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املقدمة
احلم��د لل��ه رب العامل�ين ،والصالة والس�لام عل��ى املبعوث
رحمة للناس أجمعني ..أما بعد.

فبني 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 اإلنس��ان أن يوفقه إلى ما يحب ،ويسدد
خطاه ليكون على فقه وبصيرة في أي أمر ينطق به أو يعمله.

وم��ن أعظ��م الس��بل لبلوغ ذل��ك الق��راءة عن أص��ول الدين
وأركانه ،ليكون املس��لم على معرفة واضحة مبا يتعلق مبس��ائلها
وأحكامها ،ألن عليها قوام التمكني ،والظفر بالس��عادة األبدية،
فضال أنها من األمور التي ال ُيعذر اجلهل بها.
ولتحقيق ما س��بق جاء ه��ذا الكتاب مبا يتعل��ق بركن الصيام
والتط��وع فيه ،لكث��رة احلديث عنه ،وعلى وج��ه اخلصوص في
رمض��ان ،فرغب��ت بتوفيق من الل��ه أن أجمع بعضا من املس��ائل
املتعلقة به ،مبا تكلم به العلماء نفعنا الله من فقههم ،وعلى وجه
اخلص��وص الش��يخ محمد ابن عثيم�ين رحمه الل��ه تعالى ،ومبا
علي فهمه حول مسائل الصيام.
تيسر ّ
وجاء التبيان لهذا احلكم العظيم على ش��كل أس��ئلة 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 :أخـالق 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 :أخالق 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 عش��ر :أهل األعذار (املريض وكبير الس��ن واحلامل
واملرضع)

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

املبحث احلادي والعشرين :صالة 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 للفاضلني ،شيخنا احملدث :بدر

عبد الله البدر ،ولألخ الدكتور :محمد عود الفزيع .1

ملراجعتهم��ا للنس��خة األول��ى ،وتق��دمي املالحظ��ات القيم��ة،

فجزاهم��ا الل��ه حس��ن الث��واب وكرمي األج��ر ،ولكل م��ن قدّ م
النصح والتوجيه في هذه الرسالة.

والله أس��أل أن يجعل له��ذا الكتاب التوفي��ق والقبول ،وفيه
النفع للمس��لمني ،وإن كان هناك من زلة أو هفوة فلن أعدم من
علي بنصحه وإرشاده ،من بعد حسن الظن
محب ناصح يجود ّ
مب��ا ترج��ح لي من مس��ائل ،والدع��اء ألخيه باخلي��ر ،واملزيد من
العلم النافع.
وآخ��ر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني ،وصل اللهم وبارك
على حبيبنا محمد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليما كثيرا.

 - 1مدير 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
1 -1هل كان الصيام مشروعا لألمم قبلنا؟
نع��م ،دلي��ل ذلك قول��ه تعالى:
( البقرة)183 :
ُ 2 -2يقال أن صيام رمضان لم يكن واجبا على الناس؟
نع��م ،كان الواجب ابتداء صيام عاش��وراء ,ثم بعد ذلك
ُفرض صيام رمضان.
3 -3كيف بدأ األمر بصيام رمضان؟
عز َّ
وجل:
ملا أنزل الله َّ

إل��ى ه��ذه
كان َمن
اآلية:
شاء صام ،ومن شاء أطعم مسكين ًا ،فأجزأ ذلك عنه.
عز َّ
وجل:
ثمجاءقوله َّ
فأثبت
إلى قوله تعالى:
الله صيامه عل��ى املقيم الصحيحَّ ،
ورخص فيه للمريض
وثبت ا ِ
إلطعام للكبير الذي ال يستطيع الصيام.
واملسافرَّ ،
رواه ابوداود.
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ُ 4 -4يق��ال أن الصيام كان فيه ش��دة مع بداية تش��ريعه ،ثم جاء
الترخيص فيه ،كيف هذا؟
نع��م ،ورد الترخي��ص ألس��باب كثي��رة ،منه��ا أن رج�ل ً
ا
م��ن األنص��ار يق��ال ل��ه ِص ْرمة ،ظ��ل يعمل صائم�� ًا حتى
أمس��ى ،فجاء إلى أهله فص َّلى العش��اء ،ث��م نام فلم يأكل
ول��م يش��رب حتى أصب��ح ،فأصبح صائم ًا ،فرآه رس��ول
الل��ه [ ،وقد َج َهد َج ْهد ًا ش��ديد ًا ،فقال له( :مالي أراك
ق��د َج َه��دْ ت َج ْهد ًا ش��ديد ًا)؟ قال :يا رس��ول الل��ه ،إني
فألقيت نفس��ي فنمت،
عملت أمس ،فجئت حني جئت،
ُ
ُ
عز َّ
وجل:
وأصبح��ت حني
ُ
ُ
أصبحت صائم�� ًا ،فأنزل الله َّ
إلى قوله ( ثم
مِ ُّ
الصيام إِلى الليلِ } .رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.
أتوا
َ
5 -5من أين جاءت التسمية بــ ( رمضان )؟
قيل :كان اسم رمضان قدميا ( ناتق) وملا أراد العرب نقل
أس��ماء الشهور القدمية إلى لغتهم وافق ذلك مجيء هذا
الشهر في احلر والرمض ،فقيل رمضان.
وقيل :ألنه يرمض الذنوب ويحرقها.
6 -6متى ُفرض صيام رمضان على املسلمني؟
في السنة الثانية من الهجرة.
7 -7كم رمضان صام النبي [ ؟
صام النبي [ تسع رمضانات.
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ين آ َمنُوا
8 -8م��ا معن��ى ( ُكتب) في قول��ه تعالىَ { :يا َأ ُّي َه��ا ا َّل ِذ َ
الص َي ُام }؟
ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
معناها الكتابة الشرعية،أي األمر الشرعي مبا يحبه الله.
9 -9ملاذا ذكر الله في الصيام {أياما معدودة} ،وفي احلج قال
سبحانه{ :أشهر معلومات}؟
ألن أش��هر احلج كان وقتها معلوم ًا من��ذ نبي الله إبراهيم
[ وتوارثها الناس بعده ،أما رمضان فجاء التش��ريع فيه
جديدا على الناس.
1010ه��ل يج��وز التش��ريك بالني��ة ،فيك��ون الصي��ام للعب��ادة
وللرجيم؟
فبيت النية
إذا ُن ِص��ح ش��خص من ِق َب��ل األطباء باحلمي��ةّ ،
وأمس��ك عن الطعام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب
الشمس ،فإنه يؤجر على ذلك ,وصيامه شرعي ألنه ّبيت
النية وصام املدة كاملة ,ألنه لم يعدل عن احلمية املجردة
إل��ى الصيام الذي يتقرب به إلى الله جل وعال؛ إال وفي
قلبه ش��يء م��ن مالحظة ه��ذه العب��ادة .ويبق��ى أن الذي
يص��وم وال ينهزه إل��ى الصيام إال طلب الث��واب من الله
ش��رك في صيام��ه بني العبادة
ج��ل وعال أعظم أجر ًا ممن َّ
واألمر املباح.
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املبحث الثاني:

أخـالق الصـائم
1111ما الغاية من تشريع الصيام؟
الغاي��ة الت��ي ألجلها ُش��رع الصيام :بلوغ التق��وى إذا قام
الصائم بحق الصيام ،وقد ذكرها الله في قوله سبحانه:

1212ما املقصود من التقوى؟
التق��وى امتثال أوامر الل��ه واجتناب نواهي��ه ،وتلك هي
الغاي��ة من الصيام ،وفيه تربية لنفس��ه ،وتهذيبا ألخالقه،
واس��تقامة في س��لوكه ،ولم يخرج شهر رمضان إال وقد
تأثر تأثر ًا بالغ ًا يظهر في نفسه وأخالقه وسلوكه.
1313هل أشار النبي [ إلى قضية التقوى بالنسبة للصيام؟
نعم ،قال [ ( :من لم يدع قول الزور والعمل به ،فليس
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) .رواه البخاري.

ين
1414م��ا الفوائ��د التي جننيه��ا من قوله تعال��ىَ {:يا َأ ُّي َه��ا ا َّل ِذ َ
ين ِم ْن
��ب َع َل��ى ا َّل ِذ َ
��م ِّ
الص َي ُ
��ام َك َما ُكتِ َ
آ َمنُ��وا ُكتِ َ
��ب َع َل ْي ُك ُ
َق ْب ِل ُك ْم 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.
ثاني��ا :التخفي��ف عل��ى هذه األم��ة ،حيث إنها ل��م تك ّلف
وحده��ا بالصي��ام الذي قد يك��ون فيه مش��قة على
النفوس واألبدان.
ثالثا :اإلش��ارة إلى أن الل��ه تعالى أكمل لهذه األمة دينها،
حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها.

1515هل هناك ِح َك َم ًا ُش ّرع من أجلها الصيام؟
نعم ،فمن احلكم والفوائد التي تضمنها الصيام:
 /1أنه عب��ادة نتقرب بها إلى ربنا؛ بت��رك احملبوبات التي
جبلنا على محبتها من طعام وشراب ونكاح ،لننال
بذلك رضا ربنا.
 /2معرفة الغني قدر نعمة الله عليه ،حيث إن الله تعالى
يس��ر له احلص��ول على ما يش��تهي ،م��ن طعام،
ق��د ّ
وش��راب ،ون��كاح ،فيش��كر ربه على ه��ذه النعمة،
ويذكر أخاه الفقير الذي ال يتيس��ر له احلصول على
ذلك ،فيجود عليه بالصدقة واإلحسان.
التم��رن عل��ى ضب��ط النف��س والس��يطرة عليها حتى
/3
ّ
يتمكن من قيادتها ملا فيه خيرها وس��عادتها ،ويبتعد
عن أن يكون إنس��ان ًا بهيمي ًا ال يتمكن من منع نفسه
عن لذتها وشهواتها ،ملا فيه مصلحتها.
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1616هل في الصيام فوائد دنيوية للبدن؟
نع��م ،واملف��روض ابتداء أال جنع��ل الفوائ��د الدنيوية هي
األص��ل؛ ألن ذل��ك قد ي��ؤدي إلى إضع��اف اإلخالص
والغفل��ة ع��ن إرادة اآلخ��رة ،وم��ن الفوائ��د الدنيوي��ة ما
يحص��ل من الثم��رات الصحية الناجتة ع��ن تقليل الطعام
وإراح��ة اجله��از الهضمي فترة معينة ،من ترس��ب بعض
الفضالت والرطوبات الضارة باجلسم وغير ذلك.
1717ما املناسبات املتميزة التي وقعت في شهر رمضان؟
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
1818ما سبب التسمية بشعبان؟
لتش��عب – انتش��ار -الع��رب في طلب امل��اء ،أو في
قيل
ّ
الغ��ارات – الغزو -أيام اجلاهلية ،بع��د أن يخرج رجب
احلرام ،أو هو من التشعب أي الظهور.
1919ملاذا ينبغي االهتمام بالعبادات في شعبان؟
لتك��ون كالتمهيد والتيس��ير في فعلها قب��ل رمضان ،مثل
قراءة القرآن ،والصيام.
2020هل ُيشرع صيام شهر شعبان؟
��ن اإلكثار منه ،حلديث عائشة رضي الله عنها:
نعم ،و ُي َس ُّ
(كان رس��ول الله [ يصوم حتى نقول ال يفطر ,ويفطر
حتى نقول ال يصوم ,وما رأيت رسول الله [ استكمل
صيام ش��هر قط إال رمضان ,وما رأيته في ش��ه ٍر أكثر منه
صياما في شعبان) .متفق عليه
2121ما سبب اإلكثار من الصيام في شعبان؟
شهر يغ َفل عنه الناس بني رجب ورمضان,
لعل العلة أنه ٌ
ومعل��وم أن اس��تثمار أوق��ات غفل��ة الن��اس بالطاع��ات
مطلوب ،وقيل حتى يتهيأ املسلم للصيام قبل رمضان.
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ُ 2222يق��ال أن��ه ق��د ورد النهي ع��ن الصيام بعد انتصاف ش��هر
شعبان ..هل هذا صحيح؟
نعم ،لقوله [( :إذا انتصف ش��عبان ف�لا تصوموا) رواه
الترمذي.
2323كيف نوفق بني النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان مع
حرص النبي [ على صيام أكثر شعبان؟
النه��ي يتوج��ه إلى من ب��دأ الصيام بعد منتصف الش��هر،
وليس إلى ذاك الدي حرص على الصيام من أوله.
ّ
الشك؟
2424ما حكم صيام يوم
ورد التح��رمي ع��ن صيامه ،فعن عمار بن ياس��ر رضي الله
عنهما قال(:من صام اليوم الذي ُي َش��ك فيه فقد عصى أبا
القاسم [ ) .رواه ابن خزمية وابن حبان.
ّ
الشك؟
2525ما املقصود بيوم
يقص��د به اليوم األخير من ش��عبان ،وأيضا ما يجعل معه
اليوم الذي قبله ،عن أبي هريرة ] قال :قال النبي [:
(ال تقدّ م��وا رمضان بصوم يوم وال يومني؛ إال رجل كان
يصوم صوما فليصمه ) .متفق عليه
ّ
الشك؟
2626ما الع ّلة في النهي عن صيام يوم
قي��ل :حتى ال يزاد في رمضان ما ليس منه ،وأيضا ألجل
حتقي��ق الفص��ل بني الف��رض والنافل��ة ،مث��ل الفصل بني
صالة الفريضة عن النافلة بعدها؛ إما بكالم أو انتقال.
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2727هل النهي يش��مل صيام اليوم األخير ألجل الوفاء بالنذر
أو الكفارة؟
ّ
الش��ك ألجل الن��ذر أو الكفارة ،إمنا
ال ب��أس بصيام يوم
النهي يتوجه إلى صيامه بنية مطلقة.
2828م��ن كان معت��ادا عل��ى صي��ام ي��وم اخلميس؛ وواف��ق يوم
اخلميس ليوم الشك ..فهل يصومه؟
نعم ،له أن يصومه ،لرخصة النبي [ له في ذلك ،لقوله:
يتقدم��ن أحدك��م بصوم يوم أو يوم�ين ،إال أن يكون
( ال
ّ
فليصم ذلك اليوم ) متفق عليه.
رجل كان يصوم صومهُ ،
2929هل ميكن صيام اليوم األخير من باب االحتياط؟
نعلم أن صيام رمضان ال يتحقق إال بإكمال عدة ش��عبان
ثالث�ين يوم��ا ،أو برؤية ه�لال رمضان ،وغير ه��ذا يعتبر
الفاعل متعد حلدود الله ،وواقع أيضا في التكلف.
3030هل صيام يوم الشك احتياطا يعدّ مخالفة لولي األمر؟
نع��م ،وهو أو ًال 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 للمسلمني.
3131كيف ميكن أن نحقق االحتياط في العبادات؟
االحتي��اط إمنا ُيط َل��ب عند احتمال الوق��وع في املخالفة,
وأم��ا إذا أدى االحتي��اط إل��ى ارتكاب محظ��ور ،أو ترك
مأمور ،فاالحتياط في ترك هذا االحتياط.
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3232كيف ميكن التعامل مع اليوم األخير من ش��عبان في ثبوته
من جهة الرؤية؟
إن ج��اء الي��وم الثالث�ين م��ن ش��عبان ،وح��ال دون رؤية
ّ
الشك.
الهالل غيم أو غبار :فهو يوم
وإذا كانت السماء صحو ًا ولم ير الهالل؛ فهو ليس بيوم
ش��ك ,وقطعا ه��و من ش��عبان ،وال يص��ام ،حلديث ( ال
تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني).
صح في ليلة منتصف شعبان أي حديث؟
3333هل ّ
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 للمؤمنني.
3434هن��اك عادة بني الناس ف��ي الكويت يقال عنها ( ال ْق ِريش)
ما القول فيها؟
هي عادة قدمية
يتجمع فيها النس��اء جل��رش (طحن) ال ُبر،
ّ
اس��تعدادا لرمض��ان ،حت��ى ال يش��غلهم هذا ع��ن العبادة
في رمض��ان ،لكن في الزمن احلاضر ال حاجة لهذا؛ وال
س��بب إلحي��اء هذا األمر؛ اس��ما بدون حقيقته الس��ابقة،
لذا تركه أفضل ،لتضمنه املداومة ،مع التبذير باألطعمة؛
مثلما جنده في مواضع العمل.
3535من عليه صيام سابق ،هل يقضيه في شعبان؟
20
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نعم ،ويجب عليه املبادرة بقضاء دين الصيام ،وذلك في
شعبان قبل مجيء رمضان.
3636هل هذا يش��مل الفت��اة التي لم تصم م��ن رمضان املاضي
بسبب احليض أو النفاس؟
نعم ،فيجب عليها قضاء ما عليها من صيام.
3737بعض الناس يفعلون ما يشتهون من معاصي قبل رمضان
بحجة أن الصائم مغفور له ذنبه ..ما حكم فعلهم؟
ه��ذا من القبيح بالتفكي��ر فيه قبل فعله ،ب��ل من أعطاهم
اإلذن بفع��ل املعصي��ة ف��ي أي وقت م��ن الس��نة؟ وأيضا
أي��ن الضم��ان ب��أن من ص��ام رمضان ق��د جاءت��ه املغفرة
والقبول؟
3838ما حكم صالة الرغائب؟
ص�لاة الرغائب التي هي ثنتى عش��ر ركع��ة ،بني املغرب
والعش��اء ليل��ة اجلمعة م��ن رج��ب ،أو ليل��ة النصف من
يصح فعل��ه عن النب��ي [ ،وقال
ش��عبان ،كل ذل��ك ل��م ّ
طائفة من العلماء أنهما بدعة منكرة.
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املبحث الرابع:

من فضـائل الصـوم وشهر رمضـان
3939ما فضائل الصيام عموما؟
 /1عن أبي سعيد ُ
سمعت النبي [ يقول:
اخلدْ ِر ِّي ] قال:
ُ
ص��ام يو ًما في س��بيل ال َّله َب َّع��دَ ال َّل ُه وجه��ه عن ال َّنار
( م��ن
َ
سبعني خريفا ) .رواه البخاري

 /2ع��ن أبي هريرة ] أن رس��ول الله [ قال ( :قال ربكم
تبارك وتعالىُّ :
كل العمل كفار ٌة ،إال الصوم فإنه لي ،وأنا
َأجزي به .) ...رواه أحمد.
 /3عن أبي هريرة ] أن رسول الله [ قالُّ ( :
كل عملِ ابن
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.
آدم يضاعف ،احلس��ن ُة ُ
عز َّ
وجل :إال الصوم فإنه لي ،وأنا َأجزي به.)...
قال الله َّ
رواه مسلم.

س��معت النبي [ يقول:
 /4عن ُحذيفة بن اليمان ] قال:
ُ
(فتن�� ُة الرج��ل ف��ي أهل��ه ومال��ه وج��اره ُتك ِّفره��ا الصال ُة
والصيام والصدقة .) ...متفق عليه.

 /5ع��ن عب��د الل��ه بن عم��رو ] أن رس��ول الل��ه [ قال:
(الصي��ام والق��رآن يش��فعان للعب��د ي��وم القيام��ة ،يقول
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ِ
والشهوات بالنهار فش ِّفعني
الطعام
رب منع ُته
أي ِّ
الصيامْ :
َ
في��ه ،ويق��ول القرآن :منع ُت��ه الن��وم بالليل ،فش�� ِّفعني فيه،
ف ُيش َّفعان) رواه أحمد.

أتيت رس��ول الل��ه [ فقلت:
 /6ع��ن أب��ي أمامة ] قالُ ( :

ُمرني بعملٍ ُيدخلني اجلن��ة؟ قال [ :عليك بالصوم ،فإنه
ال ِع��دْ ل له .ث��م أتيته الثانية فقال لي :علي��ك بالصيام) رواه
أحمد وال َّنسائي وغيره.
وفي ٍ
لفظ( :عليك بالصوم فإنه ال ِم َ
ثل له) رواه ابن ِح َّبان
وال َّنسائي.

4040ما فضائل شهر رمضان على وجه اإليجاز؟
صام
 /1عن أبي هريرة ] َأ َّن رس��ول ال َّل ِه [ قال ( :من َ
ومن
من َذنْبهْ ،
رمضان إِميا ًنا واحتس��ا ًبا ُغ ِف َر َل ُه ما َت َق��دَّ َم ْ
واحتسا ًبا ُغ ِف َر ُله ما تقدَّ م من َذ ْنبِ ِه).
قام ليلة ال َقدْ ر إميا ًنا ْ
رواه مسلم

 /2عن أبي هريرة ] عن رس��ول ال َّله [ قال ( :إِذا كا َن ْت
َأ َّو ُل ٍ
ِ
َ
��ر َد ُة الجْ ِ ِّن
رمض��ان ُص ِّفدَ ْت
��ن
ليل��ة ِم ْ
الش��ياطنيُ و َم َ
اب
اب ال َّنا ِرَ ،ف َل ْم ُي ْفت َْح م ْن َها َب ٌ
تح ْت َأ ْب َو ُ
َو ُغ ِّل َق ْت َأ ْب َو ُ
ابَ ،و ُف َ
باب ،ونادى ُمناد يا ِ
باغ َي اخلي ِر أقبِل،
الجْ َ َّن ِة فلم ُيغْ َلقْ م ْن َها ٌ
َو َيا َب ِ
اغ َي َّ
��ر أ ْق ِص ْرَ ،ولِ َّل ِه ُع َت َقا ُء ِم ْن ال َّنا ِر وذلك في ُك ِّل
الش ِّ
َل ْي َل ٍة ) .رواه ابن ماجه
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 /3عن أبي هريرة ] أن النبي [ رقى املنبر ،فقال( :آمني،
آمني ،آمني) قيل له  :يا رسول الله ،ما كنت تصنع هذا؟
فق��ال [ ( :قال لي جبري��لِ :
رغم أنف عبد أدرك أبويه

أو أحدهما لم يدخله اجلنة .قلت :آمني .ثم قال جبريل:
رغ��م أنف عب��د دخل عليه رمضان لم يغف��ر له .فقلت:
آم�ين .ثم قال جبريل :رغم أنف امرئ ُذكرت عنده فلم
ّ
يصل عليك .فقلت :آمني) .رواه الترمذي.
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املبحث اخلامس:

من أحـكام الصـيام
4141ما هو تعريف الصيام لغة؟
الصي��ام ف��ي اللغ��ة :اإلمس��اك ،ومن��ه قول��ه تعال��ى:

 4242وما هو تعريفه شرعا؟
التقرب
هو التعبد لله تعالى؛ باإلمساك عن املفطرات َّ
بني ِة ُّ
إلى الله ،من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
4343ما أقسام الصيام؟
ينقسم الصيام إلى قسمني:
= قسم مفروض :وهو ما يكون بسبب الكفارات أو النذور،
أو بغي��ر س��بب؛ كصيام ش��هر رمضان ،ألن��ه واجب
بأصل الشرع ،أي بغير سبب حادث من املكلف.
= وقس��م غير مفروض :وهو إما يكون معينا ،وقد يكون
مطلقا.
ومثال الصيام املعني :صوم اإلثنني واخلميس.
ومثال الصيام املطلق :صيام أي يوم مباح في السنة.
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 4444ما حكم صيام شهر رمضان؟

صيام شهر رمضان ركن من أركان اإلسالم ،قال تعالى:

الم على
ال َّله عنهما قال :قال رسول ال َّله [ُ ( :بنِ َي الإْ ْس ُ
رسول ال َّله،
َخ ْمس؛ شها َدة َأ ْن لاَ إ َل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو َأ َّن ُم َح َّمدً ا ُ
وصو ِم رمضان»
احل��ج،
الصلاَ ة ،وإيتَ��اء َّ
وإق��ام َّ
الز َكاةَ ،و ِّ
ْ
رواه البخاري ،وأجمع املسلمون على فرضيته.
 4545ما أركان الصيام؟
الصيام له ركن واحد :وهو التعبد لله عز وجل باإلمساك
عن املفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
4646ما الصيام الواجب على املسلمني فعله؟
صوم ش��هر رمضان فقط ،فع��ن طلحة بن عبيد الله ]
أن أعرابي��ا جاء إلى رس��ول الله ثائ��ر الرأس...،فقال :يا
رس��ول الل��ه أخبرني ماذا ف��رض الله علي م��ن الصيام؟
تطوع ) .متفق عليه
فقال [ ( :شهر رمضان ،إال أن ّ

4747هل هناك من أنواع للفجر بالنسبة للصيام؟
نع��م ،هناك الفجر الص��ادق للصيام ،وه��و الفجر الثاني
دون الفجر األول والذي يقال عنه الكاذب.
نفرق بني الفجر األول عن الثاني؟
4848كيف ّ
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يتميز الفجر الثاني عن الفجر األول بثالث مميزات:
األول��ى :أن الفج��ر األول يك��ون مس��تطي ً
ال أي ًّ
ممت��دا من
املش��رق إلى املغرب ،أما الفجر الثاني فهو ممتد من
الشمال إلى اجلنوب ،أي معترض ًا في األفق.
املي��زة الثاني��ة :أن الفج��ر األول فيظل��م بع��د أن يك��ون له
ش��عاع ،أما الفجر الثاني فال ظلمة بعده ،بل يستمر
النور في الزيادة حتى طلوع الشمس
املي��زة الثالثة :أن الفجر الثان��ي متصل بياضه باألفق ،وأما
الفجر األول فبينه وبني األفق ظلمة ،وليس له حكم
في الش��رع؛ فال حتل به ص�لاة الفجر ،وال يحرم به
الطعام على الصائم ،بخالف الفجر الثاني.
4949ما حكم من أنكر فرضية صوم رمضان؟
من أنكر فرضيته كفر ،إال أن يكون ناشئ ًا في بالد بعيدة،
فيعرف به ،وإن أصر بعد البيان كفر.
ال يعرف الشرع ّ

5050ما القول فيمن ترك صيام رمضان تهاون ًا بفرضيته؟
بع��ض أهل العلم ي��رى أنه كافر مرتد ،لك��ن الراجح أنه
ليس بكافر مرتد ،بل هو فاسق ،وعلى خطر عظيم.
5151من ترك الصيام تعمدا لسنوات سابقة هل عليه قضاؤها؟
ال يلزمه قضاء ما ترك ،لكن عليه التوبة والندم ،واإلكثار
تطوعا من جنس ما ترك.
5252هل ميكن قياس ترك الصيام على ترك الصالة بسبب النوم؟
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يحت��ج على هذا مبثل قول��ه [( :من نام عن صالة أو
ال
ّ
نسيها فليصلها إذا ذكرها ) .متفق عليه ،ألن التأخير بسبب
الن��وم أو النس��يان مع��ذور صاحبه ،وقض��اء املعذور بعد
الوقت كاألداء في أجره وثوابه.
5353ما احلكم شرعا فيمن أفطر في نهار رمضان بدون عذر؟
الفط��ر في نه��ار رمضان بدون عذر م��ن الكبائر ،ويجب
على الفاعل اإلستغفار والتوبة إلى الله.
5454هل يجب عليه قضاء ما ترك؟
عليه أن يقضي ذل��ك اليوم الذي أفطر فيه ،وعليه اإلثم؛
ألنه ملا ش��رع فيه فقد التزم ب��ه ودخل فيه على أنه فرض،
لذا يلزمه قضاؤه كالنذر.
5555هل يقضي من أفطر يوما من أيام رمضان؟
ت��ارك الصوم من األصل متعمد ًا بال عذر؛ الراجح أنه ال
يلزمه القضاء ،ألنه ال يستفيد به شيئ ًا ،إذ أنه لن يقبل منه،
أخرت
ف��إن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوق��ت معني إذا ّ
عن ذلك الوقت بال عذر لم تقبل من صاحبها قضاء.
5656هل نلزم الكافر بعد إسالمه قضاء ما فاته من عبادات؟
ال يلزمه ذلك ،لقوله تعالى:
(األنفال.)38 :
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5757كيف يصوم من ميتد النهار أو الليل عندهم لوقت طويل؟
البل��د ال��ذي فيه ليل ونهار في األربع والعش��رين س��اعة
واجب على املس��لمني فيه الصيام ولو طال النهار ،مادام
ميكن متييز ليلهم من نهارهم ،أما في البلدان التي ال ميكن
فيها متييز ذلك؛ فيصومون بتقدير الوقت بحس��ب أقرب
البلدان إليهم ،مما فيها ليل أو نهار متميز.
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املبحث السادس:

من يـجب عليه الصيام
5858على من يجب صوم رمضان؟
الصي��ام يجب أدا ًء على :كل مس��لم ،ذك��ر وأنثى ،بالغ،
عاقل ،قادر ،مقيم ،وخال من املوانع.
5959ماذا يقصد باخللو من املوانع؟
أي ما يكون باملرأة من حيض أو نفاس مينعها من العبادة؛
كالصالة والصيام وغيرها من العبادات.
6060ما ضابط وجود العقل في اإلنسان؟
ضابطه وجود التمييز بني األش��ياء ،فإذا لم يكن اإلنسان
عاق ً
ال فإنه ال صوم عليه وال صالة وال حج.
6161هل اإلنسان اله ِرم عليه صيام أو كفارة؟
ال يلزمه الصوم ،وال اإلطعام؛ ألنه ال تكليف عليه.
6262مب يتحقق البلوغ؟
يحصل البلوغ بواحد من أمو ٍر ثالثة:
أ -أن يتم اإلنسان خمس عشرة سنة .
ب -أو أن ُينبت الشعر اخلشن الذي يكون عند ُ
القبل.
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ج -أو ين��زل املن��ي بل��ذة ،س��وا ًء كان ذل��ك باحت�لام أو
بيقظة.
وتزيد املرأة أمر ًا رابع ًا وهو :نزول احليض.
6363هل ميكن ضبط البلوغ بسن معني؟
ال ميكن ضبط البلوغ بس��ن محدد ،لكن من ّ
مت له خمس
عشرة س��نة؛ من ذكر أو أنثى فقد بلغ ،ومن حاضت ولو
قبل خمس عشرة سنة فقد بلغت.
6464ما املقصود ُ
بالقدرة في الصيام؟
أال يكون باإلنسان مرض مينعه من الصوم.
6565هل املقيم يعني عكس املسافر؟
نعم ،فاملقيم مبعنى أنه من اس��توطن ف��ي أرض ،وله فيها
أه��ل فق��د تع�ّي�نّ عليه الص��وم ،أم��ا املس��افر ألي غرض
عارض فال يجب عليه الصيام.
6666لو أسلم إنسان في منتصف رمضان مب نؤمره؟
إذا أسلم في أثناء اليوم لزمه اإلمساك دون القضاء؛ ألنه
صار من أهل الوجوب.
6767م��ن افط��ر بس��بب ظ��روف االمتحان��ات ،لوقوعه��ا ف��ي
رمضان ،واملواد صعبة ،فما حكم فعله؟
اإلفطار في رمضان من أجل االختبار ال يجوز ،ألنه باإلمكان
املراجعة بالليل ،وليس هناك من ضرورة إلى اإلفطار.
31

الصيام  ..سؤال وجواب

6868ماذا يفعل من ترك الصيام سابقا ملثل هذا األمر؟
على املخطئ أوال التوبة ،وعليه القضاء ،ألنه متأول ولم
يتركها تهاون ًا.
6969هل يجوز للعمال إذا شقّ عليهم العمل أن يفطروا؟
ابتداء عليهم أن يس��تعينوا بالله عز وجل ويصوموا ،فإذا
رأوا أثن��اء النهار تعبا وعطش�� ًا يضرهم ،فلهم أن يفطروا
للحاجة.
7070ه��ل باإلم��كان االتف��اق م��ع صاح��ب العمل عل��ى زمن
العمل لتحقيق الصيام؟
نع��م ،وهذا في��ه خير؛ حني يتفق��وا عل��ى أن يكون عمل
العامل في رمضان لي ً
ال ،أو أن يخفف من ساعات العمل
حتى يقوموا بالعمل والصيام على وجه مريح.
7171هل لرجال اإلطفاء الفطر في شهر رمضان؟
إن اس��تدعى األم��ر عليهم أن يفطروا ليتق��ووا على إنقاذ
أرواح الناس فلهم ذلك ،ويقضوا بعد رمضان.
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املبحث السابع:

دخـول الشـهر
أوال :ما يتعلق برؤية الهالل.
7272مب يثبت دخول شهر رمضان؟
يثب��ت إما برؤي��ة هالله ،وإما بإكمال عدة ش��هر ش��عبان
ثالثني يوم ًا ،لقول رسول الله [« :إذا رأيتموه فصوموا،
وإذا رأيتم��وه فأفط��روا ،فإن غب��ي عليك��م فأكملوا عدة
شعبان ثالثني» .رواه البخاري
7373كيف نتحقق من معرفة دخول الشهر؟
يتحق��ق ذلك بأن يتراءى الناس الهالل ،فإذا رأوه وجب
العم��ل مبقتضى هذه الرؤية ،صوم ًا إن كان الهالل هالل
رمضان ،وإفطار ًا إن كان الهالل لشوال.
7474ما الشروط الواجب توافرها في الرائي للهالل؟
يش��ترط فيه أن يكون موثوق ًا لكونه صحيح البصر ،عد ً
ال
في دينه ،متثبت ًا بقوله.
7575ما حكم دعوة الناس لترائي الهالل؟
الدعوة لترائي الهالل ،أي هالل رمضان ،أو هالل شوال
أم��ر معهود في عهد الصحاب��ة لقول ابن عمر ]:
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(ت��راءى الن��اس اله�لال ،فأخب��رت النبي [ أن��ي رأيته
فصامه ،وأمر الناس بصيامه) .سنن أبو داود
7676أين ميكن رؤية الهالل بوضوح في أول أمره؟
في الصحراء حيث تنعدم األنوار ،أو فوق قمم اجلبال.
7777ماذا نستفيد من قول ابن عمر (وأمر الناس بصيامه)؟
يوجه األمر
ُيس��تفاد من��ه أن ولي األم��ر وحده هو ال��ذي ّ
للمسلمني في البلد بالصيام ،وكذلك بالفطر.
7878بكم شاهد يثبت دخول شهر رمضان؟
يثب��ت دخ��ول الش��هر بش��هادة رج��ل واح��د إذا ارتضاه
القاض��ي وحك��م بش��هادته ،وقد أثبت النب��ي [ دخول
الشهر برؤية ابن عمر .أخرجه أبو داود
7979من رأى الهالل وحده ،ماذا يجب عليه؟
يجب ابالغ األمر للمحكمة ليشهد به.
8080من ُر ّدت شهادته ،فهل يلزمه الصوم؟
نع��م؛ يلزمه الص��وم ،ألنه تيق��ن رؤية اله�لال ،وقد قال
النبي [« :صوموا لرؤيته» وهذا قد رآه.
8181ل��و متت مش��اهدة الهالل ،لكن من لم يره قال :س��أكمل
عدة شعبان! فما توجيه القول عليه؟
األصل أن كل من رأى يصوم ,وليس مفهوم ذلك أن من
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ل��م ير ال يص��وم ,ألن هذا غير م��راد باالتفاق ,فاخلطاب
للمجموع ال للجميع ,وذلك ملشقة حتققه جلميع األمة.
8282هل ميكن االستعانة بالطائرات لرؤية الهالل؟
ال يش��رع االس��تعانة بالطائ��رات ،أو القم��ر الصناع��ي،
وذلك ألن الطائرات والقمر الصناعي س��يكونا مرتفعني
على األرض؛ التي هي ّ
محل ترائي الهالل.
8383هل يجوز للمس��لم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في
رؤية الهالل؟
املقرب ،لعموم قوله [:
نعم ،ال بأس باستعمال املنظار ّ
«إذا رأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا».
8484أيهما مقدّ م على اآلخر :الرؤية ،أو احلساب؟
الرؤية مقدمة على احلس��اب ،لقوله تعالىَ { :ف َمن َش�� ِهدَ
ِم ُ
نك ُم َّ
��ه َر َف ْل َي ُص ْم ُه } وقول النبي [« :إذا رأيتموه،
الش ْ
فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا».
8585ه��ل يج��وز اعتماد حس��اب املراص��د الفلكية ف��ي ثبوت
الشهر وخروجه؟
ال يج��وز ذل��ك ،ف��إن كانت هن��اك رؤية ولو ع��ن طريق
املراصد الفلكية فإنها معتبرة ،لعموم قول النبي [« :إذا
رأيتم��وه فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا» .أما احلس��اب
فإنه ال يجوز العمل به ،وال االعتماد عليه.
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8686متى ميكن العمل باحلساب وفق املراصد الفلكية؟
ميك��ن أن يعم��ل بذلك في النفي ال ف��ي اإلثبات ،أي :لو
قال ش��خص أنه رأى الهالل ،واملراصد تقول إن الهالل
ال ميك��ن أن يول��د هذه الليل��ة في هذا امل��كان ،فإنا نعمل
بنف��ي املرصد ،ولو قرر املرصد أن اله�لال مولود الليلة،
ول��م ي��ره أحد من الن��اس رؤية مجردة ل��م نعمل بإثبات
املرصد ،ألن العبرة بالرؤية الطبيعية.
8787لو خرجت النتائج احلس��ابية صحيحة ،فهل يعتمد عليها
للسنوات القادمة؟
س��واء خرجت النتائج صحيحة أو خاطئة فلسنا مطالبني
بأكثر من العمل بالوسائل الشرعية في إثبات األهلة.
أمية ال تكتب وال حتس��ب,
8888ل��و قال قائ��ل :إن األمة كانت ّ
وأم��ا اآلن فإنها ص��ارت تكتب وحتس��ب ,وانتفت العلة
فعلينا الرجوع إلى احلساب ،ماذا نقول له؟
يق��ال ل��ه :ال ,ه��ذا وص��ف لألم��ة؛ وإن ُو ِج��د فيه��ا من
املتعلم ،يقول الله س��بحانه :
أمية
(اجلمعة , )2:والرسول [ أمي ,فاألمة ّ
باخلبر النبوي الصادق ،وإن كتبت وإن قرأت.

8989ما معنى قول النبي [ « :ش��هران ال ينقصان ،شهرا ٍ
عيد،
رمضان وذو احلجة» .رواه البخاري؟
تنوعت األقوال في املراد من احلديث ،ومن ذلك:
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قي��ل :ش��هرا عي��د ال ينقص��ان ،أي ال ينقصان مع ًا في س��نة
واح��دة ،رمضان وذو احلجة ،إن نق��ص أحدُ هما َّ
مت
اآلخر.
وقي��ل :ال ينقص��ان ف��ي الفضيل��ة واألجر ،وإن كان تس��عة
وعشرين أو ثالثني.
وقيل :ال ينقصان في األحكام.
9090هل ذكر النبي [ عن مقدار الشهر العربي؟
نع��م ،فعن ابن عمر] عن النب��ي [ أنه قال ( :إنا أمة
أمية ،ال نكتب وال نحسب ،الشهر هكذا وهكذا) ،يعني
ّ
مرة تسعة وعشرين ،ومرة ثالثني .متفق عليه.
9191إذا لم ُيعلم الناس بدخول الشهر إال بعد مضي وقت من
النهار ،فما الواجب عليهم؟
إذا مت العلم بدخول الش��هر أثناء اليوم فإنه يجب عليهم
اإلمساك؛ ألنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان.
9292هل يجب على من أمس��ك للصيام وس��ط النهار..قضاء
هذا اليوم؟
في ه��ذا خالف بني أهل العلم ،فجمه��ور العلماء يرون
أن��ه يلزمه القض��اء ،ألنه لم ينوي الصي��ام من أول اليوم،
بل مضى عليه جزء من اليوم بال نية.
وذهب بع��ض أهل العلم إلى أنه ال يلزم��ه القضاء؛ ألنه
كان مفطرا عن جهل ،واجلاهل معذور بجهله.
37

الصيام  ..سؤال وجواب

ثانيا :اختالف املطالع:
9393ما العمل مع النداء بتوحيد املطالع والرؤية؟
ال إشكال في القول باحتاد املطالع ،أو باختالفها ,فهذه لم
ِ
حتدث مش��كلة على مر العصور ,م��ع أنه ُو ِجد في بعض
العصور م��ن يفتي باحتاد املطالع ,وم��ن يفتي باختالفها،
لكن ملا كانت األمة في الس��ابق حتت قيادة واحد كان من
املمك��ن إلزام األمة في ش��رقها وغربه��ا ,وهذا غير ممكن
اآلن ,لك��ن إذا اجته��د علم��اء كل دول��ة ممن تب��رأ الذمة
بتقليدهم فال يوجد إشكال إن شاء الله تعالى.
9494هناك م��ن ينادي برب��ط املطالع كلها مبطل��ع مكة ،حرص ًا
على وحدة األمة في دخول الشهر ،فما الرأي في هذا؟
فلكي��ا هذا مس��تحيل ،ألن مطالع اله�لال تختلف ،وإذا
كان��ت تختل��ف فإن مقتض��ى الدليل أن يجع��ل لكل بلد
حكمه ،فإذا رآه أهل مكة مث ً
ال فكيف نلزم أهل باكس��تان
بالصيام ،مع علمنا أن الهالل لم يطلع في أفقهم.
9595هل اختالف املطالع كان موجودا في الزمن املاضي؟
نعم ،ودليله ما جاء عن كريب ،أن أم الفضل بنت احلارث
بعثت��ه إل��ى معاوية ] بالش��ام .ق��ال :فقدمت الش��ام،
ّ
عل��ي رمضان وأنا بالش��ام،
واس��تهل
فقضي��ت حاجتها،
ّ
فرأيت الهالل ليلة اجلمعة ،ثم قدمت املدينة آخر الشهر،
فسألني عبد الله بن عباس ]  -ثم ذكر الهالل -فقال:
متى رأيتم الهالل؟ فقلت :رأيناه ليلة اجلمعة .فقال :أنت
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رأيته؟ فقلت :نعم ،ورآه الناس ،وصاموا ،وصام معاوية
] .فق��ال :لكن��ا رأين��اه ليلة الس��بت؛ فال ن��زال نصوم
حت��ى نكمل ثالث�ين ،أو نراه .فقل��ت :أوال تكتفي برؤية
معاوي��ة ] وصيامه؟ فقال :ال؛ هكذا أمرا رس��ول الله
[ .أخرجه مسلم.
9696ما القول فيمن ينشر في اجلرائد عن موعد بداية الشهر؟
الواجب ترك مثل هذا خشية تفريق كلمة املسلمني.
9797ه��ل ُحك��م ول��ي األم��ر ف��ي البل��د يحس��م قضي��ة القول
باختالف املطالع؟
نعم ،فإذا أمر ولي األمر بالصوم ،أو الفطر وجب امتثال
أمره؛ ألن حكمه في املسائل اخلالفية يرفع اخلالف.
9898م��ن يعي��ش ف��ي بل��د خ��ارج بل��ده ،هل يص��وم م��ع بلده
األجنبي ،أو بلده األصلي؟
يصوم ويفطر املس��لم كما يص��وم ويفطر أهل البلد الذي
هو فيه ،سواء وافق بلده األصلي أو خالفه.

ثالثا :الدعاء والتهنئة بالشهر.
9999هل ورد عن النبي [ دعاء خاص عند رؤية الهالل؟
نعم ،فعن رسول الله [ قال ( :اللهم أهله علينا باليمن
واإلميان ،والس�لامة واإلس�لام ،ربي ورب��ك الله) .رواه
الترمذي وأحمد .
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10100هل ُيشرع ملن سمع برؤية الهالل قول الدعاء السابق؟
ال يشرع قوله إال ملن شاهده فقط.
10101ما حكم التهنئة بدخول رمضان؟
يس��ر ،ألن ه��ذا ورد أصله في
ال ب��أس أن ُيهن��أ بكل م��ا ُ
الس��نة ،كتهنئ��ة الصحاب��ة بتوب��ة الله عل��ى كعب بن
مالك ] ،كذلك النبي [ بشّ ر بابنه إبراهيم ،واملالئكة
يس��ر ال بأس بها،
بشّ ��رت إبراهي��م بابنه ،فالتهنئة بكل ما ّ
ولها أصل في السنة.
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املبحث الثامن:

الطاعـات في رمضـان
10102هل العبادات لها جانبان في العمل واالهتمام؟
نع��م ،اجلان��ب األول :وه��و األداء واإلجن��از وفق الهدي
النب��وي ،وه��ذا هو اإلج��زاء ،ويقال له الصح��ة ،مبراعاة
األركان والشروط والواجبات وغيرها.
واجلانب الثاني :وهو اجلزاء ،ويجب فيه اإلخالص لله،
وابتغ��اء األج��ر منه س��بحانه ،واحلذر من الري��اء وغيره،
وهذا فيه القبول عند الله.
10103مب يتشابه أو يختلف املسلم عن غيره في العبادات؟
يتشابه مع غيره في اإلجزاء ،ويختلف في اجلزاء.
10104هل ميكن أن يؤدي املسلم العبادة وال يقبلها الله منه؟
نعم ،مثل من ال يحرص على األدب مع الله في العبادة،
فتكون عبادته صحيحة ظاهرا ،وفاسدة في باطنها.
10105ما األعمال واألقوال املشروع فعلها في رمضان؟
هي كثيرة ،منها ص�لاة الفرائض والنوافل ،والصدقات،
وإخراج الزكاة ،وقراءة القرآن ،وصلة األرحام ،والعمرة،
والنصح ،وغيرها ،في كل أمر يحبه الله وارتضاه لنا.
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 10106هل دعاء الصائم مستجاب؟

نع��م ،فع��ن أب��ي هريرة ] ق��ال :قال رس��ول الله [:
ٌ
والصائم حتى
اإلم��ام الع��ادل،
��رد دعو ُتهم:
(ثالث��ة ال ُت ُّ
ُ
ُ
ُيفط��ر ،ودع��و ُة املظل��وم ،يرفعه��ا الل��ه دون َ
الغم��ام يوم
بعزت��ي
القيام��ة ،و ُتفت��ح له��ا
أب��واب الس��ماء ،ويق��ولَّ :
ُ
ألنصر َّن ِ
ك ولو بعد حني) رواه ابن ماجة.

10107يعتقد بع��ض الناس أن العمرة في رمضان واجبة ،فهل
هذا صحيح؟
ه��ذا غير صحيح ،والعمرة واجبة مرة واحدة في العمر،
أما العمرة في رمضان مندوب إليها.
10108هل أجر العمرة في رمضان يختلف عن بقية األشهر؟
َ
رمضان تقضي َح َّج ًة ،أو
(ع ْم َر ًة في
نعم ،قال النبي [ُ :
َح َّج ًة معي) .رواه البخاري
 10109هل أجر العمرة يتفاوت في أيام معينة برمضان؟
ال يتف��اوت ،ب��ل ه��ي مش��رعة ف��ي جمي��ع أي��ام رمضان،
والتخصيص لها في أيام معينة في رمضان ليس مبشروع.
11110ورد ف��ي احلدي��ث“ :من ّ
فط��ر صائم ًا كان له مث��ل أجره ،غير
أنه ال ينقص من أجر الصائم ش��يئ ًا” .فما الطعام الذي يحقق
اإلفطار؟
قي��ل :املراد من فط��ره على أدنى ما يفطر ب��ه الصائم ولو
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بتم��رة ،وق��ال بعض العلم��اء :املراد أن يش��بعه ،ألن هذا
ه��و الذي ينف��ع الصائم في ليلت��ه ،ورمبا يس��تغني به عن
الس��حور ،ولكن ظاه��ر احلديث أنه إذا فط��ر صائم ًا ولو
بتمرة واحدة فإن له مثل أجره ،ولهذا ينبغي لإلنس��ان أن
يحرص على تفطير الصوام بقدر املس��تطاع ،الس��يما مع
حاجتهم وفقرهم.
11111هل ُيعتبر ختم القرآن في رمضان أمر ًا مرغوبا فيه؟
نع��م ،وينبغي لإلنس��ان ف��ي رمض��ان أن ُيكثر م��ن قراءة
الق��رآن ،ألن ذلك من ُس�� َّنة الرس��ول [ ،حني يدارس��ه
جبريل القرآن في كل رمضان.
11112ما احلكم ملن يختم القرآن ويهديه لألموات؟
لم من يكن هدي السلف رحمهم الله فعل هذا األمر.
11113هن��اك م��ن يختم الق��رآن أكث��ر من م��رة ويبيع��ه لغيره،
ليهديها املشتري لقريب له ميت ..ما حكم هذا؟
هذا فعل غريب ،وأمر محدث في الدين.
11114هل هناك من حدّ معني خلتم القرآن؟
رمضان ش��هر الق��رآن ،ومبقدور املس��لم الت��زود من هذا
اخلير قدر الوسع.
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املبحث التاسع:

أخالق الصائم
11115ما معنى أن النبي [ كان أجود ما يكون في رمضان؟
أي أن النب��ي [ مع كرمه وجوده الذي ال مياثله فيه أحد
من الناس ،فهو يزيد جودا في رمضان ،وهذا مما رواه ابن
عب��اس ] بقول��ه ( :كان النبي [ أجود الناس ،وكان
أج��ود ما يكون ف��ي رمضان حني يلقاه جبريل فيدارس��ه
القرآن ،فرس��ول الله [ أجود باخلير من الريح املرسلة)
رواه البخاري.
11116هل هذا اجلود في جانب النفقة املالية فقط؟
ال ،لكنه في جميع أوجه اخلير وحس��ن التعامل مع الله،
ثم مع الناس.
11117ما معنى قول النبي [ ( :من لم يدع قول الزور والعمل
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )؟
ق��ول ال��زور :كل ق��ول مح��رم؛ مث��ل الك��ذب والغيب��ة
وغيرهما.
عم��ل الزور :العمل بكل فع��ل محرم؛ من العدوان على
الن��اس بخيانة ،وغش ،ونحوها ،ويدخل فيه االس��تماع
إلى احملرم كاملعازف ،واملعاكسات.
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11118هل األمور السابقة ُتبطل الصيام؟
ال تبط��ل الصي��ام ,وإمنا تذه��ب األثر املترت��ب عليه ،أي
القبول واألجر فيه.
11119هل الذنوب في رمضان مضاعفة في السيئات؟
الذنوب ال ُتضاعف ،لكنها ُت َّ
عظم في احلجم؛ إما بس��بب
شرف الزمان مثل (رمضان) أو املكان (مكة).
12120بعض الصائمني ال ُيالحظ عليهم أي تغير في سلوكهم
أثناء الصيام ..ما نتيجة هذا؟
يفرقون بني يوم صومهم
املؤس��ف أن بعض الصائمني ال ّ
وي��وم فطرهم ،فهم على العادة في ترك الواجبات وفعل
احملرم��ات ،وال تش��عر أن عليه وقار الص��وم ،ورمبا عند
املعادل��ة ترجح الس��لوكيات اخلاطئة عل��ى أجر الصوم؛
فيضيع ثوابه.
12121ملاذا ّ
يقل الفساد في رمضان؟
يقل الفس��اد ألم��ور؛ منها زي��ادة البركة في هذا الش��هر،
وأيضا لتقييد الشياطني فيه.
1 2122ما الدليل على تقييد الشياطني في شهر رمضان؟
دليله قول النبي [ :إذا كان أول ليلة من ش��هر رمضان،
صف��دت الش��ياطني ومردة اجل��ن) .رواه الترم��ذي وصححه
ُ
األلباني.
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12123بع��ض الناس يس��تمر على معاصيه حت��ى في رمضان،
كيف هذا مع تقييد الشياطني؟
قي��ل أن املردة من اجل��ن هم من مت تقييده��م ،وليس كل
الش��ياطني ،وقيل أنها تقيد فقط ع��ن أولئك الذين قاموا
بحظ الصيام وآدابه على الوجه الصحيح.
12124ما احلكم في قوم ينامون طوال نهار رمضان ،وبعضهم
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 الصالة وعدم املباالة بها ليس
من تقوى الله عز وجل ،وهو مخالف ملراد الله ورسوله
[ ف��ي الص��وم ،ومن العج��ب أن ه��ؤالء ينامون طول
النهار ،ويس��هرون طول الليل ،ورمبا يس��هرون على لغو
ال فائدة لهم منه ،أو على أمر محرم يكسبون به إثم ًا.
12125بعض الش��باب والفتي��ات مدمن عل��ى اإلنترنت طوال
اللي��ل والنهار ،وقد يكون فيه م��ا ال يرضي ربه أو يتوافق
مع الصيام ..ما حكم هذا في رمضان خصوصا؟
يخش��ى عل��ى أمث��ال هؤالء ضي��اع أج��ر الصي��ام منهم،
فليست القضية فقط أداء عمل؛ وتبرئة ذمة ،ولكن هناك
أداء مهم��ة ،واخلوف أن ال يتقبل��ه الله ،قال تعالى{ :إمنا
يتقبل الله من املتقني} أي باحلذر من معصية الله.
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12126هل احلديث بني الشاب األجنبي والفتاة بالهاتف وغيره
فيه تضييع للصيام؟
هذه أقوال وأفعال جتلب غضب الله سبحانه عليهما ،وهو
مما يزينه الشيطان لهما ،ودال على ضعف الغيرة والعفاف
ف��ي قلوبهما ،واإلثم يعظم في رمضان ،فليتق الله الصائم
اجلبار ،وال يتعلق
والصائمة ويبعدا أنفس��هما عن غض��ب ّ
اإلنس��ان بحجة واهي��ة أن العالق��ة ليس فيه��ا إال الكالم،
وأنها صداقة بريئة ..فهذه أعذار سقيمة لفعل قبيح.
تس��حر ،ث��م صلى الصب��ح ونام حتى
 12127هل اإلنس��ان إذا
ّ
ص�لاة الظه��ر ،ث��م صالها ون��ام إلى ص�لاة العص��ر ،ثم
صالها ونام إلى وقت الفطر ،هل صيامه صحيح؟
الصي��ام صحيح ،ولكن اس��تمرار الصائم غال��ب النهار
نائم��ا تفريط منه ،ال س��يما وش��هر رمضان زمن ش��ريف
ينبغي أن يس��تفيد منه املس��لم فيما ينفعه؛ م��ن كثرة قراءة
القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم.

