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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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 (5)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 الـمقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .. أما بعد: 

أسئلة يف أحكام   نفهذه جمموعة خمتارة من اإلجاابت الشرعية ع
خالل الدروس العلمية، واحملاضرات العامة،  الصيام، وردت إيلَّ من 

وأيًضا من خالل الربامج اإلعالمية يف اإلذاعة والتلفزيون، يف 
 مناسبات متعددة. 

كتابة هذه األسئلة واألجوبة   الفضالء كثري من وقد رغب إيلَّ 
 ُكتيب ينتفع هبا القراء الكرام. ونشرها يف  

أو من خالل  وملا كانت األسئلة تطرح مباشرة على اهلواء، 
وكذلك اإلجابة أيًضا تكون يف الوقت نفسه؛ قصاصات األسئلة، 

فإنين واجهت صعوبة يف تفريغ األسئلة واألجوبة من الطريقة  
اإللقائية إىل الكتابية، لكون أغلبها مكررًا، وأيًضا بعض السائلني 
يطرح سؤاله بلغته العامية على حسب بلده وهلجته، فاقتضى األمر  

سئلة واألجوبة بشكل  حذف املكرر من األسئلة، وأيًضا صياغة األ
علمي يفهمه مجيع شرائح الناس، على خمتلف ثقافاهتم، وأيًضا  
قمت ابلرتكيز على أهم املسائل اليت رأيت من املناسب ذكرها، 



 (6)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

وهي خمتارة من جمموعة كبرية من الفتاوى، رقمت أمهها، وأرجو أن  
هذه العبادة   ختص  الكرمي معلومات  ئتضيف إبذن هللا للقار 

ب، وأن يرزقنا  ي  ت   أن ينفع هبذا الكُ الكرمي هللا سأل أ و اجلليلة، 
 ونذر. اإلخالص يف القول والعمل وفيما أنت 

 
   وكتبه 

 راجي عفو ربه العلي          
 عزيز بن فرحان احلبالين العنزي       
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 أوًل 

 حكم الصيام  وبيان فضائله 

 



 (8)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 ما حكم صيام شهر رمضان؟   :1س
 صيام شهر رمضان واجب، وهو ركن من أركان اإلسالم،   اجلواب:

ا الَِّذينا آماُنوا ُكِتبا عالاْيُكُم الصِ يااُم قال هللا تبارك وتعاىل: ﴿ أاي ُّها  َيا
ا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمْن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم ت ات َُّقونا   [183]البقرة: ﴾ كاما

 [185]البقرة: فاماْن شاِهدا ِمْنُكُم الشَّْهرا ف اْلياُصْمُه﴾تعاىل: ﴿وقال 
  : و ع ِن اْبِن ُعم ر  رضي هللا عنه ع ِن النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم ق ال 
ُم ع ل ى َخ ٍْس، ش ه اد ِة أ ْن َل  إِل ه  ِإَلَّ هللاُ، و أ نَّ ُمُ مًَّدا   ْسال  »ُبيِن  اإْلِ

اِة، و ح جِ  اْلب  ْيِت، و ص ْوِم  ع ْبُدُه و ر ُسولُهُ  ِة، و إِيت اِء الزَّك  ، و ِإق اِم الصَّال 
 ( 1) ر م ض ان «

 : وعلى من جيب صوم شهر رمضان؟ 2س
جيب صيام شهر رمضان على املسلم ذكًرا كان أم أنثى   اجلواب:

 إذا بلغ وكان عاقاًل. 
 : ما فضائل شهر رمضان؟3س

 
 متفق عليه.  (1)



 (9)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

ورد يف فضل شهر رمضان نصوص عديدة اثبتة عن النب   اجلواب:
صلى هللا عليه وسلم منها ما هو صحيح ، ومنها ما هو ضعيف،  

ه وسلم،  وأان هنا أشري إىل بعضها مما صح عن النب صلى هللا علي
 من ذلك:  

ع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه أ نَّ ر ُسول  هللِا صلى هللا عليه وسلم   -1
ك ان  ي  ُقوُل: »الصَّل و اُت اْلْ ْمُس، و اجْلُْمع ُة ِإىل  اجْلُْمع ِة، و ر م ض اُن ِإىل   

» ب ائِر  ن  ُهنَّ ِإذ ا اْجت  ن ب  اْلك   .(1) ر م ض ان ، ُمك فِ ر اٌت م ا ب  ي ْ
: ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه  -2 و ع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه ق ال 

ُه ف  ل ْم ُيص لِ  ع ل يَّ، و ر ِغم  أ ْنُف   وسلم: »ر ِغم  أ ْنُف ر ُجٍل ذُِكْرُت ِعْند 
ُجٍل  ر ُجٍل د خ ل  ع ل ْيِه ر م ض اُن ف اْنس ل خ  ق  ْبل  أ ْن يُ ْغف ر  ل ُه، و ر ِغم  أ ْنُف ر  

ُه أ ب  و اُه   ُه اجلْ نَّة «    -أ ْو أ ح ُدمهُ ا -أ ْدر ك  ِعْند   (2) اْلِكرب   ف  ل ْم يُْدِخال 

 
 رواه: مسلم.  (1)
حديث حسن صحيح، رواه:  أمحد والرتمذي، وصححه ابن حبان، وقال: حسن غريب.ا.ه .   (2)

 وله طرق عن أيب هريرة، ويف الباب عن جابر وكعب بن عجرة وغريمها.
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: ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه  -3 و ع ن أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه ق ال 
اِء، و ُغلِ ق   ْت  وسلم: »ِإذ ا د خ ل  ش ْهُر ر م ض ان  فُ تِ ح ْت أ بْ و اُب السَّم 

   (1)أ بْ و اُب ج ه نَّم ، و ُسْلِسل ِت الشَّي اِطنُي«
: ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه  -4 و ع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه ق ال 

وسلم: »م ْن ص ام  ر م ض ان ، ِإمي ااًن و اْحِتس ااًب، ُغِفر  ل ُه م ا ت  ق دَّم  ِمْن  
 (2) ذ نِْبِه«

: ق ال  ر   ما ع بَّاٍس رضي هللا عنهو ع ن اْبن   -5 ُسوُل هللِا صلى هللا  ق ال 
»...ِإذ ا ج اء  ر م ض اُن ف اْعت ِمرِي،   :َِلْمر أ ٍة ِمن  اأْل ْنص ارِ  عليه وسلم

ويف رواية: »ف  ُعْمر ٌة يف ر م ض ان  ت  ْقِضي   . ف ِإنَّ ُعْمر ًة ِفيِه ت  ْعِدُل ح جًَّة«
 ( 3) ح جًَّة أ ْو ح جًَّة م ِعي« 

: ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه  -6 وع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه ق ال 
وسلم: »ِإذ ا ك ان  أ وَُّل ل ي ْل ٍة ِمْن ش ْهِر ر م ض ان  ُصفِ د ِت الشَّي اِطنُي، 

ٌب، و فُ ت ِ  ح ْت  و م ر د ُة اجِلنِ ، و ُغلِ ق ْت أ بْ و اُب النَّاِر، ف  ل ْم يُ ْفت ْح ِمن ْه ا اب 

 
 متفق عليه.  (1)
 متفق عليه.  (2)
 متفق عليه.  (3)
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ِغي  اْل رْيِ   ٌب، و يُ ن اِدي ُمن اٍد: َي  اب  أ بْ و اُب اجل نَِّة، ف  ل ْم يُ ْغل ْق ِمن ْه ا اب 
َّللَِِّ ُعت  ق   ِغي  الشَّرِ  أ ْقِصْر، و    اُء ِمن  النَّاِر، و ذ لك  ُكلَّ أ ْقِبْل، و َي  اب 

ل ٍة«  . (1) ل ي ْ
 : ما حكم من يفطر يف هنار رمضان متعمًدا؟ 4س

من أفطر يف هنار رمضان عامًدا متعمًدا فهو فاسق   اجلواب:
يستحق العقوبة الزاجرة له يف الدنيا، وهو متوعد ابلعذاب يف  

ْعُت ر ُسول    ْن أ ِب أُم ام ة  اْلب اِهِلي ِ اآلخرة، ف  ع   : َسِ  رضي هللا عنه ق ال 
ئٌِم ِإذْ  ن ا أ ان  ان  ِن،   اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ي  ُقوُل: »ب  ي ْ أ َت ِن ر ُجال 

ا ِبض ب ْع يَّ، ...وفيه..: ُُثَّ اْنط ل ق ا ِب ف ِإذ ا أ ان  ِبق ْوٍم ُمع لَِّقني    ف أ خ ذ 
اقُ ُهْم د ًما، ف  ُقْلُت: م ْن   اقُ ُهْم ت ِسيُل أ ْشد  ِبع ر اِقيِبِهْم ُمش قَّق ٍة أ ْشد 

 
 حديث حسن صحيح، أخرجه الرتمذي وابن ماجه وأمحد ،وصححه ابن حبان واحلاكم.   (1)
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ِء الَِّذين  يُ ْفِطُرون  ق  ْبل   ِء؟ ف ِقيل : ه ُؤَل  لَِّة ص ْوِمِهمْ ه ُؤَل  . ...«(1)  َتِ 
 ( 2) احلديث

: »م ْن  أ ْفط ر  ي  ْوًما ِمْن ر م ض ان   و ع ِن اْبِن م ْسُعوٍد رضي هللا عنه ق ال 
 ( 3) ِمْن غ رْيِ رُْخص ٍة َل ْ جُيْزِِه ِصي اُم الدَّْهِر ُكلِ ِه«

والندم  والواجب عليه قضاء ما أفطره من األَيم، والتوبة واَلستغفار 
 تعاىل، ويكثر من األعمال الصاحلة،  على ما صدر منه جتاه حق هللا

ألَيم البيض،  ومنها صوم األَيم املندوبة؛ كاَلثنني واْلميس، وا 
 سأل هللا أن يتوب عليه.وعرفة، وعاشوراء، وأ

 
لَّة صومهم« ماْعنااُه: يفطرون قبل واقت   (1) قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب: واقاولُُه »قبل َتِا

ْفطاار. ا.ه .   اْْلِ
والطرباين يف املعجم الكبري، وصححه ابن ُخزمية،  حديث صحيح، رواه: النَّسائي يف الكربى، (2)

وابن ِحبَّان، واحلاكم، وقال اهليثمي يف اجملمع: رواه الطرباين يف الكبري، ورجاله رجال الصحيح.  
 ا.ه . 

حديث صحيح، رواه: عبد الرزاق وابن أيب شيبة يف مصنفيهما، والطرباين يف املعجم الكبري.   (3)
ت". ورواه: أمحد، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي يف الكربى، وابن  وقال اهليثمي: "رجاله ثقا

ماجه، وغريهم عن أيب هريرة مرفوًعا به. وسنده فيه جهالة. وعلقه البخاري تعليقا غري جمزوم به.  
وقال الذهيب يف "كتاب الكبائر": )وعند املؤمنني مقرر: أن من ترك صوم رمضان بال عذر بال 

ر من الزاين واملكَّاس ومدمن اخلمر، بل يشكون يف إسالمه، ويظنون به  مرض وال غرض؛ فإنه ش
 الزندقة واالحنالل(. 
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: زوجي ال يصوم مطلًقا، وهو يف صحة وعافية،  5س
 ك؟ ويشرب الدخان بشراهة أثناء رمضان فما حكم ذل

من ترك الصوم جاحًدا لوجوبه فهو كافر إبمجاع العلماء   اجلواب:
إذا توفرت فيه الشروط وانتفت املوانع، وأما إن كان تركه للصيام  

ا من  كنً هتاواًن فال يكفر، ولكنه يُفس ق، وهو على خطر كبري برتكه ُر 
أركان اإلسالم أمجعت األمة على وجوبه، وَل شك أنه يستحق 

وجيب عليِك أن تقدمي   ،العقوبة الرادعة له والتأديب من ويل األمر
له النصيحة ابستمرار، وأن تتمنعي عنه لعله يتوب وينزجر عن مثل  

 هذا الفعل القبيح. 
ألنَّ أهلي ما   ؛: أان فتاة وصلت مرحلة البلوغ وأان مل أصم6س

 فماذا عليَّ اآلن؟  ؛ ابلصيام ينكانوا أيمرون
ن األهل يتحملون إمثًا كبريًا على هذا اإلمهال،  َل شك أب اجلواب:

فهم مسؤولون عن تعليمك أحكام اإلسالم من قبل البلوغ، وأنِت  
وذلك لتساهلك يف تعلم حكم صوم رمضان،  ؛أيًضا تتحملني إمثًا

وَل يتصور أبًدا أنك َل تعرفني الصيام وأنت تشاهدين أهلك ومن  
صور أيًضا أنك َل  حولك إذا جاء شهر رمضان يصومون، وَل يت



 (14)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

َل بد أن  إذ يف املناهج الدراسية، أو حديث صديقاتك  عنه يتقرئ
أيت على ذكر الصيام، أو مشاهدة الربامج اإلعالمية عن الصيام، 
عموًما عليك التوبة واَلستغفار، واإلسراع يف قضاء األشهر اليت  

وأسأل هللا أن   ،فذمتك مشغولة هبذه األشهر ؛فاتتك منذ بلوغك
وعال أن يعينك على قضاء هذه   كما أسأله جل    ،ب عليكِ يتو 

 األَيم.
  ؛وستكون االمتحاانت يف رمضان  ،: ابين يف الثانوية العامة7س

 فهل جيوز له اْلفطار ليتقوى على املذاكرة؟ 
َل جيوز له اإلفطار؛ ألن اَلمتحاانت ليست عذرًا شرعًيا   اجلواب:
مضان ابلًغا عاقاًل  ر  ه يف اإلفطار يف رمضان، فمن أدركيرخص ل

ا الَِّذينا آماُنوا  مقيًما فيجب عليه صومه، قال هللا تعاىل: ﴿ َيا أاي ُّها
ا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمْن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم   ُكِتبا عالاْيُكُم الصِ يااُم كاما

شاْهُر راماضاانا الَِّذي أُْنِزلا ِفيِه  إىل قوله تعاىل: ﴿ ،[183]البقرة: ﴾ ت ات َُّقونا 
اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس واب ايِ نااٍت ِمنا اهْلُداى وااْلُفْرقااِن فاماْن شاِهدا  



 (15)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

ٌة ِمْن   ِمْنُكُم الشَّْهرا ف اْلياُصْمُه واماْن كاانا مارِيًضا أاْو عالاى سافاٍر فاِعدَّ
ٍم ُأخارا   .[185]البقرة: ﴾ أاَيَّ

أن  مور الطالب أبن يشجعوا أوَلدهم على الصيام و وأنصح أولياء أ
يبينوا هلم فضله، وَل تكون عاطفة األبوة سبًبا يف تساهل أبنائهم  
وتفريطهم يف الصيام، ومعلوم أن الصائم إذا تناول السحور بشكل  

تذكروهم أبهل املهن  عليكم أن جيد فإن هللا سيبارك له، وأيًضا 
ارقة يف هنار رمضان وَل  واحلرف كيف يعملون َتت الشمس احل

 يفطرون، واملعونة من هللا ، وهللا هو اهلادي. 
ويصعب   ، وأعمل يف مطعم  ، ابو : أان مسلم أعيش يف أور 8س

 ا صعوبة العمل وقساوته؟ عليَّ الصيام بسبب طول النهار وأيضً 
سأل هللا لك اإلعانة، أخي َل بدَّ أن تعلم أنه جيب  أ اجلواب:

رمضان ما دامت شروط وجوب الصوم قد  على املسلم صوم شهر 
اإلسالم والعقل والبلوغ، وَل يكن مريًضا وَل   :توفرت فيه وهي

ألن صوم رمضان ركن من أركان اإلسالم، فالواجب   ؛مسافًرا 
عليك عدم التساهل يف صيامه، فيجب عليك من الليل أن تنوي  

تعتقد  كنت و  ، صيام هناره، وإذا شعرت أثناء صومك إبعياء وتعب
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جاز لك الفطر يف مثل هذه   ؛أبنك َل تستطيع إكمال الصوم
 تقضي بعد رمضان.عليك أن ، و احلال
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ا 
ً
 ثاني

 أحكام صوم الصغري



 (18)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 وهل جيرب على ذلك؟  ؟: ما حكم صوم الصغري9س
 ،َل جيوز إجبار الطفل الصغري الذي َل يبلغ على الصيام اجلواب:

ورمبا تسبب الصوم له مبرض أو   ،ويتأكد التحرمي إذا كان َل يطيقه
وأما إذا كان الصب يطيقه فينبغي تعويده عليه خاصة   .مضاعفات

يتدرب عليه، وإذا صام  بلغ العاشرة ل إذا قرب عمره من البلوغ أو 
األجر والثواب، وإذا صام وجب أن   وكذلك لوالديه  ،فله األجر

 يُعلم مفسدات الصوم حىت جيتنبها.
وهل   ؟: مىت جيب علينا أن أنمر الطفل ابلصالة والصيام10س

 هناك سنٌّ معينة جيب عليه الصيام؟
 ،جيب على ويلِ  الطفل أن أيمره ابلصالة إذا بلغ سبًعا اجلواب:

، وتتعني الصالة على الصب  ويضربه عليها إذا بلغ عشًرا وَل يصلِ  
والبلوغ حيصل أبحد  إذا جرى عليه القلم، وجيري القلم إذا بلغ؛ 

 : أمور
o .إبنزال املين عن شهوة   
o .وإبنبات الشعر اْلشن حول القبل   



 (19)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

o  املين.وابَلحتالم إذا أنزل   
o   .أو بلوغ َخس عشرة سنة 
o ا وهو احليض.وتزيد أمًرا رابعً  ، واألنثى مثله يف ذلك 

ِه،   واألصل يف ذلك ما ورد ع ْن ع ْمرِو ْبِن ُشع ْيٍب، ع ْن أ بِيِه، ع ْن ج دِ 
ِة   د ُكْم اِبلصَّال  : ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »ُمُروا أ ْوَل  ق ال 

ْبِع ِسِنني ، و اْضرِبُوُهْم ع ل ي ْه ا، و ُهْم أ بْ ن اُء ع ْشرٍ و ُهْم أ بْ ن   و ف  ر ِقُوا   ،اُء س 
ن  ُهْم يف اْلم ض اِجِع«  و أيضا ع ْن ع اِئش ة  رضي هللا عنها ع ِن  .(1) ب  ي ْ

ٍث: ع ِن النَّائِِم   : »رُِفع  اْلق ل ُم ع ْن ث ال  النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم، ق ال 
ْيِقظ ، و ع ِن الصَِّبِ  ح ىتَّ َي ْت ِلم ، و ع ِن اْلم ْجُنوِن ح ىتَّ  ح ىتَّ ي ْست   

 ( 2) ي  ْعِقل «

 
حديث حسن صحيح، رواه: أمحد، وأبو داود، وله شاهد أخرجه أمحد، والدارمي، وأبو داود،   (1)

والرتمذي، وقال: حسن صحيح، وابن اجلارود يف املنتقى، وابن خزمية يف صحيحه من حديث سربة  
 معبد رضي هللا عنه. بن  

حديث حسن صحيح، رواه: أمحد والنسائي وابن ماجه، وابن اجلارود يف املنتقى، وصححه ابن   (2)
حبان، ويف الباب عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.  

