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 وفضله:  شهر رمضان 

هو الشهر المبارك المعظم، فيه أنزل القرآن، وفيه ليلة القدر، 

 
 
 ت

 
مناد  صف وينادي   ، ن الشياطير فيه  يا  د  ويا  :  أقبل،  الخير  ي 

باغن

ي الشر أقرص! 
 باغن

•  
 
 قول: "شهر رمضان".  ستحبي

•  
 
 قول "رمضان" بدون كلمة شهر.  كرهال ي

 

 ما هي أهم األحكام المتعلقة بهذا الشهر المبارك العظيم؟ 

 . فضل الشهر  -1

 الصيام. أحكام  -2

اوي    ح. أحكام  -3  الي 

 االعتكاف. أحكام  -4

ي الش  أحكام النساء: ملحق -5
 هر الكريم. فن

ي   ويستحب
الخير   اإلكثار من  رمضان  فن ات من صدقات  فعل 

 وبر وصلة وإكرام للضيف وحسن الخلق والذكر وقراءة القرآن. 

 
 
ي الشهر مرة عىل األقل.  ستحبوي

 أن يختم فن

الكذب والغيبة   ويجب أن يجتنب  ي كل وقت 
المسلم فن عىل 

قبحه  اشتد  ما  والفحش هو كل  والفحش،  والسب  والنميمة 

الفاضلة األوقات  ي 
فن ذلك  ويتأكد  الذنوب،  واألماكن    من 

 الفاضلة، ألن الحسنات تتضاعف فيها، وكذلك السيئات. 

ي   من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل  : "ملسو هيلع هللا ىلصقال النت 

ابه ي أن يدع طعامه وشر
 ". حاجة فن

ء   لكن ال يقنط من رحمة هللا تعاىل، • ي
ي شر
فإذا وقع فن

ن السيئات  ؛سارع إىل التوبة ، وهللا  فإن الحسنات يذهي 

 يفرح بتوبة العبد. 

 
 
ي هذا الشهر الفضيل، وي    ستحبوي

ك المكروهات فن سن أن يي 

عىل  يعينه  ال  ما  المباحات  من  ك  يي  أن  الشهر  هذا  ي 
فن ا 

ً
أيض



ي   النت  لقول  استطاع،  ما  من حسن إسالم  : "ملسو هيلع هللا ىلصالطاعات، 

 . "هنيالمرء تركه ما ال يع

ي صائم  ويستحب
أن يقول: إنن يجهر   . للصائم إذا شتمه أحد 

ي غير رمضان. 
ي رمضان، ويش بذلك فن

 بذلك فن

 

 ليلة القدر: 

يفة معظة ترج   ، وهي  جابة الدعاء فيها إليلة القدر هي ليلة شر

 .  أفضل اللياىلي

 لوهي مختصة با -1
 
 عشر األواخر من رمضان فت

 
 ه. ب فيطل

ي   -2
فن القدر  ليلة  األوتنتقل  ليست  ،واخر العشر  ليلة    فهي 

 معينة. 

ينوأرجاها ليلة  -3  . نص عليه اإلمام أحمد  ،السابع والعشر

ي تحري  ها وطلبها   -4
ي إخفاء هذه الليلة أن نجتهد فن

والحكمة فن

ي إدراكها 
ي العبادة طمًعا فن

 . والجد فن

ء.  -5 ي
ا إىل شر

ً
بًعا مستند  يستحب أن ينام فيها مي 

ي دعائه.  -6
 ويذكر حاجته فن

ي هذه الليلة: اللهم إنك عفو   -7
يستحب أن يكون من دعائه فن

. لحديث عائشة المعروف. تحب العفو ف  ي
 اعف عتن

: أي   - ي
ي ؤاخذت  ال ومعتن اعف عتن

ي  نن  عىلي ذنت 
 بجرمي واسي 

ي عقابك. 
 وأذهب عتن

صبيحتها  -8 من  تطلع  الشمس  أن  القدر  ليلة  أمارات  من 

بيضاء ال شعاع لها، مثل الطست، صافية كأن فيها قمًرا  

 ساطًعا ال برد فيها وال حر. 

 

  



ه اتتنبيه  : لمن يحب نصح غير

طاقتهم   ◼ فوق  أموًرا  ليفعلوا  الناس  تعظ  أن  ي 
ينبغن ال 

، والواعظ الحاذق ال يأمر الناس بما  حبطونفيعجزون وي  

   عىل فعله.  مال طاقة له

عىل حث  فيها  رسائل  تمرير  ذلك  ال  ومن  الطاعة  من  أنواع   

يطيقها عامة الناس، فيبطون ويعجزون ويخشون الشهر، فال  

 ! يتحقق الهدف

عض الناس يصيبهم الصوم باإلرهاق الشديد، فال يمكنهم  ب ◼

وا!   أبشر لهم:  فنقول  ة،  طاعات كثير تعاىل فعل  هللا  فإن 

: "يقول   ي الحديث القدشي
كل عمل ابن آدم له إال الصيام    فن

 ". فإنه ىلي وأنا أجزي به

والعطاء،   ◼ الخير  شهر  فهذا  ورجاء،  بحب  هللا  عىل  أقبلوا 

سائر  ي 
فن بهم  ويلطف  ويكرمهم  العباد  يعطي  الذي  وهللا 

ي العطاء  
يد لهم فن ن العام هو الذي جعل لهم هذا الشهر لير

ات.   والخير

ي ديننا دائًما   ◼
طريق رجوع، ال تقنط من رحمة هللا، مهما  فن

فرطت أو أذنبت، أبواب التوبة مفتوحة، والرب كريم غفور  

إىل هللا   طريقنا  ي 
فن والمسافات  ويقبله،  العبد  بتوبة  يفرح 

 .
ا
 يقطعها القلب أوًل

 

