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 عناصر الخطبة

 فضائل الصيام 

 أحكام الصيام

 داب الصيامآ

 التفصيل

إَّن الصيام عبادٌة من أجِّل العبادات، وقربة من أعظم القربات، وهو دأب الصاحلني وشعار مقدمة: 

التقوى ودار اهلدى، من دخله بنية صادقة واتباع صحيح املتقني، يزكي النفس وهيذب اخللق، وهو مدرسة 

 خرج منه بشهادة االستقامة.

 أواًل فضائل الصيام:

الصيام مل يرشعه اهلل تعاىل تعذيًبا للبرش وال انتقاًما منهم وإنام رشعه إيقاًظا ألرواحهم وتصحيًحا 

عمة وتربية ملشاعر الرمحة فيهم وتدريبا ألجسامهم وتقوية إلرادهتم وتعويًدا هلم عىل الصرب وتعريفا هلم بالن

 فضائل الصيام:هلم عىل كامل التسليم هلل رب العاملني 

 الصيام وسيلة إلى التقوى: -

َا اَلِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَليُْكُم الِصيَاُم َكاَم ُكتَِب َعىَل اَلِذيَن ِمْن َقبْلُِكْم َلَعَلُكْم َتتَقُ قال تعاىل ]البقرة: { وّنَ } َيا َأهيه
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لنَْفِس َوَكْْسِ الَشَهَواِت.ألّن الَصْوَم َوْصَلٌة ) وسيلة ( إىَِل الَتْقَوى لاَِم ِفيِه ِمْن َقْهِر ا: ‘قال البغوي 

ََسالِِك الَشيَْطاِّن. : ‘قال ابن كثري 
ِ

أِلََّن الَصْوَم ِفيِه َتْزكِيٌَة لِلَْبَدِّن َوَتْضِييٌق مل

 يام ال يعدله شيء:الص -

 ÷َعْن َأِِب ُأَماَمَة 
ِ
، َأيه الَْعَمِّل َأفَْضُّل؟ َقاَل: ))َعَليَْك بِالَصْوِم َفِإَنُه اَل ِعْدَل َلُه((. َأْو ×، َأَنُه َسَأَل َرُسوَل اَّلَل

، ُمْرِِن بَِعَمٍّل ُيْدِخُلنِي اْْلَنََة، َقاَل: ، َقاَل: ُقلُْت: َيا ÷عن َأِب ُأَماَمَة ويف لفظ:   (3)َقاَل: )) اَل ِمثَّْل َلُه ((. 
ِ
َرُسوَل اَّلَل

 ُمْرِِن بَِعَمٍّل، َقاَل: ))َعَليَْك بِالَصوْ 
ِ
 ِم َفِإَنُه اَل ِعْدَل َلُه((.))َعَليَْك بِالَصْوِم َفِإَنُه اَل َعْدَل َلُه((، ُقلُْت: َيا َرُسوَل اَّلَل

َفِإَنُه اَل مثّل َلُه يِف كْس الَشْهَوة َودفع النَفس األمارة والشيطاّن، َأو اَل مثّل َلُه يِف َكثَْرة : ‘قال السندي 

 الَثَواب. 

 الصيام ُجنة: -

 ÷َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة 
ِ
 ،: ))الِصَياُم ُجنٌَة((. ×، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 ÷ِفَي وعن ُعثاَْمَّن ْبن َأِِب اْلَعاِص الَثقَ 
ِ
الِصيَاُم ُجنٌَة ِمَن النَاِر، ، َيُقوُل: ))×، قال: َسِمْعُت َرُسوَل اَّلَل

 ((. َكُجنَِة َأَحِدُكْم ِمَن اْلِقتَالِ 

                                            
 (196/ 1( تفسري البغوي )1)

 (497/ 1( تفسري ابن كثري)2)

 (  364/ 5( وصححه األلباِن يف صحيح سنن النسائي )2222( والنسائي )264/ 5( رواه أمحد )3)

 (165/ 4( حاشية السندي عىل سنن النسائي )4)

 ( متفق عليه. 5)

 (720/ 2( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )1639( وابن ماجه )2552( رواه النسائي )6)
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قوله ))ُجنَة (( هي الوقاية والسرت عن النار وحسبك هبذا فضال للصائم. : ‘قال ابن عبد الرب 

 إَِناَم َكاَّن الَصْوُم ُجنًَة ِمَن النَاِر أِلََنُه إِْمَساٌك َعِن الَشَهَواِت َوالنَاُر ََمُْفوَفٌة بِالَشَهَواِت.: ‘َوَقاَل ابن الَْعَرِِبِ 

 أجر الصائم على اهلل: -

ويف لفظ: ))   ابِْن آَدَم َلُه إاَِل الَصْوَم، فَإِنَُه ِِل َوأَنَا أَْجِزي بِِه((. ))ُكّله َعَمِّل ، َقاَل: ×، َعِن النَبِِي ÷فَعْن أَِِب ُهَريَْرَة 

