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  مقدمة
  

ب علـــیكم ِتـــمنـــوا كُ ایـــا أیهـــا الـــذین :" ىالحمـــد هللا الـــذي فـــرض علینـــا الصـــیام لنكـــون أتقیـــاء فقـــال تعـــال

سـیدنا  ىو الصـالة والسـالم علـ) 183: البقـرة" (الـذین مـن قـبلكم لعلكـم تتقـون ىعلـالصیام كما كتب 

دم لـه اكـل عمـل ابـن "  ىعن ربه في شأن الصیام قوله تعال ىمحمد خاتم الرسل واألنبیاء الذي حك

ة فـإذا كـان یـوم صـوم أحـدكم فـال یرفـث وال یصـخب نَّـجـزي بـه و الصـیام جُ أإال الصوم فإنه لـي وأنـا 

والــذي نفــس محمــد بیــده لخلــوف فــم الصــائم  .إنــي صــائم. أحــد أو قاتلــه فلیقــل إنــي صــائم فــإن ســابه

إذا أفطــر فــرح بفطــره وٕاذا لقــي ربــه فــرح : للصــائم فرحتــان یفرحهمــا. أطیــب عنــد اهللا مــن ریــح المســك

  ).متفق علیه" (بصومه

... یـوم الـدینسـنته إلـى  ىآله الطیبین و صحابته المكـرمین ومـن سـار علـ ىو الصالة و السالم عل

  .وبعد

وٕاحســان  ةفــإن شــهر رمضــان المبــارك موســم عبــادات متنوعــة مــن صــیام وقیــام وتــالوة قــرآن و صــدق

  .وذكر ودعاء واستغفار وسؤال جنة و النجاة من النار

الوجـه المشـروع  ىمن حفظ أوقاتـه فـي لیلـه ونهـاره و شـغلها فیمـا یسـعده ویقربـه إلـى ربـه علـ فالموفق

. ىومــــن المعلــــوم لكــــل مســــلم أنــــه یشــــترط لقبــــول العمــــل اإلخــــالص هللا تعــــال ,نبــــال زیــــادة وال نقصــــا

المســلم أن یــتعلم أحكــام الصــیام مــن أركــان  ىلــذا یجــب علــ ,اهللا علیــه وســلم ىوالمتابعــة للرســول صــل

و مــا هــي آداب  ,وشــروط صــحة وواجبــات ومــا شــابه و كــذا یــتعلم مــن یبــاح لــه الفطــر ومــن ال یبــاح

ومـــا الـــذي یســـتحب للصـــائم أن یفعلـــه، و مـــا هـــي األشـــیاء التـــي تفســـد  مشـــروعیته، ةالصـــیام وحكمـــ

  .فطر بها الصائم، و ما هي أحكام القیام و غیر ذلك مما یتعلق بهذه الفریضة العظیمةیالصیام و 

 ىفهــو انتصــار علــ ىإن شــهر رمضــان هــو شــهر انتصــار اإلنســان بكــل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــ

  .طین األرض ىتصار نفخة الروح علالشهوات، ان ىالشیطان وانتصار عل
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أكثـر اجتماعیـة و أكثـر  ةودود ةلتغییر شخصیتنا إلى األفضل لتحویلهـا إلـى شخصـی ةرمضان فرص

  .مع أفراد األسرة بل والمجتمع و األمة بأسرها  تدینًا وأكثر تالحمًا وترابطاً 

ان إن رمضــ, رمضــان شــهر الجــود وطیــب الــنفس ولــیس شــهر خمــول وكســل وضــیق صــدر وضــجر

ــةُ  الســیئات وترفــع الــدرجات تتوجــه فیــه  ىففیــه تضــاعف الحســنات و تمحــ هعبــاد ىعلــ ىاهللا تعــال ِمنَّ

" قــد أفلــح مــن زكاهــا وقــد خــاب مــن دســاها" نفــوس المــؤمنین إلــى موالهــا لتحصــل لهــا التذكیــة حیــث

  ).10-9: الشمس(

" إن كنــتم تعلمـــونوأن تصــوموا خیــر لكــم " إن اهللا عــز وجــل قــد رغــب المــؤمنین فــي الصـــیام بقولــه 

مــا هــداكم  ىولتكبــروا اهللا علــ"  ىفرضــه علــیهم بقولــه تعــال ىوأرشــدهم إلــى شــكره علــ) 184: البقــرة(

و حببـــه إلـــیهم وخففـــه علـــیهم لـــئال تســـتثقل النفـــوس تـــرك العـــادات و ) 185:البقـــرة" (ولعلكـــم تشـــكرون

بهـــم عـــن الحـــرج و  ىأو رحمهـــم ونـــ) 184: البقـــرة" (معـــدودات أیامـــاً " ى هجـــر المألوفـــات فقـــال تعـــال

  ).185: البقرة" (سفر فعدة من أیام أخر ىأو عل ومن كان مریضاً "  ىالضرر فقال سبحانه وتعال

ربهـــم الـــرحیم یخافونـــه مـــن فـــوقهم و  ىِبـــل قلـــوب المـــؤمنین فـــي هـــذا الشـــهر علـــقْ فـــي أن تُ  بفـــال عجـــ

  .یرجون ثوابه و الفوز العظیم

مـن فضـائل هـذا الشـهر  شـيءتشـارك فـي  نسالمیة في أألجل هذا كله وغیره رغبت إدارة الثقافة اإل

المبارك فكانت هذه الرسالة المیسرة التي ترسم شیئًا من بركات هـذا الشـهر للنـاس لعـل الجمیـع ینـال 

  . منها
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  فصل في خصائص شهر

  رمضان 

  

   -:رمضان خصائص كثیرة یمتاز بها عن سائر شهور السنة نذكر منها لشهر

شــهر رمضــان الــذي أنــزل فیــه : " ســبحانه وتعــالى أنــزل فیــه القــرآن الكــریم قــال ســبحانهأن اهللا: أوالً 

  ).185:البقرة" (القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان

وهــو الهــدى , والصــراط المســتقیم, وهــو الكتــاب المبــین, والقــرآن الكــریم ال شــك أنــه دســتور هــذه األمــة

  .والِجدُّ لیس بالهزل, اطلوالفاصل بین الحق والب, لمن تمسك به

وتصـــفد فیـــه مـــردة الشـــیاطین وعصـــاتهم فـــال , تفـــتح فیـــه أبـــواب الجنـــة وتغلـــق فیـــه أبـــواب النـــار: ثانیــاً 

مصداقًا لقول النبي صلى اهللا علیـه وسـلم , یصلون وال یخلصون إلى ما كانوا یخلصون إلیه من قبل

إذا :"وفـي روایــة, "لسـلت الشـیاطینوس, وغلقــت أبـواب جهـنم, إذا دخـل رمضـان فتحـت أبـواب السـماء"