12128إذا كان العم��ل يتطل��ب احلض��ور للعم��ل لي ً
�لا وحتى
السحور ،فهل يجوز النوم طوال النهار في رمضان؟
اخلش��ية أن كان ه��ذا النائم لم يصلي؛ فه��و آثم من أجل
تهاون��ه بالص�لاة ،لذا واج��ب على اإلنس��ان الذي ليس
لديه أحد يوقظ��ه أن يجعل عنده منبه ًا ينبهه عند األذان؛
ليقوم ويؤدي الصالة التي أوجبها الله عليه.
12129م��ن يحرص على العبادات في رمضان فقط ،ولكن يتخلى
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عن الصالة مبجرد انتهاء رمضان..فهل استفاد من صيامه؟
الص�لاة م��ن أهم األركان بع��د الش��هادتني ،وهي فرض
ع�ين ،من تركه��ا جاحدا لوجوبها أو تهاونا وكس�لا فقد
كف��ر ،أم��ا الذي يص��وم ويصلي ف��ي رمضان فق��ط فهذا
يصح له صيام مع تركه الصالة.
مخادع لله ،وال ّ

13130م��ن يصل��ي أحيان�� ًا ويتركه��ا أحيانا ،م��ا أثر ه��ذا على
صيامه؟
ه��ذا فع��ل غري��ب ودال عل��ى ع��دم التوقير حلك��م الله،
وع��دم ص��دق التعلق بهذه العب��ادة العظيم��ة ،فالواجب
عليه اإلستمرار على اخلير واملواظبة عليه.
 13131ما القول فيمن يصوم وال يصلي؟
مث��ل هذا ال ينفعه صومه ،ألن من ش��رط صحة الصيام:
اإلسالم ،وتارك الصالة ليس مبسلم؛ فال ينفعه صوم وال
عمل ،ما دام ترك الصالة ،ألنه مرتد خارج عن اإلسالم
 نسأل الله العافية  -فاملسألة خطيرة في ترك الصالة. 13132هناك اهتمام عن��د كثير من الناس بالصالة في رمضان
دون غيره ،فبماذا ننصحهم؟
ننصحه��م بتق��وى الله س��بحانه ف��ي جمي��ع أوقاتهم؛ في
رمض��ان وغي��ره؛ ألن اإلنس��ان مأم��ور بعب��ادة رب��ه إل��ى
}.
املوت ،قال تعالى{:
(احلجر.)99:
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13133إذا غضب اإلنس��ان الصائم من شيء؛ وفي حالة غضبه
لعن أو شتم ،فهل يبطل ذلك صيامه أم ال؟
ال يبط��ل الصوم؛ ولكنه ينقص األجر ،وعلى املس��لم أن
يضبط نفس��ه ،ويحفظ لسانه من الفواحش ،وفي الصيام
يكون األمر أش��د ،وعليه احملافظة على كمال صيامه ،ملا
رواه أب��و هري��رة ] أن النب��ي [ قال( :ف��إذا كان يوم
صوم أحدكم فال يرفث يومئذ ،وال يس��خب ،فإن س��ا ّبه
أحد ،أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم) .رواه مسلم.
13134ه��ل احلذر م��ن املعاصي يك��ون فقط في النه��ار ،وبعد
الفطر ( أي بالليل) ال بأس من فعلها؟
ه��ذا من الفه��م القبيح ،ومن التعامل الس��يء مع أوقات
رمضان الشريفة كلها ،فهل مشاهدة األفالم والتمثيليات
يكون جائ��زا بالليل وحراما بالنه��ار؟! والتقوى مع الله
واجبة في كل زمان ومكان.
13135هل الدورات الرياضية ُتؤثر على الصيام؟
عل��ى الصائم ّ
تذك��ر أن يحفظ صيامه م��ن اللغو والتعب
ف��ي امللهيات التي قد يك��ون فيها باطل ،وعليه اس��تثمار
وقته بالطاعات ،بل اخلشية أن بعض الدورات الرياضية
تشتمل على القمار.
13136م��ن يقض��ي نهار رمض��ان نائم ًا أو كس��وال ،ويقول :ال
أس��تطيع قراءة القرآن لشدة ش��عوري باجلوع والعطش،
فهل يؤثر ذلك في صحة صيامه؟
49

الصيام  ..سؤال وجواب

الصب��ر عل��ى املش��قة فيه زي��ادة أج��ر لقول الرس��ول [
لعائشة « :إن لك من األجر على قدر نصبك و نفقتك».
رواه احلاكم ،ول��ه أن يفعل ما يخفف العبادة عليه ،كالتبرد
باملاء واجللوس في املكان البارد.
13137موظ��ف ينام أكثر وقته في الش��ركة أثناء العمل ،هل فس��د
صومه؟
صوم��ه صحيح ظاهريا؛ ألنه ال عالقة له بني ترك العمل
وب�ين الص��وم ،ولك��ن يجب على اإلنس��ان ال��ذي تولى
عم�ل ً
ا أن يق��وم بالعمل الذي وكل إلي��ه ،ألنه يأخذ على
ه��ذا العم��ل راتب�� ًا ،ويج��ب أن يكون عمله عل��ى الوجه
ال��ذي تبرأ به ذمته ،كما أنه يطلب راتبه كام ً
ال ،ويخش��ى
على صومه أن ينقص أجره لفعله هذا احملرم؛ وهو نومه
عن العمل املنوط به.
13138من نام طوال اليوم ولم يستيقظ إال قبيل صالة العشاء،
فما حكم صيام هذا اليوم؟
صيام هذا اليوم صحيح ،ولكن النوم بتفريط عن الصلوات
هو احملرم ،ألنه ال يجوز لإلنسان أن يتهاون بالصالة إلى
حد ين��ام عنها وال يبالي بها ،والواجب على اإلنس��ان إذا
ن��ام ولم يك��ن عنده م��ن يوقظه للص�لاة أن يجع��ل عنده
ساعة تنبهه عند األذان؛ ليقوم ويصلي .
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املبحث العاشر:

النية في الـصـيام
ّ
13139ما املقصود بالنية للصيام؟
ُيقص��د به��ا معرفة اإلنس��ان أن عليه صياما ف��ي الغد ،ثم
يع��زم علي��ه إن كان لصيام الفرض ،أو ف��ي احلال إن كان
لصيام النفل.
14140ما الدليل على وجود النية قبل الفجر؟
يبيت النية قبل الفجر فال صيام
ورد في احلديث ( :من لم ّ
له) .رواه النسائي وصححه األلباني.
14141ماذا يراد بتبييت النية من الفجر في رمضان؟
يقص��د بها س��بق العبادة قب��ل وقتها بني��ة ،فالنية الس��ابقة
للعبادة شرط لصحتها ,ألن الشرط يكون قبل املشروط.
 14142هل يشترط في النية التلفظ بقول :نويت أو أصوم..؟
ل��م يثب��ت أن النبي [ تل ّف��ظ بالني��ة ،وال ع ّلمها ألحد من
الصحابة ال في الفرض ،وال في النفل.
 14143متى ُيشترط وقوع النية لصيام الركن ( رمضان )؟
ذهب أبو حنيفة والش��افعي وأحمد إل��ى وجوب تبييت النية
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التط��وع ،إذ ال يجب
ف��ي اللي��ل لصيام الف��رض دون صي��ام
ُّ
التط��وع ،فعن حفصة رض��ي الله عن
تبيي��ت النية ف��ي صيام
ُّ
الصي��ام قبل الفجر
رس��ول الله [ أنه ق��ال ( :من لم ُي ْج ِمع
َ
فال صيام له) .رواه ابن ُخزمية.
 14144هل نية واحدة لصيام رمضان من أول الشهر كافية عن
النية لصوم كل يوم على حدّ ة؟
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.
ُ 14145يق��ال أن املس��لم يحت��اج إلى عق��د النية قب��ل الفجر ليوم
الصيام..هل هذا صحيح؟
غي��ر صحي��ح ،ألن الني��ة ه��ي مج��رد العزم عل��ى صوم
رمضان كام ً
ال ,وال يشترط قدر زائد على ذلك.
 14146ما القول فيمن يتلفظ بنية للصيام قبل أذان الفجر؟
لم يثبت أن النبي [ ّ
حث الصحابة على مثل هذا.
14147رج��ل ن��ام ،ول��م يعل��م ع��ن اعالن ثب��وت رؤي��ة هالل
رمض��ان ،ولم يكن قد ّبي��ت نية الص��وم ،وأصبح مفطر ًا
لعدم علمه بثبوت الرؤية ،فما هو الواجب عليه؟
حينم��ا نتذكر بأن النية تتبع العل��م ،فيقال ملن لم يعلم أنه
مع��ذور في ترك تبييت النية ،وعلى هذا فإذا أمس��ك من
حني علم��ه فصومه صحيح وال قضاء عليه ،وقال بعض
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العلماء :إنه يجب عليه اإلمس��اك ،ويجب عليه القضاء،
وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بال نية ،وال شك أن
االحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم.
14148رجل س��افر وكان صائما ثم ن��وى الفطر ،لكنه لم يجد
ما يفطر به ،ثم عدل عن نيته ،وأكمل الصوم إلى املغرب،
فما صحة صومه؟
صوم��ه غير صحي��ح ،ويجب عليه القض��اء ،ألنه ملا عزم
على الفطر فقد حتقق منه الفعل.
14149ما حكم تعليق النية على وجود الطعام؟
مثال��ه م��ن ق��ال :إن وج��دت م��ا ًء ش��ربت وإال فأنا على
صوم��ي .ول��م يجد املاء ،فه��ذا صومه صحي��ح ،ألنه لم
يقط��ع النية ،ولكنه ع ّلق الفطر على وجود الش��يء ،ولم
يوجد الشيء فيبقى على نيته األولى.
15150إذا أصب��ح اإلنس��ان وعلي��ه جنابة ،ون��وى الصوم وهو
يصح صومه؟
بتلك احلال ،فهل ّ
نعم يصح ،فقد كان الرس��ول [ ُيصبح جنب ًا من اجلماع
ويص��وم ،لكن يجب املبادرة بالغس��ل ،ألج��ل أن يدرك
الفجر ،فال يجوز تأخير صالة الفجر عن وقتها.
15151ص��ام رجل ،ووقت اإلفطار نام ،ول��م يقم إال بعد أذان
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.
 15152إذا ش��ككنا ف��ي الي��وم األخي��ر؛ ه��ل ه��و م��ن العيد أم
رمضان ،ولم نسمع شيئ ًا مؤكدا ،فما حكم تردد النية بني
الصوم أو الفطر؟
الواجب أبتداء التثبت ،واألصل بقاء ما كان على ما كان،
ولو كان هناك ش��يء ل��كان ظاهر ًا ،بحي��ث يتبني للناس
حتى ال يتس��حروا وال يصوموا ،لذا مثل هذا اليوم يعتبر
من رمضان ،ولو كان خروج الشهر ثابت ًا لكان األمر بين ًا،
والواجب على اإلنسان في مثل هذه احلال أن يصوم بال
ت��ردد ،ألن األص��ل بقاء رمضان ،فإذا تب�ين بعد ذلك أنه
يوم العيد أفطر.
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املبحث احلادي عشر:

مباحــات في الـصيام
15153ماذا ُيقصد باملباح وفق االستخدام الفقهي؟
هو الش��يء الذي إذا فعله أو قاله املس��لم أو املس��لمة فال
أجر له فيه وال إثم عليه.
15154وماذا ُيقصد مبباحات الصيام؟
األمور التي ال تأثير منها على الصيام ،ال فعال وال تركا.
15155هل باملقدور ترك بعض املباحات خشية الوقوع في الفطر؟
نع��م ،ويع��دّ هذا م��ن ب��اب ال��ورع ،وللحذر من إفس��اد
الصيام ،وهذا أمر ُيحمد عليه اإلنسان؛ لكن بال تكلف.

 15156لو ّ
شك املسلم في شيء أنه مفطر ،فماذا يفعل؟
األصل عدم احلكم على شيء أنه من املفطرات إال بدليل
ش��رعي ،ألن الصيام ثبت بدليل ش��رعي ،فال ينتقض إال
بدليل ش��رعي م��ن الكتاب أو الس��نة النبوي��ة ،بعيدا عن
الرأي أو االستحسان العقلي.
15157خشية دخول املاء إلى اجلوف ،فهل صحيح أن املضمضة
في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟
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لي��س بصحي��ح ،فاملضمضة ف��ي الوضوء ف��رض في كل
ْ
وه ُك ْم} ،لكن
حال ،لعموم قوله تعالى:
{فاغ ِس�� ُلو ْا ُو ُج َ
ال ينبغي املبالغة في املضمضة أو االستنشاق وقت الصيام،
حلدي��ث لقيط بن صبرة أن النبي [ ق��ال له( :وبالغ في
االستنشاق إال أن تكون صائما ) .رواه الترمذي.
 15158هل ما يتب ّقى من املضمضة في الفم ُيفسد الصوم؟
يضره ما بقي من
إذا أخرج الصائم املاء بعد املضمضة فال ّ
البلل والرطوبة ،ألنه ال ميكنه التحرز منه.
مرة،
15159ما احلكم بتكرار االس��تحمام في رمضان أكثر من ّ
خصوصا في أيام الصيف؟
االستحمام في نهار رمضان ال بأس به؛ وقد كان رسول
يصب على رأسه املاء من احلر وهو صائم؛ لكن
الله [
ّ
على الصائم أن يحترز من دخول املاء إلى جوفه.
16160هل هن��اك من فرق بني االس��تحمام للنظافة عن اجلنابة
بالنسبة للصائم؟
االس��تحمام من اجلنابة واجب ،واالس��تحمام نظاف ًة أمر
مباح ،وقد يكون مستحبا بغرض التزين للصلوات.
16161ما حكم الغوص بالنسبة للصائم؟
ال بأس به ،ومثله الس��باحة ،واألص��ل اجلواز حتى يقوم
دلي��ل عل��ى الكراهة أو على التح��رمي ،وإمنا كرهه بعض
أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى املعدة املاء.
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16162هل استعمال املرأة كرمي الشعر وأحمر الشفاه والكحل
يؤثر على الصيام؟
الكرميات أو الدهون ،ال تبطل الصيام ،بل وال الوضوء،
ولك��ن في الصي��ام إذا كان ألحمر الش��فاة طع��م فإنه ال
ُيستعمل؛ حذرا من أن ينزل طعمه إلى اجلوف.
تأثير على الصيام؟
16163هل الستعمال الكرميات املرطبة للجلد ٌ
ال تأثي��ر له��ا عل��ى الصي��ام ،ولعل ه��ذا مما حتتاج��ه املرأة
لبشرتها في كل وقت.
16164هل تز ّين املرأة الصائمة خارج منزلها مباح؟
غير مباح ،ب��ل يحرم عليها حتى في غير رمضان ،مع أنه
ال يبطل صيامها ،لكن يخشى عليها من تزينها لألجانب،
أن يك��ون في��ه س��بب لعدم قب��ول صيامه��ا ،وغي��ره من
الطاعات بسبب تعمد املعصية.
شم الطيب أو البخور وقت الصيام؟
16165ما حكم ّ
ال بأس به ،سواء كان دهنا أو بخورا ،وذهب بعض العلماء
إلى عدم جواز استنشاق الصائم للبخور مباشرة.

16166هل استعمال ِ
األطياب السائلة ّ
تفطر الصائم إذا وضعها
على بدنه أو مالبسه؟
استعمال ِ
الطيب على الوجه املذكور ال يفطر الصائم.
شم املبيدات احلشرية ّ
تفطر الصائم؟
	 167-هل ّ
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ال تفسد الصوم؛ في رمضان وغيره ،فرض ًا أو نف ً
ال.
16168هل النخامة تفسد الصوم إذا بلعها الصائم؟
غي��ر صحي��ح ،ف��إن ابتلعه��ا فال يفس��د صوم��ه ،لعموم
البلوى بها.
16169ما حكم ابتالع الصائم لبقايا الطعام التي بني األسنان؟
ابتالع ما علق بني األسنان بغير قصد ،أو كان قلي ً
ال يعجز
مجه فه��و تبع للريق وال ّ
يفط��ر ،وإن كان كثيرا
متيي��زه ثم ّ
ميكن لفظه؛ فعليه لفظه ،وإن ابتلعه عامدا فسد صومه.
17170هل ُيشرع استعمال السواك في نهار رمضان للصائم؟
نعم ،والس��واك س�� ّنة في جميع النهار ،حتى ولو اس��تاك
وه��و صائ��م فوجد حرارة أو طعم في��ه فبلعه ،أو أخرجه
من فمه ثم أعاده وأستاك به؛ فال يضر الصيام.
17171هل اإلستحباب في السواك يشمل النوع الذي فيه مواد
مضافة؛ كالنعناع وغيره؟
ال يشمله اإلستحباب ،لكن على الصائم جتتنب السواك
إذا أضيف إليه طعم خارج عنه؛ كالليمون والنعناع.
17172هل ُيؤجر من استعمل فرشاة األسنان؟
نعم ،إن توافرت معها نية العبادة بالتسوك.
17173هل ميكن معاجلة األسنان في وقت الصيام؟
نعم ،مع االحتياط من دخول شيء إلى اجلوف.
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17174ما حكم الرعاف ،أي خروج الدم من األنف؟
الصيام صحيح ،وهو أمر ناشئ بغير اختياره.
17175هل خروج دم من اللثة له مثل حكم الرعاف؟
نع��م ،لك��ن إذا كان في اللث��ة قروح ،أو دميت بالس��واك
فال يج��وز ابتالع الدم ،وعلى الصائم إخراجه فإن دخل
حلقه بغير اختياره وال قصده فال شيء عليه.
17176من يعمل في محطات حتلية املياة واملتشبعة ببخار املاء،
هل هذا يؤثر على صيامهم؟
يضر صومهم.
ال ّ
17177مضغ األم الطعام لوليدها ،هل يفسد صيامها؟
ال يفسده؛ ألنه من احلاجة لتنظر اعتداله.

17178هل يؤثر التذوق على الصيام؟
اليؤث��ر على الصي��ام ،فعن ابن عباس ق��ال( :ال بأس أن
يذوق ّ
اخلل ،والشيء يريد شراءه ).
17179حلق الش��عر وقص األظافر ف��ي نهار رمضان ،هل مينع
منه الصائم؟
كل ذلك ال يفسد الصوم.
18180صيد البحر أو البر؛ هل له من تأثير عل الصيام؟
ليس له عالقة أو تأثير على الصيام.
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 18181ف��ي كثي��ر من األحيان يك��ون اجلو مغب��را ،فهل دخول
الغبار إلى اجلوف يفطر الصيام؟
دخول غبار أو دخان أو أي شيء للمعدة مما ال يعد طعاما
ف�لا ُيفطر ،ألنه مما ال يمُ كن التحرز منه وكان موجودا في
زمن النبوة ولم يحذر النبي [ الصحابة عنه.
18182ما حكم تز ّين املرأة باحلناء وهي صائمة؟
ال بأس في هذا.
 18183هل ُتشرع احلجامة للصائم؟
نع��م ،لك��ن مل��ا كان يخش��ى أن احلجامة ت��ؤول باحلاجم
واحملجوم إل��ى الفطر؛ ألنها تضع��ف البدن ،ألجل هذا
ف ُتمنَ��ع عل��ى من تضعف��ه ,وه��ذا رجحه جم��ع من أهل
العلم ,واالحتياط أن ال يحتجم الصائم نهارا .
18184إذا ب��ال الصغير على ثوب أو جس��د الصائم ،هل ُيؤثر
ذلك على صيامه؟
اليؤث��ر الصي��ام ،وال على الوض��وء ،لكن علي��ه تنظيف
موضع النجاسة فقط.
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املبحث الثاني عشر:

ما يتعلق باالحتالم واملباشرة.
18185هل االحتالم ّ
يفطر الصائم؟
من احتلم ( بسبب النوم) في نهار رمضان وهو صائم لم
يفس��د صومه ،ألنه وقع بغير اختي��اره وال قصده ،وعليه
فقط الغسل ومن ثم يكمل صيامه.
18186ما املراد باملباشرة؟
مس البش��رة (اجللد) بالبشرة؛ مثل
املباش��رة ما يكون فيه ّ
املعانقة والتقبيل فقط.
18187هل املباشرة واملعانقة ُتؤثر على الصيام؟
االس��تمتاع خارج الرحم ال يؤثر عل��ى الصيام ،لكن مع
احلذر من اإلنزال ،فإن لم يحصل إنزال فال غس��ل ،وإن
حصل إنزال وجب الغس��ل ،وعلى الزوج اإلثم وقضاء
هذا اليوم ،ومثل هذا احلكم يتعني على الزوجة.
18188ما حكم ُ
القبلة بالنسبة من الصائم لزوجته؟
ال ب��أس بها إن كان ميلك ش��هوته ،ملا ف��ي الصحيحني عن
يقب��ل وه��و
عائش��ة رض��ي الل��ه عنه��ا ( أن النب��ي [ كان ّ
صائم ،ويباش��ر وه��و صائم ،ولكن��ه كان أملككم َأل َربه).
وإال فاألمر حرام على الصائم إن أدت إلى فساد الصوم.
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18189هل ميكن احلكم باملنع للمباشرة والتقبيل؟
إن كان الش��خص سريع الشهوة ال ميلك نفسه فال يجوز
ل��ه ذلك؛ ألن��ه يؤدي إل��ى إفس��اد صوم��ه ،وال يأمن من
وقوع مفس��د من اإلن��زال أو اجلماع ،ق��ال الله تعالى في
احلديث القدسي ..« :ويدع شهوته من أجلي» .والقاعدة
الشرعية :كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم.
 19190هل 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.
 19191ماذا على من استمنى بأي وسيلة؟
من اس��تمنى في نهار رمضان بش��يء يمُ ك��ن التحرز منه،
كاللمس وتكرار النظر ،وجبت عليه التوبة ،وأن يمُ س��ك
بقي��ة يوم��ه ،والقضاء بعد ذل��ك احتياطا ،وإن ش��رع في
االس��تمناء ول��م ُينزل فعلي��ه التوب��ة فق��ط ،وينبغي على
الصائم أن يبتعد عن ّ
كل ما هو مثير للشهوة.
19192بعض الفقهاء يفتي أنه ال كفارة على من اس��تمنى وهو
صائم ،ما توضيح هذا؟
نع��م ،وق��د أورد األلباني هذا القول ف��ي تعليقه على فقه
الس��نة ،أن اإلس��تمناء ال يق��اس على اجلم��اع ،وهو رأي
الصنعان��ي والش��وكاني وه��و مذهب ابن ح��زم رحمهم
الله جميعا.
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19193هل ُيفهم من هذا مشروعية املباشرة للصائم ،حتى ولو
أدى ذلك إلى اإلنزال؟
ليس مبش��روع ،وبخاصة إذا كان قوي الش��هوة أن يباشر
وهو صائم خشية أن يقع في محظور اجلماع ،وهذا سدا
للذريعة املس��تفادة من األدلة العديدة في الشريعة ،وكأن
عائش��ة رضي الل��ه عنها أش��ارت إلى ذل��ك بقولها حني
روت مباش��رة النبي [ وهو صائم  :وأيكم ميلك إربه؟
ولقضية ترك الشهوات حفاظا على الصيام.
19194هل خروج املذي له نفس حكم املني على الصيام؟
خروج املذي ال ُي ّ
فطر ،ومثله الودي ،وهو السائل الغليظ
اللزج بعد البول بدون لذة ،فهما ال ُيفسدان الصيام ،إمنا
الواجب منهما االستنجاء والوضوء.
19195لو وقعت يدّ الصائم على امرأة أجنبية ،هل فسد صيامه
أو صيامها؟
لو وقع مثل هذا من غير قصد؛ فليس عليهما شيء؛ وال
يقدح في صوم��ه؛ ومثل هذا يحدث أثن��اء العمرة ،لكن
التعمد فيه اإلثم؛ وال يؤدي إلى بطالن الصيام.
 19196ه��ل وق��وع الع�ين على مناظ��ر غير محتش��مة في نهار
رمضان ..مبطل للصيام؟
ليس مبط ً
ال للصيام ،لكن يخش��ى م��ن ضياع األجر ،لذا
علينا غض البصر قدر الوسع.
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املبحث الثالث عشر:

مفسـدات الصـيام
19197ما املقصود مبفسدات الصيام؟
ه��و ما دخ��ل إلى اجل��وف -أي املعدة -مما يك��ون طعاما
أو ش��رابا ،أو مما ُيس��تغنى به عن الطعام والش��راب ،وقد
جمعها الغزال��ي بقوله :واملفطرات ثالثة ،دخول داخل،
وخروج خارج ،وجماع.
19198بع��ض الناس يس��ارع بإفتاء الناس بفس��اد صومهم من
غير دليل ،فما حكم ذلك؟
معل��وم أن األصل صح��ة الصوم حتى يوج��د دليل يدل
على البطالن؛ بحكم شرعي ،لهذا الواجب علينا سؤال
أهل العلم قبل التسرع بالفتيا
19199ما املفطرات التي جاء الشرع ببيانها؟
املفطرات التي ّ
دل النص واإلجماع عليها هي:
 -1األكل -2 .الشرب -3 .اجلماع.
ق��ال تعال��ى:
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 -4دم احلي��ض والنف��اس :ودليلهم��ا حديث أبي س��عيد
اخلدري أن الرس��ول [ق��ال ( :أليس إذا حاضت
لم تصل ولم تصم) .رواه البخاري
 -5الق��يء :إن كان متعمدا فقد فس��د الصوم؛ لقوله [(:
م��ن ذرعه القيء فال قضاء عليه ،ومن اس��تقاء فعليه
القضاء) .رواه أبوداود.
20200ق��ال بعض الفقه��اء ( :الفطر مما دخل ال مما خرج) فهل
هذا صحيح؟
والتعمد فيه سبب
هذا القول ال ُي َس َّلم له ,فالقيء خارج،
ّ
للفطر.
20201هل كل ما دخل إلى اجلسم ُيبطل الصيام؟
غير صحيح ،فلو كان كذلك لبينه النبي [ ببيان واضح،
ولكن جاء حتديد املفسدات في أمور محددة.
20202هل كل ما دخل إلى معدة الصائم – حتديداُ -يعتبر في
حكم املفطرات؟
نع��م ،فاألمع��اء هي امل��كان الذي ميتص فيه الغ��ذاء ،فإذا
وضع فيها ما يصلح لالمتصاص؛ سواء كان غذاء أو مادة
فهو مفطر ،ألن هذا في معنى الطعام كما ال يخفى.
20203ما الضابط في مسألة اجلوف ،واختالفه عن املعدة؟
هناك ف��رق كبير بني املعدة واجلوف ،فإن اجلوف يش��مل
املعدة وغيرها مما يوجد في التجويف البطني ،لكن املراد
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هو حتقي��ق معنى التغذي; ألن موض��ع الغذاء هو املعدة،
وغي��ر ه��ذا املوض��ع ال يحصل ب��ه نبات اللح��م واندفاع
اجلوع ،فال توجب احلرمة لو وصل إليه شيء .
20204متى يتحقق بطالن الصيام؟
يتحق��ق بطالن��ه باجتماع أم��ور ثالثة :أن يك��ون الفاعل
عاملا غي��ر جاهل ،وذاكرا غير ناس ،ومختارا غير مضطر
والم ْك َره.
ُ
20205هل تختلف املفطرات في صيام الفريضة عن التطوع؟
ال تختلف ،إمنا تختلف فقط الكفارة التي تتعلق باجلماع.

20206من أفطر بس��بب غياب الشمس وراء الغيم ،ثم تبني له
خطأ ما فعل ،فهل عليه القضاء؟
ال قضاء عليه ،لكن عليه اإلمس��اك عن الطعام والشراب
ويكمل صيامه ،وهذا قد يندر وقوعه مع وجود التوقيت.

ما يتعلق باجلماع:

20207ما املراد من اجلماع؟
اجلماع ما يتحقق فيه اإلدخال في رحم املرأة ،وقد يكون
فيه قصد الوالدة
20208ما املمنوع في هذا احلكم؟
املمنوع جماع الرجل أهله في نهار رمضان.
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20209هل اجلماع بني الزوجني جائز في ليل رمضان؟
نع��م جائز ،ق��ال تعالى:
والر َفث :أي اجلماع.
(البقرةَّ .)187:

 21210يق��ال أن اجلم��اع كان ممنوع ًا على املس��لمني في ش��هر
رمضان ،فهل هذا صحيح؟
نع��م صحي��ح ،فع��ن الب��راء ] ق��ال ( :مل��ا ن��زل صوم
ٌ
َ
رجال
رمضان ك َّله ،وكان
رمضان كانوا ال يقربون النسا َء
الله أنكم
��م ُ
يخون��ون أنفس��هم ،فأنزل الل��ه تعالىَ :
{ع ِل َ
كنتم َت ْخت َ
فتاب عليكم.} ...رواه البخاري،
َانون َأ ُنف َس��كم َ
ثم جاء الترخيص به الحقا في ليل الصيام.
21211لو جامع الزوج زوجته ولم يغتسال إال بعد أذان الفجر،
فما حكم صيامهما؟
صحيح ،فعن عائش��ة رضي الله عنها قالت( :أش��هد على رسول
ٍ
احتالم ،ثم يصومه)
يصبح جنب ًا من جماع غير
الله [ أنه كان َل ُ
متفق عليه .وقالت رضي الله عنها( :كان النبي [ يدركه الفجر
جنب ًا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم) .متفق عليه.
21212متى يستحق املجامع لزوجته الكفارة؟
م��ن وج��ب علي��ه الصي��ام ،وكان مقيم��ا ف��ي بل��ده ،غير
مسافر ،فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا ،بأن التقي
اخلتان��ان ،بتغيب احلش��فة في الرحم ،فقد فس��د الصوم،
أنزل أولم ُينزل ،وعليه الكفارة.
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 21213ماذا يتعينّ على هذا الفاعل؟
عليه أوال التوبة واالس��تغفار ،وإمتام ذل��ك اليوم ،وعليه
القض��اء ،ث��م الكفارة املغلظ��ة الواردة ف��ي احلديث ،عن
أب��ي هري��رة ] :بينما نحن جلوس عن��د النبي [ ،إذ
ج��اءه رجل فقال :يا رس��ول الله هلكت ،ق��ال :ما لك؟
ق��ال :وقعت على امرأت��ي وأنا صائم .فقال رس��ول الله
[ :هل جتد رقبة تعتقها؟ قال :ال .قال :فهل تستطيع أن
تصوم ش��هرين متتابعني؟ قال :ال .ق��ال :فهل جتد إطعام
ستني مسكينا؟ قال :ال ....رواه البخاري.
21214لو أمكن زيادة التوضيح في الكفارة؟
الكف��ارة في الصيام على ث�لاث مراحل بالترتيب ،فأوال
عتق رقب��ة ،فمن لم يجد فعليه بصوم ش��هرين متتابعني،
فإن لم يستطع ف ُيطعم ستني مسكين ًا؛ لكل مسكني نصف
صاع من بر ،أو متر ،أو غيرهما من قوت البلد.
 21215هل الكفارة على االختيار في فعلها أو على الترتيب؟
الكفارة على الترتيب وجوب ًا ،وال ننظر إلى حال الفاعل
م��ن جهة إن كان غنيا فنقدم اإلطعام على الصيام ،فعلينا
التقيد بالترتيب.
21216هل يلزم في صيام الكفارة تتابع األيام؟
نعم ،وهذا مستفاد من قوله [( :فهل تستطيع أن تصوم
ش��هرين متتابعني) ,إال إذا أفطر بعذر يبيح له الفطر ،مثل
املرض ،فال ينقطع التتابع.
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 21217من كان مسافرا وصام في بلد السفر ،ثم جامع زوجته
في النهار ،فما الكفارة الواجبة عليه؟
يجب عليه صوم يوم واحد فقط.
21218من ش��رع في صيام التتابع ث��م عرض له عذر ( مرض-
حيض) ماذا يصنع؟

