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34 فائدة يف أحكام الصيام

احلمد هلل، والصـــالة والسـالم عىل رسول 
اهلل. أما بعد،

يف:  مـجموعة  وخالصات  فـــوائد  فـهذه 
يام، نسأل اهلل أن ينفع هبا، وأن جيزي  أحكام الصِّ
ها. خرًيا كلَّ َمن شارَك وأعاَن يف إعداِدها وَنْشِ
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34 فائدة يف أحكام الصيام

يام، وأن  جيُب عىل املسلِم أن يتعلَّم أحكاَم الصِّ
يسأل أهَل الِعْلم عنها إذا مل يعَلم، فيتعلَُّم أركاَن 
يصوُم أصحاُب  وُمفِسداتِه، وكيف  يام،  الصِّ
األعذار كاملريض واملسافِر ونحومها؛ ألنَّ َمن 
وجَب عليه الصياُم وجَب عليه وجوًبا عينيًّا 
أن يتعلَّم ما ال َيِصحُّ الصياُم إال به، فام ال يتمُّ 

الواجب إال به فهو واجب.

ياُم هو: التعبُّد هلل باإلمساِك عن املفطِّرات،  الصِّ
من ُطُلوع الَفْجر الصاِدق إىل ُغروب الشمس.

يثُبت دخوُل شــهِر رمضان برؤية هاللِه، أو 
بإمتام شعباَن ثالثني يوًما إذا ُغمَّ علينا اهلالُل، 
وال جيوز العمُل باحلساباِت وحَدها يف اعتامِد 

دخول الشهر.

1  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

صوُم رمضاَن ركٌن من أركان اإلسالم، وجيُب 
عىل كلِّ مسلم ومسلمة.

وم أربعة: اإلســالم،  وُشوُط وجــوب الصَّ
يام. والُبُلوغ، والعقل، والُقْدرة عىل الصِّ

ة الصوم: اإلسالم، وانقطاع َدم  وط ِصحَّ ُشُ
احليض والنِّفاس للمرأة، والتمييز، والَعْقل، 

والنيَّة من اللَّيل.

يام: النيَّة، واإلمساك عن املفطِّرات  أركاُن الصِّ
من ُطُلوع الَفْجر الصاِدق إىل ُغروب الشمس.

النيَّــُة )وهي َعْزُم الَقْلب عــىل الِفْعل( شٌط 
ــة صيام الَفــْرض، وكلِّ صوم واجب  لصحَّ

ظ هبا. ارة-، وال يتلفَّ -كالقضاء والكفَّ

4  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

وينوهيا من أيِّ جزء من الليل، ولو قبَل الفجر 
بَلْحظة.

يام عند  ويكفــي َمن يصوُم رمضان نيَّــُة الصِّ
دخوِل الشهر يف أولِه، ولو بيََّت النيََّة كلَّ ليلٍة 

فهو أحَوط وأفضل.

حور، ولو بالقليل  ُيْسَتَحبُّ املحافظُة عىل السُّ
ة  من الطعام أو املاء، مع تأخرِيه؛ فهو ُسنَّة نبويَّ
ُروا؛ َفإِنَّ يِف  دة؛ ففــي احلديث: »َتَســحَّ مؤكَّ

ُحوِر َبَرَكًة«)1(. السَّ

نَّة، وخمالفٌة ألهِل الكتاب،  باٌع للسُّ حور: اتِّ فالسُّ
ى الصائُم عىل العبادة، وَيْدُعو ربَّه يف  وبه يتقوَّ

)1( رواه البخاري )1923(، ومسلم )1095(.

8  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

يام. د نيََّته للصِّ وقٍت ُتْرَجى فيه اإلجابة، وجُيَدِّ

ُيْســَتَحبُّ تعجيُل الِفْطر، ففي احلديث: »الَ 
ُلوا الِفْطَر«)1(. َيَزاُل النَّاُس بَِخرْيٍ َما َعجَّ

ــنَّة أن ُيفطَِر عىل ُرَطبــات قبل الصالة،  والسُّ
َب ماًء. وإال فعىل مترات، وإالَّ َشِ

ب،  أصــول املفطِّــرات هــي: األكل والشُّ
واجِلامع.

