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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبينا 
 حممد وعلى آلو وصحبو أمجعُت، أما بعد.. 

فهذه حقيبة )األسرة الرمضانية( قد اجتهدنا يف اختيار 
موضوعاهتا وترتيبها وإخراجها بصورة متميزة، حبيث تكون خمتصرة، 

اجلوانب العلمية والعملية اليت ربتاجها  ومشوقة وشاملة لكثَت من
األسرة يف ىذا الشهر الفضيل، فنسأل هللا أن ينفع هبذا العمل كل من 

 شارك فيو، واحلمد هلل رب العادلُت. 
 تعريف الصيام

ِإّّنِ َنَذْرُت ِللرَّمْحَِن اإلمساك. لقولو تعاىل:  الصيام لغة:
 [ أي: إمساكا وصمتاً. 62 ]مرمي: َصْوًما
: التعبد هلل تعاىل باإلمساك عن ادلفطرات يوما كاماًل من شرعاو 

 طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشمس بشرط النية. 
 أقسام الصيام

: وىو صوم رمضان أداء وقضاء، وصوم الصيام ادلفروض-ٔ
 الكفارات، والصوم ادلنذور. 

كصوم االثنُت واخلميس، وثالثة أيام من كل   الصيام ادلسنون:-ٕ
 وصوم عاشوراء، وست من شوال، ويوم عرفة لغَت احلاج.  شهر،
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مثل: إفراد يوم اجلمعة بالصيام، وإفراد يوم الصوم ادلكروه: -ٖ
 السبت، وصوم الدىر. 

مثل: صيام يومي العيدين: يوم الفطر ويوم  الصوم احملرم:-ٗ
األضحى، وصيام أيام التشريق الثالثة، وصيام ادلرأة نفال بغَت إذن 

 زوجها. 
 يف صوم شهر رمضان

صوم شهر رمضان ركن من أركان اإلسالم، وفرض من فروض 
 هللا، معلوم من الدين بالضرورة، يدل عليو الكتاب والسنة واإلمجاع. 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم : فلقولو تعاىل: فأما الكتاب
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن ق َ  ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم الصِّ

ُقونَ  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِو [ إىل قولو: 341]البقرة:تَ ت َّ
اْلُقْرَآُن ُىًدى ِللنَّاِس َوبَ يَِّناٍت ِمَن اذْلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم 

ْهَر فَ ْلَيُصْموُ   : فرض. ُكِتبَ [ ومعٌت 341 ]البقرة: الشَّ
 األمر للوجوب. فَ ْلَيُصْموُ  وقولو:-
بين اإلسالم على »: : فقد قال النيب وأما السنة-

]متفق عليو[ واألحاديث يف  «صوم رمضان»وذكر منها: «مخس...
 ذلك كثَتة. 

وأمجع ادلسلمون على وجوب صوم رمضان، فمن أنكر وجوب -
 صومو كفر. 
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 مىت فرض صيام رمضان؟

انية من اذلجرة، وصام فرض صيام شهر رمضان يف السنة الث
 تسع رمضانات.  رسول هللا 

 ثبوت دخول الشهر

 يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: 
 : برؤية ىاللو. ألولا

 : إكمال عدة شعبان ثالثُت يوماً. الثاّن
ويدل على ىذين األمرين حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن 

تموه فأفطروا، إذا رأيتم اذلالل فصوموا، وإذا رأي»قال:  النيب 
 ]متفق عليو[.  «فإن غم عليكم فاقدروا لو

يقال: غم اذلالل: إذا غطاه شيء من غيم أو غَته، فلم يظهر، 
 وادلعٌت: قدروا عدة الشهر حىت تكملوا ثالثُت يوماً. 