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

21219م��ن ّ
تع��ذر علي��ه لس��بب ش��رعي الصي��ام للكف��ارة ،فكي��ف يحق��ق
اإلطعام؟
ال بأس لو أطعم الس��تني مس��كينا مجتمعني أو متفرقني,
فاملقصود إخراج ثالثني صاع ًا.
22220من لم يقدر على أي شيء في الكفارة ،فماذا عليه؟
يسقط عنه كل شيء ،وال كفارة عليه.
22221هل احلكم بكفارة اجلماع يشمل الزوجة؟
الواج��ب عليه��ا الص��وم ،إذا جامعه��ا زوجه��ا ف��ي نهار
رمض��ان برضاه��ا فحكمه��ا حكم��ه ،أم��ا إن املكرهة أو
النائمة ،وحتقق عليها اجلماع ،فال كفارة عليها.
22222لو كان الفاعل ال يعرف أن اجلماع من احملظورات في
الصيام ،فهل بطل صيامه وعليه الكفارة؟
م��ن كان ال يعرف أن هذا محرم ،أو أنه ِّ
مفطر ،فإنه ُيعذر ,وال
شيء.
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22223هل هذا احلكم منطبق على من جهل الكفارة فقط؟
م��ن كان يع��رف أن اجلماع محرم في نه��ار الصيام ،لكن
اليعرف األثر املترتب عليه من الكفارة ،فهذا ليس بعذر
له ،وعليه إن فعله فتلزمه الكفارة.
22224ماذا يجب على املرأة فعله كي ال تثير ش��هوة الزوج في
نهار رمضان؟
ينبغ��ي عل��ى الت��ي تعلم أن زوجه��ا ال ميلك ش��هوته ،أن
تتباع��د عنه ،وتترك التزين له في نهار رمضان ،حذرا من
إثارة الشهوة.
22225إذا تع��دّ د اجلماع ف��ي اليوم ،أو في ش��هر رمضان ،فهل
تتعدد الكفارة؟
إذا تع��دد في يوم واحد فيلزم الفاعل كفارة واحدة ،وإذا
تع��دد في يومني لزمه لكل يوم كفارة ،ألن كل يوم عبادة
مستقلة.
أوال ،ثم جامعها
22226م��ن أراد جماع زوجته ،فأفطر باألكل ّ
ليهرب من الكفارة املغلظة ،فما حكم فعله؟
معصيت��ه أش��دّ  ،إلنه هتك حرمة الش��هر مرت�ين؛ باألكل
واجلماع ،ل��ذا الكفارة املغلظة عليه أوك��د ،وحيلته ٌ
وبال
عليه ،وجتب عليه التوبة النصوح.
22227ما ه��و ضابط الق��درة في الصي��ام؛ فيم��ن وجبت عليه
كفارة جماع في نهار رمضان؟
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فمن علم من
أم��ر «القدرة» بني الصائم وبني الله تعالىَ ،
نفسه القدرة لم يجزئه االنتقال من الصيام إلى اإلطعام،
وينبغي أن ُيقال للفاعل :ألم تصم شهر رمضان؟ فعليك
كذلك صوم شهرين متتابعني كفارة ملا وقع منك.
عذر آخر غير املرض أو الس��فر ملن قدر على
22228ه��ل هناك ٌ
صيام رمضان؛ مينع من صوم الكفارة املتعلقة باجلماع؟
رمبا كان ضعيف البنية بحيث ال يتمكن من صوم شهرين
متتابعني ،أو كان شديد الشهوة ال يصبر عن اجلماع هذه
املدّ ة ،أو كان صاحب حرفة مينعه من الصوم املتتابع.
22229ماذا يصنع الفاعل لو استمر اجلماع إلى بعد أذان الفجر؟
إذا جام��ع؛ فطل��ع الفج��ر وج��ب علي��ه أن ين��زع ،وصومه
صحيح؛ حتى ولو أمنى بعد النزع ،لكن إن اس��تمر إلى ما
بعد طلوع الفجر فيكون قد أفطر ،وعليه التوبة والكفارة.
َ 23230م��ن أفطر في نه��ار رمضان لغير عذر ،ثم جامع أهله ،ولم
يفطر ابتداء ليجامع ،فهل عليه كفارة؟
نعم عليه كفارة اجلماع ،ألن اإلمساك واجب عليه.
23231هل التدخني يعدّ من املفسدات للصيام؟
نع��م ،بل هو من املعاصي ،واألغ��رب من يقارن ويحتج
ف��ي حال فس��اد الص��وم بني دخ��ان الس��جائر وهي قذرة
طيب ومش��روع ،ليدلل
خبيث��ة ،بدخان البخور الذي هو ّ
على عدم بطالن التدخني للصائم!
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23232ما احلكم بالنسبة للقيء ( االستفراغ)؟
ق��ال النبي [( :من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ،ومن
استقاء عمدا فليقض) .رواه الترمذي ،فمن تقيأ عمدا؛ بأي
وس��يلة فعليه القضاء ،لكن لو غلب��ه القيء من غير قصد
فال ُيفطر؛ ألنه بدون إرادته.
 23233ماذا لو استدعى خروج القيء فلم يخرج؟
إن كان يعرف أن القيء ِّ
مفطر فقد نوى اإلفطار.
 23234صائم 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
 23235ه��ل واجب على األنثى أن تس��أل وتتعل��م عن أحكام
احليض والنفاس واالستحاضة؟
نع��م ،ألنه ما من أنث��ى بالغة إال وقد تأتيه��ا هذه األمور،
وخصوصا احليض ،ونعلم أنه ال حياء في التعلم.
23236بعض الفتيات تخجل من سؤال أهل العلم عن مسائل
احليض ..فما حكم صنيعها؟
هذا من اخلجل املذموم ،ألن فيه حرمان عن بلوغ احلق.
23237ما حكم الصيام بالنسبة للحائض أو النفساء؟
يصح منهما لو
يحرم عليهما الصي��ام؛ فرضه ونفله ،وال ّ
مت ،لقول النبي [ مقرر ًا ذلك« :أليست إذا حاضت لم
تص��ل ولم تصم!» أي إذا حاض��ت املرأة فال صوم عليها
وال صالة.
23238هل على املرأة احلائض قضاء الصالة بعد رمضان؟
ال تقضي الصالة ،ولكنها تقضي الصوم ،حلديث عائشة
رضي الله عنها( :كان يصيبنا ذلك  -تعني احليض -فنُؤمر
بقضاء الصوم ،وال نؤمر بقضاء الصالة) .متفق عليه.
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23239متى تقضي احلائض ما تركته من صيام في رمضان؟
لها أن تقضي الصيام ف��ي أيام ُأخر؛ مثل املريض ،وذلك
بعد رمضان ،واألمر لها فيه سعة ،متتابعا أو متفرقا.

24240ما حكم الصيام إن وقع احليض في نهار اليوم؟
يبط��ل الصي��ام؛ ولو وق��ع ذلك قبي��ل الغ��روب بلحظة،
ويجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرض ًا.
 24241هل ّ
ألقل احليض وأكثره حدّ معلوم باأليام؟
ليس له ح��دّ باأليام على الصحيح ،لقول الله عز وجل:
(البق��رة .)222:فلم
يجعل الل��ه لنهاية املنع أيام ًا معلومة ،بل جعل نهاية املنع
ه��ي الطهر ،فدل ه��ذا على أن علة احلك��م هي احليض،
وجود ًا وعدم ًا ،فمتى ُوجد احليض ثبت احلكم له ،ومتى
طهرت منه املرأة ،زالت أحكامه عنها.
	 242-لو حاضت املرأة وهي صغيرة ،هل ُنلزمها بالصيام؟
نع��م ،نلزمها بالصوم وغيره من العب��ادات ،التي يتوقف
وجوبها على البلوغ.
24243م��ا القول مع م��ن يحدد زمنا لفترة احليض ،مثل س��بعة
أيام ثابتة؟
التحدي��د ال دلي��ل عليه ش��رعا ،م��ع أن الض��رورة كانت
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داعي��ة إلى بيانه في زمن النبوة ،ل��ذا كل ما رأته املرأة من
الدم املعروف عند النس��اء بأنه حيض فهو دم حيض؛ من
غير تقدير ذلك بزمن معني.
24244ما احلكم لو كان الدم مستمرا؟
إن كان ال��دم مس��تمر ًا مع املرأة ال ينقطع أب��د ًا ،أو ينقطع
مدة يس��يرة كاليوم واليومني في الشهر ،فإنه حينئذ يكون
دم استحاضة.
24245لو شعرت املرأة بقرب موعد الدورة في النهار ،ولم تر
أي دم ،فما حكم صيامها؟
إذا أحس��ت بانتقال احليض قبل الغروب؛ لكن لم يخرج
الدم إال بعد الغروب ،فإن صومها صحيح ،ألن الدم في
باط��ن اجلوف ال حكم له ،فاحلي��ض ال تثبت أحكامه إال
برؤيته خارج ًا ،ال بانتقاله.
 24246م��ا الق��ول في ن��زول الك��درة أو الصفرة قب��ل نزول دم
احليض؟
الصف��رة والك��درة قب��ل ن��زول دم احلي��ض ال تخل��و من
حالتني:
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 ،فال تعتبر شيئا.
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24247ما حكم ُ
الكدرة إن نزلت أثناء أيام الدورة الشهرية؟
إن رأت امل��رأة الصفرة والك��درة في أثناء الزمن احملكوم
عليه بأنه عادة ( فترة احليض) فتعد من احليض.
24248كيف تعرف املرأة ُ
الطهر بعد احليض؟
القصة البيضاء  -وهو س��ائل أبيض يدفعه
احلائض إذا رأت ّ
الرح��م بع��د انته��اء احلي��ض -فهو عالم��ة أنها ق��د طهرت،
ّ
فتن��وي الصيام من الليل وتص��وم ،وإن لم يكن لها طهر
تعرفه ،مسحت بقطن ونحوه ،فإن خرج نظيفا فعليها أن
تصوم ،وهذا ما يطلق عليه باجلفاف.

الصفرة ُ
والكدرة التي تكون بعد الطهر؟
24249ما حكم ُ
امل��رأة إذا رأت الطهر املتيقن في احليض ،كخروج ال َق ّصة
البيض��اء ،أو اجلفاف؛ فم��ا ينزل بعد الطه��ر من كدرة أو
صف��رة فلي��س بحي��ض ،وال مين��ع م��ن الص�لاة وال م��ن
الصي��ام ،وال جماع الرجل لزوجته ،قالت أم عطية( :كنا
ال نعدّ الصفرة والكدرة ش��يئ ًا) .أخرجه البخاري ،وزاد أبو
داود( :بعد الطهر).
25250هل الواجب على املرأة التعجل باالغتس��ال عندما ّ
يقل
الدم ،لتدرك الصيام والصالة؟
يج��ب أن ال تتعجل حتى ترى الطهر ،ألن بعض النس��اء
إذا ّ
خ��ف ال��دم عنه��ا ب��ادرت باالغتس��ال قب��ل أن ت��رى
الطه��ر ،ولهذا كانت عائش��ة تقول لنس��اء الصحابة :
القصة البيضاء) .أخرجه البخاري
(ال تعجلن حتى ترين ّ
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25251لو رجع الدم عليها ،هل ُيؤثر على صيامها؟
إذا رج��ع دم احليض أفطرت وعليها قطع الصيام؛ ما دام
قد خرج في وقت العادة ،ولو كان دما يسيرا.
25252امرأة صامت وهي شاكة في ُ
الطهر ،فلما أصبحت فإذا
هي طاهرة ،هل ينعقد صومها ،وهي لم تتيقن الطهر؟
صيامه��ا غي��ر صحيح ،ويلزمه��ا قضاء ذل��ك اليوم ،ألن
األص��ل بق��اء احلي��ض ،ولدخولها ف��ي الص��وم مع عدم
تيق��ن الطهر ،والدخول في العبادة مع الش��ك في ش��رط
مينع انعقادها.
صحتهاُ ،
25253من تتوقع أن تأتيها الدورة في الغد ،فهل تنوي الفطر؟
امل��رأة التي تع��رف أن عادتها تأتيها غدا عليها أن تس��تمر
على نيتها وصيامها ،وال ُتفطر حتى ترى الدم.
 25254إذا طهرت احلائض أو النفس��اء أثناء النهار ،هل يجب
عليها اإلمساك والصيام؟
ال يجب ،ولها أن تأكل وتشرب ،ألن إمساكها ال يفيدها
لوجوب القضاء عليها ،قال ابن مس��عود ]« :من أكل
أول النهار فليأكل آخره» في حال اجلواز في األكل.
 25255ه��ل ُيش��رع للحائض أن متتنع عن املفط��رات حياء من
إظهار أنها حائض؟
له��ا ذلك؛ حت��ى تبتعد ع��ن كالم من ال يعل��م عن أمور
النساء ،ولها أن تأكل باخلفاء.
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 25256هل ُيشرع تناول احلبوب الرافعة للدورة في رمضان؟
هذه احلبوب كما تقرر عند الكثير من األطباء أنها ضارة،
ومن أس��باب تق��رح الرح��م ،واضطاب موع��د الدورة،
وأكث��ر اإلش��كاالت التي ترد على النس��اء بس��ببها ،وإذا
كان��ت األنث��ى لم تت��زوج فإنه ق��د يكون س��بب ًا في وجود
العقم ،ثم إن اإلنسان بعقله  -وإن لم يكن طبيب ًا -يعرف
أن منع األمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقات ًا معينة ،فيه
ضرر ،لذا لتحذر النساء من هذه احلبوب.
25257م��ا القول ف��ي تناول حبوب رفع ال��دورة ألجل الصالة
في أيام العشر األواخر من رمضان؟
األفض��ل للحائض أن تبقى على طبيعته��ا ،ولها في أيام
العش��ر األواخ��ر الدعاء وق��راءة القرآن وفع��ل األعمال
الصاحلات ،عدا الصالة والطواف بالبيت احلرام.
25258لو أخ��ذت املرأة احلائض حبوب رف��ع الدورة ،وارتفع
الدم ،فهل تعتبر طاهرة؟
إن فعل��ت املرأة ذلك؛ وتعاطت ما تقطع به الدم ،فارتفع
صارت طاهرة؛ وعليها أن تصوم ،ويجزؤها ذلك.
 25259إذا طل��ع الفجر وكانت امل��رأة حائضا ،ثم طهرت بعده
بقليل ،هل تصوم؟
يصح منه��ا صيام ذلك
إذا طل��ع الفجر وه��ي حائض لم ّ
اليوم؛ ولو كان الطهر بعد الفجر بلحظة.
78

الصيام  ..سؤال وجواب

 26260هل النية من احلائض للصيام قبل االغتسال مشروعة؟
نع��م ،احلائ��ض أو النفس��اء إذا انقط��ع دمه��ا لي�لا َفن ََوت
الصي��ام للغد ،ث��م طلع الفج��ر قبل اغتس��الها ،فمذهب
العلماء كافة صحة صومها ،ولو اغتسلت بعد الفجر.
26261لو طهرت املرأة قبل أذان الفجر ،ولم تغتسل إال بعده..
هل صيامها صحيح؟
نع��م صحيح ،قياس��ا على ُ
اجلنب ،حلديث عائش��ة رضي
الل��ه عنها قال��ت( :كان النبي [ يصب��ح جنب ًا من جماع
غير احتالم ،ثم يصوم في رمضان) .متفق عليه.
تطهر بالليل وتتأخر عمدا في االغتس��ال إلى النهار
	 262-من ُ
بحجة التأكد من الطهارة ،فما حكم صنيعها؟
الواجب املبادرة باإلغتسال إلداء الصالة في وقتها ،متى
ما رأت العالمة الدالة على الطهر ،حتى ولو كان الغسل
سريعا ألداء الصالة.
26263ه��ل يفس��د الص��وم إن وقع احلي��ض بع��د أذان املغرب
مباشرة وقبل أداء الصالة؟
ال يفس��د ،فاملرأة إذا غابت الش��مس وه��ي لم تر احليض
خارج ًا فصومها صحيح.
 26264إذا قال��ت احلائ��ض لي�لا ( :إن أصبح��ت طاه��رة فأن��ا
صائمة) ،فرأت الطهر بعد الفجر ،فما حكم صومها؟
صومها ال يصح ،ألن األصل بقاء املانع.
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26265امرأة جاءها احليض وهي صغيرة ،فاس��تحيت أن ُتخبر
أهلها فكانت ال تصوم ،ماذا عليها من حكم؟
يجب عليها قضاء الش��هر؛ ألن املرأة إذا حاضت صارت
مكلفة؛ وألن احليض إحدى عالمات البلوغ.
26266هل ُيشرع للحائض قراءة القرآن؟
نعم يشرع لها ذلك ،وقد يكون حلاجة ،مثل املعلمة فتقرأه
ّ
للتذكر.
للتعليم ،أو الطالبة فتقرأه للتعلم ،ومن تقرأه
 26267م��ا حكم حضور احلائ��ض احملاضرات في املس��اجد،
وخصوصا التي تعمل في رمضان؟
ال يج��وز للحائ��ض املك��ث في املس��جد ،وأم��ا مرورها
في��ه للحاجة ف�لا بأس به ،ودليل��ه أنه [ أمر النس��اء أن
احليض
يخرجن إلى مصلى العيد للصالة والذكر ،وأمر ّ
أن يعتزلن املصلى.
26268ما احلكم إذا طلب الزوج زوجته احلائض للجماع؟
اجلماع بني الزوجني في حال احليض محرم ،قال تعالى:

(البق��رة )222:ويجب على الزوجة
من��ع زوجها من ذلك ،وأن تخالف��ه وال توافقه في طلبه،
ألن ذلك محرم ،وال طاعة ملخلوق في معصية اخلالق.
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26269إن طلبها في آخر العادة الشهرية ،فهل توافق على ذلك؟
له أن يجامعها بعد طهارتها من احليض واغتسالها منه.
27270ام��رأة كان��ت ع��ادة حيضها س��تة أي��ام ،ث��م زادت أيام
عادتها ،فهل متتنع عن الصيام؟
إذا كانت عادة املرأة ستة أيام ،ثم طالت هذه املدة وصارت
تسعة أو عش��رة ،فإنها تبقى ال تصلي حتى تطهر ،وذلك
ألن النبي [لم يحد حد ًا معين ًا في احليض ،وقد قال الله
تعال��ى :
.فمت��ى
كان ه��ذا ال��دم باقي�� ًا ،فإن امل��رأة على حاله��ا حتى تطهر
وتغتس��ل ثم تصل��ي ،ف��إذا كان جاءها في الش��هر الثاني
ناقص�� ًا عن ذلك؛ فإنها تغتس��ل إذا طه��رت وإن لم يكن
على املدة السابقة ،واملهم أن املرأة متى كان احليض معها
موجود ًا فإنها ال تصلي ،سواء كان احليض موافق ًا للعادة
السابقة أو زائد ًا عنها أو ناقص ًا ،وإذا طهرت تصلي.
27271امرأة دورتها عش��رة أيام ،وفي شهر رمضان جلست العادة
أربعة عش��ر يوم ًا وه��ي لم تطهر ،وبدأ يخ��رج منها دم لونه
أس��ود أو أصفر ،ومكثت على هذه احلال��ة ثمانية أيام وهي
تصوم وتصلي في هذه األيام الثمانية ،فهل صالتها وصيامها
في هذه األيام الثمانية صحيح؟ وماذا يجب عليها؟
إذا كانت ه��ذه املرأة التي زاد حيضها عن عادتها؛ تعرف
أن هذا هو دم احليض املعروف املعهود ،فإنه يجب عليها
أن جتل��س وتبقى؛ فال تصلي وال تصوم ،إال إذا زاد على
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أكثر الش��هر فيكون اس��تحاضة ،وال جتلس بعد ذلك إال
مقدار عادتها.
وبن��ا ًء على هذا ،فإن األيام التي صامتها بعد أن طهرت،
ث��م رأت هذا الدم املتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض
وإمنا هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيان ًا ،فإن هذا ال يعتبر
م��ن احلي��ض ،وصيامه��ا فيه صحي��ح مج��زئ ،وكذلك
صالتها غير محرمة عليها.

ما يتعلق باإلستحاضة :
27272ما عالمات التفريق بني دم احليض عن االستحاضة؟
م��ن العالمات التي ميك��ن التفريق بها بني 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 الس��ابقة للدورة ،بينما ال يوجد مثل هذا في
االستحاضة.
27273هل اإلستحاضة ُتفسد الصوم؟
دم االستحاضة ال ُيؤثر في صحة الصيام ،فعلى األنثى في
حال االستحاضة الصوم والصالة ويجامعها الزوج.
27274م��ن أصابه��ا نزي��ف دم ( اس��تحاضة) ،كي��ف تصل��ي ،ومت��ى
تصوم؟
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عليها أن جتلس عن الصالة والصوم مدة عادتها الس��ابقة
قبل احلدث الذي أصابها ،فإذا كان من عادتها أن احليض
يأتيها من أول كل ش��هر ملدة س��تة أيام مث�ل ً
ا ،فإنها جتلس
من أول كل شهر مدة ستة أيام ال تصلي وال تصوم ،فإذا
انقضت هذه األيام اغتسلت ثم صلت وصامت.

ما يتعلق بالنفساء:

27275كيف ميكن معرفة ما يتعلق بسقوط اجلنني أنه نفاس أو
غيره ألجل الصيام؟
إذا أس��قطت احلام��ل جنينا متخ ّلقا ،أو ظه��ر فيه تخطيط
لعض��و؛ ك��رأس أو ي��د ..فدمه��ا دم نف��اس ،وإذا كان ما
س��قط علق��ة ،أو مضغة حل��م ال يتبينّ فيه ش��يء من َخ ْلق
اإلنس��ان فدمها فساد ،وعليها الصيام إن استطاعت وإال
أفطرت وقضت.
 27276ما التوجيه الشرعي في الدم الذي يخرج من احلامل؟
نعل��م ابت��داء أن احلام��ل ال حتي��ض ،ألن النس��اء يعرف��ن
احلم��ل بانقط��اع احلي��ض .واحلي��ض خلق��ه الل��ه تب��ارك
وتعالى حلكمة غذاء اجلن�ين في بطن أمه ،ولذا قد يكون
الدم قد طرأ على احلامل لعارض ،إما بسبب حادث ،أو
حمل ش��يء ،أونح��وه ،فحكمه أنه دم ع��رق ،وال مينعها
من الصالة وال الصيام.
 27277مت عم��ل عملية تنظيف��ات للمرأة بعد إس��قاط اجلنني،
83

الصيام  ..سؤال وجواب

فمتى ميكن لها الصوم؟
إن كان السقط ألقل من ثمانني يوما فهذا الدم ال مينع من
العبادة ،وهذه التنظيفات ال متنع من الصالة والصوم.
27278ل��و طه��رت النفس��اء قب��ل أربع�ين يوم��ا ،ه��ل تص��وم
وتصلي؟
نعم ،يجب عليها أن تصوم وتغتسل ألداء الصالة.
27279إن رجع الدم للنفساء بعد أن طهرت في أقل من أربعني
يوما ..ماذا تصنع؟
إن رجع إليها الدم في األربعني؛ فعليها أن ال تصوم ألنه
دم نفاس.
28280إذا اس��تمر الدم مع النفساء بعد األربعني ،فمتى تصلي
وتصوم؟
املرأة النفس��اء إذا بقي الدم معه��ا فوق األربعني ،وهو لم
يتغي��ر ،ف��إن صادف م��ا زاد على األربعني ع��ادة حيضها
الس��ابقة جلس��ته ،وإن لم يصادف عادة حيضها الس��ابقة
فقد اختلف العلماء في ذلك :
فمنهم من قال :تغتس��ل وتصلي وتص��وم ،ولو كان الدم
يجري عليها ،ألنها تكون حينئذ كاملستحاضة.
ومنهم من قال :إنها تبقى حتى تتم ستني يوم ًا ،ألنه وجد
من النس��اء م��ن تبقى في النفاس س��تني يوم�� ًا ،وهذا أمر
واقع ،فإن بعض النس��اء كانت عادتها في النفاس س��تني
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يوما ،وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستني يوم ًا ،ثم
بعد ذلك ترجع إلى احليض املعتاد فتجلس وقت عادتها
ثم تغتسل وتصلي ،ألنها حينئذ مستحاضة.
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املبحث اخلامس عشر:

السحـور
الس َحر)؟
28281ما معنى كلمة ( َ
هي األكلة التي تكون في وقت الس��حر ،وهو آخر الليل
قبيل الفجر.
28282ما حكم أكلة السحور؟
س�� ّنة مؤكدة ،حرص عليها النبي [ ،وقال البخاري في
صحيح��ه ( :ب��اب بركة الس��حور من غي��ر إيجاب ،ألن
النبي [ وأصحابه واصلوا ،ولم ُي َ
السحور).
ذكر ُّ

28283ما الفائدة من السحور؟
وجبة الس��حور ٌ
عون على حتمل مشقة الصيام؛ ولذا جاء
في احلديث عن أنس بن مالك ] قال :قال النبي [:
( تسحروا فإن في السحور بركة) رواه البخاري؛

28284كيف تكون البركة في وجبة السحور؟
تك��ون البرك��ة بزيادة اخلير ملا يعود عل��ى بدن الصائم من
القوة والنشاط ،والبركة بإتباع الهدي النبوي.
28285هل من الس ّنة تأخير السحور؟
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نع��م ،فعن أبي عطية قال :قلت لعائش��ة :فينا رجالن من
يعجل اإلفط��ار ،ويؤخر
أصح��اب النب��ي [ ،أحدهم��ا ّ
السحور واآلخر يؤخر اإلفطار ويعجل السحور؟ قالت:
ويؤخر الس��حور؟ قلت :عبد
يعجل اإلفطار
ّ
أيهما الذي ّ
الله بن مسعود .قالت :هكذا كان رسول الله [ يصنع.
رواه النسائي.
التشبه بالنصارى؟
التقيد بالسحور فيه ابتعاد عن
ّ
28286هل ّ
نعم ،عن عمرو بن العاص ] أن رسول الله [ قال:
الس َحر )
( َف ْص ُل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة َّ
رواه مسلم وأبو داود وغيرهم.
28287داللة نية الصيام هل ُتعرف بتناول وجبة السحور؟
نعم ،ألنه من املعلوم أن كل ش��خص يقوم في آخر الليل
ويتس��حر فإنه يري��د الصوم ،وألن كل عاق��ل حني يفعل
الش��يء باختياره ال ميك��ن أن يفعله إال ب��إرادة ،واإلرادة
ه��ي النية ،فاإلنس��ان ال يأكل في آخ��ر الليل إال من أجل
الص��وم ،ولو كان مراده مجرد األكل ل��م يكن من عادته
أن يأكل في هذا الوقت ،فهذه هي النية.
28288متى كان وقت سحور النبي [؟
س��حوره [ كان قبي��ل أذان الفجر ،ملا ثب��ت عنه [ أنه
كان يؤخر الس��حور ،حتى إنه لم يكن بني س��حوره وبني
إقامة الصالة إال نحو خمسني آية .متفق عليه.
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28289متى يكون اإلمساك عن املفطرات؟
اإلمس��اك عن املفط��رات يكون م��ع أذان الفج��ر الثاني؛
ال��ذي هو لص�لاة الفج��ر ،لقول��ه [  »:إن ب�لا ً
ال يؤذن
بلي��ل؛ فكلوا واش��ربوا ،حتى يؤذن اب��ن أم مكتوم» .رواه
البخاري؛ وابن أم مكتوم كان يؤذن األذان الثاني للفجر.
29290هل األذان األول مانع عن الطعام والشراب؟
ال مين��ع م��ن األكل ،قال النب��ي [« :ال مينعن أحدكم أو
أح��د منكم أذان بالل من س��حوره فإنه ي��ؤذن ،أو ينادي
بلي��ل ليرج��ع قائمك��م ،و ُيوق��ظ نائمك��م» رواه البخ��اري.
فاألذان األول قبل الفجر إمنا هو للتنبيه.
29291م��ن يك��ون ف��ي الصحراء كي��ف يتع��رف عل��ى الفجر
الثاني؟
تتمة احلديث السابق ُتظهر اجلواب ،قال النبي [ ( :ليس
وصوب بيده ورفعها ،-حتى يقول:
أن يقول هكذا وهكذا -
ّ
وفرج بني أصبعيه ،أي املعترض في األفق .أخرجه
هكذا ) ّ
البخاري

29292ماذا ُيستحب أكله في السحور؟
س��حور
ع��ن أب��ي هريرة ] ع��ن النبي [ قال ( :نِعم
ُ
ِ
التمر ) .أخرجه أبو داود وابن حبان.
املؤمن ُ

29293بعض الناس يأكل أثناء األذان الثاني للفجر حتى ينتهي
األذان ،فما حكم هذا الفعل؟
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ميك��ن احلكم حس��ب حال امل��ؤذن ،ف��إن كان ال يؤذن إال
بعد اليق�ين لطلوع الفجر؛ فإن الواجب على من س��معه
أن ميس��ك م��ن ح�ين أن ي��ؤذن ،لق��ول النب��ي [( :كلوا
واش��ربوا حت��ى يؤذن اب��ن أم مكتوم) .رواه البخ��اري ،وإن
كان ال يتيق��ن طلوع الفجر؛ فاألولى أن ميس��ك إذا أذن،
وال ب��أس ل��و أكل؛ ألن األص��ل بق��اء اللي��ل ،واألفضل
االحتياط واالمتناع.
ذكر يقال عند السحور ،داللة على إرادة الصيام؟
29294هل ثمة ٌ
لم يثبت أن النبي [ تل ّفظ بهذا األمر ،بل لم يعلمه أحدا
ممن كان معه ،فيكون ترك التلفظ واجب.
29295إن نام ش��خصا قبل غروب الشمس في رمضان ،وبقي
نائم�� ًا ل��م يوقظه أحد حتى طل��ع الفجر؛ فه��ل نقول :إن
صومه في اليوم الثاني صحيح ولم ينو الصيام؟
نع��م صحي��ح ،بناء على من أعتبر أن ني��ة واحدة من أول
رمضان تكفي كل الشهر.
29296ما القول بتحديد زمن لإلمساك في التقومي؟
ه��ذا أم��ر حادث ل��م يعهده اجلي��ل األول من املس��لمني،
ب��ل فيه منع من التمت��ع باملفطرات في زمن مس��موح فيه
شرعا ،لذا الواجب عدم التقيد به.
29297يق��ال أن على الصائم أن ميس��ك قب��ل أذان الفجر بثلث
ساعة؛ ويسمي ذلك إمساك ًا احتياطي ًا ،فما هو املقدار بني
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اإلمساك وأذان الفجر في رمضان؟
األص��ل ف��ي اإلمس��اك للصائ��م وإفط��اره قول��ه تعال��ى:
ف��األكل
والش��رب مباح إلى طلوع الفج��ر؛ وداللته األذان الذي جعله
الله غاية إلباحة األكل والشرب وغيرهما من املفطرات.
29298ما احلكم فيمن أكل ظانا عدم دخول الفجر؟
مثل هذا ال ش��يء عليه ،ألن اآلية الس��ابقة قد د ّلت على
اإلباحة إلى أن يحصل التبني ،وورد عن ابن عباس ]
2
قالّ :
أحل الله لك الشراب ما شككت حتى ال تشك.
29299ماذا يصنع من سمع األذان وفي يده اإلناء؟
ل��ه أن يكمل حاجته منه ،فع��ن أبي هريرة ] قال :قال
واإلناء على
رس��ول الله [ ( :إذا س��مع أحدكم الندا َء،
ُ
يده ،فال يضعه حتى يقضي حاجته منه) رواه أبو داود.
وق��ال العالمة األلباني :وفيه دليل على أن من طلع عليه
الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده ،أنه يجوز له أن
ال يضعه حت��ى يأخذ حاجته منه ،فهذه الصورة مس��تثناة
م��ن اآلي��ة :
3
(البقرة.)187 :
 - 2املصنف(  )7367فتح الباري (  )135/4الفتاوى البن تيمية (.) 263 /29
 - 3متام املنة (  )417/1ويراجع فتح الباري ( .) 110 - 109 / 4
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30300هل ميكن القول أن احلديث السابق له توضيح لإلمساكية؟
نع��م ،م��ن ناحية بط�لان التقيد به��ا ،ألن م��ن فوائد هذا
احلديث إبطال بدعة اإلمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة،
ألنهم إمنا فعلوا ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم
يتس��حرون ،ولو علموا هذه الرخصة مل��ا وقعوا في تلك
البدعة.
30301بعض الناس يسهر ،ثم قريب من منتصف الليل يتناول
وجبة السحور ،فما القول في فعله؟
هذا يفعله من لم يستشعر بركة تأخير السحور في صيامه،
ول��م يتذكر الهدي النبوي فيه ،ويخش��ى أن في فعله هذا
عدم حرص على صالة الفجر إن نام بعد الطعام.

