت دخول شهر شوال؟ 513 -
يثبت بإكمال العدة لرمضان، أو برؤية هال شوال.

ماذا يعمل من رأى هالل شوال ولم ُيؤخذ بقوله؟ 514 -
عليــه أن يفطر، لكن ال يظهر ذلك للناس لئا يجاهر في 

مخالفة اجلماعة، أو ُيظن به الظن السيء.

هل نصلي التراويح في اليلة العيد؟ 515 -
ال، ال تقام صاة التراويح في ليلة العيد.

هل يذكر املسلم الدعاء عند رؤية الهالل؟ 516 -
نعم، وعند رؤيته لكل هال.

ما حكم صالة العيد؟ 517 -
صاة العيد فيها أقوال ثاثة للعلماء:

فمنهم من قال: إنها سنة.
ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، ألنها من شعائر اإلسام 
الظاهــرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما 

كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كاألذان. 
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ومنهــم من قــال: إنهــا فرض عــن، ألن النبــي ]، أمر 
بها حتى النســاء احليض، وذوات اخلــدور، والعواتق أن 

يخرجن إلى مصلى العيد.
والقول الثالث هو اختيار ابن تيمية رحمه الله.

كم عيدا للمسلمني؟ 518 -
فقط عيدا الفطر واألضحى، وهذا ما شرعه لنا النبي ]. 

هل هذه األعياد بديلة عن أعياد جاهلية؟ 519 -
نعم، بديلة عن عيدي النيروز واملهرجان.

هل ُيشرع وصف أياما أخرى بوصف العيد؟ 520 -
يخشــى أن يكــون في هــذا ابتداعــا وتقليا لقــدر العيد 

الشرعي، كقولهم عيد العلم، وعيد األم وغيرهما. 

كيف ميكن أن نحقق الفرح الشرعي بالعيد؟ 521 -
باالجتمــاع ابتــداء بصــاة العيــد، ثــم بالتهنئــة للنــاس، 
وبالتوســعة على األوالد بالفرح والرزق، واالجتماع مع 
األســرة بصلة الرحم، مع احلــذر من الوقوع فيما يغضب 
الله في األعمال أو األقوال وحتى في اللباس وغيرهما.

ما اآلداب الشرعية التي يتقيد بها املسلم لصالة العيد؟ 522 -
من اآلداب الشــرعية: األكل من ترات قبل اخلروج إلى 
الصاة، التزين باالغتسال واللبس اجلميل، التكبير أثناء 

التوجه إلى املصلى، وحث الناس على التكبير.
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ماذا يجب على النساء التقيد به عند التوجه لهذه الصالة؟- 523
 يجــب عليهــن إذا خرجن لهــذه الصــاة أن يبتعدن عن 
محــل الرجــال، وأال يخرجن متجمــات ومتطيبات أو 
متبرجات، ولهذا ملا أمر النبي ] النســاء باخلروج إليها، 
ســألنه: يا رســول الله إحدانا ال يكون لها جلباب!، قال 
]  : ) لتلبســها أختها من جلبابها( رواه مسلم، واجللباب 
املــاءة أو ما يشــبه العباءة، وهــذا يدل على أنــه البد أن 

تخرج املرأة مبابس ساترة.

ما صفة صالة العيد؟  524 -
تبتــدأ الصــاة  بتكبيرة اإلحــرام، ثم يكبر اإلمــام بعدها 

ست تكبيرات.
ثم يقرأ الفاحتة وســورة بعدها، وفي الركعة الثانية إذا قام 
من السجود سيقوم مكبرًا، ثم يكبر خمس تكبيرات بعد 
قيامه، ثم يقرأ الفاحتة وسورة، فإن قرأ في األولى )سورة 
األعلى( فيقرأ في الثانية )الغاشــية(، وإن قرأ في األولى 

)ق(، فيقرأ في الثانية )سورة القمر(.

ما وقتها في األداء؟ 525 -
وقــت صــاة العيــد من ارتفــاع الشــمس قيد رمــح إلى 
الــزوال، وال بــأس بتأخيرهــا إذا ارتفعــت قيــد رمحن، 
وألن النــاس في عيــد الفطر بحاجة إلى امتــداد الوقت، 

ليتسع لهم الوقت إلخراج زكاة الفطر.

هل ُيشرع بعد صالة العيد الرجوع من طريقا آخر؟- 526
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يشرع ذلك، اقتداء برسو الله ]، فعن جابر بن عبد الّله 
رضــي اللــه عنهما قــال: كان النبــيُّ ] إذا كان يوُم ِعيٍد 

ريق.  رواه البخاري. خالف الطَّ

ما احلكمة من هذه املخالفة في الطريق؟ 527 -
احلكمــة هي املتابعة لهدي رســول اللــه ]، قال تعالى: 
ُه َوَرُســوُلُه َأْمرًا  }َوَمــا َكاَن مِلُْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى اللَّ
َيــَرُة ِمــْن َأْمِرِهْم{، فهــذه هي احلكمة  َأن َيُكــوَن َلُهــُم اخْلِ

التعبدية.
وأورد بعض العلماء أســبابا؛ منها إلظهار هذه الشــعيرة 
في أسواق املســلمن، وقيل ألجل أن يشهد له الطريقان 

يوم القيامة، وقيل: للتصدق على فقراء الطريق الثاني.