ي بِِه،  الَصْوَم، فَإِنَُه ِِل َوأَنَا أَْجزِ ُكّله َعَمِّل ابِْن آَدَم يَُضاَعُف، احْلََسنَُة َعرْشُ أَمْثَاهِلَا إىَِل َسبْعاِمَئة ِضعٍْف، قَاَل اهلُل َعَز َوَجَّل: إاَِل 

 . َيَدُع َشْهَوتَُه َوطََعاَمُه ِمْن أَْجِِل ((

َكَفى بَِقْولِِه )) الَصْوُم ِِل (( َفْضالً لِلِصَياِم َعىَل َسائِِر اْلِعَباَداِت. قال ابن عبد الرب: 

َقْدَر ُمَضاَعَفِة َثَوابِِه إاَِل اَّلَلُ َعَز َوَجَّل أِلََنُه َأْفَضُّل وهذا َيُدله َعىَل َأَّن الِصَياَم اَل َيْعَلُم : ‘قال ابن رجب 

 .  َأنَْواِع الَصرْبِ

 الصوم كفارة للخطيئات: -

َوَمالِِه َوَجاِرِه، ُتَكِفُرَها الَصالَُة ، قال: ))ِفتْنَُة الَرُجِّل يِف َأْهلِِه ×، َعِن النَبِِي ÷عن حذيفة بن اليامّن 

 َباُب الَصْوُم َكَفاَرٌة(وقد ترجم البخاري عىل احلديث بقوله  َوالِصَياُم َوالَصَدَقُة((. 

                                            
 (373/ 3( االستذكار )7)

 ( متفق عليه. 8)

 (1151( رواه مسلم )9)

 (108/ 4( فتح الباري البن حجر )10)

 (316/ 2( جامع العلوم واحلكم )11)

 ( متفق عليه. 12)
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، َوُيْسَأُل َعنْ : ‘قال اهلروي القاري 
ِ
ُحُقوِقَها، َوَقْد  َوامْلَْعنَى َأَّن الَرُجَّل ُيبَْتىَل َوُيْمَتَحُن يِف َهِذِه اأْلَْشَياء

َسنَاِت ُيْذِهبَْن ََيُْصُّل َلُه ُذُنوٌب ِمْن َتْقِصرِيِه ِفيَها، َفَينَْبِغي َأّْن ُيَكِفَرَها بِاحْلََسنَاِت ; لَِقْولِِه َتَعاىَل: }إَِّن احْلَ 

الَسِيَئاِت{. 

 خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك: -

 ، ÷َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ 
ِ
، ، َقاَل: ))×َأَّن َرُسوَل اَّلَل

ِ
َواَلِذي َنْفُس َُمََمٍد بِيَِدِه، خَلُُلوُف َفِم الَصائِِم َأطْيَُب ِعنَْد اهلل

ْسِك 
ِ
 ((. َيْوَم اْلِقيَاَمِة، ِمْن ِريِح امْل

وفتحها، يعني ما يعرتيه يف آخر النهار من قوله )خَلُُلوُف َفِم الَصاِئِم ( بضم اخلاء : ‘قال ابن عبد الرب 

 التغري وأكثر ذلك يف شدة احلر.

ْسِك ( يريد أزكى عند اهلل وأقرب إليه وأرفع عنده من  وقوله
ِ
، َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِمْن ِريِح امْل

ِ
) َأطَْيُب ِعنَْد اهلل

 صائم. ريح املسك عندكم، َيضهم عليه ويرغبهم فيه وهذا يف فضّل الصيام وثواب ال

 للصائم فرحتان: -

  ÷َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة 
ِ
َأفَْطَر َفِرَح، َوإَِذا َلِقَي َرَبُه  لِلَصائِِم َفْرَحتَاِّن َيْفَرُحُهاَم: إَِذا: )) ×، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 ((. َفِرَح بَِصْوِمِه 

  : َأَما‘قال القايض عياض 
ِ
 َتَعاىَل َفْرَحتُُه ِعنَْد لَِقاء

ِ
ِر نِْعَمِة اَّلَل ، َوَتَذكه

ِ
َرِبِه َفباَِم َيَراُه ِمَن الثواِب وُحْسِن اْلزاء

                                            
 (3426/ 8( مرقاة املفاتيح )13)

 عليه.  ( متفق14)

 (375/ 3( االستذكار )15)

 ( متفق عليه. 16)
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وّن وقد يكِعنَْد فِطِْرِه َفَسبَبَُها ََتَاُم ِعبَاَدتِِه َوَسالََمتَُها ِمَن امْلُْفِسَداِت َوَما َيْرُجوُه ِمْن َثَواهِبَا،  َوَأَماَعَليِْه بِتَْوفِيِقِه لَِذلَِك، 

وحاجته إىل ذهاب أمل اْلوع  لام ُطبعْت النفس عليه من الفرح بإباحة لذِة األكّل وما ُمنع منه الصائم،معناه: 

 عنه.

