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٧٠ مسألة يف الصيام

مقدمة املرشف العام

احلمـد هللا نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاهللا من 
رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده  اهللا فال مضل له، ومن 
يضلـل فال هادي له، وأشـهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك 

له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله... أما بعد:
فإن اهللا قد امتن عىل عباده بمواسم اخلريات، فيها تضاعف 
حى السـيئات، وترفع الدرجـات، ومن أعظم  احلسـنات، ومتُ
هذه املواسم شهر رمضان الذي فرضه اهللا عىل العباد، ورغبهم 

فيه، وأرشدهم إىل شكره عىل فرضه.
وملا كان قدر هذه العبادة عظيامً كان ال بد من تعلّم األحكام 
املتعلقة بشـهر الصيام، وهذه الرسـالة تتضمـن خالصات يف 

أحكام  الصيام وآدابه وسننه.



٦

٧٠ مسألة يف الصيام

تعريف الصيام
: اإلمسـاك عن املفطرات . ١ الصوم لغة: اإلمسـاك، ورشعاً

من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس بالنية.

حكم الصيام
أمجعـت األمـة عىل أن صوم شـهر رمضان فـرض، ومن . ٢

أفطر شيئاً من رمضان بغري عذر فقد أتى كبرية عظيمة.

فضل الصيام
مـن فضائل الصيام: أن الصيام قد اختصه اهللا لنفسـه، وأنه . ٣

جيـزي به، فيضاعـف أجر صاحبه بال حسـاب، وأن دعوة 
، وأن للصائم فرحتني، وأن الصيام يشـفع  الصائـم ال تُـردّ
للعبـد يوم القيامة، وأن خلوف فـم الصائم أطيب عند اهللا 
نّة، وحصـن حصني من  من ريـح املسـك، وأن الصـوم جُ
النار، وأن من صام يوماً يف سـبيل اهللا باعد اهللا بذلك اليوم 
وجهـه عن النار سـبعني خريفـاً، وأن يف اجلنة بابـاً يُقال له 
الريان، ويدخل منه الصائمون، ال يدخل منه أحد غريهم.

وأمـا صـوم رمضان: فإنـه ركن من أركان اإلسـالم، وقد  •
أُنزل القرآن يف رمضان، وفيه ليلة خري من ألف شهر، وإذا 
لِّقت أبواب جهنم،  دخل رمضان فُتِّحت أبواب اجلنة، وغُ

وسلسلت الشياطني، وصيامه يعدل صيام عرشة أشهر.
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من فوائد الصيام
٤ . ،الصيـام حكـم وفوائـد كثـرية، مدارهـا عـىل التقـو يف 

الشـهوة،  وكـرس  الشـيطان،  قهـر  إىل  يـؤدي  فالصيـام 
 ،اهلـو اجتنـاب  عـىل  اإلرادة  ويـريب  اجلـوارح،  وحفـظ 
والبُعد عن املعايص، وفيه كذلك اعتياد النظام، ودقة املواعيد، 

وفيه إعالن ملبدأ وحدة املسلمني.

آداب الصيام وسننه
منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فمن ذلك:. ٥

احلرص عىل السحور وتأخريه. •
تعجيـل الفطـر لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «ال يـزال النـاس بخري ما  •

عجلـوا الفطر». [متفق عليه]، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يُفطر قبل 
أن يصيل عىل رطبات، فـإن مل تكن رطبات فتمريات، 
فإن مل تكن متريات حسـا حسـوات من ماء. [صحيح - 
رواه الرتمذي]، ويقول بعد إفطاره: «ذهب الظمأ وابتلت 
العروق وثبت األجر إن شاء اهللا» [حسن - رواه أبو داود].

