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  ةـــــــمدّ ـــقمُ ال 
 
 

 -: اله ، وبعدُ بو ومن واوعلى آلو وصحْ ، على رسول اهلل  والسالمُ  والصالةُ  ، الحمد هلل
 ، ولي األبصارألُ  تذكرةً  ، وعشّي وإبكار،  بين ليل ونهار فلم تزل رحى الزمان تدور متقلبةً    

  ،ى واالعتبار هَ النـ   أُلولي وعبرةً                         

             واأليام تطوى ، فاألعمار تقضى [ ،  ٕٙ: ] الفرقان ،

األمل ، والموت يأتي  قد غّره طولُ   رةٍ مْ و في غَ دنيو من األجل ، ولكنّ تعمل عملها في ابن آدم لتُ 

   ندوق العمل ،صُ  والقبرُ  تةً بغْ                        

                                  

                : د المتقي بعملو يوم يلقاه ،فيسعَ [ ،  ٖٓ] آل عمران 

  ، ينظر ما قدمت يداه يومَ  ويتحّسر الشقي                      

        : الزمر [٘ٙ ]. 

ذو ، ذلكم الشهر الفضيل ، ، وىو رمضان  كريماً   وضيفاً  عظيماً  فها نحن اآلن نستقبل موسماً    
أعناقنا  ب  رمضان ، تشرئِ  بُ نترقّ  عامٍ  واألجر الجزيل ، وكما ىو الشأن في كل   ، الفضل الجليل

ظعن ما يَ  رعانَ ويسبغ علينا من نوالو ، ثم سُ  ، حيطنا بأفضالوفيُ  ،  إلىاللو ، وتتوق نفوسنا إلطاللو
فهم  ، الدين و إلى يومِ نَ وْ أنهم ال يلقَ  مكتب اهلل عليه  ع أقواماً ليودّ  خيالٍ  و طيفُ وكأنّ ،  مرتحالً 

بين ، وآخرين مّد اهلل لهم في مين أو معذ  ا أن يكونوا منع  ا بأعمالهم مرىونين ، فإمّ وْ اآلن غدَ 

  ، الدين  عليهم يومَ  ةً جّ حُ  نين لتكونَ الس             ،      
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       ،                 : الشعراء [ٕٓ٘-

ٕٓٚ ]  . 
الغفران  الشيطان وحصولِ  العصيان وإرغامِ  الرحمن ومجانبةِ  القرآن وطاعةِ  فرمضان ىو شهرُ    

 .من النيران والعتقِ 
 
 ضفي عليك من الجالل جالالتُ               ـةور تحيــالشه يا خيرَ  ضانُ ـرم
 ىا من مؤمنعبيرُ  يفوحُ  ذىاخُ 
 
 

 

 الالـواإلج  عظيمـالت لك  غي ـبيَ  
 
 

 أصناف الناس تجاه رمضان -ٔ                         
 

  قولو تعالى : على حد  ، ددا وطرائق قِ  ، هر مواقف شتىلناس تجاه ىذا الشوا   

    :تجمعهم ىذه األصناف العشرة :[  ٗ] الليل ، 

عارية عن قصد القربة ، عادة مبتوتة الصلة بالفؤاد والتديّن فمنهم من يتخذ رمضان محض  -ٔ
 والتعبد .

والتخّلص من  ، نفس ، وتغيير نمط الحياة اليومّيةومنهم من يتخذه مجّرد محطّات لترويح ال -ٕ
 ة .الترّسبات المعيشيّ 

، ، ولكّنو إذا انقضى نقضوا ما أبرموا تعّبديّة  ولحظاتٍ  ، إيمانّية ومنهم من يتخذونو وقفاتٍ  -ٖ
 ، على حد قولهم :وعلى أعقابهم نكصوا 

 رمضان وّلى ىاتها يا ساقي       مشتاقة تسعى إلى مشتاق
فهو مالزم  ، يعرف عن رمضان إال ترك الشراب والطعام ، وأّما المعاصي واآلثام هم من الومن -ٗ

 لها على الدوام .
مع  ، والمزاحمة في األسواق، ومنهم من ال يعرف من الصيام إال اإلعداد للموائد الفاخرة  -٘

 للصيام . ال شهرٌ  ، للطعام اإلسراف والتبذير ، وكأّن رمضان شهرٌ 
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ىمو األرباح واألموال ، غافل عما فيو من يستعد لتجارتو ، وينشر إعالنات بضاعتو ، ومنهم  -ٙ
 من عظيم األجور واألفضال .

 ، فال ىو استشعر حالوةَ  وفساداً  وسهراً  ، وليلو لهواً  باتاً وسُ  عل نهاره نوماً جومنهم من ي -ٚ
 و في القيام .الصيام ، وال استحضر قلبَ 

، دىم من تمرّ  هم لدنّوه ، ألنو يحد  بو وتشمئّز نفوسُ رْ فون لقُ الذين يأنَ من ىؤالء أولئك  وشر   -ٛ
 قوداً وأىواؤىم مأفونة ، جعلوا حياتهم وَ ، هم مسعورة مهم ، فشهواتُ ويقلل من فسادىم ونهَ 

 ،تهاصّ القيامة يتجّرعون غُ  لنزواتهم ، ويومَ                     

      :الحجر [ٖ  . ] 

فسدوا ليُ  ، لرمضان ّبار بالليل والنهار إعداداً الكُ  وشّر المنازل أولئك الذين يمكرون المكرَ  -ٜ
لت لسِ عاىرة ، وكأنهم يقولون : إذا سُ  فاجرة ، ومرئياتٍ  الصائمين صومهم ، في دعاياتٍ  ىعل

  ،هم نس يقومون مقامَ م من شياطين اإلىفأولياؤ الجن  شياطينُ               

                               

    :األنعام [ٕٔٔ . ] 

، رام وامتنان و يستشعرون ما فيو من إك ، رمضان مةَ م اللذين يعلمون عظَ وأما المؤمنون فهُ  -ٓٔ 
راجين  ، هروا ليلهم في القيام واالستغفار باألسحارلوا نهارىم بقراءة القرآن وذكر الجّبار ، وأسْ شغَ 

 قائو من النار .تَ يكونوا من عُ  طامعين أنو ، الغّفار  رحمةَ 
 
رات مّني في خي يرة ، ومشاركةً وفو في األفئدة كنوناتُ مو  ، كثيرةٌ   رمضانَ  حول نفحات والخواطرُ    

فيها ما  حول الصيام سالكاً ، واآلداب والفضائل ، ىذه األحكام والمسائل  تُ ىذا الشهر لّخصْ 
من  مستفيداً ، في بقية مختصراتي الفقهّية من ذكر الراجح بدليلو أو تعليلو  و من منهجٍ سبق بيانُ 

اإلعانَة تعالى  اهللَ  سائالً  ،بكتابات أىل العلم المعاصرين  ساً ستأنوم، المتقدمين  فات الفقهاءمؤل  
 واإلثابَة ) آمين (.
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 معنى الصيام -ٕ                                          

 
 

 كما في قولو تعالى :  ، اإلمساك  لغة : مطلقُ معناه في ال             

         :عن الكالم . صيامٌ  فهنا،   [ ٕٙ] مريم 

اإلمساك عن المفط رات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب د هلل بالتعبّ :  في الشرع معناهو 
 الشمس .