  .رواه البخاري" جاء رمضان فتحت أبواب الجنة

ـــه الحســـنات لحـــدیث ســـلمان مرفوعـــًا : ثالثـــاً  ـــه تعـــدل ســـبعین فریضـــة فیمـــا "تضـــاعف فی الفریضـــة فی

وقد سئل علیه الصالة والسالم أي الصـدقة أفضـل؟ " رواه ابن خزیمة في صحیحه "الحدیث....سواه

  .رواة الترمذي والبیهقي" نصدقة في رمضا: قال

أن مــن فطــر فیــه صــائمًا فلــه مثــل أجــر الصــائم مــن غیــر أن یــنقص مــن أجــر الصــائم شــيء : رابعــاً 

مــن فطــر صــائمًا فلـه مثــل أجــره مــن غیـر أن یــنقص مــن أجــر " :لقـول الرســول صــلى اهللا علیــه وسـلم

  .رواه الترمذي وغیره" الصائم شيء

ــة الســحور التــي هــي : خامســاً  میــزة صــیامنا عــن صــیام األمــم الســابقة فضــًال عــن كونهــا أن فیــه أكل

ل ما بین صـیامنا وصـیام أهـل الكتـاب صْ فَ : "مباركة حیث ثبت عن النبي صلى اهللا علیه وسلم قوله

  .رواه مسلم" أكلة السحر

  .متفق علیه" تسحروا فإن في السحور بركة"وأمره علیه الصالة والسالم 
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تنــزل المالئكــة والــروح فیهــا بــإذن ربهــم مــن كــل :"حیــث قــال تعــالىكثــرة نــزول المالئكــة فیــه : سادســاً 

  ).4:القدر" (أمر

وهـي اللیلـة المباركـة التـي یكتـب اهللا تعـالى , أن فیه لیلة القـدر التـي هـي خیـر مـن ألـف شـهر: سابعاً 

لــة إنــا أنزلنــاه فــي لی"قــال تعــالى, ِرم أجرهــا فقــد ُحــِرم خیــرًا كثیــراً فیهــا مــا ســیكون خــالل الســنة فمــن ُحــ

  )4-3: الدخان" (فیها یفرق كل أمر حكیم, مباركة إنا كنا منذرین

" فیه لیلة خیر من ألف شهر من حـرم خیرهـا فقـد حـرم" :وقال علیه الصالة والسالم في شأن فضلها

  .رواه أحمد والنسائي

یلــة مــن قــام ل"وقــد بــین علیــه الصــالة والســالم أن مــن قامهــا إیمانــًا واحتســابًا نــال الغفــران حیــث قــال 

ثـم وقعـت لـه , مـن قامهـا ابتغاءهـا: "متفق علیه وقـال" القدر إیمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه

  .رواه احمد" غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

أن العمرة فیه تعدل حجة مع النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم ففـي الصـحیحین قـال علیـه الصـالة : ثامناً 

  ".حجة معي"أو قال " عدل حجةعمرة في رمضان ت: "والسالم

, الصلوات الخمـس: "أنه سبب من أسباب تكفیر الذنوب والخطایا قال علیه الصالة والسالم : تاسعاً 

  .رواه مسلم" ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بینهن إذا اجتنبت الكبائر, والجمعة إلى الجمعة

. ونســاًء فــي بیــوت اهللا تعــالى ألدائهــاأن فیــه صــالة التــراویح حیــث یجتمــع المســلمون رجــاًال : عاشــراً 

مــن قـــام رمضـــان إیمانـــًا "فضــًال عـــن حصـــول الغفــران بفعلهـــا قـــال رســـول اهللا صــلى اهللا علیـــه وســـلم 

  . متفق علیه" ِفر له ما تقدم من ذنبهغُ , واحتساباً 

أن رغبة الناس في فعل الخیر فیه تكون أكثر وهذا مشـهد ملحـوظ حیـث یقبـل النـاس : الحادي عشر

المســاجد وقــراءة القــرآن والــذكر والصــدقة وفعــل الطاعــات ولقــد كــان النبــي جــوادًا وكــان أجــود علــى 

الناس وكان أجود ما یكون في رمضان كما ثبت ذلك عنه مـن حـدیث ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا 

  .متفق علیه" كان النبي أجود الناس وكان أجود ما یكون في رمضان: "قال
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اختصـه اهللا تعـالى لنفسـه حیـث قـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم أنـه الشـهر الـذي : الثاني عشر

كــل عمــل ابــن آدم لــه الحســنة بعشــر أمثالهــا إلــى ســبعمائة ضــعف یقــول اهللا عــز : "حكایــة عــن ربــه

  .متفق علیه" إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به: وجل

ولـه صـلى اهللا علیـه یبشـر الصـائم كـل یـوم فـي نهایـة صـیامه ببشـرى تفرحـه كمـا فـي ق: الثالث عشـر

  .متفق علیه" للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه: "وسلم

: خلوف فـم الصـائم أطیـب عنـد اهللا تعـالى مـن ریـح المسـك لقولـه صـلي اهللا علیـه وسـلم: الرابع عشر

  .متفق علیه" لخلوف فم الصائم أطیب عند اهللا من ریح المسك"

یعتكـف فـي كـل "كاف فیه حیث كان النبي صلي اهللا علیه وسـلمتأكد مشروعیة االعت: الخامس عشر

  .رواه البخاري" رمضان عشرة أیام فلما كان العام الذي قبض فیه اعتكف عشرین یوماً 
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  فصل في حكمة مشروعیة الصیام

  

فـي  وٕاعـداد اإلنسـان لتحقیـق خالفتـه, وهي ربط الخـالق بـالمخلوق للتشریع على ضوء الحكمة العامة

  :یمكن توضیح الحكمة من الصیام فیما یأتي, األرض باألخالق الشخصیة واالجتماعیة

وتضـحیة بـالوجود الشخصـي باالمتنـاع , الصیام فیه تقدیم رضا اهللا سبحانه وتعالى على النفس :أوالً 

ي ال وبالوجود النوعي باالمتناع عن الشهوة الجنسیة ابتغـاء وجـه اهللا وحـده الـذ, عن الطعام والشراب

یوضـحه ویبـین , ومن هنـا كـان ثوابـه عظیمـاً , یتقرب لغیره من الناس بمثل هذا األسلوب من القربات

الحســنة بعشــر أمثالهــا إلــى , كــل عمــل ابــن آدم یضــاعف: "علتــه قــول النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم

مـن  إال الصـوم فهـو لـي وأنـا أجـزي بـه یـدع طعامـه وشـرابه وشـهوته: سبعمائة ضعف قال اهللا تعـالى

