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ِة بَابًا ُيَقاُل لَُه  نَّ َ َم    َقاَل  )  اإِنَّ ِف الجْ ِه َو�َسلَّ ُ َعَليجْ لَّى اللَّ ُه   عن النَِّبيِّ    �سَ ُ َعنجْ َي اللَّ ٍل    َر�سِ )*(  -  َعنجْ    �َسهجْ
اِئُموَن َفيَُقوُموَن  َن ال�سَّ ُُهمجْ ُيَقاُل اأَيجْ ُه اأََحٌد َغيجْ ُخُل ِمنجْ ِقيَاَمِة َل َيدجْ َم الجْ اِئُموَن َيوجْ ُه ال�سَّ ُخُل ِمنجْ يَّاُن َيدجْ الرَّ

ُه اأََحٌد( فتح الباري ب�رشح �سحيح البخاري ُخلجْ ِمنجْ ِلَق َفَلمجْ َيدجْ ُُهمجْ َفاإَِذا َدَخُلوا اأُغجْ ُه اأََحٌد َغيجْ ُخُل ِمنجْ َل َيدجْ

المقدمة
احلمد لل الذي �رشع لعباده عبادة ال�سيام وجعل 
مثواهم النة من باب الريان، وال�سالة وال�سالم 
بن  حممد  القائمني  وقدوة  ال�سائمني  اإمام  على 
عبدالل وعلى اآله واأ�سحابه والتابعني لهم باإح�سان 

اإلى يوم الدين.
وفقه  وفوائد  ف�سائل  ف  ر�سالة خمت�رشة  فهذه 
ال�سيام مع نبذة ي�سية من الو�سايا املنية لل�سائمني 
ف �سهر احل�سنات والف�سيلة، ثم خامتة ذلك جملة 
من فتاوى العلماء والتي نرجوا بذلك املغفرة من 

رب الأر�ض وال�سماء �سميتها:

»الريان في أحكام الصيام«

والل اأ�ساأل القبول فهو خي م�سئول.

)*(
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فضل الصيام

قال تعالى: {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ}. البقرة 183
ال�سيام  »فاإن  الل:  رحمه  ال�سعدي  العالمة  قال 
الل  اأمر  امتثال  فيه  لأن  التقوى،  اأ�سباب  اأكرب  من 

واجتناب نهية. اأ. هـ تي�سي الكرمي الرحمن )1/123(.

 :� النبي  قال  عنه  الل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن 
قال الل تعالى: ) كل عمل اْبن اآدم َلُه اإِلاَّ ال�ّصيام 
َواإِذا  ة.  جناَّ َيام  َوال�صِّ ِبِه.  اأجزي  َواأَنا  يل،  َفاإِناَُّه 
َوَل  يومئٍذ  يْرفث  َفَل  اأحدُكم  �َصْوم  َيْوم  َكاَن 
َفْليقل:  َقاتله  اأَو  اأحٌد  �صامته  َفاإِن  ي�صخب، 
د  اإِنِّ اْمُروؤ �َصاِئم، اإِنِّ �َصاِئم. َوالاَِّذي نف�س ُمَماَّ

فضل الصيام
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َيْوم  اهلل  ِعْند  اأطيب  اِئم  ال�صاَّ َفم  خللوف  ِبَيِدِه 
اْلِقَياَمة من ريح اْل�صك.

اأفطر َفرح  ولل�صائم فرحتان يفرحهما:اإِذا 
بفطره، َواإِذا َلِقي ربه َفرح ب�صومه( متفق عليه

ال�سيام ُجنٌَّة: قال ابن الأثي : )اأي يقي �ساحبه 
ما يوؤذيه من ال�سهوات. واُلنَّة: الوقاية(. انتهى 

كالمه.

ويطلق  الفاح�ض  الكالم  الرفث  يرفث:  فال 
اأي�ساً على الماع ومقدماته واملق�سود اأن يبتعد 
)وقال  ــي:  الأث ابن  قال  ومقدماته  الماع  عن 
يريده  ما  لكل  جامعة  كلمة  الرفث:  الأزهــري 

الرجل من املراأة(. انتهى كالمه.

الاهلية  اأعمال  من  �سيئاً  يفعل  ول يجهل: ل 
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لل�سائم  فينبغي  كال�سياح وال�سفة ونحو ذلك، 
اأن يحفظ �سيامه عن اللغو والرفث.

اخلُلوف: تغي رائحة الفم ب�سبب ال�سيام، وهذه 
هي  اآدم  لبني  امل�ستكرهة   - اخُللوف   - الرائحة 
اأطيب عند الل من ريح امل�سك لأن �سببها طاعة من 
القلوب  ف  التقوى  تورث  التي  الطاعات  اأعظم 
ف  �َسُعَد  عبد  قلب  ف  الل  تقوى  حتققت  ومتى 

الدنيا والآخرة.

فضل الصيام
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ِحَكُم وفوائد الصيام
ع  �رَشجْ لأنه  جليلة  وفوائد  عظيمة  ِحَكٌم  لل�سيام 

احلكيم اخلبي:

الل  لأمـــر  الإمــتــثــال  يحقق  ال�سوم  اأن  منها    -
ہ    ہ   ہ   {ۀ   ــى  ــعــال وت تــبــارك 
ہھ}البقرة 185. وهذه نعمة عظيمة اأن متتثل 

النف�ض ل�رشع الل عز وجل.

- ومنها اأن ال�سوم �سبب حل�سول تقوى الل ف القلب 
وهي اأن يجعل العبد بينه وبني عذاب الل وَقاَيٌة بفعل 

اأوامره واجتناب نواهية قال تعالى: {ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  َڦ}. البقرة 183.
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- ومنها اأن ال�سوم �سبب لرتوي�ض النف�ض على ال�سرب 
باأنواعه الثالث: ال�سرب على طاعة الل، وال�سرب على 
هو  وال�سرب  الل،  مع�سية  عن  وال�سرب  الل،  ــدار  اأق
اإلى  الأمان  برِّ  اإلى  العبد  تو�سل  التي  النجاة  �سفينة 

جنات النعيم.
ال�سوم �سبب لتحقق مراقبة الل ف قلب  اأن  - ومنها 
اأمامه  يكون  والــ�ــرشاب  الطعام  اأن  وذلــك  العبد، 
فيمتنع العبد عنه لأنه يعلم باأن الل يراه، واإذا حتققت 
املراقبة ف قلب العبد قادته اإلى مرتبة الإح�سان التي 

هي اأعلى مراتب الدين اأن تعبد الل كاأنك تراه.
النف�ض  �سهوات  لك�رش  �سبب  ال�سوم  اأن  ومنها   -
اأر�سد  ولذلك  ال�سيطان،  و�ساو�ض  على  والنت�سار 
ي�ستطيع  ول  �سهوًة  يجد  الــذي  ال�ساب   � النبي 
الزواج اأر�سده اإلى ال�سوم فقال: اإنه وجاء اأي وقاية.

حكم وفوائد الصيام
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النف�ض  لرتوي�ض  �سبب  ال�سوم  اأن  ومنها   -
على ترك ماألوفها وحمبوبها الذي هو �سبب 
النف�ض  فتعتاد  الأحيان،  اأغلب  ف  ف�سادها 

حتمل ال�سدائد وامل�ساعب.
- ومنها اأن ال�سوم �سبب ل�سعور امل�سلم بحال 
الوع  من  يعانون  الذين  امل�سلمني  اإخوانه 
والعط�ض، فيدفعه ذلك اأن يعطف عليهم ويرق 

حلالهم ويبادر لل�سدقة والإنفاق عليهم.
لأنه  البدن  ل�سحة  �سبب  ال�سوم  اأن  ومنها   -
يعطي الهاز اله�سمي راحة من توايل الأطعمة 
التي غالباً ما تكون هي �سبب الأمرا�ض التي 

ت�سيب الإن�سان.
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فـقــه الصـيـــام

معنى الصيام

لغًة مبعنى الإم�ساك ومنه قول الل  عن  ال�سيام 
ٺ   ٺ   ٺ      {ڀ   ال�سالم  عليها  ــرمي  م

ٺ  ٿ  ٿ}. )�سورة مرمي. الآية 26(.
قال اإبن كثي )�صومًا اأي �َصْمًتا َواْلَُراد اأََنُّهْم َكاُنوا 

َعام  الَطّ َعَلْيِهْم  َيْحُرم  �َصِريَعتهْم  ِف  �َصاُموا  اإَِذا 
َواْلَكَلم(.  )تف�سي اإبن كثي(.

وال�سيام �رشعاً هو التعبد لل  بالإم�ساك عن املفطرات 
من طلوع الفجر الثاين اإلى غروب ال�سم�ض.

ال�سنة  ف  رم�سان  �سهر  �سيام  الل  فر�ض  وقد 
َقدجْ   � النبي  يكون  هذا  وعلى  الهجرة  من  الثانية 

َماُع العلماء. انَاِت باإججْ َع َرَم�سَ اَم تجْ�سجْ �سَ

فقه الصيام
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ومن رحمة الل بعباده اأنه �سبحانه وتعالى تدرج 
عا�سوراء  �سيام  كان  اأنه  وذلك  ال�سيام  ف  بهم 
واجباً ثم نُ�سخ بعد ذلك ف�سار م�ستحباً ثم َخيرّ الل 
امل�سلم بني �سيام رم�سان اأو الإطعام عن كل يوم 

{ڇ   الل   فقال  اأف�سل  ال�سيام  اأن  وبنََيرّ  م�سكيناً 
ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ}.

 )�سورة البقرة . الآية 184(.

قال معاذ بن جبل ر�سي الل عنه: كان ف ابتداء 
الأمر من �ساء �سام ومن �ساء اأفطر واأطعم عن كل 

يوم م�سكيناً.

واجباً  رم�سان  �سهر  �سيام  �سار  ذلــك  بعد  ثم 
ہ    ہ   ہ   {ۀ   وتعالى:  �سبحانه  لقوله 

ہھ}البقرة 185.
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شروط الصـيام
فيه وجبت  فمن توفرت  اإن لكل عبادة �رشوطاً   

عليه هذه العبادة و�رشوط ال�سيام �ستة:
 1 - الإ�سالم: فال يقبل الل من كافر عبادة حتى 

ۅ   ۋ   {ۋ   تعالى:  الل  قــال  ُي�سلم، 
ې   ې    ې    ۉ    ۉ   ۅ  

ې  ى}. )�سورة التوبة . الآية 54(
2 - العقل: لأن فاقد العقل ل نية له واإمنا الأعمال 
بالنيات، قال ر�سول الل �:)ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن 
ُيِفيَق(  ى  َحَتّ اْلَْجُنوِن  ثلث، وذكر منها 
اأخرجه الإمام اأحمد والرتمذي.

عليه  يــجــب  ل  ــغ  ــال ــب ال فــغــي  ــوغ:  ــل ــب ال  -  3
قول  ذلك  ودليل  منه  ي�سح  ولكنه  ال�سوم 
النبي�:)ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن ثلث وذكر منها 

ى َيْبُلَغ،( اأخرجه الإمام اأحمد والرتمذي. ِبى َحَتّ ال�َصّ

شروط الصيام
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4 - الإقامة: وهى �سد ال�سفر فامل�سافر ل يجب 
عليه ال�سيام لقوله عز وجل  {ڄ  ڃ     
ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  

َڇ}. )�سورة البقرة . الآية 184(
ب�سبب  ال�سيام  على  القادر  فغي  القدرة:   -  5
مر�ض اأو ِكرَبُ �ِسٍن فاإنه ل يجب عليه ال�سيام 
القدرة  عدم  وينق�سم  الإفطار،  له  ويجوز 

على ال�سيام اإلى ق�سمني:
ال�سيام  يكون  الذي  العار�ض:  املر�ض   - اأ 
منه  للرُبء  تاأخي  اأو  له  زيادة  اأو  له  �سبباً 
ففي هذه احلالة يجوز للم�سلم الإفطار 

وعليه الق�ساء.
ي�ستطيع  ول  مزمناً  مر�سه  كان  من   - ب 
اأو ل ي�ستطيع ب�سبب ِكرَب  ال�سيام معه 
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ولي�ض  الإفــطــار  له  يجوز  فهذا  ال�سن 
اأن  عليه الق�ساء لعدم متكنه واإمنا عليه 

ُيطعم عن كل يوم م�سكيناً. 
املوانع  من  واملق�سود  املوانع:  من  اخللو   -  6
اأو  للحائ�ض  يجوز  فال  والنفا�ض  احلي�ض 
اإَذا  )اأََلْي�َس   :� لقوله  ال�سيام  النف�ساء 

َحا�َصْت اْلَْراأَُة َلْ ُت�َصِلّ َوَلْ َت�ُصْم( متفق عليه.
فمن توفرت فيه هذه ال�رشوط وجب عليه 
اأن ي�سوم رم�سان ول يجوز له الإفطار فمن 

اأفطر فقد اأرتكب كبية من كبائر الذنب.

***

شروط الصيام
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ِبَم َيثـبت شهر رمضـان؟

يثبت �سهر رم�سان باأحد اأمـرين:
1 - روؤية هالل رم�سان لقوله تعالى{ۀ  ہ  
ہ  ہ   ہھ} )�سورة البقرة. الآية 185(
2 - باإكمال عده �سهر �سعبان ثالثني يوماً لقول 
َيِتِه  َيِتِه َواأَْفِطُروا ِلُروؤْ النبي �:)�ُصوُموا ِلُروؤْ
�َصْعَباَن  َة  ِعَدّ ْكِمُلوا  َفاأَ َعَلْيُكْم  ُغَم  َفاإِْن 

َثلِثني(. رواه م�سلم عن اأبي ُهريرة.

