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دنا محمٍد، وعلٰى آله وَصحبه أجمعين، وبعُد: ِّ
الُم علٰى سي  الة والسَّ ِّ العاملين، والص 

 الحمُد هلل رب 

يام، ل صِِِِِّّّّّا ا وحتر  ا مب  تت املذ ت، لتك ن  ِّ
فهذه بعض األحكام الفقهية املتعلقة بفقه الصِِِِِّّّّّ 

يِّام ر ب  مب   ِّ
ا  و ولري ق يبيِّخ ل  ل  ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّهت رم ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّان املبِّارك  فِّالصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ   وتفقه ِّ 

 
أركِّان اسسِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّالم  تِّذ تة

ق العبالة على بصِِِّّّي ة، لون  أحكامه، ليؤل  على ف  ال مسِِِّّّة، في عو على كخ مسِِِّّّلٍل ومسِِِّّّلمة أن يتعتَّ 

  لٍخ أو نقص.

 ة أم ر، أجملها فيما يلو:صة ح ل عدَّ وستك ن األحكام واملسائخ مل َّ 

وم.  •  تعريف الصَّ

وم ومّمن يصح.  •  على من يجُب الصَّ

وم، وما يترتب على  •  اإلفطار في رمضان. أركان الصَّ

وم.  •  مستحبات الصَّ

وم.  •  مكروهات الصَّ

 ما يجوز للصائم فعله.  •

 ما يبيح الفطر للّصائم.  •
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توع فو الحِّديِّع عب  ِّذه املسِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّائِّخ، ض بِّد  مب  عتألف بعض املصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ لحِّا  واأللفِّا   ويبِّخ الشِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ

 
َّ
 )ة التي سِِِِِّّّّّلسِِِِِّّّّّتعملها للتَّ تعيَّ الشِِِِِّّّّّ

ُ
 ة )(، وكلمشرررررر (، تختلف عب كلمة )ركنفتألق بين ا. فكلمة

َّ
(  ة سررررر 

 (.فرض( أو )واجبتختلف عب كلمة )

ا   ا تب ِِّّخ العبِِّّالة بل  ِِّّه أو اس الل بِِّّه، ومن ِِّّا مِِّّا يك ن مسِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّتحبِِّّ  فبعض األحكِِّّام من ِِّّا مِِّّا يك ن ر  ِِّّ 

ث عن بعض هرررامل الصررررررررررررط  رررات  فل تحررردَّ ُي لِِِّّّت مب اسنسِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّان، لعب ل  تت ِِِّّّه ض تب ِِِّّّخ عبِِِّّّالتِِِّّّه،  

 :بإيجاز

 األول: )الرُّكن( و: )الواجب( و: )الفرض(.  الصط ح

صيام، و   ما ُي لت مب اسنسان أن يأ ي به، وألثاب بفعله،  معاني  ذه الكلما  واحد  فو باب ال

 وتب خ العبالة بل  ه، وألأثُل.

 الصط ح الثاني: )شر  الوجوب( و: )شر  الص ة(. 

ف  
 
و   يتألت  مب املصِِِِِِِِّّّّّّّّ لل األول، لعب الشِِِِِِِِّّّّّّّّتوا تك ن  ارا العبالة، وبع ِِِِِِِِّّّّّّّّها ض ي الت املكل

 و 
ُ
يام، فطي  ِِِِِّّّّّتا ِّ

يام. أما  باستيان به، كالقدرة على الصِِِِِّّّّّ  ِّ
ج ٍب، بمعنى أنه ض يجت على العاجز الصِِِِِّّّّّ 

. وسيأ ي مزألُد ت ضيح لذلك.  اسمساك عب ال عام مثال فه  ر ب 

 الصط ح الثالث: )الستحب( أو: )الفضيلة( أو: )ال دوب(. 

وهو أحكام  ِِّّتعية م ل ،ة، لعن ا أيخ  لرجة مب ال اجت، فل  تت ها اسنسِِّّان لل تب خ عبالته، 

 ان ب ا أ مخ، وألؤجت فاعلها.لعب استي
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ابع: )امل ّرم(.   الصط ح الّر

و   ععُس املصِِِِِّّّّّ لل األول )ال اجت(، و   ما ي لت مب اسنسِِِِِّّّّّان تت ه، وأثا فعله يأثل بفعله،  

 ويد تب خ العبالة ببعض املحتما ، كاألكخ والشتب فو ن ار رم ان.