 وقال الرتمذي: حسن غريب. 



 (20)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

أما الصيام، فيؤمر به الصب ليعود عليه إن كان يطيقه، فإذا بلغ أمر  
 به وجواًب.

: عندي ولد يرفض الصيام وقد بلغ، ويشتكي من  11س
 فهل أجربه على ذلك؟  ؛اجلوع

إذا بلغ الصغري عاقاًل فقد وجب عليه الصيام، كما جتب   اجلواب: 
ع ْن ع اِئش ة  رضي هللا عنها فعليه بقية التكاليف من الصالة وغريها، 

ٍث: ع ِن   : »رُِفع  اْلق ل ُم ع ْن ث ال  ع ِن النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم ، ق ال 
َي ْت ِلم ، و ع ِن اْلم ْجُنوِن ح ىتَّ   النَّائِِم ح ىتَّ ي ْست  ْيِقظ ، و ع ِن الصَِّبِ  ح ىتَّ 

 . (1) ي  ْعِقل «
فالواجب عليكم أمره ابلصيام وترغيبه يف ذلك وتشجيعه عليه، 

ه وقت السحور؛ ألن  وبيان الفضل الكبري ملن صام، واهتموا إبيقاظ
أسأل   .، ومع مرور الوقت سيجد قدرة على الصياميف السحور بركة

  ع املسلمني. آمني. هللا أن يصلح لنا ولكم وجلمي 

 
 سبق خترجيه.   (1)



 (21)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 

 

 
 

  

ا 
ً
 ثالث

 أحكام دخول الشهر 

 



 (22)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 : مباذا يثبت دخول شهر رمضان؟ 12س
يثبت دخول شهر رمضان برؤية هالله، قال تعاىل:  اجلواب:

اهلالل   . فإذا َل ير  [185]البقرة: فاماْن شاِهدا ِمْنُكُم الشَّْهرا ف اْلياُصْمُه﴾﴿
يوًما، لقول النب صلى هللا عليه  يكملون عدة شعبان ثالثني فإهنم 

وسلم: »ُصوُموا ِلُرْؤي ِتِه و أ ْفِطُروا ِلُرْؤي ِتِه، ف ِإْن ُغبِ   ع ل ْيُكْم ف أ ْكِمُلوا ِعدَّة   
 .(1) ش ْعب ان  ث ال ِثني «

  : : عندان أشخاص يصومون دائًما ثالثني يوًما يقولون13س
 هذا العمل؟هكذا نتيقن أننا صمنا رمضان كاماًل، فما حكم 

  اأمجع العلماء على أن الشهر القمري َترة يكون تسعً  اجلواب:
، وَترة يكون ثالثني، ودليل اإلمجاع ما ثبت عن اْبِن  ليلة وعشرين

: »ِإانَّ أُمٌَّة   ُعم ر   رضي هللا عنه ع ِن النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم، ق ال 
ا و ه ك ذ ا« ا و ه ك ذ  و ع ق د    .أُمِ يٌَّة، َل  ن ْكُتُب و َل  َن ُْسُب، الشَّْهُر ه ك ذ 

 
متفق عليه واللفظ للبخاري من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. ويف الباب عن ابن عمر رضي   (1)

لاًة، فاالا تاُصوُموا حاىتَّ ت اراْوُه، فاِإْن ُغمَّ عالاْيُكْم فاأاْكِملُ  وا  هللا عنه. مرفوًعا: »الشَّْهُر ِتْسٌع واِعْشُرونا لاي ْ
 واللفظ للبخاري.الِعدَّةا ثاالاِثنيا«. رواه الشيخان وغريمها  



 (23)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

ا، و ه ك ذ ا« ا، و ه ك ذ  هْب ام  يف الثَّالِث ِة »و الشَّْهُر ه ك ذ  ي  ْعيِن َت  ام    ؛اإْلِ
   .(1)ِثني  ث ال  

  ؛ةل  وقد علق الشارع احلكيم دخول األشهر وخروجها عموًما ابألهِ 
ياْسأاُلوناكا عاِن اأْلاِهلَِّة ُقْل ِهيا ماوااِقيُت ِللنَّاِس قال تعاىل: ﴿

 [189]البقرة: ﴾ وااحلْاج ِ 
ْعُت ر ُسول  اَّللَِّ صلى هللا عليه  : َسِ  وعن اْبن ُعم ر  رضي هللا عنه ق ال 

ُقوُل: »ِإذ ا ر أ يْ ُتُموُه ف ُصوُموا، و ِإذ ا ر أ يْ ُتُموُه ف أ ْفِطُروا، ف ِإْن ُغمَّ  وسلم ي   
 (2) ع ل ْيُكْم ف اْقُدُروا ل ُه« ويف رواية: »... ف أ ْكِمُلوا الِعدَّة  ث ال ِثني «

تدل على أن الواجب هو اعتماد   -وغريها كثري -فهذه النصوص 
وخروجه، وما يقوم به من ذُِكروا يف السؤال  األهلة يف دخول الشهر 

عمل خطأ   ؛من اَلستمرار على الصيام ملدة ثالثني يوًما على الدوام
ألنه مصادم للنصوص الشرعية، وخمالف إلمجاع   ؛ومنكر عظيم

املسلمني، فالواجب عليهم التوبة إىل هللا من هذا التنطع، وعدم 

 
 متفق عليه، واللفظ ملسلم.  (1)
 متفق عليه، واللفظ للبخاري.  (2)



 (24)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

ؤال أهل العلم فيما  العود إىل مثل هذا العمل، والواجب عليهم س
 يشكل عليهم.

: حنن نعيش يف بلد يعلنون فيه الصيام بعد صوم مكة  14س
فماذا علينا يف مثل هذه احلالة؟ ألن الناس   ؛ بيوم دائًما 

وبعضهم مع   ، فبعضهم يصوم مع صيام مكة ؛ ينقسمون عندان
 الدولة؟ 

الواجب عليكم أن تلتزموا الصوم مع أهل بلدكم، وَل   اجلواب:
ألن الصحيح من أقوال أهل العلم أن لكل بلد رؤيته،  ؛همختالفو 

وقد قال النب صلى هللا عليه وسلم: »الصَّْوُم ي  ْوم  ت ُصوُمون ، و الِفْطُر  
واَلجتماع مقصد   .(1) ي  ْوم  تُ ْفِطُرون ، و األ ْضح ى ي  ْوم  ُتض حُّون « 

كلمتهم  عظيم من مقاصد اإلسالم، وفق هللا املسلمني َلجتماع  
 على احلق واهلدى.

ا كاملة يف بلدي وأفطرت  ( ثالثني يومً 30: صمت ) 15س
معهم، مث سافرت إىل بلد آخر، فوجدهتم ما زالوا يصومون  

 
حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود والرتمذي واللفظ له، وابن ماجه، من حديث أيب هريرة (1)

 رضي هللا عنه. وقال الرتمذي: حسن غريب. وله طرق عن أيب هريرة رضي هللا عنه .



 (25)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

ألهنم أتخروا يف بداية الصوم، فصمت معهم فأكون قد   ؛رمضان
 ا( فما احلكم؟ يومً  31صمت )
ذي  األصل أن حكمك يف مثل هذه احلالة حكم بلدك ال اجلواب:

ابتدأت الصيام فيه، وقد أفطرت حبكم شرعي، وكان الواجب  
يوًما،  وَل جتاهر   31عليك الفطر؛ ألن الشهر القمري َل يكون 

 وهللا أعلم.  ا للفتنة.ابإلفطار بينهم درءً 
وسافرت يف اتريخ   ، : أان صمت يف دوليت يوم اخلميس16س

رمضان وكنت صائًما، فالدولة املسافر إليها كانت قد   29
صامت بعدان بيوم وهو يوم اجلمعة، فلما وصلت اليهم أكملوا  

ا الفطر، فهل أفطر مع  الصيام، واحلال يف دوليت أهنم أعلنو 
  وصلت إليها؟  دوليت، أم أبقى صائًما مع البلد اليت

وصلت إليه،  يتجيب عليك أن تبقى صائًما مع البلد ال اجلواب:
ًما، والعربة  يو  30وتكون هبذا قد أكملت صيام شهر رمضان 
 مبكان وجودك وليس الفطر أو الصوم يف دولتك. 



 (26)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

وقد أعلنوا أن غًدا   ، : أان أعمل يف دولة جماورة لدولتنا 17س
مث سافرت إىل أهلي يف  ،االثنني هو عيد الفطر فصليت الفجر

هذا اليوم ليس هو  وأن السيارة وعندي خرب أهنم أكملوا الصوم 
 صيام؟  فهل يلزمين ال ؛ العيد ابلنسبة هلم

ألنك أفطرت بنص شرعي، فأنت قد دخل   ؛َل يلزمك اجلواب:
يوًما،   30عليك الصبح مفطًرا برؤية اهلالل إو إكمال رمضان 

وم العيد مباًحا لك، فال يلزمك  فصار هذا اليوم ابلنسبة لك ي
بل َيرم يف حق الصيام يف هذا اليوم، لكن األفضل   ،مساك فيهاإل
 نك َل تظهر الفطر يف بلدك مراعاة ملشاعر الصائمني.أ
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ا
ً
 رابع

أحكام صوم املسلمني يف  
 بالد الغرب 

 



 (28)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

والنهار عندان طويل يصل إىل   ، ابو : حنن نعيش يف أور 18س
فما   ؛وقد أفتوان أننا نصوم على توقيت مكة ،( ساعة تقريًبا 19)

 احلكم؟ 
فااآْلنا   هللا جل وعال حقيقة الصيام بقوله: ﴿لقد بني   اجلواب:

ِشُروُهنَّ واابْ ت اُغوا ماا كاتابا اَّللَُّ لاُكْم واُكُلوا وااْشرابُوا حاىتَّ ي ات ابانيَّا  ابا
ْيُط اأْلابْ ياُض ِمنا اخْلاْيِط اأْلاْسواِد ِمنا اْلفاْجِر مثَّ أاِتُّوا الصِ يااما لاُكُم اخْلا 

فجعل الصوم ما بني هذين الوقتني، من   ؛[187]البقرة: ﴾ِإىلا اللَّْيلِ 
طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشمس، وَل خيص بلًدا دون بلد،  

يكم الصيام ولو طال  سواء قصر النهار أم طال، فالواجب عل
ألن الزمان سيدور وتصومون وقًتا يسريًا، ومن عجز   عليكم النهار؛

قة وما  عن إَتام صوم هذا اليوم لطوله أو كانت له جتربة ساب
استطاع الصيام، أو غلب على ظنه أن الصوم يؤدي إىل وقوعه يف  

فإنه يفطر، ويقضي األَيم اليت أفطرها ولو   ؛املرض واحلرج الشديد
 يف فصل الشتاء.  
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: حنن نعيش يف بعض الدول اليت يكون فيها الليل ستة  19س
 فكيف نصوم يف مثل هذه احلالة؟  ؛أشهر والنهار ستة أشهر 

بلد أو جهة يتمايز فيه الليل والنهار حبيث يشاهد  كل   اجلواب:
الناس طلوع الشمس وغروهبا فإنه جيب عليهم صوم ذلك اليوم من  
رمضان من طلوع الشمس إىل غروبه؛ قصر النهار أو طال، وأما إذا  

ما هو  تمايز فيها الليل من النهار، مثلكان البلد أو اجلهة َل ي
َل يرون قرص   إهنم  حبيثسكندانفية، موجود يف بعض الدول اإل 

أقرب بلد إليهم سواء يف   إىل الشمس مدة ستة أشهر؛ فإهنم ينظرون
وإن َل يوجد فالدولة القريبة منهم   نفسها؛ أو الدولة نفسها اجلهة 

اليت يتمايز فيها الليل والنهار فيقدرون النهار والليل بعدد الساعات  
 اليت عليها بلد التمايز ويصوموهنا.
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ا 
ً
 خامس

 أحكام النية يف الصيام 
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 : ما معىن النية يف الصيام؟ 20س
النية هي عزم القلب على فعل الشيء، ويف الصيام: عزم   اجلواب:

القلب على صوم هنار رمضان، والنية من أعمال القلوب، فمحلها  
ألنه   ؛القلب، وليست من أعمال اللسان، ولذلك التلفظ هبا بدعة

َل يثبت عن النب صلى هللا عليه وسلم وَل عن أحد من الصحابة  
 أهنم تلفظوا ابلنية. 

 توضح لنا كيف ننوي الصيام؟أن ملمكن : هل من ا21س
لقد سهل هللا جل وعال أمر النية، ويسرها على العباد،   اجلواب:

، فيكفيك من تبييت  ولذلك النية َل يصحبها شيء من املشاق  
النية أن َتدث نفسك بصوم رمضان كاماًل، أو صيام يوم الغد من  

  ،الصيام معرفتك لفريضةو رمضان، فقيامك للسحور مثاًل هذه نية، 
 نية. كل ذلك  ؛وأنك يف شهر رمضان، وأنك انٍو صيامه كاماًل 

 : هل للنية وقت حمدد يف الصيام؟ 22س
الصيام، فأما   نعم هلا وقت، وهي ختتلف ابختالف نوع  اجلواب:

صوم رمضان، أو صوم النذر، أو صوم   الصوم الواجب، وهو 
يل وقبل  الكفارات، أو قضاء رمضان، فال بد أن تكون النية من الل



 (32)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

أن يدخل عليه الفجر الصادق، ملا ثبت ع ْن ح ْفص ة  رضي هللا عنها  
زوِج النب صلى هللا عليه وسلم ع ِن النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم أ نَُّه  

: »م ْن َلْ  جُيِْمِع الصِ ي ام  ق  ْبل  اْلف ْجِر، ف ال  ِصي ام  ل ُه«   .(1) ق ال 
قويل أهل العلم: أنه َل جيب تبييت  وأما صوم النفل فالصحيح من 

النية من الليل، وذلك ملا ثبت ع ْن ع اِئش ة  أُمِ  اْلُمْؤِمِنني  رضي هللا  
:   :عنها قالتْ  د خ ل  ع ل يَّ النَِّبُّ صلى هللا عليه وسلم ذ ات  ي  ْوٍم ف  ق ال 

: »ف ِإِن ِ ِإذ ْن ص ائِ  ، ق ال  ْل ِعْند ُكْم ش ْيٌء؟« ف  ُقْلن ا: َل  ان    .ٌم«»ه  ُُثَّ أ َت 
: »أ رِيِنيِه،  ْيٌس ف  ق ال  ي  ْوًما آخ ر  ف  ُقْلن ا: َي  ر ُسول  هللِا، أُْهِدي  ل ن ا ح 

. و ع ْن أ ِب اأْل ْحو ِص، ع ْن ع ْبِد هللِا بِن  (2) ف  ل ق ْد أ ْصب ْحُت ص اِئًما« 
: »م ىت  أ ْصب ْحت  ي  ْوًما، ف أ ْنت   ِد  م ْسُعوٍد رضي هللا عنه ق ال   ع ل ى أ ح 

