
 
.  مسألة في الصيام011    

 
 

مــــا تعريف الصيام لغة ؟: س 0  
.اإلمساك، وُيستعمل في كل إمساك، وبذلك فكل ُممسك عن طعام أو كالم أو َسير فهو صائم في كل: ج 0  

ًنا : ومنه قوله تعالى ِن َصْوًما فـََلْن نِّي َنَذْرُت لِلرَّْحمَ  فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فـَُقوِلي إِ ۖ  َفُكِلي َواْشَرِبي َوقـَرِّي َعيـْ
.ُأَكلَِّم اْليَـْوَم ِإنِسيًّا  

:ويقال صامت الخيل عن الصهيل إذا أمسكت   
  ومنه قول النابغة الذبياني:

. خيٌل صياٌم، وخيٌل غيُر صائَمة                 تحَت العجاج، وُأخرى تعُلُك اللُُّجما  
 فقوله خيل صيامٌ  : أي مسكة عن الصهيل .

: صام النهار إذا قام قائم الظهيرة: ويقال  
  ومنه قول امرؤ القيس :

.فدعها وسل الهمَّ عنكِ بجْسرٍة              َذُموٍل إذا َصاَم النَّهارُ    
 

مــــا تعريف الصوم شرعاً ؟: س 2  
الثاني إلى غروب إمساك المسلم البالغ العاقل عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق الفجر : ج 2  

.الشمس، مقروناً بالنية من الليل، بشرط الخلو من الموانع الشرعية كالحيض والنفاس ونحوه   
لماذا سمي شهر رمضان بهذا االسم ؟: س 3  
:جاء في تسمية رمضان بهذا االسم عدة أقوال عند أهل اللغة، أشهرها: ج 3   

ن الرمضاء، وهو الذي يشتد فيه الحر في جزيرة سمي هذا الشهر رمضان؛ ألنه غالباً ما يصادف زم -0 
.العرب، فسمي بذلك من الرمض وهو شدة الحر   

.سمي هذا الشهر رمضان؛ ألن الشهور سميت باألزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر شدة الحر -2     
.سمي هذا الشهر رمضان؛ الرتماض الصائمين فيه من حر الجوع ومقاساة شدته -3    



سمي هذا الشهر رمضان؛ ألن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر اآلخرة كما يأخذ  -4  
.الرمل والحجارة من حر الشمس   

سمي هذا الشهر رمضان؛ ألنه يرمض الذنوب، أي يحرقها باألعمال الصالحة، فرمضان مصدر رمض  -5  
.إذا احترق   

وقالوا هو مأخوذ من . ذنوب، أي يغسلها باألعمال الصالحةسمي هذا الشهر رمضان؛ ألنه يرمض ال -6  
الرميض، وهو السحاب والمطر في آخر القيظ وأول الخريف، سمي رميضاً ألنه يدرء سخونة الشمس، وهكذا 

.رمضان يغسل األبدان من اآلثام   
ها استعدادا سمي هذا الشهر رمضان؛ ألن العرب كانوا يرمضون أسلحتهم فيه أي يحشدونها ويجهزون -7  

.للحرب في شهر شوال   
متــى فُـــــرض رمضـــان ؟: س 4  
فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، وصام الرسول صلى اهلل عليه وسلم تسع : ج 4

.رمضانات  
 صام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رمضان تسع سنين ، ألنه فرض في: قال النووي رحمه اهلل في المجموع 

شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي النبي صلى اهلل عليه وسلم في شهر ربيع األول سنة إحدى عشرة 
.(واهلل أعلم. )من الهجرة اهـ    

لماذا تأخر فرض الصيام ؟: س 5  
(الزاد)فـــــي : قال ابن القيم رحمه اهلل : ج 5     

أشق األمور وأصعبها ، فقد تأخر فرض الصوم إلى وسط لما كان فطم النفوس عن مألوفاتها ، وشهواتها ، من  
.فـَُنقلت إليه بالتدريج: اإلسالم بعد الهجرة ، لّما توطنت النفوس على التوحيد والصالة ، والفت أوامر القرآن       

