
 


 

  )العدد األول(
  أجابت عنها

  لدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءاللجنة ا
  

  رئيس اللجنة.... عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  نائب رئيس اللجنة... عبد الرزاق عفيفي 

  عضو... عبد اهللا بن غديان 
  عضو... عبد اهللا بن قعود 
 

  

 

  

كيف ينوي اإلنسان صيام رمضان؟ وهل جمرد العلم بدخول : س
  رمضان يصح الصوم بقية األيام؟

تكون النية بالعزم على الصيام، وال بد من تبييت نية صيام : ج
  .رمضان ليال كل ليلة


هل الريق يفطر يف رمضان أم ال؟ حيث إنه جييين ريق كثري : س

  .أقرأ القرآن ويف املساجد وهذا حيرجين وخاصة إذا كنت
ابتالع الصائم ريقه ال يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع يف : ج

املسجد وغريه، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فال تبلعه، بل 
  .أبصقه يف منديل وحنوه إذا كنت يف املسجد

 


فطر الصائم يف هل روائح الطيب أو روائح املبيدات احلشرية ت: س

  رمضان أو غريه؟
الروائح مطلقا عطرية وغري عطرية ال تفسد الصوم يف رمضان : ج

  .وغريه فرضا أو نفال
  



 
ما حكم الشرع يف ناكح يده؟ وما حكم من نكح يده يف يوم : س

واهللا واهللا : (من شهر رمضان؟ وما حكم من أقسم ثالثا أي قال
  مرة ثانية ولكنه عاد؟) أي نكاح يده(إىل هذا العمل  لن يعود) واهللا

ال جيوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك : ج
يف يوم من أيام رمضان فهو أشد إمثا وأعظم جرما ممن فعله يف غري 
رمضان، وجتب عليه التوبة واالستغفار ويصوم يوما عن اليوم الذي 

ين، وأما من أقسم أال يفعله ففعله فقد أفطره إذا كان قد نزل منه م
حنث يف ميينه، وعليه كفارة ميني واحدة، ولو كرره؛ ألنه ميني على 
شيء واحد، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكني أو كسوم، 
فمن مل يستطع صام ثالثة أيام، وقدر اإلطعام مخسة أصواع من الرب 

 نصف صاع، أو األرز أو حنو ذلك من قوت البلد لكل مسكني
  .ومقدار الكسوة لكل مسكني ثوب يستره يف الصالة
   

  ما حكم احلائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟: س
وتأخري  تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر،: ج

  .االغتسال إىل ما بعد طلوع الفجر ال يؤثر على الصيام
  

  


يف يوم من أيام شهر رمضان الكرمي ويف وقت الصيام كذلك وأنا : س

  نائم حصل أين احتلمت فما هو احلكم يف ذلك، وهل عليه كفارة؟
من احتلم وهو صائم أو حمرم باحلج أو العمرة فليس عليه إمث : ج

وال كفارة وال يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل اجلنابة 
  .اإذا كان قد أنزل مني

  


أشكو نزول السائل املنوي يف أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتالم : س

  .أو ممارسة العادة السرية فهل يف هذا تأثري على الصوم؟ أفيدونا أفادكم اهللا
إذا كان األمر كما ذكر فإن نزول املين منك بدون لذة يف ار : ج

  .عليك القضاءرمضان ال يؤثر على صيامك وليس 
 

  ما حكم التداوي باحلقن يف ار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي؟: س
جيوز التداوي باحلقن يف العضل والوريد للصائم يف ار رمضان، : ج

وال جيوز للصائم تعاطي حقن التغذية يف ار رمضان؛ ألنه يف حكم 
  تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك احلقن

يعترب حيلة على اإلفطار يف رمضان وإن تيسر تعاطي احلقن يف العضل 
  .والوريد ليال فهو أوىل



  
يف شهر رمضان املبارك أطغتين شهويت على زوجيت بعد صالة الفجر : س

  وجامعتها فما احلكم؟
حيث ذكر املستفيت أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر يف رمضان : ج

