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الحمد هللا الذي أنعم علينا باإلسالم، وشرح صدورنا لإليمان، 
 وعلى آله وصحبه ومن سار على والصالة والسالم على سيدنا محمد 

 ... دربه إلى يوم الدين 
 ...وبعد 
األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة  ات الطبعلنفاد
فقد ) أحكام في فقه الصيام( من رسالة  والعاشرةعة والثامنة والتاسعةوالساب

، فالكمال هللا وحده، وأسأله الحادية عشرةوهيأتها للطبعة .. أعدت دراستها 
 وخير ليها إنه أكرم مأمول،سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الرسالة، ويثيب ع

 .مسئول
 القدير أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع خالصاً يوختاماً أتوجه إلى العل

 .لوجهه الكريم، ويدخره في صحيفة أعمالي يوم القيامة 
 وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،

 .هـ ١٤٢٦/ رمضان/ ١          
 .م ٤/١٠/٢٠٠٥           

 يوسف مجعة سالمة . د
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الحمد هللا الذي جعل رمضان سيد الشهور، وأفاض فيه الخير والنور،  
 الرحمة المهداة، - صلى اهللا عليه وسلم -والصالة والسالم على سيدنا محمد 

حمة للعالمين وعلى الذي تلقى آخر إرسال السماء إلى األرض فكان بحق ر
 ...وبعد ...آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين 

فهذه رسالة وجيزة عن شهر رمضان، شهر الخير والبركة، شهر  
السخاء والعطاء، ذكرت فيها بعض الجوانب المتعلقة بصوم هذا الشهر 

أن أرغب قتها بأسلوب سهل محاوالً بذلك المبارك، من فضائله وأحكامه، وُس
إخواني في العلم، وأيسر لهم ما استطعت السبيل إليه، ورأيت أن تكون هذه 
الرسالة إجابة لما يتمخض في أذهان الناس من استفسارات حول بعض 
المسائل الفقهية في الصوم فأجبت فيها على عدد من األسئلة الملحة التي 

 .يحتاجها كل مسلم
اجياً من اهللا القبول وأن وقد بذلت قصارى جهدي في فترة قصيرة ر 

إنه .. ينفع المسلمين بهذا الجهد المتواضع ويتقبل منا جميعاً صالح األعمال 
 .نعم المولى ونعم النصير

 وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،
 يوسف مجعة سالمة . د
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  ؟ما معنى الصوم: س

ِإنِّي نَذَْرتُ (يم الصوم في اللغة اإلمساك قال تعالى حكاية عن مر: ج
 :أي صمتاً، ألنه إمساك عن الكالم، وقال الشاعر )١()ِللرَّْحَمِن َصْوماً

 خيل صيام وخيل غير صائمة      تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

إمساك عن أشياء مخصوصة، في زمن مخصوص، من : وفي الشرع
طن والفرج من طلوع الفجر شخص مخصوص، فهو اإلمساك عن شهوتي الب

 .الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى اهللا تعالى

 متى فرض صيام رمضان؟: س

فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان : ج
ُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُِتَب َعلَْيكُلليلتين خلتا منه 

َأيَّاماً َمْعُدوَداٍت فََمْن كَاَن ِمنْكُْم َمِريضاً َأْو َعلَى َسفٍَر * ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم تَتَّقُوَن 
وََّع خَْيراً فَِعدَّةٌ ِمْن َأيَّاٍم ُأخََر َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُونَُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍن فََمْن تَطَ

شَْهُر َرَمَضاَن الَِّذي * فَُهَو خَْيٌر لَُه َوَأْن تَُصوُموا خَْيٌر لَكُْم ِإْن كُنْتُْم تَْعلَُموَن 
ُأنِْزَل ِفيِه الْقُْرآُن ُهدًى ِللنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن فََمْن شَِهَد ِمنْكُُم 

 .)٢(الشَّْهَر فَلَْيُصْمه

 -رضي اهللا عنه- رمضان تسع سنوات كما قاله ابن مسعود وصام النبي 
الترمذي، وكما قالته عائشة أيضاً في رواية أحمد بسند جيد، وفي رواية أبي داود 
 .، وواحداً ثالثين يوماًضانات تسعة وعشرين يوماًوصام منها ثمانية رم

                                                           
 ٢٦ سورة مريم اآلية -١
 ١٨٥-١٨٣ سورة البقرة اآلية - ٢
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 ؟ما هو فضل الصيام: س
للصوم منزلة رفيعة، حيث أكرمنا اهللا عز وجل بنزول القرآن الكريم : ج
والصوم من أجلِّ القربات إلى  )١()شَْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِْزَل ِفيِه الْقُْرآُن(فيه 

جل، وفيه حوادث كثيرة أفاض اهللا فيها الخير على األمة اإلسالمية، اهللا عز و
 :يظهر ذلك من خالل األحاديث اآلتية

 خطبنا رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه- عن سلمان في آخر يوم 
س قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة يا أيها النا": من شعبان قال

خير من ألف شهر، شهر جعل اهللا صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً، من 
تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، 

ة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواسا
 .)٢(" وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار

 قال :" قول الصيامالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، ي :
منعته النوم : أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن

 .)٣(" فيشفعان: بالليل فشفعني فيه، قال

 قال  :كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا ":ال اهللا تعالىق
ُأجزي به، والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن 

 صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم مرؤاسابه أحد أو قاتله فليقل إني 

                                                           
 ١٨٥ سورة البقرة اآلية - ١
 . رواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام-٢
 . رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم في الصحيح-٣
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 فرح الصائم أطيب عند اهللا من ريح المسك،للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر
 . )١(" وإذا لقي ربه فرح بصومه

 قال  :" ،من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
 .)٢(" اباً غفر له ما تقدم من ذنبهومن صام رمضان إيماناً واحتس

وفي هذا الشهر الكريم المبارك تصفد الشياطين وتغلق أبواب النار وتفتح 
 .أبواب الجنة وتكثر القربات إلى اهللا عز وجل

 ما هو يوم الشك؟ وما حكم صيامه؟: س

ون من شعبان إذا لم يَر الهالل في ليلته يوم الشك هو اليوم الثالث: ج
 .بسبب غيم أو نحوه كدخان فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان

وقد منع الشارع من صومه لما روي عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه 
 .)٣( "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ": قال

 هل تقبل شهادة رجل واحد برؤية هالل رمضان؟: س

بعد   –هالل رمضان– أعرابي رأى الهالل  شهادةنعم فقد قبل النبي : ج
العدالة قبل أن سأله عن إيمانه فلما أقر بالشهادتين وعلم الرسول الكريم منه 

شهادته وأمر بالالً أن يعلم الناس بدخول شهر رمضان ليصوموا غداً لما روي 
إني رأيت ":  فقالعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن أعرابياً جاء إلى النبي 

داً رسول أتشهد أن محم: نعم، قال: أتشهد أن ال إله إال اهللا؟ قال: الهالل فقال

                                                           
   ١٤ رقم ٢٧٧ ص ١٠ شرح صحيح البخاري ج القاري عمدة -١
  ١١ رقم ٢٧٤ ص ١٠ شرح صحيح البخاري ج القاري عمدة -٢
   ٦٨٦ رقم ٦١ ص ٣ ج ٣ن الترمذي كتاب الصوم باب  سن-٣
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 .)١("يصوموا غداًفأذِّن في الناس يا بالل أن : نعم، قال: اهللا؟ قال

فهل ..إذا شوهد الهالل في بلد عربي كالسعودية أو مصر أو األردن : س
 نصوم نحن هنا؟

ينبغي أن إذا ثبت هالل رمضان وتحققت رؤيته في أي بلد فإن ثبوته : ج
 ومن المخجل أن نثبته في بلد ونأبى إثباته في آخر يلتزم به المسلمون جميعاً

 فقد جاء في الحديث أن رسول اهللا ، ال يبعد عنه إال مسافة قليلة قصيرة
ا إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدرو" :قال
 . )٢("له