د الَقيء، ونزول دم احلَيض  وُيْلَحق هبا: تعمُّ
واالستِمناء  واالحتِجام،  للمرأة،  النِّفاس  أو 

يف هنار رمضان.

)1( رواه البخاري )1957(، ومسلم )1098(.

9  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

يام إال برشوط ثالثة:  املفطِّراُت ال ُتفِسُد الصِّ
أن يكون عامًلا غري جاهــل، ذاكًرا غري ناٍس، 

ُمتاًرا غرَي ُمكَره.

فَمن أفطَر جاهاًل بالوقت أو احلُكم؛ فصومه 
صحيح.

َب؛ فْلُيتِمَّ صوَمه، فإنَّام  وَمن نيَس فأكل أو َشِ
أطعَمه اهلل وسقاه.

وَمن تناوَل شيًئا من املفطِّرات بغري إرادٍة منه 
أو اختياٍر؛ فصومه صحيح.

ممــا ُيْلَحق باملفطِّرات مما هــو يف معنى األكل 
ب: والرشُّ

11  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

تناول األدوية واحلبوب. 7

التدخني، وهو حرام. 7

م يف بَدن الصائم. 7 َحقن الدَّ

اإلبر امُلغذية، التي ُيستغنَى هبا عن الطعام  7
والشاب.

غسيل الُكىَل. 7

جي لفحص القولون، إذا كان  7 َ املنظار الشَّ
يصل إىل مناطق االمتصاص وُأضيَف إليه 

يشء من السوائل أو املحاليل.

ع بالــدم من املفطِّرات؛ ألنــه يؤثِّر عىل  التربُّ
البَدن كتأثري احلجامــة؛ فال جيوز للصائم أن 

13  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

ع وُيفطِر، ثم  ع بالدم إال للرضورة، فيتربَّ يتربَّ
يقيض.

حتليل الدم بأخــذ كمية قليلة منه ال ُيفِســد 
يام؛ ألنَّه ليس مما َيْضُعف به البَدن. الصِّ

من األمور غري املفطِّرة:

امَلْضَمَضة واالستِنشاق، من غري ُمباَلغة. 7

َقْطرة العني. 7

َقْطرة األذن. 7

غسول األذن. 7

14  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

 َقْطرة األنف وبخاخ األنــف، إذا اجتنَب  7
ابتالَع ما نفَذ إىل احلَْلق.

بو. 7 بخاخ الرَّ

ــة أو العضليَّة أو  7  احلَُقن العالجيَّة، اجللديَّ
ة. الوريديَّ

 األقــراص العالجيَّــة التــي توَضع حتت  7
ة وغريها،  ْبحة الصدريَّ اللِّســان لعالج الذَّ

إذا اجتنَب ابتالَع ما نفَذ إىل احلَْلق.

، أو َحْفره حلَْشوه. 7 نِّ َقْلُع السِّ

مع  7 الُفرشاة،  أو  واك  بالسِّ األسنان   تنظيف 
ز من دخول املعجون إىل اجلَوف. التحرُّ
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34 فائدة يف أحكام الصيام

املراهم واللصقات العالجيَّة. 7

دواء الَغْرَغَرة إذا مل َيْبَتِلْعه. 7

 ِمنظار املعدة إذا مل يكــن معه مواد أخرى  7
)كدهون وسوائل(.

 إدخال ِمنظار أو اللَّوَلب ونحومها إىل َرِحم  7
املرأة.

 ما يدخل املِهبل مــن حتاميل )لبوس(، أو  7
غسول، أو منظار.