 فوائد متنوعة

 : ٔفائدة 
صوم يوم الشك، وىو يوم الثالثُت  –على القول الراجح  –حيرم 

دون رؤية اذلالل غيم أو قًت لقول عمار رضي  من شعبان إذا حال
]رواه أىل  )من صام يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم(هللا عنو: 

 السنن موصواًل والبخاري معلقا[. 
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 : ٕفائدة 
حيرم صيام آخر يوم أو يومُت من شعبان، إال أن يوافق يوما كان 

: لو من عادتو صيامو، كاالثنُت واخلميس مثاًل، فيجور صيامو لقو 
يومني إال أن يكون رجل   أوال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم »

 ]متفق عليو[. «كان يصوم صومو، فليصم ذلك اليوم
 : ٖفائدة 

يكتفي يف إثبات الشهر برؤية عدل واحد، أما خروج الشهر، فال 
 يثبت إال برؤية اثنُت من العدول. 

 وقت الصوم

هي بغروب الشمس، يبتدئ الصوم من طلوع الفجر الثاين، وينت
فإذا طلع الفجر الصحيح وجب على ادلسلم اإلمساك حاال سواء مسع 

 ادلؤذن أم ال. 
وإذا كان يعلم أن ادلؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، وجب عليو 

 اإلمساك حال مساع األذان. 
 وجوب تبييت النية 

النية شرط يف صحة صيام الفريضة، فيجب أن يعزم اإلنسان 
يف أي جزء من أجزاء الليل، ولو قبل الفجر على الصوم بقلبو 

من مل يبيِّت الصيام من الليل، فال »: بلحظة. وذلك لقول النيب 
 ]رواه النسائي[.  «صيام لو
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 مب نستقبل رمضان؟ 

بادلبادرة إىل التوبة الصادقة، وكثرة االستغفار والذكر وتالوة -3
 القرآن. 
 بتعلم ما ال بد منو من فقو الصيام. -6
عقد العزم الصادق على عمارة أوقات رمضان باألعمال ب-1

 الصاحلة. 
باستحضار سرعة انقضاء رمضان وحسرة ادلفرط وسعادة -4
 اجملد. 
 بالتخلص من ادلنكرات ادلوجودة يف البيت. -1
 بشكر هللا عز وجل على نعمتو يف إدراك ىذا الشهر العظيم. -2

 يف رمضان ىدي النيب 

يف رمضان اإلكثار من  )وكان من ىديو  قال اإلمام ابن القيم:
أنواع العبادات، فكان جربيل عليو السالم يدارسو القرآن يف رمضان، 
وكان إذا لقيو جربيل أجود باخلَت من الريح ادلرسلة، وكان أجود 
الناس، وأجود ما يكون يف رمضان، ويكثر فيو من الصدقة 

عتكا،، وكان واإلحسان، وتالوة القرآن، والصالة، والذكر، واال
 خيص رمضان دبا ال خيص غَته بو من الشهور( ]زاد ادلعاد[. 

 ما ينبغي للصائم، وما جيب عليو 
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سئل الشيخ ابن عثيمُت رمحو هللا: ماذا ينبغي للصائم، وماذا 
 جيب عليو؟ 

فأجاب: ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات، وجيتنب مجيع 
هتا مع اجلماعة، ويًتك احملرمات، فيصلي الصلوات اخلمس يف أوقا

الكذب والغيبة والغش، وادلعامالت الربوية، وكل قول أو فعل حمرم، 
من مل يدع قول الزور، والعمل بو، واجلهل، فليس »: قال النيب 

]رواه البخاري[ )فتاوى  «هلل حاجة يف أن يدع طعامو وشرابو
 الصيام(. 
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 مما يعني الصائم على الطاعات 

 وخمافتو. تقوى هللا تعاىل -3
 اإلكثار من الذكر والدعاء وتالوة القرآن. -6
 ذبنب أصدقاء السوء. -1
 مالزمة ادلساجد واحملافظة على صالة اجلماعة. -4
 ذبنب مشاىدة ما يثَت الشهوات، ويقسي القلوب. -1
 عدم السهو. -2
 حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والسخرية. -3
 معرفة قيمة الزمن. -4
 تشعار عظمة الشهر وفضائلو. اس-5

 مطالعة سَت السلف وأىل االجتهاد والتشمَت. -31
 حماسبة النفس. -33
 ذبديد التوبة. -36
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 من فضائل رمضان 

