
@ñc‹¾a@éÔÏ@
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 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

-انتهينا بفضل اهللا تعاىل من األحكام املتعلقة باملرأة يف باب الزكـاة ونرشع      

 أن أن يتقبل جهد املقل وجل  اهللا عز وسائلني يف باب الصيام, −بإذن اهللا تعاىل
 .ينفع به املسلمني

bÛëcZÑí‹Èm@âbî—Ûa@@Z@

 اإلمساك عن اليشء, يقال للصائم صائم; إلمساكه عن املطعم :لصيام لغةا
ًواملرشب واملنكح, ويقال للصامت صائم; المساكه عن الكالم, قال تعاىل إخبارا 

’ ®: عن مريم ÎoΤÎ) ßNö‘ x‹ tΡ Ç⎯≈ uΗ÷q§= Ï9 $ YΒ öθ|¹ 〈 ]وكل ممسك عن , ]٢٦: مريم
, معجم مقاييس )١٢/٣٥١,٣٥٠(لسان العرب .طعام أو كالم أو سري فهو صائم

 ).٣٢٣ /٣(اللغة 
 عبارة عن إمساك خمصوص, وهو الكف عن قضاء الشهوتني, :ويف الرشع

ا من ً طاهرًشهوة البطن وشهوة الفرج, من شخص خمصوص وهو أن يكون مسلام
صوص وهو ما بعد طلوع الفجر إىل وقت غروب احليض والنفاس, يف وقت خم

فاالسم الرشعي فيه . الشمس بصفة خمصوصة وهو أن يكون عىل قصد التقرب
, إال أن الصوم لغة هو اإلمساك عن مجيع ما يقدر اإلنسان أن يمتنع عنه معنى اللغة

من طعام أو رشاب أو كالم أو نكاح أو غري ذلك, أما الصوم باملعنى الرشعي فهو 
زمن خمصوص بنية اك خمصوص, وهو اإلمساك عن شهويت البطن والفرج يف إمس
 ).٣/٥٦(املبسوط  −هللا تعاىلتقرب إىل اال

bĆîãbq@ZÝ›Ïâbî—Ûa@@Z@

 نصوص عديدة حتث عىل الصيام ورد يف كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله 
 : وتبني فضله, نذكر منها

 #$:šχθç6Í≥̄≈−F9$# šχρß‰Î7≈yèø9$# šχρß‰Ïϑ≈ptø ®: قول اهللا تعاىل −١



šχθßsÍ×̄≈¡¡9$# šχθãèÅ2≡§9$# šχρß‰Éf≈¡¡9$# tβρãÏΒFψ$# Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ šχθèδ$̈Ψ9$#uρ 
Ç⎯tã Ìx6Ψßϑø9$# tβθÝàÏ≈ysø9$#uρ ÏŠρß‰çtÎ: «!$# 3 ÎÅe³o0uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 〈] ١١٢: التوبة .[ 

 ).٧/٥١ (جامع البيان −هم الصائمون عند مجهور املفرسين: السائحون
βÎ) š⎥⎫Ïϑ¨ ®: قال تعاىل −٢ Î=ó¡ßϑø9 $# ÏM≈ yϑÎ= ó¡ßϑø9 $# uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 

ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ t⎦⎫ÏGÏΖ≈ s) ø9 $# uρ ÏM≈ tF ÏΖ≈ s) ø9$# uρ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# uρ ÏM≈ s%Ï‰≈ ¢Á9$# uρ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$# uρ 
ÏN≡uÉ9≈ ¢Á9$# uρ t⎦⎫ÏèÏ±≈ y‚ø9 $# uρ ÏM≈ yè Ï±≈ y‚ø9 $# uρ t⎦⎫Ï%Ïd‰ |ÁtF ßϑø9$# uρ ÏM≈ s%Ïd‰ |Á tFßϑø9 $# uρ 

t⎦⎫ÏϑÍ×̄≈ ¢Á9$# uρ ÏM≈ yϑÍ×̄≈ ¢Á9$# uρ š⎥⎫ Ïà Ï≈ ptø:$# uρ öΝ ßγ y_ρ ãèù ÏM≈ sà Ï≈ ysø9$# uρ 
š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ ©!$# #ZÏVx. ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ £‰tãr& ª!$# Μçλm; ZοtÏøó̈Β #·ô_r&uρ $Vϑ‹Ïàtã 〈 

 ].٣٥: األحزاب[
كل عمل ابن آدم : قال اهللا«: قال رسول اهللا :  قال عن أيب هريرة −٣