  



 أحكام الصيام: 

 ما هو الصوم؟  ◼

ي زمن مخصوصا
من    لصوم إمساك عن مفطرات مخصوصة فن

 . شخص مخصوص

 حكم الصوم:  ◼

ن  عىل كل مسلم بالغ    يجب صوم شهر رمضان بإجماع المسلمير

 عاقل قادر غير الحائض والنفساء. 

 

 حكم النية:  ◼

ة السابقة ليوم  النية من الليليجب لكل يوم نية مفردة، وتكون  

، ومن  يوم الصيام  ، أي لحظة من بعد المغرب إىل فجر الصيام

أنه صائم   بقلبه  ب  خطر  والشر األكل  نوى، وكذلك  فقد  ا 
ً
غد

 . بنية الصيام )السحور(

 

 ؟ والنفساء  ما حكم صوم الحائض ◼

 ما القضاء. ويجب عليه  ،حال الحيض والنفاس  ا م م صومهحر  ي

 ويمكن أن تنوي قبل الطهر إذا عرفت أنها تطهر من الليل. 

بالليلصوم  ما حكم   ◼ بعد    من جامع  إال  يغتسل  ولم 

  طلوع الفجر؟

 الفجر.  لوالمستحب أن يغتسل قب ،ومه صحيحص

 

؟ ما حكم صوم  ◼ ز  الممير

ن هو الطفل الذي بلغ ا أعوام هجرية، يصح منه الصوم  7لممير

ي قاربه  -وال يجب عليه إال بالبلوغ، فحت  لو راهق البلوغ 
  - يعتن

أن   وليه  عىل  يجب  ولكن  بالبلوغ،  إال  الصوم  عليه  يجب  لم 

ا. 
ً
 يأمره به إن كان قادًرا عىل الصوم تربية له وتعويد



ي تعو  ◼  يبدأ وىلي الصت 
 يده؟ ومتى

 . ق الصيامإذا أطا مأعوا   ةمن بعد سن سبع

اح:  إذا لم يطق الصيام أن يبدأ بتعويده يمكن  و   نصيحة واقيى

متنع ويزيد إىل العرص أو ياالمتناع عن الطعام إىل الظهر مثال  

يس بصوم ولكن هذا عن الطعام من العرص إىل المغرب، هذا ل

الطفل   يساعد  قد  التويدربه  األسلوب  فيطيقهعىل  مع    عود 

، وقد يصل بنهاية الشهر إىل استطاعة صوم يوم كاملالوقت،  

شعر بالفخر والسعادة وهو يشارك الكبار يجعله يهذا التدريب  

ي هذا الشهر الكريم. 
   ما يفعلونه فن

 

 ما هو يوم الشك؟  ◼

ن من شعبان إذ لم يروا الهالل مع ع ند الحنابلة هو يوم الثالثير

ي تكون السماء بال غيم  ،  صحو 
الهالل فيصبحون    نيرو ال  و يعتن

ي يوم  
ن المفطرين فن شعبان، فهذا اليوم بهذا الوصف  من    ثالثير

 هو يوم الشك. 

 حكم صوم يوم الشك: ما  ◼

 كره صوم يوم الشك. ي  

غيم، مع  الهالل  رؤية  بعدم  تتعلق  أحكام  ك    وللحنابلة  نيى

 تفصيلها لغير المتخصص. 

 

  



 ما حكم: 

ي نهار رمضان
ز
يمسك عن المفطرات إىل المغرب  :  من أسلم ف

ي اليوم. 
 ويقضن

من   رمضان  نهار  ي 
ز
ف طهرت  نفاس: من  أو  تمسك   حيض 

ي اليوم. 
 وتقضن

ي نهار رمضانالطفل الذي  
ز
ي  :  وكان مفطًرا   بلغ ف

يمسك ويقضن

 اليوم. 

سواء بلغ  ثم  الصيام  نوى  الذي  سنة    15ببلوغه    الطفل 

 يتم صومه ويصح منه.  هجرية، أو باحتالم: 

ي 
من نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه طوال النهار يعتز

الصيام كله:  القضاء،    وقت  وعليه  صومه  يصح  إذا  لم  لكن 

 استيقظ جزًءا منه صح صومه. 

