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 كلمة الدائرة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف 

، األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 أما بعد: 

 دائرة الشؤون اإلسالمية ابلشارقة رسالة   من فانطالقا  
مبا على تثقيف اجملتمع  يف نشر العلم والدعوة، وحرصا  

 ؛يشكل عليهم من أمور دينهم يف شهر رمضان املبارك
قام قسم الوعظ ابلدائرة إبعداد مادة هذا اإلصدار: 

سائلني "، يف الصيام يكثر السؤال عنها فقهية مسائل"
 املوىل عز وجل القبول والتوفيق والسداد.

 

* * * 
  



4 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمُد هلل  رب   العاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

وسلم  اللهم صل  شريك له، وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله، 
 عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد:

فإن  من الن  عم العظيمة، واآلالء الكرمية، اليت يناهلا املسلم 
يف حياته؛ أن يُوفق إىل عبادة هللا تعاىل على علم وبصرية، 
ولتحقيق هذه الغاية السامية، قام قسم الوعظ إبعداد مادة 

مسائل فقهية يكثر السؤال عنها ”هذه اإلصدار املوسوم بـ 
 ،كبار العلماءوهي مستفادة من فتاوى   “يف الصيام

راجني من هللا  وبياهنم لألحكام الشرعية، ،وتقريراهتم العلمية
تعاىل التوفيق والسداد، واهلداية والرشاد، وأن جيعله خالصا  
لوجهه الكرمي، إنه ويل ذلك والقادر عليه، واحلمد هلل رب 

 العاملني.
 قسم الوعظ
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 : (1)السؤال 
 كل يوم؟  هل جيب على الصائم تبييت النية يف

ت النية يف كل ي   بـ  جيب على الصائم أن يُـ  ،اجلواب: نعم
 جُي م ع   ل    م ن   :ليلة من أايم رمضان، لقول النيب 

ي ام   ر ، قـ ب ل   الص   ي ام   ف ال   ال ف ج   .(1)ل هُ  ص 
ألن صوم كل يوم عبادة مستقلة، وهذه النية  يضا  وأ 

اليت جيب على الصائم أن يبيتها من الليل ال يتلفظ هبا، 
 وهي تتحقق مبجرد قيام اإلنسان للسحور.

 

* * * 
  

                                                           

 (.2454رواه أبو داود: ) (1)
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 (: 2السؤال )
فهل جيب عليه أن  ،من شك يف طلوع الفجر

 ميسك أم جيوز له أن يتسحر يف هذه احلالة؟
أو طلوع  بقاء الليلذا شك املسلم يف إاجلواب: 

وعلى ذلك فإنه جيوز  ،فإن األصل بقاء الليل الفجر
وال جيب اإلمساك إال بتحقق طلوع  ،تناول الطعام وغريه

الفجر، أو مساع املؤذن الثقة الذي يؤذن على طلوع 
 مئ زئ رئ ّٰ﴿ :لقوله تعاىل الفجر،

 رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 .[187]البقرة:  ﴾ىت نت  مت زت
 

* * * 
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  :(3)السؤال 
ى نفسه ورأمن استيقظ من نومه يف هنار رمضان 

 وهل اجلنابة تؤثر يف الصيام؟ فما حكم صيامه، حمتلما  
من احتلم وهو صائم يف هنار رمضان فإن اجلواب: 

بة ألن ما حصل له من اجلنا ،صيامه صحيح وال إمث عليه
 ختياره.وخروج املين أثناء نومه ليس اب

 

* * * 
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  :(4السؤال )
 ما حكم صيام من أكل أو شرب انسيا  ؟

اجلواب: من أكل أو شرب يف هنار رمضان وهو صائم 
لقول هللا  ،وال حرج عليه ،انسيا  فإن صيامه صحيح

 ﴾ جعمع مظ حط مض خض حض جض﴿ :تعاىل
  [.286]البقرة:

ي   م ن  : ولقول النيب   أ و   ف أ ك ل   ص ائ ٌم، و ُهو   ن س 
،  .(2)و س ق اهُ  هللاُ  أ ط ع م هُ  ف إ َّن  ا ص و م ُه، فـ ل يُت م   ش ر ب 
 

