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واهلل املوفق

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال
مضلّ له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله أما بعد:
فإن اهلل قد امنت على عباده مبواسم اخلريات ،فيها تضاعف احلسنات ،وتُمحى السيئات ،وتُرفع
الدرجات ،ومن أعظم هذه املواسم شهر رمضان الذي فرضه اهلل على العباد ،ورغبهم فيه ،وأرشدهم إىل
شكره على فرضه.
وملا كان قدر هذه العبادة عظيماً كان البدّ من تعلّم األحكام املتعلقة بشهر الصيام ،وهذه الرسالة
تتضمن خالصات يف أحكام الصيام وآدابه وسننه.
تعريف الصيام
 - 1الصوم لغة :اإلمساك ،وشرعاً :اإلمساك عن املفطّرات من طلوع الفجر الثاين إىل غروب
الشمس بالنية.
حكم الصيام
 - 2أمجعت األمة على أن صوم شهر رمضان فرض ،ومن أفطر شيئاً من رمضان بغري عذر فقد
أتى كبرية عظيمة.
فضل الصيام

 - 3من فضائل الصيام :أن الصيام قد اختصه اهلل لنفسه وأنه جيزي به فيضاعف أجر صاحبه بال
حساب ،وأن دعوة الصائم ال تُرد ،وأن للصائم فرحتني ،وأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة ،وأن
خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك ،وأن الصوم جُنّة وحصن حصني من النار ،وأنّ من
صام يوماً يف سبيل اهلل باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفاً ،وأنّ يف اجلنة باباً يُقال له
الريان يدخل منه الصائمون ال يدخل منه أحد غريهم.
وأما صوم رمضان فإنه ركن اإلسالم ،وقد أُنزل فيه القرآن ،وفيه ليلة خري من ألف شهر ،وإذا دخل
رمضان فتحت أبواب اجلنة ،وغلقت أبواب جهنم ،وسلسلت الشياطني ،وصيامه يعدل صيام عشرة
أشهر.
من فوائد الصيام

 - 4يف الصيام حكم وفوائد كثرية مدارها على التقو ،،فالصيام يددي إىل قهر الشيطان وكسر
الشهوة ،وحفظ اجلوارح ،ويريب اإلرادة على اجتناب اهلو ،والبعد عن املعاصي ،وفيه كذلك اعتياد
النظام ودقة املواعيد وفيه إعالن ملبدأ وحدة املسلمني .
آداب الصيام وسننه
 - 5ومنها ما هو واجب ،ومنها ما هو مستحب ،فمن ذلك:
احلرص على السحور وتأخريه.
تعجيل الفطر لقوله

(( :ال يزال الناس خبري ما عجّلوا الفطر)) .وكان النيب

يُفطر قبل أن

يصلي على رطبات ،فإن مل تكن رطبات فتمريات ،فإن مل تكن متريات حسا حسوات من ماء ،ويقول

بعد إفطاره(( :ذهب الظمأ ،وابتلت العروق ،وثبت األجر إن شاء اهلل)).

البعد عن الرفث ،والرفث هو الوقوع يف املعاصي.
ومما أذهب احلسنات وجلب السيئات االنشغال بالفوازير واملسلسالت ،واألفالم واملباريات،
واجللسات الفارغات ،والتسكع يف الطرقات.
عدم اإلكثار من الطعام ،حلديث(( :ما مأل ابن آدم وعاء شراً من بطنٍ.))..

اجلود بالعلم واملال واجلاه والبدن واخلُلُق ،فقد كان رسول اهلل
ما يكون يف رمضان.

