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 وصلى ا على ؿبمد وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً اغبمد  رب العاؼبُت، 

ّن والفضل يف التوفيق لوالية خلفائو يف أرضو، بل اغبمد  األعلم حيث جيعل رسالتو، ولو اؼب
 .وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت اً سادهتم أصبعُت، أعٍت ؿبمد

الذين أذىب ا عنهم الرجس وطهرىم تطهَتاً، أقف حائرًا يف من آؿ ؿبمد اؼبصطفُت  وألن
الناس، أنصاره وغَتىم التقدمي ألحكاـ ا اليت أوضحها روحي فداه، وما أذىلٍت ىو شدة رضبتو ب

من طالب اغبق بل كل الناس، ؼبا يكوف مّهو توضيح شرع ا ؽبم يف ذات الوقت الذي يعلن 
 .اؼبخالفوف حرهبم عليو، ونعلن كبن تقصَتنا الفظيع يف حقو

والغصن  إنو أضبد اغبسن اإلماـ اجملهوؿ والقائم اؼبأموؿ، والربعم الطاىرة من دوحة ؿبمد 
 اً فقهي اً كتاب تكتب أف اآلف اؼبهم): -رغم كل الذي يعانيو  -تو الطيبة، يقوؿ اؼبورؽ من شجر 

 مسائل ىناؾ أف وجدت ، وإذالكم بينتها اليت الفقهية اؼبسائل كل فيو ،الناس كل يفهمو اً مبسط
 . (أيضاً  تسأؿ أف ديكنك فيها تسأؿ أف ربتاج

لعلو يليب بعض  Xستجابة لطلبو ا( واالعتكاؼ ياـحبلقتو اؼبتعلقة بالص)فكاف ىذا الكتاب 
شرائع "، مستقاة من كتاب ة عن حوار يف أحكاـ الدين اغبنيفوىو عبار . الغرض بإذف ا تعاذل

 Xاليت أجاب " ياـالص/ األجوبة الفقهية "، و(عليو السالـ)لإلماـ أضبد اغبسن " اإلسالـ
 .عليها أخَتاً 

 أما ؼباذا طريقة اغبوار أو السؤاؿ واعبواب ؟

عدـ اليسر يف فهم عبارة الشرائع، أو صعوبة اغبصوؿ على جواٍب ما  -ردبا  -ى البعض ير 
اآلف على   ياـطوياًل ويضم أكثر من فرع، كما أّف توزّع مسائل الص النصيريده فيما لو كاف 

والذي يستدعي البحث فيهما معًا عند إرادة حكٍم  -( الشرائع واألجوبة الفقهية)كتابُت، أعٍت 
يسبب عدـ يسر للمؤمنُت أيضاً، فكاف بياف األحكاـ الشرعية ىنا على شكل حوار  قد -ما 

 .  وأجاب عليو Xنو اإلماـ لكل ما بي   سؤاالً وجواباً يتضمن 
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، كما أين دل أنسخها  "الشرائع"قارئ كثَتًا عن عبارة وىو حوار قصدت بو عدـ االبتعاد بال
شقيق اؼبسائل الواردة فيها، وإفراد الفروع، كما ىي، وإمنا قمت بتفكيك عبارة الشرائع، وت

، وإبداؿ بعض األلفاظ دبا يرادفها أو كذلك، ووضع بعض الًتقيم  أحياناً  والتقدمي والتأخَت
بفضل  -وسعيت . يوضحها فبا يسهل فهمو بإذف ا، أو ال أقل يقلل من نسبة عدـ الوضوح

إف شاء ا تعاذل " الشرائع"اغبوار فهم عبارة  أف أجعلها عبارة وسطاً حبيث ييسِّر قراءة ىذا -ا 
 .ولو بنسبٍة ما

وأسأؿ ا سبحانو أف يوفق عباده اؼبؤمنُت للعمل دبا يريده من شريعتو اليت أوضحها وليو 
، وأف يهدي من ضل الطريق من خلقو  .وحجتو اؼبظلـو

وآلو الطاىرين  ى ا على ؿبمدواغبمد  رب العاؼبُت، وصلّ . اللهم عفوؾ عفوؾ عفوؾ
 .م تسليماً كثَتاً األئمة واؼبهديُت وسلّ 

 
 ٕٖٗٔ الثانيةصبادي  ٙ

 عالء السادل                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب الصيام
 :ما يلي (ٗٚص ٕج: فقيومن ال حيضره ال)كتاب يف   روى الشيخ الصدوؽ رضبو ا

 والزكاة، الصالة، على: أشياء طبسة على اإلسالـ بٍت": X جعفر أبو قاؿ -ٓٚٚٔ
، واغبج،   ." والوالية والصـو

  ". النار من نةجُ  الصـو":  ا رسوؿ وقاؿ -ٔٚٚٔ

 يغتب دل ما فراشو على نائماً  كاف وإف عبادة يف الصائم":  ا رسوؿ وقاؿ -ٕٚٚٔ
  ".مسلماً 

 حُت فرحتاف وللصائم بو، أجزي وأنا رل الصـو: وتعاذل تبارؾ ا قاؿ":  وقاؿ -ٖٚٚٔ
 من أطيب ا عند الصائم فم ػبلوؼ بيده ؿبمد نفس والذي وجل، عز ربو يلقى وحُت يفطر
 ".اؼبسك ريح

 الشيطاف تباعد فعلتموه أنتم إف يءبش أخربكم أال": ألصحابو  ا رسوؿ وقاؿ -ٗٚٚٔ
 وجهو، ديسوّ  الصـو: قاؿ ا، رسوؿ يا ىبل: قالوا ؟ اؼبغرب من اؼبشرؽ تباعد كما معنك

 دابره، يقطع الصاحل العمل على واؼبؤازرة وجل عز ا يف واغبب ظهره، تكسر والصدقة
   ".الصياـ األبداف وزكاة زكاة يءش ولكل ،وتينو يقطع واالستغفار

 وذروتو وفرعو اإلسالـ بأصل أخربؾ أال": يزالعز  عبد بن لعلي X الصادؽ وقاؿ -٘ٚٚٔ
 عز ا سبيل يف عبهادا وسنامو وذروتو الزكاة، وفرعو الصالة، أصلو: قاؿ بلى،: قاؿ ؟ وسنامو
 ". النار من نةجُ  الصـو ؟ اػبَت بأبواب أخربؾ أال وجل،

 صرببال يعٍت": قاؿ "والصالة بالصرب واستعينوا": وجل عز ا قوؿ يف X وقاؿ -ٙٚٚٔ
 " . الصـو

: يقوؿ وجل عز ا فإف فليصم الشدة أو النازلة بالرجل نزلت إذا": X وقاؿ -ٚٚٚٔ
 ". والصالة بالصرب واستعينوا"
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 أخربين: وقاؿ للصائمُت بالدعاء مالئكة وكل وتعاذل تبارؾ ا إف":  النيب وقاؿ -ٛٚٚٔ
 إال خلقي من ألحد لدعاءبا مالئكيت أمرت ما: قاؿ أنو ذكره تعاذل ربو عن X جربئيل

 ". فيو ؽبم استجبت

 من دينعك ما X موسى إذل وتعاذل تبارؾ ا أوحى": X الصادؽ وقاؿ -ٜٚٚٔ
 يا إليو وجل عز ا فأوحى الصائم، فم ػبلوؼ اؼبناجاة عن أجلك رب يا: فقاؿ ؟ مناجايت
 ". اؼبسك ريح من عندي أطيب الصائم فم ػبلوؼ موسى

 عز ربو لقاء عند وفرحة إفطاره عند فرحة: فرحتاف للصائم": X الصادؽ وقاؿ -ٓٛٚٔ
  ".وجل

 ألف بو ا وكل ظمأ فأصابو اغبر شدة يف يوماً  وجل عز  صاـ من": X وقاؿ -ٔٛٚٔ
 يا وروحك رحيك أطيب ما: وجل عز ا قاؿ أفطر، إذا حىت ويبشرونو وجهو ديسحوف ملك

  ".لو غفرت قد أين اشهدوا مالئكيت

 يف ويسقيو الصائم يطعم وجل عز ا فإف ،قيلوا": X األوؿ اغبسن أبو وقاؿ -ٕٛٚٔ
 ". منامو

 ودعاؤه متقبل وعملو تسبيح، وصمتو عبادة، الصائم نـو": X الصادؽ وقاؿ -ٖٛٚٔ
  ".مستجاب

ليس ( الصـو رل وأنا أجزى بو)يبقى أف أنبو إذل أّف معٌت ، و انتهى ما نقلو الصدوؽ رضبو ا
 "أجزي بو"قراءة ) :إذ يقوؿ Xود بو معناه الظاىر، وإمنا ما أشار لو اإلماـ أضبد اغبسن اؼبقص

وال خصوصية للصـو حبسب ىذه ، فهو سبحانو وتعاذل جيازي العباد على كل العبادات، خاطئة
، أي بضم اؽبمزة وباأللف اؼبقصورة، واؼبراد "ُأجزى بو": والقراءة الصحيحة ىي .القراءة اػباطئة

 .ٕٙ: مرمي ﴾ِإينِّ َنَذْرُت لِلر ضْبَِن َصْومًا فَػَلْن ُأَكلَم اْليَػْوـَ ِإْنِسّياً ﴿وزيادة،  لصـو ىو صـو مرمي با
بل ىذه ىي البداية والنهاية  ،مستأنسًا با سبحانو، أي أف يكوف اإلنساف مستوحشًا من اػبلق

وذلك عندما ، (األنا)صـو عن ىي ال، أف ا ىو اعبزاء على الصـو: اليت تكوف حصيلتها ىي
وىو يعلم ويعتقد ويرى أف وجوده اؼبفًتض وبقاءه اؼبظنوف ، يسَت العبد على الصراط اؼبستقيم
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وىو ماضي ، وىذا ىو الذنب الذي ال يفارؽ العبد. بسبب شائبة العدـ والظلمة اؼبختلطة بالنور
صفحة الظلمة والعدـ  وطلب إماطة، فلو أعرض العبد عن األنا، وومستقبل هالعبد وحاضر 

وأشرقت األرض بنور ، ؼبا بقي إال ا الواحد القهار، واستجاب سبحانو وتعاذل لدعائو بإخالص
 .ٖٔؤاؿ س / ٔج: اؼبتشاهبات (وقيل اغبمد  رب العاؼبُت، وجيء بالكتاب، رهبا

 :الصياـ تكوف ضمن ثالثة أمور رئيسيةمث إف حبوث 

 (.الصياـ، اؼبفطرات، زماف الصياـ، الصائم) :، وىي أربعةأركاف الصياـ -ٔ

 (.الواجب واؼبندوب واـر واؼبكروه) :، وىيأقساـ الصياـ -ٕ

 (.مسائلو وأحكاموبعض الذي يتضمن )الصياـ لواحق  -ٖ

 .وإليكم اؼبسائل اؼبتعلقة هبذه البحوث الثالثة تباعاً إف شاء ا تعاذل

* * * 

]  8[  

 (أركان الصيام)
 (:الصياـ)توضيح مسائل الركن األوؿ ما تبُت، ونبتدئ بوىي أربعة ك

 :الصيام . 2
 ما ىو الصـو ؟/ س

  .عن اؼبفطرات مع النيةاالمتناع ىو / ج

 ؟وغَته وما ىي نية الصـو يف شهر رمضاف / س

 .تعاذل إذل ا يكفي يف رمضاف وغَته أف ينوي صيامو متقرباً / ج

 أو عند الفجر ؟ ،يف الليليكوف وىل وقت نية الصـو / س
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 . من اليـو التارل وقت النية ديتد من الليل إذل الزواؿ/ ج

 ماذا يفعل ؟ ليالً  النية ولو نسي/ س

ودل فلو زالت الشمس ، (أي أّف هناية وقتها ىو الزواؿ)ما بينو وبُت الزواؿ  هناراً  النية دجدّ / ج
 .مستحباً كاف الصياـ أو   فات ؿبلها واجباً ينِو 

النية تفوت بزواؿ الشمس إف نسيها يف الليل ودل جيددىا إذل الزواؿ، ماذا وإذا كانت / س
 يفعل فيما لو كاف الصـو واجباً كشهر رمضاف أو يـو جيب عليو صومو بنذر مثالً ؟

إذا دل ينو الصياـ إذل أف زالت الشمس دل يصح منو الصياـ الواجب أو اؼبستحب وعليو / ج
 .قضاه وَكف ر وإذا كاف متعمداً  ،أف يقضي الواجب

وإذا دل يكن يف نيتو الصـو لياًل، وؼبا أصبح أراد أف ينوي الصياـ واجبًا كالقضاء أو / س
 مستحباً، فهل يصح منو ذلك ؟

نا من أف النية وقتها ديتد إذل الزواؿ، فما داـ دل يفطر فلو أف ينوي الصياـ يصح كما بي  / ج
 .قبل الزواؿ

 الصياـ ؟وىل ديكن تقدمي النية على / س 

نوى يف آخر يـو من شهر شعباف أنو ، فلو رمضاف جبواز تقدمي النية عليوشهر خيتص / ج
 . صياـ شهر رمضاف قربة إذل ا تعاذل، فإّف ىذه النية تكفيو لصياـ الشهر

على لصيامو وكانت لديو نية مقدمة  ،فصاـعن نية الصياـ  رمضاف عند دخوؿ اولو سه/ س
 فهل تكفيو ؟الشهر 

 . كانت النية األوذل كافية /ج

كما لو نوى بعد رؤية ىالؿ شهر )كلو رمضاف  شهر لصياـ ىل تكفي نية واحدة و / س
 ؟( رمضاف صياـ الشهر



  8........................................... تني السائل واجملية واالعتكاف  صيامأحكام ال

، فلو فرض أنو غفل عن النية يف بعض األياـ كفتو ىذه جيزي نية واحدة لصياـ الشهر كلو/ ج
  .النية اؼبتقدمة

 وىل يقع يف شهر رمضاف صياـ غَته ؟/ س

 .ال يقع/ ج

 فيو ؟لو نوى غَته وماذا / س

 . أو ندباً ما نواه كاف   واجباً  أجزأ عن رمضاف دوف ما نواه/ ج

 بُت الواجب والندب ؟ ية الصياـيردد ن أفوىل جيوز / س

أي يقصد ) القربة اؼبطلقةيقصد أو  تعييناً  الواجب أو الندب، بل البد من قصد ال جيوز/ ج
 . (مستحب وأواجب أنو من دوف نظر إذل  قربة إذل ا تعاذلالصياـ 

مع الشك، فهل ( أي من رمضاف)ولو صاـ آخر يـو من شهر شعباف بنية الوجوب / س
 جيزي عن رمضاف أـ عن شعباف ؟ 

  .عن أحدمها ئدل جيز / ج

 ؟ مندوباً ( أي يـو الشك)لو نواه ماذا و / س

 . نو منوأأجزأ عن رمضاف إذا انكشف / ج

  ، فهل يصح ؟وإال كاف مندوباً  إف كاف رمضاف كاف واجباً  ولو صاـ على أنو/ س

 . ه بعد شهر رمضافؤ ، أي قضاال جيزي وعليو اإلعادة/ ج

  ، فماذا يفعل ؟بنية اإلفطار مث باف أنو من رمضاف( يـو الشك)ولو أصبح / س

  .(الزواؿإذ تقدـ أّف النية وقتها ديتد إذل )؛ وكاف صومو ؾبزياً صباحاً للصياـ د النية جدّ / ج

 ؟ ، فما ىو حكمو(أي فات وقت النية) بعد الزواؿ تبُت لو ذلكفإف / س
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 . بعد شهر رمضاف وعليو القضاءهناره أمسك / ج

دل لكنو و )رمضاف من شهر اإلفطار يف يـو  ياً و اندل تكن لديو نية للصياـ وكاف لو و / س
  صيامو ؟ فما حكم، قبل الزواؿنية الصياـ د مث جدّ  ،(يفطر

 . ح صياموص/ ج

للصياـ د النية مث جدّ  ،مث نوى اإلفطار ودل يفطر ،لو عقد نية الصياـصيامو  حكم وما/ س
 ؟قبل الزواؿ 

 .صحيحاً صومو كاف / ج

بُت ما فهل خيتلف اغبكم ، بعدىاأراد ذبديد نية الصياـ إذا كانت عنده نية اإلفطار و و / س
 اؿ ؟إذا كاف ذلك قبل الزواؿ عنو فيما إذا كاف بعد الزو 

 حيحاً صصيامو كاف   ،الصياـ د نيةلو عقد نية الصياـ، مث نوى اإلفطار ودل يفطر، مث جدّ / ج
 . سواء كانت نية اإلفطار قبل أـ بعد الزواؿ

 ؟ ، فهل ىو صياـ شرعي أـ ؾبرد سبرين كما يقاؿوصيامونية الصيب اؼبميز وما حكم / س

 .صحيحة وصيامو شرعينيتو / ج

 : مما ميسك عنو الصائ. 3
ـ ز تسعة أشياء، وتقع من الصائم عمداً تارة وعن غَت عمد أخرى، ويستل، وىي اؼبفطراتأي 

وكل ىذا يتضح دبطالعة . والقضاء فقط يف مواضع أخرى يف مواضع،فعلها القضاء والكفارة 
 :األسئلة واألجوبة التالية

 اإلمساؾ عنها ؟على الصائم اليت جيب ارمة ما ىي اؼبفطرات / س

 :ب اإلمساؾ عنجي/ ج

 .اؼبأكوؿ -ٔ
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 ر ؟ما ىو اؼبأكوؿ اؼبفطِّ / س