نام ثم  الليل  من  الصوم  نوى  وقت    من  ي 
يعتز النهار  طوال 

 صح صومه.  الصيام كله: 

 : اتتنبيه

ا ثم حصل له عذر يبيح الفطر كمن أفطر  •
ً
من أفطر متعمد

ا  
ً
تعمدة ثم حاضت:  أفطرت مثم سافر، أو امرأة  متعمد

ي اليوم والقضاء. 
 فعليه اإلمساك باف 

أو مسافر  • برئ  نهار رمضان كمريض  أثناء  زال عذره  من 

.  أقام أو عاد إىل بلده:  ي
 يمسك ويقضن

•  
 
ب ظان ا عدم طلوع الفجر فبان أن الفجر  من أكل أو شر

. طلع:  ي
 يمسك ويقضن

•  
 
ب ظان طلوع الفجر فبان أنه لم يطلع،  ا عدم  من أكل أو شر

 صومه صحيح.  أو لم يعرف هل طلع أو ال: 

•  
 
ب شاك ي لم يغلب عىل ظنه أنها غربت   ا من أكل أو شر

)يعتز

عنده شك( غربت  فقط  الشمس   ثم    أن 
 
شاك ولم  ظل  ا 

ي اليومأنها غربت:  يتيقن
 . يقضن

•  
 
ظان ب  شر أو  أكل     -امن 

 
شك ليس  هنا  ي 

ا كالمسألة يعتز

بل   راجحالسابقة  غربت:   -عنده ظن  الشمس  صح    أن 

 صومه. 



ب   •  من أكل أو شر
 
ز له أنها   أن الشمس غربت  ا ظان ثم تبير

ي  : لم تغرب
 . يمسك إىل الغروب ويقضن

 

 من صام قضاء هل يجوز له الفطر بال عذر؟  •

 .  يجوز ال 

ليوم إذا أفطر ثم ا  بقيةهل يلزم من صام القضاء أن يمسك  

 يقضيه؟

 ألن اإلمساك مع فساد الصوم لحرمة شهر رمضان.  ،ال يلزم

 

 

 

 

 

 أعذار الفطر: 

ي    لمرض  العاجز عن الصوم ◼ َ أو ك    رج  برؤهال  : يفطر  ي 

ا 
ً
، وال يجزئ أن يصوم عنه  ويطعم عن كل يوم مسكين

ه.   غير

ي قبل اإلطعام: قضن و 
ي بعده: أجزأه اإلطعام. إذا عوفن

 ، وإذا عوفن

فدية عليه  ال  سفًرا مباًحا فوإذا سافر هذا العاجز عن الصوم  

 وال قضاء. 

إذا خاف زيادة المرض أو طول   رج  برؤهالذي ي    المريض ◼

وي  ي  :  المرض يتم صومه،  سن فطره  أن  له  ي كره 
  ويقضن

 . بعد العافية

 فإن صام أجزأه وصح صيامه. 

كها وهو قادر عىل الصيام جاز  ر بي  ومن احتاج لمداواة يترصن

 له الفطر للمداواة. 

ر   بصيامه. وال يفطر مريض ال يترصن



اشتد عطشه ◼ العطش:    من  بسبب  يمرض  أن  فخاف 

 .  سن له الفطر وكره له أن يتم صومه وقضن

ط بالبلد عدو والصوم يضعفه جاز  أو أحامن قاتل عدًوا   ◼

 سفر.  نبدو له الفطر 

الفطر   المسافر:  ◼ له  يسن  قرص  سفر  سافر  أثناء    من 

، ويكره صومه ولو لم يجد مشقة. فإن صام صح  السفر 

 وأجزأه. صومه 

 وللمسافر ثالثة أحوال: 

ي الصوم:  -
ع فن أثناء السفر بعد مفارقة بلدته ولم يكن شر

 يسن له الفطر ويكره له الصوم. 

ي الحرصن   نوى الصوم أن يكون   -
ثم سافر سفر قرص    وهو فن

ي أثناء النهار 
جاز له الفطر بعد خروجه من البلد، وال   : فن

يتم  يجوز له الفطر قبل مفارقة البلد، واألفضل له أن  

ثم   صومه الصوم  ي 
فن ع  شر ألنه  الحرصن  لحكم  تغليًبا 

 سافر. 

أو إىل بلد سيقيم فيه   إذا علم المسافر أنه يصل إىل بلده  -

ي   أيام، وأن وصوله سيكونفوق األربعة  
النهار   خالل   فن

ثم   ذلك  ، أما إذا لم يعلمينوي من الليلو يلزمه الصوم  

 . ي
 وصل إىل بلدته فيمسك ويقضن

 من سافر بنية أن يفطر حرم عليه السفر والفطر. تنبيه: 

والمرضع:  ◼ أفطرت  الحامل  الصوم   ا إذا    عليها   لمشقة 

ي مت   
 استطاعت. تقضن

ن   لكن  بال مشقة  ا وإن أفطرت  ا عىل الجنير
ً
ن    خوف أو لنقص اللي 

ه ي مت   أو تغير
الطفل    من ينفق عىلوعىل  استطاعت،  : تقضن

 إطعام عن كل يوم أفطرته. 

ي فقط  مًعا   لمشقة ولخوف عىل الطفل  ا إذا أفطرتو 
: تقضن

 . استطاعتمت  

الفطر ◼ لينقذ    ويجب  الفطر  احتاج  من  ا  آدميً عىل 

هلكة   ي 
فن فدية  و معصوًما  . عليه  ال  ي

أنقذ    ويقضن وإن 

ي فمه خطأ لم يفطر. 
ا فدخل الماء فن

ً
 غريق



 : ا يفسد الصومم

 النوع األول: 

 -ما يفسد الصوم إذا قصد الفعل، وكان ذاكًرا لصومه، مختاًرا

ي غير مكره. 
 يعتز

 وال إثم. إن جهل الحكم فسد الصوم  ◼

 إن كان يعلم أنه مفطر فسد الصوم ويأثم.  ◼

الفعل:  ✓ قاصد  غير  يفطر  بسبب    ال  تراًبا  فمه  دخل  كمن 

 الرياح، أو دخل فمه ماء أثناء االغتسال بغير قصد منه. 