 
  

 معنى رمضان -ٖ                                            
 
    
ابُت حُت وّ األ صالةُ : ))   كما في قولو ،  الحر  وىو: شدةُ ، ض من الرمَ  ىو في اللغة مشتقٌ    

]  أوالد اإلبل ( ، لشدة حرارة الرمل حين تحترق أخفاُف الفصال) صغار(( أي  صالترمض الفِ 
   ( [ .٘ٔ٘/ٔمسلم :)

 عو في أيام شّدة الحر .و بذلك لوق رمضانُ  ميَ فسُ 
ضعيف رواه  (( فهو حديثٌ من أمساء اهلل  فإّن رمضان اسمٌ ؛ ال تقولوا رمضان ))  : وأّما حديثُ  * 

  .ضعيف وىو ،هقي ، وفيو أبومعشر البي
  

 
 فضل الصيام -ٗ                                        

 
 
 -، ومن ذلك : كريمةٌ   نبويّةٌ  وأحاديثُ  ، عظيمةٌ  قرآنيةٌ  آياتٌ  في فضل الصيام وردت   

 :  قولو تعالى-ٔ                  [ ٗٛٔرة:] البق. 
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  : قولو تعالى -ٕ                  

                            

        [:ٖ٘األحزاب . ] 

 [.  ٜٓٚ:صحيح الترغيب (( ] من النار هبا العبدُ  جن  يستَ  ّنةٌ الصيام جُ : ))  قولو  -ٖ
عن النار سبعُت  وُ بذلك وجهَ  يف سبيل اهلل إال باعد اهللُ  يصوم يوماً  ما من عبدٍ : ))   قولو  -ٗ

 والمراد بالخريف : السنة . ( [ . ٖ٘ٔٔ( مسلم )ٕٓٗٛ(( ] البخاري ) خريفاً 
 وأحصنُ ، ر للبصَ  أغض   والباءة فليتزّوج ، فإنّ باب من استطاع منكم شال معشرَ  يا : ))  قولو  -٘

 . [ (ٓٓٗٔمسلم ) و (٘ٙٓ٘(( ] البخاري )جاء ج ، ومن مل يستطع فعليو بالصوم فإنّو لو وِ للفرْ 
 . قولو :)لو وجاء( أي قاطٌع لشهوتو

عليك أدخل بو الجّنة ، قال : ))  ني على عملٍ لّ رسول اهلل ! دُ  قال : يا مامة عن أبي أُ  -ٙ
 ( [.ٜٕٚٓ(( ] صحيح سنن النسائي ) لو لَ ثْ الصوم ، ال مِ ب

 و الطعامَ تُ منعْ  رب   أيْ  :يقول الصيام  القيامة ، يشفعان للعبد يومَ  والقرآنُ  الصيامُ  )) :   وقول -ٚ
 مسند (( ]عان ف  شَ ٍت فيو ، قال : فيُ عْ بالليل ، فشف   و النومَ تُ ويقول القرآن : منعْ  ،ٍت فيو عْ والشهوة ، فشف  

 . [(ٗ٘٘/ٔالحاكم)و ( ٕٙٙٙأحمد )
فإنو يل ] يًتك طعامو وشرابو  ،لو إال الصيام  عمل ابن آدمَ  قال اهلل تعاىل : كل  : ))  قولو -ٛ

 عف إال الصوم [ ، والصيامُ مائة ضِ ر أمثاذلا إىل سبعِ وشهوتو من أجلي [ وأنا أجزي بو ،] احلسنة بعشْ 
ل: إّّن امرٌؤ أو قاتلو فليقُ  ب ، فإن سابّو أحدٌ خَ وال يصْ  ثْ فال يرفُ  أحدكم صومِ  ّنة ، وإذا كان يومُ جُ 

عند اهلل من ريح ادلسك ، للصائم فرحتان  أطيبُ الصائم  فمِ  لوفُ خلُ  هبيد حممدٍ  صائم ، والذي نفسُ 
 . [ (ٔ٘ٔٔمسلم )و   (ٜٗٓٔري )(( ] البخاح بصومو ربّو فِر  ح ، وإذا لقيَ إذا أفطر فِر  : همايفرحُ 

القيامة ، ال يدخل منو  منو الصائمون يومَ  قال لو : الريّان ، يدخلُ يُ  إّن يف اجلّنة باباً  : ))  وقول-ٜ
]  (( ب مل يظمأ أبداً ب ، ومن شرِ فلم يدخل منو أحد ] ومن دخل شرِ  غَتىم ، فإذا دخلوا أُغلق أحدٌ 

 [ .( ٖٜٓٔمة )يْ زَ ابن خُ  و (ٕ٘ٔٔمسلم )و  (ٜٙٛٔالبخاري )
(( ] البخاري ومالو وجاره تكّفرىا الصالة والصيام والصدقة  والرجل يف أىل فتنةُ ) : ) قولو -ٓٔ

 [ .( ٗٗٔمسلم )(و ٜ٘ٛٔ)
(( ] اهلل عز وجل أدخلو اهلل اجلّنة  ريد بو وجوَ يُ  تم لو بصيامٍ ! من خُ  ياحذيفةُ : ))  قولو -ٔٔ

 ( [ .ٜ٘ٛصحيح الترغيب )
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 رمضانفضل شهر  -٘                                       
 
 
  وىي كما يلي: ، وشهيرةٌ  كثيرةٌ   وأحاديثُ  و آياتٌ وصيامِ  ورد في فضل رمضانَ    

   قولو تعالى : -ٔ                     

                                [

 [ . ٘ٛٔالبقرة:
دت الشياطُت ف  وصُ  ،النَتان  قت أبوابُ ل  وغُ  ، اجلنة حت أبوابُ ت  إذا جاء رمضان ف ُ  )) :ولو ق -ٕ
 أي : رُبطت باألغالل. دتف  صُ  . ( [ٜٚٓٔمسلم )و (ٜٜٛٔ] البخاري)((
 قت أبوابُ ل  وغُ  اجلن ،  دةُ رَ طُت ومَ دت الشياف  رمضان صُ  ليلة من شهر إذا كان أولُ )) :  قولو -ٖ

اخلَت  نادي مناٍد : يا باغيَ غلق منها باب ، ويُ اجلنة فلم يُ  حت أبوابُ تّ ، وف ُ  منها بابٌ  فتحْ النار فلم يُ 
ابن و  (ٕٛٙلترمذي )(( ] اليلة  من النار وذلك يف كلّ  عتقاءُ  و        ر ، وللّ الشر أقصِ  ، ويا باغيَ  لْ أقبِ 

 [ . (ٛٛٔ/ٖزيمة )ن خُ ابو ( ٕٗٙٔماجو)
( ٜٔٓٔ)(( ] البخاريتقدم من ذنبو  لو ما فرغُ  واحتساباً  اً إميان من صام رمضانَ  )):   قولو  -ٗ
 ( [ .ٓٙٚمسلم )و 

ُمكف راٌت دلا بينهّن إذا  انَ إىل رمض ، ورمضانُ  إىل اجلمعةِ   واجلمعةُ ، اخلمس  الصلواتُ  : )) قولو  -٘
 ( [.ٖٕٕ) (( ] مسلمالكبائر  اجُتِنبتِ 

