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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ملف رمضان

 

 .ومن والاهحصبه  و هلآ  امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا و 

 

 فضل الصوم:

" رواه البخاري '،غفر هل ما تقدم من ذنبه واحتسابً  من صام رمضان اميانً ': قال رسول هللا ": قال رة يعن آ يب هر 

 .ومسمل

يهنن رات ما ب الصلوات امخلس وامجلعة اىل امجلعة ورمضان اىل رمضان مكف": اكن يقول آ ن رسول هللا  وعن آ يب هريرة 

 .رواه مسمل "،اذا اجتنبت الكبائر

  

 : حمك صوم رمضان

 الإجامع.الوجوب بلنص و 

 

 :زوم الصومالرشوط اليت جيب توفرها لل  

سالما -1   ؛لإ

متام  ؛البلوغ -2 نزال املين بش  11حيصل بإ هوة وتزيد ال نىث خبروج دم س نة آ و خروج شعر العانة اخلشن حول القبل آ و اإ

 .احليض

 .ه ليس مبلكفولك من ليس هل عقل بأ ي وصف من ال وصاف فان ،وضده اجلنون ؛العقل -3

ىل قسمني:: آ ي اس تطاعة الصوم دون مشالقدرة -4  قة وضدها العجز وينقسم اإ

 .ميكن الصوم معه رض اذلي ل: اكملجعز طارئ

طعام: اكلش يخوخة واملرض ادلامئ اذلي ل يرىج برؤه ويعجز الإ جعز دامئ  مماسكني )م  نسان عن الصوم بسببه فعليه اإ

 .( عن لك يوماا طعامً يسمى عرفً 

ليه حبسب ال ايم اليت عليها و بأ ن يضع طعامً  :وكيفية الإطعام عف عن الصوم ضه عن آ نس آ ن   ملا ورد ،يدعو املساكني اإ

ا غري مطبوخ امً آ ن يطعمهم طع آ و .رواه ادلراقطين وس نده حصيح ،ا فصنع جفنة ثريد ودعا ثالثني مسكينا فأ ش بعهمعامً 

 اكلرب وحنوه.

ن شاء فدى عن لك يوم بيومو  طعام عىل يومهوقته بخليار اإ ىل آ خر يوم من رمضان ول يقدم الإ  .ه آ و آ خر اإ

مه لو ونصف يقدغراما تقريبا او نصف صاع من غالب قوت البدل وهو حوايل كي 163 بأ ن خيرج مدا حبا من بر وقدره

 .للفقراء عن لك يوم

ذا برئ املريض آ ثناء الهنار فليس عليه الإمساك وعليه القضاء.   اإ

 : امل ي ر مهنبوال فضل آ ن يعمل  ،العلامء عىل جواز الفطر للمسافر وآ مجع ،فال جيب عىل املسافر ؛الإقامة -1

ذا -  .اكن الفطر والصوم سواء فالصيام آ وىل اإ

ذا يشق الصيام فالفطر آ وىل -  .اإ

ذا -  . اكنت املشقة شديدة فالصيام حرام اإ

ذا سافر من ل جيب عليه الصوم من كبري آ و مريض مرضا ل -  . يرىج برؤه فانه يطعم عن لك يوماإ

ذا قدم املسافر املفطر من سفر فليس عل  -  .يه الإمساك يف يومه وعليه القضاءاإ
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  ؛اخللو من املوانع -6

 :احلامل واملرضع -

o ذا اكنت احلامل واملرضع  .مل تأ ثري عىل جنيهنا وجب علهيا الصو قوية ل يلحقها يف الصوم مشقة و اإ

o ذا آ فطرات احلا ذا آ  مل و اإ ع مصلحة فطرات ملصلحهتام ماملرضع خوفا عىل آ نفسهام آ و خوفا عىل ودلهيام آ و اإ

 .يلزهمام القضاء فقط دون الإطعام والطفل فانه اجلنني

 :احليض والنفاس -

o ذا طهرت املرآ ة قبل الفجر واغتسلت بعده فصوهما حصيح  .اإ

o  ن آ حست بلوجع قبل الغروب لوذا حاضت املرآ ة بعد غروب الشمس و اإ  .بلحظة فصوهما حصيح واإ

o ذا طهرت احلائض آ و النفسا  .ء يف الهنار وجب علهيام القضاء ول جيب الإمساكاإ

 .الفساد: هو اذلي خيرج من املرآ ة ول يكون حيضا آ و نفاسا وهذا ادلم ل يفسد الصومدم  -

 

 :آ راكن الصيام

ن حصل انقاحدة للشهر و كفي نية و تويه بلقلب و  ؛النية -1 هنا جتدداإ  .طاع لعارض كسفر وحنوه فاإ

غروب  ن طلوع الفجر الصادق اىلآ مجع العلامء عىل آ نه جيب عىل الصامئ الإمساك عن ال لك والرشب وامجلاع م ؛لإمساكا -2

 الشمس. 

 

 :مفسدات الصوم

ىل املعدة عن طريق ال ؛ال لك -1 دخال اليشء اإ  .فماإ

ىل اجلوف عن طريق ال   ؛وطالسع -2  .نفما يصل اإ

 ؛الرشب -3

 .فان غلبه وس بقه فال يفسد صومه ؛الاس تقاء -4

طعام س  اإ فن مل جيد فصيام شهرين متتابعني اإ وكفارته عتق رقبة ف ؛اامجلاع يف الهنار معدً  -1  ا.تني مسكينً ن مل جيد فاإ

نزال ؛الاس متناء -6  .وهو طلب خروج املين بأ ي طريقة معدا كتكرر النظر مع الإ

بر -7  .اليت يقصد هبا التغذية والاس تغناء عن ال لك والرشب الإ

 

 : ما ل يفسد الصوم

 .خروج املذي -

بر اليت ل تغذي -  .آ خذ ادلم للتحليلآ و  الإ

 .الكحل -

ذا اكن عليه دهناملنظار اذلي يدخل يف املعدة الا  -  اإ

ىل املعدة  .يصل اإ

 .آ و ادلبر (اذلكر) حليلما آ دخل عن طريق الا -

 .قلع الرضس -

ن ن غري قصد مابتلعه الصامئ مالهواء و ما اكن يف  -

 .غبار آ و ذبب وحنوه

نزال عن طريق الاحتالم -  .الإ

 .مجع الريق وبلعه -

 .س تقذار ولكنه ل يفطربلع النخامة حيرم لالإ  -

ىل الفم -  .البلغم ولو وصل اإ

  .مهيف مفه بقااي طعام فلفظه مل يفسد صو من آ صبح و -

 .ل بأ س بس تخدام الرواحئ العطرية واس تنشاقها -

  .العنيوضع احلناء وقطرة الإذن و  -

ىل احللق من غري قصد عن طريق  - دخول املاء اإ

 .املضمضة آ و الاس تنشاق

 .ل بأ س بلغتسال وادلش -

 .المتضمض من شدة احلر -

 .التسوك -

شهادة الزور ل يبطل التحدث بلالكم احلرام و   -

 الصوم ولكنه ينقص ال جر.

 يأ م ل الهنار مع القيام ل داء الصلوات النامئ آ ثناء -

ً ولكنه ضيع عىل نفسه خريً   .اا عظي

 .اال لك والرشب نس يً  -