* * * 
  

                                                           

 (.1155(، ومسلم: )6669رواه البخاري: ) (2)
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  :(5السؤال )
ما حكم سحب الدم من الصائم للفحص يف هنار 

 رمضان؟
ألنه ليس من املفطرات اليت  ؛اجلواب: ال مانع منه

وألن هذا الفحص وأمثاله مما تدعوا احلاجة  ،تفسد الصوم
 ليه فال حرج فيه فيعفى عنه.إ

 

* * * 
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  :(6)السؤال 
 حكم استعمال اإلبر للصائم؟ ما

على  اجلواب: اإلبر اليت يستعملها املريض وهو صائم
 :قسمني

إبر مغذية ويستغين هبا الصائم عن  :األول القسم
وعلى من احتاجها  ،فهذه تفطره ،األكل والشرب
 مئ زئ﴿ :لقول هللا تعاىل، وأخذها القضاء
 ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 [.184]البقرة: 

تكون لغرض  ،غري مغذية عالجية إبر :الثاينالقسم 
فهذه ال حرج يف ، أو تنشيطه وحنو ذلك ،تقوية البدن

استعماهلا يف أي موضع من اجلسم كالوريد والعضلة وغري 
 ذلك.
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 :(7السؤال )
 هل القيء يفسد الصوم؟

 :اجلواب: القيء أو ما يسمى ابالستفراغ له حالتان
أن يقع من الصائم تعمدا  فهذا يبطل الصوم،  األوىل: 

واالستغفار  ،يف هنار رمضان التوبة القيءوعلى من تعم د  
 مع قضاء هذا اليوم.

بسبب  ،أن يغلب على الصائم وال يتقصده :الثانية 
فهذا صيامه صحيح وال إمث على  ،شدة املرض وحنوه
 الصائم وال قضاء.

ءُ  ذ ر ع هُ  م ن   :ودليل هاتني احلالتني قول النيب    ال ق ي 
تـ ق اء   و م ن   ،ق ض اءٌ  ع ل ي ه   فـ ل ي س   -أي غلبه  – دا   اس   ع م 

 .(3)ال ق ض اءُ  فـ ع ل ي ه  
                                                           

 (.1676(، وابن ماجه: )720رواه الرتمذي: ) (3)
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  :(8السؤال )
مع  الريق يؤثر يف صحة الصوم خصوصا   ع  ل  هل ب   

 اشتداد احلرارة؟
اجلواب: بلع الصائم لريقه ال يبطل صومه، ولو تتابع 

ألن هذا  هذا منه أو كثر أثناء صومه يف هنار رمضان ؛
ويف األمر إبخراجه من الفم حرج  ،مما يشق التحرز منه

 خب حب  جب هئ﴿ :ومشقة، وهللا تعاىل يقول

 .[78]احلج: ﴾ جتحت هب مب
 

* * * 
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  :(9) سؤالال
  رمضان؟ما حكم خلع الضرس يف هنار 

اجلواب: جيوز للصائم أن خيلع ضرسه أو يفعل ما 
لكن عليه التحرز من  ،يقرره الطبيب للضرس أثناء الصوم

  .ىل جوفهدخول الدم إ
 

* * * 
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  :(10) سؤالال
ستعمال قطرة العني واألذن هل جيوز للصائم ا

 واألنف؟ 
هنما ال يفطران ما قطرة العني واألذن فإاجلواب: أ

 عليه يف استعماهلما يف هنار رمضان؛الصائم، وال حرج 
ىل ين للطعام والشراب إذف  نـ  م   ألن األذن والعني ليسا

 جوف اإلنسان. 
ألن األنف منفذ  ؛وأما قطرة األنف فإهنا تفسد الصوم

ل غ  : وهلذا قال النيب  ،اىل اجلوف ت ن ش اق   يف   و اب  س   اال 
 .(4)ص ائ م ا ت ُكون   أ ن   إ ال  

                                                           

 (.788(، والرتمذي: )142رواه أبو داود: ) (4)
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ومن احتاج اىل استعمال هذه القطرة يف هنار  
ألنه يعترب مريضا  ؛ج عليه يف ذلكفإنه ال حر  ،رمضان

 فيستعملها ويقضي بعد رمضان.
 