أجود الناس باخلري ،وكان أجود

ومما ينبغي فعله يف الشهر العظيم
هتيئة األجواء والنفوس للعبادة ،واإلسراع إىل التوبة واإلنابة ،والفرح بدخول الشهر ،وإتقان الصيام،
واخلشوع يف التراويح ،وعدم الفتور يف العشر األواسط ،وحتري ليلة القدر ،والصدقة ،واالعتكاف.
ال بأس بالتهنئة بدخول الشهر ،وقد كان النيب يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان وحيثّهم على
االعتناء به.
من أحكام الصيام
 - 6من الصيام ما جيب التتابع فيه كصوم رمضان ،والصوم يف كفارة القتل اخلطأ ،وصوم كفارة
الظهار ،وصوم كفارة اجلماع يف هنار رمضان وغريها .ومن الصيام ما ال يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان
وصيام عشرة أيام ملن مل جيد اهلدي وغري ذلك.
 - 7صيام التطوع جيرب نقص صيام الفريضة.

 - 8جاء النهي عن إفراد اجلمعة بالصوم ،وعن صيام السبت يف غري الفريضة ،وعن صوم الدهر،
وعن الوصال يف الصوم ،وحيرم صيام يومي العيد وأيام التشريق.
ثبوت دخول الشهر
 - 9يثبت دخول شهر رمضان برؤية هالله ،أو بإمتام شعبان ثالثني يوماً .وأما العمل باحلسابات
يف دخول الشهر فبدعة.
على من جيب الصوم
 - 11وجيب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سامل من املوانع كاحليض والنفاس.
 - 11يدمر الصيب بالصيام لسبع إن أطاقه ،وذكر بعض أهل العلم أنه يُضرب على تركه لعشر
كالصالة.
 - 12إذا أسلم الكافر أو بلغ الصيب ،أو أفاق اجملنون أثناء النهار ،لزمهم اإلمساك بقية اليوم ،وال
يلزمهم قضاء ما فات من الشهر.
 - 13اجملنون مرفوع عنه القلم ،فإن كان جينّ أحياناً ويُفيق أحياناً لزمه الصيام يف حال إفاقته دون
حال جنونه ،ومثله يف احلكم املصروع.
 - 14من مات أثناء الشهر فليس عليه وال على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
 - 15من جهل فرض الصوم يف رمضان ،أو جهل حترمي الطعام أو الوطء ،فجمهور العلماء على
عذره إن كان يُعذر مثله .أما من كان بني املسلمني وميكنه السدال والتعلم فليس مبعذور.
صيام املسافر
 - 16يُشترط للفطر يف السفر :أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً ،وأن يُجاوز البلد وما اتصل به من
بناء ،وأال يكون سفره سفر معصية ( عند اجلمهور ) ،وأال يكون قصد بسفره التحيّل على الفطر.
 - 17جيوز الفطر للمسافر باتفاق األمة ،سواءً كان قادراً على الصيام أم عاجزاً ،وسواءً شقّ عليه
الصوم أم مل يشقّ.
 - 18من عزم على السفر يف رمضان فإنه ال ينوي الفطر حىت يسافر ،وال يُفطر املسافر إال بعد
خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة.
 - 19إذا غربت الشمس فأفطر على األرض ،مث أقلعت به الطائرة فرأ ،الشمس ،مل يلزمه
اإلمساك ألنه أمتّ صيام يومه كامالً.

