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 سؤال وجواب يف الصيام

 س/ ما تعريف الصيام؟ 
ب الشمس، بنية اإلمساٌك عن شهويت البطن والفرج، من طلوع الفجر الصادق إىل غرو ج/  

 التقرب إىل هللا تعاىل. 
 ىي  مي خي حي جي يه ىه}  ىل:والدليل على مشروعيته قوله تعا 

 . [183]سورة البقرة: { ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي
 

 س/ ما هو الصيام الذي فرضه هللا على العباد؟
 ج/ صيام شهر رمضان. 

 ين  ىن  نن  من زن  رن  مم  ام يل}  والدليل قوله تعاىل: 
]سورة    {حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري  ٰى
 . [185البقرة:

 
 س/ بـِم يثبت دخول شهر رمضان؟
 أو بتمام عدة شعبان ثالثني.  ج/ يثبت أبحد أمرين: رؤية اهلالل،

: )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن قال: قال رسول هللا   والدليل حديث أيب هريرة  
 غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني( رواه البخاري ومسلم.
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 هي شروط الصيام؟ س/ ما  
 ج/ للصيام مخسة شروط: 

 اإلسالم.  .1
 التكليف )العقل والبلوغ(. .2
 وم. القدرة على الص .3

 والن ِّفاس. دم احليض من النقاء .4

 للصوم شرعاً: فال ُيصام يف األايم اليت حيرم أو يكره صومها.  الزمن القابل .5

 
 س/ ما هي أركان الصيام؟

 ج/ للصيام ركنان: 
 التعيني واجلزم.النية: وجيب فيها   .1
 اإلمساك عن املفطرات: وسيأيت الكالم عنها.  .2

 
 يل؟ س/ هل يشرتط تبييت نية الصيام من الل 

 ج/ نعم جيب أن يبيت الصوم الواجب من الليل. 
: )من مل يبيت الصيام قبل قالت: قال رسول هللا   والدليل حديث حفصة زوج النيب  
 وصححه األلباين. الفجر فال صيام له( رواه النسائي  

 
 س/ ما هي أصول املفطرات اليت تفطر الصائم؟ 

 ماع. ج/ أصول املفطرات ثالثة وهي: األكل، الشرب، اجل
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 رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}والدليل قوله تعاىل:  

 مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 .[187]سورة البقرة:  { ىتيت نت
والدليل حديث أيب هريرة   القيء  تعمد  قال رسول هللا    وُيضاف هلا  : )من قال: 

 استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه( رواه أبو داود وصححه األلباين. 
 

 ذكر أمثلة على ما يُفطر الصائم مما هو مبعىن األكل والشرب واجلماع؟ أ  س/
 ت عموم النصوص على كلياٍت ثالث: ج/ مفسدات الصيام توقيفية، وقد دل 

 كل ما يدخل من منفذ األكل والشرب املعتاد يًفطر الصائم. -
 ملعتاد. كل ما فيه تغذية للجسم كاإلبر املغذية فإهنا تُفطر وإن مل تدخل من املنفذ ا -
 كل ما فيه تعمد إخراج الشهوة يُفسد الصيام كاالستمناء. -

 
 يُفطر الصائم؟س/ هل خروج الدم حبجامة وحنوه  

قال: )احتجم رسول ج/ ال يفطر، ولكنه خالف األوىل، والدليل حديث ابن عباس  
 وهو صائم( رواه البخاري.  هللا  

 
 س/ ما الذي ال يكره للصائم فعله؟ 

للصائم فعله، كاملضمضة واالستنشاق من غري مبالغة، إىل اجلوف يباح    ج/ كل ما ال يدخل
 واالكتحال، واحلُقن غري املغذية، وال أبس أن يصبح جنباً . والسواك، واستعمال املعجون، 
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 س/ ما حكم من أفطر يف رمضان انسياً؟
 : قال: قال رسول هللا    ج/ ال شيء عليه وليتم صومه. والدليل حديث أيب هريرة  

