
 مهمات األحكام من مسائل فرضية الصيام

وأركانه ومفسداته , يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الصيام
 .القضاءوصوم أهل األعذار وأحكام 

 



 :  تعريف الصيام 

هو التعبد هلل باإلمساك عن المفطرات من 
 الصيام  .طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

 

واجتناب ما نهى هللا , بفعل ما أمر هللا به, وهو عبادة لتحقيق التقوى•
 .عنه



 .وال يجوز اعتماد الحساب في دخول الشهر 
 

بم يثبت دخول شهر 
 رمضان ؟

برؤية هالل  -1
رمضان ليلة التاسع 
 .والعشرين من شعبان

بإتمام شهر شعبان  -2
 .ثالثين يوما  



شروط وجوب 
 :الصوم 

 العقل  البلوغ  االسالم
القدرة على 

 .الصيام

صيام 
حة ال

ص
ط 

شرو
 :
 

 االسالم 

 العقل

 التمييز

انقطاع دم الحيض 
 والنفاس للمرأة 

 .النية من الليل



 : شرط النية 
شرٌط لصحة صيام الفرض وكل صوم واجب وهي . وهي عزم القلب على الفعل

 .كالقضاء والكفارة

 : وقت النية 

يعقد النية من أي جزء من الليل ولو 
 .قبل الفجر بلحظة

ويكفي من يصوم رمضان نية الصيام 
وإن , .عند دخول الشهر على الراجح

 .نوى في كل ليلة فهو أحوط

يجوز صوم التطوع بنية من النهار دون اشتراط تبييت 

النية من الليل بشرط أن ال يرتكب في نهار اليوم أي شيء 

 .من مفطرات الصيام



أصول 
 : المفطرات هي 

 األكل 

 والشرب

 .والجماع

 : ويُلحق بها 

 تعمد القيء

ونزول دم الحيض أو 
 النفاس للمرأة

 واالحتجام 

واالستمناء في نهار 
 .رمضان



أن :المفطرات ال تفسد الصيام إال بثالثة شروط وهي 

 .عالماً     ذاكراً       ومختاراً يكون 

 .حقن الدم في الصائم•

واالبر المغذية التي يستغنى •
 .بها عن الطعام والشراب

غسيل الكلى الذي يضاف فيه •
إلى الدم الداخل ما يضاف 

 .من المغذيات وغيرها

 في هو مما بالمفطرات يلحق مما
   والشرب األكل معنى



طرة 
غير المف

ألمور 
ن ا

م
 :

 قطرة العين 

 وقطرة األذن وغسول األذن 

 وبخاخ الربو

إذا لم وقطرة األنف وبخاخ األنف 
 .يصل شيء إلى الحلق

وتنظيف األسنان بالسواك أو 
الفرشات والمضمضة واالستنشاق 

. 

والمراهم واللواصق العالجية كلها 
 .التفطر



إذا تيقن أن الصوم 
يفسد عضواً أو 

كان الصوم يضره 
ويشق عليه 

المشقة الزائدة 
 .الَمَرِضيَّة

فالفطر واجب 
وال : )لقوله تعالى 

( تقتلوا أنفسكم 
وهذا النهي يشمل 

ازهاق الروح 
وكذلك الحاق كل 

 ضرر بالجسد

 من يجب عليه الفطر

المريض الذي 
يخاف زيادة 

مرضه بالصوم أو 
إبطاء البرء 

والشفاء فيجوز له 
الترخص بالفطر 

 .وال يكره

 من يجوز له الفطر

العارض الخفيف 
كالسعال  والصداع 
فال يجوز الفطر 

 .بسببه

 من ال يجوز له الفطر

 :وهم على ثالثة أقسام : أحكام المرضى والصيام 



األعذار الدائمة 
التي تؤثر على 

 : الصيام 

المرض المزمن 
الذي ال يرجى 

 .الشفاء منه

والشيخوخة 
 .وكبر السن

فهذه األعذار تبيح الفطر وال توجب 

 .الفديةتوجب وإنما , القضاء



نصف : وقدرها 
صاع عن كل يوم 

من قوت البلد 
وتساوي كيلو 
 ً  .ونصف تقريبا

إطعام : وهي 
مسكين عن كل يوٍم 

 .أفطر فيه 

 :الفدية

 

 .يجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد-

 يجوز اخراج الكفارة في أول الشهر أو وسطه أو آخره-

ويدعو إليه المساكين بعدد األيام التي يصنع طعاماً أن ويجوز 
 .عليه
 



 

 : حكم الفطر في نهار رمضان بال عذر 

على أن من أفطر شيئا  من رمضان بغير :  أجمعت األمة

 .عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب 

بال عذر ثم وفقه هللا للتوبة أفطر شيئاً من رمضان تهاوناً من 

بحسب ويجب عليه القضاء , فالتوبة تُجبُّ ما قبلها واالستقامة

 .ظنهفإن لم يعلم األيام بالتحديد صام ما يغلب على , ما أفطر 



 ما حكم تأخير قضاء رمضان بال عذر؟

 

ال يجوز تأخير قضاء رمضان بال عذر إلى أن يأتي 

فإن أخر القضاء إلى أن دخل , رمضان الذي يليه

,  فإنه يأثم بذلكجديد ولم يقض السابق رمضان 

وأن , ثم القضاء عن السابق, وعليه التوبة أوالً 

يطعم مع هذا عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من 

 .البلدقوت 



 

فهو أغلبه من كان من عادته أن ينام نهار رمضان كله أو 

قد اجتمع في عمله التفريط في أداء ألنه في حرمان 

الصلوات في مواقيتها وكذلك الغياب عن وقت هذه العبادة 

 .الشريفة الذي يعظم فيه أجر العمل

أما إذا لم يترتب على نومه إضاعة شيء من الواجبات أو 

 .فعل شيء من المحرمات فال حرج عليه



ينبغي للمسلم أن يمأل وقت صومه 

بالطاعات واالكثار من تالوة القرآن 

وسؤال , وترك ماال ينبغي, والصدقة

 .هللا القبول والتوفيق