اليت  الثلجحبات ) درَ كاف كاػببز والفواكو، أو غَت معتاد كاغبصى والبػَ   كل مأكوؿ معتاداً / ج
 . (تكوف ضمن اؼبطر أحياناً 

 .اؼبشروب -ٕ

 وما ىو اؼبشروب اؼبفطر ؟/ س

 .وعصارة األشجار( األزىار أي)كمياه األنوار   ،كل مشروب ولو دل يكن معتاداً / ج

  .اعبماع -ٖ

 ؟يعد مفطراً ويفسد الصياـ القبل والدبر  يفل اعبماع ىو / س

  .لكل من الرجل واؼبرأة، ىاويف دبر اؼبرأة يف قبل يفسد الصياـ اعبماع / ج

 وىل يفسد الصياـ بفعل اللواط أو وْطء الدابة ؟/ س

  .الدابة ءطْ وبو  ،بعمل اللواط اػببيثأيضاً يفسد الصياـ / ج

 . وعلى األئمة واؼبهديُت، الكذب على ا وعلى رسولو -ٗ

ىل يشمل ذلك تكذيب الرؤى الصادقة والكشف، وكذلك رد وتكذيب روايات آؿ و / س
 والعياذ با ؟ ،، أو نفي مقاـ أو حق ثابت ؽبمؿبمد 

ف كاف إو  واؼبفطر ىو الكذب وليس التكذيب ،الكذب غَت التكذيب أو عدـ التصديق/ ج
ولكي يوصف إنساف  .مرتكبو آمث، والكذب يف الرؤيا والكشف غَت مفطر ولكن مرتكبو آمث
ؽبواه أو لغرض يف نفسو  بالكذب فالبد أف تكوف اغبقيقة واضحة لو وىو خيالفها عن عمد تبعاً 

 . يوصف اؼبشتبو أو الناسي أو الساىي بأنو كاذب خل، فالا. ..للغَت  أو تقليداً 

  .(أي االنغماس يف اؼباء حبيث يغيب جسده ورأسو فيو)يف اؼباء  اسرسباال -٘

 وىل االرسباس مفسد للصـو مطلقاً ؟/ س
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رسبس إلخراج ارسباس أو أما إذا كاف عملو يف اال، حيـر ويفسد الصياـ بفعلو إذا كاف للهو/ ج
  .شيء من اؼباء فال حيـر وصومو صحيح

  .إيصاؿ الغبار إذل اغبلق -ٙ

 حكمو ؟ وما ىو/ س

 .حراـ ويفسد الصياـىو / ج

كما إذا    ،ىل جيب على الصائم أخذ اغبيطة فيما إذا علم بوصوؿ الغبار ال بقصد منوو / س
 كاف اعبّو مغرباً غربة شديدة ؟

لكي ال يصل الغبار إذل  ،ف كاف األفضل أف يأخذ اغبيطةإو  ،خذ اغبيطةأال جيب عليو / ج
 .حلقو

من احًتاؽ الوقود يف السيارات واؼباكنات وما شابو على وىل يؤثر الدخاف اؼبنبعث / س
 الصياـ، وبالتارل جيب اجتنابو ؟

 .وال جيب اجتنابوعلى الصياـ، ال يؤثر / ج

  .التدخُت -ٚ

 وىل يفسد التدخُت الصياـ باعتباره غباراً غليظاً ؟/ س

 .اً غليظ اً يفسد الصياـ ال باعتباره غبار / ج

، فهل ىو جائز أـ (أي يف غَت الصياـ)م التدخُت عمومًا وال بأس أف نتعرؼ على حك/ س
 ؟وليس مدخناً حقيقياً ال، خصوصاً والبعض قد يدعي أنو يفعلو للتسلية 

إذا كاف حيتمل الضرر اؼبعتد بو من التدخُت فال جيوز لو التدخُت، وال يوجد شيء اظبو / ج
خص تعود عليها اإلقالع يتسلى أو مدخن حقيقي، فالتدخُت ؾبرد عادة سيئة ديكن ألي ش

  .فقط حيارب نفسو وشهوتو قليالً  ،عنها

   .حىت يطلع الفجر من غَت ضرورة البقاء على اعبنابة عامداً  -ٛ



  02........................................... تني السائل واجملية واالعتكاف  صيامأحكام ال

 وطلع الفجر، فما حكم صيامو ؟ودل ينتبو ولو أجنب فناـ / س

 . الغسل صح صيامو نوىقد كاف ولو   ،غَت ناٍو للغسل فسد الصياـإذا كاف / ج

ناوياً للغسل فأصبح مرة ثانية ناـ و انتبو أجنب وناـ ناوياً للغسل، مث لو لصياـ ما حكم او / س
 ؟ (أي طلع عليو الفجر وىو ؾبنب دل يغتسل) نائماً 

 . وعليو قضاؤه فسد صيامو/ ج

، فما (أي خرج منو اؼبٍت) أمٌتأو ؼبس امرأة ف، (أي أخرج اؼبٍت بفعل منو)ستمٌت اولو / س
 ؟حكم صيامو 

 . وفسد صيام/ ج

بعد نية الصياـ ( أي خرج منو اؼبٍت بغَت اختياره سواء كاف يف يقظة أو نـو)ولو احتلم / س
 فهل يفسد صيامو ؟ ،هناراً 

 .دل يفسد صيامو/ ج

 ؟ وىل جيب عليو اؼببادرة للغسل لو حصل االحتالـ أثناء النهار/ س

 .ال جيب/ ج

 ؟ فأمٌتؽبا  أو استمع ،لو نظر إذل امرأة فأمٌتما ىو حكم صيامو و  /س

  .دل يفسد صيامو/ ج

  .اغبقنة باؼبائع -ٜ

 ؟ وماذا يقصد هبا/ س

 .ؼبعاعبة بعض األمراض( اؼبعتاداإلنساف ـبرج )اغبقنة باؼبائع تكوف من خالؿ / ج

 ؟بالنسبة للصائم  اغبقنة باؼبائع وما ىو حكم/ س
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 .ىي ؿبرمة ويفسد هبا الصياـ/ ج

اغبقنة أو ، (الغسل اؼبهبلي)اؼبسمى بػ  لتنظيف رحم اؼبرأة تستعمل اغبقنة باؼبائع وأحياناً / س
 ؟ ذلك الصياـفسد يفهل ، لعالج مرٍض ما من خالؿ إحليل الرجل

يفسد الصياـ باغبقنة يف العضلة  تفسد الصياـ، وال ال( اؼبرأةفرج الرجل أو )اغبقنة بالقبل / ج
مثل اغبقنة اليت تستخدـ )ؼبائع يف الدبر أو الوريد إال اؼبغذي فإنو يفسد، ويفسد الصياـ اغبقنة با

 (.لتنظيف اعبهاز اؽبضمي ألجراء الفحص أو العالج

ىل ؽبا حكم االحتقاف باؼبائع  ،(دواء)وما يوضع يف أنف اؼبريض أو أذنو من قطرات / س
 وتفسد الصياـ، أـ ال ؟

 . ال تفسد الصياـ إال إف وصلت إذل حلق اإلنساف/ ج

 ؟"( االتاغبمّ "أو " الشياؼ"وىي اؼبعرب عنها بػ)امد وما حكم اغبقنة باعب/ س

  .، وال تفسد الصياـةجائز / ج

 ؟تفسد الصياـ ( زرؽ األبر)اغبقنة بالعضلة والوريد ىل و / س

   .ال تفسد الصياـ/ ج

 الذي يزرؽ يف الوريد عادة ؟ (اؼبغذي)وما حكم / س

 .يفسد الصياـ/ ج

 أثناء الصياـ ؟ (من اؼبكلف أو إليو)نقل الدـ  وىل يصح/ س

 .وغَت مفطر ،جيوز/ ج

 :وفبا يتعلق باؼبفطرات أيضاً 

 كل من فسد صومو بفعل مفطر من اؼبفطرات، ىل جيب عليو اإلمساؾ طوؿ اليـو ؟/ س

 .ديسك استحباباً / ج



  04........................................... تني السائل واجملية واالعتكاف  صيامأحكام ال

 عمداً أو سهواً ؟من الصائم ىل ما ذكر من مفطرات تفسد الصياـ سواء وقعت و / س

أو  عاؼباً الصائم سواء كاف  عمداً منو صياـ إمنا يفسده إذا وقع كل ما ذكرنا أنو يفسد ال/ ج
 .الصياـدل يفسد  ولو كاف سهواً  ،جاىالً 

 وىل الصياـ الذي ال يفسده السهو ىو الواجب فقط ؟ / س

 .أو ندباً  سواء كاف واجباً إذا حصل اؼبفطر سهواً ال يفسد الصياـ / ج

 ؟ يف حلقو( دخلأي اُ )لو أكره على اإلفطار، أو وجر ماذا و / س

 .ال يفسد الصياـ واجباً كاف أو ندباً / ج

بأف يطحنو لو بأسنانو ليسهل ) مص اػبامت، ومضغ الطعاـ للصيبىل يؤثر على الصياـ / س
 ، وذوؽ اؼبرؽ(أي جعل الطعاـ يف الفم ليأخذه الطائر دبنقاره منو) ، وزؽ الطائر(عليو مضغو

 ؟( الذي يكوف بطرؼ اللساف عادة)

 .بكل ذلكبأس ال / ج

 كل اؼباء يستوعب حبيث اؼباء يف الدخوؿ أي) االستنقاع يف اؼباء للرجاؿما حكم و / س
 يف حاؿ الصياـ ؟( الرأس سوى اعبسم

  .ال بأس بو/ ج

 وما حكم السواؾ للصالة بالنسبة للصائم ؟/ س

 .الرطب واليابساؼبسواؾ يستحب السواؾ للصالة ب/ ج

نو بالفرشاة مع اؼبعجوف، خصوصًا إذا كاف معتادًا لفعل أسناالصائم تنظيف  وما حكم/ س
 ؟مثالً ذلك ؼبرض يف أسنانو 

 .جائز/ ج
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 :القضاء والكفارة

وىي يف اإلفطار )والكفارة ، (أي قضاء صياـ األياـ اليت أفطر فيها)مىت جيب القضاء / س
 ؟( سكيناً عتق رقبة أو صياـ شهرين متتابعُت أو إطعاـ ستُت م: العمدي يف شهر رمضاف

 :ذبب مع القضاء الكفارة بأشياء ىي/ ج

  .األكل والشرب اؼبعتاد وغَته -ٔ

لو كاف  التخيَت يف الكفارة ىناطبعاً،  .اعبماع حىت تغيب اغبشفة يف قبل اؼبرأة أو دبرىا -ٕ
 .الكفارات الثالثة عند اعبماع، كما يأيت غَتىا فتجب أمااؼبرأة اللة عليو، اعبماع ب

  .البقاء على اعبنابة حىت يطلع الفجرتعمد  -ٖ

  .غَت ناٍو للغسل حىت طلع الفجر نـو اعبنب -ٗ

  .االستمناء -٘

 .إيصاؿ الغبار إذل اغبلق -ٙ

 .التدخُت -ٚ

  .الكذب على ا وعلى األئمة واؼبهديُت  -ٛ

  .ب بو القضاء والكفارةاالرسباس اؼبفسد، فأيضاً جي -ٜ

 ، أـ تشمل اإلفطار عن جهل أيضاً؟عن علم وىل الكفارة تكوف يف صورة اإلفطار عمداً / س

 .ال تشمل اعباىل باغبكم/ ج

 وأّي أنواع الصياـ جيب فيو الكفارة ؟/ س

  :ال ذبب الكفارة إال يف/ ج

  .ثة اؼبتقدمة، وكفارة اإلفطار فيو التخيَت بُت أحد األمور الثالصياـ رمضاف -ٔ



  06........................................... تني السائل واجملية واالعتكاف  صيامأحكام ال

أما  ،(إطعاـ عشرة مساكُت فإف عجز صاـ ثالثة أياـ متوالية: )وىي ،ه بعد الزواؿؤ قضا -ٕ
 .ال شيء عليوفقبل الزواؿ لو أفطر 

لو دل يصمو وجب عليو  ونإ، كما لو نذر صياـ اليـو الثالث من شعباف، فالنذر اؼبعُت -ٖ
  .ر العمدي يف شهر رمضاف، وىي مثل كفارة اإلفطاكفارة خلف النذرالقضاء و 

معتكفًا يومُت  يّف االعتكاؼ ثالثة أياـ، فإذا بقحيث أ .صياـ االعتكاؼ إذا وجب -ٗ
وجبت الكفارة، وسيأيت مزيد توضيح لذلك يف أحكاـ فيو فطر أوجب صياـ الثالث، فلو 

 .االعتكاؼ

 ؟ا الكفارة ، ىل ذبب فيهوبقية موارد اإلفطار يف الصياـ من غَت األربعة اؼبتقدمة/ س

وإف  (واؼبندوب ،صياـ الكفارات، والنذر غَت اؼبعُت): ال ذبب فيو الكفارة مثلىا ما عدا/ ج
 . فسد الصياـ

 قضاء وكفارة ؟ (فظن فساد صيامو فأفطر عامداً  من أكل ناسياً )وىل على / س

 . وال ذبب الكفارة ،فسد صيامو وعليو القضاء/ ج

 ؟ فهل يفسد صيامو ،يرتفع معو االختيار كره إكراىاً اُ يف حلقو، أو الطعاـ  اُدخلولو / س

 . دل يفسد صيامو/ ج

  ، فما حكمو ؟(إذا دل تأكل يضرب عنقك: كما لو قيل لو) فأفطرالصائم ولو ُخّوَؼ / س

 .عليو وال كفارة، وجب القضاء/ ج

 وما ىي كفارة اإلفطار يف شهر رمضاف ؟/ س

ستُت  ، أو صياـ شهرين متتابعُت، أو إطعاـعتق رقبة) :ىي الكفارة يف شهر رمضاف/ ج
 . يف ذلك ـبَتاً  (مسكيناً 

كما لو قارب امرأة غَت ؿبللة عليو، أو أكل غبم )الكفارة بُت اإلفطار باـر  زبتلفوىل / س
 ؟ (اً خبز كما لو قارب زوجتو أو تناوؿ )بالل  واإلفطار، (خنزير
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 وبالل، (مع بُت األمور الثالثة اؼبذكورةأي جي) جيب باإلفطار باـر ثالث كفارات/ ج
  .(إما عتق رقبة، أو صياـ شهرين متتابعُت، أو إطعاـ ستُت مسكيناً ) واحدة كفارة

 ؟ودل جيدىا الرقبة  يفعل لو أراد عتقحد خيارات الكفارة ىو العتق، ولكن ماذا أ/ س

 .X يدفع شبنها لإلماـ/ ج

 لزماف ؟مقدار عتق الرقبة يف ىذا ا وكم ى  و/ س

 .لإلماـ تقدير الثمن وإسقاطو أو بعضو/ ج

فهل فيو شرط خاص، أـ يكفي كيفما  وخيار آخر من خيارات الكفارة ىو اإلطعاـ، / س
كاف الطعاـ، وىل يكفي أف يكوف مطبوخًا أو بعض أنواع اػببز أو اؼبعجنات أو اللبنيات أو 

 الفواكو أو اػبضروات وما شابو ؟

اخل، ولو كاف .. . ، كاغبنطة والشعَت ودقيقهما واألرز والتمر والفواكوما كاف قوتًا غالباً / ج
 .   اخل... نات واألرز اؼبطبوخ الفواكو واألغذية اؼبعلبة واؼبعجّ  :مثل ،أو معلباً جيوز مطبوخاً 

 وىل يكفي التكرار على مسكُت أكثر من مرة، وحسابو دبقدار اؼبرات اليت تكررت ؟/ س

 . ارات متعددةجيوز إذا كانت كف/ ج

 ؟ من قضاء شهر رمضاف بعد الزواؿ كفارة من أفطر يوماً ما ىي  و / س

فهي كفارة مرتبة إذف، دبعٌت  .إطعاـ عشرة مساكُت، فإف عجز صاـ ثالثة أياـ متتابعات/ ج
أياـ  ٖصياـ )الثاين  إذلف عجز عنو انتقل إف( مساكُت ٓٔ إطعاـ) األوؿ األمرنو جيب عليو أ

 (.متتابعات

 وما ىي كفارة اإلفطار يف صياـ النذر اؼبعُت ؟/ س

 أياـمثل أف تكوف  ،أي إنو نذر صياـ وقت معُت)نذر صيامو على التعيُت  إذا أفطر زماناً / ج
أي عتق رقبة، أو ) وكفارة كربى ـبَتة، كاف عليو القضاء( معينة من شهر معُت من عاـ معُت

 (.صياـ شهرين متتابعُت، أو إطعاـ ستُت مسكيناً 



  08........................................... تني السائل واجملية واالعتكاف  صيامأحكام ال

الكذب على ا وعلى  -ضمن موجبات القضاء والكفارة على الصائم  -مث قد ذكر / س
 ما معٌت ذكره ىنا ؟، وال شك يف حرمة ذلك ولكن األئمة واؼبهديُت 

حراـ على الصائم وغَته وإف تأكد يف  الكذب على ا وعلى األئمة واؼبهديُت / ج
 .الصائم، وجيب بو قضاء وكفارة

 ؟( الكذب على ا وعلى األئمة واؼبهديُت أي )ارتو وما ىي كف/ س

أو  ،أو صياـ شهرين متتابعُت رقبة، عتق)ىي نفسها كفارة من أفطر يف شهر رمضاف / ج
  .(إطعاـ ستُت مسكيناً 