، ويجب عىل  ناسًيا الصومإذا حصل له المفطر  ال يفطر   ✓

 من رآه أن يذكره ويعلمه ألنه من األمر بالمعروف. 

من صور اإلكراه: لو أغمي عليه فعالجوه    هال يفطر المكر  ✓

ء مفطر لم يفطر، ألنه غير مختار.  ي
 بشر

القضاء وال  يوجب  التاىلي ذكرهم  المفطرات  النوع من  هذا 

 كفارة. اليوجب 

 الردة.  -1

ب -2 مغذًيا أو ال،  سواء كان األكل    : من فمه من أكل أو شر

 فسد صومه. أو حض: فمن أكل تراًبا 

أكل   إذا  بمسألة  أنونذكركم  لم  صالة  وقت    يظن  الفجر 

أن  يدخل   له  ن  تبير دخلثم  بداية الوقت  ي 
فن فصلناها   ،

 وية. المط 

 تنبيهات: 

ي فمه طعام  إ ◼
 فلفظه لم يفطر.  ذا أصبح وفن

ي فمه بقايا طعام فلم يستطع إخراجه   ◼
إذا أصبح وكان فن

 . لم يفطر  مع ريقه أو جرى به ريقه فابتلعه

 إذا أمكنه أن يخرجه فلم يخرجه من فمه أفطر.  ◼

يفطر   ◼ ال  الوضوء  ي 
فن واالستنشاق  المضمضة  بقايا 

ء بال قصد لم يفطر لكن   ي
ي حلقه شر

ببلعها، وإذا دخل فن

ا أفطر. إذا قصد بلع 
ً
 شيئ

ي حلقه أفطر.  ◼
 لو أكل علكة فوجد طعمها فن

 لو وصلت النخامة إىل فمه فبلعها أفطر.  ◼



 لو تعمد استنشاق الدخان أفطر.  ◼

ن شفتيه   ◼ لو بلع ريقه ال يفطر لكن إن أخرج ريقه من بير

 ثم أعاده إىل فمه فبلعه أفطر. 

 

 ن  م -3
 
 ع  است

 
أدخل    ط ي 

يعتن دماغه:  أو  حلقه  إىل  فوصل 

ء،  ي
أي شر أو  ماء  أو  دهن  أو  دواء  أنفه سواء  من  ا 

ً
شيئ

فسد صومه، وإذا لم يصل   فوصل إىل حلقه أو دماغه

 إىل حلقه لم يفسد. 

دواء   االحتقان:  -4 سواء  الدبر  ي 
فن ء  ي

شر إدخال  ي 
يعتن

جية أو تحاميل )لبوس(: فسد صومه.   كالحقنة الشر

البع يفعله  ما  ذلك  الدبر  ومن  ي 
فن الماء  إدخال  من  ض 

 لتسهيل عملية اإلخراج. 

ي حلقه:    إذا اكتحل -5
ي عينه فوجد طعمه فن

ا فن
ً
أو وضع شيئ

لم   حلقه  إىل  يتحقق وصوله  لم  إذا  أما  الصوم،  فسد 

 يفسد. 

   من استقاء  -6
ا
ء بتعمد، فقاء ولو قليل ي

ي استدغ الق 
: يعتن

 ، أما من قاء بال استدعاء فال يفسد الصوم. هفسد صوم

ء الذي لم يستدعه بال   ◼ ي
ء من الق  ي

ي جوفه شر
إذا عاد فن

 قصد لم يفطر، أما بقصد أفطر. 

 

بدنه إ -7 ي 
ز
ف مجوف  أو  جوفه  إىل  ا 

ً
شيئ أدخل  فسد    ذا 

الصوم. )أيها القارئ الفاضل اسأل واستفت ما يعرض  

 لك ألن جزئيات هذه القاعدة قد ال يمكنك إدراكها(. 

ي   ◼
ء فن ي

ي  ال يفسد الصوم    المهبلإدخال شر
ألن المهبل فن

أصىلي   بإدخال ذكر  بالجماع  يفسد  لكن  الظاهر،  حكم 

ي 
 . بإذن هللاكما سيأن 

 

ي بإثارة الشهوة بلمس    ن استمتز م -8
ي استدغ المتن

)يعتن

الفرج  من  فخرج  الشية(  العادة  ممارسة  مثل  نفسه 

ي 
 فسد صومه.   يأو المذ  المتن



 )لمس بشهوة من غير جماع( فخرج  ل أو باشر من قب   -9

ي أو مذي فسد صومه. 
 متن

ي فسد صومه من كرر النظر -10
 . بشهوة فخرج المتن

ي من أول نظرة    ◼
ي بدون تكرار النظر يعتن

أما لو خرج المتن

 . لم يفسد الصوم

خرج  ◼ إذا  يفسد  ال  وكذلك  لم  وتكراره  بالنظر  مذي 

 الصوم. 

ي لم   ◼
ي الشهوة فقط فخرج مذي أو متن

ا من تفكر فن
ً
وأيض

 يفطر. 

بسببه  واالحتالم أي الحلم الجنشي أثناء النوم فيخرج   ◼

ي ال يفسد الصوم. 
 المتن

ي بغير شهوة ال يفسد   ◼
ي بسبب المرض يعتن

وخروج المتن

 الصوم. 