 باب الريان ال يدخل منه إال أهل الصيام: -

 ÷َعْن َسْهِّل ْبِن َسْعٍد 
ِ
إَِّن يِف اْْلَنَِة َباًبا ُيَقاُل َلُه الَرَياُّن، َيْدُخُّل ِمنُْه ،: )) ×، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُهْم، ُيَقاُل: َأْيَن الَصائُِموَّن؟ َفيَْدُخُلوَّن ِمنْ  ُه، َفِإَذا َدَخَّل آِخُرُهْم، الَصائُِموَّن َيْوَم اْلِقيَاَمِة، اَل َيْدُخُّل َمَعُهْم َأَحٌد َغرْيُ

((. َأَحدٌ  ُأْغلَِق َفَلْم َيْدُخّْل ِمنْهُ 

 ÷وَعْن أَِِب ُهَريَْرَة 
ِ
 ، َقاَل: )) ×، أََّن َرُسوَل اَّلَل

ِ
، نُودَِي ِمْن أَبَْواِب اْلَنَِة: َيا َعبَْد اَّلَل

ِ
َمْن أَنَْفَق َزْوَجنْيِ يِف َسبِيِّل اَّلَل

، فََمْن َكاَّن ِمْن أَْهِّل الَصالَِة دُِعَي ِمْن بَاِب الَصالَةِ، وَ  َمْن َكاَّن ِمْن أَْهِّل اِْلَهادِ دُِعَي ِمْن بَاِب اِْلَهادِ، َوَمْن َكاَّن ِمْن َهَذا َخرْيٌ

 . . . ((. أَْهِّل الِصيَاِم دُِعَي ِمْن بَاِب الَرَياّنِ 

يف اهلَواِجِر َسرُيوى: َقاَل اْلُعَلاَمُء ُسِمَي َباُب الَرَياِّن َتنْبِيًها َعىَل أَّن العطَْشاَّن بالصوِم ‘قال النووي 

 َوَعاِقَبُتُه إَِليِْه َوُهَو ُمْشتٌَق ِمَن الِرِي. 

 في الصيام ضبط للنفس وتهذيب لشهواتها -

 ÷ عن عبد اهلل بن مسعود
ِ
َيا َمْعرَشَ الَشبَاِب، َمِن اْستََطاَع ِمنُْكُم اْلبَاَءَة : ))×، قال: قال َرُسوُل اهلل

                                            
 (112/ 4( إكامل املعلم بفوائد مسلم )17)

 ( متفق عليه. 18)

 ( متفق عليه. 19)

 (116/ 7( رشح النووي عىل مسلم )20)
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، َوَأْحَصُن لِلَْفْرِج، َوَمْن مَلْ َيْستَطِْع َفَعَليْهِ   ((. بِالَصْوِم، َفِإَنُه َلُه ِوَجاءٌ  َفلْيَتََزَوْج، َفِإَنُه َأَغّضه لِلْبَََصِ

 الصوم يعين المسلم على شكر نعم اهلل تعالى -

هذا من نعم اهلل عز وجّل  فالصيام هو منع النفس من الطعام والرشاب وسائر املفطرات املباحة، وكّل

عىل خلقه واالمتناع عن هذه النعم من أول اليوم إىل آخره ُيعِرُف اإلنساَّن قدَرها إذ ال يعرف فضّل النعمة إال 

بعد فْقِدها فيعينه ذلك عىل القيام بشكرها، وشكر النعمة واجب وإىل هذا أشار جّل وعال بقوله: }َولِتُْكِمُلوا 

 [185وا اَّلَلَ َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعَلُكْم َتْشُكُروَّن{ ]البقرة: اْلِعَدَة َولُِتَكرِبُ 

 الصيام يبعث في اإلنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على المساكين -

 مِلَ رُشع الصيام؟ قال: "ليذوق الغنيه طعَم اْلوع فال ينَسى اْلائَِع".ُسئِّل بعُّض السلف: 

فال يعجز عن درجة أهّل  ألَّن رمضاّن شهر املواساة فمن مل يقدر فيه عىل درجة اإليثار عىل نفسه

 املواساة.

 في الصيام تمام التسليم هلل وكمال العبودية له -

فالصائم جيوع ويعطش، والطعام والرشاب أمامه وما يمنعه من ذلك إال حبه اهلل تعاىل والرغبة يف رضاه وهلذا  

َيُقوُل اَّلَلُ َعَز َوَجَّل: الَصْوُم ِِل َوأَنَا أَْجِزي بِِه، َيَدُع ، َقاَل: ))  ×، َعِن النَبِِي ÷ احلديث القد،ي، َعْن َأِِب ُهَريَْرَة جاء يف

بَُه ِمْن أَْجِِل  ((. َشْهَوَتُه َوأَْكلَُه َورُشْ

                                            
 ( متفق عليه21)

 (168( لطائف املعارف البن رجب )ص: 22)

 ( متفق عليه. 23)
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 ثانيًا بعض أحكام الصيام:

 ما هو تعريف الصيام في الشرع؟

هو اإلمساك عن األكّل، والرشب، وسائر املفطرات من طلوع الفجر الصادق  إىل تعريف الصيام:  -

 املغرب بنية التقرب إىل اهلل.