 
ه أبو داود والرتمذي والنسائي، وصححه ابن خزمية وابن حبان  حديث رجاله ثقات، أخرج(1)

واحلاكم، لكن رجَّح وقفه األئمة: أبو حامت والبخاري والرتمذي والنسائي والدارقطين وغريهم.  
ِفٍع، عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعمارا رضي هللا عنهما   وروى اْلمام مالك يف املوطأ، ومن طريقه النسائي عاْن انا

  كاانا ي اُقوُل: »الا ياُصوُم ِإالَّ ماْن أاْْجاعا الصِ يااما ق اْبلا اْلفاْجِر«. وإسناده صحيح.أانَّهُ 
 رواه اجلماعة.   (2)
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النَّظ ر ْيِن، م ا َلْ  ت ْطع ْم أ ْو ت ْشر ْب، ِإْن ِشْئت  ف ُصْم، و ِإْن ِشْئت   
 .(1) ف أ ْفِطْر« 

أ نَُّه ك ان  ُيْصِبُح ح ىتَّ   مو ع ن ِعكرِم ة  ع ِن اْبِن ع بَّاٍس رضي هللا عنه
، ُُثَّ ي  قُ  هللِا ل ق ْد أ ْصب ْحتُ يُْظِهر  ْلُت   وُل: »و  و م ا أُرِيُد الصَّْوم ، و م ا أ ك 

ا«  .(2) ِمْن ط ع اٍم و َل  ش ر اٍب ُمْنُذ اْلي  ْوِم، و أل  ُصوم نَّ ي  ْوِمي ه ذ 
 : هل نية صوم النفل من النهار مطلقة؟ 23س

ل أحكامه،  ب الشارع احلكيم يف صوم النفل وسه  لقد رغ   اجلواب:
وَل يباشر أي نوع   ،كبقية املندوابت، ولذلك من طلع عليه الصبح

له أن ينوي صوم هذا اليوم، ولكن اختلف   جاز ؛من املفطرات
الفقهاء يف احلد الذي يشرع للصائم نفاًل أن يبدأ نية الصيام على  
قولني اثنني من حيث كونه قبل الزوال أو بعده، والصحيح من قويل  

ألنه   ؛ أن ينوي قبل الزوال، أما بعد الزوال فال أهل العلم أنه يصح  
 .(3) قد مضى أكثر النهار 

 
 أخرجه ابن أيب شيبة خمتصًرا، والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر، واللفظ له.  (1)
 أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر.  (2)
: »الرَُّجُل اِبخْلِيااِر ماا   (3) ويف مصنف ابن أيب شيبة بسند صحيح عاِن اْبِن ُعمارا رضي هللا عنهما قاالا

ا لاُه أاْن جياْعالاُه صاْوًما كاانا  ِإْن بادا ا لاُه أاْن ياْطعاما طاِعما، وا اِر، فاِإْن بادا ْ ياْطعاْم ِإىلا ِنْصِف الن َّها  صااِئًما«. ويف  ملا
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يثاب من نوى صوم النفل من أول اليوم أو من  : هل 24س
 بداية النية؟

الصحيح من قويل أهل العلم أنه يثاب من بداية نيته؛ ألن  اجلواب:
ما قبل النية كان تركه للمفطرات من األمور العادية، فلما عزم على  

 الصيام يكون قد شرع يف العبادة. 

 

 شيبة،  وعبد الرزاق،  عن ابن عباس رضي هللا عنه مثله، وروى عبد الرزاق عن  مصنفي: ابن أيب
: أاْصباْحُت، واالا أُ  ْعفار ْبن حُمامٍَّد، عاْن أابِيِه، أانَّ راُجاًل أاتاى عاِليَّ ْبنا أايب طااِلٍب رضي هللا عنه ف اقاالا رِيُد جا

، ناكا : »أاْنتا اِبخْلِيااِر ب اي ْ اُر ف الاْيسا لاكا أاْن   الصِ يااما، ف اقاالا اِر، فاِإِن انْ تاصافا الن َّها وابانْيا ِنْصِف الن َّها
ْعُت راُجاًل ي اُقوُل:   : ْسِا اِلٍد قاالا «. ويف سنده انقطاع. ويف املصنف أيًضا عان ِإْْسااِعيلا ْبِن أايب خا تُ ْفِطرا

 ِف الن َّهااِر«. ويف سنده مبهم.  قاالا اْبُن ماْسُعوٍد رضي هللا عنه: »أاْنتا اِبخْلِيااِر ِإىلا ِنصْ 
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 يف صوم النفل؟  : ما حكم الرتدد يف النية25س
  :وَل يضر صيامه فيما لو صام، كأن يقول ،َل أبس اجلواب:

، فإذا أُجهدت سأفطر  فصام اليوم كاماًل  هللا سأصوم غًدا إن شاء 
 فصومه صحيح. 

الصيام، فإنَّ زوجي هداه هللا حصل بيين   : ما حكم رفضِ 26س
  أرفض :وغضب غضًبا شديًدا وقال ، وبينه شجار يف رمضان

  ؛ مث أكمل صومه ،ال أريد الصوم، ومل أيكل ومل يشرب  ،الصيام
 فهل عليه القضاء أم أن صومه صحيح؟ 

رفض زوجك للصيام دليل على قطعه لنية الصوم، فيكون   اجلواب:
قد أبطل صومه، والنب صلى هللا عليه وسلم يقول: »ِإَّنَّ ا األ ْعم اُل  

ومعلوم أن النية شرط لصحة الصوم، ومن شرطها   ،(1) «اِبلنِ يَّاتِ 
استمرارية النية من دون قطع إىل آخر العمل، وخلو يوم من رمضان  

 من نية أو رفضها يبطل صوم ذلك اليوم، فيكون عليه القضاء.  
 

 
 متفق عليه.  (1)
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: هل لكل ليلة من ليايل رمضان نية خاصة، أم تكفي  27س
 النية من أول الشهر؟ 

الواقع أن هذه من املسائل اْلالفية بني أهل العلم،   اجلواب: 
فجمهور الفقهاء يذهبون إىل وجوب النية لكل ليلة، وذهب مالك  
وأمحد يف رواية وإسحاق إىل أنه جيزئه نية واحدة من أول الشهر،  
إَل إذا أفطر يف رمضان لعذر؛ كاملرأة احلائض واملريض واملسافر  

ألن رمضان   :نية من جديد، قالواال ئ فيستأنف النية، مبعىن يبتد
 فيكفيه نية يف أوله.  ،وأَيمه متتابعة ،عبادة واحدة
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ا   

ً
 سادس

أحكام احلائض والنفساء  
 يف الصيام 
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  ؛الصيام ا ْسعنا من بعض املفتني أن احلائض جيب عليه : 28س
 ألنه مل يذكر يف القرآن منع امرأة من الصيام؟ 

 اجلواب: 
مسلم ومسلمة أن يسألوا أهل العلم، وَل   كل أوًَل: جيب على

فااْسأاُلوا أاْهلا يسألوا أهل اجلهل!! فاهلل تبارك وتعاىل يقول: ﴿
ُتْم الا ت اْعلاُمونا   .[7، األنبياء: 43]النحل: ﴾ الذ ِْكِر ِإْن ُكن ْ

خمالف إلمجاع أهل العلم، وهو إن دل على شيء   اثنًيا: هذا القول 
 فإَّنا يدل على جهل قائله.

اثلثًا: أمجع العلماء على أن احلائض َيرم عليها الصوم والصالة  
عليها النفساء، وأن احلائض تقضي   اوقاسو  ،أثناء فرتة احليض

الصوم بعد الطهر وَل تقضي الصالة، ف  ع ن ُمع اذ ة ، ق ال ْت: س أ ْلُت  
ة .  ع ائِ  ُل احلْ اِئِض ت  ْقِضي الصَّْوم ، و َل  ت  ْقِضي الصَّال  ش ة  ف  ُقْلُت: م ا اب 

ُرورِيٌَّة أ ْنِت؟ قُ ْلُت: ل ْسُت حِب ُرورِيٍَّة، و ل ِكينِ  أ ْسأ ُل. ق ال ْت:   ف  ق ال ْت: أ ح 
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، ف  نُ ْؤم ُر ِبق ض اِء الصَّْوِم، و َل  نُ ْؤم ُر ِبق ض   اِء  »ك ان  ُيِصيبُ ن ا ذ ِلك 
ِة«   .(1) الصَّال 

: قال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا   و ع ْن أ ِب س ِعيٍد اْلُْدرِيِ  رضي هللا عنه ق ال 
قُ ْلن : ب  ل ى،   ؟ عليه وسلم: »أ ل ْيس  ِإذ ا ح اض ْت َلْ  ُتص لِ  و َلْ  ت ُصْم«

ِلِك ِمْن نُ ْقص اِن ِديِنه ا« : »ف ذ   .(2) ق ال 
: كنت صائمة وبعد غروب الشمس بفرتة قصرية دقائق  29س

 فهل يبطل صومي؟   ؛معدودة جاءين احليض 
إذا كان احليض قد أَتك قبل الغروب ولو بدقائق فقد   اجلواب:

بدقائق  بطل صومك وتقضني هذا اليوم، وإن كان بعد الغروب ولو 
 فصومك صحيح وَل قضاء عليك.

: أان امرأة كنت أشتغل يف املطبخ وقبل أذان املغرب  30س
بوقت شعرت آبالم الدورة، وشعرت بتحرك الدم وانتقاله، ومل  

الفطر، فلما ذهبت ألتوضأ مل أجد أنه قد نزل الدم، مث   أنوي
 بعد صالة العشاء نزل دم احليض فما حكم صيامي؟ 

 
 رواه: البخاري، ومسلم، واللفظ ملسلم.  (1)
 رواه: البخاري، ومسلم. (2)
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لقد علق الشارع احلكيم أحكام احليض على رؤية الدم،   اجلواب:
فمىت ما رأت املرأة دم احليض فقد فسد صومها ولو كان قبل  

احليض   غروب الشمس بلحظة، وأما إذا أحست املرأة ابنتقال دم
  ؛وشعرت آبَلم الدورة ولكن َل خيرج الدم إَل بعد غروب الشمس

وهلل احلمد، يبقى عليك أخيت السائلة صالة   ،فإن صومها صحيح
 تقضينها بعد الطهر. سالعشاء إذا َل تكوِن قد صليتها ف

 : هل جيوز أن أتناول حبوب رفع الدورة ألكمل صيامي؟ 31س
عليك من هذه   نعم جيوز بشرط عدم حصول ضرر اجلواب:
لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: »َل  ض ر ر  و َل    ؛احلبوب
 »  .(1) ِضر ار 

وإن كان األفضل واألكمل واألحسن للمرأة احلائض أن تبقي   
 .(2)   األمور على طبيعتها، وأن ترضى مبا كتبه هللا على بنات آدم

 
حديث حسن صحيح. أخرجه أمحد وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وعبد هللا بن   (1)

بن عبد هللا وعائشة عباس رضي هللا عنهم. ويف الباب عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وجابر 
 (. 896وثعلبة القرظي وأيب لبابة رضي هللا عنهم. وانظر: إرواء الغليل ) 

ثبت يف الصحيحني عن عااِئشاةا رضي هللا عنها قالت: خاراْجناا الا ن اراى ِإالَّ احلاجَّ، ف الامَّا ُكنَّا ِبساِرفا (2)
: »ماا لاِك؟ أانُِفْسِت؟«. قُ ْلُت:  ِحْضُت، فاداخالا عالايَّ راُسوُل اَّللَِّ صلى هللا  عليه وسلم واأاانا أاْبِكي، قاالا
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: كنت أتسحر قبل الفجر بنصف ساعة فشعرت بنزول  32س
فلما أذن املؤذن ذهبت ألتوضأ فوجدت الدم   ،الدورة الشهرية

 فهل أقضي هذا اليوم؟  ؛ قد نزل
ألن شعورك بنزول الدورة قبل   ؛تقضني هذا اليوم ،نعماجلواب:

إىل أنك قد حضت قبل   انُث تيقنك منه أثناء األذان يشري  ، الفجر
 ولذلك تقضني هذا اليوم. ؛الفجر

: انقطعت الدورة الشهرية عين بعد صالة العشاء ورأيت  33س
وقبل صالة الظهر   ،فاغتسلت ونويت صيام اليوم الثاين  ، الطهر

 فهل أقضي هذا اليوم؟  ؛لت علي  إفرازات بُ ن ِ  ي  ة وخيوطنز 
ألن اإلفرازات   ؛وَل تقضني هذا اليوم ،صومك صحيح اجلواب:

والكدرة والصفرة واْليوط اليت تنزل بعد الطهر ليست بشيء، لقول  
ْهِر[  أُمِ  ع ِطيَّة  رضي هللا عنها »ُكنَّا َل  ن  ُعدُّ الُكْدر ة  و الصُّْفر ة  ]ب  ْعد  الطُّ 

ًئا« ي ْ  .(1) ش 
 

ت اباُه اَّللَُّ عالاى ب انااِت آداما، فااْقِضي ماا ي اْقِضي احلااجُّ، غارْيا أاْن ال تاطُويف  ا أاْمٌر كا : »ِإنَّ هاذا   ن اعاْم، قاالا
 اِبْلب اْيِت«. 

 ه. والزَيدة أليب داود.أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماج(1)
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تين الدورة الشهرية أفطر  ء: يف احلقيقة أنه كلما جا 34س
ومضى على هذا وقت طويل، وال أدري كم   ، ولكنين ال أقضي 

 عددها؟
 ،أخيت َل جيوز لإلنسان أن يتهاون يف أوامر هللا تعاىل اجلواب:

وعليه أن يبادر إليها أداء وقضاء، وهذه األَيم اليت َل تكوِن  
فالواجب   ،وهللا يطالبك هبا ،تقضينها ذمتك مشغولة هبا اآلن

وعليك أن َتصيها   ،عليك املسارعة إىل قضائها وإبراء ذمتك منها
وتستطعني معرفتها من خالل عدد   .ُث تنوي قضاء األول فاألول 
مر حبيث َل تعلمي ابلتحديد  ك األأَيم دورتك، فإن التبس علي

حىت يغلب على ظنك أنك أتيت على هذه   فعليك أن تصومي 
 األَيم كلها يف الرمضاانت السابقة.

 وابملناسبة أنبهك إىل أمرين: 
 وإن كان هو األفضل. ، األول: َل يشرتط التتابع يف القضاء

والثاِن: عليك إطعام مسكني عن كل يوم من األَيم اليت َل   
 تقضيها متعمدة حىت دخل رمضان الذي بعده. 
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ومن مث   ،: انقطعت عين الدورة الشهرية يف رمضان35س
رجعت إيلَّ بعد أسبوع بنفس دم احليض، واستمرت معي مدة  

 أفطر، فهل فعلي صحيح؟  ملبقيت على صيامي  قد و  ،أربعة أَيم 
فعلك غري صحيح، وعليك أن تقضي هذه األَيم   اجلواب:

األربعة؛ ألن الصيام الذي صمتيه فيها حصل يف حالة وجود دم  
 احليض، وكان الواجب عليك سؤال أهل العلم يف مثل هذه احلالة.

 يف الدورة الشهرية خاصة يف  : أان امرأة أعاين اضطراابً 36س
  ،يسري شهر رمضان، فحصل أن نزل علي الدم يف الليل بشكل

مث انقطع ومل ينزل إال بعد أَيم ويف الليل وبشكل يسري مث  
 فهل ما فعلته صحيح؟   ؛ينقطع!! وأان أنوي الصيام

ما أوضحتيه يف سؤالك من أن الدم نزل  إذا كان األمر مثل اجلواب:
  ؛ وينقطع لياًل  عليك أثناء الليل فقط مرتني يف يومني خمتلفني 

 ليلة يف مثل هذه الصورة،  فصومك صحيح، وَل أثر لنزول الدم يف 
 وَل يف معاودته مرة أخرى يف ليلة خمتلفة. 

 : مىت جيب الصوم على الفتاة؟ 37س



 (44)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

جيب الصوم على الفتاة وجواًب عينًيا حينما تكون مكلفة   اجلواب:
   .وهذه الشروط هي: اإلسالم والعقل والبلوغ ،بشروطه

وابَلحتالم إذا رأت  وَيصل البلوغ: ابحليض وإنزال املين بشهوة، 
ا.  املين، أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ َخسة عشر عامً 

 فهذه الشروط إذا وجد أحدها وجب عليها الصيام.  
  ة،: ابنيت أاتها احليض وهي يف السنة احلادية عشر 38س

ويف حالة عدم   ؟الصيام؛ فهل يلزمها وجسمها ضعيف جًدا
 يها؟ قدرهتا على الصيام ما الذي يرتتب عل

ألن احليض من عالمات بلوغ   ؛يلزمها الصيام ،نعم اجلواب:
فتأمروهنا  تيها احليض يف سن التاسعة؛ومن الفتيات من أي ،النساء

وتبينون هلا األجر يف ذلك، فإذا عجزت   ،وترغبوهنا فيه ،ابلصيام
 وحصل عليها مشقة شديدة تفطر وتقضي بعد ذلك. واحلمد هلل. 