)من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإمنا أطعمه هللا وسقاه( رواه البخاري 
 ومسلم. 
 ا حكم من أفطر متعمداً بغري مجاع؟ س/ م

 ج/ عليه قضاء ذلك اليوم، والتوبة الصادقة فقد أتى كبرية من كبائر الذنوب. 
نَ   يقول:   أيب أمامة قال : مسعت رسول هللا  والدليل حديث   ئٌِّم إِّْذ أَََتينِّ َرُجاَلنِّ ا أَََن َنَ ) بَ ي ْ

،  فََأَخَذا بَِّضب َْعيَّ ( َوَساَق احلَْدِّيَث، َوفِّيهِّ قَاَل: ) ُُثَّ اْنطََلَقا يبِّ فَإَِّذا قَ ْوٌم ُمَعلَُّقوَن بَِّعرَاقِّيبِّهِّمْ 
يُل َأْشَداقُ ُهْم َدًما، قلت: َمْن هؤالءِّ؟ قال: ه طرون قبل ذِّين يُ فْ ؤالءِّ الَّ ُمَشقََّقٌة َأْشَداقُ ُهْم َتسِّ

 وصححه األلباين. رواه النسائي يف الكربى َتِّلَّةِّ صومهم (  
 

 س/ ما حكم من أفطر متعمداً جبماع؟ 
ج/ عليه ثالثة أمور: التوبة الصادقة، والقضاء، والكفارة: وهي عتق رقبة فإن مل جيد فصيام 

  شهرين متتابعني فإن مل جيد فإطعام ستني مسكيناً.
إذ جاءه رجل فقال:   قال: )بينما حنن جلوس عند النيب     أيب هريرة ليل حديث  والد 

فقال  امرأيت يف رمضان،  قال: وقعت على  أهلكك؟(  قال: )وما  هلكت اي رسول هللا، 
: )هل تستطيع أن تعتق رقبة؟( قال: ال، قال: )فهل تستطيع أن تصوم شهرين رسول هللا  

مسكينا؟( قال: ال، قال: )اجلس، طعم ستني  تطيع أن تمتتابعني؟( قال: ال، قال: )فهل تس
بعرق فيه متر، قال: )خذ هذا فتصدق به(، فقال الرجل: أعلى فجلس، فأيت رسول هللا  

أهل بيت أفقر من أهل بييت،   -يريد احلرتني    - أفقر مين اي رسول هللا؟ فوهللا ما بني البتيها  
اه البخاري أهلك( رو   هب فأطعمه حىت بدت أنيابه ُث قال: )اذ  فضحك رسول هللا  

 ومسلم. 
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 س/ من هم أصحاب األعذار الذين رُِخص هلم يف الفطر؟ وما الذي جيب عليهم؟ 
 ج/ هم ثالثة أصناف: 

تعاىل:   .1 قوله  والدليل  أَُخر.  أايٍم  يف  ويقضيان  يفطران  واملسافر.   مئ }املريض 
 . [185]سورة البقرة:  { ختمت حت  جت  هب مب  خب حب  جب هئ

هما أطعمتا مع افر يقضيان فإن خافتا على ولدياحلامل واملرضع. كاملريض واملس .2
عز وجل   -مرفوعاً وفيه: )إن هللا    القضاء، والدليل حديث  أنس بن مالك  

وضع عن املسافر شطر الصالة، وعن املسافر واحلامل واملرضع الصوم( رواه ابن   -
 ماجه وأمحد وصححه األلباين. 