 لشهر رمضان فضائل وخصائص كثرية منها: 
إنو الشهر الذي نزل فيو القرآن، وىذا من أعظم فضائل -3

 رمضان. 
 فيو تفتح أبواب اجلنة. -6
 بواب النار. وتغلق أ-1
وتصفد الشياطُت أي: تقيد وتسلسل، ويدل على ذلك -4

إذا جاء رمضان فتحت أبواب »حديث أيب ىريرة رضي هللا عنو: 
 ]متفق عليو[.  «اجلنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطني

ِإنَّا فيو ليلة القدر، وىي خَت من ألف شهر كما قال تعاىل: -1
َلةِ  ٌر  أَنْ َزْلَناُه يف لَي ْ َلُة اْلَقْدِر َخي ْ َلُة اْلَقْدِر * لَي ْ اْلَقْدِر * َوَما َأْدرَاَك َما لَي ْ

ِمْن أَْلِف َشْهٍر * تَ نَ زَُّل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن َرّبِِّْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر 
 ]سورة القدر[. * َساَلٌم ِىَي َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ 

رمضان، شهر مبارك، فرض هللا عليكم  أتاكم شهر»: وقال 
صيامو، تفتح فيو أبواب السماء، وتغلق أبواب اجلحيم، وتغل فيو 
مردة الشياطني، هلل فيو ليلة خري من ألف شهر، من حرم خريىا 

 ]رواه النسائي[.  «فقد حرم
 حصول ادلغفرة دلن صامو إدياناً واحتساباً. -3
 اباً. حصول ادلغفرة دلن قامو إديانا واحتس-4
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 حصول ادلغفرة دلن قام ليلة القدر إديانا واحتسابا. -5
قال:  ويدل دلا سبق حديث أيب ىريرة رضي هللا عنو عن النيب 

من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من ذنبو، ومن »
]متفق  «صام رمضان إميانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من ذنبو 

 عليو[. 
قام رمضان إميانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من من »: وقال 

 ]متفق عليو[.  «ذنبو
الصلوات »قال:  وعن أيب ىريرة رضي هللا عنو عن النيب -

رمضان، مكفرات دلا  إىلاجلمعة، ورمضان  إىلاخلمس، واجلمعة 
 ]متفق عليو[. «بينهن إذا اجتنبت الكبائر

عمرة يف »: لقولو  العمرة فيو تعدل حجة مع النيب -31
 ]أخرجو مسلم[.  «حجة معي –قال  أو – رمضان تعدل حجة

كثرة العتقاء من النار يف رمضان: حلديث أيب أمامة، عن -33
]رواه أمحد، وقال األلباين:  «هلل عند كل فطر عتقاء»: النيب 

 حسن صحيح[. 
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، صفدت »وحديث: 

دي مناد: يا باغي اخلري، أقبل، ويا الشياطني، ومردة اجلن،...وينا
]رواه «باغي الشر، أقصر، وهلل عتقاء من النار، وذلك يف كل ليلة 

 الًتمذي، وحسنو األلباين[. 
لكل مسلم يف كل يوم من رمضان دعوة مستجابة لقولو -36
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 « يعٍت يف رمضان  –إن هلل تبارك وتعاىل عتقاء يف كل يوم وليلة
]رواه البزار،  «م وليلة دعوة مستجابةوإن لكل مسلم يف كل يو  –

 وقال األلباين: صحيح لغَته[.
ما أتى على »: إنو غنيمة للمؤمن: فقد قال النيب -31

ادلسلمني شهر خري ذلم من رمضان، وال أتى على ادلنافقني شهر 
شر ذلم من رمضان، وذلك دلا يعد ادلؤمنون فيو من القوة للعبادة، 

غفالت الناس وعوراهتم، وىو غنم  وما يعد فيو ادلنافقون من
 ]رواه أمحد، وصححو أمحد شاكر[.  «للمؤمن، ونقمة للفاجر

 يف فضائل الصيام مطلقًا. 
وىذه الفضائل ثابتة لشهر رمضان بطريق األوىل، ألن صيام شهر 

