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يقّبل  كان رسول اهللا  (المباشرة والقبلة لمن يملك نفسه ، لقول عائشة رضي اهللا عنها:(-٦
ومسلم  )١٩٢٧[ البخاري ( ))به م إلرْ كُ ئم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملكَ وهو صا

)١١٠٦( . [ 
بأس أن  ال ( إلى الجوف ، لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما : ذوق الطعام دون دخول شيءٍ -٧

 ) تعليقا ] .١٥٤/ ٤) [ البخاري (ما مل يدخل حلقه وهو صائم  يذوق اخلل أو الشيءَ 
ولم ير أنس  ": ) ٤/١٥٣قطرة والمراهم التي ال تصل إلى الجوف، ففي البخاري (الكحل وال-٨

 والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا " .
فـألقاه عليه وهو صائم  بّل ابن عمر رضي اهللا عنهما ثوباً  دالتبرد بالماء على الرأس والفم ، فق-٩

 . ) ]٤/١٥٣البخاري ([  د للصائم ) البأس بالمضمضة والتبرّ  :( ، وقال الحسن
الفطر فيما لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما : (  ،ونحوهتحليل الدم و غير المغذية  اإلبَر أخذ-١٠

 .  ) [ مصنف ابن أبي شيبة ] دخل ، ال فيما خرج
وهذا  ] ، )١٩٣٨[ البخاري(  احتجم وهو صائم فإن النيب ،  لمن ال تضعفه الحجامة-١١

 . ابلةخالفا للحن مذهب الجمهور
 كما قال أنس ،  فهو منسوخ )] ٩٣١[ اإلرواء ())  أفطر احلاجم واحملجوموأما حديث : ((  - 

  .)٢٣٩(عند الدارقطني 
 ور ونحوه .بخكالغبار وال  ، تحّرز منهبلع الريق والنخامة وما ال يُ  -١٢
 خلع السن إن لم يصل الدم إلى الجوف . -١٣
  مما لم يرد الدليل بالنهي عنه . هان ونحوهواالدّ  التطيب في نهار رمضان ، -١٤

 
  

 آداب الصوم - ١٢                                       
 
  

) ١٤٥/ ٤)) [ النسائي (إيّاها فال تدعوه  أعطاكم اهللاُ  إJا بركةٌ : ((  السحور : فقد قال  -١
)) [  رحَ السّ  اب أْكلةُ فْصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكت: ((  ) ] ،وقال ٥/٢٧٠وأحمد (
كم جرعة من أحدُ  عَ رَ بركة ، فال تدعوه ، ولو أن جيَْ  لةُ أكْ  حورُ السَ : ((  ) ] ، وقال ١٠٩٦مسلم (

نعم َسحور ((  ) ] ، وقال ٣/١٢)) [ أحمد( ون على املتسّحرينصلّ ومالئكته يُ  ماء ، فإن اهللا
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)) [ أبويعلى  روا ولو جبرعة من ماءتسحّ : ((   ] ، وقال )٢٣٤٥[ أبوداود ())  املؤمن التمر
 . ] )٨٨٤) وابن حّبان (٣٣٤٠(
 : (( لقوله  –أي قبل النداء  –تأخير السحور ، وآخر وقته ما قبل دخول الفجر الصادق  -٢

ل رم الطعام وحيُ ل الصالة ، وأما الثاين فإنه حيُ م الطعام ، وال حيُِ رِّ ا األول فإنه ال حيُ فأمّ  ، الفجر فجران
كلوا واشربوا وال   : (( ) ] ، وقال ١/١٩١) والحاكم(٣/٢١٠)) [ صحيح ابن خزيمة (الة الص

  يغرّنكم الساطعُ 
ُ
) ٣/٧٦)) [ الترمذي ( لكم األمحر د ، وكلوا واشربوا حىت يعرتضَ عَّ صَ امل

  ،) ] ٢/٣٠٤وأبوداود(
 .الفجر الصادق : الفجر الكاذب ، واألحمر هو  :والساطع المصّعد هو

مث قام إىل الصالة ، قال أنس : كم كان بني  نا مع النيب رْ تسحّ : قال: (  يد بن ثابت وعن ز   
) ٤/١١٨) [ البخاري (ر مخسني آية : قدْ  حور ؟ قالوالسُّ  -أي اإلقامة  - األذان

  . )]١٠٩٧ومسلم(
)) [ البخاري عّجلوا الفطر  اليزال الناس خبري ما: ((  تعجيل الفطر ،فقد قال  -٣
إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا : ((  ) ] ، وقال ١٠٩٣ومسلم()١٩٥٧(

) ] ، وقال أبوالدرداء ١١٠٠)ومسلم(١٩٥٤البخاري ([))  وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
 ) : ٌحور ، ووضع اليمني على الشمال يف الصالة من أخالق النبوة : تعجيل الفطر وتأخري السُّ  ثالث

