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مختصر أحكام الصيام (الفتاوى المختصرة)

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
الصوم ركن من أركان اإلسالم ،وقاعدة من قواعد الدين ،وقربة من أعظم القربات إىل رب العاملني.
وقد فرض اهلل على املس��لمني صوم ش��هر رمضان ،وس��جل فريضته يف القرآن؛ ليبقى خالداً خلود القرآن ،قال تعاىل( :يَا أَيُّهَا
ين ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم لَع َّ
ً
َل ُك ْم تَتَّ ُق َ
ب َع َلى الَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
خمتصا
ون) [البقرة ،]183 :وجعل اهلل تعاىل أجر الصيام
الصيَا ُم َك َما ُكتِ َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
به سبحانه وتعاىل فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي
وأنا أجزي به وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك) متفق عليه.
هلذا فإن دائرة اإلفتاء العام تقدم هذه الفتاوى ً
بيانا ألهم األحكام املتعلقة بالصيام اليت ال حيس��ن باملس��لم اجلهل بها ،بل ينبغي
له تعلمها ومعرفة أحكامها ،وفيها بعض املس��ائل املعاصرة اليت يكثر الس��ؤال عنها.
وجعلناها على صيغة السؤال واجلواب ليسهل على القارىء الرجوع إليه واالستفادة منها.
ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع بها قارئها ومن كان السبب يف إخراجه إنه خري مسؤول وأرجى مأمول.

ما معنى الصوم لغة واصطالحا؟

ً
ً
لر ْ َ
الصوم لغة :مطلق اإلمساك ،قال اهلل تعاىل( :إِنِّي نَ َذ ْر ُ
وسكوتا عن
إمساكا
ح ِن َص ْومًا َف َل ْن أُ َك ِّل َم ْاليَ ْو َم إِ ْن ِسيًّا) مريم 26/أي
ت لِ َّ
الكالم.
ً
واصطالحا :إمس��اك املس��لم البالغ العاقل عن مجيع املفطرات من طلوع الفجر الصادق « الفجر الثاني» إىل غروب الش��مس،
ً
مقرونا بالنية من الليل ،بش��رط اخللو من املوانع الش��رعية كاحليض والنفاس وحنوه.
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ما حكم الصوم ؟

ص��وم رمض��ان فرض عني على كل مس��لم بالغ عاقل مطيق للصوم ،وقد يكون الصوم مس� ً
�تحبا كص��وم النافلة املطلقة كصيام
ٍ
ً
يومي االثنني واخلميس من كل أسبوع ،ويوم عرفة لغري احلاج ،وعاشوراء ،وقد يكون حمرما كصيام العيدين ويوم الشك ،ومنه
ً
مكروها كإفراد يوم اجلمعة ويوم السبت بالصيام ،وصوم يوم عرفة للحاج.
ما يكون

أركان الصوم وشورطه
ما هي أركان الصوم ؟
أركان الص��وم اثن��ان هم��ا :الني��ة ،واالمتن��اع ع��ن مجيع
املفط��رات م��ن طل��وع الفج��ر إىل غروب الش��مس.

م��ا حك��م ني��ة الص��وم؟ وأي��ن
حمله��ا ،ومت��ى وقته��ا؟
النية يف العبادات ركن فال بد منها وال تصح العبادة بدونها ،وحملها القلب والنطق باللس��ان مس��تحب لتذكري اللس��ان القلب،
ومعناه��ا أن يك��ون عازم�ً
�ا على ترك املفط��رات يف نهار اليوم القادم بقصد العبادة ً
طاعة هلل تعاىل ،وهذا املعنى حاصل لدى كل
غد هلل تعاىل فقد قطع الوسوس��ة ،ووقتُها ِمن بعد
مس��لم يف كل ليلة من رمضان ،فال داعي للوسوس��ة ،ولو قال :نويت صوم ٍ
غروب الش��مس إىل ما قبل طلوع الفجر.

هل جتب النية يف الصوم لكل يوم أم تكفي النية عن كل شهر؟
جت��ب الني��ة ل��كل ي��وم م��ن أيام رمضان؛ ألن كل يوم عبادة مس��تقلة عن الي��وم اآلخر ،وجيب أن تكون النية ه��ذه يف الليل قبل
طل��وع الفج��ر ،لق��ول النيب صلى اهلل عليه وس��لم( :من مل يُبيِّت الصيام من الليل فال صيام له) رواه النس��ائي ،ويف رواية أبي داود
ً
عازما يف فرتة من
والرتمذي( :من مل ُي ِّمع الصيام قبل الفجر فال صيام له) .و من اس��تيقظ وتس��حر فقد نوى ،وكذا من كان
اللي��ل على صيام اليوم التالي.

ما حكم األكل والشرب يف الليل بعد النية ،وهل يلزمه جتديد النية؟
ال يضر األكل والشرب يف الليل ولو بعد النية ،وال يلزمه جتديد النية بعد األكل والشرب.

هل جيب الصوم على الصيب البالغ تسع سنوات؟
ال جيب الصوم على الصيب حتى يبلغ إما بالعالمات املعروفة ،وأش��هرها االحتالم للذكر واألنثى واحليض لألنثى ،أو ببلوغه
مخس��ة عش��ر ً
عاما قمرية ،وجيب على الولي أن يأمر أبناءه الصغار بالصوم متى بلغوا س��ن التمييز ،وهو الس��ابعة من العمر إن
كانوا قادرين على ذلك.
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متى يؤمر الطفل بالصوم؟
ً
قياسا على الصالة ،ويُ َّ
رغب يف ذلك وال جيرب.
يؤمر وهو ابن سبع سنني

هل يشرتط تبييت النية للصيب املميز إذا أراد الصوم؟
إذا أراد الصيب املميز أن يصوم يف رمضان فعليه أن ينوي من الليل؛ ألن
هذا شرط أداء هذه الفريضة وإن مل تكن واجبة عليه.

ما هي حكمة مشروعية الصيام؟
الصوم مدرس��ة ربانية يتعلم املؤمن منها الكثري ويتدرب على
خصال اخلري اليت قد حيتاجها يف حياته منها الصرب ،فهو ش��هر
ََ
َ
�اب) الزمر،10 :
الص�بر (إِنََّا يُ َو َّف��ى َّ
ي ِح َس� ٍ
الصابِ ُرون أ ْج َر ُه ْم بِغ ْ ِ
كم��ا أن الص��وم يعل��م األمان��ة ومراقبة اهلل س��بحانه وتعاىل يف
السر والعلن ،إذ ال رقيب على الصائم يف امتناعه عن الطيبات
إال اهلل وحده.
والصوم يقوي اإلرادة ويشحذ العزمية وينمي الرمحة والرتاحم
بني عباد اهلل ،فهو جهاد للنفس وكبح للشهوة وصفاء للروح

وتنمية للخري لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :كل حسنة يعملها
ابن آدم بعشرة أمثاهلا إىل سبعمئة حسنة أو إىل سبعمئة ضعف،
يق��ول اهلل ع��ز وج��ل الصوم لي وأن��ا أجزي به ،ي��ذر الصائم
الطعام والشراب وشهوته من أجلي ،والصوم لي وأن أجزي
ب��ه ،والصوم جنة وللصائم فرحت��ان فرحة حني يريد أن يفطر
وفرح��ة ح�ين يلقى ربه وخلل��وف فم الصائم ح�ين خيلف من
الطعام أطيب عند اهلل من ريح املس��ك) رواه البزار.

أكل ً
شاكا يف طلوع الفجر ثم ّ
تبي عدم طلوع الفجر هل يصح صيامه؟
من فعل هذا مل يفطر وصيامه صحيح؛ ألنه ثبت لديه أنه أكل ً
ليال ،وكذا لو أكل ً
شاكا ومل يتبني له األمر فلم يدر هل أكل قبل
الفجر أو بعده؛ ألن القاعدة الش��رعية تنص على أن :اليقني ال ُ
يزول بالش��ك ،فاليقني وجود الليل ،والش� ُّ
�ك حصل يف طلوع
النهار فيبين على اليقني ويطرح الشك.

ما حكم من أكل أو شرب ً
ظانا بقاء الليل ثم تبني طلوع الفجر؟
ً
من أكل أو شرب ً
احرتاما للشهر الكريم ،وجيب عليه قضاء
ظانا بقاء الليل ثم تبني طلوع الفجر جيب عليه إمساك بقية اليوم
ذلك اليوم بعد رمضان.