ال حرَج عــىل الصائم من اســتعامل الطِّيب 
وشمِّ الروائح الطيِّبة، من طعاٍم وُعُطوٍر وغري 
ذلك، لكن ال َيْسَتنِْشق الُبخوَر أو الُعود، وال 

16  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

األبخرَة املتصاعدَة من الطعام؛ ألنَّ هلا ِجْرًما 
)مادة( قد تنُفذ إىل املعدة.

باحة  االْغتِسال للصائم جائٌز، وال مانع من السِّ
والغوص يف املاء.

يام، ولو كُثَر  ابتالُع الصائم ريَقه ال ُيْفِسد الصِّ
وتتابع.

لكــن إذا كان َبْلَغاًم غليًظــا )كالنُّخاعة( فال 
َيْبَلْعه الصائم.

ال حرَج عىل الصائم - رجــاًل أو امرأة - يف 
ق الطعام للحاجة، بأن جيعَله عىل طرف  تذوُّ
لسانه، ثم ُيِرجه من فمه وال يبتلع منه شيًئا.

17  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

ياُم، فجامَع يف هناِر رمضاَن  َمن وجَب عليه الصِّ
عامًدا ُمتاًرا؛ فسَد صوُمه، أنزَل أو مل ُينِزل.

وعليــه: التوبــُة، وإمتاُم صياِم ذلــك اليوم، 
ارة املغلَّظة: صياُم شــهَرْيِن  والقضاُء، والكفَّ
ُمتتابَعــنِي، فإْن عجَز عن ذلك أطعَم ســتنَي 

مسكينًا.

وإذا كانت املرأُة مطاِوعًة له؛ فُحْكُمها ُحكم 
الرجل، وإن كانت ُمكَرهة فصوُمها صحيح.

َمن أصبَح وهو ُجنٌُب فال يرضُّ ذلك صومه.

وَمن ناَم فاحتلَم فصوُمه صحيح.

وخروج املذي ال ُيفطِّر.

20  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

َمن كان عليــه جنابة؛ جاَز له تأخرُي ُغســل 
اجلنابة إىل ما بعد ُطُلوع الفجر، وعليه املباَدرة 

ألجل الصالة.

َفر: ُيشرتط للِفطر يف السَّ

 أن ُيَعدَّ َســَفًرا - مسافًة )80 كم تقريًبا( أو  7
ُعرًفا -.

أن جُياِوَز البلد وما اتصَل به من بناء. 7

 أالَّ يكــون ســفره ســفر معصيــة )عند  7
اجلمهور(.

 أالَّ يكون قصَد بسفره التحاُيل عىل الِفْطر. 7

22  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

ة  حَّ كلُّ مرٍض خرَج به اإلنســاُن عن حدِّ الصِّ
جيــوز أن ُيفطِر به؛ لقــول اهلل تعاىل: )ڄ 
ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ 

ڇ( ]البقرة: 184[.

داع -؛  عال والصُّ ا اليشء اخلفيف - كالسُّ أمَّ
فال جيوز الِفْطر بَسَببِه.

املريض الذي خياف زيادَة مرضه بالصوم، أو 
ء، أو فساَد عضو؛ جيوز له أن ُيفطِر،  إبطاَء الرُبْ

يام. وُيكَره له الصِّ

ه فالِفطر واجب،  ن أنَّ الصــوَم يرضُّ وإذا تيقَّ
والصوم حرام، وأجُره ثابٌت إن شاء اهلل؛ لقول 
 ]النساء: 29[،    )ڃ چ چ(  تعاىل:  اهلل 

24  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

وح ويشــمل  والنهي هنا يشــمل إزهاَق الرُّ
ر. ما فيه الرضَّ

إذا كان املرُض ُيْرَجى ُبرؤه؛ فعىل املريض أن 
فاء ثم يقيض، وال جُيزئه اإلطعام. ينتظر الشِّ

وال جيب عليه القضاُء إال بعد زوال املرض، 
ولو اســتمرَّ معه ســنني، إن قال األطباُء: إنَّ 

هذا ُيْرَجى زواُله.