 الصط ح الخامس: )الكرومل(.

عخ ض تب خ العبالة به.و   أيخ  لرجة مب 
ُ
م، فيثاب على تت ه وض يأثل بفعله، وأثا ف  املحتَّ

 الصط ح السادس: )القضاء( و: )الكفارة(. 

يام ع د اس الل بلِِِِِِِِِّّّّّّّّّايب مب الشِِِِِِِِِّّّّّّّّّتوا وال اجبا ، أو فعخ املحتما ، ففي   ِّ
و ما يتعلقان بالصِِِِِِِِِّّّّّّّّّ 

بعض الحاض  يل تت  بعد رم ِِّّان، وفو  قضرراء كلا اليوم فق بعض الحاض  يل تت على اسنسِِّّان  

ّ بّد معه من كفارةبسِِِِّّّّنت انا اك حتمة الشِِِِّّّّهت،  ،مًعاالقضرررراء والكفارة  عليه  ، فليس كل قضرررراء 

ا بح ل هللا. وللشتع اآلن فو املقص ل، بع ن هللا وتيسي ه.  على التفصيخ اآل ي ضحق 

وم؟ -  تعريف الصَّ

فو جميع أجزاب الن ار، مب طل ع    ،مقامهما: اسمسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّاك عب  ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّه  ي الب ب والفتا، أو ما يق م هو   

ا إ ى هللا  عا ى.  ،  الفجت إ ى غتوب الشمس، تقت 

 :  فيقوم مقررررام البطن   
َّ
بِِِِّّّّه  الفل، واألنف، والحلق ونح  ثلِِِِّّّّك ممِِِِّّّّا يصِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّخ إ ى املعِِِِّّّّدة، أو يترِِِِّّّّذ ى 

 الجسل.

 :  ويقوم مقام الفرج
َّ
 مس امل جت للف ت ونح  ثلك،  ما سيأ ي تفصيله.الل
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  رمضان؟ على من يجب صومُ -

     ِّ
 جوبشرررو  الوُ   ع ه الفقهاب بِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ: )و   ما يعب 

 
ت فيه  ذه الشِِّّ

َّ
توا ض يجت عليه (، فمب لل تت ف

 :وإن صام صّح صومهالصَّ م، 

يام كالصَِِِِِِِّّّّّّّّ بي، وض يُ فال يجت على الصَِِِِِِِّّّّّّّّ   غ.األول: البلو      ِّ
الة يؤمت ب ا ع د سِِِِِِِّّّّّّّبع، ؤمت به، وليس الصِِِِِِِّّّّّّّ 

  تب عله ا ع د عشت.وألُ 

درة    
ُ
ا  كِِّّاملتألض، أو العِِّّاجز  حقيقررةفال يجِِّّت الصَِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ م على العِِّّاجز    .الثرراني: القرر ، كِِّّالحِِّّامِِّّخ ُحكمررً

يام لعن ما تخافان على الج ين أو التَّ  ِّ
ضيع فلهما الف ت، وأن كان واملتضع، فهما وأن يدرتا على الص 

 فو ص مهما ضتر  وجت الف ت.

 ا يباح فيه يصت الصالة.فال يجُت الصَّ م على املسافت سفت    .الثالث: اإلقامة

 : شرو  الوجوب والصّ ة للصوم-

ِّ شرررررو  وجوب وصرررر ة  اك )   
ا، فأصِِِِِّّّّّحاب  ذه الصِِِِِّّّّّ  فا  ض يجت عله ل الصَِِِِِّّّّّّ م، وض ي ِِِِِّّّّّل   ( مع 

 من ل إن صام ا:

 . األول: العقل 

مب مج  ن، أو مرمى عليه يبخ الفجت أو مع الفجت، أما إن غاب عب وعيه   فال يجت وض ي ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّل  