مــــا الدليل على وجوب الصيام ؟: س 6  
.الكتاب والسنة واإلجماع: ج 6  

الدليل من الكتاب : َقوله تـََعالى :يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم 
  َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

الدليل من السنة : ما ُروي عن ابن عمر رضي اهلل تعالى عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: بني 
ن ال إله إال اهلل ، وأن محمًدا رسول اهلل، وإقام الصالة،شهادة أ: اإلسالم على خمسٍ    

.وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان     



 الدليل من اإلجماع : أجمعت األمة على فرضية صيام شهر رمضان، وأن ُمنِكره كافر مرتد عن اإلسالم.
مــــا حكم قول جاء رمضان ؟: س 7  
.مضان خالفاً لمن منع ذلك من أهل العلم جاء رمضان أو دخل ر :ال بأس أن يقول : ج 7  
مـــــا الدليل على وجوب الصوم عند رؤية الهالل ؟: س 8  
:الكتاب والسنة : ج 8  

 الدليل من الكتاب : قوله تعالى : }َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمهُ {.
 الدليل من السنة : ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : )صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته(. 

متى يجب الصيام ؟: س 9  
  :يجب بأحد أمرين: ج 9

.يثبت هالل رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم :األول   
 ودليـــــل ذلــــــك : لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم:  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 

   .العدة ثالثين
. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ثالثين:  وفي اللفظ اآلخر  
.فأكملوا عدة شعبان ثالثين يوًما:  وفي اللفظ اآلخر     

والمقصود أنه يصام بالرؤية ويفطر بالرؤية، فإن لم ير وجب إكمال شعبان ثالثين ثم يصومون، ويجب إكمال 
.حصل الرؤية، أما إذا ثبتت الرؤية فالحمد هللرمضان ثالثين ثم يفطرون، إذا لم ت   

إتمام شعبان ثالثين يوماً؛ ألن الشهر الهاللي ال يمكن أن يزيد عن ثالثين يومًا، وال يمكن أن ينقص عن  :ثانياً 
 .تسعة وعشرين يوماً 

.وعلى المذهب يزيد أمر ثالث، وهو أن يحول دون منظره غيم أو قتر، وسيأتي البحث فيه  
  ودليـــل ذلـــــــك : عماًل باألحاديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة وهذا النص 

.فإن غم عليكم فصوموا ثالثين:  يعم شعبان ويعم رمضان، وفي اللفظ اآلخر     
مـــــا الحكم ما لو ُوجد ما يمنع رؤية الهالل ليلة الثالثين ؟: س 01   

لهالل مع صحو السماء، بأن تكون خالية من الغيم، والقتر والدخان والضباب، ومن كل إذا لم ير ا: ج 01  
.مانع يمنع الرؤية ليلة الثالثين من شعبان أصبحوا مفطرين  

ما حكم صوم النصف من شعبان ؟: س 00  



، الصحيح أنه ال يكره، بل يستحب صيام أكثر شعبان إال آخر يوم أو يومين من شهر شعبان فيحرم: ج 00
والحاكم، وقد رووه . فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة" ِإَذا انـَْتَصَف َشْعَباُن َفاَل َتُصوُموا: وأما حديث 

جميعاً من طريق العالء بن عبدالرحمن به عن أبيه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه به، واختلف العلماء في ثبوته، 
ه أخذوا بظاهر حال اإلسناد، وممن صححه الترمذي، فمنهم من صححه، ومنهم من أنكره، والذين صححو 

.وابن حبان، والحاكم، وابن العربي، وابن عبدالبر، ومن المعاصرين ابن باز، واأللباني رحمهم اهلل   
عبدالرحمن بن مهدي، وأحمد، وابن معين، : والذين أنكروه هم أكبر علمًا، كما وصفهم ابن الجوزي، وهم

.وأبو زرعة، واألثرم   
.ابن الجوزي، والذهبي، وابن رجب: فه من المتأخرينوضع    
رؤية الهالل في بلد تعتبر رؤية لسائر البالد ؟هل : س 02  
 تختلف مطالع الهالل باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإن اتفقت لزم الصوم، وإال فال، : ج 02