91

الصيام  ..سؤال وجواب

املبحث السادس عشر:

اإلفـطار
30302ما الس ّنة في اإلفطار؟
التعجل باإلفطار ،لقول رسول الله [ ( :ال يزال
الس ّنة
ّ
عجلوا الفطر ) متفق عليه.
الناس بخير ما ّ
30303ماذا كان هدي النبي [ في هذا األمر؟
كان النبي [ ُيفطر على رطبات قبل أن يصلي .رواه أبو
داود وصححه األلباني.

30304ما هو الوقت الشرعي لإلفطار؟
األم��ر متعل��ق مبغيب الش��مس ،ملن ل��م مينع��ه حائل عن
رؤيتها ،فع��ن عبد الله بن أبي أوفى ] قال :قال النبي
[ ( :إذا غابت الشمس من ههنا ،وجاء الليل من ههنا،
فقد أفطر الصائم) .متفق عليه.
30305صائم ومتواجد في الصحراء ،هل يلتزم بأذان املذياع؟
ال يلت��زم ب��ه إن كان يرى قرص الش��مس ،فمتى ما غاب
القرص في األفق جاز له الفطر.
30306هل ال بد أن تغيب ُحمرة الشمس بعد غياب القرص؟
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قال ابن تيمية  4رحمه الله ( :إذا غاب القرص أفطر الصائم،
وال عبرة باحلمرة الشديدة الباقية في األفق ).
30307بعض الناس يقول :إن معنى قوله تعالى { :ثم امتوا الصيام
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
النب��ي [ ،والقاع��دة تن��ص :أن االعتب��ار ف��ي األحكام
بالشرع ال بالعقل.
نهي أو وعيد على من أفطر قبل الوقت؟
30308هل هناك من ٍّ
نع��م ،ف��إن النب��ي [ رأى في منام��ه أقوام��ا معلقني من
عراقيبهم ،تس��يل أش��داقهم دما ،فلما س��أل عنهمُ ،أخبر
أنه��م الذين ُيفط��رون قبل حت ّلة (وق��ت الفطر) صومهم.
صحيح ابن خزمية.

30309ماذا يفعل من شك أنه أفطر قبل الوقت؟
من حتقق ،أو غلب على ظنه ،أن فطره حصل قبل املغرب
فعليه القضاءّ ،
ألن اليقني هو وجود النهار.
31310هل تأخير الفطور فيه مخالفة للهدي النبوي؟
 - 4مجموع الفتاوى ( )215 /25
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نعم ،إن كان من غير س��بب؛ مثل ع��دم وجود الطعام أو
تأخر حضور اإلنسان إلى بيته ،فعن سهل بن سعد ]
أن رس��ول الله [ قال ( :ال تزال أمتي على سنتي ما لم
تنتظر بفطرها النجوم) .رواه ابن حبان.
ُ
صفحة
��ود
وانتظار النجوم يعني تأخير اإلفطار حتى َت ْس َّ
الس��ماء فتظهر فيها النجوم ،وهو مبا يقارب الربع س��اعة
للس َّنة النبوية ،وموافق لليهود
على األقل ،وهذا مخالف ُ
والنصارى.
31311ماذا يفعل من لم يجد طعاما لإلفطار؟
إذا لم يجد الصائم شيئا ُيفطر عليه نوى الفطر بقلبه.
31312هل يشرع سماع األذان ثم تناول الطعام؟
ال ،فهذا مخالف لسنة النبي [ في التبكير بالفطر.
31313ما الهدي النبوي في نوعية طعام اإلفطار؟
الرطب ،فإن لم توجد فعلى
ُّ
يستحب للصائم الفطر على ُّ
التمر ،فإن لم توجد فعلى املاء ،وله بعد ذلك أن يأكل ما
يش��اء ،فعن س��لمان بن عامر قال :قال رس��ول الله [:
(إذا كان أحدك��م صائم ًا ف ْليفطر على التمر ،فإن لم يجد
التمر فعلى املاء ،فإن املاء َط ُهور) .رواه أبو داود وغيره.
31314ه��ل يجب على من كان خارج بيته أن يس��رع بس��يارته
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 والصالة ،ويؤجل اإلفطار.
31315هل وقت اإلفطار ُيستحب الدعاء عنده؟
نع��م ،ورد ف��ي احلديث ( :ث�لاث ال ُت��ر ّد دعوتهم؛ اإلمام
العادل ،والصائم حني يفطر ،ودعوة املظلوم ،يرفعها فوق
الغم��ام ،و ُيفت��ح لها أبواب الس��ماء ،ويقول ال��رب تبارك
وتعالى :وعزتي النصرنك ولو بعد حني ) .رواه الترمذي.
31316ماذا ُيستحب للصائم قوله من دعاء عند الفطر؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( :كان رسول
الل��ه [ إذا أفطر ق��ال  :ذهب الظم��أ ،وابت َّلت العروق،
األجر إن شاء الله ) .رواه ال َّنسائي في سننه.
وثبت
ُ
31317ماذا يستحب ملن أكل عند غيره أن يقول له؟
ع��ن أنس بن مالك ] أن النب��ي [ كان إذا أفطر عند
الن��اس قال( :أفط��ر عندكم الصائم��ون ،وأكل طعا َمكم
األبرار ،وتنز َّلت عليكم املالئكة) رواه الدارمي وغيره .وفي
ُ
َّ
لفظ آخر...( :وصلت عليكم املالئكة) .رواه البيهقي.
31318ما ثواب من َّ
فطر صائم ًا؟
عن زيد بن خالد اجلهني قال :قال رس��ول الله [( :من
ّ
فط��ر صائم��ا كان له مث��ل أجرهم من غي��ر أن ينقص من
أجورهم شيئا ) .رواه الترمذي وغيره.
31319ما حكم تأخير صالة املغرب إلى قبيل دخول أذان العشاء؟
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ال بأس في هذا الفعل مادام غير متقيد بصالة جماعة مع
املسجد القريب من منزلهم ،ألن وقت صالة املغرب ممتد
إلى قبل غروب الشفق ،الذي هو دخول وقت العشاء.
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املبحث السابع عشر:

الصـغار والصـيام
32320من املقصود بـمصطلح ( الصغار )؟
هو غير البالغ ،ووصل إلى س��ن التمييز ،أي في السابعة
وما بعدها ،ذكرا كان أو أنثى.
32321ما حكم صيام الصغير؟
صيامه مس��تحب ،له األجر إن ص��ام ،وليس عليه إثم إن
أفطر ،ولكن على ولي أمره أن يأمره بالصيام ويحثه عليه
ليعتاده.
مع صغارهم على الصيام؟
32322كيف تعامل الصحابة
معوذ ( :أرسل
الرب ِّيع بنت ِّ
ميكن معرفة ذلك من قول ُّ
النبي [ غدا َة عاش��وراء إلى ق��رى األنصار :من أصبح
يتم يوم��ه ،ومن أصبح صائم�� ًا ف ْليصم .قالت:
مفط��ر ًا ف ْل َّ
صوم صبيا َننا ،وجنعل لهم اللعب َة من
فكن��ا نصومه بعد و ُن ِّ
ِ
الع ْه ِ
��ن ( القطن) ف��إذا بكى أحدهم عل��ى الطعام أعطيناه
ذلك ،حتى يكون عند اإلفطار) .متفق عليه.
32323هل ميكن معاقبة البالغ إن ترك الصيام ،أو تهاون فيه؟
ذكر البخاري تعليق ًا ،قول عمر ] لِ َنشْ َ
وان في رمضان
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حينما و َّبخه وضربه على شربه اخلمر ،قائ ً
ال له( :ويلك،
صيام؟ فضربه) .أي تفطر وتشرب اخلمر أيض ًا
وصبيا ُننا
ٌ
في رمضان؛ في حني أن الصبيان يصومون؟
يصر على صيام رمضان ،رغم أن الصيام
32324إذا كان الصغير ّ
يضره لصغر سنه ،فهل نستخدم معه القسوة ليفطر؟
إذا ثب��ت أن هذا يضره فإنه يمُ نع منه ،ولكن املنع ال يكون
بالقس��وة ،فإنها ال تنبغي في معاملة األوالد عند تربيتهم
مع العبادات.
32325بعض اآلباء مينع الصغير من الصيام ش��فقة ورحمة به،
فما حكم هذا؟
الرحم��ة بالصبي��ان تتحق��ق ح�ين نأمره��م بالطاع��ات،
ونعودهم عليها ،وهذا بال ش��ك من حس��ن التربية ومتام
الرعاي��ة ،وق��د ثبت عن النبي [ قول��ه« :إن الرجل راع
ف��ي أهل بيته ومس��ؤول عن رعيته» .وال��ذي ينبغي على
أولياء األمور بالنس��بة ملن عندهم من األهل والصغار أن
يتقوا الله تعالى فيهم ،وأن يأمروهم بالعبادات.
32326كثي��ر من اآلباء ال يهتم��ون بتربية أوالدهم وخاصة من
الناحية الدينية ،فيقصرون بحجة التعب بعد عناء العمل،
ويهملوا السؤال عنهم ،فما حكم فعلهم؟
الواج��ب علين��ا أن نهت��م بتربي��ة أوالدنا حل��ذرا من قول
الل��ه تعال��ى:
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وليقم باملسئولية التي حملها إياه رسول الله [ في قوله:
« الرجل راع في أهله ،ومسئول عن رعيته» .رواه البخاري.

وال ّ
يحل له أن يهملهم ،بل عليه أن يؤدبهم بحسب أحوالهم،
وبحسب أفعالهم ،ولهذا قال رسول الله [( :مروا أبناءكم
بالصالة لسبع ،واضربوهم عليها لعشر) .أخرجه أحمد.
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املبحث الثامن عشر:

النسيان في الصيام
32327ما الفرق بني اجلهل أو النسيان في فعل العبادات؟
اجلهل :عدم العلم ،فمت��ى وقع املكلف في محرم جاه ً
ال
بتحرمي��ه فال ش��يء عليه ،ومتى ت��رك واجب ًا جاهال
بوجوب��ه لم يلزمه قض��اؤه ،إذا كان ق��د فات وقته،
بدليل أن النبي [ لم يأمر املسيء في صالته -وكان
ال يطمئن فيها -بقض��اء ما فات من الصلوات ،وإمنا
أمره بفعل الصالة احلاضرة على الوجه املشروع.
والنسيان :ذهول القلب عن شئ معلوم ،فمن فعل محرم ًا
ناس��ي ًا؛ فال شيء عليه ،كمن أكل في الصيام ناسي ًا،
أو ت��رك واجبا ناس��ي ًا فال ش��يء عليه حال نس��يانه،
لك��ن علي��ه فعله إذا ذك��ره ،لقول النب��ي [ « :من
نسي صالة فليصلها إذا ذكرها» .رواه البخاري

32328ما الدليل على أن النسيان ال يؤثر على الصيام؟
ق��ال تعال��ى{ :ربن��ا ال تؤاخذن��ا إن نس��ينا أو أخطأن��ا}
(البقرة )286 :ولقول النبي [( :إذا نس��ي فأكل و شرب
فليتم صومه ،فإمنا أطعمه الله وس��قاه) رواه البخاري ،وفي
رواية ( :فال قضاء عليه وال كفارة).
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32329هل يشمل النسيان قضية اجلماع؟
نعم ،فقد ورد في احلديث( :من أفطر في رمضان ناس��ي ًا
فال قضاء علي��ه وال كفارة) أخرجه احلاكم والبيهقي ،وهذه
الرواية داللتها على اجلماع ظاهرة ,لتعلقه بنفى الكفارة,
وال كفارة إال في اجلماع.
33330هل يختلف النسيان في صيام الفريضة عن صيام التطوع؟
ال يختل��ف ،لع��دم ورود دليل على اإلس��تنثاء أو التقييد
بالفريضة دون التطوع.
33331إذا نس��ي الصائم وأكل طعاما كثي��را ،فهل الكمية تؤثر
على استمرارية الصيام؟
ال تؤث��ر ،اس��تنادا علىما رواه أبو هري��رة ] قال  :قال
تم صومه ،فإمنا
النبي [ ( من أكل ناس��ي ًا وهو صائم فل ُي َّ
ُ
األكل أو
أطعمه الله وس��قاه ) متفق عليه ،وهذا س��واء َق َّل
الشرب أو كثر؛ وقت النسيان.
ُ
33332من ش��اهد إنس��انا في رمضان يش��رب امل��اء ،ويعلم أنه
يفعله نسيانا ،فهل ينصحه ،أو يتركه يكمل شرابه؟
الواجب تذكيره ونصحه ،لعموم قوله تعالى{ :وتعاونوا
البر والتق��وى} ولعموم قول الرس��ول [ ( :فإذا
عل��ى ّ
نسيت ّ
فذكروني) وألن األصل أن ظاهر هذا الفعل منكر
يجب تغييره ،أما الفاعل فالشيء عليه بسبب النسيان.
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املبحث التاسع عشر:

أهل األعذار
33333ما املقصود بأهل األعذار؟
من له عذر شرعي في ترك الصيام؛ مؤقتا كان أو دائما.
33334ما األعذار املبيحة للفطر؟
األعذار املبيحة للفطر :املرض ،السفر ،املرأة احلامل التي
تخ��اف على نفس��ها ،أو على جنينه��ا ،املرضع تخاف أن
الصيام يؤثر عليها ،أو على رضيعها ،وأن يحتاج اإلنسان
إلى الفطر لإلنقاذ من هلكة ،كالغريق ،وغيره.
33335من املقصود بكبير السن؟
ه��و الذي تقادم به العمر ،وضعف جس��ده على الصيام،
و ُيخشى عليه من عدم األكل.
33336ه��ل قول��ه تعالى { :وعل��ى الذين يطيقون��ه فدية طعام
مسكني} متعلقة بكبير السن؟
نعم ،قال ابن عباس ] :ليس��ت مبنسوخة ،هو الشيخ
الكبير واملرأة الكبيرة ال يستطيعان أن يصوما؛ فليطعمان
مكان كل يوم مسكينا .أخرجه البخاري
33337إذا حتقق الس��بب املبيح للفطر وأفطر اإلنس��ان به ،فهل
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يلزمه اإلمساك بعد انتهاء العذر؟
إذا ق��در أن ش��خص ًا أفط��ر إلنقاذ إنس��انا م��ن هلكة فإنه
يس��تمر مفطر ًا ول��و بعد إنقاذه ،ألنه أفطر بس��بب يبيح له
الفطر ،فال يلزمه اإلمساك حينئذ.

ما يتعلق باملريض:
33338ما أقسام العجز املرضي بالنسبة للصيام؟
مستمرا دائم ًا:
القس��م األول :أن يكون عجزه عن الصوم
ًّ
كاملريض مرض ًا ال يرجى برؤه ،فهذا يطعم عن كل
يوم مسكين ًا ،بعدد أيام الشهر.
القسم الثاني :عجز ُيرجى زواله ،أي طارئ :كمرض عابر،
ال يتمك��ن معه عل��ى الصيام ،فيفط��ر ويقضي يوم ًا
مكانه ،لقول الله تعالى:
( البقرة)184:
33339ه��ل املري��ض مرض��ا دائم��ا وهو ش��اب ل��ه حك��م كبير
السن؟
نعم له نفس احلكم والكفارة.

 34340ما 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.
 34341هل ُيؤخذ برأي الطبيب في حال األمر بترك الصيام؟
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نع��م ،بل واجب على املس��لم التقيد بق��ول الطبيب ،ألن
قوله في املسائل الطبية معتمد ،مع الفتوى الشرعية.
وأصر على الصيام؟
34342ما احلكم فيمن ترك قول الطبيب
ّ
الله س��بحانه يريد بنا اليس��ر ،وواجب علينا أن نطيع ربنا
ف��ي أخذ الرخصة بترك الصيام حفاظ��ا على الصحة من
ازدياد املرض بسبب االمتناع عن الطعام أو الدواء.
تصر عل��ى الصوم ،مع أن
34343ام��رأة طاعنة في الس��ن وهي ّ
ذلك يضر بصحتها ،فما حكم عملها؟
ال يجوز لها الصوم إذا كان يضر بصحتها؛ قال الله تعالى:
{و َ
ان ُ
ال َت ْق ُت ُلوا َأ ُنف َس ُ
إن ال َّل َه َك َ
��ك ْم َّ
بك ْم َر ِحيم ًا} ،وعليها
َ
أن ُتطعم عن كل يوم مسكني ،وبذلك تبرأ الذمة.
34344الطبي��ب أمر مريض��ا بالفطر الس��تعمال ال��دواء ،لكنه
يحتج بعدم الفطر مبقدرته على املش��ي إلى املسجد ،وإلى
املستشفى ،فهل يسوغ له الفطر واحلال ما ذكر؟
��ره الطبيب بترك الصوم فأم��ره معتبر؛ ملا يعرفه من
إن أ ْم َ
ح��ال ومدى حتمل املريض للص��وم ،وعليه أن يقضي ما
يفطره بعد استطاعته.
34345إذا أدرك املريض أياما من رمضان ،ثم مات ،فهل نخرج
عنه الكفارة؟
كل إنس��ان يأتي��ه رمض��ان وهو ف��ي م��رض ال ُيرجى منه
الشفاء ،فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ًا.
104

الصيام  ..سؤال وجواب

34346إذا تعافى املريض في نهار رمضان ،هل يلزمه أن ميسك
بقية اليوم؟
ال يلزمه اإلمساك؛ ألن هذا اليوم قد أبيح له فطره ،لكن
يلزمه القضاء.
34347إن تعاف��ى املريض من مرضه ال��ذي ال ُيرجى ال ُبرء منه،
وكان قد أخرج الكفارة ،فهل يجب عليه القضاء؟
ال يلزمه القضاء؛ ألنه أ ّدى ما يجب عليه وبرئت ذمته.
34348ما كيفية اإلطعام بالنسبة للعاجز عن الصيام كلية؟
لإلطعام كيفيتان:
حبا من رز ،وقدره ربع صاع ،ويحسن
األولى :أن يخرج ًّ
ف��ي هذا احلال أن جنعل معه إذا دفعناه للفقير ش��يئ ًا
يؤدم��ه من حلم أو غيره ،حس��ب م��ا تقتضيه احلال
والعرف.
والوج��ه الثان��ي :أن يصن��ع طعام�� ًا يكف��ي لثالث�ين ،أو
تس��عة وعش��رين فقير ًا؛ حس��ب األيام التي أفطرها
ويدعوه��م إليه ،كما ذكر ذلك ع��ن أنس بن مالك
] حني كبر.
34349هل يجوز اعطاء مسكينا واحدا طعاما عن أيام الشهر؟
ال يجوز أن يطعم شخص ًا واحد ًا مقدار ما يكفي الثالثني،
أو التس��عة والعش��رين؛ ألن��ه البد أن يكون ع��ن كل يوم
مسكني.
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35350ما حكم دفع كفارة اإلطعام لكافر فقير؟
إن كان هناك مسلمون من أهل االستحقاق أطعمهم ،وإال
صرفه إلى أي بلد مسلم يحتاج أهلها إلى اإلطعام.
35351ما حكم تقدمي كفارة اإلطعام ملريض ال ُيرجى ُبرؤه من
أول شهر رمضان؟
عليه أال يفع��ل ذلك ،لعدم حتقق الوجوب في حقه ،فقد
ميوت أثناء الش��هر ،وكان أن��س ] يجمع ثالثني فقير ًا
آخر الشهر فيطعمهم.
35352هل ُيشرع تأخير أداء الكفارة؟

ال بأس في أدائها في رمضان وفي غيره.

احلامل واملرضع :
35353هل للحامل واملرضع الفطر في حال الصيام؟
نع��م ،قياس��ا عل��ى املري��ض ،،س��واء خافت��ا عل��ى
نفس��يهما أو ولديهم��ا ،لق��ول النب��ي [« :إن الله
وض��ع عن املس��افر ش��طر الص�لاة ،وع��ن احلامل
واملرضع الصوم» .رواه أبو داود.
35354وماذا عليهما :القضاء أو الكفارة؟
ليس عليهما إال القضاء.
35355كيف نفهم مسألة املرضع بالنسبة لترك الصيام؟
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املرضع الت��ي تفطر خوف ًا على الولد مثل من أفطر إلنقاذ
غري��ق أو حري��ق ممن يجب إنق��اذه؛ فإنه يفط��ر ويقضي،
ومثله هؤالء الذين يش��تغلون باإلطفاء ،فإنهم إذا حصل
حريق في النهار وذهبوا لإلنقاذ ،ولم يتمكنوا منه إال بأن
يفط��روا ويتناول��وا ما تقوى به أبدانه��م ،فإنهم يفطرون؛
وهذا شبيه متام ًا باملرضع التي تخاف على ولدها.
35356ما حكم صوم احلامل لو حدث لها نزيف؟
صيامها صحيح ،وال يؤ ّثر ذلك على صيامها.

واملغمى عليه :
املجنون
َ

35357هل على املجنون تكليف بالصيام؟
ال يلزم��ه الصيام؛ ألن��ه فقد مناط التكلي��ف وهو العقل،
ودليل��ه حدي��ثُ ( :رفع القلم عن ثالث��ة :عن النائم حتى
يس��تيقظ ،وعن الصبي حت��ى يحتلم ،وعن املجنون حتى
يعقل ) .رواه أبو داود.
35358ل��و كان هناك من يذهب عقله جزء من نهار ،فهل يلزم
بالصيام؟
إذا مض��ى عليه يوم كامل ،أو أكث��ر من يوم دون أن يعود
إلي��ه عقله فال تكليف عليه وال صوم ،وبالتالي فال قضاء
عليه لذلك اليوم ،وال لأليام التي أمضاها مجنون ًا.
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35359فاقد الذاكرة واملعتوه هل يجب عليهما الصيام؟
م��ن ال عقل ل��ه فإنه ال تلزمه العب��ادات ،وهذا من رحمة
الله سبحانه ،ومثله املعتوه الذي أصيب بعقله على وجه
لم يبلغ حد اجلنون.
36360رجل له قرابة ش��هر لم يشعر بشيء ،ولم يصم رمضان
فماذا يجب عليه؟
ال يجب عليه ش��يء لفقد ش��عوره ،ولكن إن قدر الله أن
يفيق لزمه القضاء ،وإن قضى الله عليه باملوت فال ش��يء
علي��ه ،إال أن يكون م��ن ذوي األعذار املس��تمرة كالكبير
ونحوه ،ففرضه أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكين ًا.
36361هل ُيقاس حالة املغمى عليه مثل حال املجنون؟
نعم ،إذا مض��ى عليه يوم كامل وهو في إغماء متواصل،
أي مض��ى عليه ٌ
ونه��ار دون إِفاقة ،فإنه ال صوم عليه
ليل
ٌ
في احلال ،وبالتالي فال قضاء عليه.
36362مل��اذا ال يتم قياس املغمى عليه وتركه للصيام ،مثل حال
تارك الصالة بسبب النوم؟
لنتذك��ر أن العبادات ال تع َّلل وأنها توقيفية ،أي نت،قف
ع��ن معرف��ة أس��بابها ،وبالتال��ي ال تق��اس واح��دة عل��ى
األخ��رى ،ف�لا يق��اس الصوم عل��ى الص�لاة ،وال يقاس
قضاء الصوم على قض��اء الصالة ،فاحلائض مث ً
ال تقضي
الص��وم وال تقض��ي الصالة ،وهن��ا جاء األم��ر للنائم أن
يقضي الصالة ،فوجب عليه أن يأتي بها عندما يستيقظ،
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فعن أنس بن مالك ] قال :قال رس��ول الله [( :إذا
رق��د أحدك��م عن الص�لاة ،أو غف��ل عنه��ا ،ف ْل ُي َص ِّلها إذا
نص في الصالة ال جند مثله في
ذكرها) .رواه مس��لم .فهو ٌّ
الصوم.
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املبحث العشرين:

أحكام طبية متعلقة بالصيام
36363يحك��م بع��ض الناس على كل ما دخ��ل جوف الصائم
إلى احلكم بفطره ،فهل هذا صحيح؟
غير صحيح ،إال إن كان من الطعام والشراب أو ما يقوم
مقامهما ،ورد في املصباح املنير :األكل حقيق ًة بلع الطعام
بعد مضغه ،فبلع احلصاة ليس بأكل حقيق ًة».
36364هل يفطر الصائم بأخذ اإلبر في الوريد؟
ال يفطر الصائم بأخذ احلقنة العالجية اجللدية أو العضلية
أو الوريدي��ة ،ألن هذه اإلبر ليس��ت أك ً
ال وال ش��رب ًا ،وال
مبعنى األكل والشرب.
36365هل هذا احلكم يشمل احلقنة املغذية؟
احلقن املغذي��ة تعدّ من املفطرات ،ولنعلم أن علة التفطير
ليس��ت وصول الش��يء إلى اجلوف من املنف��ذ املعتاد ،بل
حصول ما يتقوى به اجلس��م ويتغ��ذى ،وهذا متحقق في
هذا النوع من احلقن.
36366أحتاج صائم إلى تناول حبة القلب حتت اللس��ان..هل
يفسد صيامه؟
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ال يفس��د صوم��ه ،ألن ه��ذه احلب��وب إمن��ا لع�لاج بعض
األزمات القلبية ،وهي متتص مباشرة بعد وضعها بوقت
قصير ،ويحملها الدم إلى القلب ،فتوقف أزماته املفاجئة،
وال يدخ��ل إلى اجلوف ش��يء من ه��ذه األقراص ،لذا ال
عالقة لها بالتغذية.
36367هل ميكن استعمال قطرة العني في نهار رمضان؟
نعم ،وال تفسد الصوم.
36368يوج��د في بعض الصيدليات بخاخ مل��رض الربو ،فهل
يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟
يج��وز ،ألن هذا البخاخ ال يصل إل��ى املعدة ،وإمنا يصل
إل��ى القصب��ات الهوائي��ة ،فلي��س ه��و مبعن��ى األكل وال
الشرب ،وال يصل إلى املعدة.
36369ما حكم استنش��اق البخار املس��تعمل في املستش��فيات
ملرضى الربو في نهار رمضان؟
إن كان مع��ه م��اء ،فهذا يؤدي إلى دخول��ه للرئة واملعدة،
لذا فال يجوز استعماله للصائم.
37370ما القول في استعمال قطرة األنف للصائم؟
ال تؤث��ر عل��ى الصيام ،ألن م��ا يصل إلى املع��دة من هذه
القط��رة قلي��ل جد ًا ،ومع ه��ذه القلة فه��و ال يغذي ،لكن
يحذر الصائم من اإلكثار منها.
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37371ما احلكم لو كان دواء األنف على شكل بخاخ؟
ال بأس باستعماله.
37372هل يبطل غسول األذن ..الصيام؟
ال يبطل الصيام ،بشرط سالمة جتويف األذن.
37373ما حكم التحاميل للصائم؟
ال تؤثر على الصيام.
37374هل الفحص للرحم يؤثر على الصيام؟
اليؤثر ،سواء باملنظار املهبلي ،أو اإلصبع للفحص الطبي.
37375ما احلكم بالنسبة لوضع اللولب للصائمة في النهار؟
ال بأس ب��ه ،فاللولب ونحوه فى الرحم ،ومثله ما يدخل
مج��رى البول للذكر أو األنثى ،من منظار ،أو مادة ظليلة
لألشعة ،أو محلول لغسل املثانة ال يؤثرعلى الصيام.
37376هل يؤدي الغسول املهبلي (دوش مهبلي) إلفطار الصائمة؟
ال ي��ؤدي للفط��ر ،إذا ال منف��ذ بني اجلهاز التناس��لي للمرأة وبني
املعدة.
37377ما حكم احلقنة الشرجية بالنسبة للصائم؟
ال بأس فيها ،ألنها ليست في حكم املطعومات؛ بل هي للعالج.