ُله, إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به, والصيام جنة, وإذا كان يوم صوم أحدكم فال  ِ َ
ٌإين امرؤ صائم, والذي نفس : يرفث وال يصخب, فإن سابه أحد أو قاتله فليقل

للصائم فرحتان . فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك ٍحممد بيده خللوف
, )١٩٠٤(أخرجه البخاري  −» وإذا لقي ربه فرح بصومهإذا أفطر فرح,: يفرحهام
 ).١١٥١(ومسلم 
إن يف اجلنة بابا يقال له الريان, يدخل «:  قال عن النبي  عن سهل −٤

أين الصائمون? : منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد غريهم, يقال
−»ه أحدفيقومون, ال يدخل منه أحد غريهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل من

 ).١١٥٢(, ومسلم )١٨٩٦(أخرجه البخاري 
من صام يوما يف «: قال رسول اهللا : , قال عن أيب سعيد اخلدري −٥

, )٢٨٤٠(أخرجه البخاري  −»سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا
 ).١١٥٣(ومسلم 
 
 

bĆrÛbqZc@ bàèÐãc@ óÜÇ@ bnÏb‚@ ëc@ âì—Ûa@ bÔîİí@ @ aˆg@ Éš‹¾a@ ëc@ Ýßb¨a@óÜÇ@ ë



bàç†üëc@‹İÐÛa@bàèÜÏZ@

@âc@ LâbÈ ⁄a@ âc@ Lõb›ÔÛa@ bàèîÜÇ@ k°@ Ýç@ LbàèîÜÇ@ k°@ bàîÏ@ õbèÔÐÛa@ÑÜn‚aë@

bàçý×ÞaìÓc@òqýq@óÜÇ@bĆ÷î’@bàèîÜÇ@k°@ü@âc@LZ@

Þëþa@ÞìÔÛaZ  فسهام فإاحلامل واملرضع وهذا ن عليهام القضاء, إذا خافتا عىل أ
        .     أيب حنيفة  ومذهب الشافعي وأمحد

⎯ ®:  قياس احلامل واملرضع عىل املريض قال تعاىل: وحجتهم yϑ sù šχ% x. 
Ν ä3ΖÏΒ $ ³ÒƒÍ£Δ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο£‰ Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé& 〈] ١٨٤: البقرة.[ 

ÙÛbß@ÞbÓëZتقيض وتطعم:  احلبىل هي كاملريض تقيض وال تطعم, واملرضع .
فسهام  خافتا عىل أوالدمها ومل ختافا عىلفإن   إىل أهنامالشافعي وأمحدفقد ذهب  أ

 .تقضيان وتطعامن
ه إفطار بعذر فال فدية فيه: وقال أبو حنيفة  ,تقضيان وال تطعامن, وحجته أ

 . وهو قول املزين من أصحاب الشافعي والثوري واألوزاعي وابن املنذر وغريهم
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ وهذا مذهب ابن عباس, اإلطعام أن عليهام. 

 〉 n?tãuρ š⎥⎪Ï%©!$# …çμtΡθà)‹ÏÜãƒ ×πtƒô‰Ïù ãΠ$yèsÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ’ ®الكريمة  اآلية بدليل
 .اآلية ليست منسوخة:  قال ابن عباس.]١٨٤: البقرة[

ضا و  إذا خافت احلامل عىل نفسها واملرضع «: حديث ابن عباس وفيهًأ
ان ا, ال يقضيًيفطران ويطعامن مكان كل يوم مسكين: ولدها يف رمضان قالعىل 
 −, وصححه األلباين )٦/٢٥٣(, والبيهقي )٢٣٦٠(أخرجه الدارقطني  −»صوما

 ).٤/١٩( يف اإلرواء −رمحه اهللا 
@ÞìÔÛasÛbrÛaZ وهذا مذهب اإلمام ابن حزم  ,ليس عليهام قضاء وال إطعام
 . الظاهري

 وألن اهللا تعاىل مل يوجب القضاء إال عىل املريض ,براءة الذمة:  وحجته
ه ال نص فيها ائض والنفساء ومتعمد القيء, أما الفدية فحواملسافر واحل َّجتهم أ

 .وال إمجاع
 òÛd¾a@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓc@Z@



@Êìàa@À@õbuIVORWS@ZH 
فسهام أفطرتا : قال أصحابنا احلامل واملرضع إن خافتا من الصوم عىل أ

فسهام وقضتا وال فدية عليهام كاملريض, وهذا كله ال خالف فيه, وإن خافتا عىل  أ
 . وولدهيام فكذلك بال خالف, رصح به الدارمي والرسخيس وغريمها