ة نصِّف الن ار فق،، فصِّ مه صِّحيح وض ي ِّاب عليه، أما ل  أغمي عليه أغلت  بعد طل ع الفجت مدَّ 

 ي مه أو كله فعليه الق اب.
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ا.ومب ثلك التَّ       خديت ألجخ العمليا ، إن كان ط ألال أو يصي  

 
َّ
  قاء مالثاني: ال 

ّ
 . فاسن دم ال يض وال 

ّ يصحُّ منهما.  فال يجب عليهما، و

      
 
وأثا طهت  املتأة مع طل ع الفجت فيجت عله ا الصَِِِّّّّ م ول  لل  ر سِِِّّّخ إض بعد الفجت، وأن  ِِِّّّع

 ِّخ كِّان طهت ِّا يبِّخ الفجت أو بعِّده ت  ق الصَِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّ م، ثل تقنِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّاي الي م بعِّد رم ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّان، ضحتمِّال أحِّد  

 األمتألب.

ّ تطالب باإلمسرررا فإن طهت  بعد طل ع الفجت فال ي ِِِّّّل صِِِّّّ مها،    وتفعخ ما  ، فتأكخ و شِِِّّّتب،  و

 بقية الي م.  يباح للمف ت

 .الثالث: دخول الوقت لصوم رمضان 

 .هت أو ل  ل ال ي ، وض ي ل  فال يجُت الصَّ م يبخ ثب   الشَّ 

يام ن وألجدُر التَّ  ِّ
 باإلميه  ه ا إ ى ضِِِِِِِّّّّّّّتورة اضحتياا فو عبالة الصِِِِِِِّّّّّّّ 

َّ
 سرررررررا  عن الط

َّ
راب  عام والشررررررر

، فمب أكخ أو  ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّتب و    ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّاك  فو طل ع  قبل وقت أكان الفجر ع د عدم ضررررررررربطه ببضرررررررررع دقائ 

تب بعد سِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّماع  اس مب األكخ أو الشِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ  الفجت فعليه الق ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّاب، ومب باب أو ى ما يصِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ عه بعض ال َّ 

 األثان!
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وم؟ -  أركان الصَّ

 وم رك ان:للصَّ    

ِّ  ل:األوَّ    
 ة.يَّ ال  

 
ّ
ِّ   اني:الث

 
ِّ مف 

 عب كخ 
 
 ت مب طل ع الفجت إ ى غتوب الشمس.اضمت اع والعف

-  
ّ
 ة؟ يَّ ما هو القصود بال 

يام: هي       .قصُد الّص 

  ومن شرو  ص َّ 
ّ
ِّ جزٍب   :ةيَّ ة ال 

 مب أجزاب الليخ إ ى طل ع الفجت.  أن يؤ ى ب ا فو أق 

    
 
 واحدة لصِِِِِِِّّّّّّّيام رم ِِِِِِِّّّّّّّان كامال

 
ليلة إض على جهة اضسِِِِِِِّّّّّّّتحباب،  ، فال ي لت تجديد ا كخَّ وتعفي نية

 -فِّالِّذق يقع  
 
ولل    بِّأن ي ِّام فو م تصِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّف الليِّخ وض يسِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّ يق  إض بعِّد طل ع الفجت  البعضمب    -مثال

ا نيَّ ستح ِّ يعب ُم   ة أوَّ ألن نيَّ ه صحيح  ، فصياُم  م للي م التا وة الصَّ ت 
َّ
 .هر تكفيهل الش

، وجت -مثال-أو سِِِِِِّّّّّّفت    م، فل  انق ع بسِِِِِِّّّّّّنت حيٍض   تتابع الصَِِِِِِّّّّّّّ وج ُب و ذا بشِِِِِِّّّّّّتا أض ي ق ع  

ة ملا بقي مب أيام رم ان، ول  صام  فو سفته.  تجديد ال يَّ
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يام-  عنها أث اء الّص 
ُّ
 : الفطرات التي يجب الكف

    ِّ
خ فو كخ  ِّ

 واحد من ا. سأث ت ا باسجمال، ثل أفص 

 الجماع.  .1

 اي عمًدا.أو ال إخراج النّي   .2

 إخراج القيء عمًدا.  .3

ل خ عب   س اب  و ، بقصٍد أو لون يصد، س اب وصخ للمعدة أو لل يصخ، ل  ل  وصول مائع   .4

 طتألق الفل أو األنف أو األثن أو العين، أو مسام التأس. 

