
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

الُقربات، وأكرب أسباب زيادة اإليامن وخشية اهلل،  الِفقَه يف الدين ِمن أَجلِّ العبادات، وأفضِل  ومل يأمر   إنَّ 

ًبا  قالو،[114]طه/  {َوُقْل َربِّ ِزْدِِن ِعْلاًم }سبحانه:اهلل بطلب الزيادة من يشء إال العلم قال    َيْرَفعِ }: فيه  ُمرغِّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات   ِذيَن َآَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ   ،[ 28فاطر/]  {إِنَّاَم ََيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمءُ }[11املجادلة/]{اهللَُّ الَّ

 : ُُجلة ِمن املسائل الفقهية املُتعلِّقة بالصوم والصائمني وهذه

إما إذا كان   ،مفسدات الصوم األكل والرشب متعمدًا، واحليض والنفاس، وتعمد القيء   من :األوىلاملسألة  

ن املريض بالدم أو األبر املغذية كلها مفطرة ألهنا قْ غري متعمد فال يؤثر عىل الصيام، أبر الفيتامينات أو أبر َح 

فكلها ال تفطر ولو كانت   والسريومو التلقيح  أمثل االكل والرشب، أما أبر املعاجلة كالبنسلني واألنسولني  

عن طريق الوريد أو العضلة، رشب السجائر وقطرة األنف والتخدير العام الذي يفقد فيه املريض احلس  

 واالدراك. 

كراهتها(،    الثانية:  املسألة )مع  القبلة  مبالغة،  دون  واالستنشاق  واملضمضة  السواك،  الصوم:  يفسد  ماال 

أو   الدبر  طريق  عن  سواء  والتحاميل  األذن  وقطرة  العني  قطرة  األنف،  وبخاخ  الربو  بخاخ  الدم،  حتليل 

القسط يفطر،  ال  الرعاف  يفطر،  ال  االسنان  ومعجون  يفطر  ال  الرضس  قلع  للمرأة،  عرب  الفرج  سواء  رة 

املنظار   أو  املعدة  منظار  القلب،  ملرىض  اللسان  توضع حتت  التي  األقراص  االحليل)الذكر(،  أو  الرشايني 

إنام  بلعه  الطعام مع عدم  البارد ال يؤثر عىل الصيام، االحتالم، وتذوق  املاء  الرشجي، االغتسال أو صب 

 بطرف لسانه. 

م عىل الصائم، وُمفِسد لصومه، وَمن وقع فيه فعليه الكفارة  اجلامع يف هنار شهر  :  املسألة الثالثة  رمضان حمرَّ

العلم، أهل  وإُجاع  الصحيحة  النَّبوية  نة  السُّ بنصِّ  ثابت  كله  وهذا  نة   املغلَّظة،  السُّ بنصِّ  املغلَّظة  والكفارة 

 .مسكينًا  هي: حترير رقبة، فَمن مل ََيد فصيام شهرين ُمتتابعني، فَمن مل َيستطع فإطعام َستِّني

ُمكلَّفة بالصوم  ا  الزوجة مطاوعة لزوجها يف اجلامع فعليها مثل ما عليه ِمن كفارة وقضاء، ألهنَّ وإْن كانت 

 .مثله، وحصل ِمنها مثل ما حصل ِمنه ِمن َهتك ُحرمة صوم رمضان، وهبذا كله قال أكثر العلامء



 

 

الرابعة: غار  املسألة  الصِّ أف  ، صوم  الصغري  عىل  للقائم  الصوم ُيستحب  أطاقا  قد  ام  أهنَّ َرأى  إذا  الصغرية  و 

نا عليه،   أْن يأمَرُُها وحيثَُّهام عىل صيام رمضان أو أكثره أو بعضه ليعتادانه، ويتمرَّ قْبل بلوغهام  وَقِدرا عليه 

وقد كان تصويمهم عند اإلطاقة والُقدرة معمواًل بِه يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه، فقد صحَّ  

ا قالت يف شأن يوم عاشوراء عن ال ذ ريض اهلل عنها أهنَّ َبيِِّع بنت ُمَعوِّ ُم ِصْبَياَننَا،  : ))رُّ َفُكنَّا َنُصوُمُه َبْعُد، َوُنَصوِّ

ْعَبَة ِمَن الِعْهِن، َفإَِذا َبَكى َأَحُدُهْم َعىَل الطََّعاِم َأْعَطْينَاُه َذاَك َحتَّى َيُكوَن   وَصحَّ  ((،  ِعنَْد اإِلْفَطارِ َوَنْجَعُل ََلُُم اللُّ