 ؟ الهاللَيماذا يقال إذا ُرِئ: س
 

رضي اهللا -يستحب لمن رأى الهالل أن يقول ما ورد عن ابن عمر : ج
اهللا أكبر، اللهم أهله " : إذا رأى الهالل قالكان رسول اهللا :  قال-عنهما 

من واإليمان والسالمة واإلسالم ربي وربك اهللا هالل رشد علينا باأل
 .)٣("روخي

 على من يجب صيام شهر رمضان؟: س

صيام رمضان فرض على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصوم، : ج
والنفاس،  ، وطهارة النساء من الحيض)حيث أباح اهللا للمسافر أن يفطر(مقيم 
 .أنثى م من األعذار التي تبيح له الفطر، سواء أكان ذكراً أٍلخا

                                                           
 ٦٩١ رقم ٦٥ ص ٣ ج ٧ سنن الترمذي كتاب الصوم باب -١
 ١٩٠ ص ٧ صحيح مسلم شرح النووي ج -٢
 ٤ ص ٢ سنن الدارمي كتاب الصوم ج -٣
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وإذا كان جزاء الصائمين الثواب العظيم فإن عقاب المفطرين بدون عذر 
شرعي العذاب األليم، ومن األحاديث الشريفة التي وردت في هذا الشأن ما 

من أفطر يوماً من رمضان من " : قالروي عن أبي هريرة أن رسول اهللا 
 .)١("غير رخصة رخصها اهللا له لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه 

 ؟ما حكم صيام الصبيان الذين لم يصلوا بعد إلى سن البلوغ: س

ن البلوغ حتى د اآلباء أبناءهم على الصوم قبل سمن الخير أن ُيعوِّ: ج
يتعودوه ألن صيام الصبيان مستحب ولكن بدون قسر أو إكراه حتى يكبروا 
وهم يحبون العبادة ألن من شَبَّ على شيء شاب عليه، لما روي عن الربيع 

 غداة عاشوراء إلى قرى األنصار من أرسل النبي  ":بنت معوذ قالت
فكنا نصومه : ليتم بقية يومه ومن أصبح صائماً فليصم، قالتأصبح مفطراً ف

بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام 
 .)٢("أعطيناه ذاك حتى يكون عند اإلفطار

يجرب الصوم بنفسه فإن وإذا كان الصبي ضعيفاً فإن األولى أن ُيترك ل
أطاق استمر وإال فإنه سيتركه بنفسه وعلى الوالد أن يمدح فيه قوة إرادته 
ويبين له حكم الشرع بلباقة وسيكون استمراره فيه أو عدوله عنه باقتناع وهذا 

 .منهج تربوي سليم

 ؟ما هي أهداف شهر الصوم والثمرات الطيبة التي نجنيها منه: س

أنه مكفر للذنوب فلقد كان :  وثمرات طيبة منهالشهر الصوم أهداف: ج

                                                           
 ٧٢٣ رقم ٩٢ ص ٣ ج ٢٧ رواه الترمذي كتاب الصوم باب -١
  ٦٨ رقم ٧٠ ص ١١ شرح صحيح البخاري ج القاري عمدة -٢

- ١٠ - 

أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تحط " : إذا دخل رمضان يقولالرسول 
فيه الخطايا ويستجاب فيه الدعاء وينظر اهللا تعالى فيه إلى تنافسكم ويباهي 

لشقي من حرم فيه رحمة اهللا بكم مالئكته فأروا اهللا من أنفسكم خيراً فإن ا
 .)١("عز وجل

ومن أهدافه أيضاً أنه شهر التجارة مع المولى تبارك وتعالى فإذا كان تجار 
الدنيا ينتظرون المواسم لرواج تجارتهم وبضاعتهم وزيادة أموالهم ويتحملون في 

خطار سبيل ذلك اآلالم واألهوال في السفر وقد يتعرضون لكثير من األ
 .والمخاوف فإذا حققوا أمنيتهم وربحوا في تجارتهم ذهبت عنهم تلك اآلالم 

وقد جعل اهللا سبحانه وتعالى شهر رمضان موسماً عظيماً ألحبابه 
المؤمنين فجعل فيه ثواب الفريضة الواحدة يعدل سبعين فريضة في غيره 

أظلكم شهر عظيم مبارك " : وجعل ثواب النافلة يعدل ثواب الفريضة قال 
فيه ليلة خير من ألف شهر، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان 
كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة 

 .)٢(" فيما سواه

صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من " :وقال في حديث آخر
 .)٣("من ذنبه

فالصائم حين يشعر .. ومن أهداف هذا الشهر كذلك التربية والمجاهدة 
بالجوع يشعر بألم الفقير فيرق له ويعطف عليه، ويحسن إليه متأسياً برسول 

                                                           
  رواه الطبراني -١
 . رواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام -٢
 ١١ رقم ٢٧٤ ص ١٠ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج -٣
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 في شهر رمضان، فكان  وكان أكثر ما يكون جواداً الذي كان جواداًاهللا 
 ..أجود من الريح المرسلة 

خاء، كذلك يجب ود والسَّإذا كان الصائم قد وصل إلى هذه الدرجة من الُج
عليه أن يصل بجهاده إلى التربية األخالقية السامية حتى يصلح أن يعيش في 

 األحياء عيشة السعداء ومن صبر على الجوع والعطش، وحبس الحياة مع
نفسه عن الشهوات كان جديراً به أن يصبر على أذى الناس، وحينئذ يكون قد 
وصل إلى أعظم هدف من أهداف الصوم وهو الصبر الذي ال غنى عنه في 

 .الحياة

 ؟ما حكم من أفطر في رمضان بغير عذر: س

 من اإلفطار في رمضان نذكر منها لقد وردت أحاديث كثيرة ترهب: ج
ُعرى اإلسالم وقواعد الدين ثالثة عليهن أسس اإلسالم من ترك ": قوله 

شهادة أن ال إله إال اهللا والصالة : واحدة منهن فهو بها كافر حالل الدم
 .)١("المكتوبة وصوم رمضان

 ما هي أركان الصيام؟: س

النية، واإلمساك عن المفطرات يوماً كامالً من : للصوم ركنان وهما: ج
 .طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس 

نسيت أن أنوي للصيام أول ليلة في رمضان وتذكرتها بعد الفجر : س
 فهل يصح صومي؟

                                                           
 . رواه أبو يعلى وصححه الذهبي-١

- ١٢ - 

َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَيْعُبُدوا اللََّه : األصل في وجوب النية قول اهللا تعالى: ج
إنما األعمال ":  في الحديثويقول النبي . )١(ُمخِْلِصيَن لَُه الدِّيَن ُحنَفَاَء

 والنية ال بد منها في الصيام ألنه عبادة ،)٢("نما لكل امرئ ما نوى بالنيات وإ
والعبادة ال تصح بدون النية، والنية تكون عند بدء الشروع في العبادة، غير أن 
نية الصيام تكون قبل البدء في االمساك فتصح في أي وقت من الفترة مابين 

 الشمس وطلوع الفجر، فلو نوى صوم غد بعد أن أفطر مباشرة عند غروب
المغرب صحت النية حتى لو أكل أو شرب أو تناول أي مفطر من المفطرات 

 .بعدها والنية محلها القلب وليس التلفظ بها، وينوب السحور عن النية

لكن هل تجب لكل يوم نية خاصة به أو تكفي فيه واحدة أول الشهر : س
 عن الشهر كله؟لتنسحب 

البد من النية لكل يوم وذلك لحديث حفصة أم : قال جمهور الفقهاء: ج
أي يعزم -من لم يجمع " : قال رسول اهللا : المؤمنين رضي اهللا عنها قالت

 وعند اإلمام مالك تكفي نية أول ،)٣(" الصيام قبل الفجر فال صيام له -ويصمم
الشهر عن بقية األيام تشبيهاً للصيام بالصالة التي يكتفى فيها بالنية في الركعة 

 .األولى

لكن رأي الجمهور هو الصحيح ألن كل يوم في الصوم مستقل بنفسه لو 
لت فسد لفسد هو فقط دون بقية األيام وذلك بخالف الصالة لو بطلت ركعة لبط