***
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رات الصـيام ُمـْفطِّ
�سيامه  حال  ف  امل�سلم  على  حتظر  اأمور  هناك 
ول يجوز له اأن يقع فيها لأنها تُف�سد �سيامه وهذه 
ما اإ�سطلح الفقهاء على ت�سميتها مبفطرات ال�سيام   
ولتب�سيط الأمر فاإننا �سنق�سم املفطرات اإلى ق�سمني:

عامة  قول  هي  اأو  عليها  ُممٌع  • ُمفطرات 
العلماء.

فيها. خُمـتلف  • ُمفطرات 

مفطرات الصيام

)*(  - �سنورد جمله من فتاوى العلماء فيما يتعلق بهذا املبحث )املفطرات( 
وذلك ف باب خا�ض ف ختام هذه الر�سالة لفتاوى العلماء.

)*(
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اواًل: الُمفطرات المجمع عليها أو ما عليه عامة أهل العلم:

تعالى قوله  والدليل  وال�صرب:  الأكل    -  1
ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   {ڄ  
ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  

ڍ   ڍ  ڌ} )�سورة البقرة: الآية 187(
احلديث  العزة ف  رواه عن رب  فيما   � ولقوله 
القد�سي )َيَدُع َطَعاَمُه َو�َصَراَبُه َو�َصْهَوَتُه ِمْن 

اأَْجِلي(.متفق عليه
ما كان ف معنى الأكل وال�صرب: كالإبر    - 2
التي  املغذية  بال�سوائل  ُيعرف  ما  اأو  املغذية 

تو�سع للمري�ض.
اأو  احلي�ض  دم  خرج  فلو  والنفا�س:  احلي�س    -  3
فاإن  بلحظة  ولو  ال�سم�ض  غروب  قبل  النفا�ض 
ال�سيام قد ف�سد ويجب على احلائ�ض اأو النف�ساء 
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اإَذا  )اأََلْي�َس  قوله�:  والدليل  اليوم  هذا  ق�ساء 
َحا�َصْت اْلَْراأَُة َلْ ُت�َصِلّ َوَلْ َت�ُصْم( متفق عليه.

اأنزل  فلو  باختياره:  يقظة  الني  اإنزال   - 4
املني خالل نومه اأو اأنزله يقظة بغي اختياره 
اإنزال  اأن  فاإن �سومه �سحيح والدليل على 
املني يقظة باختياره ُيف�سد ال�سوم ويوجب 
احلديث  ف   � الر�سول  قول  هو  الق�ساء 
َو�َصْهَوَتُه  َو�َصَراَبُه  َطَعاَمُه  )َيَدُع  القد�سي 
يقظة  املني  اإنزال  اأن  �سك  ول  اأَْجِلي(  ِمْن 
و�سهوة  لــذة  ُي�ساحبه  اأو  يكون  باختياره 

فينطبق عليه احلديث.
عن  ال�سائم  يت�سبب  باأن  عمدًا:  التقـيوؤ    -  5
عمد ف ا�ستفراغ ما ف معدته كاأن يتعمد 
النظر ملنظر قبيح اأو اأن ي�ستم رائحة كريهة 

مفطرات الصيام
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اأو اأن يقوم بع�رش بطنه اأو اأن يقوم بو�سع 
قول  والدليل  ذلك  غي  اأو  فمه  ف  اإ�سبعه 
َعَلْيِه  َفَلْي�َس  الَقْيُء،  َذَرَعُه  �:)َمْن  النبي 

َق�َصاٌء، َوَمْن ا�ْصَتَقاَء َعْمًدا َفْلَيْق�ِس(.
�سنن الرتمذي و�سححه الألباين.

6 - اجلمـاع ف نهار رم�صان: وهو اأ�سد املفطرات 
رقبة  عتق  الكفارة وهى  عليه  يرتتب  اأنه  اإذ 
فاإن  متتابعني  �سهرين  ف�سيام  يجد  مل  فاإن 
مل ي�ستطع فاإطعام �ستني م�سكيناً مع التوبة 
اليوم  بقية  الإم�ساك  وعليه  اليوم  وف�ساد 

وق�ساء هذا اليوم.
ُمطاوعة  كانت  اإذا  الكفارة  تلزمها  والــزوجــة 
من  الماع  على  مكرهة  كانت  اإذا  اأما  لزوجها 
قبل زوجها فاإنها ل �سئ عليها و�سيامها �سحيح.
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ثانـيًا: الُمفطرات المختلف فيها:

وهذه املفطرات املختلف فيها كثية �سنذكر اأهمها:

1 - احلجامة: فقد اإختلف العلماء ف احلجامة 
بالن�سبة لل�سائم هل تفطره اأم ل؟ وال�سحيح 
اأن احلجامة تفطر ل�سحيح و�رشيح احلديث 
احلاِجُم  �:)اأَفــَطــَر  قوله  وهــو  ذلــك  ف 

والَحُجوُم(. رواه اأبوداود و�سححه الألباين.
واإبر  احليوية  كامل�سادات  العلجية:  الإبر   -  2
تُفطر  ل  اأنها  وال�سحيح  وغيها  البن�سلني 
لأنها لي�ست اأكاًل ول �رشباً ول مبعنى الأكل 

وال�رشب. 
وال�سحيح  والهبلية:  ال�صرجية  احلقنة   -  3
بقاء  والأ�ــســل  الدليل  لعدم  تُفطر  ل  اأنها 

ال�سوم و�سحته.

مفطرات الصيام
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4 -  حتليل الدم: فال�سحيح اأنه ل يفطر بخالف 
العلماء  بع�ض  احلقه  فقد  بــالــدم  الــتــربع 

باحلجامة.
5 - قطرة العني والأذن والأنف: بالن�سبة لقطرة 
لأن  تُفطر  ل  اأنها  فال�سحيح  والأذن  العني 
العني والأذن لي�ستا منفذاً للجوف )املعدة( 
واإن �سعر ال�سائم بطعم قطرة العني والأذن 
ها  َيُجرّ اأن  عليه  فيجب  لونها  اأو  فمه  ف 

)يخرجها من فمه(.
تُفطر  اأنها  فال�سحيح  الأنــف  قطرة  اأمــا 
لقول  للجوف  منفذاً  الأنف  لأن  وذلك 
الل  ر�سى  �سربه  بن  للقيط   � النبي 
عنه )َوَباِلْغ ِف َاِل�ْصِتْن�َصاِق اإَِلّ اأَْن َتُكوَن 

�َصاِئًما(. رواه اأبوداود 
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حكم  ف  العلماء  اختلف  الربو:  بخاخ    -  6
وال�سحيح  الربو  لبخاخ  ال�سائم  ا�ستعمال 
يحتويه  الذي  الدواء  لأن  ا�ستعماله  جواز 
البخاخ يذهب  اإلى ال�سعب الهوائية فيقوم 
اأنه  على  املعدة  اإلى  يذهب  ول  بتو�سيعها 
يوجد اأنواع من هذه البخاخات ي�ساحبها 
�سوائل وقد تنفذ اإلى املعدة فاإن كان البخاخ 

امل�ستخدم من هذا النوع فاإنه يفطر.
والل اأعلم.

املفطرات  باب  ف  اإليه  النتباه  يجب  ومما 
وقوعه  ب�سبب  ال�سوم  بف�ساد  ُيحكم  ل  اأنه 
قد  ال�سائم  كان  اإذا  اإل  املفطرات  اأحد  ف 

اجتمعت فيه اأربع �سفات: 
املفطر فلو وقع  اأن يكون عاملاً بحرمة هذا  اأ - 
ال�سيام عن جهل  ف مفطر من مفطرات 

مفطرات الصيام
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وكان مثله يعذر بالهل كحديث اإ�سالم اأو 
كان ف بلد يغلب عليه الهل فهذا �سيامه 
َعْن  يِل  َتَاَوَز  اهللَ  :)اإَِنّ  لقوله�  �سحيح 
ا�ْصُتْكِرُهوا  َوَما  �ْصَياَن  َوالِنّ اخَلَطاأَ  ِتي  اأَُمّ

َعَلْيِه( حديث ح�سن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيهما.
ف  وقع  فلو  ذاكــراً  ال�سائم  يكون  اأن   - ب 
�سيء من مفطرات ال�سيام نا�سياً ف�سيامه 

�سحيح لقوله تعالى: {ې  ې  ې  
ى    ى  ائ  ائەئ} قال الل قد فعلت، 
ِتي  ولقول النبي �:   )اهللَ َتَاَوَز يِل َعْن اأَُمّ

�ْصَياَن َوَما ا�ْصُتْكِرُهوا َعَلْيِه( اخَلَطاأَ َوالِنّ
حديث ح�سن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيهما

�َصاِئٌم  َوُهَو  َن�ِصَي  )َمْن   :� ولقول 
َا  َفاأََكَل اأَْو �َصِرَب َفْلُيِتماَّ �َصْوَمُه، َفاإِناَّ

ُ َو�َصَقاُه(.متفق عليه اأَْطَعَمُه اهللاَّ
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ج - اأن يكون ال�سائم قا�سداً الوقوع 
ال�سائم  وقع  لو  اأما  املفطرات  ف 
ال�سيام  مفطرات  مــن  �سيء  ف 
عن غي ق�سد باأن كان خمطئاً فاإن 
واحلديث  لــالأيــة  �سحيح  �سومه 

ال�سابقني.
د - اأن يكون ال�سائم خمتاراً غي مكره 
�سومه  فــاإن  الفطر  على  اأكــره  فلو 
املذكورين  واحلديث  لالأية  �سحيح 

اأنفاً ولقوله تعالى: {    ڍ  ڌ  ڌ   
ڎ  ڎ  ڈ}النحل:106.

اأو  الكفر  قول  امل�سلم ف  فالل عذر   
فالفطر  مكرهاً،  كان  اذا  الكفر  فعل 

ف رم�سان من باب اأولى.

مفطرات الصيام



الريـان يف أحكام الصــيام30

سنن الصوم
اأن  للم�سلم  ينبغي  وم�ستحبات  �سنن  لل�سوم 
يتحراها واأن يحر�ض عليها ملا ف ذلك من الأجر 
وتعالى  تبارك  الل  من  الزيل  والثواب  العظيم 

فمن هذه ال�سنن:
ناَّ  ُروا َفاإِ 1 - ال�سحور وتاأخيه: لقوله �: )َت�َصحاَّ

ُحوِر َبَرَكًة (. رواه البخاري ِف ال�صاَّ
عنه  الل  ر�سي  اخلدر  �سعيد  اأبي  وحلديث 
َبَرَكٌة  اأَْكَلٌة  ُحوُر  )ال�صُّ قال:   � النبي  اأن 
َجْرَعًة  اأََحُدُكْم  َيْجَرَع  اأَْن  َوَلْو  َتَدُعوُه  َفل 
َعَلى  وَن  ُي�َصلُّ َوَملِئَكَتُه   َ اهللاَّ َفاإِناَّ  َماٍء  ِمْن 

ِريَن(.  اأخرجه الإمام اأحمد اْلَُت�َصحِّ
هدي  اتــبــاع  فيه  اأن  ال�سحور  بركة  فمن 

النبي�.
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ومن بركته انه يكون �سبباً لإ�ستيقاظ امل�سلم 
من  الأخي  الثلث  املبارك  الوقت  هذا  ف 
وتعالى  تبارك  الل  نزول  وقت  وهو  الليل 
َيْدُعوِن  )َمْن  فيقول:  الدنيا  ال�سماء  اإلــى 
َفاأَ�ْصَتِجيَب َلُه ، َمْن َي�ْصَتْغِفُرِن َفاأَْغِفَر َلُه(.
على  امل�سلم  يعني  اأنه  ال�سحور  بركة  ومن 

�سيامه ويقويه على طاعة ربه.
ال�سحور كما  تاأخي   :� النبي  اإن من �سنة  كما 
 ِ جاء ف حديث اأن�ض ر�سي الل عنه: )اأَناَّ َنِبياَّ اهللاَّ
َرا،  َم َوَزْيَد ْبَن َثاِبٍت َت�َصحاَّ ُ َعَلْيِه َو�َصلاَّ ى اهللاَّ �َصلاَّ
ى  ِ �َصلاَّ ا َفَرَغا ِمْن �ُصُحوِرِهَما ؛ َقاَم َنِبيُّ اهللاَّ َفَلماَّ
ُقْلَنا   ، ى  َف�َصلاَّ لِة  ال�صاَّ اإَِلى  َم  َو�َصلاَّ َعَلْيِه   ُ اهللاَّ
�ُصُحوِرِهَما  ِمْن  َفَراِغِهَما  َبنْيَ  َكاَن  َكْم  لأََن�ٍس: 
َيْقَراأُ  َما  َقْدَر  َقاَل:  ؟  لِة  ال�صاَّ ِف  َوُدُخوِلِهَما 