  .متفق علیه" أجلي

  وفي الصوم إحساس بنعمة الطعام والشراب والمتعة الجنسیة عندما ُیْحـَرم منهـا ونفسـه تائقـة

 .فیكون شكره علیها باإلطعام المتمثل في كثرة الصدقات في فترة الصیام, إلیها

  وفــي توقیــت الصــیام بشــهر رمضــان الــذي أنــزل فیــه القــرآن تــذكیر لإلنســان بنعمــة الرســالة

لعلكــــم "علیهــــا باالستمســــاك بهــــا  الشــــكر ونعمــــة الهدایــــة المحمدیــــة التــــي یكــــون, لمحمدیــــةا

 ).185: البقرة" (تشكرون

  وفــي فتــرة إشــراق الــروح بالصــیام وتــالوة القــرآن تتوجــه القلــوب إلــى اهللا بالــدعاء الــذي ال ُیــَرّد

, ن یفطـــرالصـــائم حتـــى یفطـــر أو حـــی, ثالثـــة ال تـــرد دعـــوتهم: "لقولـــه صـــلى اهللا علیـــه وســـلم

 .رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزیمة وابن حبان" ودعوة المظلوم, واإلمام العادل

 وٕاذا سـألك عبـادي عنـي فـإني : "ولعل مما یشیر إلى اإلغـراء فـي الصـیام توسـط قولـه تعـالى

 .بین آیات الصیام) 185: البقرة" (قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان

وتربیـــة عملیـــة علـــى ضـــبط , إلنســـان مـــن رق الشـــهوة والعبودیـــة للمـــادةفـــي الصـــیام تخلـــیص ل :ثانیـــاً 

وٕاشـــعار اإلنســـان بـــأن الحریـــات مقیـــدة لخیـــر اإلنســـان وخیـــر النـــاس الـــذین , الغرائـــز والســـیطرة علیهـــا

ویعــد , ومضــاء العزیمــة, د الصــبر والتحمــل ویعلــم قــوة اإلرادةوهــذا جهــاد شــاق یعــوّ . یعیشــون معهــم
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ماالت الحیاة بحلوها ومرها وسـائر متقلباتهـا لیجعـل منـه رجـًال كـامًال فـي اإلنسان لمواجهة جمیع احت

  .یستطیع أن یتحمل تبعات النهوض بمجتمعه عن جدارة, عقله وقلبه وجسمه

وقـــد شـــر ع النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم الصـــوم عالجـــًا لقـــوة الشـــهوة لمـــن ال یســـتطیع الـــزواج ففـــي 

الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومـن یا معشر الشباب من استطاع منكم : "الحدیث

  .متفق علیه" لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء

واإلنسان إذا تحرر من سلطان المادة اتخذ لنفسه جنة قویة تحصنه ضد األخطار التي ینجم أكثرهـا 

صــوم جنــة فــإذا ال: "یقــول النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم. عــن االنطــالق واالستســالم للغرائــز واألهــواء

" إنـي صـائم إنـي صـائم: كان یوم صـوم أحـدكم فـال یرفـث وال یصـخب فـإن سـابه أحـد أو قاتلـه فلیقـل

  .متفق علیه

یمتنــع عــن المحرمــات وعــن الحــالل الــذي تــدعو لــه الشــهوة إنســان عزیــز كــریم یشــعر  الــذي والصــائم

  .بآدمیته وبامتیازه عن الحیوانات التي تسیرها الغرائز

وبالتــالي یعــرف اإلنســان قــدره ویحــس , د التواضــع وخفــض الجنــاح ولــین الجانــبیعــوّ  والصــیام أیضــاً 

  .ومن عرف قدر نفسه تفتحت له أبواب الخیر واستقام به الطریق, بضعفه

إن الصیام إلى جانـب مـا فیـه مـن صـحة الـنفس فیـه صـحة البـدن أیضـًا وقـد أسـهب المختصـون فـي 

  .بیانها وتأكید آثارها الصحیة

وذلــك بــالتزام اإلمســاك عنــد وقــت معــین وحرمــة اإلفطــار قبــل , د النظــام والتحــري والدقــةوالصــوم یعــوّ 

وكلـــوا واشــربوا حتـــى یتبـــین لكـــم الخـــیط األبــیض مـــن الخـــیط األســـود مـــن : "حلــول موعـــده قـــال تعـــالى

  ).187: البقرة" (الفجر ثم أتموا الصیام إلى اللیل

  .وتفید األمة, وتفید أسرته, نه الصائمكما أن في الصیام الصادق اقتصادًا وتوفیرًا یفید م

الجوع والعطش حین یحس بهم الصائم تتحرك یده فتمتد بالبر والخیر للفقراء الذین عـانوا مثـل  :ثالثاً 

ومن هنا كانت السمة البارزة للصیام هي المواسـاة والصـدقات , ما عانى من ألم الجوع وحر العطش

ة الفطــر للتوســعة علــى الفقــراء وهــي بمثابــة امتحـــان وكانــت شــعیرة یــوم العیــد هــي زكــا, وعمــل البــر

ولهـذا كانـت زكـاة الفطـر جـواز المـرور , للصائم بعد الدروس الطویلـة التـي تلقاهـا فـي شـهر رمضـان

  . ل الصومو لقب
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والصـــیام الكامـــل عـــن كـــل المشـــتهیات یكـــف اإلنســـان عـــن الكـــذب والـــزور وســـائر المحرمـــات وفـــي 

رواه " لعمـــل بـــه فلـــیس هللا حاجـــة فـــي أن یـــدع طعامـــه وشـــرابهومـــن لـــم یـــدع قـــول الـــزور وا: "الحـــدیث

  .البخاري

وٕاذا كــان هــذا طــابع اإلنســان فــي , والصــیام یعــود اإلخــالص فــي العمــل ومراقبــة اهللا فــي الســر والعلــن

وعـف عـن الحـرام أیـًا , كل أحواله أتقن عملـه وأنجـز مـا یوكـل إلیـه مـن المهمـات علـى الوجـه األكمـل

  .وعاش موفقاً , كان نوعه
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  فصل في آداب الصیام

  

ودعا إلیها النبي صلى اهللا علیه وسلم وعمل بها الصـحابة , للصیام آداب كثیرة حثت علیها الشریعة

  :الكرام والسلف الصالح رضوان اهللا علیهم جمیعًا نذكر منها

ق الكـریم فـي التعامـل مـع وٕاظهـار الُخلُـ, وضبط النفس واستعمال السـكینة, التزام السمت الحسن :أوالً 

وٕان امـرؤ قاتلـه أو شـاتمه فلیقـل إنـي صـائم إنـي : "الَخْلق وفي هذا یقول النبـي صـلي اهللا علیـه وسـلم