الركعات كلها وعلى هذا لو نسي الصائم أن ينوي بالليل وتذكر بعد الفجر 

                                                           
 .٥ سورة البينة اآلية - ١
  ١ رقم١٦ ص١صحيح البخاري جشرح  القاري عمدة -٢
 ٧٣٠ رقم٩٩ص ٣ ج٣٣ سنن الترمذي كتاب الصوم باب-٣



- ١٣ - 

 .بطل صومه وعليه أن يمسك وال يفطر ثم يقضي ذلك اليوم

وعند أبي حنيفة يجوز له أن ينوي إلى منتصف النهار الذي يتحدد بطلوع 
الفجر وغروب الشمس وهذا في صيام رمضان، أما صيام التطوع فتجوز 

 .ول النهارالنية في أ

  عن المفطرات؟اإلمساكالمقصود بالركن الثاني وهو  ما: س

 عن سائر المفطرات اإلمساكأما الركن الثاني من أركان الصوم وهو : ج
َوكُلُوا َواشَْرُبوا َحتَّى َيتََبيََّن لَكُُم الْخَْيطُ الَْأْبَيُض ِمَن الْخَْيِط : (فدليله قوله تعالى
 .)١() ثُمَّ َأِتمُّوا الصَِّياَم ِإلَى اللَّْيِلاَألْسَوِد ِمَن الْفَْجِر

لذلك يمتنع الصائم عن األكل والشرب والشهوة وسائر المفطرات من 
 . طلوع الفجر وحتى غروب الشمس

 ؟ما هي آداب الصيام: س

 :يستحب للصائم أن يراعي في صيامه اآلداب اآلتية: ج

 : األمة على استحبابه وفضله لقول الرسول وقد أجمعت: السحور -١
 .)٢("تسحروا فإن في السحور بركة"

وسبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام، ويتحقق 
السحور بركة فال " :اء لقول الرسول بكثير الطعام و قليله ولو بجرعة م

تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن اهللا ومالئكته يصلون على 

                                                           
 ١٨٧ سورة البقرة اآلية - ١
 ١٦٩٢ رقم ٥٤٠ ص١ ج٢٢ رواه ابن ماجه كتاب الصيام باب -٢

- ١٤ - 

 .)١("المتسحرين 

تسحرنا مع " :ويستحب تأخير السحور لما روي عن زيد بن ثابت قال
قدر خمسين :كم كان قدر ذلك؟ قال:قلت: ثم قمنا إلى الصالة، قالالنبي 
 .)٢(" آية

ويستحب للصائم أن يعجل الفطر، متى تحقق غروب : تعجيل الفطر -٢
ال يزال الناس بخير ما عجلوا " : قالالشمس، لما روي أن رسول اهللا 

 وينبغي أن يكون الفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى الماء لما ،)٣("الفطر
 يفطر على رطبات كان رسول اهللا " :روي عن أنس رضي اهللا عنه قال

 ،)٤("ي،فإن لم تكن فعلى تمرات،فإن لم يكن حسا حسوات من ماءقبل أن يصل
 :وهللا در القائل

 فُطُــور التمــر ُسـنَّة
 ينــال األجـَر شـخٌص

 نَّـهرســـوُل اهللا َســ 
  منــه ِسـنَّـهيُيَحــلِّ

 :  الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام-٣

دعاء مخ العبادة وقد جعل اهللا آية الدعاء بين آيات الصوم ألن الدعاء ال
 أن رسول اهللا .. في أيام الصوم الفضيلة أقرب إلى االستجابة فقد روي 

- وكان عبد اهللا بن عمرو ،)٥("إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد" :قال
                                                           

 . رواه أحمد-١
 ٧٠٣ رقم ٧٥ ص٣ ج١٤ رواه الترمذي كتاب الصوم باب-٢
 ٦٩٩ رقم ٧٣ ص٣ ج١٣ رواه الترمذي كتاب الصوم باب- ٣
 ٦٩٦ رقم٦٨ ص٣ ج١٠ رواه الترمذي كتاب الصوم باب-٤
 ١٧٥٣  رقم٥٥٧ ص١ ج٤٨ رواه ابن ماجه كتاب الصيام باب-٥



- ١٥ - 

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل " : يقول إذا أفطر-رضي اهللا عنهما
اللهم لك صمت " : كان يقول وثبت أن الرسول ،)١("شيء أن تغفر لي

زقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا وعلى ر
 . )٢("تعالى

وهذه مناسبة طيبة للصائم بأن يتوجه إلى اهللا بالدعاء الصادق المخلص 
 .الصائم حتى يفطر .. ألنه من الثالثة الذين ال ترد دعوتهم 

 : الكف عما يتنافى مع الصيام-٤

ذب النفس ويعودها الخير ويبعدها عن الشر فعلى الصائم شرع اهللا الصوم ليه
أن يتحفظ من األعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بصومه وتحصل له التقوى 
فالصوم ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب بل هو إمساك عن األكل والشرب 

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هللا " : وسائر ما نهى اهللا عنه لقوله 
رب صائم ليس له من صيامه : "، وعنه أنه قال)٣("حاجة بأن يدع طعامه وشرابه

 .)٤("إال الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إال السهر

إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يجهل وإن " :وعنه أيضاً أنه قال
 .)٥("إني امرؤ صائم: ل عليه أحد فليقلجه

 
                                                           

 ١٧٥٣ رقم ٥٥٧ ص١ ج٤٨ رواه ابن ماجه كتاب الصيام باب-١
 . رواه النسائي-٢
 ٧٠٧ رقم٧٨ ص٣ ج١٦ رواه الترمذي كتاب الصوم باب-٣
 ١٦٩٠ رقم ٥٣٩ ص١ ج٢١ رواه ابن ماجه كتاب الصيام باب-٤
 ١٦٩١ رقم٥٣٩ ص١ ج٢١ رواه ابن ماجه كتاب الصيام باب-٥

- ١٦ - 

 : السواك-٥ 

ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام وال فرق بين أول النهار وآخره 
 ما ال رأيت النبي " :بن عامر بن ربيعة عن أبيه قاللما روي عن عبد اهللا 

 .)١(" أحصي يتسوك وهو صائم

 : الجود ومدارسة القرآن-٦

الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت فما بالك في رمضان فقد 
كان رسول اهللا  ":حديث الذي أخرجه اإلمام البخاري في صحيحهجاء في ال
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان   أجود الناس وكان أجود ما

يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول اهللا أجود بالخير من 
 ."سلةالريح المر

 :ادة في العشر األواخر من رمضان االجتهاد في العب-٧

للعشر األواخر مكانة عظيمة ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر 
لذلك كان عليه السالم يجتهد في هذه األيام ويدلل على ذلك ما روته عائشة أم 

ي العشر األواخر ما  يجتهد فكان النبي " : قالت-المؤمنين رضي اهللا عنها
 إذا كان النبي " :وروي عنها أيضاً أنها قالت، )٢("ال يجتهد في غيره 

 .)٣("دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله 

نسمع أنه يجب علينا االمتناع عن األكل والشرب عند سماع األذان : س

                                                           
 ٧٢٥ رقم ٩٥ ص٣ ج٢٩ رواه الترمذي كتاب الصوم باب-١
 ١٧٦٧ رقم ٥٦٢ ص١ ج٥٧ رواه ابن ماجه كتاب الصيام باب-٢
 ١٧٦٨ رقم ٥٦٢ ص ١ ج٥٧ رواه ابن ماجه كتاب الصيام باب-٣



- ١٧ - 

 ؟.."كفوا أيديكم عن الطعام والشراب :" أو قول المؤذن في تسبيحه األول،

 :ال يا بني فيجوز األكل والشراب بين األذانين وبعد قول المؤذن: ج 
ك عبارة عن تنبيه للصائم بقرب ، ألن ذل"كفوا أيديكم عن الطعام والشراب"

األذان حتى يستيقظ النائم وليدرك السحور منهم من لم يتسحر، حتى بدء أذان 
إن بالالً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا " : قالالفجر الثاني لما روي عن النبي 

 .)١("حتى ينادي ابن أم مكتوم

إن بالالً كان يؤذن بليل فقال " -رضي اهللا عنها-ولما روي عن عائشة  
 كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ال يؤذن حتى رسول اهللا 