 وكذا السؤاؿ عن االرسباس ؟/ س

 .نفس ما تقدـ تو، وكفار وقضاءاإلرسباس اؼبفسد للصياـ ذبب بو كفارة / ج

 ؟ قضاء وكفارةاغبقنة فطار بىل اإلو / س

  .عليو كفارة  وال القضاءوجيب بو  ،ال بأس باغبقنة باعبامد، وحيـر باؼبائع/ ج

، مث انتبو وناـ ثالثة ناويًا ثانية ناويًا للغسلناـ و من أجنب وناـ ناويًا للغسل، مث انتبو و / س
 ؟ ، فما ىو حكموحىت طلع الفجرللغسل 

  .و الكفارةال تلزمو  ،القضاء جيب عليو/ ج

 ؟( كصـو شهر رمضاف)عليو جيب القضاء يف الصياـ الواجب اؼبتعُت ومىت / س

 : يف اؼبوارد التاليةالقضاء عليو جيب / ج

  .تو على ذلكمع قدر والتفحص عن طلوعو من عدمو فعل اؼبفطر قبل مراعاة الفجر  -ٔ

 ىوو  ،معرفة ذلكعلى الفجر دل يطلع مع القدرة  فّ ألى من أخربه عاعتمادًا اإلفطار  -ٕ
  .يف حقيقة األمر طالع

 . واإلفطار لظنو كذبو الفجر ترؾ العمل بقوؿ اؼبخرب بطلوع -ٖ
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  .اػبرب عدـ صحةالليل دخل مث تبُت  أفّ ب( آخذاً بقولو)لشخص  اإلفطار تقليداً  -ٗ

الليل دة بالغيـو وظن أّف كما لو كانت السماء ملبّ ) اإلفطار للظلمة اؼبومهة دخوؿ الليل -٘
  .(قد دخل فأفطر، واغباؿ أّف الليل دل يدخل بعد

 ؟مث تبُت عدـ دخوؿ الوقت دخوؿ الليل وأفطر لو غلب على ظنو  ىو اغبكم وما/ س

  .صيامو ال يبطلو  يفطردل / ج

  .د القيءتعمّ  -ٙ

 ؟ ، فما ىو حكمو(أي سبقو القيء بال اختيار منو)ولو ذرعو / س

  .ء عليوال قضايصح صومو و و  دل يفطر/ ج

  .اغبقنة باؼبائع -ٚ

أدخل اؼباء إذل فمو ألجل التربد مث إخراجو، لو دبعٌت أنو )، دخوؿ اؼباء إذل اغبلق للتربد -ٛ
  .(بطل صيامو وعليو القضاء ،فسبقو اؼباء من غَت قصد إذل حلقو

وضوء، فهل يبطل الصياـ ويوجب لل ةولو كاف اؼباء الداخل إذل اغبلق ألجل اؼبضمض/ س
 ؟ضاء الق

  .وال قضاء عليو ويصح صومو ال شيء عليو/ ج

كما لو احتلم فناـ ناويًا ) للغسل حىت يطلع الفجر ناوياً  معاودة اعبنب النـو ثانياً  -ٜ
للغسل، مث انتبو وعاود النـو ثانيًا بنية أف يغتسل قبل الفجر فانتبو وقد طلع الفجر، فإّف حكمو 

 . (وجوب القضاء عليو

فإنو يوجب عليو  ،اؽب نظرالإذل من حيـر عليو بشهوة ن نظر ؼب( وج اؼبٍتخر )اإلمناء  -ٓٔ
 .القضاء أيضاً 

  ، فهل جيب عليو القضاء ؟(الزوجة)ؿبللة من نظر إليها امرأة ولو كانت / س
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 .القضاء وصومو صحيح دل جيب/ ج

توجب اليت ىناؾ بعض األمور  :نسأؿ، بطل الصياـاؼبفطرات اليت ت وبعد أف تبينت/ س
  ؟ مس اؼبيت: مثل هل كل ما يوجب الغسل يبطل الصياـالغسل ف

من تفصيل، أما مس  مت بيانوأنو يبطل الصياـ وضمن ما ه ذكر تقدـ فقط ما اؼبفطرات / ج
 .اؼبيت فال يبطل الصياـ

* * * 

 :أيضاً ( من حيث الفساد والقضاء والكفارة)الصياـ بومن اؼبسائل اؼبتعلقة 

ما لو كاف يعاين من مرض يف أسنانو وحباجة إذل استعماؿ دواء ك) لو سبضمض متداوياً / س
 ؟ ، فهل يفسد صيامو، أو غَته فسبق إذل حلقو، أو طرح يف فمو خرزاً (يتمضمض بو

 . يو القضاءعلف ولو فعل ذلك عبثاً  ،إذا كاف لغرض صحيح دل يفسد صيامو/ ج

  ؟ صائمال رج من بقايا الغذاء من بُت أسنافخيحكم ابتالع ما ما و / س

ولو كاف سهوًا  .وجب عليو القضاء والكفارة عمداً االبتالع كاف   ، فإفابتالعوعليو حيـر / ج
 .فصومو صحيح وال شيء عليو

ىل يفسد الصياـ : قد تقدـ أّف الصياـ يفسد دبا يصل إذل اعبوؼ باغبلق، والسؤاؿ اآلف/ س
 دبا يصل إذل اعبوؼ بغَت اغبلق ؟

يف العضلة أو الوريد فهي  عدا اغبقنة باؼبائعيفسد الصياـ اغبلق ما يصل إذل اعبوؼ بغَت / ج
 .غَت مفطرة وال تفسد الصياـ، وأما اغبقنة باؼبائع يف الدبر فهي مفطرة وتفسده

  ، ىل يفسد الصياـ ؟(لرجللآلة البوؿ ) حليلوصب الدواء يف اإل/ س

 .ال يفسد الصياـ/ ج
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الصياـ اختياراً مع علمو عادة بعدـ السيطرة  وىل جيوز قلع األسناف أو عالجها يف وقت/ س
عن وصوؿ اإلفرازات إذل اغبلق، وبشكل عاـ ىل يفسد الصـو ابتالع الدـ مع البصاؽ، وىذا مرة 

 يكوف بعلمو بوجود الدـ يف أسنانو، وأخرى بالشك يف ذلك ؟

أو  وقلع األسناف. ابتالع الدـ عمدًا ؿبـر ومفطر، وإذا كاف عن غَت قصد دل يفطر/ ج
بأهنا تؤدي ( تيقن)عالجها أو عمل عملية يف الفم أو ما شابو غَت جائز يف وقت الصياـ إذا علم 

 .   إذل ابتالع بعض الدـ أو اإلفرازات

 ؟  مفطر رمضاف شهر يف ةاالضطراري اغباالت عند (الربو خباخ) البخاخ استعماؿ ىلو / س

 .غَت مفطر/ ج

عالج، ىل يكوف ذلك عذراً مسوغاً لإلفطار، وكيف وىناؾ أمراض مزمنة تتطلب تناوؿ ال/ س
 سيتمكن من القضاء واغبالة ىذه تصاحبو طوؿ السنة ؟

ىو مريض مرخص لو اإلفطار إذا دل ديكنو اإلمساؾ عن العالج وقت الصياـ ودل ديكنو / ج
ضاف وإذا استمر مرضو إذل رم ،جعل العالج بالزرؽ بالعضلة أو بالوريد بدؿ االبتالع وقت الصياـ

 (.كغم ٗ /ٖ)ر عن كل يـو دبد التارل سقط عنو القضاء وكفّ 

الذي يكفر بو يف بعض اؼبوارد يف مسائل الصياـ، ىل فيو شرط ( اؼبد)وبالنسبة إذل / س
 ٗ/ٖ)خاص، أـ يكفي كيفما كاف الطعاـ، فهل يكفي أف يكوف مطبوخًا كماعوف رز وزنو 

للبنيات أو الفواكو أو اػبضروات وما شابو بالوزف ، أو بعض أنواع اػببز أو اؼبعجنات أو ا(الكيلو
 اؼبذكور ؟

اخل، ولو كاف ...  ما كاف قوتًا غالباً، كاغبنطة والشعَت ودقيقهما واألرز والتمر والفواكو/ ج
 .   اخل... الفواكو واألغذية اؼبعلبة واؼبعجنات واألرز اؼبطبوخ  :مثل ،أو معلباً جيوز مطبوخاً 

ىو يف غَت عافية،  واآلفكاف يف عافية وكذا الصالة،   أياــ كثَت صيا ومن كاف عليو/ س
 الكفارة ؟ أوالعقاقَت كعالج، فما حكم القضاء  ألخذه
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كاف يرجو الشفاء من   إذاكاف يف عافية   أياـاؼبريض الذي يف ذمتو قضاء صالة وصياـ / ج
مساكُت فيجب عليو  بإطعاـكاف ُيكّفر   وإذاحىت يشفى ويقضي وُيكّفر، ( ينتظر)مرضو يًتبص 

وال يستطيع الصياـ فيدفع الفدية  مزمناً كاف مرضو   وإذااؼبساكُت،  بإطعاـاؼببادرة حىت قبل الشفاء 
 .من الطعاـ( كغم ٗ /ٖ)اؼبعلومة عن كل يـو 

وىناؾ عالج ديكن تناولو بال شرب للماء كبعض اغببوب الصغَتة وما شابو، فهل تكوف / س
 مفطرة أيضاً ؟

 .ع اغببوب مفطرابتال/ ج

والبصاؽ ( الفضالت اليت زبرج من الصدر بالتنحنح وما شابو)ابتالع النخامة وىل يؤثر / س
  على الصياـ ؟( لعاب الفم)

، وأما إذا ولو كاف عمداً  ال يفسد الصياـ( أي يصَت خارج الفم)إذا دل ينفصل عن الفم / ج
 .د الصياـصار خارج الفم مث عاد وأدخلو الفم وابتلعو فإنو يفس

إذا انفصلت النخامة من موضعها وصارت داخل الفم، فهل جيوز : وللتوضيح أكثر/ س
 ؟  ابتالعها ولو عن عمد

 .جيوز ابتالعها ما دل تنفصل عن الفم/ ج

  ؟ و إذا اسًتسل وتعدى اغبلقينزؿ من الفضالت من رأسما ابتالع حكم وما / س

كما لو كاف مصابًا بالزكاـ الذي عادة ما ) دل يفسد الصياـإذا ابتلعو من غَت قصد / ج
يصاحبو نزوؿ رشح من الرأس ويصل إذل داخل الفم، فانو لو ابتلعو بغَت قصد وتعمد فال يفسد 

  .الصياـ دأفس( سحبو بقوة من رأسو وابتلعولو  كما)ولو تعمد ابتالعو  ،(الصياـ

  ؟ ى الصياـىل يؤثر تناولو عل، (العلك)ػ ما لو طعم كو / س

 .يفسد الصياـ/ ج
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وىل علك  ،يف غَت الصياـ للرجل واؼبرأة نود التعرؼ على حكمو :دبناسبة ذكر العلكو / س
 العلك اؼبر لو نفس اغبكم ؟ أواؼباء 

الذي يستخدـ كعالج فال إشكاؿ  أما اؼبرّ . ومكروه للرجل ،بالنسبة للمرأة ال إشكاؿ فيو/ ج
 .فيو

  ؟وما ىو حكمو لو بلعو  ،، ماذا يفعلطعاـ وفمإذا طلع الفجر ويف و / س

 . الكفارةو ، ولو ابتلعو فسد صيامو وعليو القضاء (أي أخرجو من فمو) لفظو/ ج

 ؟ ، فما ىو حكمو(أي الذي رآه وحده)اؼبنفرد برؤية ىالؿ شهر رمضاف لو أفطر و / س

 .وجب عليو القضاء والكفارة/ ج

فقارب الفجر  طلوعماع، ولو تيقن ضيق وقت اعبفحىت مىت ديكنو  ومن يريد الصياـ،/ س
 ؟زوجتو، فما ىو حكمو 

ولو تيقن ضيق الوقت  ،بعده والغسل فعلوجيوز اعبماع حىت يبقى لطلوع الفجر مقدار / ج
  .الكفارةالقضاء و فسد صيامو وعليو ( أي جامع)فواقع 

بل الغسل، ودخل الوقت قمث تبُت ضيقو،  ة الوقتسع ظاناً ( أي جامع)ولو فعل ذلك / س
 فما حكم صيامو ؟

كما لو ربقق من الوقت اؼبتبقي إذل الفجر وما )قبل الفعل والفحص إف كاف مع اؼبراعاة / ج
 عن يتحقق كما لو دل) ذلك ، وإف أمهلعليو يءش والفصيامو صحيح ( حيتاجو القباز الغسل

من  اؼباء وجود أو ،لدارلو كاف خارج ا داره عن اغبماـ عدبُ  وعن الفجر، إذلالباقي  الوقت مقدار
 . فعليو القضاء( ذلك وكبو عدمو،

 يوجب الكفارة ؟ اً ر أمالصائم وىل تتكرر الكفارة لو فعل / س

 كما لو) إذا كاف يف يومُت من صياـ يتعلق بو الكفارةؽبا تتكرر الكفارة بتكرر اؼبوجب / ج
وإف كاف  ،(كفارتاف وعلي يف آخر، فإنو ذبب عمداً  عمداً يف يـو من شهر رمضاف، وشرب أكل
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 من جنس واحداؼبوجب  سواء كافالكفارة ال تتكرر فيف يـو واحد اؼبوجب للكفارة تكرر 
  . (كاألكل والشرب واعبماع يف نفس اليـو) أو ـبتلفاً  (كاألكل مرتُت يف نفس اليـو)

، مث سقط فرض الصياـ بسفر أو حيض وشبهو( كاألكل)من فعل ما جيب بو الكفارة و / س
  تسقط عنو الكفارة ؟فهل 

 .عنو الكفارة ال تسقط/ ج

 وتكرر منو ذلك، فما ىو حكمو ؟ عامداً  من أفطر يف شهر رمضاف عاؼباً و / س

 . فإف عاد قتل ،فإف عاد كذلك عزر ثانياً  ،(أي يؤدب بالضرب بالسوط مثالً ) عزر مرة/ ج

 ؟ يف شهر رمضاف ومها صائمافمكرىاً ؽبا زوجتو  أمن وطما حكم و / س

 . ، وال كفارة عليها وال قضاءوقضاء كاف عليو كفارة/ ج

 ؟ ، فما ىو حكمهما(أي رضيت الزوجة بذلك)فإف طاوعتو / س

 . فسد صيامهما، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسو، ويعزراف خبمسة وعشرين سوطاً / ج

 وىي صائمة، فما اغبكم ؟   (أي اغتصبها)على اعبماع كره أجنبية أولو / س

ويقتل ويعذب يف قتلو  ،وعليو كفارة وقضاء ،امها صحيح وال كفارة عليها وال قضاءصي/ ج
 . ويضرب بالسيف على وجهو

  فماذا يفعل ؟ ، فعجز عن صيامهماُتن متتابعيشهر صياـ كل من وجب عليو و / س

 .استغفر ا فهو كفارتو ، ولو عجز عن الصياـ أصالً صاـ شبانية عشر يوماً / ج

 ؟ التتابع أيضاً صياـ الثمانية عشر يوماً  يشًتط يفوىل / س

 .ال يشًتط/ ج

ن من أداء إحدى الكفارات كعتق مث استطاع بعد االستغفار وسبكّ ر باالستغفار وإذا كفّ / س
 ؟ اغبكمفقط، فما ىو  متتابعُت شهرينصياـ سبّكن من أو  ،رقبة أو إطعاـ ستُت مسكيناً 
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 .عد األداء، وإف كانت كفارتو االستغفارإذا أدى كفارتو فال شيء عليو ب/ ج

 ؟ن وجبت عليو الكفارة مّ ع( أداء الكفارة)تربع متربع بالتكفَت ي وىل جيوز أف/ س

  .ر ىو عن نفسوإال أف يعطيو اؼباؿ أو الطعاـ ويكفِّ  ،ال جيوز/ ج

 عن اؼبيت ؟ (التكفَت)أداء الكفارة وىل ديكن / س

 .فضالً عن العتق واإلطعاـ لصياـجيوز أف ُيَكّفر عن اؼبيت حىت با/ ج

x ما يكره للصائم:  

 ماذا يكره للصائم ؟/ س

  :تسعة أشياء/ ج

  .ومالعبة وؼبساً  مباشرة النساء تقبيالً  -ٔ

 أمراض لبعض بالكحل ماؤىا خيلط ،جداً  مرة اكهةف: الصرب)االكتحاؿ دبا فيو صرب  -ٕ
  .أو مسك (العُت

  .على الصائم وجبا الضعفأضرس إذا  وقلع كاغبجامة،  إخراج الدـ اؼبضعف -ٖ

 .دخوؿ اغبماـ -ٗ

  .دبا ال يتعدى اغبلق( الدواء يوضع يف األنف) السعوط -٘

  .(نوع من الورود) النرجسشم يف الكراىة تأكد تو  ،الرياحُت شمّ  -ٙ

  .االحتقاف باعبامد -ٚ

  .الثوب على اعبسد بلّ  -ٛ

 .جلوس اؼبرأة يف اؼباء -ٜ

* * * 
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 :يام الص زمان. 4
ح ما يتعلق بو من أحكاـ يتم من خالؿ األسئلة يوىو الركن الثالث من أركاف الصياـ، وتوض

 :واألجوبة التالية

 ما ىو الزماف الذي يصح فيو الصياـ ؟/ س

 .دوف الليل( من طلوع الفجر إذل غروب الشمس)ىو النهار / ج

 ؟ ىّل اؽبالؿإذا ف يفطروا أذف للصائمُت أُ ىل و / س

وكذا اليـو األخَت من شهر رمضاف وإف  ،يتم صيامو يف كل يـو من أياـ رمضاف الصائم/ ج
 .رأى اؽبالؿ قبل اؼبغرب