األلوألة والق تا  فو العين واألثن، و حخ العين، ونح  ا مب األم ر التي    :وي درج تحت كلا

، أما إن كان مب عالته  قبل الغروبوصل  لحلقه    بعد الفجرالصائل أنه إن استعملها    يعلُل 

 عدم وص لها لحلقه فال حتا عليه فو استعمالها بن ار رم ان، لعب إن وصل  فعليه الق اب.  

 بت، وسيأ ي تفصيله. وصخ مب الفل أو الد  س اب   للمعدة، وصول مائع   .5

، أما ل  وصخ الجامد للحلق فق، فال يف ت، ومب  وصول غير مائع للمعدة من الفم فق  .6

ي أمثلة الجامد امل ظار  أو القس تة إثا أل خ ولل يصخ للمعدة.  ال ب 

ر فس إ ى الحلق، ومب ثلك الد  ف به ال َّ الذق تتعيَّ   استنشاق البخور  .7
ا   ان، وبعض امل د 

 .ح  ثلكفس مب ن ف به ال َّ وما تتعيَّ  التي  ستلشق

8.  
ّ
 وصول بخار الط

ً
 ، أما ل  وصخ لون ا تيار فال ي اب فو ثلك. اعام ل  ل  استنشاق
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س الاي يُ  .9
َ
مب الحلق إ ى الفل، فإن لل يمعب طتحه فال    مكن طرحهابتالع القيء غلبة أو القل

 .ضرُّ ابتالعهما  فال يَ يأما البلغم والّر  شايب فيه. 

  
ّ
 هامل الفط

ً
وم إجماّ القضرررررراء  أو   ،القضرررررراء فق ، وتختلف هل توجب  رات التي تفسررررررد الصررررررَّ

 والكفارة مًعا
َّ
 هللا.  بعون  ه  فصيل الاي سأبّي  ، على الت

- 
َّ
  ما يترت

ّ
 :ابقةرات الّس ب على فعل ش يء من الفط

 .)القضاء فق (أو:   )القضاء والكفارة(،أمتألب:   يل تت على اسف ار فو رم ان أحُد    

 بشتوا  مسة:ائل  ارة مع الق اب على الصَّ فتجت العفَّ 

 اساي.، فال تجت على ال   ُد م  العَ  .1

ّختيار .2 .، فال تجت على مب أف ت ُم ا
 
 عَت ا أو غلبة

ّنتها  لُ    .3 ِّ ، فال  فَّ رمة رمضان ا
 ارة على املتأو 

 
 ا  ما سيأ ي. يتألب  ل تأوألال

ا بالُ   .4
ً
 ، فمب جهخ الحتمة فال  فارة،  حديع العهد باسسالم.رمة أن يكون عال

 رة على العمد فو صيام غي  رم ان، أو فو ي اب رم ان. ا، فال  ف  رمضان  في أن يكون كلا .5

تتابع الصَِّّ م،  ت عليه )الق ِّاب فق،( فو الحاض  املقابلة ملا سِّبق،  ما يل تت على ثلك ي ُع وألل تَّ    

 
َ
ِّ  جُت فه ا ت

 ملا بقي مب الشهت.  ة مب جديٍد يَّ ال  
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- 
ّ
 ارة ثالثة أنواع: والكف

   إطعامُ  .1
ّ
 ست

ً
ِّ اين مسكي 

ُم   ، لكخ  بُم مسعين   ، ال َّ د   ِّ
ا: نصف  يل   بي  د  تقتألب  ، واملد  يساوق 