َوْيَلَك، َوِصْبَياُننَا  :))أنَّ رجاًل أفطر يف هنار شهر رمضان، وُأِِتَ بِه إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فقال له

َبهُ  ومما ذكره الفقهاء أنك لو رأيت الطفل الصغري أو العجوز الكبري يأكل ناسيًا للصوم فال  ((. ِصَياٌم، َفرَضَ

 ة به. تذكره رمح

اخلامسة: النُّفساء صوم املسألة  أو  احلائض  ف املرأة  ِمن  ،  فاهتام  ما  قضاء  عليهام  الصيام، وَيب  عليهام  يحُرم 

أيَّام شهر رمضان إذا َطُهَرتا باتفاق أهل العلم، وإذا َطُهَرت احلائض أو النُّفساء قبل طلوع الفجر بقليل ولو  

   .حيًحا، حتى ولو مل َتغتسل إال بعد طلوع الفجر وأذانهللحظات ثم َنوت الصيام، فإنَّ صيامها يكون ص

السادسة: املريض املسألة  قال  ،  صوم  بِه،  رمحًة  رمضان  شهر  يف  ُيفطِر  أْن  للمريض  وجلَّ  عزَّ  اهلل  أباح 

ام  ُأَخرَ }سبحانه:   ٌة ِمْن َأيَّ ُيبيح الِفطر، وإنَّام ُيبيحه إال أنَّه ليس كل مرض   ،{َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفر  َفِعدَّ

بِه َيرُض  أو  الصائم  َُيِهد  الذي  الثقة   املرض  الطبيب  فيها    ،بإخبار  اإلنسان  حال  يكون  األمراض  وبعض 

 .كحال الصحيح، فهذا َيب عليه الصيام كالصحيح 

 :وللمريض مع صيام شهر رمضان أحوال ثالثة

ل املُزِمنة   :احلال األوَّ َيُشق أْن يكون مرضه ِمن األمراض  بِه الصوم، أو  ِمنها، وَيرُض  التي ال ُيرَجى شفاؤه 

وهذا ُيباح له الفطر باتفاق أهل العلم، إال أنَّه َيب عليه أْن ُيطِعم عن كل يوم أفطره مسكينًا،  عليه وَُيِهده،

 .وإْن حَتاَمل عىل نفسه فصام، فصيامه صحيح وُُمزئ باتفاق أهل العلم

الثاِن يكون   :احلال  ِمنها،أْن  شفاؤه  ُيرَجى  التي  األمراض  ِمن  ُشِفي   مرضه  فإْن  ُيشَفى،  حتى  ينتظر  فهذا 

ام، لقول اهلل تعاىل  ام  ُأَخرَ }:  َقىض بعدد ما تَرك صيامه ِمن أيَّ ٌة ِمْن َأيَّ وَمن   ،{َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفر  َفِعدَّ

 . فإنَّه ُيباح له الِفطر باإلُجاع َنوى الصيام ِمن الليل ويف أثناء النهار أصابه مرض

 :وهذا ال َيلو عن أمرين أْن َيمَرض يف شهر رمضان، فُيفطَِر فيه، ثم يموت قبل القضاء،  :احلال الثالث



 

 

ل  ط ويتكاسل فيموت وهو مل َيقض بعد، وهذا    :األوَّ فاء له إال أنَّه ُيفرِّ ن ِمن القضاء بحصول الشِّ أْن يتمكَّ

َأْفَطَر : )) سكينًا باتفاق العلامء، وقد وصحَّ عن ابن عمر ريض اهلل عنه أنَّه قالُيطَعم عنه عن كل يوم م َمْن 

َأْفَطَر   َيْوم   ُكلِّ  َمَكاَن  َعنُْه  َفْلُيْطَعْم   ، َيْقِِضَ َأْن  َقْبَل  َماَت  ُثمَّ  َمِريٌض،  َوُهَو  اًما  َأيَّ َرَمَضاَن  اِم ِمْن  اأْلَيَّ ْلَك 
تِ ِمْن 

 ((. ِمْسكِينًا

ن ِمن القضاء، :الثاِن  وهذا ال يشء عليه، ال إطعام عنه، وال   أْن يستِمر معه املرض حتى يموت وهو مل يتمكَّ

أنَّه عنه  اهلل  عباس ريض  ابن  وقد صحَّ عن  ))صيام،  َمِريًضا  :  َيَزاُل  َفاَل  َرَمَضاَن  يِف  املَِْريِض  ُجِل  الرَّ يِف  َقاَل 