البُعد عن الرفث؛ والرفث هو السخف، وفاحش الكالم. •
وممـا أذهب احلسـنات، وجلب السـيئات؛ االنشـغال  •

واملباريـات  واألفـالم،  واملسلسـالت  بالفوازيـر 
واجللسات الفارغات، والتسكع يف الطرقات.
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عـدم اإلكثار مـن الطعام؛ حلديـث: «ما مـأل ابن آدم  •
...». [صحيح- رواه الرتمذي]. اً من بطنٍ وعاء رشّ

اجلـود بالعلم واملال واجلاه والبـدن واخلُلُق، فقد كان  •
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أجـود النـاس باخلـري، وكان أجود ما 

يكون يف رمضان. [متفق عليه].

ومما ينبغي فعله يف الشهر العظيم
هتيئة األجـواء والنفوس للعبـادة، واإلرساع إىل التوبة  •

واإلنابـة، والفـرح بدخـول الشـهر، وإتقـان الصيام، 
العـرش  يف  الفتـور  وعـدم  الرتاويـح،  يف  واخلشـوع 

األواسط، وحتري ليلة القدر، والصدقة، واالعتكاف.
كان  • وقـد  الشـهور،  بدخـول  التهنئـة  مـن  بـأس  ال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص   يبرش أصحابه بقدوم شهر رمضان، وحيثّهم عىل 
االعتناء به.

من أحكام الصيام
مـن الصيام ما جيب التتابع فيه؛ كصوم رمضان، والصوم . ٦

يف كفـارة القتـل اخلطـأ، وصوم كفـارة الظهـار، وصوم 
كفـارة اجلامع يف هنار رمضان وغريهـا. ومن الصيام ما ال 
يلزم فيه التتابع؛ كقضاء رمضان، وصيام عرشة أيام ملن مل 

جيد اهلدي وغري ذلك.
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صيام التطوع جيرب نقص صيام الفريضة.. ٧
جاء النهي عن إفراد اجلمعة بالصوم، وعن صيام السبت . ٨

يف غـري الفريضـة، وعن صـوم الدهر، وعـن الوصال يف 
الصوم، وحيرم صيام يومي العيد، وأيام الترشيق.

ثبوت دخول الشهر
بإمتـام . ٩ أو  هاللـه،  برؤيـة  رمضـان  شـهر  دخـول  يثبـت 

شـعبان ثالثـني يوماً، وأمـا العمل باحلسـابات يف دخول 
الشهر فبدعة.

عىل من جيب الصوم؟
جيب الصيام عىل كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سامل من . ١٠

املوانع؛ كاحليض والنفاس.
يؤمـر الصبي بالصيام لسـبع إن أطاقـه، وذكر بعض أهل . ١١

العلم أنه يُرضب عىل  تركه لعرش؛ كالصالة.
إذا أسـلم الكافر، أو بلـغ الصبي، أو أفـاق املجنون أثناء . ١٢

النهار، لزمهم اإلمسـاك بقية اليوم، وال يلزمهم قضاء ما 
فات من الشهر.

املجنـون مرفوع عنـه القلم، فإن كان جيـنّ أحياناً، ويُفيق . ١٣
أحيانـاً؛ لزمـه الصيـام يف حـال إفاقته دون حـال جنونه، 

ومثله يف احلكم املرصوع.
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مـن مات أثناء الشـهر فليـس عليه وال عـىل أوليائه يشء . ١٤
فيام تبقى من الشهر.

من جهل فرض الصوم يف رمضان، أو جهل حتريم الطعام . ١٥
أو الوطء، فجمهور العلامء عىل عذره إن كان يُعذر مثله، 
أمـا مـن كان بـني املسـلمني، ويمكنـه السـؤال والتعلـم 

فليس بمعذور.

صيام املسافر
يُشـرتط للفطر يف السـفر: أن يكون سـفراً مسافة أو عرفاً . ١٦

اوز البلد، وما اتصل به من بناء وأال يكون سـفره  وأن جيُ
سـفر معصية (عنـد اجلمهـور) وأال يكون قصد بسـفره 

التحيل عىل الفطر.
جيوز الفطر للمسـافر باتفاق األمة، سـواءً كان قادراً عىل . ١٧

الصيام أم عاجزاً، وسواء شقّ عليه الصوم أم مل يشق.
من عزم عىل السـفر يف رمضان فإنـه ال ينوي الفطر حتى . ١٨

يسافر، وال يفطر املسافر إال بعد خروجه، ومفارقة بيوت 
قريته العامرة.