  .)متفق علیه" (صائم

  .كما أن ذلك مقیاس لدرجه تأثیر الصوم فیه, واحدةتذكیرًا لنفسه واألخرى تذكیرًا لخصمه حیث 

ات كالغیبة والنمیمـة والكـذب والفحـش مـن القـول أو الفعـل الحرص على اجتناب جمیع المحرم :ثانیاً 

والنظـــر المحـــرم وغیـــر ذلـــك مـــن المنهیـــات فربمـــا ذهـــب بـــأجر صـــیامه كلـــه وقـــد قـــال علیـــه الصـــالة 

إذا : "وقـال أیضـاً , رواه بـن ماجـه بسـند صـحیح" رب صائم لـیس لـه مـن صـیامه إال الجـوع: "والسالم

والرفـث هــو الوقـوع فــي المعاصـي بــالمفهوم الشــامل , ريرواه البخــا" كـان یــوم صـوم أحــدكم فـال یرفــث

" من لم یدع قول الـزور والعمـل بـه فلـیس هللا حاجـة فـي أن یـدع طعامـه وشـرابه: "وقال أیضاً , للكلمة

  .رواه البخاري

صـلى  الجود بالعلم والمـال والجـاه والبـدن والخلـق مـن أسـباب دخـول الجنـة كمـا قـال رسـول اهللا :ثالثاً 

  .رواه البخاري" الحدیث..وكان أجود ما یكون في رمضان: "...اهللا علیه وسلم

: الجمع بین الصیام واإلطعام ألن هذا من أسباب دخول الجنة كما قال صـلى اهللا علیـه وسـلم :رابعاً 

وباطنهـــا مـــن ظاهرهـــا أعـــدها اهللا تعـــالى لمـــن أطعـــم , إن فـــي الجنـــة غرفـــًا یـــرى ظاهرهـــا مـــن باطنهـــا"

  .رواه أحمد وابن خزیمة" وصلى باللیل والناس نیام, ع الصیاموتاب, الطعام واآلن الكالم

, منهم عبد اهللا بن عمـر, الفقراء على أنفسهم بطعام إفطارهم -رحمهم اهللا–وقد آثر عدد من السلف 

وغیــــرهم وكــــان عبــــد اهللا بــــن عمــــر ال یفطــــر إال مــــع الیتــــامى , وأحمــــد بــــن حنبــــل, ومالــــك بــــن دینــــار

  .والمساكین

ثار من الطعـام والشـراب وأنـواع الملـذات التـي عـادة مـا تكـون فـي رمضـان لحـدیث عدم اإلك :خامساً 

فالعاقـل هـو . رواه الترمـذي" مـا مـأل ابـن آدم وعـاًء شـرًا مـن بطنـه: "رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم 
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وقـد انغمـس , وشرها مـا خـدمت, وٕان خیر المطاعم ما اسُتْخدِمت, الذي یأكل لیحیا ال أن یحیا لیأكل

وتفننــوا فــي األطبــاق حتــى ذهــب ذلــك بوقــت ربــات البیــوت , مــن النــاس فــي صــنع أنــواع الطعــام كثیــر

والخادمات وأبعدهن عن العبادة وصار ما ینفق من أموال على األطعمة أضعاف ما كـان ینفـق فـي 

العـــادة وأصـــبح الشـــهر شـــهر التخمـــة والســـمنة وأمـــراض المعـــدة ونـــتج عـــن ذلـــك الكســـل عـــن صـــالة 

  .بعضهم یخرج من أول ركعتین فیضیع على نفسه خیرًا كثیراً  التراویح حتى إن

الحرص على السحور وتأخیره ألن بعض الناس یسهر حتى وقت متأخر مـن اللیـل ثـم ینـام  :سادساً 

وكـل هـذا وٕان كـان , وبعضهم یتناول سحوره قبل أن ینام مبكرًا في ذلـك , فال یستطیع القیام للسحور

تســحروا فــإن فــي الســحور : "النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم حیــث یقــولمباحــًا إال أنــه خــالف توجیهــات 

رواه " ال یـــزال النـــاس بخیـــر مـــا عّجلـــوا الفطـــر وأخـــروا الســـحور: "وقـــال أیضـــاً , رواه البخـــاري" بركـــة

نعــم "البخــاري وقــد أرشــد النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم إلــى التســحر بــالتمر فــي حدیثــه الــذي یقــول فیــه 

  .أبو داود رواه" سحور المؤمن التمر

  .البخاري" ال یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر"تعجیل الفطر لقوله صلى اهللا علیه وسلم  :سابعاً 

ویستحب الفطر على رطبات فإن لم یجد رطبات فتمیرات فإن لم یجد فحسوات من مـاء ویكـون هـذا 

علــى رطبــات كــان النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم یفطــر قبــل أن یصــلي "قبــل الصــالة لحــدیث الترمــذي 

  ".فإن لم تكن رطبات فتمیرات فإن لم تكن تمیرات حسا حسوات من ماء

ویستحب له أن یقول بعد إفطاره ما جاء في حـدیث ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا أن النبـي صـلى اهللا 

رواه أبـــو " ذهــب الظمـــأ وابتلّــت العـــروق وثبــت األجـــر إن شــاء اهللا: "علیــه وســلم كـــان إذا أفطــر قـــال

  .داود

ــاً  والفــرح بــدخول الشــهر , تهیئــة األجــواء العامــة والنفــوس للعبــادة واإلســراع إلــى التوبــة واإلنابــة :ثامن

ومواصـلة , وتحـري لیلـة القـدر, وٕاتقان الصیام والخشوع في التراویح وعدم الفتـور فـي العشـر األواسـط

ضـــل والصـــدقة فـــي الزمـــان الفا, وعمـــرة رمضـــان تعـــدل حجـــة, ختمـــة بعـــد ختمـــة مـــع التبـــاكي والتـــدبر

  .مضاعفة واالعتكاف في رمضان مؤكد
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  فصل في الصیام وانخفاض المزاج

  

إن مــن أســباب تعكــر مــزاج بعــض الصــائمین وانخفــاض معنویــاتهم عنــد الصــیام هــو وجــود قــدر مــن 

وأن علـیهم , والخوف الغامض من أن یعانوا مـن امتنـاعهم عـن الطعـام والشـراب, القلق النفسي لدیهم

خاصـة إن علـم أنـه یسـتطیع أن یفطـر متـى بلـغ , هـذا القلـق ینبغـي أال یكـونو , االنتظار إلى المغرب

لألدویـة سـواء به الجهد حدًا ال یطیقه وله أن یفطر إن أصابه من األلم أو المرض ما یستلزم تناوله 

والصائم ُحرٌّ فـي األخـذ بهـا طالمـا أن مرضـه , منها المسكنة لأللم أو المعالجة للداء والرخصة قائمة