 متى فرض الصيام؟

 تسع رمضانات. ×فرض يف السنة الثانية للهجرة يف شهر شعباّن، وقد صام النبي 

 متى يجب صوم رمضان؟

 جيب صوم رمضاّن بأحد أمرين:

 [185{ ]البقرة: فََمْن َشِهَد ِمنُْكُم الَشْهَر فَلْيَُصْمهُ لقول تعاىل } ة هالل رمضاّن، األول: رؤي

 . . ((. ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه َوَأفْطُِروا لُِرْؤَيتِهِ ، َقاَل: ))×، َأَّن الَنبَِي ÷وحلديث َأِِب ُهَرْيَرَة 

ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه َوَأفْطُِروا لُِرْؤَيتِِه، : ))×،: َقاَل النَبِيه ÷الثاِن: إَتام شعباّن ثالثني يومًا، حلديث َأِب ُهَريَْرَة 

 ((. َفِإّْن ُغبَِي َعَليُْكْم َفَأْكِمُلوا ِعَدَة َشْعبَاَّن َثالَثنِيَ 

 على من يجب صيام رمضان؟

فال جيب عىل الكفار ولكنهم َياسبوّن يوم القيامة عىل ما تركوه من الواجبات. قال تعاىل املسلم.  - 1

ْسِكنَي )43( َقاُلوا مَلْ َنُك ِمَن امْلَُصِلنَي )42عنهم} َما َسَلَكُكْم يِف َسَقَر )
ِ
( َوُكنَا َنُخوُض 44( َومَلْ َنُك ُنطِْعُم امْل

                                            
 ( متفق عليه. 24)

 )غبي( من الغباوة وهي عدم الفطنة وهو استعارة خلفاء اهلالل. ( 1909( رواه البخاري )25)
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 [46 - 42ُب بَِيْوِم الِديِن{ ]املدثر: ( َوُكنَا ُنَكذِ 45َمَع اخْلَائِِضنَي )

 البالغ. فال جيب عىل الصبي الصغري ولكن يستحب أّن ُيعَود عىل الصيام. - 2

َقاَل: )) ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثالََثٍة: َعِن النَاِئِم َحَتى َيْسَتيِْقَظ، َوَعِن × َعِن النَبِِي ، ÷فَعْن َعِِلّ بن أِب طالب 

َتلَِم، َوَعِن امْلَْجنُوِّن َحتَى َيْعِقَّل ((. الَصبِِي   َحَتى ََيْ

 ، للحديث السابق.العاقّل. فال جيب عىل املجنوّن - 3

 {اَل ُيَكِلُف اَّلَلُ َنْفًسا إاَِل ُوْسَعَهافال جيب عىل العاجز لقوله تعاىل } القادر.  - 4

 العجز نوعاّن:العاجز عن الصيام ماذا يفعل؟ 

 عجزه مستمرًا ال ُيرجى برؤه. فإنه يطعم عن كّل يوم مسكينا. إذا كاّن -أ 

ويدخّل يف ذلك املريّض مرضًا مزمنًا ال يستطيع معه الصوم، وكذلك الشيخ الكبري واملرأة العجوز اللذاّن 

 [184ُيطِيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي{ ]البقرة: لقوله تعاىل }َوَعىَل اَلِذيَن  يشق عليهام الصوم. 

إذا كاّن عاجزا عجزا ُيرجى برؤه. فإنه يقيض صومه إذا زالت عنه علته لقوله تعاىل }َوَمْن َكاَّن  -ب 

 [185َمِريًضا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعَدٌة ِمْن َأَياٍم ُأَخَر{ ]البقرة: 

 املقيم. - 5

، لقوله تعاىل )َفَمن َكاَّن ِمنُكم َمِريضًا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعَدٌة ِمْن َأَياٍم ُأَخَر( }البقرة: فال جيب عىل املسافر 

 {. فال جيب الصيام عىل املسافر لدفع املشقة عنه، وإذا عاد إىل بلده قىض األيام التي أفطرها يف السفر.184

                                            
 (4/ 2( وصححه األلباِن يف إرواء الغليّل )4401( رواه أبو داود )26)
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: ×، َقاَل: َقاَل النَبِيه ÷حلديث َأِِب َسِعيٍد اخلدري  . فال جيب عىل احلائّض والنفساء،اخلاِل من املوانع - 6

 ))َأَليَْس إَِذا َحاَضْت مَلْ ُتَصِّل َومَلْ َتُصْم((. 

 وتقيض احلائّض والنفساء ما أفطرتا من أيام يف رمضاّن، بعد زوال عذرها فيام بعد رمضاّن.