ما حكم من أكل أو شرب ً
ظانا غروب الشمس ثم تبني له أن الشمس مل تغرب بعد؟
من أكل أو ش��رب ً
ظانا غروب الش��مس ثم تبني له أن الش��مس مل تغرب بعد بطل صومه وعليه القضاء ،وال جيوز الفطر قبل
التحقق من غروب الش��مس إما مبش��اهدتها أو باالجتهاد أو بإخبار من يثق بدينه.
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ما حكم األكل أو الشرب أثناء األذان األول؟
جي��وز األكل والش��رب أثن��اء األذان األول ،ألن��ه يكون قبل طلوع الفجر ،واملقصود منه أن يش��عر املس��لم بق��رب طلوع الفجر
ويس��تعد لإلمس��اك عند مساع األذان الثاني.

ما حكم األكل أو الشرب أثناء األذان الثاني؟
ال جي��وز األكل والش��رب أثن��اء األذان الثان��ي؛ ألن األذان الثان��ي إعالم بطلوع الفجر ووجوب اإلمس��اك ،وقد قال اهلل تعاىل:
الي ُط ْ َ
اليط ْ َ
(و ُ
َك ُل��وا و ْ
ال ْبيَ ُ
َاش� َربُوا َحتَّ��ى يَتَبَ� ََّ
ال ْس� َو ِد ِم ْن ْال َف ْج ِر) البقرة ،187/وم��ن فعل ذلك فقد أبطل صومه،
ض ِم ْن ْ َ ْ ِ
ين لَ ُك ْم ْ َ ْ
وعليه اإلمس��اك بقية اليوم والقضاء.

ما حكم األكل أو الشرب ً
ناسيا يف نهار رمضان أو يف صوم النفل والتطوع ؟
م��ن أكل أو ش��رب ناس� ً
�يا وه��و صائم يف الفرض أو النفل فليت��م صومه فإمنا أطعمه اهلل
وس��قاه ،ال ف��رق يف ذلك بني أن يكون الص��وم فريضة أو نافلة.

صائما يف رمضان يأكل أو يشرب ً
ً
ناسيا؟
ماذا يفعل من رأى
�ا يف رمضان يفطر ناس� ً
م��ن رأى صائم�ً
ري
�ي وإن كان غ َ
�يا ينبغ��ي أن ينبهه؛ ألن الناس� َ
آثم وغري مفطر ،لكن صورة ما يفعله صورة َ
املنكر ،فنُ َذ ِّك ُره بلطف ليكف عن ذلك.

ً
شخصا يف رمضان يأكل أو يشرب عامداً ،جماهراً بفطره؟
ماذا يفعل من رأى
شره أنكر عليه بقلبه ،لكن ال جيالسه إن استطاع ،وحبذا لو استعان بولي
عليه أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،فإن خاف َّ
األمر ليمنعه من ذلك.

ما هو املرض املبيح للفطر يف رمضان؟
هو املرض الذي خيشى أن يهلك صاحبه لو صام ،أو حتصل له مشقة شديدة ال حتتمل عادة.

إذا أصيب شخص مبرض ال يرجى برؤه ماذا يفعل يف صومه؟
م��ن ابتل��ي مب��رض ال يرجى برؤه ومل يصم فعليه إطعام مس��كني مد طعام عن كل ي��وم ً
بدال عن الصوم ،قال اهلل تعاىل( :وعلى
الذين يطيقون ُه ٌ
فدية طعا ُم مس��كني) البقرة .184 /واملد ( 600غم) من القمح أو الرز.
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ما حكم الصيام لكل من مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة؟
ً
م��ن عجز منهم ع��ن الصوم
مطلقا أفطر ،وعلي��ه الفدية لقوله اليت أفطرها متى استطاع ذلك ،وال فدية عليه ،واملريض الذي
تعاىل( :و َ
َع َلى الَّ ِذ َ
ين يُ ِطي ُقونَ ُه ِف ْدي ٌَة َطعَا ُم ِم ْس ِكني) [البقرة ،]184 :يش��ق علي��ه الصيام يف أيام الصي��ف الطويلة احلارة ويس��تطيع
وال قضاء عليه.
القض��اء يف أي��ام الش��تاء القص�يرة يفط��ر ،وعليه القض��اء عند
وأم��ا م��ن كان يس��تطيع الصي��ام يف بع��ض أي��ام الش��هر دون التمك��ن وال فدية عليه.
األخرى فيصوم ما يس��تطيع منها ويقض��ي بعد رمضان األيام

هل تصوم احلامل واملرضع؟
ً
خوفا
جيب الصيام على احلامل واملرضع ،لكن إن حلقهما ضرر أو مش��قة غري معتادة أفطرتا وعليهما القضاء ،فإن كان الفطر
عل��ى اجلن�ين أو الطفل فتجب فدية مع القضاء ،ألن هذا اإلفطار انتفع به األم والطفل.

متى جيوز للمسافر أن يُفطر؟
ش��رط إباح��ة الفطر للمس��افر أن يكون س��فر ُه طوي� ً
ً
مباحا،
لا
والس��ف ُر الطويل ما كان ( 81كم) فأكثر ،ويش�ترط أن يش��رع
بالسفر وجياوز عمران بلده قبل طلوع الفجر ،فمن كان سفره
كذل��ك فل��ه أن يفطر وعليه القضاء ،وهنالك ش� ٌ
�رط آخر وهو

أن ال ينوي إقامة أربعة أيامٍ فأكثر خالل سفره يف مكان واحد،
ً
مقيما
ف��إن نوى اإلقامة يف مكان واح��د أربعة أيام فأكثر صار
يف ذل��ك املكان ،فيجب عليه الصوم ،وما أفطره املس��افر جيب
علي��ه قضاؤه بعد رمضان ،وقب��ل أن يدخل رمضان الالحق.

يُريد السفر بالطائرة عصراً يف نهار رمضان فهل عليه الصيام؟

ً
ً
صائما قاصداً إمتام صومه ،وذلك لوجوب الصيام عليه
صائما ،ويشرع بالسفر
جيب على من نوى السفر بعد الفجر أن يصبح
قبل السفر ،فإن حلقته بعد سفره مشقة غري حمتملة جاز له الفطر لذلك وعليه القضاء.

لو أصبح املريض أو املسافر صائمني ثم أرادا الفطر هل جيوز هلما ذلك؟
املري��ض الذي يش��ق علي��ه الصيام جيوز ل��ه أن يفطر
ً
صائما أم غري صائم ،وأما املس��افر فإن
س��واء أصبح
ً
مقيما وس��افر بعد
أصبح
الفجر فيجب عليه أن يصوم ما مل تدركه مشقة بالغة
يفطر بسببها ،وأما إن أصبح مسافراً بأن طلع الفجر
عليه بعد أن غادر بنيان بلده فهذا له أن يفطر ،وهذا
ما فعله النيب صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح.
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لو أقام املسافر وشفي املريض وهما صائمان ،هل جيوز هلما أن يفطرا؟
ً
ً
صائما ثم أقام خالل
صائما ثم شفي خالل النهار وهو صائم وجب عليه إمتام صيامه ،وإذا أصبح املسافر
إذا أصبح املريض
النهار وهو صائم وجب عليه أن يتم صيامه ،وحيرم عليهما الفطر؛ ألن الرخصة تزول بزوال سببها.

ماذا يلزم املسافر واملريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما؟
إذا أق��ام املس��افر أو ش��في املري��ض وهم��ا مفطران فيس��تحب هلما اإلمس��اك عن
املفطرات بقية ذلك اليوم وال جيب كما نص على ذلك فقهاؤنا رمحهم اهلل تعاىل.

ه��ل جيوز الفطر ملن يعمل باألعمال الش��اقة كخباز
وعامل باطون؟
ال جيوز ملن يعمل باألعمال الش��اقة كخباز وعامل باطون الفطر ابتداءً،
وعل��ى كل منه��م أن ينوي الصوم من الليل ويش��رع فيه ،فإن وصل بعد
ذلك إىل حد يش��ق معه الصوم أفطر وقضى يف وقت آخر.