ويف أول بلوغي مل أكن   ،سن العشرين : أان فتاة أبلغ اآلن39س
وقد رأيت الدورة الشهرية  ، أعرف أن الصوم واجب علي  



 (45)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

  .مث يف السنة الثانية بدأت الصيام ، ( سنة14وعمري كان )
 ؟ ، فهل علي  قضاءواحلمد لل 

يتعني الصوم على املسلم إذا أدركه عاقاًل ابلًغا؛ وهذا   اجلواب:
فذمتك مشغولة بصوم هذا  الشهر دخل عليك وأنت ابلغة؛ 

ه  ئفيلزمك املبادرة واملسارعة إىل قضا ،الشهر، وَل تربأ إَل بقضائه
 واألفضل التتابع.  ،ولو مفرقًا

وصادف أن   ، ( يوماً 30: طهرت من النفاس بعد مرور )40س
(  40وانتظرت إىل أن أكملت ) ، رمضان قد دخل فلم أصم

 فهل فعلي صحيح؟  ؛يوًما 
كبريًا حينما تركت الصوم وأنت قد    لقد أخطأت خطأ اجلواب:

ن اليت يذكرها الفقهاء هذه هي أقصى  و طهرت من النفاس، فاألربع
مدة النفاس عند كثري من أهل العلم، وَل يقصدون أن املرأة َل  
تطهر مطلًقا قبل األربعني ولو رأت الطهر، فالواجب على املرأة  

والطهر   النفساء مبجرد رؤيتها للطهر أن تغتسل وتصلي وتصوم،
يعرف بشيئني: القصة البيضاء، والنقاء التام الذي هو اجلفاف مدة  



 (46)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

  ، يوم وليلة َل ترى فيه الدم، فعليك اآلن قضاء صلوات هذه األَيم
وأيًضا جيب عليك تعلم األحكام الشرعية   ،ا قضاء صيامهاوأيضً 

 املتعلقة ابلدماء.  
فهل صومي   ؛: رأيت الطهر قبل أذان الفجر بقليل 41س

 ألنين مل أِتكن من االغتسال إال بعد األذان؟  ؛ حصحي
نعم صومك صحيح ما دمت قد نويت الصوم قبل طلوع   اجلواب:

الفجر، أي قبل أن يؤذن، وأما أتخريك اَلغتسال بعد األذان فال  
حرج عليك فيه؛ ألنه ليس من شروط صحة الصيام الطهارة  

 الكربى وَل الصغرى.
  ؛الشهرية قبل أذان املغرب بدقائق: نزلت عليَّ الدورة 42س

 فهل أقضي؟ 
  ، نزول دم احليض من مفسدات الصيام إبمجاع العلماء اجلواب:

: قال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا   و ع ْن أ ِب س ِعيٍد اْلُْدرِيِ  رضي هللا عنه ق ال 



 (47)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

  ى.؟ قُ ْلن : ب  ل  عليه وسلم: »أ ل ْيس  ِإذ ا ح اض ْت َلْ  ُتص لِ  و َلْ  ت ُصْم«
ِلِك ِمْن نُ ْقص اِن ِديِنه ا« : »ف ذ     .(1) ق ال 

  

 
 رواه: البخاري، ومسلم، وحنوه عن ابن عمر.   (1)



 (48)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

  

ا 
ً
 سابع

أحكام القيء والنخامة  
 والريق يف الصيام

 



 (49)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

شعرت بغثيان وتعب بعد صالة  قد و  ، : أان امرأة حامل43س
فما حكم   ؛ الصبح وما شعرت ابلراحة إال بعد أن تقيأت

 صومي؟ 
ك بغري اختيارك وإَّنا غلبك فصومك  ؤ إن كان تقيُّ  اجلواب:

اَلستفراغ، كأن أدخلت أصبعك يف  أنت صحيح، وأما إذا تعمدت  
أو تعمدت رؤية   تعمدت شم رائحة كريهة لغرض التقيؤ،فمك، أو 

أو استعملت أي وسيلة تريدين   ،شيء يستفز املعدة لغرض التقيؤ
قول  فعليك القضاء بعد رمضان، وهذا ابإلمجاع، ل ؛متعمدةً  ؤالتقي

ف  ل ْيس  ع ل ْيِه ق ض اٌء،   ه وسلم: »م ْن ذ ر ع ُه الق ْيءُ النب صلى هللا علي
 .(1) رواه الرتمذي  .و م ْن اْست  ق اء  ع ْمًدا ف  ْلي  ْقِض« 

 

 
رجاله ثقات، رواه أبو داود والرتمذي واللفظ له، وابن ماجه وأمحد والنسائي يف الكربى وابن  (1)

خزمية وابن حبان. وأعل ه اْلمام أمحد والبخاري. وقال الرتمذي: والعمل عند أهل العلم على  
عن النيب صلى هللا عليه وسلم: »أن الصائم إذا ذرعه القيء فال قضاء عليه،   حديث أيب هريرة،

 وإذا استقاء عمًدا، فليقض«، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأمحد، وإسحاق. ا.ه . 



 (50)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

: حصل معي تلبك يف املعدة وأان صائم فاجتهدت  44س
لعلمي أن هذا التلبك ال يذهب إال ابالستفراغ، فما   ؤابلتقي

 حكم صومه؟ 
الظاهر من سؤالك أنك تعمدت اَلستفراغ ألجل معاجلة   اجلواب:

التلبك الذي حصل لك يف املعدة، وعليه فعليك قضاء هذا اليوم،   
لقول النب صلى هللا عليه وسلم: »م ْن ذ ر ع ُه الق ْيُء، ف  ل ْيس  ع ل ْيِه 

والسني يف    .(1) رواه الرتمذي .و م ْن اْست  ق اء  ع ْمًدا ف  ْلي  ْقِض« ق ض اٌء،
، فيكون  م )استقاء( طلبية، أي تعمد التقيؤقوله صلى هللا عليه وسل 

 مفطًرا.  
فينزل عليَّ يف احللق   ،وهي كثرة البلغم  ،: لدي مشكلة 45س

 فهل هذا يبطل الصيام؟  ؛وال أستطيع إخراجه، فيتم بلعه
النخامة او البلغم من حيث ابتالع الصائم هلا فيه    اجلواب:

ن  أهل العلم أقوال أ خالف يف القدمي واحلديث، والصواب من 
م َل يتعمد؛ أو البلغم غري مفطر سواء تعمد الصائم بلعه أالنخامة 

 
 مضى خترجيه.  (1)



 (51)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

لعدم الدليل على كوهنا مفطرة، وألهنا ليست غذاء، وَل يف معىن  
ن تلحق به هو الريق، وابتالع  أاألكل والشرب، وأشبه شيء ميكن 

يفطر، ولذلك بلع النخامة َل يفطر،   الريق لو مجعه الصائم َل
لت الفم إن استطعت، وإن َل  ن تلفظها إذا وصأواَلحتياط لك 

 هل العلم. أتستطع وبلعتها فال شيء عليك يف أصح قويل 
: ْسعت لكم يف درس الفقه أن الصائم إذا أخرج ريقه إىل  46س

 نه يفطر، فهل هذا صحيح؟ أشفتيه مث بلعه 
هذا ذكرته تفقًها، وليس فتوى، وإَّنا مباحثة مع الطلبة،    اجلواب:

ُث رده وابتلع ما عليه فهل   ، لريقخرج لسانه وعليه اأوهو من 
 ورجحت عدم الفطر.  ،فيها قوَلن ؟ يفطر

ُث رده مع   ،ولذلك إذا مد الصائم لسانه وعليه شيء من ريقه
ُث أخرجه إىل طرف   ،نه َل يفطر، وأيًضا لو مجع ريقهإف ؛الريق

 ن اللسان من الفم.؛ فإن صومه صحيح، ألُث ابتلعه ،شفتيه
مني الذين يكثرون من البصاق يف هنار  وعليه أنبه إخواِن الصائ

وهو  ،أن فعلهم هذا َل وجه له ؛رمضان َترزًا من الريق أو اللعاب
 قرب. أإىل التنطع 



 (52)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

: يف هنار رمضان أجد طعم ما أكلته وشربته يف السحور 47س
 صومي؟  يففهل يؤثر   ؛يف لساين
وجود طعم ما أكلته وما شربته من السوائل يف فرتة   اجلواب:

السحور يف اللسان أو رائحتهما يف األنف َل يضر الصوم، ألهنما  
 وَل يف معىن األكل والشرب،  وهلل احلمد.  ،ليسا أكاًل وَل شرابً 

أِتضمض يف الوضوء أحرص على كثرة البصاق  أن : بعد48س
 فما حكم ذلك؟   ؛ضمضة من فميْلخراج أثر امل

عنه، وفعلك  ما يبقى من أثر املضمضة يف الوضوء معفو  اجلواب:
 هذا إىل الوسواس أقرب، فانتِه عنه. 

وينزل مين سائل أحيااًن ال أستطيع   ، : مصاب بزكام49س
 فما حكم صومي؟  ؛التحكم يف إخراجه، ورمبا نزل  إىل فمي 

صومك صحيح وَل شيء عليك، يقول هللا تعاىل:  اجلواب:
 [16 :التغابن]﴾فااْتقوا هللا ما استاطعُتم ﴿
 

  



 (53)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 

 

  

ا 
ً
 ثامن

 أحكام اجلماع يف الصيام 



 (54)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

فطلب مين   ،: رجع زوجي من السفر هنارًا وكان مفطًرا50س
فهل   ؛على ذلك وأان كارهة فغضب وأصر   ،اجلماع فرفضت 

 عليَّ القضاء؟ 
وفيه كفارة مغلظة،   ،اجلماع من أعظم مفسدات الصيام اجلواب:

وفرق بني قولك كارهة وقولك مكرهة، فإذا كنت كارهة هلذا الفعل  
فعليك الكفارة، أما إذا كنت مكرهة حبيث سلبك الزوج اختيارك  
ورضاك فال شيء عليك، وبعض الفقهاء يذهب إىل أن الذي  

 يتحمل الكفارة هو الزوج ال ُمكرِه.
يث حصل بيين وبني  حكفارة اجلماع يف هنار رمضان؛ : ما  51س

 زوجي ْجاع يف هنار رمضان؟
ا،  اجلماع يف هنار رمضان من أعظم املفطرات وأكربها إمثً  اجلواب:

وفيها الكفارة املغلظة، فإن حصل بينكما مجاع يف هنار رمضان  
ويرتتب   ،عامدين غري انسيني وَل خمطئني، فقد فسد صومكما 

 :ما أيتعليك وعليه 
 أوًَل: التوبة إىل هللا من هذا الفعل. 



 (55)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 ه.حتسابا من دوناثنًيا: جيب عليكما إَتام صوم ذلك اليوم 
 ه بعد رمضان.ءاثلثًا: عليكما قضا 

رابًعا: جتب على كل واحد منكما الكفارة املغلظة، وهي الوارد  
: ج اء  ر ُجٌل ِإىل  النَّ  ِبِ   ذكرها يف حديث أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه ق ال 

: و م ا   . ق ال  ل ْكُت َي  ر ُسول  اَّللَِّ : ه  صلى هللا عليه وسلم ف  ق ال 
ُد م ا   : ه ْل جتِ  : و ق  ْعُت ع ل ى اْمر أ ِت يف ر م ض ان . ق ال  ؟ ق ال  أ ْهل ك ك 
ْل ت ْست ِطيُع أ ْن ت ُصوم  ش ْهر ْيِن   : ف  ه  : َل. ق ال  تُ ْعِتُق ر ق  ب ًة؟ ق ال 

:  ُمت  ت اِبع نْيِ  ُد م ا ُتْطِعُم ِستِ ني  ِمْسِكيًنا؟ ق ال  : ف  ه ْل جتِ  : َل. ق ال  ؟ ق ال 
  .(1)  َل ..."

وكنت قد جامعت زوجيت يف   ،: تزوجت يف شهر شعبان52س
أول أسبوع يف رمضان مرتني يف يوم واحد وكانت راضية، وقد  

 فماذا علينا االن؟   ؛ا شديًدا بعد ذلك ندمت أان وإَيها ندمً 
وعدم العود إليه   ،عليكما التوبة إىل هللا من هذا الفعل اجلواب:
 والندم على ذلك، وأيًضا قضاء هذا اليوم بعد رمضان. ،مستقباًل 

 
 رواه: البخاري، ومسلم.  (1)



 (56)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

وجتب على كل واحد منكما كفارة مغلظة واحدة فقط، وهي الوارد  
: ج اء  ر ُجٌل ِإىل  النَِّب ِ    ذكرها يف حديث أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه ق ال 

: و م ا   . ق ال  ل ْكُت َي  ر ُسول  اَّللَِّ : ه  صلى هللا عليه وسلم ف  ق ال 
ُد م ا   : ه ْل جتِ  : و ق  ْعُت ع ل ى اْمر أ ِت يف ر م ض ان . ق ال  ؟ ق ال  أ ْهل ك ك 
ْل ت ْست ِطيُع أ ْن ت ُصوم  ش ْهر ْيِن   : ف  ه  : َل. ق ال  تُ ْعِتُق ر ق  ب ًة؟ ق ال 

:  ُمت  ت اِبع نْيِ؟ ق ا ُد م ا ُتْطِعُم ِستِ ني  ِمْسِكيًنا؟ ق ال  : ف  ه ْل جتِ  : َل. ق ال  ل 
   .(1) َل ..." احلديث

فسافرت يف رمضان لقضاء شهر   ،: كنت عريًسا جديًدا53س
فلما وصلت الفندق جامعت أهلي ومل آكل ومل أشرب   ،العسل

 ؟ فماذا علي   ؛ قبله
املفطرات الثالث، فإذا  شيء عليك؛ فاجلماع أحد  َل اجلواب:

كنت مسافًرا ونويت الفطر ابجلماع فليس عليك إَل قضاء األَيم  
فاماْن كاانا ِمْنُكْم مارِيًضا أاْو  لقول هللا تعاىل: ﴿  ؛اليت أفطرهتا ابجلماع

ٍم ُأخارا   [184]البقرة: ﴾ عالاى سافاٍر فاِعدٌَّة ِمْن أاَيَّ

 
 رواه: البخاري، ومسلم.  (1)



 (57)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

  ، هنار رمضان : أان أعرف أن اجلماع ال جيوز للصائم يف54س
 فهل أعذر ب جهلي؟  ؛لكنين تفاجأت ابلكفارة ملا سألت

ألنك تعرف   ؛أنت يف مثل هذه الصورة َل تعترب جاهاًل  اجلواب:
وَل يلزم أن تعرف تفاصيل احلكم الشرعي؛ ففي   ،احلكم الشرعي

: ج اء  ر ُجٌل ِإىل  النَِّبِ  صلى هللا   حديث أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه ق ال 
  : ؟ ق ال  : و م ا أ ْهل ك ك  . ق ال  ل ْكُت َي  ر ُسول  اَّللَِّ : ه  عليه وسلم ف  ق ال 
  : ُد م ا تُ ْعِتُق ر ق  ب ًة؟ ق ال  : ه ْل جتِ  و ق  ْعُت ع ل ى اْمر أ ِت يف ر م ض ان . ق ال 

: َل. ق ا ْل ت ْست ِطيُع أ ْن ت ُصوم  ش ْهر ْيِن ُمت  ت اِبع نْيِ؟ ق ال  : ف  ه  :  َل. ق ال  ل 
: َل ..." ُد م ا ُتْطِعُم ِستِ ني  ِمْسِكيًنا؟ ق ال  دليل   ؛احلديث (1) ف  ه ْل جتِ 
وإَّنا يعرف أبن   ،على أن الرجل َل يكن يعرف تفاصيل الكفارة

  ؛ فما عذره النب صلى هللا عليه وسلم ،اجلماع يف هنار رمضان حرام 
 ولذلك عليك  الكفارة.

وأقسم ابلل ما كنت   ،: جامعت أهلي قبل عشرين سنة 55س
فا بالدان ليس فيه علماء وحنن يف   ،ومل أْسع هبذا ،أعرف أنه حرام

 
 رواه: البخاري، ومسلم.  (1)



 (58)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

والذي أعرفه أن األكل والشرب فقط هو احملرم على   ،قرية
 الصائم؟
إذا كنت جتهل حكم اجلماع ابلنسبة للصائم وتقسم على  اجلواب:

  هذا ابهلل العظيم فال شيء عليك، أما إذا كنت تعلم أن اجلماع
 تعرف تفاصيل الكفارة! فتلزمك الكفارة املغلظة. َل ُمرم ولكنك 

: حصل أنين جامعت أهلي يف هنار رمضان ولكنين مل  56س
 ؟ ؛ فما علي  أنزل

ا،  اجلماع يف هنار رمضان من أعظم املفطرات وأكربها إمثً  اجلواب:
وفيه الكفارة املغلظة، فإن جامعت يف هنار رمضان متعمًدا غري انٍس  

، خمتارًا غري مكره، فقد أفسدت صومك سواء أنزلت أو  ئخمطوَل 
َل تنزل، وعليك قضاء هذا اليوم والكفارة املغلظة، وهي الوارد  
: ج اء  ر ُجٌل ِإىل  النَِّبِ    ذكرها يف حديث أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه ق ال 

. ق ال   ل ْكُت َي  ر ُسول  اَّللَِّ : ه  : و م ا  صلى هللا عليه وسلم ف  ق ال 
ُد م ا   : ه ْل جتِ  : و ق  ْعُت ع ل ى اْمر أ ِت يف ر م ض ان . ق ال  ؟ ق ال  أ ْهل ك ك 
ْل ت ْست ِطيُع أ ْن ت ُصوم  ش ْهر ْيِن   : ف  ه  : َل. ق ال  تُ ْعِتُق ر ق  ب ًة؟ ق ال 



 (59)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

ُد م ا ُتْطِعُم ِست ِ  : ف  ه ْل جتِ  : َل. ق ال  :  ني  ِمْسِكيًنا؟ ق  ُمت  ت اِبع نْيِ؟ ق ال  ال 
 احلديث.  .(1)َل ..."