ىل ىو ظهور  ،فما اؼبقصود هبذا الوقت ،ٚٛٔ: البقرة ﴾ال لْيلِ  ِإذَل  الصَِّياـَ  أسبُّواْ ﴿ :قاؿ تعاذل/ س
 ؟ عن دخوؿ الليل فيفطر الصائم عالناً إأوؿ قبم يف السماء 

 .مع دخوؿ وقت صالة اؼبغرب اإلفطاروز جي/ ج

  ؟ وجيب عليو الوفاء بو ، فهل ينعقد نذره ولو نذر الصياـ ليالً / س

  . وال جيب عليو الصياـ دل ينعقد/ ج

 ؟، أي ينذر صـو النهار والليل نذرهلو ضّم الليل إذل النهار يف نذر الىل ينعقد و / س

 . ، وال جيب عليو الصياـينعقد أيضاً ال / ج

 ؟( عيد الفطر واألضحى)صياـ العيدين  حكم وما/ س

  .ال يصح صياـ العيدين/ ج

 فهل ينعقد ؟ ،ولو نذر صيامهما/ س

  .دل ينعقد/ ج
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كما لو نذر صياـ ) أحد العيدينأف كاف فاتفق  معُت يـوصياـ لو نذر اغبكم ىو ما و / س
 ؟ (ىو عيد األضحىوصادؼ أف ذلك اليـو  اليـو الذي يفرج ا فيو عن أخيو السجُت،

  .دل يصح صيامو/ ج

 وىل جيب عليو قضاء ذلك اليـو الذي نذر صيامو ؟/ س

 . ف كاف األفضل قضاءهإو  ،ال جيب قضاؤه/ ج

من ذي  ٖٔو ٕٔو ٔٔ: وىي أياـ) أياـ التشريقنذر صياـ ؼبن كاف دبٌت أف يوىل يصح / س
 ؟ (اغبجة

 .مٌت يف كاف ؼبن التشريق أياـ صـو جيوز ال ال يصح النذر وال ينعقد، إذ/ ج

 ؟ دبٌت وكاف التشريق أياـ فصادؼ معُت يـو صـو نذر ولو/ س

 .قضاؤه عليو ال جيبو  ،ينعقد دل/ ج

ىل جيوز االعتماد على ما ىو موجود يف بعض البالد : وألجل ربديد وقت الصياـ/ س
البد من الفحص والتأكد اإلسالمية من اؼبنبهُت أو التلفاز وما شابو خبصوص طلوع الفجر، أـ 

 لديو معرفة بتحديد األوقات ؟ إف دل يكنبنفسو، وماذا 

تقدـ حكمو مثلها مثل التقومي الذي اإلعالمية ف أو غَتىا من الوسائل لتلفاز أو اؼبنبهو ا/ ج
ف إ، ف، فالبد من فحص بعض أوقاهتا ؼبعرفة مدى دقتها ومطابقتها للوقت الشرعييف الصالة

التقومي إذا كاف موافقًا : )يف أوقات الصالة وىذا ىو اعبواب السابق. مل هبا وإال فالعطابقتو 
لألوقات الشرعية جيوز العمل بو، فالبد أواًل من فحص التقومي وتدقيق مدى مطابقتو للوقت 

 .(الشرعي قبل العمل بو

* * * 
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 :من يصح الصيام منو. 5

 :أحكامو اؼبوضحة لونعرض  معرفة من يصح منو الصـو لكي يتم، و أي الصائم

 يصح منو الصياـ ؟ نْ مَ / س

 .وال يشًتط البلوغ ،ىو العاقل اؼبؤمن/ ج

 ؟ الكافرمن صياـ ىل يصح الو / س

 . وجب عليو وإفعليهم السالـ ال يصح صياـ الكافر بالرسوؿ أو األئمة أو اؼبهديُت / ج

 وىل يصح صياـ اجملنوف ؟/ س

 .ال يصح/ ج

 ؟ صياموهل يصح ف، وى الصياـ مث أغمي عليونلو واؼبغمى عليو / س

 . قبل اإلغماء يصح من اؼبغمى عليو إذا سبقت منو النية/ ج

َمّيزوما حكم صياـ / س
ُ
 ؟ الصيب اؼب

 .يصح/ ج

ولو تربع الصيب اؼبميز بالصـو عن ميت قّصر ولده األكرب عن إبراء ما يف ذمتو، فهل / س
 يصح صومو عنو ؟

 .يصح صيامو وجيزي/ ج

 ؟ النائممن صياـ ىل يصح الو / س

ولو دل يعقد . إذل الليلنومو استمر  حىت وإفإذا سبقت منو النية يصح صومو النائم / ج
حىت زالت الشمس نومو واستمر  ، مث طلع الفجر عليو نائماً الصياـ عليو صيامو بالنية مع وجوب

رمضاف صـو إال يف ، (فوت وقتهاألنو تقدـ أّف النية ديتد وقتها إذل الزواؿ وبعده ي) فعليو القضاء
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إذل  نائماً استمر دل يعقد النية ؽبذا اليـو قبل نومو و ويصح صيامو حىت لو  فتكفيو نية أوؿ الشهر
   .ما بعد الزواؿ

 وما حكم صياـ اغبائض والنفساء ؟/ س

 قبل الغروب( اغبيض والنفاس)ال يصح صياـ اغبائض وال النفساء، سواء حصل العذر / ج
، أو انقطع (صـو ذلك اليـو يكوف باطالً  فّ إكانت صائمة ورأت الدـ قبل الغروب فكما لو  )

كما لو كانت حائضاً وانقطع عنها الدـ بعد طلوع الفجر، فإنو ال يصح منها ) بعد الفجرالعذر 
 . (صـو ذلك اليـو

 اؼبستحاضة ؟ىل يصح الصـو من و / س

فيما إذا كانت )غساؿ من األ من اؼبستحاضة إذا فعلت ما جيب عليهاالصـو يصح / ج
كما تقدـ يف ( فيما إذا كانت حالتها استحاضة متوسطة) أو الغسل( حالتها استحاضة كثَتة

 . أحكاـ الطهارة

 وىل يصح الصياـ يف السفر ؟/ س

 :ثالثة موارد يف إاليف الصالة، اجب من مسافر يلزمو التقصَت ال يصح الصياـ الو / ج

فمن ليس عنده اؽبدي يف اغبج وال شبنو يصـو بداًل عنو ثالثة ) يثالثة أياـ يف بدؿ اؽبد -ٔ
  .(أياـ وىو يف السفر

فمن خرج من ) يف بدؿ البدنة ؼبن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً  شبانية عشر يوماً  -ٕ
 شبن عنده يكن دل فإفعرفات عمداً قبل الغروب وجب عليو أف يذبح بعَتًا كفارة عن عملو ىذا، 

 .(بدالً عنو اغبج يف يوماً  عشر شبانية صاـ البعَت

كمن نذر أف يصـو األسبوع األوؿ من شعباف سواء كاف ) وحضراً  النذر اؼبشروط سفراً  -ٖ
 . ، فإنو جيب عليو الوفاء بالنذر والصياـ حىت لو كاف مسافراً (حاضراً أـ مسافراً 

 وىل يصح الصياـ اؼبندوب يف السفر ؟/ س
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  .رمضافشهر إال يف  دوباً يصح صياـ اؼبسافر من/ ج

 نوى منك: فبن تقدـ ذكرىم يف أحكاـ الصالة) فبن لو حكم اؼبقيم الصياـ ما حكمو / س
 ىو كثَت السفر منأو  ،بلد يف مًتدداً  يوماً  ثالثوف عليو مضى منأو  ،بلده يف أياـ ةعشر  إقامة

 ؟ (بسفره العاصيأو  ،ذبارتو يف يدور الذي والتاجر كالسائق

  .امو واجباً كاف أـ مندوباً يصح صي/ ج

 ؟ مع القدرة حىت يطلع الفجر من اعبنب إذا ترؾ الغسل عامداً الصياـ يصح  ىلو / س

  .، وجيب عليو القضاء والكفارةال يصح/ ج

كاف   أو، رمضاف شهرقضاء عن  إما)وكاف صائمًا وىو ؾبنب ولو استيقظ بعد الفجر / س
 ؟ فما ىو اغبكم( كاف نذراً معيناً   أوكاف عن شهر رمضاف،   أوصيامو مستحباً، 

وينعقد صيامو ويصح إذا كاف ندباً،  .رمضاف شهرقضاء عن إذا كاف دل ينعقد صيامو / ج
 .أو كاف نذراً معيناً  ،وكذا ينعقد ويصح إذا كاف من شهر رمضاف

 وىل يصح صياـ اؼبريض ؟/ س

 .بو يصح من اؼبريض ما دل يستضر/ ج

اؼبكلف نفسو أو الطبيب اؼبتخصص، وماذا لو اختلفوا يف  ىل ،حيدد ذلك الضرر نْ ومَ / س
 التشخيص، وىل يقبل قولو وإف كاف اؼبكلف يظن خبالفو ؟

من حيدد الضرر ىو اؼبتخصص أو ذبربة اؼبكلف، ولو توفر لديو رأي الطبيب اؼبتخصص / ج
 . والتجربة فيمكنو اعتماد أيهما شاء

 :بقي أف نشَت إذل 

 دباذا يعرؼ ؟ العبادات البلوغ الذي جيب معو/ س

أو إسباـ أربعة  ،(ظهور الشعر اػبشن على العانة) أو اإلنبات ،(خروج اؼبٍت) االحتالـب/ ج
 .وتسع والدخوؿ يف العاشرة يف النساء، عشر سنة والدخوؿ يف اػبامسة عشر يف الرجاؿ
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نها ما وما حكم الصبية اليت تبلغ ولكنها ال تراعي أحكاـ الصياـ لصغرىا، وحيصل م/ س
يفسد الصـو عمداً وىي تعلم مرة أو ذبهل أخرى، وإف كانت اآلف كربت فهل جيب عليها قضاء 

 ما مضى مع الكفارة، وكم تقضي وتكفر إف دل تعرؼ عدد األياـ اليت فعلت فيها ذلك ؟

البالغ إف أفسد صيامو متعمدًا فعليو القضاء والكفارة، وإف هتاوف يف القضاء حىت جاء / ج
ر أيضًا دبد إضافة إذل كفارة اإلفطار العمد، أما لو كاف إفطاره أو خر فعليو أف يكفّ رمضاف آ

 .إفساده لصيامو عن جهل فعليو القضاء فقط

وما حكمها إف بلغت وأرادت الصياـ يف أياـ شديدة اغبر حبيث ال يكتمل اليـو ؽبا إال / س
 بصعوبة بالغة ؟

 .ؽبا ضرراً فاهنا تفطر حينئذٍ  جيوز ويصح منها إال إف كاف الصياـ يسبب/ ج

  ف الصغَت على الصياـ ؟رّ ومىت ديُ / س 

 .والتحمل ديرف الصيب والصبية على الصياـ قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة/ ج

كيف يتعامل األبواف مع ابن أو بنت ال يؤدياف فريضة : وعلى ضوء الشريعة اؼبقدسة/ س
 الصياـ مع وجوبو عليهما ؟

ب على الوالدين تعريف األبناء والبنات قبل البلوغ بالواجب عليهم فعلو بعد البلوغ، مث جي/ ج
جيب على الوالدين حث األبناء والبنات على أداء الواجبات وترؾ ارمات بل ومتابعتهم حىت 

 .اً عام ٛٔيبلغوا سن 

* * * 
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]  2[  

 أقسام الصيام
 .دب، ومكروه، وؿبظورواجب، ون: أقساـ الصياـ أربعة، وىي

 :وىذه ىي األقساـ بالتفصيل، ونبتدئ بالواجب منها

 :الصيام الواجة. 2
  :أنواع، ىي ستةالصياـ الواجب 

  .صياـ شهر رمضاف -ٔ

 .الكفاراتصياـ  -ٕ

  .(حج التمتع)دـ اؼبتعة صياـ  -ٖ

  .(أي العهد واليمُت) النذر وما يف معناهصياـ  -ٗ

 .واالعتكاؼ على وجصياـ  -٘

 .(كقضاء صياـ شهر رمضاف إذا فات) قضاء الواجبصياـ  -ٙ

 ؟ (دـ اؼبتعة) معٌت صياـ وما/ س

 .ىو ىدي حج التمتع، فلو عجز اإلنساف عن ذحبو وجب عليو صياـ عشرة أياـ بدلو/ ج

 ؟ما معناه ( االعتكاؼ على وجو)و/ س

ومُت وجب سيتضح يف كتاب االعتكاؼ أّف االعتكاؼ ثالثة أياـ، فإذا بقى معتكفًا ي/ ج
يعٍت ( على وجو)، فػ وأما قبل ذلك فيمكنو االنصراؼ وبالتارل ال جيب عليو الصـوصياـ الثالث، 

 .إذا بقي معتكفاً يومُت جيب عليو صياـ اليـو الثالث
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 (شهر رمضان صيام)

عالمتو، وشروطو،  :، وىينقاط مرتبطة بصياـ شهر رمضاف نستعرضها تباعاً ثالث ىذه 
 :ا التفصيلية ىي التارلومسائله. وأحكامو

x عالمة شهر رمضان: 

 ما حكم االستهالؿ بالنسبة للمؤمنُت ؟/ س

 .االستهالؿ واجب على اؼبؤمنُت إف قاـ بو من تصح شهادهتم سقط عن اآلخرين/ ج

الرؤية واالستهالؿ لشهر رمضاف، أيف النهار أـ الفجر أـ بعد الزواؿ أـ  يكوف بدايةومىت / س
 الشفق أو بعده أو قبلو أو غَت ذلك ؟ قبلو أو يف وقت ظهور

بالنسبة لرمضاف )من الشهر السابق  ٜٕمبدأ االستهالؿ والرؤية من بعد الزواؿ من يـو / ج
وديتد االستهالؿ إذل منتصف الليل وإف كانت رؤية اؽبالؿ تتم عادة بعد  ،(يكوف شهر شعباف

 .غياب الشمس وقبل ذىاب الشفق

البلوغ، سالمة النظر، العدالة، وحدة اؼبکاف والزماف ) :منىل من شروط اؼبستهل اؼبؤ و / س
 ؟ (للشاىدين، التيقن واالطمئناف من الرؤية، اػبربة يف التشخيص

  .البلوغ والعقل والعدالة :من الشروط/ ج

 بدخوؿ شهر رمضاف ؟علم اؼبكلف كيف يو / س

  .برؤية اؽبالؿ يعلم الشهر/ ج

 ىل جيب عليو الصياـ ؟ ،ومن انفرد برؤية اؽبالؿ/ س

  .ولو انفرد برؤيتوحىت من رآه وجب عليو الصياـ / ج

 ت شهادتو ؟فردّ على رؤيتو وشهد  رآهلو  ىو حكمو وما/ س
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 .وجب عليو الصياـ أيضاً / ج

 وىل اغباؿ نفسو لو انفرد برؤية ىالؿ شواؿ ؟/ س

  .برؤيتورد يفطر لو انفف نعم،/ ج

 ىل جيب عليو الصياـ ؟ ،اؽبالؿ ومن دل يرَ / س

 ،رؤية شائعةاؽبالؿ أو رؤي  ،أف ديضي من شعباف ثالثوف يوماً  ال جيب عليو الصياـ إال /ج
 .وجيب الصياـ شهادهتما قُبلتدالف عا يتفق ذلك وشهد شاىداف دلفإف 

وىل يشًتط رؤية اؽبالؿ بالعُت اجملردة، أـ تكفي الرؤية ولو عرب األجهزة اغبديثة  / س
 كالتلسكوبات وأمثاؽبا ؟

ديكن االستفادة من األجهزة لتحديد اؼبكاف واالرتفاع واعبهة، ولكن ال يثبت إال إف رؤي / ج
 .اؽبالؿ بالعُت اجملردة

ط االثناف يف الشهادة على الرؤية دوف اإلخبار بثبوت الشهر، فلو نقل وىل يشًت / س 
أّف اثنُت قد شاىدا اؽبالؿ، ىل يثبت للسامع دخوؿ  -رجاًل كاف أو امرأة  -شخص مؤمن 

 الشهر اعتماداً على قولو ؟

 .ال يثبت/ ج

وما ىو اغبكم لو كاف السامع بدخوؿ الشهر شخصًا ال يستطيع التأكد من اػبرب / س
اؼبنقوؿ لو ألي سبب كاف كاغببس أو غَته، ولكن غلب على ظنو دخوؿ الشهر بقوؿ اؼبخرب، 

 ىل يكفيو الصياـ اعتماداً عليو ؟

 .يكفيو إال إف ظهر لو يف اؼبستقبل خالفو/ ج

 ؟فقط تقبل فيما إذا كانا من أىل البلد برؤية اؽبالؿ  ة الشاىدينوىل شهاد/ س

  .البلد أو خارجو سواء كانا منتقبل شهادهتما / ج

 ىل جيب على ساكنيها الصياـ ؟ ،يف البالد اؼبتقاربة كالكوفة وبغداداؽبالؿ وإذا رؤي / س
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  .وجب الصياـ على ساكنيهما أصبع/ ج

 ؟، فما ىو اغبكم اؼبتباعدة كالعراؽ وخراسافالبلداف  يفلو رؤي اؽبالؿ و / س

  .أيضاً صبع أوجب الصياـ على ساكنيها / ج

  أي بلد تسري ىذه الرؤية وحيكم بثبوهتا ؟ فإذل، رؤية اؽبالؿ يف بلد توإذا ثبت/ س

من ربع الليل والنهار أي ست  أكثرثبتت يف كل البالد اليت ال زبتلف عنو يف الوقت / ج
 .ساعات