 

ي   ن حجمم -11
ه، أو احتجم يعتن ي عمل الحجامة لغير

يعتن

لت له الحجامة فخرج دم: فسد صومه، لكن ال يفسد  م 
ع 

طالصوم بالجرح وال إذا قام بفصد الدم برع  . اف أو بمشر

اجتناب  -12 ويجب  تفطر،  ال  والذنوب  والكذب  الغيبة 

  ذلك. 

  



ي من مفسدات الصوم: 
 النوع الثانز

 
 
ا  فعلهولو فسد الصوم ما ي

ً
 أو ناسًيا أو مكره

ا
 . جاهًل

ي إدخال الرجل  الجماع: 
ي فرج  ذكره األصىلي   يعتن

  مرأة ال   أصىلي   فن

 أو بهيمة أو غير ذلك. 

ي أنزل:  اإلنزال بمساحقة
  امرأة أو أنزلت    بمساحقة  مجبوب  يعتن

 بمساحقة. 

 يفسد الصوم ويوجب الكفارة.  حكم ذلك: 

أكرهت   وإن  القضاء،  مع  عليها كفارة  طاوعت  إن  أو  والمرأة 

لكن    ليس عليها كفارة جهلت الحكم أو نسيت أو كانت نائمة ف 

صومها  الرجل  يفسد  أما  إن ،  فعله  فحت   حت   فعليه  ،  أكره 

 كفارة. 

ء من هذا فليمسك عن المفطرات سائر اليوم،  ي
ي شر
ومن وقع فن

ا لمذهب من المذاهب األربعة يسأله عن وليستفت  عالًما  
ً
  متقن

 . مقدار الكفارةوعن فعله تفصيل ما 

ي الصيام: 
ز
 المكروهات ف

ي أمور منهي عنها بغير إلزام، يثاب  
عي يعتز

الكراهة حكم شر

 إن تركها بنية، وال يأثم إن فعلها. 

 المضمضة واالستنشاق للعبث والحر والعطش.  يكره -1

ي الوضوء -2
ي المضمضة واالستنشاق فن

وال    يكره المبالغة فن

 يكره فعلهما بال مبالغة بل يجب عىل المذهب. 

ي   -3
ي ال يكره لو غاص فن

ي ماء بال سبب، يعتن
يكره الغوص فن

د   . والعطش ماء لالغتسال وللتي 

ي حلقه بال قصد لم   ضخاإذا   ◼
ز
ي الماء فدخل الماء ف

ز
ف

 ر. يفط

  

ي فمه ويبتلعه، وال يفطر  ي -4
كره للصائم أن يجمع ريقه فن

 إن فعل ذلك. 

الطعام،   -5 ذوق  حلقه  و يكره  ي 
فن ذاقه  ما  طعم  وجد  إذا 

 أفطر. 



ي علك ال يتحلل  -6
يكره مضغ العلك الذي ال يتحلل يعتن

أفطر،   حلقه  ي 
فن طعمه  فوجد  فعل  فإن  يتفتت،  وال 

مضغ العلك الذي يتحلل ويتفتت ولو لم يبتلع   ويحرم

 ريقه. 

، بذلك  حرك شهوتهتممن ت  واللمس ونحوه  تكره القبلة -7

، وال يكره  فإن ظن أنها ستسبب له مذًيا أو منًيا حرمت

 ذلك ممن ال تتحرك شهوته بذلك. 

ن أسنانه.  -8  يكره ترك بقايا الطعام بير

بالشم، كأنواع  -9 إىل حلقه  يدخل  أن  يمكن  ما  يكره شم 

 . البودرة المختلفة

صالة    كره تأخير الجماع إىل قرب طلوع الفجر )وقت -10

ي طلوعه؛  الفجر(، 
فن الشك  مع  نفسه   أو  يعرض  ألنه 

هذا   ي 
فن السحور  يكره  وال  والكفارة،  الصوم  لفساد 

 . الوقت

 

 

 ستحبات الصوم: م

إذا تحقق الغروب، وفطره قبل   يسن أن يعجل اإلفطار  -1

 الصالة أفضل. 

يسن تأخير السحور ما لم يخف طلوع الفجر، وتحصل  -2

السحور   ب وتحصل كمالها  فضيلة  قلبشر ،  بأكل وإن 

لقوله   تمًرا  يكون  المؤمن  ملسو هيلع هللا ىلصوأن  سحور  "نعم   :

 التمر". 

يسن أن يفطر عىل رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد   -3

 فماء. 

 فإن له دعوة ال ترد.  ؛يسن أن يدعو عند فطره  -4

: اللهم لك صمت وعىل رزقك  عند فطره   يسن أن يقول -5

، إنك أنت   ي
أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل متن

ويقول:   العليم،  العروق  السميع  وابتلت  الظمأ  ذهب 

 األجر إن شاء هللا.  وجبو 

6-  
 
ر صائًما فله مثل أجره وال ينقص ذلك من أجر  من فط

 الصائم. 



 أو بعضه: ن فاته صوم رمضان م أحكام قضاء 

ي يقضيها.  -1
يستحب له القضاء فوًرا، وأن يتابع األيام الت 

ن األيامهذ  وليس واجًبا.  ا استحبابً   ه المتابعة بير

أيام رمضان صار   -2 ي من شعبان قدر ما أفطر من 
إذا بق 

 التتابع واجًبا لضيق الوقت عن القضاء. 