ومــا دام األمــر كــذلك , فمــا جعــل اهللا تعــالى علینــا فــي الــدین مــن حــرج, ال یشــكل ضــررًا علــى صــحته

  .فال یقلق اإلنسان من الصیام وال من عواقبه ولیستعن باهللا تعالى

أسباب تعكر المزاج أیضًا والكسل أن بعـض الصـائمین أیضـًا یقضـون اللیـل فـي السـمر واللهـو  ومن

فمـا تبقـى لهـم مـن اللیـل وحتـى موعـد الـذهاب , واألكل والشرب حتى إذا اقترب الفجر تسـحروا ونـاموا

لهـم وتكون ساعات العمل بالنسـبة , للعمل ال یكفیهم الستعادة نشاطهم فیذهبون إلى أعمالهم مرهقین

  .شاقة ومزعجة وذلك نتیجة لنقص النوم ال لوجود الصیام

ومن أسباب تعكـر المـزاج أیضـًا ضـعف استحضـار أجـر الصـائمین وغیـاب االحتسـاب عنـد بعضـهم 

بـل , نظرًا لتعودهم على الحصول الفوري على األجر وهذا غیـر موجـود مـن وجهـة نظـره فـي الصـیام

فیقوم به وهو نكد معكـر غیـر مرتـاح ال مـع نفسـه , یًال علیهإنه یجد أنه یدفع وال یأخذ فیجد العمل ثق

وخاصة إن ترافق مع ذلك ما یسمى بعضات الجوع فـي المعـدة الـذي عـادة مـا , فقط بل مع اآلخرین

یصاحبه التوتر النفسي والعصبیة حیث یفسر المختصـون ذلـك بـأن المعـدة بعـد أن تفـرغ مـن الطعـام 

انقباضـــات "ة ســـاعات تبـــدأ فیهـــا تقلصـــات شـــدیدة تســـمي الـــذي كـــان فیهـــا ویمضـــي علـــى فراغهـــا عـــد

وتترافــق مــع اإلحســاس النفســي بــالجوع وتكــون هــذه التقلصــات فــي المعــدة علــى أشــدها مــع " الجــوع

وانخفـاض سـكر الـدم یزیـد , حیـث تكـون المعـدة لـدیهم نشـیطة, الشباب والشابات ذوي الصـحة الجیـدة

إلنســان صــارت انقباضــات الجــوع مؤلمــة وســمیت مــن انقباضــات الجــوع هــذه كثیــرًا فــإذا طــال جــوع ا

وتختلـف مـن شـخص إلـى , سـاعة مـن آخـر وجبـة 24إلـى  12عضات الجوع وهي تظهر عادة بعـد 

أما إذا كان الجائع في مجاعة واستمر جوعه فإن عضات الجوع تبلغ أقصـى مـدى لهـا خـالل , آخر
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ــام التالیــة حتــى وٕان اســت 4إلــى  3 ویتالشــى معهــا , مرت المجاعــةأیــام ثــم تضــعف بالتــدریج فــي األی

  .اإلحساس بالجوع

وقـد وجــد العلمـاء فــي الـدماغ مركــزًا صــغیرًا , إن الجـوع هــو اإلحسـاس الــذي یـدعو إلــى تنـاول الطعــام

جدًا إذا ما تنبه أحس اإلنسان بالجوع وأقبل على الطعام وٕاذا مـا حزبـه المـرض أو استأصـله الجـراح 

ـــًا ویمـــوت جوعـــًا رغـــم أن الطعـــام أمامـــه وعلیـــه فلیســـت فـــإن الحیـــوان یفقـــد الرغبـــة فـــي الطعـــام نه ائی

إنمــا المطلــوب مجــرد االمتنــاع عــن الطعــام , المبالغــة فــي الجــوع والعطــش هــي الغــرض مــن الصــوم

والشـراب وغیرهمــا مـن المفطــرات ولـو ســبق هـذا االمتنــاع وجبـة جیــدة تعـین علیــه وتخفـف مشــقته لمــا 

السـحور یجلـب المزیـد مـن الثـواب ألنـه سـنة النبـي قلل ذلـك مـن ثـواب الصـائم بـل علـى العكـس فـإن 

  .علیه الصالة والسالم

وعادة ما یصاحب رمضـان نـوع مـن السـهر خاصـة فـي العشـر , وما دمنا في دائرة الطب الرمضاني

األواخر منه حیث قیام اللیل فال بـأس أن نتعـرف علـى بعـض الفوائـد الطبیـة فـي هـذا المجـال فتحـت 

  ".هرموناتنوم اللیل ونمو ال"عنوان 

  :یقول المختصون ما ملخصه

والنـوم نعمـة , وخلـق اللیـل لنسـكن فیـه ونهجـع, لقد خلـق اهللا النهـار لننشـط فیـه ونبتغـي مـن فضـل اهللا

لو حرم اإلنسـان مـن النـوم لبضـعه , إذ في النوم راحة لجهازنا العصبي والهضمي, من نعم اهللا علینا

تـرمیم لمـا اهتـرأ مـن جسـم اإلنسـان كمـا یـتم النمـو  وفـي النـوم, أیام فإن عمـل الـدماغ لدیـه یضـطرب 

, حیـــث تـــزداد الهرمونـــات التـــي تنشـــط النمـــو والتـــرمیم أثنـــاء اللیـــل, وخاصـــة نـــوم اللیـــل, خاللـــه أیضـــاً 

لــب معــدل غفــي النهــار ی, وتــزداد فــي النهــار بــدًال عنهــا هرمونــات منشــطة مــن أجــل العمــل والحركــة

هو الـذي جعـل لكـم اللیـل لتسـكنوا فیـه والنهـار : "قال تعالى, االهتراء في الجسم معدل الترمیم والبناء

  ).67: یونس" (مبصرًا إن في ذلك آلیات لقوم یسمعون

إن المتقـین فـي : "قـال تعـالى. لكن اهللا تعالى أثنى على المتقـین بـأنهم كـانوا قلـیًال مـن اللیـل یهجعـون

كــانوا قلــیًال مــن اللیــل ) 16(ینآخــذین مــا آتــاهم ربهــم إنهــم كــانوا قبــل ذلــك محســن) 15(جنــات وعیــون

-15:الـذاریات" (وفـي أمـوالهم حـق للسـائل والمحـروم) 18(وباألسحار هم یسـتغفرون)17(یهجعونما

19.(  
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لقـد اختـار اهللا اللیـل لیكـون وقـت االسـتغراق فـي العبـادة لكـن هـل یكـون , وهنا یثور في الذهن تساؤل

  ذلك على حساب صحة اإلنسان العقلیة؟ 

  و مفید نوم اإلنسان في اللیل؟ونحن نعلم كم ه

أن حرمـان , والجواب أنه لن یكون ذلك أبدًا فقد كشفت دراسات األطباء النفسیین في السنین األخیـرة

