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 كتاب الصيام                                              

 ـ وجوب الصيام ووقتو  1
 صوم شهر رمضان ركن من أركان اإلسالم وفرض من فروض اهلل اآلية ) فمن شهد منكم الشهر فليصمو ( 

 للنفس وتطهريا هلامكن األخالق الرذيلة وإحساس باملساكني وآالمهم  الصيام فيو تزكية
 يبتدئ وجوب الصيام اليومي من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس 

 يبدأ وجوب صوم رمضان بالعلم بدخوله وله ثالث طرق 
 ـ رؤية ىاللو حديث ) صوموا لرؤيتو (  1
 ويكفي إخباره ـ الشهادة على الرؤية وتكون برؤية عدل مكلف  2
 ـ إكمال عدة شعبان ) فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثالثني ( حديث  3

 يلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر 
 ال يصح صوم الكافر ويصح صوم الصغري املميز ويكون لو  نافلة 

 ال يصح صوم اجملنون لعدم النية وال جيب الصوم على مريض ومسافر 
 ن بالشكل التايل خطاب وجوب الصوم للجميع ويكو 

 ـ أداء : وىو على الصحيح .............. إال احلائض والنفساء  1
 ـ قضاء : احلائض والنفساء واملريض  2
 ـ خيري بني األمرين : املسافر واملريض الذي يصوم دبشقة  3

ب عليهم اإلمساك بقية اليوم من أفطر بعذر مث زال عذره يف هنار رمضان كاملسافر الذي وصل واحلائض تطهر والكافر يسلم جي
 وقضاء ىذا اليوم 

 كذلك بالنسبة ملن عرف بدخول الشهر يف هنار رمضان 
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 لصوم ونهايته ـ بداية ا 2

 إباحة األكل والشرب دليل على مشروعية السحور حديث ) تسحروا فإن يف السحور بركة ( 
 السنة تأخري السحور ويكون ولو جبرعة ماء 

 من استيقظ وعليو جنابو أو طهرت احلائض يتسحرون ويصومون ويؤخرون االغتسال إىل بعد طلوع الفجر 
 ستيقظ بعد الفجر حديث ) ال يزال الناس خبري ما عجلوا اإلفطار ( ينوي الصيام الواجب من الليل وإن ا

 يستحب تعجيل اإلفطار إذا ربقق الغروب 
 السنة أن يفطر على رطب فإن مل جيد متر فغن مل جيد ماء فإن مل جيد يفطر على ما تيسر من طعام أو شراب 

 املشروع للصائم يفطر مث يصلي مث يتعشى 
 الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهلل (  الدعاء عند الفطر ) ذىب



 ـ مفسدات الصوم  3
 من املفطرات 

 ـ اجلماع : فالذي جامع عليو القضاء مع الكفارة  1
مسكينا لكل مسكني نصف صاع من الطعام  66الكفارة : عتق رقبة فإن مل جيد صيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع إطعام 

 املأكول يف البلد 
 نزال املين يقظة بتقبيل أو تكرار نظر أو ملس وعليو القضاء دون كفارة ـ إ 2

 إذا احتلم النائم فأنزل فصيامو صحيح ويغتسل فقط 
ـ األكل والشرب عمدا أما الناسي فصيامو صحيح حديث ) من نسي وىو صائم فأكل أو شرب فليتم صومو فإمنا أطعمو اهلل  3

 وسقاه ( 
 األنف يفطر  ايصال املاء للجوف عن طريق

 اإلبر املغذية واملغذي بالوريد وحقن الدم يفسد الصوم 
 ينبغي للصائم أن يتجنب اإلبر غري املغذية 

 ـ خروج الدم حبجامة أو فصد أو سحب دم ) تربع ( يفسد الصوم  4
 خروج الدم اليسري للتحليل أو الرعاف ودم خلع السن ال يفسد الصوم 