 وهذا مذهب الشافعية وهو اختيار شيخ اإلسالم 
 في الشهود بالنسبة برؤية الهالل ؟هل يشترط قوة البصر : س 03
يشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما : قال اإلمام ابن عثيمين رحمه اهلل : ج 03

 ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته، وإن كان عداًل؛ ألنه إذا كان ضعيف البصر وهو 
  .عدل، فإننا نعلم أنه متوهم

والدليــــــل على ذلـــــك : أن القوة واألمانة شرطان أساسيان في العمل، ففي قصة موسى مع صاحب مدين  
َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأَلِمينُ }: قالت إحدى ابنتيه وقال العفريت من الجن الذي التزم {يَاَأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـْ

. {َقِويٌّ َأِمينٌ َوِإنِّي َعَلْيِه لَ }أن يأتي بعرش ملكة سبأ   
 هل تشترط األمانة في الشهود ؟: س 04
ال بد فيها من األمانة التي تقتضيها العدالة، وال بد فيها من القوة : قال العالمــــة العثيمين رحمه اهلل : ج 04

.التي يحصل بها إدراك المشهود به  
ره غيره فهل يصام برؤيته؟لو تراءى عدل الهالل مع جماعة كثيرين، وهو قوي البصر ولم ي: س 05  
نعم يصام، وهذا هو المشهور من مذهبنا وعليه أكثر أهل العلم، :  قال العالمــــة العثيمين رحمه اهلل: ج 05

.إنه إذا لم يره غيره مع كثرة الجمع فإنه ال يعتبر قوله؛ ألنه يبعد أنه ينفرد بالرؤية دونهم: وقال بعض العلماء  



.ثقتهوالصحيح األول لعدالته و   
من رأى الهالل وهو ممن يفعل الكبيرة، كشرب الخمر ماذا يلزمه ؟: س 06  
يلزمه أن يخبر أنه رأى الهالل، وال يخبر أنه يفعل كبيرة؛ ألن : قال اإلمام ابن عثيمين رحمه اهلل : ج 06

.األحكام تتبّعض  
 هل تقبل شهادة مستور الحال ؟: س 07
.ر الحال؛ للجهل بعدالتهعلى المذهب ال تقبل شهادة مستو : ج 07  

. وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فال يحتاج للبحث عن عدالته: قال اإلمام ابن عثيمين رحمه اهلل   
العدد المشترط في الشهود لرؤية الهالل ؟مــــا : س 08  

ن ذهب اإلمام أحمد في المشهور عنه إلى كفاية الواحد، وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، واب: ج 08 
أن أعرابيًّا جاء إلى : المبارك، والشافعي في الصحيح عنه، محتجين بما ورد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

: أتشهد أال إله إال اهلل، وأن محمداً عبده ورسوله، قال: رأيت الهالل، قال: النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال
.داود والنسائي والترمذيرواه أبو . يا بالل أذن في الناس فليصوموا غداً : نعم، قال    

تراءى الناس الهالل فأخبرت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أني : وبما ثبت عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال
.رواه أبو داود. رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام    

اب حين خطب ال بد من اثنين، مستدلين بقول عبد الرحمن بن زيد بن الخط: وقال مالك والليث واألوزاعي
لقد جالست أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإنهم حدثوني أن : الناس في اليوم الذي شك فيه

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثالثين، وإن شهد : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
.شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا    

.وألن هذه شهادة على الهالل فأشبهت شهادة شوال. ال يقبل إال شهادة اثنين: وبقول عثمان رضي اهلل عنه   
هل تقبل شهادة المرأة في رؤية هالل رمضان ؟: س 09  
.تقبل شهادتها ، وهو مذهب الحنفية إذا كان الجو غيما والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية: ج 09    

أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور واإلناث ، كما استوى : ــوا قالـــ: ودليل من قال بقبول شهادة المرأة 
ولهذا لم يشترطوا لرؤية هالل رمضان ثبوت ذلك عند . الذكور واإلناث في الرواية ، والرواية خبر ديني 

لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهالل فإنه : الحاكم ، وال لفظ الشهادة بل قالوا 
.  يصوم بخبره انتهى من الشرح الممتع يلزمه أن   



إذا ثبت رمضان برؤية رجل واحد، فيتم ثالثين يوماً فهل يستقبل الغد على أنه فطر أم يتراءى الهالل : س 21
 ؟ 

في دخول شهر رمضان ولم يروا : الناس بشهادة واحد أي: إذا صاموا  أي: المشهور من المذهب : ج 21
فيصومون واحداً وثالثين يوماً؛ ألنه ال يثبت خروج الشهر إال بشهادة رجلين،  هالل شوال، فإنهم ال يفطرون

وهنا الصوم مبني على شهادة رجل فهو مبني على سبب ال يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا 
. على شهادة واحد وهذا ال يكون في الفطر  

 وقالـــــــــــــوا بذلك : ألنه يحتمل أن يكون قد أخطأ .
هل يفطر من رأى هالَل شواَل وحده ؟: س 20  
عدال كان أو غير عدل شهد عند   , المشهور في المذهب أنه متى رأى الهالل واحد لزمه الصيام: ج 20

وابن   , والليث والشافعي وأصحاب الرأي  , الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت وهذا قول مالك
.المنذر  

لصوم ؟على من يجب ا: س 22  
:مــــــا يلـــــــــي : ج 22  

: أن يكون مسلماً  -0  
:أن يكون بالغاً عاقاًل  -2  
:أن يكون قادراً  -3  
:أن يكون مقيما -4  

 5- الخلو من الموانع :
مـــــا الدليل على أن الكافر ال يُقبل منه الصوم ؟: س 23  
ُهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ َأنَـُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوِبَرُسوِلِه َواَل يَْأتُوَن الصَّاَلَة ِإالَّ َوَما َمنَـَعُهْم َأْن تـُْقَبَل مِ }: قوله تعــالى : ج 23 نـْ

{َوُهْم ُكَساَلى َواَل يـُْنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهونَ   
ووجــــــه االستدالل من اآلية : قال اإلمام ابن عثيمين رحمه اهلل : إذا كانت النفقات ونفعها متعد ال تقبل منهم  

  .لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى
هل يجب على الكافر قضاء الصيام إذا أسلم ؟: س 24  
.ال يقضي إذا أسلم: ج 24  

:الكتـــــاب والســـــنة : والدليل علــــى ذلــــك   



{ َلُهْم َما َقْد َسَلفَ ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَْنتَـُهوا يـُْغَفْر }: قوله تعالى: أما الكتاب   
ما ثبت عن طريق التواتر عن الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم أنه كان ال يأمر من أسلم بقضاء ما فاته : أما السنة 

  .من الواجبات
مـــــا الحكم ما لو أسلم الكافر في أثناء رمضان ؟: س 25   
الصوم اتفاقاً ألن الشهر ثابت وقد شهده إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان، فيجب أن يمسك ويتم : ج 25 

.فوجب عليه أن يصوم   
هل يأمر الولي من تحت واليته بالصيام إذا بلغ سبع سنين ويضرب إذا بلغ عشر سنين ؟: س 26  
نعم إن كان قادراً على ذلك، فإن األمر بالصالة تبنيه على األمر : األظهر : قال الشيخ حمد الحمد : ج 26

إلسالم ألن المقصود هو تعويده على العبادة وهذا يثبت في الصالة وغيرها فيستحب للولي بعدها من شعائر ا
.ذلك   

ما الدليل أن العاجز عن الصوم ال يجب عليه ؟: س 27  
ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ }: قول اهلل تعالى: ج 27 .{َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ  
ام عن الفطر ؟مــــا كيفية اإلطع: س 28  
.لـــــــه كيفيتـــــان: ج 28  

أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب األيام :األولى التي عليه، كما كان أنس بن مالك ـ رضي اهلل عنه  
.ـ يفعله لما كبر  

ومد  من غير البر،: يطعمهم مد بٍر أو نصف صاع من غيره، أي: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ، قالوا :الثانية
البر هو ربع الصاع النبوي، فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا يكون 

