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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على خامت األنبياء 
 وادلرسلُت، نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعُت، أما بعد..

فهذه رسالة خمتصرة فيما يهم ادلرأة ادلسلمة يف شهر رمضان من 
أحكام الصيام وآدابو وسننو وحكم الصيام وفوائده، وما جيب أن 

لى بو ادلرأة ادلسلمة من أخالق يف ىذا الشهر الفضيل. نسأل هللا تتح
 تعاىل أن ينفع هبا، وأن تكون خالصة لوجهو الكرمي.

 أواًل: معىن الصيام

الصيام: ىو التعبد هلل تعاىل بًتك ادلفطرات من طلوع الفجر إىل 
 غروب الشمس.

 ثانًيا: حكم صيام رمضان

السنة واإلمجاع، وىو ركن صيام رمضان فريضة ثابتة، بالكتاب و 
من أركان اإلسالم اخلمسة، فمن أنكر فرضيتو، فهو مرتد كافر، 

 يستتاب، فإن تاب وإال قتل كافرًا.
 ثالثًا: على من جيب الصيام

جيب الصيام على كل مسلم عاقل، بالغ، قادر على الصوم،  -1
 مقيم غَت مسافر، خاٍل من ادلوانع. 
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 ليو قضاء الصوم إذا أسلم.الكافر ال يصوم، وال جيب ع -2
 الصغَت الذي مل يبلغ ال جيب عليو الصوم. -3
 اجملنون ال جيب عليو الصوم، وال اإلطعام عنو. -4
العاجز عن الصوم لسبب دائم يفطر، ويطعم عن كل يوم  -5

 مسكيًنا.
ادلريض مرًضا طارئًا ينتظر برؤه يفطر إن شق عليو الصوم،  -6

 ويقضي بعد بُرئو.
ل وادلرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل احلمل أو احلام -7

 اإلرضاع، أو خافًتا على ولديهما، تفطران، وتقضيان الصوم.
ادلضطر للفطر إلنقاذ معصوم من غرق أو حريق، يفطر  -8

 لينقذه، ويقضي.
 ادلسافر إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وقضى ما أفطره. -9

 ال جيوز صيامهما.احلائض والنفساء تفطران، وتقضيان، و  -11
 رابًعا: مىت فرض صيام رمضان؟

فرض صيام شهر رمضان يف السنة الثانية من اذلجرة، وصام 
 تسع رمضانات. رسول هللا 
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 خامًسا: كيف يثبت دخول شهر رمضان؟

 يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: 
 : برؤية اذلالل.األول
 : إكمال عدة شعبان ثالثُت يوًما.الثاين

ىذين األمرين حديث ابن عمر رضي هللا عنهما، أن  ويدل على
إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، »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 تكملوه ثالثُت يوًما.
 وجوب تبييت النية سادًسا:

جيب تبييت النية يف صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، فالنية شرط 
يف صحة صيام الفريضة، وهبا تتميز العبادات عن العادات. قال النيب 

 :«صحيح سنن  «من مل جيمع الصيام قبل الفجر، فال صيام لو[
 أيب داود[.
 «من مل يبيت الصيام من الليل، فال صيام لو»: وقال 

 ]صحيح سنن النسائي[.
ومعٌت جيمع: أي يعزم، فتجب النية، وتصح يف أي جزء من 

 أجزاء الليل، ولو قبل الفجر بلحظة.
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 والنية يف مجيع العبادات حملها القلب، وال جيوز التلفظ هبا.
قال شيخ اإلسالم رمحو هللا: كل من علم أن غًدا رمضان، وىو 

 مُت.يريد صومو فقد نوى، وىو فعل عامة ادلسل
 سابًعا: وقت الصوم

يبتدئ الصوم من طلوع الفجر الثاين، وينتهي بغروب الشمس. 
فإذا طلع الفجر الصحيح وجب على الصائمة اإلمساك حااًل، سواء 
أمسعت ادلؤذن أم ال. وإذا كانت تعلم أن ادلؤذن يؤذن عند طلوع 
الفجر وجب عليها اإلمساك حال مساعها أذانو. وعلى ادلسلمة أن 

د يف معرفة الوقت الصحيح لبداية الصوم وهنايتو حىت ال تقع يف ذبته
 احلرج.