 
َ
ِّ غتام ون
 . ( يل  ونصف 31)ف، فيك ن املجم ع: ي 

 .صيام شهرين متتابعين .2

 . ة من العيوبمؤم ة سال  عت  رقبة   .3

ت   ِّ
   مخّير  واملعف 

َّ
 الث، واسطعام أف خ.بين  ذه الث

 : الفطرات التي توجب القضاء والكفارة-

 
ُ
 الكفارة هي: التي توجب القضاء مع   ال اّت

 ة صيامه نهاًراائم نيَّ الصّ   رفُع  .1
 
الصَّ م فو    ة إب الِّ حتى طلع الفجت  ألن نيَّ    واستمتَّ ، أو ليال

 األث اب ُم 
 
 ، بخالف رف ها بعد الفتاغ من ا.عتب ة

 ، )بمريت الَح الجماع عمًدا .2
 
 أو حتاما.   كان الجماعُ شفة ول  لون إنزال(، حالض

ثلك فو معنى الجماع،    ول  بإلامة فعٍت أو نظت  ألنَّ ، بمبا تة أو غي  ا،  عمًدا  إخراج النّي   .3

 أما ل  نزل لون إلامة فعت ولون تماٍل فال  فارة.

للمعدةتعمُّ  .4 إيصال مائع  مفطر  للحلق فق، لون  د  ل  وصخ  أما  الفل فق،،  ، عب طتألق 

 . املعدة، أو وصخ للمعدة عب طتألق األنف، أو العين، أو األثن، ففيه الق اب فق،
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ا، أما اللسيان  إخراج القيء وابتالع ش يء م هد  تعمُّ  .5 ، أو غلبة القيب وابتالع شايب م ه عمد 

 فال  فارة فيه.

ا؟  هل تجُب -
ً
 الكفارة في الفطرات مطلق

 ِّ
ا  يفت   -ق الفقهاب أي  

 
ائل فعخ شايب مب د الصَّ فيما إثا  عمَّ   -تمة الشهتعلى يصد انا اك ُح   زألالة

 
 
 املف 

َ
 صِّ تا  السابقة بما يمعب أن ن

َ
 عُ )ه بِّ:  ف

 
ِّ   رذ

ِّ ( تغ للفِّ مس  
 »  يه الفقهاب بِّ:، و   ما يسم 

َّ
أويل  الت

 
َ
ا ج ل يُ و   ما اس  د إ ى شايب َم «،  ريبالق  ، و: »عذر به  تع 

َّ
و   ما يام على شايب  «  أويل البعيدالت

 ففي  ذه الحالة تجت    ، فإثا كان الف ت بسنت تأوألخ بعيٍد  مُ     َم 
َّ
، وأثا كان ارة مع القضاءالكف

 .القضاء دون الكفارةالحالة يجت الف ت بسنت تأوألخ يتألت ففي  ذه 

- 
َّ
 : أويل البعيدأمثلة الت

م فو الي م العا ت مب كخ  هت، م تصف الن ار، فعزم  على  اعتال  أن يأته ا الدَّ   حائض    .1

  الصَّ م لهذا السنت، فعله ا الق اب والعفارة، ول  أتا ا الدم ثلك الي م   اسف ار ولل ت  ِّ 

 
 
 .ثل تف ت م  ألن ال اجت فو حقها أن تص م وتمسك حتى يأته ا الدَّ فعال

 متألض يت يع ن ،ة متٍض، أو حمى تأتيه كخ  هت فأف ت، فعليه العفارة ول  أتاه ما يت يعه.  .2

 :أمثلة التأويل القريب-

ا، فظب  أنه ض يجت عليه إتمام اسمساك لفسال ص مه فأف ت، فعليه   مب أكخ أو  تب .1 ناسي 

 الق اب فق،. 
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 إباحة الف ت فأف ت، فعليه الق اب فق،.  م مب سفته يبخ الفجت، فظبَّ مب يدِّ  .2

 إباحة الف ت فأف ت، فعليه الق اب فق،. مب أصابته ج ابة ليال، فظبَّ  .3

 ِّ
القتألت ض  فارة عليه  واملتأو  إكا عل  ل   ّ ُح إ ، فحيلئٍذ ة الفعل الاي ارتكبه، أو شا فيهرمم 

 تجت عليه العفارة. 