* * * 
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  :(11) سؤالال
فهل للصائم  ،لكريهة يف الفمذا اشتدت الرائحة اإ

  سنانه ابملعجون؟استعمال السواك وغسل أ
ن يستعمل معجون أجيوز للصائم  نعم، :اجلواب

أو  إلزالة الرائحة الكريهة من الفم ،وكذا السواك ،سناناأل
املانع الشرعي من ذلك، مع احلرص على  لعدم ؛للتنظيف

بل إن استعمال  ،ىل اجلوفإالتحرز من دخول شيء 
السواك يعترب من السنن للصائم وغريه، لعموم قول النيب 

 :  و اك   م ر هُتُم  أل   أُم يت   ع ل ى أ ُشق   أ ن   ل و ال لس    ُكل     م ع   اب 
   .(5)ص ال ة  

  

                                                           

 (.252(، ومسلم: )887رواه البخاري: ) (5)

* * * 
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  :(12السؤال )
اخ يف الفم للصائم يف هنار خ  ما حكم استعمال الب  

 ذا كان مصااب ابلربو؟إرمضان 
اجلواب: ال مانع من استعمال املصاب مبرض الربو ما 

اخ عبارة ألن هذا البخ  اخ يف هنار رمضان؛ يسمى ابلبخ  
ىل إىل الرئة ويتبخر وال يصل إعن غاز مضغوط، يذهب 

وهذا الذي يستنشقه املريض ليس أبكل وال  ،املعدة
م ك  شرب وال هو يف حكم األكل والشرب، ولذلك ح  

نوا أنه أكثر العلماء املعاصرين جبواز استعماله للصائم وبي  
 ال يف ط  ر.

 

* * * 
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  :(13السؤال )
الذي ال  هو احلكم الشرعي ابلنسبة لكبري السنما 

علما أبن عقله معه ويتمكن من  ،يستطيع الصيام
الصالة، وكذلك ما احلكم ابلنسبة ملن كان مرضه 

 مزمنا  ال يرجى برؤه؟
  سن    رب   اجلواب: من عجز عن صوم رمضان لك  

كالشيخ الكبري، واملرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة 
شديدة رخص له يف الفطر ووجب عليه أن يطعم عن كل 

وكذا املريض  ،ز وحنوهر  نصف صاع من أُ  يوم مسكينا  
الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة وال 

 مح جح مج  حج مث ُّٱ :لقوله تعاىل ،يرجى برؤه

 حب  جب هئُّ :وقوله ،[286]البقرة: َّجخمخ
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 زتُّٱ : وقوله ،[78]احلج: َّ جتحت هب مب خب

]البقرة:  َّ رثزث يت ىت نت  مت
184]. 
نزلت رخصة للكبري  :قال ابن عباس رضي هللا  

ويطعما  ،ومها ال يطيقان الصيام أن يفطرا ،واملرأة الكبرية
 ،واملريض الذي يعجز عن الصوم ،عن كل يوم مسكينا  

أو يشق عليه مشقة شديدة وال يرجى برؤه، حكمه حكم 
 الشيخ الكبري الذي ال يقوى على الصوم.

 

* * * 
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  :( 14) سؤالال
ذا أتت العادة املرأة بعد غروب الشمس بدقيقة إ

 فما حكم صيامها؟
ها العذر الشرعي بعد غروب ن جاءاجلواب: م  

املانع  ألن؛ صومها اتمو  ،الشمس فإن صيامها صحيح
والعكس   ،ا أثناء الصومالشرعي وهو احليض ل أيهت

فلو أن امرأة أاتها احليض قبل غروب  ،كذلك صحيح
، وعليها الشمس بدقائق فإن صيامها هذا اليوم غري معترب

  القضاء لوجود املانع الشرعي وهو احليض.
 