ُجُل َخْم�ِصنَي اآَيًة( اأخرجه البخاري وم�سلم الراَّ

سنن  الصوم
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2 - ومن �سنن ال�سيام تعجيل الفطار فقد كان من 
هدي النبي  � ف ال�سيام اأنه يبادر بالإفطار 
اإذا غربت ال�سم�ض ودليل ذلك حديث �سهل 
ا�ُس ِبَخْيٍ  بن �سعد ر�سي الل عنه )َل َيَزاُل الناَّ

ُلوا اْلِفْطَر( اأخرجه البخاري وم�سلم َما َعجاَّ
اأو  الفطر على رطبات  ال�سيام  3 - ومن �سنن 
مترات اأو ماء: عن اأن�ض ر�سي الل عنه قال 
اأَْن  َقْبَل  ُرَطَباٍت  َعَلى  ُيْفِطُر  )َكاَن   :�
َي ، َفاإِْن َلْ َيُكْن ُرَطَباٌت َفَتَمَراٌت ،  ُي�َصلِّ
َفاإِْن َلْ َتُكْن مَتََراٌت َح�َصا َح�َصَواٍت ِمْن َماٍء(
 اأخرجه الرتمذي
4 - ومن �سنن ال�سيام الدعاء عند الإفطار وذلك 
عن  ورد  مبا  فطره  عند  الن�سان  يدعو  بــاأن 
� ف حديث عبدالل بن عمر ر�سي  النبي 
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َطَر  اأَفجْ اإَِذا   � َر�ُسوُل  َكاَن  قال:  اأنه  عنهما  الل 
َوَثَبَت  اْلُعُروُق  ْت  َواْبَتلاَّ َماأُ  الظاَّ )َذَهَب  َقال: 

ُ(. رواه اأبو داوود  وح�سنه الألباين الأَْجُر اإِْن �َصاَء اهللاَّ

***

سنن الصوم



الريـان يف أحكام الصــيام34

مكروهات الصوم
ف�ساد  اإلــى  تــوؤدي  قد  اأمــور  فعل  لل�سائم  يكره 
قد  واإمنــا  ال�سوم  كمف�سدات  لي�ست  فهي  �سومه 
يوؤدي الوقوع فيها والتمادي بها اإلى ف�ساد ال�سوم 

نذكر منها:

ال�ستن�ساق  اأو  امل�سم�سة  ف  املبالغة   -  1
بن  للقيط   � النبي  لقول  الو�سوء  عند 
ِف  اْلَ�ْصَم�َصِة  )َوَباِلْغ  عنه  الل  ر�سي  �سربة 

 َواِل�ْصِتْن�َصاِق اإَِلّ اأَْن َتُكوَن �َصاِئًما(.
اأخرجه الأربعة و�سححه ابن خزية.

تارة  فاإنها  العك�ض  اأو  لزوجته  الزوج  قبلة   -  2
وتارة  مكروهة  تكون  ــارة  وت مباحة  تكون 

تكون حمرمة. 
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تكون مباحة اإذا علم الإن�سان اأنها لن حترك 
�سهوته.

حتريك  الإن�سان  خ�سي  اإذا  مكروهة  تكون 
�سهوته.

غلب  اأو  الإن�سان  تيقن  اإذا  حمرمة  تكون 
اإلى  به  �ستوؤدي  القبلة  هذه  اأن  ظنه  عليه 

الوقوع ف الماع
املوؤمنني عائ�سة ر�سي  اأم  ففي حديث عن 
 � الل  ر�سول  كــان  قالت  عنها  تعالى  الل 

يقبل وهو �سائم ولكنه كان اأملككم لأربه.
3 - تذوق الطعام: يكره لل�سائم تذوق الطعام 
لغي حاجة اأما اإذا كان هناك حاجة كمعرفة 
مدى �سالح الطعام من عدمه اأو غي ذلك 
الكراهة  وتــزول  يجوز  فاإنه  احلاجات  من 

ب�رشط اأال ينفذ اإلى جوفه �سيء

مكروهات الصوم
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ي�ستمر  اأن  بالو�سال  واملق�سود  الو�سال:   -  4
وهذا  التايل  اليوم  اإلــى  �سيامة  ف  امل�سلم 
يعجل  كــان  ــذي  ال  � النبي  هــدي  خــالف 
الفطر، فاأما ما ورد عن النبي � من الو�سال 
ِبيُت  فاإنه قال �:)اإِِنّ َل�ْصُت َكَهْيَئِتُكْم: اإِِنّ اأَ

ُيْطِعُمِني َرِبّي َوَي�ْصِقيِني(  اأخرجه البخاري
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ما ُيستحب صيامه من األيام
من رحمة الل بنا اأنه �رشع لعباده من كل فري�سة 
من  الإن�سان  ليتزود  وذلك  ال�سنة  من  يقابلها  ما 
واخللل  النق�ض  وليجرب  والطاعات  احل�سنات 
الذي يكون ف الفري�سة، ولذلك �رشع الل لنا 
�سيامها  ُي�ستحب  اأياماً   � ر�سوله  ل�سان  على 

وهي:

من  التا�سع  اليوم  وهو  عرفة،  يوم  �سوم   -  1
لغي  �سيامه  في�ستحب  احلجة،  ذي  �سهر 
احلاج، فعن اأبي قتادة ر�سي الل عنه اأن النبي 
 ِ َياُم َعَرَفَة اإِنِّ اأَْحَت�ِصُب َعَلى اهللاَّ � قال )�صِ
الاَِّتي  َنَة  َوال�صاَّ َقْبَلُه  الاَِّتي  َنَة  ال�صاَّ َر  ُيَكفِّ اأَْن 

َبْعَدُه( اأخرجه الإمام م�سلم.

ما يستحب صيامه من األيام
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العا�رش  اليوم  وهو  عا�سوراء:  يوم  �سيام   -  2
الل  جنى  الذي  اليوم  وهو  حمرم  �سهر  من 
فرعون  من  وقومه  ال�سالم  عليه  مو�سى  فيه 
الل  فيه  تاب  الذي  اليوم  اإنه  ويقال  وقومه 
على اآدم عليه ال�سالم وقد كان �سومه فر�ساً 
ف اأول الإ�سالم ثم ن�سخت فر�سيته ب�سيام 
رم�سان حلديث عائ�سة ر�سي الل عنها »كان 
ر�سول الل �  ي�سومه فلما قدم املدينة �سامه 
يوم  ترك  رم�سان  ُفر�ض  فلما  ب�سيامه  واأمر 
عا�سوراء فمن �ساء �سامه ومن �ساء تركه«. 

الفقه املي�رش 17/3 ف �سيام عا�سوراء.

اأنه يكفر �سنة ما�سية  وف�سيلة �سيام عا�سوراء 
َر  ُيَكفِّ اأَْن   ِ اهللاَّ َعَلى  )اأَْحَت�ِصُب   :� النبي  قال 

َنَة الاَِّتي َقْبَلُه( اخرجه م�سلم. ال�صاَّ
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بعده  يوم  اأو  قبله  يوم  �سوم  وي�ستحب 
َقاِبٍل  اإَِلــى  َبِقيت  �:)َلِئْن  النبي  لقول 

ا�ِصع( اأخرجه م�سلم. َلأَ�ُصوَمَنّ الَتّ
ويوم  عرفة  يوم  ب�سيام  الذنوب  وتكفي 
اأما  الذنوب  �سغائر  املق�سود  امنا  عا�سوراء 
الكبائر فتحتاج اإلى توبة خا�سة، اأعاذنا الل 

من الذنوب �سغيها وكبيها.
الأيام  ومن  �سوال:  من  اأيام  �ستة  �سوم   -  3
اأيام  �ستة  �سيام  �سيامها  ي�ستحب  التي 
من �سهر �سوال حلديث اأبي اأيوب ر�سي 
انه قال: )َمْن �َصاَم   � النبي  الل عنه عن 
َكاَن  اٍل  �َصَوّ ِمْن  ا  �ِصًتّ اأَْتَبَعُه  ُثَمّ  َرَم�َصاَن 

ْهِر( اأخرجه م�سلم. َياِم الَدّ َك�صِ
متفرقة  �سوال  من  ال�ست  �سيام  ويجوز 

والأف�سل �سيامها متتابعة.

ما يستحب صيامه من األيام



الريـان يف أحكام الصــيام40

وهنا م�ساألة تتعلق ب�سيام ال�ست من �سوال 
ويكرث ال�سوؤال عنها وهي هل ُي�رشع �سيام 
من  اأيام  ق�ساء  عليه  ملن  �سوال  من  ال�ست 

رم�سان قبل ق�سائه؟
اختلف العلماء ف هذه امل�ساأله على قولني 

م�سهورين:

اأي  �سوال ول  ال�ست من  ُي�رشع �سيام  1 - ل 
عليه  ملن  وعرفة  كعا�سوراء  تطوع  �سيام 
ق�ساء اأيام من رم�سان قبل اأن يق�سي �سيام 

الق�ساء.
وغيها  �سوال  من  ال�ست  �سيام  يجوز   -  2
ق�ساء من  التطوع ملن كان عليه  من �سيام 
لأن  رم�سان وذلك  يق�سيه  اأن  قبل  رم�سان 
يدركه  اأن  اإلى  مو�سع  وقته  رم�سان  ق�ساء 
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اأن  والــراجــح  القادمة  ال�سنة  ف  رم�سان 
من  ق�ساء  عليه  كان  من  يبادر  اأن  ــى  الأول
ما  ي�سوم  ثم  ق�سائه  �سيام  اإلــى  رم�سان 
خ�سى  اذا  ولكن  التطوع  �سيام  من  �ساء 
اأو  �سوال  �سهر  من  الوقت  �سيق  الن�سان 
�سق عليه البدء بالق�ساء ثم �سيام �ست من 
�ست  �سيام  تقدمي  ف  حرج  ل  فاإنه  �سوال 
من �سوال وذلك لأن ق�ساء رم�سان واجب 
ُمو�سع باعتبار الوقت له اإلى رم�سان القادم 
وقد جاء ف حديث عائ�سة ر�سي الل عنها 
ِمْن  ْوُم  ال�َصّ َعَلَيّ  َيُكوُن  )َكاَن  قالت:  اأنا 
ِف  ل  اإِ َيُه  اأَْق�صِ اأَْن  اأَ�ْصَتِطيُع  َفَما  َرَم�َصاَن، 
 ُ ى اهلَلّ ِ �َصَلّ �َصْعَباَن ، َوَذِلَك ِلََكاِن َر�ُصوِل اهلَلّ

َم( اأخرجه م�سلم. َعَلْيِه َو�َصَلّ

ما يستحب صيامه من األيام
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عنها  الل  ر�سي  عائ�سة  حــال  عــرف  ومــن 
الفقيهة  الــزاهــدة  العابدة  وهــي  واأر�ساها 
غي  مــن  فــاإنــه  ــي  اخل فعل  على  احلري�سة 
الأيـــام  �سيام  ــفــوت  ُي مثلها  اأن  املمكن 
وعرفة  �سوال  من  ك�ست  �سيامها  امل�ستحبة 

وعا�سوراء. والل اأعلم.
4 - �سوم يوم الإثنني واخلمي�ض من كل ا�سبوع 
ذلك  ا�ستحباب  على  الفقهاء  اتفق  فقد 
حلديث اأبي هريرة ر�سي الل عنه اأن ر�سول 
الْثَننْيِ  َيْوَم  الأَْعَماُل  ُتْعَر�ُس   ( قال:   �
َواخْلَِمي�ِس ؛ َفاأُِحُبّ اأَْن ُيْعَر�َس َعَمِلي َواأََنا 

�َصاِئٌم ( اأخرجه اأبو داوود و�سححه الألباين.
و�سيام يوم الإثنني اآكد ف ا�ستحبابه حلديث 
اأبي قتادة ر�سي الل عنه اأن ر�سول الل � �ُسِئَل 
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َوِفيِه  ُوِلْدُت  )ِفيِه  فقال:  الإثنني  �سوم  عن 
( اأخرجه م�سلم. اأُْنِزَل َعَلَيّ

5 - �سوم ثالثة اأيام من كل �سهر: اتفق الفقهاء 
على انه ُي�سن �سيام ثالثة ايام من كل �سهر 
الل  ر�سي  هريرة  اأبي  حديث  ذلك  ودليل 
َعَليِه  ى اهللُ  )اأَْو�َصاِن َخِليِلي �َصَلّ عنه قال: 
ُكِلّ  ِمْن  اٍم  اأََيّ َثلَثِة  َياِم  �صِ ِبَثلٍث:  َم  َو�َصَلّ
َقْبَل  اأُوِتَر  َواأَْن  َحى،  ال�ُصّ َوَرْكَعَتْي  �َصْهٍر، 

اأَْن اأََناَم( اأخرجه البخاري وم�سلم.
من  الثالث  الأيــام  هذه  تكون  اأن  وُي�رشع 
كل �سهر هي اأيام الثالث ع�رش والرابع ع�رش 
بالأيام  ت�سمى  التي  وهي  ع�رش  واخلام�ض 

البي�ض لإكتمال القمر فيها.

ما يستحب صيامه من األيام
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وعن اأبي ذر ر�سي الل عنه اأن النبي � قال له:  
اٍم َف�ُصْم  ْهِر َثلَثَة اأََيّ )َيا اأََبا َذٍرّ ! اإَِذا �ُصْمَت ِمَن ال�َصّ

َثلَث َع�ْصَرَة َواأَْرَبَع َع�ْصَرَة َوَخْم�َس َع�ْصَرَة(
اأخرجه الرتمذي والن�سائي باإ�سناد ح�سن.