من فاتته صالة العيد، هل له أن يقضيها؟- 528
يشــرع القضــاء فيهــا بأربــع ركعــات، فقد ثبــت عن ابن 
مســعود أنه قال: ) من فاته العيــد فليصل أربعا(. 6 وقيل 
يصلي ركعتان، ملا ثبت في البخاري: ) باب إذا فاته العيد 

يصلي ركعتن..(. 7

من  يتقاعس عن أداء هذه الصالة.. فما حكم صنيعه؟- 529
عليــه أن يتقــي اللــه عــز وجــل، وأن يقوم لهــذه الصاة 

6- رواه عبد الرزاق) 5713(، وابن أبي شيبة )183/2( وصححه احلافظ 
في الفتح ) 475/2(

)474 /2 ( -7
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املشتملة على اخلير والدعاء، ورؤية الناس بعضهم بعضًا، 
وائتافهم وحتابهم، ولو أن الناس دعوا إلى اجتماع على 
لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعن، فكيف وقد دعاهم 
الرســول ] إلى هذه الصاة التــي ينالون بها من ثواب 

الله سبحانه وتعالى ما يستحقونه بوعده؟! 

هل ُتشرع صالة العيد في حق املسافر؟ 530 -
ال تشــرع، لكــن إن كان املســافر في البلد الــذي تقام فيه 

صاة العيد فإنه ُيؤمر بالصاة مع املسلمن.

هل يجوز صيام أول أيام العيد، من الفطر أو األضحى؟- 531
يحرم صيام يومي العيد، حلديث أبي سعيد اخلدري [ 
)أن رســول اللــه ] نهــى عن صيــام يومن: يــوم الفطر 

ويوم النحر(.   رواه البخاري

ما األمر لو كان الصيام لنذر أو كفارة؟ 532 -
صيــام هذين اليومــن حــرام باإلجماع، فلــو صامه عن 
قضــاء ما أجــزأ، ولو نذر أن يصــوم يوم العيــد لم ينعقد 
النذر عند اجلمهور، ألنه نذر معصية، وقد قال ]: )من 

نذر أن يعصي الله فا يعصه(. رواه البخاري

هل يجب على املســلم شــهود صالة اجلمعة إن وافقت  533 -
يوم عيد، وأّدى صالة العيد؟

إذا اجتمعــت صاة اجلمعة والعيــد في يوم واحد، فتقام 
صاة العيد، وتقام كذلك صاة اجلمعة، لكن من حضر 
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مــع اإلمام صاة العيد إن شــاء فليحضــر صاة اجلمعة، 
وإن شاء فليصل صاة الظهر.



155

الصيام .. سؤال وجواب  

الباب الثالث

ما بعد شهر رمضان
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املبحث األول:

قضاء الصيام

ما املقصود بقضاء الصيام؟- 534
أي أداء الصيام الذي لم يصمه اإلنســان في رمضان، أو 

يقضيه عنه أي مسلم بعد موته، بسبب نذر أو كفارة.

من ُيشرع عليه قضاء الصيام؟- 535
يشرع في حق احلائض والنفساء، واملريض مرضا مؤقتا، 

وأيضا من كان مسافرا وأفطر في سفره.

من أفطر يوما عمدا من غير عذر، فهل عليه قضاء؟ 536 -
ليس عليه قضاء، لكن عليه التوبة والندم من هذه املعصية 

الكبيرة.

هل ميكــن الصيام عن اليــوم الذي افطــره للداللة على  537 -
الندم؟

له ذلك، وهذا مما افتى به سعيد بن املسيب والشعبي وابن 
جبير وغيرهم رحمهم الله.

هل يجوز صوم القضاء في أيام متفرقات؟- 538
قــًا دون تفضيٍل  نعــم، يصح قضــاء الصوم متتابعــًا ومفرَّ
ألحدهما علــى اآلخر، ويصح أن ُيقَضــى الصوُم عقب 
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ر إلى شهر  رمضان بعد العيد مباشــرة، كما يصح أن يؤخَّ
شعبان ُقَبيل رمضان التالي.

هل من دليل على هذا التأخير في القضاء؟ 539 -
نعــم لقول أم املؤمنن عائشــة رضي اللــه عنها: ) إن كان 
ليكــون علّي مــن رمضان، فما أســتطيع أن أصومه حتى 

يأتي شعبان(. رواه مسلم

هل هناك من فوارق بني األداء والقضاء في الصيام؟- 540
نعم، ومن الفوارق أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني، 
واألداء مضّيــق ال بــد أن يكــون فــي وقته، أي في شــهر 
رمضــان، واألداء جتب الكفارة فيــه في حال اجلماع فيه، 

أما القضاء فا جتب الكفارة في اجلماع فيه.