* * * 
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  :(15) سؤالال 
ال إ رأة احلائض قبل الفجر ومل تغتسلذا طهرت املإ

  بعد الفجر فما حكم صيامها؟
من احليض قبل الفجر  ن تيقنت الطهارةم   :اجلواب

ىل إأتخري الغسل  وأما ،فإهنا تعقد النية للصيام يف الليل
  .أيثر يف الصيام ما بعد طلوع الفجر فإنه ال

 اع مثال  من احتالم أو مج   ا  جنبيصبح الذي  وهذا مثلُ 
 .فال حرج عليه لتأخري الغسل ،ال بعد الفجروال يغتسل إ

 اّلل    ر ُسول   أ ن   :وهلذا قالت عائشة وأم سلمة  
    ر ُكهُ  ك ان رُ  يُد  ل ه ، م ن   ُجُنبٌ  و ُهو   الف ج  ُل، مُث   أ ه   يـ غ ت س 

  .(6)و ي ُصومُ 
  :(16السؤال )

                                                           

 (.1109(، ومسلم: )1926رواه البخاري: ) (6)
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 هل تكرر القيء من املرأة احلامل يبطل صومها؟
السابع، أن القيء إن كان اجلواب: تقدم يف السؤال 

وعلى الصائم القضاء، وإن   ،عن عمد فإنه يبطل الصوم
 فالصوم صحيح.  كان عن غري عمد

وعلى هذا فإن صوم املرأة احلامل صحيح ولو تكرر 
عليها القيء يف اليوم الواحد عدة مرات، ما ل يكن 

 فقد تقدم بيان احلكم فيه. ذا كان عن عمد  إعمدا. وأما 
 

* * * 
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  :(17السؤال )
هل جيوز للمرأة أن تتذوق الطعام وهي صائمة يف 

 هنار رمضان ملعرفة مدى صالحيته؟
جيوز للمرأة أن تتذوق الطعام إذا كان  ،اجلواب: نعم

 "ال :وهلذا قال ابن عباس  ،بقصد معرفة صالحيته
ء ، أ و   اْل  ل   ي ُذوق   أ ن   أب  س   ُخل   ل    م ا الش ي   و ُهو   ح ل ق هُ  ي د 

 .(7)"ص ائ ٌم 
 

* * * 
  

                                                           

 (.9277رواه ابن أيب شيبة يف املصنف: ) (7)
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  :(18السؤال )
ما حكم الفحص النسائي املعروف لدى النساء 

 للمرأة الصائمة يف هنار رمضان عند الطبيبة؟
اجلواب: ال حرج على املرأة الصائمة يف هنار رمضان 
يف إجراء الفحص املعروف عند النساء إذا احتاجت 
لذلك، ألن هذا األمر ليس من مفسدات الصيام، وال 

 هو يف حكم مفسدات الصيام. 
 

* * * 
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  :(19سؤال )ال
وما هو  ،فرةدرة والص  يتكرر سؤال النساء عن الك  

 أثرها على املرأة يف صيامها؟
درة إن الكُ  :يقال يف جواب هذا السؤال :اجلواب

 فرة هلا ثالث حاالت:والص  
أن خترج هذه املواد من املرأة قبل احليض بيوم  األوىل:

ألن الشرع ربط  فهذه ال عربة هبا؛ ،أو يومني أو أسبوع
األحكام الشرعية خبروج دم احليض الصريح املعروف 

 والكدرة والصفرة ليس من دم احليض. ،وصافهأب
أن خترج هذه األمور من املرأة أثناء فرتة العذر  :الثانية
 فهذه حكمها حكم احليض. ،الشرعي

أن خترج هذه اإلفرازات من كدرة وصفرة  :الثالثة
 ،يضا  أوحنوها بعد حتقق الطهر، فهذه احلالة ال عربة هبا 
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ر ة ، نـ ُعد   ال   ُكن ا " :لقول أم عطية  ر ة   ال ُكد   بـ ع د   و الص ف 
ر   ئ ا الط ه  يـ   .(8)"ش 
ولعل هبذا البيان ميكن للمرأة أن تعرف حكم ما   

فتنظر يف وقت خروج هذه  ،خيرج منها من كدرة وصفرة
 األمور، وبناء  على ذلك تعرف احلكم.