إذا غربـت الشـمس فأفطـر عـىل األرض، ثـم أقلعت به . ١٩
الطائرة فرأ الشـمس، مل يلزمه اإلمساك، ألنه أتم صيام 

. يومه كامالً
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من وصـل إىل بلد ونو اإلقامة فيهـا أكثر من أربعة أيام . ٢٠
وجب عليه الصيام عند مجهور أهل العلم.

مـن ابتـدأ الصيـام، وهـو مقيـم، ثـم سـافر أثنـاء النهار . ٢١
جاز له الفطر.

نْ عادتـه السـفر إذا كان لـه بلد يأوي . ٢٢ وجيـوز أن يفطـر مَ
إليـه؛ كصاحـب الربيـد، وأصحـاب سـيارات األجرة، 
والطياريـن واملوظفني، ولو كان سـفرهم يومياً، وعليهم 

ِّ يسكنه. القضاء، وكذلك املالح الذي له مكان يف الربَ
إذا قـدم املسـافر يف أثناء النهـار فاألحوط له أن يمسـك . ٢٣

مراعـاة حلرمة الشـهر، لكـن عليـه القضاء أمسـك أو مل 
يمسك.

إذا ابتـدأ الصيـام يف بلد، ثم سـافر إىل بلد صامـوا قبلهم . ٢٤
أو بعدهم، فإن حكمه حكم من سافر إليهم.

صيام املريض
كل مرض خرج به اإلنسـان عن حدّ الصحة جيوز أن يُفطر . ٢٥

بـه، أما اليشء اخلفيف كالسـعال والصداع فال جيوز الفطر 
ـنْ عادته  بسـببه، وإذا ثبـت بالطـب، أو علـم الشـخص مِ
وجتربتـه، أو غلب عىل ظنـه أن الصيام جيلب له املرض، أو 
يزيده أو يؤخر الربء، جاز له أن يُفطر، بل يُكره له الصيام.
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إن كان الصوم يسبب له  اإلغامء أفطر وقىض، وإذا أُغمي . ٢٦
عليـه أثناء النهار، ثم أفاق قبل الغروب أو بعده، فصيامه 
، وإذا طـرأ عليه اإلغامء من  صحيـح مـا دام أصبح صائامً
الفجـر إىل املغرب، فاجلمهور عىل عدم صحة صومه، أما 
قضـاء املغمي عليه فهـو واجب عند مجهـور العلامء مهام 

طالت مدة اإلغامء.
ومـن أرهقـه جـوع مفـرط أو عطـش شـديد فخـاف . ٢٧

عـىل نفسـه اهلـالك، أو ذهـاب بعـض احلـواس بغلبـة 
الظـن ال الوهم، أفطر وقىض، وأصحاب املهن الشـاقة 
ال جيـوز هلـم الفطـر، فـإن كان يرضهـم تـرك الصنعة، 
أفطـروا  النهـار  أثنـاء  التلـف  أنفسـهم  عـىل  وخشـوا 
وقضوا، وليسـت امتحانات الطـالب عذراً يبيح الفطر 

يف رمضـان.
املريـض الـذي يُرجـى بُـرؤه ينتظـر الشـفاء ثـم يقـيض . ٢٨

زئه اإلطعام، واملريض مرضاً مزمناً ال يُرجى برؤه،  وال جيُ
وكـذا الكبري العاجـز، يُطعم عن كل يوم مسـكيناً نصف 

صاع من قوت البلد.
ـفي، ومتكن من القضاء، فلم يقض حتى . ٢٩ من مرض ثم شُ

مـات أُخـرج من مالـه طعام مسـكني عن كل يـوم، وإن 
رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه صح ذلك.
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صيام الكبري والعاجز واهلرم
العجوز والشيخ الفاين الذي فنيت قوته ال يلزمهام الصوم، . ٣٠