ربع الليل )وبالنسبة إذل البلداف اليت تتقدـ أو تتأخر عن بلد الرؤية بأكثر من ذلك / س
ا ثبتت الرؤية يف منطقة الشرؽ األوسط غروب يـو اػبميس فسيكوف اعبمعة إذ: ، فمثالً (والنهار

أوؿ الشهر الفضيل، فبالنسبة إذل اسًتاليا اليت تتقدـ عليها بأكثر من ست ساعات وأمريكا اليت 
 تتأخر بأكثر من ذلك أيضاً مىت يكوف عندىم اليـو األوؿ ؟

الد يصح أف يعتمدوا على رؤية يكوف عند كل بلد حبسب ثبوت الرؤية فيو، أو يف ب/ ج
 .اؽبالؿ فيها كما ىو مبُت، أما لو حضر اإلماـ فحكمو بأوؿ الشهر يشمل كل البالد

ولو فرض أّف األفق يف اؼبنطقة اليت يتوقع فيها طلوع اؽبالؿ غائم وال ديكن معو الرؤية / س
 بالعُت أصاًل، ىل يعمل على حساب شعباف ثالثُت أـ ىناؾ حل آخر ؟

 .تقدـ توضيحوثبوت الرؤية يف بلد آخر حبسب ما  :منهاو  ؛ينت اغبلوؿ األخرىتبقد / ج

 وىل تثبت الرؤية بشهادة النساء أو بشهادة الواحد ؟/ س

 .بشهادة النساء، وال يثبت بشهادة الواحداؽبالؿ يثبت / ج

وىل ربسب كل شهادتُت من النساء بشهادة واحدة، وبالتارل نكوف حباجة إذل شهادة / س
 أربعة نساء ؟

 .تثبت رؤية اؽبالؿ بشهادة رجل وامرأتُت/ ج
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حىت ولو كانت شهادتو تورث العلم : ، والسؤاؿ(ال يثبت اؽبالؿ بشهادة الواحد: )قلتَ / س
 للسامع ؟

 .ال يثبت بشهادة الواحد/ ج

: ، والسؤاؿأي رآه كثَت من الناس (أو رؤي رؤية شائعة: )ارد ثبوت رؤية اؽبالؿ وردويف مو / س
 ىل خيتص الشياع باجملتمع اؼبؤمن فقط أو يشمل غَته ؟

 .الشياع ال خيتص باؼبؤمنُت/ ج

 وقد حيصل شياع عن طريق وسائل اإلعالـ اؼبنتشرة يف أيامنا ىذه، فهل يعتمد عليو ؟/ س

لناس بأهنم رأوه بأنفسهم، أي لو سألت الناس فستجد كثَتًا منهم الشياع يكوف بُت ا/ ج
 .يقوؿ إنو رأى اؽبالؿ حبيث حيصل لك اطمئناف أهنم ال يتواطئوف على الكذب

 ؟وربديد أوؿ الشهر اؽبالؿ رؤية يف إثبات ( التقومي)وىل يعتمد على اعبدوؿ / س

  .ال اعتبار باعبدوؿ/ ج

 ؟( أي اعتماد أف شعباف ناقص ورمضاف تاـ دائماً )العد ما حكم االعتماد على و / س

  .اعتبار بوال / ج

، فهل ديكن اعتباره أمارة (اغبمرة اؼبغربية أي)وقد حيصل أحياناً ويغيب اؽبالؿ بعد الشفق / س
 على أّف اؽبالؿ لليلتُت ؟

سماء إذل ال يعترب اؽبالؿ ليـو سابق لو بقي يف ال أي، بغيبوبة اؽبالؿ بعد الشفقاعتبار ال / ج
 .ما بعد ذىاب اغبمرة اؼبغربية

ىذا وماذا إذا رؤي اؽبالؿ يـو الثالثُت من الشهر قبل الزواؿ، فهل يكشف ىذا على أّف / س
 ؟ اليـو أوؿ أياـ الشهر التارل

فلو رآه يف يـو الثالثُت من شعباف قبل الزواؿ ال )، برؤيتو يـو الثالثُت قبل الزواؿاعتبار ال / ج
 .(ـ أوؿ أياـ شهر رمضافيعد ىذا اليو 
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إلثبات أّف ( القمر جـر سباـ يف الضعيف اؼبستدير النور ظهر أي)وىل يعتمد على تطّوقو / س
 اؽبالؿ لليلتُت ؟

  .للحكم كذلك قوبتطوّ اعتبار ال / ج

يف  الشهربعد طبسة أياـ من أوؿ وىل يعتمد على احتساب أّف ىالؿ ىذا العاـ يكوف / س
 أوؿ أف على دليالً  ذلك يكوفىل  األحد، ليلة اؼباضي رمضاف يف اؽبالؿ ؤير  لو، فاؼباضيةالسنة 
 ؟ العيد يف وىكذا ،اػبميس يـو السنة ىذه رمضاف

 .وال يكوف دليالً على إثبات الشهر ،ال اعتبار بذلك/ ج

 أو أياـ الشهر ابتداء وانتهاء ؟ ،وما قيمة أقواؿ الفلكيُت وأمثاؽبم يف ربديد الرؤية/ س

 .االستفادة منها لتسهيل الرؤية بالعُت ديكن/ ج

 وىل لوحدة األفق أو تعدده دور يف ربديد اؽبالؿ ؟/ س

رؤيتو بالعُت  أما ،مكاف الناظر إذلاؼبنسوب  باألفقعالقة ؽبا  بالنسبة لوالدة اؽبالؿ ال/ ج
 بأوؿ X العادؿ اإلماـمكاف الناظر، وإذا حكم  إذلمنسوب  ألنو ؛قطعاً  باألفقفهي تتأثر 

 أوبغض النظر عن الرؤية البصرية وإمكاهنا  األرض أىلختامو يثبت على كل  أوالشهر القمري 
 .عدمو

 وىل ديكن أف زبتلف البلداف يف أوؿ شهر رمضاف أو يـو العيد، وكيف ؟/ س

زبتلف حبسب ثبوت الرؤية بالطريقة اليت تقدـ توضيحها، أما عند حضور اإلماـ العادؿ / ج
 .القمري فيثبت يف كل البلدافوحكمو بأوؿ الشهر 

 اليـو األخَت من شعباف ؟ وماذا تكوف نية صياـ/ س

  .يستحب صياـ الثالثُت من شعباف بنية الندب/ ج

 ؟ ، فما ىو حكمورمضافمن شهر أنو فإف انكشف / س

 . ه عن رمضافأجزأ/ ج
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كوف اليـو ىي أي عالمة ترجح أف ي: األمارة) كانت عندهولو صامو بنية رمضاف ألمارة  / س
، مث ظهر فعاًل (مثل شهادة اؼبؤمن الواحد ،ىو األوؿ من رمضاف ولكن غَت كافية ليثبت أنو منو

 ؟عن رمضاف أنو من رمضاف، فهل جيزيو 

صياـ الثالثُت من شعباف بنية الندب، فإف  -كما تبُت   -واألفضل واؼبستحب  ،جيزيونعم / ج
 .انكشف من الشهر أجزأ

 شهرشواؿ ليلة التاسع والعشرين من ىالؿ  فأىلّ ، (شعباف ٖٓ يـو)فيو وإف أفطر / س
 ؟ ىو حكمو ، فماضافرم

 . يوماً  ٕٛال يكوف  القمري ؛ ألّف الشهرقضاه/ ج

، نة برؤية ىالؿ رمضاف ليلة الثالثُت من شعبافوقامت بيّ ( شعباف ٖٓيـو )فطر فيو أولو / س
 ؟فما ىو حكمو 

  .بعد شهر رمضاف قضاه/ ج

 عل لو اشتبهت عنده رؤية اؽبالؿ ؟وماذا يف/ س

 . ما قبلو ثالثُت كل شهر يشتبو رؤيتو يعدّ / ج

فيها الغيـو كبعض البلداف اليت حييط أي كثرت )يف بعض البلداف ت شهور السنة ولو غمّ / س
 أو باقي األشهر ؟ فيها فكيف حيسب رمضاف  ،(هبا البحر

وباقي الشهور بُت  ،وذي اغبجة ورجب، وكذا ذي القعدة يوماً  شهر رمضاف ثالثُت عدّ ي/ ج
 .عشرينو  وتسعةثالثُت 

 يوماً لكل منهما ؟( ٜٕ)وىل ديكن تعاقب شهريُت قمريُت / س

 .يوماً لكل منهما( ٜٕ)يثبت أوؿ الشهر بالرؤية فال إشكاؿ إف تعاقب شهرين قمريُت / ج

  كيف يصـو ؟  ومن كاف حبيث ال يعلم الشهر كاألسَت وابوس/ س
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ودل يتحدد لو )فإف استمر االشتباه  ،(أي ما غلب على ظنو أنو رمضاف) تغليباً  صاـ شهراً / ج
يف شهر رمضاف أّف صيامو كاف وإف اتفق  ،وال شيء عليو يءفهو بر ( صحة ما قاـ بو من عدمو

  .أو بعده أجزأه، وإف كاف قبلو قضاه

 :بقي أف نعرؼ وقت اإلمساؾ واإلفطار يف أياـ الصياـ

 كوف وقت اإلمساؾ واإلفطار ؟مىت ي/ س

 ووقت اإلفطار غروب الشمس، وحدّ  ،(الصادؽ) وقت اإلمساؾ طلوع الفجر الثاين/ ج
  .الشمس سقوط قرص الغروب

 وىل جيب االنتظار إذل حُت ذىاب اغبمرة اؼبشرقية ؟/ س

 . األفضل االنتظار إذل ذىاب اغبمرة من اؼبشرؽ لالطمئناف والتأكد من سقوط القرص/ ج

 ، فما حكم ذلك ؟بعد الغروب ولو أراد تأخَت اإلفطار /س

وخَت الدعاء دعاء الصائم يف صالة اؼبغرب ، يستحب تأخَت اإلفطار حىت يصلي اؼبغرب/ ج
أي )، أو يكوف من يتوقعو (أي يكوف شديد اعبوع والعطش) قبل أف يفطر، إال إف تنازعو نفسو

 .لإلفطار( ينتظره

مىت يكوف و ، ىيمىت : عن ليلة القدر ؿأشهر رمضاف، نسودبناسبة اغبديث عن صياـ / س
 ؟ شروعها وهنايتها

 .ىا من غياب الشمس إذل الفجر الصادؽوحدّ  ،من رمضاف ٖٕليلة القدر ىي ليلة / ج

* * * 

x  رمضانفي صيام وجوب الشروط:  

 ما ىي شروط وجوب الصياـ ؟/ س

  :شروط سبعة/ ج
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 .وقد تقدمت عالمتو ،البلوغ -ٔ

  .فال جيب على الصيب، وال على اجملنوف ،كماؿ العقل -ٕ

 ؟قبل الفجر وماذا لو كمال / س

  .ولو كمال بعد طلوعو دل جيبوجب عليهما الصياـ،  كمال قبل طلوع الفجرإذا  / ج

 اؼبغمى عليو ؟ىل جيب الصياـ على و / س

  .، أي إذا أفاؽ قبل الفجر وجب عليو الصياـنفس حكم الصيب واجملنوف/ ج

  .ؼبرضالصحة من ا -ٖ

 ؟، فهل جيب عليو الصياـ والشرابالطعاـ قبل الزواؿ ودل يتناوؿ شفي اؼبريض  وماذا إذا/ س

  .الصياـعليو وجب / ج

صياـ ، فهل جيب عليو بعد الزواؿ شفاؤه من اؼبرضأو كاف اؼبريض اؼبفطر،  تناوؿوإف / س
 ؟ ذلك اليـو

   .فيما بعد لزمو القضاءي، و سك استحباباً ودي وال جيب عليو صيام/ ج

  .(كمن ىو كثَت السفر) اإلقامة أو حكمها -٘،  ٗ

 ؟أو يصح منو وىل جيب على اؼبسافر صياـ شهر رمضاف / س

  .ال جيب على اؼبسافر وال يصح منو، بل يلزمو القضاء/ ج

 ، فما حكمو ؟يف رمضاف اؼبسافرولو صاـ / س

 ، وجيزيو مع اعبهل(السفر ال يصحأي العلم بأّف الصياـ يف ) مع العلمعن رمضاف دل جيزه / ج
  .بذلك

  ؟ يعـز فيو اإلقامة عشرة أياـ حضر بلده أو بلداً  ما حكم منو / س
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بلده أو أقاـ يف وصل  إف، دبعٌت اؼبريض يف الوجوب وعدمو شفاءكاف حكمو حكم / ج
  .ضاءفيمسك استحباباً ويلزمو الق وإالوجب عليو الصياـ،  يتناوؿ اؼبفطرقبل الزواؿ ودل مكاف 

 ماذا يعٍت ؟ف ،(حكمها)ىو بػ  نمالسؤاؿ عولكن ، واضح( اإلقامة)مث إّف معٌت / س

الذي يعمل يف )واؼبالح ( الذي يؤجر دابتو للعمل)يف حكم اإلقامة كثرة السفر كاؼبكاري / ج
، فإّف حاؿ كثَت السفر كحاؿ اؼبقيم فيما (كالتاجر الذي يتنقل يف ذبارتو) وشبههما( السفن
 . من أحكاـذكرناه 

  .اػبلو من اغبيض والنفاس - ٚ،  ٙ

 وما حكم صياـ اغبائض والنفساء ؟/ س

 .ال جيب عليهما وال يصح منهما وعليهما القضاء/ ج

* * * 

 :وأحكامشروط وجوب قضاء رمضان و  

 ما ىي شروط وجوب القضاء ؟/ س

 . واإلدياف، وكماؿ العقل، البلوغ :ثالثة شروط/ ج

 لنسبة للصيب واجملنوف ؟ما حكم قضاء الصياـ باو / س

 .وكذا اجملنوف ،ال جيب على الصيب القضاء إال اليـو الذي بلغ فيو قبل طلوع فجره/ ج

 ؟ والكافر لو أسلم، ىل جيب عليو قضاء الصياـ/ س

كما لو أسلم ) عليو، إال ما أدرؾ فجره مسلماً  اً جباو كاف وإف   ال جيب عليو قضاء الصياـ/ ج
  .(س، فإنو لو دل يصمو جيب عليو قضاء ذلك اليـوقبيل طلوع فجر يـو اػبمي

 ؟فما ىو حكمو ، (عند الزواؿ سلمأكما لو ) ولو أسلم يف أثناء اليـو/ س

 . وجوباً من األياـ القادمة وعليو صياـ ما يستقبلو  ،أمسك استحباباً / ج
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أو  ،(أي غَت مرتد) أو كفر أصلي ،أو جنوف ،منو لصغر يءمن فاتو شهر رمضاف أو شو / س
 إغماء، ىل جيب عليو القضاء ؟

 .ال قضاء عليو/ ج

، إذا كانوا مطلوبُت (رجب ٖٔ)من بعد اليمانية اغبقة ما حكم الذين آمنوا بالدعوة و / س
 ؟ قضاء صياـ

 .يقضي/ ج

 ومن ىم الذين جيب عليهم قضاء رمضاف ؟/ ج

  :جيب القضاء على/ ج

أي  ) أو عن كفر، (ارتدمث ث األصل من حيأي كاف مسلماً )اؼبرتد سواء كاف عن فطرة  -ٔ
  (.مث أسلم مث كفرمن حيث األصل كاف كافراً 

  .اغبائض والنفساء -ٕ

 .غَته وبعد وجوبو عليو إذا دل يقم مقام لصياـكل تارؾ ل -ٖ

 ؟( إذا دل يقم مقامو غَته: )وما معٌت/ س

، غَت الصـو مقاـ يقم دل إذا: أي/ ج العتق واإلطعاـ  فإف رمضاف، كفارة يف كالصـو الصـو
 .مقامو يقـو

 ؟  قباؿ کل يـو قد أفطر فيو، أـ ماذا والقضاء، ىل ىو يـو يقضي كيف يكوفو  / س

 .يقضي يوماً مقابل كل يـو أفطره/ ج

 ؟( أي يقضي ما فاتو من صياـ متتابعاً )وىل جيب اؼبواالة يف القضاء / س

 . وجيوز أف يفرؽ ،يستحب اؼبواالة يف القضاء/ ج

  ، فهل جيب عليو القضاء ؟اتو شهر رمضاف أو بعضو ؼبرضمن فو / س
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وإف استمر بو . القضاء عنو يستحبلكنو ، و عنو وجوباً  إف مات يف مرضو دل يقضَ / ج
دبد  مضى من رمضاف دل يصمور عن كل يـو اؼبرض إذل رمضاف آخر سقط عنو قضاؤه، وكفّ 

  .من الطعاـ( كغمٖ/ٗ)

 روأخّ ( القادـرمضاف رمضاف ىذا و : أي)نهما بي شفي من مرضوإف ىو اغبكم  ماو / س
 عليو ؟ عاـزالقضاء وىو 

  .عليو قضاه وال كفارة/ ج

 ؟ منو، فما ىو حكمو هتاوناً حىت جاء رمضاف آخر  قضاء رمضاف وإف ترؾ/ س

 .من الطعاـ( كغم ٖ /ٗ)دبد  الفائتر عن كل يـو من قضاه وكفّ / ج

، ىل ىو اؼبرض الشديد اؼبؤدي إذل خبصوص اؼبرض الذي يسقط بو الصـو وقضاءهو / س
 اؼبوت خالؿ السنة، أو مطلق اغبالة اؼبرضية اليت تؤدي إذل اؼبوت ولو بعد سنُت ؟