من مات وعليه صيام في ذمته.. فهل يسقط عنه؟- 541
ال يسقط عنه، لكن يصوم عنه أحد األولياء.

ما الدليل على مشروعية صيام الولي عن امليت؟- 542
عن عائشــة رضي الله عنها أن رسول الله ] قال: )من 

مات وعليه صيام صام عنه وليه(. متفق عليه

من هو الولّي؟- 543
الولي هو القريب، وقيل من له حّظ بالورث، ومنهم من 

يخصه بالعاصب، واملقصود أن ُيصام عنه.

لم التخصيص بالولي؟ 544 2
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ورد التنصيــص علــى الولــي ألن الغالــب أنه هــو الذي 
يحرص على براءة ذمة قريبه.

هل هذا يشمل جميع الصيام الذي لم يصمه امليت؟- 545
الصيــام الــذي يقبــل النيابة هو صيــام النذر فقــط، ال ما 
وجــب بأصل الشــرع ) مثل رمضــان(، ألن مثل رمضان 
ال يقبل النيابة، فا يصوم أحٌد عن أحد، وال يصلي أحد 
عــن أحد، لكــن ما أوجبه اإلنســان على نفســه فهو قدر 

زائد على ما أوجبه الشرع ومثله يقبل النيابة.

ما الدليل على مشروعية اإلنابة في صيام النذر؟ 546 -
دليله مــا جاء في بعض الروايات )من مات وعليه صيام 

نذر، صام عنه وليه(، وهي في الصحيح. 

هل ميكن أن يشترك أولياء امليت في الصوم عنه؟- 547
نعــم، فلو كان على امليت عشــرة أيام، فصام عنه عشــرة 
أشــخاص في يوٍم واحــد أجزأ، إال فيما كان من شــرطه 

التتابع.

مــات رجل وعليه صيام شــهرين متتابعــني، فصام عنه  548 -
أحــد أوليائه بعضهــا، ثم أتبعــه اآلخــر، دون انقطاع في 

األيام، فهل يجزئه؟
ال يجزئه، ألن الصوم الذي يشــترط فيه التتابع ال يتحقق 
إال بصــدوره مــن شــخٍص واحــد، وعليــه، فــا بــد أن 
يســتأنف حلصول االنقطــاع وما وقع منه مــن صيام فإنه 
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يقع نفًا عن امليت.

إذا صام املسلم بعض رمضان، ثم ُتوفّي عن بقيته، فهل  549 -
يلزم وليه أن يكمل عنه؟

ال يلزم وليه أن يكمل عنه، وال أن يطعم عنه.

من مــات وفي نيته قضاء الصوم ولم يقض، هل يجوز  550 -
ألبنائه القضاء عنه؟

من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء 
من غير تقصير منه حتى مات فا قضاء عليه وال إطعام، 
أما إن كان التأخير من غير عذر حتى مات فُيشــرع ألحد 
أقربائــه أن يصــوم عنه؛ ملا روته أم املؤمنن عائشــة رضي 
اللــه عنها أن النبي ] قال: )من مات وعليه صيام صام 

عنه وليه (. متفق عليه

َمــن كان عليــه إطعاٌم عن تــرك الصيام، فهــل تبرأ ذمته  551 -
بصرفــه في”تفطيــر الصائمــني” الذي يقام في املســاجد 

للعمال الفقراء؟
نعــم، إذا تأكــد أن العــدد يقابــل األيــام، وال يختلط معه 

طعام غيره.

مــن ُأغمي عليه في رمضان بســبب املرض واســتمر به  552 -
حتى مات، فهل عليه شيء؟

ال قضاء عنه وال كفارة، ألن هذا فيه زوال للعقل.
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مــن أفطر في رمضان، ثم أتــى رمضان الثاني دون عذر  553 -
في قضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع القضاء؟

ال يلزمــه إال القضــاء فقــط، لعموم قولــه تعالى: }ومن 
كان مريضا أو على ســفر فعــدة من أيام أخر{ فذكر الله 
القضــاء بأيام أخــر ولم يذكر أي أمر آخــر، وافتى بعض 
العلمــاء أن عليــه مع القضــاء اإلطعام بســبب التقصير، 

وهذا قول وجيه.
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املبحث الثاني:

صيام التطوع

أوال: معلومات عامة.

ما املقصود بالتطوع في العبادات؟ 554 -
هــو التقــرب إلى الله مبا ليــس بواجب، مثــل النوافل من 

الصاة، والتطوع بالصدقات من غير الزكاة.