المریض المصاب باالكتئاب النفسي مـن النـوم لیلـة كاملـة وعـدم السـماح لـه بـالنوم حتـى مسـاء الیـوم 

ثـم أجریـت , ف اكتئابه النفسي وتحسین مزاجههذا الحرمان من النوم له فعل عجیب في تخفی, التالي

إنمـا , دراسات أخرى فوجدوا أنـه ال داعـي لحرمـان المـریض مـن النـوم لیلـة كاملـة كـي یتحسـن مزاجـه

: " یكفي حرمانه من نوم النصف الثاني من اللیـل لنحصـل علـى القـدر نفسـه مـن التحسـن فـي حالتـه

إذن لقیــام , )17/18: الــذاریات)" (18(ســتغفرونوباألســحار هــم ی)17(كــانوا قلــیًال مــن اللیــل یهجعــون

  .اللیل والتهجد جائزة فوریه وهي اعتدال وتحسن في مزاج القائمین والمتهجدین في صحتهم النفسیة
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  فصل في نور الصیام

  

وكـان للرسـول شـعراء مشـهورون مـنهم , وكانت أسواق الشعر تقـام فـي الجاهلیـة, الشعر دیوان العرب

وبهجــة للفــؤاد خاصــة فــي المــدیح حیــث , والشــعر راحــة للــنفس, هللا بــن رواحــةحســان بــن ثابــت وعبــد ا

یجلـــي الحقـــائق بأوضـــح مـــن النثـــر ویحـــرك المشـــاعر ویســـتثیر العواطـــف ومـــن أجـــل ذلـــك أحببنـــا أال 

  :وقد اخترنا قصیدة للشاعر محمد التهامي یقول فیها ،نخلي هذا البحث من جمال الشعر

  

  ه الهادي إلى الجناتوطریقـ  الصوم للحیران طوق نجــاة

  یمـتد فوق مهـالك الشهوات  وعلیه معراج الیقین إلى الهدى

  روح یكاد یضيء في الظلمات  ویطهر اإلنسان حـتى إنــه 

  

  متألق األعماق والجنبات  ویرى على نور الحقیقة عالماً 

  وتطهرت من حمأة النزوات  فیه الحیاة تراجعت أدرانها 

  المالئك طاف بالرحمات نفس  وغدت كدار الخلد طیب ریحها

  ومضت مسالكها إلى العثرات  إن ضاقت الدنیا وقل ضیاؤها

  ترمي قلوب الناس بالحسرات  وتنوعت فیها الكروب وعبئت

  تنساق أمواج من النكبات  وتزید في لیل العذاب شجونه

  فترد نور الكون للظلمات  رات غبارهاوتهیل فوق النیّ 

  ي درب من الجمراتیمتد ف  فإذا بخطو السائرین على اللظى

  یمشي على رمضائها بثبات  زكي الصیام لها عزیمة صابر

*   *    *   *   *  

  والنصر بالصبر الجمیل موات  یسعى ویؤمن أن ربك قـادر

  فالفجر منتظر على العتبات  مهما طوانا اللیل في أعماقـه

  یـأتي بما نبغیه من ثمرات  ولنا بموصول الكفاح خالصنا 
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  ویدق نبض الروح في العزمات  ت حیاتنـاوصیامنا یحیي موا

  تهدي بها ما اعوج من خطوات  ویضيء في كل الدروب عالمة

  لتـرى وتمعن صادق النظرات  ویعید في غبش الحیاة بریقهـا

  تطوي الذي قد فات من وقفات  فتهم تكتسح الطریق وتستـوي

  وطهـارة األنفاس في الصلوات  یارب في ألق الصیام ونـوره

  تـــتطهر الدعوات بالعبرات  ب لفرط صفائــهأدعوك من قل

  

  :ومما قیل في لیلة القدر قصیدة للشاعر عبد الرحمن البجاوي یقول فیها

  

  لیلة القدر

  وكبري في رحاب الكون إعالنا  یا لیلة القدر طوفي ملء دنیانــا

  َوْحـیًا یضيء هذي النفس إیمانا  وهللي َفِرحًة بالنور منطلقــــاً 

  فطـالما اشتاقت األرواح ریحاناً   لي العشر مشرقــةوأذني في لیا

  فیـضًا ترقرق حتى فاض هتانا  في موسم الخیر یهمي في جوانحنا

  ا تزل في ضمیر الغیب كتمانالمّ   مأى لمعرفـــةظوعانقي مهجة 

  إن الحـروف تزید العقل تبیانا  تسامقت في معاني النور موقنــة

  "كیوانا"م بـین قضاء اهللا إذ را  ولم تزل تتحدى العلم مؤتلقـــا

  ألحــمد الخیر إذ واتته قرآنا  سبحان من جعل اآلیات معجـزة 

  باآلیات برهاناً " جبریل"وجـاء   فلبت كل خافقــة, اقرأ: ونودي

  فضـّوأ األفق للساعین شكرانا  في لیلة قّدر الخالق طلعتـــها

  وظل یرجو من الرحمن غفرانا  واستیقظ الكون لما طاف طائفـها 

  یكــید بعضهمو للبعض ألوانا  وما برحــوا, فكم تمزق أبنائي

  واستبد اللیل طوفانا, أعراضـنا  وكم هتكت, وذبح الحرم األقصى

  ویجمع الشمل بین الروض أفنانا  إنا إلى اهللا ندعو أن یؤلفنــــا 
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  مــالئك هللا تـسبیحًا وعرفانا  في لیلة القدر حیث العرش تحمله

  أطماع باغین مـا النوا لشكوانا  حركـهونسأل العون في عصر ت

  في لیلة القدر حیث النور وافانا  ولن نمل دعاء اهللا ناصـــرنا
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  فصل في بعض المسائل من فقه الصیام

  

  :المسافر

 أن یكــون المســافر ســیقطع مســافة الفطــر وهــي علــى خــالف بــین : یشــترط للفطــر فــي الســفر

  .الثمانین كیلومتر أو ما یعتبره العرف سفراً أهل العلم محصورة ما بین 

  وقــد منــع أهــل العلــم " كمطــار مــثالً "وأن یجــاوز البلــد ومــا اتصــل مــن بنائهــا حقیقــة أو حكمــًا

وذهــب بعــض الســلف إلــى جــوازه مــا دام قــد تجهــز وعقــد النیــة , اإلفطــار قبــل مغــادرة البنیــان

  .وشرع فیه

 فـال حـق لـه فـي الرخصـة عنـد جمهـور  فـإن كـان سـفر معصـیة, وأال یكون سفره في معصیة

  .أهل العلم

 إنمـا : "وأال یكون قد قصد بسفره التحایـل علـى الفطـر لقـول رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم

  .متفق علیه" األعمال بالنیات

  ًوســواء شــق , ویجــوز الفطــر للمســافر باتفــاق األمــة ســواء كــان قــادرًا علــى الصــیام أم عــاجزا

یث لـو كـان مسـافرًا فـي الظـل والمـاء ومعـه مـن یخدمـه جـاز لـه بح, علیه الصوم أو لم یشق

  .الفطر

  ومن عزم علـى السـفر فـي رمضـان فإنـه ال ینـوي الفطـر حتـى یسـافر ألنـه قـد یعـرض لـه مـا

  .یمنعه من السفر

  وٕاذا غربت الشمس فأفطر علـى األرض ثـم أقلعـت الطـائرة فـرأى الشـمس لـم یلزمـه اإلمسـاك

  .ال سبیل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منهاألنه أتم صیام یومه كامًال ف

  أمـــا إذا أقلعـــت الطـــائرة قبـــل غـــروب الشـــمس وأراد إتمـــام الصـــیام أي صـــیام ذلـــك الیـــوم فـــي

  .السفر فال یفطر إال إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فیه في الجو

 د جمهـور ومن وصل إلى بلد ونوى اإلقامة فیها أكثر من أربعة أیـام وجـب علیـه الصـیام عنـ

  .أهل العلم وعلیه إتمام الصالة
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  ومـــن ابتـــدأ الصـــیام وهـــو مقـــیم ثـــم ســـافر أثنـــاء النهـــار جـــاز لـــه الفطـــر ألن اهللا تعـــالى جعـــل

ومن كان مریضًا أو على سفر فعـدة مـن أیـام : "مطلق السفر سببًا في الرخصة بقوله تعالى

  ).185: البقرة" (أخر

 بلد یأوي إلیه كالبرید الذي یسافر في مصـالح  ویجوز أن یفطر من عادته السفر إذا كان له

المســـلمین وأصـــحاب ســـیارات األجـــرة والطیـــارین والمـــوظفین ولـــو كـــان ســـفرهم یومیـــًا وعلـــیهم 

  .القضاء

 وٕاذا قـــدم المســـافر أثنـــاء النهـــار ففـــي وجـــوب اإلمســـاك علیـــه خـــالف مشـــهور بـــین العلمـــاء ,

  .أو لم یمسكواألحوط له أن یمسك حرمة للشهر لكن علیه القضاء أمسك 

  وٕاذا ابتدأ الصیام في بلد وسافر إلى بلـد صـاموا قـبلهم أو بعـدهم فـإن حكمـه حكـم مـن سـافر

: إلــیهم فــال یفطــر إال بإفطــارهم حتــى وٕان زادوا عــن ثالثــین یومــًا لقولــه صــلى اهللا علیــه وســلم

  .رواه أصحاب السنن" الصوم یوم تصومون واإلفطار یوم تفطرون"

  عشرین یومًا فعلیه إكماله بعـد العیـد إلـى تسـعة وعشـرین یومـًا وٕان نقص صومه عن تسعة و

  .ألن الشهر الهجري ال ینقص عن تسعة وعشرین یوماً 

  

  :المریض

 واألصــل فــي ذلــك قولــه , كــل مــرض خــرج بــه اإلنســان عــن حــد الصــحة یجــوز أن یفطــر بــه

  ).185: البقرة" (ومن كان مریضًا أو على سفر فعدة من أیام أخر: " تعالى

 لشيء الخفیف كالسعال والصداع فال یجوز اإلفطار بسببهأما ا.  

 مــا , وٕاذا أغمــي علــى الصــائم أثنــاء النهــار ثــم أفــاق قبــل الغــروب أو بعــده فصــیامه صــحیح

وٕاذا طــرأ علیــه اإلغمــاء مــن الفجــر إلــى المغــرب فــالجمهور علــى عــدم , دام أصــبح صــائماً 

لعلمـاء مهمـا طالـت مـدة أما قضـاء المغمـى علیـه فهـو واجـب عنـد جمهـور ا, صحة صومه

  .اإلغماء
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  ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شدید وخاف على نفسه الهالك أو ذهـاب بعـض الحـواس

بغلبـة الظــن ال الــوهم أفطــر وقضــى ألن حفــظ الـنفس واجــب وال یجــوز الفطــر لمجــرد الشــدة 

  .المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهماً 

 طــر وعلــیهم نیــة الصــیام مــن اللیــل فــإن كــان وأمــا أصــحاب المهــن الشــاقة ال یجــوز لهــم الف

یضــرهم تــرك الصــنعة وخشــوا علــى أنفســهم التلــف أثنــاء النهــار ولحــق بهــم مشــقة عظیمــة 

لحرمــة -اضــطرتهم إلــى اإلفطــار فــإنهم یفطــرون بمــا یــدفع المشــقة ویمســكون إلــى الغــروب

وال , نولیست امتحانات الطـالب عـذرًا یبـیح الفطـر فـي رمضـا. ثم یقضون بعد ذلك -الیوم

وال طاعـــة , یجـــوز طاعـــة الوالـــدین فـــي اإلفطـــار ألجـــل االمتحـــان ألنـــه طاعـــة فـــي معصـــیة

  .لمخلوق في معصیة الخالق

 وأمــا المــریض , وأمــا المــریض الــذي یرجــى بــرؤه فیفطــر وعلیــه القضــاء وال یجزئــه اإلطعــام

ع وكـذا الكبیـر العـاجز یطعـم عـن كـل یـوم مسـكینًا نصـف صـا, مرضًا مزمنًا ال یرجى بـرؤه

ـــاً  أي مـــا یعـــادل كیلـــو ونصـــف"مـــن قـــوت البلـــد  ویجـــوز أن یجمـــع الفدیـــة " مـــن األرز تقریب

  .ویجوز أن یطعم مسكینًا كل یوم, فیطعم المساكین في آخر الشهر

  والمــریض الــذي ینتظــر الشــفاء فــأفطر ثــم مــات أثنــاء مرضــه وقبــل أن یــتمكن مــن اإلطعــام

  .فلیس علیه وال على أولیائه شيء

 وتمكن من القضاء فلم یقض حتى مات أخرج من ماله طعام مسـكین  ومن مرض ثم شفي

وٕان رغب أحـد أقاربـه أن یصـوم عنـه صـح ذلـك لمـا ثبـت فـي الصـحیحین أن , عن كل یوم

  ".من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه: "رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال

  

  الكبیر والعاجز والهرم

وأصبح كل یوم في نقص إلى أن یمـوت ال یلزمهمـا الصـوم العجوز والشیخ الفاني الذي فنیت قوته 

وكــان ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا یقــول , ولهمــا أن یفطــرا مــا دام الصــیام یجهــدهما ویشــق علیهمــا