 قويل أهل العلم.  والكفارة على الرتتيب َل على التخيري يف أصح   
  

 
 البخاري، ومسلم.رواه:    (1)



 (60)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 : هل االستمناء يف هنار رمضان له حكم اجلماع؟ 57س
اَلستمناء هو: إنزال املين ابليد أو َنوها، وهو ُمرم،   اجلواب: 

قويل أهل العلم، وفيه التوبة وقضاء هذا   ويفسد الصوم يف أصح  
اليوم فقط، والدليل على أن اَلستمناء من املفطرات: قول هللا تعاىل  
يف احلديث القدسي عن الصائم: »ي رْتُُك ط ع ام ُه و ش ر اب ُه و ش ْهو ت ُه ِمْن  

وإنزال املين من الشهوة اليت يشعر فيها املستمين   .(1) ِلي« أ جْ 
 ابلتذاذ، ولذلك واجب عليه تركها. 

 : هل جيوز للصائم أن يقبل أهله؟ 58س
نعم جتوز املباشرة والقبلة للصائم إذا كان ميلك نفسه،  اجلواب:

ه ف  ع ْن ع اِئش ة  رضي هللا عنها ق ال ْت: ك ان  ر ُسوُل هللِا صلى هللا علي
وسلم »يُ ق بِ ُل و ُهو  ص ائٌِم، و يُ ب اِشُر و ُهو  ص ائٌِم، و ل ِكنَُّه أ ْمل ُكُكْم  

ْربِِه«  .(2) إلِِ

 
 متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. (1)
 متفق عليه واللفظ ملسلم.  (2)



 (61)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

و ع ن ْه ا رضي هللا عنها ق ال ْت: »ك ان  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم  
ٌة«  ق ال ْت:  و ع ن ْه ا رضي هللا عنها . (1) يُ ق بِ ُليِن و ُهو  ص ائٌِم، و أ ان  ص ائِم 

»ِإْن ك ان  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ل يُ ق بِ ُل ب  ْعض  أ ْزو اِجِه و ُهو   
(2) ص ائٌِم«، ُُثَّ ض ِحك تْ 

 . 

أما إذا كان الصائم يعتقد أو يغلب على ظنه أنه َل يستطيع أن   
ميلك نفسه، ورمبا يتطور األمر إىل اجلماع، أو اإلنزال فال جيوز،  
ألن للوسائل حكم املقاصد، وقد فرَّق ع ْبُد اَّللَِّ ْبُن ع بَّاٍس رضي هللا  

ا لِلشَّْيِخ،  ،والشَّيخِ  بني الشَّابِ   ماعنه و ك رِه ه ا  »ف أ ْرخ ص  ِفيه 
»  . (3) لِلشَّابِ 

نَِّبَّ صلى هللا عليه س أ ل  ال و ع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه أ نَّ ر ُجاًل 
ُه آخ ُر، ف س أ ل ُه،  وسلم ع نِ  اْلُمب اش ر ِة لِلصَّائِِم، »ف  ر خَّص  ل ُه«، و أ َت 

اُه«، ف ِإذ ا الَِّذي ر خَّص  ل ُه ش ْيٌخ، و الَِّذي  .( 4) هن  اُه ش اب   »ف  ن  ه 

 
 صحيح، رواه أمحد وأبو داود والنسائي يف الكربى.(1)
 متفق عليه واللفظ للبخاري.   (2)
 صحيح، رواه مالك يف املوطأ.(3)
 صحيح، رواه أبو داود.(4)



 (62)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

: حصل أنين قبلت زوجيت يف هنار رمضان وشعرت خبروج  59س
 فما احلكم؟  ؛ سائل من ذكري

املذي هو سائل أبيض خيرج عقيب مداعبة أو شهوة أو   اجلواب:
الصوم  املذي يف وأما  ،وله حكم البول من حيث النجاسة ،نظر

 قويل أهل العلم.  فإنه َل يفطر الصائم بنزوله يف أصح ِ 
 



 (63)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 

 

  

ا 
ً
 تاسع

أحكام احلامل واملرضع  
 والشيخ الكبري



 (64)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

حاولت   ،: أان امرأة كبرية يف العمر وما أستطيع الصوم 60س
 ؟ فماذا علي    ؛أكثر من مرة فأتعب تعًبا شديًدا

َل جيب عليك الصيام ما دام أنه يشق عليك وَل   اجلواب:
ا تستطيعنه، لقوله تعاىل: ﴿ لِ ُف اَّللَُّ ن اْفًسا ِإالَّ ُوْسعاها ]البقرة: ﴾ الا يُكا

يِن ِمْن حاراجٍ وقوله تعاىل: ﴿ ،[286 ]احلج: ﴾ واماا جاعالا عالاْيُكْم يف الدِ 

ا، وهو أن تطعمي عن كل يوم مسكينً  ،وتنتقلني إىل البدل ،[78
]البقرة: ﴾ واعالاى الَِّذينا يُِطيُقوناُه ِفْدياٌة طاعااُم ِمْسِكنيٍ : ﴿ تعاىل لقوله 

184] 
ِبري ُة  : »ُهو  الشَّْيُخ الك ِبريُ ماق ال  اْبُن ع بَّاٍس رضي هللا عنه  ْرأ ُة الك 

 
، و امل

  .(1)م ك ان  ُكلِ  ي  ْوٍم ِمْسِكيًنا«ي ْست ِطيع اِن أ ْن ي ُصوم ا، ف  ُيْطِعم اِن  َل
وينص الفقهاء على أن اإلطعام هو: نصف صاع من بر أو َتر أو  

 ما يكفيه وجبة  أرز أو َنو ذلك، والصواب هو إطعام مسكني 
 ما يقدم اآلن يف املطاعم. غداء أو عشاء مثل 

 
 رواه: البخاري.   (1)



 (65)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

شيء  ْسعت أن احلامل أو املرضع إذا أفطرات ال : 61س
 ال قضاء وال كفارة! فهل هذا صحيح؟  ،عليهما 

هذا قول معروف وموجود يف كتب الفقه واألحكام،   اجلواب:
ولكن ليس هو القول الوحيد، فاملسألة فيها خالف طويل بني  
الفقهاء، والصواب أن احلامل واملرضع سواء خافتا على نفسيهما أو  

حال املريض  ولديهما فإن عليها القضاء فقط، حاهلما يف ذلك 
الذي َل يستطيع الصوم أو خيشى على نفسه مضرة إن هو صام، 

ٍم  قال هللا تعاىل: ﴿ واماْن كاانا مارِيًضا أاْو عالاى سافاٍر فاِعدٌَّة ِمْن أاَيَّ
 [185]البقرة: ﴾ ُأخارا 



 (66)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 
 

 

 

  

ا 
ً
 عاشر

 ما يرخص فيه للصائم 



 (67)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

فهل جيوز يل أن   ؛الطعام ألسرت : يف رمضان أقوم إبعداد 62س
 أتذوق الطعام ألعرف مقدار امللح الذي حيتاجه؟ 

جيوز لك تذوق الطعام هلذا الغرض؛ بشرط التحفظ   ،نعم اجلواب:
من دخوله شيء من الطعام إىل احللق، ف  ع ِن اْبِن ع بَّاٍس رضي هللا  

: َل  أب ْس  أ ْن ي  ت ط اع م  الصَّائُِم اِبلشَّْيءِ  ماعنه ي  ْعيِن اْلم ر ق ة    ،أنَّه ق ال 
ا   .(1) و َن ْو ه 

ممن َل جيب عليه الصيام  وإذا كان هناك من يقوم مبثل هذا األمر 
 فاَلحتياط اجتنابه ابلنسبة إليك، وإن َل يوجد فال حرج. 

: ما حكم وضع مرطب الشفاه أثناء الصيام، وأيًضا  63س
 الكرميات على البشرة واجلسم؟ 

جيوز استعمال مرطب الشفاه وأيًضا الكرميات أثناء   اجلواب:
 واحلمد هلل.  .الصيام

 
ويف سنده شريك بن  -ومن طريقه البيهقي -أخرجه ابن أيب شيبة وعلي بن اجلعد واللفظ له  (1)

عبد هللا؛ فيه مقال، وعلقه البخاري تعليًقا جمزوًما به بلفظ: "ال أباْسا أاْن ي اتاطاعَّما الِقْدرا أاِو الشَّْيءا".  
. ورواه ابن أيب شيبة من طريق وقال األلباين يف اْلرواء: وهذا سند حسن يف مثل هذا املنت. ا.ه 

: »الا أباْسا أاْن ياُذوقا اخلْالَّ أاِو الشَّْيءا، ماا ملاْ  اِبٍر، عاْن عاطااٍء، عاِن اْبِن عابَّاٍس رضي هللا عنه، قاالا جا
ْلقاُه واُهوا صااِئٌم«. وجابر هو اجلعفي، وهو ضعيف.   ياْدُخْل حا



 (68)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 : ما حكم استعمال العطور للصائم أثناء هنار رمضان؟64س
َل حرج يف استعمال العطور يف رمضان، سواء كان من   اجلواب:

قبيل األدهان أو من العطورات املشتملة على العطور البخاخ يف  
 وليس عليه دليل. ،العلماء مشه للصائم الثياب والبدن، وكره بعض

 كتحل أثناء صيامي؟ أ: هل جيوز أن 65س
مسألة استعمال الكحل للصائم يف هنار رمضان من   اجلواب:

 املسائل اْلالفية: 
فجمهور الفقهاء مينعون الصائم من اَلكتحال للنص واحلال، أما  

وأما   .(1) رواه أبو داود وغريه .النص فلحديث: »لِي  تَِّقِه الصَّائُِم«
ا تتصل ابحللق، والقاعدة عندهم  احلال فقالوا: ألن يف العني عروقً 

يق فأحس الصائم  احللق واختلط ابلر إىل أن كل شيء وصل 
  بطعمه؛ أفطر بسببه.

 
حديث ضعيف اْلسناد، أخرجه أبو داود والطرباين والبيهقي، ويف إسناده عبد الرمحن بن  (1)

النعمان بن معبد بن هوذة؛ ضعيف، ووالده النعمان بن معبد جمهول. وقال أبو داود عقبه: " قال  
 (. 1014يل حيىي بن معني: وهو حديث منكر". وانظر: السلسلة الضعيفة )



 (69)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

وحجتهم   ، أن اَلكتحال َل يفطر -وهو الراجح - ل الثاِنوالقو 
النص واحلال أيًضا، أما النص فلعدم وجود النص، والقاعدة  

واَلكتحال   ،الشرعية أن الرتك دليل، ومعلوم أن األصل اإلابحة
ا يف عهد النب صلى هللا عليه وسلم للعالج وللتزين،  كان موجودً 

وَل يثبت عنه أنه هنى عنه، مع توافر الدواعي لنقل النهي، فقد نقل  
تنبيًها من ذلك، وأما حديث أِب داود الذي استدل   عنه ما هو أقل

ففي سنده ضعيف   جلمهور فال ينتهض لالحتجاج لضعفه؛به ا
وجمهول. وأما احلال فنقول: إن العني ليست منفًذا إىل اجلوف مثل  
الفم واألنف ولو كان فيها عروق تصل إىل احللق، لكنها ليست  

واألوىل أتخريه   ،تحالمنفًذا إىل اجلوف، وعليه فيجوز للصائم اَلك
 إىل الليل خروًجا من اْلالف.

  



 (70)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

: حصل بيين وبني زوجي ْجاع من الليل ومل أغتسل إال  66س
 فما حكم صومي؟   ؛بعد أذان الصبح

صومك صحيح ما دام أنك قد نويت الصيام من الليل   اجلواب:
قبل الصبح، فليس من شروط صحة الصيام الطهارة الكربى وَل  

يحني أ نَّ ع اِئش ة ، و أُمَّ س ل م ة  رضي هللا عنهما  الصغرى، ففي الصح
: أ نَّ ر ُسول  اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ك ان  »يُْدرُِكُه الف ْجُر و ُهو    أ ْخرب  َت 

ويف رواية: »ك ان  النَِّبُّ صلى   ،ُجُنٌب ِمْن أ ْهِلِه، ُُثَّ ي  ْغت ِسُل، و ي ُصوُم«
 .ٍم، ُُثَّ ي ُصوُم«ُجنُ ًبا ِمْن غ رْيِ اْحِتالُح  هللا عليه وسلم ُيْصبِ 

  



 (71)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 

  

 حادي عشر 

أحكام السواك واملضمضة  
 للصائم 



 (72)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 أن السواك مكروه للصائم، فهل هذا صحيح؟ : ْسعت 67س
بعض الفقهاء السواك للصائم بعد الزوال َل قبله،   كرهاجلواب:

وعللوا ذلك بقوله صلى هللا عليه وسلم: »و الَِّذي ن  ْفِسي بِي ِدِه  
ُُلوُف ف ِم الصَّائِِم أ ْطي ُب ِعْند  اَّللَِّ ت  ع اىل  ِمْن رِيِح املِْسِك«   . (1) ْل 

 فإذا استاك الصائم ذهبت هذه الرائحة اليت هي أطيب عند :قالوا
 هللا من ريح املسك، والواقع أن هذا مرود نًصا وحاًَل.

  : »ل ْوَلصلى هللا عليه وسلم النبأما النص فلما ثبت من حديث 
أ ْن أ ُشقَّ ع ل ى أُمَّيِت أ ْو ع ل ى النَّاِس أل  م ْرهُتُْم اِبلسِ و اِك م ع  ُكلِ   

، (3) ..أل  م ْرهُتُْم اِبلسِ و اِك ِعْند  ُكلِ  ُوُضوٍء« » ويف رواية: ،(2) ص ال ٍة«
وغريه من األحاديث اليت َل خيص الرسول صلى هللا عليه وسلم فيها  

فإن اْلُلوف تغي  ر رائحة الفم، وسببه  ل ااحلالصائم عن غريه. وأما 

 
 رضي هللا عنه.  ريرةمتفق عليه من حديث أيب ه(1)
 رضي هللا عنه،  واللفظ للبخاري. متفق عليه من حديث أيب هريرة(2)
ا اللَّْفِظ ... واأخرجه  159/ 4علقه البخاري. وقال احلافظ يف الفتح )(3) (: واصالاُه النَّسااِئيُّ ...هِباذا

اماْرهُتُْم اِبلسِ وااِك ماعا ُكلِ  ُوُضوٍء«. وااحلْاِديُث يف   ابن ُخزامْياةا ِمْن طارِيِق راْوِح ْبِن ُعبااداةا عاْن مااِلٍك بِلاْفظِ  »ألا
ُه النَّسااِئيُّ أاْيًضا ... عاْن أايب هُ  ا اْلواْجِه. واقاْد أاْخراجا ا اللَّْفِظ ِمْن غارْيِ هاذا رايْ راةا بِلاْفِظ الصَِّحيحانْيِ بِغارْيِ هاذا

 ُت عالاْيِهُم السِ وااكا ماعا ُكلِ  ُوُضوٍء«. »لاْوالا أاْن أاُشقَّ عالاى أُمَّيِت لافاراضْ 



 (73)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

خلو املعدة من الطعام، ويبسها هو الذي يسبب هذه الرائحة،  
  ءوأيًضا جيوز استعمال معجون األسنان أثنافيجوز لك استعماله، 

 الصيام بشرط التحفظ من نزول شيء إىل اجلوف.
: أان فتاة ال أت مضمض وال أستنشق أثناء الصيام خشية  68س

 فما احلكم؟   ؛أن يدخل شيء منه إىل جويف فأفطر 
خطأ كبريًا، وكان الواجب   َل شك يف أنك أخطأتِ  اجلواب:
هذا التصرف إَل بعد سؤال أهل العلم،   تتصريف مثل َل  عليك أ

فاملضمضة واَلستنشاق واجبتان يف الوضوء يف أصح قويل أهل  
مأمور ابملضمضة واَلستنشاق حال الصيام وغري   ئالعلم، واملتوض

الصيام، إَل أنه َل ينبغي يف حال الصيام أن يبالغ فيهما لقوله صلى  
ِلْغ يف اَِلْسِتْنش اقِ  بل   ؛(1)  ِإَلَّ أ ْن ت ُكون  ص اِئًما«هللا عليه وسلم: »و اب 

نص الفقهاء على إابحة ترطيب الفم والشفتني ابملاء إذا احتاج إليه  
 الصائم. 