37378مرض��ى البواس��ير يحتاج��ون لوضع حتامي��ل ( فتائل)،
فهل مبقدورهم العالج بها أثناء الصيام؟
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نعم مبقدورهم ذلك ألنها ال تفطر.
37379لو توافق موعد عالج األس��نان ف��ي نهار رمضان ،فهل
يفطر الصائم ألجل ذلك؟
احلفر ،أو القلع ،أو التنظيف للسن ،كل ذلك ال يؤثر على
الصيام ،إذا اجتنب ابتالع ما يصل إلى املعدة.
38380ق��د يحتاج في عالج األس��نان إلى اس��تعمال الغرغرة،
فهل يتناولها الصائم؟
املضمضة ،والغرغرة ،وبخ��اخ العالج املوضعي للفم ال
بأس فيه للصائم ،بشرط عدم نفاذ شيء إلى املعدة.
38381ما حكم استعمال معجون األسنان للصائم؟
ال بأس به؛ إذا لم ينزل شيئ إلى املعدة ،واألولى عدم استعماله
في فترة الصيام ،وميكن تأخيره إلى وقت اإلفطار.
38382هل ميكن استعمال غاز األكسجني للصائم؟
نعم ميكن ذلك .
38383هل ميكن مش��ابهة احلكم لغاز التخدير ،مثل حكم غاز
األكسجني بالنسبة للصائم؟
نع��م ،فغ��ازات التخدي��ر ( البنج ) ال تؤثر عل��ى الصيام،
ما لم يعط املريض س��وائل (محاليل) مغذية ،أو استغرق
التخدير العام نهار الصيام كله.
38384ما احلكم بالنسبة للتخدير املوضعي أو الكلي؟
113

الصيام  ..سؤال وجواب

األمر فيه تفصيل:
األول :أن يفق��د الوع��ي ف��ي جميع النه��ار ،فصومه ليس
بصحيح ،وعليه القضاء.
الثاني :أال يستغرق فقدان الوعي كل النهار ،فإذا أفاق في
أي جزء من النهار صح صومه.
38385م��ا حك��م الدهون��ات واملراه��م واللصق��ات العالجية
اجللدية احململة باملواد الدوائية ،بالنسبة للصيام؟
ما يدخل اجلسم امتصاص ًا من اجللد ال يؤثر على الصيام.
38386هل يجوز استعمال مرطب الشفاه ملن يعاني من اجلفاف؟
يجوز للصائم استعمال ذلك لترطيب الشفاة.
38387ما أثر املنظار الطبي بالنسبة للصائم؟
ال يؤثر على الصيام ،لكونه جامد ًا ال يغذي.
38388ما احلكم للصيام لو مت وضع مواد سائلة ( دهنية) على
املنظار قبل اإلدخال؟
إذا مت مث��ل ه��ذا ؛ فهنا يفط��ر الصائم بهذه امل��ادة؛ وذلك
ألنها مفطرة بذاتها ،فهي مادة مغذية دخلت املعدة.
38389يت��م إج��راء علميات بوس��اطة منظ��ار البط��ن أو تنظير
البطن ،فهل مثل هذه العلميات لها عالقة بالصيام؟
م��ا دام أن��ه ال يصل إل��ى داخل املعدة ،فالي��ؤدي للفطر،
ألن ما يوضع في اجلرح ال يصل حملل الطعام.
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39390هل يؤثر على الصيام إدخال أنبوب دقيق في الش��رايني
لتصوير ،أو عالج أوعية القلب ،أو غيره من األعضاء؟
ال يؤثر ،بش��رط عدم وضع مواد دهنية على األنابيب في
ح��ال إدخاله��ا عبر الفم ،ومث��ل ذلك إدخ��ال منظار من
خ�لال جدار البط��ن لفحص األحش��اء ،أو إجراء عملية
جراحي��ة عليه��ا ،ومثلهما منظ��ار املعدة إذا ل��م يصاحبه
إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى.
39391قد تستدعي احلاجة ألخذ عينات من الكبد أو غيره من
األعضاء ،فهل تفسد الصيام؟
ال تفسد الصيام ،ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل أو
مواد دهنية عبر الفم.
39392أخذ عينة دم للتحاليل ،هل يفسد الصوم؟
إذا كان الدم يس��ير ًا عرف ًا فال يؤثر على الصيام ،وإن كان
ما أخذ كثير ًا فالقضاء أولى ،أخذ ًا باالحتياط.
39393مشابه للسؤال السابق ،هل التبرع بالدم يؤثر على الصيام؟
ال يؤثر على الصيام ،ولكن تركه أولى أثناء الصيام خشية
أن يسبب ضعفا لبعض الصائمني ،ويؤدي إلى الفطر.
39394أرعف ( من األنف) الصائم ،ودخل ش��يء من الدم في
جوفه ،فهل فسد صيامه؟
ال يفط��ر الصائم؛ ألن��ه بغير اختياره ،لك��ن إن كان ابتلع
الدم باختياره ،و ذاكر ًا صومه فعليه القضاء.
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39395هل “الغسيل البريتوني” ملريض الكلى يفسد صومه؟
إذا كان ال يتغ��ذى ب��ه ،وال تصل مادته إل��ى 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
 39396ما معنى كلمة ( السفر )؟
الس��فر مأخوذ من اإلس��فار ،وهو البروز والظهور ,ومنه
السفور بالنسبة للمرأة التي تبرز شيئ ًا مما يجب تغطيته.
39397ما الضابط الشرعي في حتديد السفر؟
ما دام أن حدّ السفر لم يتم حتديده شرعا (القرآن والسنة)،
وال في اللغة العربية؛ فمرجع حتديده إلى أعراف الناس،
وعل��ى ه��ذا فال يتحق��ق الوصف حتى يس��افر اإلنس��ان
ويخرج عن البلد.
39398ما الدليل الشرعي على رخصة عدم الصيام في السفر؟
{و َمن َك َ
ان َم ِر ً
يضا َأ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة
الدليل قوله تعالىَ :
ّ ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر}( .البقرة.)185 :
39399هل يجوز الصيام في السفر؟
النبي [كان يصوم في السفر إن كان ال يشق عليه.

40400ما األفضل للمسافر :الصيام أو الفطر؟
إن كان األيس��ر ل��ه الص��وم فاألفضل الصي��ام ,وإن كان
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األيس��ر اإلفط��ار؛ فاألفض��ل ل��ه اإلفط��ار ,وإذا تس��اوي
األمران ,فاألفضل الصيام.
40401ملاذا كان الصيام هو األفضل إن لم يكن هناك تعب؟
ألن ه��ذا فعل النبي [ وس��نته في الس��فر ،وهو أس��رع
في إبراء الذمة وأهون على اإلنس��ان ,فإن القضاء يكون
ثقي ً
ال على النفس.
40402إن ك ّنا في سفر فهل ّ
نحث على الصيام و الفطر؟
األس��لمي قال
نح��ث على التخيير ،فإن حمزة بن عمرو ْ
للنب��ي [:
أأص��وم ف��ي الس��فر؟  -وكان كثي��ر الصيام -
ُ
َ
فقال( :إن شئت فصم ،وإن شئت فأ ْف ِطر) .رواه البخاري.
40403ما حكم الصيام في السفر إن كانت هناك مشقة؟
إذا ش��ق علي��ه الص��وم فإنه يفط��ر والب��دّ  ،ألن النبي [
ُش��كي إليه أن الناس قد ش��قّ عليهم الصي��ام ،فأفطر ،ثم
العصاة،
قيل له :إن بعض الناس قد صام! فقال« :أولئك ُ
أولئك العصاة» .رواه مسلم
البر الصيام في الس��فر) .متفق
وقال النبي [ ( :ليس من ّ
عليه ،وس��بب هذا القول أن النبي [ كان في سفر فرأى
زحام ًا ورج ً
ال قد ُظلل عليه ،فقال« :ما هذا؟ قالوا صائم.
فقال( :ليس من البر الصيام في السفر).
40404ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟
يحرم فعل احليل إلس��قاط الواجب الشرعي ،فمن سافر
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م��ن أجل الفط��ر كان الس��فر حرام�� ًا علي��ه ،وكان الفطر
كذلك حرام ًا عليه ،وجتب عليه التوبة إلى الله عز وجل،
والرج��وع عن س��فره ،وأن يصوم ،فإن ل��م يرجع وجب
عليه الصوم في السفر ،ألن التحايل إلسقاط الواجب ال
يسقطه ،كما أن التحايل على احملرم ال يجعله مباح ًا.
40405هل يختلف حكم الصيام للمس��افة القريبة عن البعيدة
في السفر؟
القضية مرجعها إلى مقدار حتمل اإلنسان ملشاق السفر.
40406م��ن كان م��ع رفق��ة في الس��فر ،فص��ام بعضه��م وأفطر
آخرون ،فهل هناك من حرج في هذا؟
الحرج عليهم ،ومن الس ّنة أال يعيب بعضهم على بعض ،قال
أنس :كنا نسافر مع أصحاب رسول الله [ في رمضان ،منا
الصائ��م ومنا املفطر ،فال يعيب هذا عل��ى هذا ،وال هذا على
هذا .رواه البخاري
40407ما حكم صوم املسافر إن كان الصوم ال يشق عليه حيث
في الوقت احلاضر تتوفر وسائل املواصالت احلديثة؟
كان الصحاب��ة في س��فرهم مع النب��ي [ ،منهم الصائم
ومنه��م املفط��ر ،فال يعيب أي فرد عل��ى اآلخر ،ومن يرى أن
هناك راحة مع وسائل النقل املعاصرة ،فغيره يراها متعبة.
 40408بع��ض الناس يذهب إل��ى العمرة وهو صائم ،ويش��قّ
على نفسه أداؤها ،فما حكم فعله؟
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األفض��ل للمس��افر ه��و الصيام ما لم يش��ق علي��ه فيكون
الفطر له أفضل ليؤدي عمرته بيسر .
 40409هل األفضل في حق املس��افر الصائ��م 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 ب��أداء العمرة ,حتى إنه [ إذا كان العمرة ال
ينيخ بعيره إال عند باب املسجد ليؤدي عمرته.
41410ما الكفارة على املسافر إن كان صائما ،ثم جامع زوجته
في نهار رمضان؟
عليه فقط قضاء هذا اليوم.
 41411من ش��رع في الصيام في احلضر ،ثم طرأ عليه الس��فر،
فهل له أن يفطر؟
له أن يفطر؛ ألنه تلبس بالسفر ،والسبب قائم به.
 41412هل يجوز الفطر في السفر املباح (السياحة )؟
نعم ،يجوز ذلك.
41413املس��افر بالطائرة..هل يفطر حينما ي��رى اختفاء قرص
الشمس ،أم يفطر على توقيت أهل البلد حتته؟
يفطر حني يغيب القرص ,لقوله [ ( :إذا أقبل الليل من
هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) .متفق عليه.
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41414لو كان هناك غيم ،وأفطر الصائم خطأ ،فماذا عليه؟
عليه أن يس��أل ،فلو أخطأ بعد ذلك فال ش��يء عليه؛ ألن
النب��ي [ أفط��ر ذات ي��وم ه��و وأصحابه باملدين��ة ,وفي
يوم غيم,ثم طلعت الش��مس بعد إفطارهم ,ولم يأمرهم
بالقضاء .رواه البخاري.
41415في ش��هر رمضان يك��ون إقالع بع��ض الرحالت وقت
أذان املغ��رب فيفطرالصائ��م وه��و عل��ى األرض ،وبع��د
اإلق�لاع ع��ن مس��توى األرض يش��اهد ق��رص الش��مس
ظاهر ًا ،فهل ميسك أم يكمل إفطاره؟
عليه أن يكمل إفطاره ,وال ميسك مرة ثانية؛ ألنه قد أفطر
الص َي َام
مبقتضى الدليل الشرعي ،لقوله تعالىُ { :ث َّم َأ مِ ُّتوا ِّ
إِ َلى ال َّل ْيل} (البقرة .)187 :وقوله [( :إذا أقبل الليل من
هاهنا ،وأشار إلى املشرق ،وأدبر النهار من هاهنا ،وأشار
إلى املغرب ،وغربت الشمس ،فقد أفطر الصائم).
41416إذا تن ّق��ل اإلنس��ان في س��فره إل��ى أكثر من بل��دة ،فهل
رخصة الفطر للسفر مستمرة معه؟
نع��م ،ألنه ل��م ينقطع ف��ي حقه حك��م الس��فر ،فيجوز له
الفطر في رمضان ،وإن بقي جميع الشهر خارج بلده.
41417إذا وصل املسافر إلى بلده وكان مفطرا ،فهل يلزمه اإلمساك؟
ال يجب عليه اإلمس��اك ،فله أن يأكل ويشرب بقية يومه؛
ألن إمساكه ال يفيده شيئ ًا لوجوب قضاء هذا اليوم عليه،
لكن ينبغي له أن ال يأكل ويشرب علن ًا.
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41418إذا مت اإلع�لان عن رؤية هالل العيد في بلد ،ثم س��افر
اإلنسان في تلك الليلة إلى بلد آخر حوالي الساعة الثانية
لي ً
�لا ،وعل��م أنه��م لم ي��روا ه�لال ش��وال ،وبالتالي فهم
صائمون ،فهل يصوم معهم؟
علي��ه أن يص��وم معه��م؛ ألن��ه وقت اإلمس��اك ف��ي البلد
اجلدي��د ،حت��ى ل��و زاد صيامه على ش��هر ,فالزائ��د تبع،
كم��ا أنه لو ص��ام في بلده إلى قريب املغ��رب ،ثم أقلعت
الطائ��رة إل��ى أمري��كا ،وطال��ت رؤيته للش��مس أكثر من
الي��وم؛ فإن الصائم ال يفطر حتى تغيب الش��مس ,وذلك
خروج الش��هر وإن ص��ام ثالثني يوم ًا ,ثم س��افر إلى بلد
فوجد ش��هر ش��وال لم يدخل فيصم معهم ,وصومه هذا
للتبعي��ة ,لقوله [( :الصوم ي��وم يصومون ,والفطر يوم
يفطرون ,واألضحى يوم يضحون).
41419إذا ب��دأ املس��لم الص��وم في بلده ،ثم س��افر إل��ى بلد في
ش��رق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري
هناك يوم ًا ،فهل يصوم واحد ًا وثالثني يوم ًا؟ وإن صاموا
تسعة وعشرين يوم ًا فهل يفطر أم ال؟
إذا س��افر اإلنس��ان من بلد صام فيها أول الش��هر إلى بلد
تأخ��ر عندهم الفط��ر ،فإنه يظ��ل ال يفطر حت��ى يفطروا،
ونظي��ر هذا لو س��افر في يومه إلى بل��د يتأخر فيه غروب
الش��مس؛ فإنه يظل صائم ًا حتى تغرب الشمس ولو بلغ
عش��رين ساعة ،إال إن أفطر من أجل السفر فله ذلك من
أجل السفر ،والله أعلم.
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42420ما احل��االت التي ميكن ضرب املثال بها الختالف رؤية
الهالل مع حساب شهر الصيام؟
املث��ال األول :إن انتق��ل من بلد صام أهله يوم األحد ،إلى
بلد صام أهله يوم السبت ،وأفطروا يوم األحد عن
تسعة وعش��رين يوم ًا ،فعليه أن يفطر معهم ويلزمه
قضاء يوم.
ودلي��ل وجوب فط��ره ،أنه رؤي اله�لال ،وقد قال
النب��ي [« :إذا رأيتموه فأفط��روا» ودليل وجوب
قض��اء الي��وم ق��ول النب��ي [« :إمن��ا الش��هر تس��ع
وعش��رون» فال ميكن أن ينقص عن تسع وعشرين
يوما.
املث��ال الثان��ي :إن انتقل من بلد ص��ام أهله يوم األحد إلى
بلد ص��ام أهله يوم االثنني ،وأفط��روا يوم األربعاء
عن ثالثني يوم ًا ،فيبقى صائم ًا معهم؛ ولو زاد على
ثالث�ين يوم�� ًا ،ألنه في مكان لم ي��ر الهالل فيه ،فال
يح��ل له الفطر ،ويش��به هذا ما لو س��افر صائم ًا من
بلد تغيب فيه الش��مس الساعة السادسة إلى بلد ال
تغيب فيه إال الس��اعة الس��ابعة ،فإن��ه ال يفطر حتى
تغيب الش��مس في الساعة الس��ابعة ،لقوله تعالى:
{ ُث َّم َأ مِ ُّتو ْا ّ ِ
الص َي َام إِ َلى ا َّل ْيلِ }.
ودلي��ل وج��وب بقائه صائم�� ًا ف��وق الثالثني ،قول
النب��ي [« :إذا رأيتم��وه فأفط��روا» فعل��ق الفط��ر
بالرؤي��ة ،ولم تكن فيكون ذل��ك اليوم من رمضان
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في ذلك املكان فال يحل فطره.
املث��ال الثالث :إن انتقل م��ن بلد صام أهله يوم األحد إلى
بلد صام أهله يوم االثنني ،وأفطروا يوم الثالثاء عن
تسعة وعشرين يوم ًا ،فيفطر معهم ويكون صومهم
تسعة وعشرين يوم ًا ،وصومه ثالثني يوم ًا.
املث��ال الراب��ع :إن انتق��ل م��ن بلد ص��ام أهله ي��وم األحد،
وأفط��روا يوم الثالثاء عن ثالثني يوم ًا إلى بلد صام
أهله ي��وم األحد ،وأفط��روا يوم االثنني عن تس��عة
وعشرين يوم ًا ،فيفطر معهم ،وال يلزمه قضاء يوم؛
ألنه أمت تسعة وعشرين يوم ًا.
42421ماذا يفعل املس��لم إن س��افر من الكويت إلى باكستان،
ونزل فيها ،وأهل باكستان لم يروا الهالل ،وأهل الكويت
ثبت عندهم رؤية هالل شوال؟
ف��ي هذه احلال��ة :يبقى صائم�� ًا؛ ألنه في مكان ل��م ير فيه
اله�لال والنب��ي [ يق��ول« :صوم��وا لرؤيت��ه ،وأفطروا
لرؤيته» ،فلو فرض أنه رجع في اليوم نفسه فله أن يفطر،
والعكس إذا ذهبنا إل��ى الغرب ونزلنا في بلد رأوا هالل
رمضان ولم ير في الكويت فإننا نصوم؛ ألن املكان رؤي
فيه الهالل ألن الله تعالى قالَ { :ف َمن َش ِهدَ ِم ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر
��ه }...وق��ال النب��ي [« :إذا رأيتم��وه فصوموا،
َف ْل َي ُص ْم ُ
وإذا رأيتم��وه فأفط��روا» فالعبرة مبكانك ال��ذي أنت فيه،
فمتى ما رؤي الهالل فاعمل به إفطار ًا وصوم ًا.
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 42422ماذا يفعل املسلم في البالد الغير مسلمة؟
أم��ا في البالد الكافرة إذا رآه املس��لم فيصوم معهم ،وفي
احلقيق��ة هو مس��افر ول��ه أن يفطر ،ول ُيعل��م أن الهالل إذا
رؤي في الكويت (مثال) فس��يرى ف��ي أمريكا قطع ًا؛ ألن
البالد الش��رقية ترى الهالل قبل البالد الغربية ،والعكس
إذا كان اإلنسان في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك.
 42423هل على الصائم شيء إذا كان بسبب تنقله من بلد إلى
بلد أنه صام رمضان ثمان وعشرين يوم ًا؟
عليه أن يأتي بيوم واحد فقط تكملة لشهر رمضان.
42424هل األفضل للمسلم أن يفطر في سفره ليبتعد عن مثل
هذا اإلشكال؟
نعم ،ومبا أنه مسافر فله أن يفطر.
42425كي��ف يص��وم من كان س��فره مس��تمرا ،مث��ل أصحاب
الشاحنات؟
س��ائق الش��احنة مادام مس��افر ًا فل��ه أن يترخ��ص بجميع
رخص الس��فر من القصر واجلم��ع ،والفطر في رمضان،
وغيرها من أحكام.
42426هل احلكم في الرخصة مستمرة طوال سفرهم؟
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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َ
{أ ْو َع َلى َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِّم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر} ولم يقيده بشيء ،فما
أطلقه الله تعالى ورسوله [ فإنه يجب العمل مبطلقه.
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املبحث الثاني والعشرين:

صـالة التـراويـح
42427ما املقصود بصالة التراويح؟
يقصد بالتراويح :القيام ،أي قيام رمضان بالصالة،
42428ما سبب التسمية بالتراويح؟
س��ميت تراويح ألن الناس سابقا كانوا يطيلونها ،وكلما
صلوا أربع ركعات استراحوا قلي ً
ال ثم استأنفوا الصالة.
42429ما حكم هذه الصالة؟
مستحبة) س ّنها رسول الله [.
هي س ّنة ( أي
ّ

43430ما أجر صالة التراويح ( القيام) في رمضان؟
قال النبي [( :من قام رمضان إميان ًا واحتساب ًا غفر له ما
تقدم من ذنبه) .رواه البخاري
43431هل احلكم في احلديث السابق يشمل جميع الذنوب؟
حرف (ما) من صيغ العموم ,وكلمة (ذنبه) مفرد مضاف
فيعم ,لكن قال العلماء أن الكبائر ال بد لها من التوبة.
43432هل يشترط لتحقق األجر في احلديث السابق أن تكون
الصالة جماعة؟
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صح عن��ه أنه قام
م��ن ق��ام رمضان مع اإلم��ام ،أو منفرد ًا ّ
رمضان بالصالة.
43433هل هناك فرق بني قيام الليل والتراويح والتهجد؟
ال فرق بينهما إال في االسم.
43434متى تبتدىء صالة التراويح؟
تبتدئ من بعد صالة العشاء إلى قريب أذان الفجر.
43435هل ص ّلى النبي [ التراويح بالناس؟
نع��م ،ص ّل��ى النب��ي [ بأصحابه ث�لاث ليال ث��م تأخر،
وق��ال( :إني خش��يت أن ُتف��رض عليك��م) رواه البخاري،
يف��رط فيه��ا؛ لينال أج��ر من قام
وينبغ��ي لإلنس��ان أن ال ّ
رمضان ،وهو مغفرة ما تقدم من الذنب.
جتمع املسلمون لصالة التراويح؟
43436في عهد من ّ
أبي بن كعب ].
في عهد عمر ] ،وكان إمامهم ّ

43437كيف كانت صالة النبي [ في القيام؟
قالت عائش��ة رضي الله عنها ( :كان النبي [ يصلي أربع ًا،
فال تسألن عن حسنهن وطولهن ،ثم يصلي أربع ًا ،فال تسأل
عن حسنهن وطولهن ،ثم يصلي ثالث ًا) رواه البخاري.
43438هل ينبغي االلتزام بصالة التراويح كاملة مع اإلمام؟
نعم ،ألن النبي [ قال ( :من قام مع اإلمام حتى ينصرف
كتب له قيام ليلة) .رواه الترمذي.
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43439ما حكم خروج النساء إلى املسجد لصالة التراويح؟
ال بأس في هذا ،فعن أبي هريرة أن رس��ول ال َّل ِه [ قال:
��اجدَ ال َّل ِ
( لاَ مَ ْتن َُعوا إِ َما َء ال َّل ِه َم َس ِ
��هَ ،و َل ِك ْن لِ َي ْخ ُر ْج َن َو ُه َّن
َت ِفلاَ ٌت ) .رواه أبو داود ،وتفالت :أي غير متطيبات.
44440ما التوجيهات التي ُتقدم للنساء عند التوجه للمساجد؟
عل��ى امل��رأة التقي��د باللب��اس الش��رعي الس��اتر ،مع عدم
التعطر إن كانت املرأة في مصلى واحد مع الرجال.
44441ما حكم السرعة في أداء التراويح من قبل بعض األئمة؟
هذا من اخلطأ ،فاإلسراع في أداء الصالة بحيث ال يتمكن
الن��اس م��ن الطمأنينة ،ويلحق مبن وراءه من كبار الس��ن
والضعفاء واملرضى ونحوهم املش��قة ،أمر غير مرغوب،
وهذا بعيد عن حتقيق الطمأنينة والتدبر.
44442هل املشروع في صالة التراويح اإلطالة أو التخفيف؟
األصل فيها اإلطالة ،فالنبي [ قام بأصحابه حتى ذهب
ثلث الليل ،وفي ليلة ثانية حتى ذهب ش��طر الليل ،وفي
ليل��ة ثالثة حتى تخوفوا الفالح  -أي الس��حور  .-أخرجه
أحمد وأهل السنن.
44443النبي [ أمر معاذا أن يخفف في صالته..فكيف نطيل
على الناس في التراويح؟
نهي النبي [ ملعاذ ] عن التطويل ،لم يكن في صالة
النفل الذي يجوز للناس التخلف عنه واخلروج منه ،إمنا
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كان ف��ي الف��رض الذي ال يج��وز لهم التخل��ف عنه وال
اخل��روج من��ه إال بعذر ش��رعي ،والذي ه��م ملزومون به
قصد ًا وإمتام ًا.
44444هل مبقدور اإلنسان اإلطالة لوحده في قيام الليل؟
نع��م ،فالنب��ي [ اطال ف��ي صالة الليل كم��ا في حديث
ابن مسعود ] حني صلى مع النبي [ فأطال الصالة
هم أن يقعد ويترك النبي [.رواه البخاري ،وكما في
حتى ّ
حدي��ث حذيفة ] حني ص ّلى م��ع النبي [ ذات ليلة
فق��رأ النبي [ البقرة ،والنس��اء ،وآل عمران ،إذا مر بآية
فيها تس��بيح س��بح ،وإذا مر بسؤال س��أل ،وإذا مر بتعوذ
تعوذ .رواه مسلم.
44445هل الزيادة على ما فعله النبي [ في قيام الليل يعد من
املخالفة؟
ال ،ألن النب��ي [ أوضح لنا بأن صالة الليل مثنى مثنى،
وأ ّدى [ قيام الليل بتسع ركعات ،وأيضا بإحدى عشر،
فاألمر فيه سعة.
44446أيهم��ا أفض��ل الص�لاة بإح��دى وعش��رين ركع��ة أو
االقتصار على إحدى عشر ركعة؟
القليل املوافق للس��نة أحس��ن من الكثير ،سواء كان ذلك
في الكم ،أو في الكيف ،ومن املعلوم أن اإلحدى عشرة
ركع��ة ف��ي التراوي��ح موافقة للس��نة ،وعلى ذل��ك تكون
أحس��ن ،الس��يما أن كثي��ر ًا م��ن الذين يصل��ون التراويح
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ثالث ًا وعش��رين ركعة يأتون بها بسرعة تكاد تكون مخلة
بالطمأنينة التي ال تصح الصالة بدونها ،أما إذا اجتمعت
الكثرة واملوافقة للسنة؛ فالكثير أولى.
44447إذا صل��ى اإلنس��ان خلف إمام يزيد على إحدى عش��رة
ركعة ،فهل يوافق اإلمام ،أم ينصرف بعد إحدى عشرة؟
الس َّنة أن يوافق اإلمام؛ ألنه إذا انصرف قبل متام اإلمام لم
ُّ
يحصل له أجر قيام الليل ،والرس��ول [ قالَ ( :من قام
مع اإلمام حتى ينصرف ُكتِ َب له قيام ليلة ) رواه الترمذي.
44448هل كان الصحابة يوافقون اإلمام إذا زاد في التراويح؟
نع��م ،فالصحاب��ة وافق��وا إمامه��م في أم��ر زائد عن
املشروع في صالة السفر ،وذلك مع أمير املؤمنني عثمان
ب��ن عفان ] ح�ين أمت الصالة في ِمن��ى في احلج ،أي
ص َّ
اله��ا أرب��ع ركعات ،م��ع أن النب��ي [ وأبابكر وعمر
وعثمان كانوا يصلون ركعتني ،وأنكر الصحابة عليه
ذلك ،ومع هذا كانوا يتبعونه ويصلون معه أربع ًا.
 44449بع��ض املصل�ين في بعض املس��اجد ال يتابع��ون اإلمام
حت��ى نهاي��ة التراوي��ح؛ بحج��ة زيادته على إحدى عش��ر
ركعة .فما حكم صنيعهم؟
الصحاب��ة حرص��وا على متابعة اإلم��ام ،وفعل النبي
[ في صالة القيام يس��تفاد منه اإلس��تحباب ،وفهم فقه
الصحابة وكيفية تعاملهم مع هذه املس��ائل دال على
مشروعية الزيادة والصالة مع اإلمام .
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45450بع��ض املصلني يكون فظا في نقاش��ه مع إم��ام يزيد في
ركعات الراويح ..ما توجيه القوله له؟
ال ينبغي صدور مثل هذا الس��لوك في أمور حتتمل األداء
وال تخالف واجبا ،بل ينبغي التأدب بالقول واحلوار مع
إمام املسجد.
45451هل ُيشرع أن نصلي العشاء مع إمام يصلي التراويح؟
ونص على جواز ذلك أهل العلم ،وأصل املس��ألة
نع��مّ ،
ما كان من أهل مكة عام الفتح حيث كانوا يص ّلون خلف
النبي [ ،فيتمون الصالة بعد سالم النبي [.
45452ما أقل عدد ميكن أن يصلي فيه املسلم قيام الليل؟
ركعة واحدة؛ مثلما صنع أمير املؤمنني معاوية ] ،قيل
أمي��ر ِ
لاِ ب��ن عباس :هل لك ِفي ِ
املؤمنِني معاوي��ةَ ،فإِ َّن ُه ما
ٍ
َأ ْو َت َر إِلاَّ
يه .رواه البخاري
بواحدة! قالَ :أ َصاب ،إِ َّن ُه َف ِق ٌ

45453ما حكم صالة الوتر؟
الوتر س ّنة مؤكدة ،واظب عليها النبي [.