 (( قيل : ياآمُت ، آمُت ، آمُت  د المنبر فقال : ))صعَ    أن النبي  وعن أبي ىريرة -ٙ
أتاّن  إّن جربيل رسول اهلل : إّنك صعدت المنبر فقلت: آمين ، آمين ، آمين ؟ فقال: )) 

((  .. لت : آمُتل : آمُت ، فقلو فدخل النار فأبعده اهلل ، قُ  غفرْ مضان فلم يُ ر فقال : من أدرك شهر 
 [ .( ٜٛٚٔ/ٗمسلم ) ( وأصلو في ٕٜٔ/ٖابن خزيمة ) (ٕٙٗ/ٕأحمد)الحديث ] 

 ، وإّن لكل مسلم دعوةً  من النار يف شهر رمضانَ   عتقاءَ  وليلةٍ  إّن هلل يف كل يومٍ : ))  قولو  -ٚ
 ( [.ٕٗ٘/ٕ(( ] أحمد )ستجاب لو يدعو هبا ، فيُ 
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إن  فقال: يا رسول اهلل! أرأيتَ   جاء رجل إلى النبي  :ل قا  نيهَ الجُ  ةَ رّ رو بن مُ عن عمْ  -ٛ
رمضان  الزكاة ، وصمتُ  يتُ س ، وأدّ الخمْ  أن ال إلو إال اهلل وأنك رسول اهلل ، وصليتُ  دتُ شهِ 

 [ . (ٜٔ] صحيح ابن حّبان )(( من الصديقُت والشهداء  و فممن أنا ؟ قال : ))وقمتُ 

 :  الى فيهتعا اهلل القدر التي قال فيو ليلةُ  -ٜ                    

                                      

                                  

 ] القدر [ .
 (( ] البخاري)لو ما تقدم من ذنبو  فرة القدر إميانا واحتسابا غُ لمن قام لي : )) وقال  -ٓٔ

 .[(ٜ٘ٚمسلم)و  ( ٜٔٓٔ
 
 
 
 فرضية صيام رمضان - ٙ                                      

 
 
 -: ة فرضيتورة ، وأدلفرض صيام رمضان في السنة الثانية للهج   

  قولو تعالى : -ٔ                           

               :البقرة[ٖٔٛ ] . 

 قولو تعالى: -ٕ                 :البقرة [ٔٛ٘ .] 

 رسول اهلل ، وإقامِ  أن ال إلو إال اهلل وأّن حممداً  : شهادةِ  ٍت اإلسالم على مخسٍ بُ  : )) قولو  -ٖ
 ( [ .ٙٔ( مسلم )ٛ(( ] البخاري) رمضان ج البيت ، وصومِ الزكاة ، وحِ  وإيتاءِ  ، الصالة

 وعراً  يا بي جبالً فأت -أْي َعُضدي  –عي : )) بينما أنا نائم أتاني رجالن فأخذا بضبُ   قولو -ٗ
شديدة ، قلت : ما ىذه  في سواد الجبل إذا بأصواتٍ  فقاال: اصعد ، فصعدت ، حتى إذا كنتُ 

 قةً قين بعراقيبهم  مشق  واء أىل النار ، ثم انطلق بي ، فإذا أنا بقوم معل  األصوات؟ قالوا: ىذا عُ 
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ّلة صومهم  فطرون قبل تحَ الذين يُ : من ىؤالء؟ قال :  ، قال : قلتُ  هم دماً هم ، تسيل أشداقُ أشداقُ 
  .قبل وقت اإلفطار  أي: يفطرون  [ . (ٙٙٔ/ٗ(( ] النسائي في الكبرى )

 
   

 إثبات دخول شهر رمضان -ٚ                                    
 
  

 -الشهر بأحد أمرين : يثبت دخولُ   
 رؤية الهالل . -ٔ
 كمال شعبان ثالثين.إ -ٕ

(( ] البخاري صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو فإن ُغّم عليكم فأكملوا شعبان ثالثُت   )):  وذلك لقولو 
 . [ (ٔٛٓٔومسلم)(ٜٜٓٔ)

 -:ورؤية الهالل تكون  * 
) تراءى الناس الهالل : رضي اهلل عنهما من أىل العلم والفضل ، لقول ابن عمر  لٍ برؤية عدْ  -

  . [ (ٕٖٕٗ)صيامو ( ] أبوداودوأمر الناس ب ، فصامو فأخبرت النبي ، فرأيتو 
صوموا لرؤيتو ، وأفطروا : ))  رجلين ، لقول النبي  وأما عامة المسلمين فاألحوط شهادةُ   -

(( عليكم فأمتوا ثالثُت يوما ، فإن شهد شاىدان مسلمان فصوموا وأفطروا  مّ وا ذلا ، فإن غُ كُ لرؤيتو وانسُ 
 [ . (ٜٜٚٔ)] النسائي

 وأما في خروجو فال بد من شاىدين مطلقا . ىذا في دخول الشهر ،و  -
 
 
  

 ن يجب عليهم الصومم-ٛ                                         
 
 
 -جب الصيام على كل ممن يلي :ي   
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 فال يقبل من الكافر، لقولو تعالى : :المسلم  -ٔ             

                      :التوبة [٘ٗ . ] 

الصيب حىت يبلغ ،  -وذكر منهم –رفع القلم عن ثالثة  : )) : لقولو  (البالغ العاقل) المكّلف -ٕ
 [ . (ٜٖٛٗأبوداود) ((]واجملنون حىت يفيق 

  و .وولي   عليو ىو لو ، ويؤجرُ  البالغ بالصوم تعويداً  غيرُ  ؤمرَ ستحب أن يُ ولكن يُ  

   لقولو تعالى : المقيم القادر، -ٖ                     

         : البقرة [ٔٛٗ . ] 

 
   

 في الفطر من يرخص لهم -ٜ                             
 
 
وذلك ألن النبي  ؛شق عليو أو الصيام إن لم ي،  ويستحب لو الفطر إن وجد مشقة :المسافر -ٔ
 ونهى عن الصيام في السفر لمن يشق ( [ٕٕٔٔ( ومسلم)ٜ٘ٗٔبخاري)]ال صام في سفره ،

من  كانوا يرون أنّ ) :  سعيد الخدري ، وقال أبو([٘ٔٔٔومسلم) (ٜٙٗٔ] البخاري)عليهم 
 (  ذلك حسن فأفطر فإنّ  ذلك حسن ، ومن وجد ضعفاً  نّ فإوجد قوة فصام 

 . [ (ٙٔٔٔ] مسلم )
  .[(ٛٛٛاإلرواء) (( ] ال ضرر وال ضرار: ))  فطر لقولو ر بالصوم ، فيُ المريض الذي يتضرّ  -ٕ
:  لآلية، العاجز عن الصوم لكبر أو مرض ال يرجى برؤه ، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا  -ٖ

                       :البقرة [ٔٛٗ  . ] 

 ، ىو الشيخ الكبَت ] وادلرأة الكبَتة [ ال يستطيعان أن يصوما : ) قال ابن عباس  رضي اهلل عنهما
أنو ضعف عن  ( [ ، وعن أنس بن مالك ٘ٓ٘ٗ( ] البخاري ) سكينامفيطعمان مكان كل يوم 

 .[  (ٕٚٓ/ٕالصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثالثين مسكينا فأشبعهم ] الدارقطني )
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   أنفسهما ، لقولو تعالى : رضع إذا خافتا على ولديهما أوالحامل والمُ  -ٗ      