هدمهـا ويشـق عليهام،  وهلـام أن يفطـرا مـا دام الصيـام جيُ
ف فـال جيب عليه،  وأما من سـقط متييـزه، وبلغ حدّ اخلرَ

وال عىل أهله يشء؛ لسقوط التكليف.
من قاتـل عدواً، أو أحـاط العدو ببلـده والصوم يُضعفه . ٣١

عن القتال، سـاغ له الفطر، ولو بدون سـفر، وكذلك لو 
احتاج للفطر قبل القتال أفطر.

من كان سـبب فطره ظاهـراً كاملريض، فال بأس أن يفطر . ٣٢
ظاهراً، ومن كان سـبب فطره خفيّاً كاحلائض فاألوىل أن 

يُفطر خفية خشية التهمة.

النية يف الصيام
تُشـرتط النيـة يف صـوم الفـرض، وكـذا كل صـوم واجب؛ . ٣٣

كالقضـاء، والكفارة، وجيـوز أن تكون يف أي جزء من الليل 
ولـو قبـل الفجـر بلحظـة، والنية عـزم القلب عـىل الفعل، 
والتلفـظ هبا بدعة، وصائم رمضـان ال حيتاج إىل جتديد النية 
يف كل ليايل رمضان، بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر.

النفـل املطلـق ال تُشـرتط لـه النية مـن الليل، وأمـا النفل . ٣٤
املعنيَّ فاألحوط أن ينوي له من الليل.
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مـن رشع يف صوم واجب؛ كالقضـاء، والنذر، والكفارة . ٣٥
ـه، وال جيـوز أن يُفطـر فيه بغري عـذر، وأما  فالبـد أن يتمّ
صـوم النافلـة فإن الصائـم املتطوع أمري نفسـه، إن شـاء 

صام، وإن شاء أفطر، ولو بغري عذر.
من مل يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر فعليه . ٣٦

أن يمسك بقية يومه، وعليه القضاء عند مجهور العلامء.
السـجني واملحبـوس إن علم بدخول الشـهر بمشـاهدة . ٣٧

أو إخبـار من ثقة، وجـب عليه الصيـام، وإال فإنه جيتهد 
لنفسه، ويعمل بام غلب عىل ظنه.

اإلفطار واإلمساك
إذا غـاب مجيـع قرص الشـمس أفطر الصائـم، وال عربة . ٣٨

باحلمرة الشديدة الباقية يف األفق.
إذا طلع الفجر وجب عىل الصائم اإلمسـاك حاالً؛ سـواء . ٣٩

سـمع األذان، أم ال، وأما االحتياط باإلمساك قبل الفجر 
بوقت؛ كعرش دقائق ونحوها، فهو بدعة من البدع.

البلد الذي فيه ليل وهنار يف األربع والعرشين ساعة؛ عىل . ٤٠
املسلمني فيه الصيام، ولو طال النهار.

املفطرات
املفطـرات مـا عدا احليـض والنفاس ال يفطر هبـا الصائم . ٤١
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إال بـرشوط ثالثـة: أن يكـون عالــامً غري جاهـل، ذاكراً 
كـره؛ ومـن املفطـرات اجلامع،  غـري نـاس، خمتاراً غـري مُ

واالستقاءة، واحليض، واالحتجام، واألكل والرشب.
من املفطـرات ما يكون يف معنى األكل والرشب؛ كاألدوية، . ٤٢

واحلبوب عن طريق الفم، واإلبر املغذية، وكذلك حقن الدم 
بر التي ال يُسـتعاض هبا عن األكل والرشب  ونقله، وأما اإلِ
ولكنها للمعاجلة فال ترض الصيام، وغسـيل الكىل ال يفطر. 
والراجـح أن احلقنة الرشجية، وقطرة العـني واألذن، وقلع 
، ومـداواة اجلـراح، كل ذلك ال يفطـر، وبخاخ الربو  السـنّ
ال يفطـر، وسـحب الدم للتحليل ال يُفسـد الصـوم، ودواء 
الغرغرة ال يُبطل الصوم إن مل يبتلعه، ومن حشا سنّه بحشوة 