صاعنا خمسة أمداد، فيجزئ من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين، لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل 
.{ِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكينٍ َوَعَلى الَّ }: معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى  

متى يكون وقت اإلطعام عن المفطر في رمضان ؟: س 29  
وقت اإلطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس : ج 29

.رضي اهلل عنه  
مــــا الدليل أن المسافر ال يجب عليه الصوم ؟: س 31  
: الكتاب واإلجماع : ج 31  

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ }: قوله تعالى: الكتاب   .{َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ  



.أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر: أما اإلجماع   
مــــا الدلــــيل على جــــواز الصيام في السفر ؟: س 30  
: مـــــا يلــــــي : ج 30  

.ه ثبت أن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم صام في سفره في رمضانألن -0  
وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان فال يعيب الصائم على المفطر، وال المفطر على  -2

.الصائم  
إنه : كذلك حديث حمزة بن عمرو األسلمي ـ رضي اهلل عنه ـ أنه سأل النبي صّلى اهلل عليه وسّلم قال  -3

إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وحيئذ يكون المراد باآلية بيان : ادفني هذا الشهر وأنا في سفر فقال لهيص
.البدل أن عليه عدة من أيام أخر، ال وجوب أن تكون عدة من أيام أخر   

.وعليه فإن المسافر ال يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض  
وما، أو يفطرا ؟أيهما أفضل للمريض والمسافر أن يص: س 32  
َواَل تـَْقتُـُلوا َأنـُْفَسُكْم }األفضل أن يفعال األيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى : ج 32

.فإن هذه اآلية تدل على أن ما كان ضرراً على اإلنسان كان منهياً عنه{ ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما  
الحائض ال يجب عليها الصيام ؟مــــا الدليـــل أن : س 32  
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم : لقول النبي صّلى اهلل عليه وسّلم مقرراً ذلك: ج 32  

فال يلزمها إجماعاً وال يصح منها إجماعاً، ويلزمها قضاؤه إجماعًا، فهذه ثالثة إجماعات، والنفساء كالحائض 
.في هذا  

رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون من قام به سبب الوجوب أثناء نهار : س 33
 فهل يلزمهم اإلمساك والقضاء؟

يلزمهم اإلمساك دون القضاء وذكر رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين شيخ اإلسالم ابن تيمية : ج 33
. وهو مذهب مالك  

هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطراً ووجد  وهذا القول هو الراجح وعلى: قال اإلمام ابن عثيمين رحمه اهلل 
 .زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها

 .وإذا أفطر إلنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه اإلمساك آخر النهار
 .وإذا أفطرت مرضع خوفاً على ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته

قول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر، ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم والقاعدة على هذا ال



 .يلزمه اإلمساك بقية اليوم
 مـــــا الدليل على أن الحائض والنفساء إذا طهرتا وجب عليهم القضاء ؟: س 34
 :الكتاب والسنة : ج 34

ٌة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر  رِيًضا َأْو َعَلى  َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ } : قـــــوله تعالى : أما الكتاب   { ۖ  َسَفٍر َفِعدَّ
  .أي فأفطر فعدة من أيام أخر

. كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة: ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت : أما السنة   
هل يجب اإلمساك على الحائض والنفساء أذا طهرتا في أثناء النهار ؟ : س 35  

.شافعية إلى أن اإلمساك ليس بواجب عليهمذهب ال  
مـــــــا تعللهم على ذلــــــك ؟: س 36  
: مـــا يلـــــي : ج 36  

. ألن اإلمساك ال يجزئ عنهم -0  
وألنه ال دليل يدل على وجوب اإلمساك عليهم، فقد أمروا بالقضاء ولم يؤمروا باإلمساك، وقد ثبت منهم  -2

دة حينئذ من أمرهم باإلمساك في آخره إال تكليف المكلف بأمر ال فائدة له منه الفطر في أول النهار فال فائ
.وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه  

مــــا مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض ؟: س 37    
خراج النقود في فدية الصوم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه ال يجزئ إ: ج 37