 مفسدات الصوم} المفطرات { وهي:

 الرشب عامدًا. – 2األكّل عامدًا.  – 1

، ÷وأما من أكّل أو رشب ناسيًا فليتم صومه ألّن صومه صحيح وقد أطعمه اهلل وسقاه. فَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة 

 
ِ
َب، َفلْيُتَِم َصْوَمُه، َفِإَناَم َأطَْعَمُه اهلُل َوَسَقاُه(×: ))َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل . (َمْن َنِِسَ َوُهَو َصائٌِم، َفَأَكَّل َأْو رَشِ

 

 اْلامع. - 3

ُبوا َحتَى َيتَبنََيَ َلُكْم اخْلَيُْط اأْلَبْ دليلها قوله تعاىل ) وُهَن َوابْتَُغوا َما َكتََب اَّلَلُ َلُكْم َوُكُلوا َوارْشَ يَُّض َفاْْلَّن َبارِشُ

 (29)الرجّل الذي جامع أهله يف هنار رمضاّن. {. ولقصة 187( }البقرة: ِمْن اخْلَيِْط اأْلَْسَوِد ِمْن اْلَفْجر

 خطر اإلفطار عمدا بغير عذر في رمضان وعظم ذنبه

 ÷عن َأِب ُأَماَمَة اْلَباِهِِلّ 
ِ
، َيُقوُل: )) َبيْنَا َأَنا َناِئٌم إِْذ َأَتاِِن َرُجالَِّن، َفَأَخَذا ×، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اَّلَل

 اْْلََبِّل، َفِإَذا َأَنا بِ 
ِ
َصْوٍت َشِديٍد، َفُقلُْت: َما بَِضبَْعَي، َفَأَتَيا ِِب َجَبالً َوْعًرا، َفَقااَل ِِل: اْصَعْد َحَتى إَِذا ُكنُْت يِف َسَواء

ُمَعَلِقنَي بَِعَراِقيبِِهْم ُمَشَقَقٍة َأْشَداُقُهْم َتِسيُّل  َهِذِه اأْلَْصَواُت؟ َقاَل: َهَذا ُعَواُء َأْهِّل النَاِر، ُثَم انَْطَلَق ِِب َفِإَذا َأَنا بَِقْومٍ 

                                            
 (1951( رواه البخاري )27)

 ( متفق عليه. 28)

 ( من حديث أِب هريرة ريض اهلل عنه1111( ومسلم )1936( رواه البخاري )29)
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َلِة َصْوِمِهْم((.   اَلِذيَن ُيْفطُِروَّن َقبَّْل ََتِ
ِ
؟ َفِقيَّل: َهُؤاَلء

ِ
 َأْشَداُقُهْم َدًما، َفُقلُْت: َمْن َهُؤاَلء

ر أنه رٌش من الزاِن ومدمن : وعند املؤمنني مقرٌر: أَّن من ترك صوم رمضاّن بال عذقال احلافظ الذهبي

 (31)اخلمر، بّل َيُشّكوّن يف إسالمه، ويظنوّن به الزندقة واالنحالل. 

َيَدُع َشْهَوَتُه ، َقاَل: ))  ×، َعِن النَبِِي ÷ودليله حديث َأِِب ُهَريَْرَة إنزال املني بشهوة يف حال اليقظة.  - 4

َبُه ِمْن َأْجِِل   ((.  َوَأْكَلُه َورُشْ

 وإنزال املني بشهوة حال اليقظة نوع من الشهوة وهذا يتناقّض مع حال الصائم. 

 * أما َمن نام أثناء النهار واحتلم  فصيامه صحيح.

وهي اإلبر املغذية التي ُيستغنى هبا عن األكّل والرشب، ألهنا بمعنى ما كاّن بمعنى األكّل والرشب.  - 5

 بمعنى اليشء فله حكمه، مع مراعاة اخلالف الفقهي فيها.األكّل والرشب حيث ُيستغنى هبا عنه، وما كاّن 

َمْن ، َقاَل: ))×، َأَّن النَبَِي ÷صحيح، حلديث َأِِب ُهَرْيَرَة  القيء عمدا. أما من غلبه القيء فصيامه - 6

 ((. َذَرَعُه الَقْيُء، َفَليَْس َعَليِْه َقَضاٌء، َوَمْن اْستََقاَء َعْمًدا َفلْيَْقّضِ 

أََليَْس إَِذا َحاَضْت مَلْ تَُصِّل : ))×، َقاَل: َقاَل النَبِيه ÷حلديث أَِِب َسِعيٍد اخلدري خروج دم احليّض والنفاس.  - 7

                                            
( الَضبُْع: الَعُضُد. الوْعر: الصعب، والصلب. الَشْدق: 456/ 10( وصححه األلباِن يف التعليقات احلساّن)7491)( رواه ابن حباّن 30)

ّلِة َصْوِمِهْم: أي يفطروّن قبّل وقت اإلفطار.   جانب الفم مما َتت اخلد. َقبَّْل ََتِ

 (183/ 4( بريقة َممودية )31)

 ( متفق عليه. 32)

 (65/ 4األلباِن يف إرواء الغليّل) ( وصححه720( رواه الرتمذي )33)
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فمتى ُوجد دم احليّض أو النفاس يف آخر جزء من النهار، أو كانت حائضًا فطهرت بعد طلوع الفجر  ((. َومَلْ تَُصمْ 

 الوقت قليالً.فسد صومها ولو كاّن 

 بطّل صومه، وإّن مل يتناول مفطًرا. -وهو صائم  -ومن نوى الفطر  -8

 انتقّض صيامه ال َمالة. -قاصًدا الفطر ومتعمًدا له  -فإّن النية ركن من أركاّن الصيام، فإذا نقضها  

كاحلبوب املخدرة أو احلقن املخدرة أو تعاطي املخدرات ومن املفطرات أيضًا رشب الدخاّن أو تعاطي املخدرات  – 9

 عن طريق الشّم وغري ذلك. فكّل هذا من املفطرات ومن املحرمات.