6 - ي�ستحب �سيام اأول �سهر ذي احلجة 
َقوِل  لُعُموِم  وَذلــَك   عرفة  يوم  اإلى 
اْلَعَمُل  ــاٍم  اأََيّ ِمْن  )َما   :� �ُسوِل  الَررّ
ِ ِمْن َهِذِه  َلى اهلَلّ اِلُح ِفيَها اأََحُبّ اإِ ال�َصّ
ذي  من  اْلَع�ْصِر  اَم  اأََيّ -َيْعِني  اِم  الأََيّ
َول   ِ اهلَلّ َر�ُصوَل  َيا  َقاُلوا:  احلجِة-، 
َول  َقــاَل:  ِ؟!  اهلَلّ �َصِبيِل  ِف  َهاُد  اجْلِ
َخَرَج  َرُجٌل  اإِل   ِ اهلَلّ �َصِبيِل  ِف  َهاُد  اجْلِ
َذِلَك  ِمْن  َيْرِجْع  َفَلْم  َوَماِلِه  ِبَنْف�ِصِه 

ِب�َصْيٍء(. اأخرجه البخاري
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على  الفقهاء  اتفق  حمــرم:  �سهر  �سوم   -  7
اأبو  روى  ملا  حمرم  �سهر  �سيام  ا�ستحباب 
الل  ر�سول  قال  قال  عنه  الل  ر�سي  هريرة 
 ِ اهلَلّ �َصْهُر  َرَم�َصاَن  َبْعَد  َياِم  ّ ال�صِ ) اأَْف�َصُل   �
اْلَفِري�َصِة  َبْعَد  َلِة  ال�َصّ َواأَْف�َصُل   ، ُم  اْلَُحَرّ

ْيِل(. اأخرجُه م�سلٌم . �َصَلُة الَلّ
8 -�سوم �سهر �سعبان: يُعد �سيام �سهر �سعبان 
من الأيام التي ُي�ستحب �سيامها ملا روت 
عائ�سة ر�سي الل عنها قالت: اأن ر�سول الل 
َم  ى اهلَلّ َعَلْيِه َو�َصَلّ ِبُيّ �َصَلّ � )َلْ َيُكْن الَنّ
َي�ُصوُم �َصْهًرا اأَْكَثَ ِمْن �َصْعَباَن ، َفاإَِنُّه َكاَن 
ُه ، َوَكاَن َيُقوُل : ُخُذوا  َي�ُصوُم �َصْعَباَن ُكَلّ
ُلّ  َيَ ل   َ اهلَلّ َفاإَِنّ  ُتِطيُقوَن  َما  اْلَعَمِل  ِمْن 
ِبِيّ  الَنّ اإَِلى  لِة  ال�َصّ َواأََحُبّ   ، وا  مَتَُلّ ى  َحَتّ

ما يستحب صيامه من األيام
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َعَلْيِه  ُدوِوَم  َما  َم  َو�َصَلّ َعَلْيِه  اهلَلّ  ى  �َصَلّ
َداَوَم  �َصلًة  ى  �َصَلّ اإَِذا  َوَكاَن   ، ْت  َقَلّ َواإِْن 

َعَلْيَها( رواه م�سلم.
ُي�رشع  ل  اأنه  اإلى  اليه  الإ�سارة  ينبغي  ومما 
�سيام �سهر كامل �سوى �سهر رم�سان املبارك 
)َما  قالت:  عنها  الل  ر�سي  عائ�سة  حلديث 
َم  ى اهللُ َعَلْيه َواآله َو�َصَلّ َراأَْيُت َر�ُصوَل اهلِل �َصَلّ
َياَم �َصْهٍر اإَِلّ َرَم�َصاَن َوَما َراأَْيُتُه  ا�ْصَتْكَمَل �صِ

َياًما ِمْنُه ِف �َصْعَباَن( متفق عليه اأَْكَثَ �صِ
9 - �سيام يوم واإفطار يوم: وهو اأف�سل ال�سيام 
اأن  عمرو  بن  عبدالل  حلديث  رم�سان  بعد 
َقاَل  ْفِطْر  َواأَ َيْوًما  )�ُصْم  له:  قال   � النبي 
ُقْلُت َفاإِِنّ اأُِطيُق اأَْف�َصَل ِمْن َذِلَك َيا َر�ُصوَل 
َياُم  ِ َقاَل �ُصْم َيْوًما َواأَْفِطْر َيْوًما َوَذِلَك �صِ اهلَلّ
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َياِم  ّ ال�صِ اأَْعَدُل  َوُهَو  َلم  ال�َصّ َعَلْيِه  َداُوَد 
َقاَل  َذِلَك  ِمْن  اأَْف�َصَل  اأُِطيُق  َفاإِِنّ  ُقْلُت  َقاَل 
اأَْف�َصَل  َم َل  َعَلْيِه َو�َصَلّ  ُ ى اهلَلّ ِ �َصَلّ َر�ُصوُل اهلَلّ

ِمْن َذِلَك(. اأخرجه م�سلم.

ما يستحب صيامه من األيام



الريـان يف أحكام الصــيام48

األيام التي ُيكره صيامها
واملكروه ما نُِهَى عنه ف ال�رشع على غي �سبيل 
ي�ستحق  ول  اإمتثاًل  تاركه  ُيثاب  ما  وهو  الإلــزام 

العقوبة فاعله.
ومن الأيام التي يكره �سيامها:

1 - اإفراد يوم المعة بال�سوم: فاإذا �سام يوماً 
وكذلك  الكراهية  زالت  بعده  ويوماً  قبله 
تزول اإذا وافق يوم المعة �سوماً له كيوم 
�سيام  ي�سوم  كان  اأو  عا�سوراء  اأو  عرفه 
وفطر  يوم  �سيام  وهو  ال�سالم  عليه  داود 
هريرة  اأبي  ورد ف حديث  ملا  وذلك  يوم 
)ل   � الل  ر�سول  قال  اأن  عنه  الل  ر�سي 
ُمَعِة اإَِلّ َيْوًما َقْبَلُه  َي�ُصوَمَنّ اأََحُدُكْم َيْوَم اجْلُ

اأَْو َبْعَدُه( متفق عليه.
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2 - اإفراد يوم ال�سبت بال�سوم: ونقول فيه ما قلناه 
ف يوم المعة اأن الكراهة تزول ب�سيام يوم 
ال�سبت  يوم  وافق  اإذا  وكذلك  بعده  اأو  قبله 
وعــا�ــســوراء،  كعرفة  م�ستحب  يــوم  �سيام 
تزول  فهنا  يوماً  ويفطر  يوماً  ي�سوم  كان  اأو 
الكراهة والدليل على كراهة اإفراد يوم ال�سبت 
بال�سيام حديث عبدالل بن بُ�رش عن النبي � 
ِفيَما  اإَلّ  ْبِت  ال�َصّ َيْوَم  َت�ُصوُموا  »َل  قال:  انه 

�َس َعَلْيُكْم«.  اأخرجه الرتمذي و�سححه الألباين. ُاْفُتِ
3 - �سوم الدهر »العمر«: ذهب عامة العلماء 
اإلى كراهة �سوم الدهر حلديث عبدالل 
بن عمرو بن العا�ض ر�سي الل عنهما قال 
�َصاَم  َمْن  �َصاَم  )َل   :  � الل  ر�سول  قال 

اْلأََبَد( متفق عليه

األيام التي ُيكره صيامها



الريـان يف أحكام الصــيام50

وذلك ملا فيه من امل�سقة التي تُ�سعف البدن 
عن القيام بواجباته جتاه ربه ونف�سه واأهله.
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ما يحرم صيامه من األيام
ال�سيام املحرم هو الأيام التي نهى ال�رشع عن 

�سيامها وهي:
اتفق  والأ�سحى:  الفطر  العيدين  �سيام   -  1
العيدين حلديث  العلماء على حترمي �سيام 
 ِ اهلَلّ َر�ُصوَل  )اأََنّ  عنه:  الل  ر�سي  �سعيد  اأبي 
َياِم َيْوَمنْيِ  َم َنَهى َعْن �صِ ُ َعَلْيِه َو�َصَلّ ى اهلَلّ �َصَلّ

ْحِر(. متفق عليه َيْوِم اْلِفْطِر َوَيْوِم الَنّ
2 - �سيام اأيام الت�رشيق: ُيحرم �سوم اأيام 
ع�رش  والثاين  ع�رش  احلادي  وهي  الت�رشيق 
والثالث ع�رش من ذي احلجة وذلك حلديث 
نُبي�سه الهذيل ر�سي الل عنه قال قال ر�سول 
اُم اأَْكٍل َو�ُصْرٍب (.  �ْصِريِق   اأََيّ اُم الَتّ الل �: ) اأََيّ
( اأخرجه م�سلم ِ َعَزّ َوَجَلّ وزاد ف رواية )َوِذْكٍر هلِلَّ

ما يحرم صيامه من األيام
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�سيام  العلم  اأهــل  بع�ض  ورخ�ض 
الت�رشيق ف احلج ملن مل يجد  اأيام 
التمتع والقران لقول عبدالل  هدي 
عنهم: الل  ر�سي  وعائ�سة  عمر  بن 
�ْصِريِق اأَْن ُي�َصْمَن  اِم الَتّ �ْس ِف اأََيّ )َلْ ُيَرَخّ

اإِل ِلَْن َلْ َيِجْد اْلَهْدَي( رواه البخاري.
ال�سك  ويوم  ال�سك:  يوم  �سيام   -  3
هو يوم الثالثني من �سعبان وذلك 
اإذا مل ُيُر هالل رم�سان لغيم اأو غبار 
العلماء  جمهور  فذهب  غــيه  اأو 
اإلى حترمي �سيامه ملا جاء ف حديث 
�َصاَم  )َمــْن  عنه:  الل  ر�سي  عمار 
اَْلَيْوَم اََلِّذي ُي�َصُكّ ِفيِه َفَقْد َع�َصى 

اأََبا اَْلَقا�ِصِم( اأخرجه اأبو داود و�سححه الألباين.
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وحلديث اأبي هريرة ر�سي الل عنه قال: قال 
ْفِطُروا  ر�سول الل � قال: )�ُصوُموا ِلُروؤَْيِتِه َواأَ
َة  َي َعَلْيُكْم: َفاأَْكِمُلوا ِعَدّ ْن ُغِبّ ِلُروؤَْيِتِه، َفاإِ

�َصْعَباَن َثَلِثنَي( رواه البخاري وم�سلم
يوم  وافــق  اإذا  التحرمي  هذا  من  وي�ستثنى 
ي�سوم  كاأن  امل�سلم  ي�سومه  �سياماً  ال�سك 
من  ق�ساء  عليه  كان  اأو  يوماً  ويفطر  يوماً 
هريرة  اأبي  حلديث  وذلك  املا�سي  رم�سان 
)َل   � الل  ر�سول  قال  قال  عنه  الل  ر�سي 
َمَنّ اأََحُدُكْم َرَم�َصاَن ِبَيْوٍم َوَل َيْوَمنْيِ اإَِلّ  َيَتَقَدّ
اأَْن َيُكوَن َرُجٌل َكاَن َي�ُصوُم �َصْوَمُه َفْلَي�ُصْم 

َذلَك الَيْوم( متفق عليه
4 - �سيام املراأة تطوعاً وزوجها حا�رش دون 
ت�سوم �سيام  اأن  للمراأة  اإذنه: ل يجوز 

ما يحرم صيامه من األيام
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 :� النبي  باإذن زوجها لقول  اإل  تطوع 
َوَزْوُجَها  َت�ُصوَم  اأَْن  ِلْلَمْراأَِة  َيِحلُّ  )ل 

ْذِنِه( متفق عليه. �َصاِهٌد اإِل ِباإِ
حق  ِلعظم  وذلــك  النفل  �سيام  ف  وهــذا 
اأن  على  اإليها  وحلاجته  زوجه  على  الزوج 
بح�سور  النهي  هــذا  ــَد  َقــيرّ العلماء  بع�ض 
�سفر  غائباً ف  الــزوج  كان  اإذا  اأمــا  الــزوج 
وغيه فاإنها لي�ض عليها اأن ت�ستاأذنه وكذلك 
كرم�سان  واجباً  �سياماً  ال�سيام  كــان  اإذا 
هنا  لأن  والكفارة  والنذر  رم�سان  وق�ساء 
تعار�ست طاعة الزوج مع طاعة الل تبارك 
اأنه ل  اإذ  وتعالى فتقدم طاعة الل عز وجل 

طاعة ملخلوق ف مع�سية اخلالق.
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وصايا للصائمين
ٻ   ٱ   وتعالى:  {   تبارك  الل  يقول 
ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٺ    ٺ }  الع�رش
اأق�سم الل ف هذه الآية الكرية على اأن الإن�سان 
ال�رشعي  الإيان  اآمن  من  اإل  ف خ�رشان و�سالل 
الرب  على  ــه  اإخــوان مــع  وتوا�سل  �ساحلاً  وعمل 

والتقوى.