ما املقصود بصيام التطوع؟ 555 -
هــو ما عــدا صيام رمضــان، وما ال يوجبه اإلنســان على 
نفســه ) النذر(، حلديث ضمامة بن ثعلبة [ الذي جاء 
يســتفهم عن شــرائع اإلســام، وفيه أن رســول الله ] 
أخبرهــم أن الله فرض عليهم صوم رمضان، قال ضمام 

ع (. وَّ [: فهل علي غيره؟ قال ]: ) ال، إال أن َتطَّ

- 556 ما أهمية االهتمام بالتطوع؟
ل بالتطوع ما نقص من  فيه نفع عظيم للمســلم، فإنه ُيَكمَّ
الواجــب، حلديث عرض األعمال في يوم القيامة، الذي 
فيــه أنه إذا ُوِجد فيهــا نقص من الفرائض قيــل: )انظروا 

هل لعبدي من تطوع؟(.

ما أجر صيام يوم لله تعالى تطوعا؟ 557 -
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عن أبي ســعيد اخلدري [ قال: قال رســول الله ]: 
)مــا مــن عبد يصــوم يوما فــي ســبيل الله؛ إال باعــد الله 

بذلك اليوم عن وجهه النار سبعن خريفا (.   متفق عليه

هل كان النبي ]- 558 يحرص على صيام التطوع؟
نعــم، ومــن دلك أنه كان ال يفوت شــهرا إال ويصوم منه 
أيام، حلديث عائشة أن رسول الله ] ما صام شهرا كله 
إال رمضان، وال أفطره كله حتى يصيب منه( رواه مســلم، 

وفي رواية له: ) حتى يصوم منه(.

هل هناك من أوقات مينع الصوم فيها تطوعا؟ 559 -
نعم، مثل صيام يوم اجلمعة مفردا مطلقا من غير ســبب، 
ومثــل صيام أيــام العيدين، الفطر أو النحــر، وصيام أيام 

التشريق، إال ملن لم سبب متعلق باحلج.

- 560 متى ُتشرع النية لصوم التطوع؟
يصح أن تكون نية صوم النفل نهارا، إذا لم يكن املســلم 
فعل املفطرات؛ فعن عائشــة أم املؤمنــن رضي الله عنها 
قالــت: )دخــل علــيَّ النبــي ] ذات يــوم، فقــال: هــل 
عندكم شــيٌء؟ فقلنا: ال، قال: فإنــي إذن صائم، ثم أتانا 
يومًا آخر، فقلنا: يا رســول الله ُأهدي لنا َحْيٌس 8، فقال: 

أرينيه، فلقد أصبحُت صائمًا، فأكل( رواه مسلم .

ما الدليل على حتقيق هذا احلكم في منتصف النهار؟ 561 -

8- احَلْيس:طعاٌم من سمن وَأِقط، وتر، أو ُيجعل الدقيق بدل األِقِط.
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ر الصيام في النهــار دون أن  ورد عــن ابن عبــاس أنه قــرَّ
يكــون قد نواه من قبــل، ولكنه لم يكن قــد تناول طعامًا 
فــي يومه ذاك، وورد أن ُحَذيفة صام بعد زوال الشــمس 
مــن نهاره، أي أنــه عقد نية الصيام بعــد الظهيرة، وأعلن 

ذلك للناس. 9

هل تختلف النية في النفل املعني؟ 562 -
النفل املطلق ال ُتشــترط له النية من الليل، حلديث عائشة 
رضــي الله عنها قالت: دخل علي رســول الله ] ذات 
يوم، فقال هل عندكم شــيء؟ فقلنا: ال. فقال: )فإني إذًا 
صائــم (. رواه مســلم، وأمــا النفــل املعّن كصيــام عرفة أو 

عاشوراء، فينبغي أن ينوي له من الليل.

هل للزوج أن يأمر زوجته بالفطر من صيام واجب عليها؟ - 563
إذا شــرعت املرأة في قضاء الصيام الواجب فا يحّل لها 
اإلفطــار إال مــن عذر شــرعي، وال يحّل لــزوج املرأة أن 
يأمرهــا باإلفطــار وهي تقضــي، وليس لــه أن ُيجامعها، 
وليس لها أن تطيعه في ذلك، وهذا بخاف صيام النافلة 
حلديــث أبي هريرة [ عــن النبي ]: ) ال َتُصوُم املرَأُة 

وَبْعُلها شاِهٌد إال بإْذنِِه (.    رواه البخاري

فــي حال قضــاء املرأة لدْيــن الصيام، هل يجــب عليها  564 -
االستئذان من الزوج؟ 

9 - الفتاوى البن تيمية ) 25/ 120(
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يجب على املرأة قضــاء ما أفطرته من رمضان ولو بدون 
علم زوجها، وال ُيشترط للصيام الواجب إذن الزوج.

ثانيا: صيام ستة من شوال.

ما الصيام الذي ُيشرع فعله بعد صيام شهر رمضان؟ 565 -
ُيستحب صيام ستة أيام في شهر شوال.