 س: هّل الغيبة والنميمة تفطراّن الصائم؟

، َقاَل: َقاَل ÷ال تفطراّن الصائم، لكن تنقصاّن من أجره مع العلم أهنا من الكبائر، فَعْن َأِِب ُهَرْيَرَة ج: 

 َرُسو
ِ
اَبهُ ،: ))×ُل اَّلَل  َحاَجٌة يِف َأّْن َيَدَع َطَعاَمُه َورَشَ

ِ
َ
ِ

وِر َوالَعَمَّل بِِه، َفَليَْس َّلل ((. َمْن مَلْ َيَدْع َقْوَل الزه

 مما يباح للصائم فعله -

 يباح السواك للصائم: -1

 ÷لعموم األحاديث اْلمرة بالسواك، منها حديث َأِِب ُهَرْيَرَة 
ِ
َقاَل: ))َلْواَل َأّْن َأُشَق  ×: َأَّن َرُسوَل اَّلَل

 َعىَل ُأَمتِي َأْو َعىَل النَاِس أَلََمْرهُتُْم بِالِسَواِك َمَع ُكِّل َصالٍَة((. 

لكن ال ينبغي للصائم أّن يبالغ فيهام حتى ال يصّل الامء إىل اْلوف، حلديث واملضمضة واالستنشاق:  - 2

                                            
 (1951( رواه البخاري )34)

 (  1903( رواه البخاري )35)

 ( متفق عليه. 36)

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed


 هـ1436رمضان                الصيام فضائل وأحكام وآداب            األمة لدعاة المهمة الخطب

 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

 ÷َة َلِقيِط ْبِن َصرْبَ 
ِ
 ((. َبالِْغ يِف ااِلْستِنَْشاِق، إاَِل َأّْن َتُكوَّن َصائاًِم : ))×، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل

، قَاَل: الَ ̂ َعِن ابِْن َعبَاسٍ وهذا برشط عدم دخوله احللق، لام ورد يباح ذوق الطعام للصائم إذا احتاج لذلك:  - 3

َء َما مَلْ َيْدُخّْل َحلَْقُه َوُهَو َصائٌِم. بَأَْس أَّْن َيُذوَق الْطعام، أَِو   (38)اليَشْ

 ويتجنبه إذا كاّن لغري حاجة.  

 يباح الكحّل والقطرة ونحومها مما يدخّل العني: -4

َومَلْ َيَر َأَنٌس، قال اإلمام البخاري يف صحيحه: هذه األمور ال تفطر سواء وجد طعمه يف حلقه أم مل جيده،  

ِهيُم بِالُكْحِّل لِلَصاِئِم َبأًْسا. َواحلََسُن، َوإِْبَرا

 ألّن العني ليس منفذًا معتادًا فال يرض استعامله، وإّن تركه إىل الليّل فهو أحوط وأفضّل خروجا من اخلالف.

 يباح صب الامء عىل الرأس واالغتسال للتربد: - 7

 ÷ حلديث َأِِب ُهَريَْرةَ 
ِ
 (40)، َيُصبه َعىَل َرأِْسِه اْلاَمَء ِمَن احْلَِر َوُهَو َصائٌِم. ×، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اَّلَل

 ثالثًا آداب الصيام

 على المسلم أن يتحلى بهذه اآلداب عند دخول شهر رمضان وهي:

 :×إذا رأى المسلم هالل رمضان يدعو عند رؤيته بدعاء الرسول -1

                                            
 (132/ 7( وصححه األلباِن يف صحيح أِب داود )2366( رواه أبو داود )37)

 (86/ 4( وحسنه األلباِن يف  إرواء الغليّل )9369( رواه ابن أِب شيبة ) 38)

 (31/ 3( صحيح البخاري )39)

 ( وصححه َمققو املسند. 430/ 5( رواه أمحد )40)
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ِ
الَلُهَم َأْهَلُه َعَليْنَا بِاليُْمِن َواإِلياَمِّن َكاَّن إَِذا َرَأى اهلاِلََل َقاَل: ))× ، َأَّن النَبَِي ÷فَعْن َطلَْحَة ْبِن ُعَبيِْد اَّلَل

 ((. َوالَسالََمِة َواإِلْسالَِم، َرِِب َوَربهَك اَّلَلُ 

 االستعداد للصوم بتبييت النية من الليل. -2

 ’ وَعْن َحْفَصَة بنت عمر
ِ
َْن مَلْ َيْفِرْضُه ِمَن الَليّْلِ ،: ))×، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اَّلَل

ِ
 ((. اَل ِصيَاَم مل

وتبييت النية من الليّل رشط لكّل صيام واجب عىل املسلم مثّل صيام رمضاّن وصيام الكفارة والنذر. فأما 

 صيام التطوع فال تشرتط فيه النية.