ه��ل تعت�بر االمتحان��ات املدرس��ية ع��ذراً يبي��ح اإلفطار يف
رمضان؟
ال تعترب االمتحانات املدرس��ية واجلامعية عذراً يبيح اإلفطار؛ ألن اجلماهري من الطالب يقدمون االمتحان مع الصيام من غري
مشقة خارجة عن املعتاد ،والصيام ال يتعارض مع االستعداد لالمتحان ،واملسلم يستعني بطاعة اهلل على مهام الدنيا واآلخرة.

هل االحتالم يف نهار رمضان يفطر؟
االحتالم يف نهار رمضان ال يبطل الصيام ،لكن عليه االغتسال كي ال تفوت ُه الصالة.

هل جيوز تأخري غسل اجلنابة إىل ما بعد طلوع الفجر؟
جيوز تأخري غس��ل اجلنابة إىل ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من ش��روط صحة الصيام الطهارة من اجلنابة ،لكن عليه أن يغتس��ل
ليصلي صالة الفجر يف وقتها.

حكم صيامها؟
امرأة طهرت قبل الفجر ومل تغتسل إال بعد طلوع الشمس فما ُ
�ح؛ ألن الغس��ل ليس ش� ً
�رطا لصحة الصوم بل لصح��ة الصالة ،وتأثم بتأخري صالة الفج��ر عن وقتها بال عذر،
صيا ُمه��ا صحي� ٌ
ومعل��و ٌم ّ
أن ص�لا َة الفج��ر ينتهي وقتها بطلوع الش��مس ،ومع ذلك جيب عليها االغتس��ال وقضاء صالة الفجر.
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12:35
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ما احلكم إذا جاءت الدورة للمرأة وهي صائمة؟
م��ن جاءته��ا ال��دورة وه��ي صائم��ة بط��ل صومه��ا وعليها قض��اؤه بعد
رمضان؛ ألن اهلل تعاىل خفف عن النساء يف هذا الظرف ،وللمرأة األجر
عل��ى ت��رك الصيام يف هذه احل��ال؛ ألنها ترتكه امتث� ً
�اال ألمر اهلل تعاىل.

إذا طه��رت امل��رأة يف رمضان قب��ل أذان الفجر،
فهل جي��ب عليها الصوم؟
إذا طه��رت امل��رأة قب��ل أذان الفجر وج��ب عليها الصيام؛ ل��زوال املانع
ال��ذي مين ُعه��ا من الصوم .والقاعدة الش��رعية تق��ول :إذا زال املانع عاد
املمنوع .وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر ثم تغتس��ل للصالة سواء قبل
الفجر أو بعده.

إذا طهرت املرأة يف رمضان بعد الفجر مباشرة ،ماذا يلزمها؟
قليل أمسكت بقيّة ذلك اليوم ،ثم تقضيه بعد رمضان ،وهلا أجر اإلمساك وأجر القضاء؛
إذا طهرت املرأة بعد الفجر ولو ٍ
بوقت ٍ
ً
حائضا يف جزء من النهار.
ألنها كانت

حكم صيامها؟
امرأة أخذت دوا ًء لتأخري احليض فما ُ
إذا أخ��ذت امل��رأة دوا ًء فل��م ت��ر دم احليض فصام��ت فصيامها صحيح ،لكن ال تُنصح بذلك إذ ال ض��رورة له ،وإن كان الدواء
يض��ر بها  -ولو احتم� ً
�اال  -فيحرم عليها تناوله.

هل تأثم املرأة إذا صامت حيا ًء من أهلها وهي حائض أو نفساء؟
ال جي��وز للم��رأة احلائض أو النفس��اء الصوم ،ولو صامت حيا ًء فإنها تأثم بذل��ك؛ ألن صيامها ال ُ
تقطع
ينعقدُ ،
وجيب عليها أن َ
إمس��اكها ولو بش��رب ِة ما ٍء سراً إذا كانت تستحي من أهلها.
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مفسدات الصوم
ما هي املفطرات؟
أ -ما دخل من األعيان -وإن قلت  -عمداً إىل اجلوف من منفذ مفتوح مثل :األنف ،واألذن ،والفم ،والقبل والدبر.
ج -احليض والنفاس.
ث -االستمناء.
ت -اجلماع.
ب -القيء العمد.
د -اإلغماء إن استمر مجيع النهار.
خ -الردة.
ح -اجلنون.

سب الدين أو أتى ِّ
مبكفر يف نهار رمضان؟
ما حكم من َّ
من ارتد وهو صائم أفطر ،ومن س��ب الدين فقد ارتد والعياذ باهلل ،فلريجع إىل اإلس�لام بالنطق بالش��هادتني ،ويس��تغفر اهلل،
وليح��ذر ذلك ،ويبقى ممس� ً
�كا عن املفط��رات ويقضي ذلك اليوم.

ما حكم من أغمي عليه وهو صائم؟
م��ن أغم��ي علي��ه إذا كان ق��د نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه يف النهار ثم أفاق قبل الغروب ولو بلحظة فصيام ُه صحيح،
وأما إن اس��تمر اإلغماء طوال النهار من الفجر إىل الغروب؛ مل حيس��ب له صيام ذلك اليوم ،وعليه القضاء.

ما حكم قطرة العني للصائم؟
أحس بطعمها يف حلقه؛ ألن
قط��رة العني ال تُبطل الصي��ام وإن َ
ً
العني ليس��ت منفذاً
مفتوحا إىل اجلوف.

هل قطرة األذن واألنف تبطل الصيام؟
قط��رة األنف واألذن تبطالن الص��وم؛ ألن األنف واألذن
منف��ذان مفتوحان إىل اجلوف.

هل يؤثر الدم النازل من األنف يف نهار رمضان على صحة الصيام؟
ال��دم الن��ازل م��ن األن��ف يف نهار رمضان ال يؤث��ر على صحة الصوم؛ إال إذا وصل إىل جوف الصائم منه ش��يء أو تعمد تركه
فابتلعه ،فيفس��د صومه وميس��ك يومه حلرمة الش��هر ،وعليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

ما حكم استعمال الروائح العطرية والبخور والورود والرياحني يف نهار رمضان؟
الروائح العطرية والبخور ليس��ت من ُمفطرات الصيام ،لكن يس��ن تركها ملا فيها من الرتفه الذي ال يناس��ب حكمة الصوم من
تعويد النفس على خمالفة اهلوى والش��هوات ،أما إذا ابتلع عني دخان البخور فإنه يفطر.
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ما حكم استعمال السعوط والتبخرية واستنشاق (الفكس) يف نهار رمضان؟
اس��تعمال الس��عوط والتبخرية و»الفكس» يف نهار رمضان يفطر؛ ألن هذه املس��تحضرات عبارة عن مواد تدخل باالستنش��اق
إىل الرئتني ،وهما من اجلوف وعلى من استعملها اإلمساك بقية اليوم حلرمة الشهر ،والقضاء بعد رمضان .أما إذا كانت جمرد
رائحة وال يصل ش��يء من عينها إىل اجلوف فال تفطر.

هل يؤثر استعمال الصائم جلهاز التنفس (األكسجني) يف نهار رمضان على صحة الصوم؟
ال يؤثر اس��تعمال جهاز األكس��جني على صحة الصوم ؛ ألن األكس��جني هواء ال جرم له ،ولكن إذا أضيف لألكس��جني مواد
عالجي��ة هلا جرم يصبح اس��تعماله يف نهار رمضان مفط��راً لدخوله إىل اجلوف من منفذ معتاد.

خلع الضرس يف نهار رمضان يُفسد الصيام؟
هل ُ
َ
إن جمرد خلع الضرس يف نهار رمضان ال يفسد الصيام ،لكن لو دخل إىل اجلوف شي ٌء من املاء أو الدم ،فسد الصوم ،وعلى
من فس��د صومه بذلك اإلمس��اك بقية يومه حلرمة الش��هر ،وعليه قضاء ذلك اليوم ،وحبذا لو استطاع أن يؤخر عملية اخللع إىل
الليل أو إىل ما بعد رمضان.

ما حكم االستياك يف نهار رمضان؟
ال ب��أس يف االس��تياك للصائ��م قب��ل الزوال ،ويكره بعده عند الش��افعية حمافظة على أثر الصي��ام يف الفم فإنه أطيب عند اهلل من
ريح املس��ك كما جاء يف احلديث الصحيح.