ّ قضاء فيها-  :األمور التي 

فه ا الفتق فو حال العمد بين ما ي جت العفارة والق اب    لُ  ما سبق مب املف تا  التي ث ت  ا بيَّ 

 ٍ ا، وما ي جت الق اب فق،، و ذه األمثلة التي سأورل ا ألم ٍر معف    اب:عن ا، ض ت جت الق   مع 

، أو القلس غلبة ولل يمعب طتحه  ارا الفل. والقلس: القيء ولم يرجع للمعدة م ه ش يء  خروُج  .1

 سائخ يختا مب املعدة ع د امتالئ ا. 

2.  
ُّ
 .باب أو غبار الطري غلبة الا

 بَ  .3
 
 مب ال عام الذق أكله يبخ الفجت.  ما بين أس انه ُع ل

 غلبة دقي  الجبس أو اإل  .4
ّ
 و به  ذه األم ر ملب يعمخ فه ا.  حين وال خالة،سم ت أو الط

 ، للذ ت واألنثى، ول  بمائع، ألن ا ض تصخ للمعدة. ق ة في القبل الُ   .5

الجلدالُ   .6 أو تحت  العضل  في  ُم ق ة  يك ن  مما ض  ال رألد،  عب   أو  أو  ،  ا  ا حي أل  ا، وض م ال  رذي 

 يحت ق على الفيتامي ا  أو املعالن ونح  ا.
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تا  ألن ا ض تصخ  ، ول  كان  فو الب ب، أو فتحة الشَّ لى الجرحاألدوية أو الراهم التي توضع ع .7

 ِّ
 حاميخ ونح  ا.ال عام، كالتَّ  ملحخ 

 ، أو بلذة غي  معتالة.خروج الني أو الاي ب فسه .8

ِّ ع بالدم، أو عمخ التَّ ، ومثلها التب   الحجامة .9
 
 ة.بيَّ حاليخ ال 

 :األمور التي تكرمل للصائم-

 يعته للصائل بعض األم ر التي ض تف ت، مثخ:   

له طعم   .1 ش يء  من ا كوق  شايب  يصخ  لل  ما  ها،  مج  ثل  حالها  فو  لُي ظت  ونح  ا  والعسخ  كامللل   ،

 للحلق. 

الجماعمقّد   .2 مظ ة  توا مات  األم ر  فهذه  السالمة،  علم   إن  وال ظت،  والفعت  كالقبلة،   ،

 جت الق اب أو العفارة فيما سبق.املذق، أو مظ ة التمالق، ويد مت  تفصيخ ما ي  

3.  
َّ
ب نهاًراالت  ، و ل  ال يت. طيُّ

بأن  اف اسر اق، في  ت للف ت بسنت ثلك، أما إن    المةشّا في السَّ  للمريض إكا  الحجامة .4

ا أو صحيح    علم  السالمة فجائز  ، وأن تيقب عدم السالمة فمحتم.اس اب كان متأل  

ومالو   .5  لون ف  ر أو سح ر.، بمتابعة بع ه ببعض صال بالصَّ

 : األمور التي تستحب للصائم-

1.  
ُّ
عب ف  ل األي ال واألفعال التي ض إثل فه ا، وهو م ل ،ة لكخ إنسان فو   اللسان والجوارح  كف

 ِّ
 ائل أو ى.زمان، لعب الصَّ  كخ 
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 ق الرتوب، ويبخ الصالة.بعد تحق   الفطر  تعجيُل  .2

وتًرا .3 الفطر على رطبات  يكون  فإن  أن  تمتا ،  على  وأض  وليبالر ،  ماب،  مب  يجد فحس ا   لل 

 لصالة املرتب.

 ، وألك ن فو نصف الليخ األ ي ، وتأ ي ه إ ى يبيخ الفجت أف خ. ور الّس  .4

 :األمور الجائزة للصائم -

ِّ اك كامخ الن ار.  .1
 الس 

ل باملاب باضغ سال.  .2  امل م ة للع ش أو الحت، أو التب  

 اسصباح بالج ابة، واضغ سال يبخ الفجت أف خ. .3

 لفطر في السفر؟ ل البيحة و شر ال-

ا 77فت سفت يصت، و   ما يك ن على مسافة: أن يك ن السَّ  .1  .فأ ث     يل  تقتألب 

ا ض سفت معصية. أن يك ن السَّ  .2 ا مباح   فت سفت 

ِّ بَ أن يُ  .3
 نية الف ت مب الليخ.    املسافُت ي 

 فت يبخ الفجت، بأن يختا مب عمتان مديلته يبخ طل عه.أن يشتع فو السَّ  .4

ِّ توا  ب ذه الشِِِِِِِِّّّّّّّّ  
ا بمحخ 

 
سِِِِِِِِّّّّّّّّفته، ما لل    يج ز للمسِِِِِِِِّّّّّّّّافت الف ت، وله الف ت وأن أيام ي مين أو ثالث