 ثامًنا: مفسدات الصوم

قال الشيخ ابن عثيمُت: ال يفطر الصائم إذا تناول شيًئا من 
ادلفطرات ناسًيا أو جاىاًل أو مكرًىا، فإذا نسي الصائم فأكل أو 

 شرب مل يفسد صومو ألنو ناٍس.
الشمس قد غربت، أو أن الفجر مل ولو أكل أو شرب يعتقد أن 

 يطلع، مل يفسد صومو، ألنو جاىل.
ولو متضمض فدخل ادلاء إىل حلقو بدون قصد، مل يفسد صومو، 

 ألنو غَت متعمد.
ولو احتلم يف نومو مل يفسد صومو؛ ألنو غَت خمتار ]نبذ يف 
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 الصيام[.
 أما مفسدات الصيام، فهي مثانية

يف هنار رمضان بطل صومو،  فمىت جامع الصائم أواًل: اجلماع:
وعليو االستمرار يف الصيام بقية يومو، وعليو التوبة إىل هللا واالستغفار 
والندم على ما فعل. وعليو قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيو، وعليو 
مع القضاء كفارة مغلظة، وىي عتق رقبة، فإن مل جيد فإطعام ستُت 

 لبلد.مسكيًنا، لكل مسكُت نصف صاع من طعام أىل ا
وعلى ادلسلمة العاقلة احلذر دما يوقعها يف ىذا اإلمث العظيم، وأن 

 تتجنب خطوات الشيطان، حىت ال تقع فيما حرم هللا عليها.
سواء أكان عن طريق الفم أو  ثانًيا: األكل والشرب متعمًدا:

عن طريق األنف، وعلى من أكلت عمًدا أن متسك بقية يومها، 
والندم، مث يلزمها بعد ذلك قضاء ذلك اليوم  وعليها التوبة واالستغفار

 الذي أفطرت فيو.
باستمناء أو مباشرة، أو تقبيل أو ضم  ثالثًا: إنزال املين يقظة:

 وحنو ذلك، وعليها ما على من أكل أو شرب متعمًدا.
اليت يستغٌت هبا عن الطعام، ألهنا  رابًعا: حقن اإلبر املغذية:
 اليت ال تغذي فإهنا ال تفطر.دبعٌت األكل والشرب، أما اإلبر 

مثل أن حيصل للصائمة نزيف، فتحقن  خامًسا: حقن الدم:
 حبقن الدم تعويًضا عما فقدتو.

فاحلائض والنفساء حيرم  سادًسا: خروج دم احليض والنفاس:
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 عليها الصيام مدة احليض والنفاس، ولو صامتا ال يصح صومهما.
فصد أو سحب  حبجامة أو سابًعا: إخراج الدم من الصائمة

أفطر »: للتربع بو، أو إلسعاف مريض وحنو ذلك، لقول النيب 
]رواه أمحد وأبو داود والنسائي، وصححو  «احلاجم واحملجوم

 األلباين[.
فأما خروج الدم بنفسو كالرعاف، أو خروجو بقلع سن وحنوه، 

 فال يفطر، ألنو ليس حجامة، وال دبعٌت احلجامة.
ما إذا غلبها القيء، وخرج منها بغَت فأ ثامًنا: التقيؤ عمًدا:

من ذرعو القيء، »: اختيارىا، فإنو ال يفسد صومها، لقول النيب 
]رواه أىل  «وىو صائم، فليس عليو قضاء، ومن استقاء فليقض

 السنن وحسنو الًتمذي، وصححو األلباين[.
 تاسًعا: ما يباح للصائمة، وال يضر صومها

 البلغم الغليظ، فيجب إخراجو.اللعاب: ألنو من الريق، أما  -1
 السواك: سنة يف الصيام وغَته. -2
 خروج ادلذي ألي سبب ال يفسد الصوم. -3
استعمال الطيب أما البخور، فإنو ال جيوز استنشاقو؛ ألنو لو  -4

 جرًما يصل إىل ادلعدة وىو الدخان.
استعمال معجون األسنان: مع التحرز من وصول شيء إىل  -5
 ادلعدة.
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 عمال قطرة العُت واألذن.است -6
 استعمال خباخ الفم ادلستعمل يف عالج الربو. -7
 استعمال الكحل غَت أن استعمالو يف الليل أفضل للصائم. -8
 استعمال ادلرأة للحناء ال يضر صيامها. -9