ما األجر املترتب على هذا الصيام؟ 566 -
عــن أبي أيــوب [ قــال: قــال النبــي ] : ) من صام 
رمضان، ثم اتبعه ســتا من شــوال، فذلك صيام الدهر (.  

أخرجه مسلم

كيف يتحقق في هذا الصيام صيام الدهر؟ 567 -
يتحقــق هذا من خال حديث ثوبان أنه ســمع النبي ] 
يقول: ) جعل الله احلســنة بعشــر، فشــهر بعشــرة أشــهر 

وستة أيام بعد الفطر تام السنة(. رواه النسائي

هل يشترط صيام الســتة في أيام متتابعة، وبعد رمضان  568 -
مباشرة؟

ال يشــترط هــذا كلــه، فيجــوز تفريــق صيامهــا فــي أيام 
شوال.

مــن كان عليه دْين من رمضان، فهــل يبدأ به، أو يصوم  569 -
شوال أوال؟
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األفضل البــدء بقضاء الدْين، لكن ال حرج عليه لو صام 
شــوال أوال، مثلما يحصل مع النســاء، التي عليها صيام 

من كثير من رمضان.

هــل ميكــن صيام ســتة أيام بنية ســت من شــوال مع نية  570 -
قضاء الدين؟

ال يجوز هذا التشريك بالنية، ألن صيام ستة من شوال له 
نية منفصلة، والصيام لقضــاء الدين له نية مقيدة أخرى، 

فا يجوز التشريك بن نيتن منفصلتن في يوم واحد.

هــل ميكــن صيــام ســتة مــن شــوال فــي يومــي اإلثنني  571 -
واخلميس، أو األيام البيض؟

نعم يجوز، ألن يومي اإلثنن واخلميس أو األيام البيض 
ليس لهما نية مقيدة، إمنا يستحب الصيام في هذه األيام، 

ويتحقق هذا الصيام مع أي نية أخرى.

ثالثا: صيام شهر محرم وعاشوراء.
ما أفضل الصيام بعد رمضان؟ 572 -

عن أبي هريرة [  قال: قال النبي ]: ) أفضل الصيام 
بعــد رمضــان شــهر اللــه احملــّرم، وأفضل الصــاة بعد 

الفريضة؛ صاة الليل (.    أخرجه مسلم

ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ 573 -
مســتحب، لقــول النبي ]: ) هــذا يوم عاشــوراء، ولم 
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ُيكتــب عليكم صياُمــه، وأنــا صائم، فمن شــاء فليصم، 
ومن شاء فليفطر (. متفق عليه

هل كان صيام يوم عاشوراء معروفا قبل االسالم؟ 574 -
نعــم، ودليله ما ورد عن عائشــة رضي اللــه عنها قالت: 
)كان يوم عاشــوراء تصومــه قريش فــي اجلاهلية، وكان 
رســول اللــه ] يصومــه، فلما قــدم املدينة صامــه وأمر 
بصيامــه، فلما فرض رمضــان ترك يوم عاشــوراء، فمن 

شاء صامه، ومن شاء تركه (.  متفق عليه

هل يشرع عدم اإلقتصار على صوم عاشوراء؟ 575 -
نعــم، لقــول النبي ]: ) لئــن بقيت إلى قابــل ألصومّن 
التاســع(. قــال ابن عبــاس [ : فلم يأِت العــام املقبل 

حتى ُتوفّي رسول الله].     رواه مسلم

ما حكم االقتصار على صيام عاشوراء، دون يوٍم قبله،  576 -
أو يوٍم بعده، لعذٍر أو لغير عذر؟

إن كان لعذر فا بأس، وأما إن كان لغير عذر فقد تعارض 
هنا أصل مشــروعية الصوم مع أصل طلب مخالفة أهل 
الكتــاب، ولاحتياط يقال: إمــا أن يصوم معه يومًا قبله، 

أو يومًا بعده، أو األفضل صوم الثاثة أيام جميعها.

ما حكم صوم النذر مع صوم يوم عاشوراء؟- 577
ال يجوز، الختاف النية املقيدة مع كل فعل.
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رابعا: صيام تسع من ذي احلجة.

ما فضل العمل الصالح في أيام العشر األول من ذي احلجة؟- 578
ورد عن ابن عباس أن النبي ]  قال: ) ما من أيام العمل 
الصالــح أحــب إلى الله من هذه األيام، فالوا: يا رســول 
الــل ] ه وال اجلهاد في ســبيل الله؟ قــال: ) وال اجلهاد 
في سبيل الله، إال رجل خرج مباله ونفسه فلم يرجع من 

ذلك بشيء( .   رواه

ما حكم من صام جميع أيام التسع من ذي احلجة؟- 579
ال بأس في ذلك، وهو من جملة العمل الصالح املطلوب 
في العشر، ولم يرد عن النبي ] نهي عن سرد صومها. 