يف أي حالة مرضية، إذا مرض ودل يتمكن من صياـ شهر رمضاف أو بعضو واستمر بو / ج
 .ـو دبداؼبرض إذل رمضاف آخر سقط عنو قضاء ما فاتو من شهر رمضاف السابق وكفر عن كل ي

ىناؾ أمراض تطوؿ بعض الشيء أحياناً ويفقد عندىا اؼبريض بعض إدراكو كأف يصل بو و / س
اغباؿ إذل عدـ اؼبعرفة بأوقات الصالة واؼبفطرات، كاعبلطة وما شابو، فهل يسقط عن اؼبريض 

 تأديتهما عنو ؟اؼبيت  ورلالصـو والصالة وقضاؤمها أو جيب على 

اؼبسألة أعاله، فلو استمر مرضو مثاًل طبس سنوات ودل يربأ فيها الصياـ قد تبُت حالو يف / ج
أما الصالة فالبد أف  .ودل يصم شهر رمضاف فيها فليس عليو قضاء، ولكن يكفر عن كل يـو دبد

يؤديها دبا ديكنو ويناسب حالو أو يقضيها إف فاتتو أو تقضى عنو أو يتصدؽ عنو بعد موتو، وال 
 .   قدر اليت تفضل ا هبا علينانغفل عن القضاء يف ليلة ال

  ولو فات اؼبيت صياـ واجب من رمضاف وغَته، فكيف يؤدى عنو ؟/ س
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 ،من صياـ واجب( األبوين)أف يقضي ما فات اؼبيت ( الولد األكرب)جيب على الورل / ج
 أوكالسفر ) سواء فات ؼبرض أو غَته ،(كالنذر وبدؿ اؽبدي يف اغبج) رمضاف كاف أو غَته

  .(وغَت ذلك بوجوب الصياـاعبهل 

سواء سبكن من القضاء قبل موتو )عن اؼبيت ما فاتو مطلقًا  لد األكربوىل يقضي الو / س
 ؟فقط  و، أو يقضي عنو ما سبكن من قضائو وأمهل(وأمهل ذلك أو دل يتمكن منو

شهر من  يف آخر أسبوعلو مرض ف) ن اؼبيت من قضائو وأمهلوال يقضي الورل إال ما سبكّ / ج
ألنو دل سبر عليو فًتة  ؛ووافاه األجل يف بداية شواؿ فال جيب على الورل قضاء ذلك عنو مضافر 

لو الورل يقضيو عنو حىت  فإف بالسفراؼبيت ، إال ما يفوت (ديكنو فيها قضاء ما فاتو وأمهل القضاء
 .والقضاءإذل داره فرصة يتمكن فيها من الرجوع  ودل سبرّ  مات مسافراً 

كما لو مرض آخر أسبوع من شهر )اؼبيت كاف ديكنو قضاء بعض ما فاتو  ولو فرض أفّ / س
، فهل جيب (اليـو اػبامس منو رمضاف وشفي من مرضو يف اليـو األوؿ من شواؿ ووافاه األجل يف

 ؟( أي أسبوع يف اؼبثاؿ)على الورل قضاء ما فات اؼبريض 

يت من قضاء يومُت من يقضي الورل ما سبكن اؼبيت من قضائو وأمهلو، فلو سبكن اؼب/ ج
 .األسبوع مثالً ودل يقضهما ومات، فيقضي عنو وليو ىذين اليومُت فقط، وىكذا

كاغبج واػبمس والزكاة وإرجاع حقوؽ )واجبات أخرى  وأولو كاف على اؼبيت كفارات / س
 أيضاً ؟ لد األكرب، فهل ىي يف عهدة الو (إذل أىلها

 .ليس يف عهدة الولد األكرب باػبصوص/ ج

فهل  ،األكرب أنثىالولد كاف لو   كنولوقد تبُت أّف الورل ىو أكرب أوالد اؼبيت الذكور،  /س
 تقضي عن اؼبيت ؟

 . دل جيب عليها القضاء/ ج

 فمن يقضي منهم ؟ولياف أو أولياء  لميتولو كاف ل/ س
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 لو كاف أو ،ولدا معاً  توأمُت كانا كما لو،  حىت اللحظة)ن يف السن يمتساو إذا كانوا / ج
، عن اؼبيت تساووا يف القضاء، (وبنفس اللحظة واحدة ساعة يف ولدوا متعددة زوجات من والدأ

وجيب عليو القضاء عنو حد األولياء أكرب من اآلخر ولو بلحظة كاف ىو ورل اؼبيت أكاف   إذاوأما 
 .دوف غَته

ولو كاف األولياء متساووف بالسن، كيف يتساووف يف القضاء، فهل جيب عليهم أف / س
أكثر من  أحدىم عن اؼبيتيوزعوا ما فات اؼبيت عليهم بالسوية، أـ يكفي القضاء عنو ولو قضى 

 غَته ؟

حدىم دوف اآلخر وال أأي تساووا يف وجوب القضاء عن اؼبيت، فال جيب القضاء على / ج
وإذا تربع  ،حدىم أف يقضي أكثر من اآلخر، بل يتوزع القضاء بينهم بالتساويأجيب على 

 .ضاء كل ما يف ذمة اؼبيت سقط عن اآلخرينحدىم بقأ

 الورل عنالقضاء ، فهل يسقط اؼبيتعن بالقضاء ( شخص أو أكثر) أحدولو تربع / س
  ؟( األكرب ولدال)

 .والقضاء عن سقط/ ج

بالنسبة إذل الولد األكرب الذي جيب عليو قضاء ما فات والديو من : وللتوضيح أكثر/ س
ه أحد يف ذلك، وماذا لو تربع متربع بالقضاء عنهما، ىل صالة وصياـ، ىل ديكن أف يساعد

 يكوف ىو مأثوماً سواء كاف التربع بعد تقصَت منو، أو بدونو ؟

سقط الوجوب عن الولد األكرب، عن اؼبيت لو تربع شخص أو أكثر بالقضاء نو أذكرنا / ج
قد أمهل قضاء ما يف ( رباألكالولد )ولو كاف التربع دوف تقصَت منو ال يكوف مأثوماً، أما لو كاف 

 .ذمة والديو فهو مأثـو

أف تتصدؽ  -كبنت اؼبيت   -ا يف ذمة والده، وأراد غَته م يؤدِ وإذا قّصر الولد األكرب ودل / س
 عن والدىا دبقدار ما يف ذمتو من الصياـ، فهل ديكنها ذلك وتربئ ذمة والدىا ؟

 .جيوز/ ج
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 من صياـ ؟ما فاهتا ( األـ)يقضي عن اؼبرأة ىو الذي من و / س

 .أيضاً  الولد األكرب/ ج

 وبقية أبناء اؼبيت ىل مطالبوف بشيء ذباه الوالدين إذا كاف يف ذمتهما شيء ؟/ س

وىو من الرب بالوالدين بل ىو خَت ، يستحب لألبناء والبنات قضاء ما يف ذمة الوالدين/ ج
 .وإمهالو من العقوؽ اـر ،الرب

 أو يشمل األجداد أيضاً ؟ ،ة للوالدين فقطوىل العقوؽ حيصل بالنسب/ س

 .ف فقطالوالدا/ ج

وإذا علم األحفاد بأّف اعبد أو اعبدة عليهما صالة وصياـ ودل يكن ؽبما ورل وال عندمها / س
 تركة ليتصدؽ عنهما، فما ىو اغبكم ؟

 .القضاء أو التصدؽ عنهم( األحفاد)يستحب ؽبم / ج

  ، فما ىو اغبكم ؟األكرب أنثىولد الورل أو كاف  لميتإذا دل يكن لو / س

   .ماؿ اؼبيتمن  من الطعاـ( كغم ٖ /ٗ)سقط القضاء، ويتصدؽ عنو عن كل يـو دبد / ج

 ؟ ، فماذا يفعل وليوشهرين متتابعُتصياـ  ى اؼبيتولو كاف عل/ س

 . ، وتصدؽ من ماؿ اؼبيت عن شهرصاـ الورل شهراً / ج

 بعذر أو بدوف عذر ؟النهار  أثناء اإلفطارضاف وىل جيوز لقاضي شهر رم/ س

  .وحيـر بعده ،القاضي لشهر رمضاف ال حيـر عليو اإلفطار قبل الزواؿ لعذر وغَته/ ج

 ؟ بعد الزواؿ، فما ىو حكمو( القاضي لشهر رمضاف)فطر أولو / س

فإف  ،لكل مسكُت مد من طعاـ ،إطعاـ عشرة مساكُت :الكفارة وىي القضاء جيب مع/ ج
 .  ديكنو صاـ ثالثة أياـدل
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 فما حكم صيامو ؟إذا نسي غسل اعبنابة ومر عليو أياـ أو الشهر كلو، و / س

 .  فقطويقضي الصالة  ،صيامو صحيح/ ج

أي ىو ) اؼباضيةالليلة الرؤية يف  وثبتت، إذا أصبح يـو الثالثُت من شهر رمضاف صائماً و / س
 ؟ ع، فماذا يصن(صائم يـو العيد وىو ال يعلم

فقد فات  الصالةيفطر وأما وإف كاف بعد الزواؿ  ،إذا علم قبل الزواؿ أفطر وصلى العيد/ ج
 .وقتها

* * * 

x صيام الكفارات: 

 صياـ الكفارات ؟أقساـ  يما ى/ س

 : ينقسم على أربعة أقساـ/ ج

 :وىي ،ما جيب فيو الصياـ مع غَته 

الكفارة و  .شهر رمضاف عامداً  يف( كالزنا واػبمر)من أفطر على ؿبـر و كفارة قتل العمد،  -ٔ
 .والثالثة ذبب صبيعها ،(ستُت مسكيناً  وإطعاــ شهرين متتابعُت، ياعتق رقبة، وص): ىي

 : وىو ستة ،ما جيب الصياـ فيو بعد العجز عن غَته 

فهو عمل ؿبـر وذبب  (أنِت علي  كظهر أمي :لزوجتو ؿكما لو قا) والظهار ،قتل اػبطأ -ٕ
ف، فإف اف متتابعاـ شهر يافالص فإف عجز ،العتق): ىي، و قتل اػبطأ ككفارةتو  وكفار  ،الكفارة بفعلو

  .(عجز فإطعاـ ستُت مسكيناً 

إطعاـ عشرة مساكُت، فإف عجز ): وىي ،اإلفطار يف قضاء شهر رمضاف بعد الزواؿ -ٖ
 .(صاـ ثالثة أياـ متتابعات

اكُت، أو كسوهتم، فإف عجز عتق رقبة، أو إطعاـ عشرة مس): وىي ،اليمُتخلف كفارة  -ٗ
 .(صاـ ثالثة أياـ
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 أفأي يًتؾ عرفات عامدًا وخيرج منها قبل ) قبل الغروب اإلفاضة من عرفات عامداً  -٘
 .(يوماً  عشر شبانية صاـ عجز فإف ،"بعَت" بدنة): ىي والكفارة، (تغرب الشمس

العجز عن  على مًتتبفيها لكل صيد كفارتو والصياـ  فّ إف ،للحاج كفارة جزاء الصيد -ٙ
، ويأيت توضيحو أيضاً يف حبث اغبج إف فراجع (الشرائع)غَته كما ىو موضح يف كتاب اغبج من 

 .شاء ا تعاذل

الرجل ثوبو على زوجتو أو ولده، وكفارة خدش اؼبرأة وجهها ونتفها شعر  كفارة شقّ  -ٚ
كسوهتم، فإف عجز   عتق رقبة، أو إطعاـ عشرة مساكُت، أو): أي ككفارة اليمُت  وىي. رأسها

  .(صاـ ثالثة أياـ

 : وىو طبسة ،وبُت غَته الصياـ فيو بُت ما يكوف الصائم ـبَتاً  

عتق رقبة، أو صياـ شهرين ): وىي ،من أفطر يف يـو من شهر رمضاف عامداً صياـ كفارة  -ٛ
 .(متتابعُت، أو إطعاـ ستُت مسكيناً 

 .بُت اػبصاؿ الثالثة ، أي التخيَتوىي نفس السابقة ،خلف النذر والعهد -ٜ

 .التخيَت بُت الثالثة أيضاً  كفارتوو  ،االعتكاؼ الواجب -ٓٔ

 .مثل السابقاتوىي  ،جز اؼبرأة شعر رأسها يف اؼبصاب -ٔٔ

أو إطعاـ عشرة مساكُت لكل منهم ، وفيو شاة: )وىي ،حلق الرأس يف حاؿ اإلحراـ -ٕٔ
  (.أو صياـ ثالثة أياـ ،مد

  :وىو ،بينو وبُت غَته اً على غَته ـبَت  مرتباً الصياـ ما جيب  

 أووإف كاف معسراً فشاة  بدنة أو بقرة أو شاة،: وىي) ،كفارة الواطئ أمتو ارمة بإذنو -ٖٔ
عن البدنة أو البقرة أو الشاة،  العجز مرتباً علىيأيت فالصياـ فيها كما نالحظ  ،(أياـ ثالثة صياـ

 .الشاة ـبَتاً بينو وبُت

 يف الصياـ اؼبتقدـ ؟( دـ الفصل بُت أياـ الصياـأي ع)وىل يشًتط التتابع / س
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 : ال يشًتط فيها التتابع، وىي كل صياـ يلـز فيو التتابع إال أربعة/ ج

كما لو نذر صياـ ثالثة أياـ، فانو يصومها ولو متفرقة إذا ) صياـ النذر اجملرد عن التتابع -ٔ
فلو ) من ديُت أو عهد  النذريف معٌت ماكذا ىو اغبكم بالنسبة إذل ، و (دل يشًتط التتابع يف نذره

  .(أقسم أو عاىد أنو يصـو ثالثة أياـ فإنو يؤديها ولو متفرقة إذا دل يشًتط التتابع

  .(أي قضاء شهر رمضاف) صياـ القضاء -ٕ

   .(أي الصياـ يف كفارة الصيد) صياـ جزاء الصيد -ٖ

 و أف يذبح األضحية يف اغبجأي صياـ السبعة أياـ ؼبن دل ديكن) السبعة يف بدؿ اؽبدي -ٗ
  .(أىلو إذلبعد رجوعو 

 فما ىو حكمو ؟ ،إذا أفطر يف أثنائويف الصياـ وكل ما يشًتط فيو التتابع / س

فلو وجب عليو صياـ ثالثة أياـ وصاـ يومُت مث ) لوعند زواوأكمل لعذر بٌت إذا كاف / ج
، إال الصياـ من جديدوأعاد  ، وإف أفطر لغَت عذر استأنف(مرض فيكمل الثالث بعد شفائو

  .فيها صبيعاً   ال يشًتط التتابع فإهنا ثالثة مواضع

 ضع الثالثة ؟اوما ىي اؼبو / س

 :ىي/ ج

، فانو ولو يوماً  الثاين شيئاً الشهر ومن  من وجب عليو صياـ شهرين متتابعُت فصاـ شهراً  -ٔ
، ولو كاف قبل ذلك نو يبٍت عليو ويكمل من حيث وصلأف يكمل فإ أرادلو افطر بعد ذلك مث 

  .الصياـ من جديدبتدأ ا( قل من شهر ويـوأأي صاـ )

مث أفطر دل يبطل صيامو  من وجب عليو صياـ شهر متتابع بنذر فصاـ طبسة عشر يوماً  -ٕ
أي قبل إكماؿ صياـ )، ولو كاف قبل ذلك وأمت الشهر( أي أكمل من حيث وصل) ووبٌت علي

 . الصياـ من جديدوأعاد  استأنف( طبسة عشر يوماً 
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 وعرفة( الثامن من ذي اغبجة)إف صاـ يـو الًتوية نو إف ،يف صياـ ثالثة أياـ عن اؽبدي -ٖ
أف يبٍت بعد انقضاء لو جاز ( ـ فيوألنو عيد وحيـر الصيا)، مث أفطر يـو النحر (يـو التاسع منو)

، أي (من ذي اغبجة وحيـر الصياـ فيها ؼبن كاف يف مٌت ٖٔو ٕٔو ٔٔوىي أياـ ) أياـ التشريق
  .يصـو يف اليـو الرابع عشر

، دبعٌت أنو يصـو يـو عرفة فقط مث يفطر يـو النحر لو كاف أقل من ذلكما ىو اغبكم و / س
  بعد انقضائها ؟صياـ يومُت و فهل يصح البناء  ،وأياـ التشريق

 .من جديد الصياـ استأنفال يصح و / ج

ولو فصل بُت اليومُت والثالث بإفطار غَت العيد كما لو صاـ يـو السابع والثامن من ذي / س
 فطر يـو عرفة، فما ىو حكمو ؟أاغبجة و 

 .الصياـ من جديداستأنف / ج

البناء واإلكماؿ  فطر، مث أرادمث أ يوماً  ٘ٔمنو ولو كاف عليو صياـ شهر متتابع فصاـ / س
 فهل يصـو اػبمسة عشر يوماً األخرى متتابعاً، أـ يكفيو صيامها ولو متفرقة ؟

 .يكفيو إسبامها متفرقة/ ج

وجب عليو صياـ شهر يف   نْ مَ (: يف أياـ الصياـ كلهاعدـ وجوب التتابع )ػ وىل يلحق ب/ س
، فلو صاـ (تبار أّف كفارة اؼبملوؾ نصف كفارة اغبرباع) كفارة قتل اػبطأ أو الظهار لكونو فبلوكاً 