 أخذ الدم اليسَت للتحليل ال يؤثر على الصيام. -11
 أخذ احلقنة الشرجية للحاجة ال يؤثر على الصيام. -11
تذوق الطعام للحاجة بأن ذبعلو على طرف لساهنا لتعرف  -12

 حالوتو وملوحتو، مع االحًتاز من بلع شيء منو.
تقبيل الزوج لزوجتو ال يضر صيامها، فإذا أنزل أحدمها  -13

 بطل صومو.
إىل طلوع تأخَت غسل اجلنابة أو غسل احليض والنفاس  -14
 الفجر.

 التربد بادلاء يف هنار رمضان لكسر شدة احلر. -15
 عاشًرا: حكم الصيام وفوائده

الصوم عبادة يتبُت هبا إيثار العبد حملبوبات ربو على حمبوبات  -1
 نفسو، لينال بذلك رضا ربو والفوز بكرامتو.

يف الصوم دمارسة لضبط النفس والسيطرة عليها للوصول إىل  -2
 وتطهَتىا. تزكيتها
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ومن حكم الصيام أنو سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب  -3
 صيامو، وىذا ىو ادلقصود األعظم بالصيام.

ومن حكم الصيام أن الغٍت يعرف قدر نعمة هللا عليو  -4
 بالغٌت، فيشكر ربو على نعمو، ويتذكر إخوانو الفقراء فيواسيهم.

الصحية الناذبة ومن حكم الصيام: ما حيصل بو من الفوائد  -5
 عن تقليل الطعام، وإراحة اجلهاز اذلضمي فًتة معينة.

 ومن فوائد الصيام: أنو يعود اإلنسان الصرب والتحمل واجلََلد. -6
 ومن فوائد الصيام: أنو يسهل على الطائع فعل الطاعات. -7
ومن فوائد الصيام: أنو يرقق القلب ويلينو ويقطع عنو  -8

 الشواغل.
الصيام: أنو ردبا أحدث يف قلب العبد حمبة ومن فوائد  -9

 الطاعات وبغض ادلعاصي على الدوام.
ومن فوائد الصيام: أنو منهج رائع للتغيَت، وتقوية اإلرادة،  -11

وإنشاء األخالق الرفيعة، وربقيق االطمئنان النفسي، وىو مظهر 
 عظيم من مظاىر وحدة األمة اإلسالمية.

 فف حدة الشهوة ويضعفها.ومن فوائد الصيام: أنو خي -11
ومن فوائد الصيام: اعتياد النظام ودقة ادلواعيد واحلرص  -12

 على األوقات.
 حادي عشر: آداب ومسنونات الصيام
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ال يزال »: ادلبادرة بالفطر عند ربقيق الغروب: لقولو  -1
 ]متفق عليو[. «الناس خبًن ما عجلوا الفطر

يفطر قبل أن  ان الفطر على رطب أو متر أو ماء: فقد ك -2
 تكنيصلي على رطبات، فإن مل تكن رطبات فتمَتات، فإن مل 

 متَتات حسا حسوات من ماء. ]رواه الًتمذي، وصححو األلباين[.
إن للصائم عند فطره »: الدعاء عند اإلفطار: لقولو  -3

 ]رواه ابن ماجة، وصححو البوصَتي[. «دعوة ما ترد  
أ، وابتلت العروق، وثبت ذىب الظم»إذا أفطر قال:  وكان 

 ]رواه أبو داود، وحسنو الدارقطٍت[. «األجر إن شاء هللا
تسحروا، فإن »: تأخَت السحور واحلرص عليو: لقولو  -4

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

 ]متفق عليو[. «لسحور؟ قال زيد: قدر مخسُت آيةبُت األذان وا
الصيام ُجن ة، »: كف اللسان واجلوارح عن احملارم: لقولو   -5

فإذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث وال جيهل، فإن امرؤ قاتلو 
 ]متفق عليو[. «أو شامتو، فليقل: إين صائم

