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الُم علٰى سيِّدنا محمٍد، وعلٰى  آله وَصحبه الحمُد هلل ربِّ العالمين، والّصالة والسَّ

 أجمعين، وبعُد:

يامفهذه بعض األحكام الفقهية المتعلقة بفقه  ، لخصتها وحررهتا من كتب الصِّ

يامف ؛المذهب، لتكون تذكرًة وتفقيًها لي ولغيري قبيل دخول شهر رمضان المبارك  الصِّ

ركٌن من أركان اإلسالم الخمسة، فينغي على كل مسلٍم ومسلمة أن يتعرف أحكامه، 

 لعبادة على بصيرة، دون خلٍل أو نقص.ليؤدي ا

 وستكون األحكام والمسائل ملخصة حول عدة أمور، أجملها فيما يلي:

ومتعريف  •  .الصَّ

ومعلى من يجُب  •  ومّمن يصح. الصَّ

ومأركان  •  ، وما يترتب على اإلفطار يف رمضان.الصَّ

وممستحبات  •  .الصَّ

وممكروهات  •  .الصَّ

 ما يجوز للصائم فعله. •

 ائم.ر للّص ما يبيح الفط •

وقبل الشروع يف الحديث عن هذه المسائل، ال بّد من تعريف بعض المصطلحات 

واأللفاظ الشرعية التي سنستعملها للتفريق بينها. فكلمُة )ركن(، تختلف عن كلمة 

 )شرط(، وكلمة )سنة( تختلف عن كلمة )واجب( أو )فرض(.

ا يكون أو اإلخالل به، ومنها مدة برتكه فبعض األحكام منها ما يكون ركنًا تبطل العبا

فلنتحدث عن بعض هذه ا ُيطلب من اإلنسان، لكن لو تركه ال تبطل عبادته، مستحب  

 :المصطلحات بإيجاز
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 كن( و: )الواجب( و: )الفرض(.المصطلح األول: )الر  * 

، ، وهو ما ُيطلب من اإلنسان أن يأيت بهيف باب الصيام معاين هذه الكلمات واحدٌ 

 ، وتبطل العبادة برتكه، ويأثُم.لهويثاب بفع

 المصطلح الثاين: )شرط الوجوب( و: )شرط الصحة(.* 

، وبعضها ال ، لكن الشروط تكون خارج العبادةمن المصطلح األول و قريٌب وه

يام، كالقدرة على يطالب المكّلف باإلتيان به ، فهي شرُط وجوٍب، بمعنى أنه ال يجب الصِّ

يامعلى العاجز   اإلمساك عن الطعام مثال فهو ركٌن. وسيأيت مزيُد توضيح لذلك.ا . أمالصِّ

 المصطلح الثالث: )المستحب( أو: )الفضيلة( أو: )المندوب(.* 

وهي أحكام شرعية مطلوبة، لكنها أقلُّ درجة من الواجب، فلو تركها اإلنسان لم 

 .، لكن اإلتيان هبا أكمل، ويؤجر فاعلهاتبطل عبادته

 )المحّرم(.المصطلح الّرابع: * 

وهو عكُس المصطلح األول )الواجب(، وهو ما يطلب من اإلنسان تركه، وإذا فعله 

 ، كاألكل والشرب يف هنار رمضان.يأثم بفعله، وقد تبطل العبادة ببعض المحرمات

 المصطلح الخامس: )المكروه(.* 

م،  تبطل  ، وإذا ُفعل الوال يأثم بفعله فيثاب على تركهوهو أقلُّ درجة من المحرَّ

 العبادة به.

 المصطلح السادس: )القضاء( و: )الكفارة(.* 

ياموهما يتعلقان ب عند اإلخالل بشيء من الشروط والواجبات، أو فعل  الصِّ

بعد رمضان،  قضاء ذلك اليوم فقطالمحرمات، ففي بعض الحاالت يرتتب على اإلنسان 

، فليس بسبب انتهاك حرمة الشهر ،االقضاء والكفارة أيض  يرتتب عليه  ويف بعض الحاالت
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ولنشرع اآلن يف  كل قضاء ال بّد معه من كفارة، على التفصيل اآليت الحًقا بحول اهلل.