 رمضان أفضل الصيام. 
 أجر الصيام بغَت حساب. -3
 الصيام وقاية من مساوئ األخالق. -6
 ئم بصيامو عند فطره، وعند لقاء ربو. يفرح الصا-1
خلو، فم الصائم أطيب من ريح ادلسك، ويدل دلا سبق -4

قال هللا عز »قال:  حديث أيب ىريرة رضي هللا عنو عن النيب 
وجل: كل عمل ابن آدم لو إال الصوم فإنو يل، وأنا أجزي بو، 
والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث، وال 

إن سابو أحد أو قاتلو، فليقل: إّن صائم، والذي نفس يصخب، ف
حممد بيده، خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح ادلسك. 
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للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربو فرح 
 ]متفق عليو[. «بصومو 

كل »ويدل على أن أجر الصيام بغَت حساب رواية دلسلم بلفظ: 
ف؛ احلسنة بعشر أمثاذلا، إىل سبعمائة ضعف، عمل ابن آدم يضاع

قال هللا تعاىل: إال الصوم فإنو يل، وأنا أجزي بو، يدع شهوتو 
 . «وطعامو من أجلي 

إن »: للصائمُت باب يف اجلنة ال يدخل منو غَته: لقولو -1
يف اجلنة بابا يقال لو: الريان، يدخل منو الصائمون يوم القيامة، ال 

م، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منو يدخل منو أحد غريى
 ]متفق عليو[. «أحد

: الصيام يشفع لصاحبو مع القرآن يوم القيامة: لقول النيب -2
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي »

رب، منعتو الطعام والشهوة، فشفعين فيو، ويقول القرآن: أي 
]رواه أمحد، «. قال: فيشفعانرب، منعتو النوم بالليل، فشفعين فيو

 وصححو األلباين[. 
الصيام جنة، »: والصيام وقاية من النار: لقول النيب -3

]رواه أمحد بسند حسن، كما قال «وحصن حصني من النار
 ادلنذري[. 

دلعاذ رضي هللا  والصيام باب عظيم من أبوب اخلَت: لقولو -4
رسول هللا. قال:  اقال: بلى ي «أال أدلك على أبواب اخلري»عنو: 

]رواه  «الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة، كما يطفئ ادلاء النار»
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 الًتمذي[. 
أليب  والصوم ال مثل لو يف العبادات: فقد قال النيب -5
]رواه ابن حبان، وصححو  «عليك بالصوم؛ فإنو ال مثل لو»أمامة: 

 األلباين[. 
 بينو وبُت النار.. وكلما أكثر ادلرء من الصيام كلما باعد هللا-31

ما من عبد يصوم يومًا يف سبيل هللا إال باعد هللا بذلك »: لقولو 
 ]متفق عليو[. «اليوم وجهو عن النار سبعني خريفاً 

 من حكم وفوائد الصيام 

ترك احملبوبات طاعة هلل عز وجل، لينال بذلك رضا ربو، -3
 والفوز بدار كرامتو. 

عليها، وتعويد اإلنسان الصرب دمارسة ضبط النفس والسيطرة -6
 والتحمل واجللد. 

 سبب للتقوى كما يف آية البقرة السابقة. -1
وإذا كان يوم صوم أحدكم، »: سبب حلسن اخللق لقولو -4

قاتلو، فليقل: إّن  أوفال يفسق، وال يرفث، فإن سابو أحد 
 ]متفق عليو[. «صائم
امو وشرابو معرفة اإلنسان قدر نعمة هللا عليو يف مالو وطع-1

 وزوجتو. 
 تفريغ اإلنسان للطاعات والعبادات والذكر. -2
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 ترقيق القلوب وهتيئتها ألسباب سعادهتا وفالحها. -3
 زبفيف حدة الشهوة. -4
تطهَت األمعاء وإصالح ادلعدة وتنقية البدن من الفضالت -5

 والسموم. 
 تعويد ادلسلم النظام ودقة ادلواعيد. -31
مظهر عظيم من مظاىر وحدة ادلسلمُت والتزام األمة -33