طبية فوجد طعمها يف حلقه فال يرض ذلك صيامه.
مـن أكل أو رشب عامداً يف هنار رمضـان دون عذر؛ فقد . ٤٣

أتى كبرية عظيمة من الكبائر، وعليه التوبة والقضاء.
وإذا نـيس فـأكل ورشب؛ فليتـم صومه، فإنـام أطعمه اهللا . ٤٤

ره. وسقاه، وإذا رأ من يأكل ناسياً، فعليه أن يذكّ
مـن احتـاج إىل اإلفطـار؛ إلنقـاذ معصـوم مـن مهلكـة، . ٤٥

فإنه يُفطر ويقيض.
مـن وجب عليـه الصيـام، فجامع يف هنار رمضـان عامداً . ٤٦

خمتـاراً، فقـد أفسـد صومـه، وعليـه التوبة، وإمتـام ذلك 
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اليوم، والقضاء، والكفارة املغلظة؛ هذا واحلكم واحد يف 
الزنا، واللواط، وإتيان البهيمة.

لو أراد مجاع زوجته، فأفطر باألكل أوالً، فمعصيته أشـد . ٤٧
وقد هتك حرمة الشـهر مرتني، بأكلـه ومجاعه، والكفارة 

املغلظة عليه أوكد.
والتقبيل واملبارشة واملعانقة واللمس، وتكرار النظر من الصائم . ٤٨

لزوجتـه أو أمتـه، إن كان يملـك نفسـه جائز، ولكـن إن كان 
الشخص رسيع الشهوة ال يملك نفسه، فال جيوز له ذلك.

وإذا جامـع فطلـع الفجر وجـب عليه أن ينـزع، وصومه . ٤٩
صحيـح، ولـو أمنى بعد النزع، ولو اسـتدام اجلامع إىل ما 
بعد الفجر أفطر، وعليه التوبة والقضاء والكفارة املغلظة.

إذا أصبح وهو جنب فال يرض صومه، وجيوز تأخري غسل . ٥٠
اجلنابة واحليض والنفاس إىل ما بعد طلوع الفجر، وعليه 

املبادرة ألجل الصالة.
٥١ .. إذا نام الصائم فاحتلم، فإنه ال يفسد صومه إمجاعاً
من اسـتمنى يف هنـار رمضان بـيشء يُمكن التحـرز منه؛ . ٥٢

كاللمـس، وتكـرار النظر، وجب عليـه أن يتوب إىل اهللا، 
وأن يُمسك بقية يومه، وأن يقضيه بعد ذلك.

ومن ذرعـه القيء فليس عليه قضاء، ومن اسـتقاء عمداً . ٥٣
، ومن تقيأ عمداً فعليـه القضاء، ولو غلبه القيء  فليقـضِ
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فعـاد بنفسـه ال يُفطـر، وأما العلـك فـإن كان يتحلل منه 
أجـزاء، أو له طعم مضـاف، أو حالوة حرم مضغه، وإن 
وصـل إىل احللـق يشء من ذلك، فإنه يفطـر، أما النخامة 
والنخاعـة فـإن ابتلعهـا قبـل وصوهلـا إىل فيه فال يفسـد 
صومـه، فإذا ابتلعهـا عند وصوهلا إىل فيـه فإنه يفطر عند 

ذلك، ويكره ذوق الطعام بال حاجة.
والسواك سنّة للصائم يف مجيع النهار.. ٥٤
ومـا يعـرض للصائـم مـن جـرح، أو رعـاف، أو ذهاب . ٥٥