 المقصود، بعون اهلل وتيسيره.

1.  

وم* ما هو تعريف   ؟الصَّ

يف جميع أجزاء  ،أو ما يقوم مقامهما شهويت البطن والفرج،اإلمساك عن  :هو   

 ًبا إلى اهلل تعالى.إلى غروب الشمس، تقرُّ من طلوع الفجر  ،النهار

ل إلى المعدة، أو الفم، واألنف، والحلق ونحو ذلك مما يص :فيقوم مقام البطن   

 يتغذى به الجسم.

 : اللمس الموجب للفطر ونحو ذلك، كما سيأيت تفصيله.ويقوم مقام الفرج   

2.  

 ؟على من يجب صوُم رمضان* 

 ر فيه هذه الشروط الفمن لم تتوفَّ (، شروط الوجوبالفقهاء بـ: ) هوهو ما يعّبر عن    

وميجب عليه   :وإن صام صّح صومه، الصَّ

يام، وال يؤمر به، وليس الصبي، فال يجب على األول: البلوغ     كالصالة يؤمر  الصِّ

 هبا عند سبع، ويضرب عليها عند عشر.

وم، فال يجب درةالقُ : الثاين     جز ُحكًما، على العاجز حقيقة؛ كالمريض، أو العا الصَّ

ياما وإن قدرتا على كالحامل والمرضع، فهم على الجنين أو  تخافان همالكن الصِّ

 .وجب الفطر ، وإن كان يف صومهما ضررٌ الرضيع فلهما الفطر

وميجُب  ، فالاإلقامة: الثالث     على المسافر سفًرا يباح فيه قصر الصالة،  الصَّ

 تفصيله. وسيأيت

3.  

 ؟ما هي شروط الوجوب والصّحة للصوم* 

هناك )شروط وجوب وصحة( مًعا، فأصحاب هذه الصفات ال يجب عليهم    

وم  :إن صاموا يصحُّ منهم، وال الصَّ
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من مجنون، أو مغمى عليه قبل الفجر أو مع  يجب وال يصحفال ، األول: العقل    

الفجر، أما إن غاب عن وعيه بعد طلوع الفجر مدة نصف النهار فقط، فصومه 

 صحيح وال قضاء عليه، أما لو أغمي عليه أغلب يومه أو كله فعليه القضاء.

 ومن ذلك التخدير ألجل العمليات، إن كان طويال أو قصيًرا.    

 يجب عليهما، وال يصحُّ منهما. فال ،دم الحيض والنفاسالثاين: النقاء من     

وموإذا طهرت المرأة مع طلوع الفجر فيجب عليها      ولو لم تغتسل إال بعد  الصَّ

ومالفجر، وإن شّكت هل كان طهرها قبل الفجر أو بعده تنوي  ، ثم تقضي اليوم الصَّ

 بعد رمضان، الحتمال أحد األمرين.

فإن طهرت بعد طلوع الفجر فال يصح صومها، وال تطالب باإلمساك، فتأكل   

 وتشرب، ونحو ذلك بقية اليوم.

ومفال يجُب  ،الثالث: دخول الوقت لصوم رمضان     أو  قبل ثبوت الشهر الصَّ

 وال يصح. ،دخول الوقت

يامويجدُر التنويه هاهنا إلى ضرورة االحتياط يف عبادة     عن الطعام باإلمساك  الصِّ

فمن أكل أو شرب ، ببضع دقائق ند عدم ضبطهعوالشراب قبل وقت أذان الفجر 

يف طلوع الفجر فعليه القضاء، ومن باب أولى ما يصنعه بعض الناس من  وهو شاك  

 األكل أو الشرب بعد سماع األذان!

4.  

ومما هي أركان *   ؟الصَّ

 للصوم ركنان:   

 النية. األول:   

 عن كلِّ مفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. االمتناع والكفُّ  الثاين:   
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5.  

 ؟ما هو المقصود بالنية* 

يام قصدُ  :هي    جزء من أجزاء الليل  ، ومن شروط صحة النية أن يؤتى هبا يف أيِّ الصِّ

 إلى طلوع الفجر.