◼  ً الصندوق ألن كثير ي  وهنا ومضة خارج 
تعانز النساء  ا من 

أختنا الحبيبة أن تصومي يوًما كل    مع القضاء: هل جربت  

زاد   وإن  أيام،  سبعة  حيضها  النساء  غالب  ي 
يعتز شهر، 

وقد   إال  شعبان  إىل  تصىلي  لن  ذلك  فعلت   فإن   ، فعشر

 قضيت ما عليك. 

 

قبل  ال  -3 نفل  يجوز وال يصح صوم  ذلك  قضاء لا  ومن   :

، فهذا ال يجوز وال الستة من شوال قبل القضاء صوم  

ي الصوم الواجب.  صوم النفليصح 
 قبل أن يقضن

 دخل رمضان التاىلي فعليه   -4
إذا أخر رمضان بال عذر حت 

ه، أما مع العذر فعليه القضاء    مع القضاء إطعام لتأخير

 فقط. 

إذا أخر رمضان بال عذر فمات، أطعم عنه عن كل يوم  -5

ء.  ي
ا، أما لو كان لعذر فمات فليس عليه شر

ً
 مسكين

من نذر صوًما فمات ولم يصمه مع إمكان الصوم، صام   -6

ه.   عنه وليه أو غير

 

 

  



اوي    ح:   أحكام اليى

اوي    ح؟ ◼  ما هي صالة اليى

ي رمضان هي قيام  
، وليست محدثة لسيدنا عمر بل هي  الليل فن

ي   النت  بأصحابه ثم تركها خشية أن    ملسو هيلع هللا ىلصسنة مؤكدة صالها 

 تفرض، وهي من أعالم الدين الظاهرة. 

بذلك  ن كل  ألنهم كانوا    سميت  بير يحونيجلسون  ،  أرب  ع يسي 

ي الفعل. 
 وقيل مشتقة من المراوحة وهي التكرار فن

ن قيام الل اوي    ح قيام مخصوص وبينها وبير  ق. و يل فر وصالة الي 

ن المؤكدة.  اوي    ح فهي من السين  إذ قيام الليل نفل مطلق، أما الي 

اوي    ح،   فيجوز لمن كان عليه قضاء فروض صلوات أن يصىلي الي 

ن أنه ال يجوز له وال يصح منه صالة قيام الليل.  ي حير
 فن

يصىلي  أنه   
ن ركعتير لكل  ينوي  أن  اوي    ح 

الي  صالة  ي 
فن  
ّ
بد وال 

اوي    ح أو يصىلي قيام رمضان. 
 الي 

 حكمها؟ما  ◼

 . سنة مؤكدة

اوي    ح؟ ◼  كم عدد صالة اليى

أرب  ع   بعد كل  ويرتاح   ، ن ركعتير من كل  يسلم  ركعة،  ون  عشر

لكن    ركعات.  ين،  العشر من  ينقص  عن  وال  يزيد  أن  يجوز 

ين ركعة.   العشر

 ما وقتها؟ ◼

ن صالة العشاء و  ويسن أن تكون  ، إىل وقت صالة الفجر وتر بير

ي سنة العشاء. 
 قبل صالة العشاء. فال تصح  بعد صالة ركعت 

ن قيام الليل، فقيام الليل وقته  اوي    ح وبير
ن الي  ا فرق بير

ً
وهنا أيض

 من بعد صالة المغرب إىل وقت صالة الفجر. 

 ويستحب أن تكون أول الليل. 

والسنة أن يوتر بعدها، لكن األفضل لمن سيصىلي التهجد أن  

 .
ا
 يصىلي الوتر بعد التهجد، والتهجد صالة بعد نوم ليل



اوي    ح؟ما  ◼ ي صالة اليى
ز
 الذي يستحب ف

ي المسجد. 
ي جماعة فن

 يستحب أن تفعل فن

ا عن سلف. 
ً
 ويجهر اإلمام فيها بالقراءة لفعل ذلك خلف

اوي    ح وال يزيد إمام عن   ي الي 
ويستحب أن ال ينقص عن ختمة فن

 إال أن يفضل المأمومون ذلك.  ختمة

اوي    ح بسورة اقرأ ألنها أول ما  حيست نزل،  ب أن يفتتح صالة الي 

 نص عليه اإلمام أحمد ولعله بلغه فيها أثر. 

ي آخر ركعة ويدعو عقبها قبل ركوعه  
ويجعل خاتمة القرآن فن

 ويرفع يديه ويطيل. 

 

اوي    ح؟  ◼ ي صالة اليى
ز
 ما الذي يكره ف

اوي    ح ألنه رغبة منه عن إمامه،   ن ركعات الي  يكره أن يتطوع بير

وتر  لكن ال يكره التعقيب: والتعقيب أن يصىلي بعدها وبعد ال

 جماعة. 