هل يفطر من غسل السواك مع بقاء رطوبته واستاك به؟
جيب على من اس��تعمل الس��واك وهو صائم أن حيرص على أن يكون السواك
مبلال ً
جافا ،فإن كان ً
ً
بلال يسرياً ال ينعصر منه شيء فال يضر استعماله للصائم.

ما حكم استعمال معجون األسنان يف نهار رمضان؟
يُك��ره اس��تعمال معجون األس��نان يف نهار رمضان ال يُفط��ر إذا تأكد أنه مل
يصل إىل اجلوف ش��يء منه ،ولكنه مكروه وحبذا لو استعمله الصائم قبل
اإلمس��اك أو بعد اإلفطار حتى ال يعرض صيامه للخطر.

ماذا يفعل َمن َد ِميَت لثته؟
من دميت لثته وهو صائم عليه أن يبصق حتى يصفو ريقه ،أي :حتى ينقطع الدم ،ثم يتمضمض ليطهر فمه ،وإن دخل جوفه
شيء من الدم بغري قصد فال شيء عليه.
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ما حكم استعمال البخاخ للمريض يف نهار رمضان؟
ً
أخ��ذ البخ��اخ ع��ن طري��ق األنف أو الف��م مفط� ٌر؛ ّ
ألن الدواء
ممسكا ويقضي فيما بعد ،ومن كان يستعمله كل يوم يستعمله
�كا ويُطعم عن كل يوم مس� ً
يف ه��ذه البخاخ��ات يُ��راد منه الوص��ول إىل الرئت�ين وهما من ويبقى ممس� ً
�كينا.
اجل��وف ،فمن كان يس��تعمله يف بعض األيام يس��تعمله ويبقى

ما حكم تناول حبة الدواء حتت اللسان يف نهار رمضان؟
تن��اول حب��ة ال��دواء حت��ت اللس��ان يف نه��ار رمضان ال يفس��د
الص��وم؛ ألنه��ا ال تصل إىل اجلوف م��ن منفذ مفتوح ،لكن إذا
ذاب��ت فابتل��ع منها ش� ً
�يئا فقد أفطر.
تعد من الصائم وال
إذا وص��ل م��اء املضمضة إىل اجل��وف بال ٍّ
مبالغة منه يف املضمضة فصومه صحيح ،وأما إن تعدى أو بالغ

فوصل املاء إىل جوفه فإن صومه يبطل؛ ألن املبالغة منهي عنها
للصائم لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :بالغ يف االستنشاق
ً
إال أن تكون
صائما) رواه األربعة ،واملراد بالتعدي أن يتمضمض
أكثر من ثالث مرات ،واملبالغة تكون بالغرغرة أو سحب املاء
إىل أعلى اخلياشيم.

هل يفطر من وصل جوفه ذباب أو غبار الطريق
أو غربلة الدقيق؟

ال يفط��ر الصائ��م مب��ا وصل إىل جوفه ً
رغما عنه مث��ل الذباب وغبار
الطري��ق وغربلة الدقيق.

ما حكم ذوق الطعام أثناء الصيام؟
يك��ره ذوق الطعام أثناء الصي��ام ،ويبطل الصوم إن
وصل ش��يء من الطعام إىل اجلوف.

هل يعد «التدخني» من املفطرات؟
الدخ��ان م��ن املفط��رات؛ ألن ذرات الدخ��ان تدخل عم��داً إىل الرئة
وهي م��ن اجلوف.
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ما حكم وضع الصق مينع الشعور باجلوع أو الصق لإلقالع عن التدخني أثناء الصيام؟
الصي��ام عب��ادة عظيم��ة ،وركن من أركان اإلس�لام ،ولو علمت األمة ما يف رمضان لتمنت أن تكون الس��نة كلها رمضان ،وقد
أعد اهلل تعاىل للصائمني األجر العظيمً ،
علما بأن من تس��حر على الس��نة وأفطر على الس��نة ال تدركه مش��قة عظيمة ،وال داعي
لوض��ع ه��ذا الالصق لكنه ال يفطر؛ ألن هذا الالصق غ�ير ٍّ
مغذ وال يدخل اجلوف من منفذ مفتوح.

لو احتاج إىل القيء للتداوي بإخبار طبيب ،هل جيوز له التقيؤ ،وهل يعد مفطراً؟
من احتاج إىل أن يتقيأ ففعل فال إثم عليه ،لكنه يعد مفط ًرا ،وعليه إمساك بقية النهار إن استطاع ،وأن يقضي ذلك اليوم.

ما حكم بلع الريق للصائم؟
جيوز للصائم أن يبتلع ريقه؛ ألن يف االحرتاز عنه مشقة ،وتنطع
يف الدين ،وقد نهينا عن التنطع ،ورفع اهلل عنا املشقة واحلرج.

هل يفطر من مجع ريقه فابتلعه؟
ال يفطر من مجع ريقه ثم ابتلعه ،لكن هذا عبث ال معنى له.

هل يبطل صوم من استعمل دواء الغرغرة؟
إذا نزل الدواء إىل جوفه أفطر ،وإذا مل ينزل مل يفطر ،لذا ينبغي
االحرتاز عنه يف نهار رمضان.

ما حكم السباحة للصائم؟
تك��ره الس��باحة للصائم؛ ألنه خيش��ى دخ��ول املاء إىل
اجل��وف عن طريق األن��ف أو األذن أو الفم ،وعندها
يفطر ،ورمضان ش��هر التس��بيح وليس السباحة.

هل التجشؤ يبطل الصوم؟
التجش��ؤ ال يبط��ل الصوم ،لك��ن إذا خرج من
اجلوف ش��يء جيب أن يلفظ��ه وأن يتمضمض
بعده ليطهر فمه ،فإن عاد منه شيء إىل اجلوف
م��ع الق��درة على لفظه أو بلع ريقه قبل غس��ل
فمه فقد أفطر.

ما حكم ابتالع النخامة للصائم؟
إذا تعمد الصائم ابتالع النخامة أفطر؛ ألن من املمكن االحرتاز
عنها ،وإذا غلبته مل يفطر ،ثم هي قذر ينبغي التوقي عنه.

هل القيء يف نهار رمضان يفطر؟
تعمد الق��يء؛ فمن تقيأ عمداً أفطر ،وإن غلبه القي ُء مل يُفطر إن مل يرجع ش��يء من القيء إىل اجلوف،
م��ن األس��باب املفط��رات ّ
وإال فيفطر ،لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ،ومن استقاء فليقض) رواه البخاري.
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هل يؤثر إجراء عمليات التنظري يف نهار رمضان على صحة الصيام؟
إجراء عمليات التنظري يف نهار رمضان -سواء عن طريق الفم أو األنف أو القبل أو الدبر -يفسد الصيام ،وعلى من أجريت
له أن ميسك بقية اليوم حلرمة الشهر الفضيل ،ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان.

هل يؤثر الفحص الداخلي للمرأة على صيامها؟
الفح��ص الداخل��ي للم��رأة يبطل الصي��ام؛ ألنه يش��تمل على
دخ��ول جس��م إىل اجلوف أثن��اء الصوم فيبطل��ه ،وهذا ما نص
عندئذ اإلمس��اك عن
عليه الفقهاء يف كتبهم ،وجيب على املرأة
ٍ
املفط��رات بقية اليوم حلرمة ش��هر رمضان ،وقض��اء هذا اليوم

بعد رمضان ،وجيب جتنب هذا الفحص يف رمضان وغريه إال
لض��رورة؛ ألن��ه ال جيوز االط�لاع على الع��ورة إال للضرورة،
وعند الضرورة تذهب املرأة إىل طبيبة مس��لمة ،فإن مل جتد فإىل
طبيب��ة كتابي��ة ،فإن مل جتد فإىل طبيب مس��لم عدل ثقة مأمون.

هل يؤثر استعمال التحاميل واحلقن ومراهم البواسري الشرجية على صحة الصوم؟
احلقن الشرجية أو التحاميل يف أحد السبيلني من املفطرات؛ لقول ابن عباس رضي اهلل عنهماّ :
(إنا الفطر ممّا دخل وليس ممّا
ً
ري مطعوم؛ ألن غري املطعوم
خرج) رواه البيهقي يف « الس��نن الكربى» ،فتعميم ُه يف الداخل يدل على أنّ ُه مفط ٌر س��واء كان
مطعوما أو غ َ
له صورة الطعام ،وينبغي اس��تعماهلا قبل الفجر أو بعد اإلفطار ،أما إذا احتاج إليها اس��تعملها ويقضي ذلك اليوم.