جهة وتكفي نيٌة واحدة لصيام رمضان كامال، فال يطلب تجديدها كل ليلة إال على    

االستحباب، فالذي يقع من كثير من الناس بأن ينام يف منتصف الليل وال يستيقظ إال 

 ألن نية أول الشهر تكفيه. ؛بعد طلوع الفجر، فصيامه صحيح

ياموهذا بشرط أال ينقطع تتابع     ، فلو انقطع بسبب حيض أو سفر مثال، وجب الصِّ

 .يف سفره، ولو صام ة لما بقي من أيام رمضانتجديد النيَّ 

6.  

يامهي المفطرات التي يجب الكف  عنها أثناء * ما   ؟الصِّ

ل يف كل واحد منها.     سأذكرها باإلجمال، ثم أفصِّ

 الجماع. .1

ا. .2  إخراج المني أو المذي عمد 

ا. .3  إخراج القيء عمد 

، بقصٍد أو دون قصد، سواء وصل للمعدة أو لم يصل، وصول مائع للحلق .4

 األنف أو األذن أو العين، أو مسام الرأس.لفم أو سواء دخل عن طريق ا

ويندرج تحت ذلك األدوية والقطرات يف العين واألذن، وكحل العين، 

وصلت  بعد الفجرا من األمور التي يعلم الصائم أنه إن استعمله هاونحو

، أما إن كان من عادته عدم وصولها لحلقه فال حرج عليه قبل الغروب لحلقه

 . ، لكن إن وصلت فعليه القضاءانيف استعمالها بنهار رمض

 ، وسيأيت تفصيله.سواء وصل من الفم أو الدبر ،وصول مائع للمعدة .5

، أما لو وصل الجامد للحلق فقط فال وصول غير مائع للمعدة من الفم فقط .6

 .إذا أدخل ولم يصل للمعدةأو القسطرة ، ومن أمثلة الجامد المنظار يفطر
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، ، ومن ذلك الدخانالذي تتكيف به النفس إلى الحلق البخور استنشاق .7

 .لمخّدرات التي تستنشقوبعض ا

، أما لو وصل دون اختيار فال قضاء يف وصول بخار الطعام للحلق استنشاقا .8

 ذلك.

من الحلق إلى الفم، فإن لم  أو القَلس الذي يمكن طرحهغلبة ابتالع القيء  .9

 .ابتالعهما ق فال يضر  أما البلغم والرييمكن طرحه فال شيء فيه. 

ومهذه المفطرات التي تفسد  إجماال، وتختلف هل توجب القضاء فقط  الصَّ

ا، على التفصيل الذي سأبينه بحول اهلل.  أو القضاء والكفارة مع 

7.  

 ؟الذي يترتب على فعل شيء من المفطرات السابقة* ما 

)القضاء أو:  ،والكفارة()القضاء : أحد أمرينيرتتب على اإلفطار يف رمضان    

 .فقط(

 على الصائم بشروط خمسة: القضاء مع الكفارة جبفت

 ، فال تجب على الناسي.العمد .1

 ، فال تجب على من أفطر مكَرها أو غلبًة.االختيار .2

 فال كفارة على المتأول تأويال قريبا كما سيأيت. ،لحرمة رمضان االنتهاك  .3

، كحديث العهد فال كفارة ، فمن جهل الحرمةبالحرمة اأن يكون عالم   .4

 .باإلسالم

، فال كفارة على العمد يف صيام غير رمضان شهر يف أن يكون ذلك .5

 .، أو يف قضاء رمضانرمضان

كما يرتتب على ذلك ، المقابلة لما سبقيف الحاالت  (القضاء فقط)ويرتتب عليه    

ومقطع تتابع   .، فهنا تجب النية من جديد لما بقي من الشهرالصَّ
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 والكفارة ثالثة أنواع:   

، بمدِّ النبي إطعام ستين مسكينا .1 ، والمدُّ يساوي تقريًبا: ، لكل مسكين مد 

 كيلو ونصف. 31، فيكون المجموع: ونّيفنصف كيلو غرام 

 .صيام شهرين متتابعين .2

 .مؤمنة سالمة من العيوب عتق رقبة .3

 .، واإلطعام أفضلبين هذه الثالث ر مخّيرٌ والمكفِّ 

8.  