 .)٢("أذانهما إال أن يرقى ذا وينزل ذايطلع الفجر، قال القاسم ولم يكن بين 

ما حكم من يشق عليه الصوم بسبب ال يرجى زواله كضعف : س
 الشيخوخة والمرض المزمن؟

يباح لهؤالء اإلفطار دون قضاء واكتُِفَي منهم أن يطعموا بدالً عن كل : ج
 بما يشبعه في وجبتين من طعام متوسط فديننا دين اليسر  واحداًيوم مسكيناً

 . دفع مال للفقير بدل وجبة الطعامويجوز

ما حكم الصوم إذا أكل الصائم أو شرب وهو يظن أن الشمس قد : س
 غربت ثم تبين له بعد ذلك أن األمر على خالف ما فعل؟

من أكل أو شرب أو فعل ما يفطره ظاناً أن الشمس قد غربت أو أن : ج
عليه  فإنه يجب الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين له أن األمر على خالف ما ظن

                                                           
 ي صحيح مسلم شرح النوو-١
 ٢٨ رقم ٢٩٦ ص١٠شرح صحيح البخاري ج عمدة القاري -٢

- ١٨ - 

رضي اهللا -  البخاري عن أسماء بنت أبي بكرالقضاء ويشهد لذلك ما أخرجه
  في يوم غيم ثم طلعت الشمس،أفطرنا على عهد النبي " : قالت-عنهما

 .)١("البد من القضاء:  فقال؟ بالقضاءهل ُأمروا: قيل لهشام

على أن من ظن أن الشمس  -ومنهم األئمة األربعة-وجمهور العلماء 
غربت فأخطأ أو ظن أن الفجر لم يطلع بعد فأكل ثم تبين له أن األمر على 
خالف ما ظن فإنه يجب عليه اإلمساك بقية اليوم لحرمة الوقت ويجب عليه 

 .القضاء لفساد صومه بتعاطيه ما يفطر 

ما هي األعذار الشرعية التي يباح معها الفطر في رمضان، ويكون : س
 ؟على المفطر القضاء فقط أو الفدية فقط

الذين يرخص لهم في الفطر وعليهم القضاء هم المرضى الذين يرجى : ج
 صاموا اشتد مرضهم أو تأخر إذاشفاؤهم من مرضهم إال أنهم يخافون أنهم 

بة الظن أو التجربة، أو إخبار الطبيب شفاؤهم وكان هذا الخوف بسبب غل
الثقة، والمسافرون سفراً شرعياً وهو السفر الذي تقصر معه الصالة على 
سبيل الرخصة كذلك، كأن يكون سفراً تزيد مسافته على ثمانين كيلو متراً 

ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من " :تقريباً والدليل على ذلك قوله تعالى
أال يكون المسافر سائقاً لسيارة يواظب على عمله يومياً ألنه  على ،"أيام ُأخر

 :، وقد جاء في الحديث!؟متى سيتمكن من القضاء

ا المفطر، فال يجد المفطر ا الصائم ومنَّ فمنَّكنا نسافر مع رسول اهللا " 
 ه من وجد قوة فصام،على الصائم وال الصائم على المفطر فكانوا يرون أن

                                                           
 ٦٧ رقم٦٨ ص١١ح البخاري ج شرح صحيالقاري عمدة -١



- ١٩ - 

 .)١("فحسن، ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن
أما النوع الثاني من أصحاب األعذار المبيحة للفطر فهم األشخاص الذين 
تقدمت بهم السن ويعجزون عن الصيام، واألشخاص الذين ُأصيبوا بأمراض 

 األطباء الثقات بأنهم ال يستطيعون الصوم، ال يرجى شفاؤهم منها وحكم
فهؤالء يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية وهي إطعام مسكين بأن 

 .يعطيه من المال ما يكفي لغذائه وعشائه بصورة مقبولة عند أوساط الناس 

هل يجوز للمرأة أن تخرج فدية صيام عن األيام التي تفطرها في : س
 رية بدالً من قضائها بعد رمضان؟رمضان أثناء العادة الشه

أوجب الشارع الحكيم على الحائض والنفساء اإلفطار في نهار : ج
رمضان وأوجب عليهما القضاء عن األيام التي أفطرت فيها كل من الحائض 
والنفساء وال يجوز استبدال القضاء صياماً بإعطاء فدية مهما تكن هذه الفدية 

حكم هو ما شرعه اهللا لعباده فال يقبل تعديالً وال من الناحية المالية، ألن هذا ال
 .تغييراً طالما كانت تلك الحائض أو النفساء قادرة ومستطيعة الصيام 

 ؟ما حكم المضمضة واالستنشاق في النهار للصائم: س

يجوز للصائم أن يتمضمض ويستنشق في الوضوء إال أنه يكره : ج
 .)٢("ستنشقت فأبلغ إال أن تكون صائماًإذا ا" :المبالغة فيهما لقول الرسول 

هل يجب على اإلنسان الطهارة من الحدث األكبر قبل موعد : س
 اإلمساك؟

                                                           
 ٧١٣ رقم٨٣ ص٣ ج١٩ رواه الترمذي كتاب الصوم باب-١
 ٧٨٨ رقم ١٤٦ ص ٣ ج٦٩ رواه الترمذي كتاب الصوم باب-٢

- ٢٠ - 

هذه مسألة مردها إلى االستحباب فقط ال إلى الوجوب حتى أنه لو : ج
ذا الحدث األكبر لكان صيامه صحيحاً ولكن ينبغي أن يعد أصبح على ه

اإلنسان نفسه ألداء صالة الصبح في وقتها االختياري أي قبل طلوع الشمس 
 كان إن النبي " :ويتحقق ذلك بالغسل من الجنابة، فقد جاء في الحديث

 .)١("ل فيصوم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتس

 ؟ما حكم صيام المرأة إذا كانت في حالة حيض أو نفاس: س

أما النساء الُحيَّض والنفاس فيجب عليهن الفطر ويحرم عليهن الصوم : ج
ولو صمن لكان صيامهن باطالً وعليهن قضاء األيام الالتي أفطرنها ويدل 

 : قالت-رضي اهللا عنها- جاء في الصحيحين عن عائشة على ذلك ما

 ثم نطهر، فنؤمر بقضاء الصوم كنا نحيض على عهد رسول اهللا " 
 .)٢("وال نؤمر بقضاء الصالة 

 المرأة المرضع إذا أفطرتا ما الذي يجب على المرأة الحامل وعلى: س
 ؟في رمضان

من رحمة اهللا بعباده أنه لم يكلف الناس بشيء فوق طاقتهم أو قدرتهم، : ج
ال ُيكَلِّفُ اللَُّه نَفْساً ِإال ُوْسَعَها (: سبحانه كلفهم بما هو في وسعهم كما قال وإنما

 .)٣()لََها َما كََسَبتْ َوَعلَْيَها َما اكْتََسَبتْ

والمرأة الحامل والمرأة المرضع تعتبران من أصحاب األعذار المبيحة 

                                                           
 ٧٧٩ رقم١٤٠ ص٣ ج٦٣ رواه الترمذي كتاب الصوم باب-١
 ٧٨٧ رقم١٤٥ ص٣ ج٦٨ رواه الترمذي كتاب الصوم باب-٢
 ٢٨٦ة اآلية  سورة البقر- ٣



- ٢١ - 

للفطر في رمضان متى شق عليهما الصيام وأدى إلى إلحاق الضرر بأوالدهما 
وحكم بذلك الطبيب الثقة أو عرف الضرر عن طريق التجربة أو غلبة الظن، 

إن اهللا تعالى وضع عن المسافر ":  قالفقد جاء في الحديث أن رسول اهللا 
 .)١(" الصوم وشطر الصالة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام

فإنهما في مثل هذه األحوال يباح لهما الفطر ويجب عليهما القضاء عند 
 وعلى أي حال -عند كثير من العلماء-ية عليهما القدرة على ذلك وال فد

فإنهما إذا تمكنتا من الجمع بين القضاء والفدية بأن تطعما عن كل يوم أفطرتاه 
 .مسكيناً كان أجزل لثوابهما عند اهللا تعالى 