ما حكم اإلبر العضلية ،وهل تفسد الصيام؟
احلقن العالجية اجللدية والعضلية ال تُعترب من املفطرات؛ ألنها مل تدخل إىل اجلوف من منفذ مفتوح ،أما احلقن الوريدية املغذية
فإنها تفطر؛ ألنها مثل الطعام والشراب من حيث املعنى.

ما حكم إبرة األنسولني؟
إبرة األنسولني ال تفطر؛ ألنها حتت اجللد وغري نافذة للجوف.

ما حكم التطيب «التعطر» للصائم؟
التطي��ب للصائم ال يفط��ر ،لكن تركه أوىل؛ ألن الصيام
تقشف وهذا ترفه.
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ما حكم استعمال الدهون املرطب للبشرة «الكرميات» يف نهار رمضان؟
اس��تعمال الده��ون املرط��ب للبش��رة ال يفط��ر؛ ألنه ال يدخل إىل اجل��وف ،وما يصل منه إىل ما حتت البش��رة يصل من منفذ غري
مفتوح وهي املسامات.

هل حدوث اجلروح والنزيف يف نهار رمضان يفسد الصوم؟
إذا ترتب على اجلروح دخول شيء -من دم أو آلة -إىل اجلوف فقد فسد الصوم ،أما اجلروح والنزيف اخلارجي فال يفسده؛
إذ اجلروح والنزيف يف نهار رمضان ال يفسدان الصوم إال إذا ترتب عليها دخول شئ إىل اجلوف.

ما حكم سحب الدم من الصائم يف نهار رمضان؟
سحب الدم من الصائم غري مفطر ألنه يشبه احلجامة ،وقد احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو صائم ،ثم إن سحب
ال��دم مم��ا خ��رج ولي��س مما دخل ،وال يفطر ما خرج ،لقول ابن عباس رضي اهلل عنهم��اّ :
(إنا الفطر ممّا دخل وليس ممّا خرج)،
ولكن يكره ذلك للصائم إن مل يكن له حاجة ،ألنه قد يضعف الصائم عن الصيام فيفطر.

ما حكم غسيل الكلى للصائم يف رمضان؟
غس��يل الكلى يُ ِّ
فطر؛ ألن س� َ
�ائل الغس��يل ٌ
سائل ٍّ
مغذ كما هو معلوم عند أهل الطب ،وألنه يؤدي إىل دخول أجسام إىل اجلوف،
ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان إن كان مس� ً
�تطيعا وإال خيرج الفدية ،وندعو اهلل له بالش��فاء.

إج��راء عملية جراحية حت��ت التخدير
هل يبط��ل الصوم؟
التخدير نفسه ال يفطر؛ ألن غازات التخدير ليست ذات جرم ،وإبر
التخدي��ر حت��ت اجللد كذلك ،ش��ريطة أن ال ميك��ث مجيع النهار حتت
التخدي��ر ،ف��إن كان يف أول النهار ً
مفيقا ص��ح صومه ،وكذا لو أفاق
بع��د العملية ولو حلظة قب��ل الغروب ،ولكن يف العمليات قد حيدث
مفطر آخر كدخول أجس��ام وآالت إىل اجلوف فإن حصل مثل ذلك
فعليه القضاء.

ما حكم التصوير الشعاعي للصائم يف رمضان؟
حبد ذاته ال يفطر ،لكن إذا َ
التصوير الشعاعي ّ
إلظهار الصور ِة ،عن طريق منفذ مفتوح إىل اجلوف مثل الفم
أخذ دوا ًء أو ماد ًة
ِ
والشرج فإنه يفطر.
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فدية الصوم الواجب وموجب الكفارة
ما حكم قضاء الصيام عن سنوات كثرية؟
يقضي م��ا فاته م��ن الصي��امّ ،
جي��ب عل��ى املس��لم أن
ألن هذا وعليه صيا ٌم صام عنه وليّ ُه إن ش��اء ،حلديث رس��ول اهلل صلى
َ
َ
َن َم� َ
�ات و َ
صا َم َع ْن� ُه َولِيُّ ُه) روا ُه
دَي��ن اهلل يف ذمته وقد قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم :اهلل عليه وس��لم( :م ْ
َعل ْي ِه ِصيَا ٌم َ
�ق أَ ْن يُ ْق َضى) رواه مس��لم ،ومن عليه صيام فائت الش��يخان ،ولوليه أن يطعم عنه مس� ً
َ
الل أَ َح� ُّ
�كينا ب��دل صيام كل يوم.
(ف َد ْي� ُ
�ن َّ ِ
�ب علي��ه قضاؤه ما دام ً
حيا وقادراً عل��ى الصيام ،فإن مات
جي� ُ

بعذر شرعي إخراج الفدية؟
هل على َمن أفطر ٍ
إذا كان الع��ذر م��ن األع��ذار الدائم��ة كاملريض مبرض ال يُرجى بُرؤه منه ،وكاهلرم فتجب عليه الفدية وهي إطعام مس��كني عن
ّ
فيجب يف ذلك
كل ي��وم م��ن األي��ام اليت أفطره��ا ،وأ ّما إن كان العذ ُر من األعذار املؤقتة كاحليض والنفاس واملرض غري الدائم
ُ
القضاء ال غري.

ما حكم من أفطر عامداً وهو قادر على الصيام؟
م��ن أفط��ر يف رمضان بغري ع��ذر فقد ارتكب كبرية م��ن الكبائر وباء
باإلثم العظيم ،وعليه التوبة واالس��تغفار وإمساك بقية اليوم وقضاء
ً
هذا اليوم ،وقد فوت على نفسه أجراً
عظيما ال يكافئه صوم الدهر
نافلة؛ ألن الفريضة ال تعادهلا النافلة ،وإن كان إفطاره بسبب اجلماع
فعلي��ه م��ع القضاء كف��ارة صوم ش��هرين متتابعني ،ف��إن عجز أطعم
ً
مسكينا.
ستني

ما حكم من مات وعليه صيام؟
م��ن م��ات قبل متكنه من القضاء كمن اس��تمر عذره حتى مات فال قض��اء وال فدية وال إثم عليه ،وإن مات بعد التمكن وجب
ت��دارك م��ا فات��ه ،وذل��ك بأن خيرج من تركته عن كل يوم مد طعام حلديث( :من مات وعليه صيام ش��هر فليطعم عنه مكان كل
ً
يوم
مسكينا) رواه الرتمذي.
وجيوز لوليه أن يصوم عنه لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه الشيخان .ويف رواية( :إن
شاء) ،فعلم من ذلك أن اإلطعام عنه جائز والصيام جائز.

هل يشرتط التتابع بالقضاء؟
األفضل يف القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعذر ،وإن فات الصيام بال عذر فالتتابع واجب؛ ألن القضاء يف هذه احلال
على الفور ،والتفريق خيل بالفورية ،ومع ذلك لو فرق أيام القضاء كفاه ذلك ،لكنه يكون آمثا إلخالله بشرط الفورية والتتابع.
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هل ميسك سائر اليوم من أفطر يف صوم النذر أو القضاء؟
م��ن ص��ام ن��ذراً أو قضا ًء حيرم عليه أن يفطر إال لعذر ش��رعي ،فلو أفطر أثم ،وال جيب عليه إمس��اك بقية اليوم؛ ألن اإلمس��اك
احرتام لش��هر رمضان فقط ال غري.

من تلبَّس بصوم قضاء هل له قطعه؟
م��ن تلبَّ��س بصوم قضاء ح��رم عليه قطعه ،فلو قطعه لغري ع��ذر فقد أثم ،ويبقى
ً
متعلقا يف ذمته.
قضاء رمض��ان

هل يثاب من أمر باإلمساك؟ وهل يعترب يف صوم شرعي؟
م��ن وجب عليه اإلمس��اك فأمس��ك يثاب عل��ى طاعته باإلمس��اك؛ ألن الواجب
يث��اب فاعل��ه ،لك��ن ال تنطبق عليه بقية أحكام الصيام ،فال يكره له الس��واك بعد
ال��زوال وال تعجي��ل الفطر وال غريه��ا من األحكام.