 ؟المفطرات التي توجب القضاء والكفارةهي * ما 

 الحاالت التي توجب القضاء مع الكفارة هي:

ا .1 ليال واستمر حتى طلع الفجر؛ ألن نية إبطال ، أو رفع الصائم نية صيامه نهار 

وم  يف األثناء معتربة، بخالف رفضها بعد الفراغ منها. الصَّ

ا .2 كان الجماع أو (، حالال ولو دون إنزال )بمغيب الحشفة ،الجماع عمد 

 .حراما

ا إخراج المني .3 و غيرها، ولو بإدامة فكٍر أو نظر؛ ألن ذلك يف ، بمباشرة أعمد 

 أما لو نزل دون إدامة فكر ودون تماٍد فال كفارة. معنى الجماع،

عن طريق  ،للحلق وإن لم يصل للمعدة أو، للمعدة مفطرمائٍع إيصال تعمد  .4

ففيه القضاء  األذن وأالعين،  وأاألنف،  طريق فقط، أما لو وصل عن الفم

 .، ولو تعمد ذلكفقط

، عمًدا ، أو غلبة القيء وابتالع شيء منهتعّمد إخراج القيء وابتالع شيء منه .5

  أما النسيان فال كفارة فيه.

9.  
ا*   ؟هل تجب الكفارة يف المفطرات مطلق 

فيما إذا تعمد الصائم  -زيادة على قصد انتهاك حرمة الشهر-أيًضا  يفّرق الفقهاء   
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بما يمكن أن نصفه بـ: عذر مسّوغ للفطر، وهو ما فعل شيء من المفطرات السابقة 

 ،يعذر به شرًعا شيء موجود استند إلىما ، وهو «قريبالتأويل ال»بـ:يسميه الفقهاء 

، فإذا كان الفطر بسبب تأويل بعيد وهو ما قام على شيء موهوم «بعيدالتأويل ال»و: 

الحالة تجب الكفارة مع القضاء، وإذا كان الفطر بسبب تأويل قريب ففي  ففي هذه

 هذه الحالة يجب القضاء دون الكفارة.

10.  

 ؟هي أمثلة التأويل البعيد* ما 

حائض اعتادت أن يأتيها الدم يف اليوم العاشر من كل شهر، منتصف النهار،   .1

ومفعزمت على اإلفطار ولم تنو   لهذا السبب، فعليها القضاء والكفارة، الصَّ

ألن الواجب يف حقها أن تصوم وتمسك حتى  ولو أتاها الدم ذلك اليوم؛

 .يأتيها الدم

، فعليه الكفارة ولو مريض يتوقع نوبة مرٍض، أو حمى تأتيه كل شهر فأفطر .2

 .أتاه ما يتوقعه

11.  

 ؟هي أمثلة التأويل القريب* ما 

نه ال يجب عليه إتمام اإلمساك لفساد صومه من أكل أو شرب ناسًيا، فظّن أ .1

 فأفطر، فعليه القضاء فقط.

 من قدم من سفره قبل الفجر، فظن إباحة الفطر فأفطر، فعليه القضاء فقط. .2

 من أصابته جنابة ليال، فظن إباحة الفطر فأفطر، فعليه القضاء فقط. .3

ارتكبه، أو شك والمتأول القريب ال كفارة عليه إال إذا علم حرمة الفعل الذي 

 فيه، فحينئٍذ تجب عليه الكفارة.

12.  
 ؟هي األمور التي ال قضاء فيها* ما 

ما سبق من المفطرات التي ذكرهتا بينت فيها الفرق يف حال العمد بين ما يوجب 
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 ألمورٍ الكفارة والقضاء مًعا، وما يوجب القضاء فقط، وهذه األمثلة التي سأوردها 

 معفو عنها، ال توجب القضاء:

ولم يمكن  ، أو القلس غلبةولم يرجع للمعدة منه شيء خروج القيء .1

 والقلس: سائل يخرج من المعدة عند امتالئها. .طرحه خارج الفم

 .غلبة الذباب أو غبار الطريق .2

 من الطعام الذي أكله قبل الفجر. بلع ما بين أسنانه .3

 وشبه هذه األمور ،غلبة دقيق الجبس أو االسمنت أو الطحين والنخالة .4

 لمن يعمل فيها.