اوي    جوز أن يقرأ المصىلي من المصحف  هل ي ◼ ي اليى
ز
 ح؟ف

ي النوافل كلها. نعم يجوز أن يقرأ من المصح
 ف فن

 

  



 أحكام االعتكاف: 

 ما معتز االعتكاف:  ◼

ا،   نً ممير ولو  عاقل  عليه  غسل  ال  مسلم  لزوم  هو  االعتكاف 

ي  
يلزم المسجد لطاعة فن ا ولو كان وقت لزومه ساعة، 

ً
مسجد

ي أحكامها مفصلة بإذن هللا. 
 صفة مخصوصة تأن 

ليصح  وصحته  ببطالنه  متعلقة  نذره  إذا  أحكام  لالعتكاف 

فلن   هنا  النذر،  االعتكاف  عن  الكالم  ألن  لذلك  هنا  نتعرض 

ي العشر األواخر من رمضان وليس 
متعلق بما يستحب فعله فن

 ا باالعتكاف. خاص  

 

 ؟ االعتكافحكم ما  ◼

ي العشر  
ي كل وقت وتتأكد فن

 األواخر من رمضان.  سنة فن

ي  
فن لبثه  مدة  االعتكاف  ينوي  أن  المسجد  قصد  لمن  ويسن 

 المسجد. 

 ذن زوجها؟ إهل يجوز للمرأة االعتكاف بغير  ◼

ي المسجد    ، لكنال يجوز 
بإذن زوجها  لصالة ونحوها  لو كانت فن

ط أن تستأذنه  فنوت االعتكاف مدة مكثها بالمسجد فال ي   شي 

ي مثل هذه النية. 
 فن

 

 ماذا يفعل المعتكف؟  ◼

 
 
 . أن يتشاغل بالطاعات والقرب، ويجتنب ما ال يعنيه سن لهي

إقراء القرآن، وال إقراء العلم وال المناظرة فيه، وال   وال يسن له

ي يتعدى نفعها. بل ينشغل بالعبادات  
نحو ذلك من العلوم الت 

ي  ي اعتكافه.  ملسو هيلع هللا ىلصالمختصة فقط كما ورد عن النت 
 فن

  ولكن انشغاله بالعبادات المتعدية أفضل من االعتكاف. 

تربوية:  نكتة  اإل   وهنا  المفضول  أن  لنفسه  يختار  قد  نسان 

ي ق الحتياجه إليه
ي  ، يعتن

شتغل ألنه يرمضان  د يختار االعتكاف فن

تاج إىل إرواء ظمأه بعبادة  بالطاعات المتعدية ويحطوال العام  



ي بعض أيام ال
 عام أ مختصة. وقد يعتكف فن

ً
ا لنفس السبب،  يض

ي رمضان يضطره لالنشغال بالطاعات  وقد يعرض له عا
رض فن

 المتعدية. 

ي فلينظر كل 
ز
 يقربه من ربه. ه ويعالجه بما قلب إنسان ف

 

الثياب،   ويكره رفيع  ترك  له  ويستحب  التطيب،  للمعتكف 

 ويستحب له ترك التلذذ بما يباح. 

اعتكفل  ويستحب ينام    من  وال  غلبة  عن  إال  ينام  ال  أن 

ا، لكن ال ي  
ً
بًعا مستند ء من  كره مضطجًعا بل ينام مي  ي

 ذلك. شر

 من  ويكره له  
ا
القرآن بدًل الليل، ويحرم جعل  أن يصمت إىل 

 الكالم. 

 

ي المسجد فال ينجسه وال ويتعاهد المعت
ز
كف آداب اللبث ف

 يقذره. 

 

  



ي رمضان: 
ز
 ملحق متعلق بأحكام النساء ف

يحرم عىل الحائض الصوم، ويجب عليها القضاء وقد   ◼

 سبق. 

ي تغير الحيض:  ◼
ز
 قد يتسبب الصيام لبعض النساء ف

 قد تنقص أيام عادتها فيجب عليها أن تغتسل وتصوم.  -

قد تزيد أيام عادتها: والمذهب أنها تغتسل وتصوم وتصىلي   -

فإن   الحيض،  انقطاع  بعد  تغتسل  ثم  الزيادة،  األيام  ي 
فن

ي مرة رمضان كانت    تكررت هذه الزيادة ثالث حيضات،
يعتن

ي  
ي حيضة شوال فتكون الثانية ثم تتكرر فن

األوىل فتتكرر فن

ي هذه الحالة
الثالثة، فقن القعدة فتكون   تعتي    حيضة ذي 

ي ما صامته من الصوم الواجب    هذه
ا فتقضن

ً
الزيادة حيض

ي ما صلته. 
 وال تقضن

-  . ي
 إذا لم تتكرر هذه الزيادة يصح صومها وال تقضن

وكد - صفرة  الزيادة  أيامها    ةر إذا كانت  عىل  زاد  أنه  بمعتن 

ت هذه الصفرة والكدرة من  فليس  ،وليست دًما   صفرة وكدة

 الحيض حت  لو تكررت. 

ي  ◼
ز
 رمضان: ماذا تفعل الحائض ف

مذهبنا ومذهب الجمهور أن الحائض ال تقرأ القرآن، ومذهب  

 المالكية جواز القراءة، والخالف سائغ. 

 للحائض أن تذكر هللا وتكير من الذكر. 