البعض ال يصومون ويجاهرون باإلفطار أمام الصائمين، فما حكم : س
 ؟الدين فيهم

 على كل مكلف قادر عليه، وهو من ال شك أن الصوم مفروض: ج
األركان األساسية في اإلسالم، من تهاون فيه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، 

فالعذر " فعدة من أيام ُأخر " ومن أفطر فيه لعذر وجب القضاء لقوله تعالى 
يرفع إثم الفطر فقط لكن يجب التعويض بالقضاء أو اإلطعام على ما هو 

 .مفصل في مواضع أخرى

مع جواز اإلفطار لعذر ينبغي االستتار به وعدم المجاهرة منعاً للظنون و
السيئة وحفاظاً على مشاعر الصائمين وسداً للباب على من تسول لهم أنفسهم 

 .اإلفطار عند رؤية غيرهم يفطرون

وإذا كان االستتار مندوباً ألصحاب األعذار فإن المجاهرة بالفطر لغير 
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لك ألنها عالمة على عدم الحياء من اهللا والناس، ذوي األعذار إثمها كبير ذ
 :هانت عليه كل المنكرات كما صح في الحديثلوإذا نزع الحياء من اإلنسان 

، "إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستح فافعل ما شئت"
 .)١(" إذا رفع أحدهما رفع اآلخرالحياء واإليمان قرناء جميعاً ف "وورد أيضاً

كل أمتي معافى إال المجاهرين " :وجاء في صحيحي البخاري ومسلم قوله 
: وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عمالً ثم يصبح وقد ستره اهللا فيقول

ستر اهللا يا فالن عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف 
 ."عنه

هذا وقد أحسنت بعض الدول العربية صنعاً في فرض عقوبة على 
المجاهرة بالفطر إن لم يكن ذلك من منطلق اإليمان فعلى األقل من منطلق 
مراعاة الذوق العام وينبغي أال ننسى في هذا المقام أثر التربية الدينية والقدوة 

 .لوك الحسنة في البيوت وفي سائر المؤثرات على الس

 إذا تقيأ الصائم في رمضان، فهل يبطل صيامه؟: س

 إن غلبه القيء فال قضاء عليه وال كفارة لما روي أن رسول اهللا : ج
 تقيأ الصائم عمداً كأن إذاوأما  .)٣(" القيء فليس عليه قضاء)٢(من ذرعه":قال

وضع أصابعه في فمه أو ضغط على نفسه ليتقيأ فقد فسد صومه لقوله عليه 
مساك بقية اليوم ثم يقضي وعليه اإل .)١("  عمداً فليقض)٤(من استقاء"السالم 
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 .يوماً آخر بدالً منه

 ؟تفطر) اإلبر(هل الُحقن : س

الُحقن ال تفطر، فالمحظور من الصوم األكل والشرب وحقيقتهما : ج
دخول شيء من الحلق إلى المعدة والحقن غير ذلك، أما الحقنة الشرجية 

ك فإن حقن والتحميلة فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصوم يبطل بهما، وكذل
 .وغيره مفطرة ألنها تقوم مقام الغذاء والطعام) الجلوكوز(التغذية 

 ما حكم االكتحال والقطرة في العين واألذن؟: س

فضل عباس بأن االكتحال ال يفطر وكذلك القطرة في . لقد أفتى د: ج
وبعد هذا كله نقرر مطمئنين بأن " : العين واألذن بأنها ال تفطر، يقول فضيلته

ة في األذن حرية أن ال يفسد بها الصوم، وال يفطر بها الصائم ألن القطر
 .األذن ليست منفذاً كما يقرر ذوو الشأن

وإذا كان االكتحال مباحاً وهو لغير سبب وإذا كنا نبيح القطرة في العين 
 . ومعلوم أن اإلنسان ال يضعها إال لحاجة؟فلماذا نمنعها في األذن

ليست جوفاً فلماذا تُجعل األذن جوفاً مع أن ثم إذا كانت العين منفذاً و
العكس هو الصحيح، وإذا كان وصول المائع إلى األذن يفسد الصوم ولو 
لحاجة، كالقطرة فكيف نبيح للصائم السباحة أو النزول في الماء بدون 

 .)٢(؟"سبب

بأن القطرة في األذن تفطر وعليك :  يوجد رأي مخالف يقولمع العلم أنه
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يا أخي الصائم أن تأخذ بالرأي األحوط فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
 .وعرضه، والدواء عن طريق األنف يفطر أيضاً

ما رأي الدين فيمن حل عليها رمضان ولم تقض ما أفطرته في : س
 ؟رمضان الماضي

ن الحاضر ثم تقضي ما فاتها من رمضان عليها أن تصوم رمضا: ج
 أفطرت سبعة أيام فإذاالسابق وال يشترط أن تقضي هذه األيام على التوالي 

فليس من الضروري أن تقضي هذه األيام متتالية فلها أن تصوم يوماً في شهر 
ويوماً في آخر وهكذا ويفضل أن يكون القضاء قبل أن يأتي رمضان جديد 

مة الصائمة الحائضة أو النفساء ال يسقط عنها إال فصوم رمضان دين في ذ
من : الحج[)َوَما َجَعَل َعلَْيكُْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج( :بالوفاء والقضاء، قال تعالى

، لذلك وجب االمتثال ألوامر الشرع الحكيم حتى ال تكون في موقع ]٧٨اآلية
 .المعاندين ألحكامه المعارضين لشريعته

 ؟إذا أكل الصائم أو شرب ناسياًما حكم الصوم : س

إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً فال قضاء عليه، وعليه أن يستمر في : ج
من نسي وهو صائم " : قالصيامه ففي الحديث الصحيح أن رسول اهللا 

 وفي رواية ذكرها ،)١("فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه اهللا وسقاه
من أكل أو شرب ناسياً فال يفطر فإنما هو " : قالالترمذي أن رسول اهللا 

 .)٢("رزق رزقه اهللا
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أن من أكل أو شرب ناسياً فإنه ال يفطر وقد أخذ العلماء من هذه األحاديث 
 .وال قضاء عليه وعلى ذلك سار جمهور الفقهاء ،بل يواصل صومه فانه باٍق

 ؟أدركني الحيض في الساعة األخيرة من اليوم فهل فسد صومي: س

 .نعم يفسد الصوم ولو كان قبل اإلفطار بلحظة: ج

.. ضان قبلني زوجي عند عودته من السفر أثناء صيامي في رم: س
 ؟فهل ذلك يبطل صومي

قبلة الزوج لزوجته في نهار رمضان في حد ذاتها ال تبطل الصيام إال : ج
 ترتب عليها نزول ما يوجب الغسل كما عليه الجمهور فإن نزلت المادة إذا

 .المعروفة بطل الصوم بها ال بالقبلة 

أما التقبيل نفسه في رمضان يختلف حكمه من جهة الجواز وعدمه 
الف اإلنسان فإن كان ال يقدر على ضبط نفسه من الوقوع في المحرم إن باخت

قَبَّل فهو محرم أو مكروه كراهة تحريم عند بعض األئمة أما إذا أمن على 
نفسه من اإلفطار بسبب المباشرة الجنسية أو نزول المادة التي توجب الغسل 

كها فقد ثبت عن فالقبلة مكروهة كراهة تنزيهية، أي ال إثم فيها واألولى تر
 يقبل وهو صائم ويباشر كان النبي " :عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت

 .)١("وهو صائم وكان أملككم إلربه

 .ضو المعروفوالمراد بالمباشرة المداعبة واإلرب هو الحاجة أو الع

 عن المباشرة للصائم وجاء في رواية ألبي داود أن رجالً سأل النبي 
فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنه فإذا الذي رخص له شيخ أي  -أي التقبيل-
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 .كبير في السن وإذا الذي نهاه شاب

 لحرمةوالخالصة أن تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان يدور بين ا
والكراهية والحل لمن يضبط نفسه، وهو ال يبطل الصيام على الراجح من 