45454كيف ميكن أداء صالة الوتر بثالث ركعات؟
الصف��ة األول��ى :أن يس�� ّلم املصل��ي بركعت�ين ،ث��م يأت��ي
بالثالث��ة .والصفة الثانية أن يس��رد الثالث ركعات جميعا
ٍ
بتشهد واحد وسالم.
45455ما حكم من شفع في صالة الوتر خلف اإلمام؟
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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 س��لم اإلمام فال يس��لم معه ،ويق��وم ليصلى ركعة
5
أخرى يشفع بها صالته مع اإلمام.
45456من أوتر مع إمامه ،ثم رغب في أن يصلي بعد ذلك في
بيته قيام الليل قبل الفجر ،فهل يشرع له الصالة؟
نعم له ذلك ،لكن عليه أال يوتر مرة ثانية.
45457متى يكون دعاء القنوت في الوتر؟
يجوز قبل الركوع ،وال بأس به لو وقع بعد الركوع.
45458ماذا ع ّلم النبي [ الصحابة قوله في دعاء الوتر؟
من ذلك ما علمه النبي [ للحسنَ ،ق َ
ال الحْ َ َس ُنَ :ع َّل َمنِي
ٍ
كلم��ات َأ ُقو ُل ُه َّن في الوتر ف��ي ا ْل ُقن ِ
ُوت،
رس��ول ال َّله [
��ت،
��ن َعا َف ْي َ
��ن َهدَ ْي َ
يم ْ
يم ْ
��تَ ،و َع ِافنِ��ي ِف َ
��م ْاه ِدنِ��ي ِف َ
ال َّل ُه َّ
يما َأ ْع َط ْي َتَ ،و ِقنِي َش َّ��ر
يم ْن َت َو َّل ْي َتَ ،و َبا ِر ْك لِي ِف َ
َو َت َو َّلنِي ِف َ
��ت ،إِ َّن َك َت ْق ِضي َولاَ ُي ْق َضى َع َل ْي َ
��كَ ،وإِ َّن ُه لاَ َي ِذ ُّل
َم��ا َق َض ْي َ
ت .رواه النسائي
ار ْك َت َر َّبنَا َو َت َعا َل ْي َ
َم ْن َوا َل ْي َتَ ،ت َب َ

التقيد بالدعاء السابق؟
45459هل ال بد من ّ
ال يش��ترط ه��ذا ،ومبقدور املصلي أن يدعو مب��ا يفتح الله
عليه.
 -5املغني البن قذامة ()164/2
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46460هل تشرع اإلطالة في دعاء القنوت؟
لم يكن من هدي النبي [ اإلطالة في دعاء القنوت.
46461ما حكم التغني بالدعاء في الوتر وغيره؟
لم يبلغ بأثر صحيح أو ضعيف أن الس��لف كانوا يتغنون
بالدع��اء ،ب��ل ال يتصور أن يتغني املس��لم بالدعاء لو كان
لوحده يناجي ربه.
46462ما القول في بكاء بعض املصلني من الدعاء دون الصالة؟
َ
��ر َ
��ر َ
آن َأ ْم َع َل��ى ُق ُل��وب
ق��ال تعال��ى{ :أ َف�َل�اَ َي َتدَ َّب ُ
ون ا ْل ُق ْ
َأ ْق َفا ُل َه��ا} (محم��د )24:فم��ن ل��م يتأثر بالق��رآن فليراجع
نفس��ه ،كيف يتأثر بالدعاء ويبكي عند سماعه ،وال يهزه
كالم الرحمن؟
46463بعض النس��اء في صالة التراويح تغط��ي وجهها ،رغم
وجود الساتر من الرجال ،فما احلكم؟
ينبغي كشف وجهها لتباشر جبهتها األرض في السجود.
46464بعض الناس يتنقل بني املس��اجد ليصلي في كل مسجد
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
[( :م��ن قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)
رواه الترمذي والنسائي ،وهذا فيه حرمان عظيم.
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46465بع��ض املأموم�ين يحض��ر مصحف ًا ف��ي رمض��ان ملتابعة
اإلمام في صالة الليل ،فما حكم ذلك؟
ال ينبغي ذلك؛ ملا فيه من انشغال الذهن والعمل الذي ال
داعي له ،وفوات الس��نة بوضع اليد اليمنى على اليسرى
فوق الصدر؛ فتركه أفضل.
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املبحث الثالث والعشرين:

ليالي العشر األواخر وليلة القدر
46466متى تبتدئ أول ليالي العشر؟
بداية العشر يكون بغروب شمس يوم العشرين ,وبدخول
ليلة احلادي والعشرين.
	 467-ما فضل هذه الليالي؟
ه��ذه الليال��ي العش��ر هي أفض��ل أوقات ش��هر رمضان،
وخصها الل��ه بليلة القدر ،وله��ذا كان النبي [ يخصها
باالعت��كاف طلب ًا لهذه الليلة؛ وهي الت��ي قال الله تعالى
عنها{ :
}.
46468هل هن��اك من مزيد عناية بالعبادات في الليالي العش��ر
األخيرة من رمضان؟
نعم ،حلديث عائشة( :كان رسول الله [ إذا دخل العشر
 أي العش��ر األخير من رمضان  -ش��دّ مئ��زره ,وأحيا ليله,وأيقظ أهله) .متفق عليه .وقولها (ش��د مئزره) :أي تأهب
للتش��مير في العبادة ,واعتزل النس��اء ,وط��وى الفراش.
وعن عائش��ة رضي الله عنها قالت :كان رسول الله [
يجتهد في العشر األواخر ،ما ال يجتهد في غيره .أخرجه
مسلم
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	 469-ه��ل ُيفهم من قول أم املؤمنني رضي الله عنها أن النبي
[ قام الليل كله بالصالة؟
قوله��ا رض��ي الله عنها ( وأحيا ليل��ه) :أي أنه [ ال ينام
ليالي العشر ,وهذا خاص بهذه العشر.
47470ما معنى ( القدر )؟
قيل هو الشرف واملكانة وذات القدر ،وقيل ما يقدّ ر فيها
من علم لله في أحوال العباد واخللق للتقدير السنوي
47471ما الدليل علىأن ليلة القدر من ليالي العشر األواخر؟
ليلة القدر ال ش��ك أنها في رمضان؛ حيث كان النبي [
اعتكف العش��ر األول من رمض��ان يطلب ليلة القدر ،ثم
اعتكف العشر األوسط ،ثم رآها [ في العشر األواخر
من رمضان ،مثلما ذكره البخاري.
47472هل ورد في حتديدها أمر آخر؟
نع��م ،فقد تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي [ أنها
في الس��بع األواخر من رمضان فقال [ ( :أرى رؤياكم
ق��د تواط��أت ف��ي الس��بع األواخ��ر فم��ن كان متحريه��ا
فليتحرها في السبع األواخر) رواه البخاري.
47473هل ليلة القدر متنقلة بني الليالي العشر األواخر؟
إذا تأملن��ا األدلة الواردة في ليلة القدر تبينّ لنا أنها تنتقل
م��ن ليلة إلى أخ��رى ،وأنه��ا ال تكون في ليل��ة معينة كل
عام ،فالنبي [ أري ليلة القدر في املنام وأنه يس��جد في
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صبيحته��ا ف��ي ماء وط�ين ،وكانت تلك الليل��ة ليلة ثالث
(حتروا ليلة القدر
وعشرين ،أخرجه اإلمام مسلم ،وقال [ّ :
في العشر األواخر من رمضان) متفق عليه ،وهذا يدل على
أنها ال تنحصر في ليلة معينة ،وبهذا جتتمع األدلة.
47474نعل��م أن��ه ق��د وردت أدل��ة تفي��د أن ليلة القدر ف��ي ليلة
السابع والعشرين ،فكيف التوفيق مع ما سبق؟
يفيد هذا على أنها أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر،
ولكنها ليست هي ليلة القدر جزم ًا ،بل هي أرجاها.
47475ه��ل ميكن أن تك��ون ليلة الق��در في الليالي الش��فع من
العشر األواخر؟
نع��م ،فلي��س هناك إخ��راج لليالي الش��فع م��ن التحري،
وهي من ضمن العش��ر األواخر ،ولقوله [( :فمن كان
متحريها فليتحرها في السبع األواخر) :يستوي في ذلك
األشفاع واألوتار ,إال أنه جاء في األوتار ما يرجحها.
47476ما احلكمة من عدم التعيني؟
أخفاها الله عز وجل على عباده حلكمتني عظيمتني:
إحداهم��ا :أن يتبني اجلاد ف��ي طلبها الذي يجتهد في كل
الليالي لعله يدركها ،أو يصيبها ،فإنها لو كانت ليلة معينة
لم يجد الناس إال في تلك الليلة فقط.
واحلكم��ة الثانية :أن يزداد الناس عم ً
ال صاحل ًا يتقربون به
إلى ربهم وينتفعون به.
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47477هل تتنـزل املالئكة فيها؟
نعم ،بدليل قول��ه تعالى:
.
47478هل هناك أمورا كونية ( خارقة) تقع في هذه الليلة؟
لم يثبت بنص ش��رعي الداللة على حدوث شيء خارق
للكون في هذه الليلة ميكن مالحظته.
47479هل من هناك عالمات دالة على وقوع هذه الليلة؟
من عالماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية ال شعاع
فيها( ،رواه مسلم) .وهناك عالمات أخرى كزيادة األنوار
فيها ،وطمأنينة املؤمن ،وراحته ،وانشراح صدره.
48480ما الدعاء الوارد في هذه الليلة؟
م��ن أفض��ل ما نس��أل الله ه��و (العفو) ،كم��ا في حديث
عائش��ة رضي الله عنها أنها قالت :يا رسول الله ،أرأيت
إن وافق��ت ليلة القدر ،ما أقول فيه��ا؟ قال [ ( :قولي:
اللهم إنك عفو حتب العفو ،فاعف عني ) رواه الترمذي.
48481هل للحائض أو النفساء الدعاء في هذه الليالي؟
نعم لهما ذلك.
48482بعض الناس يحيون ليلة السابع والعشرين من رمضان
فقط بالصالة والعبادة ،فهل هذا موافق للصواب؟
ال ،لي��س موافق�� ًا للصواب ،ف��إن ليلة الق��در تنتقل ،فقد
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تكون ليلة س��بعة وعش��رين ،وقد تكون ف��ي غيرها ،كما
تدل عليه األحاديث الكثيرة في ذلك ،فقد ثبت عن النبي
[ أن��ه ذات عام ُأري ليلة القدر ،وكان ذلك ليلة إحدى
وعش��رين ،ثم إن القيام ينبغي أن ال يخصه اإلنسان بليلة
يرج��و أن تكون ه��ي ليلة القدر وال يقني عن��ده فيها ،لذا
كان االجته��اد ف��ي العش��ر األواخر كلها ه��و الصحيح،
واملواف��ق لهدي النبي [ ،فال��ذي ينبغي للمؤمن احلازم
أن يجتهد في هذه األيام العشر في ليال هذه األيام العشر
كلها حتى ال يفوته األجر.
48483هل ُيش��رع تخصيص ليلة الس��ابع والعشرين بعمرة أو
صدقة أو توزيع طعام؟
يخشى من التخصيص الدخول بالبدعة.

48484ل��و ثبت تعي�ين ليلة القدر عن��د ٍ
أحد من الن��اس برؤيا،
فهل له أن يعلن ذلك؟
م��ن ثبت��ت عنده ليلة القدر فال ينبغي له أن يش��يع ذلك,
ألن إخفاءه��ا في��ه حك��م عظيم��ة ,والرس��ول [ املؤيد
بالوح��ي أراد أن يخبرهم بعني ه��ذه الليلة فتالحى فالن
فر ِف َع��ت ,ورفعها من مصلحة العب��اد ,ليجتهدوا
وف�لان ُ
في جميع رمضان ،ال سيما في العشر األواخر.
 48485من ينش��ر ف��ي الهات��ف اجلوال ع��ن معرفة موع��د ليلة
القدر ،أو بالصور ،فهل هذا يعدّ عمال مستحسنا؟
الذين يفعلون مثل هذا يخش��ى أنه��م يعارضون احلكمة
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م��ن إخفائها ,وقد يعينون بعض النف��وس الضعيفة على
الكسل عن القيام والدعاء في بقية الليالي.
48486هل هناك من دعاء لوداع رمضان؟
لم يثبت ذلك عن النبي [.
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املبحث الرابع والعشرين:

االعـتكاف
48487ما املقصود باالعتكاف؟
االعتكاف هو لزوم اإلنس��ان مسجد ًا لطاعة الله سبحانه
وتعالى؛ لينفرد به عن الناس ،ويشتغل بالعبادة.
 48488ما حكم االعتكاف؟
االعتكاف س ّنة ثابتة بالش��رع ،وهي سنة فعلها النبي [
في حياته ،ملا روت عائش��ة رضي الله عنها :أن النبي [
كان يعتك��ف العش��ر األواخر م��ن رمضان ،حت��ى توفاه
الله ،ثم اعتكف أزواجه من بعده .متفق عليه.
 48489ما احلكمة من االعتكاف؟
لالبتعاد عن أشغال الدنيا وعالئقها ،وليفرغ القلب عند
مناجاتاه لربه ،فيذكره ويدعوه سبحانه.
49490هل ميكن القول أن االعتكاف فيه راحة نفسية؟
نعم ،فاإلنس��ان بحاجة إلى فترات من الهدوء في حياته،
وابتع��اد ع��ن هم��وم الدني��ا وأش��غالها ،واخلل��وة مع ربه
ومالك أمره باملناجاة والسؤال.
49491ما أفضل األماكن لالعتكاف؟
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األفضل أن يكون في أحد املساجد الثالثة :احلرم املكي،
أو مس��جد النبي [ ،أو بيت املقدس ،لش��رفها ،ولعظيم
األجر فيها.
 49492هل يشرع االعتكاف في مساجد أخرى؟
نعم ،فاالعتكاف مش��روع في كل مس��جد ،واألفضل أن
يكون في مس��جد جامع لئال يحت��اج إلى اخلروج لصالة
اجلمعة.
 49493متى يبتدأ االعتكاف؟
يبدأ بعد الفجر ،حلديث أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها
قالت :كان النبي [ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ،ثم
دخل معتكفه.
49494ومتى ينتهي؟
ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
49495هل لالعتكاف أركان وشروط محددة؟
االعتكاف ركنه لزوم املس��جد لطاعة الله عز وجل تعبد ًا
ل��ه ،وتفرغ�� ًا لعبادت��ه ،وأما ش��روطه :فهي ش��روط بقية
العب��ادات ،ومنه��ا :اإلس�لام ،والعقل ،ويص��ح من غير
البال��غ ،ويصح من الذكر وم��ن األنثى ،ويصح بال صوم
ويصح في كل مسجد.
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49496ما أقل ما ينطبق عليه االعتكاف؟
التحدي��د الش��رعي لالعت��كاف ج��اء بعش��ر لي��ال ,لكن
طول املكث يس��مى اعتكاف لغ ًة ,واعتكاف ليلة يس��مى
اعتكاف ,وقد نذر عمر ] أن يعتكف ليلة وأقره النبي
ِ
(أوف بنذرك) ,فدل عل��ى أن اعتكاف ليلة مما
[ وق��ال
يتقرب به ,فهو داخل في مسمى االعتكاف.
 49497متى انتهى اعتكاف النبي [؟
انتهي بغروب الشمس لليلة العيد.
49498هل يشرع االعتكاف في غير رمضان؟
املشروع أن يكون االعتكاف في رمضان فقط؛ ألن النبي
[ لم يعتكف في غير رمضان ،إال ما كان منه في شوال
حني ت��رك االعت��كاف س��نة ف��ي رمض��ان ،فاعتكف في
ش��وال ،ولكن لو اعتكف اإلنس��ان في غير رمضان فهذا
جائز ،ألن عمر ] سأل النبي [ فقال :إني نذرت أن
أعتكف ليلة أو يوم ًا في املسجد احلرام ،فقال رسول الله
[ِ ( :
أوف بنذرك) .أخرجه البخاري
 49499ه��ل االعتكاف أيام��ا معدودة في العش��ر األواخر يعدّ
من الهدي النبوي؟
ال ميكن اجلزم به أنه س ّنة نبوية ،ألن املقصود من االعتكاف
إدراك ليلة القدر ،ومحلها غير محدد في جميع العش��ر،
وله��ذا قي��ل للنبي [ مل��ا قام العش��ر األوس��ط إن الذي
تطلب أمامك ،فاعتكف العشر األواخر كلها.
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50500هل يجوز للمرأة أن تعتكف في منزلها؟
ليس هذا مبشروع.
50501هل ُيشرع للمرأة أن تعتكف في املسجد وما ضابطه؟
نعم يشرع لها ذلك؛ إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي،
وعدم تفريط في حق بيتها.
50502هل ُيشرع اإلعتكاف في مصلى العمل؟
إذا كان املص ّلى يصلى فيه الصلوات اخلمس وال يستبدل،
بل هو مخصص للصالة دائما فإنه يجوز االعتكاف فيه،
وإال فال.
50503ما الذي ُيستحب في االعتكاف؟
ُيس��تحب أن يش��غل اإلنس��ان وقته بطاعة الله عز وجل،
من قراءة القرآن ،والذكر والدعاء والصالة وغير ذلك،
50504ما الذي ُيكره فيه؟
يك��ره علي��ه أن يضيع وقته فيم��ا ال فائدة في��ه؛ كما يفعله
بع��ض املعتكف�ين ،فنجده يبق��ى في املس��جد يأتيه الناس
في كل وق��ت يتحدثون إليه ،ويقط��ع اعتكافه بال فائدة،
وأم��ا التحدث أحيان�� ًا مع بعض الن��اس أو بعض األهل
فال بأس به ،ملا ثبت في الصحيحني من فعل رس��ول الله
[ حني كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدث
عنده ساعة ثم تنقلب إلى بيتها.
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50505ما املمنوع على املعتكف فعله؟
املمن��وع عليه اخل��روج من املس��جد بال عذر؛ أو ممارس��ة
البيع ،أو الشراء فيه ،أو مجامعة الزوجة.
50506ماذا ُيباح للمعتكف فعله؟
يب��اح له التح��دث إلى الن��اس باملعروف ،والس��ؤال عن
أحواله��م ،وخروجه ملا البد له من��ه ،كخروجه إلحضار
األكل والش��رب إذا لم يكن له م��ن يحضرهما ،وكذلك
خروجه ألمر مشروع واجب عليه ،كما لو خرج ليغتسل
من اجلنابة.
50507ه��ل ُيؤث��ر خ��روج املس��لم إل��ى قض��اء حاجت��ه ( البول
والغائط) على اإلعتكاف؟

احلمام بعيدا عن املسجد.
ال بأس بذلك؛ ولو كان ّ

50508هل ُيشرع للمعتكف عيادة املريض أو إتباع اجلنائز؟
ورد ع��ن أم املؤمنني عائش��ة رض��ي الله عنها( :الس�� ّنة على
املعتكف أن ال يعود مريض ًا ,وال يش��هد جنازة ,وال ميس
ام��رأة ,وال يباش��رها ,وال يخ��رج حلاجة ,إال مل��ا ال ُبد له
ٍ
مسجد
منه ,وال اعتكاف إال بصوم ,وال اعتكاف إال في
جامع).
50509هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل ليلة لعمل ما؟
ال ينبغي هذا ،ألن هذا يفوت ما من أجله ُش ّرع االعتكاف،
وهو قيام ليلة القدر والتعبد مبا كان النبي [ يتعبد به.
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51510هل يشترط في االعتكاف أن يكون اإلنسان صائما؟
ال يش��ترط الصوم مع االعتكاف ،فيشرع االعتكاف بعد
رمضان ،وفي أي وقت.
51511م��ن لم يرغ��ب باالعتكاف ،فهل ينبغ��ي عليه فعل أمرا
آخر؟
إن ل��م يعتكف املس��لم فليتق ّلل من مخالط��ة الناس بقدر
اإلم��كان ف��ي أيام العش��ر األواخ��ر ،ألن مخالطة الناس
تؤثر على القلب ,وغالب املخالطة اآلن ضررها أكثر من
نفعه��ا ,اللهم إال إذا كانت مع من أم��ر الله بصبر النفس
معه ,فهذا هو الذي يعني على ما ينفع.
51512م��ن لم يتمكن م��ن اإلعتكاف في رمض��ان لعذر ،فهل
يقضيه بعد رمضان؟
نع��م له ذلك ،وهذا ما فعله النب��ي [ 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
51513مب يثبت دخول شهر شوال؟
يثبت بإكمال العدة لرمضان ،أو برؤية هالل شوال.
51514ماذا يعمل من رأى هالل شوال ولم ُيؤخذ بقوله؟
علي��ه أن يفطر ،لكن ال يظهر ذلك للناس لئال يجاهر في
مخالفة اجلماعة ،أو ُيظن به الظن السيء.
51515هل نصلي التراويح في اليلة العيد؟
ال ،ال تقام صالة التراويح في ليلة العيد.
51516هل يذكر املسلم الدعاء عند رؤية الهالل؟
نعم ،وعند رؤيته لكل هالل.
51517ما حكم صالة العيد؟
صالة العيد فيها أقوال ثالثة للعلماء:
فمنهم من قال :إنها سنة.
ومنهم من قال :إنها فرض كفاية ،ألنها من شعائر اإلسالم
الظاه��رة ،ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء ،وما
كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كاألذان.
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ومنه��م من ق��ال :إنه��ا فرض ع�ين ،ألن النب��ي [ ،أمر
بها حتى النس��اء احليض ،وذوات اخل��دور ،والعواتق أن
يخرجن إلى مصلى العيد.
والقول الثالث هو اختيار ابن تيمية رحمه الله.
51518كم عيدا للمسلمني؟
فقط عيدا الفطر واألضحى ،وهذا ما شرعه لنا النبي [.
51519هل هذه األعياد بديلة عن أعياد جاهلية؟
نعم ،بديلة عن عيدي النيروز واملهرجان.
52520هل ُيشرع وصف أياما أخرى بوصف العيد؟
يخش��ى أن يك��ون في ه��ذا ابتداع��ا وتقليال لق��در العيد
الشرعي ،كقولهم عيد العلم ،وعيد األم وغيرهما.
52521كيف ميكن أن نحقق الفرح الشرعي بالعيد؟
باالجتم��اع ابت��داء بص�لاة العي��د ،ث��م بالتهنئ��ة للن��اس،
وبالتوس��عة على األوالد بالفرح والرزق ،واالجتماع مع
األس��رة بصلة الرحم ،مع احل��ذر من الوقوع فيما يغضب
الله في األعمال أو األقوال وحتى في اللباس وغيرهما.
52522ما اآلداب الشرعية التي يتقيد بها املسلم لصالة العيد؟
من اآلداب الش��رعية :األكل من مترات قبل اخلروج إلى
الصالة ،التزين باالغتسال واللبس اجلميل ،التكبير أثناء
التوجه إلى املصلى ،وحث الناس على التكبير.
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52523ماذا يجب على النساء التقيد به عند التوجه لهذه الصالة؟
يج��ب عليه��ن إذا خرجن له��ذه الص�لاة أن يبتعدن عن
مح��ل الرج��ال ،وأال يخرجن متجم�لات ومتطيبات أو
متبرجات ،ولهذا ملا أمر النبي [ النس��اء باخلروج إليها،
س��ألنه :يا رس��ول الله إحدانا ال يكون لها جلباب! ،قال
[  ( :لتلبس��ها أختها من جلبابها) رواه مسلم ،واجللباب
امل�لاءة أو ما يش��به العباءة ،وه��ذا يدل على أن��ه البد أن
تخرج املرأة مبالبس ساترة.
52524ما صفة صالة العيد؟
تبت��دأ الص�لاة بتكبيرة اإلح��رام ،ثم يكبر اإلم��ام بعدها
ست تكبيرات.
ثم يقرأ الفاحتة وس��ورة بعدها ،وفي الركعة الثانية إذا قام
من السجود سيقوم مكبر ًا ،ثم يكبر خمس تكبيرات بعد
قيامه ،ثم يقرأ الفاحتة وسورة ،فإن قرأ في األولى (سورة
األعلى) فيقرأ في الثانية (الغاش��ية) ،وإن قرأ في األولى
(ق) ،فيقرأ في الثانية (سورة القمر).
52525ما وقتها في األداء؟
وق��ت ص�لاة العي��د من ارتف��اع الش��مس قيد رم��ح إلى
ال��زوال ،وال ب��أس بتأخيره��ا إذا ارتفع��ت قي��د رمحني،
وألن الن��اس في عي��د الفطر بحاجة إلى امت��داد الوقت،
ليتسع لهم الوقت إلخراج زكاة الفطر.
52526هل ُيشرع بعد صالة العيد الرجوع من طريقا آخر؟
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يشرع ذلك ،اقتداء برسو الله [ ،فعن جابر بن عبد ال ّله
يوم ِع ٍ
يد
رض��ي الل��ه عنهما ق��ال :كان
النب��ي [ إذا كان ُ
ُّ
خالف َّ
الطريق .رواه البخاري.
52527ما احلكمة من هذه املخالفة في الطريق؟
احلكم��ة هي املتابعة لهدي رس��ول الل��ه [ ،قال تعالى:
ان لمِ ُ ْؤ ِم ٍن َو َ
{و َم��ا َك َ
ال ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َق َضى ال َّل ُه َو َر ُس��و ُل ُه َأ ْمر ًا
َ
َ
َأن َي ُك َ
��ن أ ْم ِر ِه ْم} ،فه��ذه هي احلكمة
��ر ُة ِم ْ
��ون َل ُه ُ
��م الخْ ِ َي َ
التعبدية.
وأورد بعض العلماء أس��بابا؛ منها إلظهار هذه الش��عيرة
في أسواق املس��لمني ،وقيل ألجل أن يشهد له الطريقان
يوم القيامة ،وقيل :للتصدق على فقراء الطريق الثاني.
52528من فاتته صالة العيد ،هل له أن يقضيها؟
يش��رع القض��اء فيه��ا بأرب��ع ركع��ات ،فقد ثب��ت عن ابن
مس��عود أنه قال ( :من فاته العي��د فليصل أربعا) 6 .وقيل
يصلي ركعتان ،ملا ثبت في البخاري ( :باب إذا فاته العيد
7
يصلي ركعتني.)..
52529من يتقاعس عن أداء هذه الصالة ..فما حكم صنيعه؟
علي��ه أن يتق��ي الل��ه ع��ز وج��ل ،وأن يقوم له��ذه الصالة
 -6رواه عبد الرزاق(  ،)5713وابن أبي شيبة ( )183/2وصححه احلافظ
في الفتح ( )475/2

)474 /2 ( -7
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املشتملة على اخلير والدعاء ،ورؤية الناس بعضهم بعض ًا،
وائتالفهم وحتابهم ،ولو أن الناس دعوا إلى اجتماع على
لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعني ،فكيف وقد دعاهم
الرس��ول [ إلى هذه الصالة الت��ي ينالون بها من ثواب
الله سبحانه وتعالى ما يستحقونه بوعده؟!
53530هل ُتشرع صالة العيد في حق املسافر؟
ال تش��رع ،لك��ن إن كان املس��افر في البلد ال��ذي تقام فيه
صالة العيد فإنه ُيؤمر بالصالة مع املسلمني.
53531هل يجوز صيام أول أيام العيد ،من الفطر أو األضحى؟
يحرم صيام يومي العيد ،حلديث أبي سعيد اخلدري ]
(أن رس��ول الل��ه [ نه��ى عن صي��ام يومني :ي��وم الفطر
ويوم النحر) .رواه البخاري
53532ما األمر لو كان الصيام لنذر أو كفارة؟
صي��ام هذين اليوم�ين ح��رام باإلجماع ,فل��و صامه عن
قض��اء ما أج��زأ ,ولو نذر أن يص��وم يوم العي��د لم ينعقد
النذر عند اجلمهور ,ألنه نذر معصية ,وقد قال [( :من
نذر أن يعصي الله فال يعصه) .رواه البخاري
53533هل يجب على املس��لم ش��هود صالة اجلمعة إن وافقت
يوم عيد ،وأ ّدى صالة العيد؟
إذا اجتمع��ت صالة اجلمعة والعي��د في يوم واحد ،فتقام
صالة العيد ،وتقام كذلك صالة اجلمعة ،لكن من حضر
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م��ع اإلمام صالة العيد إن ش��اء فليحض��ر صالة اجلمعة،
وإن شاء فليصل صالة الظهر.
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الباب الثالث
ما بعد شهر رمضان

155

الصيام  ..سؤال وجواب

املبحث األول:

قضاء الصيام
53534ما املقصود بقضاء الصيام؟
أي أداء الصيام الذي لم يصمه اإلنس��ان في رمضان ،أو
يقضيه عنه أي مسلم بعد موته ،بسبب نذر أو كفارة.
53535من ُيشرع عليه قضاء الصيام؟
يشرع في حق احلائض والنفساء ،واملريض مرضا مؤقتا،
وأيضا من كان مسافرا وأفطر في سفره.
53536من أفطر يوما عمدا من غير عذر ،فهل عليه قضاء؟
ليس عليه قضاء ،لكن عليه التوبة والندم من هذه املعصية
الكبيرة.
53537هل ميك��ن الصيام عن الي��وم الذي افط��ره للداللة على
الندم؟
له ذلك ،وهذا مما افتى به سعيد بن املسيب والشعبي وابن
جبير وغيرهم رحمهم الله.
53538هل يجوز صوم القضاء في أيام متفرقات؟
ومفرق�� ًا دون تفضيلٍ
نع��م ،يصح قض��اء الصوم متتابع�� ًا
َّ
ألحدهما عل��ى اآلخر ،ويصح أن ُي َ
الصوم عقب
قض��ى
ُ
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رمضان بعد العيد مباش��رة ،كما يصح أن َّ
يؤخر إلى شهر
شعبان ُق َبيل رمضان التالي.