               :البقرة [ٔٛٗ   . ] 

 إ) :قال ابن عباس وابن عمر 
ُ
 رضع تفطران ، وعليهما اإلطعام وال قضاء عليهماهنما يف احلامل و ادل

إن اهلل وضع عن ادلسافر شطر الصالة ، :  ))   ني واالستذكار [ ، ويدل لذلك قولو ] الدارقط (
 
ُ
( ٕٛٓٗ( أبوداود)ٓٛٔ/ٗ(، النسائي )٘ٔٚ((  ] الترمذي )رضع الصوم ووضع عن احلامل وادل

 ([ .ٚٙٙٔابن ماجو )
 
 
 

 مبطالت الصوم -ٓٔ                                      
  

 مدا .األكل والشرب ع -ٔ
 الجماع عمدا. -ٕ

 (( .يدع طعامو وشرابو وشهوتو من أجلي  ودليهما الحديث القدسي : ))
 األئمة . اتفاقللشهوة ، وعليو  في اإلنزال قضاءً  إنزال المني عمدا ، للحديث السابق ، فإنّ  -ٖ
تقاء فليس  عليو قضاء ، ومن اس -أي غلبو  - من ذرعو القيء: ))  ، لقولو تعّمد القيء  -ٗ

 ( وغيرىما [ .ٕٓٚ( والترمذي )ٖٕٓٛ] أبوداود)(( فليقض 
 ومل تصم ؟ أليس إذا حاضت مل تصل  : ))  لقولو ، الحيض والنفاس في أي جزء من النهار  -٘

 ( [ .ٜٚمسلم )(و ٜٔ٘ٔالبخاري )(( ] 
 ألنها في حكم الطعام وتغني عنو  . ، الحقن المغذية -ٙ
(( ت الصيام من الليل فال صيام لو بي  مل يُ  من: ))  فرض ، لقولو عدم تبييت النية في صيام ال-ٚ

 ( [ .ٖٖٜٔابن خزيمة )،و ( ٕٗ٘ٗ] أبوداود)
 . والنية محلها القلب  -
ىل  يأتي عائشة في غير رمضان فيقول : )) فقد كان النبي  ؛ وال يشترط تبييتها في النافلة -
[ ، وىو قول جمع من الصحابة ، وتدل عليو  (ٗ٘ٔٔمسلم ) (( ]كم غداء ؟ وإال فإّن صائم د عن

 رة للنفل .القواعد الميس  
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ضاف إلى ذلك التوبة النصوح ، والقضاء ، ويُ  -لغير المعذور -جبتو فجميع ىذه المبطالت    
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم  ، الكفارة المغّلظة في الجماع ، وىي : عتق رقبة

أنو أتاه رجل فقال :  )) عن الرسول  ، وذلك لحديث أبي ىريرة  كيناً يجد فإطعام ستين مس
ىل تستطيع  : قال : وقعت على امرأيت يف رمضان ، قال وما أىلكك؟ رسول اهلل ىلكت ، قال :  يا

 قال: ال ، قال : ىل  ،  أن تعتق رقبة ؟
م ستُت مسكينا ؟ قال : ال ، طعتستطيع أن تصوم شهرين متتابعُت ؟ قال: ال ، قال : ىل تستطيع أن تُ 

 أفقرَ  يها أحدٌ بو ، قال: ما بُت البتَ  بَعَرق يف متر ، قال : فتصّدقْ  قال: فاجلس ، فجلس ، فُأيت النيب 
(( ] البخاري أنيابو ، قال : خذه ، فأطعمو أىلك  حىت بدت ا ، قال : فضحك النيب منّ 
 ( [.ٜٕٙٓ، مسلم ) (ٖٜٙٔ)
(( ] صحيح أبي  بيتك ، وصم يوما ، واستغفر اهلل ها أنت وأىلُ لْ كُ : ))  وفي رواية زيادة قولو  

 ( [ .ٜٕٙٓداود )
 
 

 لصومة لبطليست مل مور أُ  – ٔٔ                               
 
  

فأكل أو شرب ، من نسي وىو صائم   )) ، لقولو  ىاً مكرَ  أو أو مخطئاً  األكل والشرب ناسياً -ٔ
  . [ (٘٘ٔٔومسلم ) (ٖٖٜٔ) البخاري (( ] مو اهلل وسقاه فليتم صومو فإمنا أطع

كم إذا مسع أحدُ : ))  األكل والشرب من اإلناء إن كان في يده عند سماع األذان ، لقولو -ٕ
  ( [.ٖٕٓ٘ (( ] أبوداود)حاجتو منو  و حىت يقضيَ يف يده فال يضعْ  النداء واإلناءُ 

دركو كان يُ   أن النيب : ) سلمة رضي اهلل عنهما  با ، لقول عائشة وأمنُ إذا أصبح الصائم جُ -ٖ
مسلم  و (ٖٜٓٔ] البخاري )(  م فيغتسل ويصومب من غَت حلُ الفجر يف رمضان وىو جنُ 

(ٜٔٔٓ. ] ) 
(( ] البخاري على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل صالة  لوال أن أشق  )) : لعموم قولو  ،السواك -ٗ
   .( [ٕٕ٘مسلم) (ٚٛٛ)

وبالغ يف االستنشاق  : )) رة بُ قيط بن صَ للَ  االستنشاق من غير مبالغة ، لقولو المضمضة و -٘
( والنسائي ٚٓٗ( وابن ماجو)ٕٗٔ بوداود)( وأٙٗٔ/ٖ] الترمذي )((  إال أن تكون صائماً 

(ٛٚ. ] ) 
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يقّبل  كان رسول اهلل  )المباشرة والقبلة لمن يملك نفسو ، لقول عائشة رضي اهلل عنها:)-ٙ
ومسلم  (ٕٜٚٔ] البخاري ) ((بو م إلرْ كُ ئم ، ويباشر وىو صائم ، ولكنو كان أملكَ وىو صا

(ٔٔٓٙ) . ] 
بأس أن  ال ) إلى الجوف ، لقول ابن عباس رضي اهلل عنهما : ذوق الطعام دون دخول شيءٍ -ٚ

 ( تعليقا [ .ٗ٘ٔ/ ٗ( ] البخاري )ما مل يدخل حلقو وىو صائم  يذوق اخلل أو الشيءَ 
ولم ير أنس  ": ( ٖ٘ٔ/ٗقطرة والمراىم التي ال تصل إلى الجوف، ففي البخاري )الكحل وال-ٛ

 والحسن وإبراىيم بالكحل للصائم بأسا " .
فـألقاه عليو وىو صائم  بّل ابن عمر رضي اهلل عنهما ثوباً  دالتبرد بالماء على الرأس والفم ، فق-ٜ

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

 .  ( ] مصنف ابن أبي شيبة [ دخل ، ال فيما خرج
وىذا  [ ، (ٖٜٛٔ] البخاري)  احتجم وىو صائم فإن النيب ،  لمن ال تضعفو الحجامة-ٔٔ

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

  .(ٜٖٕ)عند الدارقطني 
 ور ونحوه .بخكالغبار وال  ، تحّرز منوبلع الريق والنخامة وما ال يُ  -ٕٔ
 خلع السن إن لم يصل الدم إلى الجوف . -ٖٔ
  مما لم يرد الدليل بالنهي عنو . ىان ونحوهواالدّ  التطيب في نهار رمضان ، -ٗٔ