فسهام أفطرتا وقضتا ال خالف, ويف الفدية  وإن خافتا عىل ولدهيام ال عىل أ
هذه األقوال التي ذكرها املصنف أصحها باتفاق األصحاب وجوهبا كام صححه 

 . املصنف, وهو املنصوص يف األم واملخترص وغريمها
 . وهو نصه يف القديم واجلديد:  صاحب احلاويقال

@Òb—ã⁄a@À@õbuISORVQ@LRVR@HÒ‹—ni@Z@

فسهام أفطرتا وقضتا, يعني من غري إطعام,  واحلامل واملرضع إذا خافتا عىل أ
 . وهذا املذهب وعليه مجاهري األصحاب

 . وإن خافتا عىل ولدهيام, أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
@ôØÛa@òãë‡¾a@À@õbuIQORWX@ZH@

ت احلامل واملرضع إذا خافتا عىل ولدهيام فأفطرتا?   أرأ
 . تطعم وتفطر وتقيض إن خافت عىل ولدها: فقال

إن كان صبيها يقبل غري أمه من املراضع وكانت تقدر عىل أن : قال مالك
 يقبل غري أمه وإن كان ال. تستأجر له, أو له مال تستأجر له به, فلتصم ولتستأجر له

 . ا لكل مسكنيًفلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مد
ال إطعام عليها ولكن إذا صحت وقويت قضت ما : وقال مالك يف احلامل

 ما الفرق بني احلامل واملرضع? : أفطرت, قلت
 . ألن احلامل هي مريضة, واملرضع ليست بمريضة: فقال

@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@õbuIROSVQ@ZH@

فسهام أو ولدهيام أفطرتا وقضتا دفعواحلام ا ًل واملرضع إذا خافتا عىل أ
ه إفطار بعذر وال فدية عليهام  . للحرج, وال كفارة عليهام أل

 
@óÜa@ÀëITOTQP@H@òÛdßWWPZ@



واحلامل واملرضع والشيخ الكبري كلهم خماطبون بالصوم, : قال ابن حزم
ع قلة اللبن وضيعته َ املرضع عىلِفصوم رمضان فرض عليهم, فإن خافت املرض

لذلك ومل يكن له غريها أو مل يقبل ثدي غريها, أو خافت احلامل عىل اجلنني أو 
 . أفطروا وال قضاء عليهم وال إطعام: عجز الشيخ عن الصوم لكربه

ُمن ال يرحم ال يرحم«: قال رسول اهللا  َ« . 
ر, فالفطر فرض ًفإذا رمحة اجلنني والرضيع فرض وال وصول إليها إال بالفط

وإذ هو فرض فقد سقط عنهام الصوم وإذا سقط الصوم, فإجياب القضاء عليهام 
رشع مل يأذن اهللا تعاىل به, ومل يوجب اهللا تعاىل القضاء إال عىل املريض واملسافر 

⎯ ®واحلائض والنفساء ومتعمد القيء فقط  tΒ uρ £‰ yètG tƒ yŠρ ß‰ãn «!$# ô‰ s) sù zΝ n= sß 
… çμ|¡ø tΡ 〈] ١: قالطال .[ 

|îu‹më@kîÔÈm@

والذي تطمئن إليه النفس وينرشح له الصدر يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه 
األئمة الثالثة أمحد والشافعي وأبو حنيفة من وجوب القضاء عىل احلامل واملرضع 

فسهام ⎯ ®: قال اهللا تعاىل. إذا مل تطيقا الصوم وخافتا عىل أ yϑ sù šχ% x. Ν ä3ΖÏΒ 
$ ³ÒƒÍ£Δ ÷ρ r& 4’ n?tã 9 x y™ ×ο£‰Ïèsù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yz é& 〈] ١٨٤: البقرة .[ 

 . فاحلامل واملرضع يف حكم املريض كام قال أهل العلم
ا عىل أوالدمها فالذي تطمئن إليه النفس ًأما احلامل واملرضع إذا أفطرتا خوف

 .أن عليهام القضاء فقط وليس عليهام فدية مع القضاء
ه وهذا ما ذهب إليه أبو حنيف ة وأصحابه وغريهم والذي يقوي هذا عندي أ

ضا قول رسول اهللا  : ٌّمل يأت نص وال إمجاع يوجب عليهام الفدية مع القضاء, وأ
إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة, وعن احلامل أو املرضع الصوم «