 ي  ِّ إيامة أربعة أيام صحيحة، فه ا عشتون فتأل ة، فحيلئذ يجت عليه الصَّ م.
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 متى يجوز للمريض الفطر؟ -

    ِّ
ٍ  يج ز الف ت ألق 

ٍ   متألٍض،  ِِِّّّاب 
ت  أ   إن  اف بالصَِِِّّّّ م حدوث املتض، أو زألالته، أو ت أو  بي  سِِِّّّب 

 ة  بي ة وجهد، وعليه الق اب.بتئه، أو وج ل مشقَّ 

ا، أو  ديد ضتر  تع يخ حاسَّ    
 
 ه.ة مب ح اس  وألجت الف ت على املتألض إن  اف بالصَّ م  الك

 ع:ل  امل والرض  الفطر -

ّ يخلو أمرُ      هما من احتمالين:ال امل والرضع 

 فصيخ السابق. بالتَّ أن تخافا على نفسه ما، فحعمهما حعل املتألض   .1

2.  ِّ
 
 فخ، فلهما اسف ار.أن تخاف الحامخ على الج ين، واملتضع على ال 

والحامخ إن أف ت  فعله ا الق ِِِِِِِِّّّّّّّّاب فق،، وض ت عل، و ذلك املتضِِِِِِِِّّّّّّّّع إن  اف  على نفسِِِِِِِِّّّّّّّّها،  

ٍ عب كِّخ ي م، ومتَّ  
أمِّا إن  ِّافِّ  املتضِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّع على رضِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّيعهِّا فعله ِّا الق ِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّاب واسطعِّام، بمقِّدار: مِّد 

 مقداره.

إثا أمعن ا اضسِِِِِِِِِّّّّّّّّّ ئجار، أو كان التضِِِِِِِِِّّّّّّّّّيع ممب يترذى بري  لبن ا، وجت عله ا الصَِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ م، واملتضِِِِِِِِِّّّّّّّّّع  

 وأجتة التضاع مب مال ال لد أو األب.

 :إكا ارتكب الصائم مفطًرا واحًدا في عدة أيام، أو عدة مفطرات في يوم واحد-

ِّ ل األيام التي فسِِّّد فه ا الصَِِّّّ م، فمب  عمَّ ل العفارة بتعد  تتعدَّ    
 
ه وجت عليه د اسف ار فو رم ِِّّان كل

 هت كامال، ووجب  عليه ثالث ن  فارة.ي اب الشَّ 
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 ارتان.ي مين و فَّ  ومب جامع أو  تب ماب  فو ي مين، وجت عليه ي ابُ    

ول  حصِِِِّّّّخ م جت   ي م واحد فق،.   ب أكخ و ِِِِّّّّتب وجامع فو ي م واحد، فعليه ي ِِِِّّّّاب و فارةأما َم    

 .فال اجت  فارة واحدة لعفارٍة ثانية بعد إ تاا العفارة األو ى  ثاٍن 

يام-  :حكم استعمال معجون األس ان أث اء الّص 

 -املدار فو ثلك    
 
ِّ   -تا  ما مت  مع ا فو املف 

شِِِِِِّّّّّّايب مب الفل إ ى الحلق، فاملنج ن إن   على وصِِِِِِّّّّّّ ل أق 

ا ويد ي فذ م ه شايب  ا، واحل ز الصَّ للحلق فه  مفسد للصَّ كان ي أل  ائل،   م، وأن كان املنج ن  فيف 