ي كتب التفسير والعلم. 
 للحائض أن تقرأ فن

 هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟  ◼

 ، بغير مس المصحف. نعم يجوز القراءة بغير وضوء 

أو من كأو تمسك المصحف بحائل الهاتف  أو تقرأ من  تاب  ، 

 .  تفسير

 ؟ كم مس المصحف للحائضحما  ◼

ا أصغر،  للحائض وال للمح  ال يجوز مس المصحف 
ً
دث حدث

ي القراءة للحائض. 
 وهذه مسألة مختلفة عن الخالف السائغ فن



  إال بعد ولم تغتسل  قبل الفجر  إذا رأت الحائض الطهر   ◼

تصىلي   أن  عليها  لكن  صومها،  صح  المغرب  الفجر 

 بعد االغتسال. العشاء و 

◼   : ي نهار رمضان من  بعد الفجر أي  من طهرت  للتذكير
ز
ف

ي اليوم. تم حيض أو نفاس: 
 سك وتقضن

 

ي ما عليها ماذا تفعل ◼
 ؟من لم تكن تقضز

ا  
ً
ء، أما إن كان تهاون ي

بغير عذر إذا كان عدم القضاء بعذر فال شر

 رمضان التاىلي فعليها مع القضاء إطعام. ولتستفت  حت  دخل  

ي ذلك. 
ا فن
ً
 شيخ

 

جربت   ي    هل 
يعتز شهر،  يوًما كل  تصومي  أن  الحبيبة  أختنا 

، فإن فعلت   غالب النساء حيضها سبعة أيام، وإن زاد فعشر

 ذلك لن تصىلي إىل شعبان إال وقد قضيت ما عليك. 

ي البيصالهل  ◼
ز
اوي    ح ف ي المسجد؟ ضل أت أفة اليى

ز
 م ف

ي المسجد. لمرأة  اصالة األصل أن 
ي بيتها أفضل من صالتها فن

 فن

ينصلكن   بالقد  بعضنا  قلب  إ لح  عن  لعجزنا  دراك  مفضول 

ي البيها  . فإذا وجدت المرأة أناضلالف
لم تصل  ت  إن صلت فن

 . للمسجد ذهاب يصلح قلبها بذلك، فتختار ال القيام ولن

آداب ولتح وتتعلم  متعطرة،  تخرج  وال  حجابها  عىل  رص 

ن   المصلير تزعج  وال  المسجد  نظافة  عىل  وتحافظ  المساجد 

 . فالطاأل باصطحاب 

ي المسجد ويألفون المساجد،  
نعم يسعد األطفال بوجودهم فن

حات للعب، فإما أن تتفق مع بعض  جد ليست سالكن المسا 

لتبادل م ي ركنالنساء 
فن األطفال  ي    بالمسجد   قحمل  راعاة 

فن أو 

يسمحون لهم  صًصا مشوقة و ليهم ق عيقصون    ساحة المسجد 

ان   الجير تتفق مع بعض  أو  الساحة مع مراعاتهم،  ي 
فن باللعب 

 ويراغي أحدهما األطفال بالبيت. جد ويتبادلون الذهاب للمس 

 



 مواساة ◼

ي  أ 
ي رمضان فهذا ال يالمسلمةخت 

ي أن هللا كره  ، إذا حضت فن
عتن

 ، وال أن هذه عقوبة من هللا لك. طاعتك

قد كتبه هللا أمر  السيدة عاهذا  بكت  وقد  النساء،  شة ئ عىل 

ي هللا عنها  
ي  حاضت أثنا لما  رضن ، ملسو هيلع هللا ىلصء الحج، فواساها النت 

إىل  فجم األمر  بك  يصل  ال  ولكن  الطاعة  عىل  حرصك  يل 

 ! ة تجاه أنوثتكمشاعر سيئالقنوط والحزن والشعور ب

علهللا تعاىل كتب  الصي  أثنا ينا  نصوم  ال  أن  علينا  وكتب  ء  ام 

ك  بي  ممتثلة  فأنت  واختبار،  ابتالء  األوامر  هذه  وكل  الحيض 

ك الصالة، ومتقربة إىل هللا بطاعته والرض   ا الصوم وممتثلة بي 

يعته والرض  بقدره.  ا بشر

ات المتنوعة  فاحرضي عىل الذكر وعىل فعل مثال  ، فأنت  الخير

و  الطعام  ن  الصائرين  تفط تطبخير لهم   مة،أشتك  ن  وتضعير

وأبواب الصدقة مفتحة لك، ويمكنك سماع القرآن  ،  السحور 

قراءته    أو 
ً
ي  مذهب  با  أخذ

فن الوقت  واستثمار  المالكية  السادة 

 . مزيد من القراءة

ي المسلمة
 . فهنيئا لك أختى

 

 

  



 

 

 خاتمة 

ي الكريمة
ي الكريم أخت 

 أجن

 غتنامه والفوز بالعتق فيهنسأل هللا أن يبلغنا رمضان ويرزقنا ا 

ي السؤال. 
دوا فن ح بسيط فال تي   قد تحتاج بعض مسائل هذه المطوية لشر

تظنون أنه يشبهها بل  أود أن أذكركم أن هذه األحكام ال تجعلكم بمجرد قراءتها من العلماء فال تقيسوا عليها ما كما 

 
ا
 "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمونلقوله تعاىل:"  ارجعوا إىل عالم متقن لمذهب من المذاهب األربعة امتثاًل

 

 فالداّل عىل الخير كفاعله وصالة الجماعة كما أدلكم عىل مطويات المدرسة الخاصة بالوضوء وصفة الصالة

 

 أن امحلد هلل رب العاملي  وآخر دعوان 

مدرسة رواق الحنبليات مقدمة لكم من  

ين م ي الخامس والعشر
ز
 1443 ن شهر شعبا نف

 