, وصحيح الرتمذي )٨١٧٢(, والبيهقي )٢٣١٥( صحيح النسائي −»أو الصيام
, والطرباين يف )٣١/٣٩٢(,  واإلمام أمحد يف املسند )١٦٧٦( وابن ماجه ,)٧١٥(

 ).٢٠٤٣(, وابن خزيمه )٧٦٤(املعجم الكبري 
فاحلامل واملرضع تفطران بعذر وعندهم رخصة وعىل هذا ال جيب عليها إال 

 .القضاء فقط, واهللا تعاىل أعلم بالصواب



éîjäm@Z@

ا ًلقضاء وجيهدمها الصوم جهدإذا كانت احلامل أو املرضع يشق عليهام ا
ا ال حيتمل فحكمهام حكم الشيخ الكبري والعجوز ليس عليهام صوم, ولكن ًشديد

#Ÿω ß ®ًيطعامن عن كل يوم مسكينا, لقول اهللا تعاىل  Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 〈 
 . , وباهللا التوفيق]٢٨٦: البقرة[

bĆÈiaŠ@Z@î¨a@ÉÓë@aˆgc@lë‹Ë@ÝjÓ@‘bÐäÛaëpbÄzÜi@ìÛë@à“Ûaâì—Ûa@Ýİi@@Z@

وهذا مما أمجع عليه أهل العلم, ألن من املعلوم أن احليض والنفاس من 
مبطالت الصيام, وال فرق إن وقع أول النهار أو أوسط النهار أو قبل غروب 

 . الشمس ولو بلحظات, وعىل هذا فيكون عليها قضاء هذا اليوم
@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓIVORUY@ZH@

 وحيرم عليهام, وجيب , صوم احلائض والنفساء, وال جيب عليهامال يصح
قضاؤه, وهذا كله جممع عليه, ولو أمسكت ال بنية الصوم مل تأثم, وإنام تأثم إذا 

 . نوته, وإن كان ال ينعقد اجلامع يف هنار رمضان ووجوب الكفارة
Ćßb‚b@ Z@ ÊìÜ @ ÝjÓ@ âì—Ûa@ ñc‹¾a@ pìãë@ ‘bÐäÛa@ ëc@ î¨a@ â†@ ÉİÔãa@ aˆg@‹vÐÛa

üë@Šìèà§a@‡äÇ@|îz–@bàèßbî—ÏóÜÇ@bàèßì–@oz–@ÑÓìní@ÝÌÛa@N@

ÙÛˆ@óÜÇ@ÝîÛ‡Ûaë@Z@

ِوكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط  ﴿:  قوله تعاىل−١ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُْ ْ َُ ْ ُ ُ ُ َ َُ َّ َ َّ َ ْ ُ
ِاألسود من الفجر ْ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ  ].١٨٧: البقرة [ ﴾ ْ

املغني  −الفجر, علم أن الغسل إنام يكون بعدهفلام أباح املبارشة إىل تبني 
)٣/١٤٩( 

 كان يدركه الفجر عن عائشة وأم سلمة ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا  −٢
, ومسلم )١٩٢٦(أخرجه البخاري  −وهو جنب من أهله, ثم يغتسل ويصوم

)١١٠٩.( 
 −اجلنب يغتسل بعد الفجر ويصح صومه فكذا احلائض سواء بسواءإذا كان ف
 ).٣/١٤٩(ني املغ

@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓISOQTYZH@



وكذلك املرأة إذا انقطع حيضها من الليل, فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل 
 ومجلة ذلك أن احلكم يف املرأة إذا انقطع ,طلوع الفجر, وتغتسل إذا أصبحت

حيضها من الليل, كاحلكم يف اجلنب سواء, ويشرتط أن ينقطع حيضها قبل طلوع 
ه إن وجد جزء منه يف النهار أفسد الصوم, ويشرتط أن تنوي الصوم الفجر;  أل

ه ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل ضا من الليل بعد انقطاعه; أل  .أ
@|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓITORRV@ZH@

ِّومما يفرق فيه بني الصوم والصالة يف حق احلائض أهنا لو طهرت قبل الفجر 
@.مهور وال يتوقف عىل الغسلونوت صح صومها يف قول اجل
@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓ@IWORRS@ZH@

 وإذا انقطع دم احلائض والنفساء يف الليل ثم طلع الفجر قبل اغتساهلام صح 
 ا بعذر أم بغريهًا أو سهوًصومهام ووجب عليهام إمتامه سواء تركت الغسل عمد

ض السلف مما ال  هذا مذهبنا ومذهب العلامء كافة إال ما حكي عن بع,كاجلنب
 .نعلم صح عنه أم ال قوله
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