للـامء أو البنزين إىل حلقه بغري اختياره ال يُفسـد الصوم، 
وكذلـك ال يـرضه نـزول الدمـع إىل حلقـه، أو أن يدهن 
رأسه أو شاربه، أو خيتضب باحلناء فيجد طعمه يف حلقه، 
وال يفطر وضع احلنّاء والكحل والدهن، وكذلك املراهم 
املرطبـة واملليّنـة للبرشة، وال بأس بشـم الطيب، ورائحة 

البخور، ولكن حيذر من وصول الدخان إىل احللق.
واألحوط للصائم أال حيتجم،  واخلالف شديد يف املسألة.. ٥٦
التدخني من املفطرات، وليس عذراً يف ترك الصيام.. ٥٧
واالنغامس يف ماء، أو التلفف بثوب مبتلّ للتربد، ال بأس . ٥٨

به للصائم.
اً بقاء الليل، ثم تبني له أن . ٥٩ لـو أكل أو رشب أو جامـع ظانّ

الفجر قد طلع، فال يشء عليه.
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إذا أفطر يظن الشـمس قد غربت، وهـي مل تغرب، فعليه . ٦٠
القضاء عند مجهور العلامء.

وإذا طلع الفجر ويف فيه طعام أو رشاب فقد اتفق الفقهاء . ٦١
عىل أنه يلفظه، ويصح صومه.

من أحكام الصيام للمرأة
التـي بلغت فخجلت، وكانت تُفطر فعليها التوبة وقضاء . ٦٢

ما فات مع إطعام مسـكني عن كل يوم كفارة للتأخري إذا 
أتـى عليها رمضان الذي يليه ومل تقض، ومثلها يف احلكم 

التي كانت تصوم أيام عادهتا خجالً ومل تقض.
وال تصـوم الزوجـة -غـري رمضـان- وزوجهـا حـارض . ٦٣

إال بإذنه، فإذا سافر فال حرج.
ة البيضاء التي تعرف هبا املرأة أهنا . ٦٤ احلائض إذا رأت القصَّ

قـد طهرت تنـوي الصيام من الليل وتصـوم، وإن مل يكن 
هلـا طهر تعرفه احتشـت بقطن ونحوه، فإن خـرج نظيفاً 
صامت، واحلائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليالً، فَنَوت 
الصيـام، ثم طلع الفجـر قبل اغتسـاهلا، فمذهب العلامء 

كافة صحة صومها.
؛ تسـتمر عىل نيتها . ٦٥ املـرأة التي تعـرف أن عادهتا تأتيها غداً

وصيامها، وال تُفطر حتى تر الدم.
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األفضـل للحائـض أن تبقـى عـىل طبيعتها، وتـرىض بام . ٦٦
كتب اهللا عليها، وال تتعاطى ما متنع به الدم.

إذا أسـقطت احلامـل جنيناً بـدأ بالتخلق؛ فإهنا نفسـاء ال . ٦٧
تصوم، وإال فهي مستحاضة عليها الصيام إن استطاعت، 
والنفسـاء إذا طهـرت قبـل األربعني صامت واغتسـلت 
للصالة، وإن جتاوزت األربعني نوت الصيام واغتسلت، 

وتعترب ما زاد عىل األربعني استحاضة.
دم االستحاضة ال يؤثر يف صحة الصيام.. ٦٨
الراجـح قيـاس احلامـل واملرضع عـىل املريـض، فيجوز . ٦٩

هلـام اإلفطار، وليس عليهام إال القضاء، سـواء خافتا عىل 
نفسيهام أو ولدهيام.

املرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها يف هنار . ٧٠
رمضان برضاها، فحكمها حكمه، وأما إن كانت مكرهة 

فعليها االجتهاد يف دفعه، وال كفارة عليها.
ويف اخلتام: هذا ما تيرس ذكره من مسائل الصيام، أسأل اهللا تعاىل 
شهر  لنا  خيتم  وأن  عبادته،  وحسن  وشكره  ذكره  عىل  عيننا  يُ أن 

رمضان بالغفران، والعتق من النريان.
وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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