 .قوال إال إذا نزل ما يوجب الغسلاأل

 أواصل مهل أفطر أ، نمت في نهار رمضان وأنا صائم واحتلمت: س
 صيامي؟

 .إذا احتلم النائم نهاراً وهو صائم فعليه الغسل وال يفسد صومه : ج

 يكون مجهداً نتيجة الدراسة وتتوتر أعصابه من المعلوم أن الطالب: س
 ؟أيام االمتحانات، فهل يجوز له الفطر أيام االمتحانات

لقد كثر الحديث عن هذا الموضوع في السنوات األخيرة والطالب : ج
عليه أن يجتهد وأن يواظب على دروسه وأن يتوكل على اهللا بعد أخذه 

كون طبيعياً وعلى ذلك فال باألسباب وأن يسلم األمر لصاحب األمر وأن ي
يجوز للطالب اإلفطار في أيام االمتحانات بل العكس فشهر الصيام فرصة 

 .للدراسة بعد صالة الفجر والعقل صاف ونسأل اهللا لكم التوفيق والنجاح

 ؟هل كبر السن يبيح لصاحبه اإلفطار في رمضان: س

، وقال )١( ُيِريُد اللَُّه ِبكُُم الُْيْسَر َوال ُيِريُد ِبكُُم الُْعْسَر :قال اهللا تعالى: ج
ومن مظاهر التيسير على  )٢( َوَما َجَعَل َعلَْيكُْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج :أيضاً

 فنيت قوته وعجز عن أداء إذا من فريضة صوم رمضان إعفاؤهالمسلم 
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يسميه الفقهاء بالشيخ الفاني والعجوز الفانية، وقالوا  الصوم لكبر سنه وهو ما
كين عن كل يوم وجبتين يجوز الفطر لهما وتلزمهما الفدية وهي إطعام مس

يأكله كبير السن هو وأسرته ويمكن له تقدير قيمة  مشبعتين من أوسط ما
َوَعلَى خراجهما عن كل يوم أو جملة واألصل فيه قوله تعالى إالوجبتين و

 .)١(الَِّذيَن ُيِطيقُونَُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍن

وقال ابن عباس هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ال يستطيعان أن يصوما 
فيطعما مكان كل يوم مسكيناً وقد أجمع العلماء على أن كبر السن يبيح 
لصاحبه اإلفطار في رمضان إذا كان الصوم يجهده أو تلحقه بسببه مشقة 

يكره له الصوم إن كان فيه ضرر محتمل عليه لما هو معلوم من أدلة شديدة و
الشريعة وقواعدها العامة تأبِّي الضرر وقد يحرم الصوم على مثل هذا إن 
خاف الهالك أو تعطيل منفعة لعضو من أعضائه بسبب الصوم ألن حفظ 
 النفس من المقاصد الضرورية التي أوجب اهللا مراعاة حفظها، والعذر المبيح
لإلفطار هنا ليس كبر السن في ذاته لكن ما يصاحبه من وهن الشيخوخة 
وضعف منافع األعضاء فإن كان كبير السن قادراً على الصوم من غير مشقة 
كبيرة ولم يخف ضرراً من الصوم لزمه ولم يبح له اإلفطار وقال الفقهاء فمن 

بحانه ويطلب عفوه لم يقدر على الفدية لعسرته فليس عليه إال أن يستغفر اهللا س
 .سبحانه واهللا تعالى ال يكلف نفساً إال وسعها 

إذا كان يوم صوم أحدكم فال  "ما معنى حديث الرسول الكريم : س
 ؟"يرفث وال يصخب

 -روى اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه : ج
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كل عمل ابن آدم له إال الصيام : قال اهللا عز وجل" : قال رسول اهللا : قال
ة فإذا كان يوم صيام أحدكم فال يرفث وال نَّفإنه لي وأنا أجزي به، والصيام ُج

 .)١("إني صائم إني صائم: يقلله أحد أو قاتله فيصخب فإن سابَّ

والعبادات كلها قد يدخلها الرياء والتظاهر بها إال الصوم فإنه ال رياء فيه 
ة أي وقاية من المعاصي، ومانع قوى من الوقوع في الخطايا نَّوالصيام ُج

 الكالم الفاحش والهذيان واإلسراف في المزاح ومداعبة :والرفثواآلثام 
 الخصام والجدال :خبوالصالزوجة خشية أن يجر ذلك إلى الوقاع، 

واضطراب األصوات ورفعها للخصام وإذا تعدى أحد على الصائم بالسب 
والشتم أو أراد قتاله فال يقابله الصائم بمثل فعله وإنما يقابله بالصفح والعفو 

إني صائم إني صائم فإن بذاءة اللسان تهدر وتضيع : وسعة الصدر وبقوله
 .ئدة فيهثواب الصيام واللغو هو كل كالم ال فا

 ؟عام ولكني ال أصلي فهل ينفع صوميأصوم رمضان بانتظام كل : س

ليست هناك عالقة من جهة الصحة والبطالن بين الصالة والصيام فقد : ج
يصح الصوم دون نظر إلى الصالة إن ُأديت صحيحة أو باطلة، وقد تصح 
الصالة دون نظر إلى المصلي إن كان صائماً أو غير صائم هذا من جهة 
الصحة والبطالن أما من جهة الثواب والعقاب فاألمر موكول إلى اهللا إن كان 
الصيام خالصاً لوجه اهللا مع استيفاء كل األركان والشروط فيرجى أن يكون له 
 ثوابه، أما عدم الصالة فإثمه كبير جداً والعقوبة مقررة في الوقت الذي ال

ملية حسابية بسيطة يخصم يقطع فيه بقبول الصوم واستحقاق الثواب عليه وبع
من العقوبة على ترك الصالة بمقدار المثوبة على الصوم إن كانت له مثوبة 
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، ونتيجة هذه العملية )١(ِإنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيَِّئاِت :بناء على قوله تعالى
 . تدري إن كانت بالناقص أو الزائدال

وهناك وجهة نظر ثالثة غير الصحة والبطالن والثواب والعقاب وهي 
األثر النفسي والخلقي الذي يترتب على الصيام فالصوم فيه تقديم رضاء اهللا 
على رضاء النفس وفيه السيطرة على الغريزة والوقوف أمام شهوات النفس 

 . تدريب على الصبر والتحمل وعلى الرحمة والبر بالفقراءوفيه

 !؟فهل توجد هذه المعاني في الصائم الذي ال يصلي

 . الرغم مما يدعيه من كثرة أعماله لرضاء اهللا لصلى علىلو كان موثراً

ولو كان مسيطراً على شهواته لصلى ووقف ضد نفسه التي تغريه بالكسل 
ن بالصوم صابراً متحمالً فلماذا ال يتحمل إقامة واالستهانة بأمر اهللا، ولو كا

 ..؟الصالة مع أنها ال تحتاج إلى صبر وتحمل كالصيام

 ؟ما رأي الشرع في مشاهدة التليفزيون للصائم في رمضان: س

التلفزيون  :الفقيه اإلسالمي المعروف يقول الدكتور يوسف القرضاوي: ج
لها حكم المقاصد دائماً وسيلة من الوسائل فيه خير وفيه شر، الوسائل 

 فيها ما هو طيب وما هو خبيث، وعلى  ..فالتلفزيون كاإلذاعة والصحافة
 غير صائم، يتجنب الخبيث، سواء كان صائماً أمالمسلم أن ينتفع بالطيب وأن 

ولكن في الصيام على المسلم أن يحتاط أكثر حتى ال يفسد صومه، وحتى ال 
 . وجليذهب أجره ويحرم من مثوبة اهللا عز

فمشاهدة التلفزيون ال أقول فيها حالل مطلق وال حرام مطلق، وسماعه 
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كبعض األحاديث الدينية ونشرات األخبار والبرامج الموجهة إلى الخير وإن كان 
شراً كبعض المشاهد الراقصة الخليعة ونحو ذلك مما تُحرم رؤيتها في كل وقت 

ؤيتها وإن لم تصل إلى وبعض المشاهد تكره ر .ويتأكد ذلك في شهر رمضان 
 كانت فإذادرجة الحرمة، وكل وسيلة من الوسائل تصد عن ذكر اهللا فهي حرام، 

مشاهدة التلفزيون أو سماع الراديو وغير ذلك يلهي عن واجب أوجبه اهللا على 
عباده كالصالة ففي هذه الحالة يحرم االشتغال عن الصالة بأي شيء، فاهللا 