 
َّ
 .فيما يظهت وهللا أعلل مع ا  عام الذق متَّ فشأنه  أنه ثوق ال 

 :بواستعمال بخاخ الرَّ -

ِّئة،  ،  وألوألة ت سِِِِِِِّّّّّّّيع الشِِِِِِِّّّّّّّ  بخاخ التَّ    
عت اله ائية األصِِِِِِِّّّّّّّخ فه ا أن تذ ت للقصِِِِِِِّّّّّّّبة اله ائية نح  الت 

طعمها فو حلقه فال تفسِِِِّّّّد الصَِِِِّّّّّ م. ما لل تعب مع بخار  فإثا كان مب يسِِِِّّّّتعملها ض يشِِِِّّّّعت بلِِِِّّّّايب مب 

 ففه ا الق اب. املاب،

 :ةاستعمال اإلبر وامل اليل الغايَّ -

  هي    
ّ
على اسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّتفالة الجسِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّل من ا   وأن لل تؤ ذ عب طتألق الفل أو تصِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّخ للمعدة، فاملداُر   رة،مفط

فق،.    ، وفه ا الق ابُ تورةم وال اليا مبا تة، لون   ل، وتج ز حال ال َّ بالرذاب، وهو تذ ت للدَّ 

 .بعد ثلك، فه  معذور، وعليه الق اب  بقية ي مه إن اض ت لها  املحتاا إله ا  ف توألُ 
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 :ال كم فيمن دخل عليه رمضان، وعليه أيام لم يقضها من رمضان الاي قبله-

املفت ا فو ي ِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّاب رم ِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّان، وليس لِّه عِّذر يم عِّه مب الق ِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّاب  متض ونح ه، حتى ل ِّخ عليِّه    

ر في قضرررررائهعليه إطعام ُمّد  عن كل يوم تيجب رم ِِِِِِّّّّّّان الثاني،  
َّ
، ُيختجه متة واحدة، وض يتعتر  أخ

 ول  مت عليه عدة رم انا  أ ت، والق اب باٍق فو ثمته.

 فو آ ت  عبان بقدر أيام ي ائه فال إطعام عليه. أما إن حصخ له عذر     

ه أو مرضه-
ّ
يام لكبر س   :ال كم فيمن عجز عن الّص 

ي   تِّم الذق  ب   سِّ الهَ الش ص     ِّ
ستحت  له أن ي عل   ت، ويُ ام، له الفِّ ه وض يق ى جسمه على الص 

 ِّ
ا. عب كخ   ي م مد 

 سلمان عارفان، فحعمه  ذلك.و ذلك املتألض الذق يأمته باسف ار طبيبان ُم    

 
َّ
، أو الي م ال  ألخ، وألمع ه الق اب فو الشتاب، فعليه أما إن ن اه ال  ِّ

بيبان عب الصيام فو الَحت 

 . الق اب

 وهللا أعلل وأحعل.. 
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ه نفسكسلسلة نرشات   يف املذهب املاليك فقِّ

ري  مسائل فقهية، مستقاة من الكتب العتمدة بالاهب الالكي  تح الصَّ )الشَّ

رليت متجع رئيس( إعادة الصياغة، وترتيب السائل، ، ليس فيها سوى للعالمة الدَّ

ستاكار..  لتكون معي ة على الفهم وّا

 لالشترا  في ق اة التليجرم:▪

https://t.me/FaqihNafsak 

 ملتابعة إحدى الصفحا :

 :تويتر��

http://twitter.com/faqihnafsak  

 :صفحة الفيسبو ��

http://facebook.com/faqihnafsak 

 ق اة اليوتيوب:��

https://www.youtube.com/faqihnafsak 

 * ساوند كالود:

https://soundcloud.com/faqihnafsak 

ه نفسا في الاهب 
ّ
 الالكي(:خزانة ملفات موقع )فق

https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRp

HiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu 

http://www.faqihnafsak.com/
https://t.me/FaqihNafsak
http://twitter.com/faqihnafsak
http://facebook.com/faqihnafsak
https://www.youtube.com/faqihnafsak
https://soundcloud.com/faqihnafsak
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu
https://drive.google.com/open?id=1YdMpeJRpHiCBVZ13XLHpWAdIMgMnHBNu