ُقْلَنا:  ْيَحُة   �صِ الَنّ ْيُن  �:  { الِدّ النبي  وقــال 
وِلَر�ُصْوِلِه،  هلِل،ولكتابه،  َقاَل:  اهلِل؟  َياَر�ُصوَل  ِلَْن 

ِتِهمْ }  اأخرجه م�سلم ، َوَعاَمّ ِة الُ�ْصِلِمنْيَ َولأَِئَمّ

وصايا للصائمني
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ومن هذا املنطلق ن�سوق هذه الو�سايا لل�سائمني 
و�سايا  فمن  بها  واإيــاهــم  ينفعنا  اأن  الل  ون�ساأل 

ال�سائمني:

وجل  عز  الل  تقوى  حتقيق  على  احلر�ض   -  1
والتقوى هي اأن جتعل بينك وبني عذاب الل 
وهي  نواهية  واإجتناب  اأوامــره  بفعل  وقاية 
الثمرة التي �رشع الل تبارك وتعالى ال�سيام 

لعبادة فقال تعالى: {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       
ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ }  البقرة 183.
فينبغي لل�سائم اأن يحر�ض على كل �سبب 
يحقق تقوى الل ف قلبه واأن يحر�ض على 
اإجتناب كل اأمر يحول بينه وبني تقوى الل 

تبارك وتعالى.
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2 - �سيام الوارح: قد مر معنا تعريف ال�سيام 
الإم�ساك  هو  و�رشعاً  الإم�ساك  وهو  لغة 
اإلــى  الفجر  طــلــوع  مــن  املــفــطــرات  عــن 
يعني  ل  ولكنه  النية  مع  ال�سم�ض   غروب 
هذا التعريف المتناع فقط عن املفطرات 
احل�سية كالأكل وال�رشب والماع وغيها، 
واإمنا املق�سود من ال�سيام معنى اأعمق من 
تقوى  حتقيق  وهو  الظاهر  التعريف  هذا 
يحفظ  اأن  ي�ستلزم  وهــذا  القلب  ف  الل 
ال�سائم جوارحه من الوقوع ف ما حرمه 
حرم  ما  اإلى  النظر  من  ب�رشه  فيحفظ  الل 
الل ويحفظ ل�سانه عن ما حرم الل كالغيبة 
املحرم  �سماع  عن  اأذنيه  ويحفظ  والنميمة 
ويحفظ  املــحــرم  فعل  عــن  يديه  ويحفظ 

وصايا للصائمني



الريـان يف أحكام الصــيام58

رجليه من الذهاب اإلى املحرم قال تعالى: 
ی           ی   ىئ     ىئ   ىئ    ېئ   ېئ    }

ی  ی}  الإ�رشاء: 36 
3 - احلذر من ُقطاع الطريق: اإحذر اأيها ال�سائم 
من ُقطاع الطريق الذين يقطعون عليك طريق 
�سيك اإلى الل وهم كثي - اأعاذنا الل منهم - 

و�ساأذكر اأهم ُقطاع الطريق ف رم�سان.
الف�سائيات  من  كثي  تن�سط  الف�سائيات:   - اأ 
لــذلــك وتنفق  ــدة  ــُع ال ــعــد  وتُ ف رمــ�ــســان 
ف  الكبي  الهود  وتبذل  الطائلة  الأمــوال 
من  وغيها  وامل�سابقات  امل�سل�سالت  انتاج 
الربامج، وذلك لت�سلية امل�ساهد ف رم�سان 
به هذه  اأن ما تقوم  بينما احلقيقة  بزعمهم، 
الف�سائيات �سياع لأوقات امل�سلمني واأ�سغال 
لهم عن الطاعة ف هذا ال�سهر الكرمي باأمور 
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ل تخلو من حماذير �رشعية فعلى القائمني 
على هذه الف�سائيات اأن يتقوا الل عز وجل 
اليوم  ذلك  ف  �سي�ساألون  اأنهم  ويعلموا 
�رشفت  التي  الأمـــوال  هــذه  عن  العظيم 
والهود التي بذلك ف �سد امل�سلمني عن 
دينهم وطاعة ربهم فينبغي لك اأخي امل�سلم 

اأن حتذر من هذا القاطع للطريق.
ول نق�سد بطبيعة احلال بهذا الكالم جميع 
هادفة  ف�سائيات  هناك  اأن  بل  الف�سائيات 
اأمانة  ذات ر�سالة طيبة حملت على عاتقها 
نفع امل�سلمني وتب�سيهم ف دينهم فقدمت 
ــور  الأم مــن  تخلوا  ومل  النافعة  الــربامــج 
واأن  يثيبهم  اأن  الل  ن�ساأل  املباحة  امل�سلية 
هذه  واأداء  الأمانة  هذه  على حمل  يعينهم 

الر�سالة الهادفة.

وصايا للصائمني
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والل�سات  ال�سهر  ف  الأوقــــات  �سياع   - ب 
ينق�سي  بحيث  الأ�سدقاء  مع  وامل�سامرات 
عامة الليل ف هذه الل�سات التي ف غالبها 
اأو  دينه  ف  نفع  بكبي  امل�سلم  على  تعود  ل 
املحرمات  من  �سيء  ف  توقعه  رمبا  بل  دنياه 
ي�سيع  اأنه  كما  ذلك،  وغي  والنميمة  كالغيبة 
بع�ض امل�سلمني نهار �سيامهم بالنوم حتى اإن 
بع�سهم ل ي�ست�سعر ال�سيام لأنه يق�سي نهاره 
ف النوم اإلى الإفطار ويق�سي ليله ف ال�سهر 
وقد  رم�سان  عليه  بذلك  في�سيع  والل�سات 
قال النبي � :)َرِغَم اأَْنُف اْمِرٍئ اأَْدَرَك َرَم�َصاَن   

حه الألباين َفَلْم ُيْغَفْر َلُه( روه اأن�ض بن مالك  و�سحرّ

ولذلك ينبغي للم�سلم اأن يحذر من �سياع 
وقته ف مال يفيده وليعلم اأنه �سي�ساأل عن 
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هذه الأوقات و�سي�ساأل عن هذا العمر كما 
َيْوَم  اْلَعْبِد  َقَدَما  َتُزوُل  )ل   :� النبي  قال 
ى ُي�ْصاأََل َعْن اأَْرَبٍع : َعْن ُعْمِرِه  اْلِقَياَمِة َحتاَّ
 ، اأَْبلُه  ِفيَما  �َصَباِبِه  َوَعْن   ، اأَْفَناُه  ِفيَما 
َوَعْن َماِلِه ِمْن اأَْيَن اْكَت�َصَبُه َوِفيَما اأَْنَفَقُه ، 

َوَعْن ِعْلِمِه َماَذا َعِمَل ِفيِه(.

�سهر  رم�سان  �سهر  الطاعات:  ف  الجتهاد   -  4
الطاعة والعبادة فينبغي للم�سلم اأن يجتهد فيه 
واأن ي�رشب ب�سهم ف كل ميدان من ميادين 
الطاعات املختلفة ف هذا ال�سهر الكرمي وهي 

كثية بف�سل الل عز وجل نذكر منها:

طيلة  م�ستحب  الليل  فقيام  الليل:  قيام   - اأ 
العام وهو �سنة الأنبياء وداأب ال�ساحلني 
ْيِل؛ َفاإَِنُّه  كما قال �: )َعَلْيُكْم ِبِقَياِم الَلّ

وصايا للصائمني
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اإَِلى  ُقْرَبٌة  َوُهَو  َقْبَلُكْم،  احِلنَي  ال�َصّ َداأُْب 
َئاِت، َوَمْنَهاٌة َعِن  َرِبُّكْم، َوَمْكَفَرٌة ِلل�َصِيّ

اْلإِْثِم(.رواه الرتمذي وح�سنه الألباين

ف  رم�سان  ف  يجتهد   � النبي  كان  وقد 
قيام الليل مال يجتهد ف غيه ل�سيما ف 
لليلة القدر فيبغي  الع�رش الأواخر منه طلباً 
يف  الرتاويح  �سالة  يف  ُيفرط  اأال  للم�سلم 
قبل  ين�رشف  األ  يحر�ض  واأن  ليلة  كــل 
الإمام لُتكتب له قيام ليلة قال �: )َمْن َقاَم 
َم  َرَم�َصاَن اإَِياًنا َواْحِت�َصاًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقداَّ

ِمْن َذْنِبِه(. رواه البخاري.

الليل  قيام  ف  اأكــرث  يجتهد  اأن  له  وينبغي 
لليلة  طلباً  رم�سان  من  الأواخــر  الع�رش  ف 
القدر فقد كان من هدي النبي � ف الع�رش 
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الأواخر من رم�سان انه يحيي ليلُه اأي بال�سالة 
والدعاء.

�سهر  هو  رم�سان  �سهر  القراآن:  قراءة   - ب 
القراآن قال الل عز وجل: {ڳ   ڳ  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ں} البقرة: 185.
ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ   وجــل  عــز  الل  وقــال 
ٻ} القدر: 1 ، وقد كان النبي � ُيعار�ض 
ف  كــامــاًل  ــراآن  ــق ال ال�سالم  عليه  جــربيــل 
 � فيه  توفى  ــذي  ال الــعــام  وف  رم�سان 
رم�سان  ف  مرتني  القراآن  جربيل  عار�ض 
وهكذا كان هدي ال�سلف ال�سالح اأنهم اإذا 
واأقبلوا  العلم  عن  اإنقطعوا  رم�سان  دخل 
للم�سلم  ينبغي  فهكذا  القراآن  قــراءة  على 

وصايا للصائمني
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ال�سهر الكرمي ف تالوة  اأن يجتهد ف هذا 
القراآن الكرمي واأن يحر�ض على تدبر اآياته.

ُهَو  َعاُء  )الدُّ  � النبي  يقول  الــدعــاء:   - ج 
اْلِعَباَدُة( اأخرجه الرتمذي.

وذلك لأن الدعاء ي�ستمل على معنى العبادة 
من الذل واخل�سوع لل رب العاملني وهي عبادة 
ف  بالذكر  وتعالى  تبارك  الل  خ�سها  عظيمة 

كتابه الكرمي فقال عز وجل {ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ}َغاِفٍر: 60
فينبغي للم�سلم اأن يجتهد ف الدعاء دائماً لأنه 
ل غنى له عن عون ربه تبارك وتعالى وتوفيقه 
ول�سيما حال �سيامه فقد قال النبي � )لل�صائم 

دعوة ل ترد( اأخرجه البيهقي و�سححه الألباين.
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ُيعد  الل  �سبيل  املال ف  اإنفاق  ال�سدقة:  د. 
ِل الطاعات واأعظم القربات التي  من اأجَّ
وتعالى  تبارك  لربه  امل�سلم  بها  يتقرب 
التي  وال�سنة  الكتاب  من  والن�سو�ض 
حتث امل�سلم على النفاق ف �سبيل الل 

كثية جداً منها قوله عز وجل {ۉ  ې  
ائ   ى   ى   ې   ې   ې  
ائ  ەئ   ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ}. البقرة: 245
�سهر رم�سان  ال�سدقات ف  اأنفع  ومن 
املبارك تفطي ال�سائمني حيث قال النبي 
َر �َصاِئًما َكاَن َلُه ِمْثُل اأَْجِرِه  � )َمْن َفطاَّ
اِئِم  ال�صاَّ اأَْجِر  ِمْن  َيْنُق�ُس  َل  اأَناَُّه  َغْيَ 

�َصْيًئا(. اأخرجه اأحمد 

وصايا للصائمني
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هذا  ف  جتتهد  اأن  امل�سلم  اأيها  لك  فينبغي 
ليكون  والنفاق  ال�سدقات  ميدان  امليدان 
تبارك  الل  مر�ساة  حل�سول  �سبب  ــك  ذل

وتعالى.

هذا  ف  الطاعات  ميادين  من  ذلــك  وغــي 
العمرة  واأداء  الرحم  ك�سلة  الكرمي  ال�سهر 
والإكثار من ذكر الل واملحافظة على �سالة 
والأمــر  الذكر  مال�ض  وح�سور  النوافل 
باملعروف والنهي عن املنكر والإح�سان اإلى 
وغيها  ح�سن  بخلق  النا�ض  ومعاملة  الار 
اإلى  ال�سائم  بها  يتقرب  التي  العبادات  من 

ربه تبارك وتعالى.
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يوميات صائم
وقبل ختام هذه الر�سالة فاإنني اأحب اأن اأ�سوق 
بعد  له  عوناً  ليكون  لل�سائم  يومياً  برناماً 
واغتنام  وقته  حفظ  ف  وتعالى  تبارك  الل 

هذا ال�سهر املبارك.

ثم  لل�سحور  ال�ستيقاظ  على  احلر�ض   -  1
ف  يجل�ض  ال�سحور  وجبة  يتناول  بعدما 
بيته قبل اأذان الفجر م�ستقباًل القبلة متطهراً 
تبارك وتعالى لأن الل يقول  في�ستغفر الل 

{ٺ  ٿ} اآل عمران: 17.

الفجر  �سالة  لأداء  امل�سجد  اإلــى  يذهب   -  2
في�سلي ال�ُسنة القبلية ثم يوؤدي �سالة الفجر 
ال�سالة ثم  اأذكار  ليقول  جماعة ثم يجل�ض 

يوميات صائم
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اإن ا�ستطاع اأن يكث ف امل�سجد اإلىطلوع 
ال�سم�ض في�سلي ركعتني فبها وِنِعَمتجْ واإن 
من  ق�سطاً  فاأخذ  بيته  اإلــى  عاد  ي�ستطع  مل 

الراحة ثم ينطلق اإلى عمله.