 بثوابت دينها. 
مشاركة األغنياء الفقراء جوعهم وعطشهم ويف ىذا حث -36

 ذلم على بذل ادلعرو، واإلنفاق. 
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 شروط الصيام 

 شروط صحة  –شروط وجوب 

 أوال: شروط وجوب الصيام: 
م، جيب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصو -3

 مقيم غَت مسافر، خال من ادلوانع. 
 الكافر ال يصوم، وال يقبل منو الصيام. -6
 الصغَت الذي مل يبلغ ال جيب عليو الصوم. -1
 اجملنون ال جيب عليو الصوم، وال اإلطعام عنو. -4
العاجز عن الصوم لسبب دائم يفطر، ويطعم عن كل يوم -1

 مسكيناً. 
، يفطر إن شق عليو الصوم، ادلريض مرضا طارئًا ينتظر برؤه-2

 ويقضي بعد برئو. 
احلامل وادلرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل احلمل أو -3

 اإلرضاع، أو خافتا على ولديهما تفطران، وتقضيان الصوم. 
ادلضطر للفطر إلنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه -4

 ويقضي. 
 أفطره. ادلسافر إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وقضى ما -5

 احلائض والنفساء تفطران وتقضيان، وال جيوز صيامهما. -31
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 ثانيا: شروط صحة الصوم:
 اإلسالم. -3
 العقل. -6
 التمييز. -1
 انقطاع دم احليض والنفاس. -4
 النية. -1

 آداب ومسنونات الصيام

ال يزال »: ادلبادرة بالفطر عند ربقق الغروب: لقولو -3
 ]متفق عليو[.  «الناس خبري ما عجلوا الفطر

يفطر قبل أن )  الفطر على رطب أو سبر أو ماء، فقد كان -6
يصلي على رطبات، فإن مل تكن رطبات فتمَتات، فإن مل تكن 

 ( ]الًتمذي، وصححو األلباين[. سبَتات، حسا حسوات من ماء
إن للصائم عند فطره »: الدعاء عند اإلفطار: لقولو -1

 ]ابن ماجة[.  «دعوة ما ترد
ذىب الظمأ، وابتلت العروق، »إذا أفطر قال:  وكان -

 ]أبو داود، وحسنو الدار قطٍت[.  «وثبت األجر إن شاء هللا
تسحروا؛ فإن يف »: تأخَت السحور واحلرص عليو: لقولو -4

وروى أنس عن زيد بن ثابت رضي هللا عنهما قال:  «السحور بركة
نس: كم كان بُت مث قام إىل الصالة. قال أ )تسحرنا مع النيب 



 
رمضانيات .أحكام.فضائل. آداب 

.. أمل وأملكامفضفضائل.آداب.أح
 

ٕٓ 

 ]متفق عليو[.  األذان والسحور؟ قال زيد: قدر مخسُت آية(
الصيام جنة، »: كف اللسان واجلوارح عن احملارم، لقولو -1

فإذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث، وال جيهل، فإن سابو أحد 
 ]متفق عليو[.  «أو قاتلو، فليقل: إّن صائم

مل بو واجلهل، فليس هلل من مل يدع قول الزور والع»: وقولو 
 ]رواه البخاري[.  «حاجة يف أن يدع طعامو وشرابو

من فطر صائما، فلو مثل »: تفطَت الصائمُت: لقولو -2
]الًتمذي،  «أجرىن غري أنو ال ينقص من أجر الصائم شيء

 وصححو[. 
يف رمضان أجود  اجلود وكثرة الصدقة، فقد كان النيب -3

 متفق عليو[. باخلَت من الريح ادلرسلة ]
 وزاد أمحد: كان ال يسأل عن شيء إال أعطاه. 

 ذلك يف رمضان.  كثرة تالوة القرآن ومدارستو: لفعل النيب -4
من قام رمضان إميانًا واحتساباً، »: قيام الليل: لقولو -5

 ]متفق عليو[.  «غفر لو ما تقدم من ذنبو
من » :والسنة أن يصلي الصالة كاملة مع اإلمام لقولو -31

]أبو داود  «قام مع إمامو حىت ينصرف، كتب لو قيام ليلة
 والًتمذي[. 