 ، للذكر واألنثى، ولو بمائع، ألهنا ال تصل للمعدة.الحقنة يف القبل .5

، وال امما ال يكون مغذي   ،الوريدعرب أو  ،أو تحت الجلد الحقنة يف العضل .6

ا حيوي    .ا أو يحتوي على الفيتامينات أو المعادن ونحوهامضاد 

كانت يف البطن، أو فتحة ، ولو األدوية أو المراهم التي توضع على الجرح .7

 .، كالتحاميل ونحوهاألهنا ال تصل لمحل الطعام؛ الشرج

 ، أو بلذة غير معتادة.خروج المني أو المذي بنفسه .8

 .التربع بالدم، أو عمل التحاليل الطبية ومثلها، الحجامة .9

13.  

 ؟* ما هي األمور التي تكره للصائم

 مثل:يكره للصائم بعض األمور التي ال تفطر،    

، كالملح والعسل ونحوها لُينظر يف حالها ثم مّجها، ما لم ذوق شيء له طعم   .1

 يصل شيء منها للحلق.

، كالقبلة، والفكر والنظر، إن علمت السالمة، فهذه األمور مقدمات الجماع .2

مظنة خروج المذي، أو مظنة التمادي، وقد مّر تفصيل ما يوجب القضاء أو 
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 الكفارة فيما سبق.

 الطيب. وشمُّ  ،اب نهار  التطي   .3

بأن خاف اإلرهاق، فيضطر للفطر بسبب  لمن شّك يف السالمة الحجامة .4

 ذلك، أما إن علمت السالمة فجائز، وإن تيقن عدم السالمة فمحرم.

ومالوصال ب .5  ، بمتابعة بعضه ببعض دون فطور أو سحور.الصَّ

14.  

 ؟* ما هي األمور التي تستحب للصائم

، وهي قوال واألفعال التي ال إثم فيهاعن فضول األ كف اللسان والجوارح .1

 .مطلوبة لكل إنسان يف كل زمان، لكن الصائم أولى

 بعد تحقق الغروب، وقبل الصالة. تعجيل الفطر .2

ا .3 فإن لم يجد فحسوات  وإال على تمرات، ،أن يكون الفطر على رطبات وتر 

 .، وليبادر لصالة المغربمن ماء

 .تأخيره إلى قبيل الفجر أفضل، و، ويكون يف نصف الليل األخيرالسحور .4

15.  

 ؟* ما هي األمور الجائزة للصائم

 واك كامل النهار.السِّ  .1

 .د بالماء باالغتسال، أو التربّالمضمضة للعطش أو الحر .2

 .، واالغتسال قبل الفجر أفضلاإلصباح بالجنابة .3

16.  

وم*   ؟ال يجب على المسافر، فما هي شروط الفطر يف السفر الصَّ

 كيلو تقريًبا. 77قصر، وهو ما يكون على مسافة:  أن يكون السفر سفر .1

 أن يكون السفر سفًرا مباًحا ال سفر معصية. .2

 أن يبّيت المسافر نية الفطر من الليل. .3

 .هأن يشرع يف السفر قبل الفجر، بأن يخرج من عمران مدينته قبل طلوع .4
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أقام يومين أو ثالًثا  وله الفطر وإنهبذه الشروط يجوز للمسافر الفطر، 

 فيها عشرون فريضة، محل سفره، ما لم ينِو إقامة أربعة أيام صحيحة،ب

ومفحينئذ يجب عليه   .الصَّ

17.  

 ؟* متى يجوز للمريض الفطر

وميجوز الفطر ألي مريٍض، شاب أو كبير سن إن خاف ب    حدوث المرض، أو  الصَّ

 .، وعليه القضاءر برئه، أو وجود مشقة كبيرة وجهدزيادته، أو تأخ

ومالفطر على المريض إن خاف بيجب و    هالًكا، أو شديد ضرر كتعطيل  الصَّ

 حاسة من حواسه.

18.  