 
 صحيح، رواه اخلمسة من حديث لاِقيِط ْبِن صارْباةا رضي هللا عنه.   (1)



 (74)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 
 
 

  

 ثاني عشر 

 أحكام املرضى يف رمضان 

 وبعض النوازل الطبية 



 (75)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

مرضت أثناء الصيام فأعطاين الطبيب املغذي  : 69س
 أتناول شيًئا غريه، فهل صومي صحيح؟ )اجللوكوز( ومل 

، فاملغذي الذي  اهمن مفسدات الصيام األكل وما يف معن اجلواب:
أخذته يستغين به املريض عن الطعام والشراب، ولذلك يطلق عليه  

ألنه يغذي وينعش اجلسم، ولذلك هو مفطر،   ؛غذي(املالناس )
 وعليك قضاء هذا اليوم.  

  ؛: مرضت يف هنار رمضان فأعطاين الطبيب إبرة يف الوريد70س
 فهل جيوز صومي؟ 

الصحيح من أقوال أهل العلم أن العربة ليست يف كون   اجلواب:
غري مغذية،   الوريد، وإَّنا يف كوهنا مغذية أو يف واإلبرة يف العضل أ

وعليه فإن كانت اإلبرة جمرد دواء مسكن أو مهدئ أو خمدر أو  
مضاد حيوي فصومك صحيح واحلمد هلل، أما إن كانت مغذية  

 صائم يفطر بسببها.ال  تغين هبا عن الطعام والشراب فإنتس
أفحص نسبة  أن : أان مريض ابلسكر وأحتاج دائًما 71س

ستعمل جهاز فحص  ؛ فهل جيوز وأان صائم أن أالسكر يف الدم
 الدم واملشتمل على وخز اْلصبع وخروج الدم اليسري؟



 (76)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

واحلمد هلل؛ ألنه ليس يف   ،وَل يضر صيامك ،جيوز ،نعم اجلواب:
 طر ابحلجامة.معىن احلجامة على قول من يرى الف

فهل جيوز يل أن أتربع يف   ؛ أتربع ابلدم  على أن  : أان متعود 72س
 خذ اهلدية على ذلك؟ آهنار رمضان؟ وهل جيوز أن  

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن التربع ابلدم ولو كان كثريًا َل   اجلواب:
يفطر بسببه الصائم، وذهب احلنابلة إىل أن التربع ابلدم الكثري يف  

طر الصيام قياًسا على احلجامة املفطرة، ولذلك  هنار رمضان يف
الصواب اجتناب التربع ابلدم يف هنار رمضان احتياطًا للعبادة  
 وخروًجا من اْلالف، وأما اهلدية فجائزة، والذي َيرم هو بيع الدم.

  ؛ : كنت أابشر عماًل فجرحت يدي وخرج منها دم كثري73س
 فهل أفطر؟ 

ر الصائم  ألن هذا ليس ابختيارك، الذي يفط   ؛َل تفطر اجلواب:
الدم الكثري الذي خيرج ابختيار الصائم كمن يتربع ابلدم يف أصح  

 قويل أهل العلم.



 (77)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

: حصل أن زوجيت مرضت يف هنار رمضان ونقلتها إىل  74س
فهل تفطر هبذا الدم   ا؛املستشفى فاستدعى احلال إعطاءها دمً 

 الذي نقل إليها؟
هبذا الدم الذي نقل إليها، وتقضي هذا اليوم،  تفطر  ،نعم اجلواب:

فحقن الدم يف الصائم يفطر؛ ألن الدم هو غاية الغذاء ابلطعام  
 .والشراب

وأحتاج أن أتناول إبرة   ،: أان مريض مبرض السكري75س
 فما حكم صومي؟   ؛ األنسولني يف هنار رمضان

واحلمد هلل، فجميع اإلبر اليت أيخذها   ،صومك صحيح اجلواب:
ولكنها   ،وَل يُستعاض هبا عن األكل والشرب ،ائم مما هو مباحالص

للمعاجلة كالبنسلني واألنسولني وإبر التطعيم واملضادات احليوية َل  
 .تضر  الصيام سواء أخذها الصائم عن طريق العضالت أو الوريد

أخذ )خباخ الربو( يف إىل حتاج أو  ، : أان مريض ابلربو76س
فما حكم صومي لو أخذت البخاخ يف هنار   ؛النهار والليل

 رمضان؟ 



 (78)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

علبة َتتوي على دواء سائل، وهذا الدواء   هوخباخ الربو  اجلواب:
يشتمل على ثالثة عناصر: املاء، واألكسجني، وبعض  
املستحضرات الطبية، وهو يوسع الشعب اهلوائية ابلنسبة ملريض  

  -لصائم الربو ويساعده على التنفس بشكل طبيعي، ولذلك جيوز ل 
 واحلمد هلل.  .أن يستعمله وصومه صحيح -إن احتاج إليه

 
 

 
  



 (79)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 
 

  

 

 ثالث عشر 

 مفسدات الصيام



 (80)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

: هل من املمكن أن تطلعنا على املفطرات اليت تفسد  77س
 الصيام ابختصار؟

نعم، فإن أصول املفطرات: األكل والشرب واجلماع   اجلواب:
واَلستفراغ، وقد مجع هللا تعاىل املفطرات الثالث األوىل بقوله: 

ِشُروُهنَّ واابْ ت اُغوا ماا كاتابا اَّللَُّ لاُكْم واُكُلوا وااْشرابُوا حاىتَّ  ﴿ فااآْلنا ابا
ْسواِد ِمنا اْلفاْجِر مثَّ أاِتُّوا  ي ات ابانيَّا لاُكُم اخْلاْيُط اأْلابْ ياُض ِمنا اخْلاْيِط اأْلا 

 [187]البقرة: ﴾ الصِ يااما ِإىلا اللَّْيلِ 
فقد ثبت يف السنة النبوية أنه من   ؤ؛وهو التقي ،وأما اَلستفراغ

 :  فيمكن أن يقال أبن املفطرات سبع املفطرات، وعليه
 اجلماع. -1
  .ومعناه: إخراج املين ابليد وَنوها ،واَلستمناء -2
 واألكل. -3
 والشرب.  -4
وما كان مبعىن األكل والشرب مما يتعاطاه اإلنسان مما يدخل   -5

  .إىل اجلوف أو عرب األوردة أو بقية البدن كاإلبر املغذية وغريها
  ؤ املتعمد. ومن املفطرات التقي -6



 (81)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

   .وأيًضا احلجامة يف أصح قويل أهل العلم -7
، وَل جيوز هلا  املرأة أو نفست فإهنما تفطروإذا حاضت  -8

 .ه من األَيمرت ا قضاء ما أفط الصيام وعليه
 : هل شرب الدخان يفطر الصائم؟ 78س

شرب الدخان مفطر ابتفاق أهل العلم، وهو من اْلبائث   اجلواب:
 الواجب اجتناهبا، ومن املفرتات.

 
 

 



 (82)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

  

 

 رابع عشر 

  بعض مسائل ونوازل الصيام 
 الطبية



 (83)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 ما حكم معاجلة األسنان يف هنار رمضان؟ : 79س
إن استطاع الصائم أتجيل عالج األسنان إىل الليل فهو   اجلواب:

أفضل خروًجا من اْلالف، وأما إذا احتاج إليه كشعوره آبَلم  
ومشقة   اً شديدة، أو لديه موعد يف العيادة يدخل عليه حرج 

  يؤثر يف  ، وَلوكذلك خلع ضرسه ،بتأخريه فال حرج عليه مبداوهتا
 بشرط أن يتحفظ من دخول شيء إىل جوفه.، وهلل احلمد؛ صيامه

: ما حكم عمل املرأة منظارًا للرحم أثناء صيامها يف هنار  80س
 رمضان؟ 
وصومها صحيح، ولو اشتمل املنظار على   ،َل حرج عليها اجلواب:

 ألنه ليس له منفذ إىل اجلوف.  ؛مواد دهنية أو عالجية
اليت تؤخذ خلفض احلرارة ابلنسبة   : ما حكم التحاميل81س

وابلنسبة للحقن املهبلية والشرجية   ؟هل صومه صحيح  ؟للصائم
 هل تفطر الصائم؟ 

هذا السؤال أحب أن   ن إخواِن وأخوات قبل أن أجيب ع اجلواب:
أعطيكم قاعدة عامة تنتفعون هبا، وهي أن مجيع احلقن والتحاميل  



 (84)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

رجية أو املهبلية، وكل  اليت يستعملها الصائم سواء التحاميل الش
 دواء يستعمله الصائم يف السبيلني ) القبل والدبر( َل يفطر.       

فهي َتتوي على مواد عالجية   ؛ وعليه فإن هذه التحاميل َل تفطر
 وَل   وَل شرابً دوائية فقط، وليس منها سوائل غذائية، فليست أكاًل 

طريًقا إىل اجلوف  يف معنامها، وأيًضا احملل الذي توضع فيه ليس 
 الذي قصده الشارع احلكيم كما بينت يف أول اجلواب.

وأذهب إىل املستشفى مرتني يف   ،: أان مريض ابلكلى 82س
 فما حكم صومي؟  ؛األسبوع لغسيل الكلى

نعم غسيل الكلى املعروف يفطر الصائم؛ ألنه يتطلب   اجلواب: 
يماوية  خروج الدم لتنقيته ُث رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد ك

 وغذائية كالسكرَيت واألمالح وغريها إىل الدم.  
وشفى هللا مجيع  ،ابرك هللا فيكم ،وهنا نصيحة إلخواِن وأخوات

ابلنسبة للمريض قد رخص هللا جل وعال له   ؛مرضى املسلمني 
فاماْن كاانا ِمْنُكْم مارِيًضا أاْو عالاى سافاٍر فاِعدٌَّة  ابلفطر، قال تعاىل: ﴿ 

مٍ   [184]البقرة: ﴾ ُأخارا  ِمْن أاَيَّ



 (85)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

وَل جيوز له   ، جب على الصائم الفطروبعض األمراض قد تو 
خاصة مثل هذه األمراض اليت َيتاج فيها املريض إىل   ؛الصيام

السوائل وتناول األدوية، أقول هذا الكالم ألن بعض املرضى قد  
يتضاعف عليه  ف ،رخص هللا له وهو أيىب أن أيخذ برخصة هللا

  ،سبب ذلك العبادة :وقد يضجر من العبادة أو يقول ،املرض
قال تعاىل:  ؛ ذلك، وهللا جل وعال ما كل فه وبعضهم قد يهلك

يِن ِمْن حاراجٍ ﴿ وقال تعاىل :  ،[78]احلج: ﴾ واماا جاعالا عالاْيُكْم يف الدِ 
َل  "وقاعدة الشريعة أنه  ،[16]التغابن: ﴾ فاات َُّقوا اَّللَّا ماا اْستاطاْعُتمْ ﴿

 ."وَل حرام مع الضرورة  ،واجب مع العجز
 : ما حكم قسطرة الشرايني للصائم؟ 83س

ارة عن أنبوب دقيق يدخل يف الشرايني ألجل  القسطرة عب اجلواب:
فتح الشرايني املغلقة أو بعضها، واستعمال القسطرة للصائم جائزة  

 وَل يف معنامها، أما  وَل شرابً وَل يفطر بسببها؛ ألهنا ليست أكاًل 
إذا أعطي دواء يشربه مثاًل قبل القسطرة أو بعدها؛ فإنه يفطر  

 بسبب هذا الدواء َل بسبب القسطرة. 



 (86)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

وقد وصف يل الطبيب مادة   ، : أعاين مشاكل يف أذين 84س
اهلا هنارًا يف  مهل جيوز استعف ؛ ذنسائلة معروفة بغسول األ 

 رمضان؟ 
  ؛وَل يضر صومك ،ذنجيوز لك استعمال غسول األ  ،نعم اجلواب:

ذن  ألن األذن ليست منفًذا إىل اجلوف؛ إَل إذا كانت طبلة األ 
ذن  ؛ ألن سائل غسول األ مشقوقة؛ فإن اَلحتياط القول ابلفطر

 من وصوله اىل اجلوف.ؤ وَل يُ   ،يدخل بكثرة
 : ما حكم استعمال خباخ األنف؟ 85س

  ،أريد أن أوضح مسألة تلتبس على كثري من الصائمني  اجلواب:
وهي عدم التفريق بني خباخ األنف وقطرة األنف. أما خباخ األنف  

طرة األنف فال  فيجوز للصائم استعماله فهو يشبه خباخ الربو، وأما ق
واألنف مدخل إىل اجلوف،   ،ألهنا تسيل ؛جيوز للصائم استعماهلا

واملستعمل   ،وهنايتها اْلياشيم مثاًل  ،إَل إذا كانت نقطة أو نقطتني 
 هلا متيقن أهنا َل تذهب إىل اجلوف؛ فإهنا َل تفطر.



 (87)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

وهناك حبة صغرية توضع َتت   ، : لدي مشاكل يف القلب86س
فما حكم أخذها أثناء  ؛من املرضى عنو اللسان تعطى هلذا ال

 الصيام؟
الواقع أن هذه احلبة تستعمل لعالج أصحاب األزمات   اجلواب:

وَُتتص بشكل غري  ، وتذوب مباشرة ،القلبية، وتوضع َتت اللسان 
وتساعد يف توقف   ،إرادي من الصائم، وَيملها الدم إىل القلب

األزمة اليت أصابت القلب، وهي جائزة وليست مفطرة هبذه  
  ؛الطريقة، أما إذا وضعها املريض فوق لسانه، أو تعمد ابتالعها

 فيفطر يف مثل هذه احلالة. 
: لدي برانمج مع عيادة مكافحة التدخني ألجل اْلقالع  87س

عنه، ومن ضمن الربانمج استعمال الصق يشتمل على  
  ؛وتني يلصق على الذراع ليجعلين أترك التدخني تدرجيًيا النيوك

 فما حكم استعمال الالصق أثناء الصيام؟ 
أسأل هللا أن يعينك على ترك التدخني، وفرصة دخول   اجلواب:

شهر رمضان عظيمة َلستثمارها يف اإلقالع عن التدخني ابلكلية.  
يف   ويفطر؛ ألنه ،أما من حيث استعماله أثناء الصيام فال جيوز



 (88)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

ن هذا الالصق ميد اجلسم مبادة  إ :الواقع بسؤال املختصني قالوا
ولكن   ،النيكوتني، فتصل إىل الدم، فيكون كمن يشرب الدخان

 بشكل قليل وبطيء. 
  



 (89)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 
 

 

 

  

 

 خامس عشر 

 أحكام صوم املسافر 



 (90)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

: أصبح السفر اآلن مرحًيا وخيتلف عن السابق، فنحن  88س
واملركبات املرحية، فهل جيب علينا  نسافر اآلن يف الطائرات 
 الفطر يف مثل هذه األسفار؟

الكالم يف صوم املسافر وفطره َل يدور يف وجوب صومه    اجلواب:
أو عدم وجوب صومه، وَل يف كون وسيلة السفر مرَية أم غري  
مرَية، فإن الشارع احلكيم جعل علة الفطر يف السفر هو جمرد  

سيلة السفر، قال هللا تعاىل: السفر، وليس املشقة، وَل نوع و 
شاْهُر راماضاانا الَِّذي أُْنِزلا ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس واب ايِ نااٍت ِمنا  ﴿

اهْلُداى وااْلُفْرقااِن فاماْن شاِهدا ِمْنُكُم الشَّْهرا ف اْلياُصْمُه واماْن كاانا  
ٍم ُأخارا  ٌة ِمْن أاَيَّ وإَّنا الكالم   ،[185]البقرة: ﴾ مارِيًضا أاْو عالاى سافاٍر فاِعدَّ

يبحث يف األفضيلة، فاألفضل يف حق الصائم الفطر يف السفر  
َل حرج عليك؛ ألن النب صلى هللا عليه  :مطلًقا، ويقال ملن صام

أحوال، منها يف  يف وسلم ثبت عنه هذا وهذا، بل قد يتأكد الفطر 
حق من وقع يف مشقة وحرج وهو مسافر، فالنب صلى هللا عليه  
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 قد ظلل عليه يف السفر من شدة احلر وهو  وسلم ملا رأى رجاًل 
يف   ه وسلم: »ل ْيس  ِمن الرِب الصومُ صائم؛ قال صلى هللا علي

وملا ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »إنَّ هللا    ،(49) السفر« 
، ويف (50) أْن تُؤتى ُرُخصه، كما يكره أْن تُؤتى معصيته «  َيُِبُّ 

 .(51)  أْن تُؤتى عزائمه « لفظ: »كما َُيبُ 

: أقلعت بنا الطائرة قبل غروب الشمس بنصف ساعة  89س
وحنن متجهون إىل جهة الغرب، وبقي النهار معنا ومل تغب  

فهل   ؛ الشمس، بينما على توقيت بلدان قد غربت الشمس
 نفطر على توقيت بلدان أم على غروب الشمس؟ 

فااآْلنا  لقد بني هللا جل وعال حقيقة الصيام بقوله: ﴿ اجلواب:
ِشُروُهنَّ واابْ ت اُغوا ماا كاتابا اَّللَُّ لاُكْم واُكُلوا وااْشرابُوا حاىتَّ ي ات ابانيَّا  ابا

اْلفاْجِر مثَّ أاِتُّوا الصِ يااما  لاُكُم اخْلاْيُط اأْلابْ ياُض ِمنا اخْلاْيِط اأْلاْسواِد ِمنا 

 
 رواه: البخاري، ومسلم. (49)
 حديث صحيح، رواه: أمحد.   (50)

 رواه ابن حبان ، وابن أيب شيبة. (51)
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وقد ثبت عن النب صلى هللا عليه وسلم أنه   ،[187]البقرة: ﴾ِإىلا اللَّْيلِ 
وغربت   ،وأدبر النهار من هاهنا ،قال: »إذا أقبل الليل من هاهنا

 .(52) فقد أفطر الصائم«  ؛الشمس

فجعل الشارع احلكيم الصوم ما بني هذين الوقتني، من طلوع  
الفجر الصادق إىل غروب الشمس، وأنتم يف مثل هذه الصورة َل  
جيوز لكم الفطر ما دامت الشمس َل تغب، فالشمس ما زالت  

 . ابقية«

: كانت الطائرة على املدرج استعداًدا لإلقالع، فغربت 90س
الشمس وأفطران يف الطائرة، فلما أقعلت يف اجلو وبعد أربعني  

 كم صومنا هلذا اليوم؟ ؛ فما حدقيقة طلعت علينا الشمس 
ألنكم   ؛وهلل احلمد، وأكملوا أكلكم ، صومكم صحيح اجلواب:

أفطرمت بنص شرعي، وهو غروب الشمس عليكم، قال تعاىل:   
واُكُلوا وااْشرابُوا حاىتَّ ي ات ابانيَّا لاُكُم اخْلاْيُط اأْلابْ ياُض ِمنا اخْلاْيِط  ﴿

 
 رواه: البخاري، ومسلم. (52)
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وقد ثبت   ،[187]البقرة: ﴾يااما ِإىلا اللَّْيلِ اأْلاْسواِد ِمنا اْلفاْجِر مثَّ أاِتُّوا الص ِ 
 ،عن النب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »إذا أقبل الليل من هاهنا

  .فقد أفطر الصائم« ؛ وغربت الشمس ،وأدبر النهار من هاهنا
قالعكم ابلطائرة فأنتم الذين  إوأما طلوع الشمس بعد  متفق عليه.