إذا وافــق صيام أيام ذي احلجة يومي االثنني واخلميس،  580 -
فهل للصائم أجران؟

نعم، يجتمع له األجران بإذن الله تعالى.

ما أجر صيام يوم التاسع من ذي احلجة؟ 581 -
ورد عن النبي ] أنه قال: ) احتسب على

هل ورد أن احلاج يصوم في احلج؟ 582 -
لم يثبت في السنة أن احلاج يصوم من ذي احلجة تطوعا، 

وأيضا ال يصوم يوم عرفة في احلج.
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خامسا: صيام يومي اإلثنني واخلميس.

أخبرنــا النبي ]- 583 عن صيــام االثنني ألنه ُولــد فيه، فهل 
هذا مدعاة الظهار الفرح بوالدته؟

قولــه ] عن يــوم االثنن )ذاك يوم ُولِــدت فيه، وُبِعثت 
فيــه، أو ُأنــِزل علــّي فيه( رواه مســلم، وال شــك أن والدة 
النبــي ] خيــر بالنســبة للنــاس كلهم، ألنــه ] رحمة 
للعاملن، فوالدته والدة رحمة، لكن من تعظيمه والفرح 
بوالدته إتباعه، فا نحدث في دينه ما لم يشــرعه. فنفرح 
بوالدته، لكن ال نزيد على ما شرعه، ألن مقتضى شهادة 
)أن محمــدًا رســول اللــه( أن ال ُيعَبــد الله إال مبا شــرع، 
فيصام يوم االثنن شــكرًا لله عز وجــل على أن ُوِجَدت 

هذه الرحمة والنعمة، وال نتعبد بغير ما ورد.

ما حكم صوم القضاء أو النذر في يومي اإلثنني واخلميس؟- 584
يجوز، ألن صوم اإلثنن واخلميس ليس لهما نية مقيدة، 

بل هما من النفل املطلق.

سادسا: صيام األيام البيض.
ما املراد باأليام البيض؟ 585 -

هي ثاثــة أيام، الثالث عشــر، والرابع عشــر، واخلامس 
عشر من الشهر العربي.
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ملاذا ُوصفت بهذا الوصف؟ 586 -
لزيادة نور القمر فيها.

ما دليل الصيام في هذه األيام؟ 587 -
دليلــه حديــث أبي ذر  [ قال: ) أمرنا رســول الله ] 
أن نصوم من الشهر ثاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس 

عشرة (.      رواه النسائي والترمذي 
ما أجر الصيام فيها؟ 588 -

عــن أبي ذر [ قال: قال رســول اللــه ]: ) من صام 
ثاثة أيام من كل شــهر، فذلك صــوم الدهر ( فأنزل الله 
عز وجل تصديق ذلك في كتابه: } من جاء باحلســنة فله 
عشــر أمثالها { ) األنعام:160( فاليوم بعشرة أيام. سنن ابن 

ماجه.

ما احلكمة من صيام هذه األيام الثالثة؟ 589 -
قال بعض العلماء أن فيه إعجازا علميا، حيث أن الصيام 
يخفف من رطوبة اجلسد التي تزيد مع زيادة نور القمر.

من متكن من صيام يوم واحد، فهل فاته األجر؟- 590
األجــر على قدر األداء، ومن منعــه العذر عن بعضها أو 

جميعها فله اإلجر بإذن الله على ماصامه.

شخص أراد صوم ثالثة أيام من الشهر، فهل األفضل أن  591 -
يسردها في األيام البيض أم يصوم أيام االثنني اخلميس؟

األفضل أن يصوم األيام البيض.
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سابعا: صيام يومي اجلمعة والسبت.

ما حكم صيام اجلمعة منفردا من غير سبب؟ 592 -
الكراهة.

ما الدليل الشرعي لكراهية صيام يوم اجلمعة منفردا؟ 593 -
جــاء في حديــث أم املؤمنن جويرية رضــي الله عنها أن 
رســول اللــه ] دخل عليهــا وهي صائمة يــوم اجلمعة، 
فقــال: ) أُصمــت أمــس؟ قالــت: ال. قــال: تريديــن أن 
تصومي غدًا؟ قالت: ال. قال: فأفطري(. رواه البخاري، 

ماذا لو وافق يوم اجلمعة صوما لبعض املسلمني؟ 594 -
مــن كان محافظــا على صيام يــوم واإلفطار فــي التالي، 
فمــن كان يفعل هذا، ووافق صومه يوم جمعة فا بأس، 

ومثله إن وافق اجلمعة يوم عرفة. 

مــا حكــم َمن أفرد يــوم اجلمعــة بصيام نفــل، ال لقصد  595 -
اجلمعة، ولكن لكونه ال يفرغ من عمله إال ذلك اليوم؟

ال بــأس بذلك، ألن املنهي عنه التخصيص، ولهذا ُيصام 
يــوم عرفة لغير احلاج إذا وافق يــوم اجلمعة، وال يلزم أن 

يصوم يومًا قبله.