 ما من ذرعو القيء ال يفسد صومو ـ التقيؤ عمدا يفسد الصوم أ 5
 ينبغي أن يتجنب الصائم االكتحال وقطرة العني وكذلك ال يبالغ الصائم يف املضمضة واالستنشاق 

 السواك ال يؤثر يف الصيام وىو مستحب طول الوقت 
 لو طار إىل حلقو غبار وذباب مل يؤثر على صحة الصيام 

النميمة حديث ) من مل يدع قول الزور والعمل بو فليس هلل حاجة أن يدع طعامو ينبغي للصائم ذبنب الكذب والشتم والغيبة و 
 وشرابو ( 

..................................................................................................................
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 يام ـ أحكام القضاء في الص 4
 

 وجب القضاء على من أفطر يف رمضان بعذر مباح أو سبب حمرم اآلية ) فعدة من أيام أخر ( 
 يستحب املبادرة بالقضاء إلبراء ذمتو ويستحب أن يكون متتابعا 

 جيوز التأخري ألن وقتو موسع وجيوز لو صيامو متفرقا 
صوم يف رمضان فما أستطيع أن أقضيو إال يف شعبان ال جيوز تأخريه حلني دخول رمضان اآلخر حديث ) كان يكون علي ال

 ملكان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ( حديث عائشة 
 من دخل رمضان عليو ومل يقض ما عليو يصوم رمضان اجلديد ويقضي بعده 



مسكني إن دخل رمضان اجلديد ومل يقض ما فاتو لعذر وجب عليو فقط القضاء وإن كان لغري عذر وجب القضاء + إطعام 
 لكل يوم 

 من مات من عليو القضاء قبل رمضان اجلديد فال شيء عليو وكذلك من مات بعد رمضان اجلديد ومل يقض لعذر 
 من أخر القضاء ودخل رمضان اجلديد لغري عذر مث مات وجبت الكفارة يف تركتو وىي إطعام مسكني عن كل يوم 

الواجب عن دم املتعة يف احلج فإنو يطعم كل يوم مسكني من تركتو  من مات وعليو صوم رمضان وصوم كفارة كالظهار والصوم
 وال يصام عنو 

 من مات وعليو صوم نذر استحب لوليو أن يصوم عنو 
 صوم الفرض ال يفعل عنو بعد موتو خبالف صوم النذر 

..................................................................................................................
 ...................................... 

 ـ ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض  5
 من ال يستطيع الصوم أداء وال قضاء ىم 

ـ املريض الذي ال يرجى برؤه حديث ) ىو الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما ويطعما مكان   2ـ الكبري اهلرم  1
 ل يوم مسكينا (  اآلية ) ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها (  ك

 من يتحتم عليو قضاء الصوم 
 ـ مريض مرضا يرجى زوالو  4ـ احلائض والنفساء  3ـ احلامل واملرضع  2ـ املسافر  1

 فطر املريض واملسافر سنة اآلية ) فعدة من أيام أخر ( حديث ) ليس من الرب الصيام يف السفر ( 
 ملسافر واملريض الذي يشق عليو الصوم صح صومهما مع الكراىة إن صام ا

 ال يصح صوم احلائض والنفساء 
 حيق للمرضع واحلامل إن خافتا على نفسيهما وولديهما الفطر وجيب عليهما القضاء 

 جيب الفطر على من احتاج إلو إلنقاذ من وقع يف ىلكة كالغريق 
 من الليل كصوم رمضان ـ الكفارة ـ النذر ـ القضاء جيب على املسلم تعيني نية الصوم الواجب 

 من نوى الصيام من النهار يف احلاالت السابقة مل جيزئو 
صوم النفل ذبوز النية فيو من النهار بدليل حديث عائشة ) دخل علي النيب صلى اهلل عليو وسلم ذات يوم فقال : ىل عندكم 

 من شيء فقلنا : ال قال : إين إذا صائم 
                                             

 
 اط المياه واشتباه األنساب .