.والواجب أن تخرج طعاما   
(  َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكيٍن : )قوله تعالى : الدليل على ذلـــــك و   

َيُصوَما فـَُيْطِعَماِن َمَكاَن   ُهَو الشَّْيُخ اْلَكِبيُر َواْلَمْرَأُة اْلَكِبيَرُة ال َيْسَتِطيَعاِن َأنْ : ) قال ابن عباس رضي اهلل عنهما 
.  رواه البخاري( ُكلِّ يـَْوٍم ِمْسِكيًنا   

مــا حكم إعطاء صدقة الفطر لمسكين واحد ؟: س 38    
إطعام مسكين واحد لمدة ثالثين يوما ، فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الشافعية : ج 38

.والحنابلة وجماعة من المالكية   
.اهـ" يجوز صرف اإلطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة : إلنصاف قال في ا    

إذا أعسر المريض الذي ال يرجى برؤه أو الكبير، فهل تسقط عنهما الكفارة ؟: س 39  



.ألنه ال واجب مع العجز، واإلطعام هنا ليس له بدلنعم تسقط : ج 39  
ما حكم الصيام للمريض؟: س 41   

عفًا، ومنها المؤثر في الصوم ومنها غير المؤثر، ومن ثم فالمريض مع األمراض تختلف شدة وض: ج 41 
:الصيام له أحوال   

الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا : أال يتأثر بالصوم ، مثل :الحالة األول
.ال يحل له الفطر، ويجب عليه الصيام   

.ليه الصوم، لكن ال يضره، فهذا يكره له الصوم، ويسن له الفطرإذا كان المريض يشق ع: الحالة الثانية   
إذا كان المريض يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكلى، أو مرض السكر، وما  :الحالة الثالثة

: أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام، ولو صام في هذه الحال فقد اختلف فيه هل يجزئه الصوم أم ال ؟ فقيل
.ال: يجزئه، وقيل   

مــــا حكم الفطر للحامل ؟: س 40  
:المرضع ومثلها الحامل لها حاالن: ج 40    

أن ال تتأثر بالصيام ، فال يشق عليها الصيام وال ُيخشى منه على ولدها ، فيجب عليها الصيام ، وال  :األولى 
.يجوز لها أن تفطر    

عليها ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي األيام أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق  :الثانية    
.التي أفطرتها     

وفي هذه الحال األفضل لها الفطر ، ويكره لها الصيام ، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على 
.ولدها وجب عليها اإلفطار وحرم الصوم    

. . . َهِذِه  يْكَرُه َلَها الصَّْوُم َواْلَحاَلةُ : قال املرداوي يف الإنصاف    
َوإن َلْم َتَخْف َلْم , َحاَل الرََّضاِع َلْم َيِحلَّ الصَّْوُم ,إْن َخاَفْت َحاِمٌل َوُمْرِضٌع َعَلى َحْمٍل َوَوَلدٍ : َوذََكَر اْبُن َعِقيٍل 

.باختصار. اهـ " َيِحلَّ اْلِفْطرُ     
ما الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا ؟: س 42    

42ج : قال الإمام ابن ابز رمحه هللا : الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس "
: ) وابن عمر أن على الحامل والمرضع اإلطعام هو قول مرجوح مخالف لألدلة الشرعية ، واهلل سبحانه يقول 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخرَ  (.   َوَمْن َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ  
هل يجوز أن يزور المعتكَف أحٌد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟: س 43  



نعم؛ ألن صفية بنت حيي زارت النبي صّلى اهلل عليه وسّلم في معتكفه، : قال العــــــالمـــة العثيمين : ج 43
هم أدخل عليهم السرور، وتحدثت إليه ساعة وهو مما يعني اإلنسان أن يتحدث إلى أهله؛ ألنه إذا تحدث إلي

.وحصل بينهم األلفة، وهذا أمر مقصود للشرع  
مــــا المستحب فعله للمعتكف ؟: س 44  

:مـــا يلـــــي : ج 44    
ما ال يهمه من قول أو فعل، أو غير ذلك وهذا سنة له، : يستحب للمعتكف أن يجتنب ما ال يعنيه، أي -0