لو قال املســلم: أريد أن أصوم يــوم اجلمعة، لغير قصد  596 -
اجلمعة، مع إمكانه أن يصوم أي يوم سواه؟

ال يجوز، إذ البد من سبب ظاهر.
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ما حكم صوم يوم السبت منفردا؟ 597 -
ال يجوز، حلديث: ) ونهى عن صيام يوم السبت، إال في 

فريضة(. رواه أحمد وصححه األلباني.

مــن صام صياما واجبا مثــل الكفارة، فهل يحّق له عدم  598 -
إمتامه؟

مــن شــَرَع فــي صــوم واجــب - كالقضــاء أو النــذر أو 
الكفــارة - فــا بــّد أن يتّمه، وال يجــوز أن ُيفطر فيه بغير 
عــذر، واألفضــل للصائــم املتطــوع أن ُيتّم صومــه ما لم 

توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه.

من صام أول النهار بنية قضاء دْين ثم أفطر، فهل يقضي  599 -
عن هذا اليوم؟

ليــس عليه كفــارة عن هذا الفطر، ولكــن يصوم عن يوم 
قضائه يوما آخر.

لو متت دعوة صائم إلــى وليمة، وكان صيامه للتطوع،  600 -
فهل يجيب الدعوة ويفطر؟

يجيــب الدعوة باحلضــور، وله أن ميتنع عــن األكل، عن 
أبــي هريــرة [ قال: قال رســول اللــه ] : ) إذا ُدعي 
أحدكم فلُيجب، فإن كان صائما فلُيصّل- فليدع بالبركة- 

وإن كان مفطرا فلَيطَعم (.    أخرجه مسلم

هل ُيشرع للصائم أن يبني صيامه عند دعوته للوليمة؟ 601 -
نعــم ُيشــرع له ذلك، فعن أبي هريــرة [ عن النبي ]  
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قال: )إذا ُدعي أحدكم إلى طعاٍم وهو صائم، فليقل: إني 
صائم (.    أخرجه مسلم 

ثامنا: الوصال في الصيام.

ما معنى الوصال في الصيام؟ 602 -
هو مواصلة الصوم دون أن يتخلل ذلك فطر في الليل.

ما حكم الوصال؟ 603 -
ورد النهي عنه، فعن أبي هريرة [ نهى رسول الله ] 
عن الوصال، فقال رجل من املســلمن: فإنك يا رســول 
الله تواصل؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي 
ويســقيني. فلما أبــوا أن ينتهوا عن الوصــال واصل بهم 
يوماً، ثم يومًا، ثم رأوا الهال، فقال]: لو تأخر الهال 

لزدتكم. كاملنكل لهم حن أبوا أن ينتهوا.   متفق عليه

- 604 هل هذا النهي للتحرمي؟
هذا النهي على الكراهة، ألن النبي ] واصل بهم، ولو 
بوا به  بوا بهذا احملــرم، فلما ُأدِّ كان الوصــال محرمًا ما ُأدِّ
ُعِرف أنه جائز لكنه خاف األولى، ويكون هذا صارف 

للنهي من التحرمي إلى الكراهة.

ما معنى قوله ]- 605 )إني أبيت ُيطعمني ربي ويسقيني(؟
قيل هو على حقيقته، وأنه ] كان ُيؤتى بطعام وشــراب 
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من الله كرامة له ] في ليالي صيامه.
وقيــل هو ما ُيفاض عليه ] من الغذاء الروحي من الله 
جــل وعا، يقــول ابن القيم: املــراد ما يغذيــه الله به من 
معــارف، ويفيض علــى قلبه من لذة املناجــاة، وقرة عينه 
بقربــه، وتنعمه بحبه، والشــوق إليــه، وال ميكن أن يصل 

اإلنسان إلى هذه الدرجة، فهذا من خصائصه ].

 هل يزداد األجر في الصيام ملن زاد التعب عليه واملشقة؟- 606
إذا زادت املشقة وصبر املسلم عليها زاد األجر، ألن املشقة 
ــب عليها األجــر العظيم مــن الله جل  التابعــة للعبــادة ُيَرتَّ
وعا، وأما املشقة لذاتها فليس فيها أجر، إال إذا ثبتت تبعًا 
للعبادة، لذا فا ُيشــرع أن يبحث الصائم عن املشقة توهما 

أن هذا أمر مشروع.
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اخلامتة

في ختام املطاف.. 
أقــول: الشــكر لله الذي أســبغ علينــا نعمه ظاهــرة وباطنة، 
ومنهــا العون والتيســير بتقدمي  هذه الرســالة اجلامعة جلملة من 
فتــاوى العلمــاء، نفعنا اللــه بعلمهم وفقههــم، وجمعنا بهم في 

الفردوس األعلى.

فيا أيها القارىء الفاضل..