 - 21من وصل إىل بلد ونو ،اإلقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند مجهور أهل
العلم.
 - 21من ابتدأ الصيام وهو مقيم مث سافر أثناء النهار جاز له الفطر.
 - 22وجيوز أن يُفطر مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه ،كصاحب الربيد وأصحاب
سيارات األجرة والطيارين واملوظفني ولو كان سفرهم يومياً ،وعليهم القضاء ،وكذلك املالّح الذي له
مكان يف الربّ يسكنه.
 - 23إذا قدم املسافر يف أثناء النهار فاألحوط له أن ميسك مراعاة حلرمة الشهر ،لكن عليه القضاء
أمسك أو مل ميسك.
 - 24إذا ابتدأ الصيام يف بلد ،مث سافر إىل بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر
إليهم.
صيام املريض
 - 25كل مرض خرج به اإلنسان عن حدّ الصحة جيوز أن يُفطر به .أما الشيء اخلفيف كالسعال
والصداع فال جيوز الفطر بسببه .وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وجتربته أو غلب على ظنّه
أن الصيام جيلب له املرض ،أو يزيده أو يدخر الربء ،جيوز له أن يُفطر ،بل يُكره له الصيام.
 - 26إن كان الصوم يسبب له اإلغماء أفطر وقضى ،وإذا أُغمي عليه أثناء النهار ،مث أفاق قبل
الغروب أو بعده ،فصيامه صحيح ما دام أصبح صائماً ،وإذا طرأ عليه اإلغماء من الفجر إىل املغرب،
فاجلمهور على عدم صحة صومه .أما قضاء املغمى عليه فهو واجب عند مجهور العلماء مهما طالت مدة
اإلغماء.
 - 27ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه اهلالك ،أو ذهاب بعض احلواسّ
بغلبة الظن ال الوهم ،أفطر وقضى ،وأصحاب املهن الشاقة ال جيوز هلم الفطر،فإن كان يضرهم ترك
الصنعة ،وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا .وليست امتحانات الطالب عذراً يبيح
الفطر يف رمضان.
 - 28املريض الذي يُرجى بُرؤه ينتظر الشفاء مث يقضي وال يُجزئه اإلطعام .واملريض مرضاً مزمناً
ال يُرجى برؤه ،وكذا الكبري العاجز ،يُطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد.
 - 29من مرض مثّ شفي ،ومتكن من القضاء فلم يقض حىت مات أُخرج من ماله طعام مسكني
عن كل يوم .وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه فيصحّ ذلك.

صيام الكبري والعاجز واهلرم
 - 31العجوز والشيخ الفاين الذي فنيت قوته ال يلزمهما الصوم ،وهلما أن يفطرا مادام الصيام
خلرَف فال جيب عليه وال على أهله شيء
يُجهدمها ويشق عليهما .وأما من سقط متييزه ،وبلغ حدّ ا َ
لسقوط التكليف.
 - 31من قاتل عدواً ،أو أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال ،ساغ له الفطر ولو بدون
سفر ،وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.
 - 32من كان سبب فطره ظاهراً كاملريض فال بأس أن يفطر ظاهراً ،ومن كان سبب فطره خفياً
كاحلائض فاألوىل أن يُفطر خفية خشية التهمة.
النية يف الصيام
 - 33تُشترط النية يف صوم الفرض ،وكذا كل صوم واجب ،كالقضاء والكفارة ،وجيوز أن
تكون يف أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة .والنية عزم القلب على الفعل ،والتلفظ هبا بدعة،
وصائم رمضان ال حيتاج إىل جتديد النية يف كلّ ليلة من ليايل رمضان ،بل تكفيه نية الصيام عند دخول
الشهر.
 - 34النفل املطلق ال تُشترط له النية من الليل ،وأما النفل املعيّن فاألحوط أن ينوي له من الليل.
 - 35من شرع يف صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فال بدّ أن يتمّه ،وال جيوز أن يُفطر فيه
بغري عذر .وأما صوم النافلة فإن الصائم املتطوع أمري نفسه ،إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو بغري عذر.
 - 36من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر فعليه أن ميسك بقية يومه ،وعليه
القضاء عند مجهور العلماء.
 - 37السجني واحملبوس إن علم بدخول الشهر مبشاهدة أو إخبار من ثقة ،وجب عليه الصيام،
وإال فإنه جيتهد لنفسه ،ويعمل مبا غلب على ظنّه.
اإلفطار واإلمساك
 - 38إذا غاب مجيع قرص الشمس أفطر الصائم ،وال عربة باحلمرة الشديدة الباقية يف األفق.
 - 39إذا طلع الفجر وجب على الصائم اإلمساك حاالً سواء مسع األذان أم ال .وأما االحتياط
باإلمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق وحنوها فهو بدعة من البدع.
 - 41البلد الذي فيه ليل وهنار يف األربع والعشرين ساعة على املسلمني فيه الصيام ولو طال
النهار.