 
  

 آداب الصوم - ٕٔ                                       
 
  

( ٘ٗٔ/ ٗ(( ] النسائي )إيّاىا فال تدعوه  أعطاكم اهللُ  إهنا بركةٌ : ))  السحور : فقد قال  -ٔ
(( ]  رحَ السّ  اب أْكلةُ فْصل ما بُت صيامنا وصيام أىل الكت: ))  ( [ ،وقال ٕٓٚ/٘وأحمد )
كم جرعة من أحدُ  عَ رَ بركة ، فال تدعوه ، ولو أن يَْ  لةُ أكْ  حورُ السَ : ))  ( [ ، وقال ٜٙٓٔمسلم )

نعم َسحور ))  ( [ ، وقال ٕٔ/ٖ(( ] أحمد) ون على ادلتسّحرينصلّ ومالئكتو يُ  ماء ، فإن اهلل
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(( ] أبويعلى  روا ولو ّترعة من ماءتسحّ : ))   [ ، وقال (ٖٕ٘ٗ] أبوداود )((  ادلؤمن التمر
 . [ (ٗٛٛ( وابن حّبان )ٖٖٓٗ)

 : )) لقولو  –أي قبل النداء  –تأخير السحور ، وآخر وقتو ما قبل دخول الفجر الصادق  -ٕ
ل رم الطعام ويُ ل الصالة ، وأما الثاّن فإنو يُ م الطعام ، وال يُِ ر  ا األول فإنو ال يُ فأمّ  ، الفجر فجران

كلوا واشربوا وال   : )) ( [ ، وقال ٜٔٔ/ٔ( والحاكم)ٕٓٔ/ٖ(( ] صحيح ابن خزيمة )الة الص
  يغرّنكم الساطعُ 

ُ
( ٙٚ/ٖ(( ] الترمذي ) لكم األمحر د ، وكلوا واشربوا حىت يعًتضَ ع  صَ ادل

  ،( [ ٖٗٓ/ٕوأبوداود)
 .الفجر الصادق : الفجر الكاذب ، واألحمر ىو  :والساطع المصّعد ىو

مث قام إىل الصالة ، قال أنس : كم كان بُت  نا مع النيب رْ تسحّ : قال: )  يد بن ثابت وعن ز   
( ٛٔٔ/ٗ( ] البخاري )ر مخسُت آية : قدْ  حور ؟ قالوالس   -أي اإلقامة  - األذان

  . ([ٜٚٓٔومسلم)
(( ] البخاري عّجلوا الفطر  اليزال الناس خبَت ما: ))  تعجيل الفطر ،فقد قال  -ٖ
إذا أقبل الليل من ىاىنا ، وأدبر النهار من ىاىنا : ))  ( [ ، وقال ٖٜٓٔومسلم)(ٜٚ٘ٔ)

( [ ، وقال أبوالدرداء ٓٓٔٔ(ومسلم)ٜٗ٘ٔالبخاري )]((  وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
 ( : ٌحور ، ووضع اليمُت على الشمال يف الصالة من أخالق النبوة : تعجيل الفطر وتأخَت الس   ثالث

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

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

ذىب الظمأ وابتّلت  أنو كان يقول إذا أفطر : )) عن النبي  عاء عند فطره بما ثبتالد    -٘
 ( [ .ٖٙٓ/ٕبوداود )أ(( ] العروق ، وثبت األجر إن شاء اهلل 

دعوهتم :  ال تُرد   ثالثٌ : ))  الدعاء بعده بما شاء من خيري الدنيا واآلخرة ، فقد قال -ٙ
 .( [ٕ٘ٚٔ( وابن ماجو)ٕٕٛ٘لترمذي )(( ] االصائم حُت يفطر ، واإلمام العادل ، ودعوة ادلظلوم 

من أجر  أنو ال ينقصُ  أجره غَتَ  من فطّر صائما كان لو مثلُ )) :   فقد قال  إطعام الصائمين ،-ٚ
 ( [ .ٙٗٚٔوابن ماجو)(ٚٓٛ] الترمذي )(( الصائم شيئا 

م كم األبرار ، وصّلت عليكأكل طعامَ  )) الدعاء لمن دعاك إلى طعامو بما ورد عن النبي -ٛ
اللهم أطعم من أطعمٍت ( [ ، وبقولو : )) ٛٔٔ/ٖ(( ] أحمد)وأفطر عندكم الصائمون  ، ادلالئكة
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(( ذلم وارمحهم ، وبارك فيما رزقتهم اللهم اغفر( [ أو بقولو : )) ٕ٘٘ٓ(( ] مسلم)واْسِق من سقاّن 
 ( [.ٕٕٗٓ] مسلم )

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

أجود الناس باخلَت ، وكان أجود ما يكون يف رمضان ،  كان النيب كثرة الصدقات ، فقد   -ٓٔ
 .[ (ٖٕٛٓ( ومسلم)ٕٜٓٔ] البخاري ) وكان أجود باخلَت من الريح ادلرسلة

ت على محرما اللغو والرفث والزور والكذب ، فهيك ، آفاتو من وجوب حفظ اللسان -ٔٔ 
 من مل يدع قول الزور والعمل بو واجلهل ، : )) المسلم ، وتزداد حرمة على الصائم ، لقول النبي 

ليس الصيام من  : )) ( [ ، وقال ٚ٘ٓٙ(( ] البخاري ) حاجة يف أن يدع طعامو وشرابوهلل فليس 
فقل : إّن صائم ، إّن  األكل والشراب ، إمّنا الصيام من اللغو والرفث ، فإن ساّبك أحد أو جهل عليك

 ( [ .ٜٜٙٔ(( ] صحيح ابن خزيمة ) صائم
 
 

 الصيامفي  فقهيةمسائل  -ٖٔ                               
 
تم صومو ، وال يجب عليو القضاء ؛ لحديث عاشوراء من أسلم في نهار رمضان فعليو أن يُ  -ٔ 

 (( ] ليصم بقّية يومو ف ن مفطراً صومو ، ومن كا ليتم  فمن كان صائما  قال : )) أن النبي 
 بقضائو.  ولم يأمرىم [ ، وقد كان صيام عاشوراء واجباً  (ٖٙٔٔ( ومسلم )ٕٚٓٓالبخاري)

من لم يعلم بدخول الشهر إال نهاراً فإنّو يتم صومو أيضا ، وال يجب عليو القضاء ؛ وذلك  -ٕ
 للحديث السابق .

ترط لكل ليلة ؛ ألنو عبادة واحدة كالحج ، وقد نّية صيام رمضان تكون في أولو ، وال ُتش -ٖ 
 ، وىو قول المالكية وغيرىم . (( ] متفق عليو [ إمّنا األعمال بالنيات: ))  قال 

ه ، أو كان البلد وحدَ  فال يصوم إال إن كان في بلدٍ  ، من رأى الهالل وحده فُرّدت شهادتو -ٗ
الصوم يوم تصومون ، والفطر : ))  لو مما اختلف المسلمون في دخول الشهر فيو ؛ وذلك لقو 

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

 أصبحوا مفطرين ، فعليهم قضاء اليوم سواء أتموا إمساكو أم ال .
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أو  المرأة  إال إذا كانت معذورةً على وكذلك تجب  على الرجل ،كفارة في الجماع تجب ال -ٙ
 بالصوم . ُمكَرىًة أو لم تكن مأمورةً 

ى إلى وسوسة ، أو دخول شيء منو استخدام معجون األسنان األصل فيو اإلباحة إال إذا أدّ  -ٚ
 إلى الجوف .