فالواجب عليه عتق رقبة فإن مل يستطع فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع 
وعليه قضاء اليوم بدال عن ذلك ) بر(فإطعام ستني مسكينا لكل مسكني مد 

اليوم، وأما املرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت 
  .مكرهة فليس عليها إال القضاء

ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه : جلواألصل يف وجوب الكفارة على الر
يا رسول اهللا : إذ جاءه رجل فقال بينما حنن جلوس عند النيب : قال

هل : " وقعت على امرأيت وأنا صائم، فقال : قال" ما لك؟: "هلكت، قال
" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟: "ال، قال: قال" جتد رقبة تعتقها؟

 فمكث النيب : ال، قال: قال" طعام ستني مسكينا؟فهل جتد إ: "ال، قال: قال
 -املكتل: والعرق- بعرق فيه متر  فبينما حنن على ذلك أيت النيب : قال
  .احلديث متفق عليه" خذه فتصدق به: "أنا، فقال: فقال" أين السائل؟: "فقال

أما إجياب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه ملا يف رواية أيب داود 
وأما إجياب الكفارة والقضاء على .  وصم يوما مكانه. واللفظ له: بن ماجه وا

املرأة إذا كانت مطاوعة؛ فألا يف معىن الرجل، وأما عدم إجياب الكفارة 
عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان وما :  عليها يف حال اإلكراه؛ فلعموم قوله 

  استكرهوا عليه
 

  
كاف، وهل الصيام منها، وهل جيوز للمعتكف ما هي شروط االعت: س

أن يزور مريضا، أو جييب الدعوة، أو يقضي حوائج أهله، أو يتبع 
  جنازة، أو يذهب إىل العمل؟

يشرع االعتكاف يف مسجد تقام فيه صالة اجلماعة، وإن كان : ج
املعتكف ممن جيب عليهم اجلمعة ويتخلل مدة اعتكافه مجعة ففي مسجد 

ة أفضل، وال يلزم له الصوم، والسنة أال يزور املعتكف تقام فيه اجلمع
وال يقضي حوائج أهله، وال  أثناء اعتكافه، وال جييب الدعوة،مريضا 

يشهد جنازة، وال يذهب إىل عمله خارج املسجد؛ ملا ثبت عن عائشة 
السنة على املعتكف أال يعود مريضا، وال : رضي اهللا عنها أا قالت

امرأة، وال يباشرها، وال خيرج حلاجة إال ملا ال  يشهد جنازة، وال ميس
  بد منه

  
رمضان كلها يف إذا أراد شخص أن يعتكف يف العشر األواخر من : س

  املسجد؛ فمىت يكون بدء دخوله املسجد، ومىت يكون انتهاء اعتكافه؟
: روى البخاري ومسلم رمحهما اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: ج

إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفه وينتهي  كان النيب 
  .مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب مشس آخر يوم منه

 



 
احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد يف شهر : س

رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر 
وتقضي وال تطعم، أو تفطر وتطعم وال تقضي؟ ما الصواب من هذه 

  الثالثة؟
إن خافت احلامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت : ج

لقضاء فقط، شأا يف ذلك شأن املريض الذي ال يقوى على وعليها ا
ومن كَانَ [: الصوم أو خيشى منه على نفسه مضرة، قال اهللا تعاىل

وكذا املرضع إذا  } ١٨٥:البقرة{] مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ
خافت على نفسها إن أرضعت ولدها يف رمضان، أو خافت على 

  .أفطرت وعليها القضاء فقط -ن صامت ومل ترضعه ولدها إ
 

  
صامت املرأة وعند غروب الشمس وقبل األذان بفترة قصرية : س

  جاءها احليض فهل يبطل صومها؟
إذا كان احليض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن : ج

  .يهاكان بعد الغروب فالصيام صحيح وال قضاء عل

  
 

  
ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين يف صالة التراويح هل هي عشرون : س

ركعة سنة أم مثان ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة مثان ركعات فلماذا تصلى 
عشرين ركعة يف املسجد النبوي الشريف كما مسعنا بأا تصلى عشرين ركعة 