 ؟الشهر فهل يكفيو البناء عليو وإكماؿ  ،طبسة عشر يوماً من الشهر مث أفطر

  .يلحق باؼبواضع الثالثة ويكفيو الصياـ بالنحو اؼبذكور ،نعم/ ج

 يف كل زماف ؟ يؤدي الصياـىل جيوز أف  ،وكل من وجب عليو صياـ متتابع/ س

فمن وجب  ،ناهالتتابع بالنحو الذي بي   ال يسلم فيو صيامو يف زماف ئز أف يبتدال جيو / ج
حىت واحداً  ، إال أف يصـو قبلو ولو يوماً فقط يصـو شعباف أفجيوز  ال ُتن متتابعيشهر صياـ عليو 

  .مث يكمل بعد االنتهاء من شهر رمضاف وحيصل التتابع، (يـو+ شهر )يسلم لو صياـ 
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 ويقتصر ؟ (يـو من ذي القعدة+ شواؿ )كتفاء بصـو وىل ديكنو اال / س

يـو من شواؿ حيـر صيامو ألنو عيد، فإذا أراد صياـ باقي  أوؿ أفّ يكتفي بذلك؛ ذلك ال / ج
وكذا اغبكم يف ذي اغبجة  .الشهر فينبغي أف يضيف عليو يومُت من ذي القعدة ليحصل التتابع

الذي حيـر  أيضًا وىو عيد األضحى ؛ لنفس السبب إذ سينقص يوماً آخرشهر مع يـو من 
 .، فالبد من إضافة يومُت إليو سواء كاف من قبلو أو من بعده ليحصل التتابعصيامو

* * * 

 :الصوم املندوب. 3
 ما ىو الصياـ اؼبندوب ؟/ س

  .معيناً  خيص وقتاً ومنو ما  ،ة من النارنّ كصياـ أياـ السنة فإنو جُ   ال خيص وقتاً  منو ما/ ج

 خيص وقتاً ؟الصياـ الذي أمثلة وما ىي / س

أوؿ طبيس منو، وآخر طبيس منو، وأوؿ أربعاء من  ؛منو صياـ ثالثة أياـ من كل شهر/ ج
  .العشرة الثانية

 ؟أف يقضيها يف غَت وقتها  (ودل يصمها يف وقتها ىذه الثالثة رأخّ  نْ مَ )ىل ديكن و / س

  .استحب لو القضاء/ ج

أي بال ) من الصيف إذل الشتاء اختياراً  (صياـ ىذه األياـ الثالثة) خَتوىل جيوز لو تأ/ س
 ، وماذا إذا عجز عن صيامها ؟(سبب دعاه إذل التأخَت

وإف عجز استحب لو أف يتصدؽ عن كل . من الصيف إذل الشتاء جيوز تأخَتىا اختياراً / ج
 . يـو دبد من طعاـ

 ص وقتاً معيناً ؟لصياـ اؼبندوب الذي خيىل ىناؾ أمثلة أخرى لو / س

 : نعم، منو/ ج
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  (.من كل شهر وىي الثالث عشر والرابع عشر واػبامس عشر)صياـ أياـ البيض  -ٔ

  .(من ذي اغبجة ٛٔ) صياـ يـو الغدير -ٕ

  .(من رجب ٕٚ) ويـو مبعثو( من ربيع األوؿ ٚٔ) صياـ يـو مولد النيب  -ٖ

  .(من ذي القعدة ٕ٘) يـو دحو األرضصياـ  -ٗ

  .ق اؽبالؿصياـ يـو عرفة ؼبن دل يضعفو من الدعاء وربقّ  -٘

  .Xعلى مصيبة اإلماـ اغبسُت  صياـ عاشوراء على وجو اغبزف -ٙ

   .(من ذي اغبجة ٕٗ) يـو اؼبباىلةصياـ  -ٚ

  .صياـ يـو كل طبيس وكل صبعة -ٛ

  .أوؿ ذي اغبجةصياـ  -ٜ

 .شعبافو  رجبشهري صياـ  -ٓٔ

 ؟( ـ عرفة ؼبن دل يضعفو من الدعاء وربقق اؽبالؿوصياـ يو : )وماذا يعٍت/ س

. إذا دل يضعفو الصياـ عن الدعاء: يعٍت أّف يـو عرفة يستحب صومو بشرطُت؛ األوؿ/ ج
ليطمئن عدـ كوف صيامو واقعاً يف العيد وىو صياـ ؿبـر   ؛إذا ربقق ىالؿ شهر ذي اغبجة: والثاين

 ؛اغبجة فاألفضل ترؾ صياـ يـو عرفة وأما إذا دل يتحقق عنده ىالؿ ذي. كما ىو معلـو
 .الحتماؿ أف يكوف ىو يـو العيد

 يـو التصدؽ عن كل أويقضيها  أفوىل يستحب ؼبن دل يصم يف ىذه اؼبواضع العشرة / س
أوؿ وآخر طبيس من الشهر وأوؿ أربعاء يف )دبد عند العجز، كما ذكر يف صياـ األياـ الثالثة 

 ؟( العشرة الوسطى

  .تصدؽيستحب لو ال/ ج
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وإف دل يكن ( ال بنية الصياـ الشرعي)تأديبًا  فيها اإلمساؾىناؾ مواطن يستحب ىل و / س
 ؟بالنسبة للممسك  صياماً 

 : يف سبعة مواطنلو شرعياً  وإف دل يكن صياماً  يستحب اإلمساؾ تأديباً / ج

قبلو وقد )أو  (بعد الزواؿ)فما زاد  يعـز فيو اإلقامة عشراً  اؼبسافر إذا قدـ أىلو أو بلداً  -ٔ
  .(أفطر

 وما ىو اغبكم إذا وصل أىلو أو مكاف إقامتو قبل الزواؿ ودل يفطر ؟/ س

 .جيب عليو الصياـ/ ج

 .(قبلو وقد أفطر)أو ( بعد الزواؿ) شفي من مرضواؼبريض إذا  -ٕ

 وإذا شفي قبل الزواؿ ودل يفطر، فهل جيب عليو الصياـ ؟/ س

 .جيب عليو/ ج

  .ا طهرتا يف أثناء النهاراغبائض والنفساء إذ -ٖ

  .الكافر إذا أسلم -ٗ

  .الصيب إذا بلغ -٘

  .اجملنوف إذا أفاؽ -ٙ

 .إذا أفاؽ أيضاً  اؼبغمى عليو -ٚ

 .هناراً وإف دل حيسب ؽبم صياـ وجيب عليهم القضاءفكل ىؤالء يستحب ؽبم اإلمساؾ 

ودل  قبل الزواؿ( ؼبغمى عليوانوف أو أو اجمل الصيبفر أو االك)ارتفع عذر إذا ما ىو اغبكم و / س
 صياـ ؟ال مفهل جيب عليه ،مفطراً  وايتناول

 .جيب/ ج
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 إف شرع فيو ؟( اؼبستحب)وىل جيب إسباـ صياـ النافلة / س

قبل الزواؿ أـ ) فيو، ولو اإلفطار أي وقت شاءوالشروع ال جيب صياـ النافلة بالدخوؿ / ج
 .اإلفطار بعد الزواؿيكره لو  ولكن. الغروب بقليلولو قبل  (بعده

* * * 

 :الصوم املكروه. 4
 ما ىو الصياـ اؼبكروه ؟/ س

 :يف طبسة موارد، وىيالصياـ يكره / ج

الصياـ يف يـو عرفة كما  ألّف الدعاء أعظم أجراً من)صياـ عرفة ؼبن يضعفو عن الدعاء  -ٔ
أّف صياـ : ، دبعٌت(أي ىالؿ ذي اغبجة) ومع الشك يف اؽبالؿ، (ورد يف روايات أىل البيت 

 .يـو عرفة ؼبن عنده شك يف ىالؿ ذي اغبجة أيضاً مكروه؛ ليطمئن بأنو ال يصـو عيده

  .غباجةبنية قضاء ااؼبنورة ر، عدا ثالثة أياـ يف اؼبدينة السف يف (التطوع)صياـ النافلة  -ٕ

 . فوذف مضيّ إمن غَت  استحباباً صياـ الضيف  -ٖ

  .صياـ الولد من غَت إذف والده -ٗ

 .ؼبن دعي إذل طعاـ( استحباباً ) الصياـ ندباً  -٘

* * * 

 :(احملرم) الصوم احملظور. 5 
 ما ىو الصياـ اـر ؟/ س

  :موارد، وىي تسعةحيـر الصياـ يف / ج

 .الفطر واألضحى اعيد: ، ومهاصياـ العيدين -ٔ
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 .(من ذي اغبجة ٖٔو ٕٔو ٔٔ): وىي ،أياـ التشريق ؼبن كاف دبٌتصياـ  -ٕ

  .عن شهر رمضاف (الوجوب) صياـ يـو الثالثُت من شعباف بنية الفرض -ٖ

  .(كمن نذر أف يصـو يوماً إف وجد طبراً يشربو) اؼبعصية صياـ نذر -ٗ

  .(كلم أحداً أي ال يُ ) صياـ الصمت -٘

  .صياـ الوصاؿ، وىو أف ينوي صياـ يومُت مع ليلة بينهما -ٙ

  .بغَت إذف زوجها أو مع هنيو ؽبا صياـ اؼبرأة ندباً  -ٚ

  .بغَت إذف سيده أو مع هنيو لو اؼبملوؾصياـ  -ٛ

 .عدا ما استثٍت اجب سفراً صياـ الو  -ٜ

 وما ىو الذي استثٍت من صياـ الواجب يف السفر ؟/ س

، أو شبانية عشر يومًا بدؿ البدنة يف اغبج، أو (يف اغبج) كصياـ ثالثة أياـ بدؿ اؽبدي/ ج
 .صياـ النذر اؼبشروط بالسفر

* * * 
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]  3[  

 لواحق الصيام
 :وىذه مسائل ترتبط بالصياـ أيضاً 

 ؟لذي جيب معو اإلفطار اؼبرض اما ىو / س

ويبٍت يف ذلك على ما يعلمو من نفسو أو يظنو  ،بالصياـاؼبرض ما خياؼ بو زيادة ىو / ج
 .كقوؿ الطبيب العارؼ  ألمارة

 ؟ ، فما ىو اغبكمفاً مع ربقق الضرر متكلّ اؼبريض ولو صاـ / س

 . قضاه/ ج

 و اإلفطار ؟ىل جيب علي يف الصالة، اؼبسافر إذا اجتمعت فيو شرائط القصرو / س

  .اإلفطارعليو  وجب/ ج

 ؟لو صاـ ما ىو حكمو و / س

 .دل يقضِ بذلك  وإف كاف جاىالً  ،قضاهعليو  اإلفطار بوجوب عاؼباً إذا كاف / ج

 مرتكباً للحراـ ومأثوماً لو صاـ، أـ يكوف صيامو باطالً فقط ؟اؼبسافر وىل يكوف / س

بشرع  استخفافاً  إماعن عمد حكم ا خيالف  ألنو ؛ثـوأمع علمو باغبكم الشرعي فهو م/ ج
  .لناقل الشرع وىو خليفة ا وتكذيباً  استخفافاً  أوا 

 ووجوب اإلفطار ؟ معتربة يف قصر الصياـالشرائط اؼبعتربة يف قصر الصالة وىل / س

 .(اإلفطارأي ) كل سفر جيب قصر الصالة فيو جيب قصر الصياـف ،نعم/ ج

، أـ البد من أف تكوف عنده نية السفر خروجو قبل الزواؿفر يف إفطار اؼبسايكفي ىل و / س
 من الليل ؟
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  .يكفي يف وجوب إفطاره خروجو قبل الزواؿ/ ج

، ىل يصوموف (وىم الذين سفرىم أكثر من حضرىم) الذين يلزمهم إسباـ الصالة سفراً و / س
 يف سفرىم ؟

 . يلزمهم الصياـ/ ج

 ومىت يفطر اؼبسافر ؟/ س

فلو أفطر قبل ذلك كاف عليو مع  ،(بلده) ذاف مصرهأفر حىت خيفى عليو ال يفطر اؼبسا/ ج
 . القضاء الكفارة

ؽبم أف  ىل ،(كل مريض يضره العطش) والكبَتة وذو العطاش( الشيخ الكبَت)اؽبم و / س
 ؟يف شهر رمضاف يفطروا 

مث إف أمكن  ،(كغم  ٖ/ٗأي ) يفطروف يف رمضاف ويتصدقوف عن كل يـو دبد من طعاـ/ ج
 . عنو القضاء وإال سقطعليو قضاء وجب ال

 عن الصياـ ؟إف عجز الشيخ والشيخة ما ىو اغبكم و / س

 .الصياـعنهما ، كما يسقط (أي التصدؽ دبد عن كل يـو) التكفَتعنهما سقط / ج

من كاف حكمو التكفَت والتصدؽ دبد من طعاـ وىو ال ديكنو دفع ذلك لفقره، فما ىو و / س
 حكمو ؟

  .االستغفار/ ج

 ىل جيوز ؽبما اإلفطار ؟ ،، واؼبرضع القليلة اللنب(اليت اقًتب وضعها) اغبامل اؼبقربو / س

 . رمضاف، وتقضياف مع الصدقة عن كل يـو دبد من طعاـشهر جيوز ؽبما اإلفطار يف / ج

كما لو ناـ من الليل واستمر نومو إذل ما بعد الزواؿ ) من ناـ يف رمضاف واستمر نوموو / س
 فهل عليو القضاء ؟، (تارلمن اليـو ال
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 .فعليو القضاء دل ينوِ  وإف ،إف كاف نوى الصياـ فال قضاء عليو/ ج

 وىل جيب عليو القضاء حىت لو كاف قد نوى صياـ شهر رمضاف من البداية ؟ / س

  .أّف نية واحدة ذبزي لصياـ الشهر كلو تقدـ/ ج

 ؟ما فاهتما من صياـ ىل يقضياف  ،واجملنوف واؼبغمى عليو/ س

 أبعاض أو أياماً ( أي اعبنوف واإلغماء)ال جيب على أحدمها القضاء، سواء عرض ذلك / ج
كاألكل )أو دل تسبق، وسواء عوجل دبا يفطر لصـو رمضاف أياـ، وسواء سبقت منهما النية 

 . (كالتبخَت والكي وما شابو)بو بل عوجل بغَت اؼبفطر  أو دل يعاجل( والشرب واغبقنة باؼبائع

أي يكثر )من الطعاـ واعبماع  يوسبلّ ما حكم  ،لو اإلفطار يف شهر رمضافجيوز  نْ مَ و / س
 كما يشاء ؟( منهما

 .وكذا اعبماع ،ي من الطعاـ والشرابيكره لو التملّ / ج

* * * 

مت إغباقو هبذا اعبزء من الكتاب، وىو  -كما سيتضح   -وألّف االعتكاؼ يشًتط فيو الصياـ 
 .وؿ ا وقوتوما نعرض أحكامو اآلف حب

 

 



 كتاب االعتكاف
  .اؼبتطاوؿ للعبادة( البقاء)ىو اللبث : االعتكاؼ

 .مؤمن ،(أي بالغ وعاقل)ف مكلّ  :إال مناالعتكاؼ ال يصح و 

 :والبحث يكوف يف أربعة أمور

 . شروط االعتكاؼ -ٔ

 . أقسامو -ٕ

 (. مأثوماً ومرتكباً للحراـاؼبعتكف اليت بفعلها يكوف )ؿبرماتو  -ٖ

 (.اؼبعتكف اليت بفعلها يبطل اعتكاؼ)مفسداتو  -ٗ

 :وىذا ما يتعّلق باألمر األوؿ

  :شروط االعتكاف. 2
 .(النية، الصياـ، الزماف، اؼبكاف، اإلذف، استدامة البقاء يف اؼبسجد): ستة شروطوىي 

 :وىذه أحكاـ الشروط الستة تباعاً 

x النية: 

 االعتكاؼ ؟ نية ماذا جيب يف/ س

  .نوى الندب وإف كاف مندوباً  نواه واجباً  منذوراً االعتكاؼ مث إف كاف  ،ية القربةجيب فيو ن/ ج

مىت ما من مكاف اعتكافو ىل لو أف ينصرؼ  ،(اؼبستحب) وبالنسبة لالعتكاؼ اؼبندوب/ س
 شاء ؟

 .الثالثبقاء اليـو جب فييوماف على اعتكافو إذا مضى لو نعم، إال / ج
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x  الصيام 

 ال صياـ ؟باالعتكاؼ وىل يصح / س

ن فبّ ( ـ فيو حراماً يابأف ال يكوف الص)إال يف زماف يصح فيو الصياـ االعتكاؼ ال يصح / ج
    .(أو ال تكوف اؼبرأة حائضاً أو نفساء يضّر بو الصياـ ف ال يكوف مريضاً بأ) الصياـ يصح منو

أو  أو أف تكوف اؼبعتكفة حائضاً  يف العيدين العتكاؼا ىل يصح: وعلى ضوء ما تقدـ/ س
 ؟ نفساء

  .االعتكاؼ يصح ال/ ج

 ؟من اؼبسافر االعتكاؼ ىل يصح و / س

 . يصح/ ج

x الزمان 

 ؟ االعتكاؼاؼبطلوب يف  زمافىو الوما / س

  .، وال يصح أقل من ذلكال يصح االعتكاؼ إال ثالثة أياـ/ ج

 كف؟عليو أف يعتجيب ، فكم (األياـعدد  نذره أي دل حيدد يف) مطلقاً  من نذر اعتكافاً و / س