ما وال شرابا وال في استخدام بخاخ الربو عند الحاجة ال يعد من المفطرات ؛ ألنو ليس طعا -ٛ
 معناىما ، وال يغني عنهما .

  لإلطالق في قولو تعالى : ، ال يجب التتابع في قضاء صيام رمضان -ٜ        

      :( ] البخاري  ال بأس أن يُفّرق، وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما : )  [ ٗٛٔ] البقرة

 ( تعليقا [ .ٜٛٔ/ٗ)
ضاء رمضان حتى دخل عليو رمضان آخر فيجب عليو القضاء وإطعام مساكين من أخر ق -ٓٔ

 بعدد األيام لتأخيره القضاء ، كما أفتى بذلك بعض الصحابو ، وعليو الجمهور .
 
 

 ام رمضانقي-ٗٔ                                     
 
  
( ٖٚ(( ] البخاري ) تقّدم من ذنبو من قام رمضان إمياناً واحتساباً ُغفر لو ما : )) يقول النبي  * 

 ( [ .ٜ٘ٚومسلم)
 ما كان النيبُ  ) يصليها إحدى عْشرة ركعة ؛ كما قالت عائشة رضي اهلل عنها : وكان النبي  *  
 ( [ .ٖٙٚ( ومسلم )ٖٕٔٓ] البخاري ) ( يزيد يف رمضان وال يف غَته على إحدى عشرة ركعة  

والناس ينتظرونو حتى  ، ثم لم يخرج في الرابعة ، ليال في ثالث جماعةً  وقد صاّلىا النبي  * 
أما فإنو مل خْيف علّي خرج لصالة الصبح ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشّهد ثم قال : )) 

( ٔٙٚ( ومسلم )ٕٕٓ/ٖ(( ] البخاري )عنها  مكانكم ، ولكٍّت خشيت أن تُفرض عليكم فتعجزوا
. ] 

) كما في مصنف ابن أبي شيبة ه الصالة بغير عدد محّدد وقد كان السلف يزيدون في ىذ * 
 -: بما يلي دل على مطلق الزيادةاست، و [ ( ٖٙٔ/ٕ]
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صالة الليل مثٌت مثٌت ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر البن عمر : ))  قولو ( ٔ
،  نها النبي فلو منعت الزيادة لبيّ [ ،  (ٖٛٚ( ومسلم ) ٚٗٔٔ(( ] البخاري ) لو ما قد صلى

  صبح .خشية البالوتر  علقولما 
،  ليلتنا ىذهبقيَة تنا صلى بأصحابو ثماني ركعات ، فقالوا: يا رسول اهلل لو نّفلْ  أن النبي (  ٕ

أحمد (( ]تب لو قيام ليلة من قام مع اإلمام حىت ينصرف كُ  إنو : )) فقال 
زيادة ، وإنما دّلهم على حصول أجر [ ، فلم ينههم عن ال (وغيرىماٖ٘ٚٔ(وأبوداود)ٜ٘ٔ/٘)

 وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز ،  مع الحاجة إلى الحكم في ىذا المقام ، قيام الليلة ،
 . ولكّن األفضل صالتها كما صالىا النبي ،  عند جمهور العلماء فالزيادة جائزة   
 
 
 

 درليلة الق-٘ٔ                                         
 

( ٕٗٔٓ(( ] البخاري )القدر إمياناً واحتساباً غفر لو ما تقّدم من ذنبو  ةمن قام ليل: ))  *  قال 
 [ . (ٜ٘ٚومسلم )

ر القدر يف الوتر من العشْ  ا ليلةَ وْ حتر  : ))   في الوتر من العشر األواخر ، كما قال النبي: *  ووقتها 
      ( [ .ٜٙٔٔ)( ومسلمٕٚٔٓ(( ] البخاري) األواخر من رمضان

يجتهد في غيرىا ، كما قالت عائشة رضي اهلل عنها : )  يجتهد فيها ما ال *  وقد كان  النبي 
] البخاري  ( وأحِت ليلو وأيقظ أىلو –أي اعتزل نساءه  –إذا دخل العشر شّد مئزره  كان النيب 

 .( [ ٗٚٔٔ( ومسلم )ٕٕٗٓ)
، وتتأكد  األحوط التماسها  في جميع ىذه اللياليمختلفة في تحديدىا ، ف * وقد وردت رواياتٌ 

 . في ليلة سبع وعشرين
إن  ستحب اإلكثار من الدعاء فيها ، وقد قالت عائشة رضي اهلل عنها : يا رسول ! أرأيتَ * ويُ 

 أقول فيها ؟  ما ليلة القدر ، ليلةٍ  أيّ  علمتُ 
( وابن ماجو ) ٖٓٙٚرمذي )(( ] التاللهم إّنك عفو حتب العفو فاعف عٍت  قويل :قال : )) 

ٖٛ٘ٓ . ] ) 
صبح الشمس ، ال حارّة وال باردة ، تُ  ةٌ قَ لِ طَ  حةٌ ليلة القدر ليلة مسَْ : ))  * عالماتها كما قال النبي 

 .( [ ٖٕٔ/ٖ(( ] صحيح ابن خزيمة )ها ضعيفة محراء صبيحتَ 
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 االعتكاف -ٙٔ                                       
 

 بحانو :سجد لطاعة اهلل تعالى ، كما قال سمن العكوف أي لزوم الم * معناه : ىو     

            [:ٕ٘ٔالبقرة.] 

 -* يستحب االعتكاف في رمضان وغيره ، وال يشترط لو الصيام ؛ ألمرين :
،  [ (ٖٚٔٔ( ومسلم)ٕٕٙ/ٗاعتكف آخر العشر من شوال ] البخاري ) األول : أن النبي 

 ولم ينقل عنو الصوم .
(( ]  بنذرك فأوفِ : ))  نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال لو  الثاني : أن عمر 

 ولم يأمره بالصيام . [ ، (ٙ٘ٙٔ( ومسلم)ٕٕٗٓالبخاري)
 -ولكن األفضل أن يقترن االعتكاف بالصوم ، لما يلي: * 
 .ر األواخر من رمضان حتى توفاه اهلل يعتكف العش كان النبي ( ٔ 
  ( [ .ٖٚٔٔ( ومسلم )ٕٕٙٓ] البخاري)  

 ( [ . ٖٕٚٗ( ] أبوداود )والسنة فيمن اعتكف أن يصوم ( قالت عائشة رضي اهلل عنها : ) ٕ

 * وال يشرع فيو الجماع ، لقولو تعالى :               

       [:ٚٛٔالبقرة. ] 

 جامع ، واألكمل أن يكون في المساجد الثالثة . * وال يكون إال في مسجدٍ 
لُيدخل علّي رأسو  كان  رسول اهلل إن   عائشة رضي اهلل عنها : ) ت* وال يخرج إال لحاجة ، قال

، وكان ال بة الباب وأنا حائض تَ لو ، وإّن بيٍت وبينو لعَ وىو معتكف يف ادلسجد وأنا يف حجريت فأرج  
 ( [ .ٜٕٚ( ومسلم )ٜٕٕٓ( ] البخاري)يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان إذا كان معتكفاً 