هل تستأذن املرأة زوجها يف صوم القضاء؟
ً
واسعا ،أ ّما إن َ
َ
شعبان ما
بقي من
زوجها يف صوم القضاء ما دام وقت القضاء
على املرأة أن تستأذن َ
ضاق وقت القضاء ،كأن َ
يكفي للقضاء فقط فال تستأذنه ،بل تصوم؛ ألن أمر اهلل تعاىل مقدم على رضا الزوج.

ما مقدار إطعام املسكني يف الفدية والكفارات؟
إطعام املسكني ستمائة غرام من القمح أو الرز ،وجيوز إخراج قيمته عند احلنفية ،وبه تفيت دائرة اإلفتاء العام.

على من جتب فدية الصوم؟
ً
مرضا ال يرجى
الفدية جتب على من ال يستطيع الصوم ال يف احلال وال يف املستقبل مثل :الشيخ اهلرم ،واملرأة املسنة ،واملريض
ب��رؤه ،وجت��ب الفدي��ة يف تركة من مات ويف ذمته صوم واج��ب ،وجتب على املرأة احلامل واملرضع إذا أفطرتا خوفا على اجلنني
أو الولد ،وجتب كذلك على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل إذا كان تأخريه بال عذر شرعي.

هل على اهلرم أو الزمن شيء إذا أخر الفدية عن السنة األوىل؟
اهلرم والش��يخ الكبري الذي ال يقدر على الصيام تلزمه فدية إطعام مس��كني عن كل يوم ،فلو أخرها عن الس��نة األوىل مل تلزمه
فدي��ة أخ��رى ،خبالف من أخر قضاء رمضان بغري عذر حت��ى دخل رمضان آخر ،فهذا تلزمه فدية التأخري.

هل جيوز صرف أمداد من الفدية إىل شخص واحد؟
جيوز صرف أمداد من الفدية إىل شخص واحد؛ ألن كل يوم عبادة مستقلة.
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هل جيوز للكبري اهلرم أو احلامل أو املريض الذي ال يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان؟
ال جيوز للكبري اهلرم أو احلامل أو املريض الذي ال يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان ،بل ال جيوز تقديم فدية يومني فأكثر،
ً
قياسا على تقديم الزكاة لعام واحد فقط.
إذ الفدية بدل الصوم ،والصوم مل جيب بعد ،وجيوز تقديم الفدية ليوم واحد فقط

هل جيوز صرف املد إىل شخصني؟
ً
ً
كامال ألي منهما.
إطعاما
ال جيوز صرف املد إىل شخصني؛ ألنه ال يعد

من وجبت عليه الكفارة هل جيوز له إطعامها لعياله؟
جيب إعطاء الكفارة للفقراء واملساكني الذين ال جتب نفقتهم على من وجبت
عليه الكفارة ،فلو أطعمها لعياله ال تعد كفارة ،وال تربأ ذمته.

من أخر صيام سنة ،هل جيوز له تقديم الفدية على القضاء؟
جيوز تقديم الفدية على القضاء؛ ألن ّ
كال منهما واجب مستقل ،وال يشرتط بينهما الرتتيب.

صوم التطوع
من تلبس بصوم تطوع هل له قطعه؟
َ
األ ْو َل ِلَن ش��رع يف عبادة أن ال يقطعها ،قال اهلل تعاىل( :و َ
َل تُ ْب ِط ُلوا أَ ْع َمالَ ُك ْم) حممد ،33/لكن مَن ش��رع يف صيام نافلة فاحتاج
إىل قطعه فقد عمل خالف األوىل ،وال ش��يء عليه.

هل جيوز للمرأة أن تصوم تطوعا دون إذن زوجها؟
ً
تطوعا وزوجها حاض ٌر إال بإذنه.
ال جيوز للمرأة أن تصوم

ما حكم إفراد اجلمعة أو السبت أو األحد بالصوم؟
يوما قبلها أو ً
يكره يف صيام النافلة إفراد يوم اجلمعة وإفراد يوم الس��بت وإفراد يوم األحد بالصيام ،فلو صام مع اجلمعة ً
يوما
بعدها فال بأس ،وكذا يوم الس��بت واألحد ،ولو صام اجلمعة والس��بت واألحد ً
معا فال كراهة ،أما إذا وافق أحد هذه األيام
يوما س��ن صيامه كيوم عرفة أو عاش��وراء فال كراهة يف إفراد صومه.
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ما حكم صيام الستة من شوال؟
صيام الستة من شوال سنة ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)
رواه مسلم؛ ألن صيام شهر رمضان ثوابه ثواب صيام عشرة أشهر ،والستة أيام بستني ً
يوما فهذا متام العام.

من اعتاد صيام الستة من شوال هل جيب عليه أن يصومها يف كل عام؟
ال جي��ب عل��ى م��ن اعت��اد صيام الس��تة من ش��وال أن يصومها يف كل عام ،لكن م��ن اعتاد فعل اخلري ال ينبغ��ي أن يرتكه ما دام
ً
مستطيعا .

هل جيوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟
إن كان اإلفط��ار بع��ذر ج��از تقديم صيام الس��ت من ش��وال على قضاء رمض��ان؛ ّ
ألن اإلفطار إذا كان بع��ذر كان القضاء على
الرتاخي يف شوال وغريه ،وصيام الست ال يكون إال يف شوال .وإن كان اإلفطار بال عذر وجبت املبادرة إىل القضاء فوراً بعد
العيد وقبل صيام الس��ت من ش��وال ،لكن لو صام الس��ت جاز ،ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.

صام أيام الليالي البيض بنية القضاء ،فهل حيسب له أجر النافلة وأجر القضاء؟
قض��اء الفريض��ة واج��ب والب��د فيه من نية القض��اء ،فإذا قضى ما فاته من رمض��ان يف األيام البيض فيج��ب أن ينوي القضاء،
وحيصل له ثواب الصيام يف أيام البيض إن نواها أيضا إن ش��اء اهلل تعاىل فيكون كمن دخل املس��جد وصلى فريضة حصل له
ً
تبعا لذلك فضيلة حتية املسجد إذا نواهما معا ،هذا إن كان قد أفطر بعذر شرعي أما من أفطر بال عذر فهذا جتب عليه املبادرة
إىل القض��اء وال ينتظر األيام البيض.

ليلة القدر
ما هي فضيلة ليلة القدر؟
يكف��ي أن اهلل تع��اىل أن��زل فيها س��ورة كاملة وأن��زل فيها القرآن الكريم ،قال تعاىل( :إنا أنزلناه يف ليل��ة مباركة) وقد علمنا النيب
صلى اهلل عليه وسلم أن نعتكف يف العشر األواخر من رمضان ً
طلبا لليلة القدر ،ومن عبد اهلل تعاىل فيها وأحياها كان له أجر
عبادة ألف ش��هر ،ليس فيها ليلة قدر.

كيف ُتيى ليلة القدر؟
ُتيَ��ى ليل��ة القدر جبميع أن��واع القرب والعبادات والطاعات :كالصالة املفروضة واملس��نونة والنوافل ،وت�لاوة القرآن الكريم،
واإلكث��ار م��ن ذك��ر اهلل تع��اىل ،والصدقة ،واالعتكاف ،والدعوة إىل اهلل تعاىل ،ويس��ن اإلكثار من الدع��اء والتضرع إليه تعاىل.
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ما هي عالمات ليلة القدر؟
قيل :من عالماتها الس��كينة يف ليلتها ،وتش��رق الش��مس بيضاء يف صبيحتها دون ش��عاع .وال ينبغي التشاغل عن األهم باملهم،
وق��د أخفاه��ا اهلل تعاىل عنا لنجته��د يف حتصيلها؛ فنحيي عدة ليال لنحصل على أجرها.