ءٌ   . (( َحتَّى َيُموَت َقاَل: َلْيَس َعَلْيِه يَشْ

ال ى تغذية   صوم  ة:سابع املسألة  بَدهنا قوًيا، وتتغذَّ إذا كان  املُرِضع  املرأة احلامل واملُرِضع، فاملرأة احلامل أو 

ا تصوم وال  جيَّدة ُمفيدة، وكان الصوم ال َيرُض هِبا، وال باجلَنني الذي يف بطنها أو الطفل الذي ُترضع، فإهنَّ

ا إذا خافت عىل نفسها أو عىل ت ُتفطر، وأمَّ  ولدها ِمن الصوم، فإنَّه ُيباح َلا الِفطر باتفاق أهل العلم، وصحَّ

بذلك الفتوى عن ابن عمر وابن عباس ريض اهلل عنهام ِمن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم، وثبت عن  

قال: أنَّه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  َواحْلَ  النبي  ِر 
املَُْسافِ َعِن  َوَضَع  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ  ْومَ ))إِنَّ  الصَّ َواملُْْرِضِع   اِمِل 

 :وللحامل واملُرِضع حاالن  ((،

ل: األوَّ املرض،  احلال  ِمن  نفسيهام  عىل  اخلوف  بسبب  ُيفطِرا  عامة   أْن  عند  فقط  القضاء  عليهام  فيجب 

املريض اخلائف عىل نفسه، واملريض ال َيب عليه إال القضاء بنصِّ القرآن، وذهب  ام بمنزلة  الفقهاء، ألهنَّ

 .عامة الفقهاء أو أكثرهم إىل أنَّه ال إطعام عليهام مع القضاء يف مثل هذه احلالة كاملريض

ر،: أْن ُيفطِرا بسبب اخلوف عىل احلال الثاِن فيجب عليهام القضاء باتفاق األئمة األربعة،    ولدهيام ِمن الرضَّ

وإْن أطعمتا مع القضاء عن كل يوم مسكينًا فحَسٌن، لثبوت اإلطعام يف بعض الروايات عن ابن عمر وابن  

 .عباس ريض اهلل عنهام ِمن الصحابة

ن :  املسألة الثامنة  صيام ، فإنَّه َيوز  الإذا كانا ال ُيطيقان    رجاًل أو امرأًة    ،العاجز عن الصيام بسبب كرَِب السِّ

َلام الِفطر، باتفاق أهل العلم، إال أنَّه َيب عليهام عند أكثر الفقهاء أْن ُيطِعام عن كل يوم أفطراه مسكينًا، ملِا  

ْيُخ الَكبرُِي َواملَْرَأُة الَكبرِيَ : )) صحَّ عن ابن عباس ريض اهلل عنه أنَّه قال ُة الَ َيْسَتطِيَعاِن َأْن َيُصوَما، َفُيْطِعاَمِن الشَّ

َضُعَف َقْبَل َمْوتِِه َفَأْفَطَر، َوَأَمَر َأْهَلُه : ))وثبت عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه أنَّه  ،((َمَكاَن ُكلِّ َيْوم  ِمْسكِينًا 

ِمْسكِينًا َيْوم   ُكلِّ  َمَكاَن  ُيْطِعُموا  الشهر،  ،((  َأْن  ام  أيَّ بعدد  ُيطِعام مساكني  أْن  الفقهاء  أكثر  وََيب عليهام عند 



 

 

جل املُِسّن أو املرأة العجوز إىل َحدِّ اخلََرف ففي املسألة قوالن وإْن أخرجا بَدل الطعام نقوًدا   ، وإذا وصل الرَّ

   (.العقل) والتَّْخِريف، فإنَّ الصوم َيسقط عنهام، لفقد أهلية التكليف 

 املسافر يستحب له اإلفطار فهي رخصة من اهلل واهلل حيب أن تؤتى رخصه.  تاسعة:املسألة ال

ُأمتي بخري    التزاُل ))يستحب تأخري السحور وتعجيل اإلفطار قال صىل اهلل عليه وسلم:    املسألة العارشة:

ُروا السحورَ ما عجلوا اإلفطارَ   ((. ، وأخَّ

االمساكيات أو التقاويم بالفطر واالمساك فننصح األخ اعتامد تقويم  يف حال اختالف    عرش:  احلادية  املسألة

يسرتيح إليه يلتزم به من بداية الشهر وحتى هنايته، كام نوجه لعدم الدخول يف دوامة املقارنات بني التقاويم  

 وأهيا أصح فهذا سيدخله يف شك من صيامه وإفطاره.

 ىل الصيام والقيام وغض البرص وحفظ اللسان. اللهم فقهنا يف الدين وتقبل منا صيامنا وأعنا ع

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 