  ة عشرون ركعة؟وعامة الناس يستدلون بذلك على أن السن
ما  وقد دلت األدلة على أنه  ، صالة التراويح سنة سنها رسول اهللا : ج

ركعة وقد سأل أبو سلمة  كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة
ما : يف رمضان، قالت عائشة رضي اهللا عنها كيف كانت صالة رسول اهللا 
ركعة، يصلي أربعا فال  كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة

تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث 
فقلت يا رسول اهللا أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا : يصلي ثالثا، قالت عائشة 

كان يصلي  إن عيين تنامان وال ينام قليب متفق عليه وقد ثبت أنه : عائشة 
فوجب أن حيمل كالم عائشة رضي اهللا  يف بعض الليايل ثالث عشرة ركعة

يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة  ما كان يزيد : عنها يف قوهلا 
ركعة على األغلب مجعا بني األحاديث، وال حرج يف الزيادة على ذلك، ألن 

مثىن : مل حيدد يف صالة الليل شيئا، بل ملا سئل عن صالة الليل قال النيب 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق  مثىن فإذا خشي أحدكم

 عليه ومل حيدد إحدى عشرة ركعة وال غريها، فدل على التوسعة يف صالة
 .الليل يف رمضان وغريه
 

  



 
من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصالة الليل إن ختمها بالوتر فماذا : س

ومن مل خيتمها بوتر فماذا عليه يف ال وتران يف ليلة :  عليه يف قول الرسول 
اجعلوا آخر صالة الليل وترا ومن نام ومل يوتر فماذا عليه يف حديث  :حديث 

أوصاين خليلي أال أنام حىت أوتر ومن نام ومل يوتر يقصد القيام :  أيب هريرة
  .ليال وغلبه النوم

يصلي ما  من نام وقد أوتر أول الليل مث قام للتهجد آخر الليل فإنه: أوال: ج
  . عن الوترين يف الليلة كتب له وال يعيد الوتر، امتثاال لنهي النيب 

من نام ومل يوتر قاصدا القيام آخر الليل وقد وجد من نفسه قوة على : ثانيا
ذلك فإنه يوتر آخر الليل وهذا أفضل، ألنه وقت الترتل اإلهلي وعمال حبديث 

على األفضل، وليس فيه خمالفة  اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا فإنه يدل: 
أوصاين خليلي أال أنام حىت أوتر ألن هذا يف حق من مل جيد  :حلديث أيب هريرة 

أوتر من أول الليل  يف نفسه قوة على القيام آخر الليل وقد ثبت أن النيب 
من :  وأوسطه وآخره، وهذا يدل على أن الليل كله حمل للوتر وقال 

ليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل خاف أال يقوم من آخر ال
  .فليوتر آخر الليل فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم

من نام ومل يوتر قاصدا القيام آخر الليل وغلبه النوم فإنه يشرع له قضاء : ثالثا
أن : الوتر يف وقت الضحى ويشفعه بركعة، حلديث عائشة رضي اهللا عنها 

ان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنيت عشرة ك النيب 
  .ركعة رواه مسلم 

   
يف أثناء الصوم إذا بلع التفالن، والبلع ليس بقصد  - أ: س

  الظمأ، وهل يتم له الصوم أم ال؟
وإن أحد األشخاص كان نائما وقام من النوم بعد  -ب

القيام من النوم فورا، هل  أذان الفجر فورا وتسحر بعد
  جيوز الصوم أم ال والصوم كان يف شهر رمضان املبارك؟

  هل جيوز شرب املاء يف أثناء أذان الفجر أم ال؟ -جـ 
إذا بلعه قبل أن خيرج من فمه فال يفسد صومه  -أ:ج 

  .بذلك
 إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر مل جيزئه صوم - ب 

إن كان من أيام رمضان، وعليه ذلك اليوم، وعليه قضاؤه 
أن يتحرى طلوع الفجر يف املستقبل حىت ال يقع يف مثل 

  .هذا مرة أخرى
ال جيوز أكل وال شرب يف الصيام بعد الشروع  -جـ 

  .يف أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن األذان بعد الفجر
  