يعتكف  كان النيب الفتنة ، لقول عائشة رضي اهلل عنها : )  أمن* ويجوز للمرأة أن تعتكف عند 
( ٕٕٙٓ( ] البخاري ) من رمضان حىت توفاه اهلل ، مث اعتكف أزواجو من بعده العشر األواخر

 ( [ .ٖٚٔٔومسلم )
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 زكاة الفطـر -ٚٔ

 
 

 على كل مسلم ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو عبد . *  تجب زكاة الفطر 
 ربع .الكيلوين و ال ما يقارب ( أيٕ. ٙٚٔ*  وىي صاع من غالب طعام البلد ، وىو يساوي )

 د ، ويجوز تقديمها قبل ذلك بليالي.خرج قبل صالة العيوت * 
 عطى للفقراء والمساكين فقط .*  وتُ 

 -سبق : األدلة على كل ما*
زكاة الفطر صاعاً من التمر أو صاعاً من  فرض رسول  ( عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : )ٔ

( ومسلم ٖٓ٘ٔ( ] البخاري ) شعَت على العبد واحلر والذكر واألنثى والصغَت والكبَت من ادلسلمُت
(ٜٛٗ)]. 

زكاة الفطر طُهرًة للصائم من اللغو  فرض رسول اهلل اهلل عنهما قال : ) ( عن ابن عباس رضي ٕ
 هيوالرفث ، وطعمة للمساكُت ، من أّداىا قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ، ومن أّداىا بعد الصالة ف

 ( [ .ٕٕٙٔ(( ] أبوداود)صدقة من الصدقات 
] صحيح ابن خزيمة  و يوميناهلل عنهما يعطي الصاع قبل الفطر بيوم أ عمر رضي ( كان ابنٖ
(ٗ/ٖٛ)]. 

 
 

 ستحب صيامهااأليام التي يُ  - ٛٔ                                      
 
 
من شوال كان  من صام رمضان مث أتبعو ستاً : ))  صيام ستة أيام من شوال ، فقد قال النبي -ٔ

 ( [ .ٗٙٔٔ(( ] مسلم )كصيام الدىر 
 استكمل صيام شهر قط   رسول  رأيتُ  ماة رضي اهلل عنها : ) صيام أكثر شعبان ، لقول عائش-ٕ

( ومسلم ٜٜٙٔ(( ] البخاري)يف شعبان  منو صياماً  و يف شهر أكثرَ رمضان ، وما رأيتُ  إال شهرَ 
(ٔٔ٘ٙ. ] ) 
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كان يصوم   إّن نيب اهلل صيام االثنين والخميس ، لقول أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما : ) -ٖ
(( ]  عرض يوم االثنُت واخلميسإّن أعمال العباد تُ ( وسئل عن ذلك فقال : ))  االثنُت واخلميس

نزل عثت فيو أو أُ لدت فيو ، وبُ ذلك يوم وُ ( [ ، وسئل عن يوم االثنين فقال : )) ٖٕٙٗأبوداود)
 ( [.ٕٙٔٔ(( ] مسلم ) لّي فيوع
 ( [.ٕٙٔٔلم)(( ] مسيكفر السنة ادلاضية والباقية : ))  صيام يوم عرفة ، لقولو -ٗ 

 ([.ٕٙٔٔ] مسلم) ((يكفر السنة ادلاضية  )) لقولو،  العاشر من محرم()ءصيام يوم عاشورا-٘
مسلم  ]لئن بقيت إىل قابل ألصومّن التاسع ((  : )) ويصوم معو اليوم التاسع ، لقولو   
(ٖٔٔٗ) . ] 

(( ] مسلم حملّرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل ا: ))  صيام أكثر المحرم ، لقولو -ٙ
(ٖٔٔٙ.] ) 

: قال رسول اهلل (، لقول أبي ذر ٖٔ،ٗٔ،٘ٔصيام أيام البيض من كل شهر ، وىي )-ٚ
وأربع  ثالث عشرةصلى اهلل عليو وسلم : يا أبا ذر ! إذا صمت من الشهر ثالثة أيام ، فصم 

 ( [.ٕٕٗ/ٗ(والنسائي )ٔٙٚ( ] الترمذي )عشرة وخمس عشرة
أحب الصيام إىل اهلل صيام داود ، كان يصوم يوماً ويفطر : ))  ، لقولو صيام يوم وفطر يوم -ٛ

 ( [ .ٜ٘ٔٔ( ومسلم )ٖٔٔٔ(( ] البخاري ) يوماً 
 
  

 نهى عن صيامهااأليام التي يُ -ٜٔ                            
 
 
 ([.ٕٚٛ) ومسلم( ٜٔٔٔعن صيامهما ] البخاري ) صوم العيدين ، فقد نهى النبي -ٔ
أيام التشريق أيام أكل : ))  (، لقولو ٔٔ،ٕٔ،ٖٔ) وىي أيام التشريق لغير الحاج  صيام-ٕ

 ( [. ٔٗٔٔ(( ] مسلم) وشرب وذكر هلل عز وجل
اليصومّن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوماً قبلو أو يوماً  : )) صيام الجمعة مفردة ، لقولو -ٖ

 ( [ .ٗٗٔٔ( ومسلم)ٜ٘ٛٔ(( ] البخاري) بعده
تصوموا يوم السبت إال فيما افًتض عليكم ، وإن مل يد  ال: ))  م السبت لذاتو ، لقولو صيا-ٗ

وابن  (ٗٗٚ( والترمذي)ٕٕٔٗ(( ] أبوداود)شجرة فليمضغو  بة ، أو عودَ نَ عِ  اءَ أحدكم إال حلِ 
 ([.ٕٙٚٔماجو)
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م الذي من صام اليو  ، لقول عمار بن ياسر رضي اهلل عنهما :) في دخول رمضان كـيوم الش-٘
 ( [ .ٙٛٙ(والترمذي )ٖٖٕٗ( ] أبوداود) يشك فيو فقد عصى أبا القاسم

وصيام داود ،أكان معتاداً على صيامو،كاالثنين والخميس   إذاالنصف الثاني من شعبان إال  -ٙ
 -والدليل:ونحوه ،

 .( [ ٖٛٚ(والترمذي)ٖٖٕٚ((] أبوداود) انتصف شعبان فال تصوموا إذا: ))  قولو ( ٔ
اليتقدمّن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومُت ، إال أن يكون رجل كان يصوم صومو  : ))  قولو( ٕ

 ( [ . ٕٛٓٔ( ومسلم )ٜٗٔٔ(( ] البخاري ) ، فليصم ذلك اليوم
ومسلم  (ٜٜٚٔ(( ] البخاري ) ال صام من صام األبد: ))  صيام الدىر ، لقولو  -ٚ
(ٜٔٔ٘. ] ) 

ها شاىد إال التصم ادلرأة وبعلُ : ))  ، فقد قال النبي  صيام المرأة للتطوع دون إذن زوجها-ٛ
 ( [ .ٕٙٓٔ( ومسلم )ٕٜٔ٘(( ] البخاري ) بإذنو