 اليت طلعت عليكم.طلعتم على الشمس، وليست الشمس هي 

  ؛: أان أعمل سائق شاحنة، وهكذا عملي ال ينقطع91س
 فكيف أفعل مع الصيام إذا دخل عليَّ شهر رمضان؟ 

لقد رخص هللا للمريض واملسافر ابلفطر، قال هللا تعاىل:   اجلواب:
  شاْهُر راماضاانا الَِّذي أُْنِزلا ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس واب ايِ نااٍت ِمنا ﴿

اهْلُداى وااْلُفْرقااِن فاماْن شاِهدا ِمْنُكُم الشَّْهرا ف اْلياُصْمُه واماْن كاانا  
ٍم ُأخارا  ٌة ِمْن أاَيَّ وَل أيت نص   ،[185]البقرة: ﴾مارِيًضا أاْو عالاى سافاٍر فاِعدَّ

يف بيان نوعية السفر، من حيث املشقة وعدم املشقة، وَل يف حال  
، فما دام  رتفًا السفر أم َل يكن ُمرتفًا املسافر؛ من حيث كونه ُم 

اإلنسان مسافراً؛ سواء كان سفره طارًًئ أم دائًما؛ كالسائفني  
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الطائرة أو   ي احملرتفني لسيارات األجرة أو الشاحنات، أو قائد
ة أو القطار أو الباص وغريها؛ فإهنم يرتخصون برخص السفر  الباخر 

، وأيًضا  نمن قصر الصالة، واملسح على اْلفني ثالثة أَيم بلياليه 
 الفطر يف رمضان، وعليهم القضاء. 

: ما املسافة اليت حيق فيها للمسافر أن يفطر يف السفر  92س
 إذا قطعها؟ 

لقدمي واحلديث،  هذه املسألة من املسائل اْلالفية يف ا  اجلواب:
فلقد اختلف فيها العلماء اختالفًا طوياًل، فمن أهل العلم من  

  أو مثانني  ،مرتاً ُمددة، بنحو ثالثة ومثانني كيلو  حددها مبسافة 
مرتاً، ومنهم من حددها مبا جرى عليه العرف أنه سفر، وإن َل  كيلو 

واز  ألن هللا تعاىل َل َيدد مسافة معينة جل :قالوا ؛يبلغ هذه املسافة
القصر، وكذلك النب صلى هللا عليه وسلم َل َيدد مسافة معينة؛ بل  
ثبت أن النب صلى هللا عليه وسلم إذا خرج ثالثة أميال أو فراسخ  

ى ركعتني، وعليه فإذا فارقت عامر بنيان بلدك،  قصر الصالة وصل  
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بك السري، فلك أن تفطر ولو   وأنت عازم على السفر، وقد جد  
 وهللا أعلم.  .بلدك، وهذا القول هو الراجح كنت تشاهد بنيان

 ،تقلع الساعة الثانية ظهًراس: نويت السفر وكانت طائرت 93س
فأنكر   ،مث ذهبت إىل املطار ألنين مسافر ،فأفطرت يف البيت

 فما قولكم؟   ؛علي أحد زمالئي
َل جيوز ملن نوى السفر وَل يشرع فيه أن يرتخص برخص   اجلواب:

السفر عموًما ومنها الفطر يف رمضان، وظاهر سؤالك أنك أفطرت  
وكان الواجب عليك   ، ؛ ففعلك خطأ  ا تسافر يف حال إقامتك ومل 

 سؤال أهل العلم قبل ذلك، وعليك قضاء هذا اليوم فقط.
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 سادس عشر 

أحكام طلوع الفجر وغروب  
 الشمس للصائم 
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ستيقظت وقد  لقد غلبين النوم يف رمضان أثناء الليل، فا : 94س
 فشربت املاء، فما احلكم؟  طلع الفجر وكنت عطشان، 

  ؛اطلوع الفجر، ُث شربت متعمدً من ا إذا كنت متيقنً  اجلواب:
 فيجب عليك قضاء يوم بدل ذلك اليوم مع التوبة إىل هللا تعاىل.

هل طلع أم   :: قمت من الليل وقد شككت يف الفجر95س
 فهل جيوز يل أن أتناول طعام السحور أم ال؟    ؛ال، ومل أْسع مؤذانً 

أن األصل بقاء الليل، فيجوز لإلنسان أن   القاعدة املتقررة اجلواب: 
يتناول طعام السحور، وَل جيب عليه اإلمساك حىت يتبني له طلوع  

 طلوع الفجر.لالفجر ابملشاهدة، أو بسماع مؤذن ثقة يؤذن  
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: أذن جهاز اجلوال يف جييب وظننته أذان املسجد  96س
 فأفطرت، مث بعد دقيقتني أذن املؤذن فما حكم صيامي؟

إذا كان املؤذن َيتاط يف التأخر يف أذان املغرب دقيقة أو   :اجلواب
فصومك صحيح، أما إذا كان   ؛دقيقتني كما يفعل كثري من املؤذنني 

يؤذن بعد سقوط قرص الشمس مباشرة فعليك القضاء، فيلزمك  
 سؤال املؤذن للتثبت. 
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 سابع عشر 

أحكام وآداب اإلفطار  
 والسحور 
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 الصائم؟ : مىت يفطر 97س
يفطر الصائم إذا غربت الشمس، ويتحقق غروهبا بتحقق   اجلواب:

غياب قرص الشمس يف جهة الغروب، ولو بقي شيء من الضوء  
مثَّ أاِتُّوا  الذي خيلفه غياب الشمس، لقول هللا تبارك وتعاىل: ﴿

و يف الصحيحني ع ن ُعم ر  ْبِن   ،[187]البقرة: ﴾الصِ يااما ِإىلا اللَّْيلِ 
: ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه   اْل طَّاِب رضي هللا عنهما ق ال 
ا ُهن ا،  اُر ِمْن ه  ا ُهن ا، و أ ْدب  ر  الن َّه  وسلم: »ِإذ ا أ قْ ب ل  اللَّْيُل ِمْن ه 

 ْبِن أ ِب  و ع ْن ع ْبِد هللاِ  ،(53) ف  ق ْد أ ْفط ر  الصَّائُِم« ؛و غ ر ب ِت الشَّْمسُ 
: ُكنَّا م ع  ر ُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف   أ ْوَف  رضي هللا عنه ق ال 
ُن، اْنزِْل   : »َي  ُفال  س ف ٍر يف ش ْهِر ر م ض ان ، ف  ل مَّا غ اب ِت الشَّْمُس ق ال 

: َي  ر ُسول  هللِا، ِإنَّ ع ل ْيك  هن  ارًا، ق ال   .«(54) ف اْجد ْح ل ن ا : »اْنزِْل  ق ال 
ُه بِِه، ف ش ِرب  النَِّبُّ صلى هللا   .ف اْجد ْح ل ن ا« : ف  ن  ز ل  ف ج د ح ، ف أ َت  ق ال 

 
 متفق عليه، واللفظ للبخاري.  (53)
اِء بُِعودٍ  (54) لاِة، وااجلْاْدُح َتاْرِيُك السَّوِيِق واحناِْوِه اِبْلما   قوله: )فاجدح لنا( هو: اِبجْلِيِم مثَّ احلْااِء اْلُمْهما

ْقِليُّ مثَّ   يطحن. قال احلافظ: يُ قااُل لاُه اْلِمْجداُح، جُمانَُّح الرَّْأِس. والسويق: ُهوا اْلقاْمح أاو الشَِّعري اْلما
ِن، وابُ ْلغاُة اْلمارِيِض. ا.ه .  ُة اْلُمسااِفِر، واطاعااُم اْلعاْجالا : ُعدَّ  واقاْد واصافاُه أاْعراايبٌّ ف اقاالا
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ا ُهن ا، و ج اء    : بِي ِدهِ  ، ُُثَّ ق ال   ، عليه وسلم »ِإذ ا غ اب ِت الشَّْمُس ِمْن ه 
ا ُهن ا، ف  ق ْد أ ْفط ر  الصَّائُِم«   .(55) اللَّْيُل ِمْن ه 

ومل   ، املغرب، وأتكدان من غروب الشمس : كنا ننتظر 98س
 فهل لنا أن نفطر أم ال بد من ْساع املؤذن؟  ؛ نسمع املؤذن

  ؛ما دمتم أتكدمت من غروب الشمس فيشرع لكم الفطر اجلواب:
ألن تعجيل الفطر سنة ومرغب فيه، وَل يشرتط َساعكم األذان،  

 فاملؤذن قد يتأخر، أو ينسى، أو َيصل خلل يف َساعات املسجد.
 : ما حكم أتخري اْلفطار من ابب االحتياط؟ 99س

من السنة تعجيل الفطر وعدم أتخريه، وهي مسألة هلا   اجلواب:
يث اْلريية وعدمها،  ارتباط ابلسنة الكونية القدرية يف اْللق من ح

فع ْن س ْهِل ْبِن س ْعٍد رضي هللا عنه أ نَّ ر ُسول  اَّللَِّ صلى هللا عليه  
 : « »َل وسلم ، ق ال  وملا ثبت    ،(56) ي  ز اُل النَّاُس خِب رْيٍ م ا ع جَُّلوا الِفْطر 

   : ع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه ع ِن النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم ق ال 

 
 متفق عليه.  (55)
 متفق عليه.  (56)
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يُن ظ اِهرًا م ا ع جَّل  النَّاسُ »َل   ، أِل نَّ اْلي  ُهود   ي  ز اُل الدِ  و النَّص ار ى    اْلِفْطر 
 .(57) يُ ؤ خِ ُرون « 

فالذي يظهر أن هذا من   ؛"حتياطمن ابب اال" :وأما قول السائل
أصبحت هناك وسائل   ،وهلل احلمد ،قبيل الوسواس واملبالغة، واآلن

كثرية تساعد على معرفة غروب الشمس، منها األذان الذي يرفع  
عرب هذه املكربات اليت تسمع من مكان بعيد، وكذلك وسائل  

ا يف معرفة غروب  ا كبريً تسهم إسهامً  ة واملرئي ةاإلعالم املسموع 
هلذا التأخري   ومي املعدة مسبًقا، فال يوجد داعٍ الشمس، وأيًضا التقا

 إلفطار. يف ا
نفطر أواًل مث نصلي املغرب، أم نصلي   :: أيهما أفضل 100س

 املغرب مث نفطر؟ 
ومن ُث تصلون   ،األفضل الفطر مبجرد غروب الشمس اجلواب:

وهدي   ،ألن هذا هو هدي النب صلى هللا عليه وسلم ؛املغرب
:   ؛أصحابه رضي هللا عنهم فعْن أ ن ِس ْبِن م اِلٍك رضي هللا عنه ق ال 

 
حديث حسن صحيح، رواه أمحد وأبو داود والنَّسائي يف الكربى وابن ماجه، وصححه ابن (57)

 ِحبَّان واحلاكم. خزمية وابن  
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ُرط ب اٍت ق  ْبل  أ ْن  »ك ان  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم يُ ْفِطُر ع ل ى 
: »م ا ر أ ْيُت   و ع ْن أ ن ٍس رضي هللا عنه .(58) احلديث ....«ُيص لِ ي   ق ال 

ة  اْلم   ، و ل ْو  النَِّبَّ صلى هللا عليه وسلم ق طُّ ص لَّى ص ال  ْغِرِب ح ىتَّ يُ ْفِطر 
 .(59) ك ان  ع ل ى ش ْرب ٍة ِمْن م اٍء« 

عليه النب صلى هللا عليه وسلم من تعجيل   وهو ما كان َيث  
ْعُت ر ُسول  اَّللَِّ  ما اإلفطار؛ فعن اب    ِن ع بَّاٍس رضي هللا عنه  : َسِ  ق ال 

أُِمْران  أ ْن   -م ع اِشر  اأْل نِْبي اءِ  -صلى هللا عليه وسلم ي  ُقوُل: »ِإانَّ 
، و أ ْن ن ض ع  أ مْي ان  ن ا ع ل ى مش  ائِِلِنا يف   ، و أ ْن نُ ؤ خِ ر  س ُحور ان  نُ ع جِ ل  ِفْطر ان 

ِة«   .(60) الصَّال 
يْ ر ة  رضي هللا عنه ع ِن النَِّبِ  صلى هللا عليه  ويُروى ِمْن حديِث أ ِب ُهر  

: »ي  ُقوُل اَّللَُّ  أنه وسلم  ع زَّ و ج لَّ: ِإنَّ أ ح بَّ ِعب اِدي ِإيل َّ،   ،ق ال 

 
 حديث حسن صحيح، رواه أمحد وأبو داود والرتمذي. (58)
حديث حسن صحيح، رواه أبو يعلى والبزار والطرباين يف املعجم األوسط، وصححه ابن خزمية  (59)

 وابن حبان واحلاكم. 
حديث صحيح، رواه الطرباين يف املعجم األوسط، وابن حبان. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد:   (60)

اُل الصَِّحيِح. ا.ه .  الُُه رِجا  راوااُه الطَّرباااينُّ يف اأْلاْوساِط، وارِجا
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ُلُهْم ِفْطًرا« : »ك ان  أ ْصح اُب  . (61) أ ْعج  و ع ْن ع ْمرِو ْبِن م ْيُموٍن ق ال 
ِس ِإْفط ارًا و أ ْبط أ ُهْم  ُمُ مٍَّد صلى هللا عليه وسلم أ ْعج ل  النَّا

 .(62) ُسُحورًا« 
فما األفضل يف حقي يف شهر   ،: أان مؤذن ملسجد101س

 أم أؤذن مث أفطر؟  ، أن أفطر قبل أن أؤذن :رمضان
أنت ابْليار، ولو أفطرت على رطب أو َترة وماء ُث   اجلواب:

أن زمن شرب املاء   وَل سيماوقد أتيت ابلسنة،  ،فال حرج ؛أذنت
 األفضل.  و وأكل التمرة يسري، ولعله ه

  ، : أان امرأة أجتهد يف إعداد اْلفطار لزوجي وأوالدي102س
ألنين أكون مشغولة   ؛ فيؤذن املؤذن وال أفطر إال بعد دقائق

 بتجهيز السفرة؟ 

 
ضعيف اْلسناد، رواه الرتمذي وابن خزمية وابن حبان. وقال الرتمذي: حسن غريب. وانظر:   (61)

 (. 1989(، واملشكاة ) 649غيب )ضعيف الرت 
حديث صحيح، رواه عبد الرزاق يف املصنف، والفرَييب يف الصيام، والبيهقي يف السنن، وقال   (62)

اُل الصَِّحيِح. ا.ه . وصحح إسناده  الُُه رِجا ِبرِي، وارِجا اهليثمي يف جممع الزوائد: راوااُه الطَّرباااينُّ يف اْلكا
 احلافظ يف الفتح.
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تعجيل   -ابرك هللا فيك  -أسأل هللا لك القبول، السنة  اجلواب:
واإلفطار يكون على رطب وماء، فلو شربت  اإلفطار وعدم أتخريه، 

تكونني قد  فس  ؛َترة أثناء عملك يف جتهيز السفرة تاملاء أو أكل 
 أتيت ابلسنة واألفضلية.