املفطرات
 - 41املفطّرات ماعدا احليض والنفاس ال يفطر هبا الصائم إال بشروط ثالثة :أن يكون عاملاً غري
جاهل ،ذاكراً غري ناس ،خمتاراً غري مضطر وال مُ ْكرَه .ومن املفطّرات اجلماع واالستقاءة ،واحليض،
واالحتجام ،واألكل والشرب.
 - 42من املفطرات ما يكون يف معىن األكل والشرب ،كاألدوية واحلبوب عن طريق الفم ،واإلبر
املغذية ،وكذلك حقن الدم ونقله ،وأما اإلبر اليت ال يُستعاض هبا عن األكل والشرب ولكنها للمعاجلة
فال تضرّ الصيام ،وغسيل الكلى ال يفطر .والراجح أن احلقنة الشرجية ،وقطرة العني واألذن ،وقلع السن
ومداواة اجلرح ،كل ذلك ال يفطر .وخباخ الربو ال يفطر .وسحب الدم للتحليل ال يُفسد الصوم ،ودواء
الغرغرة ال يبطل الصوم إن مل يبتلعه ،ومن حشا سنّه حبشوة طبية فوجد طعمها يف حلقه فال يضر ذلك
صيامه.
 - 43من أكل أو شرب عامداً يف هنار رمضان دون عذر فقد أتى كبرية عظيمة من الكبائر،
وعليه التوبة والقضاء.
 - 44وإذا نسي فأكل و شرب فليتم صومه ،فإمنا أطعمه اهلل وسقاه ،وإذا رأ ،من يأكل ناسياً
فعليه أن يذكّره.
 - 45من احتاج إىل اإلفطار إلنقاذ معصوم من مهلكة فإنه يُفطر ويقضي.
 - 46من وجب عليه الصيام فجامع يف هنار رمضان عامداً خمتاراً فقد أفسد صومه ،وعليه التوبة
وإمتام ذلك اليوم والقضاء والكفارة املغلظة ،هذا واحلكم واحد يف الزنا واللواط وإتيان البهيمة.
 - 47لو أراد مجاع زوجته فأفطر باألكل أ ّوالً فمعصيته أشدّ ،وقد هتك حرمة الشهر مرتني،
بأكله ومجاعه ،والكفارة املغلظة عليه أوكد.
 - 48والتقبيل واملباشرة واملعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته أو أمته إن كان ميلك
نفسه جائز ،ولكن إن كان الشخص سريع الشهوة ال ميلك نفسه ،فال جيوز له ذلك.
 - 49وإذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع ،وصومه صحيح ولو أمىن بعد النـزع ،ولو
استدام اجلماع إىل ما بعد طلوع الفجر أفطر وعليه التوبة ،والقضاء ،والكفارة املغلّظة.
 - 51إذا أصبح وهو جُنُب فال يضرّ صومه ،وجيوز تأخري غسل اجلنابة واحليض والنفاس إىل ما
بعد طلوع الفجر ،وعليه املبادرة ألجل الصالة.
 - 51إذا نام الصائم فاحتلم فإنه ال يفسد صومه إمجاعاً بل يتمّه.