ما هو سبب إبهام ليلة القدر؟
احلكمة من ذلك أن جيتهد املسلم يف طلبها بإحياء كل ليالي رمضان ،أو إحياء العشر األواخر منه فينال ثواب إحياء ليلة القدر،
ليال أخرى معها.
وثواب إحياء ٍ

هل ليلة القدر متنقلة بني ليالي رمضان؟
ليلة القدر يف رمضان ً
قطعا ،وهي يف العشر األواخر أرجى ،ويف األوتار منها أرجى ،ولذا أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بإحياء
العش��ر األواخر من رمضان ،وكان هو صلى اهلل عليه وس��لم حيييها ،والناس جيتهدون يف ليلة الس��ابع والعش��رين من رمضان،
وهلم ثواب على كل حال ،سواء وافقوا ليلة القدر أم ال ،ففي إحياء أي ليلة من رمضان ثواب عظيم.

ما قولكم فيمن يسهر طوال ليلة القدر وال يصلي الفجر؟
عظيماَّ ،
فإن أداء الفرائ��ض أحب إىل اهلل تعاىل من عمل
ه��ذا َح� َر َم نفس��ه ثوابًا ً
النواف��ل ،وص�لاة الفجر فريض��ة ،وأداؤها مع اجلماعة يعدل قي��ام ليلة كاملة،
فكيف يرتكها بس��بب احل��رص على النوافل.

ماذا يستحب أن يقول يف ليلة القدر؟
يف ليلة القدر يس��تحب للمس��لم أن يقول ما علمه النيب صلى اهلل عليه وس��لم
للسيدة عائشة رضي اهلل تعاىل عنها( :اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين).

ماذا ميكن للحائض أن تفعل يف ليلة القدر؟
احلائض إذا اش��تغلت بذكر اهلل تعاىل والدعاء إليه س��بحانه وتعاىل والتضرع فقد
أحي��ت ليل��ة القدر ،وكذا لو اس��تمعت إىل القرآن من املذياع أو التلفاز.

هل جيوز للحائض أن تستمع للقرآن من املذياع أو التلفاز؟
ومس املصحف ،أما السماع فال بأس به،
جيوز للحائض أن تستمع للقرآن من املذياع أو التلفاز؛ ألن احملرم عليها قراءة القرآن ّ
بل هو عبادة ،ولكن عليها أال تردد مع القرآن وتسابقه.
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زكاة الفطر
ما حكم صدقة الفطر؟
صدقة الفطر واجبة على املس��لم عن نفس��ه وعن كل من جتب
علي��ه نفقت��ه إن وجد م� ً
ً
فاضال ع��ن حاجته وحاج��ة عياله
�اال
ليل��ة العي��د ويومه ،خلرب ابن عمر رضي اهلل عنهما حيث قال:
(ف��رض رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم زكاة الفط��ر م��ن

ً
ً
صاعا من ش��عري ،على
صاعا من متر أو
رمضان على الناس:
كل ح��ر أو عب��د ،ذك��ر أو أنث��ى ،م��ن املس��لمني) ،رواه البخاري،
وتق��در حبوالي ( 2.5كيلو غرام) من القمح أو الرز ،وتصدر
دائ��رة اإلفتاء العام س� ً
�نويا فتوى تبني فيها قيم��ة هذه الزكاة.

ما حكم تأخري صدقة الفطر إىل ما بعد يوم العيد؟
أخرها عن يوم العيد عصى وعليه القضاء على الفور لتأخريه من غري عذرّ ،
حيرم تأخري صدقة الفطر عن يوم العيد ،فإن ّ
ألن
ذمت ُه تبقى مشغولة ّ
فالبد له من إبراء ذمته.

ما حكم دفع زكاة الفطر نقداً؟
األص��ل أن خت��رج زكاة الفطر من غالب ق��وت البلد ،وغالب ال��رز للفقراء واملس��اكني وه��ذا هو الصحي��ح يف كل املذاهب
قوتنا يف األردن القمح أو الرز ،وتقدر زكاة الفطر بـ( )2500اإلس�لامية ،وأجاز فقه��اء احلنفية دفع القيمة نق��داً ،ألنه أنفع
غ��م ع��ن كل ش��خص ،ومن الس��هل إعط��اء هذا املق��دار من للفقري وأيس��ر على املزكي.

هل جتب زكاة فطر على اجلنني؟
لد َ
اجلنني ،إال ّ إذا ُو َ
مغيب مشس ِآخر يوم من رمضان.
قبل
ال جيب إخراج زكاة الفطر عن
ِ
ِ

ما حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر إىل األخ الفقري؟
جيوز دفع الزكاة وصدقة الفطر إىل األخ الفقري؛ ألنه من األصناف الذين تعطى هلم الزكاة.
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مسائل متفرقة
كيف حيكم بدخول شهر رمضان؟
حيكم بدخول ش��هر رمضان بإكمال ش��هر ش��عبان ثالثني ً
يوما ،أو رؤية اهلالل بعد غروب مشس يوم التاس��ع والعش��رين من
ش��عبان ،ويس��ن حت��ري اهلالل ،وجيب العمل مب��ا أعلنت عنه اجلهات الرمسية ال�تي وكل إليها هذا األمر.

هل جيوز أن أصوم برؤية بلد غري بلدي؟
جيب االلتزام برؤية البلد اليت أنت فيها.

ماذا يفعل َمن صام ببلده ثالثني يوما فانتقل لبلد ال زال أهله صائمني؟
من أمت الصيام يف بلده ثم سافر إىل بلد آخر فوجدهم صائمني وافقهم يف صوم آخر الشهر ،وإن أمت ثالثني ً
يوما فيمسك معهم
وإن كان م ّعيداً؛ ألنه صار منهم ،ولو س��افر صائم إىل بلد فوجدهم معيّدين مفطرين فإنه يوافقهم؛ ألنه صار منهم وال قضاء
يوما فيقضي ً
عليه ،إال إن صام مثانية وعشرين ً
يوما.

ماذا يفعل َمن صام يف بلد مثانية وعشرين ً
يوما فانتقل لبلد عيَّد أهله؟
من صام يف بلده ثم انتقل إىل بلد عيّد أهله يعيِّ َد معهم ،فإن كان جمموع ما صام تسعة وعشرين فال شيء عليه ،وإن كان جمموع
ما صام مثانية وعشرين وجب عليه قضاء يوم؛ ألن الشهر ال يكون مثانية وعشرين.

متى يكون الدعاء أرجى للقبول ،أيكون قبل الفطور يف رمضان أم بعده؟
الدعاء مستجاب يف مجيع األحوال ،وهذا من فضل اهلل وكرمه
على عباده؛ حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ما من
�م وال قطيع��ة رحم إال
مس��لم يدع��و اهلل بدع��وة لي��س فيها إث� ٌ
عجل له دعوته ،وإ ّما أن
أعط��اه اهلل به��ا إحدى ثالث :إ ّما إن يُ ّ
يدخرها له يف اآلخرة ،وإ ّما أن يصرف عن ُه من الس��وء مثلها)
رواه أمحد ،ويف شهر رمضان الدعاء الذي يكون أرجى للقبول
هو الذي يكون من الصائم قبل اإلفطار بقليل ،حلديث رسول
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم( :ثالث� ٌ
�ة ال تر ّد دعوتُه��م :الصائم
ح�ين يُفط��ر ،واإلمام العادل ،ودعوة املظل��وم يرفعها اهلل فوق
الغم��ام ،وتفتح هلا أبواب الس��ماء ،ويق��ول :وعزتي وجاللي
وحس��نه.
ألنصرنك ولو بعد حني) رواه الرتمذي ّ
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ما حكم صنع الطعام لشخص مفطر يف رمضان؟
حي��رم صن��ع الطع��ام للمفطر بغري عذر يف رمضان؛ ألن ذلك إعانة على املعصي��ة واإلعانة على املعصية معصية ،قال اهلل تعاىل:
(وال تعاون��وا على اإلثم والعدوان) املائدة.2/

ما هي سنن الصيام؟
يس��ن يف الصي��ام تأخ�ير الس��حور م��ا مل خيش طل��وع الفجر ،وترك اللغو من الكالم ،ويسن اجلود والسخاء ،وصيانة النفس
وتعجي��ل الفطر بعد التأكد من غروب الش��مس ،واالعتكاف عن الش��هوات واحملرمات ،واالغتسال من اجلنابة قبل الفجر.
خاصة يف العش��ر األواخر ،واإلكثار من تالوة القرآن الكريم،

ما هي مكروهات الصيام؟
املبالغة يف املضمضة واالستنش��اق ،وذوق الطعام ،وكل ما قد
يؤدي إىل إفساد الصوم .وكذلك اللغو والكالم الذي ال فائدة
فيه ،ويتأكد عليه ترك الكذب والغيبة والنميمة.