ِإنََّما ُيِريُد (يم الخمر والميسر جعل منها هذه العلة سبحانه وتعالى حينما علل تحر
الشَّْيطَاُن َأْن ُيوِقَع َبْينَكُُم الَْعَداَوةَ َوالَْبغَْضاَء ِفي الْخَْمِر َوالَْمْيِسِر َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكِْر 

  .)١() اللَِّه َوَعِن الصَّالِة فََهْل َأنْتُْم ُمنْتَُهوَن
 ؟ما حكم صوم رجل قبل زوجته فأنزل: س
إذا قبل رجل زوجته فأنزل أو باشرها فأنزل أو لعب بفرجه في أي : ج

جزء من جسمها فأنزل أو استمنى بالكف أو بالتفخذ فأنزل فإن صومه يفسد 
 .في ذلك كله وعليه القضاء 

 ؟رجل صائم وسب الرب والدين ما حكم صيامه: س
فسد صومه باإلجماع وعليه قضاء ذلك اليوم إذا من ارتد عن اإلسالم : ج

 بعد انقضائه ألن الصوم عبادة اإلسالم سواء عاد في نفس اليوم أمعاد إلى 
 .تتنافى مع الكفر 

: وألنه بعمله هذا يكون خارجاً من الملة ولو كان مازحاً لقوله تعالى
ََيقُولُنَّ ِإنََّما كُنَّا نَخُوُض َونَلَْعُب قُْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُنْتُْم َولَِئْن َسَألْتَُهْم ل

                                                           
 ٩١ اآلية- سورة المائدة- ١



- ٣١ - 

 .)١(ال تَْعتَِذُروا قَْد كَفَْرتُْم َبْعَد ِإيَماِنكُم* تَْستَْهِزُئوَن
 النبي محمد، أو أي نبي من األنبياء عليهم ومن الردة سب الدين، سب

السالم، سب القرآن، واالستهزاء به أو بالنبي ومنها االعتراض على دين اهللا 
فعلينا أن نبتعد عما يخالف الشرع ويوقعنا في مهاوي  .وعلى سنة النبي 

 .الردى 
 ؟مافضل ليلة القدر: س

در تحدثت عنها سورة بأكملها سميت باسمها، كما تحدث عنها ليلة الق: ج
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ": فقالالرسول 

 .)٢("ذنبه

 . وغيرها حق القيام فهي ليلة عظيمة الشأن فهنيئاً لمن قامها

 ؟هل ليلة القدر باقية أم رفعت: س

إنها باقية وإال لما كان هناك داع إلى الحث على طلب تحريها وقد : ج
تحروا ليلة القدر في "  وردت عدة أحاديث تطلب تحريها، منها قوله 

  وال فائدة في تحري ما هو مرفوع،)٣("العشر األواخر من رمضان 

 ؟ما وقت ليلة القدر: س

لقد أخفى اهللا ليلة القدر ليحث المؤمنين على االجتهاد في طلبها وعلى : ج
إحيائها بالعبادة والطاعة، وقد اختلف العلماء في تحديدها وقد ورد أن رسول 

                                                           
 ٦٦-٦٥ سورة التوبة اآلية - ١
 ٦٨٣ رقم ٥٨ ص٣ ج١ رواه الترمذي كتاب الصوم باب- ٢
 ٧٩٢ رقم ١٤٩ ص٣ ج٧٢ذي كتاب الصوم باب  رواه الترم- ٣

- ٣٢ - 

تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر األواخر من شهر " :  قالاهللا 
 .)١("رمضان 

وأرجى وقت تلتمس فيه ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين من شهر 
 : رمضان لألحاديث الواردة منها

 .)٢("من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين" :قال 

واهللا الذي ال إله إال هو إنها لفي " :وما روي عن أبي بن كعب أنه قال
 وواهللا إني ألعلم أي ليلة هي، هي ليلة سبع -يحلف مايستثني-رمضان 

 .)٣("لشمس في صبيحة يومها ال شعاع لهاوعشرين وأمارتها أن تطلع ا

كما استنبط ذلك من عدد كلمات السورة فقال ليلة القدر تسعة أحرف وقد 
 . وعشرون وهذا ما أخذ به األكثرونأعيدت في السورة ثالث مرات وذلك سبعة

 ؟إذا هيأ اهللا لي ليلة القدر فماذا أقول: س

دع وجزى اهللا نبينا خير إن اإلنسان في أمور دينه عليه أن يتبع وال يبت: ج
الجزاء وقد أرشدنا إلى كل خير وقد سألت عائشة الرسول الكريم قائلة يا 

 ..إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها: رسول اهللا

 .)٤(" ي عناللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ" : قوليقال 

 
                                                           

 ٦٢ ص٨ صحيح مسلم شرح النووي ج- ١
 . رواه أحمد- ٢
 ٦٥ ص٨ صحيح مسلم شرح النووي ج- ٣
 .الترمذي أخرجه أحمد وابن ماجه و- ٤



- ٣٣ - 

وهل األفضل صالتها في  ؟ما حكم صالة التراويح في رمضان: س
 ؟المسجد أو في البيت وكم عدد ركعاتها

صالة التراويح من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى خالقه، : ج
ويؤديها المسلم في كل ليلة من ليالي رمضان بعد صالة العشاء وقبل صالة الوتر 

إلى قبيل صالة الفجر وسميت بهذا االسم ألن المصلين لها يستريحون ويمتد وقتها 
بالجلوس عقب كل أربع ركعات منها أو ألن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل 
أربع ركعات فينالون فضل الطواف ويستريحون وتسمى أيضاً بصالة القيام ألن 

 .المصلين يقومون لصالتها عقب صالة العشاء

 في هذه الصالة وفيما يشبهها من صالة الليل في وقد رغب النبي 
 يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم أحاديث كثيرة فقد كان النبي 

فيه بعزيمة أي من غير أن يأمرهم أمراً مؤكداً كما يأمر بأداء الفرائض فيقول 
فتوفي رسول ، )١("قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" :من
ٍر  واألمر على ذلك ثم كان األمر على ذلك في خالفة أبي بكر وصداهللا 

 .من خالفة عمر رضي اهللا عنهما

خرجت مع عمر " :البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري قالوروى 
بن الخطاب ليلة من رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي 
الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط، فقال عمر إني أرى لو 

 لكان أمثل فجمعهم -أي على إمام واحد-جمعت هؤالء على قارئ واحد 
 .)٢("كعبعلى ُأبي بن 

                                                           
 ١١٦ رقم ١٢٥ ص١١ شرح صحيح البخاري جالقاري عمدة - ١
 ١١٦ رقم١٢٥ ص١١ شرح صحيح البخاري جالقاري عمدة - ٢

- ٣٤ - 

والذي تطمئن إليه النفس أن صالتها في المسجد في جماعة أفضل من 
صالتها في البيوت ألن في صالتها في المساجد تكثيراً للجماعة ومحافظة 
على وحدة األمة، اللهم إال إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى صالتها في 

 .ال بأس من ذلكالبيت ف

 المطلق النفل أن صالة التراويح من - كما أن الذي تطمئن له النفس أيضاً 
وقد لى عشـرين ركعة ات، وقد تصاني ركعذي ال حد ألكثره، فقد تصلى ثمال

تصلى أكثر من ذلك، فقد ثبت أن أهل المدينة كانوا يصلون التراويح في عهد 
والعبرة في صالتها بالخشوع عمر بن عبد العزيز ستاً وثالثين ركعة، 
 .واإلخالص واالطمئنان وليس بعدد الركعات 

 ؟ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عامداً متعمداً: س
من فعل ذلك فإن عليه القضاء والكفارة وإن لم ينزل، على الفاعل : ج

بينما نحن " : الكفارة على الفاعل فقط للحديث: والمفعول به، وقال الشافعي
 قال وقعت على ؟مالك: هلكت، قال:  إذ جاءه رجل فقالس عند النبي جلو

فهل : ال، قال:  هل تجد رقبة تعتقها قالامرأتي وأنا صائم فقال الرسول 
 إطعام ستين فهل تجد: ال، قال:  قال؟تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين

 ..  فبينما نحن على ذلك أتى النبي فمكث النبي : ال، قال:  قال؟مسكيناً
خذ هذا فتصدق به، فقال : أنا، قال:  أين السائل؟ فقال؟بعرق فيه تمر، قال

 -يريد الحرتين- فواهللا ما بين البتيها ؟على أفقر مني يا رسول اهللا: الرجل
:  حتى بدت أنيابه ثم قالأهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي 

 .)١("أطعمه أهلك 

                                                           
 ١٩٣٦ رقم ١٩٣ كتاب الصوم ص٤ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج- ١



- ٣٥ - 

لم يجد فصيام شهرين متتابعين وبذلك تكون الكفارة بداية تحرير رقبة فإن 
 فإن لم يستطع لمرض ونحوه فعليه إطعام ستين - ال يفطر خاللها أي يوم -

 .مسكيناً 

ما حكم صيام األيام الستة من شهر شوال بعد يوم عيد الفطر وهل : س
 ؟يلزم أن تكون متتابعة أو متفرقة

من صام رمضان ثم " :  قالروي عن أبي أيوب أن رسول اهللا : ج
، كما روي عن ثوبان أن الرسول )١("أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر 

من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء " :  قال
 وبيانه أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان ،)٢("ثالهابالحسنة فله عشر أم

بعشرة أشهر وصيام الستة بستين يوماً وهذا تمام السنة فإذا استمر على ذلك 
فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليل على استحباب صوم األيام الستة بعد 

ذي يفطر فيه الصائم وجوباً وهو يوم عيد الفطر والمتبادر في االتباع اليوم ال
أن يكون صومها بال فاصل بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي 

وعلى . يحرم فيه الصوم وإن كان اللفظ يحتمل أن تكون الستة من أيام شوال 
فعل ذلك فقد ذلك يجوز صيامها متتابعة من اليوم الثاني إلى آخر السابع فمن ي

 .أتى باألفضل

وإذا صام المسلم األيام الستة مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه 
 .المدة كان آتياً بأصل السنة

صوم الستة من شوال مستحب بعد اليوم األول منه : وخالصة القول إذاً
                                                           

 ٥٦ ص٨ صحيح مسلم شرح النووي ج- ١
 ١٧١٥ رقم ٥٤٧ ص١ ج٣٣ رواه ابن ماجه كتاب الصيام باب- ٢

- ٣٦ - 

وأنه من األفضل أن يكون الصوم لها متتابعاً في شوال ويجوز أن يكون 
  .متفرقاً فيه

 وعلى من تجب؟ وما ؟ ومتى شرعت؟ما حكم صدقة الفطر: س
  ولمن تعطى؟؟مقدارها

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حر قادر على اخراجها سواء أكان : ج
 : صغيراً أم كبيراً ذكراً أم أنثى، حراً أم عبداً، فقد جاء في الحديث

 زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير فرض رسول اهللا " 
على العبد والحر، الذكر واألنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن 

 وقد فرضت في السنة الثانية من ،)١("تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة 
 المعنى فيما روى ابن الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين، وقد جاء هذا

زكاة الفطر طهرة  فرض رسول اهللا " : قال-رضي اهللا عنهما-عباس 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة 

 ويخرجها المسلم ،)٢("مقبولة ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات 
عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه ومن يتولى أمورهم واإلنفاق 

 .الخ .. عليهم كالوالدين الكبيرين أو األخوة القصر 

ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان ويستحب تأخيرها إلى أواخر 
الة العيد ليتمكن الفقير من شراء ما شهر رمضان واألفضل إخراجها قبل ص

اغنوهم عن ": يحتاجه في العيد إلدخال السرور على عائلته لقوله عليه السالم

                                                           
 ٦٠ ص٧ صحيح مسلم شرح النووي ج- ١
 ١٨٢٧ رقم٥٨٥ ص١ ج٢١تاب الزكاة باب رواه ابن ماجه ك- ٢



- ٣٧ - 

 . )١("الطواف في هذا اليوم

) ٢١٧٦(ومقدارها هو صاع من غالب قوت أهل البلد ويقدر الصاع بـ 
نقداً ألنها أكثر نفعاً للفقراء في قضاء جراماً وقد جوز األحناف إخراج قيمتها 

 .حوائجهم 

 ؟ما حكم األعياد: س

ارتبطت األعياد في اإلسالم بمواقف مشهودة وعبادات جليلة فهناك : ج
عيد الفطر ويرتبط بشهر رمضان المبارك وعيد األضحى : عيدان سنويان هما

 .ويرتبط بمناسك الحج المقدسة 

 قدم رسول اهللا :"  قال-اهللا عنه رضي -فقد ورد في الحديث عن أنس
 -قد أبدلكم اهللا بهما خيراً منهما " :المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال

السنة األولى  وقد شرعت صالة العيدين في ،)٢("يوم األضحى ويوم الفطر 
 .، وللحديث السابق)٣("فََصلِّ ِلَربَِّك َوانَْحْر: من الهجرة لقوله تعالى

 ؟ما وقت صالة العيد وما كيفيتها: س

بعد طلوع الشمس قدر رمح   هو مااتفق الفقهاء على أن وقت صالة العيد: ج
أو رمحين أي بعد حوالي نصف ساعة من الطلوع إلى قبيل الزوال أي قبل 

 .ل صالة األضحى وتأخير صالة الفطردخول الظهر ويستحب تعجي

 

                                                           
  رواه ابن عدي والدارقطني- ١
 ٤٨٤ ص٣ ج٢٤٣ عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب الصالة باب- ٢
 ٢ سورة الكوثر اآلية - ٣

- ٣٨ - 

 : وأما كيفيتها

 :قال اإلمام الشافعي في كتابه األم

افتتح كما  صالة العيدين كبر للدخول في الصالة ثم اإلمام ابتدأوإذا " 
بعدها ثم كبر سبعاً ليست فيها  يفتتح في المكتوبة فقال وجهت وجهي وما

تكبيرة االفتتاح ثم قرأ وركع وسجد فإذ قام في الثانية قام بتكبيرة القيام ثم 
 كبر خمساً سوى تكبيرة

 .)١("القيام ثم قرأ وركع وسجد كأي صالة

اإلمامان أحمد والشافعي الفصل بين كل تكبيرتين لذكر اهللا وقد استحب 
 .مثل سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر أو ما شابه ذلك 

 .)٢(" تقبل اهللا منا ومنكم : "ومن السنة أن تقول ألخيك المسلم مهنئاً

 

  والقيامنسأل اهللا أن يتقبل منا الصيام
 .شهر رمضان ن يكتبنا من عتقاءوأ

 
 

                                                           
 ٢٧٠ ص١ كتاب األم لإلمام الشافعي ج- ١
  أخرجه اإلمام أحمد- ٢



- ٣٩ - 
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 محمد اسماعيل/ الدكتور الفقه الواضح

 حسنين مخلوف/ للشيخ  فتاوي شرعية 

 التبيان واإلتحاف في أحكام الطهارة
 والصيام واالعتكاف

 فضل عباس/للدكتور 
 

 يوسف جمعة سالمة/ للشيخ  دليل النجاة في أحكام الطهارة والصالة

 ..ية أخرى باإلضافة لكتب ومجالت إسالم
 

- ٤٠ - 

 
 

 صدر للمؤلف
 

 .م ١٩٧٥ الطبعة األولى سنة - إرشادات دينية في بدع المآتم  -١
 الطبعة - إرشادات دينية في الطريق إلى الزواج اإلسالمي السعيد  -٢

 .م ١٩٧٧األولى سنة 
 .م ١٩٨٥ الطبعة األولى سنة - مناسك الحج والعمرة  -٣
سنة  - الطبعة األولى-صالة دليل النجاة في أحكام الطهارة وال  -٤

 .م ١٩٨٩
 الطبعة الثانية منقحة ومزيدة -ملخص عام عن أحكام األضحية   -٥

 . م ١٩٩٠ سنة
 .م١٩٩٥ المعجزات والحقائق الكونية في القرآن الكريم سنة -٦
 
 
 
 