  ).184: البقرة" (وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین: "في قوله تعالى
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ن أن یصـوما فیطعمـان مكـان كـل یـوم هو الشیخ الكبیر والمرأة الكبیـرة ال یسـتطیعا, لیست بمنسوخة

  .رواه البخاري. مسكیناً 

فــإن , وأمــا مــن ســقط تمییــزه وبلــغ حــد الخــرف فــال یجــب علیــه وال علــى أهلــه شــيء بســقوط التكلیــف

  .كان یمیز أحیانًا ویهذي أحیانا وجب علیه الصوم حال تمییزه ولم یجب حال هذیانه

ـــًا ومـــن كـــان ســـبب فطـــره ظـــاهرًا كـــالمرض فـــال بـــأس أن یف طـــر ظـــاهرًا ومـــن كـــان ســـبب فطـــره خفی

  .كالحائض فاألولى أن یفطر خفیة خشیة التهمة

  

  

  من أحكام الصیام للمرأة

  

 دتهـــا فهـــي آثمـــة وعلیهـــا التوبـــة االمـــرأة الشـــابة التـــي بلغـــت فخجلـــت وكانـــت تصـــوم أیـــام ع

وٕان زعمــت أنهــا ال تعــرف عــدد األیــام .. وقضــاء األیــام التــي صــامتها أثنــاء حیضــها خجــالً 

لتــي تركتهــا علــى وجــه التحدیــد صــامت حتــى یغلــب علــى ظنهــا أنهــا صــامت األیــام التــي ا

  .حاضت فیها ولم تقضها وفي وجوب إخراج كفارة التأخیر خالف عند أهل العلم

 وال تصوم الزوجة غیر رمضان وزوجها حاضر إال بإذنه.  

  التـــي  -وهـــو ســـائل أبـــیض یدفعـــه الـــرحم بعـــد الحـــیض–الحــائض إذا رأت القصـــة البیضـــاء

وٕان لــم یكــن لهــا طهــر , تعــرف بهــا المــرأة أنهــا قــد طهــرت تنــوي الصــیام مــن اللیــل وتصــوم

فــإذا رجــع دم الحــیض أفطــرت ولــو , تعرفــه احتشــت بقطــن ونحــوه فــإن خــرج نظیفــًا صــامت

  .كان دمًا یسیرًا أو كدرة فإنه یقطع الصیام ما دام قد خرج في وقت العادة

 وكانـــت قـــد صـــامت بنیـــة مـــن اللیـــل صـــح صـــومها وان اســـتمر انقطـــاع الـــدم إلـــى المغـــرب ,

ـــم یخـــرج إال بعـــد غـــروب الشـــمس صـــح  والمـــرأة التـــي أحســـت بانتقـــال دم الحـــیض ولكنـــه ل

  .صومها وأجزأها یومها

  والحائض والنفساء إذا انقطع دمها لیًال فنوت الصیام ثم طلع الفجر قبل اغتسـالها فمـذهب

  .العلماء كافة صحة صومها
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 ن عادتها تأتیهـا غـدًا تسـتمر علـى نیتهـا وصـیامها وال تفطـر حتـى تـرى والمرأة التي تعرف أ

  .الدم

 ودم االستحاضة ال یؤثر في صحة الصوم.  

  وٕاذا أســـقطت الحامـــل جنینـــًا متخلقـــًا أو ظهـــر فیـــه تخطـــیط لعضـــو كـــرأس أو یـــد فـــدمها دم

  .نفاس

 ها دم أما إذا كان مـا سـقط علقـة أو مضـغة لحـم ال یتبـین فیـه شـيء مـن خلـق اإلنسـان فـدم

استحاضة وعلیها الصیام إن استطاعت وٕاال أفطرت وقضت وكذلك إن صارت نظیفة بعد 

  .التنظیف صامت

  فـــإن رجـــع إلیهـــا الـــدم فـــي ،والنفســـاء إن طهـــرت قبـــل األربعـــین صـــامت واغتســـلت للصـــالة

األربعین أمسكت عن الصیام ألنـه نفـاس، وٕان اسـتمر بهـا الـدم بعـد األربعـین نـوت الصـیام 

وتعتبــــر مــــا اســــتمر استحاضــــة إال إن وافــــق وقــــت  -د جمهــــور أهــــل العلــــمعنــــ–واغتســــلت 

  .حیضها المعتاد فهو حیض

  والمرضــــع إذا صــــامت بالنهــــار ورأت فــــي اللیــــل نقطــــًا مــــن الــــدم وكانــــت طــــاهرة بالنهــــار

  .فصیامها صحیح

  الـــراجح قیـــاس الحامـــل والمرضـــع علـــى المـــریض فیجـــوز لهمـــا اإلفطـــار ولـــیس علیهمـــا إال

إن اهللا : "فتا على نفسیهما أو ولدیهما وقد قال النبي صلى اهللا علیـه وسـلمالقضاء سواء خا

  .رواه الترمذي" وضع على المسافر الصوم وشطر الصالة وعن الحامل والمرضع الصوم

 والحامل إذا صامت ومعها نزیف فصیامها صحیح وال یؤثر على صحة صیامها.  

 ي نهـــار رمضـــان برضـــاها فحكمهـــا المـــرأة التـــي وجـــب علیهـــا الصـــوم إذا جامعهـــا زوجهـــا فـــ

وأمــا إن كانــت مكرهــة فعلیهــا االجتهــاد فــي دفعـــه وال , حكمــه علــى قــول بعــض أهــل العلــم

  .كفارة علیها

 وال یشترط لقضاء الصیام الواجب على المرأة إذن الزوج.  
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 وٕاذا شـرعت المــرأة فـي قضــاء الصـیام الواجــب فـال یحــل لهـا اإلفطــار إال مـن عــذر شــرعي ,

ا أن یأمرهـــا باإلفطـــار وهـــي تقضـــي ولـــیس لـــه أن یجامعهـــا ولـــیس لهـــا أن وال یحـــل لزوجهـــ

  .تطیعه في ذلك

  واألفضـــل للحـــائض أن تبقـــى علـــى طبیعتهـــا وترضـــى بمـــا كتـــب اهللا علیهـــا وال تتعـــاطى مـــا

تمنع به الدم وتقبل ما قبل اهللا منها من الفطر في الحیض والقضاء بعد ذلـك وهكـذا كانـت 

  .أمهات المسلمین ونساء السلف

 وابتلیـت كثیـر مـن النسـاء , باإلضافة إلى أنـه قـد ثبـت بالطـب ضـرر كثیـر مـن هـذه الموانـع

فــــإن فعلـــت المــــرأة وتعاطـــت مــــا تقطـــع بــــه الـــدم فارتفعــــت , باضـــطراب الـــدورة بســــبب ذلـــك

  .وصارت نظیفة وصامت أجزأها ذلك
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