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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على خامت األنبياء 
 وادلرسلُت نبينا حممد، وعلى آلو وصحبو أمجعُت، وبعد: 

فهذه نبذة خمتصرة عن أحكام صيام رمضان: انتقيتها من كتب 
ورسائل علمائنا الكرام لتكون تذكرة للصائمُت، وعونًا ذلم على إيقاع 

 دهتم على الوجو ادلشروع. عبا
 أواًل: معىن الصيام

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

 ثانًيا: صيام رمضان
صيام رمضان فريضة ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع، فمن أنكر 

 فرضيتو فهو مرتد كافر، يستتاب، فإن رجع وإال قتل كافرًا. 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الكتاب: فقولو تعاىل:  * فأما

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن * أَيَّاًما  الصِّ
 [. 381، 381]البقرة:  َمْعُدوَداتٍ 

بين اإلسالم على مخس: شهادة أن »: * وأما السنة: فقولو 
إقام الصالة، وإيتاء الزكاة،  إلو إال هللا، وأن حممًدا رسول هللا، وال 

 ]متفق عليو[.  «وصوم رمضان، وحج البيت
* وأما اإلمجاع: فقد أمجعت األمة على وجوب صوم رمضان، 
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وعلى أنو أحد أركان اإلسالم العظيمة، وأن من أفطر يوًما منو بغَت 
 كبائر. عذر، فقد ارتكب معصية وكبَتة من أكرب ال

 ثالثًا: على من جيب الصيام

جيب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصوم،  -3
 مقيم غَت مسافر، خال من ادلوانع. 

 الكافر ال يصوم، وال جيب عليو قضاء الصوم إذا أسلم.  -2
الصغَت الذي مل يبلغ ال جيب عليو الصوم، لكن يؤمر بو  -1

 ليعتاده. 
ليو الصوم وال اإلطعام عنو وإن كان كبَتًا، اجملنون ال جيب ع -1

 ومثلو ادلعتوه الذي ال متييز لو. 
العاجز عن الصوم لسب دائم كالكبَت وادلريض مرًضا يرجى  -5

 برؤه، يطعم عن كل يوم مسكيًنا. 
ادلريض مرًضا طارئًا، ينتظر برؤه يفطر إن شق عليو الصوم -6

 ويقضي بعد برئو. 
شق عليهما الصوم من أجل احلمل أو  احلامل وادلرضع: إذا -7

اإلرضاع، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم، إذا سهل 
 عليهما وزال اخلوف. 

ادلضطر للفطر إلنقاذ معصوم من غرق أو حريق، يفطر  -8
 لينقذه ويقضي. 
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ادلسافر: إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره سواء  -9
لعمرة أم دائًما كأصحاب سيارات األجرة. كان سفره طارئًا كسفر ا

 ]نبذ يف الصيام للشيخ ابن عثيمُت[. 
احلائض والنفساء: تفطران وتقضيان، وإن صامتا مل  -31
 جيزئهما. 

 رابًعا: مىت فرض صيام رمضان؟

فرض صيام شهر رمضان يف السنة الثانية من اذلجرة. وصام 
 تسع رمضانات.  رسول هللا 

مجيع األمم وإن اختلفت كيفيتو ووقتو. كما  والصيام فريضة على
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم قال تعاىل:  ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

[. قال سعيد بن جبَت: كان صوم من 381]البقرة:  َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
 . قبلنا من العتمة إىل الليلة القابلة، كما كان يف ابتداء اإلسالم
 خامًسا: كيف يثبت دخول شهر رمضان؟

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

ويدل على ىذين األمرين حديث ابن عمر رضي هللا عنهما، أن 
إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، »قال :  النيب 

 ]متفق عليو[.  «ليكم فاقدروا لوفإن غم ع
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 يقال: غم اذلالل إذا غطاه شيء من غيم أو غَته فلم يظهر. 
 وادلعٌت: قدروا عدة شهر شعبان حىت تكملوه ثالثُت يوًما. 