 .) ]٢/١٠٥راني وصححه الهيثمي () [ الطب
فطر على رطبات يُ  كان النيب   :(لم يجد فعلى الماء ، لقول أنس  فإن ، الفطر على تمر-٤

) [ قبل أن يصلي ، فإن مل يكن رطبات ، فتمرات ، فإن مل يكن مترات حسا حَسواٍت من ماء 
 )].٣/٧٠)والترمذي (٢/٣٠٦أبوداود(

ذهب الظمأ وابتّلت  أنه كان يقول إذا أفطر : (( عن النبي  عاء عند فطره بما ثبتالدُّ   -٥
 ) ] .٢/٣٠٦بوداود (أ)) [ العروق ، وثبت األجر إن شاء اهللا 

دعو}م :  ال تُردُّ  ثالثٌ : ((  الدعاء بعده بما شاء من خيري الدنيا واآلخرة ، فقد قال -٦
 .) ]١٧٥٢) وابن ماجه(٢٥٢٨لترمذي ()) [ االصائم حني يفطر ، واإلمام العادل ، ودعوة املظلوم 

من أجر  أنه ال ينقصُ  أجره غريَ  من فطّر صائما كان له مثلُ (( :   فقد قال  إطعام الصائمين ،-٧
 ) ] .١٧٤٦وابن ماجه()٨٠٧[ الترمذي ()) الصائم شيئا 

م كم األبرار ، وصّلت عليكأكل طعامَ  (( الدعاء لمن دعاك إلى طعامه بما ورد عن النبي -٨
اللهم أطعم من أطعمين ) ] ، وبقوله : (( ٣/١١٨)) [ أحمد(وأفطر عندكم الصائمون  ، املالئكة
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)) هلم وارمحهم ، وبارك فيما رزقتهم اللهم اغفر) ] أو بقوله : (( ٢٠٥٥)) [ مسلم(واْسِق من سقاين 
 ) ].٢٠٤٢[ مسلم (

عدة  ان للصحابة القرآن ، وك يدارس جبريل  قراءة القرآن ، فقد كان النبي -٩
 ختمات في رمضان .

أجود الناس باخلري ، وكان أجود ما يكون يف رمضان ،  كان النيب كثرة الصدقات ، فقد   -١٠
 .] )٢٣٠٨) ومسلم(١٩٠٢[ البخاري ( وكان أجود باخلري من الريح املرسلة

ت على محرما اللغو والرفث والزور والكذب ، فهيك ، آفاته من وجوب حفظ اللسان -١١ 
 من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل ، : (( المسلم ، وتزداد حرمة على الصائم ، لقول النبي 

ليس الصيام من  : (( ) ] ، وقال ٦٠٥٧)) [ البخاري ( حاجة يف أن يدع طعامه وشرابههللا فليس 
فقل : إين صائم ، إين  األكل والشراب ، إّمنا الصيام من اللغو والرفث ، فإن ساّبك أحد أو جهل عليك

 ) ] .١٩٩٦)) [ صحيح ابن خزيمة ( صائم
 
 

 الصيامفي  فقهيةمسائل  -١٣                               
 
تم صومه ، وال يجب عليه القضاء ؛ لحديث عاشوراء من أسلم في نهار رمضان فعليه أن يُ  -١ 

 )) [ ليصم بقّية يومه ف ن مفطراً صومه ، ومن كا ليتمَّ فمن كان صائما  قال : (( أن النبي 
 بقضائه.  ولم يأمرهم ] ، وقد كان صيام عاشوراء واجباً  )١١٣٦) ومسلم (٢٠٠٧البخاري(

من لم يعلم بدخول الشهر إال نهاراً فإنّه يتم صومه أيضا ، وال يجب عليه القضاء ؛ وذلك  -٢
 للحديث السابق .

ترط لكل ليلة ؛ ألنه عبادة واحدة كالحج ، وقد نّية صيام رمضان تكون في أوله ، وال ُتش -٣ 
 ، وهو قول المالكية وغيرهم . )) [ متفق عليه ] إّمنا األعمال بالنيات: ((  قال 

ه ، أو كان البلد وحدَ  فال يصوم إال إن كان في بلدٍ  ، من رأى الهالل وحده فُرّدت شهادته -٤
الصوم يوم تصومون ، والفطر : ((  له مما اختلف المسلمون في دخول الشهر فيه ؛ وذلك لقو 

 ] .)١/١٣٥( )) [ الترمذييوم تفطرون ، واألضحى يوم تضّحون 
إذا طهرت الحائض أو النفساء أو شفي المريض  أو أقام المسافر في نهار رمضان وقد  -٥

 أصبحوا مفطرين ، فعليهم قضاء اليوم سواء أتموا إمساكه أم ال .