وال بأس حبضور النساء صالة الًتاويح يف ادلساجد، بشرط -33
 التزام األدب واحلياء واحلشمة، غَت متربجات، وال متعطرات. 
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حتروا ليلة »: ربري ليلة القدر وإحياؤىا بالعبادة: لقولو -36
 ]متفق عليو[.«ن العشر األواخر من رمضانالقدر يف الوتر م

من قام ليلة القدر إميانا واحتسابًا غفر لو ما تقدم »: وقولو 
 .]متفق عليو[ «من ذنبو

وقيامها إمنا ىو إحياؤىا بالصالة وقراءة القرآن والذكر والدعاء 
 واالستغفار والتوبة. 

 فائدة:
أرأيت إن  عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قلت: يا رسول هللا،

قويل: اللهم إنك عفو حتب »علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 
 ]أخرجو الًتمذي، وقال: حسن صحيح[.  «العفو فاعف عين

قال ابن رجب: وإمنا أمر بسؤال العفو يف ليلة القدر بعد 
االجتهاد يف األعمال فيها ويف ليايل العشر، ألن العارفُت جيتهدون يف 

ون ألنفسهم عماًل صاحلاً، وال حااًل، وال مقااًل، األعمال، مث ال ير 
 فَتجعون إىل سؤال العفو، كحال ادلذنبُت ادلقصرين. 

يعتكف العشر األواخر من  االعتكا،: فقد كان النيب -31
 رمضان ]متفق عليو[. 

ازدياد االجتهاد يف العشر األواخر: حلديث عائشة رضي -34
، وأحيا مئزرهدخل العشر شد إذا  )كان الرسول هللا عنها قالت: 

ليلو، وأيقظ أىلو( ]لفظ البخاري[ ويف رواية دلسلم عنها قالت: )كان 
 جيتهد يف العشر األواخر ما ال جيتهد يف غَته(.  رسول هللا 
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 مفسدات الصيام

 أواًل: اجلماع يف هنار رمضان: 
 يبطل الصيام، ويستمر صائما بقية يومو. -
 ع فيو. عليو قضاء اليوم الذي جام-
عليو كفارة مغلظة؛ وىي عتق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين -

متتابعُت، فإن مل يستطع، فإطعام ستُت مسكيناً، لكل مسكُت نصف 
 صاع من بر أو غَته من طعام أىل البلد. 

 عليو الندم والتوبة واالستغفار. -
 ثانياً: األكل والشرب متعمدًا: 

 ئماً. يفسد الصوم ويستمر بقية يومو صا-
 عليو قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيو. -
 عليو الندم والتوبة واالستغفار. -

 ثالثاً: إنزال ادلين يقظة: 
باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم، وعليو ما على من أكل أو 

 شرب متعمداً. 
 اليت يستغٍت هبا عن األكل والشرب.  رابعاً: حقن اإلبر ادلغذية

 خامسا:حقن الدم. 
 سا: خروج دم احليض أو النفاس. ساد
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حبجامة أو فصد، أو سحب  سابعا: إخراج الدم من الصائم
أفطر احلاجم » للتربع أو إلسعا، مريض وحنو ذلك، لقولو 

 ]رواه أبو داود والنسائي، وصححو األلباين[.  «واحملجوم
 فائدة: 

أما خروج الدم بنفسو كالرعا،، أو خروجو بقلع سن وحنوه، فال 
 ألنو ليس حجامة، وال دبعٌت احلجامة.  يفطر،

من ذرعو القيء، وىو صائم، » التقيؤ عمداً، لقولو  ثامنا:
]رواه أىل السنن،  «فليس عليو قضاء، ومن استقاء فليقض