، أال يدخل يف صوم وكان من ىديو »قال ابن القيم رمحو هللا: 
دة رمضان، إال برؤية حمققة، أو بشهادة شاىد واحد، كما صام بشها

... فإن مل شهادة أعرايب، واعتمد على خربمهاابن عمر، وصام مرة ب
يكن رؤية وال شهادة، أكمل عدة شعبان ثالثُت يوًما، ومل يكن يصوم 
يوم اإلغماء وال أمر بو، بل أمر أن تكمل عدة شعبان ثالثُت إذا 

 . ]زاد ادلعاد[. «غم  
 اعتماد احلساب يف إثبات األىلة

بد العزيز بن باز رمحو هللا: يف بعض بالد * سئل مساحة الشيخ ع
ادلسلمُت يعمد الناس إىل الصيام دون اعتماد على رؤية اذلالل، وإمنا 

 يكتفون بالتقاومي ادلأخوذة من احلساب الفلكي فما حكم ذلك؟ 
ادلسلمُت أن يصوموا لرؤية  * فأجاب مساحتو: قد أمر النيب 

: ملوا العدة ثالثُت. وقال اذلالل ويفطروا لرؤيتو، فإن غم عليهم أك
ال تصوموا حىت تروا اهلالل أو تكملوا العدة، وال تفطروا حىت »

، واألحاديث يف ىذا الباب كثَتة، «تروا اهلالل أو تكملوا العدة
وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم 

وقد الرؤية، كما تدل على أنو ال جيوز اعتماد احلساب يف ذلك، 
حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية إمجاع أىل العلم على ذلك، وىو احلق 

 الذي ال ريب فيو ]فتاوى الصيام[. 
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 سادًسا: وجوب تبييت النية

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

]صحيح  «م  الصيام قب  الفرر فال صيام لومن مل جي»: النيب 
 أيب داود[. 
 «من مل يبيت الصيام من اللي  فال صيام لو»: وقال 

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

 الليل، ولو قبل الفجر بلحظات. 
هبا. قال  والنية يف مجيع العبادات حملها القلب، وال جيوز التلفظ

شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا: كل من علم أن غًدا من رمضان، 
 وىو يريد صومو، فقد نوى وىو فعل عامة ادلسلمُت.

 سابًعا: وقت الصوم

حدد هللا تعاىل بداية الصوم وهنايتو من كل يوم فقال سبحانو: 
 َبْ َيُض ِمَن اْْلَْيِط اأْلَْسَوِد وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يَ َتبَ ٌنََّ َلُكُم اْْلَْيُط اأْل

َياَم ِإََل اللَّْي ِ  [. فالصوم 387]البقرة:  ِمَن اْلَفْرِر ُثَّ َأِتُّوا الصِّ
يبتدئ من طلوع الفجر الثاين، وينتهي بغروب الشمس، فإذا طلع 

 –وىو البياض ادلعًتض ادلنتشر يف األفق من جهة ادلشرق  –الفجر 
وجب على الصائم اإلمساك حااًل، سواء مسع ادلؤذن أم ال. وإذا كان 
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يعلم أن ادلؤذن يؤذن عند طلوع الفجر وجب عليو اإلمساك حال 
 مساعو أذانو. 

وأما إذا كان ادلؤذن يؤذن قبل الفجر، فال جيب اإلمساك عن 
األكل والشرب. وإن كان ال يعلم حال ادلؤذن، أو اختلف ادلؤذنون، 

كما يف ادلدن غالًبا بسبب   –طيع أن يتبُت الفجر بنفسو وال يست
فإن عليو أن حيتاط بالعمل بالتقوميات ادلطبوعة ادلبنية  –اإلنارة وادلباين 

 على احلسابات والتقديرات ما مل يتبُت خطؤىا. 
وأما االحتياط باإلمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق وحنوىا، 

 يف الصيام[. ( مسألة 71فهو بدعة من البدع. ])
 ثامًنا: مفسدات الصوم

ال يفطر الصائم إذا تناول »* قال الشيخ ابن عثيمُت رمحو هللا: 
شيًئا من ادلفطرات ناسًيا، أو جاىاًل، أو مكرًىا؛ لقول هللا تعاىل: 

رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا  :[. 286]البقرة 
ميَانِ ِإالَّ َمْن أُ وقولو:   [. 316]النحل:  ْكرَِه َوقَ ْلُبُو ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُُتْ ِبِو َوَلِكْن َما تَ َعمََّدْت وقولو: 

 [. 5]األحزاب:  قُ ُلوُبُكمْ 
 * فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب مل يفسد صومو ألنو ناس. 

شمس قد غربت أو أن الفجر * ولو أكل أو شرب يعتقد أن ال
 مل يطلع مل يفسد صومو؛ ألنو جاه. 
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* 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 
 الصيام[. 