 

* * * 
  

                                                           

 ( واللفظ له.307(، وأبو داود: )326رواه البخاري: ) (8)
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  :(20) سؤالال
 هل جيوز للمرأة احلائض أن تقرأ القرآن؟

، والراجح اجلواب: يف هذه املسألة خالف بني العلماء
لعدم وذلك  ،ة املرأة احلائض للقرآنفيها هو جواز قراء

ة القرآن يف أثناء فرتة عذرها ثبوت ما مينع املرأة من قراء
ومعلوم أن  ،بد له من دليل صريح والتحرمي ال ،الشرعي

ول يرد ما  ،حيضن ن  ونساء الصحابة كُ  نساء النيب 
أو عن حفظه يف هذه  ،يدل على هنيهن عن قراءة القرآن

وعلى ذلك فللمرأة أن تقرأ القرآن يف هذا الشهر  ،الفرتة
بل تلبس  ،مباشرا   لكن بدون أن تلمسه ملسا   ،املبارك

وهلا أن تقرأ القرآن عرب األجهزة احلديثة  ،وغريه قفازا  
 واهلواتف الذكية وهللا املوفق.

  
* * * 
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  :(21السؤال )
هل جيوز للمرأة أن تعتكف يف بيتها يف العشر 

 األواخر من رمضان؟
اجلواب: املرأة كالرجل يف االعتكاف من حيث 

 ؛املكان، فكما أنه ال يصح للرجل أن يعتكف يف بيته
فكذلك املرأة ليس هلا أن تعتكف يف بيتها، لقول هللا 

 َّ يثىف ىث نث مث زث رث ُّ: تعاىل
وألن هذا هو  ،وبيت املرأة ليس مسجدا   [،187]البقرة:

 ،فالواجب على املرأة أن تلزم السنة، هدي أزواج النيب 
االقتداء هو  هذا فإن ،ايف عبادهت وأن تقتدي برسول هللا 

ومعلوم أن من ضوابط قبول العبادة اعتبار  ،الصراط املستقيم
وموضع االعتكاف  ،ها للشرع يف املكان املشروعموافقت

 وهللا تعاىل أعلم. ،هو املسجد ؛ومكانه املشروع
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 6 ..................... يف كل يوم الصيام تبييت نية (:1السؤال )
 7 ........................ من شك يف طلوع الفجر (:2السؤال )
 8 .......... من أصبح ُجنبا  أو احتلم يف هنار رمضان (:3السؤال )
 9 ......................... من أكل أو شرب انسيا   (:4السؤال )
 10 .............. سحب الدم من الصائم للفحص  (:5السؤال )
 11 ......................... استعمال اإلبر للصائم (:6السؤال )
 12 ............................ أثناء الصومالقيء  (:7السؤال )
 13 ............................. للصائمبـ ل ُع الريق  (:8السؤال )
 14 .................. خلع الضرس يف هنار رمضان  (:9السؤال )
 15 .......... ذن واألنفاستعمال قطرة العني واأل  (:10السؤال )
 17 ............ سنان ابملعجوناألالسواك وغسل   (:11السؤال )
 18 ............. استعمال الب خ اخ يف الفم للصائم  (:12السؤال )
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واملريض السن الذي ال يستطيع الصيام، يف لكبري ا (:13السؤال )
 19 .................................. مزمنا  ال يرجى برؤهمرضا  

 21 .. بعد غروب الشمس بدقيقة أتتيها العادة املرأة (: 14السؤال )
إذا طهرت املرأة احلائض قبل الفجر ول تغتسل إال  (:15السؤال )

 22 ............................................... بعد الفجر
 23 ....................... القيء من املرأة احلامل (:16السؤال )
 24 ...... عند احلاجةتذوق الطعام يف هنار رمضان  (:17السؤال )
 25 ........ لنسائي يف هنار رمضانل الطيب الفحص (:18السؤال )
 26 ......... صيام املرأةأثرها على و الُكدرة والص فرة  (:19السؤال )
 28 ................... قراءة القرآن للمرأة احلائض (:20السؤال )
 29 ........... اعتكاف املرأة يف البيت أو املسجد (:21السؤال )

 

 

* * * 
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