يام  ة التــي تؤثِّر عــىل الصِّ األعذار املســتمرَّ
أنواع، وهي: املــرض امُلْزِمن الذي ال ُيْرَجى 
فاء منه - يف اعتقاد األطباء وجتارهبم -،  الشِّ

ّن. والشيخوخة وِكرَب السِّ

فهذه األعذار ُتبيح الِفْطر، وال جيب القضاء، 
وإنَّام جتُب الِفْدية.

26  

27  
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الِفْدية: إْطعام مســكني عن كلِّ يوم أفطَره، 
وهو نصُف صاع عن كلِّ يوم من قوت البلد، 
وهو كيلو ونصف تقريًبــا، وجيُب إخراُجها 

)ڇ ڍ     ڍ  اآليــة:  طعاًما لنصِّ 
ڌ  ڌ ڎ( ]البقرة: 184[.

جيوز َجْــُع الِفْدية، فُيْطِعم املســاكني يف آخر 
الشــهر، أو يصنع طعاًما فيدعو إليه املساكني 
ام التي عليه، وجيــوُز أن ُيْطِعَم  بَحَســِب األيَّ
مسكينًا كلَّ يوم، وجيوز له توكيُل ثقٍة أو جهة 
ٍة موثوقٍة لرشاء الطعام وتوزيعه نيابًة عنه. خرييَّ

ال جيوُز تعجيُل الِفْدية )عىل الراِجح(، بإخراِج 
ًة واحدًة يف أوله، أو  ارة الشــهر كاملًة مرَّ كفَّ

إخراِج فِْدية يوٍم قبَل دخولِه.

28  
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جيوز للحامل وامُلْرِضع اإلفطار، وليس عليهام 
–كاملريض-، ســواء خافتا عىل  القضاء  إال 

نفَسيهام أو عىل الوَلد.

ة عىل أنَّ َمن أفطَر شيًئا من رمضان  أجعت األمَّ
عامًدا بغري ُعذر؛ فقــد أتى كبريًة عظيمًة من 

كبائر الذنوب.

ارَة له إال القضاء، وُيكثِر من االستغفار،  وال كفَّ
ويتوُب إىل اهلل تعاىل باإلقالِع عن هذا الذنب 
العظيم، والنَّدِم عليه، والَعْزِم عىل عدم العودة 

إليه أبًدا.

كلُّ َمن أفطَر شيًئا من رمضان هتاوًنا، ثم َمنَّ 
اهلل عليــه بالتوبة واالســتقامة؛ فالتوبة متحو 
ام  ما قبَلها، وجيُب عليه أن يقيَض الشهوَر واأليَّ

31  
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التي أفطَرها، فــإن مل َيْعَلْمها بالتحديد صاَم 
حتى يغِلب عىل ظنِّه أنَّه قىض تلك األيام.

واألْحــَوط: أن ُيْطِعم مع هــذا عن كلِّ يوم 
مســكينًا نصَف صــاع من قــوت البلد إن 
اســتطاَع، فإن كان فقرًيا ال يستطيع اإلنفاق 

سقَط عنه ذلك.

ه  َمن كاَن ِمن عاَدتِه أن ينــاَم هناَر رمضان كلَّ
أو أغلَبه؛ فهــو يف حرمان وِخذالن، وصوُمه 

صحيح.

وَمن مجَع إىل النوِم التفريَط يف أداء الصلوات 
ٌط أشدَّ التفريط. يف مواقيتها؛ فهو آثٌم مفرِّ

34  
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34 فائدة يف أحكام الصيام

يام والقيام  نسأل اهلل تعاىل أن يتقبَّل منَّا الصِّ

وتالوة القرآن، وُيعينَنا عىل طاعته،

وجيعَلنا فيه من الفائِزين آمني

واحلمد هلل ربِّ العاملني