قبل خروجه  ال�سحى  �سالة  على  يحر�ض   - 3
العمل ويوؤدي عمله  اإلى  ثم يذهب  للعمل 
معاملة  النا�ض  يعامل  واأن  واأمانة  باإخال�ض 
ح�سنة ثم اإن توفر له وقت ف عمله دون اأن 
ُي�سغله  اأن  فيمكنه  امل�سلمني  م�سالح  يوؤخر 

بقراءة القراآن وذكر الل عز وجل.

4 - يحر�ض على الذهاب اإلى امل�سجد ل�سالة 
الظهر في�سلي ال�ُسنة القبلية )اأربع ركعات( 
اأن  اإلــى  القراآن  بتالوة  ذلك  بعد  وين�سغل 
ثم  البعدية  ال�ُسنة  ي�سلي  ثم  الظهر  ي�سلي 
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بعدما ينتهي من عمله ويعود اإلى بيته ياأخذ 
ق�سطاً من الراحة.

5 - يذهب اإلى امل�سجد لأداء �سالة الع�رش وبعد 
الذكر  ل�سماع  امل�سجد  ف  يجل�ض  ال�سالة 
اإن كان ُيقام ف م�سجده مال�ض علم واإن 
اإلى  الكرمي  القراآن  بقراءة  فين�سغل  يكن  مل 

قبيل املغرب.
6 - يحر�ض اأن يجل�ض على مائدة الإفطار مع اأهل 
ف  ويجتهد  و�سكينة  هــدوء  ف  وعياله  بيته 
اأوقات  الدعاء ف هذه الأوقات التي هي من 
ف  ورد  كما  يفطر  ذلك  بعد  ثم  الدعاء  اإجابة 
ال�سنة على رطبات اأو مترات اأو ح�سا  ح�سوات 
من ماء ثم يذهب اإلى امل�سجد في�سلي املغرب 

ويحر�ض على �سالة  ال�ُسنة البعدية.

يوميات صائم



الريـان يف أحكام الصــيام70

الع�ساء  ال�سالة  اإلــى  املغرب  �سالة  بعد   -  7
ثم  وي�سامرهم  فيحادثهم  اأهله  مع  يجل�ض 
الع�ساء  �سالة  لأداء  امل�سجد  اإلــى  ينطلق 
ل�سالة  البعدية  ال�ُسنة  اأداء  على  ويحر�ض 
الع�ساء ثم ي�سلي الرتاويح كاملة مع الإمام 

ويوتر معه ليُكتب له قيام ليله.
8 - ثم بعد �سالة الرتاويح ين�رشف اإلى �ساأنه من 
ق�ساء حاجاته اأو �سلة رحم اأو زيارة �سديق 
اأو غي ذلك من الأمور املباحة دون اأن يطيل 
الل  ل�رشع  فيه خمالفة  مما  َذر  وَيحجْ ذلك  ف 
اإلى  وهكذا  بيته  اإلى  يعود  حتى  وجل  عز 
نهاية ال�سهر مع الجتهاد اأكرث ف قيام الليل 

ف الع�رش الأواخر من رم�سان.
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فتاوى الصيام
السؤال األول:

ما حكم من يتك فري�صة ال�صيام وهو مكلف؟
الواب: من ترك �سوم �سهر رم�سان ل يخلو 

من ثالث حالت:
اأ - اأن يكون معذوراً مبر�ض اأو �سفر اأو نحوه 
مما يبيح له الفطر فهذا عليه الق�ساء اإن كان 
ي�ستطيع اأو الإطعام عن كل يوم م�سكينا 

اإن كان ل ي�ستطيع ال�سيام ول الق�ساء.
ب - اأن يرتك �سيام رم�سان بعد اأن وجب 
عليه لغي عذر �رشعي كاأن يرتكه تكا�ساًل 

فتاوى الصيام

وابن جربين  عثيمني  وابن  باز  ابن  ال�سيخ  فتاوى  من  م�ستفادة  الفتاوى  هذه   -  )*(
والفوزان وفتاى هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية.

)*(
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اأو تهاوناً فهذا قد ع�سى الل ور�سوله � 
وارتكب كبية من كبائر الذنوب وعليه 
الأيام  يق�سي  واأن  الل  اإلى  يتوب  اأن 

التي تركها.
ج - من ترك �سيام رم�سان جحوداً فهذا يكون 
كافراً ُي�ستتاب من جهة ويل الأمر فاإن تاب 
  : � النبي  واإل وجب قتله لأنه مرتد لقول 

ل دينُه فاقتلوُه(. اأخرجه البخاري. )َمْن بَدّ

السؤال الثاني: 

مب يثبت دخول �صهر رم�صان؟

الواب: يثبت دخول �سهر رم�سان باأحد اأمرين:

اأ - روؤية هالله لقول الل عز وجل: {ۀ  ہ  
ہ  ہ   ہھ} البقرة: 185.
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ب - باإكمال عدة �سعبان ثالثني يوماً لقوله �:)اإَِذا 
ْفِطُروا، َفاإِْن  َراأَْيُتُموُه َف�ُصوُموا، َواإَِذا َراأَْيُتُموُه َفاأَ
َة �َصْعَباَن َثَلِثنَي( رواه البخاري وم�سلم ُغَمّ َعَلْيُكْم  ِعَدّ

السؤال الثالث:

ما حكم العتماد على احل�صابات الفلكية ف 
روؤية الهلل؟

حل�ساب  ا  على  العتماد  يجوز  ل  الـــواب: 
رم�سان  هالل  اإثبات  ف  به  العمل  ول  الفلكي 

ہ   ہ   {ۀ   وجــل  عــز  الل  لقول  ــك  وذل
ہ   ہھ} البقرة: 185

ٌة ل َنْكُتُب َول َنْح�ُصُب  َيّ ِمّ ٌة اأُ ولقول النبي �: )اإَِنّا اأَُمّ
َعَلْيُكْم  َي  ُغِمّ ْن  َفاإِ َيِتِه  ِلُروؤْ َواأَْفِطُروا  َيِتِه  ِلُروؤْ �ُصوُموا 

َفاأَْكِمُلوا اْلَعَدة(. رواه البخاري

فتاوى الصيام
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السؤال الرابع:
روؤية  ف  احلديثة  بالآلت  ال�صتعانة  حكم  ما 

هلل رم�صان؟
الواب: جتوز ال�ستعانة باآلت الر�سد ف روؤية 
الهالل كامليكرو�سكوب وغيه لأن هذا يعترب روؤية 

والأ�سل ف ذلك الواز.
السؤال الخامس:

ما حكم اإثبات دخول �صهر رم�صان وخروجه 
اعتمادًا على التقاومي؟

دخول  ثبوت  ف  العتماد  يجوز  ل  الــواب: 
التقاومي  هــذه  لأن  ــك  وذل التقاومي  على  ال�سهر 
ال�رشيعة  ف  واملعترب  الفلكي  احل�ساب  على  مبنية 
اإل  يكون  ل  ال�سهر  دخــول  ثبوت  اأن  الإ�سالمية 

بثبوت روؤية هالله.
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السؤال السادس:

الأخرى  البلد  ُتلزم  بلد  ف  الهلل  روؤية  هل 
بال�صيام؟

بلد  لكل  اأن  العلماء  من  كثي  رجح  الــواب: 
روؤيته واأن اختالف املطالع معترب وقد وقع ف زمان 
امل�سلمني  اأن  واأر�ساهم  عنهم  الل  ال�سحابة ر�سي 
بيوم  املدينة  ف  امل�سلمني  قبل  �ساموا  ال�سام  ف 

وذلك لختالف املطالع.
السؤال السابع:

من كان يقيم ف بلد غي اإ�صلمية فهل ي�صومون 
تبعًا ل�صيام بلد ال�صلمني؟

الواب: من كان مقيماً ف بلد غي اإ�سالمي فاإنه 
خمي بني اأمرين:

فتاوى الصيام
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اأن ي�سكلوا لنة من امل�سلمني ليوا الهالل  اأ - 
على  مبنياً  �سيامهم  ويكون  بالدهم،  ف 

هذه الروؤية.
ب - اأن يتبعوا روؤية دولة من الدول الإ�سالمية.
املطالع  اعتبار اختالف  م�ساألة  مبني على  وهذا 

اأو عدم اعتباره.
السؤال الثامن:

النهار  التي يطول  البلد  ال�صيام ف  ما حكم 
فيها جدًا اأو يق�صر فيها النهار جدًا؟

ليل  فيه  يجتمع  بلد  ف  كــان  من  الــواب: 
ونهار ف اأربع وع�رشين �ساعة فاإنهم ي�سومون 
الل  لقول  طوياًل  اأو  ق�سياً  النهار  كان  �سواء 

ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   وجل{ڄ   عز 
ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   

ڍ  ڌ} �سورة البقرة: الآية 187.
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السؤال التاسع:

كيف يكون �صيام ال�صلم ف بلد ل تغيب عنه 
ال�صم�س اأو ل ت�صرق فيه ال�صم�س؟

الواب: من نعم الل على عبادة اأن �رشيعة 
كان  فمن  ومكان  زمان  لكل  �ساحلة  الإ�سالم 
اأول  بــالده  ف  ال�سم�ض  تغيب  ل  حاله  هــذا 
اخلم�ض  ال�سلوات  اأوقــات  يقدر  فاإنه  ت�رشق 
ف  معتمداً  رم�سان  ف  والفطر  والإم�ساك 
ذلك على اأقرب بالد اإليهم يجتمع فيها الليل 

والنهار.
السؤال العاشر:

ما حكم من انتقل من بلد اإلى بلد اأثناء ال�صيام 
وبينهما اختلف ف بدء ال�صيام ونهايته؟

فتاوى الصيام



الريـان يف أحكام الصــيام78

الواب: من انتقل اإلى بلد وقد بداأ فيه ال�سيام 
اإلى بلد اآخر فاإن حكمه ف الإفطار حكم البلد الذي 
اإليه ولكن اإن اأفطر لأقل من ت�سع وع�رشين  انتقل 
يوماً لزم اأن يق�سي يوماً لأن ال�سهر ل ينق�ض عن 

ت�سعة وع�رشين يوماً.
السؤال الحادي عشر:

تقبل  ول  رم�صان  هلل  راأى  من  حكم  ما 
�صهادته؟

امل�ساألة على  العلماء ف هذه  الواب: اختلف 
ثالثة اأقوال: 

مفطرين  النا�ض  اأ�سبح  ولو  ي�سوم حتى  اأن   - اأ 
ہ    ہ   ہ   {ۀ   تــعــالــى  لــقــولــه 

ہھ} البقرة: 185.
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ب - اأنه يجب عليه الإفطار ول يجوز له ال�سوم لقول 
النبي � :)�َصْوُمُكْم َيْوَم َت�ُصوُموَن َوِفْطُرُكْم َيْوَم 

ُتْفِطُروَن( اأخرجه التمذي.
ج - اأن ي�سوم �رشاً لأنه راأى هالل رم�سان ولئال 

يخالف ما عليه النا�ض.
والأقرب القول الثاين والل اأعلم.

السؤال الثاني عشر:
كيف ينوي الإن�صان �صيام رم�صان؟

الواب: تكون النية بالعزم على ال�سيام، والنية 
َا  حملها القلب فال ي�رشع التلفظ بها لقوله �:)اإِناَّ
َا ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى( متفق عليه. اِت َواإِناَّ ياَّ الأْعَماُل ِبالنِّ

السؤال الثالث عشر:
هل تكفي نية �صيام �صهر رم�صان اأم لبد اأن 

ينوي لكل ليلة؟

فتاوى الصيام
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تبيت  اأن  الفر�ض  �سيام  ف  الواجب  الواب: 
َلْ  ِلَْن  َياَم  �صِ »َل   :� النبي  لقول  الليل  من  نيته 

ْيِل« اأخرجه اأبو داود. َيْفِر�ْصُه ِمْن اللاَّ

رم�سان  �سهر  �سيام  نوى  اإذا  امل�سلم  فاإن  وعليه 
فهذا يعم �سيام كل يوم ما مل ينقطع �سيامه بفطر 
فاإنه يجدد  ذلك  اأو غي  اأو حي�ض  اأو مر�ض  ل�سفر 

النية عندما ي�ستاأنف ال�سيام.

السؤال الرابع عشر:

ما حكم ال�صيام لن قال: اإذا كان غدًا رم�صان 
فاإن �صائم؟

القول  هذا  ُيعترب  ول  �سحيح  �سيامه  الواب: 
ال�سيام على  تعليق  واإمنا هو  ال�سيام  نية  تردد ف 

دخول �سهر رم�سان.
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السؤال الخامس عشر:
ما حكم من نوى نية جازمة للفطر بدون اأكل 

اأو �صرب؟
الواب: من عزم على قطع �سيامه فاإن �سيامه 
يف�سد وذلك لأن ركن ال�سيام النية والإم�ساك عن 
املفطرات، فكما انه اذا وقع ف �سيء من املفطرات 
نية  قطع  على  عــزم  اذا  فكذلك  �سيامه،  ُيف�ُسد 

ال�سيام ف�سد �سومه.
السؤال السادس عشر:

ما حكم من تردد ف نية ال�صوم؟
اأنه  ال�سحيح  ال�سوم  نية  ف  الــرتدد  الــواب: 
اأكيداً، وذلك  اإذا عزم عزماً  اإل  ال�سوم  يف�سد  ل 
لأن الأ�سل بقاء ال�سوم و�سحته فال حتكم بف�ساد 
هذا الأ�سل ملجرد ال�سك والرتدد واأي�ساً ل�سد باب 

و�ساو�ض ال�سيطان.