 وصححو األلباين[. 
 أشياء ال تفسد الصيام 

 اللعاب ألنو من الريق، أما البلغم الغليظ، فيجب إخراجو. -3
 الصيام وغَته. السواك سنة يف -6
 خروج ادلذي ألي سبب ال يفسد الصوم. -1
 استعمال الطيب. -4
استعمال معجون األسنان مع التحرز من وصول شيء إىل -1
 ادلعدة. 
 استعمال قطرة العُت واألذن. -2
 استعمال خباخ الفم ادلخصص لعالج الربو. -3
 استعمال الكحل، وإن أخره إىل الليل فهو أفضل. -4
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 احلناء ال يضر الصيام.  استعمال-5
 أخذ الدم اليسَت للتحليل ال يضر الصيام. -31
 أخذ احلقنة الشرجية للحاجة. -33
تذوق الطعام للحاجة، بأن ذبعلو على طر، لساهنا؛ -36

 لتعر، حالوتو وملوحتو مع االحًتاز من بلع شيء منو. 
تأخَت غسل اجلنابة أو غسل احليض والنفاس إىل طلوع -34
 الفجر. 
 التربد بادلاء يف هنار رمضان لكسر شدة احلر. -31
 مل يعط ادلريض حماليل غذائية.  البنج ال يفطر الصائم ما-32
ما يدخل ادلهبل من رباميل )لبوس( أو مرىم أو غسول أو -33

 منظار مهبلي أو أصبع للفحص الطيب ال يفطر الصائمة. 
لى حفر السن وقلع الضرس والغرغرة كل ذلك ال يؤثر ع-34
 الصيام. 

 من مكروىات الصيام

 ادلبالغة يف ادلضمضة واالشتنشاق عند الوضوء. -3
مجع الريق وابتالعو أما بلع الريق بغَت مجع، فال يكره، وأما -6

 بلع النخامة، فال جيوز يف الصيام. 
 ذوق الطعام لغَت حاجة. -1
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 الصوم يف السفر مع وجود ادلشقة. -4
 صيام ادلريض مع ادلشقة. -1
 صيام ادلريض مع ادلشقة. -2
 ترك الصائم بقية طعام بُت أسنانو. -3
 إعالن أصحاب األعذار الفطر، مع إمكانية اإلسرار بو. -4
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 كيف يصوم ىؤالء؟

 الصغري: 
 ال جيب الصيام على الصغَت حىت يبلغ. -
 حيصل بلوغ الذكر بواحد من ثالثة: -
 إنزال ادلٍت باحتالم أو غَته. -3
 عانة. نبات شعر ال-6
 بلوغ سبام مخس عشرة سنة. -1
 احليض لإلناث. -4
 الصغَت ادلميز يأمره وليو بالصوم سبريناً لو على الطاعة. -

 اجملنون: 
 ال جيب عليو الصوم، وال يصح منو. -

إذا أفاق اجملنون أثناء رمضان لزمو اإلمساك بقية يومو، وال يلزمو 
 القضاء. 

 اذلرم:
سقط سبييزه، فال جيب عليو الصيام، وال إذا بلغ اذلرم اذلذيان، و -

 اإلطعام، لسقوط التكليف عند بزوال سبييزه. 
إذا كان دييز أحياناً، ويهذي أحياناً، وجب عليو الصوم يف -

 حال سبييزه دون حال ىذيانو، وكذلك الصالة. 
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 العاجز: 
إذا كان عجزًا مستمرًا ال يرجى زوالو كالكبَت وادلريض مرضًا ال -

 ه، فال جيب عليو الصيام؛ ألنو ال يستطيع. يرجى برؤ 
 جيب عليو أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً. -

 ادلسافر:
 إذا قصد بسفره التحيُّل على الفطر، وجب عليو الصيام. -
 إذا مل يقصد التحيُّل فهو خمَت بُت الصيام والفطر. -
ا األفضل للمسافر فعل األسهل عليو من الصيام والفطر، فإذ-

 تساويا، فالصوم أفضل. 
 ادلريض الذي يرجى برؤه لو ثالث حاالت: 

 : أال يشق عليو الصوم، وال يضره، فيجب عليو الصوم. أحدىا
: أن يشق عليو الصوم، وال يضره، فيفطر، ويكره لو الثانية