 ته ورضوانه.اإلخالص هلل في الصوم، وطلب مغفر -3

 ÷َعْن َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدِرِي 
ِ
، إاَِل َباَعَد ×: ))، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
َما ِمْن َعبٍْد َيُصوُم َيْوًما يِف َسبِيِّل اهلل

 ((. اهلُل، بَِذلَِك اْليَْوِم َوْجَهُه َعِن النَاِر َسبِْعنَي َخِريًفا

 ، َقاَل: َقا÷ وَعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ 
ِ
َمْن َصاَم َرَمَضاَّن، إِياَمًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقَدَم ِمْن ،: ))×َل َرُسوُل اَّلَل

 ((. َذنْبِهِ 

 التقوي على الصوم بتناول وجبة السحور. -4

 ((. َتَسَحُروا َفإَِّن يِف الَسُحوِر َبَرَكةً : ))×، َقاَل: َقاَل النَبِيه ÷ فعن َأنَس بْن َمالٍِك 

                                            
 (861/ 2( وحسنه األلباِن يف صحيح اْلامع )3451( رواه الرتمذي )41)

 (1249/ 2( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع  )1700( رواه ابن ماجه )42)

 ( متفق عليه. 43)

 ( متفق عليه. 44)

 ( متفق عليه. 45)
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 أنه يقوي الصائم، وينشطه، وهيوّن عليه الصيام، ويكوّن سبًبا يف الدعاء يف وقت السحر.وسبب الربكة: 

 ويستحب تأخري السحور ليزود الصائم بالطاقة واحليوية والنشاط.

َقاَم إىَِل الَصالَِة، ُقلُْت: َكْم َكاَّن َبنْيَ األََذاِّن ، ُثَم ×، َقاَل: َتَسَحْرَنا َمَع النَبِِي ÷ وَعْن َزيِْد بِْن َثابٍِت 

 َوالَسُحوِر؟ َقاَل: ))َقْدُر ََخِْسنَي آَيًة((. 

 اغتنام وقت السحر بالصالة والذكر والدعاء واالستغفار وتالوة القرآن. -5

 { ( َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَْغِفُروّنَ 17ِمَن الَليِّْل َما هَيَْجُعوَّن )َكاُنوا َقلِيالً قال تعاىل: }  

 تعجيل اإلفطار عند التأكد من دخول الوقت. -6

 ÷ فَعْن َسْهِّل بِْن َسْعدٍ 
ِ
 ((. اَل َيَزاُل النَاُس بَِخرْيٍ َما َعَجُلوا الِفطْرَ ، َقاَل: ))×،: َأَّن َرُسوَل اَّلَل

 اإلفطار.الدعاء عند  -7

 بْن َعْمِرو بِْن الَْعاصِ 
ِ
 ^ فعن َعبْد اَّلَل

ِ
إَِّن لِلَصائِِم ِعنَْد فِطِْرِه َلَدْعَوًة َما ،: ))×، قال: َقاَل َرُسوُل اَّلَل

 (. ُتَرده(

 ^َوعن عبد اهلل بن عمر 
ِ
َوابْتََلِت الُْعُروُق، َذَهَب الَظَمُأ ، إَِذا َأْفَطَر َقاَل: ))×، َقاَل: َكاَّن َرُسوُل اَّلَل

 ((. َوَثبََت اأْلَْجُر إِّْن َشاَء اَّلَلُ 

                                            
 ( متفق عليه. 46)

 ( متفق عليه. 47)

 ( وضعفه األلباِن. 1753( رواه ابن ماجه )48)

 (855/ 2( وحسنه األلباِن يف صحيح اْلامع )2357( رواه أبو داود )49)
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 اإلفطار على رطبات أو تمرات، أو على الماء عند فقدهما. - 8

 ÷ فعن َأَنس بْن َمالٍِك 
ِ
، َفِإّْن مَلْ َتُكْن ُرَطَباٌت  ×، قال: َكاَّن َرُسوُل اَّلَل ، ُيْفطُِر َعىَل ُرَطَباٍت َقبَّْل َأّْن ُيَصِِلَ

 .
ٍ
َفَعىَل ََتََراٍت، َفِإّْن مَلْ َتُكْن َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماء

 ÷ وَعْن َسلاَْمَّن بِْن َعاِمرٍ 
ِ
إَِذا َكاَّن َأَحُدُكْم َصائاًِم، َفلْيُْفطِْر َعىَل التَْمِر، َفِإّْن مَلْ ×: ))، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل

 َفِإّنَ 
ِ
 ((. الاَْمَء َطُهورٌ  جَيِِد التَْمَر، َفَعىَل اْلاَمء

التوسط في الطعام والشراب، وتجنب اإلكثار منهما، لئال ُيضِيع على نفسه فائدة الصوم  -9

 اإليمانية والصحية.