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

من فطر صائًما، فلو مثل »: تفطَت الصائمُت: لقولو  -6
]رواه الًتمذي،  «أجره غًن أنو ال ينقص من أجر الصائم شيء
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 وصححو[.
أجود الناس، وكان أجود  اجلود وكثرة الصدقة: فقد كان  -7

و القرآن، فلرسول هللا ما يكون يف رمضان حُت يلقاه جربيل، فيدارس
 .]حُت يلقاه جربيل أجود باخلَت من الريح ادلرسلة. ]متفق عليو 

كثرة تالوة القرآن: فرمضان شهر القرآن، وقد كان جربيل   -8
القرآن كل يوم يف رمضان، وكان السلف يقدمون  يدارس النيب 

تالوة القرآن يف رمضان على كل عبادة. وكان الزىري إذا دخل 
 قال: إمنا ىو تالوة القرآن وإطعام الطعام.رمضان 
: يف قيام رمضان، فقال  قيام الليل: فقد رغب النيب  -9

]متفق  «من قام رمضان إميانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدم من ذنبو»
 عليو[.

وال بأس حبضور النساء صالة الًتاويح بشرط أن خيرجن 
يزامحن الرجال يف  حمتشمات غَت متربجات بزينة، وال متعطرات، وال

 الطريق عند اخلروج من ادلسجد.
 ربري ليلة القدر وإحياؤىا بالعبادة: فقد حث النيب  -11

حتروا ليلة القدر يف الوتر من »: على ربري ليلة القدر فقال 
 ]متفق عليو[. «العشر األواخر من رمضان

من قام ليلة القدر إميانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدم »: وقال 
]متفق عليو[. وقيامها إمنا ىو إحياؤىا بالتهجد والصالة  «من ذنبو

وقراءة القرآن والذكر والدعاء واالستغفار والتوبة إىل هللا تعاىل، فعن 
عائشة رضي هللا عنها قالت: قلت: يا رسول هللا، أرأيت إن علمت 
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قويل: اللهم إنك عفو حتب العفو »ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 
 ]رواه الًتمذي وقال: حسن صحيح[. «ينفاعف ع
يعتكف العشر األواخر من  االعتكاف: فقد كان النيب  -11

رمضان. ]متفق عليو[. وجيوز للمرأة االعتكاف إذا أمنت الفتنة؛ 
امرأة  حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت: اعتكفت مع رسول هللا 
ا وضعنا من أزواجو مستحاضة، فكانت ترى احلمرة والصفرة، فردب

 الطست ربتها وىي تصلي. ]رواه البخاري[.
وجيب أن يكون ىناك مكان خاص بالنساء ادلعتكفات حبيث ال 
يطلع عليهن أحد من الرجال. وجيب أيًضا أن يأذن ويل ادلرأة من زوج 
وغَته، كما جيب أن ال يكون يف اعتكافها ضرر يصيبها أو يصيب 

 .أوالدىا وزوجها ومن يلزمها العناية هبم
: العمرة يف رمضان: ويدل على استحباهبا قول النيب  -12

]رواه  «حجة معيأو قال: عمرة يف رمضان تعدل حجة »
 البخاري[.

 ثاين عشر

 الوسائل اليت تعٌن الصائمة على الطاعات 

خمافة هللا سبحانو وتعاىل واعتقاد أنو مطلع على مجيع أقواذلا  -1
 وأفعاذلا وسرائرىا.

 كر هللا تعاىل، وتعلم األذكار ادلطلقة وادلقيدة.اإلكثار من ذ  -2
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ذبنب الصوارف اليت تقسي القلب وتصرفو عما خلق  -3
 ألجلو.
 ذبنب صديقات السوء. -4
 بقاء ادلرأة يف بيتها وعدم خروجها إال لضرورة. -5
عدم السهر، ألن النوم لياًل يعُت على القيام مبكرًا من آخر  -6

 ر.الليل، وخيفف النوم بالنها
 حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. -7
معرفة قيمة الزمن واستغالل الوقت فيما يفيد والبدء باألىم  -8
 فادلهم.
 استشعار عظمة الشهر وكثرة فضائلو. -9

ذبديد التوبة، وعدم الوقوع يف اليأس بسبب الذنوب  -11
 وادلعاصي.

سلمُت وادلسلمات إىل ما نسأل هللا العلي القدير أن يوفق مجيع ادل
 حيب ويرضى، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلُت.

 
  