مب يتحقق السحور؟
يتحقق الس��حور بأكل مترة ،أو ش��رب جرعة ماء بعد منتصف
اللي��ل وقبل طلوع الفجر بنية التقوي على الصيام.

هل جيزئ السحور قبل النوم قبل منتصف الليل؟
السحور هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل ليتقوى به
املس��لم على الصيام ،وكلما قرب من الفجر كان أفضل .فعن
احلمصي عن أبي َذر-رض��ي اهلل عنهَ -
َع� ِّ
قال:
�دي بن ح��امتٍ
ِّ
ٍّ
ق� َ
هلل  -صل��ى اهلل علي��ه وس��لم ( :-ال تَ� َز ُ
�ال َر ُس� ُ
ال أُ َّميت
�ول ا ِ
الس��حو َر) رواه أمحد؛ ألنه أقرب
خبري ما َع َّج ُلوا اإلفطا َر وأَ َّخ ُروا ُُ
ٍ

للتق� ّوي على العبادة ،هذا م��ا مل خيش طلوع الفجر ،فإن تردد
يف بقاء الليل فاألفضل ترك الس��حور لقول النيب  -صلى اهلل
عليه وسلم( :-دع ما يريبك إىل ما ال يريبك) رواه الرتمذي وقال:
حسن صحيح.

ما حكم من يسب الناس أو يغشهم وهو صائم؟
سب الناس وغشهم حرام ،ينتقص من أجر الصائم،وقد حذر صل��ى اهلل عليه وس��لم( :من غ��ش فليس من��ا) رواه الرتمذي ،أما
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من سب الناس وغشهم ،قال صيامه فصحيح.
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هل كثرة النوم يف رمضان تفسد الصوم؟
فوت على
كث��رة النوم يف رمضان ال تفس��د الصي��ام ،لكنه قد يُ ِّ
نفس��ه األج��ر العظي��م م��ن الص�لاة وق��راءة الق��رآن وحتصيل
األج��ور والطاعات.

ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟
التهنئة بدخول ش��هر رمضان من املباحات ،ومن فعله للتعبري
عن حمبة للعبادة واألجر يف رمضان وهنّأ أخاه املسلم فقد فعل
خرياً ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أوال أدلكم على
ش��يء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفش��وا الس�لام بينكم) ،والس�لام
دعاء بالسالمة.

أيهما أفضل يف نهار رمضان :قراءة القرآن أم صالة التطوع؟
ً
برناجما لقراءة القرآن يف رمضان،
على املس��لم أن جيعل لنفس��ه
ف��إذا أمت حص��ة اليوم ،وتس��مى ورداً ،أو ً
حزبا ،اش��تغل بغريه
م��ن الطاع��ات ،ومنه��ا ص�لاة النافل��ة ،والصالة تس��مى ً
قرآنا

الص َل َة
ألن غال��ب ما فيها قراءة القرآن ،ق��ال اهلل تعاىل( :أَ ِق ِم َّ
�مس إ َل َغ َس� َّ
الل ْيل و ُ
آن ْال َف ْجر إ َّن ُق ْر َ
َق ْر َ
لِ ُدلُ ِ َّ
آن ْال َف ْج ِر
ِ
ِِ
وك الش� ْ ِ ِ
�ق ِ
َك َ
ان م ْ
َش�هُو ًدا) اإلسراء.78/

أيهما أفضل يف صالة الليل :طول القيام أم طول السجود؟
طول القيام يف الصالة أفضل ،وعلى املسلم أن يطمئن يف صالته.

ما نصيحتكم للذين يقضون ليالي رمضان ونهاره أمام التلفاز؟
الوقت أمثن من أن يضيع يف اللهو ،فكيف بشهر رمضان املبارك الذي جيب أن حيرص املسلم فيه على األجر واملغفرة.

أيهما أفضل للمسافر :الفطر أم الصيام؟
الصيام أفضل ،إال إن شق عليه الصيام فالفطر أفضل.

ً
ما معنى( :من صام رمضان ً
واحتسابا)؟
إميانا
ً
ً
املعنى :أنه صام رمضان ً
وإميانا بأنه سيلقى اهلل تعاىل ،ويرجو أجره عند
وإميانا بأن اهلل جتب طاعته،
إميانا بأن اهلل تعاىل فرضه،
اهلل ،فهو صائم بدافع إميانه ،وحيتسب األجر عند اهلل تعاىل.
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ما حكم من يصوم وال يصلي؟
عل��ى املس��لم أن حي��رص عل��ى الفرائ��ض كله��ا وأهمه��ا بعد يقب��ل صيام��ه ،وإن تركها كس� ً
لا فهو مس��لم وصيامه صحيح
ً
الش��هادتني الص�لاة ،ومن تركها اس��تخفافا حبقها فهو كافر ال ولكن��ه ارتكب إمث�ً
عظيما برتك��ه الصالة.
�ا

ما حكم من يصلي وال يصوم وال عذر له؟
الصوم ركن من أركان اإلسالم ،وال يكمل إسالم املسلم برتكه لفريضة الصيام وهو قادر عليها.

ما معنى( :كل عمل ابن آدم له إال الصوم)؟
أي :كل عمل ابن آدم قد يدخله الرياء إال الصوم؛ ألنه ال يطلع عليه إال اهلل ،أو كل عمل ابن آدم يعرف الناس أجره احلسنة
بعشرة أمثاهلا إال الصوم ،فال يعرف مقدار ثوابه إال اهلل.

ما حكم العمرة يف رمضان؟
ِ
َع��ن اب��ن َعبَّاس  -رض��ي اهلل عنهما َ -ق َ
ب-
الَ :لَّا َر َج� َ
�ع النَّ ُّ
ِ
ٌ
َ
َ
َ
األنصاريَّ ِة:
ان َ
صلى اهلل عليه وس��لم ِ -من َح َّجتِ ِه قال أل ِّم ِس��ن ٍِ
َ
وجهَا َ -ك َ
ان
الن  -تَعن َز َ
(مَا َمنَعَك ِم َن احل ِّج)؟ َقالَت :أبُو ُف ٍ
ِ
ً
َ
أرضا لَنَا.
واآلخ ُر يَس� ِقي
أح ِد ِه َم��ا،
�ج َعلى َ
�انَ ،ح� َّ
لَ� ُه نَ ِ
اض َح� ِ
َضان تَقضي َح َّج� ً
ق��الَ :
�إن ُعم َر ًة يف رم َ
(ف� َّ
�ة معي) رواه البخاري.
ِ
َ
(عم َر ٌة يف
ب صلى اهلل عليه وسلم قالُ :
وعن أُ ِّم َمَعقل َعن النَّ ِّ
َض َ
َرم َ
عد ُل َح َّج َة) رواه الرتمذي بسند حسن.
ان تَ ِ
وم��ن فاتت��ه عم��رة يف رمض��ان فأبواب اخل�ير كث�يرة منها :أن
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يصل��ي الصب��ح يف مجاعة ثم جيلس يذك��ر اهلل تعاىل حتى تطلع
الش��مس ،ف َع��ن أنَس ب��ن مَالك -رض��ي اهلل عنه -ق��ال ََ :
قال
ِ
َر ُس� ُ
ّ
َ
َ
َ
�ول اهلل  -صل��ى اهلل علي��ه وس��لمَ ( :م��ن َصل��ى الغداة يف
َذكر َ
اهلل حتّى تَ ُ
الش� ُ ُ ّ
طل َع ّ
جاع ٍة ثُ َّم َقع َ
ََ
تني
َد ي ُ ُ
�مس ث َّم صلى رك ّع ِ
قالَ :
َكانَت ل ُه َكأجر َح َّج ٍة ّو ُعم َر ٍة)َ .
رس ُ
ول اهلل صلى اهلل
قال ُ
ِ
َ
َ
تام� ٍة تام ٍة) قال أبُو عيس��ى الرتمذي :هذا
ام ٍة َّ
علي��ه وس��لم( :ت َّ
ٌ
غريب.
�ن
حديث َح َس� ٌ
ٌ

تم بحمد الله

إعداد
دائرة اإلفتاء العام األردنية