م مسكيناً. والدليل ما روى العاجز لكرب سنه. ليس عليه إال إطعام عن كل يو  .3
 نت  مت  زت } يقرأ:    ل: مسعت ابن عباس  البخاري عن عطاء قا

البقرة:  {  رثزث يت  ىت  عباس،  [184]سورة  ابن  :   قال 
أن يصوما،  يستطيعان  الكبرية، ال  واملرأة  الكبري،  الشيخ  هو  مبنسوخة،  )ليست 

 سكينا(.  فيطعمان مكان كل يوم م
 
 

 س/ أذكر آداب الصيام؟
 كثرية منها:  نن ومستحباتج/ للصيام س

: أن رسول   تعجيل الفطر وأتخري السحور. والدليل حديث سهل بن سعد -
، قال: )ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر( رواه البخاري ومسلم، وعند هللا  

 أمحد )ال يزال الناس خبري ما عجلوا اإلفطار. 
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قال: قال   هريرة  كفُّ اللسان عن قول الزور والعمل به. والدليل حديث أيب   -
: )إذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث وال يصخب وال جيهل، فإن رسول هللا  

 سابه أحد أو قاتله، فليقل: إين صائم، إين صائم( رواه البخاري ومسلم.
)كان رسول هللا قال:  ابن عمر قول الذكر بعد اإلفطار. والدليل حديث  -

 ق، وثبت األجر إن شاء هللا( رواه إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العرو
 اود وحسنه األلباين. أبو د

 
 س/ ما هو صيام التطوع؟ 

ج/ هو كل صيام مباح عدا الصيام الواجب: صوم رمضان وصوم النذر والكفارة. وهو 
 أنواع منها: 
قال: قال صيام الست من شوال. والدليل حديث أيب أيوب األنصاري   -

بعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر( أت  ُث   ،: )من صام رمضان رسول هللا  
 رواه مسلم. 

دليل حديث أيب قتادة يوم عاشوراء. وال يوم عرفة لغري احلاج، وصيامكصيام  -
    قال: قال رسول هللا صيام يوم عرفة: إين أحتسب على هللا أن( :

يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده، صيام يوم عاشوراء: أحتسب على هللا 
 فر السنة اليت قبله( رواه مسلم.أن يك

قال: قال    هريرة  وصيام شهر هللا احملرم وشهر شعبان. والدليل حديث أيب -
: )أفضل الصيام بعد رمضان، شهر هللا احملرم( رواه مسلم، وعن رسول هللا  

يف الشهر من السنة   قالت: )مل يكن رسول هللا    - رضي هللا عنها    -عائشة  
 بان( رواه مسلم. أكثر صياما منه يف شع
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قال: )أوصاين خليلي   ثالثة أايم من كل شهر. والدليل حديث أيب الدرداء   -
   بثالث ال أدعهن يف سفر وال حضر حىت أموت، أوصاين: بصيام ثالثة

 أايم من كل شهر، وركعيت الضحى( رواه البخاري ومسلم. 
قال: قال   صيام يوم وإفطار يوم. والدليل حديث عبد هللا بن عمرو   -

الصيام إىل هللا صيام داود  هللا    رسول  السالم    - : )أحب   كان  -عليه 
يصوم يوما , ويفطر يوماً، وأحب الصالة إىل هللا صالة داود، كان ينام نصف 

 الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه( رواه البخاري ومسلم.

قال:   أن رسول هللا    صيام اإلثنني واخلميس. والدليل حديث أيب هريرة   -
)تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس، فأحب أن يعرض عملي وأَن صائم( 

 ه الرتمذي وحسنه. روا
 س/ هل هناك صيام مكروه؟ 

 ج/ نعم، ومن أمثلته:
السبت بصيام. والدليل حديث  أيب هريرة   - قال: قال   إفراد اجلمعة أو 

وال ختصوا يوم  : )ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل , رسول هللا 
اجلمعة بصيام من بني األايم( رواه البخاري ومسلم. وعن الصماء بنت بسر 

: )ال تصوموا يوم السبت إال فيما قالت: قال رسول هللا    السلمية  
صه( افرتض هللا عليكم، فإن مل جيد أحدكم إال عود عنب أو حلاء شجرة فليم

 رواه أبو داود.
: )ال قال: قال رسول هللا  باس والدليل حديث ابن ع يوم الشك. -

يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني، إال أن يوافق ذلك صوماً كان 
 يصومه أحدكم فليصمه( رواه البخاري ومسلم. 