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أىل  : )) صوم يوم عرفة للحاج الواقف بها ، لقولو-ٜ
 . [( ٖٚٚ) (والترمذئٜٕٗ)داودأبو  (( ]  اإلسالم ، وىي أيام أكل وشرب

 
 

 في الصيام ةأحاديث ضعيف -ٕٓ                                 
 

   
ن زي  ها، إّن الجنة لتُ كلّ   السنةَ  ) لو يعلم العباد ما في رمضان لتمّنت أمتي أن يكون رمضانُ  -ٔ

 ( [.ٛٛٔ/ٕل إلى الحول ( ] الموضوعات البن الجوزي )وْ لرمضان من رأس الحَ 
خير من ألف شهر ، جعل اهلل صيامو  فيو ليلةُ  عظيم ، شهرٌ  هُرٌٌ ) يا أيها الناس ! قد أظّلكم ش-ٕ

ى فريضة فيما سواه ... من الخير كان كمن أدّ  تطوعا ، من تقّرب فيو بخصلة ليلوِ   فريضة ، وقيامَ 
 ([ .ٔٚٛ( ] السلسلة الضعيفة )

 ( [ .ٖٕ٘وا ( ] السلسلة الضعيفة )ح  ) صوموا تصِ  -ٖ
و و عنو صيام الدىر كل  ضِ قْ من غير رخصة رخصها اهلل لو ، لم يَـ  ) من أفطر يوماً من رمضان -ٗ

 ( [ .ٓٚٔ/ٖوإن صامو (( ] تغليق التعليق البن حجر )
 ( [ .ٜٛٗ) صائم رمضان في السفر كالمضطر في الحضر ( ] السلسة الضعيفة ) -٘
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، ظر بالشهوة والن ،والنميمة  ، والغيبة ، الوضوء : الكذب ضُ نقِ ر الصائم وتُ تفط   ) خمسٌ  -ٙ
 ( [ .ٛٓٚٔواليمين الفاجرة ( ] السلسة الضعيفة )

وجل إلى  ليلة من شهر رمضان نظر اهلل عزوجل إلى خلقو ، وإذا نظر اهلل عز ) إذا كان أولُ  -ٚ
 ( [ . ٜٜٕألف عتيق من النار ( ] السلسة الضعيفة) عبده لم يعذبو أبداً ، وهلل في كل ليلة ألفَ 

يرفع إلى اهلل إال بزكاة الفطر ( ] السلسة  بين السماء واألرض ، وال ) شهر رمضان معّلق -ٛ
 ( [ .ٖٗالضعيفة )

  ( [.ٜٕٖٔالجسد الصوم ( ] السلسة الضعيفة ) زكاة ، وزكاةُ  شيءٍ  ) لكلّ  -ٜ
) ثالثة ال ُيسألون عن نعيم المطعم والمشرب : الُمفطر ، والمتسح ر ، وصاحُب الضيف ،  -ٓٔ

لون عن سوء الُخُلق : المريض ، والصائم ، واإلمام العادل (] السلسة الضعيفة و ثالثٌة ال ُيسأ
(ٖٙٔ.] ) 

) إّن اهلل أْوحى إلى الحَفَظة : أن ال تكتبوا على صّوام عبيدي بعد العصر سّيئة ( ]  -ٔٔ
 ( [ .ٕٚٔٔالموضوعات البن الجوزي )

صالة ( ] الموضوعات البن  ) من أفطر على تمرة من حالل زِيَد في صالتو أربُعمائة  -ٕٔ
 ( [.ٕٛٔٔالجوزي)

) من أفطر يوماً من رمضان فلُيهِد بدنًة ، فإن لم يجد فلُيطعم ثالثين صاعاً من تمٍر  -ٖٔ
 ( [ .ٕٖٔٔالمساكيَن ( ] الموضوعات البن الجوزي )

الف سنة ، ) صوُم البيض، أوُل يوٍم يعِدل ثالثَة آالف سنة ، واليوُم الثاني يـَْعِدُل عْشرة آ -ٗٔ
 ( [ .ٖ٘ٔٔواليوُم الثالث يعدل عشرين ألف سنة ( ] الموضوعات البن الجوزي )

، وشعباُن شهري ، و رمضاُن شهر أُّمتي ، فمن صام من رجب يومين ،  اهلل ) رجُب شهرُ  -٘ٔ
[  ٘٘فلو من األجر ِضعفان ، وَوْزُن كل  ضعف مثُل جبال الدنيا ( ] تبيين العجب البن حجر ص

  . 
                                                                    

  الخاتمة   
 

 اهلل عز عة ، سائاللنافومسائلها ا آدابهامع ، وبهذا نكون قد أتينا إلى ختام ىذه الخالصة الجامعة 
 . وصيامو وقيامعلى  يبلغنا رمضان ويعيننا، وأن   أحكاموب للعمل المسلمينو  يوفقنيوجل أن 

 . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 ىـٕٚٗٔ( / شعبان / ٜٔانتهى في )
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 الموضوعات فهارس              

 
 الصفحة الموضوع

 ٖ ...................................................ةالمقدم
 ٗ ......................الناس تجاه رمضان........ أصناف-ٔ
 ٙ ..........................................معنى الصيام -ٕ
 ٙ .......................رمضان ...................معنى -ٖ
 ٙ .......................................فضل الصيام ...-ٗ
 ٛ .................مضان ...................فضل شهر ر -٘
 ٜ ...............................ضية الصيام...........فر -ٙ
 ٓٔ ........رمضان .....................إثبات دخول شهر -ٚ
 ٔ ..................عليهم الصوم...............من يجب -ٛ
 ٔ .............ص لهم في الفطر...................رخّ من يُ -ٜ

 ٔ ......................مبطالت الصوم................-ٓٔ
 ٔ ....................لصوم .......ل ةبطلليست مأمور -ٔٔ
 ٔ .......................آداب الصوم.................-ٕٔ
 ٔ ..............................الصيام في  فقهيةمسائل -ٖٔ

 ٔ  ................................من أسلم في نهار رمضان (ٔ
 ٔ  .......................إال نهاراً  من لم يعلم بدخول الشهر(ٕ
 ٔ  ......................... نية صيام رمضان تكون في أّولو(ٖ
 ٔ ....................الهالل وحده وُرّدت شهادتو رأىمن (ٗ
 ٔ ......النهار  إذا زال عذرىم في الحائض والمريض والمسافر(٘
 ٔ ......................والمرأةوجوب الكفارة على الرجل (ٙ
 ٔ ...........................استعمال المعجون أثناء الصوم(ٚ
 استخدام بخاخ الربو للصائم.............................(ٛ
 ......................ىل يجب التتابع في قضاء رمضان ؟(ٜ

 (من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر................ٓٔ

ٔ 
ٔ 
ٔ 



 15    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اد الصـــــــائمز

 15 

 ٔ .......................................ام رمضانـقي-ٗٔ
 ٔ .......................................درـالقة ـليل-٘ٔ
 ٔ .........................................افـاالعتك-ٙٔ
 ٕٓ .........................ـر............اة الفطـزك-ٚٔ
 ٕٔ ...........................األيام التي ُيستحب صيامها-ٛٔ
 ٕٕ ...........................األيام التي يُنهى عن صيامها-ٜٔ
 ٖٕ ............................أحاديث ضعيفة في الصيام-ٕٓ

 ٕٗ .................................................. ةـالخاتم
 ٕ٘ ........................................فهارس الموضوعات

 