 استعمال السواك قبل اإلفطار وبعده وأثناء الصيام. -10

 القرآن.االستزادة من فعل الخيرات، وأداء العبادات، واإلكثار من اإلنفاق وقراءة  -11

فاالستزادة من الطاعات مطلوبة ومؤكدة طوال العام وتكوّن يف رمضاّن أكثر تأكيدا وأعظم أجرا. . وخاصة 

 ^فَعِن ابِْن َعبَاٍس تالوة القرآّن ومدارسته. 
ِ
َأْجَوَد النَاِس، َوَكاَّن َأْجَوُد َما َيُكوُّن يِف  ×، َقاَل: َكاَّن َرُسوُل اَّلَل

  َرَمَضاَّن ِحنَي َيلَْقاهُ 
ِ
يُّل، َوَكاَّن َيلَْقاُه يِف ُكِّل َليَْلٍة ِمْن َرَمَضاَّن َفيَُداِرُسُه الُقْرآَّن، َفَلَرُسوُل اَّلَل ، َأْجَوُد بِاخلرَْيِ ِمَن ×ِجرْبِ

 الِريِح املُْرَسَلِة. 

يتنافى مع حقيقة الصيام من المحارم واآلثام وإطالق الجوارح في حفظ النفس مّما  -12

المعاصي والذنوب كالغيبة والنميمة والكذب والغش والفحش وسوء الخلق واإلضرار بالناس والنظر 

 إلى المحرمات.

 ÷ فَعْن َأِِب ُهَريَْرةَ 
ِ
اْْلُوُع َوالَْعطَُش، َوُرَب َقائٍِم  ُرَب َصائٍِم َحظهُه ِمْن ِصيَاِمهِ : )) ×، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

                                            
 (892/ 2( وحسنه األلباِن يف صحيح اْلامع )2356( رواه أبو داود )50)

 (190/ 1( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )597/ 1( واحلاكم )2355( رواه أبو داود )51)

 متفق عليه. ( 52)
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 ((.  َحظهُه ِمْن قِيَاِمِه الَسَهرُ 

 ÷ وَعْن َأِِب ُهَريَْرةَ 
ِ
ِب إَِناَم ×: )) ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل ْ الِصيَاُم ِمَن اللَْغِو َليَْس الِصيَاُم ِمَن اأْلَْكِّل َوالرشه

 ((.  َوالَرَفِث، َفإِّْن َساَبَك َأَحٌد، َوَجِهَّل َعَليَْك َفُقّْل: إِِِن َصائِمٌ 

إذا ُصْمَت فليصم سمُعك وبَصك ولساُنك عن الكذب : -ريض اهلل عنهام  -قال جابر بن عبد اهلل 

عّل يوَم فطرك ويَوم صوِمك واملآثم، ودع أذى اْلار، وليكن عليك وقاٌر وسكينة يوَم صومك، وال جت

 سواًء.

: كْم ِمن صائٍم ُمفطٌر، وكم ِمْن ُمفطٍر صائٌم، واملفطُر الصائُم هو الذي َيفُظ جوارَحه قال بعّض العلامء

 وَيعطُش وُيطلُق جوارَحه.  عن اْلثام ويأكُّل ويرشُب، والصائُم املفطُر هو الذي جيوعُ 

 تجنب المزاح و الضحك و إضاعة الوقت. -13

ّي  : مَر بِقوم َيْضَحُكوَّن َفوقف َوَقاَل هلم: إَِّن اهلل َتَعاىَل قد جعّل شهر َرَمَضاّن ‘ ُرِوَي َأّن احْلسن اْلبََْصِ

َيْسَتبُقوَّن ِفيِه بَِطاَعتِِه، َفسبق َأقوام ففازوا، وختلف َأقوام فخابوا، فالعجب للضاحك الالعب يِف زمانًا خللقه 

 َلو ُكشَف الغطاء الشتغّل املحسُن بإحسانه 
ِ
اْلَيْوم اَلِذي َفاَز ِفيِه املسارعوّن وخاب ِفيِه الباطلوّن، َأَما َواَّلل

 واملِسُء بإساءته. 

                                            
 (373/ 2( رواه أمحد )53)

 (948/ 2( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع)595/ 1( رواه احلاكم )54)

 (155( لطائف املعارف البن رجب )ص: 55)

 (236/ 1( إحياء علوم الدين )56)

 (233( بستاّن الواعظني )ص: 57)
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يران والمقربين لتناول طعام اإلفطار استزادة في طلب الخير والرحمة دعوة األرحام والج -14

 واألجر من اهلل تعالى.

 ÷ َعْن َزيِْد بِْن َخالٍِد اْلَُهنِِي 
ِ
َمْن َفَطَر َصائاًِم َكاَّن َلُه ِمثُّْل َأْجِرِه، َغرْيَ َأَنُه اَل ×: ))، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل

 ((. ئِِم َشيْئًاَينُْقُص ِمْن َأْجِر الَصا

 والحمد هلل رب العالمين

                                            
 (1095/ 2( وصححه األلباِن صحيح اْلامع)807( رواه الرتمذي )58)
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