عن   قال: )سئل رسول هللا    صيام الدهر. والدليل حديث  أيب قتادة   -
 صيام الدهر فقال: ال صام وال أفطر( رواه مسلم. 
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 ألايم اليت حيرم صومها؟ س/ ما هي ا

 ج/ مخسة أايم يف السنة حيرم صومها: 
قال: )هنى   يوما العيدين )الفطر واألضحى(. والدليل حديث  أيب هريرة   -

الفطر(    رسول هللا   ويوم  يوم األضحى  يومني:  البخاري عن صيام  رواه 
  ومسلم.

ايم قالت: )مل يرخص يف أأايم التشريق الثالثة. والدليل حديث عائشة   -
 التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي( رواه البخاري. 
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 سؤال وجواب يف االعتكاف 

 س/ ما هو تعريف االعتكاف؟
 هو اللبث يف املسجد للعبادة على وجه خمصوص. ج/  

يعتكف العشر   قال: )كان رسول هللا    والدليل على مشروعيته حديث ابن عمر  
 م. األواخر من رمضان( رواه البخاري ومسل

 س/ ما هي شروط االعتكاف؟

 ج/ لالعتكاف أربعة شروط: 
 اإلسالم.  .1
 التكليف )العقل والبلوغ(. .2
 النية.  .3
 عدم احليض والنفاس.  .4

 س/ هل يشرتط الصوم يف االعتكاف؟ 
: )وال اعتكاف إال بصوم( رواه عائشة  ج/ ال يشرتط ولكن يستحب. والدليل قول  

 أبو داود.
 س/ أين يكون االعتكاف؟ 

اجلامع ملن تعينت عليه اجلمعة، وال أبس أن يكون يف مسجد ال تقام فيه   ج/ يكون يف 
 . اجلمعة

 . [187]سورة البقرة:  { يث ىث نث مث زث رث}قوله تعاىل:  والدليل  
 

 س/ ما هي مبطالت االعتكاف؟
 ج/ أمران: 
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ال يدخل   : ) كان رسول هللا  . والدليل قول عائشة  اخلروج من املسجد   .1
 إذا كان معتكفا( رواه البخاري ومسلم.البيت إال حلاجة اإلنسان،  

  { يث ىث نث مث زث رث}اجلماع. والدليل قوله تعاىل:   .2
   .[187]سورة البقرة:

 
 س/ ما الذي يكره للمعتكف فعله؟ 

 ج/ يكره للمعتكف االنشغال بغري ذكر هللا وتالوة القرآن والصالة. 
وال يشهد   قالت: )السنة على املعتكف أن ال يعود مريضاً،   -والدليل حديث عائشة  

، وال اعتكاف إال جنازة، وال ميس امرأة، وال يباشرها، وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد منه
 بصوم، وال اعتكاف إال يف مسجد جامع( رواه أبو داود. 
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 7 .......................................................................................... س/ ما هو صيام التطوع؟ 

 8 ....................................................................................... س/ هل هناك صيام مكروه؟ 

 9 ............................................................................ س/ ما هي األيام التي يحرم صومها؟

 10 ......................................................................................... سؤال وجواب في االعتكاف 

 10 ................................................................................... س/ ما هو تعريف االعتكاف؟ 

 10 ................................................................................... س/ ما هي شروط االعتكاف؟ 

 10 ......................................................................... س/ هل يشترط الصوم في االعتكاف؟ 

 10 ........................................................................................ س/ أين يكون االعتكاف؟ 

 10 ................................................................................. كاف؟ س/ ما هي مبطالت االعت 

 11 ............................................................................... س/ ما الذي يكره للمعتكف فعله؟ 

 12 ........................................................................................................ فهرس املوضوعات

 