53539هل من دليل على هذا التأخير في القضاء؟
نع��م لقول أم املؤمنني عائش��ة رضي الل��ه عنها ( :إن كان
علي م��ن رمضان ،فما أس��تطيع أن أصومه حتى
ليك��ون ّ
يأتي شعبان) .رواه مسلم
54540هل هناك من فوارق بني األداء والقضاء في الصيام؟
نعم ،ومن الفوارق أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني،
مضي��ق ال ب��د أن يك��ون ف��ي وقته ،أي في ش��هر
واألداء ّ
رمض��ان ،واألداء جتب الكفارة في��ه في حال اجلماع فيه،
أما القضاء فال جتب الكفارة في اجلماع فيه.
54541من مات وعليه صيام في ذمته ..فهل يسقط عنه؟
ال يسقط عنه ،لكن يصوم عنه أحد األولياء.
54542ما الدليل على مشروعية صيام الولي عن امليت؟
عن عائش��ة رضي الله عنها أن رسول الله [ قال( :من
مات وعليه صيام صام عنه وليه) .متفق عليه
الولي؟
54543من هو
ّ
الولي هو القريب ,وقيل من له ّ
حظ بالورث ,ومنهم من
يخصه بالعاصب ,واملقصود أن ُيصام عنه.
54544لم التخصيص بالولي؟
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ورد التنصي��ص عل��ى الول��ي ألن الغال��ب أنه ه��و الذي
يحرص على براءة ذمة قريبه.
54545هل هذا يشمل جميع الصيام الذي لم يصمه امليت؟
الصي��ام ال��ذي يقب��ل النيابة هو صي��ام النذر فق��ط ,ال ما
وج��ب بأصل الش��رع ( مثل رمض��ان) ,ألن مثل رمضان
ال يقبل النيابة ,فال يصوم أحدٌ عن أحد ،وال يصلي أحد
ع��ن أحد ,لك��ن ما أوجبه اإلنس��ان على نفس��ه فهو قدر
زائد على ما أوجبه الشرع ومثله يقبل النيابة.
54546ما الدليل على مشروعية اإلنابة في صيام النذر؟
دليله م��ا جاء في بعض الروايات (من مات وعليه صيام
نذر ،صام عنه وليه) ,وهي في الصحيح.
54547هل ميكن أن يشترك أولياء امليت في الصوم عنه؟
نع��م ،فلو كان على امليت عش��رة أيام ،فصام عنه عش��رة
أش��خاص في يو ٍم واح��د أجزأ ،إال فيما كان من ش��رطه
التتابع.
54548م��ات رجل وعليه صيام ش��هرين متتابع�ين ،فصام عنه
أح��د أوليائه بعضه��ا ،ثم أتبع��ه اآلخ��ر ،دون انقطاع في
األيام ،فهل يجزئه؟
ال يجزئه ،ألن الصوم الذي يش��ترط فيه التتابع ال يتحقق
ٍ
ش��خص واح��د ،وعلي��ه ،ف�لا ب��د أن
إال بص��دوره م��ن
يس��تأنف حلصول االنقط��اع وما وقع منه م��ن صيام فإنه
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يقع نف ً
ال عن امليت.
وفي عن بقيته ،فهل
54549إذا صام املسلم بعض رمضان ،ثم ُت ّ
يلزم وليه أن يكمل عنه؟
ال يلزم وليه أن يكمل عنه ،وال أن يطعم عنه.
55550من م��ات وفي نيته قضاء الصوم ولم يقض ،هل يجوز
ألبنائه القضاء عنه؟
من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء
من غير تقصير منه حتى مات فال قضاء عليه وال إطعام،
أما إن كان التأخير من غير عذر حتى مات ف ُيش��رع ألحد
أقربائ��ه أن يص��وم عنه؛ ملا روته أم املؤمنني عائش��ة رضي
الل��ه عنها أن النبي [ قال( :من مات وعليه صيام صام
عنه وليه ) .متفق عليه
إطعام عن ت��رك الصيام ،فه��ل تبرأ ذمته
َ 55551م��ن كان علي��ه
ٌ
بصرف��ه في”تفطي��ر الصائم�ين” الذي يقام في املس��اجد
للعمال الفقراء؟
نع��م ،إذا تأك��د أن الع��دد يقاب��ل األي��ام ،وال يختلط معه
طعام غيره.

55552م��ن ُأغمي عليه في رمضان بس��بب املرض واس��تمر به
حتى مات ،فهل عليه شيء؟
ال قضاء عنه وال كفارة ،ألن هذا فيه زوال للعقل.
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55553م��ن أفطر في رمضان ،ثم أت��ى رمضان الثاني دون عذر
في قضاء هذا الفائت ،فهل يلزمه شيء مع القضاء؟
ال يلزم��ه إال القض��اء فق��ط ،لعموم قول��ه تعالى{ :ومن
كان مريضا أو على س��فر فع��دة من أيام أخر} فذكر الله
القض��اء بأيام أخ��ر ولم يذكر أي أمر آخ��ر ،وافتى بعض
العلم��اء أن علي��ه مع القض��اء اإلطعام بس��بب التقصير،
وهذا قول وجيه.
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املبحث الثاني:

صيام التطوع
أوال :معلومات عامة.
55554ما املقصود بالتطوع في العبادات؟
ه��و التق��رب إلى الله مبا لي��س بواجب ،مث��ل النوافل من
الصالة ،والتطوع بالصدقات من غير الزكاة.
55555ما املقصود بصيام التطوع؟
ه��و ما ع��دا صيام رمض��ان ،وما ال يوجبه اإلنس��ان على
نفس��ه ( النذر) ,حلديث ضمامة بن ثعلبة ] الذي جاء
يس��تفهم عن ش��رائع اإلس�لام ,وفيه أن رس��ول الله [
أخبره��م أن الله فرض عليهم صوم رمضان ,قال ضمام
] :فهل علي غيره؟ قال [ ( :ال ,إال أن َت َّط َّوع ).
 55556ما أهمية االهتمام بالتطوع؟
فيه نفع عظيم للمس��لم ،فإنه ُي َك َّمل بالتطوع ما نقص من
الواج��ب ,حلديث عرض األعمال في يوم القيامة ,الذي
في��ه أنه إذا ُو ِجد فيه��ا نقص من الفرائض قي��ل( :انظروا
هل لعبدي من تطوع؟).
55557ما أجر صيام يوم لله تعالى تطوعا؟
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عن أبي س��عيد اخلدري ] قال :قال رس��ول الله [:
(م��ا م��ن عبد يص��وم يوما ف��ي س��بيل الله؛ إال باع��د الله
بذلك اليوم عن وجهه النار سبعني خريفا ) .متفق عليه
55558هل كان النبي [ يحرص على صيام التطوع؟
نع��م ،وم��ن دلك أنه كان ال يفوت ش��هرا إال ويصوم منه
أيام ،حلديث عائشة أن رسول الله [ ما صام شهرا كله
إال رمضان ،وال أفطره كله حتى يصيب منه) رواه مس��لم،
وفي رواية له ( :حتى يصوم منه).
55559هل هناك من أوقات مينع الصوم فيها تطوعا؟
نعم ،مثل صيام يوم اجلمعة مفردا مطلقا من غير س��بب،
ومث��ل صيام أي��ام العيدين ،الفطر أو النح��ر ،وصيام أيام
التشريق ،إال ملن لم سبب متعلق باحلج.
 56560متى ُتشرع النية لصوم التطوع؟
يصح أن تكون نية صوم النفل نهارا ،إذا لم يكن املس��لم
فعل املفطرات؛ فعن عائش��ة أم املؤمن�ين رضي الله عنها
عل��ي النب��ي [ ذات ي��وم ،فق��ال :ه��ل
قال��ت( :دخ��ل
َّ
ش��يء؟ فقلنا :ال ،قال :فإن��ي إذن صائم ،ثم أتانا
عندكم
ٌ
يوم ًا آخر ،فقلنا :يا رس��ول الله ُأهدي لنا َح ْي ٌس  ،8فقال:
أصبحت صائم ًا ،فأكل) رواه مسلم .
أرينيه ،فلقد
ُ
56561ما الدليل على حتقيق هذا احلكم في منتصف النهار؟
س:طعام من سمن َ
وأ ِقط ،ومتر ،أو ُيجعل الدقيق بدل ِ
َ -8
األق ِط.
احل ْي
ٌ
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ق��رر الصيام في النه��ار دون أن
ورد ع��ن ابن عب��اس أنه َّ
يك��ون قد نواه من قب��ل ،ولكنه لم يكن ق��د تناول طعام ًا
ف��ي يومه ذاك ،وورد أن ُح َذيفة صام بعد زوال الش��مس
م��ن نهاره ،أي أن��ه عقد نية الصيام بع��د الظهيرة ،وأعلن
9
ذلك للناس.
56562هل تختلف النية في النفل املعني؟
النفل املطلق ال ُتش��ترط له النية من الليل ،حلديث عائشة
رض��ي الله عنها قالت :دخل علي رس��ول الله [ ذات
يوم ،فقال هل عندكم ش��يء؟ فقلنا :ال .فقال( :فإني إذ ًا
صائ��م ) .رواه مس��لم ،وأم��ا النف��ل املعينّ كصي��ام عرفة أو
عاشوراء ،فينبغي أن ينوي له من الليل.
56563هل للزوج أن يأمر زوجته بالفطر من صيام واجب عليها؟
إذا ش��رعت املرأة في قضاء الصيام الواجب فال ّ
يحل لها
اإلفط��ار إال م��ن عذر ش��رعي ،وال ّ
يحل ل��زوج املرأة أن
يأمره��ا باإلفط��ار وهي تقض��ي ،وليس ل��ه أن ُيجامعها،
وليس لها أن تطيعه في ذلك ،وهذا بخالف صيام النافلة
وم َ
املرأ ُة
حلدي��ث أبي هريرة ] ع��ن النبي [ ( :ال َت ُص ُ
و َب ْع ُلها ِ
شاهدٌ إال بإ ْذنِ ِه ) .رواه البخاري
56564ف��ي حال قض��اء املرأة لد ْي��ن الصيام ،هل يج��ب عليها
االستئذان من الزوج؟
 - 9الفتاوى البن تيمية ( )120 /25
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يجب على املرأة قض��اء ما أفطرته من رمضان ولو بدون
علم زوجها ،وال ُيشترط للصيام الواجب إذن الزوج.

ثانيا :صيام ستة من شوال.
56565ما الصيام الذي ُيشرع فعله بعد صيام شهر رمضان؟
ُيستحب صيام ستة أيام في شهر شوال.
56566ما األجر املترتب على هذا الصيام؟
ع��ن أبي أي��وب ] ق��ال :ق��ال النب��ي [  ( :من صام
رمضان ،ثم اتبعه س��تا من ش��وال ،فذلك صيام الدهر ).
أخرجه مسلم

56567كيف يتحقق في هذا الصيام صيام الدهر؟
يتحق��ق هذا من خالل حديث ثوبان أنه س��مع النبي [
يقول ( :جعل الله احلس��نة بعش��ر ،فش��هر بعش��رة أش��هر
وستة أيام بعد الفطر متام السنة) .رواه النسائي
56568هل يشترط صيام الس��تة في أيام متتابعة ،وبعد رمضان
مباشرة؟
ال يش��ترط ه��ذا كل��ه ،فيج��وز تفري��ق صيامه��ا ف��ي أيام
شوال.
56569م��ن كان عليه د ْين من رمضان ،فه��ل يبدأ به ،أو يصوم
شوال أوال؟
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األفضل الب��دء بقضاء الد ْين ،لكن ال حرج عليه لو صام
ش��وال أوال ،مثلما يحصل مع النس��اء ،التي عليها صيام
من كثير من رمضان.
57570ه��ل ميك��ن صيام س��تة أيام بنية س��ت من ش��وال مع نية
قضاء الدين؟
ال يجوز هذا التشريك بالنية ،ألن صيام ستة من شوال له
نية منفصلة ،والصيام لقض��اء الدين له نية مقيدة أخرى،
فال يجوز التشريك بني نيتني منفصلتني في يوم واحد.
57571ه��ل ميك��ن صي��ام س��تة م��ن ش��وال ف��ي يوم��ي اإلثنني
واخلميس ،أو األيام البيض؟
نعم يجوز ،ألن يومي اإلثنني 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.
57572ما أفضل الصيام بعد رمضان؟
عن أبي هريرة ] قال :قال النبي [ ( :أفضل الصيام
احمل��رم ،وأفضل الص�لاة بعد
بع��د رمض��ان ش��هر الل��ه
ّ
الفريضة؛ صالة الليل ) .أخرجه مسلم
57573ما حكم صيام يوم عاشوراء؟
مس��تحب ،لق��ول النبي [ ( :ه��ذا يوم عاش��وراء ،ولم
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صيام��ه ،وأن��ا صائم ،فمن ش��اء فليصم،
ُيكت��ب عليكم
ُ
ومن شاء فليفطر ) .متفق عليه
57574هل كان صيام يوم عاشوراء معروفا قبل االسالم؟
نع��م ،ودليله ما ورد عن عائش��ة رضي الل��ه عنها قالت:
(كان يوم عاش��وراء تصوم��ه قريش ف��ي اجلاهلية ،وكان
رس��ول الل��ه [ يصوم��ه ،فلما ق��دم املدينة صام��ه وأمر
بصيام��ه ،فلما فرض رمض��ان ترك يوم عاش��وراء ،فمن
شاء صامه ،ومن شاء تركه ) .متفق عليه
57575هل يشرع عدم اإلقتصار على صوم عاشوراء؟
ألصومن
نع��م ،لق��ول النبي [ ( :لئ��ن بقيت إلى قاب��ل
ّ
التاس��ع) .ق��ال ابن عب��اس ]  :فلم ِ
يأت الع��ام املقبل
وفي رسول الله[ .رواه مسلم
حتى ُت ّ

57576ما حكم االقتصار على صيام عاشوراء ،دون يو ٍم قبله،
أو يو ٍم بعده ،لعذ ٍر أو لغير عذر؟
إن كان لعذر فال بأس ،وأما إن كان لغير عذر فقد تعارض
هنا أصل مش��روعية الصوم مع أصل طلب مخالفة أهل
الكت��اب ،ولالحتياط يقال :إم��ا أن يصوم معه يوم ًا قبله،
أو يوم ًا بعده ،أو األفضل صوم الثالثة أيام جميعها.
57577ما حكم صوم النذر مع صوم يوم عاشوراء؟
ال يجوز ،الختالف النية املقيدة مع كل فعل.
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رابعا :صيام تسع من ذي احلجة.
57578ما فضل العمل الصالح في أيام العشر األول من ذي احلجة؟
ورد عن ابن عباس أن النبي [ قال ( :ما من أيام العمل
الصال��ح أح��ب إلى الله من هذه األيام ،فالوا :يا رس��ول
ال��ل [ ه وال اجلهاد في س��بيل الله؟ ق��ال ( :وال اجلهاد
في سبيل الله ،إال رجل خرج مباله ونفسه فلم يرجع من
ذلك بشيء)  .رواه
57579ما حكم من صام جميع أيام التسع من ذي احلجة؟
ال بأس في ذلك ،وهو من جملة العمل الصالح املطلوب
في العشر ،ولم يرد عن النبي [ نهي عن سرد صومها.
58580إذا واف��ق صيام أيام ذي احلجة يومي االثنني واخلميس،
فهل للصائم أجران؟
نعم ،يجتمع له األجران بإذن الله تعالى.
58581ما أجر صيام يوم التاسع من ذي احلجة؟
ورد عن النبي [ أنه قال ( :احتسب على
58582هل ورد أن احلاج يصوم في احلج؟
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.
58583أخبرن��ا النبي [ عن صي��ام االثنني ألنه ُول��د فيه ،فهل
هذا مدعاة الظهار الفرح بوالدته؟
قول��ه [ عن ي��وم االثنني (ذاك يوم ُولِ��دت فيه ,و ُب ِعثت
عل��ي فيه) رواه مس��لم ،وال ش��ك أن والدة
في��ه ,أو ُأن�� ِزل
ّ
النب��ي [ خي��ر بالنس��بة للن��اس كلهم ,ألن��ه [ رحمة
للعاملني ,فوالدته والدة رحمة ,لكن من تعظيمه والفرح
بوالدته إتباعه ,فال نحدث في دينه ما لم يش��رعه .فنفرح
بوالدته ,لكن ال نزيد على ما شرعه ,ألن مقتضى شهادة
(أن محم��د ًا رس��ول الل��ه) أن ال ُيع َب��د الله إال مبا ش��رع،
فيصام يوم االثنني ش��كر ًا لله عز وج��ل على أن ُو ِجدَ ت
هذه الرحمة والنعمة ,وال نتعبد بغير ما ورد.
58584ما حكم صوم القضاء أو النذر في يومي اإلثنني واخلميس؟
يجوز ،ألن صوم اإلثنني واخلميس ليس لهما نية مقيدة،
بل هما من النفل املطلق.

سادسا :صيام األيام البيض.

58585ما املراد باأليام البيض؟
هي ثالث��ة أيام ،الثالث عش��ر ،والرابع عش��ر ،واخلامس
عشر من الشهر العربي.
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58586ملاذا ُوصفت بهذا الوصف؟
لزيادة نور القمر فيها.

58587ما دليل الصيام في هذه األيام؟
دليل��ه حدي��ث أبي ذر ] قال ( :أمرنا رس��ول الله [
أن نصوم من الشهر ثالث عشرة ،وأربع عشرة ،وخمس
عشرة ) .رواه النسائي والترمذي

58588ما أجر الصيام فيها؟
ع��ن أبي ذر ] قال :قال رس��ول الل��ه [ ( :من صام
ثالثة أيام من كل ش��هر ،فذلك ص��وم الدهر ) فأنزل الله
عز وجل تصديق ذلك في كتابه { :من جاء باحلس��نة فله
عش��ر أمثالها } ( األنعام )160:فاليوم بعشرة أيام .سنن ابن
ماجه.
58589ما احلكمة من صيام هذه األيام الثالثة؟
قال بعض العلماء أن فيه إعجازا علميا ،حيث أن الصيام
يخفف من رطوبة اجلسد التي تزيد مع زيادة نور القمر.

59590من متكن من صيام يوم واحد ،فهل فاته األجر؟
األج��ر على قدر األداء ،ومن منع��ه العذر عن بعضها أو
جميعها فله اإلجر بإذن الله على ماصامه.
59591شخص أراد صوم ثالثة أيام من الشهر ،فهل األفضل أن
يسردها في األيام البيض أم يصوم أيام االثنني اخلميس؟
األفضل أن يصوم األيام البيض.
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سابعا :صيام يومي اجلمعة والسبت.
59592ما حكم صيام اجلمعة منفردا من غير سبب؟
الكراهة.

59593ما الدليل الشرعي لكراهية صيام يوم اجلمعة منفردا؟
ج��اء في حدي��ث أم املؤمنني جويرية رض��ي الله عنها أن
رس��ول الل��ه [ دخل عليه��ا وهي صائمة ي��وم اجلمعة،
أصم��ت أم��س؟ قال��ت :ال .ق��ال :تريدي��ن أن
فق��الُ ( :
تصومي غد ًا؟ قالت :ال .قال :فأفطري) .رواه البخاري،
59594ماذا لو وافق يوم اجلمعة صوما لبعض املسلمني؟
م��ن كان محافظ��ا على صيام ي��وم واإلفطار ف��ي التالي،
فم��ن كان يفعل هذا ،ووافق صومه يوم جمعة فال بأس،
ومثله إن وافق اجلمعة يوم عرفة.
59595م��ا حك��م َمن أفرد ي��وم اجلمع��ة بصيام نف��ل ،ال لقصد
اجلمعة ،ولكن لكونه ال يفرغ من عمله إال ذلك اليوم؟
ال ب��أس بذلك ،ألن املنهي عنه التخصيص ،ولهذا ُيصام
ي��وم عرفة لغير احلاج إذا وافق ي��وم اجلمعة ،وال يلزم أن
يصوم يوم ًا قبله.
59596لو قال املس��لم :أريد أن أصوم ي��وم اجلمعة ،لغير قصد
اجلمعة ،مع إمكانه أن يصوم أي يوم سواه؟
ال يجوز ،إذ البد من سبب ظاهر.
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59597ما حكم صوم يوم السبت منفردا؟
ال يجوز ،حلديث ( :ونهى عن صيام يوم السبت ،إال في
فريضة) .رواه أحمد وصححه األلباني.
59598م��ن صام صياما واجبا مث��ل الكفارة ،فهل يحقّ له عدم
إمتامه؟
ش��ر َع ف��ي ص��وم واج��ب  -كالقض��اء أو الن��ذر أو
م��ن َ
يتمه ،وال يج��وز أن ُيفطر فيه بغير
الكف��ارة  -ف�لا ب��دّ أن ّ
تم صوم��ه ما لم
ع��ذر ،واألفض��ل للصائ��م املتط��وع أن ُي ّ
توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه.
59599من صام أول النهار بنية قضاء د ْين ثم أفطر ،فهل يقضي
عن هذا اليوم؟
لي��س عليه كف��ارة عن هذا الفطر ،ولك��ن يصوم عن يوم
قضائه يوما آخر.
60600لو متت دعوة صائم إل��ى وليمة ،وكان صيامه للتطوع،
فهل يجيب الدعوة ويفطر؟
يجي��ب الدعوة باحلض��ور ،وله أن ميتنع ع��ن األكل ،عن
أب��ي هري��رة ] قال :قال رس��ول الل��ه [  ( :إذا ُدعي
أحدكم فل ُيجب ،فإن كان صائما فل ُي ّ
صل -فليدع بالبركة-
طعم ) .أخرجه مسلم
وإن كان مفطرا فل َي َ
60601هل ُيشرع للصائم أن يبني صيامه عند دعوته للوليمة؟
نع��م ُيش��رع له ذلك ،فعن أبي هري��رة ] عن النبي [
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قال( :إذا ُدعي أحدكم إلى طعا ٍم وهو صائم ،فليقل :إني
صائم ) .أخرجه مسلم

ثامنا :الوصال في الصيام.
60602ما معنى الوصال في الصيام؟
هو مواصلة الصوم دون أن يتخلل ذلك فطر في الليل.
60603ما حكم الوصال؟
ورد النهي عنه ،فعن أبي هريرة ] نهى رسول الله [
عن الوصال ,فقال رجل من املس��لمني :فإنك يا رس��ول
الله تواصل؟ قال :وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي
ويس��قيني .فلما أب��وا أن ينتهوا عن الوص��ال واصل بهم
يوما ً ،ثم يوم ًا ،ثم رأوا الهالل ,فقال[ :لو تأخر الهالل
لزدتكم .كاملنكل لهم حني أبوا أن ينتهوا .متفق عليه
 60604هل هذا النهي للتحرمي؟
هذا النهي على الكراهة ,ألن النبي [ واصل بهم ,ولو
كان الوص��ال محرم ًا ما ُأ ِّدبوا بهذا احمل��رم ,فلما ُأ ِّدبوا به
ُع ِرف أنه جائز لكنه خالف األولى ,ويكون هذا صارف
للنهي من التحرمي إلى الكراهة.
60605ما معنى قوله [ (إني أبيت ُيطعمني ربي ويسقيني)؟
قيل هو على حقيقته ،وأنه [ كان ُيؤتى بطعام وش��راب
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من الله كرامة له [ في ليالي صيامه.
وقي��ل هو ما ُيفاض عليه [ من الغذاء الروحي من الله
ج��ل وعال ،يق��ول ابن القيم :امل��راد ما يغذي��ه الله به من
مع��ارف ،ويفيض عل��ى قلبه من لذة املناج��اة ،وقرة عينه
بقرب��ه ،وتنعمه بحبه ،والش��وق إلي��ه ،وال ميكن أن يصل
اإلنسان إلى هذه الدرجة ,فهذا من خصائصه [.
 60606هل يزداد األجر في الصيام ملن زاد التعب عليه واملشقة؟
إذا زادت املشقة وصبر املسلم عليها زاد األجر ,ألن املشقة
التابع��ة للعب��ادة ُي َرتَّ��ب عليها األج��ر العظيم م��ن الله جل
وعال ,وأما املشقة لذاتها فليس فيها أجر ,إال إذا ثبتت تبع ًا
للعبادة ،لذا فال ُيش��رع أن يبحث الصائم عن املشقة توهما
أن هذا أمر مشروع.
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اخلامتة
في ختام املطاف..

أق��ول :الش��كر لله الذي أس��بغ علين��ا نعمه ظاه��رة وباطنة،
ومنه��ا العون والتيس��ير بتقدمي هذه الرس��الة اجلامعة جلملة من
فت��اوى العلم��اء ،نفعنا الل��ه بعلمهم وفقهه��م ،وجمعنا بهم في
الفردوس األعلى.

فيا أيها القارىء الفاضل..
فما وجدت من صواب في البيان ،وتيسير صحيح للمعلومة
ف��ي هذه الرس��الة ،فه��ذا من فضل الله س��بحانه ،وم��ا كان فيها
م��ن زلة أو هفوة فما ه��و إال من العلم القاص��ر ،وزلة النفس..
واس��تغفر الل��ه العل��ي العظيم من��ه ،وال أعدم م��ن توجيه كرمي
م��ن األحباب ،ودعوة لنيل التوفيق م��ن موالنا الكرمي ،والظفر
بالفقه النافع.
وجزيل الشكر ملن ساهم بطباعة ونشر هذه الرسالة.

واحلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على حبيبنا محمد،
وعلى آله وصحبه ،والتابعني لهم بإحسان إلى يوم الدين.
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