فتاوى الصيام
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السؤال السابع عشر:

ما حكم من �صافر وهو �صائم هل له الفطر؟

يفطر  اأن  �سائم  وهو  �سافر  ملن  يجوز  الــواب: 
ويرى بع�ض العلماء اأنه من الأف�سل اإمتام ال�سيام 

خروجاً من اخلالف.
السؤال الثامن عشر:

ونية  الق�صاء  نية  بنيتني  ال�صيام  يجوز  هل 
النافلة؟

الق�ساء ونية  نية  بنيتني  الواب: من �سام يوماً 
عرفة  يوم  ف  رم�سان  ق�ساء  ي�سوم  كاأن  النافلة 
اإلى جواز المع بني  فقد ذهب بع�ض اأهل العلم 
النيتني واأنه ُي�سقط عنه الق�ساء ويح�سل له ف�سيلة 

�سوم ذلك اليوم.
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السؤال التاسع عشر:
معترب  الإم�صاكية  ف  الإم�صاك  وقت  هل 

�صرعًا؟
الواب: الوقت الذي ُيعرف ف التقاومي 
اأذان  يتقدم  ــذي  ال وهــو  الإم�ساك  بوقت 
اأ�سل ف  له  لي�ض  تقريباً  دقائق  بع�رش  الفجر 
اأذان  اإلــى  وال�رشب  الأكــل  فيجوز  ال�رشع 

ڄ   ڄ   {ڄ   وجل:  عز  لقوله  الفجر 
ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  

ڇڇ  } )�سورة البقرة: الآية 187(.
ى  َحَتّ َوا�ْصَرُبوا  )ُكُلوا   :� النبي  ولقول   
ى  َحَتّ ُن  ُيوؤَِذّ َل  َفاإَِنُّه   ، َمْكُتوٍم  اأُِمّ  اْبُن  َن  ُيوؤَِذّ

َيْطُلَع اْلَفْجُر(. اأخرجه البخاري

فتاوى الصيام



الريـان يف أحكام الصــيام84

السؤال العشرون:

ما حكم الأكل وال�صرب عند اأذان الفجر؟

ي�سك  اأن  امل�سلم  على  الواجب  الــواب: 
يوؤذن  املــوؤذن  �سمع  اإذا  وال�رشب  الأكــل  عن 
 :� النبي  لقول  وذلك  للفجر  الثاين  الأذان 
ى  ُن ِبَلْيٍل، َفُكُلوا َوا�ْصَرُبوا َحتاَّ )اإِناَّ ِبلًل ُيوؤَذِّ

َن اإْبُن اأُمِّ َمْكُتوٍم(. اأخرجه البخاري وم�سلم ُيوؤَذِّ

السؤال الحادي والعشرون؟

طلوع  ف  �صاكٌ  وهو  و�صرب  اأكل  من  حكم  ما 
الفجر؟

الأكل وال�رشب حتى  لالإن�سان  الواب: يجوز 
يتيقن طلوع الفجر لقوله تعالى: {ڄ  ڄ  



85

ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  
ڇڇ  } )�سورة البقرة: الآية 187(.

وال�رشب  ــل  الأك من  ينعه  ل  وال�سك 
بخالف من كان �ساكاً ف غروب ال�سم�ض 
فاإنه ل ياأكل حتى يتيقن غروبها لأن الأ�سل 

بقاء النهار.

السؤال الثاني والعشرون:

متى يكون وقت الإفطار لن كان ف الطائرة؟

الطائرة  ف  كان  ملن  الإفطار  يكون  الــواب: 
تيقن غروبها  فمتى  له  بالن�سبة  ال�سم�ض  بغروب 
ْيُل  فاإنه جاز له الإفطار لقوله �: )اإَِذا اأَْقَبَل الَلّ
َهاُر ِمْن َها ُهَنا  َفَقْد اأَْفَطَر  ِمْن َها ُهَنا، َواأَْدَبَر الَنّ

اِئُم (. اأخرجه البخاري ال�َصّ

فتاوى الصيام



الريـان يف أحكام الصــيام86

السؤال الثالث والعشرون:

ما حكم من اأفطر بعد غروب ال�صم�س ثم اأقلع 
ف الطائرة فراأى ال�صم�س؟

اإذ  اإم�ساك  عليه  ولي�ض  �سحيح  فطره  الواب: 
اأن العربة ف وقت اإفطاره فهو اأفطر بعدما غربت 
ِمْن  ْيُل  الَلّ ْقَبَل  اأَ )اإَِذا   :� النبي  لقول  ال�سم�ض 
اأَْفَطَر  َفَقْد  ُهَنا   َها  ِمْن  َهاُر  الَنّ َواأَْدَبَر   ، ُهَنا  َها 

اِئُم(. اأخرجه البخاري ال�َصّ
السؤال الرابع والعشرون:

ما حكم من كان �صائمًا وهو ف الطائرة واأذن الغرب 
ف بلده وهو ف الطائرة يرى ال�صم�س ل تغرب؟

الفطر وهو ل يزال �سائماً  له  الواب: ل يجوز 
حتى تغرب ال�سم�ض وهو ف الو اأو تنزل الطائرة 
ف بلد قد غابت فيه ال�سم�ض لقول النبي �سلى عليه 
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َهاُر  ْيُل ِمْن َها ُهَنا ، َواأَْدَبَر الَنّ و�سلم: )اإَِذا اأَْقَبَل الَلّ
اِئُم (. اأخرجه البخاري ِمْن َها ُهَنا  َفَقْد اأَْفَطَر ال�َصّ

السؤال الخامس والعشرون:
من َعِلم دخول �صهر رم�صان و�صط النهار هل 

يلزمه الإم�صاك؟
الواب: نعم يلزمه الإم�ساك ف اأثناء هذا اليوم 
وذلك  العلماء  جمهور  قول  على  ق�ساوؤه  ويلزمه 

لأنه مل يبيت �سيام هذا اليوم من الليل.
السؤال السادس والعشرون:

ف  العذر  زال  ثم  لعذر  رم�صان  ف  اأفطر  من 
النهار فهل يلزمه الإم�صاك؟

الفطر  اإ�ستباح  لأنه  الإم�ساك  يلزمه  الواب: ل 
من  �رشعية  فائدة  اأي  هناك  ولي�ض  �رشعي  بدليل 

الزامه بالإم�ساك.

فتاوى الصيام
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السؤال السابع والعشرون:

رم�صان  نهار  ف  �صرب  اأو  اأكل  من  حكم  ما 
نا�صيًا؟

الواب: لي�ض عليه باأ�ض و�سومه �سحيح لقول 
ائ   ى   ى     ې   ې   {ې   ــل  وج عــز  الل 

ائەئ} )�سورة البقرة: 286.

�َصاِئٌم  َوُهَو  َن�ِصَي  )َمْن  الل  �سلى  النبي  ولقول 
 ُ اهلَلّ ْطَعَمُه  اأَ َا  َفاإَِنّ  ، �َصْوَمُه  َفْلُيِتَمّ  �َصِرَب  اأَْو  َفاأََكَل 

َو�َصَقاُه( متفق عليه.

السؤال الثامن والعشرون:

اأو  ياأكل  وجده  من  مع  ال�صلم  يتعامل  كيف 
ي�صرب ف نهار رم�صان نا�صيًا؟

الواب: يجب على من راأى �سائماً ياأكل اأو 
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ي�رشب ف نهار رم�سان اأن يذكره واأن ياأمره 
باملعروف وينهاه عن املنكر لعموم قول النبي 
ِبَيِدِه،  ُه  ْ َفْلُيَغِيّ ُمْنَكرًا  ِمْنُكْم  َراأَى  )َمْن   :�
َي�ْصَتِطْع  َلْ  َفاإْن  َفبِل�صاِنِه،  َي�ْصَتِطْع  لَْ  َفاإْن 

َفبَقْلِبه َوَذِلَك اأَ�ْصَعُف الإَياِن(. رواه م�سلم.

السؤال التاسع والعشرون:

هل يوؤمر ال�صبي بال�صيام؟

كان  اإذا  بال�سيام  ال�سبي  يوؤمر  نعم  الــواب: 
كان  كما  عليه  ويُحث  ذلك  على  وُي�سجع  يطيقه 

ال�سحابة ر�سي الل عنهم يفعلون ب�سبيانهم.
السؤال الثالثون:

ما حكم من ي�صق عليه ال�صيام لر�س اأو ِكرَبَ �ِصٍن؟

الواب: ل يخلو الأمر من حالني:

فتاوى الصيام
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فله  بُرئه  ويرجى  عار�ساً  املر�ض  يكون  اأن   - اأ 
{ڄ   تعالى  لقوله  الق�ساء  وعليه  الفطر 
ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  

ڇ  َڇ}. )�سورة البقرة . الآية 184(.
ب - اإذا كان املر�ض ل يرجى برئه اأو كان ال�سيام 
الفطر  له  فهذا  ال�سن  كرب  ب�سبب  عليه  ي�سق 
ولي�ض عليه الق�ساء لعدم ا�ستطاعته واإمنا عليه 
اإطعام م�سكني عن كل يوم ومقدار الإطعام 
اإخراج  ويجوز  البلد  قوت  من  �ساع  ن�سف 
امل�ساكني  يطعم  من  اإلى  نقداً  الإطعام  قيمة 

كاللجان اخليية وغيها.
السؤال الحادي والثالثون:

اأيهما اأف�صل للم�صافر الفطر اأم ال�صيام؟
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الواب: ل خالف بني اأهل العلم على اأن 
للم�سافر الفطر وله ال�سيام واإمنا اختلف اأهل 
الأف�سل  قال  من  فمنهم  الأف�سلية  ف  العلم 
ف  �سام   � النبي  لأن  ال�سفر  ف  ال�سيام 
لأنها  اأف�سل  الفطر  قال  من  ومنهم  ال�سفر، 
رخ�سه  توؤتى  اأن  يحب  والل  الل  من  رخ�سة 
ومن العلماء من جمع بني القولني فقالوا اإن 
فالأف�سل  عليه  ي�سق  ال�سفر  ف  ال�سوم  كان 
الفطر واإن كان ال�سوم ف ال�سفر ل ي�سق عليه 
فالأف�سل ال�سوم، وهذا الذي كان عليه حال 
ال�سحابة ر�سي الل عنهم فاإذا كانوا ف ال�سفر 
يعيب  فال  ي�سوم  من  ومنهم  يفطر  من  منهم 
املفطر.  ال�سائم على  ال�سائم ول  املفطر على 

والل اأعلم.

فتاوى الصيام
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السؤال الثاني والثالثون:

متى يبداأ ال�صافر بالفطر؟
نهار  يف  امل�سافر  يفطر  اأال  االأح��وط  اجل��واب: 
بالطائرة  �سفره  كان  اإن  البلد  غادر  اإذا  اإل  رم�سان 
�سفره  كان  اإذا  قريته  من  العامره  يفارق  وحتى 

{  ڃ    چ   تعالى  لعموم قول الل  بال�سيارة وذلك 
چ  } البقرة: 184

السؤال الثالث والثالثون:
ما حكم من جامع زوجته ف نهار رم�صان وهو 

على �صفر؟
ق�ساء هذا  اإل  �سيء  لي�ض عليهما  الواب: 
لأنه  كفارة  ول  اإثــم  عليه  فلي�ض  فقط  اليوم 
م�سافر وامل�سافر يجوز له الفطر، وذلك لقوله 
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چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ      {ڄ   تعالى 
چ  چ   چ  ڇ  َڇ} البقرة: 184.

السؤال الرابع والثالثون:
على  حتايًل  رم�صان  �صهر  ف  ال�صفر  حكم  ما 

الإفطار؟
اأن  اأجــل  من  رم�سان  ف  �سافر  من  الـــواب: 
يفطر كان ال�سفر حراماً عليه وكذلك الفطر حراماً 
الواجب  اإ�سقاط  على  التحايل  الأن  وذل��ك  عليه 
يجعله  ل  املحرم  على  التحايل  اأن  كما  ي�سقطه  ل 
مباحاً والواجب عليه اأن يتوب اإلى الل عز وجل 

واأل يعود ملثل هذا.
السؤال الخامس والثالثون:

ما حكم من اأتاها احلي�س قبل الغروب بوقت 
ي�صي؟

فتاوى الصيام
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الق�ساء  عليها  ووجب  �سومها  ف�سد  الــواب: 
واأما اإذا اأتاها احلي�ض بعد الغروب ولو بوقت ي�سي 

�سيامها �سحيح ولي�ض عليها ق�ساء.
السؤال السادس والثالثون:

ما حكم من طهرت من احلي�س قبل الفجر؟

قبل  الطهر  تيقنت  اإذا  ال�سيام  لزمها  الــواب: 
الفجر  بعد  اإلى  الغ�سل  اأخرت  ولو  الفجر  طلوع 
لأن النبي � ثبت عنه اأنه يدركه الفجر وهو جنب 

من اأهله فيقوم ويغت�صل بعد طلوع الفجر.