: أذن عليَّ املؤذن وأان يف السيارة وليس معي شيء  103س
 فهل أفطر ابلنية؟ ؛ أفطر عليه

وهو  ،لك أن تفطر ابلنية ولو َل تتناول شيًئا ،نعم اجلواب:
 األفضل. 

 : ما أفضل شيء يفطر عليه الصائم؟ 104س
أفضل شيء يفطر عليه الصائم الرُّطب، فإن َل جيد فعلى   اجلواب:

َتر، فإن َل جيد فعلى ماء، وله بعد ذلك أن أيكل ما يشاء. ف  ع ْن  
: »ك ان   أ ن ِس ْبِن م اِلٍك رضي هللا عنه ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه ق ال 

، ف ِإْن َلْ  ي ُكْن ُرط ب اٌت،  وسلم يُ ْفِطُر ع ل ى ُرط ب اٍت ق  ْبل  أ ْن ُيص لِ ي 



 (106)____________________ خمتارات من فتاوى الصيام 

 ،واحلُْسوة. (63) ف  ت م ر اٌت، ف ِإْن َلْ  ي ُكْن َت  ر اٌت ح س ا ح س و اٍت ِمْن م اٍء«
 ة الواحدة.ابلفتح: املرَّ  ،ابلضم: اجلُرعة من الشراب. واحل ْسوة

 : هل هناك حكمة يف اْلفطار على املاء والتمر؟ 105س
كم أن العلل يف النصوص الشرعية إما أن  َل خيفى علي اجلواب:

،  حكمة تكون ظاهرة أو مستنبطة، ويف اإلفطار على التمر واملاء
عليها، ف  ع ن س ْلم ان  ْبِن ع اِمٍر رضي  فبالنسبة للماء العلة منصوص 

: ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »ِإذ ا ك ان    هللا عنه ق ال 
، ف  ع ل ى اْلم اءِ  ِد التَّْمر    ؛أ ح دُُكْم ص اِئًما، ف  ْليُ ْفِطْر ع ل ى التَّْمِر، ف ِإْن َلْ  جيِ 

والتمر فيذكر األطباء والفقهاء  وأما الرطب . (64) ف ِإنَّ اْلم اء  ط ُهوٌر«
وهذا   ،أن املعدة َتتاج إىل تليني بعد يوم من عدم األكل والشرب

موجود يف التمر واملاء، وكذلك اخنفاض نسبة اجللوكوز يف الدم فرتة  

 
حسن صحيح، رواه أمحد وأبو داود والرتمذي، وقال: حديث حسن غريب. ورواه  حديث (63)

الدارقطين، وقال: هذا إسناد صحيح. وصححه احلاكم على شرط مسلم، ورواه الضياء املقدسي  
 يف املختارة. 

ضعيف اْلسناد، جلهالة الر ابب الراوية عن سلمان عمها. ويشهد له ما قبله. رواه أبو داود،  (64)
ي، والنسائي يف الكربى، وابن ماجه، وأمحد، وقال الرتمذي: حديث حسن. وقال يف  والرتمذ 

موضع آخر: حسن صحيح. وصححه ابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم. ونقل احلافظ تصحيحه يف 
 (. 4/50التلخيص عن أيب حامت الرازي. وانظر: إرواء الغليل )
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وهو أنفع  ،اَلمتناع عن الطعام والشراب، وأن التمر يعوض ذلك 
 وهللا أعلم.  .من غريه

 ؟ ه ه الصائم عند فطر : ما الدعاء الذي يقول106س
: ك ان    يدعو مبا ورد، فع ن اْبِن ُعم ر  رضي هللا عنه اجلواب: ق ال 

أُ  : »ذ ه ب  الظَّم    ،ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ِإذ ا أ ْفط ر  ق ال 
 . (65) و ابْ ت  لَِّت اْلُعُروُق، و ث  ب ت  اأْل ْجُر ِإْن ش اء  اَّللَُّ«

 : ما حكم السحور؟107س
السحور سنة، وهو ُمل إمجاع ملن أراد الصيام، فعن أ ن ِس   اجلواب: 

: ق ال  النَِّبُّ صلى هللا عليه وسلم:   ْبن  م اِلٍك رضي هللا عنه ق ال 
ًة«  ؛»ت س حَُّروا  .(66) ف ِإنَّ يف السَُّحوِر ب  ر ك 

: هل ال بد من السحور، ألنين غالًبا ال أشعر ابلرغبة  108س
 يف األكل؟ 

 
ه احلاكم، وقال الدارقطين: إسناده  حسن، رواه أبو داود، والنسائي يف الكربى، وصحح (65)

 حسن. 
 رواه: البخاري، ومسلم.  (66)
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سحور سنة، وهو من عالمة اْلريية هلذه األمة، وَل  أكل ال اجلواب:
ع ِن  ،ولو جبرعة ماء أو َتر، ف  ع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه هينبغي ترك

: »نِْعم  س ُحوُر اْلُمْؤِمِن التَّْمُر«  . (67) النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم ق ال 
اِبٍر رضي هللا عنه أ نَّ النَِّبَّ  ىورو   صلى هللا عليه وسلم  البزَّار ع ْن ج 

: »نِْعم  السَُّحوُر اِبلتَّْمِر«   .(68) ق ال 
وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا  

رواه ابن ِحبَّان،   .عليه وآله وسلم: "تسحَّروا ولو جُبْرعٍة من ماء"
 ولذلك نص الفقهاء على أن أقله جرعة ماء.

: هل ثبت ان السحور بركة؟ وما معىن الربكة يف 109س
 السحور؟
ثبت أن السحور بركة؛ فعن أ ن ِس ْبن  م اِلٍك رضي هللا   ،نعم اجلواب:

: ق ال  النَِّبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ت س حَُّروا ف ِإنَّ يف   ؛عنه ق ال 
ًة«  .(69) السَُّحوِر ب  ر ك 

 
 صحيح، رواه أبو داود، وابن حبان.   (67)
(، ورواه ابن عدي يف الكامل،  465/ 1حسن يف الشواهد. كشف األستار عن زوائد البزار )  (68)

وأبو نعيم يف احللية. وقال اهليثمي يف اجملمع: رجاله رجال الصحيح. ا.ه . وفيه نظر، وانظر  
 (. 562»الصحيحة« )
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وع ْن ع ْبِد اَّللَِّ ْبن  احلْ اِرِث، َُي دِ ُث ع ْن ر ُجٍل ِمْن أ ْصح اِب النَِّبِ   
ْلُت ع ل ى النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وس : د خ  لم ق ال 

ه ا ف ال  ت د ُعوُه« ُ ِإَيَّ ٌة أ ْعط اُكُم اَّللَّ : »ِإهنَّ ا ب  ر ك   .(70) و ُهو  ي  ت س حَُّر، ف  ق ال 
وأهنا َتصل جبهات   ، وقد ذكر العلماء معىن الربكة يف السحور

 متعددة، منها:  
o اتباع السنة.   
o وخمالفة أهل الكتاب.   
o  رضي هللا  ودعاء هللا ومالئكته ، للمتسحرين، ف  ع ِن اْبِن ُعم ر 

: ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »ِإنَّ اَّللَّ   عنهما، ق ال 
ت ُه ُيص لُّون  ع ل ى اْلُمت س حِ رِين « ِئك     .(71) و م ال 

o  .والتقوي به على العبادة 
o والزَيدة يف النشاط.   
o ومدافعة سوء اْللق الذي يثريه اجلوع.   

 
 رواه: البخاري، ومسلم.  (69)

 حديث صحيح، رواه النسائي، وأمحد، وحس ن إسناده املنذري يف الرتغيب.   (70)
،  1654حديث حسن صحيح، رواه ابن حبان، والطرباين يف األوسط. وانظر: "الصحيحة )(71)
 (". 3409و
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o  والتسبب ابلصدقة على من يسأل إذ ذاك أو جيتمع معه
   .على األكل

o  لذكر والدعاء وقت مظنة اإلجابةابوالتسبب .   
o وتدارك نية الصوم ملن أغفلها قبل أن ينام.  
o  ين، وغريها.وأيًضا دعاء املالئكة للمتسحر 

 : ما أفضل وقت للسحور؟ 110س
أتخريه أفضل إىل قبل طلوع الفجر، ملا ثبت ع ْن أ ن ٍس   اجلواب:

: »ت س حَّْران  م ع  النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم، ُُثَّ   رضي هللا عنه، ق ال 
ْم ك ان  ب نْي  األ ذ اِن و السَُّحوِر؟" .ق ام  ِإىل  الصَّال ِة«   .ِقيل  ألنس: ك 

: »ق ْدُر َخ ِْسني  آي ًة«  .(72) ق ال 
الق اِسِم ْبِن  ْبِن ُعم ر  رضي هللا عنه، وأيًضا عن ِفٍع، ع ِن او ع ْن ان  

ُمُ مٍَّد، ع ْن ع اِئش ة  رضي هللا عنها، أ نَّ ِبال ًَل ك ان  يُ ؤ ذِ ُن بِل ْيٍل، ف  ق ال   
مِ   ر ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »ُكُلوا و اْشر بُوا ح ىتَّ يُ ؤ ذِ ن  اْبُن أُ 

 
 رواه: البخاري، ومسلم. (72)
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ق ال  الق اِسُم: و َلْ  ي ُكْن   .يُ ؤ ذِ ُن ح ىتَّ ي ْطُلع  الف ْجُر« ُه َل م ْكُتوٍم، ف ِإنَّ 
ا ِإَلَّ أ ْن ي  ْرق ى ذ ا و ي  ْنزِل  ذ ا    .(73) ب نْي  أ ذ اهِنِم 

: »ُكْنُت أ ت س حَُّر يف   ،رضي هللا عنه ،و ع ْن س ْهِل ْبِن س ْعدٍ  ق ال 
أ ْهِلي، ُُثَّ ت ُكوُن ُسْرع يِت أ ْن أُْدرِك  السُُّجود  م ع  ر ُسوِل اَّللَِّ صلى هللا  

 .(74) عليه وسلم «
  ؛ : أغلب أَيم رمضان أتسحر بعد صالة الرتاويح وأانم 111س

 حيث إنين أعمل من النهار مبكًرا؟  ؛ ألنين أحتاج إىل النوم
َل حرج عليك، فالسحور سنة، وقد فاتك وقت   اجلواب:
ألكل والشرب  لوهو أتخريه إىل قبل الفجر بوقت يكفي  ، األفضلية

 فيه قبل األذان.
: أحيااًن يؤذن عليَّ املؤذن واللقمة يف فمي هل ألفظها؟ 112س

 ف؟ وكذلك كوب املاء يف يدي هل أكمل الشرب أم أتوق 
وكان   ،أكمل اهلدي هدي ُممد صلى هللا عليه وسلم إن   اجلواب:

من هديه أنه أرشد من كان إانء املاء يف يده وَسع األذان للفجر أن  

 
 رواه: البخاري. (73)

 رواه: البخاري، ومسلم. (74)
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ع ِن النَِّبِ  صلى هللا   شربته، ف  ع ْن أ ِب ُهر يْ ر ة  رضي هللا عنه، يكمل
اء  و اإْلِ  ع  أ ح دُُكُم النِ د  : »ِإذ ا َسِ  ُء ع ل ى ي ِدِه، ف ال   عليه وسلم ق ال  ان 

ت ُه ِمْنُه«  . (75)ي ض ْعُه ح ىتَّ ي  ْقِضي  ح اج 
: ما حكم اْلمساك عن األكل والشرب قبل األذان 113س

 بعشر دقائق أو ربع ساعة؟ 
هذا الفعل خطأ، والتزامه إىل البدعة أقرب، فاهلل جل   اجلواب:

واُكُلوا وااْشرابُوا حاىتَّ ي ات ابانيَّا لاُكُم اخْلاْيُط اأْلابْ ياُض ِمنا  وعال يقول: ﴿
  على وقد دلت السُّنة النبوية ،[187]البقرة: ﴾اخْلاْيِط اأْلاْسواِد ِمنا اْلفاْجرِ 

أن األفضل للصائم أن يؤخِ ر ُسحوره إىل قبيل طلوع الفجر، وأن له  
ِفعِ  أن يؤكل ويشرب حىت يسمع األذان، ، ع ِن اْبِن ُعم ر   ف  ع ْن ان 

الق اِسِم ْبِن ُمُ مٍَّد، ع ْن ع اِئش ة  رضي هللا  عن ، و  مارضي هللا عنه
ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه عنها، أ نَّ ِبال ًَل ك ان  يُ ؤ ذِ ُن بِل ْيٍل، ف  ق ال  ر  

يُ ؤ ذِ ُن ح ىتَّ    أُمِ  م ْكُتوٍم، ف ِإنَُّه َل وسلم: »ُكُلوا و اْشر بُوا ح ىتَّ يُ ؤ ذِ ن  اْبنُ 

 
وأمحد، والداراُقطين، وقال: حديث حسن، وصححه حديث حسن اْلسناد، رواه أبو داود، (75)

 احلاكم. 
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ا ِإَلَّ أ ْن ي  ْرق ى ذ ا   .ي ْطُلع  الف ْجُر« ق ال  الق اِسُم: و َلْ  ي ُكْن ب نْي  أ ذ اهِنِم 
 .و ي  ْنزِل  ذ ا. متفق عليه

ْلُت أ ان  و م ْسُروٌق ع ل ى ع اِئش ة  و ع ْن أ ِب  : د خ  ف  ُقْلن ا: َي    ، ع ِطيَّة ، ق ال 
ا ِن ِمْن أ ْصح  ،  ِب ُمُ مٍَّد صلى هللا عليه وسلمأُمَّ اْلُمْؤِمِنني ، ر ُجال 

ْفط ار    ُر اإْلِ ُر يُ ؤ خِ  ة «، و اآْلخ  ُل الصَّال  ْفط ار  و يُ ع جِ  ُل اإْلِ أ ح ُدمهُ ا »يُ ع جِ 
فْ و ي ُ  ُل اإْلِ ا الَِّذي يُ ع جِ  ة ، ق ال ْت: أ ي ُُّهم  ُر الصَّال  ط ار  و يُ ع جِ ُل  ؤ خِ 

ة ؟  : قُ ْلن االصَّال  ِلك    .ي  ْعيِن اْبن  م ْسُعودٍ  ،ع ْبُد هللاِ  :ق ال  ق ال ْت: »ك ذ 
 رواه مسلم.  .ك ان  ي ْصن ُع ر ُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم«

  ؛الفجر بوقت قصري وعليَّ جنابة: استيقظت قبل أذان 114س
فهل أقدم الغسل أم السحور؛ ألين إذا اغتسلت فاتين  

 السحور؟
ألن وقت   ؛األفضل أن تتسحر أوًَل ُث تغتسل بعد ذلك اجلواب:

اَلغتسال واسع ولو طلع الفجر عليك، فال يؤثر يف صومك، أما  
وقت السحور فيفوت ابألذان، ففي الصحيحني أ نَّ ع اِئش ة ، و أُمَّ  
: أ نَّ ر ُسول  اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم   س ل م ة  رضي هللا عنهما أ ْخرب  َت 

ويف   ،ِلِه، ُُثَّ ي  ْغت ِسُل، و ي ُصوُم«ك ان  »يُْدرُِكُه الف ْجُر و ُهو  ُجُنٌب ِمْن أ هْ 
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رواية: »ك ان  النَِّبُّ صلى هللا عليه وسلم ُيْصِبُح ُجنُ ًبا ِمْن غ رْيِ  
 اْحِتال ٍم، ُُثَّ ي ُصوُم«. 
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 الفهرس 
 رقم الصفحة األسئلة  املوضوع 

 5 - املقدمة
 7 8-1 حكم الصيام  وبيان فضائله أوالً :
 17 11-9 الصغريأحكام صوم  اثنياً :
 21 17-12 أحكام دخول الشهر اثلثاً :
 27 19-18 أحكام صوم املسلمني يف بالد الغرب رابعاً :

 30 27-20 أحكام النية يف الصيام خامساً :
 37 42-28 أحكام احلائض والنفساء يف الصيام سادساً :
 48 49-43 أحكام القيء والنخامة والريق يف الصيام سابعاً :
 53 59-50 أحكام اجلماع يف الصيام اثمناً :

 63 61-60 أحكام احلامل واملرضع والشيخ الكبري اتسًعا :
 66 66-62 ما يرخص فيه للصائم عاشًرا :

 71 68-67 أحكام السواك واملضمضة للصائم حادي عشر :
 74 76-69 وبعض النوازل الطبية املرضى يف رمضانأحكام  اثين عشر :

 79 78-77 مفسدات الصيام اثلث عشر :
 82 87-79 الطبية بعض مسائل ونوازل الصيام رابع عشر :

 89 93-88 أحكام صوم املسافر خامس عشر :
 96 96-94 أحكام وآداب اإلفطار والسحور سادس عشر :

 99 114-97 اإلفطار والسحورأحكام وآداب  سابع عشر :
 –مت حبمد هللا   -
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