من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه وهذا من حسن إسالم المرء،  :ولغيره، قال النبي صّلى اهلل عليه وسّلم
.ومن حسن أدبه، ومن راحة نفسه أن يدع ما ال يعنيه، أما كونه يبحث عن شيء ال يعنيه فسوف يتعب  

إذا كان يتتبع الناس في أمور ال تعنيه، فإن من حسن إسالم المرء، وأدبه، وراحته أن يدع ما ال يعنيه،  -2
تجد الرجل السماع، الذي ليس له هم إال سماع ما يقوله الناس، واالشتغال بقيل وقال، يضيع وقته فيما  ولهذا

.يضره وال ينفعه   
لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه هل يصح شرطه ؟: س 45    

باطل، لقول النبي صّلى اهلل عليه ال يصح ألنه محلٌِّل لما حرم اهلل، وكل شرط أحل ما حرم اهلل فهو : ج 45
.  وسّلم  كل شرط ليس في كتاب اهلل فهو باطل وإن كان مائة شرط  

هل الوطئ في غير الفرج من مبطالت االعتكاف ؟: س 46  
إذا وطئ في غير فرج، مثل أن وطئ زوجته بين فخذيها، فإنه ال يفسد اعتكافه قالوا إال أن ينزل؛ ألن : ج 46

.، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائلالمحرََّم الجماع  
هل الجماع يبطل االعتكاف ؟: س 47   

إن وطئ عامدا فسد اعتكافه إجماعا، وإن كان ناسيا : نعم قال المرداوي في اإلنصاف وهو حنبلي: ج 47
انتهى. فظاهر كالم المصنف فساد اعتكافه أيضا وهو الصحيح من المذهب  

. {َوالَ تـَُباِشُروُهنَّ َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ }: لقوله تعالى: ودليــــل ذلــــك    
لو شرع في االعتكاف على سبيل النفل، ثم مات والده، أو َمِرَض، فهل له قطعُه ؟: س 48  
له قطعه؛ ألن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة؛ : قال اإلمام العثيمين : ج 48

.من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازتهألنها   
هل يجوز للمعتكف زيارة المريض ؟: س 49  



السنة أال يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه ، وال يجيب الدعوة ، وال يقضي حوائج أهله وال يشهد : ج 49
ُة َعَلى جنازة ، وال يذهب إلى عمله خارج المسجد ، لما ثبت عن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت السُّنَّ 

 اْلُمْعَتِكِف َأْن ال يـَُعوَد َمرِيًضا ، َوال َيْشَهَد َجَنازًَة ، َوال َيَمسَّ اْمَرَأًة َوال يـَُباِشَرَها
.رواه أبو داود  اهـ( َوال َيْخُرَج ِلَحاَجٍة ِإال ِلَما ال بُدَّ ِمْنُه     

يلزمه، في المسجد الذي عينه ؟ من نذر االعتكاف أو الصالة في مسجد غير المساجد الثالثة هل: س 51  
ظاهر كالم الحجاوي على اإلطالق حتى ولو كان تعيينه للمسجد ال يلزمه وهذا : قال اإلمام العثيمين : ج 51

الذي نذر االعتكاف فيه، أو الصالة لمزية شرعية، ككثرة الجماعة وقدم المسجد؛ ألن لكثرة الجماعة وقدم 
.المسجد مزية  

إذا عين المسجد لمزية شرعية، فإنه ال يتنازل عنه إلى ما دونه في : ذا شيء؛ فنقولولكن في النفس من ه 
. هذه المزية  
لو عين المسجد الجامع، وكان اعتكافه يتخلله، جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع؛ ألن : ولهذا قالوا

رج إلى مسجد آخر؛ وألن المسجد الجامع له مزية، وهو أنه تقام فيه الجمعة، وال يحتاج المعتكف إلى أن يخ
.التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع  

فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثالثة إذا عينه ال يتعين إال لمزية شرعية، فإنه يتعين؛ ألن النذر 
.يجب الوفاء به، وال يجوز العدول إلى ما دونه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