 - 52من استمىن يف هنار رمضان بشيء يُمكن التحرز منه كاللمس وتكرار النظر وجب عليه أن
يتوب إىل اهلل ،وأن يُمسك بقية يومه وأن يقضيه بعد ذلك.
 - 53ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء ،ومن استقاء عمداً فليقض ،ومن تقيأ عمداً فعليه
القضاء ،ولو غلبه القيء فعاد بنفسه ال يُفطر .وأما العلك فإن كان يتحلل منه أجزاء ،أو له طعم مضاف
أو حالوة حرم مضغه ،وإن وصل إىل احللق شيء من ذلك فإنه يفطّر .أما النخامة والنخاعة فإن ابتلعها
قبل وصوهلا إىل فيه فال يفسد صومه ،فإذا ابتلعها عند وصوهلا إىل فيه فإنه يُفطر عند ذلك .ويُكره ذوق
الطعام بال حاجة.
 - 54والسواك سنّة للصائم يف مجيع النهار.
 - 55وما يعرض للصائم من جرح ،أو رعاف ،أو ذهاب للماء أو البنزين إىل حلقه بغري اختياره
ال يُفسد الصوم .وكذلك اليضره نزول الدمع إىل حلقه أو أن يدهن رأسه أو شاربه ،أو خيتضب باحلناء
فيجد طعمه يف حلقه ،وال يفطّر وضع احلنّاء والكحل والدّهن ،وكذلك املراهم املرطّبة واملليّنة للبشرة،
وال بأس بشمّ الطيب ورائحة البخور ،ولكن حيذر من وصول الدخان إىل احللق.
 - 56واألحوط للصائم أن ال حيتجم ،واخلالف شديد يف املسألة.
 - 57التدخني من املفطّرات ،وليس عذراً يف ترك الصيام.
- 58
- 59
- 61
- 61

واالنغماس يف ماء ،أو التلفف بثوب مبتلّ للتربد ،ال بأس به للصائم.
لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل ،مث تبني له أن الفجر قد طلع ،فال شيء عليه.
إذا أفطر يظن الشمس قد غربت وهي مل تغرب ،فعليه القضاء عند مجهور العلماء.
وإذا طلع الفجر ويف فيه طعام أو شراب فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه.

من أحكام الصيام للمرأة

 - 62اليت بلغت فخجلت ،وكانت تُفطر عليها التوبة وقضاء ما فات مع إطعام مسكني عن كل
يوم كفارة للتأخري إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ومل تقض .ومثلها يف احلكم اليت كانت تصوم أيام
عادهتا خجالً ومل تقض.
 - 63وال تصوم الزوجة ( غري رمضان ) وزوجها حاضر إال بإذنه ،فإذا سافر فال حرج.
 - 64احلائض إذا رأت القصّة البيضاء  -وهو سائل أبيض يدفعه الرّحم بعد انتهاء احليض  -اليت
تعرف هبا املرأة أهنا قد طهرت ،تنوي الصيام من الليل وتصوم ،وإن مل يكن هلا طهر تعرفه احتشت

بقطن وحنوه فإن خرج نظيفاً صامت .واحلائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليالً فَنَوَت الصيام مث طلع
الفجر قبل اغتساهلا فمذهب العلماء كافة صحة صومها.
 - 65املرأة اليت تعرف أن عادهتا تأتيها غداً تستمر على نيتها وصيامها وال تُفطر حىت تر ،الدم.
 - 66األفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى مبا كتب اهلل عليها وال تتعاطى ما متنع به
الدم.
 - 67إذا أسقطت احلامل جنيناً بدأ بالتخلّق فإهنا نفساء ال تصوم ،وإال فهي مستحاضة عليها
الصيام إن استطاعت .والنفساء إذا طهرت قبل األربعني صامت واغتسلت للصالة ،وإن جتاوزت
األربعني نوت الصيام واغتسلت وتعترب ما استمر استحاضة.
 - 68دم االستحاضة ال يدثر يف صحة الصيام.
 - 69الراجح قياس احلامل واملرضع على املريض ،فيجوز هلما اإلفطار وليس عليهما إال القضاء،
سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما.
 - 71املرأة اليت وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها يف هنار رمضان برضاها ،فحكمها
حكمه ،وأما إن كانت مكرهة فعليها االجتهاد يف دفعه وال كفارة عليها.
ويف اخلتام هذا ما تيسّر ذكره من مسائل الصيام ،أسأل اهلل تعاىل أن يُعيننا على ذكره وشكره
وحسن عبادته ،وأن خيتم لنا شهر رمضان بالغفران ،والعتق من النريان.
وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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