 الصيام. 
: أن يضره الصوم، فيجب عليو الفطر، وال جيوز لو الصوم، الثالثة

 ر. وال جيوز لو الفط
إذا حدث لو ادلرض يف أثناء رمضان، وىو صائم، وشق عليو -

 إسبامو، جاز لو الفطر، لوجود ادلبيح لو. 
إذا برئ يف هنار رمضان، وىو مفطر، مل يصح أن يصوم ذلك -

 اليوم، ألنو كان مفطرا يف أول النهار. 
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 على ادلريض أن يقضي ما عليو بعد شفائو. -
 احلائض والنفساء:

 حلائض والنفساء الصيام، وال يصح منهما. حيرم على ا-
إذا طهرت احلائض والنفساء يف أثناء هنار رمضان، مل يصح -

 صومهما بقية اليوم. 
إذا طهرت احلائض والنفساء يف الليل يف رمضان، ولو قبل -

 الفجر بلحظة، وجب عليهما الصوم، ألهنما من أىل الصيام. 
 األيام اليت فاتتهما.  جيب على احلائض والنفساء القضاء بعدد-

 ادلرضع واحلامل: 
إذا كانت ادلرأة مرضعا أو حاماًل، فإن خافت على نفسها أو -

 على الولد من الصوم، فإهنا تفطر. 
على احلامل وادلرضع القضاء بعدد األيام اليت أفطرتا، حُت -

 يتيسر ذلما ذلك. 
 فوائد متنوعة

ينكر عليو إعالن  كل من جاز لو الفطر بسبب دما تقدم، فإنو ال
 فطره، إذا كان سببو ظاىراً، كادلريض والكبَت الذي ال يستطيع الصوم. 

أما إذا كان سبب فطره خفيا كاحلائض، فإنو يفطر سراً، وال  -
 يعلن فطره، لئال يتهم يف دينو. 

كل من لزمو القضاء من األقسام السابقة، فإنو يقضي بعدد  -
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 األيام اليت أفطرىا. 
ادلبادرة بالقضاء من حُت زوال العذر، ألنو أسبق إىل األوىل  -

 اخلَت، وأسرع يف إبراء الذمة. 
 ال جيوز تأخَت القضاء إىل رمضان الثاين بدون عذر.  -
 إذا استمر العذر ادلبيح للفطر حىت مات، فال شيء عليو.  -
 إذا سبكن من القضاء، وفرط فيو حىت مات، صام عنو وليو.  -
 عنو مجاعة بعدد األيام اليت عليو يف يوم واحد.  وجيوز أن يصوم -

 ووليو ىو وارثو أو قريبو. 
 من أخطائنا يف رمضان

 اإلسرا، يف أنواع ادلطاعم وادلشارب.  -3
 النوم الكثَت هناراً والسهر لياًل.  -6
تضييع األوقات الشريفة يف األمور التافهة كمتابعة الفوازير  -1

 وادلسلسالت. 
 طار وتعجيل السحور والسنة عكس ذلك. تأخَت اإلف -4
 سوء خلق بعض الصائمُت وسرعة غضبهم.  -1
 جهل كثَت من الناس بفضائل رمضان وأحكام صيامو.  -2
 عدم تبييت النية للصيام يف الليل، ولو قبل الفجر بلحظة.  -3
 ترك صالة الًتاويح أو التهاون هبا.  -4
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اسلهم شيئاً اجتهاد بعض الناس يف أول رمضان مث تك -5
 فشيئاً. 

ذىاب كثَت من النساء إىل صالة الًتاويح يف كامل زينتهن  -31
 وىن متعطرات. 

 كثرة خروج النساء إىل األسواق يف رمضان دون حاجة.  -33
اختالط النساء بالرجال عند خروجهن من ادلسجد بعد  -36

 صالة الًتاويح. 
الغسل بعض النساء تطهر قبل الفجر، وال تتمكن من  -31

لضيق الوقت، فتًتك الصيام حبجة أن الصبح أدركها، وىي مل تغتسل، 
وىذا خطأ، والواجب عليها أن تصوم، ولو مل تغتسل، وىذا خطأ، 

 والواجب عليها أن تصوم، ولو مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر.
  