 أما مفسدات الصيام فهي مثانية

ائم يف هنار رمضان بطل صومو، : اجلماع: فمىت جامع الصأوالً * 
وعليو االستمرار يف الصيام بقية يومو، وعليو التوبة إىل هللا واالستغفار 
والندم على ما فعل، وعليو قضاء كفارة مغلظة، وىي عتق رقبة، فإن 
مل جيد فصيام شهرين متتابعُت، فإن مل جيد فإطعام ستُت مسكيًنا، 

 عام أىل البلد. لكل مسكُت نصف صاع من بر أو غَته من ط
وعلى ادلسلم العاقل أن حيذر دما يوقعو يف ىذا اإلمث، وأن يتجنب 

 خطوات الشيطان حىت ال يقع فيما حرم هللا عليو. 
: األكل والشرب متعمًدا: سواء كان عن طريق الفم، أو ثانًيا* 

عن طريق األنف، فمن أكل أو شرب متعمًدا فسد صومو، سواء كان 
ًدا أم ضارًا كالدخان والشيشة، وعليو أيًضا أن الطعام والشراب مفي

ميسك بقية يومو، وعليو التوبة واالستغفار والندم، مث يلزمو بعد ذلك 
 قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيو. 

: إنزال ادلٍت يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم ثالثًا *
 وحنو ذلك، وعليو ما على من أكل أو شرب متعمًدا. 

: حقن اإلبر ادلغذية اليت يستغٍت هبا عن الطعام؛ ألهنا ارابعً * 
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مبعٌت األكل والشرب، فأما اإلبر اليت ال تغذي، فإنو ال تفطر، سواء 
استعملها يف العضالت أم يف الوريد، وسواء وجد طعمها ي حلقو أم 

 مل جيده. 
: حقن الدم، مثل أن حيصل للصائم نزيف، فيحقن خامًسا* 

 عما فقده.  حبقن الدم تعويًضا
: خروج دم احليض والنفاس: فاحلائض والنفساء حيرم سادًسا* 

عليهما الصيام مدة احليض والنفاس. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
ثبت بالسنة وإمجاع ادلسلمُت أن احليض ينايف الصوم، فال حيل »

 . «]الصوم[ مع احليض والنفاس، ومن فعلو منهن حالو مل يصح منو
راج الدمن الصائم حبجامة أو فد، أو سحب للتربع : إخسابًعا* 

أفطر احلاجم »: بو، أو إلسعاف مريض وحنو ذلك؛ لقول النيب 
 ]رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححو األلباين[.  «واحملروم

فأما خروج الدم بنفسو كالرعاف، أو خروجو بقلع سن وحنوه فال 
  يفطر؛ ألنو ليس حجامة، وال مبعٌت احلجامة.

: التقيؤ عمًدا. وىو استخراج ما يف ادلعدة من طعام أو ثامًنا* 
شراب عن طريق الفم متعمًدا. أما إذا غلبو القيء، وخرج منو بغَت 

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

 األلباين[.  وحسنو الًتمذي وصححو
 تاسًعا: ما يباح للصائم وال يضر صومو
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ال يضر الصوم؛ ألنو من الريق، فإذا بلع فال بأس،  اللعاب -ٔ
 أما البلغم الغليظ فيجب إخراجو وعدم بلعو. 

سنة يف الصيام وغَته، وليس مفسًدا للصوم، ولكن  السواك -ٕ
 لعو. إذا خرج بالتسوك دم من اللثة فالواجب التحرز منو وعدم ب

 ألي سبب كان ال يفسد الصوم.  خروج املذي -ٖ
جيوز استعمال الطيب يف هنار رمضان، أن البخور فإنو ال  -ٗ

 ألن لو جرًما يصل إىل ادلعدة وىو الدخان.  جيوز استنشاقو؛
مع التحرز من  جيوز للصائم استعمال معرون األسنان -٘

 وصول شيء إىل حلقو. 
يف أصح قويل العلماء،  واألذنجيوز استعمال قطرة العٌن  -ٙ

فإن وجد طعم القطور يف حلقو فالقضاء أحوط وال جيب، ألهنما 
ليسا منفذين للطعام والشراب، أما قطرة األنف فال جتوز ألن األنف 

 منفذ. 
 ادلستخدم يف عالج الربو.  جيوز استعمال خباخ الفم -ٚ
 ، غَت أن استعمالو يف الليل أفضلجيوز استعمال الكح  -ٛ

 يف حق الصائم، وكذلك استعمال ادلرأة للحناء ال يضر صيامها. 
 للتحليل ال يؤثر على الصيام.  أخذ الدم اليسًن -ٜ

 للحاجة ال يؤثر على الصيام.  أخذ احلقنة الشرجية -ٓٔ
، بأن جيعلو على طرف لسانو، تذوق الطعام للحاجة -ٔٔ

 ليعرف حالوتو وملوحتو، ولكن ال يبتلع منو شيًئا. 
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دمن ميلك نفسو ال يضر الصيام، فإذا أنزل  تقبي  الزوجة -ٕٔ
 بطل صومو. 

* * * 

 
 
 
 
 

  