 ؟هل يجوز للحامل والمرضع اإلفطار* 

 الحامل والمرضع ال يخلو أمرهما من احتمالين:   

أن تخافا على نفسيهما، فحكمهما حكم المريض بالتفصيل السابق يف  .1

 .17السؤال رقم: 

 الجنين، والمرضع على الطفل، فلهما اإلفطار.أن تخاف الحامل على  .2

وكذلك المرضع إن  عليها القضاء فقط، وال تطعم،فوالحامل إن أفطرت 

فعليها القضاء  على رضيعها المرضع خافت على نفسها، أما إن خافت

 .7مقداره يف السؤال:  واإلطعام، بمقدار: مدٍّ عن كل يوم، ومرَّ 

 ،بغير لبنهاكان الرضيع ممن يتغذى و أ ،والمرضع إذا أمكنها االستئجار

وموجب عليها   ، وأجرة الرضاع من مال الولد أو األب.الصَّ

19.  
ا يف عدة أيام، أو عدة مفطرات يف يوم واحد*  ا واحد   ؟إذا ارتكب الصائم مفطر 

ومتتعدد الكفارة بتعدد األيام التي فسد فيها     ، فمن تعمد اإلفطار يف رمضان الصَّ
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 قضاء الشهر كامال، ووجبت عليه ثالثون كفارة.كله وجب عليه 

 ن.مين، وجب عليه قضاء يومين وكفارتاومن جامع أو شرب ماًء يف يو   

ما  أما من أكل وشرب وجامع يف يوم واحد، فعليه قضاء وكفارة يوم واحد فقط.   

 لم يخرج الكفارة ثم يفعل مفسًدا آخر، فعليه كفارة أخرى.

20.  

يامون األسنان أثناء حكم استعمال معج* ما   ؟الصِّ

على وصول أي شيء من الفم إلى  -كما مّر معنا يف المفطرات-المدار يف ذلك    

الحلق، فالمعجون إن كان قوي ا وقد ينفذ منه شيء للحلق فهو مفسد للصوم، وإن 

يف السؤال:  فشأنه شأنه ذوق الطعام الذي مرَّ  ،كان المعجون خفيًفا، واحرتز الصائم

13. 

21.  

 ؟حكم استعمال بخاخ الربو* ما 

بخاخ الربو وأدوية توسيع الشعب الهوائية األصل فيها أن تذهب للقصبة الهوائية    

ئة، فإذا كان من يستعملها ال يشعر بشيء من طعمها يف حلقه فال تفسد الرِّ  نحو

وم  تكن مع بخار الماء، ففيها القضاء. ما لم .الصَّ

22.  

 ؟والمحاليل المغذيةحكم استعمال اإلبر * ما 

وإن لم تؤخذ عن طريق الفم أو تصل للمعدة، فالمدار على استفادة  مفطرة،   

، وتجوز حال ، وهي تذهب للدم والخاليا مباشرة، دون هضمالجسم منها بالغذاء

 . ويفطر بقية يومه إن اضطر لها.الضرورة، وفيها القضاء فقط

23.  

 ؟أيام لم يقضها من رمضان الذي قبلهالحكم فيمن دخل عليه رمضان، وعليه * ما 

حتى  ، وليس له عذر يمنعه من القضاء كمرض ونحوه،المفّرط يف قضاء رمضان   

خرجه مرة ر يف قضائه، يُ دٍّ عن كل يوم تأخَّ عليه إطعام مُ  ،دخل عليه رمضان الثاين
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 مضانات أخر، والقضاء باٍق يف ذمته.واحدة، وال يتكرر ولو مر عليه عدة ر

 إن حصل له عذر يف آخر شعبان بقدر أيام قضائه فال إطعام عليه. أما   

24.  

يامالحكم فيمن عجز عن * ما   ؟أو مرضه سنّهلكبر  الصِّ

يامالهِرم الذي كربت سنه وال يقوى جسمه على     حبُّ له أن ، له الفطر، ويستالصِّ

ا.  يطعم عن كل يوم مد 

 سلمان عارفان، فحكمه كذلك.وكذلك المريض الذي يأمره باإلفطار طبيبان م   

، أو اليوم الطويل، ويمكنه القضاء يف الشتاء، أما إن هناه الطبيبان عن الصيام يف الحَ  رِّ

 فعليه القضاء.

ااا  ا
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