  .أياـ ثالثةيعتكف وجب أف / ج

كما لو نذر اعتكاؼ سبعة أياـ واعتكف ستة ) وإذا وجب عليو قضاء يـو من اعتكاؼ/ س
  ، فكيف يقضيو ؟(أياـ ودل يستطع اعتكاؼ اليـو السابع

 . ذلك اليـوقضاء ليصح أياـ اعتكف ثالثة / ج

 أو الرجوع عنو واالنصراؼ ؟ىل لو اػبيار يف إسبامو  ،مندوباً  ومن ابتدأ اعتكافاً / س

، فإف اعتكف يومُت عنو وتركو ويف الرجوعوإكمالو  باالعتكاؼكاف باػبيار يف اؼبضي / ج
 . الثالثعليو اعتكاؼ اليـو وجب 
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  ، فهل جيب عليو اليـو السادس ؟مث اعتكف يومُت بعدىا ولو اعتكف ثالثاً / س

 . وجب السادس/ ج

 فهل يصح اعتكافو ؟ ،بيـو أو يومُت ولو دخل يف االعتكاؼ قبل العيد/ س

 . دل يصح/ ج

 ؟من دوف لياليها أياـ لو نذر اعتكاؼ ثالثة ىل يصح و / س

 . ال يصح/ ج

 ؟فيها ىل يشًتط التوارل والتتابع  ،ولو نذر اعتكاؼ ما زاد على الثالثة/ س

ثالثة فما  ال جيب التوارل فيما نذره من الزيادة على الثالثة، بل البد أف يعتكف ثالثة/ ج
كما لو ) أو معٌت ،(نذر صياـ عشرة أياـ متتابعةكما لو ) لفظاً يف نذره إال أف يشًتط التتابع زاد، 

 .(نذر اعتكاؼ شهر رجب

 لو نذر اعتكاؼ طبسة أياـ، فهل يعتكف طبسة أياـ أـ ستة ؟: فمثالً / س

منها وقطع عندىا كاف دل يشًتط فيها التتابع واعتكف ثالثة   إف، إال أياـيعتكف طبسة / ج
 .أخرى أياـيعتكف ثالثة  أفبل البد  ،يعتكف اليومُت اؼبتبقية فقط أفيصح  ال

سبعة أو شبانية أياـ متتابعة، فهل ديكنو االنصراؼ أـ البد أف  -استحباباً  -ولو اعتكف / س
 جيعلها تسعة أياـ مث ينصرؼ ؟

  .ال جيب أف يتمها تسعاً / ج

x المكان:  

 االعتكاؼ ؟يف أي مكاف يصح / س

ومسجد ، مسجد مكة، ومسجد النيب : ال يصح إال يف مسجد من اؼبساجد األربعة/ ج
  .ى فيو نيب أو وصي صباعةاعبامع بالكوفة، ومسجد البصرة، أو مسجد صلّ 
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 وىل باإلمكاف وضع ضابطة للمكاف الذي يصح فيو االعتكاؼ ؟/ س

 . فيو نيب أو وصي صباعة صّلىكل مسجد : ضابطو/ ج

 ؟واحد من حيث مكاف االعتكاؼ الرجل واؼبرأة  حاؿوىل / س

 .يف ذلك افيستوينعم / ج

x اإلذن: 

 وما ىو اإلذف الذي يشًتط يف االعتكاؼ ؟/ س

كالعبد إذا أراد أف يعتكف فإنو يشًتط يف صحة اعتكافو إذف مواله،  ،من لو واليةذف إ/ ج
 .وكذا الزوجة فإنو يشًتط إذف زوجها ليكوف اعتكافها صحيحاً 

 االعتكاؼ ؟ أبيو لو أراديشًتط إذف يصح االعتكاؼ من الصيب، ولو صح فهل وىل / س

 .ال يصح/ ج

 فهل لو أف دينع عن االعتكاؼ ؟ ،وإذا أذف من لو والية/ س

 االعتكاؼ يوماف، أو يكوف وبعده ما دل ديضِ يف االعتكاؼ قبل الشروع  لو أف دينع/ ج
بنذر وشبهو  االعتكاؼ يوماف أو كاف االعتكاؼ واجباً  ، وأما إذا مضى علىبنذر وشبهو واجباً 

 . اؼبنع( َمْن لو الوالية)فليس لو 

، كما للعبد وبعضها لنفسو بعضها وجعل األياـ اؼبوذل مقسّ أي )مواله اؼبملوؾ إذا ىاياه و / س
 ، فهل جيوز لو االعتكاؼ بال إذف مواله ؟(لك أسبوع ورل أسبوع: لو قاؿ لو

 . ؼ يف أيامو وإف دل يأذف لو موالهجاز لو االعتكا/ ج

 ، فهل جيب عليو االستمرار فيو ؟أعتق يف أثناء االعتكاؼلو صاـ بغَت إذف مواله، و و / س

ليكوف اعتكافو ) ، إال أف يكوف شرع فيو بإذف اؼبوذلوإسباـ األياـ الثالثة دل يلزمو اؼبضي فيو /ج
  .ومضى على اعتكافو يوماف( صحيحاً 



  Xاملهدي  اإلمام أنصار إصدارات............................. .................. 53

x المسجد استدامة اللبث في:  

لو خرج ، ف(كما سيتضح)ىناؾ أسباب تسمح للمعتكف اػبروج من مكاف اعتكافو / س
 فما حكم اعتكافو ؟، للخروج لغَت األسباب اؼببيحة

وإف مضت  ،بطل االعتكاؼ ثالثة أياـ فإف دل ديضِ  ،خرج أو كرىاً  بطل اعتكافو طوعاً / ج
 .فهي صحيحة إذل حُت خروجو

الث من اعتكافو اؼبستحب، فهل يلزمو قضاء أـ أنو ترؾ واجباً عليو ولو خرج يف اليـو الث/ س
 ويؤمث على تركو فقط ؟

 .ال جيب القضاءج 

  ، فما حكم اعتكافو ؟ولو نذر اعتكاؼ أياـ معينة مث خرج قبل إكماؽبا/ س

وإف دل يشًتط التتابع صح ما أكمل، من جديد،  يبطل اعبميع إف شرط التتابع ويستأنف/ ج
 األياـلو كاف قد نذر اعتكاؼ شبانية أياـ واعتكف منها سبعة فقط، فإنو يصح منو : فمثالً 

 .السبعة، وجيب عليو أف يعتكف ثالثة أياـ ليصح منو اليـو الباقي

 ؟من مكاف اعتكافو وما ىي األمور الضرورية اليت تبيح للمعتكف اػبروج / س

ما لو احتاج إذل الذىاب إذل ك) قضاء اغباجة :، مثلجيوز اػبروج لألمور الضرورية/ ج
، واالغتساؿ، وشهادة اعبنازة، وعيادة اؼبريض، (الطبيب أو اإلتياف بأكل وما شابو من اغباجات

فلو زاره يف اعتكافو مؤمن وأراد تشييعو عند خروجو فيمكنو تشييعو إذل خارج ) وتشييع اؼبؤمن
فمثل ىذه األمور . (على أحدأي يشهد ألحد أو ) ، وإقامة الشهادة(اؼبسجد الذي يعتكف فيو

 .ديكنو اػبروج فيها من مكاف اعتكافو وال يبطل اعتكافو

بطل االعتكاؼ ولو طالت يوىل تشييع اؼبؤمن اؼببيح للمعتكف اػبروج من اؼبسجد ال / س
 ؟بأف ابتعد عن مكاف اعتكافو كثَتاً  ،مسافة التشييع

 .ال إشكاؿ إف طالت اؼبسافة/ ج
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يف سوؽ  ض وىو معتكف فخرج من اؼبسجد ويف طريقو إليو مرّ ولو أراد عيادة مري/ س
 ما شابو، فهل يؤثر ذلك على اعتكافو ؟أو  فيووتوقف 

 .ال يؤثر/ ج

وىل يصح خروج اؼبعتكف لو أراد بياف اغبق لطالبو، أو حضور مناظرة بُت أىل اغبق / س
وره، وكم لو أف والباطل، أو حضور زواج مؤمن، أو حصل عند أىلو وعيالو شيء يتطلب حض

 يغيب عن مكاف اعتكافو لو صح لو اػبروج منو ؟

جيوز اػبروج لألمور الضرورية كقضاء اغباجة، واالغتساؿ، وشهادة اعبنازة، وعيادة / ج
وضرورة خروجو إلسبامها  وأمهيتها أمورهوللمعتكف تقدير  ،اؼبريض، وتشييع اؼبؤمن، وإقامة الشهادة

 .متصلة( ساعة ٕٗ)يعادؽبا أي  و مايستغرؽ يـو وليلة أ ال أفعلى 

  ، فهل لو أف يفعل ما يشاء ؟وإذا خرج لشيء من ذلك/ س

دل جيز لو اعبلوس وال اؼبشي ربت الظالؿ، وال الصالة خارج اؼبسجد إال دبكة، فإنو / ج
 .يصلي هبا أين شاء

ض أو ال جيوز أصل اعبلوس ووضع مقعده على األر  وىل يقصد باعبلوس إطالة البقاء أو/ س
لو أراد عيادة مريض يف بيتو أو يف اؼبستشفى فما ىي طريقة العيادة اليت لو فعلها : الكرسي، فمثالً 

 دل يبطل اعتكافو ؟

لل عند ظيف جلوسو يف اؼبكاف اؼب إشكاؿ أي يف الطريق يتجنب اعبلوس للراحة، وال/ ج
يقضي  أوالؿ ظت اليتنزه رب أفيصح  نو معتكف وخرج لضرورة فالأفاؼبفروض  ،عيادة اؼبريض

 إذلها ويرجع ئبل يقضي حاجتو ويقتصر على الضروري لقضا ،بعض الوقت جيلس يف الطريق
 .اعتكافو

، فلو تطلب قضاء اغباجة دخوؿ بيت مسقف أو ركوب (الظالؿ)وما ىو اؼبقصود بػ / س
 سيارة كذلك فهل يبطل اعتكافو ؟

 .جتو ال إشكاؿ فيوفما ىو ضروري لقضاء حا ،ال يبطل كما تبُت أعاله/ ج
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 ؟ لو خرج من اؼبسجد ساىياً ىل يبطل االعتكاؼ و / س

 .دل يبطل اعتكافو/ ج

 :ومن اؼبسائل اؼبتعلقة بنذر االعتكاؼ ما يلي 

فما ىو وأخل بالباقي،  إذا نذر اعتكاؼ شهر معُت ودل يشًتط التتابع، فاعتكف بعضاً / س
 اغبكم ؟

  .صح ما فعل وقضى ما أمهل/ ج

، فما ىو (أي اعتكف بعضًا وأخل بالباقي)وفعل ذلك بالتتابع  النذر يف لو تلفظو / س
 ؟ حكمو

 . ؛ ألنو أخّل بشرط التتابعاالعتكاؼ من جديد أعاد/ ج

 علم بو حىت خرج ودل ي( كشهر رجب) نذر اعتكاؼ شهر معُّت  وما حكم من/ س
 ؟ كابوس والناسي

 . قضاه/ ج

 ؟ ، فماذا يصنع(أي اعتكف ثالثة وترؾ يـو)بيـو  إذا نذر اعتكاؼ أربعة أياـ فأخلّ و / س

 . أف يضم إليو يومُت آخرين ليصح اإلتياف بو تاجقضاه، لكن حي/ ج

 ؟إذا نذر اعتكاؼ يـو ال أزيد النذر وىل ينعقد / س

 .ثالثة أياـ كما تقدـ االعتكاؼ ألف زماف ؛دل ينعقد/ ج

 ؟قدـو زيد يـو من لو نذر اعتكاؼ ثاين ىل يصح و / س

 .آخرينيومُت صح، ويضيف إليو  /ج

 * * * 
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 :أقسام االعتكاف. 1
 ما ىي أقساـ االعتكاؼ ؟/ س

  .(مستحب) وندب ينقسم إذل واجب/ ج

 والواجب منو ما ىو ؟/ س

  .واؼبندوب ما تربع بو ،(كالعهد واليمُت) الواجب ما وجب بنذر وشبهو/ ج

 ؟( اجب واؼبستحبالو )يف كال القسمُت وإسباـ االعتكاؼ وىل جيب االستمرار / س

ال جيب ف أما اؼبندوبو ، فيو الشروعجرد دباالستمرار فيو جيب  االعتكاؼ الواجب/ ج
 . الثالثاعتكاؼ اليـو جب فإذا مضيا و فيو حىت ديضي يوماف، االستمرار 

  ، فهل جيوز لو ذلك ؟إذا شاء عن االعتكاؼ ولو شرط يف حاؿ نذره الرجوع/ س

 . عليو  قضاءكاف لو ذلك أي وقت شاء، وال/ ج

 ؟ ، فما ىو حكمووقطع االعتكاؼيف نذره الرجوع مىت ما شاء ولو دل يشًتط / س

 .إذا قطعونذره ب للوفاءاعتكاؼ جديد ب أف يأيتوجب / ج

 * * * 

 :حمرمات االعتكاف. 2
 ماذا حيـر على اؼبعتكف ؟/ س

  :أمور حيـر على اؼبعتكف ستة/ ج

  .وصباعاً  وتقبيالً  ؼبساً  ؛النساء -ٔ

  .الطيب شمّ  -ٕ
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 (.أي طلبو سواء كاف بوسيلة ؿبرمة كاليد أو ؿبللة كجسد الزوجة)استدعاء اؼبٍت،  -ٖ

  .البيع -ٗ

  .الشراء -٘

 . (مناقشة اآلخرين ألجل الغلبة واالنتصار للنفس)، اؼبماراة -ٙ

 كشراء أكل أو دواء وما شابو، فهل ديكنو فعل ذلك ؟شيء ضروري   إذلولو احتاج / س

 .جيوز/ ج

 ؟ و عقد النكاحأو أكل الصيد، أو إزالة الشعر، ألبس اؼبخيط، وىل حيـر عليو / س

 . ذلك ال حيـر عليو/ ج

كتصفية حسابات عملو أو )من غَت البيع والشراء  و النظر يف أمور معاشووىل جيوز ل/ س
 ؟( التباحث مع ذبار ومقاولُت وما شابو

  .جيوز/ ج

 ؟األحاديث والشعر والقراءة والتأليف وما شابو  كإجراء اػبوض يف اؼبباحوماذا عن / س

  . جيوز/ ج

 وىل ما ذكر من ؿبرمات ربـر عليو هناراً وليالً ؟/ س

 . عدا اإلفطار حيـر عليو ليالً  كل ما ذكرناه من ارمات عليو هناراً / ج

  ؟  من مات قبل انقضاء االعتكاؼ الواجبما حكم و / س

 .وقضاؤه عنو القياـ بو( الولد األكرب)الورل جيب على / ج

 * * * 
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 :مفسدات االعتكاف. 3
 ما ىي مفسدات االعتكاؼ ؟/ س

  .وغَتىا كاعبماع واألكل والشرب واالستمناء كل ما يفسد الصياـ يفسد االعتكاؼ/ ج

  ؟ من اعتكافو  أفطر يف اليـو األوؿ والثاين وىل ذبب الكفارة على من/ س

  .فتجب الكفارة حينئذٍ  إال أف يكوف واجباً  ،حباً إذا كاف اعتكافو مست دل جيب بو كفارة/ ج

 ؟ ، فهل ذبب عليو الكفارةمن اعتكافو الثالثاليـو وإف أفطر يف / س

 . حىت وإف كاف االعتكاؼ مستحباً عليو  الكفارة توجب/ ج

 ، فكم كفارة ذبب عليو ؟وىو معتكف ولو جامع/ س

 ولو كاف يف ،يف غَت رمضاف ع هناراً وكذا لو جام ،كفارة واحدة إف جامع ليالً عليو  ب ذب/ ج
 .لزمو كفارتافشهر رمضاف 

 لو ارتد اؼبعتكف ؟ ىو اغبكم وما/ س

 . االعتكاؼبو االرتداد موجب للخروج من اؼبسجد، ويبطل / ج

  ؟ يف شهر رمضاف أكره امرأتو على اعبماع، ومها معتكفاف هناراً  وما حكم من/ س

 .لزمو كفارتاف/ ج

 عتكف إف فعل ما يوجبها ؟وما ىي كفارة اؼب/ س

عتق رقبة، أو صياـ : ىي ككفارة اإلفطار العمدي يف شهر رمضاف، أي التخيَت بُت/ ج
  .شهرين متتابعُت، أو إطعاـ ستُت مسكيناً 

 ، فماذا تصنع ؟(ديكن للزوج مراجعتها فيو أي طالؽ رجعي)إذا طلقت اؼبعتكفة رجعية و / س
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ب على اؼبطلقة بالطالؽ الرجعي مالزمة بيتها وعدـ إذ جي) إذل منزؽبامن اؼبسجد خرجت / ج
من  أو مضى يوماف إف كاف واجباً االعتكاؼ  جيب عليها قضاءبعد انتهاء عدهتا ، مث (اػبروج منو

 . استحب ؽبا القضاء، وإال اعتكافها

 ىل يبطل اعتكافو ؟إذا باع أو اشًتى و / س

 . يأمث وال يبطل/ ج

 ؟متفرقة أياـ ؼ ثالثة ااعتكوىل يصح / س

 .ال يصح/ ج

* * * 

ىذا آخر ما مت ربريره يف ىذا الكتاب عرب سؤاؿ وجواب ألحكاـ شريعة ا اليت أوضحها 
ى ا على ، وآخر دعوانا أف اغبمد  رب العاؼبُت وصلّ Xدياين آؿ ؿبمد اإلماـ أضبد اغبسن 

 . م تسليماً لو الطاىرين األئمة واؼبهديُت وسلّ آؿبمد و 
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