 فما وجدت من صواب في البيان، وتيسير صحيح للمعلومة 
فــي هذه الرســالة، فهــذا من فضل الله ســبحانه، ومــا كان فيها 
مــن زلة أو هفوة فما هــو إال من العلم القاصــر، وزلة النفس.. 
واســتغفر اللــه العلــي العظيم منــه، وال أعدم مــن توجيه كرمي 
مــن األحباب، ودعوة لنيل التوفيق مــن موالنا الكرمي، والظفر 

بالفقه النافع.
وجزيل الشكر ملن ساهم بطباعة ونشر هذه الرسالة.

واحلمد لله رب العاملن، والصاة والسام على حبيبنا محمد، 
وعلى آله وصحبه، والتابعن لهم بإحسان إلى يوم الدين.



175

الصيام .. سؤال وجواب  

من مراجع الرسالة

أحكام وفتاوى الزكاة والصدقــات والنذور والكفارات، اإلصدار   .1
الثامن، بيت الزكاة ) 1430- 2009 (.

جامع األحاديث الصحيحة في الصيام والقيام واالعتكاف، أعده:   .2
حمدي حامد صبح، راجعه وقدم له: علي بن حسن احللبي األثري، 

دار ابن حزم، الطبعة األولى ) 1417- 1997(.

الفتــاوى الشــرعية فــي املســائل العصريــة من فتــاوى علمــاء البلد   .3
احلرام، د. خالد عبد الرحمن اجلريسي، الطبعة السادسة، 1429- 

.2008

فقه الزكاة، للدكتور يوسف القرضاوي. مؤسسة الرسالة، 1405-   .4 
.1985

مجمــوع فتــاوى الشــيخ محمد صالح ابــن عثيمن- رحمــه الله-   .5
جمع وترتيب: فهد بن ناصر الســليمان، دار الثريا للنشر، 1423-

.2003

6.       نوازل الزكاة ) دراسة فقهية تأصيلية ملستجدات الزكاة(، د. عبد الله 
بن منصور الغفيلي، إصدارا وزارة األوقاف، دولة قطر.



176

الصيام .. سؤال وجواب  



177

الصيام .. سؤال وجواب  

الفهرس

5  .................. املقدمة  

الباب األول : أحكام عامة في الصيام            ..................            9

10  .................. املبحث األول: معلومات عامة عن الصيام 

13  .................. املبحث الثاني: أخـاق الصـائم 

16  .................. املبحث الثالث: ما يتعلق بشهر شعبان 

21 املبحث الرابع:  من فضائل الصوم وشهر رمضان ...........  

24  .................. املبحث اخلامس: من أحكام الصيام 

29  .................. املبحث السادس: من يجب عليه الصيام 

32  .................. املبحث السابع: دخول الشهر 

40  .................. املبحث الثامن: الطاعات في رمضان 

43  .................. املبحث التاسع: أخاق الصائم 

50  .................. املبحث العاشر: النية في الصيام 

54  .................. املبحث احلادي عشر: مباحــات في الصيام 

املبحث الثاني عشر: ما يتعلق باإلحتام واملباشرة ...........           60

63  .................. املبحث الثالث عشر: مفسـدات الصـيام 

72 املبحث الرابع عشر : ما يتعلق بالدورة الشهرية.............  



178

الصيام .. سؤال وجواب  

81  .................. ما يتعلق باالستحاضة. 

82  .................. ما يتعلق بالنفساء. 

85   .................. املبحث اخلامس عشر: السحـور 

91   .................. املبحث السادس عشر: اإلفـطار 

96    .................. املبحث السابع عشر: الصغار والصيام 

99   .................. املبحث الثامن عشر: النسيان في الصيام 

101   .................. املبحث التاسع عشر:  أهل األعذار 

102   .................. ما يتعلق باملريض 

105   .................. احلامل واملرضع 

106   .................. املجنون واملغمى عليه 

109    .................. املبحث العشرين: أحكام طبية 

116 املبحث احلادي والعشرين  : الصيام والسفر ..................  

126   .................. املبحث الثاني والعشرين: صاة التراويح 

135 املبحث الثالث والعشرين: ليالي العشروليلة القدر ............  

141   .................. املبحث الرابع والعشرين: االعـتكاف 

219   .................. الباب الثاني: من أحكام صاة العـيد 

220   .................. أحكام عامة في صاة العيد 

الباب الثالث: ما بعد رمضان                        ..................        226

قضاء الصيام                                                   ..................        227



179

الصيام .. سؤال وجواب  

232   .................. صيام التطوع 

صيام شوال                                                     ..................        235

شهر محرم وعاشوراء                                   ..................        235

تسع من ذي احلجة                                          ..................       238

صيام يومي اإلثنن واخلميس                        ..................       239 

األيام البيض                                                     ..................      239

صيام يومي اجلمعة والسبت                         ..................        241

الوصال في الصيام .                                       .................        243

245   .................. اخلامتة  



180

الصيام .. سؤال وجواب  