السؤال السابع والثالثون:

الراأة حبوب منع احلي�س  ا�صتعمال  ما حكم 
لأجل ال�صيام؟

منع  حبوب  املراأة  ت�ستعمل  اأن  يجوز  الواب: 
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احلي�ض لتكمل �سيام �سهر رم�سان ب�رشط اأال يكون 
اخلربة  اأهل  ذلك  ُيقرر  واأن  عليها  �رشر  ذلك  ف 

والأمانة من الأطباء.
السؤال الثامن والثالثون:

نهار  ف  جنينها  اأ�صقطت  من  �صيام  حكم  ما 
رم�صان؟

الواب: ل يخلو الأمر من حالني:

اأ - اإذا كان ال�سقط قد تبني فيه خلق الإن�سان 
يف�سد  وعليه  نفا�ض  دم  بعده  الدم  فيعترب 

�سيامها وعليها الق�ساء.

ب - اإذا كان ال�سقط علقة اأو م�سغة بحيث ل 
يتبني فها ابتداء خلق الإن�سان فال يعد الدم 
اخلارج دم نفا�ض، وعليه ف�سومها �سحيح.

فتاوى الصيام
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السؤال التاسع والثالثون:

ما حكم �صيام احلامل والر�صع؟

يجب  واملر�سع  احلامل  اأن  الأ�سل  الــواب: 
عليهما ال�سيام ولكن اذا �سق عليهما ال�سيام �رُشع 
احلامل  خافت  واإذا  الق�ساء  وعليهما  الفطر  لهما 
على جنينها واملر�سع على ر�سيعها ب�سبب ال�سوم 
والكفارة  الق�ساء  وعليهما  الفطر  لهما  ُي�رشع  فاإنه 

{ڇ   تعالى:  لقوله  م�سكني  اإطعام  يوم  كل  عن 
ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ} البقرة: 184 .

السؤال األربعون:
يعمل  لن  رم�صان  نهار  ف  الإفطار  هل يجوز 

اأعماًل �صاقة ويتعب تعبًا �صديدة؟
على  واجـــب  ال�سيام  اأن  الأ�ــســل  الـــواب: 
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والعط�ض  والإرهاق والوع  التعب  واأن  املكلفني 
ف  ل�سيما  �سومه،  ب�سبب  ال�سائم  يلحق  الذي 
اأيام احلر فاإن هذا ل يعد عذراً �رشعياً لالإفطار لأن 

الل ل يكلف مال نطيق.
ومن ا�سطر للفطر باأن حلقه م�سقة �سديدة بحيث 
هذا  يدفع  اأن  له  يجوز  فهنا  الهلكة  على  اأ�ــرشف 
ال�رشر كاأكل امليتة فيفطر مبا يدفع �رشره ثم ي�سك 

بقية �سومه وعليه الق�ساء.
وننبه هنا اإلى عدم جواز الت�ساهل ف مثل هذه 

الأمور وعلى امل�سلم اأن يتقي الل تبارك وتعالى.

السؤال الحادي واألربعون:
ب�صبب  رم�صان  نهار  ف  الفطر  حكم  ما 

المتحانات؟

فتاوى الصيام
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الواب: ل يجوز الفطر ف نهار رم�سان ب�سبب 
لالإفطار  �رشعياً  ــذراً  ع ُيعد  ل  ــه  لأن المتحانات 

والأ�سل وجوب ال�سوم.
السؤال الثاني واألربعون:

ما حكم من جامع زوجته ف نهار رم�صان؟

نهار رم�سان ملن  الواب: ل يجوز الماع ف 
ـَُه  ُك َطَعام وجب عليه ال�سيام لقول النبي �: )َيْتُ

ْجِلي( اأخرجه البخاري. ـَُه ِمْن اأَ ـَُه َو�َصْهَوت َو�َصَراب

نا�ض  غي  ــراً  ذاك بحرمته  عاملاً  ذلــك  فعل  ومــن 
تلزمه  فاإنه  مكره  غي  خمتاراً  خمطئ  غي  قا�سداً 

خم�سة اأمور: 

1 -  ف�ساد ال�سوم.

2 - الإم�ساك بقية اليوم.
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3 - ق�ساء هذا اليوم.

4 - الكفارة وهي عتق رقبة فمن مل يجد ف�سيام 
�ستني  فاإطعام  ي�ستطع  مل  فــاإن  متتاليني  �سهرين 

م�سكيناً.

5 - التوبة وال�ستغفار.

كانت  اإن  الـــزوج  يلزم  مــا  يلزمها  والــزوجــة 
عليها  �سيء  فال  مكرهة  كانت  اإن  واأما  له  مطاوعة 

و�سومها �سحيح.
السؤال الثالث واألربعون:

فاأنزل  الفرج  دون  زوجته  با�صر  من  حكم  ما 
النى؟

الواب: ف�سد �سومه وعليه الإم�ساك بقية يومه 
وق�ساء ذلك اليوم والتوبة وال�ستغفار.

فتاوى الصيام
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السؤال الرابع واألربعون:

ما حكم من احتلم ف نهار رم�صان؟

الواب: �سومه �سحيح ول �سيء عليه.
السؤال الخامس واألربعون:

ال�صرية  الــعــادة  ا�صتعمل  مــن  حكم  مــا 
)ال�صتمناء( ف نهار رم�صان؟

يومه  بقية  الإم�ساك  وعليه  �سومه  ف�سد  الــواب: 
ُك  وق�ساء ذلك اليوم لقوله � ف احلديث القد�سي )َيْتُ

ْجِلي( اأخرجه البخاري. ـَُه ِمْن اأَ ـَُه َو�َصْهَوت ـَُه َو�َصَراب َطَعام

وعليه كذلك التوبة وال�ستغفار.
السـؤال السادس واألربعون

ما حكم تقبيل الزوجة ف نهار رم�صان؟
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اأن ُيقبل زوجته ب�رشط  اجلواب: يجوز لل�سائم 
اأو  ــزال  الن اإلــى  به  فيوؤدي  �سهوته  ذلك  يثي  األ 

الماع وهو اأ�سد.
السؤال السابع واألربعون:

ما حكم خروج دم النزيف من ال�صائم؟

الواب: ال�سوم �سحيح خلروج الدم بغي اختياره.
السؤال الثامن واألربعون:

ما حكم تربع ال�صائم بالدم؟

بالدم  التربع  العلماء  بع�ض  اأحلــق  الـــواب: 
باحلجامة لأنه ي�سبب �سعفاً للبدن وعليه قالوا باإفطار 
ال�سائم الذي يتربع بالدم قيا�ساً على احلجامة اأما 
به لأنه  باأ�ض  التحليل فهذا ل  �سحب الدم لغر�ض 
غالباً تكون الكمية قليلة ول ت�سبب �سعفاً لل�سائم.

فتاوى الصيام
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السؤال التاسع واألربعون:

ما حكم احلجامة ف نهار رم�صان لل�صائم؟
الواب: اختلف العلماء ف حكم ذلك والراجح 
النبي  لقول  ال�سوم  تف�سد  احلجامة  اأن  اأعلم  والل 
اِجُم َواْلَْحُجوُم(. رواه اأبو داود. �سلى الل عليه )اأَْفَطَر احْلَ

السؤال الخمسون:
وبلع  الأ�صنان  وعلج  ال�صر�س  قلع  حكم  ما 

الريق لل�صائم؟
الواب: قلع ال�رش�ض وعالج الأ�سنان ل يفطر 
اإلى  �سيء  دخ��ول  من  ال�سائم  يتحرز  اأن  ب�رشط 
جوفه وكذلك ل يوؤثر الدم اخلارج ف اأثناء عالج 
االأ�سنان ب�رشط عدم الدخول اإلى اجلوف، وكذلك 

بلع الريق ل يوؤثر ف ال�سيام.
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السؤآل الواحد والخمسون:
ما حكم ا�صتعمال الإبر ف الوريد وف الع�صل 

لل�صائم؟

الوريد  ف  العالجية  الإبــر  ا�ستعمال  الــواب: 
وف الع�سل ل باأ�ض فيه لل�سائم ول يف�سد �سومه 
الأكــل  مقام  تقوم  فاإنها  املغذية  الإبـــر  بخالف 

وال�رشب فاإنها تف�سد ال�سوم.
السؤال الثاني والخمسون:

ما حكم اأخذ احلقنة ال�صرجية لل�صائم؟

الواب: ل باأ�ض اأن ياأخذ ال�سائم احلقنة 
على  وذلــك  اليها  احــتــاج  اإذا  ال�رشجية 
الراجح من كالم العلماء لأنها لي�ست اأكاًل 

ول �رشباً.

فتاوى الصيام
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السؤال الثالث والخمسون:
ما حكم التطعيم لل�صائم؟

الواب: ل حرج ف ذلك ول يف�سد ال�سوم.
السؤال الرابع والخمسون:

ما حكم ا�صتعمال معجون الأ�صنان لل�صائم؟
الواب: يجوز لل�سائم ا�ستعمال معجنون 
الأ�سنان مع حترزه من اأن ينفذ �سيء اإلى معدته 
وعدم املبالغة ف ذلك لقول النبي � للقيط 
بن �سربه )َوَباِلْغ ِف َاِل�ْصِتْن�َصاِق اإَِلّ اأَْن َتُكوَن 

�َصاِئًما(. رواه اأبوداود 
السؤال الخامس والخمسون:

ما حكم ا�صتعمال الطيب والبخور لل�صائم؟
ا�ستعمال  ف  ال�سائم  على  حرج  ل  الــواب: 
الطيب والبخور ولكن ل ي�ستن�سق دخان البخور 
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لأن له جرم ينفذ اإلى الوف اأما مرد �سمه دون 
ا�ستن�ساقه فال باأ�ض.

السؤآل السادس والخمسون:
يزيل  لبخاخ  ال�صائم  ا�صتعمال  حكم  ما 

رائحة الفم؟
الواب: ل حرج على ال�سائم ف ا�ستعمال هذا 
البخاخ ب�رشط اأال ي�سل �سيء اإلى جوفه مع اأن هذه 
الرائحة امل�ستكرهه عند النا�ض من فم ال�سائم هي 
طاعة وف حديث  اأثر  لأنها  حمبوبة لل عز وجل 
ائِم اأَْطَيُب ِعْنَد اهلِل -  الر�سول � َ»ُخُلوُف َفِم ال�صاَّ

َتَعاَلى - ِمْن ِريِح اْلِ�ْصِك.اأخرجه البخاري
السؤال السابع والخمسون:

ما حكم ا�صتعمال ال�صائم للمراهم ومرطبات 
الب�صرة واأدوات التجميل للمراأة؟

فتاوى الصيام
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الواب: يجوز ا�ستعمال كل ما ذكر لل�سائم ول 
يوؤثر ف �سيامه مع التحرز من بلوغ �سيء من ذلك 

اإلى احللق اأو الوف.
السؤال الثامن والخمسون:

ما حكم ا�صتعمال بخاخ الربو لل�صائم؟
الواب: ل حرج على ال�سائم ف ا�ستعمال بخاخ 
الربو لأنه اأي البخاخ ي�سل اإلى ال�ُسعب الهوائية ول 

ي�سل اإلى املعدة فهو لي�ض مبعنى الأكل وال�رشب.
السؤال التاسع والخمسون:

ما حكم ا�صتعمال التحاميل ف نهار رم�صان؟
الواب: ل باأ�ض با�ستعمالها لل�سائم ول توؤثر ف 

�سيامه.
السؤال الستون:

دخل  حتى  رم�صان  ق�صاء  ترك  من  حكم  ما 
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رم�صان الذي بعده؟
الواب: ل يخلوا الأمر من حالني:

اأ - اأن يكون تاأخيه بعذر كمر�ض اأو �سفر ونحوه 
فهذا ل �سيء عليه واإمنا عليه الق�ساء.

فهذا عليه  لغي عذر  الق�ساء  اأخر  اأن يكون  ب - 
اأداء هذا الواجب وعليه  َط يف  َفرَّ التوبة الأنه 
العلماء  بع�ض  عليه  واأوجب  الق�ساء  كذلك 
لفتوى  وذلــك  يــوم  كل  عن  م�سكني  اإطعام 
بع�ض ال�سحابة كابن عبا�ض ر�سي الل عنهما.

السؤال الحادي والستون:
�صهر  من  ق�صاء  وعليه  مات  من  حكم  ما 

رم�صان؟
من  يخلو  فال  ق�ساء  وعليه  مات  من  الــواب: 

حالني:

فتاوى الصيام
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َط يف �سيام الق�ساء حتى اأدركه  اأ - اأن يكون قد َفرَّ
ُه لقول  املوت فهنا ُي�ستحب اأن ي�سوم عنه َوِليُّ
َياٌم �َصاَم َعْنُه  النبي �: )َمْن َماَت َوَعَلْيِه �صِ

ُه(. اأخرجه م�سلم َوِلُيّ
ُه وكان قد ترك تَِرَكة فاإنه يخرج  فاإن مل ي�سم َوِليُّ

من تَِرَكِته اإطعام م�سكني عن كل يوم.
ب - اأن يكون عليه ق�ساء ومل ي�ستطع اأن يق�سي 
لعذر مر�ض اأو غيه حتى اأدركه املوت فهنا 
ال يلزمه �سيء الأنه غري مفرط واإن �سام عنه 
ُه اأو اأخرج من تَِرَكِته اإطعام م�سكني عن  َوِليُّ

ٌن. كل يوم فهو َح�سجْ
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»وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني«
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